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41 వ భాగం       
 తిర్ కర్ మ జృంభణ - మనావతారం – 15 

  
  రెండు పాదాలతో బలికి ఉనన్ భూమండలం, పైలోకాలూ అనీన్ తీసుకునాన్డు వామనుడు. మూడు పాదాలు ఇసాత్నని బలి సతయ్సంధుడిగా 

పర్మాణం చేశాడు కనక మూడో అడుగు ఇంకా కొలవాలి. ఇంతవరకూ “హరష్ నిరభ్ర చేతసుక్డై” దానం ఇచిచ్న బలిని అలా వదిలేసాత్డా విషుణ్వు? 
రాకుష్లందరూ రసాతలానికి వెళేత్ అనీన్ తనకి సమరిప్ంచిన తన భకుత్డు ఎకక్డికీ వెళళ్కుండా తన దగిగ్రే ఉంచుకునే బాధయ్త భగవంతుడిదే కదా? అందువలల్ 
గరుడుడు బలి బంధించాడు. మరో చినన్ పరీక్ష పెటిట్ చూడాలి. ఇంతవరకూ వచాచ్క కూడా మూడో పాదం ఇసాత్డా? ఇసేత్ అది ఎకక్డ పెటట్మంటాడో?  

 
క.  బాహులుఁ బదములుఁ గటిట్న  

శీర్హరి కృపగాక యేమి జేయుదు నని సం 
దేహింపక బలి నిలిచెను 
హాహారవ మెసఁగె దశ దిగంతములందున.      [8-639] 

 
ఇలా కాళూళ్ చేతులూ కటేట్సిన బలి - ఇదేమిటి ననెన్ందుకు కటేట్సారు? నా తపేప్మిటి అని ఎదురు తిరగకుండా - ఇదంతా శీర్హరి కృప తపప్ 

మరొకటి కాదు అని అలా నిశచ్లంగా చూసూత్ ఉనాన్డు. దశ దికుక్లలో ఉనన్ వాళల్ందరూ ఇది చూసి హాహారావాలు చేసారు. బలి ఎందుకలా 
మాటాల్డకుండా ఉనాన్డు అనేది ఓ సారి ఆలోచిసేత్ అదే సరైన పూరణ్ శరణాగతి అని మనకి అరధ్మౌతుంది. ఏ సిథ్తిలోనైనా సరే భగవంతుణీణ్ నముమ్కుని 
“అంతా నీదే, అంతా నీ ఇషట్ం” అనే సిథ్తికి చేరాడు ఇపుప్డు బలి చకర్వరిత్. 

 
క.  సంపద చెడియును దైనయ్ము 

గంపంబును లేక తొంటికంటెను బెంపుం 
దెంపును నెఱుకయు ధైరయ్ము 
వంపని సురవైరిఁ జూచి వటుఁ డిటల్నియెన.      [8-640] 

 
సరవ్ సంపదలూ పోయాయి. అయినా సరే ఒళుళ్ కంపించడం లేదు మొహంలో దైనయ్ం లేదు. ఎందుకంటే తాను చేసినది ఎటువంటిదైన సరే అది 

ధరమ్ మారగ్ంలో చేశాడు. తపుప్ అనేది మనసులో అణుమాతర్ం లేదు. ఇంక భయపడే పర్శేన్ లేదు. అలా నిరభ్యంగా ఉనన్ బలి చూసి ఇపుప్డు విషుణ్వు 
అడుగుతునాన్డు - చివరి పరీక్షగా. 
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సీ.  దానవ! తిర్పదభూతల మితుత్ నంటివి;  
ధరణిఁ జందార్రుక్ లెందాఁక నుందు 
రంత భూమియు నొకక్ యడుగయెయ్ నాకును;  
సవ్రోల్కమును నొకక్ చరణమయెయ్;  
నీ సొముమ్ సకలంబు నేఁడు రెండడుగులు;  
గడమ పాదమునకుఁ గలదె భూమి?  
యిచెచ్ద ననన్రథ్ మీని దురాతుమ్ండు;  
నిరయంబు బొందుట నిజముగాదె?       [8-641] 

