
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

దశమ స్కంధము - ఉతతరభాగము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

10.2-1-ఉపో ద్ఘా తము 

10.2-1-క. 
శ్రీకర! పరిశోషిత ర 

తనాకర! కమనీయగుణగణనకర! కారు 
ణనయకర! భీకరశర ధన 
రాకంపితదనన్వ ంద్ర! రామన్ర ందనర ! 
10.2-2-వ. 
మహనీయగుణగరిష్ఠు లగు న్ముునిశరషీ్ఠు లకు నిఖిల పురాణవాయఖ్యయన్ 
వ ైఖ్రీసమేతఠండెైన్ సూతఠం డిట్లనియె; "న్ట్లల  ప్రాయోపవిష్ఠట ండెైన్ 
పరీకి్షన్ార ంద్ర్ ండు "రుకముణీపరిణయయన్ంతరంబున్ న ైన్ కథనవృతనత ంతం 
బంతయు వినిపింపు"మనిన్ శుకయోగీంద్ర్ ం డటి్లనియె. 

10.2-2-ప్రదయుమన జనమంబు 

10.2-3-ఉ. 
“తనమరసాక్షున్ంశమున్ ద్రపకుుఁ డీశవరుకంట్ిమంట్లం 

దన మున్్ ద్గుధ ుఁడెై; పిద్పుఁ ద్తపరమేశుని దహేలబ్ధధక ై, 
వ మఱ్ నిష్ు ుఁ జ సి, హర ివీరయమున్ం బరభవించె రుకముణ ీ



 

 

కామిని గరభమం ద్స్రఖ్ండన్్ మయఱట్ మూరితయో యన్న్. 
10.2-4-వ. 
అంత నన డింభకుండు పరద్్యముాండన్్ పేర విఖ్యయతఠం డయెయ; నన శిశువు 
సూతికాగృహంబున్ం ద్ల్లల ప్ొ ద ుఁగటి్ న్్ండం, ద్న్కు శతఠర ండని యెఱ ంగి, 
శంబరుండన్్ రాక్షస్ండు ద్న్ మయయయబలంబున్ం గామరూపి యెై వచ్చి, 

కొనిపో్య సముద్రంబులో వ ైచ్చ, తన్ గృహంబున్కుం జనియె; న్ంత నన 
శాబకుండు జలధ జలంబున్ ద గుఁబడ నొడిసి యొక మహామీన్ంబు మ్రంగ ; 
న్ంద్్. 
10.2-5-క. 
జాలిఁ బడి ప్ాఱ్ జలచర 

జాలంబులుఁ బో వనీక, చని రోషాగిా 

జావలలు నిగుడుఁగ, న్ూరక 

జాలంబులు వ ైచ్చపట్లట  జాలరు లంతన్. 
10.2-6-వ. 
సముద్రంబులోన్ నన మీన్ంబున్్, ద్తసహచరంబుల ైన్ మీన్ంబులన్్ం 
బట్ిటకొని తెచ్చి, శంబరున్కుం గానికుఁగా నిచ్చిన్, న్తండు “వండి తెండ”ని 
మహాన్స గృహంబున్కుం బంచ్చన్. 
10.2-7-క. 
రాజున్గరి యడబాలలు 
రాజీవముకడుపు వరచ్చి, రాజనిభాస్యన్ 

రాజశిశువుుఁ గని, చెపిపరి 

రాజీవద్ళాకి్షయెైన్ రతికమ; న్ర ందనర ! 
10.2-8-వ. 



 

 

అంత ననరద్్ండు వచ్చి, బాలకుని జన్ుంబున్్, శంబరోదయ యగంబున్్, 
మీనోద్రపరవ శంబున్్ం జ పిపన్ విని, యయ రతి మయయయవతి యన్్ పేర 
శంబరునియంట్ బాతివరతయంబు సలుపుచ్, ద్హన్ ద్గుధ ండయన్ తన్ 
పెనిమ్ట్ి శరీర ధనరణంబు సయేుట్ క ద్్రు చూచ్చ్న్ాద  గావున్; 

న్యయరభకుండు ద్రపకుండని తలె్లసి, మెలలన్ పుతనర రిినియెనై్ తెఱంగున్ 
శంబరుని యన్్మతి వడసి, సూపకారుల యొద్ద న్్న్ా ప్ాపనిం దెచ్చి 
ప్ో షించ్చ్ండె; నన కుమయరుండున్్ శ్రఘ్రకాలంబున్ ననరూఢ యౌవన్్ండెై. 
10.2-9-క. 
స్ందర మగు తన్ రూపము 
స్ందరు లొకమయఱ్ దఱే  చూచ్చన్ుఁ జాలున్, 

సౌందరయ మేమ్ చెపపన్్? 

బ ంద్ెద్ మని డనయు బుద ధ ుఁ బుట్ిటంచ్; న్ృప్ా! 
10.2-10-సీ. 
"చకకని వారల చకకుఁ ద్న్ంబున్; 

కుపమ్ంప న వవండు యోగుయుఁ డయెయ? 

మ్కమకల్ల తపమున్ మెఱయు న్ంబ్ధకకు న ై; 
శంకరు న వవండు సగము సేసె? 

బరహుతవమున్్ బ ంద , పరుఁగు విధనతన్్; 
వాణిక ై యెవవుఁడు వావి సెఱ చె? 

వ యడనుఁగులతోడి విబుధ లోక శుని; 

మూరితకమ న వవుఁడు మూల మయెయ? 

10.2-10.1-తే. 
మున్్ల తనల్లమ్ క వవుఁడు ములుల  సూపు 



 

 

మగల మగువల న వవండు మరులుకొలుపు? 

గుస్మధన్్వున్ న వవండు గొన్్ విజయము 
చ్చగురువాలున్ న వవండు సికుకవఱ్చ్?" 

10.2-11-వ. 
అని, తన్్ా లోకులు విన్్తించ్ పరభావంబులు గల్లగి, 
పద్ుద్ళలోచన్్ండున్్, బరలంబబాహ ండున్్, జగనోుహననకారుండున్్ న ైన్ 
పంచబాణునిం గని లజాా హాస గరిభతంబు ల ైన్ చూపులం జూచ్చ్, 
మయయయవతి స్రత భరా ంతిుఁ జ సిన్ం జూచ్చ, పరద్్యముాం డిట్లనియె. 
10.2-12-మతత. 
"నన తన్ూభవుుఁ డతీుఁ డంచ్న్్, ననన్ యంచ్క లేక యో! 
మయత! నీ విద  యమే్? న ుఁ డిట్ల మయతృ భావము మయని సం 

పీరతిఁ గామ్నిభంగిుఁ జ సెద్్ పెకుక విభరమముల ; మహా 

ఖ్యయత వృతితకమ నీకు ధరుము గాద్్ మోహము సయేుఁగాన్." 

10.2-13-వ. 
అనిన్ రతి యట్లనియె; “నీవు ననరాయణన్ంద్న్్ండ వ ైన్ కంద్రుపండవు; 
పూరవకాలంబున్ న న్్ నీకు భారయ న ైన్ రతిని; నీవు శిశువ ై యుండున డ 
నిరదయుండెై ద ంగిల్ల, తల్లలం ద ఱంగుఁజ సి, శంబరుండు కొని వచ్చి, నిన్్ా 
నీరధ లో వ ైచ్చన్, నొకక మీన్ంబు మ్రంగ ; మీనోద్రంబు వ డల్ల తీవు; మీుఁద్ట్ి 
కారయ మయకరిణంపుము. 
10.2-14-క. 
మయయావి వీుఁడు; ద్్రుతి 

మయయిఁడు సంగరములం; ద్మరుత ుల గ లుచ్న్; 

మయయికరణమున్ వీనిన్ 



 

 

మయయింపుము, మోహననద  మయయలచేతన్. 
10.2-15-మతత. 
ప్ాప్కరుుుఁడు వీుఁడు; నినిాుఁట్ుఁ బట్ిట  తెచ్చిన్, లేచ్చ "నన 
ప్ాప్ిఁ డెకకడుఁ బో యనెో? స్తఠుఁ బాపితే విధ !"యంచ్ుఁ దనుఁ 
గ పీ్ ిఁ బాసిన్ గోవు భంగిని ఖిన్ాయెై, పడి గాఢ సం 

తనప్యెై, నిన్్ నోుఁచ్చ కాంచ్చన్ తల్లల కుయయడ కుండున ? 

10.2-16-వ. 
అని పల్లకమ మయయయవతి మహాన్్భావుండెైన్ పరద్్యముానికమ సరవ శతఠర  
మయయయ విననశిని యెనై్ మహామయయ విద్య న్్పదేశించె; నివివధంబున్. 

10.2-3-శంబరోదుగంబు 

10.2-17-మ. 
గురు మయయయరణవ ద యె,ై కవచ్చయెై, కోద్ండయిెై, బాణయిె ై
హరజిం డయరి! నిశాట్! వ ైచ్చతివి ననుఁ డంభోనిధ న్ న్న్్ా, ఘో 

రరణనంభోనిధ  వ ైతఠ నిన్్ా నిదె వ  రముంచ్ుఁ జీర న్ మనో 
హర ద వాయంబరు న్్లలసద్దన్్జ సనేనడంబరున్ శంబరున్. 
10.2-18-చ. 
అదల్లచ్చ యట్లట  కృష్ణస్తఠుఁ డనడని్ నిష్ఠు ర భాష్ణంబులం 

బదహతమెై వడిం గవియు పన్ాగరాజముుఁ బో ల్ల శంబరుం 

డదరుచ్ లేచ్చ వచ్చి గద్ న్చ్యతన్ంద్న్్ వ రసె న్్జావల 

ద భదయరకఠోరఘోష్ సమభీష్ణననద్ము చేసి యయరుిచ్న్. 
10.2-19-క. 
ద్నయజ ంద్ర్ ుఁడు వ రసిన్ గద్ుఁ 



 

 

ద్న గద్చుేఁ బాయ న్డచి్చ ద్న్్జలు బెద్రన్ 

ద్నయజాంతకుని కుమయరుుఁడు 
ద్నయజ శుని మీుఁద్ ననరిి తన్ గద్ వ ైచనె్. 
10.2-20-వ. 
అంత నన రకకస్ండు వ కకసంబగు రోష్ంబున్ుఁ ద్న్కు ద ల్లల మయుం 
డెఱ ంగించ్చన్ దెైతయేమయయ ననశయీంచ్చ మ్ంట్ికమ న గసి, పంచబాణునిపెై 
బాణవరషంబు గురసిిన్; న్ముహారథ్ండు నొచ్చియు సంచల్లంపక 
మచిరంబున్ సరవమయయయ విననశిని యెైన్ సాతితవక మయయం బరయోగించ్చ 
ద్న్్జని బాణవృషిట  నివారించె; మఱ యు వాుఁడు భుజగ గుహయక పిశాచ 
మయయలు పనిా నొపిపంచ్చన్ న్నిాయుం ద్పిపంచ్చ. 
10.2-21-క. 
ద్ండధర మూరితుఁ గ ైకొని 

యొండఘడక చకమీసూన్్ుఁ డుగీతరాసిన్ 

ఖ్ండ ంచె శంబరుని తలుఁ 
గుండల కోట్ీర మణులు గుంభిని రాలన్. 
10.2-22-క. 
చ్చగురాకడది్పు ధనరన్్ 
జగములుఁ బరవశము సయేు చలప్ాద కమ ద  
డడగు న్్కకడిద్ంబున్ుఁ ద్న్ 

పగతఠం దెగ వ రయు ట్ ంత పని చ్చంతింపన్? 

10.2-23-క. 
బెగడుచ్ న్్ండుఁగ శంబరుుఁ 
దెగడుచ్ుఁ బూవింట్ిజోద్్ ధీరగుణంబుల  



 

 

వొగడుచ్ుఁ గురసిిరి ముద్మున్ 

న గడుచ్ుఁ గుస్మముల ముస్రు నిరారు లధ ప్ా! 

10.2-4-రతీ ప్రదయుమున లాగమనంబు 

10.2-24-వ. 
ఇట్లల  శంబరుని వధ యంచ్చ విలసలిుల చ్న్ా యంచ్విలుకానిం గొంచ్ 
ననకాశచనరిణయిెనై్ యయ రతీదేవి, గగన్పథంబుుఁ బట్ిట  దనవరకా 
న్గరోపరిభాగమున్కుం జన్్దెంచ్చన్. 
10.2-25-ఆ. 
మెఱ్ుఁగుుఁదీగ తోడి మేఘ్ంబు క ైవడ ి

యువిద్తోడ మ్ంట్ి న్్ండి కద్ల్ల 

యరుగుదెంచె మద్న్్ుఁ డంగననజన్ములు 
మెలుఁగుచ్న్ా లోనిమేడకడకు. 
10.2-26-మ. 
జలద్శాయముుఁ బరలంబబాహ యుగళ ం జందనర న్న్్న్ నీల సం 

కులవకాీ లకుుఁ బీతవాస్ ఘ్న్వక్షున్ సింహమధ్యన్ మహో  
తపలపతేత కే్షణు మంద్హాసలల్లతఠం బంచనయుధ్న్ నీరజా 
క్షులు దనర మఱ్ప్ాట్ుఁ జూచ్చ హరి యంచ్ం డనుఁగి రయెైయయెడన్. 
10.2-27-క. 
కొందఱ్ హరి యగు న్ంద్్రు, 
కొందఱ్ చ్చహాములు కొనిాకొనిా హరికమ లే 
వందయరు, మెలలన  తెల్లయుద్ 

మందయరు మరుుఁ జూచ్చ కొంద్ ఱబలలు గుముల ై. 



 

 

10.2-28-క. 
హరి యని వ న్్చని పిద్పన్ 

హరిిఁ బో ల డువాుఁడు గాని హరి గాుఁ డన్్చ్న్ 

హరమిధయ లలలన్లలన్ 

హరని్ంద్న్్ డనయ వచ్చి రాశిరయమున్న్. 
10.2-29-ఉ. 
అనయనలు సేర వచ్చి మరు న్ంద్ఱ్ుఁ జూడుఁగుఁ దనన్్ వచ్చి సం 

పనన గుణనభిరామ హరపిట్టపుదేవి విద్రభపుతిర క  ీ
గనయనల నన కుమయరకుని క వైడి న రపడుఁ జూచ్చ బో ట్తిోుఁ 
జనయనలు సుేఁప నిట్లనియ ెసంభరమదెైన్యము లులలసలిల ుఁగన్. 
10.2-30-శా. 
ఈ కంజ క్షణుుఁ డీ కుమయరతిలకుం డీ యంద్్బ్ధంబాన్న్్ం 

డీ కంఠీరవమధ్యుఁ డచిిట్ికమ న ుఁ డెంద్్ండి యేతెంచెనో 
యా కలయయణునిుఁ గన్ా భాగయవతి మున ా నోములన్ నోుఁచనెో 
యే క ంతనమణయింద్్ వీని కన నో యేకాంతఠుఁ డ ీకాంతఠనిన్. 
10.2-31-శా. 
ఆళీ! నన తొలుచూల్ల ప్ాపనికమ బో రాకడించ్చ న  సూతికా 
శాలామధయ విశాలతలపగత న ై చనిాచ్చి నిద రంప నన 
బాలున్ నన చన్్ుఁబాలకుం జ ఱ చ్చ యే ప్ాప్ాతఠులే తరో వ ము 
న ా లీలం గొనిప్ో యరో? శిశువుుఁ దన న  తల్లల రకి్షంచెనో! 
10.2-32-క. 
కొడుకుఁడు నన పొ్ ద గిుఁట్ిలోుఁ 
జ డ పో్యన్ ననుఁట్న్్ండి చెల్లయయ! తలె్లయం 



 

 

బడ దే వారతయు న్తుఁడ ే

వడువున్ న చోి ట్ నిల్లచ్చ వరితంచెడినో! 
10.2-33-క. 
ఇంద్ఘిఁక వాుఁడు బరద కమన్ 

సంద్ేహము లేద్్ దహేచనతఠరయవయ 

సౌసందరయంబుల లోకులు 
వంద్ ంపుఁగ నితనియంతవాుఁ డగుుఁ జమీు! 
10.2-34-మ. 
అతవా! సిద్ధము ననుఁట్ి బాలకున్ కీ యయకార మీ వరణ మీ 

గత యా హాసవిలోకన్సవరము లీ గాంభీరయ మీ కాంతి వీుఁ 
డతిఁడే కాుఁద్గు న్్న్ావారలకు నన యయతేుశు సారూపయ సం 

గత సిద ధ ంపద్్; వీనియంద్్ మ్గులం గౌతూహలం బయెయడిన్. 
10.2-35-క. 
ప్ొ దల డి ముద్మున్ుఁ జితతము 
గదల డి నన యెడమమూుఁపు, గన్్ాల వ ంట్ం 

బ దల డి ననన్ందనశీులు 
మెదల డిుఁ బాల్లండల ుఁ బాలు; మేలయెయడినో! 
10.2-36-వ. 
అని డయలయయమయన్ మయన్సయెై వితరికంచ్చ్. 
10.2-37-క. 
తనయుుఁ డని నొడువుఁ ద్లుఁచ్న్్; 
ద్నయుుఁడు గా కున్ా మ్గులుఁ ద్తిగొని సవతఠల  
తనయ న్గయిెద్ రని తలుఁచ్; న్ 



 

 

తనయ సంశయ మలమ్కొన్ుఁగుఁ ద్న్్మధయ మద న్. 
10.2-38-వ. 
ఇట్లల  రుకముణీదవేి విచనరించ్చ్ండ లోపల్లన్గరి కావల్లవారవిలన్ విని 
కృష్ఠణ ండు దేవకీవస్దవేులం దయడ కని చన్్దెంచ్చ సరవజఞ ం డయుయ న మ్యు 
వివరింపక యూరకుండె; న్ంత ననరద్్ండు సన్్దంెచ్చ శంబరుుఁడు 
గుమయరునిం గొనిప్ో వుట్ మొద్ల ైన్ వారత ల ఱ ంగించ్చన్. 
10.2-39-క. 
చచ్చిన్బాలుుఁడు గీముఱ 

వచ్చిన్ కమయీ వచెిుఁ బెకుకవరషములకు నీ 

సచ్ిరితఠ న ుఁడు గంట్మి్; 

చెచ్ెిర మున ాట్ిట  తపము సయేంబడనెో? 

10.2-40-వ. 
అని యంతఃపుర కాంతలున్్, దేవకవీస్దేవ రామకృష్ఠణ లున్్ 
యథయచ్చతకమీంబున్ నన ద్ంపతఠల ద వాయంబరాభరణనలంకృతఠల సతకరించ్చ 
సంతోషించ్చర;ి రుకముణీదవేియు న్ంద్న్్ం గౌుఁగలి్లంచ్ కొని. 
10.2-41-శా. 
"అన్ఘన! నన చన్్ుఁ బాపి నిన్్ా ద్న్్జం డంభోనిధ న్ వ ైచెన  
యెన్నన వరషము లయెయుఁ బాసి స్త! నీ వ రతీి జీవించ్చ య ే

సన్ఘనహంబున్ శతఠర  గ ల్లితివొ? యయశిరయంబు సంధ ల ల డని్ 

నినయనం గాంచ్చతి నింతకాలమున్కున్ న  ధన్యతం జ ంద తిన్. " 

10.2-42-వ. 
అని కొడుకుం జూచ్చ సంతోషించ్చ కోడల్లగుణంబులు క ైవారంబు ససేి, 
వినోద ంచ్చ్ండె; న్ంత దనవరకాన్గరంబు పరజలు విని హరిషంచ్చ; రంద్్. 



 

 

10.2-43-క. 
సిరిపనెిమ్ట్ి పుతత కేుుఁ డగు 
మరుిఁ గని హరుిఁ జూచ్చన్ట్ల  మయతలు ద్మలోుఁ 
గరిఁగుద్్ రుఁట్, పరకాంతలు 
మరుిఁ గని మోహాంధకార మగాలు గార ? " 

10.2-44-వ. 
అని చెపిప శుకుం డిట్లనియ ె

10.2-45-క. 
"సతఘర జితఠత  నిశాచర 

శతరర న్కుం గీడు సేసి సద వన్యముతోుఁ 
బుతర, శమంతకమణయిున్్ 
మెతైరం గొని తచె్చి యచెి మన్్జాధీశా! " 

10.2-46-వ. 
అనిన్ విని రా జిట్లనియె. 
10.2-47-ఆ. 
"శౌరి క మ్ తపుప సతనర జితఠుఁడు ససేెుఁ? 

గూుఁతఠ మణిని న ల కోరి యచెి? 

న్తని క ట్లల  కల్లగ  నన శమంతకమణ ి

విపరముఖ్య! ననకు విసతరింపు. " 

10.2-5-శమంతకమణ ిప ందయట 

10.2-48-వ. 
అనిన్ విని శుకయోగివరుయం డిట్లనియె. "సతనర జితతన్్వాుఁడు సూరుయన్కు 



 

 

భకుత ండెై చెల్లమ్ సయే న్తనివలన్ సంతసించ్చ సూరుయండు శమంతకమణి 
నిచెి; నన మణి కంఠంబున్ ధరయించ్చ సతనర జితఠత  భాసకరుని భంగి 
భాసమయన్్ం డెై దనవరకాన్గరంబున్కు వచ్చిన్ ద్ూరంబున్ న్తనిం జూచ్చ 
జన్్లు మణిపరభాపట్ల తేజోహృతద్ృష్ఠట లయ సూరుయం డని శంకమంచ్చ వచ్చి 
హరి కమట్లనిరి. 
10.2-49-క. 
"ననర యణ! దనమోద్ర! 
నీరజద్ళన తర? చకమీ! నిఖిలేశ! గదన 
ధనరణ! గోవింద్! న్మ 

సాకరము యద్్పుతత !ే నితయకలయయణనిధీ! 
10.2-50-మ. 
ద విజాధీశవరు ల్లచిగింతఠరు గదన దేవ శ! నిన్ జూడ యయ 
ద్వ వంశంబున్ గూఢమూరితవి జగతనత ే ణుండవ ై యుండుఁగా 
భవదయీయకృతిుఁ జూడ న ుఁడిదె రుచ్చపరచఛన్ా ద గాభగుుఁడెై 
రవియో, నీరజగరుభుఁడయ  యొకుఁడు సేరన్ వచెి  మయర్ంబున్న్. " 

10.2-51-వ. 
అని యట్లల  పల్లకమన్ మూఢజన్్లుఁ జూచ్చ గోవింద్్ండు న్గి మణి సమేతఠండెైన్ 
సతనర జితఠండుగాని సూరుయండు గాుఁడని పల్లక ; న్ంత సతనర జితఠండు 
శ్రయీుతంబయ మంగళాచనరంబెైన్ తన్ గృహంబున్కుం జని, మహసీ్రులచేత 
నిజదవేతన మంద రంబున్ న్ముణి శరషీ్ు ంబు పరవ శంబు సయేంచె; న్ద యున్్ 
బరతిద న్ంబు న నిమ్ద  బారువుల స్వరణంబు గల్లగంిచ్ చ్ండు. 
10.2-52-క. 
ఏ ర  జ ల డు వస్మతి 



 

 

నన రతాము పూజయమయన్మగు న్కకడ రో 
గారిష్ట సరవ మయయక 

మయరీ ద్్రిభక్ష భయము మయన్్; న్ర ందనర ! 
10.2-53-క. 
అమమణి యయద్వ విభున్కు 
నిమమని హరి యడుగ ననతుఁ డీక ధన చఛం 

బ మమని పల్లక న్్, జకమీకమ 
నిమమణి యాకున్ా మీుఁద్ న మౌ న్న్్చ్న్. 

10.2-6-ప్రసేనయడు వధ ంప్బడుట 

10.2-54-వ. 
అంత. 
10.2-55-చ. 
అడర డు వ డకుఁ గంఠమున్ న్ముణిుఁ దనల్లి పరసనే్్ుఁ డ కక ననుఁ 
డడవికమ ఘోరవన్యమృగయయరతి న గిన్ వానిుఁ జంపి పెైుఁ 
బడ  మణుిఁ గొంచ్ నొకక హరి ప్ాఱుఁగ దనని వధ ంచ్చ డనసి య ే

రపడిఁ గన  జాంబవంతఠుఁడు పరభాతతద గంతము నన శమంతమున్. 
10.2-56-క. 
కని జాంబవంతఠుఁ డన మణిుఁ 
గొనిప్ోయ సమీప శ లైగుహుఁ జొచ్చి ముద్ం 

బునిఁ ద్న్ కూరిమ్స్తఠన్కు 
ఘ్నక ళీకంద్్కంబుగాుఁ జ స,ె న్ృప్ా! 

10.2-7-స్తఘర జితరని నింద్ఘరోప్ణ 



 

 

10.2-57-వ. 
అంత సతనర జితఠండు తన్ సహో ద్రుండెైన్ పరసనే్్నిం గాన్క ద్్ఃఖించ్చ్. 
10.2-58-మ. 
మణి కంఠంబున్ుఁ దనల్లి న ుఁ డడవిలో మయవాుఁడు వరితంపుఁగా 
మణిక ై పట్ిట  వధ ంచ్చననుఁడు హరికమన్ మరాయద్ లే ద్ంచ్ ద్ూ 

ష్ణముం జ యుఁగ వాని ద్ూష్ణముుఁ గంసధవంసి యయల్లంచ్చ య ే

వరణమున్ నన యడె లేద్్, నింద్ గల్లగ న్ వారించ్ ట్ే రీతియో? 

10.2-59-వ. 
అని వితరికంచ్చ. 
10.2-60-మ. 
తనవార లల ుఁ బరసేన్్జాడుఁ దెలుపం ద్రికంచ్చ్న్ వచ్చి త 

ద్వనవీథ ం గన  న లుఁ గూల్లన్ మహాశవంబుం బరసేన్్ం బరస ే

న్్ని హ ంసించ్చన్సింహమున్ మృగపతిన్ నొపిపంచ్చఖ్ండించ్చ యేుఁ 
గిన భలూల కము సొ చ్చియున్ా గుహయుం గృష్ఠణ ండు రోచ్చష్ఠణ ుఁడెై. 
10.2-61-వ. 
కని తన్ వ ంట్ వచ్చిన్ పరజల న లల  గుహాముఖ్ంబున్ విడిచ్చ, సాహసంబున్ 
మహాన్్భావుం డెైన్ హరి నిరంతర నిబ్ధడనంధకార బంధ్రంబయ, 

భయంకరంబెై, విశాలంబయన్ గుహాంతరాళంబు సొ చ్చి; చని యకకడ నొకక 
బాలున్ క ద్్రు ద్రశనీయ క ళీకంద్్కంబుగా వ రలంగట్టుఁబడని్ యముణి 
శరషీ్ు ంబుుఁ గని హరింప నిశియంచ్చ. 
10.2-62-క. 
మెలలన్ పద్ము ల్లడుచ్ యద్్ 
వలలభుుఁ డన శిశువుకడకు వచ్చిన్ గుండెల  



 

 

జలలన్ుఁగుఁ జూచ్చ కంపము 
మొలల ంబుగ దననిదనద  మొఱపటె్ ట  న్ృప్ా! 

10.2-8-జ ంబవత ప్రణియంబు 

10.2-63-వ. 
అంత నన ధవని విని బలవంతఠండెైన్ జాంబవంతఠుఁడు వచ్చి తన్ సావమ్ యని 
కృష్ఠణ  న ఱ్ంగక ప్రా కృత పురుష్ఠండని తలంచ్చ కృష్ఠణ నితో రణంబు చేసె; 
న్ంద్్. 
10.2-64-క. 
పలలమున్కుుఁ బో ర డు డే 
గల కమయీ శసతమేులుఁ ద్రులుఁ గరముల విజయ ే

చఛల నిరువద యనెిమ్ద  ద న్ 

ములు వోరరిి న్గచర ంద్రముఖ్్యుఁడు హరయిున్. 
10.2-65-క. 
అడ ద్ములుుఁ ద్రులు విఱ గిన్ 

బెడ ద్ము లగు మగతన్ములు బ్ధఱ్తివక వడిం 

బ్ధడుగులవడువున్ుఁ బడయిెడ ి

పిడ కమట్ిపో్ ట్లలన్్ గలన్ బెరసి రిరువురున్. 
10.2-66-శా. 
సపష్ ా హంకృతఠ లులలసిలల  హరయిున్ భలూల కలోక శుుఁడున్ 

ముష్ ా ముషిట  న్హరిాశంబు జయసమోుహంబున్ం బో రుచ ుోఁ 
బుష్ాం బాసి ముకుంద్ ముషిటహతఠలం బూరణశమీోపేతఠుఁడెై 
పిష్ ా ంగోరు శరీరుుఁడెై యతుఁడు దన భీతనతఠుుఁడెై యట్లన్్న్. 



 

 

10.2-67-వ. 
“దేవా! నిన్్ాుఁ బురాణపురుష్ఠ న్ధీశవరు విష్ఠణ ం బరభవిష్ఠణ  న ఱ్ంగుద్్; 
సరవభూతంబులకుం బరా ణ పరతనప ధెైరయబలంబులు నీవ; విశవంబున్కు 
సర్సిితిలయంబు ల వవరాచరింతఠరు, వారికమ సర్ సిితిలయంబులుఁ జ యు 
నీశవరుండవు నీవ; యయతువు నీవ” యని మఱ యున్్. 
10.2-68-సీ. 
"బాణనగిా న వవుఁడు పఱపి పయోరాశి; 

నింకమంచ్చ బంధ ంచ్చ యేపు మయపెుఁ 
బరుఁగ న వవుఁడు పరతనపపరభారాశిచే; 
దనన్వగరావంధతమస మడుఁచుెఁ 
గంజాతములు దెరంచ్ కరభింగి న వవుఁడు; 
ద్శకంఠుకంఠబృంద్ములు ద్ర్ ంచ ె

నన చంద్రసూరయమె ైయమరు లంకారాజయ; 
మున్కు న వవుఁడు విభీష్ణుని నిల్లప ె

10.2-68.1-తే. 
న్న్్ా న ల్లన్ లోకాధ ననథ్ుఁ డవెవుఁ 
డంచ్చతోదనరకరుణనరసాబ్ధధ  యెవవుఁ 
డనతుఁడవు నీవ కావ ; మహాతు! న ుఁడు 
మయఱ్పడి యెగు్  సేసితి మఱవవలయు. " 

10.2-69-వ. 
అని యట్లల  పరమభకుత ండయన్ జాంబవంతఠండు విన్్తించ్చన్ న్తని శరీర 
నిగీహ నివారణంబుగా భకతవతసలుండెైన్ హరి ద్న్ కరంబున్ న్తని మేన్్ 
నిమ్రి గంభీరభాష్ణంబుల నిట్లనియె. 



 

 

10.2-70-క. 
"ఈ మణి మయచుేఁ బడె న్ని 

తనమస్ లొన్రించ్ నింద్ ద్పెపడు కొఱక  ై
నీ మంద ర మగు బ్ధలమున్ 

క  మరుదెంచ్చతిమ్ భలుల క శవర! వింట్ే! " 

10.2-71-వ. 
అనిన్ విని సంతసించ్చ జాంబవంతఠుఁడు మణయిున్్ం, ద్న్ కూుఁతఠ జాంబవతి 
యన్్ కన్యకామణయిున్్ం దెచ్చి హరికమం గానికుఁగా సమరిపంచె; న్ట్మున్ా 
హరివ ంట్ వచ్చిన్ వారలు బ్ధలంబువాకమట్ం బండెరండు ద న్ంబులు హరిరాక 
క ద్్రుచూచ్చ వ సరి వగచ్చ పురంబున్కుం జని; రంత దేవకీవస్దేవులున్్ 
రుకముణయిున్్ మ్తర బంధ్ జాఞ తి జన్్లున్్ గుహ సొ చ్చి కృష్ఠణ ండు రాక 
చ్చక క న్ని శోకమంచ్చ. 
10.2-72-క. 
ద్్రగమ మగు బ్ధలమున్ హర ి

నిరగతఠుఁడెై చరేవలయు న ుఁ డని ప్ౌరుల  
వరగముల ై సేవించ్చర ి

ద్్రగం గృతకుశలమయర్ుఁ దయషితభర్న్. 
10.2-73-క. 
డయలాయత మయన్స్ల ై 
జాలంబడి జన్్లు గొలువుఁ జండిక పల్లక న్ 

"బాలామణతిో మణతిో 
హలేాగతి వచ్ి"న్ంబుజ క్షణుుఁ డన్్చ్న్. 
10.2-74-క. 



 

 

యతనము సఫలం బయన్ స 

పతన సమూహములు బగెడుఁ బదనుక్షుం డన 
రతనముతోుఁ గననయజన్ 

రతనముతోుఁ బురికమ వచెి రయమున్ న్ంతన్. 
10.2-75-క. 
మృతరిఁ డెైన్వాుఁడు పున్రా 
గతరిఁడెైన్ కమయీం ద్లంచ్చ కననయమణి సం 

యుతరిఁడెై వచ్చిన్ హరిుఁ గని 

వితతోతసవ కౌతఠకముల వ లసిరి ప్ౌరుల . 

10.2-9-స్తఘర జితరనకు మణి ద్ రిగి యిచ్యిట 

10.2-76-వ. 
ఇట్లల  హరి ద్న్ పరాకీమంబున్ జాంబవతీదేవిం బరిగీహ ంచ్చ, రాజసభకు 
సతనర జితఠత ం బ్ధల్లపించ్చ, తద్వృతనత ంతం బంతయు న ఱ గించ్చ, సతనర జితఠత న్కు మణి 
నిచెి; న్తండున్్ సిగు్ వడి మణిం బుచ్ికొని పశాితనత పంబు నొంద్్చ్ 
బలవద వరోధంబున్కు వ ఱచ్చ్ నింట్ికముఁ జని. 
10.2-77-క. 
"ప్ాప తఠుల ప్ాపములం 

బాప్ంగా నోపున్ట్ిట  పదనుక్షునిపెైుఁ 
బాప్ము గల ద్ని నొడవిిన్ 

ప్ాప తఠుని ప్ాపమున్కుుఁ బారము గలదే? 

10.2-78-మ. 
మ్తభాషితవము మయని యేల హరిపెై మ్థనయభియోగంబు స ే



 

 

సితిఁ? బాప్ాతఠుుఁడ న్రిలోభుుఁడన్్ ద్్శిితఠత ండ మతఠత ండ ద్్ 
రుత నీ దేహముుఁ గాలపన ? ద్్రితమ ేమయర్ంబున్ం బాయు? న  
గతిఁ గంసారి పరసన్్ాుఁ డెై మన్్చ్ న్న్ గారుణయ భావంబున్న్? 

10.2-79-ఆ. 
మణనిి గూుఁతఠ నిచ్చి మయధవు పద్ములు 
పట్లట కొంట్ిన ని బరద్్కు గలద్్ 
సంతసించ్ న్తుఁడు సద్్ప్ాయమగు నిద  
సతయ మ్తర వృతిత ుఁ జకకుఁబడద్్. " 

10.2-10-స్తుభామా ప్రణియంబు 

10.2-80-మ. 
అని యబభంగి బహ పరకారముల న కాంతస్ి ుఁడెై యంట్లిోుఁ 
ద్న బుద ధ ం బరికమంచ్చ నీతి గని, సతనర జితఠత  సంప్రా పత  శో 
భనయిఁడెై యచెి విపతపయోధ తరికమన్ భామయమనోహారికమన్ 

ద్నయజాధీశవిదనరికమన్ హరికముఁ గాంతనరతామున్ రతామున్. 
10.2-81-ఉ. 
తనమరసాక్షుుఁ డచ్యతఠుఁ డుదనరయశోనిధ  పెండిలయయడె నన 
నన మన్్జ ంద్ర న్ంద త గుణసిితి లక్షణ సతయభామ న్్ 
దనద మ పతివరతనతవ న్య ధరు విచక్షణతన ద్యయ యశః 
కామన్్ సతయభామన్్ ముఖ్ద్్యతినిరిాతసో మ న్యెయడన్. 
10.2-82-క. 
"మణ ియచ్చిననుఁడు వాసర 

మణి నీకున్్; మయకుుఁ గలవు మణులు; కుమయర ీ



 

 

మణి చనలు న్ంచ్ుఁ గృష్ఠణ ుఁడు 
మణి సతనర జితఠత న్కున్్ మరలుఁగ నిచెిన్. " 

10.2-83-వ. 
అంత న్కకడుఁ గుంతీసహ తఠలయన్ ప్ాండవులు లయక్షాగారంబున్ ద్గుధ ల ైరని 
విని నిఖిలయరి ద్రశన్్ండయుయన్్, గృష్ఠణ ండు బలభద్ర సహ తఠండెై 
కరిన్గరంబున్కుం జని కృప విద్్ర గాంధనరీ భీష్ు దయరణులం గని 
ద్్ఃఖ్ోపశమననలయపంబు లయడుచ్ండె; న్యెయడ. 

10.2-11-శతధనయవిఁడు మణి గొనిపో వ ట 

10.2-84-సీ. 
జగతీశ! విన్ వయయ శతధన్్వుఁ బ డగని; 

యకూీర కృతవరు లయపతవృతిత  
"మన్ కమతఠత  న్న్్చ్ సముతిుఁ జ సి తన్ కూుఁతఠుఁ; 
బదనుక్షున్కు నిచ్చి ప్ాడ ిద్పెప 
ఖ్లుుఁడు సతనర జితఠత ుఁ, డలయ క  కమయీ న ైన్; 

మణిపుచ్ికొన్్ము నీమతము మెఱస"ి 

యని తన్్ాుఁ బరరర ుఁప నన శతధన్్వుఁడు; 
పశువుుఁ గట్ికమవాుఁడు పట్ిట చంపు 
10.2-84.1-ఆ. 
కరణి నిద్్రవోవుఁ గడుఁగి సతనర జితఠత ుఁ 
బట్ిట  చంప,ి వాని భామ ల లల  
మొఱలువ ట్ట లోభమున్ుఁ జ సి మణి గొంచ్ుఁ 
జనియె నొకక ననుఁడు జన్వర ణయ! 



 

 

10.2-85-వ. 
ఇట్లల  హతఠం డెైన్ తండిరం గని శోకమంచ్చ సతయభామ యతనిం దెైలదయరణయింద్్ుఁ 
బెట్ిటంచ్చ హసితపురంబున్కుం జని సరవజఞ ండెైన్ హరకిమ సతనర జితఠత  మరణంబు 
విన్ావించ్చన్ హరయిున్్ బలభద్ర్ ండు నీశవరులయుయన్్ మన్్ష్య 
భావంబుల విలపించ్చ; రంత బలభద్ర సతయభామయ సమేతఠండెై హరి దనవరకా 
న్గరంబున్కు మరల్లవచ్చి శతధన్్వం జంపెద్ న్ని తలంచ్చన్; న ఱ ంగి 
శతధన్్వండు ప్రా ణభయంబున్ుఁ గృతవరుు నింట్కిమం జని తన్కు 
సహాయుండవు గముని పల్లకమన్ం గృతవరు యట్లనియె. 
10.2-86-ఉ. 
"అకకట్! రామకృష్ఠణ లు మహాతఠులు వారల క గు్  సేయుఁగా 
నికకడ న వవుఁ డయపు? విన్్ మేరపడుఁ గంస్ుఁడు బంధ్యుకుత ుఁడెై 
చ్చకకిఁడ?ె మున్్ా మయగధ్ుఁడు సేన్లతోుఁ బద యడేు తోయముల  
ద కుకలుఁ బాఱుఁడే! మన్కు ద్ృష్టము, వారల లయవు వింతయ?ే " 

10.2-87-వ. 
అని యుతతరంబు సెపిపన్ విని శతధన్్వం డకూీరుని యంట్ికమం జని హరతిోడ 
పగకుందయడు రముని చీరని్ న్కూీరుండు హరి బలపరాకీమ ధెైరయసెథి రయంబు 
లుగ్డించ్చ మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-88-సీ. 
"ఎవవుఁడు విశవంబు న లల  సలీలుుఁడెై; 
పుట్ిటంచ్ రకి్షంచ్ుఁ బ ల్లయుఁ జ యు, 
న వవనిచషే్టల న ఱ్ుఁగరు బరహాుద్్; 
ల వవని మయయ మోహ ంచ్ భువన్, 

మేడేండలప్ాపుఁడెై యే విభుుఁ డ కచేత; 



 

 

గో రక్షణమున్క  ైకొండ న తెత , 
న వవుఁడు కూట్స్ి ుఁ డీశవరుుఁ డద్్భత; 

కరుుుఁ డన్ంతఠండు కరుసాకి్ష, 

10.2-88.1-తే. 
యట్ిట ఘ్న్్న్కు శౌరికమ న్న్వరతము 
మొర క కద్ము గాక; విదేవష్మున్కు న ము 
వ ఱతఠ మొలలము నీ వొండు వ ంట్ుఁ బ ముు 
చనలు పద వ లువచెి నీ సఖ్యమున్న్్. 

10.2-12-శతధనయవని దయర ంచ్యట 

10.2-89-వ. 
అని యట్లకూీరుం డుతతరంబు పల్లకమన్ న్ముహామణి యకూీరుని యొద్ద 
న్్నిచ్చ, వ ఱచ్చ శతధన్్వండు తఠరగారూఢుండెై శతయోజన్ ద్ూరంబు 
సనియె; గరుడ క తననలంకృతంబెైన్ తేర కమక రామ కృష్ఠణ లు వ న్్చని; రంత 
న్తండున్్ మ్థ లయన్గరంబుుఁజ రి తతసమీపంబు న్ంద్్. 
10.2-90-చ. 
తఠరగము డిగి్  తలలడముతో శతధన్్వుఁడు ప్ాద్చనరియె ై
పరువిడుఁ బో కు పో్ కు మని పద్ుద్ళాక్షుుఁడు గూడుఁ బాఱ  భీ 

కరగతి వాని మసతకము ఖ్ండితమెై పడ వ రసెుఁ జకమీుం 

బరహితదెైతయచకీముుఁ బరభాచయ మోద తదవేశకీమున్. 
10.2-91-వ. 
ఇట్లల  హరి శతధన్్వని వధ యంచ్చ వాని వసత ంేబులంద్్ మణి వ ద్కమ 
లేకుండట్ుఁ దలె్లసి బలభద్ర్ నికడకు వచ్చి “శతధన్్వం డూరక హతఠం డయెయ, 



 

 

మణి లే” ద్నిన్ బలభద్ర్ ం డిట్లనియె. 
10.2-92-సీ. 
ఆ మణి శతధన్్వుఁ డపహరించ్ట్ నికక; 

మెవవరచిే దనుఁప నిచ్చిననుఁడ ? 

వ గమె నీ వ ుఁగి వ ద్కుము పురిలోన్; 

వ ైదహే  ద్రిశంప వాంఛ గలద్్, 
ప్ోయ వచెి ద్, నీవు ప్ొ ముని వీడ కని; 

మెలలన్ రాముండు మ్థ లుఁ జొచ్చి 

ప్ోయన్ జన్కుండు పొ్ డగని హరిషంచ్చ; 

యెంతయుుఁ బ్ధరయముతో న ద్్రు వచ్చి 

10.2-92.1-తే. 
యర్ుప్ాదనయద  కృతయంబు లయచరించ్చ 

యచిగించ్చన్ వస్త వు ల లల  నిచ్చి 

యుండు మని భకమత చేసని్ న్్ండె ముసల్ల; 

కువలయేశవర! మ్థ లలోుఁ గొనిా యేండుల . 
10.2-93-వ. 
అంత ద్్రోయధన్్ండు మ్థ లయన్గరంబున్కుం జన్్దెంచ్చ జన్కరాజచేత 
సమయునితఠండెై. 

10.2-13-దయరోుధనయని గద్ఘ విధఘుభాుస్ము 

10.2-94-క. 
చలమున్ గాంధనర యుుఁడు 
లలత గదనయుద్ధగౌశలము న ర ిుఁ ద్గన్ 



 

 

హలచే ననశితీనిరార 

ఫలచేుఁ దెైలేోకయవీరభట్గణబల్లచనే్. 
10.2-95-వ. 
అట్ుఁ గృష్ఠణ ండున్్ దనవరకాన్గరంబున్కుం జని శతధన్్వని మరణంబున్్ 
మణి లేకుండుట్యున్్, సతయభామకుం జ పిప, సతయభామయపిరయకరుండు 
గావున్ సతనర జితఠత న్కుుఁ బరలోకకమీయలు సయేంచె; న్కూీర కృతవరులు 
శతధన్్వ మరణంబు విని వ ఱచ్చ దనవరకాన్గరంబు వ డల్ల బహ యోజన్ 
ద్ూరభూమ్కమం జని; రకూీరుండు లేమ్ం జ సి వాన్లు లేక 
మహో తనపతంబులున్్, శరీర మయన్స తనపంబులున్్ దనవరకావాస్లకు 
సంభవించ్చన్ న్ంద్్ల వృద్ధజన్్లు బెగడి హరి కమట్లనిరి. 
10.2-96-సీ. 
"కమలయక్ష! విన్వయయ! కాశ్రశుుఁ డేల డి; 
కుంభిని వాన్లు గురయికున్ాుఁ 
గోరి శవఫలుకనిుఁ గొనిపో్య యతనికముఁ; 
గాంద ని యనియెడు కన్య నిచ్చి 

కాశ్రవిభుండు సతనకరంబు సేసిన్; 

వాన్లు గురిసె నన వస్ధమీుఁద్; 

ననతని పుతత కేుుఁ డయన్ యకూీరుండు; 
న్ంతట్ివాుఁడు, మహాతపసివ 
10.2-96.1-ఆ. 
మరల్ల వచెిన ని మయన్్ న్్తనపతంబు 
ల లల ; వాన్ గురయిు నీ సిలమున్; 

దేవ! యతనిుఁ దయడతిెపిపంపు; మనిాంపు; 



 

 

మయన్వలయుుఁ బీడ మయన్వులకు. 
10.2-97-వ. 
అని పలుకు పదె్దల పలుకు లయకరిణంచ్చ ద్ూతలం బంపి కృష్ఠణ ం డకూీరుని 
రావించ్చ పూజించ్చ పిరయకథలు కొనిా సెపిప సకలలోకజఞ ండు గావున్ 
మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల న్తని కమట్లనియె. 
10.2-98-సీ. 
"తన న గుతఱ  శతధన్్వండు మణిుఁ దచె్చి; 

నీ యంట్ుఁ బటె్లట ట్ నిజము తలె్లస ి

ననుఁడ, సతనర జితఠత న్కుుఁ బుతత కేులు లేమ్; 

న్తనికముఁ గారయంబు లయచరంిచ్చ 

వితతంబు ఋణమున్్ విభజించ్కొనియదె్; 

రతని పుతిత కి ల లల , న్తుఁడు పరుల 

చేత ద్్రురణంబుుఁ జ ంద ననుఁ, డతనిక ;ై 
సతకరుములు మీుఁద్ జరుపవలయు, 
10.2-98.1-ఆ. 
మఱ  గీహ ంపు మీవ, మయ యన్ా న్న్్ న్ముుఁ 
డెలమ్ బంధ్జన్్ల క లల ుఁ జూపు 
మయయ! నీ గృహమున్ హాట్క వ ద కా 
సహ తమఖ్ము లమరు సంతతమున్్. " 

10.2-99-వ. 
అని యట్లల  సామవచన్ంబులు హరి పల్లకమన్ న్కూీరుండు వసత చేఛన్ాంబెైన్ 
మణిం దెచ్చి హరి కమచ్చిన్. 
10.2-100-ఉ. 



 

 

సంతసమంద  బంధ్జన్సనిాధ కమన్ హరి దెచ్చి చూపె; న్ 

శాీంతవిభాసమయన్ ఘ్ృణజిాలపలయయత భూన్భోంతర 

ధనవంతము, హమేభారచయవరషణవిసుిత దవే మయన్వ 

సావంతముుఁ, గీరిత పూరితద శావలయయంతము నన శమంతమున్. 
10.2-101-క. 
చక ాయుధ్ుఁ డీ కమయీుఁ ద్న్ 

యకరారతవంబు జన్్ల కంద్ఱకున్్ ని 

రవకమాుగుఁ దలె్లపి కీముఱ 

న్కరారుని కమచెి మణిుఁ గృప్ా కల్లతఠండెై. 
10.2-102-క. 
ఘ్నయిఁడు భగవంతఠుఁ డీశవరుుఁ 
డనఘ్ుుఁడు మణి దచె్చి యచ్చిన్ట్ిట  కథన్మున్ 

వినిన్ుఁ బఠించ్చన్ుఁ ద్లుఁచ్చన్ 

జనయలకు ద్్రయశముుఁ బాపసంఘ్ముుఁ ద్లుఁగున్. 

10.2-14-ఇందరప్రస్థంబున కరుగుట 

10.2-103-వ. 
అంత నొకకననుఁడు ప్ాండవులం జూడ నిశియంచ్చ సాతయకమ పరముఖ్ 
యయద్వులు గొలువుఁ బురుషో తతముం డింద్రవరసిపురంబున్కుం జనిన్ం 
బరా ణంబులంగనిన్ యంద రయంబులభంగి వారఖిలేశవరుం డెైన్ హరిం గని 
కౌుఁగిల్లంచ్కొని; కృష్ఠణ ని ద వయదహేసంగమంబున్ నిరూధ తకలుష్ఠల ై 
యన్్రాగహాసవిభాసితం బెైన్ ముకుంద్ము ఖ్యరవింద్ంబు ద్రశించ్చ 
యయన్ంద్ంబు నొంద రి; గోవింద్్ండున్్ యుధ షిు ర భీమసేన్్ల చరణంబులకు 



 

 

న్భివంద్న్ంబులు సేసి యరుా న్్ ననల్లంగన్ంబున్ సతకరించ్చ, న్కుల 
సహదేవులు మొర కమకన్ గుీచ్చియతెిత , యుతతమ పీఠంబున్ ననసీన్్ండెై యుండె; 
న్పుపడు. 
10.2-104-క. 
చంచ్ద్్న్కుచభారా 
కుంచ్చతయెై కొీతత  పెండిల కూుఁతఠ రగుట్ నిం 

చ్చంచ్యక సిగు్  జనింపుఁగుఁ 
బాంచ్ఘలతన్ూజ మొర క కుఁ బదనుక్షున్కున్. 
10.2-105-వ. 
అంత సాతయకమ ప్ాండువులచేతం బూజితఠండెై యొకక పీఠంబున్ ననసనీ్్ండెై 
యుండెుఁ; ద్కమకన్ యన్్చరులున్్ వారిచేతుఁ బూజితఠల ై కొల్లచ్చ యుండిరి; 
హరయిుం గుంతీదవేి కడకుం జని న్మసకరించ్చ యట్లనియె. 
10.2-106-క. 
"అతఘత ! కొడుకులుుఁ గోడలుుఁ 
జితఘత న్ంద్ముగుఁ బన్్లు సేయుఁగ ననతను 
యతఘత న్్గవ ై యయజాఞ  
సతఘత ద్్లు గల్లగి మన్్ద ెసమోుద్మున్న్? " 

10.2-107-చ. 
అనవుడుుఁ బరరమ విహవలత న్ంద్్చ్ గద్్ద్భాష్ణంబులం 

గనయిఁగవ న్శీుతోయములు గీముుఁగుఁ గుంతి స్యోధన్్ండు స ే

సిన యపచనరముం ద్లుఁచ్చ చెంద న్ ద్్ఃఖ్ముల లల ుఁ జ పిప యయ 
ద్నయజవిరోధ  కమట్లనియెుఁ ద్ద్దయుుఁ బెద్దఱ కంబు సయేుచ్న్. 
10.2-108-సీ. 



 

 

"అన్ా! నీ చ్ట్ాట ల న్రయుద్్! మఱవవు; 
నీవు పుతెత ంచ్చన్ న మ్ుతోడ 

మయ యన్ా యేతెంచ్చ మముుఁ జూచ్చ పో్యెన్్; 
నిల్లి యుననారము నీ బలమున్; 

నన పిన్ావాండరకు ననకు ద క కవవరు; 
న ుఁ డనద గా నింక నీవ  కాక? 

యఖిల జంతఠవుల కీ వాతువు గావున్ుఁ; 
బరులు నన వారని భరా ంతి సేయ; 

10.2-108.1-త.ే 
వయయ! నన భాగయమెట్ిటదయ? యన్వరతముుఁ 
జితతమున్ న్్ండి కరుణ మయ చ్చకుకల లల ుఁ 
వాపుచ్ంద్్వు గాదె! యో! పరమపుణయ! 
యద్్కుమయరవర ణయ! బుధనగీగణయ! ." 

10.2-109-వ. 
అనిన్ యుధ షిు రుం డిట్లనియె. 
10.2-110-మ. 
"పటాిఁగ లేరు నిన్్ాుఁ ద్మభావము లంద్్ సన్ంద్ననద్్ లే 
పటటా న్న ైన్, న్ట్ిట  గుణభద్రచరితఠర ుఁడ వీవు, న ుఁడు మయ 
చ్టామ వంచ్ వచెిద్వు; చూచెద్ వలుపలమెైన్ మముు; న  
మెటటా  తపంబు చేసతిి మధీశవర! పూరవశరీర వ ళలన్? " 

10.2-111-వ. 
అని ధరుజండు ద్న్్ాుఁ బరా రిించ్చన్ నింద్రపరసిపురంబు వారలకు 



 

 

న్యననన్ంద్ంబు సయేుచ్ హరి గొనిా న లలు వసియంచ్చ యుండె; 
న్ంద కకననుఁడు. 

10.2-15-అరుు నితో మృగయావిన్ోదంబు 

10.2-112-మ. 
తఠరగశరషీ్ుము న కమక కంకట్ధన్్సూత ణీశరోపేతఠుఁడెై 
హరతిోడన్ వన్భూమ్ క గి విజయుం డనసకుత ుఁడెై చంపె శం 

బర శారూద ల తరక్షు శలయ చమరీ భలూల క గంధరవ కా 
సర కంఠీరవ ఖ్డ్ కోల హరిణీ సారంగ ముఖ్యంబులన్. 
10.2-113-క. 
అచ్ోి ట్ుఁ బవితరముల ై 
చచ్చిన్ మృగరాజి న లల  జన్ననథ్న్కుం 

దెచ్చి యొసంగిరి మెచ్ిగుఁ 
జ చ్ెిర న్రుుఁ గొల్లి యున్ా సేవకు లధ ప్ా! 
10.2-114-వ. 
అంత న్రుా న్్ండు నీరుపట్లట న్ డసిసన్, యమున్కుం జని, య 
ముహారథ్ల ైన్ న్రన్రాయణు లంద్్ వారిి జలంబులు దనర వి, యొక 
పుల్లన్పరదేశంబున్ న్్ండ.ి 
10.2-115-ఉ. 
ఉప్గతఠ ల ైన్ యట్ిట  పురుషో తతమ ప్ారుి లు గాంచ్చ రాపగా 
విప్ ల విలోల నీలతర వీచ్చకలంద్్ శిరోజభార రు 
చయప్హసితనళిమయల్లక న్్ద్ంచ్చత బాల శశిపరభాల్లకం 

ద్ప్న్్ని బాల్లకన్ మద్న్ద్రపణతఠలయ కప్ో లప్ాల్లకన్. 



 

 

10.2-116-వ. 
కని యచ్యతఠండు పంచ్చన్ వివవచ్ిండు సని యయ కన్య కమట్లనియ.ె 
10.2-117-మ. 
"స్దతీ! యెవవరి దనన్? వ మ్కొఱ కమచోి ట్ం బరవరితంచె? దె 
యయద్  నీ ననమము? కోరిక యెట్ిటద ? వివాహాకాంక్షతోుఁగూడి యా 
న్ద్ కమన్ వచ్చిన్జాడ గాన్ుఁబడె? ధన్యంబయెయ నీ రాక, నీ 

యుదయయద సిితి న లల ుఁ జ పుప మబలయ! యుద్యతఠకరంగ క్షణన! " 

10.2-118-వ. 
అనిన్ న్రుా న్్న్కుుఁ గాళింద  యట్లనియె. 
10.2-119-మ. 
"న్రవీరోతతమ! యేన్్ సూరుయని స్తన్; ననపేరు కాళింద ; భా 
సకర సంకల్లపతగ హమంద్్ న్ద లోుఁ గంజాక్షు విష్ఠణ ం బరభున్ 

వరుగాుఁ గోరి తపంబుసయేుద్్; నొరున్ వాంఛంపుఁ; గృష్ఠణ ండు వ 

న్యరతిన్ వచ్చి వరించ్న్ంచ్ుఁ బల్లక న్ నన తండిర ననతోడుతన్. " 

10.2-120-వ. 
అనిన్ విని ధన్ంజయుుఁ డన నీలవ ణి పలుకులు హరికమం జ పిపన్ విని 
సరవజఞ ండెైన్ హరయిు హరిమధయన్్ రథంబుమీుఁద్ నిడుకొని ధరురాజ కడకుం 
జని వారలు గోరిన్ విశవకరున్్ రావించ్చ వారి పురం బతివిచ్చతరంబు సయేంచె. 
10.2-121-క. 
దేవనంద్ర్ ని ఖ్యండవ మ 

ప్ాపవకున్కు నీుఁ ద్లంచ్చ ప్ారుి ని రథ కుం 

గావించ్చ సూతఠుఁ డయెయన్్ 
గోవింద్్ుఁడు మఱుఁద తోడుఁ గూరిమ్ వ లయన్. 



 

 

10.2-122-వ. 
ఇట్లల  న్ర ననరాయణులు సహాయులుగా ద్హన్్ండు ఖ్యండవవన్ంబు 
ద్హ ంచ్చన్ సంతసించ్చ విజయున్కు న్క్షయ తూణీరంబులు, 
న్భరద్యకవచంబున్్, గాండీవమనియెడి బాణనసన్ంబున్్ ద వయరథంబున్్ 
ధవళరథయంబులన్్ నిచెి న్ంద్్. 
10.2-123-ఉ. 
వాస్వసూన్్చేుఁ ద్న్కు వహ ాశిఖ్యజనితోగీవ ద్న్ల 

ప్ాస్న్ుఁ జ సి యొకక సభ ప్ారుి న్ కమచెి మయుండు పీరతఠుఁడెై 
యయ స్భలోన్ుఁ గాదె గమననగమన్ంబులుఁ గౌరవ ంద్ర్ ుఁ డు 
లయల స్ముుఁ బాసి యుండుట్ జలసిలనిరణయ బుద ధ  హీన్్ుఁడెై. 

10.2-16-క ళంద్  మితరవిందల ప ండ ల  

10.2-124-వ. 
అంతం గృష్ఠణ ండు ధరురాజపరముఖ్్ల వీడుకొని, సాతయకమపరముఖ్ సహచరులు 
గొలువ, మరల్ల తన్పురంబున్కుం జని బంధ్జన్ంబులకుుఁ బరమయన్ంద్ంబు 
సేయుచ్ నొకక పుణయ ద వసంబున్ శుభలగాంబున్ం గాళింద ం బెండిల  
యయెయ; మఱ యు న్వంతి దేశాధీశవరులయన్ విందనన్్వింద్్లు 
ద్్రోయధన్్న్కు వశుల ై హరికమ మనే్తతయెైన్ రాజాధ దేవి కూుఁతఠర ైన్ తమ 
చెల్లయల్లని వివాహంబు సేయన్్దయ యగించ్చ సవయంవరంబుుఁ జాట్ించ్చన్. 
10.2-125-క. 
భూ రమణులు సూడుఁగ హర ి

వీరతుఁ జ కొనియె మ్తరవింద్న్్ నితనయ 



 

 

పూరిత స్జననన్ంద్ం 

జారు చ్చకురకాంతి విజిత ష్ట్పద్బృంద్న్. 

10.2-17-న్ఘగనజిత ప్రిణయంబు 

10.2-126-సీ. 
"జన్ననథ! విన్్ము కోసలదేశ మేల డి; 
న్గాజితతన్్ న్రననథ్ుఁ డ కడు 
స్మతి ధనరిుకుుఁడు ద్తఠసత ననగాజితి యన్్; 
కన్యక గుణవతి గలద్్ దననిుఁ 
బెండిలయయడుట్కున ై పృథ వీశు లేతెంచ్చ; 

వాుఁడికొముులు గల వాని, వీర 

గంధంబు సో ుఁకమన్ుఁ గాలు ద్రవ వడివాని, ; 

న్తిమద్మతతంబు లయన్ వాని 

10.2-126.1-త.ే 
గోవృష్ంబుల న డింట్ిుఁ గూరిి తిగిచ్చ 

బాహ బలమున్ న వవుఁడు పట్ిట  కట్లట  

న్తుఁడు కన్యకుుఁ ద్గు వరుం డనిన్ వానిుఁ 
బట్టుఁజాలక పో్ ద్్రు పరజలు బెగడి. 
10.2-127-వ. 
ఇట్లల  గోవృష్ంబుల జయంచ్చన్వాుఁడ కకన్యకు వరుండనిన్ భగవంతఠండెైన్ 
హరి విని సేననపరివృతఠండెై కోసలపురంబున్కుం జనిన్ం 
గోసలయధీశవరుండున్్ హరి న ద్్రొకని యరు్ప్ాదనయద  విధ్లం బూజించ్చ 
పీఠంబు సమరిపంచ్చ పరతివంద తఠండెై యున్ా యడె. 



 

 

10.2-128-క. 
ఆ ర జకన్య పిరయమున్ 

నన ర జీవాక్షు మోహననకారుుఁ ద రలో 
కార ధ తఠ మయధవుుఁ ద్న్ 

కార ధ్యండెైన్ ననథ్ుఁ డని కోర  న్ృప్ా! 
10.2-129-వ. 
మఱ యు న్ కకన్యకారతాంబు తన్ మన్ంబున్. 
10.2-130-ఆ. 
"విష్ఠణ ుఁ డవయయుండు విభుుఁడు గావల  న్ని 

నోుఁచ్చన్ట్ిట  తొంట్ ినోముఫలము 
సిద్ధ  మయెయన నిుఁ జ కొన్్ుఁ బో  న్న్్ాుఁ 
జకీధరుుఁడు వ ైరచికహీరుుఁడు. 
10.2-131-మ. 
సిరయిుం బద్ుభవ శ ద కపతఠలు మున్ సవేించ్చ యెవావని శ్ర ీ

చరణనంభోజపరాగముల  శిరములన్ సమయగ్తిం దనలుత ుఁ; రీ 

ధరణీచకభీరంబు వాపుట్కు న్్ద్యతేకళిమూరుత ల  ద్యయ 
పరుిఁడెై యెవవుఁడు దనలుి న్ట్ిట  హరి యబెభంగిం బరవరితంచ్నో! " 

10.2-132-వ. 
అని యట్లల  ననగాజితి విచనరించ్ న డుఁ గృష్ఠణ ం డన రాజం జూచ్చ మేఘ్గంభీర 
నిన్ద్ంబున్ నిట్లనియె. 
10.2-133-క. 
అనయుల యయచ్చంపరు రా 
జనయులు సౌజన్యకాంక్షుఁ జన్్దెంచ్చతి నీ 



 

 

కనున్ వ ుఁడదె్ నిమయు! 
కన్ఘుశులకద్్ల మమేు గాము న్ర ందనర ! 
10.2-134-వ. 
అనిన్ రాజిట్లనియె. 
10.2-135-శా. 
కనుం జ కొన్ నినిాలోకముల నీ కన్ాన్ ఘ్న్్ండెైన్ రా 
జనయుం డెవవుఁడు? నీ గుణంబులకు ననశిరయంబున్్ం బ ంద  తన 
న్న్ఘురంభము మయని లకి్షు భవదయీయంగంబున్న్ నితయయె ై
ధనుతవంబున్్ుఁ జ ంద  యున్ాద  గదన తనతపరయసంయుకతయెై. 
10.2-136-శా. 
చంచ్దయ్ వృష్సపతకంబుుఁ గడిమ్న్ సెైరించ్చ యెవావుఁడు భం 

జించ్యన్ వానికముఁ గూుఁతఠ నితఠత  న్ని యేుఁ జీరించ్చన్న్ వ ైభవో 
ద్ంచ్ద్్రువలు వచ్చి రాజతన్యుల  తతనపద్ శృంగాహతిం 

గించ్చతనకలము నోరవ క గుద్్ రనిం గ డించ్చ భిననాంగుల ై. 
10.2-137-శా. 
ఉష్ ణ ంశుండు తమంబుుఁ దయలు కమయీ నీ వుగాీ హవక్షోణిలోుఁ 
గృష్ ణ ! వ ైరులుఁ దయల్లననుఁడవు, రణకీడీనవిశరష్ంబులన్ 

నిష్ ణ తఠండవు, సపతగోవృష్ములన్ న ుఁ డనజి భంజించ్చ రో 
చ్చష్రణ తవంబున్ వచ్చి చేకొన్్ము మయ శ్రతనంశుబ్ధంబాన్న్న్. " 

10.2-138-వ. 
అని న్గాజితఠత  తన్ కూుఁతఠ వివాహంబున్కుం జ సిన్ సమ యంబు సెపిపన్ 
విని. 
10.2-139-చ. 



 

 

కనియె న్ఘ్యరివతసబకకంసవిదనరి ఖ్లపరహారి దన 
ఘ్నతర కమల్లపష్ంబుల న్గణయ భయంకర ప్ౌరుష్ంబులన్ 

స్నిశిత శృంగ నిరదళితశూరసమూహ ముఖ్యమ్ష్ంబులన్ 

హనన్ గుణోనిుష్ంబుల మహా పరుష్ంబుల గోవృష్ంబులన్. 
10.2-140-ఉ. 
చేలము చకకుఁ గట్లట కొని చ్చతరగతిన్ వడి న డు మూరుత ల ై 
బాలుిఁడు దనరురూపములుఁ బట్ టడు క ైవడిుఁ బట్ిట  వీర శా 
రూద లుిఁడు గుీద ద  న లుఁ బడుఁ దయరచ్చ మహో ద్ధతిుఁ గట్ిట  యాడెి భూ 

ప్ాలకుల లల  మచెి వృష్భంబులుఁ బరవత సనిాభంబులన్. 
10.2-141-వ. 
ఇట్లల  వృష్భంబుల న్నిాంట్ినిం గట్ిట  యాడిిన్ం జూచ్చ హరికమ న్గాజితఠత  
ననగాజితి నిచ్చిన్ విధ వత ర్కారంబున్ం బెండిల  యయెయ; నన రాజస్ంద్రు 
లయన్ంద్ంబున్్ బ ంద ; రా సమయంబున్ బరా హుణనశ్రరావద్ంబులున్్, గీత 
పట్హ శంఖ్ కాహళ భరరీ మృద్ంగ నిన్ద్ంబులున్్ జ లంగ ; న్ంతనన 
కోసలేంద్ర్ ండు ద్ంపతఠల రథనరోహణంబు సయేంచ్చ పద వ ల ధేన్్వులున్్, 
విచ్చతనర ంబరాభరణ భూషతిల ైన్ యువతఠలు మూుఁడువ లున్్, ద మ్ుద వ ల 
గజంబులున్్, గజంబులకు శతగుణంబుల ైన్ రథంబులున్్, రథంబులకు 
శతగుణంబుల ైన్ హయంబులున్్, హయంబులకు శతగుణనధ కంబెైన్ భట్ 
సమూహంబున్్ నిచ్చి పుతెత ంచ్చన్; వచ్ిన్పుపడు. 
10.2-142-ఉ. 
భూత యెలరపుఁ గోసలుని పుతిత కిక ై చన్్దెంచ్చ తొల్లల యయుఁ 
బో తరలచేత నోట్లవడి ప్ోయన్ భూపతఠల లల  మయధ్వుం 

డన తరుణని్ వరించ్ట్ చరావల్లచే విని తరోవ సెైన్య సం 



 

 

ఘ్యతముతోడుఁ దనుఁకమ రరిగరవవిమోచన్్ుఁ బద్ులోచన్్న్. 
10.2-143-ఉ. 
ద్ండ  న్రాతఠ ల లల  హరిుఁ దనుఁకమన్ న్డడము వచ్చి వీుఁకతో 
భండన్ భూమ్యంద్్ుఁ ద్న్ బాంధవుల లలన్్ సన్్ాతింపుఁగా 
గాండ వచనపముకత విశిఖ్ంబుల వ ైరుల న లల ుఁ జంప ెనన 
ఖ్ండలన్ంద్న్్ండు శశకంబుల సింహము చంపుక ైవడిన్. 
10.2-144-వ. 
ఇట్లల  హరి ననగాజితిం బంెడిలయెై, యరణంబులు పుచ్ికొని, 

దనవరకాన్గరంబున్కు వచ్చి సతయభామతోడం గీీడంిచ్చ్ండె; మఱ యున్్. 

10.2-18-భదర లక్షణల ప్రిణయంబు 

10.2-145-మ. 
జనవంద్యన్ శీుతకీరితన్ంద్యుఁ ద్రుణిన్ సంద్రశన్క్షోణి ప్ా 
ద్యనయజన్ మేన్మఱంద్ల్లన్ విమలలోలయప్ాంగుఁ గ ైక య ని 

ద్ధనయోనిాద్రుఁ బరపూరణసద్్్ ణసముద్రన్ భద్ర న్క్షుద్ర నన 
వనజాతనక్షుుఁడు పెండిలయయడె న్హ తవరా తంబు భీతిలల ుఁగన్. 
10.2-146-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-147-చ. 
అమరులుఁ బాఱుఁదయల్ల భుజ గాంతకుుఁడెైన్ ఖ్గ శవరుండు ము 
న్ామృతముుఁ దెచ్ిక వైడి మదనంధ్ల రాజల న్్కకడంచ్చ యయ 
కమలద్ళాయతేక్షణుుఁడు గ కైొని తెచెిన్్ మద్రకన్యకన్ 

సమద్మృగ క్షణన్ న్యవిచక్షణ లక్షణుఁ బుణయలక్షణన్. 



 

 

10.2-148-వ. 
ఇట్లల  హరికమ రుకముణయిు, జాంబవతియు, సతయభామయుుఁ, గాళింద యు, 
మ్తరవింద్యు, ననగాజితియు, భద్రయు, మద్ర రాజన్ంద్న్యెైన్ లక్షణయు 
న్న్ంగ న న్మండుర  భారయ ల ైరి; మఱ యు న్రకాస్రుని వధ యంచ్చ 
తనిారుద్ధకన్యల షో డశసహసర కన్యల రోహ ణి మొద్ల ైన్వారిం బరిగీహ ంచె” న్న్ 
విని. 
10.2-149-క. 
"ధరకుం బ్ధరయన్ంద్న్్ుఁ డగు 
న్రకుని హరి యలే చంపె? న్రకాస్రుుఁ డన 
వరకుంతల లగు చనమీ 

కర కుంభసతన్్ల న ల కారం బెట్ టన్? " 

10.2-19-నరక స్యర వధ కేగుట 

10.2-150-వ. 
అనిన్ న్ర ంద్ర్ న్కు మునీంద్ర్ ం డటి్లనియె;న్రకాస్రునిచేత న్ద తి 
కరణకుండలంబులున్్, వరుణచఛతత ంేబున్్, మణిపరవత మనియెడు న్మరాద ర 
సాి న్ంబున్్ గోలుపడుట్యు నింద్ర్ ండు వచ్చి హరికమ విన్ావించ్చన్ హరి 
న్రకాస్ర వధనరింబు గరుడవాహననరూఢుండెై చన్్ సమయంబున్ హరికమ 
సతయభామ యట్లనియె. 
10.2-151-శా. 
"దేవ ! నీవు నిశాట్సంఘ్ముల న్్దీదపించ్చ చెండనడ నీ 

ప్రా వీణయంబులు సూడుఁ గోరుద్్ుఁ గదన! ప్రా ణేశ! మనిాంచ్చ న్ 

నీా వ ంట్ం గొనిపొ్ ముు న ుఁడు కరుణన్; న ుఁ జూచ్చ యేతెంచ్చ నీ 



 

 

దేవీ సంహతిక లల ుఁ జ పుపద్్ భవదీదపతపరతనప్ో న్ాతఠల , " 

10.2-152-వ. 
అనిన్ుఁ బరా ణవలలభకు వలలభుం డిట్లనియె. 
10.2-153-సీ. 
"సమద్ పుష్పంధయ ఝంకారములు గావు; 
భీష్ణకుంభీంద్ర బృంహ తములు 
వాయునిర్త పద్ువన్ర ణువులు గావు; 
తఠరగ రింఖ్యముఖ్ోద్ూధ తరజము 
లయకీరణజలతరం గాసారములు గావు; 
శతఠర ధన్్రుుకత సాయకములు 
గలహంస సారస కాసారములు గావు; 
ద్న్్జ ంద్రసెైన్య కద్ంబకములు 
10.2-153.1-త.ే 
కమల కహాల ర కుస్మ సంఘ్ములు గావు; 
చట్లల రిపు శూల ఖ్డన్ ద  సాధన్ములు 
కన్య! నీ వ డ? రణరంగ గమన్ మేడ? 

వతఠత  వ గమ; నిలువుము; వలద్్ వలద్్. " 

10.2-154-వ. 
అనిన్ుఁ బ్ధరయున్కుం బ్ధరయంబు జనియంప డగ్ఱ . 
10.2-155-ఉ. 
"దననవుల ైన్ న మ్? మఱ  దెైతయసమూహముల ైన్ న మ్? నీ 

మయనితబాహ  ద్్ర్ముల మయట్లన్ న్్ండగుఁ న మ్ శంక? నీ 

తో నరుదెంతఠ"న్ంచ్ుఁ గరతోయజముల  ముకుళించ్చ మొర క క న్ 



 

 

మయునిని ద్న్్ా భరత బహ మయన్ పురససరద్ృషిట ుఁ జూడుఁగన్. 
10.2-156-వ. 
ఇట్లల  తన్కు మొర కమకన్ సతయభామన్్ గరకమలంబులుఁగుీచ్చి యతెిత  తోడ కని 
గరుడనరూఢుండెై హరి గగన్ మయర్ంబున్ం జని, గిరి శసత  ేసల్లల ద్హన్ పవన్ 
ద్్ర్మంబెై మురాస్రప్ాశ పరివృతం బయన్ ప్రా గోా ుతిష్పురంబు డగ్ఱ . 
10.2-157-మ. 
గదచేుఁ బరవతద్్ర్ముల  శకలముల  గావించ్చ సతేతజిత 

పరదరశరణీుల శసత దే్్ర్చయమున్ భంజించ్చ చకాీ హతిం 

జ దరన్ వాయుజలయగిా ద్్ర్ముల నిశరశష్ంబులం జ సి భీ 

పరదయిఁడెై వాలున్ుఁ ద్ర్ ంచుెఁ గృష్ఠణ ుఁడు మురపరచఛన్ాప్ాశంబులన్. 
10.2-158-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-159-శా. 
ప్రా క రంబు గదన పరహారముల న్్తనపట్ించ్చ యంతరంబులున్ 

ననక రాతఠల మయన్సంబులున్్ భిన్ాతవంబు సెంద్ంగ న్ 

సోత  క కారుుఁడు శౌరి యొతెత  విలయోద్ూధ తనభర నిరా్ త ర  
ఖ్యక ఠిన్యముుఁ బాంచజన్యము విముకతప్రా ణి చెైతన్యమున్. 
10.2-160-వ. 
అంత లయకాల కాలయభరగరాన్ంబు పగిద  నొపుప న్ముహా ధవని విని 
పంచశిరుం డెైన్ మురాస్రుండు నిద్్ర సాల్లంచ్చ యయవుల్లంచ్చ నీల్్ల లేచ్చ 
జలంబులు వ డల్లవచ్చి హరిం గని పరళయకాల కలీ్లక ైవడి మండుచ్ 
ద్్రిారీక్షుయండెై కరాళించ్చ్ం ద్న్ పంచముఖ్ంబులం పంచభూతమయం 
బయన్ లోకంబుల మ్రంగ న్పపళించ్ చంద్ంబున్ం గద సి యయభీల 



 

 

కీలయజట్ాలంబగు శూలంబున్ గరుడుని వ ైచ్చ భూన్భోంతరంబులు నిండ 
ననరుిచ్. 
10.2-161-క. 
ద్్రద్్రుఁ బరువిడి బ్ధరుస్న్ 

హరి హరి! నిలు నిలువు మన్్చ్ న్స్రయుుఁ గద సెన్ 

మురముర! ద విజల హృద్యము 
మెరమెర యదె యడుఁగు న్న్్చ్ మెఱసెన్ హరయిున్. 
10.2-162-వ. 
అపుపడు. 
10.2-163-క. 
గరుడునిపెైుఁ బడ వచ్చిన్ 

మురశూలము న్డుమ నొడిసి ముతఠత నియలుగాుఁ 
గరముల విఱ చ్చ ముకుంద్్ుఁడు 
ముర ముఖ్ముల నిశితవిశిఖ్ములు వడిుఁ జొనిపనె్. 
10.2-164-మ. 
గద వ రసెన్ మురదనన్వుండు హరిపెైుఁ; గంసారియుం ద్ద్్ద్న్ 

గదచేుఁ ద్ర్ ంచ్చ సహసరభాగములుగాుఁ గల్లపంచె; ననలోన్ వాుఁ 
డెదయర ై హసతము ల తితకొంచ్ వడి రా నీకి్షంచ్చ లీలయసమ 

గీదశన్ వాని శిరంబుల ైద్్న్్ వడిన్ ఖ్ండించెుఁ జకాీ హతిన్. 
10.2-165-వ. 
ఇట్లల  శిరంబులు చకమచీకధీనరాచ్చఛన్ాంబు లయన్ వజిరవజరధనరా ద్ళితశిఖ్రంబెై 
కూల డి శిఖ్రిచంద్ంబున్ మురాస్రుండు జలంబులంద్్ుఁ గూల్లన్, వాని 
సూన్్లు జన్కవధజనిత శోకాతఠరుల ై జననరదన్్ మరిదంతఠ మని 



 

 

రణకురదన్ంబున్ం దనముర ండు, న్ంతరిక్షుండు, శవీణుండు, విభావస్ండు, 
వస్ండు, న్భసవంతఠండు, న్రుణుండు న్న్న డువరు యోధ్లు సకోీధ్ల ై 
కాలయంతకచోద తం బెైన్ పరళయపవన్ సపతకంబు భంగి న్రకాస్ర పేరరితఠల ై 
రయంబున్ుఁ బీఠుండనియెడు ద్ండననథ్ం బురసకరించ్కొని, పఱతెంచ్చ హరిం 
దనుఁకమ శర శకమత గదన ఖ్డ్ కరవాల శూలయద  సాధన్ంబులు పరయోగించ్చన్. 
10.2-166-ఉ. 
ఆ దన్్జ ంద్రయోధ వివిధనయుధసంఘ్ము న లల  న్్గీతన్ 

మేద్ నిుఁ గూలన యుచ్ సమ్ద్ధనిరర్ళ మయర్ణనళిుఁ గీ 

వాయదకులయంతకుండస్ర హసత  భుజాన్న్ కంఠ జాన్్ జం 

ఘ్యదయలుఁ ద్ర్ ంచ్చవ ైచుెఁ ద లలంతలు ఖ్ండముల ై యలం బడన్. 
10.2-167-వ. 
మఱ యు హరి శరజాలచకీనిహతఠలయ తన్వారలు మడయిుట్కు 
వ ఱంగుపడి రోషించ్చ గరుడగమన్్ని ద్ూషించ్చ తన్్ా భూషించ్కొని సరకు 
సేయక న్రకుండు వరకుండలపరముఖ్యభరణభూషతిఠండయ 
దనన్సల్లలధనరాసికత గండంబులున్్, మహో ద్దండశుండనద్ండంబులు న ైన్ 
వ ద్ండంబులు తండంబుల ై న్డువ వ డల్ల భండన్ంబున్కుం జని. 
10.2-168-మ. 
బలవంతఠండు ధరాస్తఠండు గన  శుంభదనర జ బ్ధంబో పర ి

సిల శంప్ానివతమఘే్మో యన్ ఖ్గ ంద్రసకంధపీఠంబుపెై 
లలననరతాముుఁ గూడి సంగరకథనలయపంబులం జ యు న్్ 
జావలనీలయంగుుఁ గన్నిాష్ంగుుఁ గుహననచంగున్ రణనభంగునిన్. 
10.2-169-వ. 



 

 

కని కలహంబున్కు న్రకాస్రుండు గమకమంపం ద్మకమంపక విలోకమంచ్చ 
సంభరమంబున్. 

10.2-20-స్తుభామ యుదధంబు 

10.2-170-శా. 
వ ణిం జొల ల ము వ ట్ిట  సంఘ్ట్ిత నీవీబంధయెై భూష్ణ 

శరణీిం దనల్లి ముఖ్ ంద్్మండల మరచీీజాలముల  పరవుఁగాుఁ 
బాణిం బయెయద్ుఁ జకకగాుఁ ద్్ఱ మ్ శుంభదవీరసంరంభయె ై
యేణలీోచన్ లేచ్చ నిల ిుఁ ద్న్ ప్రా ణేశాగీ భాగంబున్న్. 
10.2-171-క. 
జనుంబున్ ద్న్్జల దౌ 
రానుము లుడుపంగుఁ గోర ిచన్్దెంచ్చన్ సౌ 
జనువతిుఁ జూచ్చ యద్్రా 
జనుశరషీ్ఠు ండు సరససలయల పములన్. 
10.2-172-క. 
"లేమా! ద్న్్జల గ లువుఁగ 

లేమా? నీ వ ల కడుఁగి లేచ్చతి? విట్ల రా 
లే మాన్్ మయన్ వ నిన్ 

లే మా విలల ంద కొన్్ము లీలం గ లన్. " 

10.2-173-వ. 
అని పల్లకమ. 
10.2-174-క. 
హరణినకి్షకమ హరి యచెిన్్ 



 

 

స్రనికరోలయల సన్మున్్ శూరకఠోరా 
స్రసెైన్యతనర సన్మున్్ 
బరగరవనిరాసన్మున్్ బాణనసన్మున్. 
10.2-175-శా. 
ఆ విలల ంద  బలంబు నొంద  తద్గణనయన్ంత తజేోవిశర 
షావిరూభత మహాపరతనపమున్ వీరాలోక ద్్రోల కయె ై
తన వనగన్ సగుణంబుుఁ జ సె ధన్్వుం ద్న్వంగి దెైతనయంగనన 
గీీవ సంఘ్ము నిరు్ ణంబుగ రణకీడీన మహోతకంఠతోన్. 
10.2-176-క. 
ననరి మొరయంచె రిపు సే 
నన రింఖ్ణ హతేఠవ ైన్ ననద్ము నిగుడన్ 

ననరీమణి బలసంప 

ననారభీాద కము మూరఛన్ంద్ న్ర ందనర ! 
10.2-177-సీ. 
సౌవరణ కంకణ ఝణఝణ నిన్ద్ంబు; 
శింజినీరవముతోుఁ జ ల్లమ్ సేయుఁ 
దనట్ంక మణిగణ ధగధగ దీపుత లు; 
గండమండలరుచ్చుఁ గపిపకొన్ుఁగ 

ధవళతరాప్ాంగ ధళధళ రోచ్లు; 
బాణజాలపరభాపట్ల్ల న్డుఁప 

శరప్ాత ఘ్ుమఘ్ుమశబదంబు పరపింథ ; 
సెైనిక కలకల సవన్ము న్్డుప 

10.2-177.1-త.ే 



 

 

వీర శృంగార భయ రౌద్ర విసుయములు 
గలసి భామ్ని యయెయనో కాక యన్ుఁగ 

నిష్ఠవుుఁ ద డుగుట్ ద వుచ్ట్ యయేుట్ లల  
న ఱ్ుఁగరా కుండ న్ని ససేె నింద్్వద్న్. 
10.2-178-మ. 
పరుిఁ జూచ్న్ వరుుఁ జూచ్ నొంప న్లరింపన్, రోష్రాగోద్యయ 
విరతభూర కుట్ి మంద్హాసములతో వీరంబు శృంగారమున్ 

జరగం; గన్్ాలుఁ గ ంపు సొ ంపుుఁ బరుఁగం జండనసత సేందయహమున్ 

సరసాలోక సమూహమున్ న ఱపుచ్ం, జందనర సయ హేలయగతిన్. 
10.2-179-మ. 
అలనీలయలక చూడ నొపెపసుఁగ ుఁ బరతనయలీఢ ప్ాద్ంబుతో 
న్లకసేవద్ వికీరణకాలకలతో ననకరిణకానీత స 

లలలతజాయన్ఖ్పుంఖ్ దీధ తఠలతో లక్షాయవలోకంబుతో 
వలయయకార ధన్్రవిముకత విశిఖ్వరా తనహతనరాతియెై. 
10.2-180-సీ. 
బ ము పెండిండల కుుఁ బో  నొలల  న్న్్ బాల; 

రణరంగమున్ క ట్లల  రాుఁ ద్లంచ?ె 

మగవారిుఁ గనిన్ుఁ దన మఱ్ుఁగుుఁ జ ర డు నింతి; 

పగవారి గ లవన  పగిద ుఁ జూచెుఁ? 

బసిుఁడయిుయెయల ల కక భయ మంద్్ భీరువు; 
ఖ్గపతి సకంధమ ేకడుిఁద  న క క? 

సఖ్్ల కోలయహల సవన్ము లోరవని కన్య; 
పట్హభాంకృతఠల క బభంగి నోర ి? 



 

 

10.2-180.1-ఆ. 
నీలకంఠములకు న్ృతయంబుుఁ గఱపుచ్ుఁ 
న్లసి తలుఁగిపో్ వు న్లరుుఁబో ుఁడ ి

యే విధమున్ న్్ండె న లమ్ ననలీఢనద  
మయన్ములన్్ రిపులమయన్ మడుఁప? 

10.2-181-సీ. 
వీణ ుఁ జకకుఁగుఁ బట్ట  వ ర వ ఱ్ంగని కొము; 
బాణనసన్ం బటె్లల  పట్ట న ర ి ? 

మయర ుఁకున్ుఁ దీగ ుఁ గూరపంగ న రని లేమ; 

గుణము న  కమయీ ధన్్ఃకోట్ిుఁ గూర ి? 

సరవి ముతయము గుీవవుఁ జాలని యబల యే; 
నిపుణత సంధ ంచె నిశితశరముుఁ? 

జిలుకకుుఁ బద్యంబు సెపప న రని తనివ; 
యసతమేంతరము ల న్ాుఁ డభయసించెుఁ? 

10.2-181.1-ఆ. 
బలుకు మనిన్ుఁ బెకుక పలుకని ముగుద్ య ే

గతి నొన్ర ి సింహగరాన్ములు? 

న్న్ుఁగ మెఱసెుఁ ద రజగద్భిరామ గుణధనమ 

చనరుసతయభామ సతయభామ. 
10.2-182-శా. 
జాయవలీలధవని గరాన్ంబుగ; స్రల  సారంగయూథంబుగా; 
నన విల్లలంద్రశరాసన్ంబుగ; సరోజాక్షుండు మఘే్ంబుగాుఁ; 
దన విద్్యలలతభంగి నింతి స్రజిదనద వాగిా మగాంబుగాుఁ 



 

 

బరా వృట్ాకలము ససేె బాణచయ మంభశ్రశకరశరణీిగాన్. 
10.2-183-సీ. 
రాక ంద్్బ్ధంబమె ైరవిబ్ధంబమెై యొపుప; 
నీరజాతేక్షణ న మొుగంబు; 
కంద్రపక తఠవ ై ఘ్న్ ధూమక తఠవ ై; 
యలరుుఁ బూుఁబో ుఁడి చేలయంచలంబు; 
భావజ పరిధ యెై పరళయయరుక పరిధ యెై; 
మెఱయు ననకృష్టమెై మెలుఁత చనప; 

మమృత పరవాహమెై యన్ల సందయహమెై; 
తన్రారు నింతిసంద్రశన్ంబు; 
10.2-183.1-త.ే 
హరషదనయయెై మహారోష్దనయయె ై
పరుఁగు ముద్దరాల్ల బాణవృషిణ ; 
హరికమ న్రికముఁ జూడ న్ంద్ంద్ శృంగార 

వీరరసము లోల్ల విసతరిలల . 
10.2-184-వ. 
ఇవివధంబున్. 
10.2-185-క. 
శంప లతనభ బడెిద్పు 
ట్ంప్ఱచే ఘోరదనన్వానీకంబుల  
పెంప్ఱ  సననాహంబుల 

సొ ంప్ఱ  భూస్తఠని వ న్్కుఁ జొచెిన్ విచెిన్. 

