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83 వ భాగం  
 

వృతాత్ ర వృతాత్ంతం – 7,  దేవగురు గా శరూపుడు 

కిర్తం వాయ్సంలో బృహసప్తి తిరసాక్రంతో వెళిళ్పోయాక దేవతలు విశవ్రూపుణిణ్ గురువుగా సీవ్కరించారని, ఆ విశవ్రూపుడు ఇందుర్డికి నారాయణకవచం 
ఉపదేశించాడని శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్తో చెపాప్డని చదివాం. ఆ నారాయణ కవచం ఎటువంటిది, దానితో ఇందుర్డెలా మామూలుగా తమ మీదకి వచిచ్న 
రాక్షసులని జయించాడు అనేవి ఇపుప్డు చెపుత్నాన్రు శుకమహరిష్ పరీకిష్తుత్తో.  

సీ.  వినవయయ్! నరనాథ! మునినాథుఁ డిందుర్న;  
కనువొంద నారాయణాఖయ్ మైన 
కవచంబు విజయ సంకలప్ంబు నపర్మే;  
యసవ్రూపంబు మహాఫలంబు 
మంతర్గోపయ్ము హరిమాయావిశేషంబు;  
సాంగంబుగాఁగ నెఱుంగఁ జేసె;  
దాని నే వినిపింతుఁ బూని తదేకాగర్;  
చితత్ంబుతోడుతఁ జితత్గింపు;       [6-298] 

తే.  మొనర ధౌతాంఘిర్పాణి యై యుతత్రంబు 
ముఖముగా నుతత్మాసనమున వసించి 
కృత నిజాంగ కరనాయ్స మతిశయిలల్ 
మహిత నారాయణాఖయ్ వరమ్ము నొనరెచ్. [6-298.1] 

విజయానిన్ కూరేచ్ ఈ నారాయణ కవచానిన్ రహసయ్ంగా కాపాడుకోవాలంటూ చెపిప్ దానిన్ ఎలా పఠించాలో,  చెపుత్నాన్రు. ఉతత్రదిశగా కూరుచ్ని 
అంగనాయ్స, కరానాయ్సం చేసి నారాయణ కవచానిన్ పర్యోగించాలి.  

వ. ఇటుల్ నారాయణకవచంబు ఘటియించి, పాదంబులను, జానువులను, నూరువులను, నుదరంబునను, హృదయంబునను, నురంబునను, 
ముఖంబునను, శిరంబునను నటల్షాట్ంగంబులం బర్ణవపూరవ్కంబైన యషాట్క్షరీ మంతర్రాజంబు వినాయ్సంబుచేసి దావ్దశాక్షర విదయ్చేతం గరనాయ్సంబు చేసి, 
మంతర్మూఁరిత్యై భగవచఛ్బద్ వాచయ్ం బైన పర్ణవాది యకారాంత మహామంతర్ంబు చేత నంగుళయ్ంగుషఠ్ పరవ్సంధులయం దుపనయ్సించి, మఱియు 
హృదయంబున నోంకారంబు, వికారంబు మూరధ్ంబున, షకారంబు భూర్మధయ్ంబు నందు, ణకారంబు శిఖ యందు, వేకారంబు నేతర్ంబులయందు, 
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నకారంబు సరవ్ సంధులయందు మఱియు నసత్రము నుదేద్శించి మకారంబు నుపనయ్సించె నేని మంతర్మూరిత్ యగు; మఱియును "అసాత్ర్యఫట" అను 
మంతర్ంబున దిగభ్ంధనంబుచేసి, పరమేశవ్రునిం దన భావంబున నిలిప్ విదాయ్మూరిత్యుఁ, దపోమూరిత్యు నగు షటచ్కిత్ సంయుతం బైన నారాయణ 
కవచాఖయ్ మైన మంతర్రాజంబు నిటల్ని పఠియించె.         [6-299] 
 
