వైశాఖ శుద్ధ చతుర్ద శి శ్రీనృసింహజయింతి

వక్ీతుిండ మహాకాయ కోటిసూర్య సమప్రభ
నిర్విఘ్నిం క్ుర్ుమేదేవ సర్ికార్యయషు సర్ిదా...
ఓిం గిం గణప్తయే నమః

శ్రీ

విషు
ు మూర్వి

ద్శావతార్ాలలో

నాలుగో

అవతార్ిం

శ్రీ

నర్సింహావతార్ిం. వైశాఖ శుద్ధ చతుర్ద శి ర్ోజునే ఈ అవతార్ిం
దాల్చినటల
ు ప్ుర్ాణాలన్నన సపషటింగా చెబుతునానయ. తెలుగువార్వ
ఇషట దెైవింగా కొల్చచి ప్ూజించుక్ునే ఈ అవతార్ానికి చాలా విశిషటతలే

ఉనానయ. విషు
ు మూర్వి అవతార్ాలు దాలేి సింద్ర్భింలో... మత్య,
క్ూర్మ, వర్ాహ అవతార్ాల తర్ాిత కొింత మానవశర్ీర్ానిన పో ల్చన
తొల్చ అవతార్ిం ఇది. భక్ుిల ఆప్ద్లను తీర్వి ర్క్షించేింద్ుక్ు
భగవింతుడు ఎక్కడష నుిండష అయనా, ఏ ర్ూప్ింలో అయనా
ముింద్ుక్ు వస్ాిడని అభయమిచేి అద్ుభతఅవతార్ిం ఇది.

ప్రహాుద్ుడు ప్సవాడు అయన గొప్ప శ్రీమహావిషు
ు భక్ుిడు. ఈ
ప్రహుద్ుడు

ర్ాక్షసర్ాజు

అయన

హిర్ణయక్శిప్ుని

క్ుమార్ుడు.

దేవతులక్ు బద్ధ శతురవుల ైన ర్ాక్షస జాతిలో జనిమించి, తన తిండషరకి

శతురవు అయన శ్రీమహావిషు
ు వునే సమర్వించి,ధ్ాయనిించి,అనింత సృష్ట లో
అయననే చూసూ
ముకిి ప ిందిన ప్ర్మభక్ుిడు. విషు
ి
ు యింద్ు భకిి
ప్రహలద్ుడు

అనుభవిించి

ద్ర్వశించుక్ుిందాిం....

ప్ర్ీక్షలను

ఫో టోల

ర్ూప్ింలో

క్|| ఇింద్ు గల డింద్ు లేడని,
సిందేహము వలద్ు, చకిీ సర్ోిప్గతుిం,
డెిం దెింద్ు వద్కి చూచిన,
నింద్ిందే క్లడు, దానవాగీణి ! విింటే.

ప్ర్మాతమ ! శ్రీమనానర్ాయణుడు లేని ప్రదేశము ఏమైనా ఉననదా?
ఎక్కడ ఎక్కడ వతికి చూసతి అక్కడ అక్కడ ఉింటాడు నార్ాయణుడు.
సర్ివాయప్క్ుడు

అయనింద్ుచేత

అనినటి

యింద్ు

నిిండష

నిబిడీక్ృతమై ఉింటాడు అనానడు. ఓహో ! అలాగా ఈ సి ింభములో
ఉింటాడా అనానడు? ఇప్ుపడు వసుిననది నర్సింహావతార్ము.
పలు వాడు

అింతటా

ఉనానడు

ఉనానడు

అింటలనానడు.

హిర్ణయక్శిప్ుడు మూడు వేళ్ళు ముడషచి చూప్ుడు వేలు పైకి తీస
చూపసూ
ి ఎక్కడో ఆప్ుతాడు. ఆ వేలు ఎక్కడ ఆగవతే అక్కడనుిండష
పైకి ర్ావాల్చ. ర్ాక్పో తే తనని నముమక్ునన భక్ుిని మాట వముమ

అయపో తుింది. ర్ావడము అింటూ జర్వగవతే శింఖ , చక్ీ ,గద్ ,
ప్ద్మములు ప్టలటక్ునన శ్రీమనానర్ాయణునిగా వచిి హిర్ణయక్శిప్ుని

సింహార్ము చెయయడానికి బరహమగార్ు ఇచిిన వర్ము ప్రతి బింధక్ము
.ఆయన ఎనిన వర్ములు ఇచాిడో అనిన వర్ములను దాటి ర్ావాల్చ.