10.2-21-నరక స్యరుని వధ ంచ్యట 



 

 

10.2-186-వ. 
అయయవసరంబున్ం గంససంహారి మనోహారిణిం జూచ్చ సంతోష్కారయిుం, 

గరుణనరసావలోకన్ పరసారియు, మధ్రవచన్ స్ధనరస విసారియుం, ద్దయీ 
సమరసననాహ నివారియున ై యట్లనియె. 
10.2-187-క. 
"కొమామ! దనన్వ ననథ్ని 

కొమామహవమున్కుుఁ ద లుఁగ  గురువిజయముుఁ గ  ై
కొమామ! మచె్చితి నిచెిద్ుఁ 
గొమామభరణములు నీవు గోరిన్ వ లలన్. " 

10.2-188-వ. 
అని పల్లకమ సమయున్రూపంబులున్్, మోహన్దీపంబులున్్, ద్ూరీకృత 
చ్చతతవిక్ష పంబులున ైన్ సలయల పంబులం గళావతిం ద్ద్దయుుఁ బెద్దఱ కంబు ససేి, 
తతకరకమసలయోలలసిత బాణనసన్ంబు మరల న్ంద్్కొనియె; న్పుపడు స్రవ ైరి 
మురవ ైరి కమట్లనియ.ె 
10.2-189-క. 
"మగువ మగవారి ముంద్ఱ 

మగతన్ములు సూప రణము మయన్్ట్ నీకున్ 

మగతన్ము గాద్్; ద్న్్జలు 
మగువల దెసుఁ జన్రు మగలమగ లగుట్ హరీ! " 

10.2-190-వ. 
అనిన్ హరి యట్లనియ.ె 
10.2-191-క. 
న్రకా! ఖ్ండించదె్ మ 



 

 

తకరకాండనసన్విముకత ఘ్న్శరముల భీ 

కరకాయు నిన్్ా స్ర కమ 
న్ారకాంతలు సూచ్చ న ుఁడు న్ంద్ం బ ంద్న్. 
10.2-192-వ. 
అని పల్లకమ హరి న్రకాస్రయోధ్లమీుఁద్ శతఘ్ ా యన్్ ద వాయసత ంేబు 
పరయోగించ్చన్ నొకక వరుసన్్ వారలంద్ఱ్ మహావయథం జ ంద రి; మఱ యున్్. 
10.2-193-మ. 
శర విచ్చఛన్ా తఠరంగమైె పట్లగదనసంభిన్ా మయతంగమైె, 

యురుచకాీ హత వీరమధయపద్ బాహ సకంధ ముఖ్యయంగమైె, 

స్రభితెైసన్యము దెైన్యముం బ రయుచ్న్ శోషించ్చ హ ైన్యంబుతో 
హరి మోర లన్ నిలువంగ లేక పఱచెన్ హాహానిననద్ంబులన్. 
10.2-194-వ. 
అపుపడు. 
10.2-195-ఆ. 
మొన్సి ద్న్్జయోధముఖ్్యలు నిగుడించ్ 
శసత సేముద్యముల జన్వర ణయ! 
మురహరుండు వరుస మూుఁడసేి కోలలన్ 

ఖ్ండితంబు సేసె గగన్ మంద్్. 
10.2-196-క. 
వ నయనని సతయన్్ మోచ్చ్ుఁ 
బనయనగుఁ బద్ న్ఖ్ర చంచ్ పక్షాహతఠలన్ 

భిననములు సేసె గరుడుుఁడు 
పనినన్ గజసముద్యములుఁ బౌరవముఖ్యయ! 



 

 

10.2-197-వ. 
మఱ యున్్ విహగరాజపక్షవిక్ష పణసంజాతవాతంబు సెైరింపం జాలక 
హతశరష్ంబెైన్ సెైన్యంబు పురంబు సొ చ్ిట్ం జూచ్చ, న్రకాస్రుండు మున్్ా 
వజరా యుధంబుం ద రసకరించ్చన్ తన్చేతి శకమతం గొని గరుడుని వ ైచె; న్తండున్్ 
విరులద్ండ వ రట్లన్ుఁ జల్లంపని మదయద్దండ వ ద్ండంబున్్ంబో ల  విలసలి ల ; 
న్యయవసరంబున్ గజారూఢుండెై కలహరంగంబున్ 

10.2-198-మ. 
సమదేభరంద్రము న కమక భూమ్స్తఠుఁ డన చకాీ యుధ్న్ వ ైవ శూ 

లము చేుఁబట్ిటన్, న్ంతలోన్ రుచ్చమయలయభిన్ా ఘోరాస్రో 
తతమ చకీంబగు చతేిచకమీున్ దెైతయధవంసి ఖ్ండంిచె ర 

తామయోద్గీ విన్ూతాకుండల సమేతంబెైన్ తన్ూురధమున్. 
10.2-199-శా. 
"ఇలాల లం గిట్యిెైన్ కాలమున్ మున ా న్ంచ్ ఘోషింతఠ వో! 
తలీల! నిన్్ాుఁ ద్లంచ్చ యెనై్ నిచట్ం ద్న్్ాం గృపం గావుఁడే! 
చెలల ంబో ! తలుఁ ద్ర్ ంచ"ెన్ంచ్ నిల ననక్ష పించ్ చంద్ంబున్న్ 

దెరళ్ల ం జపుపడు గాుఁగ భూమ్స్తఠుఁ డుదీదప్ాత హవక్షోణిపెై. 
10.2-200-క. 
"కంటటమ్ న్రకుడు వడుఁగా 
మంటటమ్ న ుఁ"డన్్చ్ వ స న్మరుత ులు మున్్లున్ 

మ్ంటం బువువలు గురయిుచ్ుఁ 
బంటటంపక ప్ొ గడి రోల్లుఁ బద్ుద్ళాక్షున్. 
10.2-201-వ. 
అంత భూదవేి వాస్దేవుని డగ్ఱ న తెంచ్చ జాంబూన్ద్రతా మండతింబెైన్ 



 

 

కుండలంబులున్్, వ ైజయంతియన్్ వన్మయలయున్్, వరుణద్తతంబయన్ 
సితచఛతత ంేబున్్, నొకక మహారతాంబున్్ సమరిపంచ్చ మొర కమక భకమత 
తనతపరయంబులతోడం గరకమలంబులు ముకుళించ్చ, విబుధవంద తఠండున్్, 
విశరవశవరుండున్్ న ైన్ దవేదేవుని నిట్లని విన్్తించె. 
10.2-202-సీ. 
"అంభోజననభున్ కంభోజన తఠర న్; 

కంభోజమయలయసమనివతఠన్కు 
న్ంభోజపద్్న్ కన్ంతశకమతకమ వాస్; 
దేవున్కున్్ దేవదవేున్కున్్ 
భకుత లు గోరిన్భంగి న  రూపెైన్ుఁ; 
బ ంద్్వానికమ ననద పురుష్ఠన్కున్్ 
న్ఖిల నిదనన్మెై యయపూరణవిజాఞ న్్ుఁ; 
డయన్వానికముఁ, బరమయతఠున్కున్్, 
10.2-202.1-ఆ. 
ధనతుఁ గన్ా మటే్తిండిరకమ, న్జనికమ, 
నీకు వంద్న్ంబు న  నొన్రుత  
నిఖిలభూతరూప! నిరుపమ! యాశ! ప 

రాపరాతు మహ త! యమ్తచరిత! 
10.2-203-వ. 
దేవా! నీవు లోకంబుల సృజియంచ్ట్కు రజోగుణంబున్్, రకి్షంచ్ట్కు 
సతత వగుణంబున్్, సంహరించ్ట్కుుఁ ద్మోగుణంబున్్ ధరియంతఠవు; 
కాలమూరితవి, పరధనన్పూరుష్ఠండవు, పరుండవు, నీవ; న న్్న్్, వారియు, 
న్నిలుండు, వహ ాయు, ననకాశంబుుఁ, భూతతననుతరలున్్, నింద రయంబులున్్, 



 

 

దేవతలున్్, మన్ంబున్్, గరతయున్్, మహతతతత వంబున్్, జరాచరంబెైన్ 
విశవంబున్్, న్ద వతీయుండవ ైన్ నీ యంద్ సంభవింతఠము. 
10.2-204-చ. 
ద్య నిట్ల సూడుమయ! న్రకదెైతఠయని బ్ధడడ ుఁడు వీుఁడు; నీ దెసన్ 

భయమున్న్్న్ావాుఁడు; గడుబాలుుఁ; డన్న్యశరణుయుఁ; డనరుత ుఁ; డన 
శయీరహ తఠండు; ద్ండిర కమీయ శౌరయము న రుఁడు; నీ పదనంబుజ 

ద్వయిిఁ బ డుఁగాంచె భకతపరతంతర! స్వీక్షణ! దీన్రక్షణన! " 

10.2-205-వ. 
అని యట్లల  భూదేవి భకమతతోడ హరికమం బరణమ్ల్లల వాకుకస్మంబులం 
బూజించ్చన్ న్రిితఠండెై భకతవతసలుం డయన్ పరమేశవరుండు న్రకపుతఠత ి ం 
డయన్ భగద్తఠత న్ కభయంబ్ధచ్చి, సరవసంపద్లొసంగి న్రకాస్రగృహంబు 
పరవ శించ్చ యంద్్. 

10.2-22-కనులం బద్ఘఱయవనలం ద్ెచ్యిట 

10.2-206-ఉ. 
రాజకులయవతంస్ుఁడు పరాజిత కంస్ుఁడు సొ చ్చి కాంచె ఘో 

రాజుల రాజలం బట్లశరాహతి నొంచ్చ ధరాతన్ూజుఁ డు 
తేతజిత శకమతుఁ ద ల్లలుఁ జ ఱదెచ్చిన్వారిుఁ బదనఱ్వ ల ధన 
తీరజన్ మయన్యలన్ గుణవతీ వరతధన్యల రాజకన్యలన్. 
10.2-207-మ. 
కని రా రాజకుమయరికల  పరిమళతౌకతూహలయకాీంతల ై 
ద్నయజాధీశ చమూవిదనరు న్తమందనరున్ శుభాకారు న్ూ 

తనశృంగారు వికారద్ూరు స్గుణోదనరున్ మృగలీోచనన 



 

 

జన చేతోధన్చోరు రతామకుట్సాారున్ మనోహారునిన్. 
10.2-208-వ. 
కని యతని సౌంద్రయ గాంభీరయ చనతఠరాయద  గుణంబులకు మోహ ంచ్చ, 

తమకంబులు జనియంప, ధెైరయంబులు సాల్లంచ్చ, సగిు్ లు వరిాంచ్చ, 

పంచశరసంచల్లత హృద్యల ై, దెైవయోగంబున్ం బరాయతతంబుల ైన్ చ్చతతంబుల 
న్ముతతకాశిన్్లు ద్తతరంబున్ మనోజండుతతలపటె్ట న్తండు ద్మకుుఁ 
బరా ణవలలభుండని వరయించ్చ. 
10.2-209-ఉ. 
"ప్ాప్పురకకస్ండు సెఱపట్ ట  న్ట్ంచ్ుఁ ద్లంతఠుఁ మెపుపడుం 

బాప్ ిఁడె? వాని ధరుమున్ుఁ బద్ుద్ళాక్షునిుఁ గంట్ి మము! ము 
నీా ప్ రుషో తతముం గద య న మ్ వరతంబులు ససేిననరమో? 

యయ ప్రమేషిు  పుణుయుఁడుగద్ము! హరిన్ మముుఁ గూర ి నిచిట్న్ 

10.2-210-క. 
ఉననతి నీతుఁడు గౌుఁగిట్ 

మనినంపుఁగ నింక బరద్్కు మయనిని మన్లో 
మున్ననమ్ నోము నోుఁచనెొ 
సనయనతమయర్ముల విపని్ జల ద్్ర్ములన్. 
10.2-211-క. 
విన్ఘనరమె యా చలెువముుఁ? 

గన్ఘనరమె యట్ిట  శౌరయగాంభీరయంబుల ? 

మన్ఘనర మ్ంతకాలముుఁ 
గొన్ఘనరమె యెన్ాుఁ డయన్ుఁ గూరిమ్ చ్చకకన్. 
10.2-212-సీ. 



 

 

వన్జాక్షి! న ుఁ గన్క వ ైజయంతిక న ైన్; 

గద సి వ రలుద్్ గదన కంఠమంద్్; 
బ్ధంబో షిు ! న ుఁ గన్క బీతనంబరము న ైన్; 

మెఱసి యుండుద్్ గదన మేన్్నిండుఁ; 
గనిాయ! న ుఁ గన్క గౌస్త భమణి న ైన్; 

నొపుప సూపుద్్ుఁ గదన యురమున్ంద్్; 
బాల్లక! న ుఁ గన్కుఁ బాంచజన్యము న ైన్; 

మొన్సి చొకుకద్్ుఁ గదన మోవిుఁ గోీ ల్ల; 

10.2-212.1-ఆ. 
పద్ుగంధ ! న న్్ బరహదనమము న ైన్ుఁ 
జితర రుచ్ల న్్ంద్్ శిరమున్ంద్్ 
న్న్్చ్ుఁ బెకుకగతఠల ననడిరి కన్యలు 
గములు గట్ిట  గరుడగమన్్ుఁ జూచ్చ. 
10.2-213-శా. 
భూన్ఘథయతతమ! కన్యకల  వరుస న్ం భోజాతన తఠర ండు న్ 

న ా నవ వం ద్గుఁ జూచె డగ్ఱ యె వరిణంచనె్ వివ కమంచె స 

మయునించెం గరుణించెుఁ బర రడిగ  సననుర్ంబుతోుఁ బంెడిల  యౌ 
న న్న చకమీకమ దేవి న్ంచ్ుఁ ద్మలో నిరీణత ల ై రంద్ఱ్న్. 
10.2-214-వ. 
ఇట్లల  బహ విధంబులం ద్మతమ మన్ాన్లకు న్్వివళళూరు కనిాయలం 
బదనఱ్వ ల ధవళాంబరాభరణ మయలయయన్్లేపన్ంబు లొసంగి, యంద్లంబుల 
నిడి, వారలన్్ న్రకాస్ర భాండనగారంబులం గల ననననవిధంబు లయన్ 
మహాధన్ంబులన్్, రథంబులన్్, ద్్రంగంబులన్్, ధవళంబుల ై 



 

 

వ గవంతంబుల ై యెైరావతకుల సంభవంబుల ైన్ చతఠరదంత ద్ంతనవళంబులన్్, 
దనవరకాన్గరంబున్కుం బనిచ్చ; దేవ ంద్ర్ ని పురంబున్కుం జని యద తిదవేి 
మంద రంబు సొ చ్చి, యయ పెద్దముకు ముద్్ద  సూపి, మణికమరణ పట్ల 
పరిభావితభాన్్మండలంబుల ైన్ కుండలంబు లొసంగి, శచీసమతేఠండెైన్ 
మహేంద్ర్ నిచేత సతయభామతోడం బూజితఠండెై, పది్ప సతయభామ కోరిన్ 
న్ంద్న్వన్ంబు సొ చ్చి. 

10.2-23-ప రజి  తఘప్హరణంబు 

10.2-215-మ. 
హరి క లం బెకల్లంచ్చ తెచ్చి భుజగ ందనర రాతిపెైుఁ బెట్ ట  స్ం 

ద్రగంధనన్్గతభరమద్ ర్మరననద్వరా తముం బలలవాం 

కుర శాఖ్య ఫల పరణ పుష్ప కల్లకా గుచనఛద  కోపేతమున్ 

గిరిభితనత ే తముుఁ బారిజాతముుఁ ద రలోకీయయచకాఖ్యయతమున్. 
10.2-216-వ. 
ఇట్లల  ప్ారిజాతంబున్్ హరించ్చ యద్్వలలభుండు వలలభయుం దనన్్న్్ 
విహగవలలభారూఢుండెై చన్్చ్న్ా సమయంబున్. 
10.2-217-సీ. 
న్రకాస్రుని బాధ న్లుఁగి గోవింద్్ని; 

కడ క గి తతనపద్కమలములకుుఁ 
ద్న్ కమరీట్ము సో ుఁక ద్ండపరణనమము; 
లయ్ వింప నన చకమీ కరుణ ససేి 
చన్్దెంచ్చ భూస్తఠ సమయంచ్చ తన్వారిుఁ; 
ద్న్్ా రకి్షంచ్ట్ుఁ ద్లుఁప మఱచ్చ 



 

 

యంద్ర్ ండు బృందనరక ంద్రతవ మద్మున్ుఁ; 
బద్ులోచన్! ప్ో కు ప్ారిజాత 

10.2-217.1-ఆ. 
తరువు విడువు మన్్చ్ుఁ దనుఁక  న్డడము వచ్చి 

తఱ మ్ స్రలు న్ట్లల  దనుఁకమ రకట్! 
యెఱ్కవలదె నిరార ంద్రత కాలపన ? 

స్రల తనమసమున్్ జూడ న్రిద . 
10.2-218-వ. 
ఇట్లల  ద్న్కు నొడనడ రించ్చ యడడంబు వచ్చిన్ నిరార ందనర ద్్ల నిరిాంచ్చ తన్ 
పురంబున్కుం జని, నిరంతర స్రభి కుస్మ మకరంద్ మయధ్రీ 
విశరష్ంబులకుుఁ జొకమకచ్చకకక ననకలోకంబున్న్్ండ ివ ంట్న్రుగుదెంచ్ 
తఠమెుద్లకు న మ్ుద్లంచ్చ్న్ా ప్ారిజాతముు ననశితీప్ారిజాతఠం డయన్ 
హరి మహాపేరమయభిరామ యగు సతయ భామతోుఁ గీీడించ్ మహో దనయన్ంబున్ 
సంసాి పించ్చ, న్రకాస్రుని యంట్ం దెచ్చిన్ రాజకన్యక ల ంద్ఱంద్ఱకు 
న్నిానివాసంబులు గల్లపంచ్చ గృహో పకరణంబులు సమరిపంచ్చ. 

10.2-24-ప్ద్ఘఱయవనల కనుల ప్రిణయం 

10.2-219-చ. 
అమితవిహారుుఁ డీశవరుుఁ డన్ంతఠుఁడు దన నొక ననుఁడు మంచ్చ ల 

గామున్ుఁ బదనఱ్వ ల భవన్ంబులలోన్ుఁ బదనఱ్వ ల రూ 

పములుఁ బదనఱ్వ ల న్ృపబాలలుఁ బీరతిుఁ బదనఱ్వ ల చం 

ద్ముల విభూతినొంద్్చ్ యథనవిధ తో వరియంచె భూవరా! 
10.2-220-ఉ. 



 

 

దననములంద్్ సముద్ విధనన్ములం ద్వలోకభాష్ణన 
హావనములంద్్ నొకక కమయీ నన లల్లతనంగుల కనిా మూరుత  ల ై 
తన ననిశంబు గాన్ుఁబడి తకుకవ యెకుకవలేక యుతతమ 

జాఞ న గృహసిధరుమున్ుఁ జకమీ రమ్ంచెుఁ బరపూరణకాముుఁడెై. 
10.2-221-క. 
తరుణులు బెకకం డరయన్న్్ 
బురుష్ఠుఁడు మన్లేుఁడు సవతి పో్ రాట్మున్న్, 

హరి యయ పదనఱ్వ వురు 
తరుణులతో సమత మనియె ద్క్షతవమున్న్. 
10.2-222-శా. 
ఎన్నన భంగుల యోగమయర్ముల బరహుేందనర ద్్ లీకి్షంచ్చ్న్ 

మున్నన దేవునిుఁ జూడుఁగాన్క తఠద న్ మోహ ంతఠ; రా మేట్ి క  
విన్ఘనణంబున్నో సతఠల  గృహ ణుల ై విఖ్యయతి సేవించ్చ ర 

చ్చఛన్ఘనలోకన్ హాస భాష్ణ రతిశరలషాన్్రాగంబులన్. 
10.2-223-సీ. 
ఇంట్ికమ వచ్చిన్ న ద్్ర గుదెంచ్చ్; 
నననీత వస్త వులంద్్కొన్్చ్ 
సౌవరణమణమియయసన్ములు వ ట్లట చ్ుఁ; 
బద్ములు గడుగుచ్ భకమతతోడ 

సంవాసితసాాన్జలము లంద ంచ్చ్; 
సద్్ంధవసత భేూష్ణము లొసుఁగ ి

యష్ట పదనరింబు ల్లడుచ్ుఁ దనంబూ లయద్్; 
లొసుఁగుచ్ విసరుచ్ నోజ మెఱస ి



 

 

10.2-223.1-త.ే 
శిరము ద్్వువచ్ శయయపెైుఁ జ లువు మ్గుల 

న్డుగు లొతఠత చ్ దనససీహసరయుకత 
లయుయుఁ గొల్లచ్చరి దనస్ల ై హరి న్్దనరుుఁ 
దనరకాధ ప వద్న్లు దనరు ద్గిల్ల. 
10.2-224-శా. 
న్న్నన ప్ాయుఁడు; రాతఠర లన్ ద వములన్ న్న ా కృపం జ ందెడిన్; 

న్న్నన ద డడగుఁ జూచ్ వలలభలలో ననథ్ండు నన యంట్న  
యున్ఘన డంచ్ుఁ బదనఱ్వ లుుఁ ద్మలో న్ూహ ంచ్చ సేవించ్చ రా 
యనయనల  గాఢ పతివరతనతవ పరచిరాయ భకమతయోగంబులన్. 
10.2-225-క. 
ఆ ర మలతో న పుపడుుఁ 
బో ర ములు సాల న ఱపి పురుషో తతముుఁడున్ 

గార మున్ుఁ ద రిగ న్్ సౌ 
ధనర మ లతనసరోవిహారముల న్ృప్ా! 
10.2-226-క. 
ఏ ద్ేవుుఁడు జగముల న్్ 
తనపద్ ంచ్న్్ మన్్చ్ుఁ జ ఱ్చ్ుఁ బరా భవమున్ మ 

రాయద్ఘరక్షణమున్క  ై
యయ ద్వేుం డట్లల  మెఱస ెయయద్వులంద్్న్. 
10.2-227-వ. 
అంత నొకకననుఁడు రుకముణీదేవి లోుఁగటి్ మహేంద్రనీల మరకతనద  మణిసత ంభ 
వలభి విట్ంకపట్ల దహేళీకవాట్ విరాజమయన్ంబున్్, శాతకుంభ కుడయ గవాక్ష 



 

 

వ ద కా సో ప్ాన్ంబున్్, విలంబమయన్ ముకాత ఫలదనమ విచ్చతర 
కౌశరయవితనన్ంబున్్, వివిధ మణదిీపికా విసర విభరా జమయన్ంబున్్, 
మధ్కరకులకల్లత మల్లలకాకుస్మ మయల్లకాభిరామంబున్్, జాలకరంధర 
వినిర్త కరూపరాగరుధూప ధూమంబున్్, వాతనయన్ విపరకీరణ శిశిరకర 
కమరణసోత మంబున్్, బారిజాతపరసవామోద్ పరిమ్ళితపవన్స్ంద్రంబు న్యన్ 
లోపల్లమంద రంబున్ శరచింద్రచంద రకా ధవళపరయంక మధయంబున్, 

జగదీశవరుం డయన్ హరి స్ఖ్యసీన్్ండెై యుండ, సఖీజన్ంబులుం దనన్్న్్ 
డగ్ఱ  కొల్లచ్చ యుండి. 
10.2-228-సీ. 
కుచకుంభములమీుఁద  కుంకుమతో రాయు; 
హారంబు లరుణంబు లగుచ్ మెఱయుఁ; 
గరపలలవము సాుఁచ్చ కద్ల్లంప న్ంగుళీ; 

యక కంకణపరభ లయవరింపుఁ; 
గద్ల్లన్ బహ రతా కల్లత న్ూపురముల; 

గంభీర నిన్ద్ంబు గడలుకొన్ుఁగుఁ; 
గాంచన్ మణికరిణకా మయూఖ్ంబులు; 
గండప్ాల్లకలపెై గంతఠ ల్లడుఁగుఁ; 
10.2-228.1-త.ే 
గురులు న్రితంపుఁ బయెయద్ కొంగు ద్ూుఁగ; 

బో ట్ిచే న్్న్ా చనమరుఁ బుచ్ికొన్్చ్ 
జీవితేశవరు రుకముణి సేర న్రిగి 

వ డక ల్లగురొతత  మెలలన్ వీవుఁ ద డుఁగ . 



 

 

10.2-229-వ. 
అపుపడు. 

10.2-25-రుకమమణీద్ేవి విప్రలంభంబు 

10.2-230-మ. 
పత యే రూపము దనల్లిన్ం ద్ద్న్్రూపంబెైన్ రూపంబుతో 
సత దన న్్ండెడు న్ట్ిట  రూపవతి నన చందనర సయ నన లకి్షు నన 
స్తన్్న్ రుకముణి నన యన్న్యమతి నన శుదనధ ంతరంగం గళా 
చతరరతవంబున్ శౌరి యట్లనియెుఁ జంచన్ుంద్హాసంబుతోన్. 
10.2-231-మ. 
"బలశౌరయంబుల భోగమూరిత కులరూపతనయగ సంపద్్్ ణం 

బుల ద కాపలురకంట్ ుఁ జ ైద్యముఖ్రుల  పూరుణ ల  ఘ్న్్ల ; వారికమన్ 

న లిఁతన! తల్లలయుుఁద్ండిరయుం సహజుఁడున్ నినిాచ్చిన్ంబో క యా 
బలవదీభరుల వారిధలీన్్ల మముం బాట్ింప నీ క ట్కిమన్? 

10.2-232-సీ. 
లోకుల న్డవడలిోని వారము గాము; 
పరులకు మయ జాడ బయలు పడద్్; 
బలమదయపేతఠలు పగగొండుర  మయ తోడ; 

రాజపీఠములకు రాము తఱచ్; 
శరణంబు మయకు నీ జలరాశి సతతంబు; 
నిషికంచన్్ల మేము; నిధ్లు లేవు; 
కలవారు చ్ట్ాట లు గారు; నిషికంచన్; 

జన్బంధ్లము; ముకతసంగీహ లము; 



 

 

10.2-232.1-ఆ. 
గూఢవరతన్్లము; గుణహీన్్లము; భిక్షు 

ల ైన్ వారిుఁ గాని ననశయీంప; 

మ్ంద్్ముఖ్్లు ద్గుల; రిట్లవంట్ి మముబో ుఁట్ ి

వారి న ల ద్గుల వారిజాకి్ష! 
10.2-233-క. 
సిరయిున్్ వంశము రూపున్్ 
సరయిెైన్ వివాహసఖ్య సంబంధంబుల  
జరుగున్్; సరి గాకున్ాన్్ 
జరగవు; లోలయకి్ష! యెట్ిట  సంసారులకున్. 
10.2-234-క. 
తగద్ని యెఱ్ుఁగవు మముుం 

ద్గిల్లతివి మృగాకి్ష! దీన్ుఁ ద్పపగు; నీకుం 

ద్గిన్ మన్్జ ంద్ర్  నొకకనిుఁ 
ద్గులుము; గుణహీన్జన్్లుఁ ద్గున  తగులన్? 

10.2-235-సీ. 
సాలవ జరాసంధ చెై దనయద  రాజలు; 
చెలుఁగి న్న్ వీకి్షంచ్చ మలయుచ్ండ 

న్ద  గాక రుకము నీ యన్ాయు గరివంచ్చ; 

వీరయమదనంధ్ుఁ డెై వ లయుచ్న్ా 

వారి గరవంబులు వారింపుఁగాుఁ గోర;ి 

చెలువ! నినొాడచి్చ తెచ్చితిమ్; గాని 

కాంతన తన్ూజారి కాముకులము గాము; 



 

 

కామమోహాద్్లుఁ గీంద్్కొన్ము; 
10.2-235.1-త.ే 
విన్్; ముదనసీన్్లము; కమీయయవిరహ తఠలము 
పూరుణ లము మేము; నితనయతుబుద ధతోడ 

వ లుుఁగుచ్ంద్్ము గృహదపీవిధము మెఱసి; 
న్వలతనతనివ! మయతోడ న్వయ వలద్్." 

10.2-236-వ. 
అని యట్లల  భగవంతఠడెైన్ హరి ద్న్్ాుఁ బాయక సేవించ్ట్ం బ్ధరయురాలన్్, 
పట్టంపుదేవి న్నియడెి రుకముణి ద్రపంబు న రుపన్ న్్పసంహరించ్చ 
యూరకుండిన్ న్మయున్వతి యపిరయంబులు న్పూరవంబులు న ైన్ 
మనోవలలభు మయట్లు విని ద్్రంతంబెైన్ చ్చంతనభరంబున్ సంతనపంబు 
నొంద్్చ్. 
10.2-237-సీ. 
కాట్లక న ఱయంగుఁ గనీారు వరద్ల ై; 
కుచకుంభయుగళ కుంకుమము ద్డయి 

విడువక వ డల డు వ ుఁడనిిట్టట రుపల; 

లయల్లతనధర కమసలయము గంద్ుఁ 
జ లువంబు న ఱ ద్పిప చ్చన్ాుఁవోవుచ్ న్్న్ా; 

వద్ననరవింద్ంబు వాడు దయ ుఁప 

మయరుతనహతిుఁ ద్ూలు మహ త కలపకవల్లల; 
వడువున్ మనే్ వడవడ వడంకుఁ 
10.2-237.1-త.ే 
జితత  మెఱ యంగుఁ జ కమకట్ుఁ జ యయ సేరిి 



 

 

కౌతఠకం బరద  పద్తలయగీమున్ న ల 

వరా సి పెంపుచ్ మో మరవాంచ్చ వగలుఁ 
బ ందె మవవంబు గంద న్ పువువుఁబో ల . 
10.2-238-చ. 
అలకుల వ ణి తన్్ాుఁ బ్ధరయుుఁ డనడిన్ యపిరయభాష్ ల్లముెయన్ 

సొ లవక కరణరంధరముల సూద్్లు సొ నిపన్ రీతిుఁగాుఁగ బె 
బుుల రొద్ విన్ా లేడి కమయీుఁ బ లపఱ  చేష్టలు ద్కమక న లపెై 
వలన్ఱ  వరా ల ుఁ గీ ల డల్ల వరా ల్లన్ పుతతడిబ ము క ైవడిన్. 
10.2-239-వ. 
ఇట్లల  వరా ల్లన్. 
10.2-240-మ. 
పరణతనమయాయుుఁడు కృష్ఠణ ుఁ డంతుఁ గద సెన్ బాషాపవరుదనధ రుణ ే

క్షణ విసరసత  విన్ూతాభూష్ణ ద్్రుకతకూీర ననరాచ శో 
ష్ణ ననల్లంగితధనరుణిన్ నిజకులయచనర ైక సద్ధరు చన 
రిణి విశరలషిణి వీతతోషిణిుఁ బురంధీరగాీ మణిన్ రుకముణని్. 
10.2-241-సీ. 
కని సంభరమంబున్ుఁ ద్న్్వున్ం ద్న్్వుగా; 
న్న్్వున్ుఁ జంద్న్ం బలల  న్లుఁద  
కనీారు పనీాట్ుఁ గడిగి కరూపరంపుుఁ; 
బలుకులు సెవులలోుఁ బాఱ న్ూుఁద  
కరమొపప ముతనయలసరుల చ్చ క కడల్లంచ్చ; 

యురమున్ుఁ బ ంద్్గా నిరవుకొల్లప ి

తిలకంబు న్్న్్ఫాలఫలకంబుపెైుఁ దీరిి; 



 

 

వద్ల్లన్ భూష్ణనవళ లుఁ ద డిగ ి

10.2-241.1-త.ే 
కమలద్ళ చనరు తనలవృంతమున్ విసర ి

ప్ొ లుచ్ పయెయద్ుఁ గుచములుఁ బ ంద్్పఱ చ్చ 

చ్చతత  మ్గురొతత  నొయయన్ సేద్ుఁదీరిి 

బ్ధగయిుఁ గౌుఁగిట్ుఁ జ రిి న  మొుగము నిమ్రి. 
10.2-242-తే. 
న రులు గలమరునీలంపు ట్లరుల సిరుల 

న్రులుగొన్ుఁ జాల్ల న్రులన్్ మరులు కొలుపు 
యరులు గ ల్లచ్చన్ తఠమెుద్ గఱ్లుఁ దెగడు 
కురుల న్్ల్లదీరిి విరు ల్లడి కొపుపవ ట్ిట . 
10.2-243-క. 
మురసంహరుుఁ డింద ంద ర 

గరుద్నిలచలత ర్సూన్కల్లకాంచ్చత స్ం 

ద్రశయయుఁ జ ర ి భీష్ుక 

వరపుతిరన్ న్్తచరితర వారిజన తరన్. 
10.2-244-వ. 
ఇట్లల  ప్ాన్్పున్ం జ రిి మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల న్న్్న్యంచ్చన్. 
10.2-245-క. 
పురుషో తతము ముఖ్కోమల 

సరసిజ మయయంద్్వద్న్ సవీరడన హా 

సరుచ్చసిాగాధ ప్ాంగ 

స్ార ద్వలోకన్ము లొలయుఁ జూ చ్చట్లనియనె్. 



 

 

10.2-26-రుకమమణిద్ేవి స్యత తంచ్యట 

10.2-246-క. 
“మురహర! ద వసాగమ ద్ళ 

ద్రవింద్ద్ళాక్ష! తలుఁప న్ద  యట్ిట  ద్గున్ 

నిరవధ క విమలతేజో 
వరమూరితవి; భకతలోకవతసల! యెంద్్న్. 
10.2-247-తే. 
సంచ్చతజాఞ న్ స్ఖ్ బల ైశవరయ శకుత  
లయద గాుఁ గల స్గుణంబు లమరు నీకు; 
న న్్ ద్గుద్్న ? సరవలోక శవర శ! 
లీలమెై సచ్చిదనన్ంద్శాల్ల వన్ఘ్! 
10.2-248-సీ. 
రూఢిమెుైఁ బరకృతి పూరుష్ కాలములకు నీ; 

శవరుుఁడవ ై భవదయీ చనరుద వయ 
లల్లతకళా కౌశలమున్ న్భిరతఠుఁడెై; 
కడుఁగు నీ రూప మెకకడ మహాతు! 
సతనత వద  గుణసముచియయుకత మూఢనతు; 
న్యన్ న  న కకడ? న్న్ఘ్చరిత! 
కోరి నీ మంగళ గుణభూతి గాన్ంబు; 
సేయంగుఁబడు న్ని చెంద్్ భీతి 

10.2-248.1-త.ే 
న్ంబునిధ  మధయభాగమం ద్మృత ఫేన్ 

పట్ల ప్ాండుర నిభమూరిత పన్ాగ ంద్ర 



 

 

భోగశయయన్్ బవవళింపుచ్న్్ ద్న్రు 
న్ట్ిట  యున్ాతలీల ద వయంబు ద్లుఁప. 
10.2-249-వ. 
శబద  సపరశ రూప రస గంధంబు లనియెడు గుణంబులచేతుఁ బరిగీహ ంపుఁబడిన్ 
మంగళ స్ంద్ర విగీహ ండవ ై, యజాఞ ననంధకార నివారకంబెైన్ రూపంబుుఁ 
గ ైకొని, భవదయీుల ైన్ సవేకులకు న్న్్భావుయండ వ ైతి; భవతనపదనరవింద్ 
మకరంద్రసాసావద్ లోలయతఠుల ైన్ యోగీంద్ర్ లక నై్న్్ భవననుర్ంబు 
స్ాట్ంబు గా; ద్ట్లగుట్ం జ సి యా మన్్జపశువులకు ద్్రవిభావయంబగుట్ 
యమే్సెపప? నిట్ిట  యాశవరుండవ ైన్ నీకు నిచఛ సవతంతరంబు గావున్ 
న్ద యున్్ నన కభిమతంబు గావున్ నిన్్ా న  న్న్్సరింతఠ; దవేా! 
నీవకమంచన్్ుఁడవ ైతనేి బల్లభోకతలయన్ బరహుేందనర ద్్ ల వవనికొఱకు 
బల్లసమరపణంబు సేసిరి? నీవు సమసత  పురుషారిమయుండ వనియున్్, 
ఫలసవరూపి వనియున్్ నీ యంద్ల్ల పేరమయతిశయంబులం జ సి 
విజాఞ న్దీప్ాంకురంబున్ నిరసత  సమసత  దయషాంధకారుల ై యహసౌఖ్యంబులు 
విడిచ్చ స్మతఠలు భవదయీదనస సంగంబు గోరుచ్ండుద్్; రట్లల  సయేన రక 
నిజాధ కారాంధకారమగుా ల ైన్ వారు భవతతతత వంబు దలె్లసి బల్లపరక్ష పణంబులు 
సేయంజాలక మూఢుల ై సంసారచకీంబున్ం బరిభరమ్ంతఠ; రద యున్్ంగాక. 
10.2-250-ఆ. 
వరమునీంద్ర యోగవిర స్రకోట్చి ే

వరిణతపరభావవ ైభవంబు 
గల్లగి యఖిలచేతన్్లకు విజాఞ న్ పర 
ద్్ండ వగుద్్ వభవ! ద్్రితద్ూర! 
10.2-251-వ. 



 

 

దేవా! భవదయీ కుట్ిల భూర విక్ష పో్ దీరిత కాలవ గంబుచతే విధవసతమంగళ  లగు 
కమలభవ భవ ప్ాకశాసననద్్లం ద రసకరించ్చన్ట్ిట మదయీ చ్చతతంబున్. 
10.2-252-చ. 
నినయ వరయించ్చన్ం బెలుచ నీరజలోచన్! శార్గ ఙ్్ సాయకా 
సన నిన్ద్ంబులన్ సకల శతఠర ధరాపతఠలన్ జయంచ్చ బో  
రన పశుకోట్ిుఁ దయలు మృగరాజ నిజాంశము భూరిశకమతుఁ గ ై 
కొనిన్ విధంబున్న్ న్న్్ న్కుంఠిత శూరతుఁ దచె్చి తీశవరా! 
10.2-253-ఉ. 
అటటా  న్ృప్ాల కీట్ముల ననజి న ద్్రపుఁగ లేనివాని య 

ట్లల టటాన్ భీతిమెై నిట్ల పయోధ శరణుయుఁడ వ ైతి వింతయున్ 

న టాన్ మయయ గాక యవి నికకములే? భవదయీ భకుత  ల ై 
న్టటా  న్ర ంద్రమౌళిమణు లంచ్చత రాజఋష్ఠల  ముద్ంబున్న్. 
10.2-254-ఆ. 
వితత రాజయగరిమ విడచి్చ కాన్న్ముల 

ననతులంద్్ మీ పదనబాయుగము 
వలుఁతి గాుఁగ నిల్లపి వాతనంబు పరాణ శ 

నోగీనియతఠ లగుచ్ న్్ంద్్ రభవ! 
10.2-255-మ. 
విమలజాఞ న్నిరూఢుల ైన్ జన్ముల  వీకి్షంప మీ ప్ాద్ కం 

జమరంద్స్ాట్ ద వయసౌరభము ననసావద ంచ్చ నిరావణ రూ 

పము సతూపరుష్ వాగుదీరితము శోభాశ్రనీివాసంబు నౌ 
మ్ము సేవింపక మయన్వాధముని ద్్ర ుధనతఠు సవేింతఠన ? 

10.2-256-వ. 



 

 

మఱ యున్్ దేవా! భూలోకంబున్ంద్్న్్, నితయనివాసంబున్ంద్్న్్, సకల 
పరదేశంబులంద్్న్్ జగదశీవరుండ వయన్ నిన్్ా న్భిమతంబులయన్ 
కామరూపంబులు గ ైకొని వరియంతఠ; భవదయీ చరణనరవింద్ 
మకరందనసావద్న్ చనతఠరయధ్రయభృంగియెనై్ కామ్ని యతి హయేంబెైన్ తవక  
శుశీు రోమ న్ఖ్ క శంబులచేతుఁ గపపంబడి యంతర్తంబయన్ మయంసాసిి  రకత 
కమీమ్ విట్కఫ పితత  వాతంబుగల జీవచఛవంబయన్ న్రాధముని మూఢనతుయెై 
కామ్ంచ్న ? యద యున్్ంగాక. 
10.2-257-సీ. 
నీరదనగమమఘే్నిరయతపయః ప్ాన్; 

చనతకం బరగున  చౌట్ి పడకెుుఁ? 

బరిపకవ మయకంద్ ఫలరసంబులు గోీ లు; 
కీరంబు సన్్న  ద్్తూత రములకు? 

ఘ్న్ర వాకరణనోతకల్లక మయూరము; 
గోరున  కఠిన్ ఝలిీలరవంబుుఁ? 

గరికుంభ పిశిత సదన్ ి స మోద త సింహ; 

మరుగున  శున్క మయంసాభిలయష్ుఁ 
10.2-257.1-త.ే 
బరవిమలయకార! భవదయీ ప్ాద్పద్ు 
యుగ సమయశయీ న ైపుణోదయ యగచ్చతత  
మన్్యుఁ జ రున  తన్ కుప్ాసయంబు గాుఁగ? 

భకతమందనర! ద్్రభర భవవిద్ూర! 
10.2-258-క. 
వాస్వవంద త! భవ కమ 



 

 

లయస్న్ ద వయపరభా సభావల్ల క పుడున్ 

నీ స్మధ క చనరితర క 

థన స్యరుచ్చరగాన్ మవితథం బయ చెలుల న్. 
10.2-259-క. 
ధరణీననథ్లు ద్మతమ 

వరవనితనమంద రముల వసయించ్చ్ గో 
ఖ్ర మయరాా లంబుల గతి 

సిిరబద్్ధ  లగుద్్రు నిన్్ాుఁ దెల్లయని కతన్న్. 
10.2-260-ఆ. 
జలజననభ! సకల జగ ద్ంతరాతువ ై 
న్ట్ిట  దేవ! నీ పదనరవింద్ 

యుగళి సాన్్రాగయుకతమెై నన మద ుఁ 
గలుగున్ట్లల  గాుఁగుఁ ద్లుఁపు మన్ఘ్! 
10.2-261-ఆ. 
పృథ్ రజోగుణపరవృద్ధమెనై్ట్ిట  నీ 

ద్ృషిటచేత న్న్్ాుఁ దేఱ్కొన్ుఁగుఁ 
జూచ్ ట్ లల  పద్ులోచన్! నన మీుఁద్ 

ఘ్న్ద్యయరదరద్ృషిటగాుఁ ద్లంతఠ. 
10.2-262-వ. 
అద యున్్ంగాక, మధ్సూద్నన! నీవాకయంబులు మ్థయలుగావు; తల్లల 
వచన్ంబు కూుఁతఠన్ కభిమతంబుగాదె? యౌవననరూఢమద్ంబున్ సెైవరిణి 
యగు కామ్ని పురుషాంతరాసకత యగుట్ విచనరించ్చ పరిజాఞ ని యెైన్వాుఁడు 
విడుచ్; న్వివ కమ యయన్ పురుష్ఠం డింద రయలోలుండెై రతిం ద్గిల్ల దనని 



 

 

విడువన రక పరిగీహ ంచ్చ యుభయలోకచ్యతఠండగు; న్ట్లల గావున్ నీ 
యెఱ్ంగని యరింబు గలదే?” యని విన్ావించ్చన్ రుకి్షుణీదవేి 
వచన్ంబులకుుఁ గృష్ఠణ ండు సంతసిల్లల యట్లనియె. 

10.2-27-రుకమమణీద్ేవి నూరడ ంచ్యట 

10.2-263-చ. 
"అలకులవ ణి! న్వువలకు ననడిన్మయట్ల కమంత నీ మద ం 

గలిఁగుఁగ న ల? వ ుఁట్లన్్ గయయములన్ రతఠలంద్్ నొవవుఁగాుఁ 
బలకమన్మయట్ ల గు్  లని పట్లట ద్్ర ? భవదయీ చ్చతతముం 

దెలయుఁగుఁ గోరి యేుఁ బల్లకమతిన్ మద లో నిట్ల గుంద్ న ుఁట్ికమన్? 

10.2-264-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-265-ఉ. 
"కమంకలు ముద్్ద ుఁబలుకలున్్ గ ంపుుఁగన్్ంగవ తియయమోవియున్ 

జంకెలు తేఱ చూపు ల కసక కములున్ న లవంక బ ములుం 

గొంకక వీడననడుట్లుుఁ గూరిమ్యుం గల కాంతుఁ గూడుట్ల  
అంకమల్ల లేక జన్ుఫల మబుుట్ గాదె కురంగలోచనన! " 

10.2-266-వ. 
అని మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-267-ఉ. 
"నీవ  పతివరతనమణివి నిరుల ధరువివ క శ్రల స 

దనభవవు నీ మనోగతఠలుఁ బాయక యపెుపడు న్సుదయీ సం 

సేవయ కాని యన్యము భజింపవు; పుట్ిటన్ ననుఁట్న్్ండి నీ 



 

 

భావ మెఱ ంగి యుండయిున్్ బల్లకన్ తపుప సహ ంపు మయనినీ! 
10.2-268-వ. 
అని వ ండయిు నిట్లనియ ె“నీవాకయంబులు శవీణస్ఖ్ంబుగావించె; నీవు 
వివిధంబుల ైన్ కామంబులు గోరితివ ని, న్వియనిాయు ననయంద్ యుండుట్ం 
జ సి యేకాంతసేవాచతఠర వ ైన్ నీకు న్వి యనిాయు నితయంబుల ై యుండు; నీ 
ప్ాతివరతయంబున్్, నన యంద్ల్ల సేాహంబు న్తివిశద్ంబు లయెయ; 
ననవాకయములచేత భవ దయీచ్చతతంబు చంచలంబు గాక నన యంద్ల్ల బుద ధ  
ద్ృఢంబగుం గావున్ సకలసంపద వలసతింబెైన్ దనవరకాన్గర ద వయమంద రంబు 
లంద్్ నీద్్ భాగయంబున్ం జ సి సంసారిక ైవడి నీ యంద్్ బదనధ న్్రాగుండన ై 
వరితంతఠుఁ; ద్కమకన్ ప్రా ణేంద రయ పరవశతవంబున్ వికృత శరీరధనరిణయిెనై్ సతి 
న్న్్ాం జ ంద్్ట్ ద్్ష్కరం; బద యున్్ం గాక మోక్షపరద్్ండన ైన్ న్న్్ాుఁ 
గామయతఠరల ైన్ యలపమతఠలు వరతతపో్ మహ మలచేత దనంపతయ యోగంబుక ై 
సేవింతఠ; రద యంతయు నన మయయయ విజృంభితంబు; దనన్ంజ సి వారు 
మంద్భాగయల ై నిరయంబు నొంద్్ద్్; రట్లల గావున్ నీ సమయన్యెనై్ కాంత యే 
కాంతలందెైన్ుఁ గలదె? నీ వివాహకాలంబు న్న క రాజన్యవరుయలుఁ గ ైకొన్క 
భవదయీ మధ్రాలయప శవీణనతుకుండన ైన్ నన సనిాధ కమ "నన శరీరం బ్ధతర 
యోగయంబు గాద్్; నీకు శరష్ంబన్య యున్ా దనన్"న్ని యేకాంతంబున్ం 
బరా హుణుం బుతెత ంచ్చన్ న న్్న్్ జన్్దెంచ్చ, నీ పరణియసమయంబున్ 
భవతసహో ద్రుంబట్ిట  విరూపుం గావించ్చన్ న్ద  గన్్ంగొనియున్్ నన యంద్ల్ల 
విపరయోగ భయంబున్ న్ూరకుండితి; వద గావున్ బహ పరకారంబుల ై వరితంచ్ 
నీ సద్్్ ణంబులకు సంతసింతఠ!”న్ని యవివధంబున్ దేవకసీ్తఠండు న్రలోక 
విడంబన్ంబుగ గృహస్ి నిభంగి నిజగృహకృతయంబు లయచరించ్చ్ండె"న్ని 
శుకుండు మఱ యు నిట్లనియె. 



 

 

10.2-269-క. 
"అని యట్లల  కృష్ఠణ ుఁ డనడని్ 

వినయ వివ కాన్్లయప వితతనమృత స ే

చన ముద త హృద్యయెై య 

వవనితనమణి వికచ వద్న్ వన్రుహ యగుచ్న్. 
10.2-270-క. 
న్గ వామతించ్ చూపులు 
న్గధరు మోమున్న్్ నిల్లపి న్యమున్ుఁ గరముల  
మొగిచ్చ విన్్తించుెఁ గృష్ఠణ న్ 

ఖ్గవాహ న్ రుచ్చరదహే ుఁ గల్లతోతనసహ న్. 
10.2-271-చ. 
అతరల విరాజమయన్ముఖ్్ుఁడెై వివిధనంబర చనరుభూష్ణ 

పరతతఠలతోడుఁ గోరిన్ వరంబులు ద్ద్దయుుఁ నిచెిుఁ గృష్ఠణ ుఁ డు 
న్ాతశుభమూరిత దేవగణన్ంద తకీరిత ద్యయన్్వరితయె ై
యతమృద్్వాణికమం గిసలయయరుణప్ాణికమ నీలవ ణికమన్. 
10.2-272-వ. 
ఇట్లల సమయునించ్చ కృష్ఠణ ండు రుకముణయిుందనన్్న్్ ద్ద్న్ంతరంబ. 
10.2-273-చ. 
ఎలమ్ ఘ్ట్ింపుఁగాుఁ గలసి యాడెల నీడల మల్లలకా లతన 
వలిఁ గరవీరజాతి విరవాద్్ల వీథ్లుఁ గము దమెెురల  
వొలయు న్వీన్వాసములుఁ బ న్ాలుఁ ద న ాలుఁ బచిరచిలం 

గొలిఁకుల లేుఁగ లంకులన్్ గోరిక లీరిక లొతత ుఁ గొీ తతల ై. 
10.2-274-క. 



 

 

ఆర మభూములంద్్ వి 

హార మల సౌఖ్యలీల న్తిమోద్ముతో 
నన ర మయన్్జుఁ డుండెన్్ 
నన ర మయమణయిుుఁ దనన్్ న్భిరామముగన్. 

10.2-28-కృష్ణ  కుమా రోతపతత  

10.2-275-వ. 
మఱ యు, న్న కవిధ విచ్చతరమణవిితనననభిశోభిత ప్రా సాదయపరిభాగంబులన్్, 
లయల్లత నీలకంఠ కలకంఠ కలవింక శుక కలయప కల్లత తీరంబులన్్, 
మకరంద్ప్ాన్మద్వద ంద ంద ర ఝంకార సంకుల కమల కహాల ర స్ధనసార 
నీహా పూరిత కాసారంబులన్్, ధనతఠ నిరఝర రంజిత సాన్్దశేగిరి 
కుంజపుంజంబులన్్, గృతకశ ైలంబులన్్, గీీడనగృహంబులన్్ం జ లంగి 
న్ంద్న్ంద్న్్ండు విద్రభరాజన్ంద్న్ం ద్గలి్ల కంద్రపక ళీలోలయతఠుండయెయ; 
న్న్ంతరంబా స్ంద్రీలయలయమంబువలన్ుఁ బరద్్యముాండు, చనరుధేష్ఠణ ండు, 
చనరుదేవుండు, స్ధేష్ఠణ ండు, స్చనరువు, చనరుగుపుత ండు, భద్రచనరువు, 
చనరుభద్ర్ ండు, విచనరువు, చనరువు న్నియెడు పద్్గురు తన్యులం బడసె; 
న్ట్లల  సతయభామయ జాంబవతీ ననగాజితీ కాళిందీ మయద ర మ్తరవిందన భద్రలకు 
వ ఱ్వ ఱ పద్్గుర సి భద్రమూరుత  ల ైన్ కుమయరు లుద్యంచ్చ; రవివధంబున్ 
మఱ యున్్. 
10.2-276-చ. 
అనఘ్! పదనఱ్వ ల సతఠలంద్్ జనించ్చరి వ ఱ్వ ఱ న్ం 

ద్న ద్శకంబు తతఠసత వితనన్ము గాంచ్చ రన క సూన్్ల 

న ానయుఁగ నిట్లల  పిలలచఱె కీనిన్ క ైవడుిఁ బుతత  ేప్ౌతత  ేవ 



 

 

రధనమున్ నొపెపుఁ గృష్ఠణ ుఁడు ముద్ంబున్ుఁ దనమరతంపర ై భువిన్. 
10.2-277-తే. 
అట్లల  యద్్ వృషిణ  భోజాంధకాద  వివిధ 

ననమధయేయంతరముల న న్ాంగ న్ూట్ 

యొకకట్ ై చనల వరిధల ల  న్కుకలంబు 
న్ృపకుమయరులుఁ జద వించ్ న రుప గలుగు. 
10.2-278-తే. 
గురుజన్ంబులు విన్్ మూుఁడుకోట్లమీుఁద్ 

న న్్బదెనిమ్ద వ లపెై న సుఁగ న్ూరువ 
రన్ాుఁ ద్దనులకావల్ల న న్ాుఁద్రమ ె

శూల్లక ైన్న్్ దనమరచూల్లక ైన్? 

10.2-279-వ. 
అంద్్ గోవింద్న్ంద్న్్ండయన్ పరద్్యముాన్కు రుకము కూుఁతఠ వలన్ 
న్నిరుద్్ధ ండు సంభవించ ెన్నిన్ మునివరున్కు భూవరుం డిట్లనియె. 
10.2-280-క. 
“బవరమున్ుఁ గృష్ఠణ చే ము 
న్ావమయన్ము నొంద  రుకము యచ్యతఠ గ లువం 

ద వ రుచ్ుఁ ద్న్ స్త న్రిసం 

భవ న్కు న ట్ిల చెి? న ఱ్ుఁగుఁ బలుకు మునీందనర !” 

10.2-29-ప్రదయుమన వివ హంబు 

10.2-281-సీ. 
ననవుడు శుకయోగి న్రననయకోతతమ! ; 



 

 

నీవు చెపిపన్ యట్ల  న మున్మున్ుఁ 
బదనుయతనక్షుచేుఁ బడిన్ బన్ామున్కుుఁ; 
గన్లుచ్ న్్ండయిు న్న్్జతోడ ి

న యయంబున్న్్ భాగిన యున్ కమచెిన్్; 
గూుఁతఠ న్ంచ్చతపుష్ప కోమలయంగిుఁ 
ద్న్ పూనిక ద్పిపన్ుఁ ద్గ విద్ర భశుండు; 
విన్్ మెఱ ంగింతఠ న్ వివధము దెల్లయుఁ 
10.2-281.1-త.ే 
బరుఁగ రుకువతీ సవయంవరమున్ కొగి 

న్రుగుదెం డని భీష్ుభూవరస్తఠండు 
వరుస రపిపంచె రాజన్యవర కుమయర 

వరుల న్న్్ వారత కలరి యయ హరసి్తఠండు. 
10.2-282-చ. 
వర మణభిూష్ణపరభలవర్ మన్ర్ళ భంగిుఁ బరవుఁ బర 
స్ారతి రథనధ రోహణవిభూతి ద్ల్లరప మనోహర ైక స్ 
సిిరశుభలీల న గ  యద్్సింహకమశోరము రాజకన్యకా 
పరిణయవ ైభవాగత న్ృప్ాలక కోట్ికమ రుకమువీట్ికమన్. 
10.2-283-చ. 
చని పురిుఁజొచ్చి వృషిణకులసతతముుఁ డచిట్ మూుఁగియున్ా య 

మునయజవర ణయన్ంద్న్్ల మయన్ము ద్ూల్ల భయయకులయతఠు ల ై 
చనిఁగ న్న క చండతర సాయకసంపద్ుఁ జూపి రుకము న్ం 

ద్నిఁ గొనివచ్చి వ డక నిజధనమము సొ చెి న్వారయశౌరుయుఁ డెై. 
10.2-284-వ. 



 

 

ఇట్లల  తెచ్చి పరద్్యముాండు హరిన్యన్ం బరిణయంబంద  నిఖిల స్ఖ్ంబు 
లన్్భవింపుచ్ండె; యన్ంతరంబ. 
10.2-285-క. 
ధీరుిఁడు కృతవరుుని స్కు 
మయరుిఁడు వరయించె రుచ్చరమండన్యుత న్ం 

భోరుహముఖి రుకముస్తం 

జారుమతీకన్యుఁ బరకట్సజాన్మయన్యన్. 
10.2-286-తే. 
పరకట్చరితఠండు భీష్ుభూప్ాలస్తఠుఁడు 
మన్ము మోద ంపుఁ ద్న్ కూరిుమన్్మరాల్ల 

రుకులోచన్ న్సమయన్ రుకుకాంతిుఁ 
జ ల్లమ్ న్నిరుద్్ధ న్కుుఁ బంెడిల  సేయు న్పుడు. 
10.2-287-క. 
ప్ొ లుపుగ రతావిభూషో  

జావలుిఁలయ శుభవ ళ న్వివవాహారిము ని 

రుల బహ  వ ైభవ శోభన్ 

కలతవిద్రాభవనీశ కట్కంబున్కున్. 
10.2-288-చ. 
హరయిున్్ రుకముణసీతియు నన బలభద్ర్ ుఁడు శంబరారియు 
న్ారిమద్భరద  సాంబుుఁడున్్ ననద గ రాజకుమయరకోట్ి సిం 

ధ్ర రథవాజి సద్భట్లలతోుఁ జని యంద్్ సమగీవ ైభవా 
చరిత వివాహయుకత ద వసంబులు వ డుకుఁ బుచ్చి యంతట్న్. 
10.2-289-క. 



 

 

ఒకననుఁడు యద్్కుమయరకు 
లకలంక సమగీ వ ైభవాట్ోప మహో  
తఠసకుల ై యుండుఁగుఁ జూప్ో  
పక యెకసెక కమున్ న్వనిప్ాలురు వరుసన్. 
10.2-290-ఉ. 
ఎచ్ిరికం గళింగధరణశీుుఁడు రుకముమొగంబు సూచ్చ నీ 

యొచ్ెిముుఁ దీరుికో నిద య యొపపగువ ళ బలుండు జూద్మం 

ద చ్ి గలండు; గాని ప్ొ లుపెకమకన్న రపరి గాుఁడు; గాన్ నీ 

కమచ్యి న్వశయమున్ జయము నీుఁగుము తొల్లలట్ుఁబడడ  బన్ామున్. 
10.2-291-క. 
అని పురికొల్లపన్ రుకముయుుఁ 
ద్న చేట్ల ద్లంప లేక తనలయంకునితో 
డనయ జూద్మయడుఁ ద విర న్్ 
వనజాసన్్ కృతము గడచ్ వార వవ రిలన్? 

10.2-292-వ. 
అంత. 
10.2-293-క. 
కోరి విద్రుభుఁడు కుట్ిల వి 

హారుండెై పలి్లచె జూద్మయడ జితనరిన్ 

హారని్ సన్్ాతసూరిన్ 

సీరిన్ ర ైవతస్తనరదర చ్చతతవిహారిన్. 

10.2-30-రుకమమ బలర ముల జూదంబు 



 

 

10.2-294-ఆ. 
"పూని మన్ము గొంత పొ్ర ద్్ద వోకకు రామ! 
న తత  మయడ నీవు న రుత  వన్ుఁగ 

వింద్్; మ్పుడు గొంత వ ల యొడిడ  యయడుద్" 

మనిన్ బలుుఁడు "ల సస"యని చెలంగ . 
10.2-295-క. 
మద్ లోని చలము డింపక 

పద్  యరువద  న్ూఱ్ వ య పద వ  ల్లదె ప 

నిాద మని యొడుడ చ్ ననడిరి 
మదమున్ నిద్దఱ్న్్ ద్్రభిమయన్ము పేరిున్. 
10.2-296-ఉ. 
ఆడ న్ యయట్ ల లలన్్ హలయయుధ్ుఁ డయడిన్ రుకము గ లుిడున్ 

దయడ  న్ృప్ాల కోట్ి పరతిోష్ముుఁ జ ంద్ుఁ గళింగభూవిభుం 

"డయడె బలుం"డట్ంచ్ుఁ బరహసో కుత ల న ంతయు రాముుఁ జలకుఁగా 
ననడెన్్ ద్ంతపంకమత వ ల్ల యెై కన్్పట్టుఁగుఁ జాల న్వువచ్న్. 
10.2-297-తే. 
బలుుఁడు కోపించ్చ యొక లక్ష పణము సేస ి

యయడి పరకట్ంబుగా జూద్ మపుడు గ ల ి; 

గ ల్లి న్న్్ రుకము "యద  యేన్్ గ ల్లియుండ 

గ లుపు నీ ద్ని కమకురింప న్లవి యగున ?" 

10.2-298-క. 
అనవుడు హలధరుుఁ డచిట్ి 
జనప్ాలకస్తఠలుఁ జూచ్చ "సతయము పలుకుం" 



 

 

డని యడిగని్ వారలు రు 
కుుని హ తఠల ై పలుక ర రైి మొగమోట్మున్న్. 
10.2-299-ఉ. 
అప్పట్ి యట్ల  యొడిడ  ముసలయయుధ్ుఁ డేపున్ ననడి జూద్ముం 

జొప్పిఁడ గ ల్లి "యా గ లుపు సూడగ ననద యొ వానిదయ  జన్్ల  
తప్పక చెపుపుఁ"డన్ా విద తధవనితో న్శరీరవాణి తన 
నిప్పట్యియట్ రాముుఁడె జయంచె విద్రుభుఁడె యోడె ననవుడున్. 
10.2-300-వ. 
అనిన్ విని సకలజన్ంబులు న్ద్్భతనన్ంద్నిమగా మయన్స్ల ైరి; 
కుట్ిలసవభావులయన్ భూవరులు రుకముం గ ైకొల్లపన్ న్తండు తన్ తొల్లలంట్ి 
పరాభవము ద్లంచ్చ యదె రింద్న్్ా న ఱ్ంగక బలయబల వివ కంబు సయేన రక 
విధ వశాన్్గతఠండెై చలంబున్ బలునిం గని "యపపట్ి యయట్యు న న్ 
గ ల్లియుండ వృథనజలపకలపన్్ండ వయ ‘గ ల్లితి’ న్ని పల కద్; వక్షవిదనయ 
న ైపుణయంబు గల భూపకుమయరులతోుఁ బస్లకాపరు ల తఠత వతఠత ర "యని 
కొీవువన్ న్వువచ్ం బల్లకమన్, న్పపలుకులు సవెులకు ములుకుల కమయీం 
దనుఁకమన్ుఁ గోప్ో దీదపితమయన్స్ండెై పెట్పెట్ం బండుల గొఱకుచ్ం గన్్ాలనిపుప 
లుపపతిలల ం గిన్్కం దయ ుఁకతరొ కమకన్ మహో రగంబు నోజ రోుఁజచ్ 
ద్ండతనడతింబయన్ పుండరీకంబులీల హ ముని మోర యుచ్ుఁ బరచండ 
బాహ ద్ండంబులు సాుఁచ్చ పరిఘ్ం బంద్్కొని పరిపంథ  యెనై్ రుకముని న్తని 
కన్్కూలంబయన్ రాజలోకంబున్్ బడలుపడ న్డిచె; న్యయవసరంబున్. 
10.2-301-క. 
మునయ ద్ంతపంకమత వ ల్లగాుఁ 
ద్నయ న్వివన్ యకకళింగుుఁ ద్ల వట్ిట  రయం 



 

 

బునిఁ బడుఁద గిచ్చ వద్న్ మే 
పునిఁ బెడచే వ రసి ద్ంతములు వ స డుల్లచెన్. 
10.2-302-క. 
అంతం బో వక రుకముని 

ద్ంతంబులు మున్్ా డుల్లచ్చ తన్్ వగల్లంప 

న్ాంతకుపురి క గ న్్ వాుఁ 
డెంతయు భయ మంద  రాజ ల లల ం గలుఁగన్. 
10.2-303-వ. 
అట్లల చేసి యయయయద్వసంిహం బసహయవికమీంబున్ం జ లంగ  న్ంత. 
10.2-304-క. 
భూవర! పదనుక్షుుఁడు ద్న్ 

బావ హతఠం డగుట్ గనియుుఁ బలుకక యుండనె్ 

భావమున్ రుకముణీ బల 

దేవ ల క  మన్ుఁగ న గు్  దఱే్నొ? యన్్చ్న్. 
10.2-305-వ. 
అంత నన విద్రాభన్గరంబు నిర్మ్ంచ్చ. 
10.2-306-క. 
పరమయన్్రాగరస సం 

భరితనంతఃకరణు లగుచ్ుఁ బాట్ించ్చ వధూ 

వరులన్్ రథమం ద డి హల 

ధర హరి రుకముణులుఁ గొల్లి తగ యద్్వీరుల . 
10.2-307-ఉ. 
మంగళతూరయఘోష్ము లమంద్గతిం జ లుఁగంగ మతత  మయ 



 

 

తంగ తఠరంగ సద్భట్ కద్ంబముతోుఁ జని కాంచ్చ రంత నన 
రంగ లవంగ లుంగ విచరన్ుద్భృంగ స్రంగననద్ స 

తసంగ తరంగిణీకల్లత సంతతనిరుల నన కుశసిల్లన్. 
10.2-308-వ. 
ఇట్లల  పురోపవనోపకంఠంబున్కుం జని. 
10.2-309-క. 
అందయ వసించ్చరి న్ంద త 

చందన్ మందనర కుంద్ చంద్ర లసనను 
కందముల నీడ హృద్యయ 
న్ందము సంధ లల  న్ంద్న్ంద్న్ముఖ్్యల . 
10.2-310-వ. 
తద్న్ంతరంబ పురపరవ శంబు సేస"ిరని చపెిప శుకయోగీంద్ర్ ండు 
పరీకి్షన్ార ంద్ర్ న్ కమట్లనియె. 

10.2-31-బాణున కీశవర ప్రస ద లబ్ధధ  

10.2-311-తే. 
అన్ఘ్! బల్లన్ంద్న్్లు న్ూరువ రంద్్లోన్ 

న్గీజాతఠండు బాణుుఁ డతఠయగీమూరిత 
చ్చర యశోహారి విహ తపూజిత పురార ి

యహ త తిమ్రోష్ణకరుుఁడు సహసరకరుుఁడు. 
10.2-312-క. 
బాణుిఁడు వికీమజిత గీ 

రావణుిఁడు సని కాంచె భకమత వశుుఁ డెై సగణ 



 

 

సాి ణున్ నిరదళి తనసమ 

బాణుం దనండవధ్రణీు భకతతనర ణున్. 
10.2-313-క. 
కని యన్్రాగ వికాసము 
ద్న మన్మున్ుఁ గడలుకొన్ుఁగ ధరుఁ జాుఁగలి్ల వం 

ద్న మయచరించ్చ మోద్ము 
ద్నరుఁగుఁ దనండవము సలుపు తఱ  న్యయభవున్. 
10.2-314-ఉ. 
సంచ్చత భూరిబాహ బలసంపద్ పెంపున్ ననరజంబు వా 
యంచ్చ యన కభంగుల న్్మేశుుఁ ద రలోకశరణుయ ననతు మ ె

చ్చించ్చ పరమోద యెై నిజవశ్రకృత నిశిల్లతనంతరంగుుఁ గా 
వించ్చ తదనన్ననంబురుహ వీక్షణుుఁడెై తగ మొర కమక యట్లన్్న్. 
10.2-315-ఉ. 
"శంకర! భకతమయన్సవశంకర! ద్్ష్టమదనస్ర ంద్ర నన 
శంకర! ప్ాండునీలరుచ్చశంకరవరణ నిజాంగ! భోగి రా 
ట్కంకణ! ప్ారవతీహృద్యక రైవ క ైరవమ్తర! యోగహిృ 
తపంకజ పంకజాపత ! నిజతనండవఖ్ లన్! భకతప్ాలనన! " 

10.2-316-వ. 
అని విన్్తించ్చ. 
10.2-317-ఉ. 
"దేవ! మదయీ వాంఛతము తటే్పడనిాట్ల విన్ావించెద్న్ 

నీవ న్్ న్ద రన్ంద్న్యు న మ్ుని నన పురి కోట్వాకమట్ం 

గావల్లయుండి న్న్్ాుఁ గృపుఁ గావుము భకతఫలపరదనత! యో 



 

 

భావభవారి! నీ చరణపద్ుము ల పుపడు ననశయీంచెద్న్. " 

10.2-318-వ. 
అని యభయరిించ్చన్ం బరసన్్ాండెై భకతవతసలుం డగు పురాంతకుండు 
గౌరీసమేతఠండెై తనరకాంతక గజాన్ననద  భూతగణంబుల తోడ బాణనివాసం 
బగు శోణపురంబు వాకమట్ం గాుఁపుండెుఁ; బద్ంపడి యొకకననుఁడ 
బుల్లన్ంద్న్్ండు. 
10.2-319-తే. 
ద్రపమున్ుఁ బ ంగి రుచ్చర మయరాత ండ దీపత  
మండలముతోడ మయరపడు మహ తశోణ 

మణికమరీట్ము తిరపురసంహరుని ప్ాద్ 

వన్జములు సో ుఁక మొర కమక యట్లని న్్తించె. 
10.2-320-సీ. 
"దేవ! జగననాథ! దవే ంద్రవంద త! ; 
వితతచనరితర! సంతత పవితర! 
హాలయహలయహార! యహ రాజక యూర! ; 
బాలేంద్్భూష్! సద్భకతపో్ ష్! 
సరవలోకాతీత! సద్్్ ణసంఘ్యత! ; 
ప్ారవతీహృద్యేశ! భవవిననశ! 
రజతనచలసాి న్! గజచరుపరిధనన్! ; 
స్రవ ైరివిధవసత ! శూలహన్త ! 
10.2-320.1-త.ే 
లోకననయక! సద్భకతలోకవరద్! 
స్రుచ్చరాకార! మునిజన్స్త తవిహార! 



 

 

భకతజన్మంద రాంగణప్ారజిాత! 
నిన్్ా న వవుఁడు న్్తిసయే న రుి న్భవ!" 

10.2-321-వ. 
అని స్త తియంచ్చ. 
10.2-322-మ. 
"అనిలో న్న్్ా న ద రిి బాహ బలశౌరయసూారితుఁ బో రాడుఁ జా 
ల్లన వీరుం డ కుఁ డెైన్ుఁ బందెమున్కున్ లేుఁడయెయ భూమండల్ల 

న్ానయంబున్ భవద్గీద్తతకరసాహసరంబు కండూతి వా 
యునయప్ాయంబున్్లేద్ యాభరము న ట్ోల రుత న్్ామయననయకా! 
10.2-323-సీ. 
హ ంకార కంకణ క ీంకార శింజినీ; 

ట్ంకార నిరో్ ష్సంకులంబు 
చండ దయరదండ భాసవన్ుండలయగీ పర; 
కాండ ఖ్ండిత రాజమండలంబు 
శూలయహతక్షతోదేవల కీలయల క; 

లోల ల క ళీ సమయలోకన్ంబు 
శుంభ ద్్న్ుద్ కుంభి కుంభసిలధవంస; 

సంభూత శౌరయ విజృంభణంబు 
10.2-323.1-త.ే 
గలుగు న్్దనద మ భీమ సంగాీ మ క ళి 

ఘ్న్ పరాకీమ వికీమకీమము గాుఁగ 

జరపలేన్ట్ిట  కరములు కరము ద్్ఃఖ్ 

కరము లగుుఁ గాక సంతోష్కరము లగున ? 



 

 

10.2-324-ఉ. 
కాన మదయీ చండభుజగరవ పరాకీమ క ళికమన్ సముం 

డీ నిఖిలయవనిం గలుఁడె యంద్్కళాధర! నీవు ద్కకుఁగా;" 

నన నిట్లయంబకుండు ద్న్్జాధ పు మయట్కుుఁ జాల రోసి లో 
న్ూనిన్ రోష్వారిధ గడ లొతత ుఁ గ నిట్లని పల క భూవరా! 
10.2-325-క. 
"వినయ మూఢహృద్య! నీ క  
తన మెపుప డకారణంబ ధనరుణిపెైుఁ గూ 

లునయ న్పుడ నీ భుజావల్ల 

ద్్నియుఁగ నన యంత వానితో న్ని గలు్ న్. " 

10.2-326-వ. 
అని పల్లకమన్ న్ట్లల  సంప్రా పతమనోరథ్ండెై నిజభుజవిననశకారయ ధ్రణీుం డగు 
బాణుండు సంతఠషాట ంతరంగుం డగుచ్ నిజనివాసంబు న్కుం జని, తన్ 
ప్రా ణవలలభల యులల ంబులు పలలవింపుఁ జ యుచ్ నిజధవజనిప్ాతంబు 
నిరీకి్షంచ్చ్ండ,ె తద్న్ంతరంబ. 

10.2-32-ఉష్ కను స్వప్నంబు 

10.2-327-సీ. 
ఆ దనన్వ శవరు న్న్్ుఁగుుఁ గుమయరి యు; 
షాకన్య విమలసౌజన్యధన్య 
రూపవిభరమ కళారుచ్చర కోమలదహే; 

యతన్్ ననఱవబాణ మన్ుఁగుఁ బరుఁగు 
స్ంద్రీరతాంబు నింద్్నిభాన్న్; 



 

 

యల్లనీలవ ణి పదనుయతనకి్ష 

యొకననుఁడు రుచ్చరసౌధయపరివ ద కా; 
సిలమున్ మృద్్శయయ న లమ్ుఁ గూరిక 

10.2-327.1-త.ే 
మున్్ా ద్న్ చౌల న న్ాుఁడు విన్ా యతుఁడుుఁ 
గన్్ాలయరంగుఁ దనుఁ బ డగన్ా యతుఁడుుఁ 
గాని యసమయన్రూపర ఖ్యవిలయస 

కల్లతఠ న్నిరుద్్ధ  న్రిుల్లుఁ గవిసిన్ట్లలు. 
10.2-328-చ. 
కలగని యంత మేలుకని కన్్ాల బాష్పకణంబు లొలకుఁగాుఁ 
గలవల ుఁ గాక నిశియముగాుఁ గమనీయ విలయస విభరమయ 
కలత తదయీరూపము ముఖ్ంబున్ వ రల్లన్ యట్ల  దయ ుఁచ్చన్ం 

గళవళ మంద్్చ్న్ బ్ధగయిుఁ గౌుఁగిట్చిే బయ లపపళించ్చ్న్ 

10.2-329-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-330-చ. 
సరసమృద్ూకుత లుం గుస్మసాయకక ళియు శాట్కిా కచన 
కరష్ణముల  న్ఖ్కమయీలుుఁ గమరకపో్ ల లలయట్ మఖే్లయ 
కర కుచ బాహ మూలములుుఁ గ కైొని యుండుట్ లయద గాుఁ ద్లో 
ద్రి మద  గాఢమెై తగిల  ద్రపకుుఁ డచ్ిన్నొతితన్ట్లయెై. 
10.2-331-సీ. 
కల్లకమచేష్టలు భావగరభంబు ల ైన్న్్; 
బ్ధరయుమీుఁద  కూరమి్ బయలుపఱ్పుఁ 



 

 

బ్ధద్పిద్న ై లజా మద ుఁ బద్ నిచ్చిన్ుఁ; 
జ ల్లమనే్ుఁ బులకలు చెకుక లొతత  
మద్ననగిా సంతపత  మయన్స యగుట్కు; 
గురుకుచహారవలలరులు గంద్ుఁ 
జితతంబు ననయకాయతతమెై యుంట్కు; 
మఱ్మయట్ లయడంగ మఱపు గద్్ర 

10.2-331.1-త.ే 
న్తివ మన్మున్ సిగు్  మోహంబు భయముుఁ 
బ డమ న్్న్్మంచ్ న తతమ్ుుఁ బ ద్్వు మయడికుఁ 
బరథమచ్చంతనభరంబున్ుఁ బద్ున్యన్ 

కోరి తలచీర వాట్ింప న రద్యెయ. 
10.2-332-వ. 
ఇట్లల  విరహవ ద్నన ద్ూయమయన్ మయన్సయెై యుండె; న్ంత న చెిలులు 
డనయం జన్్దెంచ్చన్ం ద్న్ మన్ంబున్ం బ డము మనోజవికారంబు 
మఱ్వ ట్లట చ్ న్పుపడు. 
10.2-333-చ. 
ప్ొ రిిఁబ రిుఁ బుచ్ి న్ూరుపగమ్ుఁ బుకమకట్న్్ంచ్చ కుచనగీసీమపెై 
బెరసిన్ సన్ా లేుఁజ మట్బ్ధంద్్వు లొయయన్ ననరుిుఁ గన్్ాలం 

ద రిఁగ డు బాష్పపూరములు ద ంగల్లఱెపపల ననని చ్కకలం 

ద్రుణులు రండు చూతమని తన మొగ మెతఠత న్్ గూఢరాగ యె.ై 
10.2-334-వ. 
ఇవివధంబున్ం జరయించ్చ్ండె న్ట్ిటయెడ. 
10.2-335-తే. 



 

 

అంతకంతకు సంతనప మతిశయంచ్చ 

వలుుఁద్ చన్్ాలు గనీాట్ి వఱద్ుఁ ద్డయిుఁ 
జ లులదెసుఁ జూడుఁ జాల లజాించ్చ మొగము 
వాంచ్చ పలుకక యుండె న్ వవన్రుహాకి్ష. 
10.2-336-వ. 
అంత. 
10.2-337-తే. 
బల్లతన్ూభవుమంతిర కుంభాండుతన్య 

తన్ బహ ఃప్రా ణ మ్ద  యన్ుఁ ద్న్రున్ట్ిట 
కామ్నీ మణి ముఖ్పద్ుకాంతి విజిత 

శిశిరకర చనరు రుచ్చర ఖ్ చ్చతరర ఖ్. 
10.2-338-వ. 
కద యవచ్చి య బాుల న్్పలక్షించ్చ. 
10.2-339-తే. 
భామ్నీమణి! సొ బగుని బయల వ ద్కు 
విధమున్న్్ ననతు విభుుఁ బాసి విహవల్లంచ్ 
వగన్్ జ తికమ లోన ైన్వానిుఁ బాస ి

భరా ంతిుఁ బ ంద న్ భావంబు పరకట్మయెయ. 
10.2-340-తే. 
వనిత! నన కన్ా న న్ర ైన్ వారు నీకుుఁ 
గలుగ న రుత ర ? నీ కోరికుఁ దెల్లయుఁ జ పప 
కున్ా మీయన్ాతో డన్ాుఁ గన్్ాుఁగవన్్ 
న్లరు న్్న్్సిగు్ తో న్గ వామతింప. 



 

 

10.2-341-వ. 
ఇవివధంబున్ుఁ జితరర ఖ్ం గన్్ంగొని యట్లనియె. 
10.2-342-చ. 
“చెల కలలోన్ నొకక సరసీరుహన తఠర ుఁడు రతాహార కుం 

డల కట్కాంగుళీయక రణన్ుణని్ూపురభూష్ణుండు ని 

రుల కన్కాంబరుండు స్కుమయరతన్్ండు వినీలదేహ ుఁ డు 
జావలరుచ్చ న్ూతన్పరసవసాయకుుఁ డున్ాతవక్షుుఁ డెంతయున్. 
10.2-343-చ. 
న్నయ బ్ధగయియరుఁ గౌుఁగిట్ మన్ం బలరారుఁగుఁ జ రిి మోద్ముం 

ద్నయకుఁగ న్ంచ్చతనధరస్ధనరస మ్చ్చి మనోజక ళికమం 

బనయపడుఁ జ సి మంజమృద్్భాష్లుఁ దేల్లచ్చ యంతలోన్న  
చనియెన్్ ద్్ఃఖ్వారిధుఁ బలెుచన్ న్న్్ుఁ దయరచ్చ సరోరుహాన్నన!” 
10.2-344-వ. 
అన్్చ్ న్ముతతకాశిని చ్చతతంబు చ్చతతజాయతతంబయ తతతరంబున్ విరహాన్లం 
బుతతలపెట్టుఁ గనీారుమునీారుగా వగచ్చ్ విన్ాన ైన్ వద్ననరవింద్ంబు వాంచ్చ 
యూరకున్ాుఁ జితరర ఖ్ ద్న్ మన్ంబున్ న్ యయంతి సంతనపంబు చ్చంతించ్చ 
యట్లనియె. 
10.2-345-చ. 
సరసిజన తర! యేట్ికమ విచనరము? నన కుశలతవ మరేపడన్ 

న్ర స్ర యక్ష కమంపురుష్ ననగ న్భశిర సది్ధ  సాధయ కమ 
న్ారవర ముఖ్్యలం బట్మున్న్ ల్లఖియంచ్చన్ుఁ జూచ్చ నీ మనో 
హరుిఁ గని వీడె ప్ొ మునిన్ న్పుపడె వానిని నీకుుఁ దెచెిద్న్. 

10.2-33-చ్చతరరఖే ప్టంబున చ్ూప్ ట 



 

 

10.2-346-వ. 
అని యొడంబఱ చ్చ మ్లమ్లని మంచ్తోడం బురుడించ్ ధళధళ మన్్ 
మెఱ్ంగులు ద్్ఱంగల్లగొన్్ పట్ంబు ననవట్ంబు సేసి, వజరంబున్ మదే ంచ్చ, 

పంచవనిాయలు వ ఱ్వ ఱ కన్క రజత ప్ాతరంబుల నించ్చ క లం ద్ూల్లక ధరించ్చ 
యొకక విజన్సిలంబున్కుం జని ములోల కంబులం బరరు గల్లగి వయో రూప 
సంపన్్ాల ైన్ పురుష్ముఖ్్యల న్న్వయ గోతర ననమధయేంబులతోడ వరా సి, 
యయయతంబయన్ యపపట్ంబు ద్న్ ముంద్ట్ుఁ దెచ్చి పెట్ిట , “యపపట్ంబున్ం 
ద్గులని వారు లేరు; వారిం జ పెపద్, సావధనన్ంబుగ ననకరిణంపు” మని 
యట్లనియె. 
10.2-347-సీ. 
"కమనీయ సంగీత కల్లత కోవిద్్లు కమం; 

పురుష్ గంధరవ కమన్ారులు వీర  
సతత యౌవన్ యద్ృచనఛవిహారులు సిద్ధ ; 
సాధయ చనరణ న్భశిరులు వీర  
పరవిమల సౌఖ్య సంపదెైవభవులు స్ధన; 
శన్ మరు ద్యక్ష రాక్షస్లు వీర  
నిరుపమ రుచ్చ కళానివత కామరూపుల ై; 
ప్ొ గడ ంద్్న్ట్ిట  పన్ాగులు వీర  
10.2-347.1-త.ే 
చూడు"మని న రుపుఁ దీపంిపుఁ జూపుట్యున్్ుఁ 
జితతము నిజమనోరథసిద ధ  వడయుఁ 
జాలకుండని్ మధయమ క్షాుతలయధ  
పతఠలుఁ జూపుచ్ వచెి న్ పపద్ున్యన్. 



 

 

10.2-348-ఉ. 
"మయళవ కొంకణ ద్రవిడ మతసు పుళింద్ కళింగ భోజ న  
ప్ాళ విదహే ప్ాండయ కురు బరుర సింధ్ యుగంధ రాంధర బం 

గాళ కరూశ ట్ేంకణ తిరగరత స్ధేష్ణ  మరాట్ లయట్ ప్ాం 

చనల నిషాద్ ఘ్ూరారక సాళవ మహీశులు వీర  కోమలీ! 
10.2-349-ఉ. 
సింధయరవ ైరివికమీుుఁడు శ్రతమయూఖ్ మరాళికా పయ 

సిసంధయపట్ీర నిరులవిశరష్ యశోవిభవుండు శౌరయ ద్ 

రాపంధ రిపుకి్షతీశ నికరాంధతమః పట్లయరుకుఁ డీ జరా 
సంధయనిుఁ జూడు మయగధ్ని సద్ుృహద్శవస్తఠం గృశోద్రీ! 
10.2-350-మ. 
సకలోరవీతలననథ సన్్ాతఠుఁడు శశవద్ూభరి బాహాబలయ 
ధ కుిఁడుగాీ హవకోవిద్్ండు తిరజగద వఖ్యయతచనరితరకుం 

డకలంకోజావల ద వయభూష్ఠుఁడు విద్రాభధీశవరుండెైన్ భీ 

ష్ుక భూప్ాలకుమయరుుఁ జూడు మ్తనిన్ మతతద వర ఫాలకా! 
10.2-351-ఉ. 
సంగరరంగ నిరదళిత చండవిరోధ  వరూధ నీశ మయ 
తంగ తఠరంగ సద్భట్ రథపరకర ైక భుజావిజృంభణన 
భంగ పరాకీమపరకట్ భవయయశోమహనీయమూరిత కా 
ళింగుిఁడు వీుఁడె చూడు తరళీకృత చనరుకురంగలోచనన! 
10.2-352-మ. 
స్గుణనంభోనిధ  ఫాలలోచన్్ న్్మశేుననాతు మెపిపంచ్చ శ 

కమత గరిష్ు ంబగు శూలముం బడసె న్కీ్షణపరతనపో్ న్ాతిన్ 



 

 

జగతిన్ మ్కమకల్ల మటే్ివీరుుఁడు రణోతనసహ ండు భూప్ౌతఠత ి ుఁ డ ీ

భగద్తఠత ం గన్్ుఁగొంట్ ! పంకజముఖీ! ప్రా గోా ుతిషాధశీవరున్. 
10.2-353-మ. 
వికచనంభోరుహపతరన తఠర ుఁ డగు గోవింద్్ండు దనుఁ బూన్్ న్ం 

ద్క చకాీ బా గదనద  చ్చహాములచేతన్ వాస్దవేాఖ్య న్్ 
తఠసకుిఁడెై యెపుపడుమచిరించ్ మద ుఁగృష్ఠణ ండన్ాన మేట్ి ప్ౌం 

డరకుిఁ గాశ్రశసఖ్్ం గన్్ంగొన్్ము వ డకం జంద్రబ్ధంబాన్నన! 
10.2-354-మ. 
ద వజ శుశీూష్యు సూన్ృతవరతము న్్ద్వృతితన్ భుజాగరవమున్ 

విజయయట్ోపముుఁ జాప న ైపుణయిు ధీవిసూారితయుం గలు్  నీ 

రజనీననథకులపరదీపకులుఁ బాఱం జూడు పదనుక్షి! ధ 

రుజ భీమయరుా న్ మయద రన్ంద్న్్ల సంగాీ మెైకప్ారీణులన్. 
10.2-355-మ. 
బలమ్న్ సరవన్ృప్ాలురన్ాద మ్ కపపంబుల  ద్గం గొంచ్ న్్ 
జావల తజేో విభవాతిర కమున్ భాసవతీకరిత శోభిలల ుఁగాుఁ 
బ లుప్ొ ంద్ం ద్న్్ రాజరా జన్ మహా భూరిపరతనపంబులుం 

గల ద్్రోయధన్్ుఁ జూడు సో ద్రయుతఠం గంజాతపతేత కే్షణన! " 

10.2-356-వ. 
అని యట్లల  సకలదేశాధీశవరులగు రాజవరుల న లల ుఁ జూపుచ్ 
యద్్వంశసంభవుల ైన్ శూరసనే్ వస్దేవోద్ధవాద్్లం జూపి మఱ యున్్. 
10.2-357-ఉ. 
"శారద్ నీరదనబా ఘ్న్సార స్ధనకర కాశ చంద రకా 
సార పట్ీరవరుణ  యద్్సతతము న్్తతమననయకుం బరమ 



 

 

తనత రి న్ృప్ాల కాన్న్ హ తనశన్మూరితుఁ బరలంబదెైతయ సం 

హారునిుఁ గామప్ాలుని హలయయుధ్ుఁ జూడుము దెైతయన్ంద్నన! 
10.2-358-సీ. 
కమనీయశుభగాతఠర ుఁ గంజాతద్ళన తఠర ; 
వస్ధనకళతఠర ుఁ బావన్చరితఠర  
సతయసంకలుప నిశాచరోగీవికలుప; 
న్తపన్ాగాకలుప ననగతలుపుఁ 
గౌస్త భమణిభూష్ఠ గంభీరమృద్్భాష్ఠ; 
శిీతజన్ప్ో ష్ఠ న్ంచ్చతవిశరష్ఠ 
నీలనీరద్కాయు నిరిాతదెైతేయు; 
ధృతపీతకౌశరయు న్తవిధేయు 
10.2-358.1-త.ే 
న్ఘ్మహాగద్వ ైద్్య వ దనంతవ ద్్య 
ద వయమునిసన్్ాతనమోద్్ుఁ దీరిప్ాద్్ 
జిష్ఠణ  వర సద్్్ ణనలంకరిష్ఠణ ుఁ గృష్ఠణ ుఁ 
జూడు దెైతయేకులబాల! స్భగ లీల! 
10.2-359-చ. 
స్ార ద్ళి శింజినీ రవ విభూషితపుష్పధన్్రివముకత భా 
సవర న్వచూత కోరక నిశాత శిలీముఖ్ ప్ాతభీత పం 

కరుహభవాద  చేతన్ నికాయు మనోజనిజాంశు రుకముణ ీ

వరస్తఠ రాజకీరపరవిారుని మయరునిుఁ జూడు కోమలీ! " 

10.2-360-వ. 
ఇవివధంబున్ం జూపిన్. 



