
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

షషఠ  స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

6-1-ఉపో ద్ఘా తము 

6-1-శా. 
శ్రీవత్సంకిత కౌస్తు భస్తురిత లక్ష్మీచ్రు వక్షస్థ ల 

శ్రీవిభాాజితు నీలవరుు  శుభరాజీవాక్షుఁ గంజాత భూ 

దేవ ంద్ాది స్మస్ు దేవ మకుటోదదీ ప్తు రు రతనప్ాభా 
వాయవిద్ధ ంఘ్రిస్రోజు న్చ్తయతుుఁ గృప్ావాస్తం బ్ాశంస ంచెదన్. 
6-2-ఉ. 
నండుమతం దలంతుుఁ గమనీయ భుజంగమరాజమండలీ 

మండన్తుఁ జందఖాండ ప్రిమండితమస్ు కుుఁ ద్రమలి్లకా 
ప్ాండురవరుు ుఁ జండతరభండన్త హేమగిర ందచా్రు కో 
దండు మహశేు గంధగజద్న్వభంజన్త భకురంజన్తన్. 
6-3-ఉ. 
హంస్తురంగముం బ్రమహంస్ము న్ంచితదేవత్ కులో 
తు ంస్ము న్గమ ంత విదితధతావప్ుణ్యరమ వతంస్మున్ 

కంస్జిఘ ంస్త న్ంశమున్త గరుురస్ూతా స్మ వృత్ంస్మున్ 

హరంస్ న్డంచ్త బ్హాీము న్హనీ్శుభంబ్ులక ై భజించెదన్. 
6-4-ఉ. 



 

 

మోదకహస్తు నన్ స్మదమూషకవాహన్త నేకదంతు లం 

బ్ో దరు న్ంబికాతన్యు న్ూరిితప్ుణ్ుయ గణ్ేశు దవేత్ 
హి్లదగరిషుు  దంతముఖత న్ంచిత భకుఫలప్దా్యకున్ 

మోదముతోడ హస్ు ములుమోడిి భజించదె నషట స దిధ కిన్. 
6-5-ఉ. 
కలలతన్ంబ్ు గాక పొ్ డగటటట న్ ప్ూరవప్ుర త నేుఁడు న్ 
యులలమున్ందత న్తండుము స్మున్నత తేజముతోడ భకిు రం 

జిల్లలన్ చ్ూప్ుగూడ విధిుఁజ ందిన్ ప్త ా డ బ్ుధ్ళి నీడ మ  
తల్లల దయ మతలి్ల ప్ాణ్తదతామకలపకవలి్ల భారతీ! 
6-6-క. 
విలస్తకంకణ్రవరవ 

కల్లతం బ్గు న్భయ వరద కరముల బ్ెరయం 

జ లర ుఁగి భకుు లకు న్ల 

కలుములు దయచయేు జలధికన్యకుఁ దలతున్. 
6-7-క. 
కాళికి బ్హుస్న్తనత లో 
కాళికిుఁ గమనీయ వలయ కరకీల్లత కం 

కాళికిుఁ ద్ప్స్ మ న్స్ 

క ళికి వందన్ము చసే  కీరిుంతు మదిన్. 
6-8-వ. 
అన యిషట దేవత్ప్ాారథన్ంబ్ు జ స . 
6-9-చ్. 
ప్రమస్మ ధిధతరుయుఁ బ్టు ప్ావన్కరీ విధయేు దేవత్ 



 

 

వర న్ర వందతయ స్దివమలవాకుయ జన్రీన్కీరున్కియీ  
భరణ్ స్మరుథ  వేద చ్య ప్ారగు భవుయుఁ దిాకాలవదేి భా 
స్తరమతుఁ గొలుిటొప్ుప బ్ుధశోభితుుఁ బ్ుణ్ుయుఁ బ్రాశరాతీజున్, 

6-10-క. 
వాయస్ున భగవతపద స్ం 

వాస్ున న్గమ ప్ురాణ్ వర విషుు కథ్ 
వాస్ున నరీల కవిత్ 
భాయస్ున ప్దప్దీయుగము భావింతు మదిన్. 
6-11-సీ. 
వరకవితోవదేాక ివాలీీకుిఁ గొనయ డి; 
భాగవత్రథ వ భైవముుఁ బ్లుకు 

శుకమంజుల ల ప్ు శుకయోగిుఁ బ్ాారిథంచి; 

బ్ాణ్ మయూరుల ప్ాతభ నొడివి 

భాస్ సౌమలి్లక భారవి మ ఘుల; 

ఘన్ స్తధ్ మధతర వాకయములుఁ దలుఁచి 

కాళిద్స్తుఁ గవందకాలపవృక్షముుఁ గొల్లి; 

న్న్నప్ాచ్రుయ వరున్లుఁ బ్ొ గడ ి

6-11.1-తే. 
వ లయుఁ దికకన్ సత మయ జుల భజించి 

యిెఱ్ఱ న్మ తుయ భాస్కరు నచ్ిుఁ గొల్లి 

స్తకవిసత మున న్చ్న్సత మున ఱ్ ుఁగ ి

కవిమనోన్థత శ్రీన్థత ఘన్త మెచిి. 
6-12-ఉ. 



 

 

ఎమ్మెలు చెప్పనలే? జగమెన్నుఁగుఁ బ్న్నగరాజశాయికిన్ 

సొ ముెగ వాకయస్ంప్దలు స్ూఱ్లు చేస న్వాన భకిు లో 
న్మ్మెన్వాన భాగవత న షై్ ు కుుఁడెై తగువానుఁ బ్ేరిీతో 
బ్మ్మెఱ్ ప్త తరాజుుఁ గవిప్టట ప్ురాజుుఁ దలంచి మి్రక కదన్. 
6-13-వ. 
అన స్కల స్తకవి నకరంబ్ులకు ముకుళిత కరకమలుండన .ై 

6-2-కృతిపతి నిరణయము 

6-14-ఉ. 
ఎయయది కరీబ్ంధముల న లి హరించ్త విభూతకారణ్ం 

బ్ెయయది స్న్తీనీందతాలకు న లిుఁ గవితవస్మ శయీంబ్ు ము 

న నయయది స్రవమంతాముల నలే్లన్ దయెయది మోక్షలకి్ష్ీ రూ 

పెయయది ద్నుఁ బ్లకకద స్తహృదయము భాగవత్ఖయ మంతామున్. 
6-15-వ. 
అన శ్రీమహ్లభాగవత ప్ురాణ్ంబ్ున్ందత షషు స్కంధం బ్ాంధాభాష 
రచియింప్ంబ్ూన యిీ కృతకిం బ్తగా న్దేీ వుండు గలం డన వితరికంచి 
న్కుం గవితవమహతవంబ్ు స్ంప్ాాప్ు ంబ్గు కాలంబ్ు దలంచి న్రాయణ్ుండె 
దెైవం బ్న యిెఱ్ ంగి మనోరథంబ్ు స్ఫలంబ్యిెయ న్న యిీ కృతుఁ 
గృష్ాు రపణ్ంబ్ు చసే తన; అది యిెటినన్ ననే్త విద్యభాయస్ంబ్ున్ం దగలి్ల క ండొ క 
న ై యుండ నొకకన్ుఁడు దివంబ్ున్. 
6-16-చ్. 
కల్లత విశేషవస్ు రములు గటటట  హరమ ంబ్ు స్తగంధ చ్ందన్ం 

బ్లఁది విన్ూతన భూషణ్ము ల రుఁగుఁ ద్ల్లి వినోదలీల నం 



 

 

ప్ుల మృదతశయయ నదాుఁదగుఁ బ్ొ ందిన్చ ుోఁ గన్తప్ట్ట ుఁ బ్లీఱ్తం 

దలమున్ుఁ గముీ క ీమెీ ఱ్తుఁగుదండము రూప్ున్ నలుి ప్త ల్లకిన్. 
6-17-సీ. 
ఉరవడిుఁ బ్ాాగ వథి న్తదయించ్త మ రాు ండ; 

కోటటబింబ్చ్ాయ గూడిన్టుి  

హరహిర బ్హాీల య తీలలో న్తబిు; 

కరుణ్ యొకకట మూరిు బ్ెరస న్టుి  

ఖరకర కర తీవా గతనుఁ గరంగుచ్త; 

హమే దిా చెంతుఁ బ్ ెలకి గస న్టుి  

ఫణ్ిరాజ ఫణ్రాజి మణ్ిగణ్ విస్ూురిు; 
స్తష్ రంప్ు వ ల్లుఁదల చ్ూప న్టుట  

6-17.1-తే. 
లుటటట ప్డడ టుి  కట్ట ఱ్ఱ  న్ూుఁదని్టుి  

తేజ మెస్ుఁగంగ న్ మిోల దివయవాణ్ ి

ప్ూన సాక్ష్ాతకరించి స్ంప్ూరుదృష్ ట ుఁ 
జూచి యిటిన ప్ల్లక  మంజులముగాన్త 

6-18-ఉ. 
"ఆటలుుఁ బ్ాటలుం జదతవు లదతుతముల్ విన్నొప్ుప వాదయముల్ 

సాటి దలంప్రాన బ్లుసాములు మున్నగు విదయలకలి నీ 

కాటఁలు బ్ాట లయిెయ విన్త మననటటకిన్ మెఱ్తుఁగడిడ భంగి న్ 
చ్టున్ుఁ జాటుకారప్ద సాధతకవితవముుఁ జ ప్ుప మంప్ుగన్" 

6-19-వ. 
అన య న్తచ్తి జగన్ీతృ కృప్ావలోకన్ స్తశోి కుండన ై యిే నొకక శోి కంబ్ు 



 

 

న్ క్షణ్ంబ్ న్తడవిిత; న్ది యిటెటట  దనన్. 
6-20-శోి . 
హంసాయ స్తు వనలయ య స్ద్శయీ య 

న్రాయణ్్య నఖిల య నరాశయీ య 

స్తసంగీహ్లయ స్గుణ్్య స్దదశవరాయ 

స్ంప్ూరు ప్ుణ్యప్తయిే హరయిే న్మసెు . 
6-21-వ. 
ఈ శోి కం బ్దేీ వి యంగ కరించె; అంత మేలుకాంచి య న్ంద భరతిుండ న ై 
న్ుఁటన్తండ,ి చ్ంద్ాన్తగత యగు చ్ందిాకయుం బో్ లక, న్రాయణ్్ంకితం 
బ్యిన్ కవితవ తతు వజాా న్ంబ్ు గోచ్రం బ్యిెయ; ద్నకి ఫలంబ్ుగా 
గోప కావలిభున న్తలింబ్ున్ నడిక న. 
6-22-ఆ. 
ప్లుకుఁ గల్లగ  మ్రదల భాగవత్రథంబ్ు 

భరు గృషుు ుఁ డయిెయ భాగయ మ్రదవ  
న్మృతరస్ముుఁ గోర న్లరు చింత్మణ్ ి

ప్ాతా స్ంభవించ్త భంగి నప్ుడు. 
6-23-ఆ. 
భాగవతము దటేప్ఱ్తప్ న వవుఁడు జాలు 

శుకుుఁడు దకక న్రున స్కుుఁడు దకక 

బ్ుదిధ ుఁ దో చిన్ంత బ్ుధతలచే విన్నంత 

భకిు నగిడని్ంత ప్లుకువాుఁడ. 
6-24-ఉ. 
ప్ుటిిన్న్ుఁటన్తండయిున్త, బ్ుటట ద యిెటటట య దటుట  న ైన్ుఁ జ ుఁ 



 

 

ప్టిి న్తతంప్ుఁ జితు ము శుభం బ్గు మదవరవాకయసీమకుం 

బ్టిము గటటట న్ుఁడ హరుిఁబ్ాయక తతకథన్మృతంబ్ు న ే

న్తటిిప్డంగుఁ జ ప్ుపదత బ్ుధో తు ము ల న్తుఁడు శోీతపా్దధ తన్. 
6-25-వ. 
అన. 

6-3-గరంథకరత వంశ వరణనము 

6-26-సీ. 
శ్రీవతస గోతుాండు శివభకిు యుకుు ుఁ డ్; 
ప్స్ు ంబ్ స్ూతుాుఁ డప్ార గుణ్ుుఁడు 
నేరూిరి శాస్న్తం డెఱ్ఱ న్ పెాగ్డ; 

ప్ుతుాండు వరన్ ప్ుణ్యమూరిు 
కాతీజుం డగు న్దయ మ తుయన్కుుఁ బ్ో ల; 

మ ంబ్కు న్ందన్త లమతయశులు 

కస్తవన్మ తుయండు ఘన్తుఁడు వరన్మంతా; 
స ంగధదమణ్యిు న్ంచితగుణ్్ఢ్ుయ 
6-26.1-తే. 
లుదువించిరి తేజంబ్ు లూరిితముగ 

సొ రది మూరిు తయాం బ్న్ శుభాకీరిుుఁ 
బ్రుఁగి రందతలుఁ గస్తవన్ప్ాభువున్కున్త 

ముమీడమీన్త సాధవి యిముీలన్త వ లస.ె 
6-27-ఉ. 
ఆడదత భరుమ ట క దతరాడదత వచిిన్వారి వుఁడగా 



 

 

న్డదత పెకుకభాష లకడన్డదత వాకిల్ల వ ళిి, కలి మ  
టాడదత మన్నక న స్తగుణ్్వళి కిందిరగాక సాటట యి ే

చేడయి లేదత చ్ూరికుల శేఖరు కస్వయ ముమీడమీకున్. 
6-28-క. 
ఆ కస్తవయమంతాకుిఁ బ్ు 

ణ్్యకలపశుభాంగి ముమీడమీ మమున్న 

వాయకుల చితుు ల నరువుర 

శ్రీకర గుణ్గణ్ులుఁ బ్ుణ్యశ్రలురుఁ గాంచెన్. 
6-29-క. 
అంగజస్మ ల వణ్య శు 

భాంగులు హరి దివయప్దయుగాంబ్ుజ విలస్ 

దుృంగాయమ న్ చితుు లు 

స ంగయ తలెగయలు మంతాశేఖరు లన్గన్. 
6-30-క. 
అందగీజుండ శివప్ూ 

జం దన్రిన్వాుఁడ విషుు చ్రిత్మృత న 

షయంద్ ిప్టు వాగివవల సా 
న్ంద్ోచిత మ న్స్తండ న్యకోవిదతుఁడన్ 

6-31-వ. 
కావున్ం గృషు ప్ాద్రవింద స్ందరశ న్దరశతల యమ న్ చితుు ండ న ై. 

6-4-షషఠ యంతములు 



 

 

6-32-క. 
శ్రీపతకి మతపతకి న్తత 

గోపతకిుఁ దిాలోకప్తక ిగురుజన్బ్ుధ స్ం 

త్ప నవారణ్ మతకిన 

బ్ాాపితస్న్కాది తతక ిబ్హుతర ధృతకిన్, 

6-33-క. 
హరికి గురు కలుషకుంజర 

హరికి బ్ల భీలహరికి న్ంతస థ ిత గ 

హవరికి న్రహరికి రకి్ష్త 

కరికిుఁ గరాగీస్థ గిరికి ఘన్తరకిరికిన్. 
6-34-క. 
గుణికి స్మ శిీత చింత్ 
మణికి మహేంద్ాది దివిజమండల చ్ూడ్ 
మణికిుఁ బ్ాకల్లపతశయ య 
ఫణికి న్తరోభాగ కౌస్తు భప ాయమణ్ికిన్, 

6-35-క. 
కంసాస్తర స్ంహ్లరున్ 

కంసాంచిత కరుకుండ ల భరణ్ున్కున్ 

హరంసాప్ర ప్రమస్ు క 

మ ంస్కరాళిత గద్భిమత హస్తు న్కున్. 
6-36-క. 
వర యోగమి న్ సాంతః 
కరణ్ స్తధ్ంభోధి భావకలోి ల లస్ 



 

 

తపరతతు వశేషశాయికిుఁ 
జిరద్యికి స్కలభకుచింత్మణ్ికని్ 

6-5-కథఘ పాారంభము 

6-37-వ. 
స్మరిపంతంబ్ుగా న్ యొన్రపం బ్ూనన్ షషు స్కంధంబ్ున్కుుఁ 
గథ్ప్ాారంభకీమం బ్టెటట దనన్, హరి చ్రణ్స్ీరణ్ ప్రిణ్్మ వినోదతలయిన్ 
శౌన్కాదతలకు నఖిల ప్ురాణ్ేతహ్లస్ నరుయ విఖ యతుండెైన్ స్ూతుం 
డిటినయి.ె 
6-38-క. 
శ్రీరమణ్ీ రమణ్ కథ్ 
ప్ారాయణ్ చితుు ుఁడగుచ్తుఁ బ్ల్లక ుఁ బ్ర కి్ష్ 

దూురమణ్ుుఁ డ్దరంబ్ున్ 

స్ూరిజన్న్ందసాందతా శుకయోగ ందతాన్. 
6-39-సీ. 
షడు్ ణ్ ైశవరయ శాశవతమూరిు వయిన్టటట ; 
మునన్థ! దయతోడ ముకిుప్దము 

మున్తనగా నేమ ర్మున్ వినప ంచిత; 

వారయ న్ప్వర్ భూరిమహరముఁ 
గీమయోగస్ంభవ బ్హాీంబ్ుతోుఁగూడ; 

న్న్తబ్ొ ంద న్గు న్న విన్తత క కక 

మఱ్ యు స్తు వరజ స్ు మః ప్ాభావంబ్ులుఁ; 
గడిుఁదయిిెై యున్నటటట  కరీచ్యము 



 

 

6-39.1-తే. 
న్ప్పటప్పటట కడుఁగన యటటట  ప్ాకృత 

గలుగు ప్ురుషున భోగారథఘటన్ దహే 

కారణ్్ రంభ రూప్మ ర్ంబ్ు మ్రదలు 

మ టటమ టటకి న్ననయుుఁ దేటప్డుఁగ 

6-40-వ. 
మఱ్ యు న్నకే ప్ాప్లక్షణ్ంబ్ులగు న్న్విధ న్రకంబ్ులున్త వాన 
కాదయంతంబ్ులున్త, సావయంభువ స్ంబ్ంధి యగు మన్వంతరంబ్ున్త, 

బాియవతాోత్ు న్ప్ాదతల వంశంబ్ున్త, దచ్ిరితాంబ్ున్త, దదవప్ వరష స్ముద్ాది ా
న్దతయద్యన్వన్స్పతులున్త, భూమండల స్ంసాథ ప్న్ంబ్ున్త, వాన 
ప్రిమ ణ్ంబ్ున్త, జయయతశికీచ్లన్ ప్ాకారంబ్ున్త, విభుండయిన్ ప్రమశేవరుం 
డెవివధంబ్ున్ నరిీ ంచె న్ విధంబ్ంతయు న ఱ్ ంగంిచిన్డవు; ఇప్ుపడు. 
6-41-ఆ. 
కడిుఁది వదేన్లకుుఁ గారణ్ంబ్ెై యుండు 
గుఱ్తతులేన న్రక కూప్రాశి 

ప్ాలుగాక న్రుుఁడు బ్ాతక డు మ ర్ంబ్ు 

ప్రమప్ుణ్య! తలె్లయుఁ బ్లుకవయయ! 
6-42-వ. 
అనన్ం బ్ర కి్ష్న్నర ందతాన్కు శుకయోగ ందతాం డిటినయిె. 
6-43-క. 
కటాి ! తాకరణ్ మెఱ్తుఁగక 

ప్ుటిిన్ దతరితముల న్ప్ుడ ప్ొ ల్లయింప్న య  
కటిఁడి దహేం బ్ుడిగిన్ుఁ 



 

 

గొటాి డున్త బిటుట  న్రకకూప్ంబ్ులలోన్. 
6-44-ఉ. 
కావున్ుఁ గాలకింకర వికారము గాన్కమున్న మృతుయ దత 

రాువన్ుఁ జితు మున్ వ డుఁగుప్ాటున్త జ ందకమున్న మేనలో 
జీవము వ లు్ చ్తండుఁ దన్ చలెవము దప్పకమున్న ప్న్తనగాుఁ 
బ్ావన్చితుు ుఁడెై యఘముుఁ బ్ాయు తెఱ్ం గొన్రింప్ుఁ గాుఁదగున్. 
6-45-క. 
కాలం బ్ెడగన ప్ాప్ము 

మూలముుఁ జ ఱ్తప్ంగవలయు మున్త రోగములం 

దేల్లన్ దో షము న ఱ్తుఁగుచ్త 

వాలాయము ద్న న్డుఁచ్త వ దైతయన భంగిన్. 
6-46-సీ. 
అన్వుడు న్తన కనయి ెభూకాంతుండు; 
కన్తకల్ల విన్తకల్ల గల్లగని్టటట  
ప్ాప్ము దన్కు నొప్పన దన కన చ్లుఁ; 
బ్రితప్ుు ుఁడయుయుఁ గీమీఱ్ నొన్రుి 

మూఢ్తుీన్కు దో షమోచ్న్ం బ్యెయది; 
య రయ న ఱ్ ుఁగింప్ు మదియుుఁగాక 

కలుష మ్రక కకచోటుఁ గావించ్త నొకచోటుఁ; 
గావింప్కుండుుఁ దతకరీమెఱ్ గ ి

6-46.1-ఆ. 
యిటటట  జన్తుఁడు ప్ుణ్య మేర తుఁ జ స న్ 

న్ది ఫల్లంప్నేర దన తలంతు 



 

 

స్ల్లలమందత మనే మల్లన్ంబ్ుుఁ బ్ో కుండ 

గజము గుీంకుబ్టెుట  గతయుుఁ బ్ో లక. 
6-47-వ. 
అనన్ శుకుం డిటినయిె. 
6-48-క. 
"కరెము కరీముచేతన్త 

నరమెలము గాదత తలె్లయనేరక త్ న ే

కరెము జ స న్ుఁ దత ర్త 

కరెం బ్ొ న్రింప్ వలయుుఁ గలుషవిదూరా! 
6-49-క. 
హరతవు గల కుడుప్ు మఱ్  రు 

గివతతులుఁ బ్ొ డమంగ నీన విధమున్ న్త స్ 

ద్రత ఁ డెైన్వాుఁడు నరీల 

మతిచే న్ఘరాశి న లి మటట ము జ యున్. 
6-50-చ్. 
తపమున్ బ్హాీచ్రయమున్ ద్న్మున్న్ శమ స్దీమంబ్ులన్ 

జపమున్ స్తయశౌచ్ముల స్ననయమ ది యమంబ్ులం గృప్ా 
నపుణ్ులు ధరీవరున్తలు నకకము హృతు న్త వాకయజంప్ు ప్ా 
ప్పుగురిుఁ దతాంతు రగిన శతప్రవ వన్ంబ్ుల నేరుిక ైవడిన్. 
6-51-వ. 
అదయిుం గాక. 
6-52-ఉ. 
క ందఱ్త ప్ుణ్యవరున్తలు గోప్కుమ ర ప్ద్రవింద జా 



 

 

న్ంద మరందప్ాన్ కలన్రత షటపదచితుు  లౌచ్త గో 
వింద ప్రాయణ్ుల్ విమలవేషులు దో ష మడంతు రాతీలం 

జ ంద్ిన్ భకిుచతే రవి చేక న మంచ్త న్డంచ్త క ైవడని్. 
6-53-క. 
హరభికిుచేతుఁ గొందఱ్త 

ప్రిమ రుు రు మ్రదలుముటట  ప్ాప్ంబ్ుల న 

షుు రతర కరముల స్ూరుయం 

డరుదతగుఁ బ్ెన్తమంచ్తుఁ బించ్ మడుఁచిన్ భంగిన్. 
6-54-క. 
దంతిప్ురన్థ! విన్త మ్రక 

మంతన్ మెఱ్ ుఁగింతు శమ దమంబ్ులు న్ంహో  
వంత  శుభవంతుుఁ జ యవు 

కంత న గురుభకిు ముకిుుఁ గల్లగించ్త గతన్. 
6-55-సీ. 
హరికి న్రథముుఁ బ్ాాణ్ మరిపతంబ్ుగ న్తండు; 
వాన క ైవలయ మవెవనకి లేదత 

వన్జలోచ్న్త భకుప్రుల సేవించిన్; 

వాన క ైవలయ మవెవనకి లేదత 

వ కైుంఠ నరీల వాతప్రుండెై న్టటట; 
వాన క ైవలయ మవెవనకి లేదత 

స్రస జయదరు కథ్శవీణ్ లోలుం డెైన్; 

వాన క ైవలయ మవెవనకి లేదత 

6-55.1-తే. 



 

 

లేదత తప్ముల బ్హాీచ్రాయద ినయత 

శమ దమ దతల స్తయశౌచ్ముల ద్న్ 

ధరీ మఖముల స్తస థ ర సాథ న్మెైన్ 

వ షైు వజాా న్ జనత నరావణ్ప్దము. 
6-56-తే. 
అరయ న న్నుఁడుుఁ జ టు లేన్టటట  ముకిు 
వరుమ మీ లోకమందత న వవరికిుఁ గలదత? 

సాధతలున్త బ్ుణ్యశ్రలురు స్జిన్తలున్త 

హరిప్రాయణ్ తతపరు లయిన్ుఁ గాక. 
6-57-క. 
అరుదతగ న్రహరి భకిుం 

బ్ొ రయన య  ప్ురుషు స్తకృత ప్ుంజంబ్ులు వుేఁ 
మఱుఁ బ్ుణ్ుయుఁ జ య నరేవు 

న్రవర మధతఘటముుఁ బ్ెకుక న్దతలుం బ్ో లకన్. 
6-58-చ్. 
స్తతముుఁ గృషు ప్ాదజలజంబ్ుల యందత మన్ంబ్ు నలుప స్త 

వాత లు దదదయ శుదధ  గుణ్రాగులుుఁ గాలున యుగీప్ాశ స్ం 

హత ల ధరించ్త తతుసభటకౌఘములం గలలోన్ుఁ గాన్ ర  
గత లన్త దతషట కరీములు గ కై న వారలుఁ జ ందనరేుిన?ే 

6-59-వ. 
కావున్ నీ యరథంబ్ున్కుం బ్ురాతన్ంబ్గు నొకక యితహ్లస్ంబ్ు గలదత; అది 
విషుు దూత యమదూత స్ంవాదం బ్న్ంబ్డు; ద్న న ఱ్ ంగింతు; ఆకరిుంప్ుము 

6-6-అజామ్మళోపాఖ్ాయనము 



 

 

6-60-సీ. 
న్రన్థ! విన్తము కన్యకుబి్ప్ురమున్ుఁ; 
గలుఁడు బ్ాాహీణ్ుుఁ డజామళ ుఁ డన్ంగుఁ 
బ్ాతకుం డతుల నరాుగుయం డవజాుండు; 
న్షట స్ద్చ్ర ికషట రతుుఁడు 
జూదంబ్ులందత దతరావదంబ్ు లందతన్త; 

జౌరయంబ్ున్ందత మచ్ిరము గల్లగ ి

తొత్ు తీ ప్తనగా మతుు ుఁడెై వరయిించి; 

క డుకులుఁ బ్దతగురుఁ బ్డస  చ్ల 

6-60.1-ఆ. 
మోహజలధిలోన్ మునుఁగి ముచ్ిట దదఱ్ 

బ్ాల ల లన్ది లీలుఁ దగలి్ల 

పెదీకాల మతుఁడు పెంప్ార స్తఖియించి 

ఫల్లత మెలి వదలి్ల ప్తతుుఁడయిెయ. 
6-61-సీ. 
నరీలం బ్న్ుఁ జాలన ఱ్యు చితు ం బ్న్; 

న్లిన వ ండుాకల్ తెలిన్యిెయుఁ; 
దగు మోహప్ాశ బ్ంధంబ్ు జాఱ్ న్మ డికుఁ; 
బ్ొ దల్లన్ యంగముల్ వదల్ల వేాలక; 
నందియాంబ్ుల కోరుకల్లుఁక నొలి న్న్త భంగి; 

న్తడుగక తల చ్ల వడుఁక జొచెిుఁ; 
దమకంబ్ు ప్ాాయంబ్ుుఁ దగిల్లప్త యిన్ మ డిక; 

లోచ్న్ంబ్ుల చ్ూడిక నీచ్మయిెయ; 



 

 

6-61.1-ఆ. 
వగరు ప్ుట్ట; న్ంతుఁ బ్ెగలక దంతంబ్ులు; 

న్తకికస్యున్త దగు్ ుఁ బికకటటలకి ; 
శిరస్త నొవవుఁ దొ డుఁగ ుఁ; జ దర  మన్ం; బ్ంతుఁ 
గడిుఁది యిెైన్ ముప్ుప కాలమున్న్త. 
6-62-ఆ. 
ఎన్య న్తన క న్తబ్ దనెమది వరషంబ్ు 

లంత న్రుగుటయున్త భాాంతుుఁ డగుచ్తుఁ 
గోర ిప న్నక డుకు న్రాయణ్్ఖతయండు 
బ్ాలుుఁ డగుట మగుల భకిుుఁ జ స . 
6-63-క. 
తన స్తయుుఁ ద్న్త గూరిమ 

మనమున్ుఁ బ్ెన్ుఁగొన్ుఁగ న్కుకమ రున న్నశం 

బ్ును ముదతీ  జ యుచ్తండెన్త 

జనవర! వాతసలయ మ తీ స్ందడిుఁ గొన్ుఁగన్. 
6-64-క. 
బ్ాలున ముగధ వచ  ోఋజు 

ఫాలున నజ జన్క బ్ంధత ప్రిణ్్మ కళీ 
శ్రలున లోలతుఁ గన్తుఁగొన 

య లరి బ్ాాహీణ్ుుఁడు న్ందిత్తుీం డగుచ్తన్. 
6-65-క. 
అతయంత ప్ాన్ భోజన్ 

కృతయంబ్ులుఁ బ్ొ తుు  గల్లగి కీడీలుఁ దత్సం 



 

 

గతయంబ్ు వదల కాగత 

మృత యవుుఁ గన్ నేరుఁ డయిెయ మకికల్ల జడుుఁడెై. 
6-66-తే. 
తెల్లయ కీ ర త న్తుఁడు వరిుంచ్తచ్తండ 

భయద మగు మృతుయకాలంబ్ు ప్ాాప్ు మెైన్ 

భూరి వాతసలయవృతు  న్ ప్ుపతుాుఁ దలుఁచి 

య తీుఁ బ్ాలప ంచె న్రాయణ్్ యటంచ్త. 
6-67-వ. 
అప్ుపడు. 
6-68-క. 
కింకరుల ధరీరాజ వ 

శంకరుల దతరంత దతరతి స్మధిక జన్ న్ 
శంకరుల స్కలలోక భ 

యంకరులం గనయిె నందిాయ కులుుఁ డగుచ్తన్. 
6-69-క. 
ఘ త కుల దండ దండతి 

ప్ాతకుల మహో గీ కరీ భర నషకరుణ్్ 
జాతకులుఁ బ్ేతాన్యక 

దూతక స్ంతతుల న్తుఁడు దూరమున్ందతన్. 
6-70-మ. 
కనియిెన్ బ్ాాహీణ్ుుఁ డంతయకాలమున్ వుఁకన్ రోషనష్ు ూతులన్ 

ఘనపీనోషు  వికారవకు ర విలస్ద్ర వక్షణ్ోపేతులన్ 

జన స్ంత్ాస్ కరోదయత్యత స్తప్ాశశేణీ్ికా హతేులన్ 



 

 

హనన్వాయప ు  విభీతులన్ మువుర న్త్ీనేతలన్ దూతలన్. 
6-71-వ. 
ఇటిత వికృత తుండ గండ్భోగ విభాగ విషమ వివృతు  నేతుాలు, న్త ప్ుషట  
నషుు ర తన్తయష్ ు  స్ంవషే్ ు త మహో రధవరోములు, న్భయస్ు  స్మస్ు  జీవాప్హరణ్ 
కరణ్ ప్ాశస్ు  హస్ు  విన్యస్ు  ప్ాశధ్రులు న్గు యమభటుల మువువరం 
గన్తంగొన యజామళ ండు వికలేందియాుండున్త, వికంప త ప్ాాణ్ుండున్త, 

వికృత లోచ్న్తండున్త, విహవల తీకుండున ై. 
6-72-క. 
దూరమున్ న్డు బ్ాలుుఁడు 
బ్ో రన్ుఁ దన్ చితు సీముఁ బొ్ డగటటట న్ నో! 
న్రాయణ్! న్రాయణ్! 
న్రాయణ్! యన్తచ్త న్తీన్ందన్త నొడవి న్. 
6-73-చ్. 
మరణ్ప్ువేళ న్దీన్తజమరీన్త స్ంస్ీరణ్ంబ్ు జ యుఁ ద 

తపరిస్రవరుు  ల తీప్రపి్ాలకు న్మము న్లకించి న 

షుు రగత నేగుదెంచి ప్ొ డచ్ూప  యదల్లిరి కాలుద్స్తలన్ 

ఖరతరభాషులన్ వికట కల్లపత వేషుల దదరఘరోషులన్. 
6-74-క. 
ద్సీభరు న్జామళ 

భూస్ురుుఁ దతు న్తవువలన్ బ్ో రన్ వ ల్లకిం 

దదసిన్ యమభటులుఁ దొ లుఁగుఁ 
దోాసిరి శ్రీవరున కూరిీదూతలు కడమిన్. 
6-75-వ. 



 

 

ఇటుి  విషుు దూతల వలన్ నరూధ త ప్యాతునలకై యమదూత ల్లటినరి. 
6-76-క. 
"ఎవవనవారలు? మ తోుఁ 
జివవకుుఁ గత మమే? యిటుి  చికికన్వానం 

గొీవువన్ విడపి ంచిత; రిుఁక 

న్వువలకో? జమున శాస్న్ంబ్ులు జగతన్. 
6-77-వ. 
అదయిున్తం గాక. 
6-78-సీ. 
ఎవవరు మీ రయయ? యిీ భవయరూప్ముల్; 

గన్తనల కదతుతకీమ మ్రన్ర ి ; 

దివిజులో? భువిజులో? దవేత్ప్ావరులో? ; 

స దతధ లో? సాధతయలో? చెప్పరయయ; 
దళిత ప్ాండుర ప్దీదళ దదరఘ నేతుాలు, ; 

వర పీత కౌశయే వాస్త లరయ 

గండమండల న్ట తుకండల దవయులున్త, ; 

బ్టు కిర టప్ాభా భాస తులున్త, 

6-78.1-తే. 
భూరి ప్ుషకర మ ల్లకా చ్రువక్ష, 

లమత కోమల న్వయౌవ న్ధికులున్త, 

బ్ాహు క యూర మణ్ిగణ్ భాాజమ న్ 

ఘన్ చ్తురుుజు, లభసా్ంకాశ రుచ్తలు. 
6-79-క. 



 

 

ధనువులు, నషంగచ్యములుుఁ, 
గన దంబ్ుజ, శంఖ, చ్క,ీ ఖడ్, గద్, సా 
ధనములు ధరయిించిన్ మీ 

తనువులు లోకముల కదతుతం బ్ొ న్రించెన్. 
6-80-క. 
శాంతంబ్ు లయిన్ మీ తన్త 

కాంత లు జగములన్త దిశలుఁ గల్లగిన్ బ్హుళ 

ధ్వంతములుఁ బ్ాఱ్ుఁదో లుచ్త 

స్ంతస్ మ్రన్రించె నప్ుడు స్రవంకషమెై. 
6-81-వ. 
ఇ టిఖిల లోకాన్ందకర కమ ికారులు, న్ఖిల విభాాజమ న్ తేజయ 
దతరినర క్షయమ ణ్ులున్త, నఖిలధరీప్ాలురున్త న్గు మీరు ధరీ ప్రి ప్ాలుర 
మముీ న్డడ పెటట ం గతం బ్ేమ?"యనన్ మందస ీత కందళిత 
ముఖ రవిందతలయి గోవిం దతన కందతవ మందిరంబ్ు కావల్లవారలు 
వారివాహ గంభీర నరోఘ ష ప్రిప్త షణ్ంబ్ు లకనై్ విశేషభాషణ్ంబ్ుల న టినరి. 
6-82-ఉ. 
మీరు ప్ర తన్యకున మేల్లమ దూత లుఁటేనుఁ బ్లుకుఁ డ్ 
తోరప్ుుఁ బ్ుణ్యలక్షణ్ము, దతషకృతభావము, దండకృతయమున్ 

బీరముతోడ నీతన కభీషట నవాస్ముుఁ, బ్ో ల్ల దండుయ లక 
వావరలొ? స్రవభూతములొ? వారొక క ందఱ్త ప్ాప్కరుీలో? 

6-83-వ. 
అనన్ యమభటు ల్లటినరి. 
6-84-క. 



 

 

వేదప్ాణ్హిరతమే యన్త 

మోదంబ్ుగ ధరీ మయిెయ మున్తన; త దన్యం 

బ్ేద్ి యగున్ది యధరీం 

బ్ాద్యిు హరిరూప్ు వేద మన విన్త కతన్న్. 
6-85-సీ. 
ఎవవనచుేఁ దన్ యిరవ ందత తాగుణ్ స్వ; 

భావమెైన్టటట  యిీ ప్ాాణ్ిచ్యము 

లన్తగుణ్ న్మకీియ రూప్ములచేత; 

నేరపడుగతుఁ ద్న్ యిెఱ్తుఁగుఁబ్డున్త 

న్రయముం డన్లంబ్ు న్కాశమున్త బ్ాభం; 

జన్తుఁడు గోచ్యమున్త శశధరుండు 
స్ంధయలు దిన్ములు శరవర చ్యములుుఁ; 
గాలంబ్ు వస్తమతీ జాలములున్త 

6-85.1-తే. 
దేహధ్రికి సాక్షలకై తెలుప్ుచ్తండు 
దండన్సాథ న్ విధము స్దధ రీగతయుుఁ 
దగులు మీర  కీమ న్తరోధన్ముుఁ జ స  
యఖిల కరుీలు దండ్రుు  లరయ న ప్ుడు. 
6-86-తే. 
కోరి కరీంబ్ు న్డపెడు వారి క లి 

గల్లత శుభములు న్శుభము ల్లుగుచ్తండు; 
న్రయుఁగా దహేర గుణ్స్ంగ ియిెైన్ యప్ుడ ె

ప్ూన కరీంబ్ు జ యక మ న్రాదత. 



 

 

6-87-క. 
ప్ాకృతమున్ుఁ ద్ నొన్రిిన్ 

స్తకృతము దతషకృతము న ంత చ్ూడుఁగ న్ంత ే

వికృతుఁ గన యన్తభవించ్త 

న్నకృతమతం దతులంబ్ు న్త నప్ుణ్ుండెై. 
6-88-వ. 
మఱ్ యు విన్తండు, జన్ీంబ్ు శాంత ఘోర మూఢ్ గుణ్ంబ్ులచతే న ైన్న్త, 

స్తఖదతఃఖ గుణ్ంబ్ులచతే న ైన్న్త, ధ్రిీకాది గుణ్ంబ్ులచేత న ైన్న్త, స్కల 
భూతంబ్ులుుఁ దెైరవిధయంబ్ు నే ప్ాకారంబ్ున్ం బ్ొ ందత, న్ ప్ాకారంబ్ున్ 
జన్ీంతరంబ్ున్ం బ్ొ ందతచ్తండు; దేవుండెనై్ యముండు స్రవ 
జీవాంతరాయమయిెై ధరాీధరీయుకుం బ్యిన్ ప్ూరవ రూప్ంబ్ుల మన్స్తసచే 
విశేషంబ్ుగుఁ జూచ్తచ్తండ,ి వాన కన్తరూప్ంబ్ులుఁ జింతంచ్తచ్తండు; 
అవిదో యప్ాధి జీవుండు తమోగుణ్యుకుు ం డెై ప్ాాచీన్ కరీంబ్ులచేత నేరపడని్ 
వరుమ న్ దహేంబ్ు, నే న్న తలంచ్తచ్తండి, న్షట  జన్ీ స్ీృత గలవాడెై 
ప్ూరావప్రంబ్ు లకఱ్తంగం జాలకుండు; మఱ్ యుుఁ గర ీందియాంబ్ులచేతుఁ 
గరీంబ్ులం జ యుచ్తండి, జాా నేందియాముల చేతుఁ దమోవిషయంబ్ు లయిన్ 
శబీ్ స్పరశ రూప్ రస్ గంధంబ్ుల న ఱ్తంగుచ్తండి, ప్దయి ఱ్వది యిెైన్ 
మన్ంబ్ుతోుఁ గూడి, ప్దయిిేడవవాుఁ డగుచ్తండి, ష్త డశోప్ాధయంతర్తుం డెై 
యొకకరుం డెైన్ జీవుండు, స్ర వందియా విషయ ప్తాస్ంధ్న్ంబ్ు క ఱ్కు 
జాా నేందియా కర ీ ందియా మనోవిషయంబ్ులుఁ బ్ొ ందతచ్తండి, ష్త డశ కళలు 
గల్లగ,ి ల్లంగ శర రం బ్న్ం బ్రుఁగి గుణ్తయాకారయం బ్న్త నమతు ంబ్ున్ హ రష శోక 
భయంబ్ుల నచ్తిచ్తన్న స్ంసారంబ్ు ధరయిించ్తచ్తండు; విజిత షడవరు్  డెైన్ 
దేహర కరీంబ్ు లొలిన బ్ుదిధ  న ఱ్ ంగియు, వినయుుఁ, గరీంబ్ులు జ యుచ్తండి, 



 

 

తన్ స్ంచ్ర కరీంబ్ున్ం జుటుట క న్న ప్స డికాయ ప్ురువున్తం బ్ో లక 
నర్మోప్ాయం బ్ెఱ్తంగక న్శంబ్ు నొందతచ్తండు, వరుమ న్ వస్ంత్ది 
కాలంబ్ు, భూత భావి వస్ంత్ది కాలయోగయం బ్ెైన్ ప్ుషప ఫల దతలు తత్కల 
జాా ప్కంబ్ు న టుి  జ యు, న్టుి  భూత భావి జన్ీంబ్ులకు ధరాీధరీంబ్ులు 
నదరశన్ంబ్ులు జ యుచ్తండు; ఒకక న్రుండు నొక క్షణ్ంబ్ున్త గరీంబ్ు 
జ యకుండువాుఁడు లేుఁడు; ప్ూరవస్ంసాకరంబ్ులం గల గుణ్ంబ్ులచతేుఁ 
బ్ురుషుం డవశుండు గావున్ బ్ల్లముఁ గరీంబ్ులు చేయింప్ంబ్డుచ్తండు; 
అవయకునమతు ంబ్ు నొంది తదన్తరూప్ంబ్ు లయిన్ స్ూథ ల స్ూక్షీ శర రంబ్ులు 
మ త్ ప తృ స్దృశంబ్ు లగుచ్తండు; ఇటటట  విప్రయయంబ్ు ప్ురుషునకిుఁ బ్కాృత 
స్ంగమంబ్ున్ం గలుగుచ్తండు; ఆ ప్ాకృత ప్ురాణ్ప్ురుషుం డయిన్ 
యప్పరమేశవరున సేవించిన్ం దలంగుచ్తండు. 
6-89-సీ. 
కావున్ నతుఁడు స్తకరీ వరున్మున్; 

భూదేవకులమున్ుఁ బ్ుటటట న్డు; 
ద్ంతుుఁడెై శాంతుుఁడెై ధరీస్ంశ్రలుుఁడెై; 
స్కల వేదంబ్ులుఁ జదివిన్ుఁడు; 
అన్యంబ్ు గురువుల న్తథతలుఁ బ్ెదీలుఁ; 
జ రి శుశీ్రషలుఁ జ స న్ుఁడు; 
స్రవభూతములకు స్మబ్ుదిధ యిెై చ్ల; 

బ్హు మంతా స దతధ లుఁ బ్డస న్ుఁడు; 
6-89.1-తే. 
స్తయభాషణ్ నయమంబ్ుుఁ జరప న్ుఁడు; 
నతయన మైతు కాదతల న ఱ్ప న్ుఁడు; 



 

 

దండి లోభాది గుణ్ములుఁ దరప న్ుఁడు; 
మంచిగుణ్ములు దన్యందత మరప న్ుఁడు. 
6-90-క. 
స్తత్చ్ర స్మంచిత 

మతియిెై స్తజాా న్మున్కు మరగ డు తఱ్  న్ 
యతగత న్తన కంగజ 

మతమెై న్వయౌవన్గమం బ్ెడ జొచెిన్. 
6-91-సీ. 
కడకంట యౌవన్గరవంబ్ు ప్ొ డగట్ట; 
మదిలోన్ న్తదేాక మదము దొ ట్ట ుఁ; 
గడుమేన్ుఁ గామ వికారంబ్ు దలచ్ూపె; 
ముఖమున్ుఁ జిరున్వువ మ్రలక లకతెు ; 
న్త ప్ుష్ ు  నషుు రం బ్యిెయ; దేహం బ్ెలిుఁ; 
గచ్ భారమున్ న ఱ్ కప్ుప మెఱ్సెుఁ; 
గటటభారమున్ న్ూరు కాండముల్ జిగి మీఱ్ె; 
బ్ాహుశాఖలు దదరఘ భంగుిఁ దో ుఁచె; 
6-91.1-ఆ. 
న్తరము విప్ుల మయిెయ; న్తలిస్ దవర కాంత 

ప్ూర మంగళమున్ుఁ బ్ొ ందత ప్డయిిె; 
భూరితేజుుఁ డయిన్ భూస్తరాన్వయున్కు 

న్భిన్వ ైక యౌవన్గమమున్. 
6-92-క. 
హృదయమున్ుఁ బ్ొ డము యౌవన్ 



 

 

మదము వ ల్లం దో చ్త భంగ ిమ నత రుచిుఁ ద 

దవదన్మున్ న్ూగుమీస్లు 

ప్ొ దలుచ్తుఁ గప్పడరి చ్ూడుఁ బ్ొ ంకం బ్యిెయన్. 
6-93-వ. 
మఱ్ యున్త. 
6-94-క. 
తమ్మెవిరి మీుఁద వాాల్లన్ 

తుమ్మెద ప్ంకిుయున్త బో్ లకుఁ దో రప్ు లీలం 

గీముెక న విప్తాన్యున 

న మ్మెగమున్ుఁ గాన్బ్డయిిె న ఱ్ మీస్ంబ్ుల్. 
6-95-వ. 
అంత న్న్ంగబ్హాీ తంతమాున్కు వస్ంతు డొ న్రుి న్ంకురారప 
ణ్్రంభంబ్ున్తం బ్ో లక లల్లత కిస్లయ విస్ర ప్సాార భాస్తర బ్హు ప్ాదప్ాది 
ప్ురోప్వన్ ప్వన్ జన్న్ ప్ాభావ ప్రికంప త విటవిటీ జన్ హృదయ ప్ాఫులి 
ప్లివ భలింబ్ున్త, అన్ూన్ ప్ాస్ూన్ నరుర గరాువిరూుత స్తరభి ప్రాగప్టల 
ప్టఘటటత న్భోమంలంబ్ున్త, న్మంద నషయంద మరంద బిందత స్ందో హ 
కందళిత చితు  మతు  మధతప్ స్ంకుల ఝంకార ముఖరతి స్కల 
దిశావలయంబ్ున్త, నరంతర ధ్రాళ రస్భరిత ప్రపి్కవ ఫల న్తభవ ప్భాావ 
స్మోీదవాద శుక ప్మాుఖ ప్తంగ కోల హలంబ్ున్తన ై, మధతమ స్ంబ్ు స్రవ 
జన్ మనోహరంబ్ున్తన ై, నఖిల వన్ప్ాదప్ంబ్ుల న్లంకరించె; 
అయయవస్రంబ్ున్ న్జామళ ండు ప తృనర ీశంబ్ున్ం గుశ స్మతుపషప 
ఫల రథంబ్ు వన్ంబ్ున్ కరిగి, తరిగి వచ్తి స్మయంబ్ున్, నొకక 
లత్భవన్ంబ్ున్. 