అనిన వర్ములను దాటి వచిిన ఎక్కడ నుిండష ర్ావాల్చ అననది
తనచేతిలో

లేద్ు.

హిర్ణయక్శిప్ుడష

వేలుతో

ఎక్కడ

చూపడషతేఅక్కడనుిండష ర్ావాల్చ.
మ|| ' హర్వ సర్ాిక్ృతులిం గలిం ' డనుచు బరహాుద్ుిండు భాష్ింప్
సతిర్ుడెై ' యింద్ును లేడు లే ' డని సుతున్ దెైతుయిండు తర్వజింప్
శ్రీనర్సింహాక్ృతి నుిండె నచుయతుడు నానాజింగమ స్ాావర్ో
తకర్గర్భింబుల ననిన దేశముల నుద్ద ిండ ప్రభావింబునన్

బరహామిండము అింతా నార్సింహము అయపో య విషు
ు తతిము

అనినటిలోకి చేర్వపో యింది నర్సింహావతార్ముగా. అనినటా నిిండషన
నార్సింహతతిము ఎలా ఉింటలిందో ఊహిించాల్చ. హిర్ణయక్శిప్ుడు
వేలు తిప్ుపతూ సి ింభమును చూపించి ఇింద్ులో ఉనానడా?
అనానడు. అింటే మళ్ళు అదేమాట అడగవద్ుద అింతటా ఉనానడు
అింటే ఉింటే వస్ాిడా అని అడషగవతే వస్ాిడు నానాన అనానడు అయతే
పలవమని అనానడు . కొడుక్ు మాట కాద్ని నిర్ూపించాల్చ. కొడుక్ు
మాట నిలపటాటల్చ అని ప్ర్మేశిర్ుడు. ఇది ఆయన ద్య. పలు వాడు
ధ్ెైర్యముగా ఉనానడు ప్ర్మేశిర్ుడు అింటల మాటాుడుతునానడు.
అతని

మాట

నిలపటట డానికి

బరహామిండమింతా

నార్సింహము

అయపో యింది. ఆ సి ింభమును ఒక్క దెబబ కొటిట

ర్మమను

ఇింద్ులోనుిండష అనానడు. అలా అనడముతోనే పళ్పళా శబద ములు
చేసి ూఆ సి ింభము బద్ద లు అయపో య అింద్ులో నుిండష విింత

సిర్ూప్ిం పైకి వచిి చూడలేనింత కాింతి క్నప్డష క్నునలతో
చూడలేనింత భయింక్ర్మైన తేజసు్ ఒక్టి బయటికి వచిిింది.
ర్ిండుగా చీల్చపో య విర్వగవన సి ింభిం మధయనుిండష స్ాిమి నిలబడాార్ు.
భయింక్ర్మైన గర్జ న చేసి ు ఆయన ఆ సి ింభిం నుిండష అడుగులు తీస
వేసి ుింటే ఆయన వేసత అడుగుల వేగముక్ు వతిి డషన్న తటలటకోలేక్ వేయ
తలలు

