
 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

చతుర్థ స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

4-1-ఉపో ద్ఘా తము 

4-1-క. 
శ్రీ విలసితధరణీతన్ 

యావదన్ సరోజ వాసరాధిప! సిత రా 
జీవదళన్యన్! నిఖిల ధ 

రావర న్ుత సుగుణధామ! రాఘవరామా! 
4-2-వ. 
మహనీయగుణగరిష్ఠు లగు న్ముునిశ్రషీ్ఠు లకు నిఖిల పురాణవాయఖ్ాయన్వ ఖై్ర ీ
సమేతఠండెనై్ సూతఠం డటి్లనియె; “అట్లల  ప్ాాయోపవిష్ఠట ండెైన్ 
పరీకి్షన్నర ందుాన్కు శుకయోగీందుాం డటి్లనియ.ె 

4-2-స్వాయంభువు వంశ విస్వా ర్ము 

4-3-సీ. 
"జన్నాథ! విన్ు విదురున్కున్ు మ ైతరయా; 

మునినాథచందుాుఁ డిట్లనియె "మరల 

సాాయంభువున్ కరిి శతరూపవలన్న్ు; 
గ ుఁతఠలు మువుా రాకూతి దరవ 

హూతి పాసూతఠలు నొన్రుఁ బా్రయవాతో; 



 

 

తాా న్ప్ాదులు న్న్ు తన్యయుగము 
జనియంప న్ం దగీసంభవ యెనై్ యా; 
కూతిని సుమహిత భాాతృమతినిుఁ 
4-3.1-తర. 
దన్కు సంతాన్ విసారారింబు గాుఁగుఁ 
బుతిాకాధరు మంది యా పువుాుఁబ ుఁడిుఁ 
బాకట్మ రిా రుచిపాజాపతికి నిచ్ెె 

మన్ువు ముదమంది శతరూప యన్ుమతింప. 
4-4-వ. 
అట్లల  వివాహంబ నై్ రుచిపాజాపతి బహాువరెసిా యుుఁ బరిపూరణగుణుండున్ు 
గావున్ుఁ జితెతా కాగీతంజ సి యాకూతియందు శ్రీవిష్ఠణ ండు యజఞరూపధరుం డగు 
పురుష్ఠండుగన్ు జగదీశారి యగు నాదిలకి్షు యముహాతఠున్కు 
నితాయన్ప్ాయని గావున్ుఁ దదంశంబున్ దకి్షణ యన్ు కన్యకారతనంబుగన్ు 
మిథున్ంబు సంభవించ్ె; న్ందు సాాయంభువుండు సంతఠషాట ంతరంగుం 
డగుచుుఁ బుతిాకాపుతఠాండున్ు, వితతతరజోధన్ుండున్ు, శ్రవీిష్ఠణ మ రాి 
రూపుండున్ు న్గు యజ్ఞఞ నిుఁ దన్ గృహంబున్కుుఁ దెచిె యునిచ్ె; రుచియుుఁ 
గామగమన్ యెైన్ దకి్షణ యన్ు కన్యకాలలామంబున్ు దన్ యొదదన్ నిలిపె; 
అంత సకలమంతాాధదిరవత యగు శ్రయీజ్ఞఞ ండు దన్ుుఁ బతిుఁగంగోరెడు దకి్షణ 
యన్ు కన్యకం బరిణయం బయెయ; వార లాదిమిథున్ంబు గావున్ న్ది 
నిషిదధంబు గాకుండ"ెన్ని చ్ెపిి మ ైతరయాుండు వ ండియు నిట్లనియె. 
4-5-క. 
"ధీమహతి! యంత వారల 

యామాఖ్యలు గలుగు దరవతావళి గడుఁకన్ 



 

 

వేమఱు న్భిన్ందించుచు 
నా మిథున్మువలన్ుఁ బుట్టట  న్తి బలయుతమ .ై 
4-6-వ. 
వారు తోష్ఠండున్ు బాతోష్ఠండున్ు సంతోష్ఠండున్ు భదుాండున్ు శ్ాంతియు 
నిడసితియు నిధుుండున్ు గవియు విభుండున్ు వహినయు సుదరవుండున్ు 
రోచన్ుండున్ు న్న్ం బనినదదఱు సంభవించిరి; వారలు 
సాాయంభువాంతరంబున్ం దుషితఠ లన్ు దరవగణంబుల ై వ లసిరి; మఱియు 
మరీచి పమాుఖ్ుల ైన్ మునీశారులున్ు యజ్ఞఞ ండున్ు దరవేందుాండున్ు 
మహాతరజససంపన్ున లయన్ పియావాతోతాా న్ ప్ాదులున్ుం గలిగి పుతపా్ౌతా 
న్పాృవంశంబులచ్ర వాయపాంబయ యా మన్ాంతరంబు ప్ాలితంబగుచు వరిాల ల ; 
మన్ువు దిా తీయపుతిా యెైన్ దరవహూతిం గరదమున్ కిచిె తదాంశ విసాా రంబు 
గావించ్ె న్ని మున్న యఱిెంగించితి; వ ండయిు న్మున్ువు మ ుఁడవచూల ైన్ 
పాసూతి యన్ు కన్యకన్ు బాహుపుతఠాం డగు దక్షపాజాపతికి నిచ్ెె; ఆ 
దక్షున్కుుఁ బసాూతివలన్ న్ుదయంచిన్ పాజాపరంపరల చ్రత ములలల కంబులు 
విసాృతంబు లయెయ; మఱియుుఁ గరదమపుతిాకా సముదయంబు బహాురిిభారయ 
లగుట్ం జ సి వారివలన్ం గలిగిన్ సంతాన్ పరంపరల వివరించ్ెద. 

4-3-కర్దమప్రజాప్తి వంశవభివృద్ధి  

4-7-సీ. 
ఘన్ుుఁడౌ మరీచికిుఁ గరదమాతుజ యగు; 
కళ యన్ు న్ంగన్వలన్ుఁ గశయ 
పుం డన్ు కొడుకున్ు బ రిణమ యన్ు నాుఁడు; 
బ్రడడయుుఁ బుట్టటరి పేరిె వారి 



 

 

వలన్ుఁ బుట్టటన్ పాజావళి పరంపరలచ్ర; 
భువన్ంబు ల లల  నాపూరణ మగుచు 
జరగెన్ు; బ రిణమ జనాుంతరంబున్; 

హరిపదపాక్షాళితాంబువు లన్ు 
4-7.1-తర. 
గంగ యన్ు పేరుఁ బుట్టట  యకకన్య దరవ 

కులయ యన్ు దాని నొకకతె గ ుఁతఠ న్ఖిల 

విష్టపవాయపకుం డగు విరజ్ఞుఁ డన డ ి

తన్యు నొకకనిుఁ గాంచ్ె మోదంబుతోడ. 
4-8-క. 
అనఘుం డతిమాహాముని 

యనసూయాదరవివలన్ న్జ హరి పురసూ 

దనుల కళ ంశంబుల న్ం 

దనులన్ు మువుారన్ు గాంచ్ెుఁ దదదయుుఁ బా్రతిన్." 

4-9-క. 
అనవుడు విదురుుఁడు మ తైరా 
యునిఁ గన్ుుఁగొని పలికె "మునిజనోతామ! జగతిన్ 

జనన్సిితిలయకారణు 
లన వ లసని్ పదుగరభ హరి హరు ల లమిన్. 
4-10-క. 
ఏమి నిమితాం బతిా మ 

హాముని మందిరమున్ందు న్న్సూయకు న్ు 
దాద మగుణు లుదయమ ై"రన్ 



 

 

నా మ తైరయాుండు పలికె న్విాదురునితోన్. 
4-11-సీ. 
"సుచరితా! విన్ు విధిచ్ోదతిఠండెై యతిా; 
దప మాచరింపుఁ గాంతా సమేతఠుఁ 
డయ ఋక్షనామ కులాదిా తట్ంబున్; 

ఘుమఘుమారావ సంకుల విలలల 

కలలల ల జాల సంకలిత నిరిా ంధాయ న్; 

దీజల పరిపుష్ట  రాజితప ా

సూన్ గుచఛసాచఛ మానితాశ్ోక ప; 

లాశ కాంతారసిలమున్ కలెమి 

4-11.1-తర. 
న్రిగి యచెట్ నిరదవందుాుఁ డగుచుుఁ బాాణ 

నియమమున్ నేక పదమున్ నిలిచి గాలిుఁ 
దివుట్ుఁ గోీ లి కృశ్రభ తదరహ ుఁ డగుచుుఁ 
దపముుఁ గావించ్ె దివయవతసరశతంబు. 
4-12-వ. 
ఇట్లతి ఘోరం బ ైన్ తపంబు సయేుచుుఁ దన్ చితాంబున్. 
4-13-క. 
ఏ విభుుఁడు జగదధీశారుుఁ 
డా విభు శరణంబు సొ తఠా  న్తుఁ డాతుసమం 

బ  ైవలెసిన్ సంతతిని ద 

యావరమతి నిచుెుఁగాక' యని తలుఁచు న డన్. 
4-14-చ. 



 

 

మునుకొని యతాప్ో ధన్ుని మ రధజమ ైన్ తపః కృశ్ాన్ు చ్ర 
తను దిాజగంబులుం గరుఁగి తపాము ల ైన్న్ు జూచి పంకజా 
సన మురశ్ాసన్తిాపురశ్ాసన్ు లచెట్ట క ుఁగి రపసరో 
జన సుర సదిధ  సాధయ ముని సన్ునత భ రియశ్ోభిరాముల ై. 
4-15-వ. 
అట్లల  మునీందుా నాశమీంబు డాయం జన్ు న్వసరంబున్. 
4-16-చ. 
అనఘతపో్ భిరాముుఁ డగు న్తిా మునీందుాుఁడు గాంచ్ెుఁ దపాకాం 

చన ఘన్ చందిాకా రుచిర చ్ారుశరీరుల హంస నాగసూ 

దన వృష్భ ందా వాహ ల న్ుదారకమండలు చకీ శూల సా 
ధనుల విరించి విష్ఠణ  పురదాహ ల వాకకమలాంబ్రక శులన్. 
4-17-వ. 
మఱియుుఁ గృప్ావలలకన్ మందహాస సుందర వదనారవిందంబులు గల 
మహాతఠుల సందరిశంచి; యమందాన్ంద కందళిత హృదయార విందుండెై 
సాషాట ంగ దండపణాామంబు లాచరించి పుషాింజలి గావించి నిట్లతట్ ఘట్టత 
కరపుట్లం డెై దురినరీక్షయంబ ైన్ తతరాజోవిశ్రష్ంబు దరఱి చూడంజాలక 
ముకుళితనతేఠాండెై తతిదాయతా చితఠా ం డగుచు సరాలలక గరిష్ు ంబు ల ైన్ 
మృదుమధుర గంభీర భాష్ణంబుల నిట్లని సుా తియంచ్ె. 
4-18-సీ. 
"పాతి కలిమందు సరాపపాంచ్ోదభవ; 

సిితి వినాశంబులుఁ జ యున్ట్టట 
మహతి మాయాగుణమయ దరహములుఁ బొ లుె; 

న్జ వాసుదరవ శివాభిధాన్ 



 

 

ములు గలు్  మీ ప్ాదజలజాతములకు నే; 
న్తిభకిా వందన్ం బాచరింతఠ; 
న్ఖిల చ్రతన్ మాన్సాగమయ మన్ నొపుి; 
మ రుా లు గలు్  మీ మువుారందుుఁ 
4-18.1-తర. 
బరుఁగ నాచ్రతుఁ బ్రలువంగుఁ బడిన్ ధీరుుఁ 
డెవాుఁడర నొకకరునిుఁ బ్రలా నిపుడు మీరు 
మువుా ర తెంచుట్కు నాదు బుదిధ  విసు 
యంబు గదిరెడుిఁ జెపిర  యన్ఘులార! 
4-19-వ. 
అదయిున్ుం గాక, సంతానారింబు నానావిధ పూజలు గావించి నా చితాంబున్ 
ధరియంచిన్ మహాతఠుం డొకకరుండ” యనిన్ న్ముువుారు విబుధశ్రషీ్ఠు లు 
న్తనిం గన్ుంగొని సుధామధురంబు లయన్ వాకయంబుల నిట్లనిరి. 
4-20-క. 
"విను మమేు ముగుర మయుయన్ు 
న్నుపమమతిుఁ దలుఁప నేకమ  ైయుందుము; నీ 

మన మందు నేమి గోరితి 

వనయము నా కోరిక సఫల మయెయడుుఁ జ్ఞమీు. 
4-21-క. 
మా మువుార యంశంబుల 

ధీమంతఠలు సుతఠలు పుట్టట  తిాభువన్ములలల 
నీ మంగళగుణకీరాిన్ 

శ్రమీహతిము చ్రయుఁగలరు; సిదధము సుమీు." 



 

 

4-22-క. 
అన మునిచందుాుఁడు దన్ మన్ 

మునిఁ గామించిన్ వరంబు బుధవరులు ముదం 

బున నొసుఁగి యతనిచ్రుఁ బ  

జనములుఁ బరితృపుా  లగుచుుఁ జనిరి యథరచఛన్. 
4-23-ఉ. 
ఆ స్ుచరితా దంపతఠ లుదంచితలీలుఁ గన్ుంగొన్ంగ న్ 

బాా స్న్ు న్ంశమందు న్మృతాంశుుఁడు, విష్ఠణ కళన్ సుయోగ వి 

దాయస్ుభగుండు దతఠా ుఁడుుఁ, బురాంతకు భ రికళ ంశమందు దు 
రాాస్ుిఁడు న ై జనించి రన్వదయ పవితా చరితఠా లిముులన్. 
4-24-క. 
అంగిరసుుఁ డన డు మునికిుఁ గు 
లాంగన్ యగు శదీధ  యందు న్ంచిత సౌంద 

రాయంగులు గ ుఁతఠలు న్లువురు 
మంగళవతఠ లుదయమ రైి మాన్యచరతిాా! 
4-25-క. 
వార్ు సినీవాలి యన్ుఁ గు 
హూ రవకాన్ుమతఠ లన్ుఁగ నొపిిరి; మఱియుం 

గోర్ సుత యుగము గలిగెన్ు 
సాారోచిష్మన్ువు వేళ శసాఖ్ాయతిన్. 
4-26-వ. 
వార ల వా రనిన్, భగవంతఠ డగు న్ుచథుయండున్ు బాహునిష్ఠు ం డగు 
బృహసితియు న్న్ం బసాిదిధ  వహించిరి; పులసుా యండు హవిరుభకకన్ు నిజభారయ 



 

 

యందు న్గసుా యనిం బుట్టటంచ్ె; నా యగసుా యండు జనాుంతరంబున్ జఠరాగిన 
రూపంబ ై పావరిాంచ్ె; వ ండయిు నా పులసుా యండు విశవీసునిం గలిగించ్ె; ఆ 
విశవీసున్కు నిలబ్రల యన్ు భారయవలన్ం గుబ రుండున్ు, గెైకసి యన్ు 
దానివలన్ రావణ కుంభకరణ విభీష్ణులున్ుం బుట్టటరి; పులహ న్కు గతి యన్ు 
భారయవలన్ుఁ గరుశ్రషీ్ఠు ండున్ు వరీయాంసుండున్ు సహషి్ఠణ ండున్ు న్న్ు 
మువుారు గొడుకులు జనియంచిరి; మఱియుుఁ గీతఠవున్కుుఁ గీియ యన్ు 
భారయ యందు బహాుతరజంబున్ జాలించుచున్న ష్షిటసహసా సంఖ్యలుగల 
వాలఖిలుయ లన్ు మహరుి లు గలిగిరి; వశిష్ఠు ం డూరా యన్ు భారయ యందుుఁ 
జితాక తఠండున్ు సురోచియు విరజ్ఞండున్ు మితఠాండున్ు న్ులబణుండున్ు 
వసుభృదాధ యన్ుండున్ు దుయమంతఠండున్ు న్న్ు సపాఋష్ఠలన్ు, 
భారాయంతరంబున్ శకాి పమాుఖ్ పుతఠాలన్ుం బుట్టటంచ్ె; అథరుాం డన్ువానికిుఁ 
జితాి యన్ు భారయ యందు ధృతవాతఠండు న్శా శిరసుకండు న్యన్ 
దధయంచుండు పుట్టట; మహాతఠుండగు భృగువు ఖ్ాయతి యన్ు పతిన యందు 
ధాతయు విధాతయు న్న్ు పుతాదాయంబున్ు, భగవతిరాయణ యగు 
"శ్రీ"యన్ు కన్యకం బుట్టటంచ్ె; ఆ ధాతృవిధాతృలు మేరు వన్ువాని కూుఁతఠ ల ైన్ 
యాయతి నియతఠ లన్ు భారయలవలన్ మృకండ ప్ాాణులన్ు కొడుకులం 
బుట్టటంచిర ి

అందు మృకండున్కు మారకండరయుండున్ు, బాాణున్కు వదేశిరుం డన్ు 
మునియుం బుట్టటరి ;భార్వున్కు న్ుశన్ యన్ు కన్యయందుుఁ గవి 
యన్ువాుఁడు పుట్టట; ఇట్లల  కరదమదుహితలయన్ కన్యకా న్వకంబు వలన్ుఁ 
గలిగిన్ సంతాన్ పరంపరలచ్రత సమసాలలకంబులుుఁ బరిపూరణంబు లయెయ; అట్టట  
సదయః ప్ాపహరంబున్ు శ్రషీ్ు తమంబున్ు న ైన్ కరదమదౌహితసాంతాన్ పాకారంబు 



 

 

శదీాధ గరిష్ు చితఠా ండ వగు నీకుం జెపిితి 

ఇంక దక్షపాజాపతి వంశం బ ఱింగింతఠ విన్ుము. 

4-4-దక్షప్రజాప్తి వంశ విస్వా ర్ము 

4-27-క. 
వనజజ్ఞనివలన్ భవ మం 

దిన యా దక్షపజాాపతికి మన్ు నిజ న్ం 

దన యగు పసాూతి సతి యం 

దనఘా! పదయిారుా రుదయ మందిరి కన్యల్. 
4-28-వ. 
ఇట్ాల విరభవించిన్ కన్యకలందు శదీధయు, మ ైతియాు, దయయు, శ్ాంతియుుఁ, 
దుషిటయుుఁ, బుషిటయుుఁ, బా్రయయుుఁ, న్ున్నతియు, బుదిధయు, మేధయుుఁ, 
దితిక్షయు, హరీయు, మ రిాయు న్న్ు నామంబులు గల పదుమువుారన్ు 
ధరురాజ్ఞన్ కచి్ెె; ఒకక కన్యక న్గినదరవున్కున్ు నొకకతెం బ్రతృదరవతలకున్ు 
నొకకతె జన్ుమరణాది నివరాకుం డగు న్భవున్కుం బ ండిల  చ్రసె; అంత నా 
ధరుుని పతఠనల యందు శదీధవలన్ శీుతంబున్ు, మ ైతిావలన్ుఁ బాసాదంబున్ు, 
దయవలన్ న్భయంబున్ు, శ్ాంతివలన్ సుఖ్ంబున్ుుఁ, దుషిటవలన్ 
ముదంబున్ుుఁ, బుషిటవలన్ సుయంబున్ుుఁ, బా్రయవలన్ యోగంబున్ు, 
న్ున్నతివలన్ దరింబున్ు, బుదిధవలన్ న్రింబున్ు, మేధవలన్ సుృతియుుఁ, 
దితిక్షవలన్ క్ష మంబున్ు, హరీవలన్ుఁ బాశయీంబున్ు, మ రాివలన్ 
సకలకలాయణగుణోతితాి సాి న్భ తఠ లగు న్రనారాయణు లన్ు ఋష్ఠ 
లిదదఱున్ు సంభవించిరి; వారల జన్ుకాలంబున్. 
4-29-సీ. 



 

 

గంధవాహ ుఁడు మందగతి న్న్ుకూలుుఁడెై; 
వీచ్ె; న్లిదకుకలు విశద మయెయ; 
న్ఖిలలలకంబులు నాన్ందమున్ు బొ ందుెఁ; 
దుములమ ై దరవదుందుభులు మోోసుెఁ; 
గరమపి జలధుల కలుఁక లడంగెన్ు; 
మించిన్గతిుఁ బావహించ్ె న్దులు; 
గంధరా కిన్నర గాన్ముల్ వీతెంచ్;ె 

న్పసరోజన్ముల నాట్యమన్ర ె

4-29.1-తర. 
సురలు గురయించి రందంద విరులవాన్; 

మునిజన్ంబులు సంతోష్మున్ుఁ జెలంగ ి

విన్ుతఠ లొన్రించి; రవేాళ విశా మ లల ుఁ 
బరమమంగళమ ై యొపెి  భవయచరిత! 
4-30-వ. 
ఆ సమయంబున్ బహాాుది దరవత లముహాతఠులకడకుుఁ జన్ుదెంచి యట్లని 
సుా తించిరి. 
4-31-సీ. 
"గగన్సిలిం ద ుఁచు గంధరాన్గరాద;ి 

రూప భ దము లట్లల  రూఢి మ ఱస ి

యే యాతుయందరని యపే్ార మాయచ్ర; 
నీ విశా మిట్ల రచియంపుఁబడయి ె

న్ట్టట  యాతుపాకాశ్ారిమ ై మునిరూప; 

ముల ధరుుగృహమున్ుఁ బుట్టటన్ట్టట 



 

 

పరమపురుష్! నీకుుఁ బాణమిల ల ద; మదయిుుఁ; 
గాక య  సృషిట  దుష్కరువృతాి 

4-31.1-తర. 
జరగనీకుండు కొఱకున ై సతావగుణము 
చ్ర సృజించిన్ మమిుట్లల  శ్రీనివాస 

మ నై్ సరసీరుహపాభ న్పహసించు 
నీ కృప్ాలలకన్ంబుల న మిుుఁ జూడు." 

4-32-క. 
అన యట్లల  దరవగణములు 
వినుతింపుఁ గృప్ాకట్ాక్షవీక్షణములచ్రుఁ 
గన వారు గంధమాదన్ 

మున క గిరి తండిా ముదము ముపిిరిగొన్ుఁగన్. 
4-33-క. 
ధర్ణీభర ముడుపుట్ కా 
న్ర్నారాయణులు భువి జన్న్ మన్యము నొం 

దిరి యరుా న్ కృషాణ ఖ్యలుఁ 
గుర్ుయదువంశముల సతావగుణయుతఠ లగుచున్. 
4-34-వ. 
మఱియు న్గినదరవున్కు దక్షపుతిాయెనై్ సాాహాదరవి యన్ు భారయ యందు 
హ తభోజన్ులగు ప్ావకుండున్ు బవమాన్ుండున్ు శుచియు న్న్ు 
మువుారు గొడుకులు గలిగిరి; వారివలన్ం బంచచతాారింశతసంఖ్యలం గల 
యగున లుతిన్నంబు లయెయ; నిట్లల  పతిృపితామహ యుకాంబుగా 
నేకోన్పంచ్ాశతసంఖ్యలు గల యగునలు బహాువాదులచ్ర యజఞకరుంబులం 



 

 

దగినదరవతాకంబు ల ైన్ యష్ఠట లు దతానానమంబులచ్రతుఁ జ యంబడుచుండు; 
ఆ యగున ల వారనిన్ న్గినషాాతఠా లు బరిషి్దులు సౌముయలు బ్రతలు 
నాజయపులు సాగునలు నిరగునలు న్న్ నేడు దెఱంగుల ై యుందురు; 
దాక్షాయణి యగు సాధ యన్ు ధరుపతిన యందు వారలవలన్ వయున్యు 
ధారిణయిు న్న్ు నిదదఱు కన్య లుదయంచి జాఞ న్విజాఞ న్ప్ారగ లగుచు 
బాహునిష్ు  లయ పరుఁగిరి; వ ండియు. 

4-5-ఈశార్ దక్షుల విరోధము 

4-35-సీ. 
దక్షపాజాపతి తన్య యా భవుని భా; 
రయయు న్న్ుఁ దగు సతి యన్ు లతాంగ ి

సతతంబుుఁ బతిభకిా సలుపు చుండయిుుఁ దన్ూ; 

జాతలాభము న్ందుఁ జాలదయెయ; 
భరు్ ని దసెుఁ జాలుఁ బతాికూలుుఁ డెైన్ట్టట; 
తమ తండిమాీుఁది రోష్మున్ుఁ జ స ి

వలనేది తా ముగధవల  నిజయోగ మా; 
ర్ంబున్ నాతుదరహంబు విడిచ్;ె" 

4-35.1-తర. 
న్ని మునీందుాుఁడు వినిపంిప న్ముహాతఠుుఁ 
డెనై్ విదురుండు మన్మున్ న్దుభతంబు 
గదురుఁ దతకథ విన్ వేడక గడలుకొన్ుఁగ 

మునివర ణుయనిుఁ జూచి యట్లనియె మఱియు. 
4-36-సీ. 



 

 

"చతఠరాతు! దుహితృవతసలుుఁడెనై్ దక్షుండు; 
దన్ కూుఁతఠ సతి న్నాదరము చ్రస ి

యన్యంబు న్ఖిలచరాచర గురుుఁడు ని; 

రెైారుండు శ్ాంతవిగీహ ుఁడు ఘన్ుుఁడు 
జగముల కెలలన్ు జరిెంప దరవుండు; 
న్ంచితాతాురాముుఁ డలఘుమ రాి 

శ్రలవంతఠలలలన్ శ్రషీ్ఠు ండు న్గున్ట్టట; 
భవున్ందు విదరాష్పడుట్ క మి 

4-36.1-తర. 
కారణము? సతి దా నమేి కారణమున్ 

విడువరాన్ట్టట  ప్ాాణముల్ విడిచ్?ె మఱియు 
శాశుర జామాతృ విదరాష్ సరణి నాకుుఁ 
దెలియ నాన్తి యముు సుధీవిధరయ!" 

4-37-క. 
అన యడిగిన్ న్విాదురునిుఁ 
గనుిఁగొని మ తైరయాుుఁ డనియెుఁ గౌతఠక మపిన్ 

"విను మన్ఘ! తొలిల బహాులు 
జన న్ుతముగుఁ జ యున్ట్టట  సతాముుఁ జూడన్. 
4-38-చ. 
సర్సిజగరభ యోగజిన్ శరా సుపరా మునీందా హవయభు 
కిర్మ ఋషిపజాాపతఠలు భకిాుఁ మ యం జన్ుదెంచి యుండ న్ 

తార్ణిసమాన్ తరజ్ఞుఁడగు దక్షుుఁడు వచిెన్ుఁ దతసదసుయ లా 
దర్మున్ లేచి; రపుిడు పితామహ భరు్ లు దకక న్ందఱున్. 



 

 

4-39-క. 
చనుదెంచిన్ యా దక్షుుఁడు 
వనజజ్ఞన్కు మోకిక భకిావశుల ై సభుయల్ 

తన కిచిెన్ పూజలు గె ై
కొన యరాి సన్మున్ందుుఁ గ రుెండి తగన్. 
4-40-తర. 
తన్ునుఁ బొ డగని సభుయ లందఱున్ు లేవ 

నాసన్ము దిగన్ట్టట  పురారివలన్ు 
గన్ునుఁ గొన్లన్ు విసుులింగములు సెదరుఁ 
జూచి యట్లన్ు రోష్విసుురణ మ ఱయ. 
4-41-తర. 
"విన్ుుఁడు మీరలు రొదమాని విబుధ ముని హ  

తాశనాది సురోతాములార! మోహ 

మతసరోకుా లు గావు నా మాట్"లన్ుచు 
వారి కందఱ కా పురవ రైిుఁ జూపి. 
4-42-సీ. 
"పరికింప నితుఁడు దికాిలయశ్ోహాని; 

కరుుఁ డీ కియీాశూన్యపరుని చ్రతుఁ 
గరమపి సజానాచరితమార్ము దూషి; 
తం బయెయ; న న్న గతతాపుండు 
మహతిసావితీా సమాన్న్ు సాధిా  న్; 

సుతాన్ూజన్ు మృగశ్ాబనేత ా

సకల భ మీసుర జన్ సమక్షమున్ మ; 



 

 

రకట్లలచన్ుుఁడు కరగీహణ మరిిుఁ 
4-42.1-తర. 
జ సి తా శిష్యభావంబుుఁ జంెదు ట్ాతుుఁ 
దలుఁచి పాతఠయద్మాభివందన్ము ల లమి 

న్డపకుండని్ మాన్నీ; న్న్ునుఁ గన్న 

నోరిమాట్కుుఁ దన్ క మి గోరువోయె. 
4-43-సీ. 
అన్యంబు లుపాకియీాకలాపుుఁడు మాన్; 

హరన్ుుఁడు మరాయదలేని వాుఁడు 
మతాపాచ్ారుుఁ డున్ుతాపియాుుఁడు దిగం; 

బరుుఁడు భ తపేాత పరివృతఠండు 
దామస పమాథ భ తములకు నాథుండు; 
భ తిలిపుా ం డసిిభ ష్ణుండు 
న్ష్టశ్ౌచుండు న్ున్ుదనాథుుఁడున్ు దుష్ట; 
హృదయుుఁ డుగుీుఁడున్ు బర తభ  ని 

4-43.1-తర. 
క తన్ుుఁడు వితతసాసాక శుుఁ డశుచి 

యయన్ యతనికి శివనాముుఁ డన్ు పావాద 

మ ట్లలు గలిగ?ె న్శివుుఁ డగు నితని న ఱిుఁగ ి

యెఱిుఁగి వేదంబు శూదుాన్ కిచిెన్ట్లలు. 
4-44-వ. 
ఇతనికి న్సుతాన్ూజన్ు విధిపేారితఠండన ై యచిెతి.” 
4-45-క. 



 

 

అన యట్లట లు పాతికూల వ 

చనములు దక్షుండు పలికి శపియంతఠన్ు శ 

రుాన న్ని జలములు గొని కర 

మున నిలిపి యట్లలన  రోష్మున్ న్న్ఘాతాు! 
4-46-క. 
"ఇతిఁ డింద ాపేందా పర ీ

వృతుిఁడెై మఖ్సమయమున్ హవిరాభగము దర 
వతలం గ డుఁగ మహిత ని 

యతిిఁ బొ ందక యుండుుఁగాక యని శపయించ్ెన్." 

4-47-వ. 
ఇట్లల  దక్షుండు పలికన్ గరిితవాకయంబులు వినిందతింబు లగుం గాని 
యాథారియంబున్ వాసావంబు లగుచు భగవంతఠండగు రుదుాన్ందు 
న్నిందతింబుల ై గాక సుా తి రూపంబున్ నొపెిుఁ; దదన్ంతరంబ రుదుాన్కు శ్ాపం 
బ్రచిెన్ కారణంబున్ దక్షుండు సదసయముఖ్ుయలచ్ర 'న్కృతయం' బని 
నిషేధింపబడి పవాృదధంబయన్ కోీధంబుతోడ నిజనివాసంబున్కుం జనియె; 
అంత గిరిశ్ాన్ుచరాగ ీసరుం డగు న్ందిక శారుండు దక్షుండు నిట్లాక్షుని 
శపియంచిన్ శ్ాపంబు, న్తనిుఁ బలికన్ యన్రి వాకయంబులున్ు విని 
కోప్ారుణితలలచన్ుండెై యట్లన్ు “నీ దక్షుండు మరాయశరీరంబు శ్రషీ్ు ంబు గాుఁ 
దలుఁచి యపాతిద ాహయిెనై్ భగవంతఠన్ందు భ దదరశియెై యపరాధంబుుఁ 
గావించ్;ె ఇట్టట  మ ఢాతఠుండు దతావ విముఖ్ుం డగు; మఱియుం 
గ ట్ధరుంబు లయన్ నివాసంబుల గాీ మయసుఖ్కాంక్షలం జ సి సకుా ండెై 
యరివాదంబు ల ైన్ వదేంబులచ్రత న్ష్టమనీష్ం గలిగి కరుతంతాంబు 
విసాృతంబు చ్రయు; వ ండయిు దరహాదికంబు లుప్ాదరయంబులు గాుఁ దలుఁచుచు 



 

 

బుదిధచ్రత నాతుతతావంబు మఱచి వరాించుచుుఁ బశుప్ాాయుండెై సీా కీాముండు 
న్గు; నిదయిున్ుం గాక దక్షుం డచిరకాలంబున్ మేష్ముఖ్ుం డగు"న్ని 
మఱియు. 
4-48-మ. 
"అనయంబుం దన్ మాన్సంబున్ న్విదయన్ ముఖ్యతతావంబు గాుఁ 
గన గౌరీశుుఁ దిరసకరించిన్ యసతకరాుతఠు నీ దక్షుని 

న్ననువరిాంచిన్వాుఁరు సంసరణకరాురంభుుఁల ై నిచెలున్ 

జనన్ం బందుచుుఁ జచుెచున్ మరల నోజం బుట్లట చున్ వరాిలున్. 
4-49-వ. 
అదయిున్ుం గాక య  హరదరా ష్ఠల ైన్ దిాజ్ఞ లరివాద బహ ళంబు ల నై్ 
వేదవాకయంబుల వలన్ మధుగంధ సమంబ ైన్ చితాక్షోభంబుచ్రత విమోహిత 
మన్సుకల ై కరాుసకుా  లగుదురు; మఱియున్ు భక్షాయభక్షయ విచ్ారశూన్ుయల  ై
దరహాది ప్ో ష్ణంబుకొఱకు ధరియంపుఁ బడని్ విదాయ తప్ో వతాంబులు గలవారల ై 
ధన్ దరహ ందియాంబుల యందుుఁ బా్రతిం బొ ంది యాచకుల ై విహరింతఠరు;” అని 
న్ందిక శారుండు బాాహుణజన్ంబుల శపయించిన్ వచన్ంబులు విని 
భృగుమహాముని మరల శపి యంపం బ ని యట్లనియె. 
4-50-తర. 
"వసుధ న వాారు ధూరాట్టవాతఠలు వారు 
వారి కన్ుకూలు రగుదు రెవాారు వారు 
న్ట్టట  సచ్ాఛసా ీపరిపంథు ల ైన్ వారు 
న్వనిుఁ బాష్ండు లయెయద"రని శపించ్ె. 
4-51-సీ. 
"సకల వరాణ శమీాచ్ార హ తఠవు, లలక; 



 

 

మున్కు మంగళమార్మున్ు, సనాత 

న్ముుఁ, బ రాఋషిసముతము, జనారదన్మ ల; 

మున్ు, నితయమున్ు, శుదధమున్ు, శివంబు, 
నారయపథాన్ుగం బగు వదేమున్ు విపా; 
గణము నిందించిన్ కారణమున్ 

నే శివదీక్ష యందరని మధయమ పూజ్ఞయుఁ; 
డె ైభ తపతి దెైవ మగుచు న్ుండు 
4-51.1-తర. 
న్ందు మీరలు భసుజట్ాసిిధార 

ణములుఁ దగి మ ఢబుదుధ లు న్ష్టశ్ౌచు 
ల ై న్శింతఠరు ప్ాష్ండు లగుచు"న్న్ుచు 
శ్ాప మన్రించ్ె నా దిా జసతాముండు. 
4-52-వ. 
ఇట్లనోయన్యంబున్ు శ్ాపంబులం బొ ందయిు భగవదన్ుగీహంబు గల వారలగుట్ం 
జ సి నాశంబు నొందరైెరి; అట్టట  యెడ విమన్సుకం డగుచు న్న్ుచర సమతేఠం డెై 
భవుండు చనియె న్ంత. 
4-53-సీ. 
అన్ఘాతు! యే యజఞమందు సరాశ్రషీ్ఠు ుఁ; 
డగు హరి సంపూజ్ఞయుఁడె ైవ లుంగు 
న్ట్టట  యజఞంబు సమయగిా ధాన్మున్ స; 

హసా వతసరములు న్జ్ఞుఁ డొన్రెెుఁ 
గరమపి న్మర గంగాయమునా సంగ; 

మావనిుఁ గలుగు పయాాగ యందు 



 

 

న్వభృథసానన్ంబు లతిభకిాుఁ గావించి; 

గతకలుషాతఠుల ై ఘన్త కెకిక 

4-53.1-తర. 
తగ నిజాశమీభ ములుఁ దలుఁచి వార 

లందఱున్ు వేడకతోుఁ జని రన్ుచు"విదురు 
న్కున్ు మ ైతరయాుుఁ డన్ు మునినాయకుండు 
న ఱుుఁగ వినిపించి వ ండయిు నిట్లట  లనియ.ె 
4-54-వ. 
“అంత శాశురుండగు దక్షున్కు జామాత యెైన్ భరు్ న్కు న్నోయన్య విరోధంబు 
పెరుుఁగుచుండ న్తిచిరంబగు కాలం బరిగె; న్ంత దక్షుండు రుదవాిహరన్ంబగు 
యాగంబు లేనిది యెైన్న్ు శరుాతోడి పూరా విరోధంబున్న్ు బరమేషిు  
కృతంబ ైన్ సకల పజాాపతి విభుతాగరాంబు న్న్ుం జ సి బహాునిష్ఠు లగు 
నీశారాదుల ధికకరించి యరుదాకంబుగా వాజపయే సవన్ంబు గావించి 
తదన్ంతరంబ బృహసితిసవన్ నామకం బ ైన్ మఖ్ంబు చ్రయ న్ుపకమీించిన్ 
న్చెట్టకిం గీమంబున్. 
4-55-చ. 
కర్ మన్ురకాి న్ముఖ్ముుఁ గనొ్ న్ు వేడుక తొంగలింపుఁగాుఁ 
బర్మమునిపజాాపతి సుపరా మహరిి వరుల్ సభారుయల  ై
పర్ువడి వచిె యందఱు శుభసిితి దీవన్ లిచిె దక్షుచ్రుఁ 
బొ రిిఁబొ రి న్చెట్న్ విహతి పూజల నొందిరి సముదంబున్న్. 

4-6-స్తీద్ేవి దక్షయజఞమున కర్ుగుట 



 

 

4-56-తర. 
దక్షతన్య సతీదరవి దవిలి యాతు 
సదన్మున్ న్ుండి జన్కుని సవన్మహమి 

గగన్ చరులు న్ుతింప నా కలకలంబు 
విని కుతూహలిని యయ వినీాథిుఁ జూడ. 
4-57-వ. 
అయయవసరంబున్ుఁ దదుతసవ దరశన్ కుతూహలుల ై సరాదికుకల వారున్ు 
జన్ుచుండ;ి రా సమయంబున్. 
4-58-సీ. 
తన్రారు న్వరతన తాట్ంక రోచులు; 
చ్ెకుకట్దదములతోుఁ జెలిమి చ్రయుఁ; 
మహనీయ తపనీయమయ పదకదుయతఠ; 
లంసభాగంబుల నావరింప; 

న్ంచిత చీనిచీనాంబర పభాలతో; 
మేఖ్లాకాంతఠలు మేలమాడుఁ; 
జంచల సారంగ చ్ారు విలలచన్; 

పాభలు న్లిదకుకలుఁ బాబ్రబకొన్ుఁగ; 

4-58.1-తర. 
మించు వేడుక భరాృసమేత లగుచు 
మానితంబుగ దివయ విమాన్యాన్ 

లగుచు నాకాశపథమున్ న్రుగుచున్న 

ఖ్చర గంధరా కిన్నరాంగన్లుఁ జూచి. 
4-59-క. 



 

 

సతి దన్ పతి యగు నా పశు 

పతిిఁ జూచి సముతఠసకతన్ు భాషించ్;ె"పాజా 
పతి మీ మామ మఖ్ము సు 
వాతమతి నొన్రించుచున్న వాుఁడుఁట్ వింట్;ే 

4-60-క. 
కావున్ న్యయజఞమున్కు 
నీ విబుధగణంబు లరిి నగేెద; రదిగో! 
దరవ! మన్ మిపుి డచట్టకిుఁ 
బ వల  న్న్ు వడేక నాకుుఁ బుట్టటడు న్భవా! 
4-61-క. 
ఆ యజఞముుఁ గన్ుగొన్ుఁగా 
నా యన్ుజలు భకాిుఁ బాాణనాథుల తోడం 

బాయక వతఠా రు; మన్ముం 

బ యిన్ నే వారి న్చట్ుఁ బొ డగన్ుఁ గలు్ న్. 
4-62-క. 
జనకుని మఖ్మున్ కరిిం 

జన నీతోుఁ బారిబర ిసంజిఞకతుఁ గడుం 

దనరిన్ భ ష్ణములుఁ గైె 

కొన వేడక జనించ్ె నీశ! కుజన్వినాశ్ా! 
4-63-క. 
నాతోడన్ు సేనహము గల 

మాతన్ు దతోసదరీ సమాజము ఋషి సం 

ఘాతకృత మఖ్సమంచిత 



 

 

క తువుుఁ గన్ వేడక గగన్క శ! జనించ్ెన్. 
4-64-వ. 
అదయిున్ుం గాక; దరవా! మహాశెరయకరంబ ై గుణతాయాతుకంబగు పాపంచంబు 
భవదయీ మాయా వినిరుితం బగుట్ం జ సి నీకు నాశెరయకరంబు గాదు; 
ఐన్న్ు భవదయీ తతావం బ ఱుంగుఁ జాలక కామినీ సాభావంబు గలిగి 
కృపణురాలన ై మదయీ జన్ుభ మిుఁ గన్ుంగొన్ నిచెగించితి"న్ని వ ండయిు 
నిట్లనియె. 
4-65-చ. 
"ముదమున్ుఁ దన్ుఖ్ోదభవ విభ తిుఁ గన్ుంగొన్ న్న్యకామిన్ుల్ 

పదువులు గట్టట  భ ష్ణవిభాసితల ై నిజనాథయుకాల  ై
మదకలహంస ప్ాండురసమంచిత దివయ విమాన్యాన్ల  ై
యద్ె చన్ుచున్నవారు గన్ు మభపాథంబున్ నీలకంధరా! 
4-66-క. 
అనఘా! విన్ు లలకంబుల 

జనకుని గ హమున్ుఁ గలుగు సకల సుఖ్ంబుల్ 

తనయలు చని సంపీతాిం 

గనుిఁగొన్ క  రీతి నిలుచుుఁ గాయము లభవా! 
4-67-క. 
అనయముుఁ బ్రలువక యుండం 

జన న్న్ుచిత మంట్టవనేి జన్క గురు సుహృ 
జాననాయక గ హములకుుఁ 
జనుచుందురు పిలువకున్న సజాన్ు లభవా!" 

4-68-వ. 



 

 

అని మఱియు నిట్లనియ ె“దరవా! నా యందుుఁ బాసన్ునండవ ై మదయీ 
మనోరథంబుం దీరి న్రుి ండవు; సమధిక జాఞ న్ంబు గల నీచ్రత ననే్ు 
భవదయీదరహంబు న్ందరధంబున్ ధరయింపంబడతిి; న్ట్టట  న్న్ున 
న్న్ుగీహింపవలయు” న్ని ప్ాారిించిన్ మందసుితవదనారవిందుం డగుచు 
జగత్రష్టల సమక్షంబున్ దక్షుండు తనానడిన్ మరుభ దంబు ల నై్ కుహక 
వాకయసాయకంబులం దలంచుచు నిట్లనియె. 
4-69-సీ. 
"కలాయణి నీ మాట్ గడు నొపుి; బంధువుల్; 

పిలువకుండిన్న్ు సంపీతాిుఁ జన్ుదు 
రంట్ట; విదయిు ల సస యెనై్న్ు దరహాభి; 

మాన్ మదము న్న్మరిమున్న్ు 
గడుఁగి యారోపతి ఘన్ కోపదృష్ఠట లు; 
గార నిుఁ బ ుఁదగుుఁ గాని విన్ుము 
విన్ుత విదాయ తపో్ వితా వయో రూప; 

కులములు సుజన్ులకున్ు గుణంబు; 
4-69.1-తర. 
లివియ కుజన్ులయడె ద ష్హ తఠకంబు 
ల ై వివేకంబు చ్ెఱుచు; మహాతఠుల ైన్ 

వారి మాహాతుయమాతు గరామున్ుఁ జ స ి

జడులు పొ్ డగాన్ుఁ జాలరు జలజనేతా! 
4-70-క. 
విను; మట్టట కుట్టలు లగు దు 
రానుల గృహంబులకు బంధుసరణనిి బ వం 



 

 

జనదు; వినీతఠల కది గడు 
న్నుచిత మ ైన్ట్ల  యుండు; న్ది యెట్లనిన్న్. 
4-71-ఆ. 
కుట్టలబుదుధ  లయన్ కుజన్ుల యండలకు 
నారుయ లేగ, వా రనాదరమున్ 

బొ మలు ముడిపడంగ భ రి రోషాక్షుల  ై
చూతఠ; రదయిుుఁ గాక సుదతి! విన్ుము. 
4-72-చ. 
సమద రిపుపయాుకా పట్లసాయక జరారతిాంగుుఁ డయుయ దుః 
ఖ్మున్ు దొఱంగి నిదాుఁగన్ుుఁ గాని కృశింపుఁడు మాన్వుండు; నో! 
యుమ! విన్ు మిష్ట బాంధవదురుకుా లు మరుము లంట్ నాుఁట్ుఁ జి 

తామున్ న్హరినశంబుుఁ బరితాపము నొంది కృశించు న పుిడున్. 
4-73-క. 
విను లలకోతకృష్ఠట ుఁడు ద 

క్షునకిుఁ దన్ూభవలలలన్ుఁ గ రిమిసుతవ  ై
న్ను నా సంబంధంబున్ 

జనకునిచ్రుఁ బ జుఁ బడయుఁజాలవు తరుణీ! 
4-74-వ. 
అది యెట్లతనిచ్రత భవతసంబంధంబున్ం జ సి పూజుఁబడయమికి న్తనికి నీకు 
విరోధంబున్కు హ తఠ వ ట్టట  దని యంట్టవేని. 
4-75-మ. 
నిర్హంకార నిరసాప్ాప సుజనానింద యలల  సతీకరాిుఁ గొం 

దఱు కామించి యశకుా ల  ైమన్ములన్ దందహయమానేందియాా 



 

 

తఠర్ుల ై య రక మచెరింతఠరు; మహాతఠుం డశీారుం డెైన్ యా 
హరతిో బదద  విరోధముం దొడరు దెైతయశ్రణీి చందంబున్న్. 
4-76-వ. 
అదయిున్ుం గాక, నీ వతనికిం బాతఠయతాి నాభివందన్ంబులు గావింపకుండుట్ం 
జ సి యతండు తిరసకృతఠండయెయ న్ంట్టవనేి లలకంబున్ జన్ు లనోయన్యంబున్ు 
బాతఠయతాి నాభివందన్ంబులు గావింతఠ; రదయి ప్ాాజఞ లయన్వారు 
సరాభ తాంతరాయమి యెనై్ పరమపురుష్ఠండు నితయపరిపూరుణ ండు గావున్ుఁ 
గాయకవాయప్ారం బయుకాం బని తదుదరదశంబుగా మన్ంబున్ంద 
న్మసాకరాదికంబులు గావింతఠరు; గాని దరహాభిమాన్ంబులు గలుగు 
పురుష్ఠలందుుఁ గావింపరు; కాన్ యేన్ున్ు వాసుదరవ శబదవాచుయండు 
శుదధసతావమయుండు న్ంతఃకరణంబు న్ందు నావరణ విరహింతఠడు న్య 
పాకాశించు వాసుదరవున్కు నా హృదయంబున్ న లలపుిడు 
న్మసకరించుచుండుదు; ఇట్ల  న్పరాధని ైన్ న్న్ునుఁ బ రాంబున్ బాహులు 
చ్రయు సతాంబు న్ందు దురుకుా లం జ సి పరాభవించి మదరద వషి యెనై్ దక్షుండు 
భవజాన్కుం డెైన్ న్తుఁడున్ు దదన్ువరుా  లయన్ వారలున్ు జూడుఁ దగరు; 
కావున్ మదాచనాతికీమంబున్ం జ సి యరిగితివనేి న్చట్ నీకుుఁ బరాభవంబు 
సంప్ాాపాం బగు; లలకంబున్ బంధుజన్ంబులవలన్ుఁ బ జ బడయక 
తిరసాకరంబు వ ందుట్ చచుెట్య కాదర;” యని పలికి మఱియు న్భవుండు, 
ప్ొ ముని యన్ుజఞ యచిెన్ న్చెట్ న్వమాన్ంబున్ం జ సి యశుభం బగు 
న్నియు; నిచెట్ుఁ బొ మున్క నివారించిన్ మనోవదేన్ యగు న్నియు 
మన్ంబున్ం దలప్ో యుచు న్ూరకుండె; అంత. 
4-77-సీ. 
సతి సుహృదదరశనేచ్ాఛ పతాికూల దుః; 



 

 

ఖ్సాాంత యగుచు న్ంగములు వడుఁక 

న్ందంద తొరుఁగడెు న్శీుపూరంబులు; 
గండభాగంబులుఁ గడలుకొన్ుఁగ 

న్ున్నత సాన్మండలలపరిహారముల్; 

వేుఁడి నిట్టట రుిల వ చెుఁ గంద 

న్తిశ్ోకరో షాకులాతయంత ద దూయ; 

మాన్మ ై హృదయంబు మలుఁగుచుండ 

4-77.1-తర. 
మఱియుుఁ గుపితాతుయె ైసాసమాన్రహతిఠ 
నాతుదరహంబు సగ మిచిె న్ట్టట  భవుని 

విడిచి మ ఢాతు యగుచు న్ వ ా లుఁది జనియ ె

జన్కుుఁ జూచ్ెడు వేడుక సందడింప. 
4-78-వ. 
ఇ ట్లతి శ్రఘోగమన్ంబున్. 
4-79-సీ. 
మానిని చన్ుచుండ మణమిన్ుదాది స; 

హసా సంఖ్ాయత రుదాాన్ుచరులు 
యక్షులు నిరభయుల ై వృష్భ ందుాని; 

మునినడు కొన్ుచు న్ముుదతి దాలుె 

కందుకాంబుజ శ్ారకిా తాళవృంత ద; 

రిణ ధవళ తపతాపసాూన్ 

మాలికా సౌవరణమణివిభ ష్ణ ఘన్; 

సార కసూా రికా చందనాద ి



 

 

4-79.1-తర. 
వసుా వులు గొంచు నేగి శరాాణిుఁ గదసి ి

శంఖ్ దుందుభి వేణు నిసాన్ము లొపి 
మానితంబ నై్ వృష్భ ందయాాన్ుఁ జ స ి

యజఞభ మారు్ ల ై యరిి న్రిగియరగిి. 
4-80-వ. 
ముందట్. 
4-81-చ. 
మనమున్ మోదమందుచు న్ుమాతరుణీమణి గాంచ్ె దారు మృ 
తకనక కుశ్ాజినాయస నికాయ వినిరిుత ప్ాతా సీమము 
న్ననుపమ వదేఘోష్ సుమహతిశు బంధన్ కరు భ మమున్ 

మునవిబుధాభిరామము సముజావల హోమము యాగధామమున్. 
4-82-వ. 
ఇట్లల  గన్ుంగొని యజఞశ్ాలం బావేశించిన్. 
4-83-క. 
చనుదెంచిన్ యముగువన్ు 
జననియు సో దరులుుఁ దకక సభుఁ గల జన్ు ల  
లలను దక్షువలని భయమున్ 

న్నయము న్పు డాదరంిపరెరైి మహాతాు! 
4-84-క. 
న ఱ ిఁ దలిలయుుఁ బ్రన్తలుల లుుఁ 
బరిరంభణ మాచరింపుఁ బరితోషాశీుల్ 

దొర్ిఁగుఁగ డగు్ తాికతో 



 

 

సర్సిజముఖి సమే మరయ సతి దా న్ంతన్. 
4-85-క. 
జనకుం డవమానించుట్ 

యును సో దరు లరిిుఁ దన్కు న్ుచితకియీుఁ జ  
సిన పూజల న్ందక శ్ో 
భన మరసని్ మాఱుమాట్ పలుకక యుండెన్. 
4-86-వ. 
ఇట్లల  తండిాచ్ర నాదరింపబడనిదెై విభుండెైన్ య శారు న్ందు నాహాాన్ 
కిీయాశూన్యతారూపంబ నై్ తిరసాకరంబున్ు, న్రుదా భాగంబ ైన్ యజఞంబున్ుం 
గన్ుంగొని నిజరోషాన్లంబున్ లలకంబులు భసుంబు చ్రయంబ నిన్ తెఱంగున్ 
న్ుదరాకించి 'రుదదారాషయిుుఁ గీతఠకరాుభాయస గరిాష్ఠు ండు న్గు దక్షుని 
వధయింతఠ' మన్ుచు లేచిన్ భ తగణంబుల నివారించి రోష్వయకాభాష్ణంబుల 
నిట్లనియె; "లలకంబున్ శరీరధారుల నై్ జీవులకుుఁ బా్రయాతుకుండెైన్ 
య శారున్కుుఁ బా్రయాపియాులున్ు న్ధికులున్ు లేరు; అట్టట  సకల 
కారణుండున్ు నిరుతసరుండున్ు న ైన్ రుదుా న్ందు నీవు దకక న వాండు 
పాతికూలం బాచరించు? న్దయిున్ుం గాక మిముబ ుఁట్ట వారలు పరులవలని 
గుణంబు లందు దురు్ ణంబులన్ యాప్ాదింతఠరు; మఱియుం గొందఱు 
మధయసుి ల ైన్ వారలు పరుల దురు్ ణంబుల యందు ద ష్ంబుల నాప్ాదింపరు; 
కొందఱు సాధువరాన్ంబు గలవారలు పరుల ద ష్ంబుల న నై్ గుణంబులుగా 
న్న్ుగీహింతఠరు; మఱియుం గొందఱుతామోతాములు పరుల యందు 
ద ష్ంబుల నాప్ాదింపక తఠచఛగుణంబులు గలిగని్న్ు సదు్ ణంబులుగాుఁ 
గెైకొందురు; అట్టటమహాతఠుల యందు నీవు ప్ాపబుదిధ  గలిించితి” వని; 

వ ండయిు నిట్లన్ు “మహాతఠులగు వారల ప్ాదధూళిచ్ర నిరసాపాభావుల ై జడ 



 

 

సాభావంబుగల దరహంబునాతు యని పలుక కుజన్ు లగువారు మహాతఠుల 
నిందించుట్ కారయంబు గాదు 
అదయిు వారి కన్ుచితం బగు” న్ని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-87-సీ. 
"అన్యంబు శివ యన్ు న్క్షరదాయ మరిి; 

వాకుకన్ుఁ బలుక భావమున్ుఁ దలుఁప 

సరాజీవుల ప్ాపసంఘముల్ చ్డెు; న్ట్టట; 
మహతిాతఠున్ందు న్మంగళ ండ 

వగు నీవు విదరా షి వగుట్ కాశెరయంబు; 
న్ందెద; విన్ుము; నీ వదియుుఁ గాక 

చరిెంప న వాని చరణపదుంబుల; 

న్రసి బహాాున్ంద మన్ు మరంద 

4-87.1-తర. 
మతఠల భకాిని దమ హృదయంబు లన డ ి

తఠమ ుదలచ్రతుఁ గోీ లి సంతఠష్టచితఠా  

లగుదు రతయంత విజాఞ న్ు; లట్టట  దరవు 
న్ందు ద ాహంబు సేసి; తర మందు నిన్ున? 

4-88-క. 
మఱ యున్ు న్ముహతిాతఠుని 

చర్ణ సరోజాత యుగము సకలజగంబుల్ 

న ఱ ిఁ గొలువుఁ గోరు కోరుకలు 
దర్మిడి వరిించు న్తనిుఁ దగునే తెగడన్? 

4-89-చ. 



 

 

పర్గుఁ జితాసిిభసు న్ృకప్ాలజట్ాధరుుఁడుం బర త భ  

చర్ుిఁడు పిశ్ాచయుకుా ుఁ డని శరుా న్మంగళ గాుఁ దలంప ర ె

వార్ు; నొకుఁ డవీు దకక, మఱి వాకితి ముఖ్ుయలు న్ముహాతఠు స 

చెర్ణ సరోజ ర ణువులు సముతిుఁ దాలుా రు మసాకంబులన్. 
4-90-చ. 
న లకొని ధరుప్ాలన్ వినిరులు భరు్ ుఁ దిరసకరించు న్ 

కకలుష్ఠని జిహాుఁ గోయుఁ దగుుఁ; గా కట్ల చ్రయుఁగ నోపుఁడరని దాుఁ 
బొ లియుట్ యొపుి; రెంట్టకిుఁ బభాుతాము చ్ాలమిుఁ గరణరంధాముల్ 

బలువుగ మ సికొంచుుఁ జన్ుఁ బాడి యట్ందురు ధరువరాన్ుల్. 
4-91-వ. 
అది గావున్. 
4-92-మ. 
జనుిఁ డజాఞ న్మున్న్ భుజించిన్ జ్ఞగుపసం బ ైన్ యన్నంబు స 

యయన వ ళిళంచి పవితఠాుఁడెైన్ గతి దుషాట తఠుండవ ై య శారున్ 

ఘను నిందించిన్ నీ తన్ూభవ యన్ం గా నోరా, నీ హ య భా 
జన మ ైన్ట్టట  శరీరమున్ విడిచి భాసాచుఛదిధ ుఁ బాట్టల ల దన్. 
4-93-వ. 
అదయిున్ుం గాక, దరవతల కాకాశగమన్ంబున్ు, మన్ుష్ఠయలకు భ తల 
గమన్ంబున్ు, సాాభావికంబు లయన్ట్లల  పావృతాినివృతాి లక్షణ కరుంబులు 
రాగవ ైరాగాయధికారంబులుగా వేదంబులు విధించుట్ం జ సి రాగయుకుా ల ై 
కరుతంతఠా లయన్ సంసారులకు వ ైరాగయయుకుా  లయ యాతాురాము లయన్ 
యోగిజన్ులకు విధనిిషధేరూపంబు లయన్ వ ైదకి కరుంబులు గలుగుట్యు 
లేకుండుట్యు న జైంబు లగుట్ం జ సి సాధరు నిష్ఠు ండగువాని నిందింపం 



 

 

జన్దు; ఆ యుభయకరు శూన్ుయండు బహాుభ తఠండు న్యన్ సదాశివునిుఁ 
గీిుఁయా శూన్ుయం డని నిందించుట్ ప్ాపం బగు; దండీా! సంకలిమాతా 
పాభవంబు లగుట్ం జ సి మహాయోగిజన్ సేవయంబు లయన్ యసుదయీంబు 
లగు న్ణమిాదయషెటటశారయంబులు నీకు సంభవింపవు; భవదయీంబు లగు 
న ైశారయంబులు ధూమమార్ పావృతఠా ల ై యాగాన్నభోకాల నై్ వారి చ్రత 
యజఞశ్ాలయందె చ్ాల న్ుతింపంబడి యుండుుఁ గాన్ నీ మన్ంబున్ నే న్ధకి 
సంపన్ునండ న్నియుుఁ, జితాభసాుసిి  ధారణుండెనై్ రుదుాండు దరదిుాం 
డనియున్ు గరిా ంపం జన్” దని; వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-94-ఉ. 
"నీలగళ పరాధి యగు నీకుుఁ దన్ూభవ నౌట్ చ్ాలదా? 

చ్ాలుిఁ గుమరాయ! నీదు తన్ుజాత న్న్న్ మది సిగు్  పుట్టటడ ి

నేనల ధరన్ మహాతఠులకు న గొ్ న్రించ్ెడి వారి జన్ుముల్ 

గాలుపనే? తలంప జన్కా! కుట్టలాతుక! యనెిన చూడుఁగన్. 
4-95-చ. 
వర్ వృష్క తన్ుండు భగవంతఠుఁడు న నై్ హరుండు న్న్ున నా 
దర్పరహిాస వాకయముల దక్షతన్ూభవ యంచుుఁ బ్రలా నుేఁ 
బుర్పురుఁ బొ కుకచున్ ముదముుఁ బొ ందక న్రువచఃసిుతంబులం 

దొఱిఁగుదు; నీ తన్ూజ న్న్ు దుఃఖ్ముకంట్టన్ు జచుె ట్ొపిగున్." 

4-96-వ. 
అని యట్లల  యజఞసభా మధయంబున్ం బాతికూలుండగు దక్షు న్ుదరదశించి పలికి 
కామకోీధాది శతఠావిఘాతిని యగు సతీదరవి యుదఙ్ముఖి యయ జలంబుల 
నాచమన్ంబు చ్రసి శుచియెై మౌన్ంబు ధరయించి జితాసన్యెై భ మియం 
దాసీన్ యగుచు యోగమార్ంబున్ం జ సి శరీరతాయగంబు చ్రయం దలంచి. 



 

 

4-97-సీ. 
వరుసుఁ బాాణాప్ాన్ వాయునిరోధంబు; 
గావించి వాని నేకముగ నాభి 

తలమున్ుఁ గ రిె యంతట్ న్ుదాన్ము దాుఁక; 

న గయంచి బుదిధతో హృదయపదు 
మున్ నిలిి వాని మ లలన్ కంఠమార్ము; 
న్న్ు మఱి భ ామధయమున్ వసింపుఁ 
జ సి శివాంఘోి్ రాజీవ చింతన్ముచ్ర; 
నాథునిుఁ దకక న్న్యంబుుఁ జూడ 

4-97.1-తర. 
కముహాతఠుని యంక పఠీముున్ందు 
నాదరంబున్ న్ుండు దరహంబు దక్షు 

వలని ద ష్ంబున్న్ు విడువంగుఁ దలుఁచి 

తాల ెుఁ దన్ువున్ న్నిలాగిన ధారణములు. 
4-98-వ. 
ఇట్లల  ధరయించి గతకలుష్ంబ ైన్ దరహంబు గల సతీదరవి నిజయోగ సమాధ ి
జనితం బయన్ వహినచ్రుఁ దత్క్క్షణంబ దగధ యయెయ; అంత. 
4-99-క. 
అద్ధ గన్ుుఁగొని "హాహా"ధాని 

వ దలుఁగ నిట్లనిరి మాన్వులుుఁ దిాదశులు "నీ 

మద్ధరాకి్ష యకట్ దరహము 
వదల ుఁ గదా! దక్షుతోడి వ రైము కతన్న్." 

4-100-వ. 



 

 

మఱియు నిట్లనిరి. 
4-101-స.ీ 
"సకల చరాచర జన్కుుఁ డెై న్ట్టట  య ; 
దక్షుండు దన్ కూరుి తన్య మాన్ 

వతి పూజనీయ య  సతి దన్చ్ర న్వ; 

మాన్ంబు నొంది సమక్ష మందుుఁ 
గాయంబు దొఱుఁగంగుఁ గన్ుుఁగొన్ు చున్నవాుఁ; 
డిట్టట  దురాతఠుుఁ డెందరనిుఁ గలుఁడె? 

యన్ుచుుఁ జితాంబుల నాశెరయములుఁ బొ ంది, ; 
రదియున్ుుఁ గాక య ట్లనిరి యట్టట 
4-101.1-తర. 
దుష్టచితఠా ండు బహాుబంధుండు న్యన్ 

య తుఁ డన్యంబుుఁ దా న్పఖ్ాయతిుఁ బొ ందు 
నిందుఁబడి మీుఁద దుర్తిుఁ జెందుగాక!" 

యన్ుచు జన్ములు పలుకు న్యయవసరమున్. 
4-102-క. 
దరహము విడచిిన్ సతిుఁ గని 

బాహాబల మపి రుదపా్ారిదులున్ు ద 

ద ద ోహ ం దుాంచుట్కెై యు 
తాసహంబున్ లేచి రసిగదాప్ాణులున ై. 
4-103-క. 
ఆ ర్వ మపు డీకి్షంచి మ 

హారోష్ముతోడ భృగుమహాముని కీతఠ సం 



 

 

హార్క మారక మగు ' న్భి 

చ్ార్కహోమం ' బొ న్రెె సరభసవృతాిన్. 
4-104-వ. 
ఇట్లల  దకి్షణాగిన యందు వేలిెన్ న్ందుుఁ దపం బొ న్రిె సో మలలకంబున్ 
న్ుండు సహసా సంఖ్యలు గల 'ఋభు' నామధరయు ల ైన్ దరవత లుదయంచి 
బాహుతరజంబున్ం జ సి దవియ విమాన్ుల ై యులుుకంబులు సాధన్ంబులుగా 
ధరియంచి రుదాప్ారిదులయన్ 'పమాథ' 'గుహయక' గణంబులుఁ బాఱంద లిన్ 
వారున్ు బరాజితఠల ైరి; తదన్ంతరంబ నారదు వలన్ న్భవుండు దండిాచ్ర 
న్సతకృతఠరా లగుట్ం జ సి భవాని పంచతాంబునొందుట్యుం 
'బామథగణంబులు' 'ఋభునామక దరవతల'చ్రుఁ బరాజితఠ లగుట్యు విని. 

4-7-ధక్షాధార్ ధాంస్ంబు 

4-105-శ్ా. 
ఆదుయం డుగుీుఁడు నీలకంఠుుఁ డిభదెతైాయరాతి దషోట ష్ఠు ుఁడె ై
మాదయదూభరి మృగ ందా ఘోష్మున్ భీమపాకియీన్ న్వుాచున్ 

విదుయదాహిన శిఖ్ాసముచెయరుచిన్ వ లొ్ ందు చంచజాట్న్ 

సదయః కోీధముతోడుఁ బుచిెవయచ్ెన్ క్షాుచకీ మధయంబున్న్. 
4-106-వ. 
ఇట్లల  పెఱికి వ ైచిన్ రుదుాని జట్ యందు. 
4-107-స.ీ 
అభాంలిహాదభా విభ ామాభభాామ; 

కృనీనలదీరఘ శరీర మమరుఁ 
బాజాలజావలన్ దీపాజాాలికా జాల; 



 

 

జాజాలయమాన్ క శములు మ ఱయుఁ 
జండ దిగ ాదండ శుండాభ ద రదండ; 

సాహసా ధృత హ తిసంఘ మపి 
వీక్షణతయా లలకవీక్షణ దుయతి లలక; 

వీక్షణతతి దురినరీక్షయముగన్ు 
4-107.1-తర. 
గీకచ కఠిన్ కరాళ దంష్టలోు వ లుంగ 

ఘన్ కప్ాలాసిి  వన్మాలికలున్ు దన్ర 

న్ఖిలలలక భయంకరుుఁ డగుచు వీర 

భదుాుఁ డుదయంచ్ె మాఱట్ రుదుాుఁ డగుచు. 
4-108-తర. 
వీరభదుాండు విహత విదరా షి భదుాుఁ 
డగుచుుఁ దన్ వయే చ్రతఠలు మగచిి విన్య 

మ సుఁగ "నే నేమి సయేుదు? న ఱుుఁగ నాకు 
నాన్తి"మున్న న్తని కయయభవుుఁ డనియ.ె 
4-109-చ. 
"గుర్ుభుజశ్ౌరయ! భ రిరణకోవిద! మదభట్కోట్ట కెలల  నీ 

వర్య వరూధనిీవరుుఁడవ  ైచని యజఞము గ డ దక్షునిన్ 

బర్ువడిుఁ దుాంపు; మీ వచట్ బాాహుణతరజ మజ యమంట్టవ ే

న్రిది మదంశసంభవుుఁడవ  ైతగు నీకు న్సాధయ మ యెయడన్?" 

4-110-వ. 
అని కుపిత చితఠా ండెై యాజాఞ పించిన్ "న్ట్ల కాక"యని. 
4-111-చ. 



 

 

అనఘుుఁడు రుదుాుఁ జ రి ముదమారుఁ బాదకి్షణ మాచరించి వీ 

డొకన యనివారయ వేగమున్ుఁ గుంభిని గీకకదలన్ ఝళంఝళ 

ధాన మణని్ూపురంబులు పదంబుల మోోయుఁగ భీష్ణపాభల్ 

దనరుఁ గృతాంత కాంతకశితసుుట్ శూలముుఁ బ ని చ్ెచ్ెెరన్. 
4-112-చ. 
సర్భసవృతాి న్ట్ల రుగు సెనై్యపదాహత ధూత ధూళి ధూ 

సరిత కుబ రదికాట్ము సభుయలు దక్షుుఁడుుఁ జూచి "యెట్టట  భీ 

కర్ తమ"మం చన్ం "దమముగాదు, రజఃపట్లం"బట్ంచు ని 

వ ాఱపడి పలిక రాతుల వివకేవిహరన్తుఁ బొ ంది వ ండియున్. 
4-113-స.ీ 
ఈ ధూళి పుట్లట ట్ కెయయది హ తఠవో? ; 

విలయ సమీరమా? ప్ొ లయ దపిుడు; 
ప్ాాచీన్బరిి ధరాపతి మహితోగీ; 

శ్ాసన్ుుఁ డపిుడు రాజయంబు సయేుఁ 
జోర సంఘములకో రారాదు; మఱి గోగ; 

ణాళి రాకకు సమయంబు గాదు; 
కావున్ నిపుిడు కలాివసాన్ంబు; 
గాుఁబ లుుఁ; గా దట్ల గాక యున్న 

4-113.1-తర. 
నిట్టట  యౌతాితిక రజ మ ందరనిుఁ గలదె?' 

యన్ుచు మన్ముల భయమంది రచట్ట జన్ులు 
సురలు దక్షుుఁడు; న్ంతుఁ బాసూతి ముఖ్ుయ 
లయన్ భ సురకాంత లిట్లనిరి మఱియు. 



 

 

4-114-క. 
"తన కూుఁతఠలు సూడుఁగ నిజ 

తనయన్ు సతి న్న్పరాధుఁ దగవఱి యట్టల  
గొ్ నరించిన్ య  దక్షుని 

ఘనప్ాప విప్ాక మిదయిుుఁ గాుఁదగు న్న్ుచున్." 

4-115-వ. 
వ ండయిు నిట్లనిరి "కుపతిాతఠుండెైన్ దక్షుండు దన్ కూుఁతఠతో విరోధంబు 
చ్ాలక జగతసంహార కారణుం డయన్ రుదుానిం గోీ ధింప జ సె; అముహాతఠుం 
డెంతట్టవాుఁ డన్నం బాళయకాలంబున్ 

4-116-స.ీ 
సుమహిత నిశిత తిశాూలాగీ సంప్ో ా త; 

నిఖిల దికకరి రాజనివహ ుఁ డగుచుుఁ 
జట్లలలగీనిష్ఠు ర సానిత గంభీరాట్ట; 
హాస నిరిభనానఖిలాశుుఁ డగుచు 
భ రి కరాళవిసాుర దంషాట ో  హతి; 

పతిత తారాగణ పాచయుుఁ డగుచు 
వివిధ హ తివాాత విపుల పాభాపుంజ; 

మండిత చండ ద రదండుుఁ డగుచు 
4-116.1-తర. 
వికట్ రోష్ భయంకర భుాకుట్ట దురిన 

రీక్షయ దుససహ తరజోమహమిుఁ దన్రిె 

ఘన్ వికీరణ జట్ాబంధ కలితఠుఁ డగుచు 
న్ఖిల సంహార కారణుుఁ డయ న్ట్టంచు. 



