
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

ఏకాదశ స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

11-1-ఉపో ద్ఘా తము 

11-1-క. 
శ్రీ సీతాపతి! లంకే 

శాస్ురసంహారచతుర! శాశ్వత! న్ుతవా 
ణీస్తయధిభూభవవృ 
తాాస్ురరిపుదవేజాల! రామన్ృపాలా! 
11-2-వ. 
మహనీయగుణగరిష్ుు లగు న్ముునిశరషీ్ుు లకు నిఖిలపురాణ వాయఖ్ాయన్వ ైఖ్ర ీ
సమేతుండెైన్ సూతుం డటి్లనియె; న్ట్లల  పాాయోపవిష్ుట ండెైన్ పరీకి్షన్నరేందుాం 
గని శుకయోగీందుాం “డయాయ! జన్ు కరువాయధివిమోచన్ంబున్కుుఁ 
గారణంబగు దవియయష్ధంబు గావున్ శ్రమీన్ానరాయణ కథామృతంబుుఁ గరీ లు” 
మని యట్లనియ.ె 

11-2-భూభారంబు వాపుట 

11-3-మ. 
"బలవతెైైన్యముతోడుఁ గృష్ుణ ుఁడు మహాబాహా బలోపేతుుఁడెై 
కలన్న  రాక్షసవీరవరయయల వడిన  ఖ్ండించి, భూభారము 



 

 

జ్వలమ ై యుండుఁగ దూయతకేళి కతన్ం జావంగుఁ గౌరవయ స 

దబలముంబాండవ స ైన్యమున్నడుఁచె భూభాగంబు గంప ంపుఁగన . 
11-4-వ. 
అంత. 
11-5-క. 
మునివరయలు సంతస ల్లలర ి

యనయము న్ందాదులకున్ు హరషం బయెయం; 

దన నిజభకుు లు యాదవ 

ఘనవీరసమూహ మపుడు గడు న్ొప ెసుఁగెన . 
11-6-మ. 
విద్ితుండెై సకలామరయల  గొలువ న్ురవీభారమున  మానిె, దు 
రుద సంయుకు వసుంధరాధిపతులన  మరిదంచి, కంసాదులం 

దుద్మిుట్టన  వధయించి, కృష్ుణ ుఁ డతిసంతుష్ాట తుుుఁడెై యున్నచర 
యదుస ైన్యంబులు భూమి మోవుఁగ న్సహయం బయెయ న్తుయగీమ ై. 
11-7-సీ. 
ఈ రీతి శ్రీకృష్ుణ ుఁ డేపారుఁ బూతన్ా; 
శ్కట్ తృణావరు సాలవ వతై 
చాణూర ముష్ టక ధనే్ు పలాంబక; 

దెైతాయఘ శిశుపాల దంతవకుర 
కంస పౌండాాదిక ఖ్ండన్ం బొ న్రించి; 

యట్ముఁదుఁ గురయబలం బణుఁచి మఱియు 
ధరుజు న్భిష్ కుు ుఁ దన్రుఁగాుఁ జేస న్; 

న్తుఁడు భూపాలన్ం బమరుఁ జేస  



 

 

11-7.1-తే. 
భకుు లగు యాదవ ందుాలుఁ బరుఁగుఁ జూచి 

"యన్యపరిభవ మ ఱుుఁగ రీ యదువు లన్ుచు 
వీరిుఁ బరిమారె న్ ుఁ దకక వ ఱొ కండు 
దెైవ మిుఁక లేదు తిాభువన్ాంతరమున్ందు. " 

11-3-యాదవుల హతంబు 

11-8-వ. 
అని వితరికంచి జగదీశ్వరయం “డతుయన్నత వ ణుకాన్న్ంబు వాయువశ్ంబున్ 
న్ొరస కొన్ న్న్లం బుదభవంబయ దహ ంచు చందంబున్ యదుబలంబుల 
కన్యయన్య వ ైరాన్ుబంధంబులు గల్లెంచి హతం బొ న్రెెద” న్ని విపాశాపంబు 
మూలకారణంబుగాుఁ దలంచి యదుబలంబుల న్డంచె న్ని పల్లకిన్ 
మునివరయన్కు రాజేందుాం డిట్లనియె. 
11-9-క. 
"హరపిాదకమల సేవా 
పరులగు యాదవుల కెట్లల  బాాహుణశాప 

సుురణంబు సంభవించెన్ొ 
యరయుఁగ సంయమివరణేయ! యాన్తి యీవ ! " 

11-10-క. 
అనిన్ జన్పాలున్కు ని 

ట్లని సంయమికులవరేణుయుఁ డతి మోదముతో 
విను మని చెపెుఁగుఁ దొడుఁగెన్ు 
ఘనతర గంభీర వాక ర్కాశ్సుురణన . 



 

 

11-4-కృష్ణ  స్ందరశనంబు 

11-11-వ. 
"నిరయపమసుందరం బయన్ శ్రీరంబు ధరయించి సమసు  కరు తతెరయండెై 
పరమేశ్వరయండు యదువుల న్డంగింపుఁ దలుఁచు సమయంబున్ జట్ావలకల 
కమండలుధారయలున్ు, రయదాాక్షభూతిభూష్ణ ముదాాముదిాతులున్ు, 
గృష్ాణ జిన్ాంబరయలున్ు న్గు విశావమితాాస త దురావసో భృగవంగిరః కశ్యప 
వామదేవ వాలఖిలాయతిా వస ష్ు  న్ారదాది మునివరయలు సేవచాావిహారంబున్ 
దావరకాన్గరంబున్ కరయదెంచి యందు. 
11-12-స.ీ 
ఘన్ుని శ్రీకృష్ుణ నిుఁ గౌసుు భాభరణునిుఁ; 
గరణకుండలయుగుఘన్కపో లుుఁ 
బుండరీకాక్షు న్ంభోధరశాయమునిుఁ; 
గల్లత న్ాన్ారతన ఘన్ కరిీట్ల 
న్ాజాన్ుబాహు నిరర్ళీయుధహసుు ; 

శ్రీకరపీతకౌశరయవాసు 
రయకిుణీన్యన్ సరరజ దవిాకరయ; 
బాహాుదిసుర సేవయపాదపదుు 
11-12.1-తే. 
దుష్టనిగీహ శిష్టసంతోష్కరణుుఁ 
గరట్ిమన్ుథలావణయకోమలాంగు 
న్ారుజన్రక్షణ ైకవిఖ్ాయతచరితుుఁ 
గనిరి కరయణాసముదుాని ఘన్ులు మున్ులు. 
11-13-క. 



 

 

వచ్చిన్ మునిసంఘములకు 
విచ్ిలవిడి న్ర్యపాదయవిధు లొన్రింపన  
మ చ్ిగు కన్కాసన్ముల 

న్చ్ుిగుఁ గూరయెండి వన్రయహాక్షునితోడన . 
11-14-క. 
"జనములు నిన్ు సేవింపని 

దినములు వయరథంబు లగుచుుఁ దిరయగుచు న్ుండుం 

దనువులు నిలుకడ గావుఁట్ 

వనములలో న్ున్నన్ ైన్ వన్రయహన్ాభా! 
11-15-క. 
తరణంబులు భవజలధిక ి

హరణంబులు దురతిలతల కాగమముల కా 
భరణంబు లారుజన్ులకు 
శ్రణంబులు, నీదు దవియచరణంబు ల్లలన . 
11-16-మతు . 
ఒకక వ ళన్ు సూక్షురూపము న్ొందు దీ వణుమాతమా ై 
యొకక వ ళన్ు సూథ లరూపము న్ొందు దంతయు నీవయెై 
ప కుకరూపులు దాలుు  నీ దగు ప ంపు మాకు న్ుతింపుఁగా 
న్కకజం బగుచున్న దమేన్? న్ంబుజాక్ష! రమాపతీ! 
11-17-క. 
శ్రీనఘయక! నీ న్ామము 
న్ానఘభవరరగకరున్ాశ్మున్కు వి 

న్ానణం బగు న్యష్ధ మిది 



 

 

కానరయ దుష్ాట తుు లకట్! కంజదళీక్షా! " 

11-18-వ. 
అని యన్ కవిధంబులం బాసుు తించిన్ మునివరయలం గరయణాకట్ాక్ష వీక్షణంబుల 
నిరీకి్షంచి, పుండరీకాక్షుం డిట్లనియె; “మదయీధాయన్ న్ామసురణంబులు 
భవరరగహరణంబులున్ు, బాహురయదాాదకి శ్రణంబులున్ు, 
మంగళకరణంబులున్ు న్గు” న్నియున్ు, “న్ా రూపంబుల ైన్ మేదనిీసురయల 
పరితాపంబులుఁ బరహిరించు పురయష్ుల న్ ైశ్వరయసమేతులంగాుఁ జయేుదు” 
న్నియున్ు, యోగీశ్వరేశ్వరయం డయన్ యీశ్వరయం డాన్తిచిె యన్ంతరంబ 
“మర ల్లచెట్ికివచిెన్ పయాోజన్ంబమేి?” యనిన్ వారలు “భవదయీ 
పాదారవింద సందరశన్ారథంబు కంట్ె మికికల్ల విశరష్ం బొ ండెదిద?” యని 
వాసుదవేవదన్చందాామృతంబు నిజన్ తాచకోరంబులం గరీ ల్ల యథేచాా 
విహారయల ై దావరకాన్గరంబున్ కన్తి దూరంబున్ న్ుండు ప ండారకం బన్ు 
న్ొకక పుణయతీరథంబున్ కరిగి; రంత. 
11-19-క. 
దరిపంచి యాదవులు తమ 

న్ రుపన్ుఁ గొమరారయ సాంబు న్ లుఁతుకరూపం 

బేరపడ శ్ృంగారించియుుఁ 
గరపపర సుగంధి పో ల్లకుఁ గావించి యొగిన . 
11-20-ఉ. 
మూుఁకలుగూడి యాదవులు ముందట్ుఁ బటె్లట క యారిె న్వువచుం 

బో కలుఁ బో వుచున  మునిసమూహము కొయయన్ సాుఁగి మొ్రకుకచుం 

"బాాకట్మ ైన్ యీ సుదతి భారపుగరభమున్ందుుఁ బుతుు ర ుఁడో  
యకేత మందు బాల్లకయొ యేరెడుఁ జెపుె"డట్న్న న్ుగుీల ై. 



 

 

11-21-క. 
యదుడింభకులన్ు గన్ుుఁగొని 

మదయుతుల ై వచిె రన్ుచు మదిలో రరష్ం 

బొ దవుఁ గన్ుుఁగొన్ల నిపుెలు 
స దరుఁగ హాసయంబు సన్ున్  చయేుఁగ న్న్ుచున . 
11-22-క. 
"వాలాయము యదుకుల ని 

రూులకరం బెైన్ యట్ిట  ముసలం బొ క ట్ ీ

బాలిక కుదయంచున్ు బొ ం 

డాలసయము లే ద"ట్ంచు న్ట్ుఁబలుకట్యున . 
11-23-వ. 
మదోదేాకుల ైన్ యాదవబాలకులు మునిశాపభీతుల ై వడవడ వడంకుచు 
సాంబకుకి్షనిబదధ  చేల గీంథివిమోచన్ంబు సయేు సమయంబున్ ముసలం 
బొ కకట్ి భూతలపతితం బయన్ విసుయంబు న్ొంది దానిం గొనిచని 
దేవకీన్ందన్ు సనినధాన్ంబున్ం బెట్ిట  యెఱింగించిన్ న్తం డాతుకల్లెత 
మాయారూపం బగుట్ యెఱింగయిు, న్ ఱుంగని తెఱంగున్ వారలం జూచి 
యట్లనియె. 
11-24-క. 
"మద్ ిస డి కన్ునలుగాన్క 

మదయుతుల ై మున్ులుఁ గలలమాట్లుఁ జనె్యం 

గద్ిస  కులక్షయకారణ 

విద్ితం బగు శాప మ్రందు వ ఱుు లుుఁ గలరే? 

11-25-క. 



 

 

ధరణీసురశాపమున్కు 
హరహిర బహాాుదుల ైన్ న్డడము గలర?ే 

న్రు లన్ుఁగ న్ ంత వారలు 
గర మరయదుగుఁ బూరవజన్ుకరుముుఁ దోావన ? 

11-26-వ. 
అది గావున్ యతి నిందాపరతవంబున్ యదువంశ్న్ాశ్ం బగు; 
సందయింబులే” దని పరమేశ్వరయండు వారలం జూచి “సముదాతీరంబున్ న్ొకక 
మహాపరవతం బున్నది; యందు న్ుండు న్తుయచ ర్య విశాలభీష్ణం బగు 
పాష్ాణంబున్ మ భుజాబలంబుచేత నీ ముసలంబు దివిచి దనీి చూరణంబు 
స ంధు కబంధంబులుఁ గల్లప  రండు; ప ండ”ని జగదవిభుండెైన్ కృష్ుణ ం 
డాన్తిచిెన్, వారయ న్ట్ల  చేస  తతీకల్లతం బయన్ లోహఖ్ండంబున్ు 
సరకుగొన్క సాగరంబున్ుఁ బడవ ైచిన్ న్ొకక ఝష్ంబు గీస ంచిన్, దాని న్ొకక 
లుబధకుండు జాలమార్ంబున్ుఁ బట్ిటకొని, తదుదరగతంబయన్ లోహఖ్ండంబు 
దెచిె బాణాగీంబున్ ముల్లకగా న్ొన్రెె” న్ని తతకథావృతాు ంతంబు స ప ెన్ 
బాదరాయణ ం గన్ుంగొని రాజేందుాం డిట్లనియె. 
11-27-క. 
"చితతం బే కియీ నిలుచుం? 

