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28 వ భాగం       
 

     మనావతారం మనావతారం --  22  
పాల సముదర్ంలో చిలకడం అయిపోయింది. అందులోంచి బయటకొచిచ్నవాటిని ఇటు రాక్షసులూ అటు దేవతలూ పంచుకునాన్రు కదా? చివరోల్ 

అమృతం దొరికింది కానీ ధనవ్ంతరి చేతిలోంచి రాక్షసులు ఎతుత్కుపోయే సరికి విషుణ్వు మోహినీ అవతారం లో దానిన్ దేవతలకి పంచిపెటాట్డు. అంటే 
ఉఛైఛ్శర్వం, మతుత్ కలిగించే వారుణి లాంటివి తపప్ మిగతా పనికొచేచ్వి రాక్షసులకి దకక్లేదు. బర్హమ్ జాఞ్నం లభించే దారిలో అ మిగతా చెడు గుణాలు, 
కోరికలు ఇంకా మిగిలిపోయేయి ఇటువైపు. అవి పోవాలి కదా? దానికోసం మళీళ్ పాటుపడాలి.  
 అదే విధంగా అమృతం పోగొటుట్కునన్ బలి, రాక్షసులూ మళీళ్ గురువుగారి దగిగ్రకెళిళ్ మొరపెటుట్కునాన్రు (అంటే మళీళ్ సాధన మొదలు 
పెటాట్రనన్మాట). 
 
 సీ.  పురుహూతుచే నొచిచ్ పోయి భారగ్వులచే;  

బలి యెటట్కేలకు బర్తికి వారి 
చితత్ంబురాఁ గొలిచ్ శిషుయ్ఁడై వరిత్ంప;  
వారు నాతని భకిత్ వలన మెచిచ్ 
విశవ్జిదాయ్గంబు విధితోడఁ జేయింప;  
భవయ్కాంచనపటట్ బదధ్ రథము 
నరుక్వాజులఁ బోలు హరులుఁ గంఠీరవ;  
ధవ్జము మహాదివయ్ధనువుఁ బూరణ్       [8-439] 
 

 తే.  తూణయుగళంబుఁ గవచంబుఁ దొలుత హోమ 
పావకుం డిచెచ్; నమాల్న పదమ్మాలఁ 
గలుష హరుఁడగు తన తాత కరుణ నొసఁగె;  
సోమ సంకాశ శంఖంబు శుకుర్ఁ డిచెచ్.      [8-439.1] 
 

 గురువుకి బలి చేసిన సేవ వలల్ మంచి ఆభిపార్యం ఏరప్డింది. దాంతో బలిచేత విశవ్జిదాయ్గం చేయించాడు. అందులోంచి బంగారు రధం, 
దివయ్మైన ధనువూ అవనీన్ బయటకొచేచ్యి. ఇకక్డ బలి తాత పర్హాల్దుణిణ్ పోతన ఏమనాన్డో గమనించారా? కలుష హరుడు - పాపాలని పోగొటేట్వాడు. 
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క.  పాణియు, రథియుఁ, గృపాణియుఁ,  
దూణియు, ధనివ్యును, సర్గివ్ తురగియు, దేహ 
తార్ణియు, ధికక్ృత విమత 
పార్ణియు, మణి కనక వలయ పాణియు నగుచున.      [8-441] 

 
ఇవనీన్ పటుట్కుని మిగతా విషయాలు చూడాడ్నికి బయలేద్రేడు. అసలు విషయం ఏమిటంటే ఇందుర్ణిణ్ జయించాలి. దేవతలెవరూ లేకుండా చేసేత్ 

తానే ఇందుర్డైపోవచుచ్. దానికాక్వాలిస్న ధనువూ, గురార్లు, రధం అనీన్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యి కదా? ఇపుప్డు వీటితో బయలేద్రి వెళాళ్డు. సాధారణంగా తెలుగు 
కవులు సులువైన అక్షరాలతో పదాయ్లు రాసూత్ ఉంటారు. అంటే "క్ష," "ణ" మొదలైనవి వదిలేసి. అంటే అసలు అలాంటి కవులు లేరని కాదు కానీ 
చదివేవాళళ్కి అరధ్ం అవడం కోసం అనన్మాట.  ఈ పదయ్ంలో పోతన "ణ" అక్షరానిన్ ఎలా వాడారో చూసారా? 
 

