
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

పంచమ స్కంధము - ఉతతరాశ్ాాస్ము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

5.2-1-ఉపో ద్ఘా తము 

5.2-1-క. 
శ్రీకాంతాహృదయప్రయి! 
లోకాలోకప్ిచార! లోకేశ్వర! సు 

శ్లో క! భవభయనివారక! 
గోకులమందార! న్ందగోప్కుమారా! 
5.2-2-వ. 
సకల ప్ురాణారథ జఞా న్ విఖ్ాయత ం డగు సూత ం డిటో్నియ.ె 

5.2-2-స్ుమతి వంశ విస్ాత రము 

5.2-3-క. 
మునులార! బాదరాయణి 
యనఘాతమకుుఁడెైన్ యుతత  రాతమజున్కు స 

దవవనయోకతత భరత చరితము 

వినిప్రంచుచు మఱియు నిట్లో  వినిప్రంచుెఁ దగన్. 
5.2-4-ఆ. 
పారిథవ ంది! యట్లో  భరతాత మజుండెనై్ 



 

 

"సుమతి"ధరమవరతన్మున్ుఁ దవరుగ 

న్దవ యెఱింగి దుష్ ు ల ైన్ పాషాండులు 
తమమతంబు మిగులుఁ దలుఁచి పొ గడి. 
5.2-5-క. 
ధరణీవలోభ! నిన్ుున్ు 

నిరతంబున్ు బుదధ దవేునిం గొలిచిన్ యా 
తెఱఁగున్ుఁ గొలిచెద మని భా 
సురమతి బో ధవంచి రప్ుడు సుమతిం బి్రతిన్ 

5.2-6-వ. 
ఇట్లో  పాషాండబో ధవత ండెైన్ సుమతికత ధుివసేన్ యందు దేవతాజితత న్ు 
ప్ుత ిండు జనించె; వానికత దేవదుయముండన్ు సత ుత ిం డాసురి 
యందుదయంచె; న్మమహాత మన్కు ధేన్ుమతి యందుుఁ బరమేష్రి  జనియంచె; 
న్తనికత సువరచల యందుుఁ బతిీహ ం డన్ువాుఁడు సుత ం డయెయ; యప్ురమ 
ప్ురుష్ ండు సకలజన్ులకు బహిమ మప్దేశ్ంబు జసేర తాన్ు శుదాధ త మండెై 
హరిసమరణ జయేుచు యజాకరణ నిప్ుణు లగు ప్ితిహరత ప్ిసతత త యుదా్ త 
యన్ు సత ుత ిలం గాంచెన్ు; ఆ ప్ితిహరతకు న్ుతి యందు వయయమ భూమ 
నామక ప్ుతదివయం బుతున్ుం బయెయ; న్ందు భూమున్కు ఋష్రకులయ 
యందు న్ుదగ్ థుం డన్ు సుత ండు జనించె; న్తనికత దేవకులయ యందుుఁ 
బిసతత త గలిగ;ె యా ప్సితత తకు వరరుతస యందు విభుం డన్ు తన్యుం 
డుదభవించె; న్తనికత భారతి యందుుఁ బృథుష్ ణుం డుదయంచె; యతనికత 
నాకూతి యందు న్కుత ండు గలిగె; యా న్కుత న్కు రాజరిి శ్రషీ్ ి ండగు గయుం 
డన్ు మహాకీరిత సంప్న్ుుం డుదయంచ.ె 

5.2-3-గయుని చరతిరంబు 



 

 

5.2-7-ఆ. 
అట్టు  గయునివలన్ న్ఖిలజీవులుఁ బోి వుఁ 
దలుఁచి సాతివకప్ధిాన్ మయన్ 

యట్టు మేన్ు దాలిచ యాతమతతత వజఞా న్ుుఁ 
డగుచు న్ుండె హరి నిజఞంశ్మున్న్ు. 
5.2-8-వ. 
ఇట్టు  మహనీయ గుణాకరుండగు గయుని గాథాన్ువరణన్ంబు ప్ురావిదులగు 
మహాత మలచే నీ తెఱంగున్ న్ుతింప్ంబడుచున్ుదవ; సావధాన్మన్సుకండవ ై 
యాలకతంప్ు"మని యటో్నియె. 
5.2-9-స.ీ 
"ధరమమార్ంబున్ ధారుణజీన్ులన్ు; 

బరమిత ుఁ బో ష్ణ ప్ేషి్ణోప్ 

లాలన్శ్ాసన్లక్షణాదులచేతుఁ; 
బో ష్రంచుచున్ు యజాములన్ు యజా 

ప్ురుష్  నీశ్వరుుఁ జితత మున్ నిలిు సవేించి; 

సావంతమందున్ు యీశ్వరునిుఁ గాంచి 

యఖిల జీవతతికత నాన్ంద మొసుఁగుచు; 

నిరభిమాన్తమయె ధరణి న ల  
5.2-9.1-ఆ. 
సతయమందు మిగులు సతేసవయందున్ు 

ధరమమందు యజాకరమమందు 

గయుుఁడు వసుధలోన్ుఁ గంజఞక్షుఁడే కాని 

మాన్వుండు గాుఁడు మాన్వ ంది! 



 

 

5.2-10-వ. 
అట్టు  మహాప్ురుష్గుణగణ ప్రిప్ూరుణ ండగు గయునికత దక్షకన్యక లగు శ్దీాధ  
మెైతీి దయాదులు దమయంతన్ వచిచ కోరిక లొసంగ, న్తని ప్ిజలకు 
వసుంధర కామధేన్ువ ై ప్రదుక, వ దంబులు సకల కామంబుల నిచుచచుండ, 

సంగరంబున్ భంగంబు న ందవన్ రాజులప్ున్ంబు లొసంగ, విప్ుు లు ధరమం 
బాఱవపాలు ప్ంచియడ, నిరంతర సత మపాన్ంబున్ు శ్దీాధ భకతత యోగంబుుఁ గలిగి 
యొన్రుచ యజాంబుల నిందాిదవ దేవతలు దృప్ుత ల ై యజా ఫలంబుల న సంగ, 

బిహామదవ తృణగులమలతాంతంబుగా సకలలోకంబుల వారినిం దృప్రత ం 
బ ందవంచుచు, శ్రహీరిం దృప్రత ుఁ బ ందుఁ జయేుచు, గయుండు ప్ెకుకకాలంబు 
రాజయంబు జేసె; న్ట్టు  గయునికత జయంతియందుుఁ జితిరథ సావతయవరోధన్ు 
లన్ు మువువరు గొడుకలు ప్ుట్టురి; యా చితిరథునికత న్ూరణయందు 
సామాాట్లు న్ు, వానికత న్ుతకళ యందు మరీచియు, నా మేట్టకత 
బందుమతియందు బందుమంత ండున్ు, నా బందుమంత న్కు 
సరఘయందు మధువున్ు, మధువున్కు సుమన్స యన్ుదాని యందు 
వీరవిత ండున్ు, నా వీరవిత న్కు భోజయందు మన్ుయ ప్ిమన్ుయవు లన్ు 
నిరువురున్ు, న్ందు మన్ుయవున్కు సతయయందు భువన్ుండున్ు, న్తనికత 
దో ష్యందుుఁ దవష్ుయు, నా తవష్ుకు విరోచన్యందు విరజుం డన్ు వాుఁడున్ు 
జనియంచిరి; అంత. 
5.2-11-క. 
ఆ విరజున్ కుదయంచిర ి

భూవిన్ుత! విష్ూచియందుుఁ బుతి శ్తంబున్ 

ఆవల న క కన్యకయున్ 

నావేళ సమసత  జన్ులు హరిం బందన్ 



 

 

5.2-12-క. 
ఘనుఁడు ప్రయివిత  వంశ్ం 

బునకుం దుదయెై విరజుుఁడు భూప్తివంశ్ం 

బును దా న్లంకరించెన్ు 

విను మిందాివరజుుఁ డయన్ విష్ ణ ని మాడికన్. 

5.2-4-భూ ద్వా ప వరష విస్ాత రములు 

5.2-13-క. 
అని ప్లికతన్ శుకయోగిం 

గనుఁగొని యభిమన్ుయ సుత ుఁడు గడు మోదముత  
వనజదళీక్షని మహమిలు 
విని సంతస మందవ యనియె వ డుక మఱియున్. 
5.2-14-వ. 
"మునీందాి! సూరయరశ్మమ యెందాుఁకం బివరితలుో , న్క్షతియుకతంబ ైన్ చంది 
కతరణంబు ల ంతమేరుఁ దవరుగు, న్ంత దూరంబు ప్రయివతి ని రథన మి 
ఘట్ున్లచేత సప్త దగవప్ంబులున్ు, సప్త సముదింబులు న్యెయ న్ని ప్లికతతివి; 

ఆ దగవప్సముదింబుల ప్రిమాణంబులు సవిసత రంబుగా న ఱింగింప్ుము; 

గుణమయంబున్ు సూథ లరూప్ంబున్ు న్యన్ శ్రహీరి శ్రీరంబగు నీ 
లోకంబున్ందు నిలిప్రన్ చితత ంబగుణంబున్ు, సూక్షమంబున్ు, నాతమజయయతియు, 

బిహమంబున్ు న్యన్ వాసుదేవునియందు నిలుచం గావున్, దగవప్వరాి దవ 
విసాత రంబు వినిప్రంప్ుము"యనిన్ శుకయోగీందుి డిటో్నియ.ె 
5.2-15-క. 
ధరణీవలోభ! విన్ు శ్ర ీ



 

 

హరమిాయాగుణవిభూత  లగు జలనిధులుం 

బరఁగిన్ దగవులు వరిము 

లరయంగా గొలుఁదవప్టె్ు  న్లవియె జగతిన్? 

5.2-16-ఆ. 
తెలసరన్ంత న న్ు దలెిప్దె సంకే్షప్ 

మున్న్ు జితత గించి విన్ుము దలెియ 

న్న్ుచుుఁ జపె్ుుఁదొ డుఁ గెన్భిమన్ుయసుత న్కు 
నింప్ుగాన్ు శుకమునీందుిుఁ డటి్లో . 
5.2-17-వ. 
న్రేంది జంబుదగవప్ంబు భూప్దమంబున్కు మధయప్ిదేశ్ంబున్ లక్ష 
యోజన్ంబుల వ డలుు న్ంతియ నిడుప్ున్ుం గలిగి కమలప్తింబున్ుం బో ల  
వరుత లాకారంబు న్వసహసి యోజన్ ప్రిమితాయామంబు గల న్వవరింబుల 
న్ష్ు మరాయదా గిరులున్ుం గలిగి విభకతం బయ యుండు; న్ందు మధయవరిం 
బలావృతవరిం బగు; న్ందు మధయప్దిేశ్ంబున్ సువరణమయంబయ. 
5.2-18-క. 
భూపదమమున్కు మేరువు 
దగప ంచుచుుఁ గరిణకాకృతిని బ ం ప్గుచుం 

బాిప  ైకులగిరిరాజుగుఁ 
జూపట్లు న్ు సురగణాళి చోదయం బందన్. 
5.2-19-సీ. 
మఱియున్ు నా మేరుగరి ిలక్ష యోజనో; 
న్ుత మగుచుండి యా న్డిమి దళము 

విదవతమెై ప్దవయాఱువ ల యోజన్ములు; 



 

 

న్ంతియ పాుఁత న ై యతిశ్యలుో ; 

నా ముఁద విసాత ర మరయ ముప్ుదవ రెండు; 
వ ల యోజన్ముల వ లసర యుండు 
నాగిరి కుతత రంబందు నీలశ్రవత; 

శ్ృంగ ప్రవతములు నింగ ిముట్టు 
5.2-19.1-ఆ. 
యుండు; రెండువ ల యోజన్ంబుల దాుఁకుఁ 
బఱప్ు గలిగి ప్ూరవప్శ్మచమాయ 

తంబు దకి్షణోతత రంబున్ు విసాత ర 

మగుచు మిగుల రమయమె ైన్రేంది! 
5.2-20-వ. 
ఇట్లో  ప్ూరవప్శ్మచమంబులు లవణసాగరాంతంబుల ై యున్ు 
సీమాప్రవతంబుల యందు నీలశ్రవతశ్ృంగవ తురవతంబులు నిడవిిని 
యథాకీమంబుగా దశ్మాంశ్ న్ూయన్ప్ిమాణ యోజన్ంబులు గలవిగా న్ుండు; 
వీని మధయ ప్ిదేశ్ంబున్ రమయక హిరణమయ కురువరింబు లన్ు నామంబులు 
గల వరింబులుండు; వాని విసాత రంబులు న్వ సహసి యోజన్ంబులు గలిగి 
లవణ సముదాింతంబుల  ైకీమంబున్ నీలాదవ ప్రవతదగరఘ ప్రిమాణంబుల 
న్ుండు; ఇలావృత వరింబున్కు దకి్షణంబున్ నిష్ధ హమేకూట్ 
హిమవతురవతంబు లన్ు సీమాప్రవతంబులున్ు, బూరవప్శ్మచమంబులు 
నిడుప్ున్ు, దకి్షణోతత రంబులు విశ్ాలంబున్ు న్గుచు, నా నీలాదవప్రవతంబుల 
తీరున్ న్ుండు; ఆ గిరుల మధయప్ిదేశ్ంబున్ హరివరి కతంప్ురుష్వరి 
భారతవరింబు లన్ు నామంబులు గల వరింబు లుండు; ఆ 
యలావృతవరింబున్కుుఁ బశ్మచమంబున్ మాలాయవతురవతంబున్ు, 



 

 

బూరవభాగంబున్ గంధమాదన్ంబున్ు, సమీాప్రవతంబులు; 

ప్ూరవప్శ్మచమంబులు నిడుప్ున్ు దకి్షణోతత రంబులు విశ్ాలంబున్ు న్గుచు 
నీలప్రవత నిష్ధప్రవతంబులం గదవసర, దవవసహసి యోజన్ంబుల విసాత రంబ  ై
యుండు; మాలయవతురవతంబు ప్శ్మచమసముదాింతంబ ై కేత మాలవరింబున్ు, 

గంధమాదన్ప్రవతంబున్కుుఁ బూరవభాగంబున్ సముదాింతం బగుచు 
భదాిశ్వవరింబున్ు, మేరువున్కుం దూరుున్ మందరప్రవతంబున్ు, 

దకి్షణంబున్ మేరు మందర ప్రవతంబులున్ు, బడమట్ట పారశంబుల 
న్ుతత రమున్ం గుముదప్రవతంబులు న్న్ు నామంబులు గలిగి యయుత 
యోజనోన్ుతంబులయ మేరున్గం బన్ు మధో యన్ుత మేధవ సత ంభంబున్కుం 
జత రుమఖ్ంబుల హర సవసత ంభములుం బో ల  న్ుండు; ఆ చత సత ంభంబుల 
యందున్ు బరవతశ్మఖ్రంబులుఁ వ లుుఁగొందు కేత వులబో ల  చూత జంబూ 
కదంబ న్యగోీ ధంబు లన్ు వృక్షరాజంబులు గీమంబున్ న ండొంట్టకత న కాదశ్శ్త 
యోజనాయతంబున్ు శ్త యోజన్ విసాత రంబున్ు గలిగి యుండు; మఱియు 
నా ప్రవత శ్మఖ్రంబులం గీమంబున్ం బయో మధవవక్ష రస మృష్ు  జలంబులు 
గలిగి శ్త యోజన్ విసాత రంబు లయన్ సరోవరంబులు దేజరిలుో ; న్ందు 
సుసాుత  లగు వారలకు యోగెైశ్వరయంబులు సవభావంబున్ం గలుగు 
మఱియు న్ందన్ చెైతిరథ వ ైభాిజిక సరవత భదింబు లన్ు నామంబులుగల 
దేవయ దాయన్ంబు లా ప్రవతశ్మఖ్రంబుల వ లుుఁగొందుచుండు; న్ందు 
దేవతాగణంబులు దేవాంగన్లం గూడి గంధరువల గీతన్ృతయంబులు 
గన్ుంగొన్ుచు విహరింత రు; అంత. 
5.2-21-ఉ. 
మందరప్రవతంబు త దవ మామిడిప్ం డోమృత ప్మాన్మె ై
మందర శ్ ైల శ్ృంగ సుసమాన్ముల ై గిరిముఁద న్ట్టు  మా 



 

 

కందఫలామృతంబు గలుఁగం బడి జఞఱి మహాప్విాహమె ై
యం దరుణోదనామమున్ న్దుభతమెై విలసరలుో  న ంతయున్. 
5.2-22-చ. 
కడు మధురంబున్న్ సురభిగంధముచే న్రుణప్ికాశ్తన్ 

వడిగొని మందరాచలము వంతలచెంతల జఞఱి యంతలోుఁ 
దొడితొడి నా యలావృతముుఁ దో ుఁచుచు వింతగుఁ బూరవవాహయిె ై
యడరుుఁ దరంగసంతత ల న్ందఱి న్చచట్ుఁ జయేు ధన్ుయలన్. 
5.2-23-ఆ. 
ఆన్దగజలంబు లాడిన్ యచచట్ట 
యంబకాన్ుచరుల యంగగంధ 

మందవ ప్వన్ుుఁ డంత మన్ుజేశ్! ప్దవ యోజ 

న్ములు జుట్లు ుఁ బరిమళముల నింప్ు. 
5.2-24-ఆ. 
మేరు మందరముల ముఁద జంబూఫలం 

బులు మహాగజయప్ములుగ వాిలి 

యవిసర యంతుఁ దదిసామృతం బలోన్ 

యమమహాన్గంబున్ందుుఁ బ డమి. 
5.2-25-క. 
అనుప్మ మగు జంబూన్దవ 
యను ప్ేరన్ు వ లసర లీల న్రుగుచు న్ంతన్ 

ఘనత నిలావృత వరిము 

ప్నుప్డుఁ దడుప్ుచున్ు ధరణి బివహించుుఁ దగన్ 

5.2-26-ఉ. 



