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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.  

  3 వ భాగం 
  

 రణాయ్కుష్డు - 2 
హిరణాయ్కుష్ణిణ్  నారదుడూ, వరుణుడూ రెచచ్గొటిట్  హరి మీదకి తోలేరు కదా? వాడు రసాతలంలోకి లోకి వెళేళ్సరికి యజఞ్ 

వరాహం కదం తొకుక్తోంది. ములోల్ కాలూ నేను జయించేను; ననున్ అడకుక్ండా, ఇలా ఈ వరాహం ఇకక్డకి ఎందుకొచిచ్ంది? అనుకుని 
దానితో ఇలా అనాన్డు. 

క. ఘన కర మూఢాతమ్క 
వనరుహసంభూతదతత్వరదానమునం 
గనిన ర తలగతభు  
యనయంబును నా యధీన  వరిత్ంచున్    [3-641] 

 

ఓ బుదిధ్ లేని వరాహమా, బర్హమ్ ఇచిచ్న వరాల వలల్ ఈ రసాతలం, ఈ భూమి నా అధీనంలో ఉనాన్యి. నువెవ్ందుకు 
ఇకక్డికొచాచ్వ్? భూమిని ఇకక్డ వదిలి వెళళ్కపోతే నీ ణాలు తీసాత్ ను అని ఇంకా వాగడం మొదలెటాట్ డు. అయితే వరాహం ఇవేమీ 
పటిట్ంచుకోకుండా భూమిని నిలబెటట్డంలో నిమగన్మౖె ఉంది. 
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క. నిందకు రోయక లజజ్ం 
జెందక వంచనను రణము  జయంబుం 
బొందెదనని తలఁచుచునిటు 
పందగతింబాఱు బంటుపంతమె నీకున్   [3-648]  

 

అపుప్డు ఇంకా ఇలా అనాన్డు హిరణాయ్కుష్డు. “నీకు సిగుగ్ లేదా? నేను తిడుతునాన్ నాతో యుదధ్ం చేసి గెలుసాత్ ను 
అనుకుంటునాన్వేమో? ఇదేనా నీ పరాకర్మం?”  

మళీళ్ ఒక డెవౖరష్న్. ఒక రాకష్సుడు వరాహంతో ఎలా మాటాల్ డగలిగేడు అనేవాళళ్కి - ఒక లెవెల్ కి వెళాళ్క భాష అనేది 
అనవసరం. రమణ మహరిష్ కోతులు, పకుష్లతోనూ, పాములు, పశువులతోనూ ఏ కషట్ ంలేకుండా రోజూ మాటాల్ డ గలిగేవారు. ఇదద్రు 
సావ్మిజీలు కలుసుకుంటే ఒకాయన అడిగాడుట తరావ్త "ఏమండీ మీరిదద్రూ తలుపులేసుకుని ఏమి మాటాల్ డుకునాన్రు? అని?" “we 
spoke in silence,” అని వచిచ్ందిట సమాధానం. అవతల సావ్మిజీ సనిన్ధిలో నేనెంత పవితర్త సంపాదించుకోగలనూ అని 
అనుకుంటారు ఇదద్రూ! 

సరే భూమిని మళీళ్ దారిలోకి తీసుకొచిచ్ దానిమీద తన కరుణ పర్సరించేలా చేశాడు విషుణ్ వు. కరుణ ఎందుకంటే ఆయన 
లోకరకైష్కారంభకుడని ముందే చెపుప్కునాన్ం కదా? అవతారంలో ఒక పనెపౖోయింది. రెండోది మిగిలి ఉంది. ఇపుప్డు వరాహం 
హిరణాయ్కుష్డి కేసి తిరిగి ఇలా అంది.  

