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గ్రూపు-4 - 11 లేదా పైబడిన సాంవత్సరాలు 
 

భాగవత్ పదాాలు 

1. అమ్మలగననయమ్మ  
అమ్మలఁ గననయమ్మ, ముగురమ్మలమూలపుటమ్మ, చాలఁ బె 
ద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడు పాఱడి పుచ్చిన యమ్మ, త్న్నన లో 
నమ్మమన వేలుుటమ్మల మ్నముమల న్నాండెడి యమ్మ, దురగ, మా 
యమ్మ, కృపాబ్ధి యిచ్చిత్ మ్హత్్వకవిత్వ పటుత్వ సాంపద్ల్. 
 
తా. దురా్గదేవి తల్లు  లందరికి తల్లు ; సప్త మాతృకలను కన్నతల్లు ; ముల్లు కాలకు 

మూలమై న్ లక్ష్మి సరసవతి పారవతులకు మూలమై న్ తల్లు ; అందరు అమ్ిల కన్నన 

అధికుర్గలై న్ గొప్పతల్లు ; దై తుులను న్నశన్ము చేసి వారి తల్లు యైన్ దితి కడుపుల్ల 

దుుఃఖము చేకూరిిన్ తల్లు ; న్ముికున్న దేవతామ్తల్లు ల నండు మ్న్సులల్ల నవసించే 

తల్లు ; అయిన్ మా అమ్ి దయాసముదిి అయి ఈ మ్హాభాగవత తెల్లగు పి్ణీత మ్ందు 

కవితవంల్ల మ్హతవము, ప్టుతవములను సమ్ృదిిగా పి్సాదించు గాక. 

 
2. దూరావాంకురాంబుల (4.254) 

దూరావాంకురాంబుల దూరావాంకురశ్యాము- 
  జలజాంబులన్న జారుజలజనయన్నఁ 
దులసీ ద్ళాంబులఁ దులసికా దాముని- 
  మాలాాంబులన్న సునైరమలా చరితఁ 
బత్రాంబులన్న బక్షిపత్రునిఁ గడు వనా- 
  మూలాంబులన్న నది మూలఘన్నని 
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నాంచ్చత్ భూరజత్వగాది నిరిమత్ వివి- 
  దాాంబరాంబులన్న పీతాంబరధరుఁ 
ద్నరు భక్త్ని మ్ృచ్చిలాదారు రచ్చత్ 
రూపముల యాందుఁ గాని నిరూఢమైన 
సలిలముల యాందుఁ గాని సుసథలము లాందుఁ 
గాని పూజాంపవలయు నకకమ్లనభు. 
తా.  న్వన్వలాడుతున్న గరికపోచల వల శ్యుమ్లవరణ ం గల వాసుదేవుణ్ణణ  

గరికపోచలతో పూజంచాల్ల; ప్ద్మిలవంటి కనునల్లగల ప్రమాతిను ప్ద్మిలతో 

పూజంచాల్ల; తులసిద్మమ్ముల్ల ధరించు ద్మమోదరున తులసీ దళాలతో పూజంచాల్ల; 

మాల్లన్ుం లేన శీలంగల మ్హనీయున మ్ంచి పూల మాలలతో పూజంచాల్ల; 

ఖగర్గజగమ్నుణ్ణణ  చిగురుటాకులతో పూజంచాల్ల; సమ్సత  ల్లకాలకి మూలమై న్టిి 

మూలపురుషున వన్మూల్లకలతో పూజంచాల్ల; ప్చిన ప్టిుబటి్ల్ల ధరించే ప్రమేశున 

బూరుగు ప్టి్తో నేసిన్ న్నరబటి్లతో పూజంచాల్ల; ఆ సృషి్టకరత  ఆవిర్గావ సాాన్ మై న్ 

ప్దిము న్నభి యందు గల న్నర్గయణున మ్ృణ్ియ, శిలామ్య, ద్మరుమ్య, 

పి్తిమ్లల్ల గాన నరిల జలాలల్ల గాన ప్వితిజలాలల్ల గాన ఆర్గధించాల్ల. 

 
3. మ్ాందారమ్కరాంద్ మాధురాము (7.150) 

మ్ాందార మ్కరాంద్ మాధురామునఁ దేలు 
 మ్ధుపాంబు బోవునే మ్ద్నములకు? 
నిరమల మ్ాందాక్తనీ వీచ్చకలఁ దూఁగు 
 రాయాంచ జన్ననె త్రాంగిణులకు? 
లలిత్ రసాల పలలవ ఖాదియై చొకుక 
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 కోయిల చేరునే కుటజములకుఁ? 
బూర్ణాందు చాంద్రికా సుురిత్ చకోరక 
 మ్రుగునే సాాంద్ర నీహారములకు? 
తే. 
నాంబుజోద్ర దివా పాదారవిాంద్ 
చ్చాంత్ నమ్ృత్ పాన విశేష మ్త్్ 
చ్చత్్ మే రీతి నిత్రాంబుఁ జేర నేరుి? 
విన్నత్గుణశీల! మాటలు వేయు నేల?" 
          తండి్ర హిరణ్యుక్షుడు “హరి గిరి అన్కు” అన్ననడు. పి్హాు దుడు నీతిశ్యల్ల కద్మ. 