 

 

ఆ నదవనీట్ుఁ దో ుఁగి ప్దన  ైయట్ల మృతత ని లారక సంగతిం 

బూని కడున్ విపాకమున్ుఁ బ ందుచు శుదధ సువరణజఞతి జఞం 

బూనద నామ మొందవ సురముఖ్ుయల కలోెన్ు భూష్ణారహమె ై
మానుగ వన ు మించి కడు మంచిదవయెై విలసరలుో  న ంతయున్. 
5.2-27-వ. 
మఱియు సుపారశవ న్గాగీంబున్ందుుఁ బంచవాయమ ప్రీణాహ బంధురంబు 
లగు న ైదు మధుధారా ప్విాహంబులు ప్ంచముఖ్ంబుల వ డలి సుపారశవన్గ 
శ్ృంగంబులం బడి యలావృత వరింబు ప్శ్మచమభాగంబుుఁ దడప్ుచుం 
బివహించు; ఆ తనేియ న్న్ుభవించువారల ముఖ్మారుత సుగంధంబు శ్త 
యోజన్ ప్రయంతంబు ప్రమిళించు. 
5.2-28-సీ. 
కుముద ప్రవత శ్మఖ్ాగీమున్ న్ుతున్ుమెై; 
కన్ుప్ట్లు  వట్తరు సకంధమున్న్ు 

న్ుదయంచున్ట్టు  ప్యో దధవ ఘృత మధు; 

గుడ విశ్మషాు న్ుంబు లుడుగ కెప్ుడు 
న్ంబర శ్యాయసనాభరణాదవ వ; 

సుత వులుఁ గోరికలు దగరుచచున్ు గుముద 

ప్రవతాగీంబున్ుఁ బడి యలావృతవరి; 

మున్ జన్ులకు న లో భోగయములన్ు 

5.2-28.1-ఆ. 
వదల కొసుఁగు; వారి వళిప్లితంబులు 
దలుఁగు దుష్ుగంధములున్ు బాయు 

మరణభయము ముదవమి పొ రయ దనె్ుడున్ు శ్ర 



 

 

త ష్ణ బాధ జెందకుండు న్ధవప్! 
5.2-29-ఆ. 
దేవదాన్వులున్ు దవవయమునీంది గం 

ధరువ లాదవగాుఁగుఁ దగలిి యాశ్ ీ

యంచి యుందు; రా గరింీది మూలమున్ందు 

హరిమందవ ఘన్ విహార లీల. 
5.2-30-వ. 
న్రేందాి! కురంగ కురర కుసుంభ వ ైకంకత తిికూట్ శ్మశ్మర ప్తంగ రుచక నిష్ధ 
శ్మతివాస కప్రల శ్ంఖ్ాదులయన్ ప్రవతంబులు మేరుప్రవతకరిణకకుుఁ 
గేసరంబులయ ప్రివ ష్రుంచి యుండు; నా మేరు న్గేందింబున్కుుఁ 
బూరవభాగంబున్ జఠర దేవకూట్ంబులున్ు, బశ్మచమంబున్ం బవన్ 
పారియాతింబులు న్న్ు ప్రవతంబులు నాలుగు, దకి్షణోతత రంబు లొండొంట్టకత 
న్షాు దశ్సహసి యోజన్ంబుల నిడుప్ున్ు బూరవప్శ్మచమంబులు దవవసహసి 
యోజన్ంబుల వ డలుున్ు న్గుచు దకి్షణంబున్ుఁ గైెలాస కరవీరంబులు 
న్ుతత రంబున్ దవిశ్ృంగ మకరంబు లన్ు నామంబులు గల ప్రవతంబులు 
నాలుగున్ు, బూరవప్శ్మచమంబుల న్షాు దశ్సహస ియోజన్ంబుల నిడుప్ున్ు 
దకి్షణోతత రంబుల దవవసహసి యోజన్ంబుల వ డలుు న్గుచు 
న్గిుప్ురుష్ న్కుం బదికి్షణం బగు ప్రిసత రణంబుల చందంబున్ మేరువున్కుం 
బిదకి్షణంబుగా న్ష్ు న్గంబులు నిలిచి యుండు; మేరుశ్మఖ్రంబున్ దశ్సహసి 
యోజన్ంబుల నిడుప్ు న్ంతియ విసాత రంబు న్గుచు సువరణమయం బ ైన్ 
బిహమప్ురంబు దేజరిలుో  చుండు; నా ప్ట్ుణంబున్కు న్ష్ుదవకుకల యందున్ు 
లోకపాలుర ప్ురంబు లుండు. 
5.2-31-క. 



 

 

ప్రమేష్రి  ప్ట్ుణంబున్ 

హరి మున్ుు తిివికమీణము లందన్ సరవే 

శ్వర చరణాగీ న్ఖ్ాహతిుఁ 
బరువడి న్ూరాధ వండ మంతుఁ బగిల  న్రేందాి! 
5.2-32-వ. 
ఇట్లో  చరణన్ఖ్సురశం జసేర భరదవంప్బడడ  యూరధవకట్ాహ వివరంబు వలన్ 
న్ంతఃప్ివ శ్ంబు జయేుచున్ు బాహయజలధార శ్రహీరిపాదసురశం జయేుచుుఁ 
జన్ుదెంచి, సకలలోకజన్ంబుల దురితంబులు వాప్ుచు భగవతాుదవయన్ు 
ప్ేరం దేజరిలుో చు దగరఘకాలంబు సవర్ంబున్ విహరంిచు విష్ ణ ప్దంబున్ 
న్ుతాత న్పాద ప్ుత ిండున్ు బరమ భాగవత ండున్ు న ైన్ ధుివుండు దన్ 
కులదేవత యెనై్ శ్రహీరి పాదో దకంబుుఁ బతిిదవన్ంబున్ు భకతతయోగంబున్ 
నిమలితన త ిండెై యాన్ందబాష్ుంబుల రోమాంచితగాత ిండెై యతాయదరంబున్ 
న ుఁడున్ు శ్మరంబున్ ధరయించుచు న్ున్ువాుఁడు; యతనికత న్ధో భాగంబున్ 
న్ుండు మండలాధవప్త  ల ైన్ సప్త రుి లున్ు హరిపాదో దక ప్ిభావంబు న ఱింగ ి
తాము పొ ందు తప్సరసదవధ  యాకాశ్గంగాజలంబుల సాుత  లగుట్యే యని 
సరవభూతాంతరాయమి యగు నీశ్వరుని యందు భకతత సలిప్ర యతరప్దారాథ ప్కే్ష 
జేయక మోక్షారిథ ముకతతమార్ంబు బహ మాన్ంబు జేయు తెఱంగున్ 
బహ మాన్యుకతంబుగాుఁ దమ జట్ాజూట్ంబుల యందు న డున్ు 
ధరియంచుచుండుదురు. 
5.2-33-సీ. 
అంత న్సంఖ్యంబు ల ైన్ దవవయవిమాన్; 

సంకులంబుల సువిశ్ాలమెైన్ 

దేవమార్ంబున్ దవగి వచిచ చందిమం; 



 

 

డలముుఁ దో ుఁచుచు మేరున్గ శ్మఖ్ాగీ 

మున్న్ు నా బహిమదేవుని ప్ట్ుణమున్కు; 

వచిచ యందులుఁ జత రాధ వరములన్ు 

వరుసత  దగరఘప్ివాహంబు లగుచున్ు; 

బివహించి యమల ప్ిభావములన్ు 

5.2-33.1-ఆ. 
న్రుగు లవణసాగరాంతంబులుగ నాలు్  

మోములందు నాలు్  నామములన్ు 

దన్ుుుఁ గన్ువారిుఁ దన్ వారిుఁదో గిన్ 

వారి కెలో న్మృతవారి యగుచు. 
5.2-34-వ. 
ఇట్లో  సీత యన్ు ప్ేర విన్ుతి న ందవన్ యమమహాన్దగప్ివాహంబు బహిమసదన్ 
ప్ూరవదావరంబున్ వ డలి కేసరావలయంబుుఁ దడుప్ుచు గంధమాదనాదవికతం 
జని భదాిశ్వవరింబుం బావన్ంబు జయేుచుుఁ బూరవలవణసాగరంబున్ం 
బివ శ్మంచు; చక్ష వన్ు ప్రేం దేజరిల ో డు దగరఘప్ివాహంబు ప్శ్మచమదావరంబున్ 
వ డలి మాలయవతురవతంబు న్ుతత రించి కేత మాలవరింబుం బవితింబు 
జేయుచుుఁ బశ్మచమ లవణారణవంబున్ం గలయు; భది యన్ుప్ేర వ లుుఁగొందవన్ 
యత ల ప్ివాహం బుతత రదావరంబున్ వ డలి కుముద నీల శ్రవతాఖ్య ప్రవత 
శ్మఖ్రంబులం గీమంబున్ుఁ బివహించుచు శ్ృంగ న్గరంబున్కుం జని 
మాన్సత తత రంబు లగు న్ుతత ర కురుభూములుఁ బవితింబు జయేుచు న్ుతత ర 
లవణ సాగరంబుుఁ జేరు; న్లకన్ంద యన్ం బఖి్ాయతి గాంచిన్ యమమహాన్దగ 
ప్ివాహంబు బహిమ సదన్ దకి్షణదావరంబున్ వ డలి యతయంత దుర్మంబు ల ైన్ 
భూధరంబులుఁ గడచి హమేకూట్ హమికూట్ న్గంబుల న్ుతత రించి 



 

 

యతివ గంబున్ుఁ గరమక్షతేంిబగు భారతవరింబుుఁ బావన్ంబు జయేుచు దకి్షణ 
లవణాంబుధవం గలయు; న్ంత. 
5.2-35-సీ. 
జగతిలో మేరు వాదవగుఁ బరవతములకుుఁ; 
బుతిిక ల ై న్ట్టు  ప్ుణయతీరథ 
ములు వ లసంఖ్యలు గలవు; జంబూదగవప్; 

మందు భారతవరి మరయుఁ గరమ 

భూమి దకతకన్ వరిముల దవవంబున్ న్ుండి; 
భువికత వచిచన్వారు ప్ుణయశ్రష్ 

ములు భుజించుచు న్ుండుి; భూసవర్మన్ుఁ దగు; 

నా వరిముల న్ుండున్ట్టు వార 

5.2-35.1-ఆ. 
లయుతసంఖ్య వతస రాయువు లయుత మా 
తంగబలులు దేవతాసమాన్ు 

లత ల వజిదహే  లధవక ప్ిమోదవత  

లప్ిమత త  లారుయ లన్ఘు లధవప్! 
5.2-36-వ. 
మఱియు సురతసుఖ్ాన్ందంబున్ మోక్షంబు న ైన్ం గెైకొన్క సకృత ర్సూత  
లగుచు న్న్వరతంబున్ు దేితాయుగకాలంబు గలిగి ప్ివరితంత రు; ఈ యష్ు 
వరింబులయందు దేవతాగణంబులు దమ భృత యవర్ంబు లత యప్చారంబులు 
జేయుచుండ న లో ఋత వుల యందుం గిసలయ కుసుమ ఫల 
భరితంబుల ైన్ లతాదుల శ్లభితంబు లగు వన్ంబులు గల వరి నిధవ గిరిదోి ణుల 
యందున్ు, వికచ వివిధ న్వ గమలా మోదవతంబు లగు రాజహంస 



 

 

కలహంసలు గల సరోవరంబుల యందున్ు జలకుకుకట్ కారండవ సారస 
చకీవాకాదవ వినోదంబులు గలిగి మతాత ళిఝంకృతి మనోహరంబుల ై 
నానావిధంబు లయన్ కొలంకుల యందున్ు దేవాంగన్ల కామోదేికజంబు 
లయన్ విలాస హాస లీలావలోకన్ంబులం దవవియంబడిన్ మనోదృష్ ు లు గలిగి 
దేవగణంబులు విచితి వినోదంబులుఁ దగలిి యచాచవిహారంబులు 
సలుప్ుచుండుదురు. 
5.2-37-క. 
ఈ నవవరింబుల యం 

దా నఘరాయణుుఁడు వచిచ యన్వరతము లో 
కానుగీహమున్కైె సు 

జఞా నం బ్రుఁ దలుఁచి లీలుఁ జరియంచుుఁ దగన్. 
5.2-38-సీ. 
వసుధ నిలావృత వరాి ధవప్తి యెైన్; 

ప్ురహరుం డా వరిమున్ వన్ంబు 

న్ందు న్ుండుట్కు నా యంబకాశ్ాప్ వ; 

శ్ంబున్ నా వన్సథ లములందు 

న వవరు వచిచన్ నింత ల  ైయుందు రా; 
వన్మందుుఁ బారవతి యన్ుదవన్ంబు 

న్ంగనాజన్ సహసాిరుుదంబులత డ; 

న్సమలోచన్ుుఁ గొలుచ న్త ల భకతత 
5.2-38.1-ఆ. 
న్ట్టు  శ్మవునిుఁ గోరి యా యలావృతవరి 

మున్ుఁ జరించు జన్ులు మోదమున్న్ు 



 

 

గదవసర తతుపకాశ్కముల నై్ మంతి తం 

తిములుఁ బూజ జేసర తలుఁత  రెప్ుడు. 
5.2-39-క. 
భద్ఘర శ్వవరిమందుల 

భదరశ్వీు డన డి ప్ేరుఁ బరుఁగుచుుఁ దప్నీ 

యాద్రరసమ ధెైరుయుఁ డగుచు స 

ముద్ఘర ంతంబ ైన్ జగతిుఁ బ లుప్ుగ న లున్. 
5.2-40-క. 
ఆ నరవరున్కుుఁ బియతముుఁ 
డెనై హయగీీవమూరిత న్న్వరతంబున్ 

ధాయనసతత తిజపాన్ు 

షాి నఘదులుఁ బూజచేసర సజజ న్ు లంతన్. 
5.2-41-ఆ. 
తత ర్కాశ్కృత ర్ధాన్ మంతాిరథ సం 

సరదవధ ుఁ జేసర ముకతతుఁజెందవ రప్ుు 

డట్టు  వరిమందు నా హయగీీవునిుఁ 
దలుఁచి కొలిచి మిగుల ధన్ుయ లగుచు. 
5.2-42-సీ. 
హరివరి ప్తి యెైన్ న్రహరి న్నిశ్ంబు; 

న్ందున్ు జన్ులు మహాత మ లయన్ 

దెతైయదాన్వ కులోతత ములు ప్ిహోాదాదవ; 
వృదుధ లుఁ గూడి సంప్ీతిిత డ 

సుసాుత ల ై భకతతుఁ జూచుచు న్ుందురు; 



 

 

రమయ దుకూలాంబరములు దాలిచ 

తత ర్కాశ్క మంతితంతజిప్సతత తి; 
ప్ఠన్ సుధాయన్తప్ః ప్ధిాన్ 

5.2-42.1-తే. 
మెనై్ సతూుజలన్ుజసేర యచల బుదవధ  
శ్రీ న్ృసరంహ నిుఁ జేరి ప్ూజించి యతని 

కరుణ న ందుచు న్త ల ప్ికాశు లగుచు 

భుకతత ముకుత లుఁ గైెకొండుి భూప్వరయ! 
5.2-43-వ. 
మఱియుుఁ గేత మాల వరింబున్ందు భగవంత ండు శ్రీదేవికత సంత ష్ంబు 
న సంగుట్కుుఁ గామదేవరూప్ంబున్ న్ుండున్ు; అమమహాప్ురుష్ ని యసత రతేజః 
ప్ికాశ్ంబున్ుఁ బిజఞప్తి దుహతిలగు రాతియధవ దవేతల గరభంబులు 
సంవతసరాంతంబున్ నిరీజవంబు ల ై సివించున్ు; ఆ కామదేవుండున్ు దన్ గతి 
విలాసలీలావిలోకన్ సుందర భూిమండల సుభగ వదనారవింద కాంత లంజేసర 
శ్రీరమాదేవిని రమింప్ం జేయు; భగవనామయారూప్రణి యగు శ్రీదేవియుుఁ 
బిజఞప్తి ప్ుతిికలున్ు బుత ిలు న నై్ రాత ిలం బగళళం గూడి కామదేవుని 
సతత తపి్ఠన్ ప్ూజఞధాయనాదులం బూజించుచుండు; మఱియున్ు. 
5.2-44-క. 
విమలమతిుఁ జితత గింప్ుము 

రమణయీంబ ైన్ విమల రమయక మన్ు వ 

రిమున్కు న్ధవదేవత దా 
న్మరంగా మతసయరూప్ుుఁడగు హరి దలప్న్. 
5.2-45-ఆ. 