 

 

6-96-క. 
బ్ద్ఘా న్తరాగయిెై స్ీర 

యుదాంబ్ున్ కలరు బ్ుదిధ  న్తరు కామకళీ 
స ద్ిా  యగు వృషల్లతోుఁ బాియ 

వృద్ిాం దగుఁ గూడయిున్న విటు నొరుుఁ గాంచెన్. 
6-97-క. 
భటునన్ రతశాస్ు ర కళీ 
రుటునన్ వర యౌవన్న్తభవ మదవిభవో 
దుటునన్ స్తరతేచ్ా స్ం 

ఘటునన్ విగత్ంబ్రోరుకటునన్ విటునన్. 
6-98-శా. 
హ్లలా ఘూరిుత నేతతాో మదన్ తంత్ారంభ స్ంరంభతో 
ఖ లాప్ాలన్ యోగయ భూావిభవతోుఁ గ రాు లకాజాలతో 
హలేాల్లంగన్ భంగి వేషవతతోుఁ నచ్ావతీమూరిుతోుఁ 
గ ళిం దేలుచ్తన్తన్నవానుఁ గన ుఁ బ్ుంఖీభూత రోమ ంచ్తుఁడెై. 
6-99-క. 
కల్లకి వరు మదన్ కదన్ప్ుుఁ 
బ్లుకుల కలకలము బ్డెుఁగు ప్డు మఖేల ము 

వవల రవళిుఁ దగిల్ల గతగొన్ుఁ 
గలకంఠి రతంబ్ు స్లుప్ు గమకముుఁ గనయినె్. 
6-100-క. 
కవకవన ై ప్దన్ూప్ుర 

రవరవ ల గుబ్ుుక న్న రతప్త గతులం 



 

 

జివచివన ై విటు చవెులకు 

రవళిన్ రతస్లుప రతుల రవరవ గనయినె్. 
6-101-చ్. 
కురు లళికంబ్ుపెై న గయుఁ గొీ ముీడి వడుఁగ గుబ్ుదో యిపె ై
స్రములు చౌకళింప్ుఁ గటటస్ంగత మఖేల త్ళగింప్ స్ 

తకర వర కంకణ్్వళ లు గరిిలుఁ గౌ న్స య డ మీుఁదతగా 
మరున వినోదముల్ స్ల్లపె మ నన యౌవవన్ గరవర ఖతోన్. 
6-102-క. 
మవవప్ు స్తకుమ రాంగని 

జవవన న్తప్గూహన్ది స్ముచిత రతులన్ 

నవవటటలుద్నుఁ గన మది 
న్తవివళలి రంగ మన్ీథో దదీ ప్న్తుఁడెై. 
6-103-త. 
బ్హుళ దృకపరిప్ాక మోహ నబ్దతధ ుఁ డౌచ్త మన్ంబ్ులో 
స్హజ కరీము వదేశాస్ు రము సాతు వకంబ్ుుఁ దలంచి త 

ననహతి చితు ము ప్టటట  ప్టట ుఁగ నేరుఁ డయిెయ స్ద్ మనో 
గహన్మందత మరుండు ప్ావకు క వైడిం జరయిింప్గాన్. 
6-104-శా. 
ఆ లీల వత గండప్ాళికలపెై హ్లస్ప్ాసాదంబ్ు పె ై
న్లోల లక ప్ంకిు పెై న్ళికపెై న్కరు దృగూుత పె ై
హలేాప్ాది కుచ్దవ యోరు కటటపెై నచ్ిల్ ప సాళింప్ుఁగా 
జాల్లం బ్ొ ందతచ్త న్తీుఁ గుందతచ్త మనోజాత్న్లోపేతుుఁడెై. 
6-105-త.ే 



 

 

మఱ్  కుల చ్ర వరున్ మ టు చేస  
ప్రుఁగు ప తారథములు ద్న ప్ాలు చేస  
సాధత లక్షణ్ గుణ్వృతు ుఁ జాలు చసే  
లోలలోచ్న్ ప్స్ుఁ జ ంది లోలుుఁ డయిెయ. 
6-106-క. 
శాయమన్త స్తమ స్ు ర ఖ లన్ 

కామన్త స్తగుణ్్భిరాముఁ గమనీయగుణ్ 

సతు మ నజభామ నొలిక 

ధ్మమున్ న్టటంచుెఁ గీించ్తుఁ దన్మున్ జడుుఁడెై. 
6-107-ఉ. 
బ్ంధులుఁ దటిటట  స్జిన్తలుఁ బ్ాధలుఁ బ్ెటటట  యన్థకోటటుఁ బ్ెం 

బ్ంద్ెలు చ్తటటట  యిీరములు ప్టటట  ప్థంబ్ులు గొటటట  దిటట యిె ై
నందల కోరిి సాధతలకు నందితుుఁడెై గడయిించ్త వితు  మ  
స్తందరి కిచిి మచిికలు సొ ంపెదుఁ గూరిి వస ంచుెఁ దతకృప్న్. 
6-108-స.ీ 
స్ముచిత శీుతచ్రిుఁ జరిి ంప్ నొలిక; 

స్త కుచ్దవయచ్రిుఁ జరి జ యు; 

దరక కరకశ ప్ాఠ తరకంబ్ు గాదన; 

కల్లకితోుఁ బ్ాణ్య తరకంబ్ు జ యు; 

స్ీృత ప్దవాకయ స్ంగత గాక తతసత; 

ప్దవాకయ స్ంగత ప్రుఁగ జ యు; 

న్టకాలంకార న పై్ుణ్ం బ్ుడిగి త; 

న్నటకాలంకార ప్ాటటుఁ దరిుగుుఁ; 



 

 

6-108.1-తే. 
బ్రుఁగుఁ జిరకాల మీ ర తుఁ బ్ాప్నయత 

రమణ్ ద్సీ కుటుంబ్ భారము వహరంచి 

యది కుటుంబి నగాుఁగుఁ బ్ాప్ాతుీుఁ డగుచ్త 

న్శుచియున్త దతషట వరున్తుఁ డె ైమెలంగ . 
6-109-క. 
అటు గాన్ ప్ాప్కరుీనుఁ 
గుటిలున స్తజన్రుు  ధూరుు ుఁ గూీ రున నే మ  
రటమున్ుఁ గొన యిేగ ద మం 

తట దండమువలన్ నతుఁడు ధన్యత నొందతన్. " 

6-110-వ. 
ఇటుి  ప్లుకుచ్తన్న యమదూతల వారించి, న్యకోవిదత లకైన్ భగవదూీ త 
ల్లటినరి. 
6-111-క. 
"అవురా! ధరీవివేక 

ప్ావరుల ప్స్ గాన్ుఁబ్డయిిెుఁ బ్ాప్ము ప్ుణ్ోయ 
దువుల యదండుయల దండన్ 

వివరం బ్ొ న్రింప్ుఁ బ్డయిిె విధి యిెఱ్తుఁగమచేన్. 
6-112-చ్. 
స్ములున్త సాధతలున్ విహరతశాస్న్తలున్తసదయ ళ రున్ శుభో 
తుమగుణ్ులకైన్ యటటట  తల్లదండుాలు బిడడ ల క గు్  జ యుచ ుోఁ 
గీమమున్ వార లకవవరికిుఁ గ కై న కుయియడుఁజాలువారు స్ం 

భామమున్ మీ మన్ంబ్ులుఁ దిరంబ్ుగుఁ జరియొన్రిి చ్ూడుుఁడ్; 



 

 

6-113-ఆ. 
ఎఱ్తక గలుగు న్తుఁ డేద ియొన్రిిన్ 

న్ది యొన్రుు  రితరు లకనై్ వార 

లతుఁడు స్తయ మటటట  దన  నేన లోకంబ్ు 

దత ర్వరున్మున్ుఁ దగలి్ల యుండు. 
6-114-ఆ. 
న మీుఁ దొ డలమీుఁద నదిాంచ్త చెల్లకాన 

న్మీుఁదగిన్వాుఁడు న్యము విడిచి 

దోా హబ్ుదిధ ుఁ జంప్ దొ డరునే? యిెందెనై్ుఁ 
బాీత లేక ధరీదూతల ర! 
6-115-ఆ. 
చితు మలిె నచిి చలె్లతన్ంబ్ున్ వచిి 

న్చిి కలయ మెచిి న్ముీవానుఁ 
గరుణ్ గలుగువాుఁడు కడుసౌముయుఁ డగువాుఁడు 
చింతజ య క టుి  చెఱ్తప్ నేరుి? 

6-116-వ. 
అదయిున్తం గాక 

6-117-ఉ. 
ఈతఁడు కోటటస్ంఖయలకు న కుకడు ప్ుటుట వులందతుఁ జ ంది య  
య తము లకైన్ ప్ాప్ నవహంబ్ుల న్ననటటుఁ బ్ాఱ్ుఁ దో లకుఁ బ్ ా

ఖ యతమతన్ మహ్ల మరణ్ కాలమున్న్ హరిప్ుణ్యన్మ స్ం 

భూత స్తధ్మయ దతుత విభూతక రాక్షర స్ంగీహంబ్ున్న్. 
6-118-స.ీ 



 

 

బ్ాహీహత్యనేక ప్ాప్ాటవుల కగిన; 

కీలలు హరిన్మ కీరున్ములు; 

గురుతలప కలీష కూీరస్రపములకుుఁ; 
గ కులు హరిన్మ కీరున్ములు; 

తప్నీయ చౌరయ స్ంతమస్ంబ్ున్కు స్ూరయ; 
కిరణ్ముల్ హరని్మ కీరున్ములు; 

మధతప్ాన్ కిల్లుష మదన్గ స్మతకుిఁ; 
గ స్రుల్ హరని్మ కీరున్ములు; 

6-118.1-తే. 
మహరత యోగోగీ నతయస్మ ధి విధతల 

న్లరు బ్హా్లీది స్తరలకు న్ందరాన 

భూరి నరావణ్ సామ ిజయ భోగభాగయ 
ఖ లన్ంబ్ులు హరని్మ కీరున్ములు; 

6-119-స.ీ 
ముకిుకాం తెైకాంత మోహన్ కృతయముల్; 

క ల్లమెై హరిన్మ కీరున్ములు; 

స్తయలోకాన్ంద సౌభాగయయుకుముల్; 

క ల్లమెై హరిన్మ కీరున్ములు; 

మహరత నరావణ్ సామ ిజాయభిష్ కుముల్; 

క ల్లమెై హరిన్మ కీరున్ములు; 

బ్హుకాల జనత తప్ఃఫల సారముల్; 

క ల్లమెై హరిన్మ కీరున్ములు; 

6-119.1-తే. 



 

 

ప్ుణ్యమూలంబ్ు లన్ప్ాయ ప్త షకంబ్ు 

లభిమత్రథంబ్ు లజాా న్ హరణ్ కరము 

ల గమ ం తోప్లబ్ధ ంబ్ు లమృతసేవ 

ల రుశుభములు హరని్మ కీరున్ములు; 

6-120-క. 
కామంబ్ు ప్ుణ్యమ ర్ 

సేథమంబ్ు మునీందా సాందాచే తస్సరస ీ

ధ్మంబ్ు విషుు  నరీల 

న్మంబ్ుుఁ దలంచ్తవాుఁడు న్థతుఁడు గాడే? 

6-121-క. 
డెందంబ్ు ప్ుతుా వలన్ం 

జ ంద్ిన్ దన తలుఁప్ వలదత శ్రీప్త పే ర  
చ్ందమున్ న ైన్ుఁ బ్ల్లకని్ 

న్ందకధరుుఁ డందతుఁ గలుఁడు న్థతం డగుచ్తన్. 
6-122-ఆ. 
బిడడ పేరు పెటటట  ప లుచ్తట విశాీమ 

క ళి న ైన్ మగులుఁ గ ల్ల న్యిన్ుఁ 
బ్దయ గదయ గ త భావారథముల న ైన్ుఁ 
గమలన్యన్తుఁ దలుఁప్ుఁ గలుషహరము. 
6-123-ఉ. 
కూల్లన్చోటుఁ గొటుట ప్డి కుందిన్చోట మహ్లజవరాదతలం 

బ్ేలా్లన్చోట స్రపముఖ పడీల న్ందిన్చోట న్రుు లక ై
త్ల్లన్చోట విషుు  భవదూరునుఁ బ్ేరొకనర న మీుఁద న్ 



 

 

కాకలున య తన్వితతుఁ గాన్రు ప్ూన్రు దతఃఖభావముల్. 
6-124-స.ీ 
అతప్ాప్ములకుుఁ బ్యాతన ప్ూరవకముగుఁ; 
దన్తప్ాప్ముల కమతంబ్ు గాుఁగ 

స్న్తీన వరులచే స్ంప్త ా కుమెై యుండు; 
నరీలం బ్గు ప్ాప్ నషకృతములు 

గీమరూప్మున్ న్తప్శమన్ంబ్ులగుుఁ గాన; 

తత్పప్చ్యములు దరువ లేవు; 

స్రవకరీంబ్ుల స్ంహ్లర మ్రన్రించి; 

చితు ంబ్ున్కుుఁ దతు వస దిధ  నొస్ుఁగు 

6-124.1-ఆ. 
నొన్ర నీశు సవే, యోగమి న్స్ స్రో 
వాస్త సేవ, హమేవాస్త సేవ, 

వేదవేదతయ సేవ, వేద్ంత విభు సవే, 

ప్రమప్ురుష ప్ాదప్దీ సేవ. 
6-125-క. 
హరి న ఱ్తగన య  బ్ాలుుఁడు 
హరభికుు లతోడుఁ గూడి హరి యన్త వాుఁడున్ 

స్రయిిెై దో షము లడుఁచ్తన్త 

గరువల్లతో న్గిన దృణ్ముుఁ గాల్లిన్ భంగిన్. 
6-126-ఉ. 
ఆరయ వరయవంత మగు నౌషధమెటుి  యదృచ్ాుఁ గొన్న ద 

చ్ిరు గుణ్ంబ్ు రోగములుఁ జయయన్ుఁ బ్ాపెడు మ డికుఁ బ్ుణ్య వి 



 

 

సాపరున న్ంబ్ుజయదరునుఁ బ్ామరుుఁ డజాుుఁ డవజాుఁ బ్ల్లకన్న్ 

వారక తత ర్భావము ధతావంబ్ుగ న్తీగుణ్ంబ్ుుఁ జూప్దే? 

6-127-క. 
ధృతి దప పన్ తఱ్ నుఁ బ్ురా 
కృతమున్ుఁ గాక టుి  దో ుఁచ్తుఁ గ శవుుఁడు మదిన్ 

మతి లేన జగముుఁ ద్ల్లిన్ 

యతఁ డొ కకన మన్ములోన్ న్డుఁగ డు వాుఁడే? 

6-128-మ. 
నరతంబ్ెై నరవదయమైె నఖిల చిననరాీణ్మెై నతయమెై 
నరహంకార గుణ్్ఢ్యమైె నయమమెై నరోీ షమెైన్టటట  శ్రీ 
హరి న్మస్ీర ణ్్మృతం బితుఁడు ప్తాయక్షంబ్ు సవేించెుఁ ద్ 
మరణ్్ంతంబ్ున్ నటటట  స్జిన్తన ధరీంబ్ేల వయరథం బ్గున్. 
6-129-వ. 
అన యిటుి  భగవదూీ తలు భాగవతధరీంబ్ు నరుయించి, ఈ యరథంబ్ున్ మీకు 
స్ంశయంబ్ు గలదనే మీ రాజు న్డుుఁగుడు; ప్ొ ం"డన ప్ల్లకి బ్ాాహీణ్ున 
న్తఘోరం బ్ెైన్ య మయప్ాశబ్ంధ నరుీకుు నం గావించి, యమభటుల వలన 
యుదతటు వాప ; రంత న్ యమదూత ల  భగవదూీ తల స్ంభాషణ్ 
ప్ాభావంబ్ున్ుఁ దమ మన్ంబ్ుల శాంత నొంది భగవతు తు వ జిజాా స్తలకై చయేున్ది 
లేక నరాకృతులకై, యమలోకంబ్ున్కుం జన, ప తృప్తకి స్రవంబ్ున్త 
న ఱ్ ంగించిర;ి అంత. 
6-130-క. 
అతఁడున్త బ్ాశచ్తయతుుఁడె ై
గతభయుుఁడెై ప్ాకృతనొంద ికడున్తతసవ స్ం 



 

 

గతిఁ జూచి మి్రకిక మదిలో 
న్త ల్లత ముద మ్రదవి ప్ొ దల్ల హరిద్స్తలకున్. 
6-131-ఆ. 
నల్లచి క లు మ్రగచిి ప్లుక న్తదో యగించి 

చెలుఁగుచ్తన్న లోనతలుఁప్ు దెల్లస  
చ్కీధరున కూరిీ  స్హచ్రు లరిగి ర 

దృశుయ లగుచ్త దేవదేవు కడకు. 
6-132-క. 
వేదతయా స్ంప్ాదయము 

మోదంబ్ు గుణ్్శయీంబ్ు మ్రగి భగవదధ  
రాీద్ేశంబ్గు తదుట 

వాదంబ్ు న్జామళ ండు వదలక విన్తచ్తన్. 
6-133-క. 
శ్రమీన్నరాయణ్ ప్ద 

త్మరస్ధ్యన్స్ల్లల ధౌత మహ్లఘ 

సతు ముండెై స్దుకిుక ి

ధ్మం బ్గుచ్తండెుఁ దలె్లస  తత్క్క్షణ్మ తనా్. 
6-134-క. 
బ్రవస్మున్ న్రికటటట న్ 

దతరితంబ్ులుఁ దలుఁచి దలుఁచి తుదిుఁ ద్ప్మున్న్ 

హరి నీశు న్శయీించ్తచ్తుఁ 
బ్రిత్ప్ము నొంది ప్ల్లక  బ్ాాహీణ్ుుఁ డంతన్. 
6-135-స.ీ 



 

 

వృషల్లయం దన్తరాగ వృదిధ ుఁ బిడడ లుఁ గన; 

కులము గోద్వరుిఁ గూలుఁ దోా చి 

రచ్ిల క కిక పెన్ రజిుచేుఁతల స్రి; 

వారిలోప్లుఁ దలవంప్ు చసే  
కటట ుఁడిముదతక న ై కరీబ్ంధంబ్ుల; 

ప్ుటట న ై నందల ప్త ా వ న్గుచ్తుఁ 
దరుణ్ుల రోుఁతలుఁ దవిల్ల భోగించిన్; 

కడిుఁది న్ జన్ీంబ్ు గాల్లప్త యిె; 
6-135.1-ఆ. 
చ్దతవు చ్టుట బ్డయిిె; శాస్ు రంబ్ు మన్నయిెయ; 
బ్ుదిధ  ప్ురువు మేసెుఁ బ్ుణ్య మడుఁగ ; 
నీత మటుట బ్డయిిె నరీలజాా న్ంబ్ు 

మ్రదల్ల కుడిగ  బ్ో ధ మూరిుఁ బ్ో యిె. 
6-136-క. 
చికకన చ్కకన చ్న్తనల 

మకుకవ యిల ి ల్ల విడిచి మ యలుగల యిీ 
వ కకస్ప్ు మదయప్ాన్ప్ు 
డొకకప్స్ం దగిల్ల దతరవిటుుఁడన ై చెడతిన్. 
6-137-ఉ. 
అకకట! ఘోర దతషకృత మహ్లన్లకీలలు న్న్తన ముటటట  ప ే

రుకకడుఁగింప్ కిటుి  ధృత న్తండుఁగ నచెిన్హో ! దతరాతుీనం 

గీకుకన్ుఁ దలి్లదండుాల న్కలీషచితుు లుఁ బ్ెదీలన్ మఱ్ే 
దికుకన్త లేనవారిుఁ బ్లు తాకుకలుఁ బ్టెుట చ్తుఁ బ్ాఱ్ుఁ దో ల్లతన్. 



 

 

6-138-క. 
అకృతజాుుఁడ న ై విడచిితుఁ 
బ్ాకృతం గల బ్ంధతవులన్త బ్ాలయమున్ న్న్తన్ 

వికృతుఁ జన్కుండుఁ బ్ెంచిన్ 

స్తకృతుల మజిన్కవరుల శోభన్కరులన్. 
6-139-వ. 
అప్ుపడు. 
6-140-ఆ. 
పెకుక ప్ాతకముల భృశద్రుణ్ం బ్ెైన్ 

దొ డడ  న్రకమందతుఁ బ్డడ  న్తన్న 

న్ప్దలకుుఁ బ్ాప  యరికటటట  రకి్ష్ంచి 

రిటటట  ధరీప్ురుషు లకందత వారొ? 

6-141-శా. 
చోదయంబ్ెై కలవోలక నీ క్షణ్మున్ం జూడంగుఁ బ్ాతయక్షమెై 
వేదయం బ్యిెయన్త న్న్తన నీడిిన్ మహ్లవరుల్ భృశోదగుీ ల  
యుద్ోయగంబ్ులవారు ప్ాశధరు లీ యుత్సహముల్ మ న స్ం 

ప్ాద్ఘయనేక వికారరూప్ కుటటలప్ఖా యతు లకందేగిరో? 

6-142-ఉ. 
ద్రుణ్ ప్ాశబ్ంధన్ విధ్న్ములన్ న్రకారువంబ్ులోుఁ 
గూరిన్ న్న్తన నేుఁడు చెడకుండ నొన్రిిన్ ప్ుణ్యమూరుు  లం 

భోరుహనేతుా లుజివల న్భోమణ్తిేజులు లోచ్నోతసవుల్ 

చ్రుదయ  స్మంచిత విచ్రులు న్లువరు న ందత నేుఁగిరో? 

6-143-మ. 



 

 

న్ను రకి్ష్ంచిన్ ప్ుణ్యవంతులు కన్న్నళీకప్త్ాక్ష లం 

జనస్ంకాశులు శంఖచ్కధీరు ల జాన్ూరుబ్ాహుల్ స ీత్ 
న్ను ల లంబిత కరువేషట న్ స్తవరుచ్ాయ దివాయంబ్రుల్ 

ఘన కారుణ్య రసెైకప్ూరుు లు స్మగీస్ూురిు న ం దుేఁగిరో? 

6-144-వ. 
ప్ాతకుండ న్గు న్కు న్వివబ్ుధో తు మ దరశన్ంబ్ు ప్ురాకృతంబ్గు మదదయ 
ప్ుణ్య విశేషంబ్ున్ం గాన ప్ొ ంద శకయంబ్ు గాదత; తతసందరశన్ం బ్ాతీకు 
న్తస్తప్ాస్న్నంబ్యి యొపెప; న్టుి  గాకుండనెనేుఁ గలుషవరున్ంబ్ున్ 
వృషలీభరున ై యుండి మృతుఁ బ్ొ ందతచ్తన్న న్దత జిహవకు 
శ్రీమన్నరాయణ్న్మ గీహణ్ంబ్ు స్ంభవింప్ నేరదత; మఱ్ యున్త. 
6-145-ఆ. 
ప్ాతకుండ జడుుఁడ బ్హాీఘ తుకుుఁడన్త 

మ న్ లోభ మోహ మతసరుండ 

న్కు న టుి  దొ రకు? న్రాయణ్ున దివయ 
న్మ విమల కీరున్ంబ్ు మదికి. 
6-146-స.ీ 
ద్రుణ్ మోహ్లంధకార ప్ూరితుుఁడన్త; 

హరి విస్ీయస్ీరణ్్రు మతన ? 

ప్ంచ్ మహ్లతీవా ప్ాతకోపతేుుఁడ; 

హరి విస్ీయస్ీరణ్్రు మతన ? 

కౌటటలయ కితవ వికార ప్ార ణ్ుండ; 

హరి విస్ీయస్ీరణ్్రు మతన ? 

యఖిల దతఃఖ ైక ఘోరారువ మగునండ; 



 

 

హరి విస్ీయస్ీరణ్్రు మతన ? 

6-146.1-తే. 
నందలకు న లి న లవ ైన్ నరు్ ణ్ుండ 

మందభాగుయండ నే నేుఁడ? మధతవిద్ర ి

దివయ గుణ్న్మ కీరున్ తఱె్ుఁ గదేడుఁ? 

బ్ూరవ స్తకృతంబ్ు లే క టుి  ప్ొ ందుఁ గలుగు? 

6-147-వ. 
అన వితరికంచి. 
6-148-మ. 
యత చితేు ందియామ రుతుండ న్గుచ్తన్ యతనం బ్ొ న్రుు న్ హర ి

వాత స్ంప్తు కిుఁ బ్ుణ్యవృతు కిుఁ జిద్వాసత న్తీ ఖ స్కిుకిన్ 

యుత నరావణ్ ప్ద్న్తరకిుకి స్తఖయదో యగకీియ శకిుకని్ 

ధృతి లబ్ోధ తు మ ముకిుకిన్ స్కల ధ్తీాధతరయ స్దుకిుకిన్. 
6-149-క. 
విడిచిత భవబ్ంధంబ్ుల 

న్డఁచిత మ య విమోహ మెనై్ తమంబ్ు 

నొనడిచిత న్రివర్ంబ్ులుఁ 
గడచిత న్ జన్ీ దతఃఖ కరాీరువమున్. 
6-150-క. 
యోషదిూాప్ంబ్ున్ న్న్త 

నేషణ్ ముఖగహవరమున్ న గ మింగి కడున్ 

దేవషమున్ గోత నేస న్ 

దోషద యగు న్తీ మ యుఁ దొ లుఁగం గంటటన్. " 



 

 

6-151-వ. 
అన యిటుి  వ ైషు వజాా న్దదప్ం బ్ాతీసేనహంబ్ున్ం దో ుఁచిన్ న్ బ్ాాహీణ్ుండు. 
6-152-మ. 
భగవదధ రీప్రాయ ణ్ోతు ముల స్ంభాష్ెైక మంతాంబ్ులన్ 

మగులన్ జాా న్ము ప్ుటట  మోహ భవ స్మీశాీతీ బ్ంధంబ్ులన్ 

తెగ ఖండించి స్బ్ంధత మతా స్తత ప్తీన మోహ విశాీంతుుఁడె ై
జగతీన్థత రమశేు కృషుు న దయిెైశవరయంబ్ులం గోరుచ్తన్. 
6-153-క. 
హరభికుు లతో మ టలు 

ధర న న్నుఁడుుఁ జ డన ప్ుణ్యధన్ముల మూటల్ 

వర ముకిుకాంత తేటలు 

న్రిషడవర్ంబ్ు చొరన యరుదగు కోటల్. 
6-154-స.ీ 
అన్తచ్త న్ బ్ాాహీణ్ుం డత తతు వవేదయిిెై; 
భవబ్ంధముల న లిుఁ బ్ాఱ్ుఁ దో ల్ల 

మ్రన్స  గంగాద్వరమున్ క గి యచ్ిటుఁ; 
బ్ాబిున్ దేవత్భవన్మందత 

న్సీన్తుఁడెై యోగ మ శయీించి చెలంగు; 

దేహేందియా దతల తెరువువలన్ 

దన్తుఁ బ్ాప్ుక న ప్రతతు వంబ్ుతోుఁ గూరిి; 

మ న్తగా న్తీస్మ ధచితే 

6-154.1-ఆ. 
గుణ్గణ్ంబ్ుుఁ బ్ాస  క మ రొప పన్ భగవ 



 

 

దన్తభవాతీయందత న్తీుఁ గల్లప  
రమణ్ుఁ దన్తన మ్రదల రకి్ష్ంచిన్టటట  య  
ప్ురుషవరులుఁ గాంచి పొ్ స్ుఁగ మి్రక క. 
6-155-వ. 
అటిజామళ ండు యోగమ ర్ంబ్ున్ దహేంబ్ు విడిచి ప్ుణ్య శర రుండెై 
యగీభాగంబ్ున్ం బ్ాాగుప్లబ్ుధ లకైన్ మహ్లప్ురుష కింకరులం గాంచి, స్మంచిత 
రోమ ంచిత చ్లచ్ాటాప ంజరిత సవేదబిందతస్ందో హ మష నషయంద 
మహ్లన్ందవలిీకామతలి్లకాంకుర స్ంకుల ప్రిశోభిత తన్తండున్త, హరష 
నకరషమ ణ్ మ న్సత దో యగ యోగప్ాభావోత్సహ విస్ీయ మందస ీత కందళిత 
ముఖ రవిందతండున్త, నఖిల జగజ ి గ యమ న్ఖండ శుభప్దా శుభాకార 
స్ందరశన్ స్మ సాదిత కుత్హల మ న్స్తండున్త న ై, ప్ాణ్్మంబ్ు 
ల చ్రించ్తచ్త భాగ రథద తీరంబ్ున్ుఁ గళేబ్రంబ్ు విడచిి, తత్క్క్షణ్ంబ్ 
హరిప్ారశవవరుు  లకైన్ ద్స్వరుల స్వరూప్ంబ్ుుఁ ద్ల్లి, య  
విషుు సవేకులతోడం గూడ ిదివయ మణ్ిగణ్ఖచితంబ్ెై స్తవరుమయంబ్ెైన్ 
యస్మ న్ విమ న్ం బ్ెకకి, నఖిల న్ంద భోగభాగాయన్తభ వాకుంఠితం బ్ెనై్ 
వ ైకుంఠన్గరంబ్ున్కు శ్రమీన్నరాయణ్ ప్ద్రవింద సేవాచ్రణ్ ప్రిమ ణ్ 
స థ తకిం జనయినె్త; ఇటుి  విప్ాి విత స్రవధరుీండెనై్ ద్సీప్త, గరిుత 
కరీంబ్ులచేతుఁ బ్తతుండున్త, హతవతాుండున్త న ై న్రకంబ్ున్ం గూలుచ్తండి 
భగవన్నమ గీహణ్ంబ్ున్ స్దో యముకుు ం డయిెయ; కావున్. 
6-156-క. 
కరెంబ్ు లకలిుఁ బ్ాయన్త 

మరెము దలెుప్ంగ లేదత మధతరపి్ు పేర  
పేరిెన నొడువుటకంట్న్త 



 

 

దతరెదమున్ుఁ జితు  మనెన తోావలుఁ జన్నన్. 
6-157-ఉ. 
ప్ాండవవంశప్ావన్! న్ృప్ాలక! యిీ యితహ్లస్ మెవవుఁడ ే

నొండొక భకిు లేక విన్త నోరుపమయెిం బ్ఠయిించ్త న్తుఁ డు 
దీండత ముకిుకామనకుిఁ ద్న్కమెై దన్తజారిలోకమం 

దతండు మహ్లవిభూత యమదూతల చ్ూడికకగోచ్రాకృతన్. 
6-158-త.ే 
అరయుఁ బ్ుతోాప్చ్రిత మెనై్ విషుు  

న్మ మవసాన్కాలంబ్ున్న్త భజించి 

శారిగి నలయంబ్ుుఁ జ ర  న్జామళ ండు 
నటుి  స్దుకిుుఁ దలుఁచిన్ నమేజ ప్ప? 

6-159-క. 
కోరిన్వారల క లిన్త 

జ రువ క ైవలయప్దము శ్రవీరున మదిం 

గోరనవారల క లిన్త 

దూరము మోక్ష్ాప ు  యినెన తోావలన ైన్న్. 
6-160-వ. 
అనన్ం బ్ర కి్ష్న్నర ందతాం డిటినయిె "మునీంద్ా! య జాా భాషుట ం డెై 
యమధరీరాజు శ్రీవిషుు  నర ీశకులచే విహతులకైన్ భటులచేత వరిుంప్ం బ్డని్ 
న్రాయణ్ున న్మప్భాావం బ్ాకరిుంచి, వారల క మనయిె? మఱ్ యు, 

న న్నుఁడనే యమదండంబ్ు విఫలం బ్ెై ప్త యిన్ తఱె్ంగు గలదనే విన్వలయు; 

నీ స్ందహేంబ్ుుఁ బ్ాప్ మహ్లత్ీ! నీవు దకకుఁ దకికన్ వారలు స్మరుథ లు 
గారన తలంచ్తచ్తన్నవాుఁడ; చితు ంబ్ున్త బ్సాాద్యతు ంబ్ుగా భవదదయ వచ్న్ 



 

 

స్తధ్ధ్రలం బ్ాసాదింప్వలయు;"అనన్ శుకుం డిటినయి.ె 
6-161-క. 
శ్రీకృషు భటులచతే న 

రాకృతులకై య మయభటులు యమున్కు న్తీ 

సీవకృత విప్ాకథ్ కీమ 

మీ క్రరయ ము న ీ ల్లప  రదయిు న ఱ్ ంగింతుుఁ దగన్. 
6-162-త.ే 
చేరి తెైరవిధయమున్ మంచ్త జీవతతకుిఁ 
గరీఫలములుఁ దలె్లపెడు కారణ్ంబ్ు 

లగుచ్త శిక్ష్ించ్తవార లీ యవనమీుఁద 

దేవ! యిెందఱ్త గలరయయ! తెల్లయవలయు. 
6-163-క. 
దకి్షణ్దిశాధిన్యక! 
శిక్ష దగం జ యువారు కి్ష్తుఁ బ్ెకకండే ా
నీ క్షయమున్త న్క్షయమున్త 

సాక్షాతుు గ న ందత ర ండు స్ంప్న్న మగున్? 

6-164-త.ే 
దటట మెైన్టటట  కరీబ్ంధముల న లి 

న్జా బ్ెట్ట డువారు పెక ైకన్ చోట 

న్కట! శాస్ు ృతవ ముప్చ్ర మయిెయుఁ గాదె? 

శ్రరులకై న్టటట  మండలేశులకుుఁ బ్ో లక. 
6-165-ఉ. 
కావున్ నీవ యొకకుఁడవ కరువు మూుఁడు జగంబ్ులందత స్ం 



 

 

భావిత భూతకోటటుఁ బ్రపి్ాకవశంబ్ున్ శిక్షజ యుఁగా 
నీ వర శాస్న్ం బ్ఖిలనరుయమెై తన్రారుచ్తండ నుేఁ 
డమవలుఁ గీమీఱ్ ంప్ మఱ్  యిెవవుఁడు శకుు ుఁడు? ధరీప్ాలన్! 
6-166-క. 
చ్ండ కర తన్య! యొరులకు 

దండధరతవంబ్ు గలదె? తగ జగమున్ న్త 

దీండధరవృతు  నొతు ల్ల 

దండింతువు నన్తన దండధరుుఁడన పొ్ గడన్. 
6-167-స.ీ 
ఇటటట  నీ దండంబ్ యిీ మూుఁడుజగములుఁ; 
దెగువమెై నేుఁడు వరిులుి చ్తండ 

మన్తజలోకంబ్ున్ మహరత్దతు త్కార; 

స దతధ ల మగులుఁ బ్ాస దతధ  లకైన్ 

వారు న్లువరు వేగ వచిి నర ీశంబ్ు; 

భంగించి మమీంత చెంగుఁదో ల్ల 

నీ శాస్న్ంబ్ున్ నే మీడిి క న్తవచ్తి; 

కూీరచితుు నుఁ బ్ుచిిక న యదల్లి 

6-167.1-తే. 
ప్ాశబ్ంధంబ్ు లీస్తన్ుఁ బ్టటట  తెాంచి 

బ్ల్లమ మగులంగ మముీన్త బ్ాఱ్ుఁదో ల్ల 

యిచ్ాుఁ జనన్రు వారు ద్ మెచ్టటవార 

ల దరముీన్ మ కు నేుఁ డ్న్తముీ. 
6-168-వ. 



 

 

అన"రన మఱ్ యు శుకుం డిటినయిె "న్టుి  దూతలు ప్రిత్ప్ స్మేతులక ై
ప్ల్లకిన్, దండధరుుఁడు ప్ుండర కాక్షన చ్రణ్కమలంబ్ులు దన్ మ న్స్ంబ్ున్ 
స్ననహరతంబ్ుగుఁ జ స క న, వందంన్ం బ్ాచ్రించి, ప్రమ భకిుప్రుండెై వారల 
కిటినయిె. 
6-169-స.ీ 
కలుఁడు మదన్తయండు ఘన్తుఁ డొ కకుఁ డతుఁ డెందత; 

వ ల్లకిుఁ గాన్ుఁగరాక విశవమెలిుఁ 
న్తలీన్మెై మహ్లదతుత స్మగీస్ూురిు; 
న్తండున్త గోకుఁ న్ూలున్నభంగి 

ద్మెన్ుఁ బ్శువులు దగలి్ల యుండడెు మ డిక; 

న్మస్ంకీరున్ సేథ మగతుల 

విహరించ్త న వవుఁడు విలస త మత్పజ; 

లకవవన ప్దముల నవవటటలుి ుఁ 
6-169.1-ఆ. 
గన్తట మన్తట చ్న్తట గలు్  న వవన లీల 

లందత లోక మెవనయందతుఁ బ్ొ ందత 

న న్నుఁబ్డుచ్తుఁ బ్ుడమ న వవన న్మముల్ 

కరీబ్ంధన్ముల పేరిీ న్డుఁచ్త. 
6-170-త. 
వినుఁడు నేన్త మహేందతాుఁ డప్పత వతహో తుాుఁడు రాక్షస్తం 

డనిలుుఁ డరుకుఁడు చ్ందతాుఁడుం గమల స్న్తండు మరుద్ణ్ం 

బ్ును మహశేుుఁడు రుదవార్ము భూరి స్ంయమ స దతధ లున్ 

మ్రనస  కనొ్ న్జాల ర వవన మూరిు విశీుతకీరిుమెై. 



 

 

6-171-క. 
స్తేత ేతర గుణ్ప్ాశ వ 

శతతేంబ్ున్ుఁ బ్ొ ంద వరు జలజాక్ష స్దె ై
కతతేంబ్ు గాన్ నోప్రు 

స్తతేప్ాాధ్న్తయ ల్లతర జన్ముల తరమ?ే 

6-172-చ్. 
అభవు న్మయేు న్వయయు న్న్ంతు న్న్రతుుఁ బ్ూన మనేలో 
న్తభయము న ై వ లుంగు ప్ురుష్త తు ముుఁ గాన్రు చితు కరీ వా 
గివభవ గరిషుు లకై వ దకి వఱ్ ుఁడి ప్ాాణ్ులు; స్రవవస్తు వుల్ 

శుభగతుఁ జూడనేరిి తన్తుఁ జూడుఁగనరేన కంటటప్త ల్లకన్. 
6-173-చ్. 
ప్రమున భకులోక ప్రిప్ాలన్ శ్రలున దతషట లోక స్ం 

హరున ప్తంగప్ుంగవ విహ్లరున కూరమిదూత ల మనో 
హరులు స్తర ందవాందితులు న్ హరిరూప్ గుణ్స్వభావులక ై
తరుగుచ్తన్తందత ర లిడలుఁ దికుకలుఁ దేజము ప కకటటలిుఁగన్. 
6-174-ఉ. 
లకకకకు న కుకవ ై కస్టులేన మహ్లదతుత తేజ మలెకి డం 

బికకటటలం జరింతు రత భీమబ్ల ఢ్ుయలు విషుు దూత ల  
చ్కకన ధరీశాంతు లతసాహస్వంతులు దేవప్ూజితుల్ 

గీిక్రకఱ్ యన్ జగంబ్ున్న్త గ శవసేవక రక్షణ్్రథమెై. 
6-175-క. 
న్ వలన్న్త మీ వలన్న్త 

దేవాస్తర గణ్ము వలన్ుఁ దిజాగంబ్ులలో 



 

 

నే వగలుఁ బ్ొ ందుఁకుండుఁగుఁ 
గావం గలవారు ప్ుడముఁ గల వ ైషు వులన్. 
6-176-క. 
భగవత ర్ణ్హిరత ధరీం 

బ్గప్డ దెవావరి మతకి న్నమష గరుడో  
రగ స దధ  సాధయ న్ర స్తర 

ఖగ త్ప్స్ యక్ష దివిజ ఖచ్రుల క నై్న్. 
6-177-క. 
ఎననఁడుుఁ దలె్లయుఁగ నేరరు 

ప్ననగప్తశాయి తతు వభావము మేన్ం 

గనునల వేలుపన్త డ్ప్లుఁ 
జననమరిన్ వలేుప ముదతక చ్దతవుల వేలుపన్. 
6-178-స.ీ 
వర మహ్లదతుత మెైన్ వ షైు వజాా న్ంబ్ుుఁ; 
దిరముగా న వవరు దెల్లయుఁగలరు? 

దేవాదిదవేుండు తాప్ురస్ంహరుుఁ డొండుెఁ; 
గమలస్ంభవుుఁ డొండెుఁ గారిుక య 

కప ల న్రదత లొండె గంగాతీజుం డొండ;ె 

మన్త వ ండె బ్ల్ల యొండె జన్కుుఁ డొండెుఁ 
బ్ాహి్లదతుఁ డొండె నేరాపటుగా శుకుుఁ డొండ;ె 

భాస్తరతరమతవాయస్తుఁ డొండెుఁ 
6-178.1-తే. 
గాక యన్తయల తరమె? యిీ లోకమందత 



 

 

నీ స్తబ్ో ధంబ్ు స్దో ుధ మీ ప్ద్రథ 
మీ స్ద్న్ంద చిన్ీయ మీ యగమయ 
మీ విశుదధ ంబ్ు గుహయంబ్ు నీ శుభంబ్ు. 
6-179-క. 
ఈ పననదీఱ్త దకకుఁగ 

నోపరు తక కరులు దలె్లయ న్తప్నష దతచిత 

శ్రీపతన్మ మహ్లదతుత 

దదపిత భాగవత ధరీ దివయకీమమున్. 
6-180-త.ే 
ఏది జప యింప్ న్మృతమెై యిసె్ుఁగుచ్తండు 
నేది స్దధ రీప్థ మన యిఱె్తుఁగ దగిన్ 

దదయిిె స్దుకిు యోగంబ్ు న్వహరంచ్త 

మూరిుమంతంబ్ు ద్ హరికీరున్ంబ్ు. 
6-181-త.ే 
కంటటర  మీరు స్తతుల ర! కమలనేతుా 

భవయ మగు న్మకీరున్ ఫలము నేుఁడు 
దవిల్ల మృతుయవు ప్ాశబ్ంధములవలన్ 

జాణ్తన్మున్ న్ూడె న్జామళ ండు. 
6-182-ఉ. 
ఏటికి జాల్లుఁ బ్ొ ంద? న్రులే కియీుఁ గృషుు న కీరున్ంబ్ు ప్ా 
ప్ాటవులన్ దహరంప్ుఁ గల దౌటకు స్ందయి మేల? యిప్ుప డమ 
త్ుఁటరి దో షకారి పెన్తదో ష్  యజామళ ుఁ డంతమ్రందతచ్తం 

బ్ాటిగ విషుు న్మ స్తతుుఁ బ్లుకచ్తుఁ గ వలముకిు క గుఁడే? 



 

 

6-183-క. 
ఇంతయున్త దథయ మన మద ి

నంతయుుఁ దలె్లయంగలేరు హనీ్తుీలు దత 

రాీ ంతతర ఘటటత మ య  
కాీ ంతఘతయంతప్ాకాశ గౌరవ జడులకై. 
6-184-మం 

ఈ విధమున్న్ విబ్ుధత లేకతమ చితు ముల నేకతము లేక హరి నీశున్ 

భావమున్ నల్లప తగు భాగవత యోగపి్రపి్ాకమున్ నొందతదతరు వారిం 

దేవలదత దండన్ గతం జన్దత మ కు గురతింప్ న్ఘముల్ దలగు మీదన్ 

శ్రీవరున చ్కీము విశేషగత గాచ్త స్తరసవేితులు ముకిు గడు బ్దీెల్. 
6-185-ఉ. 
ఎవవరు స దధ  సాధయ ఖచ్ర శ లస్తపరిగ త గాథలం 

దెవవరు ముకిుభోగతల హమే మనోహర చ్ందాశాలలం 

దెవవరు శంఖచ్కీ గురుహతే గద్ రుచిరోగీప్ాణ్ు ల  
మవవప్ు రూప్వంతు లస్మ న్తలు ప్త  ధరలోన వ ైషు వుల్. 
6-186-స.ీ 
శీుతయంత విశాీంత మతయన్తకీమణ్యీ; 

భగవత ర్స్ంగతుల్ భాగవతులు; 

స్న్కాది మున యోగజిన్ స్ద్న్ందెైక; 

ప్రమ భాగోయదయుల్ భాగవతులు; 

కృషు ప్దధ్యన్ క వల మృతప్ాన్; 

ప్రిణ్్మ యుతులు శ్రభీాగవతులు; 

బ్హుప్ాత కానీక ప్రభివ ప్ాకిీయ ; 



 

 

ప్రుష్త గీ మూరుు లు భాగవతులు; 

6-186.1-తే. 
భావ తత్ు వరథవేదతలు భాగవతులు; 

బ్ాహీవా ద్న్తవాదతలు భాగవతులు; 

స రులు దన్రంగ న న్నుఁడుుఁ జ టులేన 

ప్దవి నొప్ాపరువారు ప్త  భాగవతులు. 
6-187-క. 
అద్గిాన్ విషుు భకుు లుఁ 
గద్ియుఁగుఁ జన్వలదత మీరు కరివరదత లస్ 

తపదప్దీ విన్త విముఖతలుఁ 
దతద్ ిన్ంటుఁగుఁ గటటట  తెండు ధూరుు లు వారల్. 
6-188-స.ీ 
ఎకస్క కమున్ క ైన్ నందరిారమణ్ునుఁ; 
బ్లుకంగలేన దతరాుష్ తులన్త 

గలలోన్ న ైన్ శ్రీకాంతున స్త్పద; 

కమలముల్ చ్ూడన కరీరతుల 

న్వువచ్త న ైన్ుఁ గృషు ప్ాశంస్కుుఁ జ విుఁ; 
ద్రపనేరన దతషకథ్ ప్ావణ్ుల 

య తోాతసవంబ్ుల న నై్ నీశున గుడి; 
తోావుఁ దొా కకుఁగలేన దతషపదతలన్త 

6-188.1-ఆ. 
బ్రమ భాగవతుల ప్ాదధూళి స్మస్ు  
తీరథసార మన్తచ్తుఁ దెల్లయలేన 



 

 

వారి వారివారి వారిుఁ జ రని్వారిుఁ 
దొ లుతుఁ గటటట  తెండు దూతల ర! 
6-189-ఆ. 
ఎలి ప్ాప్ములకు నలకలి న్ యింటటలో 
బ్దధ తృషుు  లగుచ్త బ్ుదిధ  దలుఁగ ి

ప్రమహంస్కులము గుఱ్ దప ప వరిుంచ్త 

ధూరుజన్తలుఁ దెండు దూతల ర! 
6-190-ఆ. 
అరయుఁ దన్దత జిహవ హరిపేరు న్తడువదత 

చితు  మతన ప్ాదచింతుఁ జన్దత; 

తలుఁప్ుఁ దమకు ముకిు తంగ టట జునొనకో 
స్కల విషుు  భకుు లకున్త బ్ో లక? 