జితతజగురయ పాదపదు సవే సదా య 

తుయతతమ మని వసుదేవుుఁడు 
చితతముుఁ దగ నిల్లె యెట్లల  స ందె మునీందాా! " 

11-5-వస్ుద్వే పరశనంబు 



 

 

11-28-వ. 
అని యడిగిన్ రాజున్కు శుకుం డిట్లనియె. 
11-29-క. 
"వినుము న్ృపాలక! స ప ె ద 

ఘనమ ై విలస లుల  పూరవకథ గల దదయిున  
మును దావరక కతేెంచియు 
న్ొనరుఁగ న్ారదుుఁడు గృష్ుణ  న్ొయయన్ుఁ గాంచెన . 
11-30-వ. 
అట్లల  దేవముని కృష్ణసందరశన్ారథం బరయగుదెంచి తద్ృహాభయంతరమున్ కరిగిన్, 

వసుదవేుం డముునీందుాని న్ర్యపాదాయదవిిధులం బూజించి, కన్కాసన్ాసనీ్ుం 
గావించి, యుచిత కథావిన్యదంబులం బొా దుద పుచుెచు నిట్లనియె; “యే 
న్రయండు న్ారాయణచరణసరసీరయహ భజన్పరాయణతవంబు నిరంతరంబు 
న్ొందం; డట్ిటవానికి మృతుయవు సనినహ తంబెై యుండు; నీ దరశన్ంబున్ం 
గృతారయథ ండ న్ ైతి; న్చుయతాన్ంత గరవింద న్ామసురణ ైకాగీచితుు ల ైన్ మవంట్ి 
పుణయపురయష్ుల సమాగమంబున్ లోకులు సుఖ్ాశ్యీులయ యుండుదురయ; 
దేవతాభజన్ంబు సయేువారిని గీరావణులు న్న్ుగీహ ంతు; రట్లల  సజ్న్ులున్ు 
దీన్వతైలులు న్గు వారలు పూజన్ాది కియీలచే న్ా దేవతలన్ు భకిు 
సేయుదురయ; కావున్ శ్రీ మహా భాగవత కథాసమూహంబులుఁ గల ధరుంబు 
లడిగెద; న్ యే ధరుంబులు శ్వీణ సుఖ్ంబులుగా వినిన్ దండధరకింకర 
తాడన్ంబులం బడక, ముకుందచరణారవింద వందన్ాభిలాష్ులయ 
పరమపదపాాపుు  లగుదు; రా ధరుంబు లాన్తిముు; తొల్లల గరవిందునిం 
బుతుాుఁగాుఁ గరరి ముకిుమార్ం బెఱుంగలేక దేవతామాయం జేస  చికిక 
చితువయసన్ాంధకారం బగు సంసారంబున్ం దగులువడి యున్నవాుఁడ; 



 

 

హరికథామృతంబు వ ల్లలగొలుె; మట్లయన్ సుఖ్ంబు గలుగు"న్నిన్ వసుదవే 
కృతపాశునండెైన్ న్ారదుండు వాసుదవే కథా పసాంగ సలాల పహరష సమేతుండెై 
సంతసంబంద నిట్లనియె. 
11-31-క. 
"న్ను నీవు సయేు పాశ్నము 
జనసన్ునత! వ దశాసు రసారాంశ్ంబెై 
ఘనమగు హరిగుణకథన్ము 
విను" మని, వినిప ంపుఁ దొడుఁగె వ డక దల్లరెన . 
11-32-క. 
అతిపాపకరయుల ైన్న్ు 
సతతము న్ారాయణాఖ్యశ్బదము మదిలో 
వితతంబుగుఁ బఠయించిన్ 

చతురయలుఁ గొనియాడుఁ గమలసంభవు వశ్మ?ే 

11-6-విద్ేహ హరషభ స్ంభాష్ణ 

11-33-వ. 
అట్లల  గావున్ పరమేశ్వరభకిుజన్కంబెై కెైవలయపదపాాప ు కరంబయ 
యొపుెచున్న విదహేరషభసంవాదంబు న్ాుఁ బరగు న్ొకక పురాతన్ 
పుణయకథావిశరష్ం బెఱింగంిచెద సావధాన్ మన్సుకండవ ై యాకరిణంపు” మని 
యట్లనియ ె

11-34-త.ే 
"విన్ుము సావయంభువుండన్ు మన్ువున్కున్ు 
రమణ న్ుదయంచె న్ుఁట్ ప ాయవాతుుఁ డన్ంగుఁ 



 

 

దన్యు; డాతని కాగీనధుాుఁ డన్ుఁగ సుతుుఁడు 
జాతుుఁ డయెయన్ు భువన్విఖ్ాయతుుఁ డగుచు. 
11-35-వ. 
ఆ యాగీనధుాన్కు న్ాభి యన్ు పాాజుఞ ం డగు తన్ూభవుం డుదయంచి 
బల్లచకవీరిుతో మ ైతిాంజేస  ధారయణీభారంబు పూని యాజాఞ  పరపిాలన్ంబున్ 
న్హ తరాజన్య రాజయంబులు సవవశ్ంబులు గావించుకొని యుండె; న్ంతట్ 
న్ాభికి సతుెతుాం డయన్ ఋష్భుండు పుట్ెట ; న్తండు హరదిాసుండెై 
సుతశ్తకంబుుఁ బడస ; న్ందగీజుండయన్ భరతుం డన్ు మహాన్ుభావుుఁడు 
న్ారాయణపరాయణుండెై యహలోకసుఖ్ంబులం బరిహరించి, ఘోరతపం 
బాచరించి జన్ు తితాయంబున్ నిరావణసుఖ్పారవశ్యంబున్ సకలబంధ 
విముకుు ం డెై వాసుదేవపదంబు న్ొందె; న్ాతని పేర న్తం డేల్లన్ భూఖ్ండంబు 
భారతవరషం బన్ు వయవహారంబున్ న్ గడి జగంబులుఁ బాస దధం బయెయ; మఱియు 
న్ందుుఁ దొముండుా కుమారయలు బల పరాకీమ పభాావ రూప సంపన్ునలయ 
న్వఖ్ండంబులకు న్ధషి్ాు తల ైరి; వ ండయిు వారలలో న్ న్ుబది యొకకండుా 
కుమారయలు నితయ కరాున్ుష్ాు న్ పరతంతుాల ై విపతావం బంగీకరించి; రందుుఁ 
గొందఱు శరష్ ంచిన్ వారయలు కవి హరయంతరిక్ష పాబుదధ  ప పెలాయ న్ావిరరో త ా
దామిళ చమస కరభాజన్ు లన్ం బరుఁగు తొముం డూారధవరేతసుక లయ 
బాహువిదాయవిశారదు లగుచు, జగతు రయంబున్ు బరమాతు సవరూపంబుగాుఁ 
దెల్లయుచు ముకుు ల ై యవాయహతగమన్ు లగుచు, సుర స దధ  సాధయ యక్ష 
గంధరవ కిన్నర కింపురయష్ న్ాగలోకంబు లందు సేవచాావిహారంబు సయేుచు 
న్ొకకన్ాుఁడు. 
11-36-క. 
జగదేకన్ాథు గుణములు 



 

 

మిగులుఁగ సంసురణతోడ మఱిన్ భకిుం 

బగలున్ు రాతియాు సంధయలుుఁ 
దగిల్ల జితేందియాులు న్ ైన్ తపసులు ధాతిాన . 
11-37-క. 
ఊహ ంపుఁ బుణుయుఁ డెైన్ వి 

దేహుని యజాఞ ంతమందు న్ తెంచిన్చర 
గేహము వ డల్ల యెదురొకని 

మోహవివరి్తులుఁ బుణయమునిసంఘములన . 
11-38-త.ే 
అర్యపాదాయదివిధులన్ు న్రిథతోడుఁ 
బూజ గావించి వారలుఁ బొ లుపు మిగుల 

న్ుచితపీఠంబులందున్ు న్ునిచి యెలమి 

న్వమునిశరషీ్ుు లన్ు భూమిన్ాయకుండు. 
11-39-క. 
వారల కిట్లన్ు మరలు 
గారవమున్ విష్ుణ మూరిుుఁ గెకైొనిన్ మహా 

భూరితపో ధన్వరయయలు 
సారవిహీన్ంబు ల ైన్ సంసారములన . 
11-40-క. 
ఏ రీతి గడప న్ రయు రయ? 

కరీరులు బహుదుఃఖ్రరగకుతిైత బుదుధ ల  
నీరసులు న్రయలుగావున్ 

న్ారయ సుజాఞ న్బుదిధ  న్ాన్తి యీరే? 



 

 

11-7-కవి స్ంభాష్ణ 

11-41-వ. 
మఱియు సకలజంతుసంతాన్ంబుకంట్ె మాన్ుష్ాకారంబు న్ొందుట్ దురలభం; 

బంతకంట్ె న్ారాయణచరణయుగళసురణ పరాయణులగుట్ దుష్కరంబు; 
గావున్ న్ాతయంతికంబగు కే్షమంబడుగ వలస ుఁ; బరమేశ్వరయండు 
పాపతిునిష్ుు లకు సారూపయం బెట్లల సంగు న్తెుఱం గాన్తిం” డనిన్ విని 
విదహేభూపాలున్కు హరికథామృత పాన్ాతిపరవశుల ైన్ 
మునిసమాజంబున్ందుుఁ గవి యన్ు మహాన్ుభావుం డిట్లని చపెెం దొడంగె; 
“న్రిష్డవర్ంబున్ందు నీష్ణతయాంబుచేతం దగులువడి మాతైరయయుకు 
చితుు ం డగు న్ట్ిట  వానికవెివధంబున్ న్చుయత పాదారవింద భజన్ంబు 
సంభవించు? విశ్వంబున్ు న్ాతుయు వ ఱుగా భావించు వానికి భీరయతవం బటె్లల  
లే? దవిదాయంధకారమగునలకు హరచిింతన్ంబటె్లల  స దిధ ంచు? న్ట్ిట  న్రయండు 
తొంట్ికళేబరంబు విడిచి పరతతువం బబెభంగిం జేరయ? ముకుళీకృతన్ తుాండయన్ 
న్రయండు మార్భామణంబున్ుఁ దొట్లాపాట్లవడి చన్ు చందంబున్ 
విజాఞ న్విమలహృదయభకిుభావన్ా వశ్ంబు లేకున్నుఁ బరమపదంబు 
వీరికెవివధంబున్ం గలుగు? న్ని యడిగితివి; గావున్ుఁ జెప ెద; సావధాన్ుండవ ై 
యాకరిణంపుము. 
11-42-క. 
కరణతయాంబు చేతన్ు 
న్రుుఁడే కరుంబు సయేు న్యెైయవ ళన  
హరి కరెణ మని పలుకుట్ 

పరువడి సుజాఞ న్ మండుా పరమమునీందుాల . 
11-43-వ. 



 

 

జాఞ న్ాజాఞ న్ంబు లందు సంకల్లతుండెైన్ సుృతి విపరయయంబు న్ొందు; 
న్ట్లల గావున్ గురయదేవతాతుకుం డయ, బుదిధమంతుండెైన్ మరయు యండు శ్రీ 
వలలభు న్ుతుమోతుమునిుఁగాుఁ జితుంబున్ుఁ జేరిె సేవింపవలయు; సవపన 
మన్యరథచేాాదయవసథలయందు సరవసంకలెన్ాశ్ం బగుట్ంజసే , వానిుఁ గుదయిం 
బట్ిట  నిరంతర హరధిాయన్పరయం డెైన్వానికిుఁ గెైవలయంబు సులభముగుఁ 
గరతలామలకంబెై యుండు. 
11-44-స.ీ 
సంతతంబున్ు గృష్ణ  సంకరీున్ంబులు; 
వీన్ుల కింపుగ విన్ుఁగవలయు 
హరషంబుతోడుత హరిన్ామకథన్ంబు; 
పాట్లుఁ న్ాట్లుఁ బరుఁగవలయు 
న్ారాయణుని దవియన్ామాక్షరంబులు; 
హృదవీథి సతతంబు న్ న్నవలయుుఁ 
గంజాక్షులీలలు కాంతారముల న్ ైన్; 

భకిు యుకుంబుగాుఁ బాడవలయు 
11-44.1-తే. 
వ ఱిుమాడకిని లీలతో విశ్వమయుని 

న్ొడువుచున్ు లోకబాహయత న్ొందవలయు 
నింతయున్ు విష్ుణ మయ మని యెఱుుఁగవలయు 
భేద మ్రన్రింప వలవదు మేదినీశ్! " 

11-8-హరమిుని స్ంభాష్ణ 



 

 

11-45-వ. 
అనిన్ విదహేభూపాలుడు “భాగవతధరుం బెదిద? యే పాకారంబున్ం బవారిుంచు? 