 

 

10.2-361-మ. 
వనితనరతాము కృష్ణన్ంద్న్్ని భావప్రౌ ఢిుఁ దనుఁ జూచ్చ గీ 

ద్దనిఁ ద్న్ారిి వరించ్చ చన్ా స్గుణోతత ంసంబ కా ననతులో 
న్నయమయనించ్చ యన్ంతరంబ యనిరుదనధ ఖ్్యన్ సరోజాక్షు న్ూ 

తన చేతోభవమూరితుఁ జూచ్చ మద  సంతనపించ్చ్నిాట్లన్్న్. 
10.2-362-ఉ. 
"ఇంత మదయీ మయన్ధన్మెలల  హరించ్చన్ ముర చ్ి నిముెయం 

బంత మలెరప వరా సి పట్భాగనిరూపితఠుఁ జ సని్ట్ిట  నీ 

యంతట్ి పుణయమూరితుఁ గొనియయడుఁగ న రుత న ? నీ చరితరముల  
వింతల  ననకు? నీ మహ త వీరుకులంబు బలంబుుఁ జ పుపమయ! " 

10.2-363-చ. 
అనవుడుుఁ జితరర ఖ్ జలజాకి్షకమ నిట్లన్్ "నీ కుమయరకుం 

డనఘ్ుుఁడు యయద్వాన్వయ స్ధనంబుధ  పూరణస్ధనకరుండుననుఁ 
ద్నరిన్ కృష్ణప్ౌతత కేుుఁ డుదనరచరితఠర ుఁడు భూరసిింహ సం 

హనన్్ుఁ డరాతి సెైన్య తిమ్రారుకుఁడు, పే రనిరుద్్ధ ుఁ డంగనన! " 

10.2-34-చ్చతరరఖే అనిరుదయధ ని ద్ెచ్యిట 

10.2-364-వ. 
అని చెపిప “యే న్తితవరతిగతిం జని యకుకమయరరతాంబుుఁ ద డ కనివచ్ి 
న్ంతకు సంతనపింపకుండు” మని యయ క్షణంబ వియద్్మన్ంబున్ం జని 
ముంద్ట్. 
10.2-365-క. 
సరసిజముఖి గన్్ుఁగొన  శుభ 



 

 

భరిత విలోకన్ విధూత భవ వ ద్న్ముం 

బరసాధన్మున్్ స్కృత 

స్ారణనప్ాద్న్ముుఁ గృష్ఠణ  పుట్భరద్న్మున్. 
10.2-366-వ. 
కని డనయం జని తదయీ స్ష్మయవిశరష్ంబులకుం బరితోష్ంబు నొంద్్చ్ం 
గామ్నీచరణ రణితమణని్ూపుర ఝణంఝణధవనిత మణిగోపురంబున్్, న్తి 
విభవ విజితగోపురంబున్్న్గు దనవరకాపురంబు నిశాసమయంబున్ం 
బరచఛన్ావ ష్ంబున్ం జొచ్చి కన్కకుంభకల్లతసౌధనగీంబున్ 
మణిదీపనిచయంబు పరకాశింపుఁ జంద్ర కాంత శిలయభవన్ంబున్ స్ధనధనమ 
రుచ్చరరుచ్చ నిచయంబు న్పహసించ్ హంసతూల్లకాతలపంబున్ నిజాంగనన 
రతిశమీంబున్ నిదనర సకుత ండెై యున్ా యనిరుద్్ధ ం జ రి తన్ యోగవిదనయ 
మహతత ్వంబున్ న్తని న తఠత కొని మనోవ గంబున్ శోణపురంబున్కుం జని 
బాణనస్రన్ంద్న్యగు న్్షాస్ంద్రి తలపంబున్ం ద్్నిచ్చ యట్లనియె. 
10.2-367-క. 
"వనజాక్షి! చూడు నీ విభు 
న్నిమ్ష్న్గధీరు శూరు న్భిన్వమయరున్ 

వనధ  గభీరు న్్దనరుని 

న్నిరుద్ధకుమయరు విద్ళితనహ తవీరున్. " 

10.2-368-క. 
అనిన్ న్్షాసతి ద్న్ మన్ 

మున న్న్్రాగిల్లల మేన్ుఁ బులకాంకురముల  
మొనయుఁగ ననన్ందనశీులు 
గనయిఁగవ జడి గురయి ముఖ్వికాస మెలరపన్. 



 

 

10.2-369-వ. 
ఇట్లల  మన్ంబున్ న్్తసహ ంచ్చ చ్చతరర ఖ్ం గన్్ంగొని యయయంతి యట్లనియె. 
10.2-370-సీ. 
"అతివ! నీ సాంగతయ మన్్ భాన్్రుచ్చ ననకుుఁ; 
గలుగుట్ుఁ గామయంధకార మడుఁగ ుఁ 
ద్రలయకి్ష! నీ సఖితవం బన్్ ననవచేుఁ; 
గడిుఁద  వియోగాబ్ధధ ుఁ గడవుఁ గంట్ ి

న్బల! నీ యన్్బంధ మన్్ స్ధనవృషిటచే; 
న్ంగజ సంతనప మయరపుఁ గంట్ి 
వనిత! నీ చలె్లతన్ం బన్్ రసాంజన్ముచే; 
నన మనోహర నిధనన్ంబుుఁ గంట్ిుఁ 
10.2-370.1-త.ే 
గలలుఁ దయ ుఁచ్చన్ రూపు గీకకన్ ల్లఖించ్ 
వారు నౌ న్న్ాుఁ దయడెతచ్ి వారు గలర ? 

నీట్ిలో జాడుఁ బుట్ిటంచ్ న రుప నీక 

కాక గలు్ న  మూుఁడు లోకములయంద్్? " 

10.2-371-వ. 
అని విన్్తించ్చ చ్చతరర ఖ్న్్ నిజమంద రమున్కుుఁబో వం బనిచ్చన్ం జనియె; 
న్న్ంతరంబ వింతజన్్లక వవరికమంబరవ శింపరాని యంతఃపుర సౌధనంతరంబున్ 
న్నిరుద్్ధ ండు మలేకని యయయంతిం గన్్ంగొని, యపుపడు. 
10.2-372-క. 
స్రుచ్చర మృద్్తలపంబున్ుఁ 
బరిరంభణ సరసవచన్ భావకళా చన 



 

 

తఠరి మెఱయ రాకుమయరుుఁడు 
తరుణీమణిుఁ బ ందె మద్న్తంతరజఞ ండెై. 
10.2-373-వ. 
ఇవివధంబున్ న్తిమనోహర విభవాభిరామంబులగు ద వాయంబరాభరణ 
మలయయన్్లేపన్ంబులన్్, గరూపర తనంబూలంబులన్్, 
వివిధనన్ాప్ాన్ంబులన్్, స్రుచ్చర మణిదపీ నీరాజన్ంబులన్్, 
స్గంధబంధ్రాగరుధూపంబులన్్, ననట్ప్ాట్ల వీణనవినోద్ంబులన్్, 
బరితఠషిటం బ ంద  కననయకుమయరకు లయన్ంద్ సాగరాంత రిామగామయన్స్ల ై 
యుద్యయసతమయ నిరూపణంబుసయేన రక, ప్రా ణంబు లొకకట్యిెైన్ 
తలంపులం గద సి యషోట పభోగంబుల స్ఖియంచ్చ్ండి; రంత. 
10.2-374-క. 
ఆలోన్న్ న్తిచ్చర మగు 
కాలము స్ఖ్లీల జరుగుఁగా వరుస న్్షా 
బాలాలలయమ కొయయన్ుఁ 
జూ లేరపడి గరభ మొద్వ  స్రుచ్చరభంగిన్. 
10.2-375-క. 
ఆ చ్చన ా లంగజాలలు 
సూచ్చ భయయకులత నొంద  సర్ కుకచ్ుఁ ద్మలో 
నో చ్ెలల ! యెట్లట లో? యా 
రా చ్ూల్లకముఁ జూలు నిల్లచరెా! యబభంగిన్ 

10.2-376-క. 
అని గుజగుజ వోవుచ్ ని 

పపని ద్పపక ద్న్్జలోక ప్ాలునితోడన్ 



 

 

వినిపింపవలయు న్ని వ  
చని బాణునిుఁ జ రి మొర కమక సద వన్యమున్న్. 
10.2-377-క. 
“మంతన్మున్ దేవర! క 

ననయంతఃపుర మేము గాచ్చ యరయుచ్ న్్ండన్ 

వింతజన్ములకుుఁ జొరుఁగ ద్్ 
రంతము విన్్ ప్ో తఠట్ీుఁగక నై్ స్రారీ! 
10.2-378-తే. 
ఇట్ిటచ ుోఁ గావలున్ా మే మెవవరమున్్ 
న మ్ కన్్మయయయో కాని యెఱ్ుఁగ మధ ప! 
నీ కుమయరిక గరభంబు నివవట్లిల  
యున్ా” ద్న్ాన్్ విని రోష్యుకుత ుఁ డగుచ్. 
10.2-379-వ. 
అట్ిటయెడ దనన్వ ంద్ర్ ండు రోష్భీష్ణనకారుండెై, కట్ము లద్ర, 

బ మలుముడివడం, గన్్ంగవల న్న్లకణంబు లుపపతిలల , సట్లు వ ఱ కమన్ం 
జట్లలగతి న గయు సింగంబు విధంబున్ లంఘ్ ంచ్చ్, భీకర కరవాలంబు 
గ లందనల్లి సముద్దండగతిం గననయసౌధనంతరంబున్కుం జని. 

10.2-35-అనిరుదయధ ని న్ఘగప శ బదధంబు 

10.2-380-సీ. 
కనియె శుభోపతేఠుఁ గంద్రపసంజాతఠ; 
మయనితదహే  ననజాన్్బాహ  

మకరకుండలకరుణ , మహ తపరభాపూరుణ ుఁ; 



 

 

జిరయశోలయల స్ుఁ గౌశరయవాస్ుఁ 
గసూత రికాల్లపుత  ఘ్న్కాంతికుముదనపుత ; 
హారశోభితవక్షు న్ంబుజాక్షు 

యద్్వంశతిలకు మతనత ల్లనీలయలకు; 
న్వపుష్పచనపుుఁ బూరణపరతనపు 
10.2-380.1-త.ే 
న్భిన్వాకారు న్క్షవిదనయవిహారు 
మహ తగుణవృద్్ధ  మన్ుథమంతరసది్్ధ ుఁ 
గల్లతపరశిుద్్ధ  న్ఖిలలోకపరసిద్్ధ ుఁ 
జతఠరు న్నిరుద్్ధ  న్ంగననజన్నిరుద్్ధ . 
10.2-381-చ. 
కని కన్ లగ్ల్లంప స్రకంట్కుుఁ డుద్ధతి సద్భట్ావళిం 

గనయిఁగొని "యాన్రాధమునిుఁగట్లట ుఁడు; పట్లట ుఁడు; కొట్లట ుఁ"డన్ా వా 
రనయపమ హేతిదీధ తఠ లహరపతి తజేము మయయుఁ జ య డన 
సిన న్ృపశరఖ్రుండు మద ుఁ జ వయు లయవున్్ న రుప ద్రపమున్. 
10.2-382-చ. 
కలగి మహో గీవృతిత ుఁ బరిఘ్ంబు గరంబున్ లీలుఁ దనల్లి దయ  
రుల ఘ్న్వికీమపరళయభెైరవు భంగి విజృంభణకమయీయ 
కలన్ న ద ర ి దనన్వ నికాయముతోుఁ ద్లప్ాట్లుఁ బో ట్లన్్ం 

జలముబలంబు దెైరయమున్్శౌరయము వ రట్లన్్వాట్లుఁజూపుచ్న్ 

10.2-383-చ. 
పదములుబాహ లుంద్లలు పరకకలుచెకుకలుజాన్్యుగుముల  
రదములుగరణముల  మడెలురంబులుమూుఁపులువీుఁపులూరువుల  



 

 

చ్చదయరుపల ై ధరం ద ఱుఁగుఁ జింద్ఱవంద్ఱ సయే సెైనికుల  
కదన్ పరాఙ్ముఖ్కమీముుఁ గ కైొని ప్ాఱ రి కాంద శ్రకుల ై. 
10.2-384-వ. 
ఇవివధంబున్ సెైన్యంబు దెైన్యంబునొంద  వ ఱచ్చయుం, బఱచ్చయు, విచ్చియుం, 

జచ్చియుుఁ, గలంగయిు, న్లంగియు, విఱ గయిు, స్రిుఁగయిుుఁ, జ ద్రయిు 
బెద్రయిుుఁ, జ వద్ఱ ుఁగి న్్ఱ్ముల ై తన్ మఱ్ుఁగు సొ చ్చిన్, బాణుండు 
శౌరయధ్రీణుండున్్, గోప్ో దీదపిత మయన్స్ండున ై కద సి యేసయిు, వ రసయిుుఁ, 
బ డిచ్చయు, న్డచి్చయుుఁ, బెన్ంగి 

10.2-385-క. 
కుీదయధ ండెై యహ ప్ాశ ని 

బదయధ ం గావించె న్స్రప్ాలుుఁడు రణ స 

న్ాదయధ న్ శరవిద్్ధ న్ాని 

రుదయధ న్ మహ తపరబుద్్ధ  రూపసమృద్్ధ న్. 
10.2-386-వ. 
ఇట్లల  కట్ిటతరో చ్చన్ న్్షాసతి శోకవాయకుల్లతచ్చతతయెై యుండె న్ంత. 
10.2-387-క. 
నీలపట్ాంచ్చతమెై స్వి 

శాలంబెై వాయునిహతిుఁ జండధవని నన 
భీలమగు న్తని క తన్ 

మయలోన్ న్కారణంబ యవనిం గూల న్. 
10.2-388-క. 
అద్  చూచ్చ ద్న్్జప్ాలుుఁడు 
మదననంతకుుఁ డనడిన్ట్ిట  మయట్ నిజముగాుఁ 



 

 

గదన్ంబు గలుగు న్న్్చ్న్్ 
న దయర ద్్ర  చూచ్చ్ండె న ంతయుుఁ బీరతిన్. 
10.2-389-వ. 
అంత న్కకడ. 
10.2-390-క. 
దనవరకలో న్నిరుద్ధకు 
మయరుని పో్ కకున్్ యద్్సమయజము వగలం 

గూరుచ్ నొకవారతయు విన్ 

న రక చ్చంతింప ననలు్ న ల లరిగ  న్ృప్ా! 

10.2-36-బాణఘస్యరునితో యుదధంబు 

10.2-391-వ. 
అయయవసరంబున్. 
10.2-392-క. 
శారద్ నిరుల నీరద్ 

ప్ారద్ రుచ్చ దహే ుఁ డతఠల భాగోయద్యుుఁ డన 
ననరద్ముని యేతెంచె న్ 

ప్ార ద్యయమతి మురారభిజన్పీరతిన్. 
10.2-393-వ. 
ఇట్లల  సన్్దెంచ్చన్ యద దవయమునికమ నిరుల మణివినిరిుత 
స్ధరాుభయంతరంబున్ యద్్వృషిటభోజాంధక వీరులు గొలువం గొలువున్ా 
గమలలోచన్్ండు పరతఠయతని న్ంబు చేసి, యర్ుప్ాదనయద  విధ్లం బూజించ్చ, 

సముచ్చత కన్కాసననసీన్్ంజ సిన్ న్తనత పసో తతముండు పురుషో తతము 



 

 

న్్దనతతతేజోనిధ ం బ గడి, యనిరుద్్ధ  వృతనత ంతం బంతయుుఁ దేట్పడ 
న ఱ ంగించ్చ, యపుపండరకీాక్షుని చేత ననమంతరణంబు వడసి, యంతరాధ న్ంబు 
నొందెుఁ; ద్ద్న్ంతరంబ కృష్ఠణ ండు శుభముహూరతంబున్ 
ద్ండయయతనర భిముఖ్్ండెై పరయయణభరరి వ రయంచ్చ, బలంబుల వ డల్లంప 
బరద్దలవారిం బనిచ్చ; తనన్్న్్ గట్ాట యతంబయెయ; న్ంత. 
10.2-394-సీ. 
హార కమరీట్ క యూర కంకణ కట్; 

కాంగుళీయక న్ూపురాద  వివిధ 

భూష్ణపరతతిచుేఁ బ లుప్ారు కరముల; 

ఘ్న్గదన శంఖ్ చకీములు ద్న్ర 

స్రభి చంద్న్ ల్లపత  స్రుచ్చ రోరసిసల్లుఁ; 
బరవిమల కౌస్త భ పరభలు నిగుడుఁ 
జ లువారు పతీ కౌశరయచలేము కాసె; 
వలన్్గా రింగులువాఱుఁ గట్ిట  
10.2-394.1-త.ే 
శ బైయ స్గీీవ మేఘ్ పుష్పక వలయహ 

కములుఁ బూనిిన్ తే రాయతముగుఁ జ స ి

దనరుకుుఁడు దేర న క క మోద్ం బెలరప 
భాన్్ుఁ డుద్యయచలం బకెుక పగిద  మెఱస.ి 
10.2-395-వ. 
ఇట్లల  రథనరోహణంబు ససేి, భూస్రాశ్రరవచన్ పూతఠండున్్, 
మహ తద్్రావంకు రాలంకృతఠండున్్, లల్లతపుణనయంగనన కరకమసలయకల్లత 
శుభాక్షత విననయస భాస్రమసతకుండున్్, మయగధ మంజల 



 

 

గాననన్్మోద తఠండున్్, వంద జన్సంకీరతనన న్ంద తఠండున్్, బాఠక పఠన్రవ 
వికాసిత హృద్యుండున్్ న్య వ డలు న్వసరంబున్. 
10.2-396-సీ. 
బలభద్ర సాతయకమ పరద్్యమా ముఖ్ యద్్; 
వృషిణ  భోజాంధక వీరవరులు 
ద్్రావర పరిపంథ  గరవ భరద్న్ కళా; 
చతఠరబాహాబలోతనసహలీల 

వారణ సయంద్న్ వాజి సందయహంబు; 
సవరణ సయేంచ్చ సంభరమమున్ 

సముచ్చత పరసాి న్ చట్లల భరరీ భూరి; 

ఘోష్ మంభోనిధ  ఘోష్ ముఁడుఁప 

10.2-396.1-త.ే 
దనవద్శాక్షౌహ ణీ బలోతకరము లోల్ల 

న్డచెుఁ గృష్ఠణ నిరథము వ న్ాంట్ి చెలుఁగ ి

పృథ్లగతి మున్ భగీరథ్ రథము వ న్్క 

న్న్్గమ్ంచ్ వియన్ాద  న్న్్కరించ్చ. 
10.2-397-వ. 
ఇవివధంబున్ం గద్ల్ల కతిపయపరయయణంబుల శోణపురంబు సేరంజని 
వ లయలంఘ్న్ంబు సేసి యద్్వీరు లంత. 
10.2-398-మ. 
సరిదనరామ సరోవరోపవన్ యజఞసాి న్ముల  మయప ివ  
పరిఖ్ల  పూడిచ్చ యంతరముల  ద్్నిమ్ వపరవరా తముల  ద రబ్ధు గో 
పురముల  గూలుఁగుఁ దయరచ్చ సౌధ భవన్ంబుల  న్ూకమ ప్రా కారముల  



 

 

ధరణిం గూల్లి కవాట్ముల  విఱ చ్చ రుద్దండకమయీయలోలుర ై. 
10.2-399-వ. 
ఇట్లన క పరకారంబులు గాసిచేసి, పురంబు నిరోధ ంచ్చ పేరిి యయరిిన్ంజూచ్చ 
యయగీహసమగోీ గీమూరితయెై బాణుండు సమరసననాహసంరంభ 
విజృంభమయణుండెై సంగరభరరి వ రయంచ్చన్. 
10.2-400-సీ. 
ఆ చకీవాళాచలయచకీ మంతయు; 
బలసి కుమురిసార  పగిద ుఁ ద రిగ  
ఘ్న్ ఘోణి ఖ్్ర కోట్ిఘ్ట్ిటత న్ద్ముల; 

కరణి న్ంభోనిధ్ల  గలుఁగ ిప్ొ రల ుఁ 
గాలరుదనర భీల కర శూలహతి రాలు; 
పిడుగుల గతి రాల  న్్డుగణంబు 
చట్లలయనిలోద్ూధ త శాలులీతూలంబు; 
చనడుపన్ మఘే్ముల  చద్లుఁ ద్ూల  
10.2-400.1-త.ే 
గిరులు వడుఁకాడె ద వి పలెల గిల ల  స్రల 

గుండె లవిసె రసాతలక్షోభ మొద్వ  
ద కుక లద్ర  విమయన్ముల  తెరల్ల చెద్ర ుఁ 
గలుఁగి గీహరాజ చంద్ర్ ల గతఠలు ద్పెప. 
10.2-401-వ. 
అట్ిట  సమర సననాహంబున్కుుఁ గట్ాట యతంబెై, మణఖి్చ్చతభరు వరు 
నిరులయంశు జాలంబులున్్, శిరసాత ి ణ కమరీట్ కోట్ఘి్ట్ిత విన్ూతా 
రతాపరభాపట్లంబులున్్, గన్కకుండల గ ైైవ య హార కంకణ తఠలయకోట్ి 



 

 

వివిధభూష్ణవరా త రుచ్చ నిచయంబులున్్, బరచండబాహ ద్ండ సహసరంబున్ 
వ లుంగుచ్ శర శరాసన్ శకమత ప్రా స తోమర గదన కుంత ముసల ముద్్ర 
భింద ప్ాల కరవాల పట్ిటస శూల క్షురికా పరశు పరిఘ్యద  నిశాత హేతివరా త 
దీధ తఠలున్్, వియచిరకోట్ి న తరంబులకు మ్ఱ్మ్ట్లల  గొలుపం 
గన్కాచలశృంగ సముతఠత ంగం బగు రథంబెకమక యరాతివాహ నీ 
సందయహంబున్కుం ద్్లయంబెైన్ నిజసేననసమూహంబు ల్లరుగడల న్డవ 
బాణుం డకీ్షణపరతనపంబు దీపింప న్నికమవ డల ; న్యయవసరంబున్. 

10.2-37-శివ కృష్రణ లకు యుదధ  మగుట 

10.2-402-చ. 
వరద్్ుఁ డుదనర భకతజన్వతసలుుఁడెైన్ హరుండు బాణునిం 

గర మన్్రకమత ననతుజలకంట్  ద్యయమతిుఁ జూచ్ుఁ గాన్ుఁ దన 
ద్్రమొన్రించ్వ డక బరమథ్ల  గుహ ుఁడున్ నిజభూతకోట్యిున్ 

సరస భజింప న్్జావల నిశాతభయంకరశూలహస్త ుఁ డెై. 
10.2-403-సీ. 
ఖ్రపుట్ాహతి ర ుఁగు ధరణీపరాగంబు; 
పంక రుహాపతబ్ధంబంబుుఁ బ ద్్వ 

విపులవాలయట్ోప విక్ష పజాత వా; 
తనహతి వారివాహములు విరయుఁ 
గుఱ్చ తిన్ాని వాుఁడికొముులుఁ జిమ్ున్; 

బరహాుండభాండ కరపరము వగుల 

న్లవోక ఖ్ణి ఖ్ణలిలని ఱంక  వ ైచ్చన్; 

రోద్సీకుహరంబు భరద లంగ 



 

 

10.2-403.1-త.ే 
గళ చలద్భరుఘ్ంట్ికా ఘ్ణఘ్ణపర 
ఘోష్మున్ ద కతట్ంబు లయకులత నొంద్ 

లీల న్డతెంచ్ కలధౌతశ లై మన్ుఁగ 

న్్కుక మ్గిల్లన్ వృష్భరంద్ర్  న కమక వ డల . 
10.2-404-వ. 
ఇట్లల  వ డల్ల సమరసననాహ సములయల సంబు మొగంబులకు వికాసంబు 
సంప్ాద ంపం బరతిపక్షబలంబులతోడం ద్లపడిన్ ద్వంద్వయుద్ధం బయెయ; 
న్పుపడ పుపరాతన్ యోధ్ల యయ యోధన్ంబుుఁ జూచ్ వ డకం జన్్దెంచ్చన్, 

సరసిజసంభవ శకీ స్ర యక్ష సిద్ధ  సాధయ చనరణ గంధరవ కమన్ార కమంపురుష్ 
గరుడయర గాద్్లు నిజ విమయననరూఢుల ై వియతతలంబున్ నిల్లచ్చ; రట్ిటయెడం 
గృష్ఠణ ండున్్ హరుండున్్, మయరుండున్్ గుమయరుండున్్, గూపకరణ 
కుంభాండులున్్, గామప్ాలుండున్్ బాణుపుతఠత ి ండగు బలుండున్్, 
సాంబుండున్్; సాతయకమయున్్ బాణుండున్్, రథ కులు రథ కులున్్, 
ననశివకులు ననశివకులున్్, గజారోహకులు గజారోహకులున్్, బదనతఠలు 
పదనతఠలున్్ం ద్లపడి యతర తర హేతిసం ఘ్ట్టన్ంబుల మ్ణుుఁగుఱ్లు 
సెద్రం బరసపరాహావన్ బ్ధరుదనం కమత సింహననద్ హ ంకార శింజినీట్ంకార 
వారణ ఘ్ీంకార వాజి హషేారవంబులన్్, బట్హ కాహళ భరరీ మృద్ంగ శంఖ్ 
తూరయ ఘోష్ంబులన్్ బరహాుండకోట్రంబు పరిసో ాట్ితంబయెయ; 
న్యయవసరంబున్. 
10.2-405-చ. 
జలరుహననభుుఁ డనరిి నిజ శార్గ ఙ్్ శరాసన్ ముకత సాయకా 
వల నిగుడించ్చ నొంచెుఁ బురవ ైరి పురోగములన్ రణకమీయయ 



 

 

కలతఠల గుహయకపరమథ కరుుర భూతపిశాచ డనకమనీ 

బలవ ద్రాతియోధ్లన్్ బరమెురపో్య కలంగి ప్ాఱుఁగన్. 
10.2-406-వ. 
ఇట్ేల సి యయరిిన్ కుంభినీధరు భూజావిజృంభణ సంరంభంబున్కు సహ ంపక, 

నిట్లయంబకుం డన్లకణంబు లుమ్యు నిశితనంబకంబులం 
బీతనంబరునిన సిన్, వానిన్నిాంట్ి న్డుమన్ పరతిబాణంబు లేసి చూరణంబు 
సేసిన్ం గన్్ంగొని మఱ యున్్. 
10.2-407-మ. 
అనలయక్షుండు తిరలోకపూజయమగు బరహాుసత ంే బరింబో సి యయ 
వనజాతేక్షణు మీుఁద్ుఁ గోీ ధమహ మవాయకీరుణ ుఁ డెై యసేె; న  
సినిఁ ద్ద దవయశరంబుచేతన  మఱల ిం గృష్ఠణ ుఁ డతఠయద్ధతిన్ 

జనితనశిరయ రసాబ్ధధమగుా లగుచ్న్ శకాీ ద్్ లగ్ింపుఁగన్. 
10.2-408-శా. 
వాయవాయసత  ేముపేంద్ర్ పెై న్ల్లగి ద్్రావరోద్ధతిన ాయ దెై 
తేయధవంసయిుుఁ బారవతనశుగముచేుఁ దెరంచెం; గీతఠధవంసి యయ 
గ ాయాసత ంే బడరించె న్్గీగతి లకీ్షుననథ్పెై; దనని వ  
మయయం జ సెన్్ న ైంద్రబాణమున్ుఁ బదనుక్షుండు లీలయగతిన్. 
10.2-409-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-410-ఉ. 
ప్ాయని కమన్కతో హరుుఁడు ప్ాశుపతనసతమేు ననరిుఁ బో సిన్న్; 

దయయరుహాయతనక్షుుఁడున్్ుఁ దయడన్ లోకభయంకరోగీ నన 
రాయణబాణరాజము రయంబున్ న సి మరల ి దననిుఁ జ 



 

 

కాీ యుధ్ుఁ డితెతఱంగున్ుఁ బురారి శరావల్ల రూపుమయపని్న్. 
10.2-411-క. 
ఊహ కలంగయిు విగతో 
తనసహ ండగు హరునిమీుఁద్ జలజాక్షుడు స 

మోుహన్ శిలీముఖ్ం బ 

వాయహత జయశాల్ల యగుచ్ న్డరించె న్ృప్ా! 
10.2-412-వ. 
అట్ేల సని్. 
10.2-413-క. 
జృంభణశరప్ాతముచ ే

శంభుిఁడు నిజతన్్వు పరవశం బయ సో లన్ 

జృంభితఠుఁడెై ఘ్న్నిదనర  
రంభత వృష్భరంద్ర్  మూుఁపురముపెై వరా ల న్. 
10.2-414-వ. 
ఇట్లల  వరా ల్లన్ం జకపీ్ాణి పరబలంబుల నిశితబాణ పరంపరలం ద్్నిమ్యు, 
నొకకయెడం గృప్ాణంబులం గణికలు సేసయిు, నొకకచ  ోగదనహతఠలం 
ద్్తఠత మురుగా మొతితయు నివివధంబున్ుఁ బీన్్ంగుపెంట్లుఁ గావించె; న్ంత. 
10.2-415-చ. 
తఱమి్ మురాంతకాతుజుఁ డుదనతతబలంబున్ బాహ లేయుపెైుఁ 
గఱకరిుఁ దనుఁకమ తీవరశితకాండ పరంపరలేసి నొంపుఁగా 
న ఱిఁకులు గాుఁడిపెైుఁ ద రుఁగు న తఠత ట్ుఁ జొతితల్ల వ ైరు లయరవుఁగాుఁ 
బఱచె మయూరవాహన్ముుఁ బెైకొని తోలుచ్ ననజిభీతఠుఁడెై. 
10.2-416-ఉ. 



 

 

పంబ్ధ రణకి్షతిన్ శరవిప్ాట్ిత శాతరవవీరుుఁ డెైన్ యయ 
సాంబుిఁడు హమేపుంఖ్శిత సాయకజాలము లేరిి భూరి కో 
పంబున్ న సిన్న్ బెద్రి బాణతన్ూభవుుఁ డయడి ప్ాఱె శౌ 
రయంబున్్ బీరముం ద్గవు ననఱడివోవ బలంబు లయరవుఁగన్. 
10.2-417-మ. 
వరబాహాబలశాల్ల యయ హల్ల రణనవష్టంభ సంరంభ వి 

స్ారద్్గాీ శనితఠలయమైెన్ ముసలంబుం బూనిి వ రసెన్ బ రిం 

బ రిిఁ గుంభాండక కూపకరుణ లు శిరంబుల  వరసిస మదే్ంబు న  
తఠత రుిఁ గరణంబుల వాతన్్ం ద రుఁగ సంధ్ల  వీరల్ల వ  చనవుఁగన్. 
10.2-418-వ. 
అట్ిటయెడ సెైన్యంబు దెైన్యంబు నొంద  యననథం బయ చడెి, విఱ గి ప్ాఱ న్ం గని 
బాణుండు సాతయకమం గ డించ్చ పరళయయగిాయుం బో ల  విజృంభించ్చ చయె వీచ్చ 
బలంబుల మరలం బురగిొల్లప తనన్్న్్ ముంగల్ల యెై న్డచె; న్పుప 
డుభయసెైన్యంబు లనోయన్య జయకాంక్షం ద్లపడు ద్కి్షణోతతర సముద్రంబుల 
రౌద్రంబున్ వీుఁకం దనుఁకమన్ం బో రు ఘోరం బయెయ; న్ట్ిటయెడ గద్ల న్డచి్చయుుఁ, 
గుఠారంబులుఁ బ డిచ్చయు; స్రియలం గుీమ్ుయు, శూలంబులం జిమ్ుయు; 
శకుత ల నొంచ్చయుుఁ, జకీంబులం ద్ర్ ంచ్చయు, ముసలంబుల మొతితయు, 
ముద్్రంబుల నొతితయుుఁ; గుంతంబుల గుీచ్చియుుఁ, బంతంబు ల్లచ్చియుుఁ; 
బరిఘ్ంబుల నొంచ్చయుుఁ, బట్ిటసంబులం ద్ర్ ంచ్చయు శరంబుల న సయిుుఁ, 
గరవాలంబుల వ రసయిు, సతనర స్ల ై ప్ాసయిు, వితనర స్ల ై డనసయిుుఁ బనె్ుఁగని్ం 
ద్్నిసిన్ శిరంబులున్్, ద్్న్్కల ైన్ కరంబులున్్, దెగిన్ కాళ ూన్్, దెరసిసన్ 
వ రళ ూన్్; ద్్మురుల ైన్ యమెుకలున్్, బోర వుల ైన్ పేరవులున్్, న్్ల్లసిన్ 
మేన్్లున్్, న్ల్లసని్ జాన్్వులున్్, నొగలి్లన్ వరుంబులున్్, బగలి్లన్ 



 

 

చరుంబులున్్, వికలంబు లయన్ సకలయవయవంబులున్్, వికీరణంబులయన్ 
కరణంబులున్్, విచ్చఛన్ాంబుల ైన్ న్యన్ంబులున్్, వ డలు రుధ రంబులున్్, 
బడలుపడు బలంబులున్్, గొండల వడువున్ంబడు మయంసఖ్ండంబులున్్, 
వాచఱచ్ కొఱప్రా ణంబులున్్, వరా ల్లన్ తేరులున్్,గూల్లన్ కరులున్్, నొఱగని్ 
గుఱఱంబులున్్, దెరల్లన్ కాలుబలంబులున్్ గల్లగ;ి పలలఖ్యద్న్ కుతూహల 
జనిత మదనంధభీూత పశిాచ డనకమనీ భూత బరతనళ సమయలోల కోలయహల 
భయంకరారావ బధ రీకృత సకలద శావకాశం బయ సంగరాంగణంబు 
భీష్ణంబయెయ; న్యయవసరంబున్. 
10.2-419-చ. 
శరకుముద్ంబు లులలసితచనమర ఫేన్ము లయతపతర భా 
స్ర న్వపుండరీకములు శోణితతోయము లసిి  సెైకతో 
తకరము భుజాభుజంగమనికాయము క శకలయప శ ైవల 

స్ారణ రణనంగణం బమర ుఁ బూరిత శోణన్ద్ంబు ప్ో ల్లకన్. 
10.2-420-వ. 
అట్ిటయెడ బాణుండు గట్టలుకం గృష్ఠణ నిపెైుఁ ద్న్రథంబుుఁ బఱపించ్చ, 

యఖ్రవబాహాసహసర ద్్రావరగరావట్ోప పరదీపుత ండెై కద సి. 
10.2-421-మ. 
ఒక యేన్ూఱ్ కరంబులన్ ధన్్వు లతఠయగాీ కృతిం దనల్లి త 

కకక యొకొకకకట్ సాయకద్వయము వీుఁకంబూన్్ి ననలోన్ న్ం 

ద్కహస్త ండు తద్్గీచనపచయ విధవంసంబు గావించ్చ కొం 

జక తతనసరథ ుఁ గూలన సి రథముం జకాకడి శౌరోయద్ధతిన్. 
10.2-422-తే. 
పరళయ జీమూత సంఘ్యత భయద్ భూరి 



 

 

భెైరవారావముగ నొతెత ుఁ బాంచజన్య 
మఖిలజన్్లు భయభరా ంతఠలయ చల్లంపుఁ 
గడుఁగి నిరభిన్ా రాక్షసీగరభముగన్్. 
10.2-423-వ. 
అట్ిట  యవకీ వికమీ పరాకీమంబున్కు న గడుపడి బాణుండు లేట్మొగంబు 
వడి చయేున్ద లేక విన్ాన్య యున్ాయెడ. 
10.2-424-సీ. 
అతతఱ ుఁ గోట్ర యన్్ బాణ జన్యతిర; 
స్తఠుఁ గాచ్ మతము సన్ుతిుఁ ద్లంచ్చ 

వీడి శిరోజముల  వ రలంగ నిరుుకత; 
పరధినన్యెై మురాస్రవిభరద  
యెద్్ర నిల్లిన్ుఁ జూడ మద ుఁ జాల రోసి ప; 

రాఙ్ముఖ్్ుఁడెై యున్ా న్న్్వు వ చ్చ 

తలలడించ్చ్ బాణుుఁడులల ంబు గలగంగుఁ; 
ద్లచీర వీడ యయద్వులు న్వవ 
10.2-424.1-త.ే 
న్వయకాంచన్మణిభూష్ణములు రాలుఁ 
బాద్హతి న లుఁ గంపింపుఁ బాఱ  యయతు 
పురము వడిుఁజొచెి న్పుపడు భూతగణము 
లయకులతతోడ న కకడే న్రుగుట్యున్్. 

10.2-38-మహేశ వ ైష్ణవ జవర ప్రక రంబు 



 

 

10.2-425-క. 
శిరములు మూుఁడున్్ ఘ్న్ భీ 

కరపద్ములు మూుఁడుుఁ గల్లగి కన్ల్ల మహేశ 

జవర మురు ఘోరాకృతితో 
న్రుదేరుఁగుఁ జూచ్చ కృష్ఠణ ుఁ డలలన్ న్గుచ్న్. 
10.2-426-చ. 
పరువడి వ ైష్ణవజవరముుఁ బంచ్చన్ న్యుయభయజవరంబులున్ 

వ రవున్్ లయవుుఁ జ వయున్్ వీరము బీరము గల్్ల ఘోర సం 

గర మొన్రింప న్ంద్్ గరకంఠకృతజవర ముగీవ ైష్ణవ 

జవరమున్ కోడి ప్ాఱె న్నివారణ వ ైష్ణవివ ంట్ న్ంట్ుఁగన్. 
10.2-427-తే. 
ప్ాఱ  యే ద కుకుఁ గాన్క ప్రా ణభీతి 

న న్సి యేడుిచ్ నన హృషీక శు ప్ాద్ 

కంజములుఁ బడి న్న్్ుఁ గావు కావు మన్్చ్ 
నిట్లతట్ ఘ్ట్ితనంజల్లపుట్యు న్గుచ్. 
10.2-428-వ. 
ఇట్లల  విన్్తించె. 
10.2-429-సీ. 
"అవయయు న్న్ఘ్ు న్న్ంతశకమతని బరు; 
లయన్ట్ిట  బరహు రుదనర మర ంద్ర 
వరుల కీశవరుుఁ డెైన్వాని సరావతుకు; 
జాఞ న్సవరూపు సమయన్రహ తఠ 
వరద్్ని జగద్్ద్భవసిితి సంహార; 



 

 

హతేఠభూతఠని హృషీక శు న్భవు 
బరహుచ్చహాంబుల ై పరుఁగు స్జాఞ న్ శ; 

కాత ుద్్ల నొపుప బరహుంబు నీశు 

10.2-429.1-ఆ. 
న్జ ష్డూరిురహ తఠ నిజయోగమయయయ వి 

మోహ తనఖిలయతఠు ముఖ్యచరితఠ 
మహ తతేజ ననద మధనయంతహనీ్్నిుఁ 
జిన్ుయయతఠు నిన్్ భజింతఠుఁ గృష్ణ ! 
10.2-430-వ. 
అద యున్్ం గాక లోకంబున్ దెైవం బన క పరకారంబుల ై యుండు; న్ద  
యెట్ిటద్నిన్ం గళాకాషాు ముహూరతంబులన్ంగల కాలంబున్్, స్కృత 
ద్్ష్కృతనన్్భవ రూపంబు ల ైన్ జీవకరుంబులున్్ సవభావంబున్్, 
సతతవరజసతమోగుణనతుకంబెైన్ పరకృతియున్్, స్ఖ్ద్్ఃఖ్యశయీంబెైన్ 
శరీరంబున్్, జగజాంతఠ నిరావహకంబెైన్ ప్రా ణంబున్్, సకలపదనరి పరిజాఞ న్ 
కారణం బెైన్ యంతఃకరణంబున్్, మహద్హంకార శబద  సపరశ రూప రస గంధ 
తననుతర తతనకరయభూత గగన్ పవ ననన్ల సల్లల ధరాద  పంచభూతంబు 
లయద గాుఁ గల పరకృతి వికారంబులున్్, న్నిాంట్ి సంఘ్యతంబున్్, బీజాంకుర 
ననయయంబున్ం గారయకారణరూప పరవాహంబున్్ న ై, జగతనకరణ శంకమతం బెై 
యుండు; న్ద  యంతయు భవదయీ మయయయ విడంబన్ంబు గాని 
యున్ాయద  కాద్్; తదయీ మయయయనివరతకుండవ ైన్ నీవు ననననవిధ 
ద వాయవతనరాద లీలలం జ సి దేవగణంబులన్్, సతఠపరుష్ఠలన్్, 
లోకనిరాుణచణుల ైన్ బరహాుద్్లన్్ బరిరకి్షంచ్చ్ లోకహ ంసాపరవరతకుల ైన్ 
ద్్ష్టమయర్ గతఠలం గూీ రాతఠుల హ ంసించ్చ్ంద్్వు; విశవ విశవంభరాభార 



 

 

నివారణంబు సయేుట్కుుఁ గదన భవదయీ ద వాయవతనర పరయోజన్ంబు; గావున్ 
నిన్్ా శరణంబు వ ుఁడెద్. 
10.2-431-సీ. 
శాంతమెై మహ తతీక్షణ స్ద్్ససహంబెై యు; 
దనరమైె వ లుగొంద్్ తనవకీన్ 

భూరిభాసవతేతజమున్ుఁ దనప మొంద తిుఁ; 
గడుుఁ గృశించ్చతి, న్న్్ా గరుణుఁజూడు 
మ్తరదేవోప్ాసిత రతి మయని మీ ప్ాద్; 

కమలముల  సవేించ్ విమలబుద ధ  
యెందనక మద  దయ ుఁప ద్ందనుఁకన  కదన; 
ప్రా ణులు నిఖిలతనపములుఁ బడుట్? 

10.2-431.1-త.ే 
యవిరళాన్న్యగతికుల న్రసి ప్ో ర చ్ 
బ్ధరుద్్గల నీకు న్న్్ుఁ గాచ్ ట్రుదె? దవే! 
పరవిమలయకార! సంసారభయవిద్ూర! 
భకతజన్పో్ ష్పరితోష్! పరమపురుష్!" 

10.2-432-చ. 
అనిన్ుఁ బరసన్్ాుఁడెై హరి యన్ంతఠుఁడు దెైతయవిభరద  దనని కమ 
ట్లనియె "మదయీ సాధన్ మన్న్యనివారణమౌట్ నీ మద ం 

గని న్న్్ ననరితుఁ జొచ్చితివి గావున్ మజావర తీవర దనహ వ  
ద్న నిన్్ుఁ బ ంద్ ద ంకుఁ బరితనపము ద్కుకము నీ మన్ంబున్న్." 

10.2-433-వ. 
అని మఱ యు న్పుపండరీకాక్షుండిట్లన్్ “న వవర నియు నీ యుభయజవర 



 

 

వివాద్ంబున్్, నీవు మత ర్పతితం జొచ్ిట్యున్్ుఁ జితతంబులం ద్లంతఠ రట్ిట  
పుణనయతఠులు శ్రతోష్ణజవరాద  తనపంబులుఁ బ ర య” రని యయన్తిచ్చిన్ 
న్ముహేశవరజవరంబు పరమయన్ంద్భరిత హృద్యంబెై యయరథనంగప్ాణికమ 
సాషాట ంగద్ండపరణనమం బాచరించ్చ నిజ చఛం జనియ;ె న్ంత బాణనస్రుండు 
న్కకడ. 
10.2-434-సీ. 
కమనీయ కమంకమణఘీ్ంట్ికా సాహసర; 
ఘ్ణఘ్ణధవనిచేత గగన్ మగల 

న్న్యజననలోకననభీలతరళోగీ; 

కాంచన్ధవజపతనకలు వ లుంగుఁ 
బృథ్న మ్ ఘ్ట్టన్ుఁ బృథ వి కంపింపంగ; 

వలనొపుప పట్లజవాశవములుఁ బూనిి 

న్ట్ిట  యున్ాతరథం బతఠయగీగతి న కమక; 

కరసహసరమున్ భీకరతరాస ి

10.2-434.1-త.ే 
శర శరాసన్ముఖ్ ద వయసాధన్ములు 
ద్న్రుఁ జలమున్్ బలము న్్తకట్ము గాుఁగ 

హరష మ్గురొతత ుఁ గయయంపుట్ాయతమున్ుఁ 
బురము వ లువడె బల్లపుతఠత ి ుఁ డురుజవమున్. 
10.2-435-క. 
చని రణభూమ్ని మధయం 

ద న మయరాత ండపరచండ దపీ్ాత కృతితోుఁ 
ద్నరుచ్ుఁ బరిపంథ బలేం 



 

 

ధనద్వశిఖియెైన్ కృష్ఠణ ుఁ దనుఁక ం బెలుచన్. 
10.2-436-ఉ. 
తనుఁకమ భుజావిజృంభణము ద్రపము న రుపన్్ న రపడంగ నొ 
కూకుఁకున్ వ యచతేఠల మహో గీశరావళి పింజ పంిజతోుఁ 
దనుఁకిఁగ న సని్న్ మురవిదనరుుఁడు తోడన్ తచఛరావళి 

ననాుఁక గొననకుఁ ద్ర్ ంచె నిశితనరధశశాంక శిలీముఖ్ంబులన్. 
10.2-437-వ. 
అంత. 
10.2-438-చ. 
న్్త న్వపుండరీకన్యన్్ం డన్ నొపుప మురారి రోష్ ఘ్ూ 

రిణత మహ తనరుణనబాద్ళన తఠర ుఁడు దన న్ట్ల పంచె దెైతఠయపెై 
ద తస్త కాన్న్పరకరదీపతిశుకమీు రకి్షతనంచ్చతన 
శిీతజన్ చకీమున్ సతతసేవితశకీము ద వయచకీమున్. 
10.2-439-వ. 
అద యున్్ం బరచండమయరాత ండమండల పరభావిడంబ్ధతంబున్్, భీష్ణ 
శతసహసరకోట్ి ద్ంభోళినిష్ఠు రనిబ్ధడనిశితధనరాసహసర పరభూతజవలన్ 
జావల్లకాప్ాసత  సమసతకుట్లి పరిపంథ  ద్్రావర బాహాఖ్రవ గరావంధకారంబున్్, 
సకల ద కాపల దవేతనగణ జ గీయమయన్ంబున్్, సమద్దనన్వజన్ శోకకారణ 
భయంకర ద్రశన్ంబున్్, సమంచ్చత సజాన్లోకపిరయంకర సపరశన్ంబున్్ న్గు 
స్ద్రశన్ం బస్రాంతక పేరరితంబెై చని, యయరామకారుండు కద్ళికా 
కాండంబుల న రుి చంద్ంబున్ం బరరిి సమద్ వ ద్ండ శుండనద్ండంబుల 
విడంబ్ధంచ్చ్ుఁ గన్కమణివలయ క యూర కంకణనలంకృతంబు న్గు తదయీ 
బాహా సహసరంబుుఁ గరచతఠష్ట యయవశిష్టంబుగాుఁ ద్్న్్ము న్వసరంబున్. 



 

 

10.2-440-తే. 
కాలకంఠుుఁడు బాణుపెైుఁ గరుణ గలుఁడు 
గాన్ న్ఖిలయండపతిుఁ గృష్ఠణ ుఁ గద యవచ్చి 

పురుష్సూకతంబు సద వి సంపుట్కరాబుా ుఁ 
డగుచ్ుఁ బదనుయతనక్షు నిట్లని స్త తించె. 

10.2-39-శివ డు కృష్రణ ని స్యత తంచ్యట 

10.2-441-వ. 
“దేవా! నీవు బరహురూపంబగు జోయతిరుయుండవు; నిఖిల వ ద్ వ దనంత 
నిగూఢుండవు; నిరులుండవు; సమయననధ క రహ తఠం డవు; 
సరవవాయపకుండవ ైన్ నిన్్ా నిరులయంతఃకరణుల ైన్ వారలయకాశంబు పగిద  
న్వలోకమంతఠ; రద యున్్ంగాక పంచోపనిష్న్ుయం బయన్ భవదయీ 
ద వయమంగళ మహావిగీహ పరిగీహంబు సయేున డ ననభియం దనకాశంబున్్, 
ముఖ్ంబున్ం గృశాన్్ండున్్, శిరంబున్ సవర్ంబున్్, శోీతరంబుల ద శలున్్, 
న తరంబుల సూరుయండున్్, మన్ంబున్ుఁ జంద్ర్ ుఁడున్్, బాద్ంబుల 
వస్ంధరయు, ననతు యంద్హంకారంబున్్, జఠరంబున్ జలధ్లున్్, 
ర తంబున్ న్ంబువులున్్, భుజంబుల నింద్ర్ ండున్్, రోమంబుల 
మహీరుహౌష్ధీ వరా తంబున్్, శిరోజంబుల బరహులున్్, జాఞ న్ంబున్ సృషిటయు, 
న్వాంతర పరజాపతఠలున్్, హృద్యంబున్ ధరుంబున్్ గల్లగి 
మహాపురుష్ఠండవ ై లోకకలపన్ంబుకొఱకు నీ యకుంఠితతేజంబు 
గుపత ంబుసేసి జగద్్ద్భవంబుకొఱకుుఁ గ ైకొన్ా భవదీయ ద వాయవతనరవ ైభవం 
బెఱ ంగి న్్తింప న ంతవారము; నీవు సకలచతేననచేతన్నిచయంబులకు 
ననద్్యండవు; యద వతీయుండవు; పురాణపురుష్ఠండవు; సకల సృషిట  



 

 

హేతఠభూతఠండవు; నీశవరుండవు; ద న్కరుండు కాద్ంబ్ధనీ కద్ంబావృతఠం 
డగుచ్ భిన్ారూపుండెై బహ విధచనఛయలం దయ ుఁచ్ విధంబున్ నీ 
యఘ్ట్ితఘ్ట్నననిరావహకంబెైన్ సంకలపంబున్ుఁ ద రగుణనతీతఠండవయుయన్్ 
సతనత వద గుణవయవధనన్ంబుల న్న క రూపుండ వ ై గుణవంతఠల ైన్ 
సతఠపరుష్ఠలకుుఁ ద్మోనివారకంబెైన్ దీపంబు రూపంబున్ం 
బరకాశించ్చ్ంద్్వు; భవదయీమయయయ విమోహ తఠలయన్ జీవులు పుతత  ే
దనర గృహ క్ష తనర ద  సంసారరూపకంబెైన్ ప్ాప ప్ారావారమహావరతగరతంబుల 
మున్్ంగుచ్ందేలుచ్ంద్్రు; దేవా! భవదయీ ద వయరూప్ాన్్భవంబు 
సేయంజాలక యంద రయ పరతంతఠర ండెై భవతనపద్సరసీరుహంబులుఁ 
జ రన ఱ్ంగని మూఢనతఠుం డనతువంచకుండన్ంబడు; విపరీతబుద ధ ం జ సి 
పిరయుండ వ ైన్ నిన్్ా నొలల క యంద రయయరాి న్్భవంబు సయేుట్ 
యమృతంబుమయని హాలయహలంబుసేవించ్ట్ గాద?ె జగద్్ద్యప్ాలన్ 
లయలీలయహేతఠండవ ై శాంతఠండవయ స్హృజాన్ భాగధే యుండ వ ై 
సమయననధ కవస్త శూన్్యండవ ైన్ నిన్్ా న న్్న్్ బరహుయుం 
బరిణతనంతఃకరణు ల ైన్ ముని గణంబులున్్ భజియంచ్చ్ంద్్ము; 
మఱ యున్్. 
10.2-442-తే. 
అవయయుండ; వన్ంతఠండ; వచ్యతఠండ; 

వాద మధనయంతశూన్్యండ; వఖిలధృతివి 

నిఖిలమం దలెల  వరితంతఠ నీవు ద్గలి్ల 

నిఖిల మెలలన్్ నీ యంద్ న గడుుఁ గృష్ణ !" 

10.2-443-సీ. 
అని సన్్ాతించ్చన్ హరి యయతు మోద ంచ్చ; 



 

 

మొగమున్ుఁ జిఱ్న్వువ మొలకల తత  
లల్లతబాలేంద్్కళామౌళి కమట్లన్్; 
శంకర! నీ మయట్ సతయ మరయ 

న ద  నీ కమష్టమెై యెసుఁగ డు దననిన్; 

వ ుఁడుము; నీకమతఠత  వీుఁ డవధ్యుఁ; 
డిద  యెట్ిట  ద్నిన్ుఁ బరహాల ద్్ండు మద్భకుత ుఁ; 
డతనికమ వరము నీ యన్వయమున్ 

10.2-443.1-త.ే 
జన్న్ మంద న్ వారలుఁ జంప న్న్్చ్ుఁ 
గడుఁక మనిాంచ్చతిని యద  కారణమున్ 

విశవవిశవంభరాభార విపులభూర ి

బలభుజాగరవ మడుఁపంగ వలయుుఁగాన్. 
10.2-444-క. 
కరములు ననలుగు సికకం 

బరిమయరిితి, వీుఁడు నీద్్ భకుత ల కగ  ీ
సరుిఁడెై పొ్ గడ ంద  జరా 
మరణనద  భయంబు ద్కమక మన్్ నిట్మీుఁద్న్. 
10.2-445-వ. 
అని యయన్తిచ్చిన్ న్ంబ్ధకావరుండు సంతఠషాట ంతరంగుం డయెయ; 
న్బుల్లన్ంద్న్్ం డట్లల  రణరంగవ ద ం గృష్ణదేవతనసనిాధ ం బరజవల్లత 
చకీకృశాన్్ శిఖ్యజాలంబులంద్్ నిజబాహా సహసర శాఖ్య సమ్త ర్చయంబున్్, 
ద్త క్షతోదవేలకలీయల మహ తనజయధనరాశతంబున్్, బరభయంకర వీరహ ంకార 
మంతరంబులతోడ వ ల్లి పరిశుద ధం బ ంద  విజాఞ న్దీప్ాంకురంబున్ 



 

 

భుజాఖ్రవగరావంధకారంబు నివారించ్చన్వాుఁడెై యన్వరతపూజితసాి ణుండగు 
న్బాుణుండు, భుజవన్విచేఛద్జనితవిరూపతిసాి ణుం డయుయన్్ 
ద్దయీవరదనన్ కల్లతనన్ంద్ హృద్యయరవింద్్ం డగుచ్ 
గోవింద్చరణనరవింద్ంబులకుుఁ బరణనమంబు లయచరంిచ్చ; యన్ంతరంబ. 
10.2-446-క. 
పురమున్ క గి యుషా స్ం 

ద్రికమని న్నిరుద్్ధ న్కు ముద్ంబున్ భూషాం 

బర దనసదనసికాజన్ 

వరవస్త వితనన్ మొసుఁగి వారని భకమతన్. 
10.2-447-క. 
కనకరథంబున్ నిడుకొని 

ఘ్నవ ైభవ మొపపుఁ గన్యకాయుకతముగా 
న్నిరుద్్ధ ని గోవింద్్ం 

డనయమోద ంపంగ దచె్చి యరిపంచె న్ృప్ా! 
10.2-448-ఉ. 
అంత మురాంతకుండు తిరపురాంతకు వీడ కని బాణు నిల్లప య 

తయంతవిభూతిమెై నిజబలయవల్లతోుఁ జన్్దేర నన యుషా 
కాంతరిఁడు మున్్ాగాుఁ బట్హ కాహళ తూరయ నిననద్ పూరితన 
శాంతరుుఁడెై వ సం జనియ ెననతు పురీముఖ్్ుఁడెై ముద్ంబున్న్. 
10.2-449-మ. 
కనియెన్ గోపకుమయరశరఖ్రుుఁడు రంగతఠాలల రాజీవ కో 
కనదయతఠత ంగ తరంగసంగత లసతనకసారకన్ భూరి శో 
భన నితోయన్ాత సౌఖ్యభారక న్్ద్ంచదెైవభవోదనరకన్ 



 

 

జనసంతనపనివారకన్ స్జన్భాసవతనత రకన్ దనవరకన్. 
10.2-450-వ. 
కని డనయంజన్ుఁ బురలకి్షు కృష్ణ  సంద్రశన్ కుతూహలయెై చేసన్ాలం జీరు 
చంద్ంబున్ న్ంద్ంబునొంద్్ న్్ద్ూధ తతరళ విచ్చతర క తఠపతనకాభిశోభితంబున్్, 
మహనీయ మరకతతోరణ మండితంబున్్, గన్కమణి 
వినిరుితగోపురసౌధప్రా సాద్ వీథ కావిలసితంబున్్, మౌకమతక వితనన్విరచ్చత 
మంగళ రంగవలీల విరాజితంబున్్, శోభననకల్లతవిన్యసత  కద్ళికాసతంభ స్రభి 
కుస్మమయల్ల కాక్షతనలంకృతంబున్్, గుంకుమ సల్లల సికత విపణిమయర్ంబున్్, 
శంఖ్ ద్్ంద్్భి భరరీ మృద్ంగ పట్హ కాహళాద  తూరయ మంగళారావ 
కల్లతంబున్్, వంద  మయగధ సంగీత పరసంగంబున్్ న ై యతి మనోహర 
విభవాభిరామం బెైన్ యపుపరవరంబు సచ్చవ పురోహ త స్హృదనుంధవ 
ముఖ్్య ల ద్్రుకొన్ భూస్రాశ్రరావద్ంబులన్్ బుణనయంగనన కరకల్లత 
లల్లతనక్షతలన్్ గ ైకొన్్చ్ం గామ్నీమణులు గరూపరనీరాజన్ంబులు 
నివాళింప నిజమంద రంబుం బరవ శించ్చ యపుపండరీకాక్షుండు 
పరమయన్ంద్ంబున్ స్ఖ్ం బుండె; న్ంత. 
10.2-451-క. 
శ్రీకృష్ఠణ ని విజయం బగు 
నీ కథుఁ బఠయించ్వార ల పుపడు జయముం 

గ కైొని యహపరసౌఖ్యము 
లయకలోపన్ాతి వహ ంతఠ రవనీననథన! 
10.2-452-క. 
అని చెపిపన్ శుకయోగికమ 
జనననయకుుఁ డనియెుఁ గృష్ణచరితము విన్ నన 



 

 

మన మెపుడుుఁ ద్నియ ద ంకన్్ 
విన వలతఠం గరుణుఁ జ పపవ  మునిననథన! 
10.2-453-వ. 
అనిన్ుఁ బరీకి్షన్ార ంద్ర్ న్కు శుకయోగీంద్ర్ ం డిట్లనియె. 

10.2-40-నృగోప ఖాునంబు 

10.2-454-సీ. 
ధరణీశ! యొకననుఁడు హరి తన్ూజలు రతీ; 

శవర సాంబ సారణ చనరుభాన్్ 
లయద గా యద్్కుమయరావల్ల యుదనయన్, ; 

వన్మున్కతి వ ైభవమున్ న గ ి

వలనొపప నిచనఛన్్వరుత ల ై స్ఖ్లీలుఁ; 
జరియంచ్చ ఘ్న్పిప్ాసలన్్ుఁ జ ంద  
న ఱ ద్పిప సల్లల మన వషంిచ్చ్న్్ వ గ; 

వచ్ిచ  ోనొకచోట్ వారిరహ త 

10.2-454.1-త.ే 
కూపమున్్ న్ంద్్లో నొక కొండవోల  
విపుల మగు మనేి యూసరవ ల్లలుఁ గాంచ్చ 

చ్చతతముల విసుయం బంద  తతతఱమున్ 

దనని వ డల్లంచ్ వ డుక ద్గులుట్యున్్. 
10.2-455-చ. 
పరువిడి పో్య తచె్చి ఘ్న్ప్ాశచయంబుల న్ంట్ుఁగట్ిట  య 

గు్ రుభుజ లంద్ఱ్ంగద సి కోయని యయరుిచ్ దనని న మెుయం 



 

 

ద్రలుఁగుఁ దయీలేక ద్గ ద్ట్టముగా మద  ద్్ట్టగిలల  నొం 

డ రు గడవంగ వ  చని పయోరుహననభున్ కంతుఁ జ పిపన్న్. 
10.2-456-ఉ. 
విని సరసీరుహాక్షుుఁ డతివిసిుతఠుఁడెై జలశూన్యకూప మ 

లలన కద యంగ న ుఁగి కృకలయసము నొకకతృణంబుుఁ బో ల  గొ 
బుు న వ డల్లంచె వామకరపద్ుమున్న్ాద  యంతలోన్ుఁ గాం 

చనరుచ్చ మేన్ుఁ గలు్  పురుష్తవముతోుఁ బ డసూపి నిల్లిన్న్. 
10.2-457-వ. 
చూచ్చ కృష్ఠణ ం డతని వృతనత ంతం బంతయు న ఱ ంగియు న్కకడి జన్ంబులుం 
గుమయరవర్ంబున్్ దెల్లయుకొఱకు న్తనిచేత తద్వృతనత ంతం బంతయు 
న ఱ ంగించ్వాుఁడెై యట్లనియె. 
10.2-458-చ. 
"కన ద్్రు రతాభూష్ణ నికాయుుఁడవ ై మహనీయమూరితవ ై 
యనయపమకీరితశోభితఠుఁడవ ై విలసలిుల చ్ ధనతిరమీుఁద్ుఁ బెం 

ప్ొ నరని్ నీకు న మ్గతి న్ూసరవ ల్లలతన్ంబు చొపపడెన్ 

విన నిద  చోద్య మయెయ స్వివ కచరితర! యెఱ్ంగుఁ జ పుపమయ! " 

10.2-459-క. 
అని యడిగిన్ మురరిపు పద్ 

వనజంబులుఁ ద్న్ కమరీట్వరమణు లొరయన్ 

వినయమున్ మొర కమక యట్లన్్ 
ఘ్నమోద్ముతోడ నిట్ల ఘ్ట్ితనంజల్లయెై. 
10.2-460-తే. 
"విశవసంవ ద్య! మహ త! యా విశవమంద్్ుఁ 



 

 

బరకట్ముగ నీ వ ఱ్ంగని ద కట్ి గలద ె

యెైన్ ననచేత విన్ నిష్ుమయెయ న ని 

న్వధరింపుము వినిపింతఠ న్ంబుజాక్ష! 
10.2-461-శా. 
ఏ నిక్షావకుతన్ూజుఁడన్ న్ృగుుఁడు నన న ప్ారు భూప్ాలుుఁడన్; 

దీనవరా తము న్రిిుఁ బోర చ్చ్ ధరితీరననయకుల  గొల్లి స 

మయునింపం జతఠరంత భూభరణసామరుి ుండన ై సంతత 

శ్రీ నిండనరిన్వాుఁడ న్్లలసతి కీరితసూారిత శోభిలల ుఁగన్. 
10.2-462-చ. 
పలుకులుఁ ద్న్్ాుఁ దనుఁ బ గడుఁ బాతక మంద్్ రట్లండెుఁ దనరకా 
వల సికతనవరజంబు హ మవారికణంబులు ల కక పటె్ట ుఁగా 
న్లవడుుఁ గాని యనే్్ వస్ధనమరకోట్ికమ దనన్ మ్చ్ి గో 
వుల గణుతింప ధనతయున్్నోపుఁడు మయధవ! యమే్సెపుపద్్న్? 

10.2-463-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-464-చ. 
ప్ొ లుచ్ స్వరణశృంగఖ్్రముల  ద్న్రం ద ల్లచూలుల ై స్వ 

తసలు గల ప్ాుఁడయియవుల న్్దనతత  తపో్ వరత వ ద్ప్ాఠముల  
గలగి కుట్లంబుల ై విహ తకరుములం జరయించ్ పేద్ వి 

పుై లకు సద్కి్షణంబుగ విభూతి ద్ల్లరపుఁగ నితఠత , న్చ్యతన! 
10.2-465-వ. 
మఱ యున్్ ననయయసముప్ారాిత వితతముులగు గో భూ హ రణయ రతా నివాస 
రథ హసిత  వాజి కననయ సరసవతీ వసత  ేతిల కాంచన్ రజత శయయయద  బహ విధ 



 

 

దనన్ంబు లన్ూన్ంబులుగా న్న కంబులు సేసతిిుఁ, బంచమహాయజఞంబు 
లొన్రించ్చతి, వాపీ కూప తట్ాక వన్ నిరాుణంబులు సయేంచ్చతి, 

నివివధంబున్ం జ యుచ  ోనొకకననుఁడు. 
10.2-466-క. 
అనఘ్య! మున్్పడుఁ గశయపుుఁ 
డనయ విపుై న్ క  న్కలుషాతఠుుఁడన ై య 

చ్చిన గోవు ద్పిప నన మం 

ద్నయ గలసని్ుఁ దలె్లయలేక తగ నన గోవున్. 
10.2-467-క. 
ఒండొక భూమీస్రకుల 

మండన్్న్కు దనన్ మీయ మసలక యయ వి 

పుై ం డఘ గోవుంగొని చన్్ 
చ్ండన్ మున్్ ధనరగొన్ా యురవీస్రుుఁడున్. 
10.2-468-క. 
మద్  రోష్ మొద్వ దయవతి 

వదల్లన్ బ్ధగియంచ్కొన్్చ్ వడుిఁ గద  "సది  నన 
మొదవు; న్డివీథ  ద ంగలి్ల 

వదలక కొనిపో్యె; ద ట్ిటవారుం గలర ? " 

10.2-469-చ. 
అనవుడు ననతుఁ డటి్లనియె ననతనితో "నిపు డేన్్ దీని నీ 

జనపతిచేత ధనరగొని సాధ్గతిం జన్ నీద  యంట్ యె" 

ట్ల? నిన్ న్తండు "న న్్న్్ ధరాధ పుచే మున్్ ధనరగొన్ా యయ" 

వని వినిపింప నిద్దఱకు న్యెయ న్ప్ార వివాద్ మచిట్న్. 



 

 

10.2-470-వ. 
ఇట్లల  విపుై  ల్లద్దఱ్ం ద్మలో న్ంతకంతకు మచిరంబు పెచ్ిపెరిుఁగి కలహ ంచ్చ 
ననయున్ాయడెకుం జన్్దెంచ్చరి; మున్్ా నన చతే గోదనన్ంబు గొన్ా 
బరా హుణుం డిట్లనియె. 
10.2-471-సీ. 
"మన్్జ ంద్ర! పరజ లధరుపరవరతన్ముల; 

న్డవకుండుఁగ ననజఞ న్డపు నీవు 
మన్మున్ న  ధరుమని యయచరించ్చతి? ; 

మున్్ ననకు నిచ్చిన్ మొద్వు ద్పిప 
వచ్చి నీ మంద్లోుఁ జొచ్చిన్ నిపుప డీ; 
భూస్రున్కు ధనరవోసి యచ్చి 

తగవు మయల్లతివి, దనతవు న్పహరతవు; 
న ైన్ ని న ామంద్్? న్వనిననథ! " 

10.2-471.1-త.ే 
యనిన్ మయట్లు సెవులు సో ుఁకమన్ుఁ గలంగ ి

"భూస్రోతతమ! యజాఞ న్పూరవకముగ 

నిట్ిట  ప్ాపంబు ద రసె న  న ఱ ుఁగి సయేుఁ 
గొన్్ము నీ కమతఠత  నొక లక్ష గోధన్ంబు. " 

10.2-472-క. 
అని మఱ యున్్ న్వివపుై ని 

స్నయోకుత ల న్న్్న్యంపుచ్న్్ నిట్ల ంట్ని్ 

"న్నయిఁ గావు, న్రకకూపం 

బునిఁ బడుఁగా జాలుఁ విపరపుంగవ!"యన్్చ్న్. 



 

 

10.2-473-తే. 
"ఎంత వ ుఁడని్ మచిరంబంత పెరిుఁగ ి

మొద్ల ననకమచ్చి న్ట్ిట  యామొద్వ  కాని 

యెన్య నీ రాజయమంతయు నిచ్చితనేి 

నొలల "న్ని విపుై ుఁ డచిట్ న్్ండ కరిగ . 
10.2-474-వ. 
అ ట్లతం డరిగిన్ నన ర ండవ బరా హుణునిం బరా రిించ్చన్ న్తండున్్ జలంబు 
డింపక "పద వ  లేఱ కోరిన్ ప్ాుఁడమిొద్వుల నిచ్చిన్న ైన్న్్ దనీిన్ కాని యొలల ” 
న్ని నిలువక చనియె; న్ంతుఁ గాలపరిపకవం బెైన్ న్న్్ా ద్ండధరకమంకరులు 
గొనిప్ో య వ ైవసవతఠ ముంద్ట్ం బెట్ిటన్ న్తండు న్న్్ా న్్దేదశించ్చ 
యట్లనియె. 
10.2-475-మ. 
"మనయజ ందయరతతమ! వంశప్ావన్! జగననున్యకమయీయచనర! నీ 

ఘ్న దనన్కతీఠధరుముల  తిరభువన్ఖ్యయతంబుల ై చలె ల డిన్, 

మునయ ద్్ష్కరుఫలంబు నొంద  పిద్పం బుణనయన్్బంధంబుల ై 
చనయ సౌఖ్యంబులుఁ బ ంద్్; పద్ుజనియయజఞం దయరవుఁగావచ్ిన ? " 

10.2-41-నృగుడు యూస్రవి లల గుట 

10.2-476-వ. 
అని వ గంబున్ ద రబ్ధుంచ్చన్ న న్్ బుడమ్ం బడున్పు డీనికృష్టంబయన్ 
యూసరవ ల్లల రూపంబుుఁ గ ైకొంట్ి; నింతకాలంబు ద్దయద ష్ నిమ్తతంబున్ 
నిద్్ద రవసిం బ ంద్వలసుెఁ; బరా ణులకుుఁ బుణయ ప్ాపంబు లన్్భావయంబులు గాని 
యూరక ప్ో న రవు; న ుఁడు సమసత  ద్్రతినిసాత రకంబయన్ భవదయీ 



 

 

ప్ాదనరవింద్ సంద్రశన్ంబున్ం జ సి యా ఘోరద్్రదశలంబాసి నిరులయతుకుండ 
న ైతి"న్ని పున్ఃపున్ః పరణనమంబు లయచరించ్చ, మఱ యు నిట్లనియ.ె 
10.2-477-ఆ. 
"కృష్ణ ! వాస్దేవ! క శవ! పరమయతు! 
యపరమయే! వరద్! హర!ి ముకుంద్! 
నిన్్ాుఁ జూడుఁ గంట్ి, నీ కృపం గన్్గొంట్ ి

న్ఖిల సౌఖ్యపద్వు లంద్ుఁ గంట్ి. " 

10.2-478-వ. 
అని యన కభంగులం గొనియయడి గోవింద్్ని పద్ంబులు ద్న్ కమరీట్ంబు సో ుఁకం 
బరణమ్ల్లల “దవేా! భవదయీ ప్ాదనరవింద్ంబులు నన హృద్యయరవింద్ంబున్్ 
బాయకుండున్ట్లల గాుఁ బరసాద ంపవ ?” యని తద్న్్జాఞ తఠండెై యచిట్ి 
జన్ంబులు సూచ్చ యద్్భతనన్ంద్ంబులం బ ంద్ న్తఠల తజేోవిరాజిత 
ద వయవిమయననరూఢుండెై ద వంబున్ కరిగ ; న్ంత న్మయుధవుండు న్చిట్ న్్న్ా 
ప్ారిివోతతములకు ధరుబో ధంబుగా నిట్లనియె. 
10.2-479-సీ. 
"న్రననథకుల కాన్న్ము ద్హ ంచ్ట్కున్్; 
న్వనీస్రులవితత  మగిాకీల; 

జన్ననయకుల నిజ ైశవరాయబ్ధధ  నింకమంప; 

బరా హుణక్ష తరంబు బాడబంబు; 
ప్ారిివోతతముల సంపచెైఛలములుఁ గూలప; 
భూస్రధన్ము ద్ంభోళిధనర; 

జగతీవరుల కీరిత చంద రక మయప వి; 

ప్ో ర తతము ధన్ము సూరోయద్యంబు; 



 

 

10.2-479.1-త.ే 
విపరతతి సొ ముుకంట్ న్్ విష్ము మేలు 
గరళమున్కున్్ బరతికృతి గలద్్ గాని 

దనని మయన్పంగ భువి నౌష్ధములు లేవు 
గాన్ బరహుసవములు గొంట్ గాద్్ పతికమ. 
10.2-480-క. 
ఎఱయిఁగమ్ న ైన్న్్ భూస్ర 

వరులధన్ం బపహరింప వలవద్్ పతికమన్; 

మఱపున్ న్న్లము ముట్ిటన్ 

ద్రికొని వ సుఁ గాలపకున ా తన్్ వ రియంగన్? 

10.2-481-వ. 
మఱ యున్్ ద్న్ ధన్ంబు పరులచతేుఁ గోలపడిన్ విపుై ండు ద్్ఃఖ్మున్ 
రోద్న్ంబు సయే రాల్లన్ యశీుకణంబుల న్వనిర ణువు ల నిా తడయిు న్నిా 
వ లేండుల  తద్్పేక్షాపరుండెైన్ పతి దనరుణ వ ద్న్లుగల కుంభీప్ాక న్రకంబు 
నొంద్్; మఱ యు న్తనితోడుఁ గీింద్ట్ుఁ బద  తరంబులవారున్్, ముంద్ట్ుఁ బద  
తరంబులవారున్్ మహాన్రకవ ద్న్లం బ ంద్్ద్్రు; సవద్తతంబెైన్ 
న్రధలోభంబున్ం జ సి ద్్శ్రశలుండెై యవెవుఁడు బరా హుణక్ష తర సంభూత 
ధనన్యధననద కంబు భుజించ్ న్ప్ాపప్ాతఠుం డఱ్వద వ ల సంవతసరంబులు 
మలకూపంబున్ం గీిమ్రూపంబున్ వరితంచ్; న్ట్లగుట్ యెఱ ంగి విపుై డెంత 
తపుప చేసిన్ న నిా గొట్ిటన్, న నిా ద ట్ిటన్ న్తని క ద్్రు పలుకక విన్యంబున్ 
వంద్న్ం బాచరించ్ పుణనయతఠులు ననద్్ ప్ాల్లంట్ివా; రద యున్్ంగాక 
యేన్్న్్ బరతిద న్ంబున్్ భూస్రుల న్తి విన్యంబున్ుఁ బూజింతఠ; నిట్లల  
సేయక విపరీతవరతన్్ల ైన్ తనమస్ల న న్్ వ ద్కమ ద్ండింతఠ; న్ద గావున్ 



 

 

మీరలున్్ బరా హుణజన్ంబుల వలన్ం బరమభకమత గల్లగి మెలంగుం"డని 
యయన్తిచ్చి యయద్వపరకరంబులు సవేింప న్ఖిలలోకశరణుయండెైన్ 
యపుపండరీకాక్షుండు నిజ నివాసంబున్కుం జనియ”ె న్ని చెపిప శుకుం 
డిట్లనియ.ె 
10.2-482-క. 
"ఈ కథుఁ జద విన్ వారలుుఁ 
గ కైొని విన్్వారు విగత కలుషాతుకుల ై 
లౌకమకసౌఖ్యము నొంద్్ద్్ 
రా కెవైలయంబుుఁ గరతలయమలక మగున్. 

10.2-42-బలర ముని ఘోష్యాతర 

10.2-483-సీ. 
న్రననథ! విన్్ మొకననుఁడు తనలయంకుండు; 
చ్ట్ాట ల బంధ్లుఁ జూచ్ వ డక 

స్ంద్ర కాంచన్ సయంద్ననరూఢుుఁడెై; 
భాసిలుల చ్న్ా వ రపల ల  కరిగ ి

చ్చరకాల సంగత సేాహ ల ై గోప గో; 
ప్ాంగనన నికర మయల్లంగన్ములు 
సముచ్చత సతకృతఠల  సలుపుఁ గ ైకొని మహో ; 
తఠసక లీల న్ంద్యశోద్లకున్్ 
10.2-483.1-త.ే 
వంద్న్ం బాచరించ్చన్ వారు మోద్ 

మంద  బ్ధగయియరుఁ గౌుఁగిళల  నొంద్ుఁ జ రిి 



 

 

సమత దవీించ్చ యంకపఠీమున్ుఁ జ రిి 

శిరము మూరొకని చ్బుకంబుుఁ గరము పుణికమ. 
10.2-484-వ. 
మఱ యు ననన్ంద్బాష్పధనరాసికత కపో్ లయుగళంబులతోడం గుశలపరశాంబుగా 
నిట్లని “రననా! నీవున్్ నీ చ్చన్ాతముుండగు వ న్్ాండున్్ 
ల ససయున్ావార ? మముెపుపడు న్రసిరకి్షంప వలయు; మయకు న డుగడయ 
మీరకాక యొరులు గలర ?” యని సముచ్చత సంభాష్ణంబులం 
బ ర ద్్ద పుచ్ిచ్ండి; రంత. 
10.2-485-క. 
గోప లవరులు పరమద్ం 

బాపో వని మద  నివరిత తనఖిల గ హ 

వాయప రు లగుచ్ హలధరు 
శ్రీప ద్ంబులకు న్తఠలు సేసిరి వరుసన్. 
10.2-486-క. 
సీరయిు వారికముఁ గరుణో 
దనరుండెై న్డపె సముచ్చతకమీయ లంతం 

గోరి తన్ యాడు గోపకు 
మయరులుఁ జ  చఱచ్చ బలుుఁడు మంద్సుితఠుఁడెై. 
10.2-487-క. 
నిజ స్ంద్ర దహేద్్యతి 

రజతనచలరుచ్లుఁ దెగడ రాముుఁడు వారల  
భజియంప న గి యొకచ  ో

విజన్సిలమున్ వసించ్చ విలసిలుల  న డన్. 



 

 

10.2-488-కవి. 
చరణములం గన్కస్ాట్ న్ూపుర; జాలము ఘ్లలన్్చ్ం జ లుఁగం 

గరములుఁ గంకణముల  మొరయన్ న్ల్ల; కౌన్సయియడుఁ గుచనగీములన్ 

సరులు న్ట్ింపుఁ గురుల  గునియన్ విల; సన్ుణికుండల కాంతఠలు వి 

స్ారతి కప్ో లములన్ బరెయన్ వరజ; స్ంద్రు లంద్ఱమంద్గతిన్. 
10.2-489-కవి. 
చని బలభద్ర్ ని శౌరయ సముద్ర్ ని; సంచ్చతపుణుయ న్గణుయనిుఁ జం 

ద్న ఘ్న్సార పట్ీర తఠషారస్; ధన రుచ్చకాయు విధయేు స్ధన 
శనరిపుఖ్ండన్్ సన్ుణమిండన్్; సారవివ కు న్శోకు మహా 

తఠునిిఁ గని గోపిక లోపిక లేక య; ద్్పరభు నిట్లని రుతకల్లకన్. 
10.2-490-చ. 
"హలధర! నీ సహో ద్రుుఁ డుద్ంచ్చత కంజవిలోచన్్ండు స 

లలలత పురాంగనన జన్విలయస విహార సమగీ సౌఖ్యముల  
గలగి స్ఖించ్న ? మము నొకానొక వ ళన్ యేని బుద ధలోుఁ 
ద్లిఁచ్నొ? న్ూతన్పిరయలుఁ దనరొకని యమే్యుుఁ బలకకుండునో? 

10.2-491-క. 
జననీ జన్కుల న్న్్జలుఁ 
ద్నయజల బంధ్వుల మ్తరతతఠల విడచి్చ న  
మునమున్ నొండు ద్లంపక 

తనయ న్మ్ున్వారి విడువుఁద్గున  హరికమన్? 

10.2-492-సీ. 
సలల్లత యయమున్సెైకత సిలమున్; 

న్్ండ మమేు మని యూఱడించ ె



 

 

విమల బృందనవన్ వీథ  మయ చ్బుకముల ; 
పుణుకుచే న  మని బుజాగించెుఁ 
బుష్పవాట్ికలలోుఁ బ లుచ్ మయ కుచయుగు; 
మంట్లచ్ న  మని యయద్రించెుఁ 
గాసారముల ప్ొ ంతుఁ గౌుఁగటి్ మముుఁ జ రిి; 

న్య మొపప న  మని న్ముుఁ బల్లక  
10.2-492.1-త.ే 
న్నిాయు మఱచెుఁ గాుఁబో లు వ న్్ాుఁ డనతు 
గోర ితనుఁ జాయలున ైాన్ వారి విడుచ్ 
న్ట్ిట  కృష్ఠణ ుఁడు ద్ము ఱట్లట  వ ట్లట  న్న్క 

యేల న్మ్ురి పురసతఠల  బరల లగుచ్. " 

10.2-493-మ. 
అని యబభంగి సరోజలోచన్్ని న్రాులయపముల  న్వువలు 
న్ానయబంధ్ల  పరిరంభణంబులు రతివాయసంగముల  భావముల  
వినయంబుల  సరసో కుత లుం ద్లుఁచ్చ యువివళళూరు చ్చతతంబులన్ 

జనితనన్ంగశరాగిాచేత ద్్రవసిం బ ంద  శోకమంచ్చన్న్. 
10.2-494-వ. 
అంత బలభద్ర్ ండు వారల మన్ంబుల సంతనపంబులు వారింప న్్ప్ాయంబు 
లగు సరసచతఠరవచన్ంబులుఁ గృష్ఠణ ని సందేశంబులు సపెిప విగతఖ్ ద్లం జ సి 
యచిట్ మయసద్వయంబు నిల్లచ్చ వసంతవాసరంబులు గడపుచ్ుఁ గాళిందీ 
తీరంబున్. 
10.2-495-సీ. 
మయకంద్ జంబీర మందనర ఖ్రూా ర; 



 

 

ఘ్న్సార శోభిత వన్ములంద్్ 
న లయలతన లోల మయలతీ మల్లలకా; 
వలీలమతల్లలకా వాట్ికలన్్ 
ద్రళ తరంగ శ్రకర సాధ్ శ్రతల; 

సెైకతవ ద కా సిలములంద్్ 
మకరంద్ రస ప్ాన్ మద్వ ద ంద ంద ర; 

పుంజ రంజిత మంజ కుంజములన్్ 
10.2-495.1-త.ే 
విమలరుచ్చ గలు్  సాన్్దశేముల యంద్్ 
లల్లత శశికాంత ఘ్న్ శిలయతలములంద్్ 
లీల నిచనఛవిహార విలోలుుఁ డగుచ్ 
స్ంద్రీజన్ములు గొలవుఁ జూడ నొపెప. 
10.2-496-తే. 
అట్లల  విహరింప వరుణునియయజఞుఁ జ స ి

వారుణీదేవి మద్య భావంబు నొంద  
నిఖిల తరుకోట్రములంద్్ నిర్మ్ంచ్చ 

మ్ంచ్ వాసన్చేత వాసంిచె వన్ము. 
10.2-497-వ. 
అట్ిటయెడ. 
10.2-498-మ. 
కర మొప్ాపరు న్వీన్వాసన్ల ననఘ్యర ణించ్చ గోప్ాల స్ం 

ద్రులుం దనన్్న్్ డనయన గి యతిమోద్ం బ పప సేవించ్చ యయ 
తరళాక్షుల  మణహిమేకంకణఝణతనకరాన్్కారంబుల ై 



 

 

కరతనళంబులు మోర యుఁబాడుచ్న్్ వ డకననాడుచ్న్ సో లుచ్న్ 

10.2-499-సీ. 
తన్మీుఁద  బ్ధరుదనంకమతముల ైన్ గీతముల ; 
వాడుచ్ రా బలభద్ర్ ుఁ డంత 

మహ త కాద్ంబరీ మధ్ప్ాన్మద్విహవ; 
లయక్షుండు లల్లతనీలయలకుండు 
ననలోల న్వపుష్పమయల్లకోరసిసలుుఁ; 
డన్్పమ మణికుండలయంచ్చతఠండు 
ప్రా లేయ సంయుకత పద్ుంబుగతి నొపుప; 
సలల్లతనన్న్ ఘ్రుజలకణుండు 
10.2-499.1-త.ే 
న్గుచ్ వన్మధయమున్ సల్లలయవగాహ 

శ్రలుుఁడెై జలక ళికముఁ జ రి యమున్ 

నింద్్ రముని పిలువుఁ గాళింద  యతని 

మతఠత ుఁడని సడడసయేక మసలుట్యున్్. 

10.2-43-క ళంద్ీ భేదనంబు 

10.2-500-చ. 
ఘ్నకుపతినతఠుుఁడెై యమున్ుఁ గనొ్ ని రాముుఁడు వల క డనయుఁ జీ 

రినిఁ జన్్దేక తకమకతి పుర ! విన్్ నింద్ఱ్ుఁ జూడ మద్్భజా 
స్నిశిత లయంగలయగీమున్ సొ ంపఱ నిపుపడు న్ూఱ్ తరో వల ై 
చన వ సుఁ జించ్చ వ ైతఠ న్ని చండ పరాకీమ మొపప న్్గుీుఁడెై. 
10.2-501-వ. 



 

 

అట్లల  కట్టలుక రాము డుదనద మం బగు బాహ బలంబున్ హలంబు సాుఁచ్చ 
యముహావాహ నిం ద్గిల్లి పెకల్ల రాుఁ ద గచి్చన్ న్న్ాద  భయభరా ంతయెై 
స్ంద్రీరూపంబు గ ైకొని యతిరయంబున్ం జన్్దెంచ్చ, 

యయయద్్వంశతిలకుం డగు హలధరుని ప్ాదనరవింద్ంబులకు వంద్న్ం 
బాచరించ్చ యట్లనియె. 
10.2-502-మ. 
బలరామయ! ఘ్న్బాహ! నీ యతఠల శుంభద వకమీం బంగన్ల  
దెలయం జాల డివార ? యా యఖిలధనతీరభారధౌర య ని 

శిల సతఠత వండగు కుండలీశవరుుఁడున్్ం జరిింప నీ సతకళా 
కలతనంశపరభవుండు; నీ గురు భుజా గరవంబు సామయన్యమ?ే 

10.2-503-చ. 
అని విన్్తించ్చ యేన్్ భవద్ంఘ్ ర సరోజము లయశయీంచదె్న్ 

న్నయిఁగరుణింపు మన్ా యద్్న్ంద్న్్ుఁ డన్ాద ుఁ బూరవమయర్వ ై 
చనయ మని కామ్నీనికరసంగతఠుఁడెై జలక ళి సల ప నిం 

పెనయుఁ గర ణుకాయుత మదేభముచనడుపన్ న్ముహాన్ద న్. 
10.2-504-తే. 
అంత జలక ళి సాల్లంచ్చ సంతసంబు 
న్ంద్్చ్ండ వినీలవసాత ి ద రతా 

మండన్ంబులుుఁ గాంచన్మయల్లకయున్్ుఁ 
దెచ్చి హల్ల కమచ్చి చన  నన న్దీలలయమ. 
10.2-505-క. 
అవి యెలల ుఁ దనల్లి హలధరుుఁ 
డవిరళగతి నొపిప వలలవాంగన్లున్్ుఁ దన 



 

 

ద విజ ంద్ర్ ుఁ బో ల్ల మహ  తో 
తసవమున్ వరితంచ్చ్ండె సౌఖ్ోయన్ాతఠుఁ డెై. 
10.2-506-క. 
అవనీశ! యట్లల  హలమున్ుఁ 
ద విచ్చన్ుఁ గాళింద  వరయయ దెల్లయుఁగ న ుఁడున్ 

భువి న్్తి క క కన్్ రాముని 

పరవిమలతరమెనై్ బాహ బలసూచకమెై. 
10.2-507-వ. 
అంత బలభద్ర్ ండు వరజస్ంద్రీ సమతేఠండెై న్ంద్ఘోష్ంబున్ం బరితోష్ంబు 
నొంద్్చ్ండ,ె న్ంత న్కకడుఁ గరూశాధ పతి యెైన్ ప్ౌండరకుండు తన్ ద్ూతం 
బ్ధల్లచ్చ యట్లనియె. 

10.2-44-ప ండరకవ స్యద్వే ని వధ 

10.2-508-సీ. 
మన్్జ శ! "బలగరవమున్ మదయన్ుతఠత ుఁడెై; 
యవనిపెై వాస్దేవాఖ్్యుఁ డన్ుఁగ 

న  నొకకరుుఁడ గాక యతరుల కీ ననమ; 

మలవడున ?"యని "యద్ట్ల మ్గిల్ల 

తెగి హరిదన వాస్దేవుుఁ డన్న్్కొన్్; 
న్ుఁట్! పో్య వల ద్న్్"మన్్చ్ ద్ూతుఁ 
బదనుయతనక్షుని ప్ాల్లకముఁ బ మున్; 

న్రిగి వాుఁ డంబుజోద్రుుఁడు పెద్ద  
10.2-508.1-త.ే 



 

 

కొలువుుఁ గ ైకొని యుండ సంకోచపడక 

"విన్్ము మయ రాజమయట్గా వన్జననభ! 
యవని రకి్షంప వాస్దవేాఖ్య నొంద  
న్ట్ిట  యేన్్ండ సిగు్  వోుఁ ద్ట్ిట  నీవు. 
10.2-509-క. 
నన పేరున్్ నన చ్చహాము 
లేప్ న్ ధరయించ్చ తిరిగ  ద ద  పంతమె? యం 

తే పో ! మద ుఁ బరికమంచ్చన్ 

న  ప్ంత మెఱ్ంగు గొలల ుఁ డేమ్ట్ న ైన్న్? 

10.2-510-ఆ. 
ఇంతన్్ండి యెనై్ న ద రిుఁ ద్న ాఱ ుఁగి నన 
చ్చన ాల లల  విడచి్చ చేరి కొల్లచ్చ 

బరద్్కు మన్్ము కాక పంతంబు లయడెనన 
యెద్్రు మన్్ము ఘోర కద్న్మున్న్్. " 

10.2-511-క. 
అనయ ద్్రాభష్లు సభుయలు 
విని యొండ రు మొగము సూచ్చ విసిుతఠ లగుచ్న్ 

"జనయలయర! యటె్ిట  కొీతతలు 
వినిఁబడయిెడు నిచట్? ల సస వింట్ిర ?"యన్ుఁగన్. 
10.2-512-వ. 
అట్ిటయెడ కృష్ఠణ ండు వాని కమట్లనియె. 
10.2-513-మ. 
"వినరా! మీ న్ృపుుఁ డన్ా చ్చహాములు న  వ  వచ్చి ఘోరాజిలో 



 

 

ద్నమీుఁద్న్ వ స వ ైవుఁ గంకముఖ్గృధరవరా తముల  మూుఁగుఁగా, 
న్నిలో ద్రపము ద్ూల్ల కూల్ల వికలంబెై సారమయేయళికమ 
న్ానయంబున్ న్శన్ంబ వయెయ ద్న్్ మే న్న్ాట్లల గా వానితోన్. " 

10.2-514-క. 
అని యుదేరకముగా నన 
డిన మయట్ల కుల్లకమ వాుఁడు డెంద్ము గలుఁగం 

జని తన్ యేల్లక కంతయు 
వినిపించెన్్ న్తని మద కమ విరసము గద్్రన్. 
10.2-515-వ. 
అంతుఁ గృష్ఠణ ండు ద్ండయయతరోతఠసకుుఁడెై వివిధనయుధ కల్లతంబున్్, 
విచ్చతరకాంచన్పతనకాక తఠ విలసితంబు న్గు స్ంద్రసయంద్న్ంబుుఁ బట్ల 
జవతఠరంగంబులం బూనిి దనరుకుండు తెచ్చిన్ న కమక యతితవరితగతిం 
గాశికాన్గరంబున్ కరిగిన్ం బౌండరకుండున్్ రణోతనసహంబు దీపింప 
న్క్షౌహ ణీద వతయంబుతోడం బురంబు వ డల , న్పుప డతని మ్తఠర ండెైన్ 
కాశ్రపతియున్్ మూుఁ డక్షౌహ ణులతోడం దయడుపడువాుఁడెై వ డల , 
నిట్ాల పతయుతఠండెై వచ్ివాని. 
10.2-516-సీ. 
చకీ గదన శంఖ్ శార గాాద  సాధన్్ుఁ; 
గృతిరమగౌస్త భ శ్రవీిలయస్ 
మకరకుండల హార మంజీర కంకణ; 

మణిముద రకా వన్మయల్లకాంకుుఁ 
ద్రళ విచ్చతర పతంగ పుంగవక తఠుఁ; 
జ లువొంద్్ పీతకౌశరయవాస్ 



 

 

జవననశవకల్లత కాంచన్ రథనరూఢుని; 

రణకుతూహలు లసన్ుణకిమరీట్ల 
10.2-516.1-త.ే 
ననతుసమవ ష్ఠ రంగవిహారకల్లత 

న్ట్సమయన్్నిుఁ బౌండరభూననథ్ుఁ గాంచ్చ 

హరష మ్గురొతత  న్వ వుఁ బదనుయతనక్షుుఁ 
డంత వాుఁడున్్ న్్ద్వృతఠత ుఁ డగుచ్ న్డరి. 
10.2-517-క. 
పరిఘ్ శరాసన్ పట్ిటస 

శర ముద్్ర ముసల కుంత చకీ గదన తో 
మర భింద ప్ాల శకమత 
క్షురికాసపి్రా స పరశుశూలముల వ సన్. 
10.2-518-చ. 
పరువడి వ ైచ్చన్న్ ద్న్్జభంజన్్ుఁ డంత యుగాంత కాల భీ 

కరమహ తోగీ ప్ావకుని క వైడి న చ్చ విరోధ సాధనో 
తకరముల నొకకట్న్ శరనికాయములన్ నిగిడించ్చ తఠర ంచ్చ భా 
సవరగతి నొతెత  సంచల్లతశాతరవసెైన్యముుఁ బాంచజన్యమున్. 
10.2-519-ఉ. 
వారని యలకతోుఁ గినిసి వారిజననభుుఁడు వారి సెైన్యముల  
మయరి మసంగిన్ట్లల  న్్ఱ్మయడిన్ుఁ బీన్్ుఁగుుఁబెంట్ల ై వ సం 

దేరులు వరా ల ; న్శవములు దెరళళూ; గజంబులు మొర గ ్; సద్భట్లల  
ధనరుణిుఁ గూల్ల; రిట్లల  న ఱ ద్పిప చన న్ హతశరష్సెైన్యముల . 
10.2-520-వ. 