 

 

4-117-తర. 
అట్టట  దరవునిుఁ దిపాుర సంహార కరునిుఁ 
జందాశ్రఖ్రు సదు్ ణసాందుా న్భవు 
మన్ము రోషింపుఁ జ సిన్ మంగళములుఁ 
బొ ంద వచుెన  పదుగరుభన్కున ైన్?" 

4-118-వ. 
అని య విాధంబున్ భయవిహాలలలచన్ల ై పలుకుచున్న సమయంబున్ 
మహాతఠుండెనై్ దక్షున్కు భయావహంబుల ై సహసా సంఖ్ాయతంబు ల ైన్ 
మహో తాితంబులు భ న్భోంతరంబులుఁ గాన్ంబడుచుండె; ఆ సమయంబున్ 
రుదాాన్ుచరులు నానావిధాయుధంబులు ధరయించి కపిల పీత వరణంబులు 
గలిగి వామనాకారులు, మకరోదరాన్న్ులు న ై యజఞశ్ాలాపదారశంబున్ం 
బరువులుపటె్లట చుుఁ గదయిం జన్ుదెంచి దక్షాధార వాట్ంబులు 
విట్తాట్ంబులు చ్రయుచుం, గొందఱు ప్ాాగాంశంబున్ు, గొందఱు 
పతీనశ్ాలయు, కొందఱు సదసయ శ్ాలయుుఁ, గొంద ఱాగీనధా శ్ాలయు, కొందఱు 
యజమాన్ శ్ాలయుుఁ, గొందఱు మహాన్స గృహంబున్ు విధాంసంబులు 
గావించిరి; మఱియుుఁ గొందఱు యజఞప్ాతాంబుల న్గునలం జెఱచిరి; వ ండయిుుఁ 
గొందఱు హోమాగున లారిెరి; పదంపడి కొందఱు హోమకుండంబుల యందు 
మ తాంబులు విడిచిరి; కొంద ఱుతారవేదికా మేఖ్లలు దెాంచిరి; కొందఱు 
మున్ుల బాధించిరి; కొందఱు తతితఠనల వ ఱపంిచిరి; మఱికొందఱు దరవతా 
నిరోధంబుుఁ గావించిరి; అంత మణిమంతఠండు భృగువున్ు, వీరభదుాండు 
దక్షునిుఁ, జండశీుండు పూష్ఠని, భగుని న్ందీశారుండున్ు బట్టటరి; 
ఇవిాధంబున్ సదసయ దరవ ఋతిాఙ్టనకాయంబుల శిలల ఱువిాయు, 
జాన్ువులుఁ బొ డిచియు, న్ఱచ్రతఠల న్డచియు, గులుంబులుఁ బొ డిచియు 



 

 

వివిధ బాధలు పఱచిన్ వారు కాందిశ్రకు ల ై యెకకడెకక డరనిం జనిరి; 
మఱియున్ు. 
4-119-క. 
మును దక్షుుఁ డభవుుఁ బలుకుఁ 'గుఁ 
గను గీుఁట్టన్' భగునిుఁ బట్టట  కన్ునలు పెకలిం 

చ్ెను న్ందీశారుుఁ; డచెట్ట 
జనములు హాహారవముల సందడి గొలుపన్. 
4-120-తర. 
కుపితఠుఁడెై నాుఁడు భవుని దక్షుుఁడు శపింపుఁ 
'బరిహసించిన్' పూష్ఠని పండుల  డులల ుఁ 
గొట్టట  బలభదుాుఁ డా కళింగుని రదంబు 
ల లమి డులిచిన్ పగిదిుఁ జండీశారుండు. 
4-121-క. 
తగవేది దక్షుుఁ డా సభ 

న్గచ్ాపుుఁ దిరసకరించునాుఁ డట్ 'శుశీుల్ 

న్గుచుం జూపుట్' నా భృగు 
పగకెై శుశీువులు వీరభదుాుఁడు వ ఱికనె్. 
4-122-స.ీ 
అతఠల దరోిదధతఠండె ైవీరభదుాండు; 
గెకైొని దక్షు వక్షంబుుఁ దొాకిక 

ఘన్శితధారాసుిఁ గొని మనే్ు వ డచిియు; 
మంతాసమనిాత మహతి శసా ీ

జాలావినిరిభన్న చరుంబు గల దక్షుుఁ; 



 

 

జంపుఁగా లేక విసుయము నొంద ి

తదాధ ప్ాయంబు దన్ చితామున్ుఁ జూచి; 

కంఠనిషీిడన్గతిుఁ దలంచి 

4-122.1-తర. 
మసాకముుఁ దుాంచి యంచితామరిణమున్ 

దకి్షణాన్లమున్ వేల ెుఁ దదన్ుచరులు 
హరిమున్ు బొ ంద; న్చట్ట బాాహుణజన్ంబు 
లాతులన్ు జాల దుఃఖ్ంబు లందుచుండ. 
4-123-వ. 
ఇట్లల  వీరభదుాండు దక్షుని యాగంబు విధాంసంబు గావించి నిజ నివాసంబ ైన్ 
కెైలసంబున్కుుఁ జనియె న్యయవసరంబున్. 
4-124-చ. 
హర్భట్కోట్టచ్రత నిశి తాసి గదా కరవాల శూల ము 
ద్ర్ ముసలాది సాధన్విదారిత జరారితాఖిలాంగుల  ై
సుర్లు భయాకులాతఠు లగుచున్ సరసరీుహజాతఠుఁ జ రి త 

చెర్ణ సరోరుహంబులకు సముతిుఁ జాుఁగిలి మోకకి న్ముోల ై. 
4-125-క. 
తము ధూరాట్ట సెనైికు లగు 
పామథులు దయమాలి పలెుచ బాధించుట్ స 

రాముిఁ జెపిి"రన్ుచు మ ైతర ా
య మునీందుాుఁడు విదురుతోడ న్నియెన్; మఱియున్. 

4-8-శివుం డనుగరహ ంచుట 



 

 

4-126-తర. 
ఇంతయున్ు మున్ున మన్మున్ న ఱిుఁగి యున్న 

కతన్ విశ్ాాతుకుండున్ు గమలలలచ 

న్ుండు న్న్ నొపుి నారాయణుండు న్జ్ఞుఁడుుఁ 
జూడ రారెైరి మున్ున దక్షుని మఖ్ంబు. 
4-127-వ. 
అని చ్ెపిి “సుర లిట్లల  విన్నవించిన్ుఁ జతఠరుుఖ్ుండు వారల కిట్లనియె. 
4-128-క. 
"ఘన తరజోనిధి పురుష్ఠం 

డనయంబుుఁ గృతాపరాధుుఁ డయన్న్ు దా మ 

లలన పాతికారముుఁ గావిం 

చిన జన్ులకు లలకమందు సేమము గలదర?" 

4-129-వ. 
అని మఱియు నిట్లనియె. 
4-130-క. 
"కీతుభాగారుి ం డగు పశు 

పతి నీశారు న్భవు శరుా భరు్ ని దూర ీ

కృత యజఞభాగుుఁ జ సిన్ 

యతి ద ష్ఠలు దుష్టమతఠలు న్గు మీ రింకన్. 
4-131-స.ీ 
పూని యే దరవుని బొ మముడి మాతనా్; 

లలకప్ాలకులున్ు లలకములున్ు 
నాశ మందుదు; రట్టట  య శుండు ఘన్ దురు; 



 

 

కాయసా ీనికాయ విదాధ ంతరంగుుఁ 
డున్ు బా్రయా విరహితఠండున్ు న ైన్వాుఁ డము; 
హాతఠునిుఁ దిాపుర సంహారకరుని 

మఖ్పున్ససంధాన్మతి న్పేకి్షంచు మీ; 

రలు చ్రరి శుదాధ ంతరంగు లగుచు 
4-131.1-తర. 
భకిానిష్ు లుఁ దతాిద పదు యుగళ 

ఘన్ పరిగీహ పూరాంబుగాుఁగ న్తని 

శరణ మందుుఁ డతండు పాసన్ునుఁ డయన్ుఁ 
దివిరి మీ కోరిక సదిిధ ంచు దివిజ్ఞలార!" 

4-132-వ. 
అని మఱియు నిట్లనియె;అదరదవుని డాయం జన్ వ ఱతఠ మని తలంపకుండు; 
అతనిుఁ జ రు న్ుప్ాయం బ ఱింగిపుమంట్ట ర ని, ననే్ు నిందుాండున్ు 
మున్ులున్ు మీరలున్ు మఱియు దరహధారు ల వా ర ని న్ముహాతఠుని 
రూపంబు న్తని బలపరాకీమంబుల కొలుఁదయిు న ఱుంగజాలము; అతండు 
సాతంతఠాండు గావున్ుఁ దదుప్ాయం బ ఱింగింప న వాుఁడు సమరుి ం డగు; 
అయన్ నిపుడు భకాపరాధీన్ుండున్ు శరణాగత రక్షకుండు న్గు నీశునిుఁ జ రం 
బ వుదము;"అని పలికి పదుసంభవుండు దరవ పతిృగణ పాజాపతఠలం గ డి 
కెైలాసాభిముఖ్ుుఁ డెై చనిచని. 
4-133-ఉ. 
భాస్ురలీలుఁ గాంచిరి సుపరుాలు భకాజన ైక మాన్సో  
లాల స్ముుఁ గిన్నరీజన్ విలాసము నితయవిభ తి మంగళ  
వాస్ము సిదధ  గుహయక నివాసము రాజత భ వికాసి కె ై



 

 

లాస్ముుఁ గాంతి నిరిాత కులకి్షతిభృతఠసమహదిాభాసమున్. 
4-134-స.ీ 
ధాతఠ విచితిాతోదాతా రతనపాభా; 
సంగ తోజావల తఠంగ శృంగములున్ు; 
గిన్నర గంధరా కింపురుషాపసరో; 
జన్ నికరాకీరణ సాన్ువులున్ు; 
మానిత నిఖిల వ ైమానిక మిథున్ స; 

దిాహరణ ైక శుభ పదారశములున్ు; 
గమనీయ న్వమలిలకా సుమనోవలిల; 
కా మతలీల లసతకందరములు; 
4-134.1-తర. 
న్మర సిదాధ ంగనా శ్ోభితాశమీములు; 
విబుధజన్ యోగయ సంపనినవేశములున్ు 
గలిగి బహ విధ పుణయభోగముల నొపుి 
విన్ుత సుకృతములకు దండ వ ండికొండ. 
4-135-వ. 
అది మఱియున్ు, మందార ప్ారిజాత సరళ తమాల సాల తాల తకోకల 
కోవిదార శిరీ షారుా న్ చూత కదంబ నీప నాగ పునానగ చంపక ప్ాట్ లాశ్ోక 
వకుళ కుంద కురవక కన్ కామో శతపతా కింశు కైెలా లవంగ మాలతీ మధూక 
మలిలకా పన్స మాధవీ కుట్ జోదుంబు రాశాతి పలక్ష వట్ హింగుళ భ రా పూగ 
జంబ  ఖ్రూా  రామాోతక పిాయాళ  నారిక  ళ ంగుద వేణు కీచక ముఖ్ర తరు 
శ్ోభితంబున్ు, కలకంఠ కాలకంఠ కలవింక రాజకీర మతామధుకర నానా 
విహంగ కోలాహల నిన్ద బధిరీభ త రోద ంతరాళంబున్ు, సింహ తరక్షు శలయ 



 

 

గవయ శరభ శ్ాఖ్ామృగ వరాహ వాయఘో కురుకర రురు మహషి్ వృక సారంగ 
పాముఖ్ వన్యసతావ సమాశయీ విరాజితంబున్ు, కదళీష్ండ మండిత కమల 
కహాల ర కెైరవ కలిత పులిన్తల లలిత కమలాకర విహరమాణ కలహంస 
కారండవ సారస చకవీాక బక జలకుకుకట్ాది జలవిహంగకుల కూజిత 
సంకులంబున్ు, సలిలక ళీవిహరమాణ సతీరమణీ రమణయీ కుచమండల 
విలిపా మృగమద మిళిత హరిచందన్ గంధ సుగంధి జలపూరిత గంగాతరంగణీ 
సమావృతంబున్ు న నై్ కెైలాసపరాతంబు వ డగని, యరవిందసంభవ 
పురందరాది దరవగణంబు లతయదుభతాన్ందంబులం బొ ంది ముందట్ుఁ దార హరర 
హ మమయ విమాన్ సంకులంబున్ు, పుణయజన్ మానినీ శ్ోభితంబున్ు న నై్ 
యలకాపురంబు గడచి; తతఠిర బాహయపాదరశంబున్ం దీరిప్ాదుండెైన్ 
పుండరీకాక్షు ప్ాదారవిందరజః ప్ావన్ంబున్ు, రతిక ళీ వాయసంగ పరిశమీ 
నివారక సలిల క ళీవిలలల దరవకామినీ పీన్వక్షోజ విలిపా కుంకుమపంక సంగత 
పిశంగవరణ వారిపూర విలసితంబు న్ున ై; న్ందాలకన్ందాభిధాన్ంబులు గల 
న్దీ దిాతయంబు దాుఁట్ట తతఠిరోభాగంబున్ వన్గజ సంఘృష్ట మలయజ 
పరిమిళిత మలయపవ నాసాాదన్ ముహ రుుహ రు న్ుుదిత మాన్స 
పుణయజన్కామినీ కదంబంబున్ు, వ దైూరయ సో ప్ాన్ సమంచిత కన్కోతిల వాపీ 
విభాసితంబున్ు, గింపురుష్ సంచ్ార యోగయంబున్ు న్గు సౌగంధిక వన్ 
సమీపంబు న్ందు. 
4-136-స.ీ 
ఉజావలంబయ శతయోజన్ంబుల ప్ొ డ; 

వున్ుుఁ బంచసపాతి యోజన్ముల 

పఱపున్ు గల్ి యే పట్లట న్ుఁ దఱుగని; 

నీడ శ్ోభిలల  నిరీణత మగుచుుఁ 



 

 

బరణశ్ాఖ్ా సమాకీరణమ ై మాణికయ; 
ములుఁ బ లుఁగల ఫలములుఁ దన్రిె 

కమనీయ సదిధయోగకియీామయ మయ; 

యన్ఘ ముముక్షు జనాశయీంబు 
4-136.1-తర. 
భ రిసంసార తాప నివారకంబు 
న్గుచుుఁ దరురాజ మన్ుఁగుఁ బ ంపగ్లించి 

భకాజన్ులకు నిచెలుుఁ బమాద మ సుఁగ 

వలయు సంపద లందు నావట్ము వట్ము. 
4-137-వ. 
ఆ వృక్షమ లతలంబున్. 
4-138-స.ీ 
ఇదధ సన్ందాది సిదధ  సంసవేితఠ; 
శ్ాంతవిగీహ ని వాతసలయగుణునిుఁ 
గమనీయ లలకమంగళదాయకుని శివు; 
విశాబంధుని జగదిా న్ుత యశుని 

గుహయక సాధయ రక్షో యక్షనాథ కు; 
బ ర సేవితఠని దురాారబలుని 

న్ుదిత విదాయతపో్యోగ యుకుా ని బాల; 

చందాభ ష్ణుని మునీందాన్ుతఠనిుఁ 
4-138.1-తర. 
దాపసాభీష్టకరు భసుదండలింగ 

ఘన్జట్ాజిన్ ధరుని భకాపాసన్ున 



 

 

వితత సంధాయభారుచి విడంబ్రత విన్ూతన 

రకావరుణ  సనాతన్ు బహాుమయుని. 
4-139-వ. 
మఱియున్ు. 
4-140-స.ీ 
అంచిత వామప్ాదాంభోరుహము దకి్ష; 

ణోరుతలంబున్ నొయయ న్ునిచి 

సవయజాన్ువుమీుఁద భవయబాహ వు సాుఁచి; 

వలపలి ముంజ త సలలితాక్ష 

మాలిక ధరయించి మహనీయ తరకము; 
దాాయుకుా ుఁ డగుచుుఁ జితాంబులలన్ 

న్వయయం బయన్ బహాాున్ందకలిత స; 

మాధి నిష్ఠు ుఁడు వీతమతసరుండు 
4-140.1-తర. 
యోగపట్ాట భిరాముుఁడెై యుచిత వృతాి 

రోష్సంగతిుఁ బాసి కూరుెన్న జముని 

యన్ువున్న్ు దరభరచిత బుాసాయసన్మున్ 

న్ున్న మునిముఖ్ుయ న్ంచిత యోగనిరతఠ. 
4-141-క. 
అలఘుని న్భవుని యోగీం 

దుాలు విన్ుచుండంగ నారదునితోుఁ బా్రయ భా 
ష్లు జరుపుచున్న రుదుాని 

సలలిత పన్నగ విభ ష్ఠ సజాన్పో్ ష్ఠన్. 



 

 

4-142-క. 
కన లలకప్ాలురున్ు ముని 

జనులున్ు సదభకిా న్తని చరణంబులకున్ 

వినతఠ లయ, రపుి డబాా  
సనుిఁ గని యయయభవుుఁ డధిక సంభామ మపిన్. 
4-143-క. 
"అనఘ! మహాతఠుం డగు వా 
మనుిఁ డా కశయపున్కొగి న్మసాకరము చ్ర 
సినగతి న్జ్ఞన్కు న్భివం 

దన మగిుఁ గావించ్ె హరుుఁడు దదదయుుఁ బా్రతిన్. 
4-144-తర. 
అంత రుదాాన్ువరుా  ల ైన్ట్టట  సిదధ  
గణ మహరిి జన్ంబులు గని పయోజ 

గరుభన్కు మోకిక; రంత నా కమలభవుుఁడు 
శరుాుఁ గని పల క మందహాసంబుతోడ. 
4-145-తర. 
జగములకు న లల  యోనిబ్రజంబు ల ైన్ 

శకిా శివకారణుండవ ై జగతి నిరిా  
కార బాహుంబ వగు నిన్ునుఁ గడుఁగి విశా 
నాథుుఁ గా న ఱిుఁగెద నా మన్మున్ న్భవ! 
4-146-తర. 
సమత న్ది గాక తావకాంశంబు ల ైన్ 

శకాి శివరూపములుఁ గీీడ సలుపు దూరణ 



 

 

నాభి గతి విశా జన్న్ వినాశ వృదిధ  
హ తఠభ తఠండ వగుచుందు వీశ! రుదా! 
4-147-స.ీ 
అన్ఘ! లలకంబుల యందు వరాణ శమీ; 

సేతఠవు లన్ుఁగుఁ బఖా్ాయతి నొంద ి

బలసి మహాజన్ పరిగృహరతంబుల ై; 
యఖిల ధరాురిదాయకము ల ైన్ 

వేదంబులన్ు మఱి వృదిధ  నొందించుట్; 

కొఱకున ై నీవ దక్షుని నిమితా 

మాతఠానిుఁ జ సి యముఖ్ముుఁ గావించితి; 

వట్లగాన్ శుభమ రాివ నై్ నీవు 
4-147.1-తర. 
గడుఁగి జన్ముల మంగళకరుు లయన్ 

వారి ముకిా, న్మంగళ చ్ారు లయన్ 

వారి న్రకంబు, నొందింతఠ భ రిమహిమ 

భకాజన్పో్ ష్! రాజితఫణవిిభ ష్! 
4-148-వ. 
అట్లగుట్ం దతకరుంబు లొకానొకనికి విపరాయసంబు నొందుట్కుుఁ గారణం 
బ యయదయిో? భవదయీ రోష్ంబు హ తఠవని తలంచితిననేిుఁ దాదయీ 
ప్ాదారవింద నిహిత చితఠా ల ై సమసాభ తంబుల యందు నిన్ుం గన్ుంగొన్ుచు 
భ తంబుల నాతుయందు వేఱుగాుఁ జూడక వరిాంచు మహాతఠుల యందు 
న్జ్ఞఞ ల నై్వారి యందుుఁబ ల  రోష్ంబు దఱచు వ రయ దుఁట్; నీకుుఁ గోీ ధంబు 
గలదర?"యని. 



 

 

4-149-స.ీ 
"మఱి భ దబుదిధ ుఁ గరుపవారాన్ముల; 

మదయుతఠ లయ దుష్టహృదయు లగుచుుఁ 
బరవిభవాసహయ భవ మనో వాయధులుఁ; 
దగిలి మరాుతు భ దకము లయన్ 

బహ  దురుకుా ల చ్రతుఁ బరులుఁ బ్రడించుచు; 
న్ుండు మ ఢులన్ు దెైవోపహతఠలుఁ 
గాుఁ దలపో్ సి య కకపట్చితఠా లకు నీ; 

వంట్ట సతఠిరుష్ఠుఁ డరవలన్ న ైన్ 

4-149.1-తర. 
హింసుఁ గావింపకుండు సమిదధచరిత! 
నీలలలహిత! మహతిగుణాలవాల! 
లలకప్ాలన్కలిత! గంగాకలాప! 
హర! జగన్ునతచ్ారితా! యదయిుుఁ గాక. 
4-150-స.ీ 
అమర సమసా దరశము లందు న్ఖిల కా; 
లములందుుఁ దలుఁప దురలంఘయ మహమిుుఁ 
డగు పదునాభు మాయా మోహితాతుకు; 
ల ై భ దదరశన్ు ల ైన్వారి 

వలన్న్ు ద ాహంబు గలిగని్ న ైన్న్ు; 
న్ది దెైవకృత మని యన్యదుఃఖ్ 

ముల కోరాలేక సతఠిరుష్ఠండు దయచ్రయు; 
గాని హింసింపుఁడు గాన్ నీవు 



 

 

4-150.1-తర. 
న్చుయతఠని మాయమోహము న్ందకుంట్ుఁ 
జ సి సరాజ్ఞఞ ుఁడవు; మాయచ్రత మోహ ి

తాతఠుల ై కరువరాన్ు లయన్వారి 

వలన్ ద ాహంబుగలిగని్ వలయుుఁ బ ా వ. 
4-151-వ. 
అది గావున్ యజఞభాగారుి ండ వయన్ నీకు సవన్భాగంబు సమరిింపని 
కతన్ నీచ్రత విధాంసాంబయ పరసిమాపిా  నొందని దక్షాధారంబు మరల 
న్ుదధరించి దక్షునిుఁ బున్రీావితఠం జ యుము; భగుని నేతాంబులున్ు, 
భృగుముని శుశీువులున్ు, బ ష్ఠని దంతంబులున్ు, గృపుఁజ యుము; 
భగానంగు లయన్ దరవ ఋతిాఙ్టనకాయంబులకు నారోగయంబు గావింపుము; ఈ 
మఖ్ావశిష్టంబు యజఞ పరిపూరిా హ తఠభ తం బయన్ భవదయీభాగం బగుం 
గాక." 

4-152-చ. 
అన చతఠరాన్న్ుండు విన్యంబున్ వేుఁడని్ నిందుమౌళి స 

యయనిఁ బరితఠషిట ుఁ బొ ంది దరహాసము మోమున్ుఁ దొంగలింప ని 

ట్లను "హరిమాయచ్రత న్న్యంబున్ు బామరు ల నై్వారు చ్ర 
సిన యపరాధ ద ష్ములు చితాములల గణయింప న న్నుఁడున్. 
4-153-వ. 
అట్లయుయన్ు. 
4-154-క. 
బలియుర దండించుట్ దు 
రభలజన్ రక్షణము ధరుపదధతి యగుట్ం 



 

 

గలుషాతఠుల న్పరాధము 
కొలిఁదనిి దండించుచుందుుఁ గొన్కొని యనే్ున్." 

4-155-వ. 
అని "దగదశ్రరుి ం డయన్ దక్షుం డజముఖ్ుం డగు; భగుండు బరిి ససంబంధ 
భాగంబులు గలిగి మితానామధరయ చక్షుసుసన్ం బొ డగాంచు; పూష్ఠండు 
పిష్టభుకకగుచు యజమాన్ దంతంబులచ్ర భకి్షంచు; దరవతలు యజాఞ వశిష్టంబు 
నాకొసగుట్ంజ సి సరాావయవ పూరుణ ల ై వరిాంతఠరు; ఖ్ండితాంగుల ైన్ 
ఋతిాగాది జన్ంబు లశానీదరవతల బాహ వులచ్రతన్ు బ ష్ఠని 
హసాంబులచ్రతన్ు లబధబాహ  హసుా ల ై జీవింతఠరు; భృగువు బసాశుశీువులు 
గలిగి వరిాంచు;"అని శివుండా న్తిచిెన్ సమసాభ తంబులున్ు 
సంతఠషాట ంతరంగంబుల ై “తండీా ల ససయెయ” న్ని సాధువాదంబుల 
న్భిన్ందించిరి 

అంతనా శంభుని యామంతాణంబు వడసి సునాసరీ పాముఖ్ులగు దరవతలు 
ఋష్ఠలతోడం గ డి రా న్జ్ఞండున్ు రుదుానిం బురసకరించుకొని దక్షాధార 
వాట్ంబుకుం జనియె; అంత. 
4-156-క. 
శర్ుాని యోగకీమమున్ 

సరవావయవములుుఁ గలిగి సన్ుుని ఋతిా 
గీ్రవాణముఖ్య లొపిిర ి

పూర్ాతన్ుశ్రీల నారయభ ష్ణ! యంతన్. 
4-157-క. 
విను దక్షు న్ంత మషే్ము 
ఖ్ునిఁ జ సిన్ నిదా మేలుకొని లేచిన్ ప్ో  



 

 

లికన నిలిచ్ె దక్షుుఁ, డభవుుఁడు 
కనుిఁగొన్ుచుండంగ నాతుుఁ గౌతఠక మపిన్. 
4-158-వ. 
ఇట్లల  లేచి నిలిచి ముందఱ న్ున్న శివునిం గన్ుంగొనిన్ మాతాన్ 
శరతాకలంబున్ న్కలుష్ంబ ైన్ సరసుసన్ుంబ ల ుఁ బ రా రుదవాిదరా ష్ 
జనితంబు ల ైన్ కలుష్ంబులం బాసి నిరులుండెై యభవుని న్ుతియంపం 
దొడంగి మృతిుఁ బొ ందిన్ సతీ తన్యం దలంచి యన్ురా గోతకంఠ బాష్ిపూరిత 
లలచన్ుండున్ు, గద్దకంఠుండున్ున ై పలుకం జాలక యటె్టక లకు దుఃఖ్ంబు 
సంసాంభించుకొని పేామాతిర క విహాలుం డగుచు సర ాశారుం డగు హరున్ 
కిట్లనియె. 
4-159-క. 
"విను; నీ కపరాధుుఁడ న్గు 
న్ను దండించు ట్ది దండన్ము గాదు మద ి

న్నను రకి్షంచుట్గా మన్ 

మునిఁ దలుఁతఠన్ు దరవ! యభవ! పురహర! రుదాా! 
4-160-స.ీ 
అన్ఘాతు! తగ నీవు న్బానాభుండున్ు; 
బరికింపుఁ బాాహుణాభాసు లయన్ 

వారల యెడల న వాలన్ న్ుపేక్షింప; 

రుఁట్! దృఢవాతచరుయ ల ైన్వారి 

యెడ నీకుపేక్ష యెకకడదిి? సరా్ దనిి; 

నామానయ సంపాదాయపావరా 

న్ము న ఱింగించుట్ కమర విదాయతపో్ ; 



 

 

వాత పరాయణుల నై్ బాాహుణులన్ు 
4-160.1-తర. 
వరుసుఁ బుట్టటంచితివి; కాన్ వారి న పుడుుఁ 
గ ల దండంబుుఁ బ ని గోప్ాలకుండు 
బలసి గోవుల రకి్షంచు పగిది నీవు 
న్రసి రకి్షంచుచుందు గదయయ రుదా! 
4-161-స.ీ 
తలపో్య న్విదిత తతావవిజాఞ న్ుండ; 

న నై్ నాచ్రత సభాంతరమున్ 

న్తి దురుకాయంబక క్షతఠుఁడ వయుయన్ు మతకృ; 
తాపరాధము హృదయంబు న్ందుుఁ 
దలుఁపక సుజన్ నిందాద ష్మున్ న్ధ ; 
గతిుఁ బొ ందుచున్న దుష్కరుు న్న్ునుఁ 
గరుణుఁ గాచిన్ నీకుుఁ గడుఁగి పాతఠయపకార; 

మ ఱిుఁగి కావింప న ేన ంతవాుఁడ? 

4-161.1-తర. 
న్ుతచరతిా! భవతిరాన్ుగీహాన్ు 
రూప కారయంబుచ్రత నిరూఢమ ైన్ 

తఠషిట  నీ చితామందు నొందుదువు గాక; 

క్షుదాసంహార! కరుణాసముదా! రుదా!" 

4-162-వ. 
అని యట్లల  రుదాక్షమాపణంబు గావించి పదుసంభవుచ్రత న్న్ుజాఞ తఠండెై 
దక్షుం డుప్ాధాయయ ఋతిాగ్ణ సమేతఠం డగుచుుఁ గీతఠకరుంబు నిరారాించు 



 

 

సమయంబున్, బాాహుణజన్ంబులు యజఞంబులు నిరిాఘనంబుల ై సాగుట్కుుఁ 
బామథాది వీర సంసర్ కృత ద ష్ నివృతాయరింబుగా విష్ఠణ దరవతాకంబున్ు 
దిాకప్ాలపురోడాశ దావయకంబున్ు న ైన్ కరుంబుుఁ గావింప న్ధారుయకృతయ 
పావిష్ఠట ం డగు భృగువు తోడం గ డి నిరులాంతఃకరణుం డగుచు దక్షుుఁడు 
దావయతాయగంబుుఁ గావింపుఁ బాసన్ునండెై సర ా శారుండు. 
4-163-స.ీ 
మానిత శ్ాయమాయమాన్ శరీర దీ; 
ధితఠలు న్లిదకుకల దీట్లకొన్ుఁగుఁ 
గాంచన్ మేఖ్లా కాంతఠలతోడుఁ గౌ; 
శ్రయ చ్రలదుయతఠల్ చ్ెలిమి చ్రయ 

లకీ్షుసమాయుకా లలిత వక్షంబున్; 

వ జైయంతీ పాభల్ వన నచూప 

హాట్కరతన కరిీట్ కోట్టపభాల్; 

బాలారక రుచులతో మేలమాడ 

4-163.1-తర. 
లలితనీలాభారుచిుఁ గుంతలములు దన్రుఁ 
బావిమలాతీుయ దరహజపాభ సరోజ 

భవ భవామర ముఖ్ుయల పాభలు మాప 

న్ఖిలలలకెైక గురుుఁడు నారాయణుండు. 
4-164-చ. 
సలలిత శంఖ్ చకీ జలజాత గదా శర చ్ాప ఖ్డ్ ని 

రుల రుచులున్ సువరణ రుచిమన్ుణి కంకణ ముదిాకా పాభా 
వళులున్ు దరజరిలుల  భుజవర్ మన్ర్ళ కాంతియుకామ  ై



 

 

విలసతి కరిణకార పృథివీరుహముం బురుడింపుఁ బ్రట్లట గన్. 
4-165-క. 
సర్సో దార సమంచిత 

దర్హాస విలలకన్ములుఁ దగ లలకములం 

బరితోష్ము నొందించుచుుఁ 
బర్మోతసవ మపి విశాబంధుం డగుచున్. 
4-166-చ. 
మఱ యున్ు రాజహంస రుచిమద్రమణీకృత తాలవృంత చ్ా 
మర్ములు వీవుఁగా దవిిజమానిన్ు లచెసుధామరీచి వి 

సుుర్ణ సితాతపతా రుచిపుంజము దికుకలుఁ బ్రకకట్టలల ుఁగాుఁ 
గరివరదుండు వచ్ెె సుభగసుా తి వరణ సుపరణయాన్ుుఁడె.ై 

4-9-దక్షాదుల శ్రరహరి సా్వంబు 

4-167-చ. 
ఘనరుచి న్ట్లల  వచిెన్ వికారవిదూరు ముకుందుుఁ జూచి బ  
రన న్రవిందన్ందన్ పురందర చందాకళ ధ రామృతా 
శనముఖ్ు లరిి లేచి యతి సంభామ మపి న్మో న్మో దయా 
వననిధయే యట్ంచు న్నివారణ మోకికరి భకిాయుకుా ల ై. 
4-168-వ. 
అట్లల  కృతపాణాముల ైన్ యన్ంతరంబ. 
4-169-ఉ. 
ఆ నళినాయతాక్షుని యన్ంత పరాకీమ దురినరీక్షయ తర 
జో నహతసాదీపుా  లగుచున్ునతిసయే న్శకుా ల ై భయ 



 

 

గాల న వహించి బాష్ిములు గీముుఁగ గద్దకంఠుల  ైతన్ుల్ 

మాోనుపడంగ న్విాభుని మన్నన్ుఁ గెైకొని యెట్టక లకున్. 
4-170-వ. 
నిట్లతట్ ఘట్టత కరపుట్లల ై యముహాతఠుని యప్ార మహిమం బ ఱిుఁగి 
న్ుతియంప శకుా లుగాక యుండయిుుఁ, గృతాన్ుగీహవిగీహ ం డగుట్ం జ స ి
తమతమ మతఠలకు గోచరించిన్ కొలంది న్ుతియంపుఁ దొడంగిరి; అందు 
గృహరతంబు లగు పూజాదుయపచ్ారంబులు గలిగి బాహాుదులకు జన్కుండున్ు, 
సున్ంద న్ందాది పరమభాగవతజన్ సేవితఠండున్ు, యజ ఞశారుండున్ు న్గు 
భగవంతఠని శరణుయనింగాుఁ దలంచి దక్షుం డటి్లనియె; “దరవా! నీవు 
సాసారూపంబున్ం దున్న యపుి డుపరతంబులుగాని 
రాగాదయఖిలబుదధయవసిలచ్ర విముకుా ండవున్ు, న్దిా తీయుండవున్ు, 
జిదూాపకుండవున్ు, భయరహితఠండవున్ు న ై మాయం దిరసకరించి మఱియు 
నా మాయ న్న్ుసరించుచు లీలామాన్ుష్రూపంబుల న్ంగీకరించి 
సాతంతఠాండ వయుయన్ు, మాయా పరతంతఠాడవ ై రాగాది యుకుా ండున్ుం బ ల  
రామకృషాణ దయవతారంబులుఁ గాన్ంబడుచుందువు; కావున్ నీ లలకంబులకు నీవ 
య శారుండవనియు నితరుల ైన్ బాహురుదాాదులు భవనాుయా విభ తఠ 
లగుట్ం జ సి లలకంబులకు నీశారులుగా రనియున్ు భ దదృషిట  గల న్న్ున 
రకి్షంపుము; ఈ విశాకారణు ల నై్ ఫాలలలచన్ుండున్ు బహాుయు 
దికాిలురున్ు సకల చరాచర జంతఠవులున్ు నీవ; భవదాయతిరికాంబు 
జగంబున్ లే"దని విన్నవించిన్ం దదన్ంతరంబ ఋతిాగ్ణంబు లిట్లనిరి. 
4-171-స.ీ 
"వామదరవుని శ్ాపవశమున్ుఁ జ సి క; 

రాున్ువరుా లము మే మ నై్ కతన్ 



 

 

బలసి వేదపాతిప్ాదయ ధరోుపల; 

క్షయంబ ైన్ యట్టట  మఖ్ంబున్ందు 
దీపింప నిందాాది దరవతా కలిత రూ; 

పవాయజమున్ుఁ బొ ంది పరుఁగ నిన్ున 

యజఞసారూపుండ వని కాని క వల; 

నిరు్ ణుండవు నితయనిరులుుఁడవు 
4-171.1-తర. 
న్రయ న్న్వదయమ రాివి యెైన్ నీదు 
లలిత తతావసారూపంబుుఁ దెలియుఁజాల 

మయయ మాధవ! గోవింద! హరి! ముకుంద! 
చిన్ుయాకార! నితయలకీ్షువిహార!" 

4-172-వ. 
సదసుయ లిట్లనిరి. 
4-173-స.ీ 
"శ్ోకదావాగిన శిఖ్ాకులితంబు పృ; 
థుక లశ ఘన్ దుర్దుర్మంబు 
దండధరకూీర కుండలిశిలష్టంబు; 
ప్ాపకరువాయఘ ోపరివృతంబు 
గురు సుఖ్ దుఃఖ్ కాకోలపూరిత గరా; 

మగుచు న్నాశయీ మ నై్ యట్టట 
సంసార మార్ సంచ్ారుల  ైమృగతృషిణ ; 
కలుఁ బ లు విష్య సంఘము న్హము 
4-173.1-తర. 



 

 

మేతి హ తఠక దరహ నిక తన్ములు 
న్య మహాభారవహ  ల నై్ యట్టట మ ఢ 

జన్ము లేనాుఁట్ మీ పదాబాములు గాన్ుఁ 
జాలు వారలు? భకాపసాన్న! దరవ!" 

4-174-వ. 
రుదుాం డిట్లనియె. 
4-175-చ. 
"వర్ద! నిరీహ యోగిజన్ వర్సు పూజిత! నీ పదాబాముల్ 

నిర్తము న్ంతరంగమున్ నిలిి భవతసదన్ుగీహాదిక 

సుుర్ణుఁ దన్రుె న్న్ున న్తిమ ఢు లవిదుయలు మున్నమంగళ  
వర్ణుుఁ డట్ంచుుఁ బలికన్ భవన్ుతి నే గణయింప న్చుయతా!" 

4-176-వ. 
భృగుం డిట్లనియె. 
4-177-మ. 
"అర్వింద దర! తావకనీ్ ఘన్ మాయామోహితసాాంతఠల  ై
పర్మంబ నై్ భవన్ుహామహిమముం బాట్టంచి కాన్ంగ నో 
పర్ు బహాాుది శరీరు లజ్ఞఞ లయ; యో పదాుక్ష! భకాా రిాసం 

హర్ణాలలకన్! న్న్ునుఁ గావుఁదగు నితాయన్ందసంధాయవ .ై" 

4-178-వ. 
బాహు యట్లనియె. 
4-179-స.ీ 
"తవిలి పదారిభ దగాీ హకము ల ైన్; 

చక్షురిందియాముల సరవిుఁ జూడుఁ 



 

 

గలుగు నీ రూపంబు గడుఁగి మాయామయం; 

బగు; న్సదాయతిరికా మగుచు మఱియు 
జాఞ నారి కారణ సతాా వది గుణముల; 

కాశయీభ తమ ై యలరుచున్న 

నిరుపమాకారంబు నీకు విలక్షణ; 

మ  ైయుండు న్న్ుచు నే నాతుుఁ దలుఁతఠ 
4-179.1-తర. 
నిరిాకార! నిరంజన్! నిష్కళంక! 
నిరతిశయ! నిషిరరయారంభ! నిరులాతు! 
విశాసంబ ధయ! నిరవదయ! వేదవేదయ! 
పావిమలాన్ంద! సంసారభయవిదూర! 
4-180-వ. 
ఇందుాుఁ డటి్లనియ.ె 
4-181-మ. 
"దితి సంతాన్ వినాశ సాధన్ సముదీదప్ాా ష్ట బాహా సమ 

నిాతమ ై యోగమినోన్ురాగ పదమ ై వ లొ్ ందు నీ దరహ మా 
యత మ ైన్ట్టట  పాపంచముం బల న్ు మిథాయభ తముం గామి శ్ా 
శాతముంగా మదిలలుఁ దలంతఠ హరి! దరవా! దెవైచూడామణీ!" 

4-182-వ. 
ఋతిాకితఠన లిట్లనిరి. 
4-183-చ. 
"కడిఁగి భవతిదారెన్కుుఁ గా నిట్ల దక్షునిచ్ర రచింపుఁగాుఁ 
బడి శితికంఠరోష్మున్ భసుము నొంది పర తభ మియె ై



 

 

చ్ెడి కడు శ్ాంతమధేమున్ుఁ జెన్నఱియున్న మఖ్ంబుుఁ జూడు మ ే

రిడ జలజాభ నతేాములుఁ బావన్ మ ై విలసిలుల  న్చుయతా!" 

4-184-వ. 
ఋష్ఠ లిట్లనిరి. 
4-185-మ. 
"అనఘా! మాధవ! నీవు మావల న  కరాురంభివ ై యుండయిున్ 

విను తతకరు ఫలంబు నొంద; వితరుల్ విశాంబున్న్ భ తికె ై
యనయంబున్ భజియంచు నిందిర గరం బరిిన్ నిన్ుం జ రుఁ గైె 

కొన; వే మందుము నీ చరితామున్కున్ గోవింద! పద ుదరా!" 

4-186-వ. 
సిదుధ  లిట్లనిరి. 
4-187-చ. 
"హర!ి భవ దుఃఖ్ భీష్ణ దవాన్ల దగధతృషారా మన్ునో 
దిార్దము శ్ోభితంబున్ు బవితాము న ైన్ భవతకథా సుధా 
సరి దవగాహన్ంబున్న్ు సంసృతి తాపము వాసి కీముఱం 

దిర్ుగదు బహాుముం గనిన్ ధీరుని భంగిుఁ బయోరుహో దరా!" 

4-188-వ. 
యజమాని యగు పాసూతి యట్లనియ.ె 
4-189-చ. 
"కర్ చరణాదకిాంగములు గల్ియు మసాము లేని మండమెుం 

బర్ువడి నొపికున్న గతిుఁ బంకజలలచన్! నీవు లేని య 

ధార్ము పయాాజ్ఞలం గలిగి తదదయు నొపిక యున్న దీ యెడన్ 

హర!ి యట్ల నీదు రాక శుభ మయెయ రమాధపి! మముుుఁ గావవే." 



 

 

4-190-వ. 
లలకప్ాలకు లిట్లనిర.ి 
4-191-స.ీ 
"దరవాదిదరవ! య  దృశయరూపంబగు; 
సుమహిత విశాంబుుఁ జూచు పాతయ 
గాతుభ తఠండ వ ై న్ట్టట  నీవు న్సత ర్; 
కాశ రూపంబుల ై గలుగు మామ 

క ందిాయంబులచ్రత నీశార! నీ మాయ; 

నొందించి పంచభ తోపలకి్ష 

తంబగు దరహి విధంబున్ుఁ గాన్ంగుఁ; 
బడుదువు గాని యేరిడని్ శుదధ  
4-191.1-తర. 
సతావగుణ యుకామ ైన్ భాసాతసవరూప 

ధరుుఁడవ ై కాన్ుఁబడవుగా? పరమపురుష్! 
యవయయాన్ంద! గోవింద! యట్లల  గాక 

యెన్య మా జీవన్ము లింక నేమి కలవు?" 

4-192-వ. 
యోగీశారు లిట్లనిరి. 
4-193-స.ీ 
"విశ్ాాతు! నీ యందు వఱేుగా జీవులుఁ; 
గన్ుఁ డెవాుఁ; డట్ల వానికంట్టుఁ బా్రయుుఁడు 
నీకు లేుఁ; డయన్న్ు నిఖిల విశ్ోాదభవ; 

సిితి విలయంబుల కతన్ దెైవ 



 

 

సంగతి నిరిభన్న సతాా వది గుణవిశి; 

షాట తీుయ మాయచ్ర న్జ భవాద ి

వివిధ భ దము లొందుదువు సాసారూపంబు; 
న్ం దుండుదువు; వినిహత విమోహ ి

4-193.1-తర. 
వగుచు న్ుందువు గద; ని న్నన్న్యభకిా 
భృతయభావంబుుఁ దాలిె సంపీతాిుఁ గొలుె 

మముు రకి్షంపవే; కృప్ామయ! రమేశ! 
పుండరీకాక్ష! సంతతభువన్రక్ష!" 

4-194-వ. 
శబదబహాు యట్లనియె. 
4-195-చ. 
"హర!ి భవదయీ తతావము సమంచితభకిా న ఱుంగ నేన్ు నా 
సర్సిజ సంభవాదులున్ు జాలము; సతావగుణాశయీుండవున్ 

బర్ుిఁడవు నిరు్ ణుండవున్ు బహాుమున ై తగు నీకు న పుడ  నిం 

దఱముుఁ జతఠరిా ధారి ఫలదాయక! మోకెకద మాదరింపవే." 

4-196-వ. 
అగినదరవుం డిట్లనియె. 
4-197-మ. 
"హవరక్షా చరణుండ వ ై న గడు దీ; వయయగినహో తాాది పం 

చవిధంబున్ మఱి మంతపాంచక సుసృష్టంబ ై తగంబొ లుె నా 
హవరూపం బగు నీకు మోకెకదన్ు; నీ యాజఞన్ భువిన్ హవయముల్ 

సవన్వాాతములన్ వహింతఠ హరి! యుష్ుతరాజముం బ న్ుచున్." 



 

 

4-198-వ. 
దరవత లిట్లనిర.ి 
4-199-మ. 
"మును కలాింతమున్ందుుఁ గుకి్ష న్ఖిలంబున్ దాుఁచి యేకాకివ  ై
జనలలకోపరి లలకవాసులున్ు యుష్ుతాతావమార్ంబు చిం 

తనముం జ యుఁ బయోధయిందు న్హిరాటా్లింబున్ం బవాళిం 

చిన నీ రూపము నుేఁడు చూపితివి లకీ్షునాథ! దరవోతామా!" 

4-200-వ. 
గంధరుా లిట్లనిర.ి 
4-201-మ. 
"హర్ పంక జభ వామరాదులు మరీచ్ాయదిపజాానాథు లల 
యర్విందాక్ష! రమాహృదీశ! భవదయీాంశ్ాంశ సంభ తఠల  ై
పర్ిఁగం దావకలీలయెై న గడు నీ బహాాుండమున్; దరవ! య  
శార్! నీ క  మతిభకిా మోకెకదము దరవాధీశ! రకి్షంపుమా." 

4-202-వ. 
విదాయధరు లిట్లనిరి. 
4-203-స.ీ 
"న్ళినాక్ష! విన్ు; భవనాుయా వశంబున్; 

దరహంబుుఁ దాలిె తదరదహమందు 
నాతు న్హము మేతయభిమాన్మున్ు బొ ంది; 
పుతా జాయా గృహ క్ష తా బంధు 
ధన్ పశు ముఖ్ వసుా తతఠల సంయోగ వి; 

యోగ దుఃఖ్ంబుల నొందుచుండు 



 

 

ధృతి విహరన్ుుఁడు న్సదిాష్యాతిలాలసుుఁ; 
డతి దుష్టమతియు న ై న్ట్టటవాుఁడు 
4-203.1-తర. 
దవిలి భవదయీ గుణ సతకథా విలలలుుఁ 
డయెయననేియు నాతామోహంబు వలన్ుఁ 
బాసి వరిాంచు విజాఞ న్పరత దగిలి 

చిరదయాకార! యందిరాచితాచ్ోర!" 

4-204-వ. 
బాాహుణజన్ంబు లిట్లనిర ి"దరవా! య  కీతఠవున్ు, హవయంబున్ు, న్గినయు, 
మంతాంబులున్ు, సమిదదరాభప్ాతాంబులున్ు, సదసుయలున్ు, ఋతిాకుకలున్ు, 
దంపతఠలున్ు, దరవతలున్ు, న్గినహో తాంబులున్ు, సాధయు, సో మంబున్ు, 
నాజయంబున్ు, బశువున్ు నీవ; నీవు దొలిల వదేమయ సూకరాకారంబు 
ధరియంచి దంషాట ో దండంబున్ వారణ ందాంబు న్ళిన్ంబు ధరయించు 
చందంబున్ రసాతలగత యెైన్ భ మి న తాితివి; అట్టట  
యోగిజన్సుా తఠయండవున్ు, యజఞకీతఠరూపకుండవున్ు న ైన్ నీవు 
పరిభాష్టకరుులమ ై యాకాంకి్షంచు మాకుం బసాన్ునండ వగుము; భవదయీ 
నామకీరాన్ంబుల సకల యజఞ విఘనంబులు నాశంబునొందు; న్ట్టట  నీకు 
న్మసకరింతఠము." 

4-205-క. 
అన తన్ున సకల జన్ములు 
వినుతించిన్ హరి భవుండు విఘనము గావిం 

చిన యా దక్షుని యజఞము 
ఘనముగుఁ జలెిలంచ్ెుఁ గొఱుఁత గాకుండంగన్. 



 

 

4-206-క. 
సకలాతఠుుఁడు దా న్గుట్న్ు 
సకల హవిరోభకా యయుయ జలజాక్షుండుం 

బాకట్సాభాగమున్ న్ 

యయకళంకుుఁడు తృపిా ుఁ బొ ంది యన  దక్షునితోన్. 
4-207-వ. 
“అన్ఘా! యేన్ున్ు బహాుయు శివుండు నీ జగంబులకుుఁ గారణభ తఠలము; 
అందు నీశారుుఁడున్ు, న్ుపదాష్టయు సాయంపాకాశుండు న ైన్ నేన్ు 
గుణమయం బయన్ యాతీుయ మాయం బావశేించి జన్న్ వృదిధ  
విలయంబులకు హ తఠభ తంబు లగు తతాతిియోచితంబు లయన్ 
బాహురుదాాది నామధరయంబుల నొందుచుండు; దట్టట  యదిాతీయ 
బాహురూపకుండ న ైన్ నా యందు న్జ భవాదులన్ు భ తగణంబులన్ు 
మ ఢుం డగువాడు వేఱుగాుఁ జూచు; మన్ుజ్ఞండు శరీరంబున్కుుఁ 
గరచరణాదులు వేఱుగాుఁ దలంపని చందంబున్ మదభకుా ం డగువాుఁడు నా 
యందు భ తజాలంబు భిన్నంబుగాుఁ దలంపుఁడు; కావున్ మా మువుార 
న వాండు వేఱు చ్రయకుండు వాుఁడు కృతారుి ండు"అని యాన్తిచిెన్ 
దక్షుండున్ు. 
4-208-క. 
విన విష్ఠణ  దరవతాకం 

బనిఁగాుఁ దిాకప్ాలకలిత మగు నా యాగం 

బునిఁ దగ న్విాష్ఠణ ని పద 

వనజంబులు పూజ చ్రసి వారని భకాిన్. 
4-209-వ. 



 

 

మఱియున్ు. 
4-210-స.ీ 
అంగపాధాన్క యాగంబులన్ు జ సి; 
యమరుల రుదుాని న్రిిుఁ బ జ 

చ్రసి విశిషేటష్ట  శిష్టభాగమున్ న్ు; 
దవసాన్ కరుంబుుఁ దవిలి తీరిె 

తాన్ు ఋతాివకుకలుుఁ దగ సో మపులుఁ గ డి; 
యవభృథ సానన్ంబు లాచరించి 

కడుఁక న్వాపా సకల ఫలకాముుఁడెై; 
తన్రు దక్షునిుఁ జూచి ధరుబుదిధ  
4-210.1-తర. 
గలిగి సుఖ్వృతాి జీవింతఠుఁగాక యన్ుచుుఁ 
బలికి దవిిజ్ఞలు మున్ులున్ు బాాహుణులున్ు 
జనిరి నిజమందిరముల; కా జలజన్యన్ 

భవులు వేంచ్రసి రాతీుయ భవన్ములకు. 
4-211-వ. 
అంత దాక్షాయణి యయన్ సతీదరవి పూరాకళ బరంబు విడచిి హిమవంతఠన్కు 
మేన్క యందు జనియంచి విలయకాలంబున్ం బసాుపాం బయన్ శకాి 
సృషిటకాలంబున్ నీశారునిుఁ బొ ందు చందంబున్ుఁ బ రాదయతఠండగు రుదుాని 
వరించ్ె న్ని దక్షాధార ధాంసకుం డగు రుదుాని చరతిాంబు బృహసితి 
శిష్ఠయండెైన్ యుదధవున్కు న ఱింగించ్ె; అతండు నాకుం జెపెి; నేన్ు నీకుం 
జెపిితి;"అని మ తైరయాుండు వ ండయిు విదురున్ కిట్లనియె. 
4-212-క. 



 

 

"ఈ యాఖ్ాయన్ముుఁ జదవిిన్ 

ధీయుతఠలకు వినిన్యట్టట  ధీరుల కెైశా 
రాయయుః కీరుా లు గలుగున్ు; 
బాయున్ు దురతిములు; దొలుఁగు భవబంధంబుల్." 

4-213-వ. 
అని వ ండయిు నిట్లనియ.ె 
4-214-క. 
"విను సన్కాదులు నారదుుఁ 
డును హంసుుఁడు న్రుణయిు ఋభుుఁడు యతియుుఁ గమలా 
సనజ్ఞలు న ైషిు కు లనిక  
తను లగుట్న్ సాగవయెయుఁ దదాంశంబుల్. 
4-215-వ. 
మఱియు న్ధరుున్కు ‘మృష్’ యన్ు భారయ యందు ‘దంభుండు’న్ు, ‘మాయ’ 
యన్ు న్ంగన్యుం బుట్టటరి; అధరు సంతాన్ం బగుట్ వారిరువురున్ు 
మిథున్ం బ ైర;ి వారిని సంతాన్ హరన్ుండగు నిరృతి గెైకొనియె; వారలకు 
‘లలభుండున్ు’ ‘నికృతి’ యన్ు సతియున్ుం గలిగి మిథున్ం బ ైరి; ఆ 
మిథున్ంబున్కుుఁ ’గోీ ధుండు’ ‘హింస’ యన్ు న్ంగన్యుం బుట్టట  మిథున్ం బ ైరి; 

ఆ మిథున్ంబున్కుుఁ ’గలి’యు ‘దురుకాి’ యన్ు న్తివయుం జనిుంచి 
దాంపతయంబు గయకొనిరి; ఆ దంపతఠలకు ‘భయ’ ‘మృతఠయవు’ లన్ు 
మిథున్ంబు గలిగె; దాని వలన్ ‘యాతన్’యు ‘నిరయంబు’న్ు బుట్టటరి; వీరలు 
సంసార హ తఠవగు న్ధరు తరుశ్ాఖ్ లయ న గడిరి; వీని శ్రయీసాకముండగు 
జన్ుం డీష్ణాుతాంబు న్న్ువరిాంపం జన్దు; ఇవిాధంబున్ం బతాిసర్ంబున్ు 



 

 

సంగీహంబున్ వినిపించితి; ఇపుిణయకథ న వాండరని ముమాుఱు వినిన్ 
న్తండు ముమాుట్టకి నిషాిపుం డగున్ు;"అని చ్పెిి; మఱియు నిట్లనియె. 

4-10-ధుర వోపవఖ్ాయనము 

4-216-క. 
"విను నిఖిలభువన్ పరిప్ా 
లనమున్కెై చందధారకళ  కలితఠండె ై
వనజజ్ఞన్కు సాాయంభువ 

మను వపు డుదయంచ్ెుఁ గీరాిమంతఠం డగుచున్. 
4-217-తర. 
రూఢి న్మున్ున్కు శతరూపవలన్ 

భ న్ుతఠ లగు పియావాతోతాా న్ప్ాదు 
లన్ుఁగ నిదదఱు పుతఠాల ై రందులలన్ుఁ 
భవయ చ్ారితఠాుఁ డుతాా న్ప్ాదున్కున్ు. 
4-218-క. 
వినుము సునీతియు సురుచియు 
న్ను భారయలు గలరు; వార ియందున్ు ధుావునిం 

గనన్ సునీతియు న్పియా 

యును, సురుచియుుఁ బా్రయయు న్గుచు న్ున్నట్టట  యడెన్. 
4-219-స.ీ 
ఒకనాుఁడు సుఖ్లీల న్ుతాా న్ప్ాదుండు; 
న ఱిుఁ బా్రయురాల ైన్ సురుచి గన్న 

కొడుకు న్ుతాముుఁ దన్ తొడలపెై నిడుకొని; 



 

 

యుపలాలన్ము చ్రయుచున్న వేళ 

న్రిిుఁ దదారోహణాపేకి్షతఠం డెైన్; 

ధుావునిుఁ గన్ుంగొని తివక నాద 

రింపకుండుట్కు గరిా ంచి యా సురుచియు; 
సవతి బ్రడడండెనై్ ధుావునిుఁ జూచి 

4-219.1-తర. 
"తండిా తొడ న కుక వేడుక దగిల ననేిుఁ 
బ ని నా గరభమున్ నాుఁడె పుట్ట కన్య 
గరభమున్ుఁ బుట్టట  కోరిన్ుఁ గలదె నేుఁడు 
జన్కు తొడ న కుక భాగయంబు సవతి కొడుక! 
4-220-క. 
అద్ధగాన్ నీ వధ క్షజ్ఞ 

పదపదుము లాశయీంపు; ప్ాయక హరి నా 
యుదరమున్ుఁ బుట్టుఁ జ యున్ు, 
వదలక యట్లయన్ ముదము వఱల డి నీకున్." 

4-221-క. 
అన య  రీతి న్సహయవ 

చనములు పని్తలిల యపుడు జన్కుుఁడు విన్గాుఁ 
దను నాడని్ దురాభషా 
ఘనశరములు మన్ము నాుఁట్ట కాఱియపెట్టన్. 
4-222-క. 
తను న్ట్లల పేక్ష చ్రసిన్ 

జనకునికడుఁ బాసి దుఃఖ్ జలనిధిలలన్న్ 



 

 

మునుిఁగుచున్ు దండతాడిత 

ఘనభుజగముుఁబ ల  రోష్కలితఠం డగుచున్, 

4-223-క. 
ఘన రోదన్ంబు చ్రయుచుుఁ 
గనుిఁగవలన్ు శ్ోకబాష్ి కణములు దొరుఁగన్ 

జనని కడ క గుట్యు నిజ 

తనయునిుఁ గని యా సునీతి దదదయుుఁ బ ామన్. 
4-224-వ. 
తొడలపెై నిడుకొని. 
4-225-క. 
కర్ మన్ురకాిని మోము ని 

విరి తదాృతాా ంత మ లల  వ లుఁదులు న్ంతః 
పుర్వాసులుుఁ జపెిిన్ విని 

పఱపుగ నిట్టట రుి ల సుఁగ బా షాికుల యెై. 
4-226-తర. 
సవతి యాడిన్ మాట్లు సారెుఁ దలుఁచి 

కొన్ుచుుఁ బ రిెన్ దుఃఖ్ాగనిుఁ గుందుచుండెుఁ 
దావప్ావక శిఖ్లచ్రుఁ దగలిి కాంతి 

వితతిుఁ గందని్ మాధవీలతికబ ల . 
4-227-వ. 
అంత నా సునీతి బాలునిం జూచి "తండీా! దుఃఖింపకు"మని యట్లనియె. 
4-228-క. 
"అనఘా! య  దుఃఖ్మున్కుుఁ 



 

 

బనలే దన్ుయలకు సొ లయ బలవంతంబ  ై
తన పూరా జన్ు దుష్కృత 

ఘనకరుము వ ంట్న్ంట్ుఁగా న వాలన్న్. 
4-229-వ. 
కావున్. 
4-230-క. 
పెనమిట్ట చ్రతన్ు బ ండాల  
మన కాదు నికృష్టదాసి యనియున్ు బ్రలువం 

గను జాలని దురభగురా 
లనిఁగల నా కుకి్ష న్ుదయ మందిన్ కతన్న్. 
4-231-క. 
నిను నాడిన్ యా సురుచి వ 

చనములు సతయంబు లగున్ు; సరాశరణుయం 

డనిఁగల హరిచరణంబులు 
గను జన్కుని యంక మ కకుఁగాుఁ దలుఁతరనిన్. 
4-232-వ. 
కావున్ం బ్రన్తలిల యెనై్ యా సురుచి యాదరశంబున్ న్ధ క్షజ్ఞ 
నాశయీంపుము"అని వ ండియు నిట్లనియ.ె 
4-233-స.ీ 
"పరికింప నీ విశాపరిప్ాలన్మున్కె;ై 
యరిి గుణవయకుా ుఁ డెైన్యట్టట  
నారాయణుని ప్ాదన్ళిన్ముల్ సవేించి; 

తగ బాహు బహాుపదంబు నొంద;ె 



 

 

ఘన్ుుఁడు మీ తాత యా మన్ువు సరాాంతర; 

యామితా మగు నేకమ నై్ దృషిట ుఁ 
జ సి యాగముల యజించి తా భౌమ సు; 
ఖ్ములన్ు దివయసుఖ్ముల మోక్ష 

4-233.1-తర. 
సుఖ్ములన్ు బొ ందె న్ట్టట  యచుయతఠనిుఁ బరుని 

వితత యోగీందా నికర గవేష్యమాణ 

చరణ సరసజి యుగళ  శశాత ర్కాశు 

భకావతసలు విశాసంప్ాదుయ హరనిి. 
4-234-వ. 
మఱియున్ు. 
4-235-క. 
కర్తల గృహరత లీలాం 

బుర్ుహ యగుచుుఁ బదుగరభముఖ్ గీరాాణుల్ 

పరికింపం గల లకీ్షు 
తర్ుణీమణిచ్రత వ దకుఁ దగు పరమశేున్. 

4-11-ధుర వుండు తప్ంబు చేయుట 

4-236-వ. 
నిజధరుపరిశ్ోభితంబ ైన్ యేకాగీచితాంబున్ నిలిపి సేవింపుము; అముహాతఠుని 
కంట్ట నీ దుఃఖ్ం బపన్యంచువాుఁ డన్ుయం డొకకరుండు గలండర?"యని 
పలికిన్ుఁ బరమారి ప్ాాపిా  హ తఠకంబుల ైన్ తలిలవాకయంబులు విని తన్ునుఁ దాన్ 
నియమించుకొని పురంబు వ డలి చన్ు న్వసరంబున్ నారదుండు 



 

 

తదాృతాా ంతం బ ఱింగి, యచెట్టకిం జన్ుదెంచి, యతని చికీరిితంబు దెలిసి, 
ప్ాపనాశకరం బ నై్ తన్ కరతలంబు నా ధుావుని శిరంబున్ం బ ట్టట  
"మాన్భంగంబున్కు సహింపని క్షతియాుల పాభావం బదుభతంబు గదా? 

బాలకుం డయుయుఁ బ్రన్తలిల యాడని్ దురు కుా లు చితాంబున్ం బ ట్టట  
చన్ుచున్నవాుఁ"డని మన్ంబున్ నాశెరయంబు నొంది “యో బాలక! సకల 
సంపతసమృదధం బగు మందిరంబు దెగడి యొంట్ట న ందు నేగెదవు? సాజన్ 
కృతం బగు న్వమాన్ంబుచ్ర నిన్ు సంతపుా ంగాుఁ దలంచ్ెద” న్నిన్ ధుావుం 
డిట్లనియె;సపతీనమాతృ వాగిష్ఠక్షతం బగు వాణంబు భగవదాధ యన్యోగ 
రసాయన్ంబున్ మాపి కొందు"న్నిన్ విని ధుావునికి నారదుం డిట్లనియె. 
4-237-క. 
"విను పుతాక! బాలుుఁడవ  ై
యనయంబున్ు గీీడలందు నాసకామన్ం 

బునిఁ దిరిగెడు నికాకలం 

బున నీ కవమాన్మాన్ములు లే వ ందున్. 
4-238-తర. 
కాన్ మన్మున్ుఁ దదిా వకేంబు నీకుుఁ 
గలిగెననేియు సంతోష్కలితఠ లయన్ 

పురుష్ఠ లాతీుయకరు విసుురణుఁ జ స ి

వితత సుఖ్దుఃఖ్ము లన్ుభవింతఠ రెపుడు. 
4-239-వ. 
కావున్ వివేకంబు గల పురుష్ఠండు దన్కుం బాాపాంబు లగు సుఖ్ 
దుఃఖ్ంబులు దెవైవశంబులుగాుఁ దలంచి తావనాుతాంబున్ం బరతిఠష్ఠట ం డగు; 
నీవున్ు దలిల చ్పెిిన్ యోగమార్ పాకారంబున్ సర ాశారాన్ుగీహంబుుఁ బొ ందెద 



 

 

న్ంట్టవనేి. 
4-240-స.ీ 
అన్ఘాతు! యోగీందుా లన్యంబు ధరుఁ బ కుక; 

జన్ుంబు లందు నిససంగమ ైన్ 

మతినిుఁ బయాోగ సమాధనిిష్ు లుఁ జ సి; 
యెైన్న్ు దలెియ లే రతని మార్; 

మది గాన్ న్తుఁడు దురారాధుయుఁ డగు నీకు; 
న్ుడుగుము నిష్ులలద యగ మిపుడు 
గాక నిశ్రరయేస కాముుఁడ వగుదరనిుఁ; 
దండిా! వరిాంచు తతాక లమందుుఁ 
4-240.1-తర. 
బ ని సుఖ్దుఃఖ్ములు రెంట్టలలన్ న దిద  
దెవైవశమున్ుఁ జ కుఱు దాన్ుఁ జ స ి

డెందమున్ుఁ జాల సంతఠషిట  నొందువాుఁడు 
విమలవిజాఞ ని యన్ భువి వ లయుచుండు. 
4-241-వ. 
మఱియు గుణాఢుయం డగువానిం జూచి సంతోషించుచు నాభాసుం డగు వానిం 
జూచి కరుణించుచు సమాన్ుని యెడ మ తైిా సలుపుచు వరాించుచున్నవాుఁడు 
తాపతయాాదికంబులం దొఱంగు"న్ని నారదుండు పలికిన్ విని ధుావుం 
డిట్లనియె; “అన్ఘా! య  శమంబు సుఖ్దుఃఖ్ హతాతఠు లగు పురుష్ఠలకు 
దుర్మం బని కృప్ాయతఠా ండవ ైన్ నీ చ్రత విన్ంబడ;ె అట్లయన్ం 
బరభయంకరం బగు క్షాతా ీధరుంబు నొందిన్ యవినీతఠండన్గు నేన్ు సురుచి 
దురుకుా లన్ు బాణంబుల వలన్ వినిరిభన్నహృదయుండ న్గుట్ 



 

 

మదయీచితాంబున్ శ్ాంతి నిలువదు; కావున్ం దిాభువనోతకృష్టంబు 
న్న్నాయధిషిు తంబు న్గు పదంబున్ు బొ ంద నిశెయంచిన్ నాకు 
సాధుమార్ంబు న ఱింగింపుము; నీవు భగవంతఠం డగు న్జ్ఞని య రువు 
వలన్ జనించి వీణావాదన్ కుశలుండవ ై జగదిధతారింబు సూరుయండున్ుం బ ల  
వరిాంతఠవు;"అనిన్ విని. 
4-242-క. 
నార్దుుఁ డిట్లన్ు "న్న్ఘ! కు 
మార్క! విన్ు నిన్ున మోక్షమార్ంబున్కున్ 

బ రాేచిన్వాుఁ డపిుిడు 
ధీర్జనోతాముుఁడు వాసుదరవుం డగుట్న్. 
4-243-వ. 
నీవు న్ముహాతఠుని న్జసాధాయన్ పవాణ చితఠా ండవ ై భజియంపుము. 
4-244-క. 
పుర్ుష్ఠుఁడు దవిలి చతఠరిాధ 

పుర్ుషారిశ్రయీ మాతుుఁ బొ ందెద న్నిన్న్ 

ధర్ిఁ దతా్ాపిా కి హ తఠవు 
హరపిదయుగళంబు దకక న్న్యము గలదర? 

4-245-వ. 
కావున్. 
4-246-క. 
వర్ యమునాన్దితట్మున్ుఁ 
హరి సానినధయంబు శుచియు న్తిపుణయమున  ై
పర్ిఁగిన్ మధువన్మున్కున్ు 



 

 

సర్సగుణా! చన్ుము మలేు సమకుఱు న్చట్న్. 
4-247-క. 
ఆ యమునా తట్టనీ శుభ 

తోయములం గుీంకి నిష్ు తో న్చెట్ నా 
రాయణున్కున్ు న్మసకృతఠ 
లాయతమతిుఁ జ సి చ్రయు యమనియమములన్. 
4-248-వ. 
మఱియు బాలుండ వగుట్ం జ సి వేదాధయయనా దుయచిత కరాున్రుి ండ వయుయ 
న్ుచితంబులగు కుశ్ాజిన్ంబులం జ సి సాసిా క పమాుఖ్ాసన్ంబులం 
గలిించుకొని తివాృతా్ాణాయామంబులచ్రతం బాాణ ందిాయ మనోమలంబు లన్ు 
చ్ాంచలయ ద ష్ంబులుఁ బతాాయహరించి సిిరం బయన్ చితాంబున్. 
4-249-స.ీ 
ఆశిీత సత ర్సాదాభి ముఖ్ుండున్ు; 
సినగధపాసనానన్నేక్షణుండు 
సురుచిర నాసుండు సుభ ాయుగుండున్ు; 
సుకపో్ ల తలుుఁడున్ు సుందరుండు 
హరనిీల సంశ్ోభితాంగుండుుఁ దరుణుండు; 
న్రుణావలలక నోషాు ధరుండుుఁ 
గరుణాసముదుాండుుఁ బురుషారి నిధయిున్ు; 
బాణతాశయీుండు శ్ోభన్కరుండు 
4-249.1-తర. 
లలిత శ్రీవతసలక్షణ లకి్షతఠండు 
సరాలలక శరణుయండు సరాసాకి్ష 



 

 

పురుష్ లక్షణ యుకుా ండుుఁ బుణయశ్ాలి 

యసతి మేఘనిభశ్ాయముుఁ డవయయుండు. 
4-250-వ. 
మఱియున్ు. 
4-251-స.ీ 
హార కిరీట్ క య ర కంకణ ఘన్; 

భ ష్ణుం డాశితీ పో్ ష్ణుండు 
లాలిత కాంచీకలాప శ్ోభిత కట్ట; 
మండలుం డంచిత కుండలుండు 
మహనీయ కౌసుా భమణి ఘృణి చ్ారు గెై;ై 
వేయకుం డాన్ంద దాయకుండు 
సలలిత ఘన్ శంఖ్ చకీ గదా పదు; 
హసుా ండు భువన్ పాశసుా ుఁ డజ్ఞుఁడు 
4-251.1-తర. 
కమో సౌరభ వన్మాలికా ధరుండు 
హతవిమోహ ండు న్వయపీతాంబరుండు 
లలిత కాంచన్ న్ూపురాలంకృతఠండు 
నిరతిశయసదు్ ణుుఁడు దరశనీయతముుఁడు. 
4-252-క. 
సర్సమనోలలచన్ ము 
తకర్ుిఁడున్ు హృతిదు కరిణకా నివసతి వి 

సుుర్ దురున్ఖ్ మణిశ్ోభిత 

చర్ణ సరోజాతఠుఁ డతఠల శ్ాంతఠుఁడు ఘన్ుుఁడున్. 