వారల చిహనంబు ల వివ? యంతయు న్ ఱింగింప నీవ యరయో ండ” వనిన్ న్ందు 
హరి యన్ు మహాతుుం డిట్లనియ. 
11-46-త.ే 
"సరవభూతమయుండెైన్ సరస జాక్షుుఁ 
డతుఁడె తన్ యాతుయం దుండు న్న్ డువాుఁడు 
శ్ంఖ్చకీధరయం డంచుుఁ జన్ డువాుఁడు 
భకిుభావాభిరతుుఁడు వో భాగవతుుఁడు. 
11-47-క. 
వరాణ శ్మీధరుంబుల 

నిరణయకరుములుఁ జెడక నిఖిలజగతైం 

పూరుణ ుఁడు హరి యన్ు న్ాతుఁడ ె

వరిణంపుఁగ భాగవతుుఁడు వసుధాధీశా! 
11-48-వ. 
ఇట్లల  సరవసంగపరితయకుు ండెై నిఖిలాంతరాతుుండెై పరమేశ్వరయ డరయణగభస ు  
కిరణ సహసాంబుల లోకతాయంబుం బావన్ంబు సేయు చందంబున్ం దన్ 
చరణారవింద రజఃపుంజంబు చేతం బవితాంబు సయేుచు, 
సురాసురజేగయీమాన్సవేయం బెైన్ జన్ారదన్ పాదారవిందంబులకు 
వందన్ాభిలాష్ుుఁడెై భకిుయు లవమాతాంబున్ుం జల్లంపనీక 
సుధాకరరదయంబున్ దవిాకరజనితతాపనివారణం బయన్ భంగి 
న్ారాయణాంఘ్ నొ్ఖ్మణ చందిాకా నిరసు  హృదయతాపుండెై 
యాతీుయభకిురశ్న్ాన్ుబంధబంధురంబెైన్ వాసుదవే చరణసరరరయహ 



 

 

ధాయన్ాన్ందపరవశుం డగు న్తండు భాగవతపధాాన్ుం” డని యెఱింగించిన్ 
విని విదహేుం డిట్లనియ.ె 
11-49-క. 
"గజరాజవరదు గుణములు 
తిాజగతాెవన్ము లగుట్ుఁ దటే్పడంగా 
సుజన్మన్యరంజకముగ 

విజితేందియా! విన్ుఁగ న్ాకు వ డుక పుట్ెటన . " 

11-9-అంతరకి్షు స్ంభాష్ణ 

11-50-వ. 
అనిన్ విని యంతరకి్షుం డన్ు ఋష్ శరషీ్ుు ం డిట్లనియె. 
11-51-క. 
పరమబహాు మన్ంగాుఁ 
బరతతువ మన్ంగుఁ బరమపద మన్ుఁగన్ు నీ 

శ్వరుుఁ డన్ుఁ గృష్ుణ ుఁ డన్ జగ 

దభరితుుఁడు న్ారాయణుండు దా వ లుుఁగొందున . 
11-52-వ. 
అవయకునిరయ్ ణపరబహాుంబున్ందుుఁ దన్కు విపరయయంబుగా జన్న్ం బయన్ 
జాఞ న్ంబె విష్ుణ మాయ యన్ంబడుుఁ; బరమేశ్వరయుఁ డట్ిట  మాయచేత జగంబు 
నిరిుంచి నిశిెంతుండెై యుండు; నిందియాారథ భమాణంబు సేస డు దురుతులకు 
సుష్ుపాు యదయవసథలు వరయసన్ కలుగుట్ంజేస  పరమేశ్వరయనిం బొ ందరామి 
యన్ు న్ాలుగవ యవసథయుుఁ గలుగు; సవపనంబున్ందు గాీ హయగాీ హక 
గీహణంబు లన్ు తిావిధభదేంబు గల్లగియుండు; నీచందంబున్ న్విదాయంధకార 



 

 

సంవృతంబెై మూుఁడు విధంబులుఁ బరయవస ంచు మన్యరథంబు సవపానవసథయం 
దణంగిన్ కియీుఁ దివాిధం బగు మాయయు న్ాతు యందు లీన్ంబగుుఁ; 
బరమేశ్వరయండు మ్రదలం బృథివాయది మహా భూతమయం బయన్ సృష్ టని 
గలుగుఁజసే  యందుుఁ బంచభూతాతుకం బయన్ యాతు 
కేకాదశరందియాంబులచేత భేదంబు పుట్ిటంచుచు, గుణంబులచేత గుణంబు 
లంగీకరించుచు న్ాతు యందుుఁ బాదో యతితగుణంబులవలన్ గుణాన్ుభవంబుుఁ 
జేయుచున్ున్న వాుఁడెై, సృష్ ట  న్ాతీుయంబుగాుఁ భావించు; దహే  
కరుమూలంబున్ న్ ైమితిుక కరుంబుల న్ాచరించుచుుఁ దతులం బంగీకరించి 
దుఃఖ్ెైక వశుండెై వరిుంచుుఁ; బెకుక దుఃఖ్ంబులం బడిన్ యా దహే  
కరుఫలపాాపుు ం డగుచు భూత సంపలవపరయంతంబు పరవశుండెై 
జన్ుమరణంబులం బొ రలుచుండు; న్ంతయకాలం బాసన్నంబయన్ దావయగుణ 
సవరూపం బగు జగంబు న్న్ాదనిిధన్ంబగు కాలంబు పాకృతింబొ ందించు; 
న్ట్ముఁద శ్తవరషంబులు వరషంబు లేమిచతే న్తుయగీలోక లోచన్ుతజేంబున్ 
సకలలోకంబులు దహ ంపుఁబడు; న్ంత న్ధో  లోకంబున్న్ుండి 
సంకరషణముఖ్జనితాన్లం బూరధవశిఖ్ాజాలంబుల వాయుసహాయంబెై 
దికుకలయం దెలల ుఁ బావరిుంచు; న్ట్ముఁద సంవరుక వలాహక గణంబులు న్ూఱు 
హాయన్ంబులు సల్లలధారా పాతంబుగా వరషంబు గురయిు; న్ందు 
విరాడూాపంబు లీన్ంబగు; న్ంత నీశ్వరయం డింధన్ాగినచందంబున్ న్వయకుంబుుఁ 
బావ శించు; తదన్ంతరంబ ధరణీమండలంబు వాయుహృతగంధం బెై కబంధ 
రూపంబుుఁ దాలుె; న్ా జలంబు హృతరసంబెై తేజోరూపంబు న్ొందు న్ా 
తేజంబు తమోనిరసుం బెై వాయువం దడంగు; న్ా గంధవహుండు 
సెరశవిరహ తుం డయ యాకాశ్ంబు న్ందు సంకమీించు; న్ా విష్ుణ పదంబున్ు 
విగత శ్బదగుణంబు గలద ియెై యాతు యందడంగు; నిందియాంబులున్ు 



 

 

మన్ంబున్ు బుదిధయు వికారంబులతోడ న్హంకారంబుుఁ బవా శించు; న్ా 
యహంకారంబున్ు సవగుణయుకుంబెై పరమాతుునిం జేరయ; నిట్లల  
తిావరాణ తుకయెై సర్ స థతి లయకారణి  యగు మాయ యట్ిటది” యని 
తతైవరూప మాహాతుయంబులు వివరించిన్ న్రపాలుం డిట్లనియె. 
11-53-ఉ. 
జాఞ నవిహనీ్ుల ైన్ న్రసంఘముుఁ గాన్ుఁగరాని మాయుఁ దా 
లోన న్డంచి యెట్లల  హరలిోకముుఁ జెందుదు రంతయుం దగన  
భూనుత! సతయవాకయగుణభూష్ణ! యకకథ వ డకతోడుతం 

బూనికుఁ జెపుె"మన్నన్ు బాబుదుధ ుఁడు నిట్లన్ు గారవంబున్న . 

11-10-పరబుదుు ని స్ంభాష్ణ 

11-54-వ. 
సూరరయదయాసుమయంబులం బాతిదిన్ంబు న్ాయువు కీ్షణంబు న్ొంద, దహే 
కళతా మితా భాాతృమమతవ పాశ్బదుధ ల ై విడివడు న్ుపాయంబు గాన్క 
సంసారాంధకారమగునలయ గతాగతకాలంబుల న్ ఱుంగక దివాంధంబులగు 
జంతుజాలంబుల భంగి జన్ు జరా రరగ విపతిు  మరణంబు లందయిు, శ్రీరంబ 
మేలన్ుచుుఁ బామోద మోహమదిరాపాన్మతుు ల ై విష్యాసకుతం జికిక తముుుఁ 
దారెఱుంగక యుండి విరకిుమార్ంబు దెల్లయక వరిుంచు మూఢు లగు 
జన్ంబుల ప ంతలుఁ బో వక; కేవల న్ారాయణ భకిు భావంబు గల సదు్ రయం 
బాతిదిన్ంబున్ు భజియంచి; సాతిు వకంబున్ు, భూతదయయున్ు, 
హరికథామృతపాన్ంబున్ు, బాహుచరయవాతంబున్ు, విష్యంబుల మన్ంబు 
సేరకుండుట్యు, సాధు సంగంబున్ు, సజ్న్ మ ైతియాు, విన్యసంపతిుయు, 
శుచితవంబున్ు, తపంబున్ు, క్షమము, మౌన్వాతంబున్ు, వ దశాసాు ర ధయయన్ 



 

 

తదరాథ న్ుష్ాు న్ంబులున్ు, న్హ ంసయు, సుఖ్దుఃఖ్ాది దవందవసహ ష్ుణ తయు, 
నీశ్వరయని సరవగతునింగా భావించుట్యు, ముముక్షుతవంబున్ు, జన్సంగ 
వర్న్ంబున్ు, వలకలాది ధారణంబున్ు, యదృచాాలాభ సంతుష్ టయు, 
వ దాంతశాసాు ర రథ జిజాఞ సయున్ు, దవేతాంతరనిందా వర్న్ంబున్ు, గరణతయా 
శిక్షణంబున్ు, సతయవాకయతయు, శ్మదమాదిగుణ విశిష్టతవంబున్ు, గృహారామ 
కే్షతా కళతా పుతు ర వితాు దుల హరికరెణంబు సయేుట్యు, నితర దరశన్ 
వర్న్ంబు సయేుట్యున్ు భాగవతోతుమధరుంబు” లని చెప ె యట్లనియ.ె 
11-55-క. 
హరదిాసుల మితతావము 
మురరపిుకథ ల నినకొన్ుచు మోదముతోడన  
భరితాశీుపులకతిుండెై 
పురుష్ుుఁడు హరమిాయ గెలుె భూపవరేణాయ! " 

11-56-వ. 
అనిన్ రాజేందుాండు వారల కిట్లనియె; “భాగవతులారా! సకలలోకన్ాయకుం 
డగు న్ారాయణుం డన్ంబరుఁగిన్ పరమాతుుని పభాావంబు విన్వలతు; 
న్ాన్తిం” డనిన్ుఁ బిపెలాయన్ుం డిట్లనియె. 

11-11-పపిపలాయన భాష్ణ 

11-57-స.ీ 
"న్రవర! విన్ు జగన్ానథుని చారతిా; 
మ ఱిుఁగింతు నీమది కింపు మిగుల 

లసదుదభవస థతిలయ కారణంబయ; 

దేహ ందియాాదులుఁ దిరము గాుఁగుఁ 



 

 

జొన్ుపు న్ పుెడు పరంజోయతిసైవరూపంబు; 
జావలల న్న్లుండుుఁ జన్ని పగిద ి

నిందియాంబులు న్ాతు న్ న్యవు శ్బదంబు; 
ప రయక సుష్ రంబుుఁ బొ ందు సతయ 
11-57.1-తే. 
మన్ుఁగ సతు వరజసుమోమయగుణంబు 
మహదహంకారరూపమ ై మహ మ వ లయు 
చేతన్తవంబు గలదనేి జీవ మందు 
రిదియ సదసతైవరూపమ ై యనె్నుఁబడున్ు. 
11-58-వ. 
దీనికిం బెకెైకన్ది పరమాతుగా న్ ఱింగి కమలసంభవాదులు న్ుతియంతు; రిట్ిట  
పరమాతు సాథ వరజంగమంబుల న్ధిష్ ు ంచి వృదిధ  క్షయంబులం బొ ందక 
నిమితుమాతాంబున్ం దరయలతాదు లందు జీవంబు లేక తదంతరసుథ ండెై 
వరిుంచు; న్ంత సరవేందియాావృతం బెైన్ యాకారంబు న్ష్టంబెైన్ మన్ంబున్ుం 
బాస  శీుతివిరహ తుం డెై తిరయగుచుండు; నిరుల జాఞ న్దృష్ ట  గలవానికి 
భాన్ుపభాాజాలంబు దో ుఁచిన్ కిీయన్ు, సుజాఞ న్వంతుడు హరభికిుచేత 
గుణకరాురథంబుల ైన్ చితుదోష్ంబులు భంజించి భగవతైదన్ంబు సేరయ” న్నిన్ 
విని రాజిట్లనియ.ె 
11-59-క. 
"పురుష్ుం డే యే కరుము 
పరువడిుఁ గావించి పుణయపరయుఁడెై మన్ుుఁ? దా 
దురితములుుఁ దొరుఁగి మురరిపు 
చరణయుగం బెట్లల  సేరయ? సన్ుునివరాయ! " 



 

 

11-12-ఆవిరహో తుర ని భాష్ణ 

11-60-వ. 
అనిన్ విని యందావిరరో తుాం డిట్లనియుెఁ; “గరాుకరు వికరు పతాిపాదకంబు లగు 
శీుతివాదంబులలౌకికవరిణతంబు; లట్ిట  యామానయంబులు 
సరేవశ్వరసవరూపంబులు గాన్ విదావంసులు న్ ఱుంగ లే; రవి కరాుచారంబు 
లన్ంబడు; మోక్షంబుకొఱకు న్ారాయణ భజన్ంబు పరమపావన్ంబు; 
వ దోకుంబుల న్ాచరింపక ఫలంబులకు వాంఛ సయేువార లన్ క 
జన్ాుంతరంబులం బడయుదురయ; మోక్షంబు న్పేకి్షంచు వాుఁడు విధిచరదతి 
మార్ంబున్ హరిం బూజింపవలయు; న్ట్ిట  పూజాపాకారం బెట్లనిన్ుఁ, 
బవితాగాతుాం డయ జన్ారదన్ు సనినధిం బూతచితుు ండెై, ష్ో డశోపచారంబులుఁ 
జకీధరయ న్ారాధించి, గంధ పుష్ె ధూప దీప న్ ైవ దయంబులు సమరిెంచి, 

సాష్ాట ంగదండ పణాామంబు లాచరించి, భకిుభావన్ా విశరష్ుండగు న్తండు 
హరింజేరయ” న్ని చెప ెన్ విని విదహేుం డిట్లనియె; “నీశ్వరయం డయేే కరుంబుల 
న్ాచరించె, న్ంతయు న్ ఱిగింపు” మనిన్ుఁ దమాిళ ం డిట్లనియె. 
11-61-క. 
తారల న్ న్నుఁగ వచుెన్ు; 
భూరేణుల ల కకవ ట్టుఁ బో లున్ు ధాతిాన ; 
న్ారాయణగుణకథన్ము 
లారయ వరిణంపలేరయ హర బాహాుదుల . 
11-62-వ. 
అట్లల  గావున్ న్ాతుసృష్టంబెైన్ పంచభూతనికరంబున్ు పురం బొ న్రించి, 

యందు నిజాంశ్ంబున్ం బావ శించి, సగుణనిష్ుు ండెై న్ారాయణాభిధాన్ంబు గల 
ఋష్ీశ్వరయం డగు పరమశే్వరయండు వ లుుఁగొందె; న్తని దశరందియాంబులచేుఁ 



 

 

బాల్లతంబుల ైన్ దహేంబులు ధరించి, జగదాక్షకతవ సంహారకతావది గుణంబులు 
గలుగుట్ం జేస  గుణనిష్ుు ండయ రజసైతు వతమో గుణంబుల బహాు విష్ుణ  రయదా 
మూరయు లన్ం బరుఁగి, తిాగుణాతుకుం డన్ంబడు న్ారాయణాఖ్ుయని చరితాం 
బెఱింగించెద; న్ాకరిణంపుము. 