 

 

అట్టు  వరిమున్కు న్ధవప్తి యగుచున్ు 

మన్ువు ప్ుతపిౌతి మంతిివరులుఁ 
గూడి మతసయమెైన్ కుంభినీధరుుఁ జితత  
మత ల భకతతయుకతత హతత ుఁ గొలుచు. 
5.2-46-ఆ. 
తత ర్కాశ్ కృత ర్ధాన్ మంతిసతత త ి

ములన్ు ధరమకరమములన్ు హమ మ 

ములన్ు జన్ులు చేసర ప్ుణుయల ై భుకతత ము 

కుత లన్ు బ ందుచుందు రలెమిత డ. 
5.2-47-క. 
వినుము; హిరణమయ వరిం 

బునకుం గూరామవతారమున్ు దాలిచన్ యా 
వనజయదరుుఁ డధవదేవత 

యనఘుుఁడు ప్రతృప్తి మహాత ముఁ డరయముుఁడు న్ృపా! 
5.2-48-క. 
ఆ వరిమందు న్రయముుఁ 
డా వరిజన్ంబుగూడి హరుిఁ జితత ములో 
భావించి సంసత వంబులు 
గావించుచుుఁ గాంత  రతని కెవైలయంబున్. 
5.2-49-క. 
ఉతతర కురుభూములుఁ దన్ు 

హతతత కొని వరాహదవేుుఁ డధవప్తియెనై్న్ 

సతతత గ భూసతి యతనిం 



 

 

జితతములో నిలిప్ర ప్ూజ చేయుచు న్ుండున్. 
5.2-50-క. 
ఆ వరిమందులన్ు బిజ 

లా విప్ుల వరాహమూరిత న్న్వతరంబున్ 

సేవించి కొలిచి సంసుత తిుఁ 
గావించుచుుఁ గాంత  రంతుఁ గెవైలయంబున్. 
5.2-51-క. 
అరయుఁగ సీతాలక్షమణ 

ప్రివృత ుఁడెై వచిచ రామభదుిుఁడు గడిమిం 

బరఁగు న్ధవదవేతగుఁ గిం 

ప్ురుష్ మహావరిమున్కు భూప్వరణేాయ! 
5.2-52-ఆ. 
అట్టు  రామభదుి న్ంజనీసుత ుఁడు గిం 

ప్ురుష్గణముుఁ గూడి ప్ూజ చేసర 
తత ర్కాశ్కప్ధిాన్ మంతసితత త ి

ప్ఠన్ములన్ు దగ న్ుపాిసరత  సయేు. 
5.2-53-సీ. 
భారతవరాి ధవప్తియెైన్ బదరికా; 
శ్మీమున్ న్ున్ు నారాయణుండు 
భూనాథ! యా మహాత మని నారదాదులు; 

భారతవరింబు ప్ిజలుఁ బరమి 

బాయక చేరి యుపాసరత  చయేుచు సాంఖ్య; 
యోగంబు న్ుప్దేశ్ ముచితవృతిత  



 

 

న్ందవ యందఱున్ు గృతారుథ ల ై యట్టు  నా; 
రాయణదేవు నారాధన్ంబు 

5.2-53.1-ఆ. 
చేసర యాతముఁ జఞలుఁ జింతించి తత ర్కా 
శ్కము లయన్ మంతి సంసత వములుఁ 
బూజ చేసర ముకతతుఁ బ ందుచు న్ుండుదు 

రచలమెైన్ భకతత న్న్ుదవన్ంబు, 

5.2-54-క. 
భారతవరిము న్ందుల 

సారాంశ్ముల నై్ ప్ుణయ శ్ లైంబులు గం 

భీరప్ివాహములుుఁ గల 

వారయ న ఱిుఁగింత  వాని న్వనీనాథా! 
5.2-55-వ. 
మలయప్రవతంబున్ు, మంగళప్ిసథ ంబున్ు, మెనైాకంబున్ు, దవికూట్ంబున్ు, 

ఋష్భప్రవతంబున్ు, గూట్రంబున్ు, గోలోంబున్ు, సహయప్రవతంబున్ు, 

వ దగిరియున్ు, ఋష్యమూకప్రవతంబున్ు, శ్రీశ్ లైంబున్ు, వ ంకట్ాదవయిున్ు, 

మహేందింబున్ు, వారిధరంబున్ు, వింధయ ప్రవతంబున్ు, 

శుకతతమతురవతంబున్ు, ఋక్షగిరియున్ు, బారియాతింబున్ు, 

దోి ణప్రవతంబున్ు, చితికూట్ంబున్ు, గోవరధనాదవయిున్ు, రెైవతకంబున్ు, 

గుకుంభంబున్ు, నీలగిరియున్ు, గాకముఖ్ంబున్ు, నిందికీలంబున్ు, 

రామగిరయిున్ు నాదవగాుఁ గల ప్ుణయ ప్రవతంబు లన కంబులు గలవా 
ప్రవతప్ుతిిక ల నై్ చందవిట్యు, దామాప్రిణయు, న్వట్ోదయుుఁ, 
గృతమాలయు, వ హైాయసరయుుఁ, గావ రయిు, వ ణయిుుఁ, బయసరవనియుుఁ, 



 

 

బయోదయు, శ్రకరావరతయుుఁ, దుంగభదయిుుఁ, గృష్ణ వ ణయిు, భీమరథవయు, 

గోదావరయిు, నిరవింధయయుుఁ, బయోష్ణ యుుఁ, దాప్రయు, రేవాన్దవయు, 

శ్మలాన్దవయు, సురసయుుఁ, జరమణవతియు, వ దసమృతియు, ఋష్రకులయయుుఁ, 
దవిసమయుుఁ, గౌశ్మకతయు, మందాకతనియు, యమున్యు, సరసవతియుుఁ, 
దృష్దవతియు, గోమతియు, సరయువున్ు, భోగవతియు, సుష్ మయు, 

శ్తదుివున్ు, జందిభాగయు, మరుదవృథయు, వితసత యు, న్సరకతుయు, 

విశ్వయు న్న్ు నీ మహాన్దులున్ు, న్రమద, సరంధువు, శ్లణ యన్ు 
న్దంబులున్ు న ైన్ మహా ప్ివాహంబు లీ భారతవరింబున్ుఁ గలవు; అందు 
సుసాుత ల ైన్ మాన్వులు ముకతతం జెందుదురు; మఱియు నీ భారత 
వరింబున్ జనిమంచిన్ ప్ురుష్ లు శుకో లోహిత కృష్ణ వరణ రూప్ంబు లగు తివిిధ 
కరమంబులంజేసర కీమంబుగ దేవ మన్ుష్య న్రక గత లన్ు తిివిధ గత లం 
బ ందుదురు; విన్ుము; రాగదేవషాదవ శూన్ుయండు, న్వాఙ్మమన్సగోచరుండు, 
న్నాధారుండు న్గు శ్రీవాసుదేవమూరిత యందుుఁ జితత ంబు నిలిప్ర 
భకతతయోగంబున్ నారాధవంచెడు మహాత మల విదాయగీంథవ దహన్ంబు గావించుట్ 
జేసర ప్రమ భాగవత తత ములు పొ ందడెు న్ుతత మగతిం జెందుదురు; కావున్ 
భారత వరింబు మిగుల న్ుతత మం బని మహాప్ురుష్  లిట్లో  సుత తించు 
చుండుదురు; 

5.2-56-ఉ. 
భారతవరి జంత వుల భాగయము లేమని చెప్ువచుచ? నీ 

భారతవరిమందు హరి ప్లమఱుుఁ బుట్లు చు జీవకోట్టకతన్ 

ధగరతత డుఁ దతత వ ముప్దశే్ము చయేుచుుఁ జలెిమ జయేుచు 

నాురయ బాంధవాకృతిుఁ గృతారుథ లుఁ జయేుచున్ుండు న ంతయున్. 
5.2-57-క. 



 

 

తన జన్మ కరమములన్ుం 

గొనియాడడెివారికెలోుఁ గోరని్ వ లోం 

దనియుఁగ న సుఁగుచు మోక్షం 

బనయముుఁ గృప్చయేుుఁ గృష్ ణ  డవనీనాథా! 
5.2-58-వ. 
ఇట్లో  భారత వరింబున్ందుల జన్ంబులకు న దవి యు న్సాధయంబు లేదు; 

నారాయణ సమరణంబు సకల దురితంబుల న్డంచు; తనాుమసమరణ 
రహితంబుల ైన్ యజా తపత  దానాదులు దురతింబుల న్డంప్ లేవు; 

బిహమకలాుంతంబు బిదవకడెి యతర సాథ న్ంబున్ం బున్రజన్మ భయంబున్ 
భీతిలుో చు న్ుండుట్కన్ు భారతవరింబు న్ందు క్షణమాతింబు మన్ంబున్ 
సరవసంగప్రితాయగంబు చసేరన్ ప్ురుష్శ్రషీ్ ి న్కు శ్రమీనాురాయణ ప్దపాిప్రత  
యతి సులభంబుగ సంభవించుం; గావున్ న్ట్టు  యుతత మంబగు నీ 
భారతవరింబ  కోరుచుండుదురు; మఱియు న కకడ వ ైకుంఠుని కథావాసన్ 
లేకుండు, న  దేశ్ంబున్ సత ురుష్ ల ైన్ ప్రమభాగవత లు లేకుండుదు, రే 
భూమిని యజేాశ్వరుని మహమ తసవంబులు లేక యుండు, న్దవ 
సురేందిలోకంబ ైన్ న్ుండ దగదు; జఞా నాన్ుషాి న్ దవియకలాప్ంబుల చతే 
మన్ుష్యజఞతిం బ ందవ తప్ంబున్ ముకతతం బ ందకుండెన ని మృగంబుల మాడిక 
న్తండు దన్కుం దాన  బంధన్ంబు న ందు భారతవరింబున్ందుుఁ బజిలచతే 
శ్దీాధ యుకతంబుగా న్న్ుష్రి ంప్ంబడిన్ యజాంబులయందు వ లవంబడు 
హవిసుసలన్ు బ కుక నామంబులం బుండరీకాక్షం డందవ తన్ముఁదవ భకతత 
యధవకంబుగాుఁ జయేు; న్ట్టు  భారతవరింబు న్ందలి ప్ిజముఁదం గరుణించి 
సరేవశ్వరుం డహిప్ర సౌఖ్యంబుల న సంగుచుండు; జంబూదగవప్ంబున్ 
సగరాతమజు లశ్వమేధాశ్వంబు న్న వష్రంప్ం బూని భూఖ్న్న్ంబు చయేుట్ంజేసర 



 

 

సవరణప్సిథ  చందశిుకాో వరతన్ రమణక మందహేారుణ పాంచజన్య సరంహళ 
లంకాదగవప్ంబు లన్ న నిమిదవ యుప్దగవప్ంబులు గలిగె. 
5.2-59-సీ. 
లక్ష యోజన్ముల లవణాబధ  ప్రివృత; 

మగుచు జంబూదగవప్ మతిశ్యలుో ; 

విన్ు రెండు లక్షల విసత ృతముగన్ు పో్; 

క్షదగవప్ ముండు నా క్షార సాగ 

రముుఁ జుట్టు; యందుల రమయమెై యొప్ెుడు; 
వృక్షంబు పో్క్షంబు విదవతముగన్ు; 

దన్రు నా దగవప్ంబు దరునామ మహమిచే; 
మిగులుఁ బోక్షం బన్ మించి రహనిి; 

5.2-59.1-ఆ. 
న్ందు సంచరించు న్ట్టు  వారల కగిు 

దేవుుఁ డమరు నాదవ దవేతయుుఁగ; 

న్ందులోన్ నా ప్రయివిత ప్ుత ిండు 
నిధమజిహ వుఁడగు మహవీరుండు. 
5.2-60-వ. 
న్రేందాి! యా యధమజిహ వం డా పో్క్షదగవప్ంబు న డు వరింబులుగ విభజించి 
యందు నా వరినామధారులుగా న్ుండు తన్ ప్ుత ి లగు శ్మవ యశ్సయ సుభది 
శ్ాంత కే్షమాభయామృత  లనియెడు న డుగుర న డు వరింబుల కధవప్త లం 
గావించి తప్ంబున్కుం జనియె; ఆ వరింబుల యందు మణికూట్ వజికూట్ 
యందసిేన్ జయయతిష్మదూధ మావరణ హిరణయగీీవ మేఘమాల లన్ు నామంబులు గల 
సప్త  కులప్రవతంబులున్ు, న్రుణయు సృమణయు నాంగీరసయు సావితిియు 



 

 

సుప్ిభాతయు ఋతంభరయు సతయంభరయు న్న్ సప్త మహాన్దులున్ు, నా 
న్దులయందు సుసాుత  లగుచు గత పాప్ు ల ైన్ హంస ప్తం గోరాధ వయన్ 
సతాయంగు లన్ు నామంబులు గల చాత రవరణయంబున్ు గలగి యుండు; న్ందుుఁ 
బురుష్ లు సహసి వతసర జీవులున్ు దేవతాసములున్ు దృష్రుమాతింబున్ం 
గోమసేవదాదవ రహితంబగు న్ప్త యతాుదన్ంబు గలవార లగుచు వ ద 
తియాతమకుండున్ు, సవర్దావర భూత ండున్ు, భగవతసవరూప్రయు న్గు 
సూరుయని వ దతయిముమన్ సేవింప్ుదురు; పో్క్షదగవప్ం బాదవగా ముఁదట్ట 
దగవప్ప్ంచకంబు న్ందలి ప్ురుష్ లకు నాయు రిందవియ ప్ట్లతవంబులున్ు 
దేజయ బలంబులున్ు దో డన  జనియంచుచుండు. 
5.2-61-క. 
పో్క్షదగవప్ము దవవగుణతి 

