
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

సప్తమ సకంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

7-1-ఉపో ద్ఘా తము 

7-1-క. 
శ్రీ మ ద్విఖ్యయతి లతా 
క్రీ మిత రోద్ ంతరరళ! కమనీయ మహా 

జీమూత తులిత ద్హే 

శ్రయమల రుచిజాల! రరమచంద్రన్ృపరలయ! 
7-2-వ. 
మహనీయ గుణగరిష్ుు  లగు న్ ముునిశ్రషీ్ుు లకు నిఖిల పురరణ వ్రయఖ్యయన్ 
వ్ ైఖ్రీ సమేతుం డయిన్ సూతుం డి ట్ల నియిె; న్ట్లల  పరర యోపవిష్ుట ం డయిన్ 
పరీకి్షన్నర ంద్రర డు శుకయోగీంద్రర  న్వలోక్ ంచి. 

7-2-నఘరాయణుని వ ైషమయ అభావం 

7-3-సీ. 
"సరిభూతములకు సముుఁడు న చ్ెెలి ప్రరయుం; 

డెనై్ వ్ ైకుంఠుుఁ డన్ంతుుఁ డాద్రయుఁ 
డింద్రర ని క్ొఱకు ద్ెైతేయంద్రర ల నేట్ిక్ ; 
విష్ముని క్ ైవడ ివ్ ద్క్  చంప్ె? 



 

 

న్సరరులుఁ జంపంగ న్మరులచ్ేుఁ ద్న్, ; 

కయిెయడి లయభ మంతెైన్ుఁ గలద్?ె 

నిరరిణనాథరండు నిరు్ ణుం డగు తన్, ; 

కసరరుల వలని భయంబుుఁ బగయుుఁ 
7-3.1-ఆ. 
గలుగనేర వట్ిట  ఘన్రుఁడు ద్ెైతుయలుఁ జంప్ర 
సరరులుఁ గరచరచరనిక్  చ్ోద్య మన్రచర 
సంశయంబు నాకు జనియించ్ె మునినాథ! 
పరజఞమెఱసర తలెియుఁ బలుకవయయ!" 

7-4-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్ల నియిె. 
7-5-శ్ర. 
"నీ సంపరశనము వరణనీయము గద్ా నికకంబు రరజ ంద్ర! ల 

క్షముసంభావుయని సచెరితరము మహాచితరంబు చింతింపుఁ ద్ 

ద్ాా సాఖ్యయన్ము లొపుు విష్ుణ చరణధ్ాయన్ పరధ్ాన్ంబు ల  ై
శ్రీ సంధ్ాన్ముల ై మునీశిర వచ్  ోజ గయీమయన్ంబు ల ై. 
7-6-క. 
చితరంబులు తెైలైోకయ ప 

వితరంబులు భవలతా లవితరంబులు స 

నిుతరంబులు మునిజన్ వన్ 

చ్ెతైరంబులు విష్ుణ ద్వేు చ్ారితరంబుల్. 
7-7-వ. 
న్ర ంద్రా ! కృష్ణద్ెైిపరయన్రన్కు న్మసకరించి హరకిథన్ంబులు జ పుద్ 



 

 

విన్రము; వయకుత ండుగరక గుణంబులు లేక పరకృతిం జ ంద్క, భవంబుల న ంద్క, 

పరమేశిరుండు ద్న్ మయయవలన్ న్యిన్ గుణంబుల నావ్ేశంచి, బాధ్య 
బాధ్కతింబుల న ంద్ర; న్తండు గుణరహతిుండు; సతత వ రజ సత మంబులు 
పరకృతిగుణంబు; లయ గుణంబులకు న క్ొకకక క్రలంబున్ హానివృద్రు లు గల; వ్ర 
యిీశిరుండు సతత వంబున్ ద్ేవఋష్ులన్ర, రజోగుణంబున్ న్సరరులన్ర, 

ద్మోగుణంబున్ యక్ష రక్షోగణంబులన్ర, విభజంచ్;ె సూరుయండు ప్ెక్ కడలం 
గరన్ంబడయిు న కకరుం డెైన్ తెఱంగున్ుఁ ద్ద్వి భుండున్ర సరిగతుండయుయన్ర 
భిన్రనండు గరుఁడు; తతతవవిద్రల ైన్ ప్దాె్లు ద్మలోన్ం బరమయతు 
సిరూపంబున్ న్రన్న యిీశిరు నివిిధ్ంబున్ న ఱరంగుద్రరు; జీవ్రతుకుుఁ 
బరుండెైన్ సరిమయుండు తన్ మయయచ్ేత రజంబున్ర విశింబు సృజంపం 
గోర,ి సతత వంబున్ర గీీడింపం గోరి, తమంబున్ర నిద్వరంపం గోరి యుతాుద్వంచి, 

చరమెైన్ క్రలంబున్ర సృజయించర; నా క్రలంబున్ సరిద్రశన్రం డెైన్ 
యిీశిరుండున్ర గరలయహియుండున్ర న ై హరి సతత వగుణం బయిన్ 
ద్ేవ్రనీకంబున్కు వృద్వుయు, రజ సతమోగుణు లయిన్ రరక్షసరలకు హానియుం 
జ యుచరండు. 
7-8-క. 
జననాయక! యిీ యరథము 

ఘన యశుుఁ డగు ధ్రుజున్కుుఁ గీతుక్రలమున్న్ 

మును నారద్రండు చ్ెప్ెున్ర 
వినిప్రంచ్ెద్ విన్రము చ్వెులు విమలత న ంద్న్. 
7-9-వ. 
మున్రన ధ్రురరజు చ్యేు రరజసూయయయగంబున్ బాలుండెనై్ శశుపరలుండు 
హరనిి నింద్వంచి నిశత నిరికీ చకీధ్ారర ద్ళిత మసత కుం డయి తేజోరూపంబున్ 



 

 

వచిె హరిద్హేంబు జొచిెన్ం జూచి వ్ ఱుఁగు పడి ధ్రుజుండు సభలోన్రన్న 
నారద్రనిం జూచి యిట్ల నియిె. 
7-10-ఆ. 
"ఎట్ిటవ్రరిక్ ైన్ నేక్రంతులకు న ైన్, 

వచిె చ్ొరుఁగ రరని వ్రసరద్ేవు 
తతత వమంద్రుఁ జ ద్వధ్రణశీుుఁ డహితుుఁడెై, 
యిెట్లల  జొచ్ెె? మునివర ణయ! నేుఁడు. 
7-11-ఉ. 
వ్ేనుుఁడు మయధ్వుం ద్ెగడి విపుు లు ద్వట్ిటన్ భగునుఁడెై తమో 

లీనుుఁడు గరుఁడె తొలిల; మద్లిపుత ుఁడు చ్ెైద్రయుఁడు ప్రన్ననాట్ న్రం 

డేనియు మయధ్వున్ విన్ సహింపుఁడు భక్ త వహింపుఁ డట్ిట  వ్రుఁ 
డే నిబిడ పరభావమున్ నీ పరమేశిరున్ంద్రుఁ జొచ్ెె నో? 

7-12-మ. 
హరసిరధ్వంతు హరిన్ గీసరంతు హరిుఁ బరా ణాంతంబు న ంద్వంతుుఁ ద్ా 
హరిక్ న్ వ్ ైరి న్ట్ంచర వుఁడు పట్లరోషరయతుత ుఁడెై యిెపుుడుం 

ద్వరుగుం, బుర విద్ర నోరు, వరలిపడ ద్ా ద్హేంబు, ద్ాహంబుతో 
న్రకపరర ప్రతయు న ంద్ుఁ, డ ేక్ ీయ జగనానథరం బరవ్శేంచ్ెనో? 

7-13-వ. 
అద్వయున్రం గరక, ద్ంతవకుతర ండున్ర వుఁడున్ర నిరంతరంబు గోవింద్ర నింద్ 
జ యుద్రరు; నిఖిలజన్రలు సంద్రిశంప నుేఁడు వనిక్  విష్ుణ  సరయుజయంబు 
గలుగుట్ క్ మ హేతువు? వినిప్రంపుము; పవన్ చలితద్పీశఖ్యున్రం బో ల  
నా హృద్యంబు సంచలించరచరన్న"ద్నిన్, ధ్రున్ంద్న్రన్కు నారద్రం 
డిట్ల నియిె;ద్ూష్ణభూష్ణతిరసరకరంబులు శరీరంబున్కుం గరని పరమయతుకు 



 

 

లేవు; శరీరరభిమయన్ంబున్ం జ సర ద్ండవ్రక్రురుష్యంబులు హింసయిెై తోుఁచర 
తెఱంగున్; నేన్ర నాయద్వ యనియిెడు వ్ షై్మయంబున్ర భూతంబులకు 
శరీరంబు న్ంద్ర సంభవించర; అభిమయన్ంబు బంధ్ంబు; నిరభిమయన్రండెై 
వధ్వంచిన్న్ర వధ్ంబుగరద్ర; కరతృతి మొలల ని వ్రనిక్  హింసయు సరద్వు ంపద్ర; 

సరిభూతాతుకుండెైన్ యిీశిరునిక్  వ్ ైష్మయంబు లేద్ర; క్రవున్. 
7-14-ఆ. 
అలుక న నై్ుఁ జ లిమ న నై్ుఁ గరమంబున్ 

న నై్ బాంధ్వమున్ న నై్ భీతి 

న నై్ుఁ ద్గలిి తలుఁప న్ఖిలయతుుుఁ డగు హరుిఁ 
జ ర వచరె వ్ేఱర జ యుఁ డతుఁడు. 
7-15-క. 
వ్ రైాన్రబంధ్న్ంబున్ుఁ 
జ రిన్ చంద్మున్ విష్ుణ ుఁ జరతర భక్ తం 

జ రుఁగరర ద్ని తోుఁచరన్ర 
నారాయణభక్ త యుక్ త నా చితత మున్న్. 
7-16-క. 
కీ్టకముుఁ ద్ెచిె భరమరము 
పరటవమున్ బంభరమంప భరా ంతంబ ై త 

త్కకటకము భరమరరూపముుఁ 
బాట ంచి వహించరుఁ గరద్ె భయయోగమున్న్. 
7-17-వ. 
ఇవిిధ్ంబున్. 
7-18-శ్ర. 



 

 

క్రమోతకంఠత గోప్రకల్, భయమున్ం గంసరండు, వ్ ైరక్ ీయయ 
సరమాగీిన్ శశుపరలముఖ్య న్ృపతుల్, సంబంధ్రల ై వృష్ుణ లున్, 

బరరమన్ మీరలు, భక్ త నమేు, నిద్ె చక్ ీంగంట్ి; మటె్్లల న్ న్ర 
ద్ాు మ ధ్ాయన్గరిష్ుు ుఁ డెైన్ హరిుఁ జ ంద్న్ వచరె ధ్ాత్కరశిరర! 
7-19-వ. 
మఱియుం బ కకండుర  క్రమ ద్ేిష్ భయ సననహ సనవ్రతిర కంబులుఁ జతత ంబు 
హరిపరరయతత ంబుగరుఁ జ సర తద్్తిం జ ంద్వరి; హరి న్రద్ేాశంచి క్రీధ్ాద్రల ైన్ 
యినేింట్ిలోపల న కకట్ి యిెైన్ వ్ న్రననిక్  లేని నిమతత ంబున్ న్తండు వయరుథ ం 
డయిెయ; మీ తలిల చ్లెియలి క్ొడుకు లయిన్ శశుపరల ద్ంతవకుతర లు ద్ొలిల 
విష్ుణ మంద్వర ద్ాిరపరలకులు; విపరశ్రపంబున్ుఁ బద్భరష్ుట ల ై భూతలంబున్ 
జనిుంచిరి."అనిన్ విని యుధ్వష్రు రుండు నారద్రన్ క్ ట్ల నియిె. 
7-20-మ. 
"అలుగం గరరణ మేమ విపుు లకు? ము నాన విపుు  ల వ్రిరు? ని 

శెలు లేక్రంతులు నిరిితంేద్వరయులు నిససంసరరు లీశ్రన్ర వ 

రుత లు వ్ ైకుంఠపురీనివ్రసర లన్ వింద్రన్ వ్రరి క్ బభంగి నీ 

ఖ్ల జన్ుంబులు వచ్ెె? నారద్! విన్ం గౌతూహలం బయిెయడిన్." 

7-3-హరిణఘయక్ష హిరణయకశిప్ుల కథ 

7-21-వ. 
అనిన్ నారద్రం డిట్ల నియిె "న కకనాుఁడు బరహుమయన్సపుతుర  ల ైన్ 
సన్కసన్ంద్నాద్రలు ద్ెవైయోగంబున్ భువన్తరయంబు న్ంద్రన్ర 
సంచరించరచర న ై ద్ా ఱ ండల  పరర యంపు బాలకుల భావంబున్ ద్వగంబరు లయి 
హరిమంద్వరంబున్కు వచిె చ్ొచరెన డ మొగసరల న్రన్న పురుష్ు లిరువురు 



 

 

వ్రరలం జూచి. 
7-22-క. 
డింభకుల న్న్ర్ళ వి 

సరంభకుల రమయధ్వనాథ సలయల ప సరఖ్య 
రంభకుల ముకతమయన్స 

ద్ంభకులం జొరుఁగనీక తఱిమ రధ్ీశ్ర! 
7-23-క. 
వ్రరించిన్ తమకంబున్ 

వ్ర రించరక నిలువలేక వడిుఁ ద్వట్ిటరి ద్ౌ 
వ్రరికుల న్సరరయోని న్ 

వ్రరితుల ై పుట్లట ుఁ డన్రచర వసరధ్ాధ్ీశ్ర! 
7-24-వ. 
మఱియు నా ప్రన్నప్ెదా్లు వ్రరలం జూచి "మీర లి యిెయడ న్రండ న్రుు లు 
గరరు; నారరయణచరణకమలంబు విడచిి రజసతమోగుణుల ై రరక్షసయోనిం 
బుట్లట ం"డని శప్రయించిన్, వ్రరు నా శ్రపవశంబున్ుఁ బద్భరష్ుట ల ై కూలుచర 
మొఱలిడిన్ న్ ముహాతుులు ద్యయళుల ై కీముఱం గరుణ ంచి "మూుఁడు 
జన్ుంబులకు వ్ ైరంబున్ భగవతసనినధ్ాన్ంబు గలిగ డు"మని నిర ాశంచి చని; 

రివిిధ్ంబున్ శ్రపహతు ల ై హరి పరరశవచరుల ైన్ పురుష్ు లిరువురు 
హిరణయకశపు హరిణాయక్షు లన్ ద్వతిక్  జనిుంచి; రంద్రుఁ గనిష్ుు ుఁడెైన్ 
హిరణాయక్షుని హరి వరరహ రూపంబున్ సంహరించ్ె; న్గీజుండయిన్ 
హిరణయకశపుండు న్రసరంహ మూరిత యయిన్ శ్రహీరిచ్ేత విద్ళితుం డయిెయ; 
న్తని క్ొడుకు పరహాల ద్రండు ద్ండిరచ్ేత హింసరతుుఁడయుయన్ర 
నారరయణపరరయణుండె ైశ్రశితుం డయిెయ; ర ండవ భవంబున్ుఁ గ ైకశ యన్ర 



 

 

రరక్షసరక్  రరవణ కుంభకరుణ లయి సంభవించిన్, విశింభరుడు రఘుకులంబున్ 
రరఘవుండయి యవతరంిచి వ్రరల వధ్వయించ్ె; న్ ముహాతుుని 
పరరకీమంబులు మయరకండేయ ఋష్ర వలన్ న ఱింగ ద్వు; తృత్కయ జన్ుంబున్ 
మీ తలిల చ్లెియలిక్  శశుపరల ద్ంతవకుతర  లన్ న్రద్భవించి. 
7-25-శ్ర. 
వకరం బింతయు లేక పరయని మహావ్ రైంబున్న్ నితయజా 
త క్రరధ్ సురణంబులన్ విద్ళితోద్యతాుప సంఘయతుల  ై
చకరచిిన్న శరసరకల ై మునివచశ్రశపరవధ్వ పరర పుత ల  ై
చక్్రం జ ంద్వరి వ్రరు పరరశవచరుల ై సరరూపయ భావంబున్న్." 

7-26-వ. 
అనిన్ విని ధ్రున్ంద్న్రం డిట్ల నియిె. 
7-27-క. 
"బాలున్ హరిపద్చింతా 
శ్రలున్ సరగుణాలవ్రలు శ్రమీనేుధ్ా 
జాలున్ సంతోష్రంపక 

యిలేా శకి్షంచ్ె రరక్షసనంద్రర ం డన్ఘయ! 
7-28-క. 
పరిభూత వయధ్న్ంబులు, 
నిరుపమ సంసరరజలధ్వ నిరుథన్ంబుల్ 

న్రక్ సరి కథన్ంబులు, 
పరిరకి్షత ద్ేవ యక్ష ఫణ  మథరన్ంబుల్. 
7-29-వ. 
మునీంద్రా ! వినిప్రంపు"మనిన్ నారద్రం డిట్ల నియిె "కమలోద్రుచ్తేం ద్న్ 



 

 

సహో ద్రుండు హతుం డయిెయ న్ని విని హిరణయకశపుండు రోష్ శ్ోక 
ద్ంద్హయమయన్ మయన్సరం డయి ఘూరిణలుల చర నాభీలద్ావద్హన్ జాిలయ 
కరరళంబు లయిన్ విలోకన్ జాలంబుల గగన్ంబున్ం బొ గల గయ 
నిరీకి్షంచరచరుఁ ద్ట్ిలల తాంకుర సంక్రశ ధ్గద్ుగిత ద్ంత సంద్ష్ట 
ద్శన్చిద్రండున్ర, న్ద్భర భయంకర భుర కుట్ిత ఫరలభాగుండున్ర, 

నిరంతరరక్రీ ంత ద్రరంత వ్ ైర వ్ేగుండున్ర న ై మహాపరభాజాల జట్ాలంబగు 
శూలంబుుఁ గ ల న్ంద్రక్ొని సభామండపంబున్ నిలువంబడి తిరమసత క, 

తిరలోచన్, శకుని, శంబర, శతబాహు, న్ముచి, హయగీీవ, పులోమ, విపరచితిత  
పరముఖ్రల ైన్ ద్ెైతయ ద్ాన్వుల నాలోక్ ంచి యిట్ల నియిె. 
7-30-శ్ర. 
"నాకుం ద్ముుుఁడు మీకు న చ్ెెలి రణనాయయిెైకద్క్షుండు బా 
హాకుంఠీకృత ద్ేవయక్షుుఁడు హిరణాయక్షుండు వ్రనిన్ మహా 

సౌకరరయంగము ద్ాలిె ద్ాన్వవధ్ూ సౌకరయముల్ నీఱరగర 
వ్ కైుంఠుండు వధ్వంచిపో యిెన్ుఁట్! యిీ వ్రరరత సరథతిన్ వింట్ిర ? 

7-31-చ. 
వనముల న్రండుుఁ జొచరె ముని వర్ములోపల ఘోణ గరుఁడు సం 

జనన్ మెఱరంగ ర విరున్ర జాడ యొక్ ంతయు లేద్ర తన్రన డా 
సరన మఱి డాయు వ్ ంట్ుఁబడి చికకక చికకుఁడు వని న కక క్ ీ

లున మన్ మెలల  లోుఁబడక లోుఁబడుఁ బట్లట క్ొన్ంగవచరెనే? 

7-32-సీ. 
భుజశక్ త నాతోడుఁ బో రరడ శంక్ ంచి; 

మునీనట్ మునిుఁగిన్ మున్రుఁగుుఁ గరక; 

అలయించి ప్ెన్ుఁగు నా యచలసంభరమమున్; 



 

 

క్ ఱుఁగి వ్ నినచిెన్ నిచరెుఁ గరక; 

జగడంబు సెైుఁపక సౌకరయక్రంకి్షయిెై; 
యిల క్ ీంద్ నీుఁగని్ నీుఁగుుఁ గరక; 

క్రీధ్వంచి యట్లగరక క్ొంత పౌరుష్మున్; 

హరి భంగి న్డరని్ న్డరు గరక; 

7-32.1-ఆ. 
కఠిన్శూలధ్ారుఁ గంఠంబు విద్ళించి, 

వ్రని శ్ోణ తమున్ వ్రుఁడి మెఱసర, 
మతసహో ద్రున్కు మహుిఁ ద్రుణము జ సర, 
మెఱసరవతుత  మీకు మేలు ద్ెతుత . 
7-33-క. 
ఖ్ండిత మూలద్రర మమున్ 

న ండిన్ విట్పముల భంగి నితుఁడు పడిన్, నా 
ఖ్ండల ముఖ్రయలు పడుద్రరు, 
భండన్మున్ నితుఁడు ద్మకుుఁ బరా ుఁణము లగుట్న్. 
7-34-సీ. 
ప ండు ద్ాన్వులయర! భూసరరక్ష తర సం; 

గతయిెనై్ భూమక్  గములు గట్ిట 
మఖ్తపసరసవధ్ాయయ మౌన్వరతసరథ ల; 

వ్ ద్క్  ఖ్ండింపుుఁడు విష్ుణ ుఁ డన్ుఁగ 

న్న్రయుఁ డొకకుఁడు లేుఁడు యజఞంబు వ్దే్ంబు; 

న్తుఁడె భూద్ేవ క్  ీయయద్వమూల 

మతుఁడు ద్ేవరిి ప్రతరా ద్వలోకములకు; 



 

 

ధ్రరుద్రలకు మహాధ్ార మతుఁడ ె

7-34.1-తే. 
యిే సథలంబుల గో భూసరర ంద్ర వ్ేద్ 

వరణధ్రరుశమీంబులు వరుస న్రండు 
నా సథలంబుల క్ లల  మీ రరిగి చ్ెఱచి 

ద్గుములు జ సర రండు మీ ద్రు మొపు. 
7-35-వ. 
అని యిట్లల  నిర ాశంచిన్ ద్వవిజమరాన్ర నిర ాశంబులు శరంబుల ధ్రయిించి 
రకకసరలు ప్కెకండుర  భూతలంబున్కుం జని. 
7-36-సీ. 
గరీ మ పుర క్ష తర ఖ్రిట్ ఖ్ ట్ ఘో; 

షరరరమ న్గరరశమీయద్వకములు 
గరలిచి, క్ొలుఁకులు గలుఁచి, పరర క్రర గో; 
పుర సనతువులు తరవిి, పుణయ భూజ 

చయములు ఖ్ండించి, సౌధ్ పరపర గ హ; 

పరణశ్రలయద్రలు పరడుచ్ేసర, 
సరధ్ర గో బరా హుణ సంఘంబులకు హింస; 

గరవించి, వ్ేద్మయర్ములు జ ఱచి, 

7-36.1-ఆ. 
కుతల మెలల  నిట్లల  క్రలయహలంబుగర 
ద్ెతైుయ లయచరింపుఁ ద్లల డిలిల 
న్ష్టమూరుత  లగుచర నాకలోకము మయని 

యడవులంద్రుఁ జొచిె రమరవరులు. 



 

 

7-37-వ. 
అంత హరిణయకశపుండు ద్రుఃఖితుండెై, మృతుం డయిన్ సో ద్రున్కు న్రద్క 
పరద్ానాద్వ క్రరయంబు లయచరించి, యతని బిడడల శకుని, శంబర, క్రలనాభ, 

మద్ తకచ పరముఖ్రల న్ూఱడించి, వ్రరల తలిలతోుఁ గూడ హిరణాయక్షుని భారయల 
న్ంద్ఱ రరవించి, తమ తలిలయిెైన్ ద్వతి న్వలోక్ ంచి యిట్ల నియిె. 
7-38-శ్ర. 
నీరాగరరనివిష్ట పరంథరల క్ ీయన్ నికకంబు సంసరర సం 

చ్ారుల్ వతుత రు గూడి వితుత రు సద్ా; సంగంబు లే ద్ొకకచ్ ;ో 

శూరుల్ పో యిెడి తరో వుఁ బో యినె్ర భవతూసన్రండు ద్లీల! మహా 

శూరుం డాతుఁడు త ద్వియోగమున్కున్ శ్ోక్ ంప నీ క్ ట్ిక్ న్. 
7-39-సీ. 
సరిజుఞ ుఁ డమశుండు సరరితుుుఁ డవయయుం; 

డమలుండు సతుయుఁ డన్ంతుుఁ డాఢుయుఁ 
డాతురూపంబున్ న్శ్రీంతమున్ర ద్న్; 

మయయయపరవరతన్ మహిమవలన్ 

గుణములుఁ గలిుంచి గుణసంగమంబున్; 

లింగశరీరంబు లీలుఁ ద్ాలిె 

కంప్రత జలములోుఁ గద్ల డి క్ ీయుఁ ద్ చర; 

పరద్పంబుల భంగి భరా మయమయణ 

7-39.1-ఆ. 
చక్షువుల ధ్రితిర చలితయిెై క్రన్ంగుఁ 
బడిన్ భంగ,ి వికల భావరహితుుఁ 



 

 

డాతుమయుుఁడు గంప్ర తాంతరంగంబున్ుఁ 
గద్లిన్ట్లల  తోుఁచరుఁ గద్లకుండు. 

7-4-సుయజ్ఞో పాఖ్ాయనము 

7-40-వ. 
అవ్రి! యి విిధ్ంబున్ లక్షణవంతుండు గరని యిీశిరుండు లకి్షతుండె ై
కరుసంసరణంబున్ యోగవియోగంబుల న ంద్వంచర సంభవ వినాశ శ్ోక 
వివ్ేక్రవివ్ేక చింతా సురణంబులు వివిధ్ంబు; లీ యరథంబున్కుుఁ బ దా్లు 
ప్నరతబంధ్ర యమ సంవ్రద్ం బన్ర నితిహాసంబు న్రద్ాహరింతురు; విన్రండు, 
చ్ెప్ెుద్; న్రశ్రన్ర ద్ేశంబు న్ంద్ర సరయజుఞ ం డన్ర రరజు గలం; డతండు 
శతుర వులచ్తే యుద్ుంబున్ నిహతుం డయి యున్న యిెడ. 
7-41-సీ. 
చిరిుఁగిన్ బహురతన చితరవరుముతోడ; 

రరలిన్ భూష్ణ రరజతోడ 

భీకరబాణ నిరభిన్న వక్షముతోడుఁ; 
ద్ఱచరుఁ గరఱెడు శ్ోణ తంబుతోడుఁ 
గీరణమెై జాఱిన్ క్ శబంధ్ముతోడ; 

రయరోష్ద్షరట ా ధ్రంబుతోడ 

నిమష్హనీ్ం బ ైన్ నతేరయుగుముతోడ; 

భూరజోయుత ముఖ్యంబుజముతోడుఁ 
7-41.1-ఆ. 
ద్రనిసరపడని్ ద్ీరఘ ద్ రాండములతోడ 

జీవరహితుుఁ డగు న్రశ్రన్ర ంద్రర ుఁ 



 

 

జుట్ిట  బంధ్రజన్రలు స రది్వ న్రండుఁగ భయయ 
క్రీ ంత లగుచర న్తని క్రంత ల లల . 
7-42-శ్ర. 
సరసాత కంప్రత క్ శబంధ్ములతో సంఛిన్నహారరళితో 
హసాత బింబులు సరుఁచి మోుఁద్వక్ొన్రచరన్ హా నాథ! యంచరన్ బహు 

పరసాత వ్ోకుత లతోడ నేడిెరి వగం బరా ణేశు పరద్ంబుప్ె ై
న్సోత క సతన్కుంకమయరుణ విక్ీరరణ సరంబు వరిించరచరన్. 
7-43-మ. 
అనఘయ! నిన్రన న్రశ్రన్రపరజల కరరథ న్ంద్సంధ్ాయిగర 
మును నిరిుంచిన్ బరహు నిరాయత న్రన్ూులించ్ెన ేవరిక్ ం 

ద్నయశ్రణీ క్  మయకు ద్వకుక గలద్ే ధ్ాత్కరశ! నీబో ుఁట్ిక్ ం 

జనునే పరసర చన్ంగ భాతృజన్రలన్ సనిుతుర లం బుతుర లన్. 
7-44-మ. 
జనలోక్ శిర! నిన్రనుఁ బాసరన్ నిమేష్ంబుల్ మహాబాంబుల  ై
చను లోక్రంతరగరమవ్ ై మరల క్ ీచంద్ంబున్న్ నీవు పో  

యిన మే మెట్లల  చరింతు మొలల ము గద్ా యిీ లోకవృతత ంబు నుేఁ 
డనలజాిలలుఁ జొచిె వచ్ెెద్ము నీ యంఘిి్ద్ియిం జూడగన్. 
7-45-వ. 
అని యిట్లల  రరజభారయ లయ రరజశవంబు డగ్ఱి విలప్రంపం బొర ద్రా  గుీంక్ డు 
సమయంబున్ వ్రరల విలయపంబులు విని బరా హుణబాలకుం డెై యముండు 
చన్రద్ెంచి ప్నరతబంధ్రవులం జూచి యిట్ల నియిె. 
7-46-ఉ. 
మచ్చిక వరిక్ లల  బహుమయతరముుఁ జోద్యము ద్హేి పుట్లట చరం 



 

 

జచ్ుిచర న్రంట్ుఁ జూచ్ెద్రు చ్ావక మయన డువ్రరభింగి నీ 

చచ్చిన్వ్రరి క్ డెెద్రు చ్ావున్ క్ొలల క డాుఁగ వచరెనే? 

యిెచ్ిట్ుఁ బుట్్ట  న్చెట్ిక్  నేుఁగుట్ న ైజము పరర ణ క్రట్ిక్ న్. 
7-47-క. 
జననీజన్కులుఁ బాసరయు, 
ఘన వృకముల బాధ్పడక కడుుఁ బిన్నలమె ై
మనియిదె్ మెవిుఁడు గరభం 

బున మున్ర పో ష్రంచ్ె వ్రుఁడె పో ష్కుుఁ డడవిన్. 
7-48-క. 
ఎవవుఁడు సృజంచరుఁ బరా ణుల, 

న వవుఁడు రకి్షంచరుఁ ద్రర ంచర న విుఁ డన్ంతుం 

డెవవుఁడు విభుుఁ డెవిుఁడు వ్రుఁ 
డివ్వవధ్మున్ మన్రచరుఁ బ న్రచర హలేయరతుుఁడె.ై 
7-49-ఆ. 
ధ్న్ము వథవుఁ బడిన్ ద్ెవైవశంబున్ 

న్రండు; పో వు మూల న్రన్న న ైన్; 

న్డవి రక్ష లేని యబలుండు వరిులుల ; 

రకి్షతుండు మంద్వరమున్ుఁ జచరె. 
7-50-క. 
కలుగున్ర మఱి లేకుండున్ర 
గల భూతము ల లల ుఁ గరలకరువశము ల  ై
నిలుుఁవడు పరకృతిం ద్ద్ర్ ణ 

కలితుుఁడు గరుఁ డాతుమయుుఁ డగముయుఁడు ద్లపన్. 



 

 

7-51-సీ. 
పరంచభౌతికమెైన్ భవన్ంబు ద్హేంబు; 

పురుష్ుుఁడు ద్నీిలోుఁ బూరికరు 

వశమున్ న కవ్ేళ వరితంచర ద్ీప్రంచరుఁ; 
ద్ఱియిెనై్ న కవ్ేళుఁ ద్లుఁగ ిపో వుుఁ 
జ డెననేి ద్హేంబు సెడుుఁగరని పురుష్ుండు; 
చ్ెడ డాతనిక్  నింత చ్ేట్లలేద్ర 
పురుష్ున్క్ ని ద్హేపుంజంబున్కు వ్ేఱర; 

గరని యిేకతింబు గరన్రరద్ర 
7-51.1-ఆ. 
ద్ారువులుఁ వ్ లుంగు ద్హన్రని క్ వైడిుఁ 
గరయములుఁ జరించర గరలిభంగ ి

నాళలీన్మెైన్ న్భము చ్ాడుున్ వ్ేఱర 
ద్ెలియవలయు ద్హేి ద్హేములకు. 
7-52-వ. 
అని మఱియు నిట్ల నియిె. 
7-53-సీ. 
భూపరలకుుఁడు నిద్రపో యిడెి న ండేమ; 

విలప్రంప నటే్ిక్  వ్ ఱరు లయర! 
యిెవిుఁడు భాష్రంచర న విుఁ డాకరిణంచర; 

న్ట్ిట  వ్రుఁ డనె్నడ  యరిగినాుఁడు, 
పరర ణభూతుం డెైన్ పవన్రుఁ డాకరిణంప; 

భాష్రంప నేరుఁడు, పరర ణ  ద్హే 



 

 

ములకు వ్ేఱెై తాన్ ముఖ్రయుఁడెై యింద్వరయ; 

వంతుుఁడెై జీవుండు వలన్ర మెఱయ, 

7-53.1-ఆ. 
పరర భవమున్ భూత పంచక్ ంద్వరయమనో 
లింగద్హేములన్ర లీలుఁ గూడు 
విడుచర న్న్రయుఁ డొకుఁడు విభుుఁడు ద్నీిక్  మీరు 
ప గల నలే? వగలుఁ బొ రల నేల? 

7-54-క. 
ఎంద్ఘుఁక నాతు ద్హేము 

న ంద్ెడు న్ంద్ాుఁకుఁ గరుయోగము; లట్ప్ెుైఁ 
జ ందవు; మయయయయోగ 

సుంద్తిుల ై రితత  జాలిుఁబడ నేమట్ిక్ న్? 

7-55-మ. 
చ్ెలులుం ద్లుల లు ద్ండుర  లయతుజులు సంసనవుయల్ సతుల్ చ్ారు ని 

రులగ హంబు లట్ంచరుఁ గూరుత రు మహామయయయగుణ భరా ంతుల  ై
కలలోుఁ ద్ చిన్ యోగముల్ నిజములే కరరున్రబంధ్ంబులం 

గలుగున్ సంగము లేక మయన్రుఁ బిద్పం గరరుంతక్రలంబున్న్. 
7-56-వ. 
మఱియు, మయయయగుణపరపంచంబు న ఱింగ డు తతత వజుఞ లు నితాయనితయంబులం 
గూరిె సరఖ్ద్రుఃఖ్ంబులం జ ంద్; రజుఞ లు గొంద్ఱర యోగ వియోగంబులకు 
సరఖ్ద్రుఃఖ్ంబుల న ంద్రద్రరు; తొలిల యొకక మహా గహన్ంబున్ 
విహగంబులకు న్ంతకభూతుం డెైన్ యిెఱరక గల; డతం డొకకనాుఁడు 
పరభాతంబున్ లేచి వ్రట్ంబ ైన్ వ్ేుఁట్ తమకంబున్, 



 

 

7-57-క. 
వల, లురులు, జగురుుఁ గండెలుుఁ, 
జలిద్వయు, జకకంబు, ధ్న్రవు, శరములుుఁ గొన్రచరం 

బులుుఁగులుఁ బట్్టడు వ్డేుక 

యలుుఁగులు వ్ డలంగుఁ గద్లి యడవిక్ ుఁ జనియిెన్. 
7-58-వ. 
ఇట్ల డవిక్ ం జని తత ర్ద్ేశంబు న్ంద్ర. 
7-59-క. 
కటటలుకుఁ ద్డుకుచ్ాట్లన్ుఁ 
బిటటల న్రరిగోలుఁ ద్వగిచి, బిఱరసరన్ ఱెకకల్ 

పట ట  విఱిచి, చికకములోుఁ 
బ టటట చర విహరించ్ె లోకభీకరలీలన్. 
7-60-వ. 
మఱియు నానావిధ్ంబు లగు శకుంతలంబుల న్ంతంబు న ంద్వంచరచర సకల 
పకి్ష సంహార సంరబుకుం డెైన్ లుబుకుండు ద్న్ ముంద్ట్ుఁ గరలచ్ోద్వతంబ ై 
సంచరించరచరన్న కుళింగపకి్ష మథరన్ంబు గన్రంగొని యంద్రుఁ గుళింగి న్రరిం 
ద్వగిచి యొకక చికకంబులో వ్ ైచిన్ం జూచి ద్రుఃఖించి కుళింగపకి్ష యిట్ల నియిె. 
7-61-చ. 
"అడవుల మేుఁత మేసర మన్ మన్రయల క్ న్నుఁడు న గు్  జ య క్  
కకడ విహరింప నుేఁ డకట్ కట్ిట ుఁడి బరహు క్ రరతు చ్తేిలోుఁ 
బడు మని వ్రర సెనే న్రద్రట్ుఁ బాపపు ద్ెైవము కంట్ ిక్ ంత యి ె

కుకడు బరువయిెయనే బరద్రకు గోమలి! యిే మన్ నరేుత ుఁ జ లల ర . 
7-62-క. 



 

 

ఒకమయట్ల మన్ల న్ంద్ఱుఁ 
బరకట్ించి క్ రరతువలలుఁ బడుఁజ యక ని 

న నకతిన్ వలుఁబడుఁ జ సరన్ 

వికట్ీకృత ద్క్ష మెైన్ విధ్వ నే మంద్రన్. 
7-63-ఉ. 
ఱెకకలు రరవు ప్రలల లకు ఱ పట్ిన్రండయిు మేుఁత గరన్మం 

బొ క్కకడు గూట్ిలో న గసర పో వుఁగ నేరవు; మున్రన తలిల యిీ 
ద్వకుకన్న్రండి వచరె న్ని తిరపుని చూడుకల నిక్ కనిక్ క న్ 

లాికుకలుుఁ జూచరచరన్న వతిద్ీన్త న ట్లల  భరింతు న్కకట్ా!" 

7-64-వ. 
అని యి విిధ్ంబున్. 
7-65-క. 
కుంఠితనాద్ముతోడన్ర 
గంఠము శ్ోష్రంప వగచర ఖ్గమున్ర హన్నో 
తకంఠుండెైన్ క్ రరతుుఁ డ 

కుంఠితగతి నసేె న కక క్రలం గూలన్. 
7-66-క. 
క్రలము వచిెన్ శబరుని 

క్రలన్ర ధ్రుఁగూల  ఖ్గము ఘోష్ముతోడం 

గరలము డాసరన్ నేలం 

గూలక పో  వశమె యిెట్ిట  గుణవంతులకున్. 
7-67-ఉ. 
క్రవున్ మీఱర చచరెతఱిుఁ గరన్రు చచిె ధ్రితిరుఁ బడడ  ధ్ా 



 

 

త్కరవ్వభు ద్హేముం గద్వసర ద్ీన్త నేడువ నేల? ప ండు చిం 

తావతులయర! వతసర శతంబుల క్ ైన్ నిజ శు చక్ కక్ ం 

బో వుట్ ద్రరలభంబు; మృతిుఁ బొ ంద్వన్వ్రరలు చ్ేర వతుత ర ." 

7-68-వ. 
అని యిట్లల  కపట్బాలకుండెై క్ీీడించరచరన్న యముని యుపలయల 
నాలయపంబులు విని సరయజుఞ ని బంధ్రవు ల లల  వ్ ఱుఁగుపడి సరిపరపంచంబు 
నితయంబుగరద్ని తలంచి శ్ోక్ ంపక సరయజుఞ నిక్  సరంపరరయిక కృతయంబులు జ సర 
చని; రంత న్ంతకుం డంతరిుతుం డయిెయ"న్ని చ్పె్రు హిరణయకశపుండు ద్న్ 
తలిలని ద్ముుని భారయలం జూచి యిట్ల నియిె. 
7-69-క. 
"పరుల విరు ద్ా మెవిరు 
పరిక్ ంపుఁగ నేక మగుట్ భావింపరు త 

తురమజాఞ న్ము లేమని 

బరులున్ర నే మన్రచరుఁ ద్ ుఁచరుఁ బరా ణుల క్ లల న్." 

