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ముందుమాట 
తాయ్గరాజ కీరత్ నలు తెలి న తెలుగేతరులు చాలా మంది అనే మాట: "మాకు కనక తెలుగు వచుచ్ంటే 

ఎంత సంతో ంచి ఉండే ళళ్మో, ఎందుకంటే తాయ్గరాజ కృతులనీన్ అరధ్ ం అ తాయి." ఈ మాట 
ంతగా ఉంటే తాయ్గరాజ పంచరతన్ కృతులు ఒక రి చూడండి పూరిత్  అరధ్ ంతో. అది కూడా కషట్ ంగా 

ఉంటే, ఎందరో మ నుభా లు అనే కృతిలో "చందురు వరుణ్ ని అంద చందమును 
హృదయార ందమున జూచి బర్ మ్నందమును బొందు రు" అనేది అరధ్ ం చే కోండి పోనీ. తెలుగు 
ఎంత అందమై న భా  చెపప్కనే చెపుత్ నాన్యికదూ? చినన్పుప్డు మనం తెలుగు చకంలో చదు కునన్ 
"ఎవ నిచే జనించు జగమెవ ని లోపలనుండు లీనమై " అనే పదయ్ంగానీ, "ఇంతింతై  వటుడింతయై .." 
అనే పదయ్ం గానీ గురుత్  ఉంటే టిని ర్ న పోతన ఎంత మ మ డో చెపప్డం అనవసరం. తెలుగులో 
పోతన భాగవతం అంటే తెలుగు ళుళ్ చే కునన్ మ నన్తమై న అదృషట్ ం.  తెలుగు పదాయ్లు కొంచెం 
కషట్ పడితే (అంటే బాగా కృ చే ) రాయొచుచ్. కానీ మనం రా  పదాయ్లు ఎంతకాలం నిలుత్ యి?  
పోతన పదాయ్లు కలకాలం నిలవడానికీ, మనం రా  మఖలో పుటిట్  పుబబ్లో మాడిపోవడానికీ కారణం ఏమై  
ఉండొచుచ్? నా దృట్ లో కారణం ఏమిటంటే, భగవతక్ృప. పోతన భాగవతం రాయడానికి కారణం 
"పలికించెడు డు రామ భదుడట" అని తానే చెపుప్కునాన్డు. మనకీ పోతనకీ అదే తేడా. భగవతక్ృప 
లేకుండా ఇలాంటి పదాయ్లు ఎవరేనా రాయ(గలగ్ )డం అసంభవం. 

భాగవతంలో ఉనన్ పదాయ్లు చదు తూంటే ఒకొక్కక్పుప్డు పోతన మీద భగవంతుడు ఎటువంటి 
కృప చూపించాడో అనిపిత్ ంది. పోతన సహజ పాండితానికి భగవతక్ృప తోడై ంది - ర  మనకి దొరికింది 
ఒక వజార్ ల గని. పోతన భాగవతంలో పదాయ్లు ఎనిమిదో తరగతి దాయ్రిధ్ కూక్డా లభంగా అరధ్ ం 
అ తాయి. ఆయనిది దార్ కాష్పాకం. నోటోల్ కుని చపప్రించడమే. ఆయన ఘంట తేనెలో ముంచి 
రా డా అనిపించక మానదు. 

తి.తి.దే రు పోతన భాగవతానిన్ ఐదు సంపుటాలుగా జంధాయ్ల పాపయయ్  సంపాదకుడుగా 
తీ కొచాచ్రు. తెలుగు ళళ్ందరు కొని దాచుకో లి న ట్ అది.  ఈ పుసత్ కాలు చదు తూంటే పోతన 
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రసగుళికలు రాదాద్ ం అనిపించింది. అయితే ఇ  రాయడానికి నాకునన్ ఒకే ఒక అరత ఏమిటంటే తెలుగు 
రాయడం చదవడం వచుచ్ అని చెపుప్కోవడమే తపప్ ఇంకేమీ లేదు. నిజంగా. నేను రాయబోయేది చాలా 
మటుకుక్ కాపీ, పేట్  వయ్వ రమే. నాకు నచిచ్న పదాయ్లూ, నాకు తెలు నన్ కధలూ ఇందులో జొపిప్ంచి 
రాయడం మొదలు పెటాట్ ను. ఇవనీన్ ఒక వరుసలో భాగవతంలో ఉనన్టూట్  రాయడం లేదు. ఏ ఘటట్ ం గురుత్  
వత్  అది రాయడమే.  ఇందులో పదాయ్లకి అనిన్చోటాల్  పూరిత్ గా అరాధ్ లు ఇవ డం లేదని గమనించగలరు. 
అ  కా లిత్  ఇంటరెన్టోల్ దొరుకుతాయి. పర్ తి య్సంలోనూ ఆఖరిపేజీలో ఇచిచ్న లిం॓ మీద నొకిక్ ఈ 
బ్ ౖ ట్ కి నేరుగా ళళ్వచుచ్. ఈ య్స పరంపరలో దొరేల్  తపుప్లనీన్ నా  అని ఒపుప్కోవడానికి ఏమీ 
గుగ్ పడటం లేదు.  