 అషాట్క్షరీ మతర్ంతో (ఓం నమోనారాయణాయ) ముందు ఈ ఎనిమిది అక్షరాలనీ అషాట్ంగాలతో (పాదాలు, జానువులు, ఊరువులు, ఉదరం, 
హృదయం, వక్షసథ్లం, ముఖం, శిరసుస్) వినాయ్సం చేయాలి. తరావ్త దావ్దశాక్షర మంతర్ంతో (ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ) కరనాయ్సం చేయాలి. ఈ 
వినాయ్సాలని కరనాయ్సాలని మనం పూజ చేసేచోట, శివాలయంలో కూడా చూడవచుచ్. ఒకోక్ మంతార్క్షరం చెపిప్నపుప్డు, ఆయా అంగాలు కానీ వేళళ్ 
కణుపులు కానీ ముటుట్కుని ఆయా అక్షరాలు నోటితో చెపప్డం, అపుప్డు భగవంతుణిణ్ మనసులో తలుచుకోవడం, అదే సమయంలో ఉదద్రిణితో నీళుళ్ 
చేతులో పోసుకోవడం వగైరా అనన్వి.  శివాలయంలో అనేక గంటల సేపు పటేట్ ఏకాదశ రుదర్ం, అభిషేకం చేసేటపుడు, ముందుగా “… తనేమ్ మన: 
శివసంకలప్మసుత్” అంటూ చెపప్డం ఇటువంటిదే. ఇదంతా ఎందుకంటే, అసలు మంతర్ం పఠించే ముందు చెడడ్ ఆలోచనలూ, అవరోధాలూ రాకుండా 
భగవంతుణిణ్ వేడుకోవడానికి. అసలు “తనేమ్ మన: శివసంకలప్మసుత్” అంటేనే ‘నా మనసుస్ మంచి ఆలోచనలతో ఉండుగాక’ అనే కదా? మనం, మన 
శరీరం లో ఉండే ఆతమ్ కూడా భవగతస్వ్రూపం అని చెపప్డానికే ఈ అంగనాయ్సం, కరానాయ్సం కూడా.  
 

చ.  గరుడుని మూఁపుపై బదయుగంబు ఘటిలల్ఁగ శంఖచకర్ చ 
రమ్ రుచిర శారఙ్గ్ ఖడగ్ శర రాజితపాశ గదాది సాధనో 
తక్ర నికరంబు లాతమ్కరకంజములన ధరియించి భూతి సం 
భరిత మహాషట్బాహుఁడు కృపామతితో ననుఁ గాచుఁ గావుతన.    [6-300] 

 
 మొదట అంగనాయ్స, కరానాయ్సాలు చేసాక, ఇపుప్డు భగవంతుడి సుత్తి. గరుడుడి మూపుపై కూరుఛ్ని ఎనిమిదిచేతులతో శంఖ, చకర్, గదా ఖడగ్, 
బాణ పాశం అనే ఆయుధాలు ధరించిన కరుణతో ననున్ కాపాడుగాక. ఎలా కాపాడాలి? కృపామతితో – కరుణా దృషిట్తోటి.  
 

ఆ.  పర్కట మకర వరుణ పాశంబు లందును 
జలములందు నెందుఁ బొలియ కుండఁ 
గాచుఁగాక ననున్ ఘనుఁడొకక్ఁ డై నటిట్ 
మతస్య్మూరిత్ విదయ్మానకీరిత్       [6-301] 

 దశావతారాలతో మొదలుపెడుతూ చెపుత్నాన్రు ఇపుప్డు. వరుణ పాశాలలో పడకుండా, జలాలలోంచి ఘనుడు, మతస్య్ మూరిత్ అయినటువంటి 
విషుణ్వు ననున్ కాపాడాలి (గాచుగాక). 
 

క.  వటుఁడు సమాశిర్త మాయా 
నటుఁడు బలిపర్బల శోభనపర్తిఘటనో 
దభ్టుడు తిర్వికర్మదేవుఁడు 
చటులసథ్లమందు ననున్ సంరకిష్ంచున.      [6-302] 
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 మాయా వటుడిగా అవిరభ్వించి బలి సంపదలని అపహరించిన తిర్వికర్మదేవుడు ననున్ అనిన్ భయంకరమైన (చటుల) సథ్లాలలోనూ 
సంరకిష్ంచాలి.  
 

