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24 వ భాగం       
 

  రణయ్క పుడురణయ్క పుడు,,  నృ ం వతారం నృ ం వతారం ––  11  
 ఇపప్టివరకూ కొడుకూ, తండీర్ శీర్హరి ఉనాన్డు, లేడని వాదించుకోవడం, చావు దగిగ్రపడిన హిరణయ్కశిపుడు రెచిచ్పోతూండడం 
చూసాం. ఇంక ఇపుప్డు అమీ తుమీ తేలుచ్కునే సమయం వచిచ్ంది. ఎకక్డా చూపించు అంటే పర్హాల్దుడు ఎకక్డైనా సరే అంటునాన్డు కనక 
బయటకి రావడానికి శీర్హరి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు కూడా. దాదాపు గజేందర్మోక్షం లాంటి ఘటట్మే ఇదీను. అకక్డ భకిత్తో పిలిసేత్ పరుగెటుట్కుంటూ 
వచిచ్నాయన ఇకక్డ కోపంతో ఎపుప్డు ఎకక్డున్ంచి రమమ్ంటే అకక్డున్ంచి రావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు.   
 
 క. డింభక సరవ్సథ్లముల 
  నంభోరుహనేతుర్ఁ డుండు ననుచు మిగుల సం 
  రంభంబునఁ బలికెద వీ 
  సత్ంభంబునఁ జూపఁ గలవె చకిర్న గికిర్న.      [7-279]  
 
 హిరణయ్కశిపుడు ఇపుప్డు చూపించమని అడుగుతునాన్డు - చకీర్ గికీర్ అని పేలుత్నాన్వు కదా? ఎకక్డపడితే అకక్డ ఉనాన్డంటునాన్వు 
కదా అంబోరుహ నేతుర్డు? వాణేణ్ చూపించు ఈ సథ్ంభంలో అంటునాన్డు. పర్హాల్దుడు ఎటువంటి నమమ్కం ఉనన్వాడో కింద పదయ్ం లో 
చెపుత్నాన్డు. 
 
 శా.  అంభోజాసనుఁ డాదిగాఁగ దృణపరయ్ంతంబు విశావ్తుమ్ఁడై 
  సంభావంబున నుండు పోర్డ విపులసత్ంభంబునం దుండడే? 
  సత్ంభాంతరగ్తుఁ డయుయ్ నుండుటకు నే సందేహమున లేదు ని 
  రద్ంభతవ్ంబున నేఁడు గానఁబడు బర్తయ్క్షసవ్రూపంబునన.    [7-282] 
 
 బర్హమ్దేవుడిన్ంచి గడిడ్పరక దాకా విశవ్వాయ్పత్మైన శీర్హరి ఇంత పెదద్ సథ్ంభంలో ఉండడా? తపప్కుండా ఉండి తీరుతాడు. ఉండడమే 
కాదు ఇపుప్డు నువువ్ నీ దరప్ం, దంభం వదులుచ్కుని చూసేత్ పర్తయ్క్షం గా కనిపిసాత్డు కూడా. 
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 పరమహంస యోగానందగారు చెపిప్న ఓ చినన్ కధ చెపుప్కుని ముందుకి కదులుదాం. ఓ ఊరోల్ ఒక మునీ, ఓ గృహసూథ్, ఓ 
తాగుబోతూ ఉండేవారు. ముని దొరికినదేదో తిని ధాయ్నం, గృహసుథ్ తన కషాట్లు తాను పడుతూ ఉంటే తాగుబోతు మాతర్ం రోజు తాగి 
ఊళోళ్వాళళ్మీద ఎగరడం ఏదో పేలూత్ ఉండడం చేసూత్ ఉండేవాడు. ఓ రోజు నారదుడు ఆ ఊరోల్ంచి వెళూత్ ఈ ముగుగ్రీన్ కలవడం 
తటసిథ్ంచింది. నారదుడు ఎపుప్డూ మహా విషుణ్వుని తలుచ్కుంటూ ఆయనిన్ చూసూత్ ఉంటాడు కదా అని మునీ, గృహసూథ్ "భగవంతుడు 
మాకెపుప్డు కనిపిసాత్డో కాసత్ కనుకుక్ంటారా?" అని అడిగారు. సరే అని వెళూత్ంటే దారిలో తాగుబోతు కూడా అదే అడిగాడుట నారదుణిణ్. 
నారదుడు విసుకుక్ంటూ సరే అని వీళళ్ని వదిలి వైకుంఠం చేరాక అడిగాడుట విషుణ్వుని - మునీ, గృహసూథ్ అడిగారు బానే ఉంది, కానీ 
తాగుబోతుకూక్డా మీరెపుప్డు కనిపిసాత్రో చెపప్ండి అని. "ఇపుప్డు నేను సూది బెజజ్ంలోంచి ఏనుగుని ఎకిక్ంచడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ను. 
అది అయిపోగానే వచిచ్ కనిపిసాత్నని చెపుప్" అని నారదుడికి సమాధానం చెపేప్టట్ విషుణ్వు.  
 
