
 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాస్ము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

5.1-1-ఉపో ద్ఘా తము 

5.1-1-క. 
శ్రీకర కరుణా సాగర! 
ప్ాాకటలక్ష్మీ కళతా! భవయ చరితాా! 
లోకవతీతగుణాశ్యీ! 
గోకులవిసాా ర! న్ందగోపకుమారా! 
5.1-2-వ. 
సకలపురాణారథ జఞా న్ విఖ్ాయత ండగు సూత ండు శౌన్కాది మహా మున్ుల 
కిటల నియె. 

5.1-2-ప్రయివితుని బి్హ్మదర్శనంబ్ు 

5.1-3-క. 
"భూనఘథుుఁ డుతారాతీజుఁ 
డెనై పరీకి్ష్న్నర ందుాుఁ డభిమన్ుయ సుత ం 

డానందమంది ఘన్ సు 

జఞా న ండగు శుకునిుఁ గాంచి సరసతుఁ బలికెన్. 
5.1-4-వ. 
"మునందాా! పరమభాగవత ండు నాతాీరాముండున ైన్ ప్రయావతా ండు 



 

 

గృహంబున్ న్ుండి యటెలల  రమంచె? కరీబంధంబు లయన్ పరాభవంబులు 
గల గృహంబుల యందు ముకాసంబంధు ల ైన్ పురుష లకు సంతోషంబు 
గానేరదు; ఉతామ శలల కుం డెైన్ పుండరీకాక్షుని ప్ాదచాాయం జ సర 
నిరవృతచిత ా ల నై్ మహాత ీలు కుటలంబంబున్ందు నిసపృహత చయేుదురు; 

గాన్ుఁ బా్రయవాత నికి సంసారంబున్ందుుఁ దగులంబు గలుగు టెటలల ? 

దారాగారసుతాదు లందుుఁ దగులంబు గలుగ వానికి న టలల  సరదిి  గలుగు? 

శ్రహీరయిం దసఖ లితమతి యెటలల  గలుగు? న సంశ్యంబుుఁ దటే పఱపు"మని 
పరీకి్ష్న్నర ందుా డడిగని్ శుకయోగీందుాం డిటల నియె. 
5.1-5-క. 
"హర్ి చరణాంబుజ మకరం 

ద ర్సావశేిత మన్ః పాధాన్ుండగు స 

త పర్ుష ుఁ డొ కవేళ విఘనముుఁ 
బొ ర్సరన్ుఁ దన్ పూరవ మార్మున్ు విడువుఁ డిలన్ 

5.1-6-క. 
ధర్ణీవలల భ! విన్ు మా 
న్ర్వరుుఁడు ప్రయావతా ండు నారదముని స 

చచర్ణోపసవేుఁ జెందుచు 

న్ర్ుదుగ న్ధాయతీ సతయాాగంబందున్. 
5.1-7-స.ీ 
దీకి్ష్త ండెై ధరతిీపా్ాలన్ముుఁ దండిా; 
పనిచిన్ సుజఞా న్ భంగ మన్ుచు 

న్ంగీకరింపమ న్ంతయుుఁ దెలిసర ప; 

దాీసన్ుుఁ డతనిక ిన్త ల రాజయ 



 

 

మందుల మకిిలి యాసకిాుఁ బుట్ట ంత ; 

న్న్ుచున్ు దన్ చితామందుుఁ దలుఁచి 

తారకాపరివృతతారాధిపుని మాడిి; 

శీుత లతోుఁ గూడి యచుయత విభూతి 

5.1-7.1-తే. 
హంసవాహన్ుుఁ డగుచు నిందాాదు ల లల ుఁ 
గదిసర సేవింప బాహీలోకమున్ న్ుండ ి

సన్ుీనందుాలు దన్ునుఁ బాశ్ంసచయే 

న్లల న్లల న్ యుడువీథి న్రుగు దెంచె. 
5.1-8-వ. 
మఱియు న్యెయయ మార్ంబుల యందు సరది సాధయ గంధరవ చారణ గరుడ 
కింపురుష  లిరుదసెల సతా తాంబులు చయేుచుండ గంధమాదన్దరా ణులం 
బాకాశ్ంబు న ందించుచు జన్ుదెంచిన్ పదాీసన్ున్కు నారదుండు 
సావయంభువ ప్రయావాత లతోుఁ గూడి ముకుళిత కరకమలుండెై యెదురు 
చన్ుదెంచి సంసుా తి సాబకంబులం బూజంచిరి; విరించి సంతసరంచి 
ప్రాయవాత నిం జూచి న్వువచు నిటల నియె. 
5.1-9-క. 
"హర్ి నా ముఖ్మున్ నకున్ు 

గర్ మెఱిుఁగింపంగుఁ బనిచెుఁ గావున్ నిదె సు 

సరథర్ మతి విన్ు మంతయు శ్ర ీ

హర్ి వాకయముగా న ఱింగ ియవననాథా! 
5.1-10-ఆ. 
కోరి వేడి నవు నారదుండున్ు నేన్ు 



 

 

న్ందఱమున్ు నశ్వరాజాుఁ బూని 

యుడుగ కెపుడు జ యన్ున్నవారము గాన్ 

న్తని యాజాుఁ దపప న్లవి గాదు. 
5.1-11-వ. 
మఱియు శ్రహీరి యాజాన్ు జీవుండు తప్త విదయలన్ు యోగ వీరయ జఞా నారథ 
ధరీంబులన్ు దన్చతే న రులచేతం దప్రపంప సమరుథ ండు గాుఁ; డుతపతాి సరథ తి 
నాశ్ంబులకు శలకమోహభయసుఖ్దుఃఖ్ంబులకు నశ్వరాధీన్ుండె కాని 
జీవుండు సవతంత ాండు గాుఁడు; శ్రహీరి వాగూీ పంబు లయన్ శీుత లందు 
గుణతయాం బన్ు రజు వున్ బంధింపంబడని్ యసీదాదులము ముకుుఁదాాట్చేుఁ 
బశువు మన్ుష యలకు వశ్ంబయన్ చందంబున్ నశ్వరాజాం 
బావరిాంచుచుందుము; న్రుండు సుఖ్దుఃఖ్ాన్ుభవంబులకు నశ్వరాధనీ్ుండు; 
నేతాంబులు గలవాని చతేుఁ దివియంబడని్ యంధుండున్ు బో ల  నశ్వరుం 
డిచిచన్ సుఖ్దుఃఖ్ంబు లన్ుభవించుచున్నవారము; సవపనంబున్ం గన్న 
పదారథంబు మేలాించి మథయగాుఁ దలంచిన్ చందంబున్ మోక్ష్ారిథయెయన్ 
సుజఞా న్వంత ండు ప్ాారబి సుఖ్దుఃఖ్ంబు లన్ుభవించుచు దహేాంతరారంభ 
కరీంబులం బాయన లల ుఁడు; వన్వాసర యెయన్న్ు జతేందియాుండు గాకుండనెనేిుఁ 
గామాది సహతి ం డగుటంజ సర సంసారబంధంబులు గలుగు; 

గృహసాథ శ్మీంబందున్ు జతేందియాుండెై యాతీ జఞా న్ంబుగల పురుష న్కు 
మోక్షంబు సరదిి ంచు; శ్త ావుల గెలువ నిశ్చయంచిన్ పురుష ండు దుర్ం 
బాశ్యీంచి శ్త ావుల జయంచిన్ మాడిిని మోక్ష్ారిథ యగు నవున్ు 
గృహాశ్యీుండ వగుచు శ్రనీారాయణ చరణారవిందంబు లన్ు దుర్ం 
బాశ్యీంచి యరిషడవర్ంబు జయంచి ముకాసంగుండవ ై యీశ్వర కలిపతంబు 
లగు భోగంబు లన్న్ుభవించి ముకిాంజెందు; మనిన్ుఁ ప్రయావతా ండు తిాభువన్ 



 

 

గురుండయన్ చత రాన్న్ు వాకయంబు లవన్తమసాకుం డెై బహుమాన్ 
పూరవకంబుగ న్ంగీకరించె; అంత. 
5.1-12-ఆ. 
సరసరజఞసన్ుండు సావయంభువుని చేత 

న్ధికమెయన్ పూజలంది నార 

దుండు నా ప్రయావాత ండున్ు జూడంగుఁ 
జనియెుఁ దన్దు పూరవ సదన్మున్కు. 
5.1-13-ఆ. 
సతయసంధుుఁడెైన్ సావయంభువుం డన్ు 

మన్ువు బహాీచేత మన్నన్ుఁ దగ 

న్ంది యంత నారదాన్ుమతంబున్ుఁ 
దన్దు సుత ని రాజయమున్న్ు నిలిప్ె. 
5.1-14-వ. 
ఇటలల  సావయంభువమన్ువు భూచకీ పరిప్ాలన్ంబున్కుుఁ బా్రయ వాత నిుఁ 
బటట ంబు గట్ట  విషమంబులగు విషయంబుల వలన్ విముకుా ండెై వన్ంబున్కుం 
జనియె; అంత. 
5.1-15-మ. 
ధర్ణీవలల భుుఁ డా ప్రయావతా ుఁడు మోదం బందుచున్ లీల న 

శ్వర్వాకయంబున్ుఁ గరీతంతా పరుుఁడెై సంగంబులం బాపు శ్ర ీ

హర్పి్ాదాంబుజ చింతన్ం దగిలి నితాయన్ందముం బొ ంది దు 

రభర్ రాగాదులుఁ బాఱుఁదర లి పాజలం బాలించె న్త యన్నతిన్. 

5.1-3-ఆగ్నీధ్ఘి ద ల జనమంబ్ు 



 

 

5.1-16-వ. 
ఇటలల  ప్రయావాత ండు రాజయంబు చయేుచు విశ్వకరీ పాజఞపతి పుతిాక యగు 
బరిిషీతి యన్ుదానిం బతినగాుఁ బడసర, యా సతివలన్ శ్రల వృతా గుణ రూప 
వీరయయదారయంబులం దన్కు సమాన్ుల ైన్ యాగీనధేా ధీజహవ, యజాబాహు, 

మహావీర, హిరణయర తో, ఘృతపృషట , సవన్, మేధాతిథి, వీతిహో తా, కవు లన్ు 
నామంబులు గల పుతాదశ్కంబున్ు; న్ూరుసవతి యన్ు న కి కన్యకన్ు గాంచె; 
న్ందుుఁ గవి మహావీర సవన్ులు బాలకులయుయ న్ూరివర తసుిల ై 
బాహీవిదాయనిష్ాా త ల ై యుపశ్మన్శ్రలు రగుచుం బారమహంసయయోగం 
బాశ్యీంచి, సరవజీవనికా యావాసుండున్ు, భవభీతజన్శ్రణుయండున్ు, 

సరావంతరాయమయు, భగవంత ండు న్గు వాసుదవేుని చరణారవిందావిరత 
సీరణాన్ుగత పరమ భకిాయోగాన్ుభావంబున్ విశలధితాంతఃకరణు లగుచు 
నశ్వరుతాదాతీయంబుుఁ బొ ందిరి; అంత. 
5.1-17-సీ. 
వసుధేశ్! యా ప్రయావాత ుఁ డొండు కాంత యం; 

దధికుల మన్వంతరాధిపత ల 

మఱియు న్ుతాముుఁడు తామసుుఁడు రెైవత ుఁ డన్ు; 

సుత లన్ు బుట్ట ంచె సుమహతి లన్ు; 

మున్ున జనిీంచిన్ మువువరు పుత ాలు; 

న్వయయ పదవిక ిన్రుగుటయున్ు 

న్ంతుఁ బా్రయవాత ుఁ డఖిల శాతావకోట్ుఁ; 
దన్ బాహుబలముచతేన్ు జయంచి 

5.1-17.1-తే. 
యతుఁడు బరిిషీతీ కాంతయందుుఁ బా్రతి 



 

 

గలిగి యయవన్ లీలా వికాస హాస 

హలేనాదులుఁ జతాంబు గీలుకొలిప 

గత వివేకుండుబో ల  భోగములుఁ బొ ందె. 
5.1-18-వ. 
ఇటలల  ప్రయావాత ం డేకాదశారుుద పరివతసరంబులు రాజయంబు చేసర 
యొకినాడు మేరున్గ పాదకి్ష్ణంబు చయేు సూరుయన్కు న్పరభాగంబున్ం 
బావరిాంచు న్ంధకారంబు నివరిాంపంబూని భగవదుప్ాసనా జనితాతిపురుష 
పాభావుండె ైసవితృ రథసదృక్ష వేగంబు గలిగి తజేోమయం బ ైన్ రథంబు 
నారోహణంబు చేసర రాత ాల న లల  దిన్ంబు లొన్రుా  న్ని సపారాతాంబులు 
దివతీయ తపన్ుండున్ుం బో ల  న్రదంబు పఱపుటయు నా రథనేమ 
మార్ంబులు సపాసముదంాబులున్ు, నా మధయ భూసంధులు సపాదవీపంబులు 
న్యెయ; న్ందు. 
5.1-19-సీ. 
సరస జంబూ పల క్ష శాలీలిదవీప కు; 

శ్కయీంచ శాక పుషిరము లన్ుఁగ 

న్లరు నా దవీపంబులందు జంబూదవీప; 

మొన్రంగ లక్షయోజన్ము లయెయ; 
న్ట యుతారోతారాయత సంఖ్యుఁ దాదవిగు; 

ణిత మయ యొండొంట్ కతిశ్యలుల  

క్ష్ార క్షురస సు రాజయక్ష్మర దధుయద; 

కంబులు గలుగు సాగరము లేడు 
5.1-19.1-తే. 
దీవప పరిమాణములు గల్ి విసారలిుల  



 

 

సంధి సంధనిి బరిఖ్ల చందమున్న్ు 

గీమము దపపక యొండంొట్ుఁ గలయకుండు 
సకల జీవుల కెలల  నాశ్చరయముగన్ు. 
5.1-20-వ. 
అట్ట  దవీపంబుల యందుుఁ బరిప్ాలన్ంబున్కుం బా్రయవతా ం డాతీభవులు 
నాతీసమాన్ శ్రలురున ైన్ యాగీనధేాధీజహవ యజాబాహు హిరణయర తో 
ఘృతపృషఠ  మేధాతిథి వీతిహో త ాల న కొికిని న కొిక దీవపంబున్కుం 
బటట ంబుగట్ట  యూరుసవతి యన్ు కన్యకన్ు భార్వున్ కిచిచన్, నా భార్వున్కు 
న్ూరుసవతి యందు దేవయాని యన్ు కనాయరతనంబు జనించె; అట్ట  
బలపరాకీమవంత ం డెైన్ ప్రాయవాత ండు విరకుా ండెై యొకినాుఁడు నిజ 
గురువగు నారదుని చరణాన్ుసవేాన్ు పతిత రాజఞయది పాపంచ సంసర్ంబుుఁ 
దలంచి యటల నియె. 

5.1-4-వనంబ్ునకుుఁ జన ట 

5.1-21-సీ. 
"అకిట! యే నిందియాములచేుఁ గటట ంగుఁ; 
బడయిుండి యందులుఁ బాయలేక 

యజఞా న్ విరచితం బగు సరవవిషయము; 

లన్ు న్ంధకూపంబులందు న్డుఁగ ి

తరుణుల క  వినోదమృగంబన ై యుంట్; 
యవి యలెల  నే న లల "న్న్ుచు రోసర 
హరికృపచే న్పుప డబ్రున్ యాతీ వి; 

దయన్ు గల్ి తన్వ ంట న్రుగుదెంచు 



 

 

5.1-21.1-తే. 
కొడుకులకు న లల  రాజయము గుదురు పఱచి 

తన్దు పత నల దిగనాడ ిధన్ము విడచిి 

హరివిహారంబు చితాంబున్ందు నిలిప్ర 
పరుఁగ న్లల న్ నారదపదవి కరిగె. 
5.1-22-వ. 
ఇటలల  దన్ రథమార్ంబులు సపా దవీపసాగరంబులుగాుఁ జ సర సూరుయన్కుుఁ 
బాతిసూరుయండెై సరిది్ రవినాదులచే భూత నిరవృతాికొఱకుుఁ బాతి దవీపంబున్కు 
న్వధులు గలిపంచి దవీపవరష నిరాయంబులం బుట్ట ంచి ప్ాతాళ భూ సవరా్ ది 
సుఖ్ంబులు న్రకసమాన్ంబులుగాుఁ దలంచి విరకిాంబొ ంది నిరంతర భగవదాి యన్ 
విమలీకృతాశ్యుం డగుచు హరభికిా ప్రయాుండయన్ ప్రయావాత ని చరతింాబు 
లీశ్వరున్కుుఁ దకి న్న్ుయల కెఱుంగుఁ దరంబుగా; దతని మహిమంబులు 
నేడుుఁన్ుం గొనియాడుదు"రని శుకుండు మఱియు నిటల నియ.ె 
5.1-23-క. 
"హర్సిేవనా ప్రయావాత ుఁ 
డర్యుఁగుఁ గైెవలయపదవి న్ందుట యరుదే? 

ధర్ుఁ జండాలుం డెైన్న్ు 

హర్ి నామసీరణుఁ జెందు న్వయయపదమున్." 