7-70-వ. 
అని తెలియం బలిక్ న్ హరిణయకశపుని వచన్ంబులు విని ద్వతి గోడండుర న్రం 
ద్ాన్రన్ర శ్ోకంబు మయని తతత వవిలోకన్ంబు గలిగి లోక్రంతరగతుండెైన్ 
క్ొడుకున్కు వగవక చనియిె"న్ని చ్ెప్రు నారద్రండు ధ్రున్ంద్న్రన్ క్ ట్ల నియిె. 
7-71-క. 
"అజ్రరమరభావంబున్ర 
ద్వరజ్గద్రా జయంబు న్పరతిద్ింద్ిము ద్  
రిిజితాఖిల శ్రతరవమున్ర 

గజ్రిపుబలమున్ర హిరణయకశపుుఁడు గోర న్. 



 

 

7-72-వ. 
ఇట్లల  గోరి మంద్రరచల ద్ రణ క్ ం జని; యంద్రుఁ గరలి ప్ెన్రవ్ేరల నేల 
నిలువంబడ,ి యూరువబాహుండయి మన్రన చూచరచర, వ్రుఁడి 
మయూఖ్ంబులతోడి పరళయక్రల భాన్రండున్రం బో ల  ద్ీరఘజట్ారుణ 
పరభాజాలంబులతోడ న విరిక్ ం ద్ేఱిచూడరరక పరమ ద్ారుణంబ నై్ తపంబు 
జ యుచరండ;ె నిరఝరులు నిజసరథ న్ంబుల న్రండిరి; అంత. 
7-73-మ. 
అద్రి ం గుంభుని, సరద్వరయిెై కలుఁగ  నే డంభోనిధ్రల్, తారకల్ 

చ్ెదర న్ సగీహసంఘల ై, ద్వశలు విచిినానంతల ై మండెుఁ, బ  
లలదర న్ గుండెలు జంతుసంహతిక్ , న్రగరీ చ్ార ద్ెతైయేంద్ర మూ 

రు ద్ిశ్ోద్ూు తసధ్ూమ హతేిపట్లోద్ంచతత పో వహినచ్ేన్. 
7-74-వ. 
ఇట్లల  తెైలైోకయ సంతాపకరం బ ైన్ ద్ెైతయరరజ తపో  విజృంభణంబు సెైరింపక 
నిలింపులు నాకంబు విడచిి బరహులోకంబున్కుం జని లోక్ శిరుం డయిన్ 
బరహుకు విన్తులయి యిట్ల ని విన్నవించిరి. 
7-75-క. 
"ద్వతిక్ొడుకు తపము వ్ుేఁడిమ 

న్తి తపుత ల మైెతి మంక న్లజడి న్మరర 
వతి న్రండ వ్ ఱతు; మయెయద్వ 
గతి మయకున్ర? ద్వేద్ేవ! క్రరుణయనిధ్ీ! 
7-76-శ్ర. 
శంక్ా లేశము లేద్ర ద్ేవ! తిరజగ తసంహారమున్ ద్వేతా 
సంక్రచంబున్ర వ్దే్శ్రసత  ైపద్వ సంక్ష పమున్ లేక యి ే



 

 

వంకన్ లేవ న్ట్ంచర ద్రససహతపో వ్రయవృతిత  చితత ంబులో 
సంకలిుంచ్ె నిశ్రచరుండు పరతిసంసరకరంబు చింతింపవ్ే. 
7-77-శ్ర. 
నీ వేరీతిుఁ ద్పో బలంబున్ జగనినరరుణముం జ సర యిీ 
ద్ేవాధ్శీులకంట్్ న కుకడు సరరిం ద్ీప్రంచి తిబబంగిుఁ ద్ా 
నీ వ్వశింబుుఁ ద్పససమయధ్వమహిమన్ హింసరంచి వ్ఱొే కక వి 

శ్రివ్వరరభవకరతిశక్ త మద్వలో న్రిథంచినాుఁ డమశిరర! 
7-78-వ. 
అద్వయున్రం గరక, క్రలయతుకులగు జీవ్రతుల కనితయతింబు గలుగుట్ం జ సర 
తపో యోగసమయధ్వబలంబున్ం ద్న్కు నితయతింబు సంపరద్వంతు న్ని 
తలంచినా"డని మఱియు నిట్ల నిర.ి 
7-79-మ. 
భవద్యీం బగు న్రన్నతోన్నత మహాబరహ్ముక ప్ీఠంబు సం 

సతవనీయం బగు భూతియున్ విజయమున్ సౌఖ్యంబు సంతోష్మున్ 

భువన్శ్రణీ క్  నిచిె ద్ెతైుయని తపసూురితన్ నివ్రరించి యో 

భువనాధ్ీశిర! క్రవవ్ే భువన్ముల్ పూరణపరసరద్ంబున్న్. 

7-5-బ్రహ్మవరము లిచ్ుిట 

7-80-వ. 
అని ద్ేవతలు విన్నవించిన్ సియంభూతుండున్ర భగవంతుండున్ర న ైన్ 
న్లుమొగంబులపోర డ భృగుద్క్షాద్రలతోడ మంద్రపరితంబున్కు వచిె 
యంద్ర నియమయుకుత ండున్ర, బిప్ీలక్రవృత మదే్ మయంసచరురకుత ండున్ర, 

వలీుక తృణ వ్ేణు పట్ల పరిచిన్రనండున్ర, మహాతపుః పరభావ 



 

 

సంపన్రనండున్ర న ై నీరంధ్ర నిబిడ నీరద్ నికర నివిష్ట నీరజబంధ్రండున్రం 
బో ల  నివసరంచి యున్న నిరిరరరరతిం జూచి వ్ ఱుఁగుపడి న్గుచర నిట్ల నియిె. 
7-81-మతత . 
"ఓ! సురరరికులేంద్ర! నీ క్ ీయ న్రగీమైెన్ తపంబు మున్ 

చ్ేసి చూప్రన్వ్రరు లే; రిుఁకుఁ జ యువ్రరున్ర లేరు; నే 
నీ సమయధ్వక్  మెచిెతిన్ విన్ర నీ యభీష్టము లితుత  నా 
యయస మటే్ిక్ ? ల ముు! ల ముు! మహాతు! క్రరుము క్రరికల్ 

7-82-శ్ర. 
ద్ంశవ్రర తములుం బిప్లీికలు మేద్ుః కీవయ రకతంబులన్ 

సంశీరణంబులు జ సర పట్ిటతిన్ుఁగర శలయయవశష్ుట ండ వ్  ై
వంశచిన్న తృణావళీ యుత మహావలీుకమం ద్వంద్వరయ 

భరంశం బింతయు లేక నీకు నిలువం బరా ణంబు ల ట్లల ండెనో? 

7-83-ఉ. 
ఉతసుకతన్ జలయన్నముల న లల క యిీ క్ యీ న్ూఱరద్వవయ సం 

వతురముల్ శరీరమున్ వ్రయువులన్ నిలుపంగ వచరెన ే

యుతువ మయిెయుఁ జూచి మము న్రగీతపంబున్ గ లిె త్కవు న ే

వతులతన్ నిన్రం గద్వయ వచిెతిుఁ గోరిక ల లల  నిచ్ెెద్న్." 

7-84-వ. 
అని పలిక్  వన్మకి్షక్రప్రప్ీలిక్ర భకి్షతం బ ైన్ రక్షోవిభుని ద్హేంబు మీుఁద్ం 
గమండలు జలంబులు పోర కి్షంచిన్ న్ ద్ాా న్వ్ేంద్రర ండు గమలయసన్ కరకమల 
కమనీయ కన్కమయ ద్వవ్రయమోఘ కమండలు నిర్త నిరుల నీరధ్ారర 
బింద్రసంద్ హ సంసరకత సకలయంగుం డయి తపంబు చ్ాలించి సరంద్ర క్ీచక 
సంఘయత సంఛాద్వత వ్రమలూరుమధ్యంబు వ్ లువడి మహా పరభావ బల 



 

 

సౌంద్రయ తారుణయ సహితుండున్ర, వజరసంక్రశ ద్హేుండున్ర, ద్పత సరవరణ 
వరుణ ండున్ర న ై నీరసనంధ్న్నికర నిర్త వహినయున్రం బో ల  వ్ లుంగుచరం 
జన్రద్ెంచి. 
7-85-మ. 
ద్వవ్వజానీకవిరోధ్వ మిొక్ కుఁ, గని వ్రగ ావమనోనతేకున్ 

సవ్వశ్రషో తసవ సంవిధ్ాతకు, న్మతసంతరా తకున్, సతత పో  
నివహాభీష్ట వర పరద్ాతకు, జగనినరరుతకున్, ధ్ాతకున్, 

వివ్వధ్ పరర ణ  లలయట్ లేఖ్న్ మహావిద్ాయన్రసంధ్ాతకున్. 
7-86-వ. 
ఇట్లల  ద్ెైతేయశిరుండు ద్వవి న్రన్న హంసవ్రహన్రన్కు ధ్రణీతలంబున్ 
ద్ండపరణామంబు లయచరంిచి సంతోష్బాష్ుసలిలసంవరిుత పులక్రంకురుండెై 
యంజలి జ సర కంజాతగరుభని మీుఁద్ ద్ృష్రట  యిడి గద్్ద్సిరంబున్ నిట్ల ని 
విన్రతించ్ె. 
7-87-సీ. 
"కలయుంతమున్ న్ంధ్క్రరసంవృత మెైన్; 

జగము న విుఁడు ద్న్ సంపరక్రశ 

మున్ వ్ లిగించరచర మూుఁడుభంగుల రజ; 

ససతత వతమోగుణసహితుుఁ డగుచరుఁ 
గలిుంచర రకి్షంచరుఁ గడపట్ుఁ బరహరించర; 

న విుఁ డాద్రయుఁడు సరిహతేు వగుచర 
శ్ోభితుండెై సియంజోయతియిెై యొకకట్; 

విలసరలుల  న విుఁడు విభుత మెఱసర 
7-87.1-ఆ. 



 

 

సమయ మయిన్ మయన్స పరర ణ బుద్ీు ంద్వర 
యములతోడ న విుఁ డలఘు మహమి 

న్డరు న్ట్ిట  సచిెద్ాన్ంద్మయున్కు, 
మహతిభక్ త నే న్మసకరింతు. 
7-88-వ. 
ద్ేవ్ర! నీవు ముఖ్యపరర ణం బగుట్ంజ సర పరజాపతివి; మనోబుద్వు  
చితేత ంద్వరయంబులకు న్ధ్శీిరుండవు; మహాభూతగణంబులకు 
నాధ్ారభూతుండవు; తరయిీతన్రవున్ం గీతువులు విసత రింతువు; సకల 
విద్యలు నీ తన్రవులు; సరరిరథసరధ్కులకు సరధ్నీయుండ; 

వ్రతునిషరు గరిష్ుు లకు ధ్ేయయంబగు నాతువు; క్రలమయుండవ్ ై జన్రలకు 
నాయురరనశంబు జ యుద్రవు; జాఞ న్విజాఞ న్మూరిత; వ్రద్యంతరహితుండ; 

వంతరరతువు; మూుఁడు మూరుత లకు మూలంబగు పరమయతువు; 
జీవలోకంబున్కు జీవ్రతువు; సరింబున్ర నీవ, నీవుగరనిద్వ లేశంబున్ర లేద్ర; 

వయకుత ండవు గరక పరమయతువ్ ై పురరణపురుష్ుండవ్ ై యన్ంతుడవ్ ైన్ నీవు 
పరర ణేంద్వరయ మనోబుద్వు  గుణంబుల న్ంగీకరించి, పరమేష్రు పద్ విశ్రష్ంబున్ 
నిలిచి, సూథ లశరీరంబున్ం జ సర యింతయుం బరపంచింతువు; భగవంతుుఁడవ్ నై్ 
నీకు మిొక్ కద్"న్ని మఱియు నిట్ల నియి.ె 
7-89-క. 
"క్రరిన్వ్రరల క్రరుకలు 
నేరుపుతో నిచిె మన్రప నీ క్ యీ న్న్రయల్ 

నేరరు కరుణాకర నుేఁ 
గోరకద్ నీ విచ్ెెద్నేిుఁ గోరిక లభవ్ర! 
7-90-శ్ర. 



 

 

గరలిం, గుంభిని, న్గిన, న్ంబువుల, నాక్రశసథలిన్, ద్వకుకలన్, 

ర లన్, ఘసరములం, ద్ముఃపరభల, భూరిగరీ హ, రక్షో, మృగ 

వ్రయ ళాద్వతయ, న్రరద్వ జంతు కలహవ్రయప్రత న్, సమసరత సత  ైశ 

సరత ా ళిన్, మృతుయవు లేని జీవన్ము లోక్రధ్ీశ! యిప్రుంపవ్ే." 

7-91-వ. 
అని మఱియు రణంబులంద్రుఁ ద్న్ క్ ద్రరులేని శ్ౌరయంబున్ర, లోకపరలుర 
న్తికీమంచర మహిమయున్ర, భువన్తరయజయంబున్ర, హిరణయకశపుండు 
గోరిన్ న్తని తపంబున్కు సంతోష్రంచి ద్రరలభం బయిన్ వరంబు లనినయు 
నిచిె కరుణ ంచి విరించి యిట్ల నియిె. 
7-92-శ్ర. 
"అనఘా! కశయపపుతర! ద్రరలభము లీ యరథంబు ల వ్రిరిక్ న్; 

మున ావ్రిరలుుఁ గోర రీ వరములన్; మోద్వంచితిన్ నీ యిెడన్ 

న్నుాం గోరిన్ వ్ లల  నిచిెతిుఁ బరవణతింబుతో బుద్వు  సం 

పనాతింబున్ న్రండు మీ సరమతివ్ ై భద్ెైకైశ్రలుండవ్ ై." 

7-93-వ. 
అని యి ట్ల మోఘంబు లయిన్ వరంబు లిచిె ద్వతిన్ంద్న్రచ్తేం బూజతుండెై 
యరవింద్సంభవుండు బృంద్ారక సంద్ హ వంద్యమయన్రం డగుచర నిజ 
మంద్వరంబున్కుం జనియిె; ని విిధ్ముున్ నిలింపరరరతి వరపరంపరలు 
సంపరద్వంచరక్ొని. 
7-94-క. 
సో దరుుఁ జంప్రన్ పగ క్  ై
యయదర మంచరకయు లేక యసరర ంద్రర ుఁడు కం 

జోదరుప్ెై వ్ ైరము ద్ర 



 

 

రరుదరతుం డగుచరుఁ జ స ెమన్రజాధ్ీశ్ర! 
7-95-సీ. 
ఒకనాుఁడు గంధ్రి యూధ్ంబుుఁ బరిమయరుె; 

ద్వవిజుల న కనాుఁడు ద్ెరలుఁ ద్ లు; 
భుజగుల న కనాుఁడు భోగంబులకుుఁ బాపు; 
గీహముల న కనాుఁడు గట్ిటవ్ ైచర; 

న కనాుఁడు యక్షుల న్రగీత ద్ండించర; 

న కనాుఁడు విహగుల న డసిరపట్లట ; 

న కనాుఁడు సరద్రు ల నోడించి బంధ్వంచర; 

మన్రజుల న కనాుఁడు మద్ మడంచర; 

7-95.1-తే. 
గడిమ న కనాుఁడు క్ న్నర ఖ్చర సరధ్య 
చ్ారణ ప్నరత భూత ప్రశ్రచ వన్య 
సతత వ విధ్ాయధ్రరద్రల సంహరించర 
ద్వతితన్ూజుండు ద్రససహ తేజుుఁ డగుచర. 
7-96-క. 
అటటళళతోడుఁ గోట్లుఁ 
గటటలుకం గూలుఁ ద్ రచి కీవ్రయద్రలతోుఁ 
జుటటట  విడసిర ద్వక్రులుర 

పటటణములు గొనియిె; న్తుఁడు బలమున్ న్ధ్వపర! 
7-97-క. 
కృశల ై సంపరర ప్రత ద్ర 

రాశల ై సరింకషో గీ ద్ెైతయేయజాఞ  



 

 

వశల ై నిశలున్ర ద్వవములు 
ద్వశ ల లల న్ర గట్లట బడయిిె ద్ీన్త న్న్ఘయ! 
7-98-వ. 
మఱియు న్ ద్ాా న్వ్ేంద్రర ండు విద్రర మ సో పరన్ంబులున్ర, మరకత మణ మయ 
పరద్ేశంబులున్ర, వ్ ైడూరయరతనసత ంభ సముద్యంబులున్ర, జంద్వరక్రసనినభ 
సఫట్ికసంఘట్ిత కుడయంబులున్ర, పద్ురరగప్ీఠ కన్క కవ్రట్ గ హళీ విట్ంక 
వ్రతాయన్ంబులున్ర, విలంబమయన్ ముక్రత ఫలద్ామ వితాన్శ్ోభిత ధ్వళ 
పరయంకంబులున్ర, వివిధ్ చితర విమయన్ంబులున్ర, నిరంతర సరరభి కుసరమ 
ఫల భరిత పరద్పమహో ద్ాయన్ంబులున్ర, హమేయరవింద్ సౌగంధ్వ కబంధ్రర 
సరోవరంబులున్ర, రమణయీ రతన పరసరద్ విశ్రష్ంబులున్ర మనోహర పరమిళ 
శ్రతల మంద్మయరుతంబులున్ర, మృద్రమధ్రరనిన్ద్ క్ీరక్రక్ లకుల 
క్రలయహలంబున్ర గలిగి విశికరు నిరిుతంబ ై తెైలైోకయరరజయలక్షము శ్ోభితంబ ైన్ 
మహేంద్ర భవన్ంబు చ్ొచిె. 
7-99-మ. 
ద్వతిపుతుర ండు జగతతయైిెైకవిభుుఁడెై ద్ేవ్ేంద్రసరంహాస నో 
ద్ుతసుఁడెై యుండ హరరచరయతాంబుజభవుల్ ద్ప్రుంచి భీతిన్ సమయ 
గతసల ై తక్ కన్ యక్ష క్ న్నర మరుద్్ంధ్రి సరద్ాు ద్ర లయ 
న్తసల ై క్రన్రక లిచిె క్ొలుత  రతనిన్ నానా పరక్రరంబులన్. 
7-100-శ్ర. 
ఏ ద్ిక్రులురుఁ జూచి నుేఁ డలుగునో యిే ద్ేవు బంధ్వంచరనో 
యిే ద్గిరభగముమీుఁద్ ద్ాడి చన్రనో యిే పరర ణులం జంపునో 
యిీ ద్ెతైేయశిరుుఁ డంచర న ండొరులు ద్ా రింద్రా ద్ర లయసరత న్ భూ 

వ్ేద్ిన్ మలెల న్ నిక్ క చూతురు భయయవిరూభత రోమయంచర ల ై. 



 

 

7-101-స.ీ 
"క్రలయహలము మయని క్ొలువుుఁడమ సరరలయర! ; 
తలుఁగి ద్వీింపుుఁడమ తపసరలయర! 
ఫణు ల తత కుుఁడు నిక్ క పన్నగ ంద్రములయర! ; 
పరణతుల ై చన్రుఁడి ద్వక్రులులయర! 
గరన్ంబు చ్యేుుఁడమ గంధ్రివరులయర! ; 
సంద్డిుఁ బడకుుఁడమ సరధ్రయలయర! 
యయడుుఁడమ న్ృతయంబు లపసరోజన్రలయర! ; 
చ్ేరిక మిొకుకుఁడమ సరద్రు లయర! 
7-101.1-తే. 
శుద్ుకరూుర వ్రసరత సరరభిమధ్రర 

భవయ న్ూతన్ మైెర యపరన్ జనిత 

సరఖ్విలీన్త న్మరరరి స క్ కనాుఁడు 
శ్రంతి లే"ద్ండుర  నిచెలుుఁ జారు లధ్వప! 
7-102-శ్ర. 
లీలోద్ాయన్ లతా నివ్రసములలో లీలయవత్క యుకుత ుఁడె ై
హాలాపరన్ వివరుమయన్ మద్ లోలయవృతత  తామయిక్షుుఁడె ై
క్ ళిం ద్ేలుఁగ ననే్రుఁ ద్రంబురుుఁడు సంగీత పరసంగంబులన్ 

వ్రలాయంబుుఁ గరంగుఁ జ యుద్రము ద్ేవద్ేి ష్ర న్రరీిశిరర! 
7-103-క. 
యయగములు బుధ్రలు ధ్రణీ 
భాగములం జ యుచరండుఁ బఱతెంచి హవి 

రరభగములు ద్ాన్ క్ ైక్ొన్రుఁ 



 

 

జాగింపుఁడు ద్ెైతుయుఁ డమరసంఘంబున్కున్. 
7-104-స.ీ 
సకల మహాద్ీి ప సహతి విశింభరర; 
సథలిని ద్రన్నక పండు ససయచయము; 

క్రమధ్ేనాిద్రల కరణ  న్రుు లు గోరు; 
క్రరుకలు గగన్ంబు గురయిుచరండు; 
వన్నిధ్ర లేడున్ర వ్రహనిీసంద్ హ; 

ములున్ర వచరల రతనములు వహించర; 

న్రరీిరుహంబులు న కకక్రలంబున్; 

న్ఖిలరుత  గుణముల న్తిశయిలుల ; 

7-104.1-తే. 
న్ంబు సంపూరతి ద్ రణు లగుచర న పుుుఁ 
బరితంబులు; సరిద్వక్రుల వివిధ్ 

గుణము ల లల న్ర తాన  క్ కై్ొన్రచర ద్ెైతయ 
విభుుఁడు తెైలైోకయరరజయ సంవృద్వు  న్రండ. 
7-105-వ. 
ఇట్లల  సకల ద్వకుకలు నిరిించి లోక్ ైకనాయకుండెై తన్ యిచ్ాిపరక్రరంబున్ 
నింద్వరయసరఖ్ంబు లన్రభవించరచరుఁ ద్నియక శ్రసత మైయర్ంబు న్తికీమంచి 
విరించి వరజనిత ద్రరరిరగరరితిర కంబున్ సరపరరిరరతి యిెైశిరయవంతుండెై 
ప్ెదా్క్రలంబు రరజయంబు జ యున డ. 
7-106-ఉ. 
"ఎనాుఁడు మయకు ద్వకుక గల? ద్ెన్నుఁడు ద్ెైతుయనిబాధ్ మయన్ర? మే 

మెనాుఁడు వృద్వు ుఁ బొ ంద్ుఁ గల? మెవిరు రక్షకు?"లంచర ద్ేవతా 



 

 

క్ నార సరద్ు  సరధ్య ముని ఖ్ చర నాయకు లయశయీించి రర 
పనాగతలుు భూరిభవబంధ్విమోచన్రుఁ బద్ులోచన్రన్. 
7-107-వ. 
ఇట్లల  ద్ాన్వ్ేంద్రర ని యుగీద్ండంబున్కు వ్ ఱచి యన్న్యశరణుయల ై 
రహసయంబున్ న్ంద్ఱరం గూడిక్ొని. 
7-108-ఉ. 
"ఎకకడ న్రన్నవ్రుఁడు జగద్ీశిరుుఁ డాతుమయుండు మయధ్వుం 

డెకకడి క్ ుఁగ  శ్రంతులు మునీశులు భిక్షులు రరరు కీముఱన్ 

ద్వకుకల న లల  న కుకడు తుద్వం జొర ద్వకకగు న్ట్ిట  ద్వకుకక్  ై
మిొక్కకద్ మేము హసతయుగముల్ ముకుళించి మద్యీ రక్షకున్." 

7-109-వ. 
అని మఱియు నాహారనిద్రలు మయని చితత ంబులు పరరయతత ంబులు గరనీక 
సమయహిత బుద్రు ల ై; భగవంతుుఁడున్ర, మహాపురుష్ుండున్ర, 

మహాతుుండున్ర, విశుద్ు జాఞ నాన్ంద్ మయుండున్ర న ైన్ హృష్ీక్ శున్కు 
న్మసకరించరచరన్న యిడె; మేఘరవసమయన్ గంభీర నిన్ద్ంబున్ ద్వశలు 
మిోయించరచర, సరధ్రలకు న్భయంబు గరవించరచర, ద్ృశయమయన్రండు గరక 
పరమేశిరుండెైన్ హరి యిట్ల నియిె. 
7-110-మ. 
"భయముం జ ంద్కుుఁ డయయ! నిరిరవరుల్! భద్రంబు మీ కయిెయడున్ 

జయమున్ లయభము భూతసంతతిక్  మతసంద్రశన్ పరర ప్రత  న్ 

వయయమెై చ్ేరు; న ఱరంగుద్రన్ ద్వతిసరత వ్రయపరర భాషర విప 

రయయముల్; క్రలము గూడుఁ జంప్ెద్ుఁ జన్రం డంద్ాుఁక మీ తరో వలన్. 
7-111-ఆ. 



 

 

శుద్ుసరధ్ర లంద్ర, సరర లంద్ర, శీుతు లంద్ర, 

గోవు లంద్ర, విపరక్రట్ి యంద్ర, 

ధ్రుపద్వి యంద్రుఁ ద్గలిి నా యంద్ర వ్రుఁ 
డెన్నుఁ డలుగు నాుఁడె హంిస న ంద్ర. 
7-112-క. 
కనాక్ొడుకు శమ ద్మ సం 

పనుాుఁడు నిర ైిరుుఁ డన్క పరహాల ద్రని వ్రుఁ 
డెనాుఁడు రోష్ంబున్ నా 
పనాత న ంద్వంచర నాుఁడె పట్ిట  వధ్వంతున్. 
7-113-శ్ర. 
వ్ేధోద్తత  వరపరసరద్ గరిమన్ వుఁ డింతవ్రుఁడెై మమున్ 

బాధం బ ట్లట చర న్రన్నవ్రుఁ డని మద్వన్ భావింతు, భావించి న ే

సరధింపం ద్ఱిగరద్ర; క్రవున్ుఁ గడున్ సెరైించితిన్, మీుఁద్ట్న్ 

సరధింతున్ సరరలయర! నేుఁడు చన్రుఁడా శంక్ ంప మీ క్ ట్ిక్ న్." 

7-114-వ. 
అని యిట్లల  ద్న్రజమరాన్రండు నిర ాశంచిన్ నిలింపులు గుంపులుగొని మిొక్ క 
రకకసరండు మిగు్ ట్ నికకం బని తమతమ ద్వకుకలకుం జనిరి; 

హిరణయకశపున్కు విచితర చరితుర లు న్లువురు పుతుర  లుద్భవించిరి; అంద్ర. 

7-6-ప్రహా్లద చ్రతిరము 

7-115-స.ీ 
తన్ యంద్ర న్ఖిల భూతము లంద్ర న కభంగి; 

సమహితతింబున్ జరుగువ్రుఁడు; 



 

 

ప్ెదా్లుఁ బొ డగన్న భృతుయనిక్ ైవడుిఁ; 
జ రి న్మసకృతుల్ చ్యేువ్రుఁడు; 
కన్రనద్ యిక్  న్న్యక్రంత లడడం బ ైన్; 

మయతృభావము జ సర మరలువ్రుఁడు; 
తలిలద్ండుర ల భంగి ధ్రువతసలతన్ర; 

ద్ీన్రలుఁ గరవుఁ జంతించరవ్రుఁడు; 
7-115.1-తే. 
సఖ్రల యిెడ సో ద్రసరథతి జరుపువ్రుఁడు; 
ద్ెవైతము లంచర గురువులుఁ ద్లుఁచరవ్రుఁడు 
లీల లంద్రన్ర బొ ంకులు లేనివ్రుఁడు; 
లలితమరరయద్రుఁ డెైన్ పరహాల ద్రుఁ డధ్వప! 
7-116-వ. 
మఱియున్ర. 
7-117-స.ీ 
ఆక్రర జన్ు విద్ాయరథవరిష్ుు ుఁ డెై; 
గరిసంసత ంభ సంగతుుఁడు గరుఁడు 
వివిధ్ మహానేక విష్య సంపన్రనుఁడెై; 
పంచ్ేంద్వరయములచ్ుేఁ బట్లట బడుఁడు 
భవయ వయో బల పరర భవ్ోప్నతుుఁడెై; 
క్రమరోషరద్రలుఁ గీంద్రక్ొన్ుఁడు 
క్రమనీ పరముఖ్ భోగము ల నిన గలిగిన్; 

వయసన్ సంసక్ త నావంకుఁ బో ుఁడు 
7-117.1-ఆ. 



 

 

విశిమంద్రుఁ గన్న విన్న యరథము లంద్ర 
వసరత ద్ృష్రట ుఁ జ సర వ్రంఛ యిడుఁడు 
ధ్రణ నాథ! ద్ెతైయతన్యుండు హరి పర 

తంతుర ుఁ డెై హతాన్యతంతుర ుఁ డగుచర. 
7-118-ఆ. 
సద్ర్ ణంబు ల లల  సంఘంబు ల ై వచిె 

యసరరరరజ తన్యు న్ంద్ర నిలిచి 

పరసర చన్వు విష్ుణ ుఁ బాయని విధ్మున్ 

నేుఁడుుఁ ద్గిలి యుండు నిరులయతు! 
7-119-మ. 
పగవ్రర ైన్ సరర ంద్రర లున్ సభలలోుఁ బరహాల ద్ సంక్రశులన్ 

సరగుణోప్నతుల న ంద్ర న ేమెఱరుఁగ మంచరన్ వృతతబంధ్ంబులం 

బొ గడం జొతుత రు సతకవంద్రర ల క్ యీన్ భూనాథ! మీబో ుఁట్ి స 

ద్భగవద్భకుత లు ద్ెైతయరరజ తన్యుం బాట్ించి క్ీరితంపర ? 

7-120-క. 
గుణనిధ్వ యగు పరహాల ద్రని 

గుణము లనేకములు గలవు గురుక్రలమున్న్ 

గణుతింప న్శకయంబులు 
ఫణిపతిక్  బృహసుతిక్ ని భాషరపతిక్ న్. 
7-121-వ. 
ఇట్లల  సద్ర్ ణగరిష్ుు ం డయిన్ పరహాల ద్రండు భగవంతుం డయిన్ వ్రసరద్ేవుని 
యంద్ర సహజ సంవరుమయన్ నిరంతర ధ్ాయన్రతుండెై. 
7-122-స.ీ 



 

 

శ్రీవలల భుుఁడు ద్న్రనుఁ జ రని్ యట్్లల న్ుఁ, ; 
జ లిక్రండర న విరుిఁ జ ర మఱచర; 

న్సరరరరి ద్న్ మిోల నాడిన్ యట్్లల న్, ; 

న్సరరబాలురతోడ నాడ మఱచర; 

భకతవతసలుుఁడు సంభాష్రంచి న్ట్్లల న్ుఁ, ; 
బరభాష్లకు మయఱరపలుక మఱచర; 

సరరవంద్రయుఁ ద్న్లోన్ుఁ జూచిన్ యట్్లల న్ుఁ, ; 
జొక్ క సమసత ంబుుఁ జూడ మఱచర; 

7-122.1-తే. 
హరిపద్ాంభోజయుగ చింతనామృతమున్ 

న్ంతరంగంబు నిండిన్ట్్లల న్, న్తుఁడు 
నితయ పరిపూరుణ ుఁ డగుచర న్నినయున్ర మఱచి 

జడత లేకయు న్రండున్ర జడుని భంగి. 
7-123-శ్ర. 
పరనీయంబులు ద్రా వుచరం గుడుచరచరన్ భాష్రంచరచరన్ హాస లీ 

లయ నిద్రా ద్రలు చ్యేుచరం ద్వరుగుచరన్ లకి్షంచరచరన్ సంతత 

శ్రీనఘరరయణ పరద్పద్ుయుగళీ చింతామృ తాసరిద్ సం 

ధ్ానుండెై మఱచ్నె్ సరరరరిసరతుుఁ డే త ద్వి శిమున్ భూవరర! 
7-124-స.ీ 
వ్ కైుంఠ చింతా వివరిిత చ్షే్ుట ుఁ డెై; 
యొకకుఁడు నేడుచర న కకచ్ోట్; 

న్శ్రీంత హరభిావనారూఢచితుత ుఁ డెై; 
యుద్ుతుుఁ డెై పరడు న కకచ్ోట్; 



 

 

విష్ుణ ుఁ డింతియ క్రని వ్ేఱొ ండు లేద్ని; 

యొతితలి న్గుచరండు న కకచ్ోట్; 

న్ళినాక్షుుఁ డన్ర నిధ్ాన్ముుఁ గంట్ి నే న్ని; 

యుబిబ గంతులువ్ ైచర న కకచ్ోట్ుఁ; 
7-124.1-ఆ. 
బలుకు న కకచ్ోట్ుఁ బరమేశుుఁ గ శవుుఁ 
బరణయహరి జనిత బాష్ుసలిల 

మళితపులకుుఁ డెై నిమీలితనేతుర ుఁ డె ై
యొకకచ్ోట్ నిలిచి యూరకుండు. 
7-125-వ. 
ఇట్లల  పూరిజన్ు పరమభాగవత సంసర్ సమయగతం బ ైన్ ముకుంద్ 
చరణారవింద్ సనవ్రతిర కంబున్ న్ఖ్రి నిరరిణ భావంబున్ విసత రించరచర 
న్పుట్పుట్ిక్  ద్రరిన్ సంసర్ నిమతత ంబున్ం ద్న్ చితత ం బనాయయతత ంబు గరనీక 
నిజాయతత ంబు చ్యేుచర న్పరమతుత ండున్ర, సంసరర నివృతుత ండున్ర, బుధ్జన్ 
విధ్యేుండున్ర, మహాభాగధ్ేయుండున్ర, సరగుణమణ గణ గరిష్ుు ండున్ర, 

పరమభాగవత శ్రషీ్ుు ండున్ర, కరుబంధ్ లతా లవితుర ండున్ర, పవితుర ండున్ర 
న ైన్ పుతుర ని యంద్ర విరోధ్వంచి సరరవిరోధ్వ యన్రకంపలేక చంపం బంప్ె"న్ని 
పలిక్ న్ నారద్రన్కు ధ్రుజుం డిట్ల నియి.ె 
7-126-శ్ర. 
"పుతసర ల్ నేరిెన్ నేరకున్న జన్కుల్ పో ష్రంతు ర లల పుుడున్ 

మతరతతవంబున్ బుద్వు  చ్ెప్రు ద్రరితోనుేష్ంబు వ్రరింతు ర  
శతసర తింబుుఁ ద్లంప ర ట్ిటయిెడ నా సౌజన్యరతానకరుం 

బుతసర న్ లోకపవితుర ుఁ ద్ండిర న గులుం బొ ంద్వంప న ట్ోల ర ెనో? 



 

 

7-127-ఉ. 
బాలుుఁ బరభావిశ్రలు హరపిరద్పయోరుహ చింతన్క్ ీయయ 
లోలుుఁ గృపరళు సరధ్ర గురు లోక పద్ాన్త ఫరలు నిరుల 

శ్రీలు సమసత  సభయ న్రతశ్రలు విఖ్ండిత మోహవలిలక్ర 
జాలు న్ ద్ేల? తండిర వడుిఁ జంపుఁగుఁ బంప్ె మునీంద్ర! చ్ెపువ్ే. 
7-128-వ. 
అనిన్ నారద్రం డిట్ల నియిె. 
7-129-శ్ర. 
"లభయం బ ైన్ సరరరధ్వరరజపద్మున్ లకి్షంపుఁ డశ్రీంతమున్ 

సభయతింబున్ న్రన్నవ్రుఁ డబలుుఁడెై జాడయంబుతో వుఁడు వి 

ద్ాయభాయసంబున్ుఁ గరని త్కవరమతి గరుఁ డంచరన్ విచ్ారించి ద్ె ై
తేయభుయం డొకక ద్వన్ంబున్ం బిరయసరతున్ వకి్షంచి సో తకంఠుుఁడెై. 
7-130-క. 
"చదువనివ్రుఁ డజుఞ ం డగు 
జద్ివిన్ సద్సద్వివ్కే చతురత గలుగుం 

జదువుఁగ వలయున్ర జన్రలకుుఁ 
జద్ివించ్దె్ నారుయలొద్ు ుఁ జద్రవుము తండమర!" 

7-131-వ. 
అని పలిక్  యసరరలోకపురోహితుండున్ర భగవంతుండున్ర న్యిన్ 
శుక్రీ చ్ారుయక్ొడుకులుఁ బరచండవితరుకలుఁ జండామయరుకల రరవించి సతకరించి 
యిట్ల నియిె. 
7-132-శ్ర. 
"అంధపరక్ యీ న్రన్నవ్రుఁడు, పలుకం డసుత్రతాపక్ ీయయ 



 

 

గంధం బించరక లేద్ర, మీరు గురువుల్ క్రరుణయచితుత ల్ మనో 
బంధుల్ మయన్రయలు మయకుుఁ బ దా్లు, మముం బాట్ించి యిీబాలకున్ 

గీంథంబుల్ చద్వవించి నీతికుశలుం గరవించి రకి్షంపర ." 

7-133-వ. 
అని పలిక్  వ్రరలకుం బరహాల ద్ర న్పుగించి "తోడొకని ప ం"డనిన్ వ్రరున్ర 
ద్న్రజరరజకుమయరునిం గొనిపో యి యతనిక్  సవయసరకలగు సహశ్ోీతల 
న్సరరకుమయరులం గొంద్ఱం గూరిె. 
7-134-ఉ. 
అంచ్చతభక్ తతోడ ద్న్రజాధ్వపు గ హసమీపముం బరవ్ ే

శంచ్చ సరరరరి రరజసరతుుఁ జ క్ొని శుకీకుమయరకుల్ పఠిం 

ప్రంచ్చరి పరఠయోగయములు ప్ెకుకలు శ్రసతమైు లయ కుమయరుుఁ డా 
లించ్చ పఠించ్ె న్నినయుుఁ జలింపని వ్ ైష్ణవభక్ త పూరుణ ుఁడెై. 
7-135-క. 
ఏ ప్గిద్వ వ్రరు చ్పె్రున్ 

నా ప్గిద్వం జద్రవుుఁ గరని యట్ిటట్టని యయ 
క్ష పింపుఁడు తా న్నినయు 

రూపించిన్ మథయ లని నిరూఢమనీష్న్. 
7-136-శ్ర. 
అంతం గొనినద్వన్ంబు లేుఁగిన్ సరర ంద్రా రరతి శంక్రనిిత 

సరింతసండెై నిజన్ంద్న్రన్ గురువు లే జాడం బఠంిప్రంచిరో 
భరా ంతసం డమే పఠించ్ెనో ప్రలిచి సంభాష్రంచి విద్ాయపరి 
శ్రీంతిం జూచ్ెద్ుఁ గరక నేుఁ డని మహాసౌధ్ాంతరరసనీ్రుఁడెై. 
7-137-ఉ. 