 వెనకిక్ వచిచ్ మునితో చెపేప్టట్ నారదుడు - "ఇదిగో ఇలా సూది బెజజ్ంలోంచి ఏనుగుని ఎకిక్ంచడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు విషుణ్వు. 
అది అయిపోగానే వచిచ్ కనిపిసాత్నని చెపప్మనాన్డు" అని. ముని వెంఠనే లేచి "ఏమిటండీ, ఎంత బురర్లేనివాడైనా సూది బెజజ్ంలోంచి ఏనుగు 
ని దూరచ్గలడా? అదెపుప్డౌతుంది? కనిపించను అని చెపప్కుండా ఇలా అడడ్దారిలో చెపప్డం దేనికీ? ఈ జపం తపం అంతా వృధా అనన్ 
మాట" అని లేచిపోయేటట్. గృహసుథ్ కూడా ఇలాగే  మాటాల్డేక తపప్దురా భగవంతుడా అనుకుంటూ తాగుబోతు దగిగ్రున్ంచి వచేచ్ వాసనకి 
ముకుక్ మూసుకుని వాడితో కూడా ఇలాగే సూది బెజజ్ం, ఏనుగు గురించి చెపేప్టట్ నారదుడు, ఆ పని అయిపోగానే వసాత్డు నినున్ చూడాడ్నికీ 
అని. ఈ మాట వినగానే తాగుబోతు, "భగవంతుడంటే ఏపనైనా చేయగలడు కదా, సూది బెజజ్ంలోంచి ఏనుగుని దూరచ్డం ఆయనకి ఓ పెదద్ 
పనేనా? అంటే ఈ పాటికి వచేచ్సూత్ ఉండొచుచ్. నేను ఎంత తాగుబోతునైనా ననున్ చూడాడ్నికి అంత తవ్రగా వసుత్నాన్డనన్ మాట" అని 
అకక్డికకక్డే జపం చేసూత్ సంతోషంగా నాటయ్ం చేయడం మొదలు పెటేట్టట్. ఆ నమమ్కానికి నారదుడు విసుత్పోయి చూసూత్ంటే విషుణ్వొచిచ్ 
తాగుబోతుకి దరశ్నం ఇచాచ్డుట. అంటే ఇంతకీ చెపోప్చేచ్దేమిటంటే - అందరీన్ తాగుబోతులుగా మారమని కాదు - భగవంతుడంటే అంత 
నమమ్కం ఉండాలి. అపుప్డు ఆయనిన్ చూడాడ్నికి మనకి అరహ్త ఉంది. దీనేన్ అచంచలమైన భకిత్ విశావ్సాలు ఉండడం అంటారు.  పర్హాల్దుడి 
భకీత్, నమమ్కం ఇటువంటివే. 

 
మ. వినరా డింభక! మూఢచితత్! గరిమన విషుణ్ండు విశావ్తమ్కుం 

డని భాషించెద; వైన నిందుఁ గలఁడే యంచున మదోదేర్కియై 
దనుజేందుర్ం డరచేత వేర్సెను మహోదగర్పర్భాశుంభమున 
జనదృగీభ్షణదంభమున హరిజను సస్ంరంభమున సత్ంభమున.    [7-284] 
 