5.1-24-వ. 
అని పలికి శుకుండు మఱియు నిటల నియ ె

5.1-5-వర్వా ధ్ిపతుల జనమంబ్ు 



 

 

5.1-25-మ. 
"జనకుం డిటలల  విరకుా ుఁడెనై్న్ు దదాజాం జ సర యాగనీధుాుఁ డ ే

పున ధరీపతాిప్ాలన్ుం డగుచు జంబూ దవీపమునేనలుచుం 

దన సత పత ాలమాడిి  న లల  పాజలం దాతపరయ చితాంబున్న్ 

ఘనతం బోా చె న్నేకకాల మలుఁ బఖా్ాయతంబుగా భూవరా! 
5.1-26-వ. 
ఇటల గీనధుాండు రాజయంబు చేయుచు న కినాుఁడు పుతాకాముండెై మందరాదిా 
సమీపంబున్ న్ఖిలోపచారంబుల నేకాగీచిత ా ండెై యరిచంచిన్ం 
గమలసంభవుండు సంతసరలిల  తన్ సముీఖ్ంబున్ సంగీతంబు చయేు 
పూరవచితాి యన్ు న్పసరోంగన్ం బంపుటయు నా యపసరాంగన్ చన్ుదెంచి 
రమణయీ వివిధ నిబ్రడ విటప్ర విటప సమాశిల షట  సమీప సువరా లతికారూఢసథ ల 
విహంగమ మథునోచాారయమాణ షడాు ది సవరంబులచే బో ధయమాన్ 
సలిలకుకుిట కారండవ బక కలహంసాది విచితా కూజత సంకులంబు లయన్ 
నిరీలోదక కమలాకరంబులు గల తదాశ్మీోపవన్ంబు న్ందు విహరించుచు 
విలాస విభమా గతివిశేషంబులం జలన్ంబు న ందు సవరా చరణాభరణసవన్ం 
బన్నరదేవకుమారుం డాలించి యోగసమాధిం జ సర ముకుళితనతే ాండెై 
యుండి యలల న్ కన్ువిచిచ చూచి తన్ సమీపంబున్ 
మధుకరాంగన్యుంబో ల ుఁ బుష్ాపఘాాణంబు చయేుచు దవేమాన్వుల 
మనోన్యన్ంబుల కాహాల దంబు బుట్ట ంచుచున్నగతి విహార విన్యావలోకన్ 
సుసవరావయవంబుల మన్ీథ శ్రపరంపరంల న ందించుచు ముఖ్కమల 
విగళితామృత సమాన్హాసభాషణామోదమదాంధంబు లయన్ మధుకర 
మథున్ంబుల వంచించి, శ్రఘా గమన్ంబున్ం జలించు కుచ కచమేఖ్లలు గల 
దేవిం గన్ుంగొని చితాచలన్ంబు న ంది మన్ీథపరవశుండెై జడుని చందంబున్ 



 

 

నిటల నియె. 
5.1-27-క. 
"సతి న వ వవతె వీ ప 

రవతమున్ క మెయన్ుఁ గోరివచిచన్ వన్ద ే

వతవో? శారదవో? రతి 

పతి పంచిన్ మాయవో? తపసాసరమవో? 

5.1-28-ఉ. 
అంగజుఁ డెకుిడించిన్ శ్రాసన్మున్ ధరయించి యంత నా 
యంగజ వుేఁట మాన్వమృగావళి సూట్గుఁ నేచు దాన్వో? 

రంగగు న నిజఞకృతి తెఱం గెఱుుఁగంగ నిజంబు పలుిమా 
యంగన్ నిన్ునుఁ గన ్ నిన్ యంత న్న్ంగుుఁడు సందడించెడున్. 
5.1-29-క. 
ప్ొ లుపగుచున్న విలాసం 

బుల న్ంగజ బాణములన్ు బో ల డి న చం 

చల సతిటాక్షవీక్షణ 

ముల న వవని నింతి చితామున్ుఁ గలుఁచెదవే? 

5.1-30-చ. 
చెదరుఁగ వదేముల్ చదువు శిష యలప్ెుైఁ దగుఁ బుషపవృష్రట  స 

మీదమున్ న్ంతలోుఁ గురియు మాడిిని మన్ీథసామగాన్ముల్ 

చద్ివ డు శిష యలో యన్ుఁగ షటపదపంకుా లు చేరి మాోయుఁగాుఁ 
బదపడి మీుఁద రాలుుఁ గచభారము న్ందుల జఞఱు కొీవివరుల్. 
5.1-31-క. 
అంద్యిలు టట్్ట భంబుల 



 

 

చందమున్ం బాదపంకజంబుల యందున్ 

యందంద మాోయుచున్ు నా 
డెందంబున్ుఁ దగలిి సందడించెడిుఁ దరుణీ! 
5.1-32-క. 
ప్ాయక కదంబ పుషప 

చాాయం గల వసారకాంతి చల ల డుుఁ గంట ే

యా యడె నితంబరోచులు 

గాయుచు న డతెగక తఱిమ కప్ెపడుుఁ దనవ! 
5.1-33-క. 
నిర్తము న తన్ుమధయముుఁ 
గర్ మరుదుగ న్రసర చూడుఁ గాన్ంబడ; ద ీ

కర్ికుంభంబులుఁ బో ల డ ి

గుర్ు కుచముల న టలల  నిలుపు కొంట్ లతాంగీ! 
5.1-34-క. 
ప్ొ ంకములగు కుచములప్ెైుఁ 
గుంకుమ పంకంబుుఁ బూసరకొని వాసన్లం 

గొంకక వ దచల ల డు న 

బ్రంకం బగు చన్ునదర య ప్ెంప్త ! సొ ంప్త ! 
5.1-35-శా. 
ఏ లోకంబున్ న్ుండి వచిచతివి? న విచోచటక్ిన్ మున్ున న ే

నే లోకంబున్ుఁ జెపపుఁ జూప న ఱుుఁగనన సుందరాకారము 

నన లాలితయము లీ వినోదములు న కిటలల పుపనే? కామన! 
భూలోకంబున్ కెటలల  వచిచతివి నా పుణయం బగణయంబుగన్? 



 

 

5.1-36-క. 
హాసవవలోకన్ంబుల 

భాసరల ల డు న ముఖ్ంబు పలుమఱు నిపుడ ే

యాస్లు పుట్ట ంపుఁగ న ే

నాస్గొన ద నిన్ునుఁ జూచి యంబుజనతేాా! 
5.1-37-ఆ. 
కందులేని యందుకళ మంచి న మోీము 

కాంతి యుకా మగుచుుఁ గాన్ుప్రంచెుఁ 
గాన్ విష ా కళయుుఁ గాుఁబో లు న్ని నా మ 

న్ంబున్ందుుఁ దర ుఁచె న్ళిన్నేతా! 
5.1-38-మ. 
పటుతాటంక రథాంగ యుగీమున్కుం బలాీఱు భీతిలుల చున్ 

న్టన్ం బందెడు గండుమీన్ములతో నాసన్న నలాలకో 
తిట భృంగావళితో దవిజఞవళి లసతాింతిన్ విడంబ్రంచు మా 
ఱట కాసారముుఁ బో లి న మొీగము దా రంజలుల  న్త యన్నతిన్. 
5.1-39-చ. 
కర్ువలిుఁ బాయు వసారమున్ు గటట  న ఱుంగవు; చూడిి దికుిలం 

బఱపుచుుఁ జంచరీకముల భాతిుఁ జలెంగెడు కంధరంబున్ం 

బొ ర్ల డు ముకాక శ్భరముం దుఱుమంగుఁ దలంప; విపుప డ ి

టలర్ుదుగ రతనకందుక విహారము సల పడు సంభమాంబున్న్." 

5.1-40-వ. 
మఱియు నిటల న్ుుఁ "దప్త ధన్ులగు వారల తపంబులన్ు న రూపంబున్ 
న్పహనవించిన్ దాన్; వీ చకిదన్ం బేమ తపంబున్ సంప్ాదించితివి? నా 



 

 

తోడంగూడి తపంబు చయేుము; సంసారంబు వృదిి ుఁ బొ ందం జ యుము; 

పదాీసన్ుండు నాకుం బతాయక్షంబ ై నిన్ున నిచిచన్వాుఁడుుఁ; గావున్ నిన్ున 
విడువంజఞలన్ు; న సఖీజన్ంబులు నా వాకయంబులకు న్న్ుకూలింత రుగాక; 

నవు చన్ుచోట్కి న్న్ునం దర డొ ిని చన్ు"మని సీా రలకు న్న్ుకూలంబుగాుఁ 
బలుక నేరిచన్ యాగీనధుాండు ప్ెకుిభంగులం బలికిన్ నా పూరవచితాియు 
న్తని యన్ున్య వాకయంబులకు సమీతించి వీరశేషీ ఠ ండగు నా రాజవరుయని 
బుదిి  రూప శ్రలౌదారయ విదాయ వయశ్రరీలచేుఁ బరాధనీ్చితా యగుచు 
జంబూదవీప్ాధపితి యగు నా రాజశేషీ ఠ ని తోడంగూడి శ్తసహసా 
సంవతసరంబులు భూసవర్ భోగంబు లన్ుభవించె; న్ంత నాగీనధుాం డా 
పూరవచితాివలన్ నాభి కంిపురుష హరివర షలావృత రమయక హిరణీయ కురు 
భదాాశ్వ క త  మాల సంజాలు గల కుమారులుఁ బతాిసంవతసరంబు 
న కొికినిుఁగుఁ దొ మీండాం గాంచె; అంత నా పూరవచితాి యా యరభకుల 
గృహంబున్ విడచిి యాగనీధుాం బాసర బహాీలోకంబున్కుం జనిన్ నా యాగీనధా 
పుత ాలు మాతృసామరథయంబున్ం జ సర సవభావంబున్న్ శ్రీరబలయుకుా  
లగుచుుఁ దండిచాేత న్న్ుజఞా త ల ై తమ నామంబులుఁ బాసరదింబు లయన్ 
జంబూదవీప్ాది వరషంబులం బాలించుచుండిరి; అంత నాగీనధుాండు నా 
పూరవచితాి వలన్ం గామోపభోగంబులం దృప్రా ం బొ ందక పూరవచితాిం 
దలంచుచు వేదర కాంబులగు కరీంబులంజ సర తతసలోకంబగు బహాీ 
లోకంబున్కుం జనియె; నిటలల  దండిా పరలోకంబున్కుం జనిన్ నాభి 
పాముఖ్ులగు నాగీనధాకుమారులు దొ మీండుాన్ు మేరుదేవియుుఁ, 
బాతిరూపయు, న్ుగీదంషట రయు, లతయు, రమయయు, శాయమయు, నారయిు, 

భదయాు, దవేవతియు న్న్ు నామంబులు గల మరేు పుతిాకలగు తొమీండుా 
కన్యకలన్ు వివాహం బ ైర;ి అంత. 



 

 

5.1-6-ఋషభుని జనమంబ్ు 

5.1-41-ఆ. 
న్రవర ణుయుఁడెైన్ నాభి సంతానారథ 
మంగన్యున్ు దాన్ు యజా పురుష ుఁ 
డయన్ వాసుదేవు న్త ల భకిాశ్దిీ 

లన్ు జలెంగి పూజ లొన్రుఁ జ సర. 
5.1-42-వ. 
మఱియుం బావర్య సంజాకంబు లగు కరీంబులు శ్దీాి  విశుదిదావయ దేశ్ కాల 
మంతారిావగదకి్ష్ణా విధాన్ యోగంబులం బరమేశ్వరుని మెప్రపంచిన్ న వవరికిం 
బాసన్ునండు గాని పుండరీకాక్షుండు భకావతసలుం డెై 
సురుచిరావయవంబులతో యజన్శ్రలం బయన్ యాతని హృదయంబు 
న్ందుుఁ బాయని రూపంబు గలిగి మనోన్యనాన్ందకరావయవంబులు గల 
తన్ సవరూపం బాతనికుిఁ జూపం దలంచి. 
5.1-43-సీ. 
అంత నావిషిృత కాంత చత రుభజం; 

బులున్ు బ్రతాంబరంబున్ు వ లుంగ 

శ్రీవతసకయసుా భ శ్రీరమా చిహనంబు; 

లురమందురమయమెయ యరవు పడుఁగ 

శ్ంఖ్ చకీ గదాంబుజఞత ఖ్డా్ ది ది; 
వాయయుధంబులు చతే లందు మెఱయ 

న్త లిత న్వ రతనహాట కాంకిత న్ూతన; 

ఘన్కిరీటదుయత  ల్డలుకొన్ుఁగుఁ 
5.1-43.1-తే. 



 

 

గరా కుండల కట్సూతా కన్కరతన 

హార క యూర వరన్ూపురాది భూష 

ణముల భూష్రత ుఁడెనై్ శ్రనీాయకుండు 
దంపత ల కపుప డెదురుఁ బాతయక్ష మయెయ. 
5.1-44-తే. 
ఇటలల  పాతయక్షమగు పరమేశ్వరున్కుుఁ 
బ నినధాన్ంబుుఁ గన్ుుఁగొన్న ప్ేద మాడిి 

హరషమున్ ఋతివగాదికు లవన్తాసుయ 
లగుచు న్భిన్ుతి చేసర రిటల న్ుచు న్పుడు. 
5.1-45-క. 
"పర్ిపూరుా ుఁడ వ ై యుండయి 

మఱ వక మా పూజ ల లల  మనినంత వు; న 

చర్ణార వింద సేవయు 

ధర్ుఁ బ దద లు వినిచి న్టలల దగుఁ జ సదెమౌ. 
5.1-46-క. 
ఏ మిపుడు చయేు సంసుా తి 

న మహిమ న ఱింగి కాదు; నిరతముుఁ బ దద ల్ 

దా మెది యుపదశేించిరొ 
యా మతమున్ుఁ బాసుా తింత  మయయ! మహాతాీ! 
5.1-47-వ. 
మఱియు నవు సంసారాసకామతి గలిగిన్ వారికి వశుయండవుగావు; 

యీశ్వరుండవున్ు బాకృతి పురుష వయతిరికుా ండవున్ు బరమ 
పురుష ండవున్ు న్యన్ నిన్ునుఁ బొ ందని పాపంచాంతర్తంబు లయన్ 



 

 

నామరూపంబులు గల యసీదాదులచేత నిరూప్రంప న్శ్కయంబగు; 

సరవజీవులం జెందిన్ దురిత సంఘంబుల నిరసరంచు సవభావంబు గల న 
యుతామ గుణంబులందు నేకదేశ్ంబ గాని సరవగుణనిరూపణంబు చయే 
శ్కయంబుగానేరదు; న భకుా లు మకిిలి భకాింజ సర సంసుా తించు 
గద్దాక్షరంబులన్ు సలిల శుది పలల వ త లసీదళ దురావంకురంబులన్ు 
సంప్ాదించిన్ పూజన్ు సంతసరల ల డి నకు బహువిధ దావయ సంప్ాదన్ంబు గలిగి 
విభవ యుకాంబు లయన్ యశ్వమేధాదులున్ు దృప్రా కరంబులు గానేరవు 
సవభావంబున్ సరవకాలంబులందున్ు సాక్ష్ాతిరించి యతిశ్యంబ ై వరిాంచుచు 
న్శేషపురుష్ారథ సవరూపంబుుఁ బరమాన్ంద రూపంబు న ైన్వాుఁడ వగుటం జ సర 
యజఞా దుల యందు నకుుఁ దృప్రా  లేక యున్న న్సీదాదుల కోరికల 
కుపచరించు కతంబున్ యజఞా దుల న న్రింత ము; అని మఱియు నిటల నిర.ి 
5.1-48-క. 
"బాలిశుల మగుచు మకిి లి 

మే లెఱుగని మముీ నదు మంచిన్ దయచుేఁ 
బాలింత  విత ా  వ పుపడుుఁ 
జఞలుఁగ నిహపరములందు సకల సుఖ్ములున్. 
5.1-49-ఆ. 
ఇపుడు మేము నకు నిషట ంబు లగు పూజ 

లాచరింపకున్న న నై్ న్ధకి 

మయన్ న కృప్ాకటాక్ష వీక్షణములుఁ 
జకిుఁ జూచి తగుఁ బసాన్ునుఁ డగుచు. 
5.1-50-క. 
వర్ మీయుఁ దలుఁచి మముీం 



 

 

గర్ుణించితి గాక; నిన్ునుఁ గన్ుగొన్ుటకున  ై
యర్సర న్ుతింపుఁగ మాకుం 

దర్ మగునే? వరద! నరదశాయమాంగా! 
5.1-51-వ. 
మఱియు, నిససంగుల ై నిశితజఞా న్ంబున్ంజ సర దర షరహిత ల ై భగవతసవభావులు 
నాతాీరాములు న్గు మున్ులకు సుా తియంపుఁ దగిన్ గుణంబులు గలవాడ 
వగుచుండయిుుఁ బాసన్ునండవు; సఖ లన్ క్షుత పతన్ జృంభణాది దురవసథ  
లందున్ు జరామరణాది దురదశ్లందున్ు వివశుల మగు మాకుుఁ గలీష 
నాశ్కరంబులయన్ భవదిద వయనామంబులు మా వచన్గోచరంబులగుం గాక; 

