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చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుప్డద్ాం మనం అందరం

సప్త మ సకంధము
భూమిక
చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుప్డద్ాం మనం అందరం
బమ్మెర పో తనామాతయాలు

సహజకవి, కవితిసామాాజా ప్టాాిషిక్కత ుడు.

సహజకవి. ప్రమ భాగవతయడు, భక్ాతగ్రస
ే రుడు. అంతే క్ాదు నాద్ో పాసకుడు.
నాద మాధురా సంకల్లత సుందర శబద వినాాసభూయిష్ఠ

వాగ్విశేష్ములతో

ప్ండంచిన మహానుభావుడు. ప్ండతయలు చెప్్ినద్వ, తానాకళంప్ుజరసుకుననద్వ,
తనకు కనవచిినద్వ, తను జెప్ిగల్లగ్వనద్వ మాతరం చెపత ాను అని సవినయంగ్ా
సరస గంభీరంగ్ా చెప్ుిటా పో తననక్ర చెల్లింద్వ. అంతటాి పో తరాజు కలంనుంచి
జాలువారవని మహాదుుత భక్తతరసప్ూరణ
హిరణాకశిప్ు

వృతాతంతాలు

ప్రహాిద చరవత,ర , నరస్ంహావతార,

భాగవతంలోనే

క్ాదు

సాహితీ

విశింలోనే

చెప్ుిక్ోదగ్ వి. ఈ సకంధంలో మరువరాని పో తన భాగవతం అనగ్ానే
ముఖ్ాంగ్ా గురుతవచేివి అదుుతమ్మైన ప్ద్ాాలు ఎననన ఉనానయి వాటాిలో క్ొనిన
చదువనివాాఁ డజుఞ ం డగు
జద్వవిన సదసద్వివేక చతయరత గలుగుం
జదువాఁగ వలయును జనులకుాఁ
జద్వవించెద నారుాలొదధ ాఁ జదువుము తండర!ర
ఈ సకంధంలోని సీస ప్ద్ాాలు. వీటాిక్త వేరర వివరవంచవలస్న ప్నిలేదు. ఈ
సకంధం చూడగ్ానే సీసం చెపాిలంటాే పో తనే చెపాిలని అనిప్్ంచక మానదు.

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

ii

మంద్ారమకరందమాధురామునాఁ ద్ేలు; మధుప్ంబుబో వునే మదనములకు?
నిరెల మంద్ాక్తనీవీచికలాఁ దూాఁగు; రాయంచ జనునె తరంగ్వణులకు?
లల్లత రసాలప్లి వ ఖ్ాద్వయిై చొకుక; క్ోయిల చేరునే కుటాజములకుాఁ?
బూరరణందుచంద్వక్
ర ా సుురవతచక్ోరక; మరుగునే సాందరనీహారములకు?
నంబుజోదర ద్వవాపాద్ారవింద
చింతనామృతపానవిశేష్మతత
చితత మ్ేరీతి నితరంబుాఁ జరరనేరుి?
వినుతగుణశీల! మాటాలు వేయునేల?
మరవ కందప్దాం అంద్ానిన బహుచకకగ్ా చూప్్ంచాల్ల అంటాే మన బమ్మెర వారర
చూపాల్ల. అందుక్ర అమృతగుళకలు అంటాే యివే అంటాారు ప్ండతయల నుండ
పామరుల వరకు సరుిలు.
ఇందు గలాఁ డందు లేాఁ డని
సంద్ేహము వలదు చక్తే సరవిప్గతయం
డెం ద్ెందు వెదక్త చూచిన

నందంద్ే కలాఁడు ద్ానవాగేణి! వింటాే.
నరమూరవతగ్ాదు క్రవల
హరవమూరవతయుాఁ గ్ాదు మానవాక్ారముాఁ గ్ర
సరవయాక్ారము నుననద్వ
హరవమాయారచిత మగు యథారథము చూడన్.
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భాగవత అవతరణ
మన ద్ౌరాుగామ్మటాి ద్ో

క్ాని

ముందునుంచి మన

కవుల క్ాలాదులు,

వంశాదులు అందుబాటాులో లేవు. మన పో తనన విష్యం కూడ అంతే. క్ాని
పో తన భాగవతం మిక్తకల్లతర ప్రజాషిమానం సంతరవంచుకుననద్వ కనుక తెలుగు
ప్రజల నాలుకలప్ై ఎననన కథలు పారచురాం ప ంద్ాయి. వానిలో ఒకటాి.
ఒకప్ుిడు వాాసులవారు క్ాశీక్త పో యి, ప్రమ్ేశిరుని భాగవతం ప్రజలకు
మరవంత చేరు వగుటాకు సంసకృత మంత సారవంత మ్మైన భాష్ను కవిని
యిమెని పారరవథంచెనటా. శంకరుడు పో తన ప్ుటాిి తెలుగు భాష్లో చెపత ాడు అని
వరమిచాిడటా. వాయుద్ేవుడు వెళి ఇందురనిక్త యిద్వ చెపాిడటా. యిందురడు
“ద్ేవభాష్ సంసకృతం మాతరమ్ే. తతిం చెడకుండ భాగవతానిన ఏ యితర
భాష్లోనెైన చెప్ిబడతే ఆ భాష్కు మూడు జనెల పాటాు ద్ాసో హ మంటాాను”
అనానడటా. ప్్మెటా పో తన రచించబో తయనాన డని తెల్లస్, ఎలాగ్ెైనా ఆపాలని
స్ంగభూపాలునిగ్ా

జనెంచి

అమెహాగేంధ్ానిన

పాతిప్టాిించేడు.

అంతటా

రాముడు కలలో శిక్ంచగ్ా, ఆమెహాగేంధ్ానిన వెల్లక్త తీయించి, క్తమి
ే దష్ి మ్మైన
భాగ్ాలను ప్ూరవంప్జరస్, పో తనభాగవతానిక్త తెలుగు భాష్కు ద్ాసో హ మెని
సేవజరసను. అటాుప్్మెటా శీేకృష్ణ ద్ేవరాయలు, రఘునాథరాయలుగ్ా రెండు,
మూడు జనెలలో ప్ుటాిి ద్ేవేందురడు ఆంధరభాష్కు సేవ చేసను అంటాారు.

కృతఙ్ఞ తలు
ఈ కృక్క్త వలస్న సమసత ప్ుసత కముల రచయితలకు, ప్రచురణకరత లకు,
అంతరాాల

సంసథ లకు,

సహకరవంచిన

పో ర తాాహించిన

మితయరలకు,

ఇతర
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వాకుతలకు, మా తెలుగుభాగవతం అంతరాాల జాలగూడు ఆదులను నిరవెంచుటా
నిరిహించుటా ముననగు వాటాిక్త అమూలా సహాయం అంద్వంచిన వారవక్త,
అంతయలేని సహక్ారం అంద్వంచిన కుటాుంబ సభుాలు అందరవక్త ప్ేరుప్ేరునా
కృతఙ్ఞ తలు.
ఊలప్ల్లి సాంబశివ రావు, భాగవత గణనాధ్ాాయి.
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పో తన తెలుగు భాగవతము
సంప్రద్ంవ చిన ముఖ్ా గేంధ్ాదులు

శీేమద్ాుగవతము : సుందర చెైతనా సాిమి : సటాుి

శీేమద్ాుగవత ప్రక్ాశము ( ష్ష్ఠ సకంధము వరకు) : 2003లో : మాసి ర్గ ఇ క్ె
బుక్ టారస్టి, విశాఖ్ప్టానం : సటాుి
శీేమద్ాంధరమహాభాగవతము, దశమసకంధము, (టాీక తాతిరాాదుల
సహితము) : 1992లో : శీేసరాిరాయ ధ్ారవెక విద్ాాసంసథ , క్ాక్తనాడ 533001 : సటాుి.
శీేమద్ాంధరమహాభాగవతము (12 సకంధములు) : 1956లో : వెంకటాారమ అండ్
క్ో., బెజవాడ, మద్ారసు : సటాుి
శీేమద్ాంధరమహాభాగవతము (12 సకంధములు) : 1924లో : అమ్మరవకన్
ముద్ారక్షరశాల, చెననప్టానము : ప్ుసత కము
శీేమద్ాంధర మహా భాగవత ప్ురాణరాజము (12 సకంధములు) – వారతప్రతి –
కృక్ ఎవరవద్ో తెలప్బడనిద్వ.
శీేమద్ాంధర భాగవతము, సప్త మ సకంధము టాీక తాతిరా సహితము :
1968లో : వావిళ్ి రామసాిమి అండ్ సన్ా, చెననప్ురవ : ప్ుసత కము
శీేమద్ాంధర భాగవతము (అష్ి మ నుండ ఏక్ాదశ సకంధము వరకు) : వావిళ్ి
రామసాిమి అండ్ సన్ా, చెననప్ురవ : ప్ుసత కము
శీే మహాభాగవతము (12 సకంధములు) : 1983లో : ఆంధర సాహితా ఎకడమి,
హైదరాబాదు - 500004 : సటాుి
శబాదరథ చంద్వరక : 1942లో : వావిళ్ి రామసాిమి అండ్ సన్ా, చెననప్ురవ :
ప్ుసత కము
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శబద రతానకరము (బి. సీతారామాచారుాలువారవ) : 2007లో : ఆస్యన్
ఎడుాక్రష్నల్ సరీిసస్ట, నూాఢల్లి , చెనెైన : ప్ుసత కము
విద్ాారవథ కలితరువు (విద్ాిన్ ముసునూరవ వెంకటాశాస్త గ్
ి ారవ) : 1959లో :
వెంకటాారమ అండ్ క్ో., బెజవాడ, మద్ారసు : ప్ుసత కము

వికిరీ తెలుగు వాాకరణము : వికిరీ ప్బిి ష్ర్గా, విజయవాడ, 520002 :
ప్ుసత కము
ల్లటాిల్ మాసి ర్గా డక్షనరీ - ఇంగ్ీిష్య - తెలుగు : 1998లో : ప్ుసత కము
బరరన్ా ఇంగ్ీిష్య - తెలుగు నిఘంటాువు : ప్ుసత కము
పో తన తెలుగు భాగవతము (12 సకంధములు) : 1990 దశకములో : తితిద్ే
వారవ ప్రచురణ : సటాుి
ప్దబాలశిక్ష (గ్ాజుల రామారావు) : గ్ాజుల రామారావు : ప్ుసత కము
తెవిక్ె - (తెలుగు విక్తజిడయా) : అంతరాాలము

తెలుగు ప్రాాయప్ద నిఘంటాువు (ఆచారా జి ఎన్ రెడి గ్ారవ) : 1998లో :
విశాలాంధర ప్బిి క్ంగ్ హౌస్ట, హైదరాబాదు - 500001 : ప్ుసత కము
గజరందరమోక్షము : సుందర చెైతనా సాిమి : ప్ుసత కము
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సంజఞ లు - చిహానలు
ప్దాగదాలకు వాడన సంజఞ = స1-స2-ప్.
స1 = సకంధం సంఖ్ా. 5, 10 ల దశాంశ సాథనం లోని 1, 2 ప్ంచమ, దశమ
సకంధ్ాల భాగ్ాలని సూచిసుతంద్వ. మిగతా వాటాిక్త దశాంశ సాథనం ఉండదు.
స2 = ఆ సకంధలోని ప్దాగదా యొకక వరుస సంఖ్ా. దంశాశ సాథనంలో 1 ఉంటాే
అంద్వ సీస ప్దాం క్తంద్వ తేటాగ్ీతి / ఆటావెలద్వని సూచిసుతంద్వ. మిగతా వాటాిక్త
దశాంశ సాథనం ఉండదు.
ప్ = ప్దాగదా ప్ేరు సూచిసుతంద్వ. ప్దాగదాల సంజఞ ల జాబితా “పో తన తెలుగు
భాగవతములో వాడబడన ఛంద్ో ప్క్
ర య
తే లు. చిహనలు, సంఖ్ాలు”లో ఉనానయి.
ఈ జాబితాలోని సంఖ్ా ఈ సకంధంలో ఆ ప్దాగదా లెనుననానయో సూచిసుతంద్వ.
ప్ద్ాాలలోని అక్షరం క్తంద్వ గ్ీత యతి సాథనాలని సూచిసుతంద్వ.
ప్ద్ాాలలోని అక్షంరం బొ దుదగ్ా ఉండటాం పారస సాథనానిన సూచిసుతంద్వ.
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పో తన తెలుగు భాగవతము

సప్త మ సకంధము
7-1-ఉపో ద్ాాతము
7-1-కంద ప్దాము

శీే మద్విఖ్ాాతిలతా
క్ాేమితరవద్ో ంతరాళ్! కమనీయమహా
జీమూతతయల్లతద్ేహ
శాామలరుచిజాల! రామచందరనృపాలా!
7-2-వచనము

మహనీయగుణగరవష్ఠ య లగు నముెనిశేష్
ే ఠ యలకు నిఖిలప్ురాణ వాాఖ్ాాన
వెైఖ్రీసమ్ేతయం డయిన సూతయం డటాి నియి; నటాు
ి పారయోప్విష్యిం డయిన
ప్రీక్ననరరందురడు శుకయోగ్ీందుర నవలోక్తంచి.

7-2-నారాయణునివెష్
ై మాాభావం
7-3-సీస ప్దాము

సరిభూతములకు సముాఁడు నెచిల్ల ప్్రయుం;
డెైన వెైకుంఠుాఁ డనంతయాఁ డాదుాాఁ
డందురనిక్ొఱకు ద్ెైతేాందురల నేటాిక్త;
విష్ముని క్ెైవడ వెదక్త చంప్?
నసురులాఁ జంప్ంగ నమరులచేాఁ దన, ;
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కయిాడ లాభ మింతెైనాఁ గలద్ె?
నిరాిణనాథుండు నిరు్ణుం డగు తన, ;
కసురుల వలని భయంబుాఁ బగయుాఁ
7-3.1-ఆటావెలద్వ

గలుగనేర వటాిి ఘనుాఁడు ద్ెైతయాలాఁ జంప్్
సురులాఁ గ్ాచు చునిక్త చవదా మనుచు
సంశయంబు నాకు జనియించె మునినాథ!
ప్రజఞమ్మఱస్ తెల్లయాఁ బలుకవయా!
7-4-వచనము

అనిన శుకుం డటాి నియి.
7-5-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నీ సంప్రశనము వరణనీయము గద్ా నికకంబు రాజరందర! ల
క్రెసంభావుాని సచిరవతమ
ర ు మహాచితరంబు చింతింప్ాఁ ద
ద్ాదసాఖ్ాానము లొప్ుి విష్య
ణ చరణధ్ాానప్రధ్ానంబు లెై
శీేసంధ్ానములెై మునీశిరవచవజరగ్ీయమానంబు లెై.
7-6-కంద ప్దాము

చితరంబులు తెల
ైి ోకా ప్

వితరంబులు భవలతాలవితరంబులు స
నిెతరంబులు మునిజన వన
చెైతంర బులు విష్య
ణ ద్ేవు చారవతంర బుల్.
7-7-వచనము
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నరరంద్ార! కృష్ణ ద్ెైిపాయనునకు నమసకరవంచి హరవకథనంబులు జెప్ిద వినుము;
వాకుతండుగ్ాక గుణంబులు లేక ప్రకృతిం జెందక, భవంబుల న ందక,
ప్రమ్ేశిరుండు దన మాయవలన నయిన గుణంబుల నావేశించి,
బాధాబాధకతింబుల న ందు; నతండు గుణరహితయండు; సతత వరజసత మంబులు
ప్రకృతిగుణంబు; లా గుణంబులకు న క్ొకకక క్ాలంబున హానివృదుధలు గల; వా
యిీశిరుండు సతత వంబున ద్ేవఋష్యలను, రజోగుణంబున నసురులను,
దమోగుణంబున యక్ష రక్ోగణంబులను, విభజించె; సూరుాండు ప్క్ెకడలం
గ్ానంబడయు న కకరుం డెైన తెఱంగునాఁ దద్విభుండును సరిగతయండయుాను
షినునండు గ్ాాఁడు; తతత వవిదులెైన ప్దద లు దమలోనం బరమాతె సిరూప్ంబున
నునన యిీశిరు నివిిధంబున నెఱుంగుదురు; జీవాతెకుాఁ బరుండెైన
సరిమయుండు తన మాయచేత రజంబును విశింబు సృజింప్ం గ్వరవ,
సతత వంబును గ్ీడ
ే ంప్ం గ్వరవ, తమంబును నిద్వంర ప్ం గ్వరవ యుతాిద్వంచి, చరమ్మైన
క్ాలంబును సృజియించు; నా క్ాలంబున సరిదరశనుం డెైన యిీశిరుండును
గ్ాలాహియుండును నెై హరవ సతత వగుణం బయిన ద్ేవానీకంబునకు వృద్వధయు,
రజ సత మోగుణులయిన రాక్షసులకు హానియుం జరయుచుండు.
7-8-కంద ప్దాము

జననాయక! యిీ యరథము
ఘనయశుాఁ డగు ధరెజునకుాఁ గేతయక్ాలమునన్
మును నారదుండు చెప్ిను
వినిప్్ంచెద వినుము చెవులు విమలత న ందన్.
7-9-వచనము

మునున ధరెరాజు చేయు రాజసూయయాగంబున బాలుండెైన శిశుపాలుండు
హరవని నింద్వంచి నిశితనిరికేచకేధ్ారాదళతమసత కుం డయి తేజోరూప్ంబున వచిి
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హరవద్ేహంబు జొచిినం జూచి వెఱాఁగు ప్డ ధరెజుండు సభలోనునన నారదునిం
జూచి యిటాి నియి.
7-10-ఆటావెలద్వ

ఎటాిివారవ క్ెైన నేక్ాంతయలకు నెైన,
వచిి చొరాఁగ రాని వాసుద్ేవు
తతత వమందుాఁ జరద్వ ధరణీశుాఁ డహితయాఁడెై,
యిటాు
ి జొచెి? మునివరరణా! నేాఁడు.
7-11-ఉతిలమాల

వేనుాఁడు మాధవుం ద్ెగడ విప్ుులు ద్వటాి న భగునాఁడెై తమో
ల్లనుాఁడు గ్ాాఁడె తొల్లి ; మదల్లప్ుతాఁడు చెైదుాాఁడు ప్్నననాటానుం
డేనియు మాధవున్ విన సహింప్ాఁడు భక్తత వహింప్ాఁ డటాిివాాఁ
డే నిబిడప్రభావమున నీ ప్రమ్ేశిరునందుాఁ జొచెినన?
7-12-మతేత భ విక్రేడతము

హరవసాధ్వంతయ హరవన్ గేస్ంతయ హరవాఁ బారణాంతంబు న ంద్వంతయాఁ ద్ా
హరవక్తన్ వెైరవనటాంచు వీాఁడు ప్టాురవషాయతయ
త ాఁడెై యిప్ుిడుం
ద్వరుగుం, బురవిదు ననరు, వీరల్లప్డ ద్ా ద్ేహంబు, ద్ాహంబుతో
నరకపారప్్త యు న ందాఁ, డే క్తేయ జగనానథుం బరవేశించెనన?
7-13-వచనము

అద్వయునుం గ్ాక, దంతవకుతరండును వీాఁడును నిరంతరంబు గ్వవిందు నింద
జరయుదురు; నిఖిలజనులు సందరవశంప్ నేాఁడు వీనిక్త విష్య
ణ సాయుజాంబు
గలుగుటా క్రమి హేతయవు? వినిప్్ంప్ుము; ప్వన చల్లతద్ీప్శిఖ్యునుం బో లె నా
హృదయంబు సంచల్లంచుచునన" దనిన, ధరెనందనునకు నారదుం డటాి నియి;
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"దూష్ణభూష్ణతిరసాక రంబులు శరీరంబునకుం గ్ాని ప్రమాతెకు లేవు;
శరీరాషిమానంబునం జరస్ దండవాక్ాిరుష్ాంబులు హింసయిై తోాఁచు తెఱంగున;
నేను నాయద్వ యనియిడు వెైష్మాంబును భూతంబులకు శరీరంబు నందు
సంభవించు; అషిమానంబు బంధంబు; నిరషిమానుండెై వధ్వంచినను
వధంబుగ్ాదు; కరత ృతి మొలి నివానిక్త హింసయు స్ద్ధ ంవ ప్దు;
సరిభూతాతెకుండెైన యిీశిరునిక్త వెైష్మాంబు లేదు; క్ావున.
7-14-ఆటావెలద్వ

అలుక నెైనాఁ జెల్లమి నెైనాఁ గ్ామంబున
నెైన బాంధవమున నెైన భీతి
నెైనాఁ దగ్వల్ల తలాఁప్ నఖిలాతయెాఁ డగు హరవాఁ
జరర వచుి వేఱు జరయాఁ డతాఁడు.
7-15-కంద ప్దాము

వెైరానుబంధనంబునాఁ
జరరవన చందమున విష్య
ణ ాఁ జిరతర భక్తతం
జరరాఁగ రాదని తోాఁచును
నారాయణభక్తత యుక్తత నా చితత మునన్.
7-16-కంద ప్దాము

క్రటాకముాఁ ద్ెచిి భరమరము
పాటావమున బంభరమింప్ భారంతంబెై త
తీకటాకము భరమరరూప్ముాఁ
బాటాించి వహించుాఁ గ్ాద్ె భయయోగమునన్.
7-17-వచనము
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ఇవిిధంబున.
7-18-శారూ
ద ల విక్రేడతము

క్ామోతకంఠత గ్వప్్కల్, భయమునం గంసుండు, వెైరక్తయ
ే ా
సామాగ్వన్
ణ లుం,
ే శిశుపాలముఖ్ా నృప్తయల్, సంబంధులెై వృష్య
బరమ
ర న్ మీరలు, భక్తత నేము, నిద్ె చక్తంే గంటాి; మ్మటాి న
్ల ను
ద్ాధమధ్ాానగరవష్ఠ యాఁడెైన హరవాఁ జెందన్ వచుి ధ్ాతీరశిరా!
7-19-వచనము

మఱియుం బెకకండుర క్ామ ద్ేిష్ భయ సేనహ సేవాతిరరకంబులాఁ జితత ంబు
హరవప్రాయతత ంబుగ్ాాఁ జరస్ తద్ తిం జెంద్వరవ; హరవ నుద్ేదశించి క్ోేధ్ాదులెైన
యిేనింటాిలోప్ల న కకటాి యిైన వెనుననిక్త లేని నిమితత ంబున నతండు వారుథం
డయిా; మీ తల్లి చెల్లయల్ల క్ొడుకు లయిన శిశుపాల దంతవకుతరలు ద్ొ ల్లి
విష్య
ణ మంద్వర ద్ాిరపాలకులు విప్రశాప్ంబునాఁ బదభరష్ి యలెై భూతలంబున
జనిెంచిరవ;" అనిన విని యుధ్వక్ఠరుండు నారదున క్తటాినియి.
7-20-మతేత భ విక్రేడతము

అలుగం గ్ారణ మ్ేమి విప్ుులకు? మునాన విప్ుు లెవాిరు? ని
శిలు లేక్ాంతయలు నిరవాతేంద్వయ
ర ులు నిసాంసారు ల్లశాను వ
రుతలు వెైకుంఠప్ురీనివాసు లన విందున్ వారవ క్ెబుంగ్వ నీ
ఖ్లజనెంబులు వచెి? నారద! వినం గ్ౌతూహలం బయిాడన్.

7-3-హిరణాాక్షహిరణాకశిప్ులకథ
7-21-వచనము
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అనిన నారదుం డటాి నియి "న కకనాాఁడు బరహెమానసప్ుతయర లెైన
సనకసనందనాదులు ద్ెైవయోగంబున భువనతరయంబు నందును సంచరవంచుచు
నెైద్ాఱ ండి పారయంప్ు బాలకులభావంబున ద్వగంబరు లయి హరవమంద్వరంబునకు
వచిి చొచుినెడ మొగసాల నునన ప్ురుష్య ల్లరువురు వారలం జూచి.
7-22-కంద ప్దాము

డంభకుల ననర్ ళ్వి
సరంభకుల రమాధ్వనాథసలాిప్ సుఖ్ా
రంభకుల ముకత మానస
దంభకులం జొరాఁగనీక తఱిమి రధ్ీశా!
7-23-కంద ప్దాము

వారవంచిన తమకంబున
వారవంచుక నిలువలేక వడాఁ ద్వటాి రవ ద్ౌ
వారవకుల నసురయోని న

వారవతయలెై ప్ుటాుిాఁ డనుచు వసుధ్ాధ్ీశా!
7-24-వచనము

మఱియు నా ప్్ననప్దద లు వారలం జూచి "మీర ల్లయిాడనుండ నరుులు గ్ారు;
నారాయణచరణకమలంబు విడచి రజసత మోగుణులెై రాక్షసయోనిం బుటాుిం" డని
శప్్యించిన, వారు నా శాప్వశంబునాఁ బదభరష్ి యలెై కూలుచు మొఱల్లడన
నమెహాతయెలు దయాళ్ులెై కేమెఱం గరుణించి "మూాఁడు జనెంబులకు
వెైరంబున భగవతానినధ్ానంబు గల్లగ్ెడు" మని నిరరదశించి చని; రవవిిధంబున
శాప్హతయ లెై హరవ పారశవచరులెైన ప్ురుష్య ల్లరువురు హిరణాకశిప్ు హిరణాాక్షు
లన ద్వతిక్త జనిెంచి; రందుాఁ గనిష్య
ఠ ాఁడెైన హిరణాాక్షుని హరవ వరాహ రూప్ంబున
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సంహరవంచె; నగేజుండయిన హిరణాకశిప్ుండు నరస్ంహ మూరవత యయిన
శీేహరవచేత విదళతయం డయిా; నతని క్ొడుకు ప్రహాిదుండు దండచ
ర ేత
హింస్తయాఁడయుాను నారాయణప్రాయణుండెై శాశితయం డయిా; రెండవ
భవంబునాఁ గ్ెైకశి యను రాక్షస్క్త రావణ కుంభకరుణలయి సంభవించిన,
విశింభరుడు రఘుకులంబున రాఘవుండయి యవతరవంచి వారల వధ్వయించె;
నమెహాతయెని ప్రాకేమంబులు మారకండేయ ఋక్ వలన నెఱింగ్ెదవు;
తృతీయ జనెంబున మీ తల్లి చెల్లయల్లక్త శిశుపాలదంతవకుతర లన నుదువించి.
7-25-శారూ
ద ల విక్రేడతము

వకేం బింతయు లేక పాయని మహావెైరంబునన్ నితాజా
తక్ోేధసెరణంబులన్ విదళతోదాతాిప్సంఘాతయలెై
చకేచిిననశిరసుకలెై మునివచశాశపావధ్వపారప్ుతలెై

చక్తంే జెంద్వరవ వారు పారశవచరులెై సారూప్ాభావంబునన్.
7-26-వచనము

అనిన విని ధరెనందనుం డటాి నియి.
7-27-కంద ప్దాము

బాలున్ హరవప్దచింతా
శీలున్ సుగుణాలవాలు శీేమనేెధ్ా
జాలున్ సంతోక్ంప్క
యిేలా శిక్ంచె రాక్షసేందురం డనఘా!
7-28-కంద ప్దాము

ప్రవభూతవాధనంబులు,
నిరుప్మసంసారజలధ్వనిరెథనంబుల్
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నరక్రసరవకథనంబులు,
ప్రవరక్త ద్ేవయక్షఫణిమిథునంబుల్.
7-29-వచనము

మునీంద్ార! వినిప్్ంప్ు" మనిన నారదుం డటాి నియి "కమలోదరుచేతం దన
సహో దరుండు హతమయిా నని విని హిరణాకశిప్ుండు రవష్ శోక
దందహామానమానసుం డయి ఘూరవణలి ుచు నాభీలద్ావదహన
జాిలాకరాళ్ంబులయిన విలోకనంబుల గగనంబునం బొ గలెగయ నిరీక్ంచుచుాఁ
దటాిలితాంకురసంక్ాశధగదధ గ్వత దంతసందష్ి దశనచిదుండును,
నదభరభయంకరభురకుటాిత ఫాలభాగుండును, నిరంతరాక్ాేంతదురంత
వెైరవేగుండునునెై మహాప్రభాజాల జటాాలంబగు శూలంబుాఁ గ్రలనందుక్ొని
సభామండప్ంబున నిలువంబడ తిరమసత క, తిరలోచన, శకుని, శంబర, శతబాహు,
నముచి, హయగ్ీవ
ే , ప్ులోమ, విప్రచితిత ప్రముఖ్ులెైన ద్ెైతాద్ానవుల నాలోక్తంచి
యిటాి నియి.

7-30-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నాకుం దముెాఁడు మీకు నెచెిల్ల రణనాాయిైకదక్షుండు బా
హాకుంఠీకృతద్ేవయక్షుాఁడు హిరణాాక్షుండు వానిన్ మహా
సౌకరాాంగము ద్ాల్లి ద్ానవవధూసౌకరాముల్ నీఱుగ్ా
వెైకుంఠుండు వధ్వంచిపో యినాఁటా యిీ వారాతస్థతిన్ వింటాిరర.
7-31-చంప్కమాల

వనములనుండుాఁ జొచుి ముని వర్ ములోప్ల ఘోణిగ్ాాఁడు సం
జనన మ్మఱుంగ రెవిరును జాడ యొక్తంతయు లేదు తనున డా
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స్న మఱి డాయు వెంటాాఁబడ చికకక చికకాఁడు వీని న కక క్ర
లున మన మ్మలి లోాఁబడక లోాఁబడాఁ బటాుిక్ొనంగవచుినే?
7-32-సీస ప్దాము

భుజశక్తత నాతోడాఁ బో రాడ శంక్తంచి;
మునీనటా మునిాఁగ్వన మునుాఁగుాఁ గ్ాక;
అలయించి ప్నాఁగు నా యచలసంభరమమున;
క్ెఱాఁగ్వ వెనినచిిన నిచుిాఁ గ్ాక;
జగడంబు సైాఁప్క సౌకరాక్ాంక్యిై;
యిల క్తంే ద నీాఁగ్వన నీాఁగుాఁ గ్ాక;
క్ోేధ్వంచి యటాుగ్ాక క్ొంత పౌరుష్మున;
హరవ భంగ్వ నడరవన నడరు గ్ాక;
7-32.1-ఆటావెలద్వ

కఠవనశూలధ్ారాఁ గంఠంబు విదళంచి,
వాని శోణితమున వాాఁడ మ్మఱస్,
మతాహో దరునకు మహిాఁ దరిణము జరస్,
మ్మఱస్వతయ
త మీకు మ్ేలు ద్ెతత య.
7-33-కంద ప్దాము

ఖ్ండత మూలదురమమున
నెండన విటాప్ములభంగ్వ నితాఁడు ప్డన, నా
ఖ్ండలముఖ్ుాలు ప్డుదురు,
భండనమున నితాఁడు దమకుాఁ బారాఁణము లగుటాన్.
7-34-సీస ప్దాము

10

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

11

ప ండు ద్ానవులార! భూసురక్రతర సం;
గతయిైన భూమిక్త గములు గటాిి
మఖ్తప్సాావధ్ాాయ మౌనవరతసుథల;
వెదక్త ఖ్ండంప్ుాఁడు విష్య
ణ ాఁ డనాఁగ
ననుాాఁ డొ కకాఁడు లేాఁడు యజఞ ంబు వేదంబు;
నతాఁడె భూద్ేవ క్తే యాద్వమూల
మతాఁడు ద్ేవరవి ప్్తారద్వలోకములకు;
ధరాెదులకు మహాధ్ార మతాఁడె
7-34.1-తేటాగ్ీతి

యిే సథ లంబుల గ్వ భూసురరందర వేద
వరణధరాెశేమంబులు వరుస నుండు
నా సథ లంబుల క్ెలి మీ రరవగ్వ చెఱచి

దగధములు జరస్ రండు మీ దరి మొప్ి.
7-35-వచనము

అని యిటాు
ి నిరరదశించిన ద్వవిజమరదను నిరరదశంబులు శిరంబుల ధరవయించి
రకకసులు ప్కకండుర భూతలంబునకుం జని.
7-36-సీస ప్దాము

గ్ాేమ ప్ురక్రతర ఖ్రిటాఖ్రటా ఘో;
షారామ నగరాశేమాద్వకములు

గ్ాల్లచి, క్ొలాఁకులు గలాఁచి, పారక్ార గ్వ;
ప్ుర సేతయవులు తరవిి, ప్ుణా భూజ
చయములు ఖ్ండంచి, సౌధ ప్రపా గ్రహ;
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ప్రణశాలాదులు పాడుచేస్,
సాధు గ్వ బారహెణ సంఘంబులకు హింస;
గ్ావించి, వేదమార్ ములు జెఱచి,
7-36.1-ఆటావెలద్వ

కుతల మ్మలి నిటాు
ి క్ోలాహలంబుగ్ా
ద్ెైతయా లాచరవంప్ాఁ దలి డల్లి
నష్ి మూరుత లగుచు నాకలోకము మాని
యడవులందుాఁ జొచిి రమరవరులు.
7-37-వచనము

అంత హిరణాకశిప్ుండు దుుఃఖితయండెై, మృతయం డయిన సో దరునకు నుదక
ప్రద్ానాద్వక్ారాంబు లాచరవంచి, యతని బిడి ల శకుని, శంబర, క్ాలనాభ,
మద్ో తకచప్రముఖ్ుల నూఱడంచి, వారల తల్లి తోాఁ గూడ హిరణాాక్షుని భారాల
నందఱ రావించి, తమ తల్లి యిైన ద్వతి నవలోక్తంచి యిటాి నియి.
7-38-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నీరాగ్ారనివిష్ి పాంథుల క్తయ
ే న్ నికకంబు సంసారసం
చారుల్ వతయ
త రు గూడ వితయ
త రు సద్ా; సంగంబు లే ద్ొ కకచవ;
శూరుల్ పో యిడ తోరవాఁ బో యిను భవతూానుండు దల్లి ! మహా
శూరుం డాతాఁడు తద్వియోగమునకున్ శోక్తంప్ నీ క్రటాిక్తన్.
7-39-సీస ప్దాము

సరిజుఞ ాఁ డరశుండు సరాితయెాఁ డవాయుం;
డమలుండు సతయాాఁ డనంతయాఁ డాఢుాాఁ
డాతెరూప్ంబున నశాేంతమును దన;
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మాయాప్రవరత న మహిమవలన
గుణములాఁగల్లించి గుణసంగమంబున;
ల్లంగశరీరంబు ల్లలాఁ ద్ాల్లి
కంప్్తజలములోాఁ గదలెడ క్తయ
ే ాఁ ద్ో చు;
పాదప్ంబులభంగ్వ భారమామాణ
7-39.1-ఆటావెలద్వ

చక్షువుల ధరవతిర చల్లతయిై క్ానంగాఁ
బడనభంగ్వ, వికల భావరహితయాఁ
డాతెమయుాఁడు గంప్్తాంతరంగంబునాఁ
గదల్లనటాు
ి తోాఁచుాఁ గదల కుండు.

7-4-సుయజోఞపాఖ్ాానము
7-40-వచనము

అవాి! యివిిధంబున లక్షణవంతయండు గ్ాని యిీశిరుండు లక్తయండెై
కరెసంసరణంబున యోగవియోగంబుల న ంద్వంచు సంభవ వినాశ శోక
వివేక్ావివేక చింతా సెరణంబులు వివిధంబు; ల్ల యరథంబునకుాఁ బెదదలు
ప్ేరతబంధు యమ సంవాదం బను నితిహాసంబు నుద్ాహరవంతయరు; వినుండు,
చెప్ిద; నుశీనరద్ేశంబు నందు సుయజుఞ ండను రాజు గలం; డతండు
శతయరవులచేత యుదధ ంబున నిహతయం డయి యుననయిడ.
7-41-సీస ప్దాము

చిరవాఁగ్వన బహురతన చితరవరెముతోడ;
రాల్లనభూష్ణ రాజితోడ
భీకరబాణ నిరవునన వక్షముతోడాఁ;
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దఱచుాఁ గ్ాఱెడు శోణితంబుతోడాఁ
గ్ీరణమ్మై జాఱిన క్రశబంధముతోడ;
రయరవష్దషాిాధరంబుతోడ
నిమిష్హీనంబెైన నేతయ
ర ుగెముతోడ;
భూరజోయుత ముఖ్ాంబుజముతోడాఁ
7-41.1-ఆటావెలద్వ

దునిస్ప్డన ద్ీరా ద్ో రదండములతోడ
జీవరహితయాఁ డగు నుశీనరరందురాఁ
జుటాిి బంధుజనులు స రవద్వ నుండాఁగ భయా
క్ాేంత లగుచు నతని క్ాంత లెలి.
7-42-శారూ
ద ల విక్రేడతము

సరసత ాకంప్్తక్రశబంధములతో సంఛిననహారాళతో

హసాతబా ంబులు సాాఁచి మోాఁద్వక్ొనుచున్ హా నాథ! యంచున్ బహు
ప్రసత ావోకుతలతోడ నేడిరవ వగం బారణేశుపాదంబుప్ై
నసోత కసత నకుంకమారుణ విక్రరణ ాసరంబు వరవించుచున్.
7-43-మతేత భ విక్రేడతము

అనఘా! నినున నుశీనరప్రజల కరాథనందసంధ్ాయిగ్ా
మును నిరవెంచిన బరహె నిరదయత నునూెల్లంచెనే వీరవక్తం
దనయశేణ
ే ిక్త మాకు ద్వకుక గలద్ే ధ్ాతీరశ! నీబో ాఁటాిక్తం
జనునే పాస్ చనంగ భాతృజనులన్ సనిెతయరలం బుతయరలన్.
7-44-మతేత భ విక్రేడతము
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జనలోక్రశిర! నినునాఁ బాస్న నిమ్ేష్ంబుల్ మహాబద ంబులెై
చను లోక్ాంతరగ్ామివెై మరల క్ర చందంబునన్ నీవు పో
యిన మ్ే మ్మటాి ు చరవంతయ మొలి ముగద్ా యిీ లోకవృతత ంబు నేాఁ
డనలజాిలలాఁ జొచిి వచెిదము నీ యంఘ్ిద
ా ియిం జూడగన్.
7-45-వచనము

అని యిటాు
ి రాజభారా లా రాజశవంబు డగ్ ఱి విలప్్ంప్ం బొర దుద గుేంక్ెడు

సమయంబున వారల విలాప్ంబులు విని బారహెణబాలకుం డెై యముండు
చనుద్ెంచి ప్ేరతబంధువులం జూచి యిటాి నియి.
7-46-ఉతిలమాల

మచిిక వీరవక్ెలి బహుమాతరముాఁ జోదాము ద్ేహి ప్ుటాుిచుం
జచుిచు నుంటాాఁ జూచెదరు చావక మానెడువారవభంగ్వ నీ
చచిినవారవ క్రడెిదరు చావున క్ొలి క డాాఁగ వచుినే?

