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32 వ భాగం       
 మనుడికి బలి ఆ నం- మనావతారం – 6 

 
మహావిషుణ్వంటే ఎవరు? శీర్కాంతుడు, లకీష్పతి. లకీష్దేవిని వక్షసథ్లంలో ఉంచుకునన్వాడు. ఆ లకీష్ దేవి ఎటువంటిది? “దిగఘ్సిత్భిః 

కనకకుంభముఖావసృషట్ సవ్రావ్హినీ విమలచారుజలపుల్తాంగీమ, పార్తరన్మామి జగతాం జననీమశేష లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబిధ్పుతీర్మ” అనాన్రు 
కదా శీర్ శంకర భగవతాప్దులు? సకల సంపదలకీ, అషెట్ౖశవ్రాయ్లకీ మూలమైనది. అటువంటి లకీష్పతి , శీర్హరి ఎందుకు వెళాళ్డు బలి చకర్వరిత్ దగిగ్రకి? 
బికాష్టనికి! ఆ విచితార్నేన్ పోతన చెపుత్నాన్డు హరి అనే పదానిన్ వాడుతూ మనం భాగవతం ఎందుకు చదువుతునాన్మో మరిచ్పోకుండా చేయడానికి. 

 
క.  హరిహరి; సిరి యురమునఁ గల 

హరి హరిహయుకొఱకు దనుజు నడుగం జనియెన;  
బరహితరత మతియుతులగు 
దొరలకు నడుగుటయు నొడలి తొడవగుఁ బుడమిన.     [8-526] 

 
అయయ్యోయ్ (హరిహరి), లకీష్దేవిని వక్షంలో ఉంచుకుని హరి బికాష్టనకి బయలేద్రాడు. ఎవరికోసం? పరుల హితం కోసం. మరి అలా పరుల 

హితం ఆశించి బికాష్టన బయలేద్రేవారికి అడుకోక్వడం కూడా అలంకారమే కదా? 
 
కరుణశీర్గారి సంపాదకతవ్ంలో తి.తి.దే వారు పర్చురించిన పోతన పుసత్కాలలో "హరిహరి" అనేదానిన్ "ఔరా" అని అనువదించారు 

సందరాభ్నుచితంగా. వారణాసిలో బెనారస హిందూ విశవ్విదాయ్లయం కోసం మదన మోహన మాలవాయ్ గారు ఇదే విధంగా డబుబ్లు సేకరించారుట. 
ఆఖరికి శవాలు మోసేచోట వాళుళ్ వేసే చిలల్ర కూడా ఏరి ఏరి విశవ్విదాయ్లయానికి ఇచాచ్రంటారు. అలా కషట్పడి మొదలుపెటిట్న ఆ విశవ్విదాయ్లయం 
అధికారపు ముదర్ మీద సరసవ్తీ దేవి బొమమ్తోబాటు ఈశావాసోయ్పనిషత లోని "విదాయ్ అమృతమశున్తే" అనే వాకయ్ం రాయించారు. 

 
క.  సరవ్పర్పంచ గురుభర 

నిరావ్హకుఁ డగుటఁజేసి నెఱిఁ జనుదేరన 
ఖరువ్ని వేర్ఁగు సహింపక 
నురీవ్సథ్లి గుర్ంగె; మొర్గెగ్ నురగేందుర్ండున.       [8-527] 
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పర్పంచం అంతటినీ భరించే వాడు కదా భవగంతుడంటే? అటువంటివాడు బయలేద్రే సరికి ఆయన బరువుకి భూమి ఒక వేపు కుంగిపోయింది. 
దానితోపాటు ఆయనిన్ మోసే ఆదిశేషుడూ (ఉరగేందుర్ండు) వంగిపోయేడు. 
 

క.  శరమ్ద, యమదండక్షత 
వరమ్ద, నతి కఠిన ముకిత్ వనితాచేతో 
మరమ్ద, నంబునివారిత 
దురమ్ద, నరమ్దఁ దరించెఁ దోర్వన వటుఁడున.      [8-529] 

 
వెళేళ్దారిలో వటుఁడు నరమ్దానదిని దాటాడు. ఆ నరమ్ద ఎటువంటిది? శుభాలనిచేచ్ది, యముని దండానున్ంచి కాపాడేది. దోషాలనీన్ నివారించేది. 

ఈ పదయ్ం మళీళ్ ఓ సారి చదివితే పోతన వాడిన పార్స (శరమ్ద, వరమ్ద, నరమ్ద, దురమ్ద, మరమ్ద...) చిరునవువ్ తెపిప్ంచదూ? 
 
