
 

 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

ప్రథమ స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

1-1-ఉపో ద్ఘా తము 

1-1-శా. 
శ్రీ క వైలయ పదంబుుఁ జేరుటకున ై చంతంచెదన్ లోక ర 

క్షకైారంభకు, భకత పాలన్ కళా సంరంభకున్, దాన్వో 
దరకేసతంభకుుఁ, గేళి లోల విలసదదృగాా ల సంభూత నా 
నా కంజాత భవాండ కుంభకు, మహాన్ందాంగనాడ ంభకున్. 
1-2-ఉ. 
వాలిన్ భక్తత మొ్రక్షెద న్వారిత తాండవ క్ేళిక్తన్, దయా 
శాలిక్త, శూలిక్తన్, శిఖరిజా ముఖ పదమ మయూఖ మాలిక్తన్, 

బాల శశాంక మౌళిక్తుఁ, గపాలిక్త, మన్మథ గరవ పరవతో 
న్మమలిక్త, నారదాది మునిముఖయ మన్ససరసీరుహాలిక్తన్. 
1-3-ఉ. 
ఆతత సవేుఁ జేసదె సమసత  చరాచర భూత సృష్టి  వి 

జాా తకు, భారతీ హృదయ సౌఖయ విధాతకు, వేదరాశి ని 

రేేతకు, దరవతా నికర నేతకుుఁ, గలమష ఛరతతకున్, న్త 

తాేతకు, ధాతకున్, నిఖిల తాపస లోక శుభపేదాతకున్. 



 

 

1-4-వ. 
అని, నిఖిల భువన్ పేధాన్ దరవతా వందన్ంబు ససేట. 
1-5-ఉ. 
ఆదర మ్రపప మొ్రక్తెడుదు న్దిే సుతా హృదయాన్ురాగ సం 

పాద్ిక్త, దోషభదేిక్తుఁ, బేపన్నవినోదిక్త, విఘ్నవలిిక్ా 
చరేద్ిక్త, మంజువాదిక్త, న్శేష జగజాన్ న్ంద వేదిక్తన్, 

మోదకఖాదిక్తన్, సమద మూషక సాదిక్త, సుపసేాదిక్తన్. 
1-6-ఉ. 
క్ోణితలంబున్న్ న్ుదురు స ుఁకుఁగ మొ్రక్తె న్ుతంతు సెైకత 

శరీణిక్తుఁ, జంచరీక చయ సుందరవేణిక్త, రక్ తామర 

శేణీిక్తుఁ, దోయజాతభవ చతత  వశ్రకరణ కై వాణిక్తన్, 

వాణిక్త. న్క్షదామ శుక వారిజ పుసతక రమయ పాణిక్తన్. 
1-7-శా. 
పుట్టం బుటి, శరంబున్న్ మ్రలవ న్ంభోయాన్పాతంేబున్న్ 

న ట్టం గల్న్ు గాళిుఁ గొలవన్ు బురాణింపన్ దొరంక్ ంటి ముఁ 
దెట్టట  వ ంటుఁ జరింతుుఁ దతసరణి నా కీ్వమమ యో! యమమ మేల్ 

పట్టట న్ నా కగుమమమ న్మ్మమతుఁ జుమ బాేహ్మమ! దయాంభోనిధీ! 
1-8-ఉ. 
శారదనీరదరందు, ఘ్న్సార, పటీర, మరాళ, మలిిక్ా 
హార, తుషార, ఫేన్, రజతాచల, క్ాశ, ఫణీశ, కుంద, మం 

దార, సుధాపయోధి, సటతతామర, సామరవాహ్ినీ శుభా 
క్ారత నొపుప నిన్ున మదిుఁ గాన్ుఁగ న న్నుఁడు గలు్ , భారతీ! 
1-9-ఉ. 