యిచిటాాఁ బుటా్ి నచిటాిక్త నేాఁగుటా నెైజము పారణిక్ోటాిక్తన్.
7-47-కంద ప్దాము

జననీజనకులాఁ బాస్యు,
ఘనవృకముల బాధప్డక కడుాఁ బిననలమ్మై
మనియిద మ్మవిాఁడు గరుం
బున మును పో క్ంచె వాాఁడె పో ష్కుాఁ డడవిన్.
7-48-కంద ప్దాము

ఎవిాఁడు సృజించుాఁ బారణుల,
నెవిాఁడు రక్ంచుాఁ దురంచు నెవిాఁ డనంతయం
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డెవిాఁడు విభుాఁ డెవిాఁడు వాాఁ
డవిిధమున మనుచుాఁ బెనుచు హేలారతయాఁడెై.
7-49-ఆటావెలద్వ

ధనము వీథవాఁ బడన ద్ెైవవశంబున
నుండు; పో వు మూల నునన నెైన;
నడవి రక్ష లేని యబలుండు వరవధలి ు;
రక్తయండు మంద్వరమునాఁ జచుి.
7-50-కంద ప్దాము

కలుగును మఱి లేకుండును
గల భూతము లెలిాఁ గ్ాలకరెవశములెై
నిలుాఁవడు ప్రకృతిం దదు
్ ణ
కల్లతయాఁడు గ్ాాఁ డాతెమయుాఁ డగముాాఁడు దలప్న్.
7-51-సీస ప్దాము

పాంచభరతికమ్మైన భవనంబు ద్ేహంబు;
ప్ురుష్యాఁడు ద్ీనిలోాఁ బూరికరె
వశమున న కవేళ్ వరవతంచు ద్ీప్్ంచుాఁ;
దఱియిైన న కవేళ్ాఁ దలాఁగ్వ పో వుాఁ
జెడెనేని ద్ేహంబు జెడుాఁగ్ాని ప్ురుష్యండు;
చెడ డాతనిక్త నింత చేటాులేదు
ప్ురుష్యనక్తని ద్ేహప్ుంజంబునకు వేఱు;
గ్ాని యిేకతింబు గ్ానరాదు
7-51.1-ఆటావెలద్వ
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ద్ారువులాఁ వెలుంగు దహనుని క్ెైవడాఁ
గ్ాయములాఁ జరవంచు గ్ాల్లభంగ్వ
నాళ్ల్లనమ్మైన నభము చాడుిన వేఱు
ద్ెల్లయవలయు ద్ేహి ద్ేహములకు.
7-52-వచనము

అని మఱియు నిటాి నియి.
7-53-సీస ప్దాము

భూపాలకుాఁడు నిదరపో యిడ న ండేమి;
విలప్్ంప్ నేటాిక్త వెఱు ులార!
యివిాఁడు భాక్ంచు నెవిాఁ డాకరవణంచు;
నటాిి వాాఁ డెననడో యరవగ్వనాాఁడు,
పారణభూతయం డెైన ప్వనుాఁ డాకరవణంప్;
భాక్ంప్ నేరాఁడు, పారణి ద్ేహ

ములకు వేఱెై తాన ముఖ్ుాాఁడెై యింద్వయ
ర ;
వంతయాఁడెై జీవుండు వలను మ్మఱయ,

7-53.1-ఆటావెలద్వ

పారభవమున భూతప్ంచక్రంద్వయ
ర మనన
ల్లంగద్ేహములను ల్లలాఁ గూడు
విడుచు ననుాాఁ డొ కాఁడు విభుాఁడు ద్ీనిక్త మీరు
ప గల నేల? వగలాఁ బొ రల నేల?
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7-54-కంద ప్దాము

ఎంద్ాాఁక నాతె ద్ేహము
న ంద్ెడు నంద్ాాఁకాఁ గరెయోగము; లటాప్ైాఁ
జెందవు; మాయాయోగ
సింద్వతయలెై రవతత జాల్లాఁ బడ నేమిటాిక్తన్?

7-55-మతేత భ విక్రేడతము

చెలులుం దలుిలు దండుర లాతెజులు సంసేవుాల్ సతయల్ చారు ని
రెలగ్రహంబు లటాంచుాఁ గూరుతరు మహామాయాగుణభారంతయలెై
కలలోాఁ ద్ో చిన యోగముల్ నిజములే కరాెనుబంధంబులం
గలుగున్ సంగము లేక మానుాఁ బిదప్ం గరాెంతక్ాలంబునన్.

7-56-వచనము

మఱియు, మాయాగుణప్రప్ంచంబు నెఱింగ్ెడు తతత వజుఞ లు నితాానితాంబులం
గూరవి సుఖ్దుుఃఖ్ంబులం జెంద; రజుఞ లు గ్ొందఱు యోగ వియోగంబులకు
సుఖ్దుుఃఖ్ంబుల న ందుదురు; తొల్లి యొకక మహా గహనంబున విహగంబులకు
నంతకభూతయం డెైన యిఱుక గల డతం డొ కకనాాఁడు ప్రభాతంబున లేచి వాటాంబెైన
వేాఁటాతమకంబున,

7-57-కంద ప్దాము
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వల, లురులు, జిగురుాఁ గండెలుాఁ,
జల్లద్వయు, జికకంబు, ధనువు, శరములుాఁ గ్ొనుచుం
బులుాఁగులాఁ బటా్ిడు వేడుక
యలుాఁగులు వెడలంగాఁ గదల్ల యడవిక్తాఁ జనియిన్.

7-58-వచనము

ఇటాి డవిక్తం జని తత్రద్ేశంబు నందు.

7-59-కంద ప్దాము

కటాి లుకాఁ దడుకుచాటాునాఁ
బిటాి ల నురవగ్వలాఁ ద్వగ్వచి, బిఱుసున ఱెకకల్
ప్టాిి విఱిచి, చికకములోాఁ
బెటాి ుచు విహరవంచె లోకభీకరల్లలన్.

7-60-వచనము

మఱియు నానావిధంబు లగు శకుంతలంబుల నంతంబు న ంద్వంచుచు సకల ప్క్
సంహారసంరబధ కుం డెైన లుబధ కుండు దన ముందటాాఁ గ్ాలచవద్వతంబెై
సంచరవంచుచునన కుళంగప్క్ మిథునంబు గనుంగ్ొని యందుాఁ గుళంగ్వ నురవం
ద్వగ్వచి యొకక చికకంబులో వెైచినం జూచి దుుఃఖించి కుళంగప్క్ యిటాి నియి.
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7-61-చంప్కమాల

అడవులమ్ేాఁత మ్ేస్ మనమనుాల క్ెననాఁడు నెగ్ ు జరయ క్త
కకడ విహరవంప్ నేాఁ డకటా కటాిిాఁడ బరహె క్తరాతయ చేతిలోాఁ
బడు మని వారసనే నుదుటాాఁ బాప్ప్ు ద్ెైవము కంటాి క్తంత యి
కుకడు బరువయిానే బరదుకు గ్వమల్ల! యిే మన నేరత ుాఁ జెలిరర.

7-62-కంద ప్దాము

ఒకమాటాు మనల నందఱాఁ
బరకటాించి క్తరాతయవలలాఁ బడాఁజరయక ని
న నకతిన్ వలాఁబడాఁ జరస్న
వికటాీకృతదక్ష మ్మైన విధ్వ నే మందున్.

7-63-ఉతిలమాల

ఱెకకలు రావు ప్్లిలకు ఱ ప్టాినుండయు మ్ేాఁత గ్ానమిం
బొ క్ెకడు గూటాిలో నెగస్ పో వాఁగ నేరవు; మునున తల్లి యిీ
ద్వకుకననుండ వచుి నని తిరప్ిని చూడుకల నిక్తకనిక్తక న
ల్లద కుకలుాఁ జూచుచునన వతిద్ీనత నెటాి ు భరవంతయ నకకటాా!

7-64-వచనము

అని యివిిధంబున.
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7-65-కంద ప్దాము

కుంఠవతనాదముతోడను
గంఠము శోక్ంప్ వగచు ఖ్గమును హననన
తకంఠుండెైన క్తరాతయాఁ డ
కుంఠవతగతి నేస న కక క్ోలం గూలన్.

7-66-కంద ప్దాము

క్ాలము వచిిన శబరుని
క్ోలను ధరాఁగూలె ఖ్గము ఘోష్ముతోడం
గ్ాలము డాస్న నేలం
గూలక పో వశమ్మ యిటాిి గుణవంతయలకున్.

7-67-ఉతిలమాల

క్ావున మీఱు చచుితఱిాఁ గ్ానరు చచిి ధరవతిరాఁ బడి ధ్ా
తీరవిభుద్ేహముం గద్వస్ ద్ీనత నేడువ నేల? ప ండు చిం
తావతయలార! వతార శతంబుల క్ెైన నిజరశు చక్తకక్తం
బో వుటా దురి భంబు; మృతిాఁ బొ ంద్వనవారలు చేర వతయ
త రర.

7-68-వచనము
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అని యిటాు
ి కప్టాబాలకుండెై క్రడ
ే ంచుచునన యముని యుప్లాల
నాలాప్ంబులు విని సుయజుఞ ని బంధువు లెలి వెఱాఁగుప్డ సరిప్రప్ంచంబు
నితాంబుగ్ాదని తలంచి శోక్తంప్క సుయజుఞ నిక్త సంప్రాయిక కృతాంబులు జరస్
చని;రంత నంతకుం డంతరవుతయం డయిా" నని చెప్్ి హిరణాకశిప్ుండు దన తల్లి ని
దముెని భారాలం జూచి యిటాి నియి.

7-69-కంద ప్దాము

ప్రులెవిరు ద్ా మ్మవిరు
ప్రవక్తంప్ాఁగ నేక మగుటా భావింప్రు త
తిరమజాఞనము లేమిని
బరులును నే మనుచుాఁ ద్ో ాఁచుాఁ బారణుల క్ెలిన్.

7-70-వచనము

అని తెల్లయం బల్లక్తన హిరణాకశిప్ుని వచనంబులు విని ద్వతి గ్వడండురనుం
ద్ానును శోకంబు మాని తతత వవిలోకనంబు గల్లగ్వ లోక్ాంతరగతయండెైన
క్ొడుకునకు వగవక చనియి" నని చెప్్ి నారదుండు ధరెనందనున క్తటాినియి.

7-71-కంద ప్దాము

అజరామరభావంబును
ద్వజ
ర గద్ారజాంబు నప్రతిదిందిము ద్ో
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రవిజితాఖిలశాతరవమును
గజరవప్ుబలమును హిరణాకశిప్ుాఁడు గ్వరెన్.

7-72-వచనము

ఇటాు
ి గ్వరవ మందరాచల ద్ోర ణిక్తం జని; యందుాఁ గ్ాల్ల ప్నువేల
ర నేల నిలువంబడ,
యూరధవబాహుండయి మినున చూచుచు, వాాఁడ మయూఖ్ంబులతోడ
ప్రళ్యక్ాల భానుండునుం బో లె ద్ీరజ
ా టాారుణ ప్రభాజాలంబులతోడ నెవిరవక్తం
ద్ేఱిచూడరాక ప్రమద్ారుణంబెైన తప్ంబు జరయుచుండె; నిరఝరులు
నిజసాథనంబుల నుండరవ; అంత.

7-73-మతేత భ విక్రేడతము

అద్వరెం గుంభుని, సాద్వయి
ర ై కలాఁగ్ె నే డంభోనిధుల్, తారకల్
చెదరెన్ సగేహసంఘలెై, ద్వశలు విచిినానంతలెై మండెాఁ, బె
లి దరెన్ గుండెలు జంతయసంహతిక్త, నుగ్ాేచార ద్ెైతేాందరమూ
రధద్వశోదూ
ధ తసధూమ హేతిప్టాలోదంచతత పో వహినచేన్.

7-74-వచనము

ఇటాు
ి తెల
ైి ోకాసంతాప్కరంబెైన ద్ెైతారాజతపో విజృంభణంబు సైరవంప్క నిల్లంప్ులు
నాకంబు విడచి బరహెలోకంబునకుం జని లోక్రశిరుండయిన బరహెకు
వినతయలయి యిటాి ని విననవించిరవ.
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7-75-కంద ప్దాము

ద్వతిక్ొడుకు తప్ము వేాఁడమి
నతితప్ుతల మ్మైతి మింక నలజడ నమరా
వతి నుండ వెఱతయ; మ్మయాద్వ

గతి మాకును? ద్ేవద్ేవ! క్ారుణానిధ్ీ!

7-76-శారూ
ద ల విక్రేడతము

శంక్ాలేశము లేదు ద్ేవ! తిరజగతాంహారమున్ ద్ేవతా
సంక్ోచంబును వేదశాసత ప్
ి దవీసంక్రప్మున్ లేక యిే

వంకన్ లేవ నటాంచు దుసాహతపో వాావృతిత చితత ంబులో
సంకల్లించె నిశాచరుండు ప్రతిసంసాకరంబు చింతింప్వే.

7-77-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నీ వేరీతిాఁ దపో బలంబున జగనినరాెణముం జరస్ యిీ
ద్ేవాధ్ీశులకంటా్ నెకుకడు స్రవం ద్ీప్్ంచి తిబబంగ్వాఁ ద్ా
నీ విశింబుాఁ దప్సామాధ్వమహిమన్ హింస్ంచి వేఱొ కక వి
శాివిరాువకరతిశక్తత మద్వలో నరవథంచినాాఁ డరశిరా!

7-78-వచనము
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అద్వయునుం గ్ాక, క్ాలాతెకులగు జీవాతెల కనితాతింబు గలుగుటాం జరస్
తపో యోగసమాధ్వబలంబునం దనకు నితాతింబు సంపాద్వంతయ నని తలంచినా"
డని మఱియు నిటాి నిరవ.

7-79-మతేత భ విక్రేడతము

భవద్ీయంబగు నుననతోననత మహాబరహైెకప్ీఠంబు సం
సత వనీయం బగు భూతియున్ విజయమున్ సౌఖ్ాంబు సంతోష్మున్
భువనశేణ
ే ిక్త నిచిి ద్ెైతయాని తప్సూిరవతన్ నివారవంచి యో
భువనాధ్ీశిర! క్ావవే భువనముల్ ప్ూరణప్స
ర ాదంబునన్.

7-5-బరహెవరముల్లచుిటా
7-80-వచనము

అని ద్ేవతలు విననవించిన సియంభూతయండును భగవంతయండును నెైన
నలుమొగంబులపో ర డ భృగుదక్ాదులతోడ మందరప్రితంబునకు వచిి యందు
నియమయుకుతండును, బిప్ీలక్ావృత మ్ేద్ో మాంసచరెరకుతండును,

వల్లెకతృణవేణు ప్రవచినునండును, మహాతప్ుఃప్భ
ర ావ సంప్నునండును నెై
నీరంధర నిబిడ నీరద నికర నివిష్ి నీరజబంధుండునుం బో లె నివస్ంచి యునన
నిరఝరారాతిం జూచి వెఱాఁగుప్డ నగుచు నిటాి నియి.

7-81-మతత క్ోక్తలము

ఓ! సురారవకులేందర! నీ క్తయ
ే
నుగేమ్మైన తప్ంబు మున్

చేస్ చూప్్నవారు లే; రవాఁకాఁ జరయువారును లేరు; నే

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

26

నీ సమాధ్వక్త మ్మచిితిన్ విను నీ యభీష్ి ము ల్లతయ
త నా
యాస మ్ేటాిక్త లెముె లెముె మహాతె! క్ోరుము క్ోరవకల్

7-82-శారూ
ద ల విక్రేడతము

దంశవారతములుం బిప్ీల్లకలు మ్ేదుః కేవా రకత ంబులన్
సంశీరణంబులు జరస్ ప్టాిితినాఁగ్ా శలాావశిష్యిండ వెై
వంశచిననతృణావళీయుత మహావల్లెకమం ద్వంద్వయ
ర
భరంశం బింతయు లేక నీకు నిలువం బారణంబు లెటాి ుండెనన?

7-83-ఉతిలమాల

ఉతయాకతన్ జలాననముల న లి క యిీ క్తయ
ే
నూఱుద్వవా సం
వతారముల్ శరీరమున వాయువులన్ నిలుప్ంగ వచుినే
యుతావమయిాాఁ జూచి మము నుగేతప్ంబున గ్ెల్లి తీవు నే
వతాలతన్ నినుం గద్వయ వచిితిాఁ గ్వరవక లెలి నిచెిదన్.

7-84-వచనము

అని ప్ల్లక్త వనమక్క్ాప్్ప్ీల్లక్ాభక్తం బెైన రక్ోవిభుని ద్ేహంబు మీాఁదం
గమండలు జలంబులు పో ర క్ంచిన నద్ాదనవేందురండు గమలాసనకరకమల
కమనీయ కనకమయ ద్వవాామోఘ కమండలు నిర్ త నిరెల నీరధ్ారా
బిందుసంద్ో హ సంస్కత సకలాంగుం డయి తప్ంబు చాల్లంచి సాందరక్రచకసంఘాత
సంఛాద్వత వామలూరుమధాంబు వెలువడ మహాప్రభావ బలసౌందరాతారుణా
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సహితయండును, వజరసంక్ాశ ద్ేహుండును, దప్త సువరుణండును నెై
నీరసేంధననికర నిర్ త వహినయునుంబో లె వెలుంగుచుం జనుద్ెంచి.

7-85-మతేత భ విక్రేడతము

ద్వవిజానీకవిరవధ్వ మొాక్ెకాఁ, గని వాగ్రదవీమనననేతకున్
సవిశేషో తావ సంవిధ్ాతకు, నమతాంతారతకున్, సతత పో
నివహాభీష్ి వరప్రద్ాతకు, జగనినరాెతకున్, ధ్ాతకున్,
వివిధపారణిలలాటా లేఖ్న మహావిద్ాాను సంధ్ాతకున్.

7-86-వచనము

ఇటాు
ి ద్ెైతేాశిరుండు ద్వవి నునన హంసవాహనునకు ధరణీతలంబున
దండప్రణామంబు లాచరవంచి సంతోష్బాష్ిసల్లలసంవరవధత ప్ులక్ాంకురుండెై
యంజల్ల జరస్ కంజాతగరుునిమీాఁద దృక్ి యిడ గద్ దసిరంబున నిటాి ని
వినుతించె.

7-87-సీస ప్దాము

కలాింతమున నంధక్ారసంవృత మ్మైన;
జగము నెవిాఁడు దన సంప్రక్ాశ
మున వెల్లగ్వంచుచు మూాఁడుభంగుల రజ;
సాతత వతమోగుణసహితయాఁ డగుచుాఁ
గల్లించు రక్ంచుాఁ గడప్టాాఁ బరహరవంచు;

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

28

నెవిాఁ డాదుాాఁడు సరిహేతయ వగుచు
శోషితయండెై సియంజోాతియిై యొకకటా;
విలస్లి ు నెవిాఁడు విభుత మ్మఱస్

7-87.1-ఆటావెలద్వ

సమయ మయిన మానసపారణబుద్ీధంద్వర
యములతోడ నెవిాఁ డలఘు మహిమ
నడరు నటాిి సచిిద్ానందమయునకు,
మహితభక్తత నే నమసకరవంతయ.

7-88-వచనము

ద్ేవా! నీవు ముఖ్ాపారణం బగుటాంజరస్ ప్రజాప్తివి; మననబుద్వధ చితేత ంద్వయ
ర ంబులకు
నధ్ీశిరుండవు; మహాభూతగణంబులకు నాధ్ారభూతయండవు; తరయిీతనువునం
గేతయవులు విసత రవంతయవు; సకల విదాలు నీ తనువులు; సరాిరథసాధకులకు
సాధనీయుండ; వాతెనిషాఠగరవష్ఠ యలకు ధ్ేాయంబగు నాతెవు; క్ాలమయుండవెై
జనులకు నాయురానశంబు జరయుదువు; జాఞనవిజాఞనమూరవత;
వాదాంతరహితయండ; వంతరాతెవు; మూాఁడు మూరుతలకు మూలంబగు
ప్రమాతెవు; జీవలోకంబునకు జీవాతెవు; సరింబును నీవ నీవుగ్ానిద్వ
లేశంబును లేదు; వాకుతండవు గ్ాక ప్రమాతెవెై ప్ురాణప్ురుష్యండవెై
యనంతయడవెైన నీవు పారణేంద్వయ
ర
మననబుద్వధ గుణంబుల నంగ్ీకరవంచి,
ప్రమ్ేకప్ద
్ఠ
విశేష్ంబున నిల్లచి, సూ
థ లశరీరంబునం జరస్ యింతయుం
బరప్ంచింతయవు; భగవంతయాఁడవెైన నీకు మొాక్ెకద" నని మఱియు నిటాి నియి.
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7-89-కంద ప్దాము

క్ోరవనవారలక్ోరుకలు
నేరుప్ుతో నిచిి మనుప్ నీ క్తయ
ే
ననుాల్
నేరరు కరుణాకర నేాఁ
గ్వరెద నీ విచెిద్ేనిాఁ గ్వరవక లభవా!

7-90-శారూ
ద ల విక్రేడతము

గ్ాల్లం, గుంషిని, నగ్వన, నంబువుల, నాక్ాశసథ ల్లన్, ద్వకుకలన్,
రరలన్, ఘసరములం, దముఃప్రభల, భూరవగ్ాేహ, రక్ో, మృగ
వాా ళీద్వతా, నరాద్వ జంతయ కలహవాాప్్త న్, సమసాతసత ి శ

సాతాళన్, మృతయావులేని జీవనము లోక్ాధ్ీశ! యిప్్ింప్వే.

7-91-వచనము

అని మఱియు రణంబులందుాఁ దన క్ెదురులేని శౌరాంబును, లోకపాలుర
నతికేమించు మహిమయును, భువనతరయజయంబును, హిరణాకశిప్ుండు
గ్వరవన నతని తప్ంబునకు సంతోక్ంచి దురి భం బయిన వరంబు లనినయు నిచిి
కరుణించి విరవంచి యిటాి నియి.

7-92-శారూ
ద ల విక్రేడతము

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

30

అనాన! కశాప్ప్ుతర! దురి భము ల్ల యరథంబు లెవాిరవక్తన్;
మునెనవాిరలుాఁ గ్వర రీ వరములన్; మోద్వంచితిన్ నీ యిడన్
ననునం గ్వరవన వెలి నిచిితిాఁ బరవీణతింబుతో బుద్వధ సం
ప్ననతింబున నుండు మీ సుమతివెై భద్ెక
ైి శీలుండవెై.

7-93-వచనము

అని యిటాి మోఘంబు లయిన వరంబు ల్లచిి ద్వతినందనుచేతం బూజితయండెై
యరవిందసంభవుండు బృంద్ారకసంద్ో హ వందామానుం డగుచు
నిజమంద్వరంబునకుం జనియి; ఇవిిధముెన నిల్లంపారాతి వరప్రంప్రలు
సంపాద్వంచుక్ొని.

7-94-కంద ప్దాము

సో దరుాఁ జంప్్న ప్గ క్ెై
యాదర మించుకయు లేక యసురరందురాఁడు కం
జోదరుప్ై వెైరము దు
రాెదరతయం డగుచుాఁ జరస మనుజాధ్ీశా!

7-95-సీస ప్దాము

ఒకనాాఁడు గంధరియూధంబుాఁ బరవమారుి;
ద్వవిజుల న కనాాఁడు ద్ెరలాఁ ద్ో లు;
భుజగుల న కనాాఁడు భోగంబులకుాఁ బాప్ు;
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గేహముల న కనాాఁడు గటాిివెైచు;
న కనాాఁడు యక్షుల నుగేత దండంచు;
న కనాాఁడు విహగుల న డస్ప్టాుి;
న కనాాఁడు స్దధ ుల ననడంచి బంధ్వంచు;
మనుజుల న కనాాఁడు మద మడంచు;

7-95.1-తేటాగ్ీతి

గడమి న కనాాఁడు క్తననర ఖ్చర సాధా
చారణప్ేరత భూతప్్శాచ వనా
సతత వ విధ్ాాధరాదుల సంహరవంచు
ద్వతితనూజుండు దుసాహతేజుాఁ డగుచు.

7-96-కంద ప్దాము

అటాి ళ్ితోడాఁ గ్వటాలాఁ
గటాి లుకం గూలాఁ ద్ోర చి కేవాాదులతోాఁ
జుటాుి విడస్ ద్వక్ాిలుర
ప్టాి ణములు గ్ొనియి; నతాఁడు బలమున నధ్వపా!

7-97-కంద ప్దాము

కృశలెై సంపారప్్త దు
రదశలెై సరింకషో గే ద్ెైతేయాజాఞ
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వశలెై నిశలును ద్వవములు
ద్వశ లెలిను గటాుిబడయి ద్ీనత ననఘా!

7-98-వచనము

మఱియు నద్ాదనవేందురండు విదురమ సో పానంబులును, మరకత
మణిమయప్రద్ేశంబులును, వెైడూరారతనసత ంభ సముదయంబులును,
జంద్వక్
ర ాసనినభ సుటాికసంఘటాిత కుడాంబులును, ప్దెరాగప్ీఠ కనక కవాటా
గ్రహళీ విటాంక వాతాయనంబులును, విలంబమాన ముక్ాతఫల ద్ామవితానశోషిత
ధవళ్ ప్రాంకంబులును, వివిధ చితర విమానంబులును, నిరంతర
సురషికుసుమఫలభరవత పాదప్మహో ద్ాానంబులును,
హేమారవిందసౌగంధ్వకబంధుర సరవవరంబులును, రమణీయ రతన
ప్రసాదవిశేష్ంబులును మననహరప్రవమళ్ శీతల మందమారుతంబులును,
మృదుమధురనినద క్రరక్ోక్తలకుల క్ోలాహలంబును గల్లగ్వ విశికరెనిరవెతంబెై
తెల
ైి ోకారాజాలక్రె శోషితంబెన
ై మహేందర భవనంబు చొచిి.

7-99-మతేత భ విక్రేడతము

ద్వతిప్ుతయరండు జగతత యి
ి ైకవిభుాఁడెై ద్ేవేందరస్ంహాస నన

దధ తయాఁడెై యుండ హరాచుాతాంబుజభవుల్ దప్్ించి భీతిన్ సమా
గతయలెై తక్తకన యక్ష క్తననర మరుద్ ంధరి స్ద్ధ ాదు లా
నతయలెై క్ానుక ల్లచిి క్ొలుత రతనిన్ నానా ప్రక్ారంబులన్.
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7-100-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ఏ ద్వక్ాిలురాఁ జూచి నేాఁ డలుగునన యిే ద్ేవు బంధ్వంచునన
యిే ద్వగ్ాుగముమీాఁద ద్ాడ చనునన యిే పారణులం జంప్ునన
యిీ ద్ెైతేాశిరుాఁ డంచు న ండొ రులు ద్ా రవంద్ారదు లాసాతన భూ
వేద్న్
వ మ్మలిన నిక్తక చూతయరు భయావిరూుత రవమాంచు లెై.

7-101-సీస ప్దాము

క్ోలాహలము మాని క్ొలువుాఁడర సురలార! ;
తలాఁగ్వ ద్ీవింప్ుాఁడర తప్సులార!
ఫణు లెతతకుాఁడు నిక్తక ప్ననగ్రందరములార! ;
ప్రణతయలెై చనుాఁడ ద్వక్ాిలులార!
గ్ానంబు చేయుాఁడర గంధరివరులార! ;
సందడాఁ బడకుాఁడర సాధుాలార!
యాడుాఁడర నృతాంబు లప్ారవజనులార! ;
చేరవక మొాకుకాఁడర స్దధ ులార!

7-101.1-తేటాగ్ీతి

శుదధ కరూిర వాస్త సురషిమధుర
భవా నూతన మ్మైరరయపాన జనిత
సుఖ్విల్లనత నమరారవ స క్తకనాాఁడు
శాంతి లేదండుర నిచిలుాఁ జారు లధ్వప్!
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7-102-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ల్లలోద్ాాన లతా నివాసములలో ల్లలావతీయుకుతాఁడెై
హాలాపానవివరధమాన మదలోలావృతత తామాాక్షుాఁడెై
క్రళం ద్ేలాఁగ నేనుాఁ దుంబురుాఁడు సంగ్ీతప్రసంగంబులన్
వాలాయంబుాఁ గరంగాఁ జరయుదుము ద్ేవద్ేిక్ నురీిశిరా!

7-103-కంద ప్దాము

యాగములు బుధులు ధరణీ
భాగములం జరయుచుండాఁ బఱతెంచి హవి
రాుగములు ద్ాన క్ెైక్ొనుాఁ
జాగ్వంప్ాఁడు ద్ెైతయాాఁ డమరసంఘంబునకున్.

7-104-సీస ప్దాము

సకల మహాద్ీిప్ సహిత విశింభరా;
సథ ల్లని దుననక ప్ండు ససాచయము;
క్ామధ్ేనాిదుల కరణి నరుధలు గ్వరు;
క్ోరుకలు గగనంబు గురవయుచుండు;
వననిధు లేడును వాహినీసంద్ో హ;
ములును వీచుల రతనములు వహించు;
నురీిరుహంబులు న కకక్ాలంబున;
నఖిలరుత గుణముల నతిశయిలుి;
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7-104.1-తేటాగ్ీతి

నంబుసంప్ూరవతద్ోర ణులగుచు న ప్ుిాఁ
బరితంబులు; సరిద్వక్ాిల వివిధ
గుణము లెలిను తానె క్ెైక్ొనుచు ద్ెైతా
విభుాఁడు తెల
ైి ోకారాజాసంవృద్వధ నుండ.

7-105-వచనము

ఇటాు
ి సకల ద్వకుకలు నిరవాంచి లోక్ెైకనాయకుండెై తన యిచాిప్రక్ారంబున
నింద్వయ
ర సుఖ్ంబు లనుభవించుచుాఁ దనియక శాసత మ
ి ార్ ంబు నతికేమించి విరవంచి

వరజనిత దురాిరగరాితిరరకంబున సుప్రాిరాతి యిైశిరావంతయండెై ప్దద క్ాలంబు
రాజాంబు జరయునెడ.

7-106-ఉతిలమాల

ఎననాఁడు మాకు ద్వకుక గల, ద్ెననాఁడు ద్ెైతయానిబాధ మాను, మ్ే
మ్మననాఁడు వృద్వధాఁ బొ ందాఁ గల, మ్మవిరు రక్షకు లంచు ద్ేవతా
క్తననర స్దధ సాధా ముని ఖ్రచరనాయకు లాశేయించి రా
ప్ననగతలుి భూరవభవబంధవిమోచనుాఁ బదెలోచనున్.

7-107-వచనము
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ఇటాు
ి ద్ానవేందురని యుగేదండంబునకు వెఱచి యననాశరణుాలెై రహసాంబున
నందఱుం గూడక్ొని.

7-108-ఉతిలమాల

ఎకకడ నుననవాాఁడు జగద్ీశిరుాఁ డాతెమయుండు మాధవుం
డెకకడ క్రాఁగ్ె శాంతయలు మునీశులు బిక్షులు రారు కేమెఱన్
ద్వకుకల నెలి నెకుకడు తయద్వం జొర ద్వకకగు నటాిి ద్వకుకక్ెై
మొాక్ెకద మ్ేము హసత యుగముల్ ముకుళంచి మద్ీయరక్షకున్.

7-109-వచనము

అని మఱియు నాహారాదులు మాని చితత ంబులు ప్రాయతత ంబులు గ్ానీక
సమాహితబుదుధలెై భగవంతయాఁడును మహాప్ురుష్యండును మహాతయెండును
విశుదధ జఞ ానానందమయుండును నెైన హృకీక్రశు నకు నమసకరవంచుచునన
యిడ, మ్ేఘరవసమాన గంభీర నినదంబున ద్వశలు మోాయించుచు సాధులకు
నభయంబు గ్ావించుచు దృశామానుండు గ్ాక ప్రమ్ేశిరుండెైన హరవ
యిటాి నియి.

7-110-మతేత భ విక్రేడతము

భయముం జెందకుాఁ డయా! నిరారవరుల్! భదరంబు మీ కయిాడున్
జయమున్ లాభము భూతసంతతిక్త మతాందరశనపారప్్త న
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వాయమ్మై చేరు; నెఱుంగుదున్ ద్వతిసుతవాాపారభాషా విప్
రాయముల్; క్ాలము గూడాఁ జంప్దాఁ జనుం డంద్ాాఁక మీ తోరవలన్.

7-111-ఆటావెలద్వ

శుదధ సాధు లందు, సుర లందు, శుేతయ లందు,
గ్వవు లందు, విప్రక్ోటాి యందు,
ధరెప్దవి యందుాఁ దగ్వల్ల నా యందు వాాఁ
డెననాఁ డలుగు నాాఁడె హింస న ందు.

7-112-కంద ప్దాము

కననక్ొడుకు శమదమ సం
ప్నునాఁడు నిరెైిరుాఁ డనక ప్రహాిదుని వాాఁ
డెననాఁడు రవష్ంబున నా
ప్ననత న ంద్వంచు నాాఁడె ప్టాిి వధ్వంతయన్.

7-113-శారూ
ద ల విక్రేడతము

వేధ్ో దతత వరప్రసాద గరవమన్ వీాఁ డంతవాాఁడెై మిమున్
బాధంబెటాి ుచు నుననవాాఁ డని మద్వన్ భావింతయ, భావించి నే
సాధ్వంప్ం దఱిగ్ాదు; క్ావునాఁ గడున్ సైరవంచితిన్, మీాఁదటాన్
సాధ్వంతయన్ సురలార! నేాఁడు చనుాఁడా శంక్తంప్ మీ క్రటాిక్తన్.
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7-114-వచనము

అని యిటాు
ి దనుజమరదనుండు నిరరదశించిన నిల్లంప్ులు గుంప్ులుగ్ొని మొాక్తక
రకకసుండు మాగ్ ుటా నికకం బని తమతమ ద్వకుకలకుం జనిరవ; హిరణాకశిప్ునకు
విచితరచరవతయరలు నలువురు ప్ుతయర లుదువించిరవ; అందు.

7-6-ప్రహాిద చరవతరము
7-115-సీస ప్దాము

తన యందు నఖిల భూతము లందు న కభంగ్వ;
సమహితతింబున జరుగువాాఁడు;
ప్దద లాఁ బొ డగనన భృతయానిక్ెైవడాఁ;
జరరవ నమసకృతయల్ చేయువాాఁడు;
కనునద్ో యిక్త ననాక్ాంత లడి ం బెైన;
మాతృభావము జరస్ మరలువాాఁడు;
తల్లి దండురల భంగ్వ ధరెవతాలతను;
ద్ీనులాఁ గ్ావాఁ జింతించువాాఁడు;

7-115.1-తేటాగ్ీతి

సఖ్ుల యిడ సో దరస్థతి జరుప్ువాాఁడు;
ద్ెైవతము లంచు గురువులాఁ దలాఁచువాాఁడు
ల్లల లందును బొ ంకులు లేనివాాఁడు;
లల్లతమరాాదుాఁ డెైన ప్రహాిదుాఁ డధ్వప్!
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7-116-వచనము

మఱియును.

7-117-సీస ప్దాము

ఆక్ార జనె విద్ాారథ వరవష్ఠ యాఁడె;ై
గరిసంసత ంభ సంగతయాఁడు గ్ాాఁడు
వివిధ మహానేక విష్య సంప్నునాఁడెై;
ప్ంచేంద్వయ
ర ములచేాఁ బటాుిబడాఁడు
భవా వయోబల పారభవోప్ేతయాఁడెై;
క్ామరవషాదులాఁ గేందుక్ొనాఁడు
క్ామినీ ప్రముఖ్ భోగము లెనిన గల్లగ్వన;
వాసన సంసక్తత నావంకాఁ బో ాఁడు

7-117.1-ఆటావెలద్వ

విశిమందుాఁ గనన వినన యరథము లందు
వసుతదృక్ిాఁ జరస్ వాంఛ యిడాఁడు
ధరణినాథ! ద్ెైతాతనయుండు హరవప్ర
తంతయరాఁ డెై హతానాతంతయరాఁ డగుచు.