లకే్షక్షరసాబధ  చుట్టు రా విలసరలుో  

నిుక్షురసత దదవవగుణం 

బక్షయముగ శ్ాలమలీ మహాదగవప్ మిలన్. 
5.2-62-వ. 
అందు శ్ాలమలీ వృక్షంబు పో్క్షాయామంబ ై తేజరిలుో ; నా వృక్షరాజంబు న్కు 
న్ధో భాగంబున్ం బతతిిరాజుగా న్ుండు గరుతమంత ండు నిలుకడగా వసరంచు; 

నా శ్ాలమలీ వృక్షంబు ప్ేర నా దగవప్ంబు శ్ాలమలీ దగవప్ం బన్ విలసరలుో ; ఆ 
దగవప్ప్తియెైన్ ప్రయివి తాతమజుండగు యజాబాహ వు దన్ ప్ుత ిలగు 
సురోచన్ సౌమన్సయ రమణక దేవబరహ పారిబరాహ పాయయ నాభిజఞా త  లనియడెు 
వారి ప్ేర న డు వరింబుల న రుఱచి యా వరింబుల యం దడేువరుఁ గుమారుల 
న్భిష్రకుత లం జసేె; నా వరింబుల యందు సవరస, శ్తశ్ృంగ, వామదేవ, 

కుముద, ముకుంద, ప్ుష్ువరి, శ్తశీుత  లన్ు ప్రవత సప్త కంబున్ు 



 

 

న్న్ుమతియు, సరనీవాలియు, సరసవతియుుఁ, గుహ వున్ు, రజనియు, 

న్ందయు, రాకయు న్న్ు సప్త  మహాన్దులున్ు గలవు; న్ందు శీుతధర, 

విదాయధర, వసుంధ, రేధమధర సంజాులగు నా వరిప్ురుష్ లు 
భగవతసవరూప్ుండు, వ దమయుండు, నాతమసవరూప్ుండు న్గు సత ముని 
వ దమంతింబులచే నారాధవంప్ుదు; రా దగవప్ంబు లక్షచత ష్ుయప్రిమిత 
యోజన్ విసత ృతం బయన్ సురాసముదింబుచే నావృతంబ ై తేజరిలుో ; న్ందు. 
5.2-63-సీ. 
భూనాథ! యా సురాంభోధవకతుఁ జుట్లు గా; 
న్ుండు కుశ్దగవప్ మురవిముఁదుఁ; 
దో రమైె తా దవవచత రోక్ష యోజన్ం; 

బులన్ు విసాత రమైె పొ లుప్ు మిగుల; 

న్ందుుఁ గుశ్సత ంభ మనిశ్ంబు దేవతా; 
కలిుతం బ ైన్ట్టు  కాంతిచేత 

దవకుకలు వ లిుఁగించు దగవప్ంబున్కుుఁ దన్; 

ప్ేరన్ు సతీకరిత ప్ెంప్ు జయేు 

5.2-63.1-తే. 
న్ట్టు  దగవికత న్ధవప్తి యగు ప్రయివ ి

త తన్యుండు హిరణయరేతసుుఁ డన్ం ద 

న్రెడి భూప్తి తన్ సుతనామములన్ు 

వరిములుఁ జసేె న్తయంత హరిమున్న్ు 

5.2-64-వ. 
ఇట్లో  హిరణయరేతసుండు వసుదాన్, దృఢరుచి, నాభి, గుప్త , సతయవిత, విప్,ి 

వామదేవులన్ు నామంబులుగల ప్ుత ిల,నామంబుల సప్త  వరింబులం 



 

 

గావించి యా కుమారులన్ందు నిలిప్ర తాన్ు దప్ంబు న్కుం జనియె; నా 
వరింబున్ందు బభుి చత శ్శృంగ కప్రల చితికూట్ దేవానీకోరధవరోమ 
దివిణంబులన్ు నామంబులు గల సప్త గిరులున్ు, రసకులయయు, 

మధుకులయయు, శీుతవిందయు, మితవిిందయు, దేవగరభయు, 

ఘృతచుయతయు, మంతమిాలయు న్న్ు సప్త  మహాన్దులున్ు గల వా 
న్దగజలంబులుఁ గృతమజజ న్ు లగుచు భగవంత ండగు యజాప్ురుష్ నిుఁ గుశ్ల 
కోవిదాభియుకత కులక సంజాలు గల వరిప్ురుష్  లారాధవంచుచుందురు. 
5.2-65-సీ. 
ఆ కుశ్దగవప్ంబు న్రికట్లు కొని యుండు; 
న నిమిదవలక్షల ఘన్ ఘృతాబధ ; 
యా ఘృతసాగరం బవవల షత డశ్; 

లక్ష యోజన్ముల లలిత మగుచు 

న్ుండుుఁ గౌీంచదగవప్; మురీవశ్! యందు మ; 

ధయప్ిదేశ్ంబున్ న్ట్టు  దగని 

ప్ేరుగాుఁ దన్ప్రేుఁ బ దిగాుఁ జేసరన్; 

కౌీంచాదవి గల; దా న్గంబు మున్ుు 

5.2-65.1-ఆ. 
ష్ణుమఖ్ుండు దవవయశ్రమున్ ఘన్నితం 

బంబు దూయ న యుఁ బాలవ లోి 

గరిముఁ దడుప్ుచుండు వరుణుండు రకి్షంప్ 

న్ందు మిగుల భయము న ందకుండె. 
5.2-66-వ. 
న్రేందాి యా కౌీంచదగవప్ప్తి యగు ఘృతప్ృష్ ి ండు దన్ కుమారుల నా 



 

 

ప్ేళళళగల యామోద, మధువహ, మఘేప్ృషి్, సుదామ, ఋష్రజయ, లోహితారణ, 
వన్సుత  లన్ు వరింబుల కభిష్రకుత లం జేసర ప్రమ కలాయణ గుణ యుకుత ం 
డయన్ శ్రహీరి చరణారవిందంబుల సవేించుచు దప్ంబు న్కుం జనియె; నా 
వరింబుల యందు శుకో వరధమాన్ భోజ నోప్బరహణాన్ంద న్ందన్ 
సరవత భదింబు లన్ు సప్త  సీమాప్రవతం బులున్ు న్భయయు, 

న్మృతౌఘయు, నారయకయు, తీరథవతియుుఁ, దృప్రత రూప్యుుఁ, బవితివతియు, 

శుకోయు న్న్ు సప్త న్దులున్ు గలవు; అందులుఁ బవిత ిదకంబు 
లన్ుభవించుచు గురు ఋష్భ దివిణక దేవక సంజాలు గలిగి వరుణదేవుని 
న్ుదకాంజలులం బూజించు చున్ు చాత రవరణయంబు గలిగి యుండు. 
5.2-67-సీ. 
జగతీశ్! విన్ుము; కౌీంచదగవప్మున్ు జుట్టు; 
యుండు షత డశ్లక్ష యోజన్ముల 

విసాత రమైె పాలవ లోి; యందున్న్ు శ్ా; 
కదగవప్ మత ల ప్ికాశ్ మొందు; 

దండిమెై ముప్ుదవరెండులక్షల యోజ; 

న్ముల విసాత రమె ైయమరి యుండు; 
న్ందుల శ్ాకవృక్షామోద మా దగవప్; 

మున్ు సుగంధంబున్ుఁ బ న్ుఁగుఁ జసేర 
5.2-67.1-తే. 
యంతుఁ దన్ప్ేర దగవి ప్ఖి్ాయత మగుట్ుఁ 
జేసర యందుల మిగులుఁ బిసరదవధ కెకెక; 

న్ందు మేధాతిథవయుుఁ గరత యగుచు న్ుండెుఁ 
దవిలి వ డుకుఁ దన్దు న్ందన్ులుఁ జూచి. 



 

 

5.2-68-వ. 
మఱియు; నా ప్రయివితప్ుత ిం డయన్ మధేాతిథవ దన్ ప్ుత ిల ప్ేరం గల 
ప్ురోజవ మనోజవ వ ప్మాన్ ధూమాానీక చితిరథ బహ రూప్ విశ్వచారంబు 
లన్ు సంజాలు గల సప్త  వరింబుల యందు వారలకుుఁ బట్ుంబు గట్టు  శ్రహీర ి
పాదసేవ జయేుచుుఁ దపత వన్ంబున్కుం జనియె; నా శ్ాకదగవప్ంబున్ందు 
నీశ్ానోరుశ్ృంగ బలభది శ్తకేసర సహసిసత ి త  దేవపాల మహాన్స నామంబులు 
గల సీమాగరిులున్ు, న్న్ఘాయు రోి భయసృ ష్ుయప్రాజిత ప్ంచప్రీ 
సహసిసృతి నిజధృత  లన్ు సప్త  న్దులున్ు గల; వా న్దగజలంబు 
లుప్యోగించి యచచట్ట వారలు పాిణాయామంబు జేసర విధవసత  రజసత మో 
గుణులయ ప్రమసమాధవని వాయురూప్ంబ ైన్ భగవంత ని సేవింత రు; 

ఋత విత సతయవిత దాన్విత సువిత నామంబులు గల చాత రవరణయం బందు 
గలిగి యుండు. 
5.2-69-సీ. 
అట్టు  శ్ాకదగవప్ మరికట్టు  తత ర్మా; 
ణంబున్ దధవసముదింబు వ లుుఁగు; 

న్ందుకుుఁ బరివృతంబయ ప్ుష్కరదగవప్; 

మిలుఁ జత షి్ష్రులక్షల విశ్ాల; 

మమమహాదగవప్మం దయుత కాంచన్ ప్తి; 
ములు గల్ి కమలగరుభన్కు నాస 

న్ంబగు ప్ంకేరుహంబుండు; నా దగవప్; 

మధయంబున్న్ు న కక మాన్సత తత  
5.2-69.1-ఆ. 
రం బన్ంగుఁ బరవతం; బుండుుఁ దన్కుుఁ బూ 



 

 

రావప్రముల న్ుండున్ట్టు వరి 

ములకు రెంట్ట కట్లో  నిలిచిన్ మరాయద 

న్గ మన్ంగుఁ జఞలుఁ బ గడ న గడు. 
5.2-70-వ. 
ఇట్లో  దన్కు లోప్లి వ లుప్లి వరింబులు రెంట్టకత మరాయదాచలంబున్ుం బో ల  
న్ున్ు మాన్సత తత ర ప్రవతం బయుత యోజన్ విసాత రంబున్ు న్ంతియ 
యౌన్ుతయంబున్ుం గలిగ ియుండు; నా న్గంబున్కు న్లుదవకుకల యందు 
నాలుగు లోకపాలుర ప్ురంబులుండు; నా మాన్సత తత రప్రవతంబు త ద 
సూరయరథచకీంబు సంవతసరాతమకం బయ యహమ రాతింబుల యందు మేరు 
ప్ిదకి్షణంబు జయేు; న్ందు నా ప్ుష్కరదగవపాధవప్తియగు వీతిహమ త ిండు 
రమణక ధాతక నామంబులు గల ప్ుత ిల నిరువుర వరిదవయంబున్ం 
దభిష్రకుత లం జసేర తాన్ు బూరవజు లేగిన్ తెఱంగున్ భగవతకరమశ్రలుం డగుచుుఁ 
దప్ంబున్కుం జనియె; అంత. 
5.2-71-క. 
మనుజేశ్వర; యా వరిం 

బున న్ప్ుుడు సంచరించు ప్ురుష్ లు ప్దామ 

సను దగ సకరమ కారా 
ధన చయేుదు రచల బుదవధ  తాతురయమున్న్. 
5.2-72-క. 
ధరణీవలోభ! విన్ు ప్ు 
ష్కర మన్ు దగవప్మున్ లేరు చాత రవరుణ యల్ 

ప్రగుఁగ భరదము లేక ే

సరసత సము లగుదు రందు సకల జన్ములున్. 



 

 

5.2-73-వ. 
మఱియు; ప్ుష్కరదగవప్ంబు చత షి్ష్రులక్ష యోజన్ విసాత రం బ ైన్ శుదోధ దక 
సముది ముదవితం బగుచుండు; న్వవల లోకాలోకప్రవతం బుండు; శుదోధ దక 
సముది లోకాలోకప్రవతంబుల న్డుమ రెండుకోటో్ యోజన్ విసాత రంబయన్ 
నిరజన్ భూమి దరుణోదర సమాన్ంబ ై దేవతావాస యోగయంబుగా న్ుండు; నా 
భూమిం జేరిన్ ప్దారథంబు మరలుఁ బ ంద న్శ్కయంబుగా న్ుండు; అట్ముఁద 
లోకాలోకప్రవతం బ నిమిదవ కోటో్ యోజన్ంబులు సువరణభూమియు సూరాయదవ 
ధుివాంతంబు లగు జయయతిర్ణంబుల మధయంబున్ న్ుండుట్ంజేసర 
లోకాలోకప్రవతం బన్ందగి యుండు; ప్ంచాశ్త కట్ట యోజన్విసత ృతం బగు 
భూమండల మాన్ంబున్కు దురయీాంశ్ ప్మిాణంబుగల యా లోకాలోక 
ప్రవతంబు ముఁద న్ఖిల జగదు్ రువగు బహిమచేతుఁ జత రిిశ్ల యందు ఋష్భ 
ప్ుష్కరచూడ వామ నాప్రాజిత సంజాలుగల దవగ్జంబులు నాలుగున్ు 
లోకరక్షణారథంబు నిరిమతంబ ై యుండు; మఱియున్ు. 
5.2-74-సీ. 
తన్దు విభూత ల ై తన్రని్ యా దేవ; 

బృంద తేజశ్శశరయ బృంహణారథ 
మె ైభగవంత ండు నాదవదవేుండున్ు; 

న నై్ జగదు్ రుం డచుయత ండు 
సరిలేని ధరమ విజఞా న్ వ ైరాగాయదు; 

లయన్ విభూత ల న్లర ియున్ు 

యట్టు విష్వకేసన్ు డాదవగాుఁ గలుగు పా; 
రిదులత ుఁ గూడి ప్శి్సత మెనై్ 

5.2-74.1-తే. 



 

 

నిజవరాయుధ దో రిండ నితయ సత త వుఁ 
డగుచు నా ప్రవతంబుప్ె ైన్ఖిలలోక 

రక్షణారథంబు కలుప్రయంత మతుఁడు 
యోగమాయా విరచిత ుఁడెై యొప్ుుచుండు. 
5.2-75-వ. 
ఇట్లో  వివిధమంతి గోప్నారథం బా న్గాగీంబున్ న్ున్ు భగవంత ండు దకక 
లోకాలోకప్రవతంబున్కు న్వవల న రులకు సంచరింప్ న్శ్కయంబయ యుండు; 
బిహామండంబున్కు సూరుయండు మధయ గత ండెై యుండు; నా సూరుయన్కు 
న్ుభయ ప్క్షంబుల యందు నిరువదేన్ు కోటో్ యోజన్ ప్రిమాణంబున్ 
న్ండకట్ాహం బుండు; న్ట్టు  సూరుయనిచతే నాకాశ్దవకసవరా్ ప్వర్ంబులున్ు 
న్రకంబులున్ు నిరణయంప్ంబడు; దేవ తిరయఙ్మన్ుష్య నాగ ప్కి్ష తృణ 
గులమలతాదవ సరవజీవులకున్ు సూరుయం డాతమ యగుచు న్ుండు. 
5.2-76-క. 
కర మన్ురాగంబున్ నీ 

ధరణీమండలము సంవిధాన్ం బ లో 

న ుఱ ఁగించితి నింతియ కా 
దెఱ ఁగించదె దవవయమాన్ మెలో న్రేందాి! 