 
తే.  కాన దురగ్తికినిఁ గొంత కాల మరుగు 

కాక యిచెచ్దవేని వేగంబ నాకు 
నిపుడ మూఁడవ పదమున కిముమ్ఁ జూపు  
బార్హమ్ణాధీనములు దోర్వ బర్హమ్వశమె?      [8-641.1] 

 
నువువ్ నాకు మూడడుగులు ఇసాత్ననాన్వు కదా? నీకునన్దంతా భూమి దగిగ్రున్ంచి పైన ఉనన్ లోకాలదాకా ఉనన్దొకడుగూ కింద ఉనన్దంతా మరో 

అడుగూ అయింది. నీకునన్ సొముమ్లనీన్ నాకు రెండడుగులయేయ్యి. ఇసాత్నని చెపిప్ ఇవవ్కపోతే మహాపాపం అంటుకుంటుంది. మూడో అడుగు 
కొలవడానికి వెంఠనే చోటు చూపించు మరి. దానం తీసుకునన్ బార్హమ్ణులకి సావ్ధీనం కావాలిస్నది బర్హమ్ కూడా తీసుకోలేడనేది నిజం కదా?  
 
వ. అని యిటుల్ వామనుండు పలుక సతయ్భంగ సందేహ విషదిగధ్ శలయ్ నికృతత్ హృదయుం డయుయ్ను విషణుణ్ండుఁ గాక వైరోచని పర్సనన్ వదనంబుతోడఁ 
జినిన్ పోర్డ వడుగున కి టల్నియె.     [8-642] 
 

ఇలా అనన్ వామనుడి మాటలు వినన్ బలిచకర్వరిత్కి సతయ్భంగం అవుతుందేమో అనే సందేహం మనసును గాయపరచింది. గమనించ వలిస్ంది 
ఏమిటంటే బలి మనసు గాయపడింది ఆసుత్లు పోయి తాను నాశనం అవుతునన్ందుకు కాదు. తానిచిచ్న మాట తపుప్ అయి సతయ్భంగం అవుతుందేమో 
అని.  అటువంటివాడే - ఏ పరిత్సిథ్తులోల్ అయినా సతాయ్నిన్ అతికర్మించనివాడే - కదా అరుహ్డు సాకాష్తాక్రానికి? దీనినే “సతయ్మేవ జయతే నానృతాత” అని 
చెపప్డం. దిగులుచెందకుండా పర్సనన్మైన ముఖంతో వామనుడితో అనాన్డు. 
 

ఆ.  సూనృతంబుఁ గాని నుడియదు నా జిహవ్ 
బొంకఁజాల; నాకు బొంకు లేదు;  
నీ తృతీయపదము నిజము నా శిరమున 
నెలవు జేసి పెటుట్ నిరమ్లాతమ్!       [8-643] 

 
ఇలా అనన్ విషుణ్వుని చూసి ఇపుప్డు బలి చెపుత్నాన్డు - అబదధ్ం అనేది నేను ఆడలేను. అసతయ్ం అనేది నా మనసులో లేనే లేదు. నీ మూడో అడుగు 

నా తల మీద ఉంచు. అంటే బలి “సతయ్ం పరం ధీమహి” అనేదానిన్ పూరిత్గా గర్హించాడు.  
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ఆ.  నిరయమునకుఁ బార్పత్ నిగర్హంబునకును 
బదవిహీనతకును బంధనమున 
కరథ్ భంగమునకు నఖిల దుఃఖమునకు 
వెఱవ దేవ! బొంక వెఱచినటుల్.       [8-644] 

 
నరకానికి పోవడం, శికిష్ంపపడటం, ఉనన్దంతా పోవడం, బంధింపబడటం, కషాట్లు; వీటనిన్ంటికనాన్ కూడా అబదధ్ం చెపప్డానికే ఎకుక్వ 

భయపడతాను. నేను అసతయ్ం అడడం అనేది కలలో కూడా జరిగేది కాదు. 
 