11-13-నఘరయణఋషి భాష్ణ 

11-63-క. 
ధరుమండు దక్షపుతిు రక 

నిరమలమతిుఁ బెండిలయాడి న్ ఱిుఁ బుతుు ర ని స 

తకరుమని న్ారాయణ ఋష్  
న్రిమల్లుఁ గన్  న్తుఁడు బదరకిాశ్మీ మందున . 
11-64-త.ే 
అట్ిట  న్ారాయణాహవయుం డెైన్ మౌని 

బదరికాశ్మీమందు న్పార నిష్ు ుఁ 
దపముుఁ గావింప బలభదేి దలుఁకి మదనిి 

మన్కేతన్ు దివిజకామిన్ులుఁ బనిచ.ె 
11-65-వ. 
వారయ న్ారాయణాశ్మీంబున్కు న్తని తపో విఘనంబు సయే వచుెన్పుె 
డవవన్ంబు సాల రసాల బిలవ కదళీ ఖ్రూ్ ర జంబు జంబీర చందన్ వున్ానగ 
మందారాది వివిధ వృక్ష నిబిడంబున్ు, పుష్ె ఫల భరిత శాఖ్ావన్మొ 
తరయలతా బృందంబున్ు, మాధవీ కుంజమంజరీ పుంజ మకరందపాన్ 
మతుమధుకర నికర ఝంకారరవ ముఖ్రిత హరి దంతరంబున్ు, గన్క కమల 
కహాల ర విలసతైరరవిహరమాణ చకీవాక బక కౌీంచ మరాళదంపతీ మండల 



 

 

మండితంబున్ు, మృణాళ భోజన్ాసకు సారసచయ చంచూపుట్ విపాట్ిత 
కమలముకుళకేసర విసర వితత పాశ్సు  సరరవరంబున్ు న్ ై వ లయు 
న్వవన్ంబున్ నిందువదన్ లందంద మందగమన్ంబులం జెందు 
ఘరుజలబిందుబృందంబులు న్ఖ్ాంతంబుల న్యసరింపుచు డాయంజన్ు 
న్పుెడు. 
11-66-చ. 
మదన్ుని బాణజాలముల మగనతుఁ బొ ందక ధెైరయవంతుుఁ డెై 
ముద్తిల వాుఁడిచూపులకు మోహము న్ొందక నిశ్ెలాతుుుఁడెై 
హృదయమున్ందు న్చుయతు రమేశు న్న్ంతు జగనినవాసునిన  
వదలక భకిు నిలుెకొని వారికి నిట్లన్  మౌని ప ంపున్న, 

11-67-క. 
"జంభారిపంపున్న్ు మ 

రంభోరయహవదన్లార! యరయదెంచితి; రా 
శుంభదవిహారవాంఛా 
రంభంబున్ుఁ దిరయగుుఁ"డనిన్ లజ్ించి వ సన . 
11-68-స.ీ 
"దేవమునీందా! నీ దవియచారితాంబు; 
న్ ఱిుఁగి సన్ునతిసయే న్ వవుఁడోపుుఁ? 

బుతు ర మితా కళత ాభోగాదులన్ు మాని; 

తపము గావించు సదధరయులకున్ు 
విఘనముల  స ందున్ ? విశరవశుుఁ గొల్లెన్; 

యతనికి న్ంతరాయంబు గలద?ె 

కామంబుుఁ గరీ ధంబుుఁ గల తపస వతపంబు; 



 

 

పలవలోదకములభంగుిఁ గాద?ె 

11-68.1-తే. 
నిన్ున వరిణంప న్లవియ?ే నిరులాతు! 
రమణ లోుఁగొన్ు మా యపరాధ మన్ుచు 
సన్ునతించిన్ న్తుఁడు పసాన్ునుఁ డగుచుుఁ 
దన్దు సామరథయ మ ఱిుఁగింపుఁ దలుఁచి యపుడు. 
11-69-వ. 
అముునీశ్వరయండు పరమాశ్ెరయవిధాన్ంబుగా నిజతన్ూరయహంబుల వలన్ం 
దిాకోట్ి కన్యకానివహంబుల న్ుదభవింపం జేస న్, గంధరవవిబుధకామినీ 
సముదయంబులు పరమాదుభత భయంబులు మన్ంబులం బొ డమ 
సన్ునతించి, యవివలాస నీసమూహంబులో న్ూరవశియన్ు దానిం గొనిచని, 

పాకశాసన్ు సభాసదన్ంబున్ం బటె్ిట  తదవృతాు ంతం బంతయు విన్నవించిన్ 
న్ాశ్ెరయ యుకు హృదయుండయ సున్ాసీరయం డూరకుండె; న్ట్ిట  న్ారాయణ 
మునీశ్వరయచరితాంబు విన్ువారలు పరమ కలాయణగుణవంతు లగుదు"రని 
చెప ెన్. 
11-70-త.ే 
ఋష్భున్కు న్ాతుయోగ మ రీతిుఁ జెప ె; 
న్చుయతుుఁడు భూమిభారము న్డుఁప న్ంత 

స రిది న్వతారములు దాల్లె స ంపు మఱ 

రాతిాచరయలన్ు జంప  నీరసముతోడ. 
11-71-వ. 
అట్ిట  పరమేశ్వరయని లీలాగృహీతంబులగు మతైయ కరరు వరాహ న్ారస ంహ 
వామన్ రామ రఘురామ రామ బుదధ  కలాకయదయవతారంబు లన్ కంబులు 



 

 

గలవు; వాని న్ ఱిుఁగి న్ుతియంప శరష్భాష్ాపతులకెైన్ న్లవి గాదు; 
మఱియున్ు. 
11-72-ససీ. 
న్వ వికచ సరస రయహ న్యన్యుగ! నిజచరణ; 

గగన్చరన్ది జనిత! నిగమవిన్ుత! 
జలధిసుత కుచకలశ్ లల్లత మృగమద రయచిర; 

పరిమళిత నిజహృదయ! ధరణ భరణ! 
దుాహ ణముఖ్ సురనికర విహ త న్ుతికల్లతగుణ! ; 
కట్ిఘట్ిత రయచిరతర కన్కవసన్! 
భుజగరిపు వరగమన్! రజతగిరిపతివిన్ుత! ; 
సతతజపరత! నియమసరణ  చరిత! 
11-72.1-తే. 
తిమి కమఠ కిట్ి న్ృహరి ముదతి! బల్ల నిహ  
త పద! పరశుధర! దశ్వదన్ విదళన్! 
మురదమన్! కల్లకలుష్ సుముదపహరణ! 
కరివరద! ముని న్ర సుర గరయడ విన్ుత! 
11-73-వ. 
ఇవివధంబున్ం బావరిుల్లలన్ శ్రీమన్ానరాయణమూరిు లీలావిలాసంబు 
లన్ంతంబులు గలవు; మన్యవాకాకయకరుంబుల హరిపూజన్ంబు సయేక, 

విపరీత గతులం దిరయగుచుండు జడుల కెవివధం బగు గతిగలుగు?” న్నిన్ 
న్పుె డపుెడమిఱ ుఁ డపెరమపురయష్ుం జూచి “యట్ిట  జడులు ముకిు న్ొందు 
న్ుపాయం బెట్లట  లంతయు న్ ఱింగింపుుఁ” డనిన్ుఁ జమసుం డిట్లనియ ె

11-74-స.ీ 



 

 

హరిముఖ్ బాహూరయ వరపదాబ్ములందు; 
వరయసుఁ జతురవరణ వర్సమితి 

జనియంచె; న్ందులో సతులున్ు శూదుాలు; 
హరిుఁ దలంతురయ; కల్లహాయన్ముల 

వ దశాసు ర పురాణ విఖ్ాయతుల ై కరు; 
కరుల ై విపుర లు గరవ మ సుఁగ ి

హరిభకుపరయలన్ు హాసయంబు సయేుచు; 
నిరయంబు న్ొందుట్ నిజము గాదె? 

11-74.1-తే. 
మృదుల పకావన్న భోజన్ములన్ు మాని 

జీవహ ంసకుుఁ జన్ువానిుఁ జెందు న్ఘము; 
హరి న్ుతింపక సీు రలోలుుఁ డెైన్ుఁవాడు 
న్రకవాసుండు న్గుచుండు న్న్వరతము. 
11-75-వ. 
అట్లల  గావున్ గృహ కే్షతా పుతు ర కళతా ధన్ధాన్ాయదులందు మోహ తుండయ 
‘ముకిుమార్ంబు లపతాయక్షంబు’ లని నిందించువాుఁడున్ు, హరి 
భకిువిరహ తుండున్ు, దుర్తిం గూలుదు” రని మునివరయం డాన్తిచిెన్ 
విదహేుం డిట్లనియ.ె 
11-76-ఆ. 
ఏ యుగంబున్ందు న్  రతీి వరిుంచు? 

న్ ట్ిట  రూపువాుఁడు? న్ వివధమున్ 

మున్ు న్ుతింపుఁబడెన్ు మునిదేవగణముచ ే

విష్ుణ ుఁ డవయయుండు విశ్వవిభుుఁడు? 



 

 

11-77-వ. 
అనిన్ విని యందుుఁ గరభాజన్ుం డటి్లనియె; “న్న్ కావతారంబులు న్ాన్ా 
రూపంబులున్ు బహువిధ వరణంబులున్ుం గల్లగి, రాక్షసులన్ు సంహరించి, 

దుష్టజన్ నిగీహంబున్ు శిష్టజన్ పరిపాలన్ంబున్ుం జేయుచుుఁ 
గృతయుగంబున్ శుకలవరయణ ండెై చతురాబహుండెై జట్ావలకల కృష్ాణ జిన్యతురయీ 
జపమాల్లకా దండ కమండలు ధరయండయ హరి 
నిరులతపో ధాయన్ాన్ుష్ాు న్గరిష్ుు  ల ైన్ పురయష్ శరషీ్ుు లచేత హంసుండు 
సువరయణ ండు వ ైకుంఠయండు ధరయుం డమలుండు యోగేశ్వరయం డీశ్వరయండు 
పురయష్ుం డవయకుు ండు పరమాతుుం డన్ు దివయన్ామంబులం బాస దిధ  వహ ంచి 
గణుతింపంబడుుఁ; దేాతాయుగంబున్ రకువరయణ ం డయ బాహుచతుష్క 
మేఖ్లాతయా విశిష్ుట ం డయ హ రణయకశేుండున్ు, వ దతయాసవరూపుండున్ు, 
సుాక  సుావాదుయపలక్షణ శోభితుండున్య విష్ుణ  యజఞ పృశినగరభ 
సరవదవేోరయకీమ వృష్ాకప  జయంతోరయగాయాఖ్యల బాహువాదుల చతే 
న్ుతియంపంబడు; దావపరంబున్ శాయమలదహేుండున్ు పీతాంబరధరయండున్ు 
బాహుదవయోపశోభితుండున్ు దివాయయుధధరయండున్ు శ్రవీతై కౌసుు భ 
వన్మాల్లకా విరాజమాన్ుండున్ు మహారాజోపలక్షణుండు న్ ై జన్ారదన్ 
వాసుదవే సంకరషణ పాదుయమాననిరయదధ  న్ారాయణ విశ్వరూప సరవభూతాతు 
కాది న్ామంబుల వ లస , మూరాధ భిష్ కుు లచేత సన్ునతింపంబడు; 
కల్లయుగంబున్ుఁ గృష్ణవరయణ ండున్ు గృష్ణన్ామకుండున్ున్ ై భకుసంరక్షణారథంబు 
పుండరీకాక్షుండు యజఞ సంకీరున్ంబుల చేతం బాసుు తింపబడు; హరి రామ 
న్ారాయణ న్ృస ంహ కంసారి న్ల్లన్యదరాది బహువిధ న్ామంబులచే 
బాహువాదుల ైన్ మునీందుాలు న్ుతియంపుదురయ; మఱియున్ు. 
11-78-త.ే 



 

 

