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15 వ భాగం     
  

మ లకీష్మ్ ఆ రాభ్వం  
 హాలాహలం పరమేశవ్రుడు పానం చేసాక మళీళ్ పాల సముదర్ం చిలకడం సాగించారు దేవ దానవులు. కలమ్షాలనీన్ బయటకి పోయాక అపుప్డు 
అషఠ్ అణిమా సిదుధ్లూ అనీన్ ఒకోక్టిగా బయటకి వసాత్యి అని చెపుప్కునాన్ం కదా బర్హమ్జాఞ్నం సంపాదించే దారిలో? ఆ తరావ్త వరసగా సురభి, 
ఉఛైఛ్శర్వం, ఐరావతం, కలవృక్షం, చందుర్డు, అపస్రసలు పుటాట్క అపుప్డు కీష్రసాగరం లోంచి పుటిట్నదే భృగునందన. ఆవిడ ఎలా ఉందంటే,  
 
క.  తొలుకారు మెఱుఁగు వడి 
 తళతళ మని మేను మెఱవ ధగధగ మనుచున్ 
 గలుముల నీనెడు చూపులఁ 
 జెలువంబుల మొదలి టెంకి రి పుటెట్ నృపా!   [8-265] 
 
 వరాష్కాలంలో వచేచ్ మెరుపులెలా ఉంటాయో అలాంటి మెరుపులతో ధగ ధగ మని వచిచ్ందిట మహాలకిష్. ఎవరికైనా అదృషట్ముండి ధనం 
పార్పిత్ంచిందనుకోండి, వాడి ఇలూల్ వాకిలీ అనీన్ కళకళాళ్డి ధగ ధగమనవూ మరాన్టినుంచీ?  అదే ఆవిడ వినాయ్సం.  బర్హమ్దేవుడు ఆవిడని ఎలా 
సృషిట్ంచాడయాయ్ అంటే,   
 
.  పాలమునీన్టి లోపలి మీఁది మీఁగడ 

మి మి జిడుడ్నఁ జే  మేను పడ  
కాక్రు మెఱుఁగుల కొనల తత్ళుకుల 

మేనిచే గలనిగుగ్ మెఱుఁగు జే  
నాఁటి నాఁటికిఁ ది నవకంపుఁదీవల 
నునుఁ బోద నెయయ్ంబు నూలుకొలిపి 

రు కెందమిమ్ కొలఁకునఁ దుద్నఁ  
బొల న వలపులఁ ది పెటిట్    [8-266] 

 
తే.  ప డి చంపక దామంబు బాగుఁగూరిచ్ 
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లు నెన్ల చెలు న డిఁ దీరిచ్ 
జాణతనమునఁ జేతుల జడుడ్ డిచి 
నలువ యీ కొమమ్ నొగిఁ జే నాఁడు నేఁడు.    [8-266.1] 
 

 పాలసముదర్ం మీగడా, బంగారు సంపెంగల దండలూ, ఇలాంటివనీన్ పెటిట్ ఏదో ఆషామాషీగా కాకుండా చేతుల జడతవ్ం అంతా వదిలించుకుని 
ఇంత అందంగా చేసాడుట. ఇపప్టికీ అమామ్యిలు మొహం కళకళాళ్డాలని మీగడ రాసుకోవడం మనకి తెలిస్ందే కదా? కవులు రాసూత్ ఉంటారు 
అమామ్యి ఇలా ఉంది, పెదాలు అలా ఉనాన్యి, ఆహా ఓహో ఏమి అందం అంటూ. కానీ ఇలా పోతన రాసినటుట్ ఎకక్డైనా చూసారా?   
 
 సముదుర్డికి ఇటువంటి కూతురు పుటేట్సరికి అందరికీ సంతోషం వేసింది. ఒకొక్కక్రూ ఇపుప్డు బహుమతులు ఇసుత్నాన్రు. ఆడపిలల్ పుడితే లకీష్ 
దేవి పుటిట్ందిరా అంటారు కదా? ఇందుకేననన్ మాట. అంతరారధ్ంగా ఆడ, మగా తేడాలు చూపించకూడదనీ అందరూ సమానమేననీ భాగవతంలో 
చెపుత్నన్టుట్ లేదూ? 
 