 

 

4-253-వ. 
అయన్ పురుషో తాముుఁ బ జించుచు హృదయగతఠండున్ు, సాన్ు 
రాగవిలలకన్ుండున్ు, వరదశ్రషీ్ఠు ండున్ు న్గు నారాయణు నేకాగీచితాంబున్ం 
ధాయన్ంబు చ్రయుచు బరమ నివృతాి మార్ంబున్ ధాయతఠండెైన్ పురుషో తాముని 
దివయమంగళసారూపంబు చితాంబున్ం దగిలిన్ మరల మగుడ నేరదు; 
అదయిున్ుం గాక, యే మంతాంబ ని సపా వాసరంబులు పఠయించిన్ ఖ్ చరులం 
గన్ుంగొన్ు సామరియంబు గలుగు; అట్టట  పాణవయుకాం బగు దాాదశ్ాక్షర 
కలితంబున్ు దరశకాల విభాగ వేది బుధాన్ుషిు తంబున్ు న్యన్ ‘ఓం న్మో 
భగవతర వాసుదరవాయ’ యన డి వాసుదరవ మంతంాబున్ం జ స.ి 
4-254-స.ీ 
దూరాాంకురంబుల దూరాాంకురశ్ాయము; 
జలజంబులన్ు జారుజలజన్యన్ుుఁ 
దులసీ దళంబులుఁ దులసికా దాముని; 

మాలయంబులన్ు సున ైరులయ చరితఠుఁ 
బతాంబులన్ు బకి్షపతఠానిుఁ గడు వన్య; 
మ లంబులన్ు నాది మ లఘన్ుని 

న్ంచిత భ రాతాగాది నిరుిత వివి; 

దాంబరంబులన్ు పీతాంబరధరుుఁ 
4-254.1-తర. 
దన్రు భకిాని మృచిఛలాదారు రచిత 

రూపముల యందుుఁ గాని నిరూఢమ ైన్ 

సలిలముల యందుుఁ గాని సుసిలము లందుుఁ 
గాని పూజింపవలయు న్కకమలనాభు. 



 

 

4-255-క. 
ధృత చితఠా ుఁడు శ్ాంతఠండు ని 

యత పరిభాష్ణుుఁడు సుమహతిాచ్ారుుఁడు వ 

రిణత హరిమంగళ గుణుుఁడున్ు 
మితవనాయశన్ుుఁడు న్గుచు మ లుఁగుఁగ వలయున్. 
4-256-వ. 
ఉతామశ్ోల కుండగు పుండరీకాక్షుండు నిజమాయా సేాచ్ాఛవతార చరితంబుల 
చ్రత న్ంచింతయముగా న దిదచ్రయు న్దిద  హృదయగతంబుగా ధాయన్ంబు చ్రయం 
దగు; మఱియుుఁ గారయబుదిధ ం జ సి చ్రయంబడు పూజావిశ్రష్ంబులు 
వాసుదరవమంతాంబున్ సర ాశారునికి సమరిింప వలయు; ఇట్లల  
మనోవాకాకయ కరుంబులచ్రత మనోగతం బగున్ట్లల గా భకిా యుకాంబు లయన్ 
పూజల చ్రతుఁ బ జింపం బడి, సర ాశారుండు మాయాభిభ తఠలు గాక 
సేవించు పురుష్ఠలకు ధరాుది పురుషారింబులలల న్న్భిమతారింబు నిచుె; 

విరకుా ం డగువాుఁడు నిరంతర భావం బయన్ భకిాయోగంబున్ం జ సి 
మోక్షంబుకొఱకు భజియంచు"న్ని చ్ెపిిన్ విని ధుావుండు నారదున్కుం 
బాదకి్షణ పూరాకంబుగా న్మసకరించి మహరిి జన్సేవయంబ ై సకలసిదుధ ల 
నొసంగుచు భగవతాిద సరోజాలంకృతం బయన్ మధువన్ంబున్కుం జనియె; 
అంత. 
4-257-తర. 
పదుభవ సూన్ుుఁ డుతాా న్ప్ాదు కడకు 
న్రిగి యా రాజ్ఞచ్ర వివిధారెన్ముల 

న్ంది సంపీాతఠుఁడెై యున్నతాసన్మున్ 

న లమిుఁ గ రుెండి యాతని వలన్ు చూచి. 



 

 

4-258-వ. 
ఇట్లనియ.ె 
4-259-క. 
"భ నఘయక! నీ విపుడా 
మాల నఘసుయుఁడ వగుచుుఁజాల మదిలలుఁ జింతం 

బ నుట్ క మి కతం?"బన్ 

నా నఘరదుతోడ నాతుఁ డనియెన్ మరలన్. 
4-260-క. 
"మునవర! వివేకశ్ాలియు 
న్నఘుుఁడు న దైరండల  బాలుుఁ డసుతి్యా న్ం 

దనుిఁ డదయుుఁడ న్గు నాచ్ర 
తను బరిభవ మంది చనియెుఁ దలిలయుుఁ దాన్ున్. 
4-261-మ. 
చన యుగాీ ట్విుఁ జొచిె యచెట్ుఁ బరిశ్ాీంతఠండు క్షుతీిడతిఠం 

డును నామాల న్ ముఖ్ాంబుజ్ఞండు న్న్ఘుండున్ బాలకుం డెైన్ మ 

తానయున్ ఘోర వృ కాహి భలల  ముఖ్ సతావశ్రణీి నిరిాంచ్ెనో 
యన దుఃఖించ్ెద నాదు చితామున్ నారయసుా తయ! యట్లల ట్కున్. 
4-262-తర. 
అట్టట  యుతామబాలు నా యంకపీఠ 

మందుుఁ గ రుెండనీక నిరాకరించి 

యంగనాసకా చితఠా ండ న నై్యట్టట 
నాదు దౌరాతుయ మిది మునినాథచందా!" 

4-263-ఉ. 



 

 

నా విని నారదుండు న్రనాథున్ కిట్లన్ు "నీ కుమారుుఁ డా 
దరవకిరీట్ రతనరుచిదీపతి ప్ాదసరోజ్ఞుఁడెైన్ రా 
జీవదళ క్ష రకి్షతఠుఁ డశ్రష్ జగతిరికీరానీయ క ీ

రీావిభవపాశసా సుచరితఠాుఁడు; వానికి దుఃఖ్ మేట్టకిన్? 

4-264-ఉ. 
కావున్ న్ముహాతఠుుఁడు సుకరుము చ్రత సమసా లలకప్ా 
లావళి కందరాని సముదంచిత నితయపదంబున్ం బభాు 
శ్రీ విలసిలల ుఁ జెందుుఁ దులసీదళదాము భజించి; యా జగ 

తాివన్ుుఁడెైన్ నీ సుతఠ పాభావ మ ఱుంగవు నీవు భ వరా! 
4-265-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-266-క. 
నీ కీరిాయు జగముల యం 

దాకలిము నొందుఁజ యు న్ంచిత గుణర 

తానకరుుఁ డిట్ క తెంచున్ు 
శ్ోక ంపకు మతనిుఁ గ రిె సుభగచరితాా!" 

4-267-క. 
అన నారదుండు పలికని్ 

విన మన్మున్ విశాసించి విభుుఁడున్ు బా్రయ న్ం 

దనుిఁ జింతించుచు నాదర 

మునిఁ జూడం డయెయ రాజయమున్ు బ జయముగన్. 
4-268-వ. 
అంత న్కకడ నా ధుావుండు. 



 

 

4-269-క. 
చన ముందట్ుఁ గన్ుుఁగొన  మధు 
వనమున్ు ముని దరవ యోగి వరిణత గుణ ప్ా 
వనమున్ు దురభవ జలద ప 

వనమున్ు నిఖిల కై పుణయవరభవన్ంబున్. 
4-270-వ. 
అట్లల  గని డాయంజని యమునాన్దిం గృతసానన్ుండెై నియతఠండున్ు, 
సమాహిత చితఠా ండున్ు న ై సర ాశారుని ధాయన్ంబు చ్రయుచుం 
బాతితిారాతాాంతంబున్ుఁ గృత కపితి బదరఫీల ప్ారణుం డగుచు దరహ సిితి 
న్న్ుసరించి యట్లల నొకకమాసంబు హరిం బ జించి, యంత న్ుండి యాఱేసి 
దిన్ంబుల కొకకపరి కృతజీరణ తృణ పరాణ హారుం డగుచు, రెండవ మాసంబున్ 
విష్ఠణ సమారాధన్ంబు చ్రసి, యంత న్ుండి న్వరాతాంబుల కొకమా 
ఱుదకభక్షణంబు చ్రయుచు, మ ుఁడవ మాసంబున్ మాధవు న్రిెంచి, 

యంతన్ుండి దాాదశ దని్ంబుల కొకమాఱు వాయుభక్షణుం డగుచు, 
జితశ్ాాసుండెై నాలవ మాసంబున్ం, బుండరీకాక్షుని భజియంచి, యంతన్ుండి 
మన్ంబున్ న్లయక నిరుచ్ాఛవసుండెై యకేపదంబున్ నిలిచి, పరమాతుుఁ 
జింతించుచు, న్చ్రతన్ంబ నై్ సాి ణువుంబ ల  న ైదవ మాసంబున్ు జరిపె; అంత. 
4-271-స.ీ 
సకల భ తరందిా యాశయ మగు హృదయంబు; 
న్ందు విష్యములుఁ జెందనీక 

మహదాది తతావ సమాజముులకున్ు నా; 
ధార భ తమున్ు బాధాన్ పూరు 
షేశారుుఁ డెైన్ట్టట  శ్ాశాత బహాుంబుుఁ; 



 

 

దన్దెైన్ హృదయ పదుమున్ నిలిప ి

హరి రూపమున్ కంట్ట న్న్యంబు న ఱుుఁగక; 

చితా మవిాభున్ందుుఁ జ రిె యున్న 

4-271.1-తర. 
కతన్ ములలల కములు చ్ాలుఁ గంపమందె; 
వ ండయిున్ు బ రిె యయయరభకుండు ధరణ ి

నొకకప్ాదంబు చ్రరిె నిలుెన్నవేళుఁ 
బ రిె యబాబలు న్ంగుష్టపీడుఁ జ స.ి 
4-272-తర. 
వసుమతీతల మరధము వంగుఁ జొచ్ెె 

భ రిమద దురినవారణ వారణ ంద ా

మ డముఁ గుడి నొరగుఁగ న్డు గడుగున్కున్ు 
జలన్ మందు న్ుదసిిత కలము వోల . 
4-273-చ. 
అతిఁడు న్న్న్యదృషిటని జరాచర దరహిశరీర ధారణా 
సిితి గల య శున్ందుుఁ దన్ జీవితమున్ ఘట్టయంపుఁ జ సి య ే

కతిఁ గన్ుఁ దనినరోధమున్ుఁ గెకైొని కంపము నొందె నీశారుం; 

డతిఁడు చలింప నిజాగము లనినయుుఁ జంచల మయెయ భ వరా! 
4-274-క. 
ఆలోకభయంకర మగు 
నా లోకమహావిపదదశ్ాలలకన్ుల  ై
యా లోకప్ాలు రందఱు 
నా లోకశరణుయుఁ గాన్ న్రగిిరి భీతిన్. 



 

 

4-275-వ. 
అట్లరిగి నారాయణు న్ుదరదశించి కృతపణాాముల ై కరంబులు ముకుళించి 
యట్లనిరి. 
4-276-చ. 
"హర!ి పరమాతు! క శవ! చరాచర భ తశరీర ధారవి ై 
పర్ిఁగుదు వీవు; నిట్లట లుగుఁ బాాణనిరోధ మ ఱుంగ మ ందు ముం 

దిర్వుగ దరవదరవ! జగదీశార! సరాశరణయ! నీ పదాం 

బుర్ుహము లరిిమ ై శరణు బొ ందెద మారిా హరించి కావవే!" 

4-277-వ. 
అని దరవతలు విన్నవించిన్ నీశారుండు వారల కటి్లనియె “ఉతాా న్ప్ాదుం 
డన్ువాని తన్యుండు విశారూపుండ న్యన్ నా యందుుఁ దన్ చితాం 
బ ైకయంబు చ్రసి తపంబు గావించుచుండ, దాన్ంజ సి భవదయీ ప్ాాణనిరోధం 
బయెయ; అట్టట  దురతయయం బ ైన్ తపంబు నివరిాంపుఁ జ సెద 

వ ఱవక మీమీ నివాసంబులకుం జన్ుం” డని యాన్తిచిెన్ నా దరవతలు 
నిరభయాతఠుల ై య శారున్కుుఁ బాణామంబు లాచరించి తిావిష్టపంబున్కుం 
జనిర;ి తదన్ంతరంబ. 
4-278-స.ీ 
హరి య శారుండు విహంగ కులేశార; 

యాన్ుుఁడెై నిజభృతఠయుఁడెనై్ ధుావునిుఁ 
గన్ుుఁగొన్ు వేుఁడుక జనియంప నా మధు; 
వన్మున్ కపుిడు చని ధుావుండు 
పరువడి యోగవిప్ాక తీవాంబ ైన్; 

బుదిదచ్ర నిజమనోంబురుహ ముకుళ 



 

 

మందుుఁ దట్టత ర్భాయత మ రాి యట్ుఁ దిరో; 
ధాన్ంబున్న్ు బొ ంది తత్క్క్షణంబ 

4-278.1-తర. 
తన్ పురోభాగమందు నిలిెన్న్ు బ రా 
సమధికజాఞ న్ న్యన్ గోచర సమగీ 

మ రిాుఁ గన్ుుఁగొని సంభమామున్న్ు సము 
దాశీువులు రాలుఁ బులకకీృతాంగుుఁ డగుచు 
4-279-తర. 
న్యన్ముల విభుమ రాిుఁ బాన్ంబు చ్రయు 
పగిదిుఁ దన్ ముఖ్మున్న్ు జ్ఞంబన్ము చ్రయు 
లీలుఁ దగ భుజములన్ు నాలింగన్ంబు 
చ్రయుగతి దండవన్నమసకృతఠ లొన్రెె. 
4-280-వ. 
ఇట్లల  దండపాణామంబు లాచరించి కృతాంజలి యె ైసోా తాంబు చ్రయ 
నిశెయంచియు సుా తికియీాకరణ సమరుి ండుుఁ గాక యున్న ధుావున్కున్ు 
సమసా భ తంబులకు న్ంతరాయమి యెనై్ య శారుం డాతని తలంపెఱింగి 
వేదమయం బయన్ తన్ శంఖ్ంబు చ్రత న్బాబలుని కపో్ లతలం బంట్టన్ 
జీవేశార నిరణయజ్ఞఞ ండున్ు, భకిాభావ నిష్ఠు ండున్ు న్గు ధుావుండు నిఖిలలలక 
విఖ్ాయత కీరాిగల య శారుని భగవత ర్తిప్ాదతింబు లగుచు వేదాతుకంబుల నై్ 
తన్ వాకుకల నిట్లని సుా తియంచ్ె “దరవా! నిఖిలశకిా ధరుండవు 
న్ంతఃపావిష్ఠట ండవు న ైన్ నీవు లీన్ంబు ల ైన్ మదయీ వాకయంబులం 
బాాణ ందియాంబులం గరచరణ శవీణతా గాదులన్ు జిచఛకాిచ్రుఁ గృపంజ సి 
జీవింపం జ సని్ భగవంతఠం డవున్ు, బరమపురుష్ఠండవున్ు న ైన్ నీకు 



 

 

న్మసకరింతఠ; నీ వ కకరుండవయుయ మహదాదయంబ ైన్ య  యశ్రష్ విశాంబు 
మాయాఖ్యం బయన్ యా తీుయశకాిచ్రతం గలిించి యందుం బవాేశించి 
యందియాంబు లందు వసించుచుుఁ దతాదరదవతారూపంబులచ్ర నానా 
పాకారంబుల దారువు లందున్న వహిన చందంబున్ం బాకాశింతఠవు; 
అదయిున్ుం గాక. 
4-281-చ. 
వర్మతి నారాబాంధవ! భవదఝన్ బ ధసమతేఠుఁడెై భవ 

చెర్ణముుఁ బొ ంది న్ట్టట  విధి సర్ము సుపాజన్ుండు బ ధమం 

దర్యుఁగుఁ జూచురతీిుఁ గన్ున్ట్టట  ముముక్షు శరణయమ ైన్ నీ 

చర్ణములం గృతజ్ఞఞ ుఁడగు సజాన్ుుఁ డటె్లల  దలంపకుండెడున్? 

4-282-స.ీ 
మహతిాతు! మఱి జన్ుమరణ పాణాశన్; 

హ తఠ భ తఠండవు నిదధకలి 
తరువవు న్గు నిన్ునుఁ దగన వార  నేమి; 

పూని నీ మాయా విమోహితాతఠు 
లగుచు ధరాురి కామాదుల కొఱకుుఁ దా; 
మరిెంచుచున్ు దిాగుణాభమ ైన్ 

దరహో పభోగయమ ై దపీించు సుఖ్ముల; 

న న్యంగ మదిలలన్ న ంతఠ; రట్టట  
4-282.1-తర. 
విష్య సంబంధ జన్యమ  ైవ లయు సుఖ్ము 
వారికి నిరయమందున్ు వఱలు దరవ! 
భ రి సంసార తాప నివార గుణ క 



 

 

థామృతాపూరణ! య శ! మాధవ! ముకుంద! 
4-283-మ. 
అర్వింద దర! తావకనీ్ చరణధాయనాన్ురాగోలలస 

చెరితాకరణన్జాత భ రిసుఖ్ముల్ సాాన్ందకబహాు మం 

దర్యన్ లేవుఁట్; దండ భృదభట్ విమానాకీరుణ ల ై కూలు నా 
సుర్లలకసుి లుఁ జెపినలే? సుజన్సోా మ ైక చింతామణీ! 
4-284-చ. 
హర!ి భజనీయ మార్నియతాతుకుల ై భవదయీ మ రాిపె ై
వఱలిన్ భకిాయుకుా  లగువారల సంగతిుఁ గల్ుఁజ యు స 

తఠిర్ుష్ సుసంగతిన్ వయసన్దుసార సాగర మపయాతనతన్ 

సర్స భవతకథామృత రసంబున్ మతఠా ుఁడన ై తరించ్ెదన్. 
4-285-చ. 
నిర్తముుఁ దావకనీ్ భజనీయ పదాబా సుగంధలబ్రధ  న  
వారి మది వ ందుఁగాుఁ గలుగు, వారలు తతి్ాయ మరాయదరహముం 

గర్ము తదయీ దార సుత కామ సుహృద్ృహ బంధు వర్మున్ 

మఱతఠరు విశాతోముఖ్! రమాహృదయేశ! ముకుంద! మాధవా! 
4-286-స.ీ 
పరమాతు! మరాయ సుపరా తిరయఙ్ుృగ; 

దితిజ సరీసృప దిాజగణాద ి

సంవాయపామున్ు సదసదిా శ్రష్ంబున్ు; 
గెకైొని మహదాది కారణంబు 
న నై్ విరాడిా గీహంబు నే న ఱుుఁగుుఁదుుఁ; 
గాని తకికన్ సుమంగళమున నై్ 



 

 

సంతత సుమహితెైశారయ రూపంబున్ు; 
భ రిశబాద ది వాయప్ార శూన్య 
4-286.1-తర. 
మ నై్ బహాుసారూప మే నాతు న ఱుుఁగుఁ 
బావిమలాకార! సంసారభయవిదూర! 
పరమమునిగ య! సంతతభాగధరయ! 
న్ళిన్నతేా! రమాలలనాకళతా! 
4-287-స.ీ 
సర ాశ! కలాింత సమయంబు న్ందు నీ; 

యఖిల పపాంచంబు నాహరించి 

యన్యంబు శ్రష్సహాయుండవ ై శ్రష్; 

పరయంక తలమున్ుఁ బవాళించి 

యోగనిదాా రతి న్ుండి నాభీసింధు; 
జసారణలలక కంజాత గరభ 

మందుుఁ జతఠరుుఖ్ు న్మరుఁ బుట్టటంచుచు; 
రుచి నొపుి బహాుసారూపి వ ైన్ 

4-287.1-తర. 
నీకు మోకెకద న్తయంత నియమ మపి 
భవయచ్ారితా! పంకజపతానతేా! 
చిరశుభాకార! నితయలకీ్షువిహార! 
యవయయాన్ంద! గోవింద! హరి! ముకుంద! 
4-288-వ. 
అట్లల  యోగనిదాా పరవశుండ వయుయన్ు జీవులకంట్ట న్తయంత విలక్షణుండ వ ై 



 

 

యుండుదువు; అది యటె్లనిన్ బుదధయవసాి భ దంబున్ న్ఖ్ండతిం బయన్ 
సాశకాిం జ సి చూచు లలకప్ాలన్ నిమితాంబు యజాఞ ధిషాు తవు గావున్ నీవు 
నితయముకుా ండవున్ు, బరశిుదుధ ండవున్ు, సరాజ్ఞఞ ండవున్ు, నాతువున్ు, 
గ ట్సుి ండవున్ు, నాదిపురుష్ఠండవున్ు, భగవంతఠండవున్ు, 
గుణతయాాధీశారుండవున్ు న ై వరిాంతఠవు; భాగయహరన్ుండెైన్ జీవుని యందు 
నీ గుణంబులు గలుగవు; ఏ సర ాశారున్ం దరమి విరుదధగతఠల ై వివిధ శకాి 
యుకాంబు ల ైన్ యవిదాయదు లాన్ుపూరాయంబున్ం జ సి పాలీన్ంబు 
లగుచుండు; అట్టట  విశాకారణంబు నేకంబు న్న్ంతంబు నాదయంబు 
నాన్ందమాతాంబు న్వికారంబు న్గు బహాుంబున్కు న్మసకరించ్దె; 

మఱియు దరవా! నీవ సరావిధఫలం బని చింతించు నిషాకము లయన్వారికి 
రాజాయదికామితంబులలలన్ుఁ బరమారిం బయన్ ఫలంబు సరాారిరూపుండవ ైన్ 
భవదయీ ప్ాద పదు సవేన్ంబ; ఇట్లల  నిశిెతంబ యెైన్న్ు సకాములయన్ 
దీన్ులన్ు గోవు వతసంబున్ు సాన్యప్ాన్ంబు చ్రయంచుచు, వృకాది భయంబు 
వలన్ రకి్షంచు చందంబున్ం గామపాదుండవ ై సంసార భయంబు వలన్ 
బాపుదువు;” అని యట్లల  సతయసంకలుిండున్ు, సుజాఞ నియు న్యన్ 
ధుావునిచ్రత విన్ుతింపంబడి భృతాయన్ురకుా ం డెైన్ భగవంతఠండు 
సంతఠషాట ంతరంగుండెై యట్లనియె. 
4-289-క. 
"ధీర్వతా! రాజన్య కు 
మార్క! నీ హృదయమందు మసలిన్ కారయం 

బార్ూఢిగా న ఱుంగుదు 
నార్య న్ది వ ందరాని దెనై్న్ు నితఠా న్. 
4-290-వ. 



 

 

అది యెట్టట  దనిన్ న ందరని మేధయిందుుఁ బరిభాామయమాణ గోచకీంబున్ుం బ ల  
గీహన్క్ష తతాారాగణ జోయతిశెకీంబు న్క్షతా రూపంబు లయన్ ధరాుగిన కశయప 
శకుీలున్ు సపారుి లున్ు, దారకా సమేతఠల ై పదాకి్షణంబు దిరుగుచుండుదురు; 
అట్టట  దురాపంబున్ు న్న్నాయధిషిు తంబున్ు లలకతయా పాళయకాలంబున్ందు 
న్శారంబుగాక పాకాశమాన్ంబున్ు న్యన్ ధుావకి్షతి యన్ు పదంబు 
ముందట్ నిరువది యాఱువేలేండుల  చన్ం బాాపింతఠవు; తతిద 
ప్ాాపిాపరయంతంబు భవదయీ జన్కుండు వన్వాస గతఠండెైన్ం దదాాజయంబు 
పూజయంబుగా ధరుమార్ంబున్ జితరందియాుండవ ై చ్రయుదువు; భవదన్ుజ్ఞం 
డగు న్ుతాముండు మృగయారింబు వన్ంబున్కుం జని మృతఠం డగు; 
తదనేా ష్ణారింబు తదాహిత చితా యెై తనాుతయు వన్ంబున్కుం జని 
యందు దావదహన్ నిమగన యగు; వ ండయిు. 
4-291-స.ీ 
అన్ఘాతు! మఱి నీవు యజఞరూపుం డన్ుఁ; 
దగు న్న్ున సంపూరణ దకి్షణంబు 
లగు మఖ్ంబులచ్రత న్రిె ంచి సతయంబు; 
లగు నిహసౌఖ్యంబు లన్ుభవించి 

యంతయకాలమున్ న్నానతుుఁ దలంచుచు; 
మఱి సరాలలక న్మసకృతమున్ు 
మహుిఁ బున్రావృతాి రహతింబు సపారిి; 
మండలలన్నత మగు మామకీన్ 

4-291.1-తర. 
పదము దగుఁ బొ ందుఁగల"వని పరమపురుష్ఠుఁ 
డతని యభిలషితారింబు లరిి నిచిె 



 

 

యతుఁడు గన్ుుఁగొన్ు చుండంగ నాతుపురికి 

గరుడగమన్ుుఁడు వేంచ్రసుెఁ గౌతఠకమున్. 
4-292-తర. 
అంత ధుావుుఁడున్ుుఁ బంక రుహాక్ష ప్ాద 

కమల సేవోపప్ాదిత ఘన్ మనోర 

థములుఁ దన్రయిుుఁ దన్దు చితాంబులలన్ుఁ 
దుషిట ుఁ బొ ందక చనియె విశిష్టచరతి!" 

4-293-క. 
అన మ ైతరయాుుఁడు ధుావుుఁ డ 

ట్లనయము హరిచ్రుఁ గృతారుి ుఁడెనై్ విధం బ  
లలను వినిపించిన్ విదురుుఁడు 
విన మునివరుుఁ జూచి పలికె విన్యం బ సుఁగన్. 
4-294-క. 
"ముననాయక! విన్ు కాముక 

జనదుషా్ాపంబు విష్ఠణ  చరణాంబురుహా 

రెన మునిజన్ సంప్ాాపయము 
న్నిఁగల పంక రుహాక్షు న్వయయ పదమున్. 
4-295-వ. 
పెకుక జన్ుంబులం గాని ప్ొ ందరాని పదంబు దా నొకక జన్ుంబున్నే 
ప్ొ ందయిుం దన్ మన్ంబున్ం దప్ాాపా మనోరథుండ న్ని పురుషారివేది యెైన్ 
ధుావుం డెట్లల  దలంచ్ె” న్నిన్ మ తైరయాుం డటి్లనియె 
4-296-తర. 
"అన్ఘ! పని్తలిల దన్ునుఁ బలికన్ దురుకాి 



 

 

బాణవిదాధ తఠుుఁ డగుచుుఁ దదాభష్ణములు 
చితామందుుఁ దలంచుట్ుఁ జ సి ముకిాుఁ 
గోరమికి నాతులల వగుఁ గ రుచుండె. 
4-297-వ. 
అంత నా ధుావుండు. 
4-298-చ. 
అనఘ! జితరందియాుల్ సుమహితాతఠులున ైన్ సన్ందనాదు ల ం 

దనయ మనేక జన్ు సముప్ారిాత యోగ సమాధుిఁ జ సి య ె

వాన చరణారవిందములు వారని భకాి న ఱుంగుచుందు; రా 
ఘనుిఁ బరమశేు నీశు న్వికారు న్మయేు న్జ యు నాదుయనిన్. 
4-299-వ. 
ఏన్ు ష్ణాుసంబులు భజియంచి తతాిదపదు చ్ాఛయం బాాపించియు 
భ దదరశన్ుండ న ైతి; న్కకట్ా! ఇట్టట  భాగయహరన్ుండన ైన్ యేన్ు భవనాశకుండెైన్ 
యతనిం బొ డుఁగనియు న్శారంబుల ైన్ కామయంబు లడిగితి; నిట్టట  దౌరాతుయం 
బ ందరనిం గలదర? తమ పదంబులకంట్ట న్ున్నత పదంబు నొందుదునో యని 
సహింపంజాలని య  దరవతలచ్రత మదయీ మతి గలుషితం బయెయం గాక; 

నాుఁడు నారదుం డాడిన్ మాట్ తథయం బయెయ; అతని వాకయంబు లంగీకరింపక 
యే న్సతాముండన ై సాప్ానవసిలం బొ ందిన్వాుఁడు దెైవికంబ ైన్ మాయంజెంద ి
భిన్న దరశన్ుండగు చందంబున్ నే న్దిా తీయుండ న ైన్న్ు, భాాత యన్ు 
శతఠావుచ్రుఁ బాాపాం బ ైన్ దుఃఖ్ంబు నొంది జగదాతుకుండున్ు, 
సుపాసాదుండున్ు, భవనాశకుండున్ు న నై్ య శారు నారాధించి 
తత ర్సాదంబు బడసయిు నాయురిా హరన్ుం డెనై్ రోగికిం బాయోగించు 
నౌష్ధంబుం బ ల  నిరరికంబుల నై్, న్శారంబుల ైన్, య  కామితంబులు గోరతిి” 



 

 

న్ని; వ ండయిు. 
4-300-మ. 
"ధనహరన్ుండు న్ృప్ాలుుఁ జ రి మిగులన్ ధాట్టన్ ఫలీకార మి 

మున యరిించిన్రతీి ముకిాఫలదుం డె ైన్ట్టట  పంక జలల 
చనుిఁ డర చ్ాలుఁ బసాన్ునుఁడెైన్ న్తనిన్ సాంసారికం బరిిుఁ గో 
రిన నావంట్ట విమ ఢమాన్సులు ధాతిాం గల్ిర  యవెారున్?" 

4-12-ధుర వుండు మర్లివచుుట 

4-301-స.ీ 
అని యట్లల  చింతించ్ె"న్న్ుచు న్మ ైుతరయా; 

ముని విదురున్కు నిట్లనియెుఁ "దండిా! 
కమనీయ హరిప్ాద కమల రజోభి సం; 

సకృత శరీరులున్ు యాదృచిఛకముగ 

సంప్ాాపామగు దాన్ సంతఠష్టచితఠా ల ై; 
వఱలుచు న్ుండు మీవంట్ట వారు 
దగ భగవతాిద దాసయంబు దకకంగ; 

నితర పదారింబు ల డుఁద లందు" 

4-301.1-తర. 
మఱచియున్ు గోర నొలల రు మన్ుచరతిా! 
తవిలి యట్లల  హరిపసాాదంబు నొంద ి

మరలి వచుెచున్ున్న కుమారు వారాుఁ 
జారుచ్ర విని యుతాా న్చరణుుఁ డపుడు. 
4-302-వ. 



 

 

మన్మున్ నిట్లని తలంచ్ె. 
4-303-క. 
చచ్చున్ వారలుుఁ గీముఱ 

వచుుట్యే కాక యట్టట  వారాలు గలవ?ే 

నిచులు న్మంగళ ుఁడ న్గు 
నిచుట్ మఱి నాకు శుభము లేల ఘట్టంచున్. 
4-304-క. 
అన విశాసింపకుండయిు 
మనమున్ నా నారదుుఁడు గుమారుుఁడు వేగం 

బునిఁ రాుఁగలుఁ డన్ుచున్ు బలి 

కిన పలుకులు దలుఁచి న్మిు కృతకృతఠయండెై. 
4-305-క. 
తన సుతఠని రాక చ్పెిిన్ 

ఘనున్కు ధన్ములున్ు మౌకాికపు హారములున్ 

మన మలర నిచిె తన్యునిుఁ 
గనుిఁగొన్ు సంతోష్ మాతుుఁ గడలుకొన్ంగన్ 

4-306-స.ీ 
వలన్ు మీఱిన్ సెైంధవంబులుఁ బ నిెన్; 

కన్క రథంబు న్ుతకంఠ న కిక 

బాాహుణ కుల వృదధ  బంధు జనామాతయ; 
పరవిృతఠం డగుచు విసుురణ మ ఱస ి

బాహునిరోఘ ష్ తూరయసాన్ శంఖ్ కా; 
హళ వేణు రవము లందంద చ్ెలుఁగ 



 

 

శిబ్రక ల కికయు విభ షతిల ై సునీతి సు; 
రుచు లుతాముండు నారూఢి న్డువ 

4-306.1-తర. 
గరిమ దీపింప న్తిశ్రఘోగమన్ మపి 
నాతున్గరంబు వ లువడి యరుగుచుండ ి

బలసి న్గరోపవన్ సమీపంబు న్ందు 
వచుె ధుావుుఁ గని మేదనిీశారుుఁడు న్ంత. 
4-307-చ. 
అర్దము డిగి్  పేామ దొలుఁకాడ ససంభాముుఁడెై రమామనో 
హర్ు చరణారవింద యుగళ రెన్ నిరదళితాఖి లాఘు నీ 

శార్ కరుణావలలకన్ సుజాత సమగీ మనోరథున్ సుతఠం 

గర్ మన్ురకాి డాసి పులకల్ న్న్లొతాుఁ బమాోదతిాతఠుుఁడెై. 
4-308-తర. 
బ్రగయిుఁ గౌుఁగిట్ుఁ జ రిె న ముగము నివిర ి

శిరము మ రొకని చుబుకంబు చ్రతుఁ బుణిక ి

యవయయాన్ంద బాష్ి ధారాభిషికుా ుఁ 
జ సి యాశ్రరాదింప నా చిరయశుండు. 
4-309-క. 
జనకుని యాశ్రరాచన్ము 
లనయముుఁ గైెకొని పమాోదియెై తతిదముల్ 

దన ఫాలతలము సో ుఁకుఁగ 

వినతఠలు గావించి భకిా విహాలుుఁ డగుచున్. 
4-310-తర. 



 

 

అంత నా సజానాగీణి యెనై్ ధుావుుఁడు 
దలుల లకు భకిా విన్తఠలు దగ నొన్రిె 

సురుచికనిి మోకక న్రభకుుఁ జూచి యతాెి 

న్గు మగంబున్ నాలింగన్ంబు చ్రసి. 
4-311-స.ీ 
కరమపి నాన్ంద గద్ద సారమున్; 

జీవింపు మన్ుచు నాశ్రరాదించ్;ె 

భగవంతఠుఁ డెవానిపెై మ తైిా ప్ాట్టంచు; 
సతకృప్ానిరతిుఁ బసాన్ునుఁ డగుచు 
న్తనికుిఁ దమయంత న్న్ుకూలమ ై యుండు; 
సరాభ తంబులు సమతుఁ బ రిె 

మహుిఁ దలప్ో య నిమనపాదరశములకు; 
న్న్యంబుుఁ జ రు తోయముల పగిద ి

4-311.1-తర. 
గాన్ ఘన్ు న్ముహాతఠుని గారవించ్ ె

సురుచి పూరాంబు దలుఁపక సుజన్చరిత! 
విష్ఠణ భకుా లు ధరన్ు బవితఠా లగుట్ 

వారి కలుగరు ధరణి న వాారు మఱియు. 
4-312-వ. 
కావున్ న్ుతాముండున్ు ధుావుండున్ు బ ామ విహాలు లగుచు న్నోయ 
నాయలింగితఠల ై పులకాంకురాలంకృత శరీరుల ై యాన్ంద బాష్ిముల నొపిిర;ి 

అంత సునీతియుం దన్ ప్ాాణంబులకంట్టుఁ బా్రయుండెైన్ సుతఠ 
న్ుపగ హన్ంబు చ్రసి తదవయవ సిరశన్ంబు చ్రత నాన్ందంబు నొంది 



 

 

విగతశ్ోక యయెయ; న్పుిడు సంతోష్ బాష్ి ధారాసికాంబుల ై చన్ుుఁబాలున్ుం 
గురిసె న్ంత. 
4-313-స.ీ 
ఉన్నత సంతోష్ ముపితిలల ుఁగుఁ బౌర; 

జన్ము లా ధుావుతలిల  న న్యుఁ జూచి 

"తొడరిన్ భవదయీ దుఃఖ్నాశకుుఁ డెనై్; 

యట్టట తన్ూజ్ఞుఁ డెందరని పెదద  
కాలంబు కీిందట్ుఁ గడుఁగి న్ష్ఠట ం డెైన్; 

వాుఁడిపుడ  నీ భాగయవశము చ్రతుఁ 
బాతిలబుధ ుఁ డయెయన్ు; నితుఁడు భ మండల; 

మ లలన్ు రకి్షంచు నిదధమహిమ; 

4-313.1-తర. 
కమల లలచన్ుుఁ జింతించు ఘన్ులు లలక 

దురాయం బ ైన్ యట్టట  మృతఠయవున్ు గెలుా ; 

రట్టట  పాణతారిా హరుుఁడెైన్ యబానాభుుఁ 
డరిి నీచ్రతుఁ బ జితఠం డగుట్ నిజము." 

4-314-వ. 
అని పాశంసించిరి; అట్లల  ప్ౌరజన్ంబులచ్రత న్ుపలాలయ మాన్ుండగు ధుావుని 
న్ుతాా న్ ప్ాదుం డుతామ సమేతంబుగా గజారూఢునిం జ సి 
సంసూా యమాన్ుండున్ు, పాహృషాట ంతరంగుండున్ు న్గుచుుఁ బురాభి 
ముఖ్ుండెై చన్ుదెంచి. 
4-315-స.ీ 
సారణ పరచిఛదసాచఛకుడయదాార; 



 

 

లాలిత గోపురాట్ాట లకంబు; 
ఫల పుష్ి మంజరీ కలిత రంభా సాంభ; 

పూగ ప్ో తాది విభ షితంబు; 
ఘన్ సార కసూా రకిా గంధ జలబంధు; 
రాసికా విపణి మారా్ ంచితంబు; 
మానిత న్వరతన మయ రంగవలీల వి; 

రాజిత పాతి గృహ ప్ాాంగణంబు; 
4-315.1-తర. 
శుభ న్దీజల కుంభ సంశ్ోభితంబు; 
తండులసారణలాజాక్షతపసాూన్ 

ఫల బలివాాత కలిత విభాాజితంబు; 
న్గుచు సరాతో లంకృత మ నై్ పురము. 
4-316-వ. 
పావేశించి రాజమార్ంబున్ుఁ జన్ుదెంచు న్పుిడు. 
4-317-మ. 
హరమిధయల్ పురకామినీ తతఠలు సౌధాగీంబులందుండి భా 
సార్ సిదాధ రి ఫలాక్షతపసావ దూరాావాాత దధయంబువుల్ 

కర్వలీల మణి హ మ కంకణ ఝణతాకరంబు శ్ోభిలల ుఁ జ 

లిలరి యా భాగవతోతామోతామునిపెై లీలాపామయేంబుగన్. 
4-318-వ. 
ఇట్లల  వాతసలయంబున్ం జలుల చు సతయవాకయంబుల దీవించుచు సువరణ ప్ాతా 
రచిత మణి దీప నీరాజన్ంబుల నివాళింపం బౌర జాన్పద మితాా మాతయ 
బంధుజన్ పరివృతఠండెై చన్ుదెంచి. 



 

 

4-319-స.ీ 
కాంచన్ మయ మరకత కుడయ మణిజాల; 

సంచయ రాజిత సౌధములన్ు 
వరసుధాఫేన్ ప్ాండుర రుకు పరికరో; 
దాతా పరిచఛదతలిములన్ు 
సురతరు శ్ోభిత శుక పిక మిధునాళి; 

గాన్ విభాసి తోదాయన్ములన్ు 
సుమహిత వ ైడూరయ సో ప్ాన్ విమల శ్ో; 
భిత జలపూరణ వాపీచయముల 

4-319.1-తర. 
వికచ కహాల ర దర దరవింద కెైర 

వపాదీపతి బక చకవీాక రాజ 

హంస సారస కారండవాది జల వి 

హంగ నిన్దాభిరామ పదాుకరముల. 
4-320-వ. 
మఱియున్ు. 
4-321-తర. 
చ్ారు బహ విధ వసుా  విసాా ర మపి 
న్ంగనాయుకా మగుచుుఁ బ ం పగ్లించి 

యరిిుఁ దన్రారు జన్కుగృహంబు చ్ొచ్ెె 

న లమిుఁ దిాదివంబు చ్ొచుె దరవేందుా పగదిి. 
4-322-వ. 
ఇట్లల  పావశేించిన్ రాజరిి యెైన్ యుతాా న్ప్ాదుండు సుతఠని యాశెరయ కరంబ ైన్ 



 

 

పాభావంబు వినియుం జూచియుం మన్ంబున్ విసుయంబు నొంది 
పాజాన్ురకుా ండున్ు, బాజాసముతఠండున్ు, న్వయౌవాన్ పరిపూరుణ ండున్ు న ైన్ 
ధుావుని రాజాయభిషికుా ం జ సి వృదధవయసుకండెైన్ తన్ునుఁదాన్ యెఱింగి 
యాతుగతిుఁ బొ ంద నిశెయంచి విరకుా ండెై వన్ంబున్కుం జనియె; అంత నా 
ధుావుండు శింశుమార పజాాపతి కూుఁతఠరెైన్ భమాి యన్ు దాని వివాహంబ ై 
దానివలన్ుఁ గలి వతసరు లన్ు నిదదఱు గొడుకులం బడసి; వ ండయిు 
వాయుపుతియాెనై్ యల యన్ు భారయ యందు న్ుతకల నామకుుఁడెనై్ కొడుకు 
న్తి మనోహర యెైన్ కన్యకారతనంబున్ుం గనియ;ె అంత దదా్ాత యెైన్ 
యుతాముండు వివాహంబు లేకుండి మృగయారింబు వన్ంబున్ కరిగి 
హిమవంతంబున్ యక్షునిచ్రత హతఠండయెయ; అతని తలిలయుుఁ దదుద ఃఖ్ంబున్ 
వన్ంబున్ క ుఁగి యందు గహన్దహన్ంబున్ మృతిం బొ ందె; ధుావుండు 
భాాతృమరణంబు విని కోప్ామరిశ్ోకవాయకులిత చితఠా ండెై జెైతాంబగు రథంబ కిక 
యుతారాభిముఖ్ుండెై చని హిమవద ద ోణి యందు భ తగణ సవేితంబున్ు 
గుహయక సంకులంబున్ు న ైన్ యలకాపురంబు బొ డగని 
యముహాన్ుభాహ ండు. 

4-13-ధుర వయక్షుల యుదిము 

4-323-మ. 
ఘనశ్ౌరోయన్నతి తోడ సరా కకుభాకాశంబు లందుం బాతి 

ధానులలలిన్ నిగుడంగ శంఖ్ము మహో దయలీలలుఁ బ రింపుఁ ద 

నిననదంబున్ విని యక్షకాంతలు భయానీాతాతుల ై రుగీ సా 
ధనుల ై యక్షభట్లల్ పురని్ వ డలి రుతాసహంబు సంధిలల గన్. 
4-324-వ. 



 

 

ఇట్లల  వ డలి యా ధుావునిం దాుఁకిన్. 
4-325-చ. 
కర్ము మహారథుండు భుజగరా పరాకీమశ్ాలియున్ ధన్ు 
రధర్ుిఁడున్ు శూరుుఁడౌ ధుావుుఁడు దన్ున న దిరిెన్ యక్షకోట్టుఁ జ ె

చెర్ిఁ బదుమ ుఁడువేల నొకచీరికిుఁ గైెకొన్ కొకకపటె్ట భీ 

కర్ముగ మ ుఁడు మ ుఁడు శితకాండములం దగ గుీవానేసని్న్ 

4-326-ఉ. 
వార్ు లలాట్ముల్ పగలిి వారక సో లియుుఁ దరఱి యముహో  
దార్ు పరాకీమపాకట్ ధెరైయముుఁ దతకర లాఘవంబుుఁ బ 

లాుఱు న్ుతించుచుం గుపితమాన్సుల ై పదతాడతిపాదు 
షోట ర్గకోట్టుఁ బ ల ుఁ జట్లలలగీ భయంకర రోష్మ రుా ల ై. 
4-327-ఉ. 
ఆ ర్థికోతాముం దొడరి యందఱు నొకకట్ుఁ జ్ఞట్లట ముట్టట  పెం 

ప్ార్ిఁగ బాణష్ట్కముల న్ంగములం బగులంగనసేి వి 

సాుర్ గదా శరక్షురిక పట్టటసతోమర శూలఖ్డ్ముల్ 

సార్థయిుకుా డెనై్ రథిసతాముపెుైఁ గురిపించి ర పున్న్. 
4-328-వ. 
అట్లల  గురయించిన్ న్తండు. 
4-329-క. 
పెంప్ఱి యుండెన్ు ధారా 
సంపవతచఛన్నమ ైన్ శ్ లైము భంగిన్ 

గుంప్ులు కొని యాకసమున్ుఁ 
గంప ంచుచు న్పుడు సిదధగణములు వరుసన్. 



 

 

4-330-క. 
హాహాకారము ల సుఁగుఁగ 

నోహో  య  రీతి ధుావపయోరుహహితఠుఁడు 
తాసహము చ్ెడి యట్ల దెైతయ స 

మ హారణవమందు నేుఁడు మునిుఁగెన  యకట్ా! 
4-331-వ. 
అని చింతించు సమయంబున్. 
4-332-క. 
తామాతని గెలిచితి మని 

యా మన్ుజాశన్ులు పలుక న్ట్ నీహార 

సోా మము సమయంచు మహో  
దాద  ముండగు సూరుయుఁ బ లి తదదయుుఁ ద ుఁచ్ెన్. 
4-333-వ. 
అట్లల  ద ుఁచిన్. 
4-334-మ. 
అరి దుఃఖ్ావహమ ైన్ కారుుకము శ్ౌరయసూురాితోుఁ దాలిె భీ 

కర్ బాణావళిుఁ బ్రంజపింజుఁ గఱవంగా నేసి ఝంఝానిలుం 

డుర్ు మేఘావళిుఁ బాఱుఁద లుగతి న్తఠయగాీ హితకూీరబం 

ధుర్ శసాా ో వళి రూపుమాపె విలసద ద  రీలల సంధిలల ుఁగన్. 
4-335-చ. 
మఱ  యపు డముహాతఠుుఁ డసమాన్బలుండు మహో గీబాణముల్ 

గఱ గఱిుఁ దాుఁక నేసి భుజగరా మ లరి విరోధి మరుముల్ 

పఱ యలు చ్రసి యంగములు భంగమునొందుఁగుఁజ సె వేాలిుడిన్ 



 

 

గిఱ కొని పరాతంబుల నొగిం దెగుఁ గొట్టటడు నిందుా కెవైడిన్. 
4-336-వ. 
అయయవసరంబున్. 
4-337-చ. 
అలఘు చరతిఠాుఁ డమున్ుకులాగీణిచ్ర వికలాంగు ల ైన్వా 
రల సకిరీట్ కుండల విరాజిత మసాక కోట్టచ్ర సము 
జావల మణికంకణాంగద లసదుభజవర్ముచ్రత సంగర 

సిల మతిరమయమ ై తన్రె సంచిత వీరమనోహరాకృతిన్. 
4-338-వ. 
అంత హతశ్రష్ఠలు. 
4-339-క. 
వర్బలుుఁడగు మన్ు మన్ుమని 

శర్సంఛినానంగు లగుచు సమరవిముఖ్ుల  ై
హరిరాజముుఁ గని పఱచ్డెు 
కరిబృందముుఁ బ ల ుఁ జనిరి కళవళపడుచున్. 
4-340-క. 
అప్ుుడు రాక్షసమాయలు 
గప ున్ ధుావుుఁ డసురవరుల కారయం బ ఱుుఁగం 

జొప్ుడక, వారిుఁ బొ డగన్ 

దెప్ుర మగుట్యున్ు సారథిం గని, యంతన్. 
4-341-క. 
“తలపో్యుఁగ, భువి మాయా 
వుల కృతయంబ ఱుుఁగన వరువోలుదు” రన్ుచుం 



 

 

బలుకుచుుఁ, దతఠిరిుఁజొరుఁగాుఁ 
దలిఁపుఁగ, న్దిగాన్రాక తదదయు మాన న్ 

4-342-వ. 
అట్లల  పురంబున్ కరుగుట్ మాని చితారథుండెనై్ యా ధుావుండు సపయాతఠనం 
డయుయన్ు బరపాతియోగశంకితఠండెై యుండె; న్యెయడ మహాజలధి ఘోష్ంబు 
న్న్ుకరించు శబదంబు విన్ంబడె; న్ంత సకల దికాట్ంబుల వాయుజనితం 
బయన్ రజః పట్లంబు ద ుఁచ్ె; దత్క్క్షణంబ యాకాశంబున్ విసుురతాట్టత ర్భా 
కలిత గరాా రవయుకా మఘేంబు లమోఘంబుల ై భయంకరాకారంబుల ై తోుఁచ్ె; 
అంత. 
4-343-మ. 
అనయంబున్ ధుావుమీుఁద దెైతయకృతమాయాజాలమట్ేలచి, బ  
రన మసిాష్కపురీష్ మ తా పల దుర్ంధాసిి  మదేశశరా 
సన నిసిా ంీశ శరాసి తోమర గదా చకీతిశాూలాది సా 
ధన భ భృదుభజగావళిం గురిసె న్ుదదండకియీాలలలతన్. 
4-344-వ. 
మఱియు, మతాగజ సింహవాయఘో సమ హంబులున్ు, న్ూరుి భయంకరంబ ై 
సరాతః పలవన్ం బయన్ సముదాంబున్ు గాన్ంబడియె; వ ండయిుం 
గలాింతంబున్ందుంబ ల  భీష్ణంబ ైన్ మహాహీదంబున్ుం ద ుఁచ్ె; న్విాధంబున్ 
నానా విధంబులు న్నేకంబులు న్విరళ భయంకరంబులు న్యన్ 
యసురమాయలు గ ీ ర పావరుా న్ులగు యక్షుల చ్రత సృజయమాన్ంబుల ై 
యడర;ె నా సమయంబున్. 
4-345-క. 
అనయంబున్ు న్యయక్షుల 



 

 

ఘనమాయ న ఱింగి మునినికాయము వరుసన్ 

మనుమన్ుమని మన్ు మన్ు మని 

మనమున్ుఁ దలుఁచుచున్ు దతసమక్షంబున్కున్. 
4-346-వ. 
చన్ుదెంచి యా ధుావుం గని యట్లనిరి. 
4-347-స.ీ 
"అన్ఘాతు లలకు ల వాని దివయ నామంబు; 
సమత నాకరిణంచి సంసురించి 

దుసారంబ నై్ మృతఠయవు న ైన్ సుఖ్వృతాిుఁ; 
దరియంతఠ; రట్టట  య శారుుఁడు పరుుఁడు 
భగవంతఠుఁడున్ు శ్ార్గప్ాణియు భకాజ; 

నారిాహరుండున్ు న నై్ విభుుఁడు 
భవదయీ విమతఠలుఁ బరమిారుెుఁగా"కని; 

పలికిన్ మున్ుల సంభాష్ణములు 
4-347.1-తర. 
విని కృతాచమన్ుుఁడయ మావిభుని ప్ాద 

కమలముుఁ దలంచి రిపుభయంకరమహో గీ 

కలిత నారాయణాసాంీబుుఁ గారుుకమున్ుఁ 
బ న్ుఁ దడవుఁ దదయీ సంధాన్మున్న్ు. 
4-348-తర. 
కడుఁగి గుహయక మాయాంధకార మపుడు 
వ రవుచ్ెడి దవుాదవుాల విరిసిపో్య ె

విమలమ ైన్ వివేకోదయమున్ుఁ జ స ి



 

 

సమయు రాగాదికంబుల సరణి న్ంత. 
4-349-మ. 
వర్నారాయణ దరవతాసా ీభవ దురాారపాభాహ మపుం 

ఖ్ ర్ుచిసాుర మరాళ రాజసిత పక్షకూీరధారాపత 

చఛర్ సాహసమాు లలలి భీష్ణ విపక్షశ్రణీపిెై వాాల  భీ 

కర్రావంబున్ుఁ గాన్ుఁ జొచుె శిఖిసంఘాతంబు చందంబున్న్. 
4-350-వ. 
అట్ేల సని్. 
4-351-చ. 
ఖ్ర్నిశితపాదపాీ ఘన్ కాండపరంపర వృషిటచ్రుఁ బొ రిం 

బొ రి వికలాంగుల ై యడర ిపుణయజన్ుల్ పృథుహ తిప్ాణుల  ై
గర్ుడునిుఁ జూచి భ రిభుజగపాకరంబు ల దిరిె పేరిె  చ్ె 
చ్ెెర్ న్డతెంచు చందమున్ుఁ జితారథున్ బలుపూని తాుఁకని్న్. 
4-352-ఉ. 
వార్లుఁ జండతీవా శరవర్ము చ్రత నికృతాప్ాద జం 

ఘోర్ు శిరోధరాంబక కరోదర కరుణ లుఁ జ సి యోగి పం 

క ర్ుహమితా మండల సకృదిభద న ట్టట  పదంబుుఁ జెందు నా 
భ రిపదంబున్ం బ లుచుఁ బొ ందుఁగుఁ బంపె భుజావిజృంభియెై. 
4-353-వ. 
ఇవిాధంబున్ నా చితారథుండగు ధుావునిచ్రత నిహన్యమాన్ులున్ు 
నిరపరాధులున్ు న్యన్ గుహయకులం జూచి యతని పితామహ ండెనై్ 
సాాయంభువుండు ఋషగిణ పరివృతఠం డెై చన్ుదెంచి ధుావునిం జూచి 
యట్లనియె “వతాస నిరపరాధుల నై్ య  పుణయజన్ుల న ట్టట  రోష్ంబున్ 



 

 

వధయించితి, వట్టట  నిరయహ తఠవ ైన్ రోష్ంబు చ్ాలు; భాాతృవతసల! 
భాాతృవధాభితపుా ండవ ై కావించు నీ యతనం బుడుగుము. 
4-354-క. 
అనఘా! మన్ుకులమున్ కిద ి

యనుచిత కరుంబ; యొకనికె ైపెకకండి ా
ట్లన మన్ుఁ దుాంగిరి; యది నీ 

కనయంబున్ు వలవ; దుడుగు మయయ! కుమారా! 
4-355-వ. 
అదయిున్ుం గాక, దరహాభిమాన్ంబున్ం బశుప్ాాయుల ై భ తహింస గావించుట్ 
హృషీక శ్ాన్ువరాన్ు ల నై్ సాధువులకుం దగదు; నీవ సరాభ తంబుల 
నాతుభావంబున్ుఁ దలంచి సరాభ తావాసుండున్ు దురారాధుయండున్ు న నై్ 
విష్ఠణ ని పదంబులుఁ బ జించి తతిరమపదంబున్ు బొ ందితివి; అట్టట  
భగవంతఠని హృదయంబున్ న్న్ుధాయతఠండవు, భాగవతఠల చితాంబులకున్ు 
సముతఠండవు మఱియు సాధువరాన్ుండ వన్ నొపుి నీ వీ ప్ాపకరుం బ ట్లల  
చ్రయ సమకట్టటతివి? ఏ పురుష్ఠండెైన్నమేి మహాతఠుల యందుుఁ దితిక్షయు, 
సముల యందు మ తైియాు, హరన్ుల యందుుఁ గృపయు, నితరంబులగు 
సమసా జంతఠవుల యందు సమతాంబున్ు గలిగ ివరిాంచు వానియందు 
సరాాతుకుం డెైన్ భగవంతఠడు పాసన్ునం డగు; అతండు పాసన్ునం డయన్ 
వాుఁడు పాకృతి గుణంబులం బాసి లింగశరీరభంగంబు గావించి 
బాహాున్ందంబున్ుం బొ ందు; అదయిున్ుం గాక, కారయ కారణ సంఘాత 
రూపంబ ైన్ విశాం బ్రశారున్ందు న్యసాకంత సనినధాన్ంబు గలిగిన్ 
లలహంబు చందంబున్ వరిాంచు; అందు సర ా శారుండు నిమితామాతాంబుగాుఁ 
బరిభామించు; అట్టట  య శారుని మాయా గుణ వయతికరంబున్ నారబధంబు ల ైన్ 



 

 

పంచభ తంబుల చ్రత యోషితఠిరుష్వయవాయంబు వలన్ 
యోషితఠిరుషాదిరూప సంభ తి యగు; ఇవిాధంబున్ుఁ దతసర్ంబుుఁ 
దతసంసాి న్ంబుుఁ దలలయంబు న్గుచు న్ుండు; ఇట్లల  దురిాభావయం బ ైన్ 
కాలశకాిం జ సి గుణక్షోభంబున్ విభజయమాన్ వీరుయండు న్న్ంతఠండు న్నాదయిు 
న ై జన్ంబులచ్రత జన్ంబులం బుట్టటంచుచుండుట్ం జ సి యాదికరుండున్ు, 
మృతఠయహ తఠవున్ జన్ంబుల లయంబు నొందించుట్ం జ సి 
యంతకరుండున్ు,న్నాద ియగుట్ంజ సి యవయయుండున్ు న ైన్ భగవంతఠండు 
జగతాకరణుం డగుం; గావున్ నీ సృషిట  ప్ాలన్ విలయంబులకుం గరాగానివాని 
వడుపున్ దానిుఁ జ యుచుండు; ఇట్లల  మృతయరూపుండున్ు బరుండున్ు 
సమవరిాయు న ైన్ య శారునికి సాపక్ష పరపక్షంబులు లేవు; 
కరాుధీన్ంబుల ైన్ భ తసంఘంబులు రజంబు మహావాయువు న్న్ుసరంిచు 
చ్ాడుిన్ న్సాతంతాంబు లగుచు న్తని న్న్ువరిాంచు; నీశారుండున్ు 
జంతఠచయాయు రుపచయాపచయ కరణంబులం దసిృష్ఠట ండున్ు న్గు 
జీవుండు గరుబదుధ ం డగుట్ంజ సి కరుంబ వానికి 
నాయురుపచయాపచయంబులం జ యుచుండు; మఱియు సరాజగతకరుసాకి్ష 
యగు సర ా శారుని. 
4-356-క. 
కొందఱు సాభావ మందురు, 
కొందఱు కరుం బట్ండుా, కొందఱు కాలం 

బందురు, కొందఱు దెైవం 

బందురు, కొంద ఱొ గిుఁ గామ మండుా మహాతాు! 
4-357-వ. 
ఇట్లట  లవయకారూపుండున్ు, న్పామయేుండున్ు, నానాశకుా యదయ 



 

 

హ తఠభ తఠండున్ు న నై్ భగవంతఠండు చ్రయు కారయంబులు బహాురుదాాదు 
ల ఱుంగ రుఁన్ న్తని తతావంబు న వా రెఱుంగ నోపుదురు 
అది గావున్ుఁ బుతాా! యట్లల తితాి సిితి లయంబులకు దెైవంబు కారణం బ ై 
యుండ నీ ధన్దాన్ుచరులు భవదయీ భాతృహంత లగుదుర ? 

భ తాతుకుండు, భ తరశుండు, భ తభావన్ుండు, సర ాశారుండుుఁ, 
బరాపరుండు న్గు నీశుండ మాయాయుకుా ండెై సాశకాిచ్ర సృషిట  సిితి 
లయంబులం జ యున్ు; ఐన్ న్న్హంకారంబున్ం జ సి గుణకరుంబులచ్ర 
న్సిృశుయం డగుచు వరాించు; అదయిున్ుం గాక, య  పాజాపతఠలు 
విశాసృణాణ మంబుల నియంతితాఠ ల ై ముకుదాాళ ళ పెట్టటన్ పశువులుం బ ల  
న వాని యాజాఞ ధనీ్కృతఠయల ై వరిాంతఠ రట్టట  దుష్టజన్ మృతఠయవున్ు, 
సుజనామృత సారూపుండున్ు, సరాాతుకుండున్ు, జగతిరాయణుండున్ు 
న ైన్ య శారుని సరాపకాారంబుల శరణంబుుఁ బొ ందుము; అదయిున్ుం గాక. 
4-358-స.ీ 
అన్ఘాతు! నీవు పంచ్ాబద  వయసుకండ; 

వ  ైపిన్తలిల నినానడిన్ట్టట 
మాట్ల నిరిభన్నమరుుండ వగుచున్ు; 
జన్యతిా దిగనాడి వన్ము క గి 

తప మాచరించి యచెపు భకిా నీశారుుఁ; 
బ జించి మహతివిభ తి మ ఱస ి

రమణుఁ దిలాలకోతారంబ ైన్ పదమున్ు; 
బొ ందితి, వది గాన్ భ రభి ద 

4-358.1-తర. 
రూప మ ైన్ పాపంచంబు రూఢి నే మ 



 

 

హాతఠున్ందుుఁ బతాీతమ ై యలరు న్ట్టట 
యగుణుుఁ డదిా తీయుండున్ు న్క్షరుండు 
న నై్ య శారుుఁ బరమాతఠు న్న్ుదిన్ంబు. 
4-359-స.ీ 
కెకైొని శుదధంబు గతమతసరంబున్ు; 
న్మలంబు న్గు హృదయంబున్ందు 
సొ లయ కనేా షించుచున్ు బాతయగాతఠుండు; 
భగవంతఠుఁడున్ు బరబహాుమయుుఁడు 
నాన్ందమాతృండు న్వయయుుఁ డుపపన్న; 

సకలశకిాయుతఠండు సగుణుుఁడజ్ఞుఁడు 
న్యన్ సర ా శారున్ం దుతామంబ ైన్; 

సదభకిాుఁ జ యుచు సమత నొపిి 
4-359.1-తర. 
రూఢి సో హముమేతి పారూఢ మగుచు 
ఘన్త కెకుక న్విదయయన్ గీంథి నీవు 
దెాంచివ చైితి; కావున్ ధీవర ణయ! 
సరాశుభహాని యెైన్ రోష్ంబు వలదు. 
4-360-క. 
విను రోష్హృదయు చ్రతన్ు 
న్నయము లలకము న్శించు; నౌష్ధములచ్ర 
ఘనరోగములు న్శించిన్ 

యనువున్; న్ది గాన్ రోష్ మడుఁపు; మహాతాు! 
4-361-తర. 



 

 

అన్ఘ! నీదు సహో దరహంత లన్ుచుుఁ 
బ న్ుఁచి య  పుణయజన్ులుఁ జంపితి కడంగ ి

పరుఁగ నిదయిె సదాశివ భాాత యెైన్ 

యరివిభున్కు న్పరాధ మయెయుఁ గాన్. 
4-362-క. 
న్తి న్ుతఠలచ్రత నీ విపు 
డతనిుఁ బసాన్ుననిుఁగుఁ జ యు మని మన్ువు దయా 
మతిిఁ జపెిి ధుావునిచ్ర స 

తకృతుిఁడెై న్య మపిుఁ జనియె ఋషయిుకుా ండె.ై 
4-363-వ. 
అంత. 
4-364-తర. 
యక్షచ్ారణసిదధ  విదాయధరాద ి

జన్గణసూా యమాన్ుుఁడెై ధన్దుుఁ డంతుఁ 
బుణయజన్ వ ైశస నివృతఠా  భ రిరోష్ 

రహితఠుఁ డెైన్ట్టట  ధుావునిుఁ జ రంగ వచ్ెె 

4-365-స.ీ 
చన్ుదెంచి వ సుఁ గృతాంజలి యెనై్ ధుావుుఁ జూచి; 

తివుట్ నిట్లనియె క్షతియాకుమార! 
తగ భవదయీ పతిామహాదరశంబు; 
న్న్ు దుసాయజంబ ైన్ ఘన్విరోధ 

ముడిగతిి! వట్ల గాన్ నొన్రంగ నిపుడు నీ; 

యందుుఁ బాసన్ునండన తైి, భ త 



 

 

జన్న్ లయంబుల కన్యంబుుఁ గాలంబ ; 
కరా యెై వరిాంచుుఁగాన్ యుష్ు 
4-365.1-తర. 
దన్ుజ్ఞుఁ జంపిన్వార లీ యక్షవరులు 
గారు! తలప్ో య నీ యక్షగణము నిట్లల  

న ఱి వధించిన్ వాుఁడవు నీవు గావు 
విన్ుతగుణశ్రల! మాట్లు వేయునేల! 
4-366-వ. 
అదయిున్ుం గాక, యే బుదిధ ంజ సి కరు సంబంధ దుఃఖ్ాదికంబులు 
దరహాతాున్ుసంధాన్ంబున్ం జ సి సంభవించు, న్ట్టట  యహంతామున్ు 
న్ప్ారిజాఞ న్ంబు సాపనమందుంబ ల ుఁ బురుష్ఠన్కుం ద ుఁచు; అదిగావున్ 
సరాభ తాతువిగీహ ండున్ు, న్ధ క్షజ్ఞండున్ు, భవచ్రఛదకుండున్ు, భజనీయ 
ప్ాదారవిందుండున్ు, న్న్ంతామేయశకాి యుకుా ండున్ు, గుణమయ యగు 
నాతుమాయచ్ర విరహితఠండున్ు న ైన్ య శారుని సేవింపుము; నీకు భదాం 
బయెయడు; భవదయీ మనోగతం బ ైన్ వరంబుుఁ గోరుము; నీ వంబుజనాభ 
ప్ాదారవింద సేవన్ంబుుఁ దిరంబుగుఁ జ యుదు వని యెఱుంగుదు” న్ని 
రాజరాజ్ఞచ్రత న్ట్లల  మహామతియు, భాగవతోతాముండున ైన్ ధుావుండు 
పేార పింపంబడి “యే హరసిురణంబు చ్రత న్పయాతనంబున్ దురతయయంబ నై్ 
యజాఞ న్ంబుుఁ దరయింతఠ రట్టట  హరిసురణం బచలితం బగున్ట్ొల సంగు” మని 
యడగని్ “న్ట్ల గాక” యని యంగీకరించి యంతం గుబ రుండు సంపీతా 
చితఠా ండయ, ధుావునికి శ్రహీరిసురణం బట్ల  యన్ుగీహించి యంతరాి న్ంబు 
నొంద;ె అంత ధుావుండు యక్ష కిన్నర కింపురష్గణ సంసూా యమాన్ వ ైభవుం 
డగుచు నాతీుయ పురంబున్కు మరలి చన్ుదెంచి. 



 

 

4-367-స.ీ 
గణుతింప భ రిదకి్షణల చ్రుఁ గడునొపుి; 
యజఞముల్ చ్రయ న్యయజఞ విభుుఁడు 
దావయకిీయా దరవతాఫల రూప స; 

తకరుఫలపాదాత యయ యొపుి 
పురుషో తాముని న్రిిుఁ బ జించి మఱియు స; 

రోాప్ాధవిరిాతఠుఁ డుతాముండు 
సరాాతుకుుఁడు న్గు జలజాక్షున్ందుుఁ ద;ీ 

వాంబ ై పావాహరూపంబు న ైన్ 

4-367.1-తర. 
భకిా సలుపుచు న్ఖిల పపాంచమందు 
న్లరుఁ దన్యందు న్ున్న మహాతఠు హరనిిుఁ 
జిదచిదాన్ందమయుని లకి్షువరుుఁ బరము 
నీశార శారుుఁ బొ డుఁ గన  నిదధచరతి! 