దావిడ దేశ్ంబున్ందులుఁ దామొపరిణ 
సహయజా కృతమాలాది సకలన్దుల 

కెవవుఁ డేనిని భకిుతో న్ ుఁగి యచట్ుఁ 
బొ దల్ల తరెణ మ్రగిుఁ జయేుఁ బుణయ మ్రదవు. 
11-79-వ. 
ఇవివధంబున్ుఁ బాశ్ంస ంపుఁదగిన్ కావ రాయది మహాన్దీపావన్జల సానన్ పాన్ 
దాన్ంబులన్ు, విష్ుణ ధాయన్కథాసుధార సాన్ుభవంబుల నిరూఢులగు 
భాగవతోతుములు గల్లగరినేిం జెడని పదంబున్ుం బొ ందుదు” రని 
ఋష్భకుమారయలు భగవత ర్తిబింబంబు లయన్ పరమపురయష్ులుం బో ల  
విదహేజన్పాలున్కు నిశరరరయః పదపాాప ు కరంబు ల ైన్ భగవదభకిు ధరుంబు 
లుపదశేించి యంతరాధ న్ంబు న్ొందిరి; మిథిలేశ్వరయండున్ు జాఞ న్యోగం 
బంగీకరించి నిరావణపదంబు న్ొందె; నీ యుపాఖ్ాయన్ంబు వాాస న్ుఁ బఠించిన్ 
వినిన్ న్ాయురారరగైెయశ్వరయములు గల్లగి పుతు ర పౌతు ర వంతుల ై సకల కల్లకలుష్ 
రహ తుల ై విష్ుణ లోక నివాసు లగుదు” రని న్ారదుండు వసుదవేున్కుం జెప ె  
మఱియున్ు. 
11-80-స.ీ 
కమలాక్షపదభకిు కథన్ముల  వసుదవే! ; 
విని యఘంబులుఁ బాస  వ లస  తీవు 
భువన్పాస దిధగాుఁ బొ లుప ందు సతీకరిు; 
కెవైలయలకి్షుయుుఁ గలుగు ముఁద 

న్ారాయణుండు నీ న్ందన్ుం డన్ు మోహ; 

మ డల్లంచి విష్ుణ గాుఁన్ ఱిుఁగ ికొలువు 
మతుఁడు నీ తన్యుుఁడెై యవతరించుట్ుఁజసే ; 



 

 

స దిధ ంచె దహేసంశుదిధ  నీకు 
11-80.1-తే. 
సరససలాల ప సౌహారధ సౌష్ు వమున్ుఁ 
బావన్ంబెైతి శిశుపాల పౌండా న్రక 

ముర జరాసంధ యవన్ులు ముదముతోడ 

వాసుదవేునిుఁ జెందిరి వ ైరయ లయుయ. 
11-81-క. 
దుష్టజన్ నిగీహంబున్ు 
శిష్టపతాిపాలన్ంబు సయేన  హరి దా 
సృషిట  న్వతార మ్రందెన్ు 
సాష్టృముఖ్ాన్ క దివిజసంఘము వొగడన . 
11-82-వ. 
అట్లల గావున్ లోకరక్షణారథంబు గృష్ుణ ండవతారంబున్ొందె” న్ని హరి భకిుపరంబు 
లగు న్ుపాఖ్ాయన్ంబులు న్ారదుం డుపన్యస ంచిన్ విని విస ుతచితుు ల ై 
దేవకీవసుదేవులుగృష్ుణ ని పరమాతుునిగా విచారించి” రని శుకుండు 
రాజున్కుం జెప ెన్ న్తండు “మునీందాా! యదువుల న్  పాకారంబున్ హరి 
హరయించె? సపరివారయ లగు బహాురయదేాందాదికాెలకమునీందుాలు 
దావరకాన్గర పావ శ్ం బెట్లల  సేస రి? యమేయెయ? మఱియుుఁ బరమేశ్వర 
కథామృతంబు వీన్ులలరం జవిగొనియు, నింకం దనివి సన్దు; 
భకురక్షకుండగు హరి చారితాం బేరీతిుఁ జాగెుఁ? దరావతి వృతాు ంతం బంతయు 
న్ ఱింగింపు మనిన్ శుకుం డిట్లనియె. 

11-14-వ కైుంఠం మరలుఁ గహరుట 



 

 

11-83-క. 
సుర గరయడ ఖ్చర విదాయ 
ధర హర పరమేష్ ు  ముఖ్ సుధాశ్న్ులు మున్ుల  
సరస జన్యన్ునిుఁ గన్ుుఁగొన్ 

న్రుదెంచిరి దావరవతికి న్తిమోదమున్న . 
11-84-క. 
కని పరమశేుని యాదవ 

వనశోభిత పారిజాతు వన్రయహన్ తుాన  
జనకామిత ఫలదాయకు 
వినుతించిరి దివిజు లపుడు వ దోకుములన . 
11-85-త.ే 
అఖిలలోకేశ్! సరేవశ్! యభవ! నీవు 
న్ుదయ మందుట్ భూభార ముడుపుకొఱకుుఁ 
బంచవింశోతుర శ్తాబదపరమిితంబు 
న్యెయ విచేెయు వ ైకుంఠ హరుయమున్కు. 
11-86-వ. 
అనిన్ుఁ గమలభవ భవ ముఖ్ నిఖిల సురగణంబుల వచన్ంబు ల్లయయకొని 
కృష్ుణ ండు వారితోడ “యాదవుల కన్యయన్య వ ైరాన్ుబంధంబులు గల్లెంచి వారల 
హతంబు గావించి భూభారం బడంచి యదె వచెె దం బొ ం” డని చపె ె 
వీడొకల్లప న్ుఁ గమలాసన్ాదిబృందారకులు నిజసాథ న్ంబులకుం జని రంత. 

11-15-పరభాస్ంకు బంపుట 



 

 

11-87-స.ీ 
కాక ఘూకంబులు గన్కసౌధములలోుఁ; 
బగలు వాపోయెడి బహువిధముల 

న్శ్వవాలములందు న్న్ల ముదభవ మయెయ; 
న్న్నంబు మ్రల్లచె మహాదుభతముగ 

శుకశారికలు రాతి ాస గస  విసవరముల; 

జంతువు వ ఱొ కక జంతువుుఁ గన్  
న్ొగిుఁ బౌరగృహముల న్ులకలు న్ుదయంచె; 
బెరస ుఁ గావిరి రవిబింబ మపుడు. 
11-87.1-తే. 
గాన్ న్ుతాెతములు సాలుఁ గాన్ుఁబడయి ె

న్రయ నిందుండ వలవదు యదువులార! 
తడయ కిపుడ పాభాసతీరథమున్ కరయగుుఁ 
డన్ుచు శ్రీకృష్ుణ ుఁ డెంతయు న్ాన్తిచెె. 
11-88-క. 
న్ారాయణు వచన్ముల క 

పారంబగు సముదమున్ బలములతోడన  
దార సుత మితా యుతుల ై 
వారణ హయ సమితితోడ వడి న్ ుఁగి రొగిన . 
11-89-వ. 
అంత. 
11-90-క. 
జాఞ నమున్ న్ుదధవుుఁడు దన్ 



 

 

మానసమున్ న్ ఱిుఁగి శ్రీరమాధపి! హరి! యో 

దీనజన్కలెభూజ! సు 
ధీనఘయక! మాకు నీవ  దకికని ప గడెన . 

11-16-ఉదువున కుపద్ేశం 

11-91-వ. 
ఇట్లల  న్ుతియంచి “దవేా! నీవు యదుక్షయంబు గావించి చనిన్ న్ మే 
విధంబున్ నిరవహ ంతుము? నీ సహచరయలమ ై జరిప న్ మజ్న్ భోజన్ శ్య 
న్ాసన్ాది కృతయంబులు మఱవవచుెన్ ?” యని యుదధవుం డాడిన్ 
వాసుదవేుం డిట్లనియె; “బాహాుదిదవేతా పాారథన్ంబున్ం జేస  ధాతీా భారంబు 
నివారించితి; నింక దావరకాన్గరంబు న్ ుఁట్ికి సపుమ దివసంబున్ సముదుాండు 
ముంపంగలవాుఁడు; యదుక్షయంబున్ుం గాుఁగల యది; యంతట్ం 
గల్లయుగంబున్ుం బాాపు ంబయెయడి, న్ందు మాన్వులు ధరువిరహ తులు, 
న్ాచారహీన్ులు, న్న్ాయయపరయలున్ు, న్తిరరష్ులు, మందమతులు, 
న్లెతరాయువులు, బహురరగపీడితులు, నిష్ులారంభులు, న్ాస ు కులున్ ై 
యొండొరయల మ చెక యుందురయ; గావున్ నీవు సుహృదాబంధవసేనహంబు 
వరి్ంచి, యందియాసౌఖ్యంబులం బొ రయక క్షోణ తలంబున్ం గల పుణయ 
తీరథంబుల న్వగాహన్ంబు సయేుచు, మాన్స వాగకి్ష శోీతా ఘాొణ ందియా 
గృహయమాణం బగు వసుు జాతంబెలల  న్శ్వరంబుగా న్ ఱుంగుము; పురయష్ుండు 
న్ాన్ారథ కామంబుల న్ంగీకరించి నిజగుణదోష్ంబుల మోహ తుండెై యుండుం; 

గావున్ హస ుపకుండు గంధన్ాగంబుల బంధించు చందంబున్ 
నిందియాంబులన్ు, మన్యవికారంబులన్ు నిగీహ ంచి యీష్ణతయాంబున్ు 
వరి్ంచి, మోద ఖ్ేదంబుల సముండవుగా వరిుంచుచు, నీ జగంబంతయు 



 

 

న్ాతాుధిష్ ు తంబుగా న్ ఱింగి, మాయాదు లాతుతతాు వధీన్ంబులుగాుఁ 
దెల్లయుచు, జాఞ న్విజాఞ న్యుకుు ండవ ై యాతాున్ుభవ సంతుష్ుట ండవ ై, 
విశ్వంబున్ు న్న్ునుఁగా భావించి, వరిుంపవలయు” న్ని వాసుదవేుం 
డాన్తిచిెన్ న్ుదధవుండు భకిు భయ విన్యంబులం గరంబులు మ్రగిడిె 
“మహాతాు! సన్నయసు  లక్షణంబు దుష్కరంబు; పామరయలగు వార 
లాచరింపలేరయ; నీ మాయచతే భాాంతుల ైన్ సాంసారికులు భవాబిధ ం గడచి 
యెట్లల  ముకిు వడయుదురయ? భృతుయండన్ ైన్ న్ా ముఁది యన్ుగీహంబున్ం జేస  
యాన్తిముు; బాహాుది దేవతా సముదయంబున్ు, బాహయవసుు వుల భాాంతుల ై 
పరయట్న్ంబు సయేుదురయ; నీ భకుు  ల ైన్ పరమభాగవతు లమాుయా 
నిరసన్ంబున్ు సయేుదురయ; గృహ ణీ గృహసుథ ల కెనై్, యతుల కెైన్ 
నితయంబున్ు నీ న్ామసురణంబు మోక్షసామాొజయపదంబు; గావున్ుఁ 
బరమేశ్వరా! నీదు చరణంబుల శ్రణంబు న్ొందదె; గృపారసంబు న్ాప ై 
నిగిడింపు” మని ప యాసవేకుం డెైన్ యుదధవుండు పల్లకిన్ న్తనికుిఁ 
గంసమరదన్ుం డటి్లనియుెఁ; “బురయష్ున్ కాతుకు న్ాతుయె గురయవని 
యెఱుంగుము; కుపథంబులం జన్క, సన్ాుర్వరిు వ ై పరమంబెైన్ 
మనినవాసంబున్కుం జన్ుము; సరవమూలశ్కిుసంపన్ునండన్ ైన్ న్న్ున 
సాంఖ్యయోగపరయలు నిరంతరభావంబులందుుఁ బురయష్భావంబు గావించి 
తలంచుచుందురయ; మఱియు న్ క దవి తిా చతుష్ాెద బహుపాదాపాదంబులు 
న్ ై యుండు జీవజాలంబుల లోన్ దివ పాదంబులు గల మన్ుష్ుయలు మలేు; 
వారలలోన్ నిరంతరధాయన్ గరిష్ుు ల ైన్ యోగీందుాలుతుములు; వారలలో 
సందేహపరయలచే న్గాీ హుయండగు న్న్ున సతు వగుణగాీ హుయనిుఁగా న్ ఱింగి 
నిజచతేఃపంకజంబు న్ందు జీవాతు పరమాతుల న్ కంబుగాుఁ జేస  శ్ంఖ్ చకీ 
గదా ఖ్డ్ శార్గ ఙ్్ కౌమోదకీ కౌసుు భాభరణయుకుు ంగా న్ ఱుంగుచు 



 

 

న్ుండువారలు పరమయోగీందుా లనియు, బరమజాఞ న్ు” లనియున్ుం జెప ె 
మఱియు“న్వధూత యదు సంవాదం” బన్ు పురాతన్ తిహాసంబు గలదుుఁ 
స ప ెద న్ాకరిణంపుము. 