ఇలా చెపేప్సరికి హిరణయ్కశిపుడికి కోపం తారాసాథ్యిలోకి ఎకిక్ "ఒరే బుదిధ్లేనివాడా, విను ఈ సథ్ంభానిన్ కొడుతునాన్ను వచిచ్ 
కనిపిసాత్డేమో” అంటూ శీర్హరి బయటకి రావడానికి కారణమైన సథ్ంభానిన్(హరిజను సస్ంరంభమున సత్ంభమున) చేతోత్ కొటాట్డు.   ఇకక్డ 
నృసింహావతారానిన్ వరిణ్ంచడానికి పోతనకి ఎనిన్ రోజులు పటిట్ందో చెపప్లేం కానీ ఈ వచనం మాతర్ం నభూతో నభవిషయ్తి. నాలుక 
తడబడకుండా చదవడానికి పర్యతన్ం చేయండి. 
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వ.   ఇటుల్ దానవేందుర్ండు పరిగృహయ్మాణ వైరుండును, వైరానుబంధ జాజావ్లయ్మాన రోషానలుండును, రోషానలజంఘనయ్మాన విఙాఞ్న 
వినయుండును, వినయగాంభీరయ్ధైరయ్ జేగీయమాన హృదయుండును హృదయ చాంచలయ్మాన తామసుండును, తామస 
గుణచంకర్మయ్మాణసైథ్రుయ్ండును నై విసర్ంభంబున హుంకరించి బాలుని ధికక్రించి హరి నిందుఁ జూపు మని 
కనతక్నకమణిమయకంకణకేర్ంకార శబద్పూరవ్కంబుగా దిగద్ంతిదంత భేదన పాటవ పర్శసత్ం బగు హసత్ంబున సభామండప సత్ంభంబు వేర్సిన 
వేర్టుతోడన దశదిశలను మిడుంగుఱులు చెదరం జిటిలి పెటిలిపడి బంభజయ్మానం బగు నమమ్హాసత్ంభంబువలనఁ బర్ళయవేళాసంభూత 
సపత్సక్ంధబంధుర సమీరణ సంఘటిత ఘోరరజోఘుషయ్మాణ మహావలాహకవరగ్నిరగ్త నిబిడనిషుఠ్రదుసస్హ నిరాఘ్తసంఘ నిరోఘ్షనికాశంబు 
లయిన ఛటచఛ్ట సఫ్టసఫ్టధవ్ని పర్ముఖ భయంకరారావపుంజంబులు జంజనయ్మానంబులై యెగసి యాకాశకుహరాంతరాళంబు 
నిరవకాశంబుజేసి నిండినం బటుట్చాలక దోధూయమానహృదయంబులయి పరవశంబులైన పితామహ మహేందర్ వరుణ వాయు శిఖిముఖర 
చరాచర జంతుజాలంబులతోడ బర్హామ్ండకటాహంబు పగిలి పరిసోఫ్టితంబుగాఁ బర్పులల్పదమ్యుగళ సంకాశభాసవ్ర చకర్ చాప హల కులిశ 
జలచర రేఖాంకిత చారు చరణతలుండును, చరణచంకర్మణ ఘనవినమిత విశవ్ంభరాభార ధౌరేయదికుక్ంభి కుంభీనస కుంభి నీధర 
కూరమ్కులశేఖరుండును, దుగధ్జలధిజాత శుండాల  శుండాదండమండిత పర్కాండ పర్చండ మహోరుసత్ంభ యుగళుండును, 
ఘణఘణాయమాన మణికింకిణీగణముఖరిత మేఖలావలయవ లయిత పీతాంబరశోభితకటిపర్దేశుండును, నిరజ్రనిమన్గావరత్వరుత్ల 
కమలాకరగంభీర నాభివివరుండును, ముషిట్పరిమేయవినుత తనుతరసిన్గద్ మధుయ్ండును, కులాచల సానుభాగ సదృశ 
కరక్శవిశాలవకుష్ండును, దురజ్నదనుజభట ధైరయ్లతికాలవితార్యమాణ రకోష్రాజ వకోష్భాగ విశంకటకేష్తర్ విలేఖనచంగలాంగలాయమాన 
పర్తాపజవ్లజావ్లాయమాన శరణాగతనయనచకోరచందర్రేఖాయమాణ వజార్ యుధ పర్తిమాన భాసమాన నిశాతనఖరతర 
ముఖనఖరుండును, శంఖ చకర్ గదా ఖడగ్ కుంత తోమర పర్ముఖ నానాయుధ మహిత మహోతుత్ంగ మహీధరశృంగసనిన్భ 
వీరసాగరవేలాయమాన మాలికావిరాజమాన నిరరగ్ళానేకశత భుజారగ్ళుండును, మంజు మంజీర మణిపుంజ రంజిత మంజుల హార కేయూర 
కంకణ కిరీట మకర కుండలాది భూషణభూషితుండును, దిర్వళీయుత శిఖరిశిఖరాభపరిణదధ్ బంధురకంధరుండును, బర్కంపనకంపిత 
పారిజాతపాదపలల్వ పర్తీకాశ కోపావేశ సంచలితాధరుండును, శరతాక్ల మేఘజాలమధయ్ ధగదధ్గాయమాన తటిలల్తాసమాన దేదీపయ్మాన 
దంషాట్ర్ంకురుండును, కలాప్ంతకాల సకలభువనగర్సన విజృంభమాణ సపత్జిహవ్ జిహావ్తులిత తరళతరాయమాణ విభార్జమానజిహువ్ండును, 
మేరు మందర మహాగుహాంతరాళవిసాత్ర విపుల వకత్ర్నాసికారంధుర్ండును, నాసికారంధర్ నిసస్రనిన్బిడనిశావ్సనికర సంఘటట్న సంకోష్భిత 