 

 

అట్ిటయెడ రుధ ర పరవాహంబులున్్, మేదయమయంసపంకంబున్్న ై 
సంగరాంగణంబు ఘోరభంగి యయెయ; న్యయవసరంబున్ం గయయంబున్కుం 
గాలుద్రవువ న్ప్ౌపండరకునిం గన్్ంగొని; హరి సంబో ధ ంచ్చ యట్లనియె. 
10.2-521-మ. 
"మనయజ ందనర ధమ! ప్ౌండరభూపస్త! నీ మయన్ంబు బీరంబు న ుఁ 
డనిలో మయపుద్్; న ద్్ద  కొీవివ పలెుచననాుఁబో తఠపెై ఱంక వ ై 
చ్చన చంద్ంబున్ ద్ూతచతే న్న్్ ననక్ష పించ్చ వలదన్ా పే 
రునయిఁ జిహాంబులు నీపయన్ విడుతఠన్రుిల  పరవన ుఁడనజిలోన్ 

10.2-522-క. 
అద్ గాక నీద్్ శరణము 
పదపడి యుేఁజొతఠత  నీవు బల వికీమ సం 

పదగల పో్ ట్రి వ నిం 

గదలక నిలు"మన్్చ్ నిశితకాండము లంతన్. 
10.2-523-మ. 
చల మొపపన్ నిగుడించ్చ వాని రథముం జకాకడి తతనసరథ ం 

ద్ల వ  తఠర ంచ్చ హయంబులన్ న్రికమ యుద్దండపరతనపకమీయం 

బరళయయరకపరతిమయన్ చకమీున్ న్ప్ౌపండుర న్ వ సం ద్ర్ ంప వాుఁ 
డిలిఁ గూల ం గుల్లశాహతినొారగు శ ైలేందనర కృతిన్ భూవరా! 

10.2-45-క శీర జు వధ 

10.2-524-చ. 
మడవక కాశికావిభుని మసతక ముద్ధతిుఁ ద్ర్ ంచ్చ బంతి క ై 
వడ  న్ద  పింజ పింజ గఱవన్ విశిఖ్యళి నిగుడిి వాని య ే



 

 

ల డ  పురిలోన్ వ ైచె న్వలీల మురాంతకుుఁ డిట్లల  వ ైరులం 

గడిఁగి జయంచ్చ చ్చతతమున్ుఁ గౌతఠకముం జిగురొతత  న్తతఱ న్. 
10.2-525-క. 
స్ర గంధరవ న్భశిర 

గరుడయరగ సిద్ధ  సాధయగణము న్్తింపన్ 

మరల్ల చన్్దెంచ్చ హరి నిజ 

పురమున్ స్ఖ్ముండె న్తి విభూతి ద్ల్లరపన్. 
10.2-526-క. 
వనజోద్రు చ్చహాంబులు 
గొనకొని ధరయించ్చ ప్ౌండరకుుఁడు మచిరియె ై
యనవరతము హరి ద్న్ తలుఁ 
పునిఁ ద్గులుట్ుఁ జ సి ముకమతుఁ బ ందె న్ర ందనర ! 
10.2-527-సీ. 
అకకడుఁ గాశిలో నన రాజ మంద రాం; 

గణమున్ుఁ గుండల కల్లత మగుచ్ుఁ 
బడి యున్ా తలుఁ జూచ్చ ప్ౌరజన్ంబులు; 
ద్మ రాజ తలయ కాుఁ ద్గ న ఱ ంగ ి

చెపిపన్ నన న్ృపు జీవితేశవరులున్్; 
స్తఠలు బంధ్వులున్్ హ తఠలు గూడ ి

మొన్సి హాహాకారమున్ న డిి; రతతఱ ుఁ; 
ద్తతన్ూభవుుఁడు స్ద్కి్షణుండు 
10.2-527.1-త.ే 
వ లయుఁ ద్ండిరకముఁ బరలోకవిధ్ లొన్రిి 



 

 

జన్కు న్నిలో వధ ంచ్చన్ చకీప్ాణ ి

న్డరి మరిదంపుఁ ద్గు న్్ప్ాయంబు ద్లుఁచ్చ 

చతఠరుుఁ డగు న్ట్ిట  తన్ పురోహ తఠనిుఁ బ్ధల్లచ్చ. 
10.2-528-క. 
అతడుం దనన్్న్్ుఁ జని పశు 

పతపద్ సరసిజములకున్్ుఁ బరమద్ముతో నన 
న్తరిఁడెై యదేదవుని బహ  

గతరలం బూజింప న్తుఁడుుఁ గరుణననివతఠుఁడెై. 
10.2-529-క. 
"మెచ్చితి న  వర మెైన్న్్ 
నిచ్ెిద్ న్న్్ వ ుఁడు"మనిన్ "నీశవర! న్న్్ాన్ 

మచ్చిక రకి్షంతఠవు ప్ొ ర 

ప్ొ చ్ెిము సయేక మహశే! పురహర! యభవా! 
10.2-530-క. 
దేవ ! మజాన్కుని వస్ 
దేవ తుజుఁ డనజిలో వధ ంచెన్్, న  నన 
గోవింద్్ని న్నిలోపల 

న  విధమున్ గ లుతఠ ననన్తీవ  పురారీ! " 

10.2-531-తే. 
అనిన్ శంకరుుఁ డతనికమ న్నియె "న్న్ఘ్! 
నీవు ఋతివజలున్్ భూస్రావళియున్్ుఁ 
బీరతి న్భిచనర మొన్రింప భూతయుకుత ుఁ 
డగుచ్ న్న్లుండు దీరుి నీ యభిమతంబు. " 



 

 

10.2-532-తే. 
అనిన్ నన చంద్రమౌళి వాకయముల భంగి 

భూరినియమముతో న్భిచనరహోమ 

మొన్రుఁ గావింప న్గిా యథయచ్చతముగుఁ 
జ లుఁగు ద్కి్షణవలమయన్ శిఖ్ల వ ల్లుఁగ . 
10.2-533-వ. 
అంద్్ుఁ దనమరశుశీుక శకలయపంబున్్, న్శనిసంకాశంబుల ైన్ నిడుద్ కోఱలున్్, 
నిపుపలుపపతిలుల  చూడుకలున్్, ముడవిడిన్ బ మలున్్, జ వురించ్చన్ 
మొగంబున్్ గల్లగి కృతయ యతి రౌదనర కారంబున్ుఁ బరజవరలిుల చ్ుఁ గుండంబు 
వ లువడి యన్్ద న్ నిహన్య మయన్ ప్రా ణిరకాత రుణ మృతఠయకరవాలంబు లీలం 
జూపట్లట  ననలుకన్్ సలెవుల ననకమకొన్్చ్ న్గిాకీలయభీలంబగు శూలంబు గ లం 
దనల్లి భువన్కోలయహలంబుగా ననరుిచ్, న్్తనత ల తనలపరమయణ ప్ాద్ద్వయ 
హతఠలం ద్ూలు పెంధూళి నింగిమ్రంగ, భూతంబులు సేవింప, న్గావ ష్యెై, 
నిజవిలోచన్ సంజాత సముద్ూధ త నిఖిల భయంకర జావల్లకాజాలంబున్ 
ద శాజాలంబు నోల్లం బరరలుిచ్, న్్దవేగగమన్ంబున్ న్గధరు న్గరంబున్ 
కరుగుదేరుఁ, బౌరజన్ంబులు భయయకులమయన్స్ల ై దనవద్హన్్నిం గని 
పఱచ్ వన్ మృగంబులచనడుపన్ం బఱచ్చ, స్ధరాుభయంతరంబున్ జూద్మయడు 
దనమోద్రునిం గని “రక్షరక్ష తి”రవంబుల ననరుత లయ “కృష్ణ ! కృష్ణ ! 
పెన్్మంట్లం బురంబు గాలపం బరళయయగిా సన్్దెంచె” న్న్ వారిం జూచ్చ 
“యోడకోడకుుఁ” డని భయంబు నివారించ్చ, సరవరక్షకుండెైన్ పుండరీకాక్షుండు 
జగద్ంతరాతఠుండు గావున్ం ద్ద్వృతనత ంతం బంతయుుఁ ద్న్ ద వయచ్చతతంబున్ 
న ఱ ంగి కాశ్రరాజపుతత  ేపేరరితయెనై్ యముహాకృతయన్్ నిగీహ ంపం ద్లంచ్చ 
నిజప్ారశవవరిత యయయున్ా యద దవయసాధన్ంబు గన్్ంగొని యపుపడు. 



 

 

10.2-534-సీ. 
భీమమెై బహ తీవరధనమమెై హతరిపు; 
సోత మమెై స్మహ తోదనద మ మగుచ్ుఁ 
జండమెై విజితమయరాత ండమెై ప్ాల్లతన; 
జాండమెై విజయపరకాండ మగుచ్ 
ద వయమెై నిఖిలగంతవయమె ైస్జన్ సం; 

భావయమెై సద్భకత సేవయ మగుచ్ 
నితయమెై నిగమసంస్త తయమెై విన్మ్తన; 
ద తయమెై నిరిాతదెైతయ మగుచ్ 
10.2-534.1-త.ే 
విలయసమయ సముద్ూభత విపులభాసవ 
ద్ళికలోచన్ లోచననన్ల సహసర 
ఘ్ట్ిత పట్లసట్ాజావల్లకా చట్లల సతత వ 
భయద్చకీంబు కృతయపెైుఁ బంపె శౌరి. 
10.2-535-వ. 
అద యున్్, బరళయవ ళాసంభూత జీమూతసంఘ్యత పరభూత 
ఘ్ుమఘ్ుమయట్ోప నిన్దనధరీకృత మహాద్్ససహ కహకహ 
నిబ్ధడనిసవన్నిరో్ ష్పరిపూరిత బరహాుండకుహరంబున్్, న్భరంల్లహ 
కీలయసముతకట్ పట్ల చ్చట్పట్ స్ాట్ ద వస్ాల్లంగచఛట్ాభీలంబున్్, 
సకలదేవతనగణ జయజయశబద కల్లతంబున్్, న్న్ంతతేజో విరాజితంబున్్ 
న్గుచ్ం గద సిన్ం బంట్ంిపక కంట్గించ్ కృతయన్్ గ ంట్ి వ ంట్న్ంట్ిన్ న్ద  తన్ 
తొంట్ిరౌద్రంబు విడచి్చ మరల్ల కాశ్రపురంబు సొ చ్చి ప్ౌరలోకంబు 
భయయకులతంబ ంద  వాపో్ వ, రోష్భీష్ణనకారంబుతో న్పుపడు 



 

 

ఋతివఙ్ిాకాయయుతంబుగ స్ద్కి్షణుని ద్హ ంచె; న్తతఱ ుఁ జకీంబున్్ 
ద్న్ాగరంబు సౌధ ప్రా కార గోపురాట్ాట ల కాద  వివిధ వస్త  వాహన్ నికరంబుతో 
భసుంబు గావించ్చ మరల్ల యమరులు వ ఱుఁగంద్ుఁ గమలలోచన్ ప్ారశవవరిత యెై 
నిజ పరభాపుంజంబు వ లుుఁగొంద్ుఁ గొల్లియుండె"న్ని చెపిప; మఱ యు 
నిట్లనియె. 
10.2-536-క. 
మురరపిు విజయయంకమతమగు 
చరితము సద్భకమతుఁ ద్గలి్ల చద విన్ వినిన్న్ 

ద్్రితములుఁ బాసి జన్్ ల్లహ 

పరసౌఖ్యము లతనిచేతుఁ బడయుద్్ రధ ప్ా! 
10.2-537-వ. 
అనిన్ శుకయోగికమ రాజయోగి యట్లనియె. 

10.2-46-ద్ వవిదయని వధ ంచ్యట 

10.2-538-క. 
“బలభద్ర్ ుఁ డపరమయేుం 

డలఘ్ుుఁ డన్ంతఠండు న్తని యద్్భతకరుం 

బులు వినియు, ద్నియ ద ంకన్్ుఁ 
దెలయుఁగ నన కాన్తిముు ద వయమునీందనర !” 
10.2-539-వ. 
అనిన్ రాజన్కు శుకుం డిట్లనియ.ె 
10.2-540-క. 
“జనననయక! విన్్ స్గీీ 



 

 

వుని సచ్చవుుఁడు మెైంద్్న్కు సహో ద్రుుఁ డన్ుఁగా 
వినయతికమ న కమకన్ ద వవిద్్ం 

డనయ పలవగుుఁడు న్రకసఖ్్యుఁ డతిద్రిపతఠుఁడెై. 
10.2-541-సీ. 
చెల్లకానిపగుఁ దరీపుఁ ద్లుఁచ్చ కృష్ఠణ ం డేలు; 
పురములు జన్పద్ంబులు ద్హ ంచ్చ 

సరి ద్్పవన్ సరోవరములు గోరాడ;ి 

మంద్లుఁ గొంద్లమంద్ుఁ జ స ి

ప్రా సాద్ములు ద రబ్ధు పరఖి్లు మయయంచ్చ; 

చతఠరంగబలముల సమయుఁ జ స ి

పురుష్ఠల సతఠలన్్ భూధరగుహలలోుఁ; 
బెట్ిట  వాకమల్ల గట్ిట  బ్ధట్లట  నొంచ్చ 

10.2-541.1-త.ే 
ఫల్లత తరువులుఁ ద్ర్ ంచ్చ సాధ్ల న్లంచ్చ 

కోట్ లగల్లంచ్చ పడుచ్ల నీట్ ముంచ్చ 

ధరణి నిబభంగిుఁ బెకుకబాధలుఁ జలంబు 
పరుఁగుఁజ యుచ్ నొకననుఁడు పలవగవరుుఁడు. 
10.2-542-క. 
చతరర మృద్్ గీతరవ ము 
న్ాత వీతెంచ్చన్ుఁ జ లంగి న్గచరుుఁ డన ర  ై
వతగిరి కంద్రమున్ కా 
యతగతిుఁ జని యంద్్ న తతమయడెడు వానిన్. 
10.2-543-చ. 



 

 

లలతవినీలవస్త ి ని విలయసవతీయుతఠుఁ జంద్రచంద రకా 
కలతమహో న్ాతనంగు మణికాంచన్ద వయవిభూష్ణోన్ాతఠన్ 

విలసతివారుణసీమద్విహవలలోచన్్ుఁ గాంచె సీరని 

రదళతరిపుకి్షతీశనిజధనముని రాముని కామప్ాలునిన్. 
10.2-544-సీ. 
కన్్ుఁగొని తతఠపరోగమభూమ్రుహశాఖ్; 

ల కమక యూుఁచ్చ్ుఁ జాల వ కమకరించ్ుఁ; 
గికురించ్చ్న్్ బం డిల గిల్లి చూపుచ్ వ సుఁ; 
గొముకొముకు న్్ఱ్కుచ్ న్ద్లుిుఁ; 
దయ ుఁక న్ూరక మేన్్ సో ుఁకుఁగ న్్ల్లవ ట్లట ; 

వ డవ డ ననలుక వ డలుఁబటె్లట ుఁ; 
బరుల న్ఖ్ంబుల గిరగిర గోుఁకుచ్ుఁ; 
బ రిుఁబ రి ఫలములు గఱచ్చ వ ైచ్; 
10.2-544.1-త.ే 
గోళ ూ తెగ గొరిక యుమ్యున్్; గుద్ము సూపు; 
బలసి మరకట్జాతి యపపగిద ుఁ జ యుఁ 
గోపమున్ హలధరుుఁ డ క గుండు వ ైవ 

దననిుఁ ద్పిపంచ్కొని పరలలద్మున్ న్తని. 
10.2-545-క. 
న్గి యయసవకలశముుఁ గొని 

జగతీరుహశాఖ్ యెకమక చనపలమున్ న్ 

జాగతిపయ వ ైచెుఁ ద్ద్్ట్ 

మగలగుఁ; న్ద  చూచ్చ కోప మగ్ల మొద్వన్. 



 

 

10.2-546-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-547-క. 
సీరినిుఁ ద్న్ మన్మున్ నొక 

చీరికముఁ గ ైకొన్క కద సి చీరలు చ్చంపన్ 

వారకతుఁడు భువిజన్ములుఁ 
గారించ్ట్ మయన్పుఁ ద్లుఁచ్చ ఘ్న్కుపితఠం డెై. 
10.2-548-వ. 
ఇట్లల  కోప్ో దీదపితమయన్స్ండెై కన్్ంగొని హలయయుధ్ం డపుపడు 
10.2-549-చ. 
ముస్లముుఁ దవీరశాతహలమున్ ధరయించ్చ సమసతచేతన్ 

గీస్న్ముననుఁడు పొ్ ంగు లయకాలునిభంగి న్ద్ల్లి నిలవ; వా 
డస్ద్ృశవికీమకీమవిహార మెలరప సమీపభూజమున్ 

వ స్ిఁ బెకల్లంచ్చ మసతకము వ రసెుఁ జలంబు బలంబు చొపపడన్. 
10.2-550-వ. 
ఇట్లల  వ రయ బలుం డపుపడు. 
10.2-551-చ. 
ఉరవడి ద్ండతనడతిమహో రగుభంగిుఁ గడంగి వీర సా 
గరమున్ న ుఁచ్చ హేమకట్కంబుల నొపుప స్న్ంద్ననమ భీ 

కర ముసలంబున్న్ ద వవిద్్కంఠము వ రసిన్ుఁ బ ల ి వాుఁడు జ  
గురుగల కొండచంద్మున్ుఁ గోయని యయరిి స్రల  న్్తింపుఁగన్ 

10.2-552-మతత . 
అంత వాుఁ డ క యంత మూరిఛల్ల యంతలోుఁ దెల్లవొంద  ద్్ 



 

 

రాద ంతభూరిభుజావిజృంభణుుఁడెై మహీజము పూనిి దెై 
తనయంతకాగీజ వ రసె; వ రసిన్ ననగీహంబున్ దనని నిం 

తింతల ై ధర రాలుఁ జ సె న్హనీ్వికీమశాల్లయెై. 
10.2-553-క. 
మఱయిున్్ుఁ జల ముడుగక వ సుఁ 
ద్రుచరుుఁ డ కతరువు వ రయుఁ దనలయంకుుఁ డనన 
ద్రమున్ుఁ ద్్నిమ్న్ వ ండియుుఁ 
ద రిఁగించుెఁ గుజంబు లతుఁడు దయడయత ుఁ ద్్న్్మన్. 
10.2-554-క. 
ఆ చ్ంద్ంబున్ వన్చరుుఁ 
డేచ్చ మహీరుహచయంబు ల లలన్్ హల్లపెై 
వ ైచ్చ యవి శూన్య మగుట్యుుఁ 
జూచ్చ శిలయవృషిట ుఁ గురసిె స్ర లగి్ంపన్. 
10.2-555-క. 
బలుిఁ డపుడు ఱయలు తఠముర  ై
యల రాలుఁగుఁ జ సి యయరవ న  న్్డుగక యయ 
వలముఖ్్ుఁడు తనలసనిాభ 

ము లయన్ నిజబాహ ద్ండముల న్్గుీండెై. 
10.2-556-క. 
వడ ిఁ బ్ధడుగుుఁ బో ని పడిికమట్ుఁ 
బ డ చ్చన్ వడి సడెక బలుుఁడు ముసలము హలమున్ 

విడ చ్చ పలవంగుని మడెుఁ గడు 
వ డవ డ బ్ధగియంచె గుీడుల  వ ల్ల కుఱ్కంగన్. 



 

 

10.2-557-క. 
వదన్మున్ుఁ జ వుల రుధ రము 
మెదడున్్ ద రుఁగంగ వాుఁడు మేద నిమీుఁద్ం 

జద్ కమలుఁబడి యొక యంతయు 
మెదలక మ్డుకంగ లేక మృతిుఁ బ ందె న్ృప్ా! 
10.2-558-తే. 
వానిప్ాట్లన్ కపుపడు వన్సమేత 

మగుచ్ నన శ ైలరాజ మలలలల  ననడె; 
స్రగణంబులు రాముపెై స్రభి కుస్మ 

వృషిట  గురయించ్చ రతఠల సంతఠషిట  మెఱసి. 
10.2-559-వ. 
ఇవివధంబున్ భువన్కంట్కుండెైన్ ద్్ష్టశాఖ్యమృగ ంద్ర్ ని వస్ంధరకుం 
బల్లచసేి సకల జన్ంబులుుఁ బరమయన్ంద్కంద్ళిత హృద్యయరవింద్్ల ై తన్్ా 
న్ంద ంప న్యయద్్న్ంద్న్్ండు నిజ న్గరంబున్ కరుదెంచె"న్ని శుకుండు 
వ ండయిు న్మున్్జ పతి కమట్లనియ.ె 

10.2-47-స ంబుడు లక్షణ న్ తతకు వచ్యిట 

10.2-560-సీ. 
కోరి స్యోధన్్కూుఁతఠరు సరవల; 

క్షణములు గల్్ల లక్షణ యన్ంగ 

మహ  నొపుప కన్యకామణ ివివాహంబున్ుఁ; 
జకీహస్త ని తన్ూజాతఠుఁడెైన్ 

సాంబుుఁడు బలసాహసమున్ న తఠత కపో్ వుఁ; 



 

 

గౌరవు లీక్షించ్చ "కడుఁగి కొీవివ 
పడచ్వాుఁ డ కుఁ డదె బాల్లకుఁ గొనిప్ో వు; 
చ్ననాుఁడు గ ైకొన్ కుకుకమ్గిల్ల 

10.2-560.1-త.ే 
యట్ిట  ద్్రుద్్ుఁ గయముట్ిట  పట్ిట  తెచ్చి 

జన్్లు వ ఱుఁగంద్ుఁ జ ఱపట్ిట  యున్్తఠమనేి 

యద్్వులు మన్ల న మ్ సయేంగుఁ గలరొ" 

యన్్చ్ుఁ గురువృద్ధజన్ముల యన్్మతమున్. 
10.2-561-వ. 
ఇట్లల  గడంగి యుద్ధసన్ాద్్ధ ల ై బలశౌరోయపేతఠలగు కరణ శలయ భూరి 
శవీోయజఞక తఠ స్యోధననద్్లు సమున్ాత రథనరూఢుల ై కూడ న్రిగిన్ 
వారలుఁ గన్్ంగొని జాంబవతీన్ంద్న్్ండు మంద్సుిత వద్ననరవింద్్ం డగుచ్ 
సింగంబు భంగి గరాించ్చ్ మణిదపీత ం బెైన్ చనపంబుుఁబూని నిల్లిన్ వారున్్ 
సాంబు న్ద్ల్లి “నిలునిలు” మని పల్లకమ. 
10.2-562-తే. 
చండ కోద్ండ ముకత నిశాత విశిఖ్ 

జాల మంద్ంద్ వఱపి యయభీలముగన్్ 
న్ంద్న్ంద్న్ న్ంద్న్ సయంద్న్ంబు 
ముంచ్చ రచలేంద్రమున్్ ముంచ్ మంచ్ పగిద . 
10.2-563-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-564-శా. 
శౌర ుట్ోప విజృంభణంబుల సరోజాతనక్షుసూన్్న్ స్రా 



 

 

హారుసెథి రుయని మీుఁద్ న య న్తుఁ డుద్యద్ూభరబిాహాబలయ 
వారుుండెై శితసాయకాల్ల న్వి మయయం జ సిన్న్ దవేతన 
తూరుంబుల  ద వి మోర సె; న్ంత న్తుఁ డసోత కపరతనప్ో న్ాతిన్. 
10.2-565-వ. 
ఇట్లల  గడంగి బాణజాలంబులు పరుఁగించ్చ యంద్ఱ కనిారూపుల ై రథ రథయ 
సూతధవజ పతనకాతపతరంబులు చూరణంబులుగావించ్చ విరథ్లం జ సి వారల 
మయెమఱవులఱ్వుళ ూ గావించ్చ యొకొకకకనిుఁ బెకుక బాణంబుల 
న్్చ్చిప్ో న సిన్ వారలు శోణిత ద గాధ ంగుల ై కుస్మ్త కమంశుకంబులం బో ల్ల 
యుండి; రంత. 
10.2-566-ఉ. 
వార లన కు లయుయ బలవంతఠలున్యుయ మహో గీసంగ రో 
దనరపరాకమీపరకట్ద్క్షులున్యుయుఁ గుమయరకున్ జగ 

దీవరుని నొకకనిం జ న్కమ వ రలున్్ వంపుఁగలేక సిగు్ న్ం 

గూరిన్చ్చంత నొండ రులుఁ గూడుచ్ విచ్ిచ్ వ చిన్ూరుపచ్న్. 
10.2-567-వ. 
మగిడి సమరసన్ాద్్ధ ల ై సంరంభించ్చ. 
10.2-568-ఉ. 
అందఱ్ నొకకపెట్ట ద్న్్జాంతకన్ంద్న్్ుఁ జట్లట ముట్ిట  యం 

ద్ంద నిశాతసాయకచయంబుల ముంచ్చ రథంబు న్్గీ లీ 

లం దయన్్మయడి చనపము చలంబున్ుఁ ద్ర్ ంచ్చ హయయల్లుఁజంపి సూ 

తఠం ద్గెట్ారిి యంత విరథ్ం డగుడున్ వ సుఁ జొచ్చి పట్ిటన్న్. 
10.2-569-తే. 
బాలకుుఁడు చయేున్ద  లేక పట్లట వడయిెుఁ 



 

 

గౌరవులు ద్మ మన్ములుఁ గౌతఠకంబు 
లొలయ సాంబునిుఁ గన్యకాయుకతముగన్్ుఁ 
బురమున్కుుఁ దచె్చి రతఠలవిభూతి మెఱసి. 
10.2-570-వ. 
అంత దనవరకాన్గరంబున్. 
10.2-571-ఉ. 
జాంబవతయేు వారత యద్్జాతఠలు ననరద్యోగచిే సమ 

సతంబున్్ విన్ావా రగుచ్ సంగరకౌతఠక ముపపతిలల ుఁ జి 

తతంబులుఁ గౌరవాన్వయకద్ంబము నొకకట్ న్్కకడంచ్ కో 
పంబున్ న్్గీసేన్జన్ప్ాలు న్న్్జఞ న్న్ూన్సెైన్యముల . 
10.2-572-తే. 
కూడి న్డవంగుఁ గని వారితోడ బలుుఁడు 
ధనరతరాష్ఠట ి లు మన్కు న ంతయున్్ డనస ి

న్ట్ిట  బంధ్లు; వారిపెై నిట్ిట  యలుక 

న తిత  చన్్చ్ంట్ యద  నీతియే తలంప? " 

10.2-48-బలుడు న్ఘగనగరం బేగుట 

10.2-573-వ. 
అని వారల వారించ్చ తత క్షణంబ బంధ్పిరయుం డెైన్ బలరాముండ 
న్లయరకసంకాశంబగు కాంచన్రథం బెకమక యన్్రకుత ల ైన్ భూస్రులున్్, 
న్్ద్ధవాద్్లగు కులవృద్్ధ లున్్ సేవింపం గరిపురంబున్కుం జని 
తతఠపరోపకంఠవన్ంబున్ స్రభికుస్మ ఫలభరతితరుచనఛయయవిరచ్చత 
చంద్రకాంత శిలయతలంబున్ంద్్ వసయించ్చ, మహ తగీహమధయగతఠండెైన్ 



 

 

పూరణచంద్ర్  న్న్్కరించ్చ యుండె; న్ంతుఁ గారయబో ధన్ంబు సయేుట్క ై 
కౌరవులకడకుుఁ బరబుద్్ధ ండెైన్ యుద్ధవునిం బనిచ్చన్ం జని యతం 
డనంబ్ధక యున్కు ధన్్రాచనరాయపగాతన్ూభవ స్యోధన్్లకుం బరణమ్ల్లల వారి 
చేత న్భిన్ంద తఠండెై యట్లనియె. 
10.2-574-సీ. 
"భూరియశోధన్్లయర! తనలయంకుండు; 
చన్్దెంచ్చ న్గరోపవన్ము న్ంద్్ 
న్్న్ావాుఁ"డనిన్ వా రుతనసహమున్ బలుుఁ; 
బ డగన్్ వ డుక బుద ధ ుఁ దయ ుఁపుఁ 
ద్న్రారు కానికల  గొని చని యర్ుప్ా; 
దనయద సతకృతఠలు న యయమున్ుఁ జ స ి

ధేన్్వు నిచ్చి సమయునించ్చ యంద్ఱ్; 
న్ంద్ంద్ వంద్న్ం బాచరంిచ్చ 

10.2-574.1-త.ే 
యుచ్చతభంగిని న్చట్ుఁ గూరుిన్ా యడెన్్ 
గుశలమే మీకు? మయకున్్ గుశల మన్్చ్ుఁ 
బల్లకమ రాముుఁడు కురున్రప్ాలుుఁ జూచ్చ 

యచట్ి జన్ములు విన్ుఁగ నిట్లనియెుఁ దలె్లయ. 
10.2-575-ఉ. 
"మయ నరననథ్ననజఞ నిజమసతములన్ ధరయించ్చ కౌరవుల  
మయనయగుఁజ యు ట్లపపగుుఁ; గుమయరకునొకకనిుఁ బెకుకయూథపుల  
పూనిన్ లయవుమెై న ద రి ప్ో ర జయంచ్ట్ మీుఁద తపుప; త 

పెైపనన్్ గాచె బాంధవహ తనతుకుుఁడెై మన్్జాధ ననథ్ుఁడున్." 



 

 

10.2-576-క. 
అనయ మయట్లు విని కౌరవ 

జనననయకుుఁ డనతు న్ల్లగి చనలుుఁ బుర ? య ే

మనిఁ గలద్్ కాలగతి? చ 

కకనిఁ గాలం ద డుగు ప్ాద్్కలు ద్ల క క కన్. 
10.2-577-ఆ. 
మన్ము బంధ్వరుస మనిాంచ్ మన్ాన్ుఁ 
గాదె రాజయభోగగరిముఁ బ ద్ల్ల 

వస్ధుఁ బరరు గల్లగ ివాసకిమ న కుకట్ుఁ 
ద్మకు న్న్్భవింపుఁ ద్గని యట్ిట . 
10.2-578-వ. 
సితచఛతర చనమర శంఖ్ కమరీట్ చ్చతరశయయయ సౌధ సంిహాసన్ంబులు గ ైకొన్్ట్ 
మన్ మందమెేలంబున్ం గాదె? యట్ిటచ  ోసరివారున్్ం బో ల  న్ూరక గరివంచ్ 
యద్్కులులతోడి సంబంధ సఖ్యంబులు సాలుుఁ; బాములకుుఁ బాలు వోసి 
పెంచ్చన్ విష్ంబు ద్పుపన ? మముుం ద్మ పంపుసేయ మన్్ట్ సిగు్ లేకుంట్ుఁ 
గాదె! యద యున్్ంగాక ద వాయసత కేోవిద్్ల ైన్ గంగాన్ంద్న్ గురు కృప్ాశవతని మ 
కరాణ ద  యోధవీరులకున్ లోుఁబడడవానిని మహేంద్ర్ న్క ైన్న్్ విడిపింపుఁవచ్ిన ? 

యహహ! వృథనజలపంబుల క మ్పని?” యని ద్్రాభష్లయడుచ్ ద గు్ న్ లేచ్చ 
నిజమంద రం బున్కుం జనియె; న్పుపడు హలయయుధ్ం డమయుట్ల 
కద రిపడి. 
10.2-579-ఉ. 
కౌరవుుఁ డనడి ప్ో యన్ యగౌరవభాష్ల కాతుుఁ గిన్క దెై 
వాఱిఁగ న్్లలసత ర్ళయభాన్్ని క వైడి మండి చండ రో 



 

 

షారుణితనంబకుం డగుచ్ యయద్వవృద్్ధ లుఁ జూచ్చ పల కుఁ "బెం 

ప్ారిన్ రాజయవ ైభవమదనంధ్ల మయట్లు మీరు వింట్ిర ? 

10.2-580-తే. 
శ్రీమదనంధ్లు సామంబుచేతుఁ జకకుఁ 
బడుద్్ర  యెంద్్? బో యుఁడు బస్లుఁ దయలు 
పగిద  న్్గీభుజావిజృంభణ సమగీ 

స్మహ తనట్ోప మనిలోన్ుఁ జూపకున్ా. 
10.2-581-క. 
కౌరవుల సమయుఁజ య న్్ 
దనరత యద్్వీరవరుల దనమోద్రుుఁడున్ 

రా ర వలద్ని యచిట్ 

వారించ్చతిుఁ గాదె బంధ్వతసలయుకమతన్. 
10.2-582-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-583-సీ. 
ఏ దేవు భృతఠయల ై యందనర ద  ద కాపల; 

వరులు భజింతఠరు వరుసతోడ 

న  దేవుమంద రం బరప్ారు దేవతన; 
తరుసభావిభవస్ంద్రతుఁ జ ంద  
యే దవేుపద్యుగం బరపొ్ర ద్్ద  సవేించ్; 
న్ఖిల జగననుతయెైన్ లకి్షు 
యే దవేు చనరు సమ్ద్ధకళాంశ సం; 

భవులము పద్ుజభవులు న న్్ 



 

 

10.2-583.1-త.ే 
న్ట్ిటదేవుండు ద్్ష్టసంహారకుండు 
హరి ముకుంద్్ండు పంపుసేయంగ నొపుప 
న్్గీసేన్్ని రాజయసమగీగరిమ 

యంతయున్్ుఁ దనర యచ్చిన్ ద్ంట్! తలుఁప. 
10.2-584-చ. 
అద్ యున్్ుఁ గాక యవెవని పదనంబుజచనరురజోవితనన్ మయ 
తిరద్ వవరాద  ద కపతి కమరీట్ములంద్్ న్లంకరించ్; భూ 

విద్ తపుుఁ దీరిముం గడుుఁ బవితరము సయేున్్; న్ట్ిట  కృష్ఠణ చేుఁ 
బ దల్లన్ రాజయచ్చహాములుఁ బ ంద్ుఁగ రాద్ుఁట్ యమే్చోద్యమో! 
10.2-585-క. 
తనమిఁట్ తలుఁపం ద్ల లుఁట్ 

యమేిఁట్ ప్ాద్్కల ముఁట్ుఁ గణింపుఁగ రాజయ 
శ్రమీద్మున్ నిట్ాల డిన్ 

యా మన్్జాధముని మయట్ క  మన్ వచ్ిన్?" 

10.2-586-వ. 
అని సకోీధమయన్్స్ండెై యపుపడు. 
10.2-587-క. 
"ధనరుణి నిట్మీుఁద్ట్ ని 

షౌకరవముగుఁ జ యకున్ాుఁ గా"ద్ని యుగాీ  
కారుండెై బలభద్ర్ ుఁడు 
సీరము వ సుఁ బూనిి లయవుుఁ జ వయు న సుఁగన్. 

10.2-49-హస్తన గంగం ద్రరయబో వ ట 



 

 

10.2-588-వ. 
ఇట్లల  పూని కౌరవరాజధనని యెైన్ కరిన్గరంబు కడతల హలయగీంబున్్ జొనిపి 
యపుపట్భరద్న్విసాత రంబగు గడడ  భుజాగరవ ద్్రావరుండెై పెకల్లంచ్చ తిగిచ్చ 
గంగాపరవాహంబున్ం బడుఁదయరయ గమకమంచ్చన్ న్పుపడు, మహాజలమధయ 
విలోలంబగు ననవ చంద్ంబున్ న్న్ాగరంబు వడవడ వడంకుచ్ గోపుర వపర 
ప్రా కార సౌధన ట్ాట లక తోరణ ధవజ దనవర కవాట్ కుడయ వీథీ యుతంబుగా నొడడ  
గ డవ ైన్ుఁ బౌరజన్ంబులు పుడమ్ న్డుగుల్లడంగరాక తడంబడుచ్, ననరుత ల ై 
కుయయడుచ్ండ;ి రట్ిటయడె న్ముహో తనపతంబులు గన్్ంగొని; తనలయంకుండు 
గిన్్క వొడమ్ కావించ్చన్ యుపద్రవంబుగా న ఱ ంగ;ి దననికముఁ బరతీకారంబు 
లేమ్ని; గళవళంబున్ భయయకులమయన్స్ ల ై పుతర మ్తర కళతర బంధ్ భృతయ 
ప్ౌరజన్ సమేతంబుగా భీష్ు ద్్రోయధననద  కౌరవులు వ గంబున్ న్తని 
చరణంబుల శరణంబులుగాుఁ ద్లంచ్చ, సాంబునిుఁ గన్యకాయుకతంబుగా న్న క 
మణిమయ భూష్ణనంబర జాలంబుతోుఁ గొనివచ్చి; ద్ండపరణనమంబు లయచరంిచ్చ 
కరకమలంబులు మొగిడిి  యట్లనిరి. 
10.2-589-క. 
”రామ! సమంచ్చతముకాత  
దనమ! యశఃకామ! ఘ్న్స్ధనధనమ! రుచ్చ 

సోత మ! జయసీమ! జగద్భి 

రామ! గుణోదనద మ! నిఖిలరాజలలయమయ! 
10.2-590-క. 
నీ మహ మ యెఱ ుఁగి పొ్ గడుఁగ 

న  మ ంతట్ివార? మఖిలన తవు; తిరజగత  
క్ష మంకరుుఁడవు; స్మతివి 



 

 

తనమస్లము మముుుఁ గావుఁ ద్గు హలప్ాణీ! 
10.2-591-క. 
భూచ్కీ మెలల ుఁ దనల్లిన్ 

యయ చ్కీీశవరుుఁడు దనవకాంశుుఁడు బలద ే

వా! చ్కమీకమ న్గీజుఁడవు 
నీచ్కమయీ లుడుపుఁ జ లుల  నీకు జితనరీ! 
10.2-592-క. 
రక్ ంపుము రకి్షంపు ము 
పేక్ ంపక న్మ్తనిఖిలబృందనరక! ఘో 

రక్షణదనచరవిష్నిట్ 

లయక్ష! భయయతఠరుల మముు న్రయు మన్ంతన! 
10.2-593-వ. 
మఱ యున్్ దేవా! యా సచరాచరంబు న్యన్ జగంబుల నీ 
లీలయవినోద్ంబులం జ సి ద్్ష్టజన్మరదన్ంబున్్, శిష్టజన్రక్షణంబున్్ం 
జ యుచ్, జగద్్తపతిత  సిితి లయహతేఠవ ైన్ నీకు న్మసకరింతఠ” మని 
వ ండయిు నిట్లనిరి. 
10.2-594-తే. 
"అవయయుండువు; సరవభూతనతుకుుఁడవు; 
సరవశకమత ధరుండవు; శాశవతఠుఁడవు; 
విశవకరుుఁడవు; గురుుఁడవు; విమలమూరిత 
వ ైన్ నిన్్ా న్్తింప బరహుకున్్ుఁ ద్రమె?” 

10.2-595-చ. 
అని విన్్తించ్చన్ం బరముద తనతుకుుఁడెై హలప్ాణి వారలం 



 

 

గనయిఁగొని "యోడ కోడకుుఁడు కారయగతిం ద్గి ల్లట్లల  మీరు స ే

సిన యవినీతిచతే నిట్ల చేసితి; నింక భయంబుుఁ ద్కమక ప్ొ ం" 

డనిన్ స్యోధన్్ండు విన్యంబున్ న్లుల నిుఁ గూుఁతఠన్్ం ద్గన్. 
10.2-596-క. 
అనయపుచ్ న్రణము దనసీ 
జనముల వ యంట్ి లక్ష సెైంధవములుఁ దన 
నినయమడి యేన్్ంగులుఁ గాం 

చన రథముల ననఱ్వ ల సముతి నిచెి న్. 
10.2-597-వ. 
ఇట్ిలచ్చి యనిచ్చన్ బలభద్ర్ ండు గొడుకున్్ంగోడల్లం దయడ కన్్చ్ుఁ 
బరమయన్ంద్ంబు నొంద్్చ్, న్కకడకకడి జన్ంబులు పద వ ల విధంబులం 
బ గడ, నిజపురంబున్ కరిగి యచిట్ యయద్వుల తోడుఁ దనుఁ గరిపురంబున్కుం 
బో యన్ విధంబున్్, వారలయడిన్ ద్్రాలయపంబులున్్, దనన్ంద్్లక ై 
యొన్రిిన్ పరతీకారంబున్్ న ఱ ంగించ్చ స్ఖ్ంబుండె; వారణపురంబు న ుఁడున్్ 
ద్కి్షణం బెగసి యుతతరభాగం బ కమంచ్క గంగక ై కుీంగి బలభద్ర్ ని 
మయహాతుుంబుుఁ దెలుపుచ్న్ా” ద్ని ”యముహాతఠని భుజవీరయం బవారయం” 
బనిచపెిప శుకయోగీంద్ర్ డు పరీకి్షన్ార ంద్ర్ న్ కమట్లనియె. 

10.2-50-న్ఘరదయని ద్ఘవర క గమనంబు 

10.2-598-చ. 
"న్రవర! యొకకననుఁడు విన్్ ననరద్సంయమ్ మయధవుండు దన 
న్రకునిుఁ ద్ర్ ంచ్చ వాని భవన్ంబున్ న్్న్ా పదనఱ్వ ల స్ం 

ద్రులన్్ నొకకమయట్ల పరమద్ంబున్ న్ంద్ఱ కనిారూపుల ై 



 

 

పరిణయ మయెయ నన విని శుభసిితిుఁ ద్ద వభవంబుుఁ జూడుఁగన్. 
10.2-599-వ. 
ఇట్లల  ద్లంచ్చ కృష్ణప్ాల్లతంబయన్ దనవరకాన్గరంబు డనయంజని ముంద్ట్. 
10.2-600-సీ. 
శుక శారికా శిఖి పిక కూజిత పరస; 

వాంచ్చతోదనయన్వనౌఘ్ములన్్ుఁ 
గలహంస సారస క రైవ కమల క; 

హాల ర శోభిత కమలయకరములుఁ 
గలమయద  ససయ సంకుల వర క్షుక్ష తర; 
భూరి లసన్ాదీ తీరములన్్ 
గిరిసాన్్ పతిత నిరఝరకణ సందయహ; 

సంతత హేమంతసమయములన్్ుఁ 
10.2-600.1-త.ే 
గమలసంభవ కాంచన్కార రచ్చత 

చ్చరతర ైశవరయ న్గరలకీ్షుకరాబా 

ఘ్ట్ిత న్వరతామయ హేమకట్క మన్ుఁగ 

సొ బగుమీఱ న్ కోట్యుుఁ జూచె మౌని. 
10.2-601-వ. 
మఱ యున్్, సముతఠత ంగమణిసౌధగవాక్షరంధర నిర్త నీరంధర ఘ్న్సార 
చంద్ననగరు ధూపధూమపట్ల విలోకన్ సంజనిత పయోధరాభిశంకాంగీకృత 
తనండవక ళీవిలోల పురకామ్నీజనోప లయల్లత నీలకంఠ సముద్యంబున్్, 
జంద్రకాంతమణసిాట్ికసతంభ సంభృత మరకత పద్ురాగఘ్ట్ిత న్వరతా 
కాంచన్ప్రా సాద్శిఖ్ రాగీ విన్యసత  బహ సూరయ విభరమకృద్ంచ్చత శాతకుంభకుంభ 



 

 

నిచయంబున్్, సమసతవస్త విసాత ర సమరిపత వ ైశాయగారవీథీవ ద కా 
కల్లతంబున్్, మహ తనతపనివారణ తరళవిచ్చతరక తననబద్ధ  మయూరశింజినీ 
నిన్ద్పూరితనశాంతరిక్షంబున్్, సరోజననభ పూతననచేతననపహారాద  
న్ూతన్విజయసందేశల్లఖిత సవరణ వరాణ వళీవిభాసతి 
గోపురమణివిట్ంకపరదేశంబున్్, యయద్వ ంద్ర ద్రశనోతసవాహూయమయన్ 
సమయగతననననదేశాధీశభూరివారణ దనన్జల పరభూతపంకనిరసన ైక గతనగత 
జన్సమురద కరకంకణ కరషణ వికీరయమయణ రజఃపుంజంబున్్; విన్ూతా 
రతామయ మంగళరంగవలీల విరాజిత పరతిగృహప్రా ంగణంబున్్, గుంకుమ 
సల్లలసికత విపణమియర్ంబున్్, వంద మయగధసంగీతమంగళారావ విలసితంబున్్, 
భరరీ మృద్ంగ కాహళ శంఖ్ తూరయరవాధరీకృత సాగరఘోష్ంబున్్న ై, 
యమరావతీపురంబున్్ం బో ల  వస్దేవ న్ంద్న్నివాసంబెై, యన్ల 
పుట్భరద్న్ంబున్్ం బో ల ుఁ గృష్ణమయర్ సంచనరభూతంబెై, సంయమనీననమ 
న్గరంబున్్ం బో ల  హరి తన్ూభవాభిరామంబెై, న ైరృతినిలయంబున్్ం బో ల ుఁ 
బుణయజననకీరణంబెై, వరుణనివాసంబున్్ుఁ బో ల  గోతరరక్షణభువన్పరశసతంబెై, 
పరభంజన్పట్టణంబున్్ం బో ల  మహాబలసమృద్ధంబెై, యలకాపురంబున్్ం 
బో ల  ముకుంద్ వర శంఖ్ మకరాంక కల్లతంబయ, రజతనచలంబున్్ం బో ల  
న్్గీసేననధ ప్ారాయలంకృతంబయ, నిగమంబున్్ం బో ల  వివిధవరణకమీవిధ్యకత 
సంచనరంబయ, గీహమండలంబున్్ం బో ల  గురుబుధకవిరాజమ్తర 
విరాజితంబయ, సంతతకలయయణవ ద యుం బో ల  వ ైవాహ కోపేతంబయ, 

బల్లదనన్వ కరతలంబున్్ం బో ల  సంతతదనన్వారియుకతంబయ, యొపుప 
న్పుపరంబు పరవ శించ్చ, యంద్్ విశవకరునిరిుతంబెైన్ యంతఃపురంబున్ 
న్్ండు షో డశసహసర హరుుంబులంద్్. 
10.2-602-సీ. 



 

 

పట్ికంపుుఁ గంబముల  పవడంపుుఁ బట్ టలు; 
మరకత రచ్చతముల  మద్్రు లమర 

వ ైడూరయమణిగణవలభులుఁ బద్ురా; 
గంబుల మొగడుల కాంతఠ లొలయ 

సజాఞ తివజర లసజాా ల రుచ్లతో; 
భాసిలుల  నీలసో ప్ాన్ములున్్ 
గరుడపచిల విట్ంకములున్్ ఘ్న్రుచ్చ; 

వ లసిన్ శశికాంత వ ద కలున్్ 
10.2-602.1-త.ే 
వఱలు మౌకమతకఘ్ట్ిత కవాట్ములున్్ 
బరవిమలసవరణమయ సాలభంజికలున్్ 
మ్ంచ్ కలరవ మెసుఁగుఁ గీీడించ్ మ్థ్న్ 

లీలనొపుప కప్ో తప్ాల్లకలుుఁ గల్లగి. 
10.2-603-తే. 
చేట్కిానీకపద్ తఠలయకోట్మిధ్ర 

నిన్ద్భరితమెై రుచ్చరమయణికయ దీప 

మయల్లకయుుఁ గల్్ల చూపట్టుఁ గాీ లు నొకక 

జలజలోచన్ నిజసౌధతలము న్ంద్్. 
10.2-604-తే. 
కన్క కంకణ ఝణఝణతనకర కల్లత 

చంద్రబ్ధంబాన్నన హసతజలజ ఘ్ట్ిత 

చనమరోద్ూధ త మయరుత చల్లత చ్చకుర 

పలలవునిుఁ గృష్ఠణ  వలలవీ వలలవునిని. 



 

 

10.2-605-వ. 
మఱ యు హాట్కనిష్కంబు లఱ్ఱ లంద్్ వ లుగొంద్ుఁ గంచ్కంబులు 
శిరోవ ష్టన్ంబులుుఁ గన్కకుండలంబులు ధరించ్చ, సంచరించ్ కంచ్కులున్్, 
సమయన్ వయోరూపగుణవిలయసవిభరమ కల్లతలయన్ విలయసినీ 
సహసరంబులున్్ గొలువం గొలువున్ా యపపద్ులోచన్్ం గాంచన్ 
సింహాసననసీన్్ం గాంచె; న్పుపండరీకాక్షుండున్్ ననరద్్ం జూచ్చ 
పరతఠయతని న్ంబు ససేి యపుపడు. 
10.2-606-క. 
మునివరు ప్ాదనంబుజములు 
ద్న చనరుకమరీట్మణి వితనన్ము సో ుఁకన్ 

వినమ్తఠుఁడెై నిజసింహా 

సనమున్ుఁ గూరుిండుఁ బెట్ిట  సద వన్యమున్న్. 
10.2-607-క. 
తన ప్ాద్కమలతీరిం 

బున లోకములం బవితరముగుఁ జ యు పురా 
తనమౌని లోకగురుుఁ డ 

ముుని పద్తీరింబు మసతమున్ ధరయించెన్. 
10.2-608-వ. 
ఇట్లల  బరహుణయదవేుండున్్ న్రసఖ్్ండున ైన్ ననరాయణుం డశరష్ 
తీరోి పమయన్ంబయన్ మునీంద్రప్ాద్ తీరింబు ధరించ్చన్వాుఁడయ, 

స్ధనసారంబుల ైన్ మ్తభాష్ణంబుల ననరద్్న్ కమట్లనియె. 
10.2-609-క. 
"ఏ ప్ని పంచ్చన్ుఁ జ యుద్్ుఁ 



 

 

దనప్సవర!"యన్్డు న్తుఁడు "దనమోద్ర! చ్చ 

ద్ూర ప్క! భవద్వతనర 

వాయప రము ద్్ష్టనిగీహారిము గాదే! 
10.2-610-తే. 
అఖిలలోక ైకపతివి ద్యయరదరమతివి 

విశవసంరక్షకుండవు శాశవతఠుఁడవు 
వ లయ న  పనియెైన్ుఁ గావింతఠ న్న్్ట్ 

యయరత బంధ్ండ విద  నీకు న్ద్్భతంబె! 
10.2-611-తే. 
అబాసంభవ హర దేవతనరినీయ 

భూరిసంసారసాగరోతనత రణంబు 
న్వయయయన్ంద్మోక్షదనయకము న ైన్ 

నీ పద్ధనయన్ మయతులో నిలువనీవ  " 

10.2-51-షో్ డశస్హస్ర స్త  ీస్ంగతంబు 

10.2-612-వ. 
అని యభయరిించ్చ యదేదవునివలన్ం బరసన్ాత వడసి, తన్ుంద రంబు వ డల్ల 
మునివరుం డముహాతఠుని యోగమయయయపరభావంబు దెల్లయంగోరి, వ ఱ క 
చంద్రబ్ధంబాన్ననగ హంబున్కుం జని యంద్్ న తతమయడుచ్న్ా పురుషో తతము 
న్్ద్ధవ యుతఠం గని యద్్భతంబు నొంద్్చ్ న్తనిచేత సతకృతఠండెై 
యచోి ట్ వాసి చని. 
10.2-613-క. 
మునివరుుఁడు కాంచె నొండ క 



 

 

వనజాయతన తర నిజనివాసంబున్ న్ం 

ద్నయుతఠ జిష్ఠణ  సహ ష్ఠణ న్ 

వినయతగుణనలంకరషి్ఠణ  విష్ఠణ ం గృష్ఠణ న్. 
10.2-614-క. 
ననరద్్ుఁ డట్ చని కన  నొక 

వారిజముఖియంట్ న్్న్ావాని మురారిన్ 

హారని్ దనన్వకుల సం 

హారిం గమలయమనోవిహారని్ శౌరిన్. 
10.2-615-వ. 
ఇట్లల  కన్్ంగొన్్చ్ం జన్్చ్ండ నొకకయెడ న్ముునీంద్ర్ న్కు 
ముకుంద్్ండు పరతఠయతని న్ంబు చసేి “మునీందనర ! సంపూరణకాము లయన్ 
మ్ముు న్పూరణకాములమెైన్ మమేేమ్ట్ుఁ బరితృపిత  నొంద్ుఁ 
జ యంగలవారము? భవదీయద్రశన్ంబున్ నిఖిలశోభన్ంబుల న్ందెద్” మని 
పిరయపూరవకంబుగాుఁ బల్లకమన్ నన న్ంద్న్ంద్న్్ మయట్లకు ననన్ంద్ కంద్ళిత 
హృద్యయరవింద్్ండున్్, మంద్సిుత స్ంద్ర వద్ననరవింద్్ండున్్ న్గుచ్ 
ననరద్్ండు వ ండయిుుఁ జనిచని. 
10.2-616-క. 
అనఘ్యతఠుుఁడు గన్్ుఁగొన  నొక 

వనితనమణమింద రమున్ వన్క ళీ సం 

జనితనన్ంద్్ని న్నిమ్ష్ 

వినమ్తచరణనరుణనరవింద్్ ముకుంద్్న్. 
10.2-617-క. 
పరమేషిు స్తఠుఁడు గన  నొక 



 

 

తరుణీభవన్ంబు న్ంద్్ుఁ ద్న్్ దనన్ మనోం 

బురుహమున్ుఁ ద్లుఁచ్చ్ండెడ ి

న్రకాస్రద్మన్శూరు న్ంద్కుమయరున్. 
10.2-618-వ. 
మఱ యుం జనిచని. 
10.2-619-సీ. 
ఒకచోట్ న్్చ్చతసంధయ యప్ాపననసకుత ; 
నొకచోట్ుఁ బౌరాణకిోకమతకల్లతఠ 
నొకచోట్ుఁ బంచయజోఞ చ్చతకరుుని; 

నొకచోట్ న్మృతోపయోగలోలు 
నొకచోట్ మజానోదయ యగాన్్ష్కుత ని; 

నొకచోట్ ద వయభూషో జావలయంగు 
నొకచోట్ ధనే్్దననోతకల్లతనతఠుని; 

నొకచోట్ నిజస్తపరకరయుకుత  
10.2-619.1-త.ే 
నొకక చోట్న్్ సంగీతయుకత చ్చతఠత  

నొకకచోట్న్్ జలక ళియుతవిహారు 
నొకకచోట్న్్ సన్ుంచకోపయుకుత  
నొకకచోట్న్్ బలభద్రయుకతచరితఠ. 
10.2-620-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-621-సీ. 
సకలయరిసంవ ద  యొక యంట్లిోపలుఁ; 



 

 

జ ల్లతోడ ముచిట్ల  సెపుపచ్ండు 
విపులయశోనిధ  వ ఱ క యంట్లిో; 
సరసిజాన్న్ుఁ గూడి సరస మయడుుఁ 
బుండరీకద్ళాక్షుుఁ డ ండ క యంట్ిలోుఁ; 
ద్రుణికమ హారవలల రులు గుీచ్ిుఁ 
గరుణనపయోనిధ  మఱ యొక యంట్ిలోుఁ; 
జ ల్లుఁ గూడి విడయిము సేయుచ్ండు 
10.2-621.1-ఆ. 
వికచకమలన్యన్్ుఁ డ కయంట్లిో న్వువ 
బరవిమలయతఠుుఁ డ కట్ుఁ బాడుచ్ండు 
యోగిజన్విధయేుుఁ డ కయంట్ స్ఖ్గోషిు  
సలుపు న్న్ఘ్ుుఁ డ కట్ుఁ జ లుఁగుచ్ండు. 
10.2-622-వ. 
ఇట్లల  సూచ్చ్ం జనిచని. 
10.2-623-క. 
చతరరాన్న్న్ంద్న్్ుఁ డం 

చ్చతమతిుఁ జని కాంచె నొకక చెల్లగ హమున్ం 

గీతరకరాుచరణుని నన 
శిీతభయహరణున్ స్ర ంద్రసేవితచరణున్. 
10.2-624-క. 
వృతఘర రిన్్తఠనిుఁ బరమ ప 

వితరర ని ననరద్్ుఁడు గాంచ ెవ ఱ క యంట్ం 

బుతరక ప్ౌతత కే ద్్హ తృ క 



 

 

ళతరసమతేఠని న్న్ంతఠ లక్షణవంతఠన్. 
10.2-625-క. 
స్ందరమగు నొక స్ంద్రి 
మంద్ రమున్ుఁ బద్ుభవకుమయరుుఁడు గాంచెన్ 

న్ంద్ తన్ంద్్న్ స్జనన 
న్ందయన్ గోవింద్్ న్తసన్ంద్్ ముకుంద్్న్. 
10.2-626-క. 
జలజభవస్తఠుఁడు గన  నొక 

న్లననకి్షనివాసమంద్్ న్తభదేరభున్ 

జలదనభున్ గతలోభు 
న్ాలకాళిజితద వర ఫు న్ంబుజననభున్. 
10.2-627-మ. 
ఒకయంట్ం గజవాజిరోహకుుఁడున ై యొకమకంట్ భుంజాన్్ుఁడెై 
సకలయతఠుండు పరుండు షో డశసహసరసీత నేివాసంబులం 

ద క బో ట్ింట్న్్ ద్పపకుండ నిజమయయోతనసహ ుఁడెై యుండ న్ 

యయకలంకున్వరద్్న్ మహాపురుష్ఠ బరహుణుయన్ాతనబాా సన్్న్ 

10.2-628-క. 
అసోత కచరితఠ న్మ్త స 

మస్త  స్ధనహారు వ ద్మసత  కతల వి 

న్యస్త  పదనంబుజయుగళ  న్ 

ప్ాస్తశితీనిఖిలప్ాపుుఁ బరము న్న్ంతఠన్. 
10.2-629-ఆ. 
పరమభాగవతఠుఁడు పరమేషిు తన్యుండు 



 

 

మన్్జలీలుఁ జ ంద  మహ తసౌఖ్య 
చ్చతఠత ుఁడెైన్ యయ హృషీక శు యోగమయ 
యయపరభావమున్కు ననతు న్లరి. 
10.2-630-క. 
"మయయుర ? హరహిరి! వరద్! య 

మేయగుణన!"యన్్చ్ ననతు మెచ్చి మునీంద్ర్ ం 

డన యద్్ననయకు స్జన్ వి 

ధేయుని కమట్లనియె దేవ! తిరజగములంద్్న్. 
10.2-631-క. 
"నీ మాయుఁ దెల్లయువారల  
తనమరసాసన్ స్ర ంద్ర తనపస్ ల ైన్న్ 

ధీమంతఠలు నీ భకమతస్ 
ధనమాధ్రయమున్ుఁ బ ద్లు ధన్్యలు ద్కకన్. " 

10.2-632-క. 
అని హరిషంచ్చ్ "నిుఁక న ుఁ 
బనివినియదె్ నిఖిలలోకప్ావన్మున్్ స 

జానహ తము న ైన్ నీ క ీ

రతన మఖిలజగంబులంద్్ుఁ ద్గ న ఱ ుఁగింతఠన్. " 

10.2-633-క. 
అని తద్వచన్స్ధనస ే

చనమున్ ముద  తనతఠుుఁ డగుచ్ సంయమ్ చ్చతతం 

బునిఁ ద్న్ూురితం ద్గ నిడు 
కొని చనియెన్్ హరని్్తెైకకోవిద్్ుఁ డగుచ్న్. 



 

 

10.2-634-క. 
ఈ ప్గిద  లోకహ తమతి 

నన ప్రమేశవరుుఁడు మయన్వాకృతిుఁ ద రజగ 

దీదప్తచనరతిఠర ుఁడు బహ  

రూప్ములం బ ందె స్ంద్రుల న్రననథన! 
10.2-635-చ. 
అని హరి యట్లల  షో డశసహసరవధూమణులం బ్ధరయంబున్న్ 

మనసిజక ళిుఁ దలే్లిన్ యమయన్్ష్లీల సమగీభకమతతో 
వినిన్ుఁ బఠించ్చన్ం గలుగు విష్ఠణ పదనంబుజభకమతయున్ మహా 

ధన పశు పుతత  ేమ్తర వనితనముఖ్ సౌఖ్యములున్ న్ర శవరా! " 

10.2-636-వ. 
అని చెపిప యప్ాపరాశరయన్ంద్న్్ం డభిమన్్యన్ంద్న్్ కమట్లనియె; “నన 
నిశావసాన్ంబున్ుఁ బద్ుబాంధవాగమన్ంబున్్ గమల్లనీ లోకంబున్కు 
మున్్కలుగ న ఱ ంగించ్ చంద్ంబున్ం గలహంస సారస రథనంగ ముఖ్ 
జలవిహంగంబుల రవంబులు సలెంగ న్రుణోద్యంబున్ మంగళప్ాఠకసంగీత 
మృద్్మధ్ర గాన్ నిన్ద్ంబున్్ లల్లతమృద్ంగ వీణన వ ణు నిననద్ంబున్్, 
యేతేర మేలుకని తన్చ్చతతంబున్ుఁ జిదనన్ంద్మయుం బరమయతఠు న్వయయు 
న్వికారు న్ద వతీయు న్జితఠ న్న్ంతఠ న్చ్యతఠ న్మయేు ననఢుయ 
ననద్యంతవిహీన్్ుఁ బరమబరహుంబున ైన్ తన్్ాందన నొకమకంత చ్చంతించ్చ 
యన్ంతరంబ విరోధ  రాజన్య న్యన్ కలయహ రంబులు ముకుళింప 
భకతజన్న్యన్కమలంబులు వికసింప నిరసత  నిఖిల దయషాంధకారుం డెైన్ 
గోవింద్్ండు మొగచి్చన్ లోచన్సరోజంబులు వికసింపుఁ జ యుచ్ుఁ ద్లపంబు 
డిగి్  చన్్దెంచ్చ యంత. 



 

 

10.2-637-సీ. 
మలయజకరూపరమహ తవాసితహమే; 

కలశోద్కంబుల జలకమయడి 
న్వయలసన్ుృద్్ ద వయవసత ంేబులు; 
వలనొపప రింగులువాఱుఁ గట్ిట  
మకరకుండల హార మంజీర క యూర; 

వలయయద  భూష్ణనవలులు దనల్లి 

ఘ్న్సార కసూత రకిా హరచింద్న్; 

మ్ళితపంకము మేన్ న్లర న్లుఁద  
10.2-637.1-త.ే 
మహ తసౌరభ న్వకుస్మములు ద్్ఱ మ్ 

ప్ొ సుఁగ రూపెైన్ శృంగారరస మన్ంగ 

మూరితుఁ గ ైకొన్ా కరుణనసముద్ర మన్ుఁగ 

రమణ నొపుపచ్ లల్లతద్రపణము చూచ్చ. 
10.2-638-తే. 
కడుఁగి సారథ  తచె్చిన్ కన్కరథము 
సాతయకమ హ త పిరయోద్ధవ సహ తఠుఁ డగుచ్ 
న కమక నిజకాంతి ద కుకలుఁ బ్ధకకట్ిలల ుఁ 
బూరవగిరుిఁ దయ ుఁచ్ భాన్్నిుఁ బో ల్ల వ ల్లుఁగ . 
10.2-639-సీ. 
అభిన్వ నిజమూరిత యంతఃపురాంగనన; 
న్యననబాములకు ననన్ంద్ మొసుఁగ 

సలల్లత ముఖ్చంద్ర చంద రకాతతి ప్ౌర; 



 

 

జన్చకోరముల కుతసవము సయే 

మహనీయకాంచన్మణమియ భూష్ణ; 

దీపుత లు ద కుకలుఁ దజేరిలల  
న్లల  న్లలన్ వచ్చి యరద్ంబు వ స డిగ్ి; 

హల కుల్లశాంకుశ జలజ కలశ 

10.2-639.1-త.ే 
లల్లతర ఖ్లు ధరణి న్లంకరింప 

న్్ద్ధవుని కరతల మూని యొయయ న్డచ్చ 

మహ తగతి దవేతనసభామధయమున్న్్ 
రుచ్చర సింహాసన్మున్ుఁ గూరుిండె న లమ్. 
10.2-640-చ. 
అత విభవంబున్ం ద్న్రి యయతుతన్్ద్్యతి తజేరలిల ుఁగా 
హ తరలుపురోహ తఠలవస్మతీశులుమ్తఠర లుబాంధవుల బుధ్ల  
స్తరలున్్మయగధ్లకవులుసూతఠలు మంతఠర లుభృతఠయలున్్శభ 

సిితిఁ గొలువంగుఁ నొపెప న్్డుసేవితఠుఁ డెైన్ స్ధనంశుుఁడయ  యన్న్. 
10.2-641-క. 
కరుణనరదరద్ృషిట ుఁ బరజలం 

బరిరకి్షంచ్చ్ వివ కభావకళా చన 
తఠరి మెఱసి యష్టగోషిు ం 

బరమయన్ంద్మున్ రాజయభారకుుఁ డగుచ్న్. 

10.2-52-భూస్యరుని ద్ౌతుంబు 



 

 

10.2-642-వ. 
ఇవివధంబున్ం బరతిద వసంబున్్ న్్ండు న్వసరంబున్ నొకకనన 
డపూరవద్రశన్్ం డెైన్ భూస్రుం డ కకరుండు సన్్దెంచ్చ సభా మధయంబున్ం 
గొలువున్ా ముకుంద్్నిం బ డగని ద్ండపరణనమం బాచరించ్చ విన్యంబున్ుఁ 
గరములు మొగిచ్చ యట్లనియె. 
10.2-643-క. 
"కంజవిలోచన్! దనన్వ 

భంజన్! యోగీంద్రవిమలభావలసదయు 

ధనంజన్! దీపితనిద్రశన్! 
రంజితశుభమూరిత! కృష్ణ ! రాజీవాక్షా! 
10.2-644-తే. 
అవధరింపు జరాసంధ్ుఁ డతఠల బలుుఁడు 
ద్న్కు మొర కకని ధనరుణధీవుల న లల  
వ ద్కమ తెపిపంచ్చ యరువద వ ల ననుఁకుఁ 
బెట్ిటననుఁడు గిరివరజపట్టణమున్. 
10.2-645-తే. 
వారు పుతేత ర వచ్చిన్వాుఁడ న న్్ 
న్రవరోతతమ! న్ృపుల విన్ాపము గాుఁగ 

విన్ావించెద్ ననమయట్ వినిన్మీుఁద్ 

న్న్ఘ్! నీ ద్య! వారి భాగయంబు కొలుఁద . " 

10.2-646-వ. 
అని ధరాధ పుల విన్ాపంబుగా నిట్లనియె. 
10.2-647-ఉ. 



 

 

"వారిజననభ! భకత జన్వతసల! ద్్ష్టమదనస్ర ంద్ర సం 

హార! సరోరుహాసన్ పురారి ముఖ్యమరవంద్య ప్ాద్పం 

క రుహ! సరవలోకపరికీరితత ద వయమహాపరభావ! సం 

సారవిద్ూర! న్ంద్తన్్జాత! రమయహృద్యేశ! మయధవా! 
10.2-648-ఆ. 
ఆరత జన్్ల మముు న్రసి రకి్షంపు మ 

హాతు! భకతజన్భయయపహరణ! 
నిన్్ా మద  న్్తించ్చ నీకు మొర క కద్ము నీ 

చరణయుగము మయకు శరణ మన్ఘ్! 
10.2-649-క. 
బలయుర ద్ండింపుఁగ ద్్ 
రులులన్్ రకి్షంప జగతిపెై నిజలీలయ 
కలతఠుఁడవ ై యుగయుగమున్ 

న్లవడ న్్ద్యంతఠ కాదె? యభవ! యన్ంతన! 
10.2-650-క. 
నీమద ుఁ దయ ుఁపని యరిం 

బీ మేద ని యంద్్ుఁ గలద ెయాశవర! భకత 
సోత మస్రభూజ! తిరజగ 

తేషక్షమంకర! దీన్రక్ష సయేు మురారీ! 
10.2-651-క. 
నీ ప్ంపు సయేకుండుఁగ 

నన ప్ద్ుభవాద స్రులక నై్న్్ వశమ?ే 

శ్రీప్తి! శరణనగతఠలం 



 

 

జ ప్ట్ిట  నిరోధ ముడుగుఁ జ యుము కృషాణ ! 
10.2-652-క. 
అభవుుఁ డవయుయన్్ జగతిం 

బరభవించ్ట్ లీల గాక భవమంద్్ట్య ే

పరభువులకుం బరభుుఁడవు మము 
సభయయతఠుల న్రసి కావుఁ జన్్ ననరితహరా! 
10.2-653-క. 
కదన్మున్ నీ భుజావల్ల 

క ద్ రింపుఁగ లేక ప్ాఱుఁడే వికీమ సం 

పద సెడుఁగ జరాసంధ్ుఁడు 
పదయన నిమ్ద సారుల  ధరణపి్ాలురు న్వవన్. 
10.2-654-వ. 
ఇట్లల  తన్పడిన్ బన్ాములం ద్లంపక సింహంబు సమద్ద్ంతనవళంబుల 
న్రికట్ిట  కావరించ్ చంద్ంబున్ మముుం జ ఱపట్ిట  బాధ ంచ్చ్న్ా 
యప్ాపప్ాతఠుని మరిదంచ్చ కారాగృహబద్్ధ ల మగు మయ నిరుంధంబులు వాపి, 
స్త దనర మ్తర వర్ంబులం గూరిి యన్న్యశరణుయలమెైన్ మముు 
రకి్షంపు”మని విన్ావించ్చ రని బరా హుణుండు విన్ాపంబు సయేు 
సమయంబున్. 

10.2-53-ధరమజు ర జస్ూ యారంభంబు 

10.2-655-సీ. 
శారద్చంద రకా సారంగరుచ్చతోడ; 

జడముడిక ంపు చేుఁ జఱచ్చ న్వవ 



 

 

శరద్ంబుదనవృత సౌదనమనీలతన; 
శోభుఁ గాంచన్కట్సిూతర మలర 

లల్లతపూర ణంద్్మండల కలంకముగతి; 

మృద్్మృగాజిన్రుచ్చ మ్ంచ్ుఁ జూపుఁ 
గలపశాఖ్యగీసంగతపుష్పగుచఛంబు; 
లీలుఁ గ లన్్ న్క్షమయల యమర 

10.2-655.1-త.ే 
భూరిపుణయన్దతీోయపూరణమున్ుఁ 
ద్గు కమండలు వొకక హసతమున్ుఁ ద్న్ర 

వ లల  జనిాద్ మఱ్త శోభిలల  వచెి 

ననరద్్ండు వివ కవిశారద్్ండు. 
10.2-656-క. 
చనయదెంచె న్ట్లల  ముని నిజ 

తనయకాంతఠల న్ఖిలద గవితనన్ము వ లుుఁగన్ 

వనజాపుత ుఁ బో ల్ల యయయద్్ 
జనములుుఁ గృష్ఠణ ండు లేచ్చ సంపీరతిమయెన్. 
10.2-657-క. 
వినయమున్ మొర కమక కన్కా 
సనమున్ుఁ గూరుిండుఁ బెట్ిట  సముచ్చత వివిధన 
రినములుఁ ద్నిపి మురాంతకుుఁ 
డనియెన్ విన్యంబు దయ ుఁప న్ముునితోడన్. 
10.2-658-తే. 
"ఇపుప డెంద్్ండి వచ్చితి వింద్్లకున్్? 



 

 

న్ఖిలలోక ైకసంచనరి వగుట్ుఁ జ స ి

నీ యెఱ్ంగని యరింబు నిఖిలమంద్్ 
న్రయ లేద్ండుర ; మ్మొుకుఁ ట్డుగవలయు. 
10.2-659-తే. 
ప్ాండున్ంద్న్్ ల్లపుప డే పగిద  న చట్ 

న్్న్ావారలొ యెఱ ుఁగింపు"మన్ా మౌని 

కరసరోజాతములు మోడిి  కడుఁకతోడుఁ 
బల్లక ుఁ గమలయక్షుుఁ జూచ్చ సద్భకమత మెఱస.ి 
10.2-660-వ. 
“దేవా! విశవనిరాుణకరతవ ై మయయవ ై సకల కారోయతనపద్ననద శకమత యుకుత ండవ ై 
ప్ావకుండు దనరువులంద్్ న్ంతరిహతపరకాశుండెై యున్ా చంద్ంబున్ 
వరితంచ్చ్న్ా నీద్్ ద్్రతయయంబయన్ మయయయశతంబులుఁ బెకుకమయఱ్లు 
ప్ొ డగంట్ి నిద యు ననకు న్ద్్భతంబుగా; ద్ద యున్్ంగాక నీ సంకలపంబున్ 
జగంబుద్భవంబెై భవతపరతంతరంబు న్గు; న్ట్ిట  నీ కమష్టంబెైన్ వస్త వు 
సాధ్తరంబుగాుఁ దెల్లయ న వవండు సమరుి ం? డే పదనరింబు 
పరమయణమూలంబున్ం దయ ుఁచ్ న్ద యున్్ లోకవిచక్షణుండ వ ైన్ నీద్్ 
రూపంబు; మఱ యున్్ ముకమత మయర్ంబు న ఱ్ంగక సంసార పరవశుల ైన్ 
జీవుల మయయయంధకారంబు నివరితంపుఁజ య సమరింబగు; నీ 
ద వయలీలయవతనరంబులం గలుగు కీరితయన్్ పరదపీంబు పరజవల్లంపుఁజ సి 
కృపసేయుద్ట్ిట  నీకు న్మసకరించెద్; న్ద గావున్ నీ పరపంచంబున్ నీ 
యెఱ్ంగని యరింబు గలదె?” యని కృష్ఠణ న్కు ననరద్్ం డిట్లనియ.ె 
10.2-661-సీ. 
"అయన్న్్ వినిపింతఠ న్వధరింపుము దేవ! ; 



 

 

ప్ాండుతన్ూజండు ప్ారమేష్ు ు 
కామయన్్మోద యెై కావింప న్్ననాుఁడు; 
రాజసూయమహాధవరంబు నిష్ు  
ఠవణింప లోకవిడంబననరిము గాక; 

పరికమంపుఁ ద్న్ కాతుబంధ్వుుఁడవు 
భకతవతసలుుఁడవు పరమపూరుష్ఠుఁడవు; 
యజఞరక్షకుుఁడవు యజఞభోకత 
10.2-661.1-త.ే 
వగు భవతేసవ చనలదే స్గతి వడయ? 

న ైన్ నీ మేన్బావ ధరాుతుజండు 
అతని యజఞంబు రకి్షంప న్ంబుజాక్ష! 
వలయు విచేియు మచట్ికమ వలన్్ మెఱసి. 
10.2-662-క. 
నీ పేరు వినిన్ నొడివిన్ుఁ 
బాప్ంబులు ద్ూల్లప్ో వు పదనుక్ష! జగ 

దీదప్క! నీ ద్రశన్మున్ 

న ప రవ  భకతజన్్ల కమహపరస్ఖ్ముల . 
10.2-663-మ. 
భవదయీోజావలకీరిత ద గివతతఠలన్ భాసిలుల  యుష్ుతపదయ  
ద్భవన ైరులయజలంబు లుతకల్లకుఁ బాతనళంబున్ం బాఱ్ భో 
గవతీ ననమమున్ం ద్న్రిి ధరణిం గంగాన్దీరూపమె ై
ద వి మందనకమనియెై జగతతయేమున్ం దపీించ్ుఁ గాద?ే హరీ! 
10.2-664-క. 



 

 

ఆ మఖ్వ ళ సమసత  ధ 

రామండల్లుఁ గలు్  మేట్ిరాజలు మౌని 

సోత మంబున్్ భవదయీ మ 

హామహ మముుఁ జూచ్చ సతకృతనరితుఁ బ ంద్న్." 

10.2-665-క. 
కల రని చపెిపన్ న్ముుని 

పలుకులకు ముద్ంబు నొంద  పంకజననభుం 

డెలన్వువ మొగమున్కుుఁ జ లు 
వొలయుఁగుఁ బాట్ించ్చ యుద్ధవున్ కమట్లనియెన్. 
10.2-666-క. 
"ఉదధవ! మహ త వివ క స 

మ్దధవచోవిభవ! కారయ మేగతి న్డచ్న్ 

వృదధవరాన్్మతంబుగ 

బో దధవయము గాుఁగుఁ జ పుప పురుష్నిధననన! 
10.2-667-తే. 
అన్ఘ్చనరితర! నీవు మయ యకి్షయుగము 
వంట్ివాుఁడవు మన్కు న్వశయ మగుచ్ుఁ 
జ యుఁ ద్గిన్ట్ిట  కారయంబుుఁ జ పుప నీవు 
ఏమ్ పంచ్చన్ుఁ గావింతఠ నిద్ధచరతి! " 

10.2-668-వ. 
అని సరవజఞ ండెైన్ హరి యజఞ ండ ప్ో ల ుఁ ద్న్్ా న్డిగిన్ుఁ బురుషో తతముని 
భాష్ణంబులకు మన్ంబున్ సంతసలి్లల, యతని ప్ాద్ంబులు ద్న్ మన్ంబున్ 
నిడికొని, “వృదనధ న్్మతంబుగా నన యెఱ ంగిన్ తెఱంగు విన్ావించదె్ 



 

 

న్వధరింపుము; దేవా! దవేముని చపెిపన్ట్లల  భవదయీ భకుత ండెైన్ యుధ షిు రు 
యయగప్ాలన్ంబు సయేం గ ైకొన్్ట్ కారయం; బద యున్్ంగాక నిఖిల ద గవిజయ 
మూలంబగు రాజసూయ కృతయంబున్ంద్్ జరాసంధ మరదన్ంబున్్, న్తనిచే 
బద్్ధ ల ైన్ రాజలం గారాగృహ విముకుత లం గావిం చ్ట్యుం జ కూరు; 
న్ద యున్్ం గాక ననగాయుతసతఠత వండున్్, శతనక్షౌహ ణీ బలయనివతఠండున్్ 
న్గు మయగధ్ని వధ యంప మన్ పరభంజన్న్ంద్న్్ండు గాని యొండ రులు 
సమరిలుగా; రట్ల గుట్ న్తండు భూస్రు లేమ్ గోరిన్, న్యయరింబు 
వృథసయేక యచ్ిం; గావున్ గపట్విపరవ ష్ంబున్ం జని యయ జరాసంధ్ని 
ననహవ భిక్షవ ుఁడి, భవతసనిాధనన్ంబున్ న్పపవమయన్తన్యుం డతని 
వధ యంచ్న్ట్ిట  కారయంబుసేుఁత బహ ళారిసాధన్ంబగు” న్ని పల్లకమన్ 
ననరద్్ండున్్ యయద్వ జన్ంబులున్్ సభుయలున్్ం బ గడి; రంత. 
10.2-669-సీ. 
తరల విచ్చతరక సిగిత పరభావల్లుఁ; 
ద్న్రారు గరుడక తన్ము వ లుుఁగుఁ 
గాంచన్ చకీ సంఘ్ట్తి ఘ్ంట్ా ఘ్ణ; 

ఘ్ణ నిననద్ముల ద కకరులు బెద్ర 

సలల్లత మేఘ్ పుష్పక వలయహక శ ైబయ; 
స్గీీవ తఠరగవిస్ారణ ద్న్ర 

బాలసూరయపరభా భాసమయన్ద్్యతి; 

ద గివతనన్ం బెలల  దటీ్లకొన్ుఁగుఁ 
10.2-669.1-త.ే 
బరకట్రుచ్చ నొపుప తేరు దనరుకుుఁడు దేర 

న కమక వ డల డు న్పుడు పెంపెన్యుఁ జ లుఁగ  



 

 

శంఖ్ కాహళ పట్హ నిసాసణ డిండ ి

మయద  రవములు భరతిద గంతములుగ. 
10.2-670-క. 
మనయజ శవరున్కుుఁ దనలయం 

కునకున్్ గురువృద్ధజన్్లకున్్ుఁ జ పిప పిరయం 

బున న్న్్పుఁ గాంచన్సయం 

ద్న సామజ వాజి భట్కద్ంబము గొలువన్. 
10.2-671-తే. 
వంద  మయగధ సూత క వైారరవము 
వస్మతీస్రకోట్ి దవీన్ల మోర ుఁత 

లన్్గమ్ంపంగ సతఠలు సౌధనగీశిఖ్ర 

జాలములన్్ండి ముతనయలశాస లొలుక. 
10.2-672-క. 
లీలం జని కృష్ఠణ ుఁడు వా 
హాయలన్ న్వకుస్మ ఫలభరాన్త శాఖ్య 
లోల ఘ్న్సారసాల ర 

సాలవన్సిలములంద్్ుఁ జతఠరత విడిసెన్. 
10.2-673-వ. 
అట్ిట  యెడ సరోజననభు శుదనధ ంతంబున్. 
10.2-674-సీ. 
వికచమరంద్ న్వీన్ సౌరభ లస; 

న్ుందనర కుస్మదనమములు ద్్ఱ మ్ 

చనరు స్గంధ కసూత రికా ఘ్న్సార; 



 

 

మ్ళిత చంద్న్పంక మెల్లమ్ న్లుఁద  
కన్క కుండల రణతకంకణ న్ూపుర; 

ముద రకాభూష్ణములు ధరించ్చ 

యంచ్చత ముకాత ఫలయంచల మృద్్ల ద ; 
వాయంబరములు సెలువారుఁ గట్ిట 
10.2-674.1-త.ే 
యరధచంద్ర్ ని న కసక క మయడున్ట్ిట 
యల్లకఫలకలుఁ ద లకము లలరుఁ దీరిి 

పెంపు దీపింప న్్డురాజబ్ధంబముఖ్్లు 
న్వచతఠరివధ శృంగార మవధరించ్చ. 
10.2-675-తే. 
జలజలోచన్్ కడకు న్్తకల్లకతోడుఁ 
ద్న్రు శిబ్ధకల న కమక న్ంద్న్్లుుఁ దనముుఁ 
గన్ుఁగ న తేరుఁ బరతిహారజన్్లు వ తర 
కల్లతఠల ై ప్ౌరులన్్ న డగలుగ జడయి. 
10.2-676-క. 
అస్మయస్త ి ుఁడు పులు గడగిిన్ 

కుస్యమయసతమేులన్్ హసించ్ కోమలతన్్వుల  
మ్స్మ్స మెఱవుఁగ వ శాయ 
విస్రము దనసజీన్ంబు విభవ మెలరపన్. 
10.2-677-ఆ. 
హరుల వ సడములుఁ గరులన్్ న కమక తో 
న్రుగుదేర బహ విధనయుధములు 



 

 

దనల్లి స్భట్కోట్ి ద్గలి్ల రా న్ంతఃపు 
రాంగన్లు సితనంబుజాక్షు కడకు. 
10.2-678-వ. 
వచ్చి రంత. 
10.2-679-క. 
ననరద్్ని మయధవుుఁడు స 

తనకరంబున్ వీడుకొలుప న్తుఁడున్్ హృద్యయం 

భోరుహమున్ుఁ గృష్ఠణ న్కున్్ 
వారక మొర కుకచ్న్్ వ స ద వంబున్ కరిగ న్. 
10.2-680-క. 
న్రవరుల ద్ూతయున్్ ముర 

హరుచే న్భయపరదనన్ మంద  ధరితీర 
వరులకడ క గి పదయు 
ద్రు వచన్ము సపెిప సముద్ంబున్ుఁ దేల ిన్. 
10.2-681-వ. 
అంతుఁ గృష్ఠణ ండు నిజకాంతనతన్య బంధ్ స్హృజాన్ సమతేఠండెై కద్ల్ల 
చన్్న డ. 
10.2-682-చ. 
కటపట్రతాకంబళనికాయకుట్ీరము లులలసిలల  న్్ 
తకటపట్లచనమరధవజ పతనక కమరీట్ సితనతపతత  ేవి 

స్ాట ఘ్న్హతేిదీధ తి న్భోమణుిఁ గపపుఁగుఁ ద్ూరయఘోష్ముల  
చటటలతిమ్ంగిలోరిురవసాగరఘోష్ము ననకీమ్ంపుఁగన్. 
10.2-683-క. 



 

 

కరి హరి రథ స్భట్ సము 
తకరములు సవేింప మురవిదనరుుఁడు గడచెన్ 

సరి ద్్పవన్ ద్్ర్ సరో 
వర జన్పద్ పుర పుళింద్ వన్ గోష్ుములన్. 
10.2-684-వ. 
ఇట్లల  గడచ్చ చన్్చ్ ననన్రతక సౌవీర మరుదేశంబులు దనట్ి యంద్్మతిని 
ద్రిశంచ్చ, ద్ృష్ద్వతి న్్తతరించ్చ, సరసవతీన్ద  దనుఁట్ ిప్ాంచనల 
మతసువిష్యంబులు లోన్్గాుఁ గడచ్చ యంద్ర పరసిన్గరంబు డనయం జని, 

తతఠపరోపకంఠవన్ంబున్ విడిసిన్. 