11-17-అవధూత స్ంభాష్ణ 

11-92-ఉ. 
పంకజన్ాభుుఁ డుదధవునిప ైుఁ గల కరరిుని జెప ె న్ొపె న్ ం 

దంకిల్ల లేక యనినదిశ్లందుుఁ జరించుచు నితయతృపుు ుఁడెై 
శ్ంకరవ ష్ధారి యొక సంయమి యా యదురాజుుఁ జేర న్  
వంకన్ున్ుండి వచిె తన్ వానికి నిట్లన్  న్రిథ న్ రెడన . 
11-93-క. 
అవధూత వల క న్ంతట్ుఁ 
"బావిమల విజాఞ న్ నిపుణ భవుయలు గురయవుల  
తవిల్లన్ నిరయవదిన్లువురయ 
న్వనిన  విజాఞ ని న్ ైతి"న్ని పలుకట్యున . 
11-94-వ. 
అంత యదుపావరయండు “దేహ  లోభమోహాదులవరి్ంచి జన్ారదన్ుని న్  
విధంబున్ం జేరవచుె? న్ ఱింగింపు” మనిన్ న్తం డిట్లనియె. 
11-95-స.ీ 
"పరధన్ పరదార పరదూష్ణాదులుఁ; 
బరవసుు చింతదాుఁ బరహిరించి 

ముదమిిచే రరగము లుదయంప కట్మున్న; 

తన్ువు చంచలతన్ు దగులకుండ 



 

 

బుదిధసంచలతచేుఁ బొ దలక యట్ మున్న; 

శరలష్ుంబు గళమున్ుఁ జేరకుండ 

శ్కిుయుకుు ల మది సన్నగిలల క మున్న; 

భకిు భావన్చేతుఁ బౌాఢుుఁ డగుచు 
11-95.1-తే. 
దెైతయభంజన్ు దివయపాదారవింద 

భజన్ నిజభకిు భావన్ుఁ బాాజుఞ ుఁ డగుచు 
న్వయయాన్ందమున్ు బొ ందు న్న్ుదిన్ంబు 
న్తుఁడు కరువిముకుు ుఁడౌ న్న్ఘచరతి! 
11-96-ఉ. 
దారలయందుుఁ, బుతు ర ధన్ ధాన్యము లందు న్న్ క భంగులం 

గూరిమి సయేు మరయు యుఁ డతి ఘోర వియోగజ దుఃఖ్మగునుఁడెై 
న్ రుపు దకిక, చికుకవడి నీతి వివ క విహీన్ుడెై మన్య 
భారముతోుఁ గపో తపతి భంగి నిజంబుగ బో వు న్ష్టమ ై. 
11-97-వ. 
ఇందుల కొకక యతిహాసంబు గలదు; మహారణయంబున్ న్ొకక కపో తంబు 
దారసమతేంగా న్ొకక నికతేన్ంబు నిరిుంచి యన్యయన్య మోహాతిరేకంబున్ుఁ 
గొంతకాలంబున్కు సంతాన్సమృదిధగలదయిెై యపరిమితంబు లయన్ ప లలలు 
దిరయగాడుచుండుఁ గొనిన మాసంబులు భోగాన్ుభవంబున్ం బొ రలుచుండుఁ 
గాలవశ్ంబున్ న్ొకక లుబధకుం డురయ లొడిడన్ న్ందు దారాపతయంబులు 
దగులువడిన్ ధెైరయంబు వదల్ల మోహాతిరేకంబున్ం గపో తంబు కళతా పుతు ర 
సేనహంబున్ం దాన్ు న్ందుుఁజొచిె యధికచింతాభరంబున్ం 
గృశ్రభూతంబయెయుఁ; గావున్ న్తితీవాంబయన్ మోహంబు గొఱగా దట్లల  గాన్ 



 

 

నిరంతర హరిధాయన్పరయండెై భూమి పవన్ గగన్ జల కృపీట్ భవ సో మ సూరయ 
కపో త తిల్లపై జలధి శ్లభ దివరఫే గజ మధు మకి్షకా హరిణ పాఠీన్ ప ంగళీ 
కురర డింభక కుమారికా శ్రకృ తైరె లరతా సుపశే్కృతైముదయంబులు 
మ్రదలుగాుఁ గలవాని గుణగణంబు ల ఱింగికొని యోగీందుాలు మ లంగుదు; 
”రనిన్. 
11-98-క. 
ఇవి తలె్లయవలయు న్ాకున్ు 
బావిమలమతి వీనిుఁ దెల్లయుఁ బలుకు మన్ంగాుఁ 
వివరము విన్ుమని కృష్ుణ ుఁడు 
సవిన్యుుఁడగు న్ుదధవునికిుఁ జయయన్ుఁ జెప ెన . 
11-99-వ. 
ఇవివధంబున్ భూమివలన్ స ైరణయు, గంధవహునివలన్ బంధురంబగు 
పరరపకారంబున్ు, విష్ుణ పదంబువలన్ుఁ గాలసృష్ట గుణసాంగతయంబు లేమియు, 
న్ుదకంబువలన్ నితయశుచితవంబున్ు, న్స తపథునివలన్ నిరులతవంబున్ు, 
నిశాకర పాభాకరయల వలన్ న్ధికాలెసమతవజీవ గీహణ మోక్షణంబులున్ు, 
గపో తంబులవలన్ుఁ గళత ాపుతా సేనహంబున్ు, న్జగరంబువలన్ సవేచాా 
విహారసమాగతాహారంబున్ు, వన్నిధివలన్ న్ుతాైహ రరష్ంబులున్ు, 
శ్లభంబువలన్ శ్కుయన్ుకరల కరాుచరణంబున్ు, భృంగంబువలన్ 
సారమాతాగీహణ విశరష్ంబున్ు, సుంబేరమంబువలన్ం గాంతావ ైముఖ్యంబున్ు, 
సరఘవలన్ సంగీహ గుణంబున్ు, హరణింబువలన్ం జింతాపరతవంబున్ు, 
జలచరంబువలన్ జిహావచాపలయంబున్ు, బింగళవలన్ 
యథాలాభసంతుష్ టయుుఁ, గురరంబువలన్ మోహపరితాయగంబున్ు, 
డింభకువలన్ విచారపరతిాయగంబున్ు, గుమారికవలన్ సంగతాయగంబున్ు, 



 

 

శ్రకారయనివలన్ం దదేకనిష్ుయు, దందశూకంబువలన్ం బరగృహవాసంబున్ు, 
న్ూరణన్ాభివలన్ సంసారపరితాయగంబున్ు, గణుందురయవలన్ లక్షయగత జాఞ న్ంబు 
విడువకుండుట్యున్న్ంగల వీని గుణంబు ల ఱింగి మఱియుుఁ గామ కోీధ 
లోభ మోహ మద మాతైరయంబు లన్ు న్రిష్డవర్ంబుల జయంచి, 

జరామరణవిరహ తంబుగా వాయువశ్ంబు సేస , గాతాపవితతావంబుకొఱకు 
ష్ట్కరు నిరతుండయ, పుర న్గర గాీ మంబులు పరితయజించి 
పరవతారణయంబుల సంచరించుచు, శ్రీర ధారణారథంబు 
నియతసవలెభోజన్ుండెై, ఖ్ేద మోదంబులు సరయికా భావించి 
లోభమోహంబులు వరి్ంచి, నిరి్తేందియాుం డయ న్న్ న కాని యొండెఱుంగక 
యాతు నిష్ు చేుఁ బవితాాంతఃకరణుండెైన్ యోగి న్ాయందు గలయుం గావున్. 
11-100-క. 
మోహ తుుఁడెై వసుకాంక్షా 
వాహ నిలోుఁ జికకి కరీరవశుుఁడౌ మన్ుజుం 

డూహాపో హ ల ఱుంగక 

దేహము న్లుఁగంగుఁ జయేు దీన్త న్ పుడున . 
11-101-వ. 
ఇందులకుుఁ బురాతన్ వృతాు ంతంబు గలదు; సావధాన్చితుు ండవ ై విన్ుము; 
మిథిలా న్గరంబున్ుఁ బింగళ యన్ు గణ కారతనంబు గలదు; దానివలన్ం గొంత 
పరిజాఞ న్ంబుుఁ గంట్ి? న్దటె్లనిన్ న్మాునిని ధన్కాంక్ష జేస  యాతుసఖ్ుని 
మ్రఱంగి ధన్ం బిచుెవానిం జేకొని నిజనికేతన్ాభయంతరంబున్కుం గొనిచని 
రాతిా నిదలాేకుండుచుుఁ బుట్భదేన్ విపణ మార్ంబులుఁ బరయట్న్ంబు సలుపుచు 
నిదాాలసయ భావంబున్ జడన్ుపడి, యరాథ పేక్షం దగిల్ల తిరిగి యలస , యాతు 
సుఖ్ంబు సయేున్తండె భరు యని చింతించి న్ారాయణు నిట్లల  చింతింప 



 

 

న్తని కెవైలయంబు సేరవచుె న్ని విచారించి, నిజశ్యన్సాథ న్ాదికంబు వరి్ంచి 
వ గిరంబ వాసుదవే చరణారవింద వందన్ాభిలాష్ ణ యెై దహేంబు 
విదుయత ర్కారం బని చింతించి పరమతతువంబు న్ందుుఁ జితుంబు గీలుకొల్లస  
ముకుు రాలయెయ న్ని యఱిెంగించి. 
11-102-క. 
దేహము నితయము గా దని 

మోహముుఁ దెగుఁ గరస  స దధమునివరున్ుుఁడెై 
గేహము వ లువడి న్రయుఁడు 
తాైహమున్ుం జెందు ముకిుసంపద న్న్ఘా! 
11-103-వ. 
మఱియు న్ొకక విశరష్ం బయన్ పురాతన్పుణయకథ విన్ుము; 
కన్కావతీపురంబున్ న్ొకక ధరామరయని కన్యకారతనంబు గల; దవవ 
ధూతిలకంబు రతనసమతేంబు లగు కంకణంబులు ధరియంచి 
బంధుజన్ంబులకుుఁ బరమాహాల దంబుగా న్న్నంబు గావించుట్ కొఱకు 
శాల్లతండులంబులు దంచున్పుెడు ముసలగీహణభారంబున్ుఁ గంకణంబు 
లతిరావంబుగా మొోయుచుండ న్పెరమపతివాత యందులకు న్సహయపడి 
యనినయు డుల్లచి యొకకట్ి నిల్లప ; న్ట్లల గావున్ుఁ దతుఱపడక 
భగవదాయతుంబెైన్ యేకచితుంబున్ం బాసన్నచితుు ల ై న్రయలు ముకుు లగుదురయ; 
గావున్ న్విదాయవిదయలు న్ా మాయగా విచారించి, కేవల పశుమారయ్ లు కాక 
ష్డు్ ణ ైశ్వరయ సంసన్ునల ైన్ యోగీశ్వరయల పగిది సుఖ్ంబు గరరక యుండు 
వారలు ముకుు లగుదురయ; సరవంబున్ు విష్ుణ మాయగాుఁ దెల్లయు” మని 
యుదధవునికిం జెప ెన్ న్తండు “దేవా! నీరూపం బేలాగున్ం గాన్వచుె”న్నిన్ 
న్తం డిట్లనియె; “భకిుభావన్పరాయణుండెై కృపారస తతెరయండెై 



 

 

మితభాష్ణుండెై బొ ంకక కరుంబులు మదరెణంబుగాుఁ జేస న్ యతండు 
భాగవతుుఁడన్ం బరుఁగు; మతకథలున్ు మజ్న్ుకరుంబులున్ు విన్ుచు 
మతేైవకుల ైన్ భాగవతులం జూచి తన్ గృహంబున్కుం గొనిపోయ, మజ్న్ 
పూజన్ భోజన్ శ్యన్ా సన్ాదికంబులుఁ బరితుష్ుట లం జేస న్ యతండెైన్న్ు 
భాగవతుండన్ుఁ బడు; నిట్ెల ంతకాలంబు జీవించు, న్ంతకాలంబున్ు 
న్డపున్తండు మదూాపంబున్ వ ైకుంఠనిలయంబు న్ొందు; న్దయిున్ుం గాక 
గంధ పుష్ె ధూప దీప న్ ైవ దయంబుల లకీ్షుసమతేుండన్ ై, శ్ంఖ్ చకీ 
గదాశార్గ ఙ్గ్ ది యుకుు ుఁడ న్ ైన్ న్న్ున శుక సన్కాది యోగీందుాలున్ు, న్ంబరీష్ 
విభీష్ణ రయకాుంగదులు మ్రదలు గాుఁగల భాగవతులున్ు, శాసాు ర చారచరదితులు 
గాక భకిు భావన్ావిశరష్ంబున్ న్ మఱక నితయంబున్ు జింతన్ాయతుు ల ై 
యెఱింగిరి; మధురాపురంబున్కు హలాయుధ సమేతుండన్ ై యే న్రయగుచర, 
గరప క లోప కలు లేక భకిుయోగంబున్ుఁ జింతించి ముకుల ై; రిది భకిుయోగపకాా 
రం” బని యుదధవునికిం జెప ెన్. 
11-104-క. 
"ధాయనం బేకియీ నిలుచున్ు? 

ధాయనం బే రీతిుఁ దగు? న్ుదాతుచరితాా! 
ధాయనపాకార మంత య 

న్ూనంబుగుఁ జెపుె మయయ యురవీరమణా!" 

