
 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

ద్వితీయ స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

2-1-ఉపో ద్ఘా తము 

2-1-క. 
శ్రమీద్భకత చకోరక 

సోమ! వివేకాభిరామ! సురవిన్ుత గుణ 

సోత మ! నిరలంకృతాసుర 

రామా సీమంతసీమ! రాఘవరామా! 
2-2-వ. 
మహనీయ గుణగరిష్ఠు లగు న్ముుని శ్రషీ్ఠు లకు నిఖిల పురాణ వాయఖ్ాయన్ 
వ ైఖ్రీ సమేతఠండెనై్ సూతఠం డిట్లనియె; "న్ట్లల  పరీకి్షన్నర ంద్ుు న్కు 
శుకయోగీంద్ుు ం డిట్లనియె. 

2-2-శుకుని స్ంభాషణ 

2-3-సీ. 
"కి్షతిపతి! నీ పుశ్న సిద్ధంబు మంచిది; 
యాతువేతతలు మెతఠత  రఖిలశుభద్ 

మాకరణనీయంబు లయుతసంఖ్యలు గల; 

వంద్ు ముఖ్యం బిది యఖిల వరము 
గృహములలోపల గృహమేధులగు న్రు; 



 

 

లాతుతతత వము లేశ్మెనై్ న ఱుుఁగ 

రంగనారతఠల నిదుా సక్తుఁ జన్ు రాతిు; 
పో వుుఁ గుట్లంబారథబుదిధ  న్హము 
2-3.1-ఆ. 
పశు కళతు పుతు బాంధవ దేహాద ి

సంఘ మెలల ుఁ ద్మకు సతయ మన్ుచుుఁ 
గాుఁపురములు ససేి కడపట్ుఁ జతఠత రు 
కనియుుఁ గాన్ రంతయకాలసరణి. 
2-4-క. 
కావున్ సరాాతుకుుఁడు మ 

హావిభవుుఁడు విష్ఠణ ుఁ డీశుుఁ డాకరిణంపన్ 

సేవింపన్ు వరిణంపన్ు 
భావింపన్ు భావుయుఁ డభవభాజిక్ న్ధిపా! 
2-5-ఆ. 
జన్ుల కెలల  శుభము సాంఖ్య యోగము; దాని 

వలన్ ధరునిష్ు వలన్ న్యన్ 

న్ంతయకాలమంద్ు హరచిింత సేయుట్ 

పుట్లు వులకు ఫలము భూవర ంద్ు! 
2-6-తే. 
అరసి నిరు్ ణబుహుంబు నాశ్యీంచి 

విధనిిషేధ నివృతిత  సదిామలమతఠలు 
సేయుచుంద్ురు హరిగుణచింతన్ములు 
మాన్సంబుల నేపర ు ద్ుు  మాన్వేంద్ు! 



 

 

2-3-భాగవతపురాణ వ ైభవంబు 

2-7-సీ. 
దెైాపాయన్ుుఁడు నాద్ు తండిు, దాాపరవేళ; 

బుహుసమ్ముతమెైన్ భాగవతముుఁ 
బఠన్ంబు జ యంచె; బుహుతతపరుుఁడన ై; 
యుతతమ శ్లల కలీలోతసవమున్ 

నాకృష్ు చితఠత ండన  ైపఠించితి; నీవు; 
హరి పాద్ భకుత ుఁడ వగుట్ుఁ జ స ి

యెఱ ుఁగింతఠ విన్వయయ; యీ భాగవతమున్; 

విష్ఠణ సవేాబుదిధ  విసతరలిుల ; 

2-7.1-ఆ. 
మోక్షకామున్కున్ు మోక్షంబు సిదిధ ంచు 
భవభయంబు లెలల ుఁ బాసపిో వు; 
యోగిసంఘమున్కు న్ుతతమవుతములు 
వాసుదవేనామవరణన్ములు. 
2-8-త. 
హరని ఱుంగక యంట్ిలో బహుహాయన్ంబులు మతఠత ుఁడె ై
పర రలుచుండెడి వ ఱ ి  ముక్తక్ుఁ బో వనేరుున ? వాుఁడు సం 

సరణముం బెడుఁబాయుఁ డెన్నుఁడు; సతయ మా హరనిామ సం 

సురణ మొకక ముహూరతమాతుము చాలు ముక్తద్మౌ న్ృపా! 

2-4-ఖటాింగు మోక్ష పరకారంబు 



 

 

2-9-సీ. 
కౌరవేశ్ార! తొల్లల ఖ్ట్ాాంగుుఁడన్ు విభుం; 

డిలనేడు దవీులనేలుచుండి 
శ్కాీ ది దివిజులు సంగాీ మభూముల; 

న్ుగీదాన్వులకు నోడి వచిు 

తమకుుఁ దో  డడిగిన్ ధరన్ుండి దివి క ుఁగ;ి 

దాన్వవిభుల న్ంద్ఱ వధింప 

'వర మ్మతఠత ' మన్ుచు దవేతలు సంభాషింప; 

'జీవితకాలంబు సెపుపుఁ డదిియ 

2-9.1-ఆ. 
వరము నాకు న ండు వరమొలల ' న్న్వుడు 
నాయు వొక ముహూరతమంత తడవు 
గల ద్ట్ంచుుఁ బలుక గగన్యాన్మున్ న్ 

మాున్వేశ్ారుండు మహకి్ వచిు. 
2-10-క. 
గిరులంబో లెడి కరులన్ు, 
హరులం, ద్న్ పుా ణద్యతలెై మనియడెి సుం 

ద్రులన్ు, హితవరులన్ు, బుధ 

వరులన్ు వరిజంచి గాఢవ రైాగయమున్న్. 
2-11-క. 
గోవింద్నామకీరతన్ుఁ 
గావించి భయంబు ద్క్క ఖ్ట్ాాంగ ధర ి



 

 

త్రువిభుుఁడు సూర గొనియనె్ుుఁ 
గెవైలయముుఁ దొల్లల రెండు గడియలలోన్న్. 

2-5-ధఘరణఘ యోగ విషయంబు 

2-12-వ. 
విన్ుము; నీకు నేడు దవిసంబులకుం గాని జీవితాంతంబు గాద్ు; 
తావతాకలంబున్కుం బారలౌక్క సాధన్భూతం బగు పరమకలాయణంబు 
సంపాదింపవచుు, న్ంతయకాలంబు డగ్ఱ న్న్ బెగ్డలిక దేహి దేహ పుతు 
కళతుా ది సందోహంబువలని మోహసాలంబు నిష్ాకమకరవాలంబున్ 
నిరములన్ంబు ససేి గ హంబు వ డల్ల పుణయ త్రరథజలావగాహంబు సయేుచు 
నేకాంత శుచిపుదేశ్ంబున్ విధివత ర్కారంబున్ం గుశ్ాజిన్ చేలంబులతోడం 
గల్లపతాసన్ుండె ైమాన్సంబున్ నిఖిల జగతపవిత్రుకరణ సమరథం బెై యకారాది 
తిువరణ కల్లతంబెై బుహుబీజంబయన్ పుణవంబు సంసురించుచు వాయువుల 
జయంచి విష్యంబుల వ ంట్న్ంట్ి పాఱెడి యందిుయంబుల బుదిధసారథి యెై 
మనోనామకంబు లెైన్ పగ్ంబుల బిగ్ుఁబట్ిు  మొొగ్ం దిగిచి ద్ట్ుంబులెైన్ కరు 
ఘట్ుంబుల నిట్ుట్లు  మెట్టుడి మన్ంబున్ు శ్రముషీ బలంబున్ నిరోధించి 
భగవదాకారంబు తోడ బంధించి నిరిా ష్యంబెనై్ మన్ంబున్ భగవతాపదా 
ద్యవయవంబులం గీమంబున్ ధాయన్ంబు సయేుచు రజసతమోగుణంబులచతే 
నాకి్షపత ంబున్ు విమూఢంబున్గు చితతంబున్ం ద్ద్ు్ ణంబులవలన్ న్యెయడి 
మలంబుల ధారణావశ్ంబున్ం బో న్డిచి నిరులచితతంబున్ం బరమంబెైన్ 
విష్ఠణ పద్ంబున్కుం జన్ు ధారణానియమంబు గలుగ సుఖ్ాతుకం బగు 
విష్యంబు న్వలోక్ంచు యోగిక్ భక్తలక్షణంబెనై్ యోగాశ్యీంబున్ వేగంబ 
మోక్షంబు సిదిధ ంచు"న్నిన్ యోగీంద్ుు న్కు న్ర ంద్ుు ం డిట్లనియ.ె 



 

 

2-13-క. 
"ధారణ యే క్యీ నిలుచున్ు? 

ధారణక  రమప? మదెిు  ధారణ యన్ుఁగా? 

ధారణ పురుష్ఠ మనోమల 

మేరీతి హరించు? నాకున ఱ ుఁగింపుఁగదే." 

2-14-వ. 
అనిన్ విని రాజున్కు న్వధూత విభుం డిట్లనియె. 
2-15-ఆ. 
"పవన్ములు జయంచి పరిహృతసంగుుఁడె ై
యందిుయముల గరామెలల  మాప ి

హరి విశ్ాలరమపమంద్ుుఁ జితతముుఁ జ రిు 

నిలుపవలయు బుదిధ  న ఱపి బుధుుఁడు. 

2-6-విరాట్వరూపము తలెుపుట 

2-16-వ. 
విన్ుము; భగవంతఠండెైన్ హరి విరాడిా గీహంబు న్ంద్ు భూత 
భవిష్యద్ారతమాన్ం బెైన్ విశ్ాంబు విలోకయమాన్ం బగు ధరణసీల్లల 
తేజససమీరణ గగనాహంకార మహతతతాంబు లనియెడి సపాత వ రణంబుల చేత 
నావృతం బగు మహాండకోశ్ం బెైన్ శ్రీరంబు న్ంద్ు ధారణాశ్యీం బయన్ 
వ ైరాజపురుష్ఠండు దేజరలిుల ; న్ముహాతఠునిక్ుఁ బాద్మూలంబు పాతాళంబు; 
పారిణిభాగ పాదాగీ భాగంబులు రసాతలంబు; గులఫంబులు మహాతలంబు; 
జంఘలు తలాతలంబు; జాన్ుద్ాయంబు సుతలం; బూరువులు 
వితలాతలంబు; జఘన్ంబు మహీతలంబు; నాభీవివరంబు న్భసథసలంబు; 



 

 

వక్షంబు గీహతారకా ముఖ్ జయయతిససమూహ సమేతం బగు న్క్షతులోకంబు; 
గీీవంబు మహరోల కంబు; ముఖ్ంబు జన్లోకంబు; లలాట్ంబు తపో లోకంబు; 
శ్రరషంబు సతయలోకంబు; బాహుద్ండంబు ల్లందుా ద్ులు; గరణంబులు దిశ్లు; 
శ్వీణ ందిుయంబు శ్బుంబు; నాసాపుట్ంబు లశ్ానీదేవతలు; ఘాొణ ందిుయంబు 
గంధంబు; వద్న్ంబు వహిన; నేతుంబు లంతరిక్షంబు; చక్షురిందిుయంబు 
సూరుయండు; ర యంబగళళు ఱెపపలు; భూు యుగు విజృంభణంబు 
బుహుపద్ంబు; తాలువులు జలంబు; జిహ్ాందిుయంబు రసంబు; 
భాష్ణంబులు సకల వేద్ంబులు; ద్ంష్ు రలు ద్ండధరుండు; ద్ంతంబులు 
పుతుా ది సేనహకళలు; న్గవులు జనోనాుద్ కరంబు లయన్ 
మాయావిశ్రష్ంబులు; కట్ాక్షంబుల న్ంత సర్ంబులు; పెద్వులు 
వ్రుడాలోభంబులు; సతన్ంబులు ధరుంబులు; వ  న్నధరుమార్ంబు; మేఢుంబు 
పుజాపతి; వృష్ణంబులు మ్మతుా వరుణులు; జఠరంబు సముద్ుంబులు; శ్లయ 
సంఘంబులు గిరులు; నాడీనివహంబులు న్ద్ులు; తన్ూరుహంబులు 
తరువులు; నిశ్ాాసంబులు వాయువులు; పుా యంబు నిరవధికంబయన్ 
కాలంబు; కరుంబులు నానావిధజంతఠనివహ సంవృత సంసరణంబులు; 
శిరోజంబులు మఘేంబులు; కట్లు  పుట్ుంబులు సంధయలు; హృద్యంబు 
పుధాన్ంబు; సరావికారంబులకు నాశ్యీంబెైన్ మన్ంబు చంద్ుు ండు; చితతంబు 
మహతతతత వం; బహంకారంబు రుద్ుు ండు; న్ఖ్ంబు లశ్ాాశ్ాత రుయష్ు ర గజంబులు; 
కట్ిపుదేశ్ంబు పశుమృగాద్ులు; విచితుంబులెైన్ యాలాప న ైపుణయంబులు 
పక్షులు; బుదిధ  మన్ువు; నివాసంబు పురుష్ఠండు; ష్డాజ ద్ులెైన్ 
సారవిశ్రష్ంబులు గంధరా విదాయధర చారణాపసర ససమూహంబులు; సుృతి 
పుహాల ద్ుండు; వ్రరయంబు దెతైయ దాన్వానీకంబెై యుండు; మఱ యు న్ 
మాుహావిభున్కు ముఖ్ంబు బుా హుణులున్ు, భుజంబులు క్షతిుయులున్ు, 



 

 

న్ూరులు వ శైుయలున్ు, జరణంబులు శూద్ుు లున్ు, నామంబులు నానా 
విధంబులయన్ వసురుదుా ది దేవతాభి ధాన్ంబులున్ు; ద్ువయంబులు 
హవిరాభగంబులున్ుుఁ; గరుంబులు యజఞపుయోగంబులున్ు న్గు; నిట్ిు  
సరామయుండెనై్ పరమేశ్ారుని విగీహంబు ముముక్షువయన్వాడు 
మన్ంబున్ న్న్ుసంధాన్ంబు సయేవలయు"న్ని వకాకణించి వ ండయిు 
నిట్లనియె. 
2-17-క. 
"హరమియము విశ్ా మంతయు, 
హరి విశ్ామయుండు, సంశ్యము పనిలే దా 
హరమియము గాని ద్ువయము 
పరమాణువు లేద్ు వంశ్పావన్; వింట్ే. 
2-18-సీ. 
కలలోన్ జీవుండు కౌతూహలంబున్ుఁ; 
బెకుక దహేంబులుఁ బేరువడస ి

యందిుయంబుల వ ంట్ న లలవృతత ంబులు; 
నీకి్షంచి మఱ  తన్ున న ఱుుఁగు కరణ ి

న్ఖిలాంతరాతుకుుఁడగు పరమేశ్ారుుఁ; 
డఖిల జీవుల హృద్యముల న్ుండ ి

బుదిధ  వృతఠత ల న లల  బో ద్ధ  యెై వ్రకి్షంచు; 
బద్ుధ ండు గాుఁడు పుా భవము వలన్ 

2-18.1-తే. 
సతఠయుఁ డాన్ంద్ బహుళ విజాఞ న్మూరిత 
యతని సవేింప న్గుుఁగాక, యన్యసవేుఁ 



 

 

గలుగనేరవు కెైవలయ గౌరవములు 
పాయ దెన్నుఁడు సంసారబంధ మధిప! 
2-19-మ. 
బహు వరషంబులు బుహు తొల్లల జగ ముతాపదింప వినానణి గా 
క హరిపుా రథన్ ధారణా వశ్మున్ం గాదే; యమోఘోలలస 

న్ుహనీయోజాల బుదిధయెై భువన్నిరాుణపుభావంబుతో 
విహరించెన్ న్రనాథ! జంతఠనివహావిరాభవనిర ణతయెై. 

2-7-తఘపస్ుని జీవయాతర 

2-20-వ. 
విన్ు; మూుఁఢుండు శ్బుమయవేద్మార్ంబెనై్ కరుఫల బో ధన్ పుకారంబున్ 
వయరథంబులెైన్ సారా్ ది నానాలోక సుఖ్ంబుల నిచుగించుచు మాయామయ 
మార్ంబున్ వాసనా మూలంబున్ నిదిుంచువాుఁడు గలలుగన్ు తెఱంగున్ం 
బరిభుమ్మంచుచు నిరవద్య సుఖ్లాభంబుం జెంద్ుఁడు; తనినమ్మతతంబున్ 
విదాాంసుండు నామ మాతుసారంబు లగు భోగయంబులలోన్ న ంతట్ 
దేహనిరాహణంబు సిదిధ ంచు, న్ంతియ కెైకొన్ుచు న్పుమతఠత ండెై సంసారంబు 
సుఖ్ం బని నిశ్ుయంపక యండు మార్ంబున్ సదిిధ  గల ద్ని చూచి 
పరిభుమణంబు సయేుచుండు. 
2-21-సీ. 
కమనీయభూమ్మభాగములు లేకున్నవే; 
పడయిుండుట్కు ద్ూదపిఱుపు లేల? 

సహజంబులగు కరాంజలులు లేకున్నవే; 
భోజన్భాజన్పుంజ మేల? 



 

 

వలకలాజిన్కుశ్ావళళలు లేకున్నవే; 
కట్ు ద్ుకూల సంఘంబు లేల? 

కొన్కొని వసయింప గుహలు లేకున్నవే; 
పుా సాద్సౌధాది పట్ల మలే? 

2-21.1-తే. 
ఫలరసాద్ులు గురయివే పాద్పములు; 
సాాద్ుజలముల న్ుండవే సకల న్ద్ులు; 
పర సుఁగ భిక్షము వ ట్ుర  పుణయసతఠలు; 
ధన్మదాంధుల కొలువలే తాపసులకు? 

2-22-క. 
రక్షకులు లేనివారల 

రక్షంచెద్ న్న్ుచుుఁ జక్ీ రాజెై యుండన్ 

రక్షంపు మన్ుచు న క న్రు 
న్క్షముుఁ బుా రిథంపనలే యాతుజుఞ లకున్? 

2-23-వ. 
అని యట్లల  సాతసిసద్ుధ ండున్ు, నాతుయుుఁ, బిుయుండున్ు, నితఠయండున్ు, 
సతఠయండున్ు, భగవంతఠండున్ు న ైన్ వాసుదవేుని భజించి తదయీ సేవాన్ుభ 
వాన్ంద్ంబున్ సంసార హ్తఠవగు న్విద్యవలన్ బుదిధమంతఠండు విడువబడుం 
గావున్. 
2-24-మ. 
హరిిఁ జింతింపక మతఠత ుఁడె ైవిష్య చింతాయతఠత ుఁడెై చిక్క వా 
సరముల్ దోుసడెువాుఁడు క్ంకరగదాసంతాడతిోరసుకుఁడె ై
ధరణీశ్లతతమ! ద్ండభృనినవసన్దాారోపకంఠోగీ వ  ై



 

 

తరణీవహినశిఖ్ాపరంపరలచే ద్గుధ ండు గాకుండున?ే 

2-25-క. 
మొతతు ద్ురు గద్ల, మంట్ల 

కెతతు ద్ు రడడంబు, దహేమ్మంతింతలుగా 
న తతు ద్ు, రసిపతిుకలన్ు 
హతతు ద్ురు కృతాంతభట్లలు హరవిిరహితఠలన్. 
2-26-వ. 
మఱ యు హరి చరణ కమలగంధ రసాసాాద్న్ం బెఱుంగని వారలు 
నిజకరుబంధంబుల ద్ండధర మందిర దాార దహేళీ సమీప జాజాాలయమాన్ 
వ ైతరణీ తరంగిణీ ద్హన్దారుణ జాాలాజాల ద్ంద్హయమాన్ దహేులం గూడి 
శిఖిశిఖ్ావగాహంబుల న ంద్ుచుండుద్ురు; మఱ యు విజాఞ న్సంపన్ునలెై 
మన్ు పుసన్ునలు మాయాపన్ునలు గాక వినానణంబున్ం ద్మతమ 
హృద్యాంతరాళంబులం బుా దేశ్మాతు దివయదహేుండున్ు, 
దిగిభరాజశుండాద్ండ సంకాశ్ దీరఘ చతఠరాభహుండున్ు, కంద్రపకోట్ి సమాన్ 
సుంద్రుండున్ు, ధృతమంద్రుండున్ు, రాకావిరాజమాన్ రాజమండల సనినభ 
వద్న్ుండున్ు, సౌభాగయ సద్న్ుండున్ుుఁ, బుభాతకాల భాసమాన్ భాసకరబింబ 
పుతిమాన్విరాజిత పద్ురాగరతన రాజీవి రాజమాన్ క్రీట్ కుండలుండున్ు, 
శ్రీవతసలక్షణ లకి్షత వక్షోమండలుండున్ు, రమణయీ కౌసుత భరతనఖ్చిత 
కంఠికాలంకృత కంధరుండున్ు, నిరంతరపరిమళమ్మళిత 
వన్మాల్లకాబంధురుండున్ు నానావిధ గంభీర హార క యూర కట్క కంకణ 
మేఖ్లాంగుళీయక విభూష్ణవుా త సముజజవలుండున్ు, నిట్లతట్ విలంబ 
మాన్ విమలసినగధ నీలకుంచితకుంతలుండున్ు, తరుణచంద్ు చందిుకాధవళ 
మంద్హాసుండున్ుుఁ, బరపిూరణ కరుణావలోకన్ భూు భంగ సంసూచిత 



 

 

సుభగసంతతాన్ుగీహలీలావిలాసుండున్ు, మహాయోగిరాజ వికసిత 
హృద్యకమలకరిణకామధయ సంసాథ పిత విలసిత చరణక్సలయుండున్ు, 
సంతతాన్ంద్మయుండున్ు, సహసుకోట్ి సూరయ సంఘాతసనినభుండున్ు, 
విభుండున్ున నై్ పరమేశ్ారుని మనోధారణావశ్ంబున్ నిల్లపికొని తదయీ 
గులఫ చరణ జాన్ు జంఘాద్యవయవంబులం గీమంబున్ న కొకకకట్నిి 
బుతిక్షణంబున్ు ధాయన్ంబు సయేుచు న ంతకాలంబున్కుుఁ బరిపూరణ 
నిశ్ులభక్తయోగంబు సిదిధంచు న్ంతకాలంబున్ుం ద్దయీ చింతా తతపరులె ై
యుంద్ు"రని మఱ యు నిట్లనియె. 
2-27-సీ. 
"ఆసన్నమరణారిథ యెైన్ యత్రశుండు; 
కాల దేశ్ములన్ు గాచికొన్ుఁడు 
తన్ువు విసరిజంచు తలుఁపు జనించిన్; 

భదుా సన్సుథ ుఁడెై పుా ణపవన్ు 
మన్సుచేత జయంచి మాన్సవేగంబు; 
బుదిధచే భంగించి బుదిధ ుఁ దచెిు 

క్ష తుజుఞ తోుఁ గూరిు క్ష తుజుఞ నాతులో; 
పలుఁ జ రిు యాతున్ు బుహు మంద్ుుఁ 
2-27.1-తే. 
గల్లపి యకకట్ి గావించి గారవమున్ 

శ్ాంతితోడ నిరమఢుుఁడెై సకలకారయ 
నివహ మలెలన్ు దిగనాడి నితయసుఖ్ము 
వలయు న్ని చూచు న్ట్ుఁమీుఁద్ వసుమత్రశ్! 

2-8-స్తతురుష వృత్తు  



 

 

2-28-వ. 
విన్ుము; పరమాతు యెనై్ బుహుంబున్కుుఁ ద్కక కాల దేవ సతత వ 
రజసతమోగుణాహంకార మహతతతత వ పుధాన్ంబులకుుఁ బుభుతాంబు లేద్ు; 
కావున్ం బరమాతు వయతిరికతంబు లేద్ు; దహేాద్ుల యం దాతుతాంబు 
విసరిజంచి యన్య సౌహృద్ంబు మాని పూజయంబెైన్ హరిపద్ంబుం 
బుతిక్షణంబున్ు హృద్యంబున్ నాల్లంగన్ంబు ససేి వ ైష్ణవంబెనై్ పరమపద్ంబు 
సరోాతతమం బని సతఠపరుష్ఠలు దలె్లయుద్ు; రివిాధంబున్ 
విజాఞ న్ద్ృగీారయజాలన్ంబున్ నిరుగధవిష్యవాసన్ుండయ కీమంబున్ 
నిరపేక్షతాంబున్. 
2-29-సీ. 
అంఘొి్మూలమున్ మూలాధారచకీంబుుఁ; 
బీడించి పుా ణంబు బిగయిుఁ బట్ిు , 
నాభితలముుఁ జ రిు, న్యముతో మెలలన్; 

హృతసరోజము మీుఁది కెగయుఁ బట్ిు , 
యట్మీుఁద్ న్ురమంద్ు హతితంచి, కీముఱుఁ; 
దాలు మూలమున్కుుఁ ద్ఱ మ్మ నిల్లపి, 
మమతతో భూు యుగమధయంబు సేరిు ద్ృ; 
కకరణ నాసాసయ మార్ములు మూస,ి 

2-29.1-ఆ. 
యచులేని యోగ ియలెమ్మ ముహరాత రథ 
మ్మందిు యాన్ుష్ంగ మ్మంత లేక 

పుా ణములన్ు వంచి బుహురంధుము చించి 

బుహు మంద్ుుఁ గలయుుఁ బౌరవేంద్ు! 