మఱియు న రాజరిష పుతకాాముండెై న తోడ సమాన్ుండయన్ కుమారునిం గోరి 
కామంబుల సవరా్ పవర్ంబుల ననోప్రన్ నిన్ుం బూజంచి ధన్కాముం 
డెైన్వాుఁడు ధన్వంత నిం జ రి త షమాతాం బడిగని్ చందంబున్ మోక్షనాథుండ 
వ ైన్ నవలన్ సంతాన్ంబు గోరుచున్నవాుఁడు; జయంపరాని న మాయ చతే 
న వవండు మోహంబు న ంది విషయాసకుా ండు గాక యుండు? న్రథకాములము 
మదాంధులము న్గు మమేు నిన్ున నాహావన్ంబు చేసరన్ యపరాధంబు 
సరావతీకుండ వగుటం జ సర సామయంబుచే మనినంప దగుదువు; మముీ 
దయుఁ జూడు"మని పాణమలిల న్ సర వశ్వరుండు వరాష ధిపతి యగు నాభిచేతన్ు, 

ఋతివకుిలచేతన్ు, వందయమాన్ుండెై దయాకలిత ం డగుచు యటల నియ.ె 
5.1-52-క. 
"మున లార! వదేవాకయము 

లన  బాసుా తి చేసర సరవలక్షణముల నా 
కెన యగు పుత ాని నిమీని 

వినుఁ బలికితి రిపుడు మగుల వేడుకతోడన్ 



 

 

5.1-53-క. 
నాకవది లోకములలో 
నాకున్ సరివచుచ న్ట్ట  న్ందన్ు న టల నా 
లోక ంప లేరు; గావున్ 

నాకున్ సరి ననే్ కా మన్మున్ న ఱుుఁగుుఁడమ. 
5.1-54-వ. 
అదయిున్ుం గాక భూసురోతాములు నా ముఖ్ంబగుటం జ సర విపావాకయంబు 
దప్రపంపరాదు; మీరు నా యీడు కుమారు న్డిగతిిరి గావున్ నాభిపతిన యగు 
మేరుదేవి యందు నేన్ పుత ాండన ై జనియంచదె"న్ని పలికి పరమేశ్వరుం 
డాగీనధీయాపతిన యగు మేరుదేవి చూచుచుండ నా యజాంబున్ 
న్ంతరాి న్ంబు న ంది యా నాభిమీుఁది దయం జ సర దిగంబరులున్ు 
దపసువలున్ు జఞా న్ులున్ు న్ూరివర తసుిలున్ు న్గున ైష్రఠ కులకు 
యోగధరీంబుల న ఱింగింపం దలంచి పుండరీకాక్షుండు నాభిపతినయగు 
మేరుదేవి గరాభగారంబున్ం బావేశించె; న్ంత. 
5.1-55-ఆ. 
మేరుదేవియందు మేరుధరీుం డగు 

హరి సమసా లక్షణానివత ండు 
శ్మదమాదిగుణ విశారదుం డుదయంచ ె

సకలజన్ుల కపుడు సంతసముగ. 
5.1-56-ఆ. 
ధవళ కాంతియుకిాుఁ దన్రు దేహంబున్ు 

మహతి బలపరాకమీంబు వీరయ 



 

 

మున్ు దలంచి చూచి జన్కుండు ప్ేరిడ ె

సుత ని ఋషభుుఁ డన్ుచు సొ ంపుతోడ. 

5.1-7-ఋషభుని ర్వజయాభిషేకము 

5.1-57-క. 
ధర్ణీసురులున్ు మంత ాలుుఁ 
బర్ివారము హిత లుుఁ బజాలు బాంధవులున్ు సు 

సరథర్మతి నా బాలకునిం 

గర్ మన్ురాగమున్ రాజగాుఁ జూచి రిలన్. 
5.1-58-క. 
పుర్ుహూత ుఁ డతని మహిమలు 

సర్గున్ విని చితామున్కు సహయము గామం 

బర్ికించి ఋషభుఁ డేల డ ి

ధర్ణి న్నావృష ట  మగుల దటట ము చేసెన్. 
5.1-59-ఆ. 
అది యెఱింగి ఋషభుుఁ డంతట యోగ మా 
యా బలంబు కతన్ న్ఖిల రాజయ 
మందుుఁ గురయిుఁ జ సె న్తయంత సంపూరా 

వృష్రట  దిన్దిన్ంబు వృదిి ుఁ బొ ంద. 
5.1-60-వ. 
ఇటలల  ఋషభుండు పురందరుండు చయేు దౌషట యంబున్కు న్వివ యజనాభం 
బన్ు తన్ మండలంబు సుభిక్షంబుగాుఁ జ సె; నాభియుం దన్ కోరిన్ 
చందంబున్ం బుత ాండు జనియంచి వరిథలుల టకు సంతసరలిల  తన్చేత 



 

 

న్ంగీకరింపంబడు న్రలోక ధరీంబు గల పుండరకీాక్షుని మాయా 
విలసరతంబున్ం జ సర "బాలకా! నా తండిా!"యని మోహంబున్ 
న్ుపలాలించుచుుఁ బాజఞన్ురాగంబున్ సరవసమీత ం డయన్ పుత ాని 
సమయసేత  రక్షణంబున్కుుఁ బూజయంబయన్ రాజయంబున్ం దభిష్రకుా ం జ సర 
భూసురులకుుఁ బధాాన్వర్ంబున్కు న్పపగించి మరేుదేవిం గూడి న్రనారాయణ 
సాథ న్ం బయన్ బదరికాశ్మీంబున్కుం జని యచచట మహాయోగసమాధిచ ే
న్రనారాయణాఖ్ుయండుుఁ బురుష్త తాముండు న్గు వాసుదవేు నారాధించి 
క్ష్మణదేహుండెై యా నాభి హరి తాదాతీయంబు న ంద;ె అంత. 
5.1-61-చ. 
సర్సత నే న్ృప్ాలకుని జన్ీమున్ందున్ు భూసురోతాముల్ 

సర్సరజనాభునిం దగుఁ బసాన్నతుఁ బ ట్ట న్ న్ంత మచెిచ యీ 
శ్వర్ుుఁడు దన్ంత గరభమున్ వచిచ తన్ూభవుుఁడెై జనించె, నా 
న్ర్పతి నాభికిన్ సరి యన్ం దగునే న్రనాథ! యన్ుయలన్. 
5.1-62-వ. 
అంత. 

5.1-8-భర్తుని జనమంబ్ు 

5.1-63-సీ. 
భూవరుుఁ డగు ఋషభుుఁడు దన్ రాజయంబుుఁ; 
గరీభూముఁగ నాతీుఁ గాంచి జన్ుల 

కందఱకున్ు బా్రయం బగున్టలల  కరీ తం; 

తాంబ లల ుఁ దలెుపంగుఁ దలుఁచి కరీ 

ములు చయేుటకు గురువులయొదద  వేదంబు; 



 

 

చదివి వారల యన్ుజాన్ు వహించి 

శ్తమన్ుయుఁ డిచిచన్ సతి జయంతీ కన్యుఁ; 
బరిణయంబ ై యట్ట  పడుఁతి వలన్ 

5.1-63.1-తే. 
భరత ుఁ డాదిగ సుత ల న్ూరువరన్ు గాంచ ె

న్ట్ట  భరత ని ప్ేరన్ు న్వనితలము 

పురవరాశ్మీ గిరితరుపూరా మగుచు 

న్మరి భారత వరష నామమున్ మంచె. 
5.1-64-వ. 
ఆ మహాభారతవరషంబున్ందుుఁ దమతమ ప్ేరంబరుఁగు భూములకుుఁ 
గుశావర ాలావరా బహాాీవరాా రాయవరా మలయక త  భదాసేనేందాసపృగవి దరభ 
కీకటలలన్ు తొమీండుా కుమారులన్ు దకుింగల తొమీండుా పుత ాలకుుఁ 
బాధాన్ులం జ స;ె న్ంతం గవి హరయంతరిక్ష పాబుది ప్రపపలాయ నావిరోి తా దమాీఢ 
చమస కరభాజన్ు లన్ువారు తొమీండుాన్ు భాగవత ధరీపాకాశ్కు ల ైరి; 
భగవన్ీహి మోపబృంహతింబు లగు వారల చరతింాబులు ముంద 
రెఱింగించెదుఁ; దకిిన్ యనె్ుబదయిొకి కుమారులు ప్రతాాదశే్కరులు న్తి 
వినత లు మహాశలీతియాులు యజాశ్రలురుుఁ గరీనిష ఠ లు న్యన్ 
బాాహీణోతాము ల రైి; ఋషభుండు సవతంత ాండెై సంసారధరీంబులం 
బొ రయక క వలాన్ందాన్ుభవుం డయన్ యీశ్వరుండెై యుండయిు 
బాాకృత ండున్ుం బో ల ుఁ గాలాన్ుగతంబు లగు ధరీంబుల నాచరించుచు 
ధరీపావరాకులకు సముండున్ు న్ుపశాంత ండున్ు మెయత ాండున్ు 
గారుణికుండున్ు న ై ధరాీరథ యశ్ః పజాఞన్ందామృతావరోధంబుచే 
గృహసాథ శ్మీంబులం బాజల నియమంచుచుుఁ గొంత కాలంబు నతిమార్ంబు 



 

 

దపపక పాజఞప్ాలన్ంబు చేయుచు వేదరహసయంబు లగు సకల ధరీంబులున్ు 
సవవిదితంబు లయన్న్ు బాాహీణోపదేశ్ పూరవకంబుగా దావయ దేశ్ కాల 
వయశ్రీదిరిావగవి ధర దేద శలపచితంబులుగ న కికి కీత వున్ు శ్తవారంబు 
యథావిధిగుఁ జ సర సుఖ్ం బుండె; న్ంత. 
5.1-65-క. 
జనవర ఋషభుని రాజయం 

బున న హైిక ఫలముుఁ గోరు పురుష ని న కనిం 

గన ుఁగొన్ న ఱుంగ మనె్నుఁడు 
నినతజేం డతనిమహమి లేమని చెపపన్. 

5.1-9-ఋషభుని తపంబ్ు 

5.1-66-సీ. 
ఆ ఋషభుండు రాజయంబు చయేుచు న్ుండి; 
యంతట న కినాుఁ డాతీయందుుఁ 
దలప్త సర భూలోక ఫల మప్ేకి్ష్ంపక; 

మోహంబు దిగనాడి పుత ాలకున్ు 

దన్రాజయ మెలల  న్పపన్ చేసర వ న్ువ ంటుఁ; 
గొడుకులు మంత ాలుుఁ గొలిచిరాుఁగ 

న్లల న్ యరిగి బహాాీవరా దేశ్ంబు; 

న్ందుల న్పుడు మహాత ీలయన్ 

5.1-66.1-తే. 
యట్ట  మునిజన్ సముీఖ్ంబందుుఁ జ ర ి

తన్దు పుత ాల న్ందఱ డాయుఁ బ్రలిచి 



 

 

పరమ పుణుయండు ఋషభుండు పణాయ మొపప 

హరష మందుచు న్పుప డటిల న్ుచుుఁ బలికె. 
5.1-67-ఆ. 
తన్యులార! విన్ుుఁడు ధరలోన్ుఁ బుట్ట న్ 

పురుష లకున్ు శున్కములకు లేని 

కషట ములన్ు దెచుచుఁ గాన్ుఁ గామంబుల 

వలన్ బుదిి  చయేవలదు మీరు 

5.1-68-చ. 
న్ర్ులకు నే తపంబు న్న్న్ంత సుఖ్ంబులు గలు్ చుండు, శ్ర ీ

కర్మతి నా తపంబుుఁ దగుఁ గెకైొని చసేరన్ బహాీసౌఖ్యముం 

దిర్ముగుఁ గలు్ ; వృదుి లన్ు దీన్ులుఁ బోా వుుఁడు; దుషట  వరాన్న్ 

జర్ుగుచున్ుండు కాముకుల సంగతిుఁ బో కుుఁడు; మీుఁద మలేగున్. 
5.1-69-వ. 
మఱియు న్ంగనాసకుా లగు కాముకుల సంగంబు నిరయరూపం బయన్ 
సంసారంబగు; మహతసంగంబు మోక్షదావరం బగు; న్ట్ట  మహాత ీ ల వవ రనిన్ 
శ్త ా మతా వివేకంబు లేక సమచిత ా లున్ు శాంత లున్ు గోీ ధరహిత లున్ు 
సకలభూత దయాపరులున్ు సాధువులున్ు న్గువారలు మహాత ీ 
లన్ందగుదు; రట్ట  మహాత ీలు నా యందలి సేనహంబ  పయాోజన్ంబుగాుఁ 
గలిగి యుండుటం జ సర విషయ వారాా పావృత ా  లగు కుజన్ులందుుఁ దమ దహే 
గృహ మతా దారాతీజఞదులందుుఁ బా్రతిలేక యుండుదురు; విషయాసకుా ుఁ 
డయన్వాుఁడు వయరథకరీంబులం జ యు న్ట్ట  దుషిృత కరీంబులం జ యువాుఁ 
డెపుపడున్ు బాపకరుీం డగుచుం గ లశ్దంబగు దహేంబు న ందుచుండుుఁ; 
గావున్ుఁ బాపమూలంబు లయన్ కామంబులు గోరకుుఁ; డమ జఞా న్ం బ ంత 



 

 

కాలంబుుఁ లేకయుండు న్ంతకాలంబు నాతీతతావం బ ఱుంగంబడ; దా తతావం 
బ ఱుంగకుండుటజ సర దహేికి దుఃఖ్ం బధికంబ ై యుండు; లింగదహేం బ ంత దడ 
వుండు న్ంత దడవున్ు మన్ంబు కరీవశ్ంబ ై జఞా న్వంతంబుగాక యవిదయం 
బాయకుండు; శ్రీరంబు గరీమూలం బగుట వలన్ుఁ గరీంబులు 
చేయుఁజన్దు; వాసుదేవుం డగు నా యందుుఁ బా్రతి యెంత తడవు లేక 
యుండు న్ంతదడవున్ు దేహధరీంబులు బాధించు; విదావంసు డెైన్న్ు 
దేహేందియాాదుల యందుుఁ బా్రతిచసేరన్ మథునభావ సుఖ్పాధాన్ం బగు 
గృహసాథ శ్మీంబు న్ంగీకరించి సవరూప సీృతి శూన్ుయండెై మూఢుం డగుచు, 

న్ందు సంసారతాపంబులుఁ బొ ందుుఁ; బురుష ండు సీా రతోడం గూడి 
యేకీభావంబు న ందుట దన్కు హృదయ గీంథయిెయ యుండు; న్ందు జన్ున్కు 
గృహక్ష్ తా సుతాపా వితాంబులందు "నేన్ు నాయద"ియనియెడి మోహంబు 
గలుగు; న్ట్ట  సీా రపురుష మథున భావంబుచే సంతాన్ంబు గలుగు; నా సంతాన్ 
కారణంబున్ గృహక్ష్ తా వితాా దులు సంప్ాదింపంబడు; న్ందు మోహం బధకిం 
బగుటంజ సర మోక్షమార్ంబు దవవగు; నిటలల  సంసారంబున్ం దుండయిు 
మన్ంబున్ న పుడు ముకిాచింతం జ యు న్పుపడు సంసారంబున్ు బాయు; 

మోక్ష్ోప్ాయంబులు పరమగురుండన ైన్ నా యందుల భకాి చయేుటయు, 

విగతతృషాయు, దవందవ తితిక్షయు, సరవలోకంబు లందుల జంత  
వయసనావగతియు, నశ్వరవిషయక జఞా నాప్ేక్షయుుఁ, దపంబున్ు, విగతచేాయు, 

మతిృతకరీంబులు మతిథలు విన్ుటయు, న్న న దెైవంబు గా 
న ఱుంగుటయు, న్సీదు్ ణ కీరాన్ంబులున్ు, నిరెవైరతవసామోయపశ్ 
మంబులున్ు, దహేగ హంబులందు నాతీబుదిి  జహాసయు, న్ధాయతీ 
యోగంబున్ు, నేకాంతసవేయుుఁ, బాాణ ందియాాతీలుఁ గెలుచుటయుుఁ, 
గరావాయపరితాయగంబున్ు, సచ్రదియు, బాహీచరయంబున్ు, గరావయకృతయంబు 



 

 

లందుల న్పామత ా ండగుటయు, వాజాయమన్ంబున్ు, సరవంబు న్న్నకా 
దలంచుటయు, జఞా న్ంబున్ు, విజఞా న్ విజృంభితంబ నై్ యోగంబున్ు, 

ధృత యదయమంబున్ు, సాతాివకంబున్ు నాదిగాుఁ గల తెఱంగుల చేత 
లింగదహేంబు జయంచి దేహి కుశ్లుం డగుచు న్ుండవలయు. 
5.1-70-ఆ. 
అరయుఁ గరీరూప మగు న్విదాయజన్ీ 

మెయన్ హృదయబంధనాద ిలతల 

న్పామతాయోగ మన్ు మహాఛురికచేుఁ 
దెాంపవలయు న్ంతుఁ దెంపుతోడ. 
5.1-71-ఆ. 
ఒన్ర నిటలల  యోగయుకుా ండు గురుుఁ డెైన్ 

భూపుుఁ డెైన్ శిషయపుతా వరుల 

యోగయుత లుఁ జ య న పుప గావలయున్ు 

గరీపరులుఁ జ యుఁ గాదుకాదు. 
5.1-72-సీ. 
జన్ుల లల  న్రథ వాంఛలుఁ జ సర యతయంత; 

మూఢుల ై యెయహికంబులు మన్ంబు 

లందున్ు గోరుదు; రలప సౌఖ్యములకు; 

న్నోయన్యవ ైరంబు లంది దుఃఖ్ 

ములుఁ బొ ందుదురు; గాన్ మున్ుకొని గురుుఁ డెైన్; 