గురువు చండామారుులవారికి సమాధాన్ం చెపాపడు. వినుతగుణ్శీల అన 

సంబోధించాడు. ఆ సందరాంల్లది ఈ అమ్ృత గుళిక. మాధుర్గునకే మాధురుం చేర్చి 

మ్ధుర్గతి మ్ధురమై న్ ప్దురతన మిది మ్న్సును మై మ్రిపంప్ జేసెడ్ర మా పోతన్న 

సీసోతత మ్ం.   

          పి్ఖ్యుత చరితుడా! విన్వయు న్న మాట్. ఎన్నన మాట్ల్లు  చెప్పట్ం అన్వసర 

మ్యు. ఎవన న్నభి యందు సృషి్టకరత  పుటిిన్ ప్దిం జనంచిందో ఆ విషుణ దేవున 

దివుమై న్ పాదప్ద్మిలను ధాునంచట్ంల్లనే, ఆ అమ్ృతం ఆసావదించట్ంల్లనే సద్మ 

ప్రవశిసుత  ఉంటుంది న్న మ్న్సుు. మ్రి మ్ంద్మర పూల మ్కరందంల్లన మాధురుం 

మ్రిగిన్ తుమిద ఉమితత పూల వై పు పోదుగద్మ. సవచిమై న్ ఆకాశగంగా తరంగాలపై  

విహరించే ర్గజహంస వాగుల్ల, వంకల దరి చేరదు కద్మ. తియు మామిడ్ర లేత చిగురుు  

తిన పులకించి పాట్ల్లపాడే కోకిల కొడ్రసిచెట్ు  పై కి వళ్ళదు కద్మ. నండు పున్నమి 

వన్ననలల్ల విహార్గల్ల చేసే చకోర ప్క్ష్మ దటి్మై న్ మ్ంచు తెరల మాటుకి పోదుకద్మ. 

అలాగే ఇతర విషయాల పై కి న్న చితత ం వళ్ళదు సుమా. 
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4. కమ్లాక్షునరిిాంచ్చ కరములు కరములు (7.169) 
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5. త్నవాంటన్ సిరి (8.98) 

 
 

6. అడిగెద్నని (8.103) 
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7. ఇాంతిాంతై వటుడిాంత్యై (8.620) 

 
 

8. బలువిాంటన్ (9.302)  
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9. బాలుడీత్ాండని భావిాంతనాందున (10.163) 
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10. వనజాక్షి! నే గనక వైజయాంతికనైన (10ఉ.212) 

 
 

11. 4-278.1 
త్న పురోభాగమ్ాందు నిలిినన్న బూరవ 
సమ్ధికజాాన నయన గోచర సమ్గ్ర 
మూరి్ఁ గన్నఁగొని సాంభ్రమ్మునన్న సమ్మ 
దాశ్రువులు రాలఁ బులకీకృతాంగుఁ డగుచ్చ 
భగవంతుడై న్ హరి గరుడవాహన్ మకిు తన్ భకుత డై న్ ధుు వుణ్ణణ  చూడాలనే ఉతాుహంతో 

మ్ధువన్ననకి వచాిడు. అప్పుడు ధుు వుడు ధుు వమై న్ భకిత యోగంతో, నశిలమై న్ బుదిితో 

తన్ మ్న్సుుల్ల పి్కాశిసుత న్న శిీహరిన చూస్తత  ఉండట్ం చేత బయట్ ఉన్న శిీహరిన 

చూడలేకపోయాడు. ఇంతల్ల అతన మ్న్సుుల్లన మూరిత  మాయమై  పోయింది. అప్పుడు 
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ధుు వుడు తన్ముందు సాక్షాతురించిన్ కరుణ్యమూరిత న కనుగొన్ననడు. తొటుు పాటు 

చెంద్మడు. చెకిుళ్ళపై  సివించే ఆన్ంద బాష్పపలతో సావమిన తిలకించి పులకించాడు. 