 

 

2-30-వ. 
మఱ యు దహేతాయగకాలంబున్ నిందిుయంబులతోడి సంగమంబు విడువని 
వాుఁడు వానితోడన్ గుణసముదాయ రమపంబగు బుహాుండంబు న్ంద్ు ఖ్ చర 
సిద్ధ  విహార యోగయంబున్ు న్ణిమాదిక సకలెైశ్ారయ సమేతంబున్ు న ైన్ 
పరమేషిు  పద్ంబుుఁ జ రు; విదాయతపోయోగ సమాధి భజన్ంబు సయేుచుుఁ 
బవనాంతర్త ల్లంగశ్రీరులెైన్ యోగీశ్ారులకు బుహాుండ బహిరంతరాళంబులు 
గతి యని చపెుపద్ురు; ర రిక్ం గరుంబుల న్ట్ిు  గతిుఁబ ంద్ శ్కయంబుగాద్ు; 
యోగి యగువాుఁడు బుహులోకంబున్కు నాకాశ్ పథంబున్ం బో వుచు 
సుష్ఠమాననాడివ ంట్ న్గిన యన్ు దేవతం జ రి జయయతిరుయంబెైన్ తేజంబున్ 
నిరులుండెై యెంద్ున్ుం ద్గులువడక తారామండలంబుమీుఁద్ సూరాయది 
ధుు వాంత పద్ంబులుఁ గీమకీమంబున్ న్తికీమ్మంచి హరిసంబంధం బయన్ 
శింశుమారచకీంబుుఁ జ రి యంట్రి యగుచుుఁ బరమాణుభూతం బెైన్ 
ల్లంగశ్రీరంబుతోడ బుహువిద్ులకు న లవ నై్ మహరోల కంబుుఁ జొచిు 
మహాకలపకాలంబు కీీడించుుఁ గలాపంతంబెైన్ న్న్ంతముఖ్ాన్ల జాాలా 
ద్ంద్హయమాన్ంబగు లోకతుయంబు నీకి్షంచుచుుఁ ద్నినమ్మతత  సంజాతాన్ల 
దాహంబు సహింపజాలక. 
2-31-సీ. 
ఇలమీుఁద్ మన్ువు లీర డుారుుఁ జన్ువేళ; 

దివసమెై యచెోుట్ుఁ దిరుగుచుండు 
మహనీయ సది్ధవిమాన్ సంఘము లెంద్ు; 
దిన్కరపుభములెై తజేరిలుల  

శ్లక జరా మృతఠయ శ్లష్ణ భయ ద్ుుఃఖ్; 

నివహంబు లెంద్ు జనింపకుండు 



 

 

విష్ఠణ పద్ధాయన్ విజాఞ న్ రహితఠల; 

శ్లకంబు లెంద్ుండి చూడవచుు 

2-31.1-ఆ. 
పరమసిద్ధయోగ ిభాష్ణామృత మెంద్ు 
శ్వీణ పరామగుచు జరుగుచుండు 
న్ట్ిు  బుహులోకమంద్ు వసించున్ు 
రాజవరయ! మరల రాుఁడు వాుఁడు. 

2-9-స్ృష్టి  కరమంబు 

2-32-వ. 
మఱ యున కక విశ్రష్ంబు గలద్ు; పుణాయతిర కంబున్ బుహులోకగతఠలెైన్ వారు 
కలాపంతరంబున్ బుణయతారతమయంబుల న్ధికారవిశ్రష్ంబు న ంద్ువార 
లగుద్ురు; బుహాుది దవేతాభజన్ంబున్ం జన్ువారు బుహుజీవిత కాలం బలెల  
బుహులోకంబున్ వసయించి ముకుత  లగుద్ురు; నారాయణచరణకమల భక్త 
పరాయణతాంబున్ం జనిన్వారు నిజ చాావశ్ంబున్ నిరర్ళ గమన్ులెై 
బుహాుండంబు భేదించి మహో న్నత వ ైష్ణవపదారమఢులయ తేజరిలుల ద్ు; 
రీశ్ారాధిషిు తంబెైన్ పుకృతియంశ్ంబున్ మహతతతత వం బగు; మహతతతాత వంశ్ంబున్ 
న్హంకారంబగు; న్హంకారాంశ్ంబున్ శ్బుతనాుతుంబగు; శ్బుతనాుతుా ంశ్ంబున్ 
గగన్ం బగు; గగనాంశ్ంబున్ సపరశతనాుతుంబగు; సపరశతనాుతుా ంశ్ంబున్ 
సమీరణంబగు; సమీరణాంశ్ంబున్ రమపతనాుతుం బగు; రమపతనాుతుా ంశ్ంబు 
వలన్ుఁ దజేంబగు; తేజయంశ్ంబున్ రసతనాుతుంబగు; రసతనాుతుా ంశ్ంబు వలన్ 
జలంబగు; జలాంశ్ంబున్ గంధతనాుతుంబగు; గంధతనాుతుా ంశ్ంబున్ుఁ 
బృథివియగు; వాని మేళన్ంబున్ం జతఠరుశ్ భువనాతుకంబెనై్ 



 

 

విరాడూు పంబగు; నా రమపంబున్కుుఁ గోట్ి యోజన్ విశ్ాలంబెైన్ 
యండకట్ాహంబు పుథమావరణంబెైన్ పృథిా  యగు; దీనిుఁ బంచాశ్తోకట్ి 
విశ్ాలంబని కొంద్ఱు వలుకుద్ు; రయాయవరణంబు మీుఁద్ సల్లల తజేససమీర 
గగనాహంకార మహతతతతవంబు లనియెడి యావరణంబులు కీమంబున్ 
న ండొంట్ిక్ ద్శ్గుణోతతరాధికంబులెై యుండు; న్ట్ిు యేడింట్మిీుఁద్ 
బుకృతాయవరణంబు మహావాయపకంబగు బుహాుండంబు భేదించి వ ైష్ణవ 
పదారోహణంబు సయేువాుఁడు నిరభయుండెై మెలలన్ ల్లంగ దహేంబున్ుఁ 
బృథివాయతుకతాంబు న ంది యట్ిు  పృథివాయతుకతాంబున్ ఘాొణంబున్ 
గంధంబున్ు, జలాతుకతాంబున్ రసనేందిుయంబున్ రసంబున్ు, 
దేజయరమపకతాంబున్ ద్రశన్ంబున్ రమపంబున్ు, సమీరణాతుకతాంబున్ 
దేహంబున్ సపరశన్ంబున్ు, గగనాతుకతాంబున్ శ్వీణంబున్ శ్బుంబున్ు, 
న్తికీమ్మంచి భూతసూక్ష ుందిుయ లయసాథ న్ంబెనై్ యహంకారావరణంబున్ 
సంపుా పుత ం డెై యంద్ు మనోమయంబున్ు, దేవమయంబున్ు న ైన్ 
సాతిాకాహంకార గమన్ంబున్ మహతతతత వంబు సర చిు గుణతుయంబున్ 
లయంచి పుధాన్ంబు న ంది పుధానాతుకతాంబున్ దేహంబున్ు న్ుపాధి 
పరంపరావసాన్ంబున్ం బుకృతిం బాసి యాన్ంద్మయుండెై యాన్ంద్ంబున్ం 
బరమాతురమపంబెైన్ వాసుదేవ బుహుంబున్ంద్ుుఁ గలయు"న్ని చపెిప 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
2-33-ఆ. 
"పరమ భాగవతఠలు పాట్ించు పథ మ్మద ి

యీ పథమున్ యోగ ియేుఁగనెనేి 

మగుడి రాుఁడు వాుఁడు మఱ  సంశ్యము లేద్ు 
కలపశ్తము లెనై్ుఁ గౌరవంేద్ు! 



 

 

2-34-వ. 
విన్ుము; నీ వడిగిన్ సదోయముక్తయుుఁ గీమముక్తయు న్నియెడు నీ రెండు 
మార్ంబులు వదే్గీతలంద్ు వివరింపబడయిె; వ్రనిం దొల్లల భగవంతఠం డెనై్ 
వాసుదవేుండు బుహుచతే నారాధితఠండెై చపెెప; సంసార పువిష్ఠు ండెైన్ వానిక్ుఁ 
ద్పోయోగాద్ు లయన్ మోక్షమార్ంబులు పెకుకలు గల; వంద్ు భక్తమార్ంబు 
కంట్ట సులభంబు లేద్ు. 
2-35-మ. 
విను మంభోజభవుండు మున్ున మదిలో వదే్ంబు ముమాుఱు ద్ 

రశన యజఞతాముతోడ న ంతయుుఁ బరామరిశంచి మోక్షంబు ద్ 

క్కన మార్ంబుల వ ంట్ లే ద్న్ుచు భక్తం జింత ససేెన్ జనా 
రును నాతాుకృతి నిరిా కారుుఁ డగుచుం ద్నాుర్ నిర ణతయె.ై 
2-36-సీ. 
అఖిల భూతములంద్ు నాతురమపంబున్; 

నీశుండు హరి యుండు న లల  పర ు ద్ుు  

బుదాధ ాది లక్షణంబులుఁ గాన్ుఁబడున్ు మ; 

హతేసవనీయుుఁ డహరినశ్ంబు 
వంద్నీయుుఁడు భకత వతసలుం డతయంత; 

నియతఠుఁడెై సతతంబు నియతబుదిధ  
నాతురమపకుుఁడగు హరకిథామృతమున్ు; 
గరణ పుట్ంబులుఁ గాంక్ష దీరుఁ 
2-36.1-తే. 
గోీ లుచుండడెు ధన్ుయలు కుట్ిలబహుళ 

విష్య మల్లనీకృతాంగముల్ వేగ విడచిి 



 

 

విష్ఠణ దవేుని చరణారవింద్ యుగము 
కడకుుఁ జన్ుద్ురు సిద్ధంబు కౌరవేంద్ు! 
2-37-క. 
మానుష్జన్ుము న ందని్ 

మానవులకు లభయమాన్ మరణులకు మహా 

జాఞ నులకుుఁ జ యవలయు వి 

ధానము నిగదింపుఁ బడయిె ధరణీనాథా! 

2-10-అనయద్ేవభజన ఫలంబు 

2-38-వ. 
విన్ుము; బుహువరుసకాముడెనై్ వానిక్ వేద్విభుండగు చతఠరుుఖ్ుండున్ు, 
నిందిుయపాట్వకామున్కు నింద్ుు ండున్ుుఁ, బుజాకామున్కు ద్క్షాది 
పుజాపతఠలున్ు, భోజన్కామున్కు న్దితియు, సార్కామున్కు 
నాదితాయద్ులున్ు, రాజయకామున్కు విశ్ాదేవతలున్ు, 
దేశ్పుజాసాధన్కామున్కు సాధుయలున్ు, శ్రీకామున్కు ద్ుర్యుుఁ, 
దేజసాకమున్కు న్గినయు, వసుకామున్కు వసువులున్ు, వ్రరయకామున్కు 
వ్రరయపుద్ులగు రుద్ుు లున్ు, నాయుష్ాకమున్కు న్శ్ానీదేవతలున్ుుఁ, 
బుషిుకామున్కు భూమ్మయుుఁ, బుతిష్ాు కామున్కు లోకమాతలెైన్ 
గగన్భూదవేతలున్ు, సౌంద్రయకామున్కు గంధరుాలున్ుుఁ, గామ్మనీకామున్కు 
న్పసరసయెైన్ యూరాశియు, సరాాధిపతయకామున్కు బుహుయుుఁ, 
గీరితకామున్కు యజఞంబులున్ు, వితతసంచయకామున్కుం బుచతేసుండున్ు, 
విదాయకామున్కు న్ుమావలలభుండున్ు, దాంపతయ పీుతికామున్కు 
న్ుమాదేవియు ధరాురథకామున్కు న్ుతతమశ్లల కుండగు విష్ఠణ వున్ు 



 

 

సంతాన్కామున్కుుఁ బితృదేవతలున్ు, రక్షాకామున్కు యక్షులున్ు, 
బలకామున్కు మరుద్్ణంబులున్ు, రాజతాకామున్కు 
మన్ురమపదవేతలున్ు, శ్తఠు మరణకామున్కుుఁ గోణపాలకుం డెైన్ 
రాక్షసుండున్ు, భోగకామున్కుం జంద్ుు ండున్ు, భజనీయు లగుద్ురు; 
మఱ యున్ు. 

2-11-మోక్షపరదుండు శ్రరహర ి

2-39-క. 
కామంపకయున్ు సరాముుఁ 
గామంచియున నై్ ముక్తుఁ గామ్మంచి తగన్ 

లో మంచి పరమపురుష్ఠని 

నేమంచి భజించుుఁ ద్తత వనిపుణుం డధిపా! 
2-40-మ. 
అమర ందుా ద్ులుఁ గొలుుభంగి జన్ుుఁడా యభ్ాజ క్షు సవేింపుఁగా 
విమలజాఞ న్ విరక్త ముకుత  లొద్వున్ వయేలే భూనాథ త 

తకమలాధశీ్ కథాసుధారస న్దీకలోల లమాలా పర ి

భుమ మెవాారిక్న ైన్ుఁ గరణయుగళీపరాంబు గాకుండునే?" 

2-41-వ. 
అని యట్లల  రాజున్కు శుకుండు సెపెప"న్నిన్ విని శ్ౌన్కుండు సూతఠన్ 
క్ట్లనియె. 
2-42-క. 
"వర తాతపరయముతో నిట్ల 
భరతాన్ాయవిభుుఁడు శుకుని పలుకులు విని స 



 

 

తారతాయుతఠుఁడెై శ్రయీ 

సకరతామతి నమే్మ యడగిె? గణుతింపుఁ గదే; 
2-43-క. 
ఒప్పుడి హరికథ లెయయవి 

సెప్పుడినో యన్ుచు మాకుుఁ జితోత తకంఠల్ 

గుపులుగొన్ుచున్నవి; రుచు 
లుపుతిలన్ నీ మనోహరోకుత లు విన్గన్." 

2-44-వ. 
అనిన్ విని సూతఠం డటి్లనియె. 
2-45-క. 
"తూలెడి కూుఁకట్తిోడన్ు 
బాలురతో నాడుచుండి బాలయమున్ మహ ీ

పాలుిఁడు హరిచరణారున్ 

హల్ాలసుుఁ డగుచు న్ుండె న ంతయు నియతిన్. 
2-46-వ. 
అట్ిు  పరమభాగవతఠండెనై్ పాండవయేున్కు వాసుదేవ పరాయణుండెనై్ 
శుకుం డిట్లనియె. 

2-12-హరిభకతురహతితల హేయత 

2-47-సీ. 
వాసుదవేశ్లల కవారత లాల్లంచుచుుఁ; 
గాల మే పుణుయండు గడుపుచుండు 
న్తని యాయువుుఁ ద్కక న్న్ుయల యాయువు; 



 

 

న్ుద్యాసతమయముల న్ుగీకరుుఁడు 
వంచించి గొనిపో వు; వాుఁడది యెఱుుఁగక; 

జీవింతఠుఁ బెక కండుల  సిద్ధ  మన్ుచు 
న్ంగనా పుతు గ హారామ వితాత ది; 
సంసారహత్ఠక సంగ సుఖ్ముుఁ 
2-47.1-తే. 
ద్గిల్ల వరితంపుఁ గాలంబు తఱ  యెఱ ంగ ి

ద్ండధరక్ంకరులు వచిు తాడన్ములు 
సేసి కొనిపో వుఁ బుణయంబు సేయ న తైిుఁ 
బాపరతి న తైి న్ని బిట్లు  పలవరించు. 
2-48-వ. 
అదిగావున్. 
2-49-సీ. 
అలరు జొంపములతో న్భుంకష్ంబులెై; 
బుద్ుకవే వన్ములుఁ బాద్పములు; 
ఖ్ాద్న్ మహేనాకాంక్షలుఁ బశువులు; 
జీవింపవే గాీ మసీమలంద్ు; 
నియతిమెై న్ుచాావస నిశ్ాశవస పవన్ముల్; 

పుా పిత ంపవే చరుభసిత కిలున్ు; 
గాీ మసూకరశున్కశ్రణీు ల్లంట్ింట్ుఁ; 
దిరుగవే ద్ురోయగదనీ్వృతిత ; 
2-49.1-తే. 
న్ుష్ు రఖ్రములు మోయవే యురుభరములుఁ 



 

 

బుండరీకాక్షు న ఱుుఁగని పురుష్పశువు 
లడవులంద్ు నివాసములంద్ుుఁ బుా ణ 

విష్యభరయుక్తతో న్ుంట్ విఫల మధిప! 
2-50-సీ. 
విష్ఠణ కీరతన్ములు విన్ని కరణంబులు; 
కొండల బిలములు కువలయేశ్! 
చక్ీపద్యంబులుఁ జద్ువని జిహాలు; 
గపపల జిహాలు కౌరవేంద్ు! 
శ్రీమనోనాథు నీకి్షంపని కన్ునలు; 
క క్పింఛాక్షులు కీరితద్యత! 
కమలాక్షు పూజకుుఁ గాని హసతంబులు; 
శ్వము హసతంబులు సతయవచన్! 
2-50.1-ఆ. 
హరిపద్ తఠలసీ ద్ళీమోద్ రతి లేని 

ముకుక పందిముకుక మునిచరితు! 
గరుడగమన్ు భజన్గతి లేని పద్ములు 
పాద్పముల పాద్పట్ల మన్ఘ! 
2-51-సీ. 
నారాయణుని దవియనామాక్షరములపెైుఁ; 
గరుఁగని మన్ములు కఠని్శిలలు 
మురవ ైరి కథలకు ముదతిాశీు రోమాంచ; 

మ్మళితమెై యుండని మేన్ు మొద్ుు  

చక్ీక్ మొొకకని జడుని యౌద్ల న్ున్న; 



 

 

కన్క క్రీట్ంబు గట్టుమోపు 
మాధవారిపతముగా మన్ని మాన్వు సిరి; 
వన్ద్ుర్ చందిుకా వ ైభవంబు 
2-51.1-ఆ. 
కెటై్భారిభజన్ గల్లగి యుండని వాుఁడు 
గాల్లలోన్ న్ుండ ికద్లు శ్వము 
కమలనాభుపద్ముుఁ గన్ని వాని బుతఠకు 
పసిుఁడికాయలోని పుా ణి బుతఠకు." 

2-52-వ. 
అని యట్లల  పల్లక్న్ వ యైాసి వచన్ంబుల కౌతతర యుండు కంద్ళిత 
హృద్యుండెై నిరులమతి విశ్రష్ంబున్. 
2-53-ఆ. 
సుతఠల హతిఠల విడిచి, చుట్ాు ల విడచిి, య 

లాల ల్ల విడచిి, బహు బలాళి విడిచి 

రాజు హృద్య మ్మడయిె రాజీవన్యన్ుపె ై
ధన్ము విడచిి, జడుడ ుఁద్న్ము విడిచి. 

2-13-రాజ పరశ్నంబు 

2-54-వ. 
ఇట్లల  మృతఠయభయంబు నిరసించి ధరాురథకామంబులు సన్యసించి 
పురుష్ో తతము న్ంద్ుుఁ జితతంబు విన్యసించి హరిలీలా లక్షణంబు లుపన్యసంిపు 
మన్ు తలంపున్ న్ర ంద్ుు ం డిట్లనియ.ె 
2-55-క. 



 

 

"సరాితఠు వాసుదవేుని 

సరిజుఞ ుఁడవ ైన్ నీవు సంసుత తి సయేన్ 

సరిభుా ంతఠలు వద్లె మ 

హో రీి సురవరయ! మాన్సో తసవ మగుచున్. 
2-56-సీ. 
ఈశుండు హరి విష్ఠణ ుఁడీ విశ్ామే రీతిుఁ; 
బుట్ిుంచుుఁ రకి్షంచుుఁ బ ల్లయుఁ జూచు 
బహు శ్క్త యుతఠుఁడగు భగవంతఠుఁ డవయయుుఁ; 
డాది నే శ్కుత ల నాశ్యీంచి 

బుహు శ్కాీ ది రమపముల వినోదించెుఁ; 
గీమమున్నో యేక కాలమున్న  
పుకృతి గుణంబులుఁబట్ిు  గీహించుట్; 

నేకతామున్న్ుండు నీశ్ారుండు 
2-56.1-ఆ. 
భిన్నమూరిత యగుచుుఁ బకెుక విధంబుల 

నేల యుండు? న్తని క మ్మ వచెు 

న్ుండకున్నుఁ? దాపసో తతమ! తెలుపవే; 
వేడక నాకు సరావదేి వ్రవు." 

2-14-శుకుడు సో్ు తరంబు సేయుట 

2-57-వ. 
అనిన్ న్యుయతతరాన్ంద్న్ు వచన్ంబులకు నిరుతతరుండు గాక సద్ుతతరపుదాన్ 
కుతూహలుండెై లోకోతతర గుణోతతరుండెైన్ తాపసో తతముండు ద్న్ చితతంబున్. 



 

 

2-58-మ. 
పరుిఁడె,ై యీశ్ారుుఁడెై, మహామహమిుుఁడెై, పుా ద్ురభవసాథ న్సం 

హరణకీీడన్ుుఁడెై, తిుశ్క్తయుతఠడెై, యంతర్తజయయతియెై, 
పరమేషిుపుము ఖ్ామరాధపిులకుం బుా పింపరాకుండు ద్ు 
సతర మార్ంబున్ుఁ దేజరలిుల  హరిక్ం ద్తాత వరిథన ై మొొకెకద్న్. 
2-59-వ. 
మఱ యు సజజన్ద్ురితసంహారకుండున్ు, ద్ురజన్ నివారకుండున్ు 
సరారమపకుండున్ుుఁ, బరమహంసాశ్మీ పువరతమాన్ మునిజన్ 
హృద్యకమల కరిణకామధయ పుదీపకుండున్ు, సాతాతశ్రషీ్ఠు ండున్ు, నిఖిల 
కలాయణ గుణ గరిష్ఠు ండున్ుుఁ, బరమ భక్తయుకత సులభుండున్ు, భక్తహనీ్జన్ 
ద్ురలభుండున్ు, నిరతిశ్య నిరుపమ నిరవధిక పుకారుండున్ు, 
నిజసారమపబుహువిహారుండున్ు న ైన్ యపపరమశే్ారున్కు న్మసకరించదె్. 
2-60-ఉ. 
ఏ విభువంద్నారున్ములే విభుచింతయు నామకీరతన్ం 

బే విభులీల లద్ుభతము లెపుపడు సంశ్వీణంబు సేయ దో  
ష్ావల్లుఁ బాసి లోకము శుభాయతవృతిత ుఁ జలెంగు న్ండుు  నే 
నా విభు నాశ్యీంచదె్ న్ఘౌఘనివరతన్ు భద్ుకీరతన్ున్. 
2-61-ఉ. 
ఏ పరమేశు పాద్యుగ మెపుపడు గోరి భజించి నరేపరుల్ 

లోపల్ల బుదిధతో న్ుభయలోకములంద్ుల జడుడ ుఁ బాసి, య ే

తాపము లేక బుహుగతిుఁ దారు గతశ్మీులెై చరింతఠ; ర  
నా పరమేశు మొొకెకద్ న్ఘౌఘనివరతన్ు భద్ుకీరతన్ున్. 
2-62-చ. 