సంతపయ్మాన సపత్ సాగరుండును, పూరవ్ పరవ్త విదోయ్తమాన ఖదోయ్త మండలసదృక్ష సమంచిత లోచనుండును, 
లోచనాంచలసముతీక్రయ్మాణ విలోలకీలాభీల విసుఫ్లింగ వితానరోరుధయ్మాన తారకా గర్హమండలుండును, శకర్చాప సురుచిరాదభర్ 
మహాభూర్లతా బంధ బంధురభయంకర వదనుండును, ఘనతర గండశైలతులయ్ కమనీ యగండభాగుండును, సంధాయ్రాగ రకత్ధారాధర 
మాలికాపర్తిమ మహాభర్ంకష తంతనయ్మాన పటుతర సటాజాలుండును సటాజాల సంచాలసంజాత వాత డోలాయమాన వైమానిక 
విమానుండును, నిషక్ంపిత శంఖవరణ్మహోరధ్వ్ కరుణ్ండును, మంథదండాయమాన మందరవసుంధరాధర పరిభర్మణవేగ సముతప్దయ్మాన 
వియనమ్ండలమండిత సుధారాశికలోల్ల శీకారాకారభాసుర కేసరుండును, పరావ్ఖరవ్శిశిరకిరణ మయూఖ గౌర తనూరుహుండును నిజ గరాజ్ 
నినద నిరద్ళిత కుముద సుపర్తీక వామ నైరావణ సారవ్భౌమ పర్ముఖ దిగిభరాజ కరణ్ కోటరుండును, ధవళధరాధరదీరఘ్ దురవలోకనీయ 
దేహుండును, దేహపర్భాపటల నిరమ్ధయ్మాన పరిపంథి యాతుధాన నికురంబ గరావ్ంధకారుండును, బర్హాల్ద హిరణయ్కశి పురంజన భంజన 
నిమితాత్ంతరంగ బహిరంగ జేగీయమాన కరుణావీరరస సంయుతుండును, మహాపర్భావుండునునయిన శీర్నృసింహదేవుండావిరభ్వించినం, 
గనుంగొని.          [7-285] 
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 చూసారు కదా తెలుగంటే? ఇది చదివాక తెలుగు వచిచ్నవాళళ్ందరూ చేతులెతత్ండి అంటే ఎంతమంది ఎతుత్తారో ఊహించడం అంత 
కషట్ం కాదు కదా? సూక్లోల్ పిలల్లు తెలుగు వదిలేసి సంసక్ృతం, ఫెర్ంచ లాంటి బాషలు తీసుకుంటారు బాగా మారుక్లొసాత్యనో మరోటో 
కారణం చేత. ఎందుకంటే తెలుగు నాకెలాగా వచచ్నే చులకన భావన. సంసక్ృతం పర్శన్లకి తెలుగులోనూ, ఇంగీల్షులోనూ సమాధానాలు 
రాయొచుచ్ పరీక్షలోల్. రాసాత్రు కూడాను. సంసక్ృతం అభివృదిధ్కి మేమెంతో దోహదం చేసాం అనుకుంటూ పిలల్లకి ఎకుక్వ మారుక్లేసి పాస 
చేసాత్రు మేషట్రుల్. ఈ పిలల్లకి  తెలుగూ సరిగాగ్ రాదు, సంసక్ృతం సరిగాగ్ రాదు. ఏమైనా అడిగితే "మేం పుసత్కాలు చదవం" అని గొపప్గా చెపూత్ 
ఉంటారు; అకక్డికి పుసత్కాలు చదవటం ఏదో నేరం అయినటుట్.   మరి మన తెలుగో? తెలుగెవడికాక్వాలోయ చవటాయ అంటారు. నాకు 
తెలిస్నంతలో ఈ పై వచనానికి అరధ్ం చెపప్గలిగ్న తెలుగు కురార్డు ఎందులోనైనా సరే మహా మేధావి అయియ్ తీరుతాడు. ఈ వచనంలో 
మూడేళళ్కి సరిపడా పరిశోధనకి కావాలిస్న విశేషమైన సరుకు ఉంది. ఇలాంటివి పోతన భాగవతంలో పర్తీ సక్ంధంలోనూ కావాలిస్ననిన్ 
ఉనాన్యి - చదివేవాడికి తీరికా, కోరికా, ఓపికా ఉంటే.  మొతత్ం వచనం దాకా ఎందుగాగ్నీ - ఈ చినన్ ముకక్కి అరధ్ం చెపప్డం వసేత్ చాలు – 
“మంథ దండాయమాన మందర వసుంధరాధర పరిభర్మణవేగ సముతప్దయ్మాన వియనమ్ండలమండిత సుధారాశి కలోల్ల శీకారాకారభాసుర 
కేసరుండును".   
[మంథదండాయమాన = కవవ్పుకరర్గానైన; మందర = మందర యనెడి; వసుంధరాధర = పరవ్తము {వసుంధరాదరము - వసుంధర (భూ 
మిని) ధర (ధరించెడిది), పరవ్తము}; పరిభర్మణ = తిరిగెడి; వేగ = వేగమువలన, వడివలన; సముతప్దయ్మాన = ఎకుక్వగాపుటుట్చునన్; 
వియనమ్ండల = ఆకాశమున; మండిత = అలంకరింపబడిన; సుధారాశి = పాలసముదర్పు; కలోల్ల = తరంగములయొకక్; శీకార = 
తుంపురుల; ఆకార = వలె; భాసుర = పర్కాశించుచునన్; కేసరుండును = వెంటుర్కలుగలవాడు;]   
 