చ.  అడవుల సంకటసథ్లుల నాజిముఖంబుల నగిన్ కీలలం 
దెడరుల నెలల్ నాకు నుతి కెకక్ఁగ దికక్గుఁగాక శీర్నృసిం 
హుఁడు సురశతుర్యూధప వధోగుర్డు విసుఫ్రి తాటట్హాస వ 
కుత్ర్ఁడు ఘన దంషట్ర పావక విధూత దిగంతరుఁ డపర్మేయుఁడై.    [6-303] 

 
 ఇది నృసింహావతారం గురించి. అడవులోల్, సంకట సథ్లాలలో, యుదాధ్లలో (ఆజి ముఖంబుల), అగిన్ కీలలలో రాక్షసులని వధించే 
నృసింహదేవుడు ననున్ కాపాడాలి. ఈ పదయ్ంలో రాక్షసులు అనేది ఎకక్డుందో చెపప్ండి? సురశతుర్ – దేవతల శతుర్వులు – రాక్షసులు.   
 

చ.  అరయఁగ నెలల్ లోకములు నంకిలి నొంద మహారణ్వంబులో 
నొరిగి నిమగన్ మైన ధర నుదధ్తిఁ గొముమ్న నెతిత్నటిట్ యా 
కిరిపతి యగిన్ కలుప్ఁ డురుఖేలుఁడు నూరిజ్త మేదినీ మనో 
హరుఁడు గృపావిధేయుఁడు సదాధవ్ములనన్నుఁ గాచుఁగావుతన.   [6-304] 

 
 పై పదయ్ం వరాహావతారం గురించి. లోకాలనీన్ మహారణ్వంలో మునిగినపుప్డు ధరణి ని పైకెతిత్నటిట్ ఆ వరాహసవ్రూపుడు అనిన్ంటా ననున్ 
కాపాడాలి. ఈ పదయ్ంలో కిరిపతి అంటే కిరి – వరాహము, పతి, పర్భువు. ఈ భాగవతం చదువుతునన్ంతసేపూ అసలు మనం తెలుగువాళల్మేనా, మనకి 
తెలుగు భాష వచాచ్, రాదా అనేది పర్శిన్ంచుకోవాలిస్ందే. తరవ్త వచేచ్ పదయ్ంలో రామావతారం గురించి చెపుత్నాన్రు.  
 

సీ.  తాటక మరిద్ంచి తపసి జనన్ముఁ గాచి;  
హరువిలుల్ విఱిచి ధైరయ్మున మెఱసి  
పర్బలు లైనటిట్ విరాధ కబంధోగర్;  
ఖరదూషణాది రాక్షసులఁ దునిమి 
వానరవిభు నేలి వాలిఁ గూలఁగ నేసి;  
జలరాశి గరవ్ంబుఁ జకక్జేసి 
సేతువు బంధించి చేరి రావణ కుంభ;  
కరాణ్ది వీరులఁ గడిమిఁ దుర్ంచి       [6-306] 

 
తే.  యల విభీషణు లంకకు నధిపుఁ జేసి 

భూమిసుతఁ గూడి సాకేత పురము నందు 
రాజయ్సుఖములు గైకొనన్ రామవిభుఁడు 
వరుస ననుఁ బోర్చుచుండుఁ బర్వాసగతుల.      [6-306.1] 
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 తాటకి చంపి, విశావ్మితృడి యజఞ్ం (జనన్ము) కాపాడి, శివధనసుస్ (హరువిలుల్) విరిచిన రాముడు, విరాధ, కబంధులని చంపి, 
ఖరధూషణాదులనీ వాలినీ నేలకూలిచ్న రాముడు, సముదుర్డి గరావ్నిన్ అణిచి, సేతువు నిరిమ్ంచి, రావణ కుంభకరుణ్లని చంపి విభీషణుణిణ్ లంకకి రాజుగా 
చేసిన రామవిభుడు ననున్ దూరపర్దేశాలలో (పర్వాస గతుల) ననున్ కాపాడుగాక. మరోసారి పదయ్ం చదివి చూడండి, ఈ పదయ్ంలో వింత ఏమిటంటే, 
రామావతారంలో రాముడు చేసిననీన్ ఏదోవిధంగా ఇరికించకుండా, రాముడు చేసిన ఆయా పనులు సరైన వరసలో చెపప్డం.  
 