6-191-ఆ. 
ప్దీన్యన్త మీుఁది భకిు యోగం బ్ెలి 

ముకిు యోగ మన్తచ్త మ్రద లకఱ్తంగు 

వారి వారివారి వారిుఁ జ రని్వారి 

తోావుఁ బ్ో వ వలదత దూతల ర! 
6-192-వ. 
అన ప్ల్లక "న్న చెప ప మఱ్ యు శుకుం డటిినయిె "శ్రీకృషు న్మ కీరున్ంబ్ు 
జగన్ీంగళం బ్నయున్త, జగనోీహన్ం బ్నయున్త, జగజ ి గ యమ న్ం 
బ్నయున్త, నఖిలప్ాపెైక నషకృత యనయున్త, నఖిల దతఃఖ నవారణ్ం 
బ్నయున్త, నఖిలద్రిదూా నరూీలన్ం బ్నయున్త, నఖిల మ య  
గుణ్విచేాదకం బ్నయున్త, న్తద్ీ మంబ్ు లగు హరి వరయంబ్ుల న్కరిుంచ్త 



 

 

వారల చితు ంబ్ు లత నరీలంబ్ులగు భంగిం దకికన్ వాత్చ్రణ్ంబ్ులం 
గావనయున్త, శ్రీకృషు  ప్దప్దీంబ్ులు హృతపదీంబ్ుల నలుప్ు వార లన్య 
ప్ాప్కరీంబ్ు లగు న్విద్య వయస్న్ంబ్ులం బ్ొ రయ నేరరనయున్త, 

నజసావమయిెైన్ యమధరీ రాజుచతేుఁ గ రిుంప్ంబ్డిన్ భగవన్ీహతు వంబ్ు 
న్కరిుంచి, విస ీ తులకై కాలకింకరులు న్ుఁటన్తండయిు వ ైషు వజన్ంబ్ులం 
దేఱ్ చ్ూడ వ ఱ్తురు; న్ర ంద్ా! ప్రమగుహయంబ్గు నీ యితహ్లస్ంబ్ున్త 
బ్ూరవకాలంబ్ున్ స్కల విజాా న్గోచ్రుండెైన్ కుంభస్ంభవుండు స్కలదతఃఖ 
విలయంబ్ున్త స్కలప్ుణ్య నలయంబ్ున్త న ైన్ మలయంబ్ున్ుఁ 
బ్ురాణ్ప్ురుషుండెైన్ ప్ురుష్త తు ము న్రాధన్ంబ్ు చేయుచ్తండి 
న్క ఱ్ ంగించెన్త;"అన చపె పన్ విన విస్ీయ న్ంద హృదయుండెై 
ప్ర కి్ష్జిన్ప్ాలుం డిటినయిె. 

6-7-చందుా ని ఆమంతాణంబు 

6-193-క. 
సావయంభువ మన్తవేళల 

నోయయయ! స్తరాస్త రాండ జయరగ న్ర వ 

రా్ యత స్ర్ము దెల్లప త 

ప్ాయక యది విస్ు రించి ప్లుకం గదవే." 

6-194-క. 
ఉతతర క డు కటిిడిగిన్ 

న్తతతరమున్త న్ముీనీందతాుఁ డుతు మచతేో 
వృతిత  ముదమంది ప్ల్లక న్త 

దతతఱ్ప్ా టుడిగి విన్తుఁడు త్ప్స్వరుయల్! 



 

 

6-195-స.ీ 
ప్ూన ప్చాేతస్తప్ుతుాలు ప్దతగురు; 

ప్ాాచీన్బ్రిుష ప్ాాఖయ గలుగు 

వారు మహ్లంబ్ో ధి వలన్ వ లవడి వచిి; 

తగ వృక్ష వృతమెైన్ ధరణ్ిుఁ జూచి 

మేదనిీజములపెై మకికల్ల కోప ంచి; 

మదిలోన్ దదప తమన్తయ లగుచ్త 

వకురంబ్ులన్త మహ్లవాయు స్ంయుతమెైన్; 

యన్లంబ్ుుఁ గల్లపంచి యవనజములుఁ 
6-195.1-తే. 
బ్ెలుి వడుఁ గాలపుఁ దొ డుఁగని్ుఁ దలిడిలి్ల 

వారి కోప్ంబ్ు వారించ్తవాుఁడ ప్త లకుఁ 
బ్ల్లక ుఁ జందతరుుఁ డో  మహ్లభాగుల ర! 
దదన్మగు వృక్షముల మీుఁదుఁ దెగుట దగున ? 

6-196-త.ే 
మ్రదల వరిధషుు  లగు మముీ స్దయ హృదయు 

లగు ప్ాజాప్తు లన్తచ్త స్రావతుీుఁ డనయిె; 
న్టటట  మీరు ప్ాజాస్ృష్ ట  క నై్ వార 

లీ వన్స్పత తతుల దహరంప్ుఁ దగున ? 

6-197-స.ీ 
ఆదికాలంబ్ున్ న్ ప్జాాప్త ప్త; 

యిెైన్ లోక శవరుం డచ్తయతుండు 
ప్దీనతేుాుఁడు వన్స్పతుల నోషధి ముఖయ; 



 

 

జాతంబ్ు నషము న్ూరింబ్ుుఁ గోరి 

కల్లపంచ;ె న్ందత ముఖయంబ్ెైన్ యన్నంబ్ు; 

న్చ్రంబ్ు లకై న్టటట  యప్ద మెలిుఁ 
బ్ాదచ్రులకున్త బ్ాలకవటటట  యిరుగాళ ి; 

చేతులు గల్లగిన్ జీవతతక ి

6-197.1-తే. 
ప్ాణ్ులొగి లేన య  చ్తుష్ాపతుు  లకలి 

న్న్నముగుఁ బ్ూన గావించె న్దయిుుఁగాక 

న్ మహ్లభాగుుఁ డచ్తయతుుఁ డ్దరమున్ 

మీకు న్న్ఘ ఖయ విఖ యత జయకప్ఱ్ చె. 
6-198-క. 
నజముగ దవేాధదశవరుుఁ 
డజఁడు ప్జాాస్ర్మున్కు న్న్ఘుల మముీన్ 

స్ృజియించె నటటట వారికిుఁ 
గుజదహన్ము చయే న టుి  గోరిక ప్ొ డమెన్? 

6-199-చ్. 
స్తత మహతు వ స్తు వ గుణ్ స్తుపరుషస్ీృతుఁ బ్ొ ందరయయ! మీ 

ప తరులున్తం బిత్మహులుుఁ బ్ెదీలు న న్నుఁడుుఁ బ్ొ ందన్టటట  దత 

షకృతమతమెైన్ కోప్మున్ుఁ గిల్లుషభావము మ న్రయయ! స్ం 

భృత కరుణ్్వలోకమున్ భీత తరుప్ాకరంబ్ు జూచ్తచ్తన్. 
6-200-ఉ. 
తపపక యరుకావళికిుఁ దలి్లయుుఁ దండియాు నేతాప్ంకిుకిన్ 

ఱ్ెపపలు న్తకిం బ్తయు ఱ్ేుఁడు ప్ాజావళి క లి న్రిధ కిం 



 

 

ప్ొ పప గృహస్తథ  మూఢ్ులకు న్తతు ము లకన్న స్మస్ు బ్ాంధవుల్ 

ముపుపన్ుఁ గావలేన కడుమూరుు లు గారు నజాల చ్తటట ముల్. 
6-201-స.ీ 
అఖిల భూతముల దహే్లంతస్థ మగున్తీ; 

యిీశుుఁ డచ్తయతుుఁడన యిెఱ్తుఁగవలయు; 

న ఱ్ ుఁగి స్రవం బ్ెనై్ యిందరిారమణ్ు లోుఁ; 
జూప్ులుఁ దనవిగాుఁ జూడవలయు; 

జూచిన్ చిదూాప్ శుద్ధ తుీ లగు మముీ; 

న న్స న్ వడేకతోనచ్ిమచె్తి; 

మెచిిన్ స్రావతుీ మీ ర ఱ్ ంగిన్చోటుఁ; 
గోప్గుణ్ంబ్ులుఁ బ్ాప్వలయు; 

6-201.1-ఆ. 
బ్ాప  దగధశేష ప్ాదప్జాలంబ్ు 

దియయ మసె్ుఁగ బ్తాుకనయయవలయు; 

న్న్ఘుల ర! మీర లస్ీదదయప్ాారథ 
న్ంబ్ు ప్రుఁగుఁ జ క న్ంగవలయు. 
6-202-క. 
ఇద్ె వృక్ష స్ముదువ యగు 

మద్ిర క్షణ్ న్ప్సరస ుఁ గుమ రిక నతుు న్ 

వదలక ప్తనుఁగుఁ జ క న 

ముద మందతుఁడు ప్ాదప్ముల మోస్మువాయన్."" 

6-203-వ. 
అన యిటాి మంతణా్ంబ్ు జ స , మ రషి యన్త కన్యకన్త వారల కచిిి 



 

 

చ్ందతాండు చ్నయిె; అప్ుపడు. 
6-204-క. 
వారలు ప్రాయయంబ్ున్ 

నీరేజముఖిన్ వరించి న ఱ్  రమయింప్న్ 

ధదరుఁడు ప్ాాచేతస్తుఁడె ై
వారక దక్షండు ప్ుట్ట  వన్జజ స్ముుఁడెై. 
6-205-క. 
ఎవవన స్ంత్న్ంబ్ులు 

నవవటటలకన్ వస్తధ న లి న ఱ్  న్ దక్షం 

డెవవలన్ జగము లననటుఁ 
బ్ావవ జలము నల్లప న్టుి  ప్ాజుఁ బ్ుటటట ంచెన్. 
6-206-ఉ. 
వారన వేడకతో దతహరతృ వతసలదక్షుఁడు దక్షుఁడ్తీచేుఁ 
గోరి స్ృజించెుఁ గొననటట న్కుంఠిత వరయముచేతుఁ గొననటటన్ 

బ్ో రన్ ఖ చ్రంబ్ులన్త భూచ్రముఖయ వనచే్రంబ్ులన్ 

నీరచ్రవాజంబ్ు రజనీచ్రజాల దివాచ్రంబ్ులన్. 
6-207-క. 
న్ర స్తర గరు డో రగ క ి

న్నర ద్న్వ యక్ష ప్కి్ష్ న్గ వృక్షములం 

దరమడి స్ృష్ ట  యొన్ర ిన్త 

దిరముగ దక్షప్ాజాప్త వితతకీరిున్. 
6-208-క. 
బ్హువిధముల బ్హుముఖముల 



 

 

బ్హురూప్ములకైన్ ప్జాల బ్హులోకములన్ 

బ్హుళముగుఁ జ స  మదలిో 
బ్హుమ న్ము నొందుఁ డయిెయ బ్ఖా యతముగన్. 
6-209-త.ే 
ఆ ప్ాజాస్ర్ బ్ృంహరతం బ్యిన్ జగము 

దక్షుఁ డమకి్ష్ంచి మదలిోన్ుఁ ద్ప్ మ్రంద ి

మఱ్ యు జన్న్ంబ్ు నొందించ్త మతము రోస  
ప్రమప్ురుషున న్శయీింప్ంగుఁ దలుఁచె. 
6-210-వ. 
ఇటుి  దక్షప్ాజాప్త ప్జాాస్ర్ంబ్ు చ్లక చింతంచి మంతన్ంబ్ున్ లక్ష్మీకాంతున 
స్ంతుషట సావంతుంజ యువాుఁడెై. 
6-211-క. 
మోదం బ్ెై ప్రదిూష్ త 

ఖ దం బ్ెై శాబ్ర దధ  కిల్లకించిత దృ 
గ ుదం బ్ెై బ్హుసౌఖ య 
ప్ాదం బ్ెై యొప్ుప వింధయప్ాదంబ్ున్కున్. 
6-212-వ. 
అరిగ,ి యం దఘమరషణ్ం బ్న్త తీరథంబ్ు స్రవదతరతిహరం బ్యి యొప్ుపద్న 
న్న్తస్వన్ంబ్ు సేవించి, యత ఘోరం బ్యిన్ తప్ంబ్ు చయేుచ్త హరిం 
బ్ాస్న్తనం జ స , హంస్గుహయం బ్న్త స్ు వరాజంబ్ున్ నటిన స్తు తయించె. 

6-8-హంస్గుహయ స్తవరాజము 



 

 

6-213-త.ే 
"ప్రమునకి వందన్ మ్రన్రుు ుఁ బ్రిఢ్వించి 

మున్నవితథ్న్తభూతకి మి్రకికక ందత; 

మెఱ్యు గుణ్ములుఁ దలేు నమతు మ త ా

బ్ంధతవ ై న్టటట  వానకిుఁ బ్ాణ్తు ల్లడుదత. 
6-214-ఆ. 
తవిల్ల గుణ్ుల చేతుఁ దతు వబ్ుదతధ లచతే 

నగిడి కాన్రాన న లవువాన 

మ్రదలుఁ ద్న్ కల్లగ ిముకిు మ న్వధ ి

రూప్మెనై్వాన ప్ాాప్ుుఁ గందత. 
6-215-ఆ. 
ఎలి తన్తవులందత నరవ ంది తన్తోడుఁ 
బ్ొ ందత చేస న్టటట  పొ్ ందతకాన 

ప్ొ ందత ప్ొ ందలేుఁడు ప్ురుషుండు గుణ్ము న్ 
గుణ్నిుఁ బ్ో లు న్టటట  గుణ్ి భజింతు. 
6-216-ఉ. 
ప్ూని మన్ంబ్ున్తం దన్తవు భూతములున్ మఱ్  యిందియాంబ్ులుం 

బ్ాాణములున్ వివేక గతుఁ బ్ాయక యన్యముుఁ దముీ న మెీయిం 

గానఁగనేర వా గుణ్నకాయములం బ్రికించ్తన్టటట  స్ 

రావనుగతున్ స్మస్ు హరతు న్దిమప్ూరుషు న్శయీించదెన్. 
6-217-వ. 
మఱ్ యు; న్నేకవిధ న్మ రూప్ నరూప్యంబ్గు మన్ంబ్ున్కు దృషట స్ీృతుల 
న్శంబ్ువలన్ుఁ గల్లగ డు న్తప్రామం బ్గు స్మ ధి యందతుఁ గ వల 



 

 

జాా న్స్వరూప్ంబ్ున్ుఁ దో చ్త నరీల ప్ాతీతసాథ న్ంబ్ెనై్ హంస్స్వరూప కి 
న్మస్కరింతు; ద్రువందత న్త గూఢ్ంబ్ెైన్ వతహో తుాన బ్ుదిధ చేతం బ్ాకాశంబ్ు 
నొందించ్త భంగ,ి బ్ుదిధ మంతులు హృదంతరంబ్ున్ స్ననవశేుం డయిన్ 
ప్రమప్ురుషున న్తీశకిుతాయంబ్ులచేతం దేజరలిిుఁ జ యుదతరు; అటటట  
దేవుండు, స్కల మ య విచేాదకం బ్యిన్ నరావణ్ స్తఖ న్తభవంబ్ున్ం 
గూడి యుచ్ారింప్ం గొలుఁదిగాన శకిుగల విశవరూప్ుండు న్కుం 
బ్ాస్న్తనండగుంగాక; వాగుుదదధ ందియా మ న్స్ంబ్ులచేతం జ ప్పన్త, నటటట  దన 
నరూప ంప్న్త, న్లవిగాక యిెవవన గుణ్రూప్ంబ్ులు వరిుంచ్త, న వవండు 
నరు్ ణ్ుండు, స్రవంబ్ు న వవనవలన్ న్తతపన్నంబ్గు, న వవనవలన్ స థ తం 
బ్ొ ందత, న వవన వలన్ లయంబ్గు, న్టటట  ప్రాప్రంబ్ులకుం బ్రమంబ్ెై, 
యన్న్యంబ్ెై, ప్ాాక ర్స దధ ంబ్ెై, స్రవవాయప్కంబ్ెై, య దికారణ్ంబ్ెై యున్న తతు వంబ్ు 
న్శయీింతు; ఎవవన ప్ాభావంబ్ు మ టల డడెు వారలకు, వాదంబ్ు 
చేయువారలకు వివాద స్ంవాదస్థ లంబ్ు లగుచ్త న్ప్పటప్పటటకి మోహంబ్ు 
నొందించ్తచ్తండు, న్టటట  యన్ంతగుణ్ంబ్ులు గల మహ్లతుీన్కుం బ్ాణ్్మంబ్ు 
చేయుదత; అస థ  న్స థ  యన్త వస్తు దవయ నషు లం గల్లగి, యొకకటన్ యుండి 
విరుదధ  ధరీంబ్ులుగుఁ గన్ంబ్డు న్తప్ాస్న్ శాస్ు ర సాంఖయశాస్ు రంబ్ులకు 
స్మంబ్ెై, వకి్ష్ంప్ుఁదగిన్ ప్రమంబ్ు న్కు న్న్తకూలంబ్గు గాక, ఎవవుఁడు 
జగదన్తగీహంబ్ుక ఱ్కు జన్ీ కరీంబ్ులచేత న్మరూప్ంబ్ు లకఱ్తంగంబ్డ 
కుండియు, న్మరూప్ంబ్ులు గల్లగి తేజరలిుి , న్టటట  యన్ంతుడయిన్ 
భగవంతుండు ప్సా్న్తనండగుం గాక; ఎవవండు జన్తలకుుఁ బ్ురాకృత జాా న్ 
ప్దంబ్ుల చేత న్ంతర్తుండెై, మేదనిం గలుగు గంధ్ది గుణ్ంబ్ుల 
న్శయీించిన్ వాయువు భంగి మెలంగుచ్తండు న్ ప్రమేశవరుండు మదదయ 
మనోరథంబ్ు స్ఫలంబ్ు జ యు గాక"యన్తచ్త భకిు ప్రవశుండయి యుకిు 



 

 

విశేషంబ్ున్ స్తు తయించ్తచ్తన్న దక్షనకి భకువతసలుం డెైన్ 
శ్రీవతసల ంఛన్తండు ప్ాాదతరాువంబ్ు నొందె; అప్ుపడు. 
6-218-స.ీ 
భరాీచ్లేందా ప్పా్ాతదవయంబ్ున్ుఁ; 
గల్లగిన్ నీలంప్ు గన్త లన్ంగ 

మ్రన్స  త్ర్గుక్షయన యిరుమోప్ు పెై నడిన్టటట; 
ప్దముల కాంతులు ప్రఢి్విలిుఁ 
జండ దిఙ్ీండల శుండ్ల కరముల; 

క వైడి న నమద ికరము లమరుఁ 
జకీ కోదండ్స  శంఖ న్ందక ప్ాశ; 

చ్రీ గద్దతల స్రవిుఁ బ్ూన 

6-218.1-ఆ. 
న్లిమేన్త మెఱ్య న్గుమ్రగం బ్లరంగుఁ 
జలి చ్ూప్ు విబ్ుధ స్మతుఁ బ్ోా వ 

బ్స ుఁడికాసెుఁ బ్ూన బ్హు భూషణ్ కిర ట 

కుండలముల కాంత మెండు క న్ుఁగ. 
6-219-స.ీ 
కుండల మణ్దిదప ు  గండస్థ లంబ్ులుఁ; 
బ్ూర ుందతరాగంబ్ుుఁ బ్ొ ందతప్ఱ్తప్ 

దివయకిర ట ప్ాదదప్ుు లంబ్ర రమ ; 
స్తకి గౌస్తంభవస్ు రంబ్ు గాుఁగ 

వక్షస్థ లంబ్ుపెై వన్మ ల్లకాశ్రీలు; 

శ్రీవతస కౌస్తు భ శ్రీల నొఱ్య 



 

 

నీల దిాుఁ బ్నె్ుఁగొన నల్లచిన్ విదతయలి; 

తల భాతుఁ గన్కాంగదంబ్ు మెఱ్య 

6-219.1-ఆ. 
న్ఖిలలోక మోహన్కార యుకుు ుఁడె ై
న్రద్ది మున్తలు జ ర ిప్ొ గడుఁ 
గదిస  మున్తలు పొ్ గడ గంధరవ కిన్నర 

స దధ  గాన్ రవము చవెుల న్లర. 
6-220-క. 
స్రేవశుుఁడు స్రావతుీుఁడు 
స్రవగతుం డచ్తయతుండు స్రవమయుండె ై
స్రవంబ్ుుఁ జ రి క లువుఁగ 

స్రవగుుఁడెై దక్షన్కుుఁ బ్సా్న్తనం డయిెయన్. 
6-221-వ. 
ఇటుి  ప్ాస్న్తనండయిన్ స్ర వశవరున స్రవంకషంబ్ున్త మహ్లశిరయధతరయంబ్ున్త 
న్యి తేజరిలుి  దివయరూప్ంబ్ుుఁ గాంచి, భయంబ్ున్త హరషంబ్ున్త 
విస్ీయంబ్ున్త జితు ంబ్ున్ ముప పరిగొన చొప్ుప దప పంప్ం దెప్పఱ్ , 
కప్పరప్ాటున్ం బ్ుడమపెైుఁ జాగలింబ్డి, దండ ప్ణా్్మంబ్ు ల చ్రించి, 

కరకమలంబ్ులు మ్రగిడిి  సెలయిేఱ్తల తొటుట న్ుఁ గొటుట ప్డి, యిటట టుట ుఁ 
బ్టుట చ్లక నటట ప్ొ డచిి, మునీనరుదనన నలచిన్ పెనీనరున్తం బ్ో లక, 
స్రావంగంబ్ులుం దొ ంగలి్లంప్ుఁ, జితు ంబ్ు న్త్ీయతు ంబ్ుజ స , ప కకటటలి్లన్ 
స్ంతోషంబ్ుచేత భగవంతుం బ్లుకన్త, న్తయంత మంగళ స్ందో హ్లప్ాదకంబ్ు 
లకైన్ తన్నమంబ్ు లుగ్డింప్న్త, న్త నరీలంబ్ులకైన్ తదదయకరీంబ్ులు 
దడవన్త, విబ్ుధ హరషకరంబ్ులకనై్ తతౌపరుషంబ్ులు ప్ొ గడన్త, న్తీీయ 



 

 

మనోరథంబ్ు వాకుీవవన్త నోప్క ప్ాజాకాముండెై యూరకున్న ప్ాజాప్తం జూచి, 

స్రవజీవ దయ ప్రుండున్త, స్రవస్తు వ హృదంతరస్తథ ండున్త, స్రవ 
జాుండున్తం, గావున్ న్తన భావంబ్ు దలె్లస , జగన్నథతం డ్రుప్త షణ్ంబ్ులకనై్ 
భాషణ్ంబ్ుల నటినయిె. 
6-222-క. 
"మెచ్చితుఁ బ్ాాచతేస్! తప్ 

మచిట ఫలస దిధ  యయియె నటితభకిున్ 

హచెిగు మదవరవిభవము 

న్చుిప్డం బ్ొ ంద న వవుఁ డరుు ుఁడు? జగతన్. 
6-223-ఆ. 
తప్ము చ్లు నంకుఁ దగ భూతతతకి వి 

భూతు లొన్రుుఁ గాక పొ్ ందతప్డుఁగ; 

నదయి స్తముీ మ కు నచ్ిలోుఁ గల కోరిక 

ప్ొ స్ుఁగ నీదతవలన్ుఁ బ్ొ ందతప్డయిి.ె 
6-224-వ. 
విన్తము, బ్హాీయు, భరు్ ండున్త, బ్ాజాప్తులున్త, మన్తవులున్త, 

నందతాలున్త, నఖిల భూతంబ్ులకు భూతహతేువులయిన్ మదూుత 
విభవంబ్ులు; మఱ్ యు, న్కు యమ నయమ ద ిస్హరత స్ంధ్యవందన్ద ి
రూప్ంబ్గు తప్ంబ్ు హృదయంబ్ు; సాంగ జప్వద్ధ ూన్రూప్ం బ్గు విదయ 
శర రంబ్ు; ధ్యన్ది విషయంప్ు వాయప్ారంబ్ుగా న్తండు భావన్ది 
శబీ్వాచ్యంబ్గు కీియ య కృత; కీతు జాతంబ్ు లంగంబ్ులు; ధరీం బ్ాతీ; 

దేవతలు ప్ాాణ్ంబ్ులు; నగమంబ్ు మతసవరూప్ంబ్ు; జగదతతపతు కి న్ది 
యందత నే నొకకండన్ తజేరిలుి చ్తంటట; బ్హరరంతరంబ్ుల వేఱొ్ కకటట లేక 



 

 

స్తషుప్ు  వయవస్థ  యందత స్రవంబ్ు లీన్ం బ్గుటం జ స  స్ంజాా మ తృండున్త, 

న్వయకుు ండున్తగా న్తండు జీవున భంగి నొకకుఁడన్ యుండుదత; న్న్ంతుండ న ై 
యన్ంతగుణ్ంబ్ులు గల మ య  గుణ్ంబ్ువలన్ గుణ్ విగీహం బ్గు 
బ్ాహ్లీండంబ్ున్త, న్యోనజుండు స్వయంభువు న్గు బ్హాీయున్త 
న్తదయించిరి; మదదయ వరోయప్బ్ృంహరతుండయి మహ్ల దేవుం డగు న్ బ్హాీ 
యస్మరుథ ండున్తంబ్ో లక న్కృత్రథమీన్యమ న్ మన్స్తకండయి, స్ృజింప్ 
న్తదయమంచ్త తఱ్  తప్ం బ్ాచ్రింప్ు మన న్చతే బ్ో ధితుండె,ై ఘోరంబ్ెైన్ 
తప్ం బ్ాచ్రించి తొలుత స్ృష్ ట కరుృతవంబ్ు వహరంచిన్ మముీ స్ృజియించె; 
న్ంతుఁ బ్ంచ్జన్ ప్ాజాప్త తన్ూజయగు యస కిన యన్త పేరిట విన్తతనొంది 
యున్న యికకన్యకన్త నీ కిచిిత; దదనం బ్తనుఁగాుఁ గ ైక న మథతన్వయవాయ 
ధరీంబ్ు గలవాుఁడవ ై మథతన్వయవాయధరీంబ్ు గల యిీ న్త యందతుఁ 
బ్ాజాస్ర్ంబ్ు న్త విప్ులంబ్ుగ గావింప్ం గలవాుఁడవు. మఱ్ యు నీకుుఁ బిదప్ 
నీ కీమంబ్ున్ నఖిల ప్ాజలున్త మన్ీయ  మోహరతులకై 
మథతన్వయవాయధరీంబ్ున్ుఁ బ్జాావృదిధ  నొందించి మద్రాధన్ప్రులకై యుండ 
గలవా"రన ప్ల్లకి, విశవభావన్తండెనై్ హరి, స్వప్త నప్లబ్ాధ రథంబ్ున్తం బ్ో లక 
న్ంతరాధ న్ంబ్ు నొందె; న్ప్ుపడు దక్షండు విషుు మ యోప్బ్ృంహరతుం డెై 
ప్ాంచ్జన యగు న్స్కిన యందత హరయశవస్ంజాల విన్తతుఁ జ ందయిున్న 
యయుతస్ంఖ యప్రిగణ్తిు లకైన్ ప్ుతుాలం గాంచ;ె అప్ుపడ్ ధరీశ్రలు ర ైన్ 
ద్క్ష్ాయణ్ులు ప తృనర ీశంబ్ున్ం బ్ాజాస్ర్ంబ్ు క ఱ్కుుఁ దప్ంబ్ుచయేువార  ై
ప్శిిమ దిశకుం జన, యచ్ిట స ంధత స్ముద ాస్ంగమంబ్ున్ స్మస్ు  దవే 
మున స దధ గణ్ సేవితంబ్ెై, దరశన్మ తాంబ్ున్ నరూధ తకలీషులన్త 
నరీలచితుు లన్తం జ యుచ్తన్న న్రాయణ్ స్రస్సన్ం బ్రగు తీరథరాజంబ్ున్ 
న్వగాహన్ంబ్ు చేస , నరీల ంతరంగులకై ప్రమహంస్ధరీంబ్ు న్ందత 



 

 

న్తతపన్నమతు లకై ప్ాజాస్ర్ంబ్ు క ఱ్కుుఁ దండిా యన్తమతంబ్ున్ న్తగీతప్ంబ్ు 
చేయుచ్తండ, వారికడకు న్రదతండు వచిి, యిటినయిె. 
6-225-స.ీ 
"మీ రతమూఢ్ులు మీదుఁటట గత గాన్; 

ర న్నంగుఁ బ్స బిడడ  లన్నల ర! 
ప్ుడముఁ ద్ నంతన కడుఁ బ్రికింప్రు; 

ప్ాజలుఁ బ్ుటటట ంప్ నే ప్ాతభ గలదత? 

అట్లి న్ నొకక మహ్లతుీుఁడు ప్ురుషుండు; 
బ్హురూప్ములు గల భామ యొకత ె

ప్ుంశిల్ల గరుంబ్ు బ్ురణ్ంిప్ న్తభయ ప్ా; 
వాహంబ్ు గల న్ది వఱ్లుఁ గదల 

6-225.1-ఆ. 
న్ంచ్ యొకటట యిరువదెదైింటట మహరమలుఁ 
గల్లగయిుండు తెరువు గాన్రాక 

వజానబిడ మగుచ్త వరుస్ుఁ దన్ంతన్ 

తరుగుుఁ గాషు బిలము దటేప్డుఁగ. 
6-226-క. 
వినుఁ డందతల న్న్తరూప్ము 

న్ను ప్ొ ందుఁగ న ఱ్తుఁగ కాతీ న్తీ గురూకిుం 

గొనసాగించెద మన్త మ 

మీన నమేయు లేదత మూఢ్ు లన తలె్లస  తగన్. " 

6-227-వ. 
అన న్రదతండు బ్ో ధించిన్ హరయశువలు స్హజబ్ుదిధ చేత న్రద వాకయంబ్ులుఁ 



 

 

దమలోన్ నటిన వితరికంచిరి. 
6-228-త.ే 
"సొ రిది క్ష్ తజాాుుఁడన్ న్తస్ూక్షీ బ్ుదిధ  
న్రయ న్జాా న్బ్ంధన్ం బ్గుచ్త ల్లంగ 

దేహమన్ న దిీ  గల దది దెల్లయకున్నుఁ 
గలదె? మోక్షంబ్ు దతషకరీ గతులచేత. 
6-229-త.ే 
కలుఁడు జగదేక స్న్తనత కారణ్ుండు 
సావమ భగవంతుుఁ డభవుండు సావశయీుండు 
ప్రముుఁ డ్తనుఁ జూడక బ్ాహీ క ైన్ుఁ 
గలుగున?ే ముకిుప్దము దతషకరీగతుల. 
6-230-ఆ. 
ప్ురుషుుఁ డెటుట లేనుఁ బ్ూన బిలస్వర్ 

గతుుఁడుుఁ బ్ో లక వరుకంబ్ు మ న్త 

న్టటట  బ్హాీ మెఱ్తుఁగు న్యయకు స్వరోుగ 

కరీగతుల నేమ గాన్ుఁబ్డున్త? 

6-231-శా. 
తనినష్ాు గత లేనవానకి న్స్తకరీప్ాచ్రంబ్ుచ ే

మున్ న మయిెయడి న్తీబ్ుదిధ  గుణ్ స్మోీహంబ్ున్ం దో ుఁచ్తచ్తన్ 

వన్ననల్ పెటుట క వింతబ్ాగుల తఱ్ న్ వరిుంచ్త దౌరు్ ణ్య స్ం 

ప్ననసీు రయున్త బ్ో లక న లిగతులం బ్ఖా యతమెై యుండగన్. 
6-232-స.ీ 
అన్తవ ంద స్ృష్ ట న్ వయయముగుఁ జ యుచ్తుఁ; 



 

 

బ్ాచ్తర ప్వాాహ స్ంప్తత మెైన్ 

న ఱ్యుఁ గూలం బ్న్త నర్మ సాథ న్ంబ్ు; 

న్ందత వేగముగల కీందత మ య 

గదిల్ల యహంకార గతవశంబ్ున్ుఁ జాల; 

వివశుుఁడెై బ్ో ధకు విప్రి యిెైన్ 

వానకి నీర త వలవంత కరీ ప్ా; 
చ్రంబ్ులన్త మీుఁదుఁ జకకన ైన్ 

6-232.1-ఆ. 
జన్ీ మరణ్ ముఖయ జాడయంబ్ుతోుఁ బ్ాస  
నఖిల సౌఖయ ప్దవి న ఱ్స  కమి 

మ ర్మెనై్యటటట  మహనీయ ధ్మంబ్ు 

జితు  మ ర న టుి  చేరుఁ గలడు? 

6-233-త.ే 
ద్న స్ంస్ర్ గుణ్ములు దప ప న్డచ్త 

కుచిితప్ు భారయుఁ జ క న్న కుమతబ్ో లక 
దివిరి స్తఖదతఃఖములుఁ గూడి తరిగి జీవ 

రూప్ మెఱ్తుఁగన వారికిుఁ బ్ాాప్ు గలద?ె 

6-234-మతు . 
ప్ంచవింశత తతు వరాశి కప్ారదరపణ్ మయుయుఁ ద్ుఁ 
గొంచమెై ప్ురుషుండు తతు వముుఁగోరి ప్టట ుఁగ నేర క  
మంచుఁ గించ్తుఁ దలంచ్తవాుఁడు కదధవ కరీము జ యుఁగా 
మంచ్చలోకము వానక టటకి మ న్తగా స్మకూర డని్? 

6-235-క. 



 

 

బ్ంధఘన్త మోక్షణ్కమీ 

స్ంధఘ న ైశవరయధతరయ శాస్ు ర స్మగీ 

గీంథంబ్ు మ న్త చిదూా 

ప్ాంధున్కున్త గరీగతుల న్గునే శుభముల్. 
6-236-మతు . 
చ్ూడ నీ జగమంతయున్ వ స్ుఁ జుటటట  ప్టుట క లీల నే 
జయడులేక రయంబ్ున్ం గుడి స్తటుట ప్టటట  స్వతంతమాుం 

గూడి యుండని్ కాలచ్కమీుుఁ గోరి చ్ూడన వారి క  
జాడఁగలు్ న్త గరీ స్ంగతుఁ జారుమోక్షప్దం బిలన్. 
6-237-ఆ. 
జన్ీ హేతు వ నై్ జన్కునర ీశంబ్ు 

తన్కుుఁ జ యరాన దన్తచ్తుఁ దెల్లస  
గుణ్మయప్ావృతు  ఘోరాధవ నశాశవస్ 

నరతుుఁ డగుచ్తుఁ జ య నరేుఁ డతుఁడు. " 

6-238-వ. 
అన తమలో వితరికంచి య  కుమ రు లప్ుపడు. 
6-239-స.ీ 
విన్వయయ! భూప్ాల! మునవర ణ్ుయన మ ట; 

లన్తవ ందుఁ దలప్త స  విన్య మలర 

వలగొన యతనకి వందన్ంబ్ు లొన్రిి; 

తరిగి యినె్నుఁడు రాన తరెువు ప్టటట 
చ్యయన్ నేగిరి స్హజ స్తు వబ్హాీ; 

మయమెైన్ ప్ంకజన్యన్త ప్ాద 



 

 

ప్దీ మరందంబ్ు ప్ాన్ంబ్ు జ యుచ్త; 

మతు లి్ల నల్లచిన్ మ న్సాళి 

6-239.1-ఆ. 
బ్రిణ్మంప్ విషుు ుఁ బ్ాడుచ్తుఁ దతీకరిు 
స్రణ్ి మిోయు మహత స్ంఘటటంచి 

న్రదతండు గుణ్విశారదతం డెందేనుఁ 
జనయిెుఁ దన్తన జగము స్న్తనతంప్. 
6-240-క. 
అపుపడు దక్షుఁడు దన్యులు 

దపిప మహ్లప్థము గన్తటుఁ దగ న్రదతుఁడ ే

చెపిపన్ుఁ గప పన్ శోకము 

ముపిపరిగొన చితు వృతు  మూరిం బ్ో వన్. 
6-241-చ్. 
అడలుచ్త న్తన్న వచిి కమల స్న్తుఁ డూఱ్డిలంగుఁ బ్లకక మున్ 

ప్డస న్ లీలుఁ బ్ుతుాల న్ప్ార గుణ్్ఢ్ుయలుఁ గాంచ్తమన్న న్ 
ప్డఁతుక యందతుఁ బ్లువరన్త బ్న్తనగుఁ ద్ శబ్ళీశవ స్ంజాలం 

బ్ెడఁగగు వారిుఁ బ్ుణ్యముల చేరిిన్వారి స్హస్ా స్ంఖతయలన్. 
6-242-క. 
ప్ుటిించిన్ జన్కున మదుిఁ 
బ్ుటిిన్ తలుఁ పెఱ్ గి వారు ప్ూనకుఁ బ్ాజలం 

బ్ుటిించ్త వాతముుఁ గ ైక నుఁ 
గటిిగుఁ దప్ మ చ్రింప్ుఁగాుఁ జనరి వ స్న్. 
6-243-వ. 



 

 

ఇటుి  శబ్ళీశువలు ప్ాజాస్ర్ంబ్ు క ఱ్కుుఁ దండిా ప్ంప్ున్ం దప్ంబ్ు జ యువార ై 
యిే తీరథంబ్ు తీరథరాజం బ్ె ైస్కలతీరథఫలంబ్ు న్లోకన్ మ తాంబ్ున్న్ 
న్తగీహరంచ్తచ్త స్కలప్ాప్ంబ్ుల నగీహరంచ్త, నే తీరథ ప్ాభావంబ్ున్ న్గీజన్తీలు 
ఫలస దిధ ం బ్ొ ందతదత, రటటట  న్రాయణ్స్ర స్సన్త ప్ుణ్యతీరథంబ్ున్కుం జన, త 
దతప్స్పరశమ తాంబ్ున్ నరూధ త మల శయులకై. 
6-244-శా. 
బ్ాహ్ె ంద్ాదతలు న్ందనేరన ప్రబ్హాీంబ్ుుఁ జింతంచ్తచ్తన్ 

బ్ాహ్మెన్ందముుఁ బ్ొ ంది జిహరవకలపెై బ్హాీణ్యమంతంాబ్ులన్ 

బ్ాహ్మెలోకన్వాంఛతో నలుప్ుచ్తన్ బ్ాహీం బితండంచ్త మున్ 

బ్ాహెజాా న్ గురున్ హరిం దప్మున్ం బ్ాటటంచి రబ్ాులకుల్. 
6-245-స.ీ 
ఏకప్ాద్ంగుషు  మలమీుఁద స్వరించి; 

నశిల కాయులకై నకిక నల్లచి 

కరములు గ ల్లంచి స్రవి మీుఁదికి న తు ; 
గుఱ్తతుగాుఁ బ్ెన్తబ్యల్ గుటటట ప్టటట 
నడవిిగాుఁ గూీ రమైె నగిడని్ చ్ూడుకలుఁ; 
గుఁడు దదవభాాన్తనుఁ బ్ొ డచిిప్టటట 
వడిుఁ గొంతకాలంబ్ు వాయువు భకి్ష్ంచి; 

యంతన్తండయిు నరాహ్లరు లగుచ్త 

6-245.1-ఆ. 
స్కలలోకములకు స్ంహ్లరకరమున్త 

బ్ేరిి దేవతలకు భీతకరము 



 

 

గాుఁగ ఘోరతప్ముుఁ గావింప్ుఁ దొ డుఁగిర ి

మహరత చితుు  లకుకమ రవరులు. 

6-9-శబళాశ్వవలకు బో ధంిచుట 

6-246-వ. 
ఇటిత భయంకరంబ్ెనై్ తప్ంబ్ు చయేుచ్త, న డతెగక భగవన్ీంతాంబ్ులు 
న్తడువుచ్తుఁ బ్జాాస్ర్ కాములకై యున్న య చిినన బ్ాలుర కడకు 
న్రదతండు చ్న్తదెంచి, ప్ూరవవిధంబ్ున్ం బ్లుకుచ్త నటినయిె; 
భాాతృవతసలులకై యున్న మీరలు వదే్ంతసారం బ్ొ లుకు చ్తన్న న్ వచ్న్ంబ్ు 
ల దరించి, తోుఁబ్ుటుట వులు చ్నన్ మ ర్ంబ్ున్ుఁ జన్తండు; ఎవవర నం దమ 
యగీజులు చ్నన్ మ ర్ంబ్ున్ం ద్మున్తం దప్పక వరిుంతు ర న న్టటట వారిన 
విశేషధరీం బ్ెఱ్ ంగిన్ వారండుా; స్తతంబ్ున్త బ్ుణ్యబ్ంధతవు లకైన్ దేవతలం 
గూడి స్తఖంబ్ుండుం"డన బ్ల్లక, న్రదతండు చ్నయిె; వారలున్త 
స్రవకరీంబ్ుల యందత నరోీహరతులకై ప్రమప్దంబ్ున్కు న్స్పంబ్ు లకనై్ 
దేవరిష వాకయంబ్ుల న్శయీించి. 
6-247-ఉ. 
అపుపడు లజితోడ శబ్ళీశువలు ప్ూరవజు లేగిన్టటట  య  
చొపుపన్ న న్నుఁడుం దిరగి ిచ్ూడన తోావ విశేష ప్దధ తం 

దపపక ప్త యిరయయ! గుణ్ధ్ములు; నుేఁడున్త మళిర మ నేుఁ 
జ పపపదుఁ గాక రాక కడ చరేిన్ రాతుాలుఁ బ్ో ల్ల భూవరా! 
6-248-క. 
దక్షున్ కా కాలంబ్ున్ 

లకి్షతమెై యుండెుఁ బ్ెకుక ల గుల న్తత్ప 



 

 

తక్షోభంబ్ులు వానక ి

రూక్షవయధ నొంది య  ప్ురుష న్శంబ్ున్. 
6-249-క. 
న్రదకృత మన యిెఱ్ ుఁగ ిమ 

హ్లరోషముతోడ నేగి య తనుఁ గన దతః 
ఖ రమఢ్ చితుు ుఁడెై మద ి

న్ూఱడిలం దెరువు లేక యుగుీం డగుచ్తన్. 
6-250-ఆ. 
మోము జ వుఱ్ ంప్ ముడపి్డ బ్ొ మదో యి 

చ్ూప్ు వ ంట మంట స్తడిగొన్ంగుఁ 
బ్ెదవు లడరుఁ బ్ండుి  పెటపెటుఁ గొఱ్తకుచ్త 

దక్షుఁ డ్గీహరంచి తప్స ుఁ బ్ల్లక . 
6-251-చ్. 
"న ఱయుఁగ సాధతరూప్మున్ నీ వతబ్ాలుర కాతీజాళికిం 

గఱుకున్ భిక్షమ ర్ మగు కందతవ చెప పత వలే? ధూరువ ై 
మఱుఁగక యుండవచ్తిన ? కుమ రుల నీ దతరితంబ్ు ప్ొ ంద; న 

నొనఱఁలగుఁ దోా తు న్దత స్మదో గీ మహ్లగీహ శాప్వహునలన్. 
6-252-వ. 
అది యిెటింటనే, దేవరిష ప తృ ఋణ్ంబ్ులు దదరపక కరీవిచ్రంబ్ు చయేన 
బ్ాలుర మన్ంబ్ులకు న హైరక చ్ాలయందత న ైరాశయంబ్ు గలుగంజ స  
నవృతు మ ర్ం బ్ుప్దశేించి, వారలకు న్తభయలోకముల యందతుఁ జ ందుఁ గల 
శేయీోహ్లన నొన్రిిత; విటటట  ప్ాతకంబ్ున్ భాగవతోతు ములలో లజాి హనీ్తండవ ై 
యశోహ్లనం బ్ొ ంది చ్రింప్ుదత గాక; నరప్రాధతలక ైవ ైరంబ్ులేన న్ ప్ుతుాల 



 

 

ప్టి దోా హకృతయం బ్ొ న్రిిన్ నీవు దప్పుఁ దకికన్ భాగవతోతు ములు స్కల 
భూత్న్తగీహ ప్రవశులు; అత కుత్హలంబ్ున్ నీచేత సేనహప్ాశ 
నకృంతన్ంబ్ెైన్ మతాభదేంబ్ె కాన తదతప్శమన్ంబ్ు గాకుండెడు; 
ఇంతన్తండయిుుఁ బ్ురుషుండు విషయ తీక్షుతవంబ్ు లన్తభవింప్క కాన 
తెల్లయకుండడెు; జాా న్ంబ్ు తన్ంతటన  కాన యొరులచే బ్ో ధింప్ుఁబ్డి 
తెల్లయరాకుండడెి; నరంతరంబ్ున్త లోకస్ంచ్రయిిెైన్ నీకు నే లోకంబ్ున్న్త 
న్తనకపి్టుట  లేకుండుం గాక"యన నరీయుండెై శాప్ం బిచెి; న్ంత న్రదతండు 
తత్క్రోధవాకయంబ్ుల కలుగక "యటి కాన"మీన స్మీతంచి చ్నయిె; నటటట  
శాంతభావం బ్ెవవనవలన్ం గలుగు, న్తండు స్రావతీతుండయిన్ స్ర వశవరుం 
డన్ంబ్డు; మఱ్ యు దక్షండు దన్ మనోరథంబ్ు విఫలంబ్గుటం జ స  యత 
దతఃఖిత మన్స్తకడెై పొ్ గలుచ్తన్నుఁ, బిత్మహుండు చ్న్తదెంచి, మఱ్ యుుఁ 
బ్ాజాస్రో్ ప్ాయం బ్ుప్దేశించిన్ న్ ప్జాాప్త ప యాభామయిెైన్ యస కిన 
యందతుఁ బితుావతసల లకనై్ ప్ుతాకల న్ఱ్తవదతండంా బ్ుటటట ంచి; వారిలో 
ధరుీన్కుం బ్దతవురన్త, కశయప్ున్కుం బ్దమువువరన్త, జందతాన్కు 
నఱ్తవదేడువరన్త, భూతున్కు న్ంగిరస్తన్కుుఁ గృశాశువన్కు నదీఱ్ేస చొప్ుపన్ 
న్రువరన్త, త్ర్గుక్షండన్త న్మ ంతరంబ్ుుఁ ద్ల్లిన్ కశయప్ున్కు మరలుఁ 
గడమ న్లువురన్త నీ కమీంబ్ున్ నచెి  వారి న్మంబ్ు ల కరిుంప్ుము. 
6-253-ఆ. 
ఎటటట  ప్ుణ్యవతులొ? యిీ చేడయిలు చపె్ప 

స్వతు లేనయటటట  స్వతులయుయుఁ 
గడుప్ ప్డస  ర టటట  కడుప్ున్ుఁ బ్ుటటట రో 
కడిుఁది తజాగ మెలిుఁ గడుప్ు గాుఁగ. 
6-254-వ. 