.  తరుణికి మంగళ న్నంబు చేయింత 

మని పెటెట్ నిం ఁ డనరఘ్ న 
మణిమయ పీఠంబు; మంగళవతు న 
లుపు గరితలు మల తోయ 

పూరణ్ంబు  యునన్ పుణాయ్హ కలశంబు 
లిడిరి; పలల్వముల నిచెచ్ భూమిఁ; 
గడిమి గో లు పంచగవయ్ంబులను నిచెచ్; 
మల  వసంతుండు మధు సంగె;     [8-269] 

  
తే.   మునులు గలప్ంబుఁ జెపిప్రి; మొగిలుగములు 

పణవ గోముఖ కాహళ పటహ మురజ 
శంఖ వలల్కీ ణు నిస నము లిచెచ్ఁ; 
బాడి రాడిరి గంధర  పతులు సతులు.     [8-269.1] 
 

 సాన్నానికి వెలలేని మణిమయ పీఠం ఇందుర్డూ, దేవతా సతరీలు పుణయ్హ కలశాలు, గోవులు పంచామృతాలు, వసంతుడు తేనే ఇలా అవనీన్ 
ఒకోక్టిగా ఇచాచ్రు. 
 
క.  పండిత కుత్ల తోడుతఁ 

దుండంబులు చాఁచి తీరథ్ తోయములెలల్ం 
దుండముల ముంచి దిగే  
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దండంబులు జలక మారెచ్ఁ దరుణీ మణికిన్.    [8-270] 
 

 ఇవనీన్ పెటిట్ సాన్నం చేయించారు. మామూలుగా కాదు పండితుల మంగళాసీసుస్లతో. ఎవరు చేయించారు? దిగేవ్దండంబులు అంటే దిగగ్జాలు 
చేయించారు. లకిష్ని ఇకక్డ తరుణీ"మణి" అనాన్డు చూసారా? సతరీలలో మణి వంటిదైనా, ధన ధానాయ్లూ మణులకీ ఆవిడే కదా రారాణి, అందుకే ఆ 
పర్యోగం. 
 
.  కటట్ంగఁ బచచ్ని పటుట్ఁబుటట్పు దోయి 

ముదితకుఁ దెచిచ్ సము ఁ డిచెచ్; 
మతాత్ళి నికరంబు మధా శ మూఁగిన  
జయంతీమాల వరుణుఁ డిచెచ్ఁ; 

గాంచన కేయూర కంకణ కింకిణీ 
కటకాదులను శ కరమ్ యిచెచ్; 
భారతి యొక మంచి తార రము నిచెచ్; 
బాణిపదమ్ము నిచెచ్ఁ బదమ్భ ఁడు;     [8-271] 
 

ఆ.  కుండలి జంబు గుండలముల నిచెచ్; 
 తులు భ న నుతులు జే ; 
 నెలల్ లోకములకు నేలిక ని  
తికె దనుచు దిశలు పలికె నధిప!     [8-271.1] 

 
 ఇపుప్డు కటుట్కోవడానికి పటుట్బటట్లూ, ధరించడానికి వజర్ వైఢూరాయ్లూ తెచిచ్ ఇసుత్నాన్రు. దీవించి ఎలల్ లోకాలకి రాణీవై ఉంటావని దశదిశలూ 
పలుతుకునాన్యి. సరసవ్తి ఒక ముతాయ్లహారం, బర్హమ్దేవుడు ఒక పదమ్ం కూడా ఇచాచ్రు. ఇపుప్డు పెళిళ్ కూతురు సిదధ్మై ఉంది. ఆవిడ ఎవరిన్ వరిసుత్ందా 
అని చూసుత్నాన్రు. ఆవిడ చూపు పడితే జీవితం ఎలా ఉంటుంది? ధన ధానాయ్లూ అవీ వసేత్ హరాయించుకోగల శకిత్ ఎవరికుంది ఇంతమందిలో? భరత్ృహరి 
నీతి శతకంలో చెపుత్నాన్డు చూడండి.   
 