7-118-ఆటావెలద్వ
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సదు
్ ణంబు లెలి సంఘంబు లెై వచిి
యసురరాజతనయ నందు నిల్లచి
పాస్ చనవు విష్య
ణ ాఁ బాయని విధమున
నేాఁడుాఁ దగ్వల్ల యుండు నిరెలాతె!

7-119-మతేత భ విక్రేడతము

ప్గవారెైన సురరందురలున్ సభలలోాఁ బరహాిదసంక్ాశులన్
సుగుణోప్ేతయల నెందు నే మ్మఱుాఁగ మంచున్ వృతత బంధంబులం
బొ గడం జొతయ
త రు సతకవీందురల క్తయ
ే న్ భూనాథ! మీబో ాఁటాి స
దుగవదుకుతలు ద్ెైతారాజతనయుం బాటాించి క్రరత ంవ ప్రర?

7-120-కంద ప్దాము

గుణనిధ్వ యగు ప్రహాిదుని
గుణము లనేకములు గలవు గురుక్ాలమునన్
గణుతింప్ నశకాంబులు
ఫణిప్తిక్త బృహసితిక్తని భాషాప్తిక్తన్.

7-121-వచనము

ఇటాు
ి సదు
్ ణగరవష్ఠ యం డయిన ప్రహాిదుండు భగవంతయం డయిన వాసుద్ేవుని
యందు సహజ సంవరధమాన నిరంతర ధ్ాానరతయండెై.
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7-122-సీస ప్దాము

శీేవలి భుాఁడు దనునాఁ జరరవన యటా్ి న,
ల ;
జెల్లక్ాండర నెవిరవాఁ జరర మఱచు;
నసురారవ దన మోాల నాడన యటా్ి న,
ల ;
నసురబాలురతోడ నాడ మఱచు;
భకత వతాలుాఁడు సంభాక్ంచినటా్ి న,
ల ;
బరభాష్లకు మాఱుప్లుక మఱచు;
సురవందుాాఁ దనలోనాఁ జూచినయటా్ి నాఁ,
ల
;
జొక్తక సమసత ంబుాఁ జూడ మఱచు;

7-122.1-తేటాగ్ీతి

హరవప్ద్ాంభోజయుగ చింతనామృతమున
నంతరంగంబు నిండనటా్ి న,
ల నతాఁడు
నితా ప్రవప్ూరుణాఁ డగుచు ననినయును మఱచి
జడత లేకయు నుండును జడుని భంగ్వ.

7-123-శారూ
ద ల విక్రేడతము

పానీయంబులు ద్ారవుచుం గుడుచుచున్ భాక్ంచుచున్ హాసల్ల
లానిద్ారదులు చేయుచుం ద్వరుగుచున్ లక్ంచుచున్ సంతత
శీేనారాయణపాదప్దెయుగళీచింతామృతాసాిద సం
ధ్ానుండెై మఱచెన్ సురారవసుతయాఁ డే తద్విశిమున్ భూవరా!
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7-124-సీస ప్దాము

వెైకుంఠచింతావివరవాత చేష్ి యాఁ డెై;
యొకకాఁడు నేడుచు న కకచవటా;
నశాేంత హరవభావనారూఢచితయ
త ాఁ డెై;
యుదధ తయాఁ డెై పాడు న కకచవటా;
విష్య
ణ ాఁడంతియ క్ాని వేఱొ ండు లేదని;
యొతిత ల్ల నగుచుండు న కకచవటా;
నళనాక్షుాఁ డను నిధ్ానముాఁ గంటాి నే నని;
యుబిబ గంతయలువెైచు న కకచవటాాఁ;

7-124.1-ఆటావెలద్వ

బలుకు న కకచవటాాఁ బరమ్ేశుాఁ గ్రశవుాఁ
బరణయహరి జనిత బాష్ిసల్లల
మిళతప్ులకుాఁ డెై నిమీల్లతనేతయరాఁ డెై
యొకకచవటా నిల్లచి యూరకుండు.

7-125-వచనము

ఇటాు
ి ప్ూరిజనె ప్రమభాగవత సంసర్ సమాగతం బెైన ముకుంద చరణారవింద
సేవాతిరరకంబున నఖ్రి నిరాిణభావంబున విసత రవంచుచు నప్ిటాప్ిటాిక్త దురాన
సంసర్ నిమితత ంబునం దన చితత ం బనాాయతత ంబుగ్ానీక నిజాయతత ంబు
చేయుచునప్రమతయ
త ండును, సంసార నివృతయ
త ండును, బుధజనవిధ్ేయుండును,
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మహాభాగధ్ేయుండును, సుగుణమణిగణగరవష్ఠ యండును,
ప్రమభాగవతశేష్
ే ఠ యండును, కరెబంధలతాలవితయరండును, ప్వితయరండును నెైన
ప్ుతయరని యందు విరవధ్వంచి సురవిరవధ్వ యనుకంప్లేక చంప్ం బంప్" నని
ప్ల్లక్తన నారదునకు ధరెజుం డటాి నియి.

7-126-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ప్ుతయరల్ నేరవిన నేరకునన జనకుల్ పో క్ంతయ రెలిప్ుిడున్
మితరతతవంబున బుద్వధ చెప్్ి దురవతోనేెష్ంబు వారవంతయ రర
శతయరతింబుాఁ దలంప్ రెటాి యిడ నా సౌజనారతానకరుం
బుతయరన్ లోకప్వితయరాఁ దండర నెగులుంబొ ంద్వంప్ నెటాి ోరెినన.

7-127-ఉతిలమాల

బాలుాఁ బరభావిశాలు హరవపాదప్యోరుహచింతనక్తయ
ే ా
లోలుాఁ గృపాళ్ు సాధుగురులోకప్ద్ానతఫాలు నిరెల
శీేలు సమసత సభానుతశీలు విఖ్ండతమోహవల్లి క్ా
జాలు న ద్ేల? తండర వడాఁ జంప్ాఁగాఁ బంప్ మునీందర! చెప్ివే.

7-128-వచనము

అనిన నారదుం డటాి నియి.
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7-129-శారూ
ద ల విక్రేడతము

లభాం బెైన సురాధ్వరాజప్దమున్ లక్ంప్ాఁ డశాేంతమున్
సభాతింబున నుననవాాఁ డబలుాఁడెై జాడాంబుతో వీాఁడు వి
ద్ాాభాాసంబునాఁ గ్ాని తీవరమతి గ్ాాఁ డంచున్ విచారవంచి ద్ెై
తేాభుాం డొ కక ద్వనంబునం బిరయసుతయన్ వీక్ంచి సో తకంఠుాఁడెై.

7-130-కంద ప్దాము

చదువనివాాఁ డజుఞ ం డగు
జద్వవిన సదసద్వివేక చతయరత గలుగుం
జదువాఁగ వలయును జనులకుాఁ
జద్వవించెద నారుాలొదధ ాఁ జదువుము తండర!ర

7-131-వచనము

అని ప్ల్లక్త యసురలోకప్ురవహితయండును భగవంతయండును నయిన
శుక్ాేచారుాక్ొడుకులాఁ బరచండవితరుకలాఁ జండామారుకల రావించి సతకరవంచి
యిటాి నియి.

7-132-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అంధప్రక్య
తే
నుననవాాఁడు, ప్లుకండసెత్రతాప్క్తయ
ే ా
గంధం బించుక లేదు, మీరు గురువుల్ క్ారుణాచితయ
త ల్ మనన
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బంధుల్ మానుాలు మాకుాఁ బెదదలు, మముంబాటాించి యిీబాలకున్
గేంథంబుల్ చద్వవించి నీతికుశలుం గ్ావించి రక్ంప్రర.

7-133-వచనము

అని ప్ల్లక్త వారలకుాఁ బరహాిదు నప్ిగ్వంచి తోడొ కని ప ం డనిన వారును
దనుజరాజకుమారునిం గ్ొనిపో యి యతనిక్త సవయసుకలగు సహశోేతల
నసురకుమారులం గ్ొందఱం గూరవి.

7-134-ఉతిలమాల

అంచితభక్తతతోడ దనుజాధ్వప్ు గ్రహసమీప్ముం బరవే
శించి సురారవరాజసుతయాఁ జరక్ొని శుకేకుమారకుల్ ప్ఠవం
ప్్ంచిరవ పాఠయోగాములు ప్కుకలు శాసత మ
ి ు లా కుమారుాఁ డా
ల్లంచి ప్ఠవంచె ననినయుాఁ జల్లంప్ని వెైష్ణవభక్తతప్ూరుణాఁడెై.

7-135-కంద ప్దాము

ఏ ప్గ్వద్వ వారు చెప్్ిన
నా ప్గ్వద్వం జదువుాఁగ్ాని యటాిిటాిని యా
క్రప్ం్ ప్ాఁడు తా ననినయు
రూప్్ంచిన మిథా లని నిరూఢమనీష్న్.
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7-136-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అంతం గ్ొనినద్వనంబు లేగ్వన సురరంద్ారరాతి శంక్ానిిత
సాింతయండెై నిజనందనున్ గురువు లే జాడం బఠవంప్్ంచిరవ
భారంతయం డేమి ప్ఠవంచెనన ప్్ల్లచి సంభాక్ంచి విద్ాాప్రవ
శాేంతిం జూచెదాఁ గ్ాక నేాఁ డని మహాసౌధ్ాంతరాసీనుాఁడెై.

7-137-ఉతిలమాల

మోదముతోడ ద్ెైతాకులముఖ్ుాడు రమెని చీరాఁ బంచె బర
హాిదకుమారకున్ భవమహారణవతారకుాఁ గ్ామ రవష్ లో
భాద్వ విరవధ్వవర్ ప్రవహారకుాఁ గ్రశవచింతనామృతా
సాిద కఠవరకుం గలుష్జాల మహో గేవనీకుఠారకున్.

7-138-వచనము

ఇటాు
ి చారులచేత నాహూయమానుం డెై ప్రహాిదుండు చనుద్ెంచిన.

7-139-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ఉతాాహప్రభుమంతరశక్తతయుతమ్ే యుద్ో ాగ? మారూఢ సం
వితాంప్నునాఁడ వెైతివే? చద్వవితే వేదంబులున్ శాసత మ
ి ుల్?
వతాా రమెని చేరాఁ జీరవ క్ొడుకున్ వాతాలాసంప్ూరుణాఁ డెై

యుతాంగ్ాగేముాఁ జరరవి ద్ానవవిభుం డుతకంఠ ద్ీప్్ంప్గన్.
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7-140-కంద ప్దాము

అనుద్వన సంతోష్ణములు,
జనితశేమతాప్దుుఃఖ్ సంశోష్ణముల్,
తనయుల సంభాష్ణములు,
జనకులకుం గరణయుగళ్ సదూుష్ణముల్.

7-141-వచనము

అని మఱియుాఁ "బుతార నీ క్ెయాద్వ భదరంబెై యుననద్వ; చెప్ుి" మనినాఁ
గననతండక్
ర తాఁ బిరయనందనుం డటాి నియి.

7-142-ఉతిలమాల

ఎలి శరీరధ్ారులకు నిలి ను చీాఁకటాినూతిలోప్లం
ద్ెళ్
ర ిక మీరు నే మను మతిభరమణంబున షినున లెై ప్రవ
రవతలిక సరిముననతని ద్వవాకళీమయ మంచు విష్య
ణ నం
దులి ముాఁ జరరవి తా రడవి నుండుటా మ్ేలు నిశాచరాగేణీ!

7-143-వచనము

అని కుమారకుం డాడన ప్రతిప్క్ానురూప్ంబు లయిన సలాిప్ంబులు విని
ద్ానవేందురండు నగుచు నిటాి నియి.
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7-144-కంద ప్దాము

ఎటాాిడన నటాాిడుదు

రవటాి టాిని ప్లుక నెఱుాఁగ రవతరుల శిశువుల్
దటాిించి యివి రరమని
ప్టాిించిరొ బాలకునకుాఁ బరప్క్షంబుల్

7-145-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నాకుం జూడాఁగాఁ జోదా మయిాడాఁ గద్ా నా తండ!ర యిీ బుద్వధ ద్ా
నీకున్ లోప్లాఁ ద్ో ాఁచెనన? ప్రులు దురీనతయల్ ప్ఠవంప్్ంచిరవ?
యిేక్ాంతంబున భార్ వుల్ ప్ల్లక్తరవ? యిీ ద్ానవశేణ
ే ిక్తన్
వెైకుంఠుండు గృతాప్రాధుాఁ డతనిన్ వరవణంప్ నీ క్రటాిక్తన్?

7-146-మతేత భ విక్రేడతము

సురలం ద్ో లుటాయో, సురాధ్వప్తయలన్ సురక్తకంచుటాో, స్దధ ులం
బరవవేధ్వంచుటాయో, మునిప్రవరులన్ బాధ్వంచుటాో, యక్ష క్త
ననర గంధరి విహంగ నాగప్తయలన్ నాశంబు న ంద్వంచుటాో,
హరవ యంచున్ గ్వరవయంచు నేల చెడ మోహాంధుండవెై ప్ుతరక్ా!

7-147-వచనము

48

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

49

అనినాఁ దండమ
ర ాటాలకుాఁ బురవహితయ నిరీక్షంచి ప్రహాిదుం డటాి నియి
"మోహనిరూెలనంబుజరస్ యివినియందుాఁ దతిరులయిన యిఱుకగల
ప్ురుష్యలకుం బరులు ద్ా మనియిడు మాయాకృతం బయిన యసద్ా్ాహాంబగు
భరదంబు గ్ానంబడ దటాిి ప్రమ్ేశిరునకు నమసకరవంచెద.

7-148-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అజుఞ ల్ క్ొందఱు నేము ద్ా మనుచు మాయం జెంద్వ సరాితెకుం
బరజఞ ాలభుా దురనియకేమణునిన్ భాక్ంప్ాఁగ్ా నేర రా
జిజాఞసాప్థమందు మూఢులు గద్ా చింతింప్ బరహాెద్వ వే
దజుఞ ల్ తతిరమాతయె విష్య
ణ నితరుల్ దరవశంప్ాఁగ్ా నేరత ురర?

7-149-తేటాగ్ీతి

ఇను మయసాకంతసనినధ్వ నెటాి ు భారంత
మగు హృకీక్రశు సనినధ్వ నా విధమునాఁ
గరాఁగుచుననద్వ ద్ెైవయోగమునాఁ జరస్
బారహెణోతత మ! చితత ంబు భారంత మగుచు.

7-150-సీస ప్దాము

మంద్ారమకరందమాధురామునాఁ ద్ేలు;
మధుప్ంబు బో వునే మదనములకు?
నిరెల మంద్ాక్తనీవీచికలాఁ దూాఁగు;
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రాయంచ జనునె తరంగ్వణులకు?
లల్లత రసాలప్లి వ ఖ్ాద్వయిై చొకుక;
క్ోయిల చేరునే కుటాజములకుాఁ?
బూరరణందుచంద్వక్
ర ా సుురవతచక్ోరక;
మరుగునే సాందరనీహారములకు?

7-150.1-తేటాగ్ీతి

నంబుజోదర ద్వవాపాద్ారవింద
చింతనామృతపానవిశేష్మతత
చితత మ్ేరీతి నితరంబుాఁ జరరనేరుి?
వినుతగుణశీల! మాటాలు వేయునేల?

7-151-వచనము

అనిన విని రవక్ంచి రాజసేవకుండెైన ప్ురవహితయండు ప్రహాిదుం జూచి తిరసకరవంచి
యిటాి నియి.

7-152-ఉతిలమాల

ప్ంచశరదియసుకాఁడవు బాలుాఁ డవించుక గ్ాని లేవు భా
క్ంచెదు తరకవాకాములు, చెప్్ిన శాసత మ
ి ులోని యరథ మొ

క్తకంచుక యిైనాఁ జెప్ి వసురరందురని ముందటా, మాకు న ాఁదలల్
వంచుక్ొనంగాఁ జరస్తివి వెర
ై వవిభూష్ణ! వంశదూష్ణా!
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7-153-చంప్కమాల

తనయుాఁడు గ్ాాఁడు శాతరవుాఁడు ద్ానవభరత కు వీాఁడు ద్ెైతా చం
దనవనమందుాఁ గంటాకయుతక్తిజాతము భంగ్వాఁ బుటాిినాాఁ
డనవరతంబు రాక్షసకులాంతకుాఁ బరసత ుతి చేయుచుండు, దం
డనమునాఁ గ్ాని శిక్షలకు డాయాఁడు ప్టాుిాఁడు క్ొటాుిాఁ డుదధ తిన్.

7-154-కంద ప్దాము

ఈ పాప్నిాఁ జద్వవింతయము
నీ పాదము లాన యింక నిప్ుణతతోడం
గ్వప్్ంతయము దండంతయము
క్ోప్్ంప్కు మయా దనుజకుంజర! వింటాే.

7-155-వచనము

అని మఱియు నారాచపాప్నిక్త వివిధ్ో పాయంబులం బురవహితయండు
వెఱప్ుాఁజూప్ుచు రాజసనినధ్వం బాప్్ తోడక్ొనిపో యి యిేక్ాంతంబున.

7-156-కంద ప్దాము

భార్ వనందనుాఁ డతనిక్త
మార్ ము చెడకుండాఁ బెకుక మాఱులు నిచిల్
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వర్ తిరతయము చెప్ి న
నర్ ళ్ మగు మతివిశేష్మమర నరరంద్ార!

7-157-వచనము

మఱియు గురుండు శిష్యానకు సామద్ానభరదదండో పాయంబు లనినయు
నెఱింగ్వంచి నీతిక్ోవిదుండయిా నని నమిె నిశియించి తల్లి క్త నెఱింగ్వంచి తల్లి చేత
నలంకృతయం డయిన కులద్ీప్కు నవలోక్తంచి.

7-158-ఉతిలమాల

తిరప్ికు మనన మా మతము, ద్ీరమ
ా ులెైన తిరవర్ పాఠముల్
దప్ికు మనన, నేాఁడు మన ద్ెైతావరరణుాని మోాల నేము మున్
చెప్్ినరీతి గ్ాని మఱి చెప్ికు మనన విరవధ్వశాసత మ
ి ుల్,
విప్ికుమనన దుష్ి మగు విష్య
ణ చరవతక
ర థారథజాలముల్.

7-159-వచనము

అని బుజా గ్వంచి ద్ానవేశిరుని సనినధ్వక్తం ద్ో డతెచిిన.

7-160-సీస ప్దాము

అడుగడు్నకు మాధవానుచింతనసుధ్ా;
మాధురామున మ్ేను మఱచువాని;
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నంభోజగరాుదు లభాస్ంప్ాఁగ లేని;
హరవభక్తతప్ుంభావ మ్మైనవాని;
మాతృగరుముజొచిి మననద్వ మొదలుగ్ాాఁ;
జితత మచుాతయమీాఁదాఁ జరరుివాని;
నంక్తంచి తనలోన నఖిలప్రప్ంచంబు;
శీేవిష్య
ణ మయ మని చెలాఁగువాని;

7-160.1-తేటాగ్ీతి

వినయక్ారుణాబుద్వధవివేకలక్ష
ణాద్వగుణముల క్ాటాప్టాి యినవాని;
శిష్యా బుధలోకసంభావుాాఁ జీరవ గురుాఁడు
ముందఱిక్త ద్ొర బిబ తండక్
ర త మొాకుక మనుచు.

7-161-కంద ప్దాము

శిక్ంచితి మనాము లగు
ప్క్షంబులు మాని నీతిపారగుాఁ డయిాన్
రక్ోవంశాధ్ీశిర!
వీక్ంప్ుము; నీ కుమారు విద్ాాబలమున్.

7-162-వచనము
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అని ప్ల్లక్తన శుకేకుమారకు వచనంబు లాకరవణంచి ద్ానవేందురండు దనకు
దండప్రణామంబుచేస్ నిలుచునన క్ొడుకును ద్ీవించి బాహుదండంబులు చాచి
ద్వగ్నన్ డగ్ ఱం ద్వగ్వచి గ్ాఢాల్లంగనంబు చేస్ తన తొడలమీాఁద నిడుక్ొని చుంచు
దువిి చిబుకంబుాఁ బుడక్త చెక్తకల్ల ముదుదగ్ొని శిరంబు మూరొకని
ప్ేరమాతిరరకసంజనిత బాష్ి సల్లలబిందుసంద్ో హంబుల నతని వదనారవిందంబుాఁ
దడుప్ుచు మందమధురాలాప్ంబుల నిటాి నియి.

7-163-శారూ
ద ల విక్రేడతము

చవదాంబయిాడ నింతక్ాల మరవగ్ెన్ శోధ్వంచి యిేమ్ేమి సం
వేద్ాాంశంబులు చెప్్ిరవ? గురువు లేవెంటాం బఠవంప్్ంచిరవ?
విద్ాాసార మ్మఱుంగాఁ గ్వరెద భవద్విజాఞతశాసత ంి బులోాఁ

బదాం బొ కకటాి చెప్్ి సారథముగాఁ ద్ాతిరాంబు భాక్ంప్ుమా.

7-164-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నినునన్ మ్మచిరు నీతిపాఠమహిమన్ నీతోటాి ద్ెైతాారుకుల్
కనాన రనినయుాఁ జెప్ి నేరత ురు గద్ా గేంథారథముల్ దక్షులెై
యనాన! యిననాఁడు నీవు నీతివిదుాఁ డౌ దంచున్ మహావాంఛతో
నునానడన్ ననుాఁ గననతండర భవద్ీయోతకరిముం జూప్వే.

7-165-వచనము

అనినం గననతండక్
ర తాఁ బిరయనందనుం డయిన ప్రహాిదుం డటాి నియి.
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7-166-కంద ప్దాము

చద్వవించిరవ నను గురువులు
చద్వవితి ధరాెరథముఖ్ా శాసత ంి బులు నేాఁ
జద్వవినవి గలవు ప్కుకలు

చదువులలో మరె మ్మలిాఁ జద్వవితిాఁ దండర!ర

7-167-మతేత భ విక్రేడతము

తనుహృద్ాుష్లసఖ్ామున్ శేవణమున్ ద్ాసతిమున్ వందనా
రినముల్ సేవయు నాతెలో నెఱుకయున్ సంక్రరతనల్ చింతనం
బను నీ తొమిెద్వ భక్తతమార్ ముల సరాితయెన్ హరవన్ నమిె స
జా నుాఁడెై యుండుటా భదరమంచుాఁ దలతయన్ సతాంబు ద్ెైతోాతత మా!

7-168-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అంధ్ేందూదయముల్ మహాబధ్వరశంఖ్ారావముల్ మూకస
ద్ ంా థాఖ్ాాప్నముల్ నప్ుంసకవధూక్ాంక్షల్ కృతఘానవళీ
బంధుతింబులు భసెహవాములు లుబధ దవ
ర ాముల్ క్ోేడస
ద్ ంధంబుల్ హరవభక్తత వరవాతయల రవకతవారథసంసారముల్.

7-169-సీస ప్దాము
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కమలాక్షు నరవించు కరములు కరములు;
శీేనాథు వరవణంచు జిహి జిహి;
సురరక్షకునిాఁ జూచు చూడుకలు చూడుకలు;
శేష్శాయిక్త మొాకుక శిరము శిరము;
విష్య
ణ నాకరవణంచు వీనులు వీనులు;
మధువెైరవాఁ దవిల్లన మనము మనము;
భగవంతయ వలగ్ొను ప్దములు ప్దములు;
ప్ురుషో తత ముని మీాఁద్వ బుద్వధ బుద్వధ;

7-169.1-తేటాగ్ీతి

ద్ేవద్ేవుని చింతించు ద్వనము ద్వనము;
చకేహసుతనిాఁ బరకటాించు చదువు చదువు;
కుంషినీధవుాఁ జెప్ిడ గురుాఁడు గురుాఁడు;
తండ!ర హరవాఁ జరరు మనియిడ తండర తండ.ర

7-170-సీస ప్దాము

కంజాక్షునకుాఁ గ్ాని క్ాయంబు క్ాయమ్ే? ;
ప్వన గుంఫ్త చరెభస్త ి గ్ాక;

వెైకుంఠుాఁ బొ గడని వకత ుంబు వకత ుమ్ే? ;
ఢమఢమధినితోడ ఢకక గ్ాక;
హరవప్ూజనము లేని హసత ంబు హసత మ్ే? ;
తరుశాఖ్నిరవెత దరవి గ్ాక?

56

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

కమలేశుాఁ జూడని కనునలు కనునలే? ;
తనుకుడాజాలరంధరములు గ్ాక;

7-170.1-ఆటావెలద్వ

చక్తచి
ే ంత లేని జనెంబు జనెమ్ే?
తరళ్సల్లలబుదుబదంబు గ్ాక;
విష్య
ణ భక్తత లేని విబుధుండు విబుధుాఁడే?
పాదయుగముతోడ ప్శువు గ్ాక.

7-171-సీస ప్దాము

సంసారజీమూతసంఘంబు విచుినే? ;
చక్తద్
ే ాసాప్రభంజనము లేక;
తాప్తరయాభీలద్ావాగున లాఱునే? ;
విష్య
ణ సేవామృతవృక్ి లేక;
సరింకషాఘౌఘజలరాసు ల్లంకునే? ;
హరవమనీషాబడబాగ్వన లేక;
ఘనవిప్ద్ా్ఢాంధక్ారంబు లడగునే? ;
ప్ద్ాెక్షునుతిరవిప్రభలు లేక;

7-171.1-తేటాగ్ీతి
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నిరుప్మాప్ునరావృతిత నిష్కళ్ంక
ముక్తతనిధ్వాఁ గ్ానవచుినే? ముఖ్ామ్మైన
శార్గక్ోదండచింతనాంజనము లేక
తామరసగరుునకు నెైన ద్ానవేందర!

7-172-వచనము

అని యివిిధంబున వెఱప్ు మఱప్ు నెఱుంగక యులుకుచెడ ప్ల్లక్ెడు
క్ొడుకునుడువులు చెవులకు ములుకుల క్తయ
ే
న దవినాఁ గటాములదరాఁ
బెదవులం గఱచుచు నద్వరవప్డ గురుసుతయనిం గనుంగ్ొని "విమతకథనంబులు
గఱప్్నాాఁడ" వని ద్ానవేందురం డటాి నియి.

7-173-చంప్కమాల

ప్టాుతరనీతిశాసత చ
ి య పారగుాఁ జరసద నంచు బాలు నీ

వటాు గ్ొనిపో యి వానిక్త ననరుము లెైన విరవధ్వశాసత మ
ి ుల్

కుటాిలతాఁ జెప్్ినాాఁడవు భృగుప్రవరుండ వటాంచు నమిెతిన్
కటాకటా! బారహెణాకృతివి గ్ాక యథారథప్ు బారహెణుండవే?

7-174-కంద ప్దాము

ధరరెతరవరత నులును
దురెంతయరలు నెైన జనుల దురవతము లొందున్
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మరెములు గలాఁచి కలెష్
కరుెల రవగములు ప ందు క్ెవ
ై డ విపార!

7-175-వచనము

అనిన రాజునకుాఁ బురవహితయం డటాి నియి.

7-176-ఉతిలమాల

తప్ుిలు లేవు మావలన ద్ానవనాథ! విరవధ్వశాసత మ
ి ుల్

చెప్ిము కూ
ే రులెై ప్రులు చెప్ిరు మీ చరణంబులాన సు
మ్మెప్ుిడు మీ కుమారునకు నింతయు నెైజమనీష్ యివిరుం
జెప్ిడపాటాి గ్ాదు ప్రతిచింతాఁ దలంప్ుము నేరుిక్ెైవడన్.

7-177-కంద ప్దాము

మితయరలము ప్ురవహితయలము
పాతయరల మ్ే మద్వయుాఁ గ్ాక భార్ వులము నీ
ప్ుతయరని నిటాువలెాఁ జరయాఁగ
శతయరలమ్ే ద్ెైతాజలధ్వచందరమ! వింటాే.

7-178-వచనము

అనిన గురునందనుం గ్వప్్ంప్క ద్ెైతావలి భుండు గ్ొడుకు నవలోక్తంచి యిటాి నియి.
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7-179-కంద ప్దాము

ఒజా లు చెప్ిని యిీ మతి
మజాాతయాఁడవెైన నీకు మఱి యివిరవచే
నుజాాత మయిా బాలక!
తజా నులం బరరుక్ొనుము తగ నా మోాలన్.

7-180-వచనము

అనినాఁ దండక్
ర తాఁ బరహాిదుం డటాి నియి.

7-181-ఉతిలమాల

అచిప్ుాఁ జీకటాింబడ గృహవరతయలెై విష్యప్రవిష్యిలెై
చచుిచుాఁ బుటాుిచున్ మరలాఁ జరవితచరిణు లెైనవారవక్తం
జెచిరాఁ బుటాుినే ప్రులు చెప్్ిన నెైన నిజరచి నెైన నే
మిచిిన నెైనాఁ గ్ానలకు నేాఁగ్వన నెైన హరవప్బ
ర ో ధముల్.

7-182-ఉతిలమాల

క్ాననివాని నూాఁతగ్ొని క్ాననివాాఁడు విశిష్ి వసుతవుల్
గ్ానని భంగ్వాఁ గరెములు గ్ెక్
ై ొని క్ొందఱు కరెబదుధలెై
క్ానరు విష్య
ణ ాఁ, గ్ొంద ఱటాాఁ గందుాఁ రక్తంచన వెైష్ణవాంఘ్ిస
ా ం
సాథన రజోషిక్కత ు లగు సంహృతకరుెలు ద్ానవేశిరా!
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7-183-శారూ
ద ల విక్రేడతము

శోధ్వంప్ంబడె సరిశాసత మ
ి ులు రక్ోనాథ! వే యిేటాిక్తన్

గ్ాథల్ మాధవశేముకీతరణిసాంగతాంబునం గ్ాక దు
రరెధన్ ద్ాాఁటాాఁగ వచుినే సుతవధూమీననగవ
ే ాంఛామద
క్ోేధ్ో లోిల విశాల సంసృతిమహాఘోరామితాంభోనిధ్వన్.

7-184-వచనము

అని ప్ల్లక్తన క్ొడుకును ధ్వకకరవంచి మకుకవచేయక రకకసుల ఱ ాఁడు దన తొడలప్ై
నుండనీక గ్ొబుబన ద్వగద్ొర బిబ నిబబరంబగు క్ోప్ంబు ద్ీప్్ంప్ వేాఁడచూప్ుల మింటా
మంటా లెగయ మంతయరలం జూచి యిటాి నియి.

7-185-శారూ
ద ల విక్రేడతము

క్ోేడంబెై ప్్నతండాఁర జంప్ నని తాాఁ గ్వేధ్వంచి చితత ంబులో

వీడం జరయాఁడు బంటాుభంగ్వ హరవక్తన్ విద్ేిక్క్తన్ భకుతాఁడెై
యోడం డకకటా! పారణవాయువులు వీాఁ డొ ప్్ించుచునానాఁడు నా
తోడన్ వెైరముప్టా్ి నిటాిి జనకద్ోర హిన్ మహిం గంటాిరర.

7-7-ప్రహాిదుని హింస్ంచుటా
7-186-వచనము

అని రాక్షసుల నీక్ంచి యిటాి నియి.
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7-187-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ప్ంచాబద ంబులవాాఁడు తండర నగు నా ప్క్షంబు నింద్వంచి య
తికంచిద్ీుతియు లేక విష్య
ణ నహితయం గ్ీరత ంవ చుచునానాఁడు వ
లద ంచుం జెప్్ిన మానాఁ డంగమునాఁ బుతారక్ారతన్ వాాధ్వ జ
నిెంచెన్ వీని వధ్వంచి రండు దనుజుల్ మీమీ ప్టాుతింబులన్.

7-188-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అంగవారతములోాఁ జిక్తతాకుాఁడు దుషాింగంబు ఖ్ండంచి శే
షాంగశేణ
ే ిక్త రక్ష చేయు క్తయ
ే
నీ యజుఞ ం గులద్ోర హి దు
సాంగుం గ్రశవప్క్షపాతి నధముం జంప్్ంచి వీరవరతో
తయ
త ంగఖ్ాాతిాఁ జరవంచెదం గులము నిరవదష్ంబు గ్ావించెదన్.

7-189-కంద ప్దాము

హంతవుాాఁడు రక్ంప్ను
మంతవుాాఁడు గ్ాడు యముని మంద్వరమునకున్
గంతవుాాఁడు వధమున కుప్
రంతవుాం డనక చంప్్ రం డర ప్డుచున్.

7-190-వచనము
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అని ద్ానవేందురం డానతిచిిన వాాఁడక్ోఱలు గల రకకసులు ప్కకండుర
శూలహసుతలెై వకత ుంబులు ద్ెఱచిక్ొని యుబిబ బొ బబల్లడుచు ధూమసహిత
ద్ావదహనంబునుం బో లె ద్ామాసంక్ాశంబు లయిన క్రశంబులు మ్మఱయ
ఖ్రదనచేిదనవాదంబులు జరయుచు.

7-191-ఉతిలమాల

బాలుాఁడు రాచబిడి ాఁడు కృపాళ్ుాఁడు సాధుాఁడు లోకమానాసం
శీలుాఁడు వీాఁ డవధుాాఁ డని చికకక సురకకక కూ
ే రచితయ
త లెై
శూలములం దదంగముల సుస్థరులెై ప్రహరవంచి రుగే వా
చాలత నందఱున్ ద్వవిజశతయరాఁడు వలద నాఁ డయిా భూవరా!

7-192-చంప్కమాల

ప్లువురు ద్ానవుల్ ప డువ బాలుని ద్ేహము లేశమాతరమున్
ఒల్లయదు లోప్లన్ రుధ్వర ముబబదు కందదు శలాసంఘమున్
నల్లయదు దృక్ివెైభవము నష్ి ము గ్ాదు ముఖ్రందుక్ాంతియుం
బొ ల్లయదు నూతనశేమము ప్ుటాి దు ప్టాి దు ద్ీనభావమున్.

7-193-ఉతిలమాల

తనున నిశాచరుల్ ప డువ ద్ెత
ై ాకుమారుాఁడు మాటాిమాటాి క్ో!
ప్ననగశాయి! యో! దనుజభంజన! యో! జగద్ీశ! యో! మహా
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ప్ననశరణా! యో! నిఖిలపావన! యంచు నుతించుాఁ గ్ాని తాాఁ
గనునల నీరు ద్ేాఁడు భయకంప్సమ్ేతయాఁడు గ్ాాఁడు భూవరా!

7-194-ఉతిలమాల

పాఱాఁడు లేచి ద్వకుకలకు; బాహువు లొడి ాఁడు; బంధురాజిలోాఁ
దూఱాఁడు; ఘోరకృతా మని దూఱాఁడు; తండని
ర మితరవర్ ముం
జీరాఁడు; మాతృసంఘము వస్ంచు సువరణగృహంబులోనిక్తం
ద్ాఱాఁడు; క్ావరర యనాఁడు; తాప్ము న ందాఁడు; కంటాగ్వంప్ాఁడున్.

7-195-వచనము

ఇటాు
ి సరాితెకంబెై యిటాిిదటాిి దని నిరరదశింప్ రాని ప్రబరహెంబు ద్ానయిై
యమెహావిష్య
ణ ని యందుాఁ జితత ంబుజరరవి తనెయుం డయి ప్రమానందంబునం
బొ ంద్వ యునన ప్రహాిదుని యందు రాక్షసేందురండు దన క్తంకరులచేతం
జరయించుచునన మారణకరెంబులు పాప్కరుెని యందుాఁ బరయుకత ంబు లెైన
సతాకరంబులుం బో లె విఫలంబు లగుటాం జూచి.

7-196-ఉతిలమాల

శూలములన్ నిశాచరులు సురకకక ద్ేహము నిగేహింప్ాఁగ్ా
బాలుాఁడు నేలప్ైాఁ బడాఁడు పాఱాఁడు చావాఁడు తండన
ర ెైన నా
పాల్లక్త వచిి చకేధరు ప్క్షము మానితి నంచుాఁ బాదముల్
ఫాలము సో ాఁక మొాకకాఁ డనపాయత న ందుటా క్రమి హేతయవో?
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అని శంక్తంచుచు.

7-198-సీస ప్దాము

ఒకమాటాు ద్వకుకంషియూధంబుాఁ ద్ెప్్ించి;
క్ెరల్ల డంభకునిాఁ ద్ొర క్తకంప్ాఁ బంప్ు;
న కమాటాు విష్భీకరవరగశేణ
ే ుల;
గడువడ నరుకుాఁ గఱవాఁ బంప్ు;
న కమాటాు హేతిసంఘోగ్ాేనలములోన;
విసరవ కుమారుని వేయ
ర ాఁ బంప్ు;

న కమాటాు కూలంకషో లోిలజలధ్వలో;
మొతిత ంచి శాబకు ముంప్ాఁ బంప్ు;

7-198.1-ఆటావెలద్వ

విష్ముాఁ బెటాిాఁ బంప్ు; విదళంప్ాఁగ్ాాఁ బంప్ు;
ద్ొ డి క్ొండచఱులాఁ ద్ోర యాఁ బంప్ుాఁ;
బటాిి కటాి ాఁ బంప్ు; బాధ్వంప్ాఁగ్ాాఁ బంప్ు;
బాలుాఁ గ్వనిస్ దనుజపాలుాఁ డధ్వప్!

