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25 వ భాగం
రణయ్క పుడు, నృ ం వతారం – 2

నృసింహావతారంలో శీర్హరి బయటకొచాచ్డు కదా? యుధధ్ం చేయడానికి హిరణయ్కశిపుడు సిదధ్మై ఉనాన్డు. ఈ కధంతా నారదుడు
యుధిషుట్రిడికి చెపప్డంతో మొదలౌతోంది అని చెపుప్కునాన్ం. నారదుడు చెపుత్నాన్డు - హిరణయ్కశిపుడు అంత గొపప్ వీరుడు కదా మరి అని
ధరమ్జుడు అడుగుతాడేమో అనుకుని - ఈ యుదధ్ం ఎలా అంతం అవుతుందో.
మ.

పర్కటంబై పర్ళయావసానమున మున బర్హామ్ండభాండావరో
ధక మై యునన్ తమిసర్మున జగము నుతాప్దించుచోఁ దార్వి సా
తిత్వ్క తేజోనిధి యైన విషుణ్ నెడ నుదీద్పించునే? నషట్మై
వికలంబై చెడుఁగాక తామసుల పార్వీణయ్ంబు రాజోతత్మా!

[7-289]

పర్ళయకాలంలో మొతత్ం జగతుత్ అంతా పోయినపుప్డు గాఢాంధకారం వాయ్పిసేత్ దానిన్ తాగిన సాతివ్క తేజోమూరిత్ మహావిషుణ్వు.
అటువండి వాడితో తామసుల యుదధ్ పార్వీణయ్ం అంటే చావు కొనితెచుచ్కుని నషట్మవవ్డమే తపప్ వేరే ఇంకేం జరుగుతుంది?
సీ.

పంచాననోదూధ్త పావకజావ్లలు
భూనభోంతరమెలల్ఁ బూరితముగ;
దంషాట్ర్ంకురాభీల ధగధగాయితదీపిత్
నసురేందుర్ నేతర్ము లంధములుగఁ;
గంటకసనిన్భోతక్ట కేసరాహతి
నభర్సంఘము భినన్మై చలింపఁ;
బర్ళయాభర్చంచలాపర్తిమ భాసవ్రములై
ఖరనఖరోచులు గర్ముమ్దేర;
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తే.

సటలు జళిపించి గరిజ్ంచి సంభర్మించి
దృషిట్ సారించి బొమలు బంధించి కెరలి
జిహవ్ యాడించి లంఘించి చేతనొడిసి
పటెట్ నరసింహుఁ డా దితిపటిట్ నధిప!

[7-291.1]

ఇలా నరమృగేందుర్డు హిరణయ్కశిపుణిణ్ పటుట్కునేసరికి వాడు అటూ ఇటూ విదిలించి తపిప్ంచుకుని గాలిలో డేగలాగా ఎగురుతూ
యుదధ్ం సాగించేడు. దాంతో తన కోరల ధగధగ మనే కాంతి రాక్షసుడి కళుళ్ కనపడకుండా చేసేత్ (దంషాట్ర్ంకురాభీల ధగధగాయితదీపిత్
నసురేందుర్ నేతర్ము లంధములుగ) జూలు విదిలిచ్ ఒకక్సారి దితిపటిట్ని (దితి కొడుకు, హిరణయ్కశిపుణిణ్) పైకి ఎగిరి పటుట్కునాన్డు.
క.

సరకుగొనక లీలాగతి
నురగేందుర్ఁడు మూషికంబు నొడసిన పగిదిన
నరకేసరి దను నొడిసిన
సురవిమతుఁడు పార్ణభీతి సుడివడియె నృపా!

[7-292]

వాడు గింజుకుంటూంటే ఇవేమి పటిట్ంచుకోకుండా వాణిణ్ పాము ఎలకని పటిట్నటూట్ పటుట్కునేసరికి మృతుయ్భయంచేత
గడగడలాడిపోయేడు.
మ.

విహగేందుర్ం డహి వర్చుచ్కైవడి మహోదవ్ృతిత్న నృసింహుండు సా
గర్హుఁడై యూరువులందుఁ జేరిచ్ నఖసంఘాతంబులన వర్చెచ్ దు
సస్హు దంభోళికఠోరదేహు నచలోతాస్హున మహాబాహు నిం
దర్హుతాశాంతకభీరున ఘనకరున దైతాయ్నవ్యశీర్కరున.

[7-295]

గరుతమ్ంతుడు పాముని పటిట్ చీలిచ్నటుట్గా రాక్షసుణిణ్ తొడలమీద ఉంచుకుని గోళళ్తో వాడి వజర్కఠినమైన శరీరానిన్ చీలిచ్ పడేసాడు.
ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుణిణ్ పోతన ఏమంటాడంటే, - “దంభోళికఠోరదేహునచలోతాస్హున మహాబాహునిందర్హుతాశాంతకభీకరున ఘనకరున
దైతాయ్నవ్యశీర్కరున.” ఎకక్డా కించపరచడం లేదు.
శా.