 ఇది చదివాక ఇంకా పోతన సాకాష్తుత్ సరసవ్తీ పుతృడు కాదనే వాళెళ్వరైనా ఉంటారా? ఎంతటి సహజ కవినైనా ఇలాంటి వచనం 
రాయమనండి చూదాద్ం? తాయ్గరాజు పంచరతన్ కృతులు రాసినా పోతన మహాభాగవతం రాసినా అటువంటి పలుకులు రావాలంటే 
భగవతక్ృప ఉండితీరాలి. ఏవో ఒకటి రాసేసి నాకు ఫలానా పురసాక్రం రాలేదే అనుకుంటే ఎలా? పురసాక్రం దృషిట్లో పెటుట్కుని రాయడం 
వేరూ, “పలికించెడు వాడు రామభదుర్ండట” అనుకుని రాయడం వేరూను. అందుకే రాజుగారు బంగారు నాణేలు పంపితే తాయ్గరాజు వదద్ని 
చెపిప్, "నిధి చాల సుఖమా ..." అనాన్డు. పోతన కూడా ఎటువంటి పరిసిథ్తిలోల్నైనా సరే  "కాటుక కంటినీరు ..." అంటూ మొతత్ం భాగవతానిన్, 
తనను రాయమని పేర్రేపించిన భగంతుడికే అంకితం ఇచాచ్డు తపప్, ఒకక్సారి కలలో కూడా ఎవరి దగిగ్రున్ంచీ ఏమీ ఆశించలేదు. "నేను 
రాసుత్నాన్ను" అనేది మనసులోంచి పోగొటుట్కునాన్డు కనకనే పోతన అంతటి మహాకావయ్ం అలవోకగా రాయగలిగేడు కదా?  (ఇకక్డ 
భాగవతం అంతా పోతన రాయలేదూ మిగతావాళుళ్నాన్రూ అనే చరచ్ లేవదీయవదుద్ దయచేసి. ఎంతమంది రాసినా తెలుగు భాగవతానిన్ 
"పోతన భాగవతం" అంటునాన్ము కదా?) 
 