మ.  పలుదానంబుల విపుర్లం దనిపి తదభ్దోర్కుత్లం బొంది పె 
దద్లకున మొర్కిక్ విశిషట్దేవతల నంతరభ్కిత్ఁ బూజించి ని 
రమ్లుఁ బర్హాల్దునిఁ జీరి నమర్శిరుఁడై రాజదర్థారూఢుఁడై 
వెలిఁగెన దానవ భరత్ శైల శిఖరోదేవ్లల్దద్వాగిన్పర్భన.     [8-442] 

 
ఎకక్డికి బయలేద్రేడు? యుదాధ్నికాక్దు! ముందు వెళిళ్ విపుర్లందరికీ దానాలు అవీ ఇవవ్డానికీ, ఉనన్ కులదేవతలీన్ వాళళ్నీ పూజించి, తాతగారైన పర్హాల్దుడి 
దీవెనలు అందుకోవడానికీను. ఓ విషయం గమనించారా? ధనువూ, రధం అవీ దొరగాగ్నే ఒకక్సారి పరుగెటుట్కుంటూ పోలేదు యుదాధ్నికి. ఎందుకంటే 
శతృవు అమృతం తాగిన ఇందుర్డు. తన దగిగ్రెంత బలం ఉనాన్ వెనకా ముందూ చుసుకోకుండా వెళళ్కూడదు కదా? పెదద్ల ఆశీసుస్లూ, దేవతల దీవెనలూ, 
విపుర్ల ఆశీరవ్చనాలూ సంపాదించడం మొదటి ఎతుత్. ఈ కర్మంలో చూసేత్ బలి హిరణయ్కశిపుడిలాగే పర్ణాళికలనీన్ సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్డనన్మాట. 
"వెలిఁగెన దానవ భరత్ శైల శిఖరోదేవ్లల్దద్వాగిన్పర్భన" అనేది చదివితే హిరణయ్కశిపుడి తపసుస్లో "ఉగార్చార దైతేయ్ందర్మూరధ్ దిశోదూధ్త సధూమ 
హేతిపటలోదంచతత్పోవహిన్చేన [7-73]" అనే పదయ్ం గురుత్రావడం లేదూ? 
 

క.  దండిత మృతుయ్ కృతాంతులు 
ఖండిత సుర సిదధ్ సాధయ్ గంధరావ్దుల 
పిండిత దిశు లమరాహిత 
దండాధీశవ్రులు సములు దనున్ం గొలువన.     [8-443] 

 
రాక్షస సేనానాయకులూ, సుర సిదధ్ సాధయ్ గంధరావ్దులందరూ సేవిసూత్ండగా వీళల్ందరీన్ వెంటబెటుట్కుని యుదాధ్నికి బయలేద్రేడు. 

 
క.  చూపుల గగనము మిర్ంగుచు 

నేపున దివి భువియు నాత లీతల చేయన 
రూపించుచు దనుజేందుర్ఁడు  
పార్పించెను దివిజనగర పథము నరేందార్!      [8-444] 
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విశవ్జిదాయ్గంలో తనకొచిచ్న దివయ్మైన ధనసుస్ ఉంది. కూడా యోధానుయోధులునాన్రు. వీళళ్ని వెంటబెటుట్ని వెళేళ్ బలి ఎలా ఉనాన్డు? 
చూపులతో గగనము మింగేలాగా ఉనాన్టట్. దివిని భువినీ తలకిందులు చేయడానికి (దివి భువియు నాత లీతల చేయన) సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. అంటే తాను 
పాలించే భువిమీదకి ఇందుర్ణిణ్ తోసేసి తాను అమరావతికి రాజవవ్డానికి బలి బయలేద్రేడు అని పోతన చమతాక్రం. 

 
మ.  కనియెం బుణయ్జనౌకమున విగతరోగసవ్పన్ పీడానన్ ఖా 

దన సంశోకముఁ బుషప్ పలల్వ ఫలోదాద్మదుర్మానీకమున 
సవ్నితోదూధ్త పతాకముం బర్విచరదైవ్మానికానీకమున 
ఘన గంగాసలి లైకమున మఘవయుకత్శీర్కమున నాకమున.    [8-446] 
 