7-199-సీస ప్దాము

65

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

66

ఒకవేళ్ నషిచార హో మంబు చేయించు;
న కవేళ్ నెండల నుండాఁ బంచు;
న కవేళ్ వానల నుప్హతి న ంద్వంచు;
న కవేళ్ రంధరంబు లుకకాఁ బటాుి;
న కవేళ్ాఁ దన మాయ న దవించి బెగడంచు;
న కవేళ్ మంచున న ంటాి నిలుప్ు;
న కవేళ్ాఁ బెనుగ్ాల్ల కునుెఖ్ుాఁ గ్ావించు;
న కవేళ్ాఁ బాాఁతించు నురవి యందు;

7-199.1-తేటాగ్ీతి

నీరు నననంబు నిడనీక నిగేహించు;
గశల నడప్్ంచు; ఱువిించు గండశిలల;
గదల వేయి
ర ంచు; వేయించు ఘనశరములాఁ;
గ్ొడుకు న కవేళ్ నమరారవ క్ోేధ్వ యగుచు.

7-200-వచనము

మఱియు ననేక మారణోపాయంబులాఁ బాప్రహితయం డెైన పాప్ని రూప్ుమాప్లేక
యిేక్ాంతంబున దురంతచింతాప్రవశాేంతయండయి రాక్షసేందురండు దన మనంబున.

7-201-ఉతిలమాల
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ముంచితి వారుధలన్, గదల మొతిత తి, శైలతటాంబులందు ద్ొర
బిబంచితి, శసత ర
ి ాజిాఁ బొ డప్్ంచితి, మీాఁద నిభరందరప్ంక్తత ఱొ

ప్్ించితి; ధ్వకకరవంచితి; శప్్ంచితి; ఘోరదవాగునలందుాఁ ద్ోర
యించితిాఁ; బెకుకపాటాి నలయించితిాఁ; జావాఁ డ ద్ేమి చితరమో

7-202-చంప్కమాల

ఎఱుాఁగాఁడు జీవన ష్దము; లెవిరు భరత లు లేరు; బాధలం
దఱలాఁడు నెైజ తేజమునాఁ; దథాము జాడాము లేదు; మిక్తకల్లన్
మ్మఱయుచు నుననవాాఁ; డొ క నిమ్ేష్ము ద్ెైనాము న ందాఁ డంక నే
తెఱాఁగునాఁ దురంతయ? వేసరవతి; ద్వవాము వీని ప్రభావ మ్మటాి ద్ో ?

7-203-వచనము

అద్వయునుం గ్ాక తొల్లి శునశేశఫుం డను మునికుమారుండు దండర చేత
యాగప్శుతింబునకు దతయ
త ం డయి తండర తనకు నప్క్ారవ యని తలంప్క
బరద్వక్తన చందంబున.

7-204-కంద ప్దాము

ఆగేహమునాఁ నేాఁ జరస్న
నిగేహములు ప్రులతోడ నెఱి న కనాాఁడున్
విగేహము లనుచుాఁ బలుకాఁ డ
నుగేహములుగ్ా సెరవంచు న విాఁడు మద్వలోన్.
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7-205-వచనము

క్ావున వీాఁడు మహాప్రభావసంప్నునండు వీనిక్ెందును భయంబు లేదు; వీనితోడ
విరవధంబునం దనకు మృతయావు స్ద్ధ ంవ చు నని నిరణయించి చిననాఁబో యి
ఖినునండెై ప్రసనునండు గ్ాక క్తంే దు జూచుచు విష్ణుణండెై చింతనంబు
జరయుచునన రాజునకు మంతనంబునాఁ జండామారుక ల్లటాి నిరవ.

7-206-శారూ
ద ల విక్రేడతము

శుభరఖ్ాాతివి నీ ప్రతాప్ము మహాచవదాంబు ద్ెైతేాందర! రవ

ష్భూ
ర యుగెవిజృంభణంబున ద్వగ్ీశవారతముం బో రులన్
విభారంతంబుగాఁ జరస్ యిేల్లతి గద్ా విశింబు వీాఁ డెంత? యిీ
దభోరకుతల్ గుణద్ో ష్హేతయవులు చింతం బొ ంద నీ క్రటాిక్తన్?

7-207-శారూ
ద ల విక్రేడతము

వకుేండెైన జనుండు వృదధ గురుసేవంజరస్ మ్ేధ్ానయో
ప్క్ాేంతిన్ విలస్లి ు మీాఁదటా వయుఃపాకంబుతో బాలకున్
శకేద్ేిష్ణబుదుధాఁ జరయుము మద్వం జాల్లంప్ు మీ రవష్మున్
శుక్ాేచారుాలు వచుినంత క్తతాఁడున్ సుశీేయుతయం డయిాడున్.

7-208-వచనము
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అని గురుప్ుతయరలు ప్ల్లక్తన రాక్షసేశిరుండు "గృహసుథలెైన రాజులకు
నుప్ద్ేశింప్ాఁ దగ్వన ధరాెరథక్ామంబులు ప్రహాిదునకు నుప్ద్ేశింప్ుాఁ" డని
యనుజఞ జరస్న, వారు నతనిక్తాఁ ద్వవ
ర ర్ ంబు నుప్ద్ేశించిన నతండు
రాగద్ేిష్ంబులచేత విష్యాసకుతలెైన వారలకు గ్ాేహాంబు లెైన

ధరాెరథక్ామంబులుాఁ దనకు నగ్ాేహాంబు లనియును వావహార ప్రస్ద్ధ క్
వ ొఱక్ెైన
భరదంబు గ్ాని యాతెభరదంబు లేదనియును ననరథంబుల యందరథకలిన

చేయుటా ద్వగ్రమం బనియు నిశియించి, గురూప్ద్వష్ిశాసత ంి బులు మంచివని
తలంప్క గురువులు దమ గృహసథ కరాెనుషాినంబులకుం బో యిన
సమయంబున.

7-209-కంద ప్దాము

ఆటాలకుాఁ దనున రమెని
పాటాించి నిశాటాసుతయలు భాక్ంచిన ద్ో
షాటాకులేందరకుమారుాఁడు
పాటావమున వారవాఁ జీరవ ప్రజఞ ానిితయాఁడెై.

7-210-కంద ప్దాము

చెప్ిాఁ డొ క చదువు మంచిద్వ
చెప్ిడాఁ దగులములు చెవులు చిందఱ గ్ొనాఁగ్ాాఁ
జెప్ిడు మన యిడ న జా లు
చెప్ిద న క చదువు వినుాఁడు చితత ము లలరన్.
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7-211-వచనము

అని రాజకుమారుండు గ్ావునాఁ గరుణించి సంగడక్ాండరతోడ నగ్వయిడ
చందంబునాఁ గ్ీడ
ే లాడుచు సమానవయసుకలెైన ద్ెైతాకుమారుల క్ెలి
నేక్ాంతంబున నిటాి నియి.

7-212-ఉతిలమాల

బాలకులార రండు మన పారయప్ు బాలురు క్ొంద ఱురవిప్ైాఁ
గూలుటా గంటాిర?
ర గురుాఁడు కూ
ే రుాఁ డనరథచయంబునందు దు
శీశలత నరథకలినముాఁ జరసడ గ్ాేహాము గ్ాదు శాసత మ
ి ున్

మ్ే లెఱిాఁగ్వంచెదన్ వినిన మీకు నిరంతర భదర మయిాడన్.

7-213-వచనము

వినుండు సకల జనెంబు లందును ధరాెరాథచరణక్ారణం బయిన
మానుష్జనెంబు దురి భం; బందుాఁ బురుష్తింబు దుర్ మం; బద్వయు
శతవరిప్రవమితంబెైన జీవితక్ాలంబున నియతంబెై యుండు; నందు సగ
మంధక్ారబంధురం బయి రాతిర రూప్ంబున నిద్ారద్వ వావహారంబుల
నిరరథకంబయి చను; చిక్తకన ప్ంచాశదితారంబు లందును బాల క్ెైశోర
క్ౌమారాద్వ వయోవిశేష్ంబుల వింశతి హాయనంబులు గడచు; కడమ ముప్ిద్వ
యబద ంబులు నింద్వయ
ర ంబుల చేతాఁ బటాుిప్డ దురవగ్ాహంబు లయిన క్ామ క్ోేధ
లోభ మోహ మద మాతారాంబులను పాశంబులం గటాుిప్డ విడవడ సమరుథండు
గ్ాక పారణంబులకంటా్ మధురాయమాన యిైన తృష్ణ కు లోనెై భృతా తసకర
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వణికకరెంబులాఁ బారణహాని యిైన నంగ్ీకరవంచి ప్రారథంబుల నరవథంచుచు,
రహసాసంభోగచాతయరా సౌందరావిశేష్ంబుల ధ్ెైరావల్లి క్ాలవితరంబు లయిన
కళ్తరంబులను, మహనీయమంజుల మధురాలాప్ంబులు గల్లగ్వ వశులయిన
శిశువులను, శీలవయోరూప్ధనా లగు కనాలను, వినయవివేకవిద్ాాలంక్ారు
లయిన కుమారులను, గ్ామిత ఫలప్రద్ాతలగు భారతలను,
మమతిప్ేరమద్ెైనాజనకు లయిన జననీజనకులను, సకలసౌజనాస్ంధువు
లయిన బంధువులను, ధన కనక వసుత వాహన సుందరంబు లయిన
మంద్వరంబులను, సుకరంబు లెైన ప్శు భృతా నికరంబులను,
వంశప్రంప్రాయతత ంబు లయిన వితత ంబులను వరవాంప్లేక, సంసారంబు నిరవాంచు
నుపాయంబుాఁ గ్ానక, తంతయవర్ ంబున నిర్ మద్ాిరశూనాం బయిన
మంద్వరంబుాఁ జరరవ చుటాుిప్డ వెడలెడ పాటావంబు చాలక తగులుప్డు క్రటాకంబు
చందంబున గృహసుథండు సియంకృతకరె బదుధండెై శిశోనదరాద్వ సుఖ్ంబుల

బరమతయ
త ండయి నిజకుటాుంబపో ష్ణ పారవశాంబున విరక్తతమార్ ంబు ద్ెల్లయనేరక,
సిక్రయప్రక్రయషినన భావంబున నంధక్ారంబునం బరవేశించుం; గ్ావునాఁ
గ్ౌమార సమయంబున మనీషా గరవష్ఠ యండెై ప్రమ భాగవతధరెంబు లనుక్ఠ ంప్
వలయు; దుుఃఖ్ంబులు వాంఛితంబులు గ్ాక చేకుఱుభంగ్వ సుఖ్ంబులును
గ్ాలానుసారంబులెై లబద ంబులగుం; గ్ావున వృథాప్రయాసంబున
నాయురియయంబు జరయం జనదు; హరవభజనంబున మోక్షంబు స్ద్ధ ంవ చు;
విష్య
ణ ండు సరిభూతంబులకు నాతేెశిరుండు ప్్రయుండు; ముముక్షువెైన ద్ేహిక్త
ద్ేహావసానప్రాంతంబు నారాయణచరణారవింద సేవనంబు కరత వాంబు.

7-214-సీస ప్దాము
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కంటాిరర మనవారు ఘనులు గృహసుథలెై;
విఫలులెై క్ెైక్ొనన వెఱత
ిు నము;
భద్ారరుథలెై యుండ పాయరు సంసార;
ప్దధ తి నూరక ప్టాుిబడరవ;
కలయోనులం ద్ెలి గరాుదావసథ లాఁ;
బురుష్యండు ద్ేహి యిై ప్ుటాుిచుండుాఁ
దనెనఱుంగాఁడు కరెతంతయరాఁడెై కడప్టా;
ముటాి ాఁడు భవశతములకు నయిన

7-214.1-ఆటావెలద్వ

ద్ీన శుభము లేదు ద్వవాక్రరత వయు లేదు
జగతిాఁ బుటాిి ప్ుటాిి చచిి చచిి
ప రల నేల మనకుాఁ బుటాి ని చావని
తోరవ వెదక్తక్ొనుటా ద్ొ డి బుద్వధ.

7-215-శారూ
ద ల విక్రేడతము

హాలాపానవిజృంభమాణ మదగరాితీత ద్ేహో లి స
ద్ాబలాలోకన శృంఖ్లానిచయ సంబద్ాధతయెాఁడెై లేశమున్
వేలానిసారణంబు గ్ానక మహావిద్ాింసుాఁడుం గ్ామినీ
హేలాకృష్ి కురంగశాబక మగున్ హీనస్థతిన్ వింటాిరర.
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7-216-ఆటావెలద్వ

విష్యసకుతలెైన విబుధ్ాహితయలతోడ
మనిక్త వలదు ముక్తతమార్ వాంఛ
నాద్వద్ేవు విష్య
ణ నాశేయింప్ుాఁడు ముకత
సంగజనులాఁ గూడ శైశవమున.

7-217-వచనము

క్ావున విష్యంబులాఁ జికుకప్డన రకకసులకు హరవభజనంబు శకాంబుగ్ాదు;
రమామయుాను బహుతరప్రయాసగమా మని తలంచితిరరనిాఁ జెప్ిద;
సరిభూతాతెకుండెై సరిద్వక్ాకలస్దధ ుండెై బరహె కడప్లగ్ాాఁగల చరాచరసూ
థ ల
సూక్షెజీవసంఘంబులందును నభోవాయు కుంషినీ సల్లలతేజంబు లనియిడు
మహాభూతంబుల యందును భూతవిక్ారంబు లయిన ఘటాప్టాాదుల
యందును గుణసామాం బయిన ప్రధ్ానమందును గుణవాతికరంబెైన
మహతత తాతవద్వ యందును రజసాతత వతమోగుణంబుల యందును భగవంతయం
డవాయుం డరశిరుండు ప్రమాతె ప్రబరహె మనియిడు వాచకశబద ంబులు గల్ల్
క్రవలానుభవానంద సిరూప్కుండు నవికల్లితయండు ననిరరదశుాండు నయిన
ప్రమ్ేశిరుండు తిరగుణాతెకంబెైన తన ద్వవామాయచేత నంతరవుతెైశిరుండెై
వాాప్ావాాప్కరూప్ంబులం జరస్ దృశుాండును దరష్ియు, భోగుాండును భోకత యు
నయి నిరరదశింప్ందగ్వ వికల్లితయండెై యుండు; తతాకరణంబున నాసురభావంబు
విడచి సరిభూతంబు లందును దయాసుహృద్ాువంబులు గరత వాంబులు;
దయాసుహృద్ాువంబులు గల్ల్ న నధ్ో క్షజుండు సంతస్ంచు; అనంతయం డాదుాండు
హరవ సంతస్ంచిన నలభాం బెయాద్వయు లేదు; జనారదన చరణసరసీరుహయుగళ్
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సెరణ సుధ్ారస పానప్రవశుల మ్మైతిమ్ేని మనకు ద్ెైవవశంబున
నక్ాంక్తంబులెై స్ద్ధ ంవ చు ధరాెరథ క్ామంబులుాఁ గ్ాంక్తంబెై స్ద్ధ ంవ చు మోక్షంబు
నేల? తిరవర్ ంబును నాతెవిదాయుం దరక దండనీతి జీవిక్ాదు లనినయుాఁ
ద్ెగ
ైి ుణా విష్యంబులెైన వేదంబువలనం బరతిపాదాంబులు;

నిసైగ
్త ుణాలక్షణంబునం బరమప్ురుష్యండెైన హరవక్త నాతెసమరిణంబుజరయుటా
మ్ేలు; ప్రమాతెతతత వ జాఞననదయంబునం జరస్ సిప్రభారంతి జరయక
ప్ురుష్యండు యోగ్ావధూతతత వంబున నాతెవికలిభరదంబునం గలలోాఁ గనన
విశేష్ంబులభంగ్వం దథాం బనక మిథా యని తలంచు" నని మఱియు ప్రహాిదుం
డటాి నియి.

7-218-మతేత భ విక్రేడతము

నరుాఁడుం ద్ానును మ్మైతిరతో మ్మలాఁగుచున్ నారాయణుం డంతయున్
వరుసన్ నారదసంయమీశిరునకున్ వాాఖ్ాానముం జరస మున్;
హరవభక్ాతంఘ్ిప్
ా రాగ శుదధ తను లేక్ాంతయల్ మహాక్తంచనుల్

ప్రతతత వజుఞ లు గ్ాని నేరరు మద్వన్ భావింప్ నీ జాఞనమున్.

7-219-వచనము

తొల్లి నేను ద్వవాదృక్ి గల నారదమహామునివలన సవిశేష్ంబయిన యిీ
జాఞనంబును బరమభాగవతధరెబును వింటాి" ననిన వెఱాఁగు ప్డ ద్ెైతాబాలకు
లదద నుజరాజకుమారున క్తటాినిరవ.
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7-220-ఉతిలమాల

మంటాిమి కూడ, భార్ వకుమారకులొదద ననేకశాసత మ
ి ుల్

వింటాిమి. లేాఁడు సదు
్ రుాఁడు వేఱొ కాఁ డెననాఁడు, రాజశాల ము
కకంటాిక్త నెైన రాదు చొరాఁగ్ా, వెల్లక్తం జన రాదు, నీకు ని
ష్కంటాకవృతిత నెవిాఁడు ప్రగలుుాఁడు చెప్ి? గుణాఢా! చెప్ుిమా.

7-221-కంద ప్దాము

సేవింతయము నినెనప్ుిడు
భావింతయము రాజ వనుచు బహుమానములం
గ్ావింతయము తెల్లయము నీ
క్ర వింతమతిప్రక్ాశ మ్ే క్తయ
ే ాఁ గల్లగ్ెన్.

7-222-వచనము

అని యిటాు
ి ద్ెైతానందనులు దననడగ్వనాఁ బరమభాగవతకులాలంక్ారుండెైన
ప్రహాిదుండు నగ్వ తనకుాఁ బూరింబునందు వినంబడన నారదు మాటాలు దలంచి
యిటాి నియి.

7-8-ప్రహాిదుని జనెంబు
7-223-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అక్రణోగేతప్ంబు మందరముప్ై నరవథంచి మా తండర శు
దధ క్ాంతిం జని యుండాఁ జీమగమిచేతన్ భోగ్వ చందంబునన్
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భక్ంప్ం బడెాఁ బూరిపాప్ములచేాఁ బాపాతెకుం డంచు మున్
రక్షసాంఘముమీాఁద నిరారులు సంరంషించి యుద్ాధరుథలెై.

7-224-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ప్రసథ ాననచిత భరరవభాంకృతయలతోాఁ బాక్ారవయుం ద్ారు శౌ
రాసలథ రాంబుల నేగుద్ెంచినాఁ దద్ీయాటాోప్విభారంతయలెై
సిసేథ మల్ ద్వగనాడ ప్ుతరధనయోషామితరసంప్తకళీ
ప్రసథ ానంబులు డంచి పాఱి రసురుల్ పారణావననదుాకుతలెై.

7-225-మతత క్ోక్తలము

ప్రలిదంబున వేలుి లుదధ తిాఁ బాఱి రాజనివాసముం
గ్ొలి బెటాి సమసత వితత ముాఁ గూ
ే రతం గ్ొని పో వాఁగ్ా

నిలుి చొచిి విశంకుాఁడెై యమరరశిరుం డదల్లంచి మా
తల్లి ాఁ ద్ాాఁ జెఱాఁబటా్ి స్గ్ ునాఁ దప్త యిై విలప్్ంప్ాఁగ్ాన్.

7-226-వచనము

ఇటాు
ి సురరందురండు మా తల్లి ం జెఱగ్ొని పో వుచుండ నముెగుద కురరవ యను
ప్ులుాఁగుక్తయ
ే
మొఱల్లడనాఁ ద్ెరువున ద్ెైవయోగంబున నారదుండు ప డాఁగని
యిటాి నియి.
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7-227-ఉతిలమాల

సిరుువనాధ్వనాథ! సురసతత మ! వేలుిలలోన మికకల్లన్
నిరురప్ుణామూరవతవి సునీతివి మానినిాఁ బటాి నేల యిీ
గరవుణి నాతయరన్ విడువు కలెష్మానసురాలు గ్ాదు నీ
దురురరవష్మున్ నిలుప్ు దురాయుాఁ డెైన నిల్లంప్వెైరవ ప్ై.

7-228-వచనము

అనిన వేలుిాఁ దప్స్క్త వేయిగనునలు గల గఱువ యిటాి నియి.

7-229-ఉతిలమాల

అంతనిధ్ాన మ్మైన ద్వతిజాధ్వప్ువీరాము ద్ీని కుక్ న
తాంతసమృద్వధ న ంద్ెడ మహాతెక! క్ావునాఁ దత్రసూతి ప్
రాంతము బదధ ాఁ జరస్ జనితారుకు వజరముధ్ారాఁ దురంచి ని
శిింతయాఁడనెై తయద్వన్ విడుతయ స్దధము ద్ానవరాజవలి భన్.

7-230-వచనము

అని ప్ల్లక్తన వేలుిలఱ నిక్తం దప్స్ యిటాి నియి.

7-231-శారూ
ద ల విక్రేడతము
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నిరీుతయండు ప్రశసత భాగవతయాఁడున్ నిరెైిరవ జనాెంతరా
విరూుతాచుాతపాదభక్తత మహిమావిష్యిండు ద్ెైతాాంగనా
గరుసుథం డగు బాలకుండు బహుసంగ్ాేమాదుాపాయంబులన్
దురాువంబునాఁ బొ ంద్వ చావాఁడు భవద్ోద రదండవిభారంతయాఁ డెై.

7-232-వచనము

అని ద్ేవముని నిరరదశించిన నతని వచనంబు మనినంచి తానును హరవభకుతండు
గ్ావున ద్ేవేందురండు భక్తత బాంధవంబున మా యవిను విడచి వలగ్ొని
సురలోకంబునకుం జనియి; మునీందురండును మజా నని యందుాఁ
బుతిరక్ాభావంబు జరస్ యూఱడంచి; నిజాశేమంబునకుం గ్ొనిపో యి "నీవు
ప్తివరతవు, నీ యుదరంబునాఁ బరమభాగవతయండయిన పారణి యుననవాాఁడు
తపో మహతత వంబునం గృతారుథండెై నీ ప్నిమిటాి రాాఁగలం; డంద్ాక నీ వికకడ
నుండు" మనిన సమెతించి.

7-233-శారూ
ద ల విక్రేడతము

యోషారతనము నాథద్ెైవత విశాలోద్ో ాగ మా తల్లి ని
రెైిష్మాంబున నాథురాక మద్వలో వాంఛించి నిరవదష్ యిై
యిీష్ద్ీుతియు లేక గరుప్రవరక్రచిన్ విచారవంచి శు
శూ
ే ష్ల్ చేయుచు నుండె నారదునకున్ సువాకత శీలంబునన్.

7-234-వచనము
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ఇటాు
ి దనకుాఁ బరవచరా జరయుచునన ద్ెైతారాజకుటాుంబినిక్త నాశిేతరక్ావిశారదుం
డెైన నారదుండు నిజసామరథయంబున నభయం బిచిి గరుసుథండ నెైన ననున
నుద్ేదశించి ధరెతతత వంబును నిరెలజాఞనంబును నుప్ద్ేశించిన, నముెద్వధయ
దదధ యుం బెదదక్ాలంబునాాఁటాి వినిక్త గ్ావున నాడుద్వ యగుటాం జరస్ ప్రవపాటాి
దప్్ి సూటాి లేక మఱచె; నారదుాఁడు నా యిడాఁ గృప్ గల నిమితత ంబున.

7-235-కంద ప్దాము

వెల్లిగ్ొని నాాఁటానుండయు
నులి స్తం బెైన ద్ెైవయోగంబున శో
షిలెి డు మునిమత మంతయు
నులి ంబున మఱప్ు ప్ుటాి ద్ొ కనాాఁ డెైనన్.

7-236-ఆటావెలద్వ

వినుాఁడు నాదు ప్లుకు విశిస్ంచితిరరని
సతయల కయిన బాల జనుల కయినాఁ
ద్ెల్లయ వచుి మ్ేలు ద్ేహాదాహంక్ార
దళ్ననిప్ుణ మ్మైన తప్స్మతము.

7-237-వచనము

అని నారద్ో కత ప్రక్ారంబున బాలకులకుాఁ బరహాిదుం డటాి నియి; ఈశిరమూరవత యిైన
క్ాలంబునం జరస్ వృక్షంబు గలుగుచుండ ఫలంబునకు
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జనెసంసాథనవరధనాప్చయక్రణతి ప్రవపాకనాశంబులు పారప్త ంబు లయిన
తెఱంగున ద్ేహంబులకుం గ్ాని ష్డాువవిక్ారంబు లాతెకు లేవు; ఆతె
నితయాండు క్షయరహితయండు శుదుధండు క్రతజు
ర ఞ ండు గగనాదులకు నాశేయుండుాఁ
గ్వయ
ే ాశూనుాండు సిప్రక్ాశుండు సృక్ిహేతయవు వాాప్కుండు నిసాంగుండుాఁ

బరవప్ూరుణండు న కకండు నని వివేకసమరథంబు లగు నాతెలక్షణంబులు ప్ండెంర డు
నెఱుంగుచు, ద్ేహాదులందు మోహజనకంబు లగు నహంక్ారమమ క్ారంబులు
విడచి ప్స్ండగనులు గల నెలవున విభారజమానకనక లేశంబులెైన
పాషాణాదులందుాఁ బుటాంబుప్టాిి వహినయోగంబున గరంగ నూద్వ
హేమక్ారకుండు పాటావంబున హాటాకంబుాఁ బడయు భంగ్వ నాతెకృత
క్ారాక్ారణంబుల నెఱింగ్ెడ నేరిరవ ద్ేహంబునం ద్ాతెస్ద్ధ క్
వ ొఱకు నయిన
యుపాయంబునం జరస్ బరహెభావంబుాఁ బడయు; మూలప్రకృతియు
మహదహంక్ారంబులును బంచతనాెతరంబులు నివి యినిమిద్వయుం బరకృతయ
లనియును, రజసాతత వతమంబులు మూాఁడును బరకృతిగుణంబు లనియుాఁ,

గరరెంద్వయ
ర ంబులయిన వాక్ాిణిపాదపాయూప్సథ ంబులును జాఞనేంద్వయ
ర ంబులెైన
శేవణ నయనరసనాతిగ్ారా రణంబులును మనంబును మహీసల్లలతేజో
వాయుగగనంబులును నివి ప్ద్ాఱును విక్ారంబు లనియును, గప్్లాద్వ
ప్ూరాిచారుాలచేతాఁ జెప్ిబడయి; సాక్తింబున నీ యిరువద్ే డంటాిని
నాతెగూడ యుండు; ప్క్తకంటాి కూటాువ ద్ేహ; మద్వయు
జంగమసాథవరరూప్ంబుల రెండువిధంబు లయిా; మూలప్రకృతి మొదలయిన
వర్ ంబునకు వేఱెై మణిగణంబులాఁ జొచిి యునన సూతరంబు చందంబున నాతె
యనినంటాి యందునుంజొచిి ద్ీప్్ంచు; ఆతెకు జనెస్థతిలయంబులు గల
వంచు మిథాాతతిరులు గ్ాక వివేకశుదధ మ్మైన మనంబునం జరస్ ద్ేహంబునం
ద్ాతె వెదకవలయు; ఆతెకు నవసథ లు గలయటాు
ి ండుాఁ గ్ాని యవసథ లు లేవు
జాగరణ సిప్నసుష్యప్ుతలను వృతయ
త లెవినిచేత నెఱుంగంబడు నతం డాతె
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యండుర; కుసుమ ధరెంబు లయిన గంధంబుల చేత గంధ్ాశేయు డయిన
వాయువు నెఱింగ్ెడు భంగ్వం ద్వగ
ర ుణాతెకంబులయి కరె జనాంబు లయిన బుద్వధ
భరదంబుల నాతె నెఱుంగం దగు" నని చెప్్ి.

7-238-సీస ప్దాము

సంసార మిద్వ బుద్వధసాధాము గుణకరె;
గణబదధ మజాఞనక్ారణంబుాఁ
గలవంటాి ద్వంతియక్ాని నికకముగ్ాదు;
సరాిరథములు మనసాంభవములు
సిప్న జాగరములు సమములు గుణశూనుాాఁ;
డగు ప్రమునిక్త, గుణాశేయమున
భవవినాశంబులు వాటాిల్లి నటాు
ి ండుాఁ;
బటాిి చూచిన లేవు బాలులార!

7-238.1-తేటాగ్ీతి

కడాఁగ్వ తిరగుణాతెకము లెైన కరెములకు
జనకమ్మై వచుినజాఞనసముదయమును
ఘనతరజాఞనవహినచేాఁ గ్ాల్లి ప్ుచిి
కరెవిరహితయ లెై హరవాఁ గనుటా మ్ేలు.

7-239-వచనము
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అద్వ గ్ావున, గురుశుశూ
ే ష్యు సరిలాభసమరిణంబును సాధుజన
సంగమంబును నీశిరప్రతిమా సమారాధనంబును హరవకథా తతిరతింబును
వాసుద్ేవుని యందల్ల ప్ేరమయు నారాయణ గుణకరెకథానామక్రరతనంబును
వెైకుంఠచరణకమలధ్ాానంబును విశింభరమూరవత విలోకనప్ూజనంబును
మొదలయిన విజాఞనవెైరాగా లాభసాధనంబు లెైన భాగవతధరెంబులప్ై రతి గల్లగ్వ
సరిభూతంబుల యందు నీశిరుండు భగవంతయం డాతె గలండని సమాెనంబు
జరయుచుాఁ గ్ామక్ోేధలోభమోహమదమతారంబులం గ్ెల్లచి యింద్వయ
ర వర్ ంబును
బంధ్వంచి భక్తత చేయుచుండ నీశిరుం డయిన విష్య
ణ ద్ేవుని యందల్ల రతి స్ద్ధ ంవ చు.

7-240-సీస ప్దాము

దనుజారవ ల్లలావతారంబు లందల్ల;
శౌరాకరెంబులు సదు
్ ణములు
విని భకుతాఁ డగువాాఁడు వేడకతోాఁ బులక్తంచి;
కనునల హరాిశుేకణము లొలుక
గద్ దసిరముతోాఁ గమలాక్ష! వెైకుంఠ! ;
వరద! నారాయణ! వాసుద్ేవ!
యనుచు న తిత ల్లపాడు నాడు నాక్ోేశించు;
నగుాఁ జింతనము జరయు నతి యొనరుి

7-240.1-తేటాగ్ీతి

మరులు క్ొని యుండుాఁ దనలోన మాటాలాడు
వేలుి సో ాఁక్తన ప్ురుష్యని వృతిత ద్వరుగు
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బంధములాఁ బాస్ యజాఞనప్టాల్లాఁ గ్ాల్లి
విష్య
ణ ాఁ బారప్్ంచుాఁ దుద్వ భక్తత వివశుాఁ డగుచు.

7-241-వచనము

క్ావున, రాగ్ాద్వయుకత మనసుకం డయిన శరీరవక్త సంసారచకేనివరత కం బయిన
హరవచింతనంబు బరహెమందల్ల నిరాిణసుఖ్ం బెటాి దటాిిదని బుధులు
ద్ెల్లయుదురు; హరవభజనంబు దుర్ మంబుగ్ాదు; హరవ సకల పారణిహృదయంబుల
యందు నంతరాామియిై యాక్ాశంబు భంగ్వ నుండు; విష్యారానంబుల
నయిాడద్వ లేదు; నిమిష్భంగుర పారణు లయిన మరుతయలకు
మమతాసిదంబులును జంచలంబులును నెైన ప్ుతర మితర కళ్తర ప్శు భృతా
బల బంధు రాజా క్ోశ మణి మంద్వర మంతిర మాంతంగ మహీ ప్రముఖ్
విభవంబులు నిరరథకంబులు; యాగ ప్రముఖ్ప్ుణాలబద ంబులెైన సిరా్ద్వలోక
భోగంబులు ప్ుణాానుభవక్రణంబులు గ్ాని నితాంబులు గ్ావు; నరుండు
విద్ాింసుండ నని యషిమానించి కరెంబు లాచరవంచి యమోఘంబు లయిన
విప్రీత ఫలంబుల న ందు; కరెంబులు గ్వరక చేయవలయు; క్ోరవ చేస్న
దుుఃఖ్ంబులు పారప్్ంచు; ప్ురుష్యండు ద్ేహంబుక్ొఱకు భోగంబుల నప్ేక్ంచు;
ద్ేహంబు నితాంబు క్ాదు తోడ రాదు; మృతం బెైన ద్ేహంబును శునక్ాదులు
భక్ంచు; ద్ేహి కరెంబు లాచరవంచి కరెబదుధండయి కేమెఱం
గరాెనుకూలంబయిన ద్ేహంబుాఁ ద్ాలుి; అజాఞనంబునం జరస్ ప్ురుష్యండు
కరెద్ేహంబుల విసత రవంచు; అజాఞన తంతరంబులు ధరాెరథ క్ామంబులు; జాఞన
లభాంబు మోక్షంబు; మోక్షప్రద్ాత యగు హరవ సకల భూతంబులకు
నాతేెశిరుండు ప్్రయుండు; తన చేత నయిన మహాభూతంబులతోడ
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జీవసంజిఞ తయండెై యుండు; నిషాకములెై హృదయగతయం డయిన హరవని నిజభక్తతని
భజింప్వలయు.

7-242-కంద ప్దాము

ద్ానవ ద్ెైతా భుజంగమ
మానవ గంధరి సుర సమాజములో ల
క్రెనాథుచరణకమల
ధ్ాానంబున నెవిాఁడయిన ధనాత న ందున్.

7-243-కంద ప్దాము

చికకాఁడు వరతములాఁ గేతయవులాఁ
జికకాఁడు ద్ానముల శౌచశీలతప్ములం
జికకాఁడు యుక్తతని భక్తతని
జిక్తకన క్తయ
ే
నచుాతయండు స్దధము సుండర!

7-244-కంద ప్దాము

చాలదు భూద్ేవతిము
చాలదు ద్ేవతి మధ్వక శాంతతింబుం
జాలదు హరవ మ్మప్్ింప్ వి
శాలోదాములార! భక్తత చాల్లన భంగ్వన్.
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7-245-ఆటావెలద్వ

దనుజ భుజగ యక్ష ద్ెైతా మృగ్ాభీర
సుందరీ విహంగ శూదర శబరు
లెైనాఁ బాప్జీవు లెైన ముక్తతక్తాఁ బో దు
రఖిలజగము విష్య
ణ ాఁ డనుచుాఁ దలాఁచి.

7-246-కంద ప్దాము

గురువులు దమకును లోాఁబడు
తెరువులు చెప్ిదరు విష్య
ణ ద్వవాప్దవిక్తం
ద్ెరువులు చెప్ిరు; చీాఁకటాిాఁ
బరువులు ప్టాి ం గనేల బాలకులారా!

7-247-కంద ప్దాము

తెం డెలి ప్ుసత కంబులు
నిం డాచారుానకు మరల నేకతమునకున్
రండు విశేష్ము చెప్ిదాఁ
బొ ం డొ లి నివారు కరెప్ుంజము పాలెై.

7-248-కంద ప్దాము
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ఆడుదము మనము హరవరతిాఁ
బాడుద మ్ే ప ర దుద విష్య
ణ భదరయశంబుల్
వీడుదము దనుజసంగతిాఁ
గూడుదము ముకుందభక్తతక్ోటాిన్ సూటాిన్.

7-249-కంద ప్దాము

వితత ము సంసృతిప్టాలము
వరతతము క్ామాద్వవెైరవవర్ ంబుల నేాఁ
డతత ము చితత ము హరవక్తని
జొతత ము నిరాిణప్దము శుభ మగు మనకున్.

7-250-వచనము

అని యిటాు
ి ప్రహాిదుండు రహసాంబున నయిైావేళ్ల రాక్షస కుమారులకు
నప్వర్ మార్ ం బెఱింగ్వంచిన; వారును గురుశిక్తంబులెైన చదువులు చాల్లంచి
నారాయణభక్తత చితత ంబులం గ్ీల్లంచి యుండుటాం జూచి వారల యిేక్ాంతభావంబు
ద్ెల్లస్ వెఱచి వచిి శుకేనందనుండు శకేవెైరవ క్తటాినియి.

7-251-శారూ
ద ల విక్రేడతము

రక్ోబాలుర నెలి నీ క్ొడుకు చేరం జీరవ లోలోన నా
శిక్ామార్ ము లెలి గలి లని యాక్రప్్ంచి తా నందఱన్
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మోక్ాయతయ
త లాఁ జరస్నాాఁడు మనకున్ మోసంబు వాటాిలెి ; నీ
దక్షతింబునాఁ జకకాఁజరయవలయున్ ద్ెైతేయవంశాగేణీ!

7-252-కంద ప్దాము

ఉలి స్త విష్య
ణ కథనము
లెలిప్ుిడు మాాఁకు జెప్ిాఁ డర గురుాఁ డని న
నునలి ంఘ్ించి కుమారకు
లొలి రు చదువంగ ద్ానవోతత మ! వింటాే.