  
హిరణాయ్కుష్డు - 1 

భాగవతం మూడో సక్ంధం మొదలుపెడుతూ రాముడికి పోతన రాసిన పదయ్ం. 
క. మ త నుత ది జ 
త్మ! యశ మ! రాజ మ! మేరు 
థ్మ! నిరిజ్తభారగ్వ  

రామ! ద నన రామ! రఘుకులరామా       [3-1] 

అందరికీ తెలిస్ందే అయినా మళీళ్ ఒకసారి చెపుప్కుందాం. సనక సనందనాదులు విషుణ్ వుని చూడాడ్ నికి వెకౖుంఠానికి 
బయలేద్రేరు. అయితే తెలిసో తెలియకో దావ్రపాలకులెనౖ జయ విజయులు అడడ్ం పడి వాళళ్ని లోపలకి పోనీయకపోవడం చేత వాళుళ్ 
రాకష్స జనమ్ ఎతత్మని శపించబడాడ్ రు. విషుణ్ వు బయటకొచిచ్ చెపేప్డు, "అబాబ్యిలూ నేను అతయ్ంత శకి త్మంతుణణ్ని వేదం కీరి త్సూత్  
ఉందనన్ మాట నిజమే. అయినా నేను ఈ తపసస్ంపనున్ల మాట వయ్రధ్ం చేయలేను. అదీగాక భృతుయ్లు చేసిన పాపాలకి యజమాని 
భాధుయ్డు. అందుచేత మీరు చేసిన తపుప్కు నాకూక్డా భాగం ఉంది. అయితే మీకు చేసే సహాయం ఏమిటంటే మీరు మూడు జనమ్లు 
నాకు శతృవులుగా పుటిట్  అనుకష్ణం ననేన్ తలుచ్కుంటూ నా చేత చంపబడడం వలల్ మీకు ముకిత్ కలుగుతుంది.” వీళేళ్ హిరణాయ్కష్, 
హిరణయ్కశిపులుగానూ, రావణ కుంభకరుణ్ లుగాను, శిశుపాల దంతవక లు గాను పుటిట్  విషుణ్ వుచే చంపబడాడ్ రు. మొదటి జనమ్లో పుటిట్న 
వీళళ్ని చంపడానికి విషుణ్ వు వేరేవ్రు అవతారాలు ఎతాత్ లిస్ వచిచ్ంది. అందులో మొదట చంపినది హిరణాయ్కుష్ణిణ్  యజఞ్ వరాహ 
రూపంలో. సూథ్ లంగా ఇదీ కధ.  

తే. ధరణిగంపించెఁగులపర తములు వడఁకె 
జలధులుగలంగెఁదారకావళులు డులెల్ 
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గగనమగలెను గెగ్ దికక్రులు దిశల 
మిడుఁగుఱులెగ ఁబిడుగులు పుడమిఁబడియె       [3-603] 

శాపవశాన జయవిజయులు దితి గరభ్ంలో పడాడ్ రు. వాళుళ్ పుటట్గానే ఉతాప్తాలు కనిపించేయిట. ఎలాంటి 
ఉతాప్తాలు? భూమి కంపించింది, పరవ్తాలు వణికిపోయేయి పిడుగులు పడాడ్ యి. 