 ఇపుప్డు ఈ వచనం అరధ్ం చూదాద్ం. ఇంతటి తామసుడూ సథ్ంభానిన్ ఎటువంటి చేతోత్ కొటేట్డు? "కనతక్నక మణిమయ కంకణ 
కేర్ంకార శబద్పూరవ్కంబుగా దిగద్ంతిదంత భేదన పాటవ పర్శసత్ం బగు హసత్ంబున" కొటాట్డు. అపుప్డు శీర్హరి బయటకొచాచ్డు. వచిచ్నాయన 
ఎలా ఉనాన్డు? "ఘణఘణాయమాన మణికింకిణీగణ ముఖరిత మేఖలావలయ వలయిత పీతాంబర శోభితకటి పర్దేశుండును, 
దురజ్నదనుజభట ధైరయ్లతికాలవితార్యమాణ రకోష్రాజ వకోష్భాగ విశంకటకేష్తర్ విలేఖనచంగలాంగలాయమాన పర్తాపజవ్ల జావ్లాయమాన 
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శరణాగత నయనచకోర చందర్రేఖాయమాణ వజార్యుధ పర్తిమాన భాసమాన నిశాతనఖరతర ముఖనఖరుండును." గోళుళ్ వజార్యుధాలాల్ 
ఉనాన్యిట. ఎందుకంటే రాక్షసరాజు వకాష్నిన్ చీలచ్డానికి. కూడా ఆయుధాలు ఉనాన్యి - రాజు గారిన్ చంపేక వాళళ్ అనయూయులు 
తిరగబడితే వాళళ్ని అణచడానికి – “శంఖ చకర్ గదా ఖడగ్ కుంత తోమర పర్ముఖ నానాయుధ మహిత మహోతుత్ంగ మహీధరశృంగసనిన్భ 
వీరసాగరవేలాయమాన మాలికావిరాజమాన నిరరగ్ళానేకశత భుజారగ్ళుండును.”  ఆ వచిచ్నవాడి పర్కాశం ఎలా ఉంది? - "శరతాక్ల 
మేఘజాలమధయ్ ధగదధ్గాయమాన తటిలల్తాసమాన దేదీపయ్మాన దంషాట్ర్ంకురుండును." దటట్మైన నలల్టి మబుబ్లోల్ంచి వచేచ్ దేదీపయ్మాన 
దంషాట్ర్ంకురుండును. భగవదీగ్తలో విశవ్రూపం చూసి సంజయుడు ధృతరాషుట్ర్డితో అంటాడు తాను చూసిన దానిన్ పోలుసూత్ – “దివి సూరయ్ 
సహసర్సయ్ భవేదుయ్గపదుతిథ్తా .." అని. ఆకాశంలో వేయి సూరుయ్ళుళ్ ఒకేసారి ఉదయిసేత్ ఎలా ఉందో అది ఈ విశవ్రూపానికి "కొంచెం" గా 
సరిపోతుంది అని. పూరిత్గా కాదు - కొంచెంగా మాతర్మే. ఎందుకంటే భగవంతుడు అవయ్కుత్డు అని చెపుప్కునాన్ం. పెదద్ పెదద్ ఉతస్వాలోల్ 
బాణసంచా కాలుసాత్రు గంటల తరబడి. అది అయిపోయాక ఎలా ఉంది చెపప్మంటే? కళల్తో చూడాలి తపప్ వరిణ్ంచడం అసాధయ్ం కదా?   
 సరే, ఇంక సథ్ంభం ఎలా పగిలింది? "... ఛటచఛ్ట సఫ్టసఫ్టధవ్ని పర్ముఖ భయంకరారావపుంజంబులు జంజనయ్మానంబులై యెగసి 
యాకాశకుహరాంతరాళంబు నిరవకాశంబుజేసి నిండినం బటుట్చాలక దోధూయమాన హృదయంబులయి పరవశంబులైన పితామహ 
మహేందర్ వరుణ వాయు శిఖిముఖర చరాచర జంతుజాలంబులతోడ బర్హామ్ండకటాహంబు పగిలి పరిసోఫ్టితంబుగా." నారాయణీయం 
రాసూత్ ఉంటే భటాట్తిత్రి గారికి కరుణామయుడైన భగవంతుడు, భకత్పాలన కళాసంరంభుడైన శీర్హరి ఇంతటి కోపంతో నృసింహావతారం ఎలా 
ఎతాత్డా అని సందేహం వచేచ్దిట. అపుప్డు గురువాయూరపప్న గుడిలోకి వెళిళ్ అడిగితే ఆ రూపం కనిపించేదిట. అది చూసాక వచిచ్ మళీళ్ 
రచన సాగించేవారు అంటారు. ఇలాంటి రచన చేయాలంటే మనోదృషిట్ సరిపోదు - నిజంగా భగవతృప ఉండి తీరాలి.  ఈ వచనంలో 
నృసింహావతారానిన్ పోతన పాదాలతో మొదలుపెటిట్ తల దాకా, సోత్తర్ం చేసుత్నన్టూట్ ఎలా వరిణ్ంచాడో గమనించారా? 
 మనకి భగవంతుడిమీద ఎంత శతృతవ్ం ఉంటే ఆయన రూపం, నవూవ్ అంత భీకరంగా కనిపిసూత్ ఉంటాయి. దీనేన్ నారాయణీయం 
"తవ్దౄప మాశచ్రయ్తో పాయ్శచ్రయ్ం" అంటోంది.  ఇపుప్డు ఈ ఆశచ్రయ్మైన రూపం చూసి హిరణయ్కశిపుడు ఇలా అనుకునాన్డు.    
 