 

 

మోదముతోడ ద్ెైతయకులముఖ్రయడు రముని చీరుఁ బంచ్ె బర 
హాల దకుమయరకున్ భవమహారణవతారకుుఁ గరమ రోష్ లో 
భాద్ి విరోధ్వవర్ పరహిారకుుఁ గ శవచింతనామృతా 
సరిద కఠోరకుం గలుష్జాల మహో గీవనీకుఠరరకున్. 
7-138-వ. 
ఇట్లల  చ్ారులచ్తే నాహూయమయన్రం డెై పరహాల ద్రండు చన్రద్ెంచిన్. 
7-139-శ్ర. 
"ఉతఘుహ పరభుమంతరశక్ త యుతమే యుద్ యగ? మయరూఢ సం 

వితుంపన్రనుఁడ వ్ తైివ్ే? చద్వవిత ేవ్ేద్ంబులున్ శ్రసత మైుల్? 

వతఘు! ర"ముని చ్ేరుఁ జీరి క్ొడుకున్ వ్రతసలయ సంపూరుణ ుఁ డె ై
యుతుంగరగీముుఁ జ రిె ద్ాన్వవిభుం డుతకంఠ ద్పీ్రంపగన్. 
7-140-క. 
"అనుద్వన్ సంతోష్ణములు, 
జనితశమీతాపద్రుఃఖ్ సంశ్ోష్ణముల్, 

తనయుల సంభాష్ణములు, 
జనకులకుం గరణయుగళ సద్ూభష్ణముల్." 

7-141-వ. 
అని మఱియుుఁ "బుతరా ! నీ క్ యయద్వ భద్రంబ ై యున్నద్వ; చ్ెపుు"మనిన్ుఁ 
గన్నతండిరక్ ుఁ బిరయన్ంద్న్రం డిట్ల నియిె. 
7-142-ఉ. 
"ఎలా శరీరధ్ారులకు నిలల న్ర చీుఁకట్ిన్ూతిలోపలం 

ద్ెరళ్ళక వరు నే మన్ర మతిభరమణంబున్ భిన్రన ల  ైపరవ 

రితలాక సరిము న్నతని ద్వవయకళీమయ మంచర విష్ుణ న్ం 



 

 

ద్రలాముుఁ జ రిె తా రడవి న్రండుట్ మేలు నిశ్రచరరగీణీ!" 

7-143-వ. 
అని కుమయరకుం డాడిన్ పరతిపక్షాన్రరూపంబు లయిన్ సలయల పంబులు విని 
ద్ాన్వ్ేంద్రర ండు న్గుచర నిట్ల నియిె. 
7-144-క. 
"ఎటాట డిన్ న్ ట్ాట డుద్ర 
రిట టట్టని పలుక న ఱరుఁగ రితరుల శశువుల్ 

ద్ట ట ంచి యిెవి ర మని 

పట ట ంచిరొ బాలకున్కుుఁ బరపక్షంబుల్ 

7-145-శ్ర. 
నాకుం జూడుఁగుఁ జోద్య మయిెయడిుఁ గద్ా నా తండిర! యిీ బుద్వు  ద్ా 
నీకున్ లోపలుఁ ద్ ుఁచ్ెనో? పరులు ద్రరీనతుల్ పఠింప్రంచిరో? 

యిేక్ాంతంబున్ భార్వుల్ పలిక్ రో? యిీ ద్ాన్వశ్రణీ క్ న్ 

వ్ కైుంఠుండు గృతాపరరధ్రుఁ డతనిన్ వరిణంప నీ క్ ట్కి్ న్? 

7-146-మ. 
సరరలం ద్ లుట్యో, సరరరధ్వపతులన్ సరర క్ కంచరట్ో, సరద్రు లం 

బరివ్ేధ్వంచరట్యో, మునిపరవరులన్ బాధ్వంచరట్ో, యక్ష క్  
న్నర గంధ్రి విహంగ నాగపతులన్ నాశంబు న ంద్వంచరట్ో, 
హరి యంచరన్ గిరి యంచర నేల చ్డె మోహాంధ్రండవ్ ై పుతరక్ర! 
7-147-వ. 
అనిన్ుఁ ద్ండిరమయట్లకుుఁ బురోహితు నిరీకి్షంచి పరహాల ద్రం డిట్ల నియిె "మోహ 
నిరూులన్ంబు జ సర యివెిని యంద్రుఁ ద్తురులయిన్ యిెఱరకగల 
పురుష్ులకుం బరులు ద్ా మనియిెడు మయయయకృతం బయిన్ 



 

 

యసద్ా్ ా హయంబగు భరద్ంబు గరన్ంబడ ద్ట్ిట  పరమశేిరున్కు న్మసకరించ్దె్. 
7-148-శ్ర. 
అజో్ఞల్ క్ొంద్ఱర నమేు ద్ా మన్రచర మయయం జ ంద్వ సరరితుకుం 

బరజ్ఞో లభుయ ద్రరన్ియకమీణునిన్ భాష్రంపుఁగర నరే రర 
జజ్ఞో సరపథమంద్ర మూఢులు గద్ా చింతింప బరహాుద్వ వ్ ే

ద్జో్ఞల్ తతురమయతుు విష్ుణ  నితరుల్ ద్రిశంపుఁగర నేరుత ర ? 

7-149-త.ే 
ఇన్ర మయసరకంతసనినధ్వ న ట్లల  భరా ంత 

మగు హృష్ీక్ శు సనినధ్వ నా విధ్మున్ుఁ 
గరుఁగుచరన్నద్వ ద్ెవైయోగమున్ుఁ జ సర 
బరా హుణోతత మ! చితత ంబు భరా ంత మగుచర. 
7-150-స.ీ 
మంద్ార మకరంద్ మయధ్రరయమున్ుఁ ద్ేలు; 
మధ్రపంబు వ్ోవునే మద్న్ములకు? 

నిరుల మంద్ాక్ నీ వచికలుఁ ద్ూుఁగు; 

రరయంచ సన్రన  తరంగిణులకు? 

లలిత రసరలపలల వ ఖ్యద్వయిెై చ్ొకుక; 

క్రయిల చ్ేరునే కుట్జములకుుఁ? 

బూర ణంద్ర చంద్వరక్ర సరఫరతిచక్రరక; 

మరుగునే సరంద్ర నీహారములకు? 

7-150.1-తే. 
న్ంబుజోద్ర ద్వవయపరద్ారవింద్ 

చింతనామృతపరన్విశ్రష్మతత  



 

 

చితత  మేరీతి నితరంబుుఁ జ రనేరుె? 

విన్రతగుణశ్రల! మయట్లు వ్ేయు నేల?" 

7-151-వ. 
అనిన్ విని రోష్రంచి రరజసనవకుండెైన్ పురోహతిుండు పరహాల ద్రం జూచి 
తిరసకరించి యిట్ల నియిె. 
7-152-ఉ. 
"పంచ్శర ద్ియసరకుఁడవు బాలుుఁడ వించరక గరని లేవు భా 
ష్రంచెద్ర తరకవ్రకయములు, చ్ెప్రున్ శ్రసతమైులోని యరథ మొ 

క్ కంచ్ుక యిెైన్ుఁ జ పు వసరర ంద్రర ని ముంద్ట్, మయకు న ుఁద్లల్ 

వంచ్ుక్ొన్ంగుఁ జ సరతివి వ్ రైివిభూష్ణ! వంశద్ూష్ణా! 
7-153-చ. 
తనయుుఁడు గరుఁడు శ్రతరవుుఁడు ద్ాన్వభరతకు వుఁడు ద్ెైతయ చం 

ద్నవన్మంద్రుఁ గంట్క యుత కి్షతిజాతము భంగిుఁ బుట్ిటనాుఁ 
డనవరతంబు రరక్షసకులయంతకుుఁ బరసరత తి చ్యేుచరండు, ద్ం 

డనమున్ుఁ గరని శక్షలకు డాయుఁడు పట్లట ుఁడు క్ొట్లట ుఁ డుద్ుతిన్." 

7-154-క. 
ఈ పాపనిుఁ జద్వవింతుము 
నీ పాద్ము లయన్ యింక నిపుణతతోడం 

గోపింతుము ద్ండింతుము 
క్రపింపకు మయయ ద్న్రజకుంజర! వింట్ే." 

7-155-వ. 
అని మఱియు నారరచపరపనిక్  వివిధ్ పరయంబులం బురోహతిుండు 
వ్ ఱపుుఁజూపుచర రరజసనినధ్వం బాప్ర తోడిక్ొనిపో యి యిేక్రంతంబున్. 



 

 

7-156-క. 
భారగవన్ంద్న్రుఁ డతనిక్  
మయరగము చ్డెకుండుఁ బ కుక మయఱరలు నిచెల్ 

వరగతిరతయము చ్ెప్ెు న్ 

న్రగళ మగు మతివిశ్రష్ మమర న్ర ంద్రా ! 
7-157-వ. 
మఱియు గురుండు శష్ుయన్కు సరమ ద్ాన్ భరద్ ద్ండ పరయంబు లనినయు 
న ఱింగించి నీతిక్రవిద్రండయిెయ న్ని న్ము నిశెయించి తలిలక్  న ఱింగించి 
తలిలచ్తే న్లంకృతుం డయిన్ కులద్ీపకు న్వలోక్ ంచి. 
7-158-ఉ. 
"తిరప్పకు మన్న మయ మతము, ద్ీరఘముల నై్ తిరవర్పరఠముల్ 

ద్ప్పకు మన్న, నేుఁడు మన్ ద్ెతైయవర ణుయని మిోల నేము మున్ 

చ్ెపిపన్రీతి గరని మఱి చ్పెుకు మన్న విరోధ్వశ్రసతమైుల్, 

విప్పకుమన్న ద్రష్టమగు విష్ుణ  చరితర కథారథ జాలముల్." 

7-159-వ. 
అని బుజిగించి ద్ాన్వ్ేశిరుని సనినధ్వక్ ం ద్ డతిెచిెన్. 
7-160-స.ీ 
అడుగడు్ న్కు మయధ్వ్రన్రచింతన్ సరధ్ా; 
మయధ్రరయమున్ మేన్ర మఱచరవ్రని; 

న్ంభోజగరరభద్ర లభయసరంపుఁగ లేని; 

హరిభక్ తపుంభావ మెనై్వ్రని; 

మయతృగరభము జొచిె మన్నద్వ మొద్లుగరుఁ; 
జతత  మచరయతుమీుఁద్ుఁ జ రుెవ్రని; 



 

 

న్ంక్ ంచి తన్లోన్ న్ఖిల పరపంచంబు; 

శ్రీవిష్ుణ మయ మని చ్లెుఁగువ్రని; 

7-160.1-తే. 
విన్య క్రరుణయ బుద్వు  వివ్ేక లక్ష 

ణాద్వగుణముల క్రట్పట్టయిన్ వ్రని; 

శష్ుయ బుధ్లోక సంభావుయుఁ జీరి గురుుఁడు 
ముంద్ఱిక్  ద్ొరబిబ తండిరక్  మిొకుక మన్రచర. 
7-161-క. 
"శకి్ంచితి మన్యము లగు 
పక్షంబులు మయని నీతిపరరగుుఁ డయిెయన్ 

రక్ోవంశ్రధ్ీశిర! 
వకి్ంపుము; నీ కుమయరు విద్ాయబలమున్." 

7-162-వ. 
అని పలిక్ న్ శుకీకుమయరకు వచన్ంబు లయకరిణంచి, ద్ాన్వ్ేంద్రర ండు ద్న్కు 
ద్ండపరణామంబు చ్ేసర నిలుచరన్న క్ొడుకున్ర ద్ీవించి, బాహుద్ండంబులు 
చ్ాచి ద్వగ్న్న్ డగ్ఱం ద్వగచిి గరఢాలింగన్ంబు చ్సేర, తన్ తొడలమీుఁద్ నిడుక్ొని, 

చరంచర ద్రవిి, చిబుకంబుుఁ బుడిక్ , చ్ెక్ కలి ముద్రా గొని, శరంబు మూరొకని, 

ప్నరమయతిర క సంజనిత బాష్ు సలిలబింద్ర సంద్ హంబుల న్తని 
వద్నారవింద్ంబుుఁ ద్డుపుచర, మంద్ మధ్రరరలయపంబుల నిట్ల నియిె. 
7-163-శ్ర. 
"చ్ోదయం బయిెయడి నింతక్రల మరిగ న్ శ్ోధ్వంచి యిమేేమ సం 

వ్ేద్ఘయంశంబులు చ్ెప్రురో? గురువు లే వ్ ంట్ం బఠింప్రంచిరో? 

విద్ఘయసరర మెఱరంగుఁ గోర ద్ భవ ద్వి జాఞ త శ్రసత ంైబులోుఁ 



 

 

బదయం బొ కకట్ి చ్ెప్రు సరరథముగుఁ ద్ాతురయంబు భాష్రంపుమయ. 
7-164-శ్ర. 
నినుాన్ మెచెరు నీతిపరఠ మహమిన్ నీతోట్ి ద్ెైతాయరభకుల్ 

కనఘా రనినయుుఁ జ పు నేరుత రు గద్ా గీంథారథముల్ ద్క్షుల  ై
యనఘా! యినె్నుఁడు నీవు నీతివిద్రుఁ డౌ ద్ంచరన్ మహావ్రంఛతో 
న్రనఘాడన్ న్న్రుఁ గన్నతండిర భవద్యీోతకరిముం జూపవ్ే." 

7-165-వ. 
అనిన్ం గన్నతండిరక్ ుఁ బిరయన్ంద్న్రం డయిన్ పరహాల ద్రం డిట్ల నియిె. 
7-166-క. 
"చద్ివించిరి న్న్ర గురువులు 
చద్ివితి ధ్రరురథ ముఖ్య శ్రసత ంైబులు నేుఁ 
జద్ివిన్వి గలవు ప్ెకుకలు 
చదువులలో మరు మెలల ుఁ జద్వవితిుఁ ద్ండమర! 
7-167-మ. 
తనుహృద్ాభష్ల సఖ్యమున్ శవీణమున్ ద్ాసతిమున్ వంద్నా 
రెనముల్ సనవయు నాతులో న ఱరకయున్ సంక్రీతన్ల్ చింతన్ం 

బను నీ తొముద్వ భక్ తమయర్ముల సరరితుున్ హరని్ న్ము స 

జినుుఁడెై యుండుట్ భద్రమంచరుఁ ద్లతున్ సతయంబు ద్ెైతోయతత మయ! 
7-168-శ్ర. 
అంధ ంద్ూద్యముల్ మహాబధ్వర శంఖ్యరరవముల్ మూక స 

ద్్ంాథఘఖ్యయపన్ముల్ న్పుంసక వధ్ూక్రంక్షల్ కృతఘయనవళీ 

బంధుతింబులు భసు హవయములు లుబు  ద్రవయముల్ క్రీడ స 

ద్్ంధంబుల్ హరిభక్ త వరిితుల రికతవయరథ సంసరరముల్. 



 

 

7-169-స.ీ 
కమలయక్షు న్రిెంచర కరములు కరములు; 
శ్రీనాథర వరిణంచర జహి జహి; 

సరరరక్షకునిుఁ జూచర చూడుకలు చూడుకలు; 
శ్రష్శ్రయిక్  మిొకుక శరము శరము; 

విష్ుణ  నాకరిణంచర వన్రలు వన్రలు; 
మధ్రవ్ ైరుిఁ ద్విలిన్ మన్ము మన్ము; 

భగవంతు వలగొన్ర పద్ములు పద్ములు; 
పురుషో తతముని మీుఁద్వ బుద్వు  బుద్వు ; 
7-169.1-తే. 
ద్ేవద్ేవుని చింతించర ద్వన్ము ద్వన్ము; 

చకీహసరత నిుఁ బరకట్ించర చద్రవు చద్రవు; 
కుంభినీధ్వుుఁ జ ప్ెుడి గురుుఁడు గురుుఁడు; 
తండిర! హరిుఁ జ రు మనియిెడి తండిర తండిర. 
7-170-స.ీ 
కంజాక్షున్కుుఁ గరని క్రయంబు క్రయమే? ; 

పవన్ గుంఫరత చరుభసరత  ైగరక; 

వ్ కైుంఠుుఁ బొ గడని వకతుంబు వకత ుమే? ; 

ఢమఢమ ధ్ినితోడి ఢకక గరక; 

హరిపూజన్ము లేని హసత ంబు హసతమే? ; 

తరుశ్రఖ్ నిరిుత ద్రిి గరక? 

కమలేశుుఁ జూడని కన్రనలు కన్రనలే? ; 

తన్రకుడయజాల రంధ్రములు గరక; 



 

 

7-170.1-ఆ. 
చక్ ీచింత లేని జన్ుంబు జన్ుమే? 

తరళ సలిల బుద్రబద్ంబు గరక; 

విష్ుణ భక్ త లేని విబుధ్రండు విబుధ్రుఁడ?ే 

పరద్యుగముతోడి పశువు గరక. 
7-171-స.ీ 
సంసరరజీమూత సంఘంబు విచరెనే? ; 

చక్ ీద్ాసయపరభంజన్ము లేక; 

తాపతరయయభీల ద్ావ్రగున లయఱరనే? ; 

విష్ుణ సనవ్రమృతవృష్రట  లేక; 

సరింకషరఘౌఘ జలరరసర లింకున?ే ; 

హరిమనీషర బడబాగిన లేక; 

ఘన్విప ద్ా్ ఢాంధ్క్రరంబు లడగునే? ; 

పద్ాుక్షున్రతి రవిపరభలు లేక; 

7-171.1-తే. 
నిరుపమయపున్రరవృతిత  నిష్కళంక 

ముక్ తనిధ్వుఁ గరన్వచరెనే? ముఖ్యమెైన్ 

శ్రర్గక్రద్ండచింతనాంజన్ము లేక 

తామరసగరుభన్కు న నై్ ద్ాన్వ్ేంద్ర!" 

7-172-వ. 
అని యివిిధ్ంబున్ వ్ ఱపు మఱపు న ఱరంగక యులుకుచ్ెడి పలిక్ డు 
క్ొడుకు న్రడువులు చ్వెులకు ములుకుల క్ యీ న ద్విన్ుఁ గట్ము లద్రుఁ 
బ ద్వులం గఱచరచర న్ద్వరిపడి గురుసరతునిం గన్రంగొని "విమత 



 

 

కథన్ంబులు గఱప్రనాుఁడ"వని ద్ాన్వ్ేంద్రర ం డిట్ల నియిె. 
7-173-చ. 
"పటటతర నీతిశ్రసత చైయ పరరగుుఁ జ సెద్ న్ంచర బాలు నీ 

వటట గొనిపో యి వ్రనిక్  న్న్రుము ల నై్ విరోధ్వశ్రసతమైుల్ 

కుట లతుఁ జ ప్రునాుఁడవు భృగుపరవరుండ వట్ంచర న్ముతిన్ 

కటకట్! బరా హుణాకృతివి గరక యథారథపు బరా హుణుండవ్ే? 

7-174-క. 
ధ్రమమతరవరతన్రలున్ర 
ద్రరమంతుర లు న ైన్ జన్రల ద్రరితము లొంద్రన్ 

మరమములు గలుఁచి కలుష్ 

కరుమల రోగములు ప ంద్ర క్ వైడి విపరర !" 

7-175-వ. 
అనిన్ రరజున్కుుఁ బురోహతిుం డిట్ల నియిె. 
7-176-ఉ. 
"తప్ుపలు లేవు మయవలన్ ద్ాన్వనాథ! విరోధ్వశ్రసత మైుల్ 

చ్ెప్పము కూీరుల ై పరులు చ్ెపురు మీ చరణంబులయన్ సర 
మెుప్ుపడు మీ కుమయరున్కు నింతయు న ైజమనీష్ యివెిరుం 

జ పపపడిపరట్ి గరద్ర పరతిచింతుఁ ద్లంపుము నేరుుక్ వైడిన్. 
7-177-క. 
మతసర లము పురోహితులము 

పరతసర ల మే మద్వయుుఁ గరక భార్వులము నీ 

పుతసర ని నిట్లవల ుఁ జ యుఁగ 

శతసర లమ?ే ద్ెైతయజలధ్వచంద్రమ! వింట్ే." 



 

 

7-178-వ. 
అనిన్ గురున్ంద్న్రం గోప్రంపక ద్ెైతయవలల భుండు గొడుకు న్వలోక్ ంచి 
యిట్ల నియిె. 
7-179-క. 
"ఒజ్జలు చ్పెుని యిీ మతి 

మజ్ఞజ తుుఁడ వ్ నై్ నీకు మఱి యిెవిరిచ్ ే

న్రజ్ఞజ త మయిెయ బాలక! 
తజ్జన్రలం బరరుక్ొన్రము తగ నా మిోలన్." 

7-180-వ. 
అనిన్ుఁ ద్ండిరక్ ుఁ బరహాల ద్రం డిట్ల నియి.ె 
7-181-ఉ. 
"అచ్ిపుుఁ జీకట్ింబడి గృహవరతుల ై విష్యపరవిష్ుట ల  ై
చచ్ుిచరుఁ బుట్లట చరన్ మరలుఁ జరిి తచరిణు ల నై్ వ్రరిక్ ం 

జ చ్ిరుఁ బుట్లట నే పరులు చ్ెప్రున్ న ైన్ నిజ చి న ైన్ నే 
మచ్చిన్ న ైన్ుఁ గరన్లకు నేుఁగిన్ న నై్ హరపిరబో ధ్ముల్. 
7-182-ఉ. 
క్రననివ్రని న్ూుఁతగొని క్రన్నివ్రుఁడు విశష్టవసరత వుల్ 

గరనని భంగిుఁ గరుములు గ కై్ొని క్ొంద్ఱర కరుబద్రు ల  ై
క్రనరు విష్ుణ ుఁ, గొంద్ ఱట్ుఁ గంద్రుఁ రక్ ంచన్ వ్ ైష్ణవ్రంఘిి్సం 

సరథ న రజోభిష్రకుత  లగు సంహృతకరుులు ద్ాన్వ్ేశిరర! 
7-183-శ్ర. 
శ్ోధింపంబడె సరిశ్రసత మైులు రక్షోనాథ! వ్ే యిేట్ిక్ న్ 

గరథల్ మయధ్వశ్రముష్ీతరణ  సరంగతయంబున్ం గరక ద్ర 



 

 

ర ుధన్ ద్ాుఁట్ుఁగ వచరెనే సరతవధ్ూమీనోగీ వ్రంఛా మద్ 

క్రీధోలోల ల విశ్రల సంసృతి మహా ఘోరరమతాంభోనిధ్వన్." 

7-184-వ. 
అని పలిక్ న్ క్ొడుకున్ర ధ్వకకరించి మకుకవచ్యేక రకకసరల ఱ ుఁడు ద్న్ 
తొడలప్ెై న్రండనీక గొబుబన్ ద్వగద్ొరబిబ నిబబరంబగు క్రపంబు ద్ీప్రంప 
వ్ేుఁడిచూపుల మంట్ మంట్ ల గయ మంతుర లం జూచి యిట్ల నియిె. 
7-185-శ్ర. 
"క్రీడంబ ై ప్రన్తండిరుఁ జంప్ ెన్ని తాుఁ గోీ ధ్వంచి చితత ంబులో 
వడం జ యుఁడు బంట్లభంగి హరిక్ న్ విద్ేిష్రక్ న్ భకుత ుఁడె ై
యోడం డకకట్! పరర ణవ్రయువులు వుఁ డొప్రుంచరచరనానుఁడు నా 
తోడన్ వ్ ైరముపట్్ట  నిట్ిట  జన్కద్ రహిన్ మహిం గంట్ిర ." 

7-7-ప్రహా్లదుని హింసించ్ుట 

7-186-వ. 
అని రరక్షసవరుల నీకి్షంచి యిట్ల నియిె. 
7-187-శ్ర. 
"పంచఘబాంబులవ్రుఁడు తండిర న్గు నా పక్షంబు నింద్వంచి య 

తికంచ్చద్ీభతియు లేక విష్ుణ  న్హితుం గీరితంచరచరనానుఁడు వ 

లాంచ్ుం జ ప్రున్ మయన్ుఁ డంగమున్ుఁ బుతరా క్రరతన్ వ్రయధ్వ జ 

నిుంచనె్ వని వధ్వంచి రండు ద్న్రజుల్ మీమీ పట్లతింబులన్. 
7-188-శ్ర. 
అంగవ్రర తములోుఁ జక్ తసకుుఁడు ద్రషరట ంగంబు ఖ్ండించి శ్ర 
షరంగశ్రణీ క్  రక్ష చ్యేు క్ యీ నీ యజుఞ ం గులద్ రహ ిద్ర 



 

 

ససంగుం గ శవపక్షపరతి న్ధ్ముం జంప్రంచి వరవరతో 
తుత ంగఖ్యయతిుఁ జరించ్దె్ం గులము నిరోా ష్ంబు గరవించ్ెద్న్. 
7-189-క. 
హంతవుయుఁడు రకి్షంపన్ర 
మంతవుయుఁడు గరడు యముని మంద్వరమున్కున్ 

గంతవుయుఁడు వధ్మున్ కుప 

రంతవుయం డన్క చంప్ర రం డమ పడుచరన్." 

7-190-వ. 
అని ద్ాన్వ్ేంద్రర ం డాన్తిచిెన్ వ్రుఁడి క్రఱలు గల రకకసరలు ప్కెకండుర  
శూలహసరత ల ై వకత ుంబులు తెఱచిక్ొని యుబిబ బొ బబలిడుచర ధ్ూమసహతి 
ద్ావద్హన్ంబున్రం బో ల ుఁ ద్ామి సంక్రశంబు లయిన్ క్ శంబులు మెఱయ 
ఖ్ ద్న్ చ్ేిద్న్ వ్రద్ంబులుుఁ జ యుచర. 
7-191-ఉ. 
"బాలుుఁడు రరచబిడడ ుఁడు కృపరళుుఁడు సరధ్రుఁడు లోకమయన్య సం 

శ్రలుుఁడు వుఁ డవధ్రయుఁ"డని చికకక సరర కకక కూీరచితుత ల  ై
శూలములం ద్ద్ంగముల సరసరథరుల ై పరహరించి రుగీ వ్ర 
చ్ాలత న్ంద్ఱరన్ ద్వవిజశతుర ుఁడు వలాన్ుఁ డయిెయ భూవరర! 
7-192-చ. 
పలువురు ద్ాన్వుల్ ప డువ బాలుని ద్హేము లేశమయతరము 
న నలియద్ర లోపలన్ రుధ్వర ముబబద్ర కంద్ద్ర శలయ సంఘమున్ 

న్లియద్ర ద్ృష్రటవ్ ైభవము న్ష్టము గరద్ర ముఖ్ ంద్ర క్రంతియుం 

బొ లియద్ర న్ూతన్శమీము పుట్టద్ర పట్టద్ర ద్నీ్భావమున్. 
7-193-ఉ. 



 

 

తనుా నిశ్రచరుల్ ప డువ ద్ెతైయకుమయరుుఁడు మయట్ిమయట్ి "క్ర! 
పనాగశ్రయి! యో! ద్న్రజభంజన్! యో! జగద్ీశ! యో! మహా 

పనాశరణయ! యో! నిఖిలపరవన్!"యంచర న్రతించరుఁ గరని తాుఁ 
గనుాల నీరు ద్ుేఁడు భయకంపసమేతుుఁడు గరుఁడు భూవరర! 
7-194-ఉ. 
పరఱుఁడు లేచి ద్వకుకలకు; బాహువు లొడడ ుఁడు; బంధ్రరరజలోుఁ 
ద్ూఱుఁడు;"ఘోరకృతయ"మని ద్ూఱుఁడు; తండిరని మతరవర్ముం 

జీరుఁడు; మయతృసంఘము వసరంచర సరవరణగృహంబులోనిక్ ం 

ద్ాఱుఁడు;"క్రవర "యన్ుఁడు; తాపము న ంద్ుఁడు; కంట్గింపుఁడున్. 
7-195-వ. 
ఇట్లల  సరరితుకంబ ై యిట్ిటద్ట్ిట  ద్ని నిర ాశంప రరని పరబరహుంబు ద్ాన్యిెై య 
ముహావిష్ుణ ని యంద్రుఁ జతత ంబుజ రిె తన్ుయుం డయి పరమయన్ంద్ంబున్ం 
బొ ంద్వ యున్న పరహాల ద్రని యంద్ర రరక్షసనంద్రర ండు ద్న్ క్ ంకరులచ్ేతం 
జ యించరచరన్న మయరణకరుంబులు పరపకరుుని యంద్రుఁ బరయుకతంబు ల నై్ 
సతాకరంబులుం బో ల  విఫలంబు లగుట్ం జూచి. 
7-196-ఉ. 
"శూలములన్ నిశ్రచరులు సరర కకక ద్హేము నిగీహింపుఁగర 
బాలుుఁడు నేలప్ెైుఁ బడుఁడు పరఱుఁడు చ్ావుఁడు తండిరన ైన్ నా 
పరలిక్  వచిె చకీధ్రు పక్షము మయనితి న్ంచరుఁ బాద్ముల్ 

ఫరలము సో ుఁక మిొకకుఁ డన్పరయత న ంద్రట్ క్ మ హతేువ్ో?" 

7-197-వ. 
అని శంక్ ంచరచర. 
7-198-స.ీ 



 

 

ఒకమయట్ల ద్వకుకంభియూధ్ంబుుఁ ద్ెప్రుంచి; 

క్ రలి డింభకునిుఁ దొ్రక్ కంపుఁ బంపు; 
న కమయట్ల విష్భీకరోరగ శ్రణీుల; 

గడువడి న్రభకుుఁ గఱవుఁ బంపు; 
న కమయట్ల హతేిసంఘోగరీ న్లములోన్; 

విసరి కుమయరుని వ్ేరయుఁ బంపు; 
న కమయట్ల కూలంకషో లోల ల జలధ్వలో; 
మొతిత ంచి శ్రబకు ముంపుఁ బంపు; 
7-198.1-ఆ. 
విష్ముుఁ బ ట్ట ుఁ బంపు; విద్ళింపుఁగరుఁ బంపు; 
ద్ొడడ  క్ొండచఱరలుఁ ద్ రయుఁ బంపుుఁ; 
బట్ిట  కట్టుఁ బంపు; బాధ్వంపుఁగరుఁ బంపు; 
బాలుుఁ గినిసర ద్న్రజపరలుుఁ డధ్వప! 
7-199-స.ీ 
ఒకవ్ేళ న్భిచ్ార హో మంబు చ్యేించర; 

న కవ్ేళ న ండల న్రండుఁ బంచర; 

న కవ్ేళ వ్రన్ల న్రపహతి న ంద్వంచర; 

న కవ్ేళ రంధ్రంబు లుకకుఁ బట్లట ; 

న కవ్ేళుఁ ద్న్ మయయ న ద్వించి బ గడించర; 

న కవ్ేళ మంచరన్ న ంట్ి నిలుపు; 
న కవ్ేళుఁ బ న్రగరలి కున్రుఖ్రుఁ గరవించర; 

న కవ్ేళుఁ బాుఁతించర న్రరిి  యంద్ర; 

7-199.1-తే. 



 

 

నీరు న్న్నంబు నిడనీక నిగీహించర; 

గశల న్డిప్రంచర; ఱరవిించర గండశలల; 

గద్ల వ్ేరయించర; వ్యేించర ఘన్శరములుఁ; 
గొడుకు న కవ్ేళ న్మరరర ిక్రీధ్వ యగుచర. 
7-200-వ. 
మఱియు న్నకే మయరణోపరయంబులుఁ బాపరహతిుం డెైన్ పరపని 
రూపుమయపలేక యిేక్రంతంబున్ ద్రరంత చింతా పరిశ్రీంతుండయి 
రరక్షసనంద్రర ండు ద్న్ మన్ంబున్. 
7-201-ఉ. 
ముంచ్చతి వ్రరుు లన్, గద్ల మొతిత తి, శ్ ైలతట్ంబులంద్ర ద్ొర  
బిబంచ్చతి, శసత రైరజుఁ బొ డపి్రంచితి, మీుఁద్ నిభరంద్రపంక్ త ఱొ  

ప్రుంచ్చతి; ధ్వకకరించితి; శప్రంచితి; ఘోరద్వ్రగునలంద్రుఁ ద్ ర  
యించ్చతిుఁ; బ కుకపరట్ల  న్లయించితిుఁ; జావుఁ డి ద్మే చితరమో 

7-202-చ. 
ఎఱుుఁగుఁడు జీవన ష్ధ్ము; ల విరు భరతలు లేరు; బాధ్లం 

ద్ఱలుఁడు న ైజ తేజమున్ుఁ; ద్థయము జాడయము లేద్ర; మక్ కలిన్ 

మెఱయుచర న్రన్నవ్రుఁ; డొక నిమేష్ము ద్ెైన్యము న ంద్ుఁ డింక న ే

తెఱుఁగున్ుఁ ద్రర ంతు? వ్ేసరితి; ద్వవయము వని పరభావ మెట్ిటద్ ? 

7-203-వ. 
అద్వయున్రం గరక తొలిల శున్శ్రశఫుం డన్ర మునికుమయరుండు ద్ండిర చ్ేత 
యయగపశుతింబున్కు ద్తుత ం డయి తండిర తన్కు న్పక్రరి యని తలంపక 
బరద్వక్ న్ చంద్ంబున్. 
7-204-క. 



 

 

ఆగరహమున్ుఁ నేుఁ జ సరన్ 

నిగరహములు పరులతోడ న ఱి న కనాుఁడున్ 

విగరహము లన్రచరుఁ బలుకుఁ డ 

న్రగరహములుగర సురించర న విుఁడు మద్వలోన్. 
7-205-వ. 
క్రవున్ వుఁడు మహాపరభావసంపన్రనండు వనిక్ ంద్రన్ర భయంబు లేద్ర; 

వనితోడి విరోధ్ంబున్ం ద్న్కు మృతుయవు సరద్వు ంచర"న్ని నిరణయించి 
చిన్నుఁబో యి ఖిన్రనండెై పరసన్రనండు గరక క్ ీంద్ర జూచరచర విష్ణుణ ండెై 
చింతన్ంబు జ యుచరన్న రరజున్కు మంతన్ంబున్ుఁ జండామయరుక లిట్ల నిర.ి 
7-206-శ్ర. 
"శుభరఖ్యయతివి నీ పరతాపము మహాచ్ోద్యంబు ద్ెతైయేంద్ర! రో 
ష్భూర యుగు విజృంభణంబున్ ద్వగీశవ్రర తముం బో రులన్ 

విభార ంతంబుగుఁ జ సర యిలేితి గద్ా విశింబు వుఁ డంెత? యిీ 
ద్భరర కుత ల్ గుణద్ ష్హేతువులు చింతం బొ ంద్ నీ క్ ట్ిక్ న్? 

7-207-శ్ర. 
వకుర ండెైన్ జన్రండు వృద్ు గురు సనవంజ సర మేధ్ాన్యో 

పక్రా ంతిన్ విలసరలుల  మీుఁద్ట్ వయుఃపరకంబుతో బాలకున్ 

శకరద్ేి ష్ణబుద్రు ుఁ జ యుము మద్వం జాలింపు మీ రోష్మున్ 

శుక్రా చ్ారుయలు వచరెన్ంత క్ తుఁడున్ సరశ్రయీుతుం డయిెయడున్." 

7-208-వ. 
అని గురుపుతుర లు పలిక్ న్ రరక్షసనశిరుండు "గృహసరథ ల నై్ రరజులకు 
న్రపద్శేంపుఁ ద్గిన్ ధ్రరురథక్రమంబులు పరహాల ద్రన్కు న్రపద్శేంపుుఁ"డని 
యన్రజఞ జ సరన్, వ్రరు న్తనిక్ ుఁ ద్వరవర్ంబు న్రపద్శేంచిన్ న్తండు 



 

 

రరగద్ేిష్ంబులచ్ేత విష్యయసకుత ల ైన్ వ్రరలకు గరీ హయంబు ల ైన్ 
ధ్రరురథక్రమంబులుుఁ ద్న్కు న్గరీ హయంబు లనియున్ర వయవహార పరసరద్వుక్ొఱక్ నై్ 
భరద్ంబు గరని యయతుభరద్ంబు లేద్నియున్ర న్న్రథంబుల యంద్రథకలున్ 
చ్ేయుట్ ద్వగ ర్మం బనియు నిశెయించి, గురూపద్వష్ట శ్రసత ంైబులు మంచివని 
తలంపక గురువులు ద్మ గృహసథ కరరున్రషరు న్ంబులకుం బో యిన్ 
సమయంబున్. 
7-209-క. 
ఆటలకుుఁ ద్న్రన రముని 

పరట ంచి నిశ్రట్సరతులు భాష్రంచిన్ ద్  
షరటకులేంద్రకుమయరుుఁడు 
పరటవమున్ వ్రరిుఁ జీరి పరజాఞ నిితుుఁడెై. 
7-210-క. 
"చ్ెప్పుఁ డొక చద్రవు మంచిద్వ 
చ్ెపపపడిుఁ ద్గులములు చ్వెులు చింద్ఱ గొన్ుఁగరుఁ 
జ పపపడు మన్ యిడె న జిలు 
చ్ెపపపద్ న క చద్రవు విన్రుఁడు చితత ము లలరన్." 