వాుఁడు మాయామోహవశుుఁడు న ంత 

జడుుఁడు న నై్ట్ట  యా జంత వున్ందున్ు; 

దయ గల్ి మకిిలి ధరీబుదిి ుఁ 



 

 

5.1-72.1-ఆ. 
గన్ున లున్నవాుఁడు గాన్ని వానిక ి

దెరువుుఁ జూప్ర న్టలల  దెలియుఁ బలిక ి

యత ల మగుచు దివయమెయన్ యా మోక్ష మా 
ర్ంబుుఁ జూప వలయు రమణతోడ. 
5.1-73-వ. 
మఱియుుఁ బ్రతృ గురు జన్న బంధు పతి దెవైతంబులలో న వవరెనై్న్ు సంసార 
రూప మృత య రహితం బ నై్ మోక్షమార్ంబుం జూపకుండిర ని వారవెవరున్ు 
హిత లు గా నేరరు; నాదు శ్రీరంబు దురివభావయంబు; నాదు మన్ంబు 
సతావయుకాంబున్ు, ధరీసమేతంబున్ు, బాపరహతింబు న్గుటంజ సర ప్ెదద లు 
న్న్ున ఋషభు డండుా; గావున్ శుది సతావమయం బ ైన్ శ్రీరంబున్ం బుట్ట న్ 
కుమారుల ైన్ మీర లందఱున్ు సత దరుండున్ు మహాత ీండున్ు న్గీజండున్ు 
న ైన్ భరత  న్న నకాుఁ జూచి యకిలషట బుదిి చే భజంపుం; డదియ నాకు 
శుశీూషణంబు; పాజఞప్ాలన్ంబు చయేుట మీకున్ు బరమధరీం"బని 
మఱియు నిటల నియె. 
5.1-74-సీ. 
భూతజఞలములందు భూజముల్ వరయముల్; 

భూరుహముల కంటె భోగ ికులము 

భోగి సంతతి కన్న బో ధనిష ఠ లు బో ధ; 

మాన్ుయల కన్నన్ు మన్ుజవరులు 
వీరికన్నన్ు సరది విబుధ గంధరువలు; 

వారి కన్న న్సురుల్ వారి కన్న 

నిందాాది దేవత లిందఱి కన్నన్ు; 



 

 

దక్ష్ాది సన్ుీన్ు లద లుఁప న కుి 

5.1-74.1-తే. 
డంతకన్నన్ు భరు్ ుఁ డా యభవు కన్నుఁ 
గమలభుఁవుుఁ డెకుిుఁ; డాతని కంటె విష ా ుఁ 
డధికుుఁ; డాతుఁడు విపుు ల నాదరించుుఁ 
గాన్ విపుు ండు దెైవంబు మాన్వులకు. 
5.1-75-క. 
భూస్ రులకు సరి దెైవం 

బ్ర స్చరాచరమున్ందు న ఱుుఁగన్ు; నాకున్ 

భూస్ రులు గుడుచు న్పపట ్

యా స్ంతోషంబు దర ుఁప దగునలయందున్. 
5.1-76-సీ. 
మంగళం బ ైన్ బహాీసవరూపంబున్ు; 

వేదరూపంబు న్నాది రూప 

మగుచున్న నాదు దహేము బాాహీణోతాముల్; 

ధరియంత  రెపుపడుుఁ దతావబుదిి  
శ్మదమాన్ుగీహ సతయతపసరా తి; 

క్షలు గలు్  విపుు ండు సదు్ రుండు; 
గాన్ మకిిలి భకాిగల్ి యకించన్ు; 

ల ైన్ భూసురుల దేహముల వలన్ 

5.1-76.1-తే. 
న్ందుచుండున్ు నాదు దేహంబు గాుఁగ 

న ఱిుఁగి వరులగు విపుు ల న లల  భకిాుఁ 



 

 

బూజ చయేుటయే న్న్ునుఁ బూజ చయేు 

టన్ుచు వినిప్రంచి మఱియు నిటల న్ుచుుఁ బలికె. 
5.1-77-క. 
ఈ తెఱుఁగుుఁ దెలిసర భూసుర 

జఞతిం బూజంచున్ట్ట  జన్ుుఁడున్ు మాయా 
తీతుండెై నికింబుగ 

భూతలమున్ మోక్షమార్మున్ు బొ డగాంచున్. 

5.1-10-భర్తుని పటాా భిషేకంబ్ు 

5.1-78-వ. 
ఇటలల  సదాచారు లగు కుమారులకు లోకాన్ుశాసనారథం బాచారంబు 
లుపదశేించి మహాత ీండున్ు బరమసుహృత ా న్ు న్గు భగవంత ండు 
ఋషభాపదేశ్ంబున్ం గరీతాయగంబు చేసర యుపశ్మశ్రలురగు మున్ులకు 
భకిాజఞా న్ వ రైాగయ లక్షణంబులు గల ప్ారమహంసయ ధరీం బుపదేశింపుఁ గలవా 
డగుచుుఁ బుతాశ్తంబున్ం దగీజండున్ు బరమభాగవత ండున్ు భగవజు న్ 
పరాయణుండున్ు న్గు భరత ని ధరణపీ్ాలన్ంబున్కుుఁ బటట ంబు గట్ట  తాన్ు 
గృహమందె దహేమాతాావలన్ంబు చేసర దిగంబరుండెై యున్ీతాా కారుం డగుచు 
బాకీరా క శుండెై యగునల నాతాీరోపణంబు చేసర బహాాీవరాదేశ్ంబున్ు బాసర 
జడాంధ బధిర మూక ప్రశాచోనాీదులుం బో ల  న్వధూత వేషంబున ంది 
జన్ులకు మాఱు పలుకక మౌన్ వాతంబున్ం బుర గాీ మాకర జన్ప దారామ 
శిబ్రర వాజ ఘోష సారథ గరిి వనాశ్మీాదుల యందు వ ంటుఁ జన్ుదెంచు దురున్ 
తరున్ తాడనావమాన్ మహేన్ నిష్ీఠ వన్ ప్ాష్ాణ శ్కృదాజః పాక్ష్  పణపూతి వాత 
దురుకుా లం బరభిూత ం డయుయన్ు గణన్ం బ టట క వన్ మదభేంబు 



 

 

మకి్ష్కాదికృతోపదవాంబున్ుంబో ల ుఁ గెైకొన్క దేహాభిమాన్ం బున్ం 
జతాచలన్ంబు న ందక యేకాకయిెయ చరయించు చుండ న్తి సుకుమారంబులగు 
కరచరణోరసథ సలంబులు విపులంబులగు బాహవంస కంఠ వదనాదయవయవ 
వినాయసంబులుం గలిగి పకాృతి సుందరం బగుచు సవతసరసదిదరహాసరుచిర 
ముఖ్ారవిందంబ ై న్వ న్ళిన్ దళంబులం బో లి శిశిర కననికలం జెలువ ంది, 
యరుణాయతంబు లగు న్యన్ంబులచే న ప్రప యన్ూయనాధికంబులగు కప్త ల 
కరా కంఠ నాసాదండంబులచేుఁ దేజరిలుల చు నిగూఢసరీతవదన్ విభామంబులం 
బాకాశించు తన్ దివయమంగళ విగీహంబుచుేఁ బురసుందరుల మన్ంబుల 
కతయంత మోహంబు గలుగుఁ జ యుచు. 
5.1-79-ఆ. 
ధూళిచేత మగుల ధూసరితంబున  ై
జడలుగట్ట  కడుుఁ బ్రశ్ంగవరా 

ము న్గు క శ్ప్ాశ్మున్ు వ లిుఁగించుచు 

నితరు ల వరుుఁ దన్ునన ఱుుఁగకుండ. 
5.1-80-క. 
అవధూత వేషమున్ ని 

టలవనిన్ మలిన్ంబు ల నై్ యవయవములతోుఁ 
దవిలి చరించుచు న్ుండున్ు 

భువి భూతాకాీ ంత ుఁ డయన్ పురుష ని మాడిిన్. 
5.1-81-ఆ. 
జన్ుల కిటలల  యోగసంచార మెలల  వి 

రుది మన్ుచు నాతీ బుదిి ుఁ జూచి 

యజగరంబు మాడిి న్వనిప్ెై న్ుండె బ్ర 



 

 

భతసకరీమున్కుుఁ బాలుపడుచు. 
5.1-82-వ. 
ఇటలల  బ్రభతసరూపంబున్ వసుంధరం బడయిుండి యన్నంబు భుజంచుచు 
నరు దాావుచు మూతాపురీషంబులు విడుచుచు న్వి శ్రీరంబు న్ంటం 
బొ రలుచుండు; మఱియుుఁ దత పరీష సౌగంధయ యుకాంబగు వాయువు 
దశ్దిశ్లన్ దశ్యోజన్ పరయంతంబు పరిమళింపం జ యుచుండ గో మృగ కాక 
చరయలం జరించుచు భగవదంశ్ంబ ైన్ ఋషభుండు మహాన్ందంబు 
న్న్ుభవించుచుుఁ దన్యందు సరవభూతాంతరాయమ యగు వాసుదేవునిం 
బాతయక్షంబుగాుఁ గన్ుంగొన్ుచు సరదిి ం బొ ందిన్ వ హైాయస మనోజవ 
పరకాయపావేశాంతరాి న్ దూరగీహణ శ్వీణాది యోగసరదుి లు దమంత వచిచన్ం 
గెైకొన్క యుండె; అని పలికిన్ శుకయోగీందుాన్కుం బరీకి్ష్ంన్నర ందుా 
డిటల నియ.ె 
5.1-83-క. 
మునివర! యోగజఞా న్ం 

బునుఁ జెఱుపంబడడ  కరీములు గల ప్ెదద ల్ 

కని యుండడెి యెయశ్వరయం 

బున  ఋషభుం డెఱిుఁగి యేల ప్ొ ందక యుండెన్? 

5.1-84-వ. 
అనిన్ శుకుం డిటల నియె. 
5.1-85-మ. 
ధర్ణీవలల భ! నదు వాకయములు తథయం; బ్రంతయుం దపప; ద ె

టలర్యన్ వన్యమృగంబు పటలట బడి తా నావేళ నా లుబికున్ 

ధర్ వంచించిన్ మాడిి నిందియాములన్ దండించి చితాంబు ని 



 

 

రభర్ కామాదుల కాస యచుచుఁ గడు సంరంభంబుతో గీమీఱన్. 
5.1-86-క. 
చిర్కాల తపము న ైన్న్ు 

హర్యింపుఁగ నోపుుఁ జతా మని ప్దెద లు న్ 

మీర్ు జఞరులకున్ జఞరణిి 
కర్ణిని న్డరించు మన్సు కామాదులకున్. 
5.1-87-క. 
కామకోీధాదికముల్ 

భూమీశ్వర! కరీబంధములు మఱియున్ు జ  
తో మూలము లగుటన్ు దా 
రీ మహిలో మన్సు న్మీ రెపుపుఁడుుఁ బ దద ల్. 
5.1-88-సీ. 
అదిగాన్ యెన్నుఁడు న శై్వరయములన్ు జ ; 
పటట ుఁ జూడుఁడు; లోకభవుయ ల ైన్ 

వారలచే న్భివందన్ంబులు వ ంది; 
వ లయంగ న్వధూత వేష భాష 

ణంబుల న ఱిుఁగికొన్ుఁగరాని భగవతసవ; 

రూపంబు గలిగి యా రూపమందుుఁ 
బరమ యోగధాయన్ పరులకు న లల  ద;ే 

హతాయగ సమయంబు న్ంతలోన్ుఁ 
5.1-88.1-తే. 
జూపు చుండయిు దహేంబుుఁ బాప నిచచ 

గించె; న్చచట దివయయోగంీదుాుఁ డాదుయుఁ 



 

 

డత ల దవియ పాకాశ్కుుఁ డమరగురుడు 
పరమపురుష ండు ఋషభుండు ప్ారిథవేందా! 
5.1-89-వ. 
అంత విముకా లింగుండు భగవంత ండున్గు ఋషభుండు మన్ంబున్ 
దేహాభిమాన్ంబు విసరిుంచి కులాల చకీంబు కులాలుని చతే భామయంపంబడి 
విసృషట ంబయుయ భామంచు గతిం బాాచీన్ సంసాిర విశేషం బగు 
న్భిమానాభాసంబున్ దహేచలనాదికంబుల న ప్రప యుండయిు యోగమాయా 
వాసన్చే యుకుా ండయెయ; మఱియు నా ఋషభుం డొ కి దిన్ంబున్ం గోంకణ 
వంక పట కుటకంబులన్ు దకి్ష్ణ కరాా ట దేశ్ంబులకు యదృచాంజని కుటకాచ 
లోపవన్ంబున్ నిజఞసయకృత శిలాకబళ ం డగుచు న్ున్ీత ా ని చందంబున్ 
వికీరా క శుండు, దిగంబరుండున ై సంచంరింప వాయువేగ విధూత 
వేణుసంఘరషణ సంజఞతం బగు న్ుగీదావాన్లంబు తదవన్ంబు దహింప న్ందు 
దగుి ండయెయ; న్ంత న్తని కృతయంబులు తదేద శ్వాసులగు జన్ంబులు చెపప 
న్రినానమకుండగు దదాాష్ాట ర ధిపతి విని, నిజధరీంబులం బరతియజంచి 
సవదేశ్సుథ ల తోడంగూడి, దానా యాచారంబుల న్ంగీకరించి యధరీబహుళం 
బగు కలియుగంబున్ భవితవయతచే విమోహతి ండెై మన్ుజల న్సమంజసం 
బగు ప్ాషండ మతాభినివేశులం జ సె; మఱియున్ు గలియుగంబు న్ందు 
మన్ుజఞధములు దేవమాయా మోహిత ల ై శాసతా ర కా శౌచాచారంబులు విడచిి 
నిజ చాం జ సర దేవతాహేళన్ంబులు చయేుచు న్సాననానాచమనాశౌచ 
క శలలుల ంఛనాది కాపవితా వాతంబులం జ యుచు న్ధరీ బహుళం బగు 
కలియుగంబున్ం జెఱుపంబడడ  బుదిి  ధరీంబులం గలిగి వేద బాాహీణ 
యజాపురుష ల దూష్రంచుచు లోకంబులం దమతమ మతంబులకుం దామే 
సంతసరలుల చు న్వేదమూలం బగు సవేచాం జ సర పవారిాంచి యంధపరంపరచ ే



 

 

విశావసంబు చసేర తమంతన్ యంధతమసంబున్ం బడుచు న్ుండుదు; రీ 
ఋషభుని యవతారంబు రజోవాయపుా లగు పురుష లకు మోక్షమార్ంబు 
న్ుపదశేించుటకు న్యెయ; న్దయిున్ుంగాక సపా సముదా పరివృతంబు లగు న 
భూదీవప వరషంబులందలి జన్ంబులు దివాయవతార పాతిప్ాదకంబు 
లతిశుదింబులున్గు న వవని కృతయంబులు గీరాింత రు, మఱియు న వవని 
యశ్ంబున్ న్తికీరాిమంత ండగు ప్రయావతా ండు గలిగె, న ందు జగదాదుయండగు 
పురాణపురుష ం డవతారంబు న ంది కరీహతే కంబులు గాని మోక్ష 
ధరీంబులం దెలిప్ె, వ ండయిు న వవండు యోగమాయా సరదుి ల 
న్సదూభతంబు లగుటంజ సర నిరసరంచె న్ట్ట  ఋషభునితోడుఁ దతిసదిి కృత 
పాయత నలగు నితరయోగీశ్వరులు మనోరథంబున్న ైన్ న టలల  సరి యగుదు? 

రిటలల  సకలవేదలోక దేవ బాాహీణులకు గోవులకుం బరమగురుండు 
భగవంత ండు న్గు ఋషభుని చరతిాంబు వినిన్వారలకు దుశ్చరితంబులు 
దొ లంగు మంగళంబులు సరదిి ంచు మకిిలి శ్దిీతోడ న వవండు విన్ు వినిప్రంచు 
వానికి హరిభకాి దృఢంబగున్ట్ట  హరి భకిాతాతపరయంబున్ం బ దద లు 
భాగవత లగుటంజ సర సంప్ాాపా సరవపురుష్ారుథ లగుచు వివిధ వృజన్ 
హేత కంబగు సంసారతాపంబున్ు బాసర యవిరతంబుుఁ దదభకిాయోగా 
మృతసానన్ంబు చేసర పరమపురుష్ారథం బయన్ మోక్షంబున్ు జెందుదు; రని 
సపాదవీపవాసులవారు నుేఁడున్ుం గొనియాడుచుండుదురు. 
5.1-90-ఆ. 
యాదవులకు మీకు న్తయంత కులగురు 

వ నై్ కృష ా ుఁ డచెట న ైన్ుఁ గలుఁడు; 
కొలుచువారి కెలల  సులభుుఁడెై మోక్షంబు 

నిచుచుఁ; జంత చయే నలే నకు? 