 

 

తపములుఁ జ సయిెైన్, మఱ  దాన్ము లెనినయుుఁ జ సయిెైన్, న ే

జపములుఁ జ సయిెైన్ ఫలసంచయ మెవానిుఁ జ రపకున్న హ ్

యపద్ములెై ద్ురంతవిపద్ంచితరతీిగ న పుపచుండు న్ 

యయపరమి్మతఠన్ భజించదె్ న్ఘౌఘనివరతన్ు భద్ుకీరతన్ున్. 
2-63-మ. 
యవన్వాయధ పుళింద్ హూణ శ్క కంకాభీర చండాల సం 

భవులుం ద్క్కన్ పాపవరతన్ులు నే భదుా తఠు సవేించి భా 
గవతశ్రషీ్ఠు లుఁ డాసి శుద్ధతన్ులెై కళీయణులెై యుంద్ు రా 
యవికారుం బుభవిష్ఠణ  నాద్ు మదలిో న్శ్ాీంతమున్ మొొకెకద్న్. 
2-64-మ. 
తపముల్ సేసని్నో, మనోనియతినో, దాన్వుతావృతితనో, 
జపమంతుంబులనో, శీుతిసుృతఠలనో, సద్భక్తనో యెట్లల  ల 

బధపద్ుండౌన్ని బుహు రుద్ు ముఖ్రుల్, భావింతఠ రెవాాని న్ 

యయపవరా్ ధిపుుఁ డాతుమూరిత సులభుండౌుఁ గాక నాకెపుపడున్. 
2-65-క. 
శ్రీపతియు యజఞపతియుుఁ బు 
జాపతియున్ బుదిధపతియు జగద్ధిపతియున్ 

భూపతియు యాద్వశ్ర ీ
ణీపతియున్ గతియున ైన్ నిపుణు భజింతఠన్. 
2-66-మ. 
అణువోగాక కడున్ మహావిభవుుఁడో , యచిాన్ునుఁడో , ఛిన్ునుఁడో , 

గుణయిో, నిరు్ ణుుఁడో , యట్ంచు విబుధుల్ గుంఠీభవతతతత వమా 
ర్ణులెై యే విభుపాద్పద్ు భజనోతకరషంబులం ద్తతవ వ్ర 



 

 

క్షణముం జ సదె్ రట్ిు  విష్ఠణ ుఁ బరమున్ సరాాతఠు సేవించెద్న్. 
2-67-మ. 
జగద్ుతాపద్న్బుదిధ  బుహుకు మదని్ సంధింప న్ూహించి య ే

భగవంతఠండు సరసాతిం బన్ుప నా పదాుసయ దా న్విాభున్ 

మగనింగా నియమ్మంచి తద్ుభవన్ సామాొజయసిథతిన్ సృషిుపా 
రగుిఁ జ సనె్ మున్ు బుహు; న్ట్ిు  గుణి నారంభింతఠ సేవింపుఁగన్. 
2-68-సీ. 
పూరుణ ుఁ డయుయన్ు మహాభూతపంచకయోగ; 

మున్ మేన్ులన్ు పురములు సృజించి 

పురములలోన్ుండి పురుష్భావంబున్; 

దీపించు న వాడు ధీరవృతిత ుఁ 
బంచభూతములన్ు పద్ున కం డింద్ుయ; 

ములుఁ బుకాశింపించి భూరిమహమి 

ష్ో డశ్ాతుకుుఁడన్ శ్లభిలుల  జీవతా; 
న్ృతత  వినోద్ంబు న ఱపుచుండు 
2-68.1-తే. 
న్ట్ిు  భగవంతఠుఁ డవయయుం డచుయతఠండు 
మాన్సో దతి వాకుపష్ప మాల్లకలన్ు 
మంజు న్వరస మకరంద్ మహమి లుట్ు 
శిష్ుహృదాభవలీలలుఁ జ యుుఁగాత. 
2-69-ఉ. 
మానధన్ుల్, మహాతఠులు, సమాధనిిరమఢులు, యన్ుుఖ్ాంబుజ 

ధాయన మరంద్ పాన్మున్ నాతు భయంబులుఁ బాసి ముకుత లె ై



 

 

లూనత న ంద్; రట్ిు  మునిలోకశిఖ్ామణికన్్ విశ్ంక ట్ా 
జాఞ నతమోన్భోమణిక్ సాధుజనాగీణి క న్ు మొొకెకద్న్. 
2-70-వ. 
అని యట్లల  హరిగురువంద్న్ంబు సేసి శుకయోగంీద్ుు ండు రాజ ంద్ుు న్ 
క్ట్లనియె. 
2-71-మ. 
"అవిరోధంబున్ నీవు న్న్నడుగు నీ యరథంబు మున్ బుహు మా 
ధవుచేతన్ విని నారద్ుం డడిగిన్ం ద్థయంబుగాుఁ జపెెప మా 
న్వలోక శ్ార! నారద్ుండు వ న్ుకన్ నాకుం బుసాదంిచె సం 

శ్వీణయీంబు మహాద్ుభతంబు విన్ుమా సందహేవిచేాదివ .ై 
2-72-వ. 
నారద్ుండు బుహు క్ట్లనియె. 
2-73-మ. 
"చతతరాసుయండవు; వేలుప బెద్ువు; జగతసరా్ న్ుసంధాయ; వ్ర 

శీుత్తసంఘాతము నీ ముఖ్ాంబుజములన్ శ్లభిలుల  శ్బాు రథ సం 

యుతమెై సరాము నీకరామలకమెై యుండుంగదా; భారత్ర 

సత్త యలాల లుఁట్ నీకు; నో జన్క నా సందహేముం బాపవే. 

2-15-నఘరదుని పరిపరశ్నంబు 

2-74-శ్ా. 
పుా రంభాది వివేక మెవాుఁ డొసగుం? బుా రంభ సంపతిత  కా 
ధారం బయెయది? యేమ్మ హ్తఠవు? యద్రథం బే సారమపంబు? సం 

సారాన్ుకమీ మూరణనాభి పగిదిన్ సాగింతఠ వ లలపుపడుం 



 

 

భారం బెన్నుఁడు లేద్ు; నీ మన్ువు ద్ుష్ా్ాపంబు వాణీశ్ారా! 
2-75-శ్ా. 
నాకుం జూడుఁగ నీవు రాజ వన్ుచునానుఁడన్ యథారథసిథతిన్ 

నీకంట్టన్ ఘన్ుుఁ డొకక రాజు గలుఁడో? నీ వంతకున్ రాజవో? 

నీకే లాభము రాుఁద్లంచి జగముల్ నిరుించె? దీ చతేనా 
నీకం బెంద్ు జనించు న్ుండు న్డుఁగున్? నికకంబు భాషింపుమా. 
2-76-మ. 
సదసతసంగతి నామ రమప గుణ ద్ృశ్యంబెైన్ విశ్ాంబు నీ 

హృదధనీ్ంబుగదా; ఘన్ుల్ సములు నీ కెవాారలున్ లేరు; నీ 

పదమతఠయన్నత; మ్మట్ిు నీవు తపముం బుా వ్రణయ యుకుత ండవ  ై
మద్వ నే యీశ్ారుుఁ గోరి చేసితివి? తనాుర్ంబు సూచింపవే. 
2-77-శ్ా. 
అంభోజాసన్! నీకు నీశుుఁడు గలం డంట్ేనిుఁ; ద్తపక్షమం 

ద్ంభోజాతభవాండ మే విభుని లీలాపాంగ సంయుక్త చే 
సంభూతం బగు వరతమాన్ మగు సంఛన్నం బగుం ద్దిాభున్ 

సంభాషింపుఁగ వచుునేుఁ ద్లుఁప నే చంద్ంబువాుఁ డాకృతిన్? 

2-78-క. 
తోయజసంభవ నా కీ 

తోయము వివరింపు, చాలుఁ దో ుఁచిన్ నే నా 
తోయము వారిక్ న్న్ుయల 

తోయములం జెంద్కుండ ధుు వ మెఱ ుఁగింతఠన్. 
2-79-వ. 
దేవా భూతభవిష్యద్ారతమాన్ంబు లగు వయవహారంబులకు నీవ వలలభుండవు; 



 

 

నీ యెఱుంగని యరథం బ ండెదిుయు లేద్ు విశ్ాపుకారంబు వినిపింపు"మనిన్ 
విని వికసితముఖ్ుండెై విరించి యట్లనియ ె

2-16-బరహమ అధవపతయం బొ డయుట 

2-80-క. 
"రారా బుధులు; విరకుత లు 
గారా; యీ రీతి న్డుగుఁగా నేరరు వి 

సేురావహము భవన్ుత 

మౌరా! నా విభుని మరుమడిగితి వతాస! 
2-81-శ్ా. 
నానఘ సాథ వరజంగమపుకరముల్ నా యంత నిరుింప వి 

జాఞ నం బేమ్మయు లేక తొట్లు పడ నిచున్ నాకు సరాాన్ుసం 

ధానఘరంభ విచక్షణతాము మహో దారంబు గా నిచుె ము 
నేన నఘ యీశ్ారు నాజఞుఁ గాక జగముల్ నిరిుంప శ్కుత ండనే? 

2-82-మ. 
అనఘా! విశ్ాము న లల  దీపతముగుఁ జ యన్ నే సమరుథ ండనే? 

యన చందుా న్ల తారకా గీహగణం బే రతీి నా రీతి న  
వాని దీపిత ం బుతిదీపతమయెయ భువన్వుా తంబు ద్దీధపితచ ే

న్నుదీపత ం బగున్ట్ిు  యీశ్ారున్ క  న్శ్ాీంతమున్ మొొకెకద్న్. 
2-83-మ. 
వినుమీ; యీశ్ారు ద్ృషిుమార్మున్ నావశేింప శ్ంక్ంచి స ి

గు్ న సంకోచము న ంద్ు మాయవలన్ం గుంఠీభవత ర్జఞచ ే

న్ను లోక శ్ారుుఁ డంచు మొొకుక మతిహీన్వుా తముం జూచి న ే



 

 

న్నిశ్ంబున్ న్గి ధికకరింతఠ హరమిాయాకృతయ మంచున్ సుతా! 
2-84-వ. 
మఱ యు దహేంబున్కు ద్ువయంబులెైన్ మహాభూతంబులున్ు 
జన్ునిమ్మతతంబులెైన్ కరుంబులున్ుుఁ, గరుక్షోభకంబెనై్ కాలంబున్ుుఁ, 
గాలపరిణామ హత్ఠవ ైన్ సాభావంబున్ు, భోకత యెనై్ జీవుండున్ు, 
వాసుదవేుండ కా న ఱుంగుము; వాసుదేవ వయతిరకితంబు లేద్ు; సిద్ధంబు 
నారాయణ నియమయంబులు లోకంబులు దేవతలు 
నారాయణశ్రీరసంభూతఠలు; వేద్ యాగ తపోయోగ విజాఞ న్ంబులు నారాయణ 
పరంబులు జాఞ న్సాధయం బగు ఫలంబు నారాయణు న్ధీన్ంబు; కూట్సుథ ండున్ు 
సరాాతుకుండున్ు సరాద్ుష్ుయు న్యన్ యీశ్ారుని కట్ాక్ష విశ్రష్ంబున్ 
సృజియంపంబడి పేురతిఠండన ై సృజయంబెైన్ పుపంచంబు సృజించుచుండుద్ు; 
నిరు్ ణుండెైన్ యీశ్ారుని వలన్ రజససతతవతమోగుణంబులు పుభూతంబులె ై
యుతపతిత  సిథతిలయంబులకుం బాలుపడి కారయ కారణ కరతృతా భావంబు లంద్ు 
ద్ువయంబులెైన్ మహాభూతంబులున్ు జాఞ న్మూరుత  లయన్ దేవతలున్ు 
గీియారమపంబు లయన్ యందిుయంబులున్ు నాశ్యీంబులుగా నితయముకుత ం 
డయుయన్ు మాయాసమనిాతఠండెైన్ జీవుని బంధంిచు; జీవున్కు 
నావరణంబులయ యుపాధిభూతంబు లయన్ మూుఁడు ల్లంగంబులు సేసి 
పరులకు లకి్షతంబుగాక తన్కు లకి్షతంబెనై్ తతాంబుగల యీశ్ారుం 
డివిాధంబున్ గీీడించుచుండు. 
2-85-క. 
ఆ యీశుుఁడ న్ంతఠుఁడు హర ి

నాయకుుఁ డీ భువన్ములకు, నాకున్, నీకున్, 

మాయకుుఁ బుా ణవిుా తము 



 

 

కీ యెడలన్ లేద్ యీశ్ార తరము సుతా! 
2-86-వ. 
విన్ుము మాయావిభుండెైన్ యీశ్ారుండు ద్న్ మాయం జ సి 
దెైవయోగంబున్ం బుా పత ంబులయన్ కాలజీవాద్ృష్ు సాభావంబులు 
వివిధంబులు సయే నిశ్ుయంచి కైెకొనియె; నీశ్ారాధిషిు తం బెైన్ మహతతతత వంబు 
వలన్ న్గు కాలంబున్ గుణవయతికరంబున్ు సాభావంబున్ుఁ బరిణామంబున్ు 
జీవాద్ృష్ుభూతంబయన్ కరుంబున్ జన్ుంబున్ు న్యెయ; రజససతతవంబులచే 
న్ుపబృంహితంబెై వికారంబు న ందని్ మహతతతతవంబు వలన్ం ద్ముఃపుధాన్ంబెై 
ద్ువయ జాఞ న్ క్యీాతుకంబగు న్హంకారంబు గల్లగె; న్దయిు రమపాంతరంబు 
లొంద్ుచు ద్ువయశ్క్త యెైన్ తామసంబున్ుుఁ గీియాశ్క్త యెైన్ రాజసంబున్ు 
జాఞ న్శ్క్త యెైన్ సాతిాకంబున్ు న్న్ మూుఁడు విధంబు లయెయ; న్ంద్ు భూతాది 
యెైన్ తామసాహంకారంబు వలన్ న్భంబు కల్లగె; న్భంబున్కు 
సూక్షురమపంబు ద్ుష్ుృద్ృశ్యములకు బో ధకంబెైన్ శ్బుంబు గుణంబగు; 
న్భంబువలన్ వాయువు గల్లగ;ె వాయువున్కుం బరాన్ాయంబున్ శ్బుంబు 
సపరశంబు న్న్ు రెండు గుణంబులు గల్లగి యుండు; న్ది దేహంబు లం 
ద్ుండుట్ం జ సి పుా ణరమపంబెై యందిుయ మన్శ్శరీరపాట్వంబున ై 
యోజససహో బలంబులకు హ్తఠవ ై వరితంచు; వాయువు వలన్ రమప సపరశ 
శ్బుంబు లనియెడు గుణంబులుుఁ మూుఁట్ితోడుఁ తజేంబుుఁ గల్లగె; దేజంబు వలన్ 
రస రమప సపరశ శ్బుంబు లనియెడి నాలుగు గుణంబులతోడ జలంబు గల్లగ;ె 

జలంబు వలన్ గంధ రస రమప సపరశ శ్బుంబు లనియెడు గుణంబు 
లయదింట్ితోడం బృథివి గల్లగ;ె వ ైకారికంబెైన్ సాతితవకాహంకారంబు వలన్ుఁ 
జంద్ుదెైవతంబయన్ మన్ంబు గల్లగె; మఱ యు దికుకలున్ు వాయువున్ు 
న్రుకండున్ు బుచేతసుండున్ు నాశిాన్ులున్ు వహినయు నింద్ుు ండు 



 

 

న్ుపేంద్ుు ండున్ు మ్మతఠు ండున్ుుఁ బుజాపతియు న్నియెడి ద్శ్దేవతలు గల్లగరి;ి 

తెైజసంబెైన్ రాజసాహంకారంబు వలన్ దిగెదువతంబెనై్ శ్వీణ ందిుయంబున్ు, 
వాయుదెవైతంబెైన్ తాగిందిుయంబున్ు, సూరయదెైవతంబెైన్ 
న్యనేందిుయంబున్ు, పుచేతోదెైవతంబెైన్ రసనేందిుయంబున్ు, న్శిాదెైవతంబెైన్ 
ఘాొణ ందిుయంబున్ు, వహినదెైవతంబెైన్ వాగిందిుయంబున్ు, ఇంద్ుదెైవతంబెైన్ 
హసేత ందిుయంబున్ు న్ుపంేద్ుదెైవతంబెనై్ పాదేందిుయంబున్ు, మ్మతుదెవైతంబెైన్ 
గుదేందిుయంబున్ు బుజాపతి దెైవతంబెైన్ గుహ్యందిుయంబున్ు న్నియెడి 
ద్శ్రందిుయంబులున్ు బో ధజన్కాంతుఃకరణ ైక భాగంబయన్ బుదిధయుుఁ 
గీియాజన్కాంతుఃకరణంబయన్ పుా ణంబున్ుం గల్లగె; నిట్ిు  శ్లీతుా ద్ులగు 
ద్శ్రందిుయంబులతోుఁ గూడిన్ భూతేందిుయ మనో గుణంబులు వేర ా ఱుగుఁ 
బుహాుండ శ్రీరనిరాుణంబున్ం ద్సమరథంబు లగున్పుడు గృహ 
నిరాుణంబున్కుం బెకుక పదారథంబులు సంపాదించిన్ంగాని చాలని చంద్ంబున్ 
భూతేందిుయ మనోగుణంబుల వలన్ గృహంబు కెవైడి భగవచాక్త 
పేురితంబులగుచు నేకీభవించిన్ సమ్మషిు  వయష్ాు తుకతాంబు న్ంగీకరించి 
చేతనాచతేన్ంబులం గల బుహాుండంబు కల్లపతం బయెయ; న్ట్ిు  యండంబు 
వరాష యుత సహసుా ంతంబు ద్న్ుక జలంబు న్ంద్ుండెుఁ; గాల కరు 
సాభావంబులం ద్గులువడక సమసతంబున్ు జీవయుకతంబుగుఁ జ యు 
నీశ్ారుం డచేతన్ంబున్ు సచేతన్ంబున్ుగ న న్రెు; న్ంతుఁ గాల కరు సాభావ 
పేురకుండయన్ పరమేశ్ారుండు జీవరమపంబున్ మహావరణ జలమధయ 
సిథతంబయన్ బుహాుండంబులోన్ు సర చిు సవిసాత రంబు గావించి యట్ిు  
యండంబు భేదించి నిర్మ్మంచె; న ట్ల ంట్నేి. 

2-17-లోకంబులు పుటటి ట 



 

 

2-87-క. 
భువనాతుకుుఁ డా యీశుుఁడు 
భవనాకృతితోడ న్ుండు బుహాుండంబున్ 

వివరముతోుఁ బద్ునాలుుఁగు 
వివరంబులుగా న న్రెు విశ్ద్ంబులుగన్ 

2-88-మ. 
బహు పా దోరు భు జాన్ నేక్షణ శిరుఃఫాలశ్వీోయుకుత ుఁడె ై
విహరించున్ బహుదహేి దేహగతఠుఁడెై; విదాాంసు లూహించి త 

ద్బహురమపావయవంబులన్ భువన్సంపతితన్ విచారింతఠ; రా 
మహనీయాద్ుభతమూరిత యోగిజన్ హృనాున్ుయండు మేధానిధీ! 
2-89-వ. 
విన్ుము; చతఠరుశ్ లోకంబులంద్ు మీుఁది యేడు లోకంబులు 
శ్రీమహావిష్ఠణ వున్కుం గట్ ిపుదేశ్ంబున్ న్ుండి యూరధవదహేమనియున్ుుఁ, గీింది 
యేడు లోకంబులు జఘన్ంబున్ుండి యధోదహే మనియున్ుం, బలుకుద్ురు; 
పుపంచశ్రీరుండగు భగవంతఠని ముఖ్ంబువలన్ బుహుకులంబున్ు, 
బాహువులవలన్ క్షతిుయకులంబున్ు, న్ూరువులవలన్ వ ైశ్యకులంబున్ుుఁ, 
బాద్ంబులవలన్ శూద్ుకులంబున్ు, జనియంచె న్ని చెపుపద్ురు; భూలోకంబు 
గట్ిపుదేశ్ంబు; భువరోల కంబు నాభి; సువరోల కంబు హృద్యంబు; మహరోల కంబు 
వక్షంబు; జన్లోకంబు గీీవంబు; తపో లోకంబు సతన్ద్ాయంబు; సనాతన్ంబున్ు 
బుహునివాసంబున్ున ైన్ సతయ లోకంబు శిరంబు; జఘన్పుదేశ్ం బతలంబు; 
తొడలు విత లంబు; జాన్ువులు సుతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు; 
గులఫంబులు మహాతలంబు; పాదాగీంబులు రసాతలంబు; పాద్తలంబు 
పాతాళంబు న్ని లోకమయుంగా భావింతఠరు; కొంద్ఱు మఱ యుం 



 

 

బాద్తలంబువలన్ భూలోకంబున్ు నాభివలన్ భువరోల కంబున్ు; శిరంబున్ 
సారోల కంబున్ు; గల్లగె న్ని లోకకలపన్ంబు న న్ునద్ురు; పురుష్ో తతముని 
ముఖ్ంబు వలన్ సరా జంతఠ వాచాజాలంబున్ు, తద్ధిష్ాు త యగు 
వహినయు న్ుద్యంచె; చరురకతమాంసమదే్శ్శలయమజాజ శుకలంబులు 
సపతధాతఠవు లని యంద్ురు; పక్షాంతరంబున్ రోమ తాఙ్ుంసాసిథ  సానయు 
మజాజ  పుా ణంబున్ు సపతధాతఠవు లని యంద్ురు. అంద్ు రోమంబు లుషిు  
కాంద్ం బనియుుఁ, ద్ాకుక ధాత్రు ఛంద్ం బనియు, మాంసంబు తిుష్ఠు  పాంద్ం 
బనియు, సానయు వన్ుష్ఠు  చాంద్ం బనియు, న్సిథ  జగత్ర ఛంద్ంబనియు, 
మజజ పంక్త చాంద్ం బనియుుఁ, బుా ణంబు బృహత్ర ఛంద్ం బనియు, 
నాదేశింతఠరు; హవయ కవాయమృతాన్నంబులకు మధురాది ష్డుసంబులకు 
రసనేందిుయంబున్కు రసాధీశ్ారుండెైన్ వరుణునికన్ి హరి రసనేందిుయంబు 
జన్ుసాథ న్ంబు; సరా పుా ణాద్ులకు వాయువున్కు విష్ఠణ నాసికా వివరంబు 
నివాసంబు; సమీప ద్ూర వాయపి గంధంబులకు నోష్ధులకు న్శిాదవేతలకు 
భగవంతఠని ఘాొణ ందిుయంబు నివాసంబు; దేవలోక సతయలోకంబులకుుఁ 
దేజంబున్కు సూరుయన్కు సకల చక్షువులకు లోకలోచన్ుని చక్షురిందిుయంబు 
సాథ న్ంబు; దిశ్లకు నాకాశ్ంబున్కు శీుతి భూతంబులెైన్ యంశ్ంబులకు 
శ్బుంబున్కు సర ా శ్ారుని కర ణందిుయంబు జన్ుసాథ న్ంబు; వసుత సారంబులకు 
వరణనీయసౌభాగయంబులకుుఁ బరమపురుష్ఠని గాతుంబు భాజన్ంబు; 
సపరశంబున్కు వాయువున్కు సకల సినగధతాంబున్కు దివయదహేుని 
దేహ్ందిుయంబు గ హంబు; యూప పుముఖ్ యజయఞ పకరణసాధన్ంబులగు 
తరుగులులతాద్ులకుుఁ బురుషో్ తతముని రోమంబులు మూలంబులు; 
శిలాలోహంబులు సరామయుని న్ఖ్ంబులు; మేఘజాలంబులు హృషకీ శుని 
క శ్ంబులు; మెఱుంగులు విశ్రాశ్ారుని శ్ుశీువులు; భూరుభవసుసవరోల క రక్షకు 



 

 

లెైన్ లోకపాలకుల పరాకమీంబులకు భూరాదలిోకంబుల క్ష మంబున్కు 
శ్రణంబున్కు నారాయణుని వికీమంబులు నిక తన్ంబులు; 
సరాకామంబులకు న్ుతతమంబులెైన్ వరంబులకుుఁ దీరథపాద్ుని 
పాదారవింద్ంబు లాసపద్ంబులు; జలంబులకు శుకలంబున్కుుఁ బరజన్ుయన్కుుఁ 
బుజాపతి సర్ంబున్కు సర ాశ్ారుని మేఢుంబు సంభవనిలయంబు; 
సంతాన్మున్కుుఁ గామాది పురుష్ారథంబులకుుఁ జితతసౌఖ్యరమపంబు లగు 
నాన్ంద్ంబులకు శ్రీరసౌఖ్యంబున్కు న్చుయతఠని యుపసేథందిుయంబు 
సాథ న్ంబు; యమునిక్ మ్మతఠు నిక్ మలవిసర్ంబున్కు భగవంతఠని 
పాయాందిుయంబు భవన్ంబు; హింసకు నిరృతిక్ మృతఠయవున్కు 
నిరయంబున్కు నిఖిలరమపకుని గుద్ంబు నివాసంబు; పరాభవంబున్కు 
న్ధరుంబున్కు న్విద్యకు న్ంధకారంబున్కు న్న్ంతఠని పృష్ు భాగంబు 
సద్న్ంబు; న్ద్న్దీ నివహంబున్కు నీశ్ారుని నాడీ సందోహంబు 
జన్ుమందిరంబు; పరాతంబులకు న్ధోక్షజుని శ్లయంబులు జన్కసథలంబులు; 
పుధాన్ంబున్కు న్న్నరసంబున్కు సముద్ుంబులకు భూతలయంబున్కు 
బుహాుండ గరుభని యుద్రంబు నివేశ్ంబు; మనోవాయపారరమపంబగు 
ల్లంగశ్రీరంబున్కు మహామహమిుని హృద్యంబు సర్భూమ్మ యగు 
మఱ యున్ు. 
2-90-ఆ. 
నీలకంధరున్కు నీకు నాకు సన్తఠక 

మార ముఖ్య సుతసమాజమున్కు 
ధరు సతత వ బుదిధ  తతతవములకు నీశ్ా 
రాతు విన్ుము పరమమెనై్ న లవు. 
2-91-సీ. 