7-211-వ. 
అని రరజకుమయరుండు గరవున్ుఁ గరుణ ంచి సంగడకి్రండరతోడ న్గియిెడి 
చంద్ంబున్ుఁ గీీడలయడుచర సమయన్వయసరకల నై్ ద్ెతైయకుమయరుల క్ లల  
నేక్రంతంబున్ నిట్ల నియిె. 
7-212-ఉ. 
"బాలకులయర రండు మన్ పరర యపు బాలురు క్ొంద్ ఱరరిిప్ెైుఁ 
గూలుట్ గంట్ిర ? గురుుఁడు కూీరుుఁ డన్రథచయంబున్ంద్ర ద్ర 



 

 

శ్రశలత న్రథకలున్ముుఁ జ సెడి గరీ హయము గరద్ర శ్రసత మైున్ 

మే లెఱిుఁగించ్ెద్న్ వినిన్ మీకు నిరంతర భద్ర మయిెయడిన్. 
7-213-వ. 
విన్రండు సకల జన్ుంబు లంద్రన్ర ధ్రరురరథ చరణ క్రరణం బయిన్ 
మయన్రష్జన్ుంబు ద్రరలభం; బంద్రుఁ బురుష్తింబు ద్రర్మం; బద్వయు 
శతవరిపరమితం బ ైన్ జీవితక్రలంబున్ నియతంబ ై యుండు; న్ంద్ర సగ 
మంధ్క్రరబంధ్రరం బయి రరతిర రూపంబున్ నిద్రా ద్వ వయవహారంబుల 
నిరరథకంబయి చన్ర; చిక్ కన్ పంచ్ాశద్ితసరంబు లంద్రన్ర బాల క్ ైశ్ోర 
క్ౌమయరరద్వ వయోవిశ్రష్ంబుల వింశతి హాయన్ంబులు గడచర; కడమ 
ముపుద్వ యబాంబులు నింద్వరయంబుల చ్తేుఁ బట్లట పడి ద్రరవగరహంబు 
లయిన్ క్రమ క్రీధ్ లోభ మోహ మద్ మయతసరయంబులన్ర పరశంబులం 
గట్లట పడి విడవిడ సమరుథ ండు గరక పరర ణంబులకంట్్ మధ్రరరయమయన్ యిెనై్ 
తృష్ణకు లోన ై భృతయ తసకర వణ కకరుంబులుఁ బరా ణహాని యిెైన్ న్ంగీకరించి 
పరరరథంబుల న్రిథంచరచర, రహసయసంభోగచ్ాతురయ సౌంద్రయ విశ్రష్ంబుల 
ధ్ెైరయవలిలక్ర లవితరంబు లయిన్ కళతరంబులన్ర, మహనీయ మంజుల 
మధ్రరరలయపంబులు గలిగి వశులయిన్ శశువులన్ర, శ్రలవయోరూపధ్న్య 
లగు కన్యలన్ర, విన్య వివ్ేక విద్ాయలంక్రరు లయిన్ కుమయరులన్ర, గరమత 
ఫలపరద్ాతలగు భరా తలన్ర, మమతి ప్నరమ ద్ెనై్య జన్కు లయిన్ 
జన్నీజన్కులన్ర, సకల సౌజన్య సరంధ్రవు లయిన్ బంధ్రవులన్ర, ధ్న్ కన్క 
వసరత  వ్రహన్ సరంద్రంబు లయిన్ మంద్వరంబులన్ర, సరకరంబు ల నై్ పశు 
భృతయ నికరంబులన్ర, వంశపరంపరరయతత ంబు లయిన్ వితత ంబులన్ర 
వరిింపలేక, సంసరరంబు నిరిించర న్రపరయంబుుఁ గరన్క, తంతువర్ంబున్ 
నిర్మద్ాిరశూన్యం బయిన్ మంద్వరంబుుఁ జ రి చరట్లట పడి వ్ డల డి పరట్వంబు 



 

 

చ్ాలక తగులుపడు క్ీట్కంబు చంద్ంబున్ గృహసరథ ండు సియంకృతకరు 
బద్రు ండెై శశ్ోనద్రరద్వ సరఖ్ంబుల బరమతుత ండయి నిజకుట్లంబపో ష్ణ 
పరరవశయంబున్ విరక్ తమయర్ంబు ద్ెలియనేరక, సిక్యీ పరకీ్య 
భిన్నభావంబున్ న్ంధ్క్రరంబున్ం బరవ్శేంచరం; గరవున్ుఁ గౌమయర 
సమయంబున్ మనీషర గరిష్ుు ండెై పరమ భాగవతధ్రుంబు లన్రష్రు ంప 
వలయు; ద్రుఃఖ్ంబులు వ్రంఛితంబులు గరక చ్ేకుఱరభంగి సరఖ్ంబులున్ర 
గరలయన్రసరరంబుల ై లబుంబు లగుం; గరవున్ వృథాపరయయసంబున్ 
నాయురియయంబు జ యం జన్ద్ర; హరిభజన్ంబున్ మోక్షంబు సరద్వు ంచర; 

విష్ుణ ండు సరిభూతంబులకు నాతుేశిరుండు ప్రరయుండు; ముముక్షువ్ ైన్ 
ద్ేహిక్  ద్హేావసరన్పరయంతంబు నారరయణచరణారవింద్ సనవన్ంబు కరతవయంబు. 
7-214-స.ీ 
కంట్ిర  మన్వ్రరు ఘన్రలు గృహసరథ ల ై; 
విఫలుల ై క్ ైక్ొన్న వ్ ఱిుతన్ము; 

భద్రా రుథ ల ై యుండి పరయరు సంసరర; 

పద్ుతి న్ూరక పట్లట బడిరి; 
కలయోన్రలం ద్ెలల  గరరభద్యవసథలుఁ; 
బురుష్ుండు ద్హేి యిెై పుట్లట చరండుుఁ 
ద్న నఱరంగుఁడు కరుతంతుర ుఁడెై కడపట్; 

ముట్టుఁడు భవశతములకు న్యిన్ 

7-214.1-ఆ. 
ద్ీన్ శుభము లేద్ర ద్వవయక్ీరితయు లేద్ర 
జగతిుఁ బుట్ిట  పుట్ిట  చచిె చచిె 

ప రల నలే మన్కుుఁ? బుట్టని చ్ావని 



 

 

తరో వ వ్ ద్క్ క్ొన్రట్ ద్ొడడబుద్వు . 
7-215-శ్ర. 
హాలాపరన్ విజృంభమయణ మద్గరరిత్కత ద్హేో లల స 

ద్ాబలాలోకన్ శృంఖ్లయనిచయ సంబద్ాు తుుుఁడెై లేశమున్ 

వ్ేలానిససరణంబు గరన్క మహావిద్ాింసరుఁడుం గరమనీ 

హలేాకృష్ట కురంగశ్రబక మగున్ హనీ్సరథతిన్ వింట్రి . 
7-216-ఆ. 
విష్యసకుత ల ైన్ విబుధ్ాహితుల తోడ ి

మనిక్  వలద్ర ముక్ తమయర్వ్రంఛ 

నాద్వద్ేవు విష్ుణ  నాశయీింపుుఁడు ముకత 
సంగజన్రలుఁ గూడ ిశ్ శైవమున్. 
7-217-వ. 
క్రవున్ విష్యంబులుఁ జకుకపడిన్ రకకసరలకు హరిభజన్ంబు శకయంబుగరద్ర; 

రమయమయుయన్ర బహుతరపరయయసగమయ మని తలంచితిర నిుఁ జ ప్ెుద్; 

సరిభూతాతుకుండెై సరిద్వక్రకలసరద్రు ండెై బరహు కడపలగరుఁగల చరరచరసూథ ల 
సూక్షుజీవసంఘంబు లంద్రన్ర న్భోవ్రయు కుంభినీ సలిలతేజంబు 
లనియిెడు మహాభూతంబుల యంద్రన్ర భూతవిక్రరంబు లయిన్ 
ఘట్పట్ాద్రల యంద్రన్ర గుణసరమయం బయిన్ పరధ్ాన్మంద్రన్ర 
గుణవయతికరంబ ైన్ మహతత తాత వద్వ యంద్రన్ర రజససతత వతమోగుణంబుల 
యంద్రన్ర భగవంతుం డవయయుం డమశిరుండు పరమయతు పరబరహు 
మనియిడెు వ్రచకశబాంబులు గల్ి క్ వలయన్రభవ్రన్ంద్ సిరూపకుండు 
న్వికలిుతుండు న్నిర ాశుయండు న్యిన్ పరమేశిరుండు తిరగుణాతుకంబ నై్ తన్ 
ద్వవయమయయచ్ేత న్ంతరిుతెైశిరుండెై వ్రయపయవ్రయపకరూపంబులం జ సర 



 

 

ద్ృశుయండున్ర ద్రష్టయు, భోగుయండున్ర భోకతయు న్యి నిర ాశంపంద్గి 
వికలిుతుండెై యుండు; తతాకరణంబున్ నాసరరభావంబు విడచిి 
సరిభూతంబు లంద్రన్ర ద్యయసరహృద్ాభవంబులు గరతవయంబులు; 
ద్యయసరహృద్ాభవంబులు గల్ిన్ న్ధ్ క్షజుండు సంతసరంచర; అన్ంతుం 
డాద్రయండు హరి సంతసరంచిన్ న్లభయం బ యయద్వయు లేద్ర; జనారాన్ 
చరణసరసీరుహయుగళ సురణ సరధ్ారస పరన్పరవశుల మెైతిమనేి మన్కు 
ద్ెైవవశంబున్ న్క్రంకి్షతంబుల ై సరద్వు ంచర ధ్రరురథ క్రమంబులుుఁ గరంకి్షతంబ ై 
సరద్వు ంచర మోక్షంబు నేల? తిరవర్ంబున్ర నాతువిద్యయుం ద్రక ద్ండనీతి 
జీవిక్రద్ర లనినయుుఁ ద్ెైగైుణయ విష్యంబుల ైన్ వ్దే్ంబువలన్ం 
బరతిపరద్యంబులు; నిసె్త ైగుణయలక్షణంబున్ం బరమపురుష్ుండెైన్ హరిక్  
నాతుసమరుణంబు జ యుట్ మలేు; పరమయతుతతత వ జాఞ నోద్యంబున్ం జ సర 
సిపరభరా ంతి జ యక పురుష్ుండు యోగరవధ్ూతతత వంబున్ 
నాతువికలుభరద్ంబున్ం గలలోుఁ గన్న విశ్రష్ంబులభంగిం ద్థయం బన్క మథయ 
యని తలంచర"న్ని మఱియు పరహాల ద్రం డటి్ల నియిె. 
7-218-మ. 
"న్రుుఁడుం ద్ాన్రన్ర మెతైిరతో మెలుఁగుచరన్ నారరయణుం డింతయున్ 

వరుసన్ నారద్సంయమీశిరున్కున్ వ్రయఖ్యయన్ముం జ సె మున్; 

హరభిక్రత ంఘిి్పరరగ శుద్ుతన్ర లేక్రంతుల్ మహాక్ ంచన్రల్ 

పరతతతవజుఞ లు గరని నేరరు మద్వన్ భావింప నీ జాఞ న్మున్. 
7-219-వ. 
తొలిల నేన్ర ద్వవయద్ృష్రట  గల నారద్మహామునివలన్ సవిశ్రష్ం బయిన్ యిీ 
జాఞ న్ంబున్ర బరమభాగవతధ్రుంబున్ర వింట్ి"న్నిన్ వ్ ఱుఁగు పడి ద్ెైతయబాలకు 
ల దా్న్రజ రరజకుమయరున్ క్ ట్ల నిర.ి 



 

 

7-220-ఉ. 
"మంట మ కూడి, భార్వకుమయరకు లొదా్ న్నేక శ్రసత మైుల్ 

వింట మ. లేుఁడు సద్ర్ రుుఁడు వ్ేఱొ కుఁ డెన్నుఁడు, రరజశ్రల ము 
కకంట క్  న ైన్ రరద్ర చ్ొరుఁగర, వ్ లిక్ ం జన్ రరద్ర, నీకు ని 

ష్కంటకవృతిత  న విుఁడు పరగలుభుఁడు చ్ెప్ెు? గుణాఢయ! చ్ెపుుమయ. 
7-221-క. 
సనవ్వంతుము నిన నపుుడు 
భావ్వంతుము రరజ వన్రచర బహుమయన్ములం 

గరవ్వంతుము తెలియము నీ 

కీ్ వ్వంతమతిపరక్రశ మే క్ యీుఁ గలిగ న్." 

7-222-వ. 
అని యిట్లల  ద్ెైతయన్ంద్న్రలు ద్న్నడిగని్ుఁ బరమభాగవత కులయలంక్రరుం డెనై్ 
పరహాల ద్రండు న్గి తన్కుుఁ బూరింబున్ంద్ర విన్ంబడిన్ నారద్ర మయట్లు 
ద్లంచి యిట్ల నియిె. 

7-8-ప్రహా్లదుని జ్నమంబ్ు 

7-223-శ్ర. 
"అకీ్ణోగీ తపంబు మంద్రముప్ెై న్రిథంచి మయ తండిర శు 

ద్ుక్షంతిం జని యుండుఁ జీమగమచ్ేతన్ భోగి చంద్ంబున్న్ 

భకి్ంపంబడెుఁ బూరిపరపములచ్ేుఁ బాపరతుకుం డంచర మున్ 

రక్షససంఘముమీుఁద్ నిరిరులు సంరంభించి యుద్ాు రుథ ల ై. 
7-224-శ్ర. 
పరసాా నోచిత భరరిభాంకృతులతోుఁ బాక్రరయిుం ద్ారు శ్ౌ 



 

 

రయసపథారయంబుల నేగుద్ెంచిన్ుఁ ద్ద్యీయట్ోప విభరా ంతుల  ై
సిసథామల్ ద్వగనాడి పుతర ధ్న్ యోషర మతర సంపతకళీ 
పరసాా న్ంబులు డించి పరఱి రసరరుల్ పరర ణావనోద్రయకుత ల ై. 
7-225-మతత . 
పరలాద్ంబున్ వ్లేుు లుద్ుతిుఁ బాఱి రరజనివ్రసముం 

గొలా బ ట్ిట  సమసత  వితతముుఁ గూీ రతం గొని పో వుఁగర 
నిలుా  చ్ొచిె విశంకుుఁడెై యమర శిరుం డద్లించి మయ 
తలాిుఁ ద్ాుఁ జ ఱుఁబట్్ట  సరగు్ న్ుఁ ద్పతయిెై విలప్రంపుఁగరన్. 
7-226-వ. 
ఇట్లల  సరర ంద్రర ండు మయ తలిలం జ ఱగొని పో వుచరండ న్ ముుగుద్ కురరి యన్ర 
పులుుఁగు క్ యీ మొఱలిడిన్ుఁ ద్ెరువున్ ద్ెైవయోగంబున్ నారద్రండు ప డుఁగని 
యిట్ల నియిె. 
7-227-ఉ. 
"సిరుువనాధ్వనాథ! సరరసతత మ! వ్ేలుులలోన్ మక్ కలిన్ 

నిరురపుణయమూరితవి సరనీతివి మయనినిుఁ బట్ట నేల? యిీ 
గరిుణ  నాతురన్ విడువు కలుష్మయన్సరరరలు గరద్ర నీ 

ద్రరురరోష్మున్ నిలుపు ద్రరియుుఁ డెైన్ నిలింపవ్ ైరి ప్ెై." 

7-228-వ. 
అనిన్ వ్ేలుుుఁద్పసరక్  వ్యేిగన్రనలు గల గఱరవ యిట్ల నియిె. 
7-229-ఉ. 
"అంతనిధ్ాన్ మెైన్ ద్వతిజాధ్వపువరయము ద్నీి కుకి్ష న్ 

తయంత సమృద్వు  న ంద్ెడి మహాతుక! క్రవున్ుఁ ద్త ర్సూతి ప 

రయంతము బద్ు ుఁ జ సర జనితారభకు వజరము ధ్ారుఁ ద్రర ంచి ని 



 

 

శెంతసుఁడన ై తుద్వన్ విడుతు సరద్ుము ద్ాన్వరరజవలల భన్." 

7-230-వ. 
అని పలిక్ న్ వ్ేలుులఱ నిక్ ం ద్పసర యిట్ల నియిె. 
7-231-శ్ర. 
"నిరభుతుండు పరశసత  భాగవతుుఁడున్ నిర ైి రి జనాుంతరర 
విరభుతాచరయతపరద్భక్ త మహమియవిష్ుట ండు ద్ెైతాయంగనా 
గరుసరథ ం డగు బాలకుండు బహుసంగరీ మయద్రయపరయంబులన్ 

ద్రరాువంబున్ుఁ బొ ంద్వ చ్ావుఁడు భవద్ ా రాండ విభరా ంతుుఁ డెై." 

7-232-వ. 
అని ద్ేవముని నిర ాశంచిన్ న్తని వచన్ంబు మనినంచి తాన్రన్ర హరిభకుత ండు 
గరవున్ ద్ేవ్ేంద్రర ండు భక్ త బాంధ్వంబున్ మయ యవిన్ర విడచిి వలగొని 
సరరలోకంబున్కుం జనియిె; మునీంద్రర ండున్ర మజిన్ని యంద్రుఁ 
బుతిరక్రభావంబు జ సర యూఱడించి; నిజాశమీంబున్కుం గొనిపో యి "నీవు 
పతివరతవు, నీ యుద్రంబున్ుఁ బరమభాగవతుండయిన్ పరర ణ  యున్నవ్రుఁడు 
తపో మహతత వంబున్ం గృతారుథ ండెై నీ ప్నెిమట్ి రరుఁగలం; డంద్ాక నీ వికకడ 
న్రండు"మనిన్ సముతించి. 
7-233-శ్ర. 
యోషారతనము నాథద్ెవైత విశ్రలోద్ యగ మయ తలిల ని 

ర ైిషమయంబున్ నాథరరరక మద్వలో వ్రంఛించి నిరోా ష్ యిె ై
యిీషద్ీభతియు లేక గరభపరిరక్ష చిన్ విచ్ారించి శు 

శీూషల్ చ్యేుచర న్రండ ెనారద్రన్కున్ సరవయకత శ్రలంబున్న్. 
7-234-వ. 
ఇట్లల  ద్న్కుుఁ బరిచరయ జ యుచరన్న ద్ెైతయరరజకుట్లంబినిక్  



 

 

నాశీతరక్షావిశ్రరద్రం డెనై్ నారద్రండు నిజసరమరథయంబున్ న్భయం బిచిె 
గరభసరథ ండ న నై్ న్న్రన న్రద్ేాశంచి ధ్రుతతత వంబున్ర నిరులజాఞ న్ంబున్ర 
న్రపద్శేంచిన్, న్ముుద్వుయ ద్ద్ుయుం బ దా్క్రలంబునాుఁట్ి వినిక్  గరవున్ 
నాడుద్వ యగుట్ం జ సర పరిపరట్ి ద్ప్రు సూట్ి లేక మఱచ్ె; నారద్రుఁడు నా 
యిెడుఁ గృప గల నిమతత ంబున్. 
7-235-క. 
వ్ లాిగొని నాుఁట్న్రండయిు 
న్రలాసరతం బ ైన్ ద్ెవైయోగంబున్ శ్ో 
భిలెాడు మునిమత మంతయు 
న్రలాంబున్ మఱపు పుట్ట  ద్ొకనాుఁ డెైన్న్. 
7-236-ఆ. 
విన్రుఁడు నాద్ర పలుకు విశిసరంచితిర ని 

సతుల కయిన్ బాల జన్రల కయిన్ుఁ 
ద్ెలియ వచరె మేలు ద్హేాద్యహంక్రర 

ద్ళన్నిపుణ మెైన్ తపసరమతము." 

7-237-వ. 
అని నారద్ కత పరక్రరంబున్ బాలకులకుుఁ బరహాల ద్రం డిట్ల నియిె; "ఈశిరమూరిత 
యిెైన్ క్రలంబున్ం జ సర వృక్షంబు గలుగుచరండ ఫలంబున్కు జన్ు సంసరథ న్ 
వరునాపచయ క్షమణతి పరిపరక నాశంబులు పరర పత ంబు లయిన్ తెఱంగున్ 
ద్ేహంబులకుం గరని ష్డాభవవిక్రరంబు లయతుకు లేవు; ఆతు నితుయండు 
క్షయరహితుండు శుద్రు ండు క్ష తరజుఞ ండు గగనాద్రలకు నాశయీుండుుఁ 
గీియయశూన్రయండు సిపరక్రశుండు సృష్రటహేతువు వ్రయపకుండు నిససంగుండుుఁ 
బరిపూరుణ ండు న కకండు న్ని వివ్ేకసమరథంబు లగు "నాతులక్షణంబులు 



 

 

పండెరండు"న ఱరంగుచర, ద్ేహాద్రలంద్ర మోహజన్కంబు లగు న్హంక్రర 
మమక్రరంబులు విడిచి పసరండిగన్రలు గల న లవున్ విభరా జమయన్ కన్క 
లేశంబుల నై్ పరషరణాద్రలంద్రుఁ బుట్ంబుప్టె్ిట  వహినయోగంబున్ గరంగ న్ూద్వ 
హేమక్రరకుండు పరట్వంబున్ హాట్కంబుుఁ బడయు భంగి నాతుకృత 
క్రరయక్రరణంబుల న ఱింగ డి నేరురి ద్హేంబున్ం ద్ాతుసరద్వుక్ొఱకు న్యిన్ 
యుపరయంబున్ం జ సర బరహుభావంబుుఁ బడయు; మూలపరకృతియు 
మహద్హంక్రరంబులున్ర బంచతనాుతరంబులు నివి యినెిమద్వయుం 
"బరకృతు"లనియున్ర, రజ ససతత వ తమంబులు మూుఁడున్ర 
"బరకృతిగుణంబు"లనియుుఁ, గర ుంద్వరయంబు లయిన్ వ్రక్రుణ  పరద్ 
పరయూపసథంబులున్ర జాఞ నేంద్వరయంబు ల ైన్ శవీణ న్యన్ రసనా 
తిగరఘర ణంబులున్ర మన్ంబున్ర మహీ సలిల తేజో వ్రయు గగన్ంబులున్ర నివి 
"పద్ాఱరన్ర విక్రరంబు"లనియున్ర, గప్రలయద్వ పూరరిచ్ారుయలచ్ేతుఁ 
జ పుబడయిిె; సరకి్షతింబున్ నీ యిరువద్ే డింట్నిి నాతుగూడి యుండు; 
ప్ెక్ కంట్ి కూట్లవ ద్హే; మద్వయు జంగమసరథ వరరూపంబుల ర ండువిధ్ంబు 
లయిెయ; మూలపరకృతి మొద్లయిన్ వర్ంబున్కు వ్ేఱెై మణ గణంబులుఁ జొచిె 
యున్న సూతరంబు చంద్ంబున్ నాతు యనినంట్ి యంద్రన్రం జొచిె 
ద్ీప్రంచర; ఆతుకు జన్ు సరథతి లయంబులు గల వంచర మథాయతతురులు గరక 
వివ్ేకశుద్ుమెనై్ మన్ంబున్ం జ సర ద్హేంబున్ం ద్ాతు వ్ ద్కవలయు; ఆతుకు 
"న్వసథలు"గలయట్లల ండుుఁ గరని యవసథలు లేవు జాగరణ సిపన సరష్ుపుత  
లన్ర "వృతుత "ల వినిచ్తే న ఱరంగంబడు న్తం డాతు యండుర ; కుసరమ 
ధ్రుంబు లయిన్ గంధ్ంబుల చ్తే గంధ్ాశయీు డయిన్ వ్రయువు న ఱింగ డు 
భంగిం ద్వరగుణాతుకంబులయి కరు జన్యంబు లయిన్ బుద్వు  భరద్ంబుల నాతు 
న ఱరంగం ద్గు"న్ని చ్ెప్రు. 



 

 

7-238-స.ీ 
"సంసరర మద్వ బుద్వుసరధ్యము గుణకరు; 

గణబద్ు మజాఞ న్క్రరణంబుుఁ 
గలవంట్ి ద్వంతియ క్రని నికకము గరద్ర; 

సరరిరథములు మన్ససంభవములు 
సిపన జాగరములు సమములు గుణశూన్రయుఁ; 
డగు పరమునిక్ , గుణాశయీమున్ 

భవవినాశంబులు వ్రట్లిిల న్ట్లల ండుుఁ; 
బట్ిట  చూచిన్ లేవు బాలులయర! 
7-238.1-తే. 
కడుఁగి తిరగుణాతుకము ల ైన్ కరుములకు 
జన్కమెై వచరె న్జాఞ న్ సముద్యమున్ర 

ఘన్తర జాఞ న్వహినచ్ుేఁ గరలిె పుచిె 

కరువిరహితు ల ై హరిుఁ గన్రట్ మలేు. 
7-239-వ. 
అద్వ గరవున్, గురుశుశీూష్యు సరిలయభసమరుణంబున్ర సరధ్రజన్ 
సంగమంబున్ర నీశిర పరతిమయ సమయరరధ్న్ంబున్ర హరికథా తతురతింబున్ర 
వ్రసరద్వేుని యంద్లి ప్నరమయు నారరయణ గుణ కరు కథా నామకీ్రతన్ంబున్ర 
వ్ ైకుంఠ చరణకమల ధ్ాయన్ంబున్ర విశింభరమూరిత విలోకన్ పూజన్ంబున్ర 
మొద్లయిన్ విజాఞ న్వ్ ైరరగయ లయభసరధ్న్ంబు ల ైన్ భాగవతధ్రుంబులప్ెై రతి 
గలిగి సరిభూతంబుల యంద్ర నీశిరుండు భగవంతుం డాతుుఁ గలండని 
సమయున్ంబు జ యుచరుఁ గరమ క్రీధ్ లోభ మోహ మద్ మతసరంబులం గ లిచి 
యింద్వరయవర్ంబున్ర బంధ్వంచి భక్ త చ్యేుచరండ నీశిరుం డయిన్ 



 

 

విష్ుణ ద్వేుని యంద్లి రతి సరద్వు ంచర. 
7-240-స.ీ 
ద్న్రజారి లీలయవతారంబు లంద్లి; 

శ్ౌరయకరుంబులు సద్ర్ ణములు 
విని భకుత ుఁ డగువ్రుఁడు వ్డేకతోుఁ బులక్ ంచి; 

కన్రనల హరరి శీుకణము లొలుక 

గద్్ద్సిరముతోుఁ గమలయక్ష! వ్ ైకుంఠ! ; 
వరద్! నారరయణ! వ్రసరద్ేవ! 
యన్రచర న తితలిపరడు; నాడు; నాక్రీశంచర; 

న్గుుఁ; జంతన్ము జ యు; న్తి యొన్రుె; 

7-240.1-తే. 
మరులు క్ొని యుండుుఁ; ద్న్లోన్ మయట్లయడు; 
వ్ేలుు సో ుఁక్ న్ పురుష్ుని వృతిత  ద్వరుగు; 

బంధ్ములుఁ బాసర యజాఞ న్పట్లిుఁ గరలిె 

విష్ుణ ుఁ బరా ప్రంచరుఁ; ద్రద్వ భక్ త వివశుుఁ డగుచర. 
7-241-వ. 
క్రవున్, రరగరద్వయుకత మన్సరకం డయిన్ శరీరిక్  సంసరరచకీనివరతకం బయిన్ 
హరచిింతన్ంబు బరహుమంద్లి నిరరిణసరఖ్ం బ ట్ిటద్ట్ిట  ద్ని బుధ్రలు 
ద్ెలియుద్రరు; హరిభజన్ంబు ద్రర్మంబుగరద్ర; హరి సకల 
పరర ణ హృద్యంబుల యంద్ర న్ంతరరయమయిెై యయక్రశంబు భంగి న్రండు; 
విష్యయరిన్ంబుల న్యిెయడిద్వ లేద్ర; నిమష్భంగుర పరర ణు లయిన్ మరుత యలకు 
మమతాసుద్ంబులున్ర జంచలంబులున్ర న ైన్ పుతర మతర కళతర పశు భృతయ 
బల బంధ్ర రరజయ క్రశ మణ  మంద్వర మంతిర మయంతంగ మహీ పరముఖ్ 



 

 

విభవంబులు నిరరథకంబులు; యయగ పరముఖ్ పుణయలబుంబు ల ైన్ సిరర్ ద్వలోక 
భోగంబులు పుణాయన్రభవక్షమణంబులు గరని నితయంబులు గరవు; న్రుండు 
విద్ాింసరండ న్ని యభిమయనించి కరుంబు లయచరించి యమోఘంబు లయిన్ 
విపరీత ఫలంబుల న ంద్ర; కరుంబులు గోరక చ్యేవలయు; క్రరి చ్సేరన్ 
ద్రుఃఖ్ంబులు పరర ప్రంచర; పురుష్ుండు ద్హేంబుక్ొఱకు భోగంబుల న్ప్నకి్షంచర; 

ద్ేహంబు నితయంబు క్రద్ర తోడ రరద్ర; మృతం బ ైన్ ద్ేహంబున్ర శున్క్రద్రలు 
భకి్షంచర; ద్హేి కరుంబు లయచరించి కరుబద్రు ండయి కీముఱం 
గరరున్రకూలంబయిన్ ద్హేంబుుఁ ద్ాలుె; అజాఞ న్ంబున్ం జ సర పురుష్ుండు 
కరుద్హేంబుల విసత రించర; అజాఞ న్ తంతరంబులు ధ్రరురథ క్రమంబులు; జాఞ న్ 
లభయంబు మోక్షంబు; మోక్షపరద్ాత యగు హరి సకల భూతంబులకు 
నాతేుశిరుండు ప్రరయుండు; తన్ చ్ేత న్యిన్ మహాభూతంబులతోడ 
జీవసంజఞతుండెై యుండు; నిషరకముల ై హృద్యగతుం డయిన్ హరిని 
నిజభక్ తని భజంపవలయు. 
7-242-క. 
ద్ానవ ద్ెతైయ భుజంగమ 

మయనవ గంధ్రి సరర సమయజములో ల 

క్షమునఘథర చరణకమల 

ధ్ాయనంబున్ న విుఁడయిన్ ధ్న్యత న ంద్రన్. 
7-243-క. 
చికకుఁడు వరతములుఁ గీతువులుఁ 
జకకుఁడు ద్ాన్ముల శ్ౌచశ్రలతపములం 

జకకుఁడు యుక్ తని భక్ తని 

జక్్కన్ క్ యీ న్చరయతుండు సరద్ుము సరండమ! 



 

 

7-244-క. 
చ్ాలద్ర భూద్వేతిము 
చ్ాలద్ర ద్ేవతి మధ్వక శ్రంతతింబుం 

జాలద్ర హరి మెప్రుంప వి 

శ్రలోద్యములయర! భక్ త చ్ాలిన్ భంగిన్. 
7-245-ఆ. 
ద్న్రజ భుజగ యక్ష ద్ెతైయ మృగరభీర 

సరంద్రీ విహంగ శూద్ర శబరు 
ల ైన్ుఁ బాపజీవు ల ైన్ ముక్ తక్ ుఁ బో ద్ర 

రఖిల జగము విష్ుణ ుఁ డన్రచరుఁ ద్లుఁచి. 
7-246-క. 
గురువులు ద్మకున్ర లోుఁబడు 
తెరువులు చ్పె్ెుద్రు విష్ుణ  ద్వవయపద్విక్ ం 

ద్ెరువులు చ్పెురు; చీుఁకట్ిుఁ 
బరువులు ప్టె్టంగ నేల? బాలకులయరర! 
7-247-క. 
తెం డలెల  పుసత కంబులు 
నిం డఘచ్ారుయలకు మరల నేకతమున్కున్ 

రండు విశ్రష్ము చ్పె్ెుద్ుఁ 
బొ ం డొలల నివ్రరు కరుపుంజము పరల ై. 
7-248-క. 
ఆడుద్ము మన్ము హరిరతిుఁ 
బాడుద్ మే ప ర ద్రా  విష్ుణ భద్రయశంబుల్ 



 

 

వడుద్ము ద్న్రజసంగతిుఁ 
గూడుద్ము ముకుంద్భకతక్రట్ిన్ సూట్ని్. 
7-249-క. 
వితతము సంసృతిపట్లము 
వరతతము క్రమయద్వవ్ ైరవిర్ంబుల నుేఁ 
డితతము చితత ము హరిక్ ని 

జొతతము నిరరిణపద్ము శుభ మగు మన్కున్." 

7-250-వ. 
అని యిట్లల  పరహాల ద్రండు రహసయంబున్ న్ యిెైయవ్ేళల రరక్షస కుమయరులకు 
న్పవర్మయర్ం బ ఱింగించిన్; వ్రరున్ర గురుశకి్షతంబుల ైన్ చద్రవులు చ్ాలించి 
నారరయణభక్ త చితత ంబులం గీలించి యుండుట్ం జూచి వ్రరల 
యిేక్రంతభావంబు ద్ెలిసర వ్ ఱచి వచిె శుకీన్ంద్న్రండు శకీవ్ ైరి క్ ట్ల నియిె. 
7-251-శ్ర. 
"రక్ో బాలుర న లల  నీ క్ొడుకు చ్ేరంజీరి లోలోన్ నా 
శక్షమయర్ము ల లల  గలల  లని యయక్ష ప్రంచి తా న్ంద్ఱన్ 

మోక్షయతుత లుఁ జ సరనాుఁడు మన్కున్ మోసంబు వ్రట్ిల ల ; నీ 

ద్క్షతింబున్ుఁ జకకుఁజ యవలయున్ ద్ెతైయేవంశ్రగీణీ! 
7-252-క. 
"ఉలాసరత విష్ుణ కథన్ము 
ల లాపుుడు మయుఁకు జ పుుఁ"డమ గురుుఁ డని న్ 

న్రనలాంఘ్ించి కుమయరకు 
లొలారు చద్రవంగ ద్ాన్వ్ోతత మ! వింట్.ే 
7-253-క. 



 

 

ఉడుగుఁడు మధ్రరిపుకథన్ము 
విడివడి జడుపగిద్వుఁ ద్వరుగు వికసన్మున్ న ే

న డివిన్ న డువులు న డువుఁడు 
ద్రడుకనిుఁ జద్వవింప మయకు ద్రరలభ మధ్వపర! 
7-254-క. 
చ్ొకకపు రకకసరకులమున్ 

వ్ కుకరు జనిుంచినాుఁడు విష్ుణ నియంద్రన్ 

నికకపు మకుకవ విడువం 

డెకకడి సరతుుఁ గంట్ి రరక్షసనశిర! వ్ ఱిున్." 

7-255-వ. 
అని యిట్లల  గురుసరతుండు చ్ెప్రున్ుఁ గొడుకువలని విరోధ్వయవహారంబులు 
గరణరంధ్రంబుల ఖ్డ్పరహారంబు లయి సో ుఁక్ న్; బిట్లట  మట్ిటపడి పరద్ాహతంబ నై్ 
భుజంగంబు భంగిుఁ బవన్ప్నరరితంబ ైన్ ద్వ్రన్లంబు చంద్ంబున్ ద్ండతాడితం 
బయిన్ కంఠీరవంబుక్ ైవడి భీష్ణ రోష్రసరవ్ేశ జాజిలయమయన్ చితుత ండున్ర 
బుతరసంహారోద్ యగరయతుత ండున్ర గంపమయన్ గరతుర ండున్ర న్రుణీకృత 
నేతుర ండున్ర న ై క్ొడుకున్ర రప్రుంచి సమయున్కృతయంబులు ద్ప్రుంచి 
నిరాయుండెై యశనిసంక్రశ భాష్ణంబుల న్ద్లుెచర. 
7-256-శ్ర. 
సూనున్ శ్రంతగుణ పరధ్ాన్ర న్తి సంశుద్ాు ంచిత జాఞ న్ర న్ 

జాఞ నఘరణయ కృశ్రన్ర న్ంజలిపుట్ీ సంభరా జమయన్రన్ సద్ా 
శ్రీనఘరరయణ పరద్పద్ుయుగళీ చింతామృతాసరిద్ నా 
ధ్ీనున్ ధ్వకకరణంబుజ సర పలిక్ న్ ద్వే్రహితుం డుగీతన్. 
7-257-స.ీ 



 

 

"అసుద్యీం బగు నాద్ేశమున్ుఁ గరని; 

మక్ కలి రవి మంట్ మెఱయ వ్ ఱచర; 

న్నిన క్రలములంద్ర న్న్రకూలుుఁడెై క్రని; 

విద్ేిష్ర యిెై గరలి వవ వ్ ఱచర; 

మత ర్తాపరన్ల మంద్ీకృతారిె యిెై; 
విచెలవిడి న్గిన వ్ లుుఁగ వ్ ఱచర; 

న్తిశ్రత యిెైన్ నా యయజఞ న్రలల ంఘ్ించి; 

శమన్రండు పరర ణులుఁ జంప వ్ ఱచర; 

7-257.1-తే. 
నింద్రర ుఁ డౌద్ల నా మిోల న తత  వ్ ఱచర; 

న్మర క్ న్నర గంధ్రి యక్ష విహగ 

నాగ విద్ాయధ్రరవళి నాకు వ్ ఱచర; 

నేల వ్ ఱరవవు పలువ! నీ క్ ద్వ ద్వకుక. 
7-258-శ్ర. 
పరజ్ఞో వంతులు లోకపరలకులు శుంభద్ేు వష్ు లయుయన్ మద్ ీ

యయజ్ఞో భంగము చ్యే నోడుద్రరు రోషరపరంగద్ృష్రటన్ వివ్ ే

క జ్ఞో న్చరయత మెై జగతిత తాయముం గంప్రంచర నీ విట్ిటచ్  ో

నాజ్ఞో లల ంఘన్ మెట్లల  చ్సేరతివి? సరహంక్రరతన్ ద్రరుత్క! 
7-259-శ్ర. 
కంఠక్షోభము గరుఁగ న తితలి మహాగరఢంబుగర డింభ! వ్ ై 
కుంఠుం జ ప్ెుద్ర ద్రరియుం డన్రచర వ్ ైకుంఠుండు వరవరతో 
తకంఠాబంధ్రరుుఁ డనేి నే న్మరులన్ ఖ్ండింప ద్ండింపుఁగర 
గుంఠభభూతుుఁడు గరక రరవలద్ె మద్ ఘ రరహవక్షోణ క్ న్. 



 

 

7-260-శ్ర. 
ఆచఘరోయకతము గరక బాలురకు మోక్షాసక్ తుఁ బుట్ిటంచి నీ 

వ్రచఘలతిముుఁ జూప్ర విష్ుణ  న్హితున్ వరిణంచి మ ద్ెలాతయ వం 

శ్రచఘరంబులు నీఱర చ్ేసరతివి మూఢాతుుం గులద్ రహి నిన్ 

నీచ్ుం జంపుట్ మేలు చంప్ర కులమున్ నిరోా ష్ముం జ సెద్న్. 
7-261-క. 
ద్వకుకలు గ లిచితి న్నినయు 
ద్వక్కకవిుఁడు? రోరి! నీకు ద్ేవ్ేంద్రా ద్రల్ 

ద్వకుకల రరజులు వ్ేఱొ క 

ద్వక్కకఱరుఁగక క్ొలుతు రితుఁడె ద్వకకని న్న్రనన్." 

7-262-క. 
బలవంతుుఁడ నే జగముల 

బలములతోుఁ జన్క వరభావమున్ మహా 

బలుల జయించితి న విని 

బలమున్ నాడెద్వు నాకుుఁ బరతివరుుఁడ వ్ .ై" 

7-263-వ. 
అనిన్ుఁ ద్ండిరక్  మెలల న్ విన్యంబున్ుఁ గొడు క్ ట్ల నియిె. 
7-264-క. 
"బలయుతులకు ద్రరభలులకు 
బల మవెిుఁడు? నీకు నాకు బరహాుద్రలకున్ 

బల మవెిుఁడు పరర ణులకున్ర 

బల మవెిం డట్ిట  విభుుఁడు బల మసరర ంద్రా ! 
7-265-క. 



 

 

ద్వకుకలు క్రలముతో న ే

ద్వకుకన్ లేకుండుుఁ గలుగుుఁ ద్వకుకల మొద్ల  ై
ద్వకుకగల లేని వ్రరిక్  
ద్వకకయిెయడు వ్రుఁడు నాకు ద్వకుక మహాతాు! 
7-266-స.ీ 
క్రలరూపంబులుఁ గీమ విశ్రష్ంబుల; 

న్లఘు గుణాశయీుం డయిన్ విభుుఁడు 
సతత వబలేంద్వరయ సహజ పరభావ్రతుుుఁ; 
డె ైవినోద్ంబున్ న్ఖిలజగముుఁ 
గలిుంచర రకి్షంచర ఖ్ండించర న్వయయుం; 

డనిన రూపము లంద్ర న్తుఁడు గలుఁడు 
చితత ంబు సమముగరుఁ జ యుము మయర్ంబుుఁ; 
ద్ప్రు వరితంచర చితత ంబుకంట్్ 
7-266.1-తే. 
వ్ రైు ల విరు చితత ంబు వ్ రైి గరుఁక? 

చితత మున్ర నీకు వశముగరుఁ జ యవయయ! 
మద్యుతాసరరభావంబు మయన్వయయ! 
యయయ! నీ మిోల మేలయడరయయ! జన్రలు. 
7-267-ఉ. 
లోకము లనినయున్ గడయిలోన్ జయించిన్వ్రుఁడ వింద్వరయయ 
నీకముుఁ జతతమున్ గ లువ నేరవు నిన్రన నిబద్రు ుఁ జ యు నీ 

భీకర శతుర  లయరుిరుఁ బరభిన్రనలుఁ జ యుము పరర ణ క్రట్ిలో 
నీకు విరోధ్వ లేుఁ డొకుఁడు నేరుున్ుఁ జూడుము ద్ాన్వ్ేశిరర! 