దానం భోగో నాశ త్   
గతయో భవంతి తత్సయ్  
యునన్ దధాథి న భుకేత్క్ 
తసయ్ తృతీయా గతిరభ్వతి    (భరత్ృహరి నీతి శతకం - 35) 

 
 ధనం ఉంటే అనుభవించగలగాలి. లేకపోతే అది కావాలిస్న వాళళ్కీ, పాతుర్లైన వాళళ్కీ దానమివవ్డానికి సిదధ్ంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ధనానికి 
నలుగురు దాయాదులునాన్రుట - ధరమ్ం, అగిన్, రాజు, చోరులు అని. అనుభవించడం చేతకాక, దానమివవ్డం ఇషట్ం లేకపోతే ఏమౌతుంది? దానిన్ మూడో 
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దారిలో పై నలుగురిలో ఎవరో దోచుకుంటారుట. ఎంత బాగా చెపాప్డో చూసారా?  ఇపుప్డు చూదాద్ం ఇంతమందిలో ఈ రెండు లక్షణాలూ ఉనన్వాళెళ్వరూ 
ఇకక్డ? ఎవరైతేనేం? లకీష్ కటాక్షం పార్పిత్సేత్ ఎలా ఉంటుంది? 
 
.  పలుకుల నమృతంబు చిలుక నె నితో 

భా ంచె ఁడెపో హమ్ యనఁగ 
నెలయించి కెంగేల నెవ ని వరియించె 
ఁడె లోకములకు వలల్భుండు 

మెయిదీఁగ నెవ ని మేనితోఁ గదియించె 
ఁడెపో పరమ సర ఙఞ్మూరిత్ 

నెలతుక యెపుప్డు నివ ంచె నేయింట 
నాయిలుల్ పరమగు నమృత పదము      [8-273] 

ఆ. నింతి చూపు ఱె నెచోచ్టి కచోచ్టు 
జి ణ్ధనద ధరమ్ జీ తంబు 
గొమమ్ చినన్ నగ  గురుతర దుఃఖ ని 
రణంబు సృ ట్ కారణంబు.       [8-273.1] 

 
 ఆవిడ ఎవరితో మాటాల్డుతుందో వాడే ఆనంద బర్హమ్. ఎవరిని వరిసుత్ందో వాడే లోకాధీశుడు. ఎవరి ఇంటోల్ నివసిసుత్ందో అదే పరమ 
అమృతపదము. ఆవిడ చినన్ చూపు పడిందా అదే సృషిట్కి కారణం, దుఃఖనివారణం చేసేదీనూ. ఇకక్డ మళీళ్ భరత్ృహరి నీతిశతకం చూదాద్ం. 
ఏమంటునాన్డో చూడండి. డబుబ్నన్వాడే కదా అందరికనాన్ గొపప్వాడు? 
 

యా య్ త్ తత్ం స నరః కులీనః  
స పండితస  శృత  గుణజఞ్  
స ఏవ వకాత్ సచ దర నీయః  
సరే  గుణాః కాంచనమా యంతి    (భరత్ృహరి నీతి శతకం - 33) 

 
 

 డబుబ్నన్ వాడే గొపప్ కులంలో ఉనన్వాడు. వాడే మహా పండితుడు, శాసాత్ర్లనీన్ ఎరిగినవాడు. గొపప్ వకత్. గుణదోషాలు తెలిసినవాడు, 
రూపవంతుడు, అందరికీ దరశ్నీయుడు అని పర్తీతి. అంటే ధనం ఒకక్టుంటే చాలు. అనిన్ గుణాలూ కాంచనానిన్ ఆశర్యించి ఉనాన్యి.  పోతన కూడా ఇదే 
కదా చెపుత్నాన్డు? భాగవతం తెనిగిసూత్ మొదటోల్  “భాసురతన లేములు వాపు తలిల్, సిరి యిచుచ్న నితయ్కలాయ్ణముల " అని రాసిన వాడు ఇకక్డ లోకరీతిని 
- ధనం మూలమిదం జగత - అని ఎంత చమతాక్రంగా చెపాప్డో గమనించారా? 
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 ఇపప్టి వరకూ లోకరీతే గానీ లకిష్ మనసులో ఏముందో తెలియదు. అంటే నాకు డబుబ్లు కావాలి అనుకుంటే సరిపోదు కదా? ఆవిడ అనుగర్హం 
ఉండాలి. ఇపుప్డు ఆవిడ మనసులో ఏముందో చెపుత్నాన్డు. 