వ. దాటి తతర్ప్వాహంబున కుతత్రతటంబు నందు.       [8-530] 
 

శా.  చండసూఫ్రిత్ వటుండుఁ గాంచె బహుధాజలప్నిన్శాటంబు, ను 
దద్ండాహూత మునీభయ్బిభయ్దమృతాంధసిస్దధ్కూటంబు, వే 
దండాశవ్ధవ్జనీ కవాటము, మహోదయ్దూధ్మ సంఛనన్ మా 
రాత్ండసయ్ందన ఘోటమున, బలిమఖాంతరేవ్ది కావాటమున.     [8-531] 

 
అదుభ్తమైన బర్హమ్ వరఛ్సుస్తో వెలిగే వామనుడు అలా నడుచుకుంటూ పోయి నరమ్దానదికి ఉతత్రంగా ఉనన్ బలి యాగవేదిక సమీపించాడు. 

అకక్డ వామనుడుకి ఏమి కనిపించింది? నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డుతూ దేవతలిన్ భయపెటేట్ రాక్షసులు, యాగం చేయించే ఉదధ్ండులైన మునులు, 
ఏనుగులూ గురార్లూ ఉనన్, సూరుయ్డి రధంలా మెరిసిపోయే యజఞ్వాటిక. ఈ పదయ్ంలో "జలప్ననిశాటంబు" అని వాడాడు పోతన. జలప్నము అంటే? 
ఉపయుకత్ం కాని మాటాల్డడ్ం. ఇటువంటివాటికి మనం తెలుగు నిఘంటువు చూడాలిస్ందే. 

 
వ. కని దానవేందుర్ని హయమేధ వాటి దఱియం జొచుచ్ నయయ్వసరంబున.    [8-532] 
 

అలా పోయి పోయి హయమేధ (అంటే అశవ్మేధం చేసే యజఞ్వాటిక) వచేచ్ సమయానికి 
 

శా.  శంభుండో హరియో పయోజభవుఁడో చండాంశుఁడో వహిన్యో 
దంభాకారత వచెచ్ఁ గాక ధరణిన ధాతీర్సురుం డెవవ్డీ 
శుంభదోయ్తనుఁ డీ మనోజఞ్ తనుఁ డంచున విసమ్యభార్ంతులై 
సంభాషించిరి బర్హమ్చారిఁ గని తతస్భుయ్ల రహసయ్ంబుగన.    [8-533] 

 
ఆలా వచేచ్ వామనుణిణ్ చూసి మొతత్ం జనం అంతా ఆశచ్రయ్ంగా తమలో తాము అనుకుంటునాన్రు - ఈ వచేచ్ది మారువేషంలో ఉనన్ శంభుండో 

(శివుడా?), హరియో (విషుణ్వా?), పయోజభవుడో (అంటే పదమ్ంలోంచి పుటిట్న బర్హామ్?), చండాంశుఁడో (సూరుయ్డా?), వహిన్యో (అగిన్దేవుడా?). 
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లేకపోతే ఇటువంటి వరఛ్సుస్ ఎలా సాధయ్ం? కొంతమంది రాసినటూట్ వచేచ్ వామనుణిణ్ చూసి బలి, అకక్డునన్ యజఞ్వాటిక అంతా ఆ వామనుడి వరఛ్సుస్కు 
ఎండ మొహం మీద పడితే చేతులు అడడ్ంపెటుట్కునన్టూట్ పెటుట్కుని తేరిపార చూసారుట. 

 
క.  గుజగుజలు పోవువారును 

గజిబిజిఁ బడువారు చాలఁ గలకల పడుచున 
గజిబిజి యైరి సభాసథ్లిఁ  
బర్జ లెలల్ను బొటిట్వడుగు పాపని రాకన.      [8-534] 

 
ఇలా గుసగుసలాడుకుంటూ ఎవరో ఆ వచేచ్ది అని తికమక పడుతూ వామనుడు యజఞ్వాటికలోకి రావడం చూసారు. ఆ వచిచ్న వామనుడు 

వెంఠనే బలి దగిగ్రకి తినన్గా వెళాల్డా? 
 