10.2-54-ప ండవ లు శీకాృష్రణ  న్ దయరొకనయట 

10.2-685-క. 
హరిరాక యెఱ ుఁగి ధరుజ 

డఱలేని ముద్ంబుతోడ న్న్్జలు బంధ్ల  
గురుజన్ సచ్చవ పురోహ త 

పరిచనరక కరి రథనశవ భట్యుతఠుఁ డగుచ్న్. 
10.2-686-క. 
చ్చందములు మొరయ గాయక 

బృందంబుల న్్తఠలు సవెుల బెరయుఁగ భకమతన్ 

డెందము ద్గులుఁగుఁ బరమయ 
న్ందంబున్ హరి న ద్్రొకన్ం జన్్దెంచెన్. 
10.2-687-వ. 
ఇట్లల  చన్్దెంచ్చ ధరున్ంద్న్్ండు సమయగతఠండెైన్ సరోజననభునిం బెద్దతడవు 



 

 

గాఢనల్లంగన్ంబుచసేి రోమయంచకంచ్కమత శరీరుండెై 
యయన్ంద్బాష్పధనరాసకితకప్ో లుండెై నిరభరాన్ంద్ కంద్ళిత హృద్యుండెై 
బాహయంబు మఱచ్చయుండె; న్పుపడు హరనిి వాయున్ంద్న్ 
వాసవతన్ూభవులు గౌుఁగిట్ం జ రిి సముద్ంబు నొంద రి; మయదేరయులు 
ద్ండపరణనమంబు లయచరంిచ్చ; రంతుఁ బుండరకీాక్షుుఁడు విపర వృద్ధజన్ంబులకు 
న్మసాకరంబులుచేసి, వారలు గావించ్ వివిధనరిన్లం బరితఠష్ఠట ం డెై క కయ 
సృంజ యయద  భూవిభుల మనిాంచ్చ సూత మయగధనద్్ల కన క పదనరింబు 
లొసంగి, చతఠరంగబలసమేతఠండెై వివిధ మణితోరణనద  విచ్చతనర లంకృతంబు 
న్తివ ైభవోపతేంబున ైన్ పురంబు పరవ శించ్చ రాజమయర్ంబున్ం జన్్చ్ండుఁ 
బౌరకామ్న్్ లట్ిటయెడ. 
10.2-688-సీ. 
కొఱన లపెైుఁ దయచ్ నిరులు ననుఁ జ లువొంద ; 
నొసల్లపెైుఁ గురులు తఠంపసెలు గునియ 

హాట్కమణిమయ తనట్ంకరోచ్లు; 
గండభాగంబుల గంతఠల్లడుఁగ 

స్ారతి విద్ర్ మనిభాధరబ్ధంబరుచ్చతోడ; 

ద్రహాసచంద రక సరసమయడ 

నొండ ంట్ితో రాయు న్్తతంగ కుచకుంభ; 

ములు మొగంబులకున్్ బుట్ము ల గయ 

10.2-688.1-త.ే 
బడుగున్డుములు వడుఁకంగ న్డుగు ల్లడుఁగ 

రవళిమట్ టలు మణిన్ూపురములు మొరయుఁ 
బ లుచ్ కచబంధములు భుజంబుల న్ట్ింపుఁ 



 

 

బయెయద్లు వీడి యయడ సంభరమముతోడ. 
10.2-689-వ. 
ఇట్లల  కృష్ణసంద్రశన్ కుతూహల పరసపరాహూయమయన్ల ై గురు పతి స్త 
బంధ్ జన్ంబులు వారింప న్తికీమ్ంచ్చ సమున్ాత భరుహరుు శిఖ్యగీంబు 
ల కమక కృష్ఠణ ం జూచ్చ తమలో నిట్లనిరి. 
10.2-690-సీ. 
"విశవగరుభండు నన వ లయు వ  ల్లపల యశో; 
దనన్ంద్్లకుుఁ బ్ధరయసూన్్ుఁ డయెయ; 
బరహాుద  స్రులకు భావింపుఁగా రాని; 

బరహుంబు గోప్ాలబాలుుఁ డయెయ; 
వ ద్శాసత ంేబులు వ ద్కమ కాన్ుఁగలేని; 

గట్ిట  వ రతల ఱో లుఁ గట్లట పడియె; 
ద విజల కమృతంబు ద్విల్ల యచ్చిన్ భకత; 
స్లభుండు న్వనీత చోరుుఁ డయెయ 
10.2-690.1-త.ే 
న న్యుఁ గమలయసతికముఁ జితత  మీని వ లుప 
గొలలయలయల ండర యులలముల  పలలవింపుఁ 
జ సె"న్ని కామ్న్్లు సౌధశిఖ్రములన్్ 
గూడ ితమలోన్ ముచిట్ లయడి రధ ప! 
10.2-691-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-692-సీ. 
"గోప్ాలబాలురుఁ గూడి యయడెడి ననుఁడు; 



 

 

వ రపల ల  లోపల న పు ర ుఁగ ి

చలల  లముగుఁ బో వు సతఠల కొంగులు పట్ిట; 
మెఱ్ుఁగుుఁ జ కమకళూన్్ మీట్ిమీట్ ి

కల్లకమయెై ముదనద డుఁ గౌుఁగటి్ుఁ జ రిిన్; 

పూుఁబో ుఁడి కుచములు పుణికమపుణికమ 
ప్ాయని యన్్రకమత డనయుఁ జీరిన్ యంతి; 

యధరస్ధనరసం బానియయని 

10.2-692.1-త.ే 
యురుసమయధ పరాషాట ంగయోగ యుకుత  
ల ైన్ యోగీశవరులు గాన్న్ట్ిట  జ ట్ిట 
వలలవీజన్ వన్ కలపవల్లల యయెయ" 

న్న్్చ్ుఁ బ గడిరి కృష్ఠణ  న్యయబాముఖ్్లు. 
10.2-693-మ. 
అని యబభంగి సరోజలోచన్లు సౌధనగీంబు లంద్్ండి య 

వవనజాతనక్షుని ద వయమూరితుఁ ద్మభావం బంద్్ుఁ గీల్లంచ్చ సం 

జనితనన్ంద్ రసాబ్ధధమగా లగుచ్న్ సంపీరతిుఁ ద్ద్భవయ క ీ

రతనల ై చల్లలరి న్వయలయజములు మందనరపరసూననవలుల . 
10.2-694-వ. 
తద్న్ంతరంబ శోభన్పదనరింబులు కొనివచ్చి ధరామర ధరావర 
వణికుపంగవులు దనమోద్రున్కు కాన్్క ల్లచ్చిరి; పుణనయంగనన జన్ంబులు 
పసిండిపళళల రంబులుఁ గరూపరనీరాజన్ంబులు నివాళింప న్ంతఃపురంబు 
సొ తెత ంచె; న్ంతం గుంతిభోజన్ంద్న్యుం గృష్ఠణ నిం గని పరయంకంబు డిగి్  
కౌుఁగిల్లంప నన యద్్వలలభుుఁడు మేన్తతకుం బరణనమం బాచరించెుఁ; బాంచనల్లయు 



 

 

ముకుంద్్న్కు న్భివంద్న్ం బ న్రించ్చ కుంతిపంపున్ గోవింద్్ భామ్న్్లగు 
రుకముణి మొద్లగువారికమ గంధనక్షత కుస్మ తనంబూలంబుల్లడి లల్లత ద్్కూల 
మణి భూష్ణంబులం బూజించె; యుధ షిు రుండున్్ గమలన్యన్్ని 
వధూజన్్ల న్న్్గత బంధ్మ్తర పుతత  ేసచ్చవ పురోహ త పరిచనరక 
సముద్యంబుల న్్చ్చతంబు లగు సిలంబుల విడయింప నియమ్ంచ్చ 
ద న్ద న్ంబున్్ న్భిన్వంబు లగు వివిధయపచనరంబులు గావించ్చ్ండె. 
10.2-695-క. 
హరయిు యుధ షిు రు సముచ్చత 

పరిచరయల కాతు న్లరి ప్ారుి ుఁడు దనన్్న్ 

సరస విహారకమయీలన్్ 
స్రుచ్చరగతిుఁ గొనిా న లలు స్ఖ్ముండె న్ృప్ా! 
10.2-696-వ. 
అంత. 

10.2-55-ద్ గవిజయంబు 

10.2-697-సీ. 
ధరణీశ! యొకననుఁడు ధరుతన్ూజండు; 
పరవిమల నిజసభాభవన్ మంద్్ 
హ తఠలు మంతఠర లు పురోహ తఠలున్్ స్తఠలున్్; 
మ్తఠర లు బంధ్వుల  క్షతరవరులుుఁ 
బరిచనరకులు సూత ప్ాఠక కవి బుధ; 

వరులున్్ మున్్లున్్ వరుసుఁ గొలువుఁ 
జిరలీల న్వరతా సింహాసన్స్ి ుఁడెై; 



 

 

గొలువుండి విన్తఠుఁడెై న్ల్లన్ననభు, 
10.2-697.1-త.ే 
భువన్రక్షణద్క్షు న్ద్్భతచరితఠర  
యద్్కులేశవరు మురదెైతయమద్విభరద  
ననపుత , న్యవ ద ుఁ జతఠరుప్ాయపరవీణుుఁ 
జూచ్చ యట్లని పల్లక  న్సోత కచరిత! 
10.2-698-తే. 
"అన్ఘ్చనరితర! రాజసూయయధవరంబుుఁ 
న మ్ుుఁ గావించ్ వ డుక న మున్మున్ 

న న్యుచ్న్ాద  యద  నిరవహ ంప నీవ 

కాక నన కాతుబంధ్వుల  గలర  యొరులు? 

10.2-699-ఉ. 
ఎవవరు నీ పదనంబుజము ల పుపడుుఁ గొలుత రు భకమత నిష్ఠు ల ై 
యెవవరు నిన్్ాుఁ బరరమ న్్తియంతఠరు భూరివివ కశాలుర  ై
యవివమలయతఠు లంద్్ద్్ రుద్ంచ్చతశోభన్ నితయసౌఖ్యముల  
నివవట్ిలంగుఁ గృష్ణ ! నిన్్ న రిి భజించ్చన్ రితతవోవున ! " 

10.2-700-వ. 
అనిన్ుఁ గృష్ఠణ ండు ధరున్ంద్న్్న్ కమట్లనియె. 
10.2-701-చ. 
"న్యగుణశాల్ల! ప్ాండున్ృపన్ంద్న్! నీ తలుఁ ప్ొ పుప నీకీతఠ 
కమయీ మునిదవేతనపతిృ స్కృతయమున ై నిఖిలోగీశాతరవ 

క్షయమున్్ బాంధవపిరయము సంచ్చతపుణయము నితయకీరితయున్ 

జయము నొసంగు దనీిుఁ గురుసతతమ! వ గ యుపకీమ్ంపన ! 



 

 

10.2-702-క. 
మనయచరిత! నీ సహో ద్రు 
లనయపమ ద వాయసత వే ద్్ లయహవభూమ్ం 

జ నకమన్ వ ైరని్ృప్ాలురుఁ 
ద్్నయముఁగుఁ జాలుద్్రు శౌరయద్్రదమ భంగిన్. 
10.2-703-క. 
గ లువుము విమతన్ృప్ాలుర 

వ లయుము బుధవిన్్తమెైన్ విశీుతకీరితన్ 

నిలుపుము నిఖిలధరా మం 

డలని భవచనఛసన్ము ద్ృఢంబుగుఁ జ లలన్. 
10.2-704-క. 
నీ ప్ంచ్కారయ మొరులం 

జూప్క యేుఁ జ య నిన్్ా జట్టన్ వ రలం 

జూప్ిఁగ వచ్ిన ! సకల ధ 

రాప్తఠలకు నీకుుఁ జ యరానిద  గలదే! . 
10.2-705-వ. 
కావున్. 
10.2-706-క. 
విమలమతి నిట్ిట  మఖ్ రా 
జమున్కుుఁ దెపిపంపవలయు సంభారంబుల  
సమకూరుపము; నీ యన్్జల 

సమద్గతిం బంపు నిఖిలశతఠర ల గ లవన్. 
10.2-707-క. 



 

 

అనయ మయట్లు విని కుంతీ 

తనయుుఁడు మోద్మున్ుఁ బ ంగి తనమరసాక్షున్ 

వినయతించ్చ శౌరయకల్లతఠల 

న్నయజల దసెుఁ జూచ్చ పల్లక  హరషముతోడన్. 
10.2-708-క. 
"సృంజయభూప్ాలకులున్్ుఁ 
గుంజర రథ వాజి స్భట్ కోట్లలు నిన్్ుఁ గొ 
లవం జన్్"మని సహదవేుని 

న్ంజక ప్ొ మునియె ద్కి్షణనశ జయంపన్. 
10.2-709-క. 
పరకట్చతఠరవిధ సనేన 
పరకరంబులు గొలువుఁ బంచెుఁ బడమట్ిద శకున్ 

న్కులున్ విద్ళిత రిపు భూ 

పకులున్ శౌరయంబు మెఱసి ప్ారిివముఖ్యయ! 
10.2-710-క. 
ద్్రున్భంజన్్ శౌరోయ 
ప్ారిుతవిజయపరకాండు ననహవనిపుణు 
న్ారుు న్మహ తయశోనిధ  
న్రుు న్్ న్్తతరపు ద శకు న్నిచె న్ర ందనర ! 
10.2-711-ఆ. 
మహ తశౌరయనిధ్లు మతసు క కయ మద్ర 
భూతలేంద్రబలసమేతముగన్్ 
ద్రపమొపప బంచుెఁద్ూరుపద కుకన్కు న్్ 



 

 

దనద మనిహ త వ ైరధినము భీము. 
10.2-712-చ. 
పనిచ్చన్ వార లేగి ఘ్న్బాహ పరాకీమ వికమీంబుల 

న్ానయపమశౌరుయల ైన్ చతఠరంతమహశీుల నోరిి కపపముల  
కనక విన్ూతా రతా తఠరగపరముఖ్యఖిల వస్త జాతముల  
గొని చన్్దెంచ్చ ధరుజన్కుం బరణమ్ల్లల యుదనతత  చ్చతఠత ల ై. , 
10.2-713-చ. 
తమతమ పో్యవచ్చిన్ విధంబుల భూపతఠలన్ జయంచ్ట్ల  
కీమముగుఁ జ పప న్ంద్్ల జరాతన్యుం డరివ ట్టుఁ డయెయ న్ం 

చమరవర ణయన్ంద్న్్ుఁ డహంకృతి ద్కకుఁగ విన్ావించ్చన్న్ 

యమస్తఠుఁడూరకుండవెికలయతుకుుఁడెై విని యంతుఁ గృష్ఠణ ుఁడున్ 

10.2-714-తే. 
ధరున్ంద్న్్ుఁ జూచ్చ యుతకల్లకతోడుఁ 
బల్లక  "మయగధ్ుఁ బో రుఁ జంపుఁ గన్్ప్ాయ 

మొకట్ి గల ద్ద  సపెెపద్ న్్ద్ధవుండు 
ననకుుఁ జ పిపన్ చంద్ంబు న్యచరితర! 
10.2-715-చ. 
వినయ మగధేశవరుం డెపుడు విపరజననవళియంద్్ భకమతయున్ 

వినయముుఁ గల్్ల యెద దయున్్ వ ుఁడిన్చ  ోవృథసయే కమచ్ిుఁగా 
వున విజయుండున్్ం బవన్పుతఠర ుఁడు న న్్న్్ బరా హుణనకృతిం 

జని రణభిక్ష వ ుఁడిన్ వశంవద్్ుఁడెై యతుఁ డచి్ిుఁ గోరికల . 
10.2-716-వ. 
అట్ిటయెడ. 



 

 

10.2-717-తే. 
తవిల్ల యపుపడు మలలయుద్ధమున్ వానిుఁ 
బ్ధలుకుమయరిపంప వచ్ిన్్ భీముచేత!" 

న్నిన్ ధరుజుఁ "డద ల సస"యనిన్ విపర 
వ ష్ములు దనల్లి యరిగిరి విశద్యశులు. 

10.2-56-జర స్ంధయని వధ ంప్ిఁ బో వ ట 

10.2-718-వ. 
ఇట్లల  కృష్ణభీమయరుా న్్లు బరా హుణ వ ష్ంబులు దనల్లి తేరతనగుాలుం బో ల ుఁ 
ద్మ శరీరతేజోవిశరష్ంబులు వ లుంగ, న్తితవరితగతిం జని గిరివరజంబు సొ చ్చి 
యంద్్ యతిథ పూజలు శదీనధ గరిష్ు  చ్చతఠత ండెై కావించ్చ్న్ా జరాసంధ్నిం 
గన్్ంగొని యట్లనిరి. 
10.2-719-క. 
"ధరణీశ! యతిథ పూజా 
పరుిఁడవు నీ వన్్చ్ ద శలుఁ బలుకుఁగ విని మ ే

మరుదెంచ్చతిమ్ మదీపిసత 

మఱ సయేక యముు స్వరతనచనరనిధీ! 
10.2-720-క. 
అతథ జన్ంబుల భకమతన్ 

సతతముుఁ బూజించ్చ యుచ్చతసతనకరము లు 
న్ాత న్డపు సజాన్్లు శా 
శవతకీరుత లు ధరణిుఁబడయుఁజాలుద్్ రన్ఘ్య! 
10.2-721-క. 



 

 

పరికమంపుఁగ దహేం బ 

సిిరమని నిజబుద ధ ుఁ ద్లుఁచ్చ చ్చరతరకీరిత 
స్ారణం బరస్త తి క కకని 

పురుష్ఠుఁడు జీవన్ుృతఠండు భూరివివ కా! 
10.2-722-క. 
ధనరుణిలోన్ వదనన్్యల 

కీ ర ని పదనరి మొకకట్నేిం గలద ే

కోరిన్ుఁ ద్న్ మయేమెుకలు 
ధీరుండెై యచెి న్ని ద్ధచీ్చని విన్మే? 

10.2-723-క. 
అడ గిన్ వృథసయేక తన్ 

యొడ లయుఁకల్లగొన్ా యఱె్కు కోగిరముగ న  
రపడ నిచ్చి కీరితుఁ గన  న్ని 

పుడమ్న్ మున్్ విన్మ ెయల కపో్ తము న్న్ఘ్య! 
10.2-724-క. 
ఆ యిందనర గుాలు శరయన్క 

వాయస రూపములుఁ ద్న్్ా వలుఁతిగ వ ుఁడన్ 

ధీయుతఠుఁడెై మున్్ శిబ్ధ తన్ 

కాయము గోసచిెి న్న్ జగంబుల విన్మే! 
10.2-725-ఆ. 
ధీరమతఠలు రంతిదవే హరిశింద్ర 
బలులు న్్ంఛవృతిత  బరా హుణునిని 

మున్్ా సెపప విన్మె? సన్్ాతచరతిఠలు 



 

 

సన్ా న ైన్ న ుఁడు న్్న్ావారు. " 

10.2-726-వ. 
అనిన్ విని జరాసంధ్ండు వారల రూపంబులున్్, మేఘ్గంభీర 
భాష్ణంబులున్్, గుణకమణనంకంబులున్్ మహాపరభావంబులున్్ం జూచ్చ తన్ 
మన్ంబున్ “వీరలు బరా హుణవ ష్ధనరుల ైన్ రాజ ంద్ర్ లు గానోపుద్్” రని 
తలంచ్చ “యముహాతఠులు గోరిన్ పదనరింబ కాద్్; ప్రా ణంబులేనియు నితఠత ; 

న్ద యున్్ం గాక తొల్లల బలీంద్ర్ ండు విపరవాయజంబున్ న్డిగిన్ విష్ఠణ దవేున్కు 
ననతుపద్భరష్టతవం బెఱ ంగియు విచనరింపక జగతతయేంబు నిచ్చి 
కీరితపరుండయెయ; క్షతరబంధ్ం డన్్వాుఁడు బరా హుణనరింబు 
నిజప్రా ణపరితనయగంబు ససేి నిరులంబగు యశంబు వడసె; న్ద  గావున్ 
న్నితయంబెైన్ కాయంబు విచనరణయీంబు గాద్్; కీరిత వడయుట్ ల సస” యని 
తలంచ్చ యుదనరుండెై కృషాణ రుా న్భీములం గని యట్లనియె. 
10.2-727-క. 
"భూరగిుణులయర! మీ మద ుఁ 
కోరిక యెఱ ుఁగింపుుఁ డమే్ కోరిన్న ైన్న్ 

ధీరత నొసుఁగుట్యే కా 
దనరయ నన శిరము ద్ర్ ంచ్చ యెైన్న్్ నితఠత న్. " 

10.2-728-ఉ. 
ననవ డుుఁ గృష్ఠణ ుఁ డముగధననథ్న్ కమట్లన్్ భూవర ణయ! నీ 

భావము సూన్ృతవరతశుభసిితిుఁ జ ంద్్ ట్ ఱ్ంగవచెి మయ 
కీవల  ననజిభిక్ష; యతుఁ డంిద్రతన్ూభవుుఁ డే న్్పేంద్ర్ ుఁడం 

బావని యాతుఁ డిం ద కనిుఁ బెైకొని యెకకట్ి పో్ రుఁగాుఁ ద్గున్. " 

10.2-729-చ. 



 

 

అన విని వాుఁడు న్వివ "యహహా! విన్ వింతలుపుట్ ట  మున్్ా న్ 

న్ానిమొన్ నోరవుఁజాలక భయంబున్ుఁ బాఱ తి పెకుకమయరుల ; వం 

చన మథ్రాపురిన్ విడచి్చ సాగరమధయమున్ంద్్ డనుఁగవ ? 

వనరుహననభ! నీ బ్ధరుద్్ వాుఁడితన్ంబున్్ ననకు వింతయే? 

10.2-730-క. 
ఇన్ననల సెపప? మయయలుఁ 
బనినన్ుఁ బో  విడువ గోపబాలక! బల సం 

పనయనని మయగధభూవరు 
న్న్ నఱ్ుఁగవ  తొల్లల న్ంద్న్ంద్న్! ప్ో రన్? 

10.2-731-ఉ. 
కాన రణోరవి న్న ాద్్రుఁ గష్టము గాన్ తలంగు; గోతరభి 

తూసనయిఁడుభూరిబాహ బలద్్రదముుఁడయుయన్్ుఁ బ్ధన్ా; యామరు 
తూసనయిఁడు మయమకపరకట్దయరులశకమతకముఁ జూడుఁ ద్్లుయుఁడౌ; 
వీనిన ద్్రుత "న్ంచ్ుఁ జ యవీచె జరాస్తఠుఁ డుగీమూరితయెై. 
10.2-732-క. 
కరువల్లస్తఠన్కు నొక భీ 

కరగద్ నిపిపంచ్చ యొకకగద్ుఁ ద్న్క లన్ 

ధరయించ్చ న్లువురున్్ గీ 

చిఱిఁ బురి వ ల్ల క గి యచట్ సమతలభూమ్న్. 

10.2-57-జర స్ంధ వధ 

10.2-733-సీ. 
పరవతద్వంద్వంబు ప్ాథయధ యుగళంబు; 



 

 

మృగపతిద వతయంబు వృష్భయుగము 
ప్ావకద్వయము ద్ంతనవళయుగళంబు; 
ద్లపడు వీుఁక న్్ద్దండలీలుఁ 
గద సి యనోయన్యభీకరగదనహతఠలన్్; 
గీంబుగ విస్ాల్లంగములు సెద్రుఁ 
గ రలుచ్ సవయద్కి్షణమండలభరమ; 

ణములన్్ సింహచంకీమణములన్్ 
10.2-733.1-త.ే 
గద సి ప్ాయుచ్ డనసి డగ్ఱచ్ మ్ంట్ ి

క గసి కుీంగుచ్ుఁ గుీంగి వ  యెగసి భూమ్ 

పగుల ననరిి ఛట్చఛట్ోద్భట్మహో గీ 

ఘ్న్గదనఘ్ట్టన్ధవని గగన్మగల. 
10.2-734-వ. 
ప్ో రున్ంత. 
10.2-735-మ. 
గద సారించ్చ జరాతన్ూభవుుఁడు హ ంకారపరఘోష్ంబులం 

జద లలయల డుఁగుఁ బాద్ఘ్ట్టన్ములన్ సరవంసహాభాగముం 

గదలన్ వాయుజ వ రసె; వ రయ న్తుఁ డుగీకోీధదపీ్ాత స్యుఁడెై 
యద్  తపిపంచ్చ విరోధ మసతకము వ రయన్ వాుఁడు వోుఁ ద్ట్లట చ్న్. 
10.2-736-చ. 
మడవక భీమసేన్్ుఁడున్్ మయగధరాజ గడంగి బబెుులుల  
విడ వడు లీల నొండ రుల వీుఁపులు మూుఁపులున్్ం బరకోష్ుముల  
న్డ తల లూరు జాన్్ జఘ్న్పరకరంబులు బ్ధట్లట  వరయయుఁగాుఁ 



 

 

బ్ధడుగులుఁబో లు పెన్్ద్ల బెట్లట గ వ రయుచ్ుఁ బాయుచ్న్ వ సన్. 
10.2-737-లవి. 
బెడ గడరు పన్ె్ద్లు ప్ొ డపి్ొ డిగుఁ దనుఁకుఁ బెన్్; 
పిడుగు లవనిం ద రుఁగ న్్డుగణము రాలన్ 

మ్డుిఁగుఱ్లు చెద ర న్భ మడల హరిద్ంతములు; 
వడుఁక జడధ్ల  గలుఁగన్ బుడమ్ చల్లయంపన్ 

వ డచఱ్వ మొతితయున్్ుఁ ద్డుఁబడుఁగ నొతితయున్్; 
న డమగుడు లయుఁచ్చ తిరుగుడు పడుఁగ వ రయన్ 

వడవడ వడంకుచ్న్్ స్డివడక డనసి చల; 

ముడుగ కపు డ ండ రుల వడిచెడక ప్ో రన్. 
10.2-738-వ. 
ఇవివధంబున్ం బో రుచ్ండ నొండ రుల గదన ద్ండంబులు ద్్మురుల ైన్ం 
బెండు వడక సమద్ ద గ వద్ండశుండనద్ండమండతి పరచండంబు లగు 
బాహ ద్ండంబు లపపగించ్చ ముషిటయుద్ధంబున్కు డగ్ఱ . 
10.2-739-లగాీ . 
కాల వ స దనచ్చయున్్ గీ ల డలుఁ దయరచ్చయున్్ుఁ 
; దనలుములు ద్ూలుఁ బడెక ల వడి వ రయన్ 

ఫాలములు గక్షములుుఁ దనలువులు వక్షములు; 
వీరల న ముకల  మదె్డు న లుఁ ద్్ముర ై వ  
రాల విపులక్షతవిలోలమగు న తఠత రులు; 
జాలుగొని యోల్లుఁ బనె్్ుఁ గాలువలుగం బర 
తనలమద్భూతములు ఖ్ లన్లుఁ జ తఠలన్్ుఁ 
; దనళములు తట్లట చ్ సలీలగతి ననడన్. 



 

 

10.2-740-ఉ. 
పరకకలుుఁ జ కుకలున్ మడెలుుఁ బాణితలంబులచేుఁ బగులుిచ్న్ 

ముకుకలు న్కుకలుంజ వులు ముషిటహతిన్ న్ల్లయంగ గుీద్్ద చ్న్ 

డ కకలుుఁ బ్ధకకలున్ ఘ్న్కఠోరపదనహతి నొంచ్చ్న్ న ఱ్ల  
ద్కకక సర్ కక కొండ రులుఁ దనరొకని పేరొకని ప్ో రి రుగీతన్. 
10.2-741-ఉ. 
హ మమని మోర ుఁగుచ్ం బలెుచ హ ంకృతఠ ల్లచ్ిచ్ుఁ బాసి డనసి కో 
కొమమన్్చ్నొాడళూగల గులలల తితఠత లుగాుఁ బద్ంబులం 

గుీముమచ్ ముషిు  ఘ్ట్టన్ల సర్ కుకచ్ న్ూరుపలు సంద్ుఁడింపుఁగా 
సొ మమలు వోవుచ్ం దలె్లయుచ్న్ మద ుఁ జ వయు లయవుుఁ జూపుచ్న్ 

10.2-742-వ. 
ఇవివధంబున్ వజిరవజరసనిాభంబగు నితర తర ముషిటఘ్ట్టన్ంబుల 
భిననాంగుల ై, రకతసికతశరీరంబులతోడం బుషిపతనశోకంబుల వీుఁకన్్, జ గుఱ్ుఁ 
గొండల చంద్ంబున్న్్ జూపట్ిట  పో్ రుచ్ండుఁ గృష్ఠణ ండు జరాసంధ్ని 
జన్ుమరణపరకారంబు లయతు న ఱ్ంగుట్ం జ సి వాయుతన్ూభవున్ 
కలయకలేక లయవున్్ జ వయుుఁ గలుగున్ట్లల గాుఁ ద్దన్ తరంబున్ంద్్ 
ద్న్ద వయతజేంబు నిల్లపి యరనిిరసనోప్ాయం బూహ ంచ్చ సమీరన్ంద్న్్ండు 
సూచ్చ్ండ నొకక శాఖ్యగీంబు ర ండుగాుఁ జీరివ ైచ్చ వాని న్ట్ల  చీరి చంపు మని 
సంజఞగాుఁ జూపని్ న్తండు నన కీలుదలె్లసి యవకపీరాకీముండెై మయగధ్ం 
బడుఁదయరచ్చ వాని పద్ంబు పద్ంబున్ం ద రకమక బాహ యుగళంబున్ ర ండవ 
పద్ంబుుఁ గద్లకుండంబట్ిట  మసతకపరయంతంబుుఁ బళెబెళమని చపుపళ ూపపతిలల  
మతతద్ంతనవళంబు దనళవృక్షంబు సీరు చంద్ంబున్ుఁ బాద్ జాన్్ జంఘోరు 
కట్ి మధయయద్రాంస కరణ న్యన్ంబులు వ ఱ్వ ఱ్ భాగంబులుగా వరయయలు 



 

 

వాపి యయరిిన్ుఁ బౌరజన్ంబులు గన్్ంగొని భయయకులుల ై హాహాకారంబులు 
సేసిరంత. 

10.2-58-ర జ బంధ మోక్షంబు 

10.2-743-క. 
అనిలజని దేవపతి న్ం 

ద్నయిఁడున్్ుఁ బదనుక్షుుఁడున్్ న్్దనరత ననల్లం 

గనములు సేసి పరాకీమ 

మున కద్్భతమంద  మోద్మున్ుఁ బ గడి రొగిన్. 
10.2-744-క. 
వనజాక్షుుఁ డంతుఁ గరుణన 
వననిధ యున్్ భకతలోకవతసలుుఁడున్్ుఁ గా 
వున మయగధస్తఠ సహదే 
వునిిఁ బట్టముగట్ ట ుఁ ద్న్ావోన్ాతపద్విన్. 
10.2-745-క. 
మగధనధ ననథ్న్కు ము 
న్ాగపడి చెఱసాలలన్్ మహాద్్ఃఖ్ములన్ 

నొగులుచ్ుఁ ద్న్ ప్ాదనంబుజ 

యుగళము చ్చంతించ్చ్న్ా యురీవశవరులన్. 
10.2-746-వ. 
అయయవసరంబున్ుఁ గృష్ఠణ ండు ద్న్ ద వయచ్చతతంబున్ మఱవ న్వధరింపక 
చెఱలు విడపిించ్చన్ వారలు పెద్దకాలంబు కారాగృహంబులుఁ బకెుక బాధలం బడి 
కృశ్రభూతశరీరు లగుట్ంజ సి రకతమయంస శూన్యంబుల ై 



 

 

తవగసిిమయతనర వశిష్టంబులున్్, ధూళిధూసరంబులు న ైన్ దహేంబులు గల్లగి 
క శప్ాశంబులు మయసి జట్ాబంధంబు ల ైన్ శిరంబులతో మల్లన్వస్త ి ల ై 
చన్్దెంచ్చ; యపుపడు. 
10.2-747-సీ. 
న్వపద్ులోచన్్ భవబంధమోచన్్; 
భరతిశుభాకారు ద్్రతిద్ూరుుఁ 
గంగణక యూరుుఁ గాంచన్మంజీరు; 
వివిధశోభితభూష్ఠ విగతదయష్ఠుఁ 
బన్ాగాంతకవాహ  భకతమహో తనసహ ; 

న్తచంద్రజూట్ల న్్న్ాతకమరీట్ల 
హరనిీలనిభకాయు వరపతీకౌశరయుుఁ; 
గట్ిసూతరధనరు జగద వహారు 
10.2-747.1-త.ే 
హార వన్మయల్లకా మహ తోరువక్షు 

శంఖ్చకీగదనపద్ుశార్గ ఙ్్హస్త  

లల్లత శ్రీవతసశోభితలక్షణనంగు 
స్భగచనరితఠర  దవేకీస్తఠనిుఁ గాంచ్చ. 
10.2-748-చ. 
భరితముదనతఠుల ై విగతబంధన్్ల ై నిజమసతముల  మురా 
స్రరిపు ప్ాద్పద్ుములు సో ుఁకుఁగుఁ జాుఁగలి్ల మొర కమక న్ముర ల ై 
కరములు మోడిి "యో! పరమకారుణికోతతమ! సజాననరిత సం 

హరణ వివ కశ్రల! మహ తనశిీతపో్ ష్ణ! ప్ాపశోష్ణన! 
10.2-749-ఆ. 



 

 

వరద్! పద్ుననభ! హరి! కృష్ణ ! గోవింద్! 
దనసద్్ఃఖ్ననశ! వాస్దవే! 
యవయయయపరమయే! యనిశంబుుఁ గావింతఠ 
మ్ంద ర శ! నీకు వంద్న్ములు 
10.2-750-ఉ. 
ధీరవిచనర! మముు భవదీయ పదనశయీులన్ జరాస్తో 
దనరనిబంధనోగీ పరితనపము నీ కరుణనవలోకనన 
సారముచేత ననరిితివి; సజాన్రక్షయు ద్్ష్టశిక్షయు 
ననారయ నీకుుఁ గారయములు యయద్వవంశపయోధ చంద్రమయ! 
10.2-751-సీ. 
అవధరింపుము మయగధనధీశవరుుఁడు మయకు; 
బరమబంధ్ుఁడు గాని పగయకాుఁడు 
పరకట్ిత రాజయవ ైభవ మదనంధీభూత; 

చేతస్కలము మముుుఁ జ పప న ల? 

కమనీయ జలతరంగముల క ైవడి దీప; 

శిఖ్వోల ుఁ జూడ న్సిిరముల ైన్ 

గురుసంపద్లు న్మ్ు పరసాధన్కమయీయ; 
గమ మేద  తదనుధకంబు లగుచ్ుఁ 
10.2-751.1-త.ే 
బరగు న్నోయన్య వ ైరాన్్బంధములన్్ 
బరజలుఁ గారించ్చ్న్్ ద్్ష్టభావచ్చతఠత  

లగుచ్ ననసన్ా మృతఠయభయంబు ద్కమక 

మతఠత ల ై తిరుగుద్్రు ద్్రున్్జ లంత. 



 

 

10.2-752-చ. 
కడపట్చిేుఁత న ైహ కస్ఖ్ంబులుఁ గోలపడి రితత  కోరిక వ ం 

బడ ిఁ బడి యెండమయవులుఁ బ్ధప్ాస్వుల ై సల్లలయశ డనయుచ్ం 

జ డు మన్్జల  భవాబ్ధధద్రిుఁ జ రుఁగలేక న్శింతఠ; రట్ిట  యయ 
యడుమలుఁ బ ంద్ుఁజాలము రమేశ! తిరలోకశరణయ! మయధవా! 
10.2-753-ఉ. 
వ దవధూశిరోమహ తవీథ్లుఁ జాల న్లంకరించ్ మీ 

ప్ాదసరోజయుగుము శుభసిితి మయ హృద్యంబులంద్్ ని 

తోయద్ తభకమతమెైుఁ ద్గిల్లయుండు న్్ప్ాయ మెఱ్ంగుఁబలుక దన 
మోదర! భకత ద్్రభవపయోనిధ తనరణ! సృషిటకారణన!" 

10.2-754-క. 
అని తన్్ శరణము వ ుఁడని్ 

జనననథ్ల వలన్్ సూచ్చ సద్మలభకాత  
వనచరితఠుఁడు పంకజలో 
చనయిఁ డిట్లన్్ వారతిోడ సద్యయమతియెై. 
10.2-755-చ. 
"జనపతఠలయర! మీ పలుకు సతయము; రాజయమదనంధచ్చతఠత ల ై 
ఘ్నముగ విపుై లం బరజలుఁ గాఱ యుఁ బెట్లట ట్ుఁ జ స ికాదె వ  
న్ నహ ష్ రావణనరుా న్్లు ననశము నొంద రి; కాన్ ధరు ప్ా 
లనమున్ుఁగాక నిలుిన ? కులంబుబలంబుుఁ జిరాయురున్ాతఠల . 
10.2-756-వ. 
అద  గావున్ మీ మన్ంబుల దహేం బనితయంబుగాుఁ దెల్లసి. 
10.2-757-ఉ. 



 

 

మీరలు ధరుముం ద్గవు మేరయుుఁ ద్పపక భూజననళిుఁ బెం 

ప్ారుచ్ సౌఖ్యసంపద్ల న్ంద్ుఁగుఁ బోర చ్చ్ భూరియజఞముల  
గౌరవవృతిత  మతపరముగా నొన్రింపుచ్ మయమకాంఘ్ ర పం 

క రుహముల  భజించ్చ్ న్కమల్లుష్ఠల ై చరయింపుుఁ డిముులన్. 
10.2-758-వ. 
అట్లయన్ మీరలు బరహుసాయుజయ ప్రా పుత లయెయద్్రు; మదయీ 
ప్ాదనరవింద్ంబులంద్్ుఁ జల్లంపని భకమతయుుఁ గలుగు"న్ని యయన్తిచ్చి యయ 
రాజవరుల మంగళసాాన్ంబులు సయేంచ్చ, వివిధ మణి భూష్ణ 
మృద్్లయంబర మయలయయన్్లేపన్ంబు లొసంగి, భోజన్ తనంబూలయద్్లం 
బరితృపుత లం జ సి, యున్ాత రథనశవ సామజాధ రూఢులం గావించ్చ, 

నిజరాజయంబులకుుఁ బూజయలంచేసి, యనిచ్చన్. 
10.2-759-క. 
న్రవరు లీ చంద్ంబున్ 

మురసంహరుచేత బంధమోక్షణుల ై స్ 
సిిరహరషంబులతో నిజ 

పురములకుం జనిరి శుభవిభూతి తల్లరపన్. 
10.2-760-క. 
హరమింగళగుణకీరతన్ 

నిరతముుఁ గావించ్చ్న్్ వినిరులమతఠల ై 
గురుబంధ్పుతత జేాయయ 
పరిజన్ మలరంగుఁ గృష్ఠణ ుఁ బద్ుద్ళాక్షున్. 
10.2-761-వ. 
బహ పరకారంబులం బ గడుచ్ుఁ ద్మతమ దేశంబులకుం జని. 



 

 

10.2-762-క. 
న్ళన్ద్ళలోచన్్ుఁడు ద్ముుఁ 
దెలపిన్ సద్ధరుపద్ధతినిుఁ ద్గవరుల ై 
యలిఁ బరపి్ాల్లంచ్చ్ స్ఖ్ 

ముల న్్ండిరి మహ తనిజవిభుతవము లలరన్. 
10.2-763-వ. 
ఇట్లల  కృష్ఠణ ండు జరాసంధవధంబున్్, రాజలోకంబున్కు బంధమోక్షణంబున్్ 
గావించ్చ, వాయున్ంద్న్ వాసవన్ంద్న్్లుం దనన్్న్్ జరాసంధతన్యుం 
డగు సహదవేుండు సయేు వివిధంబు లగు పూజలు గ ైకొని, యతని న్్ండ 
నియమ్ంచ్చ, యచోి ట్ల గద్ల్ల కతిపయపరయయణంబుల 
నింద్రపరసిపురంబున్కుం జన్్దెంచ్చ తదనద వర పరదేశంబున్ విజయశంఖ్ంబులు 
పూరించ్చన్ుఁ బరతిపక్ష భయద్ంబున్్, బాంధవ పరమోద్ంబున్్ న్గు 
న్ముహాఘోష్ంబు విని, ప్ౌరజన్ంబులు జరాతన్యు మరణంబు నిశియంచ్చ 
సంతసిల్లలర;ి వారిజాక్షుండున్్ భీమసనే్ ప్ారుి లతోుఁ బురంబు పరవ శించ్చ 
ధరున్ంద్న్్న్కు వంద్న్ం బాచరించ్చ, తమ ప్ో యన్ తెఱంగున్్ న్చిట్ 
జరాసంధ్ని వధ యంచ్చన్ పరకారంబున్్ సవిసతరంబుగా న ఱ ంగించ్చన్ న్తండు 
విసుయవికచలోచన్ంబుల ననన్ంద్బాష్పంబులు గురయి, న్మయుధవు 
మయహాతుుంబున్కుుఁ ద్మ యంద్ల్ల భకమత సేాహ ద్యయద  గుణంబులకుం 
బరితోష్ంబు నొంద్్చ్ుఁ గృష్ఠణ నిం జూచ్చ యట్లనియె. 
10.2-764-సీ. 
"కమలయక్ష! సరవలోకములకు గురుుఁడవ ై; 
తేజరిల ల డు భవదయీమూరిత 
యంశాంశసంభవు లగు లోకప్ాలురు; 



 

 

నీ యయజఞుఁ ద్లమోచ్చ నిఖిలభువన్ 

పరిప్ాల నిపుణుల ై భాసలిుల చ్న్ా వా; 
రట్ిట  నీ కొక న్ృపుననజఞ సయేు 
ట్రయ నీమయయ గాకద  నికకమే? యేక; 

మె ైయద వతీయమెై యవయయంబు 
10.2-764.1-త.ే 
న ైన్ నీ తజేమున్ కొక హాని గలద?ె 

చ్చన్ుయయకార! నీ ప్ాద్సవేకులకు 
ననతుపరభరద్బుద ధ  యెందెైన్ుఁ గలదె? 

పుండరీకాక్ష! గోవింద్! భువన్రక్ష! " 

10.2-59-ర జస్ూయంబు న్ ఱవనరుిట 

10.2-765-వ. 
అని గోవింద్్నిం బ గడి యదేదవు న్న్్మతంబున్ం గుంతీస్తనగీజండు 
పరతతతవవిజాఞ న్్ ల ైన్ ధరణిీస్రులన్్ ఋతివజలంగా వరియంచ్చ. 
10.2-766-సీ. 
సాతయవతయే కశయప భరదనవజోప; 

హూతి విశావమ్తర వీతిహోతర 
మెతైేరయ పెైల స్మంతఠ మధ్చఛంద్; 

గౌతమ స్మతి భార్వ వసిష్ు  
వామదేవాకృతవరణ కణవ జ ైమ్ని; 

ధౌమయ పరాశరాధరవ కవష్ఠ 
లసిత వ ైశంప్ాయ ననస్రి ద్్రావస; 



 

 

కీతఠ వీరసేన్ గర్తిరకవయ 
10.2-766.1-ఆ. 
ముఖ్్యల ైన్ పరమమున్్లన్్గృపుని గాం 

గ య కుంభజాంబ్ధక య విద్్ర 

కురుకుమయర బంధ్ కులవృద్ధ  ధనరుణ ీ

స్ర న్ర ంద్ర వ ైశయ శూద్రవరుల. 
10.2-767-క. 
రప్పంప వారు హరషము 
లుప్పతిలుఁగ న ుఁగుదెంచ్చ యుచ్చతకమయీలం 

ద్ప్పక కన్్ుఁగొన్్చ్ండుఁగ 

న్ప్ పడు విధ్యకత నియతఠల ై భూమ్స్రుల . 
10.2-768-ఆ. 
కడుఁగి సవన్భూమ్ుఁ గన్కలయంగలముల 

న్రిి ద్్నిా ప్ాండవాగీజన్కు 
న్చట్ దీక్షచసేి యంచ్చతసవరణ మ 

యోపకరణముల న్లోపముగన్్, 
10.2-769-వ. 
ఇట్లల  నియమంబున్ సముచ్చత కమయీయకలయపంబులు న్డపుచ్ండి రపుపడు. 
10.2-770-క. 
సకలయవనీశు ల్లచ్చిన్ 

యకలంక స్వరణరతా హయ ధన్ వసత  ే
పరకరంబులు మొద్లగు కా 
న్్క లంద్్కొన్న్ స్యోధన్్ని నియమ్ంచనె్. 



 

 

10.2-771-సీ. 
అరిిజాతము గోరని్ట్ిట  వస్త వు ల లల ుఁ; 
ద్గుఁ బంచ్చయడుఁగుఁ రాధనతన్ూజ 

సరసాన్ా ప్ాననద  సకలపదనరిముల ; 
ప్ాకముల  సయేంపుఁ బవన్తన్యుుఁ 
బంకజోద్రు నొద్ద ుఁ బాయక పరిచరయ; 
ద్విల్ల కావింప వాసవతన్ూజ 

సవన్ నిమ్తతంబు సంచ్చతద్రవయంబు; 
పెంపుతో వ గుఁ దపెిపంప న్కులు 
10.2-771.1-త.ే 
దేవగురు వృద్ధధనతీరస్రావలులన్్ 
న్రసి పూజింప సహదేవు న్ఖిలజన్్లుఁ 
బ లుచ్ మృషాట న్ా తతఠలుఁ ద్ృపుత లన్్ జ య 

దరౌ పద ని నియమ్ంచనె్్ ధరుస్తఠుఁడు. 
10.2-772-వ. 
అయయవసరంబున్. 
10.2-773-చ. 
హరి శిఖి ద్ండప్ాణి నికషాతుజ ప్ాశి సమీర గుహయక  
శవర శశిమౌళి పంకరుహసంభవ చనరణ సిద్ధ  సాధయ కమ 
న్ార గరుడయరగామరగణంబులు వచ్చి మఖ్ంబుుఁ జూచ్చ య 

చెిరువడి "తొల్లల యవెవరున్్ుఁ జ యుమఖ్ంబులునింత యొపుపన  
10.2-774-క. 
అద్ గాక యంద రావిభు 



 

 

పదములు సవేించ్న్ట్ిట  భాగయము గలుగం 

ద్్ద్ ిఁ బడయరాని బహ  సం 

పద ల వివయుుఁ గలవ ?"యన్్చ్ుఁ బరస్త తి సయేన్. 
10.2-775-వ. 
అపుపడు. 
10.2-776-చ. 
అమరసమయన్్ల ై తన్రు యయజకవర్ములోల్ల రాజసూ 

యమఖ్విధనన్మంతరముల న్గిాముఖ్ంబుగుఁ జ స ిధరుజం 

గీమమున్ వ ల్లపింపుఁ గీతఠరాజసమయపితద న్ంబున్న్ న్ృప్ో  
తతముిఁడు గడంగి యయజకసద్సయ గురుద వజకోట్ిుఁ బంెపున్న్. 
10.2-777-వ. 
పూజించ్న్పుప డంద్గీపూజారుహ  ల వవరని యడగిిన్ సద్స్యలు ద్మకుుఁ 
దయ ుఁచ్చన్ విధంబులం బలుక వారి భాష్ణంబులు వారించ్చ వివ కశ్రలుండున్్, 
జతఠరవచన్కోవిద్్ండున్్ న్గు సహదేవుండు భగవంతఠండున్్, 
యద్్కులసంభవుండున్్ న ైన్ శ్రీకృష్ఠణ నిం జూపి “యముహాతఠుని 
సంతఠష్ఠట ంజ సిన్ భువన్ంబు లనిాయుం బరితఠషిటం బ ంద్్” న్ని చపెిప 
ధరుజం జూచ్చ యట్లనియె. 
10.2-778-ఉ. 
"కాలము దేశమున్ గీతఠవుుఁ గరుముుఁ గరతయు భోకతయున్ జగ 

జాా లముదెైవమున్్్ రువుసాంఖ్యముమంతరమున్గిా యయహ తఠల  
వ ళలు విపుై లున్ జన్న్ వృద ధ  లయంబుల హతేఠభూతముల  
లీలలుఁ దనన్ యెై తగ వ ల్లంగ డు న కకట్ితేజ మీశుుఁడున్. 
10.2-779-చ. 



 

 

ఇతిఁడె యతండు గన్్ా లొకయంచ్క మోడిిన్ నీ చరాచర 

సిితభువన్ంబు లనిాయు న్శించ్ నితం డవి విచ్చిచూచ్చన్న్ 

వితతముల ై జనించ్ుఁ బరభవిష్ఠణ ుఁడు విష్ఠణ ుఁడు న ైన్ యట్ిట  యా 
కీతరఫలద్్ండుగా కొరుుఁ డ కం డెట్ల లరుహ ుఁడు శిష్టపూజకున్? 

10.2-780-ఉ. 
ఈ ప్ రుషో తతమున్ జగద్ధీశు న్న్ంతఠని సరవశకుత ుఁ జి 

ద్ూర ప్కు న్గీపూజుఁ బరితోషితఠుఁ జ య సమసత  లోకముల  
వ  ప్రితఠషిట ుఁ బ ంద్్ుఁ బృథ వీవర! కావున్ నీవు కృష్ఠణ నిన్ 

శ్రీప్తిుఁ బూజసయేు మడెసేయక మయట్లు వ యు న ట్ికమన్?" 

10.2-781-క. 
అని సహదేవుుఁడు పల్లకమన్ 

విని యచిట్ి జన్్లు మన్్జవిభులున్్ ఋష్ఠలున్ 

మునయకొని మన్ములు మోద్ము 
ద్నయకుఁగ నిద  ల సస యనిరి ధరుజుఁ డంతన్. 
10.2-782-క. 
మునిజన్మయన్సమధ్కర 

వనజాతముల ైన్ యట్ిట  వారిజద్ళలో 
చనయ పద్యుగళపరక్షా 
ళన మొగుిఁ గావించ్చ తజాలంబులు భకమతన్. 
10.2-783-క. 
తననయన్్ గుంతియు న్న్్జలు 
మయనయగ ద్ర్ పదనతుజయున్్ మసతకములుఁ బెం 

పూనిన్ నియతి ధరించ్చ మ 



 

 

హానంద్ము బ ంద  రతిశయపీరతిమయెన్. 
10.2-784-క. 
చంచ్తనకంచన్ రుచ్చరో 
ద్ంచ్చతవసతమేుల న్ూతననరకపరభలన్ 

మ్ంచ్చన్ రతాములం బూ 

జించ్ెన్ ధరుజుఁడు కృష్ఠణ  జిష్ఠణ  సహ ష్ఠణ న్. 
10.2-785-వ. 
ఇట్లల  పూజించ్చ యయన్ంద్బాష్పజల బ్ధంద్్సందయహకంద్ళిత 
న్యననరవింద్ంబులం గోవింద్్ని స్ంద్రాకారంబు ద్రిశంపుఁ జాలకుండె; 
న్ట్లల  పూజితఠండెై తేజరలిుల  పుండరీకాక్షు నిరీకి్షంచ్చ హసతంబులు 
నిజమసతకంబుల ధరించ్చ విన్్తఠల సయేుచ్, న్ఖిలజన్ంబులు జయజయ 
శబదంబు ల్లచ్చిర;ి దేవతలు వివిధ తూరయఘోష్ంబులతోడం బుష్పవరషంబులు 
గురయించ్చ; రయయవసరంబున్. 
10.2-786-క. 
ద్మఘోష్స్తఠుఁడు ద్ద వభ 

వము సూచ్చ సహ ంప కలుక వట్ిరలుఁగా బీ 

ఠము డిగి్  నిల్లచ్చ నిజ హ 

సతము ల తిత  మనోభయంబు ద్కమకన్వాుఁడెై. 
10.2-787-వ. 
అపుప డపుపండరీకాక్షుండు విన్్చ్ండ సభాసద్్లం జూచ్చ యట్లనియె. 

10.2-60-శిశుప లుని వధ ంచ్యట 



 

 

10.2-788-క. 
"చనలుిఁ బుర  యహహా! యా 
కాలము గడపంగ ద్్రవగాహం బగు నీ 

తేలా తపెపన్్ న ుఁ డ ీ

బాలకు వచన్ములచేతుఁ బరా జఞ ల బుద్్ధ ల ? 

10.2-789-వ. 
ఇట్లల  ద్పిపన్ తెఱం గ ట్టనిన్ుఁ బాతనర ప్ాతర వివ కంబు సేయన రిిన్ 
విజాఞ న్నిపుణులు, న్్న్ాతసతతవ గరిష్ఠు లు, బహ విధ తపో్ వరత 
నియమశ్రలురు, న్న్లపతేజలు, మహ ైశవరయశకమతధరులుుఁ, బరతతతవవ ద్్లు, 
న్ఖిలలోకప్ాలపూజితఠలు, విగతప్ాపులుుఁ బరమయోగీంద్ర్ లు న్్ండ వీరిం 
గ ైకొన్క వివ కరహ తఠల ై గోప్ాలబాలునిం బూజసయేుట్కు న ట్లల  సముతించ్చరి; 
పురోడనశంబు సృగాలంబున్ కరహంబగున ? యద యున్్ంగాక. 
10.2-790-సీ. 
గురుదేవశూన్్యండు కులగోతరరహ తఠండు; 
ద్ల్లద్ండుర  ల వవరో తడవుఁ గాన్ 

మపుపలుఁ బ రల డు ననద మధనయవసా; 
న్ంబులం ద్రయ మయన్ంబు లేద్్ 
బహ రూపయిెై పెకుకభంగుల వరితంచ్; 
వావి వరతన్ములు వరుస లేవు 
పరికమంప విగతసంబంధ్ండు తలపో్య; 

మయ నిమ్తతంబున్ మయని సయెయుఁ 
10.2-790.1-త.ే 
బరుఁగ మున్్ా యయయతిశాపమున్ుఁ జ స ి



 

 

వాసి క కకద్్ యా యద్్వంశమెలల  
బరహుతేజంబు న లల ుఁ గోలపడిన్ యతుఁడు 
బరహుఋషి సవేుయుఁ డగున  గోప్ాలకుండు? 

10.2-791-క. 
జారుిఁడు జననువధ యున్్ుఁ 
జోరుిఁడు ముపో్ పకలయుఁడు స్మహ తపూజా 
చనరకమయీలకు న్రుహ ుఁడ ె

వారక యతుఁ"డన్్చ్ న్శుభవాకయసూారితన్. 
10.2-792-చ. 
అని తన్్ ద్ూఱననడిన్ మురాంతకుుఁడన శిశుప్ాలు వాకయముల  
విని మద ుఁ జీరికమం గొన్ుఁడు విశీుతఫేరవ రావ మయతుుఁ గ  ై
కొనని మృగ ంద్ర్ రీతి మునికోట్యిు రాజలుుఁ బద్ుననభు నన 
డిన యవినీతి భాష్లకు డెంద్మున్ం గడు వంత నొంద్్చ్న్. 
10.2-793-ఉ. 
వీనయలుమూసికొంచ్ విన్విసుయ మంచ్ "ముకుంద్! మయధవా! 
శ్రీనిధ ! వీని న గతికముఁ జ ర ిద "యంచ్ ద్్రాతఠుుఁ ద ట్లట చ్ 
ననా నరననథ్లున్ మున్్లు న్చిట్ నిలవక పో్ వుఁ బాండు సం 

తననము లపరమయే బలద్రప మహో ద్ధత రోష్చ్చతఠత ల ై. 
10.2-794-వ. 
అపుపడు క కయ సృంజయభూపతఠలుం దనమున్్ వివిధనయుధ ప్ాణుల ై 
యద్ల్లి నిల్లిన్ వాుఁడున్్ం బ్ధఱ్తివక యద్ల్లి పలకయు వాలున్్ం గ కైొని, 

భుజాగరవద్్రావరుండెై గోవింద్్నిుఁ ద్ద్న్్వరుత ల ైన్ వారలం గుపితఠండెై 
నింద ంప న్ముుకుంద్్ం డనగీహంబున్ లేచ్చ తన్ కట్ టద్్ర న ద రిియున్ా 



 

 

శిశుప్ాలుని రూక్ష క్షణంబుల వీకి్షంచ్చ్, నన క్షణంబ తన్ుసతకంబు నిశితధనరా 
కరాళంబెైన్ చకీంబున్ న్వకీపరాకీముండెై రుధ రంబు ద రుఁగం ద్్న్్మ 
న్ముహాకలకలం బాకరిణంచ్చ చెైద్యబలంబులు ద్దయీపక్షచరుల ైన్ 
భూపతఠలున్్ గన్్కనిం బఱచ్చ; రయయవసరంబున్. 
10.2-795-క. 
మునివరులున్్ జన్పతఠలున్్ుఁ 
గనయిఁగొని వ ఱుఁగంద్ జ ైద్్యగాతరమున్ంద్్ం 

డనయపమ తేజము వ లువడ ి

వనజోద్రు దేహమంద్్ వడిుఁ జొచెి న్ృప్ా! " 

10.2-796-వ. 
అనిన్ మునివరున్కు భూవరుం డిట్లనియె. 
10.2-797-క. 
"కమలయక్షుని నింద ంచ్చన్ 

ద్మఘోష్తన్ూభవుండు దనరుణ మల కూ 

పమున్్ం బ ంద్క యే కమీయ 

స్మహ తమతిుఁ గృష్ఠణ న్ంద్్ుఁ జొచెి మునీందనర ! " 

10.2-798-వ. 
అనిన్ శుకయోగి రాజయోగి కమట్లనియె. 
10.2-799-మ. 
"మధయదెైతనయంతకుమీుఁద  మతసరమున్న్ మతితల్లల జన్ుతరయయ 
వధ  యే ప్ొ ర ద్్ద ుఁ ద్దయీ రూప గుణ ద వయధనయన్ ప్ారీణ ధ ీ

నిధ  యౌట్న్ శిశుప్ాలభూవిభుుఁడు తన నిరూధ త సరావఘ్ుుఁడెై 
విధ  రుదనర ద్్ల కంద్రాని పద్విన్ వ  ప్ొ ందె న్్రవీశవరా! 



 

 

10.2-61-ధరమర జ దయల అవబృథంబు 

10.2-800-వ. 
అంత ధరున్ంద్న్్ండు ఋతివగ్ణంబులన్్ సద్స్యలన్్ బహ ద్క్షిణలం 
ద్నిపి వివిధనరిన్లం బూజించ్చ యవభృథసాాన్కమీయయ పరితోష్ంబున్. 
10.2-801-సీ. 
మురజ మృద్ంగ గోముఖ్ శంఖ్ డిండమి; 

పణవాద  రవము లంబరము నిండుఁ 
గవి సూత మయగధ గాయక వంద  వ ై; 
తనళిక విన్్తఠ లంద్ంద్ బెరయ 

వితతమరదళ వ ణు వీణనరవంబుల; 

గతఠలకు న్రతకగీతఠలు సలెుఁగుఁ 
ద్రళ విచ్చతరక ధవజపతనకాంకమత; 

సయంద్న్ గజ వాజిచయముల కమక 

10.2-801.1-త.ే 
స్త సహో ద్ర హ త పురోహ తజన్ంబు 
గట్క క యూర హార కంకణ కమరీట్ 

వసత  ేమయలయయన్్లేపన్వరా తములన్్ 
విభవ మొప్ాపరుఁ గ ైసేసి వ డల న్ంత. 
10.2-802-వ. 
మఱ యు యద్్ సృంజయ కాంభోజ కురు క కయ కోసల భూప్ాల ముఖ్్యలు 
చతఠరవిధ సేననసమతేఠల ై ధరణి గంపింప వ న్ాడి న్డతేర 
ఋతివఙ్ిాకాయంబున్్ సద్స్యలన్్ బరహు ఘోష్ంబు లొలయ మునిాడికొని 
శోభమయననన్ూన్ పరభాభాసమయన్ స్వరణమయమయల్లకా ద వయమణిహారంబులు 



 

 

గంఠంబున్ం దేజరలిల  న్్న్ాత జవాశవంబులం బూనిిన్ పుష్పరథంబుుఁ గళతర 
సమేతఠండెై యెకమక యతిమనోహర విభవాభిరాముండెై చన్్దెంచ్ చ్ండె; 
న్పుపడు వారాంగనన జన్ంబులు ద్మ తమ వారలం గూడికొని. 
10.2-803-సీ. 
కన్కాద రసాన్్సంగత క కమన్్ల భాతిుఁ; 
గొీముుళ ూ వీుఁపుల గునిసి యయడుఁ 
ద్రళ తనట్ంక ముకాత ఫలయంశుద్్యతఠల ; 
చెకుకట్ద్దములతోుఁ జ ల్లమ్సయేుఁ 
బ లసి యద్ృశయమెై పో్ ని కొీమెుఱ్ుఁగుల; 

గతఠలుఁ గట్ాక్షదీధ తఠలు ద్న్ర 

మంచ్పెై న గయ న్్ంకమంచ్ జకకవ లన్ుఁ; 
జన్్ాలు జిలుుఁగు కంచలల న్ఱ్మ 

10.2-803.1-త.ే 
మహ తకుచభారకంపితమధయ లగుచ్ 
న్రిి మొలన్ూళ ూ మెఱయుఁ బయయద్లు జారుఁ 
గరసరోజాతకంకణకవణన్ములున్్ుఁ 
జరణన్ూపురఘోష్ముల  సంద్డింప. 
10.2-804-వ. 
మఱ యు న్యయంద్్వద్న్ లంద్ంద్ మంద్గమన్ంబున్ం జ ంద్్ ఘ్రుజల 
బ్ధంద్్సందయహ కంద్ళిత మంద్హాసచంద రకాస్ంద్ర వద్ననరవింద్ంబుల 
నింద ంద ర రుచ్చర చ్చకురబృంద్ంబులు చ్చంద్ఱవంద్ఱల ై సంద్డిగొన్, 

న్మందనన్ంద్హృద్యల ై, స్వరణశృంగ సంగతంబుల ైన్ సంకుమద్ మలయజ 
ముఖ్ స్రభితోయంబులు సముదనయంబుల ై తమ తోయంబులవారి పయం 



 

 

జలుల చ్ుఁ జ ంద వలుఁ గ ంద్ల్లరుల రచ్చయంచ్చన్ చ్చమున్గోీ వులుఁ దనవులు గల 
పూుఁదనేియలు నించ్చ, వావులు దెల్లపి, ఠ వలు మీఱుఁ, గ ీవల న్్ండి 
యముులం గని చ్చముుచ్, మృగమద్ కుంకుమ పంకంబున్్ం గొంకక 
బ్ధంకములం జంక న్ లొలయం బంకజ సనిాభంబు లగు మొగంబుల 
న మఱ ంచ్చ చరుముచ్ న్్లల ంబులు పలలవింపుఁ బలెలడరి యంద యలు 
గలుల గలలని మొరయుఁ గ ీళ ల దనుఁట్లచ్ం జారు చంద రకాసార ఘ్న్సారధూళి 
మ్ళిత రజనీపరాగంబు రాగంబు రంజిలల ం గరంబులం బుచ్చికొని శిరంబులం 
జలుల చ్ుఁ జితతంబుల న్ముతతకాశిన్్ల వృతతంబులగు కుచంబుల 
క తఠత వతఠత మని బ్ధతతరించ్ పువువగుతఠత లం ద్తతఱంబున్ వ రయుచ్ుఁ 
బరిహసించ్చ్ న్నోయన్యకర కమసలయ కన్కకరండభరితంబగు పనీాట్ం 
జ ంగావి జిలుుఁగుుఁ బుట్టంబులు ద్ట్టంబుగాుఁ దయ ుఁగి మరుంబులు బయలు పడిన్ 
న్గ్లంబు లగు సిగు్ లకు నొపిపద్ంబులగు తమ కన్్ఱెపప లడడంబు 
సేయుచ్ుఁ బురుష్ఠలుం దనము ననరామ లభిరామలీలయ రసో కుత  ల న్య 
న్ంతరంగంబుల సంతసంబున్ం బంతంబుల్లచ్ిచ్ వసంతంబు లయడి రవ వళ 
న్తఠల విమయననరూఢుల ైన్ యంద్రపురంధీరజన్ంబులుంబో ల  హాట్కశిబ్ధక ల కమక, 

నిజచటే్ికాజన్ంబులు సవేింపుఁ జన్్దెంచ్ భూకాంతకాంతనజన్ంబులం ద్మ 
సరసంబులకు న్రహంబుల ైన్ ధరణీప్ాల వధూలలయమంబు లయద్రించ్ చెలులపెైుఁ 
ద్మ సఖీజన్ంబులం బురికొల్లప చల్లలంచ్చ్ భావగరిభతంబులగువారి 
చతఠరసరసో కుత ల మంద్హాసచంద రకలు ముఖ్కమల లీలయవిలయసలకి్షుం 
బోర ద సయేం జని రవివధంబున్ నిజసామయర జయ విభవంబు పూజయంబుగా 
న్జాతశతఠర ండు గంగాపరవాహంబున్ కరిగి యంద్్ నిజవధూయుకుత ండెై 
శాసోత ి కతపరకారంబున్ న్వభృథసాాన్ం బాచరించె; నన సమయంబున్. 
10.2-805-క. 



 

 

అనిమ్ష్ద్్ంద్్భి ఘ్న్ ని 

సవనములు వీతెంచెుఁ బుష్పవరషము గురసిెన్ 

మునిదేవపితృమహీస్ర 

వినయతఠల రవ మెసుఁగ  న్పుడు విమలచరితనర ! 
10.2-806-క. 
న్రుల ట్ిట  ప్ాపు ల ైన్న్్ుఁ 
గర మరిిని న ద ద  సేసి గతకలుష్ఠల ై 
చరయింతఠ రట్ిట  యవభృథ 

మరుద్్గుఁ గావించ్చ ర లమ్ న్ఖిలజన్ంబుల . 
10.2-807-ఆ. 
అంత ధరుతన్యుుఁడభిన్వమృద్్ల ద్్ 
కూల స్రభికుస్మమయల్లకాన్్ 
లేపన్ములు రతాదపీితభూష్ణన 
వళ లు దనల్లి వ ైభవమున్ నొపెప. 
10.2-808-వ. 
అంత న్వభృథసాాననన్ంతరంబున్ మరల్ల చన్్దంెచ్చ, 

10.2-809-ఉ. 
ప్ాండుతన్ూభవాగీజుఁడు ప్ాండుయశోనిధ  భాసమయన్ మయ 
రాత ండనిభుండు యయజక సద్సయ మహీస్ర మ్తర బంధ్ రా 
ణుండల్లుఁ బూజ సేసి బుధమయన్యచరితఠర డు వారి కమచెినొం 

డ ండ ద్్కూలరతా కన్కోజావలభూష్ణముఖ్యవస్త వుల . 
10.2-810-వ. 
అట్లల  ననరాయణపరాయణుల ై దేవసమయన్ పరకాశపరభావంబుల 



 

 

సకలన్రననరీలోకంబు లన్ర్ురతామయభూష్ణ మయలయయన్్లేపన్ంబులు 
ధరించ్చ పరమయన్ంద్ భరతినతఠుల ై యెపిపయుండి; రంత. 
10.2-811-చ. 
స్నిశితభకమతుఁ ద్న్ుఖ్ముుఁ జూడుఁగ వచ్చిన్ యట్ిట  దవేతన 
ముని ధరణసీ్రపరకర భూవర విడాన్ శూద్రకోట్ి య 

జానవరచంద్ర్ చే న్్చ్చత సతకృతఠలం బరతిోష్చ్చతఠత ల ై 
వినయముతోడ ధరుజని వీడ కని పో్ వుచ్ుఁ బెకుకభంగులన్. 
10.2-812-చ. 
హరచిరణనంబుజాతయుగళారికుుఁడెై పెన్్ప్ొ ంద్్ ప్ాండుభూ 

వరస్త రాజసూయమఖ్ వ ైభవమున్ న్్తియంచ్చ్న్ సమయ 
ద్రమున్ ననతుభూముల కుదనరత న ుఁగిరి ధరుసూన్్ుఁడున్ 

సరసిజన తఠర ుఁ దన న్న్్పుఁజాలక యుండు మట్ంచ్ వ ుఁడని్న్. 
10.2-813-వ. 
ఇట్లల  ప్ాండవాగీజప్రా రిన్ం గ ైకొని దనమోద్రుండు సమసత  యయద్వులన్్ుఁ 
గుశసిల్లకముఁ బో వంబనిచ్చ కతిపయ పరిజన్ంబులుం దనన్్న్్ న్తనికముఁ 
బ్ధరయంబుగాుఁ ద్న్ాగరంబున్ుఁ బరమోద్ంబున్ న్్ండె” న్ని చెపిప మఱ యు 
నిట్లనియె. 
10.2-814-చ. 
"జనవర! ప్ాండుభూపతన్్జాతఠుఁడు ద్్సతరమౌ మనోరథన 
బ్ధధని సరసీరుహాక్షుుఁ డన్్ తెపప కతంబున్ దనుఁట్ి భూరి శో 
భనయుతఠుఁడెై మనోరుజయుుఁ బాసి ముదనతుకుుఁడెై వ ల్లంగ  న్ 

వవనరుహననభుదనసజన్వరుయలకుం గలవ  యసాధయముల ? 

10.2-815-వ. 



 

 

అట్ిట  యెడ. 
10.2-816-ఆ. 
రాజసూయమఖ్ వరపరభావమున్కు 
న్ఖిలజన్్లు మోద్మంద  రపుడు 
కలుష్మయన్స్ండు కులప్ాంసన్్ుఁడు స్యో 

ధన్్ుఁ డ కండు ద్కక ధరణిననథ! " 

10.2-817-వ. 
అనిన్ విని శుకయోగీంద్ర్ న్కుుఁ బరీకి్షన్ార ంద్ర్ ం డిట్లనియ.ె 
10.2-818-ఆ. 
"అఖిల జన్్ల క లల  ననన్ంద్జన్కమె ై
యెన్యు మఖ్ము కురుకులేశవరున్కుుఁ 
గర మసహయమెైన్ కారణ మయెయద  
యెఱ్ుఁగుఁ బలుకు ననకు నిద్ధచరతి! " 

10.2-819-చ. 
అనిన్ మునీంద్ర్ ుఁ డటి్లన్్ ధరాధ పుతోుఁ "గురురాజ ప్ాండు న్ం 

ద్నయలదసెన్ాన క ద్్రితంబులు నిచిలుుఁ జ యుచ్ండు న ై 
న్నయ నొకననుఁడు పంకరుహననభ ద్యయపరిలబధభూరి శో 
భనజిత దవేదెైతయన్రప్ాలకరాజయరమయమహతతవమె.ై 
10.2-820-చ. 
వ లయు న్న్ూన్సంపద్ల విశీుతకీరుత లు మ్న్్ా ముట్టుఁ బెం 

పలరిన్ ప్ాండుభూవరస్తనగీజుఁ డంతిపురంబులోన్ న్్ 
జావలమణిభూష్ణనంశురుచ్చజాలము బరవుఁ బయోజననభు న్్ 
తకలక భజించ్చ్న్ ఘ్న్స్ఖ్సిితి భూరిమనోహరాకృతిన్. 



 

 

10.2-821-వ. 
ఉండం గన్్ంగొని; యద యున్్ంగాక, యొకకననుఁడు లల్లతనష్టమీ 
శశాంకబ్ధంబంబులం విడంబ్ధంచ్చ్ నింద్రనీలరుచ్చనిచయంబు న్పహసించ్ 
కుట్ిలకుంతలంబులు న్ట్న్ంబు సలుపం ద్న్రు నిట్లఫలకంబులున్్, 
బుష్పచనపుచనపంబు రూపున పుమయపు భూర యుగోప్ాంతంబుల ై 
సౌదనమనీదనమ రుచ్చసోత మంబుల ై, కరాణ ంతసమీంబుల ై యంజన్ంబులతోడ 
రంజిలుల  న తరకంజంబులున్్, న్వమల్లలకాముకుళ విభాసిత ద్ంతమరచీ్చకా 
నిచయోదీదపతి మంద్హాసచంద రకాధవళితంబులున్్, ముకురోపమ్తంబుల ై 
కరణకుండలమణిమరచీ్చ జాలంబులు బెరసి బహ పరకారంబులుఁ బరవంబ లుచ్ 
కప్ో లప్ాల్లకలున్్, విలసతి గ ైైవ యక ముకాత ఫలహార నిచయంబుల 
కమముుచూపక మ్సమ్సని పసగల మెఱ్ంగులు గిఱ కొన్ మీట్ిన్ంబగులు 
న్న్ం బ గడంద్గి మొగంబులకుం బుట్ంబుల గయు 
న్్తఠత ంగపనీ్కుచభారంబుల వ రుఁగు లయుఁగలేక తూుఁగాడుచ్ం గరతల 
పరిమయేంబులగు మధయభాగంబులున్్, ఘ్న్జఘ్న్మండ లయవతీరణకాంచన్ 
కాంచీకలయప కమంకమణీకలకల నిననదయలలసతింబులగు కట్ిపరదేశంబులున్్, సలలల్లత 
హలలక పలలవకాంతఠల మొలలంబులుఁ గొలలలుగొని యభిరామంబుల ై శోభిలుల  
పద్ప్ాణతిలంబులున్్, న్లసగతఠలం బద్ంబులం ద్న్రు 
మణిన్ూపురంబులు గోపురంబులం బరతిసవన్ంబు లొలయ మొరయ న్లరు 
చరణనరవింద్ంబులున్్, రతావలయ కంక ణనంగుళీయకాద  వివిధ 
భూష్ణద్్యతినిచయంబు లుష్ణమరీచ్చ కరనిచయంబుల ధ కకరింప వ లుంగు 
కరకంజంబులున్్, మృగ మద్ ఘ్న్సార హరచింద్ననగరు 
కుంకుమపంకంబుల భాస్రంబులగు వాసన్లు ననసారంధరంబులకు 
వ కకసంబుల ై పొ్ లయు సౌభాగయంబులు గల్లగి చెైతన్యంబు నొంద న్ 



 

 

మయణికయపుబ ముల విధంబున్ గగన్ మండలంబు నిర్మ్ంచ్చ, 

వస్ధనతలంబున్ సంచరించ్ చంద్రర ఖ్ల చెలువున్ శృంగారరసంబు 
మూరీతభవించ్చన్ జగంబుల మోహపఱచ్ మోహ నీదేవతలచంద్ంబున్, విల 
సించ్ మయధవ వధూసహసరంబుల సంగతిని సౌదనమనీలతయున్్ం బో ల  
నొపుపచ్ండడెు ద్ర్ పద్రాజన్ంద్న్ విభవంబున్్ రాజసూయ 
మహాధవరోతసవంబున్ం జూచ్చ చ్చతతంబుతతలపడ స్యో ధన్్ండు 
సంతనప్ాన్లంబున్ం గాీ ుఁగుచ్ండె; న్ంత నొకకననుఁడు ధరున్ంద్న్్ుఁడు 
నిరులంబగు సభాభవన్ంబున్కుం జని. 
10.2-822-సీ. 
స్త సహో ద్ర పురోహ త బాంధవామయతయ; 
పరిచనర భట్కోట్ి బలసి కొలువుఁ 
గల్లత మయగధ మంజ గాన్ంబుుఁ బాఠక; 

పఠన్ రవంబున్్ుఁ బరమద్ మొసుఁగుఁ 
గంకణ ఝణఝణతనకరంబు శోభిలల ; 
సరసిజాన్న్లు చనమరముల్లడుఁగ 

మయ వినిరిుత సభామధయంబున్న్్ భాస; 

మయన్ సింహాసననసనీ్్ుఁ డగుచ్ 
10.2-822.1-త.ే 
న్మర గణములు గొలువుఁ బెంప్ారు న్నిమ్ 

షేంద్ర్ క ైవడి మెఱసి యుపేంద్ర్ ుఁ డలర 

సరసుఁ గొలువున్ా యతతఱ  ద్్రభిమయని 

కోీధమయతసరయధన్్ుఁడు స్యోధన్్ండు. 
10.2-823-ఉ. 



 

 

కాంచ్న్రతాభూష్ణ నికాయముుఁ దనల్లి సముజావలపరభో 
ద్ంచ్చతమూరిత నొపిప ఫణహిారులు ముంద్ట్ుఁ గీంద్్వాయ వా 
రించ్ సహో ద్రుల  న్ృపవర ణుయలు ప్ారశవములన్ భజింప న  
తెంచ్ెన్్ రాజసంబున్ యుధ షిు రుప్ాల్లకమ వ ైభవోన్ాతిన్. 

10.2-62-స్యయోధనయడు ద్ెరళళుట 

10.2-824-వ. 
అట్లల  సన్్దెంచ్చ మయమయయయమోహ తంబెైన్ సభాసిలంబు న్ంద్్. 
10.2-825-క. 
సలలములు లేని ఠావున్ 

వలువలు వ స న గయుఁ ద గిచ్చ వారక తోయం 

బులు గల చోట్న్్ం జ లం 

బులు ద్డయిుఁగుఁ బడయి ెనిజవిభుతవము ద్ఱ్ుఁగన్ 

10.2-826-క. 
ఆ విధమంతయుుఁ గన్్ుఁగొని 

ప్ావని న్వువట్యు న్చట్ి ప్ారిివులున్్ుఁ గాం 

తనవల్లయున్్ యమతన్యుుఁడు 
వావిరిుఁ జ సన్ాుఁ ద్ముు వారింపంగన్. 
10.2-827-వ. 
దనమోద్రాన్్మోద తఠలయ మహారవంబుగాుఁ బరహిాసంబులు చేసిన్ 
స్యోధన్్ండు లజాఞ వన్తవద్న్్ండెై కుపితమయన్స్ం డగుచ్ న్యెయడ 
నిలువక వ లువడి నిజపురంబున్కరిగ ; న్యయవసరంబున్ ధవీిశాలు ర ైన్ 
సభాసద్్లగు న్చిట్ి జన్ంబుల కోలయహలంబు సంకులంబెైన్ న్జాతశతఠర ండు 



 

 

చ్చతతంబున్ విన్ాన ై యుండె; న్పుపండరీకాక్షుండు భూభార నివారణకారణుం 
డగుట్ంజ సి ద్్రోయధన్్ న్పహాసంబున్కుం గాద్న్ండయెయ; న్ంత. 
10.2-828-క. 
హరి ధరుస్తఠని వీడ కని 

తరుణీ హ త బంధ్జన్ కద్ంబము గొలువం 

బరితోష్మున్ుఁ గుశసిల 

పురమున్కుం జనియె మోద్మున్ న్రననథన! 
10.2-829-చ. 
జనవరబంధమోక్షణముుఁ జ ైద్యవధంబున్్ బాండురాజ న్ం 

ద్న మఖ్రక్షణంబున్్ న్్దనరతుఁ జ సిన్ యట్ిట  దవేకీ 
తనయుచరితర భాస్ర కథన పఠననతఠులు గాంతఠ రిష్ట శో 
భన బహ పుతత  ేకీరుత లున్్ భవయవివ కము విష్ఠణ లోకమున్." 

10.2-830-క. 
అని శుకయోగీంద్ర్ ండ 

మునయజ ంద్ర్ నిుఁజూచ్చ పల్లక  మఱ యున్్ “శ్రకీృ 
ష్ఠణ ని యద్్భత కరుంబులు 
వినిపింతఠం జితతగింపు విమలచరితనర ! 

10.2-63-స లువండు ద్ఘవరక నినరోధ ంచ్యట 

10.2-831-సీ. 
వస్ధేశ! విన్్; మున్్ వ ైద్రిభ పరిణయ; 

వ ళ ద్్రుద్ శిశుప్ాలభూమ్ 

వరున్కుుఁ దయడపడ న్రుదంెచ్చ సెైనికా; 



 

 

వల్లతోడుఁ ద డరి దయరులము ద్ూల్ల 

హరిచతే నిరిాతఠల ైన్ రాజలలోన్ుఁ; 
జ ైద్్యని చెల్లకాుఁడు సాలవభూమ్ 

పతి జరాసంధనద  ప్ారిివపరకరంబు; 
విన్ మతసరాన్ల విపులశిఖ్ల 

10.2-831.1-త.ే 
"ధనతిర నిట్మీుఁద్ వీతయయద్వము గాుఁగుఁ 
గడుఁగి సయేుద్్"న్ని ద్్రాగీహముతోడుఁ 
బంతములు పల్లక యట్ుఁ జని భరితనిష్ు ుఁ 
ద్పము కావింపుఁ బూని స్సిలమున్ంద్్. 
10.2-832-క. 
ధృత వద్లక యుగీసిితిుఁ 
బరతద న్మున్్ుఁ బ్ధడిక ుఁ డవనిరజ మశన్ముగా 
న్తనియమముతో నన పశు 

పత శంకరు ఫాలన్యన్్ భరు్  న్్మేశున్. 
10.2-833-క. 
చెదరని నిజభకమతనిుఁ ద్ 

తపదపద్ుము లయతు నిల్లపి ప్ాయక యొక యేుఁ 
డుద్ తకమయీ భజియంచ్చన్ 

మదననరయిు వాని భకమత మహ మకు వశుుఁడెై. 
10.2-834-క. 
బో రన్ుఁ బరతయక్షంబెై 
కోరిన్వర మేమ్ యెైన్ుఁ గొసరక యతఠత న్ 



 

 

వారక వ ుఁడు మట్న్ాన్్ 
నన ర జతప్ో ధన్్ండు హరున్కుుఁ బీరతిన్. 
10.2-835-తే. 
వంద్న్ం బాచరించ్చ యయన్ంద్ వికచ 

వద్న్్ుఁడెై నొస లంజల్లుఁ గద యుఁ జ రిి 

"శిీతద్యయకార! న్న్్ా రకి్షంచెదేని 

న ఱ్ుఁగ వినిపింతఠ విన్్ము మదీపిసతంబు. 
10.2-836-తే. 
గరుడ గంధరవ యక్ష రాక్షస స్ర ంద్ర 
వరులచే సాధయపడక నన వలయు న డల 

న్భరపథమున్ుఁ ద రిగ డు న్ట్ిట  మహ త 

వాహన్ము ననకు ద్యసేయు వరద్! యాశ! " 

10.2-837-వ. 
అని అభయరిించ్చన్ం బరసన్ాండెై హరుండు వాని కోరిక కన్్రూపం బెైన్ పురంబు 
నిరిుంప మయుని నియోగించ్చన్ న్తండున్్ “న్ట్ల  చేసెద్” న్ని 
కామగమన్ంబున్్ న్తివిసత ృతంబున్్గా లోహంబున్ నిరిుంచ్చ సౌభకంబన్్ 
ననమంబ్ధడి సాలువన్ కమచ్చిన్ వాుఁడున్్ బరమయన్ంద్ంబున్ం బ ంద  
తద వమయననరూఢుండెై యయద్వుల వలని పూరవవ ైరంబుుఁ ద్లంచ్చ 
ద్రాపంధచేతస్కండెై దనవరకాన్గరంబుపెైుఁజని నిజసేననసమేతంబుగాుఁ 
ద్తఠపరంబు నిరోధ ంచ్చ. 
10.2-838-సీ. 
సరిద్్పవన్ సరోవరములు మయయంచ్చ; 

బావులు గలుఁచ్చ కూపములు సెఱ చ్చ 



 

 

కోట్లు వ స వీట్తనట్ముల  గావించ్చ; 

పరిఖ్లు పూడిి వపరములు ద రబ్ధు 

యట్టళ ల  ధరుఁ గూల్లి యంతరముల  ద్్న్్మయడి; 
కాంచన్ధవజపతనకములు న్ఱకమ 
భాస్ర గోపుర ప్రా సాద్హర ుుంద్్; 
శాలయంగణములు భసుములు చేస ి

10.2-838.1-త.ే 
విమల కాంచన్రతనాద  వివిధవస్త  

కోట్ి న లలన్్ న్ంద్ంద్ కొలలపుచ్చి 

పరజలుఁ జ ఱపట్ిట  ద రలన్్ భంగపెట్ిట 
తఱ మ్ యబభంగిుఁ బెకుకబాధల న్లంచ్చ. 
10.2-839-చ. 
మదమున్ న్ంతుఁ బో వక విమయన్యుతంబుగ న్భరవీథ కమన్ 

గొదకొని యేపుమెై న గసి కొంకక శకమత శిలయ మహరీుహ 

పరదరము లోల్లమెైుఁ గురసి ిబంధ్రభూమ్పరాగ శరకరల  
వదలక చలుల చ్న్ వలయవాయువుచే ద శ లయవరించ్చ్న్. 
10.2-840-వ. 
అట్ిటయెడ. 
10.2-841-క. 
చటటలపురతరయద్న్్జో 
తకటద్్సతర బాధయమయన్ధనరుణిగతి న్ 

పుపటభరద్న్ మెంతయు వి 

స్ాటపీడం జ ంద  వగల స్డివడుచ్ండన్. 



 

 

10.2-842-చ. 
కని భగవంతఠుఁడున్ రథ శిఖ్యమణయిున్ాగు రౌకముణయేుుఁ డ 

జానముల నోడకుండుుఁ డని సంగరకౌతఠక మొపప ద వయ సా 
ధనములుఁ బూని సెైనిక కద్ంబము గొలవ న్న్ూన్ మీన్ క  
తన రుచ్చ గాీ ల న్్న్ాతరథసిితఠుఁడెై వ డల న్ రణోరవికమన్. 
10.2-843-వ. 
అయయవసరంబున్. 
10.2-844-చ. 
సమధ క బాహ శౌరయజితచండవిరోధ్లు వ ళిల రున్ాత 

క్షమ గద్ భాన్్వింద్ శుక సాతయకమ సారణ చనరుదషే్ణ  సాం 

బ మకరక తననతుజ శవఫలకతన్ూభవ తతసహో ద్ర 

పరముఖ్ యద్ూతతముల  విమతభంజన్్ల ై కృతవరుమున్్ాగన్ 

10.2-845-క. 
వారణ వాజిసయంద్న్ 

వీరభట్ావలులు సనిరి విశవము వడుఁకన్ 

ఘోర కృతి వివిధనయుధ 

భూరిద్్యతఠ లరకబ్ధంబముం గబళింపన్. 

10.2-64-యదయ స లవ యుదధంబు 

10.2-846-వ. 
చని యయ గోవింద్న్ంద్న్ సయంద్న్ంబుం బలసందయహంబున్్ం ద్లకడచ్చ, 

యద్్ సెైన్యంబులు సాలవబలంబులతోడం దనరొకని బెరయున్పుపడు 
దేవదనన్వ సంకులసమర విధంబున్ం ద్్ములం బయెయ; న్యెయడ. 



 

 

10.2-847-మ. 
వితతజాయచయ ట్ంకృతఠల  మద్జలయవిరూభతశుండనల ఘీ్ం 

కృతర లుద్యద్భట్హ ంకృతఠల  మహ తభరరీభాంకృతఠల  భీష్ణో 
ద్ధతనిసాసణధణంకృతఠల  పరకట్యోధవరా తసాహంకృతఠల  
కుతలంబున్ ద వి నిండ మోర సె రిపుసంక్షోభంబుగా భూవరా! 
10.2-848-మ. 
హరిరింఖ్యరథన మ్ సద్భట్పద్వాయఘ్ట్టనోద్ూధ త ద్్ 
సతరధూళీపట్లపరభూత నిబ్ధడధనవంతపరవిధవంస కృ 
తకర శాతనసి గదనద  హేతిరుచ్ లయకాశంబు నిండన్ వియ 

చిర ద్ృకుకల  మ్ఱ్మ్ట్లల  గొలప సమరోతనసహంబు సంధ లల ుఁగన్. 
10.2-849-చ. 
తలకొని సెైనికుల  గవిసి తనరొకని పేరొకని ప్ాసి డనసి యం 

కమల గొన్క ముులముులుఁ బగిల్లి నొగలి్లితర తరుల  తలల  
న్లయుఁగ మొతిత  యొతిత  న్యన్ంబులు నిపుపలు రాల లీల నౌుఁ 
ద్లలు లలయట్ముల  ఘ్న్గదనహతి నొంచ్చ కలంచ్చ ప్ో రుఁగన్. 
10.2-850-వ. 
అయయవసరంబున్ం బరద్్ుముాండు గన్్ంగొని. 
10.2-851-మ. 
అనయంబుం గలుషించ్చ సౌభపతి మయయయకోట్లల  చంచచఛరా 
సన నిరుుకత నిశాత ద వయమహ తనసత శేరణీచిేుఁ ద్త క్షణం 

బున లీలయగతి న్భరగుల  మన్ములన్ భూషింప మయయంచె న్ 

వవనజాతనపుత ుఁడు భూరి సంతమసమున్ వారించ్ చంద్ంబున్న్ 

10.2-852-వ. 



 

 

మఱ యున్్. 
10.2-853-చ. 
అతరథ కోతతముం డన్ న్్ద్ంచ్చతకాంచన్పుంఖ్ పంచ విం 

శతవిశిఖ్ంబులన్ాతని సెైనికప్ాలుని నొంచ్చ యుగుీుఁడెై 
శత శతకోట్ికోట్నిిభసాయకముల  పరుఁగించ్చ సాలవభూ 

పత కకుద్ంబు నొంచ్చ లయభెైరవుక ైవడుిఁ బరరిి వ ండియున్. 
10.2-854-చ. 
పద్ పద  యముులన్ మన్్జప్ాలవర ణుయల నొంచ్చ రోష్ముం 

గదయరుఁగ మూుఁడుమూుఁడు శితకాండములన్ రథద్ంతివాజలం 

జద్ యుఁగ న సి యొకొకక నిశాతశరంబున్ సెైనికావల్లన్ 

మదము లడించ్చ యట్లతుఁ డమయన్్ష్లీలుఁ బరాకమీ్ంచ్చన్న్. 
10.2-855-క. 
ద్్ర మన్వహరు న్ద్్భత 

కరమమున్కు న్్భయ సెైనికపరకరంబుల  
నిరమలమతి న్్తియంచ్చరి 
భర మచలధెైరుయ విగతభయుుఁ బరద్్యముాన్. 
10.2-856-వ. 
అయయవసరంబున్. 
10.2-857-ఉ. 
సాంబుని సాలవభూవిభుుఁడు సాయకజాలము లేస ినొంచ్చన్న్ 

జాంబవతీతన్ూభవుుఁడు చనపము సజయము ససేి డనసి సా 
లువం బద యేన్్ తూపుల న్వోన్ాతవక్షము గాుఁడన సి శా 
తనంబకవింశతిన్ాతని సౌభక మలలలననడ న సిన్న్. 