 

 

5.1-91-సీ. 
నితాయన్ుభూతమౌ నిజరూపలాభ ని; 

వృతామెయ తగు మహాతృషా గలిగ ి

యత లిత విపుల మాయారచితం బ నై్; 

లాభంబున్కుుఁ దగులంబు లేని 

మతి గల్ి లోకుల న్తి వడేిుఁ గరుణించి; 

యభయదాన్ం బ్రచిచ యందఱ కిల 

న్వయయంబ ై దివయమెయ మహాన్ందమెయ; 
యతయంత సవేయమెయ యత ల మెయన్ 

5.1-91.1-తే. 
తన్దు లోకంబు చూపంగుఁ దగిన్ యట్ట 
మోక్షమార్ంబు న ఱిుఁగించి ముకాదహేుుఁ 
డగుచుుఁ దాదాతీయ మొందెుఁ బాతయక్ష విష ా  

వ నై్ ఋషభుండు జన్ులకు న్దుభతముగ. 
5.1-92-మ. 
భర్త ం డంత ధరాతలంబుుఁ గడుఁకం బాలించుచున్ ధారుణ ీ

శ్వర్చందుాండగు విశ్వరూపున్కు మున్ సంజఞతయెయ యుండి ని 

రభర్కాంతిన్ విలసరలుల  పంచజని ప్ేరం గలు్  కాంతామణిం 

గర్ మరిథన్ ధరుఁ బ ండిల యాడె శుభలగనంబందు భూవలల భా! 
5.1-93-వ. 
ఇటలల  వివాహిత ండెై యా పంచజని వలన్ న్హంకారంబున్ం బంచతనాీతలాు 
జనించిన్ తెఱంగున్ సుమతి రాషట రభృకుసదరశనాచరణ ధూమాక త వు లన్ు 
నేవురు పుత ాలం బుట్ట ంచె; న్టమున్న యజనాభం బన్ు ప్ేరం బరుఁగు 



 

 

వరషంబు భరత ండు ప్ాలించు కతంబున్ భారతవరషంబు నాుఁ బరగె; న్ంత. 
5.1-94-క. 
భర్త ుఁడు నిజప్రత లేలిన్ 

కర్ణిని గరీముల న లల ుఁ గెకైొని పజాలన్ 

హర్ికృప న ందుచు నేల న్ు 

ధర్ణీసురవరులు ప్ొ గడ ధరణీనాథా! 
5.1-95-సీ. 
భగవంత ుఁడగు జగదభరతి  న్లపంబులు; 

న్ధికంబు ల ైన్ ప్ె కిధవరముల 

దరశపూరిామలచేుఁ దగన్ు జఞత రాీసయ; 
ముల న్గినహో తామువలన్ుఁ గడుఁకుఁ 
బశుసత మములచేతుఁ బలుమాఱుుఁ బూజంచి; 

వేదర కా మెయన్ యా విమలకరీ 

ములుఁ గలు్  ధరీంబుుఁ బురుష్త తా మారపణం; 

బుగుఁ జ యుచున్ు మఖ్ంబులన్ు మంత ా

5.1-95.1-తే. 
ములన్ు బలికెడు నా దెవైములన్ు శ్రశీు 

న్వయవంబులు గాుఁగ భూధవుుఁడు ప్ేమా 

న్న్ుదని్ంబున్ు బాయక ఘన్తుఁ దలుఁచి 

యఖిల రాజఞయన్ుసంధాన్ుుఁ డగుచు న్ుండె. 
5.1-96-క. 
ఈ ర్నతిుఁ గరీసరదుి ల 

నార్య న్తయంత శుది మగు చితాముతో 



 

 

నా ర్వచపట్ట  భరత ుఁడు 
ధార్ుణిుఁ బాలించె న్ధిక ధరాీనివత ుఁడె.ై 

5.1-11-భర్తుండు వనంబ్ుుఁ జన ట 

5.1-97-వ. 
మఱియు నా భరత ండు శ్రీవతస కయసుా భ వన్మాలాలంకృత ండున్ు, 

సుదరశనాదాయయుధర పలకి్ష్త ండున్ు, నిజభకాజన్హృదయారవింద 
నివాసుండున్ు, బరమపురుష ండున్ు న నై్ వాసుదేవుని యందు న్ధికభకిా 
న్న్ుదని్ంబున్ు జ యుచుుఁ నేుఁబదిలక్షలవేలేండుల  రాజయంబు చేసర ప్రతృ 
ప్రతామహాదాయయాతంబగు నా ధన్ంబున్ు యథారంిబుగుఁ బుత ాలకుుఁ 
బంచియచిచ బహువిధ సంపదలుగల గృహంబున్ు బాసర పులహాశ్మీంబున్ 
కరిగ;ె న్ంత. 
5.1-98-సీ. 
ఏ యాశ్మీంబున్ నిందిరాధీశ్వరుుఁ; 
డచచట్ వారల నాదరించి 

పాతయక్షమున్ న్ుండుుఁ బాయక యెపుపడు; 
న్ట్ట  రమయం బ ైన్ యాశ్మీమున్ 

నిలిచి సాలగాీ మములు గల గండక;ీ 

న్ది యెందు న ంతయుుఁ గదిసర యుండు 
న్చోచట నేకాక ియగుచున్ు భరత ండు; 
బహువిధ న్వపుషప పలల వముల 

5.1-98.1-తే. 
న్త ల త లసీ దళంబుల న్ంబువులన్ు 



 

 

గందమూలాది ఫలములుఁ గంజములన్ు 

ఘన్త న్రిచంచి నిచచలు దనివిలేక 

సేవ చయేుచు న్ుండె నా శ్రీపు హరనిి. 
5.1-99-వ. 
దాన్ం జ సర విగత విషయాభిలాష ండెై శ్మదమాద ిగుణంబులు గలిగి 
యథచేాంజ సర యెడతెగక పరమపురుష ని పరచిరాయ భకిాభరంబున్ శిథలిీకృత 
హృదయగీంథుిఁ గలిగి సంతోష్ాతిశ్యంబున్ం బులకితాంగుండు, నాన్ంద 
బాషపనిరుదాి వలోక న్యన్ుండు న్గుచు నిజసావమ యెయన్ 
హరిచరణారవిందాన్ుధాయన్ పరిచిత భకిాయోగంబున్ం బరమాన్ంద గంభీర 
హృదయంబన్ు న్మృతహర దంబున్ నిమగునం డగుచుుఁ దాన్పుడు పూజంచు 
పూజ న ఱుంగక యటలల  భగవద ర్తంబు ధరియంచి యణేాజన్ వాససరా రషవణ 
సానన్ంబుల నారదరకుటల్ కప్రశ్ వరా జటాకలాపంబులు గలిగి 
మారాా ండాంతర్త ం డయన్ పరమేశ్వరుని హిరణీయ పురుష నింగాుఁ 
దలంచుచు నిటల నియె. 
5.1-100-సీ. 
కరీఫలంబులుఁ గడుఁక నిచుచచు మనో; 
వాయప్ారమున్ నిట్ట  యఖిలలోక 

ములుఁ జ సర యా లోకములకు న్ంతరాయమ; 

యగుచుుఁ బావశేించి యంత మీుఁద 

నాన్ంద రూప మెయన్ట్ట  బహాీముుఁ గోరు; 

చున్న జీవునిుఁ దన్లోని యోగ 

శ్కిాచేుఁ దగ న్నిశ్ంబుుఁ బాలన్ చయేు; 

చుండి యంతటన్ు మారాా ండమధయ 



 

 

5.1-100.1-ఆ. 
వరిా యగుచు నిటలల  వఱలుచు జగముల 

యందు న్ుండి పాకృతిుఁ బొ ంద కంత 

న్త ల దవియమూరాియెయన్ యాన్ంద రూ 

పమున్ు శ్రణ మొందె భరతవిభుుఁడు. 
5.1-101-వ. 
అంత నా భరత ం డొ కినాుఁ డా మహాన్దిం గృతాభిష్ేకుండయ 
ముహూరాతయాం బంతరులంబులందుుఁ బణావోచాారణంబు చయేుచుండు 
సమయంబున్, నిరభరగరిభణయిగు న కి హరణిి జలారిథనియెయ యొంట్ 
జలాశ్య సమీపంబున్కు వచిచ, జలప్ాన్ంబు చయేు న డ నా సమీపంబున్ 
మృగపతి గరిుంచి లోకభయంకరంబుగ నాదంబు సేయ నా హరణిి 
సవభావంబున్ భీత యగుటం జ సర బ గ్డిలి హరి విలోకన్వాయకుల చితాయెయ 
దిగ్న్ న్దిరి గగన్ంబున్కు న గిరి; యపగత తృష యగుచు న్ది న్ులల ంఘించు 
న డ న్ధిక భయంబున్ం జ సర యా గరభంబు యోని దావరంబున్ గళితంబ ై 
జలంబులం బడయిె; నా హరిణి యులల ంఘనాది భయంబున్ం జ సర 
తతాీరీరంబున్ న్ుండు గిరిదరిం బడి శ్రీరంబుుఁ బాసె; న్ంత నా హరణిప్త తంబు 
జలంబులం దేలుచున్న భరత ండు గన్ు విచిచ చూచి కరుణారదర చిత ా ండెై 
మృతజన్ని యగు నా హరిణప్త తంబున్ు దన్ యాశ్మీంబున్కుం గొంప్త య 
మకిిలి ప్ీతాిం జ సర యుపలాలన్ంబు చయేుచుండుఁ బో షణ ప్ాలన్ ప్ీణాన్ 
లాలనాన్ు ధాయన్ంబుల భరత న్కు నాతీనియమంబు ల ైన్ 
యష్ాట ంగయోగంబులున్ు బరమపురుష పూజఞ పరిచరాయదులు న కొికిట్గుఁ 
గీమకీమంబున్ం గొనిన దిన్ంబులకు సమసాంబున్ు న్ుతసన్నం బయెయ; అంత. 
5.1-102-క. 



 

 

ఘనతపము చలన్ మొందుట 

యున  భరత ం డెఱుుఁగ కాతీయోగంబున్ుఁ జ 

యయనుఁ బాసె హరిణప్త తముుఁ 
దన మదలిో నిలిప ప్ీాతి దపపక పలికెన్. 
5.1-103-ఉ. 
అకకట! తలిలుఁ బాసర హరణిారభక మాపుా లు లేముఁజ సర య ే

దికుకన్ులేక యున్న నిటుఁ దెచిచతి; నా యెడ న మృగారభకం 

బ కుకడు ప్ేామ చేసర చరియంచుచు న్ున్నది; నాదు సనినధిన్ 

మకుకవ చేసర దీనిుఁ గడు మన్నన్లం దగుఁ బోా త  న ంతయున్. 
5.1-104-క. 
శ్ర్ణని వచిచన్ జంత వుుఁ 
గర్ుణం గన్ు విచిచ చూచి కాచిన్ పుణయం 

బర్యుఁగ న్ధికం బని ము 

న్్ర్ మెఱిుఁగించిరి మునందాగణములు ప్ేమాన్. 
5.1-105-వ. 
అని యటలల  హరిణప్త తంబుం దన్ యాశ్మీంబున్ న్తాయసకాిం జ సర యాసన్ 
శ్యనాటన్ సానన్ సమత ిశ్ కుసుమ ఫల ఫలాశ్ మూలోదకాహరణ 
దేవపూజఞజప్ాదుల యడెం దన్ యొదద న్ యునిచి కొన్ుచు వృక 
సాలావృకాది కూీరమృగంబుల వలని భయంబున్ వన్ంబుల వ న్ువ ంటం 
దిరగుచు న్ధిక పణాయభరపరీతహృదయుం డగుచు న్తి సేనహంబున్ంజ సర 
కొంతసేపు సింధంబుల వహించుచు; మఱికొంతతడ వురంబున్ 
న్ుతసంగంబున్ న్ుంచికొని లాలించుచు సంతసంబు న ందు; మఱియు నా 
భరత ండు నితయన ైమతాికాది కిీయా కలాపంబు నిరవరిాంచు న డ న్ంతన్ంత లేచి 



 

 

హరిణకుణకంబుుఁ జూచుచుుఁ గించితసవసథ  హృదయుండెై దాని నాశ్రఃపరంపరల 
న్భిన్ందించుచుుఁ జంబనాదులుఁ బా్రతిచయేుచు న్తిమోహంబున్ం 
బ ంచుచుండు న డ. 
5.1-106-చ. 
గుర్ువులు వాఱి బ్రటలట ఱికి కొముీలుఁ జముీచు న్ంతన్ంత డ 

గ్ఱ చున్ు గాలు దవాువచు న్ఖ్ంబుల గీఱుచు గాసర చేయుచు 

న నఱగుచు ధారుణీశ్వరుని యూరువులన్ శ్యనించి యంతలో 
న్ఱకడ మెకుిచుం బొ దలిి యాడుచు నా హరిణంబు లీలతోన్. 
5.1-107-తే. 
గరిమ న గతి మెలల న్ కెరలు వ డచిి 

చెలుఁగి యాడంగ భరత ండు చితా మందు 

సంతసరలుల చు న్ుండె నాశ్మీముుఁ బాసర 
హరణిడింభక మంతలో సురిుఁగి చనిన్. 
5.1-108-వ. 
భరత ం డంతం దన్ీృగశాబకంబు గాన్ంబడమకి వాయకులిత చిత ా ం డగుచు 
న్షట ధన్ుండున్ుం బో ల  న్తిదీన్ుండెై కరుణతోడం గూడి తదవిరహవిహవల 
మతియెయ దానిన్ తలంచుచు న్తి శలకంబుతో మన్ంబున్ దుఃఖించి 
యటల నియె. 
5.1-109-తే. 
హరిణప్త తంబ! నకు వనాంతమందుుఁ 
గూీ ర మృగబాధ లేకుండుఁ గోరుచుండుఁ 
దలుఁగి ప్త యతె యన్ుచుుఁ జతాంబున్ందు 

రాజవృషభుండు భరత ుఁ డారాట మంది. 



 

 

5.1-110-తే. 
తలిల చచిచన్ హరిణప్త తంబు వచిచ 

పుణయహీన్ుండ న్గు న్న్ునుఁ బొ ంది ప్ాస;ె 

నేమ చయేుదు? నే నింక న టలల  గందుుఁ? 

జ రి యే రీతిుఁ గాంచి రకి్ష్ంచుకొందు? 

5.1-111-క. 
కటాా ! యీ యాశ్మీమున్ుఁ 
బుటటాన్ తృణచయము మేసర పొ్ దలిన్ హరిణం 

బ్రటాటలట ుఁ దిరుగు చుండుఁగుఁ 
బటటా  మృగ ందుాండు గొట్ట  బాధించెన కో? 

5.1-112-వ. 
ఇటలల  భరత ండు హరిణకుణక క్ష్ మంబు గోరుచు న పుపడు వచిచ న్న్ున 
సంతోషపఱచు? నానా పకాారంబుల నై్ తన్ గత లచేత న్న్ున న పుప 
డాన్ందంబు న ందించు? ధాయన్సమాధి న్ున్నపుపడు న్న్ునుఁ గొముీల 
గోుఁకుచు న్ుండు; న్ట్ట  వినోదంబు ల పుపడు గన్ుుఁగొందు దేవ 
పూజఞదవాయంబులు దొా కిి మూరొినిన్ం గోప్రంచి చూచిన్ం గుమారుడుంబో ల  
దూరంబున్కుం జని నిలిచి మరల నుేఁ బ్రలిచిన్ వ న్ుక నిలిచి యుండు; నిట్ట  
మెలుఁకువ సవభావంబులు గలుగుట యటెలట లు? ఈ భూదేవి యెంత తపంబు 
చేసరన్దయిో? యా హరణి ప్ాదసపరశంబులం బవితయాెయన్ భూమ 
సవరా్ పవర్కాముల నై్ మున్ులకు యజఞా రి యగు న్ట్ట  హరణిప్త తంబు న టలల  
గన్ుుఁగొందు? అదయిున్ుంగాక భగవంత ండగు చందుాండు 
మృగపతిభయంబున్ మృతజన్నియు, సావశ్మీపరిభాషట ంబున ైన్ 
మృగశాబకంబున్ు గొనిప్త య ప్ెంచుచున్నవాుఁడర ? మున్ున 



 

 

పుతావియోగతాపంబున్ం జందాకిరణంబులం బాపుదు; ఇపుపడు 
హరిణప్త తంబు దన్ శ్రీర సపరశంజ సర చందాకిరణంబులకన్న న్ధికం బగుచుం 
బుతా వియోగతాపంబు నివరిాంపం జ సె న్న్ుచుం బ కుి భంగుల హరణి 
నిమతాంబుల ైన్ మనోరథంబులచతేం బూరవకరీవశ్ంబున్ యోగభాష ట ండగు 
భరత ండు భగవదారాధన్ంబు వలన్ విభాంశిత ం డగుచు నితరజఞతిం బుట్ట న్ 
హరిణప్త తంబుమీుఁది మోహం బగ్లం బగుచుండ న్ుండె; అని పలికి 
శుకయోగీందుాండు మఱియు నిటల నియ. 
5.1-113-సీ. 
జన్నాథ! మున్ున మోక్షవిరోధ మని ప్ాయుఁ; 
గా రాని పుతాాదికంబు న లల ుఁ 
బాసర తపసరవయెయ భరత ండు హరిణ శా; 
బక ప్త షణంబున్ుఁ బాలన్మున్ 

న్తి లాలన్ప్ీణానాన్ుషంగంబుల; 

మూషకబ్రల మతిరోషమున్న్ు 

సరపంబు చొచిచన్ చందంబున్న్ు యోగ; 

విఘనంబు మకిిలి విసారలి ల ుఁ 
5.1-113.1-ఆ. 
గాన్ యెంతవానికెనై్న్ు గాలంబు 

గడవ రామ న్టలల  గాక ప్త దు 

పరమమున్ుల కైెన్ుఁ బాయవు కరీంబు 

లొరు లన్ంగ న ంత? న్రవర ణయ! 
5.1-114-వ. 