.  మానలంబుల ధూమంబులడరెను 
 తికూల యు ల్ బల  చెఁ 
దరు లెలెల్డ టతాటంబు  కూలె 
హతారకావళికాంతి మా  

బెర  మొగిళుల్ నెతుత్రు నగురి ను 
మెఱుఁగులు దెసల మిరిమ్టుల్గొలిపె 
స రాభ్నుడొగినపర మున భానునిఁబటెట్  
కొని చిమమ్చీకటుల్ పరె         [3-604] 

తే.  మొన  కుకక్లు మొఱిఁగెను మోరలెతిత్ 
పగలు నకక్లు పోయె ఖగములారత్ 
రవములిచెచ్ను దేవతా తిమలొరగెఁ 
గనున్లనున కణములు ందుకొనగ       [3-604.1] 

ఇవేకాదు, హోమాలలో పొగ ఎకుక్వెంౖది. పర్తికూలమౖెన గాలులు వీచాయి. రాహువు అమావాసయ్ కానిరోజున 
సూరుయ్ణిణ్  పటుట్ కునాన్డు. కుకక్లు మొరిగాయి. పటట్పగలే నకక్లు అరవడం మొదలు పెటాట్ యి. దేవతా పర్తిమలనీన్ కణీణ్ళళ్తో 
ఒరిగిపోయేయి. ఎందుకంటే ఈ పుటిట్న వాళుళ్ అంతటివాళుళ్ మరి. ఈ అపశకునాలనీన్ రాబోయే రోజులిన్ సూచిసుత్ నాన్యి. 

 

చ. దితిజఠరంబునందుఁదనతేజము మునిన్డినటిట్ పు  న 
దుభ్తచరితున్ రణయ్క పుండనుపేరఁ తి ళ నా 
దితి మునుగనన్పటిట్ ర తేజునిఁగాంచనలోచనుండు నా 
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తమతిఁబేరు టిట్ చనియెన్ నిజనిరమ్లపుణయ్భూమికిన్     [3-611] 

అపుప్డు వాళల్ నానన్ కశయ్పుడు పిలల్లిదద్రికీ హిరణయ్కశిపుడు, కాంచనలోచనుడు - అంటే హిరణాయ్కుష్డు అని పెటేట్డు 
పేరుల్ . ఇపుప్డు కూడా మనం అలాగే పెడుతునాన్ము కదా పేరుల్  పిలల్లకి? శృతి-ధృతి, శాంతి-కాంతి అలాగే ఈయనా పేరుల్  కలిసేలాగ 
పెటాట్ డు. పుటిట్న పిలల్లకి పేరుల్  పెటేట్సి తపసుస్చేసుకోవడానికి వెళిళ్పోయేడు. ఒక విషయం గమనించారా? పోతన వీళిళ్దరీన్ 
చెడడ్వాళుళ్గా చూపించలేదు ఇకక్డ కూడా, "అదుభ్త చరితున్, రవితేజున్" అనాన్డు ఇదద్రీన్. వాళిల్దద్రూ అంతటివాళుళ్. 

వీళుళ్ పెరిగి పెదద్వాళల్యేయ్సరికి బర్హమ్ మూలాన వరాలు పొంది జనాలిన్ పీడించడం మొదలు పెటేట్రు. అందులో 
హిరణాయ్కుష్డు భూమి తీసుకుపోయి రసాతలంలో దాచేటట్ . అపప్టికి ఒక కలప్ం పూరిత్ అయియ్ బర్హమ్ నిదర్లోంచి లేచాడు. సృషిట్  జరగాలిస్ 
ఉంది. చూడబోతే భూమిలేదు. ఇపుప్డు నేను సృషిట్  ఎకక్డ చేయాలీ అనుకుంటూ ఉంటే ఆయన ముకుక్లోంచి ఒక చినన్ వరాహం 
బయటకొచిచ్ంది. ఒకక్ కష్ణంలో అది పరవ్తాకారానికి పెరిగి రసాతలం వేపు బయలేద్రింది భూదేవిని ఉదధ్రించడానికి. బర్హమ్ని 
సృషిట్చేయమని నియమించాడూ అంటే సృషిట్  చేయడానికి కావలిస్నవనీన్ ఆయనే కలిప్ంచడూ? నారుపోసినవాడు నీరుపోయడా? 
అందుకే ఆయన వరహావతారుడయాయ్డు. 

