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26 వ భాగం
రణయ్క పుడు, నృ ం వతారం – 3

దానవోదేర్కసథ్ంభన అయిపోయింది. ఇనాన్ళూళ్ యక్ష, కినన్ర, కింపురుష, నాగ, ఋషి, పర్జాపతి, దేవతలనందరీన్ కాలుచ్కు తినన్
దితి కొడుకుని ఏ విధంగా చావకూడదనుకునాన్డో అదే విధంగా వాడిషట్ పర్కారమే పార్ణం తీశాడు విషుణ్వు. ఇంతమందిని కషాట్లు పెటిట్న
హిరణయ్కశిపుడూ వాడి భృతుయ్లూ నాశనం అయేయ్రు. భృతుయ్లెందుకు నాశనం అయాయ్రు, వాళుళ్ యజమాని చెపిప్నదే కదా ఆచరించారు?
దీని గురించి హిరణాయ్క్ష చరితర్లో చూసాం ఓ సారి. భృతుయ్లు చేసిన తపుప్కు వాళేళ్కాదు, యజమాని కూడా బాధుయ్డు. అదే విధంగా
యజమాని చేయమంటే మంచీ చెడూ చూసుకోకుండా చేసేయడం వలల్ భృతుయ్లు కూడా బాధుయ్లు.
ఇపుప్డు పర్హాల్దుణిణ్ బర్హామ్దులు ముందుకు తోసి ఈ కోపం తగిగ్ంచే భారం నీదే అనేసరికి కురర్వాడు ముందుకొచాచ్డు. అలా వచిచ్న
పర్హాల్దుణిణ్ చూసి
ఉ.

పార్భవ మొపప్ నుతక్టకృపామతియై కదియంగఁ జీరిఁ సం
శోభిత దృషిట్సంఘములఁ జూచుచు బాలుని మౌళి యందు లో
కాభినుతుండు పెటెట్ నసురాంతకుఁ డుదభ్టకాలసరప్భీ
తాభయదానశసత్ము ననరగ్ళమంగళహేతు హసత్మున.

[7-347]

దగిగ్రకి పిలిచి కోపం తగిగ్ంచుకుని, కరుణా హృదయుడై తలమీద చేయి వేసాడు నృసింహుడు. ఆ చేయి ఎటువంటిది? కౄరమైన
కాలసరాప్నికి

భయపడే

వారికి

అభయపర్దానం

చేసేది,

అనరగ్ళంగా

శుభాలనిచేచ్ది

(ఉదభ్టకాలసరప్భీతాభయదానశసత్ము

ననరగ్ళమంగళహేతు హసత్మున).
వ.

ఇటుల్

హరికరసప్రశ్నంబున

భయవిరహితుండును,

బర్హమ్ఙాఞ్నసహితుండును,

బులకితదేహుండును,

సముతప్నన్సంతోషబాషప్సలిలధారా సమూహుండును, బేర్మాతిశయగదగ్దభాషణుండును,వినయ వివేక భూషణుండును, నేకాగర్చితుత్ండును,
భకిత్పరాయతుత్ండును నయి య దేద్వుని చరణకమలంబులు దన హృదయంబున నిలిపికొని కరకమలంబులు ముకుళించి యి టల్ని వినుతించె.
[7-348]
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హిరణాయ్క్ష వధలోనూ, గజేందర్మోక్షంలోనూ ఓ సారి చూసాం - ఎందుకు శీర్హరి కర సప్రశ్ అవసరమైందో వాళళ్కి. ఇకక్డకూడా
అలాగే పర్హాల్దుడికి సప్రశ్ లభించింది. అదేమిటి పర్హాల్దుడు ముందునుంచీ కూడా భాగవతాశేఖరుడు కదా మరి అతనికెందుకీ సప్రశ్? ఎంతటి
భాగవతాశేఖరుడైనా రాక్షస కులంలో కదా పుటాట్డు? ఏ మూలనైనా ఇపుప్డు కానీ, ముందు ముందు కానీ ఇంకేమీ పాడు గుణాలు
రాకుండాననన్మాట. అంటే భగవతాస్కాష్తాక్రం అవుతూనే మద మోహ మాతస్రాయ్లు ఏవైనా మిగిలి ఉంటే అవనీన్ పోయి బర్హమ్ జాఞ్నం
కలిగింది. గజేందర్మోక్షంలాగానే ఇకక్డ కూడా. ఆ చేయి మీద పడగానే ఏమైంది? “బర్హమ్ఙాఞ్నసహితుండును, బులకితదేహుండును….”
అయియ్ ఇలా అంటునాన్డు.
మ.