వ.  మఱియు; నఖిల పర్మాదంబు లైన యభిచార కరమ్ంబుల వలన నారాయణుండును, గరవ్ంబు వలన నరుండును, యోగభర్ంశంబువలన యోగనాథుఁ 
డయిన దతాత్తేర్యుండును, గరమ్బంధంబులవలన గణేశుం డైన కపిలుండును, గామదేవునివలన సనతుక్మారుండును, మారగ్ంబుల దేవహేళనంబు 
చేయుటవలన శీర్హయగీర్వమూరిత్ యును, దేవతానమసాక్ర తిరసాక్ర దేవపూజా చిఛ్దర్ంబులవలన నారదుండును, నశేష నిరయంబులవలనఁ 
గూరమ్ంబును, నపథయ్ంబు వలన భగవంతుం డైన ధనవ్ంతరియును, దవ్ందవ్ంబువలన నిరిజ్తాతుమ్ం డయిన ఋషభుండును, జనాపవాదంబువలన 
నగిన్దేవుండును, జనన మరణాదులం గలుగఁ జేయు కరమ్ంబులవలన బలభదుర్ండును, గాలంబువలన యముండును, సరప్గణంబులవలన శేషుండును, 
నపర్బోధంబువలన దైవ్పాయనుండును, బాషాండ సమూహంబువలన బుదధ్దేవుండును, శనైశచ్రునివలనఁ గలిక్యునై, ధరమ్రక్షణపరుం డయిన 
మహావతారుండు ననున్ రకిష్ంచుంగాత; పార్త సస్ంగమ పార్హణ్ మధాయ్హాన్పరాహణ్ సాయంకాలంబులను పర్దోషారధ్రాతార్పరాతర్ పర్తూయ్షానుసంధయ్లను 
గదాదాయ్యుధంబుల ధరియించి, కేశవ, నారాయణ, గోవింద, విషుణ్, మధుసంహార, తిర్వికర్మ, వామన, హృషికేశ, పదమ్నాభ, శీర్వతస్ధామ, సరేవ్శవ్రేశ, 
జనారద్న, విశేవ్శవ్ర, కాలమూరుత్ లను నామ రూపంబులు గల దేవుండు ననున్ రకిష్ంచుంగాక; పర్ళయకాలాన లాతితీక్షణ్ సంభర్మ భర్మణ నిరవ్కర్వికర్మ 
వకీర్కృత దనుజచకర్ం బైన సుదరశ్న నామ చకర్ంబ! మహావాయు పేర్రితుండై హుతాశనుండు నీరస తృణాటవుల భసీమ్భూతంబు చేయు భంగి, 
భగవతర్ప్యుకత్ంబవై మదైవ్రి సైనయ్ంబుల దగధ్ంబు గావింపుము; జగతస్ంహారకాల పటు ఘటిత చటుల మహోతాప్త గరాజ్రవ తరజ్న దశదిశాభి వరిజ్త 
ఘనఘనాంతర నిషూఠ్య్త నిషుఠ్రకోటి శతకోటిసం సప్రశ్ సుఫ్ర దివ్సుఫ్లింగ నిరగ్మనానరగ్ళ భుగ భుగాయమాన మూరిత్ విసూఫ్రిత్! నారాయణకరకమలవరిత్! 
గదాయుధోతత్మ! మదీయవైరి దండోపదండంబుల భండనంబునం జండ గతిం బిండిపిండిగాఁ గూశామ్ండ వైనాయక రకోష్ భూత గర్హంబులు 
చూరణ్ంబులుగాఁ గొండొక వినోదంబు సలుపుము; ధరేందర్ంబ వైన పాంచజనయ్ంబ! సరవ్లోక జిషుణ్ండైన శీర్కృషుణ్నిఁ నిఖిల పుణైయ్క సదన వదన నిషూఠ్య్త 
నిశాశ్వ్సాధర వేణు పూరితంబవై యునమ్తత్ భూత, పేర్త, పిశాచ, విపర్ గర్హాది కూర్ర దురర్గ్హంబులు విదార్వణంబులుగా, నసమ్ తప్రవీరమండ లంబుల 