మ.  నరా యోరి యమంగళాచరణ యుద ృతిత్న్ ననున్ నీ మది 
నన్నయంబున్ వనగోచరంబగు మృగంబంచుందలంతౌర నే 
నెనయన్ వనయ్మృగంబయౌదు బలి  యేతెంచు నీబోఁటి యీ 
నక ణివధింతు నేఁడని మొనన్ ఁకోరిచ్ వరిత్ంచినన్   [3-655] 

 

ఓరీ అమంగళాలు ఆచరించేవాడా, నేను వనచరానిన్ అనాన్వు కదా? అవును నేను వనచరానేన్ అయితే నీలాంటి కుకక్లిన్ 
మటుట్ పెటేట్  వనచరానిన్. ఉతిత్నే వదరడం ఎందుకు ఇపుప్డే నినున్ చంపుతాను. 
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మ. అని యిబభ్ంగి సరోరు కుష్ండు రణాయ్కుష్న్ డంబించి ప 
లిక్న కుత్లకులిక్ రోషమదసంఘీభూతచేత క్ఁ  
కనుఁ వన్ మిడుఁగురుల్ లఁబొడమంగాఁగినక్ ఁదోఁకఁ  
కిక్న కృ ణ్రగరాజుమాడిక్మదిలోఁగీడాప్టు టిలల్ఁగన్   [3-662] 

 

అసలే ఇకక్డకి వచేచ్సరికి వరుణుడు, నారదుడు హిరణాయ్కుష్డికి బాగా పురి పెటిట్  వదిలేరు. ఇపుప్డు తన అధీనంలో ఉనన్ 
భూమిని ఈ యజఞ్ వరాహం తీసుకెళిళ్పోయింది. ఇలా నాలుగు తిటుల్  తిరిగి అంటించేసరికి వీడికి కోపంవచిచ్ తోకమీదలేచిన 
నలల్తాచులా(దోఁకఁ కిక్న కృషోణ్ రగరాజుమాడిక్) లేచాడు. వాడు సామానుయ్డా? లోకాలనిన్ంటినీ గడగడలాడించాడు. వెంఠనే యుదాధ్ ని 
సనన్ధధ్మౖె పోరు సాగించాడు.  

 

క. పరువడి దితి తుఁడతిభీ 
కరగదఁజేబూని చి గతులనుబదోమ్ 
దరుఁడా  చేతిగద  
గరమునఁబడ నడిచె బా గర మెలరప్న్   [3-674]  

 

వివిధ మాయలోత్  దగిగ్రకొచిచ్ విషుణ్ వు చేతిలో గదని అంత దూరంలో పడేటటూట్  కొటేట్డు. చేతిలో ఉనన్ కౌమోదకీ గద దూరంగా 
పడింది. హరి నిరాయుధుడె ౖపోయాడు.  

 

తే.  హరి నిరాయుధుఁ న రారి సమర 
ధరమ్మాతమ్నుదలఁచి యుదధ్ంబుఁదకిక్ 
నిలిచి చూచుచునుండెను నింగినమర 
వరుల రవంబులభరితమయెయ్     [3-676] 
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 అపుప్డు హిరణాయ్కుష్డు రణ ధరమ్ం పాటించి విలాసంగా విషుణ్ వుకేసి "ఇపుప్డేమంటావ్?" అనన్టుట్  చూసూత్  నించునాన్డు. 
దానికి దేవతలందరూ హాహారావాలు చేసూత్  ఆశచ్రయ్పోయేరు. కొంచెం భయం కలిగింది కూడా ఎందుకంటే ఇపుప్డు హిరణాయ్కుష్డు 
చావడేమో అని.  

 

క. సర జనే ఁడుదనుజే 
శ రు సంగరధరమ్మునకు సమధిక రయ్ 
ఫ్రణకుఁదనచితత్ంబున 

గరమాశచ్రయ్ంబునొంది కడఁకదలిరప్న్   [3-677] 
 

మహావిషుణ్ వుకూడా ఆశచ్రయ్పోయేడు, వీడి రణ ధరామ్నికి.  ఎంత చెడడ్వాడెనౖా యుదధ్ ధరమ్ం పాటించవలిస్ందే.  శతృవు 
నిరీవ్రుయ్డెపౖోయేడు కదా ఇంక వాడిన్ నాశనం చేసేదాద్ ం అని ఆటం బాంబులు వేయడం రణ ధరమ్ం అనిపించుకోదు. అందుకే హరి 
ఆశచ్రయ్పోయేడు. ఓ రకంగా చెపాప్లంటే హిరణాయ్కుష్డు అరివీరభయంకరమౖెన శూరుడెనౖా నిరాయుధుడెనౖ హరిని వేళాకోళం చేయడం 
గానీ, చినన్బుచచ్డం కానీ చేయలేదు. అలా చూసూత్  నించునాన్డు అంతే. 