 
 

12. 7-115-సీ. సీస పద్ాము 
 

త్న యాందు నఖిల భూత్ము లాందు నొకభాంగి;  
సమ్హిత్త్వాంబున జరుగువఁడు;  
పెద్దలఁ బొడగనన భృతానికైవడిఁ;  
జేరి నమ్సకృతల్ చేయువఁడు;  
కన్ననదోయిక్త ననాకాాంత్ లడడాం బైన;  
మాత్ృభావము జేసి మ్రలువఁడు;  
త్లిలద్ాండ్రుల భాంగి ధరమవత్సలత్న్న;  
దీన్నలఁ గావఁ జాంతిాంచ్చవఁడు; 

 
ఓ ప్రీక్ష్మతుత  మ్హార్గజా! ఆ న్ల్లగురిల్ల చకుటి వివేకము కల్లగిన్ వాడూ; సకల పిాణులను 

తన్తో సమానుల్లగా చూచు వాడూ; సజజ నుల్ల కన్బడ్రతే సేవకుడ్రలా దగారకెళిళ మొ్రకుు 

వాడూ; ప్రసీీ ల్ల కన్బడ్రతే తల్లు లా భావించి పి్కుకు తప్పుకొను వాడూ; దికుులేన వారిన 

చూసేత  వారిన సంత బిడడ లలా కాపాడు వాడూ; మితుు లతో అన్నదముిల్లలా మలగు 

వాడూ; దేవుళ్ళళ అంటూ గురువులను భావించే వాడూ; ఆట్లల్ల కూడా అబదా్మల్ల ఆడన 

వాడూ; చకుటి మ్ర్గుద గల వాడూ పి్హాు దుడు అను కొడుకు. 
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13. 8-95-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
 
అల వైకుాంఠపురాంబులో నగరిలో న మూల సౌధాంబు దా 
పల మ్ాందారవనాంత్రామ్ృత్ సరః ప్రాంతేాందు కాాంతోపలో 
త్ుల పరాాంక రమావినోది యగు నపననప్రసన్ననాండు వి 
హవల నగాంద్రము పాహిపాహి యనఁ గుయ్యాలిాంచ్చ సాంరాంభియై. 

 
ఆప్దలల్ల చికుుకున్న వారిన కాపాడే ఆ భగవంతుడు ఆ సమ్యంల్ల వై కుంఠంల్ల 

ఉన్ననడు. అకుడ అంతుఃపురంల్ల ఒక ప్కున్ ఉండే మేడకు సమీప్ంల్ల ఒక అమ్ృత 

సరసుుంది. ద్మనకి దగారల్ల చందికాంతశిలల అరుగుమీద కల్లవపూల పానుపపై  

లక్ష్మిదేవితో విన్నదిసుత న్ననడు. అప్పుడు భయంతో సావధీన్ం తపపన్ గజేందుు డు కాపాడమ్న 

పటి్ట మ్రర విన్ననడు. గజర్గజున కాపాడడానకి వేగిరప్డాడ డు. 

 

14. 8-98-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
త్నవాంటన్ సిరి; లచ్చివాంట నవరోధవ్రాత్మున్; దాని వ 
నకన్నఁ బక్షాంద్రఁడు; వని పాంత్న్న ధన్నఃకౌమోద్కీ శాంఖ చ 
క్రనికాయాంబున్న; నరదుాండు; ధవజనీకాాంతాండు రా వచ్చి రొ 
యాన వైకుాంఠపురాంబునాం గలుగువ రాబాలగోపాలమున్. 

 
అలా విషుణ మూరిత  గజేందుు న రక్ష్మంచట్ం కోసం లక్ష్మిదేవి కొంగు వదలను కూడ 

వదలకుండా తటాల్లన్ బయల్లదేరట్ంతో – విషుణ వు వనుక లక్ష్మి దేవి, ఆమ వన్కాతల 

అంతుఃపుర సీీ ల్ల, వారి వనుక గరుడుడు, ఆయన్ ప్కునే విల్లు  గద్మ శంఖచకిాల్ల 
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న్నరదుడు విషవకేునుడు వసుత న్ననరు. వారి వనువంట్ వరసగా వై కుంఠపురంల్ల ఉన్న 

వాళ్ళందరు కూడా వసుత న్ననరు. 

 
హాలాహలాం గరళభక్షణాం 
 

15. 8-242-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
త్నచ్చటుున్ సురసాంఘముల్ జయజయధ్వవనాంబులన్ బొబ్ధిడన్ 
ఘన గాంభీర రవాంబుతో శివుఁడు లోకద్రోహి! హాం! పోకు ర 
మ్మని కాంగలఁ దెమ్లిి కూరిి కడిగా నాంక్తాంచ్చ జాంబూఫలాం 
బని సరవాంకషమున్ మ్హావిషము నహారిాంచె హేలాగతిన్. 