అలా అమరావతి కేసి పోయి పోయి సవ్రాగ్నిన్ చేరేడు దండయాతర్కి. ఆ సవ్రగ్ం - ఆకలీ, రోగాలు రొచుచ్లూ లేని చోటు. ఆకాశగంగా జలాలు, 
ఉరుములవలె ఎగురుతునన్ జండాలు కలది. విమానాలు తిరుగుతునన్దీ అయిన సవ్రాగ్నిన్ (నాకమున) చేరాడు. ఈ పదయ్ంలో పార్స ఎలా ఉందో 
గమనించారా? (దుర్మానీకమున, వైమానీకమున, గంగాసలి లైకమున, మఘవయుకత్శీర్కమున, నాకమున) 

 
సీ.  బలి వచిచ్ విడియుట బలభేది వీకిష్ంచి;  

గటిట్గాఁ గోటకుఁ గాపు పెటిట్ 
దేవవీరులుఁ దాను దేవతామంతిర్ని;  
రపిప్ంచి సురవైరి రాకఁ జెపిప్  
పర్ళయానలుని భంగి భాసిలుల్చునాన్ఁడు;  
ఘోరరాక్షసులను గూడినాఁడు 
మన కోడి చని నేఁడు మరల వీఁ డేతెంచె;  
నే తపంబున వీని కింత వచెచ్?       [8-452] 

 
ఆ.  నీ దురాతుమ్కునకు నెవవ్ఁడు దోడయెయ్?  

నింక వీని గెలవ్ నేది తోర్వ?  
యేమి చేయువార? మెకక్డి మగఁటిమి?  
నెదురు మోహరింప నెవవ్ఁ డోపు?       [8-452.1] 

 
బలి రావడం ఇందుర్డు చూసాడు. కోటకి కాపు పెటిట్ అందరీన్ రావించి అడుగుతునాన్డు, "మొనన్టికి మొనన్ వీడు మనచేతిలో చావు దెబబ్లు 

తినాన్డే, మరి ఇపుప్డింత బలం ఎలా వచిచ్ంది బలికి? వీడికి గానీ వేరే ఎవరైనా తోడయాయ్రా? ఇపుప్డు మనకేమిటి దారి?” ఈ సీస పదయ్ం ఎంత 
సులభంగా ఉందో గమనించారా? దార్కాష్పాకం రాయడంలో పోతనకి సాటిరారు ఎవరూ అనిపిసుత్ంది భాగవతం చదువుతూ ఉంటే. 

 
క.  మిర్ంగెడు నాకాశంబునుఁ 

బొంగెడు నమరాదిర్ కంటెఁ బొడవై వీఁడున 
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మిర్ంగెడుఁ గాలాంతకు కిర్య 
భంగించును మరలఁ బడడ్ బంకజగరుభ్న.      [8-453] 

 
ఇపుప్డు ఇందుర్డి పరిసిథ్తి ముందు నుయూయ్ వెనక గొయీయ్ అనన్టుట్ంది. అదే అంటునాన్డు బృహసప్తితో. మేరు పరవ్తం కంటే పొడవై మొతత్ం 

అమరావతి మింగేసేలా ఉనాన్డు బలి ఇపుప్డు. బర్హమ్దేవుడైనా వీణిణ్ ఆపగలడా? 
 
క.  ఈరాదు రాజయ్ మెలల్నుఁ 

బోరాదు రణంబు చేయఁ బోయితి మేనిన 
రారాదు దనుజుచేతను 
జారా దిట మీఁద నేమిజాడ మహాతామ్!      [8-454] 

 
పోనీ బలిని రపిప్ంచి రాజయ్ం ఇచేచ్దాద్మా అంటే అలా కుదరదు; బలి అసురుడు కదా? అదలా ఉంచి యుదాధ్నికి పోదామా అంటే వీడి 

పర్తాపం చూసేత్ ఒళుళ్ జలదరిసోత్ంది - యుదాధ్నికెళేత్ వెనకొక్సాత్మనే ఆశ లేదు. ఈ సంకటం నుంచి ఎలాగా తపిప్ంచుకోవడం, మీరే చెపప్ండి 
మహాతామ్ అని అడుగుతునాన్డు. ఇపప్టిదాకా చదివిన పదాయ్లని పోతన "దురభ్ర దానవ పర్తాపము" అని వరిణ్ంచాడు. ఇపుప్డు బృహసప్తి 
చెపుత్నాన్డు ఇందుర్డితో. 