11-105-వ. 
అని యడిగిన్ న్యాయదవ ందుాం డిట్లని పలుకం దొడంగె; “దారయ 
మధయభాగంబున్ న్న్లంబు సూక్షురూపంబున్ వరిుంచు చందంబున్ న్ందంబెై 
సకలశ్రీరయల యందు న్చేాదుయండు న్దాహుయండు న్శోష్ుయండున్ ైన్ జీవుండు 
వస ంచి యుండు” న్నిన్ హరికి న్ుదధవుం డిట్లనియె; “సన్క సన్ందన్ాది 



 

 

యోగీందుాలకు యోగమార్ం బేరీతి న్ాన్తిచిెతి, వది యవేిధం? బాన్తీయవ ” 
యని యభయరిథంచిన్ న్తం డిట్లనియె; “వారలు చతురయుఖ్ు న్డిగని్ న్తండు, 
“న్ న్ున్ు దెల్లయన్ ర” న్నిన్ వారలు విసుయం బందుచుండ న్ న్ా 
సమయంబున్ హంససవరూపుండ న్ ై వారల కెఱింగించిన్ తెఱుంగు విన్ుము; 
పంచేందియాంబులకు దృష్టం బయన్ పదారథం బనితయంబు; నితయదృష్ ట  బహాుం 
బని తలె్లయవలయు; దహే  కరాురి్త దహేుండెై సంసారమమతలు నిరస ంచి, 

నిశ్ెలజాఞ న్ యుకుు ండెై మతెదపాాపుు ండగు; సవపనలబధ పదారథంబు నిజంబు 
గాని కియీుఁ గరాున్ుభవపరయంతంబు కళేబరంబు వరిుంచు న్ని 
సాంఖ్యయోగంబున్ సన్కాదుల కెఱింగించిన్ విని, బాహు మ్రదల ైన్ దేవత 
ల ఱింగిరి; వారివలన్ భూలోకంబున్ుఁ బాస దధం బయెయ; న్దిగావున్ నీవున్ు 
న్ ఱింగికొని, పుణాయశ్మీంబులకుం జన్ు; మసుదయీ భకిుయుకుు ండున్ు, 
హరిపరాయణుండున్ ైన్ యతని చరణరజఃపుంజంబు తన్ శ్రీరంబు 
సో ుఁకజయేు న్తండున్ు, ముదాాధారణపరయలకున్ు హరి దివయన్ామంబులు 
ధరియంచు వారలకు న్న్యనదకంబుల నిడు న్తండున్ు, వాసుదేవభకుు లం గని 
హరిషంచు న్తండున్ు, భాగవతు” డని చపె ె మఱియు “సరవసంగపరతిాయగంబు 
సేస , యొండెఱుంగక న్న్ న తలంచు మాన్వున్కు భుకిు ముకిు 
పాదాయకుండన్ ై యుండుదు” న్ని యాన్తిచిెన్ న్ుదధవుండు “ధాయన్ మార్ంబే 
రీతి? యాన్తీయవలయు” న్నిన్ హరి యట్లనియె; ఏకాంత మాన్సుల ై 
హసాు బ్ంబు లరరయదవయంబున్ సంధించి, న్ాసాగీంబున్ నీక్షణంబు నిల్లప , 
పాాణాయామంబున్ న్న్ున హృదయగతుంగాుఁ దలంచి, యష్ాట దశ్ 
ధారణాయోగస దుధ  ల ఱింగి, యందణ మాదులు పధాాన్ స దుధ లుగాుఁ దెల్లస , 
యందియాంబుల బంధించి, మన్ం బాతుయందుుఁ జేరిె, యాతున్ాతుతోుఁ 
గీల్లంచిన్ బహాుపదంబుుఁ బొ ందు; భాగవతశరషీ్ుు  ల్లతరధరుంబులు మాని 



 

 

న్న్ునం గాంతురయ; తొల్లల పాండున్ందన్ుుఁడగు న్రయ్ న్ుండు యుదధరంగంబున్ 
విష్ాదంబు న్ొంది యట్ల  యడిగని్ న్తనికి న్ ుఁ జపె ెన్ తెఱం గెఱింగించెదుఁ; 
జరాచరభూతంబయన్ జగంబంతయు మదాకారంబుగా భావించి, 

భూతంబులందు న్ాధారభూతంబున్ు, సూక్షుంబులందు జీవుండున్ు, 
దుర్యంబులందు మన్ంబున్ు, దవేతలందుుఁ బదుగరయభండున్ు, 
వసువులందు హవయవాహుండున్ు, న్ాదితుయలందు విష్ుణ వున్ు, రయదుాలందు 
నీలలోహ తుండున్ు, బహాులందు భృగువున్ు, ఋష్ులందు న్ారదుండున్ు, 
ధేన్ువులందుుఁ గామధేన్ువున్ు, స దుధ లయందుుఁ గప లుండున్ు, 
దెైతుయలయందుుఁ బహాాల దుండున్ు గీహంబులందుుఁ గళీనిధయిున్ు, 
గజంబులయం దెైరావతంబున్ు, హయంబులయం దుచెైెశ్రరవంబున్ు, 
న్ాగంబులందు వాసుకయిున్ు, మృగంబులందుుఁ గేసరయిు, న్ాశ్మీంబులందు 
గృహసాథ శ్మీంబున్ు, వరణంబులయం దోంకారంబున్ు, న్దులందు గంగయు, 
సాగరంబుల యందు దుగధసాగరంబున్ు, న్ాయుధంబులందుుఁ గారయుకంబున్ు, 
గిరయ లందు మేరయవున్ు, వృక్షంబుల యందశ్వతథంబున్ు, న్యష్ధుల యందు 
యవలున్ు, యజఞంబుల యందు బహాుయజఞంబున్ు, వాతంబులం 
దహ ంసయు, యోగంబులం దాతుయోగంబున్ు, సీు రల యందు శ్తరూపయు 
భాష్ణంబులయందు సతయభాష్ణంబున్ు, ఋతువులందు 
వసంతాగమంబున్ు, మాసంబులలో మార్శ్రరషంబున్ు, న్క్షతాంబులలో 
న్భిజితుు న్ు, యుగంబులందుుఁ గృతయుగంబున్ు, భగవదాకారంబులందు 
వాసుదవేుండున్ు, యక్షుల లోుఁ గుబేరయండున్ు, వాన్రయలం 
దాంజన్ యుండున్ు, రతనంబు లందుుఁ బదురాగంబున్ు, 
దాన్ంబులలోన్న్నదాన్ంబున్ు, దిథు లయం దేకాదశియు, న్రయలయందు 
వ ైష్ణవుండెై భాగవతపావరున్ం బావరిుంచువాుఁడున్ు, నివియనినయు 



 

 

మదివభూతులుగా న్ ఱుంగు"మని కృష్ుణ ం డుదధవున్కు న్ుపన్యస ంచిన్ 
వ ండయిు న్తం డిట్లనియె. 
11-106-క. 
వరాణ శ్మీధరుంబులు 
నిరణయముగ న్ాన్ తిముు నీరజన్ాభా! 
కరణరసాయన్ముగ న్వి 

వరిణంపుము, విన్ ద న్ ుఁడు వన్రయహన్ తాా! 
11-107-వ. 
అనిన్ం గృష్ుణ ండు న్ాలుగు వరణంబుల యుతెతిుయు న్ాలుగాశ్మీంబుల 
కిట్ిటట్ిట  వరోంబు లనియున్ు, న్ాలుగు వ దంబులం జెప ెన్ ధరుంబులున్ు, 
బావృతిు  నివృతిు  హ తువు లగు పురాణ తిహాస శాసు రంబులున్ు, 
వ ైరాగయవిజాఞ న్ంబులున్ు నివి మ్రదలుగాుఁ గలవనినయు న్ ఱిగించి, 

“సరవధరాున్ెరితయజయ మామేకం శ్రణం వజా” యన్ు న్ుపనిష్తుు లయంబగు 
గీతావచన్ పాకారంబున్ న్ వవుఁడనేి న్ా యందు మతి గల్లగి వరిుంచు వాుఁడు 
న్ న్ని పలుకంబడుుఁ; బెకుక విధంబుల వాదంబు లేల? యని యెందున్ు 
దగులువడక న్ాముఁదుఁ దలంపు గల్లగి వరిుంపు” మనిన్ న్ుదధవుం డిట్లనియె. 
11-108-క. 
తెలియనివి కొనిన స ప ెతి; 

తెలియంగల వ లల  నింకుఁ దెలుపుము కృష్ాణ ! 
వల న్ ఱిుఁగి మ లుఁగవలయున్ు 
న్లిన్ాసన్జన్క! భకున్తపదయుగళీ! 
11-109-వ. 
అని యుదధవుం డడగిన్ం బాబుదధమన్సుకం డయన్ పుండరీకాక్షుండు “నీ 



 

 

పాశ్నంబులు దురలభంబు లయన్న్ు విన్ుము; నియమ శ్మ దమాదులు 
దపంబున్ు సుఖ్దుఃఖ్ంబులు సవర్ న్రకంబులున్న్ం బరుఁగిన్వి యెవివ, 
దరిదుాం డెట్ిటవాుఁ డీశ్వరయండెవవం, డని నీవు న్న్నడిగిన్ యరథంబు ల లల  
వ ఱువ ఱ వివరించెద; మౌన్వాత బహాుచరయ క్షమా జప తపంబులున్ు, 
న్తిథిసతాకరంబున్ు, బరహ తంబున్ు, జౌరాయదిరహ తతవంబున్ు న్న్ునివి 
మ్రదల ైన్వి నియమంబు లన్ందగు; నిందియానిగీహంబున్ు, శ్తుామితా 
సమతవంబున్ు, శ్మం బన్ం బరుఁగు; మూఢజన్ులకు జాఞ న్యపదేశ్ంబున్ు, 
గామయతాయగంబున్ు, సమదరశన్ంబున్ు, వ ైష్ణవ సమూహంబులతోడి భకిుయుుఁ, 
బాాణాయామంబున్ు, జితుశుదిధయు న్న్ు నివి కల్లమివిదయ యన్ంబడు; 
శ్మదమాది గుణరహ తుండున్ు, మదభకిు విరహ తుండున్ు న్గుట్ యవిదయ 
యన్ందగుుఁ; జితుశుదిధ  గల్లగి నితయతృపుు ండౌట్ దమం; బిట్ిట  నియమాది గుణ 
సహ తతవంబున్ు మదభకిుయుకిుయు న్న్ున్దయి ేసుఖ్ంబు; న్న్ నఱుంగలేక 
తమోగుణంబున్ం బరుఁగుట్యె దుఃఖ్ం బన్ంబడు; బంధు గురయ జన్ంబుల 
యెడ భేదబుదిధ  న్ొంది, శ్రీరంబు నిజగృహంబుగా భావించిన్వాుఁడె దరిదుాం; 

డిందియా నిరసన్ుండున్ు, గుణ సంగ విరకుు ండు న్ ైన్వాుఁడె యీశ్వరయండు; 
న్ాయందుుఁ దలంపు నిల్లప , కరుయోగంబున్ందున్ు, భకిు యోగంబున్ందున్ు 
వాతైలయంబు గల్లగి జన్కాదులు కెైవలయంబుుఁ జెందరిి; భకిుయోగంబున్ం జేస  
బల్ల పహాాల ద ముచుకుందాదులు పరమ పదపాాపుు ల ై; రది గావున్ నిది యఱిెంగి 
నిరంతర భకిుయోగం బధకింబుగా నీ మన్ంబున్ నిలుపుము; మృణుయంబెైన్ 
ఘట్ంబున్ జలంబులు జాలుగొన్ు తెఱంగున్ దని్దిన్ంబున్కు న్ాయువు 
క్షయం బెై మృతుయవు సనినహ తం బెై వచుెుఁ గావున్ నిది యెఱింగి 
నిరంతంరంబున్ు న్న్ నమఱక తలంచుచుండు న్తండు న్ాకుం బాియుండు. 
11-110-క. 



 

 

గరభమున్ుఁ బరిజాఞ న్ము 
నిరభరమ ై యుండు జీవునికిుఁ దుది న్తుఁ డా 
విరపభతుుఁ డెైన్ుఁ జడెు న్ం 

తరాభవంబెైన్ బో ధ మంతయు న్న్ఘా! 
11-111-వ. 
అట్లల  గావున్ జన్ుండు బాలయ కెైశోర కౌమార వయోవిశరష్ంబుల 
వ న్ుకన్ ైన్న్ుం, బదెదయెైన్ వ న్ుకన్ ైన్న్ు, న్న్ నఱింగెన్ నిుఁ గృతకృతుయండగుుఁ; 
సంపద్రావంధుం డెైన్ న్ంధకారకరపంబున్ం బడు; వానిం దరిదుానింగాుఁ జేస న్ 
జాఞ నియెై యసుతాెదారవింద వందన్ాభిలాష్ యెై ముకుు ండగు; న్ట్లల గావున్ 
దేహాభిమాన్ంబు వర్ించి యెైహ కాముష్ ుక సుఖ్ంబులుఁ గరరక మన్ంబు 
గుదయించి యే ప ా దుద  న్న్ునుఁ దలంచువాుఁడు వ ైకుంఠపద పాాపుు ండగు; న్ న్ు 
న్తని విడువంజాలక వ న్ువ ంట్ న్రయగుదు; న్ారదాది మున్ులు భకిు 
భావంబున్ం జేస  న్ా రూపం బెై” రని యుదధవున్కుం జెప ెన్, న్తండు 
మఱియు నిట్లనియె. 
11-112-క. 
అయాా! దేవ! జన్ారదన్! 
న్ యాంబున్ సృష్ టకరు న్ రెరియెై తా 
న్ొయాన్ న్డపున్ు న్ వవుఁడు 
సయాన్ న్ ఱిుఁగింపవయయ! సరవజఞనిధీ! 
11-113-వ. 
అన్ుట్యు హరి యుదధవున్కుం జెప ె; “న్ట్లల  మతే ర్రితంబుల ై మహదాది 
గుణంబులు గూడి యండం బెై యుదభవించె; న్ా యండంబువలన్ 
న్ న్ుదభవించితి; న్ంత న్ా న్ాభివివరంబున్ బహాు యుదయంచె; సాగరారణయ 



 

 

న్దీ న్ద సంఘంబులు మ్రదలుగాుఁ గల జగనినరాుణంబు లతనివలన్ం 
గల్లెంచితి; న్ంత శ్తాన్ందున్కు శ్తాబదంబులు పరిపూరణం బెైన్ ధాతిా 
గంధంబున్ందడంగు; న్ా గంధం బుదకంబున్ం గలయు; న్ా యుదకంబు 
రసంబున్ లీన్ంబగు; న్ా రసంబు తజేోరూపంబగు; న్ా తేజంబు రూపంబున్ 
సంకీమించు; న్ా రూపంబు వాయువందుం గలయు; వాయువు 
సెరశగుణసంగాీ హయం బెైన్ సెరశగుణం బాకాశ్ంబున్ లయంబగు; న్ా 
యాకాశ్ంబు శ్బదతన్ాుతచాే గీస యంపుఁబడిన్ నిందిాయంబులు మన్యవ ైకారిక 
గుణంబులం గూడి యీశ్వరయనిం బొ ంది, యీశ్వరరూపంబు దాలుె; న్ న్ు 
రజసైతు వతమోగుణ సమేతుండన్ ై తిామూరయు లు వహ ంచి, జగదుతెతిు  స థతి 
లయ కారణుండన్ ై వరిులుల దుుఁ; గావున్ నీ రహసయంబు నీకు న్ుపదేశించితిుఁ, 
బరమపావన్ుండవుుఁ బరమభకిు యుకుు ండవుుఁ గ”ముని చెప ె; న్ంత. 
11-114-ఆ. 
రూపు లేని నీకు రూఢిగా యోగులు 
రూపు నిల్లె నిన్ున రయచిరభకిుుఁ 
గొల్లె యుండుా; వారికోరయకల నిచెెద 