అమరుల సిదుధ్లు సంయమీశవ్రులు బర్హామ్దుల సతాతప్రయ్ చి
తత్ములన నినున్ బహుపర్కారముల నితయ్ంబున విచారించి పా
రము ముటట్న నుతిచేయ నోపరఁట; నే రక్షసత్నూజుండ గ
రవ్మదోదిర్కుత్ఁడ బాలుఁడన జడమతిన వరిణ్ంప శకుత్ండనే?

[7-349]

సిదుధ్లు, దేవతలు, బర్హామ్, ఈశవ్రుడూ కూడా చివరి వరకూ నీగురించి విచారించి కనుకోక్వడానికి సరిపోరే? నేను, రాక్షస వంశంలో
పుటిట్నవాణిణ్, ఏమీ తెలియని బాలుణీణ్ అయి నినున్ కీరిత్ంచడానికి సమరుధ్ణా?ణ్
మ.

ఖరదంషాట్ర్ భుర్కుటీ సటా నఖయు నుగర్ధావ్నయున రకత్ కే
సరయున దీరఘ్తరాంతర్మాలికయు భాసవ్నేన్తర్యునైన్న నీ
నరసింహాకృతిఁ జూచి నే వెఱవఁ బూరణ్కూర్రదురావ్రదు
రభ్ర సంసార దవాగిన్కిన వెఱతు నీ పాదాశర్యుం జేయవే

[7-355]

నీ ఇంతటి కౄరమైన ఆకృతి చూసి కూడా (మెడలో తండిర్ పేగులు కనిపిసుత్నాన్యి ఇంకా, రకత్ం అంటుకునన్ జూలూ, తండిర్
వక్షతస్లం చీలిచ్న గోళళ్ తో ఇంకా భయానకంగా ఉనాన్డు ఉగర్ నృసింహ మూరిత్) నేను బెదరను, కానీ సంసారం అనే దావాగిన్ చూసి
బెదిరిపోతునాన్ను. (ఎందుకంటే ఈ దావాగిన్ ఒకక్సారి పోయేది కాదు. అనేకానేక దురభ్రమైన జనమ్లు ఎతాత్లి దానిన్ వదులుచ్కోవడానికి).
అలా బెదిరిపోతునన్ ననున్ నీ పాదాలదగిగ్రకి తీసుకో.
ఉ.

శీర్మహిళా మహేశ సరసీరుహగరుభ్ల కైన నీ మహో
దాద్మకరంబుచే నభయదానము జేయవు; నేను బాలుఁడం
దామసవంశ సంభవుఁడ దైతుయ్ఁడ నుగర్రజోగుణుండ ని
సీస్మదయం గరాంబుజము శీరష్ముఁజేరుచ్ట చోదయ్ మీశవ్రా!
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మహా లకీష్, బర్హమ్, మహేశవ్రులికి కూడా నీ చేతోత్ ఆభయపర్దానం చేయవే? రాక్షస వంశంలో పుటిట్ ఉగర్మైన రజసత్మో గుణాలతో
ఉండే నా తలమీద దయతో చేయి వేయడం అదుభ్తం కదా?
శా.

సంతోషించితి నీ చరితర్మునకున సదభ్దర్ మౌఁగాక నీ
యంతరావ్ంఛితలాభ మెలల్ఁ గరుణాయతుత్ండనై యిచెచ్దం
జింతం జెందకు భకత్కామదుఁడ నే సిదధ్ంబు దురోల్కుయ్ఁడన
జంతుశేర్ణికి ననున్ఁ జూచినఁ బునరజ్నమ్ంబు లే దరభ్కా!