ఉనన

ఆదిశేషుడు

స్ార్ిభౌమము

మొద్ల ైన

దేవతలు,దిగగజములు క్ూడా భూమి ప్డే అడుగుల యొక్క

బర్ువుని

ఓర్ికోలేక్

తలలు

వించాయ.శ్రీ

మహా

విషు
ు వు

పాద్ములలో ఉనన శింఖ , చక్ీ , ప్ద్మ ర్యఖలు ,నాగల్చ ,

అమృతభాిండము మొద్ల ైన దివయమైన గుర్ుిలు క్నప్డుతునానయ.
బలమైన మోకాళ్ళు, ఐర్ావతము క్ింటే బలమైన తొిండము వింటి
తొడలు, సననటి నడుము, దానికి క్టిట వునన మువిల బింగార్ు
వడాాణము, చప్ుపడు చేసి ునన గణగణ గింటలు, మడలో వేసుక్ునన
మణి, ర్తన,వజరహార్ములు, మడ పైన భాగిం ప్ూర్విగా సింహాకార్ిం.
(నర్సింహాకార్ము సగిం మనిష్ సగిం సింహిం) పైన సింహము
ముఖము

పద్ద

భయింక్ర్మైన

నోర్ు

ఎటలవింటి

వాటినైనా

తెగకోయగల్చగవన నాగళ్ళు ఎలా ఉింటాయో అటలవింటి ద్ింతాల
వర్ుసగా. అదిర్వ ప్డషపో తునన పద్వులు. మింధర్ప్ర్ిత గుహలను
పో ల్చనటలవింటి ముక్ుక ర్ింధరములు.అగవనప్ర్ితిం నుిండష బయట
వసుినన లావాలా ఆయనలోనుిండష పైకి వసుినన కోప్ింతో, కోప్ింతో

ఊగుతునన నాగుపాము ఎలా బుసలు కొడుతూ ఉింటలిందో అలా
ఆడుతునన నాలుక్. కోటి సూర్ుయల ప్రకాశముతో గుర్వ చూస
చూసుినన వల్చగవపో తునన క్నునలు. నిక్క ప డుచుక్ునన ర్ోమాలు
పటలటక్ునన

పద్ద

కిర్ీటము.

అనింతమైన

చేతులయింద్ు

ఆయుధములు ప్టలటక్ుని మహానుభావుడు అడుగుతీస అడుగు
వేసి ు వసూ
ి పద్ద గర్జ న చేసి ూ తల ఇటల అటూ ఊపతే క్ద్ులుతునన
వింటలరక్లు

విమానములో

వడుతునన

దేవతలక్ు

తగవల్చ

విమానములనుిండష కిింద్ప్డషపో య, ఆ మేఘ్ములు అన్నన కొటట బడష,

అన్ననఘ్ూర్వుల్చు,

ప్ర్ితములు

సముద్రములన్నన

ప ింగవపో య,

భూమిండలము అింతా క్లత చెింది స్ాిమి నర్సిం హావతార్ము

వచిిింది ఇప్పటివర్క్ు విషు
ు మూర్వి ఉగీతతిమును ప ింద్నటలవింటి

విషు
ు మూర్వి అపార్మైన కోప్ముతో తన ప్ర్మ భక్ుిడెైన ప్రహాుద్ుని
హిర్ణయక్శిప్ుడు

నిగీహిించాడనన

కోప్మును

ఆప్ుకోలేక్

ఉగీ

నృసింహావతార్మై వచాిడని లోక్ము అింతా భీతిల్చు పో తే 33
కోటు మింది

దేవతలు

ఆకాశములో

నిలబడష

స్ోి తరిం

చేసి ుింటే

హిర్ణయక్శిప్ుడు గదాద్ిండముతో స్ాిమి చుటూ
ట తిర్వగవ కొటట డానికి
ప్రయతినసుిింటే దేవతలు విడషచిపటట క్ుిండా సింహర్వించమని అింటే
పద్ద గర్జ న చేసి ూ వళ్ళు హిర్ణయక్శిప్ుని నడుము ద్గగ ర్ ప్టలటక్ుని పైకి

ఎతిి క్లుగులోకి పార్వపో తునన ఎలుక్ని నాగుపాము ప్టలటక్ుననటల
ు గా
ప్టలటక్ుని ప్డగ పైకి ఎతిి తే ఎలా ఉింటలిందో అలా పైకి ఎతిి గడప్