7-253-కంద ప్దాము

ఉడుగాఁడు మధురవప్ుకథనము
విడవడ జడుప్గ్వద్వాఁ ద్వరుగు వికసనమున నే
న డవిన న డువులు న డువాఁడు
దుడుకనిాఁ జద్వవింప్ మాకు దురి భ మధ్వపా!

7-254-కంద ప్దాము

చొకకప్ు రకకస్కులమున
వెకుకరు జనిెంచినాాఁడు విష్య
ణ నియందున్
నికకప్ు మకుకవ విడువం
డెకకడ సుతయాఁ గంటాి రాక్షసేశిర! వెఱన్
ిు .
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7-255-వచనము

అని యిటాు
ి గురుసుతయండు చెప్్ినాఁ గ్ొడుకువలని విరవధవావహారంబులు
గరణరంధరంబుల ఖ్డ్ ప్రహారంబులయి సో ాఁక్తన; బిటాుి మిటాిిప్డ పాద్ాహతంబెైన
భుజంగంబు భంగ్వాఁ బవనప్ేరరవతంబెైన దవానలంబు చందంబున
దండతాడతంబయిన కంఠీరవంబుక్ెైవడ భీష్ణ రవష్రసావేశ
జాజాిలామానచితయ
త ండును బుతరసంహారవద్ో ాగ్ాయతయ
త ండును
గంప్మానగ్ాతయరండును నరుణీకృతనేతయరండునునెై క్ొడుకును రప్్ించి
సమాెనకృతాంబులు దప్్ించి నిరదయుండెై యశనిసంక్ాశ భాష్ణంబుల
నదలుిచు.

7-256-శారూ
ద ల విక్రేడతము

సూనున్ శాంతగుణప్రధ్ాను నతి సంశుద్ాధంచితజాఞను న
జాఞనారణాకృశాను నంజల్లప్ుటాీ సంభారజమానున్ సద్ా
శీేనారాయణపాదప్దెయుగళీ చింతామృతాసాిద నా
ధ్ీనున్ ధ్వకకరణంబుజరస్ ప్ల్లక్ెన్ ద్ేవాహితయం డుగేతన్.

7-257-సీస ప్దాము

అసెద్ీయం బగు నాద్ేశమునాఁ గ్ాని;
మిక్తకల్ల రవి మింటా మ్మఱయ వెఱచు;
ననిన క్ాలములందు ననుకూలుాఁడెై క్ాని;
విద్ేిక్ యిై గ్ాల్ల వీవ వెఱచు;
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మత్రతాపానలమంద్ీకృతారవి యిై;
విచిలవిడ నగ్వన వెలుాఁగ వెఱచు;
నతిశాత యిైన నా యాజఞ నులి ంఘ్ించి;
శమనుండు పారణులాఁ జంప్ వెఱచు;

7-257.1-తేటాగ్ీతి

నిందురాఁ డౌదల నా మోాల నెతత వెఱచు;
నమర క్తననర గంధరి యక్ష విహగ
నాగ విద్ాాధరావళ నాకు వెఱచు;
నేల వెఱువవు ప్లువ! నీ క్రద్వ ద్వకుక.

7-258-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ప్రజఞ ావంతయలు లోకపాలకులు శుంభద్ేధవష్య లయుాన్ మద్ీ
యాజాఞభంగము చేయ ననడుదురు రవషాపాంగదృక్ిన్ వివే
కజాఞనచుాత మ్మై జగతిత త
ా యముం గంప్్ంచు నీ విటాిిచ వ
నాజోఞలి ంఘన మ్మటాి ు చేస్తివి సాహంక్ారతన్ దురెతీ!

7-259-శారూ
ద ల విక్రేడతము

కంఠక్ోభము గ్ాాఁగ న తిత ల్ల మహాగ్ాఢంబుగ్ా డంభ! వెై
కుంఠుం జెప్ిదు దురాయుం డనుచు వెైకుంఠుండు వీరవరతో
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తకంఠాబంధురుాఁ డేని నే నమరులన్ ఖ్ండంప్ దండంప్ాఁగ్ా
గుంఠీభూతయాఁడు గ్ాక రావలద్ె మద్ోా రాహవక్ోణిక్తన్.

7-260-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ఆచారవాకత ముగ్ాక బాలురకు మోక్ాసక్తతాఁ బుటాిించి నీ
వాచాలతిముాఁ జూప్్ విష్య
ణ నహితయన్ వరవణంచి మద్ెధ త
ల ావం
శాచారంబులు నీఱు చేస్తివి మూఢాతయెం గులద్ోర హినిన్
నీచుం జంప్ుటా మ్ేలు చంప్్ కులమున్ నిరవదష్ముం జరసదన్.

7-261-కంద ప్దాము

ద్వకుకలు గ్ెల్లచితి ననినయు
ద్వక్కె విాఁడు? రవరవ! నీకు ద్ేవేంద్ారదుల్
ద్వకుకల రాజులు వేఱొ క
ద్వక్కె ఱుాఁగక క్ొలుతయ రవతాఁడె ద్వకకని ననునన్.

7-262-కంద ప్దాము

బలవంతయాఁడ నే జగముల
బలములతోాఁ జనక వీరభావమున మహా
బలుల జయించితి నెవిని
బలమున నాడెదవు నాకుాఁ బరతివీరుాఁడ వెై.
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7-263-వచనము

అనినాఁ దండక్
ర త మ్మలిన వినయంబునాఁ గ్ొడు క్తటాినియి.

7-264-కంద ప్దాము

బలయుతయలకు దురులులకు
బల మ్మవిాఁడు? నీకు నాకు బరహాెదులకున్
బల మ్మవిాఁడు పారణులకును
బల మ్మవిం డటాిి విభుాఁడు బల మసురరంద్ార!

7-265-కంద ప్దాము

ద్వకుకలు క్ాలముతో నే
ద్వకుకన లే కుండుాఁ గలుగుాఁ ద్వకుకల మొదలెై
ద్వకుకగల లేని వారవక్త
ద్వకకయిాడు వాాఁడు నాకు ద్వకుక మహాతాె!

7-266-సీస ప్దాము

క్ాలరూప్ంబులాఁ గేమవిశేష్ంబుల;
నలఘుగుణాశేయుం డయిన విభుాఁడు
సతత వబలేంద్వయ
ర
సహజప్రభావాతయెాఁ;
డెై విననదంబున నఖిలజగముాఁ
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గల్లించు రక్ంచు ఖ్ండంచు నవాయుం;
డనిన రూప్ము లందు నతాఁడు గలాఁడు
చితత ంబు సమముగ్ాాఁ జరయుము మార్ ంబుాఁ;
దప్్ి వరవతంచు చితత ంబుకంటా్

7-266.1-తేటాగ్ీతి

వెైరు లెవిరు చితత ంబు వెైరవ గ్ాాఁక?
చితత మును నీకు వశముగ్ాాఁ జరయ వయా!
మదయుతాసురభావంబు మానవయా!
యయా! నీ మోాల మ్ేలాడ రయా! జనులు.

7-267-ఉతిలమాల

లోకము లనినయున్ గడయలోన జయించినవాాఁడ వింద్వయ
ర ా
నీకముాఁ జితత మున్ గ్ెలువ నేరవు నినున నిబదుధాఁ జరయు నీ
భీకర శతయర లారుిరాఁ బరషినునలాఁ జరయుము పారణిక్ోటాిలో
నీకు విరవధ్వ లేాఁ డొ కాఁడు నేరుినాఁ జూడుము ద్ానవేశిరా!

7-268-కంద ప్దాము

పాల్లంప్ుము శేముక్ ను
నూెల్లంప్ుము కరెబంధముల సమదృక్ిం
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జాల్లంప్ుము సంసారముాఁ
గ్ీల్లంప్ుము హృదయ మందుాఁ గ్రశవభక్తతన్.

7-269-వచనము

అనినాఁ బరమభాగవతశేఖ్రునకు ద్ో షాచరశేఖ్రుం డటాి నియి.

7-270-కంద ప్దాము

చంప్్నాఁ జచెిద ననుచును
గంప్్ంప్క యోరవ! ప్లువ! కఠవననకత ుల నన్
గుంప్్ంచెదు చావునకుం
ద్ెంప్రవ యిై వదరువాని తెఱాఁగునాఁ గుమతీ!

7-271-శారూ
ద ల విక్రేడతము

నాతోడం బరతిభాష్లాడెదు జగనానథుండ నా కంటా్ నీ
భూతశేణ
ే ిక్త రాజు లేాఁ డొ కాఁడు; సంప్ూరణప్భ
ర ావుండు మ
ద్ా్ాతం జంప్్న మునున నే వెదక్తతిం బలాెఱు నారాయణుం
డే తద్విశిములోన లేాఁడు; మఱి వాాఁ డెందుండురా? దురెతీ!

7-272-కంద ప్దాము
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ఎకకడాఁ గలాఁ డే క్తయ
ే
నే
చకకటాి వరవతంచు నెటాి జాడను వచుిం
జకకడాఁతయ నినున విష్య
ణ నిాఁ
బెకుకలు ప్ేరలెదవు వాని భృతయాని ప్గ్వద్వన్.

7-273-వచనము

అనిన హరవక్తంకరుండు శంక్తంప్క హరిప్ులక్ాకుంర సంకల్లత విగేహుండెై
యాగేహంబు లేక హృదయంబున హరవం దలంచి నమసకరవంచి బాలవరత నంబున
నరత నంబు జరయుచు నిటాి నియి.

7-274-మతేత భ విక్రేడతము

కలాఁ డంభోధ్వాఁ, గలండు గ్ాల్లాఁ, గలాఁ డాక్ాశంబునం, గుంషినిం
గలాఁ, డగ్వనన్ ద్వశలం బగళ్ి నిశలన్ ఖ్ద్ో ాత చంద్ారతెలం
గలాఁ, డోంక్ారమునం ద్వమ
ర ూరుతలాఁ ద్వల్ల
ర ంగవాకుతలం దంతటాం
గలాఁ, డరశుండు గలండు, తండ!ర వెదకంగ్ా నేల యిీ యా యిడన్.

7-275-కంద ప్దాము

ఇందు గలాఁ డందు లేాఁ డని
సంద్ేహము వలదు చక్తే సరవిప్గతయం
డెం ద్ెందు వెదక్త చూచిన
నందంద్ే కలాఁడు ద్ానవాగేణి! వింటాే.
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7-276-వచనము

అని యివిిధంబున.

7-277-మతేత భ విక్రేడతము

హరవ సరాికృతయలం గలం డనుచుాఁ బరహాిదుండు భాక్ంప్ స
తిరుాఁడెై యిందును లేాఁడు లేాఁ డని సుతయన్ ద్ెైతయాండు తరవాంప్ శీే
నరస్ంహాకృతి నుండె నచుాతయాఁడు నానా జంగమసాథవరవ
తకర గరుంబుల ననిన ద్ేశముల నుదద ండప్రభావంబునన్.

7-278-వచనము

అయావసరంబున నద్ాదనవేందురండు.

7-279-కంద ప్దాము

డంభక సరిసథ లముల
నంభోరుహనేతయరాఁ డుండు ననుచు మిగుల సం
రంభంబునాఁ బల్లక్ెద వీ
సత ంభంబునాఁ జూప్ాఁ గలవె చక్తన్
ే గ్వక్న్
తే .

7-280-కంద ప్దాము
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సత ంభమునాఁ జూప్వేనిం
గుంషిని నీ శిరముాఁ దురంచి కూలిాఁగ రక్ా
రంభమున వచిి హరవ వి
సరంభంబున నడి ప్డాఁగ శకుతండగునే.

7-281-వచనము

అనిన భకత వతాలుని భటాుం డటాి నియి.

7-282-శారూ
ద ల విక్రేడతము

అంభోజాసనుాఁ డాద్వగ్ాాఁగ దృణప్రాంతంబు విశాితయెాఁడెై
సంభావంబున నుండు పో ర డ విప్ులసత ంభంబునం దుండడే?
సత ంభాంతర్ తయాఁ డయుా నుండుటాకు నే సంద్ేహమున్ లేదు ని
రదంభతింబున నేాఁడు గ్ానాఁబడు బరతాక్షసిరూప్ంబునన్.

7-283-వచనము

అనిన విని కరాళంచి గేదదన లేచి గద్వదయ డగ్ నుఱిక్త యొఱాఁబెటాి న ఖ్డ్ ంబు ప్ఱిక్త
క్రల నమరవి జళప్్ంచుచు మహాభాగవతశిఖ్ామణి యిైన ప్రహాిదుని
ధ్వకకరవంచుచు.

7-284-మతేత భ విక్రేడతము
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వినరా డంభక! మూఢచితత ! గరవమన్ విష్య
ణ ండు విశాితెకుం
డని భాక్ంచెద; వెైన నిందుాఁ గలాఁడే యంచున్ మద్ో ద్క్
ేర తయిై
దనుజరందురం డరచేత వేస
ర ను మహో దగేప్భ
ర ాశుంభమున్
జనదృగ్ీుష్ణదంభమున్ హరవజనుసాంరంభమున్ సత ంభమున్.

7-9-నృస్ంహరూపావిరాువము
7-285-వచనము

ఇటాు
ి ద్ానవేందురండు ప్రవగృహామాణ వెైరుండును, వెైరానుబంధ జాజాిలామాన
రవషానలుండును, రవషానలజంఘనామాన విజాఞన వినయుండును,
వినయగ్ాంభీరాధ్ెైరా జరగ్ీయమాన హృదయుండును హృదయ చాంచలామాన
తామసుండును, తామస గుణచంకేమామాణ సథ ర
ల ుాండును నెై విసరంభంబున
హుంకరవంచి బాలుని ధ్వకకరవంచి హరవ నిందుాఁ జూప్ు మని
కనతకనకమణిమయకంకణక్రంే క్ార శబద ప్ూరికంబుగ్ా ద్వగదంతిదంత భరదన పాటావ
ప్రశసత ం బగు హసత ంబున సభామండప్ సత ంభంబు వేస
ర ్న వేటా
ర ుతోడన దశద్వశలను
మిడుంగుఱులు చెదరం జిటాిల్ల ప్టాిల్లప్డ బంభజామానం బగు
నమెహాసత ంభంబువలనాఁ బరళ్యవేళీసంభూత సప్త సకంధబంధుర సమీరణ
సంఘటాితఘోరరజోఘుష్ామాణ మహావలాహకవర్ నిర్ త నిబిడ
నిష్య
ఠ రదుసాహనిరాాతసంఘనిరవాష్నిక్ాశంబు లయిన ఛటాచిటా సుటాసుటాధిని
ప్రముఖ్ భయంకరారావప్ుంజంబులు జంజనా మానంబులెై యిగస్
యాక్ాశకుహరాంతరాళ్ంబు నిరవక్ాశంబు జరస్ నిండనం బటాుిచాలక
ద్ో ధూయమానహృదయంబులయి ప్రవశంబులెైన ప్్తామహ మహేందర వరుణ
వాయు శిఖిముఖ్ర చరాచర జంతయజాలంబులతోడ బరహాెండకటాాహంబు ప్గ్వల్ల
ప్రవసో ుటాితంబుగ్ాాఁ బరప్ులి ప్దెయుగళ్ సంక్ాశభాసిర చకే చాప్ హల కుల్లశ
జలచర రరఖ్ాంక్తత చారు చరణతలుండును, చరణచంకేమణ ఘనవినమిత
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విశింభరాభార ధ్ౌరరయద్వకుకంషికుంభీనస కుంషినీధర కూరెకులశేఖ్రుండును,
దుగధజలధ్వజాత శుండాల శుండా దండమండత ప్రక్ాండ ప్రచండ మహో రుసత ంభ
యుగళ్ుండును, ఘణఘణాయమాన మణిక్తంక్తణీగణముఖ్రవత
మ్ేఖ్లావలయవలయిత ప్ీతాంబరశోషితకటాిప్ద్
ర ేశుండును,
నిరారనిమనగ్ావరత వరుతల కమలాకరగంభీర నాషివివరుండును,
ముక్ిప్రవమ్ేయవినుత తనుతరస్నగద మధుాండును, కులాచల సానుభాగ సదృశ
కరకశవిశాల వక్షుండును, దురానదనుజభటా ధ్ెైరాలతిక్ాలవితారయమాణ రక్ోరాజ
వక్ోభాగ విశంకటాక్రతర విలేఖ్నచంగలాంగలాయమాన ప్రతాప్జిల
జాిలాయమాన శరణాగతనయనచక్ోరచందరరరఖ్ాయమాణ వజారయుధ ప్రతిమాన
భాసమాన నిశాతనఖ్రతర ముఖ్నఖ్రుండును, శంఖ్ చకే గద్ా ఖ్డ్ కుంత
తోమర ప్రముఖ్ నానాయుధమహిత మహో తయ
త ంగ మహీధరశృంగసనినభ
వీరసాగరవేలాయమాన మాల్లక్ా విరాజమాన నిరర్ ళీనేకశత భుజార్ ళ్ుండును,
మంజు మంజీర మణిప్ుంజ రంజిత మంజుల హార క్రయూర కంకణ క్తరీటా మకర
కుండలాద్వ భూష్ణభూక్తయండును, ద్వవ
ర ళీయుత శిఖ్రవశిఖ్రాభ ప్రవణదధ
బంధురకంధరుండును, బరకంప్నకంప్్త పారవజాతపాదప్లి వ ప్రతీక్ాశ క్ోపావేశ
సంచల్లతాధరుండును, శరతాకల మ్ేఘజాలమధా ధగదధ గ్ాయమాన
తటాిలితాసమాన ద్ేద్ీప్ామాన దంషాిాంకురుండును, కలాింతక్ాల
సకలభువనగేసన విజృంభమాణ సప్త జిహి జిహాితయల్లత తరళ్తరాయమాణ
విభారజమానజిహుిండును, మ్ేరు మందర మహాగుహాంతరాళ్విసాతర విప్ుల
వకత ునాస్క్ారంధురండును, నాస్క్ారంధర నిసారనినబిడనిశాిసనికర సంఘటాి న
సంక్ోషిత సంతప్ామాన సప్త సాగరుండును, ప్ూరిప్రిత విద్ో ాతమాన ఖ్ద్ో ాత
మండలసదృక్ష సమంచితలోచనుండును, లోచనాంచలసముతీకరామాణ
విలోలక్రలాభీల విసుుల్లంగ వితానరవరుధామాన తారక్ాగేహమండలుండును,
శకేచాప్ సురుచిరాదభర మహాభూ
ర లతా బంధ బంధురభయంకర వదనుండును,
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ఘనతర గండశైలతయలా కమనీయగండభాగుండును, సంధ్ాారాగ రకత ధ్ారాధర
మాల్లక్ాప్రతిమ మహాభరంకష్ తంతనామాన ప్టాుతర సటాాజాలుండును సటాాజాల
సంచాలసంజాత వాత డో లాయమాన వెైమానిక విమానుండును, నిష్కంప్్త
శంఖ్వరణమహో రధవ కరుణండును, మంథదండాయమాన మందరవసుంధరాధర
ప్రవభమ
ర ణవేగ సముతిదామాన వియనెండల మండత సుధ్ారాశికలోిల
శీక్ారాక్ారభాసుర క్రసరుండును, ప్రాిఖ్రి శిశిరక్తరణ మయూఖ్ గ్ౌర
తనూరుహుండును నిజగరాా నినద నిరదళత కుముద సుప్రతీక వామ నెైరావణ
సారిభరమ ప్రముఖ్ ద్వగ్వభరాజ కరణక్ోటారుండును, ధవళ్ధరాధరద్ీరా
దురవలోకనీయ ద్ేహుండును, ద్ేహప్రభాప్టాల నిరెధామాన ప్రవప్ంథవ
యాతయధ్ాన నికురంబ గరాింధక్ారుండును, బరహాిద హిరణాకశిప్ు రంజన
భంజన నిమితాతంతరంగ బహిరంగ జరగ్ీయమాన కరుణావీరరస
సంయుతయండును, మహాప్రభావుండును నయిన శీేనృస్ంహద్ేవుం
డావిరువించినం, గనుంగ్ొని.

7-286-కంద ప్దాము

నరమూరవతగ్ాదు క్రవల
హరవమూరవతయుాఁ గ్ాదు మానవాక్ారముాఁ గ్ర
సరవయాక్ారము నుననద్వ
హరవమాయారచిత మగు యథారథము చూడన్.

7-287-ఉతిలమాల
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తెంప్ున బాలుాఁ డాడనను, ధ్ీరత సరిగతతిముం బరతి
క్ఠ ంప్ాఁ దలంచి యిందు నరస్ంహశరీరముాఁ ద్ాల్లి చక్తే శి
క్ంప్ాఁగ వచిినాాఁడు; హరవచే మృతి యంచుాఁ దలంతయ నెైన నా
స ంప్ును బెంప్ు నందఱును జూడాఁ జరవంతయ హరవంతయ శతయరవున్.

7-288-వచనము

అని మ్మతతంబడని చితత ంబున గద యితిత క్ొని తతత ఱంబున నారుిచు నకుంఠవత
కంఠీరవంబు డగ్ ఱు గంధస్ంధురంబు చందంబున నకత ంచరకుంజరుండు
నరస్ంహద్ేవున క్ెదురునడచి తద్ీయద్వవాతేజోజాలసనినకరింబునం జరస్
దవానలంబు డగ్ ఱిన ఖ్ద్ో ాతంబునుం బో లెాఁ గరత వాాకరత వాంబులు ద్ెల్లయక
నిర్ తప్రభుండయి యుండె; అప్ుిడు.

7-289-మతేత భ విక్రేడతము

ప్రకటాంబెై ప్రళ్యావసానమున మున్ బరహాెండభాండావరవ
ధక మ్మై యునన తమిసరమున్ జగము నుతాిద్వంచుచవాఁ ద్ారవి సా
తిత వక తేజోనిధ్వ యిైన విష్య
ణ నెడ నుద్ీదప్్ంచునే? నష్ి మ్మై
వికలంబెై చెడుాఁగ్ాక తామసుల పారవీణాంబు రాజోతత మా!

7-290-వచనము

అంత నద్ాదనవేందురండు మహో దద ండంబగు గద్ాదండంబు గ్వరగ్వరం ద్వప్
ర ్ి
నరమృగ్రందురని వేస
ర ్న; నతండు దరింబున సరింబు న డస్ ప్టాుి
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సరిప్రవప్ంథవనేరుిన ద్వతిప్టాిిం బటాిిక్ొనిన, మిటాిిప్డ దటాిించి బిటాుికటాి లుక
నయాసురవరుండు దృఢబలంబున నిటాి టాి ు జడస్ ప్టాుిదప్్ించుక్ొని, విడవడ
ద్వటాదప్ిక కుప్్ించి యుప్ిరం బెగస్ విహంగకులరాజ చరణనిర్ ళతభుజంగంబు
తెఱంగునం దలంగనుఱిక్త తన భుజాటాోప్ంబున నరకంఠీరవుండు కుంఠవతయం;
డయిాడ నని తలంచి, కలంగక చెలంగుచుాఁ దనున నిబిడనీరద నికరంబుల
మాటాున నిల్లంప్ులు గుంప్ులు గ్ొని డాాఁగ్వ మూాఁగ్వ కేమెఱ నాతీెయ
జీవనశంక్ాకళ్ంక్తతయ లెై మంతనంబులాఁ జింతనంబులు చేయుచు నిరీక్ంప్ నక్రణ
సమరదక్షతా విశేష్ంబుప్లక్ంచి ఖ్డ్ వరెంబులు ధరవయించి, భూనభోభాగంబుల
వివిధ విచితర లంఘన లాఘవంబులం బరవభమ
ర ణభరదంబులం గరాళ్వదనుం
డయి, యంతరాళ్ంబునాఁ ద్వరుగు సాళ్ువప్ు డేగ చందంబున సంచరవంచిన;
సహింప్క.

7-291-సీస ప్దాము

ప్ంచానననదధ ూత పావకజాిలలు;
భూనభోంతరమ్మలిాఁ బూరవతముగ;
దంషాిాంకురాభీల ధగధగ్ాయితద్ీప్్త;
నసురరందుర నేతమ
ర ు లంధములుగాఁ;
గంటాకసనినభోతకటా క్రసరాహతి;
నభరసంఘము షిననమ్మై చల్లంప్ాఁ;
బరళ్యాభరచంచలాప్రతిమ భాసిరములెై;
ఖ్రనఖ్రవచులు గేముెద్ేర;
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7-291.1-తేటాగ్ీతి

సటాలు జళప్్ంచి గరవాంచి సంభరమించి
దృక్ి సారవంచి బొ మలు బంధ్వంచి క్ెరల్ల
జిహి యాడంచి లంఘ్ించి చేతన డస్
ప్టా్ి నరస్ంహుాఁ డా ద్వతిప్టాిి నధ్వప్!

7-292-కంద ప్దాము

సరకుగ్ొనక ల్లలాగతి
నురగ్రందురాఁడు మూక్కంబు న డస్న ప్గ్వద్వన్
నరక్రసరవ దను న డస్న
సురవిమతయాఁడు పారణభీతి సుడవడయి నృపా!

7-293-కంద ప్దాము

సురరాజవెైరవ లోాఁబడెాఁ
బరవభావితసాధుభకత ప్టాలాంహునకున్
నరస్ంహునకు నుదంచ
తఖ రతరజిహుిన కుదగేఘనరంహునకున్.

7-294-వచనము

అంత.
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7-295-మతేత భ విక్రేడతము

విహగ్రందురం డహి వరచుిక్ెైవడ మహో దిృతిత న్ నృస్ంహుండు సా
గేహుాఁడెై యూరువులందుాఁ జరరవి నఖ్సంఘాతంబులన్ వరచెి దు
సాహు దంభోళకఠవరద్ేహు నచలోతాాహున్ మహాబాహు నిం
దరహుతాశాంతకభీకరున్ ఘనకరున్ ద్ెైతాానియశీేకరున్.

7-296-శారూ
ద ల విక్రేడతము

చించున్ హృతకమలంబు, శోణితము వరవించున్ ధరామండల్లం,
ద్ెంర చుం గరకశనాడక్ావళ్ులు, భరద్వంచున్ మహావక్షముం,
దురంచున్ మాంసము సూక్షెఖ్ండములుగ్ా, దుషాిసురున్ వరచిి ద
రవించుం, బరవ
ర ులు కంఠమాల్లకలు గల్లించున్ నఖ్ోద్ాుస్యిై.

7-297-సీస ప్దాము

వక్షకవాటాంబు వరకకలు చేయుచవ, ;
ఘనకుఠారంబుల కరణి న ప్ుి;
గంభీర హృదయ ప్ంకజము భరద్వంచుచవాఁ, ;
గుద్ాదలముల భంగ్వాఁ గ్ొమరు మిగులు;
ధమనీవితానంబు దవిల్ల ఖ్ండంచుచవాఁ, ;
బటాు లవితరంబుల ప్గ్వద్వ మ్మఱయు;
జఠర విశాలాంతరజాలంబుాఁ ద్ెంర చుచవాఁ, ;
గేకచసంఘంబుల గరవమాఁ జూప్ు;
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7-297.1-తేటాగ్ీతి

నంకగతయాఁడెైన ద్ెైతయాని నాగేహమున
శసత చ
ి యముల న ంప్క సంహరవంచి

యమరు నరస్ంహునఖ్రంబు లతి విచితర
సమర ముఖ్రంబులెై యుండె జనవరరణా!

7-298-కంద ప్దాము

సుురవతవిబుధజన ముఖ్ములు
ప్రవవిదళత దనుజనివహప్తి తనుముఖ్ముల్
గురురుచి జిత శిఖిశిఖ్ములు
నరహరవఖ్రనఖ్ము లమరు నతజనసఖ్ముల్.

7-299-వచనము

ఇటాు
ి క్రవలప్ురుష్రూప్ంబును మృగరూప్ంబునుం గ్ాని నరస్ంహరూప్ంబున,
రరయునుం బవలునుం గ్ాని సంధ్ాాసమయంబున, నంతరంగంబును
బహిరంగంబునుం గ్ాని సభాద్ాిరంబున, గగనంబును భూమియునుం గ్ాని
యూరుమధాంబునాఁ, బారణసహితంబులును బారణరహితంబులునుం గ్ాని
నఖ్ంబులం, ద్ెల
ైి ోకాజనహృదయ భలుిం డయిన ద్ెైతామలుిని వధ్వయించి,
మహాదహనక్రలాభీల దరశనుండును, గరాళ్వదనుండును,

లేల్లహానభీష్ణజిహుిండును, శోణితప్ంక్ాంక్తత క్రసరుండును నెై ప్ేరవులు
కంఠమాల్లకలుగ ధరవంచి కుంషికుంభ విదళ్నంబు చేస్ చనుద్ెంచు

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

105

ప్ంచాననంబునుం బో లె, దనుజకుంజర హృదయకమల విదళ్నంబు చేస్,
తద్ీయ రకత స్కతంబు లెైన నఖ్ంబులు సంధ్ాారాగ రకత చందరరరఖ్ల చెలువు వహింప్
సహింప్క, లేచి తన కటా్ిదుర నాయుధంబు లెతత యక్ొని తతత ఱంబున రణంబునకు
నురవడంచు రకకసులాఁ బెకుకసహసరంబులం జక్ాేధ్వక నిరికేసాధనంబుల
న కకనిాఁ జికకకుండం జకకడచె; ఇవిిధంబున.

7-300-శారూ
ద ల విక్రేడతము

రక్ోవీరుల నెలిాఁ దురంచి రణసంరంభంబు చాల్లంచి దృ
క్ిక్రప్ంబు భయంకరంబుగ సభాస్ంహాసనారూఢుాఁడెై
యక్రణాగేహుాఁడెై నృస్ంహుాఁడు కరాళీసాంబుతో న ప్ిాఁ దన్
వీక్ంప్ం బల్లక్తంప్ ననడ యితరుల్ విభారంతయలెై డాాఁగాఁగన్.

7-301-కంద ప్దాము

సుర చారణ విద్ాాధర
గరుడో రగ యక్ష స్దధగణములలో న
కకరుాఁ డెైన డాయ వెఱచును
నరహరవ నయావసరమున నరలోక్రశా!

7-302-కంద ప్దాము

తరింబుల నరస్ంహుని
హరింబులాఁ జూచి నిరారాంగనలు మహో
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తకరింబులాఁ గుసుమంబుల
వరింబులు గురవస్ రుతావంబుల నధ్వపా!

7-303-వచనము

మఱియు నయావసరంబున మింటా ననేక ద్ేవతావిమానంబులును
గంధరిగ్ానంబులును, నప్ారవగణ నరత న సంవిధ్ానంబులును, ద్వవాక్ాహళ్ భరరీ
ప్టాహ మురజాద్వ ధ్ాినంబులును బరక్ాశమానంబు లయిా;
సునందకుముద్ాదులయిన హరవపారశవచరులును, విరవంచి మహేశిర మహేందర
ప్ురసారులగు తిరదశ క్తననర క్తంప్ురుష్ ప్ననగ స్దధ సాధా గరుడ గంధరి చారణ
విద్ాాధరాదులును, ప్రజాప్తయలును, నరకంఠీరవదరశననతకంఠు లయి చనుద్ెంచి.

7-10-ద్ేవతల నరస్ంహ సుతతి
7-304-కంద ప్దాము

కరకమలయుగళ్ క్రల్లత
శిరులెై డగ్ ఱక భక్తతాఁ జరస్రవ బహుసం
సరణాబిధ తరవక్త నఖ్రవక్త

నరభోజనహస్త హరవక్త నరక్రసరవక్తన్.

7-305-వచనము

ఆ సమయంబున ద్ేవత లందఱు వేఱువేఱ వినుతించిరవ; అందుాఁ గమలాసనుం
డటాి నియి.
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7-306-మతేత భ విక్రేడతము

ఘనల్లలాగుణచాతయరవన్ భువనముల్ కల్లించి రక్ంచి భర
దనముం జరయు దురంతశక్తతక్త ననంతజోాతిక్తం జితర వీ
రుానిక్తన్ నితాప్వితరకరుెనిక్త నే నుతకంఠతో నవాయా
తయెనిక్తన్ వందన మాచరవంచెదాఁ గృపాముఖ్ాప్రసాద్ారవథ నెై.

7-307-వచనము

రుదురం డటాి నియి.

7-308-చంప్కమాల

అమరవరరణా! మీాఁదటా సహసరయుగ్ాంతమునాాఁడు గ్ాని క్ో
ప్మునకు వేళ్ గ్ాదు సురబాధకుాఁ డెైన తమస్ినీచరున్
సమరమునన్ వధ్వంచితివి చాలుాఁ ద ద్ాతెజుాఁడెైన వీాఁడు స
ద్విమలుాఁడు నీకు భకుతాఁడు ప్వితయరాఁడు గ్ావుము భకత వతాలా!

7-309-వచనము

ఇందురం డటాి నియి.

7-310-సీస ప్దాము
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పారణిసంఘముల హృతిదెమధాంబుల;
నివస్ంచి భాస్లి ు నీవ యిఱుాఁగు;
ద్వంతక్ాలము ద్ానవేశిరుచే బాధ;
ప్డ చిక్తక యునన యాప్ననజనుల
రక్ంచితివి మముె; రాక్షసుాఁ జంప్్తి;
కేతయహవాములు మాకుాఁ గల్లగ్ె మరల;
మంటాిమి; నీ సేవ మరవగ్వనవారలు;
క్ెైవలావిభవంబు క్ాంక్ష చేయ

7-310.1-ఆటావెలద్వ

రవతరసుఖ్ము లెలి నిచిగ్వంప్ాఁగ నేల?
యస్థరంబుల్లవి, యనంతభక్తతాఁ
గ్ొలువ నిముె నినున ఘోరద్ెైతాానీక
చితత భయదరంహ! శీేనృస్ంహ!

7-311-వచనము

ఋష్య ల్లటాి నిరవ.

7-312-మతేత భ విక్రేడతము

భవద్ీయాదరల్లల లోకముల నుతాిద్వంచి రక్ంప్ నేాఁ
డవి ద్ెైతేాశునిచేత భరద్వతములెై హర సింబులెై యుండ నీ
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యవినీతయన్ నరస్ంహరూప్మున సంహారంబు న ంద్వంచి వే
దవిధ్వం గేమెఱ నుదధ రవంచితి గద్ా ధరాెనుసంధ్ాయివెై.

7-313-వచనము

ప్్తయరద్ేవత ల్లటాి నిరవ.

7-314-శారూ
ద ల విక్రేడతము

చండక్ోేధముతోడ ద్ెైతయాాఁడు వడన్ శాేదధ ంబులన్ మతయాతయల్
ప్్ండంబుల్ సతిలోదకంబులుగ నరవింప్ంగ మా క్రక యు
దద ండతింబునాఁ ద్ాన క్ెైక్ొను మహో దగుేండు; వీాఁ డకకడన్

ఖ్ండంప్ంబడె నీ నఖ్ంబుల నుతయల్ గ్ావింతయ మాతేెశిరా!

7-315-వచనము

స్దధ ు ల్లటాి నిరవ.

7-316-కంద ప్దాము

కుేదుధండెై యణిమాద్వక
స్దధ ులుగ్ెైక్ొనిన ద్ెైతయాాఁ జీరవతివి; మహా
యోదధ వు నీ కృప్ మాకును
స్దధ ులు మరలంగాఁ గల్లగ్ె శీేనరస్ంహా!
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7-317-వచనము

విద్ాాధరు ల్లటాి నిరవ.

7-318-కంద ప్దాము

ద్ానవునిాఁ జంప్్ యంత
రాధనాద్వకవిదా లెలి దయతో మరలం
గ్ా నిచిితివి విచితరము
నీ నిరుప్మ వెైభవంబు నిజము నృస్ంహా!

7-319-వచనము

భుజంగు ల్లటాి నిరవ.

7-320-కంద ప్దాము

రతనములను మతాకంతా
రతనంబుల బుచిిక్ొనన రకకసు నురమున్
యతనమున వరచిి వెైచితి;
ప్తయనలు రతనములుాఁ గల్లగ్వ బరతిక్తతి మీశా!

7-321-వచనము
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మనువు ల్లటాి నిరవ.

7-322-కంద ప్దాము

దురణ యుని ద్ెైతయాాఁ బొ రవగ్ొని
వరాణశేమధరెసేతయవర్ ము మరలం
బూరణ ము చేస్తి వే మని
వరవణంతయము? క్ొల్లచి బరతయకువారము ద్ేవా!

7-323-వచనము

ప్రజాప్తయ ల్లటాి నిరవ.

7-324-మతేత భ విక్రేడతము

ప్రజలం జరయుటాక్ెై సృజించితి మముం బాటాించి; ద్ెైతాాజఞ చేాఁ
బరజలం జరయక యింతక్ాలము మహాభారంబుతో నుంటాి; మీ
కుజనున్ వక్షముాఁ జీరవ చంప్్తివి; సంక్ోచంబు లే క్ెలి చవాఁ
బరజలం జరయుచు నుండువారము జగదుద్ారయమాణోదయా!

7-325-వచనము

గంధరుి ల్లటాి నిరవ.
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7-326-కంద ప్దాము

ఆడుదుము రరయుాఁబగలుం
బాడుదుము నిశాటాు న దద , బాధ్వంచు దయం
జూడాఁడు నీచే జమునిం
గూడె మహాపాతకునకుాఁ గుశలము గలద్ే.