 
దేవతల్ల మ్హాదేవున చుటిూ చేరి “జయ జయ” ధావన్నల్ల చేశ్యరు. ప్రమ్ శివుడు మేఘ 

గంభీర కంఠసవరంతో “ఓహో! ల్లకదిోహీ! పారిపోకు ర్గ! ర్గ!” అన, సరవన్నశన్ము చేసే 

ఆ హాలహాల మ్హావిష్పనన తన్ చేయి చాచి ప్టిుకున, ముదా చేసి, నేర్చడు ప్ండున్నట్లు  

వేసుకున్నంత సుళ్ళవుగా, విలాసంగా భుజంచాడు 

 
వమ్న చరిత్ర  
 

16. 8-550-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
వరచేలాంబులొ మాడలో ఫలములో వనాాంబులో గోవులో 
హరులో రత్నములో రథాంబులొ విమ్ృషాుననాంబులో కనాలో 
కరులో కాాంచనమో నికేత్నములో గ్రామ్ాంబులో భూములో 
ధరణీ ఖాండమొ కాక యే మ్డిగెదో ధ్వత్రీసుర్ాంద్రోత్్మా! " 
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ఓ బిాహిణోతత ముడా! నీకేం కావాల్ల కోరుకో. మేలై న్ వసీ ములా, డబుులా, ప్ండాు , అడవి 

సంప్దలా, గోవులా, గుఱ్ఱ ములా, రతానలా, రథాలా, మ్ంచి ఆహార్గలా, కన్ులా, 

ఏనుగులా, బంగారమా, భవన్నలా, గిామాలా, పొలాలా, భూభాగాలా లేకపోతే ఇవి 

కాకుండా ఇంకేమై న్న కోరుకుంటున్ననవా? 

 
17. 8-572-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 

 
"గొడుగో. జనినద్మో, కమ్ాండలువొ. నకున్ ముాంజయో, ద్ాండమో,  
వడుఁ గ నెకకడ భూము లెకకడ? కరుల్, వమాక్షు, లశవాంబు లె 
కకడ? నితోాచ్చత్ కరమ మెకకడ? మ్దాకాాంక్షామ్మత్ాంబైన మూఁ 
డడుగుల్ మేరయ త్రోవ క్తచ్చిటది బ్రహామాండాంబు న పాలిక్తన్. 

 
అయాు! నేను బిహిచారిన. న్నకు గొడుగు కాన, యజో్ఞప్వీతం కాన, కమ్ండలం కాన, 

మ్రలతాడు కాన ఉప్యోగిసాత యి. అంతేకాన బిహిచారి న్నై న్ న్న కెందుకు భూముల్ల, 

ఏనుగుల్ల, గుఱ్ఱఱ ల్ల, సీీ ల్ల. న్న నతుకృతాులకి వాటితో ప్నలేదు కద్మ. కాదన 

తోసేయకుండ నే కోరిన్ ఆ మూడు అడగుల చోటిసేత  అదే న్నకు బిహాిండం. 

 

18.   19. 8-590-శ్య. శ్యరూదల విక్రీడిత్ము 
 
కార్ రాజులు? రాజాముల్ గలుగవే? గరోవననతిాం బొాంద్ర్?  
వర్రీ సిరిమూటఁగటుుకొని పోవాం జాలిర్? భూమ్మపైఁ 
బేరైనాం గలదే? శిబ్ధప్రముఖులుాం బ్రీతిన్ యశః కాములై 
యీర్ కోరుకలు? వరలన్ మ్ఱచ్చర్ యికాకలమున్? భారగవ! 
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భరాున కమారుడై న్ శుకిాచార్గు! పూరవం కూడ ఎందరో ర్గజుల్ల ఉన్ననరు కద్మ. వారికి 

ర్గజాుల్ల ఉన్ననయి కద్మ. వాళ్ళళ ఎంతో అహంకారంతో ఎంతో ఔన్నతాునన 

సాధించున్వార్చ కద్మ. కాన వా రెవరు సంప్దల్ల మూట్గటిుకొన పోలేదు కద్మ. కనీసం 

పి్ప్ంచంల్ల వారి పేరెై న్న మిగిల్ల లేదు కద్మ. శిబి చకివరిత వంటి వారు కీరిత కోసం 

సంతోషంగా అడ్రగిన్వారి కోరికల్ల తీర్గిరు కద్మ. వారిన ఈ న్నటికీ ల్లకం మ్రువలేదు 

కద్మ. 

19. 20. 8-623-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
రవిబ్ధాంబాం బుపమ్మాంపఁ బాత్రమ్గు ఛత్రాంబై శిరోరత్నమై 
శ్రవణాలాంకృతియై గళాభరణమై సౌవరణకేయూరమై 
ఛవిమ్త్కాంకణమై కటిసథలి న్నద్ాంచద్ఘాంటయై నూపుర 
ప్రవరాంబై పద్పీఠమై వటుఁడు దా బ్రహామాండమున్ నిాండుచోన్. 