 
. భా ంచి యొకమాటు మ్ండ మంతయు 

నాటల బొమమ్రిలల్ని తలంచుఁ 
బోలించి యొకమాటు భువనంబు లనిన్యుఁ 
దన యింటిలో దొంతులని తలంచుఁ 
బాటించి యొకమాటు మ్ది రులను 
దన యింటిలో బొమమ్లని తలంచు 
గొనకొని యొకమాటు కుంభినీచ ంబు 
నలవడ బొమమ్పీఁటని తలంచు     [8-275] 
 

ఆ. ల  యొకక్మాటు రేయ్ందురోచుల 
నచటి దీపకళిక లని తలంచు 
భామ యొకక్ మాటు భారతీదురగ్ల 
నాతమ్సఖు లటంచు నాదరించు.     [8-275.1] 
 

 ఈ బర్హామ్ండం అంతా ఒక బొమమ్రిలల్నీ, ఈ లోకాలనీన్ ఒకదాని మీద ఒకటిగా పెటిట్న పిడతలనీ భావిసోత్ంది. ఈ బర్హామ్ది దేవతలందరూ తన 
ఇంటోల్ బొమమ్లు అనుకుంటోందిట. సూరయ్ చందుర్లు దీపానికి కళికలు అని తలుసోత్ందిట. అంటే జగనామ్తకి ఇవనీన్ చినన్ చినన్ విషయాలు. 

 
ఆ. చంచరీకనికర ఝంకార నినదంబు 

దనరు నుతప్లముల దండ పెటిట్ 
మేఘకోటి నడిమి మెఱుఁగుఁ బుతత్డి మాడిక్ 
రల నడుమ నిలెచ్ ందరాంగి.      [8-277] 

 
 ఇలాంటి లకిష్ ఇపుప్డు మేఘాలోల్ మెరుపుల మధయ్ పుతత్డి బంగారపు బొమమ్లా దేవతల మధయ్ నిలుచుని ఉంది. ఎవరిన్ వరిదాద్మా అని. కానీ 
ఆవిడ చూపు ఎవరి మీద ఉంది?  
 
వ.   అటుల్ నిలిచి దశ దిశలం బరివేషిట్ంచి యునన్ యక్ష రక్షసిస్దధ్ సాదధ్య్దివిజ గరుడ గంధరవ్ చారణ పర్ముఖ నిఖిల యూథంబులం గనుం గొని 
యపుప్రాణ పౌర్ఢకనయ్కారతన్ంబుఁ దన మనంబున నిటల్ని వితరిక్ంచె.  [8-279] 

 
 లకిష్ని ఇకక్డ పోతన ఏమనాన్డో గమనించారా? పురాణపౌర్ఢకనయ్కారతన్ంబు.  అందరికేసీ ఓ సారి చూసి ఇలా అనుకుంటోంది.   



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              e÷]Ã    2015 

6  భాగవతంలో రసగుళికలు

.  ఐదువ  యుండ నలవడ దొక చోట 
నొకచోట స తితో నోర  రాదు 
తగ నొకచోట సంతత భవంబుఁ గా 
దొకచోట ఁడిమి నుండఁ బోల 
దొకచోటఁ గరుణ లే దొకిక్ంత దకిన 
నొకచోట డగగ్ఱి యుండఁ బెటట్ 
నెఱయంగ నొకచోట నిలుకడ చాలదు 
చరిచ్ంప నొకచోట జడత గలదు    [8-280] 
 