 

 

వార లకవవ రనన్ భాన్తవు, లంబ్యుుఁ, గకుప్ుప, జామయు, విశవయు, 

సాధయయు, మరుతవతయు, వస్తవు, ముహూరుయు, స్ంకలపయు, న్న్ం 
బ్దతగురు ధరుీన్కుుఁ బ్తునలకై క డుకులం బ్డస రి; వార లకవవ రంటేన 
భాన్తవున్కు వేదఋషభుండు ప్ుట్ట; న్తనకి నందా సేన్తం డుదయించె; 
లంబ్కు విదో యతుండు గల్లగ ; న్తనకి స్ు న్యితునవు లన్తవారు ప్ుటటట రి; 
కకుబ్ేీ వికి స్ంకుటుండు ప్ుట్ట; స్ంకుటున్కుం గ టకుండు ప్ుట్ట; కీటకున్కు 
దతరా్ భిమ నన్త లయిన్ దేవతలు జనీంచిరి; జామదేవికి దతర్ భూముల 
కధిష్ాు న్ దవేతలు జనయించిరి; వారికి స్వరు్ ండున్త, న్ందయిు జనీంచిరి; 
విశవ యన్త ద్నకి విశవేదేవగణ్ంబ్ు జనయించె; వార లప్ుతుాకులన్ం 
బ్రుఁగిరి; సాధయ యన్తద్నకి సాధయగణ్ంబ్ులు ప్ుట్ట ; వానకి న్రథస దిధ  యన్త 
వాుఁడు ప్ుట్ట; మరుతవత యన్తద్నకి మరుతవంతుుఁడు, జయంతుం డన్త 
వార లుదయించి; రందత జయంతుండు వాస్తదేవాంశజుం డెైన్ యుపేందతాం 
డన్ంబ్డి విన్తత నొంద;ె ముహూరు యన్తద్నకి స్కల భూతంబ్ులకు 
న్య కాలంబ్ులం గల్లగ డు న్య  ఫల ఫలం బ్ుల నచ్తి మౌహరిుకు 
లనయిెడు దేవగణ్ంబ్ులు ప్ుటటట రి; స్ంకలప యన్తద్నకి స్ంకలుపం 
డుదయించె; న్ స్ంకలుపన్కుుఁ గాముండు జనయించె; వస్త వన్తద్నక ి
దోా ణ్ుండున్త, బ్ాాణ్ుండున్త, ధతావుండున్త, న్రుకండున్త, న్గినయు, 

దో షుండున్త, వస్తు వున్త, విభావస్తవున్త న్న్ న న్మండుా వస్తవు 
లుదయంబ్ు నొంది; రందత దోా ణ్ున్కు న్భిమత యన్త భారయ యందత హరష 
శోక భయ దతలు ప్ుటటట రి; ప్ాాణ్ున్కు భారయ యిెైన్ యూరిస్వత యందత 
స్హుుఁడున్త, న్యువున్త, బ్ురోజవుండున్త న్న్తవారలు గల్లగిరి; ధతావున్కు 
భారయ యగు ధరణ్ి యందత వివిధంబ్ులగు ప్ురంబ్ులు ప్ుట్ట ; న్రుకన్కు 
భారయ యగు వాస్న్ యందతుఁ దరాష దత లుదయించి; రగినకి భారయయిెైన్ 



 

 

వసత రాధ ర యందత దావిణ్కాదతలు ప్ుటటట రి; మఱ్ యుుఁ గృతు కలకు స్కందతండు 
గల్లగ ; న్ స్కందతన్కు విశాఖ దత లుదయించిరి; దో షున్కు శరవరి యన్త 
భారయ యందత హరికళ యగు శింశుమ రుం డుదయించె వస్తు వున్కు 
న్ంగిరస్ యందత విశవకరీ యన్త శిల పచ్రుయం డుదయంబ్ందె; న్ 
విశవకరీకు న్కృత యన్త స్తయందతుఁ జాక్షషుం డన్త మన్తవు 
జనయించె; న్ మన్తవు వలన్ విశువలు సాధతయ లన్తవారలు ప్ుటటట రి; 
విభావస్తన్కు న్తష యన్త భారయ యందత వుయష్ ట యు, రోచియు, 

న్తప్ుండున్త జనంచి; రందత న్తప్ునకిుఁ బ్ంచ్య ముం డన్త 
దివసాభిమ న్ దవేత జనయించె; శంకరాంశజుం డయిన్ భూతున్కు స్తరూప్ 
యన్త భారయ యందతుఁ గోటి స్ంఖయలకనై్ రుదాగణ్ంబ్ు లుదయించిరి; మఱ్ యు 
ర ైవతుండు, న్జుండు, భవుండు, భీముండు, వాముండు, న్తగుీండు, 
వృష్ాకప యు న్జ ైకప్ాతుు , న్హర రుుధతనూండు, బ్హురూప్ుండు, 
మహ్లంతుండు న్న్తవారలున్త, రుదపా్ారిషదతలున్త న్తభయంకరు లయిన్ 
పేాతులున్త విన్యకులున్త బ్ుటటట; రంగిరస్తం డన్త ప్ాజాప్తకి స్వధ యన్త 
భారయయందతుఁ బితుాగణ్ంబ్ులు ప్ుటటట రి; స్త యన్త భారయకు న్ధవర 
వేద్భిమ న్ దవేతలు ప్ుటట రి; కృశాశువన్కు న్రిి యన్త భారయయందత 
ధూమిక శుం డన్త ప్ుతుాం డుదయించె; వదేశిరున్కు ధిషణ్ యన్త భారయ 
యందత దేవలుుఁడున్త, వయన్తండున్త, మన్తవున్తం బ్ుటటట ర;ి త్ర్గుక్షన్కు 
విన్త కదతావ ప్తంగి య మన యన్ న్లువురు భారయ లందతుఁ బ్తంగికిుఁ 
బ్క్షలు ప్ుట్ట; య మనకి శలభంబ్ులు ప్ుట్ట ; విన్తకు సాక్ష్ాతకరించిన్ 
యజాా ధిప్తకి వాహన్ం బ్యిన్ గరుడుండున్త, స్ూరుయన్కు సారధి యిెైన్ 
యన్ూరుండున్త జనయించిరి; కదతావకుుఁ బ్ెకుక తెఱ్ంగు లగు 
భుజంగమంబ్ులు ప్ుట్ట; చ్ందతాన్కుుఁ గృతు కాది న్క్షతాంబ్ులు భారయలయిన్న్త 



 

 

వారల యందతుఁ జందతాండు రోహరణ్ి యందత మ తాము మోహరతుం డగుటంజ స  
దక్షశాప్ంబ్ున్ క్షయరోగగీస్తు ండెై స్ంత్న్ంబ్ు ప్డయనేరుఁ డయిెయ; న్ంత దక్ష 
ప్ాసాదంబ్ున్ క్షయపీడతింబ్ు లగు ష్త డశకళల మరలం బ్ొ ందె; మఱ్ యున్త. 
6-255-స.ీ 
కామతప్ాదతుఁ డెనై్ కశయప్ు కౌగిుఁట; 

ముచ్ిట దదరుు  ర  ముదీరాండుా; 
అఖిల లోకములకు న్వవలకై జగ మెలిుఁ; 
బ్ూజింప్ న్తందత ర  ప్ువువుఁబ్ో ండుి ; 

బ్ల్లయు ర ై ప్ుతుాలు ప్ౌతుాలు తజాగంబ్ు; 

లేలంగుఁ జూతు ర  యిందతముఖతలు; 

ముంగొంగు ప్స డి యిెై మూలు్  ప్ుణ్యంబ్ుల; 

విఱ్ఱ వుఁగుదత ర టటట  వింతరాండుా; 
6-255.1-తే. 
వారి కలగంప్ కడుప్ుల నేరుప్ఱ్ప్ 

న్రదిి బిడడ లుఁ బ్డస న్ బిరుదత స్తుల 

న్మములు న్న్వయంబ్ులు నీ మన్ంబ్ు 

ప్ూన్ుఁ జ ప్ుపదత విన్వయయ! మ న్వేందా! 
6-256-త. 
అద్తియున్ దతి గాషు యున్ దన్త వయయరిషట యుుఁ ద్మయిు 

న్నదన్ుఁ గోీ ధవశాఖయయున్ స్తరసాఖయయున్ స్తరభిన్ మునన్ 

మ్రదలుగాుఁ దమియుననళీఖయ స్తముఖయ య  స్రమ దిగా 
ముద్తి లకన్నుఁగుఁ గన్న స్ంతత ముజిగంబ్ుల భూవరా! 
6-257-స.ీ 



 

 

చ్లంగుఁ దమికిన జలచ్రంబ్ులు ప్ుట్ట; 
శావప్దంబ్ులు ప్ుట్ట  స్రమ యందత; 

స్తరభికి మహరష్ాది స్తరభులు జనయించెుఁ; 
ద్మికు శేయన్ గృధాములు గల్లగ ; 
మునకి న్ప్సరస్ల మూుఁకలు జనయించె; 
నళ గన  భూరుహములన్త; గోీ ధ 

వశ కుదువిలకి  దతరావర స్రపంబ్ులు; 

స్ర ియ తుధ్న్తలు స్తరస్ కరయ 

6-257.1-తే. 
న్తప్పతలి్లర;ి గంధరువ లొకక మ్రగి న్ 

రిషట కు స్తతు; లీన్తవున్కుుఁ దిదాశ రిప్ులు 

ప్దయిున న్మండుా న ై న్టటట  విదతిబ్లులు 

వారి న్మ న్వయంబ్ులుఁ గోర ివిన్తము. 
6-258-వ. 
దివమూరుధ ండున్త, శంబ్రుండున్త, న్రిషుట ండున్త, హయగ ీవుండున్త, 

విభావస్తండున్త, న్యోముఖతండున్త, శంకుశిరుండున్త, స్వరాున్తండున్త, 

గప లుండున్త, న్రుణ్యిుుఁ, బ్ులోముండున్త, వృషప్రువండున్త, 

నేకచ్కుీండున్త, న్న్తత్ప్కుండున్త, ధూమిక శుండున్త, విరూప్ాక్షండున్త, 

దతరియుండున్త, విప్ాచితు యు న్న్తవారలు వరలలోన్ స్వరాున్తన్కు స్తభదా 
యన్త కన్యక ప్ుట్ట ; ద్న న్ముచి వివాహం బ్యియె; వృషప్రువన్కు శరిీషు  
యన్త కూుఁతురు ప్ుట్ట; ద్న న్హుష ప్ుతుాండెనై్ యయ త పెండిి యయిెయ; 
వ ైశావన్రున్కు న్తప్ద్న్వి, హయశిరస్, ప్ులోమ, కాలక యన్త న్లువురు 
ప్ుతాక లుదయించి; రందత న్తప్ద్న్వి హరరణ్్యక్షన్కుం బ్తన యయిెయ; 



 

 

హయశిరస్న్త గీతువు వివాహంబ్యిెయ; ప్ులోమ కాలకలన్త నరువురన్త 
గశయప్ప్ాజాప్త చ్తురుీఖతన వాకయంబ్ున్ుఁ గ ైక నయిె; న్ యిరువురకున్త 
స్మరకోవిదత లయిన్ ద్న్వులు ప్ౌలోమ కాలక యు లన్ం బ్ుటటట రి; మఱ్ యు 
న్ యిరువురకున్త న్ఱ్తవదివలే రాక్షస్తలు జనీంచిర;ి వారు 
యజాకరీంబ్ులకు విఘ తకులకై వరిుంప్ వారి నందతాన్కుం బాియంబ్ుగా నీ 
ప త్మహుం డగు న్రుి న్తండు వధించె మఱ్ యు విప్చాితు  స ంహరక 
యన్తద్న యందత రాహు ప్ాముఖంబ్ుగాుఁ గల క తు శతంబ్ున్త బ్డసె; 
వారలు గీహతవంబ్ుుఁ గ ైక నరి; మఱ్ యుం బ్ురాణ్ప్ురుషుండెైన్ 
శ్రీమన్నరాయణ్ుండు దన్ యంశంబ్ున్ుఁ బ్రమభాగయవత యయిన్ యదతి 
గరుంబ్ున్ న్తదయించె; న్ యదిత వంశంబ్ున్త విదితంబ్ుగా వినప ంచదె 
సావధ్న్తండవ ై విన్తము; వివస్వంతుడున్త, న్రయముండున్త, బ్ూషుండున్త, 

దవషట యు, స్వితయు, భగుండున్త, ధ్తయు, విధ్తయు, వరుణ్ుండున్త, 

మతుాండున్త, శకుీండున్త, న్తరుకీముండున్త న్న్త ద్వదశాదితుయలు 
జనీంచి రందత వివస్వంతున్కు శాీదధ దేవుం డన్త మన్తవు స్ంజాా దేవి యందత 
న్తదయించె; మఱ్ యు యముండు యమయు న్న్త నరువురు 
మథతన్ంబ్ుగా న్తదయంబ్ు నొందిరి. వ ండయిు న్ స్ంజాా దవేి బ్డబ్ా 
స్వరూప్ంబ్ు నొంది యశవనీదేవతలం గనయిె; ఛ్య దేవి యందత 
శన ైశిరుండున్త, సావరిు యన్త మన్తవున్త దప్త యన్త కన్యకయుం 
బ్ుటటట ర;ి య  తప్తన స్ంవరణ్ుండు వరయిించె; అరయమున్కు మ తృక యన్త 
ప్తనయందతుఁ జరషణ్ు లుదయించిరి; వారి మూలంబ్ున్ మన్తషయజాత 
యిీలోకంబ్ున్ స థ రంబ్ుగా న్తండు న్టుి  బ్హాీదేవునచేుఁ గల్లపంప్ంబ్డె; 
ప్ూషుండు భరు్ నుఁ జూచి దంతంబ్ులు వివృతంబ్ులుగా న్గిన్, న్తండు 
కోీధించి దంతంబ్ు లూడన్డచిన్ న్ుఁటన్తండయిు, భగనదంతు డయి 



 

 

యన్ప్తుయండయి ప ష్ాట దతలు భకి్ష్ంచ్తచ్తండె; దవషట కు దెతై్యన్తజ యిెనై్ రచ్న్ 
యన్త కన్యకకు న్ధిక బ్ల ఢ్ుయం డగు విశవరూప్ుండు ప్ుట్ట ; న్ంత న్ 
దేవతలు, బ్ృహస్పత గోప ంచి తలంగి ప్త యిన్ం, దమకు న్ విశవరూప్ున 
న్చ్రుయనంగా వరయిించి"రన చెప పన్ విన శుకయోగ ందతాన్కుం 
బ్ర కి్ష్న్నర ందతాం డిటినయిె. 

6-10-బృహస్పతి తిరసాకరము 

6-259-స.ీ 
"అరయంగ యోగ ందా! యదతుతం బ్యిెయడు; 
స్తరలపెై నేటటక ిస్తరగురుండు 
గోప ంచ?ె నీతండు గురుభావమున్ దేవ; 

తల క మ య ప్దుఁ దలుఁగుఁ జ సె? 

న ఱ్ ుఁగింప్ు"మన్వుడు "నందతాండు తాభువన ై; 
శవరయ మదంబ్ున్ స్తపథంబ్ు 

గాన్క వస్త రుద ాగణ్ములు న్దితయ; 
మరుదశివ దవేాద ిమండలములు 

6-259.1-తే. 
స దధ  చ్రణ్ గంధరవ జిహీగాద ి

స్తరులు మున్తలున్త రంభాది స్తందరాంగు 

ల డుఁ బ్ాడంగ విన్తత చయేంగుఁ గొలువుఁ 
మి్రకక భద్ాస్న్ంబ్ున్ న్తకుకమీఱ్ . 
6-260-స.ీ 
నండు ప్ున్నమన్ుఁడు గండరించిన్ చ్ందా; 



 

 

మండల శ్రలీతో మ ఱ్తమలయ 

భదావిదో యత్తప్తాంబ్ు గాీ లుచ్త; 

మనేనటట తరుఁగల మేలుక లుప్ుఁ 
గల్లత దివాయంగన్ కరతల చ్తురయ; 
చ్మీరికశేణీ్ి జాడప్ఱ్తప్ుఁ 
జింత్మణ్సి్తుట కాంత రత్ననేక; 

ఘటటత స ంహ్లస్న్గీంబ్ు న్ందత 

6-260.1-తే. 
న్ూరుపీఠంబ్ుపెై శచి యుండ న్తండ ి

వరుస్ దికాపలకాది దేవతలు గొలువ 

సాటట చెప్పంగరాన రాజస్ముతోడ 

నందతాుఁ డొ ప్ాపర  వ భైవసాందతాుఁ డగుచ్త. 
6-261-వ. 
అయయవస్రంబ్ున్ 

6-262-క. 
గురుతర ధరీకియీ న్య 

గురుఁడున్ గురుమంతా విషయ గురుుఁడు వచ్శ్రరర 
గురుఁడు స్మసాు మరగణ్ 

గురుఁడు గురుం డరుగుదెంచెుఁ గొలువన్కు న్ృప్ా! 
6-263-చ్. 
అమ్మత తప్ఃప్భాావుుఁ గరుణ్్తుీన గ షపతుఁ జూచి రాజయదత 

రీమ మదర ఖ నందతాుఁడు వృథ్ తన్గదిీ య లేవకుండె న  
యయమున్ న దతరొకన్ం జన్క య స్న్ మీయక గౌరవోప్ చ్ 



 

 

రములుఁ బ్సా్న్తనుఁ జ యక తరంబ్ుగ దివయస్భాంతరంబ్ున్న్. 
6-264-క. 
అపుపడు స్తరప్త గన్తనలుఁ 
గపిపన్ స్తరరాజయ మదవికారంబ్ున్కుం 

జపుపడు జ యక గృహమున్ 

కపుపణ్ుయుఁడు దిరిగిప్త యి ెన్తఖిన్తనండెై. 
6-265-చ్. 
ఎఱుఁగముఁ జ స న్టటట  గురుహళేన్ మంత న ఱ్ ంగి యిందతాుఁ డ 

చ్ిరుప్డి భీతనొంది యతచింతతుుఁడెై తలప్త స  ప్లకక "న్ 

ప్పరమప్వితుా లోకన్తతభవయచ్రితా విశషేు ప్ాదప్ం 

కరుహముుఁ బ్ూజ చయేక యకరీముుఁ జ స త న్లపబ్ుదిధ  న ై. 
6-266-క. 
తాభువన్ విభవ మదంబ్ున్ 

స్భలో మదత్ రువున్కుుఁ బ్ాస్న్తనన్కు లస్ 

త ర్భువున్కు న గు్  జ స త 

శుభములు దొ లుఁగంగ న ేన్స్తరభావమున్న్. 
6-267-ఆ. 
ప్ారమేషు ూ మయిన్ ప్దవి నొందిన్ భూప్ు 
లకటటట వారి క నై్ లేవవలదత; 

విబ్ుధత ల్లటుి  చెప్ుప విధమెన్న వారలు 

ధరీవేతు  లన్తచ్తుఁ దలుఁప్బ్డరు. 
6-268-ఆ. 
కుప్థవరుు  లగుచ్తుఁ గుతసత దతరవచ  ో



 

 

నప్ుణ్ు లకనై్వారు నడివి దెల్లస  
తొలుఁగలేక వా రధో గతుఁ బ్డుదతరు 

తప్ుపలేక రాత తెప్ప భంగి. 
6-269-ఉ. 
కావున్ లోకవందితున కారయవిచ్రున యింటట క గి త 

త్పవన్ ప్ాదప్దీములపె ైమకుటంబ్ు ఘటటలి మి్రకిక త 

తేసవ యొన్రిి చితు ము వశించి ప్సా్న్తన నొన్రుు  న్ంచ్త న్ 

దేీవవిభుండు ప్త యిె న్తతీవాగతన్ గురుధ్మ సమీకున్. 

6-11-ద్ేవాస్ుర యుదాము 

6-270-స.ీ 
ఈర తుఁ దన్యింటట క తెంచ్త దేవత్; 
ప్త రాక య  బ్ృహస్పత యిెఱ్ ంగ ి

యధ్యతీమ యచే న్డుఁగి యదృశుయుఁ డెై; 
ప్త యిె న్ప్ుపడు దేవప్ుంగవుండు 
స్కలంబ్ుుఁ బ్రికించి జాడుఁ గాన్క గురు; 

జింతంచి తలప్త స  చిన్నప్త యిెుఁ; 
బ్ో యిన్ విధ మెలి ద్యలు రాక్షస్; 

వరులు వేగులవారివలన్ుఁ 
6-270.1-తే. 
దెల్లస  మకికల్ల తమలోన్ుఁ దెల్లవినొంద ి

యందఱ్తన్త గూడి భార్వు న్శయీించి 

తతకృప్ాదృష్ ట ుఁ దమశకిు దటట మెైన్ 



 

 

దేవతలమీుఁది ద్డికిుఁ దెరువు పెటటట . 
6-271-క. 
ధూరుత లు స్మస్ు  కిల్లుష 

మూరుత లు వర ధరీ కరీ మోచిత మ రా్  

వరుత లు దతరుయ నరిీ త 

కీరుత లు ద్న్వులు చ్నరి గ రావణ్ులపెై. 
6-272-స్ాగీ. 
దండిం గోదండ కాండో దధ త రథ హయ వేదండ దండంబ్ుతోడన్ 

దండెతెు న్ మెండుగా న్దీన్తజనకరముల్ దెైవవర్ంబ్ు మీుఁదం 

జండబ్హా్లీండ భేదో చ్ ర్య జయరవముల్ స్రవదిక్ క్ష్ోభగా న్త 

దీండప్ఖా యత లీలం దలప్డిరి స్తరల్ దరుపలకై వారితోడన్. 
6-273-చ్. 
మదమున్ దవేద్న్వులు మచ్ిరముల్డుుఁ బిచ్ిల్లంప్ స్ం 

ప్దలన్త గోరి ప్త రున డ భార్వ మంతాకళీ విశేషులక ై
యిెదురులు వాల్ల న్స్ు రమున్ నయే మహ్లస్తరు లేచియిేచి పెం 

గుదులుగుఁ గుీవవ దవేతలు కోలు ల కోరవక వుఁగి రయిెయడన్. 
6-274-ఆ. 
దన్తజవరు లేయు ద్రుణ్ దివాయస్ు ర 
దళితదహేు లగుచ్తుఁ దలలు వడ 

నోడి ప్ాఱ్  రదతుతోపతే బ్లులకనై్ 

తాదశవరులు బిటుట  దిటటట న్టుి . 
6-275-క. 
ఒక మ్రగము గాక దవిిజులు 



 

 

తకమక గొన వ ైరులకలి ఢమక న్ుఁ దముీం 

బికప క లకై న్కన్క లక ై
లుకలుకుఁ బ్రువ తు  రోడి లోగొన్త భీతన్. 
6-276-చ్. 
దనుజుల గరవర ఖయున్త ద్న్వవరుల యంప్జయకయున్ 

మనుజవిశేష భోజన్తల మచ్ిరికంబ్ు నశాటకోటట యి ే

చిన బ్ల శౌరయముం దమకు స గు్ న్త హ్లన మహ్లభయంబ్ు న 

రు్ ణతన్త జ యు న్తమీల్లకుఁ గోలు ల కోరవక ప్ాఱ్ రారుు  లకై. 
6-277-క. 
అమరులు విస్ృషట  ద్న్వ 

స్మరులు శరభిన్న దహే స్ంత్ప్గుణ్ 

భామరులు దెైతయ కిరాతక 

చ్మరులు కమలజున కడుఁకుుఁ జనరి భయ రిున్. 
6-278-ఉ. 
ధ్తకు దేవత్ విభవద్తకుుఁ బ్ుణ్యజన్న్తరాగ స్ం 

ధ్తకు స్రవలోకహరతద్తకు వ ైదిక ధరీమ ర్ న 

ర ుతకు న్తలిస్దవిభవ నేతకు స్రవ జగజియ ంగజ 

భాాతకుుఁ బ్ుణ్యయోగిజన్ భావవిజ తకు మి్రకికరయిెయడన్. 
6-279-క. 
ఆఖ్ండలుండు మ్రదలుగ 

లేఖ్ానీకముల బ్హాీ లేన్గవున్ న 

త్యఖ్ండ స్తకృప్ారస్ 

శేఖ్ర వాకయముల వారి సదేలు దేర ిన్. 



 

 

6-280-వ. 
ఇటుి  బ్హాీదవేుండు దేవంేదాప్ాముఖత లయిన్ దేవతల కన్తకంప్ాతశయ 
విభవంబ్ున్ న్భయం బ్ొ స్ంగి యిటినయిె. 
6-281-ఉ. 
"న టిన్ ప్ాప్కరీమున్ నరేముఁ జ స త ర మ చెప్ప; మీ 

ప్ుటిిన్ న్ుఁటన్తండయిున్త బ్ుదతధ లు జ ప ప జగంబ్ు లేలుఁగాుఁ 
బ్టిముుఁ గటటట  పెంచిన్ కృప్ానధి బ్ాహీకళీవిధిజాుుఁ జ  
ప్టిక గుటుట  జాఱ్  స రిప్టుట న్ుఁ దొ టటట న్ ప్ొ టట  క ీవువన్న్. 
6-282-వ. 
బ్ాహరీ షుు ం డెైన్ బ్ాాహీణ్ు న్చ్రుయం గ ైక న్క గురుదోా హంబ్ు చేస తరి; తదోీ షం 
బిప్ుడు మీుఁకుుఁ జ సేుఁత శతుాకృతం బ్ెై యన్తభవింప్ం జ సె; న్త 
బ్లవంతులయిన్ మముీ న్త క్ష్మణ్ులకైన్ య రాక్షస్తలు జయించ్తట దమ 
య చ్రుయండెైన్ శుకుీ న్రాధించి తన్ీంతా ప్ాభావంబ్ున్ుఁ బ్ున్రిబ్ధ  వరుయ 
లగుటచేతనే; ఇప్ుపడు మదదయంబ్ెైన్ నలయంబ్ు న్కీమంప్ం గలవార ై 
మదో దేాకంబ్ున్ న దతరు లేక వరిులుి చ్తన్న రక్ష్ోన్యకులకుం దిాదవింబ్ు 
గొన్తట తృణ్ప్ాాయంబ్ు; అభేదయ మంతా బ్లంబ్ుగల భార్వున్కు వారు 
శిషుయలగుటంజ స  విప్ా గోవింద గవేశవరాన్తగీహంబ్ు గలవారలకుుఁ దకకం 
దకికన్ రాజుల కరిషట ంబ్గుం; గావున్ మీ రిప్ుపడు తవషట  యన్త మన్త 
ప్ుతుాండగు విశవరూప్ుం డన్త మున నశిల తప్త  మహతు వ స్తు వ స్వభావుం 
డతన న్రాధించిన్, మీకు న్భీష్ాట రథంబ్ుల న్తండు స్ంఘటటలిుఁ జ యు; నటటట  
దతరీశల న్తం డడంచ్త"న్న చపె పన్ దికాపలకాదతలు డెందంబ్ులు డిందతప్డి 
కమలగరుున వడొ కన విశవరూప్ు కడకుం జన యిటినరి. 
6-283-త.ే 



 

 

"అన్న మేలగు నీకు నన్నడుగుఁ గోరి 

వచిిన్రము భవదదయ వన్మున్కున్త; 

దండుాలకు నుేఁడు స్మయోచితంబ్ు లకైన్ 

కోరుక లొడుఁగూడుఁ జ స  చేక న్తము యశము 

6-284-క. 
స్తత లకుుఁ బితృశుశీ్రషణ్ 

మతిప్ుణ్యము జ యుచ్తండు న్తీజులు గుణ్ో 
న్నతి బ్హాీచ్రు లకైన్న్త 

మతిలో గురుసేవకన్న మఱ్ యుం గలద?ే 

6-285-వ. 
అదయిున్తం గాక 

6-286-స.ీ 
అరయ న్చ్రుయండు ప్రతతు వరూప్ంబ్ు; 

దండిా దలంప్ుఁగ ధ్తరూప్ు; 

రూప ంప్ భాాత మరుతపత రూప్ంబ్ు; 

దెల్లయంగుఁ దలి్ల భూదేవిరూప్ు; 

భగిన కరుణ్రూప్ు; భావంబ్ు ధరీ స్వ; 

రూప్ంబ్ు ద్ న్రిథరూప్ు మ్రదల 

న్భాయగతుుఁడు మున్న యగిన దేవునరూప్ు; 

స్రవభూతములుుఁ గ శవున రూప్ు; 

6-286.1-ఆ. 
గాన్ తండిా వేగ కడు న్రుు లగు ప తృ 
జన్తలమెైన్ మముీుఁ జలిుఁ జూచి 



 

 

ప్రభయంబ్ు వాప  నరుప్మం బ్గు తప్త  
మహరమచేత మెఱ్స  మన్తప్వయయ! 
6-287-వ. 
ఇప్ుపడు బ్హాీనషుు ండ వ ైన్ నన్నచ్రుయనంగా వరియించి, భవదదయ 
తేజయవిశేషంబ్ు చతే వ ైరివరులం బ్రిమ ర ిద; మ తీీయ రథం బ్ెనై్ యవిషు  
ప్ాద్భివందన్ంబ్ు నందతింబ్ు గాదన వేదవాకయంబ్ు గలదత; గావున్ నీకు 
న్మస్కరించ్తచ్తన్న దేవతలం గ ైక న ప్ౌరోహరతయంబ్ు జ యు"మనన్ుఁ 
బ్ాహస తవదన్తండెై యముీనీశవరుం డిటినయిె. 
6-288-త.ే 
"బ్ాహీతేజంబ్ు ప్త యిెడి ప్ాారథన్ంబ్ు 

ధరీగుణ్ గరిుతం బ్న త్ న ఱ్ ంగ ి

సొ రిది న్న్తబ్ో ుఁటట తప్స  యిీ స్తరలచేతుఁ 
బ్ాకట మధతరోకిు నేుఁటటకిుఁ బ్లుకుఁబ్డయిిె. 
6-289-వ. 
విశేష్ ంచి 

6-290-క. 
గురుధన్ముుఁ గూరప నటేటక ి

గురుశిక్షం దగలి్ల మంతాకోవిదతలకై స్ 

దత్ రుధరీ నరతు లేనన్ 

గురువులకున్త శిషయవరులక కూరిి న్ ధన్ముల్. 
6-291-స.ీ 
అరయ న్కించ్న్త లకై న్టటట వారికిుఁ; 
దగు శిలోంఛన్వృతు  ధన్ము స్తముీ; 



 

 

ద్నచే నరవరిుతప యాసాధత స్; 

తియ గలవారలకై పీాతనొంద ె

దరు గాన్ స్ద్రిుత్చ్రమెైన్ య ; 
చ్రయతవ మప్ుడు మీ శాస్న్మున్ుఁ 
గ కై ంటట; గురువుల కామంబ్ు ప్ాాణ్్రథ; 
వంచ్న్ములు లేక వడి నొన్రుు " 

6-291.1-ఆ. 
న్న్తచ్త విశవరూప్ుుఁ డనయిెడు మున ప్ాత 

జయా కిుుఁ బ్ల్లక  వారి న్ూఱ్డంిచి 

మహరతమెైన్ తతసమ ధచిే గురుభావ 

మమరుఁ జ సె దేవస్మత కప్ుడు. 
6-292-క. 
భారగవవిద్య గుప్ు  
స్వరగశ్రీ దవిగుణ్ దన్తజ స్మధిక స్ంప్ 

దవరగముల విషుు మ య  
న్రగళగతుఁ దచెిి యిందతాన్కు నచెి న్ృప్ా! 
6-293-క. 
ఏ విదయచేత రకి్ష్తుుఁ 
డె ైవజిా దతరంబ్ులోన్ న్స్తరలుఁ దతాంచెన్ 

భావింప్ న్టటట  విదయన్త 

శ్రీవరమ య మతంబ్ుుఁ జ పెపన్త హరికిన్. " 

6-294-ఉ. 
న్వుడు ప్ాండవాన్వయుుఁడు న్మీన్భకిు జగననవాస్త రా 



 

 

జీవదళీక్షుఁ గృషుు ుఁ దన్ చితు మున్న్ భజియించి ప్లకక "నో 
దేవగణ్్రిిత్ంఘ్రయిుగ! దివయమునీశవర! విశవరూప్ుుఁడ 

ప్ాపవన్మెనై్ విదయ స్తరప్ాలున్ క  కియీ నచెిుఁ? జ ప్పవే. 
6-295-ఉ. 
ఎందున్త రకి్ష్తుం డగుచ్త నందతాుఁడు లీలయ ప్త లక వ ైరి సే 
న్ం దున్తమ డి దవేతలు న్మీ స్తఖింప్ుఁగ నషు స్ంప్దం 

జ ంద్ి స్మస్ు లోకముల జ క న యిలేక మునీందా! ద్న న ే

విందు స్తఖంబ్ుుఁ గందత నుఁక వన్తలు స్ంతస్ మందుఁ బ్లకవ.ే 

6-12-శ్రరమన్ఘనరాయణ కవచము 

6-296-క. 
వర న్రాయణ్ కవచ్ము 

న్రిభీకర వజాకవచ్ మ శితీ స్ంప్ 

తపరిణ్్మ కరీస్తవచ్ము 

ప్ురుహూతున్ క టుి  మౌన బ్ో ధించ?ె దగన్. 
6-297-వ. 
అనన్ం బ్ర కి్ష్జిన్ప్ాలున్కు మునన్థతం డిటినయిె. 
6-298-స.ీ 
విన్వయయ! న్రన్థ! మునన్థతుఁ డిందతాన్; 

కన్తవ ంద న్రాయణ్్ఖయ మెైన్ 

కవచ్ంబ్ు విజయ స్ంకలపంబ్ు న్ప్ామే; 
యస్వరూప్ంబ్ు మహ్లఫలంబ్ు 

మంతాగోప్యము హరమి య విశేషంబ్ు; 



 

 

సాంగంబ్ుగాుఁగ న ఱ్తంగుఁ జ సె; 
ద్న నే వినప ంతుుఁ బ్ూన తదేకాగీ; 

చితు ంబ్ుతోడుతుఁ జితు గింప్ు; 

6-298.1-తే. 
మ్రన్ర ధౌత్ంఘ్రిప్ాణ్ి యిెై యుతు రంబ్ు 

ముఖముగా న్తతు మ స్న్మున్ వస ంచి 

కృత నజాంగ కరన్యస్ మతశయిలి 

మహరత న్రాయణ్్ఖయ వరీము నొన్ర ి. 
6-299-వ. 
ఇటుి  న్రాయణ్కవచ్ంబ్ు ఘటటయించి, ప్ాదంబ్ులన్త, జాన్తవులన్త, 

న్ూరువులన్త, న్తదరంబ్ున్న్త, హృదయంబ్ున్న్త, న్తరంబ్ున్న్త, 

ముఖంబ్ున్న్త, శిరంబ్ున్న్త న్టిష్ాట ంగంబ్ులం బ్ాణ్వప్ూరవకంబ్ెనై్ యష్ాట క్షర  
మంతారాజంబ్ు విన్యస్ంబ్ుచసే  ద్వదశాక్షర విదయచేతం గరన్యస్ంబ్ు చేస , 
మంతామూుఁరిుయిెై భగవచ్ాబీ్ వాచ్యం బ్ెైన్ ప్ాణ్వాద ియకారాంత 
మహ్లమంతాంబ్ు చేత న్ంగుళయంగుషు  ప్రవస్ంధతలయం దతప్న్యస ంచి, 

మఱ్ యు హృదయంబ్ున్ నోంకారంబ్ు, వికారంబ్ు మూరధంబ్ున్, షకారంబ్ు 
భూామధయంబ్ు న్ందత, ణ్కారంబ్ు శిఖ యందత, వకేారంబ్ు నేతాంబ్ులయందత, 

న్కారంబ్ు స్రవ స్ంధతలయందత మఱ్ యు న్స్ు రము న్తదేీ శించి మకారంబ్ు 
న్తప్న్యస ంచె నేన మంతమాూరిు యగు; మఱ్ యున్త "అసాు ా యఫట్"అన్త 
మంతాంబ్ున్ దిగుంధన్ంబ్ుచసే , ప్రమేశవరునం దన్ భావంబ్ున్ నల్లప 
విద్యమూరిుయుుఁ, దప్త మూరిుయు న్గు షటికిు స్ంయుతం బ్ెైన్ న్రాయణ్ 
కవచ్ఖయ మెనై్ మంతారాజంబ్ు నటిన ప్ఠయిించె. 
6-300-చ్. 



 

 

గరుడున మూుఁప్ుపెై బ్దయుగంబ్ు ఘటటలిుఁగ శంఖచ్కీ చ్ 

రీ రుచిర శారగి ఖడ్ శర రాజితప్ాశ గద్ది సాధనో 
తకర నకరంబ్ు ల తీకరకంజములన్ ధరియించి భూత స్ం 

భరిత మహ్లషట బ్ాహుుఁడు కృప్ామతతో న్న్తుఁ గాచ్తుఁ గావుతన్. 
6-301-ఆ. 
ప్ాకట మకర వరుణ్ ప్ాశంబ్ు లందతన్త 

జలములందత న ందతుఁ బ్ొ ల్లయ కుండుఁ 
గాచ్తుఁగాక న్న్తన ఘన్తుఁడొ కకుఁ డెై న్టటట 
మతసూమూరిు విదయమ న్కీరిు. 
6-302-క. 
వటుఁడు స్మ శిీత మ య  
న్టుఁడు బ్ల్లప్బా్ల శోభన్ప్ాతఘటనో 
దుటుడు తావికీమదేవుుఁడు 
చ్టులస్థ లమందత న్న్తన స్ంరకి్ష్ంచ్తన్. 
6-303-చ్. 
అడవుల స్ంకటస్థ లుల న్జిముఖంబ్ుల న్గిన కీలలం 

దెడరుల న లి న్కు న్తత క కకుఁగ దికకగుుఁగాక శ్రీన్ృస ం 

హుుఁడు స్తరశతుాయూధప్ వధో గుీడు విస్తురి త్టట హ్లస్ వ 

కుు ర ుఁడు ఘన్ దంషట  ాప్ావక విధూత దిగంతరుుఁ డప్మాయేుుఁడెై. 
6-304-చ్. 
అరయుఁగ న లి లోకములు న్ంకిల్ల నొంద మహ్లరువంబ్ులో 
నొరిగి నమగన మెైన్ ధర న్తదధ తుఁ గొముీన్ న తు న్టటట  య  
కిరిప్త యగిన కలుపుఁ డురుఖ లుుఁడు న్ూరిిత మదేినీ మనో 



 

 

హరుఁడు గృప్ావిధయేుుఁడు స్ద్ధవములన్నన్తుఁ గాచ్తుఁగావుతన్. 
6-305-క. 
రాముఁడు రాజకులకైక వి 

రాముఁడు భృగు స్తుకల భిరాముుఁడు స్తగుణ్ 

సతు ముఁడు న్న్త రకి్ష్ంచ్తన్త 

శ్రమీహరతోన్నతుుఁడు న్దిా శిఖరములందతన్. 
6-306-స.ీ 
త్టక మరీించి తప్స  జన్నముుఁ గాచి; 

హరువిలుి  విఱ్ చి ధెైరయమున్ మెఱ్స  
ప్ాబ్లు లకైన్టటట  విరాధ కబ్ంధో గీ; 

ఖరదూషణ్్ది రాక్షస్తలుఁ దతనమ 

వాన్రవిభు నలే్ల వాల్లుఁ గూలుఁగ నేస ; 
జలరాశి గరవంబ్ుుఁ జకకజ స  
సేతువు బ్ంధించి చేరి రావణ్ కుంభ; 

కరాు ది వరులుఁ గడిముఁ దతాంచి 

6-306.1-తే. 
యల విభీషణ్ు లంకకు న్ధిప్ుుఁ జ స  
భూమస్తతుఁ గూడి సాక త ప్ురము న్ందత 

రాజయస్తఖములు గ ైక న్న రామవిభుుఁడు 
వరుస్ న్న్తుఁ బ్ోా చ్తచ్తండుుఁ బ్ావాస్గతుల. 
6-307-వ. 
మఱ్ యు; న్ఖిల ప్మా దంబ్ు లకైన్ యభిచ్ర కరీంబ్ుల వలన్ 
న్రాయణ్ుండున్త, గరవంబ్ు వలన్ న్రుండున్త, యోగభాంశంబ్ువలన్ 



 

 

యోగన్థతుఁ డయిన్ దత్ు తేయాుండున్త, గరీబ్ంధంబ్ులవలన్ గణ్శేుం డెైన్ 
కప లుండున్త, గామదవేునవలన్ స్న్తుకమ రుండున్త, మ ర్ంబ్ుల 
దేవహేళన్ంబ్ు చయేుటవలన్ శ్రహీయగ వీమూరిు యున్త, దవేత్న్మసాకర 
తరసాకర దేవప్ూజా చిాదాంబ్ులవలన్ న్రదతండున్త, న్శేష 
నరయంబ్ులవలన్ుఁ గూరీంబ్ున్త, న్ప్థయంబ్ు వలన్ భగవంతుం డెైన్ 
ధన్వంతరయిున్త, దవందవంబ్ువలన్ నరిిత్తుీం డయిన్ ఋషభుండున్త, 

జన్ప్వాదంబ్ువలన్ న్గినదేవుండున్త, జన్న్ మరణ్్దతలం గలుగుఁ జ యు 
కరీంబ్ులవలన్ బ్లభదతాండున్త, గాలంబ్ువలన్ యముండున్త, 

స్రపగణ్ంబ్ులవలన్ శేషుండున్త, న్ప్బా్ో ధంబ్ువలన్ దెైవప్ాయన్తండున్త, 

బ్ాష్ాండ స్మూహంబ్ువలన్ బ్ుదధ దేవుండున్త, శన ైశిరునవలన్ుఁ 
గల్లకయున ై, ధరీరక్షణ్ప్రుం డయిన్ మహ్లవత్రుండు న్న్తన రకి్ష్ంచ్తంగాత; 

ప్ాాత స్సంగమ ప్ాాహు  మధ్యహ్లనప్రాహు  సాయంకాలంబ్ులన్త 
ప్ాదో ష్ారధరాత్ాప్రాతా ప్తా్యష్ాన్తస్ంధయలన్త గద్ద్యయుధంబ్ుల ధరయిించి, 

క శవ, న్రాయణ్, గోవింద, విషుు , మధతస్ంహ్లర, తావికీమ, వామన్, హృష్ క శ, 

ప్దీన్భ, శ్రవీతసధ్మ, స్ర వశవర శ, జన్రీన్, విశవేశవర, కాలమూరుు  లన్త 
న్మ రూప్ంబ్ులు గల దేవుండు న్న్తన రకి్ష్ంచ్తంగాక; ప్ాళయకాల న్ 
ల తతీక్షు స్ంభామ భమాణ్ నరవకవీికీమ వకీీకృత దన్తజచ్కీం బ్ెనై్ స్తదరశన్ 
న్మ చ్కీంబ్! మహ్లవాయు పేారితుండెై హుత్శన్తండు నీరస్ తృణ్్టవుల 
భసీీభూతంబ్ు చయేు భంగి, భగవత ర్యుకుంబ్వ ై మదెైవరి సెైన్యంబ్ుల 
దగధంబ్ు గావింప్ుము; జగతసంహ్లరకాల ప్టు ఘటటత చ్టుల మహో త్పత 
గరాి రవ తరిన్ దశదిశాభి వరిిత ఘన్ఘన్ంతర నష్ు ూత నషుు రకోటట 
శతకోటటస్ం స్పరశ స్తుర దివస్తుల్లంగ నర్మన్న్ర్ళ భుగ భుగాయమ న్ 
మూరిు విస్ూురిు! న్రాయణ్కరకమలవరిు! గద్యుధో తు మ! మదదయవ ైర ి



 

 

దండో ప్దండంబ్ుల భండన్ంబ్ున్ం జండ గతం బిండిప ండిగాుఁ గూశాీండ 
వ ైన్యక రక్ష్ో భూత గీహంబ్ులు చ్ూరుంబ్ులుగాుఁ గొండొ క వినోదంబ్ు 
స్లుప్ుము; ధర ందాంబ్ వ ైన్ ప్ాంచ్జన్యంబ్! స్రవలోక జిషుు ండెైన్ శ్రీకృషుు నుఁ 
నఖిల ప్ుణ్ ైయక స్దన్ వదన్ నష్ు ూత నశాశవసాధర వేణ్ు ప్ూరితంబ్వ ై 
యున్ీతు  భూత, పేతా, ప శాచ్, విప్ా గీహ్లది కూీర దతర్రహంబ్ులు 
విద్ావణ్ంబ్ులుగా, న్స్ీ తపరవరమండ లంబ్ుల గుండయిలతోుఁ 
దదదయమ ననీ దతరుర గరుంబ్ులు గరుసాథ రుక వివరిితంబ్ులుగా న్వియ, 

బ్ాహ్లీండభాండ భీకరంబ్యిన్ భూరి న్దంబ్ున్ మోదింప్ు; మత తీవాధ్రా 
దళిత నశాతకోటట కఠోర కంఠ కరాళ రకుధ్రా ధౌత మలీమస్ విస్రంబ్వయిన్ 
న్ందక మహ్లస  శఖేరంబ్! జగదదశ పేారితంబ్వ ై మదవిదవేష్  విషమ 
వూయహంబ్ుల మెండు ఖండములుగ ఖడించి చెండ్డుము; నషకళంక 
నరాంతక సాందా చ్ందామండల ప్రిమండతి స్రావంగ లక్షణ్ విచ్క్షణ్ 
ధరీనరతం బ్వయిన్ చ్రీంబ్! దతరీద మదెవైరలిోకంబ్ులకు 
భీకరాలోకంబ్ులన్త స్మ కుల నబిడ నర ందా నషుు ర తమః ప్టల ప్టు 
ఘటన్ంబ్ులం గుటటల ప్ఱ్తప్ుము; నఖిల ప్ాప్గీహంబ్ుల వలన్న్త స్కల న్ర 
మృగ స్రప కోీడ భూత్దతలవలన్న్త న్గు భయంబ్ులు ప్ొ ందకుండ 
భగవన్నమ రూప్ య న్ దివాయస్ు రంబ్ుల రకి్ష్ంచ్తం గాక; బ్ృహదాథంతరాద ి
సామంబ్ులచేత సతు తాంబ్ు చేయం బ్డుచ్తన్న ఖగ ందతాండు రక్షణ్ దక్షండెై 
న్న్తన రకి్ష్ంచ్తుఁగాక; శ్రహీరి న్మ రూప్ వాహన్ దివాయయుధ ప్ారిషదో తు మ 
ప్ాముఖంబ్ు లస్ీదదయ బ్ుదదధ ందియా మన్ఃప్ాాణ్ంబ్ుల స్ంరకి్ష్ంచ్త; 

భగవంతుండయిన్ శేషుండు స్రోవప్దావంబ్ుల న్శంబ్ు చయేు; జగ 
దెైకయభావంబ్యిన్ ధ్యన్ంబ్ు గలవానకి వికలపరహరతుండెై, భూషణ్్యుధ 
ల్లంగాఖయలగు శకుు లం దన్ మ య చతే ధరయిించి తేజరిలుి  చ్తండు 



 

 

లక్ష్మీకాంతుండు వికలప విగీహంబ్ులవలన్ న్న్తన రకి్ష్ంచ్తుఁగాక; 

లోకభయంకరాటట హ్లస్ భాస్తర వదన్గహవరుం డగుచ్త, స్మస్ు  తజేయహరణ్ 
ధతర ణ్ తజేః ప్ుంజ స్ంజాత దివయ న్ృస ంహ్లవత్రుం డగు న్ప్పరమేశవరుండు 
స్రవ దిగాుగంబ్ు వలన్, స్మస్ు  బ్హరరంతరంబ్ుల వలన్ న్న్తన 
రకి్ష్ంచ్తచ్తండుుఁ గాత"మన న్రాయణ్్తీక కవచ్ ప్ాభావం బితహ్లస్ 
రూప్ంబ్ున్ నందతాండు దెల్లస క న, ధ్యన్ంబ్ు చసే , తదివద్యధ్రణ్ 
మహరమవలన్ న్రాతుల నరిించెం; గావున్ న వవర న నరీల తుీ లగు వార లే 
తదివద్య ధ్రణ్ులకై యన్తదిన్ంబ్ున్త బ్ఠయిించిన్; న్త ఘోర రణ్ంబ్ుల 
న్తుయతకట స్ంకటంబ్ులన్త, స్రవ గీహ నగీహ కరీ మ రణ్కరాీది దతషకరీ 
జన్య క ిశంబ్ులన్త వదల్ల, యవాయకుల మన్స్తకలకై, విజయంబ్ు నొందతదతరు; 

మఱ్ యున్త, స్రవ రోగంబ్ులకు న్గమయశర రులకై స్తఖంబ్ు నొందతదతరు; 

అదయిున్తం గాక. 
6-308-స.ీ 
అతభకిుుఁ గౌశికుం డన్త బ్ాాహీణ్ుుఁడు దొ లి్ల; 

యిీ విదయ ధరయిించి యిలెమ మంచి 

మరుభూమయందత నరీలచితుు ుఁడెై యోగ; 

ధ్రణ్ంబ్ున్ బిటుట  తన్తవు విడిచ ె

ద్నపెై నొకుఁడు గంధరవవర ణ్ుయండు; 
చితారథ్ఖతయుఁ డజ యుుఁ డొంటట 
చ్దలుఁ జన్ంగుఁ దచ్ాయ తదస థ పెైుఁ; 
గదస న్ న్తుఁడు గళవళించి 

6-308.1-ఆ. 
యువిద ప ండుతోడ న్వ విమ న్ముతోడుఁ 



 

 

దన్దత విదయతోడ ధరణ్ిుఁ దెాళిి 

తరిగి లేవలేక తకమక గుడువంగ 

వాలఖిలయమౌన వానుఁ జూచి. 
6-309-క. 
న్రాయణ్ కవచ్ స్మ  
ధ్రణ్ ప్ుణ్్యస థ  దదన దగ్ఱ్ నీకుం 

గూరెడిన ? విషుు భకుు ల 

వారక చేరంగ న టటట వారికిుఁ దరమ?ే 

6-310-ఇం. 
స్ంధించి నీ యంగక స్ంధతలకలిన్ 

బ్ంధించి తన్ీంతాబ్లంబ్ు పేరిీ 

న్నందంబ్ు మ నపంప్ుఁ దదన్యమేదద? 