క.  నరమూరిత్గాదు కేవల 
హరిమూరిత్యుఁ గాదు మానవాకారముఁ గే 
సరియాకారము నునన్ది 
హరిమాయారచిత మగు యథారథ్ము చూడన.     [7-286] 
 

 ఇది నర మూరీత్ కాదు, హరి (సింహం) మూరీత్ కాదు (నిజంగా హరి కాదా?) మనిషిలాగా ఉనాన్డు సింహంలాగా ఉనాన్డు. ఎవరైతే 
లేడని ఇనాన్ళూళ్ అనుకునాన్నో ఆ శీర్హరే ఈ మాయా రూపంలో వచాచ్డనన్ మాట.   
 
 ఉ. తెంపున బాలుఁ డాడినను, ధీరత సరవ్గతతవ్ముం బర్తి 
  షిఠ్ంపఁ దలంచి యిందు నరసింహశరీరముఁ దాలిచ్ చకిర్ శి 
  కిష్ంపఁగ వచిచ్నాఁడు; హరిచే మృతి యంచుఁ దలంతు నైన నా  
  సొంపును బెంపు నందఱును జూడఁ జరింతు హరింతు శతుర్వున.    [7-287]  
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 పర్హాల్దుడు నమమ్కంగా చెపిప్న మాటమీద ఇలా వచాచ్డనన్ మాట ననున్ చంపడానికి. సరే, అయితే పోయేటపుప్డు యుదధ్ం చేసి మరీ 
ఛసాత్ను అనుకునాన్డు. 
 
వ. అని మెతత్ంబడని చితత్ంబున గద యెతిత్కొని తతత్ఱంబున నారుచ్చు నకుంఠిత కంఠీరవంబు డగగ్ఱు గంధసింధురంబు చందంబున 
నకత్ంచరకుంజరుండు నరసింహదేవున కెదురునడచి తదీయ దివయ్తేజోజాల సనిన్కరష్ంబునం జేసి దవానలంబు డగగ్ఱిన ఖదోయ్తంబునుం 
బోలెఁ గరత్వాయ్కరత్వయ్ంబులు దెలియక నిరగ్తపర్భుండయి యుండె; అపుప్డు        
  [7-288] 
 
 ఇంక తన మృతుయ్వు దగిగ్రపడిందని తెలుసు కనక వెంఠనే గద తీసుకుని యుదధ్ం  సాగించాడు. ఈ యుదధ్ం ఎందుకంటే వీరమరణం 
కోసం - పిరికివాడిలా చావడానికికాదు.  అపుప్డు శీర్హరిని ఎదురుక్నే “నకత్ంచర కుంజరుండు” ఎలా ఉనాన్డు? కారిచ్చుచ్ దగగ్రకు చేరిన 
మిణుగురుపురుగు లాగా ఉనాన్డు (దవానలంబు డగగ్ఱిన ఖదోయ్తంబునుం బోలె గరత్వాయ్కరత్వయ్ంబులు దెలియక నిరగ్తపర్భుండయి యుండె). 
 
 వచేచ్ వాయ్సంలో హిరణయ్కశిపుడి వధా, దాని తరావ్త నృసింహదేవుడి కోపం ఎలా తగిగ్ందీ అనేవి చూదాద్ం.  
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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