5.2-5-భగణ విషయము 

5.2-77-ఆ. 
కమలజఞండ మధయగత ుఁడెైన్ సూరుయండు 
భరితమెైన్ యాతప్ంబుచేత 

మూుఁడు లోకములన్ు ముంచి తప్రంప్ంగుఁ 



 

 

జేసర కాంతి న ందుఁజయేుచుండు. 
5.2-78-వ. 
ఇట్లో  భాసకరుం డుతత రాయణ దకి్షణాయన్ విష్ వు లన్ు నామంబులు గల 
మాందయ తీవి సమాన్గత ల నారోహణావరోహణ సాథ న్ంబుల యందు దగరఘ 
హర సవ సమాన్ంబులుగాుఁ జేయుచుండు. 
5.2-79-ఆ. 
మేష్త లల యందు మిహిరుం డహమ రాత ి

మందుుఁ దవరుగు సమవిహారములన్ు; 

బరుఁగుఁగ వృష్భాదవ ప్ంచరాసులన్ు న  
కొకకక గడయి రాతిి దకతక న్డచు. 
5.2-80-ఆ. 
మించి వృశ్మచకాదవ ప్ంచరాసులన్ు న  
కొకకక గడయి రాతిి నికతక న్డచు; 

దవన్ములందు న లో దవగజఞరు న కొకకక 

గడియ న లకుుఁ దత ర్కారమున్న్ు. 
5.2-81-వ. 
మఱియు; నివివధంబున్ దవవసంబు లుతత రాయణ దక్షణాయన్ంబుల 
వృదవధ క్షయంబుల న ంద న కక యహమ రాతింబున్ న కప్ంచాశ్దుతత రన్వ కోట్ట 
యోజన్ంబుల ప్రిమాణంబు గల మాన్సత తత ర ప్రవతంబున్ సూరయరథంబు 
దవరుగుచుండు; నా మాన్సత తత రప్రవతంబు న్ందుుఁ దూరుున్ దేవధాని యన్ు 
నిందిప్ురంబున్ు, దకి్షణంబున్ సంయమని యన్ు యమ న్గరంబున్ు, 

ప్శ్మచమంబున్ నిమోోచని యన్ు వరుణ ప్ట్ుణంబున్ు, న్ుతత రంబున్ విభావరి 
యన్ు సత ముని ప్ుట్భరదన్ం బున్ు దేజరిలుో చుండు; నా ప్ట్ుణంబుల యందు 



 

 

న్ుదయ మధాయహాు సత మయ నిశ్రథంబు లనియడెు కాలభరదంబులన్ు, భూత 
ప్ివృతిత  నిమితత ం బచచట్ట జన్ులకుుఁ బుట్టుంచు చుండు; సూరుయం డెప్ు డింది 
న్గరంబున్ న్ుండి గమనించు న్దవ యాదవగాుఁ బదవయనే్ు గడయిలన్ు 
రెండుకోటో్ ముప్ుదవయడేులక్షల డెబుదవయెైదువ ల యోజన్ంబులు న్డచు; 

నివివంధంబున్ నింది యమ వరుణ సత మ ప్ురంబుల ముఁదుఁ జందాిదవ గీహ 
న్క్షతింబులం గూడి సంచరించుచుం బండెిండంచులు, నాఱు గముమలున్ు, 

మూుఁడు దొ లులుం గలిగి సంవతసరాతమకంబయ యేకచకీం బయన్ సూరుయని 
రథంబు ముహూరత మాతింబున్ ముప్ుదవ నాలుగులక్షల న న్మన్ూుఱు 
యోజన్ంబులు సంచరించు. 
5.2-82-సీ. 
ఇన్ురథంబున్ కున్ు యరుసొ కకట్టయ మేరు; 

శ్మఖ్రంబున్ందున్ు జేరి యుండు; 
న న్రుఁ జకీము మాన్సత తత ర ప్రవతం; 

బందులుఁ దవరిగెడు నా రథంబు 

నిరుసున్ న్ున్ు రెం డిరుసులు దగులంగుఁ; 
బవన్ పాశ్ంబుల బదధ  మగుచు 

ధుివమండలంబు న్ందుల న్ంట్టయుండుఁగా; 
సంచరించుచున్ుండు సంతతంబు; 

5.2-82.1-తే. 
న్ట్టు  యరదంబు ముప్ుదవయాఱులక్ష 

లందు న్ంట్టన్ కాడిుఁయు న్నిు యోజ 

న్ముల విసాత రమెై త రంగముల కంధ 

రములుఁ దగులుచు వ లుుఁగొందు రమణత డ. 



 

 

5.2-83-వ. 
ఆ రథంబున్కు గాయతీచిఛందం బాదవగా సప్త చఛందంబులు న్శ్వంబుల ై 
సంచరించు; భాసకరున్కు న్గీభాగంబున్ న్రుణుండు నియుకుత ండెై రథంబు 

గడప్ుచుండు; వ ండయిు న్ంగుషి్ప్రవమాతి శ్రీరంబులుగల యఱువదవవ ల 
వాలఖిలాయఖ్ుయ లగు ఋష్రవరులు సూరుయని ముందట్ సౌరసూకతంబుల 
సుత తియంప్, మఱియు న్న క మున్ులున్ు గంధరవ కతన్ుర కతంప్ురుష్ 
నాగాప్సరః ప్తంగాదులున్ు న లన ల వరుస కమీంబున్ సవేింప్ం, దొ మిమదవకోటో్ 
న బుఁదవ యొక లక్ష యోజన్ంబుల ప్రిమాణంబు గల భూమండలంబు న్ం దొ క 
క్షణంబున్ సూరుయండు రంెడువ లయేబదవ యోజన్ంబులు సంచరించుచు, న క 
యహమ రాతింబు న్ందె యీ భూమండలం బంతయు సంచరించు"న్నిన్ 
శుకయోగీందుిన్కుుఁ బరీకి్షన్ురేందుిం డిటో్నియె. 
5.2-84-క. 
మునివర! మేరుధుివులకు 

న నరుఁ బదికి్షణము దవరుగుచుండడెు న్జుుఁ డా 
యనుఁ డభిముఖ్ుుఁడెై రాసుల 

కనుకూలత న గు న్ంట్ట; వదవ యెట్లో ప్ుున్. 
5.2-85-క. 
అని ప్లికతన్ భూవరునిం 

గనుగొని శుకయోగి మిగులుఁ గరుణానివత ుఁడె ై
మనమున్ శ్రీహరిుఁ దలుఁచుచు 

విను మని కీమమఱుఁగ నిట్లో  వినిప్రంచెుఁ దగన్. 
5.2-86-వ. 
న్రేందాి! యతి వ గంబున్ుఁ దవరుగుచుండు కులాల చకీంబు న్ందు జకీ 



 

 

భిమణంబున్కు వ ఱ ైన్ గతి న ందవ బంతిసాగి తిరిగెడు ప్రప్ీలకాదుల 
చందంబున్ న్క్షతిరాసులత డం గూడిన్ కాలచకీంబు ధుివమేరువులం 
బిదకి్షణంబు దవరుగున్ప్ు డా కాలచకీంబు న దుర సంచరించు 
సూరాయదవగీహంబులకు న్క్షతాింతరంబుల యందున్ు రాశ్యంతరంబుల యందు 
న్ున్ునికత గలుగుట్ం జేసర సూరాయదవ గీహంబులకుుఁ జకీగతి సవగత లవలన్ 
గతిదవయంబు గలుగుచుండు; మఱియు నా సూరుయం డాదవనారాయణమూరిత 
యగుచు లోకంబుల యోగకే్షమంబులకు వ దతియాతమకంబ ై కరమసరదవధ  
నిమితత ంబ ై దేవరిి గణంబులచేత వ దాం తారథంబుల న్న్వరతంబు 
వితరకయమాణం బగుచున్ు తన్ సవరూప్ంబున్ు దావదశ్ విధంబులుగ 
విభజించి వసంతాదవ ఋత వుల నాయా కాలవిశ్రష్ంబుల యందుుఁ గలుగుఁ 
జేయుచుండు; న్ట్టు  ప్రమ ప్ురుష్ ని మహిమ నీ లోకంబున్ మహాత మలగు 
ప్ురుష్ లు దమతమ వరాణ శ్మీాచారముల చొప్ుున్ వ దో కత ప్ికారంబుగా 
భకతయతిశ్యంబున్ నారాధవంచుచు కే్షమంబు న ందుచుందు; రట్టు  
యాదవనారాయణమూరిత జయయతిశ్చకాీ ంతరవరితయెై సవకయీ తేజఃప్ుంజదగప్రతాఖిల 
జయయతిర్ణంబులు గలవాడె ైదావదశ్రాసుల యందు న క సంవతసరంబున్ 
సంచరించుచుండు; న్ట్టు  యాదవప్ురుష్ ని గమన్ విశ్రష్కాలంబున్ు లోకు 
లయన్ ఋత  మాస ప్క్ష తిథాయదులచే వయవహరంిచుచుందురు; మఱియు 
న్ప్ురమప్ురుష్ ం డా రాసుల యందు ష్షాు ంశ్ సంచారంబు న ందవన్ 
సమయంబున్ు ఋత  వని వయవహరింప్ుదు; రా రాసుల యందు న్రాథ ంశ్ 
సంచారముమన్ రాశ్మష్ట్కభోగం బ ందవన్ తఱి యయన్ం బని చపె్ుుదురు; 

సమగీంబుగా రాశుల యందు సంచార మొందవన్ యడెల న్ట్టు  కాలంబున్ు 
సంవతసరం బని నిరణ యంప్ుదు; రట్టు  సమగీరాశ్మ సంచారంబున్ందు శ్రఘాగతి 
మందగతి సమగత  లనియెడు తిివిధగతి విశ్రష్ంబులవలన్ వ ఱుప్డడెు నా 



 

 

వతసరంబున్ు సంవతసరంబు ప్రివతసరం బడావతసరం బన్ువతసరం 
బదవతసరం బని ప్ంచవిధంబులుఁ జెప్ుుదురు; చందుిండు నీ తెఱంగున్ నా 
సూరయమండలంబు ముఁద లక్షయోజన్ంబుల న్ుండి సంవతసర ప్క్ష రాశ్మ న్క్షతి 
భుకుత లు గీహించుచు న్గీచారియెై శ్రఘా గతిం జరించున్ంత 
వృదవధ క్షయరూప్ంబున్ం బతృగణంబులకుుఁ బూరవ ప్క్షాప్రప్క్షంబులచేత 
న్హమ రతింబులుఁ గలుుఁగుఁ జేయుచు సకలజీవ పాిణంబ ై యొకక న్క్షతింబు 
తిింశ్న్ూమహూరతంబు లన్ుభవించుచు షత డశ్ కళలు గలిగి మనోమయాన్ుమ 
యామృతమయ దహే ండెై దేవ ప్రతృ మన్ుష్య భూత ప్శు ప్కి్ష సరీసృప్ 
వీరుత ర్ భృత లకుుఁ బాిణాపాయయన్శ్రలుం డగుట్ంజేసర సరవసముం డన్ంబడు. 
5.2-87-క. 
చందురున్కు ముఁదెై యా 
న్ందంబున్ లక్ష యోజన్ంబులుఁ దారల్ 

కీందుకొని మరేు శ్ ైలం 

బంద్ర ప్ిదకి్షణము దవరుగు న్భిజిదభముత న్. 
5.2-88-సీ. 
అట్ ముఁదుఁ దారల కనిుట్ట కుప్రి యెై; 
రెండులక్షల శుకుీుఁ డుండ ిభాసక 

రుని ముందఱం బఱుుఁదన్ు సామయమృదు శ్రఘా; 
సంచారములన్ు భాసకరుని మాడికుఁ 
జరియంచుచుండున్ు జన్ులకు న్న్ుకూలుుఁ; 
డె ైవృష్రు  న సుఁగుచు న్ంతన్ంతుఁ 
జత రత వృష్రు  విష్కంభక గీహశ్ాంతి; 

న న్రించువారల కొసుఁగు శుభము; 



 

 

5.2-88.1-తే. 
లుండు నా ముఁద సౌముయండు రెండులక్ష 

లన్ు జరించుచు రవిమండలంబుుఁ బాసర 
కాన్ుఁబడని్న్ు జన్ులకు క్షామ డాంబ 

రాదవ భయములుఁ బుట్టుంచు న్త ల మహిమ 

5.2-89-సీ. 
ధరణీతన్ూజుుఁ డంతట్టముఁద రెండుల; 

క్షల న్ుండి మూుఁడు ప్క్షముల న కక 

రాశ్మ దాుఁట్లచు న్ుండుుఁ; గీమమున్ దావదశ్; 

రాసుల భుజియంచు రాజసమున్; 

వకతీంచియెైన్ న్వకీత న ైన్న్ు; 

దఱచుగాుఁ బ్రడలు న్రుల కొసుఁగు; 

న్ంగారకుని ట్ ంకత కావల రెండుల; 

క్షల యోజన్ంబుల ఘన్త మించి 

5.2-89.1-ఆ. 
యొకక రాశ్మన్ుండ ియొకొకకక వతసరం 

బన్ుభవించుచుండు న్మరగురుుఁడు 
వకీమందు న నై్ వసుధామరులకున్ు 

శుభము న సుఁగు న ప్ుడు న్భిన్వముగ. 
5.2-90-క. 
సురగురున్కు ముఁదెై భా 
సకరసుత ుఁ డిరు లక్షలన్ు జగములకు బ్రడల్ 

జరప్ుచుుఁ దవింశ్నామసము 



 

 

లరుదుగ న కొకకక రాశ్మయందు వసరంచున్. 
5.2-91-క. 
పాికట్ముగ రవి సుత న్కు 

న కాదశ్లక్షలన్ు మహసీురులకు నీ 

లోకులకు మేలు గోరుచుుఁ 
జయకగ మునిసప్త కంబు సొ ంప్ు వహించున్. 
5.2-92-క. 
మునిసప్త కమున్ కెగువం 

దనరుచు నా ముఁదుఁ దవయిుతదశ్లక్షలుఁ బ ం 

ప్ున శ్మంశుమారచకీం 

బనఁగా నినిుుఁట్టకత న్ుప్ర ియగుచుండు న్ృపా! 
5.2-93-సీ. 
ఆ శ్మంశుమారాఖ్యమగు చకీమున్ భాగ; 

వత ుఁడెైన్ ధుివుుఁ డింది వరుణ కశ్య 
ప్ప్ిజఞప్తి యమప్ిముఖ్ులత ుఁ గూడి; 
బహ మాన్ముగ విష్ ణ ప్దముుఁ జేర ి

కణుఁక నిచచలుుఁ బిదకి్షణముగాుఁ దవరుగుచుుఁ; 
జెలుఁగి యుండున్ు గలుజీవి యగుచు; 

న్న్ఘుుఁ డుతాత న్ పాదాతమజుుఁ డారుయుఁడు; 
న్యన్ యా ధుివుని మహతత వ మెలోుఁ 
5.2-93.1-తే. 
దెలిసర వరిణంప్ బహిమకు న్లవిగాదు 

న  న ఱింగిన్యంతయు నీకు మున్ు 



 

 

తెలియుఁ బలికతతిుఁ; గీమమఱుఁ దలుఁచికొన్ుము 

జితరిప్ువాిత! శ్రీప్రీకి్షన్ురేంది! 
5.2-94-వ. 
మఱియు నా ధుివుండు గాలంబుచతే నిమిష్మాతిం బ డలేక సంచరించు 
జయయతిర్రహ న్క్షతింబులకు నీశ్వరునిచతే ధానాయకీమణంబున్ుఁ బశువులకెై 
యేరుఱిచిన్ మధేవసత ంభంబు తెఱంగున్ మేట్టగాుఁ గలిుంప్ంబడి 
ప్ికాశ్మంచుచుండు; గగన్ంబు న్ందు మేఘంబులున్ు శ్రయనాదవ ప్క్షలున్ు 
వాయువశ్ంబున్ం గరమసారథుల ై చరించు తెఱంగున్ జయయతిర్ణంబులున్ు 
బికృతిప్ురుష్ యోగ గృహీతాశుల ై కరమనిమితత గతి గలిగి వసుంధరం 
బడకుందురు. 
5.2-95-క. 
పొ ందుగ జయయతిర్ణముల 

న్ందఱ నా శ్మంశుమారమందుల న్ుండం 

గొందఱు దఱచుగుఁ జపె్ుుచు 

న్ుందురు; వినిప్రంత , విన్ు మన్ూన్చరితాి! 
5.2-96-క. 
తల కతీందెై వట్లివ యె ై
సలలితమగు శ్మంశుమార చకీము న్ందున్ 

న లకొని ప్ుచాఛగీంబున్ 

నిలిచి ధుివుం డుండు న ప్ుడు నిరమల చరితా! 
5.2-97-వ. 
మఱియు; నా శ్మంశుమార చకీప్ుచఛంబున్ుఁ బజిఞప్తియు న్గీుంది 
ధరుమలున్ు, బుచఛమూలంబున్ ధాతృవిధాతలున్ు, గట్టప్ిదేశ్ంబున్ 