 

 

7-268-క. 
పరలింపుము శ్రముష్ర న్ర 
న్ూులింపుము కరుబంధ్ముల సమద్ృష్రటం 

జాలింపుము సంసరరముుఁ 
గీలింపుము హృద్య మంద్రుఁ గ శవభక్ తన్." 

7-269-వ. 
అనిన్ుఁ బరమభాగవతశ్రఖ్రున్కు ద్ షరచరశ్రఖ్రుం డిట్ల నియిె. 
7-270-క. 
"చంపని్ుఁ జచ్ెెద్ న్న్రచరన్ర 

గంపింపక యోరి! పలువ! కఠినోకుత ల న్న్ 

గుంపించ్ెద్ర చ్ావున్కుం 

ద్ెంప్రి యిెై వద్రువ్రని తెఱుఁగున్ుఁ గుమత్క! 
7-271-శ్ర. 
నాతోడం బరతిభాష్ లయడెద్ర జగనానథరండ నా కంట్ ్నీ 

భూతశ్రణీ క్  రరజు లేుఁ డొకుఁడు; సంపూరణ పరభావుండు మ 

ద్ా్తాం జంప్రన్ మున్రన నే వ్ ద్క్ తిం బలయుఱర నారరయణుం 

డే తద్వి శిములోన్ లేుఁడు; మఱి వ్రుఁ డెంద్రండురర? ద్రరుత్క! 
7-272-క. 
ఎకకడుఁ గలుఁ డే క్ యీ న ే

చకకట్ి వరితంచర న ట్ిట  జాడన్ర వచరెం 

జకకడుఁతు నిన్రన విష్ుణ నిుఁ 
బ కుకలు ప్నరల ద్వు వ్రని భృతుయని పగది్వన్." 

7-273-వ. 



 

 

అనిన్ హరిక్ ంకరుండు శంక్ ంపక హరిపులక్రకుంర సంకలిత విగీహుండెై 
యయగీహంబు లేక హృద్యంబున్ హరిం ద్లంచి న్మసకరించి 
బాలవరతన్ంబున్ న్రతన్ంబు జ యుచర నిట్ల నియిె. 
7-274-మ. 
"కలుఁ డంభోధ్వుఁ, గలండు గరలిుఁ, గలుఁ డాక్రశంబున్ం, గుంభినిం 

గలుఁ, డగినన్ ద్వశలం బగళళ నిశలన్ ఖ్ద్ యత చంద్రా తులం 

గలుఁ, డ ంక్రరమున్ం ద్వరమూరుత లుఁ ద్వరలింగవయకుత లం ద్ంతట్ం 

గలుఁ, డమశుండు గలండు, తండిర! వ్ ద్కంగర నేల యిీ యయ యిెడన్. 
7-275-క. 
ఇందు గలుఁ డంద్ర లేుఁ డని 

సంద్ హము వలద్ర చక్ ీ సరోిపగతుం 

డెం ద్ెంద్ర వ్ ద్క్  చూచిన్ 

న్ందంద్ే కలుఁడు ద్ాన్వ్రగీణ ! వింట్ే." 

7-276-వ. 
అని యి విిధ్ంబున్. 
7-277-మ. 
"హరి సరరికృతులం గలం"డన్రచరుఁ బరహాల ద్రండు భాష్రంప స 

తిరుుఁడెై "యిెంద్రన్ర లేుఁడు లేుఁ"డని సరతున్ ద్ెతైుయండు తరిింప శ్ర ీ

న్రసరంహాకృతి న్రండె న్చరయతుుఁడు నానా జంగమసరథ వరో 
తకర గరభంబుల న్నిన ద్శేముల న్రదా్ండ పరభావంబున్న్. 
7-278-వ. 
అయయవసరంబున్ న్ద్ాా న్వ్ేంద్రర ండు. 
7-279-క. 



 

 

"డింభక సరిసథలముల 

న్ంభరరుహనతేుర ుఁ డుండు న్న్రచర మగుల సం 

రంభంబున్ుఁ బలిక్ ద్ వ 

సత ంభంబున్ుఁ జూపుఁ గలవ్  చక్ ీన్ గిక్ ీన్. 
7-280-క. 
సత ంభమున్ుఁ జూపవ్నేిం 

గుంభిని నీ శరముుఁ ద్రర ంచి కూలుుఁగ రక్షా 
రంభమున్ వచిె హరి వి 

సరంభంబున్ న్డడపడుఁగ శకుత ం డగునే." 

7-281-వ. 
అనిన్ భకతవతసలుని భట్లం డి ట్ల నియిె. 
7-282-శ్ర. 
"అంభరజాసన్రుఁ డాద్వగరుఁగ ద్ృణపరయంతంబు విశ్రితుుుఁడె ై
సంభావంబున్ న్రండు పోర డ విపులసత ంభంబున్ం ద్రండడే? 

సత ంభాంతర్తుుఁ డయుయ న్రండుట్కు నే సంద్హేమున్ లేద్ర ని 

రాంభతింబున్ నుేఁడు గరన్ుఁబడు బరతయక్షసిరూపంబున్న్." 

7-283-వ. 
అనిన్ విని కరరళించి గీదా్న్ లేచి గద్వాయ డిగ్న్రఱిక్  యొఱుఁబ ట్ిటన్ ఖ్డ్ంబు 
ప్ెఱిక్  క్ ల న్మరిె జళిప్రంచరచర మహాభాగవతశఖ్యమణ  యిెైన్ పరహాల ద్రని 
ధ్వకకరించరచర. 
7-284-మ. 
వినరర డింభక! మూఢచితత ! గరిమన్ విష్ుణ ండు విశ్రితుకుం 

డని భాష్రంచ్ెద్; వ్ ైన్ నింద్రుఁ గలుఁడే యంచరన్ మద్ ద్ేరక్ యిె ై



 

 

ద్నుజ ంద్రర ం డరచ్ేత వ్ేరసనె్ర మహో ద్గీ పరభా శుంభమున్ 

జనద్ృగీభష్ణద్ంభమున్ హరిజన్రససంరంభమున్ సత ంభమున్. 

7-9-నృసింహ్రభప్ ఆవ్వరాువము 

7-285-వ. 
ఇట్లల  ద్ాన్వ్ేంద్రర ండు పరగిృహయమయణ వ్ ైరుండున్ర, వ్ ైరరన్రబంధ్ 
జాజిలయమయన్ రోషరన్లుండున్ర, రోషరన్లజంఘన్యమయన్ విజాఞ న్ 
విన్యుండున్ర, విన్యగరంభీరయధ్ెైరయ జ గీయమయన్ హృద్యుండున్ర 
హృద్య చ్ాంచలయమయన్ తామసరండున్ర, తామస గుణచంకీమయమయణ 
సెలథ రుయండున్ర న ై విసరంభంబున్ హుంకరించి బాలుని ధ్వకకరించి హరి నింద్రుఁ 
జూపు మని కన్తకన్క మణ మయ కంకణ క్ ీంక్రర శబాపూరికంబుగర ద్వగాంతి 
ద్ంత భరద్న్ పరట్వ పరశసత ం బగు హసత ంబున్ సభామండప సత ంభంబు వ్ేరసరన్ 
వ్ేరట్లతోడన్ ద్శద్వశలన్ర మడుంగుఱరలు చ్ెద్రం జట్ిలి ప్టె్ిలిపడి 
బంభజయమయన్ం బగు న్ముహాసత ంభంబువలన్ుఁ బరళయవ్ేళీసంభూత 
సపత సకంధ్బంధ్రర సమీరణ సంఘట్ిత ఘోరరజోఘుష్యమయణ మహా 
వలయహకవర్ నిర్త నిబిడ నిష్ుు ర ద్రససహ నిరరఘ తసంఘ నిరోఘ ష్ నిక్రశంబు 
లయిన్ ఛట్చిట్ సఫట్సఫట్ ధ్ిని పరముఖ్ భయంకరరరరవ పుంజంబులు 
జంజన్య మయన్ంబుల ై యిగెసర యయక్రశ కుహరరంతరరళంబు నిరవక్రశంబు జ సర 
నిండిన్ం బట్లట చ్ాలక ద్ ధ్ూయమయన్ హృద్యంబు లయి పరవశంబుల నై్ 
ప్రతామహ మహేంద్ర వరుణ వ్రయు శఖి ముఖ్ర చరరచర 
జంతుజాలంబులతోడ బరహాుండ కట్ాహంబు పగలిి పరిసో ఫట్ితంబుగరుఁ బరపులల  
పద్ు యుగళ సంక్రశ భాసిర చకీ, చ్ాప, హల, కులిశ, అంకుశ, జలచర 
ర ఖ్యంక్ త చ్ారు చరణతలుండున్ర, చరణచంకీమణ ఘన్ విన్మత 



 

 

విశింభరరభార ధ్ౌర య ద్వకుకంభి కుంభీన్స కుంభినీధ్ర 
కూరుకులశ్రఖ్రుండున్ర, ద్రగుజలధ్వజాత శుండాల శుండాద్ండ మండిత 
పరక్రండ పరచండ మహో రుసత ంభ యుగళుండున్ర, ఘణఘణాయమయన్ 
మణ క్ ంక్ ణీగణ ముఖ్రిత మేఖ్లయవలయ వలయిత ప్ీతాంబరశ్ోభిత 
కట్ిపరద్శేుండున్ర, నిరిరనిమనగరవరతవరుత ల కమలయకరగంభీర 
నాభివివరుండున్ర, ముష్రటపరిమయేవిన్రత తన్రతరసరనగా మధ్రయండున్ర, 

కులయచల సరన్రభాగ సద్ృశ కరకశవిశ్రల వక్షుండున్ర, ద్రరిన్ ద్న్రజభట్ ధ్ెైరయ 
లతిక్ర లవితరా యమయణ రక్షోరరజ వక్షోభాగ విశంకట్క్ష తర విలేఖ్న్ 
చంగలయంగలయయమయన్ పరతాప జిల జాిలయయమయన్ శరణాగత న్యన్ చక్రర 
చంద్రర ఖ్యయమయణ వజరా యుధ్ పరతిమయన్ భాసమయన్ నిశ్రతన్ఖ్రతర 
ముఖ్న్ఖ్రుండున్ర, శంఖ్, చక,ీ గద్ా, ఖ్డ్, కుంత, తోమర పరముఖ్ 
నానాయుధ్మహతి మహో తుత ంగ మహీధ్రశృంగసనినభ 
వరసరగరవ్ేలయయమయన్ మయలిక్ర విరరజమయన్ నిరర్ళీనేకశత 
భుజార్ళుండున్ర, మంజు మంజీర మణ పుంజ రంజత మంజుల హార, 

క్ యూర, కంకణ, క్ రీట్, మకరకుండలయద్వ భూష్ణ భూష్రతుండున్ర, 

ద్వరవళీయుత శఖ్రశిఖ్రరభ పరిణద్ు  బంధ్రర కంధ్రుండున్ర, బరకంపన్కంప్రత 
పరరిజాతపరద్పలల వ పరత్కక్రశ క్రపరవ్ేశ సంచలితాధ్రుండున్ర, శరతాకల 
మేఘజాలమధ్య ధ్గద్ుగరయమయన్ తట్ిలల తాసమయన్ ద్ేద్ీపయమయన్ 
ద్ంషరట ా ంకురుండున్ర, కలయుంతక్రల సకలభువన్గీసన్ విజృంభమయణ సపత జహి 
జహాితులిత తరళతరరయమయణ విభరా జమయన్ జహుిండున్ర, మేరు మంద్ర 
మహాగుహాంతరరళవిసరత ర విపుల వకత ు నాసరక్రరంధ్రర ండున్ర, నాసరక్రరంధ్ర 
నిససరనినబిడ నిశ్రిస నికర సంఘట్టన్ సంక్షోభిత సంతపయమయన్ 
సపత సరగరుండున్ర, పూరిపరిత విద్ యతమయన్ ఖ్ద్ యత మండలసద్ృక్ష 



 

 

సమంచిత లోచన్రండున్ర, లోచనాంచల సముత్కకరయమయణ విలోలక్ీలయభీల 
విసరఫలింగ వితాన్రోరుధ్యమయన్ తారక్రగీహమండలుండున్ర, శకీచ్ాప 
సరరుచిరరద్భర మహాభూర లతా బంధ్ బంధ్రరభయంకర వద్న్రండున్ర, ఘన్తర 
గండశ్ ైలతులయ కమనీయ గండభాగుండున్ర, సంధ్ాయరరగ రకతధ్ారరధ్ర మయలిక్ర 
పరతిమ మహాభరంకష్ తంతన్యమయన్ పట్లతర సట్ాజాలుండున్ర సట్ాజాల 
సంచ్ాల సంజాత వ్రత డ లయయమయన్ వ్ మైయనిక విమయన్రండున్ర, నిష్కంప్రత 
శంఖ్వరణ మహో రువ కరుణ ండున్ర, మంథద్ండాయమయన్ మంద్ర వసరంధ్రరధ్ర 
పరిభరమణవ్ేగ సముతుద్యమయన్ వియన్ుండల మండిత సరధ్ారరశ కలోల ల 
శ్రక్రరరక్రర భాసరర క్ సరుండున్ర, పరరిఖ్రి శశరక్ రణ మయూఖ్ గౌర 
తన్ూరుహుండున్ర నిజ గరరి నిన్ద్ నిరాళిత కుముద్ సరపరత్కక వ్రమ న ైరరవణ 
సరరిభౌమ పరముఖ్ ద్వగిభరరజ కరణక్రట్రుండున్ర, ధ్వళధ్రరధ్రద్రీఘ 
ద్రరవలోకనీయ ద్హేుండున్ర, ద్హేపరభాపట్ల నిరుధ్యమయన్ పరిపంథవ 
యయతుధ్ాన్ నికురంబ గరరింధ్క్రరుండున్ర, బరహాల ద్ హిరణయకశపు రంజన్ 
భంజన్ నిమతాత ంతరంగ బహిరంగ జ గయీమయన్ కరుణావరరస 
సంయుతుండున్ర, మహాపరభావుండున్ర న్యిన్ శ్రీన్ృసరంహద్ేవుం 
డావిరభవించిన్ం, గన్రంగొని. 
7-286-క. 
"న్రమూరితగరద్ర క్ వల 

హరమిూరితయుుఁ గరద్ర మయన్వ్రక్రరముుఁ గ  
సరయియక్రరము న్రన్నద్వ 
హరమియయయరచిత మగు యథారథము చూడన్. 
7-287-ఉ. 
తెంప్ున్ బాలుుఁ డాడని్, సరధ్ీరత సరిగతతిముం బరతి 



 

 

ష్రు ంప్ుఁ ద్లంచి యింద్ర న్రసరంహశరీరముుఁ ద్ాలిె చక్ ీ శ 

కి్షంప్ుఁగ వచిెనాుఁడు; హరచి్ే మృతి యంచరుఁ ద్లంతు న ైన్ నా 
స ంప్ున్ర బ ంపు న్ంద్ఱరన్ర జూడుఁ జరింతు హరంితు శతుర వున్." 

7-288-వ. 
అని మెతత ంబడని చితత ంబున్ గద్ యిెతిత క్ొని తతత ఱంబున్ నారుెచర న్కుంఠిత 
కంఠీరవంబు డగ్ఱర గంధ్సరంధ్రరంబు చంద్ంబున్ న్కతంచరకుంజరుండు 
న్రసరంహద్ేవున్ క్ ద్రరున్డచి తద్యీద్వవయతజేోజాలసనినకరింబున్ం జ సర 
ద్వ్రన్లంబు డగ్ఱిన్ ఖ్ద్ యతంబున్రం బో ల ుఁ గరతవ్రయకరతవయంబులు ద్ెలియక 
నిర్తపరభుండయి యుండె; అపుుడు. 
7-289-మ. 
పరకట్ంబ ై పరళయయవసరన్మున్ మున్ బరహాుండభాండావరో 
ధ్క మెై యున్న తమసరమున్ జగము న్రతాుద్వంచరచ్ ుోఁ ద్రా వి సర 
తిత వక తజేోనిధ్వ యిెైన్ విష్ుణ  న డ న్రద్ీాప్రంచరనే? న్ష్టమె ై
వికలంబ ై చ్ెడుుఁగరక తామసరల పరర వణయంబు రరజోతత మయ! 
7-290-వ. 
అంత న్ద్ాా న్వ్ేంద్రర ండు మహో దా్ండంబగు గద్ాద్ండంబు గిరగిరం ద్వరప్రు 
న్రమృగ ంద్రర ని వ్ేరసరన్; న్తండు ద్రుంబున్ సరుంబు న డసిరపట్లట  
సరుపరిపంథవ నేరుున్ ద్వతిపట్ిటం బట్ిటక్ొనిన్, మట్ిటపడి ద్ట్ిటంచి బిట్లట  కట్టలుక న్ 
యయసరరవరుండు ద్ృఢబలంబున్ నిట్టట్లట  జడిసర పట్లట  ద్ప్రుంచరక్ొని, విడివడి 
ద్వట్వు ద్పుక కుప్రుంచి యుపురం బ గసర విహంగకులరరజ చరణ నిర్ళిత 
భుజంగంబు తెఱంగున్ం ద్లంగ న్రఱిక్  తన్ భుజాట్ోపంబున్ 
న్రకంఠీరవుండు కుంఠితుం; డయిెయడి న్ని తలంచి, కలంగక చ్ెలంగుచరుఁ 
ద్న్రన నిబిడనీరద్ నికరంబుల మయట్లన్ నిలింపులు గుంపులు గొని డాుఁగి 



 

 

మూుఁగి కీముఱ నాత్కుయ జీవన్ శంక్ర కళంక్ తు ల ై మంతన్ంబులుఁ 
జంతన్ంబులు చ్యేుచర నిరీకి్షంప న్క్షమణ సమరద్క్షతా విశ్రష్ం బుపలకి్షంచి 
ఖ్డ్ వరుంబులు ధ్రయిించి, భూన్భోభాగంబుల వివిధ్ విచితర లంఘన్ 
లయఘవంబులం బరిభరమణ భరద్ంబులం గరరళవద్న్రం డయి, 

యంతరరళంబున్ుఁ ద్వరుగు సరళువపు డేగ చంద్ంబున్ సంచరించిన్; 

సహింపక. 
7-291-స.ీ 
పంచ్ాన్నోద్ూు త పరవకజాిలలు; 
భూన్భోంతరమెలల ుఁ బూరతిముగ; 

ద్ంషరట ా ంకురరభీల ధ్గధ్గరయితద్ీప్రత ; 
న్సరర ంద్రర  నేతరము లంధ్ములుగుఁ; 
గంట్కసనినభోతకట్ క్ సరరహతి; 

న్భరసంఘము భిన్నమె ైచలింపుఁ; 
బరళయయభరచంచలయపరతిమ భాసిరముల ై; 
ఖ్రన్ఖ్రోచరలు గీముుద్రే; 

7-291.1-తే. 
సట్లు జళిప్రంచి గరిించి సంభరమంచి 

ద్ృష్రట  సరరించి బొ మలు బంధ్వంచి క్ రలి 

జహి యయడించి లంఘి్ంచి చ్ేత న డిసర 
పట్్ట  న్రసరంహుుఁ డా ద్వతిపట్ిట  న్ధ్వప! 
7-292-క. 
సరకుగొన్క లీలయగతి 

న్రరగ ంద్రర ుఁడు మూష్రకంబు న డసరన్ పగిద్వన్ 



 

 

న్రక్ సరి ద్న్ర న డసిరన్ 

సరరవిమతుుఁడు పరర ణభీతి సరడవిడయిిె న్ృపర! 
7-293-క. 
సరరరరజవ్ ైరి లోుఁబడెుఁ 
బరిభావిత సరధ్రభకత పట్లయంహున్కున్ 

న్రసరంహున్కు న్రద్ంచ 

తఖరతరజహుిన్ కుద్గీ ఘన్ రంహున్కున్. 
7-294-వ. 
అంత. 
7-295-మ. 
విహ్గ ంద్రర ం డహి వరచరెక్ ైవడి మహో ద్ిృతిత న్ న్ృసరంహుండు సర 
గీహ్ ుఁడెై యూరువులంద్రుఁ జ రిె న్ఖ్సంఘయతంబులన్ వరచ్ెె ద్ర 
ససహ్  ద్ంభోళికఠోరద్హేు న్చలోతాసహున్ మహాబాహు నిం 

ద్ర హ్ తాశ్రంతకభీకరున్ ఘన్కరున్ ద్ెతైాయన్ియ శ్రీకరున్. 
7-296-శ్ర. 
చించ్ున్ హృతకమలంబు, శ్ోణ తము వరిించరన్ ధ్రరమండలిం, 

ద్ెరంచ్ుం గరకశనాడిక్రవళులు, భరద్వంచరన్ మహావక్షముం, 

ద్రర ంచ్ున్ మయంసము సూక్షుఖ్ండములుగర, ద్రషరట సరరున్ వరచిె ద్ 

రిుంచ్ుం, బరరవులు కంఠమయలికలు గలిుంచరన్ న్ఖ్ోద్ాభసరయిెై. 
7-297-స.ీ 
వక్షకవ్రట్ంబు వరకకలు చ్ేయుచ్ ,ో ; 

ఘన్ కుఠరరంబుల కరణ  న పుు; 

గంభీర హృద్య పంకజము భరద్వంచరచ్ ుోఁ, ; 



 

 

గుద్ాా లముల భంగిుఁ గొమరుమగులు; 
ధ్మనీ వితాన్ంబు ద్విలి ఖ్ండించరచ్ ుోఁ, ; 
బట్ల లవితరంబుల పగిద్వ మెఱయు; 

జఠరవిశ్రలయంతరజాలంబుుఁ ద్ెరంచరచ్ ుోఁ, ; 
గీకచ సంఘంబుల గరిముఁ జూపు; 
7-297.1-తే. 
న్ంకగతుుఁడెనై్ ద్ెైతుయని నాగీహమున్ 

శసత  ైచయముల న ంపక సంహరించి 

యమరు న్రసరంహు న్ఖ్రంబు లతి విచితర 
సమర ముఖ్రంబుల ై యుండె జన్వర ణయ! 
7-298-క. 
సరఫరతివిబుధ్జన్ ముఖ్ములు 
పరివిద్ళిత ద్న్రజనివహపతి తన్రముఖ్ముల్ 

గురురుచి జత శఖిశఖ్ములు 
న్రహరిఖ్రన్ఖ్ము లమరు న్తజన్సఖ్ముల్. 
7-299-వ. 
ఇట్లల  క్ వల పురుష్రూపంబున్ర మృగరూపంబున్రం గరని 
న్రసరంహరూపంబున్, ర యున్రం బవలున్రం గరని సంధ్ాయసమయంబున్, 

న్ంతరంగంబున్ర బహిరంగంబున్రం గరని సభాద్ాిరంబున్, గగన్ంబున్ర 
భూమయున్రం గరని యూరుమధ్యంబున్ుఁ, బరా ణసహితంబులున్ర 
బరా ణరహితంబులున్రం గరని న్ఖ్ంబులం, ద్ెైలైోకయజన్ హృద్య భలుల ం డయిన్ 
ద్ెైతయమలుల ని వధ్వయించి, మహాద్హన్ క్ీలయభీల ద్రశన్రండున్ర, 

గరరళవద్న్రండున్ర, లేలిహాన్భీష్ణ జహుిండున్ర, శ్ోణ త పంక్రంక్ త 



 

 

క్ సరుండున్ర న ై ప్నరవులు కంఠమయలికలుగ ధ్రించి కుంభికుంభ విద్ళన్ంబు 
చ్ేసర చన్రద్ెంచర పంచ్ాన్న్ంబున్రం బో ల , ద్న్రజకుంజర హృద్యకమల 
విద్ళన్ంబు చ్ేసర, తద్యీ రకతసరకతంబు ల ైన్ న్ఖ్ంబులు సంధ్ాయరరగ 
రకతచంద్రర ఖ్ల చ్ెలువు వహింప సహింపక, లేచి తన్ కట్్టద్రర నాయుధ్ంబు 
ల తుత క్ొని తతత ఱంబున్ రణంబున్కు న్రరవడించర రకకసరలం 
బ కుకసహసరంబులం జక్రీ ధ్వక నిరికీసరధ్న్ంబుల న కకనిుఁ జకకకుండం 
జకకడిచ్ె; ని విిధ్ంబున్. 
7-300-శ్ర. 
రక్ోవరుల న లల ుఁ ద్రర ంచి రణసంరంభంబు చ్ాలించి ద్ృ 
ష్రటక్మపంబు భయంకరంబుగ సభాసరంహాసనారూఢుుఁడెై 
యకీ్ణాగీహుుఁడెై న్ృసరంహుుఁడు కరరళీసయంబుతో న ప్ెుుఁ ద్న్ 

వకి్ంపం బలిక్ ంప నోడి యితరుల్ విభరా ంతుల ై డాుఁగుఁగన్. 
7-301-క. 
సరర చ్ారణ విద్ాయధ్ర 

గరుడ రగ యక్ష సరద్ుగణములలో న  
కకరుుఁ డెైన్ డాయ వ్ ఱచరన్ర 

న్రహరి న్ యయవసరమున్ న్రలోక్ శ్ర! 
7-302-క. 
తరషంబుల న్రసరంహుని 

హరషంబులుఁ జూచి నిరిరరంగన్లు మహో  
తకరషంబులుఁ గుసరమంబుల 

వరషంబులు గురసిర రుతసవంబుల న్ధ్వపర! 
7-303-వ. 



 

 

మఱియు న్యయవసరంబున్ మంట్ న్నేక ద్వేతావిమయన్ంబులున్ర 
గంధ్రిగరన్ంబులున్ర, న్పసరోగణ న్రతన్ సంవిధ్ాన్ంబులున్ర, ద్వవయక్రహళ 
భరరీ పట్హ మురజాద్వ ధ్ాిన్ంబులున్ర బరక్రశమయన్ంబు లయిెయ; 
సరన్ంద్కుముద్ాద్రలయిన్ హరపిరరశవచరులున్ర, విరించి మహశేిర 
మహేంద్ర పురససరులగు తిరద్శ క్ న్నర క్ ంపురుష్ పన్నగ సరద్ు  సరధ్య గరుడ 
గంధ్రి చ్ారణ విద్ాయధ్రరద్రలున్ర, పరజాపతులున్ర, న్రకంఠీరవ 
ద్రశనోతకంఠు లయి చన్రద్ెంచి. 

7-10-ద్ వతల నరసింహ్ సుత తి 

7-304-క. 
కరకమలయుగళ క్ీలిత 

శరుల ై డగ్ఱక భక్ తుఁ జ సరర ిబహు సం 

సరణాబిు  తరిక్  న్ఖ్రిక్  
న్రభోజన్హసరత  హరిక్  న్రక్ సరిక్ న్. 
7-305-వ. 
ఆ సమయంబున్ ద్ేవత లంద్ఱర వ్ేఱరవ్ేఱ విన్రతించిరి; అంద్రుఁ 
గమలయసన్రం డటి్ల నియి.ె 
7-306-మ. 
ఘనలీలయగుణచ్ాతురిన్ భువన్ముల్ కలిుంచి రకి్షంచి భర 
ద్నముం జ యు ద్రరంతశక్ తక్  న్న్ంతజోయతిక్ ం జతర వ 

రుయనిక్ న్ నితయపవితరకరుునిక్  నే న్రతకంఠతో న్వయయయ 
తుునిక్ న్ వంద్న్ మయచరించ్ెద్ుఁ గృపరముఖ్య పరసరద్ారిథ న ై. 
7-307-వ. 



 

 

రుద్రర ం డిట్ల నియిె. 
7-308-చ. 
అమరవర ణయ! మీుఁద్ట్ సహసర యుగరంతము నాుఁడు గరని క్ర 
పమున్కు వ్ేళ గరద్ర సరరబాధ్కుుఁ డెనై్ తమసరినీచరున్ 

సమరమున్న్ వధ్వంచితివి చ్ాలుుఁ ద్ ద్ాతుజుుఁడెనై్ వుఁడు స 

ద్విమలుుఁడు నీకు భకుత ుఁడు పవితుర ుఁడు గరవుము భకతవతసలయ! 
7-309-వ. 
ఇంద్రర ం డిట్ల నియిె. 
7-310-స.ీ 
పరర ణ సంఘముల హృతుద్ుమధ్యంబుల; 

నివసరంచి భాసరలుల  నీవ యిెఱరుఁగు; 

ద్వంతక్రలము ద్ాన్వ్ేశిరుచ్ే బాధ్; 

పడి చిక్ క యున్న యయపన్నజన్రల 

రకి్షంచితివి మముు; రరక్షసరుఁ జంప్రతి; 

కీతుహవయములు మయకుుఁ గలిగ  మరల; 

మంట్ిమ; నీ సనవ మరిగిన్ వ్రరలు; 
క్ వైలయ విభవంబు క్రంక్ష చ్ేయ 

7-310.1-ఆ. 
రితరసరఖ్ము ల లల  నిచిగింపుఁగ నేల? 

యసరథరంబులివి, యన్ంతభక్ తుఁ 
గొలువ నిముు నిన్రన ఘోరద్ెతైాయనీక 

చితత భయద్రంహ! శ్రీన్ృసరంహ! 
7-311-వ. 



 

 

ఋష్ు లిట్ల నిరి. 
7-312-మ. 
భవద్యీయద్రలీల లోకముల న్రతాుద్వంచి రకి్షంప నేుఁ 
డవ్వ ద్ెైతేయశునిచ్ేత భరద్వతముల ై హరసింబుల ై యుండ నీ 

యవ్వనీతున్ న్రసరంహరూపమున్ సంహారంబు న ంద్వంచి వ్ ే

ద్వ్వధ్వం గీముఱ న్రద్ు రించితి గద్ా ధ్రరున్రసంధ్ాయివ్ .ై 
7-313-వ. 
ప్రతృద్ేవత లిట్ల నిరి. 
7-314-శ్ర. 
చండక్రీధ్ముతోడ ద్ెతైుయుఁడు వడిన్ శ్రీద్ుంబులన్ మతుసతుల్ 

ప్రండంబుల్ సతిలోద్కంబులుగ న్రిుంపంగ మయ క్ీక యు 
దా్ండతింబున్ుఁ ద్ాన్ క్ ైక్ొన్ర మహో ద్గుీండు; వుఁ డికకడన్ 

ఖ్ండింపంబడె నీ న్ఖ్ంబుల న్రతుల్ గరవింతు మయతేుశిరర! 
7-315-వ. 
సరద్రు  లిట్ల నిరి. 
7-316-క. 
కుీదుధ ండెై యణ మయద్వక 

సరదుధ లు గ ైక్ొనిన్ ద్ెైతుయుఁ జీరితివి; మహా 

యోదధవు నీ కృప మయకున్ర 

సరదుధ లు మరలంగుఁ గలిగ  శ్రీన్రసరంహా! 
7-317-వ. 
విద్ాయధ్రు లిట్ల నిరి. 
7-318-క. 



 

 

ద్ానవునిుఁ జంప్ర యంత 

రరు నఘద్వకవిద్య ల లల  ద్యతో మరలం 

గర నిచిెతివి విచితరము 
నీ నిరుపమ వ్ భైవంబు నిజము న్ృసరంహా! 
7-319-వ. 
భుజంగు లిట్ల నిరి. 
7-320-క. 
రతాములన్ర మతాకంతా 
రతాంబుల బుచిెక్ొన్న రకకసర న్రరమున్ 

యతామున్ వరచిె వ్ ైచితి; 

పతసాలు రతనములుుఁ గలిగి బరతిక్ తి మీశ్ర! 
7-321-వ. 
మన్రవు లిట్ల నిరి. 
7-322-క. 
ద్రరణయుని ద్ెైతుయుఁ బొ రిగొని 

వరాణ శమీ ధ్రుసనతు వర్ము మరలం 

బూరణము చ్ేసరతి వ్ే మని 

వరిణంతుము? క్ొలిచి బరతుకువ్రరము ద్ేవ్ర! 
7-323-వ. 
పరజాపతు లిట్ల నిర.ి 
7-324-మ. 
పరజ్లం జ యుట్క్ ై సృజంచితి మముం బాట్ించి; ద్ెతైాయజఞచ్ేుఁ 
బరజ్లం జ యక యింతక్రలము మహాభారంబుతో న్రంట్ి; మీ 



 

 

కుజ్న్రన్ వక్షముుఁ జీరి చంప్రతివి; సంక్రచంబు లే క్ లల  చ్ ుోఁ 
బరజ్లం జ యుచర న్రండువ్రరము జగద్భద్రా యమయణోద్యయ! 
7-325-వ. 
గంధ్రుి లిట్ల నిర.ి 
7-326-క. 
ఆడుద్రము ర యుుఁబగలుం 

బాడుద్రము నిశ్రట్ల న దా్, బాధ్వంచర ద్యం 

జూడుఁడు నీచ్ే జమునిం 

గూడె మహాపరతకున్కుుఁ గుశలము గలద్ే. 
7-327-వ. 
చ్ారణు లిట్ల నిరి. 
7-328-క. 
భువన్జన్ హృద్యభలుల ుఁడు 
ద్వవ్వజ ంద్ర విరోధ్వ నేుఁడు ద్గె  నీ చ్ేతన్ 

భవరోగ నివరతక మగు 

భవద్ంఘిి్ యుగంబుుఁ జ రి బరద్వక్ ద్ మీశ్ర! 
7-329-వ. 
యక్షు లిట్ల నిర.ి 
7-330-ఉ. 
భరంశము లేని నీ భట్లల భంగవిముకుత ల మముు న క్ క ని 

ససంశయవృతిత  ద్వకుకలుఁ బరచ్ారము చ్యేుచర న్రండు వుఁడు ని 

సరత ంైశముతోడ; వనిుఁ గడతేరిెతి వ్రపద్ మయన  నో! చతు 

రిింశతితతత వశ్రసక! తిరవిష్టపముఖ్యజగనినవ్రసక్ర! 



 

 

7-331-వ. 
క్ ంపురుష్ు లిట్ల నిరి. 
7-332-క. 
పురుషో తత మ! నేరము క్ ం 

పురుష్ుల మలుులము నిన్రన భూష్రంపుఁగ ద్ర 
ష్ుురుష్ున్ సకల సరజన్ హృ 
తురుష్ుం జంప్రతివి జగము బరద్వక్  న్ధ్ీశ్ర! 
7-333-వ. 
వ్ ైతాళికు లిట్ల నిరి. 
7-334-క. 
తిరభువన్శతుర ుఁడు పడయిినె్ర 

సభలంద్రన్ర మఖ్ము లంద్ర జగద్ీశిర! నీ 

శుభగీతములు పఠించరచర 
న్భయులమెై సంచరింతు మయరతశరణాయ! 
7-335-వ. 
క్ న్నర లిట్ల నిరి. 
7-336-క. 
ధ్రమము ద్లుఁపడు లఘుతర 

కరమము చ్యేించర మముుుఁ గలుషరతుకు ద్ర 
ష్కరుమనిుఁ జంప్రతి; వున్నత 

శరుమలమెై నీద్ర భక్ త సలిప్ెద్ము హరీ! 
7-337-వ. 
విష్ుణ సనవకు లిట్ల నిర.ి 



 

 

7-338-ఉ. 
సంచ్చత విపరశ్రపమున్ుఁ జండనిశ్రచరుుఁ డెైన్ వని శ 

కి్షంచ్ుట్ క్ీడు గరద్ర కృప జ సరతి వశిర! భక్ తతోడ సన 
వించ్ుట్కంట్్ వ్ ైరమున్ వ్ేగమ చ్ేరుఁగ వచరె నిన్రన; నీ 

యంచ్చత నారసరంహ తన్ర వద్రభత మయపద్ుఁ బాసర రంద్ఱరన్. 
7-339-వ. 
ఇట్లల  బరహురుద్ేరంద్ర సరద్ు  సరధ్య పురససరుల నై్ ద్ేవముఖ్రయ లంద్ఱర న డగలిగి 
యనేక పరక్రరంబుల విన్రతించి; రంద్ర రోష్విజృంభమయణుం డయిన్ 
న్రసరంహద్ేవుని డగ్ఱుఁ జ ర వ్ ఱచి లక్షముద్ేవిం బిలిచి; యిట్ల నిరి. 
7-340-క. 
హరిక్ ం బట్టపుద్ేవివి 

హరసినవ్రనిపుణమతివి హరిగతివి సద్ా 
హరిరతివి నీవు చని న్ర 

హరిరోష్ము డింపవము! హరివరమధ్ాయ! 
7-341-వ. 
అనిన్ నియయక్ొని మహో తకంఠతోడ నా కలకంఠకంఠి న్రకంఠీరవుని 
యుపకంఠంబున్కుం జని. 
7-342-స.ీ 
పరళయయరకబింబంబు పగది్వ న్రన్నద్వ గరని; 

న మోుము పూర ణంద్ర నిభము గరద్ర; 

శఖిశఖ్యసంఘంబు చ్ెలువు చూప్ెడుుఁ గరని; 

చూడికుఁ పరసరద్ భాసరరము గరద్ర; 

వరరౌద్రా ద్రభతావ్ేశ మొప్ెుడుుఁ గరని; 



 

 

భూరి కృపరరస సూఫరిత గరద్ర; 

భయద్ ద్ంషరట ా కుర పరభలు గప్ెుడుుఁ గరని; 

ద్రహసరతాంబుజాతంబు గరద్ర; 

7-342.1-తే. 
కఠిన్ న్ఖ్ర న్ృసరంహ విగీహము గరని 

క్రమనీజన్ సరలభ విగీహము గరద్ర; 

విన్నద్వయుుఁ గరద్ర; తొలిల నే విష్ుణ వలన్ 

గన్నద్వయుుఁ గరద్ర; భీష్ణాక్రర మన్రచర. 
7-343-క. 
పలిక్ ద్ న్ని గమకముుఁ గొన్ర; 

బలిక్ న్ుఁ గడు న్లుగు విభుుఁడు పరతివచన్ములం 

బలుకుఁ డని నిలుచర; శశముఖి 

బలువిడి హృద్యమున్ుఁ జన్వు భయమున్ర గద్రరన్. 
7-344-వ. 
ఇట్లల  న్రహరిరూపంబు వ్రరిజనివ్రసరని వకి్షంచి శంక్ ంచి శ్రంతుడెైన్ వ్ న్రక 
డగ్ఱెద్న్ని చింతించరచరన్న వ్రరిజసంభవుం డ ద్ేావుని రోష్ంబు నివ్రరింప 
నితరుల కలవిగరద్ని పరహాల ద్రం జీరి యిట్ల నియిె. 
7-345-క. 
త్కండర మగు రోష్మున్ మీ 

తండిర నిమతత మున్ుఁ జక్ ీ ద్ారుణమూరితన్ 

వ్ేండరము విడువుఁడు మలెల న్ 

తండీర! శ్రతలునిుఁ జ సర ద్యచ్యేుఁగద్ే. 
7-346-వ. 