 
వామ్నుడు బిహాిండ మ్ంతా నండ్రపోతుంట్ట, మింట్ నుండే స్తరుబింబం ఆ ప్ర్గతపరునకి 

అలంకారంగా పోల్లి చెప్పడానకి తగి ఉన్ననడట్. అది ఎలాగంట్ట ఆ సమ్యంల్ల 

కిమ్కిమ్ంగా తిివికిమునకి గొడుగులా, తర్గవత శిరోమ్ణ్ణలా, తర్గవత మ్కరకుండలంలా, 

పమ్ిట్ కంఠాభరణ్ంలా, ఆ పమ్ిట్ బంగారు భుజకీరుత ల్లలా, ఆ పమ్ిట్ కాంతులీనే 

కంకణ్ంలా, అపై న్ మ్రలల్లన గంట్లా, అన్ంతరం మేలై న్ కాల్లఅందలా, చివరికి 

పాదపీఠంలా పోలిడానకి తగి ఉన్ననడట్.  

అందంగా కళ్ళకు కటిిన్టుు  అలవోకగా చెప్పడంల్ల సిదిహసుత డు అయిన్ మ్న్ 

పోతన్నమాతుుల వారి తిివికిమావతరణ్ అతుదుాతం తెల్లగు సాహితాునకే 

మ్కుటాయమాన్మై న్ ప్ద్ముల్లగా ఎన్నదగావి. ఉప్మాన్ం అన చెపుత  ఉప్మాన్ననకి 

గొప్పదన్ం అబ్బులా చేయట్ం సామాన్ు విషయం కాదు. 
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20. 10.1-305-సీ. సీస పద్ాము 
"గోవలలభుఁడ నేన్న; గోవులు మీ" రని;  
వడి ఱాంక వైచ్చచ్చ వాంగి య్యడు;  
"రాజు నే; భటులు మీరలు రాండురాం" డని;  
ప్రభవాంబునఁ బెకుక పన్నలుపన్నచ్చ;  
"నేఁద్సకరుాండ; మీరిాంటివ" రని నిద్ర;  
పుచ్చి సొముమలు గొనిపోయి డఁగు;  
"నే సూత్రధ్వరి; మీ రిాంద్ఱు బహరూపు";  
లని చెలాంగుచ్చ నటలాడఁ బెటుు; 
 
మూల లుఱుకున్న; డఁగిలిమూఁత్ లాడు;  
న్నయాలల నూఁగుఁ జేబాంత లొనరవైచ్చ;  
జార చోరుల జాడలఁ జాల నిగుడు;  
శౌరి బాలురతో నడు సమ్యమ్ాందు. 

 
నేను ఆబోతును, మీరందరు ఆవుల్ల” అంటు, ఆబోతులా రంకల్ల వేస్తత  ప్రుగుపడతాడు. 

నేను ర్గజును, “మీరు అందరు న్న భటుల్ల” అంటు, అధికారం చూపుతు వాళ్ళతో ఎన్నన 

ప్నుల్ల చెపప చేయిసాత డు. “నేను దంగను మీరు గృహసాుల్ల” అంటు వారిన నదిపుచిి, 

వారి వసుత వుల్ల తీసుకొన పారిపోయి ద్మకుుంటాడు. “మీరందరు న్నట్కాలల్ల 

పాతిధారుల్ల, నేను దరశకతవం చేసే స్తతిధారుడను” “నేను తోల్లబొమ్ి లాడ్రంచే వాడ్రన, 

మీరు రకరకాల పాతిల ధరించే తోల్ల బొమ్ిల్ల” అంటు వారందరి చేత ఆట్ల్ల ఆడ్రసుత  

ఉంటాడు. మూలమూలల్లను దూరుతు ఉంటాడు ద్మగుడుమూతల్ల ఆడతాడు. 
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ఉయాులల్ల ఊగుతాడు. చేతిబంతుల్ల ఎగర్చసి ఆడుతుంటాడు. తిరుగుబోతులా, 

దంగలా రకరకాల పోకిళ్ళళ పోతాడు. 

 

21.   22. 10.1-338-శ్య. శ్యరూదల విక్రీడిత్ము 
"అమామ! మ్న్ననదినాంగ నే శిశువునో? య్యఁకొాంటినో? వఱ్ఱినో?  
నమ్మాం జూడకు వీరి మాటలు మ్దిన్; న నీనవు గొటుాంగ వీ 
రి మామరగాంబు ఘటిాంచ్చ చెపెుద్రు; కాదేనిన్ మ్దీయ్యసా గాం 
ధ మామఘ్రాణము జేసి న వచనముల్ ద్పెపున ద్ాండిాంపవే." 

 
" అమాి! మ్టిి తిన్డానకి నేనేమై న్న చంటిపలాు డ్రన్న చెప్పు. ఇప్పుడే కద్మ పాల్ల తాగాను 

ఇంకా ఆకల్ల ఎందుకు వేసుత ంది. లేకపోతే నేనేమై న్న అంత వఱ్ఱఱ వాడ్రన్న ఏమిటి మ్టిి 

తిన్డానకి. నువువ న్నున కొటిాలన వీళ్ళళ కల్లపంచి చెపుత న్ననరు అంతే. కావాలంట్ట న్న న్నరు 

వాసన్ చూడు. నే చెపపంది అబదిమై తే కొటిుదుగానలే. వీళ్ళళ చెపేపమాట్ల్ల న్మ్ివదాు" అన 

చిననకృషుణ డు. 