గుండియలతోఁ దదీయమానినీ దురభ్ర గరభ్ంబులు గరభ్సాథ్రభ్క వివరిజ్తంబులుగా నవియ, బర్హామ్ండభాండ భీకరంబయిన భూరి నాదంబున మోదింపు; 
మతి తీవర్ధారా దళిత నిశాతకోటి కఠోర కంఠ కరాళ రకత్ధారా ధౌత మలీమస విసరంబవయిన నందక మహాసి శేఖరంబ! జగదీశ పేర్రితంబవై మదివ్దేవ్షి 
విషమ వూయ్హంబుల మెండు ఖండములుగ ఖడించి చెండాడుము; నిషక్ళంక నిరాంతక సాందర్ చందర్మండల పరిమండిత సరావ్ంగ లక్షణ విచక్షణ 
ధరమ్నిరతం బవయిన చరమ్ంబ! దురమ్ద మదైవ్రిలోకంబులకు భీకరాలోకంబులను సమాకుల నిబిడ నిరీందర్ నిషుఠ్ర తమః పటల పటు ఘటనంబులం 
గుటిల పఱుపుము; నిఖిల పాపగర్హంబుల వలనను సకల నర మృగ సరప్ కోర్డ భూతాదులవలనను నగు భయంబులు పొందకుండ భగవనాన్మ రూప 
యాన దివాయ్సత్రంబుల రకిష్ంచుం గాక; బృహదర్థంతరాది సామంబులచేత సోత్తర్ంబు చేయం బడుచునన్ ఖగేందుర్ండు రక్షణ దకుష్ండై ననున్ రకిష్ంచుఁగాక; 
శీర్హరి నామ రూప వాహన దివాయ్యుధ పారిషదోతత్మ పర్ముఖంబు లసమ్దీయ బుదీధ్ందిర్య మనఃపార్ణంబుల సంరకిష్ంచు; భగవంతుండయిన శేషుండు 
సరోవ్పదర్వంబుల నాశంబు చేయు; జగ దైకయ్భావంబయిన ధాయ్నంబు గలవానికి వికలప్రహితుండై, భూషణాయుధ లింగాఖయ్లగు శకుత్లం దన మాయ 
చేత ధరియించి తేజరిలుల్ చుండు లకీష్కాంతుండు వికలప్ విగర్హంబులవలన ననున్ రకిష్ంచుఁగాక; లోకభయంకరాటట్హాస భాసుర వదనగహవ్రుం డగుచు, 
సమసత్ తేజోహరణ ధురీణ తేజః పుంజ సంజాత దివయ్ నృసింహావతారుం డగు నపప్రమేశవ్రుండు సరవ్ దిగాభ్గంబు వలన, సమసత్ బహిరంతరంబుల వలన 
ననున్ రకిష్ంచుచుండుఁ గాత" మని నారాయణాతమ్క కవచ పర్భావం బితిహాస రూపంబున నిందుర్ండు దెలిసికొని, ధాయ్నంబు చేసి, తదివ్దాయ్ధారణ 
మహిమవలన నరాతుల నిరిజ్ంచెం; గావున నెవవ్రేని నిరమ్లాతుమ్ లగు వార లే తదివ్దాయ్ ధారణులై యనుదినంబును బఠియించిన; నతి ఘోర రణంబుల 
నతుయ్తక్ట సంకటంబులను, సరవ్ గర్హ నిగర్హ కరమ్ మారణకరామ్ది దుషక్రమ్ జనయ్ కేల్శంబులను వదలి, యవాయ్కుల మనసుక్లై, విజయంబు నొందుదురు; 
మఱియును, సరవ్ రోగంబులకు నగమయ్శరీరులై సుఖంబు నొందుదురు; అదియునుం గాక.      [6-307] 
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5  భాగవతంలో రసగుళికలు 