ఆ.  కొనిన్చోటల్ కామగుణ గరిషఠ్ంబులు 
ధ సంయుతములుఁ గొనిన్ యెడలు 

గొనిన్ మోహలోభకుంఠితంబులుఁ గొనిన్ 
మద మతరాను భావకములు.     [8-280.1] 

 
 ఒక చోట ముతైత్దువలా ఉండడం కుదరదు అంటే ఇంతమంది సురశేర్షుట్లు కూడా ఎపుప్డో ఒకసారి జీవితం చాలించవలిస్ందే వాళల్ పుణయ్ం 
అయిపోగానే. ఇంకోచోట సవతిపోరు ఉండొచుచ్ (బర్హమ్, శివుడు). ఇంకోచోట ఉండే వైభవం శాశవ్తం కాదు. ఇంకోచోట విపరీతమైన వేడి. మరింకోచోట 
కరుణ అనేదే కనబడదు. మళీళ్ మరోచోట నిలకడ లేదు, జడతవ్ం అధికంగా ఉంది. కొనిన్చోటల్ కామ కోర్ధాలు ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. వేరేవాళల్ దగిగ్ర మద, 
మోహ, మాతస్రాయ్లు ఉనాన్యి. ఇంక మిగిలినది మహా విషుణ్వు ఒకక్డే. ఆయన దగిగ్ర ఎలా ఉంటుందో?  

 
.  అమర ముతౖెత్దువ  యుండ వచుచ్ను 

వరుసకు సవతు లెవ రును లేరు 
లయంగ న ంత భవ మీతని యిలుల్ 

శృంగార చందన తలుండు 
గలఁగఁ డెనన్ఁడు దధ్కారుణయ్మయమూరిత్ 
మలుండు గది  ంప వచుచ్ 

నెఱి నాడి తిరుగఁడు నిలుకడఁ గల ఁడు 
సకల కారయ్ములందు జడత లేదు;        [8-282] 
  

ఆ.  ధురకష్కుండు షడ రగ్ ర తుండు 
నాథుఁ డయెయ్ నేని నడప నోపు 
నితఁడె భరత్ యనుచు నింతి సరోజాకుష్ఁ 
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బుషప్ దామకమునఁ బూజచే .        [8-282.1] 
 

 ఈయన దగిగ్రైతే అమర ముతైత్దువలా ఉండవచుచ్.  దెబబ్లాడే సవతులెవరూ లేరు. ఎపుప్డూ వీడిపోని వైభవం ఉనన్వాడు. శృంగార చందన 
శీతలుండు - శృంగారుడు, మంచి గంధం అంత చలల్ని వాడు. సవ్చచ్మైన వాడు. మాట పలికి వెనకిక్ తీసుకునేవాడు కాదు. అనిన్ కారాయ్లలోను అలసతవ్ం 
లేని వాడు. సాధు రక్షకుడు, కామాది దోషాలు లేని వాడు. ఇతనిన్ సేవించవచుచ్ అనుకుని ఆయన మెడలో వరమాల వేసింది లకీష్ దేవి. ఈ సీస పదయ్ంలో 
అమామ్యిలు పెళిళ్కి ముందు కాబోయే భరత్ ఎలా ఉంటే మంచిదనుకుంటారో చెపూత్ అలవోకగా భగవంతుడి గుణాలనీన్ ఎంత హృదయ్ంగా ఇరికించాడో 
పోతన!  

 
 ఇపుప్డు లకిష్,  విషుణ్వు ఒకరి కేసి ఒకరు ఎలా చూసుకుంటునాన్రో చెపుత్నాన్డు - పెళిళ్లో దొంగ చూపులు చూసుకునన్టుట్ అనన్మాట.  