 

 

న్ర సురాసుర పితృ నాగ కుంజర మృగ; 

గంధరా యక్ష రాక్షస మహీజ 

సిద్ధ  విదాయధర జీమూత చారణ; 

గీహ తారకాపసరోగణ విహంగ 

భూత తట్ది్ాసుత  పుంజంబులున్ు నీవు; 
ముకకంట్యిున్ు మహామున్ులు ననే్ు 
సల్లలన్భసథసలచరములు మొద్లెైన్; 

వివిధ జీవులతోడి విశ్ామెలల . 
2-91.1-ఆ. 
విష్ఠణ మయము పుతు! వయేేల బుహాుండ 

మతని జ న్లోన్ న్డుఁగి యుండు; 
బుదిధ  న ఱుుఁగరాద్ు భూతభవద్భవయ 
లోకమెలల  విష్ఠణ లోన్ న్ుండు. 
2-92-క. 
మండలములోన్ భాసకరుుఁ 
డుండష జగంబులకు దీపిత  న సుఁగెడి కీ్య బు 
హాుండములోపల న్చుయతఠుఁ 
డుండుచు బహిరంతరముల న గి వ ల్లుఁగించున్. 

2-18-నఘరయ కృత్త ఆరంభంబు 

2-93-ఉ. 
అటటి  యన్ంతశ్క్త జగదాతఠుని నాభిసరోజమంద్ుుఁ నేుఁ 
బుటటి  యజింపుఁగా మన్సు పుట్ిున్ యజఞపదారథజాతముల్ 



 

 

న టిన్ కాన్రామ్మక్ వినిరుల మెైన్ తదయీ రమపమున్ 

గటటిగ బుదిధలో నిల్లపి కంట్ి న్ుపాయము నా మన్ంబున్న్. 
2-94-సీ. 
పశు యజఞ వాట్ యూపసతంభ పాతు మృ; 
ద్ఘట్ శ్రావ వసంత కాలములున్ు 
సేనహౌష్ధీ బహు లోహ చాతఠరోో తు; 
మత నామధయే సన్ుంతుములున్ు 
సంకలప ఋగయజుసాసమ నియుకత వ; 

ష్ట్ాకరమంతుా న్ుచరణములున్ు 
ద్కి్షణల్ దేవతాధాయన్ తద్న్ుగత; 

తంతు వుతోదేధశ్ ధరణిసురులు 
2-94.1-తే. 
న్రపణంబులు బో ధాయనాది కరు 
సరణి మొద్లగు యజయఞ పకరణసమ్మతి 

యంతయున్ు న్ముహాతఠుని యవయవములు 
గాుఁగుఁ గల్లపంచి విధివత ర్కారమున్న్ు. 
2-95-క. 
యజ్ఞ ంగి యజఞఫలద్ుుఁడు 
యజేఞశుుఁడు యజఞకరతయగు భగవంతఠన్ 

యజఞపురుష్ఠుఁగా మాన్స 

యజఞముుఁ గావించితిం ద్ద్రపణ బుదిధన్. 
2-96-క. 
అపుుడు బుహులు ద్మలోుఁ 



 

 

ద్పుక న్న్ుుఁ జూచి సముచితక్యీు లగుచు 
న్నపురమేశున్ కభిమత 

మొపుిఁగుఁద్గు సపతతంతఠ వొగిుఁ గావింపన్. 
2-97-చ. 
మనువులు, దవేదాన్వులు, మాన్వనాథులు, మరతాకోట్ి, దా 
రనయము వారివారిక్ుఁ బిుయంబగు దేవతలన్ భజించుచున్ 

ఘనతర నిష్ు  యజఞములుఁ గెకైొని చసేిర;ి తతఫలంబుల 

యయనుపమమూరిత యజఞమయుుఁడెనై్ రమావరున్ంద్ుుఁ జెంద్ుఁగన్. 
2-98-క. 
సువయకత తంతురమపకుుఁ 
డవయకుత ుఁ డన్ంతఠుఁ డభవుుఁ డచుయతఠుఁ డశీుం 

డవయయుుఁడగు హరి సురగణ 

సేవుయిఁడు కీతఠఫలద్ుుఁ డగుట్ుఁ జ సిరి మఖ్ముల్. 
2-99-క. 
అగుణుండగు పరమశేుుఁడు 
జగములుఁ గల్లపంచుకొఱకుుఁ జతఠరత మాయా 
సగుణుం డగుుఁ గావున్ హర ి

భగవంతఠం డన్ుఁగుఁ బరుఁగ ెభవయచరితుా ! 
2-100-క. 
విశ్ాితఠుుఁడు, విశ్రా శుుఁడు, 
విశ్ిమయుం, డఖిలనేత, విష్ఠణ ుఁ, డజుం, డ ీ

విశ్ిములోుఁ దా న్ుండున్ు 
విశ్ిము ద్న్లోన్ుఁ జాల వ లుుఁగుచు న్ుండన్. 



 

 

2-101-చ. 
అతని నియుక్తుఁ జెంది సచరాచర భూతసమేతసృషిు  నే 
వితతముగా సృజింతఠుఁ బుభవిష్ఠణ ుఁడు విష్ఠణ ుఁడు పో ు చుుఁ బారాత్ర 

పత్త లయమొంద్ుఁ జ యు; హర ిపంకరుహో ద్రుుఁ డాదిమూరిత య 

చుయతతిఁడు తిుశ్క్తయుకుత ుఁ డగుచుండున్ు నింతకుుఁ దాన్మూలమెై. 
2-102-క. 
విను వతస! నీవు న్న్నడ ి

గిన పుశ్నకు న్ుతతరంబు క వలపరమం 

బును బుహుంబీ యఖిలం 

బున కగు నాధార హత్ఠభూతము సుమీు. 
2-103-క. 
హరి భగవంతఠుఁ డన్ంతఠుఁడు 
కరుణాంబుధి సృషిుకారయకారణహత్ఠ 
సుఫరణుం డవిాభుకంట్టం 

బరుిఁ డెవాుఁడు లేడు తండిు! పరిక్ంపంగన్. 
2-104-స.ీ 
ఇది యంతయున్ు నికక మే బ ంక న్ుతకంఠ; 

మతిుఁ ద్ద్ు్ ణధాయన్మహమిుఁ జ స ి

పరిక్ంప నే నేమ్మ పల్లక్న్ న్ది యలెల ; 
సతయంబ యగు బుధసుత తయ! విన్ుము; 
ధీయుకత! మామక ందిుయములు మఱచియుుఁ; 
బ రయ వసతయవిసుఫరణ మెంద్ు; 
న్దిగాక మతతన్ు వామానయ తఠలయంబు; 



 

 

న్మర ంద్ు వంద్నీయంబు న్యెయుఁ; 
2-104.1-తే. 
ద్విల్ల యా దేవదేవుని భవమహాబిధ  
తారణంబున్ు మంగళకారణంబు 
న్ఖిల సంపతకరంబున ై యలరు పాద్ 

వన్జమున్ క  న న్రెుద్ వంద్న్ములు. 
2-105-ఉ. 
ఆ నళినాక్షు న్ంద్న్ుుఁడ న్యుయుఁ, బుజాపతి న్యుయ, యోగ వి 

దాయ నిపుణుండ న్యుయన్ుుఁ, బద్ంపడి మజజన్న్పుకారమే 

యేను న ఱుంగ, న్విాభుని యద్ధమహతతవ మెఱుంగ నేరుత నే? 

కానిఁబడున్ రమేశ్పరికల్లపతవిశ్ాము గొంతకొంతయున్. 
2-106-మ. 
విను వయేేట్ికు్ఁ; దాపసపువర! యవిాశ్ాాతఠుుఁ డశీుండు దాుఁ 
ద్న మాయామహమిాంతముం దలె్లయుఁగాుఁ ద్థయంబుగాుఁ జాలడ 

న్నను, నే న ైన్న్ు మీరలెనై్ సురలెైన్న్ వామదేవుండు న ై 
న్ను నికకం బెఱుుఁగంగుఁ జాలుద్ుమె జాఞ న్పుక్యీాయుకుత లన్. 
2-107-వ. 
అ ముహాతఠుం డెైన్ పుండరీకాక్షుండు సరాజుఞ ం డంట్ేని. 
2-108-క. 
గగన్ము ద్న్ కడపలుఁ దాుఁ 
ద్గ న ఱుగని కరణి విభుుఁడు దా న ఱుుఁగుఁ డన్న్ 

గగన్పుసవము లే ద్న్ 

న్గునే సరాజఞతకున్ు హాని ద్లంపన్. 



 

 

2-19-పరమాతతమని లీలలు 

2-109-చ. 
తలకొని యముహాతుకుుఁడు దాల్లున్ యయయవతారకరుముల్ 

వ లయుఁగ న్సుదాద్ులము వయే విధంబుల సన్ునతింతఠ; మ 

యయలఘు న్న్ంతఠనిం జిద్చిదాతుకు నాద్ుయ న్నీశు నీశ్ారుం 

దెలియుఁగ నేరుత మే తవిల్ల; దివయచరితఠు న్ క న్ు మొొకెకద్న్. 
2-110-మ. 
పరమాతఠుం డజుుఁ డీ జగంబుుఁ బుతికలపంబంద్ుుఁ గల్లపంచు దాుఁ 
బరిరకి్షంచున్ు ద్ుు ంచు న్ట్ిు  యన్ఘున్ బుహాుతఠు నితఠయన్ జగ 

ద్భరితఠం గ వలు న్దిాత్రయుని విశుద్ధజాఞ న్ు సరాాతఠు నీ 

శ్ారు నాద్యంతవిహీన్ు నిరు్ ణుని శ్శ్ాన్ూురితుఁ జింతించెద్న్. 
2-111-చ. 
సరసగతిన్ మునీంద్ుు లు పుసన్నశ్రీరహృషీకమాన్స 

సుఫరణ గలపుప డవిాభుని భూరికళీకల్లతసారమపముం 

ద్రమ్మడి చూతఠ; రెపుపడుుఁ గుతరక తమోహతిచేత న్జఞతం 

బ రసిన్ యపుప డవిాభునిమూరితుఁ గన్ుంగొన్లేరు నారదా!" 

2-112-వ. 
అని వ ండయిు నిట్లన్ు "న్న్ఘా! యముహనీయతేజయనిధి మొద్ల్ల 
యవతారంబు సహసు శ్రరాష ది యుకతంబయ పుకృతి పువరతకం బగు నాదిపురుష్ఠ 
రమపంబగు; న్ంద్ుుఁ గాలసాభావంబు లన్ు శ్కుత  లుద్యంచె; న్ంద్ుుఁ 
గారయకారణరమపం బయన్ పుకృతి జనించెుఁ; బుకృతివలన్ మహతతతత వంబున్ు 
దానివలన్ న్హంకారతుయంబున్ుుఁ బుట్టు  న్ంద్ు రాజసాహంకారంబువలన్ 
నిందిుయంబులున్ు, సాతిాకాహంకారంబువలన్ నిందిుయగుణ పుధాన్ంబు లెైన్ 



 

 

యధదిేవతలున్ుుఁ, దామసాహంకారంబువలన్ భూతకారణంబు లయన్ శ్బు 
సపరశ రమప రస గంధ తనాుతుంబులున్ుం బ డమెుఁ; బంచతనాుతుంబులవలన్ 
గగనానిల వహిన సల్లల ధరాదికంబెైన్ భూతపంచకంబు గల్లగె; న్ంద్ు 
జాఞ నేందిుయంబు లయన్ తాకుక్షు శ్లరాతు జిహాాఘాొణంబులున్ుుఁ 
గర ుందిుయంబులెైన్ వాకాపణి పాద్పాయూపసథంబులున్ు మన్ంబున్ు 
జనియంచె; న్నినంట్ి సంఘాతంబున్ విశ్ారమపుండెైన్ విరాట్లపరుష్ఠండు 
పుట్టు; న్తని వలన్ సాయంపుకాశుండయన్ సారాట్లు  సంభవించె; న్ంద్ుుఁ 
జరాచర రమపంబుల సాథ వరజంగమాతుకంబయన్ జగతఠత ; గల్లగె న్ంద్ు 
సతారజసతమోగుణాతుకుల మయన్ విష్ఠణ ండున్ు హిరణయగరుభడ న్యన్ 
యేన్ున్ు రుద్ుు ండున్ుుఁ గల్లగితి; మంద్ు సృషిుజన్న్కారణుం డయన్ 
చతఠరుుఖ్ుండు పుట్టు; వాని వలన్ ద్క్షాద్ులగు పుజాపతఠలు దొముండుు  
గల్లగిరి; అంద్ు భవత ర్ముఖ్ులెనై్ సన్కసన్ంద్నాది యోగీంద్ుు లున్ు, నాకలోక 
నివాసు లయన్ వాసవాద్ులున్ు, ఖ్గలోకపాలకులగు గరుడాద్ులున్ు, 
న్ృలోకపాలకులగు మన్ు మాంధాతృ పుముఖ్ులున్ుుఁ, ద్లలోకపాలకు లగు 
న్న్ంత వాసుక్ పుభృతఠలున్ు, గంధరా సిద్ధ  విదాయ ధర చారణ సాధయ 
రక్షోయక్షోరగ నాగలోకపాలురున్ు మఱ యు ఋష్ఠలున్ుుఁ, బితృదేవతలున్ు, 
దెైతయ దాన్వ భూత పేుత పిశ్ాచ కూష్ాుండ పశు మృగాద్ులున్ు, 
న్ుద్భవించిరి; ఇట్ిు  జగత ర్థమోద్భవంబు మహతతతత వసృషిు  యన్ంబడు; 
దిాత్రయం బండసంసిథతం బన్ం ద్గుుఁ; ద్ృత్రయంబు సరాభూతసథం బన్ న పుప; 

న్ందెైశ్ారయ తేజయ బల సంపన్ునలెైన్ పురుష్ఠలు సరాాతఠుండెైన్ నారాయణుని 
యంశ్సంభవులుగా న ఱుంగుము; అపుపండరీకాక్షుని లీలావతారంబు 
లన్ంతంబులు; ద్తకరుంబులు లెకకపటె్ు న వారిక్ని న్లవిగాద్ు; అయన్న్ు 
నాకుం దో ుఁచి న్ంత నీ కెఱ ంగించెద్; విన్ుము. 



 

 

2-20-అవతఘరంబుల వ ైభవంబు 

2-113-ఉ. 
అనయ కథాన్ులాపము లహరినశ్మున్ విన్ున్ట్ిు  సతియిా 
శూనయములెైన్ కరణముల సూరిజన్సుత త సరాలోక స 

మాునయమున ై తన్రుు హరిమంగళదవియకథామృతంబు సౌ 
జనయతుఁ గోీ లవయయ బుధసతతమ! యే వివరించి చపెెపద్న్." 

2-114-వ. 
అని పల్లక్ నారద్ుం జూచి మఱ యు నిట్లనియె. 
2-115-మ. 
"కనకాక్షుండు భుజావిజృంభణమున్న్ క్షాుచకీముం జాపుఁ జు 

ట్ిున మాడికం గొనిపో వ, యజఞమయ ద్ంషిు రసాాకృతిం దాల్లు య 

ద్ునుజాధీశ్ారుుఁ దాుఁక్ యబిధ  న్డుమన్ ద్ంష్ాు ర హతిం ద్ుు ంప ధా 
తిుని గూలెం గుల్లశ్ాహతింబడు మహాదిుం బో ల్ల యతఠయగీతన్. 
2-116-వ. 
మఱ యు సుయజాఞ వతారంబు విన్ు"మని యట్లనియె. 
2-117-స.ీ 
"పుకట్ రుచిపుజాపతికన్ి సాాయంభు; 
వుని కూుఁతఠ రాకూతి యన్ు లతాంగి 

కరిథ జనిుంచి సుయజుఞ ండు నాన పుప; 
న్తుఁడు ద్కి్షణ యన్ు న్తివయంద్ు 
సుయమ నా మామరసోత మంబుుఁ బుట్ిుంచి; 

యంద్ుు ుఁడెై వ లసి యుపంేద్ు లీల 

న్ఖిల లోకంబుల యారిత హరించిన్; 



 

 

న్తని మాతామహుండెనై్ మన్ువు 
2-117.1-తే. 
తన్ మన్ంబున్ుఁ ద్చురితుమున్ కలరి 

పరమపుణుయండు హరి యని పల్లకెుఁ గాన్ 

న్ంచితజాఞ న్నిధి యెై సుయజుఞ ుఁ డెలమ్ముఁ 
దాపసో తతమ! హరి యవతారమయెయ." 

2-118-వ. 
అని చెపిప సాంఖ్యయోగ పువరతకాచారయవరుయం డగు కపిలుని యవతారంబు 
విన్ు"మని యట్లనియె. 
2-119-చ. 
"ధృతమతి దేవహూతికన్ి దివయవిభుండగు కరుమపుజా 
పత్తక్ుఁ బుమోద్ మొపప న్వభామలతోుఁ గపిలాఖ్యుఁ బుట్ిు  య ే

గత్త హరి పర ంద్ున్ట్ిు  సుభగంబగు సాంఖ్యము ద్ల్లల క్చిు ద్ు 
ష్కృతములువాపి చూపె మునిసవేితమెై తన్రారు మోక్షమున్. 
2-120-వ. 
మఱ యు ద్తాత తేుయావతారంబు విన్ుము 
2-121-స.ీ 
తాపసో తతముుఁ డతిు తన్యునిుఁ గోరి ర; 

మేశు వుేఁడిన్ హర ియేన్ు నీకు 
న్న్ఘ ద్తఠత డన తైి న్ని పలుక కతమున్; 

న్తుఁడు ద్తాత తేుయుుఁడె ైజనించ ె

న్ముహాతఠుని చరణాబజ  పరాగ సం; 

దోహంబుచుేఁ బూతదహేు లగుచు 



 

 

హ హైయ యద్ు వంశుయ లెహైికాముషిుక; 

ఫలరమప మగు యోగబలము వడస ి

2-121.1-తే. 
సంచితజాఞ న్ఫల సుఖ్ెైశ్ారయ శ్క్త 
శ్ౌరయములుఁ బ ంది తమ కీరిత చద్ల వ లుుఁగ 

నింద్ు న్ంద్ున్ు వాసిక ్న క్క; రట్ిు  
దివయతర మూరిత విష్ఠణ  న్ుతింపుఁ ద్రమె? 

2-122-వ. 
వ ండయిు సన్కాద్యవతారంబు విన్ుము 
2-123-స.ీ 
అన్ఘాతు! యనే్ు గలాపదిని విశ్ాంబు; 
సృజియంపుఁ ద్లుఁచి యంచిత తపంబు 
న్రిథుఁ జ యుచు సన్ యని పలుకట్యు న్ది; 
కారణంబుగ సనాఖ్యలన్ుగల స 

న్ంద్న్ సన్క సన్తఠకమార సన్తఠస; 
జాతఠలు న్లుారు సంభవించి 

మాన్సపుతఠు లెై మహి న్ుతికెక్కర;ి 

పోయన్ కలాపంతమున్ న్శించి 

2-123.1-తే. 
న్ట్ిు  యాత్రుయతతతవంబు వుట్ుుఁ జ స ి

సంపుదాయక భంగిని జగతి న లల  
గలుగుఁ జ సిరి యవిాష్ఠణ కళలుఁ ద్న్ర ి

న్లువు రయుయన్ు న కకుఁడ న్యచరితు! 



 

 

2-21-నరనఘరాయణఘవతఘరంబు 

2-124-వ. 
మఱ యు న్రనారాయణావతారంబు విన్ుము 
2-125-క. 
గణుతింపుఁగ న్రనారా 
యణు లన్ ధరుున్కు న్ుద్య మందిర;ి దాక్షా 
యణయిెనై్ మూరిత వలన్ం 

బుణుతగుణోతతరులు పరమపావన్మూరుత ల్. 
2-126-క. 
అనఘులు బద్రీవన్మున్ 

వినుత తపో వృతిత  న్ుండ, విబుధాధిపుుఁడున్ 

మనమున్ నిజపద్హానిక్ 
ఘనముగుఁ జింతించి దివిజకాంతామణులన్. 
2-127-క. 
రావించి తపో విఘనముుఁ 
గావింపుం డన్ుచు బన్ుపుఁ గడు వేడుకతో 
భావభవానీక్న్ు లన్ుఁ 
గా వనితలు సనిరి బద్రకిావన్మున్కున్. 
2-128-వ. 
అంద్ు. 
2-129-మ. 
న్రనారాయణు లున్న చోట్ిక్ మరునానరీ సమూహంబు భా 
సారలీలం జని రమప విభుమ కళీ చాతఠరయ మేపారుఁగాుఁ 



 

 

బరహిాసో కుత ల నాట్పాట్లుఁ జరింపం జూచి నిశిుంతతన్ 

భరితధాయన్ తపుః పుభావ నిరతిం బాట్ించి నిష్ాకములె.ై 
2-130-క. 
కోీధము ద్మ తపములకున్ు 
బాధక మగు ట్టఱ ుఁగి దవిిజభామలపెై న్ 

మేుధఘతుకు లొక యంతయు 
కోీధముుఁ దేరెైరి సతాగుణయుతఠ లగుట్న్. 
2-131-క. 
నారాయణుుఁ డపుపడు ద్న్ 

యూరువు వ సుఁ జీఱ న్ంద్ు న్ుద్యంచెన్ు, బెం 

పారంగ న్ూరాశ్ర ముఖ్ 

నారీజన్కోట్ి దవిిజనారులు మెచున్. 
2-132-క. 
ఊరువులంద్ు జనించిన్ 

కారణమున్ న్ూరాశి యన్ ఘన్తకు న కెకన్ 

వారల రమప విలాస వి 

హారములకు నోడి రంత న్మరీజన్ముల్. 
2-133-వ. 
అంతం దాము న్రనారాయణుల తపో విఘనంబు గావింపంబూని చయేు 
విలాసంబులు, మాన్సికసంకలప మాతుంబున్ సృషిు  సిథతి సంహారంబు 
లొన్రపంజాలు న్ముహాతఠుల దసెం బనిక్రాక కృతఘునన్కుం జ ుఁయు 
న్ుపకృతఠలుంబో లె నిష్ఫలంబులెైన్ సిగు్ న్ుఁ గుంద్ుచు, న్ూరాశిం ద్మకు 
ముఖ్ుయరాల్లంగాుఁ గెైకొని తమ వచిున్ జాడన్ మరల్ల చని రంత. 



 

 

2-134-క. 
కాముని ద్హించుెఁ గోీ ధమ 

హామహిమన్ు రుద్ుు ుఁ; డట్ిు  యతికోపము నా 
ధీమంతఠలు గలె్లచి రన్ం; 

గామము గెలుచుట్లు సపెపుఁగా నేమ్మట్ిక్న్. 
2-135-వ. 
అట్ిు  న్రనారాయణావతారంబు జగతాపవన్ంబెై విలసిలెల ; వ ండయిు 
ధుు వావతారంబు వివరించెద్ విన్ుము. 
2-136-స.ీ 
మానిత చరతిఠుఁ డుతాత న్పాద్ుం డన్ు; 
భూవర ణుయన్కు సతఠపతఠు ుఁ డన్గ 

న్ుద్యంచి మహిముఁ బంెపర ంది బాలయంబున్; 

జన్కుని కడన్ుండి సవితితల్లల 
ద్న్ు నాడు వాకాయసత తితిుఁ గుంది మహిత త; 

పంబు గావించి కాయంబుతోడుఁ 
జని మ్మంట్ ధుు వపద్సాథ య యెై యట్మీుఁద్; 

న్రిథ వరితంచు భృగాాది మున్ులుుఁ 
2-136.1-తే. 
జతఠరగతి గీింద్ వరితంచు సపతఋష్ఠలుుఁ 
బెంపు దీపింపుఁ ద్న్ున న్ుతింప వ లస ి

ధుు వుుఁడు నా న పిప యవిాష్ఠణ తఠలుయుఁ డగుచు 
న్ున్న పుణాయతఠుుఁ డపిుపడు న్ున్నవాుఁడు. 
2-137-వ. 