 
 ఈ వచనంలో మిగిలిన నారాయణావతారాల గురించి చెపుత్నాన్రు.  అనిన్ పర్మాదాలకు కారణాలైన అభిచార పర్యోగాలనుండి నారాయణుడు, 
గరవ్పడడం నుండి నరుడు (నరనారాయణ దవ్యంలోనివాడు), యోగాభాయ్సం నుండి పతనం కాకుండా యోగాలకు అధిపతి అయిన దతాత్తేర్యుడు, 
కరమ్బంధాల నుండి గణాధిపతి అయిన కపిలుడు (ఈయన తలిల్కి యోగమారగ్ం చూపినవాడు), మనమ్థుని నుండి సనతుక్మారుడు (చినన్ తనంలోనే 
కోరికలని విడిచినవాడు కనక), దారిలో వెళూత్ దేవతలను అవహేళన చేసిన పాపం నుండి శీర్హయగీర్వుడు, దేవతలకు నమసాక్రం చేయకుండా 
తిరసక్రించినపుప్డు, దేవపూజలో లోపం జరిగినందుకు నారదుడు ననున్ కాపాడుగాక! అంతులేని నరకాలనుండి కూరమ్మూరిత్ (మందర పరవ్తం 
పాలసముదర్ంలో పడిపోకుండా పైకి ఎతిత్ రకిష్ంచాడు కనక), తినరానిది తినన్ దోషం నుండి భగవంతుడైన ధనవ్ంతరి (మనం రోజువారీ చేసే పని ఇదే 
కదా? తినరానిది తినడం, మందులు వేసుకోవడం; అందువలేల్ వైదుయ్డైన ధనవ్ంతరి పర్సాత్వన), శీతోషాణ్ది దవ్ందావ్ల నుండి జితేందిర్యుడైన ఋషభుడు 
ననున్ రకిష్ంచుగాక!  
 