 

 

ఋష్రసప్త కంబున్ు, దకి్షణావరతకుండలీభూతభూత శ్రీరంబున్కు న్ుదగయన్ 
న్క్షతింబులున్ు, దకి్షణపారశవంబున్ దకి్షణాయన్ న్క్షతింబులున్ు, బృష్ుంబున్ 
దేవమార్ంబున్ు, నాకాశ్గంగయు న్ుతత ర భాగంబున్ుఁ బున్రవసు 
ప్ుష్యంబులున్ు, దకి్షణభాగంబున్ నారాిర శ్రోష్ లున్ు, దకి్షణ వామ పాదంబుల 
న్భిజి దుతత రాషాఢలున్ు, దకి్షణ వామ నాసారంధింబుల శ్వీణ 
ప్ూరావషాఢలున్ు, దకి్షణ వామ లోచన్ంబుల ధనిషాి  మూలలున్ు, దకి్షణ 
వామ కరణంబుల మఘాదయష్ు న్క్షతింబులున్ు, వామ పారశవంబున్ 
దకి్షణాయన్ంబున్ు, దకి్షణ పారశవంబున్ుఁ గృతిత కాదవ న్క్షతి తయింబున్ు, 

న్ుతత రాయణంబున్ు, వామ దకి్షణ సకంధంబుల శ్తభిష్గేజయషి్లున్ు, న్ుతత ర 
హన్ువున్ న్గసుత యండున్ు, న్ప్ర హన్ువున్ యముండున్ు, ముఖ్ంబున్ 
న్ంగారకుండున్ు, గుహయంబున్ శ్న ైశ్చరుండున్ు, మేఢింబున్ 
బృహసుతియున్ు, వక్షంబున్ నాదవత యండున్ు, నాభిని శుకుీండున్ు, 

మన్ంబున్ం జందుిండున్ు, సత న్ంబుల నాశ్మవన్ులున్ు, బాిణాపాన్ంబుల 
బుధుండున్ు, గళంబున్ రాహ వున్ు, సరావంగంబులుఁ గేత గీహంబున్ు, 

రోమంబులుఁ దారలున్ు న్ుండు; న్దవ సరవదవేతామయంబ ైన్ ప్ుండరీకాక్షని 
దవవయదహేంబు ధుివునింగా న ఱుంగుము. 
5.2-98-సీ. 
ఇట్టు  దవవయశ్రీర మెవవుఁడు ప్ితిదవన్ం; 

బందు సంధాయకాల మత లభకతత 
మన్మందు నిలిప్ర యమేఱక మికతకలి ప్యి; 

తుంబున్ నియత ుఁడెై తతత వబుదవధ  
మౌన్వతింబున్ుఁ బూని వీకి్షంచుచు; 

నీ సంసత వంబు దాన ంతొ ప్ేిమ 



 

 

జప్రయంచి కడుుఁ బిశ్సత మున్ు మునీంది సే; 
వయమున్ు జయయతిససవరూప్మున్ వ లుుఁగు 

5.2-98.1-ఆ. 
విప్ుల శ్మంశుమార విగీహంబున్కు వం 

దన్ము వందన్ంబు లన్ుచు నిలిచి 

సన్ుుతించనె ని సకలారథసరదుధ లుఁ 
బ ందు ముఁద ముకతతుఁ జెందు న్ధవప్! 
5.2-99-క. 
ఇనమండలంబున్కుుఁ గీిం 

దను దశ్సాహసి యోజన్ంబుల సవరాభ 

న్ుని మండలంబు గీహమైె 

ఘనముగ న్ప్సవయమార్గతి న్ుండు న్ృపా! 
5.2-100-క. 
అస్ురాధముుఁడగు రాహ వు 
బస్రుహసంభవుని వరము ప్ెంప్ున్ న ంత  
ప్స్యగు న్మరతవంబున్ 

న్స్మాన్ంబ ైన్ గీహవిహారముుఁ బ ందెన్ 

5.2-101-సీ. 
జన్నాథ! రాహ వు జన్మకరమంబులు; 

వినిప్రంత  ముందఱ విసత రించి 

యయుత యోజన్ విసత ృతారక మండలము దవవ; 

ష్ట్సహసి విశ్ాల చందమిండ 

లముుఁ బరవకాలంబులన్ు దియోదశ్ సహ; 



 

 

సి విశ్ాలమెై ముఁద రాహ  గప్ుు 

న్దవ చూచి యుప్రాగ మన్ుచున్ు బలుకుదు; 

రెలో వారున్ు సవధరమేచుఛ లగుచు; 

5.2-101.1-ఆ. 
న్ంతలోన్ నిన్శ్శ్ాంక మండలములుఁ 
గరుణుఁ బోి వుఁదలచి హరసిుదరశ 

న్ంబు వచుచన్న్ు భయంబున్ న ై దాఱు 

గడియలకున్ు రాహ  న్డిుఁకత తొలుఁగు. 
5.2-102-క. 
న్రవర! యా రాహ వున్కు 

సరసత నా కతీంద సరదధ  చారణ విదాయ 
ధరు లయుత యోజన్ంబులుఁ 
దవరముగ వసరయంచి లీలుఁ దవరుగుదు రచట్న్. 
5.2-103-క. 
ప్రికతంప్ సరదధ  విదాయ 
ధరులకుుఁ బదవవ లు కతీంద దరలక యక్షల్ 

మఱ యున్ు భూతప్ేతిలు 

జరయింత రు రాక్షసులు ప్రశ్ాచులు గొలువన్. 
5.2-104-ఆ. 
వారి కతీందుఁ దగిలి వాయువశ్ంబున్ 

మలయుచుండు మఘేమండలంబు 

మేఘమండలంబు ముఁ దగుచుండు భూ 

మండలంబు కతీందన్ుండు న్ధవప్! 



 

 

5.2-6-పాతఘళ లోకములు 

5.2-105-వ. 
అట్టు  భూమండలంబు కతీంద యోజనాయుతాంతరంబున్ 
న్ండకట్ాహాయామంబు గలిగి కీమంబున్ న ండొంట్టకతం గీిందగుచు న్తల వితల 
సుతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాళలోకంబు లుండు; న్ట్టు  బల 
సవర్ంబుల యందు న్ుప్రి సవర్ంబున్ కధవకం బ నై్ కామ భోగంబుల 
న ైశ్వరాయన్ందంబులన్ు సుసమృదధ  వనోదాయన్ కీీడా విహార సాథ న్ంబు 
లన్న్ుభవించుచు దెతైయ దాన్వ కాదవి యాదవ దేవయోన్ులు నితయ 
ప్ిముదవతాన్ురకుత  లగుచుుఁ గళతాిప్తయ సుహృదుంధు దాసీదాస ప్రిజన్ులత ుఁ 
జేరుకొని మణిగణ ఖ్చితంబులగు న్తిరమణయీ గృహంబులయందు 
నీశ్వరునివలన్ం జటే్ల లేని కాయంబులు గలిగి వివిధ మాయావిశ్రష్ వినిరమిత 
న్ూతన్ కేళీసదన్ విహరణమండప్ విచిత ిదాయనాదుల యందుుఁ 
గేళీవినోదంబులు సలుప్ుచుుఁ జరయింత రు; అంత. 
5.2-106-సీ. 
అట్టు  పాతాళంబులందున్ు మయకలిు; 

తములగు ప్ుట్భరదన్ముల యందు 

బహ రతునిరిమత పాికార భవన్ గో; 
ప్ుర సభా చెైతయ చతవరవిశ్రష్ 

ముల యందు నాగాసురుల మిథున్ములచే; 
శుక ప్రక శ్ారికానికర సంకు 

లముల శ్లభిలుో  కృతిిమ భూములన్ు గల; 

గృహములచే న్లంకృతము లగుచు 

5.2-106.1-ఆ. 



 

 

కుసుమచయ సుగంధవ కతసలయ సత బక సం 

తత లచతే ఫలవితత లచేత 

న్త లరుచిర న్వలతాంగనాలింగిత 

విట్ప్ములన్ు గలుగు విభవములన్ు. 
5.2-107-వ. 
మఱియు మాన్సేందవయింబుల కాన్ందకరంబుల నై్ నానావిధ జలవిహంగమ 
మిథున్ంబులు గలిగి నిరమలజలప్ూరితంబుల ై మతసయకుల సంచార 
క్షభితంబుల ైన్ కుముద కువలయ కహోార లోహతి శ్తప్తాిదవకంబులుఁ 
దేజరిల ో డు సరోవరంబులుగల యుదాయన్వన్ంబుల యందుుఁ గృతనికేతన్ుల ై 
సవర్భూముల న్తిశ్యంచిన్ వివిధ విహారంబులు గలిగి యహమ రాతాిదవ 
కాలవిభాగ భయంబులు లేక మహాహిప్విరుండయన్ శ్రష్ ని శ్మరోమణి 
దగధవత లచే న్ంధకారోప్దవింబు లేక యెలోప్ుుడు దవవసాయమాన్ంబుగా 
న్ుండు; నా లోకంబు న్ందు న్ఖిల జన్ులు దవవయయష్ధవ రస రసాయన్ంబుల 
న్న్వరతంబు న్న్ుపాన్ంబులుగా సవేించుట్ం జసేర యచచట్టవారలకు 
నాధవవాయధులున్ు, వలితప్లితంబులున్ు, జరారోగంబులున్ు, 

శ్రీరవ ైవరణయంబులున్ు, సవేదదౌర్ంధయంబులున్ు, గలుగక ప్రమకలాయణమూరుత  
లగుచు హరచికీభయంబు దకక న్న్యంబగు మృత యభయంబు న ందక 
యుందురు; అదవయున్ుం గాక. 
5.2-108-తే. 
అట్టు  పాతాళలోకంబున్ందు విష్ ణ  

చకీ మెప్ుుడనేిని బివ శ్ంబు న ందు 

న్ప్ుుడెలోన్ు దెైతయకులాంగన్లకు 
గరభసంప్ద లందంద కరుఁగుచుండు. 



 

 

5.2-109-చ. 
అతలమున్ందు న్మమయుని యాతమజుుఁడెైన్ బలాసురుండు స 

మమతిఁ జరయించు ష్ణణ వతి మాయలుఁ గూడి వినోద మందుచుం 

గుతలములందు న ుఁడు న క కొందఱు న్చచట్ట మాయుఁ జెందవ సం 

తతముుఁ జరించుచుండుదురు దప్ుక మోహనిబది చిత త ల ై. 
5.2-110-వ. 
అట్టు  బలుని యావలింతలన్ు సెవైరిణులు కామిన్ులు ప్ుంశ్చలు లన్ు సీత ర 
గణంబులు జనియంచి; రా కామినీ జన్ంబులు పాతాళంబుుఁ బివ శ్మంచిన్ 
ప్ురుష్ నికత హాట్కరసం బనియెడు సరదధ రసఘుట్టక నిచిచ రససరదుధ నిం గావించి 
యతనియందు సవవిలాసావలోక నాన్ురాగ సరమత సలాో పత ప్గూహ నాదుల 
నిచాఛ విహారంబులు సలుప్ుచుండ నా ప్ురుష్ ండు మదాంధుండెై తాన  
సరదుధ ండ న్నియున్ు నాగాయుత బలుండ న్నియున్ు దలంచి నానావిధ 
రతికీీడలుఁ బరమాన్ందంబు న ందుచుండు. 
5.2-111-సీ. 
హాట్కేశ్వరుుఁడెైన్ యంబకాధగశుండు; 
వితలంబున్ందుల వ డక నిలిచి 

తన్దు పారిద భూతతత లత  బహిమస; 

రో్ ప్బృంహణమున్ న కకచోట్ుఁ 
బారవతీ సంభోగప్రుుఁ డగుచుండుఁగా; 
వారల వీరయంబువలన్ుఁ బుట్టు 
న్ట్టుదవ హాట్కత యనియెడు న్దవ యని; 

లాగుులు భకి్షంచి యందు న్ుమియ 

5.2-111.1-తే. 



 

 

న్దవయు హాట్క మన్ు ప్రే న్తిశ్యలోి 

వన ు మఱుచు శుదధ  సువరణమయెయ 
నా సువరణంబు నా లోకమందు న్ున్ు 

జన్ుల కెలోన్ు విన్ుత భూష్ణము లయెయ. 
5.2-112-సీ. 
ఆ కతీందవ సుతలంబు న్ందు మహాప్ుణుయుఁ; 
డగు విరోచన్ప్ుత ిుఁడెనై్ యట్టు 
బలిచకవీరిత యా పాకశ్ాసన్ున్కు; 

ముద మొసంగుఁగుఁగోరి, యదవతి గరభ 

మున్ వామనాకృతిుఁ బుట్టు  యంతట్ుఁ దవవిి; 

కీమ రూప్మున్న్ు లోకతియంబు 

నాకీమించిన్ దాన్వారాతిచేత ముం; 

దట్న్ యీుఁబడని్ యందతివ మిట్లో  

5.2-112.1-ఆ. 
గలుగువాుఁడు ప్ుణయకరమసంధాన్ుండు 
హరిప్దాంబుజఞరచ నాభిలాష్ ుఁ 
డగుచు శ్రీరమేశు నారాధన్ము చయేు 

చుండు న ప్ుడు న్తి మహమ తసవమున్. 
5.2-113-వ. 
న్రేందాి! సకలభూతాంతరాయమియు దగరథభూత ండున్ు న్యన్ వాసుదవేుని 
యందుుఁ జితత ంబు గలిగి యచిఛన్ భూదాన్ంబున్కు సాక్షాతకరించిన్ మోక్షంబు 
ఫలం బగుం; గాని పాతాళసవర్ రాజయంబులు ఫలంబులు గాన రవు; అయన్ 
న వవరికతని మోక్షంబు సాక్షాతకృతంబు గాకుండుట్ంజేసర లోకప్ిదరశనారథంబు 



 

 

పాతాళ సవర్రాజయంబుల నిచెచ; క్షత ప్తన్ ప్ిసఖలనాదు లందున్ు 
వివశుండెైన్ యెడల నామసమరణంబు చయేు ప్ురుష్ ండు 
గరమబంధంబువలన్ విముకుత ం డగుచు సుజఞా న్ంబున్ం బ ందు; న్ట్టు  
వాసుదవేుం డాతమజఞా న్ ప్ిపత ష్ణంబు జయేు మాయామయంబు ల నై్ 
భోగెైశ్వరయంబుల న లో న ట్లో సంగు న్న్వలదు; భగవంత ండు యాచన్జేసర సకల 
సంప్దలుఁ జేకొని శ్రీరమాతాివశ్మష్ ు నిం జేసర వారుణ పాశ్ంబులం గట్టు  
విడిచిన్ప్ుుడు బలీందుి డిటో్నియ.ె 
5.2-114-సీ. 
ప్రమేశ్వరున్కు న ప్ుట్ట ప్దారథములందు; 

దృష్ణ  లేకుండుట్ దెలిసరనాుఁడ 

నిందాిదుల లో న్ుప్ేందుినిుఁ బాిరిథంచి; 

యడిగిరి గాని శ్రహీరికతుఁ గోరి 

కలు లేవు; మికతకలి గంభీరమగు మహా; 

కాల సవభావంబు గలుగుచుండు 
న్రయంగ మన్వంతరాధవప్తయమున్ు లో; 
కతియంబున్ు న ంత గాన్ తలప్ 

5.2-114.1-ఆ. 
మతిుతామహ ండు మాన్వంత ండు ప్ ి

హోాద విభునిుఁ జూచి హరిమందవ 
యెదవధ యెనై్ుఁ గోరు మిచెచద న్న్ుట్కు 
న్ంతలోన్ నీశ్వరాజాుఁ దెలిసర. 
5.2-115-వ. 
ఇట్లో  కృతారుథ ండెై ప్రితయిం బయన్ రాజయంబు న లోక ప్రమేశ్వరు దాసయంబ కోరె, 



 

 