 

 

10.2-858-చ. 
గదయిఁడు మహో గీవృతిత  నిజకారుుక నిర్తవిస్ారద వధ్ం 

తఠదవద్ననభబాణవితతఠల  పరుఁగించ్చ విరోధ మసతముల  
గుదయలుగ గుీచ్చియెతఠత చ్ న్కుంఠిత వికమీక ళిలోలుుఁడెై 
చదల స్రల  న్్తింప రథ సతతముుఁ డ పెప న్ర ంద్రచంద్రమయ! 
10.2-859-ఉ. 
సాతుకమ చండరోష్మున్ సాలవమహవీరు భూరిసౌభ సాం 

గతు చతఠరివధయ గీబలగాఢతమఃపట్లంబు భాస్రా 
ద తుమయూఖ్పుంజరుచ్చతీవరశరంబులుఁ జూపి సెైనిక 

స్త తుపరాకమీపరకట్దయరులుుఁడెై విలసిల ల  భూవరా! 
10.2-860-ఉతనస. 
భానయవింద్్ుఁ డుద్ధతిన్ విపక్షపక్షసెైన్య ద్్ 
రాున కాన్ననన్లోపమయన్ చండ కాండ సం 

తనన మూన్ న సి చూరిణతంబు చేసుెఁ జాప వి 

దనయ నిరూఢి దేవతనవితనన్ మ్చి మచెిుఁగాన్. 
10.2-861-ఉతనస. 
చనరుదేష్ఠణ ుఁ డనగీహ ంచ్చ శతఠర భీష్ణోగీ దయ  
సాసరద్రప మేరపడన్ నిశాత బాణకోట్చి ే

దనరుణపరతనప సాలవద్ండననథమండల్లన్ 

మయరి ర ుఁగిన్ట్లల  పలిుకమయరిి పేరిి యయరిిన్న్. 
10.2-862-క. 
శుకుిఁ డన యోధన్ విజయో 

తఠసకమతి బాహాబలంబు సొ పపడ విశిఖ్ 



 

 

పరకరంబులుఁ ద్న్్ శౌరాయ 
ధ కుిఁ డన్ విదవేషిబలతతిం బరిమయర ిన్. 
10.2-863-ఉ. 
సారణుుఁ డేపుమెైుఁ గద సి శాతరవవీరులు సంచల్లంప దయ  
సాసర మెలరపుఁ గుంత శర శకమత గదన క్షురికాద  హేతఠలన్ 

వారక వాజి ద్ంతి రథవర్ములం ద్్న్్మయడి కాలువరన్ 

వీరముతోడుఁ బంపె జమువీట్ికముఁ గాుఁపుర ముగీమూరితయెై. 
10.2-864-క. 
అకరారుుఁడుుఁ ద్ద్న్్జలు న్ 

వకపారాకమీము మెఱసి వ ైరుల బాహా 

వికమామున్ వధ యంచ్చరి 
చకపా్రా సాద  వివిధ సాధన్ములచేన్. 
10.2-865-మ. 
కృతవరుకి్షతిననయకుండు విశిఖ్శరణీిం బరమతనత రయధ  
శిీతవరుంబులుఁ జించ్చ మనే్్ల శతచ్చఛద్రంబులం జ య న్ 

ద్్భతకరుం బని సెైనికుల  వొగడ శతఠర ల  ద్ూలుచ  ోసంగర 

కి్షతధరుంబుుఁ ద్లంచ్చ కాచె రథ కశరషీ్ఠు ండు భూమీశవరా! 
10.2-866-వ. 
అయయవసరంబున్ సాలువండు గోపో్ దీదపతిమయన్స్ండెై యుండ 
మయయయవిడంబకంబెైన్ సౌభకం బపుపడు. 
10.2-867-సీ. 
ఒకమయట్ల న్భమున్ుఁ బరకట్ంబుగాుఁ దయ ుఁచ్; 
నొకమయట్ల ధరణిపెై నొయయ నిలుచ్ 



 

 

నొకమయట్ల శ ైలమసతకమున్ వరితంచ్; 
నొకపరిుఁ జరయించ్ న్్ద్ధ న్డుమ 

నొకక తోయంబున్ నొకకట్ియెై యుండు; 
నొక కడుఁ గన్్ుఁగొన్ుఁ బెకుక లగున్్ 
నొకమయట్ల సాలవసంయుకతమెై ప్ొ డసూపు; 
నొక తోయ మనిాయు న్్డిగి తోుఁచ్ 
10.2-867.1-ఆ. 
నొకకతేప కొఱవి యుడుగక తిరపిపన్ 

గతి మహో గీవృతిత ుఁ గాన్వచ్ి 

మఱ యుుఁ బెకుకగతఠల న్రివరుల  గలుఁగంగుఁ 
ద రిగ  సౌభకంబు ధీవర ణయ! 
10.2-868-వ. 
ఇవివధంబున్ సౌభకంబు వరితంచ్ట్ం జ సి యద్్సెైన్యంబులచే దెైన్యంబు 
నొంద న్ నిజసెైన్యంబుల మరలం బురికొల్లప సాలువం డపుపడు. 
10.2-869-క. 
స్ారద్న్లయభశరంబులు 
ప్ొ రిిఁబ రి బుంఖ్యన్్పుంఖ్ములుగా న యం 

దెరల్లయు మరల్లయు మురిసయిు 
విరిసయిుుఁ బ్ధఱ్తివక పో్ ర  వ స యద్్బలముల . 
10.2-870-క. 
అయియుడ మయన్ము వద్లక 

డయుక మగప్ాడతిో ద్ృఢంబుగుఁ బో రన్ 

ద్యు మెఱ్ంగున్్? న కకట్ ి



 

 

కయుం బపుడయెయుఁ బరరుగల యోధ్లకున్. 
10.2-871-క. 
మునయ పరద్్యమాకుమయరుని 

ఘ్ననిశితనసతమేులచేతుఁ గడు నొచ్చిన్ సా 
లువని మంతిరి ద్్యమననముుఁడు 
స్నిశిత గద్చే న్మరిి స్మహ తశకమతన్. 
10.2-872-చ. 
వ రవున్్ లయవుుఁ జ వయున్్ వీరముుఁ బీరము గల్్ల డనసి యయ 
సరసిజననభన్ంద్న్్ విశాలభుజాంతరముం బగలి్లిన్న్ 

విరవిరవోయ మేన్్ నిడువ ండుర క వ ట్ట ుఁగుఁ జ తిుఁ సాధనో 
తకరములు దరేిపెై వద్ల్ల కన్్ాలుమూయుచ్ మూరఛనొంద న్న్ 

10.2-873-ఆ. 
సమరధరు వ ద  సమధ క న్యవాద  
దనరుకుని స్తఠండు ధెైరయయుతఠుఁడు 
రథముుఁ దయల్లకొన్్చ్ రణభూమ్ వ డల్ల వ  
చనియె మూరఛదేఱ  శంబరారి. 
10.2-874-ఉ. 
సారిథ ుఁ జూచ్చ యట్లనియె "శాతరవవీరులు సూచ్చ న్వవుఁగాుఁ 
దేరు రణకి్షతిన్ వ డలుఁ దచె్చితి తచె్చితి ద్్రయశంబు పం 

క రుహననభుుఁడున్ హల్లయు గ ల్లకొన్న్ యద్్వంశసంభవుల  
బీరము ద్పిప యపపగిద ుఁ బెలుకఱ  ప్ో వుద్్ర  రణంబున్న్. " 

10.2-875-వ. 
అనిన్ న్తం డతని కమట్లనియె. 



 

 

10.2-876-క. 
రథ  రిపుచే నొచ్చిన్ సా 
రథ యున్్, సారథ యు నొవవ రథ యున్్ గావం 

బృథయసమర ధరు; మ్ుఁక న్ 

వయధచ్చతఠత ుఁ డవగుచ్ుఁ గడుఁగు వ ైరుల గ లువన్. 
10.2-877-వ. 
అనిన్ విని. 
10.2-878-ఉ. 
సంచ్చతభూరిబాహ బల శౌరుయుఁడు సారథ మయట్ కాతు మో 

ద ంచ్చ యుదనతతకాండ రుచ్చదీపతిచనపముుఁ దనల్లి మౌరివ సా 
రించ్చ గుణధవనిన్ బృహద్రిపరకరంబుల భీతి ముంచ్చ తో 
ల్లంచ్ె రథంబు మేద ని చల్లంపుఁగ నన ద్్యముమీుఁద్ న రుపన్న్. 
10.2-879-వ. 
అట్లల  డగ్ఱ . 
10.2-880-చ. 
అరితన్్ వష్ట బాణముల ననగీహవృతిత ుఁ బగిల్లి ననల్్లట్ం 

ద్్రగములన్ వధ ంచ్చ యొక తూపున్ సారథ ుఁ ద్ర్ ంచ్చ ర ంట్ని 

ష్ఠు రతర క తఠచనపములు చూరణముచసేి యొకముున్న్ భయం 

కరముగుఁ ద్ర్ ంచె నన ద్్యమునికంఠ మకుంఠిత వికీమోద్ధతిన్. 
10.2-881-మ. 
కని సాంబపరముఖ్యద  యోధవరు లుతకంఠాతఠుల ై మీన్ క  
తనయ న్గి్ంచ్చ స్వరణపుంఖ్ నిశితనసత శేరణీి సంధ ంచ్చ సా 
లువని సెైననయవల్ల మసతముల  వ రవు లయవున్ మీఱుఁగా నొకక య ె



 

 

తఠత న వ తఠర ంచ్చరి తనట్ిపండుల  ధరుఁ దయడయత  రాలుి చంద్ంబున్న్. 
10.2-882-వ. 
అట్ిట  యెడ. 
10.2-883-సరగద. 
కూలున్ గుఱఱంబులేన్్ంగులు ధరుఁగ ; డయుంగుపపల ై; న్్గు్ న్ూచెై 
వరా లున దరుల  హతంబెై వడిుఁబడుస్; భట్వరా తముల ; శోణితంబుల  
గోీలున్, మయంసంబున్ంజంగొఱకు, న ము; కలన్్్ ంపుల ైసో లుచ్న ు 

తనలకీవాయద్భూతోతకరములు, జ; తల ై తనళముల  ద్ట్ిట  యయడున్. 
10.2-884-వ. 
మఱ యు నొకకయడె. 
10.2-885-సీ. 
ఖ్ండిత శుండనల గండముల  న్కమీుల ; 
భూరితఠండంబులు భుజగ సమ్తి; 

పద్తలంబులు గచఛపంబులు; ద్ంతముల ; 
శుకుత లు; గుంభనిరుుకత మౌకమత 
కములు రతాములు; వాలములు జలూకముల ; 
మెడలు భరకంబులు; మెద్డు రొంప;ి 

పేరవులు పవడంపుుఁ దవీ లు; న్రములు; 
ననుఁచ్; మజాంబు ఫేన్ంబు; లసిి  
10.2-885.1-ఆ. 
సెైకతములు; రకతచయము తోయంబులు; 
నొరగు న డల నొరలు మొఱలు ఘ్న్ త 

రంగరవముగా మతంగజాయోధన్ 



 

 

సిలము జలధ ుఁ బో లపుఁ ద్గ  న్ర ంద్ర! 
10.2-886-వ. 
ఇవివధంబున్ యద్్సాలవబలంబులు చలంబున్ుఁ బరసపర జయకాంక్షలం 
ద్లపడి ప్ో రు పూరవపశిిమ సముద్రంబుల వడువున్ నిరువద యేడు 
ద న్ంబు లతిఘోరంబుగాుఁ బో రున డ నింద్రపరసిపురంబు న్్ండి 
దనవరకాన్గరంబున్కు న్గధరుండు సన్్దేర ముంద్ట్ం గాన్వచ్ి 
ద్్రిామ్తతంబులం గన్్ంకొని కృష్ఠణ ండు దనరుకునిం జూచ్చ యట్లనియ.ె 

10.2-65-కృష్ణ  స ళవ యుదధంబు 

10.2-887-శా. 
కంటే దనరుక! ద్్రిామ్తతము లన కంబుల  మహాభీలముల  
మ్ంటన్ మేద నిుఁ దయ ుఁచ్చ్న్ాయవి; న మ్ున్ ఖ్యండవపరసి మ ే

న్్ంటం జ ైద్యహ తకి్షతీశవరులు మయయోప్ాయుల ై మతఠపరిం 

గ ంటటంపం జన్్దేరుఁ బో లుద్్రు; ప్ో నీ తేరు వ గంబున్న్. 
10.2-888-వ. 
అని యతితవరితగతిం జన్్దెంచ్చ తతఠపరంబు డగ్ఱ  మహాబల 
పరాకీమంబులం బరతిపక్షబలంబులతోడం ద్లపడి ప్ో రు యద్్ బలంబులున్్ 
న్భోవీథ  న్భరద్య మయయయ విడంబన్ంబున్ం బరతివీరు ల ంతకాలంబున్కు న  
యుప్ాయంబున్న్్ సాధ ంప న్లవి గాని సౌభకవిమయన్ంబు న్ంద్్న్ా 
సాలువనిం గని తద వమయన్ంబు డనయం ద్న్ తేరు దయల సారథ ని నియమ్ంచ్చ 
కద యంజన్్ మురాంతకుని వీకి్షంచ్చ యద్్ సెైనిక పరకరంబులు 
పరమయన్ంద్ంబున్ం బ ంద రి; మృతప్రా యంబుల ై యున్ా సెైన్యంబులం 
గన్్ంగొని సౌభకపతి వికీమకమయీయకలయపుం డగుచ్ న్్రవడించ్చ. 



 

 

10.2-889-చ. 
మ్ణుిఁగుఱ్ ల ల ల డం జ ద్ర; మ్ంట్న్్ మంట్లు పరవ; ఘ్ంట్ికా 
ఘ్ణఘ్ణ భూరినిసవన్ నికాయమున్న్ హరది్ంతరాళముల  
వణిఁక; మహో గీశకమతుఁ గొని వారక దనరుకుమీుఁద్ వ ైవ దన 
రుణగతి నింగని్్ండి నిజరోచ్లతోుఁ బడు చ్కకక వైడిన్. 
10.2-890-క. 
వడ ిఁ జన్్దేరుఁగుఁ గని య 

పుపడు న్గధరుుఁ డలతి లీలుఁ బో ల న్ దననిం 

బ డ పొ్ డయిెై ధరుఁ ద రుఁగుఁగుఁ 
న్డుమన్ వ సుఁ ద్ర్ ంచె నొకక ననరాచమున్న్. 
10.2-891-చ. 
గురుభుజుఁ డంతుఁ బో వక యకుంఠిత శూరత శతఠర సెైన్యముల  
దెరలుఁగ న్్గీతం గొఱవిుఁ ద రపిపన్ క ైవడి మ్ంట్ ద రిదరం 

ద రుగుచ్ ద్్రిారీక్షయమగు దీపితసౌభము సాలువుఁ జండభా 
సకర కమరణనభ షో డశ నిశాతశరంబులుఁ గాుఁడ న సిన్న్. 
10.2-892-చ. 
కడు వడి న్ల్్ల వాుఁడు నిజకారుుకమున్ జలద్సవన్ంబుక  ై
వడ  మొరయంచ్చ్న్ వ డుఁద్ వాతి శరంబులుఁ బద్ులోచన్్ 
న ాడమభుజంబు గాుఁడ వడి న సిన్ుఁ దెంపఱ  చతేి శార్గ ఙ్్మున్ 

విడ చె రథంబుపెై గగన్వీథ  స్రల  భయమంద  చూడుఁగన్. 
10.2-893-క. 
హాహా యని భూతనవళి 

హాహాకారములు సయే న్ంతట్ దేఱ 



 

 

ననాహరిుఁ గన్్ుఁగొని యతుఁ డు 
తనసహంబున్ుఁ బల్లక  బాహ శౌరయసూారితన్. 
10.2-894-చ. 
"న్ళన్ద్ళాక్ష! మతసఖ్్ుఁడు ననుఁ ద్గు చెైద్్యుఁడు గోరిన్ట్ిట  కో 
మల న్వినీతిమెైుఁ ద్గవుమయల్ల వరించ్చతి; వంతుఁ బో క దయ  
రులమున్ ధరున్ంద్్న్్ సభాసిల్ల న మఱ  యున్ా వాని న్ 

చిలమున్ుఁ జంపి తట్ిట  కలుష్ంబున్ న ుఁడు రణనంగణంబున్న్. 
10.2-895-క. 
తల చెడి ప్ాఱక బాహా 

బల మొపపుఁగ ననద్్ ద్ృషిటపథమున్ ధృతితో 
నిలచ్చన్ నిష్ఠు ర విశిఖ్య 
రుిల ముంచ్చ మదయీసఖ్్ని సూ డిట్ల దీరుత న్. " 

10.2-896-చ. 
అనిన్ మురాంతకుండు ద్రహాసము మోమున్ుఁ ద ంగల్లంప సా 
లువనిిఁ గని "యోరి! లయవు బలుపుంగల పో్ ట్రి వోల ుఁ బరరల  ద ే

మనిన్న్్ బాట్ల సనిాహ తమౌట్ యెఱ్ంగవు మూఢచ్చతత ! వొ 
"ముని గద్ుఁ గ లుఁ ద రపిప యభియయతిని శతఠర ని వ రసె న్్ద్ధతిన్. 
10.2-897-వ. 
అట్లల  వ రసని్. 
10.2-898-క. 
పెనయమూరఛ నొంద  వ స ము 
కుకన వాతన్్ న తఠత రొలకుఁ గొంతవడికమ నొ 
యయన తలె్లసి నిలువరింపక 



 

 

చన్  వాుఁడు న్ద్ృశుయుఁ డగుచ్ సౌభముుఁ దనన్్న్. 
10.2-899-వ. 
అయయవసరంబున్. 
10.2-900-తే. 
గగన్ మంద్్ండి యొకుఁ డనరుత ుఁ డగుచ్ వచ్చి 

న్ంద్న్ంద్న్్ ప్ాదనరవింద్ములకు 
వంద్న్ము సేసి యయన్కద్్ంద్్భిని మ 

హో గుీుఁడెై పట్ిటతెచెి సాలువండు గడుఁగ.ి 
10.2-901-తే. 
దేవ! మీ క ఱ ుఁగింపుఁగాుఁ ద విరి యట్కు 
దేవకీదేవి న్న్్ాుఁ బుతెత ంచె న్న్ుఁగ 

విని సరోరుహననభుుఁడు ఘ్న్ విషాద్ 

మగుాుఁ డయెయన్్ గురుమీుఁద  మమతుఁ జ సి. 
10.2-902-క. 
న్ర గంధరవ స్రాస్ర 

వరులకు నిరిాంపరాని వాుఁడు బలుం డ ే

మఱ కరయ హీన్బలుచుేఁ 
బరికమంపుఁగ న ట్లల  పట్లట వడు నొకొ యన్్చ్న్ 

10.2-903-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-904-క. 
భావంబు గలుఁగ ననహా! 
దెైవకృతం బెవవరికమనిుఁ ద్పిపంపుఁగ రా 



 

 

దే విధ  న ైన్న్్ న్ని శో 
కావిలమతిుఁ బలుకుచ్న్ా న్తతఱ  వాుఁడున్. 
10.2-905-వ. 
తన్ మయయయబలంబున్ుఁ గీముఱం దయ ుఁచ్చ కృతక వస్దేవునిం గల్లపంచ్చ 
యతనిం బంధ ంచ్చ కొనితచె్చి “పుండరీకాక్ష! నిరీకి్షంపు భవజాన్కుండు వీుఁడె; 
యపుపడు నీవు గన్్ంగొన్ వీని తలుఁద్ర్ ంతఠ నింక న వవనికమంగా మనియెద్్? 

కావంగల శకమతగలదనేిం గావు” మని ద్్రాలయపంబు లయడుచ్ 
మృతఠయజిహావకరాళంబెైన్ కరవాలంబు గ లంబూని జళిపించ్చ్ 
న్మయుయయవస్దేవుని శిరంబు ద్్నిమ్ తన్ుసతకంబు గొని వియద్వరిత యెై 
చరియంచ్ సౌభక విమయన్ంబు సొ చెి; న్ంత గోవింద్్ండు గొంతతడవు 
మన్ంబున్ ఘ్న్ంబగు శోకంబున్ం గుంద్్చ్ండి యయతుసెైనికులు దలెుపం 
దెల్లవొంద  యద  మయోద తంబెైన్ సాలువని మయయోప్ాయం బని యెఱ ంగ ; 
న్ంతం ద్న్కు వస్దవేుండు పట్లట వడె న్ని చెపిపన్ ద్ూతయు 
న్మయుయయకళేబరంబున్్ నన క్షణంబ విచ్చతరంబుగా మయయంబెై పో్యె; 
న్న్ంతరంబ. 
10.2-906-క. 
మునయ లపుడు గొంద్ ఱచట్ికముఁ 
జనయదెంచ్చ విమోహ యెనై్ జలజద్ళాక్షుం 

గనయిఁగొని సమధ కభకమతన్ 

వినయంబున్ుఁ బల్లకమ రంత విష్ఠణ న్ జిష్ఠణ న్. 
10.2-907-సీ. 
“కమలయక్ష! సరవలోకములంద్్ సరవ మయ; 
న్వులు సంసార ననననవిధెైక 



 

 

ద్్ఃఖ్యబ్ధధమగుాల ై తఠద ుఁ జ రన రక; 

వికలతవమున్ుఁ బ ంద్్ వ ళ నిన్్ాుఁ 
ద్లుఁచ్చ ద్్ఃఖ్ంబులుఁ ద్రయింతఠ రట్ిట  స; 

ద్్్ ణనిధ  వ ై దవేకోట్ిక లల ుఁ 
బట్లట గొమెైు పరబరహాుఖ్యుఁ బ గడ ంద ; 
పరమయోగశీవర పరకరగూఢ 

10.2-907.1-త.ే 
పరచ్చదనన్ంద్ ద వయరూపమున్ వ లుుఁగు 
ద్న్ఘ్! నీ వ డ? నీచజననుతు జనిత 

ఘ్న్ భయసేాహ మోహశోకంబు లేడ? 

న్న్్చ్ సంస్త తి సేసి వారరిగి రంత. 

10.2-66-స ళళవని వధ ంచ్యట 

10.2-908-చ. 
హరి ద్న్మీుఁద్ ఘోరనిశితనశుగజాలము లేయు సాలవభూ 

వరు వధ యంపుఁ గోరి బహ వారిద్ నిర్తభూరివృషిట  వి 

స్ారణ న్న్ూన్ తీవరశరపుంజములన్ గగన్ంబుుఁ గపిప కీ 
చిఱ రిపు మౌళిరతామున్్ుఁ జాపము వరుముుఁ ద్ర్ ంచ్చ వ ండయిున్. 
10.2-909-మ. 
వితతకోీధముతోడుఁ గృష్ఠణ ుఁడు జగద వఖ్యయతశౌరయకమీయో 

ద్ధతశకమతన్ వడిుఁ ద రపిప మ్ంట్ మెఱ్ుఁగుల  ద్ట్టంబుగాుఁ బరవ న్్ 
గీతిఁ జంచద్్ద్ వ ైచ్చ తఠర ంచె వ సుఁ జూరణంబెై ధరన్ రాల నన 
యతభూరితిరపురాభమున్ మహ తమయయయశోభమున్ సౌభమున్. 



 

 

10.2-910-వ. 
అట్లల  కృష్ఠణ ం డముయనిరిుత మయయయవిమయన్ంబు నిజగదనహతి నింతింతలు 
తఠనియల ై సముద్రమధయంబున్ం ద రంగం జ సని్ సాలువండు గోఱలు వ ఱ కమన్ 
భుజంగంబు భంగి గండడంగి విన్ాన ై విగతమయయయబలుం డయుయన్్ుఁ 
బ ల్లవోవని బీరంబున్ వస్ధన తలంబున్కు డిగ్ి యయగీహంబున్. 
10.2-911-క. 
కరమున్ుఁ బవినిభ మగు భీ 

కర గద్ ధరయించ్చ కద యుఁగాుఁ జన్్దేరన్ 

మురహరుుఁ డుద్ధతి సాలువని 

కరము గదనయుకతముగన్్ ఖ్ండించె న్ృప్ా! 
10.2-912-క. 
అంతం బో వక కమన్్క న్ 

న్ంతరిఁడు విలయయరకమండలయయతరుచ్చ ద్్ 
రాద ంతంబగు చకీంబు ని 

తనంతంబుగుఁ బూనిి సాలవధరణిిపుమీుఁద్న్. 
10.2-913-క. 
గురుశకమత వ ైచ్చ వ స భా 
స్రకుండలమకుట్రతాశోభితమగు త 

చ్చఛరము వడిుఁ ద్ర్ ంచె నింద్ర్ ుఁడు 
వరకుల్లశముచేత వృతఠర  వధ యంచ్ కమయీన్. 

10.2-67-దంతవకుతు ని వధ ంచ్యట 



 

 

10.2-914-వ. 
ఇట్లల  మయయయవి యెైన్ సాలువండున్్ సౌభకంబున్్ గృష్ఠణ చేతం బ ల్లయుట్ుఁ 
గన్్ంగొని నిజసఖ్్లగు సాలవ ప్ౌండరక శిశుప్ాలురకుుఁ బారలౌకమకకమయీలు 
మెైతిరం గావించ్చ ద్ంతవకుతర ం డతి భీష్ణనకారంబుతో న్పుపడు. 
10.2-915-చ. 
పెట పెట్ుఁ బండుల  గీుఁట్లచ్న్్ బెట్లట గ మోర యుచ్ుఁ గన్్ాగ ీవలం 

జిటచ్చట్ విస్ాల్లంగములు సింద్ మహో ద్ధతప్ాద్ఘ్ట్టన్ 

న్ాటనిట్న ై ధరితిర వడుఁకాడ వడిన్ గద్ క లుఁ ద రపుపచ్న్ 

మ్టమ్ట్ మండు వ సవిని మ్ంచ్ ద వాకరుుఁ బో ల్ల యుగీతన్. 
10.2-916-చ. 
వడ ిఁ జన్్దేరుఁ జూచ్చ యద్్వలలభుుఁ డులలము పలలవింప న్ 

పుపడు గద్ుఁ గ లుఁబూని రథమున్ రయమొపపుఁగ డిగ్ి యుగీతం 

గడిఁగి విరోధ కమన ాద్్రుగాుఁ జన్ వాుఁ డతినీచవరితయె ై
యడరుచ్ న్ట్టహాసముఖ్్డెై వలచే గద్ుఁ ద రపుపచ్న్ హరిన్. 
10.2-917-వ. 
కన్్ంగొని పరహిాసో కుత లుగా నిట్లనియె, “నీవు మదీయభాగయంబున్ం జ సి న ుఁడు 
నన ద్ృషిటపథంబున్కు గోచరుండవ ైతివి; మ్తరదయరహ వ ైన్ నిన్్ా మయతఠలేయుండ 
వని మనిాంపక దహేంబు న్ంద్్ వరితంచ్ న్్గీవాయధ  నౌష్ధనద కమయీల 
నివరితంపుఁజ యు చ్చకమతసకుని చంద్ంబున్ బంధ్రూపశాతరవుండవు గావున్ 
నిన్్ా ద్ంభోళి సంరంభ గంభీరంబెైన్ మదయీ గదనద్ండహతిం బర త 
నివాసంబున్ కనిచ్చ మున్్ా నీచతే నిహతఠల ైన్ ననద్్ సఖ్్ల ఋణంబుుఁ 
దీరుత ” న్ని ద్్రాభష్లయడుచ్ డగ్ఱ . 
10.2-918-చ. 



 

 

పెనయగద్ుఁ బూనిి కృష్ఠణ తల బెట్లట గ మొతితన్ న్ంకుశాహతిం 

గనల డి గంధసింధ్రముక వైడి సింధ్రభంజన్్ండు పెం 

పున పవిభాసమయన్గద్ుఁ బూని మహో గీతుఁ ద రపిప ద్ంతవ 

కుత ర ని యురముంబగిల్లిన్ుఁగుద్్లొకన్్చ్న్ర్ ధ రంబు గీకుకచ్న్ 

10.2-919-వ. 
తత క్షణంబ పరవతనకారంబగు దహేంబుతో నొఱలుచ్ న లంగూల్ల 
క శప్ాశంబులు సికుకవడుఁ ద్న్్ాకొన్్చ్ుఁ బరా ణంబులు విడిచె; న్పుపడు 
నిఖిల భూతంబులు ననశిరయంబు వొంద్ుఁ ద్దన్ తరంబున్ న్్ండి యొకక 
సూక్షుతేజంబు వ లువడి గోవింద్్నిదహేంబుుఁ బరవ శించె; న్యయవసరంబున్ 
న్గీజ మరణంబు గన్్ంగొని కుపితఠండెై కన్్ుఁగవల నిపుపలుపపతిలల  
విద్ూరథ్ండు గాలయన్ల జావలయభీలకరాళంబెైన్ కరవాలంబున్్ బలకయుం 
గ లందనల్లి దనమోద్రు దసెకుుఁ గవయుట్యుం గన్్ంగొని. 
10.2-920-చ. 
జలరుహలోచన్్ండు నిజసాధన్మెై తన్రారు చకీమున్ 

వలన్్గుఁ బూనిి వ ైవ న్ద  వారక వాని శిరంబు ద్ర్ ంచె న్ 

బులయుుఁడు సౌభ సాలవ శిశుప్ాల సహో ద్ర తతసహో ద్రా 
వలుల వధ ంచ్చ తతఠకలము వారి న్న కులుఁ ద్ర్ ంచె నీ గతిన్. 
10.2-921-వ. 
అయయవసరంబున్. 
10.2-922-క. 
న్ర ముని యోగి స్రాస్ర 

గరుడయరగ సిద్ధ  సాధయ గంధరవ న్భ 

శిర కమన్ార కమంపురుష్ఠలు 



 

 

హరమిహ మ న్్తించ్చ రద్్భతనన్ంద్ములన్. 
10.2-923-వ. 
మఱ యు న్పసరోజన్ంబులు న్ృతయంబులు సలుప, వ లుపలు కుస్మ 
వరషంబులు గురయి, దవేతూరయంబు లవారయంబుల ై మొరయ, యద్్ వృషిణ  
పరవరులు సవేింపుఁ, బరమయన్ంద్ంబున్్ం బ ంద  నిజవిజయయంకమతంబు ల ైన్ 
గీతంబుల వంద జన్ంబులు సంకీరతన్ంబులు సయే, న్తి మనోహర 
విభవాభిరామంబున్్, న్ూతననలంకారంబున్్ న ైన్ దనవరకాన్గరంబు 
శుభముహూరతంబున్ం బరవ శింపం జన్్న డ. 
10.2-924-క. 
పురసతఠలు విరులు లయజలు 
గురుసౌధనగీములన్్ండి కురియుఁగ వికచనం 

బురుహాక్షుం డంతఃపుర 

వర మరిిం జొచెి వ ైభవం బలరారన్. 
10.2-925-వ. 
అట్లల  యోగీశవర శవరుండున్్, ష్డు్ ణ ైశవరయసంపన్్ాండున్్, 
నిఖిలజగదీశవరుండున్్ న ైన్ పురుషో తతముండు స్ఖ్ంబుండె; న్ంత. 
10.2-926-క. 
కౌరవ ప్ాండవ పృథ్ సమ 

రారంభ మెఱ ంగి తీరియయతర న పముగా 
సీర ంకుుఁ డుభయకులులకు 
ననరయ సముుఁ డగుట్ుఁ జ సి యరిగ  న్ర ందనర ! 

10.2-68-బలర ముని తీరథయాతర 



 

 

10.2-927-వ. 
అట్లల  సని మొద్లం పరభాసతీరింబున్ న్వగాహంబు సేసి, యంద్్ 
దేవరిషపితృతరపణంబులు సంపీరతిం గావించ్చ విమలతేజోధన్్ లగు 
భూస్రపరవరులు ద్న్తో న్రుగుదేరం గద్ల్ల చని కీమంబున్ సరసవతియు 
బ్ధంద్్సరోవరంబున్్ వజరతీరింబున్్ విశాలయన్ద యు సరయువున్్ 
యమున్యు జాహావీతీరింబున్్ గన్్ంగొన్్చ్ న్చట్న్చట్ న్వగాహన్ 
దేవరిషపితృతరపణ బరా హుణ సంతరపణంబు లన్్ భూస్ర యుకుత ండెై 
న్డపుచ్ం జని సకలలోకస్త తయంబున్్ నిఖిలముని శరణయంబు న్గు 
న ైమ్శారణయంబు సొ చ్చి; యంద్్ దీర్సతత ంేబు న్డపుచ్న్ా ముని జన్ంబులం 
గన్్ం గొనిన్; వారున్్ పరతఠయతని న్ంబు సేసి రామున్కు విన్తఠల ై యయసన్ 
పూజా విధనన్ంబులు గావించ్చన్ న్తండున్్ బరముద త మయన్స్ం డగుచ్ 
సపరివారంబుగాుఁ గూరుిన్ా యెడ. 
10.2-928-క. 
ఆ న్ ఱ ుఁ ద్న్్ుఁ గని పరతఠయ 
తని న న్మసాకరవిధ్లు ద్గ న్డపక పెం 

పూనిన్ పీఠముపెై నన 
సీనయండగు సూతఠ శరముషీవిఖ్యయతఠన్. 
10.2-929-వ. 
కన్్ంగొని యతని సమీపంబున్ న్్న్ా విపరవరులం జూచ్చ రాముండు రోషంిచ్చ 
“వీుఁడు న్న్్ాుఁ గని లేవకుండుట్కు హేతఠ వ యయద యొకో? ఈ 
పరతిలోమజాతఠండు మునిగణ సభాసిలంబున్ుఁ దననొకక ముఖ్్యండ పో్ ల  
ద్్రభిమయన్ంబున్ శకమతమన్్ మని వలన్ంగొనిా కథలు గాథలు గఱచ్చ 
విద్వద్్ణుయని విధంబున్ విఱఱవీరుఁగ డున్్; నీచనతఠుం డభయసించ్ విద్య ల లలన్్ 



 

 

మన్ంబున్ విచనరించ్చ చూచ్చన్ మద్కారణంబులు గాని సతత వగుణగరిష్ు ంబులు 
గావు; ధరుసంరక్షణంబు సేయ న్వతరించ్చన్ మయకు నిట్ిట  ద్్ష్టమరదన్ం 
బవశయకరతవయం, బని తలుఁచ్చ హసతంబున్ ధరించ్చన్ కుశాగీంబున్ నన సూతఠని 
వధ ంచ్చన్ న్కకడి మునీంద్ర్  ల లల  హాహాకారంబులతోడం దనలయంకునిుఁ జూచ్చ 
యట్లనిరి. 
10.2-930-క. 
“అనఘ్య! యతనికమ బరహాు 
సన మే మ్చ్ిట్న్్ నీవు సన్్దే నితుఁ డన 
సనము ద గుఁడయెయ నింతయు 
మునయ నీమద  న ఱ్ుఁగ న్రిముం గలద?ె హలీ! 
10.2-931-క. 
ఎఱిిఁగ ఱ ుఁగి బరహుహతనయ 
ద్్రితంబున్ నీమన్ంబు ద్ూకొన ుఁ బాప్ో  
తతరణప్రా యశిితతము 
ద రిఁకొని కావింపు మయయ ద్్రాన్హరణన! 
10.2-932-వ. 
అద యున్్ం గాక పరమప్ావన్్ండవ ైన్ నీవు ధరుంబుద్పిపన్ న వవరు 
మయన్పంగలరు? కావున్ుఁ బరా యశిితతంబు గ ైకొని న్డపకున్ా ధరుంబు నిలువ; 

ద్ట్లల గావున్ దనీికముఁ బరతీకారంబు పుట్ిటంపు” మనిన్ న్తండు వారలం 
గన్్ంగొని “తనమసంబున్ నిట్ిట  ప్ాపంబు సయేంబడియె; దనీికమ 
ముఖ్యపక్షంబున్ుఁ బరతికృతి యెఱ ంగింపుండు, వీనికమ ననయువున్్ 
బహ సతతవంబున్్ నొసంగిన్ మీకమష్టంబగున  న్ట్లల  ననయోగమయయచుేఁ 
గావింతఠ” న్న్ న్ముున్్లు నీయసతమేయహాతుుంబున్కు మృతఠయవున్కు 



 

 

మయకు న వివధంబున్ వ ైకలయంబు నొంద్కుండున్ట్లల  గావింపుమనిన్ న్తం 
డంద్ఱం జూచ్చ యపుపడు. 
10.2-933-క. 
ధనతీరవర సమధ క చన 
రితరర ిఁడు హలప్ాణి పల్లక  ధృతి ననతను వ ై 
పుతరక ననమయసి యన్్ ప 

వితరశీుతి వాకయసరణి విశద్ం బగుట్న్. 
10.2-934-క. 
ఈ స్ూతసూన్్ుఁ డిపుడు మ 

హాస్తతవము ననయువున్్ న్ననమయమున్్ వి 

దనయ స మరిుము గల్లగి స్ 
ధీస్తతములయర! యాక్షితిన్ విలసలిుల న్. 
10.2-935-వ. 
అని సూతఠం బున్రీావితఠంగాుఁ జ సి మున్్లం జూచ్చ యట్లనియె. 
10.2-936-తే. 
ఏ న ఱ్ంగక చేసని్ యా యవజఞ 
శాంతి వొంద్ న యద  యభీష్టంబు మీకు 
దననిుఁ గావింతఠ న్నిన్ మోద్ంబు నొంద  
పల్లకమ రతనత పస్లు హలప్ాణిుఁ జూచ్చ. 
10.2-937-చ. 
హలధర! యలవలుండన్్ స్రారితన్ూజుఁడు పలవలుండు ననుఁ 
గలిఁడ క దనన్వుండు బలగరవమున్ం బరతిపరవమంద్్ న్ 

చిలమున్ వచ్చి మయ సవన్శాలల మూతర స్రాసర పూయ వి 



 

 

ట్పలలము లోల్లమెైుఁ గురసిి ప్ాడఱుఁ జ యున్్ యజఞవాట్ముల . 
10.2-938-వ. 
కావున్ ద్్ష్టదనన్వుం ద్ర్ ంచ్ట్యు మయకుం గరంబు సంతసం బగు; 
న్ంతమీుఁద్ నీవు విమలచ్చతఠత ండవ ై భారతవరషంబున్ం గల తీరింబుల 
దనవద్శమయసంబు లవగాహన్ంబు సయేు; మట్లయన్ సరవప్ాపనిష్కృతి 
యగున్ని పలుకున్ంతుఁ బరవసమయగమంబెైన్. 
10.2-939-సీ. 
మున్్లు యజఞకమీయోన్్ుఖ్్ లౌట్ుఁ గన్్ుఁగొని; 

పఱతెంచ్చ యస్ర తద్భవన్ములన్్ 
రకత విణూుతర స్రామయంసజాలంబు; 
నించ్చ హయేంబు గావించ్చ పెలుచుఁ 
బెంధూళి ఱయలున్్ బలెలలు న్్రల డు; 
చకాీ నిలము వీుఁచ్చ చద్ల న్పుడు 
గాట్లకకొండ సంగతిుఁ బ లుి మేన్్ తన; 
మరశుశీు క శ సమయజములున్్ 
10.2-939.1-త.ే 
న్వయచరాుంబరము భూరిననసికయున్్ 
గఱకు మ్డి గుీడుల  నిపుపలు గీకుక ద్ృషిట 
వ రలు పెద్వులు దీర్కరాళ జిహ వ 
కయున్్ ముడివడడబ మలున్్ గలుగువాని. 
10.2-940-మసర. 
కనియెం దనలయంకుుఁ డుద్యతకట్చట్ల; ల న్ట్తనకలద్ండనభశూలున్ 

జనరకాత సికతతనలున్ సమధ క; సమరోతనసహలోలుం గఠోరా 



 

 

శనితఠలోయద్గీ ద్ంషాట ి  జనిత శి; ఖ్కణనచనఛద తనశాంతరాళ న్ 

హనన్వాయప్ారశ్రలున్ాతి; ద్ృఢ ఘ్న్మసాత సిిమయలుం గరాళ న్ 

10.2-941-ఉ. 
వ ండ యుుఁ గొీ మెుఱ్ంగు లుడువీథ  వ లుంగుఁగ న్్లలసద్్దన 
ద్ండముుఁ గ లుఁ ద రపుపచ్ న్్దనరత రా బలభద్ర్ ుఁ డనస్రో 
ద్దండవిఘ్యతఠలౌ ముసలదనరుణలయంగలముల  ద్లంప మయ 
రాత ండనిభంబుల ై యెద్్రుఁ ద్త క్షణమయతరన్ తోుఁచ్చన్న్ వ సన్. 
10.2-942-వ. 
అట్లల  సనిాహ తంబుల ైన్ తన్ కారయసాధన్ంబులగు నిజసాధన్ంబులు 
ధరియంచ్చ యపుపడు. 

10.2-69-బలుడు ప్లవలుని వధ ంచ్యట 

10.2-943-చ. 
గగన్మున్ం జరించ్ స్రకంట్కు కంఠము చుేఁతిననగట్ం 

ద్గిల్లచ్చ రోుఁక ల తిత  బెడిద్ం బడరన్ న్డున తిత  మొతితన్న్ 

బుగబుగ న తఠత  రొలక నిలుఁ బో రగిలం బడె వజరధనరచేుఁ 
దెగి ధరుఁ గూలు భూరి జగతీధరముం బురుడింప బెట్లట గాన్. 
10.2-944-వ. 
అట్లల  పలవలుండు మడసిిన్. 
10.2-945-క. 
మునివరులు గామప్ాలుని 

వినయతించ్చరి వ యువ ల విధముల వృతఠర ం 

ద్్నిమ్న్ యంద్ర్ ని న్మరులు 



 

 

వినయతించ్చన్ రీతి న్పుడు విమలచరతినర ! 
10.2-946-తే. 
అంత న్భిషికుత ుఁ జ సి యతయంత స్రభి 

మంజలయమయల న్ కంజాత మయల్లకయున్్ 
న్ంచ్చతనభరణములు ద వాయంబరములు 
న్రిి నిచ్చిన్ుఁ దనల్లి యయ హలధరుండు. 
10.2-947-క. 
దేవనంద్ర్ ుఁ బో ల్ల యొపెపన్్ 
ధీవిలసతిఠుఁ డగుచ్ మునితతిన్ వీడ కని తన్ 

సేవించ్చ్ుఁ గతిపయ వి 

ప్రా వల్ల సన్్దేరుఁ గౌశికాఖ్యంబున్కున్. 
10.2-948-వ. 
చని యముహాన్ద ం గృతసాాన్్ండెై యచోి ట్ల వాసి సరయువు న్ంద్్ుఁ 
గుీంకుల్లడి పరయయగ న్వగాహన్ంబు సేసి దేవరిష పతిృతరపణంబు లయచరించ్చ 
పులసాత ుశమీంబు సొ చ్చి గోమతిం ద్రిశంచ్చ గండకనీ్ద  న్్తతరించ్చ 
విద్ళితభవప్ాశయగు విప్ాశయంద్్ుఁదయ ుఁగి శోణన్ద్ంబున్ ననప్ాల వితఠండెై 
గయననడి గంగాసాగరసంగమంబు ద్రశించ్చ మహేంద్రన్గంబున్ కరిగి. 
10.2-949-క. 
రాముిఁడుుఁ గన్్ుఁగొన  భార్వ 

రామున్ రజనీశ కులధరావరన్గ స్ 
తనర మున్ సన్్ాత స్గుణ 

సోత ముం గారుణయసమీు స్జన్లలయమున్. 
10.2-950-ఆ. 



 

 

కని న్మసకరించ్చ కౌతఠకం బలరార 

న్తని వీడుకొని హలయయుధ్ండు 
గొమరుమ్గిల్ల సపతగోదనవరికమ న ుఁగ ి

యంద్్ుఁ దీరిమయడి యచట్ల గద్ల్ల. 
10.2-951-వ. 
వ ణీపంప్ాసరస్సలంజూచ్చ, భీమన్ద క ుఁగి యంద్్ుఁ గుమయరసావమ్ని ద్రిశంచ్చ, 

శ్రీశ ైలంబున్కుుఁ జని, వ ంకట్ాచలంబు ద్రిశంచ్చ, కామకోట్ి శకమతని నిరీకి్షంచ్చ, 

కాంచీపురంబుం గాంచ్చ, కావ రికమం జని యముహావాహ ని న్వగాహన్ంబు ససేి. 
10.2-952-సరగద. 
సేవించెన్ రంగధనమున్ శితీనివహపయసిసంధ్సంపూరణసో ముం 

గావనరీ మధయసీమున్ ఘ్న్కలుష్ మహాకాలకూట్ోగీ భీమున్ 

దేవ రిశ్రీ విరామున్ ద విజవిన్్త సందీపితనన్ంత ననమున్ 

ధీవిజాఞ ననభిరాముం ద రభువన్ విలసదేదవతన సారవభౌమున్. 
10.2-953-వ. 
అచోి ట్ల వాసి వృష్భాద ర న కమక, హరిక్ష తరంబు ద రకమక, మధ్రాపురంబున్ కరిగి, 
సేతఠబంధన్ంబు మెట్ిట , యచట్ం బద వ ల ప్ాుఁడమిొద్వుల భూస్రుల కమచ్చి, 

రామేశవరుం ద్రిశంచ్చ, తనమరపరిణకమం జని, మలయయచలంబెకమక, యగస్త ునింగని 
న్మసకరించ్చ, ద్కి్షణసముద్రంబు ద్రిశంచ్చ, కననయఖ్యద్్రా్ దేవి న్్ప్ాసించ్చ, 

పంచనపసరంబన్్ తీరింబున్ ననపలవన్ం బాచరించ్చ, గోకరణంబున్ నింద్్మౌళిని 
ద్రిశంచ్చ, దవీపవతి యెనై్ కామదేవిని వీకి్షంచ్చ, తనపంిబయోషిణని ద్రిశంచ్చ, 

నిరివంధయంబు గడచ్చ, ద్ండకావన్ంబున్ కరిగి, మయహ ష్ుతీపురంబున్ 
వసయించ్చ, మన్్తీరిం బాడి, కీముఱం బరభాసతీరింబున్కు వచ్చి యచిట్ి 
బరా హుణ జన్ంబుల వలన్ుఁ బాండవధనరతరాష్ఠట ి ల భండన్ంబు న్ంద్్ 



 

 

సకలరాజలోకంబు పరలోకగతఠ లగుట్యు, వాయున్ంద్న్ స్యోధన్్లు 
గదనయుద్ధ  సన్ాద్్ధ ల ై యుండుట్యు న ఱ ంగి వారల వారించ్ తలంపున్ 
న్చట్ికమం జని. 
10.2-954-తే. 
ధరున్ంద్న్్ుఁ ద్న్కు వంద్న్ము సయేు 
కృష్ఠణ  న్రు మయద రస్తఠల నీకి్షంచ్చ యమే్ 

పలుక కుగీ గదనద్ండప్ాణు లగుచ్ుఁ 
గోీ ధమున్ుఁ బో రు భీమ ద్్రోయధన్్లన్్. 
10.2-955-వ. 
చూచ్చ వారల డనయం జని యట్లనియె. 
10.2-956-సీ. 
"వీరపుంగవులయర! విన్్ుఁడు; మీలోపల; 

భూరిభుజాసతత వమున్ నొకండు 
పరకట్ితనభాయస సంపద వశరష్ంబున్; 

నొకకండు యధ కుుఁడెై యుంట్ుఁ జ స ి

సమబలు; లట్ల గాన్ చరిింపుఁగా నింద్్; 
జయ మొకకనికమ లేద్్ సమరమంద్్ుఁ; 
గాన్ యూరక ప్ో రుఁగా న ల మీ"కని; 

వారింప న్నోయన్య వ ైరములన్్ 
10.2-956.1-త.ే 
న్డరి తొల్లలంట్ి ద్్రాభష్ లయతులంద్్ుఁ 
ద్లుఁచ్చ తదనభష్ణము లపథయములు గాుఁగ 

మొకకలంబున్ుఁ బో ర నన ముషిటకాస్ 



 

 

రారి వీకి్షంచ్ వీరి శుభాశుభములు, 
10.2-957-వ. 
ఎట్లల గావలయు న్ట్ల  యయెయడుం గాక యని; యచోి ట్ నిలువక యుగీసనేనద  
బంధ్పరకరంబులు పరితోష్ంబున్ న ద్్రొకన్ దనవరకాపురంబు సొ చ్చి; 

యంద్్ండి మగిడి న ైమ్శారణయంబు న్కుం జని; యంద్్ల మునిపుంగవు 
లన్్మతింప న్చిట్ నొక మఖ్ంబు గావించ్చ బహ ద్కి్షణ లొసంగి; 

యంచ్చతజాఞ న్పరిపూరుణ  లగున్ట్లల గా వరంబ్ధచ్చి; ర వతియున్్ం దనన్్న్్ 
బంధ్ జాఞ తి యుతంబుగా న్వభృథసాాన్ం బాచరంిచ్చ; యన్ంతరంబ. 
10.2-958-చ. 
విలసతి మయలయ చంద్న్ న్వీన్ విభూష్ణ రతా వసతమేుల  
ప్ొ లుపుగుఁ దనల్లి యంచ్చత విభూతిుఁ ద్ల్లర ి న్్ బూరణచంద రకా 
కలత స్ధనంశుర ఖ్ న సకం బెసుఁగన్ నిజబంధ్లోచనో 
తపలచయ ములలసిలల ుఁ బరిప్ాండుర చనరు యశోవిలయస్ుఁడెై. 
10.2-959-వ. 
ఇవివధంబున్ న్న్ంతఠండు న్పరమేయుండున్్ మయయయమయన్్ష్ విగీహ ండు 
న్సంఖ్యబలశాల్లయు న ైన్ బలదేవుం డతివ ైభంబున్ నిజపురంబు పరవ శించ్చ 
స్ఖ్ంబుండ”ె న్ని చెపిప యట్లనియె. 

10.2-70-కుచ్లేోప ఖాున ప ర రంభంబు 

10.2-960-క. 
"హలధరు డమరతు చరితఠం 

డలఘ్ు భుజాబలుుఁ డ న్రుి న్ద్్భత కరుం 

బులు పెకుక ననలు్  మోములు 



 

 

గల మేట్యిు ల కక పెట్ట ుఁ గలుఁడె న్ర ందనర ! " 

10.2-961-చ. 
అనిన్ మునీంద్ర్ ుఁ గనొ్ ని ధరాధ పుుఁ డటి్లన్్ "పద్ుపతత లేో 
చనయని యన్ంత వీరయగుణ సంపద్ వ మఱ్ విన్ా న ైన్న్్ం 

ద్నియద్్ చ్చతత  మచ్యతకథనవిభవం బ కమయట్ల వీన్్లన్ 

వినిన్ మనోజపుష్ప శరవిద్్ధ ుఁడు న ైన్ విరామ మొంద్్న ? 

10.2-962-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-963-చ. 
హరభిజియంచ్హసతములుహసతము; లచ్యతఠుఁగోరి మొర కుక త 

చ్చఛరము శిరంబు; చకధీరుుఁ జ రిన్ చ్చతతము చ్చతత ; మ్ంద రా 
వరుిఁగన్్ ద్ృషిట  ద్ృషిట; మురవ ైరి న్్తించ్చన్ వాణి వాణి; య 

క్షరుకథ లయన్్ కరణములు కరణముల ై విలసిలుల ుఁబో  భువిన్. 
10.2-964-క. 
హరపి్ాద్తీరి సవేా 
పరుిఁడెై విలసిలుల న్ట్ిట  భాగవతఠని వి 

స్ారతినంగము లంగము; లయ 
పరమేశవరు న ఱ్ుఁగ ననకుుఁ బలుకు మునీందనర ! " 

10.2-965-సీ. 
అన్్డు వ ద్వాయసతన్యుుఁ డన యభిమన్్య; 
తన్యునిుఁ జూచ్చ యట్లనియెుఁ బీరతి 

"జన్వర! గోవింద్ సఖ్్ుఁడు కుచేలుండు; 
నన నొపుప విపుై ండు మయన్ధన్్ుఁడు 



 

 

విజాఞ ని రాగాద  విరహ తసావంతఠండు; 
శాంతఠండు ధరువతసలుుఁడు ఘ్న్్ుఁడు 
విజితేంద రయుుఁడు బరహువ తత  దనరిద్్రంబు; 
బాధ ంప నొరులుఁ గారపణయవృతిత  
10.2-965.1-త.ే 
న్డుగుఁ బో వక తన్కుుఁ దన న్బ్ధున్ట్ిట 
కాస్ పద వ ల నిష్కముల  గాుఁ ద్లంచ్చ 

యయతు మోద ంచ్చ పుతరదనరాభిరక్ష 

యొక విధంబున్ న్డుపుచ్ న్్ండు; న్ంత 

10.2-966-సీ. 
లల్లతపతివరతన తిలకంబు వంశాభి; 

జాతయ తదనభరయ ద్్ససహ ద్రిద్ర 
పీడచేుఁ గడు నొచ్చి పెద్వులు ద్డుపుచ్; 
శిశువు లయుఁకట్ి చ్చచ్ిచుేఁ గృశించ్చ 

మలమల మయుఁడుచ్ మయన్సం బెరయింగుఁ; 
బట్ ట ుఁ డయర ము మయకుుఁ బటె్లట  మన్్చ్ుఁ 
బతత భేాజన్ధృతప్ాణుల ై తన్్ుఁ జ రి; 
వ ుఁడిన్ వీన్్లుసూుఁడిన్ట్ల  
10.2-966.1-ఆ. 
యెైన్ నొకననుఁడు వగచ్చ నిజాధ ననథ్ుఁ 
జ రి యట్లని పల్లక  "నో జీవితేశ! 
తట్లట ముట్ాట డు నిట్ిట  పదే్ఱ క మ్ట్లల  

నొంప దీని కుప్ాయ మూహ ంప వ ైతి. " 



 

 

10.2-967-వ. 
అని మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-968-తే. 
"బాలసఖ్్ుఁడెైన్ యపపద్ుపతత నే తఠర ుఁ 
గాన్ న ుఁగి దనరిదన్రంధకార మగుా 

ల ైన్ మము న్్ద్ధరింపుము; హరికృప్ా క 

ట్ాక్ష రవిదీపిత  వడసి మహాతు! నీవు. 
10.2-969-వ. 
మఱ యున్్. 
10.2-970-చ. 
వరద్్ుఁడు సాధ్భకతజన్వతసలుుఁ డనరతశరణుయుఁ డంిద రా 
వరుిఁడు ద్యయపయోధ  భగవంతఠుఁడు కృష్ఠణ ుఁడు దనుఁ గుశసిలీ 

పురమున్ యయద్వపరకరముల  భజియంపుఁగ న్్న్ావాుఁడు; నీ 

వరిగిన్ నిన్్ాుఁ జూచ్చ విభుుఁ డపుపడ యచ్ి న్న్ూన్ సంపద్ల . 
10.2-971-మ. 
కలలోన్ం ద్న్్ మున ాఱ్ంగని మహాకషాట తఠుడెై న్ట్ిట  ద్్ 
రులుిఁ డనపతసమయంబున్న్ నిజపదనబాా తంబు లులల ంబులోుఁ 
ద్లిఁపన్ాంతన్ మెచ్చి యయరితహరుుఁడెై తన ైాన్ నిచ్ిన్; స్ని 

శిలభకమతన్ భజియంచ్ వారి కమడుఁడే సంపద వశరషో న్ాతఠల ? " 

10.2-972-క. 
అని చెపిపన్ న్మయునిని 

స్నయోకుత ల కలరి భూమ్స్రుుఁ డన కృష్ఠణ ం 

గన న ుఁగుట్ యహపర సా 



 

 

ధనమగు న్ని మద ుఁ ద్లంచ్చ తన్ సతితోడన్. 
10.2-973-తే. 
"నీవు సెపిపన్ యట్ల  రాజీవన తఠర  
ప్ాద్పద్ుంబు లయశయీంపంగుఁ జన్్ట్ 

పరమశోభన్ మయ చకీప్ాణి కమపుడు 
గాన్్ క మెైన్ుఁ గొంప్ో వుఁ గలదె మన్కు? " 

10.2-974-తే. 
అనిన్ న్యయంతి "యౌుఁగాక"యన్్చ్ విభుని 

శిథ ల వసత ంేబు కొంగున్ుఁ బృథ్క తండు 
లముల నొకకొనిా ముడచి్చ న యయమున్ న్న్్పుఁ 
జనియె గోవింద్ ద్రశనోతనసహ  యగుచ్. 
10.2-975-వ. 
అట్లల  సన్్చ్ం ద్న్ మన్ంబున్. 
10.2-976-సీ. 
"దనవరకాన్గరంబు న  రీతిుఁ జొతఠత న్్? ; 

భాస్రాంతఃపురవాసి యెైన్ 

యపుపండరీకాక్షు న్ఖిలేశు న బభంగ;ి 

ద్రిశంపుఁ గలనొ? తదనద వరప్ాలు 
"ర కకడి విపుై ుఁడ? విం దలే వచెిద్?"; 

వని యడడ పటె్ిటర  న్పుడు వారి 

క  మెైన్ుఁ బరిదనన్ మ్చ్చి చొచెిద్ న్న్ా; 

న్ూహ ంప న్రిశూన్్యండ న న్్; 
10.2-976.1-త.ే 



 

 

న్యన్ నన భాగయ; మతని ద్యయరదరద్ృషిట 
గాక తలప్ో యుఁగా నొండు గలదె? యయతుఁ 
డేల న్న్్ా న్్పేక్షించ్? న ట్ిమయట్?" 

లన్్చ్ నన దనవరకాపుర మతుఁడు సొ చ్చి. 
10.2-977-వ. 
ఇట్లల  పరవ శించ్చ రాజమయర్ంబున్ం జనిచని కక్షాయంతరంబులు గడచ్చ చని 
ముంద్ట్. 
10.2-978-సీ. 
విశద్మెై యొపుప షో డశసహసరా ంగనన; 
కల్లతవిలయస సంగతిుఁ ద్న్రిి 

మహనీయ తపనీయ మణిమయగోపుర; 

ప్రా సాద్ సౌధ హరుుములు సూచ్చ, 

మన్ము బరహాున్ంద్మున్్ బ ంద్ుఁ గడు న్్బ్ధు; 

సంతోష్బాష్పముల  జడగిొన్ంగుఁ 
బరకట్మెై విలసిలుల  నొక వధూమణి మంద ; 
రమున్ నింతఠలు చనమరములు వీవుఁ 
10.2-978.1-త.ే 
ద్న్రు మృద్్హంసతూల్లకా తలపమంద్్ుఁ 
దనన్్ుఁ బ్ధరయయున్్ బహ  వినోద్ములుఁ ద్న్ర ి

మహ తలయవణయ మన్ుథమన్ుథ్ండు 
న్న్ుఁగుఁ జూపట్లట  పుండరకీాయతనక్షు. 
10.2-979-సీ. 
ఇందీవరశాయము, వంద తస్తనర ముుఁ; 



 

 

గరుణనలవాలు, భాస్ర కప్ో లుుఁ 
గౌస్త భాలంకారుుఁ, గామ్తమందనరు; 
స్రుచ్చరలయవణుయ, స్ర శరణుయ 
హరయక్షనిభమధ్య, న్ఖిలలోకారాధ్య; 
ఘ్న్చకహీస్త , జగత ర్శస్త , 

ఖ్గకులయధ పయయన్్ుఁ, గౌశరయపరధినన్్ుఁ; 
బన్ాగశయన్్, న్బాా తన్యన్్, 
10.2-979.1-త.ే 
మకరకుండల సద్ూభష్ఠ, మంజభాష్ఠ 
నిరుపమయకారు, ద్్గధసాగరవిహారు, 
భూరిగుణసాంద్ర్ , యద్్కులయంభోధ  చంద్ర్ , 
విష్ఠణ , రోచ్చష్ఠణ , జిష్ఠణ , సహ ష్ఠణ ుఁ, గృష్ఠణ  

10.2-71-కుచ్లేుని ఆదరంిచ్యట 

10.2-980-మ. 
కని డనయం జన్్న్ంతుఁ గృష్ఠణ ుఁడు ద్ళతకంజాక్షుుఁ డపేపద్ వి 

పుై ని న్శాీంత ద్రది్రపీడతిఠుఁ గృశ్రభూతనంగు జీరాణ ంబరున్ 

ఘ్నతృషాణ తఠరచ్చతఠత  హాసయనిలయున్ ఖ్ండయతతరయీుం గుచ ే

లుని న్లల ంతన  చూచ్చ సంభరమ విలోలుండెై ద గ ం ద్లపమున్. 
10.2-981-క. 
కర మరిి న ద్్రుగాుఁ జని 

పరిరంభణ మయచరించ్చ, బంధ్సేాహ 

స్ారణం దయడెతచ్చి, సమయ 



 

 

ద్రమున్ుఁ గూరుపండుఁ బటె్ ట ుఁ ద్న్ తలపమున్న్. 
10.2-982-తే. 
అట్లల  గూరుిండుఁ బెట్ిట  న యయమున్ుఁ గన్క 

కలశ సల్లలంబుచుేఁ గాళ ూ గడిగి భకమతుఁ 
ద్జాలంబులు ద్న్ద్్ మసతమున్ుఁ దనల్లి 

లల్లత మృగమద్ ఘ్న్సార మ్ళిత మెనై్. 
10.2-983-తే. 
మలయజము మనే్ జొబ్ధులల  న్లుఁద  యంత 

శమీము వాయంగుఁ దనళవృంతమున్ విసర ి

బంధ్రామోద్కల్లత ధూపంబు లొసుఁగ ి

మ్ంచ్ మణిదీపముల నివాళించ్చ మఱ యు. 
10.2-984-వ. 
స్రభికుస్మ మయల్లకలు సిగముడిం ద్్ఱ మ్, కరూపరమ్ళిత తనంబూలంబు 
నిడి, ధేన్్వు నొసంగి, సాద్రంబుగా సావగతం బడగిిన్ న్పుప డవివపుై ండు 
మేన్ం బులకాంకురంబు లంకురింప ననన్ంద్బాష్ప జలబ్ధంద్్ సందయహ ం 
డయెయ; న్ట్ిటయడెం బద్ులోచన్్ండు మనిాంచ్ న్ంగననమణి యగు రుకముణి 
కరకంకణ రవంబు లొలయం జామరలు వీవం ద్జాా త వాతంబున్ 
ఘ్రుసల్లలంబు నివారించ్చ్ండుఁ జూచ్చ శుదనధ ంత కాంతననివహంబులు ద్మ 
మన్ంబుల న్ద్్భతం బంద  యట్లనిరి. 
10.2-985-ఉ. 
ఏమి తపంబు సేసెనొకొ! యా ధరణీద విజోతతముండు తొల 

బామున్! యోగవిిస్ార ద్్ప్ాసయకుుఁడెై తన్రారు నీ జగ 

తనసవమి రమయధ ననథ్ నిజతలపమున్న్ వసయించ్చ యున్ావాుఁ 



 

 

డీ మహనీయమూరిత క న్యే మునిపుంగవు ల ంతవారలున్? 

10.2-986-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-987-చ. 
తన మృద్్తలపమంద్్ వనితనమణి యెనై్ రమయలలయమ ప్ొ ం 

ద్్నయ న డుఁగాుఁ ద్లంపక యద్్పరవరుం డదె్్ర ుఁగి మోద్ముం 

ద్నయకుఁగుఁ గౌుఁగిల్లంచ్చ యుచ్చతకమయీలం బరితఠష్ఠట ుఁ జ యుచ్న్ 

వినయమున్న్ భజించె; ధరణీస్రుుఁ డెంతట్ి భాగయవంతఠడయ? " 

10.2-988-వ. 
అన్్ న్యయవసరంబున్ 

10.2-989-క. 
మురసంహరుుఁడు కుచేలుని 

కరము గరంబున్ుఁ దెమల్లి కడుఁకన్ "మన్ మయ 
గురుగృహమున్ వరితంచ్చన్ 

చరితము"లని కొనిా న్్డివి చతఠరత మఱ యున్. 
10.2-990-సీ. 
"బరా హుణోతతమ! వ ద్ప్ాఠన్లబధ ద్; 

క్షత గల చనరువంశంబు వలన్ుఁ 
బరిణయంబెైన్ట్ిట  భారయ స్శ్రలవ; 

రతన్ములుఁ ద్గభవతసద్ృశ యగున ? 

తలుఁప గృహక్ష తర ధన్దనర పుతనత ే ద్్; 
లంద్్ నీ చ్చతతంబు సెంద్కుంట్ 

తోుఁచ్చ్న్ాద ; యనే్్ద్్ద  లోకసంగీహా; 



 

 

రింబు కరాుచరణంబుసయేు 
10.2-990.1-త.ే 
గతి, మన్ంబులుఁ గామమోహ తఠలు గాక 

యరిిమెై యుకతకరుంబు లయచరించ్చ 

పరకృతి సంబంధములు వాసి భవయనిష్ు  
ద్విల్లయుంద్్రు కొంద్ ఱ్తతములు భువిని. " 

10.2-991-వ. 
అని మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-992-క. 
"ఎఱయిఁగుద్్వ ? మన్ము గురు మం 

ద రమున్ వసయించ్చ యతుఁడు దలెుపుఁగ వరుస 

న ాఱయిఁగుఁగ వలసని్ యరిము 
ల ఱిిఁగి పరిజాఞ న్మహ మ ల ఱ్ుఁగుట్ ల లలన్. " 

10.2-993-వ. 
అని మఱ యు గురుపరశంస సయేం ద్లంచ్చ యట్లనియె. 

10.2-72-గురుప్రశంస్ చ్యేుట 

10.2-994-తే. 
తివిరి యజాఞ న్తిమ్ర పరదీపమగుచ్ 
న్వయయంబెైన్ బరహుంబు న్న్్భవించ్ 
భరతిసతఠత వండు సతకరునిరతఠుఁ డతఠల 

భూస్రశరషీ్ఠు ుఁ డలఘ్ుండు బుధన్్తఠండు. 
10.2-995-వ. 



 

 

అముహాతఠునివలన్ సకల వరాణ శమీంబులవారికమ న న్్ విజాఞ న్పరద్్ండ న్గు 
గురుండన ై యుండయిు గురుభజన్ంబు పరమధరుం బని యయచరించ్చతి; 

న్ద గావున్. 
10.2-996-క. 
భూస్యరులక లల  ముఖ్్యుఁడ 

న ై స్కల కులయశమీంబు లంద్్న్్ న పుడున్ 

ధీస్యజాఞ న్పరద్్ుఁ డన్ 

దేశికుుఁ డన్ నొపుపచ్ంద్్ ధృతి న ల ల డలన్. 
10.2-997-తే. 
అట్ిట  వరాణ శమీంబులయంద్్ న్రి 

కుశలు లగువారు నిఖిల ైక గురుుఁడ న ైన్ 

ననద్్ వాకయంబుచే భవారణవము పెలుచ 

దనుఁట్లద్్రు మతపదనంబుజ ధనయన్పరులు. 
10.2-998-వ. 
అద యున్్ం గాక, సకల భూతనతుకుండ న ైన్ యనే్్ ద్పో్ వరత యజఞ దనన్ 
శమ ద్మయద్్లచేత సంతసింపన్్; గురుజన్ంబులుఁ బరమభకమత 
సేవించ్వారలం బరిణమ్ంతఠ” న్ని చెపిప మఱ యు “మన్ము 
గురుమంద రమున్ న్్న్ా యెడ నొకకననుఁడు గురుపతీా నియుకుత లమెై 
యంధననరిం బడవికమం జనిన్ న్యయవసరంబున్. 
10.2-999-సీ. 
ఘ్ుమఘ్ుమయరావ సంకుల ఘోర జీమూత; 

పట్ల సంఛననాభరభాగ మగుచ్ుఁ 
జట్లల ఝంఝయనిలోతకట్ సముద్ూధ త నన; 



 

 

ననవిధ జంతఠసంతనన్ మగుచ్ుఁ 
జండ ద గ వద్ండ తఠండ నిభాఖ్ండ; 

వారిధనరాపూరణ వస్ధ యగుచ్ 
విదయయతమయనోగీఖ్దయ యత కమరణజి; 

ద వద్్యద్్ధ ుతిచఛట్ావిభవ మగుచ్ 
10.2-999.1-త.ే 
న్డరి జడిగురయిుఁగ నిన్్ుఁ డసతమ్ంప 

భూరినీరంధరనిబ్ధడనంధకార మేచ్చ 

సూచ్చకాభరద్యమెై వస్త గోచరంబు 
గాని యట్లల ండ మన్ము న్ వావన్ుఁ ద్డిస.ి 
10.2-1000-త.ే 
బయలు గొంద యుుఁ బెన్్ మ్ఱ్ఱ పలలములున్్ 
రహ త సహ తసిలంబు లేరపఱ్పరాక 

యున్ా యతతఱ  మన్ము నొండ రుల చేతఠ 
లూతుఁగాుఁ గొని న్డచ్చ్ న్్ండున్ంత. 
10.2-1001-క. 
బ్ధస్బ్ధస న పుపడు న్్డుగక 

విస్ర డి వల్లచేత వడుఁకు విడువక మన్ముం 

బస్ చెడి మయర్ముుఁ గాన్క 

మస్ల్లతి మంతట్న్్ న్ంశుమంతఠుఁడు పొ్ డచిెన్. 
10.2-1002-క. 
తెలతలెవాఱెడి వ ళం 

గలకల మని పల్లక ుఁ బకి్షగణ మెల ల డలన్ 



 

 

మ్లమ్లని ప్ొ ర ద్్ద పొ్ డువున్ 

ధళధళ మన్్ మెఱ్ుఁగు ద గివతనన్ము నిండెన్. 
10.2-1003-క. 
అప్ పడు సాందపీని మన్ 

చొప్పరయుచ్ వచ్చి వాన్సో ుఁకున్న్్ వల్లం 

దెప్పఱ లుట్ుఁ గని ఖ్ ద్ం 

బుప్పతిలం బల్లక  "న్కట్! యో! వట్లలయరా! 
10.2-1004-చ. 
కటకట్! యట్లల  మయ కొఱకుుఁగాుఁజన్్దెంచ్చ మహాట్విన్ సము 
తకటపరిపీడ నొంద తిరి; గావున్ శిష్ఠయలు! మీ ఋణంబు నీుఁ 
గుట కమద  కారణంబు సమకూర డిుఁ బో ; యట్ మీుఁద్ మీకు వి 

స్ాట ధన్బంధ్దనరబహ పుతత  ేవిభూతి జయయయురున్ాతఠల . " 

10.2-1005-క. 
కని గారవించ్చ యయయన్ 

మనలం దయడ కన్్చ్ ననతుమంద రమున్కుం 

జనయదెంచ్ట్ ల లలన్్ నీ 

మనమున్ుఁ ద్లుఁతే"యట్ంచ్ మఱ యుం బల్లక న్. 
10.2-1006-వ. 
“అన్ఘ్! మన్ మధయయన్ంబు సయేుచ్ న్నోయన్య సేాహ వాతస లయంబులం 
జ యు కృతయంబులు మఱవవు గదన!” యని యవి యలెల ం ద్లంచ్చ యయడు 
మయధవు మధ్రాలయపంబులు విని యతనిం గన్్ంగొని కుచేలుం డిట్లనియె. 
10.2-1007-క. 
"వనజోద్ర! గురుమంద ర 



 

 

మున మన్ము వసించ్ననుఁడు ముద్మున్ుఁ గావిం 

పని పన్్ ల వివయుుఁ గలవ ? 

వినయ మవి యట్లల ండనిముు విమలచరితనర ! 
10.2-1008-క. 
గురుమతిుఁ ద్లుఁపుఁగుఁ ద రజగ 

ద్్్ రుిఁ డవన్ం ద్గిన్ నీకు గురుుఁ డన్ుఁగా నొం 

డ రుిఁ డెవవ? డింతయున్్ నీ 

కరయంగ విడంబన్ంబ యగుుఁ గాదె హరీ!" 

10.2-1009-వ. 
అని సాభిప్రా యంబుగాుఁ బల్లకమన్ పలుకులు విని సమసత  భావాభిజఞ ండెైన్ 
పుండరీకాక్షుండు మంద్సిుతవద్ననరవింద్్ం డగుచ్ న్తనిం జూచ్చ 
“నీవిచిట్ికమ వచ్ిన్పుపడు ననయంద్్ల భకమతంజ సి ననకు న్్ప్ాయన్ంబుగ 
న మ్ పదనరింబు దచె్చితి? వపపదనరింబు లేశమయతరంబెైన్ుఁ బద వ లుగా 
న్ంగీకరింతఠ; న్ట్లల గాక నీచవరతన్్ండెై మద్భకమతం ద్గులని ద్్షాట తఠుండు 
హేమయచలతఠలయంబెైన్ పదనరింబు నొసంగిన్ న్ద  నన మన్ంబున్కు 
సముతంబు గాద్్; కావున్. 
10.2-1010-క. 
ద్ళమెైన్ుఁ బుష్పమెైన్న్్ 
ఫలమెనై్న్్ సల్లలమెైన్ుఁ బాయని భకమతం 

గొలచ్చన్ జన్్ లరిపంచ్చన్ 

న లమ్న్ రుచ్చరాన్ాముగన  యనే్్ భుజింతఠన్. 
10.2-1011-క. 
అని పదయుద్రుుఁ డనడిన్ 



 

 

వినయోకుత ల కాతు న్లరి విపుై ుఁడు దనుఁ ద ె

చ్చిన యడుకులు ద్గ న్రిపం 

పనయ న రక మోము వాంచ్చ పలుకక యున్ాన్. 

10.2-73-అటటకు లారగించ్యట 

10.2-1012-వ. 
అవివపుై ండు సన్్దెంచ్చన్ కారయంబు కృష్ఠణ ండు ద్న్ ద వయచ్చతతంబున్ న ఱ ంగి 
“యతండు పూరవభవంబున్ న ైశవరయకాముండెై న్న్్ా సేవింపండెైన్ 
నికుకచలేుండు నిజకాంతనముఖ్ోలయల సంబుకొఱకు నన యొద్దకుుఁ జన్్దెంచ్చన్ 
వాుఁ; డితనికమ నిందనర ద్్లకుం బడయ రాని బహ విధంబుల ైన్ సంపద వశరష్ంబు 
లీక్షణంబ యొడుఁగూరపవలయు” న్ని తలంచ్చ యతండు జీరణవసత ంేబు కొంగున్ 
ముడచి్చ తచె్చిన్ యడుకుల ముడయిుఁ గని “యద  యమే్” యని యొయయన్ 
న్ముుడయిుఁ ద్న్కరకమలంబుల విడచి్చ యయయడుకులు కొనిా పుచ్ికొని 
“యవియ సకల లోకంబులన్్, న్న్్ాన్్ బరితృపిత ం బ ంద ంపుఁ జాలు” న్ని 
యపుపడు. 
10.2-1013-క. 
మురహరుుఁడు పిడకి ుఁ డడుకులు 
గర మొపపుఁగ ననరగించ్చ కౌతూహల్లయె ై
మఱయిున్్ుఁ బ్ధడిక ుఁడు గొన్ుఁ ద్ 

తకర మపుపడు పట్ ట ుఁ గమల కరకమలములన్. 
10.2-1014-క. 
"సొ ం ప రుఁగ న్తనికమ బహ  

సంప్ద్ లంద ంప నివియ చనలున్్ నిుఁక భ 



 

 

కి్షంప్ిఁగ వలవద్్ తిరజగ 

తసంప్తకర! దేవదవే! సరావతు! హరీ! " 

10.2-1015-వ. 
అని యట్లల  వారించె; న్కుకచేలుండున్్ నన రాతిర గోవింద్్ మంద రంబున్ుఁ 
ద్న్కు హృద్యయన్ంద్కరంబు లగు వివిధ పదనరింబు లన్్భవించ్చ, మృద్్ల 
శయయయతలంబున్ నిద రంచ్చ తన్ మన్ంబున్ం ద్న్్ా సమధ క 
సవర్భోగాన్్భవుంగాుఁ ద్లంచ్చ్ మఱ్ననుఁ డరుణోద్యంబున్ మేలకని 
కాలోచ్చతకృతయంబులు దరీిి, యంద రారమణుండు ద్న్్ాుఁ గొంత ద్వవనిపి 
యయమంతిరతఠం జ యుఁ జన్్చ్ న్ంద్న్ంద్న్ సంద్రశననన్ంద్ లోలయతఠుండెై 
తన్ మన్ంబున్ నిట్లనియె. 
10.2-1016-క. 
"నన ప్ ణయ మరయ న ట్ిటద  
యయ ప్ ణయనిధ ం బరశాంతఠ న్చ్యతఠ న్ఖిల 

వాయప్కు బరహుణుయనిుఁ జి 

ద్ూర ప్కుుఁ బురుషో తతమునిుఁ బరుం గన్్ుఁగొంట్ిన్. 
10.2-1017-స.ీ 
పరికమంపుఁ గృపణసవభావుండ న ై న్ట్ిట; 
యే న డ? నిఖిలయవనీశవర ియగు 
నింద రాదవేికమ న న్యంగ నితయ ని; 

వాస్ుఁడెై యొపుప న్ వావస్దేవుుఁ 
డేడ? న్ న్ారిిమెుైఁ దయడుఁబుట్ిటన్ వాని; 

క వైడిుఁ గౌుఁగిట్ుఁ గద యుఁ జ రిి 

దెైవంబుగా న్న్్ా భావించ్చ నిజతలప; 



 

 

మున్ న్్ంచ్చ సతియిల  పూనిన్డప ి

10.2-1017.1-తే. 
చనరు నిజవధూ కరసరోజాత కల్లత 

చనమరానిలమున్ గతశమీునిుఁ జ స ి

శ్రీకుచనల్లపత  చంద్ననంచ్చతకరాబా 

తలములన్్ న్డు్  లొతెత  వతసలత మెఱసి. 
10.2-1018-వ. 
కావున్. 
10.2-1019-ఉ. 
శ్రీనిధ  యట్లల  న్న్్ాుఁ బచరించ్చ ఘ్న్ంబుగ వితత  మేమ్యు 
నీాని తెఱంగు గాన్ుఁబడె; న న్ా ద్రిద్ర్ ుఁడు సంపద్ంధ్ుఁడెై 
కానక తన్్ాుఁ జ రుఁ డని కాక శిీతనరిత హరుండు సతకృప్ాం 

భోనిధ  సరవవస్త పరిపూరుణ నిుఁగా న్న్్ుఁ జ యకుండున ? " 

10.2-1020-వ. 
అని తన్ మన్ంబున్ వితరికంచ్చ్ నిజపురంబున్కుుఁ జనిచని ముంద్ట్. 
10.2-1021-స.ీ 
భాన్్చంద్రపరభా భాసమయన్సవరణ; 
చంద్రకాంతోపల సౌధములున్్ుఁ 
గలకంఠ శుక నీలకంఠ సముతకంఠ; 

మయనిత కూజితోదనయన్ములున్్ 
ఫులలసితనంభోజ హలలక కహాల ర; 

క రైవోలలసతి కాసారములున్్ 
మణిమయ కన్క కంకణ ముఖ్యభరణ వి; 



 

 

భరా జిత దనసదనసజీన్ములుుఁ 
10.2-1021.1-తే. 
గల్లగి చెలువొంద్్ సద్న్ంబుుఁ గాంచ్చ విసు 
యమున్్ుఁ బ ంద్్చ్ "న ట్ిట  పుణనయతఠుుఁ డుండు 
నిలయ మొకొక! యపూరవమెై న గడె మహ త 

వ ైభవోన్ాత లకీ్షునివాస మగుచ్." 

10.2-1022-వ. 
అని తలపో్యుచ్న్ా యవసరంబున్. 
10.2-1023-త.ే 
ద విజ వనితలుఁ బో ల డు తెఱవ లపుడు 
డనయ న తెంచ్చ "యంద్్ విచేియుుఁ" డన్్చ్ 
విమల సంగీత న్ృతయ వాద్యములు సెలుఁగ 

గరిముఁ దయడ కని చని రంతిపురమున్కున్్. 
10.2-1024-వ. 
ఇట్లల  సన్్దేర న్తని భారయ యెైన్ సతీలలయమంబు ద్న్ మన్ంబున్ 
ననన్ంద్రసమగా యగుచ్. 
10.2-1025-స.ీ 
తన్ విభురాక ముంద్ట్ుఁ గని మన్మున్; 

హరిషంచ్చ వ ైభవం బలర మన్్జ 

కామ్నీరూపంబు గ కైొన్ా యంద రా; 
వనిత చంద్ంబున్ుఁ ద్న్రుచ్న్ా 

కలకంఠి తన్ వాలుుఁగన్్ాల క ీవల; 

ననన్ంద్బాష్పంబు లంకురింప 



 

 

న్తని ప్ాద్ంబుల కాతులో మొర కమక భా; 
వంబున్ ననల్లంగన్ంబు సేస ె

10.2-1025.1-తే. 
నన ధరాదేవుుఁ డతఠల ద వాయంబరాభ 

రణ విభూషతిల ై రతిరాజ సాయ 

కముల గతి నొపుప పరిచనరికలు భజింప 

లల్లత సౌభాగయ యగు నిజ లలన్ుఁ జూచ్చ. 
10.2-1026-క. 
ఆ న్ఘరీరతాంబున్్ుఁ 
దననయన్్ న్న్్రాగరసము ద్ళ కొతత ుఁగ ని 

తనయనంద్ము నొంద్్చ్ుఁ బెం 

పూనిన్ హరలిబధ  వ ైభవోన్ాతి మెఱయన్. 
10.2-1027-స.ీ 
కమనీయ పద్ురాగసతంభకంబులుుఁ; 
గొమరారు పట్ికంపుుఁ గుడయములున్్ 
మరకత న్వరతామయ కవాట్ంబులుుఁ; 
గీల్లత హరి నీల జాలకములు 
దీపతి చంద్రకాంతోపల వ ద్్లు; 
న్ంచ్చత వివిధ పదనరిములున్్ 
ద్గు హంసతూల్లకా తలపంబులున్్ హేమ; 

లయల్లత శయన్సిలములుుఁ ద్న్రు 
10.2-1027.1-తే. 
సమధ కోతఠత ంగ భద్రపీఠముల సిరులు 



 

 

మయనితోన్ాత చతఠరంతయయన్ములున్్ 
వలయు సద్వస్త  పరపిూరణ వాట్ికలున్్ 
గల్లగి చెలువొంద్్ మంద రం బెలమ్ుఁ జొచ్చి. 
10.2-1028-వ. 
స్ఖ్ంబున్ న్్ండు న్ట్ిటయెడం ద్న్కు మనోవికారంబులు వొడమకుండ 
వరితంచ్చ్, నిరులంబగు తన్ మన్ంబున్ నిట్లన్్; “నింతకాలం బతయంత 
ద్్రంతంబగు దనరిద్్రద్్ఃఖ్యరణవంబున్ మునింగి యున్ా ననకుం గడపట్ుఁ 
గల్లగిన్ విభవంబున్ నిపుపడు. 
10.2-1029-ఆ. 
ఎన్ాుఁ గొీ తత  ల ైన్ యట్ిట సంపద్లు నన 
కబుు ట్ లల  హరది్యయవలోక 

న్మున్ుఁ జ సి కాదె! న్ళిననక్షుసనిాధ  
కరిి న్గుచ్ న న్్ న్రుగుట్యున్్. 
10.2-1030-క. 
న్నయ నన వృతనత ంతంబున్్ 
ద్న మన్మున్ుఁ గనియు న మ్ ద్డవక న్న్్ుఁ బ  
ముని యా సంపద్ ల లలన్్ 
నొనరుఁగ నొడుఁగూరిి న్న్్ా నొడయునిుఁ జ సెన్. 
10.2-1031-వ. 
అట్ిట  పురుషో తతముండు భకమతనిష్ఠు ల ైన్ సజాన్్లు లేశమయతరంబగు పదనరింబెైన్ 
భకమత పూరవకంబుగా సమరిపంచ్చన్ న్ద  కోట్ిగుణితంబుగాుఁ గ ైకొని 
మనిాంచ్ట్కు నిద య ద్ృషాట ంతంబు గాదె! మల్లన్ దేహ ండున్్, 
జీరాణ ంబరుండు న్ని చ్చతతంబున్ హయేంబుగాుఁ బాట్ంిపక నన చేన్్న్ా యడుకు 



 

 

లయద్రంబున్ ననరగించ్చ న్న్్ాం గృతనరుి నిం జ యుట్ యతని నిర హతఠక 
ద్యయ కాదె! యట్ిట  కారుణయసాగరుండెైన్ గోవింద్్ని చరణనరవింద్ంబుల 
యంద్్ల భకమత పరతిభవంబున్ుఁ గలుగుంగాక!” యని యపుపండరీకాక్షుని 
యంద్్ల భకమత తనతవరయంబున్ం ద్గలి్ల పతీాసమేతఠండెై నిఖిల 
భోగంబులయంద్్ ననసకమతం బ రయక, రాగాద  విరహ తఠండున్్ 
నిరివకారుండున్్ న ై యఖిలకమయీలంద్్ న్న్ంతఠని యన్ంత ధనయన్ 
స్ధనరసంబున్ం జొకుకచ్ విగత బంధన్్ండెై యపవర్ ప్రా పిత  నొందె; 
మఱ యున్్. 
10.2-1032-ఆ. 
దేవదేవుుఁ డఖిల భావజఞ ుఁ డనశిీత 

వరద్్ుఁ డెైన్ హరికమ ధరణసి్రులు 
దెైవతములు గాన్ ధనరుణీద విజల 

కంట్  దెైవ మొకుఁడు గలడె భువిని? 

10.2-1033-క. 
మురహరుుఁ డిట్లల  కుచలేుని 

చరితనరుి నిుఁ జ సిన్ట్ిట  చరతిము విన్్ స 

తఠపరుష్ఠల కమహపరస్ఖ్ములు 
హరభికమతయు యశముుఁ గలుగు న్వనీననథన! 

10.2-74-శమంతకప్ంచ్కమున కరుగుట 

10.2-1034-వ. 
అనిన్ మఱ యుం బరాశరప్ౌతఠర న్ కరుా న్ప్ౌతఠర ం డిట్లనియ.ె 
10.2-1035-ఆ. 



 

 

ద్్ష్టశిక్షణంబు ద్్రితసంహరణంబు 
శిష్టరక్షణంబుుఁ జ యుఁ ద్లుఁచ్చ 

భువిని మన్్జుఁ డగుచ్ుఁ బుట్ిటన్ శ్రీ కృష్ఠణ  

విమలచరిత మెలల  విసతరింపు. 
10.2-1036-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్లనియె. 
10.2-1037-స.ీ 
ధరణీశ! బలుుఁడున్్ సరసిజోద్రుుఁడు న్; 

వోన్ాతస్ఖ్లీల న్్ండున్ంతుఁ 
జట్లలోగీకలయపంత సమయమంద్్న్్ుఁ బో ; 
ద్ృగసహయమెై సముదీదపత  మగుచ్ 
రాజిలుల  సూరోయపరాగంబు సన్్దెంచ్; 
ట్ ఱ ుఁగి భూజన్్ ల లల  వరుసుఁ గద్ల్ల 

మున్్ జమద్గిా రాముుఁడు పూని ముయేయడు; 
మయఱ్లు ఘ్న్బలోదనరుుఁ డగుచ్ 
10.2-1037.1-తే. 
నిజభుజాద్ండ మండిత నిబ్ధడ నిశిత 

చట్లల ద్ంభోళిరుచ్చరభాసవతఠకఠార 

మహ తధనరావినిరభిన్ా మన్్జప్ాల 

దేహనిరుుకత రుధ ర పరవాహములన్్. 
10.2-1038-త.ే 
ఏన్్ మడువులు గావించ ెన చట్న ని 

న్ట్ిట  ప్ావన్స్క్ష తరమగు శమంత 



 

 

పంచకంబున్ కపుడు సంభరమముతోడుఁ 
జనిరి బలకృష్ఠణ లున్్ సంతసం బెలరప. 
10.2-1039-వ. 
ఇట్లల  నిష్కరుుల ైన్ రామకృష్ఠణ లు లోక ధరాున్్ప్ాలన్ పరవరతన్్ల ై 
దనవరకాన్గర రక్షణంబున్కుం బరద్్యమా గద్ సాంబ స్చంద్ర శుక సార 
ణననిరుద్ధ  కృతవరాుద  యోధవరుల నియమ్ంచ్చ తనము న్కూీర 
వస్దవేోగీసనేనద  సకల యయద్వులుం గాంతనసమేతఠల ై సరకింద్ ననభరణ 
వసాత ి ద్్లు ధరయించ్చ, శోభననకారంబులతోడం బుష్పక విమయన్ంబులన్ం 
బ లుచ్ న్రద్ంబులన్్, మేఘ్ంబుల న్న్్కరించ్ గజంబులన్్, 
మనోవ గంబుల ైన్ తఠరగంబుల న కమక వియచిరులం బురుడించ్ పురుష్ఠలు 
ద్ముు సేవింపం జని య పుపణయ తీరింబుల న్వగాహన్ంబు ససేి 
యుపవసించ్చ, యన్ంతరంబ. 
10.2-1040-క. 
భూస్యరవరులకు న్న్్పమ 

వాసో లంకార ధనే్్ వస్ రతా ధర ి

తీర స్యమహ త వస్త వు లు 
లయల స్ంబున్ దనన్ మ్చ్చి లయల్లతఠ లగుచ్న్. 
10.2-1041-క. 
పునరవగాహన్ములు పంె 

ప్ొ నరం గావించ్చ బంధ్యుకతముగా భో 
జనకృతయంబులు దీరిి స 

ద్నయరాగము లులలసిలల  న్చోి ట్ుఁ ద్గన్. 
10.2-1042-క. 



 

 

ఘ్నశాఖ్యకీరణముల ై 
యనరశుులు ద్ూఱనీక యెసకం బసెుఁగన్ 

న్నిచ్చన్ పొ్ న్ాల నీడల 

న్నిచ్చన్ వ డుకల న్ంద్న్ంద్న్ ముఖ్్యల . 
10.2-1043-క. 
తనరిన్ పలలవ రుచ్చరా 
సనముల ననసీన్్ లగుచ్ సతఠసఖ్గోషిు ం 

బెనయపొ్ ంద్ుఁగ న్ట్ వసయిం 

చ్చనచ ుోఁ ద్తఠపణయతీరి సేవారతఠల ై. 
10.2-1044-వ. 
మున్ా చన్్దెంచ్చ యున్ా మతౌసుశ్రన్ర కోసల విద్రభ కురు సృంజయ 
కాంభోజ క కయ మద్ర కుంతనయరట్ట క రళాద  భూపతఠలున్్, మఱ యుం ద్కమకన్ 
రాజవరులున్్, హ తఠలున్్, న్ంద్ గోప్ాద  గోప్ాలురున్్, గోపికాజన్ంబులున్్, 
ధరురాజాన్్గతఠల ై వచ్చిన్ భీష్ు దయరణ ధృతరాష్ట  ిగాంధనరీ కుంతీ ప్ాండవ 
తదనద ర నివహ సంజయ విద్్ర కృప కుంతిభోజ విరాట్ భీష్ుక న్గాజి ద్్ద ి పద్ 
శ ైబయ ధృష్టక తఠ కాశిరాజ ద్మ ఘోష్ విశాలయక్ష మెథై ల యుధనమన్్య 
స్శరులున్్, సపుతత కేుండెైన్ బాహ ల కుండున్్ మొద్లుగాన్న కులు 
న్్గీసేననద  యయద్వ పరకరంబులం బూజలం ద్ృపుత లం జ సిన్ వారున్్ం 
బరముద తనతఠుల ై; రయెయడ. 
10.2-1045-క. 
ఆ ర జలు గాంచ్చరి నిజ 

ననరయీుతఠ లగుచ్ న్ంగననపరివారున్ 

ధీరున్ దనన్వకులసం 



 

 

హారున్ గోపీమనోవిహారు న్్దనరున్. 
10.2-1046-వ. 
కని య మయుధవ బలదవేులు సయేు సముచ్చత పూజావిధనన్ంబులం 
బరితృపుత ల ై, యముుకుంద్్ సానిాధయంబు గల్లగి, తదయీ 
సంపద వభవాభిరాము ల ై విలసిలుల చ్న్ా యుగీసనేనద  యద్్ వృషిణ  
పుంగవులం జూచ్చ, వారలతోడ నన రాజవరులు మయధవుండు విన్ నిట్లనిరి. 
10.2-1047-మ. 
మనశాసత ంేబులువాకుకలున్ున్ములుననుంగలయముంబ ంద ప్ా 
వనమెై యొపెపడి న  రమయవిభుని భాసవతనపద్పంక జ సే 
చనతోయంబుల న  మహాతఠుని పదనబాా తంబు ల ందేని సో ుఁ 
కమనచ  ోట్ లలన్్ ముకమత హతేఠవగు, నీ కృష్ఠణ ండె పో్ ! చూడుఁగన్. 
10.2-1048-చ. 
సనక సన్ంద్ననద  మునిసతతము లంచ్చత యోగద్ృషిటచేుఁ 
బనివడి యయతులన్ వ ద్కమ పట్ట న్గోచరమెనై్ మూరిత య 

ట్లనవరతంబు మయంస న్యననంచల గోచరుుఁ డయెయన్ట్ ట ! య ే

మన న్గు? వీరిపుణయమున్ కాద్ట్ న ట్ిటతపంబు ససేిరో? 