 

మ.  కుతలోదధ్రత్ మనంబునందలంచె రకోష్రాడ ధారథ్ంబుగా 
దితిసంతానకులాట మ తసందీపత్ భా మున్ 
సతతోదయ్జజ్యశబద్సనుమ్ఖరభాస చఛ్ మున్ సంతతా 
తనిర ముఁబాలిత కటధా చ ముంజ మున్   [3-678] 

 

అపుప్డు యజఞ్వరాహరూపుడెనౖ విషుణ్ వు తనని ఆశర్యించేవారికి అనుకూలమౖెనటువంటిదీ, ఎపుప్డూ జయ శబద్ం చేసేదీ, 
వాడిపళుల్  కలదీ ఐన తన సుదరశ్న చ నిన్ తలుచ్కునాన్డు. అది వచిచ్ విషుణ్ వు చేతినలంకరించింది. తిరిగి యుదధ్ం రంభమౖెంది.  

మ. హరిమీఁదన్ దితిసంభ ండు ఘనమాయాకోటుల్ పుటిట్ంచినన్ 
ధరణీచ ము భూరిపాం పటలధా ంతంబునంగపెప్ భీ 
కరపా ణపురీషమూ ఘనదురగ్ంధా థ్రకాత్వళుల్ 
గురి న్ మేఘముల థిని మ కోష్భ యాలోల    [3-689] 
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అయితే దితిపు డు ఇపుప్డు అనేక కోటల్ మాయలు చేసి రక త్ ధారలూ, మాంస ఖండాలు, అనేక దురగ్ంధాలోత్  కూడిన 
మలమూ దులు కురిపించేడు. వీటనిన్ంటితోనూ ధరణీ చకర్ం అంతా కముమ్కుపోయింది.  అపుప్డు విషుణ్ వొదిలిన చకర్ం వాటినిన్ంటినీ 
పటాపంచలు చేసింది.  అవనీన్ సాధుపుంగవులమీద పర్యోగింపబడిన పనికిరాని చేతబడులాల్  తయారయాయ్యి.  

ఈసరికి దేవతలు, బర్హామ్ యుదధ్ం చూసూత్  కంగారులో ఉనాన్రు వీడెపుప్డు పోతాడా అని. అపుప్డు విషుణ్ వుని ఉదేద్శించి బర్హమ్ 
అనాన్డు "వీడిని అభిజిత్ ముహురత్ం అయిన ఇపుప్డే మధాయ్హన్ం చంపాలి. సాయంకాలం అయితే వీడి బలం పెరుగుతుంది” అని. 

అవకాశం చూసి వాడిచేతిలో ఆయుధాలు ఎగరగొటేట్క, 

 

మ. ది నిం దులు సంత ంప హరి మొతెత్ంగరణ్మూలంబునం 
బ సంకాశకఠోరహసత్మున ంభలీల్ల  దాన దా 
నవలోకే ఁడు రకత్నే ఁడగుచునెద్ౖనయ్ంబు టిలల్గా 
భు మీఁదంబడి లె మారుతహతోనూమ్లావనీజాకృతిన్   [3-700] 

 

ఇంక యుదధ్ం చాలించే నెపంతో హరి తన కఠోరమౖెన హసత్ంతో రాకష్సుడి గూబమీద ఒక మొతుత్  మొతేత్డు. దాని దెబబ్కి వాడు 
నెతుత్ రు కకుక్కుంటూ గాలివానకి కూకటివేళల్తో కూలబడిన చెటుట్ లా (మారుతహతోనూమ్లావనీజాకృతిన్)  నేలమీద పడాడ్ డు. వరుణుడు 
చెపిప్నటేట్  జరిగింది. అపుప్డు దేవతలందరూ ఇలా అనుకునాన్రుట. 