 

 

అనిన్ "న ుఁ గరక"యని మహాభాగవతశ్రఖ్రుం డయిన్ బాలకుండు 
కరకమలంబులు ముకుళించి మంద్గమన్ంబున్ న్మంద్ విన్య 
వివ్ేకంబుల న్రసరంహద్వేుని సనినధ్వక్ ం జని సరషరట ంగద్ండపరణామంబు జ సరన్ 
భకతపరరధ్ీన్రం డగు న్యిీయశిరుం డాలోక్ ంచి కరుణాయతత చితుత ండెై. 
7-347-ఉ. 
పరర భవ మొపు న్రతకట్కృపరమతియిెై కద్వయంగుఁ జీరిుఁ సం 

శ్ోభిత ద్ృష్రటసంఘములుఁ జూచరచర బాలుని మౌళి యంద్ర లో 
క్రభిన్రతుండు ప్టె్్ట  న్సరరరంతకుుఁ డుద్భట్ క్రలసరు భీ 

తాభయద్ాన్ శసత ము న్న్ర్ళ మంగళ హేతు హసత మున్. 
7-348-వ. 
ఇట్లల  హరి కరసురశన్ంబున్ భయ విరహతిుండున్ర, బరహుజాఞ న్ 
సహతిుండున్ర, బులక్ త ద్ేహుండున్ర, సముతున్న సంతోష్బాష్ుసలిలధ్ారర 
సమూహుండున్ర, బరరమయతిశయ గద్్ద్ భాష్ణుండున్ర, విన్య వివ్ేక 
భూష్ణుండున్ర, నేక్రగీ చితుత ండున్ర, భక్ తపరరయతుత ండున్ర న్యి య ద్ేావుని 
చరణ కమలంబులు ద్న్ హృద్యంబున్ నిలిప్రక్ొని కరకమలంబులు 
ముకుళించి యిట్ల ని విన్రతించ్ె. 

7-11-ప్రహా్లదుడు సుత తించ్ుట 

7-349-మ. 
అమరుల్ సరద్రు లు సంయమీశిరులు బరహాుద్రల్ సతాతురయ చి 

తతములన్ నిన్రన బహుపరక్రరముల నితయంబున్ విచ్ారించి పర 
రము ముట్టన్ న్రతిచ్యే నోపరుఁట్; నే రక్షసతన్ూజుండ గ 

రిమద్ ద్వరకుత ుఁడ బాలుుఁడన్ జడమతిన్ వరిణంప శకుత ండనే? 



 

 

7-350-మ. 
తప్మున్ వంశముుఁ ద్ేజమున్ శీుతము సౌంద్రయంబు న్రద్ యగమున్ 

నిప్ుణతింబుుఁ బరతాపపౌరుష్ములున్ నిషరు బలపరజఞలున్ 

జప్హో మంబులుుఁ జాల వశిర! భవతసంతుష్రటక్ ై ద్ంతి యూ 

థుఁప్ు చంద్ంబున్ భక్ త జ యవలయుం ద్ాతురయ సంయుకుత ుఁడె.ై 
7-351-మ. 
అమలజాఞ న్ సరద్ాన్ ధ్రురతి సతయక్షాంతి నిరుతసర 

తిములన్ యజఞ తపో న్సూయలుఁ గడున్ ద్రిుంచర ధ్ాత్కరసరరో 
తతముకంట్్న్ శిపచరండు ముఖ్రయుఁడు మనోరథ పరర ణ వ్రకకరుముల్ 

సమతన్ నిన్రన న్యించ్ెనేని, నిజ వంశ శ్రీకరుం డౌుఁ ద్రద్వన్. 
7-352-స.ీ 
అజుఞ ండు చ్ేసరన్ యయరరధ్న్ములుఁ జ ; 
పట్టుఁ డమశిరుుఁడు కృపరళుుఁ డగుట్ుఁ; 
జ పట్లట  న కచ్ోట్; సరద్ు  మీశిరున్కు; 
న్రథంబు లేకుండు న్తుఁడు పూరుణ  

డెనై్ న్రథము లీశిరరరుణంబులు గరుఁగుఁ; 
జ యుట్ ధ్రుంబు; చ్ేసనెేని 

న్దా్ంబుుఁ జూచిన్ న్ళికలలయమంబు; 

పరతిబింబితం బగు పగిద్వ మరల 

7-352.1-తే. 
న్రథములు ద్ ుఁచరుఁ; గరవున్ న్ధ్వకబుద్వు  
భక్ త జ యంగవలయున్ర భక్ తుఁ గరని 

మెచిుఁ డరథంబు లొసుఁగ డు మేరలంద్రుఁ 



 

 

బరమ కరుణుండు హరి భకతబాంధ్వుండు. 
7-353-క. 
క్రవున్ న్లుుుఁడ సంసరత తి 

గరవ్వంచ్ెద్ వ్ ఱపు లేక కలనేరుపున్న్; 

నీ వరణన్మున్ ముక్ తక్ ుఁ 
బో వు న్విద్యన్ర జయించి పురుష్ుుఁ డన్ంతా! 
7-354-స.ీ 
సతాత వకరుుఁడ వ్ ైన్ సర ి శ! నీ యయజఞ; 
శరముల నిడుక్ొని చ్యేువ్రరు 
బరహాుద్ర లమరులు భయ మంద్రచరనానరు; 
నీ భీష్ణాకృతి నేుఁడు చూచి; 

రోష్ంబు మయన్ర నీ రుచిరవిగీహములు; 
కలయయణకరములు గరని భీతి 

కరములు గరవు లోకములకు వృశెక; 

పన్నగంబుల భంగి భయముుఁ జ యు 
7-354.1-తే. 
న్సరర మరాించితివి; సరధ్రహరి మయిెయ; 
న్వతరించిన్ పనిద్ీఱె న్లుక యిలే? 

కలుష్హారివి సంతోష్క్రర ివన్రచర 
నిన్రనుఁ ద్లుఁతురు లోకులు నిరులయతు! 
7-355-మ. 
ఖ్రద్ంషరట ా  భుర కుట్ీ సట్ా న్ఖ్యు న్రగీధ్ాిన్యున్ రకత క్  
సరయున్ ద్ీరఘతరరంతరమయలికయు భాసినేనతరయున ైనన్ నీ 



 

 

న్రసరంహాకృతిుఁ జూచి నే వ్ ఱవుఁ బూరణ కూీర ద్రరరిర ద్ర 

రభర సంసరరద్వ్రగినక్ న్ వ్ ఱతు నీ పరద్ాశయీుం జ యవ్ే. 
7-356-వ. 
ద్ేవ్ర! సకల యోన్ర లంద్రన్ర సరఖ్వియోగ ద్రుఃఖ్సంయోగ సంజనితంబ నై్ 
శ్ోక్రన్లంబున్ ద్ంద్హయమయన్రండన ై ద్రుఃఖ్నివ్రరకంబు గరని 
ద్ేహాద్యభిమయన్ంబున్ మోహితుండన ై పరిభరమంచరచరన్న యినే్ర నాకుం 
బిరయుండవు సఖ్రండవుుఁ బరద్ేవతవు న ైన్ నీవగు బరహుగీతంబు లయిన్ 
లీలయవతార కథావిశ్రష్ంబులుఁ బఠయిించరచర రరగరద్వనిరుుకుత ండన ై 
ద్రుఃఖ్పుంజంబులుఁ ద్రయిించి భవద్యీ చరణకమల సురణ సనవ్రనిపుణుల నై్ 
భకుత లం జ రి యుండెద్; బాలునిుఁ ద్లిలద్ండుర లున్ర, రోగిని వ్ ైద్యద్తత ంబయిన్ 
యౌష్ధ్ంబున్ర, సముద్రంబున్ మునింగ డు వ్రని నావయున్ర, ద్క్ొకరులు 
రకి్షంపనేరని తెఱంగున్ సంసరరతాప సంతపయమయన్రండెై నీచ్ేత న్రప్నక్షితుం 
డయిన్ వ్రని న్రద్ురింప నీవు ద్కక న్న్రయండు సమరుథ ండు గరుఁడు; జగంబుల 
న విం డమే కృతయంబు న వినిచ్ేతం బరరరతిుండెై యిే యింద్వరయంబులం జ సర 
యిమేట్ి క్ొఱకు న వినిక్  సంబంధ్వ యిెై యిే సథలంబున్ నే సమయంబున్ం 
ద్ేమ రూపంబున్ నే గుణంబున్ న్పరంబయిన్ జన్క్రద్వ భావంబున్ 
న్రతాుద్వంచి పరంబయిన్ బరహాుద్వభావంబున్ రూపరంతరంబు న ంద్వంచర న్ట్ిట  
వివిధ్పరక్రరంబు లనినయు నితయముకుత ండవు రక్షకుండవు న ైన్ నీవ; నీ 
యంశంబ ైన్ పురుష్ునిక్  నీ యన్రగీహంబున్ుఁ గరలంబుచ్తేం బరరరితయిెై 
కరుమయంబున్ర బలయుతంబున్ర బరధ్ాన్లింగంబున్ర న ైన్ మన్ంబున్ర నీ 
మయయ సృజయించర; అవిద్ాయరిుతవిక్రరంబున్ర వ్ేద్ కతకరుపరధ్ాన్ంబున్ర 
సంసరరచక్రీ తుకంబ ైన్ యిీ మన్మున్ నిన్రన సనవింపక నియమంచి 
తరియింప న కకరుండున్ర సమరుథ ండు లేడు; విజాఞ న్నిరిిత బుద్వుగుణుండవు; 



 

 

నీ వలన్ వశ్రకృత క్రరయసరధ్న్ శక్ త యిెనై్ క్రలంబు మయయతోడం గూడ 
షో డశవిక్రరయుకతం బయిన్ సంసరరచకీంబుుఁ జ యుచరండు; 
సంసరరద్ావద్హన్ తంతపయమయన్రండ న్గు న్న్రన రకి్షంపుము. 
7-357-స.ీ 
జన్రలు ద్వక్రులుర సంపద్ాయురిి భ; 

వములు గోరుద్రరు భవయంబు లన్రచర; 

న్వి యంతయున్ర రోష్హాసజృంభితమెైన్; 

మయతండిర బొ మముడి మహిముఁ జ సర 
విహతంబులగు; న్ట్ిట  వరుండు నీ చ్ేత; 

నిమష్మయతరంబున్ నేుఁడు మడిస;ె 

క్రవున్ ధ్రర వములు గరవు బరహాుద్రల; 

శ్రీవిభవంబులు జీవితములుుఁ; 
7-357.1-తే. 
గరలరూపకుుఁ డగు న్రరుకీమునిచ్ేత 

విద్ళితములగు; నిలువవు; వ్ేయు నేల? 

యితర మే న లల  నీ మీుఁద్వ యిెఱరక గొంత 

గలిగయిున్నద్వ గొలుతుుఁ గింకరుుఁడ న్గుచర. 
7-358-మతత . 
ఎండమయవులవంట్ి భద్రము ల లల  సరరథము లంచర మ 

రుత యండు రోగనిధ్ాన్ ద్ేహముతో విరకుత ుఁ డుగరక యు 
దా్ండ మన్ుథవహిన న పుుడుుఁ ద్పుత ుఁడెై యొకనాుఁడుుఁ జ  
రండు పరరము ద్రష్టసౌఖ్య పరంపరరకీమణంబున్న్. 
7-359-ఉ. 



 

 

శ్రమీహిళీ, మహేశ, సరసరీుహగరుభల క్ ైన్ నీ మహో  
ద్ాా మకరంబుచ్ే న్భయద్ాన్ము జ యవు; నేన్ర బాలుుఁడం 

ద్ామస వంశ సంభవుుఁడ ద్ెతైుయుఁడ న్రగీ రజోగుణుండ ని 

సీసమ ద్యం గరరంబుజము శ్రరిముుఁజ రుెట్ చ్ోద్య మీశిరర! 
7-360-వ. 
మహాతాు! సరజన్రలయిన్ బరహాుద్ర లంద్రన్ర ద్రరిన్రల ైన్ మయ యంద్రన్ర 
సనవ్రన్రరూపంబుగం బక్షాపక్షంబులు లేక కలువృక్షంబు చంద్ంబున్ 
ఫలపరద్ాన్ంబు జ యుద్రవు; కంద్రు సమేతం బగు సంసరరకూపంబున్ం 
గూలుచరన్న మూఢజన్రలం గూడి కూల డు ననే్ర భవద్యీభృతుయం డగు 
నారద్రని యన్రగీహంబున్ం జ సర నీ కృపకుం బాతుర ండ న ైతి; న్న్రన రకి్షంచి 
మజిన్కుని వధ్వయించరట్ నా యంద్రలుఁ బక్షపరతంబు గరద్ర; ద్రష్టద్న్రజ 
సంహారంబున్ర శష్ట భృతయ మునిజన్ రక్షాపరక్రరంబున్ర నీకు న ైజగుణంబులు; 
విశింబు నీవ; గుణాతుకం బయిన్ విశింబు సృజయించి యంద్రం బరవ్శేంచి 
హేతుభూతగుణయుకుత ండవ్ ై రక్షకసంహారక్రరరద్వ నానారూపంబుల 
న్రండుద్రవు; సద్సతాకరణక్రరరయతుకం బయిన్ విశింబున్కు 
పరమక్రరణంబు నీవ; నీ మయయచ్ేత వుఁడు ద్ా న్నియిెడి బుద్వు  వికలుంబు 
ద్ ుఁచరగరని నీకంట్్ న ండదె్వాయు లేద్ర; బీజంబు న్ంద్ర వసరత మయతరభూత 
సౌక్షుయంబున్ర వృక్షంబు న్ంద్ర నీలతాిద్వ వరణంబున్రం గలుగు తెఱంగున్; 

విశింబున్కు నీ యంద్ జన్ు సరథతి పరక్రశ నాశంబులుం గలుగు; నీ చ్ేత 
న్యిన్ విశింబు నీ యంద్ నిలుపు క్ొని తొలిల పరళయక్రలపరరరవ్రరంబున్ుఁ 
బన్నగ ంద్రపరయంకంబున్ుఁ గీియయరహితుండవ్ ై నిజసరఖ్యన్రభవంబు జ యుచర 
నిద్వరతుని భంగి యోగనిమీలితలోచన్రండవ్ ై మెలంగుచరుఁ గొంత క్రలంబున్కు 
నిజ క్రలశక్ తచ్ేతం బరరరితంబుల ై పరకృతిధ్రుంబు లయిన్ సతాత వద్వగుణంబుల 



 

 

న్ంగీకరించి సమయధ్వచ్ాలించి విలసరంచరచరన్న నీనాభి యంద్ర 
వట్బీజంబువలన్ న్రద్భవించర వట్ంబు తెఱంగున్ న కక కమలంబు 
సంభవించ్;ె న్ట్ిట  కమలంబువలన్ నాలు్ మోముల బరహు జనిుంచి ద్వశలు 
వకి్షంచి కమలంబున్కు న ండయిన్ రూపంబు లేకుండుట్ుఁ జంతించి 
జలయంతరరళంబుుఁ బరవ్ేశంచి జలంబు లంద్ర న్ూఱర ద్వవయవతసరంబులు వ్ ద్క్  
తన్ జన్ుంబున్కు న్రపరద్ాన్క్రరణం బ ైన్ నిన్రన ద్రిశంప సమరుథ ండు గరక, 

మగిడి కమలంబుకడకుం జని విసుయంబు న ంద్వ చిరక్రలంబు 
నిరభరతపంబు జ సర పృథవవి యంద్ర గంధ్ంబు గన్ర చంద్ంబున్ుఁ ద్న్ యంద్ర 
నానాసహసరవద్న్ శరో న్యన్ నాసర కరణ వకత ు భుజ కర చరణుండున్ర 
బహువిధ్ాభరణుండున్ర మయయయకలితుండున్ర మహాలక్షణలకి్షతుండున్ర 
నిజపరక్రశద్ూరీకృత తముండున్ర బురుషో తత ముండున్ర న్యిన్ నిన్రన 
ద్రిశంచ్ె; న్ యయవసరంబున్. 
7-361-క. 
ఘోటకవద్న్రుఁడ వ్ ై మధ్ర 

క్ టైభులం ద్రర ంచి నిగమగణముల న లల ం 

బాట ంచి యజున్ క్ చిెన్ 

కూటసరథ ుఁడ వశిరుుఁడవు క్రవిద్వంద్ాయ! 
7-362-వ. 
ఇవిిధ్ంబున్ గృత తేరతా ద్ాిపరంబులన్ర మూుఁడు యుగంబు లంద్రన్ర 
ద్వరయఙ్మున్వ ముని జలచరరక్రరంబుల న్వతరించి లోకంబుల న్రద్ురించరచర, 

ధ్రించరచర, హరించరచర యుగరన్రకూల ధ్రుంబులం బరతిష్రు ంచరచర 
న్రండుద్రవు; ద్ేవ్ర! యవధ్రింపుము. 
7-363-స.ీ 



 

 

క్రమహరరి ద్వ సంఘట్తిమెై చితత ంబు; 

భవద్యీ చింతన్పద్వి చ్ొరద్ర; 

మధ్రరరద్వరసముల మరగి చ్ొకుకచర జహి; 

నీ వరణన్మున్కు నిగుడనీద్ర; 

సరంద్రీముఖ్ములుఁ జూడుఁగోర డి జూడిక; 

తావక్రకృతులప్ెైుఁ ద్గులుపడద్ర; 

వివిధ్ ద్రరరభష్లు విన్ుఁ గోరు వన్రలు; 
విన్వు యుష్ుతకథావిరచన్ములు; 
7-363.1-తే. 
ఘయిణ మురవడిుఁ ద్వరుగు ద్రర్ంధ్ములకు 
ద్వులు గొలుపద్ర వ్ షై్ణవధ్రుములకు; 
న్డుఁగి యుండవు కర ుంద్వరయములు పురుష్ుుఁ 
గలుఁచర, సవతులు గృహమేధ్వుఁ గలుఁచర న్ట్లల . 
7-364-వ. 
ఇ విిధ్ంబున్ నింద్వరయంబులచ్ేతుఁ జకుకపడి సిక్ీయ పరక్యీ శరీరంబు 
లంద్ర మతరా మతర భావంబులు జ యుచర జన్ుమరణంబుల న ంద్రచర 
సంసరరవ్ ైతరణీ నిమగనంబ ైన్ లోకంబు న్రద్ురింట్లట్ లోక సంభవ సరథతి లయ 
క్రరణుండ వ్ నై్ నీకుం గరతవయంబు; భవద్యీ సనవకులమెైన్ మయ యంద్రుఁ 
బిరయభకుత  లయిన్ వ్రరల న్రద్ురింపుము. 
7-365-మ. 
భగవద్వావయ గుణాన్రవరతన్ సరధ్ాపరర ప్ె్త క చితుత ండ న  ై
బ గడన్ సంసరణోగీవ్ ై తరణ క్ న్; భినానతుుల ై తావక్ీ 
య గుణసోత తర పరరఙ్ముఖ్తిమున్ మయయయసౌఖ్యభావంబులన్ 



 

 

సరగతిం గరన్ని మూఢులం గని మద్వన్ శ్ోక్ ంతు సర ిశిరర! 
7-366-వ. 
ద్ేవ్ర! మునీంద్రర లు నిజవిముకత క్రములయి విజన్సథలంబులం ద్పంబు 
లయచరింతురు; క్రముకతింబు న లల క యుండువ్రరిక్  నీ కంట్్ న ండు శరణంబు 
లేద్ర గరవున్ నిన్రన సనవించ్ెద్రు; క్ొంద్ఱర క్రముకులు కరద్ియ 
కండూతిచ్ేతం ద్నియని చంద్ంబున్ుఁ ద్రచింబయి పశు పకి్ష క్ ీమ క్ీట్ 
సరమయన్యం బయిన్ మెైథరనాద్వ గృహ మేద్వ సరఖ్ంబులం ద్నియక కడపట్ 
న్తి ద్రుఃఖ్వంతు లగుద్రరు; నీ పరసరద్ంబు గల సరగుణుండు నిషరకముం 
డయియుండు. మౌన్వరత జప తప శురాతాధ్యయన్ంబులున్ర 
నిజధ్రువ్రయఖ్యయన్ విజన్సథల నివ్రస సమయధ్రలున్ర మోక్షహేతువులగు; 

న్యిన్ నివి పద్వయు నింద్వరయజయంబు లేనివ్రరిక్  భోగరరథంబులయి 
వికయీించరవ్రరిక్  జీవనోపరయంబులయి యుండు; డాంభికులకు 
వ్రరరత కరంబుల ై యుండు, సఫలంబులుగరవు; భక్ త లేక భవద్యీజాఞ న్ంబు 
లేద్ర; రూపరహితుండ వ్ నై్ నీకు బీజాంకురంబులక్ ైవడిుఁ గరరణక్రరయంబు 
లయిన్ సద్సద్ూర పంబులు ర ండున్ర బరక్రశమయన్ంబు లగు; నా ర ంట్ి 
యంద్రన్ర భక్ తయోగంబున్ బుద్వుమంతులు మథన్ంబున్ ద్ారువులంద్ర 
వహినం గనియిెడు తెఱంగున్ నిన్రన బొ డుఁగంద్రరు; పంచభూత 
తనాుతరంబులున్ర పరర ణేంద్వరయంబులున్ర మనోబుద్ు యహంక్రర చితత ంబులున్ర 
నీవ; సగుణంబున్ర నిరు్ ణంబున్ర నీవ; గుణాభిమయన్ర లయిన్ 
జన్న్మరణంబుల న ంద్ర విబుధ్ర లయద్యంతంబులు గరన్క నిరుపరధ్వకుండవ్ ైన్ 
నిన నఱరంగరు; తతతవజుఞ లయిన్ విద్ాింసరలు వ్ేద్ాధ్యయనాద్వ వ్రయపరరంబులు 
మయని వ్ేద్ాంతపరతిపరద్రయండ వగు నిన్రన సమయధ్వవిశ్రష్ంబుల న ఱింగి 
సనవింతు; రద్వగరవున్. 



 

 

7-367-స.ీ 
నీ గృహాంగణభూమ నిట్లంబు మోవంగ; 

మోద్వంచి నితయంబు మిొకకుఁడేని 

నీ మంగళసత వ నికర వరణంబులు; 
పలుమయఱర నాలుకుఁ బలుకుఁడనేి 

నీ యధ్ీన్ములుగర నిఖిలకృతయంబులు; 
ప్రరయభావమున్ సమరిుంపుఁడనేి 

నీ పద్ాంబుజముల నిరుల హృద్యుుఁడెై; 
చింతించి మకుకవుఁ జకకుఁడేని 

7-367.1-తే. 
నిన్రనుఁ జ వులయర విన్ుఁడనేి నీకు సనవ 

చ్ేయరరుఁడనేి బరహుంబు జ ంద్ుఁ గలుఁడె? 

యోగి యిెైన్ుఁ ద్పో వరతయోగి యిెైన్ 

వ్ేద్వ యిెైన్ మహాతతత వవ్దే్వ యిెనై్. 
7-368-వ. 
క్రవున్ భవద్యీ ద్ాసయయోగంబుుఁ గృపజ యు"మని పరణతుండెనై్ పరహాల ద్రని 
వరణన్ంబులకు మచెిె నిరు్ ణం డయిన్ హరి రోష్ంబు విడచిి; యిట్ల నియిె. 
7-369-శ్ర. 
"సంతోష్రంచితి నీ చరతిరమున్కున్ సద్భద్ర మౌుఁగరక నీ 

యంతరరింఛితలయభ మలెల ుఁ గరుణాయతుత ండన ై యిచ్ెెద్ం 

జంతం జ ంద్కు భకతక్రమద్రుఁడ నే సరద్ుంబు ద్రరోల కుయుఁడన్ 

జంతసశ్రణీ క్  న్న్రనుఁ జూచిన్ుఁ బున్రిన్ుంబు లే ద్రభక్ర! 
7-370-ఆ. 



 

 

సకలభావములన్ర సరధ్రలు విద్ాింసర 
లఖిల భద్రవిభుుఁడ న నై్ న్న్రనుఁ 
గోరుక లిముట్ంచరుఁ గోరుద్ర రిచ్ెెద్ుఁ 
గోరు మెద్వా  యిెైన్ుఁ గుఱు ! నీవు." 

7-371-వ. 
అని పరమేశిరుండు పరహాల ద్రనియంద్రుఁ గల సక్రమతింబుుఁ ద్ెలియుక్ొఱకు 
వంచించి యిట్ాట న్తిచిెన్; న్తండు నిషరకముండెనై్ యిేక్రంతి గరవున్ుఁ 
గరమంబు భక్ తయోగంబున్కు న్ంతరరయం బని తలంచి యిట్ల నియిె;ఉతుతిత  
మొద్లు క్రమయద్యన్రభవ్రసక్ త లేని నాకు వరంబు లిచ్ెెద్న్ని వంచింపనలే? 

సంసరరబీజంబులున్ర హృద్యబంధ్కంబులు న్యిన్ గరమంబులకు వ్ ఱచి 
ముముక్షుండన ై సనమంబుక్ొఱకు నమేంబున్ నిన్రనం జ రితి; క్రమంబులున్ర 
నింద్వరయంబులున్ర మన్శశరీర ధ్ెైరయంబులు మనీషర పరర ణ ధ్రుంబులున్ర 
లజాి సురణలక్షముసతయతజేోవిశ్రష్ంబులున్ర న్శంచర; లోకంబు లంద్ర భృతుయ 
లరథక్రము లయి రరజుల సనవింతురు రరజులుం బరయోజన్ంబు లరిథంచి 
భృతుయలకు న్రథంబు లొసంగుద్ర; రవిిధ్ంబు గరద్ర; నాకుం గరమంబు లేద్ర; 

నీకుం బరయోజన్ంబు లే; ద్యిన్న్ర ద్వే్ర! వరద్రండ వయిెయద్ వ్ేనిుఁ 
గరమంబులు వృద్వు ుఁబొ ంద్ని వరంబుుఁ గృపజ యుము; క్రమంబులు విడిచిన్ 
పురుష్ుండు నీతోడ సమయన్ విభవుం డగు న్రసరంహ! పరమయతు! 
పురుషో తతమ!"యని పరణవ పూరికంబుగర న్మసకరించిన్ హరి యిట్ల నియి.ె 
7-372-స.ీ 
"నీ యట్ిట సరజాఞ న్ నిపుణు లేక్రంతులు; 
గోరుకలు నా యంద్రుఁ గోర న లల ; 
రట్్లల న్ుఁ బరహాల ద్! యసరర ంద్రభరతవ్ ై; 



 

 

సరగి మన్ింతర సమయ మెలల  
నిఖిలభోగంబులు నీవు భోగింపుము; 

కలయయణబుద్వు  నా కథలు విన్రము; 

సకలభూతములంద్ర సంపూరుణ ుఁ డగు న్న్రన; 

యజ ఞశు నీశిరు నాతు నిలిప్ర 
7-372.1-ఆ. 
కరుచయము ల లల  ఖ్ండంిచి పూజన్ 

మయచరింపు మీశిరరరుణముగ; 

భోగముల న్శంచరుఁ బుణయంబు; వరతములుఁ 
బాప సంచయములు పరయు నిన్రన. 
7-373-వ. 
మఱియు న్ట్మీుఁద్ట్ుఁ గరలవ్ేగంబున్ం గళేబరంబు విడచిి తెైలైోకయవిరరజ 
మయన్ంబున్ర ద్వవిజరరజజ గీయమయన్ంబున్ర బరిపూరిత ద్శద్వశంబున్ర 
న్యిన్ యశంబుతోడ ముకతబంధ్రండవ్ ై న్న్రన డగ్ఱియిదె్వు; విన్రము. 
7-374-ఆ. 
న్రుుఁడు ప్రరయముతోడ నాయవతారంబు, 

నీ యుద్ారగీత నికరములన్ర 
మయన్సరంచరననేి మఱి సంభవింపుఁడు 
కరుబంధ్చయముుఁ గడచిపో వు. 
7-375-వ. 
అనిన్ుఁ బరహాల ద్రం డిట్ల నియిె. 
7-376-స.ీ 
ద్ంష్రట వా్ ై తొలిల సో ద్రుని హిరణాయక్షు; 



 

 

నీవు చంపుట్ుఁ జ సర నిగీహమున్ 

మయ తండిర రోష్నిరుగునుఁడెై సరిలో; 
క్ శిరుుఁ బరము ని న నఱరుఁగ లేక 

పరిపంథవ పగిద్వ నీ భకుత ండ న్గు నాకు; 
న్పక్రరములు జ సె న్తుఁడు నేుఁడు 
నీ శ్రంతద్ృష్రటచ్ ేనిరులతిము న ంద్ుెఁ; 
గరవున్ బాప సంఘంబువలన్ుఁ 
7-376.1-తే. 
బాసర శుద్ాు తుకుుఁడు గరుఁగ భవయగరతర! 
వరము వ్ేుఁడదె్ నా క్ ముు వన్జనేతర! 
భకతసంఘయత ముఖ్పద్ు పద్ుమతర! 
భకత కలుష్వలిలక్ర పట్ల లవితర!" 

7-377-వ. 
అనిన్ భకుత నిక్  భకతవతసలుం డిట్ల నియిె. 
7-378-మ. 
నిజ్భకుత ండవు నాకు నిన్రనుఁ గన్రట్న్ నీ తండిర తిరససపత  పూ 

రిజ్ఞలం గూడి పవితుర ుఁడె ైశుభగతిన్ వరితంచర విజాఞ న్ ద్ీ 
ప జితానేక భవ్రంధ్క్రరు లగు మద్భకుత ల్ వినోద్వంచర ద్ ే

శ జ్న్రల్ ద్రరిన్రల ైన్ శుద్రు లు సరమీ సతయంబు ద్ెతైోయతత మయ! 
7-379-స.ీ 
ఘన్ సూక్షు భూత సంఘయతంబు లోపల; 

న లల  వ్రంఛలు మయని యివెి రయిన్ 

నీ చంద్మున్ న్న్రన న ఱయ సనవించిన్; 



 

 

మద్భకుత  లగుద్రరు మతురులకు 
గుఱిజ య నీవ యోగుయుఁడ వ్ ైతి విట్మీుఁద్; 

వ్ేద్చ్ోద్వత మెైన్ విధ్ముతోడుఁ 
జతత ంబు నా మీుఁద్ుఁ జ రిె మీ తండిరక్ ుఁ; 
బరరతకరుములు సంప్ీరతిుఁ జ యు 
7-379.1-తే. 
మతుఁడు రణమున్ నేుఁడు నా యంగమరశ 
న్మున్ నిరుల ద్హేుుఁడె ైన్వయమహిమ 

న్పగతాఖిల కలుష్ుుఁ డెైుఁ తన్రిె 

పుణయలోకంబులకు నేుఁగుుఁ బుణయచరిత! 
7-380-వ. 
అని యిట్లల  న్రసరంహద్వేుం డాన్తిచిెన్ హిరణయకశపున్కుం బరహాల ద్రండు 
పరలోకక్ ీయలు జ సర, భూసరరోతతములచ్ేత న్భిష్రకుత ండయిెయ; న్యిెయడం బరసరద్ 
సంపూరణ ముఖ్రండెైన్ శ్రనీ్ృసరంహద్వేునిం జూచి ద్వేతాపరముఖ్సహితుం డెనై్ 
బరహుద్ేవుం డిట్ల నియిె, 
7-381-స.ీ 
ద్ేవద్ేవ్రఖిలద్ేవ్ేశ! భూతభా; 
వన్! వుఁడు నా చ్ేత వరముపడసర 
మతసృష్టజన్రలచ్ే మరణంబు న ంద్క; 

మతుత ుఁడెై సకలధ్రుములుుఁ జ ఱచి 

నేుఁడు భాగయంబున్ నీచ్ేత హతుుఁ డయిెయుఁ; 
గలయయణ మమర  లోకముల క్ లల  
బాలు నీతని మహాభాగవతశ్రషీ్ుు ుఁ; 



 

 

బరతిక్ ంచితివి మృతుయ భయముుఁ బాప్ర 
7-381.1-తే. 
వరముుఁ గృపజ సరతివి మేలు వ్రరిజాక్ష! 
నీ న్ృసరంహావతారంబు నిష్ు తోడుఁ 
ద్గిలి చింతించరవ్రరలు ద్ండధ్రుని 

బాధ్ న ంద్రు మృతుయవు బారిుఁ పడరు. 
7-382-వ. 
అనిన్ న్రసరంహద్వేుం డిట్ల నియిె. 
7-383-క. 
మనిాంచి ద్ేవశతుర ల 

క్ నాుఁడు నిట్లవంట్ి వరము లీకుము పర పో  

తునుాలకు వరము లిచరెట్ 

పనాగముల కమృత మడుట్ పంకజగరరభ! 
7-384-వ. 
అని యిట్ాల న్తిచిె బరహాుద్వద్ేవతాసమూహంబుచ్ుేఁ బూజతుుఁడెై 
భగవంతుండెైన్ శ్రీన్ృసరంహద్వేుండు తిరోహితుండయిెయ; పరహాల ద్రండున్ర 
శూలిక్ ుఁ బరణమలిల తముచూలిక్  వంద్న్ంబులు జ సర బరజాపతులకు మిొక్ క 
భగవతకళల ైన్ ద్ేవతలకు న్మసకరించిన్ం జూచి బరహుద్ేవుండు శుక్రీ ద్వ 
మునీంద్ర సహితుండెై ద్ెతైయద్ాన్వరరజయంబున్కుం బరహాల ద్రం బట్టంబు గట్ిట  
యతనిచ్తేం బూజతుండెై ద్ీవించ్;ె న్ంత నీశ్రనాద్వ నిఖిల ద్వేతలు 
వివిధ్ంబులగు నాశ్రరరిద్ంబులచ్తే నా పరహాల ద్రనిుఁ గృతారుథ ం జ సర 
తముచూలిని ముంద్ట్ నిడుక్ొని నిజసరథ న్ంబున్కుుఁ జనిరి; ఇట్లల  
విష్ుణ ద్వేుండు నిజపరరశవచరు లిరువురు బరా హుణశ్రపంబున్ం జ సర బరథమ 



 

 

జన్ుంబున్ ద్వతిపుతుర ల నై్ హిరణాయక్ష హిరణయకశపు లన్ర వరరహ నారసరంహ 
రూపంబుల న్వతరించి వధ్వయించ్ె; ద్విత్కయ భవంబున్ రరక్షస జన్ుంబు 
ద్ాలిెన్ రరవణ కుంభకరుణ లన్ర శ్రీరరమ రూపంబున్ సంహరించ్ె; తృత్కయ 
జన్ుంబున్ శశుపరల ద్ంతవకుతర లన్ర ప్నరులం బరసరద్వు  న ంద్వన్ వ్రరలన్ర శ్రీకృష్ణ  
రూపంబున్ ఖ్ండించ్ె; నివిిధ్ంబున్ మూుఁడు జన్ుంబుల గరఢ 
వ్ ైరరన్రబంధ్ంబున్ నిరంత రసంభావిత ధ్ాయన్రల ై వ్రరలు నిఖిల కలుష్ 
విముకుత  ల ై హరిం గద్వసర"రని చ్పె్రు నారద్రం డిట్ల నియిె. 
7-385-ఉ. 
శ్రీ రమణయీమెైన్ న్రసరంహ విహారము నింద్రశతుర  సం 

హారముుఁ బుణయ భాగవతుుఁడెనై్ నిశ్రచరనాథపుతర సం 

చ్ారము న విుఁడెైన్ సరవిచ్ారత విన్నుఁ బఠించిన్న్ శుభా 
క్రరముతోడ నే భయముుఁ గల్ని లోకముుఁ జ ంద్ర భూవరర! 
7-386-మ. 
జలజాతపరభవ్రద్రలున్ మన్ములోుఁ జరిెంచి భాషరవళిం 

బలుకన్ లేని జనారానాహియ పరబరహుంబు నీ యింట్ిలోుఁ 
జ లి యిెై మేన్మఱంద్వ యిెై సచివుుఁడెై చితతప్రరయుండెై మహా 

ఫలసంధ్ాయకుుఁడెై చరించర ట్ద్వ నీ భాగయంబు రరజోతత మయ! 

7-12-తిరప్ురాసుర సంహ్లరము 

7-387-క. 
బహ్ మయయుుఁడెైన్ మయుచ్ ే

విహ్తం బగు హరుని యశము విఖ్యయత జయయ 
వహ్ముగ నీ భగవంతుుఁడు 



 

 

మహతిాతుుుఁడు మున నన్ర ె మన్రజవర ణాయ! 
7-388-వ. 
అనిన్ ధ్రున్ంద్న్రం డటి్ల నియిె. 
7-389-క. 
ఏ కరుంబున్ విభుుఁడగు 

శ్రీకంఠుని యశము మయునిచ్ే సరడివడయిినె్ 

వ్ కైుంఠుుఁ డెవిిధ్ంబున్ుఁ 
గ కై్ొని తత్కకరిత చకకుఁగర న న్రించ్ెన్. 
7-390-వ. 
అనిన్ నారద్రం డిట్ల నియిె. 
7-391-క. 
చక్రా యుధ్ బలయుతు లగు 
శక్రా ద్రల క్రహట్ించి శమీమున్ న్సరరుల్ 

సక్రరధ్ంబున్ న్రిగిర ి

వికరమములు మయని మయుని వ్ న్రకకు న్ధ్వపర! 
7-392-వ. 
ఇట్లల  రకకసరలు ద్న్ వ్ న్రకుఁ జొచిెన్ మయయయనిలయుండున్ర 
ద్రరణయుండున్ర న నై్ మయుండు ద్న్ విద్ాయబలంబున్ న్యోరజత 
సరవరణమయంబుల ై యివెిరిక్ ని లకి్షంపరరని గమనాగమన్ంబులున్ర 
వితరికంపరరని కరకశపరచిిద్ంబులున్ర గలిగిన్ తిరపురంబుల నిరుించి 
యిచిెన్, న్కతంచరు లంద్ఱర న్ంద్రంబరవ్ేశంచి క్రమసంచ్ారుల ై 
పూరివ్ ైరంబుుఁ ద్లంచి సనాయకంబు లయిన్ లోకంబుల న్సోత కంబయిన్ 
నిజబలయతిర కంబున్ శ్ోకంబు న ంద్వంచిన్. 