ద్గగ ర్క్ు తీసుక్ుని వచిి ఇింటోు కాద్ు బయట కాద్ు గడప్ మీద్,
ప్గలు ర్ాతిర కాద్ు ప్రదో షవేళ్, అక్కడ ఇక్కడ కాక్ుిండా మర్ో
ప్రదేశము ఎది కాక్ుిండా తను వేసుక్ునన ప్ించె పైకి తీస తొడల మీద్
పటలటక్ుని, ప్ించ క్టిట ఉింటే దిక్ుకలు ఉింటాయ పైకి తీసతి దిక్ుకలు
ఉిండవు. అదొ క్ శాసి రము. పారణము ఉననది పారణము లేని ఆయుధిం
అయన గోళ్ళు, జింతువుకాద్ు, పాముకాద్ు, ఆయుధము కాద్ు,
అసి రము శసి రము కాద్ు, ర్ాక్షసులు దేవతలు కాద్ు, యక్షులు,
గింధర్ుిల, కిననర్లు,కిింప్ుర్ుషులు, నర్ుడు కాద్ు జింతువు కాద్ు
నర్సింహమై

గింగానది

సుడషతిర్ుగుతుననటల
ు గా

ఉనన

నాభి

క్నప్డుతుిండగా విశాలమైన వక్షసా లముతో పద్ద ద్ింతములతో
ద్గగ ర్గా చూసుిింటే ఆయన ముఖము వింక్ చూస మృతుయవు
ఆసననమైనద్ని తెల్చవితపప తల వాలేిసన హిర్ణయక్శిప్ుని తొడల

మీద్ వేసుక్ుని పద్ద గా పర్వగవన గోళ్ళు క్డుప్ులోకి దిింప చీల్చి గోళ్ుని
గొడా ళ్ళుగా చేస వక్షఃసా లములో ఉనన ఉర్ః ప్ింజర్ములోని ఎముక్లు

అనినటిన్న కోసతస ప్టప్ట విర్వచి పతగులు తీస మడలో వేసుక్ుని
ధ్ార్లుగా కార్ుతునన నతు
ి ర్ు దో సళ్ుతో ప్టిట తారగవ ఒళ్ళు, బటట ,
కయసర్ములు

అన్నన

నతు
ి టితో

తడషసపో తే

అక్కడ

ఉనన

ర్ాక్షసగణములనినటిన్న చింప పద్ద శబద ము చేసి ూ మర్ణిించిన హిర్ణయ
క్శిప్ుని శర్ీర్ముని విసర్వవేస భయింక్ర్ాక్ృతితో నడుసుిింటే బరహామది
దేవతలు స్ోా తరము చేస్ార్ు.

ఏమి నార్సింహ అద్ుభత అవతార్ము? ఇింతమింది స్ోా తరము చేసతి

ఆయన ప్రసనునడు కాలేద్ు. ఉగీ భావనతో ఊగవపో తునానడు.
లక్ీమదేవిని చూస అమామ న్నవు నితాయదివయసిర్ూపానివి ఆయన
వక్షఃసా లములో ఉింటావు. నినున చూసతి ప్రసనునడౌతాడు తల్లు
ద్గగ ర్క్ు వళ్ుమని అనానర్ు.
ఆమ నా భర్ి ముఖము ప్ూర్ు చింద్రబిింబములా ఉింటలింది. ఇింత
కోప్ముగా నేను ఎప్ుపడూ చూడలేద్ు నేను క్ూడా ద్గగ ర్క్ు వళ్ును
అననది.

శ్రీమహావిషు
ు వు

అవతార్ములలో

లక్ీమదేవి

ద్గగ ర్క్ు

వళ్ునటలవింటి అవతార్ము నర్సింహావతార్మే.