 

 

ఇటలల  భరత ండు మృగవియోగ తాపంబు న ందుచుండు న డ నా 
మృగశాబకంబు చన్ుదెంచిన్ సంతసరలుల చుండె; న్ంత న కినాుఁడు. 

5.1-12-హ్ర్ణిీగర్భంబ్ున జనించ ట 

5.1-115-మ. 
భర్త ం డలల న్ యంతయకాలము వ సం బాాప్రంపుఁగా న్పుప డా 
హర్ణింబుం గడు భకిాుఁ బుతాగతి న్తాయసకిా వీకి్ష్ంప నా 
హర్ణింబుం దన్ యాతీలో నిలిప్ర దహేం బంతటం బాసర తా 
హర్ణిీగరభమున్న్ జనించి హరణింబ  ైయొప్ెపుఁ బూరవసీృతిన్. 
5.1-116-వ. 
ఇటలల  భరత ండు హరిణీగరభంబున్ం బుట్ట యు భగవదారాధన్ సామరథయంబున్ం 
దన్ మృగజన్ీ కారణంబుుఁ దలెిసర కడుం దాపంబు న ందుచు నిటల నియె. 
5.1-117-ఉ. 
రాజులు పాసుా తింప సురరాజసమాన్ుుఁడన ై తన్ూజలన్ 

రాజులుఁ జ సర తాపసులు రాజఋష్ీందుాుఁ డటంచుుఁ బలిుఁగాుఁ 
దేజము న ంది యా హరణిదహేము న్ందలి ప్ీాతిుఁ జ సర నా 
యోజ చెడంగ నేుఁ జెడతిి యోగిజన్ంబులలోన్ బేలన ై. 
5.1-118-వ. 
ఇటలల  శ్రహీరి శ్వీణ మన్న్ సంకీరానారాధనాన్ుసరణాభియోగంబులం జ సర 
యశూన్య సకలయామంబగు కాలంబు గల నాకు హరిణప్త తసీరణంబు 
కతంబున్ యోగవిఘనంబు ప్ాాపాంబయెయ; మోక్షదూరుండ న ైతి న్ని నిగూఢ 
నిర వదుం డగుచుుఁ దలిల ం బాసర కీమీఱ న్ుపశ్మశ్రల మునిగణ సవేితంబయ 
భగవతేషక్షతాంబ నై్ సాలతరునిబ్రడతమ గాీ మ సమీప పులసాయ 



 

 

పులహాశ్మీంబులకుం గాలాంజన్ పరవతంబు వలన్ుఁ జన్ుదెంచి యందు 
మృగ దేహతాయగావసాన్ంబు గోరుచు సంగంబు విడిచి యేకాకి యగుచు శుషి 
పరా తృణవీరు దాహారుుఁడె ైమృగతవ నిమతాం బగు నా న్దీతీరథంబున్ందు 
న్వసాన్ంబు గోరుచుుఁ దతాీరోథ దకకిలన్నం బగుచు న్ుండు శ్రీరంబు విడిచె"న్ని 
శుకయోగీందుాండు పరీకి్ష్న్నర ందుాన్కు వినిప్రంచి మఱియు నిటల నియె. 

5.1-13-విపిస్ తుండెై జనిమంచ ట 

5.1-119-సీ. 
హరిణ దహేముుఁ బాసర యంత నాంగిర సాహవ; 

యుండు శుదుి ుఁడు పవిత ాండు ఘన్ుుఁడు 
శ్మదమఘన్తపసాసవధాయయ నిరత ండు; 
గుణగరిష ఠ ుఁడు నతికోవిదుండు 
న నై్ బాాహీణున్కు నాతీజండెై పుట్ట; 
సంగంబు వలన్న్ు జకిత ుఁ డగుచుుఁ 
గరీ బంధంబుల ఖ్ండింపుఁజఞలు న; 

శ్వరుని న్చుయత  న్జ శ్వీణ మన్న్ 

5.1-119.1-తే. 
ములన్ు హరిచరణధాయన్ములన్ు విఘన 

భయమున్న్ుజ సర మన్మందుుఁ బాయనక 

నిలిప్ర సంసుా తి చయేుచు నిలిచి యుండ ె

భరితయశుుఁడెైన్ భరత ండు ప్ారిథవేంద!ా 
5.1-120-వ. 
ఇటాల ంగిరసుండు పాథమభారయ యందుుఁ బుతాన్వకంబున్ు, గనిషఠ భారయ యందు 



 

 

సీా రపురుష ల నిదద ఱన్ు గలుగంజ సరన్ న్ందుుఁ బురుష ండు పరమ 
భాగవత ండున్ు రాజరిష పావరుండున్ు న్ుతసృషట  మృగశ్రీరుండున్ుం 
జరమశ్రీరంబున్ం బాాపావిపాశ్రీరుండున్ు న్గు భరత ండయెయ; అతం డా 
జన్ీంబున్ న్న్యజన్ సంగంబు జన్ీపరంపరలకుుఁ గారణం బని యతయంత 
భయంబు న ంది కరీబంధ విధవంసన్ శ్వీణ సీరణాదుల శ్రహీరి 
యన్ుగీహంబున్ం బూరవజన్ీపరంపరల సంసీరించుచుుఁ దన్ సవరూపంబు 
న్ున్ీతాజడాంధబధిర రూపంబుల లోకులకుం జూపుచుండె; అంత. 
5.1-121-మ. 
జనకుం డాంగిరసుండు నాతీజని వాతసలయంబున్ం బ ంచుచుం 

దనరం జయలముఖ్ాగీయకరీముల చేతన్ సంసిృత ం జ సర ప్ా 
యని మోహంబున్ నిచచలుం గడుఁక శౌచాచారముల్ చెప్రపన్న్ 

ఘన ుఁ డా భాగవత ం డసమీతిని దతిరీంబులం గెైకొన న్. 
5.1-122-వ. 
ఇటలల  బాాహీణకుమారుండు గరీంబుల యందు నిచచలేక యుండయిున్ు 
బ్రతృనియోగ నిరుంధంబున్ం బ్రతృసనినధి యందు యసమీచీన్ంబుగా 
వాయహృతిపణావ శిరససహతిం బగున్టలల  గాయతీామంతాంబు జప్రయంచుచుుఁ 
జెైతాాది చత రాీసంబుల సమవేతంబుగ వదేంబుల న్ధయయన్ంబు 
చేయుచుండ;ె జన్కుం డాతీజని శిష్ాట చారంబుచే శికి్ష్ంపవలయున్న్ు 
లోకాచారంబు న్న్ువరిాంచి యాతీభూత ండగు నాతీజన్ందు న్భినివేశిత 
చిత ా ండగుచు శౌచాచమనాధయయన్ వాత నియమగురవన్ల 
శుశీూషణాదికంబు లన్భియుకాంబు లయన్ం బుత ానిచే న న్రింప్రంచుచు 
న్ప్ాాపామనోరథుం డయెయ; అంత. 
5.1-123-క. 



 

 

ఈ ర్నతిని గొడుకున్ కా 
చార్ంబులు గఱప్ర చింత సద్ృహమున్ సం 

సార్ి యగుచుండి విపుు ుఁడు 
బో ర్న్ దహేంబుుఁ బాసర ప్త యన్ మీుఁదన్. 
5.1-124-ఆ. 
తలిల  తండితాోడ దా న్గినుఁ జొచిచన్ 

న్తని మహిమ ల ఱుుఁగ కంతలోన్ 

సవితి తలిల  కొడుకు లవినత  లగుచున్ు 

శాసారవిదయ లతనిుఁ జదువనక. 
5.1-125-వ. 
ఇటలల  బహాీణకుమారుని సవితి తలిల  కొడుకులు వదేవిదయ వలన్ం బాప్ర 
గృహకరీంబుల న్తని నియమంచిన్. 
5.1-126-క. 
ధర్ణీసురోతాముుఁడు దా 
న్ర్ుదుగుఁ దమవారు చపె్రపన్వి యెలల న్ు న ే

మఱ కందుుఁ బా్రతిచయేక 

నిర్తము గృహకరీమటలల  న ఱపుచు న్ుండనె్. 
5.1-127-వ. 
ఇటలల  గృహకరీపావరాన్ుం డగుచు న్ుండ మూఢులగు దవిప్ాతపశువులచే 
న్ున్ీతా జడ బధిర యని యాహూయమాన్ుం డగు న్పుడు 
తదన్ురూపంబులగు సంభాషణంబుల న న్రుచచుుఁ బర చాాయదృచాలం జ సర 
విష్రట వేతన్ యాచాా దుల వలన్ నియుకాకరీంబులం బావరిాంచుచు. 
5.1-128-తే. 



 

 

అత ల దివాయన్నమెయన్ మృష్ాట న్నమెయన్ 

న దిద  వ ట్ట న్ జహవకు హతిముగాన  
తలుఁచి భకి్ష్ంచుుఁగా; కొండుుఁ దలుఁచి మగులుఁ 
బా్రతి చయేుఁడు రుచులందుుఁ బ ంపుతోడ. 
5.1-129-వ. 
మఱియు నా విపుు ం డాతీనితాయన్ంద సుఖ్లాభంబు గలిగి ఇహ 
సుఖ్దుఃఖ్ంబులయందు దేహాభిమాన్ంబు చయేక శ్రతోషా వాతవరాష  
తపంబులకు నోడి ప్ెైచీరగపపక వృషభంబున్ుం బో ల ుఁ బ్రన్ుండున్ు 
గఠినాంగుండు న్గుచు సథ ండిలశాయయెయ రజఃపటలంబున్ం గపపబడిన్ 
దివయమాణికయంబున్ుం బో ల  న్న్భివయకా బాహీవరచసుం డెై మలినాంబర 
పరీతకట్తటలండు న్తి మష్ీలిపాయజోా పవీత ండు న్గుటం జ సర యజా జన్ంబు 
లతండు బహాీణాభాసుండు మందుండు న్ని పలుక సంచరించుచుండం 
గరీమూలంబున్ం బరులవలన్ నాహారంబు గొన్ు న్పుడు దమవారున్ు 
వయవసాయకరీంబున్ందు నియమంచిన్ క్ష్ తవాిహతి సమ విషమ 
న్ూయనాధికంబుల న ఱుంగక పావరిాలుల చు న్ూక తవుడు తెలికప్రండి ప్ొ టలట  
మాుఁడు దాబ ుడ యాదిగాుఁ గల దావయంబుల యందు న్మృతంబు పగిది 
రుచిచేసర భకి్ష్ంచుచుం జ ని కావలి యుండు న డ న కినాుఁడు. 

5.1-14-విపరు డు బి్తిక వచ ుట 

5.1-130-క. 
పుర్ిలోన్ వృషలపతి దా 
న్ర్ుదుగ సంతాన్ కాముుఁడె ైవేడుకతోుఁ 
బుర్ుష ుఁడగు పశువుుఁ గాళికి 



 

 

దఱ ముక గొనిప్త వుఁ బశువు దలుఁగిన్ భృత యల్. 
5.1-131-ఆ. 
అరసర కాన్లేక యా రాతిా వీరాస 

న్మున్ుఁ జ ని కాుఁపు విమల బుదిి  
న సుఁగు విపయాోగ ిన యయన్ుఁ బొ డగాంచి 

పశువు మంచి దన్ుచుుఁ బట్ట  రతని. 
5.1-132-క. 
ఆ ర్నతిని భూసురవరు 

నార్య నా కాళికాగృహమున్కు భృత యల్ 

బో ర్న్ుఁ గొని చని సలిపర ి

చార్ుత రాభయంజనాది సంసాిరంబుల్. 
5.1-133-వ. 
ఇటల భయంజనాది కృతయంబులు దీరిచ న్ూతన్ వసన్ంబు గటట  నిచిచ గంధ 
పుష్ాపభరణాక్షతాలంకృత నిం జ సర మృష్ాట న్నంబులు భుజయంపం బ ట్ట  
ధూపదీప మాలయలాజకిసలయాంకుర ఫలోపహారాదులు సమరిపంచి 
పంచమహావాదయ ఘోషంబులతోడ నా పురుషపశువుం గాళికాదవేి 
సముీఖ్ంబున్ నాసీన్ుం గావించి యా వృషలపతి పురుషపశువు రకాంబున్ 
భదాకాళి సంతోషప్ెటట ం దలంచి కాళికామంతాాభిమంతిాతంబు న్తికరాళంబు న ైన్ 
ఖ్డ్ం బంది నిజఞభీషట  సరదిి కి హింసరంపం దలంచిన్. 
5.1-134-సీ. 
సరవభూతములకు సఖ్ుుఁడున్ు బహాీభూ; 

తాత ీుఁడు నిరెైవరుుఁ డయన్ బాహీ 

సుత ని తేజం బంతుఁ జూడ దుససహమెయన్; 



 

 

భయమంది వడుఁకుచు భదాకాళి 

కోీదంబు ముమీడిగొన్ుఁగ హుంకారంబు; 

సలుపుచు న్టట హాసంబు చేసర 
ప్ాప్ాత ీలున్ు దౌషట యపరులున్ు రాజస; 

తామస కరీ సంధాన్ు లగుచు 

5.1-134.1-తే. 
విపావరు న్టలల  హింసరంచు వృషలపతిని 

భృత యవర్ంబుుఁదర ుఁ దలల్ పృథివుఁ గూలిచ 

యపుడు వృషలాధిపుని శిరమంది లీలుఁ 
బాడ ియాడుచు న్ందంద కీీడ సలిప్.ె 
5.1-135-క. 
ధర్లోన్ న వవర నియు 

ధర్ణీసురవరుల కెగు్  దగుఁ దలచిన్ వా 
రర్యుఁగుఁ జడెుదురు; నికిము 

హర్ి ధరణీసురవర ణుయ లం దుండుటచేన్. 
5.1-136-వ. 
మఱియున్ు. 
5.1-137-ఉ. 
అచుట విపాసూన్ుుఁడు భయం బొ కయంచుకలేక చంపుఁగా 
వచ్చున్ వారియందుుఁ గరవాలమున్ందున్ు గాళియందుుఁ దా 
న్చ ుతభావ ముంచి హృదయంబున్ుఁ బదీదళీక్షు న ంతయున్ 

మచ్చుకతోడ నిలిప యన్ుమాన్ము న ందక యుండె న ంతయున్. 
5.1-138-వ. 



 

 

మఱియు నా విపావరుండు చండికాగృహంబు వ లువడి కీమీఱం జ ని కావలి 
యుండు న డ. 

5.1-15-సరంధ పతి విపి స్ంవవదంబ్ు 

5.1-139-సీ. 
అంతటుఁ గొనిన హాయన్ములు చన్ సరంధు; 

భూప్ాలన్ము చయేు భూవరుండు 
ధీరత నిమతీ తీరమున్ న్ున్న; 

కప్రల మహామునిుఁ గాంచి తతావ 

విజఞా న్ మెఱిుఁగెడు వడేి తోడుత శిబ్ర; 

కారోహణము చసేర యరుగుచుండ 

నాలోన్ నాశిబ్రకావహు లా చేన్ుఁ; 
గాపున్న విపుు నిుఁ గాంచి తెచిచ 

5.1-139.1-తే. 
శిబ్రక మోప్రంత మీతనిచతే న్న్ుచుుఁ 
బట్ట  మూపున్ుఁ బలల కుిఁ బ ట్ట  మోపు 
మన్ుచు మోప్రంచున్ంత ధరామరుండు 
శిబ్రక మూుఁపున్ నిడి యందుుఁ జంత లేక. 
5.1-140-క. 
తన మన్సు కొలుఁది న్పుపడు 
మున కొని యటల పయాతనమున్ న్డవుఁగ నా 
జనపతి నిమోనన్నతమెయ 
చన ట యెఱిుఁగి శిబ్రక మోచు జన్ులకు న్నియనె్. 



 

 

5.1-141-ఆ. 
మీర లిపుప డిచటుఁ జ రి మకిిలి పయా 

తనంబుతోడుఁ దగలిి న్డచుచుండ 

విషమ మగుచు గమన్వగేంబు న్న్ు బాధుఁ 
బ టలట చున్న దనిన్ బ సా లనిరి. 
5.1-142-వ. 
"దేవా! యీ విషమగమన్ంబు మావలన్ న ైన్ది గా; దీ త రీయవాహకుండు 
సుఖ్గమన్ంబుగా న్డవ నేరండు; వీనితోడ మేము న్డవ నేరము"యనిన్ 
రహూగణుం డన్ు నా రాజ ప్ాసరత వృదిజన్ుం డెనై్న్ు బలాతాిరంబున్ం 
బుట్ట న్ కోపంబున్ం గోప్రంచి విమరశ దప్రప నఱుగప్రపన్ నిపుపన్ుం బో ల  
న ఱుంగరాని బహాీతేజంబుగల బాాహీణునికిం గంటకంబుగా నిష ఠ ర 
వాకయంబుల నిటల నియె. 
5.1-143-చ. 
"అలసరతి; వ ంతయున్ ముసలి; వాుఁకట డసరసతి; వ న్ున మకిిలిం 

బలుచన్ యున్న; దీ శిబ్రక భారము; దూరము మోసర; తే గతిన్ 

నిలిచదె? వంచు భూవరుుఁడు నిష ఠ రములద గ బలి నా యడెం 

బలుకక మోసె నా శిబ్రక బాాహీణవరుయుఁడు ప్ారిథవశే్వరా! 
5.1-144-వ. 
అపుప డా విపావరుండు దన్కుం గడపట్ శ్రీరం బయన్ కళేబరంబు న్ందు 
న్హంకార మమకారంబులం బొ ందనక మథాయజఞా న్రహిత ండెై బహాీభూత ండెై 
మౌన్వతాంబున్ నా శిబ్రక మోయుచున్న విషమగమన్ంబుుఁ జూచి యతి 
కుప్రత ం డగుచు నా భూవరుండు వ ండయిు నిటల నియె. 
5.1-145-సీ. 