 
క.  హరి చూచిన రి చూడదు 

రి చూచిన హరియుఁ జూఁడ గుగ్ను బొందున్ 
హరియును రియునుఁ దమలో 
సరిఁజూపులఁజూడ మరుఁడు సందడి పెటెట్న్.    [8-285] 
 

 మొదటి పాదం (హరి చూసిన సిరి చూడదు) లో ఇంకో అరధ్ం దాగి ఉంది గమనించారా? శీర్హరి మనకేసి చూసాడంటే - మనం ఆయన 
పార్పకం కోసం అడుగుతునాన్ము అంటే - మన సిరి అంతా పోయినటేట్, బలి మహారాజుకి జరిగినది అదే కదా? అంటే జీసస చెపిప్నటూట్, సూది బెజజ్ం 
లోంచి ఒంటె అయినా దూరగలదు గానీ సవ్రగ్ దావ్రంలోకి ధనికుడు వెళల్గలడం అసంభవం. అందుకే మోక్షం కావాలంటే సనయ్సించి తీరాలి. సనయ్సించడం 
అంటే మనసులో అనన్మాట - జనకుడిలాగా ఉండొచుచ్ అనుకోండి, కానీ ఎంతమందికి అటువంటి వైరాగయ్ం అబుబ్తుంది? 
 
వ. అట మునన్ యబిద్రాజు దనయందు నునన్ యమూలయ్ంబైన కౌసుత్భంబు పేరిటి మణిరాజంబు నయయ్ంబుజాకుష్నకు సమరిప్ంచిన దానిం దన 
వక్షసథ్లంబున ధరియించె; నపుప్ డ యాయ్దిలకిష్యు శీర్వతస్ కౌసుత్భ వైజయంతీవనమాలికా తారహారాదయ్లంకృతంబైన పుండరీకాకుష్ వక్షంసథ్లంబున 
వసియించె నయయ్వసరంబున. [8-287] 
 
 ఇపుప్డు మామగారు అలుల్డికి వెలలేని కౌసుథ్భం కానుకగా ఇచాచ్డు. అది భగవంతుడు వక్షసథ్లంలో ఉంచుకునాన్డు. అపప్టున్ంచీ లకిష్ - 
వైజయంతీవనమాలికాతారహారాదయ్లంకృతంబైన - ఆయన ఎదమీద నివశించింది. అంటే భారయ్ని అపురూపంగా చూసుకుంటునాన్డనన్మాట. 

.  న్ శంఖ మృదంగ ణురవముల్ మునాన్డి; పెంజీఁకటుల్ 
న్; నరత్న గాన లీలల రల్ భా లిల్; రారుయ్ల్ జగ 

దా ల్ ణ్ని హమ్ రు  ముఖరుల్ తలిల్ంగమం ంబులం 
సకిత్న్ నుతించి రులల్ త పుషప్ ణి వరి ంచుచున్.      [8-288] 

 
 దీనితో చీకటల్నీన్ తొలగిపోయి దేవతల నరత్నం, గానం, సోత్తార్లూ మినన్ంటాయి. అంటే ఎపుప్డైతే మనం ఇవనీన్ భగవంతుడికి అరిప్ంచామో 
అపుప్డు బర్హమ్జాఞ్నం సంపాదించడంలో ముందుకెళళ్డానికి దారి ఇంకా సుగమం అయిందనన్మాట. ఆ దారిలో ఉండే అనుగర్హమే ఇదంతా. 
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క. పాలేటి రాచకనిన్య 

మే లారెడు చూపులేక మిడు మిడు కంచున్ 
జాలిం బురపురఁ బొకుక్చుఁ 
దూలిరి రకక్ లు కీడు దోఁచిన నధిపా!    [8-290] 
 

లకిష్ విషుణ్వుని వరించగానే రాక్షసులకి కీడు అనిపించింది - అంటే ధనం అంతా పోయాక కలిగే ఆలోచనలు అనన్మాట. 
 