అింద్ర్ూ భయప్డుతుింటే ప్రహాుదా! న్న గుర్వించి వచిినదే ఈ

అవతార్ము న్న స్ాిమి ద్గగ ర్క్ు వళ్ళు ప్రసనునని చెయయమని
అనానర్ు. చినన పలు వాడు అయన ప్రహాుద్ుడు స్ాిమి వద్ద క్ు వళ్ళు

పాద్ములను ప్టిట నమసకర్వించి పైన సింహముగా కిింద్ నర్ుడషగా
వచిి, పద్ద నోర్ుతో, గోళ్ుతో, గర్జ న

చేసతి భయప్డషపో తామని

అనుక్ుింటలనానవా? న్నక్నాన భయింక్ర్మైనది లోక్ములో ఉననది
దాని పతర్ు సింస్ార్ము. దానికి భయప్డతాము గాని న్నక్ు
భయప్డతామా ? అనానడు. బరహామది దేవతల తలమీద్ పటట ని
చెయయ, లక్ీమదేవి ఒింటి మీద్ ప్డషతే ప ింగవపో యే చెయయ, ప్ర్మ

భక్ుిడషని అని పతర్ుపటిట ఏమీతెల్చయని అర్భక్ుడషని అయన నాతల
మీద్

చెయయపటిట

నాకోసము

ప్ర్ుగతు
ి క్ు వచిి

నా

మాట

నిలపటట డానికి సి ింభమునుిండష వచిి నా తిండషరని సింహర్వించిన న్న
హృద్యములో ఎింత కార్ుణయము ఉననదో
అనుక్ుింటలనానవా?

అర్వసతి

భయప్డతాను

నాక్ు తెల్చయద్ు
అనుక్ుింటలనానవా

ప్ర్మేశిర్ా న్నక్ు నమోవాక్కములు అని స్ోా తరము చేస్ాడు.

ప్ర్వశిించిననర్సింహస్ాిమి ప్ర్మ ప్రసనునడెై ప్రహాుద్ుని ఎతు
ి క్ుని
తన తొడ మీద్ క్ూర్ోిపటలటక్ుని న్న భకిికి ప ింగవపో తునానను ఏమి

వర్ముకావాలో కోర్ుకోమని అనానడు. అింటే మళ్ళు ననున మాయలో
ముించుదామని అనుక్ుింటలనానవా? నాకింద్ుక్ు వర్ాలు? నాక్ు
ఎింద్ుక్ు కోర్వక్లు? ఏకోర్వకా లేద్ు. న్నపాద్ములయింద్ు నిర్తిశయ
భకిి క్ల్చగవ ఉింటే చాలు. నా తిండషర అమాయక్ముతో న్నక్ు
వయతిర్యక్ముతో బతికాడు ఆయనక్ు ఉతి మగతులు క్ల్చగయవిద్ముగా
అనుగీహిించమని వేడుక్ుింటే ఏనాడు ప్టలటక్ుని పైకి ఎతిి తొడల మీద్
పటలటక్ునానవో న్న తిండషర నావింక్ చూస సి బుదడెైనాడో నా గోళ్ుతో చీల్చి
నతు
ి ర్ు తాగానో, ఆనాడు న్న తిండేర మాతరమే కాద్ు అింతక్ుముింద్ు

21 తర్ములు క్ూడా తర్వించాయ. ప్రహాుదా న్నవు బింగపటలటకోవద్ుద.
న్నక్ు ఆశ్రర్ిచనానిన చేసి ునానను.

దీర్ాాయుషమింతుడవై ర్ాజయమును ధ్ార్వమక్ముగా ప్ర్వ పాల్చించి ప్ర్మ
భాగవతోతి ముడవై అింతయమునింద్ు ననున చేర్ుక్ుింటావు. న్నక్ధ
ఎక్కడ చెప్పబడుతుిందో , ఎక్కడ వినప్డుతుిందో , అక్కడ నేను
ప్రసనునడను

అవుతాను.

ఎింతో

సింతోష్స్ాిను.

సభామిండప్ములోని వార్ింద్ర్వకీ నా ఆశ్రర్ిదాిం ప్ర్వప్ూర్ు ముగా

లభిసుిింది. దీని వలన ర్ోగములు తగవగపో య అింద్ర్ూ ఉతి మ

గతులు ప ింద్ుతార్ు అని ప్రహాుదో పాఖాయనమునక్ు శ్రీ మహావిషు
ు వే
ఇచిిన ఫలశృతి.

ఈ విధముగా చెప్పబడషింది.