 

 

7-393-క. 
లోక్ాధ్వనాథర ల లల న్ర 
శ్ోక్ాతురు లగుచర శరణు జొచిెరి ద్రషరట  
నీక విద్ళనాకుంఠున్ 

శ్రీకంఠున్ భువన్భరణ చితోత తకంఠున్. 
7-394-వ. 
ఇట్లల  సకలలోక్ శిరుం డగు మహేశిరుం జ రి లోకపరలకులు పరణతుల ై 
పూజంచి కరకమలంబులు ముకుళించి. 
7-395-క. 
తిరప్ురరలయు లగు ద్ాన్వు 
లప్రరజతు లగుచర మయకు న్శ్రీంతంబున్ 

వప్ురరద్వప్ీడుఁ జ సెద్ 

రప్రరధ్వకులన్ర వధ్వంపు మగజాధ్ీశ్ర! 
7-396-క. 
ద్ీనులము గరక యుష్ుద్ 

ధ్ీనులమెై యుండు మమేు ద్వే్రహతి ద్  
రీలనుల మెైనారము బల 

హనీుల మగు మముుుఁ గరవు మీశ్రన్! శవ్ర! 
7-397-వ. 
అనిన్ భకతవతసలుం డగు పరమేశిరుండు శరణాగతు ల ైన్ గీరరిణుల 
వ్ ఱవకుం డని ద్రరరిరబలంబున్ బాణాసన్ంబుుఁ గ ల న్ంద్వక్ొని యొకక 
ద్వవయబాణంబు సంధ్వంచి తిరపురంబులపయి నేసరన్ మయరరత ండమండలంబున్ 
వ్ లువడు మయూఖ్జాలంబుల చంద్ంబున్ుఁ ద్ద్ాబణంబువలన్ 



 

 

ద్ేద్ీపయమయన్ంబుల ై యనకే బాణసహసరంబులు సంభవించి భూ 
న్భోంతరరళంబులు నిండ ిమండి తెపులుగరుఁ గుపులు గొని తిరపురంబుల 
పయిుఁ గప్ెు; న్పుుడు తద్ాబణపరవక హతేిసంద్ హ ద్ంద్హయమయన్ర ల ై 
గతాసర లయిన్ తిరపురపుర నివ్రసరలం ద్ెచిె మహాయోగి యిెనై్ మయుండు 
సరద్ురసకూపంబున్ వ్ చైిన్. 
7-398-క. 
సరద్ఘధ మృతరస మహిమన్ర 

శుదధమహావజరతులయ శ్ోభిత తన్ర ల  ై
వృద్ిధం బొ ంద్వరి ద్ాన్వు 
లుదధత నిరరఘ త పరవక్రపము లగుచరన్. 
7-399-క. 
కూపామృత రససరద్వుని 

ద్ీపితుల ై నిలిచి యున్న ద్ేవ్రహతిులన్ 

రూపించి చింత న ంద్డెు 
గోప్ధ్ిజుుఁ జూచి చక్ ీ కుహనానిితుుఁడెై. 
7-400-శ్ర. 
ఉతఘుహంబున్ న కక పరుఁడిమొద్వ్ ై యూథంబు ఘయిణ ంచరచరన్ 

వతుంబ ై తన్వ్ ంట్ బరహు న్డవన్ వ్ కైుంఠుుఁ డేతెంచి యు 
ద్యతుతత వంబున్ుఁ గూపమధ్య రసముం ద్రా వ్ న్ విలోక్ ంచరచరం 

ద్తసుభాగయనిమగున ల ై మఱచి రర ద్ెతైుయల్ నివ్రరింపుఁగన్. 
7-401-వ. 
ఇట్లల  విష్ుణ ండు మోహనాక్రరంబున్ ధ్నే్ర వయి వచిె తిరపుర మధ్య 
కూపరమృతరసంబు ద్రా విన్ న ఱింగి శ్ోక్రకులచితుత  లయిన్ రసకూపపరలకులం 



 

 

జూచి మహాయోగి యిెైన్ మయుండు వ్ ఱుఁగుపడి ద్ెైవగతిం జంతించి శ్ోక్ ంపక 
యిట్ల నియిె. 
7-402-ఆ. 
అమరు ల ైన్ ద్న్రజు ల ైన్న్ర న్రు ల నై్ 

న ంత నిపుణు ల ైన్ న విర ైన్ 

ద్ెవైిక్రరథచయముుఁ ద్ప్రుంపుఁగర లేరు 
వలద్ర ద్న్రజులయర! వగవ మన్కు. 
7-403-వ. 
అని పలిక్ ; అంత విష్ుణ ండు న ైజంబు ల ైన్ ధ్రువిజాఞ న్విద్ాయతపో  విరక్ త సమృద్వు  
క్ ీయయశక్ తవిశ్రష్ంబుల శంభునిక్ ుఁ బరా ధ్ాన్యంబు సమరిుంచి రథసూత క్ తు వరు 
బాణాసన్ పరముఖ్ సంగరీ మ సరధ్న్ంబులు చ్ేసరన్ం గ ైక్ొని. 
7-404-మ. 
శరి యిెై క్రరుుక్  యిెై మహాకవచి యిెై సనానహి యిెై వ్రహి యిె ై
సరథరండెై సనియంత యిెై సబలుుఁడెై సతేకతన్చితుర ుఁ డె ై
పరమశేుం డొక బాణమున్ విడిచ్ుెఁ ద్ద్ాబణాన్లజాిలలం 

బురముల్ క్రల  ఛట్చిట్ధ్ిని న్భోభూమధ్యముల్ నిండగన్. 
7-405-వ. 
ఇట్లల  హరుండు ద్రరవగరహంబు ల నై్ తిరపురంబుల న్భిజన్రుహూరతంబున్ 
భసుంబు చ్ేసర కూలిెన్, న్మర గరుడ గంధ్రి సరధ్య యక్ష వలల భులు వకి్షంచి 
జయజయశబాంబులు జ యుచరుఁ గుసరమ వరింబులు వరిించిరి; పరజలు 
హరిించిరి; బరహాుద్రలు గరీితంచి; రపసరసలు న్రితంచిర;ి ద్వవయ క్రహళ ద్రంద్రభి 
రవంబులున్ర మునిజనోతసవంబులున్ర బరచరరంబు లయిెయ; నిట్లల  విశిజనీన్ం 
బగు తిరపురరసరరసంహారంబున్ న్ఖిలలోకులున్ర సంతసరలిల యుండ 



 

 

న్యయవసరంబున్. 
7-406-ఆ. 
తృణకణముల భంగి ద్వరపురంబుల ద్హించి 

పరముుఁ డవయయుండు భద్రయశుుఁడు 
శవుుఁడు పద్ుజాద్వ జ గయీమయన్రుఁ డె ై
నిజనివ్రసమున్కు న ముుఁ జనియిె. 
7-407-వ. 
ఇట్లల  నిజమయయయ విశ్రష్ంబున్ మరతయలోకంబున్ విడంబించరచరన్న విష్ుణ ని 
పరరకీమవిధ్ాన్ంబులు మునిజన్ వంద్యమయన్ంబు ల ై సకల లోక కలయయణ 
పరధ్ాన్ంబు ల ై యుండు"న్నిన్ విని నారద్రన్కు ధ్రున్ంద్న్రం డిట్ల నియిె. 

7-13-వరాణ శరమ ధరమంబ్ులు 

7-408-స.ీ 
"అన్ఘయతు! సకల వరరణ శమీయచ్ార స; 

ముత ధ్రు మయెయద్వ మయన్వులకు? 

నే ధ్రుమున్ న్రుం డిద్ు  విజాఞ న్ము; 

భక్ తయుుఁ బరా ప్రంచరుఁ? బద్ుజున్కు 
సరక్షాతుసతుండవు సరిజుఞ ుఁడవు నీకు; 
న ఱరుఁగరరనిద్వ ధ్రు మంత లేద్ర; 

నారరయణపరరయణ సరింతు లన్ఘులు; 
శ్రంతులు సద్యులు సరధ్రవృతిత  
7-408.1-ఆ. 
మెఱయుచరన్న ఘన్రలు మీవంట్ి వ్ర ర ద్వా  



 

 

పరమధ్రు మన్రచర భక్ తుఁ ద్లుఁతు 

రట్ిట  ధ్రురూప మఖిలంబు న ఱిుఁగింపు; 
విన్ుఁగ నిచి గలుఁద్ర విమలచరిత!" 

7-409-వ. 
అనిన్ నారద్రండు ధ్రురరజుం జూచి "ద్ాక్షాయణ  యంద్ర నిజాంశంబున్ 
న్వతరించి భువన్ శ్ోభన్ంబు క్ొఱకు బద్రకి్రశమీంబున్ుఁ ద్పో నిరతుండయి 
యున్న నారరయణునివలన్ సనాతన్ంబగు ధ్రుంబు వింట్ి; న్ద్వ చ్ెప్ెుద్; 

సకల వరణంబుల జన్రలకు సతయంబున్ర, ద్యయున్ర, న్రపవ్రసరద్వ 
తపంబున్ర, శ్ౌచంబున్ర, సెైరణయున్ర, సద్సద్వి వ్కేంబున్ర, 

మనోనియమంబున్ర, బహిరింద్వరయ జయంబున్ర, హింసలేమయున్ర, 

బరహుచరయంబున్ర, ద్ాన్ంబున్ర, యథ చితజపంబున్ర, సంతోష్ంబున్ర, 

మయరావంబున్ర, సమద్రశన్ంబున్ర, మహాజన్సనవయు, గరీ మయంబులయిన్ 
క్రరికలు మయన్రట్యు, నిష్ఫలక్ యీలు విడుచరట్యు, మతభాష్రతింబున్ర, 

ద్ేహంబు గరని తన్రన వ్ ద్క్ క్ొన్రట్యు, న్నోనద్కంబులు పరర ణులకుం బంచి 
యిచరెట్యుుఁ, బరా ణులంద్ర ద్ేవతాబుద్వుయు, నాతుబుద్వు ంజ యుట్యు, 

శ్రీనారరయణచరణసురణ క్ీరతన్ శవీణ సనవ్రరెన్ న్మసరకర ద్ాసరయతుసమరుణ 
సఖ్యంబు లనియిడెి తిరంశలల క్షణంబులు గలుగ వలయు; న్ంద్ర 
సతుకలయచ్ారుం డయి మంతరవంతంబు లయిన్ గరరభద్ానాద్వసంసరకరంబు 
లవిచిిన్నంబులుగరుఁ గలవ్రుఁడు ద్వి జుండు ద్వి జున్కు యజన్ యయజనాధ్యయ 
నాధ్ాయపన్ ద్ాన్పరతిగీహంబు లన్ర ష్ట్కరుంబులు విహితంబులు రరజున్కుుఁ 
బరతిగీహ వయతిరికతంబు లయిన్ యజనాద్వ కరుంబులయిద్రన్ర 
బరజాపరలన్ంబున్ర బరా హుణులుగరనివ్రరివలన్ ద్ండశులయకద్రలు గొన్రట్యు 
విహతి కరుంబులు; వ్ శైుయనిక్ ుఁ గృష్ర వ్రణ జయ గోరక్షణాద్వ కరుంబులున్ర 



 

 

బరా హుణకులయన్రసరణంబులున్ర విహతింబులు; శూద్రర న్కు ద్వి జ శుశీూష్ 
జ యవలయు. 
7-410-స.ీ 
విన్ర కరిణాద్వకవృతిత కంట్న్్ర మేలు; 
యయచింపన లల ని యట్ిటవృతిత ; 
పరర పత ంబు గ ైక్ొని బరతుకుకంట్్న్ర ల సస; 

యన్రద్వన్ంబున్ర ధ్ాన్య మడిగిక్ొన్రట్; 

యయయవ్రరముకంట్్ న్ధ్వక కళీయణంబు; 

పఱిగ యిెన్రనల ధ్ాన్యభక్షణంబు; 

శలవృతిత కంట్న్్ర శ్రయీ మయపణముల; 

బడడగింజలు ద్వని బరద్రకుుఁ గన్రట్ 

7-410.1-ఆ. 
యిెడరుచ్ోట్ న్ృపతి కీ్ నాలు్ వృతుత లుుఁ 
ద్గుుఁ; బరతిగీహంబు ద్గద్ర; తలుఁప 

నాపద్వసరముల న్ధ్ముుఁ డెకుకవజాతి 

వృతిత  న్రన్న ద్ ష్విధ్ము గరద్ర. 
7-411-వ. 
విన్రము; శలవృతితయు న్రంఛవృతితయు ఋత మనియు, న్యయచిత వృతిత  
యమృతమనియు, యయచ్ానవృతిత  మృతమనియుుఁ, గరికవృతిత  పరమృత 
మనియు న న్రనద్రరు; అట్ిట  వృతుత  ల ఱింగి జీవించరట్ మలేు; వ్రణ జయంబు 
సతాయన్ృతమనియు; శివృతిత  నీచసనవ యనియుుఁ బలుకుద్రరు; 

సరివ్దే్మయుండు బరా హుణుండు; సరిద్వే మయుండు క్షతిరయుండు; 
బరా హుణ క్షతిరయులకు నీచసనవన్ంబు కరతవయంబు గరద్ర. 



 

 

7-412-క. 
ద్మమున్ర శ్ౌచముుఁ ద్పమున్ర 
శమమున్ర మయరావముుఁ గృపయు సతయజాఞ న్ 

క్షమలున్ర హరిభక్ తయు హ 

రిము నిజలక్షణము లగీజాతిక్  న్ధ్వపర! 
7-413-ఉ. 
శ్ౌరయము ద్ాన్శ్రలముుఁ బరసరద్ము నాతుజయంబుుఁ ద్ేజమున్ 

ధ్ెరైయము ద్ేవభక్ తయున్ర ధ్రుము న్రథముుఁ గరమమున్ బుధ్ా 
చ్ారయముకుంద్సనవలున్ర సతకృతియుం బరతిోష్ణంబు స 

ద్ీిరయము రక్షణంబుుఁ బృథవవవరశ్రఖ్ర! రరజచిహనముల్. 
7-414-క. 
ధ్రామరథక్రమవ్రంఛయు 
నిరమల గురుద్ేవ విపర నివహారెన్ముల్ 

నిరమద్భావముుఁ బరమద్ము 
శరమకరతిమున్ర వ్ ైశయజన్ లక్షణముల్. 
7-415-ఉ. 
సనతయము లేనివృతితయు శుచితిము సన్రనతియున్ నిజ శులన్ 

మయయలు లేక డాయుట్యు మంతరము జ పుక పంచయజఞముల్ 

చ్ేయుట్యున్ ధ్రరమరుల సనవయు గోవులరక్షణంబు న్ 

నాయయము లేమయున్ మన్రజనాథ! యిెఱరంగుము శూద్రధ్రుముల్. 
7-416-స.ీ 
నిలయము పరట్ించి నిరులద్హే యిెై; 
శృంగరర మేప ర ద్రా ుఁ జ యవలయు 



 

 

సతయప్రరయయలయపచతురయిెై పరర ణేశు; 

చితత ంబు ప్నరమ రంజంపవలయు 
ద్ాకి్షణయ సంతోష్ ధ్రు మధే్ాద్రల; 

ద్ెవైత మని ప్రరయుుఁ ద్లుఁపవలయు 
నాథరుఁ డే పద్ుతి న్డచర నా పద్ుతి; 

న్డచి తద్బంధ్రల న్డపవలయు 
7-416.1-ఆ. 
మయరావమున్ుఁ బతిక్  మజిన్ భోజన్ 

శయన్ పరన్ రతులు జరపవలయు 
విభుుఁడు పతితుుఁడెైన్ వ్ లుఁద్వ పరతివరతయ 
మహమిుఁ బుణుయుఁ జ సర మన్రపవలయు. 
7-417-క. 
తరుణ  ద్న్ పరర ణవలల భు 

హరభిావముగర భజంచి యతుఁడున్ తాన్రన్ 

సరరిక్ ైవడి వరితంచరన్ర 
హరలిోకము న్ంద్ర సంతతాన్ంద్మున్న్. 
7-418-క. 
ఉప్వ్రసంబులు వరతములు 
ద్ప్ములు వ్యేిలే భరత ద్ెవైత మని ని 

ష్కప్ట్తుఁ గొలిెన్ సరధ్విక్  
న్ృప్వర! ద్రరలభము లేద్ర నిఖిలజగములన్. 
7-419-వ. 
మఱియు సంకరజాతు లయిన్ రజక చరుక్రరక న్ట్ బురడ క్ వైరతక మేల చి 



 

 

భిలుల  లన్ర న్ంతయజాతు లేడుిరకున్ర జండాల పులకస మయతంగ 
జాతులకున్ర నాయయ కులయగతంబు ల నై్ వృతుత లుఁ జౌరయహింసరద్రలు వరిించి 
సంచరింపవలయు; మయన్వులకుుఁ బరతియుగంబున్ న ైసరి్కంబుల నై్ 
ధ్రుంబులు ర ండు లోకంబు లంద్రన్ర సరఖ్కరంబు లని వ్ేద్విద్రల ైన్ ప్దాె్లు 
చ్ెపుుద్రరు; క్రరుక్రరున్ ద్రన నడు క్ష తరంబు లయవు చ్ెడు; న్ంద్ర జలిలన్ 
బీజంబులు నిసనత జంబు ల  ైయుండి ల ససగ న్ంకురంిపవు; నిరంతర 
ఘృతధ్ారరవరింబున్ ద్హన్రన్కు ద్ాహకతింబు లేక శ్రంతిం జ ంద్ర; న్ంద్ర 
వ్ేలిెన్ హవయంబులు ఫలింపవు; తద్విధ్ంబున్ న్న్వరత 
క్రమయన్రసంధ్ాన్ంబున్ుఁ గరమోన్రుఖ్ంబ ైన్ చితత ంబు క్రమంబులం ద్నిసర 
నిషరక మంబ ై విరక్ త న ంద్రం; గరవున్ సతత వసిభావంబుతోడ న పుుడుుఁ ద్పుక 
నిజవంశ్రన్రగత విహతిధ్రుంబున్ వరితంచర న్రుండు మెలల న్ సరిభావిక 
కరుపరతింబు విడచిి ముక్ త న ంద్ర; జాతి మయతరంబున్ుఁ బురుష్ునిక్  వరణంబు 
నిర ాశంపం బనిలేద్ర; శమద్మయద్వ వరణలక్షణ వయవహారంబులుఁ గన్వలయు"న్ని 
మఱియు నారద్రం డిట్ల నియిె. 
7-420-క. 
కీమమున్ వరణంబుల చి 

హనము ల లల న్ర జ పుుఁబడియిె నాశమీముల ధ్ 

రుము ల ఱిుఁగించ్ెద్ న్నినయు 

సమద్ాహిత హృద్యశూల! సద్మలశ్రలయ! 
7-421-వ. 
విన్రము; బరహుచ్ారి మౌంజీ క్ౌప్ీన్ యజోఞ పవత కృషరణ జన్ పరలయశ ద్ండ 
కమండలు ధ్రుండున్ర, సంసరకరహనీ్ శరోరుహుండున్ర, ద్రభహసరత ండున్ర, 

శ్రలపరశసరత ండున్ర, మౌనియు న ై తిరసంధ్యంబున్ర బరహుగరయతిర జప్రయించరచర 



 

 

సరయంపరర తరవసరంబులు న్రక పరవక గురు ద్ేవతోపరసన్ంబులు చ్యేుచర 
గురుమంద్వరంబున్కుం జని ద్ాసరని చంద్ంబున్ భక్ త విన్య 
సౌమన్సయంబులు గలిగి వ్ేద్ంబు చద్రవుచర న్ధ్యయ నోపకీమయవసరన్ంబుల 
గురుచరణంబులకు న్మసకరించరచర ర పుమయపున్ర విహిత గృహంబుల 
భికి్షంచి భ ైక్షయంబు గురువున్కు నివ్దే్వంచి యన్రజఞ గొని మతభోజన్ంబు 
క్రవించరచర న్రుక్రలంబుల న్రపవసరంచరచర న్ంగన్లంద్ర న్ంగనాసకుత లంద్రం 
బరయోజన్మయతర భాష్ణంబు లొన్రుెచర గురు పరరంగన్లవలన్ న్భయంగ 
క్ శపరసరధ్న్ శరీరమరాన్ మజిన్ రహసయ యోగంబులు వరిించరచర గృహంబున్ 
న్రండక జతేంద్వరయతింబున్ సతయభాష్ణుం డయి సంచరింపవలయు. 
7-422-ఆ. 
ప లుఁతి ద్ావవహిన పురుష్ుుఁ డాజయఘట్ంబు 
కరుఁగ కుండ రరద్ర కద్వసనెేని 

బరహు యిెైన్ుఁ కూుఁతుుఁ బట్టకమయన్ుఁడు 
వడుగు క్ ంతి ప తుత  వలద్ర వలద్ర. 
7-423-వ. 
విన్రము; సిరూపసరక్షాతాకరంబున్ ద్హేి బహిరంిద్వరయయద్వకం బయిన్ 
యింతయు నాభాసమయతరంబుగర నిశెయించి యిెంద్ాుఁక జీవుండు సితంతుర ుఁ 
డయిన్ యిీశిరుండు గరకుండు న్ంతద్డవు న్ంగన్ యిద్వ పురుష్ుండ న ే
న్నియిెడి భరద్బుద్వు  మయన్రట్ కరతవయంబు గరద్ర; బరహుచ్ారి యతి గృహసరథ లం 
ద్ెవిుఁ డెైన్ుఁ జతత ంబు పర ిపకింబు గరక యద్ెైితాన్రసంధ్ాన్ంబుజ సరన్ 
మూఢుండగుంగరవున్ రహసయంబున్ుఁ బుతిరక న ైన్ం డాయకుండవలయు. 
7-424-చ. 
శరమున్ మేన్ సంసకృతులు చ్యేక చంద్న్భూష్ణాద్యలం 



 

 

కరణము ల లల  మయని ఋతుక్రలములన్ నిజభారయుఁ బొ ంద్రచరం 

ద్రుణుల జూడుఁ బాఱక ధ్ృతవరతుుఁడెై మధ్ర మయంస వరిి యిె ై
గురుతరవృతితతో మెలుఁగు క్రవిద్రుఁ డొకక గృహసరథ  భూవరర! 
7-425-వ. 
మఱియు ద్వి జుండు గృహసరథ ండెై గురువువలన్ న్రపనిష్ద్ంగ సహతింబ నై్ 
వ్ేద్తరయంబున్ర బఠయిించి నిజాధ్వక్రరరన్రసరరంబుగ న్రథవిచ్ారంబు జ సర తన్ 
బలంబుక్ొలంద్వ గురువులకు న్భీష్టంబు లొసంగి గృహంబున్ న ండె వన్ంబున్ 
న ండె న ైష్రు కతింబు నాశయీించి యొండె బరా ణులతోడ జీవించరచర గురువు 
న్ంద్ర న్గిన యంద్ర నాతు యంద్ర సరిభూతంబు లంద్ర 
న్చరయతద్రశన్ంబు జ యుచర నింద్వరయవయసనాద్వ మగునండుగరక యిెఱరక 
గలిగి వరితంచరచర పరబరహుంబు న ంద్ర. 
7-426-క. 
వినుము; వన్పరసరథ న్కున్ 

మునికథవతము ల ైన్ నియమములు గల వ్ర చ్  ొ

పుున వన్గతుుఁడెై మలెుఁగ డ ి

ఘనుుఁడు మహరోల కమున్కు గమనించర న్ృపర! 
7-427-వ. 
అట్మీుఁద్, గృహసరథ శమీంబు విడచిి వన్ంబున్కుం జని ద్రన్నక పండెడి 
నీవ్రరరద్వకంబు లగినపకింబు జ సర యొండె, నామంబులు చ్ేసర యొండె, 
న్రకపకింబుల ైన్ ఫలయద్ర లొండె, భకి్షంపుచర; వనాయహారంబుల 
నితయకృతయంబులయిన్ చరుపురోడాంశంబు లొన్రుెచరుఁ; బరతిద్వన్ంబున్ర 
బూరి సంచితంబులు పరితయజంచి న్ూతన్ ద్రవయంబులు సంగీహించరచర; 

న్గినక్ొఱకుుఁ బరణశ్రల యిెనై్ుఁ బరితకంద్రం బయిన్ నాశయీించరచర; హమి, 



 

 

వ్రయు, వహిన, వరరి తపంబులకు సహించరచర; న్ఖ్, శుశీు, క్ శ, 

తన్ూరుహంబులు పరసరధ్వతంబులు జ యక జట్లిుండెై వసరయించరచర; 

ద్ండాజన్, కమండలు, వలకల పరిచిద్ంబులు ధ్రియించి; పండెరండెైన్, 

న నిమద్ెైన్, నాలుగ ైన్, ర ండెైన్, న క వతసరంబయిన్ుఁ ద్పుః పరయయసంబున్ బుద్వు  
నాశంబు గరకుండ ముని యిెై చరించరచర; ద్ెవైవశంబున్ జరరరోగంబులచ్ేతుఁ 
జక్ క నిజ ధ్రరున్రషరు న్ సమరుథ ండు గరని సమయంబున్ నిరశన్ వరతుం డయి 
యగునల నాతాురోపణంబు జ సర; సన్యసరంచి యయక్రశంబు న్ంద్ర 
శరీరరంధ్రంబులున్ర, గరలి యంద్ర నిశ్రశవసంబున్ర, ద్ేజంబు లోపల 
న్ూష్ుంబున్ర, జలంబుల రసంబున్ర, ధ్రణ  యంద్ర శలయ మయంస 
పరముఖ్ంబులున్ర, వహని యంద్ర వయకతంబుతోడ వ్రకుకన్ర, నింద్రర ని యంద్ర 
శలుంబుతోడుఁ గరంబులున్ర, విష్ుణ ని యంద్ర గతితోడుఁ బద్ంబులున్ర, 

బరజాపతి యంద్ర రతితోడ న్రపసథంబున్ర, మృతుయవంద్ర విసర్ంబుతోడుఁ 
బాయువున్ర, ద్వకుకలంద్ర శబాంబు తోడ శ్ోీతరంబున్ర, వ్రయు వంద్ర 
సురశంబుతోడ ద్ికుకన్ర, సూరుయ న్ంద్ర రూపంబుతోడుఁ జక్షువులున్ర, 

సలిలంబు లంద్రుఁ బరచ్తేసస హిత యయిన్ జహియు, కి్షతి యంద్ర గంధ్ 
సహతిం బయిన్ ఘయిణంబున్ర, జంద్రర ని యంద్ర మనోరథంబులతోడ 
మన్ంబున్ర, గవియిెనై్ బరహు యంద్ర బో ధ్ంబుతోడ బుద్వుయు, రుద్రర ని 
యంద్హంక్రరంబుతోడ మమతింబున్ర, క్ష తరజుఞ ని యంద్ర సతత వంబు తోడ 
జతత ంబున్ర. బరంబు న్ంద్ర గుణంబులతోడ వ్ ైక్రరికంబున్ర, డింద్వంచి; 

యట్మీుఁద్ుఁ, బృథవవిని జలంబున్ంద్ర; జలంబున్ర ద్ేజంబు న్ంద్రుఁ; 
ద్ేజంబున్ర వ్రయువు న్ంద్ర; వ్రయువున్ర గగన్ంబు న్ంద్ర; గగన్ంబున్ర 
న్హంక్రరతతత వంబు న్ంద్ర; న్హంక్రరంబున్ర మహతతతత వంబు న్ంద్ర; 

మహతత తత వంబున్ర బరకృతి యంద్ర; బరకృతిని న్క్షరుండెైన్ పరమయతు యంద్ర 



 

 

లయంబు న ంద్వంచి చినాుతరా వశ్రష్రతుం డయిన్ క్ష తరజుఞ ని న్క్షరతింబున్ 
న ఱింగి ద్ియరహితుండె ైద్గుక్రష్ుు ండెైన్ వహిన చంద్ంబున్ బరమయతు యిెనై్ 
నిరిిక్రరబరహుంబున్ంద్ర లీన్రండ గరవలయు. 
7-428-క. 
అనఘ! వన్పరసరథ ండె ై
చని తద్ురుంబు లిట్లల  సలుపుచర మఱియున్ 

మన నేని సన్నయసరంపం 

జను న్ట్మీుఁద్ట్న్ర ముకత సంగతిమున్న్. 
7-429-వ. 
ఇట్లల  వ్రన్పరసరథ శమీంబు జరప్ర సన్నయసరంచి ద్హేమయతరా వశష్ుట ండున్ర 
నిరప్నక్షుండున్ర భిక్షుండున్ర నిరరశయీుండున్ర నాతాురరముండున్ర 
సరిభూతసముండున్ర శ్రంతుండున్ర సమచితుత ండున్ర 
నారరయణపరరయణుండున్ర న ై క్ౌప్నీ్ం బన్ర నాచ్ాిద్కమయతరం బయిన్ 
వసత ంైబు ధ్రియించి ద్ండాద్వవయతిరికతంబులు విసరిించి యయతుపరంబులుగరని 
శ్రసత ంైబులు వరిించి గీహన్క్షతరా ద్వ విద్యల జీవింపక భరద్వ్రద్ంబులయిన్ 
తరకంబులు ద్రికంపక యిెంద్రన్ర బక్షమకరింపక శష్ుయలకు గీంథంబులు 
వంచించి యుపన్యసరంపక బహువిద్యల జీవింపక మతాత ద్వవ్రయపరరంబుల 
న్రలల సరలల క ప్ెకుకద్వన్ంబు లొకకయిెడ వసరయింపక యూరూర న క్ొకకక రరతిర 
నిలుచరచరుఁ గరరయక్రరణవయతిరికతం బయిన్ పరమయతు యంద్ర విశింబు 
ద్రిశంచరచర సద్సన్ుయంబయిన్ విశింబు న్ంద్ర బరబరహుంబయిన్ యయతు 
న్వలోక్ ంచరచర జాగరణ సిపన సంధ్వ సమయంబుల నాతునిరీక్షణంబు 
చ్ేయుచర నాతుకు బంధ్మోక్షణంబులు యయమయతరంబులుగరని 
వసరత పరక్రరంబున్ లేవనియున్ర ద్హేంబున్కు జీవితంబు ధ్రర వంబు 



 

 

గరద్నియున్ర మృతుయవు ధ్రర వంబనియున్ర న ఱరంగుచర భూతద్హేంబుల 
సంభవనాశంబులకు మూలంబయిన్ క్రలంబు బరత్కకి్షంచరచర నివిిధ్ంబున్ 
జాఞ నోతుతిత  పరయంతంబుుఁ జరియించి యట్మీుఁద్ విజాఞ న్విశ్రష్ంబు సంభవించిన్ుఁ 
బరమహంసరండయి ద్ండాద్వచిహనంబులు ధ్రయిించి యొండె ధ్రయిింపక 
యొండె బహిరంగవయకతచిహునండు గరక యంతరంగవయకతం బయిన్ యయతాున్ర 
సంధ్ాన్ంబు గలిగి మనీష్రయిెై బాహాయన్రసంధ్ాన్ భావంబున్ మన్రష్ుయలకుుఁ 
ద్న్వలన్ న్రన్ుతత  బాల మూకల తెఱంగుుఁ జూపుచరండవలయు. 

7-14-ప్రహా్లద్ఘజ్గర సంవాదము 

7-430-క. 
మునివలల భుుఁ డజగరుుఁ డన్ర 
సరనయుండు హిరణయకశపు సూన్రండున్ర ము 
న ననరించిన్ సంవ్రద్ము 
వినుమీ యరథంబున్ంద్ర వ్ లయు న్ర ంద్రా ! 
7-431-వ. 
తొలిల భగవతి్ాయుం డయిన్ పరహాల ద్రండు కతిపయయమయతయ సమేతుండెై 
లౌక్ కతతింబు న ఱింగ డకి్ొఱకు లోకంబుల సంచరించరచర న కకనాుఁడు 
క్రవ్ేరీత్కరంబున్ సహయపరితతట్ంబున్ ధ్ూళిధ్ూసరితంబు లయిన్ 
కరచరణాద్యవయవంబులతోడ గూఢంబ ైన్ నిరుల తేజంబుతోుఁ 
గరరుక్రరవచ్ోలింగ వరరణ శమీయద్రల న విరిక్  న ఱరంగుఁ బడక నేల నిద్వరంచరచర 
న్జగర వరతధ్రుండెైన్ మునిం గని డాయం జని విధ్వవత ర్క్రరంబున్ న్రిెంచి 
మునిచరణంబులకు శరంబు మోప్ర మిొక్ క యతని చరితరంబు ద్లెియ 
నిచెయించి యిట్ల నియిె. 



 

 

7-432-స.ీ 
భూమ న్రద్ యగి యిెై భోగి యిెై యుండెడి; 
న్రుని క్ ైవడి మునినాథ! నీవు 
ఘన్శరీరము ద్ాలిె కద్లవు చితర ము; 

ద్యమయుకుత న్కుుఁ గరని ధ్న్ము లేద్ర 
ధ్న్వంతున్కుుఁ గరని తగు భోగములు లేవు; 
భోగిక్ ుఁ గరని సంపూరణమెనై్ 

తన్రవు లే ద్రద్ యగధ్న్భోగములు లేక; 

నేల న్ూరక పడి నిద్ర పో వు 
7-432.1-ఆ. 
నీకు న ట్లల  గలిగ  నిరుపమ ద్హేంబు 

సముుఁడ వ్రరుయుఁడవు విశ్రరద్రుఁడవు 
బుద్వునిధ్వవి జన్రలుఁ బొ గడవు ద్ెగడవు 
నిద్ర పరతిద్వన్ంబు నిలుప నేల? 

7-433-వ. 
అని యిట్లల  పరహాల ద్రం డడిగిన్ వికసరతముఖ్రం డయి మునీంద్రర ండు తద్యీ 
మధ్రరరలయపసరధ్ారసపరవ్రహంబులు కరణంబులుఁ బరిపూరణంబుల ైన్ న్తని 
న్వలోక్ ంచి యిట్ల నియిె. 
7-434-స.ీ 
ఆంతరంగికద్ృష్రట  న్ంతయు న ఱరుఁగుద్ర; 

వ్రరయసముతుుఁడ వ వసరరవరయ! 
విశిజంతువుల పరవృతిత  నివృతిత ల; 

క్షణముల నీ యిెఱరంగనివి లేవు 



 

 

భగవంతుుఁ డగు హరి పరయక నీ మనో; 
వథవ రరజలుల చర వ్ లుుఁగుఱ ని 

కీమమున్ బహుళీంధ్క్రరంబు బరిమయరుెుఁ; 
బరమ సరతిికుుఁడవు భద్రబుద్వు  
7-434.1-ఆ. 
వ్ నై్ నీవు న్న్రన న్డిగ ద్ర గరవున్ 

విన్న ధ్రు మలెల  విసత రింతు 

నిన్రనుఁ జూడుఁ గలిగ  నీతోడి మయట్లు 
నాతుశుద్వు  గలిగ  న్న్ఘచరిత! 
7-435-వ. 
విన్రము; పరవ్రహక్రరణి  యిెై విష్యంబులచ్ేతం బూరింపరరని తృష్ణచ్ేతం బడి 
కరుంబులుఁ బరిభరా మయమయణుండ న ైన్ ననే్ర నానావిధ్ యోన్రల యంద్రుఁ 
బరవ్ేశంచరచర వ్ డలుచర న ట్టక్ లకు మన్రష్య ద్ేహంబు ధ్రయిించి యంద్ర 
ధ్రుంబున్ సిర్ద్ాిరంబున్ర న్ధ్రుంబున్ శున్కసూకరరద్వ తిరయగింతు యోని 
ద్ాిరంబుల న ంద్వ కీముఱ మన్రష్ుయండెై పుట్టవలయు న్ని వివ్కే్ ంచి 
సరఖ్రక్షణద్రుఃఖ్ మోక్షంబులక్ొఱకు ధ్రుంబు చ్యేు ద్ంపతుల వయవహారంబు 
గని సరిక్ యీయనివృతిత  గలిగిన్ జీవుండు సితంతుర ండెై పరక్రశంచర న్ని 
నిరణయించి భోగంబులు మనోరథజాత మయతరంబులు గరని శ్రశితంబులు గరవని 
పరీకి్షంచి నివృతుత ండన ై యుద్ యగంబు లేక నిద్వరంచరచరుఁ బరా రబాభోగంబు 
లన్న్రభవించరచర న్రండుద్ర; ఇవిిధ్ంబున్ుఁ ద్న్కు సరఖ్రూపంబ నై్ 
పురుషరరథంబు ద్న్ యంద్రుఁ గలుగుట్ యిెఱరంగక పురుష్ుండు శ్ ైవ్రలజాల 
నిరుద్ుంబు ల నై్ శుద్ుజలంబుల విడిచి యిెండమయవులు జలంబు లని పరఱెడు 
మూఢుని వడువున్ సతయంబుగరని ద్ెైి తంబుుఁ జొచిె ఘోరసంసరరచకీ 



 

 

పరిభరా ంతుం డెై, ద్ెైవతంతరంబు ల నై్ ద్హేాద్రలచ్ేత నాతుకు సరఖ్ంబున్ర 
ద్రుఃఖ్నాశంబున్రం గోరుచర నిరశీుం డెైన్వ్రని పరర రంభంబులు నిష్ఫలంబు 
లగు; అద్వయున్రం గరక మరుత యన్కు ధ్న్ంబు పరర పతంబయిన్ న్ద్వ ద్రుఃఖ్కరంబు 
గరని సరఖ్కరంబు గరద్ర; లోభవంతు లయిన్ ధ్న్వంతులు నిద్రా హారంబులు 
లేక రరజ చ్ోర యయచక శతుర  మతరా ద్వ సరిసథలంబు లంద్రన్ర శంక్ ంచరచర 
ద్ాన్భోగంబులు మఱచి యుండుద్రరు; పరర ణారథవంతులకు భయంబు 
నితయంబు; శ్ోకమోహ భయక్రీధ్ రరగ శమీయద్రలు వ్రంఛామూలంబులు; వ్రంఛ 
లేకుండవలయున్ర. 
7-436-మ. 
సరఘల్ గూరిెన్ తేన  మయన్వులకున్ సంపరర పత  మెైన్ట్లల  లో 
భ రతుల్ గూరిెన్ వితతముల్ పరులకుం బరా ప్రంచరుఁ బరా పరత శ యిె ై
తిరుగం బో ని మహో రగంబు బరద్రకున్ ద్ీరరఘ ంగమైె యుండయిుం 

జరక్రలం బగు వ్రని వరతన్ములం జంతించి యిేక్రంతి న ై. 
7-437-క. 
అజ్గరమున్ర జుంట్ీుఁగయు 

నిజ్గురువులుగరుఁ ద్లంచి నిశెంతుుఁడ న  ై
విజ్న్సథలిుఁ గరుంబుల 

గజిబిజ లేకున్నవ్రుఁడ గౌరవవృతిత న్. 
7-438-స.ీ 
అజన్ వలకల ద్రకూలయంబరంబులు గట్ిట; 
యిెైన్ గట్టక యిెైన్ న్లరుచరంద్ర; 

నాంద్ ళిక్ర రథ హయ నాగములన క్ క; 

యిెైన్ న కకక యిెైన్ న్రుగుచరంద్రుఁ; 



 

 

గరూుర చంద్న్ కసూత రిక్ర లేప; 

మెనై్ భూరజ మెైన్ న్లద్వక్ొంద్ర; 

భరుశయయల న ైన్ుఁ బరణ శలయ తృణ; 

భసుంబులం ద్ెైన్ బండు చరంద్ర; 

7-438.1-ఆ. 
మయన్యుకత మెనై్ మయన్హీన్ం బ నై్ుఁ 
ద్ీయ న ైన్ మగులుఁ ద్వకత మెైన్ 

గుడుతు సగుణ మెైన్ గుణవరిితం బ ైన్ 

న్లు మెైన్ుఁ జాల న్ధ్వక మెైన్ 

7-439-క. 
లే దని యిెవిరి న్డుగన్ర 

రర దని చింతింపుఁ బరులు రప్రుంచిన్చ్ ుోఁ 
గర దని యిెద్వాయు మయన్న్ర 

ఖ్ దము మోద్మున్ర లేక క్ీడీింతు మద్వన్. 
7-440-క. 
నింద్ింప బరుల న న్నుఁడు 
వంద్ింప న్నేక ప్డీ వచిెన్ మద్వ నా 
కీంద్ింప విభవముల క్ర 
న్ంద్ింపుఁ బరక్రమ వరతన్ంబున్ న్ధ్వపర! 
7-441-వ. 
ఇట్లల  గోరికలు లేక యొకక సమయంబున్ ద్వగంబరుుఁడన ై ప్రశ్రచంబు 
చంద్ంబున్ న్రండుచరుఁ బ కుక ద్వన్ంబులుం గోల ుఁ బ న్రుఁబాుఁప వరతన్ంబుుఁ 
గ ైక్ొని నిమీలితలోచన్తింబున్ నేక్రంతభావంబు విష్ుణ ని యంద్ర జ రిె 



 

 

వికలుంబు భరద్గరీ హకచితత వృతుత లుఁ జతత ంబు న్రథరూప విభరమంబు గల 
మన్ంబు న్ంద్ర మన్ంబున్ర న్హంక్రరంబు న్ంద్ర న్హంక్రరంబున్ర మయయ 
యంద్ర మయయన్ర నాతాున్రభూతి యంద్ర లయంబు న ంద్వంచి సతయంబు 
ద్రిశంచరచర విరక్ త న ంద్వ సరిన్రభవంబున్ నాతుసరథతుండన ై యుండుద్ర; నీవు 
భగవతురుండవు గరవున్ రహసయం బ ైన్ పరమహంసధ్రుంబు 
సరిన్రభవగోచరం బ ైన్ తఱెంగున్ నీకు హృద్ ్ చరంబగు న్ట్లల  చ్పె్రుతి"న్నిన్ 
విని. 
7-442-క. 
ఘను న్జగరమునివలల భు 

ద్నుజ ంద్రర ుఁడు పూజ చ్సేర తగ వడొకని న  
మునమున్ సంతోష్రంచరచరుఁ 
జనియిెన్ నిజ గ హమున్కు శశకులతిలక్ర! 
7-443-వ. 
అనిన్ యుధ్వష్ు రుం డిట్ల నియిె. 
7-444-క. 
న్నుుఁ బో ట్ి జడగృహసరథ ుఁడు 
మునివలల భ! యిట్ిట  పద్వి మోద్ంబున్ న ే

యనువున్ుఁ జ ంద్రన్ర వ్గేమ 

వినిప్రంపుము నేుఁడు నాకు విజాఞ న్నిధ్ీ! 