[7-369]

ఇలా అనేసరికి నృసింహుడు చెపుత్నాన్డు. నీ నడవడీ, చరితార్ అంతా చూసి నాకు బాగా సంతోషమైంది. ననూన్ నినూన్ చూసినవారికి
పునరజ్నమ్ అనేదే లేదు.
ఆ.

సకలభావములను సాధులు విధావ్ంసు
లఖిల భదర్విభుఁడ నైన ననున్ఁ
గోరుక్ లి మమ్టంచుఁ గోరుదు రిచెచ్దఁ
గోరు మెదిద్ యైనఁగుఱఱ్! నీవు.

[7-370]

ననున్ అనేకమంది కోరికల కోసం అడుగుతూ ఉంటారు. నువువ్ ఏదైనా కోరుకో ఇసాత్ను. సరిగాగ్ ఇటువంటపుప్డే భాగవతాశేఖరులు
కోరే కోరికలోల్నూ, హిరణయ్కశిపుడి లాంటి వాళల్డిగే కోరికలోల్నూ తేడా పర్సుఫ్టంగా కనిపిసుత్ంది. ఓ సారి ధుర్వోపాఖాయ్నంలో చూసాం
నారదుడు "మోక్షం కొరకు భజించాలి" అని చెపప్డం. ఇకక్డ పర్హాల్దుడు ఏం కోరుతునాన్డో చూదాద్ం.
వ.

అని పరమేశవ్రుండు పర్హాల్దునియందుఁ గల సకామతవ్ంబుఁ దెలియుకొఱకు వంచించి యి టాట్నతిచిచ్న; నతండు నిషాక్ముండైన

యేకాంతి గావునఁ గామంబు భకిత్యోగంబునకు నంతరాయం బని తలంచి యి టల్నియె; "ఉతప్తిత్ మొదలు కామాదయ్నుభవాసకిత్ లేని నాకు
వరంబు లిచెచ్ద నని వంచింప నేల? సంసారబీజంబులును హృదయ బంధకంబులు నయిన గామంబులకు వెఱచి ముముకుష్ండనై
సేమంబుకొఱకు నేమంబున నినున్ం జేరితి; కామంబులును నిందిర్యంబులును మనశశ్రీర ధైరయ్ంబులు మనీషా పార్ణ ధరమ్ంబులును
లజాజ్సమ్రణ లకీష్సతయ్ తేజోవిశేషంబులును నశించు; లోకంబులందు భృతుయ్ లరథ్కాము లయి రాజుల సేవింతురు రాజులుం బర్యోజనంబు
లరిథ్ంచి భృతుయ్లకు నరథ్ంబు లొసంగుదు; రవివ్ధంబు గాదు; నాకుం గామంబు లేదు; నీకుం బర్యోజనంబు లే; దయినను దేవా! వరదుండ
వయెయ్ద వేనిఁ గామంబులు వృదిధ్ఁబొందని వరంబుఁ గృపజేయుము; కామంబులు విడిచిన పురుషుండు నీతోడ సమానవిభవుం డగు
నరసింహ! పరమాతమ్! పురుషోతత్మ!" యని పర్ణవపూరవ్కంబుగా నమసక్రించిన హరి యిటల్నియె.
[7-371]
ఇంకా పర్హాల్దుడిలో కామం పోలేదనుకోండి, మళీళ్ ఇంకో జనమ్ ఎతాత్లి కదా. అందుకే శీర్హరి అడడ్దారిలో కోరిక తీరుసాత్ను కోరుకో
అంటునాన్డు (సకామతవ్ంబుఁ దెలియుకొఱకు వంచించి). మరి పర్హాల్దుడు మామూలు వాడా? ఉతప్తిత్ మొదలునుంచి మిగతా వాటిలో
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నాకేమీ ఆసకిత్ లేదు. నాకు వరం ఇసాత్నని వంచించడం ఎందుకు? నాకవనీన్ వదుద్ గానీ అంతగా ఇవావ్లనుకుంటే కోరికలు కలగకుండా
ఉండేటటుట్ అనుగర్హించు అనాన్డు.
మ.