4-14-ధుర వకి్షతిన నలుచుట 

4-368-వ. 
ఇట్లల  సుశ్రలసంపన్ునండున్ు, బహాుణుయండున్ు, ధరుసేతఠరక్షకుండున్ు, 
దీన్వతసలుండు న్య యవని ప్ాలించు ధుావుండు దన్ునుఁ బజాలు దండి ా
యని తలంప నిరువదయిాఱువే లేండుల  భోగంబుల చ్రతం బుణయక్షయంబున్ు, 
న్భోగంబుల నై్ యాగాదులచ్రత న్శుభ క్షయంబున్ుం జ యుచు 
బహ కాలంబు దన్ుకుఁ దిావర్ సాధన్ంబుగా రాజయంబుచ్రసి కొడుకున్కుుఁ 
బట్టంబుగట్టట  యచలితరందియాుండెై యవిదాయరచిత సాపనగంధరా న్గరోపమం 



 

 

బయన్ దరహాదికం బగు విశాంబు భగవనాుయారచితం బని, యాతుం 
దలంచుచు వ ండయిు. 
4-369-చ. 
మను నిభుుఁ డంత భృతయజన్ మంతిా పురోహిత బంధు మితా న్ం 

దన పశు వితా రతన వనితా గృహ రమయవిహార శ్ లై వా 
రినధి పరతీ భ తల హరిదిాప ముఖ్య పదారి జాలముల్ 

ఘనమతిచ్ర న్నితయములుగాుఁ దలపో్ సి విరకాచితఠా ుఁడెై. 
4-370-స.ీ 
పురము వ లాడి చని పుణయభ  బదరికా; 
ఘన్ విశ్ాలాన్దీకలిత మంగ 

ళ ంబుపూరంబుల న్న్ురకాిమ ైుఁ గుీంకి; 

కమనీయ పరిశుదధ  కరణుుఁ డగుచుుఁ 
బదాుసన్సుి ుఁడెై పవన్ుని బంధించి; 

న లకొని ముకుళితనేతఠాుఁ డగుచు 
హరిరూపవ ైభవ ధాయన్ంబు చ్రయుచు; 
భగవంతఠ న్చుయతఠుఁ బదునేతఠా 
4-370.1-తర. 
న్ందు సతతంబు నిశెలమ నై్ యట్టట 
భకిాుఁ బావహింపుఁ జ యుచుుఁ బరమమోద 

బాష్ిధారాభిషకిుా ండు భవయయశుుఁడుుఁ 
బులకతిాంగుండు న్గుచు నిముులుఁ దన్రిె. 
4-371-వ. 
మఱియు; విగత క లశుండున్ు, ముకాలింగుండున్ున ై, ధుావుండు తన్ునుఁదా 



 

 

మఱచి యుండు సమయంబున్ దశదికుకల న్ుదయదాాకానిశ్ానాయకుండున్ుం 
బ ల  వ లింగించుచు నాకాశంబున్ న్ుండి యొకక విమాన్ంబు చన్ుదరర న్ందు 
దరవశ్రషీ్ఠు లున్ు, జతఠరుభజ్ఞలున్ు, రకాా ంబుజ క్షణులున్ు, శ్ాయమవరుణ లున్ు, 
గదాధరులున్ు, సువాసులున్ు, గిరీట్హారాంగదకుండలధరులున్ు, 
కౌమారవయసుకలున్ు, న్ుతామశ్ోల క కింకరులు న్యన్ వారల నిదదఱం గని; 

సంభామంబున్ లేచి మధుసూదన్ు నామంబులు సంసురించుచు వారల 
భగవతికంకరులంగాుఁ దలంచి దండపాణామంబు లాచరించిన్ం గృష్ణప్ాదారవింద 
విన్యసాచితఠా ండుుఁ, గృతాంజలియు, విన్మితకంధరుండు న ైన్ ధుావునిం 
గన్ుంగొని పుష్కరనాభభకుా  ల ైన్ సున్ందన్ందులు పీాతియుకుా ల ై మందసుితఠ 
లగుచు నిట్లనిర.ి 
4-372-ఉ. 
ఓ నృప! నీకు భదా మగు; నొపిగుచున్న మదయీవాకయముల్ 

వీనులయందుుఁ జొన్ుిము; వివకేముతో న్యదరండలనాుఁడు మ ే

ధానధివ ై యొన్రిెన్ యుదాతా తప్ో వాతనిష్ు చ్రతుఁ దర 
జోనయశ్ాలి యెైన్ మధుసూదన్ుుఁ దృపిా  వహింపుఁ జ యవే! 
4-373-ఆ. 
అట్టట  శ్ార్గప్ాణ ియఖిల జగదభరా 

దరవదరవుుఁ డతఠల దివయమ రాి 

మముుుఁ బన్ుప మేము మాధవపదమున్ 

కరిి నిన్ునుఁ గొన్ుచు న్రుగుట్కున్ు. 
4-374-వ. 
వచిెతిమి; ఏ పదంబు ననేి సూరిజన్ంబులు సరోాతామం బని ప్ొ ందుదురు; 
దరనిుఁ జందా దివాకర గీహ న్క్షతా తారాగణంబులు పదాకి్షణంబుగాుఁ 



 

 

దిరుగుచుండు; మఱియు నీదు పతిరులచ్రతన్ు న్న్ుయలచ్రతన్ు 
న్న్ధిషిు తంబున్ు, జగదాందయంబున్ు, న్భకాజనాతిదురాయంబున్ు న్యన్ 
విష్ఠణ పదంబుం బొ ందుదువు రమిుదె విమాన్శ్రషీ్ు ం; బుతామశ్ోల కజన్ 
మౌళిమణయిెైన్ శ్రీహరి పుతెా ంచ్ె; దీని న కక న్రుి ండ"వనిన్ న్ురుకీమ పియాుం 
డయన్ ధుావుండు తన్ుధుర వాకయంబులు విని కృతాభిషేకుం డయ యచెట్ట 
మున్ులకుుఁ బాణమిలిల తదాశ్రరాాదంబులు గెైకొని, విమాన్ంబున్కుం 
బాదకి్షణారెన్ంబులు గావించి హరిప్ారిదుల నై్ సున్ందన్ందులకు వందన్ం 
బాచరించి భగవదూాపవిన్యసా చక్షురంతః కరణాదికుం డగుచు 
విమానాధిరోహణంబు గావించుట్కు హిరణుయ రూపంబు ధరయించ్ె; 
అపుిడు. 
4-375-క. 
సుర్దుందుభి పణ వాన్క 

ముర్జాదులు మరసె; విరుల ముసురు గురిసె; గి 

న నర్ గంధరుాల ప్ాట్లు 
భరితముల ై చ్ెలుఁగె న్పుడు భవయచరితాా! 
4-376-వ. 
అట్టట  సమయంబున్ ధుావుండు దుర్మంబగు తిావిష్టపంబున్కు నేగువాుఁ 
డగుచు "దీన్ యగు జన్నిం దిగనాడి యటె్లల  వోవుదు?"న్ని చింతించు వానిం 
బారిదు లవలలకించి యగీభాగంబున్ విమానారూఢ యెై యేగుచున్న జన్నిం 
జూపిన్ సంతఠషాట ంతరంగుం డగుచు. 
4-377-క. 
జనని సునీతిని మున్ు కన్ుుఁ 
గొన యవల విమాన్ మ కిక గొన్కొని విబుధుల్ 



 

 

దనమీుఁదుఁ బుష్ివరిము 
లనయముుఁ గురయింప ధుావుుఁడు హరిముతోడన్. 
4-378-క. 
చనచని వ స గీహమండల 

మును దెైలీలకయంబు సపామునిమండలమున్ 

ఘనుిఁ డుతారించి యవాలుఁ 
దనరెడు హరిపదము నొందెుఁ దదదయుుఁ బా్రతిన్. 
4-379-వ. 
అది మఱియు నిజకాంతిచ్రతం దిాలలకంబులం బాకాశింపంజ యుచు 
నిరదయాగమయంబున్ు శ్ాంతఠలు సమదరశన్ులు శుదుద లు సరా 
భ తాన్ురంజన్ులు న్చుయతభకాబాంధవులు న్యన్ భదాాచ్ారులకు 
సుగమయంబున్ు న్య గంభీరవేగంబు న్నిమిష్ంబు న్గు జోయతిశెకీంబు 
సమాహితంబ ై గోగణంబు మేధి యందుం బ ల  న ందుుఁ బరభిామించుచుండు 
న్ట్టట  యచుయతపదంబున్ుం బొ ంది, విష్ఠణ పరాయణుండెైన్ ధుావుండు 
తిాలలకచూడామణయిెై యొపుిచుండె; అపుిడు భగవంతఠండెైన్ నారదుండు 
ధుావుని మహిమం గన్ుంగొని పాచ్రతససతాంీబున్ందు వీణ వాయంచుచు. 
4-380-స.ీ 
"పతియె దెైవంబుగా భావంబులలపలుఁ; 
దలుఁచు సునీతిన్ందన్ు తపః ప ా

భావము కియీ ధరుభవయ నిష్ు లుఁ బొ ందుఁ; 
జాలరు బహాురిి జన్ము లనిన్ 

క్షతిాయకులు న న్నుఁగా నలే? యవెాుఁడు; 
పంచసంవతసర ప్ాాయమున్న్ు 



 

 

సురుచి దురుకుా యగీ శరభిన్న హృదయుుఁడెై; 
మదాాకయహతి బ ధమతిుఁ దన్రిె 

4-380.1-తర. 
వన్మున్కు నేగి హరభికిా వశత నొంద ి

యజితఠుఁ డగు హరిుఁ తన్ వశుుఁడె ైచరింపుఁ 
జ సి వ సుఁ దతిదంబున్ు జెందె, న్ట్టట 
హరిపదంబున్ు బొ ంద న వారికిుఁ దరము?" 

4-381-క. 
అన ప్ాడె"న్న్ుచు విదురున్ 

కనఘుుఁడు మ తైరయాుుఁ డనియె న్ంచిత భకిాన్ 

వినుతోదాద మయశసుకం 

డనిఁగల యా ధుావుని చరిత మారయసుా తాయ! 
4-382-స.ీ 
మహతిసతఠిరుష్ సముతమున్ు ధన్యంబు; 
సార్పదాంబు యశసకరంబు 
నాయుష్కరంబుుఁ బుణయపాదాయకమున్ు; 
మంగళకర మఘమరిణంబు 
సౌమన్సయముుఁ బాశంసాయోగయమున్ు బాప; 

హరమున్ు ధుావపదప్ాాపకంబు 
న  ైయొపుి నీ యుప్ాఖ్ాయన్ంబుుఁ దగ నీకు; 
న ఱిుఁగించితిని; దనీి న వాుఁడరని 

4-382.1-తర. 
తివుట్ శదీాధ గరిష్ఠు ుఁడెై తీరిప్ాద 



 

 

చరణ సరసీరుహదాయాశయీుుఁడు న నై్ 

భవయచరితఠ దనిాంత పాభాతవేళ 

లన్ు సనిీవాలి పూరిణమ లందు మఱియు. 
4-383-తర. 
దాాదశినిుఁ బదు బాంధవ వాసరమున్ 

శవీణ న్క్షతామున్ దిన్క్షయమున్ందుుఁ 
బరుఁగ సంకీమణవయతీప్ాత లందు 
సభల భకాిని విన్ున్ట్టట  సజాన్ులకు. 
4-384-వ. 
క లశనాశన్ంబున్ు మహాపకాాశంబున్ు న ైన్ భగవదభకిాయు శ్రలాది 
గుణంబులున్ు గలుగు; మఱియుుఁ దరజఃకామున్కుుఁ దరజంబున్ు, మన్ః 
కామున్కు మన్ంబున్ు, నిషాకమున్కుుఁ దతావవిజాఞ న్ంబున్ు గలుగు; దనీి 
వినిపించువారికి దరవతాన్ుగీహంబు గలుగు 
ఇట్టట  యుప్ాఖ్ాయన్ంబు నీ కెఱింగించింతి” న్ని మ ైతరయాుండు విదురున్కుుఁ 
జెపిిన్ కీమంబున్ శుకయోగి పరీకి్షతఠన్ కెఱింగించిన్ తెఱంగున్ సూతఠండు 
శ్ౌన్కాదులకు వినిపించి వ ండయిు నిట్లనియె "అట్లల  చ్ెపిిన్ మ తైరయాునిం గని 
విదురుం డిట్లనియ.ె 
4-385-స.ీ 
"అన్ఘాతు! నారదమునిపతి ధుావ చర;ి 

తాము పాచ్రతసుల సతాంీబున్ందు 
న్రిిమ ై గీరాించ్ె న్ంట్ట; పాచ్రతసు; 
లన్ న వా? రెవార ితన్యు? ల ట్టట 
వంశజ్ఞల్? సతా ీమ  వాల న్న్ు జ స?ి ర; 



 

 

ధారమందు నిజకుల ధరుశ్రలు 
రగు పాచ్రతసులచ్ర యజియంపుఁగాుఁ బడె; 
యజఞపూరుష్ఠుఁ డెట్లట  లచుయతాంఘోి్ 

4-385.1-తర. 
భకిాయుకుా ుఁడు విదతి సదాభగవతఠుఁడు 
దివిరి హరిప్ాదసేవా విధపిాయుకా 

దరవదరశన్ుుఁ డగు న్ట్టట  దవియయోగ ి

నారదుం డెట్లల  గొనియాడె శ్ౌరికథలు? 

4-386-క. 
నా క పు డెఱిుఁగింపుము సు 
శ్ోల కుని చరితామృతంబు శ్ోీతాాంజలులం 

బ కైొని జ్ఞఱిియుుఁ దనివిం 

గెకైొన్కున్నది మన్ంబు గరుణోపతేా!" 

4-387-క. 
అన యడిగిన్ విదురునిుఁ గన్ుుఁ 
గొన మ ైతరయాుండు పలికె "గొన్కొని ధుావుుఁడున్ 

వనమున్కుుఁ జనిన్ నాతని 

తనయుం డగు న్ుతకళ ండు దళితాఘుండె.ై 
4-388-స.ీ 
చతఠరుుఁ డాజన్ు పాశ్ాంతఠండు నిససంగుుఁ; 
డున్ు సమదరశన్ుండున్ు ఘన్ుండు 
న  ైయాతుయందు లలకావళి, లలకంబు; 
లందు నాతున్ు జూచు చన్ఘమ నై్ 



 

 

యన్ుపమయోగకియీా ప్ావకాదగధ; 
కరు మలాశయ కలన్ుఁ బ రిె 

జడుని కెవైడిుఁ జీుఁకు చందంబున్న్ు మ ఢు; 
పగిది న్ున్ుతఠా ని భంగుిఁ జెవిట్ట 
4-388.1-తర. 
వడువున్న్ు గాన్ుఁబడుచు సరాజ్ఞఞ ుఁడెై ప ా

శ్ాంతకీల హ తాశన్ు సరణిుఁ బొ లిె 

సతత శ్ాంతంబు న్ంచిత జాఞ న్మయము 
న నై్ బహాుసారూపంబు నాతుుఁ దలుఁచి. 
4-389-క. 
తనకంట్ట నితర మక ట్టఱుుఁ 
గన కతమున్ సారాభౌమకశ్రీుఁ బొ ందన్ 

మనమున్ుఁ గోరక యుండుట్ుఁ 
గన కులవృదుధ లున్ు మంతిాగణములు న్ంతన్. 
4-390-వ. 
అతని న్ున్ుతఠా నింగాుఁ దలెసి తదన్ుజ్ఞం డెైన్ వతసరునికిుఁ బట్టంబు గట్టటరి; ఆ 
వతసరునికి సరారిి యన్ు భారయ యందుుఁ బుషాిరుణ ండున్ు, జందాక తఠండున్ు, 
నిష్ఠండున్ు, న్ూరుా ండున్ు, వసువున్ు, జయుండున్ు న్న్ నారుారు 
తన్యులు గలిగిరి; అందుుఁ బుషాిరుణ ం డన్ువానికిుఁ బాభయు ద ష్యు న్న్ు 
నిదదఱు భారయ ల ైర;ి అందుుఁ బాభ యన్ుదానికిం బాాతరుధయందిన్ సాయంబు 
లన్ు సుతతయాంబున్ు, ద ష్ యన్ు దానికిం బదా ష్ నిశ్రథ వుయష్ఠట  లన్ువారు 
ముగు్ రున్ు బుట్టటరి; అందు వుయష్ఠట ం డన్ువానికిుఁ బుష్కరిణి యన్ు పతిన 
యందు సరాతరజ్ఞం డన్ు సుతఠండు పుట్టట ; వానిక ినాకూతి యన్ు మహషి ి



 

 

వలన్ుఁ జక్షుససంజ్ఞఞ ం డయన్ మన్ువు జనియంచ్ె; వానికి న్డాల యన్ు 
భారయ యందుుఁ బురువున్ు, గుతఠసండున్ు, దితాఠండున్ు, దుయమునండున్ు, 
సతయవంతఠండున్ు, ఋతఠండున్ు, వాతఠండున్ు, న్గినషోు ముండున్ు, 
న్తిరాతఠాండున్ు, సుదుయమునండున్ు, శిబ్రయున్ు, న్ులుుకుండున్ు న్న్ు 
పనినదధఱు తన్యులు గలిగిర;ి అందు న్ులుుకునికిుఁ బుష్కరిణి యన్ుదాని 
వలన్ న్ంగుండున్ు, సుమన్సుండున్ు, ఖ్ాయతియుుఁ, గీతఠవున్ు, 
న్ంగిరసుండున్ు, గయుండున్ు న్న్ు నారుారు గొడుకులు పుట్టటరి; అందు 
న్ంగునికి సునీథ యన్ు ధరుపతినవలన్ వనే్ుం డన్ు పుతఠాం డుదయంచిన్. 

4-15-వేనున చరితర 

4-391-మ. 
కి్షతినాథ తాముుఁ డాతున్ందన్ుని దుశ్రశలంబు వీకి్షంచి దుః 
ఖితుిఁడెై యొంట్టగుఁ దతఠిరిన్ వ డలి యేగనె్ వేగ మ ందరనిుఁ ద 

ద్తి వీకి్షంచి మునీశారులు్ పితఠల ై దంభోళిసంకాశ వా 
కయతతిం జావ శపింప వాుఁ డపుడు వీుఁకం గ ల , న్మేుదనిిన్ 

4-392-స.ీ 
కెకైొని యపుడు లలకం బరాజకమ ైన్ుఁ; 
బాజలు దసకరపీడుఁ బలలట్టలల ుఁ 
గన్ుుఁగొని దుఃఖించి మున్ులు గతాసుుఁడెై; 
పడిన్ వేన్ుని వలపలి భుజంబు 
న్రిి మథింప నారాయణాంశంబున్; 

నాదిరాజన్ నొపుిన్ట్టట  పృథుుఁడు 
జనియంచ్ె న్న్వుడు విని విదురుుఁడు మునిుఁ; 



 

 

గన్ుుఁగొని పలికె నో యన్ఘచరిత! 
4-392.1-తర. 
సాధువు సుశ్రలనిధయిున్ు సజాన్ుండు 
న్లఘు బహాుణుయుఁడున్ు న ైన్ యట్టట యంగ 

ధరణివిభున్కు దుష్టసంతాన్ మ ట్లల  

గలిగ?ె న్యయంగపతి యమేి కారణమున్ 

4-393-వ. 
విమన్సుకం డగుచుుఁ బురంబు విడచి్ె? ధరుకోవిదుల ైన్ మున్ులు 
దండవాతధరుండున్ు, రాజ్ఞన్ు న్గు వేన్ుని యందు నే ప్ాపంబు నిరూపించి 
బాహుదండం బొ న్రిె రదయిున్ుం గాక లలకంబున్ రాజ్ఞలు లలకప్ాల 
తరజోధరులు, పాజాప్ాలనాసకుా లుుఁ గావున్ుఁ గలుష్ంబు గలిగని్ం బాజలచ్రత 
న్వజాఞ న్రుి ల ై యుందురు; గావున్ నా వేన్ుని చరతిాంబు శదీాధ గరిష్ఠు ండు 
భకుా ండు న ైన్ నాకుం బరాపరవిదగ ీసరుండ వయన్ నీ వ ఱింగింప 
న్రుి ండ"వనిన్ మ ైతరయాుం డతని కిట్లనియె. 
4-394-స.ీ 
"అన్ఘాతు! రాజరిి యెనై్ట్టట  యయయంగ; 

మేదనిీ విభుుఁ డశామేధమఖ్ము 
గావింప ఋతిాఙ్టనకాయంబు చ్రత నా; 
హూత మయుయన్ు సురవాాత మంత 

నాతు హవిరాభగ మంద రాకుండిన్; 

న్పుిడు ఋతిాకుక లదుభతంబు 
న్ందుచు యజమాన్ుుఁడెనై్ యయయంగ మ; 

హరవరుుఁ జూచి రాజ ందా! యట్లల  



 

 

4-394.1-తర. 
తిాదశు లిదె పలిాబడయిున్ు దవిిరి యాతు 
భాగములుఁ బొ ంద రా రెైరి భవయచరిత! 
యమేి హ తఠవ  యది మాకు న ఱుుఁగుఁబడదు; 
కన్ుఁగ హోమంబు దుష్టంబు గాదు మఱియు. 
4-395-వ. 
శదీాధ యుకుా ల ై ధృతవాతఠల ైన్ య  బహాువాదులచ్రత సంపయాుకాంబు ల ైన్ 
య  ఛందసుసలు వీరయవంతంబులయ యున్న యవి; ఇందు దరవతాపరాధం 
బణుమాతాం బయన్ న ఱుంగము; ఇట్టటచ్ోట్ం గరుసాక్షు లయన్ దరవతలు 
సాకయీ భాగంబు లంగీకరింపకుండుట్కుుఁ గతం బ యయదయిో"యనిన్ న్ 
యయంగుండు దుఃఖితసాాంతఠండెై తనినమితాంబు సదసుయల న్డుగం దలంచి 
వారల యన్ుమతిం బడసి మౌన్ంబు మాని యట్లనియె. 
4-396-ఆ. 
"అన్ఘచరితఠలార! యాహూతఠ లయుయ సు 
పరాగణము లాతు భాగములన్ు 
సీాకరింప? ర న్ు జ సని్ యపరాధ 

మ ట్టట ” దనిన్ వార లిట్లట  లనిరి. 
4-397-క. 
“న్ర్నాథా! యది యపుిడు 
వ ర్సని్ దుష్కృతము గాదు పూరాభవమున్ం 

బర్ిఁగిన్ దురితం బ్రది యా 
దర్మున్ న ఱిగింతఠ మింత ధన్యచరితాా; 
4-398-క. 



 

 

నీ వింతవాుఁడ వయుయన్ు 
భ వర! సంతాన్లాభమున్ు బొ ందమి నా 
దరవతలు యాగభాగము 
లీ వేళ భుజింప రెైరి యందుకు నీవున్. 
4-399-తర. 
పుతాకామేషిట ుఁ గావించి పుతఠాుఁ బడయు 
మట్ొల న్రిెన్ దరవత లాతుభాగ 

మరిి న్ంగీకరింతఠ; ర యయజఞ పురుష్ఠ 
హరి భజించిన్ సకల కారయములుుఁ గలుగు.” 
4-400-వ. 
అనిన్ నాతండు సంతానారింబు శిపివిష్టదరవతాకం బయన్ పురోడాశంబుచ్ర 
హోమంబుగావించిన్ం దదీయ హోమకుండంబు న్ందు 
హ మమాలాయంబరాభరణుం డయన్ పురుష్ఠండు హిరణుయ ప్ాతాంబున్ 
సిదధప్ాయసంబు గొన్ుచు న్ుదయంచిన్ న్పుిడు విప్ాాన్ుమతంబున్ నా రాజ్ఞ 
దతాియసంబు న్ంజలిచ్ర గీహించి సంతోష్ యుకుా ండగుచు భారయ కొసంగె; 

అంత. 
4-401-చ. 
కమలదళ క్షి ప్ాయసము గౌతఠక మపి భుజించి భరాృ సం 

గమమున్ుఁ జ సి తత్క్క్షణమ గరభముుఁ దాలిె కుమారుుఁ గాంచ్ె న్ 

కొకమరుుఁడు న్ంత మాతృజన్కుం డగు మృతఠయవుుఁ బ లి తా న్ధ 

రుమున్ుఁ జరించుచుండె గుణమండన్! వేన్ుుఁ డన్ంగ నిచెలున్ 

4-402-చ. 
ఎనయుఁగ బాలయమందుుఁ దన్ య డు కుమారులుఁ గీీడుఁ బ ల  న  



 

 

మునమున్ భీతి లేక కృపమాలి పశుపాకరంబు నొంచు ప్ో  
లికన న్రికట్టట  చంపుచున్ు గిలిబష్లుబదక వృతాిమ ై శరా 
సనశరముల్ ధరించి మృగజాతి న్సాధుగతిన్ వధంిచుచున్. 
4-403-వ. 
ఇట్లల  మాతామహ ద ష్ంబున్ం బాపవరాన్ుండెై చరియంచు కొడుకుం జూచి 
యంగుండు వివిధ శ్ాసన్ంబుల దండించియు న్తని దుశ్రెషిటతంబులు 
మాన్ుపం జాలక దుఃఖితాతఠుండెై మన్ంబున్. 
4-404-క. 
అనయము నిట్టట  కుపుతఠానిుఁ 
గన పరితాపంబుుఁ బొ ందుకంట్టన్ు ధరలల 
న్నపతఠయం డగు ట్ొపుిన్ు 
వనజాక్షు భజించున్ట్టట  వాుఁ డగువాుఁడున్. 
4-405-వ. 
అని వ ండయిు నిట్లనియ.ె 
4-406-స.ీ 
“జన్ులకు దుష్ఠితాకునిచ్రత న్పకీరిా; 
యు న్ధరుమున్ు సరాజన్విరోధ 

మున్ు మనోవయథయున్ు న్న్యంబు బాాపించు; 
న్ట్టట  కుపుతఠామోహంబు విడువుఁ 
జాలక బహ మాన్ సంగతిుఁ గన్ు న వాుఁ; 
డతని గ హంబు దుఃఖ్ాలయంబు 
న్గు న్ని మఱియు నిట్లన్ు మన్ుజ్ఞండు శ్ో; 
కసాి న్ మగు పుతఠాకతన్ుఁ జ స ి



 

 

4-406.1-తర. 
యన్ుపమక లశ భాజన్ం బయన్ గృహము 
విడుచుుఁ గావున్ నిట్టట  వివేకహరన్ుుఁ 
డగు కుపుతఠా సుపుతఠాుఁగా నాతుుఁ దలుఁతఠ 
న్న్ుచు నా రాజ్ఞ బహ దుఃఖితాతఠుుఁ డగుచు. 
4-407-క. 
తగు సుమహ ైశారోయదయ 

మగు గృహమున్ు బజాల, నిదా న్ందని్ భారయన్ 

దిగవిడచిి యెకకడరనియు 
జగతీశుుఁడు చన  నిశ్రథ సమయము న్ందున్. 
4-408-వ. 
అంతుఁ దదాృతాా ంతం బంతయు సుహృదాబంధవ పురోహితామాతయ పాభృతఠ 
లయన్ పాజ ల ఱిుఁగి దుఃఖించుచున్న సమయంబున్ భ మి యందెలల  
యెడలుఁ దదనేా ష్ణం బాచరించి గ ఢుం డయన్ పరమపురుష్ఠనిం గాన్లేని 
కుయోగి చందంబున్ నా రాజ్ఞం బొ డగాన్లేక విఫలలద యగులయ మగిడి 
పురంబున్కు వచిెరి; తదన్ంతరంబ. 
4-409-స.ీ 
సమధిక బహాునిషాు తిగరిష్ఠు లౌ; 
భృగాాది మౌనీందా బృంద మపుడు 
లలకావన ై కావలలకనోతఠసకు ల ైన్; 

జన్ులు సారక్షక జన్విభుండు 
లేమిుఁ బశుప్ాాయుల ై మ లంగుట్ుఁ గని; 

యంత వనే్ుని మాత యగు సునీథ 



 

 

యన్ుమతి న్ఖిల పాజావళి కపియాుం; 

డెనై్ న్ వేా న్ుుఁ బట్ాట బ్రషకిుా ుఁ 
4-409.1-తర. 
జ స;ి రంతట్ మహితోగీశ్ాసన్ుుఁ డగు 
వేన్ుుఁ బట్టంబు గట్లట ట్ విని సమసా 

తసకరులు సరిభీతిచ్రుఁ దలుఁగు మ ష ి

కముల కెవైడి న్డుఁగిరి గహన్ములన్ు. 
4-410-వ. 
అంత న్తండు. 
4-411-చ. 
పర్ువడి న్ష్ట లలకపరిప్ాలక ముఖ్య విభ తి యుకుా ుఁడె ై
పర్ిఁగి న్ృప్ాసన్ంబున్ విభాసితఠుఁ డౌట్ సాభావసదిధమ  ై
వఱలు మహావలేపమున్ వారక సంతత మాన్నీయ స 

తఠిర్ుష్ఠల న లల  న ందుుఁ బరిభ తఠలుఁ జ యుచు న్ుండె నిచెలున్. 
4-412-చ. 
మఱ యు న్తండు భ గగన్మార్ములం దొకవేళ నొకకుఁడర 
యర్దము న కిక కుీమురు నిరంకుశవృతాిుఁ జరించు మతా సిం 

ధుర్విభు ప్ో లిక సతఠిరుష్దూషిత వరాన్ నొపుిచున్ నిరం 

తర్ సుజనాపరాధకృతి తతిర మాన్సుుఁడెై కీమంబున్న్. 
4-413-క. 
దివుయలు వ ఱుఁగందుఁగుఁ బృ 
థీావోయమముల గల భ రి వేయాంచ్ె “న్ య 

ష్టవయ మదాతవయమహో  



 

 

తవయం విప్ాా” యన్ుచు న్ుదాతాధాన్ులన్. 
4-414-క. 
అన యట్లట లు భ రీరవ 

మునిఁ జ సి సమసా ధరుములు వారింపన్ 

మును లవినీతఠం డగు వే 
న్ున దుశెరితంబు జన్మనోభయ మగుట్న్. 
4-415-తర. 
కని కృప్ాయతఠా  లగుచు నిట్లనిరి యట్టట 
రాజచ్ోర భయంబు లీ భ జన్ులన్ు 
బలసి యరువంకలన్ు బాధ పఱుపుఁ జొచ్ెె 

దారువందుల వహిన చందమున్ుఁ బ లుచ. 
4-416-చ. 
అర్య న్రాజకంబగు మహాభయముం దొలుఁగింపుఁగోరి య 

ట్టలఱుిఁగక య  యన్రుి ని మహరపతిుఁ జ సిన్ యట్టట  ద ష్ముం 

బర్ువడిుఁ జెందె దుగధరస ప్ాన్మున్ం బరివృదిధనొందు న్ 

యుయర్గము భీతి పో్ ష్కుని నొందని్ రీతి న్న్రిహ తఠవ ై. 
4-417-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-418-క. 
మునుకొని సునీథ గరభం 

బున జనియంచియు సాభావమున్ దురాన్ుుఁడె ై
యెనయుఁ బాజాప్ాలన్మున్ 

కును బాలిడి పాజల మనినగొన్ుఁ జొచ్ెె ుఁగదర. 



 

 

4-419-వ. 
అదిగాన్ నీ వేన్ుండు పూరాంబున్ జాఞ న్ సంపన్ునలచ్రత రాజ్ఞగాుఁ 
జ యంబడయిెుఁ; గావున్ నిట్టటవాని మన్ మందఱమున్ు గ డి ప్ాారిింతము; 
లలకరక్షణారిం బగుట్ుఁ దద ద ష్ంబు మన్ల సిృశింపదు; సమీచీనోకుా లం జ సి 
వీని న్న్ున్యంప వాని గీహింపకుండెననేి మున్న లలకధికాకరాగినసందగుధ ం 
డగు వీని మన్ తరజోమహాగినచ్రత భసీు భ తఠంజ యుద"మని యాలలచించి 
గ ఢమన్ుయ లగుచు వేన్ునిం గదయిం జని యతని కిట్లనిరి. 
4-420-క. 
న్ర్ప్ాలక! నీ కాయువు 
సిరయిున్ు బలమున్ు యశంబుుఁ జ కఱు వృదిధ ం 

బొ ర్యుదుగా కన్ుచు మనో 
హర్ముగ నాశ్రరాదించి యతివిన్యమున్న్ 

4-421-వ. 
ఇట్లనిరి “న్ర ందాా! యే మకకట్ట విన్నవించ్దె; మవధరింపుము; పురుష్ఠలకు 
వాఙ్ున్ఃకాయ వృతఠా ల వలన్ నాచరించు ధరుంబు సమసా లలకంబులన్ు 
విశ్ోకంబులం జ యు; న్సంగు లయన్ వారికి మోక్షంబు నిచుెన్ు; అట్టట  
ధరుంబు పాజలకు క్ష మకారణంబు గావున్ నీ యందుుఁ జడెకుండుం 
గాక"యని పలికి మఱియు "ధరుంబు నాశంబు నొందిన్ న ైశారయంబుచ్ర రాజ్ఞ 
విడువంబడు” న్ని చ్ెపిి వ ండయిు నిట్లనిరి “దుష్టచితఠా లగు 
న్మాతఠయలవలన్న్ు దసకరులవలన్న్ు బజాలు నాశంబు నొందకుండ 
రకి్షంచుచు యథానాయయంబుగ వారలచ్రుఁ గరంబు గొన్ుచు న్ుండు మహరపతి 
యహపరసౌఖ్యంబుల న్ందున్ు; అదయిున్ుం గాక యెవాని రాష్ట ంోబున్ న ే
పురంబున్ యజ ఞశారుం డయన్ పురుషో తాముండు నిజవరాణ శమీోచితం 



 

 

బయన్ ధరుంబు గల వారిచ్రత యజియంపంబడు, న్ట్టట  నిజశ్ాసన్వరిా యగు 
రాజ్ఞ వలన్ సరాభ తభావన్ుండున్ు, మహాభాగుండున్ు, భగవంతఠండు న్గు 
సర ాశారుండు సంతఠష్ఠట ం డగున్ు; అట్టట  సకల జగదీశారుం డెైన్ 
సర ాశారుండు సంతోషించిన్ రాషాట ో ధపితికి సరాసౌఖ్యంబులుుఁ బాాపించు; 
లలకప్ాలకు లగువారు సర ాశారునికొఱకు బలిపాదాన్ంబులు చ్రయుదురు; 
సమసాలలకదరవతాయజాఞ ది సంగీహ ండున్ు, వేదమయుండున్ు, 
దావయమయుండున్ు, దప్ో మయుండు న్గు నారాయణుని విచితాంబుల నై్ 
యజఞంబులచ్రత యజన్ంబుచ్రసిన్ నీకు న్భయం బగు; మోక్షంబున్ుం 
గలుగుం; గావున్ నీ రాజయంబున్ మఖ్ంబులు చ్రయు మని యాజాఞ పింపుము; 
నీ దరశంబున్ుఁ జ యంబడని్ యజఞంబులచ్రత హరికళ యుకాంబు లగు 
దరవగణంబులు సిా ష్టంబుల ై, తఠష్టంబు లగుచు భవదయీవాంఛితారింబుల 
నితఠా రు; గావున్ దరవతాతిరసాకరంబు నీకు యుకాంబు గాదు; వదేచ్ోదితంబు 
లగు ధరుంబులం దాసకుా ండవు గ"మునిన్ వేన్ుం డిట్లనియె. 
4-422-క. 
"మునులార! మీర లిపుిడు 
న్ను నీ గతిుఁ బడుచుుఁదన్మున్ం బలికతిి; రె ై
న్ను న్ది యధరు; మందుల 

న నయుఁగ ధరుమన్ుఁ గలదె? యచెెట్న నై్న్. 
4-423-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-424-చ. 
ఎనయుఁగ జారకామిని నిజ శుని ముోచిెలి జారపూరుష్ఠం 

దనపతిుఁ గాుఁ దలంచు గతిుఁ దదదయు మ ఢమన్సుకల ై తన్ 



 

 

రిెన న్రప్ాలరూపము ధరించిన్ య శారు న్న నఱుంగ క 

న్ుయన భజియంప మీ రహిపరోన్నత సౌఖ్యము లంద రెన్నుఁడున్.” 
4-425-వ. 
అని మఱియు నిట్లనియ ె“యజఞ పురుష్ఠం డన్ న వాం? డవెాని యందు 
మీకు భకిా సేనహంబు లుదయంచ్ె? భరాృసేనహ విదూర ల ైన్ కుయోషి 
ద్ణంబులు జారు న్ందుుఁ జ యు భకిా చందంబున్ుఁ బలికెదరు; అదయిున్ుం 
గాక. 
4-426-క. 
హరి హర హిరణయగరభ 

సార్ధీశార వహిన శమన్ జలధిపతి మరు 
న్నర్వాహన్ శశి భ  రవి 

సుర్ముఖ్ుయలు న్ృపశరీర సూచకు లగుట్న్. 
4-427-క. 
పరికించి న్న్ు భజింపుుఁడు 
ధర్ణశీుుఁడు సరాదరవతామయుుఁ డగు; మ 

తసర్ ముడుగుుఁడు; నాకంట్టన్ు 
బుర్ుష్ఠుఁడు మఱియవెాుఁ డగీపూజారుి ుఁ డిలన్? 

4-428-వ. 
అదిగాన్ మీరు నాయందు బలివిధాన్ంబులు చ్రయుండు;"అని ప్ాప 
కరుుండు, న్సత ర్వరాకుండు, న్ష్టమంగళ ండు, విపరీతజాఞ న్ుండు న్గు 
వేన్ుండు పండతిమాని యగుచుం బలికి మున్ుల వచన్ంబులు నిరాకరించి 
య రకున్న; న్ముున్ులు భగనమనోరథుల ై తమలల నిట్లనిరి “ఈ 
దారుణకరుుం డయన్ ప్ాతకుండు హతఠం డగుం గాక; వీుఁడు జీవించ్నెనేి 



 

 

వీనిచ్రత నీ జగంబులు భసుంబులు గాుఁగలవు; ఇది నిశిెతంబు; దురాృతఠా ం 
డగు వీడు మహారాజ సింహాసన్ంబున్ కరుి ండు గాుఁడు; వీుఁడు మున్ున నే 
సర ాశారు న్న్ుగీహంబున్ నిట్టట  విభ తి యుకుా ం డయెయ న్ట్టట  యజఞపతి యెైన్ 
శ్రీవిష్ఠణ ని నిందించుచున్నవాుఁడు; గావున్ నిరలజా్ఞండెనై్ హరనిిందకుని 
హన్న్ంబు చ్రయ వలయు” న్ని మున్ు లుద యగించి యాతుపాకాశితంబ నై్ 
కోీధంబున్ం జ సి హ ంకారమాతాంబున్ నా య శారనిందాహతఠం డగు 
వేన్ునిం బొ లియంచిరి; అంత. 
4-429-క. 
అర్సి సునీథయు శ్ోకా 
తఠర్ యెై తన్ సుతఠుఁడు దన్ువుుఁ దొఱుఁగిన్ుఁ దదన్ం 

తర్మున్న్ు యోగశకాిం 

బర్ువడి నిజ తన్యు తన్ువుుఁ బరపి్ాలించ్నె్. 
4-430-వ. 
అంత నొకకనాుఁడు. 
4-431-స.ీ 
మునివర ణుయలు భకిా దన్ర సరసాతీ; 

సలిలంబులన్ు గృతసానన్ు లగుచు 
మున్ుకొని తతాీరమున్ న్గినహో తమాుల్; 

విలసిలల  నియతిుఁ గావించి యచట్ుఁ 
దవిలి సతఠిరుష్కథా వినోదంబులు; 
సలుపుచు న్ుండంగ సకలలలక 

భయదంబు లగు మహో తాితముల్ ద ుఁచిన్; 

మసలి “లలకంబు లమంగళములు 



 

 

4-431.1-తర. 
వ రయ కుండెడుుఁ గా కని బుదిధలలన్ుఁ 
దలుఁచుచుండుఁగుఁ బ లుచ న్ుదగీ మగుచు 
సరా దిశలన్ు బాంసువరింబు గురసిెుఁ; 
దసకరులు సరాజన్ుల వితాములు గొనిరి. 
4-432-వ. 
ఇట్టట  లలకోపదవాం బ ఱింగి జన్నాథుం డుపరతఠం డగుట్ం జ సి జన్పదంబు 
లరాజకంబుల ై యనోయన్యహింసల నొందుచుం దసకరబాధితంబు లగుచు 
న్ుండుట్ యెఱింగయిుుఁ దనినవారణంబున్కు సమరుి  లయుయన్ు జోరాది 
బాధలం గన్ుంగొన్ుచు మున్ులు వారింపక యుండిర;ి మఱియు 
సమదరశన్ుండు శ్ాంతఠండు మన్న్శ్రలుండు న్గు బాాహుణుండు దనీ్ుల 
న్ుపేక్షించిన్ న్తని తపంబు భిన్నభాండగతం బయన్ కీ్షరంబు చందంబున్ 
క్షయంచుం; గావున్ న్ంగ వసుధాధీశ వంశ్ోదభవులు హరిపదాశయీు లగుట్ం 
జ సయిు న్మోఘ సతావనిష్ఠు లగుట్ం జ సయిు వీరల వంశంబు విచిఛతాి 
నొందింప న్న్రింబు; గాన్ సాి పనీయం బగు న్ని నిశెయంచి మృతఠండెనై్ 
వేన్ుని కళ బరంబు డగ్ఱ వచిె తదూరు మథన్ంబు గావింప; న్ందు. 
4-433-స.ీ 
ఘన్ కాక కృష్ణ  సంకాశ వరుణ ండున్ు; 
హీసాావయవుుఁడు మహాహన్ుండు 
హీసాబాహ ండున్ు హీసాప్ాదుండున్ు; 
నిమన నాసాగుీండు న ఱయ రకా 

న్యన్ుండుుఁ దామవోరణశుశీుక శుండు; 
న్తి దీన్ వదన్ుండు న నై్ యట్టట 



 

 

యొకక నిషాదకుం డుదయంచి యమేి చ్ర; 
యుదు న్ని పలుకుచున్ున్నుఁ జూచి 

4-433.1-తర. 
వరమున్ులు నిషీద యన్ుచుుఁ బలుకుట్యున్ు 
దాన్ వాుఁడు నిషాదాభిదాన్ుుఁ డయెయ; 
న్తని వంశుయలు గిరికాన్నాళి వేన్ు 
కలుష్ముుఁ దెలుిచుండరిి కడుఁక మఱియు. 

4-16-అరిుప్ృథుల జననము 

4-434-క. 
కన వార న్పతఠయం డగు 
మనుజ ందుాని బాహ లంత మథయించిన్ న్ం 

దనఘం బగు నొక మిథున్ము 
జనయంచ్నె్ు సకల జన్ులు సముద మందన్. 
4-435-వ. 
అందు లలకరక్షణారింబుగా నారాయణాంశంబున్ నొకక పురుష్ఠండున్ు హరకిి 
నితాయన్ప్ాయని యెనై్ లకీ్షుకళ కలితయు, గుణంబులన్ు భ ష్ణంబులకు 
న్లంకార పాదాతియాు న్గు కామినియు జనియంచ్ె; అందుుఁ బృథుశవీుండున్ు 
బృథుయశుండు న్గుట్ న్తండు ‘పృథు చకీవరాి’ యన్ుపేరం పాసదిుధ ండయెయ; 
అయయంగన్యు ’న్రిె ’ యన్ు నామంబున్ం దన్రుచు న్తని వరయించ్ె; నా 
సమయంబున్. 
4-436-స.ీ 
అందంద కురియంచి రమరులు మునినాథ! ; 



 

 

వితతి మోదం బంద విరులవాన్ుఁ; 
బరమాన్ురకిా శుంభలీలలుఁ జూపట్టట; 
సురపతి వీట్ న్చెరల యాట్; 

కరణ రసాయన్ కీమమున్ వీతెంచ్ెుఁ; 
బర పెైన్ తరట్ కని్నరులప్ాట్; 

యనిమిష్కరహతం బ  ైచ్ాలుఁ జెలుఁగెన్ు; 
విభవోతసవంబు దుందుభిరవంబు; 
4-436.1-తర. 
మునిన్ుతి చ్ెలంగె శిఖి గుండముల వ లింగె 

న్ంత న్చట్టకి సరసీరుహాసన్ుండు 
గరుడ గంధరా కిన్నర గణముతోడ 

న్రిిుఁ జన్ుదెంచ్ె సమోుద మతిశయలల . 
4-437-వ. 
అంత. 
4-438-కవి. 
అర్యుఁగ వ ైన్ుయని దకి్షణహసాము న్ందు రమారమణీసుమనో 
హర్ులలితాయుధచిహనము లంఘుోల యందు సమగీహలాంకుశభా 
సార్ కులిశధాజ చ్ాప సరోరుహ శంఖ్ విరాజిత ర ఖ్లు వి 

సుుర్గతి నొపిుఁ బ్రతామహముఖ్ుయలు చూచి సవిసుయుల ైరి తగన్. 

4-439-వ. 
ఇతండు నారాయణాంశ సంభ తఠండు నితని యంగన్ రమాంశ 
సంభ తయుం గానోపుదురు; అని తలంచి యయయవసరంబున్ బహాువాదు 
లగు బాాహుణోతాము లతనికి విధుయకాపాకారంబున్ రాజాయభిషేకంబు గావించిరి; 



 

 

తదన్ంతరంబ. 
4-440-క. 
సరిదంభోనిధి ఖ్గ మృగ 

ధర్ణీ సురవరామ పరాతపమాుఖ్ముల  ై
పర్ిఁగిన్ భ తశ్రణీులు 
న్ర్వరున్కుుఁ దగ న్ుప్ాయన్ము లిచ్ెె నొగిన్. 
4-441-తర. 
సమధికఖ్ాయతి నా పృథుచకీవరాి 

దరవి యగు న్రిెతోుఁ గ డ దివయవసా ీ

గంధ మాలయ విభ ష్ణ కలితఠుఁ డగుచుుఁ 
బావకుుఁడుుఁ బ ల  సత ర్భాభాసి యయెయ. 
4-442-స.ీ 
రాజరాజా పృథురాజ్ఞకు హ మమ; 

యంబ నై్ వీరవరాసన్ంబు 
జలపతి జలకణ సాావకం బగు పూరణ; 
చందా సనినభ సితచఛతమాు మఱి 

పవమాన్ుుఁ డమలశ్ోభన్ మగు వాలవయ; 
జన్ సమంచిత సితచ్ామరములు 
ధరుుండు నిరులలదయతీకరిామయ మగు; 
మహనీయ న్వ పుష్ి మాలికయున్ు 
4-442.1-తర. 
జంభవ ైరి కిరీట్ంబు శమన్ుుఁ డఖిల 

జన్ నియామక దండంబు జలజభవుుఁడు 



 

 

నిగమమయ కవచంబు వాణీలలామ 

సాచఛ మగు న్వయహార మసుఁగిరి మఱియు. 
4-443-స.ీ 
దామోదరుండు సుదరశన్ చకీంబు; 
న్వాయహతెైశారయ మబాప్ాణి 
చందాారధధరుుఁ డరిచందా ర ఖ్ాంకిత; 

కమనీయ కోశసంకలిత ఖ్డ్ 

మంబ్రక శతచందా మన్ు ఫలకముుఁ జందుా; 
డుయమృతమయ శ్రా తహయచయంబుుఁ 
దాష్ట రూప్ాశ ీయోదాతా రథంబున్ు; 
భాన్ుండు ఘృణిమయ బాణములున్ు 
4-443.1-తర. 
శిఖియు న్జగోవిషాణ సంచిత మహాజ 

గవ మన్ందగు చ్ాపంబు న్వనిదరవి 

యోగమయమ ైన్ ప్ాదుకాయుగము గగన్ 

చరులు గీతంబు లిచిెరి సంతసమున్. 
4-444-వ. 
వ ండయిుం; బాతిదివసంబు నాకాశంబు పుష్ింబులు గురయింప మహరుి లు 
సతయంబుల ైన్ యాశ్రరాచన్ంబులు సలుప సముదుాండు శంఖ్ంబున్ు, 
న్దంబులు పరాతంబులు న్దులున్ు రథమార్ంబు నొసంగెుఁ; దదన్ంతరంబ 
సూత మాగధ వంది జన్ంబులు దన్ున న్ుతియంచిన్ం బాతాపశ్ాలి యగు 
న్వ ైాన్ుయండు మందసిుత సుందర వదనారవిందుండెై చతఠర వచన్ుం డగుచు 
మేఘగంభీర భాష్ణంబుల వారల కిట్లనియె. 



 

 

4-445-స.ీ 
వందిమాగధ సూతవరులార! నా యందుుఁ; 
గమనీయగుణములు గలిగెనేని 

న్రింబు న్ుతిచ్రయ; న్వి లేవు నా యందు; 
న్ది గాన్ మీ న్ుతి వయరి మయెయ; 
నిట్మీుఁద గుణముల నేప్ారి యుండిన్; 

న్పుడు న్ుతించ్ెద రగుట్ మీరు 
సభయనియుకుా ల ై చతఠరత న్ుతామ; 

శ్ోల కుని గుణము లసాో కభ ప ా

4-445.1-తర. 
సిదధములు గాన్ సన్ునతి చ్రయుుఁ డజ్ఞని 

న్తని బహ విధ భావంబు లభిన్ుతింప 

న్లవి గాకయె యండుదు; రదియుుఁ గాక; 

చతఠర మతఠలార! మాగధ జన్ములార! 
4-446-వ. 
మఱియు; మహాతఠుల గుణంబులు దన్యందు సంభావితంబులు చ్రయ 
సామరియంబులు గలిగిన్ న్ందు మహాతఠుల గుణంబులు పసాిదధంబులు 
గావున్ం దతసమంబుగా న ట్లల  న్ుతింపవచుెన్ు? ఎవాండర నొకండు 
శ్ాసాా ో భాయసంబున్ం దన్కు విదాయ తపో్  యోగ గుణంబులు గలుగు న్ని పలికిన్ 
వానిం జూచి సభుయలు పరిహసింతఠరు; అది కుమతి యగు వాుఁ డెఱుంగండు; 
అదయిున్ుం గాక. 
4-447-క. 
అతి విశీుతఠలు సులజాా  



 

 

నిాతులు మహో దారు లధిక నిరులు లాతు 
సుా తి పరనిందలు ద ష్ము 
లతి హ యము లని తలంతఠ రాతుల న పుడున్. 
4-448-క. 
వంద్ధ జన్ంబులు లలకము 
లందు న్విదతి వరకరుు లగు భ పతఠలన్ 

న్ంద్ధంచు ట్వశయంబ ై 
న్ం దగదు న్ుతింప శిశుజన్ంబుల పగిదని్. 
4-449-క. 
అన సూత వంది మాగధ 

జను లా న్రనాయకుని వచన్ములు వినియున్ 

మునచ్ోదతిఠల ై కీముఱ 

న్నురాగము లుపితిలల  న్మున్ుజ ందుాన్. 
4-450-వ. 
అమృతోపమాన్ంబు లయన్ మధుర వాకయంబుల నిట్లనిరి. 
4-451-క. 
వేనఘంగ సంభవుండవు 
శ్రీనఘథ కళ ంశజ్ఞుఁడవు చిరతరగుణ స 

మాునఘరుి ండ వతరికత 

మ నై భవన్ుహిముఁ బొ గడ న్లవియె మాకున్. 
4-452-క. 
అన వ ండయిు నిట్లని రె ై
న్ను నొక మార్ంబు గలదు న్ందింప భవ 



 

 

దఘన చరితామృతప్ాన్ం 

బునిఁ జ సయిు మున్ులవచన్ములుఁ జ సి తగన్. 
4-453-వ. 
శ్ాల ఘయంబుల ైన్ భవదయీ చరితాంబుల సుా తియంచ్దెము” అని యట్లనిరి. 
4-454-స.ీ 
ఈ వ ైన్ుయుఁ డఖిలలలకావళి ధరాున్ు; 
వరాన్ముల న పుడ  వఱలుఁ జ స ి

ఘన్ధరుమార్ వరాన్ులలల ధన్ుయుఁడెై; 
ధరు సేతఠవుుఁ బా్రతిుఁ దగలిి ప్ో ా చు; 
ధరు శ్ాతావులన్ు దండించు న్ష్ట ది; 
కాిలకమ రిా సంకలితఠుఁ డగుచు; 
న్యయయ కాలంబులందు భాష్ణదాన్; 

ములుఁ బాజారంజన్ములుఁ దన్రుె; 

4-454.1-తర. 
సవన్ సదాృషిట  కరణాదిసకుా ుఁ డగుట్ 

న్ుభయలలకంబులకుుఁ బా్రతి నొదవుఁ జ యు; 
నాయయమార్ంబున్న్ు భ జనాళి ధన్ముుఁ 
బుచుెకొన్ు నిచుె సూరుయుఁడుుఁ బ ల  నితుఁడు. 
4-455-వ. 
మఱియున్ు. 
4-456-స.ీ 
సరాభ తములకు సముుఁడున్ు బరయతి; 

కీమమున్ లలకాపరాధములన్ు 



 

 

న్తిశ్ాంతి సంయుకుా ుఁడె ైసహించుచు నారుా ; 
లగు వారి యెడుఁ గృప్ాయతఠా ుఁ డగుచు 
న్రరూపధారయిౌ హరిమ రాి గావున్; 

నిందుాండు వరిించి యెలల  పాజల 

రకి్షంచుగతిుఁ దాన్ు రకి్షంచు; న్మృతాంశు; 

సనినభ వదనాబా ససిుతాన్ు 
4-456.1-తర. 
రాగ మిళితావలలకన్ రాజిుఁ జ స ి

సకల జన్ులకు సంపీతాి సంభవింపుఁ 
జ యు సంతతమున్ు గ ఢచితఠా ుఁ డగుచు 
శతఠావరుల కసాధుయుఁడెై సంచరించు. 
4-457-వ. 
అని వ ండయిుుఁ; “బావేశ నిర్మ శూన్యమార్ నిరూఢ కారుయండున్ు, న్పరమిిత 
మహతాా వది గుణగణ కై ధాముండున్ు, సముదుానిభంగి గంభీర చితఠా ండున్ు, 
సుగుపావితఠా ండున్ు, వరుణుండున్ుబ ల  సంవృతాతఠుండున్ు, శ్ాతావాసహయ 
పాతాప యుకుా ండున్ు, దురాసదుండున్ు, సమీపవరిాయయుయన్ు 
దూరసుి నిభంగి వరిాంచుచు వేనారణిజనిత హ తాశన్ుండు గావున్ హ తాశన్ు 
చందంబున్ న్న్యదుససపరశన్ుండున్ు న ై, చ్ారులవలన్ సకలప్ాాణి 
బాహాయభయంతర కరుంబులం దెలియుచు, దరహధారులకు నాతుభ తఠండెై 
సూతాాతుకుండెైన్ వాయువు భంగి వరిాంచుచు, నాతుసుా తి నిందలవలన్ 
న్ుదాసనీ్ుం డగుచు, ధరుపథంబున్ వరిాంచుచు, నాతీుయ 
సుహృదబంధువుల వలన్ం దపుి గలిగిన్న్ు దండించుచు, నాతు 
శతఠావులన నై్ న్దండుయల దండింపక ధరుమార్గతఠం డగుచుుఁ, దన్ 



 

 

యాజాఞ చకీం బపాతిహతం బగుచు, మాన్సాచలపరయంతంబు వరాింప 
సూరుయండు నిజ కిరణంబులచ్రత న ంత పరయంతంబు భ మిం బాకాశింపంజ యు 
న్ంత పరయంతంబు నిజగుణంబులచ్రత లలకంబుల రంజిలల ం జ యు; 
అదయిున్ుం గాక, పాకృతి రంజకంబుల ైన్ గుణంబులచ్రత దృఢవతాఠండున్ు, 
సతయ సంధుండున్ు, బహాుణుయండున్ు, సరాభ తశరణుయండున్ు, వృదధ  
సేవకుండున్ు, మాన్పాదుండున్ు, దనీ్వతసలుండున్ు, బరవనితా 
మాతృభావన్ుండున్ు, తన్ పతిన న్రధశరీరంబుగాుఁ దలంచువాుఁడున్ు, న్గుచుం 
బాజల యెడుఁ దండిా వల ుఁ బా్రతి చ్రయుచు రకి్షంచుచుండు; మఱియున్ు. 
4-458-స.ీ 
తలపో్య బహాువిదాయనిష్ు  జన్ముల; 

కన్యంబుుఁ గింకరుం డెనై్వాుఁడు; 
న్ఖిలశరీరగుుఁ డాపా సుహృజాన్; 

తాన్ంద కరుుఁ డన్ న్లరువాుఁడు; 
సంసారఘన్కరు సంగహరన్ుల యందు; 
సంగసంపీాతఠుఁడెై జరగువాుఁడు; 
దురాుర్మన్ుజ సంద హంబున్కు న్ుగీ; 

దండధరుం డన్ుఁ దన్రువాుఁడుుఁ; 
4-458.1-తర. 
బాకృతి పురుష్ కావశేుుఁడె ైపరుఁగువాుఁడు; 
భగవదవతారయుకుా ుఁడెై న గడువాుఁడు; 
న్గుచు వరాించు సమోుద మతిశయలల ుఁ 
జారుతరమ రాి య  రాజచకీవరాి. 
4-459-వ. 



 

 

మఱియుం; దాయధశీుండుుఁ గ ట్సుి ండుుఁ బరమాతుయు బహాుకళ  రూపుండు 
న్గువాుఁడున్ున ై యుదయంచ్ెం; గావున్ నితని యందు న్విదాయరచితం బ ైన్ 
భ దంబు నిరరికం బగు” న్ని పదెద  లగువారలు చూతఠరు; మఱియున్ు. 
4-460-స.ీ 
ఉదయాదిా పరయంత మురీా తలం బ క; 

వీరుుఁడెై రకి్షంచి వ లయు నీతుఁ 
డొకనాుఁడు విజయ యాతోాతసవం బ ప్ార; 

సన్నదుధ ుఁడెై మణి సయందన్ంబు 
న కిక చ్ాపముుఁ బ ని దకిుకల సూరుయని; 

పగిదిని శతఠాభ ప్ాలతమము 
విరయింతఠ న్ని చ్ాల వ లుుఁ గొందుచున్ు ధరా; 
చకీ పాదకి్షణశ్ాలి యగుచుుఁ 
4-460.1-తర. 
దిరుగున డ సరా దికాిలవర సమేత 

ప్ారిివోతామ నికర ముప్ాయన్ంబు 
లిచిె తన్ుుఁ జకీప్ాణనిి న న్యు నాద ి

ధరణివిభుుఁ డని న్ుతియంచి తలుఁతఠ రెదల. 
4-461-క. 
ఈ నృపతి ధరాచకమీు 
ధరనువుగాుఁ జ సి పిదుకు ధృతి న్ఖిల పదా 
రాి నీకము విబుధులు స 

నాునంపుఁగుఁ బాజకు జీవన్పాదుుఁ డగుచున్. 
4-462-చ. 



 

 

అమరవర ణుయుఁ బ లి యన్యంబు నితండున్ు గోతా భ దన్ 

తామున్ుఁ జలెంగుుఁ దా న్జగవపదారాసన్ శింజినీ నినా 
దమున్ విరోధిభ పతఠలు దలలడ మంద న్సహయసంిహ వి 

కీమమున్ సంచరించు” న్ని కౌతఠక మపిుఁగుఁ బలిక వ ండయిున్. 
4-463-వ. 
ఇట్లనిర.ి 
4-464-చ. 
“సకలజగన్ునతఠం డితుఁడు చ్ారుయశ్ోనిధి యశామేధముల్ 

పాకట్ముగా శతంబు దగుఁ బావన్మ ైన్ సరసాతీతట్ీ 
నికట్ధరితిుాఁ జ యుతఱి నేరుిన్ న్ంతిమ యాగమందుుఁ గొం 

డొక మఖ్సాధనాశామున్ు జంభవిరోధి హరించు న్ుదధతిన్. 
4-465-స.ీ 
ఒకనాుఁడు నిజమందిరోప్ాంత వన్ముకుుఁ; 
జని యందు సదు్ ణశ్ాలి యెైన్ 

ఘన్ుని సన్తఠకమారునిుఁ గాంచి యముుని; 

వరు బాహు తన్యుుఁగా న ఱిుఁగి భకిాుఁ 
బ జించి విజాఞ న్మున్ు బొ ందు న్చెట్; 

బాహువేతాలు మునిపావరు వలన్ 

మానిత లబధవిజాఞ న్ుల ై వరిాంతఠ, ; 
రిముహారాజ్ఞ మహరతలంబు 
4-465.1-తర. 
న్ందు విశీుతవికీముుఁ డగుచు మిగులుఁ 
దన్ కథావళి భ  పాజాతతి న్ుతింప 



 

 

న్కకడకకడ విన్ుచు శ్ౌరయమున్ న్ఖిల 

దికుకలన్ు గెలిె వరాించు ధీరయశుుఁడు. 
4-466-వ. 
ఇట్లల  విప్ాట్టత విరోధమిన్శశలుయండు, సురాసుర జ గీయమాన్ నిజవ ైభవుండు 
న ై ధరాచకీంబున్ కీతండు రాజయెయడ"ిన్ని యవిాధంబున్ సోా తాంబు చ్రసిన్ 
వంది మాగధ సూత జన్ంబులం బృథుచకీవరాి పూజించి మఱియుం బాాహుణ 
భృతాయమాతయ పురోహిత ప్ౌర జాన్పద తెైలిక తాంబ లిక నియోజయ పాము 
ఖ్ాశ్రష్ జన్ంబులం దతా దుచిత కియీలం బ జించ్ె” అని మ తైరయాుండు 
చ్ెపిిన్ విని విదురుం డటి్లనియె. 

4-17-భూమిన బితుకుట 

4-467-స.ీ 
“ఏమి నిమితామ ై భ మి గోరూపిణి; 
యయెయ? దానికి వతస మయెయ న దిద? 

గొన్కొని ద హన్మున్కు న్రింబ ైన్; 

ప్ాతా మ యయది? దలుఁపంగ ద గధ 
యెైన్ యా పృథువే పదారిముల్ పదిికెన్ు? ; 

బరికింప న్వని సాభావమున్న్ు 
విష్మమ ై యుండయిు వ లయంగ నే రీతి; 

సమగతిుఁ జెందెన్ు జంభవ ైర?ి 

4-467.1-తర. 
కీతఠహయంబున్ు గొనిపో్ వుఁ గారయ మ దిద? 

ధీరనిధి యాతడు సన్తఠకమారు వలన్ుఁ 



 

 

గలిత విజాఞ న్ుుఁ డగుచు నే గతినిుఁ బొ ందె? 

న్న్ఘచ్ారితా! మ ైతరయా! యదయిుుఁగాక. 
4-468-వ. 
మఱియుుఁ; బరబహాుంబున్ు, భగవంతఠండున్ు, బుణయశవీణ కీరాన్ుండున్ు, 
సరానియామకుండున్ు న్గు కృష్ఠణ ని యవతారాంతరాశయీం బగు 
దివయకథలన్ు భగవంతఠం డెైన్ పుండరీకాక్షుండు పృథావతారంబు ధరయించి 
గోరూపిణి యగు పృథివిం బ్రదికిన్ది మదలగు కథ లనినయు నీకు 
న్థ క్షజ్ఞన్కు దాసుండ న్యన్ నాకు న ఱింగింపుము;” అనిన్ వాసుదరవ కథా 
సంపీాత చ్రతసుకం డగు విదురుం బాశంసించి మ తైరాయుం డిట్లనియె “అట్లల  
బాాహుణ జన్ంబులచ్రత రాజయంబు న్ందభిషికుా ం డగుచు సకలపజాాప్ాలన్ 
నియుకుా ండెై పృథువు రాజయంబు చ్రయుచుండు న్ంత నీరస యగు ధరితియాం 
దన్నరహతిఠ లగుచుం బజాలు క్షుతీిడాక్షీణ దరహ ల ై వ ైన్ుయనిం జూచి 
యట్లనిరి. 
4-469-క. 
అర్యుఁగ నేము బుభుక్షా 
పరిపీడం బడితి మయయ; పె ైకొని తరు కో 
ట్ర్ జనిత వహినచ్రతన్ు 
దరికొన్ు వృక్షములుుఁ బ ల  ధరణనీాథా! 
4-470-క. 
శర్ణ శరణుయుఁడ వగు నిన్ు 
శర్ణము వేుఁడెదము; మాకు సతకృప న్న్నం 

బర్సి కృపచ్రసి ప్ో ా వుము 
న్ర్నాయక!” యన్ుచుుఁ బాజలు న్తఠల ై పలుకన్. 



 

 

4-471-క. 
విన దానికి సదుప్ాయము 
జననాయకుుఁ డాతుుఁ దలుఁచి సకోీధుండె ై
ధనువున్ బాణముుఁ దొడగిెన్ు 
ఘనరౌదుాండెైన్ తిపాుర ఘసురు పగదిిన్. 
4-472-వ. 
ఇట్లల  దొడిగిన్. 
4-473-క. 
మహ పతి న్పుిడు గన్ుుఁగొని 

మహ  గోరూపమున్ుఁ గంపయమాన్యు న్గుచున్ 

గుహకుం డగు లుబదకుుఁ గని 

గహన్ంబున్ుఁ బాఱు హరణిికెవైడిుఁ బాఱెన్. 
4-474-వ. 
ఇట్లల  ధరణి ప్ాఱిన్ న్తండు కుపితారుణ క్షణుండెై వ ంట్ం దగిలి దికుకలన్ు 
విదికుకలన్ు భ భాగ న్భోభాగంబుల న కకడుఁ జనియె, న్కకడికి వ న్ుదగలిి 
యుదయతాయుధుండెై చన్ుచుండ న్వ ైా న్ుయనిం గని మృతఠయగీసుా లగు పాజల 
చందంబున్ న్న్న్యశరణయయెై యతిభయంబున్ం బరితపయమాన్హృదయ 
యగుచు “వ ైనాయ! ధరువతసలుండవున్ు, నాపన్నరక్షకుండవున్ు, 
మహాతఠుండవున్ు, సకలప్ాాణి పరపి్ాలనావసిితఠండవున్ు న్యన్ నీ వీ 
దీన్యుం బాపరహితయుం గామినియు న్గు న్న్ున వధయింపం బ ని 
యేల వ న్ుదగులుచున్న వాుఁడవు? ధరుతతావం బ ఱుంగువారు 
సతీజన్ంబులు గృతాపరాధ ల ైన్ం దనీ్వతసలతం జ సి వధింప"రని పలికి 
మఱియు నా ధరణీదరవి పృథుచకీవరిా కటి్ల నియ.ె 



 

 

4-475-క. 
“జననాథచందా! య  భ  

జనకోట్టకి యాన్ ప్ాతా సదృశసిితితో 
ఘనదృఢశరీర యగు న ే

న్నయము నాధారభ త న్గుచుుఁ జరింతఠన్. 
4-476-తర. 
ఇట్టట  న్న్ునుఁ గృప్ామతి యెడలి యట్ల వి 

ప్ాట్న్ము చ్రసి తఠాంచ్ెదు? పాజలు నీట్ 

మున్ుుఁగకుండంగ నే రీతి న్న్ఘచరతి! 
యరసి రకి్షంతఠ” వన్ న్తం డవని కనియె. 
4-477-వ. 
“ధరితీా! మదయీాజోఞ లల ంఘన్ంబు చ్రయుచున్న దాన్వు; అదయిున్ుం గాక, 

నీవు యజఞంబు లందు హవిరాభగంబుల న్న్ుభవించుచు ధానాయదికంబుల 
విసారింపం జ యక గోరూపంబు ధరియంచి యన్యంబుుఁ దృణభక్షణంబు 
చ్రయుచుుఁ బాలం బ్రదుకక నీ యంద యడంచికొంట్టవి; నీ యందున్న యోష్ధీ 
బ్రజంబులు బహాుచ్రతం బ రాంబున్ందె కలిింపంబడిన్ యవి; వానిని నీ 
దరహంబున్ంద యడంచికొని యపుి డయీక మ ఢహృదయవు, 
మందంతివియు న ై యపరాధంబు చ్రసిన్ దురాతఠురాల వగు; నిన్ు నా 
బాణంబులచ్ర జరారీ భ తశరీరం జ సి వధయించి నీ మేని మాంసంబున్ం జ సి 
క్షుదాబధితఠలు దీన్ులు న్గు నీ పాజల యారిా నివారించ్ెద; నీవు కామిని 
న్ంట్టవి; సీా  ీపురుష్ న్పుంసకులలల న వార ని భ తదయ లేక సామాతా 
ప్ో ష్కు లగుచు నిరన్ుకోీశంబుగ భ తద ాహ ల ై వరిాంతఠరు; వారిని రాజ్ఞలు 
వధించిన్న్ వధంబు గాదు; గాన్ దాన్ుఁ బాపంబు వ రయదు; నీవు కామిని 



 

 

వ ైన్న్ు దురుదవు సాబదవు న్గుచు మాయాగోరూపంబున్ం బాఱిప్ో వుచున్న 
నిన్ునుఁ దిలలంతల ఖ్ండంబులు చ్రసి నా యోగమహిమం బాాణికోట్ట 
న్ుదధరించ్దె;"న్ని పలికి రోష్భీష్ణాకారంబు ధరయించి దండధరుని వడువున్ 
వరిాంచు పృథునిం జూచి వడంకుచు మేదనిి ప్ాాంజలియెై యట్లని న్ుతియంపం 
దొడంగె. 
4-478-క. 
“ఓనఘథ! పరమపురుష్ఠుఁడ 

వ  ైనజమాయా గుణంబు లందిన్ కతన్న్ 

నానఘవిధ దరహములం 

బ నుదు సగుణండ వగుచు బుధన్ుతచరితా! 
4-479-వ. 
అట్టట  నీవు. 
4-480-క. 
న్ను సకల జీవతతికనిి 

మును నీ వాధారభ తముగ నిరిుంపన్ 

విను నా యందుుఁ జతఠరిా ధ 

ఘన భ తవిసర్ మరిిుఁ గెకైొన్ వలసనె్. 
4-481-వ. 
అట్లయ యుండ. 
4-482-క. 
న్ను న్ుదయతాయుధుుఁడవ ై 
మనుజ ందా! వధింపుఁ బ ని మసల దు; నీకం 

ట్టను న్న్ుయని న వాని న ే



 

 

ఘనముగ శరణంబు జొతఠా ుఁ గరుణాభరణా! 
4-483-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-484-స.ీ 
అన్ఘ! సాకయీంబున  ైయతరికతమున ై; 
మహమి నొపిిన్ భవనాుయచ్రత 

సకల చరాచర సర్ంబు నిరిుంచి; 

ధరాురిపరుుఁడవ ై తన్రు దీశ! 
నీవికమీము న్వనీరజలలచన్! ; 
సకల లలకులకు దురాయము; దలుఁపుఁ 
దగు న్ట్టట  నీవు సాతంతఠాుఁడ వగుట్న్ు; 
బాహుుఁ బుట్టటంచి యా బహాుచ్రత 

4-484.1-తర. 
సకల జగములుఁ జ యంతఠ సమతుఁ బ రిె; 

యేక మయుయ మహాతు! యనేక విధము 
లగుచు వ లుగొందు చుందు వీ యఖిలమందుుఁ 
జారుతరమ రాి! యో! పృథుచకీవరాి! 
4-485-వ. 
మఱియు మహాభ తరందియా కారక చ్రతనాహంకారంబులన్ు శకుా లం జ సి య  
జగంబుల కుతితాి సిితి లయంబులుఁ గావించుచు సముతకట్ విరుదధ  శకుా లు 
గల పురుష్ఠన్కు న్మసకరించ్ెద; న్ట్టట  పరమ పురుష్ఠండ వయన్ నీవు 
నిజనిరిుతంబున్ు భ తరందిాయాంతఃకరణాతుకంబున్ు న నై్ య  విశాంబు 
సంసాి పింపం బ ని. 



 

 

4-486-స.ీ 
ఆదివరాహంబవ  ైయా రసాతల; 

గతన ైన్ న్న్ున న్కకట్టకతోడ 

న్ుదధరించితి; వట్టట  యుదకాగీ భాగంబు; 
న్ం దరిి న్ున్న నే న్న ుఁడ ినావ 

యందున్న నిఖిల పాజావళి రకి్షంపుఁ; 
గోర ియ  పృథురూపధార ివ ైతి; 

వట్టట  భ భరణుండ వ నై్ నీ విపుడు ప; 

యో నిమితాంబుగా న్ుగీచరుుఁడ 

4-486.1-తర. 
వగుచు న్న్ున వధించ్ెద న్న్ుచు బుదిధ ుఁ 
దలుఁచుచునానుఁడ; విది విచితాంబుగాదె? 