 లకీష్దేవి విషుణ్వుని వరించడంలో పోతన  ఎంతటి అదుభ్తమైన పదాయ్లు రాసాడో చూసారా? మళీళ్ చినన్ పిటట్ కధ. రాజాజీ ఒకసారి గాంధీ 
గారితో మాటాట్డుతోనన్పుప్డు, “రాజాజీ మీరు రామాయణం రాయకూడదూ” అనాన్రుట గాంధీ. "అబేబ్ నేను ఒక పేర్మ కధ రాదాద్మనుకుంటునాన్నండి" 
అని చెపేప్రుట రాజాజీ. గాంధీ చురుగాగ్ ఓ చూపుచూసి, "రామాయణం పేర్మ కధే కదా? సీత మీద పేర్మ లేకపోతే అంత దూరం కాలి నడకన వెళిళ్ 
ఉండేవాడా రాముడు?" అనాన్రట్. అందువలల్నే తాను రామాయణం రాసానని చెపాత్రు రాజాజీ. రాజాజీ రాసిన ఆ "పేర్మ కథ" ఉతత్రోతత్రా ఎంత ఖాయ్తి 
పొందిందో అందరూ ఎరిగిందే కదా? అలాగే పేర్మ కధ అంటే దేముడు ఉండకూడదనుకునే వారిని మళీళ్ మళీళ్ ఆలోచింపచేసేదీ మహాభాగవతంలో 
ఘటట్ం. 
 
  చివరిగా, ఇందులో ఉనన్ మహా లకిష్ వరణ్నకి శంకర భగవతాప్దులు కనక ధారా సోత్తర్ం లో రాసిన వరణ్న సరిపోతుంది చూడండి. మొదటి 
సోల్కంలో సాగరసంభవాయా అనీ, రెండో దానిలో ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరాయా అనీ సంభోధించారు శీర్ శంకరులు లకీష్దేవిని. పోతన చెపిప్నదీ 
అదే కదా? 
 
 ముగాధ్ ము రి ధధతీ వదనే మురారే మ పాత  ణి తాని గతాగతాని 
 మాలా దృ రమ్ధుకరీవ మ తప్లేయా మే యం దిశతు గర సంభ యా   (2) 
 
[ ఒక పెదద్ కమలము చుటూట్ పరిభర్మించు తుమెమ్ద వలె విషుణ్వు మోముపై వెలుల్వెతిత్న పేర్మను మాటిమాటికి పర్సరింపచేయు శీర్ మహాలకీష్ కటాక్ష 
పరంపర నాకు సంపదలను అనుగర్హించుగాక ] 
 
 మరేం  పద మ దానదకష్  మానంద తురధికం ముర ది పి 
 ఈషనిన్ దతుమయి కష్ణమీకష్ణారధ్  మిందీవరోదర స దరమిందిరాయా   (3) 
 
[ ఇందార్ది దేవతలకి ములోల్కాలనీ కటట్బెటట్గలిగిన దయతో కూడిన విషుణ్వు కి ఆనందం చేసే చూపులు కల తలీల్, ఒకక్ క్షణం నీ కరుణాపూరిత చూపులు 
మాపై  పర్సారం చేయి ]  
 
లకీష్దేవిని కీరిత్సూత్ ఇంకా శంకరులేమంటునాన్రో చదివి వాయ్సం ముగిదాద్ం. 
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తౖెయ్ నమో త్ భకరమ్ ఫల తౖెయ్ రతౖెయ్ నమో త్ రమణీయ గుణారణ్  
శకైత్ నమో త్ శతప  నికేతనా  పు ట్ౖ నమో త్ పురు తత్మ వలల్భా     
    
నమో త్ నాళీక నిభాననా  నమో త్ దుగోధ్దధి జనమ్భూమౖెయ్ 
నమో త్ మామృత దరా  నమో త్ నారాయణ వలల్భా    
     
నమో త్ మాంభుజపీఠికా  నమో త్ భూమండల నాయికా  
నమో త్ దే ది దయాపరా  నమో త్ రాగ్య్యుధ వలల్భా    
     
నమో త్ దే య్ౖ భృగునందనా  నమో త్ ణ్రుర  థ్తా  
నమో త్ లకైష్మ్ కమలాలయా  నమో త్ దామోదర వలల్భా     
     
నమో త్ కాంతైయ్ కమలేకష్ణా  నమో త్ భూతౖెయ్ భువన తైయ్ 
నమో త్ దే దిభి రరిచ్తా  నమో త్ నందాతమ్జ వలల్భా      (11-15) 

 
 

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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