సీ.  వినవయయ్ దేవేందర్ వీనికి సంపద;  
బర్హమ్వాదులు భృగుపర్వరు లరిథ్ 
నిచిచ్రి; రాక్షసు నెదురను నిలువంగ;  
హరి యీశవ్రుఁడు దకక్ ననయ్జనులు 
నీవును నీ సముల నీకంటె నధికులుఁ;  
జాలరు; రాజయ్ంబు చాలు; నీకు 
విడిచి పోవుట నీతి విబుధనివాసంబు;  
విమతులు నలఁగెడువేళ చూచి       [8-456] 

 
తే.  మరలి మఱునాఁడు వచుచ్ట మా మతంబు;  

విపర్బలమున వీనికి వృదిధ్వచెచ్ 
వారిఁ గైకొన కిటమీఁద వాఁడి చెడును;  
దలఁగు మందాక రిపుఁ బేరు దలఁపరాదు     [8-456.1] 

 
చూడు నాయనా ఈ బలం అంతా బలికి బార్హమ్ణ తేజం వలల్ వచిచ్ంది. శుకార్చారుయ్లు విశవ్జిదాయ్గం చేయించి శసాత్ర్సాత్ర్లు ఇచాచ్రు. వీటితో 

వచిచ్న బలిని ఎదురోక్వడానికి నారాయణుడు, పరమశివుడూ తపప్ మిగతావాళుళ్ ఎందుకూ పనికిరారు. మనం ఇపుప్డు చేయ గలిగింది ఏమిటంటే వీడికి 
సవ్రాగ్నిన్ వదిలేసి పారిపోవడం మంచిది. రాబోయే రోజులోల్ బలికి కీడు మూడుతుంది. అపుప్డు మరో ఉపాయం ఆలోచించవచుచ్. 
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వ. అనినఁ గారయ్కాల పర్దరిశ్ యగు బృహసప్తి వచనంబులు విని కామరూపులై దివిజులు తిర్విషట్పంబు విడిచి తమతమ పొందుపటల్కుం జనిరి; 
బలియునుం బర్తిభట వివరిజ్త యగు దేవధాని నధిషిఠ్ంచి జగతర్యంబునుం దన వశంబు జేసికొని విశవ్విజయుండై పెదద్ కాలంబు రాజయ్ంబు జేయుచుండె, 
శిషయ్వతస్లులగు భృగావ్దు లతని చేత శతాశవ్మేధంబులు చేయించిరి; తతాక్లంబున.       [8-458] 
 

అలా అనగానే ఇందుర్డూ దేవతలూ సవ్రాగ్నిన్ బలికి వదిలేసి వెళిళ్పోయారు. ఇందర్పదవి ఆకర్మించుకునన్ బలి ఇపుప్డు అసలైన ఆలోచన అమలోల్ 
పెటాట్డు. అదేమిటంటే తనకి తెలిస్నంతలో దేవతలని జయించడం పెదద్ పని కాదు కానీ సిథ్రంగా ఇందర్పదవిలో కూరోచ్వడం కుదరదు. అదీగాక దేవతలకి 
ఎపుప్డు కావాలిసేత్ అపుప్డు సహాయం చేయడానికి తిర్మూరుత్లూ అందరూ కాసుకుని కూరుచ్నుంటారు. అయితే మరో విధంగా ఇందర్పదవి 
సంపాదించవచుచ్; అదేమిటంటే నూరు అశవ్మేధాలు చేయడం. ఈ ఆలోచనలోత్ వెంఠనే ములోల్కాలనీ లోబరచుకుని నూరు అశవ్మేధాలు చేసేడు. అంటే 
ఇంక ఇందర్పదవి తనదే. ఇదంతా ఎందుకు చేసాడో ఓ సారి గమనిసేత్ బలి బర్హామ్ండమైన తెలివితేటలు కలవాడని మనకి తెలుసుత్ంది. తాత పర్హాల్దుణిణ్ 
శీర్హరి కనికరించాడు సరే, మరి ముతాత్త హిరణయ్కశిపుణోణ్? ఎంత కషట్మైన కోరిక కోరినా నాగుపాము ఎలకని పటిట్నటూట్ సంహరించేశాడు కదా? అంటే 
యుదధ్ంలో శీర్హరిని గెలవడం అసంభవం. తాను అసుర తతవ్ం గలవాడు కనక పర్హాల్దుడిలా శీర్హరి భకుత్డవలేడు. తాత ముతాత్తల మాట అటుంచి తండిర్ 
సంగతి ఆలోచిసేత్ బలి తండిర్ విరోచనుడు ఎవరొచిచ్ ఏమడిగినా ఇవావ్లనుకుని ఓ యాగం మొదలుపెటాట్డు. ఆ యాగం పూరైత్తే ఇందర్పదవి 
దొరుకుతుంది. అపుప్డు ఇందుర్డు మారు రూపంలో వెళిళ్ దేహి అనడం, ఏమి కావాలో కోరుకో అంటే మీ దేహం ఇవవ్ండి అని అడగడం, దానితో తన 
తండిర్ విరోచనుడు తనువు చాలించడం బలి ఎరిగిందే. మరి ఇంకెలా ఇందర్పదవి శాశవ్తంగా సంపాదించడం? ఇవనీన్ జాగర్తత్గా ఆలోచించుకుని ఈ 
శతాశవ్మేధాల బాట ఎంచుకునాన్డనన్ మాట. ఇపుప్డు నిజంగానే బలి ఇందర్పదవి అధిషిట్ంచడానికి అరుహ్డు. మరి ఇదద్రు ఇందుర్లు ఒకే సింహాసనం మీద 
కూరోచ్వడం కుదరదు కదా?   