విశాసంప్ాదయ! నిరవదయ! వేదవేదయ! 
భవయగుణసాందా! వ ైన్య భ ప్ాలచందా! 
4-487-వ. 
కావున్ నీశారగుణ సర్రూపంబ ైన్ మాయచ్ర మోహితాంతఃకరణుల మ ైన్ మా 
వంట్ట వారలచ్రత హరభికుా ల చ్రషిటతం బ ఱుంగుఁబడదన్న హరి చ్రషిటతం 
బ ట్టల ఱుంగంబడు? అట్టట  జితరందియా యశసకరు లయన్ వారలకు 
న్మసకరింతఠ” అన్ుచు నివిాధంబున్ం గోపపాసుురితాధరుం డెైన్ పృథుని 
న్భిన్ుతించి ధెైరయం బవలంబ్రంచి వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-488-క. 
విమలాతు; నాకు న్భయము 
సమకూరడెు న్ట్లల గాుఁగ సన్ుతి నీ కోీ 



 

 

ధము న్ుపశమించి కరుణిం 

పుము; నా విన్నపము విన్ుము పురుష్నిధానా! 
4-489-క. 
ధర్ విరులు గందకుండుఁగ 

సర్సగతిం బ వుుఁదరన ుఁ జవిగొన్ు నిందిం 

దిర్విభు కెైవడి బుధుుఁడగు 
పుర్ుష్ఠుఁడు సారాంశ మాతుుఁబ ని గీహించున్. 
4-490-స.ీ 
విన్వయయ! తతావదరశన్ుల ైన్ యట్టట  స; 

న్ుున్ులచ్ర న ైహకిాముషుికంబు 
ల ైన్ ఫలప్ాాపిా  కరిిుఁ గృషాయదయగిన; 

హో తాాదుయప్ాయంబు లురిామీుఁద 

దృష్టంబులున్ు నాచరితములు న్గుచుుఁ దా; 
న న్యుఁదగు న్ుప్ాయ మ వాుఁ డాచ 

రించున్ు వాుఁడు ప్ాాపించుుఁ ద తులమున్ు; 
విదాాంసుుఁ డెైన్న్ు వ లయ దనీి 

4-490.1-తర. 
నాదరింపక తన్యంత నాచరించ్ ె

నేని నాయాసమే యగుుఁ గాని తతు 
లమున్ు బొ ందుఁడు బహ ళకాలమున్కెైన్ 

విన్ుతగుణశ్రల! మాట్లు వేయునేల? 

4-491-వ. 
అని మఱియు మహి యట్లనియె. 



 

 

4-492-చ. 
“జలరుహగరుభచ్రత మున్ు చ్ాల సృజింపుఁగుఁబడడ  యోష్ధుల్ 

కలుష్మతిన్ ధృతవాతఠలుగాని యసజాన్భుజయమాన్మ  ై
వ లయుట్ుఁ జూచి యే న్ృపతివీరులు మాన్ిమిుఁ జోరబాధలన్ 

బలుమఱుుఁ బొ ంది యే న్పరిప్ాలితన ై కృశియంచి వ ండయిున్. 
4-493-క. 
అనుపమ మఖ్కరుకియీ 

లనయము లేకుంట్ నే న్నాదృత న్గుచున్ 

జననాయక! య  లలకము 
ఘనచ్ోరీభ త మగుట్ుఁ గన్ుుఁగొని యంతన్. 
4-494-క. 
సవనాది సిదిధ  కొఱకె ై
తవిలి తదయీౌష్ధీ వితతఠలన్ు ధరణ ీ

ధవ! యే న్పుడు గీసించితి 

న్వియున్ు నా యందు జీరణమయెయుఁ గడంకన్. 
4-495-క. 
విను వాని నొక యుప్ాయం 

బునిఁ గీముఱుఁ బడయవచుె భ వరచందాా! 
విను మది యెఱిుఁగించ్ెద నీ 

కును వతసలురాల న్గుట్ గురుతరచరితా! 
4-496-క. 
అనయము నా కొక వతసము 
న్నురూప సుద హన్ముు న్న్ురూపక ద  



 

 

గధను గలిింపుమ యట్లయ 

న్ను నీ భ తముల కవనినాయక! దాన్న్. 
4-497-క. 
పర్ిఁగ న్భీపిసతములు బల 

కర్ములు న్గు న్న్న దుగధ కలితము లగు భా 
సుర్కామంబులుఁ బ్రదికెద 

న్ర్నాయకచందా! విన్ుము నావచన్ంబుల్. 
4-498-చ. 
మనుజవర ణయ! యనే్ు విష్మసిలిన ై యపు డున్నదాన్; నొ 
యయన జలదాగమోదతి పయః పాకరంబు తదాగమంబు వో 
యనన్ు దదంబువుల్ పుడమి నింకక యంతట్ నిలుెన్ట్లల గా 
మనునిభ; న్న్ున నిపుిడు సమసిలిన ై పనె్ుపొ్ ందుఁ జ యవే.” 
4-499-క. 
అన యవిాధమున్ నా భ  

వనతామణి పలుకు మధుర వచన్ంబులు దా 
విన యన్ురాగము దన్ మన్ 

మునిఁ గడలుకొన్ంగ రాజముఖ్ుయం డంతన్. 
4-500-చ. 
మనువున్ు దూడుఁ జ సి గరిమన్ నిజప్ాణతిలంబు లీల ద  
హనముగుఁ జ సి యందు సకలౌష్ధులం బ్రదికెం గీమంబున్ం 

దనరుఁగుఁ దదిా ధంబున్న్ు దతిృథు వతసలయెైన్ భ మియం 

దనయము వారువారున్ు బా్రయంబగు కోరుకలు వ ంది రున్నతిన్. 
4-501-స.ీ 



 

 

బలసి ఋష్ఠల్ బృహసితి వతసకంబుగా; 
న్రిించి తమ యందియాంబు లందు 
న్ంచితచఛంద మయకీ్షరమున్ు దరవ; 

తలు సురరాజ్ఞ వతసంబు గాుఁగుఁ 
గన్క ప్ాతాము న్ందుుఁ దన్రు నోజోబల; 

వీరాయమృతంబున  ైవ లయు పయసు 
దెతైయ దాన్వులు దెైతయశ్రషీ్ఠు ుఁ డగు గుణ; 

శ్ాలిుఁ బహాాల దు వతసంబుుఁ జ స ి

4-501.1-తర. 
ఘన్ సురాసవ రూప దుగధంబు వరుస 

న్పసరోజన్ గంధరుా లలరి యపుడు 
దన్ర విశ్ాావసువు వతసమున్ుగుఁ జ స ి

పదుమయ నిరుితంబ ైన్ ప్ాతామందు 
4-502-వ. 
మాధురయ సౌందరయ సహతి గాంధరాక్షీరంబున్ు బ్రతఠాదరవతలు సూరయ 
వతసకంబుగా నామ ప్ాతంాబున్ందుుఁ గవయం బన్ు దుగధంబున్ు, సదిుధ లు గపలి 
వతసకంబుగా నాకాశ ప్ాతామందు సంకలినారూప్ాణిమాది సిదిధ  యన్ు 
కీ్షరంబున్ు, విదాయధరాదులు తదాతసకంబున్ు దతాితాకంబున్ుంగా 
ఖ్ చరతాాది వాయప్ారరూప కీ్షరంబున్ు, గింపురుషాదులు మయవతసకంబున్ు 
నాతు ప్ాతాంబున్ుంగా సంకలిమాతా పాభవంబు న్ంతరాధ నాదుభతాతు 
సంబంధయిు న్గు మాయ యన్ు కీ్షరంబున్ు, యక్షరక్షోభ త పిశ్ాచంబులు 
భ తరశ వతసకంబుుఁ గప్ాల ప్ాతాంబున్ుంగా రుధిరాసవం బన్ు కీ్షరంబున్ు, 
న్హదిందశూక సరి నాగంబులు దక్షకవతసంబున్ు బ్రలప్ాతాంబున్ుంగా 



 

 

విష్రూప కీ్షరంబున్ు, బశువులు గోవృష్వతసకంబు న్రణయ ప్ాతాంబున్ుంగాుఁ 
దృణం బన్ు కీ్షరంబున్ు, గీవాయదమృగంబులు మృగ ందా వతసకంబున్ు నాతు 
కళ బర ప్ాతాకంబున్ుంగాుఁ గీవయం బన్ు దుగధంబున్ు, విహంగంబులు 
సుపరణవతసకంబుగా నిజకాయ ప్ాతాంబున్ుంగాుఁ గీట్కఫలాదికం బన్ు 
దుగధంబున్ు, వన్సితఠలు వట్వతసకంబుగా భిన్నరోహరూప పయసుసన్ు, 
గిరులు హమివదాతసకంబున్ు నిజసాన్ు ప్ాతాకంబున్ుంగా 
నానాధాతఠవులన్ు, దుగధంబున్ుంగా నివిాధంబున్ సమసా చరాచర వర్ంబు 
సాముఖ్యవతసకంబున్ు సాసాప్ాతాకంబున్ుంగా భిన్నరూపంబు ల నై్ 
కీ్షరంబులం బ్రదికె” అని చ్ెపిి మఱియున్ు. 
4-503-క. 
కీమమున్ నిట్ల పృథాాదులు 
దమతమ కామితము లన్ుఁగుఁ దగు భిన్నకీ్ష 

రము ద హన్ వతసక భ  
దమున్ం దగుఁ బ్రదికి; రంత ధరణీధవుుఁడున్. 
4-504-తర. 
సముచితాన్ందమున్ు బొ ంది సరాకామ 

దుఘ యన్ం దగు భ మిని దుహితుఁగాుఁగుఁ 
గోరి కెైకొని నిజధన్ుఃకోట్టచ్రత 

భ రిగిరి కూట్ములుఁ జూరణములుగుఁ జ స.ి 
4-505-తర. 
చండ ద రదండలీల భ మండలంబు 
సమతలంబుగుఁ జ సి శశాత ర్సిదిధ  
నొంది యవిాభుుఁ డీ లలకమందు న లల  



 

 

పాజకుుఁ దండియాు జీవన్పాదుుఁడు న్గుచు. 
4-506-తర. 
అకక డకకడుఁ బ రాంబున్ందు లేని 

గాీ మ పట్టణ దుర్ ఖ్రాట్ పుళింద 

ఖ్ ట్ శబరాలయవాజ వాట్ ఘోష్ 

వివిధ నిలయము లరిిుఁ గావించ్ె న్ంత. 
4-507-క. 
వార్ున్ు భయవిరహితఠల  ై
బ ర్న్ుఁ దతానినవాసముల యందు సుఖ్ 

శ్రీర్ుచి నొపుిచు న్ుండిరి 

వార్క యా పృథునిుఁ బొ గడ వశమ  ధరతిిాన్? 

4-18-ప్ృథున యజఞకర్మములు 

4-508-స.ీ 
అని చ్ెపిి మునినాథుుఁ డెనై్ మ ైతరయాుుఁ డ; 

విాదురున్ కిట్లన్ు వడేకతోడ 

న్న్ఘాతు? రాజరిి యెైన్ వ ైన్ుయం డశా; 
మేధశతంబు సనుేధతోడుఁ 
గావింతఠ న్ని దీక్ష గెకైొని వాతనిష్ు ుఁ; 
దివిరి బహాాువరా దరశమందు 
న్లరు మన్ుక్ష త ామందు సరసాతీ; 

న్ది ప్ొ ంతుఁ దా మహో న్నతి నొన్రుె 

4-508.1-తర. 



 

 

సవన్ కరు కియీకు న్తిశయ విశ్రష్ 

ఫలము గలిగెడి న్ని బుదిధ ుఁ దలుఁచి యచట్ 

వరుసుఁ గావించు న్తిశయాధార మహో తస 
వము సహింపక యుండ ెన్ యయమరవిభుుఁడు. 
4-509-స.ీ 
అట్టట  యధార కరుమందు సాక్షాదభగ; 

వంతఠుఁడు హరి రమేశారుుఁడు లలక 

గురుుఁడున్ు సరాాతుకుండున్ు విభుుఁడున్ు; 
నీరజభవ భవానిాతఠుఁడు లలక 

ప్ాలక నిఖిల సుపరాాన్ుగుండున్ు; 
యజాఞ ంగుుఁ డఖిలాధారాది విభుుఁడు 
గంధరా ముని సిదధగణ సాధయ విదాయధ; 

రాపసరో దెైతయ గుహాయళి దాన్ 

4-509.1-తర. 
వాది జ గయీ మాన్ుుఁ డతయలఘుయశుుఁడు 
పాకట్ న్ందసున్ందాది ప్ారిదుండు 
కపిల నారద సన్కాదికపమాుఖ్య 
మహతి యోగీందా సంసూా యమాన్ుుఁ డజ్ఞుఁడు. 
4-510-వ. 
మఱియుం బరమ భాగవత సేవితఠండున్ు నారాయణాంశ పాభవుండున్ు న ైన్ 
పృథుచకీవరిాకి భ మి హవిరాదిద గిధ ి యయుయన్ు సరాకామదుఘయెై సమసా 
పదారింబులం బ్రదుకుచుండె; మఱియుుఁ దరువులు ఘన్తరాకారంబులు గలిగ ి
మకరంద సాావు లగుచు నిక్షుదాాక్షాది రసంబులున్ు దధికీ్షరాజయ తకీ 



 

 

ప్ాన్కాదికంబులున్ు వరిింప న్వి యెలల  న్దులు వహించ్ె; సముదాంబులు 
హరరాది రతన విశ్రష్ంబుల నీన్ుచుండె; పరాతంబులు భక్షయ భోజయ లేహయ 
చ్ోష్యంబు లన్ు చతఠరిాధాన్నంబులు గురయిుచుండె; లలకప్ాల సమతేఠల ైన్ 
సకల జన్ంబులు న్ుప్ాయాన్ంబులు దచెిె యచుెచుండిరి; ఇట్టట  పరిపూరణ 
విభవాభిరాముండెై యధ క్షజసేవాపరాయణుండగు పృథుచకీవరిా 
యేకోన్శతాశామధేంబులు సనేుధంబున్ం గావించి న్ూఱవ యాగంబున్ందు 
యజఞపతి యెైన్ పుండరకీాక్షుని యజించుచుండం దదీయ పరమోతసవంబు 
సహింపం జాలక. 
4-511-క. 
అమర ందుాుఁడు ఘన్రోషో  
ద్ముిఁడెై ప్ాష్ండ వషే్కలితతిరోభా 
వమున్ం దన్ుఖ్పశువుం 

గీమమదేి హరించి చనియె గగన్ంబున్కున్. 
4-512-వ. 
అట్లల  చన్ు న్పుిడు. 
4-513-క. 
అనఘుం డగు న్తిా మహా 

మున చ్ోదతిఠుఁ డగుచుుఁ బృథుని పుతఠాుఁడు బాణా 
సనతూణీర ధరుండె ై
యనమిష్పతి వ న్ుకుఁ జనియె న్తిదరిమున్న్. 
4-514-వ. 
అట్లల  చనిచని ముందట్. 
4-515-స.ీ 



 

 

యజఞ సాధన్ పశుహరణుని వధయించు; 
ధరుంబున్ందు న్ధరు మన డ ి

బుదిధ ుఁ బుట్టుఁగుఁ జ య భ రి మాయా వేష్; 

ధారయిెై యరుగు సుతాాముుఁ గదిస ి

నిలు నిలు మని యారిె నిజగుణధాని చ్రసి; 
ఘన్ జట్ాభసాుసిి  కలిత మయన్ 

మ రిాుఁ గన్ుంగొని మ రీాభవించిన్; 

ధరుంబ కా బుదిధ ుఁ దలుఁచి యమర 

4-515.1-తర. 
నాయకుని మీుఁద సాయక మేయుఁ జాల 

కున్నుఁ గన్ుుఁగొని యతిా విదాన్ునతఠండు 
వ నై్యజ్ఞన్కన  వాసవు వలన్ు చూప ి

మన్ములలపల రోష్ంబు మలలడింప. 
4-516-క. 
“విను మితుఁడు యజఞహంతయు 
న్నమిష్నికరాధముండు న్గు నిందుాుఁడు గా 
వున నితని జయంపుము నీ” 
వన ముమాు ఱుచెరింప న్వ ైా న్యజ్ఞుఁడున్. 
4-517-మ. 
విను వీధిం జన్ు దరవవలలభునిపెై వీరుండు గోీ ధాంతరం 

గ నరూఢిన్ మృగరా ట్టకశ్ోరము మహాగంధదిాపేందాంబు మీుఁ 
దను లంఘి్ంచు విధంబున్ం బడిన్ నాతం డశా చ్ౌరెైయక సా 
ధన రూపంబుుఁ దదశామున్ విడచిి యంతరాధ న్ముం బొ ందిన్న్. 



 

 

4-518-క. 
వీర్ుిఁడు పృథు భ ప్ాలకు 
మార్ుిఁడు నిజ యజఞపశువు మరలం గొని దు 
రాార్బలుుఁ డగుచు జన్కుని 

భ రి సవన్రాజపుణయభ మికి వచ్ెెన్. 
4-519-వ. 
అయయవసరంబున్ న్చెట్ న్ున్న పరమరిిపుంగవు లతని యదుభత కరుంబు 
గన్ుంగొని యాశెరయంబు నొంది యతనికి ‘జితాశుాం"డన్ు న్న్ారి నామంబు 
పెట్టట  యున్న సమయంబున్. 
4-520-చ. 
మఱ యున్ు దరవతాపతి తమః పట్లంబు జనింపుఁ జ సి య ె

వార్ుిఁ దన్ుుఁ గాన్కుండ న్నివారణుఁ గాంచన్ప్ాశ బదధ  మ  ై
సుర్ుచిరయ పదారు పరశి్ోభితమ ైన్ హయంబుుఁ గొంచుుఁ జ ె

చ్ెెర్ విన్ువీధి నేగుఁగ ఋషిపావరుం డగు న్తిా చ్పెిి న్న్. 
4-521-క. 
విన పృథు భ వర తన్యుుఁడు 
ఘన బలమున్ుఁ జని కప్ాలఖ్ట్ాాంగము లల 
లిన ధరయించి రయంబున్ుఁ 
జను నిందుానిుఁ గాంచి నొంపుఁజాలక యంతన్. 
4-522-ఉ. 
కీమమఱ న్తిాచ్రుఁ దెలుపుఁగాుఁబడి వ ైన్యతన్ూభవుండు రో 
ష్ముమన్ుఁ ద ుఁకుఁ దొాకికన్ భుజంగమపుంగవుుఁ బ లి యుగుీుఁడె ై
యమమరిుఁబ సిన్ం గని సురాధిపుుఁ డపెిట్ట యట్ల ుఁ బాఱె న్ 



 

 

శాముమన్ు రూపమున్ విడిచి చ్ాలుఁ దరిోహతిఠుఁడె ైరయంబున్న్. 
4-523-వ. 
అట్లల  చనిన్ం బశువుం గొని మరలి యవీారోతాముండు పితృ యజఞ శ్ాలకుం 
జన్ుదెంచ్;ె న్ంత. 
4-524-స.ీ 
హరహియుం డధార హయ హరణారిమ ై; 
మించి కైెకొని విసరిాంచి న్ట్టట  
భ రి యమంగళ భ త మాయారూప; 

ములన్ు ధరించిర ిమ ఢజన్ులు; 
ప్ాష్ండ చిహనముల్ పఱుఁగుట్ వారలు; 
జగతిపెై న్గనవషే్ములు గలుగు 
జెనై్ులు భ రి కాషాయ వసాంీబులు; 
ధరియంచు బౌదుధ లుుఁ దగ జట్ాసిి  
4-524.1-తర. 
భసుధారులు న్యన్ కాప్ాలికాదు 
లన్ుఁగ వ లసిరి లలకంబులందుుఁ జాలుఁ 
దలుఁప ధరోుపమం బన్ుఁదగు న్ధరు 
మందు న్భిరతి వ డమిన్ యజఞజన్ులు. 
4-525-వ. 
తదయీ చిహనంబులు ప్ారంపరయంబుగా ధరయింపం దొడంగిరి; 
తదాృతాా ంతంబు భగవంతఠం డయన్ పృథుచకీవరిా యెఱింగి కుపితఠండెై 
యుదయతకారుుకుం డగుచు నిందుాని మీుఁద బాణంబుుఁ నయే న్ుదయమించిన్ 
ఋతిాకుకలు శకీవధ దుయకుా ండు న్సహయ రంహ ండు న్యన్ పృథు చకీవరిాం 



 

 

గన్ుంగొని యట్లనిరి. 
4-526-క. 
జననాయక! యజఞములం 

దనుపమ విధిచ్ోదితంబు లన్ుఁదగు పశు బం 

ధన హింసల కా కితరుల 

ఘనదీకి్షతఠన్కు వధింపుఁ గాదండుా బుధుల్. 
4-527-వ. 
కావున్ నీ విపు డిందావధ ద యగం బుపసంహరింపుము; భవదయీ ధరువిరోధి 
యెైన్ యట్టట  యందుాని. 
4-528-క. 
జనప్ాల! వీరయవంతము 
లనిఁదగు మంతమాులచ్రత నాహాాన్ము చ్ర 
సిన న్తుఁ డిచట్టకి వచుెన్ు 
జనుదెంచిన్ యమరవిభుని సరభసత దగన్. 
4-529-క. 
ధృతి చ్ెదరుఁ బట్టట  శిఖి కా 
హ తిిఁగా వలే ెదము; దాన్ న్ురీా వర! నీ 

వితత మహో  హత వీరోయ 
న్నతుిఁడెై చ్ెడపి్ో వు న్మరనాథుం డంతన్. 
4-530-వ. 
అని పృథుని వారించి ఋతిాగాన్ంబులు గుపతిసాాంతఠల ై హసాంబుల 
సుాకుసవంబులు ధరయించి వేలుె సమయంబున్ం జతఠరుుఖ్ుండు 
చన్ుదెంచి ఋతిాజ్ఞలం గన్ుంగొని యట్లనియె “యజఞంబు లందు 



 

 

యజింపంబడు దరవత ల వాని యంశంబు; ల వాండు యజఞ నామకంబగు 
భగవదంశంబగు, న్ట్టట  యందుాండు మీచ్రత వధారుి ండు గాుఁ డితండు భగవదంశ 
సంభవుం డగుట్ నీ యజఞకరువిధాంసనేచుెం డయ కావించు 
ధరువయతికరంబులు చూచుచుండవలయుం గాని పాతీకారంబులు 
గరావయంబులు గావు; ఈ పృథుకీరిా యగు నీ పృథున్కు నేకోన్శతంబగు 
న్ధారపాయోగ ఫలంబు సిదిధ ంచుం గాక"యని పృథు చకీవరిా కిట్లనియె. 
4-531-స.ీ 
“మన్ుజ ందా! మోక్షధరుము న ఱింగిన్ నీకు; 
సవన్ముల్ చ్రయుట్ చ్ాలు మఱియు 
నే విధంబున్ న ైన్ దరవేందుా మన్మున్ుఁ; 
గెకైొని రోష్ంబు గదురకుండ 

వరిాంప వలయున్ు; వాసవుండున్ు నీవుుఁ; 
బ ని సుశ్ోల కులు గాన్ మీకు 
మంగళం బగుుఁ గాక; మాన్వనాథ! నీ; 

చితాంబులలపలుఁ జింతుఁ దొఱుఁగి 
4-531.1-తర. 
మించి మదాాకయముల నాదరించి విన్ుము 
దెవై హతమగు యజఞంబుుఁ దగలిి చ్రయు 
కొఱకు భవదయీ చితాంబు గుంది రోష్ 

కలుషితంబ నై్ న్జాఞ న్ కలిత మగున్ు. 
4-532-వ. 
భవదయీ యజఞహన్నారిం బశాహరణుం డెైన్ యందుాండు దరవతల లలన్న్ 
దురాగీహ ం డగుట్ం జ సి యతనిచ్రత నిరిుంపంబడి చితాా కరికంబుల ైన్ య  



 

 

ప్ాషాండ ధరుంబుల చ్రత ధరు వయతికరంబు గలుగుం గాన్ య  యజఞంబు 
చ్ాలింపుము;” అని మఱియు నిట్లనియ.ె 
4-533-స.ీ 
అది గాక విన్ుము; వేనాపచ్ారంబున్ుఁ; 
బ ని విలుపాంబు ల ైన్ యట్టట 
యలఘు నానా సమయాన్ుధరుంబులుఁ; 
బరిప్ాలన్ము చ్రయుఁ బరుఁగి వేన్ు 
దరహంబు వలన్న్ు దివిర ిజనించి యు; 
నానడవు; నారాయణాంశజ్ఞుఁడవు; 
గావున్ నీ న్రకలితలలకంబున్ుఁ; 
బుట్టటన్ తెఱుఁగు నీ బుదిధ ుఁ దలుఁచి 

4-533.1-తర. 
యెవరచి్ర నేమిట్టకి సృజియంప బడితి 

వట్టట  యా బహాుసంకలి మవనినాథ! 
తపికుండంగుఁ బాలింపు ధరుగతినిుఁ 
జారుశుభమ రాి! యో! పృథుచకీవరాి! 
4-534-వ. 
అని మఱియు నిట్లనియ ె“ఉపధరు మాతయుం బాచండ ప్ాష్ండ మార్ంబు 
న ైన్ య  యందాకృతం బగు మాయన్ు జయంపుము” అని వన్జసంభవుం 
డాన్తిచిెన్ం బృథుచకీవరిాయుుఁ దదాజాఞ పితఠండెై దరవేందుానితోడ బదధ  సఖ్ుయం 
డయెయ; అంత న్వభృథాన్ంతరంబున్. 
4-535-చ. 
సుర్ుచిర లబధ  దకి్షణల సొ ంపున్ుఁ బొ ంపిరపి్ో య భ సురుల్ 



 

 

వర్ుసన్ు బ కుక దీవన్ లవారణ నిచిెర;ి సరాదరవతల్ 

భరిత ముదంతరంగములుఁ బాయనివేడక వరంబు లిచిె రా 
న్ర్వరుుఁ డెైన్ వ ైన్ుయన్కు న్ందిత కీరిాకిుఁ బుణయమ రిాకిన్. 
4-536-వ. 
అంత న్చెట్ట జన్ంబు లిట్లనిరి. 
4-537-తర. 
అన్ఘ! నీ చ్రత నాదృతఠ ల ైరి సరా 
జన్ులు మఱి దాన్మానోపచ్ారములన్ు 
బ్రతృ సుదరవరిి మాన్వ వితతి పూజ 

నొంది సంచిత మోదంబు నొందె న్యయ! 
4-538-వ. 
అని పలుకు సమయంబున్ యజఞభోకాయు యజఞవిభుండున్ు 
భగవంతఠండున్ు న ైన్ సర ాశారుం డిందా సమతేఠండెై యచెట్టకిం జన్ుదెంచి 
యా పృథున్ కిట్లనియ.ె 
4-539-క. 
“జనవర! భవదయీంబ  ై
జనన్ుతమగు న్శామేధ శతమున్ కిపు డ ీ

యనమిష్పతి భంగము చ్ర 
సిన కతన్ క్షమాపణంబు చ్రసెడిుఁ గంట్.ే 
4-540-వ. 
కావున్ నితని క్షమింపుము; సతఠిరుష్ఠ లగువారు దరహాభిమాన్ులు 
గాకుండుట్ం జ సి భ తంబుల యెడ ద ాహం బాచరింపరు; అట్లగుట్ం జ సి నీ 
వంట్ట మహాతఠులు దరవమాయా మోహితఠల ై పరోపతాపంబులు చ్రసిర ని 



 

 

దీరఘతరంబ ైన్ వృదధజన్సవే వయరింబు గాదె; అదయిున్ుం గాక, య  శరీరం 
బవిదాయ కామకరుంబుల చ్రత నారబధం బని తలెిసని్ పరమజాఞ ని య  దరహంబు 
న్ందు న్న్ుష్కుా ండు గాకుండుట్ సహజం బన్, దరహో తాిదితంబుల ైన్ 
గృహదారాదులయందు మమతాంబు లేకుండుట్ం జెపి నేల? ఇట్టట  దరహంబు 
న్ందున్న యాతు యేకంబున్ు, శుదధ సారూపంబున్ు, సాయంజోయతియు, 
నిరు్ ణంబున్ు, గుణాశయీంబున్ు, వాయపయ వాయపకంబున్ు, న్సంవృతంబున్ు, 
సాకి్షభ తంబున్ు, నిరాతుకంబున్ు న్గు; దీని దరహంబుకంట్ట వేఱుగా 
న వాండు తెలియు వాుఁడు మతిరుడగుట్ం జ సి దరహధారయిెై యుండయిుుఁ 
దదు్ ణంబులం బొ రయక వరిాంచు; మఱియు న వాండరని సాధరాుచ్ార 
పరుండున్ు, నిషాకముండున్ు, శదీాధ యుకుా ండున  ైన్న నలలపుిడు భజియంచు 
న్ట్టటవాని మన్ంబు కీమంబున్ం బసాన్నంబగు; న్ట్లల  పాసన్న మన్సుకండున్ు, 
దిాగుణాతీతఠండున్ు, సమయగదరశన్ుండున్ు న ైన్ యతండు మదయీ సమవసాి న్ 
రూపశ్ాంతి నొందున్ు; అదియ కెవైలయపదంబన్ంబడు; కూట్సిం బ నై్ య  
యాతు యుదాసీన్ భ తం బ ైన్న్ు దనీి దవాయజాఞ న్ కిీయామన్ంబులకు 
నీశారుంగా న వాండు దలెియు, వాుఁడు భవంబు నొందకుండు; ఈ సంసారంబు 
దావయ కిీయా కారక చ్రతనాతుకం బగుట్ంజ సి పాభిన్న దరహో ప్ాధికంబు; గావున్ుఁ 
బాాపాంబు ల ైన్ యాపతసంపదలయందు మతిరుల ైన్ మహాతఠులు వికారంబు 
నొందరు; కావున్ నీవు సుఖ్దుఃఖ్ంబుల యందు సమచితఠా ండవున్ు, 
సమానోతామ మధయమాధముండవున్ు, జితరందియాాశయుండవున్ున ై 
వినిషాిదితాఖి లామాతాయది సంయుతఠండవ ై, యఖిలలలక రక్షణంబు చ్రయు” 
మని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-541-స.ీ 
ప్ారిివోతాములుఁకుుఁ బాజల రకి్షంచుట్; 



 

 

పరమ ధరుం బగు న్రవర ణయ! 
ధరణీశులకుుఁ బాజాపరిప్ాలన్ంబున్ుఁ; 
బ ని లలకులు చ్రయు పుణయమందు 
ష్షాు ంశ మరిిని సంప్ాాపా మగు న్ట్లల ; 

పాజలుఁ బ ా వని రాజ్ఞ పాజలచ్రత 

న్పహృత సతఠిణుయుఁడె ైవారు గావించు; 
ఘన్ప్ాప ఫలముుఁ దా న్న్ుభవించు 
4-541.1-తర. 
కాన్ నీవున్ు విపవారాన్ుమతము 
సాంపాదాయక విధమున ై జరగు ధరు 
మహమిుఁ జ పట్టట  యరికామముల యందు 
సమత న్మ ుుఁట్ట యందు నాసకిా లేక. 
4-542-వ. 
ఇవిాధంబున్. 
4-543-క. 
జనులకు న్న్ురకుా ుఁడవ  ై
జననాయక! నీవు ధరణి సమచితఠా ుఁడవ  ై
యనయముుఁ బరిప్ాలించిన్ 

సనకాదులుఁ గాంతఠ వాతు సదన్ము న్ందున్. 
4-544-స.ీ 
భ వర! యోగ తప్ో  మఖ్ంబుల చ్రతుఁ; 
గెకైొని సులభుండుఁ గాని యేన్ు 
సమచితఠా  ల నై్ సజాన్ుల చితాంబుల; 



 

 

వరిాంచుచుండెడివాుఁడ న్గుట్ుఁ 
జ సి తావక శమ శ్రల విమతసర; 

కీరాన్ముల వశ్రకృతఠుఁడ న ైతి; 

నే నీకు నొక వరం బ్రచ్ెెద వేుఁడుము” ; 
నావుడు విని మేదనిీ వరుండు 
4-544.1-తర. 
లలకగురుుఁ డెనై్ యపుిండరీక న్యన్ుుఁ 
డాన్తిచిెన్ మృదులలితామృతోప 

మాన్వాకయము లాతీుయ మసాకమున్ుఁ 
దాలిె సమోుదితాతఠుుఁడె ైధరణి విభుుఁడు. 
4-545-క. 
తన ప్ాదములకు భకిాన్ 

వినతఠండెై యాతుకరు వితతికి లజాం 

దనరుచు న్ున్న సుర ందుానిుఁ 
గనుిఁగొని సతర ర్మ మదవుఁ గౌుఁగటి్ుఁ జ రెెన్. 
4-546-వ. 
ఇట్లల  గౌుఁగిట్ం జ రిె గతదరాష్ఠండెై యున్న యన్ంతరంబ. 
4-547-మ. 
భగవంతఠండున్ు విశారూపకుుఁడున ై భాసిలుల  న్విాష్ఠణ ుఁ డా 
జగతీనాథకృతారెనా న్తఠలచ్ర సంపీాత చ్రతసుకుఁడున్ 

నిగృహరతాంఘోి్ సరోరుహదాయుుఁడున ై నిల ెం బయాాణాభిము 
ఖ్యగరిషాు తుకుుఁ డయుయ నా పృథునిపెైుఁ గారుణయ మేప్ారుఁగన్. 
4-548-వ. 



 

 

ఇట్లల  దన్మీుఁది యన్ుగీహంబున్ం జ సి విలంబ్రతఠం డగుట్యు 
న్యాయదిరాజన్ుయం డెైన్ పృథుచకీవరిా యముుకుంద సందరశనాన్ంద 
బాష్ిజలబ్రందు సంద హ కందళిత న్యనారవిందుండెై యవిాభుమ రాిం 
గన్ుంగొని కన్ుంగొన్ లేక గద్దకంఠుండెై పలుకలేక యుండయిు న ట్టక లకుుఁ 
దన్ హృదయంబున్ న్దరదవుని న్ుపగ హన్ంబు గావించి తన్ూురిా ధరయించి 
కన్ునలం దొరుఁగు నాన్ంద బాష్ింబులు దుడచిికొని విలలకన్ంబు చ్రయుచు, 
న్తృపాదృగో్ చరుండున్ు, గరుడ సకంధ విన్యసా హసుా ండున్ు, వసుధాతలసిిత 
ప్ాదకమలుండున్ు న ై యొపుి న్దిదవయపురుష్ఠన్ కిట్లనియ.ె 

4-19-ప్ృథుండు హరని స్ుా తించుట 

4-549-క. 
“వర్దా! య శార! నిన్ు స 

తఠిర్ుష్ఠుఁడు దరహాభిమాన్ భోగములకు న  ై
వర్మ ట్లల  గోరు నిహసుఖ్ 

వర్ములు నారకుల కెైన్ వఱలవ  చ్ెపుమా. 
4-550-చ. 
ఘన మగు దరవ! య  వరమ  కాదు మహాతుక వాగిానిర్తం 

బనిఁదగు తావకీన్ చరణాంబుజ చ్ారు మరందరూపమ  ై
తనరిన్ కీరాియున్ విని ముదంబున్ు బొ ందుఁగ లేని మోక్ష మ  ై
న్ను మదుిఁ గోర నొలల  న్ఘనాశ! రమేశ! సరోజలలచనా! 
4-551-క. 
అద్ధగాన్ పదులలచన్! 
సదమల భవదయీ ఘన్యశము విన్ుట్కున  ై



 

 

పద్ధవేల చ్వెులు కృప ని 

ముద్ధయే నా యభిమతంబు న్గున్ు ముకుందా! 
4-552-చ. 
అనఘ! మహాతు వాగ్ళితమ నై్ భవతిద పంకజాత సం 

జనత సుధాకణానిలవశంబున్ విసుృ తతతావ మార్వ 

రాను లగు దుష్టయోగులకుుఁ గీముఱుఁ దతావముుఁ జూపుఁజాలు ని 

ట్ొల నరుట్ దకక న్న్య వర మలల ుఁ బయోరుహ పతలాలచనా! 
4-553-స.ీ 
విన్ుత మంగళ యశ్ోవిభవ! సర ాశార! ; 
యందిర గుణసంగీహ చఛుఁ జ సి 
యే నీదు శివతరం బ ైన్ సతీకరాి ని; 

న్రిిమ ై వరయించ్ె న్ట్టట  కరీిా 
కలిత సతఠిరుష్ సంగమము గలు్ చు న్ుండ; 

ధృతిన వాుఁడరని యాదృచిఛకతన్ు 
జ సయిునొకమాట్ల చ్ెవులార విన్నవాుఁ; 
డన్యంబున్ు గుణజ్ఞఞ ుఁ డయెయననేి 

4-553.1-తర. 
విరతి నేరీతి బొ ందున్ు ధరణిుఁ బశువుుఁ 
దకకుఁ దకికన్ తజ్ఞఞ ండు దన్ుజ భ ద ి

గాన్ యుతఠసకమతి న ైన్ యేన్ు లకి్షు 
కరణి నిన్ున భజింతఠ; నో! పరమపురుష్! 
4-554-వ. 
ఇట్లల  భవదయీ సవేాతతిరులమ ైన్ యందిరయు నేన్ు నేక పదారాి భిలాష్ం 



 

 

జ సి సిరధమాన్ుల మగుచున్న మా యదదఱకున్ు బరాయయసవేం జ సి 
కలహంబు లేకుండని;ముట్లల  గాక భవదయీ చరణ సరోరుహ సేవాసకా 
మనోవిసాా రుల మగుట్ం జ సి యేన్యేన్ మున్ున భజియంతఠ న్న్ు 
తలంపులం గలహం బయన్న్ుం గానిముు దరవా;” యని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-555-స.ీ 
“జగదీశ! దరవ! యుష్ుతిద కెైంకరయ; 
పరతుఁ దన్రుె సాగరతన్ూజ 

కృతయంబున్ందు న్కిలిబష్ బుదిధ  నుేఁ; 
బా్రతిుఁ గోరుట్ జగనాుత యెైన్ 

యా రమాసతితోడి వ రై మవశయంబుుఁ; 
గలు్  న ైన్న్ు దయాకార! నీవు 
దీన్వతసలుుఁడవు గాన్ సాలిం బ ైన్; 

న్ధికంబు చ్రయుదు! వట్లల గాన్ 

4-555.1-తర. 
భవయచరిత! నిజసారూపంబున్ందు 
న్భిరతఠుఁడ వ ైన్ నీవు న్నానదరించు 
పగిది నిందిర నాదరింపవు మహాతు! 
భకాజన్లలక మందార! భవవిదూర! 
4-556-వ. 
ఇట్లగుట్ం జ సి సతఠిరుష్ఠ ల ైన్వారలు నిరసామాయాగుణ సముదయంబు 
గల నిన్ున భజియంతఠరు; వారలు భవతాిదాన్ుసురణ రూపంబయన్ 
పాయోజన్ంబు దకక నితర పాయోజన్ంబుల న ఱుంగరు; దరవా! సేవక 
జన్ంబులన్ు వరంబులు వేుఁడు మని జగదిా మో హన్ంబు ల ైన్ వాకయంబులు 



 

 

పలుకుదువు; యట్టట భవదీయ వాకయతంతీానిబదుధ లు లలకులు గాకుండిర ని 
ఫలకాముల ై కరుంబుల న ట్లట  లాచరింతఠరు; య శ్ా! భవదయీ 
మాయావిమోహితఠల ై జన్ు లేమి కారణంబున్ నీకంట్ట నితరంబులుఁ 
గోరుచుందు? రటి్ల గుట్ం జ సి తండిా దన్ంతన్ బాలహతిం బాచరించు న్ట్లల  
మాకు నీవ హితాచరణం బాచరింప న్రుి ండ"వని పలికిన్ నాదిరాజరిి యెైన్ 
పృథుచకీవరిా యరివంతంబు లయన్ వచన్ంబులు విని విశాదషా్టయగు 
నారాయణుండు సంతఠషాట ంతరంగుండెై యట్లనియ ె“మహారాజా! 
దెైవపేారితఠండవ ై నా యడె నిట్టట  బుదిధ  గలుగుట్ం జ సి యచలాచలం బగు భకిా 
వ డము; దానిచ్ర దుసారం బగు మదయీమాయం దరింతఠవు; నీవు నాచ్ర 
నాదిష్టం బగు కృతయం బపామతఠా ండ వగుచు నాచరించిన్ సకల శుభంబులం 
బొ ందుదువు; మదయీ భకాజన్ంబులు సారా్ పవర్న్రకంబులం 
దులయంబులుగా న్వలలకంితఠరు; గావున్ నీ యధయవసాయంబు న్ట్టటదయి; 

మఱియు మదీ యాదరశంబున్ దుసాయజం బగు రోష్ంబున్ు దయజించి నా యడె 
భకిా సలిపతిివి గాన్ యదయిె నాకుుఁ బరమహరిదం బగు” అని యభిన్ందించి 
యన్ుగీహించి యతండు గావించు పూజలు గయకొని గమనోన్ుుఖ్ుం డయెయ; 
అయయవసరంబున్. 
4-557-స.ీ 
న్ర సిదధ  చ్ారణ సుర ముని గంధరా; 
కిన్నర పితృ సాధయ పన్నగులున్ు 
న్ఖిల జన్ంబులు హరిప్ారశవవరుా లు; 
నాన్ంద మగానంగు లగుచు; వేడక 

యజ ఞశ చింతన్ుం డెైన్ యా పృథువుచ్ర; 
సతాకరములుఁ బొ ంది; సముదమున్ుఁ 



 

 

జనిరి నిజాధి వాసములకు; భగవంతఠుఁ; 
డెనై్ నారాయణుం డచుయతఠండు 
4-557.1-తర. 
దగ న్ుప్ాధాయయ సహితఠుఁడెై తన్రు పృథుని 

విమలమతఠ లయ చూచుచు న్మరవరులు 
దన్ున జయజయ కలిత శబదములుఁ బొ గడుఁ 
జనియె న్పుిడు వ ైకుంఠ సదన్మున్కు. 
4-558-వ. 
అంతుఁ బృథుచకీవరిాయు నిందియాాగోచరుం డయుయన్ు దరిశతాతఠుండున్ు 
దరవదరవుండున్ు న్యన్ వాసుదరవున్కు న్మసకరించి నిజపురంబున్కుం 
జన్ుదెంచు సమయంబున్ మౌకాిక కుసుమ మాలికా దుకూల 
సారణతోరణాలంకృతంబున్ు, లలిత సుగంధ ధూప విలసితంబున్ు, రతనమయ 
రంగవలిలకా విరాజితంబున్ు, ఫలపుష్ి లాజాక్షత దీపమాలికా సాంభ 
పూగప్ో తాభిరామ పతాిగృహ ప్ాాంగణంబున్ు, మృగ మద ఘన్సార 
చందనాగరు వాఃపూర సంసికా రథాయవళీ విభాసితంబున్ు, దరుపలలవాభి 
శ్ోభితంబున్ు న ైన్ పురంబుుఁ బవాేశించి రాజమార్ంబున్ం జన్ుదరర మండిత 
రతనకుండలమణి మరీచులు గండఫలకంబులం దాండవంబులు సలుపం, 

బురకామిన్ులు గన్క ప్ాతా విరచితంబు లయన్ యశ్రష్ మంగళ 
నీరాజన్ంబుల నివాళింప, శంఖ్ దుందుభి పమాుఖ్ తూరయఘోష్ంబులున్ు 
ఋతిాఙ్టనకాయాశ్రరాచన్ంబులున్ు జెలంగ, వందమిాగధ జన్ 
సంసూా యమాన్ుం డగుచు విగత గరుాండెై యంతఃపురంబుం బావశేించి; 

యన్ంతరంబ. 
4-559-స.ీ 



 

 

సమధికమతిుఁ బౌరజన్ జాన్పదులచ్రుఁ; 
దన్రారు వివిధ పూజన్ము లొంద ి

రాజ్ఞ సంతఠషాట ంతరంగుండుుఁ బా్రయవర; 

పాదుుఁడున ై వారల బహ విధములుఁ 
బ జించ్;ె నివిాధంబున్ మహతారముల ై; 
న్ట్టట  కరుంబుల నాచరించు 
చున్ు నిరవదయ చ్రష్ఠట ండెై మహతాముుఁ; 
డన్ నొపుి నా పృథు మన్ుజవిభుుఁడు 
4-559.1-తర. 
మించి భ మండలంబుుఁ బాలించి విశద 

యశము సరాధరాచకీమందు నిలిప ి

చ్ారు శుభమ రాి రాజన్యచకీవరాి 

పరమ మోదమున్ుఁ బరమ పదము నొంద.ె 
4-560-క. 
అన మ ైతరయా మహాముని 

యనఘుుఁడు విదురున్కుుఁ జెపెి” న్ని శుకుుఁ డభిమ 

న్ుయన సుతఠన్కుుఁ జపెిిన్ తెఱుఁ” 
గన సూతఠుఁడు చ్ెపెి శ్ౌన్కాదుల తోడన్. 
4-561-వ. 
అట్టల ఱింగించి వ ండయిు నిట్లనియె "ఇవిాధంబున్ న్శ్రష్ గుణ 
విజృంభితంబున్ు, నిరోద ష్ంబున్ు, సతఠిరుష్ సతకృతంబున్ు న్గు 
పృథుచకీవరిా యశంబున్ు బాకట్ంబుగాుఁ జ యంజాలు మ ైతరయాునిం జూచి 
మహా భాగవతఠం డెనై్ విదురుం డిట్లనియె. 



 

 

4-562-స.ీ 
మునినాథ; విన్ు పృథు జన్ప్ాల చందుాండు; 
సొ బుఁగొపి మేదనిీసురులచ్రత 

రాజాయభిషేక సంపూజ్ఞయుఁడె ైదరవతా; 
గణముచ్ర లబాధ ర ిగుణుుఁడు న్గుచు 
వ షై్ణవతరజంబు వలనొపి ధరియంచి; 

యరిి నయేే కరు మాచరంిచ్ె 
న్ది నాకు న ఱిుఁగింపు మన్ఘాతు; భ మి యే; 
రూఢి గవాకృతి రూఢ యవెని 

4-562.1-తర. 
వికీమోదీద పామ ై యొపిి వ లయున్ట్టట 
కరుమున్ నిపుడ  రాజన్య గణము బాతఠకు 
న్ట్టట  పృథుకీరిా ధరలలన్ న్తి వివేక ి

దవిలి యవెాుఁడు విన్కుండు ధన్యచరిత; 

4-20-ప్ృథున రవజయపవలన 

4-563-క. 
నావుడు విని మ ైతరయాుం 

డా విదురునిుఁ జూచి పలిక ెన్తి విన్యమున్ం 

బావన్ చరతిఠుఁడు పృథుుఁడు ధ 

రావర న్ుతఠుఁ డలఘు యశుుఁడు పామదం బలరన్. 
4-564-స.ీ 
రంగ దుతాంగ తరంగ గంగా యము; 



 

 

నా మధయమందు న్ున్నతి వసించి 

కెకైొని ప్ాారబధ  కరు క్షయారిమ ై; 
యఖిల పుణయంబుల న్న్ుభవించు 
చున్ు సరాదరశంబులన్ు దన్యాజఞ య; 

పాతిహత సత ర్తాపమున్ుఁ జెలల ుఁ 
బ ని సరాదీా పములకు దాుఁనొకకండ; 

వ షై్ణవ భ సురావళికిుఁ దకకుఁ 
4-564.1-తర. 
దకుకుఁ గల్ిన్ పాజ కెలల  దండధరునిుఁ 
బ లి వరిాంచుచున్ు గొంతకాల మరుగుఁ 
దవిలి యొకనాడు దీరఘసతాంీబు చ్రయ 

న్రిిుఁ గైెకొని దీకి్షతఠం డయెయ; న్ందు. 
4-565-తర. 
రాజఋషి దరవఋషి పితృ బాహు ఋష్ఠలు 
జన్వరునిచ్రత విహిత పూజన్ము లొంద ి

సమధి కెైశారయగతి న్ున్న సమయమున్న్ు 
జిరశుభాకారుుఁ డా రాజశ్రఖ్రుండు. 
4-566-స.ీ 
ఉన్నతోన్నతఠుఁడు సముతఠా ంగ భుజ్ఞుఁడు స; 

న్ుహనీయతర శ్ోభమాన్ ముఖ్ుుఁడుుఁ 
జారుసంఫులల  కంజారుణ క్షణుుఁడు సు; 
నాసాపుట్లండు మందసుితఠండు 
వకీసూక్షుసినగధ వరనీల క శుండుుఁ; 



 

 

గమనీయరుచి కంబు కంధరుండు 
సుభగ విశ్ాల వక్షుండున్ు దిావళి శ్ో; 
భిత మధయభాగుండుుఁ బృథునితంబ 

4-566.1-తర. 
మండలుండు నావరా సమాన్ నాభి 

వివరుుఁడున్ు గాంచన్సాంభ విలసదూరు 
రాజితఠండున్ు న్రుణచరణుుఁడున్ు ధృత 

న్వ దుకూ లలతారయీుుఁ డున్నతయశుండు 
4-567-వ. 
మఱియు, నియమనిమితాంబున్ం బరతియకాభ ష్ణుం డగుట్ం జ సి 
వయకాా శ్రష్గాతాశ్రీకుండున్ు, గృషాణ జిన్ధరుండున్ు, శ్రమీంతఠండున్ు, 
గుశహసుా ండున్ు, గృతోచితఠండున్ు, శిశిరసినగధతారాక్షుండున్ు న ైన్ 
పృథుచకీవరిా సభామధయంబున్ం దారాగణమధయ విభాసితఠండున్ు, 
సకలజనాహాల దకరుండున్ు న్గు సుధాకరుండున్ుం బ ల  వ లుంగుచు లేచి 
నిలుచుండి సదసయ సంతోష్దాయకంబులున్ు, జితపాదవిరాజితంబులున్ు, 
బాసన్నంబులున్ు, బరశిుదధంబులున్ు, గంభీరారింబులున్ు, 
న్వాయకులంబులున్ు న ైన్ భాష్ణంబుల నిట్లనియె. 
4-568-క. 
"వినుిఁడీ సభుయలు ధరుము 
న్నయము న ఱుుఁగంగుఁ గోరు న్ట్టట  జన్ుుఁడు దాుఁ 
దన తలుఁపున్ుఁగల యరిముుఁ 
జను న ఱిుఁగింపంగ ధీర సతఠిరుష్ఠలకున్. 
4-569-స.ీ 



 

 

ఏన్ు నీ లలకవితాన్ంబు న లలన్ు; 
శ్ాసించి భ పజాా సంతతఠలన్ు 
దతా దిాహతి వృతాి దాన్ంబులన్ు జ స;ి 

రకి్షంప వివిధ మరాయదుఁ దపిి 
ప్ో కుండ నిలుపుట్కె ైకమలజ్ఞచ్ర ని; 

యోగింపుఁ బడితి; ని ట్ొల న్రియుండ 

న్ట్టట  పాజాప్ాలనా దయన్ుషాు న్ వ; 

శంబున్ుఁ బాాకకరు సాకి్ష య శుుఁ 
4-569.1-తర. 
డెట్టటవానికి సంతఠషిట  న సగుచుండు 
న్ట్టటవానికి నే లలకమండుా బుధులు 
కామదుఘములు న నై్ లలకములు నాకు 
సరవిుఁ గలుగు న్న్ుషాు న్పరుుఁడ న్గుట్. 
4-570-వ. 
ఇట్లల  పాజలన్ు ధరుంబుల యందు న్న్ుశ్ాసింపక యరికాముండెై వారివలన్ 
న్పిన్ంబులు గొన ననేి వారల ప్ాపంబు దన్కుుఁ బాాపింపం దరజోహరన్ుండెై 
భ విభుండు చ్ెడుం; గావున్ం బాజలు భ పతి హితారింబున్కు, 
సాారింబున్కు, న్సూయారహతిఠల ై వాసుదరవారిణ బుదిధ ంజ సి ధరుంబు 
న పుిడు నాచరింపవలయు; నిదయి న్న్ున న్న్ుగీహించుట్; అదయిున్ుం 
గాక పితృదరవరిి తఠలుయలగు మీర లన్ుమోదించి కరాయు న్న్ుశ్ాసకుండు 
న్న్ుజాఞ తయు న్యన్ నాకుుఁ బరలలకంబున్ నే ఫలంబు గలుగు న్ట్టట  
ఫలంబున్కు సదృశంబ నై్ కరుం బాచరింపవలయు; న్ట్లయన్ సంతోష్ంబు 
నొందుదు” న్నిన్ వార లా రాజ ందుాన్ కటి్లనిర.ి 



 

 

4-571-క. 
"జననాయక! పజా లిర వ ం 

దిన ధరుము ల లల  వాసుదరవారిణ బు 
దిధనిఁ జ యవలయు న్ంట్టవి 

యనయంబున్ు వాసుదరవుుఁ డన్ుఁ గలుఁడె మహని్? " 

4-572-స.ీ 
అన్విని వారిక ిమన్ుజ శుుఁ డన్ు "న్రి; 
తములార! విన్ుుఁడయయ! తవిలి మీరు 
యజాఞ ధిపతియెైన్ యఖిలేశారుుఁడు గొనిన; 

మతములుఁ గలుఁడు ధమీంతఠలార! 
యట్టటల న్ మీరలు న్ందుకు విపాతి; 

పతాి గలు్ ట్ న్ుబపాన్న మరయ 

గా దంట్టర ని నా ఘన్ునిచ్ర రచితమ ;ై 
కాంతిమంత మగు జగంబు గాన్ుఁ 
4-572.1-తర. 
బడుచు న్ున్నద;ి యట్టట పాపంచ రచిత 

కరు వ ైచితాయ మమేుట్ట గలుగకున్న 

న్మరు న్న్ు తదుకుా  లుపపన్నములు కావు; 
కాన్ న్వాాసుదరవుండు గలుఁడు మఱియు. 
4-573-వ. 
అదయిున్ుం గాక య  జగదెైాచితయాంబు కరాయెనై్ య శారుండు లేకున్నం 
గరువశంబున్ం జ సి యుపపన్నంబగు న్ంట్టర ని. 
4-574-స.ీ 



 

 

పూని పియావాతోతాా న్ప్ాదధుావ; 

మన్ుల కసుతిితామహ ుఁ డన్ంగుఁ 
దగు న్ంగ మదేినీధవున్కు మఱియున్ు; 
విన్ుతి కెకికన్ పృథివీపతఠలకుుఁ 
బదుసంభవ భవ పాహాల ద బలిచకీ; 
వరిా పాముఖ్ భాగవతఠల కరిి 

వర్సుసారా్ పవర్ంబులకు న్న్ు; 
గతకారణుం డన్ ఘన్త కెకిక 

4-574.1-తర. 
హరన్ు లగు మృతఠయదౌహతిఠాుఁ డెైన్ వేన్ 

ముఖ్ దురాతఠులు ధరువిమోహితఠలున్ు 
దకకుఁ దకికన్వారికిుఁ దాుఁ బాసన్న 

వరదుుఁడెై యచుె న్భిమతావళ ల న్తుఁడు. 
4-575-వ. 
ఇట్టట  విదా దన్ుభవంబున్ భువన్ హతిఠండగు వాసుదరవుండు లేుఁడన్ుట్ 
యుపపన్నంబు గాదు; అదయిున్ుం గాక. 
4-576-ఉ. 
భ రి తపో్ భిరామ ముని పూజన్ మ వాని ప్ాదపదు స ే

వార్తి వృదిధ ుఁ బొ ంది యనివారణుఁ బ రాభవాన్ుసార సం 

సార్ మహో గీతాపము భృశంబుగుఁ బాపుఁగ నోపుుఁ దతిదాం 

భోర్ుహజాత దరవన్దిుఁ బ లి యశ్రష్ మనోఘ హారయిెై. 
4-577-వ. 
మఱియు. 



 

 

4-578-చ. 
అనుపమ భకిా న వాని పదాంబుజమ లము మందిరంబుగా 
న్నయముుఁ బొ ందు వాుఁడు నిహతాఖిల భ రి మనోమలుండు స 

దిానుత విరకాి బ ధ ధృతి వీరయ విశ్రష్ సమనిాతఠండు దా 
న్నిఁ దగి భ రి సంసృతి మహతార దుఃఖ్ము న్ందుఁ డెన్నుఁడున్. 
4-579-క. 
నారవయణుండు జగదా 
ధార్ుండగు నీశారుండు; దలుఁప న్తనికిన్ 

లేర ందు సములు న్ధికులు 
ధీరోతాముుఁ డతుఁడు న్దిాతీయుం డగుట్న్. 
4-580-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-581-ఉ. 
కర్మవశంబున్న్ జగము గలు్ న్ు హ చుె న్డంగు న్న్నచ్  ో

గర్మముుఁ బుదిధ ుఁ జూడ జడకారయము; గాని పాపంచ కలినా 
కర్మమున్ందుుఁ గరా యన్ుఁగా విలసిలల ుఁగుఁ జాల; ద ీజగ 

తకర్మక కారయ కారణము గావున్ నీశుుఁడు విష్ఠణ ుఁ డారయన్. 
4-582-వ. 
కావున్ మీర లవాాసుదరవుని న్ధికారాన్ుసారంబున్ నిశిెతారి ఫలసదిిధ  గల 
వారల ై మనోవాకాకయకరుంబుల నిష్కపట్వృతాిం దగిలి విన్ుతి న్తి పరిచరాయ 
పూరాకంబుగాుఁ గామదుఘంబు లయన్ యతని ప్ాదపంకజంబులు 
భజియంపుం; డదయిున్ుం గాక. 
4-583-స.ీ 



 

 

రూఢి నీశారుుఁడు సారూపంబున్ం జ సి; 
పూని విశుదధ విజాఞ న్ఘన్ుుఁడు 
న్గుణుండు న్యన్ుఁ దా న్రయని కరుమా; 
ర్మున్ందు వీహాాయది దవాయములున్ు 
శుకాల దిగుణము విసుుర దవఘాతాది; 
సతియిలున్ు మంతసాంచయంబు 
సంకలిమున్ు యాగసాధయమ ైన్ట్టట  య; 

ఖ్ండ పకారంబు ఘన్పదారి 

4-583.1-తర. 
శకిాయు మఱి జోయతిషోట మ సవన్ముఖ్య 
నామత బహ  విశ్రష్ గుణతన్ు మ ఱయు 
న్ట్టట  యధారరూపమ ై యఖిల జగము 
న్ందు న్నిశంబుుఁ బఖా్ాయతి నొందుచుండు. 
4-584-వ. 
అదయిున్ుం గాక దారుసిితంబ ైన్ యన్లంబు తదాద రు గుణంబు లయన్ దెైరఘయ 
వకీతాాదికంబుల న్న్ుసరించు చందంబున్ న్వయకాంబు తతోషక్షభకం బయన్ 
కాలంబున్ు వాసన్యు న్దృష్టంబు న్న్ు కారణంబుల చ్రతం బుట్టటన్ 
శరీరంబున్ందు విష్యాకారం బయన్ బుదిధ  నొంది తదిాష్యాభివయంగయంబ ైన్ 
యాన్ందసారూపుం డగుచుుఁ గీియా ఫలంబున్ం బాసిదిధ  నొందున్ు” అని చ్పెిి 
వ ండయిు నిట్లన్ు “మదయీ జన్ంబు లిముేదనిీతలంబున్ దృఢవాతఠల ై 
యజఞభుగీశారుండున్ు గురుండున్ు న్యన్ సర ా శారుని, హరనిి 
నిరంతరంబున్ు సాధరు యోగంబున్ం బ జించుచున్నవారలు; వారు 
న్నానశెరయకరంబుగా న్న్ుగీహించువారు” అని హరిభకాిరతఠల ైన్ మహాతఠుల 



 

 

న్ుతియంచి వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-585-మ. 
వర్ సంపదిా భవపాతాప సుమహ ైశారయంబులం బొ లుె నీ 

ధర్ణీనాథులతరజ మంచిత తప్ో దాంతిక్షమా విదయలం 

గర్ మప్ాిరు ధరాసు పరా హరభికాశ్రణీులం దెపుిడున్; 

ధర్లలన్ం బాభవింప కుండు న్ని యదాధ తీావిభుం డిట్లన్ున్. 
4-586-చ. 
అర్యుఁగ నే ధరామర పదాంబుజర ణువు లరిిుఁ దాలిె య 

పిర్మ పురాణ పూరుష్ఠుఁడు బాాహుణదరవుుఁడు న నై్యట్టట  య  
శార్ుిఁడు సదాన్ప్ాయనిని సాగరకన్యన్ు సరాలలక వి 

సుురతి పవితాకీరాియున్ు బొ ంది విభ తిుఁ దన్రెెుఁ గావున్న్. 
4-587-స.ీ 
ఏ వసుధామర సవేన్ు జ సి య; 

శ్రష్గుణానిాత సిితిుఁ దన్రుె 

సర ాశారుుఁడు మఱి సంతఠష్ఠట ుఁ డగు న్ట్టట; 
ధరణిదివిజ్ఞలుఁ ద దధరుపరులు 
న్లఘు వినీతఠలున ై యవశయంబున్ు; 
సేవింపర  ధరాదరవ నితయ 
సేవచ్రుఁ బురుష్ఠుఁడు చిరతర జాఞ న్వి; 

దాయభాయసి గాకున్న న నై్ న్తుఁడు 
4-587.1-తర. 
వేగమున్ న్ంతరంగంబు విశద మగుట్ుఁ 
జ సి కెైవలయ పదమున్ు జంెదు; న్ట్లల  



 

 

గాన్ లలకులు భ దరవతానికరముుఁ 
దగిలి భజియంప వలయు న్ుదాతా మతిని. 
4-588-వ. 
మఱియు. 
4-589-స.ీ 
విజాఞ న్ ఘన్ుుఁ డన్ వ లయు నీశారుుఁడు త; 

తావజాఞ న్ యుతఠల నై్ వారచి్రత 

దీపింప నిందాాది దరవతోదరదశంబు; 
న్న్ు భ మిసుర ముఖ్ంబున్ హ తంబు 
లగు హవిసుసలుఁ దృపిా  న్ందిన్ గతి న్చ్ర; 
తన్ మ ైన్ యా హ తాశన్ ముఖ్ంబు 
వలన్ వలేిెన్ హవిసుసలచ్రతుఁ దృపుా ండు; 
గాకుండు కావున్ లలకమందు 
4-589.1-తర. 
న్గిన ముఖ్మున్కంట్ట ధరామర ంద ా

ముఖ్ము పరశిుదధ  మతయంతముఖ్య మన్ుఁగుఁ 
దన్రు న్ది గాన్ భ సురారెన్ము సకల 

జన్ులుుఁ గావింపుఁ దగు నారయజన్ములార! 
4-590-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-591-స.ీ 
ఏ వేదమం దరని నీ విశా మ లలన్ు; 
దరిణ పాతిబ్రంబ్రత మగు వసుా  



 

 

నివహంబు కెైవడుిఁ దివిరి పాకాశించు; 
న్ట్టట  విరజమున్ు న్వయయంబు 
న్గుచు సనాతన్ం బగు వేద మే ధరా; 
దరవతాజన్ మన్ుదిన్ముుఁ దగిలి 

మహతి శదీాధ తప్ో  మంగళ మౌన్ సం; 

యమ సమాధులుఁ బొ లుప్ారుచుండ ి

4-591.1-తర. 
యరిి సదసదిా చ్ారుల ై యధికరింతఠ 
రట్టటవారల పదరజం బరిిుఁ దాలుె 

న్లఘులకు సరాప్ాపక్షయంబు న్ఖిల 

సదు్ ణావాపిాయున్ు న్గుుఁ జతఠరులార! 
4-592-వ. 
కావున్ న్ట్టట  విపపా్ాద సరోజర ణువు లేన్ున్ు గిరీట్ంబున్ ధరయింతఠ; ఇట్లల  
బాాహుణ భజన్ంబున్ంజ సి యవాపా సకల గుణుండున్ు శ్రలధన్ుండున్ు 
గృతజ్ఞఞ ండున్ు శదీాధ యుకుా ండున్ు న నై్ మహాతఠు న్ఖిల సంపదలుఁ బాాపించుం 
గావున్ గోబాాహుణకులంబున్ు న్న్ుచర సమతేఠం డయన్ జనారదన్ుండున్ు 
నా యడెం బాసన్ున లయెయదరు గాక” యని పలుకుచున్న పృథుచకీవరిాం 
గన్ుంగొని పితృదరవదిా జ సతఠిరుష్ఠలు సంతఠషాట ంతరంగుల ై సాధువాదంబుల 
న్భిన్ందించి యట్లనిరి. 
4-593-క. 
"మనుజ ందా! నీ కతంబున్ 

న్నుపమ ఘన్ బహాుదండ హతఠుఁ డతయఘ వ 

రానుిఁడు న్గున్ట్టట  వేన్ుం 



 

 

డనయము న్రకంబు వలన్ న్రిిుఁ దరించ్ెన్. 
4-594-వ. 
కావున్ం "బుతరాణలలకాన్ జయతి"యన్ు వేదవచన్ంబు నిశెయంబు; 
అదయిున్ుం గాక. 
4-595-చ. 
పుర్ుష్వర ణయ! హ మకశిపుండు రమా లలనశేు నిందచ్ర 
న్ర్కమునొందుఁ గోరియు గుణజ్ఞఞ ుఁడు భాగవతఠండున ైన్ యా 
వర్ తన్యపాభావమున్ వాసికి న కిక విధూత ప్ాపుుఁడె ై
నిర్యముుఁ బొ ందుఁ డయెయ; న్తి నిరుల కీరాిుఁ దన్రెెుఁ గావున్న్. " 

4-596-క. 
అన పలికి వీరవరుయం 

డనిఁదగు పృథుచకీవరాి "న్యుతాబదంబుల్ 

దనరుఁగ జీవింతఠవుగా" 

కన తగ నాశ్రరాదించి యభిమత మపిన్. 
4-597-వ. 
వ ండయిు నిట్లనిరి "దరవా! నీకు సకలలలకభరా యగు నారాయణు న్ందు నిట్టట  
భకిా వ డముట్ం జ సయిు బాహుణయదరవుండు న్ుతామశ్ోల కుండు న ైన్ 
సర ాశారుని సతకథాజాలంబు వయకాంబు చ్రయుచున్న నీవు మాకు నాథుండ 
వగుట్ం జ సయిు నమేు ముకుందదాసుల మ తైిమి; భవదయీ 
పాజాఞ న్ుశ్ాసన్ంబు పాజాన్ురాగంబు కారుణయమ రుా ల ైన్ మహాతఠులకు 
సాభావంబులు; గావున్ నాశెరయంబు గాదు; దెైవసంజిఞతంబు లయన్ 
కరుంబులచ్రత విన్ష్టజాఞ న్ులమ ై పరిభామించు మాదగు తమఃప్ారంబుుఁ 
గంట్టమి; ఏ సర ాశారుండు బాాహుణ జాతి న్ధిషిు ంచి క్షతియాులన్ు క్షతియాజాతి 



 

 

న్ధిషిు ంచి బాాహుణులన్ు నీ యుభయంబు న్ధిషిు ంచి విశాంబున్ు భరించు 
న్ట్టట , వివృదధసతఠాండు సరారూపుండు మహాపురుష్ఠండున ైన్ పృథున్కు 
నీశారబుదిధ ంజ సి యమేు న్మసకరింతఠము;"అన్ు సమయంబున్. 

4-21-ప్ృథున బర్మప్ద పవర ప ా  

4-598-క. 
వినువీథని్ుండి మ లలన్ 

చనుదెంచిరి బాలసూరయ సంకాశ తన్ుల్ 

జనవిన్ుత! సిదధ  వరుయలు 
సనకాదులు శ్రముషీ విచక్షణు లంతన్. 
4-599-వ. 
ఇట్లల  చన్ుదెంచి. 
4-600-క. 
అనఘాతఠు లతిధి రూపం 

బున రా గృహమేధి ప్ాాణములు న్ుద్తిచ్రుఁ 
దనరిన్ుఁ బాతఠయద్తి వం 

దనముల మరలం బాతిషిు తములగు న్న్ుచున్. 
4-601-క. 
వినిఁబడు వచన్నాయయం 

బున న్ుద్తములగు ప్ాాణములుఁ గీముఱుఁ బొ ం 

దను గోరువాడున్ుం బల  
న్నుచర ఋతిాకసదసుయుఁడె ైపృథుుఁ డంతన్. 
4-602-తర. 



 

 

ఇందియాేశుుఁడు గంధాదిక ష్ట గుణముుఁ 
గ రిె యుద్మన్కియీుఁ గోరి చ్రయు 
పగిదిుఁ బృథుచకీవరిా సంభామముతోడ 

మహతిభకిాని బాతఠయద్మంబు చ్రసె. 
4-603-క. 
ఘనగౌరవమున్ న్ముుని 

జనచితా వశ్రకృతఠండు సభుయుఁడుుఁ బా్రయుుఁడున్ 

వినయాన్తకంధరుుఁడె ై
జనవరుుఁ డా పరమయోగచిందుాల న లమిన్. 
4-604-స.ీ 
పూని యరాి సనాసీన్ులుఁ గావించి; 

కర మరిిుఁ విధవిత ర్కారమున్న్ు 
బ జించి తతిదాంభోరుహక్షాళన్; 

సలిలంబు లాతుమసామున్ుఁ దాలిె 

హాట్క కలిత సింహాసనాసీన్ుల ై; 
విహతిాగునలన్ు బ లి వ లుుఁగుచున్న 

శరాాగీ జన్ుుల సన్కాదులన్ు జూచి; 

యతఠల శదీాధ సంయమానిాతఠండుుఁ 
4-604.1-తర. 
బరమ సంపీాత మతియున ై పలికె రాజ్ఞ 

గోర ియో మంగళ యన్ులార! పూరా 
భవమున్ం దెదిద  మంగళపాద సుకరు 
మేన్ు జ సితి? మిముుఁ జూడ నిపుడు గలిగె. 