"నాకు అనీన్ తెలుసు" అనుకునే పెదద్లూ, పర్తీదీ సెనౖుస్కి అందాలి అనేవారికీ ఒక చినన్ వినన్పం. హిరణాయ్కుష్డు 
భూమినితీసుకెళిళ్ రసాతలంలో దాసేత్ మళీళ్ సముదర్ం అనీ, అందులో వరుణుడనీ ఏమిటి కధ? అంతా గజిబిజి ఉఠిఠ్ పుకిక్ట 
పురాణాలు అనేవారికీ, అలాంటి రం నేవ్షులకీ ఒక చినన్ పర్శన్ వేసేవారుట రమణ మహరిష్ "దేముడునాన్డా” అని అడిగితే. 
“దేముడిసంగతి నీకెందుకూ? నువువ్నాన్వా? నువువ్ ఉనాన్వు అంటే నువెవ్వరో అది తెలుసుకో చాలు. మిగతా సమాధానాలు అవే 
వసాత్ యి తరావ్త.” అదీగాక దేముడనేవాడు ఒకడునాన్డు అని నమిమ్నటౖెట్తే ఆయన్ లెవెలోల్ కి వెళిళ్ అకక్డున్ంచి చూసేత్ అనీన్ సరిగాగ్  
విశదమౌతాయి అంతే గానీ ఇకక్డున్ంచి ఏదీ సమాధానం చూపించు అంటే, చూపించేవాడూ, చూసేవాడూ ఇదద్రూ అంధులే కనక 
కనపడేది సునాన్. చెటుట్  ఎకిక్తే చివర కొమమ్లోంచి అనీన్ కనపడతాయి. కానీ నేలమీద నుంచుని అబేబ్నేను నమమ్ను అంటే, సరే. 
పర్జాఞ్ నం బర్హమ్ అనాన్రుకానీ అజాఞ్ నం బర్హమ్ అనేల్దు కదా?  

మనకి తెలుస్నన్ంతలో ఈ గర్హాలూ పాలపుంతలూ అనీన్ వేగంగా పారిపోతునాన్యి ఎకక్డికో. చలనం, మారుప్ అనేది 
పర్తీదానికి వచిచ్తీరుతుంది. ఇంకోలా చెపాప్లంటే మారుప్ అనేది మాతర్ం గేరంటీ; జీవితంలో ఏదొచిచ్ ఏదిపోయినా. ఈ గర్హాలమీద 
జీవసంచారం ఉండాలంటే ఒకవిధమౖెన పర్కృతి నియమలు ఉండితీరాలి. అవి ఉండాలంటే గర్హం కూడా సూరుయ్డి చుటూట్  ఒక దిశలో 
ఒకే విధంగా కదులూత్  ఉండాలి. అలాకాక్దు నినన్ ఇటువెపౖు తిరిగాను కనక ఇవాళ వేరేవేపు తిరుగుతాను అనిపిసేత్? అపుప్డు మనమూ 
లేము, మన గర్హమూ లేదు. భూగర్హానిన్ హిరణాయ్కుష్డు క లోంచి తపిప్సేత్ దానిన్ విషుణ్ వు క లో పెటాట్ డనుకుందాం పర్సుత్ తానికి. 
“ఏంటయాయ్ చెపుత్నాన్వ్, గర్హానిన్ క లో పెటాట్ లంటే ఎలా కుదురుతుంది?” అనాన్రంటే ఒకటే సమాధానం రామకృషణ్  పరమహంస 
అనన్దే - ఈ సృషిట్  అంతా అమమ్ విలాసం. ఆవిడ ఇషట్ ం వచిచ్నటూట్  దీనిన్ ఆడిసూత్  ఉంటుంది. ఈ బర్హామ్ండాలూ, అనీన్ కలిప్ంచినవాడికి 
వాటిని ఒక క లో పెటట్డం పెదద్ పనేనా?” మనకి ఎంచుకోవడానికి రెండు మారాగ్ లునాన్యి ఉనాన్యి. ఆవిడ ఆటలో పాలొగ్ ని 
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సంతోషంగా నవువ్తూ డేన్స్ చేయడం. లేకపోతే ఏడుసూత్  కూరోచ్వడం. కానీ  డేన్స్ మాతర్ం చేసితీరాలి ఎందుకంటే ఇదంతా ఆవిడ 
విలాసం.  

సరే మళీళ్ కధలోకివదాద్ ం. యజఞ్ వరాహం కథ అలా జరుగుతూండగా హిరణాయ్కుష్డి దగిగ్ర వేరే కధ జరుగుతోంది. 

దికాప్లకులీన్ దశదిశలీన్ గెలిచ్ వరుణుడి కోసం సముదర్ం మధయ్లోకి వెళేళ్డు హిరణాయ్కుష్డు. ఎందుకంటే వీడి ధాటి 
తటుట్ కోలేక వరుణుడి సెనౖాయ్లు సముదర్ంలోకి పారిపోయేయి. వీడు ఊరుకుంటాడా? తరుముకుంటూ వెళేళ్డు. అకక్డ దివయ్పర్భలతో 
వెలుగొందే వరుణుడు కనిపించేడు.  హరీన్, ఇకక్డ కూచునాన్వా వచిచ్ పర్తాపం చూపించు యుదధ్ంలో అనాన్డు హిరణాయ్కుష్డు. 