వ. ఆ సమయంబున బలిసభామండపంబుఁ దఱియం జొచిచ్.      [8-535] 
 

సీ.  చవులుగాఁ జెవులకు సామగానంబులు;  
చదువు నుదాగ్తల చదువు వినుచు 
మంతర్ తంతార్రథ్ సంబంధభావములు పే;  
రొక్నెడి హోతలతోడఁ గూడికొనుచు 
హోమకుండంబులం దునన్ తేర్తాగున్ల;  
వెలిఁగించు యాజక వితతిఁ గనుచు 
దకుష్లై బహువిధాధవ్ర విధానంబులు;  
చెపెప్డు సభుయ్లఁ జేరఁ జనుచుఁ       [8-536] 

 
తే.  బెటుట్గోరెడు వేడుక పటుట్పఱుచు 

నదితి పుటుట్వు లచిచ్కి నాటపటుట్ 
కోరి చరియించె సభలోనఁ గొంతఁదడవు 
పుటుట్ వెనన్ఁడు నెఱుగని పొటిట్వడుఁగు.      [8-536.1] 

 
చుటూట్రా ఉనన్దంతా గమనించుకుంటూ లోపల కాసేపు తిరిగాడు. ఎకక్డైనా ఒక చోట వేద పఠనం జరుగుతోందనుకోండి. కొతత్గా ఎవరైనా 

వసేత్ - ఆ వచిచ్నవాడు ఎంత పెదద్ మనిషైనా - ఏం చేసాత్డు? ఆ వేదపఠనంలో తన గొంతు కలుపుతాడు - అదే పదధ్తి కనక. అలా వేదం చదవడం 
రాకపోతే నిశశ్బద్ంగా అది అయేయ్ వరకూ వేచి ఉంటాడు కదా? అలాగే ఈ యజఞ్వాటికలో తిరుగుతూ వేద పఠనంలో పాలుపంచుకుంటూ, హోమం 
జరిగేచోట ఆ తేర్తాగున్లనీన్చూసూత్ కలయతిరిగాడు కాసేపు. 
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క.  వెఱచుచు వంగుచు వార్లుచు 
నఱిముఱిఁ గబురులకుఁ జనుచు హరిహరి యనుచున 
మఱుఁగుచు నులుకుచు దిఱదిఱఁ 
గురుమటట్పుఁ బడుచు వడుగుఁ గొంత నటించెన.     [8-538] 

 
క.  కొందఱతోఁజరిచ్ంచును 

గొందఱతో జటలు చెపుప్ గోషిఠ్ం జేయుం 
గొందఱతోఁ దరిక్ంచును 
గొందఱతో ముచచ్టాడుఁ; గొందఱ నవువ్న.      [8-539] 

 
తన నిజరూపం ఎవరికీ అంటుబటట్కుండా ఉండడం కోసమా అనన్టుట్ కాసేపు బెదురుతూ, కాసేపు ఇకక్డో చరాచ్ అకక్డో మాటా మాటాల్డుతూ 

యజఞ్వేదికలో నటించాడు. 
 
వ. మఱియు ననేక విధంబుల నందఱకు ననిన్ రూపులై వినోదించుచు.     [8-540] 
 

క.  వెడవెడ నడకలు నడచుచు 
నెడనెడ నడు గిడక నడరి యిల దిగఁబడగా 
బుడిబుడి నొడువులు నొడువుచుఁ 
జిడిముడి తడఁబడగ వడుగు చేరెన రాజున.      [8-541] 

ఇలా చినన్ చినన్ అడుగులోత్, ఆయన అడుగులకి భూమి కుర్ంగిపోతూండగా వడుగు మొతాత్నికి బలి చకర్వరిత్ని సమీపించాడు. ఇలా ఎందుకు? 
మొదటోల్నే తినన్గా బలిదగిగ్రకి వెళిళ్పోవచుచ్ కదా? అలా కుదరదు. బలి చకర్వరిత్ అడిగినది ఇసాత్డు కదా అని "హేయ ఇలా ఇది నాకాక్వాలి ఇచేచ్య" అని 
అడగడం బావుండదు కదా? తన వేద పాండితయ్ం చూపించాలి. తన వరఛ్సుస్కి బలి అదిరిపడి “ఏమి కావాలో కోరుకో” అని అడగాలి. అపుప్డు ఏదడిగినా 
బాగుంటుంది. అదనన్ మాట మొదటినుండీ మాయావటుడి ఆలోచన. అందుకే మొదట వచిచ్ యజఞ్వాటిక అంతా కలయతిరగడం, సామవేదం చదివే 
వాళల్తో గొంతు కలపడం అవనీన్ను. ఈ పదయ్ం చదువుతూంటే పాలసముదర్ం చిలికేటపుప్డు మందర పరవ్తం ఎలా తిరుగుతోందో (ఎడమఁ గుడి మునుపు 
దిరుగుచు .. 8.211) వరిణ్ంచే పదయ్ం తపప్కుండా గురుత్కొసుత్ంది. 