మ్టిి ఎందుకు తింటున్ననవన దబులాడుతున్న తల్లు  యశోదమ్ికి సరాి చెపప, న్నరు తెరిచి 

చూపంచబోతున్ననడు. 

 

22.   23. 10.1-342-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
 

“కలయో! వైషణవ మాయయో! యిత్ర సాంకలాురథమో! సత్ామో!  
త్లఁపన్ నేరక యుననదాననొ! యశోదాదేవిఁ గానో! పర 
సథలమో! బాలకుఁడెాంత్? యీత్ని ముఖసథాంబై యజాాండాంబు ప్ర 
జవలమై యుాండుట కేమ్మ హేతవొ! మ్హాశరిాాంబు చ్చాంతిాంపఁగన్ 
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కొడుకు న్నటిల్ల బిహాిండం చూసి విభిాంతుర్గలై న్ యశోద ఇలా అనుకోసాగింది 

“నేను కలగన్ట్ం లేదు కద్మ? లేకపోతే ఇదంతా విషుణ మాయేమో? ఇదంతా న్న చితత భిమా? 

కాకపోతే ఇదే సతుమా? ఒకవేళ్ న్న బుదిి సరిగా ప్నచేయట్ం లేద్మ? అసల్ల నేను 

యశోదను అవున్న కాద్మ? ఇది అసల్ల మా ఇలేు న్న మ్రొటా? ఈ పలాు డు ఎంత, వీడ్ర 

న్నటిల్ల బిహాిండం అంతా వల్లగుల్ల చిముితూ ఉండట్ం ఏమిటి? ఇలా ఎలా సాధుం? 

ఆల్లచించేకొదా్ద ఇదంతా మ్హా ఆశిరుంగా ఉంది. 

 

23.   24. 10.1-377-సీ. సీస పద్ాము 
తోయాంబు లివి యని తొలగక చొచెిదు;  
త్లఁచెదు గట్పునఁ ద్రల నెత్్;  
మ్ాంటితో నటలు మానవు; కోరాడె;  
దుననత్ స్ాంభాంబు లఁపఁ బోయె;  
ద్న్నాల నలుాంబు లడుగాంగఁ బాఱెదు;  
రాచవేఁటలఁ జాల ఱవవఁదెచెి;  
ద్లయవు నీళళకు నడడాంబు గట్ుదు;  
ముసలివై హలివృతి్ మొనయఁ; జూచె 

 
ఒర్చ కన్నయాు! అలు రి పలాు డా! అదురు బెదురు లేకుండా నీళ్ళల్ల చొరబడ్ర పోతావు! 

(మ్తాుువతారుడవుగా నీళ్ళల్లు  తిరిగావు కద్మ). ఎంత పదా బండై న్న ఎతేత యాలన 

చూసాత వు! (కూర్గివతారుడవుగా మ్ందరప్రవతానన ఎతాత వు కద్మ). ప్ర్గయి వాళ్ళ 

దగార అలప మై న్ వాటికోసం చెయిు చాసాత వు! (వామ్న్నతారుడవుగా ర్గక్షసచకివరిత  

బల్లవదా చెయిుచాపావు కద్మ). నీకు ర్గజసం ఎకుువ ఎన్నన జగడాల్ల తెసాత వు! 

(ప్రశుర్గమావతారుడవుగా ర్గజల్లకానన సంహరించావు కద్మ). నీళ్ళ పి్వాహానకి 

అడడ కటి్ల్ల వేయాలన చూసాత వు! (ర్గమావతారుడవు సముది్మనకే సేతువు కటిావు 
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కద్మ). దుడుడ కఱ్ఱ  ప్టిుకొన న్నగల్లదునేన వాడ్రలా న్టిసాత వు! 

(బలర్గమావాతారుడవుగా ముసలము ప్టిావు కద్మ). మ్రలకు గుడడ  లేకుండా 

దిగంబరంగా తిరుగుతావు! (బుది్మవతారుడవుగా సన్నుసిగా పి్కాశించావు కద్మ). 

ఇవి చాలవు న్టుు  ఇంకా దుడుకు చేషి లందుకు చేసాత వో ఏమిట్ల? (ఇక ముందు కల్లు 

అవతార మతిత  దుషిులను శిక్ష్మంచడానకి ఏవేం చేసాత వో). ననున నేను భయభకుత లల్ల 

పటి్లేను అనుకునేగా ఇలా కింద మీద తెల్లయకుండ మిడ్రసిప్డు తున్ననవు! 