 

క. సమసయముగాదని తన చి 
తత్మునంగల రోషవ న్ఁదాలిమి యను తో 
యములందగనారుచ్చునుప 
శమితోకుత్లఁబలికె దనుజసతత్ముతోడన్       [3-620] 

 

వరుణుడిది చూసాడు. కోపానిన్ లోపలే అణుచుకునాన్డు. ఇది సమయం కాదు అనుకునాన్డు ఎందుకంటే ఇపుప్డు 
శ వు తనకనాన్ బలమౖెనవాడు. తనచేత చావడు. అయినా వీణిణ్  చంపడానికి విషుణ్ వుండగా తన చేతికి మటిట్  అంటించుకోవడం 
ఎందుకూ?  వీడికి కాసత్ పురిపెటిట్  పెకౖి తోలేత్ ఆయనే చూసుకుంటాడు. అంచేత ఇలా అనాన్డు. 

 

చ. మనమున ంతిఁబూని నియమంబున సంగరముజజ్గించి యే 
ననయమునునన్ ఁడనిపుడాహవకేళిఁజరింపరాదు నీ 
ఘనభుజ మ ఫ్రితగాఢ జృంభణమున్ జయింపఁజా 
లిన తి రులె రును లేరు ముకుందుడుదకక్నెకక్డన్     [3-621] 

 

ఒరే నాయనా నేనిపుప్డు యుదధ్ం చేయను. మనసులో శాంతి పూని ఉనాన్ను. నీకు పోటిపడే వీరుడు 
ఇకక్డెవవ్రూలేరు. అయితే నీ భుజబలం అణచడానికి ముకుందుడునాన్డు. ఆయన వెకౖుంఠంలో ఉంటాడు. పర్తీ యుగంలోను 
యుదాధ్ లు చేసి నీలాంటి వాళల్ని చంపుతూ ఉంటాడు. అంచేత అకక్డికి వెళాళ్వా నీ తాట వలుసాత్ డు, నీకూ యుదధ్కాంకష్ తీరుతుంది. 
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ఉ. కా ననా భుందొడరి కయయ్ము దయయ్మెఱుంగఁజే  ర 
కోష్వర నీ భుజాబలము ంపఱి మేదినిఁగూలి రమే 
యావళికా యంబగుదువచచ్టికిపుప్డ యేఁగుదేని నీ 
చేవయు లా నేరప్డునుజెపప్ఁగనేటికి మీఁదికారయ్ముల్     [3-626]  
 

ఆందుచేత ఇపుప్డు అకక్డికివెళాళ్వంటే నీ కోరిక తీరుతుంది. కయయ్ం సంగతి దెయాయ్నికి తెలుసు. నీ భుజబలం 
పోయి చచిచ్పోయాక కుకక్లు నినున్ చుటుట్ ముడతాయి. ఆ తరావ్త జరిగేది ఇపుప్డు చెపప్డం ఎందుకూ (జెపప్గనేటికి మీది కారయ్ముల్) 
అని రెచచ్గొటేట్డు.  పోతన ఈ పదయ్ంలో ‘కయయ్ము దయయ్మెఱుంగఁజేసి ' అని ఎంత లాఘవంగా చెపాప్డో చూడండి. ఇందులో 
'నువవ్కక్డికివెళే త్ ఛసాత్ వు జాగర్తత్ సుమా' అనే హెచచ్రిక ఉంది. కానీ హిరణాయ్కుష్డు వింటేనా? “బుదిధ్ః కరామ్ణుసారిణీ” అని ఊరికే 
అనాన్రా?  