స ంధుప్ావాహో న్నతచేతుఁ దదరున్. 
6-311-వ. 
కావున్ నీ ప్ుణ్యశలయంబ్ులు భకిుయుకుు ండ వ ై క నప్త యి ప్ాాఙ్మీఖంబ్ున్ుఁ 
బ్ావహరంచెడు స్రస్వతీ జలంబ్ుల నక్ష్ ప్ణ్ంబ్ు జ స  కృతసానన్తండవ ై 
య చ్మన్ంబ్ు చేస న్, నీ స్రావంగబ్ంధన్ంబ్ు లుడుగు న్నన్ న్తం డటి 
చేస , తన్ విమ న్ం బ్ెకిక నజసాథ న్ంబ్ున్ కరిగ ుఁ; గావున్. 
6-312-క. 
అనుదని్ము దదన న వవరు 

వినిర నుఁ బ్ఠించిర న విస్ీయ మ్రదవన్ 

ఘన భూతజాల మెలిన్త 

మునుక న వారలన్త గాంచి మి్రకుకచ్త న్తండున్. 



 

 

6-313-ఆ. 
విశవరూప్ువలన్ న ైశవరయకరమెైన్ 

యిటటట  విదయుఁ ద్ల్లి యిందతాుఁ డప్ుడు 
మూుఁడులోకములకు ముఖయమెనై్టటట  శ్ర ీ

న్న్తభవించి మంచె న్ధికమహరమ. 
6-314-స.ీ 
భూప్ాల! య  విశవరూప్ున్ కరుదెైన్; 

తలలు మూుఁ డన్తవ ందుఁ గల్లగి యుండు; 
సొ రిది స్తరాప్ాన్ సత మప్ాన్ంబ్ులు; 

న్న్నద మన్ుఁగన్త న్మరవరుల 

తోుఁగూడి భుజియించి త్క న వారితో; 
యజాభాగంబ్ు ప్ాతయక్ష మ్రంద ి

క కై న్తచ్తండి దతషకరుీుఁడెై య  యజా; 

భాగంబ్ు రాక్షస్ ప్వారులకున్త 

6-314.1-ఆ. 
దలి్లమీుఁద గలుగు త్తపరయవశమున్ 

దివిజవరుల మ్రఱ్ుఁగి తచెిి యిచ్తి 

న్ది యిెఱ్ ంగి యిందతాుఁ డతభీతచితుు ుఁడె ై
తన్కుుఁగాన యతన తలలు దతాంచె. 
6-315-క. 
భాస్ురుుఁ డన్క మహ్లత్ీ 

గ సీ్రుుఁ డన్ కతుఁడు ప్ూరవకృత కరీగతన్ 

వేస్రుుఁ డన్క మహేందతాుఁడు 



 

 

భూస్ురు తల లప్ుడు రోషమున్ుఁ దెగ న్డిచెన్. 
6-316-వ. 
ఇటియియందతాుఁడు కోీధంబ్ు స్హరంప్ంజాలక విశవరూప్ుతలలు ఖడ్ంబ్ున్ం 
దెగన్డచిన్ సత మప్ాన్ంబ్ు చయేు శిరంబ్ు కప ంజలం బ్యిెయ; స్తరాప్ాన్ంబ్ు 
చేయు శిరంబ్ు కలవింకం బ్యిెయ; అన్నంబ్ు భకి్ష్ంచ్త శిరంబ్ు తతు రి యయిెయ; 
నటుి  తావిధ ప్కి్ష్స్వరూప్ంబ్ు ద్ల్లి, బ్హాీహతయ యిేతెంచి యిందతానుఁ 
జుటుట క న తముీుఁ బ్రిగీహరంప్ు మన నరుంధింప్ న్ప్ు డిందతా డత 
భీతచితుు ండెై తాలోకన్యకుం డెనై్న్ ద్నం దప పంచ్తక న్ంజాలక యంజల్ల 
యొగ్ి, యమీహ్ల దో షంబ్ుుఁ గ ైక న, తదోీ షం బ్ొ కక స్ంవతసరం బ్న్తభవించి, 

యంతం బ్ాప్ుక న్త వాుఁడెై భూ జల వృక్ష సీు రలం బ్ాారిథంచి, మదతీ రితంబ్ు 
చ్తురవిధంబ్ు క లంబ్ుచిిక న్తం డనన్, భూమ తన్యందతుఁ జ యంబ్డిన్ 
ఖ తంబ్ు తన్ంతన్ ప్ూుఁడున్టటట  వరంబ్ున్త, జలంబ్ు స్రవంబ్ు దన్యందత 
బ్ాక్ష్ాళితంబ్ెైన్ం బ్ావన్ం బ్గున్టటట  వరంబ్ున్త, వృక్షంబ్ులు భదేింప్ం బ్డి 
ప్ున్ఃప్ారోహంబ్ు గలుగు వరంబ్ున్త, సీు ర లకలిప్ుడుం దమకు గామస్తఖంబ్ు 
గలుగున్టటట  వరంబ్ున్త గోరిన్ న్తం డటి కా నొస్ంగిన్ న్తన దతషకృతంబ్ు 
ధరణ్ి న ఱ్ య లూషర క్ష్ తాంబ్ుల విధంబ్ున్న్త, న్తదకంబ్ు బ్ుదతుద ఫేన్ 
రూప్ంబ్ున్న్త, మహీరుహంబ్ులు నరాయస్ భావంబ్ున్న్త, నంతులు రజయ 
వికారంబ్ున్న్త నటుి  చ్తురాుగంబ్ులం బ్ంచిక నరి; అంత. 

6-13-వృతఘా స్ుర వృతఘత ంతము 

6-317-మ. 
హతప్ుతాం డగు విశవరూప్జన్కుం డ్ తవషట  దతఃఖ యతో 
దధత రోష్ాన్ల దహయమ న్తుఁ డగుచ్తం ద్ నందతాపెై మ రణ్ 



 

 

కీత  హో మం బ్ొ న్రింప్ న్ందతుఁ బ్ొ డమెం గల పంతకాకార వి 

శీుత కలీ న్ల నషుు ర క్షణ్గుణ్క్షభయతు లాోకోగుీుఁడెై. 
6-318-స.ీ 
యుగము దతాంగ డున్ుఁడు జగములు పొ్ ల్లయించ్త; 

న్ంతకుమూరిుపెై నంత యగుచ్తుఁ; 
బ్ఱ్ప్ున్త బ్ొ డువున్త బ్తాదిన్ంబ్ున్త నొకక; 

శరప్ాత మంగంబ్ు విరవిిగొన్తచ్తుఁ, 
గడు దగధ శ ైల స్ంకాశ దహేము న్ందతుఁ; 
గరము స్ంధ్యరాగకాంత బ్ెరయ; 

మున్త గాుఁక రాగిచేుఁ గన్తమంచ్త మంచ్తలుఁ; 
గఱ్కుమీస్లు కచ్గీములు మెఱ్యుఁ; 
6-318.1-తే. 
జండ మధ్యహన మ రాు ండ మండ లోగీ 

చ్టుల నషుు ర లోచ్న్ంచ్ల విధూత 

దశ దిశాభాగుుఁ డుజివలతర కరాళ 

భిదతర స్తనశిత దంష్తట ా రు వదన్గుహుుఁడు. 
6-319-ఉ. 
నంగికి నేలకుం బ్ొ డవు నచ్ిలమెై శిఖలందతుఁ బ్రువ న్త 

తుు ంగత రాగినజాలములుఁ దొ టటాలుచ్తన్ గీహప్ంకిు జాఱ్ న 

స్సంగ కరాళ శాత ఘన్ స్దఘృణ్ి మండల చ్ండ శ్రలము 

ప్ొ పంగుచ్తుఁ గ ల లీలుఁ గొన భూమచ్ల్లంప్ుఁగ సత ల్లయ డుచ్తన్. 
6-320-స.ీ 
వదలక విరవిిగా వదన్ంబ్ుుఁ దెఱ్చ్తచ్త; 



 

 

న్కాశమంతయు న్ప్పళించ్తుఁ; 
గడన్లక నగిడించి గీహత్రకంబ్ుల; 

న్య మెలి దిగజాఱ్ న్క ివిడుచ్త; 

న్లవోకయున్తబ్ో లక న్టట హ్లస్ము చసే ; 
మెఱ్స  లోకములకలి మింగుఁ జూచ్తుఁ; 
దన్రు దిగీంత దంతములు చెకకలువాఱ్; 

న్తగీదంషట లాు దిాప్ుప న్తకుకమగిల్ల; 

6-320.1-తే. 
తవషట  బ్ల్లతంప్ుుఁ దప్మున్ుఁ బ్ుష్ ట నొంద ి

యఖిల లోకంబ్ు లకలిుఁ ద్ న్కీమంచి 

వృతాన్ముండు దేవత్శతుాుఁ డగుచ్త 

ద్రుణ్్కారుుఁ డఖిల దతరీముుఁడు మెఱ్సె. 
6-321-మతు . 
అటిి వృతుానమీుఁద దేవత లలకతోుఁ బ్నె్తమూుఁక లక ై
చ్తటిిముటటట  మహ్లస్ు రవిదయలు చ్ూప  యిేప్ున్ నయే న్ 
గొటుి వరుుఁడు వార లేస న్ కూీరశస్ు రము లననయుం 

జుటిి ప్టుట క మింగి శ్రరత జయక న్ర ి మహో గుీుఁడెై. 
6-322-క. 
భకి్షతదివాయస్తు ా ం డగు 

రక్షోన్యకున న్మరరాజప్ాముఖతల్ 

వకి్షంప్ వ ఱ్చి ప్ఱ్చిర ి

రక్షకుుఁ జింతంచ్త క న్తచ్త రయ మ్రప్ాపరన్. 
6-323-వ. 



 

 

ఇటుి  స్రవసాధన్ంబ్ులతోడ సాధతజన్ంబ్ుల వృత్ాస్తరుండు మింగిన్, 

న్చ్ిరుప్డి చయేున్ది లేక త తేు జయవిశేష విభవంబ్ున్కు భయంబ్ు నొంది, 
కందిన్ డెందంబ్ున్ం గుందతచ్తం, బ్ురందర ప్మాుఖత ల రురక్షకుండగు 
ప్ుండర కాక్షన్కుం గుయియడు వారలకై. 
6-324-లగాీ . 
"వుఁడు కడు దతరీముుఁడు వాుఁడి మన్ క దైతవులు; 

ప్త ుఁడి చెడుఁగా మెస్ుఁగి యిీడు గన్కున్నుఁ; 
డేడ బ్తాుకింకుఁ? బ్నె్తకీడు ప్ొ డమెన్ మన్కుుఁ; 
దో డుప్డ నొకకరుుఁడు లేుఁడు హరి దకకన్; 

వేుఁడుదము శ్రధీరునుఁ; గూడుదము స్దుటులుఁ; 
బ్ాడుదము గ తముల; జాడుఁప్డు న్ంతన్ 

వుఁడు చెడు తోావ దయతోడ న ఱ్ గించ్త ఘన్తుఁ; 
డో డక స్తరాలయము ప్ాడుప్డ దింకన్. " 

6-325-క. 
అని తలప్త యుచ్తుఁ దమలో 
మునుకుచ్తుఁ దికమకలు గొన్తచ్త మురరిప్ు కడకున్ 

గునుకుచ్తుఁ దని్తకుచ్తుఁ నేగిరి 

ఘనరాక్షస్తుఁ గన్న కన్తనుఁగవ బ్ెగి్ లుఁగన్. 
6-326-వ. 
ఇటుి  భయ రుు లకై యమరుూవాాతంబ్ు చ్నచ్న ముందట న్భంగ భంగ రంగ 
దతతుు ంగ డిండమర మండల స్ముదీండ్డంబ్ర విడంబిత న్రాయణ్ నరంతర 
కీరిులత్ కుస్తమగుచ్ా స్వచ్ాంబ్ున్త, అన్వరత గోవింద చ్రణ్్రవింద సవేా 
స్మ కుల కలకలఫల్లత మహ్లప్ుణ్య ఫల యమ న్ స్ముదదీ ప త్వరువరిుత 



 

 

దకి్ష్ణ్్వరు రుచిర శంఖమండల మండతింబ్ున్త, న్తనషుు ర కఠిన్ ప్ాఠ న్ 
ప్ృథతరోమ రాజిస్ంకుల తమ తమంగలి కరకట కమఠ కచ్ాప్ మకర న్కీ 
వకీగీహ గీహణ్ ఘుమఘుమ రావ ద్రుణ్గమన్ విషమత విషమ 
తరంగఘటట న్ ఘటటట త స్ముదూధ త శ్రకర నకర నీరంధా త్రకిత 
త్రాప్థంబ్ున్త, మహో చ్ ర్య శిలోచ్ియ శిఖరాగీ ప్ావహరత దతగధనరఝర 
స్మ ీరిిత ప్ురాణ్ప్ురుష విశుదధ  శుద్ధ ంత విహరణ్ధతర ణ్ న్వవస్తధ్ధౌత 
ధ్వళయ ధగదధ గాయమ న్ రమయ హరీూ నరాీణ్ కరీంబ్ున్త, న్త ప్వితాగుణ్ 
విచితా నజకళతా పేామ న్ంద స్ందరిశత ముకుంద ప్రిస్ావదంతరంగ కరుణ్్రస్ 
ప్రిమళిత భావబ్ంధతర విదతామ వలిీమతలి్ల కాంకుర శోభితంబ్ున్త, ప్ాస దధ  
స దధ రసాంబ్ువాహ స్ంగమ స్ముతథ త గంభీర ఘోష ప్రిదూష్ త స్కల 
రోదో ంతరాళంబ్ున్త, స్ముదామఖేల ఖిల ప్ాదేశ విలస త న్వన్ 
దతకూల యమ న్ంబ్ున్త, హరహిర ప్మాుఖ దేవత్నచ్య ప్రిలబ్ాధ మృత 
మహెైశవరయ ద్న్ధౌర య మహ్లనధ్న్ంబ్ున్త, వ ైకుంఠప్ుర ప్ౌరవర 
కామయఫలఫల్లత మంద్ర ప్ారిజాత స్ంత్న్ కలపవృక్ష హరిచ్ందన్ ఘన్ 
వన్న్తకూలంబ్ు న్తన ై యొప్ుపచ్తుఁ గుబ్ేరు భాండ్గారంబ్ున్త బ్ో లకుఁ బ్దీ, 

మహ్ల ప్దీ, శంఖ, మకర, కచ్ిప్, ముకుంద, కుంద, నీల, వర స్మగీంబ్ెై, 
విషుు  కరకమలంబ్ున్తం బ్ో లక స్తదరశన్వరు ప్ాగలుంబ్ెై, క ైల స్ 
మహధీరంబ్ున్తం బ్ో లక, న్మృతకళీసాథ న్ శేఖరప్ద్రపణ్ంబ్ె,ై యిందా 
వ ైభవంబ్ున్తం బ్ో లకుఁ గలపవృక్ష, కామధేన్త, చింత్మణ్ి జనతంబ్ెై, 
స్తగ ీవసెనై్యంబ్ున్తం బ్ో లక న్ప్రిమత నబిడ హరసి్ంచ్రంబ్ెై, న్రా 
యణ్ోదరంబ్ున్తం బ్ో లక న్ఖిల భువన్ భారభరణ్ స్మరథంబ్ెై, శంకరు 
జటాజూటంబ్ున్త బ్ో లక గంగాతరంగిణ్ీ స్మ శయీం బ్ెై, బ్ాహీలోకంబ్ున్తం 
బ్ో లక బ్రమహంస్కుల సవేయంబ్ెై, ప్ాత్ళ లోకంబ్ున్తం బ్ో లక న్న్ంత భోగి 



 

 

భోగయోగయంబ్ె,ై న్ందన్వన్ంబ్ున్తం బ్ో లక న ైరావత మ ధవ రంభాది 
స్ంజన్న్కారణ్ంబ్ె,ై సౌద్మనీ నకరంబ్ున్తం బ్ో లక న్భాంకషంబ్ెై, 
విషుు న్మకీరున్ంబ్ున్తం బ్ో లక నరీలస్వభావంబ్ెై, కీతు శతగతుండున్తం బో్ లక 
హరిప్దభాజన్ంబ్ెై యొప్ుపచ్తన్న దతగథవారాశి డ్స , శేవతదదవప్ంబ్ున్ 
వస యించి, యందత స్కల దికాపలకాది దవేతలు దేవదేవు న్శయీించి 
యిటిన స్తు తయించి; రంత. 
6-327-స.ీ 
ప్ంచ్మహ్లభూత ప్రనిరిీతంబ్ెైన్; 

ముజిగంబ్ుల క లి నొజి యిెైన్ 

బ్ాహీయు నమేున్త బ్రుఁగ న్ందఱ్తుఁ గూడి; 
యిెవవనక ై ప్ూజల్లతుు  మపె్ుడు 
న్టటట  స్ర వశవరుం డ్గమ విన్తతుండు; 
స్రావతీకుుఁడు మ కు శరణ్ మగున్త 

అతప్ూరుకాము న్హంకారదూరున; 

స్మున శాంతునుఁ గృప్ాస్పదతన గురున 

6-327.1-తే. 
మ న యన్తయన సేవింప్ుఁ బ్ూన్తన్టటట 
కప్టశ్రలున న్త ప్ాప్కరీబ్ుదిధ  
శున్క వాలంబ్ు ప్టుట క ఘన్తరాబిధ  
దరియుఁ జూచ్తట గాదె? త్ుఁ ద్మస్మున్. 
6-328-చ్. 
ఉదకమయంబ్ున్న్ వస్తధ నోడగుఁ జ స  తన్రుి క ముీన్న్ 

వదలక యంటుఁగటటట  మన్తవలిభుుఁ గాచిన్ మతసూమూరిు స్ 



 

 

మీదమున్ మముీ బ్ోా చ్త న్న్తమ న్ము మ న్ుఁగ వృతుాచేత య  
ప్ద దొ లగించి నేుఁడు స్తరప్ాలుర ప్ాల్లటట భాగయ దెైవమెై. 
6-329-మతు . 
రంత  చయేుచ్త వాతధూత కరాళ భంగుర భంగ దత 

రాీ ంత స్ంతత సాగరోదక తలప మ్రంది వస ంచ్త బ్ 

హీంతవానన బ్ొ డుడ ుఁదమీన న్ుఁచి కాచిన్ నేరపరిం 

తంతవాుఁ డన్రాన యొంటరి య దరించ్త మముం గృప్న్. 
6-330-త.ే 
దేవతలమెైన్ మే మటటట  దవేదేవు 
స్రవలోక శరణ్ుయన శరణ్ు చొచిి 

బ్ల్లతమెైన్టటట  వన య ప్దలుఁ బ్ాస  
మీఱ్  శుభములుఁ జ క న్తవార మప్ుడు. 
6-331-వ. 
ఇటుి  స్తు తయించ్తచ్తన్న దేవతలకు భకువతసలుండెైన్ వ ైకుంఠుండు ప్సా్న్తనం 
డయిెయ న్ప్ుపడు. 
6-332-స.ీ 
తగు శంఖ చ్కీ గద్ ధరుం డగువానుఁ; 
శ్రీవతస కౌస్తు భ శ్రీల వానుఁ 
గమనీయ మ ణ్ికయ ఘన్ కిర టమువాన; 

దివయవిభూషణ్ దదప ు వాన 

మండిత క యూర కుండలంబ్ులవాన; 

స రి యురస్థ లమున్ుఁ జ లుఁగు వానుఁ 
దన్తుఁబ్ో లు సవేకతండంబ్ు గలవానుఁ; 



 

 

జిలుగ ైన్ ప్చ్ిన వలువవాన 

6-332.1-ఆ. 
దెలి దమీవిరులుఁ దెగడు కన్తనలవాన 

న్వస్తధ్దావంప్ు న్వువవానుఁ 
గనయిె వేలుపప ండు కప్పరప్ాటుతోుఁ 
గన్తనలందత న్తన్న కఱ్వు దదఱ్. 
6-333-స.ీ 
తన్ సేవకులలోన్ుఁ దడుఁబ్డు రూప్ంబ్ు; 

శ్రీవతస కౌస్తు భ శ్రీలుఁ దలెుప్ 

వికచ్బి్ములతోడ వడవడు కన్తనల; 

కడలు దెైవాఱ్ెడు కరుణ్ుఁ దెలుప్ 

న లి లోకములకు నలకలి న్ భాగయంబ్ుుఁ; 
గాప్ురం బ్ుండెడు కమల దెలుప్ 

మూుఁడుమూరుు లకున్త మ్రదలకనై్ తేజంబ్ు; 

ధ్తుఁ బ్ుటటట ంచిన్ తమీ దెలుప్ 

6-333.1-ఆ. 
బ్ుదిధ ుఁ బ్ో లపరాన ప్ుణ్యంబ్ుుఁ దత్పద 

కమల జనత యిెైన్ గంగ దెలుప్ 

న్ప్ామయేుుఁ డభవు డవయకుు ుఁ డవయయు 

డ్దపి్ురుషుుఁ డఖిలమోది యొపెప. 
6-334-వ. 
ఇటుి  జగనోీహన్కారుండయిన్ న్రాయణ్ున కృప్ావలోక న్హి్లద చ్కతి 
స్వభావ చ్రితులకై సాష్ాట ంగదండప్ాణ్్మంబ్ు ల చ్రించి ఫాలభాగ ప్రికీల్లత 



 

 

కరకమలులకై యిటినరి. 
6-335-ఆ. 
దతర్మంబ్ు లయిన్ స్వరా్ ది ఫలములుఁ 
బ్ుటట ుఁజ యుఁ జాలున్టటట  గుణ్ము 

గల్లగి మెలుఁగుచ్తన్న ఘన్తుఁడ వ ై న్టటట  నీ 

కరయ మి్రకుకవార మ దిప్ురుష! 
6-336-స.ీ 
దండంబ్ు యోగ ందామండల న్తతున్కు; 

దండంబ్ు శారగఘ కోదండున్కున్త; 

దండంబ్ు మండిత కుండల దవయున్కు; 

దండంబ్ు నషుు ర భండన్తన్కు; 

దండంబ్ు మతు వేదండ రక్షకున్కు; 

దండంబ్ు రాక్షస్ఖండన్తన్కు; 

దండంబ్ు ప్ూర ుందత మండల ముఖతన్కు; 

దండంబ్ు తజేః ప్ాచ్ండున్కున్త; 

6-336.1-తే. 
దండ మదతుత ప్ుణ్యప్ధా్న్తన్కున్త; 

దండ ముతు మ వ ైకుంఠధ్మున్కున్త; 

దండ మ శిీత రక్షణ్ తతపరున్కు; 

దండ మురు భోగిన్యక తలుపన్కున్త. 
6-337-ఉ. 
చిక్రకరి దేవత్వరులు చిందఱ్ వందఱ్లకైరి ఖ చ్రుల్; 

స్తాక్రకరి సాధయస్ంఘములు; సత ల్లరి ప్న్నగు ల జి భూమలో; 



 

 

మిక్రకరి దివయకోటట; గడు మిగి్ రి యక్షలు వృతుాచతే నీ 

చిక్రకన్వారి న నై్ దయచయేుము నొవవకయండ నో! హర ! 
6-338-క. 
మ్రదల ఱ్ న్ రకకస్తలకు 

మ్రదలకై మ  కాప్దలకు మూలం బ్గుచ్తం 

దతద మ్రదలు లేన రకకస్త 

తుద్ి చ్ూప్ుఁ గదయయ! తుదకుుఁ దతది యిెైన్ హర ! 
6-339-త.ే 
అకట! దికుకల క లి దిక ైకన్ మ కు 

నొకక దికుకన్త లేదత కాలూన్ుఁ న ైన్; 

దికుకగావయయ! నేుఁడు మ  దికుకుఁ జూచి 

దికుక లేకున్నవారల దికుక నీవ. 
6-340-క. 
నీ ద్ికుక గానవారిక ి

నే ద్కిుకన్త లేదత వ దక యిహప్రములకున్ 

మోద్ింప్ుఁ దలుఁచ్తవారికి 

నీ ద్ిక క దికుక స్తముీ; నీరజన్భా! 
6-341-త.ే 
అరయ మ తేజములతోడ న్యుధములు 

మింగి భువన్ తయాంబ్ున్త మింగుచ్తన్న 

భీకరాకారు వృతుానుఁ బీచ్ మడుఁచి 

యిెలి భంగుల మ  భంగ మీుఁగు మభవ! 
6-342-ఆ. 



 

 

ప్రమప్ురుష! దతఃఖభంజన్! ప్రమేశ! 
భకువరద! కృషు ! భవవిదూర! 
జలరుహ్లక్ష! నన్తన శరణ్ంబ్ు వేుఁడెద 

మభయ మచిి కావవయయ! మముీ. 
6-343-వ. 
న్మసేు  భగవన్నరాయణ్! వాస్తదేవ! య దిప్ురుష! మహ్లన్తభావ! 
ప్రమమంగళ! ప్రమకళీయణ్! దేవ! ప్రమకారుణ్కిు లయిన్ ప్రమహంస్ 
లగు ప్రివాాజకులచేత న్చ్రితంబ్ు లగు ప్రమస్మ ధి భదేంబ్ులుఁ 
బ్రిస్తుటం బ్యిన్ ప్రమహంస్ ధరీంబ్ుచతే న్తద్ఘ టటతం బ్గు తమః 
కవాటద్వరంబ్ున్ రసావృతంబ్యిన్ య తీలోకంబ్ున్ న్తప్లబ్ధ మ తృండవ ై, 
నజ స్తఖ న్తభవుండ వ ై యున్న నీ వాతీ స్మవతేంబ్ు లకై యపేకి్ష్ంప్ుఁ 
బ్డన శర రంబ్ులకు న్తతపతు  స థ త లయ కారణ్ుండ వ ై యుండుదతవు; 

గుణ్స్ర్ భావితుండవ ై యప్రమిత గుణ్గణ్ంబ్ులుగల నీవు, దేవదతుు న 
మ డికుఁ బ్ారతంతూాంబ్ున్ న్బిున్ కుశల ఫలంబ్ుల న్న్తభవించి 
చింతంతువు; షడు్ ణ్ ైశవరయస్ంప్న్తనండవ ైన్ నీ వాత్ీరాముండ వయి 
యుండుదతవు; గుణ్స్ర్ భావితుండవయి యప్రమిత గుణ్గణ్ంబ్ు లరావచీన్ 
వితరక విచ్ర ప్ామ ణ్భావంబ్ులగు తరకశాస్ు రంబ్ులుఁ గరకశంబ్ు లయిన్ 
ప్ాజాలు గల్లగి, దతరవగీహవాదత లయిన్ విద్వంస్తల వివాద్న్తస్రణ్ంబ్ుల 
యందత న్తప్రతంబ్ులగు న్స ు న్సీు త్యది వాకయంబ్ుల స్మస్ు  
మ య మయుండ వ ై నజ మ యచతేుఁ గాన్ంబ్డక యుకిుగోచ్రుండవ ,ై స్మస్ు  
విషమ రూప్ంబ్ులుఁ బ్వారిుంతువు; దేవా! రజిువు న్ందత స్రపభాాంత 
గలుగున్టుి  దావాయంతరంబ్ులచేత బ్హాీం బ్యిన్ నీ యందతుఁ బ్ాప్ంచ్ భాాంత 
గలుగుచ్తండు స్ర వశవరా! స్రవజగత్కరణ్రూప్ం బ్ెైన్ నీవు స్రవభూత 



 

 

ప్ాతయగాతీ వగుటంజ స  స్రవగుణ్్భావభాసత ప్లకి్ష్తుడవ ై కాన్ంబ్డుదతవు, 

లోక శవరా! భవన్ీహరమ మహ్లమృతస్ముదా విప్ుర టసకృత్పన్ మ తాంబ్ున్ 
స్ంతుషట చితుు లకై, నరంతర స్తఖంబ్ున్ విసాపరిత దృషట  శీుత విషయ స్తఖ 
లేశాభాస్తలకనై్ ప్రమభాగవతులు భవచ్ిరణ్కమల సేవాధరీంబ్ు విడువరు; 

తాభువన్తీభవ! తవాికమీ! తాన్యన్! తాలోక మనోహరాన్తభావ! భవదదయ 
వ ైభవ విభూత భదేంబ్ు లకైన్ దన్తజాదతలకు న్న్తప్మకమీ స్మయం బ్ఱె్ ంగి, 
నజమ య బ్లంబ్ున్ స్తర న్ర మృగ జలచ్రాది రూప్ంబ్ులు ధరయిించి, 

తదదయ వత్రంబ్ుల న్న్తరూప్ంబ్ెనై్ విధంబ్ున్ శికి్ష్ంతువు; భకువతసల ! 
భవన్తీఖ కమల నర్త మధతర వచ్న్మృత కళీవిశేషంబ్ుల, నజ 
ద్స్తలమెైన్ మ  హృదయత్ప్ం బ్డంగింప్ుము; జగదతతపతు  స థ త 
లయకారణ్ ప్ాధ్న్ దివయ మ య  వినోదవరిువ ై స్రవజీవనకాయంబ్ులకు 
బ్ాహయభయంతరంబ్ుల యందత బ్హాీ ప్ాతయగాతీ స్వరూప్ ప్ాధ్న్రూప్ంబ్ుల 
దేశకాల దహే్లవసాథ న్ విశషేంబ్ులుఁ, దదతప్ాద్న్త భవంబ్ులు గల్లగి, 
స్రవప్తాయయసాకి్ష్వ ై, సాక్ష్ాతపరబ్హాీస్వరూప్ుండవ ై యుండెడి నీకు నేమన 
విన్నవించ్తవారము? జగద్శయీంబ్ెై, వివిధ వృజిన్ స్ంసార 
ప్రిశమీోప్శమన్ం బ్ెనై్ భవదదయ దవియచ్రణ్ శతప్ల శచ్ాయ 
న్శయీించెదము;"అన పెకుకవిధంబ్ుల విన్తతంచి యిటినరి. 
6-344-క. 
"తేజంబ్ు న్యువున్త వి 

భాాజిత దివాయయుధములుుఁ బ్రువడి వృతుాం 

డ్జి ముఖంబ్ున్ మింగ న్త 

మ  జయ మంక ందతుఁ? జ ప్ుపమ ; జగదదశా! " 

6-345-వ. 



 

 

అన యి టితమనోహర చ్తుర వచ్న్ంబ్ుల భకిుప్రవశులయి విన్తత 
చేయుచ్తన్న దేవతలం జూచి, య ప్పరమేశవరుండమృత ప్ాాయంబ్ు లగు 
గంభీరభాషణ్ంబ్ుల న టినయిె. 
6-346-క. 
"మ దుప్సాథ న్ం బ్గు మీ 

స్దమల స్తజాా న్మున్కు స్ంతోషమున్ం 

బ్ొ దలక మదిుఁ బాీత నొందతి 

వదలక న్ భకిు ప్ొ డమ వయరథం బ్గునే? 

6-347-వ. 
మఱ్ యున్త, బాీతుండన నై్ న్యందత భకుు లకుం బ్ొ ందరాన యరథంబ్ు లేదత, 

విశేష్ ంచి న్యందతనేకాంతమత యిెైన్ తతు వవిదతం డన్యంబ్ులం గోరకుండు; 
గుణ్ంబ్ుల యందతుఁ దతు వజాా న్గోచ్రుం డెైన్ వాుఁడు విషయనవృతు చితుు ండెై 
స్ంసార మ ర్ంబ్ు నచిాంప్డు; కావున్ మీకు శుభం బ్యిెయడు; దధదచియన్త 
ఋష్  స్తు ముండు గలం డతన శర రంబ్ు మదివద్యతశయ మహతు వంబ్ున్న్త 
దేజయవిశేషంబ్ు న్న్త సారవంతంబ్ెై యున్నయది; న్తన న్డిగ,ి తచ్ార రంబ్ుుఁ 
బ్ుచిిక న్తండు; అతండు ప్ూరవకాలంబ్ున్ యశివనీదేవతలకు 
న్శవశిరోన్మం బ్న్త బ్హాీస్వరూప్ం బ్గు నషకళంకం బ్యిన్ విదయ 
యుప్దశేించిన్; వారలు జీవన్తీకిుతు వంబ్ు నొందిరి మఱ్ యు తవషట ృ 
ప్ుతుాండయిన్ విశవరూప్ున్కు మద్తీకం బ్యిన్ యభేదయ కవచ్ంబ్ు 
నచెిుఁ; గావున్ న్తం డతవద్న్తయండు; దేహంబ్ు వంచింప్క మీకిచ్తి; న్తన 
శలయంబ్ులు విశవకరీ నరిీతంబ్ు లకై, శతధ్రలు గల య యుధ శేషీు ంబ్యి, 

మతేు జయప్బ్ృంహరతం బ్యి వృత్ాస్తరశిరోహరణ్ కారణ్ం బ్యి యుండు; ద్న్ం 
జ స  మీరు ప్ున్రిబ్ధ  తేజయసాు ా యుధ స్ంప్దలు గల్లగి వ ల్లంగ దరు; విశేష్ ంచియు 



 

 

మదుకువరులకైన్ వార లే లోకంబ్ుల న వవరికి న్జయుయలు; కావున్ మీకు 
భదాం బ్యిెయడు"మన భూతభావన్తం డెైన్ భగవంతుం డదృశుయం డయిెయ; 
న్ప్ుపడు దేవతలు దధదచిమున కడకుం జనరి; అ తు ఱ్  నందతాం డటిినయి.ె 
6-348-ఆ. 
దేహర స్తఖము గోరి దహేంబ్ు ఘటటయించి 

దేహర విడువ లేుఁడు దేహ మెప్ుడు; 
దేహర! యస్ీదదయ దహేంబ్ుక ఱ్కున  ై
దేహ మీుఁగదయయ! దేవతలకు. 
6-349-ఉ. 
ఎకకడ న లి లోకముల న వవరు గోరన కోరిక, నేుఁడు మ  
తెకకల్లప్ాటున్న్ దివిరి దహేము వేుఁడగ వచిిన్ర; మే 

మెకకడ? తీవా కరీగత యిెకకడ? దెైవకృతంబ్ు గాక; యిీ 
రొకకప్ు ద్న్ మీ వరుస్ రోయక వుేఁడుదతర  జగంబ్ులన్? 

6-350-క. 
నీచగత యిలిెభంగుల 

య చన్ యన తలె్లస  తగన దడుగుదత ర నన్ 

య చక వర్ము లోప్ల 

నీచకులన్ుఁ బ్డర ? యిెంత నేరపరులకనై్న్. 
6-351-క. 
అడుగంగరాన వస్తు వు 
లడుగరు బ్తమ ల్ల యిటెటట  యరుథ లు నన్త న ే

మడిగితమ దహేమెలిన్త 

గడు న్డిగ డు వారిక డ కరుణ్? మహ్లత్ీ! " 



 

 

6-352-ఉ. 
న్వుడున్ దధదచియు మన్ంబ్ున్ స్ంతస్మంద ిన్వివ స్ం 

భావిత వాకయ ప్దధ తులుఁ బ్లుకచ్త నటిన ుఁ బ్ేరిీ తోడ నో! 
దేవతల ర! ప్ాాణ్ులకుుఁ దకెకల్ల మృతుయభయంబ్ు ప్ూన్తట ే

భావములం దలంప్రు కృప్ామత న న్నుఁడు మీ మన్ంబ్ులన్. 
6-353-ఆ. 
ఎలమ బ్ాదతక నచ్ాయించిన్ వారికి 

దేహ మెలిభంగిుఁ దదప్ు గాదె? 

యచ్తయతుండు వచిి యరిథంచె నేనన 

దన్తన నచ్తిన్టటట  ద్త గలుఁడె? 

6-354-వ. 
అదయిున్తం గాక 

6-355-స.ీ 
అరథంబ్ు వుేఁడెడు న్రుథ లు గలరు గా; 
కంగంబ్ు వేుఁడడెి యరిథ గలుఁడె? 

తగు కోరికల నచ్తి ద్న్శ్రలుుఁడు గలు్ ుఁ; 
దన్ దహే మీ నేరుి ద్త గలుఁడె? 

యిీ నేరుివాుఁడు దననచిిన్ రోయక; 

చ్ంపెడున్టటట  య చ్కుుఁడు గలుఁడె? 

చ్ంప యుుఁ బ్ో వక శలయంబ్ు లననయు; 

నేఱ్  ప్ంచ్తక ప్త వువారు గలర ? 

6-355.1-ఆ. 
రమణ్ లోకమెలి రకి్ష్ంచ్త వారిక ి



 

 

హరంస్ చయేుబ్ుదిధ  యిెటుట  ప్ొ డమె? 

భాాత యిెైన్యటటట  ప్ాాణ్ంబ్ుపెైుఁ దదప్ు 
తమకుుఁ బ్ో లక న దిరిుఁ దలుఁప్ వలదె? 

6-356-వ. 
అనన్ నందతాం డిటినయిె. 
6-357-త.ే 
స్రవ భూతదయ ప్ర సావంతులకున్త 

బ్ుణ్యవరున్త లగు మముీబ్ో ుఁటట వారి 

కమత స్తీకరిు కాముల కలఘుమతుల 

కియయరాన ప్ద్రథంబ్ు లకవివ గలవు? 

6-358-ఆ. 
అడుగరాన సొ ముీ న్డుగ రాదన మ న్ుఁ 
డడుగువాన మ ట లడుగ నేల? 

భాాంత న్డుగుచోటుఁ బ్ాాణ్ంబ్ు లేనయు 

నచ్తివాుఁడు ద్ుఁప్ుఁ డిచ్తిుఁ గాన. 
6-359-వ. 
అన ప్రస్ంకటంబ్ు దలంప్క నల్లంప్ులు గారయప్రతన్ స్విన్య 
వాకయప్రంప్రలుఁ బ్ాారిథంచిన్, న్తండు దరహస తవదన్తండెై, యఖిల లోకధరీం 
బ్ెఱ్ ంగియు నొకికంత కాలంబ్ు ప్తావాకయం బిచిిత; దదన స్హరంప్దగుదతరు; 

మీయటటట  వారలకుం బాియం బ్గుననే న ప్ుపడెనై్ విడువందగిన్ శర రంబ్ు 
విడుచ్తట యిేమ దతరిభంబ్ు? న్ధతావం బ్ెైన్ యిీ దేహంబ్ుచతేం గ రిు 
స్తకృతంబ్ుల న వవం డ్రిింప్కుండు న్తండు ప్ాష్ాణ్్దతలకంట్ న్త 
కఠిన్తండు; మీయటటట  ప్ుణ్యశోి కులచేతుఁ గాంకి్ష్ంప్బ్డిన్ శర రం బ్ప్మాయే 



 

 

ధరాీరిితంబ్ు; ఏ దహేంబ్ుచేత స్కలభూతంబ్ులు శోకాన్తభవంబ్ున్ శోకించ్త; 

హరాష న్తభవంబ్ున్ హరిషంచ్తన్టటట  మహ్లకషట  దెైన్యకరం బ్ెైన్ శర రంబ్ు కాక 
శున్కస్ృగాల దతల ప్ాలు గాకుండ మేలయిెయ; న్న నశిిత్తుీం డయి దధదచి 
దత్ు వలోకన్ంబ్ుచతే నరస త బ్ంధన్తండెై, బ్ుదదధ ందిాయ మ న్స్ంబ్ు లతోుఁ 
గూడిన్ క్ష్ తాజాునుఁ బ్రబ్హాీస్వరూప్ంబ్ెనై్ భగవంతు న్ందత నేకభీూతంబ్ు 
చేస , యోగజాా న్ంబ్ున్ శర రంబ్ు విడచిె; అప్ుపడిందతాం డతన శలయంబ్ుల 
విశవకరీ నరిీ తం బ్ెైన్, నశిత శతధ్రా స్మ వృతంబ్ెై వ లుంగు 
వజాాయుధంబ్ుుఁ గ ైక న, భగవతేు జయప్బ్ృంహరతుం డెై, యిెైరావత్రూఢ్ుండెై, 
స్కలదేవోతు మ గరుడ గంధరవ ఖచ్ర కిన్నర కింప్ురుష స దధ  విద్యధర 
ప్రిసేవితు డెై స్కల మున జన్ంబ్ులు విన్తతంప్ుఁ దిాలోక హరషకారయిిెై, 
భగవదన్తగీహ స్ంప్ాాప్ు  మహో త్సహ వికస త వదన్రవిందతండెై వృత్ాస్తరుపెై 
న్డచ;ె న్ప్ుపడు. 
6-360-ఉ. 
వృత ా ఁడు ద్న్ వాన్వయ ప్వితుాుఁడు లోకజిఘ ంస్కకీియ  
స్ూత ా ఁడు నగీహ్లగీహణ్ స్తస థ ర వాకయ వివకే మ న్ చ్ 
రిత ా ఁడు దేవతోరగ దర కృత వకుుర ుఁడు రోష దూష్ త్ 
మత ా ఁడు శతుారాకుఁ గన మకకల్లయిెైన్ యుగాంతకాకృతన్. 
6-361-క. 
మెండు గల దన్తజ న్యక 

మండలములు గొలవ న్డచె మహరతోదధ త వ ే

దండముల న్డుమ జన్త న్డ 

గొండయున్తం బ్ో లక నబిడ గోప్త దధ తుుఁడెై. 
6-362-క. 