చించున హృతక్మలంబు, శోణితము వరిష్ంచున ధరామండలిం,
దెర్ంచుం గరక్శనాడికావళులు, భేదించున మహావక్షముం,
దుర్ంచున మాంసము సూక్షమ్ఖండములుగా, దుషాట్సురున వర్చిచ్ ద
రిప్ంచుం, బేర్వులు కంఠమాలికలు గలిప్ంచున నఖోదాభ్సియై.
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ఇకక్డ హిరణయ్కశిపుణిణ్ ఎంత కసితో చంపాడో చెపుత్నాన్డు. రెండు కారణాలు చెపుప్కోవచుచ్ ఈ కసికి - తన రూపుడైన భకుత్ణిణ్ నానా
బాధలూ పెటాట్డు. ఓ విధంగా చెపుప్కోవాలంటే రాక్షస జనమ్ ఎతీత్ పాత కరమ్ నివృతిత్ చేసుకోకుండా కొతత్ కరమ్లనీన్ మూటకటుట్కునాన్డు
కొడుకుని నానారకాలుగా హింసించి. రెండోది - తముమ్డికనాన్ వీడిలో రాక్షసతవ్ం ఎకుక్వగా ఉంది కాబోలు. అదంతా పోవాలి వంటోల్ంచి.
హృదయకవాటాలీన్ అనిన్ంటినీ తెరిచి అనిన్ మూలలోల్నూ వెతికి వెతికి ఆ రాక్షసతావ్నిన్ విడుదల చేసి విముకిత్ కలిప్ంచేడనుకుందాం. ఇదంతా
ఎందుకంటే వీడు తనకి అతయ్ంతాపుత్డైన దావ్రపాలకుడు.
వ.

ఇటుల్ కేవలపురుషరూపంబును మృగరూపంబునుం గాని నరసింహరూపంబున, రేయునుం బవలునుం గాని సంధాయ్ సమయంబున,

నంతరంగంబును బహిరంగంబునుం గాని సభాదావ్రంబున, గగనంబును భూమియునుం గాని యూరుమధయ్ంబునఁ, బార్ణసహితంబులును
బార్ణరహితంబులునుం గాని నఖంబులం, దైరలోకయ్జనహృదయ భలుల్ం డయిన దైతయ్మలుల్ని వధియించి, మహా దహన కీలాభీలదరశ్నుండును,
గరాళ వదనుండును, లేలిహాన భీషణ జిహువ్ండును, శోణితపంకాంకిత కేసరుండును నై పేర్వులు కంఠమాలికలుగ ధరించి కుంభికుంభ
విదళనంబు చేసి చనుదెంచు పంచాననంబునుం బోలె, దనుజకుంజర హృదయకమల విదళనంబు చేసి, తదీయ రకత్సికత్ంబులైన నఖంబులు
సంధాయ్రాగ రకత్ చందర్రేఖల చెలువు వహింప సహింపక, లేచి తన కటెట్దుర నాయుధంబు లెతుత్కొని తతత్ఱంబున రణంబునకు నురవడించు
రకక్సులఁ బెకుక్సహసర్ంబులం జకార్ధిక నిరవ్కర్సాధనంబుల నొకక్నిఁ జికక్కుండం జకక్డిచె; ఇవివ్ధంబున.
[7-299]
ఇలాగ వాడి కోరిక పర్కారం ఇంటోల్, బయటా కాకుండా, గాలిలో నేలమీద కాకుండా ఎలా చావకూడదనుకునాన్డో దానికి విరుదధ్ంగా
చంపేసరికి, అకక్డునన్ రాక్షసులందరూ యుదాధ్నికొచాచ్రు. వీళళ్ందరీన్ ఒకక్ణిణ్ కూడా విడవకుండా వధించాడు - దేనితో? “జకార్ధిక
నిరవ్కర్సాధనంబుల.” అంబరీషోపాఖాయ్నంలో "భువిదూరన భువిదూరు … హరి చకర్ం బనయ్ దురవ్కర్మై." పదయ్ం గురుత్ందా? ఇకక్డ కూడా
అదే భాష.
శతృవు చచిచ్పోయినా కోపం ఇంకా తగగ్టేల్దు. ఇపుప్డు ఒకక్కక్రూ వచిచ్ శాంతించండి అంటునాన్రు. ఇకక్ రుదుర్డు, బర్హమ్,
ఋషులు, పర్జాపతులూ, యక్ష కినన్రులు అందరూ వేరువేరుగా చెపప్డం చూసేత్ వీడు బతికునన్ంతకాలం ఎంతమందిని ఎలా ఏడిపించాడో
తెలుసుత్ంది. ముందు రుదుర్డిలా అనాన్డు.
చ.