 
బలి మనఃసిథ్తి ఓ సారి గమనిసేత్ మనకి విశదమయేయ్ది ఏమిటంటే ఒకోక్ అశవ్మేధయాగం చేసూత్ పోయేసరికి తనకి తెలియకుండా తాను 

పవితర్మౌతూ ఆతమ్ సాకాష్తాక్రానికి ఆయుతత్మౌతునాన్డు. ఇందర్పదవి మాట అటుంచి తాను వేసుకునన్ పర్ణాలికల వలల్ శీర్హరి దరశ్నానికి సిదధ్ంగా 
ఉనాన్డు ఈ శతాశవ్మేధాలవలల్. ఈ యాగాలలో ఇచేచ్ దానాలు ఎంత గొపప్గా ఉంటే తాను అంత గొపప్గా ఇందర్పదవి నిరవ్హించవచుచ్. అయితే ఈ 
ఇవవ్డం అనేది ఒక అలవాటులాగా తయారైంది నూరు ఆశవ్మేధాలవలాల్ను. ఈ అలవాటు వలల్ "నేను ఇవవ్(లే)ను" అనడం మరిచ్పోయేడు. ఎపుప్డైతే 
ఇవవ్నూ అని అంటాడో అపుప్డు ఇందర్పదవికి అరహ్త పోతుంది. మొదటోల్ “దానం చేసేత్ పుణయ్ం వసుత్ందనే కోరిక” వలల్ దానం చేయడం, ఆ తరావ్త అది 
అలవాటుగా మారడం ఒక మారుప్. ఆ తరావ్త ‘పుణయ్మో పాపమో, అవతలవాడిని ఆదుకోవాలి’ అనే ఆలోచన తో దానమివవ్డం. ఆ తరావ్త పై మెటుట్ - 
సూరుయ్డు ఇటుతిరిగి అటుతిరిగినా సరే ఇచిచ్తీరుతాననడం. ఇలా మారుప్ వసూత్ మనం మనకి తెలియకుండానే మారుతూ ఉంటాం. బలికి జరిగిందిదే. 
ఇపుప్డు అనిన్ంటికీ రంగం సిదధ్మైంది. మరి ఇంతటి పుణయ్ం చేసుకునన్ బలిని శీర్హరి సవ్హసాత్లతో సంహరించగలడా? ఆయనే కదా చెపేప్డు భగవదీగ్తలో 
– 

 
పారధ్నైవేహ నాముతర్ వినాశసత్సయ్ విదయ్తే 
నహి కలాయ్ణకృతక్సిచ్దుద్రగ్తిం తాత గఛఛ్తి  (శాంఖయ్ యోగం 6.40) 
 

(నాయనా, మంచి పనులు చేసేవాళుళ్ ఎనన్టికీ దురగ్తి పొందరు). బుదిధ్కీ మేధసుస్కీ, మనసుకీ అందడు కదా భగవంతుడంటే? మరి ఇనిన్ 
పర్ణాళికలిన్ వేసుకునన్ బలిని తపిప్ంచడం ఎలా? చావు రాకూడదని కిల్షట్మైన కోరిక కోరిన హిరణయ్కశిపుణిణ్ సంహరించిన శీర్హరి బలిని ఏమి 
చేయబోతునాన్డో వచేచ్ వాయ్సం నుంచీ చూదాద్ం. 
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    పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/   

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

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