 
వ. ఇటుల్ డగగ్ఱి మాయాబికుష్కుండు రకోష్వలల్భుం జూచి యిటల్నియె.     [8-542] 
 

మ.  ఇతఁడే దానవచకర్వరిత్ సురలోకేందార్గిన్కాలాది ది 
కప్తి గరావ్పనయపర్వరిత్, గతలోభసూఫ్రిత్, నానా మఖ 
వర్తదానపర్వణానువరిత్, సుమనోరామామనోఖేదనో 
దధ్త చందార్తపకీరిత్, సతయ్కరుణా ధరోమ్లల్సనూమ్రిత్ దాన.     [8-543] 

 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                Ä>∑dtº     2016 

5  భాగవతంలో రసగుళికలు

బలి దగిగ్రకి చేరిన వామనుడు రాక్షస చకర్వరిత్ని చూసి ఇలా అనాన్డు - ఇతడేనా దానవ చకర్వరిత్? యముడి దగిగ్రున్ంచి అషట్ దికాప్లకులతో సహా 
అందరి గరవ్ం అణిచిన వాడు; లోభం అనేది పోగొటుట్కునన్వాడు; వర్తాలూ యజాఞ్లూ ఆచరించేవాడు; అడిగినదలాల్ ఇచేచ్వాడూ, వెనెన్ల అంతటి కీరిత్ ఉనన్ 
బలి చకర్వరిత్ ఇతనేనా? అంటే వామనుణిణ్ చూసి అతని వరఛ్సుస్కి బలి ఎంత ఆశచ్రయ్పడాడ్డో అలాగే బలిని చూసి వామనుడు కూడా మెచుచ్కుంటునాన్డు. 
ఇకక్డ వామనుడు మాయాభికుష్వు, బలి రాక్షస చకర్వరిత్. 
 
వ. అని కుశ పవితార్క్షత సంయుతం బయిన దకిష్ణహసత్ంబు సాఁచి యిటల్నియె.    [8-544] 
 

అంతేనా? ఇపుప్డు కుడిచేయి ఎతిత్ ఆశీరవ్చనం చెపుత్నాన్డు ముందు. ఆ చేతిలో ఏమునాన్యి? పవితర్మైన దరభ్లు, అక్షతలూను. అవి ఎవరిచాచ్రో 
ముందు చెపాప్డు కదా? “....సరసవ్తి యక్షమాలికయు, సపత్రుష్లు కుశపవితర్ంబులు నిచిచ్రి." ఆ అక్షతలు పవితర్ం ఎందుకయాయ్యంటే అవి పటుట్కునన్ 
చేయి మహిమ అటువంటిది కనక. 

 
ఏమని ఆశీరవ్చనం? 
ఉ.  సవ్సిత్ జగతత్ర్యీ భువన శాసన కరత్కు హాసమాతర్ వి 

దవ్సత్ నిలింపభరత్కు, నుదారపదవయ్వహరత్కున, మునీం 
దర్సుత్త మంగళాధవ్ర విధాన విహరత్కు, నిరజ్రీగళ 
నయ్సత్ సువరణ్సూతర్ పరిహరత్కు, దానవలోక భరత్కున.     [8-545] 

 
మొదటిమాట ఏమిటి ఆశీరవ్చనంలో? సవ్సిత్ - శుభమగుగాక! నీ తపసస్ంతా ఫలించడానికి సిదధ్ంగా ఉంది. ఏ భయంలేదు; నేను ముందే 

చెపుత్నాన్ను, నేను ఏమడిగినా నువేవ్మిచిచ్నా నీకు మాతర్ం శుభం కలగాలి అని.  సరే సవ్సిత్ వాచనం ఎవరికి? ములోల్కాలనీ పాలించే బలి చకర్వరిత్కి, ఒకక్ 
నవువ్తో దేవేందుర్ణిణ్ వెలవెలపోయేలా చేవాడికి, ఉనన్తమైన పదవిలో ఉండే బలి చకర్వరిత్కి, మునీందుర్లు చేయించే యజాఞ్లలో పాలొగ్నేవాడికి, దేవతల 
మెడలోల్ ఉనన్ బంగారు మంగళసూతార్లు తొలగించేవాడికి (నిరజ్రీగళనయ్సత్ సువరణ్సూతర్ పరిహరత్కు), దానవలోక చకర్వరిత్కి. రాక్షసులు దేవతలిన్ చంపేసేత్ 
పోయిన దేవతల భారయ్ల మంగళసూతార్లు పోతాయిట. అవనీన్ ఈ బలి చకర్వరిత్ గారి పర్తాపమే సుమా అని చెపుత్నాన్డు. 