7-327-వచనము

చారణు ల్లటాి నిరవ.

7-328-కంద ప్దాము

భువనజనహృదయభలుిాఁడు
ద్వవిజరందరవిరవధ్వ నేాఁడు ద్ెగ్ె నీచేతన్
భవరవగనివరత క మగు
భవదంఘ్ియ
ా ుగంబుాఁ జరరవ బరద్వక్ెద మీశా!

7-329-వచనము

యక్షు ల్లటాి నిరవ.

7-330-ఉతిలమాల
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భరంశము లేని నీ భటాుల భంగవిముకుతల మముె నెక్తక ని
సాంశయవృతిత ద్వకుకలాఁ బరచారము చేయుచు నుండు వీాఁడు ని
స్త ంి శముతోడ; వీనిాఁ గడతేరవితి వాప్ద మానె నన! చతయ
రవింశతితతత వశాసక! తిరవిష్ి ప్ముఖ్ాజగనినవాసక్ా!

7-331-వచనము

క్తంప్ురుష్య ల్లటాి నిరవ.

7-332-కంద ప్దాము

ప్ురుషో తత మ నేరము క్తం
ప్ురుష్యల మలుిలము నినున భూక్ంప్ాఁగ దు
ష్యిరుష్యన్ సకల సుజనహృ
తిరుష్యం జంప్్తివి జగము బరద్వక్ె నధ్ీశా!

7-333-వచనము

వెైతాళకు ల్లటాి నిరవ.

7-334-కంద ప్దాము

తిరభువనశతయరాఁడు ప్డయిను
సభలందును మఖ్ము లందు జగద్ీశిర! నీ
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శుభగ్ీతములు ప్ఠవంచుచు
నభయులమ్మై సంచరవంతయ మారత శరణాా!

7-335-వచనము

క్తననర ల్లటాి నిరవ.

7-336-కంద ప్దాము

ధరెము దలాఁప్డు లఘుతర
కరెము చేయించు మముెాఁ గలుషాతెకు దు
ష్కరుెనిాఁ జంప్్తి; వుననత
శరుెలమ్మై నీదు భక్తత సల్లప్దము హరీ!

7-337-వచనము

విష్య
ణ సేవకు ల్లటాి నిరవ.

7-338-ఉతిలమాల

సంచిత విప్రశాప్మునాఁ జండనిశాచరుాఁ డెైన వీని శి
క్ంచుటా క్రడు గ్ాదు కృప్ జరస్తి వీశిర! భక్తతతోడ సే
వించుటాకంటా్ వెైరమున వేగమ చేరాఁగ వచుి నినున; నీ
యంచిత నారస్ంహ తను వదుుత మాప్దాఁ బాస్ రందఱున్.
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7-339-వచనము

ఇటాు
ి బరహెరుద్ేంర దర స్దధ సాధా ప్ురసారులెైన ద్ేవముఖ్ుాలందఱు నెడగల్లగ్వ
యనేక ప్రక్ారంబుల వినుతించి; రందు రవష్విజృంభమాణుం డయిన
నరస్ంహద్ేవుని డగ్ ఱాఁ జరర వెఱచి లక్రెద్ేవిం బిల్లచి; యిటాి నిరవ.

7-340-కంద ప్దాము

హరవక్తం బటాి ప్ుద్ేవివి
హరవసేవానిప్ుణమతివి హరవగతివి సద్ా
హరవరతివి నీవు చని నర
హరవరవష్ము డంప్వమె! హరవవరమధ్ాా!

7-341-వచనము

అనిన నియాక్ొని మహో తకంఠతోడ నా కలకంఠకంఠవ నరకంఠీరవుని
యుప్కంఠంబునకుం జని.

7-342-సీస ప్దాము

ప్రళ్యారకబింబంబు ప్గ్వద్వ నుననద్వ గ్ాని;
నెమోెము ప్ూరరణందు నిభము గ్ాదు;
శిఖిశిఖ్ాసంఘంబు చెలువు చూప్డుాఁ గ్ాని;
చూడకాఁ ప్రసాద భాసురము గ్ాదు;
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వీరరౌద్ారదుుతావేశ మొప్ిడుాఁ గ్ాని;
భూరవ కృపారస సూురవత గ్ాదు;
భయద దంషాిాకుర ప్రభలు గప్ిడుాఁ గ్ాని;
దరహస్తాంబుజాతంబు గ్ాదు;

7-342.1-తేటాగ్ీతి

కఠవన నఖ్ర నృస్ంహవిగేహము గ్ాని
క్ామినీజన సులభ విగేహము గ్ాదు;
విననద్వయుాఁ గ్ాదు; తొల్లి నే విష్య
ణ వలన
గననద్వయుాఁ గ్ాదు; భీష్ణాక్ార మనుచు.

7-343-కంద ప్దాము

ప్ల్లక్ెద నని గమకముాఁ గ్ొను;
బల్లక్తనాఁ గడు నలుగు విభుాఁడు ప్రతివచనములం
బలుకాఁ డని నిలుచు; శశిముఖి
బలువిడ హృదయమునాఁ జనవు భయమును గదురన్.

7-344-వచనము

ఇటాు
ి నరహరవరూప్ంబు వారవజనివాస్ని వీక్ంచి శంక్తంచి శాంతయడెైన వెనుక
డగ్ ఱెదనని చింతించుచునన వారవజసంభవుం డద్ేదవుని రవష్ంబు నివారవంప్
నితరుల కలవిగ్ాదని ప్రహాిదుం జీరవ యిటాి నియి.
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7-345-కంద ప్దాము

తీండర మగు రవష్మున మీ
తండర నిమితత మునాఁ జక్తే ద్ారుణమూరవతన్
వేండరము విడువాఁడు మ్మలిన
తండరర! శీతలునిాఁ జరస్ దయచేయాఁగద్ే.

7-346-వచనము

అనిన "న ాఁ గ్ాక" యని మహాభాగవతశేఖ్రుం డయిన బాలకుండు
కరకమలంబులు ముకుళంచి మందగమనంబున నమంద వినయ వివేకంబుల
నరస్ంహద్ేవుని సనినధ్వక్తం జని సాషాింగదండప్రణామంబు జరస్న భకత ప్రాధ్ీనుం
డగు నయిీాశిరుం డాలోక్తంచి కరుణాయతత చితయ
త ండెై.

7-347-ఉతిలమాల

పారభవ మొప్ి నుతకటాకృపామతియిై కద్వయంగాఁ జీరవాఁ సం
శోషిత దృక్ిసంఘములాఁ జూచుచు బాలుని మౌళ యందు లో
క్ాషినుతయండు ప్టా్ి నసురాంతకుాఁ డుదుటాక్ాలసరిభీ
తాభయద్ానశసత ము ననర్ ళ్మంగళ్హేతయ హసత మున్.

7-348-వచనము
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ఇటాు
ి హరవకరసిరశనంబున భయవిరహితయండును, బరహెజాఞన సహితయండును,
బులక్తతద్ేహుండును, సముతిననసంతోష్బాష్ిసల్లలధ్ారా సమూహుండును,
బరమ
ర ాతిశయగద్ దభాష్ణుండును, వినయ వివేక భూష్ణుండును,
నేక్ాగేచితయ
త ండును, భక్తతప్రాయతయ
త ండును నయి యద్ేదవుని చరణకమలంబులు
దన హృదయంబున నిల్లప్్క్ొని కరకమలంబులు ముకుళంచి యిటాి ని వినుతించె.

7-11-ప్రహాిదుడు సుతతించుటా
7-349-మతేత భ విక్రేడతము

అమరుల్ స్దధ ులు సంయమీశిరులు బరహాెదుల్ సతాతిరా చి
తత ములన్ నినున బహుప్రక్ారముల నితాంబున్ విచారవంచి పా
రము ముటాి న్ నుతిచేయ ననప్రాఁటా; నే రక్షసత నూజుండ గ
రిమద్ో ద్క
వర త ుాఁడ బాలుాఁడన్ జడమతిన్ వరవణంప్ శకుతండనే?

7-350-మతేత భ విక్రేడతము

తప్మున్ వంశముాఁ ద్ేజమున్ శుేతము సౌందరాంబు నుద్ో ాగమున్
నిప్ుణతింబుాఁ బరతాప్పౌరుష్ములున్ నిషాఠబలప్రజఞలున్

జప్హో మంబులుాఁ జాల వీశిర! భవతాంతయక్ిక్ెై దంతియూ
థాఁప్ు చందంబున భక్తతజరయవలయుం ద్ాతిరా సంయుకుతాఁడెై.

7-351-మతేత భ విక్రేడతము

అమలజాఞన సుద్ాన ధరెరతి సతాక్ాంతి నిరెతార
తిములన్ యజఞ తపో నసూయలాఁ గడున్ దరవించు ధ్ాతీరసురవ

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

తత ముకంటా్న్ శిప్చుండు ముఖ్ుాాఁడు మననరథపారణవాకకరెముల్
సమతన్ నినున నయించెనేని, నిజవంశశీేకరుండౌాఁ దుద్వన్.

7-352-సీస ప్దాము

అజుఞ ండు చేస్న యారాధనములాఁ జర;
ప్టాి ాఁ డరశిరుాఁడు కృపాళ్ుాఁ డగుటాాఁ;
జరప్టాుి న కచవటా; స్దధ మీశిరునకు;
నరథంబు లేకుండు నతాఁడు ప్ూరుణ
డెైన నరథము ల్లశిరారిణంబులు గ్ాాఁగాఁ;
జరయుటా ధరెంబు; చేసనేని
నదద ంబుాఁ జూచిన నళకలలామంబు;
ప్రతిబింబితం బగు ప్గ్వద్వ మరల

7-352.1-తేటాగ్ీతి

నరథములు ద్ో ాఁచుాఁ; గ్ావున నధ్వక బుద్వధ
భక్తత జరయంగవలయును భక్తతాఁ గ్ాని
మ్మచిాఁ డరథంబు లొసాఁగ్ెడు మ్ేరలందుాఁ
బరమకరుణుండు హరవ భక్తతబాంధవుండు.

7-353-కంద ప్దాము
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క్ావున నలుిాఁడ సంసుతతి
గ్ావించెద వెఱప్ు లేక కలనేరుప్ునన్;
నీ వరణనమున ముక్తతక్తాఁ
బో వు నవిదాను జయించి ప్ురుష్యాఁ డనంతా!

7-354-సీస ప్దాము

సతాతవకరుాఁడ వెైన సరరిశ! నీ యాజఞ ;
శిరముల నిడుక్ొని చేయువారు
బరహాెదు లమరులు భయ మందుచునానరు;
నీ భీష్ణాకృతి నేాఁడు చూచి;
రవష్ంబు మాను నీ రుచిరవిగేహములు;
కలాాణకరములు గ్ాని భీతి
కరములు గ్ావు లోకములకు వృశిిక;
ప్ననగంబుల భంగ్వ భయముాఁ జరయు

7-354.1-తేటాగ్ీతి

నసుర మరవదంచితివి; సాధుహరి మయిా;
నవతరవంచిన ప్నిద్ీఱె నలుక యిేల?
కలుష్హారవవి సంతోష్క్ారవ వనుచు
నినునాఁ దలాఁతయరు లోకులు నిరెలాతె!
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7-355-మతేత భ విక్రేడతము

ఖ్రదంషాిా భురకుటాీ సటాా నఖ్యు నుగేధ్ాినయున్ రకత క్ర
సరయున్ ద్ీరత
ా రాంతరమాల్లకయు భాసినేనతరయునెైనన నీ
నరస్ంహాకృతిాఁ జూచి నే వెఱవాఁ బూరణకూ
ే రదురాిరదు
రుర సంసార దవాగ్వనక్తన్ వెఱతయ నీ పాద్ాశేయుం జరయవే.

7-356-వచనము

ద్ేవా! సకల యోను లందును సుఖ్వియోగ దుుఃఖ్సంయోగసం జనితంబెైన
శోక్ానలంబున దందహామానుండనెై దుుఃఖ్నివారకంబు గ్ాని
ద్ేహాదాషిమానంబున మోహితయండనెై ప్రవభమి
ర ంచుచునన యిేను నాకుం
బిరయుండవు సఖ్ుండవుాఁ బరద్ేవతవు నెైన నీవగు బరహెగ్ీతంబు లయిన
ల్లలావతారకథావిశేష్ంబులాఁ బఠవయించుచు రాగ్ాద్వనిరుెకుతండనెై
దుుఃఖ్ప్ుంజంబులాఁ దరవయించి భవద్ీయచరణ కమలసెరణ సేవానిప్ుణులెైన
భకుతలం జరరవ యుండెద; బాలునిాఁ దల్లి దండురలును, రవగ్వని వెైదాదతత ంబయిన
యౌష్ధంబును, సముదరంబున మునింగ్ెడు వాని నావయును, దక్ొకరులు
రక్ంప్నేరని తెఱంగున సంసారతాప్సంతప్ామానుండెై నీచేత నుప్ేక్తయం డయిన
వాని నుదధ రవంప్ నీవు దకక ననుాండు సమరుథండు గ్ాాఁడు; జగంబుల నెవిం
డేమి కృతాంబు నెవినిచేతం బరర
ర వతయండెై యిేయింద్వయ
ర ంబులం జరస్
యిేమిటాిక్ొఱకు నెవినిక్త సంబంధ్వ యిై యిే సథ లంబున నే సమయంబునం
ద్ేమిరూప్ంబుననే గుణంబున నప్రంబయిన జనక్ాద్వ భావంబున నుతాిద్వంచి
ప్రంబయిన బరహాెద్వభావంబున రూపాంతరంబు న ంద్వంచు నటాిి వివిధప్రక్ారంబు
లనినయు నితాముకుతండవు రక్షకుండవు నెైన నీవ; నీ యంశంబెైన ప్ురుష్యనిక్త
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నీ యనుగేహంబునాఁ గ్ాలంబుచేతం బరర
ర వతయిై కరెమయంబును
బలయుతంబును బరధ్ానల్లంగంబును నెైన మనంబును నీ మాయ సృజియించు;
అవిద్ాారవితవిక్ారంబును వేద్ో కతకరెప్రధ్ానంబును సంసారచక్ాేతెకంబెైన యిీ
మనమున నినున సేవింప్క నియమించి తరవయింప్ న కకరుండును సమరుథండు
లేడు; విజాఞననిరవాత బుద్వధగుణుండవు; నీ వలన వశీకృతక్ారాసాధనయిైన
క్ాలంబు మాయతోడం గూడ షో డశవిక్ారయుకత ం బయిన సంసారచకేంబుాఁ
జరయుచుండు; సంసారద్ావదహన తంతప్ామానుండ నగు ననున రక్ంప్ుము.

7-357-సీస ప్దాము

జనులు ద్వక్ాిలుర సంప్ద్ాయురవిభ;
వములు గ్వరుదురు భవాంబు లనుచు;
నవి యంతయును రవష్హాసజృంషితమ్మైన;
మాతండర బొ మముడమహిమాఁ జరస్
విహతంబులగు; నటాిి వీరుండు నీ చేత;
నిమిష్మాతరంబున నేాఁడు మడస;
క్ావున ధురవములు గ్ావు బరహాెదుల;
శీేవిభవంబులు జీవితములుాఁ;

7-357.1-తేటాగ్ీతి

గ్ాలరూప్కుాఁ డగు నురుకేమునిచేత
విదళతములగు; నిలువవు; వేయునేల
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యితర మ్ే న లి నీ మీాఁద్వ యిఱుక గ్ొంత
గల్లగ్వయుననద్వ గ్ొలుతయాఁ గ్వంకరుాఁడ నగుచు.

7-358-మతత క్ోక్తలము

ఎండమావులవంటాి భదరము లెలి సారథము లంచు మ
రుతయండు రవగనిధ్ానద్ేహముతో విరకుతాఁడుగ్ాక యు
దద ండమనెథవహిన నెప్ుిడుాఁ దప్ుతాఁడెై యొకనాాఁడుాఁ జర
రండు పారము దుష్ి సౌఖ్ా ప్రంప్రాకేమణంబునన్.

7-359-ఉతిలమాల

శీేమహిళీ మహేశ సరసీరుహగరుుల క్ెైన నీ మహో
ద్ాదమకరంబుచే నభయద్ానము జరయవు; నేను బాలుాఁడం
ద్ామసవంశ సంభవుాఁడ ద్ెైతయాాఁడ నుగేరజోగుణుండ ని
సీామదయం గరాంబుజము శీరిముాఁజరరుిటా చవదా మీశిరా!

7-360-వచనము

మహాతాె! సుజనులయిన బరహాెదు లందును దురానులెైన మా యందును
సేవానురూప్ంబుగం బక్ాప్క్షంబులు లేక కలివృక్షంబు చందంబున
ఫలప్రద్ానంబు జరయుదువు; కందరి సమ్ేతం బగు సంసారకూప్ంబునం
గూలుచునన మూఢజనులం గూడ కూలెడు నేను భవద్ీయభృతయాం డగు
నారదుని యనుగేహంబునం జరస్ నీ కృప్కుం బాతయరండ నెైతి; ననున రక్ంచి
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మజా నకుని వధ్వయించుటా నా యందులాఁ బక్షపాతంబు గ్ాదు; దుష్ి దనుజ
సంహారంబును శిష్ి భృతా మునిజన రక్ాప్రక్ారంబును నీకు నెైజగుణంబులు;
విశింబు నీవ; గుణాతెకం బయిన విశింబు సృజియించి యందుం బరవేశించి
హేతయభూతగుణయుకుతండవెై రక్షకసంహారక్ారాద్వ నానారూప్ంబుల నుండుదువు;
సదసతాకరణక్ారాాతెకం బయిన విశింబునకు ప్రమక్ారణంబు నీవ; నీ
మాయచేత వీాఁడు ద్ా ననియిడ బుద్వధ వికలింబు ద్ో ాఁచుగ్ాని నీకంటా్ న ండెద్ద య
వ ు
లేదు; బీజంబు నందు వసుతమాతరభూత సౌక్షెయంబును వృక్షంబు నందు
నీలతాిద్వ వరణంబునుం గలుగు తెఱంగున; విశింబునకు నీ యంద జనె స్థతి
ప్రక్ాశ నాశంబులుం గలుగు; నీ చేత నయిన విశింబు నీ యంద నిలుప్ు క్ొని
తొల్లి ప్రళ్యక్ాలపారావారంబునాఁ బననగ్రందరప్రాంకంబునాఁ గ్వయ
ే ారహితయండవెై
నిజసుఖ్ానుభవంబు జరయుచు నిద్వత
ర యని భంగ్వ యోగనిమీల్లతలోచనుండవెై

మ్మలంగుచుాఁ గ్ొంత క్ాలంబునకు నిజ క్ాలశక్తతచేతం బరర
ర వతంబులెై ప్రకృతిధరెంబు

లయిన సతాతవద్వగుణంబుల నంగ్ీకరవంచి సమాధ్వచాల్లంచి విలస్ంచుచునన నీనాషి
యందు వటాబీజంబువలన నుదువించు వటాంబు తెఱంగున న కక కమలంబు
సంభవించె; నటాిి కమలంబువలన నాలు
్ మోముల బరహె జనిెంచి ద్వశలు వీక్ంచి
కమలంబునకు న ండయిన రూప్ంబు లేకుండుటాాఁ జింతించి జలాంతరాళ్ంబుాఁ
బరవేశించి జలంబు లందు నూఱు ద్వవావతారంబులు వెదక్త తన జనెంబునకు
నుపాద్ానక్ారణం బెైన నినున దరవశంప్ సమరుథండు గ్ాక, మగ్వడ
కమలంబుకడకుం జని విసెయంబు న ంద్వ చిరక్ాలంబు నిరురతప్ంబు జరస్
ప్ృథవవి యందు గంధంబు గను చందంబునాఁ దన యందు నానాసహసరవదన శిరవ
నయన నాసా కరణ వకత ు భుజ కర చరణుండును బహువిధ్ాభరణుండును
మాయాకల్లతయండును మహాలక్షణలక్తయండును నిజప్రక్ాశదూరీకృత
తముండును బురుషో తత ముండును నయిన నినున దరవశంచె; అయావసరంబున.
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7-361-కంద ప్దాము

ఘోటాకవదనుాఁడ వెై మధు
క్ెైటాభులం దురంచి నిగమగణముల నెలిం
బాటాించి యజున క్తచిిన
కూటాసుథాఁడ వీశిరుాఁడవు క్ోవిదవంద్ాా!

7-362-వచనము

ఇవిిధంబున గృత తేత
ర ా ద్ాిప్రంబులను మూాఁడు యుగంబు లందును
ద్వరాఙ్మెనవ ముని జలచరాక్ారంబుల నవతరవంచి లోకంబుల నుదధ రవంచుచు
ధరవంచుచు హరవంచుచు యుగ్ానుకూలధరెంబులం బరతిక్ఠ ంచుచు నుండుదువు;
ద్ేవా! యవధరవంప్ుము.

7-363-సీస ప్దాము

క్ామహరాిద్వసంఘటాితమ్మై చితత ంబు;
భవద్ీయచింతనప్దవి చొరదు;
మధురాద్వరసముల మరగ్వ చొకుకచు జిహి;
నీ వరణనమునకు నిగుడనీదు;
సుందరీముఖ్ములాఁ జూడాఁగ్వరెడ జూడక;
తావక్ాకృతయలప్ైాఁ దగులుప్డదు;
వివిధదురాుష్లు వినాఁ గ్వరు వీనులు;
వినవు యుష్ెతకథావిరచనములు;
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7-363.1-తేటాగ్ీతి

ఘాాణ మురవడాఁ ద్వరుగు దుర్ ంధములకు
దవులు గ్ొలుప్దు వెైష్ణవధరెములకు;
నడాఁగ్వ యుండవు కరరెంద్వరయములు ప్ురుష్యాఁ
గలాఁచు, సవతయలు గృహమ్ేధ్వాఁ గలాఁచు నటాు
ి .

7-364-వచనము

ఇవిిధంబున నింద్వయ
ర ంబులచేతాఁ జికుకప్డ సిక్రయప్రక్రయశరీరంబు లందు
మితారమితర భావంబులు జరయుచు జనెమరణంబుల న ందుచు
సంసారవెైతరణీనిమగనంబెైన లోకంబు నుదధ రవంటాుటా లోక
సంభవస్థతిలయక్ారణుండ వెైన నీకుం గరత వాంబు; భవద్ీయ సేవకులమ్మైన మా
యందుాఁ బిరయభకుతలయిన వారల నుదధ రవంప్ుము.

7-365-మతేత భ విక్రేడతము

భగవద్వదవా గుణానువరత న సుధ్ాపారప్క
్త చితయ
త ండ నెై
బెగడన్ సంసరణోగేవెైతరణిక్తన్; షినానతయెలెై తావక్ర
యగుణసోత తర ప్రాఙ్మెఖ్తిమున మాయాసౌఖ్ాభావంబులన్
సుగతిం గ్ానని మూఢులం గని మద్వన్ శోక్తంతయ సరరిశిరా!

7-366-వచనము
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ద్ేవా! మునీందురలు నిజవిముకత క్ాములయి విజనసథ లంబులం దప్ంబు
లాచరవంతయరు; క్ాముకతింబు న లి క యుండువారవక్త నీ కంటా్ న ండు శరణంబు
లేదు గ్ావున నినున సేవించెదరు; క్ొందఱు క్ాముకులు కరదియకండూతిచేతం
దనియని చందంబునాఁ దుచింబయి ప్శు ప్క్ క్తేమి క్రటా సామానాం బయిన
మ్మైథునాద్వ గృహ మ్ేద్వ సుఖ్ంబులం దనియక కడప్టా నతి దుుఃఖ్వంతయ
లగుదురు; నీ ప్రసాదంబు గల సుగుణుండు నిషాకముం డయియుండు.
మౌనవరత జప్ తప్ శురాతాధాయనంబులును నిజధరెవాాఖ్ాాన విజనసథ ల
నివాస సమాధులును మోక్షహేతయవులగు; నయిన నివి ప్ద్వయు
నింద్వయ
ర జయంబు లేనివారవక్త భోగ్ారథంబులయి వికేయించువారవక్త
జీవననపాయంబులయి యుండు; డాంషికులకు వారాతకరంబులయి
సఫలంబులుగ్ావు; భక్తత లేక భవద్ీయజాఞనంబు లేదు; రూప్రహితయండ వెైన నీకు
బీజాంకురంబులక్ెైవడాఁ గ్ారణక్ారాంబు లయిన సదసదూ
ర ప్ంబులు రెండును
బరక్ాశమానంబు లగు; నా రెంటాి యందును భక్తతయోగంబున బుద్వధమంతయలు
మథనంబున ద్ారువులందు వహినం గనియిడు తెఱంగున నినున
బొ డాఁగందురు; ప్ంచభూత తనాెతరంబులును పారణేంద్వరయంబులును
మననబుదధ యహంక్ార చితత ంబులును నీవ; సగుణంబును నిరు్ణంబును నీవ;
గుణాషిమాను లయిన జననమరణంబుల న ందు విబుధు లాదాంతంబులు
గ్ానక నిరుపాధ్వకుండవెైన నినెనఱుంగరు; తతత వజుఞ లయిన విద్ాింసులు
వేద్ాధాయనాద్వ వాాపారంబులు మాని వేద్ాంతప్రతిపాదుాండ వగు నినున
సమాధ్వవిశేష్ంబుల నెఱింగ్వ సేవింతయరు; అద్వగ్ావున.

7-367-సీస ప్దాము
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నీ గృహాంగణభూమి నిటాలంబు మోవంగ;
మోద్వంచి నితాంబు మొాకకాఁడేని
నీ మంగళ్సత వ నికర వరణంబులు;
ప్లుమాఱు నాలుకాఁ బలుకాఁడేని
నీ యధ్ీనములుగ్ా నిఖిలకృతాంబులు;
ప్్రయభావమున సమరవింప్ాఁడేని
నీ ప్ద్ాంబుజముల నిరెల హృదయుాఁడెై;
చింతించి మకుకవాఁ జికకాఁడేని

7-367.1-తేటాగ్ీతి

నినునాఁ జెవులార వినాఁడేని నీకు సేవ
చేయరాాఁడేని బరహెంబు జెందాఁ గలాఁడె?
యోగ్వ యిైనాఁ దపో వరతయోగ్వ యిైన
వేద్వ యిైన మహాతతత వవేద్వ యిైన.

7-368-వచనము

క్ావున భవద్ీయ ద్ాసాయోగంబుాఁ గృప్జరయు" మని ప్రణతయండెైన ప్రహాిదుని
వరణనంబునకు మ్మచిి నిరు్ణం డయిన హరవ రవష్ంబు విడచి యిటాి నియి.

7-369-శారూ
ద ల విక్రేడతము
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సంతోక్ంచితి నీ చరవతమ
ర ునకున్ సదుదర మౌాఁగ్ాక నీ
యంతరాింఛితలాభ మ్మలిాఁ గరుణాయతయ
త ండనెై యిచెిదం
జింతం జెందకు భకత క్ామదుాఁడ నే స్దధంబు దురవికుాాఁడన్
జంతయశేణ
ే ిక్త ననునాఁ జూచినాఁ బునరానెంబు లే దరుక్ా!

7-370-ఆటావెలద్వ

సకలభావములను సాధులు విధ్ాింసు
లఖిల భదరవిభుాఁడ నెైన ననునాఁ
గ్వరుక ల్లమెటాంచుాఁ గ్వరుదు రవచెిదాఁ
గ్వరు మ్మద్ద వ యిైనాఁగుఱు ! నీవు.

7-371-వచనము

అని ప్రమ్ేశిరుండు ప్రహాిదునియందుాఁ గల సక్ామతింబుాఁ ద్ెల్లయుక్ొఱకు
వంచించి యిటాాినతిచిిన; నతండు నిషాకముండెైన యిేక్ాంతి గ్ావునాఁ గ్ామంబు
భక్తతయోగంబునకు నంతరాయం బని తలంచి యిటాి నియి; "ఉతితిత మొదలు
క్ామాదానుభవాసక్తత లేని నాకు వరంబు ల్లచెిదనని వంచింప్నేల?
సంసారబీజంబులును హృదయబంధకంబులు నయిన గ్ామంబులకు వెఱచి
ముముక్షుండనెై సేమంబుక్ొఱకు నేమంబున నినునం జరరవతి; క్ామంబులును
నింద్వయ
ర ంబులును మనశశరీర ధ్ెైరాంబులు మనీషా పారణ ధరెంబులును
లజాాసెరణలక్రెసతాతేజోవిశేష్ంబులును నశించు; లోకంబు లందు భృతయా
లరథక్ాము లయి రాజుల సేవింతయరు రాజులుం బరయోజనంబు లరవథంచి భృతయాలకు
నరథంబు లొసంగుదు; రవిిధంబు గ్ాదు; నాకుం గ్ామంబు లేదు; నీకుం
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బరయోజనంబు లే; దయినను ద్ేవా! వరదుండ వయిాద వేనిాఁ గ్ామంబులు
వృద్వధాఁబొ ందని వరంబుాఁ గృప్జరయుము; క్ామంబులు విడచిన ప్ురుష్యండు
నీతోడ సమాన విభవుం డగు నరస్ంహ! ప్రమాతె! ప్ురుషో తత మ!" యని
ప్రణవ ప్ూరికంబుగ్ా నమసకరవంచిన హరవ యిటాి నియి.

7-372-సీస ప్దాము

నీ యటాిి సుజాఞన నిప్ుణు లేక్ాంతయలు;
గ్వరుకలు నా యందుాఁ గ్వర న లి ;
రటా్ి నాఁ
ల బరహాిద! యసురరందరభరత వెై;
సాగ్వ మనింతర సమయ మ్మలి
నిఖిలభోగంబులు నీవు భోగ్వంప్ుము;
కలాాణబుద్వధ నా కథలు వినుము;
సకలభూతములందు సంప్ూరుణాఁ డగు ననున;
యజరఞశు నీశిరు నాతె నిల్లప్్

7-372.1-ఆటావెలద్వ

కరెచయము లెలి ఖ్ండంచి ప్ూజన
మాచరవంప్ు మీశిరారిణముగ;
భోగముల నశించుాఁ బుణాంబు; వరతములాఁ
బాప్ సంచయములు పాయు నినున.
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7-373-వచనము

మఱియు మీాఁదటాాఁ గ్ాలవేగంబునం గళేబరంబు విడచి తెల
ైి ోకావిరాజ

మానంబును ద్వవిజరాజజరగ్ీయమానంబును బరవప్ూరవత దశద్వశంబును నయిన
యశంబుతోడ ముకత బంధుండవెై ననున డగ్ ఱెదవు; వినుము.

7-374-ఆటావెలద్వ

నరుాఁడు ప్్రయముతోడ నాయవతారంబు,
నీ యుద్ారగ్ీత నికరములను
మానస్ంచునేని మఱి సంభవింప్ాఁడు
కరెబంధచయముాఁ గడచిపో వు.

7-375-వచనము

అనినాఁ బరహాిదుం డటాి నియి.

7-376-సీస ప్దాము

దంక్ివ
ా ెై తొల్లి సో దరుని హిరణాాక్షు;
నీవు చంప్ుటాాఁ జరస్ నిగేహమున
మా తండర రవష్నిరెగునాఁడెై సరిలో;
క్రశిరుాఁ బరము ని నెనఱుాఁగ లేక
ప్రవప్ంథవ ప్గ్వద్వ నీ భకుతండ నగు నాకు;
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నప్క్ారములు జరస నతాఁడు నేాఁడు
నీ శాంతదృక్ిచే నిరెలతిము న ంద్ెాఁ;
గ్ావున బాప్ సంఘంబువలనాఁ

7-376.1-తేటాగ్ీతి

బాస్ శుద్ాధతెకుాఁడు గ్ాాఁగ భవాగ్ాతర!
వరము వేాఁడెద నా క్తముె వనజనేత!ర
భకత సంఘాతముఖ్ప్దెప్దెమితర!
భకత కలెష్వల్లి క్ాప్టాులవితర!

7-377-వచనము

అనిన భకుతనిక్త భకత వతాలుం డటాి నియి.

7-378-మతేత భ విక్రేడతము

నిజభకుతండవు నాకు నినునాఁ గనుటాన్ నీ తండర తిరసాప్త ప్ూ
రిజులం గూడ ప్వితయరాఁడెై శుభగతిన్ వరవతంచు విజాఞనద్ీ
ప్జితానేక భవాంధక్ారు లగు మదుకుతల్ విననద్వంచు ద్ే
శజనుల్ దురానులెైన శుదుదలు సుమీ సతాంబు ద్ెైతోాతత మా!

7-379-సీస ప్దాము
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ఘనసూక్షె భూతసంఘాతంబులోప్ల;
నెలి వాంఛలు మాని యివి రయిన
నీ చందమున ననున నెఱయ సేవించిన;
మదుకుత లగుదురు మతిరులకు
గుఱి జరయ నీవ యోగుాాఁడ వెైతి విటామీాఁద;
వేదచవద్వత మ్మైన విధముతోడాఁ
జితత ంబు నా మీాఁదాఁ జరరవి మీ తండక్
ర తాఁ;
బరత
ర కరెములు సంప్ీరతిాఁ జరయు

7-379.1-తేటాగ్ీతి

మతాఁడు రణమున నేాఁడు నా యంగమరశ
నమున నిరెల ద్ేహుాఁడెై నవామహిమ
నప్గతాఖిలకలెష్యాఁ డెైాఁ తనరవి
ప్ుణాలోకంబులకు నేాఁగుాఁ బుణాచరవత!

7-380-వచనము

అని యిటాు
ి నరస్ంహద్ేవు డానతిచిిన హిరణాకశిప్ునకుం బరహాిదుండు
ప్రలోకక్తయ
ే లు జరస్, భూసురవతత ములచేత నషిక్కత ుండయిా నయిాడం బరసాద
సంప్ూరణ ముఖ్ుండెైన శీేనృస్ంహద్ేవుని జూచి ద్ేవతాప్రముఖ్సహితయం డెైన
బరహెద్ేవుం డటాి నియి,

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

7-381-సీస ప్దాము

ద్ేవద్ేవాఖిలద్ేవేశ! భూతభా;
వన! వీాఁడు నా చేత వరముప్డస్
మతాృష్ి జనులచే మరణంబు న ందక;
మతయ
త ాఁడెై సకలధరెములుాఁ జెఱచి
నేాఁడు భాగాంబున నీచేత హతయాఁ డయిాాఁ;
గలాాణ మమరె లోకముల క్ెలి
బాలు నీతని మహాభాగవతశేష్
ే ఠ యాఁ;
బరతిక్తంచితివి మృతయా భయముాఁ బాప్్

7-381.1-తేటాగ్ీతి

వరముాఁ గృప్జరస్తివి మ్ేలు వారవజాక్ష!
నీ నృస్ంహావతారంబు నిష్ఠ తోడాఁ
దగ్వల్ల చింతించువారలు దండధరుని
బాధ న ందరు మృతయావు బారవాఁ ప్డరు.

7-382-వచనము

అనిన నరస్ంహద్ేవుం డటాి నియి.

7-383-కంద ప్దాము
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మనినంచి ద్ేవశతయరల
క్ెననాఁడు నిటాువంటాి వరము ల్లకుము పా పో
తినునలకు వరము ల్లచుిటా
ప్ననగముల కమృత మిడుటా ప్ంకజగరాు!

7-384-వచనము

అని యిటాాినతిచిి బరహాెద్వద్ేవతాసమూహంబుచేాఁ బూజితయాఁడెై భగవంతయండెైన
శీేనృస్ంహద్ేవుండు తిరవహితయండయిా; ప్రహాిదుండును శూల్లక్తాఁ బరణమిల్లి
తమిెచూల్లక్త వందనంబులు జరస్ బరజాప్తయలకు మొాక్తక భగవతకళ్లెైన
ద్ేవతలకు నమసకరవంచినం జూచి బరహెద్ేవుండు శుక్ాేద్వ మునీందర సహితయండెై
ద్ెైతాద్ానవరాజాంబునకుం బరహాిదుం బటాి ంబు గటాిి యతనిచేతం బూజితయండెై
ద్ీవించె; నంత నీశానాద్వ నిఖిల ద్ేవతలు వివిధంబులగు నాశీరాిదంబులచేత నా
ప్రహాిదునిాఁ గృతారుథం జరస్ తమిెచూల్లని ముందటా నిడుక్ొని నిజసాథనంబునకుాఁ
జనిరవ; ఇటాు
ి విష్య
ణ ద్ేవుండు నిజపారశవచరు ల్లరువురు బారహెణశాప్ంబునం జరస్
బరథమ జనెంబున ద్వతిప్ుతయరలెైన హిరణాాక్ష హిరణాకశిప్ు లను వరాహ
నారస్ంహ రూప్ంబుల నవతరవంచి వధ్వయించె; ద్వితీయ భవంబున రాక్షస
జనెంబు ద్ాల్లిన రావణ కుంభకరుణలను శీేరామ రూప్ంబున సంహరవంచె;
తృతీయ జనెంబున శిశుపాల దంతవకుతరలను ప్ేరులం బరస్ద్ధ వ న ంద్వన వారలను
శీేకృష్ణ రూప్ంబున ఖ్ండంచె; నివిిధంబున మూాఁడు జనెంబుల గ్ాఢ
వెైరానుబంధంబున నిరంత రసంభావిత ధ్ాానులెై వారలు నిఖిల కలెష్ విముకుత
లెై హరవం గద్వస్" రని చెప్్ి నారదుం డటాి నియి.
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7-385-ఉతిలమాల

శీే రమణీయమ్మైన నరస్ంహ విహారము నిందరశతయర సం
హారముాఁ బుణా భాగవతయాఁడెైన నిశాచరనాథప్ుతర సం
చారము నెవిాఁడెైన సువిచారత విననాఁ బఠవంచినన్ శుభా
క్ారముతోడ నే భయముాఁ గల్ ని లోకముాఁ జెందు భూవరా!