 

 

కాలగళ ుఁ డడిరి కడువడుిఁ 
గాలునపెైుఁ గవయు మ డకి ఖరతర రవ స్ం 

చ్ల్లత ప్ూరవ దిగంతరుుఁ 
డె ైలీల మహేందతామీుఁద న్తుఁ డరిగ  న్ృప్ా! 
6-363-వ. 
ఇటుి  రుదాగణ్ంబ్ులు, మరుద్ణ్ంబ్ులు, న్దతియగణ్ంబ్ులు, న్శివనీదేవతలుుఁ, 
బితృదేవతలు, విశేవదేవులు, వహరన, యమ, న ైరృత, వరుణ్ వాయు, కుబ్ే, ర శా 
న్దతలు, స దధ , సాధయ, కని్నర, కింప్ురుష, గరుడ, గంధరవ, ఖ చ్రప్ాముఖంబ్ు 
లగు నందా సెైన్యంబ్ులతోడ న్ముచియు, శంబ్రుండున్త, న్న్తరువండున్త, 

దివమూరధండున్త, వృషభుండున్త, న్ంబ్రుండున్త, హయగ ీవుండున్త, 

శంకుశిరుండున్త, విప్చాితు యు, న్యోముఖతండున్త, బ్ులోముండున్త, 

వృషప్రువండున్త, హేతయుుఁ, బ్హాేతయు, న్తతకటుండున్త, 

ధూమిక శుండున్త, విరూప్ాక్షండున్త, గప లుండున్త, విభావస్తండున్త, 

నలవలుండున్త, బ్లవలుండున్త, దందశ్రకుండున్త, వృషధవజుండున్త, 

గాలన్భుండున్త, మహ్లన్భుండున్త, భూతస్ంత్ప్న్తండున్త, వృకుండున్త, 

స్తమ ల్లయు, మ ల్లయు మున్నగు దెైతయే ద్న్వ యక్ష 
రాక్షసాదయస్ంఖయంబ్ు లగు వృత్ాస్తరు బ్లంబ్ు లంతం దలప్డి, స్మరంబ్ు 
చేస ; రప్ుపడు. 
6-364-చ్. 
అస్ురులకున్ స్తరావళిక ిన్యిెయ మహ్లరణ్ మప్ుప డొండొ రుల్ 

ముస్ల గద్స  కుంత శర ముద్ర తోమర భిందిప్ాల ప్ 

టటటస్ ప్టుశ్రల చ్కమీుల ఠ వలు చ్ూప  యదల్లి య రుిచ్తన్ 

మస్లక కప ప రస్ు రముల మ రొకన మంటలు మంట న్ంటగన్. 



 

 

6-365-క. 
ఒండొరులుఁ గడవ నేస న్ 

కాండము ల కాశప్థముుఁ గప ప మహో ల క 

దండంబ్ు లొలస  నషుు ర 

భండన్ ముఖ మ్రపెపుఁ జూడుఁ బ్ాళయోచితమెై. 
6-366-చ్. 
స్తరవరు లేయు బ్ాణ్ములు చ్ూడకి కగోచ్రమెై న్భస్థ లం 

బ్ఱమిుఱ్  గప ప ర స  దవిసాంతముుఁ జ స న్ లీల న్ స్తర  
శవర బ్లయూధ వరులన్త సాయక ప్ంకుు ల చతే వాన రూ 

ప్ఱ శతధూళిుఁ జ స  ప్ఱ్పెనై్ తమం బ్ొ న్రించి రారుిచ్తన్. 
6-367-చ్. 
స్మరమద్ంధత లకై స్తర నశాచ్ర వరులు సెనైకాంఘ్రి స్ం 

కీమ్మత మహీప్రాగములు గీమీన్ న్తమీల్లకంప్ుుఁ జీకటుల్ 

తమ కన్తదో యి కడడ ముగుఁ ద్రొకనన్ం జల మేద ిప్త రి రా 
కీమ్మత నజాంతరంగ ప్రఘిటటట త రోష మహ్లగిన పెంప్ున్న్. 
6-368-క. 
అతిగళిత రకుధ్రా 
క్షతములతోుఁ గాన్ుఁబ్డిరి సెనైకులు మహో  
దధత రోషవహరన కీలలు 

వితతం బ్ెై పెలిగలిి్ల వ డలకడి భంగిన్. 
6-369-స.ీ 
ఠవణ్ించ్త శింజినీ టంకార రవములు; 

భట స ంహన్దంబ్ుుఁ బ్రఢి్వింప్ 



 

 

భీషణ్ోతు మ హయ హషే్ావిఘోషంబ్ు; 

కరి బ్ృంహరతస్ూురిుుఁ గీందతక లుప్ 

స్మర నశశంకాంశ శంఖ నన్దంబ్ు; 

నేమ స్వన్ంబ్ుల నహనవింప్ుఁ 
దతములమెై చెలుఁగ డు దతందతభి ధ్వన్ంబ్ు; 

లటట హ్లస్ంబ్ుల న్కమీంప్ 

6-369.1-తే. 
ఘటటత శసాు ా స్ు ర నషుు ర ఘటట నోతథ  
ఖర కఠో రోరు విస్తుల్లంగంబ్ు లడర ి

దివయ కోటీర మణ్ఘిృణ్ి ధకికరింప్ 

స్మర మ్రన్రించి రస్తరులు న్మరవరులు. 
6-370-వ. 
ఇటుి  ప్ాళయస్ంరంభ విజృంభిత స్ముతుు ంగ రంగతు రంగిత భెైరవారావ 
నష్ు ూత నషుు ర మహ్లరువంబ్ున్తం బ్ో లక యుగాంత స్ంకాీ ంత ఝంఝ ప్వన్ 
ప్రికంప త దదరఘ నరాఘ త నబిడ నషుు ర నీరదంబ్ులుం బ్ో లక, న్తభయ 
సెైన్యంబ్ులు గలస  స్ంకుల స్మరంబ్ు స్లుప్ు స్మయంబ్ున్, యుగాంత 
కృత్ంత స్కలప్ాాణ్ి స్ంహ్లర కారణ్లీలయుం బ్ో లకుఁ, బ్ద్తరాత మ వంత 
రథిక మహ్లరథిక వరు లొండురులు చ్ండగతం గాండంబ్ులు ప్ఱ్ప్ుచ్త, 

గదలం జదతప్ుచ్తుఁ, గతుు లుఁ గతు ళంబ్ులుఁ జిన్తుఁగం బ్ొ డుచ్తచ్త, న్డదింబ్ుల 
న్ఱ్కుచ్తుఁ, గుంతలంబ్ులం గుీచ్తిచ్త, గుఠారంబ్ుల వాచ్తిచ్త, ముస్లంబ్ుల 
మోుఁదతచ్త, ముద్రంబ్ులం బ్ాుఁదతచ్తుఁ, జకీంబ్ులం దతాంచ్తచ్త, స్బ్ళంబ్ుల 
నొంచ్తచ్త, చ్తరయిల మఱె్తముచ్త, శ్రలంబ్ులుఁ దతఱ్తముచ్త, వాజుల 
కుఱ్ కియు, వాలంబ్ుల న్ఱ్ కియుుఁ, దొ డలు తుండించియుుఁ, దొ ండంబ్ులు 



 

 

ఖండించియు, మెడ లకడయించియు, మదెళ ి గ డయించియు, న్ములు 
దతాంచియు, న్స కలు దెంాచియుుఁ, బ్దంబ్ుల విఱ్ చియుుఁ, బ్ారశంబ్ులం 
జఱ్చియు, గజంబ్ులుఁ బ్ఱ్ప యు, గాతాంబ్ుల మఱ్ప యుుఁ, గుంభంబ్ులుఁ 
బ్గిల్లంచియుుఁ, గొముీలుఁ బ్ెకల్లంచియు, హస్ు ంబ్ులుఁ దతండించియు, 

న్ంగంబ్ులుఁ జించియు, రథంబ్ుల చ్ల్లయించియు, రథికుల బ్ొ ల్లయించియు, 

సారథతల జంప యు, సెైంధవంబ్ులుఁ దంప యు, శిరంబ్ు నొగలి్లంచియు, 

సీస్కంబ్ు లగిల్లంచియు, ఛతాంబ్ుల న్తఱ్తమ డయిుుఁ, జామరంబ్ులం 
దతన్తమ డయిు, సెనై్యంబ్ులుఁ జిదిప యు, సాహస్తల మదెిప యు, న్డుములు 
దతాంచియు, మఱ్ యున్త బ్రస్పర గుణ్విచేాదన్ంబ్ున్, న్నోయన్య కోదండ 
ఖండన్ ప్టుతవంబ్ు న్తభయ సెైంధవ ధవజ సారథి రథిక రథ వికలన్ంబ్ున్త, 

నొండొ రుల ప్ాద జాన్త జంఘ  హస్ు  మస్ు క నరీళన్ంబ్ున్త, రకు మ ంస్ మదేః 
ప్ంకస్ంకల్లత స్మరాంగణ్ంబ్ున్తన ై యత ఘోర భంగిం బ్ెన్ంగిర;ి అప్ుపడు. 
6-371-చ్. 
స్మజయమున్ స్మ ప్జయ సామయ ప్రిశమీమున్ స్మోరు వి 

కీమము స్మ స్ు రశస్ు రబ్ల గరవము న ై కడు ఘోర భంగి న్ 
న్ముచి విరోధి సెైన్య గణ్న్థతలతోడ నశాచ్ర శవ రో 
తుములు దతరంబ్ుజ స  రొగిుఁ ద్రొకన వృతుాబ్లంబ్ు ప్ాాప్ున్న్. 
6-372-వ. 
అప్ుపడు. 
6-373-లగాీ . 
మ్రతతముగుఁ బ్ాఱ్త పెన్తన తుు రు మహ్లన్దతలుఁ; 
దతు రముతో న్తఱ్ కి కుతుు కలు మోవం 

జితతముల న్తబిు వ స్ న తుు క న్త భూతముల; 



 

 

న్తుు క న శాకిన్తలు జొతు లుచ్త మ ంస్ం 

బ్ుతతలముతో మెస్ుఁగి న్ృతు ములు జ యు మద; 

మతు ఘన్ ఢ్కిన్తలు వృతు గతుఁ బ్ేవాుల్ 

బితతరములం దిగచిి మెతు మెదడుల్ మ్రన్స ; 
గుతు గొన్తచ్తండ భయవృతు ుఁ గల నొపెపన్. 
6-374-వ. 
ఇటుి  దేవద్న్వులు న్రీద్తీరంబ్ున్ుఁ గృతయుగంబ్ున్ం దలప్డి 
తేాత్యుగంబ్ు చొచ్తిన్ంత కాలంబ్ుుఁ బ్ో రు ద్రుణ్ంబ్ుగాుఁ జ యు చ్తండ; 

న్ంత వృత్ాస్తరు భుజబ్లంబ్ు పెంప్ున్ుఁ దెంప్ుచసే  కంప ం ప్క నల్లంప్ులపెై 
రకకస్తలు గుంప్ులకై పెంప్ు చ్ూప  మహ్ల వృక్ష ప్ాష్ాణ్ గిరిశిఖరంబ్ులు 
వరిషంచిన్. 
6-375-మ. 
గిరి ప్ాష్ాణ్ మహీజముల్ గుఱ్ యుఁగా గ రావణ్ులననంటట న 

షుు ర న్రాచ్ప్రంప్రల్ ప్ఱ్ప్ుచ్తన్ జూరుంబ్ుుఁ గావింప్ న 

రుర లీలం దమచయేు స్తు వములు దో రుంగంబ్ు లకై ప్త వుఁగాుఁ 
దెరలన్ రాక్షస్ యోధవరుల మదో దేకాంబ్ు స్ంఛిన్నమెై. 
6-376-క. 
ప్ాచురముగ రాక్షసావళి 

ఖచరులపెై నయేు నబిడకాండ్వళి దత 

రవచన్తుఁ డడె న్డు మ టలు 

స్తచరితుాన యందతుఁ బ్ో లకుఁ జొరవయిెయ న్ృప్ా! 
6-377-వ. 
అప్ుపడు. 



 

 

6-378-వన్. 
అంత స్తరలేయు నబిడ్స్ు రములప్ాలక ై
ప్ంతములు దకిక హత ప్ౌరుషముతో న 

శిింతగత రకకస్తలు స గు్ డిగి భూమం 

గంత గొన ప్ాఱ్  రప్కారప్రు ల రవన్. 
6-379-క. 
క ండలుఁ బ్ో లకడు రకకస్త 

లొండొరులం గడవుఁ బ్ాఱ్  రుకకఱ్  ప్టు కో 
దండముఖ సాధన్ంబ్ులు 

భండన్మున్ వ ైచి దవిిజప్తు ల రవంగన్. 
6-380-వ. 
ఇటుి  స్మరతలంబ్ువాస  తన్ ప్ాాప్ుమ స , తీస ప్ఱ్చ్తచ్తండు 
దండన్యకులం జూచి, యకుటటలమతం బ్కప్క న్గి వృత్ాస్తరుండు, 
ఇటినయి ె

6-381-ఉ. 
"క్షలలకవృతు  మీ కగున ? శ్రరుల కమిెీయిుఁ గ రిు భోగముల్ 

గొలలగుఁ జ యు చ్వు మదిుఁ గోరిన్వారల క నై్ుఁ గలు్ నే? 

తలలడ మంది యిీ స్మరధరీము మ న తలంగుఁ బ్ాడయిిే? 

మలుల ఁడు దతరీమప్థాన్మతుు ుఁడు వృతుాన ప్ాటఱ్్తంగర ? 

6-382-క. 
చ్వు ధతావమెైన్ ప్ాాణ్ికిుఁ 
జావులు ర ం డరస క న్తుఁడు స్మరమున్ందతన్ 

భావింప్ యోగమందతన్త 



 

 

జావంగా లేన చడెుగుచ్వుం జావే? " 

6-383-వ. 
అన వాస్తదవే తేజయవిశేష విశేష్ తులకై దవాన్లకీలలం బ్ో లక వ లుంగుచ్త వ ఱ్చి 
వ ననచిి ప్ాఱ్ెడు న్స్తరుల వ న్తక న తఱ్తము స్తరవరులం జూచి 
హుంకరించి స్వరా్ న్తభవంబ్ున్ నచ్ిలేకుండె ననే మదవలోకన్ స్పరశన్ 
మ తాంబ్ు ముందర నలుతురు గాక; యన యిేచి కల పంత్న్లప 
ఘన్ఘన్టోప్ంబ్ున్తం బ్ో లకుఁ గఠోరకంఠ హుంకార తరిన్ంబ్ులన్ గరిిలుి చ్తుఁ, 
బ్ాళయకాల ప్వన్ ప్రిభావిత మహ్లశిఖిశిఖ వళ లుఁ దృణ్ీకరించ్త 
కుటటల వలోకన్ంబ్ుల న్లోకించ్తచ్తం, గాల ప్రపి్కవ లీల లోలుండయిన్ 
శ్రల్ల ప్త ల్లక న్భీలమూరిు యిెై స్కల జీవభార భరణ్ దతరుర భగన బ్హా్లీండ 
మహ్లధ్వన్ంబ్ు భంగి న్సత పటటంచిన్. 
6-384-ఉ. 
కూడె జగంబ్ు లననయున్త; గుీంకిరి స్ూరయ స్తధ్ంశు; లదతా లూ 

టాడె; న్భస్థ ిలం బ్గిలక; న్ంబ్ుధత ల్లంక ; న్తడుగీహ్లళి ప్ 

టటట డె; వడిం దిశల్ ప్గలిక; న్తరవర కుీంగ ; న్జాండభాండ మ 

ల ి డ;ె విధ్త బ్ెగ్డలిక; న్రుిచ్త వృతుాుఁడు బ్ొ బ్ుపెటటట న్న్. 
6-385-లగాీ . 
కూల్లరి వియచ్ిరలు; సత ల్లరి దిశాధిప్ులు; 

వాాల్ల రమరవాజము; దూల్ల రురగ ందతాల్; 

పేలా్లరి మరుతుు ; లకద జాల్లగొన రాశివన్తలు; 

కాలుడిగి రుదతా లవలీల బ్డి రారిున్; 

వేలా్లరి దినేశవరులు; కీలకడల్లన్టుి  స్తర; 

జాలములు పెననదతర ప్ాలగుచ్త ధ్రా 



 

 

భీల గతతోడుఁ దమ క ల్లధన్తవుల్ విడచిి; 

నేలుఁబ్డి మూరాలన్త దలే్లరి మహ్లత్ీ! 
6-386-వ. 
ఇటుి  కఠోర కంఠన్దం బొ్ న్రిిన్ న్శనప్ాతంబ్ున్ం గూలు ప్ాాణ్ిచ్యంబ్ు 
భంగి న్ంగంబ్ు లకఱ్తంగక రణ్రంగంబ్ున్ం బ్డి బిటుట  మూరిాలి్లన్, 

దివిజరాజసెైన్యంబ్ుల వృత్ాస్తరుండు స్ంగరరంగ దతరీముండెై 
మహవీలయంబ్ు ప్ద్హతంబ్ుల గడగడ వడంక, నశితశ్రలంబ్ు గ ల 
న్ంకించ్తచ్త, మదించిన్ భదామ తంగంబ్ు కమల వన్ంబ్ు చొచిి, 

మటటట మల ి డు విధంబ్ున్ నమీల్లత్క్షండయి, తన్ ప్దతలంబ్ుల రూప్ంబ్ులు 
మ యం జమురుచ్త, వ కకస్ంబ్ుగుఁ గ ీడించ్త వానంగన వజిా వజాశతోప్మ 
నషుు ర గద్దండం బ్ాభీల భంగిుఁ బ్ాళయకాల మ రాు ండ చ్ండప్రివేష 
పేారితంబ్ుగాుఁ దిాప ప వ చైిన్. 
6-387-మ. 
అద్ ిమంటం బ్నె్తమంట లంటుఁ బ్ఱ్పెై య భీల వగేంబ్ున్ం 

గద్ియన్ వచిిన్ లీల వామకర స్ంకాీ ంతంబ్ు గావించి, బ్ె 
టటటదుఁడెై చేరి స్తరారి ద్నుఁ గొన కాఠినోయరు ప్ాతంబ్ులం 

జద్యిన్ మోుఁదె గజ ందా మస్ు కము న్తత్సహెకై సాహ్లయుయుఁడెై. 
6-388-ఆ. 
అగ్జంబ్ు గుల్లశహతుఁ గూలు కులమహ ీ

ధాంబ్ుుఁ బ్ో లక రకుధ్ర లురల 

మస్ు కంబ్ు ప్గిల్ల మదమఱ్  జిరజిరుఁ 
దిరిగి భీతతోడుఁ దెరల్ల ప్ఱ్చె. 
6-389-ఉత్స. 



 

 

గజము దెరల్ల ద్న క ఱ్ల్ల కంప్ మ్రంది ప్ాఱ్ుఁగా 
భజన్ నందతాుఁ డంకుశమున్ుఁ బ్టటట  బిటుట  నలుపచ్తన్ 

నజస్తధ్రసెైకప్ాన్ నరు య రీర కరమున్న్ 

ఋజత మీఱ్ నమఱ్ె న్దియు ర త మెఱ్స  కీమీఱ్న్. 
6-390-వ. 
ఇవివధంబ్ున్ న ైరావతంబ్ున్త సేదదేరుిచ్త, న దతరనలుచ్తన్న 
భిదతరప్ాణ్ింగన, తోుఁబ్ుటుట వుుఁ జంప న్ తెంప్ుుఁ దలంచి, మోహశోకంబ్ున్ 
విప్రాయస్ంబ్ుగా న్వువచ్త న్హవకామ యరిథ యిెై వృతుాం డిటినయి.ె 
6-391-శా. 
"న్కుం బ్ెదీయు నీకు స్దత్ రువు దదన్వాాత రక్షన్ శుభా 
లోకుం జంప త విటుి  ప్ాప్మతవ  ైలోభంబ్ుతో నయిెయడన్ 

లోకుల్ న్వవుఁగ మదతుజాప్టటమకున్ లోన తై వ శ్రలమం 

ద్కంప ంప్ుఁగ నన్తన గుీచిి ఋణ్ముకాు తుీండన ై పేర ిదన్. 
6-392-క. 
ఎటిి తులు వయిన్ుఁ గానీ 

న టిన్ తన్ బ్దాతకుక ఱ్కు నీవలక గురువుం 

జుటిమున్త బ్ుణ్ుయ బ్ాాహీణ్ుుఁ 
బ్టిి వధింప్ంగుఁ గలుఁడె? ప్శువుం బ్ో లకన్. 
6-393-చ్. 
దయయున్త స్తయమున్ విడిచి ధరీముమ న యశంబ్ుుఁబ్ాస  శ్ర ీ

జయములుఁ బ్ాఱ్ుఁదో ల్ల ప్ురుషతవము గాన్క లోకనందిత్ 
హవయుఁ డగువాన చ్వున్కు న్రుయలు గుందతదతర ? స్ృగాలముల్ 

ప యామున్ న్ంటునే శవముుఁ? బ్ేలాక చేరున ? కంకగృధాముల్. 



 

 

6-394-క. 
నకకమగు ప్ాప్ములచేుఁ 
జిక్రకతవి నశాత శ్రల శిఖరాగీమున్న్ 

మక్రకంచి నీదత మ ంస్ము 

న్కకలుుఁ గుకకలున్త జ రి న్మల నొన్రుు న్. 
6-395-ఉ. 
దదక్ొన నీకు నుేఁ డిచ్ట దకికన వచిిన్వారు గల్్లర ? 

నేకమతం బిశాచ్ముల క లిన్త దృప ు గ మననశాత శ్ర 

లకైక మహ్లగిన కీలల న్నకేవిధంబ్ుల సత మయ జి న ై 
మేుఁకల జ స  వేలాకిద న్మేయ మదో దధ త వాాల్ల యియయనన్. 
6-396-క. 
కాక న్న్తుఁ గుల్లశధ్రల 

దదక్ొన నరిింప్ుఁ గల్లగి తనేుఁ బ్ాభూతో 
దేకాంబ్ు చేస  శ్రరుల 

ప్ాాకట ప్దప్దీ ధూళి భాగంగగుదతన్. 
6-397-స.ీ 
స్ందేహ మేటటక ిజంభారి వేవేగ; 

భిదతరంబ్ు వేయాు మ భీల భంగి 

న్తలోభి న్డిగని్ యరథరాశియుుఁ బ్ో లక; 
గడప్కు మది వృథ గాదత స్తముీ; 

మురమరీన్తన తేజమున్ న్ దధదచి వ; 

రాయతశయంబ్ున్ న్ధికమయిన్ 

యదిగాన్ హరచిే నయంతా తోన్నతుుఁడ వ ై; 



 

 

గ లువుము శతుాల గ  టడంచి 

6-397.1-ఆ. 
యిెందతుఁ గలుఁడు విషుు  డందత జయశ్రలీు 

ప్ొ ందత గాుఁగ వచిి ప్ొ ందతచ్తండు; 
గాన్ భకువరదతుఁ గమల క్ష స్ర వశు 

ప్దములందత మన్ముుఁ బ్దిలప్ఱ్తు. 
6-398-వ. 
ఇప్ుపడు వజధా్రలం దెాంప్బ్డిన్ విషయ భోగంబ్ులు గలవాుఁడ న్యి, 

శర రంబ్ు విడచిి, భగవద్ధ మంబ్ు నొందెద; న్రాయణ్ున ద్స్తండ న ైన్ న్కు 
స్వర్మరుూప్ాత్ళంబ్ులం గల స్ంప్దో ుగంబ్ులు నచ్ిగింప్ంబ్డవు; 

తెైరవర్ికాయ స్ రహరతంబ్ెనై్ మహెైశవరయంబ్ు ప్ాసాదంిచ్తం గావున్ 
న్న్తప్మయేం బ్ెైన్ భగవత ర్సాదం బ్న్తయల కగోచ్రం; బ్దేీ వున ప్ాదెైక 
మూలంబ్ుగా న్తండు ద్స్తలకు ద్సాన్తద్స్తండ న్గుచ్తన్నవాుఁడ"న్న 
యప్పరమేశవరు న్తదేీ శించి. 
6-399-చ్. 
"అరయుఁగ భకుప్ాలన్ము లకైన్ భవదత్ ణ్జాల మ తీ స్ం 

స్ీరణ్ము చయే వాకుక నన్త స్న్తనత చయే శర రమెలిుఁ గిం 

కర ప్రివృతు  చయే మదిుఁ గాంక్ష యొన్ర ిదుఁ గాన యొలి న ే

న్రిది ధతావోన్నతస్థ లము న్బి్జు ప్టట ణ్ మందా భోగమున్. 
6-400-ఉ. 
ఆుఁకల్ల గొన్న క ీప్ులు రయంబ్ున్ నీకలురాన ప్క్షలున్ 

దదక్ొన తలి్లకిన్ మఱ్  విదశేగతుండగు భరు కంగజ 

వాయకులచితు  యిెనై్ జవరాలున్త దతు ఱ్ మందత భంగి నో! 



 

 

శ్రీకర! ప్ంకజాక్ష! నన్తుఁ జ రుఁగ న్మది గోర డుం గదే. 
6-401-క. 
న్కున్త స్ఖయము ప్ుణ్య 
శోి కులతోుఁగాన తతు వశ్రన్తయలు స్ంసా 
ర కై విమోహులతోడం 

గాకుండనొన్రుపమయయ కంజదళీక్ష్ా" 

6-402-వ. 
అన ప్లుకుచ్త. 
6-403-మస్ా. 
హరపిెై స్రావతుీపెై న్తయగణ్ితగుణ్ుపెై న్ంతరంగంబ్ు ప్రవన్ 

స్రిమేన్తపొ్ పంగుఁ జావుంజయమున్త స్రిగాస్ంతస్ంబ్ందతచ్తం భీ 

కరుఁడెై కాల గిన ప్త లకం గన్తలుచ్తుఁ గవిసెన్ గరవదతరావరుుఁడెై దత 

రురలీలన్ భూమ గంప ంప్ుఁగ దిశల దతావన్ భండనోదీండవృతు న్. 
6-404-క. 
దొరఁక న ప్ాళయోదకమున్ 

హరపిెైుఁ గ ైటభుుఁడు గవియు హంకారమున్న్ 

స్తరన్థత మీుఁద వృత్ా 
స్తరుఁడు మదో దవృతు  న్డచె శ్రల యుధతుఁడె.ై 
6-405-శా. 
కలాపంత్గినయుబ్ో లక న్తలకలకగయంగాుఁ దిాప్ుపచ్తన్ "దదన్ నో! 
యలాప! చ్వు"మటంచ్త శ్రలము రయం బ్ారంగుఁ బ్ెైవ ైచిన్ం 

బ్ో లపం గోటటరవిప్ాకాశత దివిం బ్ో వంగ వకి్ష్ంచి య  
వేలుపల్ పొ్ ంగుఁగ వజాధ్రుఁ దతనమెన్ విన్నణ్ మ్రప్ాపరుఁగన్. 



 

 

6-406-ఆ. 
శ్రల మప్ుప డతుఁడు స్తాకకక ఖండించి 

ప్ూన తోన్ కదిస  భుజము దతాంచె; 
న్స్తర గన్ల్ల యిేకహస్తు ుఁడెై ప్రిఘంబ్ు 

గొన మహేందతాుఁ గిటటట  హన్తవు లడిచె. 
6-407-వ. 
ఇటుి  ప్ాళయకాల భీషణ్ ప్రివేష ప్త షంబ్ుగా రోషంబ్ున్ం బ్రఘింబ్ుుఁ దిాప ప 
కుప పంచి గజ కుంభస్థ లంబ్ు భగనంబ్ు చేస  యిందతా హన్తప్దాేశంబ్ున్త 
నషుు రాహత నొప పంచిన్. 
6-408-క. 
గజము మద ముడిగి తరుగుచ్త 

గుజగుజన ై గ ుఁకపెటట ుఁ గుల్లశము నలేన్ 

భజన్ చెడి విడిచె నందతాుఁడు 
గజిబిజితో బ్ెగడె న్స్తర కడిమ జగంబ్ుల్. 
6-409-క. 
గరుడుుఁడు పొ్ దవిన్ న్గము 

కరణ్ిన్ వృత్ాస్తర ందతా కడిమకి లోన  ై
తరుగుడు ప్డడ  హరిం గన 

ప్ురప్ుర న్హ్ల! యటంచ్తుఁ బ్ొ గలిక జగంబ్ుల్. 
6-410-వ. 
అప్ుపడు. 
6-411-ఆ. 
గజముప్ాటు చ్ూచి కడు దదన్గతుఁ జూచి 



 

 

ప్రికరంబ్ు జాఱ్  ప్డుటుఁ జూచి 

యుదధ ధరీ మెఱ్ ుఁగి యున్న శతుానుఁ జూచి 

స గు్ తోడ వజిా శిరము వాంచె. 
6-412-వ. 
ఇటుి  యుదధ ంబ్ున్ శతుా స్ననధిం గరంబ్ు జాఱ్ ప్డిన్ వజాంబ్ుుఁ బ్ుచిిక న్క 
నవ వఱ్ప్డి, లజిించి యున్న ప్ాకశాస్న్తం జూచి వృతుాం డిటినయిె. 
6-413-క. 
"దతరమున్ుఁ గ ైదతవు వదల్లన్ 

శరణ్న్నన్త వ ైరిజన్తలుఁ జంప్రు వరుల్ 

వ ఱఁగంద నేల? కుల్లశము 

కర మరుదతగుఁ బ్ుచిిక న్తము కాచిత నంద్ా! 
6-414-స.ీ 
వజాంబ్ుుఁ గ ైక న వ రైి నరిింప్ు; మ; 

టిడలంగ వేళ గా దమరన్థ! 
యమర దహే్లధదన్త లకనై్ మూరుు ల క లి; 

నీశు లక్ష్మీశు స్ర వశుుఁ బ్ాస  
కడతేఱ్ జయములు గలు్ న  యిెందెైన్ుఁ? ; 

దలప్త స  చ్ూడుమ ; తతు వబ్ుదిధ  
నీ లోకప్ాలకు లకవవన వశగత; 

వలుఁ బ్డడ  ప్క్షల వరున్మున్ుఁ 
6-414.1-తే. 
జికిక చేషట లు చయేుచ్తుఁ జింతగాంతు 

రటటట  మృతుయ బ్లంబ్ుల న్తీజయము 



 

 

తమదిగాుఁ గోరి యజాా న్ తంతుా లగుచ్తుఁ 
గమలలోచ్న్త లీల  వికారములన్త. 
6-415-త.ే 
మెఱ్య యంతమాయం బ్ెైన్ మృగము భంగి 

ద్రునరిీ తమెైన్టటట  తరణ్పి్త ల్లక 

శకీ! యిెఱ్తుఁగుమ యిీ భూతజాల మెలి 

దళిత ప్ంక రుహ్లక్ష తంతాంబ్ు గాుఁగ. 
6-416-వ. 
మఱ్ యు; భూతంబ్ులచతేన్త, నందియాంబ్ులచేతన్త, న్వశుండెైన్ 
ప్ురుషుండు ప్ాకృతచతే వేఱ్తచయేంబ్డని్ య తీం బ్రమేశవరాన్తగీహంబ్ు 
వాస  స్తఖియించ్తచ్తండు; న్విద్వంస్తండెైన్ వాుఁ డన్వరతంబ్ుుఁ దన్తన 
స్వతంతుాంగాుఁ దలంచ్తచ్తండు; భూతంబ్ుల వలన్ భూతంబ్ులు 
ప్ుటుట చ్తండున్త; న్ భూతంబ్ులు భూతంబ్ులచతే భకి్ష్ంప్బ్డుచ్తండు; 
ప్ురుషున్ కాయువు, శ్రయీున్త, గ రిుయు, న ైశవరయంబ్ున్త మ్రదలకనై్వి 
యన్తభవింప్ న ంతగాలంబ్ు ప్ాాప్ు ం బ్ంత గాలంబ్ు నవస ంచ్త, ప్ాాప్ు ంబ్ు 
దదఱ్ న్ుఁ బ్ురుషుండు జాల్లం బ్ొ ందిన్ న్వి యుండక ప్త వుచ్తండున్త; కావున్ 
గుణ్ంబ్ున్త న్వగుణ్ంబ్ున్త గ రుూప్ గ రుు లున్త, జయ ప్జయంబ్ులున్త, 

స్తఖదతఃఖంబ్ులున్త, జావుబ్ాతుకులున్త, స్మంబ్ులకై కలుగుచ్తండు; న్జాా న 
యిెైన్ వానకి స్తు వరజస్ు మో గుణ్ంబ్ులు గల్లగి యుండు; న్టటట వానకి 
గుణ్మయంబ్ులకైన్ యిందిాయ దతలే య తీ యన తోుఁచ్తచ్తండున్త; కావున్ 
వాుఁ డ్ గుణ్ంబ్ులచేత బ్దతధ ం డగు; న్ గుణ్ంబ్ులకు సాకి్ష్ మ తాంబ్గు 
శర రంబ్ు వేఱ్న యిెవవుఁ డెఱ్తంగనోప్ు, వాుఁ డ్ గుణ్ంబ్ులచేత బ్దతధ ండు 
గాుఁడు; కావున్ గుణ్ంబ్ులున్త, గుణ్యిు, భోకుయున్త, భోగయంబ్ున్త, 



 

 

జయంబ్ున్త, న్ప్జయంబ్ున్త, హరుయున్త, హ్లన్యంబ్ున్త, 

న్తతపతు స థ తలయకరుయిెై, స్రోవతకృషుట ండెైన్ యప్పరమేశవరుండె కాన 
యన్యంబ్ు లేదత; ఇప్ుప డొ కక హస్ు ంబ్ు న్యుధంబ్ున్తం బ్ో యిన్న్త 
భవత్్ాణ్్హరణ్ంబ్ున్కు స్మరుధ ండ న్గుచ్తన్న న్న్తనం జూడు"మన 
వృత్ాస్తరుండు మఱ్ యు నటినయి.ె 
6-417-త.ే 
"వాహన్ంబ్ులు సార లు వాుఁడిశరము 

లూరిి త్క్షము లస్తవులక యొడడ ణ్ములు 

గాుఁగుఁ బ్ో ర ుఁడు నీ దూయతకరీమందత 

న స్ుఁగ జయమున్త న్ప్జయ మెవవుఁ డెఱ్తుఁగు? " 

6-418-చ్. 
అనవుడు వృతుామ టలకు న్దతుత మంది స్తర ందతాుఁ డెంతయుం 

దన మదుిఁ గుతసతం బ్ుడిగ ిదెవైముగా న్తనన్ భజించి క  ై
క నియిెుఁ గరంబ్ున్న్ దిగువుఁ గూల్లన్ వజాము, న్ప్ుప డ్తీలోుఁ 
దనర  జగంబ్ు లననయు ముదంబ్ున్ుఁ బ్ొ ందిరి ఖ చ్రావళ ల్. 
6-419-క. 
రాహుగీహ వకు ర గుహ్ల 

గ హ్మంతము వాస  వచిి కిరణ్్వళి స్ 

ద్ుహుళయ మ్రప్ప వ ల్లుఁగ డు 
న్ హరిదశువండుుఁ బ్ో లక హరి యొపెప న్ృప్ా! 
6-420-వ. 
ఇటుి  కరకల్లత వజాాయుధ రుఙ్ీండల మండిత దిఙ్ీండలుం డెైన్ జంభారి 
గంభీర వాకయంబ్ుల విస్ీయ మందస ీత ముఖ రవిందతం డయి వృతుాన్ 



 

 

కిటినయిె. 
6-421-క. 
ఓ! ద్ఘన్వేందా! నీ మత 

వేద్ఘంతముుఁ బో్ లకుఁ దతు వ విజాా న్ కళీ 
మోదము నీ వతభకుు ుఁడ 

వాద్ిమ ప్ురుషున్కు హరికి న్బ్ాి క్షన్కున్. 
6-422-ఉ. 
లోకములకలి నండి తన్ లోన్తగ స్రవముుఁజ స  ప్ాాణ్ులన్ 

దదకులుఁ బ్టెటట  యిలిెడలుఁ దదప్ుు లు చ్ూపెడి విషుు మ య నుేఁ 
డేకమతన్ దలంచి తది యిేల? మహ్లస్తరురూప్ు మ న స్త 

శోి కుఁ బ్ురాణ్ప్ూరుషున శోభన్మూరిు ధరింప్ు మంప్ున్న్. 
6-423-ఉ. 
ఏ నియమంబ్ు స్ల్లపతవ ? యిెటటట  మహ్లతప్ మ చ్రించితో 
ప్ూని రజయగుణ్్భిరతుఁ బ్ొ ందిన్ నీ మత శాంత ద్ంత స్ 

మ ీనస్ మ న్సాన్తభవ మతు మరాళ ుఁ డరోష భావ స్ 

మ ీనుఁ డమయేుుఁ డ్ దన్తజమరీన్త భకిు ప్ొ స్ంగ  న ంతయున్. 
6-424-క. 
న్రాయణ్ రూ ప్ామృత 

ప్ారావారమున్ుఁ దేలు భకుు ుఁడు ద్ భూ 

ద్రకరఖ త కోదక 

ప్ూరంబ్ులు నేల తృప ు ుఁ బ్ొ ందత మహ్లత్ీ! 
6-425-వ. 
ఇటుి  ప్లుకుచ్తన్న యిందతా న్తప్లకి్ష్ంచి, వృత్ాస్తరుం డ్ యోధన్ దతరీరషణ్ 



 

 

స్ంఘరష మ న్స్తండెై వ ైరంి బ్ురిక లుప క న, వామహస్ు ంబ్ున్ం బ్రఘింబ్ుుఁ 
దిాప్ుపచ్త న్తప్పరంబ్ున్ం గుప పంచ్తచ్త, బ్హా్లీండ కరపరంబ్ు నషుు ర 
భెైరవారావంబ్ున్ం బ్గలి్లంచ్తచ్త, స్ముతుు ంగ మతు మ తంగ ప్ుంగవంబ్ు 
వృషభంబ్ుపెైుఁ గవియు భంగి స్తర వృషభు పేరురంబ్ుప్లకి్ష్ంచి, భీషణ్్శన 
నప్ాత వేగంబ్ున్ం గొటటట న్ నందతాండు కుల్లశ ధ్ర న్ప్పరిఘంబ్ుుఁ 
దతనమతోడన్ శేష ఫణ్్ విశేష భాస్తరం బ్యిన్ బ్ాహుదండంబ్ు ఖండించె; 
న్ప్ుపడు వృతుాండు భిన్న బ్ాహు దవయ మూలుండెై రకుధ్రలం దో ుఁగుచ్త 
వజిాచేతుఁ బ్క్షహతం బ్ెై దవింబ్ున్న్తండి జాఱ్తచ్తన్న కులప్రవతంబ్ున్తం 
బ్ో లకుఁ జూప్టటట  ప్ాళయకాల స్ంహ్లర నటలచ్ిటచ్ుటారుట కఠోర కీల  భీల గిన 
స్మ న్ కూీర కుటటల నర క్ష దతరినర క్షండయి, భూన్భో మండలంబ్ులుఁ గీింది 
మీుఁది దౌడల హతు ంచి, న్భోమండలంబ్ున్తం బ్ో లకుఁ దతది మ్రద లకఱ్తంగ రాక, 

వికృతంబ్ుగా వకు రంబ్ు దఱె్చి, మందర మథన్ మధయమ న్ విషధర 
విషమజిహ్లవభీలం బ్గు న్లుక న్భంబ్ు న్కుచ్తుఁ గాలస్ంహ్లరకారణ్ుం 
డయిన్ కాలున భుజదండ మండితంబ్గు దండంబ్ున్తం బ్ో ల్లన్ దంషట లాచతే 
జగతు రయంబ్ున్త మింగ డువాుఁడున్తం బ్ో లక న్తమ తా మహ్లకాయుం డయి, 

ప్రవతంబ్ులం దలంగ మీటుచ్త న్డగొండయుం బ్ో లక న్భోభాగ భూభాగంబ్ుల 
న్కీమంచి; యప్ుపడు. 
6-426-ఉ. 
కాలమున్టట మృతయవుముఖంబ్ున్ుఁ బ్ో లకన్త విస్తుల్లంగముల్ 

గాీ లఁగ దేవస్ంఘములు గంప్మునొంద జగంబ్ు లకలి న్ 
హ్ల లుఠి త్రవం బ్సె్ుఁగ న్భాగజంబ్ున్త న్యుధంబ్ుతో 
న్లుకుఁ జుటటట  ప్టటట  స్తరన్థతన మింగ  మహ్లదతు త్కృతన్. 
6-427-ఆ. 



 

 

లోక మెలి న్ప్ుడు చీుఁకాకు ప్డెుఁ దమం 

బ్డర  న్తడుగణ్ంబ్ు లవనుఁ బ్డయిిె; 
సత న్వాన్ గురసిె స్ూరయచ్ంద్ాగునల 

రశుీ లడుఁగ  దిశలు రభస్ మయిెయ. 
6-428-వ. 
అప్ుపడు. 
6-429-ఉ. 
కందఁడు భీత గుందుఁడు ప్ాకంప్న్మ్రందుఁడు పెదీనదతీ రం 

జ ందఁడు తతు ఱ్ ంప్ుఁడు విశేషముుఁ జొప్పుఁడు వ ైషు వ జయ  
న్ందప్ర ైక విదయన్త మన్ంబ్ున్ుఁ ద్లుిచ్త న్తండుెఁ గాన స్ం 

కీందన్తుఁడ్ నశాచ్రున గరుములో హరిరకి్ష్త్ంగుుఁడెై. 
6-430-వ. 
ఇటుి  కవచ్రూప్ శ్రనీ్రాయణ్ కృప్ాప్ాల్లతుండెై యోగబ్లంబ్ున్ బ్లభదే ి
యతన యుదరంబ్ు వజాాయుధంబ్ున్ భేదించి యిెైరావణ్ స్హరతుండెై వ డల్ల, 

యతన కంధరంబ్ు తెగన్డువ వజాంబ్ుుఁ బ్యాో గంిచిన్, న్త నషుు రవేగంబ్ున్ 
వృతుా హరణ్్రథంబ్ుగం దరిుగుచ్త స్ూరాయది గీహ న్క్షతాంబ్ులకు దకి్ష్ణ్ోతు ర 
గత రూప్ంబ్యిన్ స్ంవతసర స్ంధియందత న్హో రాతా మధయంబ్ున్ వృతుా 
శిరంబ్ు ప్రవత శిఖరం బ్ున్తం బ్ో లకుఁ దతాంచి కూలం దోా చె; న్ప్ుపడు. 
6-431-మ. 
మ్రరసెన్ దతందతభు లంబ్రంబ్ున్ుఁ గడున్ మోదించి గంధరువలున్ 

స్తరలున్ సాధతయలు స దతధ లున్ మునవరుల్ సొ ంప్ార వృతాఘున భీ 

కర తేజయవిభవప్ాకాశకర విఖ యతెైుఁక మంతాంబ్ులం 

దిర మ్రప్పం బ్ఠయిించ్తచ్తం గురిస  ర ంతుేఁ గొీ తు  ప్ూ సత న్లన్. 