వ మిలాగు? న్ాకు న్ ఱుుఁగుఁ బలుకు. 
11-115-వ. 
అని యుదధవుం డడిగిన్ న్ారాయణుం డటి్లనియె; “న్ న్ు సరవవరణంబులకు 
సమంబెైన్ పూజాపాకారం బెఱింగించెద; న్ాచారంబున్ంజేస  యొకట్ిుఁ 
బాష్ాణమృణుయదారయవులం గల్లెంచి, న్ా రూపంబుగా నిల్లెకొని కొందఱు 
పూజింతురయ; కాంసయ తాపు రజత కాంచన్ పాతిమావిశరష్ంబు లుతుమంబు; 
ల్లట్లల  న్ా పాతిమారూపంబు లందు మదాభవంబుంచి కొల్లెన్వారికి న్ ుఁ 
బాసన్ునండన్గుదు; నీ లోకంబున్ మన్ుష్ుయలకు ధాయన్ంబు నిలువన్ రదు; 



 

 

గావున్ం బాతిమా విశరష్ంబు లన్ కంబులు గలవు; వానియందు 
సౌందరయసారంబులు మన్యహరంబులున్ ైన్ రూపంబుల మన్ఃపాసన్ునండన్ ై న్  
న్ుండుదుుఁ; గావున్ దుగాధ రణవశాయుఁగా భావించి ధౌతాంబరాభరణ 
మాలాయన్ులేపన్ంబులన్ు, దివాయన్న పాన్ంబులన్ు, ష్ో డశోకు పాకారంబుల 
రాజోపచారంబులన్ు, బాహయపూజా విధాన్ంబుల న్ాచరించి మతైంకల్లెతంబు 
ల ైన్ పదారథంబులు సమరిెంచి, నితయంబున్ు న్ాభయంతరపూజావిధాన్ంబులం 
బరితుష్ుట నిం జేస ; దవిాయంబరాభరణ మాలయశోభితుండున్ు, శ్ంఖ్ చకీ 
కిరీట్ాదయలంకార భూష్ తుండున్ు, దివయమంగళవిగీహుండున్ుగాుఁ దలంచి 
ధాయన్పరవశుండెైన్ యతండు న్ాయందుుఁ గలయు; న్ుదధవా! నీ వీ పాకారంబు 
గరిష్ు నిష్ాు తిశ్యంబున్ యోగనిష్ుు ండవ ై, బదరికాశ్మీంబు సేరి మతకథతిం 
బెైన్ సాంఖ్యయోగం బంతరంగంబున్ నిలుెకొని, కల్లయుగావసాన్ పరయంతంబు 
వరిుంపు” మని యపెమశే్వరయండాన్తిచిెన్ న్ుదధవుండు 
న్ాన్ందభరితాంతరంగుం డెై తతాెదారవిందంబులు హృదయంబున్ం 
జేరయెకొని, పావన్ంబెైన్ బదరికాశ్మీంబున్కు న్రగిె” న్ని శుకుండు 
పరీకి్షన్నరేందుాన్కుం జపెుెట్యు. 
11-116-క. 
చెపిపన్ విని రాజేందుాుఁడు 
స పపడ శ్రీకృష్ుణ కథలు చరదయము గాుఁగం 

జెపిపన్ుఁ దనియదు చితుం 

బొ పపుఁగ మునిచందా! న్ాకు యోగులు మ చెన . 
11-117-తే. 
అంతట్న్ు గృష్ుణ ుఁ డమేయెయ? న్రస చూడ 

యదువు ల ట్లట లు వరిుంచి రేరెడంగ, 



 

 

దావరకాపట్టణం బవెివధమున్ న్ుండ ె

మునివరశరషీ్ు ! యాన్తీ ముదముతోడ. 

11-18-శ్రీకృష్ణ  నిరాాణంబు 

11-118-వ. 
అనిన్ రాజున్కు శుకుం డిట్లనియె “న్ట్లల  వాసుదవేుం డన్ాయయ పవారుకులగు 
దుష్ుట ల సంహరించి, న్ాయయపవారుకులగు శిష్ుట లుఁ బరిపాలన్ంబు ససే , 
బలరామ సమేతంబుగా దావరకాన్గరంబు వ డల్లన్ం గని యాదవులు దమలోుఁ 
దాము మదిరాపాన్మతుు ల ై మతైరంబున్ న్ుతాైహకలహంబున్కుం 
గమకించి, కరి తురగ రథ పదాతిబలంబులతో న్న్ర్ళంబుగా 
యుదధసన్నదుధ ల ై, యుదధంబున్కుం జొచిె మునిశాపకారణంబున్ 
న్ుతుు ంగంబు లయన్ తుంగ సమూహంబుల బడలుపడంగుఁ బొ డుచుచు, 
వ ాయుచుం దాుఁకు న్పుెడు న్వియున్ు వజాాయుధ సమాన్ంబుల ై తాుఁకిన్ 
భండన్ంబున్ం బడి ఖ్ండంబుల ై యొఱగు కబంధంబులున్ు, వికలంబుల ైన్ 
శ్రీరంబులున్ు, విభాష్టంబుల ైన్ రథంబులున్ు, వికట్ంబుల ైన్ శ్కట్ంబులున్ు, 
వాాల డు న్శ్వంబులున్ు, మొ్రగె్డి గజంబులున్ ై, యయోయధన్ంబున్ న్ందఱుం 
బొ ల్లయుట్కు న్గి న్గధరయండున్ు రాముండున్ుం జనిచని; యంత 
నీలాంబరయం డొకక తోావంబో య యోగమార్ంబు న్న్న్ంతునిం గలస ; 
న్పెరమేశ్వరయండు మఱియొక మార్ంబున్ం జని యొకక నికుంజపుంజంబు 
చాట్లన్ విశ్మీించుట్ంజసే  చరణంబు వ ఱొ క చరణంబు ముఁద సంఘట్ించి 
చంచలంబుగా విన్యదంబు సలుపు సమయంబున్ న్ొకక లుబధకుండు 
మృగయారథంబుగా వచిె దికుకలు నికిక నిరీకి్షంచుచుండ, వృక్షంబు చాట్లన్ 
న్పెరమపురయష్ుని చరణ కమలంబు హరణికరణంబు గాుఁబో లున్ని దానిం గని 



 

 

శ్రంబు శ్రాసన్ంబున్ందు సంధాన్ంబు ససే  యసే న్ న్తండు 
హాహారవంబున్ం గదలుచుండ న్పెరమేశ్వరయని సనినధాన్ంబున్కు వచిె 
జగన్ానథుంగాుఁ దెల్లస , భయంబున్ “మహాపరాధుండన్ు; బాపచితుు ం డన్ు; 
గుట్ిలపాచారయండ” న్ని యన్ కవిధ దనీ్ాలాపంబులం బలుకుచు 
బాష్ెజలధారాస కువదన్ుండెైన్, సరరజన్ తుాండు వానిం గరయణ ంచి యట్లనియ;ె 

“నీ వ ల జాల్లంబడెదు? పూరవజన్ు కరుంబు ల ంత వారికెైన్ 
న్న్ుభావయంబులగుం గాని యూరక పో వన్ రవు; నీవు నిమితుమాతృండ; 

వింతియ కాని” యని వానికిం దెల్లప న్ వాుఁడున్ు “మహాపరాధుల ైన్ వారూరక 
పో వరయ; దవే గురయ వ ైష్ణవ దోాహులకు నిలువ న్ ట్ల గు” న్ని పవితాాంతఃకరణుండెై 
పాాయోపవ శ్ంబున్ం బాాణంబులు వర్ించి వ ైకుంఠపదపాాపుు ండయెయ న్పుెడు. 
11-119-క. 
దారుకుుఁడు గనియె న్ంతట్ుఁ 
జారు నిరూఢావధాన్ు సరవజుఞ  హరిన  
మేరున్గధీరయ దన్ుజవి 

దారుని న్ కాంతపరయనిుఁ దదదయు న్ మిున . 
11-120-వ. 
కని యతయంతభయభకిుతాతెరయంబుల ముకుళిత కరకమలుండెై యట్లనియె. 
11-121-తే. 
నిన్ునుఁజూడని కన్ునలు నిష్ులములు 
నిన్ున న్ొడువని జిహవదా నీరసంబు 
నిన్ునుఁ గాన్ని దిన్ములు నిందయము లగుుఁ 
గన్ునలన్ు జూచి మముున్ు గారవింపు. 
11-122-వ. 



 

 

అన్ుచు న్ా దారయకుండు నిరేవదన్పరయండెై యట్లని విన్నవించె; 
“యాదవసముదాం బడంగె; బంధు గురయ మితా జన్ంబు లకకడకకడం బో యరి; 
దావరకకుం బో య సుహృజ్న్ంబులతోడ న్ మందు?” న్ని 
పలుకున్వసరంబున్ దవిాయయుధంబులున్ు, దవియ రథరథయంబులు 
న్ంతరాధ న్ంబు న్ొందె; న్ారాయణుండు వానితో“ న్కరీరవిదురయలకు 
నీవృతాు ంతం బంతయుుఁ జెపుెము; సవయసాచిం గని సీు ర బాల గురయ వృదధ  
జన్ంబులుఁ గరిపురంబున్కుం గొనిచన్ు మన్ుము; ప ” మునిన్ వాుఁడున్ు 
మరల్ల చని కృష్ుణ ని వాకయంబులు సవిసురంబుగాుఁ జెప ె; న్ట్లల  సయేు న్ాలోన్ 
దావరకాన్గరంబు పరపిూరణజలంబెై మునింగె; న్ంత న్ వవరికిం జన్రాకయుండె 
న్పెరమేశ్వరయండున్ు శ్తకోట్ి సూరయదివయతజేో విభాస తుండెై వ డల్ల న్ారదాది 
మునిగణంబులున్ు, బహాురయదాాదిదవేతలున్ు, జయజయశ్బదంబులతోడం 
గదల్లరా నిజపదంబున్ కరిగె; న్న్ానరాయణ విగీహంబు జలధి పాాంతంబున్ 
జగన్ానథసవరూపంబెై యుండె” న్ని శుకుండు పరీకి్షన్నరేందుాన్కుం 
జెప ె"న్ని చపె ె. 
11-123-క. 
ఈ కథ విన్నన్ు వాాస న్ 

బాాకట్ముగ లకి్షు యశ్ము భాగయము గలుగుం 

జేకొని యాయువు ఘన్ుుఁడెై 
లోకములో న్ుండు న్రయుఁడు లోకులు వొగడన . 
11-124-చ. 
న్గుమ్రగమున  సుమధయమున్ు న్లలని మేన్ున్ు లచిెకాట్ప 

ట్టగు న్ురమున  మహాభుజము లంచితకుండలకరణముల  మద ే



 

 

భగతియు నీలవ ణ యుుఁ గృపారసదృష్ టయుుఁ గలు్  వ న్ునుఁ డ ి

ముుగుఁబొ డసూపుుఁగాతుఁ గన్ుమూస న్యపుెడు విచిెన్పుెడున . 

11-19-పూరిణ 

11-125-క. 
రాజీవసదృశ్న్యన్! వి 

రాజితసుగుణా! విదహేరాజవిన్ుత! వి 

భాాజితకీరిు సుధావృత 

రాజీవభవాండభాండ! రఘుకులతిలకా! 
11-126-మాల్ల. 
ధరణ దుహ తృరంతా! ధరుమారా్ న్ుగంతా! 
నిరుపమన్యవంతా! నిర్రారాతిహంతా! 
గురుబుధసుఖ్కరాు ! కోసలక్షోణ భరాు ! 
సురభయపరహిరాు ! సూరిచేతోవిహరాు ! 
11-127-గ. 
ఇది శ్రీ పరమేశ్వరకరయణాకల్లత కవితావిచితా కేసన్మంతిాపుతు ర సహజపాండతియ 
పో తన్ామాతయప యాశిష్య వ ల్లగందల న్ారయ న్ామధయే పాణతీంబెైన్ 
శ్రీమహాభాగవతంబన్ు మహాపురాణంబు న్ందుుఁ గృష్ుణ ండు భూభారంబు వాప  
యాదవుల కన్యయన్య వ ైరాన్ుబంధంబుుఁ గల్లెంచి, వారల హతంబు 
గావించుట్యు, విదహేరషభ సంవాదంబున్ు, న్ారాయణ ముని చరతిాంబున్ు, 
న్ాలుగు యుగంబుల హరి న్ాలుగువరణంబుల ై వరిుంచుట్యు, బాహాుది 
దేవతలు దావరకాన్గరంబున్కుం జని కృష్ుణ ం బాారిథంచి నిజపదంబున్కు 
రమున్ుట్యు, న్వధూత యదు సంవాదంబున్ు, న్ుదధవున్కుుఁ గృష్ుణ ం 



 

 

డన్ కవిధంబు ల ైన్ యుపాఖ్ాయన్ంబు ల ఱింగించుట్యు, న్ారాయణపాకారం 
బంతయు దారకుం డెఱింగివచిె దావరకానివాసులకుం జెపుెట్యుుఁ, 
గృష్ుణ ండు దన్ దివయతజేంబుతోుఁ బరమాతుం గూడుట్యు న్న్ు కథలు గల 
యేకాదశ్ సకంధము. 

 
 