 

 

మఱ యుుఁ బృథుని యవతారంబు విన్ుము 
2-138-ఉ. 
వేనుిఁడు విపుభాష్ణ పవిపుహతిచుయత భాగయపౌరుష్ఠం 

డె ైనిరయంబున్ం బడని్ నాతు తన్ూభవుుఁడెై పృథుండు నాుఁ 
బూని జనించి తజజన్కుుఁ బున్నరకంబున్ు బాపె; మేదనిిన్ 

థేనువుుఁ జ సి వసుత వితతిం బితికెన్ హరి సతకళీంశుుఁడె.ై" 

2-139-వ. 
అని మఱ యు "వృష్భావతారంబు న ఱ ుఁగింతఠ; విన్ుము; ఆగీనంధుు ండన్ు 
వానిక్ "నాభి"యన్ువాుఁ డుద్యంచె; న్తనిక్ మరేుదేవి యన్ు 
నామాంతరంబు గల "సుదేవి"యంద్ు హరి వృష్భావతారంబు న ంది 
జడసాభావంబెనై్ యోగంబు దాల్లు పుశ్ాంతాంతుఃకరణుండున్ు, బరిముకత 
సంగుండున్ున ై పరమహంసాభిగమయం బయన్ పద్ం బిది యని మహరుష లు 
వలుకుచుండం జరించె; మఱ యు హయగీీవావతారంబు సెపెపద్ విన్ుము. 
2-140-చ. 
అనఘచరితు! మన్ుఖ్ము న్ంద్ు జనించె హయాన్నాఖ్యతన్ 

వినుత సువరణ వరుణ ుఁడున్ు వేద్మయుం డఖిలాంతరాతుకుం 

డనుపమ యజఞపూరుష్ఠుఁడున  ైభగవంతఠుఁడు ద్తసమసత  పా 
వనమగు నాసికాశ్ాసన్వర్ములం ద్ుద్యంచె వేద్ముల్. 

2-22-మతఘ్ావతఘరంబు 

2-141-వ. 
మఱ యు మతాసావతారంబు విన్ుము 
2-142-స.ీ 



 

 

ఘన్ుుఁడు వ ైవసాతమన్ువుకు ద్ృష్ుమెై; 
యరుదెంచున్ట్ిు  యుగాంత సమయ 

మంద్ు విచితుమతాసావతారము దాల్లు; 

యఖిలావనీమయం బగుచుుఁ జాల 

సరాజీవులకు నాశ్యీభూతఠుఁ డగుచు నే; 
కారణవంబెైన్ తోయముల న్డుమ 

మన్ుుఖ్శ్లథ వేద్మార్ంబులన్ు జికుక; 

వడకుండ శ్ాఖ్ లేరపడుఁగుఁ జ స ి

2-142.1-తే. 
దివుయ లరిథంప నా కరిథుఁ దచెిు యచిు 

మన్ువు న క్కంచి పెనానవ వన్ధి న్డుమ 

మున్ుుఁగకుండంగ న్రసని్ యనిమ్మష్ావ 

తార మేరిక్ న్ుతియంపుఁ ద్రమె? వతస! 
2-143-వ. 
మఱ యుుఁ గూరాువతారంబు విన్ుము. 
2-144-మ. 
అమృతోతాపద్న్ యతఠనలెై విబుధ దెతైాయనీకముల్, మంద్రా 
గముిఁ గవాంబుగుఁ జ సి యబిధద్ఱువంగాుఁ గవాపుంగొండ వా 
రిథ మున్ుంగన్ హరి కూరురమపమున్ న్దిుం దాలెుుఁ ద్తపరాత 

భుమణవాయజత వ్రుఁపుుఁదీట్ శ్మ్మయంపం జ యుఁగా నారదా! 
2-145-వ. 
వ ండయిు న్ృసింహావతారంబు విన్ుము. 
2-146-మ. 



 

 

సురలోకంబుుఁ గలంచి దవేసమ్మతిన్ సుు క్కంచి యుద్యద్్దా 
ధరుిఁడెై వచుు నిశ్ాచరుం గని, కన్ద్ుంష్ాు ర  కరాళసయ వి 

సుఫరతి భూు కుట్తిో న్ృసంిహగతి రక్షోరాజ వక్షంబు భీ 

కరభాసాన్నఖ్రాజిుఁ ద్ుు ంచె దిుజగతకలాయణసంధాయయెై. 
2-147-వ. 
ఇంక నాదిమూలావతారంబు సెపెపద్ విన్ుము. 
2-148-మ. 
కరినాథుండు జలగీహగీహణ ద్ుుఃఖ్ాకాీ ంతఠుఁడెై వయే వ 

తసరముల్ గుయయడుచుండ వేలుపలకు విశ్ావాయపిత  లేకుండుట్న్ 

హరి నీవే శ్రణంబు నా కనిన్ుఁ గుయాయల్లంచి వవేేగ వా 
శ్ురముం ద్ుు ంచి కరీంద్ుు ుఁ గాచె మహితోతాసహంబున్ం దాపసా! 
2-149-వ. 
మఱ యున్ు వామనావతారంబు విన్ుము. 
2-150-స.ీ 
యజ ఞశ్ారుండగు హరి విష్ఠణ ుఁ డదతిి సం; 

తాన్ంబున్కు న లల ుఁ ద్ముుుఁ డయుయుఁ 
బెంపారు గుణములుఁ బదె్ు  యెై వామన్; 

మూరితతో బల్లచకవీరితుఁ జ ర ి

తద్ూభమ్మ మూడు పాద్ముు లన్డిగి ప; 

ద్తుయంబున్న్ు జగతతయింబు 
వంచించి కొనియున్ు వాసవున్కు రాజయ; 
మందింప నీశ్ారుండయుయ మొఱుఁగ ి

2-150.1-తే. 



 

 

యరిథరమపంబు గెైకొని యడుగ వలస ె

ధారిుకుల సర ముు విన్యోచితముగుఁ గాని 

వ డుఁగుుఁద్న్మున్ న్ూరక విగీహించి 

చలన్మందింపరాద్ు నిశ్ుయము పుతు! 
2-151-చ. 
బలి నిజమౌళి న్వాట్లని పాద్సరోరుహ భవయత్రరథ ము 
తకలిక ధరించి, తన్ునన్ు జగతతయిమున్ హరిక్చిు, కీరుత లన్ 

నిలిపె వసుంధరాసథల్లని నిరజరలోక విభుతాహానిక్ం 

ద్లిఁకక శుకుీ మాట్ల కుుఁదారక భూరివదాన్యశ్రలుుఁడెై. 
2-152-వ. 
మఱ యు న్ పపరమేశ్ారుండు నారదా! హంసావతారంబు న ంది యతిశ్య 
భక్తయోగంబున్ సంతఠష్ాు ంతరంగుం డగుచు నీకు నాతుతతత వపుదీపకంబగు 
భాగవతమహాపురాణం బుపదశేించె; మన్ావతారంబు న ంది సాకయీ 
తేజుఃపుభావంబున్ న్పుతిహతంబెనై్ చకీంబు ధరయించి ద్ుష్ువరతన్ులెైన్ రాజుల 
ద్ండించుచు శిష్ు పరిపాలన్ంబు సయేుచు నాత్రుయ కీరితచందిుకలు 
సతయలోకంబున్ వ ల్లంగించ;ె మఱ యు ధన్ాంతరి యన్ న్వతరించి తన్ 
నామసురణంబున్ భూజన్ంబున్కు సకలరోగ నివారణంబు సయేుచు 
నాయుర ా ద్ంబుుఁ గల్లపంచె నింకుఁ బరశురామావతారంబు విన్ుము. 
2-153-మ. 
ధరణీ కంట్కులెైన్ హ హైయన్ర ంద్ువుా తమున్ భూరివి 

సుఫరతిోదారకుఠారధారుఁ గలన్న్ ముయేయడు మాఱుల్ పర రిం 

బ రి మరిుంచి, సమసత  భూతలము విపుు ల్ వుేఁడుఁగా నిచిు తాుఁ 
జిర కీరితన్ జమద్గినరాముుఁ డన్ మ్మంచెం దాపసేందోుతతమా! 



 

 

2-23-రామావతఘరంబు 

2-154-వ. 
మఱ యు శ్రీరామావతారంబు సెపెపద్ విన్ుము. 
2-155-స.ీ 
తోయజహిత వంశ్ ద్ుగధ పారావార; 

రాకా విహార కెైరవహతిఠండు 
కమనీయ కోసలక్షాుభృతఠసతా గరభ; 

శుక్త సంపుట్ లసనముక్తకంబు 
నిజపాద్సేవక వుజ ద్ుుఃఖ్ నిబిడాంధ; 

కార విసుఫరిత పంకరుహసఖ్ుుఁడు 
ద్శ్రథేశ్ార కృతాధారవాట్ికా పుా ంగ; 

ణాకర దేవతానోకహంబు 
2-155.1-తే. 
చట్లల దాన్వ గహన్ వ శై్ాాన్రుండు 
రావణాట్ోప శ్ ైల పురంద్రుండు 
న్గుచు లోకోపకారారథ మవతరించ ె

రాముుఁడెై చక్ీ లోకాభిరాముుఁ డగుచు. 
2-156-క. 
చితరముగ భరత లక్షుణ 

శ్తతర ఘునల కరిథ న్గీజన్ుుం డగుచున్ 

ధాత్తరన్ రాముుఁడు వ లసుెఁ బ 

వితతర ిఁడు ద్ుష్కృత లతా లవితఠు ం డగుచున్. 
2-157-వ. 



 

 

అంత. 
2-158-స.ీ 
క్సలయ ఖ్ండేంద్ు బిస కుంద్ పదాుబజ ; 
పద్ ఫాల భుజ రద్ పాణ ినేతుుఁ 
గాహళ కరభ చకీ వియతఠపల్లన్ శ్ంఖ్; 

జంఘోరు కుచ మధయ జఘన్ కంఠ 

ముకుర చంద్న్ బింబ శుక గజ శ్రీకార; 

గండ గంధోష్ు  వాగ్మన్ కరణుఁ 
జంపక ంద్ుసారణ శ్ఫర ధన్ురీనల; 

నాసకిాసాయంగ ద్ృగూర ాశిరోజ 

2-158.1-తే. 
న్ళి సుధావరత కుంతల హాస నాభి 

కల్లత జన్కావనీ పాల కన్యకా ల 

లాముఁ బరిణయ మయెయ లలాట్నేతు 
కారుుకధాంస ముంకువ గాుఁగ న్తుఁడు. 
2-159-వ. 
అంత. 
2-160-క. 
రామున్ మేచకజలద్ 

శ్ాయమున్ సుగుణాభిరాము సదెైా భవసు 
తుామున్ ద్ుష్ునిశ్ాట్వి 

రాముం బ మునియుెఁ బంక్తరథుుఁ డడవులకున్. 
2-161-వ. 



 

 

ఇట్లల  పంచిన్. 
2-162-చ. 
అరుద్ుగ లక్షుణుండు జన్కాతుజయుం ద్న్తోడ నేుఁగుద ే

న్రిగి రఘూతతముండు ముద్మారుఁగ జొచెుుఁ ద్రక్షు సింహ సూ 

కర కరి పుండరీక కప ిఖ్డ్ కురంగ వృకాహి భలల  కా 
సర ముఖ్ వన్యసతత వచయ చండతరాట్వి ద్ండకాట్విన్. 
2-163-క. 
ఆ వన్మున్ వసయించి న్ృ 
పావన్న్యశ్ాల్ల యచెు న్భయములు జగ 

తాపవన్ మునిసంతతిక్ుఁ గృ 
పావన్నిధి యెైన్ రామభద్ుు ం డెలమ్మన్. 
2-164-క. 
ఖ్రకర కుల జలనిధి హమి 

కరుిఁ డగు రఘురామవిభుుఁడు గఱకఱ తోడన్ 

ఖ్రుని వధించెన్ు ఘన్భీ 

కర శ్రముల న్ఖిల జన్ులుుఁ గర మరుద్ంద్న్. 
2-165-క. 
హరసిుతఠుఁ బరిచరుుఁగాుఁ గొని 

హరసిుతఠుఁ ద్ున్ుమాడి పనిచె హరపిురమున్కున్; 

హరవిిభున్కు హరిమధయన్ు 
హరిరాజయపద్ంబు నిచెు హరివికీముుఁడెై. 
2-166-వ. 
అంత సీతా నిమ్మతతంబున్ం దిులోకకంట్కుం డగు ద్శ్కంఠుం ద్ున్ుమాడుట్కున ై 



 

 

కపిసేనాసమేతఠండయ చనిచని ముంద్ట్ న్తి ద్ుర్మంబయన్ సముద్ుంబు 
పేరిు తెరువు సూపకున్న న్ల్లగి. 
2-167-మ. 
వికట్భూు కుట్ఫిాలభాగుుఁ డగుచున్ వ్రరుండు కోీధారుణాం 

బకుడెై చూచిన్ యంతమాతుమున్ న్పాపథోధి సంతపతతో 
యకణగాీ హ తిమ్మంగిలపలవ ఢులీ వాయళపువాళోరిుకా 
బక కారండవ చకీ ముఖ్య జలసతాశ్రణీితో నింక్న్న్. 
2-168-వ. 
అయయవసరంబున్ సముద్ుు ండు కరుణాసముద్ుు ం డగు శ్రీరామభద్ుు ని 
శ్రణంబు సర చిున్ం గరుణించి యెపపట్ి యట్ల  నిల్లపి న్లునిచే సేతఠవు 
బంధింపించి తనాుర్ంబున్ం జని. 
2-169-మ. 
పురముల్ మూుఁడున్ు న కకబాణమున్ నిరములంబు గావించు శ్ం 

కరు చంద్ంబున్ నేరెు రాఘవుుఁడు లంకాపట్ుణం బిద్ధగో 
పుర శ్ాలాంగణ హరుా రాజభవన్పో ు ద్యత ర్తోళీ కవా 
ట్ రథాశ్ాదిా ప శ్సత  ిమందిర నిశ్ాట్శ్రణీితో వేుల్లుడని్. 
2-170-క. 
రావణు న్ఖిల జగదిా  
దుా వణుుఁ బరమిారిు నిల్లపె రక్షోవిభుుఁగా 
రావణున్న్ుజన్ుుని న  ై
రావణసితకీరిత మెఱసి రాఘవుుఁ డెలమ్మన్. 
2-171-స.ీ 
ధరు సంరక్షకతాపుభావుం డయుయ; 



 

 

ధరువిధాంసకతామున్ుఁ బ ద్ల్ల 

ఖ్రద్ండనాభిముఖ్యముుఁ బ ంద్ కుండయిు; 
ఖ్రద్ండ నాభిముఖ్యమున్ మెఱస ి

బుణయజనావన్ సూఫరితుఁ బంెపర ందయిుుఁ; 
పుణయజుఁనాంతక సుఫరణుఁ ద్న్ర ి

సంతతాశిీత విభీష్ణుుఁడు గాకుండియు; 
సంతతాశిీత విభీష్ణత న పిప 
2-171.1-తే. 
మ్మంచెుఁ ద్న్కీరితచేత వాసంిచె దిశ్లు; 
ద్రమె న్ుతియంప జగతి న వారిక్న ైన్ుఁ 
జారుతరమూరిత న్వనీశ్చకీవరితుఁ 
బుకట్గుణసాంద్ుు  ద్శ్రథరామచంద్ుు . 

2-24-కృష్ాా వతఘరంబు 

2-172-వ. 
అట్ిు  శ్రీరామావతారంబు జగతాపవన్ంబున్ు న్సుత ర్సాద్ కారణంబున్ు న  ై
న్ుతికెకెక; నింకుఁ గృష్ాణ వతారంబు వివరించెద్ విన్ుము. 
2-173-స.ీ 
తాపసో తతమ! విన్ు దెతైాయంశ్ములుఁ బుట్ిు; 
న్రనాథు లతఠల సేనాసమేతఠ 
లగుచు ధర ుతరులెై ధాతిుుఁ బెకుక బా; 
ధల న్లంచుట్ుఁ జ సి ధరణి వగలుఁ 
బ ంద్ుచు వాపో వ భూభార ముడుపుట్; 



 

 

కె ైహరి పరుుఁడు నారాయణుండు 
చెచెురుఁ ద్న్ సితాసిత క శ్యుగమున్; 

బలరామ కృష్ణ  రమపములుఁ ద్న్ర ి

2-173.1-తే. 
యద్ుకులంబున్ లీలమెై న్ుద్య మయెయ 
భవయయశుుఁ డగు వసుదవేు భారయలెైన్ 

రోహిణయిు దేవకయ్ు న్న్ు రమపవతఠల 

యంద్ు న్ున్ుతతదెతైయ సంహారి యగుచు. 
2-174-వ. 
ఇట్లల  పుండరీకాక్షుం డగు నారాయణుండు సమసత  భూభార నివారణంబు 
సేయం ద్న్ మనేిక శ్ద్ాయంబ చాలున్ని యాతు పుభావంబు దెలుపుకొఱకు 
నిజకళీసంభవులెైన్ రామకృష్ఠణ ల దహేవరణంబులు శ్రాతకృష్ణం బని 
నిర ుశించుకొఱకు సతిాసతిక శ్ద్ాయ వాయజంబున్ రామకృష్ాణ ఖ్యల న్లరి 
యవతరించె న్ంద్ు భగవంతఠడున్ు సాక్షాదిా ష్ఠణ ండున్ు న ైన్ కృష్ఠణ ండు 
జన్మార్వరిత యయుయన్ు న్తిమాన్ుష్యకరుంబుల నాచరించుట్ం జ సి క వల 
పరమేశ్ారుం డయెయ; న్ముహాతఠుం డాచరించు కారయంబులు లెకకపెట్ు 
న వారిక్ న్లవిగాద్ు అయన్న్ు నాకు గోచరించిన్ యంత యెఱ ంగించదె్ 
విన్ుము. 
2-175-క. 
న్ూతన్ గరళసతని యగు 
పూతన్ుఁ బురటి్ింట్ిలోన్ుఁ బ తఠత ల శిశువ  ై
చేతన్ముల హరయించి ప 

ర తన్గరమున్కు న్నిచెుఁ గృష్ఠణ ుఁడు పెలుచన్. 



 

 

2-176-క. 
వికట్ముగ నిజపదాహతిుఁ 
బుకట్ముగా మూుఁడు న లల బాలకుుఁడెై యా 
శ్కట్నిశ్ాట్లని న్ంతక 

నికట్సుథ నిుఁ జ సె భకతనికరావన్ుుఁడెై. 
2-177-క. 
ముదుు ల కొమరుని వేుతల 

రదుు లకెై తల్లల ఱో ల రజుజ లుఁ గట్ుం 

బదుు లకు మ్మన్ునముట్ిున్ 

మదుు ల వడిుఁ గూలెు జన్సమాజము వొగడన్. 
2-178-మ. 
మద్విఁ గృష్ఠణ ండు యశ్లద్బిడడ ుఁ డని న్ముంజాల యోగీంద్ు త 

ద్ాదనాంభోజములోుఁ జరాచర సమసతపుా ణిజాతాట్వ్ర 

న్ద న్ద్యదిు పయోధి యుకత మగు నానా లోకజాలంబు భా 
సా దన్ూన్క్యీుఁ జూపెుఁ ద్ల్లలక్ మహాశ్ురయంబు వాట్ిలల ుఁగన్. 
2-179-చ. 
వర యమునాన్దీ హరద్ నివాసకుుఁడెై నిజ వకత ు నిర్త 

సుఫరతి విష్ాంబుపాన్మున్ భూజన్ులన్ మృతిుఁ బ ంద్ుఁ జ యు భీ 

కర గరళదిాజిహుాుఁ డగు కాళియ పన్నగు నా హరద్ంబుుఁ జ ె

చెుర వ డల్లంచి కాచె యద్ుసింహుుఁడు గోపకగోగణంబులన్. 
2-180-మ. 
తనయా గోపకు లొకక ర యతఱ , నిద్ుం జెంద్ుఁ గారిుచుు వ 

చిునిఁ గృష్ాణ  మము న్గనిపీడితఠల రకి్షంపం ద్గుం గావవే 



 

 

యనిన్ం గన్ునలు మీరు మోడుాుఁ డిదె దావాగినన్ వ సనానరుత  న ే

న్న వారట్ల  యన్రప మ్మంొగె శిఖిుఁ బదాుక్షుండు లీలా గతిన్. 
2-181-క. 
మందుని గతి యము నాంబువు 
లందు నిసిం గుీంక్ బద్ుధ ుఁడె ైచిక్కన్ యా 
న్ందుని వరుణుని బంధన్ 

మందు నివృతఠత నిగుఁ జ సె హరి సద్యుండెై. 
2-182-మ. 
మయసూన్ుండు నిజాన్ువరుత ల మహామాయన్ మహభీృద్ు్ హా 

శ్యీులంగా న న్రించి తతపథము నీరంధుంబు గావించిన్న్ 

రయ మొపపం గుట్లిాసురాధమునిుఁ బో రం ద్ుు ంచి గోపావళిన్ 

ద్యతోుఁ గాచిన్ కృష్ఠణ  సన్ుహిమ మతేనాుతుమే తాపసా! 
2-183-క. 
దివిజ ంద్ుపీుతిగ వ 

లలవజన్ు లేుఁట్ేుఁట్ుఁ జ యు లాల్లత సవనో 
తసవము హరి మానిపిన్ గో 
పవరులు గావింపకున్న బలరిపుుఁ డలుకన్. 
2-184-త.ే 
మంద్ గొంద్ల మంద్ న్మంద్వృషిు ుఁ 
గీంద్ుకొన్ుుఁ డంచు నింద్ుు ండు మంద్ల్లంపుఁ 
జండపవన్ సముద్ూధ త చట్లల విలయ 

సమయ సంవరత కాభీల జలధరములు. 
2-185-శ్ా. 



 

 

సపుసకంధ శిఖ్ా కలాప రుచిమతౌసదామనీవల్లలకా 
దీపోు ద్గీముహుసతముః పహిితధాత్రు భాగనీరంధుమె ై
సపాు శ్ాసుఫర దింద్ు మండల న్భససంఛాదితాశ్ాంతర 

వాయపాు ంభోద్ నిరర్ళసుఫట్ శిలావాుః పూరధారాళమెై. 
2-186-వ. 
కురియు వాన్జలుల  పలెుల న్ రిములుగొని సర ములు వోయ గోకులం 
బాకులంబయ "కృష్ణ ! కృష్ణ ! రకి్షంపు"మని యారితంబ ంది కుయయడ 
న్యయఖ్ండ కరుణారస సముద్ుు ండున్ు భకతజన్ సురద్ుు ముండున్ు న నై్ 
పుండరీకాక్షుండు. 

2-25-గోవరథనగిర ిధఘరణంబు 

2-187-శ్ా. 
సపాు బుంబుల బాలుుఁడెై నిజభుజాసతంభంబున్న్ లీలమె ై
సపాు హంబులు శ్ ైలరాజము లసచాతత ంిబుగాుఁ దాల్లు, సం 

గుపుపుా ణులుఁ జ సె మాధవుుఁడు గోగోపాలకవుా తమున్ 

సపాు ంభోధి పరీతభూధరున్ కాశ్ురయంబె చింతింపుఁగన్. 
2-188-స.ీ 
సాంద్ుశ్రచుంద్ు చందిుకా ధవళిత; 

విమల బృందావన్ వ్రథయింద్ు 
రాసక ళీ మహో లాల సుుఁడెై యుతఠఫలల ; 
జలజాక్షుుఁ డొక నిశ్ాసమయమున్న్ు 
ద్న్రారు మంద్ు మధయమ తారముల నింపు; 
ద్ళళకొతత  రాగభదే్ములుఁ జెలుఁగ ి



 

 

ధెవైత ఋష్భ గాంధార నిష్ాద్ పం; 

చమ ష్డజ మధయమ సారము లోల్లుఁ 
2-188.1-తే. 
గళలు జాతఠలు మూరాన్ల్ గలుగ వేణు 
నాళ వివరాంగుళనాయస లాలన్మున్ 

మహతిగతిుఁ బాడె న్వయకత మధురముగన్ు 
పంకజాక్షుండు దారువు లంకురింప. 
2-189-మ. 
హరవిేణూద్్త మంజులసారనినాదాహూతలెై గోప సుం 

ద్రు లేతేర ధనాధపిాన్ుచరగంధరుాండు గొంపో వుఁ ద్ 

తతరుణుల్ గుయయడ శ్ంఖ్చూడుని భుజాద్రపంబు మాయంచి తాుఁ 
బరిరకి్షంచిన్ యట్ిు  కృష్ఠణ ని న్ుతింపన్ శ్కయమే యరేిక్న్? 