 

 

6-432-ఆ. 
ఏమ చెప్ప న్ప్ుప డింద్ారి తన్తవున్ 

నొకక దివయతేజ ముబిు వ డల్ల 

లోకమెలిుఁ జూడ లోకులు చ్ూడన 

లోక మరస  విషుు లోన్త చొచెి. 
6-433-వ. 
ఇటుి  లోకభీకరుండెై వృత్ాస్తరుండు గూల్లన్, న్ఖిల లోకంబ్ులు బ్రిత్ప్ంబ్ు 
లుడిగి స్తస థ తం బ్ొ ందె; దేవరిష ప తృగణ్ంబ్ులు ద్న్వుల తోడంగూడి, 
యిందతాన్కు జ ప్పక తమతమ సాథ న్ంబ్ులకుం జనరి;"అనన్ విన, 

ప్ర కి్ష్న్నర ందతాండు శుకయోగ ందతాన్ కిటినయి.ె 
6-434-ఆ. 
"ఏమ కారణ్మున్ నందతాతోుఁ బ్లుకక 

స్తరలు ప్త యి? రటటట  స్తరగణ్ంబ్ు 

లకందతచేత స్తఖముుఁ జ ందిర?ి వజిాకిుఁ 
జ టు గలుగు ట్టుి ? చెప్పవయయ! " 

6-435-వ. 
అనన్ శుకుం డిటినయిె "వృతాప్రాకీమ చ్కితులయిన్ నఖిల దవేతలున్త, 

మహరిష గణ్ంబ్ులున్త, మున్తన వృతావధ్రథం బిందతానం బ్ాారిథంచిన్ న్తండు 
బ్ాహీహతయకుం జాలక, "తొలి్ల విశవరూప్ునం జంప న్ ప్ాప్ంబ్ు సీు రలయందతన్త, 

భూమయందతన్త, జలంబ్ులందతన్త, దతామంబ్ులందతన్త విభజించి పెటటట తన; 

ఇప్ుప డమ హతయ యిేర తం బ్ాప్ుక న్తవాుఁడ? న్ కశకయం"బ్నన్ మహరుష  
"లశవమేధ యజాంబ్ు చయేించి, యజాప్ురుషుం డెైన్ శ్రీ న్రాయణ్దేవున 
స్ంతుషుట నం జ స  యిీ హతయం బ్ాప్ంగలవారము; స్వభావంబ్ున్ బ్ాాహీణ్ 



 

 

ప తృ గో మ తృ స్జిన్ హంతలకైన్వార లే దవేునం గ రిుంచి శుద్ధ తుీ లగుదత; 

రదేీ వున న్శవమేధ మహ్లమఖంబ్ున్ శదీ్ధ నవతుండవ ై సేవించిన్ నీకు 
ఖలుండెనై్ యిదతీ రాతుీన హరంస ంచిన్ హతయ యిమే చయేంగల?"దన 
యొడంబ్ఱ్చిన్, నందతాండు వలకి  యన యివివధంబ్ున్ మ రుు నం బ్రిమ రిి , 

బ్ాహీహతయం బ్ొ ంది, యత్ు ప్ంబ్ు భరయిింప్ నోప్క దతరీశం బ్ొ ందె; అప్ుపడు. 
6-436-స.ీ 
ప్ాప్ంబ్ుుఁ జండ్లరూప్ంబ్ు గలద్న; 

ముదమిచే నొడలకలి గదలుద్న 

క్షయకుషు రోగ స్ంచ్యకృతం బ్గుద్న; 

న్తరురకుప్ూరంబ్ు దొ రుఁగుద్న 

న్రస న్ వ ండుాకల్ న రస న్ తలద్న; 

న్టుఁ బ్ో కుప్త  కుండు మన డుద్నుఁ 
గదరు కంప్ున్ుఁ బ్ేావు లద రుఁజ సడెుద్నుఁ; 
ద్ న ందతుఁ బ్ాఱ్ న్ దఱ్తముద్న 

6-436.1-ఆ. 
"న్ గుణ్ంబ్ు లకలి భోగింప్ క ర త 

న్రుగ న ంతవాుఁడ"వన డుద్న 

బిటుట  దిరిగి చ్ూచి భీతలి్ల స గు్ తో 
దేవన్యకుండు దెరల్ల ప్ఱ్చె. 
6-437-వ. 
ఇటిత వికృతతవంబ్ుతో బ్ాహీహతయ వ న్తతగుల నందతాండు న్భోభాగ భూభాగ 
దిగాుగంబ్ు లకలిం దిరిగి, చొరం దెరువులేక దదరఘ నరాఘ త్టోప్ నశావస్ 
దూష్ తుండె,ై యిీశాన్య భాగంబ్ున్కుం బ్ఱ్చె; యదెీ స్ 



 

 

న్మయేప్ుణ్యగణ్యంబ్ెనై్ మ న్స్ స్రస్తసన్ం బ్ావశేించి, యం దొ కక 
కమలన్ళంబ్ు చొచిి తంతువులం గలస  రూప్ంబ్ు లేక యలబ్ధ భోగుం డెై, 
బ్ాహీహత్య విమోచ్న్ంబ్ుుఁ జింతంచిక న్తచ్త, స్హస్ా వరషంబ్ు లుండె న్ 
చ్ండ్ల్లయు న్ది ప్రమశేవర దిగాుగం బ్గుటం జ స , యందత జొరరాక 
కాచియుండె, న్ంతకాలంబ్ుుఁ దిదాివంబ్ున్ న్హుషుండు విద్యబ్ల తప్త బ్ల 
యోగబ్లంబ్ులం బ్ాల్లంచ్తచ్తండి, స్ంప్ దెైశవరయ మద్ంధతండెై, యిందా ప్తనం 
గోర,ి యిందతాండు వచ్తిన్ంద్క న్కుం బ్తనవి గమీనన్, న్ శచీదేవి 
బ్ృహస్పత పేారితయిెై, బ్హాీరిష వాహయశిబిక న కిక వచిి, న్న్తన భోగింప్ు మనన్ 
న్తం డటి చేస , కుంభ స్ంభవ శాప్హతుండెై, యజగర యోనయందతుఁ బ్ుట్ట; 
అంత నందతాండు బ్హాీరిష గణ్ోప్హూతుండెై, తదావింబ్ున్కు వచెి, న్ంత 
కాలంబ్ు న్రాయణ్ చ్రణ్్రవింద ధ్యన్ప్రుండెై యుండుటం జ స యు, 

దిశాధిన్థతం డెైన్ శంకరుచేత రకి్ష్ంప్ుఁబ్డడ వాుఁడెై యుండుటం జ స యు, దదోీ ష 
బ్లంబ్ు దఱ్ుఁగి స్హసాాక్షం బీడింప్ లే దయిెయ; అప్ుప డిందతాండు 
నజ ైశవరయంబ్ున్తం బ్ొ ంది బ్ాహీరిష ప్రివృతుండెై, మహ్లప్ురుష్ారాధన్ంబ్ు చసే , 
హయమధే్ ధవరంబ్ున్కు దదక్షుఁ గ ైక న, బ్ాహీవాదతలచేత న్దరింప్ుఁ 
బ్డుచ్తన్న వాుఁడెై, స్రవదేవత్మయుండెనై్ న్రాయణ్ుం బ్రితృప్ుు ం జ స , 
మంచ్త విరయించ్త మ రాు ండున చ్ందంబ్ున్ుఁ ద్వషట వాధరూప్ ప్ాప్ంబ్ు 
న్శంబ్ు నొందించి, స్కల దివిజ యక్ష గంధరవ స దధ  మునజన్ స్ంస్ూు య 
మ న్తండయి, తాభువన ైశవరయ భోగభాగయంబ్ులం గ ైక నయిె; అప్ుపడు. 
6-438-చ్. 
స్తత మర చిముఖయ మునస్ంఘముచేత యథో చితంబ్ుగాుఁ 
గృత ఘన్ వాజిమేధమున్ుఁ గ శవు నీశుుఁ బ్ురాణ్ప్ూరుషున్ 

హరత  జగదదశు యజాప్త నషట ఫలప్ాదత న్ంతరంగ స్ం 



 

 

గత  భజియించి వజిా గతకలీషుుఁడెై న గడనె్ మహశీవరా! 
6-439-స.ీ 
మఱ్ యుుఁ బ్ుటటట ంప్ంగ మన్స్త పెటటట న్ యటటట; 
కూీరకరాీంబో్ ధి కుంభజుండు 
అంగారములు చయే న్హుతుఁ గన్ నోప్ు; 

బ్హు ప్ాప్కాన్న్ ప్ావకుండు 
కందక దిగ మింగ ిగఱ్తఱ న్ుఁదేాప్ంగుఁ; 
గలీషగరళ గంగాధరుండు 
ఘన్గుహ్లంతరములుఁ గాలూన్ నయయన; 

కలుష దతస్ు ర తమో గీహ విధతండు 
6-439.1-ఆ. 
స్కల ముకిులోక సామ ిజయ స్మధిక 

స్హజ భోగ భాగయ స్ంగీహెైక 

కారణ్్ప్ామయే కంజాక్ష స్ర వశ 

క శవాది న్మ కీరున్ంబ్ు. 
6-440-స.ీ 
అఖిల దతఃఖ కై స్ంహ్లరాద ికారణ్ం; 

బ్ఖిల రథ స్ంచ్ య హి్లదకరము 

విమల భకుు ూదేాక విభవ స్ందరశన్ం; 

బ్న్తప్మ భకు వరున్రతంబ్ు 

విబ్ుధహరాష నేక విజయ స్ంయుకుంబ్ు; 

గీసాు మర ందా మోక్షకీమంబ్ు 

బ్ాహీహత్యనేక ప్ాప్నస్ు రణ్ంబ్ు; 



 

 

గమనీయ స్జిన్ కాంకి్ష్తంబ్ు 

6-440.1-తే. 
న నై్ యిీ యితహ్లస్ంబ్ు న్ధిక భకిు 
వినన్ుఁ జదవిిన్ వాాస న్ న్న్తదిన్ంబ్ు 

న్యు రారోగయ విజయ భాగాయభివృదిధ  
కరీన్శము స్తగతయుుఁ గలు్  న్న్ఘ! " 

6-441-స.ీ 
న్వుడు "యోగ ందా! న్మన్ం బీ వృతుా; 

వివరంబ్ు నీచతే విన్న మ్రదలు 

కడు న్దతుతంబ్ున్ుఁ గళవళం బ్ందెడుుఁ; 
గోరి రజస్ు మోగుణ్ములందత 

వరిుంచ్త నీ ప్ాప్వరిుకి నే ర త; 

మ ధవ ప్దభకిు మది వస ంచ?ె 

స్తు వ స్వభావు లకై స్మబ్ుదతధ  లకై తప్త ; 
నయమ ప్యాతున లకై నషు చేత 

6-441.1-తే. 
నరీల తీకు లకై న్టటట  ధరీప్రుల 

కమరులకుుఁ బ్ుణ్యమున్తలకు న్ంబ్ుజాక్ష 

భూరి క ైవలయ స్ంప్ాాప ు  మూలమెైన్ 

భకిు వనకుిఁ బ్ో లక నేరాపటుగాదత. 
6-442-స.ీ 
భూస్థ ల్లుఁ గల ర ణ్ువులకన్న దటట మె;ై 
కడు నొప్ుప జీవస్ంఘములు గలవు; 



 

 

ఆ జీవములలో న్న్రయ ధరాీయత; 

మత వస ంచిన్వారు మన్తజజాత; 

ఆ మన్తషుయలలోన్ుఁ గామంబ్ుుఁ బ్ెడుఁబ్ాస ; 
మోక్ష్ారుథ  లగువారు మ్రదల న్రిది; 
మోక్షమ ర్ం బ్ాతీమూలంబ్ుగా న్తండు; 
వారిలో ముకుు లు లేరు తఱ్చ్త; 

6-442.1-తే. 
ముకుు  లకై న్టటట  వారిలో యుకిుుఁ దలుఁప్ుఁ 
జాల దతరిభుుఁ డమత ప్శాాంత ప్రుుఁడు 
ప్రమ స్తజాా న్ నరతుండు భదాగుణ్ుుఁడు 
రమణ్ శ్రవీాస్తదేవప్రాయణ్ుండు. 
6-443-త.ే 
స్కలలోకాప్కారి దతస్సంగతుండు 
వృతుాుఁ డే కియీ స్తజాా న్ వేది యయిెయ? 

స్మరమున్ుఁ బ్ౌరుషంబ్ుచే న్మరవిభున 

న టుి  మెప పంచె? దదన న్క ఱ్తుఁగుఁ జ ప్ుమ. " 

6-14-చ్చతాకే్తోపాఖ్ాయనము 

6-444-వ. 
అన ప్ర క్షన్నర ందతాండు శుకయోగ ందతా న్డగి "న్న స్ూతుండు శౌన్కాది 
మున్తలకుం జ ప ప, మఱ్ యు "నటినయిె న్టుట  గజప్ుర వలి భుండు 
స్ంప్ాశనంబ్ు చసే న్, బ్ాదరాయణ్ి హరిస్ీరణ్ శదీ్ధ ప్రుం డయి "తొలి్ల 
కృషు దెైవప్ాయన్ న్రద దేవల మహరుష లు న్ క ఱ్ ంగించిన్ యితహ్లస్ంబ్ు 



 

 

గలదత; ద్న న ఱ్ ంగించదె సావధ్న్తండవ ై య కరిుంప్ు"మన యిటినయి.ె 
6-445-చ్. 
అమ్మత విభూతుఁ జాల న్మరాధిప్ుుఁ బ్ో లుచ్త శ్రరసేన్ ద ే

శములకు భరుయిెై ప్జాలు స్ంతస్ మందుఁగ సారవభౌముుఁడె ై
క్షమ దమ క లి కాలమున్త గామ దతహంబ్ుగుఁ జితాక తు న్ 
మమున్ుఁ బ్ాస దిధ  క క క గుణ్మండన్తుఁ డంచిత కీరిుకాముుఁడెై. 
6-446-స.ీ 
మ నత త్రుణ్య మదన్తురంగులు; 

కందరప విజయిెైక ఖడ్లతలు 

మదన్ స్మోీహన్ మంత్ాధి దేవతల్; 

ప్ంచ్శిలీముఖత బ్ందెకతెు  
లస్మ స్తు ా ుఁ డఖిలంబ్ు న్డకించ్త బ్ొ మీలు; 

న్తీస్ంభవున కటాట యితములు 

ప్ుండేాక్షకోదండు భూరితజేంబ్ులు; 

శంబ్ర విదేవష్  సాయకములు 

6-446.1-తే. 
న్గుఁ బ్ొ లుప్ారు నొకకోటట న్ల్లన్ముఖతలు 

దన్కుుఁ బ్తునలు గాుఁగ న్తయంత విమల 

కీరిు వ ైభవ స్న్ీర్వరిు యగుచ్త 

జగతుఁ బ్ాల్లంచ్తచ్తండె న్ జన్విభుండు. 
6-447-త.ే 
కల్లమ వవేేలు భారయలు గల్లగయిుండుఁ 
బ్రుఁగ స్ంతత యొకకండుుఁ బ్డయ లేక 



 

 

చితు మున్ుఁ జాల బ్ాయన చింత ప్ొ డమ 

బ్డలుఁ జొచెిన్త వేస్వి మడువుుఁ బ్ో లక. 
6-448-ఉ. 
రూపము స్త ర్త్ప్ము మరుతపతభోగము యౌవన్ంబ్ు స్ం 

దదపిత చ్రువరున్ము దగిివజయంబ్ున్త స్తయమున్ జగ 

ద్వూపతి కీరిుయున్ స్తులు వ భైవముఖయములకలి మ న్పగా 
నోపక యుండె న్ న్ృప్త నొందిన్ స్ంతతలేన దతఃఖమున్. 
6-449-వ. 
ఇటుి , స్ంతత లేక అత దతఃఖమ న్స్తండయిన్ య  న్ర ందతాన మందిరంబ్ున్ 
కంగిరస్ మహ్లమున వచిి, యతనచతే న్తధి స్త్కరంబ్ులు బ్డస , కుశలం 
బ్డిగి "రాజయంబ్ు భవద ధదన్ంబ్ కద్! ప్ృథి వయపేు జయ వాయ వకాశ 
మహదహంకారంబ్ు లనయిెడి యిడేింటటచేత రకి్ష్ంప్ంబ్డడ  జీవుండున్తం బ్ో లక 
న్మ తయ జన్ప్ద దతర్ దవాిణ్ స్ంచ్ య దండ మతాంబ్ు లన డి 
స్ప్ు ప్ాకృతులచేత రకి్ష్తుండ వ ై, ప్ాకృత ప్ురుషుల యందత భారంబ్ు పెటటట , 
రాజయస్తఖంబ్ు లన్తభవింతువు గద్? మఱ్ యు ద్ర ప్ాజా మ తయ భృతయ 
మంతా ప్ౌర జాన్ప్ద భూప్ాలురు నీకు వశవరుు లుగద్? స్రవంబ్ున్తం గల్లుఁగి 
సారవభౌముండ వ ైన్ నీ వదన్ంబ్ున్ విన్నుఁదన్ంబ్ు గల్లగి యున్నయది; 
కతంబ్ేమ?"యనన్ న్ మునప్ావరున్కు న్తం డిటినయిె; మీ తప్త బ్లంబ్ున్ 
మీకు న ఱ్తంగరాన యదయిుం గలదే? యన తలవంచి యూరకున్న, న్తన 
యభిప్ాాయం బ్ెఱ్ ంగి య  భగవంతుం డెనై్ యంగిరస్తండు దయ ళ ండెై, 
ప్ుతాకామేష్ ట  వేలా్లి యజాశేషం బ్తన యగీ మహరష్  యయిన్ కృతదతయత కిచిి 
"నీకుం బ్ుతుాండు గల్లగ డి, న్తన వలన్ స్తఖదతఃఖంబ్ు లన్తభవింప్గల"వన 
చెప ప యమీహ్లతుీండు చ్నయిె; ఆ కృతదతయత యన్తదేవి గరుంబ్ు 



 

 

ధరియించి, న్వమ స్ంబ్ులు నండిన్ం గుమ రునం గనయిె; న్ కాలంబ్ున్ 
రాజున్త, స్మస్ు  భృత్యమ తయ జన్ంబ్ులుుఁ బ్రమ న్ందంబ్ుుఁ బ్ొ ందిరి; అప్ుడు 
చితాక తుండు కృతసానన్తండెై, స్కల భూషణ్ భూష్ తుండె,ై స్తతున్కు 
జాతకరీంబ్ు నరవరిుంచి, బ్ాాహీణ్ులకు న్ప్రిమత హరరణ్య రజత 
ద్న్ంబ్ులున్త, వసాు ా భరణ్ంబ్ులున్త, గాీ మంబ్ులున్త, గజంబ్ులున్త, 

వాహన్ంబ్ులున్త, ధేన్తవులున్త న్ఱ్ేస  యరుుదంబ్ుల దావయంబ్ున్త 
ద్న్ంబ్ు చేస , ప్ాాణ్సి్ముద్యంబ్ున్కుం బ్రిన్తయండున్తం బ్ో లకుఁ దకికన్ 
వారలకు నషు కామంబ్ులు వరిషంచి, ప్రమ న్ంద హృదయుండెై యుండుెఁ; 
గుమ రుండున్త మ తృప తృ జన్ంబ్ులకు స్ంతోషము చయేుచ్త, 

దిన్దిన్ప్ావరధమ న్తండెై పెరుగుచ్తండె; న్ంతం బ్ుతామోహంబ్ున్ం గృతదతయత 
యందత బ్ద్ధ న్త రాగుండెై మహీధవుండు వరిుంచ్తచ్తండం; దకికన్ భారయలు 
స్ంత్న్ స్ంతోష వికలలకై, యిీ మోహంబ్ున్కుం గారణ్ంబ్ు ప్ుతుాండ యన 
యిీరషూం జ స , ద్రుణ్ చితు లకై, కుమ రున్కు విషం బిడిన్ స్తఖనదిాతుండున్తం 
బ్ో లక బ్ాలుండు మృత బొ్ ందె; అప్ుపడు వేగుటయు ద్ది బ్ో ధింప్ం జన య  
కుమ రున వికృత్కారంబ్ుుఁ జూచి, విస్ీయ శోకభయ రు యిెై ప్ుడమంబ్డి 
య కీందించె; అప్ుపడు. 
6-450-త. 
ప్ుడమ నటట క నలువన్ం బ్డి ప్ొ కుకచ్తం గడు దదన్ యిె ై
యడఁకు వమేయు లేన వాకుకల న్వు రంచ్త విల ప్మం 

దెడరు దో ుఁప్ భృశాతురోన్నత నేడిిన్న్ విన భీతతోుఁ 
గడుప్ు బిటట వియంగ భూప్త కాంత గీకుకన్ నేగుచ్తన్. 
6-451-ఆ. 
బ్ాలుుఁ డొ కకరుండు ప్రిణ్్మశ్రలుండు 



 

 

వంశకరు తప్స  వరము వలన్ుఁ 
బ్ుటటట  మన్న కటుి  ప్ొ ల్లస  యున్నటటట  య  
క డుకుుఁ జూచి తలి్ల యడలుఁ జొచెి 

6-452-ఉ. 
కుంకుమరాగ రమయ కుచ్కుంభములం గడుుఁ గజిలంబ్ుతోుఁ 
బ్ంక్రలమెైన్ బ్ాషపముల ప్ాలపడ మజిన్ మ చ్రించ్తచ్తం 

గంకణ్ప్ాణ్ి ప్లివయుగంబ్ున్ వక్షము మోుఁదిక ంచ్త న్ 
ప్ంకరుహ్లకి్ష్ యిేడెిుఁ బ్రిభావిత ప్ంచ్మ స్తస్వరంబ్ున్న్. 
6-453-క. 
ఆ యారురవమున్కు భూ 

న్యకుుఁడు భయంబ్ు నొంది న్య ముడిగి స్తతున్ 

డ్యఁగ వేగంబ్ున్ుఁ జన 

ప్ాయన మోహంబ్ు తోడ బ్ాలున మీుఁదన్. 
6-454-స్ాగవి. 
వాాల్ల యో ప్ుతా! నీ వారు దంభోళియిె ై
కూలఁగా వేయా క ీక లీ్ల న్నేనటటకిన్ 

జాల్ల నొందించె? న్ జాడ యింక టటట దో ? 

త్లు మీ తలి్లకిన్ దతఃఖ మెటాి ఱ్తనో? 

6-455-వ. 
అన తలమ్రల యిెఱ్తంగక ప్లవించ్తచ్త, భృత్యమ తయ బ్ంధతజన్ంబ్ులం 
గూడి యడలుచ్త న్తన్న య  రాజు దతఃఖం బ్ెఱ్ ంగి, యంగిరస్తండు 
న్రదతనతోడం గూడి చ్న్తదెంచి, మృతుండెైన్ ప్ుతుాన ప్దతలంబ్ున్ 
మృతుండున్తం బ్ో లకుఁ బ్డియున్న య  రాజుం గన్తంగొన, యిటినయి ె



 

 

6-456-స.ీ 
"నీకు వుఁ డెవవడు? నీ వ వవనకి శోక; 

స్ంత్ప్ మందదెత? సారవభౌమ! 
ప్ుతా మత్ాదతలు ప్ూరవజన్ీంబ్ున్; 

న వవన వారలో యిెఱ్తుఁగుఁ గలవ ? 

మ్రదల న్దదవేగమున్ న్డ కాడకు; 

స కతంబ్ు గూడుచ్తుఁ జ దరుచ్తండు; 
న్ర తుఁ బ్ాాణ్ుల కతకాల గతచేతుఁ; 
బ్ుటుట ట చ్చ్తిట ప్ొ స్గుచ్తండుుఁ; 
6-456.1-ఆ. 
గాన్ భూతములకుుఁ గలుగు భూతంబ్ులు 

మమత తోడ విషుు మ యుఁ జ స  
దదన కడల నేల? ధృతుఁ దూలుఁగా నేల? 

బ్ుదిధ ుఁ దలుఁప్ వలదె? భూత స్ృష్ ట . 
6-457-వ. 
మఱ్ యు నమేు, నీవున్త దకికన్వారలున్త బ్ావరుమ న్ కాలంబ్ున్ం గల్లగని్ 
జన్ీంబ్ు నొంద,ి మృతుయవువలన్ విరామంబ్ు నొందంగల వారమెై యిప్ుడ 
లేకప్త వుదము; చ్వు ప్ుటుట వులకు నకుకవంబ్ు లేదత; ఈశవరుండు దన్ 
మ యచతే భూతజాలంబ్ుల వలన్ భూతంబ్ులం బ్ుటటట ంచ్త, వాన న్ 
భూతంబ్ులచతేన్ రకి్ష్ంచ్త; వాన న్ భూతంబ్ులచేతన్ హరించ్త; స్వతంతంాబ్ు 
లేన తన్ స్ృష్ ట చేత బ్ాలుండున్తం బ్ో లక న్పేక్షలేక యుండు; దహేర యిెైన్ 
ప తృదహేంబ్ు చతే దహేర యిెైన్ ప్ుతాదహేంబ్ు మ తృదేహంబ్ు వలన్ం 
గలుగుచ్తండు న్ ప్ాకారంబ్ున్ బీజంబ్ు వలన్ బీజంబ్ు ప్ుటుట చ్తండు; దహేరకి 



 

 

నవి శాశవతంబ్ెై జరుగుచ్త న్తండు; ప్ూరవకాలంబ్ున్ సామ న్య విశషేంబ్ులు 
స్న్ీతాంబ్ెైన్ వస్తు వులం దే విధంబ్ున్ం గల్లపంప్ంబ్డయిిె న్ ప్ాకారాంబ్ున్ 
దేహంబ్ున్కు జీవున్కు న్నోయన్య విభాగంబ్ు ప్ూరవకాలంబ్ున్ న్జాా న్ కల్లపతం 
బ్యిెయ; జన్ీఫలంబ్ులన్త జూచ్తచ్తన్నవారికి దహన్కియీల న్గిన 
పెకుకరూప్ంబ్ులం గాన్ంబ్డు భంగి, నొకకండెైన్ జీవుండు పెకుక భంగుల 
వ లుంగుచ్తండు; నవి యననయు న్తీజాా న్ంబ్ు చ్లక దహేరదహే 
స్ంయోగంబ్ున్ స్వప్నంబ్ున్ందత భయ వహం బ్ెనై్ ప్ాయోజన్ంబ్ు 
న్డుప్ుచ్తండి, మేల కంచి, య  స్వప్ానరథంబ్ెైన్ ప్ాయోజన్ంబ్ు తన్దిగాదన 
యిెఱ్తంగు భంగి, జీవుండే త్న్న జాా న్గోచ్రుండెనై్ వాుఁడెఱ్తంగుం గావున్; 

న్ననయున్త మనోమ తంా బ్న తెల్లస , మోహతమంబ్ు వాస , భగవంతుండెనై్ 
వాస్తదవేున యందతుఁ జితు ంబ్ు పటెటట , నరీల తీకుండ వగు"మన బ్ో ధించిన్ుఁ 
జితాక తుండు లేచి వారల కిటినయిె. 
6-458-స.ీ 
"యతవేషములు ప్ూన యత గూఢ్గత నందత; 

నేతెంచిన్టటట  మీ ర వవరయయ? 

కడుఁగి న్న్ బ్ో ల్లన్ గాీ మయబ్ుదతధ ల న లి; 

బ్ో ధింప్ వచిిన్ ప్ుణ్యమతులొ? 

రమణ్ుఁ గుమ ర న్రద ఋష భాదతలొ? ; 

దేవ ల స తు లన్త ధదరమతులొ? 

వాయస్ వస షు  దూరావస్ మ రకండయే; 

గౌతమ శుక రామ కప ల మున్తలొ? 

6-458.1-తే. 
య జావలుకూండుుఁ దరణ్యిు న్రుణ్యిున్త 



 

 

చ్యవన్ రోమశు ల స్తరి జాతుకరు 
దతు  మెైతేయా వర భరద్వజ బ్ో ధయ 
ప్ంచ్శిఖతలొ? ప్రాశర ప్భాృత మున్తలొ? 

6-459-క. 
వరలలో న వవరు? స్తర 

చ్రణ్ గంధరవ స దధ  స్ంఘంబ్ులలో 
వారలొ? యిీ స్తజాా న్ము 

కారణ్మెై యిెవరి యందత గలదత తలంప్న్? 

6-460-క. 
ప్ొ ందుగ గాీ మయ ప్శుతవముుఁ 
బ్ొ ంద్ి మహ్లశోకతమముుఁ బ్ొ ందిన్ న్కున్ 

ముందఱ్ దవియజాా న్ముుఁ 
జ ంద్ించిన్వారి మముీుఁ జ ప్ుపడు తెల్లయన్. " 

6-461-వ. 
అనన్ న్ంగిరస్తం డటిినయిె "నేన్త బ్ుతాకాంకి్ష్వ నై్ నీకుుఁ బ్ుతుాం బ్ాసాదించిన్ 
యంగిరస్తండ; నతండు బ్ాహీప్ుతుాం డెనై్ న్రదభగవంతుండు; దతస్ు రంబ్ెనై్ 
ప్ుతాశోకంబ్ున్ మగునండ వ ైన్ నన్త న్న్తగీహరంచి, ప్రమజాా న్ం బ్ుప్దశేింప్ 
వచిితమ; నీ దతఃఖం బ్ఱె్ ంగి, ప్ుతుా నచిితమనేుఁ బ్ుతవాంతులకైన్ వారి 
త్ప్ంబ్ు నీ చతే న్న్తభవింప్ం బ్డు; నీ ప్ాకారంబ్ున్ లోకంబ్ున్ స్తులున్త, 

గృహంబ్ులున్త, స్ంప్దలున్త, శబ్ాీ దతలకైన్ విషయంబ్ులున్త, 

రాజయవ ైభవంబ్ున్త జంచ్లంబ్ులు; మఱ్ యు రాజయంబ్ున్త, భూమయున్త, 

బ్లంబ్ున్త ధన్ంబ్ున్త, భృత్యమ తయ స్తహృజిన్ంబ్ులున్త మ్రదలకైన్వి శోక 
మోహ భయ పీడలం జ యుచ్తండుుఁ; గాన స్తఖంబ్ుల నీ నేరవు గంధరవ 



 

 

న్గరంబ్ున్తం బ్ో లక స్వప్నలబ్ధ  మనోరథంబ్ున్తం బ్ో న యరథంబ్ుుఁ బ్ాస  
కాన్ంబ్డుచ్త, మనోభవంబ్ులయిన్ యరథంబ్ులం గూడి, సావరథంబ్ులకై 
కాన్ంబ్డ నేరవు; కరీంబ్ులచేత ధ్యన్ంబ్ులు చయేుచ్తండు మన్ంబ్ులు 
న్న్కరీంబ్ు లగుచ్త న్తండు నీ దహేర దహేంబ్ు దావయజాా న్కియీ తీకంబ్ెై 
దేహరకి వివిధ క ిశస్ంత్ప్ంబ్ులం జ యుచ్తండు; గావున్ నీవు నరీలంబ్ెైన్ 
మన్ంబ్ు చేత న్తీగత వ దకి ధతావం బ్యిన్ ప్దవి నొందత"మనయిె; 
అప్ుపడు న్రదతం డిటినయిె "ఉప్నషదో్ ప్యంబ్గు నే నచ్తిమంతాం బ్వెవడనే 
స్ప్ు రాతాంబ్ులు ప్ఠయిించ్త, న్తండు స్ంకరషణ్ుండెైన్ భగవంతునం జూచ్తన్త; 

ఎవవన ప్ాదమూలంబ్ు స్రావశయీంబ్ెై యుండు న్టటట  శ్రమీన్నరాయణ్ున 
ప్ాదంబ్ులు సవేించి, యిీ మోహంబ్ు వదల్ల యత శ్రీఘింబ్ున్ న్తతు మ 
ప్దంబ్ు నొందత; మప్ుప డికుకమ రున్కు నీకున్త బ్ాయోజన్ంబ్ు గలదేనం 
జూడు"మన న్రదతండు మృతబ్ాలకున కళేబ్రంబ్ుుఁ జూచి "యో జీవుండ! 
నీకు శుభం బ్యిెయడు; నందతుఁ బ్ావశేించి మీ తలి్లదండుాల బ్ంధతజన్తలం జూచి 
వరల దతఃఖంబ్ు ల రిి యిీ కళేబ్రంబ్ున్ందతుఁ బ్ావేశించి య యుశేశషంబ్ు 
న్న్తభవించి ప తాధదన్ం బ్ెనై్ రాజాయస్న్ంబ్ున్ుఁ గూరుిండు"మనన్ న్బ్ాులుం 
డిటినయి.ె 
6-462-త.ే 
"కరీవశమున్ న ందత స్తఖంబ్ు లేక 

దేవతరయఙ్నృ యోన్తలుఁ దిరుగు న్కు 

వ లయ నే జన్ీమందతనొ వరు తలి్ల 

దండుా లయిన్రు చపె్పవే త్ప్సేందా! 
6-463-త.ే 
బ్ాంధవజాా తస్తతులున్త బ్గతు రాతీ 



 

 

వరు లుద్సీన్ మధయస్థ  వర్ములున్త 

స్రవిుఁ గన్తచ్తందత రొకకకక జన్ీమున్న్త 

న ఱ్యుఁ బ్ాాణ్ికి నొక వావి నజము గలదె? 

6-464-త.ే 
రతనములు హమేములు న్న్తరాగలీల 

న్మీకంబ్ుల నీవల న్వల న్గు 

భంగి న్రులందత జీవుండు ప్ాాప్ుు ుఁ డగుచ్త 

న లముఁ దిరుగుచ్త న్తండుుఁ; ద్ న ందతుఁ జ డుఁడు. 
6-465-స.ీ 
ఒకకుఁడెై నతుయుఁడెై యిెకకడుఁ గడలేక; 

సొ రిది జన్ీదతల శ్రన్తయుఁ డగుచ్త 

స్రవంబ్ు న్ందతండి స్రవంబ్ుుఁ దన్యందత; 

న్తండంగ స్రావశయీుం డన్ంగ 

స్ూక్షీమెై స్ూథ లమెై స్ూక్ష్ాీధికములకు; 

సామయమెై స్వప్ాకాశమున్ వ ల్లగ ి

యఖిలంబ్ుుఁ జూచ్తచ్త న్ఖిల ప్భాావుుఁడెై; 
యఖిలంబ్ుుఁ దన్యందత న్డుఁచి క న్తచ్త 

6-465.1-తే. 
న్తీమ య గుణ్ంబ్ుల న్తీమయము 

గాుఁగ విశవంబ్ుుఁ దన్స్ృష్ ట ఘన్తుఁ జ ందుఁ 
జ యుచ్తండున్త స్రవస్ంజీవన్తండు 
రమణ్ విశావతుీుఁ డయిన్ న్రాయణ్ుండు. 
6-466-క. 



 

 

స్త  లకవవరు? స్తతు లకవవరు? 

ప్త  లకవవరు? మతాశతుా బ్ంధతప యా స్ం 

గత  లకవవరు? స్రావతీక 

గత ఁడెై గుణ్సాకి్ష్ యిెనై్ ఘన్తుఁ డొ కకనకిన్. 
6-467-వ. 
మఱ్ యు స్తఖదతఃఖంబ్ులం బ్ొ ందక స్రోవద్సీన్తండెై ప్రమ తీ యిెై 
యుండు న్ ప్పరమేశవర రూప్ుండు న్యిన్, న్కున్త మీకు న కకడి 
స్ంబ్ంధంబ్ు? మీకు దతఃఖంబ్ున్కుం బ్న లే"దన ప్ల్లకి య  జీవుండు 
ప్త యిన్ం జితాక తుండున్త బ్ంధతవులు న్త విస ీత చితుు లకై శోకంబ్ులు విడిచి 
మోహంబ్ులం బ్ాస  యమున్ న్ది యందత న్ కుకమ రున్కు 
న్తతు రకరీంబ్ులు నరవరిుంచిరి చితాక తుండు గాఢ్ ప్ంకంబ్ున్ంబ్డిన్ 
యిెన్తంగున్తం బ్ో లక గృహ్లంధకూప్ంబ్ు న్ం దతండి వ డల్ల కాళిందదన్దికిం 
బ్ో యి యందత విధపి్ూరవకంబ్ుగుఁ గృతసానన్తండె,ై మౌన్ంబ్ుతోడ న్రదతన్కు 
న్మస్కరించిన్, న్తండు ప్ాస్న్తనండెై భగవన్ీంతంాబ్ు విధపి్ూరవకంబ్ుగా 
న్తనకిం న్తప్దే శించి యంగిరస్తతోడం గూడి బ్ాహీలోకంబ్ున్కుం జనయిె; 
చితా క తుండున్త న్ర దో ప్దేశ మ ర్ంబ్ున్ నరాహ్లరుండెై స్మ ధినయ తుండెై 
న్రాయణ్ రూప్ంబ్యిన్ య  విదయ న్రాధించి స్ప్ు రాతాం బ్ున్ న్ప్తాహతం 
బ్యిన్ విద్యధరాధిప్తయంబ్ున్త భాస్వదాతన దవియ విమ న్ంబ్ున్తం బ్డస , 
న్రాయణ్్న్తగీహంబ్ున్తం బ్ొ ంది, మనోగమన్ంబ్ున్ం దిాజగంబ్ులం 
జరియించ్తచ్తండుఁ గొనన దిన్ంబ్ు లకు నొకకచోట. 
6-468-స.ీ 
త్ర హ్లర ప్టీర ధవళ దహేమువాన; 

రమణ్యీ నీల ంబ్రంబ్ువాన; 



 

 

మణ్ికిర టస్తురన్ీస్ు కంబ్ులవానుఁ; 
గంకణ్ క యూర కరమువానుఁ; 
గరుురమయదదప్ు  కటటస్ూతాములవానుఁ; 
దరళ యజయా ప్వతములవాన; 

న్త స్తప్సా్న్న వకాు రంబ్ుజంబ్ులవానుఁ; 
దరుణ్వివృతు  నేతాములవాన; 

6-468.1-ఆ. 
స దధ మండలంబ్ు సవేింప్ుఁ బ్ుణ్యప్ ా

స దిధ  వ లస న్టటట  యిదధ చ్రతిుుఁ; 
బ్దీలోచ్న్తన్కుుఁ బ్ాదపఠీంబ్ెైన్ 

ఘన్తనుఁ, బ్న్నగ ందతాుఁ గాంచె న్తుఁడు. 
6-469-ఆ. 
కన్నమ తా న్తుఁడు కలీషంబ్ులుఁ బ్ాస  
విమలచితుు ుఁ డగుచ్త విశదభకిు 
నటట రోమములకుుఁ బ్టట గు చ్న్ంద 

బ్ాషపనేతుాుఁ డగుచ్తుఁ బ్ాణ్ుత చేస ె

6-470-క. 
స్ంతోష్ాశీులచతే న్ 

న్ంత నుఁ బ్రషి్ కుు ుఁ జ స  యతుఁడు ప్మాోదం 

బ్ెంతయు న్రికటటట న్ నొక 

క ంతయుుఁ బ్లుకంగలేక క ండొ క వడికిన్. 
6-471-చ్. 
మద్ినొక యింతమ తాన్ స్మంబ్ుగుఁ జ యుచ్త బ్ాహయవరున్ం 



 

 

గద్ిస న్ యిందియాంబ్ుల నొకంతకుుఁ దచెిి మన్ంబ్ు వాకుకన్తం 

గుదురుగుఁ దోా చి తతవమున్ుఁ గూరుిచ్త శాశవత విగీహంబ్ు న్ 
స్దయుుఁ బ్ాశాంతు లోకగురు స్న్తనత చయేుఁ దొ డం గ నముీలన్. 
6-472-క. 
"అజితుుఁడవ ై భకుు లచ ే

విజితుం డెై న్ుఁడ విప్ుడు వేడుక వారున్ 

విజితులు నీచేుఁ గోరుకలు 

భజియింప్నవారు నన్తనుఁ బ్డయుదతర ? హర ! 
6-473-ఉ. 
నీ విభవంబ్ు లీ జగము నండుట యుండుట న్శ మ్రందతటల్ 

నీ విమల ంశజాతములు న మీ జగంబ్ు స్ృజించ్తవార, లో 
దేవ! భవదత్ ణ్్ంబ్ుధతల తీరముుఁ గాన్క యిీశ! బ్ుదిధ తో 
వావిరిుఁ జరి చయేుదతరు వారికి వారలు దొ డడ వారలకై. 
6-474-క. 
ప్రమ ణ్ువు మ్రదలుగుఁ గొన 

ప్రమము దతదిగాుఁగ మధయప్రికీరున్చ ే

స థరుఁడవు తయాిీవిదతుఁడవ ై 
స్రి స్త్వదయంత మధయ స్దృశగతుుఁడవ ై. 
6-475-త.ే 
ఉరివ మ్రదలకైన్ యిడేు నొండొ కటటకంట ్

దశగుణ్్ధికమెై యుండు; ద్న న్ండ 

కోశమందతరు; న్ యండకోటట యివెవుఁ 
డందత న్ణ్ుమ తమాగున్ న్ంత్ఖతయుఁ డతుఁడు. 



 

 

6-476-వ. 
మఱ్ యు, నొకకచోట విషయతృష్ాు ప్రులకైన్ న్రప్శువులు ప్రతతు వంబ్వ ైన్ 
నన్తన మ న యిెైశవరయకాములకై తకికన్ దవేతల భజియింప్ుదతరు; వారిచ్తి 
స్ంప్దలు రాజకులంబ్ున్తంబ్ో లక వారలంగూడి న్శంబ్ున్ం బ్ొ ందతచ్తండు; 
విషయకామములేన నన్తన సేవించిన్వారు వుేఁచిన్ వితు న్ంబ్ున్తంబ్ో లక 
దేహ్లంతరోతపతు  నొందకుండుదతరు; నరు్ ణ్ుండవ ై జాా న్విజాా న్ రూప్ంబ్ు 
నొందయిున్న నన్తన గుణ్స్మేతునంగా జాా న్తలు భావింప్ుదతరు; నీ భజన్ం 
బ్ే రూప్ున్ న్యిన్ మోక్షంబ్ు ప్ాసాదించ్త; జితమతవ ైన్ నీవు భాగవత ధరీం 
బ్ే ప్ాకారంబ్ున్ నరుయించిత; వా ప్ాకారంబ్ున్ స్రోవతకృషుట ండ వ ైన్ నన్తన 
స్న్తుకమ రాదతలు మోక్షంబ్ు క ఱ్కు సేవించ్తచ్తన్నరు; ఈ భాగవత 
ధరీంబ్ున్ందత జాా న్హీన్తం డొ కకండున్త లేుఁ; డన్య కామయధరీంబ్ులందత 
విషమబ్ుదిధ చేత ననే్త నీవు న్కు నీకు న్న వచియించ్తచ్తన్నవాుఁ 
డధరీనరతుండెై క్షయించ్తచ్తండు; సాథ వర జంగమ ప్ాాణ్ిస్మూహంబ్ున్ందత 
స్మంబ్ెైన్ భాగవతధరీంబ్ుల వరిుంచ్తచ్తన్న మన్తజునకి 
భవదీరశన్ంబ్ువలన్ుఁ బ్ాప్ంబ్ు క్షయించ్తట యిమే చితాం; బిప్ుడు 
భవత్పద్వలోకన్ంబ్ున్ నరసాు శుండ న ైత; మూఢ్ుండ న్యిన్ న్కుుఁ బ్ూరవ 
కాలంబ్ున్ న్రదతం డన్తగీహరంచి, భగవదధ రీంబ్ు దయచేసె; న్ది నుేఁడు న్కు 
వరదతండ వయిన్ నీ కతంబ్ున్ దృషట ంబ్యిెయ; ఖదో యతంబ్ులచతే స్ూరుయండు 
గోచ్రుండు గానమ డిక జగద్తీకుండవయిన్ నీ మహ తు వంబ్ు 
మన్తజులచేత న్చ్రింప్బ్డి ప్ాస దధ ంబ్ెైన్ది గాదత; అం దతతపతు  స థ త లయ 
కారణ్ుండవ ై భగవంతుండ వ ైన్ నీకు న్మస్కరించెద; అన మఱ్ యున్త. 
6-477-త.ే 
అరయ బ్హా్లీదత లకవవన న్న్తన్యించి 



 

 

భకిుయుకుు ల మన్మున్ుఁ బ్ాస్తు తంతు? 

రవన యిెవవన తలమీుఁద న్వగింజుఁ 
బ్ో లు? న్ వయేుశిరముల భోగిుఁ గొలుు . 
6-478-క. 
ఈ విధమున్ విన్తతంప్ుఁగ 

న్ విద్యధరుల భరు కనయిె న్న్ంతుం 

డో ! విమలబ్ుదిధ ! నీ దగు 

ధదవిభవంబ్ున్కు మచెిితం బాియమ రన్. 
6-479-ఆ. 
అరయ న్రదతండు న్ంగరిస్తండున్త 

దతు వ మ్రస్ుఁగిన్రు; ద్న కతన్ 

న్న్తనుఁ జూడుఁగలక్  న్ భకిు మదిుఁ గలక్  
న్ ప్థంబ్ు నీకు న్మీుఁ గల్లగ . 
6-480-స.ీ 
ప్ూన న్ రూప్ంబ్ు భూతజాలంబ్ులు; 

భూతభావన్తుఁడ నేుఁ బ్ొ ందతప్డుఁగ; 

బ్ాహీంబ్ు మఱ్ యు శబీ్బ్ాహీమున్త శాశవ; 

తంబ్ెైన్ తన్తవులు దగిలక న్కు; 

న్ఖిలలోకంబ్ులు న్న్తగతంబ్ెై యుండు; 
లోకంబ్ు న్యందత జయకుఁ జ ందత; 

న్తభయంబ్ు న్ యందత న్భిగతంబ్ెై యుండు; 
యభిలీ న్మయిెయ న్ యుయభయమందత; 

6-480.1-తే. 



 

 

వ లయ నదిాంచ్తవాుఁ డ్తీ విశవమలిె 

జూచి మేల కంచి త్ నొకక చోటటవానుఁ 
గా వివేకించ్త మ డికనీ జీవితేశ 

మ య దిగన్డి ప్రమధరీంబ్ుుఁదలె్లయు. 
6-481-ఆ. 
నదాప్త వు వేళ నరతుుఁడెై దేహరద్ 
న టటట  గుణ్ముచేత నందియాములుఁ 
గడచిన్టటట  స్తఖముుఁ గన్త న్టటట  బ్హాీంబ్ుుఁ 
గడిమ మెఱ్య న్న్తనుఁగా న ఱ్తంగు. 
6-482-ఆ. 
స్వప్న మందత న టుి  స్ంచ్ర మ్రన్రించ్త 

మేలుకాంచి దృషట  మోల్ల న ఱ్ుఁగు 

న్తభయ మెఱ్తుఁగున్టటట  యుతు మ జాా న్ంబ్ు 

తతు వ; మటటట దెైన్ తలుఁప్ు నేన్త 

6-483-స.ీ 
అరయంగ న వవన కలవిగాన్టటట  యిీ; 
స్లల్లత మ న్తషజాతుఁ బ్ుటటట 
య తీతతు వజాా న్ హతుుఁడెైన్ వానకిుఁ; 
గలుగున  యిెందత స్తఖం బ్ొ కింత? 

వ లయుఁ బ్వాృతు  నవృతు  మ ర్ంబ్ుల; 

స్తఖదతఃఖచ్యముల సొ రిదిుఁ దెల్లస  
ప్నచడెి స్ంకలపఫలమూలమున్ుఁ బ్ాఱ్త; 

కడు స్తఖదతఃఖ మోక్షములక ఱ్కు 



 

 

6-483.1-ఆ. 
దంప్తకియీ మతంబ్ు వరిుంతురు 

ద్న్ మోక్ష మేల దకిక యుండు? 

న్ఖిల దతఃఖహేతు వయిన్ యిీ కరీంబ్ు 

న ఱ్ ుఁగి న్న్తనుఁ దలుఁప్ రిచ్ిలోన్. 
6-484-వ. 
మఱ్ యు విజాా న్భిమ న్త లకైన్ మన్తషుయలకు న్తస్ూక్షీం బ్ెైన్ య తీగత 
నజసాథ న్తయాలక్షణ్ంబ్ున్ుఁ జతురాథ ంశంబ్ు న ఱ్ ంగి యిెహైరకాముష్ ీ క 
విషయంబ్ులచేతన్త వివకేబ్లంబ్ులచేతన్త నయుకుు ండెై జాా న్విజాా న్ 
స్ంతృప్ుు ండెైన్ ప్ురుషుండు న్కు భకుు ం డగు; నీ విధంబ్ులు గలవారలు 
యోగన ైప్ుణ్యబ్ుదిధ గలవారలున ై సావరథంబ్యిన్ య తీచేతం బ్రమ తీన్త 
దెల్లయుచ్తందతరు; నీవు నీ కీమంబ్ున్ మదుకిుశదీ్ధ ప్రుండవ ై విజాా న్ 
స్ంప్న్నంబ్ులకైన్ వాకుకలచేత న్న్తన సతు తాంబ్ు చేస  ముకుు ండ వ ైత"వన య  
శేషభగవంతుండు విద్యధరప్త యిెైన్ చితాక తుం బ్ల్లకి యతన కదృశుయం 
డెైప్త యిె; ఏ దికుకన్ స్రావతీకుండెైన్ యన్ంతుం డంతరాధ న్ంబ్ు నొందె. న్ 
దికుకన్కు విద్యధర భరు న్మస్కరించి గగన్చ్రుండెై చ్న లక్షలస్ంఖయ లకైన్ 
దివయవరషంబ్ు లవాయహత బ్లేందియాుండెై ప్రమయోగిప్ురుషులున్త, 

దివయమునీందతాలున్త, స దధ  చ్రణ్ గంధరువలున్త, విన్తత చయేం 
గులదోా ణ్్దిశ ైలంబ్ులన్త రమయప్ాదేశంబ్ులన్త స్ంకలపస దధ  ప్ాదశేంబ్ులన్త 
వినోదించ్తచ్త, శ్రీన్రాయణ్దతు ంబ్గు దివయవిమ న్ంబ్ున్ందతుఁ 
జరియించ్తచ్తన్తండ.ి 
6-485-శా. 
ఆడించ్తన్ హరి దవియన్టక గుణ్వాయప్ార న్ృతయంబ్ులం; 



 

 

బ్ాడించ్తన్ జలజాతనతేా బిరుదప్ాఖ యత గ తంబ్ులం; 

గూడించ్తన్ స్తతంబ్ు జిహవలతుదిన్ గోవిందన్మ వళ ల్ 

కీడీం గిన్నర యక్ష కామన్తలచుేఁ గృష్ాు రిపతసావంతుుఁడెై. 
6-486-స.ీ 
వాస ంచ్త న్తీుఁ బ్ో  వ షైు వజాా న్ంబ్ు; 

న్శించ్త భాగవత్రిన్ంబ్ు; 

భూష్ ంచ్త నే ప్ొ ా దతీ ుఁ బ్ుండర కాక్షన; 

భాష్ ంచ్త హరికథ్ప్ౌాఢి మెఱ్స ; 
ఘోష్ ంచ్త హరని్మగుణ్నకాయంబ్ులు; 

ప్త ష్ ంచ్తుఁ బ్రతతు వ బ్ో ధ మరస ; 
సేవించ్త శ్రీకృషు  సేవక నకరంబ్ు; 

స్తఖమున్ుఁ జ యు నీశున్కు బ్లులు; 

6-486.1-తే. 
ప్ాడుుఁ బ్ాడించ్త వ ైకుంఠభరు న్టన్ 

రూప్ వరున్ గుణ్ న్మ దదప  తోరు 

గ తజాత ప్బా్ంధ స్ంగ త విధతల 

గ శవపీాతగాుఁ జితాక తుుఁ డప్ుడు. 
6-487-మ. 
హరఁి గ రిుంచ్తచ్త న్లిన్లి మదిలో న్బ్ాి క్ష సవేించ్తచ్తం 

బ్రమ న్ందము నొందతచ్తన్ జగములం బ్ాఖ యత వరిుంచ్తచ్తన్ 

స్తరరాజయప్మమూరిు యక్షగణ్ముల్ సొ ంప్ార విద్యధరా 
ప్సరస్ల్ గొలవుఁగుఁ బ్ాడుఁగా స తగిరిప్ాాంతంబ్ున్ననేగుచ్తన్. 
6-488-శా. 