7-386-మతేత భ విక్రేడతము

జలజాతప్రభవాదులున్ మనములోాఁ జరవించి భాషావళం
బలుకన్ లేని జనారదనాహియ ప్రబరహెంబు నీ యింటాిలోాఁ
జెల్ల యిై మ్ేనమఱంద్వ యిై సచివుాఁడెై చితత ప్్రయుండెై మహా
ఫలసంధ్ాయకుాఁడెై చరవంచు టాద్వ నీ భాగాంబు రాజోతత మా!

7-12-తిరప్ురాసుర సంహారము
7-387-కంద ప్దాము

బహుమాయుాఁడెైన మయుచే
విహతం బగు హరుని యశము విఖ్ాాత జయా
వహముగ నీ భగవంతయాఁడు

మహితాతయెాఁడు మున ననరెి మనుజవరరణాా!

7-388-వచనము

అనిన ధరెనందనుం డటాి నియి.
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7-389-కంద ప్దాము

ఏ కరెంబున విభుాఁడగు
శీేకంఠుని యశము మయునిచే సుడవడయిన్
వెైకుంఠుాఁ డెవిిధంబునాఁ
గ్ెైక్ొని తతీకరవత చకకాఁగ్ా న నరవంచెన్.

7-390-వచనము

అనిన నారదుం డటాి నియి.

7-391-కంద ప్దాము

చక్ాేయుధబలయుతయ లగు
శక్ాేదుల క్ోహటాించి శేమమున నసురుల్
సాక్ోేధంబున నరవగ్వర
వికేమములు మాని మయుని వెనుకకు నధ్వపా!

7-392-వచనము

ఇటాు
ి రకకసులు దన వెనుకాఁ జొచిిన మాయానిలయుండును దురణయుండును
నెైన మయుండు దన విద్ాాబలంబున నయోరజత సువరణమయంబులెై
యివిరవక్తని లక్ంప్రాని గమనాగమనంబులును వితరవకంప్రాని
కరకశప్రవచిదంబులును గల్లగ్వన తిరప్ురంబుల నిరవెంచి యిచిిన, నకత ంచరు
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లందఱు నందుంబరవేశించి క్ామసంచారులెై ప్ూరివెైరంబుాఁ దలంచి
సనాయకంబు లయిన లోకంబుల నసోత కంబయిన నిజబలాతిరరకంబున శోకంబు
న ంద్వంచిన.

7-393-కంద ప్దాము

లోక్ాధ్వనాథు లెలిను
శోక్ాతయరు లగుచు శరణు జొచిిరవ దుషాి
నీక విదళ్నాకుంఠున్
శీేకంఠున్ భువనభరణచితోతతకంఠున్.

7-394-వచనము

ఇటాు
ి సకలలోక్రశిరుం డగు మహేశిరుం జరరవ లోకపాలకులు ప్రణతయలెై ప్ూజించి
కరకమలంబులు ముకుళంచి.

7-395-కంద ప్దాము

తిరప్ురాలయు లగు ద్ానవు
లప్రాజితయ లగుచు మాకు నశాేంతంబున్
వప్ురాద్వప్ీడాఁ జరసద
రప్రాధ్వకులను వధ్వంప్ు మగజాధ్ీశా!
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7-396-కంద ప్దాము

ద్ీనులము గ్ాక యుష్ెద
ధ్ీనులమ్మై యుండు మ్ేము ద్ేవాహితద్ో
రీినుల మ్మైనారము బల
హీనుల మగు మముెాఁ గ్ావు మీశాన! శివా!

7-397-వచనము

అనిన భకత వతాలుం డగు ప్రమ్ేశిరుండు శరణాగతయ లెైన గ్ీరాిణుల వెఱవకుం
డని దురాిరబలంబున బాణాసనంబుాఁ గ్రల నంద్వక్ొని యొకక ద్వవాబాణంబు
సంధ్వంచి తిరప్ురంబులప్యి నేస్న మారాతండమండలంబున వెలువడు
మయూఖ్జాలంబుల చందంబునాఁ దద్ాబణంబువలన ద్ేద్ీప్ామానంబులెై యనేక
బాణసహసరంబులు సంభవించి భూ నభోంతరాళ్ంబులు నిండ మండ తెప్ిలుగ్ాాఁ
గుప్ిలు గ్ొని తిరప్ురంబుల ప్యిాఁ గప్ి; నప్ుిడు తద్ాబణపావక హేతిసంద్ో హ
దందహామాను లెై గతాసు లయిన తిరప్ురప్ుర నివాసులం ద్ెచిి మహాయోగ్వ
యిైన మయుండు స్దధరసకూప్ంబున వెైచిన.

7-398-కంద ప్దాము

స్ద్ధ ామృతరస మహిమను
శుదధ మహావజరతయలా శోషిత తను లెై
వృద్వధ ం బొ ంద్వరవ ద్ానవు
లుదధ త నిరాాత పావక్ోప్ము లగుచున్.
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7-399-కంద ప్దాము

కూపామృత రసస్ద్ధ ని
వ
ద్ీప్్తయలెై నిల్లచి యునన ద్ేవాహితయలన్
రూప్్ంచి చింత న ంద్ెడు
గ్వప్ధిజుాఁ జూచి చక్తే కుహనానిితయాఁడె.ై

7-400-శారూ
ద ల విక్రేడతము

ఉతాాహంబున న కక పాాఁడమొదవెై యూథంబు ఘాాణించుచున్
వతాంబెై తనవెంటా బరహె నడవన్ వెైకుంఠుాఁ డేతెంచి యు
దాతాతత వంబునాఁ గూప్మధా రసముం ద్ారవెన్ విలోక్తంచుచుం
దతౌాభాగానిమగున లెై మఱచి రా ద్ెైతయాల్ నివారవంప్ాఁగన్.

7-401-వచనము

ఇటాు
ి విష్య
ణ ండు మోహనాక్ారంబున ధ్ేను వయి వచిి తిరప్ుర మధా
కూపామృతరసంబు ద్ారవిన నెఱింగ్వ శోక్ాకులచితయ
త లయిన రసకూప్పాలకులం
జూచి మహాయోగ్వ యిైన మయుండు వెఱాఁగుప్డ ద్ెైవగతిం జింతించి శోక్తంప్క
యిటాి నియి.

7-402-ఆటావెలద్వ
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అమరు లెైన దనుజు లెైనను నరు లెైన
నెంత నిప్ుణు లెైన నెవిరెైన
ద్ెైవిక్ారథచయముాఁ దప్్ింప్ాఁగ్ా లేరు
వలదు దనుజులార! వగవ మనకు.

7-403-వచనము

అని ప్ల్లక్ె; అంత విష్య
ణ ండు నెైజంబు లెైన ధరెవిజాఞనవిద్ాాతపో విరక్తత సమృద్వధ
క్తయ
ే ాశక్తతవిశేష్ంబుల శంభునిక్తాఁ బారధ్ానాంబు సమరవించి రథసూత క్రతయ వరె
బాణాసన ప్రముఖ్ సంగ్ాేమ సాధనంబులు చేస్నం గ్ెైక్ొని.

7-404-మతేత భ విక్రేడతము

శరవ యిై క్ారుెక్త యిై మహాకవచి యిై సనానహి యిై వాహి యిై
సరథుండెై సనియంత యిై సబలుాఁడెై సతేకతనచితయరాఁ డెై
ప్రమ్ేశుం డొ క బాణమున్ విడచెాఁ దద్ాబణానలజాిలలం
బురముల్ క్ాలె ఛటాచిటాధిని నభోభూమధాముల్ నిండగన్.

7-405-వచనము

ఇటాు
ి హరుండు దురవగ్ాహంబు లెైన తిరప్ురంబుల నషిజినుెహూరత ంబున
భసెంబు చేస్ కూల్లిన, నమర గరుడ గంధరి సాధా యక్ష వలి భులు వీక్ంచి
జయజయశబద ంబులు జరయుచుాఁ గుసుమ వరింబులు వరవించిరవ; ప్రజలు
హరవించిరవ; బరహాెదులు గ్ీరత ంవ చి; రప్ారసలు నరవతంచిరవ; ద్వవా క్ాహళ్ దుందుషి
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రవంబులును మునిజననతావంబులును బరచురంబు లయిా; నిటాు
ి విశిజనీనం
బగు తిరప్ురాసురసంహారంబున నఖిలలోకులును సంతస్ల్లి యుండ
నయావసరంబున.

7-406-ఆటావెలద్వ

తృణకణముల భంగ్వ ద్వప్
ర ురంబుల దహించి
ప్రముాఁ డవాయుండు భదరయశుాఁడు
శివుాఁడు ప్దెజాద్వ జరగ్ీయమానుాఁ డెై
నిజనివాసమునకు నెమిెాఁ జనియి.

7-407-వచనము

ఇటాు
ి నిజమాయావిశేష్ంబున మరత యలోకంబున విడంబించుచునన విష్య
ణ ని
ప్రాకేమవిధ్ానంబులు మునిజనవందామానంబు లెై సకలలోకకలాాణ
ప్రధ్ానంబులెై యుండు" ననిన విని నారదునకు ధరెనందనుం డటాి నియి.

7-13-వరాణశేమ ధరెంబులు
7-408-సీస ప్దాము

అనఘాతె! సకల వరాణశేమాచార స;
మెత ధరె మ్మయాద్వ మానవులకు?
నే ధరెమున నరుం డదధ విజాఞనము;
భక్తతయుాఁ బారప్్ంచుాఁ? బదెజునకు
సాక్ాతయాతయండవు సరిజుఞ ాఁడవు నీకు;
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నెఱుాఁగరానిద్వ ధరె మింత లేదు;
నారాయణప్రాయణసాింతయ లనఘులు;
శాంతయలు సదయులు సాధువృతిత

7-408.1-ఆటావెలద్వ

మ్మఱయుచునన ఘనులు మీవంటాి వా రెద్ద వ
ప్రమధరె మనుచు భక్తతాఁ దలాఁతయ
రటాిి ధరెరూప్ మఖిలంబు నెఱిాఁగ్వంప్ు;
వినాఁగ నిచి గలాఁదు విమలచరవత!

7-409-వచనము

అనిన నారదుండు ధరెరాజుం జూచి "ద్ాక్ాయణి యందు నిజాంశంబున
నవతరవంచి భువనశోభనంబుక్ొఱకు బదరవక్ాశేమంబునాఁ దపో నిరతయండయి
యునన నారాయణునివలన సనాతనంబగు ధరెంబు వింటాి; నద్వ చెప్ిద; సకల
వరణంబుల జనులకు సతాంబును, దయయును, నుప్వాసాద్వ తప్ంబును,
శౌచంబును, సైరణయును, సదసద్వివేకంబును, మనననియమంబును,
బహిరవంద్వయ
ర
జయంబును, హింసలేమియును, బరహెచరాంబును, ద్ానంబును,
యథో చితజప్ంబును, సంతోష్ంబును, మారదవంబును, సమదరశనంబును,
మహాజనసేవయు, గ్ాేమాంబులయిన క్ోరవకలు మానుటాయు, నిష్ులక్తయ
ే లు

విడుచుటాయు, మితభాక్తింబును, ద్ేహంబు గ్ాని తనున వెదక్తక్ొనుటాయు,
ననననదకంబులు పారణులకుం బంచి యిచుిటాయుాఁ, బారణులందు
ద్ేవతాబుద్వధయు, నాతెబుద్వధంజరయుటాయు, శీేనారాయణచరణసెరణ క్రరతన శేవణ
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సేవారిన నమసాకర ద్ాసాాతెసమరిణ సఖ్ాంబు లనియిడ తిరంశలి క్షణంబులు
గలుగ వలయు; నందు సతయకలాచారుం డయి మంతరవంతంబు లయిన
గరాుద్ానాద్వసంసాకరంబు లవిచిిననంబులుగ్ాాఁ గలవాాఁడు ద్విజుండు ద్విజునకు
యజన యాజనాధాయ నాధ్ాాప్న ద్ానప్రతిగేహంబు లను ష్టాకరెంబులు
విహితంబులు రాజునకుాఁ బరతిగేహ వాతిరవకతంబు లయిన యజనాద్వ
కరెంబులయిదును బరజాపాలనంబును బారహెణులుగ్ానివారవవలన
దండశులాకదులు గ్ొనుటాయు విహిత కరెంబులు; వెైశుానిక్తాఁ గృక్ వాణిజా
గ్వరక్షణాద్వ కరెంబులును బారహెణకులానుసరణంబులును విహితంబులు;
శూదురనకు ద్విజ శుశూ
ే ష్ జరయవలయు.

7-410-సీస ప్దాము

విను కరిణాద్వకవృతిత కంటా్ను మ్ేలు;
యాచింప్న లి ని యటాిివృతిత ;
పారప్త ంబు గ్ెైక్ొని బరతయకుకంటా్ను లెసా;
యనుద్వనంబును ధ్ానా మడగ్వక్ొనుటా;
యాయవారముకంటా్ నధ్వక కళీాణంబు;
ప్ఱిగ యినునల ధ్ానాభక్షణంబు;
శిలవృతిత కంటా్ను శేయ
ే
మాప్ణముల;
బడి గ్వంజలు ద్వని బరదుకుాఁ గనుటా

7-410.1-ఆటావెలద్వ
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యిడరుచవటా నృప్తిక్ర నాలు
్ వృతయ
త లుాఁ
దగుాఁ; బరతిగేహంబు దగదు; తలాఁప్
నాప్దవసరముల నధముాఁ డెకుకవజాతి
వృతిత నునన ద్ో ష్విధముగ్ాదు.

7-411-వచనము

వినుము; శిలవృతిత యు నుంఛవృతిత యు ఋత మనియు నయాచిత వృతిత
యమృతమనియు యాచానవృతిత మృతమనియుాఁ గరికవృతిత ప్రమృత మనియు
నెనునదురు; అటాిి వృతయ
త లెఱింగ్వ జీవించుటా మ్ేలు; వాణిజాంబు
సతాానృతమనియు; శివృతిత నీచసేవ యనియుాఁ బలుకుదురు;
సరివేదమయుండు బారహెణుండు; సరిద్ేవ మయుండు క్షతిరయుండు;
బారహెణ క్షతిరయులకు నీచసేవనంబు కరత వాంబు గ్ాదు.

7-412-కంద ప్దాము

దమమును శౌచముాఁ దప్మును
శమమును మారదవముాఁ గృప్యు సతాజాఞన
క్షమలును హరవభక్తతయు హ
రిము నిజలక్షణము లగేజాతిక్త నధ్వపా!

7-413-ఉతిలమాల
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శౌరాము ద్ానశీలముాఁ బరసాదము నాతెజయంబుాఁ ద్ేజమున్
ధ్ెైరాము ద్ేవభక్తతయును ధరెము నరథముాఁ గ్ామమున్ బుధ్ా
చారాముకుందసేవలును సతకృతియుం బరవతోష్ణంబు స
ద్ీిరాము రక్షణంబుాఁ బృథవవీవరశేఖ్ర! రాజచిహనముల్.

7-414-కంద ప్దాము

ధరాెరథక్ామవాంఛయు
నిరెల గురుద్ేవ విప్ర నివహారినముల్
నిరెదభావముాఁ బరమదము
శరెకరతిమును వెైశాజనలక్షణముల్.

7-415-ఉతిలమాల

సేత యము లేనివృతిత యు శుచితిము సనునతియున్ నిజరశులన్
మాయలు లేక డాయుటాయు మంతరము జెప్ిక ప్ంచయజఞ ముల్
చేయుటాయున్ ధరామరుల సేవయు గ్వవులరక్షణంబు న
నాాయములేమియున్ మనుజనాథ! యిఱుంగుము శూదరధరెముల్.

7-416-సీస ప్దాము

నిలయము పాటాించి నిరెలద్ేహ యి;ై
శృంగ్ార మ్ేప ర దుదాఁ జరయవలయు
సతాప్్రయాలాప్చతయరయిై పారణేశు;
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చితత ంబు ప్ేరమ రంజింప్వలయు
ద్ాక్ణా సంతోష్ ధరె మ్ేధ్ాదుల;
ద్ెైవత మని ప్్రయుాఁ దలాఁప్వలయు
నాథుాఁ డే ప్దధ తి నడచు నా ప్దధ తి;
నడచి తదబంధుల నడప్వలయు

7-416.1-ఆటావెలద్వ

మారదవమునాఁ బతిక్త మజా న భోజన
శయన పాన రతయలు జరప్వలయు
విభుాఁడు ప్తితయాఁడెైన వెలాఁద్వ పాతివరతా
మహిమాఁ బుణుాాఁ జరస్ మనుప్వలయు.

7-417-కంద ప్దాము

తరుణి దన పారణవలి భు
హరవభావముగ్ా భజించి యతాఁడున్ తానున్
స్రవక్ెైవడ వరవతంచును
హరవలోకము నందు సంతతానందమునన్.

7-418-కంద ప్దాము

ఉప్వాసంబులు వరతములు
దప్ములు వేయిేల భరత ద్ెైవత మని ని
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ష్కప్టాతాఁ గ్ొల్లిన సాధ్విక్త
నృప్వర! దురి భము లేదు నిఖిలజగములన్.

7-419-వచనము

మఱియు సంకరజాతయ లయిన రజక చరెక్ారక నటా బురడ క్ెైవరత క మ్ేిచి షిలుి
లను నంతాజాతయ లేడుిరకును జండాల ప్ులకస మాతంగ జాతయలకును నాయా
కులాగతంబు లెైన వృతయ
త లాఁ జౌరాహింసాదులు వరవాంచి సంచరవంప్వలయు;
మానవులకుాఁ బరతియుగంబున నెైసరవ్కంబులెైన ధరెంబులు రెండు లోకంబు
లందును సుఖ్కరంబు లని వేదవిదులెైన ప్దద లు చెప్ుిదురు; క్ారుక్ారున
దునెనడు క్రతంర బు లావు చెడు; నందు జల్లి న బీజంబులు నిసేత జంబు లెై యుండ
లెసాగ నంకురవంప్వు; నిరంతంర ఘృతధ్ారావరింబున దహనునకు
ద్ాహకతింబు లేక శాంతిం జెందు; నందు వేల్లిన హవాంబులు ఫల్లంప్వు;
తద్విధంబున ననవరతక్ామానుసంధ్ానంబునాఁ గ్ామోనుెఖ్ంబెైన చితత ంబు
క్ామంబులం దనిస్ నిషాక మంబెై విరక్తత న ందుం; గ్ావున సతత వసిభావంబుతోడ
నెప్ుిడుాఁ దప్ిక నిజవంశానుగత విహితధరెంబున వరవతంచు నరుండు మ్మలిన
సాిభావికకరెప్రతింబు విడచి ముక్తత న ందు; జాతి మాతరంబునాఁ బురుష్యనిక్త
వరణంబు నిరరదశింప్ం బనిలేదు; శమదమాద్వ వరణలక్షణ వావహారంబులాఁ
గనవలయు" నని మఱియు నారదుం డటాి నియి.

7-420-కంద ప్దాము

కేమమున వరణంబుల చి
హనము లెలిను జెప్ిాఁబడయి నాశేమముల ధ

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

149

రెము లెఱిాఁగ్వంచెద ననినయు
సమద్ాహితహృదయశూల! సదమలశీలా!

7-421-వచనము

వినుము; బరహెచారవ మౌంజీ క్ౌప్ీన యజోఞప్వీత కృషాణజిన పాలాశ దండ
కమండలు ధరుండును, సంసాకరహీన శిరవరుహుండును, దరుహసుతండును,
శీలప్రశసుతండును, మౌనియు నెై తిరసంధాంబును బరహెగ్ాయతిర జప్్యించుచు
సాయంపారతరవసరంబులు నరక పావక గురు ద్ేవతోపాసనంబులు చేయుచు
గురుమంద్వరంబునకుం జని ద్ాసుని చందంబున భక్తత వినయ సౌమనసాంబులు
గల్లగ్వ వేదంబు చదువుచు నధాయ ననప్కేమావసానంబుల గురుచరణంబులకు
నమసకరవంచుచు రరప్ుమాప్ును విహిత గృహంబుల షిక్ంచి భెైక్షాంబు
గురువునకు నివేద్వంచి యనుజఞ గ్ొని మితభోజనంబు క్ావించుచు నరుక్ాలంబుల
నుప్వస్ంచుచు నంగనలందు నంగనాసకుతలందుం బరయోజనమాతర భాష్ణంబు
లొనరుిచు గురు ప్రాంగనలవలన నభాంగ క్రశప్రసాధన శరీరమరదన మజా న
రహసా యోగంబులు వరవాంచుచు గృహంబున నుండక జితేంద్వయ
ర తింబున
సతాభాష్ణుం డయి సంచరవంప్వలయు.

7-422-ఆటావెలద్వ

ప లాఁతి ద్ావవహిన ప్ురుష్యాఁ డాజాఘటాంబు
కరాఁగ కుండ రాదు కద్వసనేని
బరహె యిైనాఁ కూాఁతయాఁ బటాి కమానాఁడు
వడుగు క్తంతి ప తయ
త వలదు వలదు.
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7-423-వచనము

వినుము; సిరూప్సాక్ాతాకరంబున ద్ేహి బహిరవంద్వయ
ర ాద్వకం బయిన
యింతయు నాభాసమాతరంబుగ్ా నిశియించి యింద్ాాఁక జీవుండు సితంతయరాఁ
డయిన యిీశిరుండు గ్ాకుండు నంతదడవు నంగన యిద్వ ప్ురుష్యండ నే
ననియిడ భరదబుద్వధ మానుటా కరత వాంబు గ్ాదు; బరహెచారవ యతి గృహసుథలం
ద్ెవిాఁ డెైనాఁ జితత ంబు ప్రవ ప్కింబు గ్ాక యద్ెైితానుసంధ్ానంబుజరస్న
మూఢుండగుంగ్ావున రహసాంబునాఁ బుతిరక నెైనం డాయకుండవలయు.

7-424-చంప్కమాల

శిరమున మ్ేన సంసకృతయలు చేయక చందనభూష్ణాదాలం
కరణము లెలి మాని ఋతయక్ాలములన్ నిజభారాాఁ బొ ందుచుం
దరుణుల జూడాఁ బాఱక ధృతవరతయాఁడెై మధు మాంస వరవా యిై
గురుతరవృతిత తో మ్మలాఁగు క్ోవిదుాఁ డొ కక గృహసుథ భూవరా!

7-425-వచనము

మఱియు ద్విజుండు గృహసుథండెై గురువువలన నుప్నిష్దంగ సహితంబెైన
వేదతరయంబును బఠవయించి నిజాధ్వక్ారానుసారంబుగ నరథవిచారంబు జరస్ తన
బలంబుక్ొలంద్వ గురువులకు నభీష్ి ంబు లొసంగ్వ గృహంబున న ండె వనంబున
న ండె నెైకకతింబు
్ఠ
నాశేయించి యొండె బారణులతోడ జీవించుచు గురువు నందు
నగ్వన యందు నాతె యందు సరిభూతంబు లందు నచుాతదరశనంబు
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జరయుచు నింద్వయ
ర వాసనాద్వ మగునండుగ్ాక యిఱుక గల్లగ్వ వరవతంచుచు
ప్రబరహెంబు న ందు.

7-426-కంద ప్దాము

వినుము; వనప్రసథ ునకున్
మునికథవతము లెైన నియమములు గల వా చొ
ప్ుిన వనగతయాఁడెై మ్మలాఁగ్ెడ
ఘనుాఁడు మహరవికమునకు గమనించు నృపా!

7-427-వచనము

అటామీాఁద గృహసాథశేమంబు విడచి వనంబునకుం జని దుననక ప్ండెడ
నీవారాద్వకంబు లగ్వనప్కింబు జరస్ యొండె నామంబులు చేస్ యొండె
నరకప్కింబులెైన ఫలాదు లొండె భక్ంప్ుచు వనాాహారంబుల
నితాకృతాంబులయిన చరుప్ురవడాంశంబు లొనరుిచుాఁ బరతిద్వనంబును బూరి
సంచితంబులు ప్రవతాజించి నూతన దరవాంబులు సంగేహించుచు నగ్వనక్ొఱకుాఁ
బరణశాల యిైనాఁ బరితకందరం బయిన నాశేయించుచు హిమ వాయు వహిన
వరాితప్ంబులకు సహించుచు నఖ్శెశుే క్రశతనూరుహంబులు ప్రసాధ్వతంబులు
జరయక జటాిలుండెై వస్యించుచు దండాజిన కమండలు వలకల ప్రవచిదంబులు
ధరవయించి ప్ండెంర డెైన నెనిమిద్ెైన నాలుగ్ెైన రెండెైన న క వతారంబయినాఁ దప్ుః
ప్రయాసంబున బుద్వధ నాశంబు గ్ాకుండ ముని యిై చరవంచుచు ద్ెైవవశంబున
జరారవగంబులచేతాఁ జిక్తక నిజ ధరాెనుషాిన సమరుథండు గ్ాని సమయంబున
నిరశన వరతయం డయి యగునల నాతాెరవప్ణంబు జరస్ సనాస్ంచి యాక్ాశంబు
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నందు శరీరరంధరంబులును, గ్ాల్ల యందు నిశాశవసంబును, ద్ేజంబు లోప్ల
నూష్ెంబును, జలంబుల రసంబును, ధరణి యందు శలా మాంస
ప్రముఖ్ంబులును, వహిన యందు వాకత ంబుతోడ వాకుకను, నిందురని యందు
శిలింబుతోడాఁ గరంబులును, విష్య
ణ ని యందు గతితోడాఁ బదంబులును, బరజాప్తి
యందు రతితోడ నుప్సథ ంబును, మృతయావందు విసర్ ంబుతోడాఁ బాయువును,
ద్వకుకలందు శబద ంబు తోడ శోేతరంబును, వాయు వందు సిరశంబుతోడ
దికుకను, సూరుా నందు రూప్ంబుతోడాఁ జక్షువులును, సల్లలంబు లందుాఁ
బరచేతసా హిత యయిన జిహియు, క్తి యందు గంధ సహితం బయిన
ఘాాణంబును, జందురని యందు మననరథంబులతోడ మనంబును, గవియిైన
బరహె యందు బో ధంబుతోడ బుద్వధయు, రుదురని యందహంక్ారంబుతోడ
మమతింబును, క్రతజు
ర ఞ ని యందు సతత వంబు తోడ జితత ంబును. బరంబు నందు
గుణంబులతోడ వెైక్ారవకంబును, డంద్వంచి యటామీాఁదాఁ బృథవవి యందుాఁ బృథవవిని
జలంబునందు జలంబును ద్ేజంబు నందుాఁ ద్ేజంబును వాయువు నందు
వాయువును గగనంబు నందు గగనంబును నహంక్ారతతత వంబు నందు
నహంక్ారంబును మహతత తత వంబు నందు మహతత తత వంబును బరకృతి యందు
బరకృతిని నక్షరుండెైన ప్రమాతె యందు లయంబు న ంద్వంచి చినాెతారవశేక్తయం
డయిన క్రతజు
ర ఞ ని నక్షరతింబున నెఱింగ్వ దియరహితయండెై దగదక్ాష్య
ఠ ండెైన వహిన
చందంబున బరమాతె యిైన నిరవిక్ారబరహెంబునందు ల్లనుండ గ్ావలయు.

7-428-కంద ప్దాము

అనఘ! వనప్రసథ ుండెై
చని తదధ రెంబు ల్లటాు
ి సలుప్ుచు మఱియున్
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మనెనేని సననయస్ంప్ం
జను నటామీాఁదటాను ముకత సంగతిమునన్.

7-429-వచనము

ఇటాు
ి వానప్రసథ ాశేమంబు జరప్్ సననయస్ంచి ద్ేహమాతారవశిష్యిండును
నిరప్ేక్షుండును బిక్షుండును నిరాశేయుండును నాతాెరాముండును
సరిభూతసముండును శాంతయండును సమచితయ
త ండును
నారాయణప్రాయణుండును నెై క్ౌప్ీనం బను నాచాిదకమాతరం బయిన
వసత ంి బు ధరవయించి దండాద్వవాతిరవకతంబులు విసరవాంచి యాతెప్రంబులుగ్ాని
శాసత ంి బులు వరవాంచి గేహనక్షతారద్వ విదాల జీవింప్క భరదవాదంబులయిన

తరకంబులు దరవకంప్క యిందును బక్రకరవంప్క శిష్యాలకు గేంథంబులు వంచించి
యుప్నాస్ంప్క బహువిదాల జీవింప్క మతాతద్వవాాపారంబుల నులి స్లిక
ప్కుకద్వనంబు లొకకయిడ వస్యింప్క యూరూర న క్ొకకక రాతిర నిలుచుచుాఁ
గ్ారాక్ారణవాతిరవకతం బయిన ప్రమాతె యందు విశింబు దరవశంచుచు
సదసనెయంబయిన విశింబు నందు బరబరహెంబయిన యాతె
నవలోక్తంచుచు జాగరణ సిప్న సంధ్వ సమయంబుల నాతెనిరీక్షణంబు
చేయుచు నాతెకు బంధమోక్షణంబులు యామాతరంబులుగ్ాని వసుతప్రక్ారంబున
లేవనియును ద్ేహంబునకు జీవితంబు ధురవంబు గ్ాదనియును మృతయావు
ధురవంబనియును నెఱుంగుచు భూతద్ేహంబుల సంభవనాశంబులకు
మూలంబయిన క్ాలంబు బరతీక్ంచుచు నివిిధంబున జాఞననతితిత ప్రాంతంబుాఁ
జరవయించి యటామీాఁద విజాఞనవిశేష్ంబు సంభవించినాఁ బరమహంసుండయి
దండాద్వచిహనంబులు ధరవయించి యొండె ధరవయింప్క యొండె
బహిరంగవాకత చిహునండు గ్ాక యంతరంగవాకత ంబయిన యాతాెనుసంధ్ానంబు
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గల్లగ్వ మనీక్యిై బాహాానుసంధ్ానభావంబున మనుష్యాలకుాఁ దనవలన నునెతత
బాలమూకల తెఱంగుాఁ జూప్ుచుండవలయు.

7-14-ప్రహాిద్ాజగర సంవాదము
7-430-కంద ప్దాము

మునివలి భుాఁ డజగరుాఁ డను
సునయుండు హిరణాకశిప్ు సూనుండును ము
న ననరవంచిన సంవాదము
వినుమీ యరథంబునందు వెలయు నరరంద్ార!

7-431-వచనము

తొల్లి భగవతి్ాయుం డయిన ప్రహాిదుండు కతిప్యామాతా సమ్ేతయండెై
లౌక్తకతతింబు నెఱింగ్ెడక్ొఱకు లోకంబుల సంచరవంచుచు న కకనాాఁడు
క్ావేరీతీరంబున సహాప్రితతటాంబున ధూళధూసరవతంబు లయిన
కరచరణాదావయవంబులతోడ గూఢంబెైన నిరెల తేజంబుతోాఁ గరాెక్ారవచవల్లంగ
వరాణశేమాదుల నెవిరవక్త నెఱుంగాఁ బడక నేల నింద్వంర చుచు నజగర వరతధరుండెైన
మునిం గని డాయం జని విధ్వవత్రక్ారంబున నరవించి మునిచరణంబులకు
శిరంబు మోప్్ మొాక్తక యతని చరవతంర బు ద్ెల్లయ నిచియించి యిటాి నియి.

7-432-సీస ప్దాము

భూమి నుద్ో ాగ్వ యిై భోగ్వ యిై యుండెడ;
నరుని క్ెైవడ మునినాథ! నీవు
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ఘనశరీరము ద్ాల్లి కదలవు చితర ము;
దామయుకుతనకుాఁ గ్ాని ధనము లేదు
ధనవంతయనకుాఁ గ్ాని తగు భోగములు లేవు;
భోగ్వక్తాఁ గ్ాని సంప్ూరణ మ్మైన
తనువు లే దుద్ో ాగధనభోగములు లేక;
నేల నూరక ప్డ నిదర పో వు

7-432.1-ఆటావెలద్వ

నీకు నెటాి ు గల్లగ్ె నిరుప్మ ద్ేహంబు
సముాఁడ వారుాాఁడవు విశారదుాఁడవు
బుద్వధనిధ్వవి జనులాఁ బొ గడవు ద్ెగడవు
నిదర ప్రతిద్వనంబు నిలుప్ నేల?

7-433-వచనము

అని యిటాు
ి ప్రహాిదుం డడగ్వన వికస్తముఖ్ుం డయి మునీందురండు తద్ీయ
మధురాలాప్సుధ్ారసప్రవాహంబులు కరణంబులాఁ బరవప్ూరణంబులెైన నతని
నవలోక్తంచి యిటాి నియి.

7-434-సీస ప్దాము

ఆంతరంగ్వకదృక్ి నంతయు నెఱుాఁగుదు;
వారాసమెతయాఁడ వీ వసురవరా!
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విశిజంతయవుల ప్రవృతిత నివృతిత ల;
క్షణముల నీ యిఱుంగనివి లేవు
భగవంతయాఁ డగు హరవ పాయక నీ మనన;
వీథవ రాజిలుిచు వెలుాఁగుఱ ని
కేమమున బహుళీంధక్ారంబు బరవమారుిాఁ;
బరమ సాతిికుాఁడవు భదరబుద్వధ

7-434.1-ఆటావెలద్వ

వెైన నీవు ననున నడగ్ెదు గ్ావున
వినన ధరె మ్మలి విసత రవంతయ
నినునాఁ జూడాఁ గల్లగ్ె నీతోడ మాటాలు
నాతెశుద్వధ గల్లగ్ె ననఘచరవత!

7-435-వచనము

వినుము; ప్రవాహక్ారవణి యిై విష్యంబులచేతం బూరవంప్రాని తృష్ణ చేతం బడ
కరెంబులాఁ బరవభారమామాణుండ నెైన నేను నానావిధ యోనుల యందుాఁ
బరవేశించుచు వెడలుచు నెటాిక్రలకు మనుష్ా ద్ేహంబు ధరవయించి యందు
ధరెంబున సిర్ ద్ాిరంబును నధరెంబున శునకసూకరాద్వ తిరాగాంతయ యోని
ద్ాిరంబుల న ంద్వ కేమెఱ మనుష్యాండెై ప్ుటాి వలయు నని వివేక్తంచి
సుఖ్రక్షణదుుఃఖ్ మోక్షంబులక్ొఱకు ధరెంబు చేయు దంప్తయల వావహారంబు
గని సరిక్తయ
ే ానివృతిత గల్లగ్వన జీవుండు సితంతయరండెై ప్రక్ాశించు నని నిరణయించి
భోగంబులు మననరథజాతమాతరంబులు గ్ాని శాశితంబులు గ్ావని ప్రీక్ంచి
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నివృతయ
త ండనెై యుద్ో ాగంబు లేక నిద్వంర చుచుాఁ బారరబద భోగంబు లననుభవించుచు
నుండుదు; ఇవిిధంబునాఁ దనకు సుఖ్రూప్ంబెైన ప్ురుషారథంబు దన యందుాఁ
గలుగుటా యిఱుంగక ప్ురుష్యండు శైవాలజాల నిరుదధ ంబు లెైన శుదధ జలంబుల
విడచి యిండమావులు జలంబు లని పాఱెడు మూఢుని వడువున సతాంబుగ్ాని
ద్ెైితంబుాఁ జొచిి ఘోరసంసారచకే ప్రవభారంతయం డెై ద్ెైవతంతరంబు లెైన
ద్ేహాదులచేత నాతెకు సుఖ్ంబును దుుఃఖ్నాశంబునుం గ్వరుచు నిరీశుం
డెైనవాని పారరంభంబులు నిష్ులంబు లగు; అద్వయునుం గ్ాక మరుతయనకు
ధనంబు పారప్త ంబయిన నద్వ దుుఃఖ్కరంబు గ్ాని సుఖ్కరంబు గ్ాదు; లోభవంతయ
లయిన ధనవంతయలు నిద్ారహారంబులు లేక రాజ చవర యాచక శతయర మితారద్వ
సరిసథ లంబు లందును శంక్తంచుచు ద్ానభోగంబులు మఱచి యుండుదురు;
పారణారథవంతయలకు భయంబు నితాంబు; శోకమోహ భయక్ోేధ రాగ శేమాదులు
వాంఛామూలంబులు; వాంఛ లేకుండవలయును.

7-436-మతేత భ విక్రేడతము

సరఘల్ గూరవిన తేనె మానవులకున్ సంపారప్త మ్మైనటాు
ి లో
భ రతయల్ గూరవిన వితత ముల్ ప్రులకుం బారప్్ంచుాఁ బారపాతశి యిై
తిరుగం బో ని మహో రగంబు బరదుకున్ ద్ీరాాంగమ్మై యుండయుం
జిరక్ాలం బగు వాని వరత నములం జింతించి యిేక్ాంతి నెై.