10.2-1049-మ. 
నిరయసవర్ము లయతుుఁ గ ైకొన్క తన నిరావణమూర తతన్ యా 
హరిిఁ జూడన్, హరితోడుఁ బలక, హరమిే న్ంట్న్, హరిం బాడుఁగా 
హరతిో న ుఁగ, సహాసననసతరణ శయయయవాస్ల ై యుండుఁగన్ 

హరి బంధ్తవసఖితవముల గలుగు భాగయం బెట్లల  సిద ధ ంచెనో? 

10.2-1050-త.ే 
అన్్చ్ యయద్వ వృషిణ  భోజాంధకులున్్ 



 

 

హరిద్యయలబధనిఖిలయరుి  లగుచ్ న్్న్ా 

మనికముఁ ద్మ చ్చతతములుఁ బలుమయఱ్ుఁ బ గడ ి

పరిణమ్ంచ్చర;ి యంత న్ ప్ాపండుమహ షి. 
10.2-1051-వ. 
అపుపడు. 
10.2-1052-క. 
తన స్తఠలకు గాంధనర ీ

తనయులు గావించ్ న్పకృతంబుల కాతున్ 

ఘ్నముగ న రయిుచ్ న్చిట్ుఁ 
గనయిఁగొన  వస్దేవు విగతకలుష్భావున్. 
10.2-1053-వ. 
అట్లల  గన్్ంగొని యతనితో నిట్లనియె. 

10.2-75-కుంతీద్వేి దయఃఖంబు 

10.2-1054-క. 
"ఓ యన్ా! ప్ాండుతన్యులు 
నీ యలుల ం డరడవులంద్్ న ఱ  మృగములతోుఁ 
బాయని యడుమలుఁ బడుఁ గరు 
ణనయతఠత ల రగుచ్ మీర లరయుఁగ వలద?ే" 

10.2-1055-వ. 
అని బహ పరకారంబుల సంతనపించ్చ్ మఱ యు నిట్లనియ.ె 
10.2-1056-క. 
"అతబలవంతపు విధ  దనుఁ 



 

 

బరతకూలంబెైన్ుఁ గలర  బంధ్వు?"లన్్చ్న్ 

ధృత గలుఁగ బాష్పజలపూ 

రితలోచన్ యగు సహో ద్రిం జూచ్చ యన న్. 
10.2-1057-స.ీ 
"తల్లల! నీ క ల సంతనపింప మన్మున్ుఁ; 
ద్లవుఁక విధ న ల సొ లసె? ద ంత 

యఖిల నియయమకుండగు నీశవరుుఁడు మయయ; 

యవనికాంతరుుఁడెైన్ యట్ిట సూతర 
ధనరుని క ైవడిుఁ ద్గలి్ల న్ట్ంిపుఁగ; 

మన్్జలు కీలుబ ములు ద్లంపుఁ; 
గావున్ విధ సుేఁతుఁ గడిచ్చ వరితంపంగ; 

దేవతలకున ైన్ుఁ దీఱ; ద్ట్లల  

10.2-1057.1-తే. 
కోీధచ్చతఠత ండు కంస్ుఁడు బాధవఱ్ప 

నిలయములు ద్పిప న  మడవులుఁ జరింప 

ఘ్న్కృప్ానిధ  యా హరి గలుగుఁబట్ిట 
కోరి మయ కమండుల  గీముఱుఁ జ రుఁ గల్లగ . " 

10.2-1058-వ. 
అని యూరడిలం బలుకు న్వసరంబున్. 

10.2-76-నంద్ఘదయలు చ్నయద్ెంచ్యట 

10.2-1059-క. 
న్ందయశోద్లు గోపక 



 

 

బృందంబులు గోపికలున్్ుఁ బ్ధరిగొని పరమయ 
న్ందంబున్ుఁ జన్్దెంచ్చర ి

మందరధరుుఁ జూచ్వ డక మన్ములుఁ బ డమన్. 
10.2-1060-వ. 
ఇట్లల  సన్్దెంచ్చన్. 
10.2-1061-క. 
అతచ్చరకాల సమయగతఠ 
న్తని నిరీకి్షంచ్చ వృషిణ  యయద్వ భోజ 

పరతతఠలు న ద్్ర ుఁగి సము 
న్ాతతో ననల్లంగన్ములు న్డపిరి వరున్న్. 
10.2-1062-క. 
వస్యదేవుుఁడు వారికమ సం 

తస్మున్ుఁ గావించె సముచ్చతకమయీ లంతన్ 

ముస్ల్లయు హరయిున్్ మొర కమకర ి

వ స్ న్ంద్యశోద్లకున్్ విన్యం బెసుఁగన్. 
10.2-1063-వ. 
అట్లల  న్మసకృతఠలుసేసి, యయల్లంగన్ంబులు గావించ్చ, న్యననరవింద్ంబుల 
ననన్ంద్బాష్పంబుల ద రుఁగ న్ఱలేని సేాహంబులు చ్చతతంబుల న్తతమ్లల  
న మ్యుం బలుకకుండి; రంత న్యయశోదనదేవి రామకృష్ఠణ ల నిజాంకపీఠంబుల 
న్్నిచ్చ యకుకన్ం గద యంద గచి్చ, చెకమకల్ల ముద్్ద గొని, శిరంబులు మూరొకని, 

చ్చబుకంబులు పుడుకుచ్ుఁ, బున్ఃపున్రాల్లంగన్ంబులు గావించ్చ, 

పరమయన్ంద్ంబున్ం బ ంద్్చ్ న్్న్ాంతుఁ బద్ంపడి. 
10.2-1064-చ. 



 

 

సిిరమతితోడ రోహ ణయిు దేవకమయుం ద్గ న్ంద్గోప స్ం 

ద్రిిఁ గని కౌుఁగలి్లంచ్చకొని తతకృతఠల లల ుఁ ద్లంచ్చ "యంతి! నీ 

వరుిఁడున్్ నీవు బంధ్జన్వతసలతన్ మున్్ చయేుసతకృతఠల  
మఱవుఁగ వచ్ిన ? తలుఁప మయ కముఁక న న్ాుఁట్ికమం ద్లోద్రీ! 
10.2-1065-క. 
జనన్ం బంద్్ట్ మొద్లుగ 

ఘ్నమోహముతోడుఁ బెంచ్ కతమున్ుఁ ద్మకున్ 

జననీ జన్కులు వీరని 

మనములుఁ ద్లపో్యలేరు మము నీ తన్యుల . 
10.2-1066-క. 
అంటటన్ పేరమన్్ వీరిం 

గంటటకమ ఱెపపడడమెైన్ గతిుఁ బెంపుఁగ మయ 
కంటెన్ న న్ రౌట్న్్ మీ 

యంటన్ వసయించ్చ యుండి రినిాద న్ంబుల . " 

10.2-1067-వ. 
అని యట్లల  పిరయయలయపంబులు పలుకుచ్ండు న్వసరంబున్ గోప్ాలస్ంద్రు 
లమందనన్ంద్ కంద్ళితహృద్య లయ హృద్యశేవరుం డెైన్ గోవింద్్ుఁడు 
చ్చరకాలసమయగతఠం డగుట్ం జ సి, యతనిం జూచ్ తలంపు లులల ంబుల 
వ ల్లలగొన్ం జ రి. 
10.2-1068-చ. 
న్ళన్ద్ళాక్షుుఁ జూచ్చ న్యన్ంబులు మోడవుఁగుఁ జాల కాతులన్ 

వలచ్చ తదయీమూరిత విభవంబు ద్లంచ్చ్ుఁ గౌుఁగలి్లంచ్చ్ం 

బులకలు మనే్ జాద్్కొన్ుఁ బ లుత లు సొ కమకరి బరహుమున్ మన్ం 



 

 

బులిఁ గని చొకుక యోగజిన్ముం బురుడింపుఁగ మయన్వ శవరా! 
10.2-1069-చ. 
ప్ొ లిఁతఠల భావ మయతుుఁ గని ఫులలసరోరుహలోచన్్ండు వా 
రలన్పు డేకతంబున్కు రముని తోకొని పో్య యంద్్ న్ 

రిులిఁ బరిరంభణంబు లొన్రించ్చ లసద్దరహాసచంద రకా 
కలత కప్ో లుుఁడెై పల్లక ుఁ గాంతల భకమతనితనంతచ్చతతలన్. 
10.2-1070-చ. 
"వనజద్ళాక్షులయర! బలవద రపు వర్ములన్ జయంపుఁగాుఁ 
జని తడవయెయ; దీనికమ భృశంబుగ మీ మద  న్ల్కుండుుఁడీ! 
యనయము దెైవ మ్ట్లల  సచరాచరజాలము నొకకవ ళుఁ గూ 

రుినయ నొకవ ళుఁ బాపున్్ మరుద్ధతతూల తృణంబులం బల న్. 
10.2-1071-స.ీ 
"తరలయక్షులయర! మద్భకమత చేతన్్లకుుఁ; 
ద్న్రు మోక్షాన్ంద్దనయకంబు 
జప తపో్  వరత దనన్ సతకరుముల ముకమత; 
కలుగంగ న రద్్ కాన్ుఁ ద్లుఁప 

విధ  శివ సన్కాద  విమలచ్చతతంబులుఁ; 
బ డమని భకమత మీ బుద్్ధ లంద్్ 
జనియంచె మీ పూరవ సంచ్చతసౌభాగయ; 
మెట్ిటదయ  యద  తఠద్ముట్ ట నింక 

10.2-1071.1-తే. 
న్ట్మట్ము గాద్్ మీకు న న్ాుఁట్ికమ న ైన్ుఁ 
గలుగన రవు నిరయసంగతముల ైన్ 



 

 

జన్ుకరుము ల్లట్మీుఁద్ మన్ునీష్ 

స్మహ తధనయన్లయర! యో! రమణులయర! 
10.2-1072-స.ీ 
అభిలభూతములకు న్న్యంబు ననద  మ; 

ధనయంతరాంతరభహ రావుపిత  న ైన్ 

ఘ్ట్పట్ాద క భూతకారయంబులకు న్్ప్ా; 
దనన్కారణముల ై తన్రున్ట్ిట 
గగనననిలయన్లకక్షోణులన్్ భూత; 

పంచకం బెైకయత వడయుుఁ గాదె 
లోకంబులంద్్ుఁ బంచీకరణవయవ; 

సిలచేత న్ట్ిట  భూతముల రీతి 

10.2-1072.1-తే. 
గగన్ముఖ్భూత తతనకరయకారణములుఁ 
ద్గిల్ల యయధనర హేతఠభూతంబ న ైన్ 

ననకుుఁ బర మన్య మొకకుఁ డెన్ాంగ లేడు 
విమలమతఠలయర! మయట్లు వ యున ల? " 

10.2-1073-త.ే 
అనిన్ుఁ దలె్లవొంద  వారు దేహాభిమయన్ 

ములు సమసతంబు విడిచ్చ "యో! న్ల్లన్ననభ! 
నిఖిలజగద్ంతరాతు! మయనిత చరితర! 
భకతజన్మంద రాంగణప్ారజిాత! 
10.2-1074-త.ే 
ఘోరసంసారసాగరోతనత రణంబు 



 

 

ధీయుతజాఞ న్యోగి హృదేధ ుయవస్త  

వగుచ్ుఁ జ లువొంద్్ నీ చరణనంబుజాత 

యుగళమున్్ మయ మన్ంబులుఁ ద్గుల నీవ . " 

10.2-1075-క. 
అని వ డిన్ుఁ గృష్ఠణ ుఁడు ముని 

వినతఠుఁడు కరుణించ్చ వలలవీజన్ములుగో 
రిన యట్ల  యచెిుఁ గరుణన 
వననిధ  సద్భకత లోకవతసలుుఁ డంతన్. 
10.2-1076-ఉ. 
ధరమతన్ూభవుం గని పద్ంబులకున్ న్తఠుఁడెై సపరయలన్ 

నిరమలభకమతమెై న్డపి "నీవున్్ుఁ ద్ముులు బంధ్కోట్ి స 

తకరమ చరతిఠర ల ై తగు స్ఖ్ంబుల నొపుపచ్న్్న్ా వార "నన 
న్రిమల్లుఁ బాండవాగీజుఁడు న్ముధ్సూద్న్్తోడ నిట్లన్్న్. 
10.2-1077-క. 
సరసిజననభ! భవతపద్ 

సరసీరుహ మయశయీంచ్ జన్్ లతిసౌఖ్య 
స్ారణం బ లుప్ారుచ్ భువిుఁ 
జరయింపర ! భకత ప్ారిజాత! మురారీ! 
10.2-1078-వ. 
అద యున్్ం గాక, 

10.2-1079-స.ీ 
స్మహ త సవపా స్ష్ఠపిత  జాగరములన్; 

మూుఁడవసిలుఁ బాసి వాుఁడి మ్గిల్ల 



 

 

వ ల్లన్్ంద్్ లో న్్ంద్్; విశవమెై యుంద్్వు; 
విశవంబు నీయంద్్ వ లుుఁగుచ్ండు; 
భవదయీ మహ మచేుఁ బాట్ిలుల  భువన్ంబు; 
లుద్యంచ్ నొక వ ళ న్్డిగి ముఁడుగు; 
సంచ్చతన ఖ్ండిత జాఞ నివ ై యొపుపచ్; 
న్విహత యోగమయయయతుుఁ ద్న్ర ి

10.2-1079.1-తే. 
ద్్రితద్ూరులు నితయముకుత లకుుఁ జ ంద్ 

న్లవియెై పెంపు దపీింతఠ వంబుజాక్ష! 
ఘ్న్కృప్ాకర! న్ఖిలవికారద్ూర! 
నీకు మొర క కద్ సరవలోక ైకననథ! 
10.2-1080-క. 
అని విన్్తించ్చన్ న్చిట్ ి

జనప్ాలక బంధ్మ్తర సకలజన్ములున్ 

విని యన్్రాగిల్లలరి న  
మునముల ననన్ంద్ జలధ మగుాలు న్గుచ్న్. 
10.2-1081-త.ే 
అట్ిట  యొపపగువ ళ న యయంబు మెఱస ి

యొకకచోట్న్్ సంతోష్యుకుత  లగుచ్ 
దనన్వాంతక సతఠలున్్ దరౌ పద యున్్ 
గూడ ితమలోన్ ముచిట్ లయడుచ్ండి. 

10.2-77-లక్షణ ద్ౌర ప్ద్ీ స్ంభాష్ణంబు 



 

 

10.2-1082-వ. 
అట్ిటయెడుఁ గృష్ణకథనవిశరష్ంబులు పరతిోష్ంబున్ న్్గ్డించ్చ్ుఁ బరసంగ 
వశంబున్ నన రుకముణదీేవి మొద్లగు శ్రీకృష్ఠణ భారయలం గన్్ంగొని ప్ాంచనల్ల 
యట్లనియె. “మ్ముుుఁ బుండరీకాక్షుండు వివాహంబయన్ తెఱంగులు 
వినిపింపుుఁడన్ వారున్్ ద్మ పరిణయంబుల తఱెంగులు మున్్ా న  నీకుం 
జ పిపన్ విధంబున్ వినిపంిచ్చ; రంద్్ సవిసతరంబుగాుఁ దెల్లయం బలుకని 
మద్రరాజకన్యకా వృతనత ంతం బా మయనిని ప్ాంచనల్లకమం జ పిపన్ విధంబు విన్్ 
మని శుకుండు పరీకి్షన్ార ంద్ర్ న్ కమట్లనియె. 
10.2-1083-స.ీ 
ప్ాంచనల్లతో మద్రపతిస్త యట్లన్్; 
సంగీతవిదనయ విశారద్్ండు 
ననరద్్చతేి వీణనసవన్కల్లత మెై; 
న్ట్ిట  గోవింద్ కథనమృతంబు 
ద్విల్ల యుేఁ గోీ ల్ల చ్చతతము ద్న్ుయతవంబు; 
నొంద  మోద ంచ్చ్ న్్ండున్ంత 

ద్్హ తృవతపలుుఁడు మద్్్ రుుఁడు దన న్ద  విని; 

సద్్ప్ాయ మొకకట్ి మద ుఁ ద్లంచ్చ 

10.2-1083.1-తే. 
చద్ల న బభంగి న ైన్ గోచరము గాక 

వారి మధయములో న్భివాయపిత  దయ ుఁచ్ 
మతసుయంతరంబు కల్లపంచ్చ మన్్జ ల ంత 

వారి క ై న్న్్ ద వవ మోవంగరాని. 
10.2-1084-త.ే 



 

 

ధన్్వుుఁ బవిచండ నిష్ఠు రాసత ంేబు న్చట్ 

సంచ్చతంబెై న్ గంధపుషాపక్షతలన్్ుఁ 
బూజగావించ్చ యునిచ్చ యే పురుష్ఠుఁ డనేి 

నిద్ధబలమున్ నీ చనప మెకుక వ ట్ిట . 
10.2-1085-క. 
ఈ స యకంబు ననరిం 

బో స్ వ సన్ మతసుయంతరమున్ ధరుఁ గూలన్ 

వ స్న్ శౌరయధ్రీణుుఁడు 
నన స్యత వరయించ్ న్ని జన్ంబులు విన్ుఁగన్. 
10.2-1086-క. 
చనటటంచ్చన్ న్వావరతకుుఁ 
బాటటంచ్చన్ సంభరమముల బాణనసన్ మౌ 
రీవ టంకార మహారవ 

ప్ాటటతశాతరవులు బాహ బల సంపన్్ాల . 
10.2-1087-క. 
స్ందరతన్్లు ద్ద్్తసవ 

సందరశన్ కుతఠకు లమ్త సెైన్్యలు భూభృ 
న్ాందన్్ లేతెంచ్చరి జన్ 

న్ంద్ తయశు లగుచ్ మద్రన్గరంబున్కున్. 
10.2-1088-క. 
చనయదెంచ్చన్ వారికమ మ 

జానకుుఁడు వివిధనరిన్ములు సముతిుఁ గావిం 

చ్చన నన బాహ బలయఢుయలు 



 

 

ధనయవుం జ రంగ న్రిగి ధెైరయసూారితన్. 
10.2-1089-వ. 
ఇట్లల  డగ్ఱ  యద్ధన్్వుం గన్్ంగొని. 
10.2-1090-ఉ. 
కొందఱ్ పూన్లేక చన్ుఁ గొంద్ఱ్ పూని కద్లపలేక ప్ో ుఁ, 
గొంద ఱ కమంత యెతత  నొక కొంద్ఱ్ మోపిడలేక ద్కకుఁగాుఁ, 
గొంద ఱ కమంత యెకమకడుచ్ుఁ గోరి న్ృప్ాలకు ల్లట్లల  సిగు్ న్్ం 

జ ంద్  తలంగి పో్ వుచ్న్్ సీ యట్క ుఁగుట్ నీతి తపపన్న్. 
10.2-1091-వ. 
అట్ిటయెడ. 
10.2-1092-క. 
భీముిఁడు రాధయేుుఁడు న్్ 
దనద మగతిన ాకుక దయర ుఁచ్చ తగ న్మీున్ం 

బరమఱక ద రుగుచ్ంట్యుుఁ 
దనమేమ్యు న ఱ్ుఁగలేక తలుఁగిన్ పది్పన్. 
10.2-1093-క. 
అమర ంద్ర తన్యుుఁ డము 
తసుము న య న్్ప్ాయ మెఱ ుఁగి తగ న సయిు మీ 

న్ము ద్ర్ ంపలేక సిగు్ న్ 

విముఖ్్ండెై చనియె న్ంత వికలుం డగుచ్న్. 
10.2-1094-వ. 
ఇట్లల  సకల రాజకుమయరులుం ద్మతమ పరయతాంబులు విఫలంబుల ైన్ 
ముఖ్యరవింద్ంబులు ముకుళించ్చ దెైన్యంబున్ విన్ాన ై చూచ్చ్న్ా యెడ. 



 

 

10.2-1095-చ. 
సరసిజపతత లేోచన్్ుఁడు చనపము సజయము సేసి యులలస 

చఛర మరిుఁబో సి కారుుకవిశారద్్ుఁడెై యలవోక వోల  ఖ్  
చరమగు మీన్ముం ద్్నిమె సతవరతన్ స్ర సది్ధ  సాధయ ఖ్  
చర జయశబద మొపపుఁ బలెుచం గురసిెం ద విుఁ బుష్పవరషముల . 
10.2-1096-వ. 
అయయవసరంబున్ న న్్ం బరితఠషాట ంతరంగన ై పరమయన్ంద్వికచ వద్ననరవింద్ 
న్గుచ్,నింద ంద ర సనిాభంబులగు చ్చకురబృంద్ంబులు విలసద్ల్లక 
ఫలకంబున్ం ద్ళ కులొలుకు ఘ్రుజల కణంబులం గరంగు మృగమద్ 
తిలకంపు ట్సలున్ మసలుకొనిన్ం గరకమసలయంబున్ నోసరించ్చ్ 
మ్సమ్స మన్్ మెఱ్ంగుగములు గిఱ కొన్ న ఱ గౌన్్ వడవడ వడంక 
న్పుపడు మంద్గమన్ంబున్. 
10.2-1097-చ. 
లలతపదనబా న్ూపురకలధవనితో ద్రహాస చంద రకా 
కలత కప్ో లప్ాల్లకలుఁ గపుప స్వరణవిన్ూతా రతాకుం 

డల రుచ్లొపపుఁ గంకణఝణంకృతఠ ల్లంపెసలయర రంగ భూ 

తలమున్ క గుదెంచ్చ ముఖ్తనమరసం బపు డెతిత  చూచ్చ్న్. 
10.2-1098-చ. 
న్రపతఠలం గన్్ంగొని మన్ంబున్ వారిుఁ ద్ృణీకరించ్చ మ 

తకరజలజాత ద వయమణి కాంచన్మయల్లక న్ముురారి కం 

ధరమున్ లీలమెై నిడి పద్ంపడి న్వయ మధూకదనమ మయ 
హరికబరిం ద్గిల్లితి న్యంబున్ుఁ గన్్ాల లజా దేఱుఁగన్. 
10.2-1099-వ. 



 

 

అపుపడు. 
10.2-1100-చ. 
కొలిఁద కమ మీఱుఁగా డమరు గోముఖ్ డిండిమ మడుడ  శంఖ్ కా 
హళ మురళీ మృద్ంగ పణ వాన్క ద్్ంద్్భి ఢకక కాంసయ మ 

రదళ మురజారజాద  వివిధధవన్్ లేపున్ భూన్భోంతరం 

బులిఁ జ లుఁగ న్ న్ట్నీ్ట్న్ముల  ద్న్రార  మనోహరాకృతిన్. 
10.2-1101-వ. 
అంత. 
10.2-1102-చ. 
అమరగణంబుుఁ దయల్ల యురగారి స్ధనకలశంబుుఁ గొన్ా చం 

ద్మున్ సమసతశతఠర వస్ధనవర కోట్ుిఁ ద్ృణీకరించ్చ య 

కకమల విలోచన్్ండు న్న్్ుఁ గౌుఁగిట్ నొపుపుఁగ జ రిి  సింహచం 

కీమణ మెలరపుఁ గొంచ్ుఁ జన ుఁ గాంచన్చనరు రథంబుమీుఁద కమన్. 
10.2-1103-వ. 
అట్లల  రథనరోహణంబు ససేిన్. 
10.2-1104-చ. 
తఠరగచతఠష్కమున్ విమతద్్రదమశూరతుఁ బూనిి దనరుకుం 

డరద్ము రొపప శతఠర నికరాంధతమః పట్లపరచండ భా 
సకరరుచ్చ నొపుపన్ట్ిట  నిజకారుుక యుకతగుణపరఘోష్ సం 

భరిత ద గంతరుం డగుచ్ుఁ బద్ుద్ళాక్షుడు వోవుచ్ండుఁగన్! 

10.2-78-స్కలర జుల శిక్ ంచ్యట 



 

 

10.2-1105-వ. 
అట్ిటయెడ సకలరాజ లోకంబున్్ గృష్ఠణ ని విభవంబున్కుం జూప్ో పక 
యసంఖ్యంబులగు మూుఁకలు గట్ిట  యముహాతఠుని మయహాతుుంబు దలె్లయక 
ద్రాపంధ్ల ై కడంగ ి

10.2-1106-ఉ. 
భావభవపరసూన్ శరబాధ త మయన్స్ల ై సమసత  ధన 
తీరవరన్ంద్న్్ల  బలుపుుఁ దెంపున్్ుఁ బెంపున్్ సొ ంపు న రపడన్ 

దేవకమరీట్రతా రుచ్చదీపతి ప్ాద్సరోజుఁడెైన్ రా 
జీవద్ళాక్షుుఁ దనుఁకమరి విశృంఖ్ల వృతిత  న్తిపరయతఠాల ై. 
10.2-1107-వ. 
అంత. 
10.2-1108-చ. 
సరసిజలోచన్్ండు నిజశార్గ ఙ్్శరాసన్ముకత హమే పుం 

ఖ్రుచ్చరశాతసాయక నికాయములన్ రిపుకోట్ి న స ిసిం 

ధ్రరిపు వికమీపరకట్ దయరులుుఁడెై విలసలి్లల యొతెత  ద్్ 
సతర చల్లతనన్యసెైన్యమున్్ సజాన్మయన్యముుఁ బాంచజన్యమున్. 
10.2-1109-ఉ. 
ఆ తఱ  భూరిబాహ బలుల ైన్ విరోధ  న్ర శవరుల  మృగ 

వరా తము లొకకపెట్ట మృగరాజకమశోరముపెై న ద రిి న్ 

ట్ాల తరరుల ై చతఠరివధ సమగీ బలంబులతోడుఁ గూడి ని 

రూధ త కళంకుుఁడెైన్ న్వతోయజన తఠర నిుఁ జట్లట  ముట్ిటన్న్. 
10.2-1110-చ. 
అలగి మురాంతకుండు కుల్లశాభశరంబుల న్ూతారతాకుం 



 

 

డలములతో శిరంబులు, రణన్ుణని్ూపురరాజితోుఁ బద్ం 

బులుిఁ, గట్కాంగుళీయక విభూష్ణచనప శరాల్లతోడుఁ జ  
తఠలు, నిలుఁగూలుఁగా విజయదయహల్లయెై తఠన్్మయడె వ ండయిున్ 

10.2-1111-క. 
హతశరష్ఠలు సొ కాకకుల 

గతిఁ ద్ూల నిశాతపవన్కాండముల సము 
ద్ధత న సి తోల్ల విజయో 

న్ాతరిఁడెై నిజన్గరి క గ  న్గధరుుఁ డంతన్. 
10.2-1112-వ. 
అట్లల  మహ త మంగళాలంకృతంబున్్, న్తిమనోహర విభవాభిరామంబు న్గు 
దనవరకాన్గరంబున్ కరుగుదెంచ్చన్ మజాన్కుండున్్ బ్ధరయంబున్ుఁ దయడన్ 
చన్్దెంచ్చ. 
10.2-1113-చ. 
రణిత విన్ూతా రతా రుచ్చరస్ాట్ న్ూపుర హార కరణభూ 

ష్ణ కట్కాంగుళీయక లసతపరిధనన్ కమరటీ్ తలప వా 
రణ రథ వాజి హేతినికరంబులన్్ం బరిచనరికాతతిం 

బరణుతగుణోతతరుం డయన్ పద్ుద్ళాక్షున్ కమచెి న మ్ుతోన్. 
10.2-1114-వ. 
ఇట్లల  మహనీయతేజోనిధ యెైన్ మయధవు ద్యయపరిలబధనిఖిల వస్త విసాత రుం 
డయుయన్్, నిజాధ కారశుద ధకొఱకు మరలుఁ గననయరతాంబున్్, 
విన్ూతారతావరా తంబున్్ సమరిపంచె; న్ని భూస్ర విసరంబులు విన్్తింప 
మయ తండిరయెనై్ బృహతేసన్్ండు న్న్్ాన్్ సమసత  వస్త వులన్్ గృష్ఠణ న్కు 
సమరిపంచ్చ, కీమంబున్ సకల యయద్వులన్్ం బూజించ్చ మరల్ల 



 

 

నిజపురంబున్కుం జనియ”ె న్ని చెపిపన్ుఁ గుంతియు గాంధనరయిుుఁ గృష్ణయు, 
న్ఖిల న్ృప్ాలకాంతనజన్ంబులున్్, గోపికలుం ద్మతమ మన్ంబుల 
సరవభూతనంతరాయమ్యు, లీలయమయన్్ష్ విగీహ ండున్్ న ైన్ పుండరీకాక్ష 
చరణనరవింద్ సురణనన్ంద్ పరవశల ై కృష్ఠణ ం బరశంసించ్చ; రంత. 

10.2-79-వస్యద్ేవ ని గాతరవ  

10.2-1115-చ. 
బలవద్రాతిమరదన్్లుఁ బాండురనీలనిభపరభాంగులం 

గలత నిజాన్ననంబుజ వికాస జితనంచ్చత పూరణచంద్ర మం 

డలులుఁ బర శులన్ న్రవిడంబన్్లం గరుణనపయోధ్లన్ 

విలసద్లంకరిష్ఠణ ల న్వీన్సహ ష్ఠణ ల రామకృష్ఠణ లన్. 
10.2-1116-వ. 
సంద్రిశంచ్ తలంపుల న్ంద్ఱ్ుఁ ద్మ హృద్యయరవింద్ంబులుఁ బరరమంబు 
సంద్డిగొన్ న్పుపడు. 
10.2-1117-ఉ. 
ధీరమతిన్ ద వతతిరతక దవేల సాతయవతయే కణువలున్ 

ననరద్ గౌతమచయవన్ ననకుజ గార్ు వసషి్ు  గాలవాం 

గీరస కశయ ప్ాసతి స్కీరిత మృకండుజ కుంభసంభవాం 

గీరులు యయజఞవలకు మృగ శృంగ ముఖ్యఖిల తనపసో తతముల . 
10.2-1118-వ. 
చన్్దెంచ్చన్ం గృష్ఠణ ండు వారలకుుఁ బరతఠయతని న్ంబు సేసి వంద్న్ంబు లయచరంిచ్చ 
వివిధనరిన్లు గావించ్చ యట్లనియె. 
10.2-1119-స.ీ 



 

 

సన్్ునీశవరులయర! జన్ుభాకుకలమెనై్; 

మయకు నిచోి ట్ సముతిని దేవ 

నికరద్్షా ర్పులు నిరుపమయోగీంద్ర్ ; 
ల ైన్ మీ ద్రశన్ం బబుెుఁ గాదె 
ధృతి మంద్భాగుయ ల్లంద రయపరతంతఠర లు; 
న ైన్ మూఢనతఠుల కన్ఘ్ులయర! 
భవదయీ ద్రశన్ సపరశన్ చ్చంతన్; 

ప్ాదనరిన్లు ద్్రలభంబు లయుయ 
10.2-1119.1-తే. 
న ుఁడు మయకమట్ స్లభమెై న గడెుఁ గాదె! 
జగతిపెైుఁ దీరిభూతఠలు సాధ్మతఠలు 
మ్ముు ద్రిశంచ్ట్యు చనలు న మ్ుతోడ 

వ ఱ తీరింబు లవనిపెై వ ద్క న ల? 

10.2-1120-వ. 
అద యున్్ం గాక, యుద్కమయంబుల ైన్ తీరింబులున్్ మృచ్చఛలయమయంబు 
ల ైన్ దవేగణంబులున్్, దీరిదేవతనరూపంబులు గాకుండుట్ లే; ద్యన్న్వి 
చ్చరకాల సేవననరిన్లంగాని ప్ావన్ంబు సయేవు; సతఠపరుష్ఠలు 
ద్రశన్మయతరంబున్ం బావన్ంబు సయేుద్్ రని వ ండియు. 
10.2-1121-స.ీ 
ఆద తయ చందనర గిా మేద నీ తనరాంబు; 
మయరుతనకాశ వాఙ్ున్ము లోల్లుఁ 
బరికమంపుఁ ద్తతద్్ప్ాసన్ంబులుఁ బవి; 

తరములుసయేుఁగ సమరిములు గావు; 



 

 

సకలయరిగోచరజాఞ న్ంబు గల మహా; 

తుకులు దనరు ముహూరతమయతర సవేుఁ 
జ సి ప్ావన్ములు సయేుద్్; రద యు న్; 

ట్లల ండె ధనతఠతరయ యుకతమెైన్ 

10.2-1121.1-తే. 
కాయమం దనతుబుద ధయుుఁ గామ్నీ కు 
మయరులంద్్ సవకయీయభిమయన్ములున్్ుఁ 
ద విరి జలమున్ుఁ దీరిబుద ధయున్్ుఁ జ యు 
న్ట్ిట  మూఢుండు పశుమయరు్ ుఁ డన్ుఁగుఁ బరుఁగు. 
10.2-1122-వ. 
అని యవివధంబున్ం గృష్ఠణ ం డనడిన్ సాభిప్రా యంబు లగు వాకయంబులు విని; 

య ముునీంద్ర్ లు విభరా ంతహృద్యుల ై యూరకుండి, ముహూరతమయతరంబున్ 
క ముహాతఠు న్న్్గీహంబు వడసి, మంద్సుితముఖ్్ల ై, య 
పుపండురీకాక్షున్ కమ ట్లనిరి “దేవా! న మున్్ం ద్తతవవిద్్తతము లయన్ 
బరహురుదనర ద్్లున్్, భవదీయ మయయయవిమోహ తఠలమెై యుంద్్ము; 
నిగూఢం బయన్ నీ యచఛ చేత మముు న్న్్గీహ ంచ్చతివి; భవదయీ 
చరితరంబులు విచ్చతరంబు; ల్ల మేుద ని యొకకట్ి యయుయన్్ బహ రూపంబులుఁ 
గాన్ంబడు విధంబున్ నీవున్్ మొద్లుఁ గారణరూపంబున్ న కం బయుయన్్ 
న్న క రూపంబులు గ ైకొని, జగద్్తపతిత  సిితి లయంబులకు హతేఠభూతంబునన 
న్ద్్భత కరుంబులం ద్గలి్ల, లీలయవతనరంబులు గ ైకొని, ద్్ష్టజన్ నిగీహంబున్్, 
శిష్టజన్ రక్షణంబున్్ గావించ్ చ్ంద్్; వద యున్్ంగాక వరాణ శమీధరుంబు 
లంగీకరించ్చ, పురుష్రూపంబున్ వ ద్మయర్ంబు విద తంబు ససేిన్ బరహురూపవిి; 

తపసాసవధనయయ నియమంబులచతే నీ హృద్యంబు పరశిుద్ధంబు; గావున్ 



 

 

బరహుసవరూపంబుల ైన్ వ ద్ంబు లంద్్ వయకాత వయకత సవరూపంబు లేరపడుఁగా 
న్్ంద్్వు; కావున్ బరా హుణకులంబు న లల  బరహుకులయగీణవి ై రకి్షంచ్చన్ 
మహాన్్భావుండవు; మయయయ జవనికాంతరతిఠండవ ైన్ నిన్్ాన్్ నీ 
భూప్ాలవర్ంబున్్, న మున్్ ద్రిశంపం గంట్ిమ్; మయ జన్ు విదనయ తప్ో  
మహ మలు సఫలంబు లయెయ; నీకు న్మసకరించదె్” మని బహ విధంబులుఁ 
గృష్ఠణ  న్భిన్ంద ంచ్చ, య ముురాంతకుుఁ జ త ననమంతరణంబులు వడసి 
తమతమ నివాసంబులకుం బో వంద్లంచ్ న్వసరంబున్. 
10.2-1123-స.ీ 
అ ముునీశవరులకు ననన్కద్్ంద్్భి; 

యతిభకమత వంద్న్ం బాచరంిచ్చ 

తనపసో తతములయర! ధరుతతత వజఞ లు; 
మనిాంచ్చ విన్్ుఁడు నన విన్ాపంబు 
సతకరు వితతిచే సంచ్చతకరు చ; 

యంబు వాపడెు న్్ప్ాయంబు ననకు 
ఘ్న్ ద్యయమతిుఁ జ పుపుఁ డనిన్ న్ ముునివరుల ; 
భూవరుల  విన్ వస్దేవుుఁ జూచ్చ 

10.2-1123.1-తే. 
యెలమ్ుఁ బల్లకమరి నిఖిల యజ ఞశుుఁ డెైన్ 

కమలలోచన్్ుఁ గూరిి యయగములు సయేు; 
కరుమున్ుఁ బాయు న ట్ిట  ద్్ష్కరు మెైన్; 

నిద యె ధరుంబు గాుఁగ నీ మద ుఁ ద్లంపు. 
10.2-1124-వ. 
అద యున్్ం గాక. 



 

 

10.2-1125-క. 
దేవరిష పితృ ఋణంబులు 
భూవర! మఖ్ వ ద్ప్ాఠ పుతఠర లచతేన్ 

వావిరి నీుఁగని పురుష్ఠుఁడు 
ప్ో వ  న్ధయలోకమున్కుుఁ బుణయచ్యతఠుఁడెై. 
10.2-1126-వ. 
అట్లగుట్ం జ సి నీవున్్. 
10.2-1127-క. 
వరతన్యయధయయన్ంబులుఁ 
ద్రయించ్చతి ఋణయుగంబుుఁ; ద్డయక ధరణ ీ

వర! దవే ఋణము సవనన 
చరణుుఁడవ ై యాుఁగు ట్లపుప సముతితోడన్ 

10.2-1128-క. 
అనవుడు న్ వవస్దవేుుఁడు 
మునివరులకు న్నియె విన్యమున్ మీరలు స ె

పిపన యట్లల  మఖ్ము ససేెద్ 

ద నకరనిభులయర! మీరు దీరపుఁగవలయున్! 
10.2-1129-వ. 
అని యభయరిించ్చ య ముునీంద్ర్ ల యయజకులంగా వరించ్చ, య 
పుపణయతీరోి ప్ాంతంబున్ మహేందనర మ్తవ ైభవంబున్, న్షాట ద్శ భారాయసమేతఠండెై 
దీక్షుఁ గ ైకొని, యముహాధవరంబు వ దయపద ష్ట విధ ం బరిసమయపిత ంచ్చ, 

ఋతివఙ్ిాకాయంబుల బహ ద్కి్షణలం ద్నిపి, భారాయసమేతఠండెై 
యవభృథసాాన్ం బాచరంిచ్చ, వివిధ రతామణి మయభూష్ణ విచ్చతనర ంబర 



 

 

స్రభి స్మయన్్లేపన్ంబులు ధరించ్చ, నిఖిల భూదేవ ముని బంధ్ 
రాజలోకంబుల న్్చ్చత సతనకరంబులుఁ బీరతఠలం గావించ్చన్ వారున్్ 
గృషాణ న్్మతి ననతునివాసంబులకుం జని; రంద్్. 
10.2-1130-ఉ. 
ఆ తఱ  న్్గీసేన్ వస్ధనధ ప పంకజననభ ముషిటకా 
రాతరలు ద్ముు న్రిి మధ్రపిరయభాష్ల నిలవ వ ుఁడిన్ం 

గౌతరక మయతు నివవట్ిలుఁగా వసయించ్చరి గోపగోపకిా 
వరా తముతోడ న్చిట్ ధరావర! న్ంద్యశోద్ ల్లముులన్. 
10.2-1131-క. 
హరని్యముల హరి పిరయముల 

హరమిధ్రాలయపములన్్ హరికథల మనో 
హరలీలుఁ ద్గిల్ల న్ంద్్ుఁడు 
నిరుపమగతి న్చట్ మూుఁడు న ల లుండె న్ృప్ా! 
10.2-1132-చ. 
జలరుహలోచననద  యద్్సతతము లంద్ఱ్ న్నిాభంగులం 

గలత విభూష్ణనంబర నికాయము ల్లచ్చి బహూకరించ్చ వీ 

డ కలపిన్ న్ంద్ముఖ్్యలు ముకుంద్పదనబా మరంద్ప్ాన్ స 

లలలత నిజాతు ష్ట్పద్ములన్ మరల్లంచ్చ్ న ట్టక లకున్. 
10.2-1133-వ. 
చనిచని. 
10.2-1134-ఆ. 
మరల్ల మరల్ల కృష్ణ ! మయధవ! గోవింద్! 
పద్ుననభ! భకత ప్ారిజాత! 



 

 

దేవదేవ! యన్్చ్ుఁ ద విరి చూచ్చ్ మధ్ 
రాభిముఖ్్లు న్గుచ్ న్రిగి రంత. 
10.2-1135-క. 
కీమమున్ న్చిట్ుఁ బరా వృ 
ట్సమయం బగుట్యున్్ బంధ్జన్ యయద్వ వ 

ర్ము లోల్లుఁ గొలువ స్రగణ 

న్మితఠలు బలకృష్ఠణ  లయతున్గరంబున్కున్. 
10.2-1136-వ. 
వచ్చి స్ఖ్ంబుండు న్ంత. 

10.2-80-మృతరల నై స్హో దరులిఁ ద్ెచ్యిట 

10.2-1137-స.ీ 
అవనీశ! యొకకననుఁ డనన్కద్్ంద్్ఖి; 

భారయ పదనుక్షుండు బలుుఁడుుఁ ద ల్లల 
శరధ లోుఁ జొచ్చిన్ గురుతన్ూభవునిని; 

మరలంగుఁ దచె్చిన్ మహ మ ల లల  
జన్ములు ద్మలోన్ సన్్ాతఠల  సయేంగ; 

విని తన్ స్తఠలు ద్్రవృతఠత ుఁడెైన్ 

కంస్చే నిహతఠల ై కాలునిపురి న్్న్ా; 

వారి న్ంద్ఱుఁ జూడుఁ గోర ికృష్ణ  
10.2-1137.1-తే. 
బలులకడ క గి కన్్ాల బాష్పకణము 
లొలుక నో రామ! రామ! నితోయన్ాతనతు! 



 

 

పరమప్ావన్మూరిత! యో మురవిభరద ! 
యంద రాననథ! యోగీశవర శ! కృష్ణ ! 
10.2-1138-క. 
ముర కంస చెైద్య ప్ౌండరక 

న్రక జరాతన్య యవన్ న్రననయకులన్ 

ద్్రితనతఠులుఁ బ రిగొని భూ 

భర ముడిపని్ యట్ిట  మటే్ిబలులు ద్లంపన్. 
10.2-1139-ఆ. 
జన్న్ వృద ధ  విలయ సంగతి నిఖిలంబుుఁ 
బ ంద్ుఁ జ యు పరమపురుష్ఠలయర! 
మీకు లీల లౌట్ మీ రని న్మ్ున్ 

దనన్ న న్్ విన్్ుఁ డుదనరులయర! 
10.2-1140-వ. 
అని యన క విధంబుల విన్్తించ్చ్ నిట్లనియె; “మీరలు 
మహాన్్భావులరు; మీరు తొల్లల యన కకాలంబు సనిన్కమీంద్ట్ మృతఠండెై, 
ద్ండధరుమంద రంబున్ న్్న్ా గురుకుమయరుని మీ మహాపరభావంబులు 
లోకంబులుఁ బరిపూరణంబుల ై పరకాశింప; న్కాకలుని చెంతన్్ండి మగుడందెచ్చి 
గురుద్కి్షణగా నొసంగితి; రివివధంబున్ం గంస్నిచతే హతఠల ైన్ 
మతఠపతఠత ి లన్ంద్ఱ మరలం దెచ్చి నన మన్ంబున్ న్్న్ా ద్్ఃఖ్ంబు 
నివారింపవలయు” న్ని దేవకీదేవి ప్రా రిించ్చన్ం ద్మతల్లల యయడిన్ 
మృద్్మధ్రవాకయంబు లతనయద్రంబున్ ననద్రించ్చ, యపుపడు బలకృష్ఠణ లు 
ద్మ యోగమయయయ మహతతవంబున్ స్తలంబున్కుం జని; రట్ిట  యడె. 
10.2-1141-మ. 



 

 

కనియెన్ దనన్వుుఁ డింద్రసేన్్ుఁడు ద్ళతకంజాక్షులన్ ద్క్షులన్ 

ఘ్నసారాంబుద్వరుణ లన్ నిఖిలలోక కైపరభాపూరుణ లం 

ద్నరారన్ హలచకపీ్ాణులన్్ భకతతనర ణులన్ నితయశో 
భనవరిధష్ఠణ ల రామకృష్ఠణ ల జయభరా జిష్ఠణ లన్ జిష్ఠణ లన్. 
10.2-1142-చ. 
కని హ తకోట్తిో న ద్్రుగాుఁ జన్్దెంచ్చ మనోన్్రాగ సం 

జనిత కుతూహలుం డగుచ్ుఁ జాుఁగిల్ల మొర కమక సమగీ కాంచనన 
సనముల న్్ంచ్చ తచిరణసారససచేన్ సరవలోక ప్ా 
వన సల్లలంబు లౌద్ల ధర్ వంబుగుఁ దనల్లి స్భకమత యుకుత ుఁ డెై. 
10.2-1143-స.ీ 
స్రభి కాలయగరు హరచింద్ న ై లయద ; 
ధూపంబు లయ విశవరూపకులకుుఁ 
గాంచన్ప్ాతర సంగతరతా కరూపర; 

దీపంబు లయ జగదీదపకులకుుఁ 
బాయసాపూప్ాన్ా పకవఫలయద  న ై; 
వ ద్యంబు లయ వ ద్వ ద్్యలకున్్ుఁ 
ద్న్రు విన్ూతారతాపరభాభాసి తన; 
భరణంబు లయ దెైతయహరణులకున్్ 
10.2-1143.1-తే. 
మ్లమ్లని మంచ్తోుఁ బ లుపలరు బహ  వి 

ధనంబరంబులు నీలపీతనంబరులకు 
సలల్లత కుస్మమయల్లకా మలయజాన్్ 
లేపన్ంబులు భూరినిర లపులకున్్. 



 

 

10.2-1144-వ. 
సమరిపంచ్చ యపుపండరకీాక్షుని చరణనరవింద్ంబు లొతఠత చ్ నన 
న్ంద్బాష్పపూరంబు తోరంబుగా రోమయంచ కంచ్కమత శరీరుండగుచ్ం ద్న్ 
గరకమలంబులు ఫాలభాగంబున్ం గద యంచ్చ యట్లని స్త తియంచె. 
10.2-1145-ఉ. 
ధీయుతఠుఁడెై “న్మో భగవతే హరయే పరమయతున  ముకుం 

దనయ సమసతభకతవరదనయ న్మః పురుషో తతమయయ కృ 
షాణ య మునీంద్రవంద్యచరణనయ స్రారిహరాయ సాంఖ్యయో 

గాయ వినీల భాసవద్లకాయ రథనంగధరాయ వ ధసే. 
10.2-1146-వ. 
అని యభిన్ంద ంచ్చ యట్లనియె. 
10.2-1147-ఉ. 
రాజస తనమసాతఠులకు రాద్్గదన నిన్్ుఁగాన్ న్వయపం 

క జద్ళాయతనక్ష! మునిగ య! పవితరచరితర! విస్ార 

దనర జకళాధరాజ స్రరాజ ముఖ్యమర మౌళిరతా వి 

భరా జితప్ాద్పీఠ! భవబంధవిమోచన్! పద్ులోచనన! 
10.2-1148-మ. 
మద్  న్ూహ ంపుఁగ యోగవిరుయలు భవననుయయ లతనబద్్ధ ల ై 
యదమ్తిమున్లేరు తనమస్లమెై యేప్ారు మయబో ుఁట్ి ద్్ 
రుదయ లేరతీి న ఱ్ంగుఁ జాలుద్్రు సమయగాధ ున్ధయీుకమత? నీ 

పదముల  సేర డి తరో వుఁ జూపి భవకూపంబుం ద్రంిపింపవ ! 
10.2-1149-ఉ. 
వ ైరముచేతుఁ జ ద న్ృపవర్ముుఁ, గామముచేత గోపకిల , 



 

 

మీఱని్భకమత ననశిీతఠలు మ్ముు న్హరిాశమున్ మన్ంబులం 

దనరిఁగనీక రూపగుణతతపరుల ై మ్ముుఁ బ ంద్్ క వైడిన్ 

భూరివివ క సతత వగుణముల  గల దేవత లంద్ న రుత ర ! 
10.2-1150-క. 
కాన భవతపద్పద్ు 
ధనయనంబున్ుఁ గాని శాసత తేతత వంబులచేుఁ 
గానరు శీుతిసంవ ద్యం 

బెైన భవతపద్ముుఁ జిన్ుయయకార! హరీ! 
10.2-1151-వ. 
దేవా! యే న్రుండెైన్ న మ్ శదీనధ గరిష్ు చ్చతఠత ండెై మ్ముు సేవించ్ న్ట్ిట  
మహాతఠుండు విధ చోద తంబయన్ పరమయణంబువలన్ విముకుత ండెై వరితంచ్; 
న్ట్లల గావున్ యోగీశవరుండవ ైన్ నీ వీశితవుయల మెైన్ మముు నిషాపపులం 
జ యు” మని న్్తించ్చ మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-1152-మతత . 
“కంటటగంట్ి భవాబ్ధధ  దనుఁట్ుఁగుఁ గంట్ి ముకమతనిధనన్ముం 

గంటట నీ కరుణనవలోకముుఁ గంట్ి బాపము వీడ ము 
కకంటట తనమరచూల్లయుం బ డుఁ గాన్న్ట్ిట  మహాతు! నన 
యంటటకమం జన్్దెంచ్చ తీశవర! యుేఁ గృతనరితుఁ బ ంద తిన్. 
10.2-1153-వ. 
దేవా! యనే్్ భవదనద స్ండ! న ద  పంచ్చన్ం జ యుద్్; నిచిట్ికమ మీరలు 
విజయంబు చేసిన్ కారయం బాన్తీయవలయు” న్ని కరంబులు మొగచి్చ, 

విన్ావించ్చన్ం బుండరీకాక్షం డతని వాకయంబులకు సంతసిల్లల యట్లనియె 
10.2-1154-స.ీ 



 

 

బల్లదెైతయ! విన్్ మున్్ా పరథమయుగంబున్; 

నన మరీచ్చకమ భారయయెనై్ వరష 
యన్్ నింతివలన్ న్ంద్న్్ లయరువ రుద్భవ; 

మెరైి వా రొకకననుఁ డబాభవుుఁడు 
తన్పుతిత పిెై మోహమున్ుఁ గూడి రతిక ళి; 

యొన్రింప వీరు న్వువట్యుుఁ గోీ ధ 

మంద  యయస్రయోని యంద్్ుఁ బుట్లట ం డని; 

ఘ్న్శాప మ్చెి న్ వవన్జజండు. 
10.2-1154.1-తే. 
తనిామ్తతమున్న్్ వారు ద్గిల్ల హేమ 

కశిపున్కుుఁ బుట్ిట  రంత నన కౌకస్లకు 
నొద్వ వీరలుఁ దచె్చి య యోయగమయయ 

యడరి దేవకమగరభము న్ంద్్ుఁ జొన్్ప. 
10.2-1155-క. 
ద రిఁకొని కంస్ుఁడు దయడయత ుఁ 
బ రిగొన ుఁ ద్తఠపతత శేోకమున్ుఁ ద్న్ చ్చతతం 

బెరయిుఁగ దవేకమ వారల 

ద్రిశింపుఁగుఁ గోరి పన్్పుఁ ద్గ న్స్ర ందనర ! 
10.2-1156-క. 
వచ్చితిమ్ వారిుఁ గీముఱుఁ 
దెచ్ెిద్ మని తల్లల కోరికుఁ దీరపుఁగ నిపు డ ే

మ్చ్ిట్ికమని నీకడుఁ బ ర 

ప్ొ చ్ెిము లేకున్ావార  ప్ో  వీ రన్ఘ్య! 



 

 

10.2-1157-క. 
వీరలుఁ దయకొని యపుడ ే

ధనరుణికమన ాగి జన్ని తనపము వాపన్ 

వీరలు న్ంతట్ శాపముుఁ 
దీఱ ిమదయీపరసాద్ధయీుతఠ లగుచ్న్. 
10.2-1158-క. 
ప్ొ లుపుగ స్గతిం బ ంద్ుఁగుఁ 
గల రని హరి యయన్తిచ్చి కరుణననివతఠుఁడెై 
బలచే న్న్్మతిుఁ గొని వా 
రలిఁ దయకొని వచెి నిద్ధరామండల్లకమన్. 
10.2-1159-వ. 
అట్లల  వారలం దయడతిెచ్చి తల్లల కమట్లనియె. 
10.2-1160-క. 
కనయిఁ గొన్్ము వీర  నీ న్ం 

ద్నయ లని జన్యతిరకడ ముద్ంబున్ వారి 

న్్ానిచ్చన్ న్దేదవకమయున్్ 
ఘ్నపుతత సేేాహ మోహకల్లతనతుకయెై. 
10.2-1161-క. 
చనయనలు ద గ్న్ుఁ జ పుఁగుఁ 
గనయనలననన్ంద్బాష్పకణములుద రుఁగం 

గీననన్ కౌుఁగిట్ నిడి న్న్్ుఁ 
గననన్ాలు వచ్చి రన్్చ్ుఁ గౌతఠక మొపపన్. 
10.2-1162-వ. 



 

 

అట్లల  కౌుఁగటి్ం జ రిి నిజాంకపీఠంబున్ న్్నిచ్చ, శిరంబులు మూరొకని, 

చ్చబుకంబులు పుణుకుచ్ం బరరమయతిశయమున్ మేన్ం బులకలొలయం 
జనిాచ్చిన్, వారున్్ వ ైష్ణవమయయయమోహ తఠల ై సతన్యప్ాన్ంబు సయేుచ్ 
భగవంతఠ డయన్ రథనంగప్ాణి యంగ సంగంబున్ విగతకలుష్ఠల ై 
విధ శాపసాగరంబు హరిద్యయకట్ాక్షంబన్్ ననవచతేం ద్రించ్చ 
నిజసవరూపంబులు ధరించ్చ, కృష్ఠణ న్కుుఁ ద్ల్లద్ండుర లకు వంద్న్ం బాచరించ్చ 
గగన్పథంబున్ నిజసాి న్ంబున్ కరిగి; రంత దేవకదీేవి తన్ మన్ంబున్. 
10.2-1163-క. 
చచ్చిన్ బాలురుఁ గీముఱుఁ 
దెచ్యిట్ గడుుఁ జితర మన్్చ్ దవేకమ మద లో 
న్చ్ెిరువడి యద  యంతయు 
న్చ్ిపు హరిమయయ గాక! యని తలుఁచె న్ృప్ా! 
10.2-1164-క. 
పరమయతఠుుఁ డఖిల జగదీ 
శవరుిఁడగు కృష్ఠణ ండు సయేు సతకృతయంబుల  
పరికమంప న న్ాుఁ బెకుకలు 
ధరణీవర! యనిన్ రాజ తన ముని కనియెన్. 

10.2-81-స్యభద్ఘర  ప్రిణయంబు 

10.2-1165-స.ీ 
“మునిననథ! ప్ారుి ండు వన్జననభుని సహో ; 
ద్రి స్భద్రన్్ న  విధమున్ుఁ బెండిల  
యయెయన్్ నన విధం బంతయు ననకున్్; 



 

 

దెల్లయంగ న ఱ ుఁగింపు ధవీిశాల!” 
యన్వుడు నన వాయసతన్యుుఁ డనతనిుఁ జూచ్చ; 

“విన్వయయ! న్ృప! దేవవిభుని స్తఠుఁడు 
మున్్ తీరియయతనర సముతఠసకుండెై చని; 

రమణుఁ బరభాసతీరిమున్ న్్ండ ి

10.2-1165.1-తే. 
యయ తలోద్రితోడి న యయంబు కల్లమ్ుఁ 
జూడుఁ గోరుచ్ రాముుఁడు స్ంద్రాంగిుఁ 
గౌరవ ంద్ర్ న్ కీ సమకట్ ట  న్న్్చ్ుఁ 
ద్న్కు న ఱ్ుఁగ రా నన పురంద్రస్తఠండు. 
10.2-1166-వ. 
అట్లల  స్భదనర  ద్రశనోతనసహంబు ద్న్ మన్ంబున్ సంద్డిగొన్ం, 

ద రద్ండివ ష్ంబు ధరయించ్చ, దనవరకాపురంబున్కుం జన్్దెంచ్చ, 

యప్ౌపరజన్ంబులు భకమతసేాహంబుల న్నిశంబుుఁ బూజింపం ద్న్ మనోరథసిద ధ  
యగున్ంతకుం గనిపటె్లట కొని, వాన్కాలంబు సన్్న్ంతకు న్పపట్టణంబున్ 
న్్ండు సమయంబున్. 
10.2-1167-క. 
రాముిఁడు తతకపట్ాకృతిుఁ 
దన మద ుఁ దలె్లయంగలేక ద్గ నొకననుఁ డన 
భూమీవర తనపస్ుఁ బో  
రామిం గని యయతుమంద రమున్కుుఁ దెచెి న్. 
10.2-1168-ఆ. 
తెచ్చి భిక్షసయే దవే ంద్రతన్యుండు 



 

 

గుడుచ్చ్ండి యచట్ుఁ గోరి మెలుఁగు 
న్సమబాణు మోహననసత ంేబుక ైవడ ి

వీరమోహ  న్న్ విహారలీల. 
10.2-1169-వ. 
అట్లల  స్భద్ర విహరించ్చ్న్ా సమయంబున్. 
10.2-1170-చ. 
జలరుహపతత నే తఠర  న్న్్సంభవ చనరువధూలలయమ స 

లలలతవిహారవిభరమవిలయసము లయతుకు వింద్్ సయే న్ 

బులరిపు న్ంద్న్్ండు గని భావజసాయకబాధయమయన్ వి 

హవలహృద్యయబుా ుఁడెై నిల్లపె న్తతరుణీమణయింద్్ుఁ జితతమున్. 
10.2-1171-ఉ. 
ఆ తరుణశీిరోమణయిు న్రుా న్్ న్రుా న్చనరుకీరిత వి 

ఖ్యయతరని నింద్రన్ంద్న్్ న్కలుష్మయన్స్ుఁ గామ్నీ మనో 
జాతరనిుఁ జూచ్చ పుష్పశర సాయకజరారితనంతరంగయె ై
భీతల్ల యుండె సిగు్  మురిపెంబున్్ మోహముుఁదఱే్ చూపులన్. 
10.2-1172-వ. 
అట్ాల  న్ృపసతతమ మతతకాశిన్్లొండ రుల చ్చతతంబులు చ్చతతజాయతతంబుల ై 
కోరుకలు ద్తతరింపం దనలుులువీడ సిగు్ న్ం జిట్లట ముట్ాట డుచ్న్ాయంత 
నొకకననుఁడు దేవతనమహో తసవ నిమ్తతం బతతలోద్ర ిపురంబు వ లుపల్లకమ 
న్రుగుదెంచ్చన్ న్రుా న్్ండు గృష్ణ  దేవకీ వస్దేవుల యన్్మతంబు వడస ి
తోడన్ం దనన్్న్్ చని యపుపడు. 
10.2-1173-స.ీ 
సాంద్రశరచింద్ర చంద రకా సూారితచే; 



 

 

రాజిలుల  పూరిణమయరజనివోల ుఁ 
బూర ణంద్్ బ్ధంబావతీరణమె ైయలమీుఁద్; 

భాసిలుల  హరిణ డింభంబుుఁ బో ల  
స్లల్లత మఘే్మండలమున్్ న డుఁబాసి; 
వస్ధుఁ గుీమురు తట్ిద్వల్లల వోల  
మయణికయ రచ్చత సన్ుహ త చెైతన్యంబు; 
వొంద న్ పుతతడిబ ము వోల  
10.2-1173.1-తే. 
లల్లత విభరమ రుచ్చ కళాలక్షణములుఁ 
బ సుఁగ రూపెైన్ శృంగారరసముుఁ బో ల  
న్రిిుఁ జరయించ్చ్న్ా పదనుయతనకి్షుఁ 
బరకట్సద్్్ ణభద్ర స్భద్రుఁ జూచ్చ. 
10.2-1174-వ. 
అపుపడు డనయం జని యరద్ంబుపెై నిడుకొని ప్ో వుచ్ండం గన్్ంగొని 
యద్్బలంబులు మద్ంబున్ న్ంట్ం దనుఁకమన్, న్పుప 
డయయయఖ్ండలన్ంద్న్్ండు పరచండగాండీవ కోద్ండ నిరుుకత కాండంబులం 
ద్ూల్లంచ్చ, యఖ్ండ బాహ ద్ండ విజయపరకాండుండెై ఖ్యండవపరసిపురంబున్ 
కరిగ ; న్ట్ బలభద్ర్ ండవావరత విని విలయ సమయ సమీరసఖ్్నిక ైవడిం 
బట్లరోష్ భీష్ణనకారుండెై కోీధ ంచ్చ న్ం గని కృష్ఠణ ండనద గాుఁగల బంధ్జన్ంబు 
లతని చరణంబులకుం బరణమ్ల్లల మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల న్న్్న్యంచ్చ 
యొడంబడున్ట్లల గా ననడిన్ న్తండున్్ సంతఠష్ఠట ండయ మన్ంబున్ుఁ 
గలంకదేఱ , యపుపడు. 
10.2-1175-క. 



 

 

కరులం దేరుల న్్తతమ 

హరులన్ మణి హేమభూష్ణనంబరభృతోయ 
తకర దనసికాజన్ంబుల 

న్రణంబుగ నిచ్చి పంపె న్న్్జకుుఁ బీరతిన్. 
10.2-1176-వ. 
ఇట్లల  కృష్ఠణ న్ కభిమతంబుగా న్రుా న్స్భద్రల కరణంబ్ధచ్చి పంపె"న్ని చెపపి 
శుకయోగీంద్ర్ ండు మఱ యు నిట్లనియ.ె 

10.2-82-శాుతద్ేవ జనకుల చ్రతిరంబు 

10.2-1177-స.ీ 
న్రననథ! విన్్ భువన్పరసిద్ధంబుగ; 

దీపించ్ న్ట్ిట  విదహేదేశ 

మంద్్ భూకాంతకు ననన్న్ద్రపణం; 

బన్ుఁ ద్న్రిిన్ మ్థ  లన్్ పురమున్ుఁ 
గలుఁడు శ్రహీరపి్ాద్కంజాత భకుత ండు; 
గళితరాగాద  వికారుుఁ డమల 

చరితఠుఁ డకోీధ్ండు శాంతఠండు నిగమయరి; 

కోవిద్్ం డగు శీుతదేవుుఁ డన డ ి

10.2-1177.1-తే. 
భూస్రోతతముుఁ డ కుఁ డనిచనఛసమయగ 

తంబు తఠష్మెైన్ హమే శ ైలంబు గాుఁగుఁ 
ద్లుఁచ్చ పరితోష్ మంద్్చ్ుఁ ద్గ గృహసి 

ధరుమున్ న్్ండె సముచ్చతకరుుుఁ డగుచ్. 



 

 

10.2-1178-ఉ. 
ఆ ప్ రి న లువాుఁడు బహ ళాశువుఁడు నన న్్తి క కమకన్ట్ిట  ధన 
తీరప్తి యయ ధరామరునిరీతిని నిష్కలుషాంతరంగుుఁడెై 
యే ప్న్్లంద్్ ధరుగతి న మఱుఁ కరిిుఁ జరించ్చ్ండె ల 

కీ్షుప్తి వారిపెైుఁ గరుణుఁ జ సి పరసన్ాముఖ్యంబుజాతఠుఁడెై. 
10.2-1179-వ. 
అట్లల  కృష్ఠణ ండు వారల జూచ్వ డక నిజ సయంద్ననరూఢుండెై, ననరద్ 
వామదేవాతిర కృష్ణ  రామ సితనరుణ ద విజగురు కణవ మెైతేరయ చయవన్్లున్్, 
న న్్న్్ మొద్ల ైన్ మున్్ లన్్గమ్ంపం జన్్చ్ుఁ ద్తతదేదశ నివాస్లగు 
ననన్రతక ధన్వ కురు జాంగల వంగ మతసు ప్ాంచనల కుంతి మధ్ క కయ కోస 
లయద  భూవరులు, వివిధ వస్త పరచయంబులు గానిక ల్లచ్చి సవేింప, 

గీహమధయగతఠండెై దపీించ్ సూరుయనిం బో ల్ల, యపుపండరీకాక్షుండు 
మంద్సిుత స్ంద్రవద్ననరవింద్్ం డగుచ్ వారలం గరుణనరదరద్ృషిటం జూచ్చ, 

యోగక్ష మంబులరసి, సాద్రభాష్ణంబుల ననద్రించ్చ్ుఁ, గతిపయ 
పరయయణంబులం జనిచని విదహేన్గరంబు డనయంజన్్ట్యు; నన 
బహ ళాశువండు న్మయుధవు రాక విని మన్ంబున్ హరిషంచ్చ్ 
వివిధపదనరింబులు గానికలుగాుఁగొని, తనన్్న్్ శీుతదేవుండున్్ న ద్్రుగాుఁ 
జన్్దెంచ్చ; యపుపడు. 
10.2-1180-ఉ. 
ఆ మునికోట్ికమన్ విన్య మయరుఁగ వంద్న్ మయచరించ్చ, యయ 
తనమరసాభలోచన్్ుఁ డుదనరచరితఠర ుఁడు ప్ాపగోతర స్ 
తనర ముిఁడు భకతలోకశుభదనయకుుఁ డెైన్ రమేశు సద్్్ ణ 

సోత ముని ప్ాద్పద్ుములు సో ుఁకుఁగ మొర కమక విన్ముర ల ై తగన్. 



 

 

10.2-1181-చ. 
కరములు మోడిి యో! పరమకారుణికోతతమ! నీవు నీ మునీ 

శవరులున్్ మద్్ృహంబున్కువచ్చి మముం గృపసేసి యచిట్ం 

గర మన్్రకమతుఁ బూజన్లు గ కైొన్్ుఁ డంచ్ న్్తించ్చ వ ుఁడ నన 
హరి మన్మంద్్ వారివిన్యంబుల క ంతొ పరమోద్ మంద్్చ్న్. 
10.2-1182-చ. 
తిరముగ వారి యష్టములుదీరపుఁ ద్లంచ్చ మురాస్రారి యొం 

డ రుల క ఱ్ంగకుండ మునియూథముుఁదనన్్న్్ న ుఁగ  వారి మం 

ద రముల క కకాలమున్ ధీరత నన ధరణవీరుండు వా 
రిరుహద్ళాయతనక్షు మునిబృంద్ములం గన్కాసన్ంబులన్. 
10.2-1183-స.ీ 
కూరుిండ నియమ్ంచ్చ కొమరారు కాంచన్; 

కలధౌత కలశోద్కములచేతుఁ 
బాద్ముల  గడిగి తతనపవన్జలములు; 
దనన్్న్్ సతియు బాంధవజన్ంబుుఁ 
గర మరిి నిజమసతకంబుల ధరయించ్చ; 

వివిధనరిన్ములు సద వధ  నొన్రిి 

మణిభూష్ణనంబర మయలయయన్్లేపన్; 

రాజిత ధూప నీరాజన్ములు 
10.2-1183.1-తే. 
భకమతుఁ గావించ్చ పరిమృష్ట  బహ  విధనన్ా 

ప్ాయసాపూప పరిపకవఫలము లోల్ల 

ననరగింపుఁగుఁ జ సి కరూపరమ్ళిత 



 

 

లల్లత తనంబూలములు న యయ మలర నొసుఁగ . 
10.2-1184-వ. 
ఇట్లల  సమరిపంచ్చ, యన్ంతరంబ యమ్ుథ లేశవరుండెైన్ జన్కుండు 
పరమయన్ంద్ంబున్్ బ ంద . 
10.2-1185-చ. 
హరపిద్పద్ుయుగుము నిజాంకతలంబున్ుఁ జ రిి యొతఠత చ్ం 

బురుష్వర ణయ! యా నిఖిలభూతగణనవల్ల యయతులంద్్ స్ 
సిిరమతిుఁ గరుసాకి్షవి స్ధీవర! నీ పద్భకతకోట్ితో 
న్రయ న్్మయధ ననథ చతఠరాస్యలుుఁ బో లరట్ంద్్ వ పుపడున్. 
10.2-1186-వ. 
అట్ిట  లోకవిద తం బయన్ భవదనవకయంబు నికకంబుగా భవదయీ 
ప్ాదనరవింద్ంబు లంద్్ నొకానొకవ ళ లేశమయతరధనయన్ంబుగల నన గృహంబున్ 
కకమంచన్్ండని చ్చతతంబున్ం ద్లంపక భకతవతసలుండ వగుట్ంజ సి విజయం 
జ సితివి; భవతనపద్పంక రుహ ధనయన్సేవారతిం ద్గలి్లన్ మహాతఠులు 
తవదనధ ున్ంబు వద్లం జాలుద్్ర ? నిరంతరంబున్్ శాంతచ్చతఠత ల ై నిషికంచన్్ల ై 
యోగీంద్ర్ ల ై నీ వలన్ం గోరిక గలవారలకు నిన ైాన్ నితఠత వు గదన!” యని 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
10.2-1187-త.ే 
కృష్ణ ! పరమయతు! యద్్కుల కీ్షరవారిధ 
పూరణచంద్రమ! దవేకపీుతత !ే స్జన్ 

విన్్త! ననరాయణనచ్యత! వ ద్వ ద్య! 
భకతజన్పో్ ష్పరితోష్! పరమపురుష్! 
10.2-1188-ఉ. 



 

 

శ్రీ ప్ రుషో తతమయఖ్య! యద్్సింహకమశోరక! భకతలోకర 

క్షాప్రతంతర! నీవు మునిసంఘ్ముుఁ గొనిాద న్ంబు లుండవ  
నీ ప్ద్పద్ు ర ణువులు న మ్ు మదయీగృహంబు సో ుఁకమన్ం 

దనప్సవంద్య! యే నిపుడ ధన్్యుఁడ న్యెయద్ుఁగాద ెమయధవా!” 
10.2-1189-వ. 
అని యభయరిించ్చన్ం బరసన్్ాండెై యపుపండరీకాక్షుండు నిమ్కుల 
పరదీపకుండెైన్ జన్కచకీవరితం గరుణించ్చ, యమ్ుథ లయన్గరంబున్ం 
బౌరజన్ంబులకు న్్న్ాత శోభన్ంబులు గావించ్చ్ం గొనిాద న్ంబు లుండె; 
న్ంత. 
10.2-1190-మ. 
శీుతదవేుండున్్ మోద యెై మునిజన్సోత మంబుతో నింద రా 
పతిఁ దయకొంచ్ నిజాలయంబున్కు నొపపన ాగి యచోి ట్ స 

ముత ద్రాభసతరణంబులన్్ానిచ్చ సమయగ ఞాాన్ప్ారీణుుఁడెై 
సతయుం దనన్్ుఁ బదనబాముల  గడిగి చంచద్భకమతుఁ ద్తోత యముల . 
10.2-1191-చ. 
శిరములుఁ దనల్లి న్వయతఠలసీద్ళదనమ కుశపరసూన్ వి 

స్ార ద్రవింద్ మయల్లకలుఁ బూజ లొన్రిి గృహాంధకూప సం 

చరణుుఁడ న ైన్ ననకడకుుఁ జకమీ ద్న్ంతన  వచ్ిన్ట్ిట  స్ 
సిిరమతి న  తపంబు మున్్ సేసతిినో? యని సంతసించ్చ్న్. 
10.2-1192-త.ే 
మఱ యుుఁ ద్తనపద్తీరింబు మంద రమున్ుఁ 
గలయుఁ జిల్లకమంచ్చ సంపీరతి గడలుకొన్ుఁగుఁ 
బతత  ేఫలపుష్పతోయముల  భకమత నొసగ ి



 

 

హరి మురాంతకమూరిత నిజాతు నిల్లపి. 
10.2-1193-త.ే 
మయనితంబుగ విశవనిదనన్మూరిత 
యెైన్ కృష్ఠణ ండు ద్న్యంట్ ననరగించెుఁ 
ద్న్ మనోరథసిద ధయుుఁ ద్న్కు న్బెు 

న్న్్చ్ుఁ బెైపుట్ట మలయల రిి  యయడుచ్ండె. 
10.2-1194-చ. 
తరుణయిుుఁ దనన్్ుఁ బుతఠర లుుఁ బద్ంపడి కృష్ఠణ  భజించ్చ్ండ త 

చిరణము లంకపీఠమున్ుఁ జాుఁచ్చన్ మెలలన్ యొతఠత చ్న్ రమయ 
వరుిఁ గని వల క భకతజన్వతసల! మయమకభాగయ మెట్ిటదయ  
హర చతఠరాస్యలున ాఱ్ుఁగ న్ట్ిట  నిన్్ం గన్్గొంట్ి న మ్ుతోన్. 
10.2-1195-క. 
ముని యోగమియన్సస్ాట్ 

వనజంబుల న లల  ప్ొ ర ద్్ద  వరితంచ్ భవ 

ద్్నద వయమూరిత నన లో 
చనగోచర మయెయుఁ గాదె! సరావతు! హరీ! 
10.2-1196-వ. 
దేవా! నీ సచిరితంబులు గరణరసాయన్ంబులుగా ననకరిణంచ్చ్, నీకుం 
బూజలొన్రుిచ్ నీచరణనరవింద్ంబులకు వంద్న్ంబులు సయేుచ్, నీ 
ద వయననమ సంకీరతన్ంబులు సయేుచ్ం ద్మ శరీ రంబులు భవద్ధనీ్ంబులుగా 
మెలంగు నిరులబో ధనతఠులగు వారి చ్చతతంబులన్్ ద్రపణంబులం 
గాన్ంబడుచ్ంద్్వు; కరువిక్షిపతచ్చతఠత ల ైన్ వారి హృద్యంబుల న్్ండయిు, 
ద్ూరగుండ వగుద్్;” వని మఱ యు నిట్లనియ.ె 



 

 

10.2-1197-స.ీ 
“నీకు మొర క కద్ుఁ గృష్ణ ! నిగమయంత సంవ ద్య! ; 
లోకరక్షక! భకతలోకవరద్! 
నీప్ాద్సేవన్నిరతఠని న్న్్ా న ; 
పనిుఁ బంపె దనన్తి” మునిన్ుఁ గృష్ఠణ ుఁ 
డెలన్వువ మోమున్ుఁ జ లువొంద్ నన విపుై ; 
కర మయతుకరమున్ుఁ గద యుఁ జ రిి 

ప్ాట్ించ్చ యతనితోుఁ బల్లక ుఁ “ద్పశశకమత; 
వఱల్లన్ యముునివరుయ ల పుడుుఁ 
10.2-1197.1-తే. 
ద్మ పదనంబుజర ణు వితనన్ములన్్ 
ద్విల్ల లోకంబులన్్ బవితరంబు సయేు 
వారు న్న్్ుఁ గూడి యెపుపడు వలయు న డల 

కరుగుదెంతఠరు నీ భాగయ గరిమ నిట్కు. 
10.2-1198-వ. 
చన్్దెంచ్చర;ి పుణయసిలంబులున్్ విపుై లున్్ దేవతలున్్ సంసపరశన్ 
ద్రశననరిన్ంబులం బరా ణులన్్ సమసత  కమల్లుష్ంబులం బాయంజ యుద్్; 
రద యున్్ంగాక, బరా హుణుండు జన్న్మయతరంబున్ జీవకోట్ి యంద్్ ఘ్న్్ండెై 
యుండు, జపతప్ో ధనయననధయయననధనయతుములం జతఠరుండెై 
మతకలయశయీుండయెయన ని న్తం డుతతముం డెై వ లుంగు; న్తనిం జ పప న ల?” 

యని వ ండయిు నిట్లనియె. 
10.2-1199-క. 
“నన మద  విపుై లపెైుఁ గల 



 

 

పేరమము నన తన్్వు న్ంద్్ుఁ బటె్టని కతన్న్ 

భూమీస్రు లరుహ లు; నీ 

వీ మున్్లం బూజ సయేు మ్ద్ధచరితనర ! 
10.2-1200-క. 
ఇద్ యే నన కమష్టము న్న్్ుఁ 
బద్ వ లవిధంబు లొలయ భజియంచ్ట్గా 
మద్  కమంపగు న్ట్ల గావున్ 

వదలని భకమతన్ భజింపు వస్ధనమరులన్!” 
10.2-1201-క. 
అని సరవలోక విభుుఁ డగు 
వనజోద్రుుఁ డనన్తిచ్ి వాకయంబుల జా 
డన భూమీస్రుుఁ డముుని 

జనయలకు సద్భకమతుఁ బూజ సల్లపనె్ వరుసన్. 
10.2-1202-చ. 
ఎనయుఁగుఁ గృష్ఠణ ుఁ డంత మ్థ లేశవర భూస్రులం గృప్ావలో 
కన మొలయన్ాన్ూన్స్భగసిితిుఁ బ ంద్ుఁగుఁ జ సి వారి వీ 

డ కని రథమెకమక ద వయమునికోట్యిుుఁ దనన్్న్్ వచెిుఁ గీముఱన్ 

జనవర! మోక్షద్ం బగు కుశసిల్లకమం బరమదనంతరంగుుఁడెై! 

10.2-83-శాుత గీతలు 

10.2-1203-వ. 
అని చెపిపన్ బాద్రాయణకిమ న్భిమన్్యన్ంద్న్్ం డిట్లనియె “మునీందనర ! 
ఘ్ట్పట్ాద వస్త  జాతంబు భంగి నిర దశింప న్రహంబు గాక, సతనత వద గుణశూన్యం 



 

 

బెైన్ బరహుంబున్ంద్్ సతనత వద  గుణగోచరంబుల ైన్ వ ద్ంబులే కీమంబున్ం 
బరవరితంచ్, న్ట్ిట  చంద్ంబు ననక ఱ ుఁగింపు” మనిన్ భూవరున్కు మునివరుం 
డిట్లనియె; “సకల చేతనన చేతననంతరాయమ్యెనై్ సర వశవరుండు 
సరవశబదవాచ్యండు గావున్ సకల జంతఠ నివహంబులంద్్ బుదీధ ంద రయమన్ః 
ప్రా ణశరీరంబు లన్్ సృజియంచ్చ; చతేన్వర్ంబున్కు జాఞ న్పరద్్ండగుం గావున్ 
సకల నిగమసమూహంబులున్్ ద్తసవరూప గుణవ ైభవపరతిప్ాద్కంబులు 
గావున్ ముఖ్యంబెై పరవరితంచ్; శీుతిసోత తరం బుపనిష్తఠత లయంబు; న్న క 
పూరవఋషి పరంపరాయయతంబున్్ న ైన్ దనీిని శదీనధ యుకుత ండెై యవెవం 
డన్్సంధ ంచ్, న్తనికమ మోక్షంబు స్లభంబు; దనీికమ 
ననరాయణనఖ్యయతంబగునొకక యుప్ాఖ్యయన్ంబు గలద్్; వినిపింతఠ విన్్ము; 
భగవతి ర్యుండెైన్ ననరద్్ం డ కకననుఁడు ననరాయణనశమీంబున్కుం జని 
ఋషిగణసమతేఠం డెైన్ ననరాయణఋషిం గన్్ంగొని నీవు న్న్ాడిగిన్ట్ల  
యముహాతఠుని న్డిగిన్ న్తండు మునీాయరింబు శరవతదవీపవాస్ల ైన్ సన్క 
సన్ంద్ననద  ద వయయోగీంద్ర్ లు పరశా సల్లపని్, వారలకు సన్ంద్న్్ండు చపెిపన్ 
పరకారంబు నీ క ఱ ంగించెద్” న్ని చెపపంద డంగ ; శయయన్్ం డెైన్ రాజశరషీ్ఠు నిుఁ 
ద్తపరాకీమ ద్క్షతనద  చ్చహాంబు లన్్ న్్తియంచ్ వంద జన్ంబుల 
చంద్ంబున్ జగద్వసాన్ సమయంబున్ న్న క శకమతయుతఠండెై 
యోగనిదనర వశుండెైన్ సర వశవరుని వ ద్ంబులు సోత తరంబుసయేు విధంబు 
ననరాయణుండు ననరద్్న్కుం జ పిపన్ తెఱ్ంగు విన్్"మని యట్లనియె. 
10.2-1204-స.ీ 
జయజయ హరి! దేవ! సకలజంతఠవులకు; 
జాఞ న్పరద్్ండవుగాన్ వారి 

వలన్ దయష్ంబులు గల్లగని్ స్గుణ సం; 



 

 

తనన్ంబుగాుఁ గొని జాఞ న్శకమత 
ముఖ్యష్డు్ ణ పరపిూరణతుఁ జ సి మయ; 
యయతువిశిష్ఠట ండ వగుచ్ుఁ గారయ 
కారణనతుకుుఁడవ ై కడుఁగి చరించ్చ్; 
న్్న్ా నీయంద్్ుఁ బయోరుహాక్ష! 
10.2-1204.1-తే. 
తివిరి యయమయాయములు పరవరితంచ్ుఁ గాన్ 

పరకట్ తిరగుణనతుకం బెైన్ పరకృతితోడ ి

యోగ మ్ంతయు మయన్పవ ! యోగిమయన్ 

సాంబుజాత మధ్వరత! యని న్్తించ్చ. 
10.2-1205-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-1206-స.ీ 
“పరమవిజాఞ న్ సంపన్్ా ల ైన్ట్ిట  యో; 

గీంద్ర్ లు మహ తనిసతంద్ర లీలుఁ 
బరిద్ృశయమయన్మె ైభాసలిుల  నిముహీ; 
పరవత ముఖ్ర పరపంచ మెలల  
బరుఁగ బరహుసవరూపము గాుఁగుఁ దెల్లయుద్్; 
ర లమ్ నీవున్్ జగద వలయవ ళ 

న్వశిష్ఠట ుఁడవు గాన్ న్న్ఘ్! నీ యంద్్ నీ; 

విపుల విశోవద్యవిలయము లగు 
10.2-1206.1-తే. 
ఘ్ట్ శరావాద్్ లగు మృద వకారములు మృ 



 

 

దనతుకంబెైన్ యట్లల  పదనుయతనక్ష! 
తవిల్ల కారణరూపంబుుఁ దనల్లి లీలుఁ 
గడుఁగు నీయంద్్ బుద ధ  వాకకరుములన్్. 
10.2-1207-క. 
అలవడుఁ జ యుచ్ న్్ంద్్రు 
బలకొని యలుఁ బెట్ట ుఁబడని్ పద్విననయసం 

బులు పతన్కారణముగా 
న్లవున్ సవేించ్చ్న్్ుఁ గృతనరుి లు న్గుచ్న్. 
10.2-1208-క. 
లీలం బరా కృతపూరుష్ 

కాలాద క నిఖిలమగు జగంబుల క లలన్ 

మయలన్య నివారక మగు 
నీ లల్లతకథనస్ధనబ్ధధనిం గుీంకమ తగన్. 
10.2-1209-చ. 
భరిత నిదనఘ్ తపుత ుఁ డగు ప్ాంథ్ుఁడు శ్రతలవారిుఁ గుీంకమ ద్్ 
ష్కర మగు తనపముం ద ఱగు క వైడి సంసరణోగీతనపమున్ 

వ రవున్ుఁబాయుచ్ండుద్్రు నిన్్ా భజించ్మహాతుకుల  జరా 
మరణ మనోగద్ంబులుఁ గీమంబున్ుఁ బాయుట్ సెపప న ట్ికమన్? 

10.2-1210-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-1211-స.ీ 
అన్యంబు దహే  నితనయనితయ సద వల; 

క్షణమున్ుఁ బంచకోశవయవసి 



 

 

న్భివృద ధ ుఁ బ రయుచ్ న్ంద్్లోపల న్్న్ా; 

ప్రా ణనన్ాబుద ధ  విజాఞ న్మయము 
లన్్ చతఠషో కశంబు లవవల వ లుుఁగొంద్్; 
ననన్ంద్మయుుఁ డీవు గాన్ దేవ! 
స్రుచ్చర సవపరకాశుండవు నీ పర;ి 

గీహము గలు్ ట్ుఁ జ సి కాదె పరకృతి 

10.2-1211.1-తే. 
మహ ద్హంకార పంచతననుతర గగన్ 

పవన్ తేజోంబు భూ భూతపంచకాద  
కల్లత తతతవముల  బరహాుండకారయ కరణ 

మంద్్ న పుడు సమరింబు లగుట్ుఁ జూడ. 
10.2-1212-క. 
కోరి శరీరులు భవద్న్్ 
సారంబున్ నిహపర ైక సౌఖ్యంబులుఁ బెం 

ప్ారిఁగ న్ంద్్చ్ న్్ంద్్రు 
ధీరజనోతతము లన్ంగ ద విజారహిరా! 
10.2-1213-ఆ. 
నిన్్ా న్న్్సరింప న రని కుజన్్లు 
పవన్పూరణ చరుభసిత  ేసమ్తి 

యోజుఁ జ యుచ్ంద్్ రుచఛవసన్ంబులు 
బలసి యయతుదహేభజన్్ లగుచ్. 
10.2-1214-స.ీ 
దేవ! కొంద్ఱ్ సూక్షుద్ృకుక ల ైన్ట్ిట  మ; 



 

 

హాతుకు లుద్రస్ి ుఁ డెైన్ వహ ా 

గా మద ుఁ ద్లుఁతఠరు క కైొని మఱ కొంద్; 

ఱయరుణు లన్్పేర న్మరు ఋష్ఠలు 
లీల స్ష్ఠమాననడీ మయర్గతఠుఁడవ ై; 
హృత ర్దేశమున్ుఁ జరించ్చ్న్ా 

రుచ్చ ద్హరాకాశ రూపిగా భావింతఠ; 
రట్ిట  హృతపద్ుంబున్ంద్్ వ డల్ల 

10.2-1214.1-తే. 
వితతమూరధన్యననడికాగతఠల నోల్ల 

బరహురంధరంబుుఁ బరా పించ్చ పరమపురుష్! 
స్మహ తనన్ంద్మయ పరంజోయతిరూప ి

వ ైన్ నిన్్ుఁ బ ంద  మఱ  పుట్ట  రవని యంద్్. 
10.2-1215-వ. 
మఱ యు వివిధ కాషాు ంతర్తఠం డయన్ వాయుసఖ్్ండు తద్్త దయష్ంబున్ం 
బ రయక నితయశుద్్ధ ుఁడెై తరతమ భావంబున్ వరితంచ్ చంద్ంబున్ 
సవసంకలపకృతంబు లయన్ విచ్చతరశరీరంబుల యంద్్ న్ంతరాయమ్వ ై పరవ శించ్చ 
తతతద వచ్చతరయోనిగతం బెైన్ హయేంబులం బ రయక సకలయతు సమంబెై 
బరహుం బయన్ నిన్్ా న ైహ కాముషిుక ఫలసంగమంబు లేక విగత 
రజోగుణంబులం ద్గలి్ల కొంద్ఱ్ భజియంచ్చ్ండుద్్; రద యున్్ం గాక, 

దేవా! భవదయీ సంకలయపధీన్ంబు లయన్ శరీరంబులం బరవ శించ్చ యున్ా 
జీవసమూహంబు నీకు శరష్భూతం బని తలె్లసి కొంద్ఱ్ భవనివారకం బయన్ 
శ్రీమతతవచిరణనరవింద్ంబులు సవేించ్చ కృతనరుి  లగుద్్రు మఱ యున్్. 
10.2-1216-స.ీ 



 

 

అన్ఘ్! ద్్ర్మమెైన్ యయతుతతతవంబు పర; 
వరితంచ్కొఱకు ద వయంబుల ైన్ 

యంచ్చత రామకృషాణ ద్యవతనరముల ; 
భజియంచ్చయున్ా నీ భవయచరిత 

మన్్ స్ధనంభోనిధ  న్వగాహన్ము ససేి; 
విశాీంతచ్చతఠత ల ై వ లయుచ్ండ ి

మోక్షంబు బుద ధన్పేకి్షంపనొలల రు; 
మఱ యుుఁగొంద్ఱ్ భవచిరణపంక 

10.2-1216.1-ఆ. 
జములుఁ ద్గలి్ల పుణయతము ల ైన్ హంసల 

వడువు నొంద  భాగవతజన్ముల 

నొన్రువారు పరకట్ యోగజిన్ప్రా పయ 
మెనై్ ముకమతుఁ గోర రాతు లంద్్. 
10.2-1217-ఉ. 
కొందఱ్ నీ శరీరము లకుంఠితభకమత భవద్వశంబుల ై 
చెందిఁగ నీ పదనబాములు సరేి భజించ్చ్ుఁ ద్తఠసఖ్యతఠుల ై 
యుందయరు కొంద్ఱీ తన్్వు లోల్ల ధరించ్చ భవతపదనబాముల  
ప్ొ ందయగుఁ గొలవలేక నిలుఁ బుట్లట చ్ుఁ జచ్ిచ్ న్్ంద్్ రవయయయ! 
10.2-1218-చ. 
యమ నియమయద  యోగమహ తనతుకుల ైన్ మునీంద్ర్ లున్ విరో 
ధమున్ుఁ ద్లంచ్ చెైద్యవస్ధనవర ముఖ్యన్ృపుల  ఫణీంద్ర భో 
గము లన్ నొపుప బాహ వులు గల్్లన్ నిన్్ా భజించ్ గోపికల  
కీమమున్ న మున్్న్ సరియ కామె భవతకృప కంబుజోద్రా! 