నిజభకుత్ండవు నాకు నినున్ఁ గనుటన నీ తండిర్ తిర్సస్పత్ పూ
రవ్జులం గూడి పవితుర్ఁడై శుభగతిన వరిత్ంచు విఙాఞ్నదీ
పజితానేక భవాంధకారు లగు మదభ్కుత్ల వినోదించు దే
శజనుల దురజ్నులైన శుదుద్లు సుమీ సతయ్ంబు దైతోయ్తత్మా!

[7-378]

ఇపప్టికి భగవతాస్కాష్తాక్రం, కోరిక కోరుకోవడం అయిపోయాయి. భగవంతుడికి తెలిసింది అసలు సిసలు భకుత్డి సవ్రూపం.
నీవంటి కొడుకుని కనాన్డు కనక నీ తండీర్, అంతకుముందు ఇరవైఒకక్ రాజులూ (తిర్సస్పత్ పూరవ్జులం. పోతన భగవతంలో ఎకాక్లు కూడా
చేరాచ్డు చూసారా? ఏడు మూళుళ్ ఇరవై ఒకటేగా?) ఉదధ్రించబడాడ్రు. అంటే ఒకక్ మంచి కొడుకు చాలు మొతత్ం కులానిన్ బాగుచేయడానికి.
అదీగాక నువువ్ రాక్షసుడవనీ శుదుధ్డవు కాదనీ అనుకుంటునాన్ వేమో, నా భకుత్లు ఎకక్డునాన్ సరే శుదుధ్లే.
సీ.

ఘనసూక్షమ్ భూతసంఘాతంబులోపల
నెలల్ వాంఛలు మాని యెవవ్ రయిన
నీ చందమున ననున్ నెఱయ సేవించిన
మదభ్కుత్ లగుదురు మతప్రులకు
గుఱి జేయ నీవ యోగుయ్ఁడ వైతి విటమీఁద
వేదచోదిత మైన విధముతోడఁ
జితత్ంబు నా మీఁదఁ జేరిచ్ మీ తండిర్కిఁ
బేర్తకరమ్ములు సంపీర్తిఁ జేయు

తే.

[7-379]

మతఁడు రణంబున నేఁడు నా యంగమరశ్
నమున నిరమ్ల దేహుఁడై నవయ్మహిమ
నపగతాఖిలకలమ్షుఁ డైఁ తనరిచ్
పుణయ్లోకంబులకు నేఁగుఁ బుణయ్చరిత!

[7-379.1]

నువువ్ భాగవతాశేఖరుడివి కనక మరి నీ తండిర్ సంగతి ఏమౌతుందో అంటావేమో, అనిన్ విషయాలలోనూ మనసు నా మీద పెటిట్ నీ
తండిర్కి పేర్తకరమ్లు చేయి. నా సప్రస్చేత ఆతనికి మంచి పుణయ్లోకాలు లభిసాత్యి.
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మొదటొల్నే నారదుడు చెపేప్డు కదా - యుధిషిట్రుడితో, “కామోతక్ంఠిత గోపికల ..” అంటూ? భగవంతుణిణ్ ఎలల్వేళలా మనసులో
గురుత్ంచుకోవడం అనేది అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం. ఎలా గురుత్ంచుకునాన్మనేది కాదు. అయితే భకిత్తో గురుత్ంచుకోవడం అనేది అతయ్ంత
సులభం కనకా భకిత్యోగం అనేది చాలామందికి సరిపోతుంది కనకా అదే ఆపాదించబడింది మొతత్ం భాగవతంలో అంతటా. “వినరో
భాగయ్ము విషుణ్కథ, వెనుబలమిదివో విషుణ్ కథ” అనే అనన్మాచారయ్ కీరత్న గురొత్సోత్ందా?

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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