నా ప్హోిాద చరితి కథనావసరముమన్ నీ తండిికతని నీకున్ు విశ్రష్ంబుగా న  
ప్ురుష్ ండు భగవదన్ుగీహంబుుఁ బ ంద నోప్ు"న్ని ప్ుండరీకాక్షం 
డాన్తిచిచన్ వాకయంబులు వక్షయమాణ గీంథంబున్ విసత రించెద; నా బలిచకవీరిత 
గృహదావరంబున్ న్ఖిలలోకగురుం డయన్ శ్రీమనాురాయణుండు 
గదాపాణయిున్ు నిజజనాన్ుకంప్రత ండున్ు శ్ంఖ్చకాీ దాయయుధ ధరుండున్ు, 

న్గుచు నిప్ుుడున్ు దజేరిలుో చుండు; న్ట్టు  బలిదావరంబున్ లోకంబుల గెలువ 
నిచచగొన్ు దశ్గీీవుం డులోంఘిత శ్ాసన్ుండెై ప్ివ శ్ంబు గావింప్ న్యాయదవ 
ప్ురుష్ ండు దన్ పాదాంగుషి్ంబున్ యోజనాయు తాయుతంబులం బాఱం 
జిమెమ; విన్ుము. 
5.2-116-క. 
ఆ స్ుతలమున్కుుఁ గీిందె ై
భాస లుో ుఁ దలాతలంబు; ప్ిభు వందు మయుం 

డా స్ురప్ుర నిరామతగ 

వాస గుఁ బ గడొందవ యేలు వసుధాధగశ్ా! 
5.2-117-చ. 
ప్ురహరుచే రమేశ్వరుుఁడు భూతహితారథముగాుఁ బురతియం 

బరుదుగ నీఱు జసేె; శ్రణాగత  నా మయుుఁ గాచి యెంతయుం 

గరుణుఁ దలాతలంబున్కుుఁ గరతగ నిలిున్ న్ున్ువాుఁడు శ్ర ీ

ధరుని సుదరశన్ంబున్కుుఁ దప్రు విముకతభయుండు గాుఁ దగన్. 
5.2-118-క. 
తలఁప్ుఁగ నా కతీంద మహా 

తలమున్ుఁ గదుివవధూట్ట తన్యులు సరుం 

బులు గలవు ప్ెకుక శ్మరములు 



 

 

న్లరంగాుఁ గోీ ధవశ్గణావళి యన్ుఁగన్. 
5.2-119-వ. 
మఱియున్ు గుహక తక్షక కాళియ సుష్ేణాదవ ప్ిధాన్ు లయన్ వార లత ల 
శ్రీరంబులు గలిగి యాదవప్ురుష్ ని వాహన్ం బ ైన్ ప్తగరాజ భయంబున్ 
న్న్వరతంబు న్ుదవేజిత  లగుచు సవకళతాి ప్తయ సుహృదాభంధవ సమేత  
లయ యుండుదు; రా కతీంద రసాతలంబున్ దెతై యలు దాన్వులు న్గు నివాత 
కవచ కాలకయేు లన్ు హిరణయప్ుర నివాసులగు దేవతాశ్త ివులు మహా 
సాహసులున్ు దజేయధవకులున్ు న్గుచు సకల లోకాధగశ్వరుండెనై్ 
శ్రహీరితేజంబున్ం బతిిహత ల ై వలీమకంబు న్ందు న్డంగి యున్ు సరుంబుల 
చందంబున్ నిందదిూత యగు సరమచేుఁ జెప్ుబడెడు మంతాితమక 
వాకయంబులకు భయంబు న ందు చుండుదురు. 
5.2-120-క. 
ఇందుకులోదభవ! విన్ుమా 
కతీందట్ట పాతాళమున్న్ు గీీడించుచు నా 
న్ందము న ందుచు న్ుండున్ు 

సందడిుఁబడి నాగకులము చత రత త ుఁడన్. 
5.2-121-వ. 
ఇట్లో  వాసుకత ప్మిుఖ్ుల నై్ శ్ంఖ్ కుళిక మహాశ్ంఖ్ శ్రవత ధన్ంజయ ధృతరాష్ు ర 
శ్ంఖ్చూడ కంబళీశ్వతర దేవదతాత దు లయన్ మహానాగంబు ల ైదు న డు ప్దవ 
న్ూఱు వ య శ్మరంబులు గలిగి ఫణామణికాంత లం జేసర పాతాళ తిమిరంబున్ు 
బాప్ుచుందురు. 
5.2-122-సీ. 
పాతాళలోకంబు పాుఁత న్ శ్రష్ ండు; 



 

 

వ లయంగ ముప్ుదవవ ల యోజ 

న్ంబుల వ డలుప్ున్న్ు దో ుఁకుఁ జుట్ుగా; 
జుట్లు క యుండు; విష్ ణ ని మహమ గీ 

మెనై్ శ్రీరంబు; దాన ై యన్ంతాఖ్య; 
సంకరిణుం డుండు సంతతంబు; 

న్ట్టు  యన్ంత నామాభిధాన్ుని మసత ; 
కమున్ సరదాధ రథంబు కరణి ధరణ;ి 

5.2-122.1-ఆ. 
యంత నా విభుండు న్ఖిలలోకంబుల 

సంహరింప్ుఁగోరి చండకోప్ 

వశ్త సృజన్ుఁ జయేు వరుస న కాదశ్ 

రుదమిూరుత  లన డు రౌదమిత ల. 
5.2-123-ఆ. 
అట్టు  రుదమిూరుత  లత ల తిిన త ిలు 
న్ఖిలశూల హసుత  లగుచు న్ుందు; 

రందు న్ున్ు ఫణికులాధవప్ుల్ శ్రష్ ని 

పాదప్ంకజముల భకతతుఁ జరేి. 
5.2-124-ఆ. 
న్ముా లగుచు న్న్ుదవన్ంబున్ు మౌళి ర 

తుములచేతుఁ గడు ముదంబు న ందవ 
కోరికలు దలిరు నీరాజన్ంబుల 

నిచుచచుందు రెప్ుడు మచిచకలన్ు. 
5.2-125-వ. 



 

 

మఱియు; నా సంకరిణమూరితం జేరి నాగకన్యకలు కోరికలు గల వార లగుచు 
న ప్ెుడి శ్రీర విలాసంబులం జేసర యగరు చందన్ కుంకుమ ప్ంకంబు 
లన్ులేప్న్ంబులు చయేుచు సంకరిణమూరిత దరశన్ సురశనాదులన్ు 
న్ుదో ుధవత మకరధవజఞవ శ్మత చితత ంబుల గలిగి చిఱున్వువ లొలయ 
న్ధవకాభిలాష్ం జేసర సరమతావలోకన్ంబుల సవీడిితల ై యవలోకతంచుచుండ 
న్న్ంత గుణంబులు గల యన్ంతదేవుం డుప్సంహరింప్ం బడని్ కోీధంబు 
గలిగి లోకంబులకు కే్షమంబు గోరుచు సురాసుర సరదధ  గంధరవ విదాయధర ముని 
గణంబులన్వరతంబు ధాయన్ంబు జయే సంతత సంత షాతిశ్యంబున్ 
మాాుఁగన్ుుబ ట్లు చు, సలలిత గీతావాదయంబుల నాన్ందంబు న ందుచుుఁ దన్ 
ప్రిజన్ంబుల న్తిసేుహంబున్ న్వలోకతంచుచు న్వత లసగీంధ 
ప్ుష్ురసామోదవత మధుకరవాిత మధుర గీతంబులు గల 
వ ైజయంతీవన్మాలికల ధరియంచుచు నీలాంబర ధరుండున్ు 
హలధరుండున్ు న్గుచు నితండు మహేందుిండో? హరుండో? యన్ుచు 
జన్ంబులు ప్లుకుచుండుఁ గాంచనాంబర ధరుం డెై ముముక్షవులు 
ధాయన్ంబులు చయే న్ధాయతమ విదాయ యుకతం బయన్ యాన్ంద హృదయ 
గీంథవని భరదవంచు న్ట్టు  శ్రష్ ని సావయంభువుండగు నారదుండు త ంబురు 
ప్ిభుిత  లగు ఋష్రశ్రషీ్ ి లత ుఁ జేరుకొని కమలాసన్ుని సభాసాథ న్ము న్ందు 
నిట్లో  సుత తియంచుచుండు. 
5.2-126-సీ. 
ఓలిమెై న వవని లీలావినోదముల్; 

జన్మ సంరక్షణ క్షయములకున్ు 

హతే వు లగుచుండు, న వవని చూప్ుల; 

జనియంచె సతత వరజసత మంబు 



 

 

ల వవని రూప్ంబు లేకమైె బహ విధం; 

బులన్ు జగత త లుఁ బిో చుచుండు, 
న వవని నామంబు ల ఱుుఁగక తలుఁచిన్; 

యంతన్ దురితంబు లుఁడుఁగుచుండు, 
5.2-126.1-తే. 
న్ట్టు  సంకరిణాఖ్ుయండు న్వయయుండు 
న నై్ శ్రష్ ని విన్ుతి జయేంగుఁ దరమ?ె 

తలుఁప్ న ప్ుుడు వాఙ్మన్ంబులకు నింక 

మూుఁడు లోకంబులందున్ు భూతతతికత. 
5.2-127-ఆ. 
మఱియుుఁ బ కుకగత ల మాబో ుఁట్ట వారలుఁ 
బోి వ దలుఁచి శ్రష్మూరిత సాతిత వ 

కసవభావ మొందెుఁ గడుఁకత  న్ట్టు  శ్ర 
ష్ న్కు మాొకుకచుందు న్న్ుదవన్ంబు. 
5.2-128-వ. 
మఱియు; నా శ్రష్ ని న వవండనేి నాకసరమకంబుగ న్యన్న్ు నారుత ం డగుచు 
న్యన్న్ు సమరించిన్మాతిన్ యఖిల పాప్ంబులం బాసర సకలశ్రయీసుసలం 
బ ందు; న్ట్టు  శ్రష్ నిన  ముముక్షవు లాశ్యీంచి ధాయన్ం బ న్రిచ భవబంధ 
నిరుమకుత  లగుదురు; అతని ఫణంబుల యందు భూగోళం బణుమాతిం బగుచు 
న్ుండు; న్తని మహామహిమలు గణుతింప్ సహసిజిహవలు గల 
ప్ురుష్ ండెైన్ నోప్ం డని ప్లుకు చుందు; రా యన్ంత ండు పాతాళంబున్ 
న్ుండి సకల లోకహితారథంబు భూమిని ధరయించు"న్ని లోకతిరయఙ్మన్ుష్య 
గత లన్ు లోకసరథ తియున్ు శుకయోగీందుిండు వినిప్రంచి "యంక న మి 



 

 

వినిప్రంత  న ఱింగింప్ు"మనిన్ం బరీకి్షన్ురేందుిండు శుకయోగీందుిన్ 
కతటో్నియె. 
5.2-129-క. 
మునివర! లోకచరితిం 

బనుప్మము మహావిచితి మగున్ట్లో గ నా 
కును వినిప్రంచితి వంతయుుఁ 
బనుప్డి నా చితత మందుుఁ బాయక నిలిచెన్. 
5.2-130-వ. 
అనిన్ శుకయోగీందుిం డిటో్నియ.ె 
5.2-131-ఆ. 
జంత జఞలములకు శ్దీధ లు తిిగుణాతమ 

కములు గాన్ వారి కరమగత ల 

తారతమయములున్ు దగలిి యనిుయు వివి 

ధంబు లగుచు సంతతంబు న్ుండు. 
5.2-132-వ. 
న్రేందాి! ప్ితిష్రదధ లక్షణంబగు న్ధరమం బాచరించు న్రుని శ్దీధ  విప్రీతంబుగాుఁ 
బివరితలుో  న్ట్టువానికతుఁ గలిగెడి కరమఫలంబున్ు విప్రీతంబుగన  యుండుం 
గావున్ న్నాదయవిదాయకామప్ివరతన్ల వలన్ుఁ బ కుక తెఱంగులుఁ గలిగెడి 
కరమగత ల సంగీహంబుగ న ఱింగించెద"న్నిన్ శుకునిత ుఁ బరీకి్షన్ురేందుిం 
డిటో్నియ.ె 
5.2-133-ఆ. 
మునివరేణయ! న్రకములు ముజజ గంబుల 

యందొ? యంతరాళమందొ? వ లిన ? 



 

 

యదవయుుఁ గాక దేశ్మందుండు భూవిశ్ర 
ష్ముల యందొ? తెలుప్ు సంతసమున్. 
5.2-134-వ. 
అనిన్ శుకయెగీందుిం డటోి్నియె. 

5.2-7-నరక లోక విషయములు 

5.2-135-క. 
ఎడతెగక ముజజ గంబుల 

కడప్ల న్యాయమయదవశ్న్ు గదలక నిలుచుం 

గడు ఘోరములుగ న్రకము 

లడరంగా న్ంతరాళమందుల న్ధవపా! 
5.2-136-వ. 
మఱియున్ు; దకి్షణంబున్ న్గిుషావతాత దవ ప్రతృగణంబులు దమ గోతజిులకు 
మేలుగలుగుట్ కొఱకు సతయంబులగు నాశ్రరావదంబుల న సంగుచుండుదు; 

రచచట్ట ప్రతృప్తి యగు శ్మన్ుండు దన్ లోకంబున్కుం జన్ుదెంచు 
జంత వుల కరమంబులకుం దగిన్ ఫలంబుల నిచిచ శ్మకి్షంచుచు న్ుండు; న్ందుుఁ 
దామిసింబున్ు న్ంధతామిసింబున్ు రౌరవంబున్ు మహారౌరవంబున్ు 
గుంభీపాకంబున్ు కాలసూతింబున్ు న్సరప్తివన్ంబున్ు సూకర ముఖ్ంబున్ు 
న్ంధకూప్ంబున్ు గీిమిభోజన్ంబున్ు సందంశ్ంబున్ు దపతత రిమయు 
వజికంట్కశ్ాలమలియు వ తైరణయిుుఁ బూయోదంబున్ు బాిణరోధంబున్ు 
విశ్సన్ంబున్ు లాలాభక్షంబున్ు సారమయేాదన్ంబున్ు న్వీచిరయంబున్ు 
రేతఃపాన్ంబున్ు న్న్ు న కవిశ్ంతి మహాన్రకంబులున్ు; మఱియున్ు 
క్షారకరిమంబున్ు రక్షోగణభోజన్ంబున్ు శూలపతి తంబున్ు దందశూకంబున్ు 



 

 

న్వట్నిరోధన్ంబున్ు న్ప్రాయవరతన్ంబున్ు సూచీముఖ్ంబున్ు న్న్ సప్త విధ 
న్రకంబుల త డం గూడి యషాు వింశ్తి న్రకంబులు గల వని కొందఱు 
న డువుదురు; అందు. 
5.2-137-క. 
ప్రప్ుతికళతింబులుఁ 
బరికతంప్క యప్హసరంచు పాపాత ముఁడు దు 

ష్కరపాశ్బదుి ుఁడెై యమ 

ప్ురుష్ లచే న్ధవక బాధుఁ బ ందుచు న్ుండున్. 
5.2-138-వ. 
మఱియు; న్వివధంబున్ బాధవత ం డగుచుుఁ దామిసిన్రకంబున్ం బడి 
యన్శ్నాదవపిాతన్ దండతాడన్ తరజనాదవ బాధలం జెందవ కడు భయంబున్ 
మూరఛలం బ ందుచుండు. 
5.2-139-క. 
ప్రకాంత న వవుఁడేనిం 

బురుష్ ం డుండంగ మొఱుఁగి పొ ందవన్ యమకతం 

కరు లతనిుఁ బట్టు  వడిుఁ ద 

తతఱమున్ుఁ బడవ తై  రంధతామిసిమున్న్. 
5.2-140-వ. 
న్రేందాి! యవెవుఁడనేిం గుట్లంబపత ష్ణారథంబు ప్రులకు దోిహంబు జయేు నా 
న్రుండు రౌరవాదవన్రకంబున్ం బడు; న వవం డహిలోకంబు న్ందు 
సేవచాఛవిహారంబున్ సంచరించుచుుఁ బరోప్దివ ప్రాఙ్మమఖ్ంబు లయ యుండు 
ప్శుప్క్షి మృగాదుల బాధవంచు నాయా మృగంబులు రురురూప్ంబులుఁ దాలిచ 
యట్టు  పాప్జన్ుల నానావిధ యాతన్ల బాధవంచుట్ం జేసర మహా రౌరవ 



 

 

రౌరవన్రకంబు లన్ంబడు; న వవండనేి దహేపత ష్ణారథంబు మూష్కాదుల 
బలనిరోధంబు జసేర వధవంచు, నా నిష్కరుణుం డెైన్ ప్ురుష్ నిం 
గుంభీపాకన్రకంబుల యందుుఁ గల తప్త తెైలంబులం బ కుక బాధలం 
బ ందవంత రు. 
5.2-141-సీ. 
తలోిదండుిలకున్ు ధరణిసురులకున్ు; 

న్హతింబు జసేరన్ యట్టువాడు 
కాలసూతిం బన్ు కడుుఁ దగవి న్రకంబు; 

న్ందున్ు న్ందంద యయుత యోజ 

నాయత పాతాిదు లందుల సూరుయుఁ డా; 
ముఁద గీిందన్ు వహిు మిగుల మండ 

న్తయంత క్షతిుపాసాదులచేతన్ు; 

బాధవత ం డగుచుండుుఁ బాయ కెప్ుడుుఁ 
5.2-141.1-ఆ. 
బరువు ప్ెట్లు చున్ుుఁ బడయిున్ు నిలిచిన్ుఁ 
గదలకున్ుుఁ జఞల న దవగి యున్ు 

బాధుఁ బ ందుచుండుఁ బశురోమముల ల కక 

వరుస న్ప్రమియే వతసరములు. 
5.2-142-వ. 
మఱియు వ దమార్ంబు విడిచి పాషాండమార్ంబు లాచరించు ప్ురుష్ ని 
న్సరప్తవిన్ంబు న్ందు యమకతంకరులు తఱటో్ న్డచుచుుఁ బరిహసరంచుచుం 
దో లున డ నా యసరప్తింబు లిరుగెలంకుల శ్రీరంబుుఁ దెించుచుండ 
న్డుగడుగున్ బట్లు  మొఱప్ెట్లు చుండ బాధవంచుచుండుదురు. 