2-190-చ. 
న్రక మురపులంబ యవన్దిాప ముషిుకమలల  కంసశ్ం 

బర శిశుపాల పంచజన్ పౌండుక పలాల ద్ంతవకతు వా 
న్ర ఖ్ర సాలా వతస బక నాగ విద్ూరథ రుక్ు క శి ద్ 

రుు ర వృష్ ధేన్ుక పుముఖ్ ద్ుష్ు నిశ్ాట్లలుఁ ద్ుు ంచె వేుల్లుడిన్. 
2-191-వ. 
మఱ యున్ు. 
2-192-మ. 
బలభీమారుజ న్ ముఖ్య చాపధర రమపవాయజతం గూీ రులన్ 

ఖ్లులన్ ద్ుష్ుధరాతలేశ్ారుల సంగాీ మెైక పారీణ దో  
రబలక ళిం ద్ున్ుమాడి సరాధరణభీారంబు మాయంచి సా 



 

 

ధుల రకి్షంచిన్ యట్ిు  కృష్ఠణ ని న్న్ంతఠం గొలుత  న లలపుపడున్. 
2-193-వ. 
అట్ిు  లోకోతకృష్ఠు ండెైన్ కృష్ఠణ ని యవతారమహాతయం బెఱ ంగించితి నింక 
వాయసావతారంబు విన్ుము. 
2-194-చ. 
పుత్తయుగమంద్ు సంకుచితభావులు న్లపతరాయువుల్ సుద్ు 
ర్త్తకులున నై్ మరుత ాల కగమయములున్ సాకృతంబులున్ సుశ్ా 
శ్ాతములున నై్ వేద్తరుశ్ాఖ్లు దా విభజించిన్ట్ిు స 

న్ునతతిఁడు పరాశ్రపిుయతన్ూజుుఁడు నా హరి పుట్టు  న్రిుల్లన్. 
2-195-వ. 
మఱ యు బుదాధ వతారంబు విన్ుము. 
2-196-మ. 
అత్తలోలాతఠులు సూన్ృతేతరులు భదేాచార సంశ్రలురు 
ద్ధత పాష్ాండమ తౌపధరుుాలు జగతసంహారు లెైన్ట్ిు  యా 
దిత్త సంజాతఠ లధరువాసన్ల వరితంపం ద్దాచార సం 

హత్త మాయంచి హరించె దాన్వులుఁ బదాుక్షుండు బుదాధ కృతిన్. 
2-197-వ. 
మఱ యుం గలకావతారంబు విన్ుము. 
2-198-మ. 
వనజాక్షసతవశూన్ుయలెై మఱ  వష్ట్ాసవహాసాధావాకయ శ్ల 
భనరాహితఠయలు, సూన్ృతేతరులున్ుం, బాష్ండులున ైనన్ వి 

పునికాయంబున్ు శూద్ుభూపులుుఁ గల్లంబాట్లి్లలన్ం గల్లకయె ై
జనన్ంబంది యధరుమున్నడుఁచు సంసాథ పించు ధరుం బిలన్." 



 

 

2-199-వ. 
అని మఱ యుుఁ బితామహుండు నారద్ున్ క్ట్లనియె "మునీందుా ! 
పుండరీకాక్షుం డంగీకరించిన్ లీలావతార కథావృతాత ంతంబు ననే్ు నీకు 
న ఱ ంగించు నింతకు మున్న హరి వరాహాద్యవతారంబు లంగీకరించి 
తత ర్యోజన్ంబులుఁ దీరుె; మన్ాంతరావతారంబు లంగీకరించిన్వియు 
న్ంగీపరింపుఁగలవియున ై యున్నయవి; వరతమాన్ంబున్ ధన్ాంతరి 
పరశురామావతారంబులు దాల్లు యున్నవాడు; భావికాలంబున్ 
శ్రీరామాద్యవతారంబుల న్ంగీకరింపం గలవాుఁ; డముహాతఠుండు సృష్ాు ాది 
కారయభేద్ంబులకొఱకు మాయా గుణావతారంబు లంద్ు బహుశ్క్త ధారణుండెైన్ 
భగవంతఠుఁడు సరా్ దనిిుఁ ద్పసుసలున్ు, ననే్ున్ు, ఋషిగణంబులున్ు, 
న్వపుజాపతఠలున్ున ై యవతరించి విశ్లాతాపద్న్ంబు గావించుచుండు; 
ధరుంబున్ు విష్ఠణ ండున్ు యజఞంబులున్ు మన్ువులున్ు నిందుా ది 
దేవగణంబులున్ు ధాత్రుపతఠలున్ు న్య యవతరంిచి జగంబుల 
రకి్షంచుచుండు; న్ధరుంబున్ు రుద్ుు ండున్ు మహో రగంబులున్ు 
రాక్షసానీకంబులున్ున ై యవతరించి విలయంబు న ందించుచుండు; ని 
తెతఱంగున్ం బరమశే్ారుండున్ు సరాాతుకుండున్ు న ైన్ హరి విశ్లాతపతిత  సిథతి 
లయ హ్తఠభూతఠండెై విలసిలుల ; ధరణరీ ణువుల న్యన్ గణుతింప న్లవి 
యగుంగాని యముహాతఠుని లీలావతారాద్ుభతకరుంబులు లెకకవ ట్ు న వారిక్ 
న్శ్కయంబెై యుండు; నీకు సంక్ష పరమపంబున్ న్ుపన్యసించితి సవిసాత రంబుగా 
న ఱ ంగింప నాకుం ద్రంబు గాద్నిన్ న్న్ుయలం జెపపనేల? విన్ుము. 
2-200-చ. 
అమరుఁ దిువికీమసుఫరణ న్ందిన్ యముహతిాతఠుపాద్ వ ే

గమున్ హతంబులెనై్ తిుజగంబుల కావల వ లు్  సతయలో 



 

 

కము చల్లయంచిన్ం గరుణుఁ గెకైొని కాచి ధరించు పాద్ప 

ద్ుము తఠది న్ున్న యపుతిహతం బగు శ్క్త గణింప శ్కయమే? 

2-26-భాగవత వ ైభవంబు 

2-201-మ. 
హరి మాయా బల మే న ఱుంగ న్ుఁట్ శ్కయంబే సన్ందాది స 

తఠపరుష్వుా తము కెైన్, బుదిధ  నితరంబున్ మాని సవేాధిక 

సుఫరణం ద్చారితాన్ురాగగుణవిసూఫరితన్ సహసుా సయ సుం 

ద్రతం బ లపగు శ్రష్ఠుఁడుం దెల్లయుఁ డన్నం జపెప నే లొండొరున్. 
2-202-చ. 
ఇతరముమాని తన్ున మది న ంతయు న్మ్ము భజించువారి నా 
శిీతజన్ సవేితాంఘొి్ సరసరీుహుుఁడెైన్ సరోజనాభుుఁ డం 

చితద్యతోడ నిష్కపట్చితతమున్ం గరుణించు; న్ట్ిువా 
రతతల ద్ురంతమెై తన్రు న్విాభు మాయుఁ ద్రింతఠ రెపుపడున్. 
2-203-వ. 
మఱ యున్ు సంసారమగునలయ దివసంబులు దోు ుఁచియు న్ంతంబున్ శున్క 
సృగాల భక్షణంబులెైన్ కాయంబులంద్ు మమతాంబు సయేక 
భగవద్రపణంబు ససేిన్ పుణాయతఠులుం గొంద్ఱు గల రెఱ ంగింతఠ; విన్ుము; 
నేన్ు నీ బుహుతాంబున్ం జెంద్ు రాజసంబు విడచిి యముహాతఠుని 
పాదారవింద్ంబుల భక్తనిష్ఠు ండ న్య శ్రణాగతతాంబున్ భజియంచు 
న్పుపడు దెల్లయుద్ు రాజసగుణుండన ై యున్న వేళం దెల్లయంజాలుఁ; గావున్ 
శ్ాసత ంిబులు పుపంచింపక క వల భక్తజాఞ న్యోగంబున్ సేవింతఠ; మఱ యు 
సన్కాద్ులగు మీరున్ు, భగవంతఠండెైన్ రుద్ుు ండున్ు, దెైతయపతియెనై్ 



 

 

పుహాల ద్ుండున్ు, సాాయంభువమన్ువున్ు, న్తని పతిన యగు శ్తరమపయుుఁ, 
ద్తఠపతఠు లగు పిుయవుతోతాత న్పాద్ులున్ుం, ద్తఠపతిుకలగు 
దేవహూతాయద్ులున్ుం, బుా చీన్బరియోు, ఋభువున్ు, వేన్జన్కుం డగు 
న్ంగుండున్ు, ధుు వుండున్ు గడవంజాలుద్ురు వ ండియు. 
2-204-స.ీ 
గాధి గయాద్ు ల్లక్షాాకు దిలీప మాం; 

ధాతలు భీష్ు యయాతి సగర 

రఘు ముచుకుం దెైళ రంతిదే వోద్ధవ; 

సారసా తోద్ంక భూరిషణే 

శీుతదవే మారుతి శ్తధన్ా పిపపల; 

బల్ల విభీష్ణ శిబి పారథ విద్ురు 
లంబరీష్ పరాశ్ రాలరక దేవల; 

సౌభరి మ్మథిలేశ్ా రాభిమన్ుయ 
2-204.1-తే. 
లారిణిషేణాద్ులెైన్ మహాతఠు లెలమ్ముఁ 
ద్విల్ల యదేువు భక్తుఁ జితతముల నిల్లప 
తతపరాయణు లౌట్ ద్ురాు ంతమెైన్ 

విష్ఠణ మాయుఁ ద్రింతఠరు విమలమతఠలు. 
2-205-మ. 
అనఘా! వ్రరల న న్ననమే్మట్ిక్ుఁ; దిరయగజంతఠసంతాన్ ప 

కి్ష నిశ్ాట్ాట్వికాఘ జీవనివహసీత  ిశూద్ు హూణాద్ులె ై
న్ను నారాయణభక్త యోగమహతిాన్ందాతఠులెై ర ని వా 
రనయంబుం ద్రయింతఠ రవిాభుని మాయావ భైవాంభోనిధని్. 



 

 

2-206-వ. 
కావున్. 
2-207-క. 
శ్శ్ిత ర్శ్ాంతఠ న్భయుని 

విశ్ాితఠుుఁ బుబో ధమాతృ విభు సంశుద్ుధ న్ 

శ్ాశ్ితఠ సము సద్సతపరు 
నీశ్ిరుుఁ జితతమున్ నిలుపు మెపుడు మునీందుా ! 
2-208-వ. 
అట్లయన్ న్పుపణాయతఠుల న్న్వద్యశ్రలుర న్విద్య లజాజ వన్త వద్న్యెై 
పర ంద్ంజాలక వ మైుఖ్యంబున్ ద్వుాద్వుాలం ద్లంగిపో వు మఱ యున్ు. 
2-209-చ. 
హరిిఁ బరమాతఠు న్చుయతఠ న్న్ంతఠనిుఁ జితతములం ద్లంచి సు 
సిథరత విశ్లక సౌఖ్యములుఁ జెందిన్ ధనీిధు లన్యకృతయము 
లుఱచియుుఁ జ యన లల రు ;తలంచిన్ న్ట్ిుద్యౌ; సుర ంద్ుు ుఁడుం 

బరువడి న్ుయయ; ద్ువుాన  పిపాసితఠుఁడెై సల్లలాభిలాషితన్? 

2-210-ఉ. 
సరిఫలపుదాతయున్ు, సరాశ్రణుయుఁడు, సరాశ్కుత ుఁడున్, 

సరిజగత ర్సిద్ుధ ుఁడున్ు, సరాగతఠం డగు చకీపాణ ియీ 
సరిశ్రీరులున్ విగమసంగతిుఁ జెంది విశ్రరయమాణులె ై
పరిిన్చ  ోన్భంబుగతి బుహుము దాుఁ జెడకుండు న పుపడున్. 
2-211-ఉ. 
కారణకారయహత్ఠ వగు కంజద్ళీక్షునికంట్ట న్న్ుయ లె 
వాారున్ు లేరు; తండిు! భగవంతఠ న్న్ంతఠని విశ్ాభావనో 



 

 

దారుని సద్ు్ ణావళళ లుదాతతమతిం గొనియాడకుండిన్ం 

జ రవు చితతముల్ పుకృతిుఁ జెంద్ని నిరు్ ణమెైన్ బుహుమున్. 
2-212-మ. 
నిగమారథపుతిపాద్కపుకట్మెై; నిరాాణ సంధాయగా 
భగవంతఠండు రచింప భాగవతకలపక్షాుజమైె శ్ాసత  ిరా 
జి గరిష్ు ంబగు నీ పురాణ కథ సంక్ష పంబున్ం జెపిపతిన్; 

జగతిన్ నీవు రచింపు దాని న్తివిసాత రంబుగాుఁ బుతుకా! 
2-213-చ. 
పురుష్భవంబున ంద్ుట్ యపూరాము జన్ుము లంద్ు; న్ంద్ు భూ 

సుర కుల మంద్ుుఁ పుట్లు  ట్తిచోద్యము; నిట్లగుట్న్ మన్ుష్ఠయల 

సిథర మగు కారయ ద్ురుశ్లచేత న్శింపక విష్ఠణ  సేవనా 
పరతుఁ ద్న్రిు నితయమగు భవయపథంబున్ు బ ంద్ు ట్ొపపదే? 

2-214-మ. 
ఉపవాసవుత శ్ౌచ శ్రల మఖ్ సంధో యపాస నాగినక్యీా 
జప దానాధయయ నాది కరుముల మోక్షపుా పితసేకూర; ద్ 

చుపుభక్తన్ హరిుఁ బుండరీకన్యన్ున్ సరాాతిశ్ాయన్ రమా 
ధిపుిఁ బాపఘునుఁ బర శు న్చుయతఠని న్రిథం గొలాలేకుండిన్న్. 
2-215-క. 
వనజాక్షు మహమి నితయము 
వినుతించుచు; న రులు వొగడ విన్ుచున్; మదలిో 
న్నుమోదించుచు న్ుండడెు 
జనములు ద్నోుహవశ్తుఁ జన్రు మునీందుా !" 

2-216-క. 



 

 

అని వాణశీుుఁడు నారద్ 

మునివరున్కుుఁ జపెిపన్ట్ిు  ముఖ్యకథా సూ 

చన మతిభక్తుఁ బరీకి్ష 

జజనపాలునితోడ యోగచింద్ుు ుఁడు న్ుడివ న్. 

2-27-పరపంచఘద్వ పరశ్నంబు 

2-217-స.ీ 
"విన్ు శుకయోగిక్ మన్ుజ శుుఁ డిట్లన్ు; 
మునినాథ! దేవద్రశన్ము గలుగ 

నారద్మునిక్ుఁ బంక రుహభవుుఁ డెఱ ం; 

గించిన్ తెఱుఁగు సతకృప ద్ల్లరప 
గణుతింప సతాాదిగుణశూన్ుయుఁ డగు హరి; 
కమలాక్షు లోకమంగళము లెైన్ 

కథలు నా కెఱ ుఁగింపు; కెకైొని నిససంగ; 

మెనై్ నా హృద్యాబజ  మంద్ుుఁ గృష్ఠణ  

2-217.1-తే. 
భవయచరితఠని నాద్యంతభావశూన్ుయుఁ 
జిన్ుయాకారు న్న్ఘు లకీ్షుసమతేఠ 
నిల్లపి, యసిథరవిభవంబు నిఖిల హయ్ 

భాజన్ంబెైన్ యీ కళేబరము విడుతఠ. 
2-218-వ. 
అదయిున్ుంగాక, యెవాండేని శ్దీాధ భక్తయుకుత ండెై కృష్ణగుణకీరతన్ంబులు 
విన్ుచుం బలుకుచు న్ుండు న్ట్ిువాని హృద్యపద్ుంబు న్ంద్ుుఁ గరణరంధు 



 

 

మార్ంబులం బువశేించి కృష్ఠణ ండు విశ్మీ్మంచి సల్లలగతంబెైన్ కలుష్ంబున్ు 
శ్రతాకలంబు నివారించు చంద్ంబున్ నాతుగతంబెైన్ మాల్లన్యంబు 
న్పకరిషంచుుఁ గావున్. 
2-219-మ. 
భరితోద్గీనిదాఘతపుత  డగు న్పాపంథుం డరణాయద ిసం 

చరణక లశ్సముద్భవం బగు పిపాసం జెంది యాత్రుయ మం 

దిరముం జ రి గతశ్మీుం డగుచు న ందనేిం జన్ంబో ని భం 

గి రమాధీశుపదారవింద్యుగ సంగీభూతఠుఁడెై మాన్ున?ే 

2-220-వ. 
అదయిున్ుంగాక సకలభూతసంసర్శూన్యంబెనై్ యాతుకు భూతసంసర్ం బే 
పుకారంబున్ం గల్లగె; న్ది నిరినమ్మతతతాంబున్ం జ సయిో కరుంబున్ం జ సయిో 
యాకీమంబు నా కెఱ ంగింపుము. 
2-221-స.ీ 
ఎవాని నాభియం దలెల  లోకాంగ సం; 

సాథ న్కారణపంకజంబు వొడమ ె

న్ం ద్ుద్యంచి సరాావయవసూఫరితుఁ; 
ద్న్రారున్ట్ిు  పతిామహుండు 
గడుఁగి యెవాని యన్ుగీహమున్ నిఖిల భూ; 

తముల సృజించె న్ుతకంఠతోడ 

న్ట్ిు  విధాత యే యన్ువున్ సర ాశు; 

రమపంబు గన్ుుఁగొన  రుచిర భంగి 

2-221.1-తే. 
నా పరంజయయతి యెైన్ పదాుక్షున్కున్ు 



 

 

న్ల్లన్జున్కుుఁ బుత్రకవినాయసభావ 

గతఠలవలన్న్ు భేద్ంబు గలదె? చెపుమ; 

యతిద్యాసాంద్ు! యోగకిులాబిధచంద్ు! 
2-222-వ. 
మఱ యున్ు భూతేశ్ారుం డయన్ సర ాశ్ారుం డుతపతితసిథతి లయకారణంబెనై్ 
తన్ మాయన్ు విడిచి మాయానియామకుండెై యయేే పుదేశ్ంబుల 
శ్యన్ంబు ససేె; న్దయిున్ుంగాక పురుష్ావయవంబులచేుఁ బూరాకాలంబున్ 
లోకపాల సమతేంబులెైన్ లోకంబు లెతతఱంగున్ం గల్లపతంబు లయెయ; 
న్దయిున్ుంగాక మహా కలపంబులున్ు, న్వాంతర కలపంబులున్ు, 
భూతభవిష్యద్ారతమాన్ కాలంబులున్ు, దహేాభిమాన్ులెై జనియంచిన్ దవే 
పితృ మన్ుష్ాయద్ులకుం గలుగు నాయుుః పుమాణంబులున్ు, బృహతూసక్షు 
కాలాన్ువరతన్ంబులున్ు, యే యే కరుంబులంజ సి జీవు లేయే లోకంబుల 
న ంద్ుద్ురు? మఱ యు నేయే కరుంబులం జ సి దేవాది శ్రీరంబులం బుా పంితఠ 
రట్ిు  కరుమార్ పుకారంబున్ు సతాత వది గుణంబుల పరిణామంబులగు దేవాది 
రమపంబులం గోరు జీవులకు నయేే కరుసముదాయం బెట్లు  సయేంద్గు 
న వానిక్ న్రిపంపం ద్గు? న్వి యెవానిచేత గీహింపంబడు? భూ పాతాళ 
కకుబో ాామ గీహ న్క్షతు పరాతంబులున్ు సరితసముద్ుంబులున్ు 
దీాపంబులున్ు నే పుకారంబున్ సంభవించె? నా యా సాథ న్ంబులగల వారి 
సంభవంబు లేలాట్విి వియతాబహాయభయంతరంబులం గలుగు బుహాుండపుమాణం 
బెంత? మహాతఠుల చరితుంబు లెట్ిువి వరాణ శ్మీ వినిశ్ుయంబులున్ు, 
న్న్ుగతంబులెై యాశ్ురాయవహంబు లగు హరయివతార చరితుంబులున్ు, 
యుగంబులున్ు, యుగ పుమాణంబులున్ు, యుగ ధరుంబులున్ుుఁ, 
బుతియుగంబున్ంద్ున్ు మన్ుష్ఠయల క యే ధరుంబు లాచరణయీంబు లట్ిు 



 

 

సాధారణధరుంబులున్ు, విశ్రష్ధరుంబులున్ు, జాతివిశ్రష్ధరుంబులున్ు 
రాజరిషధరుంబులున్ు, నాపతాకల జీవన్ సాధన్ భూతంబు లగు 
ధరుంబులున్ు, మహదాది తతత వంబుల సంఖ్యయున్ు, సంఖ్ాయలక్షణంబున్ు, 
నా తతత వంబులకు హత్ఠభూతలక్షణంబులున్ు, భగవతసమారాధన్ 
విధంబున్ు, అష్ాు ంగయోగ కీమంబున్ు, యోగీశ్ారుల యణిమాదెైయశ్ారయ 
పుకారంబున్ు, వారల యరిురాదిగతఠలున్ు, ల్లంగశ్రీరభంగంబులున్ు, 
ఋగయజుసాసమాథరా వదే్ంబులున్ు, న్ుపవేద్ంబులెైన్ 
యాయుర ా దాద్ులున్ు, ధరుశ్ాసత ంిబులున్ు, నితిహాస పురాణంబుల 
సంభవంబున్ు, సరా భూతంబుల యవాంతరపుళయంబున్ు, 
మహాపుళయంబున్ు, నిష్ాు పూరతంబులున్ు, యాగాది వ ైదిక కరు జాలంబున్ు, 
వాపీకూప తట్ాక దవేాలయాది నిరాుణంబులున్ు, న్న్నదాన్ం బారామ పుతిష్ు 
మొద్లగు సాురతకరుంబులున్ు, కామయంబులెైన్ యగిన హో తుంబుల 
యన్ుష్ాు న్ పుకారంబున్ు, జీవసృషిుయు, ధరాురథ కామంబు లనియెడు 
తిువర్ంబుల యాచరణ పుకారంబున్ు, మల్లనోపాధకి పాష్ండ సంభవంబున్ు, 
జీవాతు బంధమోక్ష పుకారంబున్ు, సారమపావసాథ న్ విధంబున్ు, 
సరాసాతంతఠు ండెైన్ యీశ్ారుం డాతుమాయం జ సి సరాకరుసాకి్ష యయుయ, 
న్మాుయ న డుఁ బాసి యుదాసనీ్గతిని విభుండెై కీీడించు తెఱంగున్ు, 
గీమంబున్ుఁ బుపన్ునండ న ైన్ నాకు న ఱ ంగింపుము; బుా హుణశ్ాపంబున్ం జ సి 
శ్లకవాయకుల చితఠత ండవ ై యన్శ్న్ వుతఠండవ ైన్ నీవు విన్ుట్ యటె్లని 
సందేహింప వలద్ు; తాదీయ ముఖ్ారవింద్ వినిసురతా నారాయణ కథామృత 
పాన్ కుతూహల్ల న ైన్ నాకు నిందిుయంబులు వశ్ంబులెై యుండు; న్దగిావున్ 
నే న్డిగిన్ పుశ్నంబులకు న్ుతతరంబులు సవిసతరంబులుగా నాన్తిచిు 
కృతారుథ నిం జ యుఁ బరమషేిుతఠలుయండవగు నీవ 



 

 

పూరాసంపుదాయాన్ురోధంబున్ న్రుో ండ వగుద్ు వని విష్ఠణ రాతఠండయన్ 
పరీకి్షన్నర ంద్ుు ండు బుహురాతఠండెైన్ శుకయోగి న్డిగిన్ న్తండు బుహునారద్ 
సంవాద్ంబున్ు నేక సంపుదాయాన్ుగతంబున్ు గతాన్ుగతిక పుకారంబున్ున ై 
తొల్లల సర ా శ్ారుండు బుహుకలపంబున్ బుహు కుపదేశించిన్ 
భాగవతపురాణంబు వదే్తఠలయంబు నీ కెఱ ంగింతఠ విన్ు"మని చెపెప” న్ని 
సూతఠండు శ్ౌన్కాది మహామున్ులకుం జపెిపన్ట్లల  శుకయోగీంద్ుు ండు 
పరీకి్షన్నర ంద్ుు న్ క్ట్లనియె. 

2-28-శ్రరహర ిపరధఘనకరు 

2-223-స.ీ 
"భూపాలకోతతమ భూతహితఠండు సు; 
జాఞ న్సారమపకుుఁ డెైన్యట్ిు  
పుా ణిక్ దహేసంబంధ మటె్ల గు న్న్న; 

మహి న పుప నీశ్ారమాయ లేక 

కలుగద్ు; నిద్ులోుఁ గలలోన్ుఁ దో ుఁచిన్; 

దేహబంధంబుల తెఱుఁగువలెన్ు 
హరయిోగ మాయా మహతతవంబున్ం బాంచ; 

భౌతిక దహేసంబంధుుఁ డగుచు 
2-223.1-తే. 
న్ట్ిు  మాయాగుణంబుల నాతు యోల్ల 

బాలయ కౌమార యౌవన్ భావములన్ు 
న్ర సుపరాాది మూరుత లుఁ బ రసి యేన్ు 
నాయదిది యన్ు సంసారమాయుఁ ద్గిల్ల. 