సీ.  తలిల్దండుర్లు ననన్దముమ్లు జెలికాండుర్;  
గురువులు శికిష్ంపఁ గొఱతపడునె?  
పిదప మేలగుఁ గాక; పృథుమదాంధులకును;  
దానవులకు మాకుఁ దఱియెఱింగి 
విభర్ంశచకుష్వు వెలయ నిచుచ్టఁ జేసి;  
గురువులలోనాదిగురువ వీవ;  
నీవు బంధించిన నిగర్హమో లజజ్;  
యో నషిట్యో బాధయో తలంప       [8-645] 

 
తే.  నినున్నెదిరించి పోరాడి నిరజ్రాదు 

లాదియోగీందుర్ లందెడు నటిట్ టెంకి 
నందరే తొలిల్ పెకక్ండుర్? హరష్మూరిత్!  
యీశ! నీ యెడ దురల్భ మేమి కలదు?      [8-646.1] 

 
ఇంకా ఏమంటునాన్డంటే, - తలిల్తండుర్లూ, అనన్దముమ్లూ, మితుర్లూ, గురువులూ, శికిష్ంచడం వలల్ మేలే కలుగుతుంది. మదంతో కనున్లు 

కనిపించని మావంటి రాక్షసులకు నువువ్ సకాలంలో చెదరిపోకుండా వెలిగే చూపు ఇవవ్డం వలల్ (విభర్ంశ చకుష్వు వెలయ నిచుచ్టఁ జేసి) నీవు గురువులలో 
ఆదిగురువు అయాయ్వు. ననున్ బంధించడం శిక్షగా గాని సిగుగ్గా కానీ లోటుగా గానీ నేను భావించాలిస్నది లేదు. ఇదివరలో చాలామంది రాక్షసులు 
నినున్ఎదిరించి పోరాడి యోగీశవ్రులు పొందే సాథ్నానిన్ పొందారుకదా? నీకు అసాధయ్ం అనన్ది ఏముంది? ఈ మాటలు చూసూత్ంటే బలి చకర్వరి పరిణితి 
తెలుసోత్ంది కదా? 

 
మ.  చెలియే మృతుయ్వు? చుటట్మే యముఁడు? సంసేవారుథ్లే కింకరుల?  

శిలలం జేసెనె బర్హమ్దనున్? దృఢమే జీవంబు? నో చెలల్రే;  
చలితం బౌట యెఱుంగ కీ కపట సంసారంబు నికక్ంబుగాఁ 
దలఁచున మూఢుఁడు సతయ్దాన కరుణాధరామ్దినిరుమ్కుత్ఁడై.    [8-647] 
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అదలా ఉంచితే ఎవరికైనా మృతుయ్వు మితుర్డా? యముడు దగగ్ర చుటట్మా? పోనీ  సేవకులు మాతర్ం బుదిధ్మంతులా, ఏమైనా శాశవ్తమా? ఈ 
శరీరానిన్ బర్హమ్ రాళళ్తో మలచలేదు కదా? మరీ పర్పంచం ఇలా ఉండగా, మూరుఖ్డు సతయ్మూ, దానమూ, దయా, ధరమ్మూ మొదలైనవాటిని వదిలేసి ఈ 
సంసారానిన్ సతయ్మని భావిసుత్నాన్డు. 
 

సీ.  చుటాట్లు దొంగలు సుతులు ఋణసుథ్లు;  
కాంతలు సంసార కారణములు;  
ధనము లసిథ్రములు; దను వతి చంచల;  
గారాయ్రుథ్ లనుయ్లు; గడచుఁగాల 
మాయువు; సతవ్ర మైశవ్రయ్ మతి శీఘర్;  
మని కాదె తమ తండిర్ నతకరించి 
మా తాత సాధుసమమ్తుఁడు పర్హాల్దుండు;  
నీ పాదకమలంబు నియతిఁ జేరె       [8-648] 

 
తే.  భదుర్ఁ డతనికి మృతి లేని బర్తుకుఁ గలిగె 

వైరులై కాని తొలిల్ మా వారుఁ గాన 
రరిథ్వై వచిచ్ నీవు న నన్డుగు టెలల్ 
బదమ్లోచన! నా పుణయ్ ఫలము గాదె?      [8-648.1] 