 
ఈ పదయ్ంలో సవ్సిత్ అనేదానికి రెండు రకాల అరధ్ం చెపుప్కోవచుచ్. ఒకటి ఏమిటంటే సవ్సిత్ అనడంలో వామనుడు, నీకేం ఫరావ్లేదు నేను 

ఆశీరవ్చనం ఇచాచ్ను సుమా అనే ధైరయ్ం కలిగించడం. రెండోది, నేను నినున్ ఇపుప్డు దానం అడగడానికి వచాచ్ను ఓ అవతారం ఎతిత్. అందువలల్ ఇపుప్డు 
నీకునన్ ఆసుత్లకీ సింహాసనానికి ఇంక సవ్సిత్ చెపుప్కో అని. మరి బలికి ఈ సవ్సిత్ వాచకంలో ఏమి అరధ్మైందో, అది ఉతత్రోతత్రా ఎలా అనవ్యించుకుంటాడో 
ముందు ముందు మనకి తెలుసుత్ంది. 

 
వ. అని దీవించి కరచరణాదయ్వయవంబులు ధరించిన వేదరాశియుం బోలె ముందట నకుటిలుండును, జటిలుండును, సదండఛతుర్ండునుఁ, గక్షలంబిత 
బికాష్పాతుర్ండునుఁ, గరకలిత జల కమండలుండును, మనోహరవదన చందర్మండలుండును, మాయావాదన నటుండును నగు వటునిం గని దినకర కిరణ 
పిహితంబులైన గర్హంబుల చందంబునఁ దిరోహితులై భృగువులుఁ గూరుచ్నన్ యెడల లేచి కేష్మం బడిగి తియయ్ని మాటల నాదరించిరి; బలియును 
నమసక్రించి తగిన గదిద్య నునిచి, పాదంబులుఁ దుడిచి తన పార్ణవలల్భ పసిండి గిండియల నుదకంబు పోయ వడుగు కొమరుని చరణంబులఁ గడిగి తడి 
యొతిత్ తతస్మయంబున.      [8-546] 
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ఇలా దీవించిన వామనుడు ఎలా ఉనాన్డు? మానవావయవాలు కల వేదరాశి లాగా ఉనాన్టట్. అలా ఉనన్ వటుడు, అకుటిలుండును 
(అమాయకుడు), జటిలుండును (జటలుకటిట్న జుటుట్కలవాడు) సదండఛతుర్ండును (దండము గొడుగుగలవాడు), బికాష్పాతర్ కలవాడు, చేతిలో 
కమండలము కలవాడు, మాయావాదన చేసేవాడు. ఇలా అందమైన చందర్బింబం వంటి మొహం కల వటుణిణ్ చూసి అకక్డ కూరుచ్నన్ బలీ, భృగువులూ 
(శుకార్చారుయ్లు కదా యజఞ్ం చేయించేది), అందరూ లేచి మంచి మాటలోత్ ఆదరించారు కురర్వాడిని. బలి చకర్వరిత్ వాళాళ్విడ బంగారు కలశంతో నీళుళ్ 
పోసేత్ వటుడి కాళుళ్ కడిగి, పొడి బటట్లోత్ తుడిచాడు. 

 
ఆ.  వటుని పాద శౌచవారి శిరంబునఁ 

బరమ భదర్ మనుచు బలి వహించె 
నే జలము గిరీశుఁ డిందుజూటుఁడు దేవ 
దేవుఁ డుదవ్హించె ధృతి శిరమున.       [8-547] 

 
కాళుళ్ కడిగాక ఆ నీఈళుళ్ తీసుకుని నెతిత్మీద జలుల్కునాన్డు బలి, ఆ నీటి వలల్ శుభం కలగాలి అనుకుంటూ. ఆ నీరు ఎటువంటిది? శివుడి 

జటాజూటంలోకి దిగిన గంగ వంటిది. గంగ విషుణ్పాదాల దగిగ్ర మొదలై శివుడి జటలోల్ంచి భూమిమీదకి దిగిందని కదా? అందుకే ఈ పర్యోగం. 
 

వచేచ్ వాయ్సంలో బలి ఏమికావాలో కోరుకో అనడం, దానికి వామనుడి సమాధానం చూదాద్ం. 
 

 
  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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