 

 

4-605-వ. 
అని వ ండయిు. 
4-606-క. 
భువి న వాని యెడ విపుై లు 
భవుిఁడున్ు విష్ఠణ ుఁడుుఁ దదీయ భకుా లున్ు బసా 

న్నవదన్ు లగుదురు వానిక ి

భువి దివిని న్సాధయకరుములు లే వరయన్. 
4-607-వ. 
అని మఱియు “న్న్ఘాతఠులార! లలకంబుల నీకి్షంచుచుం బరయట్న్ంబు 
చ్రయు మిముు సరాదరశన్ుం డయన్ యాతుం గన్ుంగొన్ుఁజాలని 
సరాదృశయంబు చందంబున్ నీ లలకంబు గన్ుంగొన్జాలకుండు; అట్టట  
మహాతఠుల రయన్ మీ దరశన్ంబున్ం జ సి యేన్ు ధన్ుయండ న తైి; 

అదయిున్ుం గాక. 
4-608-చ. 
అర్య ధరతిిా న వాని గృహంబు మహారిజనోపభోగయ వి 

సుురతి తృణాంబు భృతయ గృహభ ముల సారెుఁ దన్రుె న్ట్టట  మం 

దిర్పతి పదే యెైన్ జగతిం గడు ధన్ుయుఁ డట్ండుా గాన్ సు 
సిిర్మతి మీరు వచుెట్ న్శ్రష్శుభంబుల నేన్ు బొ ందెదన్. 
4-609-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-610-చ. 
వర్మతఠలార! యవెాని నివాసముుఁ దీరిపదాంతరంగుల  ై
పర్ిఁగిన్యట్టట  భాగవత ప్ాదజలంబులు సో ుఁక వనేిుఁ ద 



 

 

తఠిర్ుష్ఠుఁడు భ రి సంపదలుఁ బొ ంపిరిబ యన్న నై్ వాని మం 

దిర్ మురగపాకీరణ జగతీజముుఁ బ లు న్ట్ండుా కోవిదుల్. 
4-611-వ. 
అని పలికి వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-612-స.ీ 
“పరమ ప్ావన్ులార! బాలయంబున్ందుండ;ి 

మానిత శదీాధ  సమనిాతఠలున్ు 
గుణనిధుల్ ధెైరయయుకుా లు ముముక్షువులున ై; 
యధిక వాతంబుల నాచరంితఠ 
రట్టట  పుణుయలు భవదాగమన్ంబు సాా; 
గతమయయ! సతకృప్ాకలితఠలార! 
యనివారితవయసనారణవం బయన్ట్టట; 
భ రి దురలంఘయ సంసారమందు 
4-612.1-తర. 
మతివిహరన్ సాకయీ కరుములుఁ జ స ి

యడరి మగునలమ ై యందిాయారిములన  
తివిరి పురుషారిములుుఁగాగుఁ దెలియు మాకుుఁ 
గుశల మున్నదె లలకెైక కుశలులార! 
4-613-వ. 
మీర లాతాురాము లగుట్ం జ సి మీయందు గుశలాకుశల రూపంబు లయన్ 
మతివృతఠా లు సంభవింపవు గావున్ం; గుశలపాశనం బుపపన్నంబు గాదు; 
కాన్ నేన్ుగృతవిశ్ాాసుండన ై సంతపుా  లయన్ వారలకు సుహృతఠా  ల ైన్ 
మిముు నాకు నీ సంసారంబున్ందు నేమిట్ వేగంబ  క్ష మంబు గలుగున్ు 



 

 

యని యడిగెద; ఆతువంతఠలకు నాతుయు నాతుభావన్ుండు న్యన్ 
య శారుండు భకాా న్ుగీహంబు కొఱకు నీ లలకంబున్ మీవంట్ట సిదధరూపంబున్ 
వరిాంచుచుండు” న్ని పలికిన్ యతని గంభీరారి గౌరవంబులున్ు, 
శుభకరంబులున్ు, నాయయసహతింబులున్ు, మితాక్షరంబులున్ు, 
శ్ోీతాపియాంబులున్ు న్యన్ వచన్ంబులు విని సంపీాత చ్రతసుకండున్ు, 
మందసిుతఠండున్ు న ై సన్తఠకమారుం డిట్లనియె. 
4-614-మ. 
ధర్ణీశ్ోతామ! సరాభ తహిత చ్రతసుకండవ ై ధరు సు 
సిిర్ భాగోయదయశ్ాలివ ై యెసుఁగు నీచ్ర సాధులలకోతారో 
తార్సంపాశనము చ్రయుఁగాుఁబడె మహాతాు! సాధులలకెైక స 

చెరితంబుం దలప్ో య నిట్టటద కదా; చరిెంప లలకతాయన్. 
4-615-తర. 
ధరణి సజాన్సంగంబుదలుఁపన్ుభయ 

సముతంబగువారలు సలుపున్ట్టట 
సరససంభాష్ణపాశనసరణి నిఖిల 

జన్ములకు సుఖ్కరమగు జన్వర ణయ! 
4-616-వ. 
అని యభిన్ందించి మోక్షసాధనోపదరశ కాముండెైన్ పృథుచకీవరిాకి వ ండయిు 
నిట్లనియె. 
4-617-స.ీ 
ధరణీశ! మధునిష్ూదన్ుుఁ డెైన్యట్టట  నా; 
రాయణు లలిత ప్ాదారవింద 

వరగుణ ధాయన్ ధీపరిణతతావంబున్; 



 

 

సకలాతు మల విమోచన్ము ల ైన్ 

రతియున్ు నితయ వ ైరాగయంబు మదలుగా; 
లలకోతారుుఁడవ ైన్ నీకుుఁగలవు; 
సమయగిాచ్ార శ్ాసామీులందు జన్ులకు; 
సేమంబున్కున్ు నిశిెతములయన్ 

4-617.1-తర. 
యాతు వయతిరికా వసుా వులందు వీత 

రాగతుఁ దలంప నిరు్ ణ బహాు మయన్ 

యాతుయందుల రతియున్ు న్న్ుఁగ నివియ 

హ తఠవులు బుదిధ ుఁ జింతింప నిదధచరతి! 
4-618-వ. 
కావున్ శదీధయు, భగవదధరుచరయయుుఁ, దదిా శ్రష్ జిజాఞ సయు, నాధాయతిుక 
యోగ నిష్ుయు, యోగీశారోప్ాసిాయుుఁ, బుణోయప్ాశయీుండున్ు 
బుణయశవీణుండున్ు న ైన్ నారాయణ కథాలాపంబులు, న్ర ిందియాారాము ల నై్ 
వారలతోడి సంగతి యందు విరకిాయు, వారల కభిమతంబు ల ైన్ యరి 
కామంబు లందు న్నాకాంక్షయు, సర ా శారుని గుణ కీరానామృతప్ాన్ంబు దకక 
నితర పదారింబులందు వ ైరాగయంబు నొంది యాతాురామత గలిగి విజన్ 
సిలంబు లందు రుచిగలుగుట్యున్ు, న్హింసయు, శమాదిపాధాన్వృతాియు, 
నాతుహితాన్ుసంధాన్ంబున్ు, భగవతకథాన్ుసురణంబున్ు, న్కామయంబు 
లయన్ యమనియమంబులున్ు, నితరభకాిమారా్ గరిణంబున్ు, యోగక్ష మారి 
కిీయారాహతియంబున్ు, శ్రతోషాణ ది దాందా సహిష్ఠణ తయు, భాగవత కరాణ లంకార 
భ తం బగు భగవదు్ ణాభిధాన్ంబులు న్న్ు వీనిచ్రత విజృంభమాణంబ ైన్ 
భకిాయోగంబున్ం జ సి యనాతు యందు న్సంగంబున్ు, గారయకారణ 



 

 

రూపంబగు నిరు్ ణ బహాుంబు న్ందు రతియున్ు న పుిడు గలుగు న్పుిడ 
సదాచ్ారాయన్ుగీహవంతఠం డయన్ పురుష్ఠండు బాహునిష్ఠు లతోడుఁ జెలిమి 
చ్రయుచు నీష్ణతయాంబు వరిాంచి పాకృతిం జ రక జాఞ న్ వ ైరాగయ వేగంబున్ం 
జ సి. 
4-619-స.ీ 
అన్ఘ! సాక్షాతాకర మగు భకిా యోగాగినుఁ; 
గడుఁగి జీవాధారకమున్ు బంధ 

భ తాతుకంబున ై పొ్ లుచు హృద్ంోథిని; 

బ ని సాకారణభ త మయన్ 

యరణి దహించు హ తాశన్ు కెైవడ;ి 

నిరదహించిన్ నిట్లల  న ఱసి దగధ 
చితఠా ుఁడెై ముకానిశ్రశషాతు గుణుుఁడు స; 

దధరుుుఁడు న ైన్ యతండు మిగుల 

4-619.1-తర. 
న్రిి బాహయంబు లయన్ ఘట్ాదికములు 
నాంతరము ల నై్ సౌఖ్యదుఃఖ్ాదికములు 
న్న్ు విభ దము లాతు భ దన్ము లగుట్ 

న్యుయప్ాధి వినాశంబు న్ందగలుఁడు. 
4-620-వ. 
అది యెట్లనిన్. 
4-621-చ. 
పుర్ుష్ఠుఁడు నిదపా్ో ుఁ గలలుఁ బొ ందిన్ యాతుసుఖ్ెకై హ తఠవ  ై
పర్ిఁగిన్ రాజభృతయజన్ భావగుణంబులు సంపాబ ధమం 



 

 

దర్యుఁగ మిథయ యెనై్గతి నాంతర బాహయగుణపభా దముల్ 

పర్ువడిుఁ గాన్కుండు జన్ప్ాలన్శ్రలన్! నితయఖ్ లనా! 
4-622-వ. 
మఱియున్ు దాష్టయెనై్ యాతుయు దృశయంబయన్ యందియాారింబు న్న్ు 
వీనికి న్హంకారంబు సంబంధహ తఠ వగుట్ం జ సి యది యంతఃకరణంబున్ం 
గలుగుచుండు జాగీతసవపనంబుల యందీ భ దంబు గన్ుంగొన్ుచుండు; ఇట్టట 
యంతఃకరణంబు లేనిది యగు సుష్ఠపిా  కాలంబున్ం బురుష్ఠండు 
జలదరిణాది నిమితాా భావం బగున్పుిడు బ్రంబపాతిబ్రంబ భ దంబు 
గన్ుంగొన్ని చందంబున్ దృశయభ దంబు గన్ుంగొన్కుండుం; గావున్ న్ంతఃకరణ 
విలయంబు నొందిన్ బాహాయంతర భ దంబు గన్కుండుట్ నిశెయం” బని 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-623-స.ీ 
భువి విష్ యాకృష్ట  భ తంబు లయన్ యం; 

దియాముల చ్రతన్ు దివిర ిమన్ము 
దగ విష్యాసకిాుఁ దగలిి యాంతరమ నై్; 

మహతి విచ్ార సామరియ మ లల  
శరకుశ్ాదిసాంబజాలంబు హీదతోయ; 

ములు గోీ లుగతిుఁ గీమంబున్ హరించు 
నీ రీతి న్ంతరిాచ్ార సామరియంబు; 
న్పహృతం బయన్ుఁ బ రాాపరాన్ు 
4-623.1-తర. 
మేయ సంధాన్ురూప సంసుృతి న్శించు 
న్ది న్శించిన్ విజాఞ న్ మంతుఁ దొలుఁగు; 



 

 

న్ట్టట  విజాఞ న్ నాశంబు నారయజన్ులు 
సాాతుకది సకలాపహనవం బట్ండుా. 
4-624-వ. 
అదయిున్ుం గాక "యాతున్సుా కామాయ సరాం పిాయం భవతి"యన్ు 
వేదవచన్ంబున్ం జ సి విష్యంబులకుం బా్రయతమతాంబ ై యాతోుప్ాధికంబు 
నొందిుఁ యాతాుపహనవంబున్ం బాట్టలుల  సాారినాశం బ దిధ  గలుగు దాని కంట్ట 
లలకంబున్ న్ధికంబ ైన్ సాారినాశంబు లేదు; అది యెట్లనిన్ సరాారి 
నాశంబున్కు సెటి రయంబు నొందించున్ట్టట  యరికామాభిధాయన్ంబున్ం 
దదరధతఠకంబ నై్ సాారినాశంబున్ం బరోక్షాపరోక్షరూపజాఞ న్ంబు న్శించుం గావున్ 
నాతాుపహనవంబున్ కంట్ట న్ధికతరంబ నై్ సరాారినాశంబు లే"దని వ ండయిు 
నిట్లనియె. 
4-625-స.ీ 
అన్ఘ! య  సంసార మతిశయంబున్ుఁ దరి; 
యంపంగ మది నిశెయంచువాుఁడు 
గెకైొని ధరాురికామమోక్షములకు; 
న్తి విఘాతఠక మ దిద  యట్టట దాని 

వలన్ సంగము చ్రయవలవ; దా ధరాుదు; 
లందుుఁ దివార్ంబు న్ంతకోగీ 

భయయుతం బగుట్న్ు బరమమోక్షంబ  ము; 
ఖ్ాయరిమ ై విలసలిుల  న్ండుా బుధులు; 
4-625.1-తర. 
భువి గుణవయతికరమున్ుఁ బుట్టటన్ట్టట 
యబాజాతాదులకు న్సుదాదులకున్ు 



 

 

గాల విధాంసితాఖిల కీమముగలు్ ుఁ 
గలుగ దెన్నుఁడు సేమంబుగాన్ విన్ుము. 
4-626-వ. 
మోక్షంబ  పరమపురుషారిం” బని చ్పెిి వ ండయిు నిట్లనియె “న్ర ందాా! 
దరహ ందియా ప్ాాణ బుదధ యహంకార పరివృతంబు లయన్ య  సాి వర 
జంగమంబుల హృదయంబులందు వాయపకుండుుఁ బాతయక్షభ తఠండుుఁ 
బాతయగ ీ పుండు భగవంతఠండు న్యన్ య శారుం డంతరాయమి రూపంబున్ం 
బాకాశించుచుండు; అది నారాయణుని సదూాపంబుగాుఁ దలెియు” మని 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-627-ఉ. 
"భ వర! యే మహాపురుష్ భ ష్ణు న్ందుల నీ సమసా వి 

శ్ాావళి లీన్మ ై సదసదాతుక భావము నొంది భ రి మా 
యావిభవంబులం దగి సమగీవివేక నిరోధి సాగఘ నా 
శ్రవిష్బుదిధ  ద ుఁచుచు విశ్రష్గతిన్ వ లుుఁ గొందు న న్నుఁడున్. 
4-628-చ. 
సుమహిత నితయ ముకా పరిశుదధ విబుదధ  సుతతఠా వుఁడెై యురు 
కీముిఁ డభిభ త సత ర్కృతి కరుకళంకుుఁడు న నై్ యట్టట  యు 
తామచరితఠం గృప్ాకరు న్ుదాతాగుణోన్నతఠ నీశార శుుఁ జి 

తామున్ుఁ దలంపుమయయ! జన్తాపరిరక్షణ! దుష్టశిక్షణా! 
4-629-స.ీ 
వసుమతీనాథ! యవెాని ప్ాదపదు ప; 

లాశ విలాస సలలలిత భకిా 
సంసురణంబుచ్ర సజాన్ పకారంబు; 



 

 

ఘన్కరు సంచయ గీథితమగు న్ 

హంకార మన్ు హృదయగీంథిుఁ జెఱతఠరు; 
వివరింప నిట్లల  నిరిా ష్యమతఠలు 
మహి నిరుదరధ ందియా మారు్ లు న ై న్ట్టట; 
యతఠలకుుఁ జ రంగ న్లవి గాని 

4-629.1-తర. 
యట్టట పరమశేుుఁ గ శవు నాదిపురుష్ఠ 
వాసుదరవుని భువన్ప్ావన్ చరితఠా 
న్రిి శరణంబుగాుఁ దతిదాంబుజములు 
భకిా సేవింపు గుణసాందా! ప్ారిివేందా! 
4-630-మ. 
అరిష్డార్మహో రిు న్కనీికరవాయకీరణ సంసారసా 
గర్ మబ ా దరకీరానాతరణి సాంగతయంబున్ం బాసి తా 
మర్ుదారంగ న్ఘాపహపాకట్ యోగాదికియీాయుకిా చ్రుఁ 
దరయింపన్ మదిుఁ గోరువారలకు దురాద ంతంబగుం గావున్న్. 
4-631-మ. 
ధర్ణీశ్ోతామ! నీవు క వల సముదయదభకిా ధయీుకిా మ ై 
వర్గోవింద పదారవింద యుగభాసానానవ సంధంిచి దు 
సార్ భ రివయసనాకరోలల  సతిదురాద ంతోగీ గంభీర సం 

సర్ణాంభోధిుఁ దరింపవయయ! పరమోతాసహంబు దీపింపగన్.” 
4-632-క. 
అన య  గతిుఁ బంకరుహా 

సనసుతఠుఁడున్ు బహాుబ ధశ్ాలియు న్గు నా 



 

 

ఘన యోగవిలలభునిచ్ర 
తను దెలియుఁగుఁ బడిన్ బహాుతతఠా వం డగుచున్. 
4-633-క. 
జనపతి మునిుఁ బొ గడి ముదం 

బున నిట్లన్ుుఁ బ రాజన్ుమున్ నే దీనా 
వనుిఁడెనై్ య శారుని చ్ర 
తను నికక మన్ుగీహింపుఁ దగితి మునీందాా! 
4-634-క. 
వినుిఁ డట్టట  యన్ుగీహ సా 
ధనమున్కెై మీర లిపుడు దగ నిచెట్టకిం 

జనుదెంచితిరి దయాళ రు 
న్నఘులు భాగవతవరులు న్గు న్ుతాములున్. 
4-635-స.ీ 
నిరతంబు నా యందు నిషాిదితములగు; 
దరహసమేత మదయీరాజయ 
సరాసంపదలున్ు సదిద వజ దతాముల్; 

గావున్ుఁ బాాణకాంతా విభ తి 

మందిర సుత రాజయ మహి బల కోశ ప; 

రిచఛదంబుల న లల  ధృతిుఁ దలంప 

రాజ్ఞకు భృతఠయండు రాజకీయములగు; 
తాంబ లముఖ్ పదారిములుఁ జ స ి

4-635.1-తర. 
రమణ సంతరిణోపచ్ారములు న్డపు 



 

 

గతిని వారల కవి నివేదతిము లయెయుఁ; 
గాన్ మీ కుపచ్ార మేగతి నొన్రుా ? 

న్తఠలగుణసాందా! యోగకిులాబ్రధచందా! 
4-636-వ. 
అది యెట్లల  బాాహుణాధనీ్ం బంట్టర ని సనేాధపితయ రాజయదండ నేతృతా 
సరాలలకాధపితయంబులు వేదశ్ాసావీదేి యెనై్ బాాహుణున్క కాని యతరులకు 
యోగయంబులు గావు; కావున్ బాాహుణులకు భోజన్వసన్ దాన్ంబులు 
సాకయీంబుల ై యుండు; క్షతిాయాదులకు బాాహుణాన్ుగీహంబున్ 
న్న్నమాతాంబు దకకం దకికన్ వసుా సాాతంతాయంబు లేదు; కావున్ మీకు 
గురుదకి్షణ యేమి సమరిించువాుఁడ? న్దయిున్ుం గాక సాాతంతయాంబు 
గలిగిన్ నిట్టట  యధాయతు విచ్ారులు వదేాంత వేదులు న ై భగవదభకిా 
న్ుపదరశించ్ెడు మీ వంట్ట పుణాయతఠులకుం బరహిాసాసిదుండు దకకుఁ దకికన్ 
వాుఁడెవాం డంజలి మాతంాబు దకకుఁ దకికన్ పాతఠయపకారంబు చ్రయం 
దలంచున్ు? అది గావున్ దయాళ వు ల ైన్ మీరలు సాకృతోపచ్ారంబులం 
జ సి సంతఠషాట ంతరంగు లగుదురుగా"కని పలుకుచున్న యాదిరాజయన్ 
పృథుచకీవరిా చ్రతుఁ బ జితఠల ై యాతు యోగనిష్ఠు ల ైన్ సన్కాదు లతని 
సాభావంబు బాశంసించుచు సమసాజన్ంబులుుఁ జూచుచుండ నాకాశ 
గమన్ంబున్ం జనిరి; అయయవసరంబున్. 
4-637-ఆ. 
విన్ు మహాతు! ముఖ్ుయుఁ డన్ నొపుి వ ైన్ుయుఁడర 
కాగీచితఠా ుఁ డగుచు నాతునిష్ఠు ుఁ 
డెనై్యట్టట  తన్ు న్వాపా కామునిుఁ గాుఁగ 

బుదిధలలన్ుఁ దలుఁచ్ె భ వరుండు. 



 

 

4-638-వ. 
అంత. 
4-639-స.ీ 
కరుంబులన్ు యథాకాల దరశ్ోచిత; 

బలవితాములు గాుఁగ బరుఁగు ధరు 
ములన్ు బహాాురిణ బుదిధనిుఁ జ సి క; 

రాుసకుా ుఁ డగుచు సమాహితఠండు 
పాకృతికంట్టన్ు దన్ునుఁ బరమ ైన్ యాతున్ు; 
గరుసంచయ సాకి్షుఁగాుఁగ బుదిధ  
న్రిిుఁ దలంచుచు నాచరించుచు న్ట్ల ; 
మ ఱసి సామాోజయలకీ్షు సమేత 

4-639.1-తర. 
మందిరోదాయన్ వన్భ ములందు రాజయ 
గరిమ వరిాంపుఁగా న్హంకార రహితఠుఁ 
డగుచుుఁ దన్ చితామున్ నిందియాారిములన్ు 
దగులకయ యుండె సన్ుహో దారుుఁ డగుచు. 
4-640-వ. 
ఇట్లధాయతుయోగనిష్ఠు ండె ైకరుంబుల నాచరించుచు న్రిె యన్ు భారయ 
యందు విజితాశుాండు, ధూమోక శుండు, హరయశుాండు, దావిణుండు, 
వృకుండు న్న్ు నాతుసము ల ైన్ పుతఠాల నేవురం గనియె; అంత. 
4-641-క. 
జనవిన్ుత! భ మివలన్న్ు 
ధనముల మరాయదుఁ గొన్ుచు దాన్ నిమితాం 



 

 

బునిఁ గీముఱుఁ దా నిచుెచు 
దిననాయకుుఁ బ లి వసుమతీపతి యొపెిన్. 
4-642-వ. 
అతండు మఱియు న్గిన చందంబున్ం దరజోదురధరుి ండున్ు, మహ ందుాని పగదిి 
దురాయుండున్ు, ధరణి కరణి సతతక్షమా యుకుా ండున్ు, సార్ంబున్ుం బ ల  
న్భీష్టదుండున్ు, బరాన్ుయని భాతిుఁ గామిత పవారిణుండున్ు, సముదుా రీతి 
గాంభీరయ యుకుా ండున్ు, మేరువు ప్ో లికి సతావవంతఠండున్ు, ధరురాజ్ఞ కెైవడి 
న్న్ుశ్ాసకుండున్ు, మహ ందుాని విధంబున్ న ైశారయవంతఠండున్ు, గుబ రుని 
మాడిక ధన్వంతఠండున్ు, వరుణుని సరణి గుప్ాా రుి ండున్ు, సరాాతుకుండగు 
వాయువు చ్ెలువున్ బలౌజసేాజో యుకుా ండున్ు, రుదుాని పగిది 
న్సహయతరజ్ఞండున్ు, గందరుిని యన్ువున్ సౌందరయవంతఠండున్ు, మృగరాజ్ఞ 
నోజ న్ధిక శ్ౌరోయపేతఠండున్ు, మన్ువు న్న్ువున్ వాతసలయ యుకుా ండున్ు, 
న్జ్ఞని చందంబున్ం బాభుతా సమేతఠండున్ు, బృహసితి గరిమ 
బాహువాదయిు, సర ా శారుని జాడ జితరందియాుండున్ున ై విష్ాక సన్ు 
నాన్ువరాన్ు ల ైన్ గో గురు విపా జన్ంబులందు భకాి గలిగి లజాా విన్యశ్రలంబు 
లందున్ు, బరోపకారంబు న్ందున్ు నిరుపముండె ైయవిాధంబున్ సరాలలక 
ప్ాలక పృథగిా ధ గుణంబుల న్నినంట్టనిం దా నొకకరుండ ధరియంచి. 
4-643-క. 
అనఘాతుక! లలకతయా 

మున సజాన్ కరణ రంధమాుల విన్ుఁబడు నా 
వినుత యశ్ోమహనీయుుఁడు 
జనవిన్ుతఠం డెనై్ రామచందుాని మాడికన్. 
4-644-చ. 



 

 

సర్స వచ్ోరి సతఠిరుష్ సంఘ సమంచిత గీయమాన్ సు 
సిిర్ వరకీరిా పూరము సుధీజన్ కరణము లందు నించి తా 
నిర్ుపమ సౌమయ భాష్ణ మనీష్ల చ్రతుఁ బాజాన్ురకుా ుఁడె ై
ధర్ణనిి రాజనామమున్ుఁ దాుఁ దగు రెండవ చందుాుఁడ  యన్న్. 
4-645-వ. 
మఱియు న్ముహాతఠుండు విజాఞ నియు, వరిధతాశ్రష్సాాన్ుసరు్ ండున్ు, 
బాజాప్ాలకుండున్ు, సాి వర జంగమ వృతాి దాయకుండున్ు, సతఠిరుష్ 
ధరువరాన్ుండున్ు, నిషాిదితరశారాదరశికుండున్ు న ైన్ పృథుం డొకకనాుఁడు దన్ 
వారధకంబు నీకి్షంచి నిజాతుజ నాతుజ్ఞల యందు నిలిపి పాజలు చింతాతఠర 
చితఠా లగుచుండ నిజభారాయసమేతఠండెై యపతాిహత నియమంబున్ వ ైఖ్ాన్స 
సముతంబ ైన్ యుగీతపంబు న్ందుుఁ బ రాంబున్ దిగిాజయ పావృతఠా ండగు 
చందంబున్ం బావృతఠా ండె ైతప్ో వన్ంబున్కుం జని; యందు. 
4-646-మతా. 
కందమ ల ఫలాశియెై బహ కాల ముగీ తపః పరి 

సిందుిఁడెై యట్మీుఁదట్ం దృణపరణ భక్షణ చ్రసి యా 
చంద మేది జలాశి యెై న్ృపసతాముం డది మాని తా 
మంద గంధవహాశి యయెయుఁ గీమంబున్న్ దృఢచితఠా ుఁడెై. 
4-647-వ. 
ఇట్లల  వరిాంచుచు. 
4-648-స.ీ 
మ ండుగా మిట్మిట్ మండు వేసవి యందుుఁ; 
దపా పంచ్ాగిన మధయమున్ నిలిచి 

మాన్క జడిగొన్న వాన్కాలంబున్ుఁ; 



 

 

బ ైుఁ గోక వయేక బయట్ నిలిచి 

జన్ులు హూహూయన్ు చలివేళుఁ గుతఠా క; 

బంట్ట తోయముల లలపల వసించి 

శిశిరంబు చ్ాల న్లిదశలుఁ బరిాన్వేళ; 

వ లయ భ శయన్ుుఁడెై విశమీించి 

4-648.1-తర. 
మహతి నియతిుఁ దితిక్షా సమనిాతఠండు 
నియత పరభిాష్ణుుఁడు జితానిలుుఁడు దాంతఠుఁ 
డిదధమతి య శారారిిత బుదిధ  యన్ఘుుఁ 
డూరధవర తసుకుఁడున్ున ై కీమోచితముగ. 
4-649-వ. 
అతి ఘోరం బయన్ తపం బాచరించ్ె; ఇవిాధంబున్ం గీమాన్ుసిదధం బయన్ 
తపంబున్ విధాసాా శ్రష్ కరుమలాశయుండున్ు బాాణాయామంబులచ్ర 
జితారిష్డారు్ ండున్ు ఛిన్నబంధన్ుండున్ు న ై బురుష్శ్రషీ్ఠు ం డెనై్ పృథుచకీవరాి 
భగవంతఠం డెైన్ సన్తఠకమారుం డెఱింగించిన్ యోగమార్ంబున్ సర ా శార 
భజన్ంబు గావించ్;ె నిట్లల  భగవదధరుపరుండున్ు సాధువరాన్ుండున్ు 
శదీాధ సమనిాతఠండున్ు న నై్ పృథున్కు నారాయణు న్ందు భకిా, 
యన్న్యవిష్యంబ ై పావృదధం బయెయ; న్విాధంబున్. 
4-650-క. 
న్ర్లలకోతార భగవ 

తిరిచరాయరాధన్మున్ుఁ బరిశుదాధ ంతః 
కర్ణుండగు నా పృథున్కు 
సర్సిరుహో దరు కథాన్ుసంసురణమున్న్. 



 

 

4-651-క. 
పరిపూరణంబగు భకిాని 

గర్ మనిశము సంశయాతుకంబ ై చ్ాలన్ 

వఱలిన్ హృదయగీంథనిి 

నిర్సించు విరకిా యుత మనీష్ జనించ్ెన్. 
4-652-వ. 
దాన్ం జ సి యతండు సంఛిన్న దరహాతుజాఞ న్ుండు న్ధిగతాతు సారూ 
పుండున్ున ై గదాగీజ్ఞం డయన్ శ్రీకృష్ఠణ ని కథాసకాి నొంది సమసా యోగ 
సిదుధ లందు నిసిృహ ం డగుట్న్ు హృదయగీంథి విచ్రఛదకం బయన్ 
జాఞ న్యోగంబున్ు విడిచి యాతుయందు నాతుయోగంబుుఁ గావించి 
బాహుభ తఠండయ నిజకళ బరంబు విడువ నిశెయంచి. 
4-653-స.ీ 
కోరి మడమలచ్ర గుదపీడన్ము చ్రసి; 
పూని యుకాా సనాసీన్ుుఁ డగుచుుఁ 
దన్రు మ లాధారమున్ న్ుండి వాయువు; 
నొయయన్ న గయంచి యొన్ర నాభి 

కలితంబు గావించి కీమమున్ హృదాతస; 
కంఠ శిరః కోష్ు కములుఁ జ రిె 

కెకైొని మ రధభాగమున్కు న గయంచి; 

ప్ాాణముల్ విడచిి యా పవన్ుుఁ బవన్ు 
4-653.1-తర. 
న్ందు నాకాశ మాకాశమందుుఁ దరజ 

మందుుఁ దరజంబు న్ుదకంబున్ందు న్ుదక 



 

 

మరిిుఁ గాయంబు మేదనిి యందుుఁ గలిపెుఁ 
బ ని వాని యధ చితసాి న్ములుగ. 
4-654-వ. 
మఱియు భ మి న్ుదకంబున్ందున్ు, న్ుదకంబున్ు దరజమందుుఁ, 
దరజంబున్ు వాయువున్, వాయువు నాకాశంబున్ందు,నాకాశంబున్ు 
మన్ంబున్, మన్ంబు నిందిాయంబుల, నిందియాంబుల తనాుతాలుఁ, దనాుతలా 
భ తాదయిెనై్ యహంకారంబు న్ందు, న్హంకారంబు మహతాతావంబు 
న్ందున్ు గ రిె, యట్టట సరాకారయహ తఠభ తం బ నై్ మహతాతాంబున్ు 
జీవోప్ాధిభ తంబయన్ పాకృతి యందుుఁ గలిపి జీవభ తఠం డయన్ పృథుండు 
జాఞ న్ వ ైరాగయంబులచ్రత బహాునిష్ఠు ండెై మాయోప్ాధిం బాసి 
ముకుా ండయెయ;"అని చ్ెపిి  వ ండియు నిట్లనియె. 
4-655-స.ీ 
అంత నా పృథుని భారాయమణి యగు న్రిె; 

పుడమిపెై వడి న్డుగిడని్ుఁ గందు 
సుకుమారప్ాదాబా సుందరీరతనంబు; 
న్తఠల పతివాత యగుట్ుఁజ స ి

యాతరుశకృత సువతాాచరణంబున్ు; 
సుమహిత భకిా శుశీూష్ణమున్ు 
నార ియ మగు దరహయాతాయు న్న్ు వీని; 

చ్రత మికికలిుఁ గృశ్ర భ త దరహ 

4-655.1-తర. 
యయుయుఁ బా్రయనాథ కృత కరుణావలలక 

కరతలసిరశనాది సతాకరములన్ు 



 

 

న్బల సుఖ్వృతాిుఁ జెంది య యయడవులందుుఁ 
గృశత మదిుఁ ద ుఁపకుండుఁ జరించు న్పుడు. 
4-656-క. 
తన మన్మున్ నే దుఃఖ్ము 
న్నయంబు న ఱుంగన్ట్టట  యరిె నిజాధ ీ

శున ప్ాాణరహిత దరహము 
గనుిఁగొని విలపించి విగతకౌతఠక యగుచున్. 
4-657-స.ీ 
మానిత మందర సాన్ుపదారశంబు; 
న్ందుుఁ జితారోప మరిిుఁ జ సి 
లలిత మహాన్దీ సలిల సుసానతయెై; 
కలిత మహో దార కరుుుఁ డయన్ 

నాథున్ కుదకదాన్కియీల్ గావించి; 

యతిభకిా సురలకు న్తఠ లొన్రిె 

వహినకి ముమాుట్ల వలగొని పతిప్ాద; 

కమల యుగంబుుఁ జితామున్ నిలిప ి

4-657.1-తర. 
వీరవరుుఁడెనై్ పృథు పృథవిీతలేశు 

న్ందు న్న్ుగమన్ము చ్రయున్ట్టట  సాధిా 
న్రిెుఁ గన్ుుఁగొని దరవాంగనాళి యపుి 
డాతునాథులుఁ గ డి న యయంబుతోడ. 
4-658-క. 
పర్మోతకంఠన్ు న్ముం 



 

 

దర్గిరి సాన్ుపాదరశతలమున్ వరుసం 

గురయించిరి న్వ సురభిత 

వర్ మందారపాసూన్ వరిము లంతన్. 
4-659-క. 
తర్మిడి యచెర లాడిర ి

మర్యంచిరి శంఖ్తూరయములు దవిిజ్ఞలు ప్ా 
డిరి కిన్నరజన్ులు పర 

సిర్ న్ుతఠ లొన్రించి రా సుపరాాంగన్లున్. 
4-660-వ. 
మఱియు నిట్లనిరి. 
4-661-స.ీ 
చరిెంప నిట్టట  యాశెరయ మ ందరనియుుఁ; 
గన్ుుఁగొంట్టర  యరిె యన్ు లతాంగ ి

ధనాయతఠురాల్ గదా తన్ విభుతోుఁ గ డి; 
యందిరా రమణి యజ ఞశుుఁ గ డ ి

వ న్ుచన్ు కైెవడి న్న్ుగమన్ము చ్రసె; 
ని యయమ నిజహృదయశేుుఁ డయన్ 

ఘన్ు వ నై్ుయ న్ూరధవలలకముున్ు బొ ందున్ు; 
నేుఁ డింతపట్లట న్ు నిశిెతంబు 
4-661.1-తర. 
పరమ యోగీందుాలకు దురిాభావయమ ైన్ 

దృఢ సుకరుమువలన్ న్తికీమించి 

వ నై్య భ మీశు వ న్ుచని వరుస న్ూరధవ 



 

 

గామినియు న్యెయ నీ యంతి ఘన్త నొంది. 
4-662-వ. 
కాన్ పతివాతలకు న్సాధయం బ ందున్ుం గలదర?"యని మఱియున్ు. 
4-663-క. 
‘పరికింపుఁగనే మన్ుజ్ఞుఁడు 
హరి పదమున్ు బొ ందుఁ జ యున్ట్టట  వివేక 

సుుర్ణం దన్రుె వానికుిఁ 
బర్ువడి నిలుఁ బొ ందరాని పదముం గలదర? 

4-664-తర. 
అట్టట  యపవర్ సాధన్మ నై్ మన్ుజ 

భావ మందయిు విష్య సంబదుధ ుఁ డగుచు 
వసుధ న వాుఁడు వరాించు వాుఁడు ధరణ ి

న్న్యము నిజాతువంచకుుఁ డన్ుఁగ బరుఁగు. 
4-665-క. 
అన వారలు దన్నరిిని 

వినుతింపుఁగ న్రిె యాతువిభు వ న్ువ ంట్ం 

జన యచుయతలలకంబున్ 

న్నుపమ విభవమున్ు బొ ందె న్ని విదురున్కున్. 
4-666-క. 
మునవరుుఁడగు మ ైతరయాుుఁడు 
వినయంబున్ న ఱుుఁగుఁ జపెిి వ ండయిుుఁ దగ ని 

ట్లను న్ముహాన్ుభావుం 

డనఘుుఁడు భగవదారుండు న్గుుఁ బృథుుఁ డన్ఘా! 



 

 

4-667-క. 
ఏ నీ కిపుిడు చ్ెపిితి 

మానుగ నీ పుణయకథన్ు మహతిశదీాధ  
ధీనుండెై విసుుర దవ 

ధానుండెై యెవాుఁడరనిుఁ దన్రిన్ భకిాన్. 
4-668-క. 
వినన్ుఁ బఠించిన్ వాాసని్ 

వినపించిన్ వాుఁడు పృథుుఁడు విమల గతిం బొ ం 

దిన కియీ హరపిద మందెడు 
న్నయము నిరూధ తప్ాపుుఁ డగచు మహాతాు! 
4-669-స.ీ 
బాాహుణుుఁ డంచిత భకిాుఁ బఠించిన్; 

బాహువరెసము సంప్ాాపా మగున్ు; 
క్షతిాయుం డరిిమ ుైఁ జదవిిన్ విన్నన్ు; 
జగతీ విభుతాంబు సంభవించు; 
వ శైుయండు విని ధన్వంతఠుఁడెై యొపుిన్ు; 
శూదుాండు వినిన్ సుశ్ోల కుుఁ డగున్ు; 
మఱియున్ు భకాి ముమాుఱు పఠించిన్; 

వితావిహరన్ుండు వితాపతియు 
4-669.1-తర. 
న్పాసిదుధ ుఁడు పఖా్ాయత యశుుఁడుుఁ బాజలు 
లేని యధముుఁడు వితత సంతాన్యుతఠుఁడు 
మ రఖచితఠా ండు విజాఞ న్ బ ధమతియు 



 

 

న్గుచు న్ుతి కెకుకదురు మహతిాతు! మఱియు. 
4-670-వ. 
ఈ లలకంబున్ం బురుష్ఠలకు సాసాయయన్ంబున్ు న్మంగళ నివారణంబున్ు 
ధన్పాదంబున్ు యశసకరంబున్ు నాయుష్కరంబున్ు సార్దాయకంబున్ు 
గలిమలాపహంబున్ు న నై్ య  పుణయచరితాంబు చతఠరిా ధపురుషారి 
కాముల ైన్ వారికుిఁ జతఠరిా ధపురుషారికారణం బగుం గావున్ విన్ందగు; 
సంగాీ మాభిముఖ్ుం డెైన్ రాజీచరితాంబు న్న్ుసంధించి విరోధి న దిరిెన్ 
న్విారోధి పృథున్కుం బ ల ుఁ గపింబు లిచుె; ముకాా న్యసంగుండున్ు 
భగవదభకుా ండున్ు న నై్ వాుఁడు పుణయంబున్ు వ నై్యమహాతుయ సూచకంబున్ు 
న ైన్ య  చరితాంబు విన్ుచుం బఠయించుచుం గృతమతియెై దని్దిన్ంబున్ు 
నాదరంబున్ం బాకట్ంబు చ్రయువాుఁడు భవసింధుప్ో తప్ాదుండెనై్ సర ా శారుని 
యందు న్చలం బయన్ భకిాగలిగి పృథుచకీవరిా బొ ందిన్ విష్ఠణ పదంబుం 
బొ ందు"అని యపుిణయచరితాంబు మ ైతరయాుండు విదురున్ కెఱింగించి 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-671-క. 
పృథున్కు న్రిెకుిఁ బుట్టటన్ 

పృథు కీరాిధన్ుండు ఘన్ుుఁడు పృథుతఠలుయండె ై
పృథు శ్ౌరయ ధెైరయ ధురుయుఁడు 
పృథధవినిాజితాశుాుఁ డొపెి  పృథివీపతియె.ై 
4-672-క. 
విను మంతరాధ న్ గతిం 

దనరు సునాసీరు వలన్ుఁ దగ విజితాశుాం 

డును మఱి యంతరాధ న్ుం 



 

 

డనుపేరుఁ బసాిదుధ ుఁ డయెయ న్తి చతఠరుండె.ై 
4-673-స.ీ 
సిిరమతి రాజాయభిషికుా ుఁడెై యమేుట్ట; 
సమమతి న్యయన్ుజన్ుుల ైన్ 

హరయశుాన్కు సమాదరమున్ుఁ దూరుి, ద; 

కి్షణదిశుఁ దగ ధూమకో శున్కున్ు, 
బరుఁగంగ వృకున్కుుఁ బశిెమభాగంబు ,; 
దావిణున్ కరిి న్ుతారపుదశిన్ు, 
గొమ రొపి న్లువురకున్ు బంచి యచ్ెె  సా; 
కాంత యెైన్ట్టట  శిఖ్ండనిికనిి 

4-673.1-తర. 
మన్ుజ యోనిని జనియంపుుఁ డన్ుచు మున్ున 

పలికిన్ట్టట  వసిష్ఠు  శ్ాపమున్ుఁ జ స ి

పూని తరతాాగున లతనికుిఁ బుతఠా లగుచు 
జన్న్ మందిరి సజాన్సావయచరిత! 
4-674-వ. 
వారలు ప్ావకుండుుఁ బవమాన్ుండు శుచియు న్న్ు నామంబుల మన్ుష్య 
యోనిం బుట్టటయు నాతుపాభావంబున్ం గీముఱ న్గునలయ చనిరి; 

తదన్ంతరంబ. 
4-675-క. 
అతిఁడు న్భసాతి యనియెడ ి

దిాతీయ పతిన వలన్న్ు హవిరాధ న్ుుఁడు నా 
సుతుిఁగని విజితాశుాండా 



 

 

న్తవిమతఠుఁడు రాజయవరాన్ము దలపో్యన్. 
4-676-క. 
విమలాతు! కరాదాన్ము 
దమశులాకదికము గరము దారుణ మని ధె ై
రయమున్న్ దీరఘమఖ్వాయ 
జమున్ం దదారాన్ంబు సమమతి విడిచ్నె్. 
4-677-వ. 
ఇట్లల  విడచిి. 
4-678-క. 
అతిఁ డాతుదరశన్ుం డయ 

చతురతుఁ బరమాతఠు హంసు సర ాశారుుఁ ద 

తితువున్ యజించి కుశలా 
దుభత యోగసమాధి ముకిాుఁ బొ ందె మహాతాు! 

4-22-పవర చీనబరిి యజఞములు 

4-679-వ. 
అంత విజితాశుాండు పరలలకగతఠం డయన్ హవిరాధ న్ుండు హవిరాధ ని యన్ు 
భారయవలన్ బరిిష్ుదుండు, గయుండు, శుకుల ండుుఁ, గృష్ఠణ ండు, సతఠయండు, 
జితవాతఠండు, న్న్ు పుతఠాల నారుారం గాంచ్ె; న్ందు బరిిష్ుదుండు. 
4-680-స.ీ 
సంతత సవన్ దకీ్షాశ్ాలి యగుచు ధ; 

రాతలం బ లలన్ు గీతఠవులకున్ు 
విలసిలుల  యజన్శ్ాలలు వేఱువేఱ క; 



 

 

లిించి యజఞములు గావించుచుండ ి

చిరకీరిా యతుఁడు ప్ాాచీనాగీకుశలచ్ర; 
కి్షతితలం బ లల  నా సాృతము చ్రయ 

వసుధ యలెలన్ు యజఞవాట్మ ై విలసిలల ; 
సతియిాకాండ నిషాణ తఠుఁ డగుచు 
4-680.1-తర. 
సుభగయోగ సమాధి నిష్ఠు ుఁడు పజాాప 

తి యగున్ని తన్ున జన్ము న్ుతింప వ లయు 
న్ట్టట  ఘన్ుుఁడు హవిరాధ ని యఖిల జగతిుఁ 
బఱపి కుశలన్ు బాాచీన్బరిి యయెయ. 
4-681-వ. 
మఱియు న్తండు. 
4-682-చ. 
అలవడ నే సతీమణి సమంచితలీల వివాహవేళ న్ు 
తకలికుఁ బాదకి్షణంబు లిడుఁగాుఁ గని హవయవహ ండు దొలిల య 

ముుల శుకిుఁ జూచి మోహమున్ు బొ ందిన్రతీి విమోహయియెయ నా 
లలిత విన్ూతన భ ష్ణ యలంకృత చ్ారు శుభాంగి వ ండియున్. 
4-683-చ. 
సుర్ుచిర భంగి నా సతి కశి్ోర వయఃపరపి్ాకయెై రణ 

దార్మణి హ మన్ూపురరవంబు చ్లెంగుఁగ నాడుచున్ దివా 
కర్రుచి ర ఖ్ నొపెిసుఁగుఁ గాంచి వినిరిాతఠ ల ైరి దరవ కి 
న్నర్ న్ర సిదధ  సాధయ ముని నాగ న్భశెర ముఖ్ుయ లందఱున్. 
4-684-వ. 



 

 

అట్టట  సౌందరయఖ్నియు సముదపాుతియాు న్యన్ శతధృతి యన్ు కన్యం 
బాహాుదరశంబున్ం బాణిగీహణంబు చ్రసె; నా శతధృతి వలన్ం బాాచీన్బరిికుిఁ 
బదుగురు కొడుకులు జనియంచిరి; వారలు తఠలయనామ వాతఠలున్ు 
ధరుప్ారగులున్ు న్యన్ పాచ్రతసులు; వారు పజాాసర్ంబు న్ందుుఁ దండిచా్రత 
నాజాఞ పతిఠలయ తపంబు గావింప వన్ంబున్కుం జన్ు సమయంబున్ం 
దనాుర్ంబున్ుఁ బాసన్ునం డగుచు దృశయమాన్ుండెనై్ రుదుానిచ్రత నదేి 
యుపదరశింపబడె దాని జపధాయన్ పూజా నియమంబుల సేవించుచుుఁ దపఃపతి 
యెైన్ నారాయణుం బదవిేల దివయవతసరంబులు పూజించి;"రని చ్ెపిిన్ విని 
విదురుండు మ ైతరయాున్ కిట్లనియె. 
4-685-స.ీ 
తాపసో తామ! పచా్రతసులకు నా వన్; 

మార్ంబున్ందు నా భరు్ తోడ 

సంగ మ ట్లయెయుఁ? బసాన్ునుఁడెై హరుుఁ డెదిద ; 
తివుట్ వారల కుపదరశ మిచ్ెె? 

జీవరాశులకు నా శివుతోడి సంగంబు; 
గడు దురలభం; బ్ర జగంబు న్ందుుఁ 
జరిెంప న్ముేట్ట సన్ుునీందుాలకున్ు; 
సంచితధాయన్గోచరుుఁడు గాని 

4-685.1-తర. 
పుడమిుఁ బతాయక్షమున్ుఁ గాన్ుఁబడుఁడు; మఱియు 
న్ంచితాతు సదారాముుఁ డఖిల లలక 

రక్షణారింబుగా విరూప్ాక్షుుఁ డాతు 
శకిాతోుఁ గ డి జగతిపెై సంచరించు. 



 

 

4-686-క. 
కావున్ భగవంతఠండున్ు 
దరవవధశీుండు న్యన్ దరవుని సంగం 

బ  వరెవున్ ఘట్టయంచ్నెొ 
యా విధ మంతయున్ు దెలియ నాన్తి య వే. 
4-687-క. 
అనవుడు విదురున్ కముుని 

జననాయకుుఁ డనియె న్ట్టట  సాధుమనీష్ం 

దనరు పాచ్రతసులున్ు నిజ 

జనకుని సదాభష్ణములు సముతి తోడన్ 

4-688-క. 
శిర్మున్ వహించి ప్ాాగిదశ 

కరిగెడి సమయమున్ న దుర న్ంబుధికంట్టం 

బఱ పగు నొక సరసి మనో 
హర్ నిరుల సలిల పూరణయెై యది మఱియున్. 
4-689-స.ీ 
రకోా తిలేందవీరపాఫులాల ంభోజ; 

కమనీయ కహాల ర కలితమగుచుుఁ 
గంజాత కింజలక పుంజ విక్ష పక; 

మందగంధా నిలాన్ంద మగుచు 
రమణయీ హంస సారస చకీవాక కా; 
రండవ నిన్దాభిరామ మగుచు 
వరమతా మధుప సుసార మోద పలలవాం; 



 

 

కురిత లతా తరు భరిత మగుచు 
4-689.1-తర. 
సిదధచ్ారణ గంధరా సవేయ మగుచుుఁ 
బుణయముల కాలయం బయ పొ్ లుపు మిగిలి 

లలితమ ై చూడ నొపిగు లక్షణములుఁ 
బరగి శుచి లఘు మధురాంబు భవయ మగుచు. 
4-690-తర. 
సజాన్ుని హృదయముుఁ బ లి సాచఛ మగుచు 
హరిపదాకృతి దివిజవిహార మగుచు 
ఘన్ుని సిరి భంగి న్రజిీవన్ము న్గుచు 
మాన్వతి వృతాి గతిని నిమనంబు న్గుచు. 
4-691-తర. 
శశికరంబులుుఁ బ లి విశదము లగుచు 
హరికథలుఁ బ లి కలుష్హరము లగుచు 
వహ నలున్ు బ లి భువన్ ప్ావన్ము లగుచుుఁ 
బొ గడుఁ దగు నీరములచ్రుఁ బాపూరణ మగుచు. 
4-692-వ. 
ఒపుిన్ట్టట  సరోవరంబుుఁ బొ డగని యందు నొకక దివయపురుష్ఠనిం గనిరి; 
అతండున్ు వారు. 
4-693-మ. 
సమదశ్రీక మృదంగ వేణుముఖ్ భాసానానదమ ై దవియ మా 
ర్ మనోరంజకమ ై తన్రుె విలసదా్ ంధరాగాన్ంబు న  
యయము సంధిలల ుఁగ వించుుఁ దన్ుహిమ కతాయశెరయముం బొ ంది వ ే



 

 

గమున్ం దతకమలాకరంబు వ డల ం గౌతూహలలలాల సయిెై. 
4-694-వ. 
ఇట్లల  వ డలి వచిెన్. 
4-695-మ. 
కన రా తాపస పుంగవుల్ దివిజలలకశ్రషీ్ఠు నిం దపాకాం 

చన వరుణ న్ సన్కాది యోగిజన్ భాసాదీ్యమాన్ుం దిాలల 
చను భకాా న్ుగుణాన్ుగున్ సుమహతిెైశారుయం బసాాదాభిశ్ో 
భనవకుాి న్ నిహతాఘకరాృజన్సంపదభదుానిన్ రుదుానిన్. 
4-696-క. 
కన వారలు దమ మన్ముల 

న్నురాగము న్దుభతంబు న్న్యముుఁ బొ డమన్ 

వినయము ద ుఁపగుఁ దతిద 

వనజములకు మోకిక భకిా వశగతఠ లగుచున్. 
4-697-వ. 
భగవంతఠండున్ు న్ఖిల ధరుుండున్ు గృప్ాళ ండున్ు భకావతసలుం డున్ు 
న్ఖిల ప్ాపహరుండున్ు న్యన్ హరుండు పీాతఠం డగుచుం 
బాసనానంతఃకరణులు ధరుజ్ఞఞ లు శ్రలసంపన్ునలు సంపీాతఠలు న్యన్ వారల 
కిట్లనియె. 
4-698-స.ీ 
విన్ుుఁడు న్ృప్ాల న్ందన్ులార! మీ మదిుఁ; 
గల తలం పెలలన్ు గాన్వచ్ెె; 

మీకు భదాం బగు; మీ యెడ నే న్న్ు; 
గీహబుదిధచ్ర నిట్ల గాన్ుఁబడితిుఁ; 



 

 

గెకైొని యపుడు సూక్షుముుఁ దిాగుణాతుక; 

ము న్గు నా పాకృతికంట్టన్ు ధరణనిి 

బరుఁగు జీవుని కంట్టుఁ బరుుఁడెైన్ వాసుదర; 
వుని చరణాబాముల్ దన్రు భకిా 
4-698.1-తర. 
న్రిి న వారు భజియంతఠ రట్టటవారు 
నాకుుఁ బా్రయతముల్; వారికి న్యచరితఠా 
లార! యనే్ు బా్రయుండన  ైభ రిమహిమ 

వ లయు చుండుదు; న్ద ిగాక విన్ుుఁడు మీరు. 
4-699-వ. 
సాధరు నిరతఠండెైన్ పురుష్ఠం డనేక జనాుంతర సుకృతవిశ్రష్ంబులం 
జతఠరుుఖ్తాంబు నొంది, తదన్ంతరంబున్ం బుణాయతిర కంబున్ న్న్ునం బొ ంది 
యధికారాంతంబున్ నేన్ున్ు దరవతాగణంబులున్ు న్వాయకృతంబ ైన్ యే 
హరిపదంబున్ు బొ ందుదు; మట్టట పదంబు భాగవతఠండు దన్ంతన  ప్ొ ందుం; 

గావున్ మీరు భాగవతతావంబు నొందుట్ం జ సి నాకుం బా్రయుల ై 
యుండుదురు; భాగవత జన్ంబులకు నాకంట్ట న్ధిక పియాుండు లేుఁడు; గాన్ 
వివికాంబున్ు జపయంబున్ు బవితాంబున్ు మంగళంబున్ు నిశ్రరయేస కరంబున్ు 
న ైన్ నా వచన్ంబు నాకరిణంపుుఁడు; సరా్ దనిి బహాు నిజన్ందన్ుల కెఱింగించిన్ 
శ్రహీరి సోా తాంబు మీకు న ఱింగింతఠ; విన్ుడు; అది యెట్టటదనిన్. 
4-700-క. 
వనజాసన్ుుఁ డాతుజ్ఞ లగు 
సనకాదులుఁ జూచి పలికె సముతితోడన్ 

వినుిఁడు కుమారకులారా! 



 

 

వనజోదరు మంగళసావం బ ఱిుఁగింతఠన్. 
4-701-వ. 
అని హరి న్ుదరదశించి వారలు విన్ నిట్లనియె "నో! య శ్ా! యాతువేదు ల నై్ 
వారలకు భవదీయోతకరింబు సాాన్ందలాభకరంబు గావున్ న్ట్టట  
సాాన్ందలాభంబు మాకుం గలుగ వలయు; నీవు పరిపూరాణ న్ంద 
సారూపుండవు; ఇట్టట  సరాాతుకుండవ ైన్ నీకు న్మసకరింతఠ"న్ని వ ండయిు 
నిట్లనియె. 
4-702-స.ీ 
పంకజనాభాయ సంకరిణాయ శ్ాం; 

తాయ విశాపాబ ధాయ భ త 

సూక్ష ుందియాాతునే సూక్షాుయ వాసుదర; 
వాయ పూరాణ య పుణాయయ నిరిా 
కారాయ కరువిసాా రకాయతయా  
ప్ా; లాయ తెైలీలకయప్ాలకాయ 

సో మరూప్ాయ తరజోబలాఢాయయ సా; 
యం జోయతిషే దురనాా యయ కరు 
4-702.1-తర. 
సాధనాయ పురాపురుషాయ యజఞ 
ర తసే జీవతృప్ాా య పృథిా రూప 

కాయ లలకాయ న్భసే నా్కాయ విశా 
యోన్యే విష్ణవే జిష్ణవే న్మోసుా . 
4-703-స.ీ 
సారా్ పవర్ సుదాారాయ సరా ర; 



 

 

సాతునే పరమహంసాయ ధరు 
ప్ాలాయ సదిధత ఫలరూపకాయ కృ; 
షాణ య ధరాుతునే సరాశకిా 
యుకాా య ఘన్ సాంఖ్య యోగీశారాయ హి; 
రణయ వీరాయయ రుదాాయ శిష్ట 
నాథాయ దుష్ట వినాశ్ాయ శూన్య పా; 
వృతాా య కరుణ  మృతయవ ేవి 

4-703.1-తర. 
రాట్ఛరీరాయ నిఖిల ధరాుయ వాగిా 
భ తయే నివృతాా య సతఠిణయ భ రి 

వరె సేఖిల ధరుదరహాయ చ్ాతు 
నే నిరుదాధ య నిభృతాతునే న్మోసుా . 
4-704-తర. 
సరా సతాా వయ దరవాయ సనినయామ 

కాయ బహిరనా్రాతునే కారణాతు 
నే సమసాా రి లిఙ్గ్ య నిరు్ ణాయ 

వేధసే జితాతుక సాధవే న్మోసుా . 
4-705-వ. 
అని మఱియుుఁ "బాదుయమునండవున్ు న్ంతరాతువున్ు సమసా శ్రష్ 
కారణుండవున్ు చ్ాతఠరోి తారూపుండవున్ు న్ంతకుండవున్ు సరాజ్ఞఞ ండవున్ు 
జాఞ న్కియీారూపుండవున్ు న్ంతఃకరణవాసవిియున్ు న ైన్ నీకు 
న్మసకరింతఠ"న్ని. 
4-706-క. 



 

 

అనఘా! దరవ! భవతిద 

వనరుహ సందరశనచేఛ వఱలిన్ మాకున్ 

విను వ ైష్ణవ సతకృతమ  ై
యెనయు భవదదరదరశన్ంబు నీవ  మహాతాు! 
4-707-వ. 
అది యెట్టట  దనిన్. 
4-708-క. 
అనఘ! సకలేందియాగుణాం 

జనమున్ు భకాపియాంబు జలదశ్ాయమం 

బును సౌందరయ సమగీము 
న్నుపమమున్ు నిఖిల మంగళ వహ మగుచున్. 
4-709-వ. 
మఱియున్ు. 
4-710-స.ీ 
అళికులలపమ లసదలక శ్ోభిత మగు; 
న్మృతాంశు ర ఖ్ానిభాన్న్మున్ు 
సమకరణ దివయ భ షా పభాా కలితంబు; 
సుందర భ ానాస సురుచిరంబు 
సలలిత కుంద కుట్ుల సనినభదిాజ; 

పూరిత సినగధ కప్ో ల యుగము 
పదు పలాశ శ్ోభన్ లలచన్ంబున్ు; 
మందసిుతాప్ాంగ సుందరమున్ు 
4-710.1-తర. 



 

 

ససిుతాలలక సతత పాసన్న ముఖ్ముుఁ 
గంబు సుందర రుచిర మంగళ గళంబు 
హారమణి కుండలపాభాపూర కలిత 

చ్ారు మృగరాజ సనినభ సకంధ యుతము. 
4-711-వ. 
వ ండయిు, శంఖ్ చకీ గదా పదు కలితాయత బాహ  చతఠష్టయంబున్ు, 
వ ైజయంతీ వన్మాలికా కౌసుా భమణి శ్రవీిరాజితంబున్ు, నితాయన్ప్ాయని 
యయన్ యందరిాసుందరీరతన పరిసిందంబున్ం దన్రి తిరసకృత 
నికషో పలం బ నై్ వక్షసిసలంబున్ు, యుచ్ాఛవస నిశ్ాశవసంబులం 
జంచలంబుల నై్ వళితయా రుచిర పాకాశమాన్ దళోదరంబున్ు, పూరా వినిర్త 
నిఖిల విశాంబున్ుం బవాిష్టంబుుఁజ యురతీి నొందు సలిలావరా సనినభ గంభీర 
నాభివివరంబున్ు, పంకజ కింజలక విభా సతి దుకూలనిబదధ కన్క మఖే్లా 
కలాప శ్ోభితశ్ాయమ పృథు నితంబ బ్రంబంబున్ు, నీలకదళీసాంభరుచి రోరు 
యుగళంబున్ు, సమచ్ారు జంఘంబున్ు, నిమనజాన్ు యుగళంబున్ు, 
బదుపతా భాసుర ప్ాదదాయంబున్ు, మదయీాంతరంగ తమోనివారక నిరుల 
చందాశకల సనినభన్ఖ్ంబున్ు, గిరీట్ కుండల గైైెవయేహార క య ర వలయ 
ముదిాకా మణిన్ూపురాద ివివిధ భ ష్ణ భ షితంబున్ు, నిరసా సమసా 
న్తజన్ సాధాసంబున్ు, భకాజన్ మనోహరంబున్ు, సరా మంగళ కరంబున్ు 
న ైన్ భగవదిదవయ రూపంబుుఁ దామస జన్ సనాుర్ పదారశకుండవ నై్ నీవు 
మాకుం జూపి మముుుఁ గృతారుి లం జ యు” మని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-712-స.ీ 
ఆతుకుుఁ బరిశుదిధ  న్రిించు వారికి; 

ధరయయ వసుా వు భవదిదవయమ రాి; 



 

 

యంచిత సార్రాజాయభిషకిుా న్ కెైన్; 

సమధిక సిృహణయీతముుఁడ వీవు; 
సదభకిాయుత భకా జన్ సులభుండవు; 
దుషాట తఠులకుుఁ గడు దురలభుండ; 

వాతుదరశన్ులకు న్రయ గముయండవు; 
న  ైయరిి విలసలిుల  దన్ఘచరిత! 
4-712.1-తర. 
యట్టట నిఖిల దురారాధుయ నీశు నిన్ున 

న ఱయ సుజన్ుల కైెన్ వరిణంపరాదు; 
వఱల న వాుఁడు పూజించు వాుఁడు విడువుఁ 
జాలునే? పదుదళనేతా! సచెరితా! 
4-713-చ. 
ఎనసిన్ భకిాయోగమున్ నే భవదయీపదాబా మందుఁగా 
న్నయముుఁ గోరువాుఁడు చట్లలాగీహ భీష్ణ వీరయశ్ౌరయ త 

రానములచ్ర న్న్ూన్గతి సరాజగంబులు సంహరించు న్ 

యయనుపముుఁడెైన్ కాలునిభయంబున్ు బొ ందుఁడు సుముు కావున్న్. 
4-714-తర. 
ఇట్టట  నీ ప్ాదమ లంబు ల వాుఁడరని 

బొ ంది ధనాయతఠుుఁడౌ న్ట్టట  పుణుయుఁ డొండు 
మన్ము లలపలుఁ గోరునే మఱచియెైన్? 

న్వయయాన్ంద! గోవింద! హరి! ముకుంద! 
4-715-క. 
హర!ి నీ భకుా లతోడన్ు 



 

 

నిర్ుపమగతిుఁ జెలిమిచ్రయు నిమిషారధముతో 
సరిగాదు మోక్ష మనిన్ న్ 

చిర్శుభ మగు మరాయ సుఖ్ముుఁ జపెిుఁగ నేలా. 
4-716-క. 
దురిత వినాశక పదపం 

కర్ుహ! భవతీకరాి తీరికణచయ బాహాయం 

తర్ సేక ధూత కలుష్ 

పుర్ుష్ఠలు ధరమీుఁదుఁ దరిీభ తఠలు గార ? 

4-717-వ. 
అట్టట  భ తదయా సమేతఠలున్ు రాగాది విరహిత చితఠా లున్ు నారావాది గుణ 
యుకుా లున్ు న్యన్ భాగవత జన్ుల సంగంబు మాకుం గలుగుఁ జ యుము; 
ఇదయి మ మున్ుగీహించుట్"యని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-718-చ. 
సర్సిజనాభ! సతఠిరుష్ సంగసమంచిత భకిా యోగ వి 

సుుర్ణ న్న్ుగీహింపబడ ిశుదధము నొందని్వాని చితామ 

సిిర్ బహిరంగముం గన్దు; చ్ెందదు భ రితమససవరూప సం 

సర్ణ గుహం జిరంబు గన్ుఁజాలు భవన్ుహనీయ తతావమున్. 
4-719-వ. 
అది యెట్టట  దనిన్. 
4-720-స.ీ 
అరయంగ నేమిట్ట యందు నీ విశాంబు; 
విదితమ ై యుండు? నీ విశామందు 
నేది పాకాశించు? న పుిడు న్ట్టట  సా; 



 

 

యంజోయతి నితయంబు న్వయయంబు 
నాకాశమున్ు బ లి యవిరళ వాయపక; 

మగు నాతుతతావంబు న్ధిక మహిమ 

న్మరు పరబహాు మగు న్ని పలిక య; 

ట్లనియె న్వికియీుండెనై్ వాుఁడు 
4-720.1-తర. 
న వాుఁ డాతుఁడు దన్యందు న పుడు నాతు 
కారయకరణ సమరింబు గాని భ ద 

బుదిధ  జన్కంబు నాుఁదగు భ రిమాయుఁ 
జ స ివిశాంబు సతయంబుగా సృజించ్ె. 
4-721-ఆ. 
మరలుఁమరలుఁ బ కుకమాఱు లీ విశాంబు 
జన్న్ వృదిధ  విలయ సంగతఠలన్ు 
న్ందుఁ జ యుచుండు న్ట్టట య శారుుఁడవ  ై
తన్రు నిన్ున నాతు తతావముగన్ు. 
4-722-వ. 
తెలియుదు” మని వ ండయిు నిట్లనియె “యోగపరాయణు లగువారు శదీాధ  
సమనిాతఠల ై కియీాకలాపంబుల న్ంతఃకరణోపలకి్షతం బయన్ భవదయీ 
రూపంబు యజింతఠరు; వారు వేదాగమతతావ జాఞ న్ులు; నీ వాదుయండవున్ు 
న్నాదయిు న్దిా తీయుండవున్ు మాయాశకిా యుకుా ండవున్ు న ై విలసలిుల  
చుండుదు; వట్టట  మాయాశకాి చ్రత. 
4-723-స.ీ 
చతఠరాతు! సతావరజసామోగుణములు; 



 

 

వరుస జనించ్ెన్ు; వానివలన్ 

మహదహంకార తనాుతా న్భోమరు; 
దన్ల జలావని ముని సుపరా 
భ తగణాతుక సుురణ నీ విశాంబు; 
భిన్న రూపమున్ న్ుతిన్న మయెయ; 
దరవ! య  గతి భవదయీ మాయన్ు జ సి; 
రూఢిుఁ జతఠరిా ధ రూపమ ైన్ 

4-723.1-తర. 
పురము నాతాుంశమున్ుఁ జెందు పురుష్ఠుఁ డింది ా
యములచ్ర విష్య సుఖ్ము లన్ుభవించు; 
మహనిి మధుమకి్షకాకృత మధువుుఁ బ లి 

యతనిుఁ బురవరిా యగు జీవుుఁ డండుా మఱియు. 
4-724-వ. 
ఇట్టట  జగతసరాకుండవ ైన్ నీవు. 
4-725-క. 
భ తగణంబుల చ్రతన  
భ తగణంబు లన్ు మఘేపుంజంబుల ని 

రూధ తముగుఁ జ యు న్నిలుని 

భాతిని జరయింపుఁ జ సి ప్ౌరుష్ మపిన్. 
4-726-తర. 
రూఢిుఁ దతాతియిాలబధ  రూపుడవున్ు 
సుమహితసుురదమిత తరజ్ఞుఁడవుుఁ జండ 

వేగుుఁడవు న్య ఘన్ భుజా విపుల మహమి 



 

 

విశాసంహార మరిిుఁగావింతఠ వీశ! 
4-727-వ. 
అది యెట్లనిన్. 
4-728-క. 
ఇతి కరావయ విచ్ారక 

మతిచ్రుఁ దగ న పుిడుం బామతాంబున్ు సం 

చిత విష్య లాలసము న్ూ 

రిాత లలభము న ైన్ యట్టట  సృషిట  గడంకన్. 
4-729-తర. 
అపామతఠా ండ వగుచుుఁ బదాుక్ష! నీవు 
మిోంగుదువు చ్ాల నాుఁకట్ మేోుఁగు చుండ ి

నాలుకలు గోీయు భ రిపన్నగము వాతుఁ 
బడిన్ యెలుకన్ు భకి్షంచు పగిది న్న్ఘ! 
4-730-చ. 
అనశము న్సుదయీగురుుఁడెనై్ సరోరుహ సంభవుండు న్ 

మునువులు నాతుసంశయము మాని భజించు భవతిదాబాముల్ 

మనమున్ నిలిి యుష్ుదవమాన్ మహావయధుఁ జంెదున్ట్టట  స 

జానుిఁడు పరతియజించున ? భుజంగమతలిక! భకాకలికా! 
4-731-క. 
కావున్ నాకున్ు సూరి జ 

నావళికనిి సరాసంశయంబులు వాపం 

గావన్ు బ ా వన్ు దగు గతి 

నీ వని విన్ుతించి న్ట్టట  య  సావ మ లమిన్. 



 

 

4-732-వ. 
రుదుాండు పాచ్రతసుల కఱిెగించి వ ండయిు నిట్లనియె “పాచ్రతసులారా! యట్టట  
యోగాదరశ నామకంబ ైన్ య  సోా తాంబు బహ వారావృతాిచ్రుఁ బఠించి మన్ంబున్ 
ధరియంచి సమాహిత చితఠా ల ై మీరందఱు నాదరంబున్ విశ్ాాసయుకుా లున్ు, 
సాధరాుచ్ారవంతఠలున్ు, భగవదరిితాశయులున్ు న ై జపయించుచు 
సరాభ తావసిితఠండు నాతాురాముండు న నై్ సర ా శారుని న్ుతించుచు 
ధాయన్ంబు చ్రయుచుుఁ బ జించుచుండుుఁడు; తొలిల య  సోా తాంబు 
భగవంతఠండెైన్ పదుసంభవుండు సిసృక్షు వగుచు నాతుజ్ఞలమ నై్ మాకున్ు 
సృజియంప నిచఛగించు భృగాాదులకున్ు న ఱింగంిచ్ె; మేము నా 
భృగాాదులున్ు బాజాసర్ంబు న్ందు బాహుచ్ోదితఠలమ ై య  సాో తాంబున్ం జ సి 
విధాసా సమసా తమోగుణులమ ై వివిధ పాజాసర్ంబు గావించితిమి; కావున్ నీ 
సోా తాంబు న లలపుిడు నేకాగీచితఠా ండున్ు వాసుదరవ పరాయణుండు న ై 
యెవాండు జపయించు, వాుఁడు వేగంబ  శ్రయీసుసన్ు బొ ంది తదయీ జాఞ న్ 
పలవంబున్ వయసనారణవ రూపంబయన్ సంసారంబున్ు సుఖ్తరంబుగుఁ 
దరియంచు; అట్టట  మదుపదిష్టం బయన్ య  శ్రహీరి సావంబు న వాండు 
చదువుచు దురారాధుయం డెైన్ శ్రహీరిం బ జించు, వాుఁడు మదుకా సాో తా గాన్ 
సంతఠష్ఠట ండున్ు శ్రయీసుసలకు నేకాశయీ భ తఠం డున్ు న్గు; 
శ్రీమనానరాయణుని వలన్ సమసాా భీష్టంబులం బొ ందు; ఎవాండరనిుఁ 
బాభాతంబున్ లేచి ప్ాాంజలియు శదీాధ సమనిాతఠండు న ై య  
మంగళసావరాజంబున్ు వినిన్ వినిపించిన్ం గరుబంధ విముకుా ం డగున్ు;” 

అని మఱియు నిట్లనియె. 
4-733-క. 
న్ర్దరవతన్యులారా! 