 

 

"ఓరి! దురీద! విన్ రోరి జీవన్ీృత! ; 
నా యాజాుఁ దప్రపంచి న్డచె దీవు; 

న వకీమార్ంబు లినినయు విడిప్రంచి; 

న్డప్రంత  నిన్ున సనాీర్మందు 

న్ని రాజగరావంధుుఁ డగుచు గుణతయాం; 

బున్ వృదిి ుఁ బొ ందిన్ భూవరుం డ 

బదిపాలాపము లపలుిచుండిన్ుఁ జూచి; 

శ్మదమాదులచేుఁ పాశ్సుా ుఁ డగుచు 

5.1-145.1-తే. 
జగతి బహాీసవరూపమెయ సకలభూత 

ములకున్తయంతహిత ుఁడెనై్ భూసురుండు 
యోగివరాన్ దెలియ లేకున్న రాజ 

న్ంత వీకి్ష్ంచి యలల  ని టల న్ుచుుఁ బలిక.ె 
5.1-146-వ. 
"న్ర ందాా! నవు చపెుపన్ది సతయంబు; భారం బ్ర శ్రీరంబున్క  కాని నాకుం 
గలుగనేరదు; ఐన్న్ు సౌథ లయకారశయంబులు వాయధులు నాధులు క్షుతాృషాలు 
నిచాావిరోధభయంబులు జరామరణంబులు రోషనిదాాజఞగరణంబులు 
న్హంకార మమకార మదశలషణాదులు దహేంబుతోడన్ జనియంచుం గాని 
నాకుం గలుగనేరవు; జీవన్ీృత ండ ననే్ కాదాదయంతంబులు గలుగుటం జ సర 
యందఱి యందున్ు గలిగి యుండు; సావమభృతయ సంబంధంబులు 
విధికృతంబు లగుచు వయవహారంబులం జ సర శ్రీరంబులకుం గలుగుంగాని 
జీవునికి లేక యుండున్ు; అదయిున్ుంగాక రాజఞభిమాన్ంబున్ నవు 
న్నానజఞా ప్రంచెదవనేిం బమాత ా ండవ నై్ నకుం బూరవసవభావం బ టలల ండె; 



 

 

అటలల గాక యేనేమ చయేుదు? న ఱింగింపుము; ఉన్ీతా మూకాంధ జడులు 
బో ల  సహజసవభావంబున్ుం బొ ందిన్ నాయందు న శిక్ష యేమ లాభంబుుఁ 
బొ ందింప నేరుచ. అదయిున్ుం గాక సాబుద ండు మత ా ండు న ైన్ నాకు న శిక్ష 
వయరథంబగు"న్ని పలికి యుపశ్మశ్రలుండెైన్ మునివరుండు 
పూరవకరీశేషంబున్ గలు్  భారవాహకతవంబుం దలంగం దరా యుటకు భారంబు 
వహించి శిబ్రక మోచుచుం జన్ున డ నా రాజవలల భుండు దతావజఞా నాప్ేకి్ష్త ండెై 
చని యెడవిాుఁ డగుటం దన్ హృదయ గీంథి విమోచకంబులున్ు బహు 
యోగగీంథ సమీతంబులున్ు న్గు బాాహీణవాకయంబులు విని యా శిబ్రక 
దిగ్న్ డిగ్న్ుఱికి యావిపుు నికి సాష్ాట ంగదండపాణామంబు లాచరించి సరవ 
గరవవరిుత ండెై ముకుళిత హసుా ం డగుచు ని టల నియె. 
5.1-147-సీ. 
ధరణీసురులలోన్ుఁ దలుఁప న వవుఁడవు న; 

వవధూతవషే్రవ ై యవనియందు 

నేమట్కెై చరయింపంగ వచిచ? తి; 

చట న కిుఁడవు న ంట ్చన్ుట నుేఁడు 
న్న్ుుఁ గృతారుథ నిుఁ జ య న్న్ుకూలుుఁ డగుచున్న; 

యట్ట  యా కప్రలమహామునందుాుఁ 
డవ ? న మహతావంబు దవిలి విచారింప; 

న ఱుుఁగక చేసరతిుఁ; గరుణుఁ జూడు 
5.1-147.1-తే. 
తపుపసెైరింపు; నే యమదండమున్కు 

హరుని శూలంబున్కున్ు వజఞాయుధమున్ 

కన్ల చందాారి ధన్దశ్సాా ర సారములకు 



 

 

వ ఱవ విపుు ని క  మది వ ఱచిన్టలల . 
5.1-148-వ. 
మఱియు నిససంగుండవయ జడుండున్ుంబో ల  నిగూఢ విజఞా న్ంబు గలిగి 
చరియంచుచు న్ున్నవాుఁడవు; న వచన్ంబులు యోగశాసార సమాన్ంబుల  ై
వాఙ్ీన్సంబులకు న్భదేయంబులయ యున్న; వే న్వివష ా కళీవతీరుా ండు 
సాక్ష్ాదిరయిు న్గు కప్రలమహాముని వలన్ బహాీవిదయ దెలియం గోరి 
చన్ుచున్నవాుఁడ; నవు లోకనిరీక్షణారథం బవయకాలింగుండవ ై చరయించుచున్న 
కప్రలమహామునందుాండవు గాబో ుఁలుదువు; మందుండెైన్ గృహసుథ ండు 
యోగీశ్వర చరితాంబు ల టలట  ల ఱుంగనేరుచ? కరీవశ్ంబున్ దృషట ంబ ైన్ భాాంతి 
వహించుచు న్డచుచున్ున్న యీ యాశ్మీంబు నాకున్ుం బో ల  నకు న్గు 
న్ని తోుఁచుచున్నది; అద ియెటల నిన్ ఘటంబు లేక జలంబు దనేేరని తెఱంగున్ 
లేనిది గలుగనేరదు; గావున్ం బామాణమూలం బయన్ లోక వయవహారంబు 
సతపథంబున్ సమీతంబ  ైయుండుటం జ సర న వాడు వాకయంబులు నాకు 
సమీతంబు గానేర"వని సరంధు దేశాధీశ్వరుండు వినిప్రంచిన్ నా విపుు ండు 
లోకవయవహారంబున్కు నితయతవం బౌప్ాధికం బగుంగాని నితయంబు గానేరదని 
దృష్ాట ంత నిదరశన్ంబుగా నిటల నియె. 
5.1-149-సీ. 
ప్ావక శిఖ్లచే భాండంబు దాుఁ దపా; 

మగుుఁ; దపా ఘటముచే న్ందు న్ున్న 

జలము తప్రంచు; నా జలముచేుఁ దండులం; 

బులు తపా మొంది యపుపడు విశిషట 
మెయన్ యన్నం బగు; నా చందమున్న్ు దా; 
దేహేందియాంబులుఁ దలెివితోడ 



 

 

నాశ్యీంచుక యున్న యట్ట  జీవున్కు దే; 
హంబున్ుఁ బాాణ ందియాాదకిమున్ 

5.1-149.1-తే. 
జరుగుచుండు నిటలల  సంసారఘట వృతాి 

దుండు న్యన్ రాజ దుషట మెయన్ 

కరీములకుుఁ బాసర కంజఞక్షపద సేవుఁ 
జ సెననేి భవముుఁ జెందకుండు. 
5.1-150-ఆ. 
అన్ుచు ధారుణీసురాతీజుఁ డమ రీతి 

బలుకుటయున్ు రాజ పరిణమంచి 

విన్యవాకయములన్ు విన్ుతించి కీమీఱుఁ 
బుణుయుఁ డెైన్ సరంధు భూవరుండు. 
5.1-151-వ. 
"మహాతీ! నేన్ు రాజ న్నియెడి యభిమాన్ మదాంధుండన ై మహాత ీలం 
దిరసిరించిన్ న్న్ునుఁ గరుణింపుము; న వారాబంధుండవు; న కృప్ాదృష్రట ంజ సర 
మహాత ీల న్వమాన్ంబు చేసరన్ దురతింబువలన్ విముకుా ండ న్యెయద; 

విశ్వసుహృతా వ ైన్ నకుం గోపంబు గలుగనేరదు; అసమరుథ లయన్ మాబో ుఁట్ 
వారలు మహాజనావమాన్ంబున్ శ్రఘాంబ  న్శింత రు; గావున్ నవు 
దయాళ ండ వయ న్న్ున మనినంపు"మనిన్ నా విపుు ం డిటల నియ.ె 
5.1-152-క. 
కడు వేడి న వవిదావం 

సుుఁడవ ై యుండయిున్ు మగులుఁ జోదయము విదావం 

సుుఁడుుఁ బో ల న్ు బలికెద వి 



 

 

పుపడు మలేన్వచుచుఁగొంత పురుష లలోన్న్ 

5.1-153-ఆ. 
పరుఁగుఁ బ దద  లీ పాపంచమంతయుుఁ దథయ 
మన్రు; నవు తథయ మన్ుచుుఁ బలికి; 
తటలల గాన్ నిన్ున న్ధికుండ వని పలి 

రాదు నాకుుఁ జూడ రాజచందా! 
5.1-154-సీ. 
యజఞా దికములందు నామానయములయందుుఁ; 
దఱచుగాుఁ దతావవాదంబు లేదు 

సవపనంబున్ందుల సౌఖ్యమాకారంబు; 

న్ందుల నితయమెయ యంతలేని 

యట్ట  చందమున్ వదేాంత వాకయంబులు; 

తతావంబు న ఱిుఁగించి తలుఁగుుఁగాని 

నితయంబుల ై యుండనేరవు; పురుష ని; 

చితాంబు గుణములుఁ జెంది యెంత 

5.1-154.1-తే. 
కాలముండున్ు మఱి యంత కాలమందు 

న్రయ విజఞా న్ కర ీందియాములచేత 

మరగి ధరీంబులన్ు న్ధరీంబులటలల  

దగిలి పుట్ట ంచుచుండు న్తయంత మహమి. 
5.1-155-వ. 
మఱియు ధరాీధరీవాసనాయుకాంబు విషయాన్ురకాంబు న ైన్ చితాంబు గుణ 
పావాహంబులచేత వికారంబు న ంది దవేతిరయఙ్ీన్ుషయ రూపంబు లయన్ 



 

 

దేహంబులం బుట్ట ంచుచుుఁ గాలప్ాాపాంబుల ైన్ సుఖ్దుఃఖ్ తదుభయ ఫలంబు 
లన్న్ుభవించుచు న్న్వరతంబు జీవునికిం బాతయక్షం బగుచు సూథ ల 
సూక్షీరూపంబుల న్ుండు; సావంతంబు గుణరహితంబ నై్ ముకిా కారణంబగు; 

ఘృతవరుా లుగల దీపంబు సధూమ శిఖ్లం బుట్ట ంచు; ఘృతవరుా లు నాశ్ంబు 
న ందిన్ సవరూపంబుుఁ బొ ందు; న తెఱంగున్ మన్ంబు గుణకరాీన్ుబంధంబ నై్ 
జనాీదులం బుట్ట ంచు; గుణకరీంబులం బాసెననేిం బరతతావంబు న ందు; 

జఞా నేందియాంబు లేన్ున్ు విషయంబులమీుఁదుఁ దర ుఁచు; బుదుి  లేన్ున్ు 
న్భిమాన్ంబున్ు న్న్ు నేకాదశ్వృత ా లం గూడిన్ మన్ంబు జీవునికి 
న్సంఖ్యంబు లయన్ జన్ీంబుల బొ ందించు; మనోవృత ా ల న్తికీమంచిన్ 
జీవుండు పరంజోయతియెయన్ నారాయణ సవరూపంబుగా న ఱుంగుము; సాథ వర 
జంగమంబు లయన్ జీవులకుం బవన్ుండు ప్ాాణంబ ై యున్న చందంబున్ 
నశ్వరుండు సరవభూతాంతరాయమ యగుచు జీవాతీ సవరూపంబున్ న్ుండు; 
జీవాత ీండు జఞా నోదయంబున్ం జ సర మాయ న ంతకాలంబు గెలువకుండు 
న్ంతకాలంబు ముకాసంగుండు గాుఁడు; అరషిడవర్ంబున్ు జయంచి 
పరతతావంబు న ఱింగిన్ నశ్వరుం డగు; చితాం బ ంత కాలంబు విషయాసకాం 
బగు న్ంతదడవు సంసారచకీంబు న్ందు సంచరించుం గావున్ 
మహావీరుండెైన్న్ు దన్కు శ్త ావ ైన్ మన్ంబు న్పమాత ా ండయ 
యుప్ేక్ష్ాబుదిి ంజ సర యచాావిహారంబున్ జరగనక పరమ గురుండెనై్ 
శ్రహీరిచరణోప్ాసనాసారంబున్ం జతాంబు గెలిచిన్ం బరతతావంబు న ందు"న్ని 
విపుు ండు పలికని్ న్తని మహమికు వ ఱుఁ గంది బాాహీణున్కు 
న్మసాిరంబుచయేుచు భూవరుం డిటల నియె. 
5.1-156-ఉ. 
కార్ణ విగీహంబు న్ురుకాయము న యవధూతవషేమున్ 



 

 

భూర్ిధరామరతవమున్ు బూరవసమాగమ మాతీభావముం 

జఞర్ువిహార మతయత ల శాంతి గుణంబున్ు గూఢ వరాన్ం 

బార్యుఁ గలు్  నకు న్న్యంబున్ు మెాకెిదుఁ బ కుి భంగులన్. 
5.1-157-మ. 
జవర్తిారుా ం డగు రోగి కయషధ మతీషట ంబ ైన్ చందంబున్న్ 

ధర్లో నాతపతపా దహేి గడు శ్రతంబ నై్ తోయంబున్ున్ 

గర్ిమం గోరిన్రీతి న ంతయు న్హంకారాహి దష ట ండన ై 
పర్ుఁగున్ నాకున్ు న వచోమృతము దపపన్ మందు వేఱున్నద?ే 

5.1-158-ఆ. 
విపావరయ! నేన్ు వేడితో నా సంశ్ 

యంబుల లల  నిన్ున న్డిగ ితెలియుఁ 
దలుఁచి యున్నవాుఁడ; దపపక యెఱిుఁగింపు 

ముచితవృతాిుఁ దతావయోగమెలల . 
5.1-159-వ. 
అని యడిగిన్ యా రాజన్కు విపుు ం డిటల నియె. 
5.1-160-తే. 
కాన్ వచిచన్ ఫలములు కరీమూల 

ము లగుటన్ు జ సర సంసారములన్ు జతా 

మెపుడు వరిాంచుచుండుఁగా న ఱుుఁగ లేవు 

తతావయోగంబు మగుల నితయం బటంచు. 
5.1-161-వ. 
మఱియు న వసుంధర న్ున్న చరణంబులకు న కుిడు జంఘ లా మీుఁద 
జఞన్ువు లా పొ్ డవున్ న్ూరువు లందులకు న్ుపరిపాదేశ్ంబున్ మధయం బట 



 

 

మీుఁద న్ుర మందులకు న కుిన్ కంఠం బటమీుఁద సింధం బందుల దారు వా 
దారువున్ శిబ్రక శిబ్రక యందు రాజ న్నియెడి యభిమాన్ంబుగలిగి 
నవున్నవాడ విట్ట  చోదయంబయన్ కషట దశ్ంబొ ందిన్ నవు పాజఞప్ాలన్ంబు 
చేయుచున్నవాుఁడ; న్న్ు గరవంబున్ మా వంట్ మహాత ీల సభలలోన్ం 
బూజయండవుగాక యున్నవాడవు; ఈ సాథ వర జంగమంబులకు నివాస 
సాథ న్ంబు వసుంధర యెయన్ చందంబున్ సతియిలచేత న ఱుుఁగం దగని్ 
జగతాిరణంబ నై్ తతావంబు న ఱింగించెద; పరమాణు సముదయం బ్ర 
ధరితియాెయన్ చందంబున్ న్విదాయమన్ంబులచేతం గలిపతం బయన్ కృశ్సూథ ల 
బృహదణు సదసజీు వాజీవ దావయ సవభావాశ్య కాల నామ బుదిి రూపంబ నై్ 
మాయచే జగత ా  రెండ వదియెయ కలిపంపంబడయిె; బాహాయభయంతరంబులం గలిగి 
సవపాకాశ్ంబ ై భగవచాబద వాచయంబున్ు విశుదింబున్ు బరమారథంబున్ు 
జఞా న్రూపంబున్ు న నై్ బహాీంబు బొ కటయ్ే సతయంబు; జగతాసతయం బగున్ు; 

అని పలికి మఱియున్ు 

5.1-162-సీ. 
ధరలోన్ బహాీంబుుఁ దపమున్ దాన్ంబు; 

లన్ు గృహధరీంబులన్ు జలాగిన 

సత మసూరుయలచేత శీుత లచే న ైన్న్ు; 

బరమ భాగవత ల ప్ాదసేవుఁ 
బొ ందిన్ మాడిిని బొ ందంగ రాదని; 

పలుకుదు రారుయలుుఁ బరమమున్ులు 

ఘన్తప్త బాహయ సౌఖ్యములకు విముఖ్ులు; 

న  ైపుణుయలు హరిగుణాన్ువాద 

5.1-162.1-తే. 