మరి పర్పంచం ఇలా ఉంటే మా తాత పర్హాల్దుడు ఏమనుకునాన్డు? చుటాట్లు, దొంగలు, కొడుకులు అపుప్లవాళుళ్, భారయ్లు హరి భకిత్ని 
మరిపించి ముకిత్ని దూరంచేసేవారు. సంపదలు నిలకడ లేనివి. శరీరం సిథ్రం కాదు. ఇతరులు తమ పర్యోజనానేన్ కోరుతారు ఎపప్టికైనా. కాలం వేగంగా 
గడిచిపోయి ఆయుసుస్ తీరిపోతుంది. ఐశవ్రయ్ం నిలకడగా ఉందేదెకక్డ? అలా ఆలోచించి తిర్లోకాలనీ జయించిన తన తండిర్ని విడనాడి నీపాదాలను 
సేవించాడు. అదృషట్వంతుడైన అతనికి మరణంలేని మనుగడ దొరికింది. ఎపుప్డూ కూడా మావారు శతృవులుగా మారితే తపప్ నినున్ దరిశ్ంచలేకపోయారు. 
ఈ సమయంలో, నీవు దేహీ అంటూ వచిచ్ ననున్ అడగడం మా పూరవ్ పుణయ్ ఫలం కాకపోతే మరేమిటి? 

 
ఇకక్డ ఓ సారి ఆగి అసలు మూడు అడుగులంటే ఏమిటి, వామనుడిగా వచిచ్న మహావిషుణ్వు ఎందుకలా అడిగాడనేది చూదాద్ం. పదాయ్లలో ఒకోక్ 

చోట "ఒంటివాఁడ నాకుఁ నొకటి రెండడుగుల మేర యిముమ్" అనడమూ, మరోచోట "మదాకాంకాష్మితంబైన మూఁడడుగుల మేరయ తోర్వ కిచుచ్టది 
బర్హామ్ండంబు నా పాలికిన," అనడమూ చూసాం కదా? దీనిమీదో చినన్ కధ చెపుప్కుందాం.  

 
రమణ మహరిష్ ఆశర్మంలో సాధారణంగా ఆయన చేసేదేమిటి అంటే, అలా కూరుచ్ని మౌనంగా ఉండడమే. ఎవరైనా వసేత్ ఓ సారి వాళళ్కేసి 

చూసి మళీళ్ మౌనంగా అలా ఎకక్డో చూసూత్ ఉనన్టుట్ కూరుచ్నేవారుట. ఎవరైనా పర్శన్ వేసేత్ సమాధానం చెపేత్ చెపాత్రు లేకపోతే లేదు. మరి ఎవరికైనా 
సందేహం వసేత్ దానికి సమాధానం చెపప్కపోతే ఎలా? దానికి రమణులే వివరణ ఇచాచ్రు చాలాసారుల్. “మౌనంగా మంతర్ం జపించేటపుప్డు అది 
ఎకక్ణుణ్ంచి వసోత్ందో చూడు. అది ఎవరు జపిసుత్నాన్రో చూడు. అదే తపసుస్, అకక్డే అనిన్ సమాధానాలూ దొరుకుతాయి” అని. దీనినే "నేనెవరిని" అని 
శోధించమనడం. 
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ఓ రోజు రమణుల దగిగ్రకో శిషుయ్డు వచిచ్ అడిగాడుట, "అసలు సంపూరణ్ శరణాగతి ఎలా సాధయ్మౌతుంది?" అని. జాగర్తత్గా పర్శన్ వినాన్క 
రమణుల సమాధానం మళీళ్ మౌనమే. చాలా సేపు అలా కూరుచ్నాన్క రమణులు ఓ సారి అడిగారుట, "నువువ్ చేసుకునన్ పుణయ్ం అంతా నేను అడిగితే 
ఇసాత్వా?" అని. తన పర్శన్కి ఎలాగా సమాధానం చెపప్రేమో అనుకునన్ శిషుయ్డు చెపాప్డు వెంఠనే - "తపప్కుండా, అంతకనాన్ నాకు సంతోషం 
కలిగించేదేమి ఉంటుంది?" మళీళ్ మరో సారి మౌనం. చాలాసేపు అలాగే కూరుచ్నాన్క మళీళ్ రమణ మహరిష్ అడిగారుట, "మరి నాకు నువువ్ చేసిన 
పాపాలు కూడా కావాలి, ఇసాత్వా?"  ఈ పర్శన్ విని శిషుయ్డు తెలల్బోయి అనాన్డుట, "నేను చేసిన పాపాలు వేల సంఖయ్లోల్ ఉండొచుచ్. చేసిన పుణయ్ం కనాన్ 
పాపమే ఎకుక్వ. అలా ఇవవ్లేను, ఇవవ్కూడదేమో కూడా." మళీళ్ మౌనం. రమణ మహరిష్ ఇంక ఈ రోజుకి మాటాల్డరేమో అని శిషుయ్డు బయలేద్రబోతూంటే 
రమణులు అనాన్రుట "మరి నువువ్ ననున్ గురువుగా భావించినటెట్ౖతే 'నేను’ అనన్ది పూరిత్గా పోయి సరవ్ం నాకు సమరప్ణ చేయాలి కదా. నువువ్ చేసేవి చేసే 
పనులోల్ పాపమూ ఉంది పుణయ్మూ ఉంది. అవి నాకు సమరప్ణ చేయకపోతే పూరిత్ శరణాగతి ఎలా సాధయ్మౌతుంది?" శిషుయ్డికి సమాధానం దొరికింది. 
 