(తిివికిమావతారుడవుగా బిహాిండభాండంద్మటి ఎదిగిపోయావు కద్మ). ఇలా 

ఎతిత పొడుపు మాట్లతో తల్లు  యశోద్మదేవి కొంటెకొడుకును దప్పుతోంది. 

చమ్తాురమై న్ అలంకారం నంద్మసుత తి. ఓ పి్కున్ నందిసుత న్నన, సుత తి ప్ల్లకుతుంట్ట 

నంద్మసుత తి అంటారు. ఇలా అలు రి కృషణ బాల్లన యశోద దప్పట్ంల్ల నంద్మసుత తితో 

బహు చకుగా అలరించారు మ్న్ పోతన్నగారు. ఆసావదిదా్మం రండ్ర." 
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24.   25. 10.1-496-సీ. సీస పద్ాము 
మాటిమాటిక్త వ్రేలు మ్డిఁచ్చ యూరిాంచ్చచ్చ;  
నూరుఁగాయలు దిన్నచ్చాండు నొకక;  
డొకని కాంచములోని దొడిసి చయాన మ్రాంగి;  
"చూడు లే" ద్ని నోరు చూపునొకకఁ;  
డేగు రారుగరి చలుద లెలమ్మఁ బనినద్మాడి;  
కూరొకని కూరొకని కుడుచ్చ నొకకఁ;  
డినినయుాండఁగఁ బాంచ్చ యిడుట నెచిలిత్న;  
మ్న్నచ్చ బాంతెనగుాండు లాడు నొకఁడు; 
10.1-496.1-ఆ. 
"కృష్ణఁ జూడు" మ్న్నచ్చఁ గికురిాంచ్చ పరు మ్రోల 
మేలి భక్షయరాశి మెసఁగు నొకఁడు;  
నవువ నొకఁడు; సఖుల నవివాంచ్చ నొకకఁడు;  
ముచిటాడు నొకఁడు; మురియు నొకఁడు. 

 

ఎంత చకుగా మురిపసుత న్ననడో చూడండ్ర మ్న్ పోతన్ కృషుణ డు. – ఒక గొలు  పలాు డు 

విేళ్ళ మ్ధుల్ల ఊరగాయ ముకు ఇరికించుకొన మాటి మాటికి ప్కువాడ్రన ఊరిస్తత  

తిన్ననడు. ఇంకొక గోప్ బాల్లడు ప్కువాడ్ర కంచంల్లది చటుకుున్ లాకొున మింగేసి, 

వాడు అడ్రగేసరికి ‘ఏద్ద ఏంలేదు చూడు’ అంటు తన్ న్నరు చూపంచాడు. మ్రొకడు 

ప్ంద్మల్ల కాసి మ్రీ, ఐద్మరుమ్ంది తినే చలా్లల్ల న్నట్లు  కుకుుకొన తినేసాడు. మ్రో 

పలాు డు ‘ఒర్చ ఇనన ప్ద్మరా్గల్ల ఉన్ననయి కద్మ, సేనహ మ్ంట్ట ప్ంచుకోడంర్గ’ అంటు 

బంతెన్గుండు లనే ఆట్ ఆడుతు తింటున్ననడు. ఇంకో కుఱ్ఱఱ డు ‘ఒర్చ కృషుణ ణ్ణణ  చూడు’ 
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అన దృషి్ట మ్ళిళంచి, మితుు డ్ర ముందున్న మ్ధుర ప్ద్మరా్గల్ల తినేసాడు. మ్రింకో 

కుఱ్ఱఱ డు తాను న్వువతున్ననడు. ఇంకొకడు అందరిన న్వివసుత న్ననడు. మ్రొకడు 

ముచిటాు డుతున్ననడు. వేరొకడు ఉరికే మురిసిపోతున్ననడు. 

 

25.  26.  10.1-1682-మ్. మ్తే్భ విక్రీడిత్ము 
ఖగనథాం డమ్ర్ాంద్ర గెలిి సుధ మున్ గైకొనన చాంద్ాంబునన్ 
జగతీనథలఁ జైద్ాపక్షచరులన్ సాళావదులన్ గెలిి భ 
ద్రగుఁడై చక్రి వరిాంచె భీషమకసుత్న్ రాజీవగాంధిన్ రమా 
భగవత్ాాంశభవన్ మ్హాగుణమ్ణిన్ బాలామ్ణిన్ రుక్తమణిన్. 

పూరవం గరుతింతుడు ఇందుు ణ్ణణ  గెల్లచి అమ్ృతం గిహించి న్టుు , శిశుపాల్లన ప్క్షం 

వారెై న్ ర్గజు లందరిన గెల్లచి, శిీకృషుణ డు రుకిిణ్ణన పండాు డేడు. ఈమ భీషికుడు అనే 

మ్హార్గజు కూతురు. ఈమ బహు చకుటిది, గొప్ప సుగుణ్యలర్గశి, లక్ష్మిదేవి అంశతో 

పుటిిన్నమ. 