7-437-కంద ప్దాము

అజగరమును జుంటాీాఁగయు
నిజగురువులుగ్ాాఁ దలంచి నిశిింతయాఁడ నెై
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విజనసథ ల్లాఁ గరెంబుల
గజిబిజి లేకుననవాాఁడ గ్ౌరవవృతిత న్.

7-438-సీస ప్దాము

అజిన వలకల దుకూలాంబరంబులు గటాిి;
యిైన గటాి క యిైన నలరుచుందు;
నాంద్ో ళక్ా రథ హయ నాగములనెక్తక;
యిైన నెకకక యిైన నరుగుచుందుాఁ;
గరూిర చందన కసూ
త రవక్ా లేప్;
మ్మైన భూరజ మ్మైన నలద్వక్ొందు;
భరెశయాల నెైనాఁ బరణ శిలా తృణ;
భసెంబులం ద్ెైన బండు చుందు;

7-438.1-ఆటావెలద్వ

మానయుకత మ్మైన మానహీనం బెైనాఁ
ద్ీయ నెైన మిగులాఁ ద్వకత మ్మైన
గుడుతయ సగుణ మ్మైన గుణవరవాతం బెైన
నలి మ్మైనాఁ జాల నధ్వక మ్మైన

7-439-కంద ప్దాము
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లే దని యివిరవ నడుగను
రా దని చింతింప్ాఁ బరులు రప్్ించినచవాఁ
గ్ా దని యిద్వదయు మానను
ఖ్రదము మోదమును లేక క్రడ
ే ంతయ మద్వన్.

7-440-కంద ప్దాము

నింద్వంప్ బరుల నెననాఁడు
వంద్వంప్ ననేక ప్ీడ వచిిన మద్వ నా
కేంద్వంప్ విభవముల క్ా
నంద్వంప్ాఁ బరక్ామ వరత నంబున నధ్వపా!

7-441-వచనము

ఇటాు
ి గ్వరవకలు లేక యొకక సమయంబున ద్వగంబరుాఁడనెై ప్్శాచంబు చందంబున
నుండుచుాఁ బెకుక ద్వనంబులుం గ్వలెాఁ బెనుాఁబాాఁప్ వరత నంబుాఁ గ్ెైక్ొని
నిమీల్లతలోచనతింబున నేక్ాంతభావంబు విష్య
ణ ని యందు జరరవి వికలింబు
భరదగ్ాేహకచితత వృతయ
త లాఁ జితత ంబు నరథరూప్ విభరమంబు గల మనంబు నందు

మనంబును నహంక్ారంబు నందు నహంక్ారంబును మాయ యందు మాయను
నాతాెనుభూతి యందు లయంబు న ంద్వంచి సతాంబు దరవశంచుచు విరక్తత న ంద్వ
సాినుభవంబున నాతెస్థతయండనెై యుండుదు; నీవు భగవతిరుండవు గ్ావున
రహసాం బెైన ప్రమహంసధరెంబు సాినుభవగ్వచరం బెైన తెఱంగున నీకు
హృద్ో్ చరంబగు నటాు
ి చెప్్ితి" ననిన విని.
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7-442-కంద ప్దాము

ఘను నజగరమునివలి భు
దనుజరందురాఁడు ప్ూజ చేస్ తగ వీడొ కని నె
మెనమున సంతోక్ంచుచుాఁ
జనియిన్ నిజ గ్రహమునకు శశికులతిలక్ా!

7-443-వచనము

అనిన యుధ్వష్ఠరుం డటాి నియి.

7-444-కంద ప్దాము

ననుాఁ బో టాి జడగృహసుథాఁడు
మునివలి భ! యిటాిి ప్దవి మోదంబున నే
యనువునాఁ జెందును వేగమ
వినిప్్ంప్ుము నేాఁడు నాకు విజాఞననిధ్ీ!

7-15-ఆశేమాదుల ధరెములు
7-445-వచనము

అనిన నారదుం డటాి నియి "గృహసుథం డయినవాాఁడు వాసుద్ేవారిణంబుగ్ా
గృహో చితక్తయ
ే
లనుసంధ్వంచుచు మహామునుల సేవించి వారల వలన
నారాయణ ద్వవాావతార కథాకరణనంబు చేయుచు నయిైావిహితక్ాలంబుల
శాంతజనులం గూడ మ్మలంగుచు బుతరమితర కళ్తారద్వ సంగంబులు గలల వంటాి
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వని యిఱుంగుచు లోప్ల నాసక్తత లేక సకుతనిక్ెైవడ వెలుప్లాఁ బురుష్క్ారంబు
లొనరుిచుాఁ దగులంబు లేక వితత ంబు ల్లచిి జనక సుత సో దర సఖ్ జాఞతిజనుల
చితత ంబులు సమెద్ాయతత ంబులు గ్ావించుచు ధనధ్ానా విధ్ాన ద్ెైవ
లబద ంబులవలన నషిమానంబు మాని యనుభవించుచు గృహక్రతంర బులాఁ జొచిి
యుదరప్ూరణమాతరంబు ద్ొ ంగ్వల్లనవాని దండంప్క భుజగ మృగ మూక్క
మరకటా మక్క్ా ఖ్రవష్ి ంా బుల హింస్ంప్క ప్ుతయరల భంగ్వ నీక్ంచుచు
ద్ేశక్ాలద్ెైవంబుల క్ొలంద్వని ధరాెరథ క్ామంబులాఁ బరవరవతంచుచు శునక ప్తిత
చండాలాదులక్ెైన భోజా ప్ద్ారథంబులు దగ్వన భంగ్వ నిచుిచు నిజవృతిత లబద ంబు
లగు నశనాదులచేత ద్ేవ ఋక్ ప్్తృ భూత మానవుల సంతరవించుచుాఁ బంచ
మహాయజాఞవశేష్ంబుల నంతరాామి ప్ురుష్ యజనంబును నాతె
జీవననపాయంబును సమరవథంచుచు నుండవలయు.

7-446-ఆటావెలద్వ

జనక గురుల నెైనాఁ జంప్ు నరథమున క్ెై
పారణమ్మైన విడుచు భారాక్ొఱకు
నటాిి భారాాఁ బురుష్యాఁ డతిథవ శుశూ
ే ష్ చే
యించి గ్ెలుచు నజితయ నీశు నెైన.

7-447-ఆటావెలద్వ

ప్రముాఁ డరశిరుండు బారహెణముఖ్మున
నాహరవంచి తయష్యిాఁ డయిన భంగ్వ
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నగ్వనముఖ్ము నందు హవారాసులు గ్ొని
యిైనాఁ దుక్ి న ందాఁ డనఘచరవత!

7-448-వచనము

క్ావున గృహసుథండు బారహెణు లందును ద్ేవత లందును మరత య ప్శుప్రముఖ్
జాతయలందును నంతరాామియు బారహెణాననుండును నెైన క్రతజు
ర ఞ నందు నయిైా
క్ోరవకలు సమరవించి సంతరిణంబు జరయవలయు బాదరప్దంబునాఁ గృష్ణ ప్క్షంబు
నందును దక్ణోతత రాయణంబు లందును రరయింబగలు సమమ్మైనక్ాలంబు
లందును వాతీపాతంబు లందును ద్వనక్షయంబు నందును
సూరాచందరగహ
ే ణంబు లందును శేవణ ద్ాిదశి యందును వెైశాఖ్ శుకి తృతీయ
యందును గ్ారవతక శుకి నవమి యందును హేమంత శిశిరంబుల లోను

నాలుగష్ి క లందును మాఘ శుకి సప్త మి యందును మాస నక్షతరంబులతోడం
గూడన ప్ుననము లందును ద్ాిదశితోడం గూడన యుతత రాతరయ శేవణానురాధ
లందును నుతత రాతరయ సహితంబు లయిన యిేక్ాదశుల యందును
జనెనక్షతరయుకత ద్వవసంబు లందును మఱియుాఁ బరశసత క్ాలంబు లందును
జననీజనకబంధు జనులకు శాేదధ ంబులును జప్ హో మ సానన వరతంబులును
ద్ేవ బారహెణసమారాధనంబులును నాచరవంప్వలయు భారాకుాఁ
బుంసవనాద్వకంబును నప్తాంబునకు జాతకకరాెద్వకంబును దనకు
యజఞ ద్ీక్ాద్వకంబును బరత
ర జనులకు దహనాద్వకంబును మృతద్వవసంబున
సాంవతారవకంబును జరుప్వలయు.

7-449-మతేత భ విక్రేడతము
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విను మ్ే ద్ేశములన్ దయాగుణతపో విద్ాానిితం బెైన వి
ప్రనిక్ాయంబు వస్ంచు, నే సథ లములన్ భాగ్ీరథీముఖ్ా వా
హినులుండున్, హరవప్ూజ లెయిాడల భూయిష్ఠ ప్రక్ారంబులం
దనరున్, భూవర! యటాిి చవటాులాఁ దగున్ ధరెంబులం జరయాఁగన్.

7-450-కంద ప్దాము

హరవ యందు జగము లుండును
హరవరూప్ము సాధుపాతర మందుండు శివం
కర మగు పాతరము గల్లగ్వన
నరయాఁగ నద్వ ప్ుణాద్ేశ మనఘచరవతార!

7-451-వచనము

మఱియు గురుక్రతంర బును, గయాశీరింబును, బరయాగంబును,
బులహాశేమంబును, నెైమిశంబును, ఫాలు
్ ణంబును, సేతయవును, బరభాసంబును,
గుశసథ ల్లయును, వారణాస్యు, మధురాప్ురవయును, బంపా బిందు
సరవవరంబులును, నారాయణాశేమంబును, సీతారామాశేమంబును, మహేందర
మలయాదులయిన కులాచలంబులును, హరవప్తి
ర మారిన ప్రద్ేశంబులును,
హరవసేవాప్రులయిన ప్రమభాగవతయలు వస్ంచెడ ప్ుణాక్రతంర బులును
శుభక్ాముండెైనవాాఁడు సేవింప్వలయు.

7-452-ఆటావెలద్వ
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భూవరరందర! యిటాిి ప్ుణాప్రద్ేశంబు
లందు నరుడు చేయు నటాిి ధరె
మలిమ్మైన నద్వ సహసరగుణాధ్వక
ఫలము నిచుి హరవకృపావశమున.

7-453-వచనము

వినుము; చరాచరంబయిన విశిమంతయు విష్య
ణ మయం బగుటాాఁ జరస్ పాతర
నిరణయ నిప్ుణులెైన విద్ాింసులు నారాయణుండు ముఖ్ాపాతరంబని
ప్లుకుదురు; ద్ేవఋష్యలును బరహెప్ుతయరలెైన సనక్ాదులును నుండ
భవద్ీయ రాజసూయంబున నగేప్ూజకు హరవ సమెతయం డయిా; ననేక
జంతయసంఘాతక్రరణంబెైన బరహాెండపాదప్ంబునకు నారాయణుండు మూలంబు;
తనినమితత ంబు నారాయణ సంతరిణంబు సకలజంతయసంతరిణం బని
యిఱుంగుము; ఋక్ నర తిరా గమర శరీరంబులు ప్ురంబులు వాని యందుాఁ
ద్ారత మాంబులతోడ జీవరూప్ంబున భగవంతయడయిన హరవ వరవతంచుటాం జరస్
ప్ురుష్యండనాఁ బరస్దధ ుం డయిా; నందుాఁ ద్వరాగ్ాాతయల కంటా్ నధ్వకతింబు
ప్ురుష్యని యందు విలస్లి ుటాం జరస్ ప్ురుష్యండు పాతరంబు; ప్ురుష్యలలోన
హరవ తనువెైన వేదంబును ధరవంచుచు సంతోష్విద్ాాతపో గరవష్ఠ యండెైన
బారహెణుండు పాతరంబు; బారహెణులలోన నాతెజాఞన ప్రవప్ూరుణండయిన యోగ్వ
ముఖ్ాపాతరం బని ప్లుకుదురు; ప్రసిర పాతరంబులకు సహింప్ని
మనుష్యాలకుాఁ బూజనారథంబుగ్ాాఁ ద్ేత
ర ాయుగంబు నందు హరవ ప్రతిమలు గల్లింప్
బడయి; క్ొందఱు ప్రతిమారినంబు చేయుదురు; పాతరప్ురుష్ద్ేిష్య
లెైనవారలకు నటాిి ప్రతిమారినంబు ముఖ్ాారథప్ద
ర ంబు గ్ాదు; మంద్ాధ్వక్ారులకుాఁ
బరతిమారినంబు ప్ురుషారథప్ద
ర ం బగును.
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7-454-ఆటావెలద్వ

అఖిలలోకములకు హరవ ద్ెైవతము చూడ
హరవక్త ద్ెైవతము ధరాధ్వనాథ!
ప్దప్రాగలేశ ప్ంక్తతచేాఁ ద్ెల
ైి ోకా

పావనంబు జరయు బారహెణుండు.

7-455-వచనము

అటాిి బారహెణజను లందుాఁ గరెనిష్య
ఠ లుాఁ దపో నిష్య
ఠ లు వేదశాసత ని
ఠ లు
ి ష్య

జాఞనయోగనిష్య
ఠ లు నెై క్ొందఱు వరవతంతయ; రందు జాఞననిష్య
ఠ నిక్త ననంతఫలక్ామి
యిైన గృహసుథండు ప్్తృజనుల నుద్ేదశించి కవాంబులును ద్ేవతల నుద్ేదశించి
హవాంబులును బెటాి ుటా ముఖ్ాంబు; ద్ెైవక్ారాంబునకు నిరువుర నెైన న కరవ నెైన
బితయరక్ారాంబునకు మువుిరవ నెైన న కరవనెైన భోజనంబు చేయింప్ వలయు;
ధనవంతయన క్ెైనను శాేదధ విసాతరంబు కరత వాంబు గ్ాదు; ద్ేశక్ాలపారప్త
కందమూలఫలాద్వకం బయిన హరవ నెైవేదాంబున విధ్వచ వద్వత ప్రక్ారంబుగ్ా
శేదధతోడాఁ బాతరంబు నందుాఁ బెటాి న యననంబు గ్ామదుహంబయి యక్షయ
ఫలక్ారవ యగు; ధరెతతత వవేద్వ యిైనవాాఁఢు శాేదధ ంబులందు మాంస ప్రద్ానంబు
జరయక భక్ంప్క చరవంప్వలయు; కంద మూలాద్వ ద్ానంబున నయిాడ ఫలంబు
ప్శుహింసనంబున సంభవింప్దు; పారణహింస చేయక వరవతంచుటా కంటా్ మిక్తకల్ల
ధరెంబు లేదు; యజఞ విదు లెైన పో ర డలు నిషాకములెై బాహాకరెంబులు విడచి
యాతె జాఞన ద్ీప్ంబులందుాఁ గరెమయంబు లయిన యజఞ ంబుల నాచరవంతయరు.
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7-456-కంద ప్దాము

ప్శువులాఁ బొ రవగ్ొని మఖ్ములు
విశదములుగాఁ జరయు బుధుని వీక్ంచి తమున్
విశసనము చేయునన యని
కేశిమన్ బెగడొందు భూతగణము నరరంద్ార!

7-457-వచనము

అద్వగ్ావున; ధరెవేద్వ యయినవాాఁడు ద్ెైవపారప్త ంబు లయిన కంద
మూలాద్వకంబులచేత నితానెైమితిత కక్తయ
ే లాఁ జరయవలయు; నిజధరెబాధకం
బయిన ధరెంబును, బరధరెప్ేరరవతంబయిన ధరెంబును, నాభాసధరెంబును,
బాష్ండధరెంబును, గప్టాధరెంబును ధరెజుఞ ండయినవాాఁడు మానవలయు;
నెైసరవ్కధరెంబు దురవతశాంతి సమరథం బగు; నిరదనుండు ధరాెరథంబు యాతర
జరయుచు నెైన ధనంబు గ్వరవలదు జీవననపాయంబునకు నిటాి టాి ుాఁ ద్వరుగక
క్ారిణాంబు లేక జీవించుచు మహాసరింబు తెఱంగున సంతోష్ంబున
నాతాెరాముండెై యిద్వధయుం గ్వరక బరద్వక్ెడ సుగుణునిక్తం గల సుఖ్ంబు గ్ామ
లోభంబుల దశద్వశలం బరవధ్ావనంబు చేయువానిక్త స్ద్ధ వంప్దు; పాదరక్షలు
గలవానిక్త శరకరాకంటాక్ాదుల వలన భయంబు లేక మ్మలంగ నలవడు భంగ్వాఁ
గ్ామంబులవలన నివృతిత గలవానిక్త నెలిక్ాలంబును భదరంబగు;
ఉప్సథ మునకును జిహాిద్ెైనాంబునకును బురుష్యండు
గృహపాలకశునకంబుక్ెైవడ సంచరవంచుచు సంతయక్ి లేక చెడు; సంతోక్గ్ాని
విప్ుుని విద్ాా తపో విభవ యశంబులు నిరరథకంబు లగు; ఇంద్వయ
ర లోలతింబున
జాఞనంబు నశించు; సకల భూలోక భోగంబులు భోగ్వంచియు ద్వగ్విజయంబు
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చేస్యు బుభుక్ా ప్్పాసలవలనాఁ గ్ామపారంబును హింసవలనాఁ గ్వేధపారంబును
జరరుటా దురి భంబు; సంకలివరానంబునం గ్ామంబును, గ్ామవరానంబునాఁ

గ్వేధంబును, నరాథనరథదరశనంబున లోభంబును, నద్ెైితాను సంధ్ానంబున
భయంబును, నాతాెనాతె వివేకంబున శోకమోహంబులును,

సాతిికసేవనంబున దంభంబును, మౌనంబున యోగ్ాంతరాయంబును, శరీర
వాంఛ లేమిని హింసయు, హితాచరణంబున భూతజంబయిన దుుఃఖ్ంబును,
సమాధ్వబలంబున ద్ెైవికవాధయు, బారణాయామాద్వకంబున మనెథవాధయు,
సాతిత వక్ాహారంబుల నిదరయు, సతత వగుణంబున రజసత మంబులును,
నుప్శమంబున సతత వంబును గురుభజనశలుాఁడెై శీలంబున జయింప్వలయు.

7-458-కంద ప్దాము

హరవమహిమ దనకుాఁ జెప్్ిన
గురువున్ నరుాఁ డనుచుాఁ దలాఁచి కుంఠవతభక్తతం
ద్వరుగు ప్ురుష్య శేమ మ్మలిను
కరవశౌచము క్తయ
ే
నిరరథకం బగు నధ్వపా!

7-459-ఉతిలమాల

ఈ వనజాతనేతయరాఁ బరమ్ేశు మహాతయెాఁ బరధ్ానప్ూరుష్యన్
ద్ేవశరణుా సజా నవిధ్ేయు ననంతయాఁ బురాణయోగ సం
సేవితపాదప్దుెాఁ దమ చితత మునన్ నరుాఁ డంచు లోకు ల్ల
చాివిధ్వాఁ జూచుచుండుదురు; సనెతి లేక నరరందరచందరమా!
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7-460-వచనము

వినుము; ష్డంద్వయ
ర ంబులలోన న కటాియందుాఁ దతిరులెై యిచాిప్ూరణ
విధ్ానంబులాఁ జరవతారుథల మ్మైతి మనువారలు ధ్ారణాభాాస సమాధ్వయోగంబుల
సాధ్వంప్ లేరు; కృక్ప్మ
ర ుఖ్ంబులు సంసారసాధనంబులు గ్ాని మోక్ష
సాధనంబులు గ్ావు; కుటాుంబ సంగంబునాఁ జితత విక్రప్ం బగు; చితత విజయ
ప్రయతనంబున సననయస్ంచి సంగంబు వరవాంచి మితంబయిన బిక్ాననంబు
భక్ంచుచు శుదధ వివికత సమప్రద్ేశంబున న కకరుండు నాసీనుండెై సుస్థరతింబున
బరణవోచాిరణంబు చేయుచు రరచకప్ూరకకుంభకంబులాఁ బారణాపానంబుల
నిరవధ్వంచి క్ామహతం బయిన చితత ంబున బరవభమ
ర ణంబు మాని క్ామవిసరానంబు
చేస్ మరలు నంతకు నిజా నాసాగే నిరీక్షణంబు చేయుచు నివిిధంబున
యోగ్ాభాాసంబు చేయువాని చితత ంబు క్ాష్ఠ రహితంబయిన వహిన తెఱంగున
శాంతిం జెందు క్ామాదుల చేత వేధ్వంప్ాఁబడక ప్రశాంత సమసత వృతత ంబయిన
చితత ంబు బరహెసుఖ్ సమెరశనంబున ల్లనంబెై మఱియు నెగయ నేరదు.

7-461-మతేత భ విక్రేడతము

ధరణీద్ేవుాఁడు సననయస్ంచి యతియిై ధరాెరథక్ామంబులం
బరవవరవాంచి ప్ునరవిలంబమునాఁ దతా్ారంషి యౌనేని లో
భ రతిం గేక్తకన కూడు మంచి దనుచున్ భక్ంచి జీవించు దు
రనరు చందంబున హాసాజీవనుాఁ డగున్ నానాప్రక్ారంబులన్.

7-462-కంద ప్దాము
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మలమునాఁ గ్వమి
ే
ే యును బడు క్తయ

నిలబడు న డ లాతె గ్ాదు హేయం బనుచుం
దలాఁతయరు తజుఞ లు ప గడుదు
రలసత న డ లాతె యనుచు నజుఞ ల్లల్లశా!

7-463-ఆటావెలద్వ

వరతము మానాఁదగదు వడుగు గుఱు నిక్తని
గ్వయ
ే లు మానాఁదగదు గృహగతయనిక్త

దప్స్ కూర నుండదగదు సనానయస్క్తాఁ
దరుణితోడ ప తయ
త తగదు తగదు.

7-464-సీస ప్దాము

రథము మ్ేనెలి, సారథవ బుద్వధ, యింద్వయ
ర ;
గణము గుఱు ములు, ప్గ్ ములు మనము,
పారణాద్వ దశవిధ ప్వనంబు ల్లరుసు, ధ;
రాెధరెగతయలు రథాంగకములు,
బహుళ్తరంబెైన బంధంబు చితత ంబు, ;
శబాదద్వకములు సంచారభూము,
లషిమాన సంయుతయం డయిన జీవుాఁడు రథవ, ;
ఘనతరప్రణవంబు క్ారుెకంబు,
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7-464.1-తేటాగ్ీతి

శుదధ జీవుండు బాణంబు, శుభదమ్మైన
బరహె మంచిత లక్షాంబు, ప్రులు రాగ
భయ మదద్ేిష్ శోక లోభప్రమోహ
మాన మతార ముఖ్ములు మానవేందర!

7-465-వచనము

ఇటాు
ి మనుష్ా శరీరరూప్ం బయిన రథంబు దన వశంబు చేస్క్ొని
మహాభాగవతచరణకమలసేవానిశితం బయిన విజాఞనఖ్డ్ ంబు ధరవయించి
శీేమనానరాయణకరుణావలోకనబలంబున రాగ్ాద్వశతయర నిరూెలనంబు గ్ావించి
ప్రణవబాణాసనంబున శుదధ జీవశరంబును సంధ్వంచి బరహె మనియిడ గుఱి
యందుాఁ బడవేస్ యహంక్ారరథవకుండు రథవకతింబు మాని నిజానందంబున
నుండవలయు; నటాిి విశేష్ంబు సంభవింప్ని సమయంబున బహిరుెఖ్ంబు
లయిన యింద్వయ
ర ఘోటాకంబులు బుద్వధసారథవసహితంబులెై సాిషిమాన రథవకుని
ప్రమతత తత వంబుం ద్ెల్లస్ ప్రవృతిత మార్ ంబు న ంద్వంచి విష్య శతయరమధాంబునం
గూల్లిన.

7-466-ఆటావెలద్వ

విష్య శతయర లెలి విక్ాేంతితోడ సా
రథవసమ్ేతయాఁ డయిన రథవకుాఁ బటాిి
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యుగే తిమిరమృతయాయుత మగు సంసార
కూప్మధామందుాఁ గూలుత రధ్వప్!

7-467-వచనము

వినుము; వెైద్వకకరెంబు ప్రవృతత ంబును నివృతత ంబును నన రెండు ద్ెఱంగు
లయిా; నందు బరవృతత ంబునాఁ బునరావరత నంబును నివృతత ంబున మోక్షంబును
స్ద్ధ ంవ చు; ప్రవృతత కరెంబులోన నిషాిప్ూరత ంబులన రెండుమార్ ంబులు గల; వందు
హింసాదరవామయ క్ామారూప్ంబు లయిన దరశ ప్ూరణ మాస ప్శు సో మయాగ
వెైశిద్ేవ బల్లహరణ ప్రముఖ్ంబు లయిన యాగ్ాద్వకంబు ల్లష్ి ంబులు;
ద్ేవతాలయ వన కూప్ తటాాక ప్రముఖ్ంబులు ప్ూరత ంబులు; ప్రవృతత కరెంబున
ద్ేహంబు విడచి ద్ేహాంతరారంభంబు న ందు ద్ేహి హృదయాగేంబు వెలుంగు
వానితోడ నింద్వయ
ర ంబులం గూడ భూతసూక్షెయుకుతం డెై ధూమదక్ణాయన
కృష్ణ ప్క్ష రాతిరదరశంబుల వలన సో మలోకంబుాఁ జరరవ భోగ్ావసానంబున
విల్లనద్ేహుండెై వృక్ి ద్ాిరంబునాఁ గేమంబున ననష్ధ్వ లతానన శుకి రూప్ంబులం
బారప్్ంచి భూమి యందు జనిెంచు; నిద్వ ప్ునరువరూప్ం బయిన
ప్్తృమార్ ంబు; నివృతత కరె నిష్య
ఠ ం డయినవాాఁడు జాఞనద్ీప్తంబు లయిన
యింద్వయ
ర ంబు లందుాఁ గ్వయ
ర ంబుల దరశనాద్వ
ే ాయజఞ ంబులు యజించి యింద్వయ
సంకలి మూలంబయిన మనంబునందు విక్ారయుకత ంబయిన మనంబును,

వాకుక నందు విద్ాా విలక్షణ యయిన వాకుకను వరణ సముద్ా యము నందు
వరణ సముద్ాయంబును, అక్ారాద్వ సరితరయాతెకం బయిన యోంక్ారంబు
నందు ననంక్ారంబును, బిందు వందు బిందువును, నాదంబు నందు
నాదంబును, బారణంబు నందు బారణంబును, బరహె మందు నిలుప్వలయును;
ద్ేవమార్ ంబయిన యుతత రాయణ శుకి ప్క్ష ద్వవాపారహణప్ూరవణమా రాకలవలన

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

172

సూరాద్ాిరంబున బరహెలోకంబు నందుాఁ జరరవ భోగ్ావసానంబున
సూ
థ లోపాధ్వయిైన విశుిండెై సూ
థ లంబును సూక్షెంబు నందు లయించి
సూక్ోెపాధ్వ యిైన తెైజసుండెై సూక్షెంబును గ్ారణంబు నందు లయించి
క్ారణోపాధ్వ యిైన పారజుఞ ండెై క్ారణంబును సాక్సిరూప్ంబు నందు లయించి
తయరుాండెై సూక్షెలయంబునందు శుద్ాధతయెండెై యివిిధంబున ముకుతం
డగును.

7-468-ఆటావెలద్వ

అమరనిరవెతంబు లెై యొప్ుి ప్్తృద్ేవ
సరణు లెవిాఁ డెఱుాఁగు శాసత ద
ి ృక్ి

నటాిివాాఁడు ద్ేహి యిై మోహమున న ందాఁ
డతిశయించు బుద్వధ నవనినాథ!

7-469-వచనము

వినుము; ద్ేహాదులకుాఁ గ్ారణతింబున నాద్వయందును నవధ్వ తింబు
ననంతమందును గలుగుచు బహిరంగంబున భోగాంబును నంతరంగంబున
భోకత యు బరంబు నాఁనప్రంబును జాఞనంబున జరఞ యంబును వచనంబున
వాచాంబును నప్రక్ాశంబున బరక్ాశంబును నెైన వసుతవునకు వేఱొ ండు లేదు;
ప్రతిబింబాద్వకంబు వసుతతిం బునం జరస్ వికల్లితంబెై తలంప్ంబడు భంగ్వ
నెైంద్వయ
ర కంబెైన సరిం బును నరథతింబున వికల్లితం బయి తోాఁచుం గ్ాని
ప్రమారథంబు గ్ాదు; ద్ేహాద్వకంబులు మిథాాతెకంబులు; వానిక్త హేతయవు
లయిన క్తిప్రముఖ్ంబులకును మిథాాతిం బగుటా స్దధంబు; ప్ర మాతెకు

పో తన తెలుగు భాగవతము – సప్త మ సకంధము

173

నవిదాచేత నెంతదడవు వికలింబుద్ో ాఁచు; నంతదడవును భరమంబునుం ద్ో ాఁచు;
అవిద్ాానివృతిత యిైన సరింబును మిథా యని శాసత వి
ి ధ్వనికేధంబులు కలలోప్ల
మ్ేలుగనన తెఱంగగు; భావా ద్ెైిత క్తయ
ే ాద్ెైిత దరవాాద్ెైితంబులు మూాఁడు గల;
వందుాఁ బటా తంతయ నాాయంబునాఁ గ్ారాక్ారణంబు లందు వసవకతాిలోచనంబు
్త
చేస్ వికలింబు లేదని భావించుటా భావాద్ెైితంబు; మననవాక్ాకయ కృతంబు
లెైన సరి కరెంబులను ఫల భరదంబు జరయక ప్రబరహాె రిణంబు జరయుటా
క్తయ
ే ాద్ెైితంబు; ప్ుతర మితర కళ్తారద్వ సరి పారణులకుం దనకును ద్ేహంబునకుం
బంచభూతాతెకతింబున భోకత యొకకం డను ప్రమారథతింబున నరథక్ామంబుల
యిడ నెైకా దృక్ిాఁ జరయుటా దరవాాద్ెైితంబు; నేరుిన నాతెతతాతవనుభవంబున
నద్ెైితతరయంబును విలోక్తంచి వసుతభరదబుద్వధయుాఁ గరెభరదబుద్వధ యు
సిక్రయప్రక్రయబుద్వధయు సిప్నంబులుగ్ాాఁ దలంచి ముని యిైనవాాఁడు
మానవలయు.

7-470-కంద ప్దాము

వాదములు వేయు నేటాిక్త
వేద్ో కత విధ్వం జరవంచు విబుధుాఁడు గృహమం
ద్ాదరమున నారాయణ
పాదంబులు గ్ొల్లచి ముక్తతప్దమున క్రగున్.

7-471-శారూ
ద ల విక్రేడతము

భూపాలోతత మ! మీరు భక్తతగరవమసూురవతన్ సరవజరక్షణ
శీే పాద్ాంబుజయుగెమున్ నియతయలెై సేవించి క్ాద్ే మహో
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గ్ాేప్తాంఘములోనాఁ జికకక సమసాతశాంత నిరరాతలెై

యిేపారంగ మఖ్ంబు చేస్తిరవ ద్ేవేందరప్భ
ర ావంబునన్.

7-16-నారదుని ప్ూరిజనెంబు
7-472-వచనము

వినుము; పో యిన మహాకలింబునందు గంధరుిలలోన నుప్బరుణుం డను ప్ేర
గంధరుిండ నెైన నేను సౌందరా మాధురా గ్ాంభీరాాద్వ గుణంబుల సుందరులకు
బిరయుండనెై క్రడ
ే ంచుచు న కకనాాఁడు; విశిసరష్ిలెైన బరహెలు ద్ేవసతరమనియిడ
యాగంబులోన నారాయణకథలు గ్ానంబు చేయుక్ొఱకు నప్ారవజనులను
గంధరుిలనుం జీరవన.

7-473-ఆటావెలద్వ

కేతయవులోని క్రను గంధరిగణముతోాఁ
గలస్ పో యి విష్య
ణ గ్ాథ లచటా
గ్ొనిన పాడ సతయలాఁ గూడ మోహితయాఁడ నెై
తలాఁగ్వ చనితి నంత ధరణినాథ!

7-474-కంద ప్దాము

వారవజగంధుల ప తయ
త న
వారవం గ్ెైక్ొనక తలాఁగ్వ వచిిన బుద్వధన్
వా రెఱిాఁగ్వ శాప్ మిచిిరవ
వారవంప్ాఁగరాని రవష్వశమున నధ్వపా!
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7-475-ఆటావెలద్వ

ప్ంకజాక్షు నిచటాాఁ బాడక క్ామినీ
గణము గూడ చనిన కలెష్మున
దగధక్ాంతి వగుచు ధరణీ తలంబున
శూదరజాతిసతిక్త సుతయాఁడ వగుము.

7-476-వచనము

అని యిటాు
ి విశిసరష్ిలు శప్్ంచిన న క బారహెణద్ాస్క్తాఁ బుతయరండ నెై జనిెంచి
యందు బరహెవాదులెైన ప్దద లకు శుశూ
ే ష్ చేస్న భాగాంబున
నిమెహాకలింబునందు బరహెప్ుతయరండనెై జనిెంచితి.

7-477-ఆటావెలద్వ

క్ౌశలమున మోక్షగతిక్త గృహసుథాఁ డే
ధరె మాచరవంచి తగ్వల్ల పో వు
నటాిి ధరె మ్మలి నతి విశదంబుగ్ాాఁ
బలుకాఁ బడయి నీకు భవాచరవత!

7-478-మతేత భ విక్రేడతము

అఖిలాధ్ారుాఁ డజాద్వ దురి భుాఁడు బరహెంబెైన విష్య
ణ ండు నీ
మఖ్మం దరవితయాఁడెై నివాసగతయాఁ డెై మరాతయకృతిన్ సేవుాాఁ డెై
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సఖి యిై చారకుాఁ డెై మననదయితయాఁ డెై సంబంధ్వ యిై మంతిర యిై
సుఖ్దుండయిా భవనెహామహిమ ద్ాాఁ జోదాంబు ధ్ాతీరశిరా!

7-479-వచనము

అని యిటాు
ి నారదుండు చెప్్ిన వృతాతంతం బంతయు విని ధరెనందనుండు
ప్ేరమవిహిలుండయి వాసుద్ేవునిం బూజించె; వాసుద్ేవ ధరెనందనులచేతాఁ
బూజితయండెై నారదముని ద్ేవమార్ ంబునం జనియి" నని శుకయోగ్ీందురండు
పాండవపౌతయరనకుం జెప్ి నని సూతయండు శౌనక్ాదులకుం జెప్్ిన.

7-17-ప్ూరవణ
7-480-కంద ప్దాము

రాజీవసదృశలోచన!
రాజీవభవాద్వద్ేవరాజివినుతవి
బారజితక్రరత ల
వ తావృత
రాజీవభవాండభాండ! రఘుకులతిలక్ా!

7-481-మాల్లని

ధరణిదుహితృరంతా! ధరెమారా్నుగంతా!
నిరుప్మనయవంతా! నిరారారాతిహంతా!
గురుబుధసుఖ్కరాత! కుంషినీచకేభరాత!
సురభయప్రవహరాత! సూరవచేతోవిహరాత!
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7-482-చంప్కమాల

హరప్టాుచాప్ఖ్ండన! మహాదుుతవికేమశౌరాభండనా!
శరనిధ్వగరిభంజన! రసాతనయాహృదయాబా రంజనా!
తరుచరసైనాపాలన! సుధ్ాంధసమౌనిమననజఞఖ్రలనా!
సరస్జగరుసనునత! నిశాచరసంహర! తెజ
ైి గనునతా!
7-483-గదాము

ఇద్వ శీేప్రమ్ేశిర కరుణాకల్లత కవితావిచితర క్రసనమంతిరప్ుతర సహజపాండతా
పో తనామాతా ప్రణీతం బయిన శీే మహాభాగవతం బను మహాప్ురాణంబు నందు
ధరెనందనునకు నారదుండు హిరణాాక్ష హిరణాకశిప్ుల ప్ూరిజనె
వృతాతంతంబు చెప్ుిటాయు, హిరణాకశిప్ు ద్వతి సంవాదంబును,
సుయజోఞపాఖ్ాానంబును, ప్ేరతబంధు యమసలాిప్ంబును,
బరహెవరలాభగరవితయండెైన హిరణాకశిప్ు చరవతంర బును, బరహాిదవిద్ాాభాాస
కథయును, బరహాిద హిరణాకశిప్ు సంవాదంబును, బరహాిదవచనంబు ప్రతిక్ఠ ంప్
హరవ నరస్ంహరూప్ంబున నావిరువించి హిరణాకశిప్ుని సంహరవంచి ప్రహాిదునకు
నభయం బిచిి నిఖిలద్ేవతానివహ ప్రహాిద్ాద్వ సూ
త యమానుండెై తిరవహితయం
డగుటాయుాఁ, ద్వప్
ర ురాసుర వృతాతంతంబును, నీశిరుండు తిరప్ురంబుల
దహించుటాయు, వరాణశేమధరె వివరణంబును, బరహాిద్ాజగర సంవాదంబును,
సిధరె ప్రవరత కుాఁ డగు గృహసుథండు ముకుతం డగు మార్ ంబు నారదుండు
ధరెరాజునకుాఁ ద్ెలుప్ుటాయు, నారదుని ప్ూరిజనె వృతాతంతంబును, నను
కథలు గల సప్త మసకంధము సంప్ూరణము.
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