 

 

ఆ విద్యధరభరు గాంచె హరనీహ్ల రామృత్హ్లస్మున్ 

శ్రీవిభాాజితమున్ నరస్ు  గరిిజా సేవాగత్య స్మున్ 

దేవానీక వికాస్మున్ శుభమహ్లదేవాంఘ్రి స్ంవాస్మున్ 

భూవిఖ యత విల స్ముం దిాభువనీ ప్ూతంబ్ుుఁ గ ైల స్మున్. 
6-489-క. 
ఆ రజత భూధరంబ్ున్ 

నీరేజభవామరాద ినకరము గొలవం 

బ్ేరోలగమున్ న్తండిన్ 

గౌరయీుతుుఁ డయిన్ హరునుఁ గనయిె న్ర ంద్ా! 
6-490-స.ీ 
తన్ దగు రూప్ మంతయు ననే దెల్లయక; 

వాదంబ్ు చసేెడు వదేరవముుఁ 
గరుణ్్వలోకన్కాంకి్ష్తులకై యున్న; 

బ్ాహ్లీది స్న్కస్ంప్ాణ్ుతరవము 

సారశివాన్ందస్ల ి ప్ముల నొప్ుప; 

ప్ామథగణ్్ళి య రుటరవంబ్ు 

డమరుమృదంగాద ిఢ్మఢ్మధవనతోడి; 
ప్టుభృంగి న్టయ విసాురరవము 

6-490.1-తే. 
మ న్తగాుఁ జామరులు వచ్త మ తృకాద ి

కామనీజన్ మహరత కంకణ్రవంబ్ు 

మెండుుఁ జ లుఁగంగుఁ గన్తనల ప్ండు వయిెయుఁ 
గొండరాచ్ూల్ల పెనమటట నండుక లువ. 



 

 

6-491-వ. 
ఇటుి  బ్హా్లీది స్తరనకర సేవితుండెై యూరుపీఠంబ్ున్న్తన్న భవానం గౌగిటం 
జ రుిక న యొడోడ లగంబ్ున్ న్తన్న ప్రమేశవరుం జూచి చితాక తుండు ప్కప్క 
న్గి యదేీ వి విన్తచ్తండ నటినయిె. 
6-492-స.ీ 
"క మరొప్పుఁగా లోకగురుుఁడున్త గడలేన; 

ధరీస్వరూప్ంబ్ుుఁ ద్న్ యగుచ్త 

జడలు ధరించియు స్రిలేన తప్మున్ుఁ; 
బ్ొ డవ ైన్ యిీ యోగిప్ుంగవులున్త 

బ్ాహీవాదతలుుఁ గొలవ భాస లుి  క లువలో; 
మథతన్రూప్ంబ్ున్ మెలుఁతతోడుఁ 
బ్ాాకృతుండున్తబ్ో లక బ్ద్ధ న్తరాగుుఁడెై; 
ల ల్లతుం డయిెయ నరిజిత నట; 

6-492.1-ఆ. 
న్కట! ప్ాకృతప్ురుషుుఁ డెనై్ుఁ ద్ నేకాంత 

మందత స్తులతోడ న్లరుుఁగాన 

యిటుి  ధరీస్భల నంతులతోుఁగూడ ి

ప్రిఢ్వింప్లేుఁడు భాాంత నొంది. " 

6-493-క. 
అన విన స్ర వశవరుుఁ డ్ 
తని నమేయు న్న్క న్వ వుఁ దతసభవారుం 

గనుగొన యూరక యుండిరి 
మనుజ శవర! యిీశుధెైరయ మది యిటెటట దయిో? 



 

 

6-494-వ. 
ఇటుి  దన్ ప్ూరవకరీశషేంబ్ున్ నందియా జయుండ న్న ప్ుటటట న్ 
యహంకారంబ్ున్, జగదత్ రువుం బ్ెకుక ప్ాలిదంబ్ు ల డుచ్తన్న చితాక తుం 
జూచి భవాన యిటినయిె. 
6-495-క. 
"మముబ్ో ుఁటట లజి లుడిగని్ 

కుమతులకుం గరు యగుచ్తుఁ గోప ంప్ంగా 
న్మ్మత్జాా నప్ుణ్ుం డగు 

శమన్తండ్ నేుఁడు వుఁడు జగముల క లిన్? 

6-496-క. 
భృగు న్రద కప ల దతలు 

నగమ ంతజాులున్త యోగనరుయ నప్ుణ్ుల్ 

తాగుణ్్తీతు మహేశవరు 

న్గ ర న్నుఁడు వారు ధరీన్య మెఱ్తుఁగరొకో? 

6-497-స.ీ 
ఎవవన ప్దప్దీ మంద్ాది విబ్ుధతల; 

చ్ూడ్గీప్ంకుు ల నీడుఁ జూచ్త, 

న వవన తతు వంబ్ దెన్యంగ బ్ాహ్లీది; 
యోగిమ న్స్ప్ంకిు నోలల డు, 
న వవన రూప్ంబ్ు నేరాపటు గాన్క; 

వేదంబ్ు లందంద వాద మడుఁచ్త, 

న వవన కారుణ్య మీ లోకముల న లిుఁ; 
దనప  యిెంతయు ధన్యతములుఁ జ యు, 



 

 

6-497.1-తే. 
న్టటట  స్ర వశుుఁ బ్ాప్స్ంహ్లరు ధదరు 

శాశవతెైశవరుయ న్తీస్ంసారు నీశు 

న గు్  ప్ల్లకన్ ప్ాప్ాతుీుఁ డెలి భంగి 

దండన్రుు ండు గాక టుి  దలుఁగుఁ గలడు? 

6-498-త.ే 
నఖిలలోకాశయీంబ్ు స్ననహరతస్తఖము 

స్కలభదెైరక మూలంబ్ు సాధతసేవయ 
మెనై్ కంజాక్షప్ాదప్ద్ీరిన్ంబ్ు 

న్న్తస్రింప్ంగ ఖలుుఁడు వుఁ డరుు ుఁ డగున ? 

6-499-వ. 
కావున్, నోరి! దతరాతీక! యిీ ప్ాప్ంబ్ున్ం బ్ాప్స్వరూప్ంబ్ెైన్ రాక్షస్యోనం 
బ్ుటుట "మన శప యించి "యింతన్తండి మహ్లతుీలకు న్వజా 
చేయకుండు"మన ప్ల్లకని్ుఁ జితాక తుండు విమ న్ంబ్ు డిగి్  వచిి, యదేీ విక ి
దండప్ాణ్్మంబ్ు ల చ్రంిచి కరకమలంబ్ులు దో యిల్లంచి యిటినయిె "ఓ 
జగన్ీత్! భవచ్ాప్ వాకయంబ్ు లటి క ైక ంటట ప్ాాచీన్ కరీంబ్ులం బ్ాాప్ు ం బ్ెనై్ 
స్ంసార చ్కీంబ్ు చేత న్జాా న్ మోహరతులకై తరుగుచ్తన్న జంతువులకు 
స్తఖదతఃఖంబ్ులు న ైజంబ్ులకై ప్ావరిులుి చ్తండు; నందతలకుుఁ బ్రతంతుాలకైన్టటట  
వా రాతీ స్తఖదతఃఖంబ్ులకు న వవరు కరులు; ఈ గుణ్ంబ్ుల నమతు మెై 
శాప్ాన్తగీహంబ్ులున్త స్వర్ న్రకంబ్ులున్త, స్తఖదతఃఖంబ్ులున్త 
స్మంబ్ులు; భగవంతుం డొ కకండ తన్ మ య చతే జగంబ్ులు 
స్ృజియించ్తచ్త వారి వారికి బ్ద్ధ న్తరాగంబ్ులు గలుగం జ యుచ్తుఁ ద్న్త 
వానకి లోన్త గాక నషకళ ండెై యుండు; నీ విధంబ్ున్ం బ్ుటుట చ్తన్న 



 

 

న్రున్కుం బ్తన బ్ంధత శతుా మతోాద్సీన్తవంబ్ు లకకకడివి? వారివారి కరీ 
వశంబ్ున్ం బ్రమేశవరుండు కల్లపంచ్తచ్త స్రవస్ముండెై యుండు; 
న్ప్పరమేశవరున్కు స్తఖదతఃఖంబ్ుల చేత రాగంబ్ు లేదత రాగాన్తబ్ంధంబ్ెనై్ 
రోషంబ్ున్త లే; దతన మ య  గుణ్విస్ర్ంబ్ు జంతువులకు 
స్తఖదతఃఖంబ్ులన్త, బ్ంధమోక్షంబ్ులన్త గల్లపంచ్తచ్తండున్త; కావున్, నీకు 
న్మస్కరించ్తచ్తన్న న్న్తన న్న్తగీహరంప్ుము; శాప్భయశంకితుండంగాన్త; 

జగన్ీతవ ైన్ నన్తనుఁ బ్ల్లకిన్ దో షంబ్ున్కు శంకించ్తచ్తన్నవాుఁడ"న్న 
దండప్ాణ్్మంబ్ు ల చ్రంిచి ప్ారవతీ ప్రమేశవరులం బ్ాస్న్తనలం జ స  తన్ 
విమ న్ం బ్ెకిక చ్నయిె; న్ప్ుపడు ప్రమేశవరుండు బ్ాహ్లీది దేవరిష దెతైయ ద్న్వ 
ప్ామథ గణ్ంబ్ులు విన్తచ్తండుఁ బ్ారవతకి నటినయిె "నీకు నప్ుపడు దృషట ం 
బ్యిెయుఁ గద్ న్రాయణ్ద్సాన్తచ్రుల నస్పృహభావంబ్ు; హరి 
తుల యరథదరశన్తలకై నస్పృహులకైన్ భాగవతులకు స్వరా్ ప్వర్ న్రక 
భేదభావంబ్ులు లేవు; ప్ాాణ్ులకు దేహస్ంయోగంబ్ు వలన్ న్రాయణ్లీలం 
జ స  యుండి దవంద్వది స్తఖదతఃఖంబ్ు ల తీ యందత న్జాా న్ంబ్ున్ భదేంబ్ు 
చేయం బ్డయిిె; న్టటట  విప్రయయంబ్ులు భగవంతుండెైన్ వాస్తదేవునభకిు 
గలవారిం జ ందవు; మఱ్ యున్త. 
6-500-ఉ. 
నేనుఁ, గుమ రన్రదతలు, నీరజగరుుుఁడు, దేవస్ంఘమున్, 

మ నిత యోగివరయ మున మండల, మటిగు వార మందఱ్తన్ 

ద్నవవిదవిడంశ జనతంబ్ులమయుయుఁ దదదయ తతు వముం 

గానఁగ నేర; మీశు ఘన్గరవమున్ం దలప్త స  చ్ూచ్తచ్తన్. 
6-501-క. 
ఆతనకింబాియుుఁ డప యాుుఁ 



 

 

డే తఱె్ుఁగున్ లేడు నఖిల మెలిన్త ద్న  ై
భూతముల కాతీ యగుటయు 

భూతప యాుుఁ డొ కకుఁ డ్దపి్ురుషుుఁడు తనీవ! 
6-502-ఆ. 
అరయుఁ జితకా తుుఁ డతశాంతుుఁ డతలోక 

స్ముుఁడు విషుు భకిు స్ంగతుండు 
నతన నేమచెప్ప? నీశుండ న్గు ననే్త 

న్తవిద! యచ్తయతప యాుండుఁ జుమీ. 
6-503-క. 
కావున్ భగవదుకుు ల 

భావమున్కు విస్ీయంబ్ు ప్నలేదత మహ్ల 

ధద విభవశాంత చితుు లు 

ప్ావన్ ప్రతతు వనప్ుణ్ భవుయలు వారల్. 
6-504-వ. 
అనన్ విన యదిాతన్య విస్ీయంబ్ు మ న శాంతచితు  యయిెయ; న్టుి  
ప్రమభాగవతుండయిన్ చితాక తుం డదేీ వికిం బ్తాశాప్ం బియయ స్మరుథ ం 
డయుయన్త, మరల శప ంప్క యత శాంతరూప్ంబ్ున్ శాప్ంబ్ు శిరంబ్ున్ 
ధరియించె; నటటట  సాధతలక్షణ్ంబ్ులు న్రాయణ్ ప్రాయణ్ులకైన్ వారలకుం గాక 
యొరులకుం గలుగ నేరుినే? యటుి  శాప్హతుండెైన్ చితాక తుండు తవషట  
చేయు యజాంబ్ున్ దకి్ష్ణ్్గిన యందత ద్న్వ యోనం బ్ుటటట  వృత్ాస్తరుం డన్ 
విఖ యతుం డయి భగవద్ఞాన్ ప్రిణ్తుం డయిెయం; గావున్. 
6-505-స.ీ 
న్రన్థ! యిీ వృతుాన్కు రాక్షసాకృత; 



 

 

గల్లగిన్ యిీ ప్ూరవకారణ్ంబ్ు 

చిరప్ుణ్ుయుఁ డయిన్టటట  చితాక తు మహ్లన్త; 

భావంబ్ు భకిుతోుఁ బ్రుఁగ విన్న 

చ్దివిన్వారిక ిస్కల దతషకరీముల్; 

శిథిలంబ్ులకై కడుుఁ జ దరపి్త వు 
స్కలవ ైభవములు స్మకూరుుఁ దన్యంతుఁ; 
దొ ల కడు కోరుకలతోడుఁ గూడ ి

6-505.1-ఆ. 
నరీల తుీ లగుచ్త నతయస్తయజాా న్ 

నరతు లగుచ్త విగత దతరతిు లగుచ్త 

బ్ంధత మతా ప్ుతా ప్ౌత్ాదతలన్త గూడ ి

యన్తభవించ్తచ్తందత రధిక స్తఖము. 

6-15-స్వితృవంశ పావచన్ఘద్ి కథ 

6-506-స.ీ 
"విన్వయయ! న్రన్థ! విశదంబ్ుగాుఁ దవషట ృ; 
వంశంబ్ు చెప పత; వాన వ న్తక 

స్వితృండు ప్ృశినయు సావితా వాయహృత; 

యన్త భారయలందత నంప్ారు వేడక 

న్గిన హో తాంబ్ుల న్రయంగుఁ బ్శుసత మ; 

ప్ంచ్యజాంబ్ులుఁ బ్రుఁగుఁ గనయిె; 
భగుుఁడు స దిధ క యన్త భారయకు మహరమ న్త; 

భవుల విభవులుఁ ద్ుఁ బ్డసె మువురుఁ; 



 

 

6-506.1-ఆ. 
దన్య నొకతుెఁ గాంచెుఁ ద దన్ంతరమున్ న్ 
తరళనేతా స్ద్రతస్వధ్మ 

ప్ుణ్యశ్రల స్తగుణ్ ప్ూరిత చ్రిత ా

యఖిలలోకప్ూజయ య శిష్ాఖయ. 
6-507-వ. 
మఱ్ యు, ధ్తకుుఁ గల కుహూ స నీవాలీ రాకాన్తమతు లనయిెడు న్లువురు 
భారయలలోుఁ గుహూదవేి సాయమన్త స్తతునం గాంచె; స నీవాల్ల దరాశఖతయనం 
బ్డస;ె రాక ప్ాాతరాఖతయనుఁ గాంచె; న్న్తమత ప్ూరిుమ ఖతయనుఁ బ్డసె; విధ్త 
కిీయ యన్త భారయయందత న్గినప్ుర ష్ాయదతలం గనయిె; వరుణ్ున్కుుఁ జరిషణ్ి 
యన్త భారయయందతుఁ బ్ూరవకాలంబ్ున్ బ్హాీప్ుతుాం డయిన్ భృగువున్త 
వలీీకంబ్ున్ం జనయించిన్ వాలీీకయిు న్తదయించిరి; మత్ావరుణ్ులకు 
న్ూరవశి యందత ర తోద్మంబ్ెైన్, ద్నుఁ గుంభంబ్ున్ం బ్ావశేింప్ జ య న్ందత 
న్గస్తు ూండున్త, వస షుు ండున్త జనయించిరి; ప్తాేయకంబ్ మతుాన్కు 
ర వతయందత న్తతసర్ స్ంభవులకైన్ యరషిట యుుఁ, బిప్పలుండున్త న్న్త 
వారలు జనయించిరి; శకుీన్కుుఁ బ్ౌలోమ యందత జయంత ఋషభ 
విదతషులన్ ముగు్ రు ప్ుటటట రి; వామన్తం డయిన్ యురుకీమ దవేున్కుుఁ గ రిు 
యన్త భారయయందత బ్ృహశోి కుండు ప్ుట్ట ; న్ బ్ృహశోి కున్కు సౌభగాదతలు 
ప్ుటటట ర;ి మఱ్ యు, మహ్లన్తభావుం డయిన్ కశయప్ప్ాజాప్తకి న్దిత యందత 
శ్రీమన్నరాయణ్ుం డవతరించిన్ ప్ాకారంబ్ు వ న్తక వివరించెద; దతిస్తతులకైన్ 
దెైతయేుల వంశంబ్ు చెపపెదన్త; ఏ దెతైయే వంశంబ్ు న్ందత బ్హిా్లద బ్లులు 
ప్రమ భాగవతులకై దెైతయద్న్వవందితులకై వ లస ర;ి దిత క డుకులు 
హరరణ్యకశిప్ు హరరణ్్యక్షలన్ుఁ బ్ాస దిధ  నొంది; రందత హరరణ్యకశిప్ున్కుుఁ 



 

 

జంభాస్తర తన్య యిెైన్ దతు కుుఁ బ్హిా్లద్న్తహి్లద స్ంహి్లద హి్లదతలన్త 
న్లుగురు గొడుకులున్త స ంహరక యన్త కన్యకయు జనీంచి; రా స ంహరకకు 
రాహువు జనయించె; న్ రాహువు శిరం బ్మృతప్ాన్ంబ్ు చయే, హరి దన్ 
చ్కీంబ్ున్ం దతాంచె; స్ంహి్లదతన్కు గత యన్త భారయ యందతుఁ బ్ంచ్జన్తండు 
ప్ుట్ట; హి్లదతన్కు దమన యన్త భారయ యందత వాత్పీలవలులు ప్ుటటట రి; 
వారల న్గస్తు ూండు భకి్ష్ంచె; న్న్తహి్లదతన్కు స్ూరిీ  యన్త భారయయందత 
బ్ాషకల మహరషులు గల్లగిరి; ప్ాహి్లదతన్కు దవేి యన్త భారయయందత 
విరోచ్న్తండు ప్ుట్ట; న్తనకి బ్ల్ల జనీంచె; న్ బ్ల్లకి న్శన్ యన్త భారయ 
యందత బ్ాణ్ుండు జ యషుు ండుగా న్ూరువరు గొడుకులు ప్ుటటట ; రా బ్ల్ల 
ప్ాభావంబ్ు వ న్తక వివరంిచెద; బ్ాణ్్స్తరుండు ప్రమేశవరు న్రాధించి 
ప్ామథగణ్ంబ్ులకు ముఖతయం డయిెయన్త; మఱ్ యు, న్ దిత స్ంత్న్ంబ్ులగు 
మరుతుు  లేకోన్ప్ంచ్దశకంబ్ులు గలవార లందఱ్తన్ న్ప్తుయలకై యిందతాతోుఁ 
గూడ ిదేవతవంబ్ు నొంది"రనన్ విన ప్ర కి్ష్న్నర ందతాండు శుకయోగ ందతాన్ 
కిటినయిె. 

6-16-మరుదగణంబుల జనెంబు 

6-508-ఆ. 
"ఏమ కారణ్మున్ నందతానకని మరు 

చ్ియము ల ప్ుు  లగుచ్త శాంత నొంద?ి 

రరయుఁ దతసమ న్త లగుచ్త వరిుంచిర?ి 

దదన విన్ుఁగవలయుుఁ దెలుప్వయయ! " 

6-509-వ. 
అనన్ శుకుం డిటినయిె. 



 

 

6-510-స.ీ 
న్రన్థ! విన్త తన్ న్ందన్త లందఱ్త; 

న్మర ందతాచే హతు లగుచ్త న్తండుఁ 
గోప్శోకంబ్ులుఁ గుీళ ిచ్తుఁ దన్లోన్; 

మండుచ్త దతి చ్ల మఱ్తుఁగుఁ దొ డుఁగ ; 
భాాతుా హంతకుుఁ డత ప్ాతకుం డమ యిందతాుఁ; 
జంప్క న్ క ల సొ ంప్ు గలుగు? 

వన భస్ీము చయేువానుఁగా నొక స్తతుుఁ; 
బ్డసెద న్న చ్ల భరుుఁ గోరి 

6-510.1-ఆ. 
ప యాము చయేుఁదొ డుఁగ ుఁ బ్ెకుక భావంబ్ుల 

భాషణ్ముల న్ధికప్త షణ్ముల 

భకిుయుకిుచతేుఁ బ్రచి్రయగతచేత 

న్తతులచేత న్తుల రతులచేత. 
6-511-చ్. 
కల్లకి కటాక్షవక్షణ్ వికారములన్ హృదయ న్తరాగ స్ం 

కల్లత విశేషవాఙ్ీధతర గరిన్లన్ లల్లత్న్నేందత మం 

డల ప్రిశోభిత్మృత విడంబిత స్తస ీత స్తప్ాస్న్నత్ 
ఫల రుచిరప్ాద్న్ముల భామన భరుమన్ంబ్ు లోుఁగొన న్. 
6-512-త.ే 
అఖిల మెఱ్ ుఁగని్ కశయప్ు న్ంతవాన 

హరతవు తలక కుక రతుల స్ంగతులచతే 

న్వశుుఁ గావించె వేలా్లీడి న్బి్వదన్ 



 

 

ప్తుల భమాయింప్ నేరన స్తులు గలర ? 

6-513-క. 
ఏ తలుఁ పెఱ్తుఁగక నల్లచెడు 
భూతంబ్ులుఁ జూచి ధ్త ప్ురుషుల మన్ముల్ 

భీతి గొలుప్ంగ యువత 

వాాతంబ్ు స్ృజించెుఁ; బ్తులు వారల కరుదే? 

6-514-వ. 
ఇటుి  నజస్తచతే న్తప్ల ల్లతుండెై కశయప్ప్ాజాప్త య  స్తకిం బ్రమపీాతుం 
డెై యిటినయిె "నో తనీవ! నీకుుఁ బ్సా్న్తనండ న ైత; వరంబ్ు గోరు మచెిద; 

న్థతండు ప్సా్న్తనండెనై్ సీు రలకుం గోరిక స్ంభవించ్తట క మ గొఱ్ంత? స్తకిం 
బ్తయిె దెైవంబ్ు స్రవభూతంబ్ుల మ న్స్ంబ్ులకు వాస్తదవేుండె భరు; 
న్మరూప్ కల్లపతులకనై్ స్కల దేవత్మూరుు లచతేన్త ఋషులచేతన్త 
భరుృరూప్ధరుం డయిన్ భగవంతుండు సవేింప్బ్డుచ్తండు; సీు రలచేతుఁ 
బ్తరూప్ంబ్ున్ భజియింప్ంబ్డుుఁ; గావున్ం బ్తవాత లకనై్ స్తందరులు 
శేయీసాకమలకై యిేక చితు ంబ్ున్ న్తేీశవరుం డయిన్ యప్పరమేశవరున 
భరుృభావంబ్ున్ సేవించ్తచ్తండుదతరు; నేన్తన్త నీదత భావంబ్ున్ వరదతండ 
న ైత; దతశ్రశల లయిన్ వనతలకుం బ్ొ ందరాన వరంబ్ు నీ కచిెిద; 

వేుఁడు"మనన్ న్ కశయప్ున్కు దిత యిటినయిె. 
6-515-ఆ. 
వరము గోర న్కు వరదతండ వేనన 

నందతాుఁ దతాంచ్తన్టటట  యిదధ బ్లున 

న్మత తజేుుఁ దన్యు న్మరతవస్ంప్ాాప్ుు  

న ందతుఁ జ డనవాన నముీ న్థ! 



 

 

6-516-వ. 
అన్వుడు 
6-517-క. 
ఉటిిప్డున్టటట  వర మీ 

కటిఁడి న్న నటుట  వుేఁడెుఁ? గటకట! యన్తచ్తన్ 

మటిిప్డి యతుఁడు మదలిోుఁ 
బ్ుటిిన్ తలిడముతోడుఁ బొ్ కుకచ్త న్తండెన్. 
6-518-చ్. 
ప్ాకృతన గరీప్ాశముల బ్దతధ ుఁడ న ైతుఁ గదయయ! నేుఁడు న ే

వికటస్తీ స్వరూప్మున్ వేుఁదతఱ్త గొల్లపన్ మ య నందియా  
ధికమత యిెైన్వాుఁడు దన్ తెంప్ున్ుఁ జితు ము వ చ్ిపెటటట  ప్ా 
తకములుఁ గూలకున న? న్న్త దెవైము న్వవదె లోల్లత్తుీనన్? 

6-519-స.ీ 
ఖండ శరకరతోడుఁ గలహరంచ్త ప్లుకులుుఁ; 
బ్దీవిల స్ మరేపఱ్చ్త మోముుఁ, 
దతహరన్ంశు కళలతోుఁ దతలుఁదూుఁగు చయెువఱ్తుఁ; 
జ మటుఁ గొీ న నతుు రు చయేు మేన్త, 

నలువ లిుఁ గరుఁగించ్త నేరుపల యింప్ులుుఁ; 
బ్ువువల కరుదెనై్ ప్త ా ది చేుఁత, 

తమకంబ్ు ర టటట ంచ్త తరతిీప్ు తలుఁప్ులు; 

న న్స న్ మదిలోన యిచ్ిగింత, 

6-519.1-ఆ. 
గల్లగి కఱ్వన్తన్న కాల హరప్త ల్లకుిఁ 



 

 

జ లుఁగుచ్తన్న స్తుల చితు వృతు ుఁ 
దెల్లయవశమె? యిెంత ధృత గలవారికి 

న్క కాదత నఖిలలోకములకు. 
6-520-ఆ. 
కోరి స్తుల క లిుఁ గూరుివా ర వవరు? 

ప్తులన నై్ స్తతుల హరతులన ైన్ 

బ్ల్లముఁ జ ల్లమ న ైన్ుఁ బ్రహస్ు మున్న ైన్ 

హరంస్బ్ఱ్తు రాతీ హరతము క ఱ్కు. 
6-521-వ. 
అన చింతంచి; "దదనకి నమేన ప్తావాకయం బిచ్తివాుఁడ? మదవచ్న్ం బ్ెందత 
న్మోఘంబ్ు; తలాోకప్రిప్ాలన్శ్రలుం డయిన్ భిదతరప్ాణ్ి వధ్రుు ండె? యిేన్త 
దదనకి న నై్ది యొకటట గల్లపంచెద"న్న దితం జూచి, యో! తన్తమధయ! నీకు న్టి 
దేవబ్ాంధవుండయిన్ యిందహాంత యగు ప్ుతుాండు గల్లగ డు; నొకక 
స్ంవతసరంబ్ు వతాంబ్ున్ం జరియింప్ుము; ద్న ప్ాకారంబ్ెలి నేన్త జ పెపద, 

విన్త; మెలి జీవులవలన్ హరంసాభావంబ్ు లేక, యతధవనవాకయంబ్ు లుడిగి, 
కోప్ంబ్ు మ న, యన్ృతంబ్ులు ప్లుకక, న్ఖరోమచేాదన్ంబ్ు చయేక, 

యస థ కప్ాల దత లయిన్ యమంగళంబ్ుల న్ంటక, న్దదతటాకాదతలన్ కాన 
ఘటోదక కూప్త దకంబ్ుల సానన్ంబ్ు చయేక, దతరిన్ స్ంభాషణ్ంబ్ు వరిించి, 

కటటట న్ కోకన్త ముడిచిన్ ప్ువువలన్త గీమీఱ్ ధరియింప్క, భోజన్ంబ్ుల 
యందత న్తచిాష్ాట న్నంబ్ున్త జండికా నవదేిత్న్నంబ్ున్త క శ శున్క మ రాి ర 
కంక కిీమ ప పీల్లకాది విదూష్ త్న్నంబ్ున్త న్మష్ాన్నంబ్ున్త 
వృషల హరత్న్నంబ్ున్త న్న్త నీ ప్ంచ్విధ నష్ ద్ధ న్నంబ్ులు వరిించి, దో యిట 
నీళ ి ద్ావక, స్ంధ్యకాలంబ్ుల ముకుక శిగాక, మతభాష్ ణ్యిిెై, 



 

 

యలంకారవిహీన్గాక, వ లుప్లం దిరుగక, ప్ాదప్కా్ష్ాళన్ంబ్ు చేస క న కాన 
శయనంప్క, య రీరప్ాదయిెై ప్వవళింప్క, ప్శిిమ శిరస్కయయుయన్త 
న్గనయయుయన్త స్ంధ్యకాలంబ్ులన్త నదిాంప్క, నతయంబ్ున్త 
ధౌతవస్ు రంబ్ులుగటటట , శుచియిెై, స్రవమంగళ స్ంయుకుయిెై, ప్ాాతఃకాలంబ్ున్ 
లక్ష్మీన్రాయణ్ల న్రాధంిచి, య వాహన్రఘూప్ాదో యప్స్పరశన్ స్తసానన్ 
వాసత ప్వత భూషణ్ ప్ుషప ధూప్ దదప్త ప్హ్లరాదతయప్చ్రంబ్ుల న్రిించి, 

హవిశేశషంబ్ు ద్వదశాహుతుల వేల్లి దండప్ాణ్్మంబ్ు ల చ్రించి, 

భగవన్ీంతాంబ్ున్త దశవారంబ్ు లన్తస్ంధించి సతు తాంబ్ు చసే , గంధ 
ప్ుష్ాపక్షతంబ్ుల ముతెతు దతవలం బ్ూజించి, ప్తన సేవించి, ప్ుతుాం 
గుక్ష్ిగతుంగా భావించి యివివధంబ్ున్ మ ర్శ్రరష శుదధ  ప్తాప్ద్రంభంబ్ుగా 
నొకక స్ంవతసరంబ్ు స్ల్లప , య  ద్వదశ మ సాంతయదివస్ంబ్ున్ 
విధతయకుంబ్ుగా న్తద్యప్న్ంబ్ు చయేవలయున్త; నీ వ ప్ుంస్వన్ం బ్నయిడెి 
వాతంబ్ు ద్వదశమ స్ ప్రయంతం బ్ేమఱ్క స్ల్లపన్, నీవు గోరిన్ కుమ రుండు 
గల్లగ డు"న్నన్ దిత య  వాతంబ్ుతోడన  గరుంబ్ు ధరియించి వాతంబ్ు 
స్లుప్ుచ్తన్తండ నందతాండు మ తాభిప్ాాయం బ్ెఱ్ ంగి, య  యమీ 
న్హరహంబ్ున్త రహస్యంబ్ున్ సవేించ్తచ్త; వాతంబ్ున్కుం దగిన్ ప్ుషప ఫల 
స్మతుకశ ప్త్ాంకురంబ్ులు మ్రదలయిన్ వస్తు  వితతం దిాకాలంబ్ులం దచెిి 
యిచ్తిచ్తుఁ, బ్ుండర కంబ్ు హరిణ్ికిం బ్ొ ంచి యున్న భంగి న్ యమీ వతా 
భంగంబ్ున్క ై కాచి శుశీ్రష చయేుచ్తన్ యమీ ధరియించిన్ తజేయ 
విశేషంబ్ున్కు బ్ెగ్ల్లంచ్తచ్తుఁ గృశించ్తచ్త న్తండె; అంత నొకకన్డు. 
6-522-స.ీ 
వామ క్ష్ి యన్తదిన్ వతాధ్ర ణ్ోన్నత; 

ప్రిచ్రయ విధతలచ ేబ్డల్ల యలస  



 

 

యొంటట స్ంధ్యవేళ న్తచిాషట  యిెై ప్ద; 

ప్ాక్ష్ాళ న్దతలుఁ బ్ాస  మఱ్చి 

తన్కరీ మోహంబ్ు దవిల్ల నదిాంప్ంగ; 

నందతాండు స్యయన్ న డరు గాంచి 

యోగమ య  బ్లోదతయకుు ుఁడెై య  యింత; 

యుదరంబ్ుుఁ జొరుఁబ్డి యుగుీుఁ డగుచ్తుఁ 
6-522.1-తే. 
దివిరి దేదదప్యమ న్మెై తజేరిలుి  

న్రుకున వజాధ్రల న్డచిె నేడు 
దతన్తకలుగ వాుఁడు దతనస యుుఁ దతన్తక దతన్తక 

చెడక యొకకకక బ్ాలుుఁడెై చెలుఁగుచ్తన్న. 
6-523-క. 
వా డేరువ రగుచ్తుఁ గుయియడ 

నోరి యఱ్వ కన్తచ్తుఁ దతాంచె నొకకకకన న్ 
శ్రరుం డేడు్ రుఁ దతన్తకలు 

గా రయమున్ వారు చెడక ఖండితు లయుయన్. 
6-524-క. 
ఖండము లననయు న్ందఱ్తుఁ 
జండఘంశు స్మప్ాకాశ శాశవతు లగుచ్తన్ 

మెండుక న నల్లి యన రా 
ఖండలున్కుుఁ గరుణ్ ప్ుటుట గత మతుఁ దో ప్ుఁన్. 
6-525-వ. 
అందఱ్త ముకుళిత కరకమలులకై "నీకుం దో డుబ్ుటుట వులము; మముీ 



 

 

హరంస ంప్ంబ్నలేదత; నీకుం బ్ారిషదతలమెై మరుద్ణ్ములమెై నన్తన 
సేవించెదము; మముీ రకి్ష్ంప్ు"మనన్ న్రాయణ్ ప్ాసాదంబ్ున్ం జ డన 
మరుద్ణ్ంబ్ుల ప్లుకులం గృప్ాళ ండెై, యిందతాండు వారల స్హో దరులంగాుఁ 
గ ైక న మఱ్  హరంస ంప్క మ న ; అశవత్థ మశరాగినవలన్ న్రాయణ్ రకి్ష్తుండ 
వయిన్ నీవున్తం బ్ో లకుఁ గుల్లశధ్రల శకలంబ్ు లయిన్ కుమ రుం 
డననరూప్ంబ్ులకై స్ంవతసరంబ్ున్కు నొకికంత కడమగా హరి బ్ూజించిన్వారు 
గావున్, నందతాతోడం గూుఁడ బ్ంచ్శదేీ వత లయిన్ మరుద్ణ్ంబ్ులు దతి 
గరుంబ్ు వ లువడి; రంత దిత మేల కంచి యన్లప్ాకాశులకై యిందతా తోడం 
గూడి వ లుంగుచ్తన్న కుమ రులం జూచి, స్ంతోష్ ంప్క యిందతాంజూచి నీకు 
"మృతుయరూప్ంబ్యిన్ ప్ుతుాం గోరి దతస్ు రంబ్యిన్ వాతంబ్ు స్ల్లప త; 

స్ంకల్లపంచిన్ ప్ుతుాం డొ కకరుం డమ స్ప్ు  స్ంఖయ గల కుమ రు లగుట క మ 
కతంబ్ు? నీ వ ఱ్ ంగిన్ భంగిన్ తథయంబ్ు ప్లుకు"మనన్ నందతాం డిటినయిె 
"తలిీ భవద్రతంబ్ుుఁ జింతంచి స్మయ విచేిదన్ంబ్ున్ గరుంబ్ుుఁ జొచిి ప్ాప్ 
చితుు ండన ై వజాధ్రల గరుంబ్ు విదళన్ంబ్ు చేస న్ న్ శకలంబ్ులు చెడక 
మహ్లశిరయంబ్ుగా నవివధంబ్ున్ం గుమ రు లకైరి; మహ్లప్ురుష ప్ూజాస్ంస దిధ  
కారాయన్తషంగి కాకుండున?ే భగవద్రాధన్ంబ్ు గోరికలుఁ బ్ాప  యిెవవరు 
గావింతురు; వారిహప్రంబ్ుల స్రావరథకుశలు లగుదత; రమీహ్లప్ురుష 
వాతస్ముతపన్న తేజంబ్ు న్డంప్ న వవం డో ప్ుుఁ? గావున్ దతరీదంబ్ున్ 
బ్ాల్లశ స్వభావుండన ై దో షంబ్ు చసే న్ న్ దౌరిన్య కరీంబ్ు స్హరంప్ుఁ దలి్లకన్న 
న వవరు స్మరుథ లు? ప్ాప్ాతుీండ న్గు న్న్తనం గావుము; నేన్త 
వరలతోడివాుఁడ న్న నషకప్టంబ్ుగాుఁ బ్ాారిథంచిన్ న్దేీ వి "యటట కాక"యన 
శాంతచితు  యయిెయ; నందతాండున్త వారలం గూడి తాదివంబ్ున్కుం బ్ో యి 
సత మప్ాన్ హవిరాుగంబ్ులు వారలకుం బ్ంచిపెటటట  స్తఖంబ్ుండె"న్న చెప ప 



 

 

ప్ర కి్ష్న్నర ందతాన్కు శుకయోగ ందతాండు వ ండయిు నటినయిె. 
6-526-క. 
హరి వరదతుఁ డయిన్ వతామట; 

హరి యంశజు లగుచ్త న గడు న్మరుల జన్ీ 

స్తురణ్ం బ్ుఁట; ప్ఠయిించిన్ 

న్రయుఁగ న్తరుదదరఘప్ాప్ హరమగు టరుదే. 
6-527-వ. 
అన విషుు కథ్శవీణ్ కుత్హల యమ న్మ న్స్తలకైన్ శౌన్కాది 
మహ్లమున్తలకు స్ూతుండు చెపెప న్న శుకయోగ ందతాండు 
ప్ర కి్ష్న్నర ందతాన్కుుఁ జ పపె న్న్తటయు. 

6-17-పూరిణ 

6-528-క. 
రాజీవరాజప్ూజయ 
శ్రీజిత గోపీకటాక్ష సేవాంతర వి 

భాాజితమూరిు! మదో దధ త 

రాజకులోత్సద రామరాజాఖయనధద! 
6-529-త. 
మురవిద్రణ్ ముఖయకారణ్! మూలతతు వవిచ్రణ్్! 
దతరితత్రణ్ దతఃఖవారణ్! దతరీద్స్తరమ రణ్్! 
గిరివిహ్లరణ్! కీరిుప్ూరణ్! కీరునీయమహ్లరణ్్! 
ధరణ్ిధ్రణ్! ధరీత్రణ్ త్ప్స్స్తు తప్ారణ్్! 
6-530-తో. 



 

 

కరుణ్్కర! శ్రీకర! కంబ్ుకరా! 
శరణ్్గతస్ంగతజాడయహరా! 
ప్రిరకి్ష్తశికి్ష్తభకుమురా! 
కరిరాజశుభప్ాద! కాంతధరా! 
6-531-గ. 
ఇది స్కల స్తకవి జన్మతా శ్రీవతసగోతా ప్వితా కస్తవయ మ తయ ప్ుతా 
బ్ుధజన్ప్సా్ంగాన్తషంగ స ంగయ న్మధయే ప్ాణ్తీంబ్ెైన్ శ్రీ మహ్లభాగవత 
ప్ురాణ్ంబ్ున్ందత న్జామళోప్ాఖ యన్ంబ్ున్త, బ్చాేతస్తలుఁ జందతా 
డ్మంతాణ్ంబ్ు చయేుటయు, దక్ష్ోతపతు యు, ప్ాజాస్ర్ంబ్ున్త, దక్షండు 
శ్రహీరింగూరిి తప్ంబ్ు చయేుటయు, న్తనకి న్ప్పరమేశవరుండు ప్ాతయక్షం 
బ్గుటయు, హరయశవ శబ్ళీశువల జన్ీంబ్ున్త, వారలకు న్రదతండు 
బ్ో ధించ్తటయు, న్రదత వచ్న్ ప్ాకారంబ్ున్వారు మోక్షంబ్ు నొందతటయుుఁ, 
దదవృత్ు ంతంబ్ు న్రదత వలన్ విన దక్షండు దతఃఖ కాీంతుం డగుటయుుఁ, 
దదన్ంతరంబ్ బ్హాీవరంబ్ున్ దక్షండు శబ్ళీశవస్ంజాల స్హస్ా స్ంఖ యకు 
లగు ప్ుతుాలం గాంచ్తటయున్త, స్ృష్ ట నరాీణ్ేచ్ా నమతు ంబ్ున్ దక్ష ప్ంప్ున్ 
వార లగీజన్తీలు స దిధ ంబ్ొ ందిన్ తీరథరాజంబ్ెనై్ న్రాయణ్ స్రస్తసన్కుం 
జన్తటయు, వారికి న్రదభగవంతుండు బ్హాీజాా న్ంబ్ు న్తప్దశేించ్తటయు, 

వారు ప్ూరవజు లేగిన్ ప్కాారంబ్ున్ మోక్షంబ్ు నొందతటయుుఁ, 
దదవృత్ు ంతంబ్ున్త దక్షండు దివయజాా న్ంబ్ున్ న ఱ్ ంగి న్రదో ప్దిషట ం బ్న 
తెల్లస  న్రదతన శప ంచ్తటయు, న్రదతండు దక్షశాప్ంబ్ు 
ప్ాతగీహరంచ్తటయు, దక్షన్కు బ్హాీవరంబ్ున్ స్ృష్ ట విసాు రంబ్ు క ఱ్కుుఁ 
గూతులఱ్తవండుా జనయించ్తటయు, న్ందత గశయప్ున్కు నచిిన్ 
ప్దమువువరు వలన్ స్కల లోకంబ్ులు నండుటయు, దేవాస్తర న్ర 



 

 

తరయఙ్ీృగ ఖగాదతల జన్ీంబ్ులున్త, దవేేందా తరసాకరంబ్ున్ బ్ృహస్పత 
యధ్యతీమ యచతేం గాన్ రాకుండుటయుుఁ, దదవృత్ు ంతంబ్ు రాక్షస్తలు 
విన శుకోీప్దిషుట లకై దేవతలపెై న తు వచ్తిటయు, దవేాస్తర యుదధ ంబ్ున్త, 

న్చ్రయతరసాకరంబ్ున్ దివిజరాజప్ల యన్ంబ్ున్త, బ్ల యమ న్తలకైన్ 
దేవతలు బ్హాీస్ననధికంి జన్తటయున్త, బ్హాీవాకయంబ్ున్ుఁ దవషట  
కుమ రుండయిన్ విశవరూప్ు న్చ్రుయనంగా దేవతలు వరించ్తటయున్త, 

విశవరూప్ు ప్ాసాదంబ్ున్ నందతాండు న్రాయణ్ వరీం బ్న్త మంతాకవచ్ంబ్ు 
ధరియించి రాక్షస్తల జయించ్తటయుుఁ, బ్రోక్షంబ్ున్ రాక్షస్తలకు న్న్తకూలుం 
డయిన్ విశవరూప్ు నందతాండు వధయిించ్తటయు, విశవరూప్ు 
వధ్న్ంతరంబ్ున్ నందతాన్కు బ్హాీ హతయ స్ంప్ాాప్ు ం బ్యిన్ నందతాండు సీు ర 
భూ జల దతామంబ్ుల యందతుఁ బ్ంచిపెటుట టయు, విశవరూప్ుండు 
హతుండగుటకుుఁ దవషట  గోప ంచి యిందావద్రథంబ్ు మ రణ్హో మంబ్ు చయే 
వృత్ాస్తరుండు జనంచ్తటయు, వృత్ాస్తర యుదధ ంబ్ున్ుఁ బ్రాజితులకై యిందా 
స్హరతు లయిన్ దవేతలు శేవతదదవప్ంబ్ున్కుం జన్తటయు, న్ందత శ్రహీరి 
ప్ాస్న్తనండయి దధదచి వలన్ భిదతరంబ్ు గ ైక న్; న్తప్దశేించ్తటయు, 

నందతాండు వజాాయుధంబ్ున్ వృతుాన స్ంహరించ్తటయు, నందతాండు 
బ్ాహీహత్య పీడతిుండయి మ న్స్స్రస్తస ప్ావశేించ్తటయున్త, న్హుషుండు 
శత్శవమేధంబ్ులం జ స  యింద్ాధిప్తయంబ్ు బ్డయుటయు, న్హుషుండు 
డగస్ు ూశాప్ంబ్ున్ స్తరరాజయచ్తయతుండెై యజగర యోనం బ్ుటుట టయు, 

యింద్ాగమన్ంబ్ున్త, యశవమధేంబ్ున్త, యిందతాండు మరలుఁ 
దిాలోకాధిప్తయంబ్ు బ్డయుటయున్త, జితాక త్ప్ాఖ యన్ంబ్ున్త, 

మరుద్ణ్ంబ్ుల జన్ీప్ాకారంబ్ున్త న్న్త కథలు గల షషు స్కంధము 
స్మ ప్ు ము. 



 

 

 
 