 

26. 10.2-170-శ్య. శ్యరూదల విక్రీడిత్ము 
వేణిాం జొలెలము వటిు సాంఘటిత్ నీవీబాంధయై భూషణ 
శ్రేణిాం దాలిి ముఖాందుమ్ాండల మ్రీచీజాలముల్  పరవఁగాఁ 
బాణిాం బయెాద్ఁ జకకగాఁ దుఱ్ఱమ్మ శుాంభదీవరసాంరాంభయై 
యేణీలోచన లేచ్చ నిలెిఁ ద్న ప్రణేశ్యగ్ర భాగాంబునన్. 

 
ఆ లేడ్రకనునల సుందరి సతుభామ్, వడ్రవడ్రగా వాల్లజడ ముడ్రవేసుకుంది; చీరముడ్ర 

బిగించింది; భూషణ్యలను సరిచేసుకుంది; పై ట్ సవరించుకుంది; ముఖచందుు డు 

కాంతులీనుతుండగా తన్ కాంతుడు శిీకృషుణ డ్ర ముందు నబురంగా నలబడ్రంది. 
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అంద్మల ర్గశి శిీకృషణ  భగవానున ఇషి సఖి సతు రణ్ సన్ననహానకి, వేసిన్ సాహితీ 

అలంకార్గల్ల ఆ “ణ్”కార పిాస; వేణ్ణం, శి్రణ్ణం, పాణ్ణం, ఏణీల్లచన్ ప్ద్మల సగసు; 

ప్దుం న్డకల్లన సందరుం బహు చకుగా అమ్రిిన్ పోతన్నకు జ్ఞహారుు . 

 

27. 10.2-177-సీ. సీస పద్ాము 
సౌవరణ కాంకణ ఝణఝణ నినద్ాంబు;  
శిాంజనీరవముతోఁ జెలిమ్మ సేయఁ 
దాటాంక మ్ణిగణ ధగధగ దీపు్లు;  
గాండమ్ాండలరుచ్చఁ గప్పుకొనఁగ 
ధవళత్రాపాాంగ ధళధళ రోచ్చలు;  
బాణజాలప్రభాపటలి నడఁప 
శరపాత్ ఘుమ్ఘుమ్శబదాంబు పరిపాంథి;  
సైనిక కలకల సవనము న్నడుప 

 
బంగారుకంకణ్యల ఝణ్ఝణ్ ధవనుల్ల, వింటిన్నరీధవనతో కలసిపోగా; చెవికమ్ిలకు 

పొదగిన్ మ్ణుల ధగధగ కాంతుల్ల, చెకిుళ్ళ కాంతులపై  వాుపంప్గా; అందమై న్ 

కిీగంటి చూపుల ధగధగ కాంతుల్ల, బాణ్యల కాంతులను కపపవేయగా; శరముల్ల 

పి్యోగించుట్ వలన్ కల్లగిన్ ఘుమ్ఘుమ్ శబాం, శతుు సెై న్నుల కలకల ధవనులను 

అణ్చివేయగా; వీరము, శృంగారము, భయము, రౌదిము, విసియము అనే భావాలనీన 

కలసి ఈ భామ్గా రూపొంద్మయా అన్నటుు గా సతుభామ్ బాణ్ం తొడగడం, లాగడం, 

పి్యోగించడం గూడ గురిత ంచర్గన్ంత వేగంగా బాణ్యల్ల వేస్తత  యుదిం 

చేయసాగింది. 
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28. 10.2-182-శ్య. శ్యరూదల విక్రీడిత్ము 
జాావల్లలధవని గరజనాంబుగ; సురల్  సారాంగయూథాంబుగా; 
న విలిలాంద్రశరాసనాంబుగ; సరోజాక్షుాండు మేఘాంబుగాఁ;  
దా విదుాలలత్భాంగి నిాంతి సురజదాదవగిన మ్గనాంబుగాఁ 
బ్రావృటాకలము సేసె బాణచయ మ్ాంభశీీకరశ్రేణిగాన్. 

 
అలు తాడు మోతలే ఉరుముల్లకాగా; దేవతల్ల వాన్కోయిల గుంపుల్లకాగా; ఆ విలేు  

ఇందిధనుసుు కాగా; ప్ద్మిక్షుడు, కృషుణ డే మేఘముకాగా; తానే మఱుపుతీగె కాగా; 

దేవతలనే జయించిన్ ఆ భీకర ర్గక్షసదేహం అనే కారిిచుిను చలాు ర్చి అనేక బాణ్ముల్ల 

అనే నీటి తుంప్రల్ల ధారల్ల కాగా; నీరుగార్చి వరా్గకాలమా అనపంచేలా ఆ భామ్ 

సతాుదేవి శరప్రంరప్రను పి్యోగించింది. 

 
దాశరథీ శత్కము 
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భాసకర శత్కము 
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