 

ఇకక్డోసారి ఆగి ఆలోచిదాద్ ం. హిరణాయ్కుష్డు మామూలు రాకష్సుడు కాదు. సాకాష్తూత్  విషుణ్ వే వాడికోసం అవతారం 
ఎతత్వలిస్ వచిచ్ంది. అలాంటివాడితో ఇలాగేనా మాటాల్ డడ్ం? ఈ రోజులోల్  ఇలా మాటాల్ డితే వెంటనే శతృవు మనలిన్ నరికిపారేయడూ? కానీ 
హిరణాయ్కుష్డు అలా చేయలేదు ఎందుకంటే ముందే వరుణుడు చెపేప్డు, "మనమున శాంతిఁబూని నియమంబున సంగరముజజ్గించి" 
అని. దానికి గౌరవం ఇచిచ్ కోపం అంతా విషుణ్ వు మీద సారించాడు. ఇదే రణ ధరమ్ం అంటే. చచిచ్పోయే ముందు విషుణ్ వుతో యుదద్ం 
చేసూత్  మళీళ్ ఇలా రణ ధరమ్ం పాటిసాత్ డు కూడా. దానికి విషుణ్ వే ఆశచ్రయ్పోతాడు. 

 

చ. అని వరుణుండువలిక్న దురా హమెతిత్ రణయ్లోచనుం 
డనయము మానసంబున భయంబొక యించుక లేక సంగరా 
వనినెదిరింతు నేఁడమరవరధ్ను దుషట్ మరద్నున్ జనా 
రద్నుననుచున్ కుంఠనగర ఫ్టనంచితమారగ్వరిత్      [3-627] 
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వరుణుడు ఇలా అనేసరికి వాడికి శివమెతిత్పోయింది. నినున్ కుకక్లు తింటాయ్ అని ఎవరెనౖా అంటే శివమెతత్దు మరీ? 
సరే అకక్డికే వెళాత్ను, దుషట్  విమరద్నుడా, జనారధ్నుడా? ఎవడు నాకు ఎదురు నిలేచ్వాడు? వాణేణ్  ఎదిరిసాత్ ను యుదధ్ంలో; నీలాంటి 
చేతగానివాళళ్తో ఎందుకూ? అని ఏ మాతర్ం భయం లేకుండా వెకౖుంఠానికి హుటాహుటిన బయలేద్రేడు. 

అయితే దారిలో నారదుడు కనిపించి 'ఎకక్డికోయ్ పర్యాణం?' అనడిగేడు. ఇదిగో ఇలా ముకుందుడు అనేవాడు 
ఉనాన్టట్   వెకౖుంఠంలో వాడి పని పటట్డానికి బయలేద్రేను అని చెపేప్డు. అపుప్డు నారదుడు అనాన్డు కదా. 

 

చ. గురుభుజుఁడమమ్ తుమ్ఁడు కుంఠపురంబున నేడు లేఁడు భూ 
భరము వ ంప నాదికిటి భావముఁదాలిచ్ ర తలంబునం 
దిర గనునన్ ఁడచటికేఁగఁగనోపుదు నినేఁగుమం 
దరయఁగగలుగ్ నీకున రాంతకుతోడి రణంబవశయ్మున్     [3-630] 

 

ఇపుప్డు మహావిషుణ్ వు వెకౖుంఠంలో లేడు. యజఞ్ వరహావతారంలో రసాతలానికి వెళేళ్డు భూమినుదధ్రించడానికి. 
ఆయన అసురాంతకుడు. నీకు ఎలాగా ఆయనచేతిలో చావాలని ఉనన్టుట్ ంది, అకక్డికిగానీ వెళాల్ వా నీకు ఆయనికీ తపప్కుండా యుదధ్ం 
జరుగుతుంది. ఇలా అనే సరికి వీడి కోపం మరింత ఎకుక్వెంౖది. 

 

క. కనుఁగవ నిపుప్లురాలఁగ 
ని తదం ట్ర్ యుతవ ంధరుఁడగుచున్ 

తనకెదురేతేరఁగ నీ 
వనచరమేరీతినిపుడు వనచరమయెయ్న్       [3-639] 

సరే రసాతలానికే వెళాత్ను అనిచెపిప్ అకక్డికే వెళేళ్డు. అకక్డ యజఞ్వరాహం కదం తొకుక్తోంది. హిరణాయ్కుష్డు 
సామానుయ్డా? దీనిన్ చూసి ఇలాగనుకునాన్డు. కళల్లోల్  నిపుప్లు రాలూత్ ండగా, "వనాలోల్  ఉండే ఈ వరాహం వనాలోల్ కి (నీళల్ళోల్ కి) ఎలా 
వచిచ్ంది? దీనికి ఇకక్డేమిటిపని?" వచేచ్ వాయ్సంలో హరి హిరణాయ్కుష్ణిణ్  ఎలా చంపాడో, ఎందుకు అలా చంపాడో చదువుకుందాం.   
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