 

 

2-224-వ. 
వరితంచుచు నిట్లల న్న జీవునిక్ భగవద్భక్తయోగంబున్ ముక్త సంభవించుట్ 
యెట్లన్న న పుపడనేి జీవుండు పుకృతి పురుష్ాత్రతం బయన్ 
బుహుసారమపంబు న్ంద్ు మహితధాయన్ నిష్ఠు ండగు న్పుపడు 
విగతమోహుండెై యహంకార మమకారాతుకం బయన్ సంసరణంబు దొఱంగి 
ముకుత ండయ యుండు; మఱ యు జీవశే్ారులకు దేహ సంబంధంబులు 
గాన్ంబడుచుండు; న్ట్ిు  దేహధారి యెైన్ భగవంతఠ న్ంద్ల్ల భక్తం జ సి జీవున్కు 
ముక్త యెతెతఱంగున్ం గలుగు న్ని యడిగితివి; జీవుం డవిదాయ మహిమం జ సి 
కరాున్ుగతం బయన్ మ్మథాయరమపదహే సంబంధుండు; భగవంతఠండు నిజ 
యోగ మాయా మహమింబున్ంజ సి సేాచాాపరికల్లపత చిద్ఘన్ 
లీలావిగీహుండు; కావున్ భగవంతఠండెైన్ యీశ్ారుండు సాభజన్ంబు 
ముక్తసాధన్ జాఞ నారథంబు కల్లపతం"బని చతఠరుుఖ్ున్కు ద్దయీ నిష్కపట్ 
తపశ్ురాయది సేవితఠండయ నిజజాఞ నాన్ంద్ఘన్ం బయన్ సారమపంబు 
సూపుచు నాన్తిచెు; న్దిగావున్ జీవునిక్ భగవద్భక్త మోక్షపుదాయకంబగు; 
నింద్ులకు న కక యతిహాసంబు గల దెఱ ంగింతఠ నాకరిణంపుము; దాన్ 
భవదయీ సంశ్యనివృతిత  యయెయడు"న్ని శుకయోగీంద్ుు ండు రాజ ంద్ుు న్ 
క్ట్లనియె. 
2-225-స.ీ 
"హరిపాద్భక్త రహసో యపదేష్ుయు; 
న్ఖిల దేవతలకు న్ధవిిభుండు 
న నై్ విధాత గలాపదయింద్ున్ు నిజా; 
శ్యీ పద్ుమున్ కధిష్ాు న్ మరయ 

న్రిథంచి జలముల న్నేా ష్ణము సేసి; 



 

 

న్ల్లన్ంబు మొద్లు గాన్ంగలేక 

విసివి కీముఱన్ు ద్దిబసరుహాసనీ్ుుఁడెై; 
సృషిునిరాుణ చాుఁ జితతమంద్ుుఁ 
2-225.1-తే. 
జాల న్ూహించి తతపరిజాఞ న్మహిమ 

సరణి మన్మున్ుఁ దోపుఁక జడన్ుపడుచు 
లోకజాలంబుుఁ బుట్ిుంపలేక మోహ ి

తాతఠుుఁడెై చింత న ంద్ు న్యయవసరమున్. 
2-226-వ. 
జలమధయంబున్న్ుండి యక్షర సమామానయంబున్ సపరశంబు లంద్ు 
ష్ో డశ్ాక్షరంబున్ు మఱ యు నేకవింశ్ాక్షరంబున్ు న ైన్ యయయక్షర ద్ాయంబు 
వలన్ న్గుచు మహామునిజన్ధన్ం బయన్ "తప"యన్ు శ్బుం 
బిన్ుమాఱుచురింపంబడ ివిన్ంబడిన్ న్ట్ిు  శ్బుంబు వల్లక్న్ యపుపరుష్ఠని 
వ్రకి్షంప గోరి న్లుదికుకలకుం జని వ ద్క్ యెంద్ున్ుం గాన్క మరల్లవచిు 
నిజసాథ న్ంబెైన్ పద్ుంబున్ం దాసీన్ుండెై యక్కంత చింతించి; యట్ిు శ్బుంబు 
ద్న్ునుఁ ద్పంబు సయేుమని నియమ్మంచుట్గాుఁ ద్లంచి పుా ణాయామ 
పరాయణుండెై జాఞ నేందిుయ కర ుందిుయంబుల జయంచి యేకాగీచితఠత ండెై, 
సకలలోక సంతాపహత్ఠవగు తపంబు వయే దివయవతసరంబులు గావింప, 

నీశ్ారుండు పుసన్ునండెై పర డసూపిన్ న్కకమలసంభవుండు తత్క్క్షణంబ 
రాజసతామసమ్మశ్సీతత వ గుణాత్రతంబున్ు, శుద్ధ సతత వగుణావాసంబున్ు, 
న్కాలవికమీంబున్ు, సరాలోకోన్నతంబున్ు, సకల సురగణ సుత తయంబున్ు, 
లోభ మోహభయ విరహతింబున్ు, న్పున్రావృతిత  మార్ంబున్ు, న్న్ంత 
తేజయవిరాజితంబు న ైన్ వ కైుంఠపురంబుం బ డగని; యంద్ు. 



 

 

2-29-వ ైకుంఠపుర వరానంబు 

2-227-స.ీ 
సూరయచందుా న్లసుఫరణలుఁ జొరనీక; 

నిజదధీితిసూఫరిత నివాట్లిల  
దివయమణిపుభా దీపతి సౌధ వి; 

మాన్ గోపుర హరుా మండపములుుఁ 
బుసవ గుచాసాచాభరిత కామ్మత ఫల; 

సంతాన్ పాద్ప సముద్యములుుఁ 
గాంచన్ ద్ండ సంగత మారుతోద్ూధ త; 

తరళ విచితు క తన్చయములు 
2-227.1-తే. 
వికచకైెరవ ద్ళద్రవింద్ గత మ 

రంద్రసపాన్ మోదితేందంిదిరపు 
భూత మంజుల నిన్ద్పుబుద్ధ  రాజ 

హంసశ్లభిత వరకమలాకరములు. 
2-228-స.ీ 
వల న పపగా న్ దెవైం క శ్వాతపర; 

ముని పలుక రాజకీరావళియున్ు 
మహమి జగదిా ష్ఠణ మయ మఖిలముని; 

చదివ డు శ్ారికాసముద్యంబు 
నేపారుఁగా జితం తే పుండరీకాక్ష; 

యని లీలుఁబాడు పికావళియున్ు 
లల్లమీఱుఁగా మంగళం మధుసూద్న్; 



 

 

యన్ుచుుఁ బలెకడు మయూరావళియున్ుుఁ 
2-228.1-తే. 
ద్విల్ల శ్ౌీష్డాష్ట్సవధే తాయది శ్బు  
కల్లతముగ మొోయు మధుప నికాయములున్ుుఁ 
గల్లగి యఖిలెైక దవియ మంగళ విలాస 

మహమిుఁ జనె నంద్ు వ ైకుంఠమందిరంబు. 
2-229-వ. 
మఱ యుం బయోధరావళీ విభాసతిన్భంబున్ుం బో లె వ లుంగుచున్న య 
దిధవయధామంబు న్ంద్ు. 
2-230-స.ీ 
సలల్లతేందీవరశ్ాయమాయమానోజజవ; 
లాంగులు న్వయపతీాంబరులున్ు 
ధవళీరవింద్సుంద్రపతునేతఠు లు; 
సుకుమారతన్ులు భాసుర విన్ూతన 

రతన విభూష్ణ గెైువయే కంకణ; 

హార క యూర మంజీర ధరులు 
నితయయౌవన్ులు వినిరులచరితఠలు; 
రోచిష్ఠణ లున్ు హరరిమపధరులు 
2-230.1-తే. 
న్గు సున్ంద్ుండు న్ంద్ుండు న్రోణుండుుఁ 
బుబలుుఁడున్ు నాది యగు నిజపారశవచరులు 
మఱ యు వ ైడూరయ విద్ుు మామల మృణాళ 

తఠలయగాతఠు లు ద్న్ు భక్తతో భజింప. 



 

 

2-231-స.ీ 
క్షాళితాఖిలకలుష్వుజామరన్దీ; 
జన్క కోమల పదాబజముల వాని, 

న్ఖిల సంపతాకరణాపాంగ లకీ్షు వి; 

లాసిత వక్షుఃసథలంబువానిుఁ, 
బద్ుమ్మతుా మ్మతు భాసతి కరుణాత; 

రంగిత చారునతేుములవాని, 

భువన్నిరాుణ న పైుణ భవయ నిజ జన్ు; 
కారణ నాభిపంకజము వాని, 

2-231.1-తే. 
న్హి హితాహతి శ్యన్ వాహముల వాని, 

సేవి తామర తాపస శ్రణీవిాని, 

న్ఖిలలోకంబులకుుఁ గురుుఁడెనై్వాని 

గాంచె; బరమేషిు  గన్ునల కఱవు దీఱ. 
2-232-క. 
కమనీయ రమపర ఖ్ా 
రమణయీతుఁ జాల న పుప రమణీమణి య 

కకమలాలయ ద్న్ మృద్ు కర 

కమలంబుల విభుని పాద్కమలము లొతెతన్. 
2-233-వ. 
వ ండయిు. 
2-234-శ్ా. 
శ్రీకాంతాతిలకంబు రతనరుచిరాజిపేుంఖితసారణడో  



 

 

లాకేళిన్ విలసలి్లల తతకచభరాలంకార సుగ్ంధలో 
భాకీరణపుచరన్ుధువుత మనోజాఞ లోలనాద్ంబు ల 

సోత కాన్ుసార లీల న పపుఁగ నిజ శున్ వడేకతోుఁ బాడుఁగన్. 
2-235-వ. 
అట్ిు  నితయవిభూతి యంద్ు. 
2-236-మ. 
సతతజాఞ న్రమా యశ్ల బల మహ ైశ్ారాయది యుకుత న్ జగ 

తపత్త యజ ఞశు న్న్ంతఠ న్చుయతఠ ద్ళతపంక రుహాక్షున్ శియీుః 
పత్త నాద్యంతవికారద్ూరుుఁ గరుణాపాథోనిధని్ సాతాతాం 

పత్త వరిథష్ఠణ  సహషి్ఠణ  విష్ఠణ  గుణవిభుా జిష్ఠణ  రోచిష్ఠణ నిన్. 
2-237-మ. 
ద్రహాసామృత పూరితాసుయ నిజభకతతుా ణ పారాయణు 
న్నరుణాంభోరుహపతు లోచన్ునిుఁ బీతావాసుుఁ దెైలిోకయసుం 

ద్రు మంజీర క్రీట్ కుండల ముఖ్యద్యద్ూభష్ఠ యోగీశ్ార  
శ్ారు లకీ్షుయుతవక్షుుఁ జిన్ుయు ద్యాసాంద్ుు ం జతఠరాభహునిన్. 
2-238-వ. 
మఱ యు న్న్రఘ రతనమయ సింహాసనాసీన్ుండున్ు సున్ంద్ న్ంద్ 
కుముదాది సవేితఠండున్ు బుకృతి పురుష్ మహద్హంకారంబులన్ు 
చతఠశ్శకుత లున్ు గర ుందిుయ జాఞ నేందిుయ మనో మహాభూతంబులన్ు 
ష్ో డశ్శ్కుత లున్ు బంచతనాుతుంబులున్ుం బరవిషేిుంపుఁ గోట్యరక 
పుభావిభాసితఠండున్ు, సేా తరాలభయ సాాభావిక సమసెతత శ్ారాయతిశ్యుండున్ు న ై 
సాసారమపంబున్ం గీీడించు సర ా శ్ారుండెనై్ పరమపురుష్ఠం బురుషో్ తతముం 
బుండరీకాక్షు నారాయణుం జూచి సాందుా న్ంద్కంద్ళిత 



 

 

హృద్యారవింద్ుండున్ు, రోమాంచకంచుకత్ శ్రీరుండున్ు, 
ఆన్ంద్బాష్పధారాసికత కపో లుండున్ు న్గుచు. 
2-239-క. 
వర పరమహంస గమయ 
సుఫరణం ద్న్రారు పరమపురుష్ఠని పద్పం 

కరుహములకు న్జుుఁడు చతఠ 
శిశరములు సో ుఁకంగ న్తఠలు సేసని్ హరయిున్. 

2-30-బరహమకు పరస్నున డగుట 

2-240-చ. 
పిుయుిఁడగు బ డుడ ుఁద్మ్ము తొల్లబిడడ ుఁడు వేలుపుుఁబదె్ు  భూతసం 

చయములుఁజ యుకరత నిజశ్ాసన్పాతఠు ుఁడు ధాత మొొక్కన్న్ 

ద్య ద్ళళకొతత ుఁ బలెకుఁ బుమద్సుితచారుముఖ్ారవింద్ుుఁడె ై
న్యమున్ుఁ బాణిపంకజమున్న్ హరి యాతనిదహేమంట్లచున్. 
2-241-ఆ. 
"కపట్ మున్ులకెంత కాలమున్కు న ైన్ 

సంతసింప నేన్ు జలజగరభ! 
చిరతపససమాధిుఁ జెంది విసర ్చా 

మెలుఁగు నిన్ునుఁ బరణిమ్మంతఠుఁ గాని. 
2-242-త.ే 
భద్ుమగుుఁగాక! నీకు నో! పద్ుగరభ! 
వరము నిపు డతిఠత  న ఱ ుఁగింపు వాంఛితంబు; 
దేవదేవుుఁడ న్గు న్సుదయీ పాద్ 



 

 

ద్రశన్ం బవధి విపతితద్శ్ల కన్ఘ! 
2-243-చ. 
సరసిజగరభ! నీ యెడుఁ బుసన్నత న ంది మదయీలోక మే 
నిరవుగుఁ జూపుట్టలలన్ు న్హత్ఠక భూరి ద్యా కట్ాక్ష వి 

సుఫరణన్ కాని, నీ ద్గు తపో విభవంబున్ుఁ గాద్ు; నీ తప 

శ్ురణము నాద్ు వాకయముల సంగతిుఁ గాదె సరోజసంభవా! 
2-244-క. 
తప మన్ుఁగ మతసవరమపము 
తపమన్ు తరువున్కు ఫలవితాన్ము నే నా 
తపమున్నే జన్న్సిథ  
తఠయపసంహరణము లొన్రుుచుండుద్ుుఁ ద్న్యా! 
2-245-క. 
కావున్ మద్భక్తకు్ఁ ద్ప 

మేవిధమున్ మూలధన్ము నిది నీ మది రా 
జీవభవ! యెఱ ుఁగి తప మ్మట్ల 
గావించుట్ విగతమోహకరుుుఁడ వింకన్." 

2-246-క. 
అని యాన్తిచిు “కమలజ! 
యెనయుఁగ భవదయీమాన్సేపిసత మమేె ై
న్ను నితఠత ; వేుఁడు మనిన్న్ు 
వనరుహసంభవుుఁడు వికచవద్న్ుం డగుచున్. 
2-247-చ. 
హరవిచన్ంబు లాతుకుుఁ బిుయం బ న్రింపుఁ బయోజగరుభుఁ "డో ! 



 

 

పరమపదేశ్! యోగజిన్భావన్! యీ నిఖిలోరిా యంద్ు నీ 

యరయని యట్ిు  యరథ మొకుఁడెనై్న్ుుఁ గలు్ న ? యెైన్ నా మదని్ 

బెరసిన్ కోరిక దేవ! వినిపంితఠ ద్యామతిుఁ జితతగింపవే. 
2-248-వ. 
దేవా! సరాభూతాంతరాయమ్మవ ై భగవంతఠండవ ైన్ నీకు న్మసకరించి 
మదయీవాంఛితంబు విన్నవించెద్ న్వధరింపు; మవయకతరమపంబులెై వ లుంగు 
భవదయీ సూథ లసూక్షు రమపంబులున్ు నానా శ్కుత ాపబృంహతింబులెనై్ 
బుహాుది రమపంబులున్ు నీ యంత నీవే ధరించి జగద్ుతపతితసిథతిలయంబులం 
ద్ంతఠకీట్కంబున్ుం బో లెుఁ గావించుచు న్మోఘ సంకలుపండవ ై లీలావిభూతిం 
గీీడించు మహమింబు దలె్లయున్ట్ిు  పరిజాఞ న్ంబుుఁ గృప సేయుము; 
భవదయీశ్ాసన్ంబున్ జగనినరాుణంబు గావించు న్పుడు 
బుహాుభిమాన్ంబున్ం జ సి యవశ్యంబున్ు మహద్హంకారంబులు నామదిం 
బ డముం గావున్ుఁ ద్తపరిహారారథంబు వేడెద్; న్న్ునం గరుణారురద్ృషిు  విలోకం్చి 
ద్యసయేు;"మని విన్నవించిన్ నాల్లంచి పుండరకీాక్షుం డతని క్ట్లనియె. 
2-249-క. 
"వారిజభవ శ్ాసాత ర రథ వి 

చారజాఞ న్మున్ు భక్త సమధికసాక్షా 
తాకరములన్ు నీ మూుఁడు న్ు 
దారత నీ మన్మున్ంద్ు ధరియంపన్గున్. 
2-250-స.ీ 
పరిక్ంప మతసవరమపసాభావములున్ు; 
మహమిావతార కరుములుుఁ దలె్లయు 
తతతవవిజాఞ న్ంబు ద్లకొని మత ర్సా; 



 

 

ద్మున్ుఁ గలె్ డి నీకుుఁ గమలగరభ! 
సృషిుపూరామున్ుఁ జరిుంప నే న కరుండుఁ; 
గల్లగి యుండుద్ు వ్రతకరుి న్గుచు 
సమధిక సూథ ల సూక్షుసారమపములుుఁ ద్; 

తాకరణ పుకృతియుుఁ ద్గ మద్ంశ్ 

2-250.1-ఆ. 
మంద్ు లీన్మెైన్ న్దిా త్రయుండన  ై
యుండు నాకు న్న్య మొకట్ి లేద్ు 
సృషిుకాలమంద్ు సృజయమాన్ం బగు 
జగము మతసవరమప మగున్ు వతస! 
2-251-క. 
అరయుఁగుఁ గలపపుళయాం 

తరమున్ నాద్యంత విరహితక్యీతోడం 

బరిపూరణ నితయ మహిమం 

బరమాతఠుుఁడన ై సరోజభవ యే న్ుంద్ున్. 

2-31-మాయా పరకారంబు 

2-252-వ. 
అదయిున్ుంగాక నీవు న్న్నడిగిన్ యీజగనినరాుణ మాయా పుకారం 
బెఱ ంగింతఠ; లేని యరథంబు శుక్తరజతభుా ంతియుంబో లె నమే్మట్ి మహిమం 
దో ుఁచి కమీుఱుఁ దో ుఁపకమాన్ు న్దయిె మదయీ మాయావిశ్రష్ం బని 
యెఱుంగు; మదయిున్ుంగాక లేని యరథంబు ద్ృశ్యమాన్ం బగుట్కున్ు, గల 
యరథంబు ద్రశన్గోచరంబు గాకుండుట్కున్ు, దిా చందుా దికంబున్ు 



 

 

ద్ముఃపుభాసంబున్ు ద్ృష్ాు ంతంబులుగాుఁ దెల్లయు మే పుకారంబున్ 
మహాభూతంబులు భౌతికంబు లయన్ ఘట్పట్ాద్ులంద్ుుఁ బువశేించి యుండు 
నా పుకారంబున్ నేన్ు నీ భూతభౌతికంబులయన్ సరాకారయంబు లంద్ు 
సతాత వది రమపంబులం బువేశించి యుంద్ు; భౌతికంబులు భూతంబు లంద్ుం 
గారణావసథం బ ంద్ు చంద్ంబున్ భూత భౌతికంబులు గారణావసథం బ ంది నా 
యంద్ు న్భివయకతంబులెై యుండవు; సరాదేశ్ంబుల యంద్ున్ు, 
సరాకాలంబుల యంద్ున్ు నేది బో ధితంబెై యుండు న్ట్ిుదయి 
పరబుహుసారమపంబు; తతతవంబెఱుంగ నిచిాంచిన్ మ్మము బో ుఁట్ి వారలకు నీ 
చెపిపన్ మదయీతతాత వతుకంబెైన్ యరథంబ యరథం బని యెఱుంగుద్ురు; ఈ 
యరథం బుతకృష్ుం బయన్యది యేకాగీచితఠత ండవ ై, యాకరిణంచి 
భవదయీచితతంబున్ ధరయించిన్ నీకు సరా్ ది కరుంబు లంద్ు మోహంబు 
సెంద్కుండెడి;"న్ని భగవంతఠండయన్ పరమేశ్ారుండు చతఠరుుఖ్ున్ 
కాన్తిచిు నిజలోకంబుతో న్ంతరాథ న్ంబు న ందె;"న్ని చెపిప శుకుండు 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
2-253-స.ీ 
"అవనీశ్! బుహు యట్ల ంతరిోతఠండెైన్ుఁ; 
బుండరీకాక్షుని బుదిధనిల్లపి 
యాన్ంద్మున్ుఁ బ ంది యంజల్ల గావించి; 

తతపరిగీహమున్ుఁ ద్న్ద్ు బుదిధ ుఁ 
గెకైొని పూరాపుకారంబున్న్ు సమ; 

సతపుపంచంబున్ు ద్గ సృజించి 

మఱ యక నాుఁడు ధరుపువరతకుుఁ డౌచు; 
న్ఖిల పుజాపతియెైన్ కమల 



 

 

2-253.1-తే. 
గరుభుఁ డాతుహితారథమెై కాక సకల 

భువన్హతిబుదిధ  న్ున్నత సుఫరణ మెఱస ి

మానితంబెనై్ యమ నియమములు రెంట్ ి

నాచరించెన్ు సమోుదతిాతఠుుఁ డగుచు. 
2-254-వ. 
అయయవసరంబున్. 
2-255-క. 
ఆ నల్లనాసన్ న్ంద్న్ు 
లెైన సన్ందాది మున్ుల కగ ీసరుుఁడున్ 

మానుగుఁ బిుయతముుఁడున్ు న్గు 
నా నఘరద్ుుఁ డేగుదెంచె న్బజజు కడకున్. 
2-256-క. 
చనుదెంచి తండిుక్ం బిుయ 

మొనరుఁగ శుశీూష్ణంబు లొన్రిచి యతుఁడుం 

ద్న దెసుఁ బుసన్ునుఁ డగుట్యుుఁ 
గని భగవనాుయ దలె్లయుఁగా న్ుతఠసకుుఁడెై. 

2-32-భాగవత దశ్లక్షణంబులు 

2-257-స.ీ 
అవనీశ్! నీవు న్ న్నడిగని్ పగిది నా; 
తుఁడుుఁ ద్ండిు న్డుగుఁ బితామహుండు 
భగవంతఠుఁ డాశితీపారిజాతము హర;ి 



 

 

గృపతోడుఁ ద్న్ కెఱ ంగించి న్ట్ిు  
లోకమంగళ చతఠశ్లరోక రమపంబున్ు; 
ద్శ్లక్షణంబులుఁ ద్న్రు భాగ 

వతము నారద్ున్ కున్నతిుఁ జెపెప; నాతుఁడు; 
చారు సరసాత్ర త్రరమున్న్ు 
2-257.1-తే. 
హరిపద్ధాయన్ పారీణుుఁ డాతువదే ి

పుకట్తేజసిా యగు బాద్రాయణున్కుుఁ 
గోర ియెఱ ుఁగించె; న్ముహో దారుుఁ డెలమ్మ 

నాకు న ఱ ుఁగించె; న ఱ గింతఠ నీకు నేన్ు. 
2-258-వ. 
అదయిున్ుంగాక యపుడు విరాట్లపరుష్ఠనివలన్ నీ జగంబు లే వడువున్ుఁ 
బ డమె న్న్ున్వి మొద్లయన్ పుశ్నంబులు గొనిన న్న్నడిగితివి ఏన్ు 
న్నినట్ిక్ న్ుతతరం బగున్ట్లల గా నిముహాభాగవతం బుపన్యసించెద్ 
నాకరిణంపుము; అముహాపురాణంబు చతఠశ్లరోక రమపంబున్ు 
ద్శ్లక్షణంబున్ున ై సంకుచిత మార్ంబున్ న పుప; న్ంద్ు ద్శ్లక్షణంబు లెవిా 
యనిన్ "సర్ంబున్ు, విసర్ంబున్ు, సాథ న్ంబున్ుుఁ, బో ష్ణంబున్ు, 
న్ూతఠలున్ు, మన్ాంతరంబులున్ు, నీశ్ాన్ుచరతింబులున్ు, నిరోధంబున్ు, 
ముక్తయు, నాశ్యీంబున్ు, న్న్ం బది తెఱుంగు లయెయ; ద్శ్మాశ్యీ 
విశుద్ధారథంబు తక్కన్ తొమ్ముది లక్షణంబులుుఁ జపెపంబడె న్వి యెట్ిు  వనిన్. 
2-259-త.ే 
మహద్హంకార పంచ తనాుతు గగన్ 

పవన్ శిఖి తోయ భూ భూతపంచ క ందిు 



 

 

యపుపంచంబు భగవంతఠన్ంద్ు న్గుట్ 

సర్ మంద్ురు దనీిని జన్వర ణయ! 
2-260-క. 
సరసిజగరుభండు విరా 
ట్లపరుష్ఠనివలన్న్ జనించి, భూరితర చరా 
చర భూత సృషిు ుఁ జ యుట్ 

వరువడనిి విసర్ మండుు  భరతకులేశ్ా! 
2-261-క. 
లోకదోుహిన్ర ందుా  
నీకముుఁ బరిమారిు జగము న ఱ  నిల్లపన్ యా 
వ కైుంఠనాథు విజయం 

బాకలపసాథ న్ మయెయ న్వనీనాథా! 
2-262-క. 
హరి సర ాశుుఁ డన్ంతఠుఁడు 
నిరుపమ శుభమూరిత సయేు నిజభకత జనో 
ద్ధరణము పో ష్ణ మవనీ 

వర!యూతఠ లన్ంగుఁ గరువాసన్ లరయన్. 
2-263-త.ే 
జలజనాభ ద్యాకట్ాక్షపుసాద్ 

లబిధ  న్ఖిలెైక లోకపాలక విభూతి 

మహమిుఁ బ ందని్ వారి ధరుములు విసత  
రమున్ుఁ బలుకుట్ మన్ాంతరములు భూప! 
2-264-క. 