 

 

10.2-1219-మ. 
అరవిందనక్ష! భవతసవరూప మ్లుఁ బరతయక్షంబున్ం గాన్ న  
వవరికమం బో లద్్ శాసత గేోచరుుఁడవ ై వరితంతఠ వీ సృషిట  ముం 

ద్ర సద్ూర పుుఁడవ ైన్ నీ వలన్న  ధనతనర ద్యమరుత ుల  జనిం 

చ్చరి నిన్ాంతకు మున ాఱ్ంగుఁ గలమే చ్చంతింప న మచ్యతన! 
10.2-1220-వ. 
అట్ిట  నిన్్ాుఁ బరమయణుకారణవాద్్ల ైన్ కణవ గౌతమయద్్లున్్, బరకృతి 
కారణవాద్్లయన్ సాంఖ్్యలున్్, దహేాతువాద్్లయన్ బౌద్్ధ లున్్, 
వివిధంబుల ైన్ కుతరకంబులచేతం బరసపరావాయహతంబుల ైన్ మతంబులు 
ద్మతమ కుతరకవాద్ంబుల సమరిించ్చ్ నిన్్ాం దెల్లయలేరు; 
మహాభాగయవంతఠలయన్ యోగీంద్ర్ లకు నీవు పరతయక్షం బెైన్ నివి యనిాయు 
న్సతయంబు లని కాన్వచ్ి; వ ండయిుుఁ గొంద్ఱీ సచరాచర వస్త జాతంబులకు 
న్ంతరాయమ్వ ై సరవంబు నీవ యగుట్ం దెల్లయలేక నితయం బనియు, న్నితయం 
బనియు విపరతీబుద ధ ం దెల్లయుద్్రు; గాని భవదీయ ద వయతతత వంబు 
నికకంబుగుఁ దలె్లయజాలరు; కొంద్ఱ్ జగచఛరీరుండవుగాన్ 
జగద్ూర పకుండవ ైన్ నిన్్ాం గట్కమకుట్కరిణకాద  వివిధ భూష్ణభరద్ంబులం 
గన్కంబు నిజసవరూపంబు విడువక వరితంచ్ చంద్ంబున్ 
జగద వకారాన్్గతఠండ వయుయన్్ నిఖిల హయేపరతయనీక 
కలయయణగుణనతుకుండవ ై యుండుద్్ వని యయతు విద్్లయన్ వారు 
దెల్లయుద్్; రద యున్్ం గాక. 
10.2-1221-మ. 
వనజాతనక్ష! భవతపదనబాయుగ సేవాసకుత  ల ైన్ట్ిట  య 

జానముల  మృతఠయశిరంబుుఁద్నిా ఘ్న్సంసారాంబుధ న్ దనుఁట్ి ప్ా 



 

 

వనయల ై లోకములుం బవితరములుగా వరితంచ్చ్న్ నితయ శో 
భనమెై యొపెపడి ముకమతుఁ బ ంద్్ద్్రు శుంభదెైవభవోపేతఠల ై. 
10.2-1222-మ. 
మ్ము సద్భకమత భజింపనొలల  కమల ద్్ర ుధం బరవరితంచ్ నీ 

చ మతివరా తము న రుపన్ం బస్లుఁ బాశశరణీి బంధ ంచ్ చం 

ద్మున్ం బెకకగు ననమరూపములచతేన్ వారి బంధ ంచ్చ ద్్ 
ర్మ సంసారపయోధ ుఁ దయరతఠవు ద్ళతకంజాతపతేత కే్షణన! 
10.2-1223-వ. 
దేవా! కరుమూలంబు లయన్ ప్ాణి ప్ాద్ంబులు లేనివాుఁడ వయుయన్్ 
సవతంతఠర ుఁడవు గావున్ బరహాుద్్లు భవతపరతంతఠర ల ై యుండుద్్రు; సిిర చర 
రూపంబులు గల చతేన్కోట్ికమ నీవు సరవవిధ నియంతవు; గావున్ నీ 
కృప్ావలోకన్ంబు గల వారికమ మోక్షంబు కరసిితంబెై యుండు; 
భవతకృప్ావలోకన్ంబు లేని ద్్షాట తఠులు ద్్ర్తిం గూలుద్్; రట్ిట  జీవులు 
దేవతిరుఙ్ున్్ష్యసాి వ రాద  శరీరంబులు సొ చ్చి యణురూపుల ై యుంద్్; 
రంద్్న్్ నీ వంతరాతు వగుచ్ న్్ంద్్వు; మఱ యున్్. 
10.2-1224-క. 
మద్ ిఁద్ల పో్యుఁగ జల బు 
ద్్ుదములు ధరుఁ బుట్ిట  ప్ొ ల్లయు పో్ ల్లక గల యా 
తిరదశాద  దహేములలో 
వదలక వరితంచ్ ననతువర్ము నోల్లన్. 
10.2-1225-ఆ. 
పరళయవ ళ నీవు భరయింతఠ వంతకుుఁ 
గారణంబ వగుట్ుఁ గమలననభ! 



 

 

భకతప్ారిజాత! భవభూరితిమ్రద  
న శ! ద్్ష్టదెైతయననశ! కృష్ణ! 
10.2-1226-చ. 
అనఘ్! జితేంద రయస్ారణు లయుయన్్ జంచలమెనై్ మయన్సం 

బనయ తఠరగంబు బో ధమహ తనతు వివ కపు న్ూల్ల తనర ట్ న్ 

లలన గుద యంగుఁ బట్టన్్ ద్లంచ్చ్ ముకమత కుప్ాయలయభ మ ే

యనయవున్్ లేమ్కమన్ వగల న్ందెడు ననతులువో తలంపుఁగన్. 
10.2-1227-చ. 
గురు పద్పంకజాతములు గొలవని వారలువో మహాబ్ధధ  ని 

సతరణకుుఁ గరణధనరరహ తంబగు ననవన్్ సంగీహ ంచ్ బర 
హరి గతి భూరి ద్్సతర భవాంబుధ లోన్ మున్్ంగుచ్ంద్్ రం 

బురుహద్ళాక్ష! నీవు పరిపూరుణ ుఁడవ ై తన్రారుఁగా నొగిన్. 
10.2-1228-త.ే 
పుతరదనర గృహక్ష తర భూరవిిష్య 

ఘ్న్ స్ఖ్యసకుత ుఁ డగుచ్ న  మన్్జుఁ డనేి 

న్రిిుఁ జరయించ్ వాుఁడు భవాబ్ధధలోన్ుఁ 
జ ంద  యనెనాళూకున్్ ద్రిుఁ జ ర లేుఁడు. 
10.2-1229-స.ీ 
జగతిపెై బహ తీరి సద్న్ంబు లన్ుఁ గల్్ల; 

పుణనయన్్వరతన్ స్ారతిఠ లగుచ్ుఁ 
బాట్ించ్చ నీ యంద్్ బద్ధమతసరములు; 
లేక భకాత మరానోకహంబ 

వగు భవతనపదనబాయుగళంబు సేవించ్చ; 



 

 

భవప్ాశముల న లల ుఁ బాఱుఁదయల్ల 

సమమతఠల ై యద్ృచనఛలయభ తఠష్ మేరు; 
సమముగాుఁ గ ైకొని సాధ్ లగుచ్ుఁ 
10.2-1229.1-తే. 
బాద్తీరింబు గల మహాభాగవత జ 

నోతతమోతతము ల ైన్ట్ిట  యోగివరుల 

వార క పుపడు సేవించ్వాుఁడు వొంద్్ుఁ 
బరవిమలయన్ంద్మయ మోక్షపద్ము మఱ యు. 
10.2-1230-వ. 
సతెతతన్ పరకృతివలన్ న్్తపన్ాంబెైన్ యాజగతఠత  సతఠత  గావలయు; న్ద  
యెట్లనిన్ం గన్కోతపన్ాంబుల ైన్ భూష్ణంబులు కన్కమయంబులయ 
కాన్ంబడు చంద్ంబున్ న్ని సాంఖ్్యండు వల్లకమన్ విని యదెైవతవాద  యట్లన్్; 
న యయద  యుతపన్ాంబు గాద్ద  సతఠత న్్ గా; ద్న్్ వయతిర క వాయపిత  
నియమంబు నితయసతయంబెైన్ బరహుంబున్ంద్్ుఁ ద్రకహతంబగుం గావున్ం 
బరపంచంబు మ్థయ యని నిరూపించ్చన్నన పరపంచంబు బరహువిశరష్ణంబెై 
కారయకారణనవసిలు గల్లగయిున్ా యంతమయతరంబున్ మ్థయగాన ర; దన 
పరపంచంబున్కుుఁ గారయకారణనవసిలు నితయంబులు గావున్ న్వసాి ద్వయ 
యుకతంబయన్ పరపంచంబు నితయంబనిన్ వ ండయిు న్దెైవతి యట్లన్్; 
బహ గీంథ పరతిప్ాద తం బయన్ జగనిుథనయతవంబు లేమ్ యటె్లనిన్ 
న్ద యున్్ం గరువశుల ైన్ జడుల న్విదనయ పరతిప్ాద్కం బెైన్ కుతరక సమేతం 
బెైన్ భారతి యంధపరంపరా వయవహారంబున్ం జ స ిభరమ్యంపుఁజ యుుఁ; 
గారణనవసిలయంద్్న్్ బరహు విశరష్ణంబయన్ సూక్షురూపంబున్ం 
బరపంచంబు సతెతత  యుండు; సతయంబు బాధనయోగయంబు గావున్ నీకు 



 

 

శరష్ంబయ యుండుుఁ గావున్ నీవు దహేగతఠండెైన్ దేహ యంద్్ 
న్ంతరాయమ్వయుయం గరుఫలంబులం బ రయక కరుఫలభోకతయెైన్ జీవున్కు 
సాకి్షభూతంబవ ై యుంద్్; వట్ిట  నిన్్ా న్జఞ ల ైన్ మయన్వులు నిజకంఠ 
లగాంబయన్ కంఠికామణి నితయసనిాహ తంబెై వ లుంగుచ్ండి న్న్్ 
గాన్కవరితంచ్ తెఱంగున్ుఁ ద్మహృద్యపద్ుమధయంబున్ 
న్న్ంతతేజోవిరాజమయన్్ండవ ై పరకాశించ్ నిన్్ాం దెల్లయలేరు; సకల 
బరహాుండననయకుండవ ైన్ నీయంద్్ శీుతఠలు ముఖ్య వృతితం బరవరితంచ్న్ని 
శీుతయధ దవేతలు ననరాయణు న్భిన్ంద ంచ్చన్ తఱెంగున్ సన్ంద్న్్ండు 
మహరుష ల క ఱ ంగించ్చన్ పరకారం బని ననరాయణరిష ననరద్్న్కుం జ పిపన్ 
న్ముహాతఠుండు మజాన్కుండెైన్ వ ద్వాయసమునీంద్ర్ న్కు న్్పన్యసించె; 
న్యయరింబు న్తండు ననకుం జ పిపన్ విధంబున్ నీకుం జ పిపతి; నీ 
యుప్ాఖ్యయన్ంబు సకల వ ద్శాసత  ేపురాణేతిహాససారం; బుపనిష్తఠత లయంబు; 
దీనింబఠించ్వారున్్ విన్్వారున్్ విగతకలుష్ఠల ై యహపర 
సౌఖ్యంబులనొంద  వరితంతఠ;” రని చెపిపన్ శుకయోగీంద్ర్ న్కు రాజ ంద్ర్ ం 
డిట్లనియ.ె 

10.2-84-విష్రణ  సేవ  ప ర శస్త యంబు 

10.2-1231-మ. 
“మునిననథయతతమ! దవేమయన్వులలో ముకకంట్ి సేవించ్ వా 
రనయంబున్ బహ వస్త సంపద్ల సౌఖ్యయన్ంద్్ల ై యుండ న్ 

వవనజాతనక్షు రమయమనోవిభుని శశవద్భకమత సవేించ్ స 

న్్ునివరుయల  గడుుఁ బరద్ లౌట్కు గతంబున్ నన క ఱ ంగింపవ .” 
10.2-1232-స.ీ 



 

 

ననవుడు శుకయోగి న్రననథ్ుఁ గన్్ుఁగొని; 

విన్్ మెఱ ంగింతఠుఁ ద్ద వధము దెల్లయ 

"ఘ్న్శకమతసహ తఠండు కాలకంధరుుఁడు దన; 
విన్్తగుణతరయయనివతఠుఁడు గాన్ 

రాగాద యుకతమెై రాజిలుల  సంపద్; 

లయతనిుఁ గొలుచ్ వారంద్్ చ్ంద్్; 
రచ్యతఠుఁ బరము న్న్ంతఠ గుణనతీతఠుఁ; 
బురుషో తతముని ననద పురుష్ఠ న్న్ఘ్ు 
10.2-1232.1-తే. 
న్రిి భజియంచ్వారు రాగాద  రహ తఠ 
లగుచ్ దీపింతఠ ర ంతయున్ న్ఘ్చరిత! 
ధరున్ంద్న్్ుఁ డశవమేధంబు సేస ి

పిద్ప సాతితవక కథన్ముల  పీరతితోడ. 
10.2-1233-ఉ. 
ననరద్సంయమీంద్ర్  వలన్న్ విన్్చ్ండి యన్ంతరంబ పం 

క రుహననభుుఁ జూచ్చ యడగి ం ద్గ నిపుపడు నీవు న్న్్ా నిం 

డనరిన్ భకమతమెై న్డిగి న్ట్ల  యతండున్్ మంద్హాస వి 

సాార కపో్ లుుఁడెై పల్లక ుఁ బాండుతన్ూభవుతోడుఁ జ చెి రన్. 
10.2-1234-స.ీ 
"వస్మతీననథ! యవెవనిమీుఁద్ నన కన్్; 
గీహ బుద ధ  వొడము నన ఘ్న్్ని వితత  
మంతయుుఁ గీమమున్ న్పహరించ్చన్ వాుఁడు; 
ధన్హీన్్ుఁ డగుచ్ సంతనప మంద్ 



 

 

విడుతఠరు బంధ్ ల వివధమున్ నొంద ల్ల; 

యెై చయేున్ద లేక యఖిలకారయ 
భారంబు లుడిగి మద్భకుత లతో మైెతిర; 
న ఱపుచ్ విజాఞ న్నిరతఠుఁ డగుచ్ 
10.2-1234.1-తే. 
బ్ధద్ప వాుఁ డవయయయన్ంద్పద్ము ననతు 
న ఱ ుఁగి సారూపయసంప్రా పిత  న లమ్ నొంద్్ుఁ 
గాన్ మతేసవ మ్గుల ద్్ష్కర మట్ంచ్ 
వద్ల్ల భజియంతఠ రితరదేవతల న పుడు. 
10.2-1235-క. 
సేవింప వారు ద్మకుం 

గావించ్చన్ శోభన్ములు గని నిజములుగా 
భావించ్చ వారి మఱతఠరు 
భావములుఁ గృతఘ్ావృతితపని తమ పనిగన్. 
10.2-1236-క. 
మెలిఁగుచ్ న్్ంద్్రు దనీికముఁ 
గలద క యతిహాస మ్పుడు గ కైొని నీకుం 

దెలయుఁగుఁ జ పెపద్ దనన్న్ 

యలవడు నీ వడుగు పరశా కగు న్్తతరమున్. 

10.2-85-వృక స్యరుండు మడ యుట 

10.2-1237-క. 
శకుని యన్్ దెైతఠయ తన్యుుఁడు 



 

 

వృకుిఁ డన్్వాుఁ డ కుఁడు ద్్రివవ కుుఁడు స్జన్ 

పరకరముల న్లుఁపుఁ దెరువున్ 

నొకననుఁ డ ద గుండి ద వయయోగిం గడుఁకన్. 
10.2-1238-వ. 
కన్్ంగొని. 
10.2-1239-క. 
కరములు ముకుళించ్చ మునీ 

శవర! ననరద్! లల్లతధీవిశారద్! న్న్్ాం 

గరుణించ్చ యయన్ తీ శుభ 

కరు లగు హరి హర హ రణయగరుభలలోన్న్ 

10.2-1240-ఆ. 
కడుఁగి కొలువ శ్రఘ్రకాలంబులోన్న్ 

యష్టమెైన్ వరము ల్లచ్ిన్ట్ిట 
దెైవ మెవవుఁ డనిన్ దనన్వుుఁ గన్్ుఁగొని 

మునివరుండు పల్లక  ముద్ముతోడ. 
10.2-1241-వ. 
“విన్్ము; ద్్రు్ ణస్గుణంబులలో నొకకట్ి యెచిట్ం గలుగు న్చిట్ 
ననక్షణంబ కోపపరసాద్ఫలంబులు సూపువాుఁ డముువువర యంద్్ 
ఫాలలోచన్్ుఁ డవిివధంబుుఁ దెల్లసని్వార ై బాణనస్ర ద్శకంధరులు సమగీ 
భకమతయుకుత ల ై సవేించ్చ యసమయన్సామయర జయ వ ైభవంబుల నొంద  పరసిద్్ధ ల ై; 
రట్లల గాన్ నీవు న్ముహాతఠుని సేవింపు; మతనివలన్ న్భిమతఫలంబులు 
వ గంబ ప్రా పత ం బయెయడ”ి న్ని చపెిపన్ న్తం డన క్షణంబ. 
10.2-1242-స.ీ 



 

 

దీపించ్ క దనర తీరింబున్కు న గి; 
యతిసాహసాతుకుం డగుచ్ నియతి 

లోకముల  వ ఱుఁగంద్ నన కాలకంధరు; 
వరద్్ని న్ంబ్ధకావరునిుఁ గూరిి 

తన్ మనేికండ లుద్దండుుఁడెై ఖ్ండించ్చ; 

యగిా కాహ తఠలుగా న్లర వ ల్లి 

ద్రపకారాతి పరతయక్షంబుగాకున్ా; 

జడయిక సపతవాసరము న్ంద్్ుఁ 
10.2-1242.1-తే. 
బూని తతీత రిమున్ుఁ గృతసాాన్్ుఁ డగుచ్ 
వ డల్ల మృతఠయవు కోఱనన వ లయున్ట్ిట 
గండరగొడడంట్ుఁ ద్న్ మసతకంబు ద్్న్్ము 
కొన్ుఁగుఁ బూనిన్ న్యయగిా కుండమున్న్్. 
10.2-1243-క. 
అరుద్్గ వ లువడి రుద్ర్ ుఁడు 
గరుణ ద్ల్లరపంగ వానికర మయతుకరాం 

బురుహమున్ుఁ బట్ిట  "తెగువకుుఁ 
జొర వలవద్్; మచె్ి వచెి స్మహ త చరితన! 
10.2-1244-క. 
నీమద ుఁ బ డమ్న్ కోరిక 

లేమ ైన్న్్ వ ుఁడు మ్పుడ యచెిద్"న్నిన్ం 

దన మన్మున్ సంతసపడి 
యయ మన్్జాశన్్ుఁడు హరుపదనంబుజములకున్. 



 

 

10.2-1245-త.ే 
వంద్న్ం బాచరించ్చ యో "యంద్్మకుట్! 
ఫాలలోచన్! వరద్! మతనపణితలము 
న న్్ న వవని తలమీుఁద్ నిడిన్ వాుఁడు 
మసతకము న్ూఱ్ వరయయల ై మడయి నీవ ! " 

10.2-1246-క. 
అని వ ుఁడని్ న్మయుట్లు 
విని మద్ననరాతి న్వివ విబుధనహ తఠ కో 
రిన వరముుఁ ద్డయ కమచ్చిన్ 

ద్నయజుఁడు తద్వర పరీక్షుఁ దనుఁ జ యుట్కున్. 
10.2-1247-వ. 
ఆ క్షణంబు వరదనన్ గరవంబున్ న్్ద్వృతఠత ండెై కడంగి. 
10.2-1248-క. 
ఆ హరుమసతకమున్ుఁ గడు 
సాహసమున్ుఁ జ య వ ట్ట జడయిక కద య 

"నోాహో ! తన్ మెచ్ిలు ద్న్ 

కాహా! పెై వచెి"న్న్్చ్ న్భవుుఁడు భీతిన్. 
10.2-1249-క. 
ద్నయజుఁడు ద్న్ వ న్్వ ంట్ం 

జనయదే ములోల కములన్్ సంతనర సముుఁ గ  ై
కొని ప్ాఱ, స్రలు మన్ములుఁ 
ద్నికమరి దననికమని బరతివిధనన్ము లేమ్న్. 
10.2-1250-వ. 



 

 

అట్లల  చనిచని. 
10.2-1251-స.ీ 
నిరుపమయన్ంద్మె ైనిఖిల లోకములకు; 
న్వలయెై యమృతపదనఖ్యుఁ ద్న్రి 

ద న్కర చంద్ర దధీ తఠలకుుఁ జొరరాక; 

సలల్లత సహజ తేజమున్ వ లుుఁగు 
సమధ కంబగు శుద్ధసతతవ గరిష్ుమెై; 
కరమొపప యోగీంద్రగమయ మగుచ్ 
హరిపద్ధనయన్ పరాయణుల ైన్ త; 

దనద స్ల కలరు నివాస మగుచ్ుఁ 
10.2-1251.1-తే. 
బరవిమలయన్ంత తేజోవిరాజమయన్ 

ద వయమణి హేమకల్లత సందీపత  భవయ 
సౌధమండపతోరణ సతంభ విపుల 

గోపురాద  భాస్రము వ ైకుంఠపురము. 
10.2-1252-వ. 
కన్్ంగొని యముహాసాి న్ంబు డనయంజన్్ట్యు, న్పుపండరీ కాక్షుం 
డఖ్ండవ ైభవంబున్ం గుండలీశవర భోగతలపంబున్ం బరమయన్ంద్ 
కంద్ళితహృద్యయరవింద్్ం డెై యంద రాన్యన్ చకోరకంబుల నిజమంద్హాస 
సాంద్ర చంద రకావితతిం దలేుిచ్, ననరతభకతజన్ రక్షణంబు పనిగా మలెంగుచ్, 
వివిధ వినోద్ంబులం ద్గలి్ల యుండయిు, ఫాలలోచన్్ం డద్దన్్జప్ాలున్కుం 
ద్లంపక యచ్చిన్ వరంబు ద్న్ తలమీుఁద్వచ్చిన్ం గలంగి చన్్దెంచ్ట్ తన్ 
ద వయచ్చతతంబున్ న ఱ ంగి, యకాకలకంధరుని యవసి నివారింపం ద్లంచ్చ 



 

 

యయయంద రాదవేి తోడి వినోద్ంబు సాల్లంచ్చ యపుపడు. 
10.2-1253-స.ీ 
తనపింఛరుచ్చతోడుఁ ద్రసతరించెడు మేన్్ుఁ; 
బసిుఁడమిుంజియుుఁ ద్గు పట్లట గొడుగు 
ధవళాంశురుచ్చ జనిాద్ంబున్్ుఁ ద న్ాని; 

ద్ండంబుుఁ జ తుఁ గమండలువున్్ుఁ 
బస్పుగోుఁచ్చయుుఁ జినిా పట్ టవరధన్మున్్; 
రాజితంబెైన్ మృగాజిన్ంబుుఁ 
ద్ూలయడు సిగయున్్ వ రలుమయఱట్ గోుఁచ్చ; 

వ ల్లమ్బ ట్లట న్్ వ రళూ ద్రభ 

10.2-1253.1-తే. 
ద్న్ర సందీపత  హవయ వాహన్ సమయన్ 

కాంతిుఁ జ లువొంద  యద్్భత కీమ మలెరపుఁ 
జతఠరగతి న్పుడ  వట్లక వ ష్ంబు దనల్లి 

వచ్చి యయ నీచ దనన్వవరునిుఁ జ ర.ి 
10.2-1254-వ. 
క ైతవంబున్ న్తనికమ న్మసకరించ్చ మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల 
న్న్్న్యంచ్చ్ న్యయస్రవరున్ కమట్లన్్; “నివివధంబున్ 
మయర్పరిశాీంతఠండవ ై యంత ద్ూరంబరల చన్్దెంచ్చతి? సకల సౌఖ్య 
కారణంబెైన్ యా శరీరంబు నిరరికంబు ససేి వృథనయయసంబున్ ద్్ఃఖ్పఱ్పం 
ద్గున ? యయెయడం గొంతతడవు విశమీ్ంపు; మీ పరయయసంబున్కుుఁ 
గతంబయెయద ? కపట్హృద్యుండవు గాక నీ యధయవసాయం 
బెఱ ంగింపంద్గున ని న ఱ ంగింపు” మని మృద్్ మధ్రంబుగాుఁ బల్లకమన్ 



 

 

న్ముహాతఠుని స్ధనరసతఠలయంబు లయన్ వాకయంబులు విని సంతసలి్లల , 
యపిపశితనశన్్ండు ద్న్ పూనిన్కారయం బతని క ఱ ంగించ్చన్. 
10.2-1255-చ. 
హరి ద్రహాస మొపపుఁ బ్ధశితనశన్్ుఁ గనొ్ ని పల క దనన్వ  
శవర! మున్్ ద్క్షుశాపమున్ుఁ జాలుఁ బ్ధశాచ్చప తౌట్ సూన్ృత 

స్ారణము మయని సంతతము బ ంకుచ్న్్ండు పురారిమయట్ నీ 

వరయక వ ంట్ న ుఁగుఁ ద్గ దనతని చేుఁతలు మయకు వింతలే? 

10.2-1256-ఆ. 
నిజము పల్లక  న ని న ఱ ుఁ ద్న్ తలమీుఁద్ 

నీ కరంబు మోపనీక తలుఁగి 
వచ్ినోట్ల! నితనివలన్ుఁ బరతయయమున్ుఁ 
ద్గుల న మ్ గలద్్ ద్న్్జవరయ! 
10.2-1257-ఆ. 
అశుచ్చ యగుచ్ న్తని న్ంట్ుఁగుఁ బని గాద్్ 
కాలుుఁ జ యుఁ గడిగి కడుఁక వారిి 

యతనివ ంట్ వ డక న్రుగుద్్వ  నీవు 
న్వల న్ంట్ుఁ ద్గున్్ న్స్రననథ! 
10.2-1258-మ. 
అత ద్్శశంకలు మయని పొ్ మునిన్ దెైతనయరాతి మయయయ విమో 

హ తరిఁడెై విసుృతి నొంద  తనమసముచే న ప్ారి వాుఁ డనతు ప్ా 
ణితలంబుం ద్న్ న తిత  మోపికొని తన న లన్ వ సం గూల  వి 

శీుతద్ంభోళిహతిన్ వడింబడు మహా క్షోణీధరంబో  యన్న్. 
10.2-1259-వ. 



 

 

అట్లల  ద్న్ తల న్ూఱ్వరయయల ై న లం గూల్లన్ యస్రం గని యపుపడు. 
10.2-1260-క. 
స్ర లస్రాంతకు మీుఁద్న్ 

వరమందనరపరసూన్ వరషము లోల్లం 

గురిసిరి తఠములంబెై ద వి 

మొరసెన్ స్రద్్ంద్్భిపరముఖ్తూరయంబుల . 
10.2-1261-క. 
ప్ాడ రి గంధరోవతతము 
లయడ రి ద వి న్పసరసలు న్నోయన్యముల ై 
కూడ రి గీహములు భయముల 

వీడ రి మునికోట్ల లంత విమలచరితనర ! 
10.2-1262-క. 
మురహరుుఁ డెల న్వొవలయుఁగుఁ 
బురుహరుుఁ ద్గుఁ జూచ్చ పల్లక  భూతేశవర! యా 
న్రభోజన్్ండు నీ కమ 
తతఱ ిన గొ్ న్రింపుఁ ద్లుఁచ్చ తనన  పొ్ ల్లసనె్. 
10.2-1263-వ. 
అద  యట్ిటద్ కాదె! యజాగంబున్ న్ధ కుండయన్ వానికమ న్పకారంబు 
గావించ్చన్ మయన్వున్కు శుభంబు గలుగున ? యద యున్్ంగాక 
జగద్్్ రుండవగు నీ కవజఞ ద్లంచ్ కషాట తఠుండు వొల్లయుట్ం జ పపన ల? 

యట్ిట ద్్ష్టచ్చతఠత ల కమట్ిట  వరంబుల్లచ్ిట్ కరాంబు గాద్ని యపుపరాంతకు 
వీడ కల్లపిన్, న్తండు మురాంతకు న్న క విధంబుల న్భిన్ంద ంచ్చ నిజ 
మంద రంబున్కుం జనియె"న్ని చెపిప యట్లనియె. 



 

 

10.2-1264-క. 
“మయనవననయక! యా యయ 
ఖ్యయనముుఁ జద విన్న్్ వినిన్ ఘ్న్పుణుయలు ని 

తనయనంద్ సౌఖ్యములుఁ బంె 

పూనయద్్ రట్మీుఁద్ ముకమత నొంద్్ద్్ ర లమ్న్!” 
10.2-1265-వ. 
అని చెపిప శుకయోగీంద్ర్ ండు పరీకి్షన్ార ంద్ర్ న్ కమట్లనియె. 
10.2-1266-క. 
"జనననయక! యంకుఁ బురా 
తనవృతతం బ కట్ి నీకుుఁ ద్గ న ఱ ుఁగింతఠన్. 
వినయము తపో్ మహ మలుఁ జ ం 

ద న మునిజన్ములు సరసవతీన్ద  పొ్ ంతన్. 

10.2-86-భృగుమహరిి శోధనంబు 

10.2-1267-క. 
వితతకమయీ లొపపుఁగ స 

తితరవుల నొన్రించ్ చచట్ుఁ గ కైొని లకీ్షు 
పత భవ పతినమహ లలో 
న్తరల్లతముగ న వవ రధ కు లని తమలోన్న్. 
10.2-1268-వ. 
ఇట్లల  ద్లపో్ సి తన్ుమహతతవం బంతయుం తలె్లసి రముని భృగు మహాముని 
న్ముువువరు వ లుపలకడకుం బంపిన్ న్తనత పసో తతముండు సనిచని ముంద్ట్. 
10.2-1269-క. 



 

 

జలరుహసంజాత సభా 
సిలమున్ కొగి న ుఁగి యతని సతతవగుణంబుం 

దెలయుట్క ై న్్తివంద్న్ 

ములు సయేక యున్ా న్జుఁడు ముసముస యన్్చ్న్. 
10.2-1270-క. 
మనమున్ుఁ గలుఁగుచ్ భృగుుఁ ద్న్ 

తనయజాతఠం డన్్చ్ బుద ధ ుఁ ద్లుఁచ్చన్వాుఁడెై 
ఘ్నరోష్స్ారితనగిాని 

న్నయము శాంతోద్కముల న్లలన్ ననర ిన్. 
10.2-1271-చ. 
మహతితపో్ ధన్్ండు మునిమండన్్ుఁ డయెయడుఁ బాసి వ ండయిు 
న్ాహపితిభూష్ఠుఁ గాన్ రజతనద రకమ న గని్ న్గి్రీంద్ర్ పెైుఁ 
ద్్హని్మయూఖ్శరఖ్రుుఁడు ద్్ర్యుుఁ దనన్్న్్ విశమీ్ంచ్చ్న్ 

ద్ర్ హణితన్ూభవుండు సన్్దెంచ్ట్ కాతుుఁ బరమోద్మంద్్చ్న్. 
10.2-1272-క. 
కనయిఁగొని భరా తృసేాహం 

బునిఁ గౌుఁగిట్ుఁ జ రుి న్న్్చ్ ముకకంట్ి రయం 

బున న ద్్ర గిన్ ముని రు 
ద్ర్ ని యంద్ల్ల సతత వగుణ మెఱ్ంగుట్కొఱక ై. 
10.2-1273-వ. 
అతనిం గ ైకొన్క యూరకుండిన్. 
10.2-1274-ఉ. 
ఆ నిట్లయంబకుండు గమలయసన్ న్ంద్న్్ుఁ జూచ్చ భూరి కా 



 

 

లయనల రోష్వ గ భయదనకృతిుఁ దనల్లి పట్లస్ాల్లంగ సం 

తననము లొలక శూలమున్ుఁ దనపసముఖ్్య న్్రంబు వ రయుఁగాుఁ 
బూనిన్ుఁ బారవతీరమణి బో రన్ న్డడము వచ్చి చచెెిరన్; 

10.2-1275-క. 
తన విభుప్ాద్ములకు వం 

ద్నముం గావించ్చ సముచ్చతపిరయముల న్ 

యయనలయక్షుని కోపము మయ 
నిిన న్ముునిననథ్ుఁ డచట్ నిలువక చనియెన్. 
10.2-1276-స.ీ 
ప్ొ లుప్ొ ంద్్ వ ైకుంఠపురమున్ కరిితోుఁ; 
జని యంద్్ సమధ క ైశవరయ మొపపుఁ 
గమలయంక పరయంకగతఠుఁడెై స్ఖించ్ న్; 

కౌకస్త భభూష్ఠ వక్షసిసలంబుుఁ 
ద్న్ ప్ాద్మున్ బ్ధట్లట  ద్న ాుఁ ద్నిాన్ుఁ బాన్్ప; 
డిగ ివచ్చి మునిుఁ జూచ్చ న్గధరుండు 
పద్ముల క ఱుఁగి "యో! పరమతప్ో ధన్! ; 
యాగతి నీ వచ్ి ట్ ఱ్ుఁగ లేక 

10.2-1276.1-తే. 
యున్ా నన తపుప మనిాంచ్చ న్న్్ాుఁ గరుణుఁ 
జూచ్చ యా ద వయమణమియసూారితుఁ ద్న్రు 
రుచ్చర సింహాసన్మున్ుఁ గూరుిండు ద వయ 
తనపసో తతమ! యభయపరదనన్నిపుణ! 
10.2-1277-క. 



 

 

అలఘ్ుపవితర! భవతపద్ 

జలములు న్న్్ న్సుదయీ జఠరసి జగం 

బుల లోకప్ాలురన్్ బ లు 
పలరుఁగుఁ బుణుయలన్్ుఁ జ యు న్న్ఘ్చరితనర ! 
10.2-1278-వ. 
మునీందనర ! భవదయీ ప్ాదనబాహతి మద్్భజాంతరంబున్కు భూష్ణం బయయె; 
భవదనగమన్ంబు మయుఁబో ట్ివారికమ శుభావహం బగుంగాదె; యనే్్ ధన్్యండ 
న ైతి"న్ని మృద్్మధ్రాలయపంబుల న్న్్న్యంచ్చన్ న్ముునివరుండు 
లకీ్షుననథ్ సంభాష్ణంబులకుుఁ జితతంబున్ం బరమయన్ంద్ంబు నొంద , 
యముుకుంద్్ న్న్ంతకలయయణగుణనిధ  న్భిన్ంద ంచ్చ, యయన్ంద్బాష్పధనరాసికత 
కప్ో లుం డగుచ్ుఁ ద్ద్భకమత ప్ారవశయంబున్ నొండు పలుకన రక యతనిచేత 
ననమంతరణంబువడసి మరల్ల సరసవతీతీరంబున్ న్్న్ా మున్్ల సనిాధ కమం 
జన్్దెంచ్చ వారలం గన్్ంగొని. 
10.2-1279-స.ీ 
మునిననయకులతోడుఁ ద్న్ ప్ోయ వచ్చిన్; 

తెఱుఁగున్్ ద్న్మద  ద్ృష్టమెైన్ 

మూుఁడుమూరుత ల విధంబున్్ న ఱ ంగించ్చన్; 

విని వారు మన్ముల విసుయంబు 
న్ంద  చ్చతతంబున్ సందహేమున్్ుఁ బాసి; 
చ్చన్ుయయకారుండు శ్రసీతీశుుఁ 
డన్్పముుఁ డన్వద్్యుఁ డఖిల కలయయణగు; 
ణనకరుుఁ డనద మధనయంతరహ తఠుఁ 
10.2-1279.1-తే. 



 

 

డెై తన్రిిన్ పుండరకీాక్షుుఁ డ కుఁడ 

కాక గణుతింప దెైవ మొకకరుుఁడు వ ఱ 

కలుఁడె యన్్బుద ధ  విజాఞ న్ కల్లతఠ లగుచ్ 
హరిపదనబాా తయుగళంబు న్రిిుఁ గొల్లచ్చ. 
10.2-1280-వ. 
అట్లల  సేవించ్చ యవయయయన్ంద్ంబయన్ వ ైకుంఠధనమంబు నొంద ; రని చెపపి 
వ ండయిు నిట్లనియె. 

10.2-87-విప్ ు ని ఘనశోకంబు 

10.2-1281-స.ీ 
న్రననథ! యొకననుఁడు న్ల్లననయతనక్షుండు; 
వొలుచ్ కుశసిలీపురము న్ంద్్ 
స్ఖ్ముండ నొకక భూస్రవరుయ భారయకుుఁ; 
బుతఠత ి ండు జనిుంచ్చ పుట్ిటన్పుడ 

మృతఠుఁడెైన్ ఘ్న్శోకవితతిచేుఁ గాీ ుఁగుచ్; 
నన డింభకునిుఁ గొంచ్ న్వనిస్రుుఁడు 
సన్్దెంచ్చ పెలుచ రాజదనవరమున్ుఁ బెట్ిట; 
కన్్ాల బాషాపంబుకణము లొలుక 

10.2-1281.1-తే. 
బాపుర ! విధ  న్న్్ ద్్ఃఖ్పఱ్పుఁ ద్గున ? 

యన్్చ్ ద్ూఱ్చ్ుఁ ద్న్్ుఁ ద ట్లట కొన్్చ్ వగల 

డెంద్ మంద్ంద్ యెరయి ననకీంద్న్ంబు 
సేయుచ్న్్ వచ్చి యయ విపరశరఖ్రుండు. 



 

 

10.2-1282-స.ీ 
అధ కశోకంబున్ న్లమట్ుఁ బ ంద్్చ్; 
న్చిట్ి జన్్లతో న్నియుెఁ బెలుచ 

"బరా హుణ విదేవష్పరుుఁ డయ తగ శాసత ;ే 
పద్ధతి న్డవక ప్ాపవరిత 
యెై క్షతరబంధ్వుుఁ డగు వాని ద్్రితంబు; 
చేత మతఠపతఠత ి ండు జాతమెైన్ 

యపుపడ మృతఠుఁ డయయె న్కకట్! హ ంసకు; 
రోయక యెపుప డననయయకారి 

10.2-1282.1-తే. 
యగుచ్ విష్యయన్్గతచ్చతఠత ుఁ డెైన్ యట్ిట 
రాజ దేశంబు పరజలు నిరాశు లగుచ్ 
ద్్ఃఖ్ములుఁ జాల వన్ట్ుఁ బ ంద్్ద్్ రట్ంచ్ 
న డుిచ్న్్ న్ట్ నిలవక యేగ  న్పుడు. 
10.2-1283-వ. 
ఇవివధంబున్ మఱ యు ద్న్ స్తఠలు మృతఠలయన్పు డెలల  వారలం 
గొనివచ్చి యవివపుై ండు రాజమొగసాలంబటె్ిట  రోద్న్ంబు సయేుచ్ 
న పపట్యిట్ల  కొనిాగాథలు సద విప్ో వుచ్ండె; నివివధంబున్ న న్మండుర  
స్తఠలు మృతఠల ైన్పిద్పం ద మ్ుద్వ స్తఠండున్్ మృతఠండెైన్ వాని 
న తితకొని వచ్చి యపెపట్ి విధంబున్ుఁ బలవరించ్చ్న్ా యయ బరా హుణునిం గని 
యరుా న్్ం డిట్లనియె. 
10.2-1284-క. 
ఈ ప్గిద  నీవు వగలన్ 



 

 

వాపో వుఁగుఁ జూచ్చ యకట్! వారింపంగా 
నోప్న్ విలుకాుఁ డ కకం 

డీ ప్ రి లేుఁ డయెయ న్యయ! యద  ప్ాపమగున్. 
10.2-1285-స.ీ 
పుతఠత ి లుఁ గోలోపయ భూరశిోకంబున్; 

వన్ట్ుఁ బ ంద్్చ్ విపరవరులు సాల 

న  రాజరాజయ మందనేి వసించ్ద్్; 
రా రాజుఁ ద్లపో్య న్వనిమీుఁద్ 

న్ట్లనిుఁగా ననతు న న్ాం ద్గు; నీ పుతఠత ి ; 
న  బరతికమంచెద్ నిపుడ పూని 

యట్ల సయేన ైతి న  న్న్లంబు సొ చెిద్"; 

న్ని భూస్రుుఁడు వ ఱుఁగంద్ుఁ బలుక 

10.2-1285.1-తే. 
న్తుఁడు విని "యా వ డుఁగుమయట్ లయడుఁ ద్గున ? 

భూరివికీమశాల్ల రాముండు మేట్ ి

బలుుఁడు హరయిున్్ శౌరయసంపన్్ా లన్ుఁగుఁ 
ద్న్రు పరద్్యముాుఁ డతని న్ంద్న్్ుఁడు మఱ యు. 
10.2-1286-త.ే 
విన్్తబలు ల ైన్ యయద్వ వీరవరులుుఁ 
గలుగ వారలచుేఁ గాని కారయ మీవు 
చకకుఁ బెట్లట ట్ యటె్లల ? నీచన డు తరోవుఁ 
బ ముు"ననవుడు న్యయంద్రపుతఠత ి ుఁ డపుడు 
10.2-1287-క. 



 

 

మనమున్ ద్్రహంకారము 
ఘ్నముగుఁ బ డముట్యు, న్పుడు కవవడి విపుై ం 

గనయిఁగొని యచిట్ిజన్ములు 
వినిఁగా నిట్లనియె రోష్విహవలమతియెై. 
10.2-1288-మ. 
"బలుిఁడంగాన్్; మురాస్రాంతకుుఁడుఁగాుఁ; బరద్్యముాుఁడంగాన్్; న ుఁ 
దెలయం ద్తతన్యుండుఁగా"న్ని "విరోధ వరా తమున్ భీష్ణో 
జావలగాండవీ ధన్్రవిముకత నిశితనసత శేరణీచిేుఁ బీన్్్ పంె 

ట్లు గావించ్ పరాకమీపరకట్చండసూారిత న ుఁ బారుి ుఁడన్. 
10.2-1289-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-1290-చ. 
బలమ్ుఁ బురాంతకుం ద డర ిబాహ విజృంభణమొపప న కకట్ిం 

ద్లపడి ప్ో రని్ట్ిట  రణధెైరుయని న్న్్ా న ఱ్ంగ వకకట్ా! 
పెలుకుఱ మృతఠయదేవతన్్ బ్ధంకమడంచ్చ భవతతన్ూజల 

న్ాలవుుఁజలంబుుఁ జూపి కొనియయడుఁగ నిపుపడతెచ్చియచెి ద్న్. " 

10.2-1291-వ. 
అని న్ముంబల్లకమన్ యరుా న్్ పరతిజఞకు భూస్రుండు మన్ంబున్ న్ూఱడలి్లల 
యతని న్భిన్ంద ంచ్చ్ నిజ మంద రంబున్కు జని; కొనిా ద న్ంబు 
లుండున్ంత భారయకుం బరసూతివ ద్నన సమయంబయన్ం జన్్దెంచ్చ 
వివవచ్ిం గని తద వధం బెఱ ంగించ్చన్ న్యయంద్రన్ంద్న్్ం డపుపడు. 
10.2-1292-చ. 
లలత విశిష్ట సంచ్చత జలంబుల ననచమన్ంబు ససేి, స్ 



 

 

సిలమున్ నిల్లి రుద్ర్ న్కు సముతి మొర కమక మహాసతవే ద  ని 

రుల శుభమంతర దేవతల మయన్సమంద్్ుఁ ద్లంచ్చ గాండివం 

బలవడ న కుక దయరచ్చ బ్ధగయిం గద యంచ్చ నిష్ంగయుగుమున్. 
10.2-1293-వ. 
ఇవివధంబున్ుఁ గట్ాట యతంబెై యపుపడు. 
10.2-1294-స.ీ 
భూస్రు వ ంట్ నిముుల న గి సూతికా; 
భవన్ంబు చ్ట్లట న్్ బాణవితతి 

న్రికట్ిట  ద కుకలు ననకాశపథము ధ; 

రాతలం బెలల  నీరంధరముగన్్ 
శరపంజరముుఁ గట్ిట  శౌరయంబు దీపింపుఁ; 
గడు న్పరమతఠత ుఁ డెై కాచ్చయున్ా 

యెడ న్ ముహీస్రు నింతికముఁ బుతఠత ి ండు; 
జనియంచె; న్పుప డచిట్ి జన్ంబు 
10.2-1294.1-తే. 
ప్ోయెుఁ బో యెుఁ గదే యని బ బు ల్లడుఁగ 

బ ంద  తోడన్ యయకాశమున్కు మయయుఁ 
జ ందె న్పుపడు ద్్ఃఖ్ంబు నొంద  భూమ్ 

స్రుుఁడు విలపించ్చ్న్్ మురహరుని కడకు. 
10.2-1295-వ. 
అపుపడు సని. 
10.2-1296-క. 
ముందట్ నిల్లి "ముకుంద్! స 



 

 

న్ందన్మునివిన్్త! న్ంద్న్ంద్న్! పరమయ 
న్ంద! శరద ంద్్ చంద్న్ 

కుంద యశసాసంద్ర! కృష్ణ ! గోవింద్! హరీ! 
10.2-1297-వ. 
అవధరింపుము దవేా! యరుా న్్ం డన డి ప్ౌరుష్విహనీ్్ం డనడని్ 
వృథనజలపంబులు న్మ్ు పుతఠత ి ం గోలువడి బరలన ైన్ న్న్్ా న  మంద్్? నిఖిల 
విశోవతపతిత  సిితి లయంబులకుుఁ బరధనన్ హతేఠ భూతఠండవయన్ నీవు 
సమరుి ండవయుయ, వారింపంజాలక చూచ్చ్ండ, నొకక మన్్ష్యమయతృండు 
దీరపంజాల డువాుఁడు గలుఁడె?” యని వ ండయిు. 
10.2-1298-క. 
"ఎకకడి ప్ాండుతన్ూభవుుఁ? 

డెకకడి విలుకాుఁడు? వీని క కకడి సతత వం? 

బెకకడి గాండవీము? ద్న్ 

క కకడి ద వాయసత  ేసమ్తి? యే మన్వచ్ిన్? " 

10.2-1299-క. 
అని తన్్ నోడక నింద ం 

చ్చన విని యయయరుా న్్ండు చ్చడమిుడపిడుచ్ం 

ద్న విద్యమహ మ పెంపున్ుఁ 
జనియెన్ వ స ద్ండప్ాణ ిసద్న్ంబున్కున్. 
10.2-1300-క. 
చని యంద్్ ధనరుణసీ్ర 

తనయులు లేకుంట్ుఁ దలె్లసి తడయక యందనర  
గిా నిరృతి వరుణ సమీరణ 



 

 

ధనదేశాననలయములు ద్గుఁ బరికమంచెన్. 
10.2-1301-వ. 
వ ండయిు. 
10.2-1302-చ. 
న్ర స్ర యక్ష కమంపురుష్ ననగ నిశాచర సిద్ధ  సాధయ ఖ్  
చర విహగ ంద్ర గుహయక పశిాచ నివాసములంద్్ రోసి భూ 

స్రస్త లేగిన్ట్ిట  గతి సొ పపడకుండుట్ుఁ జూచ్చ కమీుఱన్ 

ధరణికమ న గుదెంచ్చ బెడిద్ంబుగ న్గిా సొ రంగుఁ బూనిన్న్. 
10.2-1303-వ. 
అవివధంబంతయు న ఱ ంగి యముురాంతకుండు “విపరన్ంద్న్్ల నీకుం 
జూపెద్” న్ని యన్లంబు సొ రకుండ న్తని నివారించ్చ యపుపడు. 

10.2-88-మృత విప్రస్యతరలిఁ ద్ెచ్యిట 

10.2-1304-ఉ. 
స్ందరద వయరతారుచ్చ శోభితమెై తన్రారు కాంచన్ 

సయందన్ మంబుజాపుత ుఁ డుద్యయచల మెకుక విధంబు దయ ుఁపుఁ బౌ 
రందరి దనన్్ న కమక తన్్ రశుులు ద గవితతిన్ వ లుంగ గో 
విందయిఁ డుదనరలీలుఁ జన  విపరతన్ూజ గవ ష్ణనరిియెై. 
10.2-1305-చ. 
చని పుర గోష్ు  ద్్ర్ వన్ జాన్పదనచల పకకణపరభూ 

త నద్ న్దీ సరోవర యుతకి్షతి న్ంతయు దనుఁట్ి సపత  వా 
రినిధ్ల దీవులం గులగరిిపరకరంబుల న్్తతరించ్చ మే 
రునగము ననకీమ్ంచ్చ్ మరుద్్తితో రథ మేగ న్తతఱ న్. 



 

 

10.2-1306-చ. 
మస్లక భూరిసంతమస మండలముం ద్ఱ యంగుఁ జొచ్చి సా 
హస్మున్ుఁ బో వుఁబో వుఁగ భయంకరమెై మద  గోచరింపమ్న్ 

వస్మఱ  మోుఁకరిల్లల రథవాజలు మయర్ము ద్పిప నిల్లిన్న్ 

బ్ధస్రుహపతత లేోచన్్ుఁ డభరద్యతమఃపట్లంబు వాపుఁగన్. 
10.2-1307-స.ీ 
బాలభాన్్పరభా భాసమయన్ద్్యతిుఁ; 
గరమొపప నిజ రథనంగంబుుఁ బన్్ప 

న్ముహాసత ంే బరగి చ్చముచీుఁకట్ి న లల ; 
న్ఱ ముఱ  న్ంద్ంద్ న్ఱ కమ వ ైచ్చ 

యగీభాగంబున్ న్తఠల్లత గతి న గ; 

నన మయర్మున్ నిజసయంద్న్ంబు 
గడువడిుఁదయల్ల యయ కడిుఁద తమోభూమ్ుఁ; 
గడవ ముంద్ఱకడుఁ గాన్రాక 

10.2-1307.1-తే. 
మ్కుకట్ంబుగ ద్ృషిట  మ్రిుట్లల  గొన్ుఁగుఁ 
జద్ల వ లుుఁగొంద్్ ద వయతేజంబుుఁ జూచ్చ 

మొన్సి గాండీవి కన్్ాలు మూసికొన్్చ్ 
ననతు భయమంద  కొంతద్ వవరిగి యరిగి. 
10.2-1308-త.ే 
కడుఁగి ద్్రావర మయరుతోతకట్ విధూత 

చట్లల సరవంకషో రిు భీష్ణ గభీర 

వారిపూరంబు సొ చ్చి తనీారమధయ 



 

 

భాగమున్ుఁ గోట్సిూరయపరభలు వ లుంగ. 
10.2-1309-వ. 
అద  మఱ యున్్ జారు ద వయమణి సహసరసత ంభాభిరామంబున్్, ననలంబ్ధత 
కమనీయ న్ూతా రతామయల్లకాలంకృతంబున్్, భాన్్ శశి 
మయూఖ్యగమయంబున్్, న్న్ంత తేజోవిరాజితంబున్్, బున్రావృతితరహ త 
మయర్ంబున్్, నితెైయశవరయ దనయకంబున్్, న్వయయంబున్్, న్తఠయన్ాతంబున్్, 
న్న్ూన్విభవంబున్్, బరమయోగీంద్ర గమయంబున్్, బరమభాగవత 
నివాసంబున్్న ై యొపుప ద వయధనమంబు న్ంద్్. 
10.2-1310-స.ీ 
సాంద్రశరచింద్ర చంద రకా కరూపర; 

నీహార హారాభ దహే మమర 

నింద ంద  ర ందీవ ర ంద్ర నీలద్్యతిుఁ; 
గర మొపుప మచేక కంఠసమ్తి 

యరుణనంశుబ్ధంబ భాస్ర పద్ురాగ వి; 

సయసత  సహసో ర రు మసతకములు 
వివృతనన్నోద్్త విష్ధూమర ఖ్ల; 

లీలుఁ జూపట్ిటన్ ననలుకలున్్ 
10.2-1310.1-తే. 
గల్లత సాయంతన్జవలజావలన్ కుండ 

ముల విడంబ్ధంచ్ వ ుఁడి చూపులున్్ గల్లగ ి

భూరి కలధౌత గిరినిభాకార మమరుఁ 
బరుఁగు భోగీంద్రభోగతలపంబు న్ంద్్. 
10.2-1311-వ. 



 

 

స్ఖ్యసీన్్ండెై యున్ావాని డనయంజని యపుపడు. 
10.2-1312-స.ీ 
సజల నీలయంబుద్ శాయమయయమయననంగు; 
ననశిీతనవన్ ముద తనంతరంగు 
సన్కాద  యోగహిృద్వన్జ మదనళీంద్ర్ ; 
ముఖ్పద్ు రుచ్చజిత పూరణచంద్ర్ ుఁ 
గమనీయ నిఖిలజగద ధతచనరితఠర ుఁ; 
బరతూయష్సంఫులలపద్ున తఠర  
నింద రాహృద్యయరవిందనరుణోలయల స్; 
శ్రీకర పీత కౌశరయవాస్ 
10.2-1312.1-తే. 
హార కుండల కట్క క యూర మకుట్ 

కంక ణనంగద్ మణిముద రకా విన్ూతా 

రతాన్ూపుర కాంచీ విరాజమయన్్ 
భవమహారణవశోష్ఠ సద్భకతప్ో ష్ఠ. 
10.2-1313-వ. 
మఱ యు స్న్ందనద  పరిజన్ సంతత సవేితఠ, ననన్ంద్కంద్ళిత 
హృద్యయరవింద్్, న్రవింద్వాసనిీ వస్ంధరాస్ంద్రీ సమేతఠ, 
ననరద్యోగీంద్రసంకీరతననన్ంద తఠ, న్వయయు, న్న్ఘ్ు, న్న్ంతఠ, న్పరమయేు, 
న్జితఠ, న్వికారు, ననద మయధనయంతరహ తఠ, భవలయయతీతఠుఁ, 
గరుణనస్ధనసముద్ర్ , న్చ్యతఠ, మహాన్్భావుుఁ, బరమపురుష్ఠుఁ, 
బురుషో తతము, నిఖిలజగద్్తపతిత  సిితిలయ కారణుుఁ, జిద్చ్చదీశవరు, న్ష్టభుజుఁ, 
గౌస్త భశ్రీవతసవక్షు, శంఖ్చకీ గదన పద్ు శారాగాద  ద వయసాధన్్, సరవ శకమత 



 

 

సేవితఠుఁ, బరమేషిు  జన్కు, ననరాయణుం గన్్ంగొని ద్ండపరణనమంబులు సేస ి
కరకమలంబులు మొగచి్చ భకమత పూరవకంబుగా న్భిన్ంద ంచ్చన్, న్యయయద  
దేవుండున్్ వారలం గరుణనవలోకన్ంబులు నిగుడ న్వలోకమంచ్చ, 

ద్రహాసపూరంబు దయరంబుగా సాద్రంబుగ నిట్లనియె. 
10.2-1314-క. 
"ధరణికమ వ రుఁ గగు దెైతఠయలుఁ 
బ రిబ రి వధ యంచ్చ ధరుమున్ నిలుపుట్క  ై
ధర జనియంచ్చతి రిరువురు 
న్రననరాయణు లన్ంగ నన యంశమున్న్. 
10.2-1315-క. 
ఆరూఢ నియతితోుఁ బెం 

ప్ారిన్ మ్ము నిముునీంద్ర్  లరిిం జూడం 

గోరిన్ మీ వచ్ిట్క  ై
ధనరుణిస్రస్తఠల నిట్కుుఁ ద్గుఁ దవేలసనె్. " 

10.2-1316-క. 
అని "యయ డింభకులన్్ దయ  
కొని పొ్ ం"డని యచ్చి వీడుకొల్లపని్ వారల  
వినతఠ లయ పెకుక విధముల 

వినయతించ్చ్ న్చట్ల వాసి విపుై నిస్తఠలన్. 
10.2-1317-వ. 
తోడ కని సంప్రా పత  మనోరథ్ లయ య బాులకులుఁ ద్ తతద్వయో 
రూపంబులతోడుఁ దచె్చి యయబరా హుణున్కు సమరిపంచ్చన్ న్తండు 
సంతఠషాట ంతరంగుం డయెయ; న్ యయవసరంబున్. 



 

 

10.2-1318-చ. 
అనిమ్ష్ననథన్ంద్న్్ుఁ డహరపతితేజుఁడు గృష్ఠణ తోడుఁ దనుఁ 
జని యచట్ం గన్్ంగొనిన్ సరవశరణుయనిుఁ బుండరీక న  
తఠర ని నిజధనమ వ ైభవసద్్న్ాత తన్ుహనీయ కరీితకమన్ 

మనమున్ మోద్మంద  పలుమయఱ్న్్ సన్్ాతిుఁ జ సె భూవరా! 
10.2-1319-త.ే 
వారిజాక్షుని భకతమందనరు న్న్ఘ్ుుఁ 
గృష్ఠణ  న్ఖిలేశుుఁ గ శవు జిష్ఠణ ుఁ బరము 
విన్్తి సయేుచ్ుఁ ద్తనపద్వన్జములకు 
వంద్న్ము లయచరించ్చ యయన్ంద్ మొందె. 
10.2-1320-వ. 
అంత. 
10.2-1321-మ. 
హరి సర వశుుఁ డన్ంతఠుఁ డనద్్యుఁ డభవుం డనమయాయసంవ ద  భూ 

స్ర ముఖ్యపరజలన్ సమసత  ధన్వస్త శరణీి నొప్ాపరుఁగాుఁ 
బరిరకి్షంచ్చ్ ధరుమున్ నిలుపుచ్ం బాప్ాతఠులం ద్ర్ ంచ్చ్ం 

బర మోతనసహ మెలరప భూరిశుభ విభరా జిష్ఠణ ుఁడెై దనవరకన్. 
10.2-1322-క. 
జనవిన్్తముగాుఁ బెకుక స 

వనములు ద్న్్ుఁ దనన్ కూరిి వ ైద క యుకమతం 

బ నరించ్చ్ న్న్్రాగము 
మనమున్ుఁ ద్ళ కొతత  దెైతయమరదన్్ుఁ డెలమ్న్. 

10.2-89-కృష్రణ ని భార ు స్హస్ర విహారంబు 



 

 

10.2-1323-వ. 
అట్లల  కృష్ఠణ ండు దనవరకాన్గరంబున్ుఁ బూజయం బగు రాజయంబు సయేుచ్ుఁ 
బురంద్రవిభవంబున్ నిరవొంద  కన్క మణిమయ విమయన్ మండప గోపుర 
ప్రా సాద్ సౌధ చంద్రశాలయంగణనద  వివిధ భవన్ంబు లంద్్న్్ 
రంగద్్తఠత ంగతరంగ డయలయవిలోల కలహంస చకీవాక కారండవ సారస 
కౌీంచముఖ్ జలవిహంగ విలసద్్చిల్లత గరు ద్నిల ద్రద్మల కమల 
కుముద్ కహాల ర సందయహ నిష్యంద్ మకరంద్రసప్ాన్ మద్వద ంద ంద రకుల కల 
గాయక ఝంకార నిన్ద్ంబులున్్, నిరంతర వసంతసమయ సముచ్చత 
పలలవిత కోరకమత బాలరసాలజాల లయల్లత కమసలయ విసర ఖ్యద్న్ జాత 
కుతూహలయయమయన్ కషాయకంఠ కలకంఠ కలరవ మృద్ంగ ఘోష్ంబులున్్, 
నిశిత నిజచంచూపుట్ నిరదళిత సకలజన్ న్యననన్ంద్ స్ంద్రన్ంద త 
మయకంద్ పరపికవ ఫలరంధర విగళిత మధ్ర రసాసావద్న్ముద త రాజకీర 
శారికా నికర మృద్్ మధ్రవచన్ రచననవశకృతయంబులున్్ న్మరుఁ, 
బురపురంధీరజన్ పీన్ పయోధర మండల విల్లపత  లల్లత కుంకుమ పంక సంకుల 
సౌగంధనయన్్బంధ బంధ్రగంధనన్్మోద తఠండున్్, జంద్ననచల 
సాన్్దేశసంజాత మంజల మయధవీలతననికుంజ మంజల కమంజలక రంజిత 
నివాస విసర విహరమయణ శబరికా కబరికా పరిపూరణ స్రభి కుస్మమయల్లకా 
పరిమళ వహ ండున్్, గళింద్కన్యకా కలోల ల సందయహ పరిసపంద్ కంద్ళిత 
మంద్గమన్్ండున్్ న్గు మందననిల విద్ూష్కునిచేుఁ బో షితనభాయసిత లయల్లత 
లగు న లయలతన వితనన్ న్ట్లల న్ట్న్ంబుల విరాజితంబులగు కాసారతీర 
భాస్రోదనయన్ంబులంద్్న్్, జారు ఘ్న్సార పట్రీ బాలరసాల సాల నీప 
తనపింఛ జంబూ జంబీర నింబ కద్ంబపరముఖ్ ముఖ్య శాఖి శాఖ్యకరీణ 
శ్రతలచనఛయయ విరచ్చత విమల చంద్రకాంతోపల వ ద కాసిలంబులంద్్న్్, 



 

 

న్్ద్ంచ్చత పింఛవిభాసిత బాలనీలకంఠ క కార వాకులీకృత కృతక 
మహధీరంబు లంద్్న్్, లల్లతమణి వాలుకాన క పుల్లన్తలంబు లంద్్న్్, 
గపుపరంపుం ద పపలన్్, గురువ రు చపపరంబులన్్, విరచ్చత దనరు యంతర 
నిబద్ధ  కలశ నిరయతపయో ధనరాశ్రకర పరంపరా సంప్ాద త నిరంతర హేమంత 
సమయ పరదేశంబులంద్్న్్, నింద రారమణుండు షో డశ సహసర 
వధూయుకుత ండెై యంద్ఱ కనిా రూపుల ై లల్లతసౌదనమ్నీలతన సమేత 
నీలనీరద్ంబుల విడంబ్ధంచ్చ్ుఁ గర ణుకాకల్లత ద గ్జంబు నోజ రాజిలుల చ్, 
సల్లలక ళీవిహారంబులు మొద్లుగా న్న క లీలయ వినోద్ంబులు సలుపుచ్, 
న్ంతఃపురంబున్ుఁ గొలువున్ా యవసరంబున్ వివిధ వ ణువీణనద  
వాద్యవినోద్ంబులన్్, మంజల గాన్ంబులన్్, గవి గాయక సూత వంద  
మయగధజన్ సంకీరతన్ంబులన్్, న్ట్న్ట్ీజన్ ననట్యంబులన్్, విద్ూష్క 
పరిహాసో కుత లన్్ సరససలయల ప మృద్్మధ్ర భాష్ణంబులన్్ బ ర ద్్ద పుచ్ిచ్ 
ననన్ంద్రసాబ్ధధ  నోలలయడు చ్ండె; న్ంత. 
10.2-1324-మ. 
అరవిందనక్ష పదనంబుజాత యుగళధనయననన్్రాగకమయీయ 
సరసాలయప విలోకననన్్గత చంచతౌసఖ్య క ళీరతిం 

ద్రుణుల న్ూఱ్పదనఱ్వ లు మహ తోతనసహంబున్ం జొకమక త 

తపరల ై యొండు ద్లంప కుండిరి సవిభరా ంతనతు ల ై భూవరా! 
10.2-1325-వ. 
అద యున్్ం గాక. 
10.2-1326-మ. 
హరనినమయంకమతమైెన్ గీత మొకమయ ట్ాల్లంచ్చ మూఢనతఠులున్ 

విరతిం బ ంద్ుఁగుఁజాల్ల యుంద్్రట్; యయ విశావతఠు నీకి్షంచ్చ్ం 



 

 

బరిరంభించ్చ్, న్ంట్లచ్న్ాగుచ్సంభాషించ్చ్న్్ాండు స్ం 

ద్రు లయన్ంద్ నిమగుా లౌట్ కమలుఁ జోద్యం బరమ్? భూవలలభా! " 

10.2-1327-వ. 
అని చెపిప మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-1328-ఉ. 
"వారక కృష్ఠణ ుఁ డపిపగిద  వ ైద కవృతిత  గృహసిధరు మే 
ప్ారిఁగుఁ బూని ధరుమున్్ న్రిముుఁ గామము న్ంద్్ుఁ జూపుచ్ం 

గోరిక మీఱ సజాన్్లకుం గతి దనన్ యన్ంగ నొపిప సం 

సారిగతిన్ మెలంగ  న్ృపసతతమ! లోకవిడంబననరిమెై. 
10.2-1329-స.ీ 
హరి యట్లల  గృహమేధ  యగుచ్ శతోతతర; 

షో డశసాహసర స్ంద్రులన్్ 
మున్్ నీకు న ఱ్ుఁగుఁ జ పిపన్రీతి న్ంద్ఱ; 

కనిారూపములు దన న్రిిుఁ దనల్లి 

క కైొని యొకకకక కామ్నీమణి యంద్్; 
రమణ న్మోఘ్ వీరయమున్ుఁ జ స ి

పద్్ర సి కొడుకులం బడసె రుకముణనయద ; 
పట్టమహ ష్ఠలకుద్భవులు న ైన్ 

10.2-1329.1-తే. 
న్ంద్న్్లలోన్ ధరణి న న్ాంగ బాహ  

బల పరాకీమ విజయ సంపద వశరష్ 

మయని తనతఠులు పద్్న న్మండుర ; వారి 

న ఱ్ుఁగ వినిపింతఠ, విన్్ము రాజ ంద్రచంద్ర! " 



 

 

10.2-1330-వ. 
అని మఱ యు నిట్లన్్;వారలు పరద్్య మయానిరుద్ధ దీపితమ దనభన్్ సాంబ మ్తర 
బృహదనభన్్ మ్తరవింద్ వృ కారుణ పుష్కర దేవబాహ  శీుతదేవ స్న్ంద్న్ 
చ్చతరబాహ  వరూధ కవి న్యగోీ ధ ననమంబులం బరసిద్్ధ  ల ైరి; వ ండయిుుఁ ద రవకీ 
యంద్్ సంభవించ్చన్ యుపశోల కుం డన్్వాుఁడు ద్న్ జన్కుండెైన్ కృష్ఠణ  
ప్ాదనరవింద్ సేవారతఠండగుచ్ ననరద్యోగీంద్ర్ న్కు శిష్ఠయండెై యఖ్ండతి 
ద వయజాఞ న్ బో ధనతుకుం డగుచ్, సీత  ేశూద్ర దనసజన్ సంసాకరకంబెై 
సురణమయతరంబున్ ముకమతసంభవించ్న్ట్ిట  సాతత వత తంతరం బన్్ వ ైష్ణవసుృతిం 
గల్లపంచె; నిట్లల  మధ్సూద్న్న్ంద్న్్లు బహ పరజలున్్, 
న్ధ కాయురున్ాతఠలున్్, న్న్లపవీరయవంతఠలున్్, బరహుణుయలున ై 
విఖ్యయతింబ ంద ర;ి వారిని ల కక వ ట్టుఁ బద వ ల వతసరంబులక ైన్ం దీఱద్్, 
మున్్ా నీక ఱ ంగించ్చ న్ట్లల  తతఠకమయరులకు విదనయవిశరష్ంబుల నియమ్ంచ్ 
గురు జన్ంబులు మూుఁడుకోట్లల న న్్బదనెిమ్ద వ లన్ూరు్  రన్ం గల్్ల యుంద్్; 
రకుకమయరుల ల కమకంప న వవరికమ శకయం? బద యున్్ం గాక యొకక విశరష్ంబు 
సెపెపద్ విన్్"మని యట్లనియె. 
10.2-1331-క. 
"న్రవర! దేవాస్ర సం 

గరమున్్ మున్్ నిహతఠల ైన్ కీవాయద్ సము 
తకరము న్ర శవరుల ై దనవ 
పరమున్ జనియంచ్చ పరజల బాధలుఁ బఱ్పన్. 
10.2-1332-క. 
హరి తద్వధనరిమెై ని 

రారులన్్ యద్్కులము న్ంద్్ జనియంపింపం 



 

 

ధర న్ూట్లకక కులం బెై 
పరిఁగిరి; వారిని గణింప బరహుకు వశమ?ే 

10.2-90-యదయ వృష్ణ  భో జ ంధక వంశంబు 

10.2-1333-వ. 
అట్ిట  యన్వయంబు న్ంద్్ మయధవున్కు రుకముణదీేవి యంద్్ుఁ 
బ్ధతృసముండున్్, సమగీ భుజావిజృంభణుండున్్ న ై పరద్్యముాండు 
జనియంచె; న్తనికమ రుకముకూుఁతఠరగు శుభాంగివలన్ న్నిరుద్ధం డుద్యంచె; 
న్తనికమ మౌసలయవశిష్ఠట ండెైన్ పరజండు సంభవించె; న్తనికముఁ 
బరతిబాహ ండుపుట్ ట; వానికమ స్బాహ ండు జనిుంచె; న్తనికమ 
న్్గీసేన్్ండుపరభవించె; న్తనికమ శీుతసేన్్ండు గల్లగ ; నిట్లల  యద్్ వృషిట  
భోజాంధక వంశంబులు పరమ పవితరంబుల ై పుండరీకాక్షుని కట్ాక్షవీక్షణ 
శయయయసననన్్గత సరసాలయప సాాననశన్ కీీడనవినోద్ంబుల న్నిశంబున్్ం 
జ ంద్్చ్, సరవదేవతనరింబు సమసతంబెైన్ కీతఠవు లొన్రింపుచ్ుఁ బరమయన్ంద్ 
కంద్ళిత చ్చతఠత ల ై యుండ"ిరని చపెిప వ ండయిు. 
10.2-1334-మ. 
"పరమోతనసహముతోడ మయధవుుఁడు శుంభలీలలుఁ బూరించ్ న్ 

ముురళీగాన్ము వీన్్లం జిల్లకమన్న్ మోద ంచ్చ గోప్ాల స్ం 

ద్రు లేతెంతఠ రరణయభూములకుుఁ; ద్దనద సయంబు గామ్ంచ్చ య 

కకరుణనవారిి భజింప కుంద్్ర  బుధ్ల  కౌరవయవంశాగీణీ! 
10.2-1335-మ. 
మతన వావని యమంగళఘ్ా మగు ననమం బరిిుఁ జింతించ్చన్న్ 

న్్తగావించ్చన్ విన్ా మయన్వులు ధన్్యల ; భూరిసంసార ద్్ 



 

 

ష్కృతరలం దయరతఠరు; కాలచకీ మహ తనసిం బట్ిట  యయ కృష్ఠణ ుఁ డ ీ

కి్షతభారం బుడుగంగుఁ జ యు ట్ిద  యే చ్చతరంబు? భూవలలభా! 
10.2-1336-వ. 
ఇవివధంబున్ గోపికాజన్ మనోజాతఠండెైన్ కృష్ఠణ ండు లీలయమయ న్్ష్ 
విగీహ ండెై నిజరాజధనని యెైన్ దనవరకాపురంబున్ న్మయన్్ష్ విభవంబు లగు 
సౌఖ్యంబులం బ ద్లుచ్ండె” న్ని చెపిప మఱ యు నిట్లనియె. 
10.2-1337-మ. 
"మనయజ ందయరతతమ! యేన్్ నీకుుఁ ద రజగననుంగలయమెై యొపపుఁ జ  
పిపన యా కృష్ణకథనస్ధనరసము సంపీరతనతఠుల ై భకమతుఁ గోీ  
ల్లన పుణనయతఠులు గాంతఠ రింద్్ స్ఖ్ముల ; నిరూధ తసరావఘ్ుల ై 
యనయంబుం ద్్ద ుఁ గాంతఠ రచ్యతపద్ం బెై న్ట్ిట క ైవలయమున్. " 

10.2-1338-క. 
అని యట్లల  బాద్రాయణ ి

మనమున్ రాగిలల  ననభిమన్్యన్కుం జ  
పిపన విధమున్ సూతఠుఁడు ముని 

జనయల క ఱ ంగింప వారు సముతితోడన్. 
10.2-1339-క. 
సూతరని బహ విధముల సం 

పీరతరనిుఁ గావించ్చ మహ ముఁ బెంప్ారుచ్ వి 

ఖ్యయతకమ న కమకన్ కృష్ణక 

థనతతపరు ల ైరి బుద ధ ుఁ ద్ఱ్ుఁగని భకమతన్. 

10.2-91-ప్ూరిణ 



 

 

10.2-1340-చ. 
సరసిజపతత నే తర! రఘ్ుసతతమ! ద్్ష్టమదనస్ర ంద్రసం 

హరణ! ద్యయపయోధ ! జన్కాతుభవాన్న్పద్ుమ్తర! భా 
సకరకులవారిధచంద్ర! మ్హ కావస్ధనధరసూతిసన్్ాత 

స్ారతిచరితర! భకతజన్పో్ ష్ణభూష్ణ! ప్ాపశోష్ణన! 
10.2-1341-క. 
మయరచీభూరమియయయ 
నీరంధరమహాంధకారనీర జహ తన! 
క్షాురమణవిన్్తప్ాదనం 

భోరుహ! మహ తనవతనర! పుణయవిచనరా! 
10.2-1342-మయల్ల. 
శరధ మద్విరామయ! సరవలోకాభిరామయ! 
స్రరిపువిష్భీమయ! స్ంద్రీలోకకామయ! 
ధరణివరలలయమయ! తనపససోత తరసీమయ! 
స్రుచ్చరగుణధనమయ! సూరయవంశాబ్ధధసో మయ! 
10.2-1343-గ. 
ఇద  శ్రీ పరమేశవర కరుణనకల్లత కవితనవిచ్చతర క సన్మంతిరపుతర సహజప్ాండతియ 
ప్ో తననమయతయ పరణీతం బెైన్ శ్రీమహాభాగవతం బన్్ మహాపురాణంబు న్ంద్్ుఁ 
బరద్్యమా జన్ుంబున్్, శంబరోదయ యగంబున్్, సతనర జితఠత న్కు సూరుయండు 
శమంతకమణి నిచ్ిట్యుుఁ ద్నిామ్తతంబున్ం పరసేన్్ని సింహంబు 
వధ యంచ్ట్యు, దనని జాంబవంతఠండు ద్్నిమ్ మయణికయంబు 
గొనిప్ో వుట్యు, గోవింద్్ండు పరసేన్్ని ద్్నిమ్ మణిుఁ గొనిప్ో యె న్ని 
సతనత ే జితఠత  కృష్ఠణ న్ంద్్ నింద్ ననరోపించ్ట్యుుఁ, గృష్ఠణ ండు ద్నిామ్తతంబున్ 



 

 

జాంబవంతఠనిం ద డరి మణయిుకతంబుగా జాంబవతిం గొనివచ్చి వివాహం 
బగుట్యు, సతనత ే జితఠత న్కు మణి నిచ్ిట్యు, సతయభామయ పరిణయంబున్్, 
బాండవులు లయక్షాగృహంబున్ ద్గుధ ల ైరని విని వాస్దేవుండు బలభద్ర 
సహ తఠం డయ హసితననపురంబున్ కరుగుట్యు, న్కూీర కృతవరుల 
యన్్మతంబున్ శతధన్్వండు సతనత ే జితఠత ుఁ జంపి మణిుఁ గొనిప్ో వుట్యుుఁ, 
ద్ద్రిం బా సతయభామ కరిన్గరంబున్ క గి కృష్ఠణ న్కు విన్ావించ్చన్ న్తండు 
మరల్ల చన్్దెంచ్చ శతధన్్వం ద్ర్ ంచ్ట్యు, బలభద్ర్ ండు 
మ్థ లయన్గరంబున్కుం జన్్ట్యు, న్ంద్్ ద్్రోయధన్్ండు రామునివలన్ 
గదనవిద్య న్భయసించ్ట్యుుఁ, గృష్ఠణ ండు సతనర జితఠత న్కుం బరలోకకమయీలు 
న్డపుట్యు, శమంతకమణిం దనుఁచ్చన్ వాుఁడయ యకూీరుండు భయంబున్ 
దనవరకాన్గరంబు విడిచ్చప్ో యన్ న్తని లేమ్ న్ననవృషిట  యెనై్ం గృష్ఠణ ం 
డకూీరుని మరల రపిపంచ్ట్యు, దనమోద్రుం డింద్రపరసిపురంబున్ 
కరుగుట్యు, న్ం ద్రుా న్ సమేతఠం డయ మృగయయవినోదనరిం 
బరణయంబున్కుం జని, కాళింద ం గొనివచ్ిట్యు, ఖ్యండవ ద్హన్ంబున్్, 
న్గిాపురుష్ఠం డరుా న్్న్కు న్క్షయతూణీర గాండవీ కవచ రథ రథయంబుల 
నిచ్ిట్యు, మయుండు ధరురాజన్కు సభ గావించ్చ యచ్ిట్యు, 
న్గధరుండు మరల్ల నిజన్గరంబున్ కరుగుదెంచ్చ కాళింద ని 
వివాహంబగుట్యు, మ్తరవిందన ననగాజితీ భదనర  మద్ర రాజకన్యలం 
గీమంబున్ుఁ గరగీహణం బగుట్యు, న్రకాస్ర యుద్ధంబున్్, ద్ద్్ృహంబున్ 
న్్న్ా రాజకన్యకలం బదనఱ్వ లం దచె్ిట్యు, సవర్గమన్ంబున్్, న్ద తికమం 
గుండలంబు ల్లచ్ి ట్యుుఁ, బారిజాతనపహరణంబున్్, బదనఱ్వ ల 
రాజకన్యలం బరిణయం బగుట్యు, రుకముణదీేవి విపరలంభంబున్్, రుకముణ ీ
సోత తరంబున్్, గృష్ణకుమయరోతపతితయుుఁ, ద్ద్్్ రు జన్సంఖ్యయుుఁ, బరద్్యముా 



 

 

వివాహంబున్్, న్నిరుద్్ధ  జన్ుంబున్్, ద్ద వవాహారింబు 
కుండిన్న్గరంబున్కుం జన్్ట్యు, రుకము బలభద్ర్ ల జూద్ంబున్్, రుకము 
వధయు, న్్షాకన్య యనిరుద్్ధ ని సవపాంబున్ం గని మోహ ంచ్ట్యుుఁ, ద్ 
నిామ్తతంబున్ుఁ, జితరర ఖ్ సకలదేశ రాజలుఁ బట్ంబున్ ల్లఖించ్చ చూపి 
యనిరుద్్ధ నిుఁ దెచ్ిట్యు, బాణనస్ర యుద్ధంబున్్, న్ృగోప్ాఖ్యయన్ంబున్్, 
బలభద్ర్ ని ఘోష్ యయతరయుుఁ, గాళింద  భరద్న్ంబున్్, గృష్ఠణ ండు ప్ౌండరక 
వాస్దవే కాశ్రరాజల వధ ంచ్ట్యుుఁ, గాశ్రరాజపుతఠర ం డయన్ స్ద్కి్షణుం 
డభిచనరహోమంబు గావించ్చ కృతయం బడసి కృష్ఠణ ప్ాల్లకమం బుతెత ంచ్చన్ 
స్ద్రశన్ంబుచేతుఁ గృతయన్్ స్ద్కి్షణ సహ తంబుగాుఁ గాశ్రపురంబున్్ 
భసుంబు సయేుట్యు, బలరాముండు ర ైవతన్గరంబు న్ంద్్ ద వవిద్్ండన్్ 
వన్చరుని వధ యంచ్ట్యు, సాంబుండు ద్్రోయధన్్కూుఁతఠ రగు లక్షణ 
న తితకొనివచ్చిన్ుఁ గౌరవు లతనిం గొనిప్ో య చెఱుఁబెట్లట ట్యుుఁ, ద్ద్వృతనత ంతం 
బంతయు ననరద్్వలన్ విని బలభద్ర్ ండు ననగన్గరంబున్కుుఁ జన్్ట్యుుఁ, 
గౌరవు లయడని్ యగౌరవవచన్ంబులకు బలరాముండు కోపించ్చ 
హసితననపురంబున్్ గంగం బడుఁదయరయ గమకమంచ్ట్యుుఁ, గౌరవులు 
భయంబున్ న్ంగననయుకతంబుగా సాంబునిం దచె్చియ చ్ిట్యు, 
బలభద్ర్ ండు దనవరకాన్గరంబున్కు వచ్ిట్యు, ననరద్్ండు హరి 
పదనఱ్వ ల కన్యకల నొకముహూరతంబున్ న్ంద్ ఱకనిా రూపుల ై 
వివాహంబయెయ న్ని విని తత ర్భావంబు దెల్లయంగోరి యరుగుదెంచ్ట్యుుఁ, 
ద్ననుహాతుుంబు సూచ్చ మరల్ల చన్్ట్యు, జరాసంధ్నిచేత బద్్ధ  ల ైన్ 
రాజలు కృష్ఠణ  ప్ాల్లకమ ద్ూతం బుతెత ంచ్ట్యు, ననరదనగమన్ంబున్్, 
బాండవుల పరశంసయున్్, న్్ద్ధవ కారయబో ధంబున్్, నింద్రపరసాి గమన్ంబున్్, 
ధరురాజ రాజసూయయరంభంబున్్, ద గివజయంబున్్, జరాసంధ వధయున్్, 



 

 

రాజ బంధమోక్షణంబున్్, రాజసూయంబు న ఱవ రుిట్యున్్, శిశుప్ాల 
వధయున్్, న్వభృథంబున్్, రాజసూయ వ ైభవద్రశ ననసహమయన్ మయన్స్ం 
డయ స్యోధన్్ండు మయనిరుిత సభామధయంబున్ం గట్ిటన్ పుట్టంబులు 
ద్డయిం దెరళ ూట్యుుఁ, ద్నిామ్తతపరిభవంబు నొంద  రారాజ నిజపురి 
కరుగుట్యుుఁ, గృష్ఠణ ండు ధరురాజ ప్రా రిితఠం డయ యయద్వుల నిల్లపి కొనిా 
న లలు ఖ్యండవపరసింబున్ వసయించ్ట్యు, సాళ వండు ద్పంబు సేసి 
హరుని మెపిపంచ్చ సౌభకాఖ్యం బగు విమయన్ంబు వడసి నిజసెైన్య సమేతఠండెై 
దనవరకాన్గరంబు నిరోధ ంచ్ట్యు, యయద్వ సాళవ యుద్ధంబున్్, గృష్ఠణ ండు 
మరల్ల చన్్దెంచ్చ సాలువం బరిమయరుిట్యున్్, ద్ంతవకతై వధయున్్, 
విద్ూరథ మరణంబున్్, గృష్ఠణ ండు యయద్వ బల సమేతఠండెై కమీుఱ 
నిజపురంబున్కుం జన్్ట్యున్్, గౌరవ ప్ాండవులకు యుద్ధం బగున్ని 
బలదేవుండు తీరియయతర సన్్ట్యు, న్ంద్్ జాహాావీపరముఖ్ న్ద్్లం 
గృతసాాన్్ం డయ న ైమ్శారణయంబు న్కుం జన్్ట్యు, న్చిట్ి మున్్లు 
పూజింపం బూజితఠం డయ తతసమీపంబున్ న్్న్ాతనసన్ంబున్ న్్ండి 
సూతఠండు ద్న్్ాం గని లేవకున్ా న్ల్లగి రాముండు గుశాగీంబున్ న్తని 
వధ ంచ్ట్యు, బరహుహతనయ దయష్ంబు గల్లగ  న్ని మున్్లు వల్లకమన్ సూతఠం 
బున్రీావితఠం జ యుట్యు, న్ముున్్లకుం బ్ధరయంబుగాుఁ గామప్ాలుం 
డిలవల స్తఠండగు పలవలుం బరమియరుపట్యు, వారిచేత న్న్్మతఠం డయ 
హలధరుండు ద్తసమీప తీరింబుల సాాతఠండయ గంగా సాగర 
సంగమంబున్కుం జన్్ట్యు, మహేంద్రన్గ పరవ శంబున్్, బరశురామ 
ద్రశన్ంబున్్, సపత  గోదనవరిం గుీంకుట్యు, మఱ యు మధయదేశంబున్ంగల 
తీరింబులయడి శ్రీశ ైల వ ంకట్ాచలంబులు ద్రశించ్ట్యు, వృష్భాద ర హరి క్ష తర 
సేతఠబంధ రామేశవరములం గని తనమరపరీణ తీరింబు లయడుట్యు, గోదనన్ంబు 



 

 

లొన్రించ్చ మలయగిరి యంద్్ న్గస్త ునిం గన్్ట్యు, సముద్రకననయ 
ద్్రా్ దేవుల న్్ప్ాసించ్ట్యు, న్ంద్్ బరా హుణజన్ంబువలన్ం బాండవ 
ధనరతరాష్ట  ిభండన్ంబున్ సకల రాజలోకంబున్్ మృతి నొంద  రని విన్్ట్యు, 
వాయున్ంద్న్ స్యోధన్్లు గదన యుద్ధసన్ాద్్ధ  లగుట్ విని వారిని 
వారించ్ట్క ,ై రౌహ ణయేుం డంద్్ల కరుగుట్యు, న్చట్ వారిచతేం 
బూజితఠండయ వారిని వారింప లేక మగిడి దనవరక కరుగుట్యుుఁ, గొనిా 
వాసరంబులకు మరల న ైమ్శారణయంబున్కుం బో య యచట్ యజఞంబు ససేి 
ర వతియుం దనన్్న్్ న్వభృథంబాడి నిజపురంబున్ క తెంచ్ట్యుుఁ, 
గుచేలోప్ాఖ్యయన్ంబున్్, సూరోయపరాగంబున్ం గృష్ఠణ ుఁడు రామునితోుఁ జ రి 
పురరక్షణంబున్కుుఁ బరద్్యమయాద  కుమయరుల నిల్లపి షో డశసహసరా ంగనన 
పరివృతఠండయ యకూీర వస్దవేోగీసేననద  యయద్వ వీరులు దయడరా 
శమంతపంచక తీరింబున్ కరిగి కృతసాాన్్ండయ వసయించ్చ 
యుండుట్యుుఁ, బాండవకౌరవాద  సకల రాజలోకంబున్్ ద్తీత రింబున్కు 
వచ్ిట్యుుఁ, గుంతీదవేి ద్్ఃఖ్ంబున్్, న్ంద్యశోదన సహ తఠ ల ైన్ గోపగోప ి
జన్ంబులు చన్్దెంచ్ట్యుుఁ, గుశలపరశాాద  సంభాష్ణంబులున్్, మద్రకననయ 
దరౌ పదీ సంభాష్ణంబున్్, ద్ద్న్ంతరంబ సకల రాజలోకంబున్్ 
శమంతపంచకతీరింబున్ సాాతఠల ై రామకృషాణ ద  యయద్వ వీరుల 
ననమంతరణంబు చసేి నిజ దేశంబులకుుఁ బో వుట్యుుఁ, గృష్ఠణ ని ద్రిశంచ్ట్కు 
మునీంద్ర్  లేతెంచ్ట్యు, వారి యన్్మతిని వస్దేవుండు యయగంబు 
న రవ రుిట్యు, న్ంద్ యశోదనద  గోపికానివహంబుల నిజపురంబున్ కనిచ్చ 
యుగీసేననద  యయద్వవీరులుం దనన్్న్్ మయధవుండు నిజపురపరవ శంబు 
సేయుట్యుుఁ, ద ల్లల కంస్నిచతే హతఠల ై బల్లపురంబున్ న్్న్ా దేవకదీేవి 
స్తఠల రామకృష్ఠణ లు యోగమయయయబలంబున్ుఁ దెచ్చి యయమె కమచ్ిట్యు, 



 

 

న్రుా న్్ండు స్భద్రన్్ వివాహంబగుట్యుుఁ, గృష్ఠణ ండు మ్థ లయన్గరంబున్ 
కరుగుట్యు, శీుతదేవ జన్కుల చరతిరంబున్్, వారలతో బరా హుణ పరశంస 
సేయుట్యు, శీుతిగీతలున్్, హరహిరబరహుల తనరతమయ చరితరంబున్్, 
గుశసిల్ల న్్ండు బరా హుణుని చరితరంబున్్, న్తని తన్యులు 
పరలోకంబున్కుం బో యన్ుఁ గృషాణ రుా న్్లు తమ యోగబలంబున్ వారిం దచె్చి 
యవివపుై న్ కమచ్ిట్యుుఁ గృష్ఠణ ం డరుా న్్ని వీడ కని దనవరక కరుగుట్యు, 
న్ంద్్ మయధవుం డయెైయ పరదేశంబుల సకల భారాయ పరివృతఠండయ 
విహరించ్ట్యు, యయద్వ వృషిణ  భోజాంధక వంశ చరితరంబున్్ న్న్్ కథలు 
గల ద్శమసకంధంబు న్ంద్్ న్్తతరభాగము. 

 
 