అలా మనం ఆతమ్ సమరప్ణ చేసిననాడు మనకి మిగిలిన అహంకారం గురువు తగిగ్ంచగలడు. మరి నేను పాపమూ ఇవవ్నూ పుణయ్మూ ఇవవ్ను 
అంటే శరణాగతి లేదనే కదా అరధ్ం? అంటే మన శరీరం భగవంతుడి కోసమే ఏరాప్టైంది; ఈ శరీరంతో ఆయన ఈ పర్పంచంలో ఏం కావాలో అవి 
చేయించుకుంటాడు. మనకి ఇషట్ం ఉండి ఆయా పనులు, ఆయన ఆడించినటూట్ చేసేత్, సంతోషంగా ఉండగలం. అబేబ్ “నేను” చేయను, "నాకు" ఇషట్ంలేదు 
అని కూరుచ్ంటే ఏడుపు మిగులుతుంది. అటువంటపుప్డు మన అహంకారం ఎలా పోతుంది? అలా పుణయ్ం, పాపం రెండూ మనఃసూఫ్రిత్గా ఇచిచ్ననాడు, 
గురువుకి/భగవంతుడికి సంపూరణ్ శరణాగతి చేసినటుట్. అలా చేయగానే మరోసారి భవిషయ్తుత్లో తెలిసో, తెలియకో పాపం ఏదైనా చేయబోతునన్పుప్డు 
వెంఠనే ఈ సమరప్ణ గురొత్చిచ్ పాపం చేయడానికి ఆసాక్రం తగుగ్తుంది కదా? 

 
సరిగాగ్ ఇదే బలి చకర్వరిత్ని వామనుడు అడిగిన మూడు అడుగులు - పాపం, పుణయ్ం, అహంకారమూను. అందుకే మూడో అడుగు ఎకక్డ 

పెటాట్డు? బలి తలమీద - అహంకారం పోవడానికి. లేకపోతే - భూమిమీద నుంచుని దానం చేసే బలి చకర్వరిత్ - రెండో పాదంతో కొలిచిన భూమిమీదే 
ఉనాన్డు కదా, మరో సారి తలమీద పెడితే అది మూడో పాదం ఎలా అవుతుంది?  

 
ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే, వామనుడు దానం అడిగేటపుప్డు ఏమడిగాడు మొదటోల్? "నొకటి రెం డడుగుల మేర " ఒకటి – పుణయ్ం 