 

 

5.2-143-క. 
దండింప్ దగని వారల 

దండించిన్ విప్ివరుల తన్ువులు ముట్ుం 

దండించిన్ దురమత లం 

దండింత రు కాలసూతి న్రకము లందున్. 
5.2-144-ఆ. 
మఱియు న్ట్టు  దుష్ుమాన్వుుఁ గింకరుల్ 

విఱిచి చెఱకుుఁగోల విఱిచిన్ట్లో  

బాధప్ెట్లు చుండుఁ బడి మూరఛుఁ జెందుచు 

మొఱలు ప్ెట్లు చుండు భూప్వరయ! 
5.2-145-వ. 
న్రేందాి! యవెవండేని నీశ్వరకలిుతవృతిత  గల జంత వుల హింసరంచు న్ట్టువాని 
న్ంధకూప్ం బన్ు న్రకంబున్ం బడ వ ైచిన్ న్ందు న్తండు దొ లోి తాన్ు జసేరన్ 
భూత దోిహంబున్ న్చచట్ వివిధ కూీర ప్కి్ష మృగ ప్శు సరు మశ్క మత కణ 
మకి్షకాదులచేత హింసంబ ందుచు మహాంధకారంబున్ందు నిదాిన్ుభవ 
సుఖ్లేశ్ంబున్ు లేక కుశ్రీరంబు న్ందుల జీవుండున్ుం బో ల  
మృతపాియుండెై యుండు; అంత. 
5.2-146-క. 
తన కలిమి న వవుఁడనేియుుఁ 
దన బాంధవవరులుఁగూడ ితగుఁ గుడువక తా 
న్ును వాయసంబు భకి్షం 

చిన మాడికం దవన్ువాని శ్రఘమాె యచట్న్. 
5.2-147-క. 



 

 

కతమీిభోజన్ మనియడెి న్ర 

కమున్ం బడి కతీముల  కూడుగాుఁ గుడుచుచుుఁ దాుఁ 
గీిమి యగుచు లక్ష ప్రమిా 
ణముఁ గల కతమీిగుండ మందు నాుఁట్లక యుండున్. 
5.2-148-వ. 
మఱియు నీ భూలోకంబున్ న వవుఁడేని న్విప్న్ుుండెై చౌరయవృతిత చే 
బాిహమణాదుల హిరణయరతాుదవ దివయంబుల న్ప్హరించు, న్ట్టు  ప్ురుష్ ని న్గిు 
వరణంబులగు న్యఃప్రండంబుల న్గిు తప్త ంబు లగు శూలంబుల న్తని 
శ్రీరంబున్ం దవవియుచుండుదురు; మఱియున్ు మదనాత రు లగుచు 
సీత రప్ురుష్  లగమాయగమన్ంబు జసేరరేని న్ట్టు  వారిని యమలోకంబున్ న్తితీక్షణ 
కశ్ాతాడిత లం జేసర యగిుమయంబు లయన్ యుకుక ప్ితిమల 
నాలింగన్ంబు చయేంత రు. 
5.2-149-ఆ. 
సరవజంత జఞల సంగమ మొందడెు 
వానిుఁ బట్టు  కట్టు  వజి దంష్ు ర 
కములు గలుగున్ట్టు  ఘన్తర శ్ాలమలీ 

తరువులందుుఁ జేరిచ దంత  రెప్ుడు. 
5.2-150-ఆ. 
పారిథవ ంది! న్రుుఁడు పాష్ండదరశన్ుుఁ 
డగుచు ధరమమార్ మడుఁచెన ని 

వాుఁడు న్రకమందు వ తైరణీన్దవ 
న్ుడుగ కెప్ుడుుఁ బ రలి ప్డుచున్ుండు. 
5.2-151-వ. 



 

 

మఱియు న్ట్టు  వ ైతరణనీ్దవ యందు జలగాీ హంబులు దవగిచి భకి్షంప్ం 
బాిణంబులు నిర్మింప్ుఁ దన్ పాప్ంబు లుచఛరించుచు విణూమతి ప్ూయ శ్లణిత 
కేశ్ న్ఖ్ాసరథ  మేదో మాంస వసా వాహిని యందుుఁ దప్ుత ం డగుచున్ుండు; 
విప్ుు ండు శూదికామిన్ులం బ ందవ శ్శచాచారంబులం బాసర గతలజుజ ండెై 
ప్శువుంబో ల  జరయించనె ని న్తండు న్రకంబున్ుం బ ందవ యందుుఁ బూయ 
విణూమతి లాలా శ్రోష్మ ప్ూరాణ రణవమందు దొిబుంబడ ియతి భీభతిసతంబు లగు 
నా దివయంబుల భుజియంచుచుండు. 
5.2-152-క. 
శునకములుఁ బ ంచి యవెవం 

డనయంబున్ు వ ుఁట్ సలిప్ర యాతామరథముగా 
వనమృగములుఁ జంప్ున్ు నా 
మనుజఞధము న్సత రములన్ు మరిింత  రొగిన్. 
5.2-153-ఆ. 
దివయలోభమున్న్ు దంభారథమెై ప్శు 

వులన్ు జంప్ర జన్ుములన్ు జయేు 

వానిుఁబట్టు  యమునివారలు గోయుచు 

న్ుందు రెప్ుడు మిగుల సందడిలుచు. 
5.2-154-వ. 
కామమోహిత ండెై యెవవండనేిుఁ దన్ భారయచేత రేతఃపాన్ంబు చయేంచు నా 
పాపాత మని రతే హర దంబున్ం దోి చి యా రేతంబున  పాన్ంబు జయేంప్ుదురు; 

రాజప్ుత ి ల నై్న్ు జయరు ల ైన్న్ు ధనికుల గాీ మంబులప్ెైుఁ బడి యందు 
గృహదాహంబు జయేువారలన్ు విషాదుల వలన్ న్న్ుయలుఁ జంప్ెడు వారలన్ు 
వజిదంష్ు రలు గల వింశ్త యతత ర సప్త శ్త శున్కంబు ల డతెగక తిగిచి 



 

 

భకి్షంచుచుండు. 
5.2-155-సీ. 
లంచంబుుఁ గొని సాకి్ష వంచించి యన్ృతంబు; 

ప్లికెడు పాపాత ముఁ బట్టు  కట్టు  
యంత మాన్కవీచి యన్ు న్రకమున్ందు; 

శ్తయోజనోన్ుత శ్ లై శ్మఖ్ర 

మున్ుఁ దలకతీందుగా న్ునిచి యధో ముఖ్ం; 

బుగుఁ బడదొి బున్ బ బులిడుచుుఁ 
గలోో లములు లేని కమలాకరముుఁబో ల ుఁ; 
జదరమెై యున్ు పాషాణ మందుుఁ 
5.2-155.1-తే. 
బడిన్ యంతన్ దహేంబు ప్గిలి ప్ెకుక 

త న్కల ై పాసర యదవ గూడుకొన్ుచున్ుండ 

దండి యాకులతన్ు బ ందుచుండుుఁ గాని 

చావులేకుండు నా దుష్ు  జంత వున్కు. 
5.2-156-ఆ. 
సత మయాజి భారయుఁ గామించి పొ ందవన్ 

వానిుఁ గప్ట్ మదయపాన్ సత మ 

పాన్ మన్ుదవన్ంబుుఁ బాన్ంబు జయేు వి 

ట్క్క్షతియిులన్ు బట్టు  సంభిమమున్. 
5.2-157-ఆ. 
ఱ ముముఁ దొ కతక మోము ఱిమమప్ట్ుుఁగ మోదవ 
యన్లముఖ్మున్ందు న్గిువరణ 



 

 

ముగన్ు గాుఁచి వకత ుమున్ నిండుఁగా న్ుకుక 

నీరు పత త  రచేి నిష్ ి రముగ. 
5.2-158-వ. 
మఱియు; నీచవరుణ ండు నిషి్ సలుప్ుచుుఁ దపత దాన్ విదాయచారంబులుఁ బ దిల 
కవమాన్ంబు జయేువాుఁడు క్షారకరిమంబన్ు న్రకంబు న్ందు న్ధో ముఖ్ుం 
డగుచు బాధలంబ ందు; సీత ర ప్ురుష్  ల వవరేని శ్రీరరక్షణారథంబు ప్శువుల 
మాన్వుల బలి యచిచరనేి; వారల నిరయంబున్ందు యమకతంకరులు 
సురయిలం దునిమి తదకితంబు పాన్ంబు జయేుచుం బాఱాడుచుందురు; 

గాీ మారణయంబులయందు జంత వుల శూలపతి తంబులం గావించి హింసరంచుచు 
హరిించుచున్ు వారలన్ు శూలసూతింబన్ు న్రకంబు న్ందు శూలపతి త లం 
జేసరన్ క్షతిుపాసా ప్రవశులగుచుండుఁగంక గృధాదులుదగక్షణత ండాగీంబులం 
దవగిచి భకి్షంచుచుండు మఱియు ధూరతసవభావంబున్ జంత  ప్ీడన్ంబుుఁ 
గావించెడు పాపాత మల దందశూకం బన్ు న్రకంబు న్ందు వ ైవ న దైు న డు 
ముఖ్ంబుల సరుంబులు గఱచుచుండు. 
5.2-159-ఆ. 
ఎన్య దొ డిడ లోన్ నిండోలో న ైన్న్ు 

బశు ప్తంగ హరణి ప్ంకతత న లోుఁ 
బట్టు  హింసజయేు పాపాత మ విష్వహిు 

ధూమశ్మఖ్ల దొిబుుదురు న్ృపాల! 
5.2-160-క. 
తన యంట్టకత వచిచన్ మన్ు 

జుని న్తిథవం గోీ ధదృష్రు ుఁ జూచిన్ వానిం 

గనుఁగవల వజిదంష్ు రలుఁ 



 

 

దనరిన్ యా కంక గృధితతి భకి్షంచున్. 
5.2-161-మ. 
ధనవంత ండగు మాన్వుండు గడుఁకన్ ధరోమప్కారంబులన్ 

ఘనతం జయేక యుండనె ని యమలోకంబందు సూచీముఖ్ం 

బను నా దుర్తిుఁ బట్టు  త ిుఁచి నిధవగా ప్ె ైయున్ు భూతం బట్ం 

చును బాశ్ంబులుఁ బట్టు  కట్టు  వడిత  న ప్రుంత  రత యగుీల ై. 
5.2-162-ఆ. 
న్రవరేణయ! యట్టు  న్రకముల్ యమలోక 

మందుుఁ గలవు మఱి సహసి సంఖ్య; 
లందు శ్మన్దూత లనిశ్ంబు బాధవంత  

రవని ధరమదూరు లయన్ న్రుల. 
5.2-163-ఆ. 
ధరమవంత ల లో దప్ుక సవర్ంబు 

న్ందు భోగసమితిుఁ బ ందుచుందు; 

రెలమిుఁ బుణయపాప్ముల శ్రష్ములవలోుఁ 
బుట్లు చుందు రవనిుఁ బుణయచరిత. 
5.2-164-వ. 
న్రేందాి! మోక్షమార్ంబు మున ు వినిప్రంచితి; నిప్ుుడు నీ కెఱింగించిన్ 
వ లోన్ు బహిామండకోశ్ంబున్ం జత రిశ్ కోశ్ంబులుుఁ గల వని ప్ురాణంబులు 
ప్లుకుచుండు; న్ట్టు  బహిామండంబు శ్రీ మనాురాయణుని సూథ లశ్రీరం 
బగుట్ంజసేర బహిామండం బ వవరు వరిణంత  రెవవరు విందురు వారలకు సకల 
శ్రయీసుసలుం గలుగు; నీశ్వర సూథ లశ్రీరంబుుఁ దలెిసరన్ వారికత శ్దీాధ భకుత లంజసేర 
సూక్షమదహేంబు న ఱుంగవచుచ; భూ దగవప్ వరి సరిదదవి న్భససముది పాతాళ 



 

 

దవఙ్ురక తారాగణ లోకసంసరథ తంబ ైన్ సకల జీవనికాయయంబ ై యదుభతంబ నై్ 
శ్రహీరి సూథ లశ్రీరప్ికారంబు వినిప్రంచితి"న్ని 

5.2-8-పూరిి 

5.2-165-చ. 
జలజభవాదవ దవే ముని సన్ుుత తీరథప్దాంబుజఞత! ని 

రమల న్వరతు న్ూప్ుర విరాజిత! కౌసుత భ భూష్ణాంగ! యు 

జజ వల త లసీ కురంగ మదవాసన్వాసరత దవవయదహే! శ్ర ీ

నిలయ శ్రీర! కృష్ణ ! ధరణీధర! భాన్ు శ్శ్ాంకలోచనా! 
5.2-166-క. 
శ్రీ తరుణీ హృదయసరథ త! 
పాతకహర! సరవలోకపావన్! భువనా 
తీతగుణాశ్యీ! యతి వి 

ఖ్ాయత! సురారిచత ప్దాబజ ! కంసవిదారీ! 
5.2-167-మతత . 
దండితారిసమూహ! భకతనిధాన్! దాసవిహార! మా 
రాత ండమండల మధయసంసరథ త! తతత వరూప్! గదాసర కో 
దండ శ్ంఖ్ సుదరశనాంక! సుధాకరారక సున తి! భూ 

మండలోదధ రణారత పత ష్ణ! మతత దెైతయ నివారణా! 
5.2-168-గ. 
ఇదవ శ్రీ సకల సుకవిజనాన్ందకర బ ప్ునామాతయప్ుతి గంగనారయ ప్ిణీతంబ నై్ 
శ్రీమదాభగవత మహాప్ురాణంబున్ందు భరతాతమజుం డెైన్ సుమతికత 
రాజఞయభిష్ేకంబున్ు, పాష్ండదరశన్ంబున్ు, సుమతి ప్ుతి జన్మ విసాత రంబున్ు, 



 

 

గయుని చరితింబున్ు, గయుని సంసుత తియు, భూ దగవప్ వరి సరిదదవి 
న్భససముది పాతాళ దవఙ్ురక తారాగణ సంసరథ తియు న్న్ు కథలు గల 
ప్ంచమసకంధంబు న్ందు దవవతీయాశ్ావసము సమాప్త ము. 

 
 