 

 

వనజయద్రున్వతార క 

థనముుఁ ద్దయీాన్ువరితతతి చారితుం 

బును విసతరించి పలుకం 

జను న్వి యీశ్ాన్ుకథలు సౌజన్యనిధీ! 
2-265-స.ీ 
వసుమత్రనాథ! సరాసాామ్మ యెనై్ గో; 
వింద్ుండు చిద్చిదాన్ంద్మూరిత 
సలల్లత సో ాపాధి శ్క్తసమతేఠుఁడెై; 
తన్రారు నాత్రుయ ధామమంద్ు 
ఫణిరాజ మృద్ుల తలపంబుపెై సుఖ్లీల; 

యోగనిదుా రతి న్ున్నవేళ 

న్ఖిల జీవులు నిజవాయపారశూన్ుయలెై; 
యున్నత తజేంబు లురలుకొన్ుఁగ 

2-265.1-తే. 
జరుగు న్యయవసాథ విశ్రష్ంబు లెలల  
విదతిమగున్ట్లల  వలుకుట్ యది నిరోధ 

మన్ నిది యవాంతరపుళయం బన్ంగుఁ 
బరుఁగు నిుఁక ముక్త గతి విన్ు పారిథవేంద్ు! 
2-266-స.ీ 
జీవుండు భగవతకృపావశ్ంబున్ుఁ జ సి; 
దేహధరుంబులెై ధృతి న్నేక 

జనాున్ుచరతిద్ృశ్యము లెైన్ యజజరా; 
మరణంబు లాతుధరుంబు లయన్ 



 

 

ఘన్ పుణయ పాప నికాయ నిరోుచన్ ; 
సిథతి న పిప పూరాసంచితము లెైన్ 

యపహత పాపువతాత వద్యష్ు తద్ు్ ణ; 

వంతఠుఁడెై తగ భగవచారీర 

2-266.1-తే. 
భూతఠుఁడెై పారతంతుా ాతు బుదిధ  న పిప 
దివయ మాలాయన్ులేపన్ భవయ గంధ 

కల్లత మంగళ దివయ విగీహ విశిష్ఠు ుఁ 
డగుచు హరిరమప మొంద్ుట్ే యన్ఘ! ముక్త 

2-33-నఘరాయణుని వ ైభవం 

2-267-వ. 
మఱ యు న్ుతపతితసిథతిలయంబు లెం ద్గుచుుఁ బుకాశింపుఁబడు న్ది 
"యాశ్యీం"బన్ంబడు; న్దయి పరమాతు; బుహుశ్బువాచయంబు న్దయి; 

పుతయక్షాన్ుభవంబున్ విదతింబుసయేుకొఱకు నాతు యాధాయతిుకాది 
విభాగంబు సెపపంబడయి;ె న్ది యెట్లనిన్ నాతు యాధాయతిు, కాధిదెైవి, 

కాధిభౌతికంబులం దిువిధం బయెయ; న్ంద్ు నాధాయతిుకంబు చక్షురాది 
గోళకాంతరారితయెై యెఱుంగంబడుుఁ; జక్షురాది కరణాభిమానియెై ద్ుష్ుయెైన్ 
జీవుండె యాధదిెైవకుం డన్ంద్గుుఁ; జక్షురాద్యధషి్ాు నాభిమాన్ దవేతయెై 
సూరాయది తేజయ విగీహుండు న్గుచు న వాని యంద్ు నీ యుభయ 
విభాగంబున్ుం గలుగు న్తండె యాధిభౌతికుండున్ు, విరాడిా గీహుండున్ు 
న్గుం; గావున్ ద్ుష్ుయు ద్ృకుకన్ు ద్ృశ్యంబు న్న్ంద్గు నీ మూట్ి యంద్ు 
న కట్ి లేకున్న న కట్ి గాన్రా దీ తిుతయంబు న వాండెఱుంగు న్తండు 



 

 

సరాలోకాశ్యీుండెై యుండు; న్తండె పరమాతుయున్ు; అముహాతఠుండు 
లీలారథంబెైన్ జగతసరజన్ంబు సయేు తలంపున్ బుహాుండంబు నిర భదించి తన్కు 
సుఖ్సాథ న్ంబు న్పే కి్షంచి మొద్ల శుద్ధంబులగు జలంబుల సృజియంచె; 
సాతుః పరశిుద్ుధ ండు గావున్ సాసృష్ుంబెై యేకారణవాకారంబెైన్ జలరాశియంద్ు 
శ్యన్ంబు సయేుట్ం జ సి "శ్లల  
ఆపో నారా ఇతిపోు కాత , ఆపో వ ై న్రసూన్వుః, తా యద్సాయయన్ం పూరాం, తేన్ 
నారాయణుః సుృతుః;"అన్ు పుమాణము చొపుపన్ నారాయణశ్బువాచుయండు 
గావున్ న్తని పుభావంబు వరిణంప ద్ురలభం; బుపాదాన్భూతం బయన్ 
ద్ువయంబున్ుుఁ దిువిధంబయన్ కరుంబున్ు గళీకాష్ాు ద్ుయపాధభిిన్నం బయన్ 
కాలంబున్ు, జాఞ నాదికంబగు జీవసాభావంబున్ు భోకత యగు జీవుండున్ు 
న వాని యన్ుగీహంబున్ం జ సి వరితంచుచుండు, న వాని యుపేక్షంజ సి 
వరితంపకుండు, న్ట్ిు  పుభావంబుగల సర ాశ్ారుండు దా నేకమయుయ న్నేకంబు 
గాుఁద్లంచి యోగ తలపంబున్ం బుబుద్ుధ ండెై యుండు; అట్మీుఁద్ 
సాసంకలపంబున్ం జ సి హిరణుయంబెైన్ తన్ విగీహంబు న్ధిదెవైతంబున్ు 
న్ధాయతిుకంబున్ు న్ధభిూతంబున్ు న్న్ు సంజాఞ యుతంబెై తిువిధంబుగా 
సృజియంచె. 

2-34-శ్రరహర ినితయవిభూత్త 

2-268-స.ీ 
అట్ిు  విరాడిా గీహాంత రాకాశ్ంబు; 
వలన్ నోజససహో బలము లయెయుఁ 
బుా ణంబు సూక్షురమపక్యీాశ్క్తచే; 
జనియంచి ముఖ్ాయసు వన్ుఁగుఁ బరుఁగ ె



 

 

వ లువడి చన్ు జీవి వ న్ుకొని పుా ణముల్; 

సన్ుచుండు నిజనాథు న్న్ుసరించు 
భట్లల చంద్ంబున్ుఁ బాట్లిుల  క్షుతఠత న్ు; 
భూరి తృష్ణయు మఱ  ముఖ్మువలన్ుఁ 
2-268.1-తే. 
దాలు జిహాాదికంబు లుద్భవము న ంద ె

న్ంద్ు న్ుద్యంచె నానావిధెకై రసము 
లెన్య న్వి యెలల  జిహాచే న ఱుుఁగుఁబడున్ు 
మొన్సి పలుక న్పేకి్షంచు ముఖ్మువలన్. 
2-269-వ. 
మఱ యు వాగిందిుయంబు వుట్టు ; దానిక్ దేవత యగిన, యారెంట్ి వలన్ 
భాష్ణంబు వొడమె; నా యగినక్ మహాజల వాయపతం బగు జగంబున్ 
నిరోధంబుగలుగట్ం జ సి యా జలంబె పుతిబంధకం బయెయ; 
దోద్ూయమాన్ంబెైన్ మహావాయువువలన్ ఘాొణంబు పుట్టుం; గావున్ 
వాయుదవేతాకంబెనై్ ఘాొణ ందిుయంబు గంధగీహణ సమరథం బయెయ; నిరాలోకం 
బగు నాతు నాతుయంద్ుుఁ జూడం గోరి తేజంబువలన్ నాదతియదేవతాకంబెై 
రమపగాీ హకంబెైన్ యకి్షయుగళంబు వుట్టు; ఋషగిణంబులచేత బో ధితఠం 
డగుచు భగవంతఠండు దగి ువతాకంబున్ు శ్బుగాీ హకంబున్ు న ైన్ 
శ్లీతేుందిుయంబు వుట్ిుంచె; సరజన్ంబు సయేు పురుష్ఠనివలన్ మృద్ుతా 
కాఠిన్యంబులున్ు లఘుతా గురుతాంబులున్ు న్ుష్ణతా శ్రతలతాంబులున్ుం 
జ సెడు తాగిందిుయాధిష్ాు న్ం బగు చరుంబు వుట్టు ; దానివలన్ రోమంబు 
లుద్యంచె వానిక్ మహరీుహంబు లధిదవేత లయెయ; న్ంద్ు న్ధిగత 
సపరశగుణుండున్ు న్ంతరభహిుః పుదేశ్ంబుల నావృతఠండున్ు న్గు 



 

 

వాయువువలన్ బలవంతంబులున్ు, నింద్ుదవేతాకంబులున్ు, నాదాన్ 
సమరథంబులున్ు, నానా కరుకరణద్క్షంబులున్ు న్గు హసతంబు లుద్యంచె; 
సేాచాావిష్యగతి సమరుథ ండగు నీశ్ారుని వలన్ విష్ఠణ దవేతాకంబు లగు 
పాద్ంబు లుద్యంచుెఁ; బుజాన్ందామృతారిథ యగు భగవంతఠనివలన్ 
పుజాపతిదేవతాకంబెై, సీత  ిసంభోగాది కామయసుఖ్ంబులు గారయంబులుగాుఁ గల 
శిశ్లనపసథంబు లుద్యంచె మ్మతఠు ం డధదిెైవతంబుగాుఁ గల్లగి 
భుకాత నానద్యసారాంశ్ తాయగోపయోగం బగు పాయు వన డి గుద్ం బుద్భవించె; 
దాని కృతయం బుభయ మలమోచన్ంబు; దేహంబున్న్ుండి దహేాంతరంబుుఁ 
జ రంగోరి పూరాకాయంబు విడుచుట్కు సాధన్ంబగు నాభిదాారంబు 
సంభవించ;ె న్ట్ిు  నాభియ ేపుా ణాపాన్ బంధసాథ న్ం బన్ంబడుుఁ; ద్ద్బంధ 
విశ్రలష్ంబె మృతఠయ వగు; న్దయి యూరాథ వధోదహేభేద్కం బనియున్ుం 
జెపపంబడు; న్న్నపానాది ధారణారథంబుగ నాంతుకుకి్ష నాడీ నిచయంబులు 
గల్లపంపంబడయిె; వానిక్ న్ద్ులున్ు సముద్ుంబులున్ు న్ధిదేవత లయెయ; 
వానివలన్ుఁ ద్ుషిుపుష్ఠు లున్ు న్ుద్ర భరణరస పరణిామంబులు 
గల్లగయిుండు; నాత్రుయ మాయా చింతన్ంబ న్రుు న్పుడు కామసంకలాపది 
సాథ న్ం బగు హృద్యంబు; గల్లగె దాని వలన్ మన్ంబున్ు జంద్ుు ండున్ుుఁ 
గాముండున్ు సంకలపంబున్ు న్ుద్యంచె; న్ంతమీుఁద్ జగతసరజన్ంబు సయేు 
విరాడిాగీహంబున్ సపతధాతఠవులున్ుుఁ, బృథవియపేతజయమయంబు లయన్ 
సపతపుా ణంబులున్ు, వోయమాంబువాయువులచే న్ుతపన్నంబులెై గుణాతుకంబు 
లెైన్ యందిుయంబులున్ు, న్హంకార పుభవంబు లెైన్ గుణంబులున్ు, 
సరావికారసారమపం బగు మన్సుసన్ు, విజాఞ న్రమపిణి యగు బుదిధయున్ు 
బుట్లు ; వివిధంబగు నిదయింతయు సర ా శ్ారుని సూథ లవిగీహంబు; 
మఱ యున్ు. 



 

 

2-270-క. 
వరుసుఁ బృథవిాయద్యష్ాు  
వరణావృతమైె సమగీ వ భైవములుఁ బం 

కరుహభవాండాత్రత 

సుఫరణం జలెువొంద్ు న్తివిభూతి ద్ల్లరపన్. 
2-271-క. 
పర లుపగు సకల విలక్షణ 

ములు గల యాద్యంత శూన్యమున్ు నితయమున  ై
లలి సూక్షుమెై మనో వా 
కుకలకుం ద్లపో యుఁగా న్గోచర మగుచున్. 
2-272-స.ీ 
అలఘు తేజయమయంబెనై్ రమపం బిద;ి 

కి్షతినాథ! నాచతేుఁ జపెపుఁబడయిె; 
మానిత సూథ ల సూక్షుసారమపంబుల; 

వలన్ న పెపడు భగవతసవరమప 

మముహాతుకుని మాయాబలంబున్ుఁ జ సి; 
దివయమునీంద్ుు లుుఁ దెల్లయలేరు; 
వసుధేశ్! వాచయమెై వాచకంబెై నామ ; 
రమపముల్ క్యీలున్ు రమఢిుఁ దాల్లు 

2-272.1-ఆ. 
యుండు న్ట్ిు  యీశ్ారుండు నారాయణుం 

డఖిలధృత జగనినయంతయెనై్ 

చిన్ుయాతుకుండు సృజియంచు నీ పుజా 



 

 

పతఠల ఋష్ఠలుఁ బితృ వితతఠల న లమ్మ. 
2-273-వ. 
మఱ యున్ు. 
2-274-స.ీ 
సుర సిద్ు  సాధయ కన్్నర వర చారణ; 

గరుడ గంధరా రాక్షస పశి్ాచ 

భూత వేతాళ క్ంపురుష్ కూశ్ాుండ గు; 
హయక డాకన్ీ యక్ష యాతఠధాన్ 

విదాయధ రాపసరో విష్ధర గీహ మాతృ; 
గణ వృక హరి ఘృషిు  ఖ్గ మృగాళి 

భలూల క రోహతి పశు వృక్ష యోన్ుల; 

వివిధ కరుంబులు వ లయుఁ బుట్ిు 
2-274.1-తే. 
జల న్భో భూ తలంబుల సంచరించు 
జంతఠ చయముల సతత వరజసతమో గు 
ణములుఁ దిరయకుసరాసుర న్ర ధరాద ి

భావముల భిన్ున లగుద్ురు పౌరవేంద్ు! 
2-275-మ. 
ఇరవొంద్న్ ద్ుు హణిాతుకుండయ రమాధీశుండు విశ్ాంబుసు 
సిథరతం జ సి, హరిసారమపుుఁడయ రకి్షంచున్ సమసత  పుజయ 
తకర సంహారము సయేు న్పుపడు హరాంతరాయమ్మయెై యంతయున్ 

హరయించుం బవన్ుండు మేఘముల మాయం జ యు చంద్ంబున్న్. 
2-276-క. 



 

 

ఈ పగిదిని విశ్ాము సం 

సాథ ప్టంచున్ు మన్ుచు న్డుఁచు ధరాుతుకుుఁడె ై
దీప్టత తిరయఙనర సుర 

రమపంబులు దాన్ తాల్లు రమఢి ద్ల్లరపన్. 
2-277-స.ీ 
హరి యంద్ు నాకాశ్; మాకాశ్మున్ వాయు; 
వనిలంబువలన్ హుతాశ్న్ుండు; 
హవయవాహన్ు న్ంద్ు న్ంబువు; లుద్కంబు; 
వలన్ వసుంధర గల్లగె; ధాతిు 
వలన్ బహుపుజావళి యుద్భవం బయెయ; 
నింతకు మూలమె ైయసెుఁగున్ట్ిు 
నారాయణుుఁడు చిదాన్ంద్ సారమపకుం, ; 

డవయయుం, డజుుఁడు, న్న్ంతఠుఁ, డాఢుయుఁ, 
2-277.1-తే. 
డాదిమధాయంతశూన్ుయం, డనాదనిిధన్ుుఁ, 
డతని వలన్న్ు సంభూత మెనై్ యట్ిు 
సృషిు  హ్తఠ పుకార మీకి్షంచి తెల్లయుఁ 
జాల రెంతట్ి మున్ులెైన్ జన్వర ణయ! 
2-278-వ. 
అదయిున్ుంగాక. 
2-279-మ. 
ధరణీశ్లతతమ! భూత సృషిు  నిట్ల సంసాథ పించి రకి్షంచు నా 
హరి కరతృతాము న లల  కాతుగత మాయారోపితం జ సి తా 



 

 

నిరవద్ుయండు నిరంజన్ుండుుఁ బరుుఁడున్ నిషికంచన్ుం డాఢుయుఁడున్ 

నిరపకే్షుండున్ు నిష్కళంకుుఁ డగుచున్ నితయతాముం బ ందెడిన్. 
2-280-వ. 
బుహుసంబంధి యగు నీ కలపపుకారం బవాంతరకలపంబుతోడ సంకుచిత 
పుకారంబున్ న ఱ ంగిచింతి; నిట్ిు  బుహుకలపంబున్ న పుప పుా కృత వ ైకృత 
కలపపుకారంబులున్ుుఁ, ద్తపరిమాణంబులున్ు, కాలకలపలక్షణంబులున్ు, 
న్వాంతరకలప మన్ాంతరాది భేద్విభాగ సారమపంబున్ు న్తి విసాత రంబుగ 
న ఱ గింతఠ విన్ు; మదయిున్ుం బద్ుకలపం బన్ంద్గు"న్ని భగవంతఠండెైన్ 
శుకుండు బరీకి్షతఠత న్కు జెపెప"న్ని సూతఠండు మహరుష లకు న ఱ ంగచిిన్. 

2-35-శ్ౌనకుడు స్ూతత నడుగుట 

2-281-క. 
విని శ్ౌన్కుండు సూతఠం 

గనుిఁగొని యట్లనియె "సూత !కరుణోపేతా! 
జనన్ుత గుణసంఘాతా! 
ఘనపుణయసమేత! విగతకలుష్వుా తా! 
2-282-వ. 
పరమభాగవతోతతముండెనై్ విద్ురుండు బంధుమ్మతుజాతంబుల విడచిి సకల 
భువన్పావన్ంబులున్ుుఁ, గీరతనీయంబులున్ు న ైన్ త్రరథంబులన్ు, 
న్గణయంబులెైన్ పుణయక్ష తుంబులన్ు ద్రిశంచి, కమీుఱవచిు, కౌష్ారవి యగు 
మెైతేుయుం గని యతనివలన్ న్ధాయతుబో ధంబు వడసె న్ని విన్ంబడు; న్ద ి
యంతయు న ఱ ంగింపు"మనిన్ న్తండు యట్లనియె. 
2-283-క. 



 

 

"వినుిఁ డపిుడు మీరు న్న్నడి 
గిన తెఱుఁగున్ శుకమునీంద్ుగ యుుఁ బరీకి్ష 

జజనపతి యడిగిన్ న్తుఁడా 
తని కెఱ ుఁగించిన్ విధంబుుఁ ద్గ న ఱ ుఁగింతఠన్. 
2-284-వ. 
సావధాన్ులరెై విన్ుం"డని. 

2-36-పూరిా 

2-285-ఉ. 
రామ! గుణాభిరామ! దిన్రాజకులాంబుధసిో మ! తోయద్ 

శ్ాయమ! ద్శ్ాన్న్పుబలసెనై్యవిరామ! సురారిగోతుసు 
తుామ! సుబాహుబాహుబలద్రప తముఃపట్లత్రవుధామ! ని 

ష్ాకమ! కుభృలలలామ! కఱకంఠసత్రన్ుతనామ! రాఘవా! 
2-286-క. 
అమర ంద్ుసుతవిదారణ! 
కమలాపతతన్ూజరాజయకారణ! భవసం 

తమసదినేశ్ార! రాజయ 
తతమ! దెైవతసారాభౌమ! ద్శ్రథరామా! 
2-287-మాల్ల. 
నిరుపమగుణజాలా! నిరులాన్ంద్లోలా! 
ద్ురితఘన్సమీరా! ద్ుష్ుదెైతయపుహారా! 
శ్రధిమద్విశ్లష్ా! చారుసద్భకతపో ష్ా! 
సరసిజద్ళనేతుా ! సజజన్సోత తుపాతుా ! 



 

 

2-288-గ. 
ఇది శ్రీపరమేశ్ారకరుణాకల్లత కవితావిచితు క సన్మంతిుపుతు సహజపాండతియ 
పో తనామాతయ పుణతీం బెనై్ శ్రీమహాభాగవత పురాణంబు న్ంద్ు పరీకి్షతఠత తోడ 
శుకయోగి భాషించుట్యు, భాగవతపురాణ వ భైవంబున్ు, ఖ్ట్ాాంగు 
మోక్షపుకారంబున్ు, ధారుఁణాయోగ విష్యం బయన్ మహావిష్ఠణ ని 
శ్రీపాదాద్యవయవంబుల సరాలోకంబులు న్ున్న తెఱంగున్ు, సతఠపరుష్ 
వృతితయు, మోక్షవయతిరికత సరాకామయఫలపుద్దేవత భజన్ పుకారంబున్ు, 
మోక్షపుద్ుండు శ్రహీరి యన్ుట్యు, హరభిజన్విరహతిఠలెైన్ జన్ులకు 
హయ్తాపాద్న్ంబున్ు, రాజపుశ్నంబున్ు, శుకయోగి శ్రహీరి సోత తుంబు 
సేయుట్యు, వాసుదేవ పుసాద్ంబున్ం జతఠరుుఖ్ుండు బుహాుధిపతయంబు 
వడయుట్యు, శ్రీహరి వలన్ బుహురుదుా దిలోక పుపంచంబు వుట్లు ట్యు, 
శ్రీమనానరాయణ దివయలీలావతార పరంపరా వ ైభవ వృతాత ంతసూచన్ంబున్ు, 
భాగవత వ భైవంబున్ుుఁ, బరీకి్షతఠత  శుకయోగి న్డగిిన్ పుపంచాది 
పుశ్నంబులున్ు, న్ంద్ు శ్రహీరి పుధాన్కరతయని తద్ాృతాత ంతంబు సెపుప ట్యు, 
భగవద్భక్త వ భైవంబున్ు, బుహు తపశ్ురణంబున్కుం బుసన్ునండెై హరి 
వ ైకుంఠన్గరంబుతోడుఁ బుసన్ునండయన్ సోత తుంబు సేసి తత ర్సాద్ంబున్ం 
ద్న్ుహిమంబు విన్ుట్యు, వాసుదేవుం డాన్తిచిున్ పుకారంబున్ బుహు 
నారద్ునిక్ భాగవతపురాణ పుధాన్ ద్శ్లక్షణంబు లుపన్యసించుట్యు, 
నారాయణ వ ైభవంబున్ు, జీవాది తతత వసృషిుయు, శ్రహీరి నితయవిభూతాయది 
వరణన్ంబున్ుుఁ, గలపపుకారాది సూచన్ంబున్ు, శ్ౌన్కుండు విద్ుర మెైతేుయ 
సంవాద్ంబు సెపుప మని సూతఠ న్డుగుట్యు, న్న్ు కథలు గల 
దిాత్రయసకంధము సంపూరణము. 

 