 

మ. వరయోగీం లు యోగమారగ్ములనె నిన్ మనో థి  
థ్రతన్ లింగశరీరభంగమున  చింతింతురా పంకజో 

దరు పాణయ్హతిఁదనుమ్ఖాంబురుహమున్ దరి ంచుచుంజచెచ్ దు 
రభ్రితోతత్ం ఁని తయ్వలల్భుని భాగయ్ంబుదానెటిట్దో    [3-703] 

 

జీవితాంతం భకి త్ పర్పతుత్ లోత్  వరయోగీం లు విషుణ్ వుని సేవించి, శరీరంవిడిచే సమయంలో విషుణ్ వు గురించి చింతిసాత్ రో 
అలాగే ఈ దెతౖుయ్డు విషుణ్ వు చేత చంపబడి ఆయనకేసి చూసూత్  ణాలు విడిచేడు. వీడు ఎంత అదృషట్ వంతుడో.  ఇకక్డకూడా 
దేవతలు తమ శతృవును కించపరిచే విధంగా మాటాల్ డలేదు చూసారా?  దెతౖయ్వలల్భుని సౌభాగయ్ంబుదానెటిట్దో  అంటునాన్రు. 
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చ. సమమతి రు తయ్కుల సనుపారిషదుల్ మునీం   
పమున నికృషట్జనమ్మునఁ కొని పుటిట్యు నేఁడు ణ్చే 
సమయుటఁజే  మీఁదనగు జనమ్మునన్ జలజాతాకుష్ నితయ్  
సమున వ ంతురెనన్టికిఁజా బుటుట్ లే  రికిన్    [3-704] 

 

శాపవశాన నికృషట్ మౖెన జనమ్ ఎతత్వలిస్ వచిచ్ంది. అయితే వీళుళ్ విషుణ్ వుచేత చంపబడి వెకౖుంఠం చేరుతారు; కనక వీళళ్కు ఇంక 
చావు పుటుట్ కలు లేవు. 

అయితే హరి హిరణాయ్కుష్డిన్ చంపడానికి చేతోత్  ఎందుకు కొటేట్డు?  

"సతతోదయ్జజ్యశబద్సనుమ్ఖరభాసవ్చఛ్కర్మున్ సంతతా తనిరవ్కర్ముఁబాలితపర్కటధా చకర్ముంజకర్ము" వదిలేత్ అది వాణిణ్  
కష్ణంలో చంపేసి ఉండును కదా? అలా చేయలేదు. చేతోత్నే కొటేట్డు ఎందుకంటే శతృవు (వాడికా స హ లేకపోయినా) తన సొంత 
విశావ్సమౖెన దావ్రపాలకుడు. వాడిలో ఉనన్ రాకష్సతవ్ం పోవాలంటే తన చేతి సప్రశ్ అతయ్ంతావుసరం. ఒకసారి పరుసవేది ఇనుముకి 
తగలగానే బంగారంగా మారినటుట్  హిరణాయ్కుష్డి రాకష్స గుణాలు బాగా తగిగ్పోయి మరో జనమ్ ఎతాత్ లి. ఈ మూడు జనమ్లోల్  పూరిత్గా 
రాకష్సతవ్ం పోయి మరో జనమ్ ఉండకూడదనే విషుణ్ వు అలా కొటేట్డు వాడిని.  

తరావ్తి అవతారంలో కూడా హిరణయ్కశిపుడిన్ ఒళోళ్ కూరోచ్పెటుట్ కుని మరీ సంహరించాడు హరి. ఎందుకంటే వీళళ్దద్రూ 
అయనకి అతయ్ంత ఆపుత్లు కాబటిట్ .  అందుకే పోతన "అదుభ్త చరితున్, రవితేజున్" అనాన్డు పుటిట్న హిరణాయ్కష్, హిరణయ్కశిపులనిదద్రీన్. 

ఇదే విధంగా బలి చకర్వరి త్ని తన సొంత కాలితో సుతలానికి పంపించేడు ఎందుకంటే, నూరు అశవ్మేధాలు చేసాక మిగిలిన 
కొదిద్ రాకష్సతవ్ం పోయి ఇందర్పదవికి తయారుగా ఉండడానికి. ఆయన సప్రస్ అటువంటిది.   పరమయోగులకు పరి పరి విధముల 
వరమొసగెడి నీ పాదము   అని అనన్మయయ్ ఊరికినే అనాన్డా? 

ఇనిన్ కషాట్ ల కోరిచ్ భకుత్ లని ఉదధ్రించడానికి - అతని ఉనికితో పోలిసేత్ అతి ఏహయ్మౖెన మానవ జనమ్ ఎతిత్ -చేసిన పనులకి 
భగవంతుడు భక త్పాలన కళా సంరంభకుడు అనడంలో ఇంకా సందేహం ఉందా? 

 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 
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