7-15-ఆశరమాదుల ధరమములు 

7-445-వ. 
అనిన్ నారద్రం డిట్ల నియిె "గృహసరథ ం డయిన్వ్రుఁడు వ్రసరద్ేవ్రరుణంబుగర 



 

 

గృహో చితక్ యీ లన్రసంధ్వంచరచర మహామున్రల సనవించి వ్రరల వలన్ 
నారరయణ ద్వవ్రయవతార కథాకరణన్ంబు చ్యేుచర న్యిెైయవిహతిక్రలంబుల 
శ్రంతజన్రలం గూడి మలెంగుచర బుతరమతర కళతరా ద్వ సంగంబులు గలల వంట్ి 
వని యిెఱరంగుచర లోపల నాసక్ త లేక సకుత నిక్ ైవడి వ్ లుపలుఁ బురుష్క్రరంబు 
లొన్రుెచరుఁ ద్గులంబు లేక వితత ంబు లిచిె జన్క సరత సో ద్ర సఖ్ 
జాఞ తిజన్రల చితత ంబులు సముద్ాయతత ంబులు గరవించరచర ధ్న్ధ్ాన్య విధ్ాన్ 
ద్ెైవ లబుంబులవలన్ న్భిమయన్ంబు మయని యన్రభవించరచర గృహక్ష తరంబులుఁ 
జొచిె యుద్రపూరణమయతరంబు ద్ొంగిలిన్వ్రని ద్ండింపక భుజగ మృగ 
మూష్రక మరకట్ మకి్షక్ర ఖ్రోష్ట ంాబుల హింసరంపక పుతుర ల భంగి నీకి్షంచరచర 
ద్ేశక్రలద్ెైవంబుల క్ొలంద్వని ధ్రరురథ క్రమంబులుఁ బరవరితంచరచర శున్క పతిత 
చండాలయద్రలక్ నై్ భోజయ పద్ారథంబులు ద్గని్ భంగి నిచరెచర నిజవృతితలబుంబు 
లగు న్శనాద్రలచ్ేత ద్వే ఋష్ర ప్రతృ భూత మయన్వుల సంతరిుంచరచరుఁ బంచ 
మహాయజాఞ వశ్రష్ంబుల న్ంతరరయమ పురుష్ యజన్ంబున్ర నాతు 
జీవనోపరయంబున్ర సమరిథంచరచర న్రండవలయు. 
7-446-ఆ. 
జన్క గురుల న ైన్ుఁ జంపు న్రథమున్ క్  ై
పరర ణమెైన్ విడుచర భారయక్ొఱకు 
న్ట్ిట  భారయుఁ బురుష్ుుఁ డతిథవ శుశీూష్ చ్ ే

యించి గ లుచర న్జతు నీశు న ైన్. 
7-447-ఆ. 
పరముుఁ డమశిరుండు బరా హుణముఖ్మున్ 

నాహరించి తుష్ుట ుఁ డయిన్ భంగి 

న్గినముఖ్ము న్ంద్ర హవయరరసరలు గొని 



 

 

యిెైన్ుఁ ద్రష్రట  న ంద్ుఁ డన్ఘచరిత! 
7-448-వ. 
క్రవున్ గృహసరథ ండు బరా హుణు లంద్రన్ర ద్ేవత లంద్రన్ర మరతయ పశుపరముఖ్ 
జాతులంద్రన్ర న్ంతరరయమయు బరా హుణాన్న్రండున్ర న ైన్ క్ష తరజుఞ  న్ంద్ర 
న్యిెైయ క్రరికలు సమరిుంచి సంతరుణంబు జ యవలయు భాద్రపద్ంబున్ుఁ 
గృష్ణపక్షంబు న్ంద్రన్ర ద్కి్షణోతత రరయణంబు లంద్రన్ర ర యింబగలు 
సమమెనై్క్రలంబు లంద్రన్ర వయత్కపరతంబు లంద్రన్ర ద్వన్క్షయంబు న్ంద్రన్ర 
సూరయచంద్రగీహణంబు లంద్రన్ర శవీణ ద్ాిద్శ యంద్రన్ర వ్ ైశ్రఖ్ శుకల 
తృత్కయ యంద్రన్ర గరరితక శుకల న్వమ యంద్రన్ర హమేంత శశరంబుల 
లోన్ర నాలుగష్టక లంద్రన్ర మయఘ శుకల సపత మ యంద్రన్ర మయస 
న్క్షతరంబులతోడం గూడని్ పున్నము లంద్రన్ర ద్ాిద్శతోడం గూడిన్ 
యుతత రరతరయ శవీణాన్రరరధ్ లంద్రన్ర న్రతతరరతరయ సహితంబు లయిన్ 
యిేక్రద్శుల యంద్రన్ర జన్ున్క్షతరయుకత ద్వవసంబు లంద్రన్ర మఱియుుఁ 
బరశసత క్రలంబు లంద్రన్ర జన్నీజన్కబంధ్ర జన్రలకు శ్రీద్ుంబులున్ర జప 
హో మ సరనన్ వరతంబులున్ర ద్ేవ బరా హుణసమయరరధ్న్ంబులున్ర 
నాచరింపవలయు భారయకుుఁ బుంసవనాద్వకంబున్ర న్పతయంబున్కు 
జాతకకరరుద్వకంబున్ర ద్న్కు యజఞద్ీక్షాద్వకంబున్ర బరరతజన్రలకు 
ద్హనాద్వకంబున్ర మృతద్వవసంబున్ సరంవతసరికంబున్ర జరుపవలయు. 
7-449-మ. 
విను మే ద్ేశములన్ ద్యయగుణతపో విద్ాయనిితం బ ైన్ వి 

పరనిక్రయంబు వసరంచర, నే సథలములన్ భాగీరథమీుఖ్య వ్ర 
హనిులుండున్, హరిపూజ ల యిెయడల భూయిష్ు పరక్రరంబులం 

ద్నరున్, భూవర! యట్ిట  చ్ోట్లలుఁ ద్గున్ ధ్రుంబులం జ యుఁగన్. 



 

 

7-450-క. 
హరి యంద్ర జగము లుండున్ర 
హరిరూపము సరధ్రపరతర మంద్రండు శవం 

కర మగు పరతరము గలిగని్ 

న్రయుఁగ న్ద్వ పుణయద్ేశ మన్ఘచరితరా ! 
7-451-వ. 
మఱియు గురుక్ష తరంబున్ర, గయయశ్రరింబున్ర, బరయయగంబున్ర, 

బులహాశమీంబున్ర, న మైశంబున్ర, ఫరలు్ ణంబున్ర, సనతువున్ర, 

బరభాసంబున్ర, గుశసథలియున్ర, వ్రరణాసరయు, మధ్రరరపురయిున్ర, బంపర 
బింద్ర సరోవరంబులున్ర, నారరయణాశమీంబున్ర, సీతారరమయశమీంబున్ర, 

మహేంద్ర మలయయద్రలయిన్ కులయచలంబులున్ర, హరిపరతిమయరెన్ 
పరద్ేశంబులున్ర, హరసినవ్రపరులయిన్ పరమభాగవతులు వసరంచ్ెడి 
పుణయక్ష తరంబులున్ర శుభక్రముండెైన్వ్రుఁడు సనవింపవలయు. 
7-452-ఆ. 
భూవర ంద్ర! యిట్ిట  పుణయపరద్ేశంబు 
లంద్ర న్రుడు చ్యేు న్ట్ిట  ధ్రు 

మలుమెనై్ న్ద్వ సహసరగుణాధ్వక 

ఫలము నిచరె హరికృపరవశమున్. 
7-453-వ. 
విన్రము; చరరచరంబయిన్ విశిమంతయు విష్ుణ మయం బగుట్ుఁ జ సర పరతర 
నిరణయ నిపుణుల నై్ విద్ాింసరలు నారరయణుండు ముఖ్యపరతరంబని 
పలుకుద్రరు; ద్ేవఋష్ులున్ర బరహుపుతుర ల ైన్ సన్క్రద్రలున్ర న్రండ 
భవద్యీ రరజసూయంబున్ న్గీపూజకు హరి సముతుం డయిెయ; న్నేక 



 

 

జంతు సంఘయత సంకీ్రణంబ ైన్ బరహాుండ పరద్పంబున్కు నారరయణుండు 
మూలంబు; తనినమతత ంబు నారరయణ సంతరుణంబు సకల జంతు 
సంతరుణం బని యిెఱరంగుము; ఋష్ర న్ర తిరయ గమర శరీరంబులు 
పురంబులు వ్రని యంద్రుఁ ద్ారతమయంబులతోడ జీవరూపంబున్ 
భగవంతుడయిన్ హరి వరితంచరట్ం జ సర పురుష్ుండన్ుఁ బరసరద్రు ుఁ డయిెయ; 
న్ంద్రుఁ ద్వరయగరి తుల కంట్ ్న్ధ్వకతింబు పురుష్ుని యంద్ర విలసరలుల ట్ం జ సర 
పురుష్ుండు పరతరంబు; పురుష్ులలోన్ హరి తన్రవ్ ైన్ వ్ేద్ంబున్ర ధ్రించరచర 
సంతోష్విద్ాయతపో గరిష్ుు ండెైన్ బరా హుణుండు పరతరంబు; బరా హుణులలోన్ 
నాతుజాఞ న్ పరపిూరుణ ండయిన్ యోగి ముఖ్యపరతరం బని పలుకుద్రరు; 

పరసుర పరతరంబులకు సహింపని మన్రష్ుయలకుుఁ బూజనారథంబుగరుఁ 
ద్ేరతాయుగంబు న్ంద్ర హరి పరతిమలు గలిుంప బడయిిె; క్ొంద్ఱర 
పరతిమయరెన్ంబు చ్యేుద్రరు; పరతరపురుష్ద్ేిష్ు ల ైన్వ్రరలకు న్ట్ిట  
పరతిమయరెన్ంబు ముఖ్యయరథపరద్ంబు గరద్ర; మంద్ాధ్వక్రరులకుుఁ 
బరతిమయరెన్ంబు పురుషరరథపరద్ం బగున్ర. 
7-454-ఆ. 
అఖిలలోకములకు హరి ద్ెైవతము చూడ 

హరిక్  ద్ెైవతము ధ్రరధ్వనాథ! 
పద్పరరగలేశ పంక్ తచ్ేుఁ ద్ెైలైోకయ 
పరవన్ంబు జ యు బరా హుణుండు. 
7-455-వ. 
అట్ిట  బరా హుణజన్ర లంద్రుఁ గరునిష్ుు లుుఁ ద్పో నిష్ుు లు వ్ేద్శ్రసత నైిష్ుు లు 
జాఞ న్యోగనిష్ుు లు న ై క్ొంద్ఱర వరితంతు; రంద్ర జాఞ న్నిష్ుు నిక్  న్న్ంతఫలక్రమ 
యిెైన్ గృహసరథ ండు ప్రతృజన్రల న్రద్ేాశంచి కవయంబులున్ర ద్వేతల న్రద్ేాశంచి 



 

 

హవయంబులున్ర బ ట్లట ట్ ముఖ్యంబు; ద్ెైవక్రరయంబున్కు నిరువుర న ైన్ న కరి 
న ైన్ బితుర క్రరయంబున్కు మువుిరి న ైన్ న కరిన ైన్ భోజన్ంబు చ్యేింప 
వలయు; ధ్న్వంతున్ క్ ైన్న్ర శ్రీద్ువిసరత రంబు కరతవయంబు గరద్ర; ద్ేశక్రలపరర పత  
కంద్మూలఫలయద్వకం బయిన్ హరి న వై్ేద్యంబున్ విధ్వచ్ోద్వత పరక్రరంబుగర 
శదీ్ుతోడుఁ బాతరంబు న్ంద్రుఁ బ ట్ిటన్ యన్నంబు గరమద్రహంబయి యక్షయ 
ఫలక్రరి యగు; ధ్రుతతతవవ్ేద్వ యిెైన్వ్రుఁడు శ్రీద్ుంబులంద్ర మయంస పరద్ాన్ంబు 
జ యక భకి్షంపక చరింపవలయు; కంద్ మూలయద్వ ద్ాన్ంబున్ న్యిెయడి 
ఫలంబు పశుహింసన్ంబున్ సంభవింపద్ర; పరర ణహింస చ్యేక వరితంచరట్ 
కంట్్ మక్ కలి ధ్రుంబు లేద్ర; యజఞవిద్ర ల ైన్ పో ర డలు నిషరకముల ై 
బాహయకరుంబులు విడచిి యయతు జాఞ న్ ద్పీంబులంద్రుఁ గరుమయంబు 
లయిన్ యజఞంబుల నాచరింతురు. 
7-456-క. 
పశువులుఁ బొ రగిొని మఖ్ములు 
విశద్ములుగుఁ జ యు బుధ్రని వకి్షంచి తమున్ 

విశసన్ము చ్యేునో యని 

కీశిమన్ బ గడొంద్ర భూతగణము న్ర ంద్రా ! 
7-457-వ. 
అద్వగరవున్; ధ్రువ్ేద్వ యయిన్వ్రుఁడు ద్ెవైపరర పతంబు లయిన్ కంద్ 
మూలయద్వకంబులచ్ేత నితయన ైమతిత కక్ యీలుఁ జ యవలయు; నిజధ్రుబాధ్కం 
బయిన్ ధ్రుంబున్ర, బరథరుప్నరరితంబయిన్ ధ్రుంబున్ర, నాభాసధ్రుంబున్ర, 

బాష్ండధ్రుంబున్ర, గపట్ధ్రుంబున్ర ధ్రుజుఞ ండయిన్వ్రుఁడు మయన్వలయు; 

న ైసరి్కధ్రుంబు ద్రరితశ్రంతి సమరథం బగు; నిరున్రండు ధ్రరురథంబు యయతర 
జ యుచర న ైన్ ధ్న్ంబు గోరవలద్ర జీవనోపరయంబున్కు నిట్టట్లట ుఁ ద్వరుగక 



 

 

క్రరుణయంబు లేక జీవించరచర మహాసరుంబు తెఱంగున్ సంతోష్ంబున్ 
నాతాురరముండెై యిదె్వుయుం గోరక బరద్వక్ డి సరగుణునిక్ ం గల సరఖ్ంబు గరమ 
లోభంబుల ద్శద్వశలం బరిధ్ావన్ంబు చ్యేువ్రనిక్  సరద్వు ంపద్ర; పరద్రక్షలు 
గలవ్రనిక్  శరకరరకంట్క్రద్రల వలన్ భయంబు లేక మెలంగ న్లవడు భంగిుఁ 
గరమంబులవలన్ నివృతిత  గలవ్రనిక్  న లల క్రలంబున్ర భద్రంబగు; 

ఉపసథమున్కున్ర జహాిద్ెైన్యంబున్కున్ర బురుష్ుండు 
గృహపరలకశున్కంబుక్ వైడి సంచరించరచర సంతుష్రట  లేక చ్ెడు; సంతోష్రగరని 
విపుు ని విద్ాయ తపో  విభవ యశంబులు నిరరథకంబు లగు; 

ఇంద్వరయలోలతింబున్ జాఞ న్ంబు న్శంచర; సకల భూలోక భోగంబులు 
భోగించియు ద్వగిిజయంబు చ్ేసరయు బుభుక్షా ప్రపరసలవలన్ుఁ 
గరమపరరంబున్ర హింసవలన్ుఁ గోీ ధ్పరరంబున్ర జ రుట్ ద్రరలభంబు; 

సంకలువరిన్ంబున్ం గరమంబున్ర, గరమవరిన్ంబున్ుఁ గోీ ధ్ంబున్ర, 

న్రరథ న్రథద్రశన్ంబున్ లోభంబున్ర, న్ద్ెైి తాన్ర సంధ్ాన్ంబున్ భయంబున్ర, 

నాతాునాతు వివ్ేకంబున్ శ్ోకమోహంబులున్ర, సరతిికసనవన్ంబున్ 
ద్ంభంబున్ర, మౌన్ంబున్ యోగరంతరరయంబున్ర, శరీర వ్రంఛ లేమని 
హింసయు, హతిాచరణంబున్ భూతజంబయిన్ ద్రుఃఖ్ంబున్ర, 

సమయధ్వబలంబున్ ద్ెవైికవయధ్యు, బరా ణాయయమయద్వకంబున్ మన్ుథవయధ్యు, 

సరతిత వక్రహారంబుల నిద్రయు, సతత వగుణంబున్ రజసత మంబులున్ర, 

న్రపశమంబున్ సతత వంబున్ర గురుభజన్ కుశలుుఁడెై శ్రలంబున్ 
జయింపవలయు. 
7-458-క. 
హరమిహిమ ద్న్కుుఁ జ ప్రున్ 

గురువున్ న్రుుఁ డన్రచరుఁ ద్లుఁచి కుంఠితభక్ తం 



 

 

ద్వరుగు పురుష్ు శమీ మెలల న్ర 
కరిశ్ౌచము క్ యీ నిరరథకం బగు న్ధ్వపర! 
7-459-ఉ. 
ఈ వన్జాతనేతుర ుఁ బరమేశు మహాతుుుఁ బరధ్ాన్పూరుష్ున్ 

ద్ేవశరణుయ సజిన్విధ్యేు న్న్ంతుుఁ బురరణయోగ సం 

సనవ్వతపరద్పద్రుుఁ ద్మ చితత మున్న్ న్రుుఁ డంచర లోకు లి 

చ్ాివ్వధ్వుఁ జూచరచరండుద్రరు; సన్ుతి లేక న్ర ంద్రచంద్రమయ! 
7-460-వ. 
విన్రము; ష్డింద్వరయంబులలోన్ న కట్యింద్రుఁ ద్తురుల ై యిచ్ాిపూరణ 
విధ్ాన్ంబులుఁ జరితారుథ ల మెైతి మన్రవ్రరలు ధ్ారణాభాయస 
సమయధ్వయోగంబుల సరధ్వంప లేరు; కృష్రపరముఖ్ంబులు సంసరరసరధ్న్ంబులు 
గరని మోక్ష సరధ్న్ంబులు గరవు; కుట్లంబ సంగంబున్ుఁ జతత విక్ష పం బగు; 

చితత విజయ పరయతనంబున్ సన్నయసరంచి సంగంబు వరిించి మతంబయిన్ 
భిక్షాన్నంబు భకి్షంచరచర శుద్ువివికత సమపరద్ేశంబున్ న కకరుండు నాసీన్రండెై 
సరసరథరతింబున్ బరణవ్ోచ్ాిరణంబు చ్యేుచర ర చకపూరకకుంభకంబులుఁ 
బరా ణాపరన్ంబుల నిరోధ్వంచి క్రమహతం బయిన్ చితత ంబున్ బరిభరమణంబు 
మయని క్రమవిసరిన్ంబు చ్ేసర మరలు న్ంతకు నిజా నాసరగీ నిరీక్షణంబు 
చ్ేయుచర నివిిధ్ంబున్ యోగరభాయసంబు చ్యేువ్రని చితత ంబు 
క్రష్ు రహతింబయిన్ వహని తెఱంగున్ శ్రంతిం జ ంద్ర క్రమయద్రల చ్ేత 
వ్ేధ్వంపుఁబడక పరశ్రంత సమసత వృతత ంబయిన్ చితత ంబు బరహుసరఖ్ 
సమురశన్ంబున్ లీన్ంబ  ైమఱియు న గయ నేరద్ర. 
7-461-మ. 
ధ్రణీద్వేుుఁడు సన్నయసరంచి యతియిెై ధ్రరురథక్రమంబులం 



 

 

బరివరిించి పున్రిిలంబమున్ుఁ ద్తా్ారంభి యౌనేని లో 
భ రతిం గీక్ కన్ కూడు మంచి ద్న్రచరన్ భకి్షంచి జీవించర ద్ర 
రనరు చంద్ంబున్ హాసయజీవన్రుఁ డగున్ నానాపరక్రరంబులన్. 
7-462-క. 
మలమున్ుఁ గీిమయున్ర బడు క్ యీ 

నిలబడు న డ లయతు గరద్ర హయేం బన్రచరం 

ద్లుఁతురు తద్రఞులు ప గడుద్ర 
రలసత న డ లయతు యన్రచర న్జుఞ  లిలేశ్ర! 
7-463-ఆ. 
వరతము మయన్ుఁద్గద్ర వడుగు గుఱునిక్ ని 

గీియలు మయన్ుఁద్గద్ర గృహగతునిక్  
ద్పసర కూర న్రండద్గద్ర సనానయసరక్ ుఁ 
ద్రుణ తోడి ప తుత  తగద్ర తగద్ర. 
7-464-స.ీ 
రథము మేన లల , సరరథవ బుద్వు , యింద్వరయ; 

గణము గుఱుములు, పగ్ములు మన్ము, 

పరర ణాద్వ ద్శవిధ్ పవన్ంబు లిరుసర, ధ్; 

రరుధ్రుగతులు రథాంగకములు, 
బహుళతరంబ ైన్ బంధ్ంబు చితత ంబు, ; 

శబాా ద్వకములు సంచ్ారభూము, 

లభిమయన్ సంయుతుం డయిన్ జీవుుఁడు రథవ, ; 
ఘన్తరపరణవంబు క్రరుుకంబు, 

7-464.1-తే. 



 

 

శుద్ుజీవుండు బాణంబు, శుభద్మెైన్ 

బరహు మంచిత లక్షయంబు, పరులు రరగ 

భయ మద్ద్ేి ష్ శ్ోక లోభపరమోహ 

మయన్ మతసర ముఖ్ములు మయన్వ్ేంద్ర! 
7-465-వ. 
ఇట్లల  మన్రష్య శరీరరూపం బయిన్ రథంబు ద్న్ వశంబు చ్సేరక్ొని 
మహాభాగవత చరణకమల సనవ్ర నిశతం బయిన్ విజాఞ న్ఖ్డ్ంబు ధ్రయిించి 
శ్రీమనానరరయణ కరుణావలోకన్ బలంబున్ రరగరద్వశతుర  నిరూులన్ంబు 
గరవించి పరణవబాణాసన్ంబున్ శుద్ుజీవశరంబున్ర సంధ్వంచి బరహు మనియిెడి 
గుఱి యంద్రుఁ బడవ్ేసర యహంక్రరరథవకుండు రథవకతింబు మయని 
నిజాన్ంద్ంబున్ న్రండవలయు; న్ట్ిట  విశ్రష్ంబు సంభవింపని సమయంబున్ 
బహిరుుఖ్ంబు లయిన్ యింద్వరయఘోట్కంబులు బుద్వుసరరథవ సహితంబుల ై 
సరిభిమయన్ రథవకుని పరమతత తత వంబుం ద్లెిసర పరవృతిత మయర్ంబు న ంద్వంచి 
విష్యశతుర  మధ్యంబున్ం గూలిెన్. 
7-466-ఆ. 
విష్య శతుర  ల లల  విక్రీ ంతితోడ సర 
రథవసమేతుుఁ డయిన్ రథవకుుఁ బట్ిట 
యుగీ తిమరమృతుయ యుత మగు సంసరర 

కూపమధ్య మంద్రుఁ గూలుత  రధ్వప! 
7-467-వ. 
విన్రము; వ్ ైద్వకకరుంబు పరవృతత ంబున్ర నివృతత ంబున్ర న్న్ ర ండు ద్ెఱంగు 
లయిెయ; న్ంద్ర బరవృతత ంబున్ుఁ బున్రరవరతన్ంబున్ర నివృతత ంబున్ మోక్షంబున్ర 
సరద్వు ంచర; పరవృతత  కరుంబులోన్ నిషరు పూరతంబులన్ ర ండుమయర్ంబులు గల; 



 

 

వంద్ర హింసరద్రవయమయ క్రమయరూపంబు లయిన్ ద్రశ పూరణమయస పశు 
సో మయయగ వ్ ైశిద్ేవ బలిహరణ పరముఖ్ంబు లయిన్ యయగరద్వకంబు 
లిష్టంబులు; ద్ేవతాలయ వన్ కూప తట్ాక పరముఖ్ంబులు పూరతంబులు; 
పరవృతత  కరుంబున్ ద్హేంబు విడచిి ద్హేాంతరరరంభంబు న ంద్ర ద్హేి 
హృద్యయగీంబు వ్ లుంగు వ్రనితోడ నింద్వరయంబులం గూడి 
భూతసూక్షుయుకుత ం డెై ధ్ూమద్కి్షణాయన్ కృష్ణపక్ష రరతిరద్రశంబుల వలన్ 
సో మలోకంబుుఁ జ రి భోగరవసరన్ంబున్ విలీన్ద్హేుండెై వృష్రట  ద్ాిరంబున్ుఁ 
గీమంబున్ నోష్ధ్వ లతాన్న శుకల రూపంబులం బరా ప్రంచి భూమ యంద్ర 
జనిుంచర; నిద్వ పున్రభవరూపం బయిన్ ప్రతృమయర్ంబు; నివృతత కరు నిష్ుు ం 
డయిన్వ్రుఁడు జాఞ న్ద్ీపత ంబు లయిన్ యింద్వరయంబు లంద్రుఁ 
గీియయయజఞంబులు యజంచి యింద్వరయంబుల ద్రశనాద్వ సంకలు 
మూలంబయిన్ మన్ంబున్ంద్ర విక్రరయుకతంబయిన్ మన్ంబున్ర, వ్రకుక 
న్ంద్ర విద్ాయ విలక్షణ యయిన్ వ్రకుకన్ర వరణ సముద్ా యము న్ంద్ర వరణ 
సముద్ాయంబున్ర, అక్రరరద్వ సరితరయయతుకం బయిన్ యోంక్రరంబు న్ంద్ర 
నోంక్రరంబున్ర, బింద్ర వంద్ర బింద్రవున్ర, నాద్ంబు న్ంద్ర నాద్ంబున్ర, 

బరా ణంబు న్ంద్ర బరా ణంబున్ర, బరహు మంద్ర నిలుపవలయున్ర; 

ద్ేవమయర్ంబయిన్ యుతతరరయణ శుకలపక్ష ద్వవ్రపరర హణ పూరిణమయ రరకలవలన్ 
సూరయద్ాిరంబున్ బరహులోకంబు న్ంద్రుఁ జ రి భోగరవసరన్ంబున్ 
సూథ లోపరధ్వయిెైన్ విశుిండెై సూథ లంబున్ర సూక్షుంబు న్ంద్ర లయించి 
సూక్షోుపరధ్వ యిెైన్ తెైజసరండెై సూక్షుంబున్ర గరరణంబు న్ంద్ర లయించి 
క్రరణోపరధ్వ యిెనై్ పరర జుఞ ండెై క్రరణంబున్ర సరకి్షసిరూపంబు న్ంద్ర లయించి 
తురుయండెై సూక్షులయంబున్ంద్ర శుద్ాు తుుండెై యివిిధ్ంబున్ ముకుత ం 
డగున్ర. 



 

 

7-468-ఆ. 
అమరనిరిుతంబు ల ై యొపుు ప్రతృద్వే 

సరణు ల విుఁ డెఱరుఁగు శ్రసత దై్ృష్రట 
న్ట్ిటవ్రుఁడు ద్హేి యిెై మోహమున్ న ంద్ుఁ 
డతిశయించర బుద్వు  న్వనినాథ! 
7-469-వ. 
విన్రము; ద్హేాద్రలకుుఁ గరరణతింబున్ నాద్వయంద్రన్ర న్వధ్వతింబు 
న్న్ంతమంద్రన్ర గలుగుచర బహిరంగంబున్ భోగయంబున్ర న్ంతరంగంబున్ 
భోకతయు బరంబున్ుఁ న్పరంబున్ర జాఞ న్ంబున్ జ ఞయంబున్ర వచన్ంబున్ 
వ్రచయంబున్ర న్పరక్రశంబున్ బరక్రశంబున్ర న ైన్ వసరత వున్కు వ్ేఱొ ండు లేద్ర; 

పరతిబింబాద్వకంబు వసరత తిం బున్ం జ సర వికలిుతంబ ై తలంపంబడు భంగి 
న ైంద్వరయకంబ ైన్ సరింబున్ర న్రథతింబున్ వికలిుతం బయి తోుఁచరం గరని 
పరమయరథంబు గరద్ర; ద్ేహాద్వకంబులు మథాయతుకంబులు; వ్రనిక్  హేతువు 
లయిన్ కి్షతిపరముఖ్ంబులకున్ర మథాయతిం బగుట్ సరద్ుంబు; పరమయతుకు 
న్విద్యచ్ేత న ంతద్డవు వికలుంబుద్ ుఁచర; న్ంతద్డవున్ర భరమంబున్రం 
ద్ ుఁచర; అవిద్ాయనివృతిత  యిెైన్ సరింబున్ర మథయ యని శ్రసత వైిధ్వనిష్నధ్ంబులు 
కలలోపల మేలుగన్న తఱెంగగు; భావ్రద్ెైి త క్ యీయద్ెైి త ద్రవ్రయద్ెైి తంబులు 
మూుఁడు గల; వంద్రుఁ బట్ తంతు నాయయంబున్ుఁ గరరయక్రరణంబు లంద్ర 
వసె్త వకతాిలోచన్ంబు చ్సేర వికలుంబు లేద్ని భావించరట్ భావ్రద్ెైి తంబు; 

మనోవ్రక్రకయ కృతంబు ల ైన్ సరి కరుంబులన్ర ఫల భరద్ంబు జ యక 
పరబరహాురుణంబు జ యుట్ క్ యీయద్ెైితంబు; పుతర మతర కళతరా ద్వ సరి 
పరర ణులకుం ద్న్కున్ర ద్హేంబున్కుం బంచభూతాతుకతింబున్ భోకత 
యొకకం డన్ర పరమయరథతింబున్ న్రథక్రమంబుల యిెడ న ైకయద్ృష్రట ుఁ జ యుట్ 



 

 

ద్రవ్రయద్ెైితంబు; నేరుున్ నాతుతతాత వన్రభవంబున్ న్ద్ెైితతరయంబున్ర 
విలోక్ ంచి వసరత భరద్బుద్వుయుుఁ గరుభరద్బుద్వుయు సిక్యీపరకీ్యబుద్వుయు 
సిపనంబులుగరుఁ ద్లంచి ముని యిెైన్వ్రుఁడు మయన్వలయు. 
7-470-క. 
వ్రదములు వ్యేు నేట్ిక్  
వ్ేద్ోకత విధ్వం జరించర విబుధ్రుఁడు గృహమం 

ద్ాదరమున్ నారరయణ 

పరదంబులు గొలిచి ముక్ తపద్మున్ క్ గున్. 
7-471-శ్ర. 
భూపాలోతతమ! మీరు భక్ తగరిమసూఫరితన్ సరోజ క్షణ 

శ్రీ పాద్ాంబుజయుగుమున్ నియతుల ై సనవించి క్రద్ే మహో  
గరీ ప్తసంఘములోన్ుఁ జకకక సమసరత శ్రంత నిర ితల  ై
యిేపారంగ మఖ్ంబు చ్సేరతిరి ద్ేవ్ేంద్రపరభావంబున్న్. 

7-16-నఘరదుని ప్ూరవజ్నమంబ్ు 

7-472-వ. 
విన్రము; పో యిన్ మహాకలుంబున్ంద్ర గంధ్రుిలలోన్ న్రపబరుణుం డన్ర 
ప్నర గంధ్రుిండ న నై్ ననే్ర సౌంద్రయ మయధ్రరయ గరంభీరరయద్వ గుణంబుల 
సరంద్రులకు బిరయుండన ై క్ీీడించరచర న కకనాుఁడు; విశిసరష్టల ైన్ బరహులు 
ద్ేవసతరమనియిెడి యయగంబులోన్ నారరయణకథలు గరన్ంబు చ్యేుక్ొఱకు 
న్పసరోజన్రలన్ర గంధ్రుిలన్రం జీరిన్. 
7-473-ఆ. 
కీతువులోని క్ న్ర గంధ్రిగణముతోుఁ 



 

 

గలసర పో యి విష్ుణ గరథ లచట్ 

గొనిన పరడి సతులుఁ గూడి మోహితుుఁడ న  ై
తలుఁగి చనితి న్ంత ధ్రణ నాథ! 
7-474-క. 
వ్రరిజగంధ్రల ప తుత న్ 

వ్రరిం గ ైక్ొన్క తలుఁగి వచిెన్ బుద్వున్ 

వ్ర రకఱిుఁగి శ్రప మచిెర ి

వ్రరింపుఁగరరని రోష్వశమున్ న్ధ్వపర! 
7-475-ఆ. 
పంకజాక్షు నిచట్ుఁ బాడక క్రమనీ 

గణము గూడి చనిన్ కలుష్మున్ 

ద్గుక్రంతి వగుచర ధ్రణీ తలంబున్ 

శూద్రజాతి సతిక్  సరతుుఁడ వగుము. 
7-476-వ. 
అని యిట్లల  విశిసరష్టలు శప్రంచిన్ న క బరా హుణద్ాసరక్ ుఁ బుతుర ండ న ై జనిుంచి 
యంద్ర బరహువ్రద్ర ల ైన్ ప్ెదా్లకు శుశీూష్ చ్ేసరన్ భాగయంబున్ ని 
ముహాకలుంబు న్ంద్ర బరహుపుతుర ండన ై జనిుంచితి. 
7-477-ఆ. 
క్ౌశలమున్ మోక్షగతిక్  గృహసరథ ుఁ డ ే

ధ్రు మయచరించి తగిలి పో వు 
న్ట్ిట  ధ్రు మెలల  న్తి విశద్ంబుగరుఁ 
బలుకుఁ బడయిిె నీకు భవయచరిత! 
7-478-మ. 



 

 

అఖిలయధ్ారుుఁ డజాద్వ ద్రరలభుుఁడు బరహుంబ నై్ విష్ుణ ండు నీ 

మఖ్మం ద్రిెతుుఁడెై నివ్రసగతుుఁ డెై మరరత యకృతిన్ సనవుయుఁ డె ై
సఖి యిెై చ్ారకుుఁ డెై మనోద్యితుుఁ డెై సంబంధ్వ యిెై మంతిర యిె ై
సరఖ్ద్రండయిెయ భవన్ుహామహమి ద్ాుఁ జోద్యంబు ధ్ాత్కరశిరర! 
7-479-వ. 
అని యిట్లల  నారద్రండు చ్ెప్రున్ వృతాత ంతం బంతయు విని ధ్రున్ంద్న్రండు 
ప్నరమవిహిలుండయి వ్రసరద్ేవునిం బూజంచ్ె; వ్రసరద్ేవ ధ్రున్ంద్న్రలచ్తేుఁ 
బూజతుండెై నారద్ముని ద్ేవమయర్ంబున్ం జనియిె"న్ని శుకయోగీంద్రర ండు 
పరండవపౌతుర న్కుం జ ప్ుె"న్ని సూతుండు శ్ౌన్క్రద్రలకుం జ ప్రున్. 

7-17-ప్ూరిణ 

7-480-క. 
రరజీవసద్ృశలోచన్! 
రరజీవభవ్రద్వ ద్ేవరరజ విన్రత! వి 

బరా జితక్ీరితలతావృత 

రరజీవభవ్రండ భాండ! రఘుకులతిలక్ర! 
7-481-మయలి. 
ధ్రణ ద్రహితృరంతా! ధ్రుమయరర్ న్రగంతా! 
నిరుపమన్యవంతా! నిరిరరరరతిహంతా! 
గురుబుధ్సరఖ్కరరత ! కుంభినీచకీభరరత ! 
సరరభయపరహిరరత ! సూరిచ్ేతోవిహరరత ! 
7-482-చ. 
హరపట్లచ్ాపఖ్ండన్! మహాద్రభతవికమీశ్ౌరయభండనా! 



 

 

శరనిధ్వగరిభంజన్! రసరతన్యయహృద్యయబిరంజనా! 
తరుచరసెైన్యపరలన్! సరధ్ాంధ్సమౌనిమనోజఞఖ్ లనా! 
సరసరజగరభసన్రనత! నిశ్రచరసంహర! తెైజైగన్రనతా! 
7-483-గ. 
ఇద్వ శ్రీపరమేశిర కరుణాకలిత కవితావిచితర క్ సన్మంతిరపుతర సహజపరండతియ 
పో తనామయతయ పరణీతం బయిన్ శ్రీ మహాభాగవతం బన్ర మహాపురరణంబు 
న్ంద్ర ధ్రున్ంద్న్రన్కు నారద్రండు హిరణాయక్ష హిరణయకశపుల పూరిజన్ు 
వృతాత ంతంబు చ్ెపుుట్యు, హిరణయకశపు ద్వతి సంవ్రద్ంబున్ర, 

సరయజోఞ పరఖ్యయన్ంబున్ర, ప్నరతబంధ్ర యమ సలయల పంబున్ర, బరహువర లయభ 
గరిితుండెనై్ హరిణయకశపు చరితరంబున్ర, బరహాల ద్ విద్ాయభాయస కథయున్ర, 

బరహాల ద్ హిరణయకశపు సంవ్రద్ంబున్ర, బరహాల ద్వచన్ంబు పరతిష్రు ంప హరి 
న్రసరంహ రూపంబున్ నావిరభవించి హిరణయకశపుని సంహరించి పరహాల ద్రన్కు 
న్భయం బిచిె నిఖిలద్వేతానివహ పరహాల ద్ాద్వ సూత యమయన్రండెై తిరోహితుం 
డగుట్యుుఁ, ద్వరపురరసరర వృతాత ంతంబున్ర, నీశిరుండు తిరపురంబుల 
ద్హించరట్యు, వరరణ శమీధ్రు వివరణంబున్ర, బరహాల ద్ాజగర సంవ్రద్ంబున్ర, 

సిధ్రు పరవరతకుుఁ డగు గృహసరథ ండు ముకుత ం డగు మయర్ంబు నారద్రండు 
ధ్రురరజున్కుుఁ ద్ెలుపుట్యు, నారద్రని పూరిజన్ు వృతాత ంతంబున్ర, న్న్ర 
కథలు గల సపత మసకంధ్ము సంపూరణము. 

 
 