 

 

మోదతిాత ీలు న్గు బుధప్ాదసవే 

న్న్ుదని్ంబున్ు జ సరన్ న్ంతమీుఁద 

మోక్షమార్ంబున్కున్ు బదాీక్షున్ందు 

బటలట పడి యుండు న పుపడుుఁ బరుఁగబుదిి . 
5.1-163-వ. 
న్ర ందాా! యనే్ు బూరవంబున్ భరత ం డన్ు రాజన్ు; సరవసంగపరితాయగంబు 
చేసర భగవదారాధన్ంబు చేయుచు మృగంబుతోడి సేనహంబు కతన్ మృగంబన ై 
పుట్ట యు న్ందున్ు హరభికిా దపపకుండని్ కతంబున్ నిపుపడు మన్ుష యండన ై 
మన్ుషయ సంసర్ంబున్ు బాసర యేకాకి న ై చరయించు చున్నవాుఁడ; న్రుండు 
వృదిసంసేవం జ సర సంసార మోహంబున్ు బాసర హరిధాయన్కథలచే లబిజఞా న్ుండెై 
పుండరీకాక్షునిం బూజంచుచుం బరలోకంబున్ుం బొ ందు"న్ని పలికి విపుు ండు 
మఱియు నిటల నియ ె

5.1-164-సీ. 
ధరణీశ్! మాయచతేన్ు దాుఁటుఁగారాని; 

పదమున్ుఁ బ టట ంగుఁబడడ  జీవుుఁ 
డెలమమెయ గుణకరీములుఁ జ యుచున్ు లాభ; 

మాశించి తిరుగు బహేారి మాడిి 

ఫల మప్ేకి్ష్ంచుచుుఁ బాయక జీవుండు; 
సంసారగహన్ సంచారి యగుచు 

న్న్వరతము న్ుండు నా మహావన్మందుుఁ; 
గామ లోభాది తసిరులుగూడ ి

5.1-164.1-తే. 
ధరణి విజతేందియాుుఁడు గాని న్రునిుఁబట్ట 



 

 

ధరీ మనియెడి యా మహాధన్మున లల  
న్రసర గొనిప్త వుచుండుదు రన్ుదని్ంబుుఁ 
గాన్ సంసారమందు నాకాంక్ష వలదు. 
5.1-165-క. 
అర్యుఁగ సంసారాటవిుఁ 
దర్లక యా పుతామతా దారాదు లన్ం 

బర్ుఁగుచు న్ుండెడు వృకములు 

పర్ువడి న్రబసాములన్ు భకి్ష్ంచు వడిన్. 
5.1-166-త. 
మలసర సంసృతి ఘోరకాన్న్ మందిరంబుల న లల న్ుం 

జెలుఁగి గులీలతాతృణాదులచేత గహవరమెయన్ ని 

శ్చలనికుంజములందు దురున్ సంజాలంగల మకి్ష్కం 

బుల నిరోధము దన్ున సత ుఁకిన్ుఁ బొ ందుచుండు విపదద శ్న్. 
5.1-167-ఆ. 
మఱియు న గృహసథ మార్ంబున్ం దెలల  
విషయములన్ు బొ ంది విశ్వమెలల ుఁ 
గడుఁకతోడ నిటలల  గంధరవలోకంబుుఁ 
గాుఁ దలంచి మగుల మోదమందు. 
5.1-168-ఆ. 
మరిగి కాన్న్మున్ుఁ గొఱవిదయయముుఁ గాంచి 

యగినుఁగోరి వ ంట న్రుగుమాడిిుఁ 
గాంచన్ంబు గోరి కలవారియండల  పం 

చలన్ు దరిుగు న్రుుఁడు చలన్మంది. 



 

 

5.1-169-ఆ. 
బహుకుటలంబ్ర యగుచు బహుధనాప్ేక్షచ ే

న ండమావులుఁగని యేగు మృగము 

కరణిుఁ బేాముఁజ సర గురువులు వాఱుచు 

న కిచోట నిలువకుండు న పుడు. 
5.1-170-ఆ. 
మఱియు న కిచోట మత ా ుఁ డెై పవన్ ర 

జోహతాక్షుుఁ డగుచుుఁ జూపు దప్రప 

దికెిఱుంగ కొండుదిశ్ క గు పురుష ని 

కరణిుఁ దిరుగు న్రుుఁడు న్రవర ణయ! 
5.1-171-వ. 
మఱియు న కిచోట న్ులూక ఝిలీల  సవన్ంబులతోడ సమాన్ంబు లయన్ 
శ్త ారాజ తిరసాిరంబులకు దుఃఖ్పడుచు, న కిచోట క్షుధారిదత ండెై యపుణయ 
ఫలవృక్షంబుల నాశించు మాడిిుఁ బాపకరుీలు దవాయహీన్ులు న్గు వారి 
నాశ్యీంచుచు, న కి యెడం బ్రప్ాసాత రుండెై జలహీన్ం బయన్ న్దికిుఁ 
జనిన్ రతీి నిహపరదూరు ల ైన్ ప్ాషండుల సేవించుచు, మఱియు న కి 
పాదేశ్ంబున్ం దగినచేతం దపుా డయన్ వాుఁడు దావాగినం జ రి వయధ న ందురీతి, 

న్నానరిథ యగుచు దాయాదులం జ రి దుఃఖించుచు, మఱియు న కిచోటుఁ 
బరబాధం జ సర మున్ున గాన్క రాజఞయభిలాషం బాాణసఖ్ుల నై్ ప్రతృపుతభాాాతృ 
జ యష ఠ ల న ైన్న్ు వధయిం చుచు, మఱియు శూరులచేతం గొటలట బడి 
సరవధన్ంబున్ు బో నాడి చింతాపరవశుండెై దుఃఖించుచు న్ున్నంత 
గంధరవన్గర ప్ాాయంబ ైన్ సంసార సుఖ్ంబు న్న్ుభవించి మోదించుచు, 

మఱియు న్గారోహణంబు చయేు న్రుండు గంటక ప్ాష్ాణాదులవలన్ం 



 

 

బాదప్ీడతి ం డగుచు దుఃఖించు చందంబున్ గృహాశ్మీోచిత 
మహాన్ుష్ాఠ న్ంబున్కు న్ుపకీమంచి వయసన్ కంటక శ్రిరాప్ీడిత ండెై 
దుఃఖించుచు, న కిచోటన్ జఠరాగినప్ీడిత ండెై కుటలంబంబు మీుఁద 
నాగీహించుచు, వన్ంబున్ న్జగరగళిత ండెై జీరిాత ండెైన్ చందంబున్ రాతిా 
గృహాటవి యందు నిదాాపరవశుండెై యెఱుంగక వరిాంచుచు, మఱియున్ు 
వన్ంబున్ుఁ దృణచాన్న కూపపతిత ం డగుచు సరపదష ట ండెైన్ తెఱంగున్ 
సంసారి యెయ దురున్ులచతే వయధితహృదయుం డగుచు న్ంధుండెై యజఞా నాంధ 
కూపంబున్ం బడుచు, న కి యెడ జంట్తనేియకున ై మకి్ష్కాబాధ 
న్తయంతదుఃఖిత ం డయన్ మాడిిని సంసారకాముండెై పరదార దావాయ భిలాష్ర 
యగుచు భూప్ాలకులచతేన ైన్న్ు గృహపతిచేతన నై్న్ు దాడిత ండెై 
న్రకంబున్ం బడుచు యయవన్ంబున్ సంప్ాదించిన్ దావయంబులు పరులచేతం 
బో నాడిన్ విధంబున్ శ్రతవాతాదయనేక పయాాస లబింబ ైన్ ధన్ంబు వోనాడి 
సంసారి యతిచింతాకాీ ంత ం డెై యుండు; మఱియున్ు వన్ంబున్ లుబికులు 
సంసృషట ంబయన్ యలాపమషంబున్కు న్నోయన్య వ షైమయంబున్ం గలహించిన్ 
విధంబున్ సంసృషట  వయవహారయిెయ యలపదావయంబులకుం బో రాడుచుండు"న్ని 
భూప్ాలు న్కు విపుు ండు సంసారాటవి తెఱం గెఱింగించి వ ండయిు నిటల నియె. 
5.1-172-ఆ. 
అలపధన్ుుఁడు విశ్మీాసాథ న్ములుఁ దృప్రా ుఁ 
బొ ంద కొరుల ధన్ముుఁ బొ ందుఁ గోర ి

యరిగి వారివలన్ న్వమాన్ములుఁ బొ ంద ి

యధికమెయన్ దుఃఖ్ మన్ుభవించు. 
5.1-173-ఆ. 
అంతుఁ గొందఱలల  న్నోయన్యవితాా ద ి



 

 

వినిమయమున్ుఁ గడుుఁ బావృదిమెయన్ 

వ ైరములన్ుబొ ంది ప్త రాట మొందుదు 

రాతీచింత లేక యన్ుదని్ంబు. 
5.1-174-సీ. 
సంసారమార్ సంచారుుఁడె ైయధిక పా; 
యాసంబున్న్ు గూరుచ న్రథములన్ు 

విహరించుచున్ు గొంద ఱిహలోక ఫలములుఁ; 
గోరుచు మోక్షంబు గోర కంతుఁ 
జెడపి్త వుచుందు; రెపుడు గాని యందుకుుఁ; 
గడపట్ యోగంబుుఁ గాన్లేరు; 

మాన్వంత లు న్సమాన్శౌరుయలు న్గు; 

వారు మకిిలియెయన్ వ రైబుదిి  
5.1-174.1-తే. 
నాహవంబున్ మడయిుదు; రంతె కాని 

మోక్షమార్ంబు గాన్రు మూఢవృతాి 

న్న్ుచు సంసార గహన్ విహార మెలల ుఁ 
దెలిప్ర కీమీఱ న్నియె ధాతీాసురుండు. 
5.1-175-వ. 
"మఱియుం గాలచకనీియంతితా ండెై చకాీ యుధునిం గొలవక కాక గృధా 
బకసమాన్ుల ైన్ ప్ాష్ాండులతోడి సఖ్యంబున్ం జ సర వారలచేత వంచిత ండె ై
బాాహీణకులంబున్ంజ సర శౌీత సాీరాకరాీన్ుష్ాఠ న్పరుం డెై విషయసుఖ్ంబు 
లందుుఁ దగులుబడి కాలంబు త ద న ఱుంగక వృక్షంబులుం బో ల  
న ైహికారథంబులయందుుఁ దృషా గలిగి మెయథున్ నిమతాంబు 



 

 

సుతదారాదులయందు సేనహంబు చయేుచుుఁ బథికుండు మాతంగంబుల 
యందు భయంబున్ దీరఘనిమనకూపంబున్ం బడని్ తెఱంగున్ సంసారమృత య 
గజ భయంబున్ గిరికంధరప్ాాయం బయన్ యజఞా న్ తమంబున్ం బడుం 
గావున్ మాయచేత సంసారమార్ం బ ైన్ రాజ భావంబు విడచిి సరవభూతమెయతిా 
గలిగి జతేందియాుండవ ై జఞా నాసరచే మార్ంబు కడపల గన్ు"మని పలికిన్ 
భూప్ాలుం డటిల నియ.ె 
5.1-176-క. 
అకకట! మాన్ుష జన్ీము 

ప్ెకుకవయెయ యుండు న పు డభేదమతిం బ ం 

ప్ెక కన్ యోగసిమాగమ 

మకకజముగుఁ గలిగనెేని న్ఖిలాత ీలకున్. 
5.1-177-క. 
ధర్ణీసురవర! న శ్ర ీ

చర్ణాంబుజ యుగళ ర ణు సంసపరశము నా 
దుర్ితంబు లడుఁచె; నింతట 

హర్భికిాయు న్ంతకంత కధికం బయెయన్. 
5.1-178-వ. 
మఱియు విపావరులయందు యోగీశ్వరు లవధూత వేషంబున్ం జరయించు 
చుందురు; గావున్ విపుు లు ప్రన్న ప్ెదద  లన్క యందఱకు న్మసాిరం"బని 
సుా తియంచిన్ నా యోగశీ్వరుండున్ు సరంధుపతికుిఁ గరుణానివత ం డగుచుుఁ 
దతావజఞా న్ం బుపదశేించి యారాజచేత వందిత చరణుండెై పూరాా రావంబున్ుం 
బో ల  సంపూరాకరుణారసపూరిత సావంత ండెై వసుంధరం జరియంచుచుండె; 
సరంధుభూపతియున్ు సుజన్ సమాగమంబున్ లబితతావజఞా న్ుండయ 



 

 

దేహాతీభమాం బాసె; అని పలికిన్ శుకయోగీందుాన్కుం బరీకి్ష్న్నర ందుాం 
డిటల నియ.ె 
5.1-179-చ. 
అర్యుఁగ మకి్ష్కంబు విన్తాతీజుఁ గూడుఁగలేని రీతి యీ 
భర్త ని సచచరితాములు పాసుా తి చయేుఁగ న వసుంధరన్ 

న్ర్పత  ల లల  నోపరు మన్ంబున్ న ైన్న్ు న ంచ; నింక నా 
భర్త ని పుణయవరాన్ముుఁ బాసుా తిచయేుఁగ నాకు శ్కయమే? 

5.1-180-వ. 
న్ర ందాా! భరత ండు సుతదారరాజఞయదులన్ు బూరవకాలంబున్ంద విడిచి 
భగవతపరుం డగుచు యజారూపంబున్ు ధరీసవరూపంబున్ు 
సాంఖ్యయోగంబున్ు బాకృతిపురుష సవరూపంబున్ు న ైన్ నారాయణున్కు 
న్మసాిరం బన్ుచు మృగరూపంబున్ు బాసె; న్ట్ట  భరత ని చరితాం బ వవరు 
చెప్రపన్ న వవరు వినిన్ న్ట్ట వారలుఁ బుండరీకాక్షుండు రకి్ష్ంచు; ఆయు రభివృదిి  
యగు; ధన్ధాన్య సమృదిి యు న్గుచుండ సవరో్ పభోగంబులం బొ ందుదురు; 

అని. 

5.1-16-పూర్ిి 

5.1-181-మ. 
న్ర్దేవాసుర యక్షరాక్షస మునందాసుా తయ! దివాయంబరా 
భర్ణాలంకృత! భకావతసల! కృప్ాప్ారీణ! వ ైకుంఠ మం 

దిర్! బృందావన్భాసురప్రయాధరతిీానాథ! గోవింద! శ్ర ీ

కర్! పుణాయకర! వాసుదవే! తిాజగతిలాయణ! గోప్ాలకా! 
5.1-182-క. 



 

 

పర్మపదవాస! దుషిృత 

హర్! కరుణాకర! మహాతీ! హతదితిసుత! భా 
సుర్గోప్రకామనోహర! 
సర్సరజదళనేతా! భకాజన్న్ుతగాతాా! 
5.1-183-మాలి. 
సర్సహృదయవాసా! చారులక్ష్మీవిలాసా! 
భర్ితశుభచరతిాా! భాసిరాబాు రినేతాా! 
నిర్ుపమఘన్గాతాా! నిరీలజఞా న్ప్ాతాా! 
గుర్ుతరభవదూరా! గోప్రకాచితాచోరా! 
5.1-184-గ. 
ఇది సకల సుకవిజనాన్ందకర బొ పపనామాతయపుతా గంగనారయపాణీతంబ నై్ శ్రీ 
మహాభాగవతపురాణమున్ందుుఁ బా్రయవతా ని సుజఞా న్ దీక్షయు, 

బాహీదరశన్ంబున్ు, నాగనీధాాదుల జన్ీంబున్ు, న్ుతామ తామస రెైవత ల 
జన్ీంబున్ు, బా్రయవాత ండు వన్ంబున్కుం జన్ుటయు, నాగీనధుాం డపసరసం 
బరిగీహించుటయు, వరాష ధిపత ల జన్ీంబున్ు, నాగీనధుాండు వన్ంబున్కుం 
జన్ుటయు, నాభి పమాుఖ్ుల రాజయంబున్ు, నాభి యజాంబున్ు, ఋషభుని 
జన్ీంబున్ు, ఋషభుని రాజయభిష్ేకంబున్ు, భరత ని జన్ీంబున్ు, 

ఋషభుండు దపంబున్కుుఁ జన్ుచు సుత లకు న్త ల జఞా న్ం 
బుపదేశించుటయు, భరత ని పటాట భిష్ేకంబున్ు, భరత ండు వన్ంబున్కుుఁ 
జన్ుటయు, భరత ండు హరిణప్త తంబున్ందలి ప్ీతాింజ సర హరిణగరభంబున్ 
జనించుటయు, మరల విపాసుత ండెై జనియంచుటయు, విపుు ండు 
చండికాగృహంబున్ బదాికవిచుచటయు, సరంధుపతి విపా సంవాదంబున్ు న్న్ు 
కథలు గల పంచమ సింధంబు న్ందుుఁ పథామాశావసము సమాపాము. 



 

 

 
 