(వేటితోనైతే పైలోకాలకెళళ్గలమో అది, వాటిని ఒక పాదంతో ఆకర్మించాడు) రెండోది – పాపం (భూమిమీద మళీళ్ పుటట్డానికీ, అహంకారానికీ దారి 
చేసేది; దీనిన్ రెండో పాదంతో ఆకర్మించాడు). అపుప్డు శరణాగతి రాగానే మూడో అడుగు అహంకారం మీద. అపప్టికి మూడడుగులు ఇసేత్ ఏమైంది? 
పూరణ్ శరణాగతి ఇచిచ్నటుట్. అదే మనం భగవంతుడికివవ్గలిగే బర్హామ్ండం. దానినే వామనుడు ఏమనాన్డు? "మూఁడడుగుల మేరయ తోర్వ కిచుచ్టది 
బర్హామ్ండంబు నా పాలికిన." ఎపుప్డైతే బలి ఈ రెండూ – పుణయ్మూ, పాపమూ - “హరష్ నిరభ్ర చేతసుక్డై” ఇచాచ్డో అపుప్డు మూడో అడుగు తలమీద 
పెటిట్ అహంకారం అణిచాడు - ఇదే “భకత్పాలన కళాసంరంభకున, దానవోదేర్క సథ్ంభకున” అని పోతన భాగవతం మొదలుపెడుతూ మొటట్మొదటి 
పదయ్ంలో చెపిప్నది. ఇకక్డ కూడా బలి భకుత్డు ముందు. అందుకే వసూత్నే సవ్సిత్ వాచకం ఇచిచ్నది. ఆ తరావ్తే దానవోదేర్క సథ్ంభన - అంటే అహంకారం 
అణచడం. 

 
మనకి అనీన్ ఇచిచ్న భగవంతుడికి మనం అసలు నిజంగా ఇవవ్గలిగేదేముంది? డబుబ్లా? బటట్లా, పువువ్లా? అవనీన్ భగవంతుడికా, 

పర్పంచంలో జనాల మెపుప్ కోసమా? బలి కూడా వచిచ్న భగవంతుడితో ముందు ఏం కావాలో కోరుకో అంటూ ఏమనాన్డు? "వరచేలంబులో, 
మాడలో…” అంటూ తన ఆసుత్లనీన్ ఏకరువు పెటాట్డు. తనకి భౌతిక సంపదలనీన్ ఇచిచ్న భగవంతుడికి మళీళ్ ఆ భౌతిక సంపదలు ఇదాద్మని 
ఆలోచించాడు. పర్పంచానికే అనీన్ ఇచిచ్న భగవంతుడికి క్షణికమైన భౌతిక సంపదలు ఏపాటివి? కానీ శీర్హరి ఏమడిగాడు బలిని? నీ మనసు నాకు 
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శరణాగతి చేయడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్వా అంటూ సవ్సిత్ వాచకం చెపాప్డు.  బలి అది సరిగాగ్ గర్హించాడు కనకే సంతోషంగా ఇచేచ్సాడు అడిగినది. అందుకే 
బలి లాంటి కారయ్ దక్షత ఉనన్ చకర్వరిత్ మరొకడు పుటట్డం అసాధయ్ం. 

 
ఈ శరీరం భగవంతుడి కోసమేననీ "నేను కాదు నువేవ్" అనీ గజేందుర్డి లాగా, పర్హాల్దుడిలాగా, బలి చకర్వరిత్లాగా ఆయన అడిగినది ఇవవ్డమే 

మనం భగవంతుడి కివవ్గలిగే నిజమైన కానుక. ఇదే శంకర భగవతాప్దులు అనన్"భవతు భవదరద్ం మమ మనః". మరో సారి ఆ శోల్కం గురుత్ తెచుచ్కుని 
ఈ నెల వాయ్సం ముగిదాద్ం. 

 
కరసేత్ హేమాదౌర్ గిరిశనికటసేత్ ధనపతౌ 
గృహసేత్ సవ్రూభ్జామర సురభి చింతామణి గణే 
శిరసౌత్ శీతాంసౌ చరణ యుగళసేత్ అఖిలసుభే 
కమరద్ం దాసేయ్ జహం భవతు భవదరద్ం మమ మనః     [శివానందలహరి. 26] 
 
(బంగారు కొండ నీచేతిలోనే ఉంది. అతయ్ంత ధనవంతుడైన కుబేరుడు నీ సేన్హితుడే. నీ గృహంలోనే కలప్వృక్షం, కామధేనువు, చింతామణి 

వజర్ం ఉనాన్యి. తలమీద చలల్దనానిన్చేచ్ చందుర్డునాన్డు. నీ పాదాల దగిగ్ర సరవ్ శుభాలు ఉనన్ నీకు నేనిచేచ్దేమి కనిపించదు కనక నా మనసే నీదవు 
గాక) 

  
 

 
  

    పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