లోకుల నిందల నుండి అగిన్దేవుడు (సరవ్భక్షకుడు) ననున్ కాపాడుగాక! చావు పుటుట్కలు కలిగించే అసతక్రమ్ల నుండి బలభదుర్డు ననున్ 
రకిష్ంచుగాక! కాలపర్భావం నుండి యముడు కాపాడుగాక! సరప్ సమూహం నుండి ఆదిశేషుడు ననున్ రకిష్ంచుగాక! అజాఞ్నం నుండి కృషణ్దైవ్పాయనుడు 
(వేదమే జాఞ్నం కనక) ననున్ కాపాడుగాక! వేదవిదాయ్ విముఖుల నుండి బుదధ్దేవుడు (ఈయన వేదమారగ్ం వదిలి సతయ్ం వేరేగా కనుకుక్నన్వాడు) శనిపీడ 
నుండి కలిక్ ననున్ కాపాడుగాక! ఈ విధంగా ధరమ్రక్షణ పరాయణుడైన శీర్మనాన్రాయణుడు ఆయా రూపాలలో ననున్ రకిష్ంచుగాక!  

 
ఉదయం, మధాయ్హన్ం, పటట్పగలు, సాయంకాలం, మునిమాపువేళ, అరధ్రాతిర్, అపరాతిర్, పతూయ్షకాలం, సంధికాలాలు, పర్భాతం అనే సకల 

సమయాలలో గద మొదలైన ఆయుధాలను ధరించి కేశవుడు, నారాయణుడు, గోవిందుడు, విషుణ్వు, మధుసూదనుడు, తిర్వికర్ముడు, వామనుడు, 
హృషీకేశుడు, పదమ్నాభుడు, శీర్వతాస్ంకుడు, సరేవ్శవ్రుడు, జనారద్నుడు, విశేవ్శవ్రుడు, కాలమూరిత్ అనే నామ రూపాలు కలిగిన దేవుడు ననున్ రకిష్ంచుగాక! 
పూజ చేసేటపుడు ఆచమనం చేసూత్ ఇదే వరసలో చెపూత్ ఉండడం గమనించవచుచ్.  ఓం కేశవాయసావ్హా … గోవింద, విషుణ్, మధుసూదన, తిర్వికర్మ, 
వామన … అచుయ్త, హరే, శీర్కృషాణ్యనమ: శీర్కృషణ్పర్బర్హమ్ణేనమ:  

 
ఇంతవరకూ చెపాప్క ఇపుప్డు విషుణ్వుకునన్ ఆయుధాలగురించి.  పర్ళయకాలపు అగిన్జావ్లలతో అతి తీవర్ంగా తిరుగుతూ రాక్షస సమూహానిన్ 

చీకాకు పరచే సుదరశ్న చకర్మా, నా శతుర్వులను నిశేశ్షంగా దహించు. శీర్మనాన్రాయణుని చేతులలో ఉండే కౌమోదకీ గదాదండమా, నా విరోధులను 
పిండి కావించు. శీర్కృషుణ్ని పుణయ్సదనమైన వదనం నుండి పూరింపబడే పాంచజనయ్ శంఖమా, భూతాలు, పేర్తాలు, పిశాచాలు, బర్హమ్రాక్షసులు మొదలైన 
వాటిని పారదోర్లు. నారాయణుని చేత పర్యోగింపబడే నందక మహాఖడగ్మా, నా శతుర్ వూయ్హాలను ఖండ ఖండాలుగా చీలిచ్ చెండాడు. ఈ భగవంతుని 
నామాలు, రూపాలు, వాహనాలు, దివాయ్యుధాలు పాపగర్హాల వలన, కూర్ర మృగాల వలన, సరాప్ల వలన, అడవి పందుల వలన సంభవించే 
ఉపదర్వాలను తొలగించి ననున్ రకిష్ంచుగాక! సామగానాలతో సోత్తర్ం చేయబడే గరుతమ్ంతుడు ననున్ కటాకిష్ంచుగాక! శీర్మనాన్రాయణుని నామ, రూప, 
వాహన దివాయ్యుధాలు నా బుదిధ్ని, ఇందిర్యాలను, మనసుస్ను, పార్ణాలను సంరకిష్ంచుగాక!  

 
ఈ సమసత్ విశావ్నిన్ భగవంతుని సవ్రూపంగా భావించి ధాయ్నించేవారిని, అలంకారాలు, ఆయుధాలు ధరించి తిరుగులేనివాడై విరాజిలేల్ 

మహావిషుణ్వు అవశయ్ం కాపాడుగాక! సమసత్లోక భయంకరమైన అటట్హాసంతో పర్కాశించే వదన గహవ్రంతో తేజోవిరాజమానుడై శీర్ నృసింహదేవుడు 
లోపల, వెలుపల అనిన్ దికుక్ల నుండి ననున్ రకిష్ంచుగాక!  
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6  భాగవతంలో రసగుళికలు 

ఈవిధంగా విశవ్రూపుడు శీర్మనాన్రాయణ కవచానిన్ దేవేందుర్నికి ఉపదేశించాడు. ఇందుర్డు ఆ కవచానిన్ గర్హించి దాని పర్భావంతో తన 
శతుర్వులైన రాక్షసులను జయించాడు. ఇంతటి బృహతత్మైన కవచానిన్ ఇచిచ్నా విశవ్రూపుడికీ, ఇందుర్డికీ దెబబ్లాటలు రావడం, మిగతా కథా వచేచ్ నెల 
వాయ్సంలో చూదాద్ం.  
    

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