 

 

పుర్ుషాధశీుండు పరమ పురుష్ఠుఁడు న్గు నీ 

శార్ు సుసోా తాము మీ కా 
దర్మున్ుఁ దెలిపతిిని; మీరుుఁ దదదయు భకిాన్. 
4-734-క. 
ఏకవగీచితఠా లున్ు సు 
శ్ోల కులున ై జపము చ్రయుచున్ు ఘన్తపముం 

గెకైొని చ్రసిన్ మీకున్ు 
జ కుఱు మహితరపిసతారి సిదిధ  గడంకన్. 
4-735-క. 
అన య  గతి న్ుపదరశం 

బొ నరించి సదాశివుండు నొగి వారలచ్ర 
తను బ జితఠుఁడెై వారలు 
గన న్ంతరాధ న్ుుఁ డయెయుఁ గౌతఠక మపిన్. 
4-736-వ. 
అంత. 
4-737-తర. 
తివుట్ వారలు రుద ాపదషి్టమ ైన్ 

యచుయతసావము జపించు చయుత సంఖ్య 
వతసరము లుగీ తపము దురాార వారి 

మధయమున్ుఁ జ యుచున్న సమయమున్ందు. 
4-738-వ. 
ఘన్కరాుసకా చితఠా ండెై యున్న ప్ాాచీన్బరిి కడకు న్ధాయతువేదయిుం 
గృప్ాళ వు న ైన్ నారదుండు చన్ుదెంచి యా రాజ్ఞన్కు జాఞ న్బ ధంబు చ్రయు 



 

 

కొఱకు న్తనితో నిట్లనియె “రాజా! య  కరుంబున్ం జ సి యెట్టట  శ్రయీసుస 
న్భిలషించుచున్నవాుఁడ వట్టట  యనిష్ు  నిరసన్ంబు న్భీష్ట ప్ాాపిా  కరంబు 
న్యన్ శ్రయీం బ్ర కరుంబు వలన్ లభింప” దనిన్ం బాాచీన్బరిి నారదున్ 
కిట్లనియె. 
4-739-స.ీ 
అన్ఘ! మునీందా! మహాభాగ! యేన్ు గ; 

రాుపహతజాఞ ని న్గుచు మోక్ష 

మ ఱుుఁగంగ లే న ైతి నిట్టట  నా కిపుిడు; 
గడు విమలంబున్ు గరుబంధ 

నాశకంబున్ు న్గు జాఞ నోపదరశంబు; 
గావింపు మతిదయాకార! కూట్ 

ధరుంబులగు గ హతతఠలందుుఁ జెంది జా; 
యా తన్ూజాత ధనాదికముల  
4-739.1-తర. 
భ రి పురుషారిములు గాుఁగ బుదిధ ుఁ దలుఁచు 
మతివిహరన్ుండు సంసార మార్ములన్ు 
దగుఁ బరిభాామయమాణుుఁడెై యొగిని మోక్ష 

పదము నొందగుఁజాలుఁడు భవయచరిత! 
4-740-క. 
అనవుుఁడు న్తనికి న్తుఁ డన్ు 
”న్నఘా! య  యధారంబులందున్ు గృపమా 
లిన నీచ్ర విశసింపం 

జన కూలిన్ పశుల వేల సంఖ్యలుఁ గన్ుమా 



 

 

4-741-వ. 
కావున్ం బశువాాతంబులు తాదయీ వ ైశసంబున్ు సురించుచున్నవ ై 
లలహయంతమాయ శృంగంబులచ్రత న పుిడు నీవు పరలలకంబు నొందెద 
వపుిడు నిన్ున హింసింతఠ మని భవదయీ మృతికి న దురు చూచుచున్న; 

విట్టట  సంకట్ంబు నొందంగల నీకు నిసాా రకం బయన్ యొకక యతిహాసంబు 
గల దెఱింగింతఠ విన్ు” మని యట్లనియ.ె 

4-23-ప్ుర్ంజను కథ 

4-742-స.ీ 
భ మీశ! విన్ు మయయ పూరాకాలమున్ుఁ బు; 
రంజన్ుం డన్ు నొకక రాజ్ఞ గలుఁడు; 
అతని కవిజాఞ తఠుఁ డన్ుపరేుఁ దగిలి వి; 

జాఞ తచ్రషిటతఠుఁ డగు సఖ్ుుఁడు కలుఁడు; 
ఆ పురంజన్ుుఁడు పురానేా షయిెై ధరా; 
చకీంబుుఁ గలయంగ సంచరించి 

తన్ కన్ురూపమ  ైపెన్ుప్ొ ందు పుర మ ందు; 
వీకి్షంపుఁ జాలక విమన్ుుఁ డగుచు 
4-742.1-తర. 
నే పురము లురిాుఁ బొ డుఁగన  నా పురములు 
గామములుఁ గోరు తన్కు న్ కాకమములన్ు 
బొ ందుట్కు వానిని న్న్రమిులుగుఁ దన్ మ 

న్మున్ుఁ దలుఁచి యొకానొకనాుఁ డతండు. 
4-743-వ. 



 

 

చన్ుచున్న సమయంబున్ హమివతిరాత దకి్షణసాన్ువు లందు. 
4-744-స.ీ 
వర న్వదాార కవాట్ గవాక్ష తో; 
రణ దరహళీగోపురముల నొపిి 
ప్ాాకార యంతవాపాపతాోళీ పరి; 
ఘట్ాట ల కోపవనాళిుఁ దన్రి 
సౌవరణ రౌప్ాయయస ఘన్ శృంగంబుల; 

రమణయీ వివిధ గ హముల మించి 

రథాయసభా చతారధాజ కీడీాయ; 

తన్ సుచ్ెతైాయపణతతిుఁ దన్రిె 

4-744.1-తర. 
మరకతసిట్టక విదూరమణి విన్ూతన 

మౌకిాకాయుత ఖ్చిత హరుయములు గలిగ ి

విదుామదుామ వేదుల వ లయు నొకక 

పురముుఁ గనియె భోగవతినిుఁ బ లు దాని. 
4-745-వ. 
ఇట్లల  గన్ుంగొని యన్ంతరంబ ముందట్ం బురబాహాయంతరంబున్ దివయదుామ 
లతాకుంజ పుంజంబున్ు, సమద న్దదిాహంగ మతా మధుకరకుల కోలాహల 
సంకుల జలాశయ శ్ోభితంబున్ు, హమినిరఝరబ్రందు సంద హ పరిసింద 
కందళిత మందమలయ మరుదుచఛలిత పావాళవిట్ప న్ళినీతట్ంబున్ు, 
ప్ాంథజన్ మనోరంజ నాహాాన్ బుదిధజన్క కలహంస రాజకీర కోకిలాలాప 
విరాజమాన్ంబున్ు; మునివాత నానావిధ వన్మృగవాాత బాధారహతింబున్ు 
న ైన్ పురబాహో యదాయన్వన్ంబు న్ందు యాదృచిఛకంబుగ నేకెైక శతనాయకం 



 

 

బ ైన్ యన్ుచర దశకంబున్ు, బంచమసాకసరి పతాీహారుండున్ు, ద డరాుఁ 
జన్ుదెంచుచున్న భరైానేా షిణయిుం గామరూపణియిు న్వోఢయు న్యన్ట్టట . 
4-746-స.ీ 
ఘన్ సమవిన్యసా కరణ కుండల రుచుల్; 

గండభాగంబుల నిండి పరాుఁ 
దమిుఱేకులసిరిుఁ దట్మట్టంపగుఁ జాలు; 
మ ఱుుఁగుుఁ గన్ునలు దలుఁ దిరిగి రాుఁగ 

జఘన్ సంకలిత పిశంగ నీవీదుయతి; 

కన్క కాంచీరుచిుఁ గరము పనె్ుపుఁ 
జరణ సరోజ భాసుర చలన్ూనపుర; 

ఝణఝణ ధాని న్రు సరణిుఁ జూప 

4-746.1-తర. 
లలిత యౌవన్ లకీ్షువిలాస భాసు 
రోదయవయంజితపభాాయుకా పీన్ 

సమ నిరంతర కుచకుట్ులముల వీడాుఁ 
జెంది పయెయదుఁ గపుి బాలేందుముఖిని. 
4-747-వ. 
మఱియున్ు బాలయు సుదతియు గజగామినియు న్యన్ యొకక 
పామద తామం గాంచి. 
4-748-క. 
తర్మిడి పేామోద్తమ  ై
మర్ువిండల ం బ లు కనొబమలు గల తరుణ ీ

సర్సాప్ాంగ విలలకన్ 



 

 

శర్పరివిదాధ ంగుుఁ డగచు జన్విభుుఁ డనియనె్. 
4-749-క. 
"ఎవారి దాన్వు? జన్కుం 

డెవాిఁడు? పేర మి? భృతఠయ లీ పదియొక రిం 

దెవారు? సతఠ ల వారు? మఱి 

యవాన్మున్ న్ుండుఁ గారయమ దిద? మృగాకీ్ష! 
4-750-క. 
భవదయీ పురససరుుఁ డగు 
పవనాశన్ుుఁ డవెాుఁ? డతికృప్ామతి నాకున్ 

వివరింపు"మన్ుచు వ ండియు 
ధవళ క్షణుఁ జూచి ధరణిధవుుఁ డిట్లనియెన్. 
4-751-స.ీ 
తరళ క్షి! పతి యగు ధరుు న్నేా షింపుఁ; 
జరియంచు హరీయన్ు సతివ , కాక 

రుదుా న్నేా షించు రుదాాణివో, కాక; 

బాహున్ు వ దకు భారతివ , కాక 

నారాయణుని భకిాుఁ గోర ియనేా షించు; 
నిందిరవో, కాక యవెా రవీు? 

తాతాిద కామన్తాము న్న్ు సంప్ాాపా; 

సకల కాముండగు సరసు న ట్టట 
4-751.1-తర. 
వాని వ దకెదు? తరుణీ? భవతకరాగీ 

పదుకోశంబు నుేఁ డెందుుఁ బతిత మయెయ? 



 

 

నాకు న ఱిుఁగింపుఁ దగుదు వివేకచరిత!" 

యని న్ృప్ాలుుఁడు మఱియు నిట్లనియె సతికి. 
4-752-క. 
"కర్ మపిుఁగ నీ విట్ల భ  

చర్ వగుట్న్ు హరీవి శివవు శ్ారదవున్ు సా 
గర్ కన్యవుుఁ గాకుండుట్ుఁ 
దర్ుణీ! ప్ొ డగంట్ట"న్ని పదంపడి పలికెన్. 
4-753-స.ీ 
"మన్సి యదభాకరుుుఁడ న ైన్ నాచ్రత; 

నిపుడు ప్ాలితమ ైన్ య  పురంబు 
సరసిజోదరుని భుజాప్ాలితోదాతా; 

లలిత వ ైకుంఠ మలంకరించు 
నిందిరా సుందర ిచందంబున్న్ు నీ వ; 

లంకరింపుఁ గడంగు పంకజాకి్ష! 
యది గాక తావకనీాప్ాంగరుచి మోహి; 
తాంతరంగుండ న నై్ట్టట  న్న్ున 

4-753.1-తర. 
మహతి సవీడాభావ సన్ుందహాస 

చ్ారు విభమా భ ాలతా పేరాతిఠుఁడుగుఁ 
దన్రు భగవంతఠుఁ డగున్ట్టట  మన్సజి్ఞండు 
పడుఁతి! యుడుగక పీడింపుఁ దొడుఁగె నిపుడు. 
4-754-వ. 
కావున్. 



 

 

4-755-చ. 
తర్ుణి! సుతారలలచన్ యుతంబున్ు మంజ్ఞసుధాసమాన్భా 
సుర్ మృదువాకయ యుకామున్ు శ్ోభిత కోమల లంబమాన్ సుం 

దర్ చికురాభిరామము న్ుదారము న ైన్ భవన్ుుఖ్ాబామున్ 

సుర్ుచిరలీల న తాి న్న్ుుఁ జూడుము; సిగు్ న్ు జెంద నేట్టకిన్?" 

4-756-వ. 
అని యవిాధంబున్ న్ధరీుండెై పలుకు పురంజన్ుం జూచి యా పమాద తామ 
వీరమోహతియెై ససిుతాన్న్ యగుచు నాన్ందంబునొంది యట్లనియ.ె 
4-757-క. 
"పుర్ుష్వర! నాకు నీకున్ు 
గుర్ువున్ు నామమున్ు గులముుఁ గోరి యెఱుుఁగ నీ 

పుర్మున్ న్ుండుదుుఁగా; కీ 

పుర్మున్ు నిరిుంచి న్ట్టట  పురుష్ఠ న ఱుంగన్! 
4-758-క. 
వీర్లు నా సఖ్ు లీ లల 

నార్తనము లారయవిన్ుత !నా చ్ెలు; లీ వృ 
ద ద ర్గ మే నిదిాంపుఁగ 

ధీర్త మలేాకంచి పురము ధృతిుఁ బాలించున్. 
4-759-వ. 
వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-760-స.ీ 
మన్ుజ నాయక; నీవు మదాభగయ వశమున్; 

నిట్కు నేతెంచితి; విపుడు నీకు 



 

 

మంగళంబగు; నీవు మహితరందియాగాీ మ; 

భోగయంబులగు కామపుంజములన్ు 
న్రిి సంప్ాదింతఠ; వన్ఘాతు; య  న్వ; 

దాార పయాుకా మ ై తన్రు పురము 
నీవు గెైకొని యేలు; నీ కంట్ట దీనిక;ి 

న్ధిపుుఁ డన్ుయండు లేుఁ డన్ఘ; యందు 
4-760.1-తర. 
మదుపనీతముల నై్ కామముల న్న్ుభ 

వింపుఁగా సమాశత మధషిిటంపు మ లమిుఁ; 
గోర ినీకంట్టుఁ బా్రయులు న వాారు నాకు? 

న్రసి చూడంగ మన్ుజ ందా; యదయిుుఁ గాక. 
4-761-వ. 
మఱియు రతిజాఞ న్ విహరన్ుండు న్కోవిదుండు నిహపరచింతాశూన్ుయండుుఁ 
బశుప్ాాయుండుుఁ దాదన్ుయండు న ైన్ వాని న వాని వరియంతఠ? 

గృహసాి శమీమందు ధరాురి కామ మోక్ష పజాాన్ందంబులున్ు యశంబున్ు 
యతివేదయంబులు గాని రజసామో విహరన్ పుణయలలకంబులున్ు గలుగు; పితృ 
దరవరిి మరాయ భ తగణంబులకుం దన్కు నీ లలకంబున్ గృహసాి శమీంబు 
సరాక్ష మారిం బయన్ యాశమీంబండుా; గావున్ వదాన్ుయండవు, 
వీరవిఖ్ాయతఠండవుుఁ, బా్రయదరశన్ుండవు, సాయంప్ాాపుా ండవు న్య భోగి భోగ 
సదృశ భుజాదండంబులచ్ర నొపుి భవాదృశుం దగిలి మాదృశ యగు కన్య 
వరియంపకుండున”ే యని వ ండయిు. 
4-762-క. 
"కర్ుణారస పరపిూరణ 



 

 

సుురతిసిుత రుచి విలలక పుంజముచ్రతం 

గర్ మరిి దీన్ జన్ భయ 

హర్ణుుఁడవ ై సంచరింపు మఖిల జగములన్. " 

4-763-క. 
అన య  గతిుఁ బలికిన్ యా 
వనజాక్షిుఁ బురంజన్ుండు వరియంచి ముదం 

బున న్నోయన్యపీాతిం 

దనరుచుుఁ దతఠిరము చ్ొచిె ధన్ుయం డగుచున్ 

4-764-చ. 
శతసమకాల మపుిరి న్జసాము భ రిసమసా సౌఖ్య సం 

గతులుఁ దన్రిె వందిజన్ గాయక సదిా న్ుతోరు గాన్ మో 

దిత మతి నొపిి సుందరసతీ జన్సవేితఠుఁడెై న్ృప్ాల కో 
చిత లలితసిలంబుల వసంిచుచుుఁ గీీడలు సలుిచుండుఁగన్. 
4-765-క. 
న్ర్నాథుుఁడు లలకభయం 

కర్గతి వరాించు గీీష్ుకాలము ద ుఁపం 

దర్ళ లహరీ మనోహర 

వర్ హీాదనిి సలిలమందు వసయించ్ెుఁ దగన్. 
4-766-వ. 
ఇట్లల  వసయించి కతిపయ దని్ంబు లరుగు సమయంబున్. 
4-767-స.ీ 
అవనీశారోతామ! యపుిరంబున్ నాలు్ ; 

వంకలన్ున్న గవుఁకులు విన్ుము 



 

 

తూరుి దికుకన్కు న ైదున్ు దకి్షణోతారం; 

బుల రెండుుఁ బశిెమంబు న్న్ు రెండు 
గాుఁగ నా తొమిుది గవుఁకుల న్ుపరి ది; 
కుకన్ నేుఁడు గీింది దికుకన్న్ు రెండు 
న్య యుండు; మఱి వాని యందుుఁ పృథగిాధ; 

విష్య గతయరిమ ై వ లయు నీశా 
4-767.1-తర. 
రుం డొకం డరయుఁ గలండు రూఢిుఁ దతఠి 
రంబుుఁ బాలించున్ట్టట  పురంజన్ుండు 
నా పురదాార న్వకంబు; న్ందులలన్ 

న్రిిుఁ బాాగాద వర పంచకమందు వరుస. 
4-768-వ. 
ఖ్ద యతయు హవిరుుఖియు న్న్ు నామంబులుగల దాారయుగంబున్ 
దుయమతసఖ్ుుఁడెై విభాాజితాఖ్య జన్పదంబున్ు బొ ందు; వ ండయిు న్ళినియు 
నాళినియు న్న్ు పేళ ళ గల వాకిళ ల  రెంట్ట యందు న్వధూత సఖ్ుండెై 
సౌరభరూపంబు లయన్ విష్యంబులం బొ ందు; మఱియు ముఖ్ాయనామకం 
బ ైన్ పాధాన్ ప్ాాగాద వరంబున్ రసజఞ విపణానిాతఠండె ై
యాపణబహూదన్ంబులన్ు విష్యంబులనొందు; బ్రతృహూ నామకం బయన్ 
దకి్షణ దాారంబున్ శీుతధరానిాతఠం డెై దకి్షణ ప్ాంచ్ాలంబన్ు రాష్ట ంోబు 
నొందు; దరవహూ నామకంబయన్ యుతారపు వాకిట్ శీుతధరానిాతఠండెై 
యుతార ప్ాంచ్ాలంబన్ు రాష్ట ంోబు నొందు; వ ండయిుం బడమట్ట వాకిళ ళ 
రెంట్టయందు నాసురీ నామకం బ ైన్ వాకిట్ దురుదసమేతఠండెై గాీ మక 
నామకంబ ైన్ విష్యంబున్ు, నిరృతి నామకం బయన్ వాకిట్యందు లుబదక 



 

 

యుకుా ండెై వ ైశసం బన్ు విష్యంబు నొందుచుండు; వ ండియుం బురంజన్ుం 
డపుిరంబున్ం బౌరజన్ంబులందు నిరాాక ిశసకరులన్ు నిదదఱంధులు గలరు; 
వారలచ్రత గమన్ కరణంబులన్ు కీియల నొందుచు న్ంతఃపురగతఠం డగు 
న్పుిడు విష్ూచీ సమనిాతఠండెై జాయాతుజోదభవంబు ల ైన్ మోహ పాసాద 
హరింబుల నొందుచుండు; ఇవిాధంబున్ం గరాుసకుా ండుుఁ గామాసకుా ండున  ై
బుదిధయన్ు మహిషచి్రత వంచితఠం డయెయ; అకాకమినియు. 
4-769-స.ీ 
ప్ాన్ంబు చ్రసిన్ుఁ దాన్ుుఁ బాన్ము చ్రయుుఁ; 
గుడచిిన్ుఁ దాన్ున్ు గుడుచు; మఱియు 
భకి్షంపుఁ దాన్ున్ు భకి్షంచు; న్డచిన్; 

న్డచున్ు; న్విాన్ న్వుా; నేడా 
నేడుచుుఁ; బాడిన్ుఁ బాడు; విన్నన్ు విన్ుుఁ; 
జూచిన్ుఁ జూచుుఁ; గ రుెన్న న్ుండు; 
దుఃఖింప దనీ్ుుఁడెై దుఃఖించు; నిలిచిన్; 

నిలుచు; నిదిాంపుఁగ నిదబా వు; 
4-769.1-తర. 
ముట్టటన్న్ు ముట్లట ; మ రొకన్న మ రు కొన్ున్ు; 
బలుకుఁ బలుకున్ు; బవళింపుఁ బవాళించు; 
హరిమున్ు బొ ంద నాతున్ు హరి మందు; 
మోదమున్ు బొ ందుఁ దాన్ున్ు మోద మందు. 
4-770-వ. 
ఇవిాధంబున్ న్తండు మహషిీ విపలాబుధ ండున్ు వంచిత సాభావుండున్ు న ై 
ప్ారవశయంబున్ంజ సి యజ్ఞఞ ండున్ు నితర చ్ాఛ విరహితఠండున్ు న ై 



 

 

కీీడామృగంబు చ్ాడుిన్ వరిాంచుచు నా పురంబున్ుఁ గాపురంబుండుఁ గొనిన 
దిన్ంబుల కా పురంజన్ుం డొకానొక దిన్ంబున్ ధన్ురధరుండెై. 
4-771-స.ీ 
పంచ్ాశా యుకాంబు పంచ బంధన్ముుఁ జ; 

కీదిాతయమున్ు యుగదాయంబు 
నాశు వేగంబు నేకాక్షంబు కూబర; 

దాయముుఁ బతాకాతితాయ యుతంబు 
నేక రశిు యుతంబు నేకసారథికంబు; 
సపావరూథంబు సారణ భ ష్ 

మున్ు బంచ వికమీమున్ు నేక నీడంబుుఁ; 
బాకట్ పంచపహారణము న్యన్ 

4-771.1-తర. 
రథము కాంచన్ రచిత వరుము ధరించి 

విలస దక్షయ తూణీర కలితఠుఁ డగుచుుఁ 
గడుఁక దీపింప న కిక యేకాదశప ా

సంఖ్య సేనాసమేతఠుఁడెై సరభసముగ. 
4-772-వ. 
పురంబు వ డలి పంచపాసింబన్ు వన్ంబున్కుం జని యందు విడువరాని 
మహషిిని విడచిి మృగయాసకుా ండెై దృపుా ండగుచు ధన్ురాబణంబులు 
ధరియంచి సంచరించుచు నాసుర వరాన్ంబున్ం దగిలి ఘోరాతఠుండు 
న్దయుండున ై నిశ్ాతసాయకంబుల చ్రత న్ముృగ వాాతంబులం బరిమారెె ; 

రాజ్ఞలకు మృగయా వినోదంబు విహతిాన్ుషాు న్ం బగుచుండ నాసురవృతాి 
యెట్లయెయ; న్ని యంట్టవనేి; నిది రాగ ప్ాాపాం బగుట్న్ు విహితంబుగాదు; 



 

 

విన్ుము; శ్ాీదాధ దులందర పాఖ్ాయత శ్ాీదధదివసంబుల యందర రాజెనై్ వాుఁడర, 
మేధయంబులయన్ పశువులనే వన్ంబున్ందర యధ పయుకాంబుగానే 
వధయింపంజన్ు న్న్ు నియమ మాతాంబు గలదు; గావున్ జాఞ ని యెైన్ 
విదాాంసుం డాచరింపడు; గాక యాచరించిన్ం గరాున్ుషాు న్జనితంబయన్ 
జాఞ న్ంబున్ం జ సి యందుుఁ బొ రయండు; అట్లల గాక నియమోలలంఘన్ంబున్ం 
గరాుచరణుం డగువాుఁ డభిమాన్ంబు నొంది కరుబదుధ ండెై గుణపావాహ 
పతితఠండున్ు న్ష్టపాజ్ఞఞ ండున్ున ై యధ గతిం గ లు; నిట్లగుట్ం జ సి 
సాధుజన్ులకు సరాపాకారంబుల నాసురవృతాి మాన్ం దగు” న్ని వ ండయిు 
నిట్లనియె “అంతం బురంజన్ుం డవాన్ంబున్. 
4-773-క. 
వర్ చితా పక్ష సునిశిత 

శర్ములచ్ర శశ వరాహ చమరీ రురు కా 
సర్ గవయ శలయ హరిణ ీ

కరి హరి వృక పుండరీక కపి ఖ్డ్ములన్. 
4-774-వ. 
వధయించి మఱియున్ు. 
4-775-స.ీ 
వరుస మేధాయ మధేయ వన్మృగంబుల ఘృణ; 

సన్ దుససహకీడీ సంహరంిచి 

శమీయుకుా ుఁడెై వుేఁట్ చ్ాలించి మరలి మం; 

దిరమున్ కరిి నే తెంచి యందు 
సముచిత సానన్ భోజన్ కృతయములు దీరిె; 

యతి పరిశ్ాీంతి శయాన్ుుఁ డగుచుుఁ 



 

 

బరిమళ మిళిత ధూపవాాత వాసిత; 

సరాాంగుుఁ డగుచు సాకెందన్ములు 
4-775.1-తర. 
వివిధ భ ష్ణ చ్రలముల్ వ లయుఁ దాలిె 

తఠష్ఠట ుఁడున్ు హృష్ఠట ుఁడున్ మఱి ధృష్ఠట ుఁడెై య 

న్న్యజాకృష్ట చితఠా ండున  ైరతిప ా

సంగకౌతఠక మాతున్ు దొంగలింప. 
4-776-వ. 
అంత సాకయీ ప్ాాణవలలభ యగు మహిషయిందు మన్ంబు న్ునిచి నా 
వరారోహయు గృహమేధనిియు న్యన్ గృహణిిం గాన్క, విమన్సుకండెై 
నిజాంతఃపుర కామిన్ులం గన్ుంగొని యట్లనియె. 
4-777-క. 
"రామాజన్ సంఘము లా 
రా! మాన్వతీ లలామ రామామణి సా 
రామలకృపచ్ర మ లుఁగుదు 
రా మాన్ుగుఁ గుశలమా? పరామరిశంపన్. 
4-778-ఉ. 
సార్ వివేకలార! గృహసంపద లీ యెడుఁ బ రారీతిచ్ర 
నార్యుఁగా రుచింపవు గృహసుి న్కుం గృహమందు మాత గా 
నీ ర్మణాన్ుకూల రమణ ీమణి యెై తన్రారు భారయ గా 
నీ ర్ుచి నొందకున్నుఁ గన్ నేరుెన  తద్ృహమధేి సౌఖ్యముల్. 
4-779-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 



 

 

4-780-క. 
ప్ొ గ డొందు జన్ని గానీ 

తగవున్ వరిాంచున్ట్టట  దయతయ కానీ 

తగ న్ుండని గృహమున్ న్ుం 

ట్గుిఁ జకీ విహరన్ రథము న్ందుం ట్రయన్. 
4-781-వ. 
కావున్. 
4-782-చ. 
తలకొని నాకుుఁ దాన్ు సుపథం బున్ుఁ బాజఞ జనింపుఁజ సి సం 

చల దురు దురభరవయసన్ సాగరమగునుఁడ న ైన్ న్న్ున ని 

శెలమతి న్ుదధరించి యనిశంబున్ు మతి్ాయ యెైన్ భారయ య ే

వలన్ుఁ జరించుచున్న దనివారణ నా కెఱిుఁగింపర  దయన్? " 

4-783-క. 
అనవుడు విని యకాకంతలు 
జనపతి కిట్లనిరి "రాజసతామ! యదిగోుఁ 
దన కొంగెైన్న్ు బఱపుగ 

నొనరింపక నేలుఁ బొ రలుచున్నది వగలన్. 
4-784-తర. 
ఏమి కతమున్ న్ున్నద  యెఱుుఁగ మేము 
నీవు చూడు మ"ట్న్న నా భ వరుండు 
నేలుఁ బడి ప్ొ రల డు భారయుఁ బ లుఁ జూచి 

మన్ములల దుఃఖ్ తాపంబు మలలడింప. 
4-785-వ. 



 

 

అంత. 
4-786-ఆ. 
జలజనతేా పాణయ సంజాత రోష్ భా 
వమున్ న్యన్ యట్టట  వకీదృషిట  
జన్ విభుండు చూచి యన్ున్య కోవిదుుఁ 
డగుచు న్పియోరుహాకి్షుఁ జ రి. 
4-787-క. 
ప్ొ లిఁతఠకుఁ దన్ యుతసంగం 

బుల నిడి తతాిద యుగళమున్ు న్ంట్లచు మం 

జ్ఞల మృదు భాష్ణముల నా 
లలనామణిుఁ జూచి పలికె లాలన్ మపిన్. 
4-788-చ. 
"రమణిరొ! భృతఠయలందు న్పరాధము గల్ిన్ నాయకుల్ సాప 

క్షముిఁ దలప్ో సి యుగీతర శ్ాసన్ముం దెగి చ్రయ రట్లల  గా 
క మన్ములలని కిన్కుఁ దమకంబున్ నాజఞ యొన్రిె ర ని ని 

కకముగ న్న్ుగీహించుట్య కాక తలంపుఁగ నాజఞ చ్రయుట్ే? 

4-789-క. 
కమలాన్న్! బాంధవ కృ 
తయముిఁ దలుఁపక రోష్చితఠా ుఁ డగు కుట్టలాతఠున్ 

సమదా మరుి ుఁడు నీతి 

కీమరహితఠుఁడు న నై్ బాలుుఁగా న న్నుఁ దగున్. 
4-790-వ. 
అని వ ండయిు నిట్లనియ ె“సుదతీ హృదయేశారి వ ైన్ నీవు. 



 

 

4-791-మ. 
సర్సో దార సుధా రసో పమ వచశ్ాెతఠరయ సౌభాగయమ ై 
హరనిీలలపమ కోమలాలక యుతంబ  ైవిభామభ ాలతా 
పరిజ్ఞష్టసిుత సదిాలలకన్మున ై భాసిలుల  యుష్ున్ుుఖ్ాం 

బుర్ుహంబున్ భవదయీ దాసున్కుుఁ బ ుఁబ ుఁడీ! కృపం జూపవే. 
4-792-క. 
విను; వీరపతిన! నీ యడె 

న్నయంబున్ు బాాహుణులున్ు హరిభకుా లుుఁ ద 

కకను నితరు ల గు్  చ్రసిన్ 

వనతా! శికి్షంతఠ న ంతవారల న్యన్న్. 
4-793-క. 
ఈ ములలల కము లందున్ు 
నా మన్మున్ రోష్ మదవిన్న్ భయ రహతిఠం 

డె ైమదిలలుఁ బరితోష్ము 
తో మ లుఁగడెువానిుఁ గాన్ుఁ ద యజనేతాా! 
4-794-స.ీ 
ఇందీవర క్షణ! యే న ందు భవదయీ; 

తిలక విరహితము మలిన్యుతము 
హరి శూన్యంబు న్ప్ాసారాగంబున్ు; 
న్తయమరియుతంబు న్యన్ ముఖ్ము 
గళితాశీుబ్రందు సంకలిత సంచిత శ్ోభ; 

మాన్ పనీ్సాన్ మండలమున్ు 
రమణయీ తాంబ లరాగ విహరన్ మ ;ై 



 

 

న్ట్టట  సుపకా బ్రంబాధరంబు 
4-794.1-తర. 
గాుఁగ నిట్లల ంట్ కిపు డరమి కతము? నాకు 
న్రిి న ఱిుఁగింపవే మృగయాతిసకిా 
న్బల; నీ కెఱిుఁగింపక యరిగి న్ట్టట 
తపుి సెైరించి కావంగుఁ దగుదు ననే్ు. 
4-795-క. 
వనతాజన్ పరవశుుఁడె ై
మనసిజ శర బాధయమాన్ మాన్సుుఁ డగు వా 
నిన దగుఁ గరావాయరిము 
లను భజియంపక తొలంగు లలన్లు గలర ? " 

4-796-వ. 
అన్ుచుం దదయీ విభామ వశంగతఠండెై పలికని్ విని. 
4-797-క. 
కంజాతపతా నేతా పు 
రంజన్ు దెస రోష్ ముడగిి రమణయీశ్ర ీ

మంజుల మృదూకుా ల మన్ము 
రంజంచుచుుఁ బలికె సదన్ురాగ మ లరిన్. 
4-798-వ. 
అంత. 
4-799-స.ీ 
అముహాదరవి న యయంబున్ మంగళ; 

సానతయెై మృదుల వసామీులు గట్టట 



 

 

సాకెందనాది భ ష్ణములు ధరయించి; 

కమనీయ మోహనాకార యగుచుుఁ 
బతికడ నిలిచిన్ న్తుఁడు సంతఠషాట ంత; 

రంగుుఁడెై యభయంతరమున్ న్ుండ ి

యనోయన్య సరస గాఢాలింగన్ంబులు; 
గావించి గోపయ వాకయముల చ్రత 

4-799.1-తర. 
న్తుఁడు పమాదా పరిగీహ వయసన్మున్న్ు 
గడుఁక న్పకృష్ట ఘన్ వివకేంబు గలిగ ి

పగలు ర  యని ప్ొ ా దుద  లేరిఱుప రాక 

యెన్సి యాయురాయయంబు దా న ఱుుఁగుఁ డయెయ. 
4-800-వ. 
మఱియు న్తం డున్నదధ మదుండున్ు మహామన్ుండున్ు న్రిశయాయ 
శయన్ుండున్ు మహిషీ భుజోపధాన్ుండున్ు న ై యజాఞ నాభిభ తఠం 
డగుట్ంజ సి సారూప భ త పరమ పురుషారింబు న ఱుంగక నిజ మహిషయిె 
పరమ పురుషారింబుగాుఁ దలంచుచు రమించుచుం గామ కశులచితఠా ం డెైన్ 
యతనికి న్వయౌవన్ంబ నై్ కాలంబు క్షణారధంబున్ుం బ ల  గతం బయెయ; 
అంత. 
4-801-క. 
విశద యశ్ోజలనిధి యా 
శశిముఖి యగు భారయ వలన్ సముతి నేకా 
దశశత పుతఠాల రణక 

రకశ దరహ లుఁ గాంచి కౌతఠకంబున్ మఱియున్. 



 

 

4-802-క. 
గుర్ు శ్రలౌదారయ గుణో 
తార్లన్ు సలలలిత గుణ కదంబలుఁ బా్రయలన్ 

వర్కుల ప్ావన్ల దశ్ో 
తార్శత దుహతిలన్ు గాంచ్ెుఁ దతసతివలన్న్. 
4-803-వ. 
ఇట్లల  పుతా పుతిాకా జన్ంబులం గని యున్నంత. 
4-804-క. 
విను మాతని యాయువులల 
న్ను న్రధం బరిగె; న్ంత న్రపతి కుల వ 

రధను లగు సుతఠలకుుఁ బరిణయ 

మనరించ్ెన్ సదృశ లయన్ యువిదల తోడన్. 
4-805-క. 
న్ర్నాథుుఁ డాుఁడు బ్రడడల 

వర్రూప వయో విలాస వ భైవములచ్రుఁ 
బర్ిఁగిన్ నిజతన్యల సమ 

వర్ులకు సంపీతాితో వివాహము చ్రసనె్. 
4-806-వ. 
అట్లల  వివాహంబులు గావించి యున్న సమయంబున్. 
4-807-క. 
విను తతఠసతఠ లొకకకనిక ి

న్నయముుఁ బాంచ్ాల దరశమందులుఁ బౌరం 

జన కులవరధన్ు లగుచున్ 



 

 

జనయంచిరి న్ూరుార సి శ్ౌరయ బలాఢుయల్ 

4-808-ఆ. 
అన్ఘ! యట్టట  రికిహారులు గ హకో 
శ్ాన్ు జీవ యుతఠలు న్యన్ యట్టట 
న్ందనాదులందుుఁ జెందని్ మమత ని 

బదుధ ుఁడయెయ న్ంతుఁ బారిివుండు. 
4-809-చ. 
తిర్మగు నిష్ు తో న్తుఁడు దీకి్షతఠుఁడెై పశుమారకంబులున్ 

సర్వి భయంకరంబులగు సన్ుఖ్ముల్ దగుఁ బ కుక చ్రసి యా 
దర్మున్ నీవున్ుం బల న్ు దతాదన్ూన్ ఫలాపిా  కాముుఁడె ై
సుర్పతిృ భ త సంఘము న్సూయుఁ దన్రి భజించ్ె భ వరా! 
4-810-వ. 
ఇట్ాల తుహతింబు ల ైన్ కరుంబులయం దన్వహితఠండున్ు గుట్లంబాసకా 
మాన్సుండున ై యున్న యతనికి విరోధయిెై పియాాంగనా జన్ంబులకున్ు 
న్పియాంబగు కాలంబు సంభవించిన్ం జండవేగ విఖ్ాయతఠండన్ు 
గంధరాాధశీుండు ష్ష్ఠట యతార శతతయా సంఖ్ాయకుల ైన్ గంధరుాలున్ు న్ందఱ 
గంధరీాజన్ంబులున్ు సతిాసిత వరణంబులు గలిగి మిథునీభ తఠ లగుచు 
న్న్ుగమింపం జన్ుదెంచి సాపరభిామణంబు చ్రతన ేసరాకామంబుల 
నిరిుతంబగు నా పురంబు నిరోధించిన్ న్పుిడా చండవేగాన్ుచరు ల నై్ 
గంధరుా లా పురంజన్ు పురంబు వాయకులతాంబు నొందించుచు న్పహరింప 
న్ుపకీమించు సమయంబున్ుఁ బురంజన్ పురాధయక్షుండెైన్ పజాాగరుం 
డన్ువాడు వింశతఠా యతార సపాశతంబుల నై్ గంధరా గంధరీా జన్ంబుల 
నివారించి బలవంతఠండెై సంవతసరశతంబు యుదధంబు గావించి యొకకరుం 



 

 

డయుయ న్పెికకండతాో నిట్లల  ప్ో రి కీ్షణుండెైన్ం బురంజన్ుండు దాన్ నిలిచి 
తతఠిరంబున్ న్లి సుఖ్ంబు లన్ుభవించుచుుఁ బాంచ్ాల దరశంబు లందు 
నిజప్ారిదుల చ్రత నానీతంబు ల నై్ పదారింబుల నొందుచుం గామినీ 
జన్సమతేఠండెై భయపరాయలలచన్ంబు చ్రయ నేరక రాష్ట  ోపుర బాంధవ 
సమేతఠండెై యారిా నొంది చింతాకాీ ంతఠండెై యుండ;ె న్ంత. 
4-811-క. 
అనయంబుుఁ గాల పుతిాక 

యను నొక కామిని వర చఛ న్ఖిల జగంబుం 

దనయంతుఁ గలయుఁ దిరుగుచుుఁ 
జనచని యొకనాడు రాజసతామ! వింట్ే. 
4-812-స.ీ 
అన్ఘాతు! రాజరిి యెైన్ యయాతి కు; 
మారకుం డయన్ట్టట  పూరుచ్రత 

వరియంపుఁగాుఁ బడి వలనొపి న్తనిక;ి 

వర మిచిె దౌరాభగయవశత నొంద ి

పాఖ్ాయతి గన్ుట్ దురభగ యన్ుపేరన్ు; 
బరుఁగు న్ కాకంత నే పురుష్వరుుఁడు 
వరియంపుఁ డయెయ; నా తరుణియు నొకనాుఁడు; 
గర మపి బాహు లలకమున్ న్ుండ ి

4-812.1-తర. 
వసుధ క తెంచి విన్ు బృహద్రతఠుఁడ న్యన్ 

న్న్ున వరయింపుఁ గోరి మన్మున్ుఁ గామ 

శరవిమోహతి యెై వేుఁడుఁ గరము ననే్ు 



 

 

సముతింపక యున్న రోష్మున్ న్లిగ.ి 
4-813-వ. 
ఇట్లన్ు “మునీందాా! మదయీాశ్ా విముఖ్ుండవ నై్ నీకు నేకతాావసాి న్ంబు లేక 
యుండుంగాక” యని శపించి విహత సంకలియె ైమదుపదరశంబున్ం జని 
యవనేశారుండున్ు భయనామకుండున్ు న్యన్ వానిం గదసిి యట్లనియె. 
4-814-క. 
అవనీపతి! భయనామక 

యవన్కులాధీశారుండ వగు నిన్ుుఁ బతిుఁగాుఁ 
దవిలి వరింపుఁగ వచిెతి 

సవిన్యముగ విన్ుము భ త సంకలిమున్న్. 
4-815-వ. 
కలుగు మతాకమితంబు వృథగాదు; లలకంబున్ వదేంబు లందు 
దరయగాీ హయరూపం బ ైన్ వసుా వు యాచయమాన్ం బగుచుండ న వాం డొసంగం; 

డెవాం డిందు దయీమాన్ం బగుచుండం గోరం; డట్టట  వీర లిదదఱున్ు 
జడసాభావులని సతఠిరుష్ఠలు శ్ోకంబు నొందుదురు; కావున్ నిన్ున 
భజియంచుచున్న న్న్ునం గరుణారదిచితఠా ండవ ై భజియంపు; మిట్టట 
యారాా న్ుకంపయుుఁ బురుష్ధరుం"బని పలికిన్ యకాకలపుతిాక వచన్ంబులు 
విని యవనేశారుండు దరవగుహయచికీరుి  వగు దానిం గన్ుంగొని మందసుిత 
వదన్ుం డగుచు నిట్లనియె. 
4-816-క. 
విను; తరుణి! యాచయమాన్ం 

బనిఁదగు నీ లలకమందు న్తయశుభవు స 

జానముల కసముతవు న్గు 



 

 

నిను న్భిన్ందింపకుండుా న ఱి న వాారున్. 
4-817-వ. 
కావున్ నేన్ు జాఞ న్దృషిటం జ సి నీకుం బతినిరూపణంబు చ్రసదె; అది యెట్లనిన్ 
మదయీసేనా సాహాయయంబు బడసి పాజానాశం బొ న్రించు న్ట్టట  నీ వవయకాగతివ ై 
కరునిరుితంబ నై్ లలకంబు న్న్ుభవింపుము; ఈ పాజాారుం డన్ువాుఁడు నాకు 
సహో దరుండు; నీవు మదీయ భగినివి; మీరిదదఱం గ డి య  లలకంబున్ందు 
న్వయకుా ండున్ు భీమసెనైికుండున్ు న ై యేన్ు వరాింతఠన్ు"అనిన్ నా 
భయనామకుం డయన్ యవనేశారుని దషి్టకారుల ైన్ సెనైికులు పాజాార 
కాలకనాయ యుకుా ల ై భ మండలం బ లల ుఁ దిరుగుచు నొకకనాుఁ డతివేగంబున్ 
భౌమ భోగాఢయంబున్ు జరతిన్నగ ప్ాలితంబున్ు న్యన్ పురంజన్ు పురంబు 
నావరించి యున్నంత సాాభిభ తఠండయన్ పురుష్ఠన్కు నిసాసరతాంబు 
గలిగించు న్ట్టట  కాలకన్యక బలాతాకరంబున్ నా పురంజన్ు పురంబు 
న్న్ుభవించ్;ె అట్లల  కాలకన్య కోపభుజయమాన్ం బ ైన్ పురంబు సరా దాారంబు 
లందున్ు సరాతోధికంబుగా న్యయవన్ులు పావశేించి తతఠిరంబు 
సమసాంబున్ు బ్రడింప నిట్లల  పురంబు పాపడీయమాన్ం బగుచుండ 
న్భిమానియెైన్ పురంజన్ుండు. 
4-818-స.ీ 
అన్ఘ! యెంతయు మమతాకుల చితఠా ుఁడెై; 
బహ విధ భ రితాపములుఁ బొ ందె; 
ఘన్కుట్లంబ్రయుుఁ గాలకనోయపగ ఢుండు; 
న్ష్టసంపదుుఁడు విన్ష్టమతియు 
విష్యాతుకుండున్ు వినిహతెైశారుయండుుఁ; 
గృపణుండు చ్ాల న్కించన్ుండు 



 

 

న్గు పురంజన్ుుఁడు శ్ోకావిలభావుుఁడెై; 
గంధరా యవన్ సంఘములచ్రత 

4-818.1-తర. 
నోజ చ్ెడి వికలత నొందు న ైజపురముుఁ 
దవిలి పతాికూలురున్ు న్నాదరణయుతఠలు 
న్యన్ పుతఠాలుఁ బౌతఠాల న్న్ుచరులన్ు 
సచివ ప్ౌరోహితఠల నిజసతినిుఁ జూచి. 
4-819-వ. 
మఱియుం గాలకనాయగీసుా ం డయన్ తన్ునన్ు న్రిదూషితంబు ల ైన్ ప్ాంచ్ాల 
బలంబున్ుం జూచి యప్ారచింత నొంది తత ర్తీకారంబు చ్రయ న ఱుంగక 
కాలకనాయపహృతవీరయంబు లయన్ం గామంబుల న్భిలషించుచు దనీ్ుండున్ు 
విగతాతు గతికుండున్ు సేనహంబున్ం జ సి పుతదాారోపలాలన్ పరుండున్ున ై 
కాలకనోయపమరిదతంబున్ు గంధరా యవనాకాీ ంతంబున్ు న ైన్ పురంబు విడువ 
నిచె లేకయు విడువ న్ుపకీమించ్ె; న్పుిడు. 
4-820-క. 
అనఘా! భయనామాగీజ్ఞుఁ 
డనిఁగల పాజాారుుఁ డపుడ యరుదెంచి పురం 

బును సకలంబున్ు భయనా 
మునకిం బా్రతిగ దహించ్ె మున్ుకొని యంతన్. 
4-821-వ. 
అట్లల  పురంబు దహయమాన్ం బగుచుండుఁ బౌర భృతయవరా్ ది సమనిాతఠండున్ు, 
గౌట్లంబ్రకుండున్ు, బుతాాది సమనిాతఠండున్ు, యవనోపరుదాధ లయుండున్ు, 
గాలకనాయగీసుా ండున్ు న్యన్ పురంజన్ుం డపుిరంబున్ందుుఁ బాజాార 



 

 

సంసిృష్ఠట ండెై యన్ుతాపంబు నొంది తతఠిరప్ాలన్ంబు న్ందు సమరుి ండు 
గాక పురుకృచ్ోరారువేపథుం డయ యందుండ న్శకుా ం డయెయ; న్ంత. 
4-822-క. 
దవశిఖియుత తరుకోట్ర 

నివసతి పన్నగము పగదిి నిజపురి వ డలం 

దివురుచు న్తుఁడు శిథిల దవ 

యవుిఁడున్ు గంధరా గణ విహత శ్ౌరుయండున్. 
4-823-స.ీ 
అయ చ్ాల ఘురఘుర మన్ు శబద  మడరంగ; 

మన్మున్ుఁ జింతా నిమగునుఁ డగుచుుఁ 
గొడుకులుఁ గోడండుాఁ గ తఠల న్లుల ర; 

మన్ుమల నాపుా ల న్న్ుచరాళి 

న్న్యంబు న్లిమాతాావశిష్టం బ నై్; 

గృహకోశనివహ పరిచఛదముల 

మసలు న్హంకార మమకారములుఁ జ సి; 
మతిహరన్ుుఁ డగుచు న మున్ములలన్ుఁ 
4-823.1-తర. 
గడుఁకుఁ దలుఁచుచు విపయాోగమున్ుఁ దాన్ు 
గట్కట్ా! యట్లల  పరలలక గతఠుఁడ న నై్ 

యట్టట భారయ యనాథయెై య  కుమార 

వరుల నేరీతిుఁ బ ా చునో యరసి యన్ుచు. 
4-824-వ. 
మఱియు నిట్లని తలంచు. 



 

 

4-825-స.ీ 
పడుఁతి యే మున్ు భుజింపక భుజింపదు; నేన్ు; 
నిదా పో్ వక మఱి నిదా ప్ో దు; 
నేన్ు నీళ ళడక నీళ ళడ నొలలదు; 
పదరి యేుఁ గోపింప భయము నొందు; 
భరిాంచిన్న్ు మాఱుపలుకక వాయోడు; 
బుదిధహరన్ుుఁడన ైన్ బుదిధ  చ్ెపుి; 
లలి మీఱ నిట్టట  కళతాంబుతో నేన్ు; 
గడుఁగి దరహాంతరగతఠుఁడ న ైన్ 

4-825.1-తర. 
న్న్యమున్ు దాన్ు బుతిాణి యగుట్ుఁ జ స ి

యాతుశ్ోచిని యగుచు గృహసి ధరు 
మాచరించుచు న్ుండునో? యన్ుగమన్ము 
చ్రయునో? యని మన్మున్ుఁ జింత నొంది. 
4-826-క. 
తన పుతఠాలుుఁ దన్ ప్ౌతఠాలు 
న్నయముుఁ దాుఁ జనిన్యెడ నిరాశయీు లగుచున్ 

వననిధి మధయంబున్ న్వి 

సిన కలముం బ ల  న ట్లల  జీవించ్ెదరో ? 

4-827-క. 
అన యవిాధమున్ుఁ గృపణుని 

యనువున్ ఘన్దుఃఖ్ విహాలాన్రుి ం డ 

యుయను దుఃఖించు పురంజన్ు 



 

 

న్నయముుఁ గొనిప్ో వ నిశిెతాతఠుం డగుచున్. 
4-828-క. 
చనుదెంచ్ెన్ు భయనాముం 

డనువాుఁ డపుిడు పురంజనాఖ్ుయుఁడు పలెుచన్ 

వినుతాతు! పశువు భంగిని 

మనము గలుఁగ యవన్ నీయమాన్ుం డయెయన్. 
4-829-వ. 
అన్ుచర వర్ంబు భృశ్ాతఠరులున్ు దుఃఖితఠలున ై వ న్ుచన్ుచుండ 
న్ుపరుదధంబగు భుజంగమం బపుిరంబు న పుిడు వాసె న్పుి డా పురంబు 
పురంజన్ు బాసి విశ్రరణంబ  ైపాకృతిం బొ ందె; బలవంతఠండయన్ యవన్ునిచ్రత 
బలాతాకరంబున్ వికృష్యమాణుండెైన్ పురంజన్ుండు దమఃపహిితఠం డెై పూరా 
సుహృతాగు సఖ్ు నీశారు న ఱుంగకుండె; న్ంతం బరలలకగతఠండెైన్ 
పురంజన్ుం గదిసి పూరాంబున్ న్దయుం డెైన్ యతనిచ్రత హింసింప బడిన్ 
యజఞపశువులు కోీధ దరాకంబున్ుఁ గుఠారంబులన్తని న్ఱకె; ఇవిాధంబున్ుఁ 
బామదాసంగద ష్ దూషతిఠండున్ు, న్ప్ార తమోనిమగునండున్ు, 
న్ష్టజాఞ న్ుండున్ు న్య పురంజన్ుం డనేక కాలంబు పరలలకంబున్ నారిా 
న్న్ుభవించి తదాభరయయెనై్ పామద తామం జితాంబున్ న్శ్ాీంతంబున్ు 
దలంచుచుండం దదయీ సంసురణంబున్ం జ సి తరవాతి జన్ుంబున్ 
విదరభరాజ గృహంబున్ం బామద తామ యెై జనిుంచ్ె; న్ంత. 
4-830-స.ీ 
అవనీశ! వీరయపణాతా యెనై్ట్టట  వ ై; 
దరిభని మలయక తన్ుుఁ డన్ంగుఁ 
బరపురంజయుుఁ డెైన్ ప్ాండయభ మీశుండు; 



 

 

దారుణ సంగర సిలమున్ందు 
శకిా న్నేక రాజన్ుయల నిరిాంచి; 

పరణియం బయెయ; నా గురుభుజ్ఞండు 
నా విదరాభతుజయం దసితరక్షణ; 

యెైన్ కూుఁతఠన్ు దావిడాధినాథు 
4-830.1-తర. 
ల ైన్ కొడుకుల నేడుార న్రిిుఁ గనియ ె

వారలకు న లల  నొకొకకక వరుస న్రుబ 

దారుబద సుతఠలు సంజాతఠ ల ైరి; యతని 

సుత ధృతవాత నా యగసుా యుఁడు వరించ్ె. 
4-831-క. 
అతిఁ డా కన్యక వలన్న్ు 
జతురుండెై యధువాహజన్కుుఁ డగు దృఢ 

చుయతుిఁడన్ు మునీందుాుఁ గనియెన్ు 
మతి న్ంత విరకుా ుఁ డగుచు మలయధాజ్ఞుఁడున్. 
4-832-తర. 
క్షాుతలంబ లల  నిజతన్ూజాతఠలకున్ు 
బంచి యచిె సరోజాక్ష ప్ాదపంక 

జారెనాయతఠా ుఁ డగుచుుఁ గులాదిా కరుగ 

న్ంత మదిరాకి్ష సతి యగు నా విదరిభ. 
4-833-తర. 
కడుఁక గృహములు న్ఖిల భోగములు విడిచి 

చందుా వ న్ుచన్ు చందిాక చందమున్న్ు 



 

 

భకిా దళ కొతాుఁ బాండయభ ప్ాలుుఁ డయన్ 

మలయక తన్ు వ న్ుకొని మగువ చనియ.ె 
4-834-వ. 
అట్లల  ధరుపతిన వ ంట్రాుఁ జని యందుుఁ జందామసా తామోపరీణ న్వోదక లన్ు 
న్దుల పుణయజలంబుల సుసానతఠం డయ పాక్షాళిత బాహాయభయంతర 
మలుండున్ు గందమ ల ఫల బ్రజ పుష్ి పరణ తృణ తోయాహారుండున ై 
కాయకరశన్ంబ ైన్ తపం బాచరించుచు శ్రతోష్ణ  వరి వాతంబులు క్షుతిిప్ాసలుుఁ 
బా్రయాపియాంబులు సుఖ్దుఃఖ్ంబులు న్న్ు దాందాంబుల సమదరశన్ుండెై 
జయంచి తపో్ విదాయయమ నియమంబులం జ స ిపకాకషాయుండెై 
బాహుంబున్ందు నిజాతు న్న్ుసంధించి విజితరందియా ప్ాాణ చితఠా ండెై సాి ణువుం 
బ ల  దవియవరి శతంబు దపంబు చ్రసి భగవంతఠం డయన్ వాసుదరవుని 
యందుుఁ బా్రతి వహించుచు న్న్యం బ ఱుంగక వరిాంచుచుుఁ దన్ున సాపనమందు 
‘మమేదం శిరశిఛన్నమితి’ యన్ు పాతీతియందుం బ ల  వయతిరికుా నిుఁగా 
వాయపకునిుఁగా న్ంతఃకరణవృతాిసాకి్షనింగా న ఱింగి. 
4-835-స.ీ 
సాక్షాతకృతఠండున్ు సర ా శారుండున్ు; 
భగవంతఠుఁడున్ు గృప్ాపరుుఁడు న ైన్ 

హర ియన్ు లలకెైక గురునిచ్ర న్ుకామ ై; 
సరాతోముఖ్మున్ు సాపాకాశి 

తము న్గు మహతి శుదధజాఞ న్దీపపా; 
భాతతిచ్రుఁ బరబహాుమందు 
దన్ునన్ు, దన్యందుుఁ దగుఁ బరబహాుంబు; 
న న్యుఁ గనొ్ న్ుచు దగ ధంధనాగిన 



 

 

4-835.1-తర. 
భంగి నీష్ణములుఁ; బ డుఁబాసి భ రి 

వయసన్ సాగర సంసృతి వలన్ుఁ జాల 

న్ుపరతఠం డయెయ; నా మహతిోన్నతఠండు 
న్వని నాయక! విన్ు మపుి డతని భారయ 
4-836-క. 
పతిదెైవత శ్రల సమం 

చిత వణేీ భ త చికుర చీరాంబర సు 
వాత చరాయ క్షామాంగి వి 

గతద ష్ విదరభరాజ కన్యక యచట్న్. 
4-837-తర. 
కమలలలచన్ నిఖిలభోగములుఁ దొఱుఁగ ి

మలయ క తన్ుుఁ బరమ ధరుజ్ఞఞ ుఁ జ ర ి

నిరుపమ ైక పతివతాా నియమ మపి 
సాధిాయెై భకిాుఁ బరిచరయ సలుపు చుండె. 
4-838-క. 
విమలమతి నిజ శు సమీ 

పమున్న్ సతి ధూమరహిత పవమాన్సఖ్ా 
గీమున్ వ లుుఁగొందు కీల వి 

ధమున్ుఁ బాకాశించు చుండెుఁ దదదయు వేడకన్. 
4-839-క. 
సతి దన్ ప్ాాణ శారుుఁ డుప 

రతుిఁ డగుట్ మన్ంబులల న్రయకయె పూరా 



 

 

సిితి న్ుపచ్ారకీియ లం 

చితమతిుఁ గావింపుఁ దలుఁచి చిరతర భకిాన్. 
4-840-క. 
అనుపమ సుసిిర నియమా 
సనుిఁ డగు నిజనాథు డాయుఁ జని పూరాగతిన్ 

వినమిత యెై సతి తతిద 

వనజము లరిెంచు న్పుడు వరుప్ాదములన్. 
4-841-క. 
విను మ ష్ుత లేకున్నన్ు 
గన య థభాష్ట హరిణి కెవైడి సతి న  
మునమున్ బ గడుచు దనీ్త 

న్నయంబున్ు బంధురహిత యెై శ్ోకించ్ెన్. 
4-842-చ. 
అనయము నిట్లల  శ్ోకవిపులాశీు పయఃకణ సికా మానిత 

సానయుగయెై వియోగపరి తాపమున్న్ హృదయంబు మాుఁడ శ్ో 
భనలలితాధరోష్ు  న్వపదుము గందుఁగ సుసారంబుగా 
వనజదళ క్షి యడేెె న్నివారణుఁ దదిా పనిాంతరంబున్న్. 
4-843-ఉ. 
హా! నరనాథ! హా! సుమహితాతుక! హా! గుణశ్ాలి! యంక న్ం 

భోనధి మేఖ్లాకలిత భ మి యధారిుక రాజ చ్ోర పీ 
డా నరతిం గృశింప న్కట్ా! తగున్యయ యుపేక్షచ్రయ; శ్ో 
భానయశ్ాలి! నీవు పరిప్ాలన్ చ్రయుదు, ల ముు భ వరా! 
4-844-చ. 



 

 

అన విలపించుచున్ సరసిజాకి్ష నిజ శు పదారవిందముల్ 

దన నిట్లంబు సో ుఁకుఁ బరితాపమున్ంబడి బ్రట్లట  చ్ాల రో 
దన మన్రించుచుం దగలిి దారువులం జితిుఁబ రిె యందులలుఁ 
బ నుపగు తతకళ బరముుఁ బ ట్టట  శిఖిం దరికొలిి యముులన్. 

4-24-ప్ూర్ా స్ఖ్ున ఉవవచ 

4-845-క. 
తా నన్ుగమన్ము చ్రయం 

బ నుట్యున్ు న్ంతలలన్ుఁ బ రాసఖ్ుుఁడు వి 

జాఞ నసారూపుుఁ డమలుుఁడు 
న నై ధరాదవిిజ్ఞుఁ డొకక డబలం గన్ుచున్. 
4-846-క. 
చనుదెంచి యతాలలదర ి

సునయోకుా ల న్న్ున్యంచుచుం దగ న్నియనె్ 

"వనతా! నీవ వాతె? వ  
వాన దాన్? వితం డెవండు? వగచ్ెద వలేా?" 

4-847-క. 
అన యడిగి వ ండయిున్ు ని 

ట్లనయెన్ు నీ సృషిట  పూరామందున్ు నీ వ  
వానతోడి సఖ్య సౌఖ్యము 
లనవరతము న్న్ుభవించి తట్టట  సఖ్ుండన్. 
4-848-క. 
న్నెెఱుగు దరని మన్మున్ 



 

 

న్నెెఱుుఁగక యున్న న నై్ న్ళిన్దళ క్షీ! 
న్నుెిఁ బురాతన్ సఖ్ుుఁగా 
న నెంగలదాన్; వ నై్ న ఱుుఁగవ  చ్పెుమా? 

4-849-వ. 
కావున్, నీవున్ు నేన్ున్ుం బ రాంబున్ందు మాన్సనివాసులమ ైన్ 
హంసలమ ై యుండి గృహంబుుఁ బాసి సహసావతసరంబులు సఖ్ులమ ై వరిాంచు 
న్ంత నీవు న్న్ునం బాస ిభౌమభోగ రతఠండవ ై పదంబు నిచెగించుచు 
మహరమండలంబు గలయం గుీమురు న్పుి డొకక కామినీ నిరిుతంబుం 
బంచ్ారామంబు న్వదాారసమేతంబు నేకప్ాలకంబుుఁ దిాకోష్ు ంబు ష్ట్లకలంబుుఁ 
బంచవిపణంబుుఁ బంచపకాృతియు సీా నీాయకంబు న ైన్ యొకక పురంబు 
ప్ొ డగంట్టవి; అది యటె్టట  దనిన్ం బంచ్ారామంబులన్ం బంచ్రందియాారింబులు; 
న్వదాారంబులన్ నాసికాది దాారంబు; లేకప్ాలకంబన్ం బాాణప్ాలన్ంబు; 
తిాకోష్ు ంబులన్ం దరజో భిన్నంబులు; ష్ట్లకలంబులన్ నిందియా సంగీహంబు; 
విపణంబులన్ుఁ గర ుందియాంబులు; పంచపాకృతి యన్ం బంచ భ తంబులు; 
బాకృతి యన్ు కామిని యన్ బుదిధ ; ఇట్టట  పురంబున్ం బావిష్ఠట ండెైన్ పురుష్ఠం 
డంగనా పరతంతఠాుఁడు న్జ్ఞఞ ండు న ైన్ నీవ యపుిరంబున్ం గామినీ 
సంసిృష్ఠట ండవ ై రమియంచుచుుఁ దతసంగమంబున్ న్ష్టసుృతివ ై వ ైదరభీ 
జన్సంభావిత సుఖ్ాభాసంబులగు దుఃఖ్ంబులచ్ర నిట్టట  ప్ాపిష్ు ంబ ైన్ దశం 
బొ ందితివి; కావున్. 
4-850-స.ీ 
నీవు వ ైదరభివి గావు; వీరుుఁ డితండు; 
వివరింపుఁగాుఁ గాుఁడు విభుుఁడు నీకు; 
నొగి మున్ున పురమున్ న్ుపరుదుధ ుఁ జ సిన్; 



 

 

యా పురంజన్ పతి వరయుఁ గావు; 
మఱియు నీ వన్య సీమంతిని యనియున్ు; 
జరిెంపుఁగా బ రా జన్ుమందుుఁ 
బురుష్ఠం డవనియున్ు బుదిధ ుఁ దలంచుట్; 

యరయంగ నీ యుభయము న్సతయ; 
4-850.1-తర. 
మింతయున్ు మామకీన్మ ై యసెుఁగు మాయుఁ 
జ సి కలిిత మయెయుఁ; జరిె ంప మన్ము 
పూరామున్ హంసలమ యని పూని యెఱుుఁగుఁ 
బలికితిుఁ దెలియు మన్ల రూపంబుుఁ జూడు. 
4-851-వ. 
ఏనే నీవు గాని యన్ుయండవు గావు; నీవే నుేఁ గాని యన్ుయండంగా; నిట్లని 
యెఱుంగుము; విదాాంసులు మన్ యదదఱ యందు న్ంతరంబు నీకి్షంపరు; 
పురుష్ఠండు దనొనకకనిన  యాదరశ చక్షువులందు భిన్నరూపునింగాుఁ 
దలంచు చందంబున్ మన్ యదదఱికిని భ దంబు గలిగిన్ యట్ల  తోుఁచు; న్ని 
యవిాధంబున్ న్తం డతనిచ్రత నీవు పూరాంబున్ మదయీసఖ్ుండవ ైన్ 
హంస” వని తెలుపంబడి సాసుి ండెై తదిా యోగ న్ష్టంబ ైన్ జాఞ న్ంబు గీముఱం 
బొ ందె” అని చ్పెిి నారదుండు ప్ాాచీన్బరిిం జూచి య  యధాయతుతతావంబు 
రాజకథామిష్ంబున్ నీకు న ఱింగించితి;"అనిన్. 
4-852-క. 
విన భ మీశుుఁడు నారద 

మున కన్ు భవదయీవచన్ములు సూరులు ద 

కకను గరు మోహతిఠలమ ై 



 

 

వనరెడు నే మ ట్లట  దెలియువారము చ్ెపుమా. 
4-853-వ. 
అనిన్ యోగీందుాండు రాజ ందుాన్ కిట్లనియె “న్ర ందా! యమేి కతంబున్ నాతు 
చ్రత నేక దిా  చతఠషాిదంబున్ు బహ ప్ాదంబున్ు న్ప్ాదంబు న్గుచుుఁ 
బురంజన్ు దరహంబు పాకట్ం బొ న్రుె; నా కతంబున్ బురంజన్ుండు 
పురుష్ఠం డయెయ; అట్టట  పురుష్ఠన్కు నామ కియీా గుణంబుల 
విజాఞ యమాన్ుండు గాకుండుట్ం జ సి యవిజాఞ త శబదంబున్ం జపెింబడు; 
సఖ్ుం డీశారుండు; పురుష్ఠండు సాకలయంబున్ం జ సి దరహపరిగీహంబు చ్రయ 
నిశెయంచు న్పుిడు న్వదాార కలితంబున్ు దిాహసా చరణ యుకాంబున్ు 
న్యన్ పురం బ ది గల, దది ల సస యని తలుఁచి యపుిరం బన్ు 
దరహంబున్ందుుఁ బురుష్ఠం డిందిా యంబులం జ స ియే బుదిధ  న్ధషిిు ంచి 
విష్యంబుల న్న్ుభవించు; న్హంకార మమకారంబులకు నే బుదిధతతావంబు 
గారణం బగు; న్ట్టట  బుదిధ  పామద తామ యన్ంబడె; దానికి సఖ్ులు 
జాఞ న్కరుకారణంబుల నై్ యందియాగుణంబులు; సఖీజన్ంబులు దదయీ 
వృతఠా లు; పంచముఖ్ోరగం బన్ం బంచవృతాి యెైన్ ప్ాాణంబు; ఏకాదశ 
మహాభట్లలన్ బృహదబలుండు న్ుభయేందియా నాయకుండున నై్ మన్ంబు; 
న్వదాార సమతేంబ ైన్ యపుిరంబు చుట్టటవచిెన్ ప్ాంచ్ాలదరశంబు లన్ం 
బంచవిష్యంబులు; న్వదాారంబు లన్ న్కి్ష నాసకిా కరణ ముఖ్ గుద 
శిశనంబులు; అందు న్కి్షనాసాసయంబు ల ైదున్ుం బాాగాద వర పురసకృ తంబులు; 
దకి్షణోతార కరణంబులు దకి్షణోతారదాారంబులు; గుద శిశనంబులు 
పశిెమదాారంబులు; అందు నేకసిల నిరుితంబుల నై్ ఖ్ద యతా విరుుఖ్ులు 
నేతాంబులు; విభాాజితం బన్ రూపంబు; దుయమంతఠ డన్ం జక్షురిందియాంబు; 
న్ళినీ నాళిన్ు లన్ నాసకిా దాారంబులు; సౌరభం బన్ గంధంబు 



 

 

అవధూత యన్ ఘాోణ ందిాయంబు; ముఖ్య యన్ నాసయంబు; విపణం బన్ 
వాకుక; రసజ్ఞఞ ం డన్ రసంబు; ఆపణం బన్ వయవహారంబు; బాహూదన్ం బన్ 
వివిధాన్నంబు; పితృహ  వన్ దకి్షణకరణంబు; దరవహూ వన్ న్ుతారకరణంబు; 
చండవేగుం డన్ం గాలలపలక్షకం బ ైన్ సంవతసరంబు; గంధరుా లన్ 
దివంబులు; గంధరీా జన్ంబు లన్ రాతఠాలు; పరీవరాన్ం బన్ నాయురిరణంబు; 
గాలకన్యక యన్ జర; యవనేశారుం డన్ మృతఠయవు; అతని సెనైికులన్ 
నాధివాయధులు; పాజాారుం డన్ం బాాణహిింస యందు శ్రీఘవోేగంబు గలిగి శ్రతోష్ణ  
భ దంబులం దిావిధం బ ైన్ జారంబు; దకి్షణ ప్ాంచ్ాలం బన్ం బ్రతృలలక 
ప్ాాపకంబున్ు బవాృతాి రూపకంబు న నై్ శ్ాసాంీబు; ఉతార ప్ాంచ్ాలం బన్ 
దరవలలక ప్ాాపకంబు నివృతాి సంజిఞకంబు న్యన్ శ్ాసాంీబు; శీుతధరుం డన్ 
శ్ోీతాంబు; ఆసురీ నామకం బన్ం బశ్ాెదాద వరంబ నై్ మేఢాంబు; గాీ మకం బన్ 
సురత సుఖ్ంబు; దురుదుం డన్ గుహ యందియాంబు; నిరృతి నామకం బ ైన్ 
పశిెమదాారం బన్ గుదంబు; వ ైశసం బన్ న్రకంబు; లుబధకుం డన్ం 
బాయువు; సంధు లన్ హసా ప్ాదంబులు; అంతఃపురం బన్ హృదయంబు; 
విష్ూచి యన్ మన్ంబు;” అని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-854-స.ీ 
అన్ఘాతు! విన్ుము జాయాతుజ్ఞలన్ు గుణా; 
కాం బగు మఱి బుదిధతతావ మరిి 

వ లయ నయేే గతి వికృతి చ్రయం బడు; 
నేయే తెఱంగుల నిందియాములు 
వికృతిని బొ ందు నా విధమున్ుఁ దదు్ ణా; 
నిాతఠుఁడున్ు వరుసుఁ దదాృతఠా లకున్ు 
ఘన్ుుఁడు న్ుపదాష్టయున్ు దగు నాతుయుుఁ; 



 

 

దదాృతఠా లన్ు బలాతాకరమున్న్ు 
4-854.1-తర. 
న్న్ుకరింపంగ న్రిిుఁ జ యంగుఁ బడుట్ 

న్న్వరత మాతుమహషినిి న్న్ుసరించు 
ట్యు న ఱుుఁగుఁ జపెిి యట్లట  లనియెన్ు మఱియు 
జన్వర ణుయనితో యోగసితాముండు. 
4-855-వ. 
“మఱియు న్రదం బన్ దరహంబు; దురంగంబు లన్ నిందియాంబులు; 
ఈషాదాయం బన్ సంవతసరంబున్ుం దతకృత వయసుసన్ు; చకీదాయం 
బన్ం బుణయప్ాప కరుదాయంబు; వేణుతయాం బన్ గుణతయాంబు; 
పంచబంధన్ం బన్ం బంచప్ాాణంబులు; రశిు యన్ మన్ంబు; సారథి యన్ 
బుదిధ ; రథికోపవేశసాి న్ం బన్ హృదయంబు; కూబరంబు లన్ 
శ్ోకమోహంబులు; పంచపాహరణంబు లన్ం బంచ్రందిా యారిపాక్ష పంబు; 
పంచవికీమం బన్ం గర ుందిాయంబులు; సపావరూధంబు లన్ ధాతఠవులు; 
హ మైోపసకరం బన్ రజోగుణంబు; అక్షయతూణీరం బన్ 
న్న్ంతవాసనాహంకారోప్ాధి; ఏకాదశ చమ పతి యన్ నేకాదశ్రందియాంబ నై్ 
మన్ంబు; ఆసురీవృతాి యన్ం బాహయవికీమంబు; పంచ్రందిాయంబులచ్రత 
మృగయా వినోదంబు చందంబున్ హింసాదులం జ సి విష్యంబు 
లన్ుభవించుట్య మృగయాచరణంబు; ఈ విధంబున్ న్ుండ జీవుండు 
దరహంబున్ సాపన సుష్ఠపిా  జాగీదవసిల యందు నాధాయతిు కాధిదెైవి 
కాధిభౌతికంబుల నై్ బహ విధ దుఃఖ్ంబులం జ సి క లశంబు లన్న్ుభవించుచు 
న్జాఞ నావృతఠండయ వరిశతంబు నిరు్ ణుం డయుయన్ు బాాణ ందియా 
మనోధరుంబులం దన్యందు న్ధయవసించి కామలవంబుల ధాయన్ంబు 



 

 

చ్రయుచు న్హంకార మమకార సహితంబుగాుఁ గరాుచరణంబు చ్రయుచుండు. 
4-856-క. 
పుర్ుష్ఠుఁడు నిజపాకాశతుఁ 
బర్గయిు న్లఘుుఁడుుఁ బరుండు భగవంతఠండున్ 

గుర్ుిఁడున్ు న్గు న్యాయతున్ు 
బర్ువడి న ఱుుఁగంగ లేక పాకృతి గుణములన్. 
4-857-క. 
విను మ పుడు దగులు న్పుిడ 

యొనరంగ గుణాభిమానియున్ు గరువశుం 

డనిఁ దగు నా పురుష్ఠుఁడు దా 
ఘనమగు తెైగీుణయకరు కలితఠం డగుచున్. 
4-858-స.ీ 
ధృతి నొపుిచున్న సాతిాక కరుమున్న్ు బా; 
కాశ భ యష్ు  లలకముల భ రి 

రాజస పాకట్ కరుమున్ దుఃఖ్ోదరక; 

లలలకిీయా యాస లలకములన్ు 
గెకైొని తామస కరుంబున్న్ు దమ; 

శ్ోశక మోహో తకట్ లలకములన్ు 
బొ ందుచుుఁ బుం సీా  ీన్పుంసక మ రుా ల; 

దరవ తిరయఙ్ురాయ భావములన్ు 
4-858.1-తర. 
గలుగుుఁ గరాున్ుగుణములు గాుఁగ జగతిుఁ 
బుట్టట  చచుెచుుఁ గీముఱుఁ బుట్లట  చిట్లల  



 

 

దివిరి కామాశయుం డెనై్ దరహి యెపుడ  
న్ున్న తాన్త పదముల నొందుచుండు. 
4-859-వ. 
అని మఱియు నిట్లనియె. 
4-860-మ. 
ఎనయన్ క్షుతిరిపీడుఁ గుంది శున్కం బ్రంట్టంట్టకిం బ వుఁ బ  

నినిఁ దదెటదవిక మ ైన్ దండహతిుఁ గానీ, కాక చ్ౌరాయన్న మ ై 
న్ను గానీ తగుఁ బొ ందు చందమున్ న న్నన్ దెవైయోగంబు పెం 

పున నీ జీవుుఁడు దాుఁ బా్రయాపియాములం బొ ందుం దిాలలకంబులన్. 
4-861-చ. 
గొనకొని యట్టట  దుఃఖ్ములకుం బాతికారము మాన్వేందా! క 

ల్ిన విన్ు తత ర్తికియీ యకించన్వృతాి జన్ుండు మసాకం 

బున నిడుమోపు మ ుఁపున్న్ు బ నిన్ుఁ దదభరదుఃఖ్ మాతుుఁ బా 
యన గతి జీవుుఁడుం దిావిధమ  ైతగు దుఃఖ్ముుఁ బాయుఁ డెన్నడున్. 
4-862-క. 
ఘన దుఃఖ్ హ తఠ కరుం 

బును దత ర్తికార కరుమున్ు నివి మాయా 
జనన్ము లగుట్న్ు బురుష్ఠుఁడు 
గనుిఁ గలలలుఁ ద ుఁచి న్ట్టట  కల చందమున్న్. 
4-863-వ. 
సవాసనోచ్రఛదకంబు గా"దని వ ండయిు నిట్లనియ.ె 
4-864-స.ీ 
న్రనాథ! విన్ుము సాపనంబు చందంబున్; 



 

 

న్జాఞ న్ విలసతిం బగుట్ుఁ జ స ి

తివిరి మిథాయభ త దరహాదికమున్కు; 
న్రయ నివరానాయాస మేట్ట 
కని యంట్టవనేియు న్రింబు లేకున్న; 

న్రిి సో ప్ాధికం బ నై్ మన్ము 
వాంఛతో సాపనము వరిాంపుఁ బురుష్ఠనిుఁ; 
బ ని జాగీద బధచ్ర న్ుప్ాధి 
4-864.1-తర. 
చ్ెడక సాాపినక సంసృతి విడువన్ట్లల  

తతావ విజాఞ న్మున్ న్విదాయ నివృతాి 

దార దరహాదిక నివృతాి దగులకున్నుఁ 
దివుట్ సంసృతి దా నివరిాంప కుండు. 
4-865-చ. 
ఘన పురుషారిభ త మన్ుఁగాుఁ దగు నాతుకు నే నిమితామ  ై
యొనర న్న్రిహ తఠ వన్ న్ూలొకన్ు సంసృతి సంభవించు న్ 

ట్లనయముుఁ దనినమితా పరిహారక మరిి జగదు్ రుండు నాుఁ 
దనరిన్ వాసుదరవ పద తామరససుుట్భకిా యారయన్. 
4-866-క. 
పూనన్ తదభకిా సమీ 

చీనగతిం దలెియ న్న్ఘ; చిర వ ైరాగయ 
జాఞ న జన్క మగు భకిా ని 

ధానము గోవింద వరకథాశయీమ యగున్. 
4-867-వ. 