అమరవరేణయ్! మీఁదట సహసర్యుగాంతమునాఁడు గాని కో
పమునకు వేళ గాదు సురబాధకుఁ డైన తమసివ్నీచరున
సమరమునన వధించితివి చాలుఁ ద దాతమ్జుఁడైన వీఁడు స
దివ్మలుఁడు నీకు భకుత్ఁడు పవితుర్ఁడు గావుము భకత్వతస్లా!

[7-308]

సహసర్ యుగాంతాం నాడు కానీ ఇంత కోపం అకక్రేల్దు నీకు. ఇనాన్ళూళ్ దేవతలని కషట్పెటాట్డు కనక వాణిణ్ చంపావు సరే కానీ వాడి
కొడుకు నీ భకుత్డే కడా, వాణిణ్ చలల్గా చూడు మరి అంటునాన్డు. ఋషులు ఇలా అనాన్రు.
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మ.

భవదీయాదరలీల లోకముల నుతాప్దించి రకిష్ంప నేఁ
డవి దైతేయ్శునిచేత భేదితములై హర్సవ్ంబులై యుండ నీ
యవినీతున నరసింహరూపమున సంహారంబు నొందించి వే
దవిధిం గర్మమ్ఱ నుదధ్రించితి గదా ధరామ్నుసంధాయివై.

[7-312]

రుదుర్డు కోపం గురించి చెపేప్డు సరే మరి ఋషులేమంటునాన్రు? ధరమ్ రక్షణ జరిగింది. మరి కోపం ఇంకా ఎందుకు?
నెమమ్దించండి. పితృదేవతలు అంటునాన్రు.
శా.

చండకోర్ధముతోడ దైతుయ్ఁడు వడిన శార్దధ్ంబులన మతుస్తుల
పిండంబుల సతిలోదకంబులుగ నరిప్ంపంగ మా కీక యు
దద్ండతవ్ంబునఁ దాన కైకొను మహోదగుర్ండు; వీఁ డికక్డన
ఖండింపంబడె నీ నఖంబుల నుతుల గావింతు మాతేమ్శవ్రా!

[7-314]

హిరణయ్కశిపుడు జనాలిన్ ఎలా ఏడిపించుకు తినాన్డంటే, పితృదేవతలకి శార్దాధ్లు కూడా అందలేదుట. సాధారణంగా ఆబీద్కం
పెటిట్నపుప్డు ఇవనీన్ చేసూత్ ఉంటారు. ఆబీద్కం రోజున తండిర్కీ, తాతకీ కూడా పెటట్డం ఆనవాయితీ. ఎందుకిలా చేశాడు మరి హిరణయ్కశిపుడు?
విషుణ్వుని పటుట్కుందామని. ఎలా ఉంటాడో తెలియదు కదా ముందునుంచీ, అందుకే వీళళ్ందరీన్ నానా హింసలూ పెటేట్డనన్మాట. హింసలంటే
తిండీ అదీ లేకుండా చేయడం.
పర్జాపతులు చెపుత్నాన్రు ఇపుప్డు.
మ.

పర్జలం జేయుటకై సృజించితి మముం బాటించి; దైతాయ్జఞ్చేఁ
బర్జలం జేయక యింతకాలము మహాభారంబుతో నుంటి; మీ
కుజనున వక్షముఁ జీరి చంపితివి; సంకోచంబు లే కెలల్ చోఁ
బర్జలం జేయుచు నుండువారము జగదభ్దార్యమాణోదయా!

[7-324]

విషుణ్వు పర్జాపతులందరీన్ పర్జలని సృషిట్ చేయమని వినియోగించాడు. వీళళ్ందరీన్ తన చేతులోల్ పెటుట్కుని హిరణయ్కశిపుడు వాడిషట్ం
వచిచ్నటూట్ ఉండడం చేత పర్జాపతులందులి జీవితం కషట్మైపోయింది. ఇపుప్డు మళీళ్ మేమందరం మా వృతుత్లు సాగిసాత్ం నీ చలవ వలల్ అని
సుత్తిసుత్నాన్రు. ఇకక్డ విషుణ్వుని పోతన ఏమనాన్డో చూసారా - "జగదభ్దార్యమాణోదయా!" ఇంతమంది ఇలా అనాన్ సరే కోపం తగగ్టేల్దు.
బర్హమ్ ఇవనీన్ చూసి పర్హాల్దుణిణ్ ముందుకి తీసుకొచిచ్ ఒరే నాయనా నువేవ్ ఇపుప్డు ఈయన కోపానిన్ తగిగ్ంచగలవు. నువువ్ తపప్ వేరే గతి లేదు
మాకు అనాన్డు. వచేచ్ వాయ్సంలో, కోపం తగిగ్ వరం కోరమంటే భగవంతుణిణ్ పర్హాల్దుడడిగే వరం, హిరణయ్కశిపుడుకి మంచి గతి ఎలా
కలుగుతుందో చూదాద్ం.
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పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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