 

 

కావున్ న్ది తతకథాకరణన్ గాన్ నిరతఠండు, విశ్ాాస సంయుకుా ండు న ైన్ 
వానికి సంభవించు మఱియున్ు. 
4-868-క. 
ధర్ సాధులు విమలాంతః 
కర్ణులు భగవదు్ ణాన్ుకథన్శవీణ 

సుురతిసాాంతఠలు న్న్ఘులు 
వర్ధిష్ణులు న ైన్ భాగవత జన్ుల సభన్. 
4-869-క. 
సర్సో దార మహాతు ము 
ఖ్రితము లగు మధువిరోధ ికమనీయ గుణో 
తకర్ సురుచిర చరితామృత 

పరిపూరిత వాహని్ులన్ు బరమపీాతిన్. 
4-870-క. 
మన మలరుఁగ శ్ోీతాాంజలు 
లను బాన్ము చ్రయు పుణుయలకు క్షుతాృషాణ  
ఘన భయ శ్ోక విమోహము 
లనయంబున్ు సో ుఁకకుండు న్వనీనాథా! 
4-871-వ. 
కావున్ నిట్టట  భాగవత సహవాసంబు లేక తన్ంతన్ భగవదాభగవత గుణాభి 
వరణన్ కథాన్ుచింత నాదులయందుం బావరిాంచిన్ నాలసాయది ద ష్ంబు లొంది 
య  జీవలలకంబు సహజక్షుధాదికంబున్ న్ుపదుాతం బ ై సర ాశారకథామృత 
వాహనిి యందు రతింజ యదు; ఇది నిశిెతం” బని మఱియు నిట్లనియ.ె 
4-872-స.ీ 



 

 

పదు సంభవుుఁడున్ు భవుుఁడున్ు మన్ుకుల; 

సమితి దక్షాది పాజాపతఠలున్ు 
న షైిు కుల ైన్ సన్కముఖ్య మున్ులుుఁ బు; 
లసుా యండు భృగువుుఁ బులహ ుఁడుుఁ గీతఠవు 
న్తిా మరీచియు న్ంగిరసుండు న్; 

రుంధతీవిభుుఁడున్ు రూఢ ిమ ఱయ 

బహ  పుణుయలే కడపల గాుఁగ గల బహాు 
వాదుల న్ందఱు వాకుకలకున్ు 
4-872.1-తర. 
న న్య నీశారుల ై యుండియున్ు సమగీ 

మతిుఁ దప్ో  యోగ విదాయ సమాధి వర వి 

చ్ారుల ై యుండయిున్ు సరాసాకి్ష యెైన్ 

య శారుని వ దకయిుుఁ గాన్ రిదధచరిత! 
4-873-వ. 
అది యెట్ల ంట్నేి. 
4-874-మ. 
ఘనవిసాా ర మప్ార మదాయ మన్ంగా నొపుి వదేంబు దా 
మనువరిాంచుచు మంతయాుకిా వివిధంబ  ైన్ట్టట  దరవాఖ్య శ్ో 
భనసామరియముచ్రత నిందా ముఖ్ రూపం బ్రష్టదెైవంబుగాుఁ 
గన వేడకన్ భజియంచు వారలు గన్ంగా నేరుా ర  య శారున్. 
4-875-క. 
విను మాతు భావితఠం డన్ 

న నసిన్ భగవంతఠుఁ డెపుి డెవానిుఁ గరుణం 



 

 

దనరుచు న్న్ుగీహించున్ు 
మనుజ శార! యపుడ వాుఁడు మహితాతుకుుఁడెై. 
4-876-క. 
ధీర్త నీ లలకవయవ 

హార్ంబున్ు వ ైదికంబు న్న్ుఁదగు కరాు 
చ్ార్ములందు వినిషిు త 

మ  ైర్ూఢిుఁ దన్రుె బుదిధ  న్రిిన్ విడుచున్. 
4-877-స.ీ 
కావున్ రాజ ందా! నీవున్ు బరమారి; 

రూపంబు లగుచుుఁ బారోచమాన్ 

ములున్ు గరణపియాంబులున్ు న్సిృష్ట వ 

సుా వులున్ు న ైన్ య  వివిధ కరు 
ములయందుుఁ బురుషారిబుదిధ  గావింపకు; 
మతి ఘన్ సాాంతఠ ల ై న్ట్టటవారు 
పరుఁగు జనారదన్ పతాిప్ాదకంబ ైన్; 

శీుతిుఁ గరు పర మని చూపుచుండు 
4-877.1-తర. 
వారు వేదజ్ఞఞ  లన్ుఁ దగువారు గారు 
రూఢి మఱి వారు నితయసారూపభ త 

మ నై్ య  యాతుతతావంబు న్లరు వేద 

కలిత తాతిరయ మని యాతుుఁ దెలియ లేరు 
4-878-వ. 
కావున్ం; బాాగగీంబు ల ైన్ దరభలచ్రత సకల కి్షతిమండలాసారణంబు గావించి 



 

 

యహంకార యుకుా ండవు న్వినీతఠండవు న ై పెకుక పశువులుఁ జంపనే కాని 
కరుసారూపంబున్ు విదాయసారూపంబున్ు న ఱుంగవు; ఆ కరు విదాయ 
సారూపంబు ల ట్టట  వనిన్ సర ాశార పరితోష్కం బ ద ియదయి కరుంబు; ఆ 
సర ాశారుని యందు నమేిట్ మతి సంభవించు న్దయి విదయ; అతండర 
దరహ లకు నాతుయు నీశారుండు న్గుచుండుుఁ గావున్ుఁ బురుష్ఠలకు 
క్ష మకరంబయన్ యాశయీంబు దతాిద మ లంబ; అతండు 
పిాయతముండున్ు సేవయమాన్ుం డున్ు న్గుచుండ న్ణుమాతాం బయన్ 
దుఃఖ్ంబు లేదు; అట్టట  యా భగవతసవరూపం బ వాం డెఱుంగు వాుఁడు 
విదాాంసుండున్ు గురుండున్ు హరయిు” న్ని చ్పెిి వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-879-క. 
"అవనీశ! య  విధంబున్ 

భవదయీపాశనమిట్లల  పరహిృత మయెయం; 

దవిలి యుఁక నొకక గోపయము 
వివరించ్ెదుఁ జితాగింపు విమలచరితాా! 
4-880-స.ీ 
లలి సుమనో వాట్టకల యందు న్లి పా; 
సూన్ మరంద గంధాన్ు మోద 

సంచ్ారయిున్ు మృగీసహితముుఁ దనినవే; 
శిత చితామున్ు మధువతా నినాద 

మేదుర శవీణాన్ుమోదితమున్ు బురో; 
భాగ చరనినజ ప్ాాణహార ి

దీపిత వృక గణాధిషిు తమున్ు లుబధ ; 
కకూీర ఘన్ సాయకపాభిన్న 



 

 

4-880.1-తర. 
పృష్టభాగంబున ై తగ న దన్ు మృతఠయ 
భీతి వాట్టలల  నొండు దపిింప వ రవు 
గాన్ కడవిుఁ జరించు మృగంబు పగిద ి

భ వరోతామ! విన్వయయ! పురుష్ఠుఁ డెపుడు. 
4-881-వ. 
అంగనా నివాసంబుల యందు క్షుదాతమంబగు కామయకరు పరిప్ాకజనితంబ ైన్ 
జిహో ాపసాి ది కామజనిత సుఖ్లేశంబుల న్నేా షించుచుుఁ, గామినీ 
యుకుా ండున్ు, దనినవేశిత మాన్సుండున్ు న్తి మనో హర వనితాజనాలాప 
శవీణతతిర చితఠా ండున్ు, బాతయక్షంబున్, నాయురరిణ కారణాహో రాతాాది 
కాలవిశ్రష్గణనాపరుండున్ు గాక పరోక్షంబున్ం గృతాంత శరనిరభిన్న 
గాతఠాండున్ు న్గుచు నీ జీవుండు విహరించుచుండు; గావున్ నీవు నీ జీవుని 
మృగచ్రషిటతఠనిుఁగా విచ్ారంిచి శ్ోీతాాదు లందున్న శబాద దులం బ ల  బాహయ 
వృతఠా లగు శ్ౌీతసాురాా ది రూపకరుంబులన్ు హృదయంబు న్ందు 
నియమించుచు న్సజాన్య థ వారాా సహితం బ నై్ గృహాశమీంబు 
విడువుము; సకల జీవాశయీుండెైన్ య శారుని భజియంపుము; ఇట్లల  
సరాతో విరకుా ండవు గ”ముని నారదుండు పలికని్ం బాాచీన్బరిి యట్లనియె. 
4-882-క. 
"మునవర! భగవంతఠండవు 
న్నుపమ విజాఞ న్నిధివి న్న్ుఁదగు నీ చ్ర 
తను వివరింపంగాుఁ దగ ి

యెనసిన్ య  యాతుతతావ మిట్ల నాచ్రతన్. 
4-883-వ. 



 

 

శీుతంబున్ు విచ్ారతింబున్ు న్యెయ; గరునిష్ఠు  లగు న్ుప్ాధాయయు ల ైన్వార లీ 
యాతుతతావంబు న ఱుంగరు; ఎఱింగిర ని న్ుపదరశింపరు; కావున్ుఁ 
దతకృతంబ ైన్ మహాసంశయంబు నీ చ్రత నివృతాం బయెయ;” అని వ ండయిు 
నిట్లనియె. 
4-884-స.ీ 
అన్ఘాతు! యమేిట్ట యందు నీ యందియా; 

వృతఠా లు దగుఁ బావరిాంపకుండు 
ట్న్ు జ సి ఋష్ఠ ల నై్ ఘన్ముగ మోహింతఠ; 
రట్టట  యరిము న్ందు నాతు సంశ 

యము గలు్ చున్నది; యది యటె్టట  దనిన్న్ు; 
బురుష్ఠుఁ డరయే దరహమున్న్ు జ స ి

కరుముల్ చ్రసి తతాకయంబు నీ లలక; 

మందునే విడిచి తా న్న్యదరహ 

4-884.1-తర. 
మరిితో ఘట్టయంచి లలకాంతరమున్ు 
బొ ంది తతకరుఫలమున్ు బొ ందు న్న్ుచుుఁ 
బాకట్ముగ వేదవేతాలు పలుకు చుందు 
రన్న న్ది యెట్లల  విన్ న్ుపపన్న మగున్ు? 

4-885-వ. 
అదయిున్ుం గాక యాచరితంబ ైన్ కరుంబు తత్క్క్షణంబ విన్ష్టం బగుట్ంజ సి 
జీవుండు దరహాంతరంబున్ లలకాంతరగామి యెైన్ ఫలం బ ట్లల  సంభవించున్ు;” 

అనిన్ ప్ాాచీన్బరిికి నారదుం డిట్లనియె “న్ర ందాా! సాప్ానవసి యందు 
లింగశరీరాధిషాు త యెనై్ జీవుండు జాగీదరదహాభిమాన్ంబు విడచి తాదృశంబ కాని 



 

 

యతాదృశంబ కాని యెనై్ శరీరాంతరంబు నొంది మన్ంబున్ందు సంసాకర 
రూపంబున్ నాహితంబ ైన్ కరుంబు న్న్ుభవించు చందంబున్ం బురుష్ఠండర 
లింగ శరీరంబున్ం జ సి కరుంబు నాచరించు నా లింగశరీరంబున్ 
లలకాంతరంబున్ దరహవిభ దంబు నొందక తతులం బన్ుభవించున్ు; 
అదయిున్ుం గాక దాన్ పాతిగీహాదుల యందు సూి లదరహంబున్కుం 
గరాృతాంబు గల దంట్టవనేి న్హంకార మమకార యుకుా ండయన్ పురుష్ఠండు 
మన్ంబున్ం జ సి యయే ేదరహంబు పరిగీహించు, నాయా దరహంబున్ సదిధంబ ైన్ 
కరుం బా జీవుం డన్ుభవించు; అట్లల  గాకున్నుఁ గరుంబు పున్రుదభవ కారణం 
బగుట్ యుపపన్నంబు గాకుండుుఁ; గావున్ మన్ఃపాధాన్ం బ ైన్ 
లింగశరీరంబున్క  కరాృతాం బుపపన్నం బగు” న్ని వ ండియు నిట్లనియె. 
4-886-క. 
కి్షతి న్ుభయేందియా కరు 
సిితు లన్ుభవ మందుఁబడిన్ చితాము పగిదిన్ 

ధృతిిఁ జితావృతఠా లన్ు ల 

కి్షత మగుుఁ దతూిరా దరహకృత కరుంబుల్. 
4-887-వ. 
అది యెట్లనిన్ నీ దరహంబున్ం జ సి యే రూపంబు నే పాకారంబున్ న పుి 
డెచెట్ న్గు; న్ది యన్న్ుభ తంబున్ు న్దృష్టంబున్ు న్శీుతంబున్ున ై 
యుండు; న్ట్టటది యొకానొక కాలంబున్ వాసనాశయీుం డయన్ పురుష్ఠన్కుుఁ 
దదన్ుభవాది యుకాంబగు పూరాదరహంబున్ న్న్ుభ తంబున్ు దృష్టంబున్ు 
శీుతంబున్ు న్ని విశాసంిపుము; ఈ మన్ంబు న్న్న్ుభ తారింబు 
గోచరింపుఁజాలదు; ఈ మన్ంబ  పురుష్ఠలకు శుభాశుభ నిమితాంబు ల ైన్ 
పూరాాపరదరహంబులం బాకాశింపంజ యుచుండు; ఈ మన్ంబున్ందు 



 

 

న్దృష్టంబు న్శీుతంబున నై్ యరింబు సాాప్ానదికమందుం ద ుఁచు న్ంట్టవేని 
న్ది దరశకాలకియీా శయీంబని తలంపందగు; ఈ సమసా విష్యంబులుుఁ 
గీమాన్ురోధంబున్ మన్ంబున్ంజ సి భోగయంబులగు” న్ని మఱియు నిట్లనియె. 
4-888-చ. 
సుమహిత శుదధ సతావగుణ శ్ోభితమున్ సరసీరుహో ద రో 
తామ గుణచింతనాపరము ధన్యము న ైన్ మన్ంబున్ందు భ  

రమణ! సుధాంశున్ందు న్ుపరాగమున్న్ దివిుఁ ద చు రాహ  చం 

దమున్న్ు గోచరంబగు న్ుదారత నీ యఖిలపపాంచమున్. " 

4-889-వ. 
అని వ ండయిు నిట్లనియ ె"లింగదరహమున్కుుఁ గరాృతా భోకాృతాంబులు 
సూి లదరహదాారకంబు లగుట్ంజ సి సూి లదరహ వినాశంబు గలుగం జీవున్కుుఁ 
గరాృతా భోకాృతాంబులు లేకుండుట్ంజ సి ముకిాగలుగు న్ంట్టవనేి నీ సూి లదరహ 
సంబంధంబు జీవుని యందు బుదిధమనో మోక్షారిగుణవూయహరూప్ాది లింగ 
శరీర భంగ పరయంతంబు గలుగు చుండున్ు; సుష్ఠపిా  మ రాఛదుల యందు 
నిష్ు వియోగాది దుఃఖ్ మందు న్హంకారంబు గలిగ ియుండు; న్ది 
యందియాోపహతింజ సి యమావాసయ యందలి చందుాండున్ుం బ ల ుఁ దరుణ 
పురుష్ఠన్కు గరభబాలాయవసిల యందు నిందియా ప్ౌష్కలయంబు 
లేకుండుట్ంజ సి యేకాదశ్రందిాయ సుురణ సమరింబ ైన్ యహంకారంబు 
గరాభదులకుుఁ బాకాశింపని చందంబున్ం ద ుఁపకుండుుఁ గావున్ సూి లదరహ 
విచ్రఛదకంబు లేకుండుట్ంజ సి వసుా భ తారింబు లేకున్న నీ సంసారంబు 
విష్యంబులయం దాసకుా ండగు జీవున్కు సాాపనికాన్రాి గమన్ంబున్ుం 
బ ల  నివరిాంపదు; ఈ తీరున్ుఁ బంచతనాుతాాతుకంబున్ు దిాగుణాతుకంబున్ు 
షో డశ వికారాతుకంబున ై విసుా ో తంబున్ున్యన్ లింగశరీరంబు న్ధిషిు ంచి 



 

 

చ్రతనాయుకుా ండెైన్ జీవుండని చ్ెపింబడు; మఱియున్ు. 
4-890-స.ీ 
తివిరి యపుిరుష్ఠండు దరహంబున్న్ుజ సి; 
యన్యంబుుఁ బ కుక దరహాంతరముల 

న్ంగీకరించుచు న్వి విసరిాంచుచు; 
సుఖ్ దుఃఖ్ భయ మోహ శ్ోకములన్ు 
బొ లుపొ్ ందు తదరదహములన  ప్ొ ందుచు న్ుండు; 
న్ది యెట్లట  లన్నన్ు న్గీభాగ 

తృణమ ుఁది మఱి పూరాతృణ పరితాయగంబు; 
గావించు తృణజలూకయున్ు బ ల  
4-890.1-తర. 
జీవుుఁ డవనిుఁ గొంత జీవించి మియోమాణుుఁ 
డగుచు నొండు దరహ మరిిుఁ జెంద ి

కాని పూరామ ైన్ కాయంబు విడువుఁడు 
గాన్ మన్మ  జన్ుకారణంబు 
4-891-త. 
న్ర్వరోతామ! యట్లల  గాన్ మన్ంబ  జీవుల కెలల  సం 

సర్ణకారణ; మట్టట కరువశంబున్న్ సకలేందియాా 
చర్ణుుఁ డౌట్ న్విదయ గలు్ న్ు; సంతతంబు న్విదయచ్రుఁ 
బర్ిఁగుట్న్ బహ దరహకరునిబంధముల్ గలుగుం జ్ఞమీ! 
4-892-చ. 
విను మది గాన్ భ వర! యవిదయ లయంచుట్కెై రమాపతిన్ 

ఘన జన్న్సిితిపాళయ కారణభ తఠనిుఁ బదుపతలాల 



 

 

చనుిఁ బరమేశు నీశారుని సరాజగంబుుఁ ద దాతుకంబుగాుఁ 
గనుగొన్ుచుం దదయీపదకంజము లరిి భజింపు మ పుిడున్.” 
4-893-క. 
అన య  గతి భగవంతఠం 

డనఘుుఁడు భాగవతముఖ్ుయుఁ డగు నారదుుఁ డా 
ఘనున్కు జీవేశార గతి 

ఘనకృప న ఱిుఁగించి సిదధ  గతిుఁ జనిన్ యెడన్. 
4-894-స.ీ 
రాజరిి యెనై్ట్టట  ప్ాాచీన్బరి ిదా; 
దగుఁ బాజాప్ాలనారింబు సుతఠల 

ధరకు నియోగించి తపము చ్రయుట్కున ై; 
కపిలాశమీంబున్ కపుడు ప్ో య 

యచెట్ నియతి నేకాగీచితఠా ండున్ు; 
ముకాసంగుండున్ు భ రధిెైరయ 
యుకుా ండు న్గుచున్ు భకిాయోగంబున్; 

న్న్ఘ! గోవిందపదారవింద 

4-894.1-తర. 
చింతనామృత ప్ాన్ విశ్రష్చితఠా ుఁ 
డగుచు విధిరుదా ముఖ్ుయల కందరాని 

యవయ యాన్ందమయ పద మందె న్పుి 
డన్ుచు మ ైతరయాముని విదురున్కుుఁ జపెిి. 
4-895-వ. 
వ ండయిు నిట్లనియె “ఇట్లల  ముకుందయశంబున్ం జ సి భువన్ప్ావన్ంబు, 



 

 

మన్శుశదిధకరంబు, సరోాతకృష్టఫలపదాాయకంబు, దరవరిివరయ ముఖ్ 
వినిససృతంబు న నై్ య  యధాయతు ప్ారోక్షయంబు న వాండు పఠయించు 
న వాండు విన్ు న్ట్టటవాుఁరు లింగశరీరవిధూన్న్ంబు గావించి ముకా సమసా 
బంధుడయ విదరహకెైవలయంబు నొంది సంసారమున్ందుుఁ బరిభామింప"డనిన్ 
మ ైతరయాున్కు విదురుం డిట్లనియ.ె 

4-25-ప్రచతేస్ుల తప్ంబు 

4-896-క. 
"ముననాథ! పాచ్రతసు లా 
ఘన మగు రుద ాపదిష్ట  కమలలదర క ీ

రానమున్ నే గతిుఁ బొ ందరిి 
వనజాక్షుుఁడు సంతసింప వా రన్ఘాతాు! 
4-897-తర. 
కడుఁగి మఱి వారు యాదృచిఛకమున్ జ స ి

హరికి నితయపియాుం డగు హరునిుఁ గాంచి 

యతని వలన్ యన్ుగీహ మంది మోక్ష 

మంది రని చ్పెిి; తది నిశెయంబు మఱియు 
4-898-క. 
హరి దరశన్ పూరాం బ్రహ 

పర్లలకములందు నా న్ృప్ాల తన్యు లం 

దిరి యే ఫలముల న్ందఱు 
నిర్తి న ఱింగింపు;"మన్ మునివరుుఁడు పలికెన్. 
4-899-క. 



 

 

"విను జన్కాదరశము ముద 

మునిఁ దాలిె న్ృప్ాతుజ్ఞలు సముద ాదరమం 

దనుపమ జపయజఞంబున్ 

నొనరుఁ దపం బ ని ముదము నొందుచు న్ుండన్. 
4-900-క. 
పద్ధవే లేుఁడులు నిష్ు న్ు 
వదలక తప మాచరింప వారల కరిిన్ 

సదయాంతరంగుుఁ డభయ 

పాదుిఁడు సనాతన్ుుఁడు న నై్ పద ుదరుుఁడున్. 
4-901-క. 
అనుపమ శ్ాంతము లగు నిజ 

తను రశుులచ్ర న్ృప్ాల తన్య తపో్  వ ే

దనలు శమింపగుఁ జ యుచు 
న్నయముుఁ బతాయక్ష మయెయ; న్చుయతఠుఁ డంతన్. 
4-902-స.ీ 
ఘన్ మేరుశృంగ సంగత నీల మఘేంబు; 
న ఱి గరుడసకంధ నివసతిఠండుుఁ 
గమనీయ నిజదరహకాంతి విప్ాట్టతా; 
భీలాఖి లాశ్ాంతరాళ తముుఁడు 
సుమహితాషాట యుధ సుమనో మునీశార; 

సేవక పరిజన్ సేవితఠండు 
మండిత కాంచన్ కుండల రుచిరోప; 

లాలిత వదన్ కప్ో లతలుుఁడు 



 

 

4-902.1-తర. 
చ్ారు న్వరతనదివయకోట్ీర ధరుుఁడు 
కౌసుా భపావిలంబ మంగళగళ ండు 
లలిత పతీాంబరపభాాలంకృతఠండు 
హార క య ర వలయ మంజీర యుతఠుఁడు 
4-903-క. 
లలితాయ తాష్ట భుజ మం 

డలమధయసుురిత రుచివిడంబ్రత లకీ్షు 
లలనా కాంతిసిరాధ  
కలిత లసదెైా జయంతికా శ్ోభితఠుఁడున్ 

4-904-క. 
సుర్ గరుడ యక్ష కిన్నర 

నిర్ుపమ జ గయీమాన్ నిఖిలాశ్ా సం 

భరిత యశ్ోమహనీయ 

సుుర్ణుండు న్గు న్ పుిరాణ పురుష్ఠం డెలమిన్ 

4-905-క. 
కర్ుణావలలకన్ంబులు 
నిర్వ ంద న్ృప్ాలసుతఠల నీకి్షంచి రమా 
వర్ుిఁ డంబుద గంభీర మ 

ధుర్ భాష్లుఁ బలికెుఁ బా్రయము దూుఁకొన్ుచుండన్ 

4-906-తర. 
"తాపసో తాము లగు పాచ్రతసులు! వేడక 

విన్ుుఁడు మీరలు సౌహారదమున్ న్భిన్న 



 

 

ధరుు లగుట్ భవతౌసహృదమున్ క న్ు 
జాలుఁ బరితోష్ మందితి సమత నుేఁడు 
4-907-క. 
అనయమున్ు మీ మనోరథ 

మనరింతఠ; న ఱుంగుఁ బలుకుుఁ; డుతాము లగు మి 

మునుదిన్ము న వాుఁడు సుఖ్శ 

యనుిఁడెై మదిలలన్ుఁ దలుఁచు నా న్రుుఁ డెపుడున్. 
4-908-క. 
భాాతృజన్ సౌహృదంబున్ు 
భ తదయాగుణము విమల బుదిధయు సుజన్ 

పీతాియుుఁ గల్ి సుఖించున్ు 
వీత సమసాా ఘుుఁ డగుచు విశాములలన్న్. 
4-909-వ. 
మఱియు రుదాగతీం బయన్ మదయీసావం బ వా రన్ుదిన్ంబున్ు సాో తాంబు 
చ్రయుదురు, వారల కభిమతవరంబులు, శ్ోభన్కరం బగు పాజఞయు నితఠా ; 

మీరలు ముదనిాతఠల ై జన్కాదరశం బంగీకరించుట్ం జ సి మీ కీరాి లలకంబుల 
విసారిలుల ; మీకు న్న్ూన్ బాహుగుణుండు నాతుసంతతింజ సి లలకతయా 
పరిపూరణ గుణాకరుండు న ైన్ పుతఠాండు సంభవింపంగలండు; కండుమహాముని 
తప్ో వినాశ్ారింబుగా నిందుాని చ్రతుఁ బ షాిత యగు పామోల చ యన్ు న్పసరస 
గరభంబు దాలిె యముునీందుాని వీడొకని దివంబున్కుం జన్ు 
సమయంబున్ం బాసూతయెై తతఠితినాి వృక్షంబు లందుుఁ బ ట్టట  చనిన్. 
4-910-స.ీ 
ఆ శిశు వపుడు పేరాుఁకలిచ్రుఁ గుంద;ి 



 

 

వావిచిె బ్రట్లట  వాప్ో వు చుండ 

నాలించి యట్కు రాజెనై్ సో ముుఁడు వచిె; 

వలనొపి న్వసుధావరిి యెైన్ 

యాతీుయ తరాని న్రిిుఁ బాన్ముు చ్ర; 
యంపంగుఁ బ రిుఁగి య యయందువదన్ుఁ 
గనాయ వరారోహుఁ గడుఁక మారిష్ యన్ు; 
చ్ెలువుఁ బుణుయండు ప్ాాచీన్బరి ి
4-910.1-తర. 
యన్నృపునిచ్రుఁ బాజా విసరా్ వసరము 
న్ందు వేడకుఁ దదాదిష్ఠట ల ైన్ మీర 

లందఱున్ు న యయమున్ వివాహంబు గండ" 

యని సరోరుహన్యన్ుుఁ డిట్లనియె; మఱియు. 
4-911-వ. 
“అన్ఘాతఠులారా! యభిన్న ధరుశ్రలు రయన్ మీకు న్ందఱకు నా సుమధయ 
యెైన్ కన్య యభిన్న ధరుశ్రలయు భవ దరిితాశయయు న్యన్ భారయ 
యగు; మీర లపతాిహత తరజసుకల ై దవియవరి సహసాం బులు భౌమ దవియ 
భోగంబులు మదన్ుగీహ ల ై యన్ుభవించ్ెద; రంత నా యందుల భకిాం జ సి 
నిరులాంతఃకరణుల ై య  భోగంబులు నిరయ ప్ాాయంబులుగాుఁ దలంచి 
మదయీ సాి న్ంబు నొందదె” రని వ ండయిు నిట్లనియె. 
4-912-చ. 
"అర్య గృహసుి  లయుయన్ు మదరిిత కరుులు న్సుదయీ సుం 

దర్ చరితామృతశవీణ తతిర మాన్స యాతయాములున్ 

సర్స గుణాఢుయ ల ై తన్రు సాధుల కీ గృహముల్ దలంప దు 



 

 

ష్కర్ భవబంధ హ తఠవులు గావు న్ృప్ాతుజ్ఞలార! యెన్నుఁడున్. 
4-913-వ. 
అది యెట్ల ంట్టర ని. 
4-914-చ. 
అనుపమ బహాువాదు లగు న్ంచిత యోగిజనాన్ుగీయమా 
న్ నజకథా సముతఠసకుుఁ డన్ందగు ననే్ు మదయీులంద న్ూ 

తనముగ న్ుందుుఁ గావున్ న్ుదారత వారికి నీ గృహావళ ల్ 

ఘనభవబంధ హ తఠవులు గా; విది యంతయు నికక మారయన్. 
4-915-క. 
సర్సుుఁడ న్గు న్న్ుుఁ బొ ందిన్ 

పుర్ుష్ఠలు ఘన్ శ్ోక మోహ మోదంబులుఁ బొ ం 

దర్ు; గావున్ న న్యుఁగన్ు ది ా
పుర్ుషాధీశారుుఁడ బాహుభ తఠుఁడ న్గుదున్." 

4-916-వ. 
అని యట్లల  పలుకుచున్న పురుషారి భాజన్ుం డగు జనారదన్ుని దరిశంచి 
తదదరశన్ విధాసా రజసామోగుణు లయన్ పాచ్రతసులు. 
4-917-చ. 
కర్సరసీరుహంబు ల సకం బ సుఁగన్ ముకుళించి గద్ద 

సార్ములుఁజ సి యట్లనిర ిసరాశరణుయ న్గణుయ నిందిరా 
వర్ు న్జితఠన్ గుణాఢుయ న్న్వదయచరతిఠాుఁ బవితఠా న్చుయతఠం 

బర్ుిఁ బరమశేు నీశు భవబంధవిమోచన్ుుఁ బదులలచన్ున్. 
4-918-స.ీ 
"క శవ! సంతత క లశ నాశన్ుుఁడవు; 



 

 

గురుసన్ునో వాగగోచరుుఁడవు 
నిదధమనోరథ హ తఠభ తోదార; 

గుణనాముుఁడవు సతావగుణుుఁడ వఖిల 

విశ్ోాదభవసిితి విలయారిధృతనితయ; 
విపులమాయాగుణ విగీహ ుఁడవు 
మహతిాఖిలేందియా మార్ నిరధిగత; 

మారు్ ుఁడ వతిశ్ాంత మాన్సుుఁడవు 
4-918.1-తర. 
తవిలి సంసార హారి మేధసుకుఁ డవున్ు 
దరవదరవుుఁడవున్ు వాసుదరవుుఁడవున్ు 
సరాభ త నివాసివి సరాసాకి్ష 

వ నై్ నీకు న్మసాకరమయయ! కృష్ణ ! 
4-919-వ. 
మఱియున్ు. 
4-920-ఉ. 
తోయరుహో దరాయ భవదుఃఖ్హరాయ న్మో న్మః పర  
శ్ాయ సరోజక సర పిశఙ్్ వినిరుల దివయ భరు వ 

సాా ోయ పయోజ సనినభ పదాయ సరోరుహ మాలికాయ కృ 
షాణ య పరాపరాయ సుగుణాయ సురారిహరాయ వేధసే. 
4-921-వ. 
అని విన్ుతించి. 
4-922-చ. 
"కమలదళ క్ష! దుఃఖ్లయ కారణమ ై తగు తావకీన్ రూ 



 

 

పము న్నివారయ దురభర విపదదశ దుఃఖ్ము నొందు మాకు నీ 

సుమహిత సతకృప్ా గరిముఁ జూపుట్ కంట్ట న్న్ుగీహంబు లల 
కమున్ుఁ దలంప నొండొకట్ట గలు్ న ? భకాఫలపదాాయకా! 
4-923-ఉ. 
భ రిశివేతరాపహవిభ తి సమేత! మహాతు! దీన్ర 

క్షార్తి నొపుి నీవు చిరకాలమున్న్ సుఖ్వృతాి వీరు మా 
వార్ లట్ంచు బుదిధ  న్న్వదయ! తలంచిన్ యంతమాతా స 

తాకర్మ  చ్ాలు న్ట్ల గుట్ గా కిట్ల సనినధి వ తైి వీశారా! 
4-924-చ. 
అర్యుఁగ క్షుదభా త హృదయంబుల యందుల న్ంతరాతువ  ై
తిర్ముగ న్ుండు నీవు భవదయీ పదాంబురుహదాయారెనా 
పర్మతఠ ల నై్ మాకున్ు శుభపదా భ రి మనోరథంబు లీ 

వర్ుదుగ నీవ ! భకాహృదయపమాదపదా! ముకిానాయకా! 
4-925-స.ీ 
అయన్న్ు విన్ు సరోజాయత లలచన్; 

వర మోక్ష మార్ పావరాకుుఁడవుుఁ; 
బురుషారి భ త విసారుుఁడవు న్గు నీవు; 
దగిలి పాసన్ునుఁ డవగుట్ మాకు 
న్రిి మనోభీష్ట  మ నై్ వరం బయెయ; 
న నై్న్ు నాథ! పరాపరుండ 

వ నై్ నినొనక వరం బరిింతఠ మనిన్న్ు; 
భువిుఁ దావకనీ్ విభ తఠ ల న్న 

4-925.1-తర. 



 

 

న్ంత మ ఱుుఁగంగ రామి న్న్ంతఠుఁ డన్ుచుుఁ 
బలుకుదురు; నిన్ున న్ది గాన్ుఁ బరమపురుష్! 
యే వరం బని కోరుదు మేము? దపిి 
గొన్న బాలకుుఁ డబ్రధ  నీ ళళళనిన గోీ లు? 

4-926-వ. 
ఇదయిున్ుం గాక. 
4-927-ఉ. 
పూన భవతిదాంబురుహ మ ల నివాసులమ నై్ మేము మ ే

ధానధి! నీ విలలకన్ముుఁ దకకుఁగ న్న్యముుఁ గోర నరేుా మే? 

మానత ప్ారిజాత కుసుమసుుట్ న్వయమరందలుబధ  శ్ో 
భానయశ్ాలి యెైన్ మధుపంబు భజించున  యన్యపుష్ిముల్? 

4-928-చ. 
హరి భవదయీ మాయ న్న్యంబున్ు జెందిన్ నమేు నిచెలుం 

గర్ మన్ురకాి నేది తఠదగా భవకరుులమ ై ధరితిా పెుైఁ 
దిర్ుగుదు, మంతదాుఁక భవదయీజన్ంబులతోడి సంగతిన్ 

గుర్ుమతి జన్ుజన్ుములకున్ సమకూరుఁగ జ యు మాధవా! 
4-929-మ. 
కమలాధీశార! తావకనీ్ వరభకావాాత సంసర్ లే 
శముతోడన్ సరిగాుఁ దలంప; మ లమిన్ సారా్ పవరా్ ది సౌ 
ఖ్యములన్నన్ విన్ుమాన్ుష్ంబు లగు నీ కామంబులం జపెి న ే

ల; మునీందసాుా త ప్ాదపదు! సుజనాలాప్ాన్ు మోదాతుకా! 
4-930-వ. 
మఱియు భగవదభకా సంగంబుల యందుుఁ దృషాణ పాశమన్ంబుల ైన్ మృష్ట 



 

 

కథలు చ్ెపిుఁబడుట్చ్ర భ తంబుల యందు వ ైరంబున్ు న్ుదరా గంబున్ు 
లేకుండు న్ని. 
4-931-చ. 
వనముల ముకాసంగు లగువారు న్ుతింపుఁ దన్రుా  వీవు; గా 
వున నిలుఁ బుణయతీరిములుఁ బ లుఁ బవితమాు చ్రయుఁ బ ని య 

రిినిఁ బదచ్ారుల ై ధరుఁ జరించు భవతిద భకా సంగమం 

బనుపమ భ రి సంసృతి భయసుి ని బుదిధ  రుచింపకుండునే? 

4-932-వ. 
కావున్. 
4-933-చ. 
వనరుహపతలాలచన్! భవతసఖ్ుుఁడెైన్ సుధాంశుమౌళితో 
డి నమిష్మాతా సంగతిుఁ గడింది వాణంబున్ు దుశిెకితసము 
న్ననిఁ దగు జన్ురోగమున్ కరిులి వ దైుయుఁడ వ ైన్ నిన్ున న ే

మనయముుఁ జూడుఁ గంట్టమి; కృతారుి లమ ై తగ మంట్ట మీశారా! 
4-934-వ. 
దరవా! మదయీ సాాధాయయాధయయన్ంబులున్ు, గురు పాసాదంబున్ు, 
విపావృదాధ న్ువరాన్ంబున్ు, నారయజన్న్మసకరణంబున్ు, సరాభ తా 
న్సూయయు, న్న్న విరహితంబుగా న్నేక కాలం బుదకంబుల యందు 
సుతపాంబయన్ తపంబు చ్రయుట్యు, నివి యనినయున్ు బురాణ 
పురుష్ఠండ వ ైన్ భవదయీ పరతిోష్ంబు కొఱకు న్గుంగాక యని 
విన్నవించ్ెదము;"అని వ ండియు నిట్లనిరి. 
4-935-మ. 
మను పదాుసన్ ధూరాట్టపాముఖ్ ధమీంతఠల్ తపో్ జాఞ న్ స 



 

 

తావనరూఢిం దగువారు నీ మహమిమున్ వరిణంపుఁ బారం బ ఱుం 

గనవా రయుయన్ు నోపిన్ంత విన్ుతఠల్ గావింతఠ; రట్లల ట్ న ే

మును నిన్నరిి న్ుతింతఠ మీశ! వరదా! బుదాధ యదమి లంబుగన్." 

4-936-వ. 
అని మఱియు "సముండవు నాదిపురుష్ఠండవుుఁ బరుండవు శుదుధ ండవు 
వాసుదరవుండవు సతావమ రాివియు భగవంతఠండవు న ైన్ నీకు 
న్మసకరించ్దెము;"అని యట్లల  పచా్రతసులచ్రత న్ుతింపంబడి 
శరణయవతసలుండగు హర ిసంతఠషాట ంతరంగుండెై వారల కోరిన్ యట్ల  వరంబు 
లిచిెన్. 
4-937-త. 
అనయ మా న్ృపన్ందన్ుల్ ముదమార సన్ునతిుఁ జ యుఁగాుఁ 
మనములలుఁ బరతిోష్ మంది రమాహృదశీుుఁడు భకా ప్ా 
లన కరుండు తదయీ దరశన్ లాలసాతుకు లాతులం 

దనవి చ్ాలక చూడ నాతుపదంబు క గె రయంబున్న్. 
4-938-వ. 
తదన్ంతరంబ పచా్రతసులు భగవదాజఞ శిరంబుల ధరియంచి సముదసాలిల 
నిర్తఠలయ. 
4-939-క. 
భ రి సమున్నతి నాక 

దాార్ నిరోధంబు గాుఁగుఁ దగుఁ బ రిుఁగిన్ యా 
భ ర్ుహ సంఛనానఖిల 

ధార్ుణి నీకి్షంచి రాజతన్యులు వరుసన్. 
4-940-చ. 



 

 

ఘన కుపతిాతఠుల ై విలయకాల భయంకర హవయవాహ లల 
చనుగతి న్ుగుీల ై ధరణి చకీము నిరాసుధారుహంబుగా 
న్నయముుఁ జ యుఁ బ నిన్ జనాధిపసూన్ుల మోములందుుఁ దా 
మనల సమీరముల్ జన్న్ మంది కుజంబులుఁ గాలిుఁ జొచిెన్న్. 
4-941-క. 
న్లిన్భవుుఁ డా మహరజ 

పాళయముుఁ గని వచిె ధరణిప్ాల తన్ూజా 
తఠల మధురోకుా ల న్ుపశ్ాం 

తఠలిఁ గావించుచున్ు న్యము దూుఁకొన్ుఁ బలికనె్ 

4-942-వ. 
అట్లల  పలికి వారల న్ుపశమిత కోీధులం జ సని్ యన్ంతరంబ. 
4-943-స.ీ 
అవశిష్ట ధరణీరుహంబులు భయ మంది; 
తివిరి చతఠరుుఖ్ాదరశమున్న్ు 
మారిష్ యన్ు సతీమణిుఁ దమ కూుఁతఠన్ు; 
నా పాచ్రతసులకు న్రిి నిచ్ెె; 

నా న్రప్ాలక సూన్ులు దక్షున్; 

కరయంగ మునీనశారాపరాధ 

మున్ుఁ బాాపా మ ైన్ట్టట  జన్ప్ాల జన్ుంబు; 
న్కుుఁ గారణం బ ైన్ న్లిన్న్యన్ 

4-943.1-తర. 
నాదరంబున్ుఁ గమలజ్ఞ నాజఞుఁ జ స ి

కడుఁక దీపింప విధివత ర్కారమున్న్ు 



 

 

వరుస న్ందఱుుఁ గ డి వివాహ మ ైరి 

గడవ వచుెన  దెైవ సంకలి మ ందు? 

4-944-క. 
కలదర జగతిం బదురు న్ృ 
పుల కిల నొక భారయ యెందుుఁ బొ సుఁగున ? విన్ుఁగా 
న్లినోదరు ఘన్మాయా 
కలితాదుభతములకు న్తఠలు గావింపుఁ దగున్. 
4-945-వ. 
అంతుఁ జాక్షుష్మన్ాంతరంబున్ దెవైచ్ోదితఠండెై యష్ట పాజాసర్ంబు 
గావించుచుుఁ బాసదిుధ ండెనై్ దక్షుండు పూరాదరహంబు గాలవిదుాతం బగుచుండం 
బాచ్రతసులకు న్మాురిష్ యన్ు భారయ యందు సంభవించి నిజకాంతింజ సి 
సమసాతరజోధన్ుల తరజంబున్ు బ్రహతింబుగాుఁ జ యుచుుఁ గరుదాక్షయంబున్ 
దక్షుం డన్ు నామంబు వహించి బహాు చ్రతం బజాాసర్రక్షయందు 
నియోగింపంబడి మరీచ్ాయదులం దతాదాాయప్ారంబులందు నియోగించి యుండె; 
అంత. 

4-26-ప్రచతేస్ులు ముక ాక ిఁ జనుట 

4-946-స.ీ 
ఒన్రుఁ బచా్రతసు లుతిన్న విజాఞ న్ు; 
లగుచు వేగంబ నారాయణోకిాుఁ 
దలుఁచుచు నాతు న్ందన్ు కడ నిజభారయ; 
నిడి వన్వాసుల ై కడుఁగి మున్ున 

జాబాలి యన్ు మునీశారుుఁడు సిదుధ ండెైన్; 



 

 

భ రి పశిెమ వారిి తీరమున్న్ు 
సరాభ తాతు విజాఞ న్ంబు గల యాతు; 
ఘన్ విమరశకృత సంకలుి ల ైర;ి 

4-946.1-తర. 
యంత న్చట్టకి సమోుద మతిశయలల  
న్ర సురాసుర యక్ష కిన్నర వర ణయ 
మానితోన్నత సంపూజయమాన్ుుఁ డెైన్ 

నారదుండు వివేక విశ్ారదుండు. 
4-947-వ. 
చన్ుదెంచి నిరిాతప్ాాణ మనో వాగదరశన్ులున్ు జితాసన్ులున్ు శ్ాంతఠ లున్ు 
న్సమాన్ విగీహ లున్ు నిరులంబ ైన్ పరబాహుంబు న్ందు నియోజితంబ నై్ 
యంతఃకరణంబు గలవారున్ు న ైన్ రాజన్ందన్ుల కడ నిలిచిన్. 
4-948-క. 
చనుదెంచిన్ నారదమునిుఁ 
గనుిఁగొని న్ృపసుతఠలు లేచి కౌతఠక మపిన్ 

వినమితఠల ై సముచిత పూ 

జనములుఁ బరితఠష్ఠట ుఁ జ సి సదిా న్యమున్న్. 
4-949-చ. 
అనఘ! మునీందాచందా! భవదాగమన్ంబు సమసాలలక శ్ో 
భనమగు; న్సుదయీమగు భాగయవశంబున్ నుేఁడు విశాప్ా 
వన! నిన్ుుఁ జూడుఁగంట్ట మనివారయ భవద్రమణంబు లలకలల 
చను గతి పో్ ల ుఁ బాాణులకు సరా భయాపహరంబు గావున్న్. 
4-950-వ. 



 

 

అని మఱియు నిట్లనిరి. 
4-951-స.ీ 
అన్ఘాతు! భగవంతఠల నై్ క శవ వామ; 

దరవులచ్ర న్ుపదషి్టమ ైన్ 

యాతుతతావంబు గృహసుి ల మగు మాకు; 
న్న్యంబు విసుృతం బయెయ న్ట్టట 
కలిత తతాా వరి పాకాశకంబున్ు భ రి; 

ఘోర సంసారాబ్రధ  తారకంబు 
న  ైకర మప్ాిరు నాతుతతావము నేుఁడు; 
చిరదయామతిుఁ బాకాశింపుఁ జ యు 
4-951.1-తర. 
మని పచా్రతసు లరిిుఁ బలికన్ుఁ జెలంగి 

భగవదాయతా చితఠా ండు భవయగుణుుఁడు 
న్ఖిలలలక విహారుండు న నై్ యట్టట 
నారదుుఁడు పల క నా రాకుమారులకున్ు. 
4-952-స.ీ 
చరిెంప న్రుల క  జన్ుకరాుయురు; 
నో వచన్ంబుల దరవదరవుుఁ 
డఖిల విశ్ాాతుకుం డెనై్ గోవిందుండు; 
విలసిలుల  భకిా సేవింపుఁబడెడు 
న్వియపో్ , జన్ు కరాుయురునో వచ; 

న్ములన్ు ధరణి న న్నంగుఁ దగున్ు 
వన్రుహనాభ సేవా రహతిము ల ైన్; 



 

 

జన్నోపన్యన్ దీక్షాకృతంబు 
4-952.1-తర. 
ల ైన్ జన్ుంబు లేల? దీరాఘ యు వేల? 

వేద చ్ోదిత యగు కరు వితతి యేల? 

జప తపశురాత వాగిాలాసంబు లేల? 

మహతి నానావధాన్ సామరియ మేల? 

4-953-వ. 
మఱియు హరి విరహితంబ ైన్ యందియా ప్ాట్వంబున్ు నిపుణ యెైన్ 
బుదిధయు బాాణాయామాది యోగంబున్ు దరహాది వయతిరికాా తు జాఞ న్ంబున్ు 
సనాయసాధయయన్ంబులున్ు దకికన్ వతా వ ైరాగాయది శ్రయీసాసధన్ంబులున్ు 
నేల? సర ా శారుండున్ు, సమసా శ్రయీససవరూపుండున్ు, సమసా శ్రయీోవధ ి
భ తఠండున్ు, సరాభ తావాసుండున్ు, సరాభ తాతుపాదుండున్ు, 
సరాభ తపియాుండున్ు, సరావాయపకుండున్ుం గావున్. 
4-954-మ. 
కమలాధీశారుుఁ బ జ చ్రయుట్ సమగీపీాతిుఁ బాాణోపహా 

రము సర ాందియా తృపిా  హ తఠవున్ు సరాక్షాుజమ లాభిష ే

కము శ్ాఖ్ాభుజపుషిటదంబు న్గు ర ఖ్న్ సరాదరవారిణ 

కీమమ ై యొపుి ధరావర ణయ సుతఠలారా! బుదిధ  న్ూహించిన్న్. 
4-955-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
4-956-క. 
పెను పగు వరాి కాలం 

బున దని్నాయకుని వలన్ుఁ బొ డమిన్ సలిలం 



 

 

బనయముుఁ గీముఱ గీీష్ుం 

బున సూరుయని యందు డిందు పో్ లిక మఱియున్. 
4-957-క. 
ధర్ణిుఁ జరాచర భ తము 
లర్యుఁగ జనియంచి యందె యడుఁగిన్ పగిదిన్ 

హరచి్రుఁ బుట్టటన్ విశాము 
హరి యందె లయంబు నొందు; న్ది యెట్లన్నన్. 
4-958-మ. 
అర్ుదౌన్భాతమఃపాభల్ మున్ు న్భంబం దొపిుఁగాుఁ ద ుఁచి క ీ

ముఱ వీకి్షంపుఁగ న్ందె లేనిగతి బహాుంబందు నీ శకుా లుం 

బరికింపం దిాగుణపావాహమున్ న్ుతిన్నంబుల ై కమీుఱన్ 

విర్తిం బొ ందుచు న్ుండుుఁ గావున్ హరని్ విష్ఠణ న్ భజింపం దగున్. 
4-959-వ. 
మఱియున్ు సమసా దరహ లకు నాతుయు, నిమితాభ తఠండున్ు, 
న్దిాతీయుండున్ు, శశాత ర్కాశుండున్ు, బాధాన్పురుష్ఠండున్ు, సాతరజో 
విధాసా గుణపావాహ ండున్ు, మాన్స బుదిధ  సుఖ్ చ్ాఛదరా షాది 
వికలిరహితఠండున్ు, న్గుణుండున్ు, దరహాతుభమా నివృతఠా యపలభుయండున్ు, 
నాది మధాయంత రహతిఠండున్ు, నితాయన్ంద సారూపుండున్ు, సరాజ్ఞఞ ండున్ు, 
బరమేశారుండున్ు న ైన్ నారాయణు న్భ ద బుదిధ ం జ సి భజింపుుఁడు; అతండు 
సరాభ త దయాళ వులున్ు, న ంతమాతాంబు సంభవించు న్ంతమాతాంబున్ 
సంతఠష్టచితఠా లున్ు, సర ా ందిాయోపశ్ాంతఠలున్ు న్గు పురుష్ఠల యడె 
సంతఠష్ఠట ం డగు” న్ని వ ండియు నిట్లనియ.ె 
4-960-చ. 



 

 

చతురత న్ట్టట  య శారుుఁడు సజాన్లలక నిరసా సరా కా 
మిత విమలాంతరంగమున్ మిశితీ భావన్ుఁ జ సి సనినధా 
పితుిఁ డగుచున్ దయాకర గభీర గుణంబులుఁ జాల నొపిి యా 
శిీత జన్ ప్ారతంతయామున్ు జ కొని ప్ాయక యుండు నిచెలున్. 
4-961-క. 
శీుత ధన్ కుల కరు సము 
న్నత మదములుఁ జ సి సజాన్పాతతికి సం 

తతమున్ు న గొ్ న్రించు కు 
మతు లరిిం జ యు పూజ మతిుఁ గొన్ుఁ డెందున్. 
4-962-వ. 
అది యెట్లనిన్. 
4-963-స.ీ 
వలనొపిుఁ దన్ు న్న్ువరిాంచు నిందిరా; 
కామినీమణిుఁ దదాకాంక్షు లగుచు 
ధృతి న్న్ువరిాంచు దరవేందాముఖ్ుయల; 

న నై్ న వాుఁడు చూడుఁ డాతు న్ట్టట 
నితయ సాతంతఠాని నిజభకా వరదుని; 

దీన్వతసలు గుణాధశీు న్జ్ఞనిుఁ 
బురుషో తాముని జగదభరితఠ సర ాశారు; 
నారాయణునిుఁ జిదాన్ందమయుని 

4-963.1-తర. 
న్జితఠ న్చుయతఠుఁ బుండరీకాయతాక్షుుఁ 
దవిలి సవేింపకుండునే? ధర రసజ్ఞఞ ుఁ 



 

 

డెనై్ పురుష్ఠండు సమోుదితాతఠుుఁ డగుచుుఁ 
జారుమతఠలార! రాజకుమారులార! 
4-964-వ. 
అని మఱియు నిట్లనియె; “భవదయీ వంశధురుయండుుఁ జితారథుండు న్గు 
ధుావుండు సపతీనమాతృ వాగాభణ భిన్నహృదయుండెై పంచవరాి రభకుం 
డగుచుుఁ దప్ో వన్ంబున్ కరుగు న్పుడు మార్ంబున్ నాచ్ర న్ుపదిష్టంబ ైన్ 
కీమంబున్ భగవంతఠుఁ డగు పుండరీకాక్షు నారాధంిచి యతరులచ్ర నొందరాని 
సరోాతామంబగు పదంబు నొందె; కాన్ మీరున్ు రుద ాపదరశ కీమంబున్ 
సరాభ తాంతరాయమి యగు నీశారు భవచ్రఛదంబున్కెై భజియంపుడు. 
4-965-క. 
అన యవిాధమున్ నారద 

మున రాజకుమారులకున్ు ముదము దలిరిన్ 

వనజోదరు సచెరితము 
వినపించి సరోజభవుని వీట్టకిుఁ జనియెన్. 
4-966-వ. 
ఇట్లల  నారదుండు చనిన్ యన్ంతరంబ. 
4-967-చ. 
న్ర్వర న్ందన్ుల్ గడుఁక నారద వకైా వినిర్తంబు సుం 

దర్మున్ు మంగళ వహము ధన్యము లలకమలాపహంబున  ై
పర్ిఁగిన్ విష్ఠణ  సదయశము భకిా న్ుతించి ముకుంద చింతనా 
నిర్ుపమ భకిాుఁ జెంది హరినితయ పదంబున్ు బొ ంద ిరున్నతిన్. 
4-968-వ. 
అని మ ైతరయాుండు విదురున్ కిట్లనియె “మహాతు! నీవు న్న్నడిగని్ 



 

 

పాచ్రతోనారద సంవాద రూపంబ ైన్ హరికీరాన్ంబు మన్ు పుతఠాండెైన్ 
యుతాా న్ప్ాదుని వంశపకాారంబున్ు జెపిితిని;” అని వ ండయిు నిట్లనియ ె
“నారదు వలన్ం బా్రయవతాఠం డాతువిజాఞ న్ంబు నొంది మహరమండలంబుుఁ 
బరిప్ాలించి యన్ంతరంబున్ుఁ బుతఠాలకు రాజయంబుుఁ బంచి యచిె 
పరలలకగతఠండయెయ;” అనిన్. 

4-27-విదుర్ుండు హస్ ాన కర్ుగుట 

4-969-క. 
విన విదురుం డా మునివరు 
ఘన చరణము లాతు మసాకంబున్ మధుసూ 

దను చరణాంభోరుహములు 
మనమున్ుఁ దగుఁ దాలిె పలికె మ తైరయాునితోన్. 
4-970-క. 
"ముననాథచందా! కరుణా 
వననిధి! నీ చ్రత భకావతసలుుఁడగు నా 
వనజాక్షు తతావ మ ఱిుఁగతిి" 

న్న తతిదములకు విన్తఠుఁడె ైవిన్యమున్న్. 
4-971-క. 
ఆ మునిచ్ర నా మంతితాఠుఁ 
డె ైమన్మున్ బంధు దరశనాకాంకి్షతఠుఁడె ై
ధీ మహితఠుఁడెనై్ విదురుుఁడు 
సామజ పురమున్కుుఁ జనియె సముద మపిన్. 
4-972-క. 



 

 

అన శుకుుఁడు పరీకి్షతఠా న్ 

కనుకంపం జెపెి "నీ యుప్ాఖ్ాయన్ంబున్ 

వినువాుఁ డెైశారాయయు 
రధన కీరాిసాసిా  గతఠలుఁ దగుఁ బాాపించున్. " 

4-973-క. 
అన శుకయోగి పరీకి్ష 

జానప్ాల సుధాపయోధి చందుాన్ కరిిన్ 

వినపించిన్ కథ మోదం 

బున సూతఠుఁడు శ్ౌన్కాద ిమున్ులకుుఁ జెపెిన్. 

4-28-ప్ూరిి 

4-974-చ. 
సర్సవచ్  ోవిలాస! గుణసాగర! సాగర మేఖ్లా మహర 
భర్ణ ధురంధరపాకట్ భవయ భుజాభుజగ ందా! రాజశ్ర 
ఖ్ర్! ఖ్ర దూష్ణపాముఖ్ గాఢ తమఃపట్లపాచండభా 
సకర్! కఱకంఠ కారుుక విఖ్ండన్ ఖ్ లన్! భకాప్ాలనా! 
4-975-క. 
శర్విదళిత సారంగా! 
సర్సదయాప్ాంగ! భకా జలధితరంగా! 
దురితధాాంత పతంగా! 
వర్ జన్కసుతాన్ుష్ంగ! వన్నిధి భంగా! 
4-976-మాలి. 
సుర్విమత విదారీ! సుందరీ శంబరారీ! 



 

 

సర్సవిన్ుత సూరీ! సరాలలకోపకారీ! 
నిర్ుపమగుణ హారీ! నిరులాన్ందకారీ! 
గుర్ుసమర విహారీ! ఘోరదెైతయపహాారీ! 
4-977-గ. 
ఇది శ్రీ పరమేశార కరుణాకలిత కవితావిచితా క సన్మంతిాపుతా సహజ ప్ాండతియ 
ప్ో తనామాతయ పాణీతంబ నై్ శ్రీ మహాభాగవతం బన్ు మహా పురాణంబున్ందు 
సాాయంభువ మన్ువున్కు నాకూతి, దరవహూతి, పాసూతి, పియావా, 
తోతాా న్ప్ాదులు జనిుంచుట్యు, న్ందు నాకూతిని రుచిపాజాపతికి 
నిచుెట్యు, నా రుచిపజాాపతికి నాకూతిదరవి యందు శ్రీ 
విష్ఠణ మ రాయంశజ్ఞండెైన్ యజ్ఞఞ ండున్ు, లకీ్షు కళ ంశజ యగు దకి్షణ యన్ు 
కన్యకయు న్ుదభవించుట్యు, మన్ుపుతిా యెైన్ దరవహూతినిుఁ గరదమున్ 
కిచుెట్యుుఁ, బాసూతిం దక్షపాజాపతి కిచుెట్యుుఁ, బాసూతి దక్షుల వలన్ం 
బాజాపరంపరలు గలుగుట్యు, మఱియుం గరదమపాజాపతి 
పుతిాకాసముదయంబున్ు క్షతా ీబాహురుి ల కిచుెట్యుుఁ, గరదమ పుతిా యెనై్ 
కళవలన్ మరచీికిుఁ గశయపుం డన్ు పుతఠాండున్ు బ రిణమ యన్ు కూుఁతఠన్ుం 
బుట్లట ట్యున్ు, బ రిణమవలన్ గంగయు విరజ్ఞం డన డు కుమారుండున్ు 
జనిుంచుట్యుుఁ, గశయపపాజాపతివలన్ న్యన్ పజాాపరంపరలచ్ర ములలల కంబు 
లాపూరణంబు లగుట్యు, అతిామహాముని తపంబున్ు, న్తనికి హరి హర 
బాహులు పతాయక్షం బగుట్యు, అన్సూయా ప్ాతివాతయ మాహాతుయంబువలన్ 
న్న్సూయాతఠాలకుం దిమా రుా ల కళ ంశజ్ఞ లయన్ చందా దతాా తరయా 
దురాాసుల జన్ుంబున్ు, దక్షాతుజల జన్ుంబున్ు, భృగువువలన్ ఖ్ాయతి 
యన్ు న్ంగన్కు శ్రీమహాలకి్షు జనిుంచుట్యున్ు, భృగు ప్ౌతఠాం డయన్ 
మారకండరయ జన్ుంబున్ు, ధరుున్కు మ రాివలన్ న్రనారాయణులు 



 

 

సంభవించుట్యున్ు, సతాయీాగంబున్ందు దక్షుండు శివుని 
నిందించుట్యున్ు, దక్షాధార ధాంసంబున్ు, బహాుచ్రుఁ బాారిితఠండెై శివుండు 
దక్షాదుల న్న్ుగీహించుట్యున్ు, దక్షాది కృత శ్రహీరి సావంబున్ు, శ్రహీరి 
పాసన్ునండెై దక్షుని యజఞంబు సఫలంబుగా న్న్ుగీహించుట్యున్ు, సతీదరవి 
హిమవంతఠన్కు జనించి హరున్కు బాాపించుట్యు, న్ుతాా న్ప్ాదుని 
వృతాా ంతంబున్ు, ధుావోప్ాఖ్ాయన్ంబున్ు, ధుావుండు దండిాచ్రత న్వమానితఠండెై 
నారద పదరశంబున్ మధువన్ంబున్కుం జని తపంబు చ్రయుట్యున్ు, హరి 
పాస న్ునండెై యతని మనోరథంబు లిచుెట్యున్ు, న్తండు మరలుఁ 
బురంబున్కు వచుెట్యుుఁ, గుబ రాన్ుచరుల నై్ యక్షులతోడి యుదధంబున్ు, 
ధుావుండు యజఞంబులు చ్రయుచు రాజయభోగంబులం దనిసి తన్యు 
న్ులకలునిం బట్టంబుగట్టట  హరి యన్ుగీహంబున్ ధుావకి్షతిని నిలుచుట్యు, 
న్ులకలుండు వతసరుం డన్ు తన్ సుతఠనిుఁ బట్టంబు గట్టట  హరిం జ రుట్యు, 
వతసరుని వంశపరంపరయు, న్ందు న్ంగుని సుతఠండయన్ వనే్ు 
కళ బరంబున్ లకీ్షునారాయణుల యంశంబున్ న్రిెయుుఁ బృథుండున్ు 
జనిుంచుట్యుుఁ, బృథుండు భ మిం గామధరన్ువు రీతి న్ఖిల వసుా వులుం 
బ్రదుక నియమించి సమసిలిం జ సి యందుాండు వశవరాియెై యుండ 
బహ యజఞంబులు చ్రసిన్ న్తనికి హరి పతాయక్షంబగుట్యు, న్ధాయతు 
పాబ ధంబున్ు, నిందుానివలన్ుఁ బాష్ండ సంభవంబున్ు, నిందుాని జయంచిన్ 
విజితాశుాని న్తని తముులన్ు బృథవిీప్ాలన్ంబున్కు నిలిపి పృథుండు 
న్రిెయుం బరమపదప్ాాపుా  లగుట్యు, వసషి్ఠు శ్ాపంబున్ుఁ దరాతాగునలు 
విజితాశుానికుిఁ దన్యుల ై జనియంచుట్యుుఁ, బృథుని ప్ౌతఠాండయన్ 
ప్ాాచీన్బరిి రాజయంబున్ు న్తని యజఞంబు లసంఖ్ాయతంబుల ైన్ నార దుండు 
మాన్ిందలంచి పురంజన్ు కథ న్ధాయతు పాపంచంబుగాుఁ దలెుపుట్యుుఁ, 



 

 

బాాచీన్బరిి సుతఠలయన్ పాచ్రతసులు పదువురకు శ్రీ మహాదరవుండు 
పాతయక్షంబ ై హరి సావం బుపదరశించుట్యుుఁ, బాచ్రతసుల తపంబున్కు మ చిె 
హరి బాతయక్షంబగుట్యు, వారికి మారిష్ వలన్ దక్షుండు పూరాకాలంబున్ 
శివవిదరాష్ పయాుకా శ్ాపంబున్ం బుతఠాండెై జనియంచుట్యున్ు, బచా్రతసులు 
ముకిాకిం జన్ుట్యున్ు, విదురుండు మ ైతరయాుని వీడొకని హసిాపురంబు 
కరుగుట్యు న్న్ు కథలు గల చతఠరిసకంధము సమాపాము. 

 
 

 