 

 

అంబ, న్వాంబుజోజావలకరాంబుజ, శారదచందేచందిేక్ా 
డంబర చారుమూరిత, పేకటసుుట భూషణ రతనదపీటక్ా 
చుంబిత దిగవిభాగ, శీుతసమక్తత వివికత నిజపేభావ, భా 
వాంబరవీధి విశీుతవిహారణిి, న్న్ గృపుఁ జూడు భారతీ! 
1-10-ఉ. 
అమమలుఁ గన్నయమమ, ముగురమమలమూలపుటమమ, చాలుఁ బ ె

దదమమ, సురారులమమ కడు పాఱడ  పుచిన్ యమమ, తన్ున లో 
న్మ్మమన్ వలేుపటమమల మన్ముమల న్ుండడె  యమమ, దుర్, మా 
యమమ, కృపాబి్ధ యిచుిత మహతతవకవితవ పటుతవ సంపదల్. 
1-11-మ. 
హరిక్తం బటిపుదరవి, పున నముల ప ే  వరథంపుుఁ బెనినకె, చం 

దురు తోుఁబుటుి వు, భారతీ గిరిసుతల్ తో నాడు ప ుఁబ ుఁడ , తా 
మరలం దుండెడ  ముదదరాలు, జగముల్ మనినంచు నిలాి లు, భా 
సురతన్ లేములు వాపు తలిి, సటరి యిచుిన్ నితయకలాయణముల్. 
1-12-వ. 
అని యిషిదరవతలం జంతంచ దిన్కర కుమార పమేుఖులం దలంచ, పేథమ 
కవితా విరచన్ విదాయవిలాసాతరేక్త వాల్మమక్త న్ుతయించ, హయగీీవదన్ుజకర 
పరిమ్మళిత నిగమ నివహ విభాగ నిరేయ నిపుణతా సములాి సున్కు 
వాయసున్కు మొ్రక్తె, శ్రీమహాభాగవత కథాసుధారసపేయోగిక్త శుకయోగిక్త 
న్మసెరించ, మృదు మధురవచన్ వర్ పలివిత సాథ ణున్కున్ బాణున్కుం 
బేణమ్మలిి, కతపయ శరి క సమోమదితసమరు మయూరు న్భిన్ందించ, 

మహాక్ావయకరణ కళావిలాసుం గాళిదాసుం గొనియాడ  కవి కమల రవిన్ 
భారవిన్ బొ గడ  విదళితాఘ్ు మాఘ్ు విన్ుతంచ, 



 

 

యాంధేకవితాగౌరవజన్మనోహరి న్న్నయ సమరంి గషైవారంబు సేసట, హరహిర 
చరణారవిందవందనాభిలాష్టం దికెమనీష్టన్ భూష్టంచ, మఱియు నితర ప రవ 
కవిజన్ సంభావన్ంబు గావించ, వరతమాన్ కవులకుం బే్ధయంబు వలిక్త, భావి 
కవుల బహూకరించ, యుభయక్ావయకరణ దక్షండన .ై 

1-2-కృతిప్తి నిరణయము 

1-13-ఉ. 
ఇమమన్ుజేశవరాధముల క్తచి, పురంబులు వాహన్ంబులున్ 

సొముమలుుఁ గొనిన పుచుిక్ ని, చొక్తె, శరీరము వాసట క్ాలుచర 
సమ్మమట వేేటులం బడక సమమతతో హరి క్తచి చపెెప నీ 

బమ్మమర ప తరాజొకుఁడు భాగవతంబు జగదిితంబుగన్. 
1-14-తర. 
చరతులారంగ శివునిుఁ బూజంపుఁడరని, 

నోరు నొవవంగ హరికీ్రిత న్ుడువుఁడరని, 

దయయు సతయంబు లోన్ుగాుఁ దలుఁపుఁడరనిుఁ, 
గలుగ నేటిక్తుఁ దలుి ల కడుపుుఁ జేటు. 
1-15-వ. 
అని మఱియు మదయీ ప రవజన్మ సహసే సంచత తపఃఫలంబున్ 
శ్రీమనానరాయణ కథా పపేంచవిరచనాకుతూహలుండన ై, యొకె రాక్ా 
నిశాక్ాలంబున్ స మోపరాగంబు రాకుఁ గని, సజానాన్ుమతంబున్ న్భేంకష 
శుభే సముతుత ంగభంగ యగు గంగకుం జని, కుీంకులిడ  వ డలి, మహనీయ 
మంజుల పులిన్తలంబున్ మహ్ేశవర ధాయన్ంబు సేయుచుుఁ, గించ దునీమలిత 
లోచన్ుండన ై యున్న యిెడ. 



 

 

1-16-సీ. 
మెఱుుఁగు చెంగటన్ున్న మేఘ్ంబు క్షైవడ ; 
న్ువిద చెంగట న్ుండ నొపుపవాుఁడు 
చందేమండల సుధాసారంబు ప లిక; 

ముఖమున్ుఁ జఱున్వువ మ్రలచువాుఁడు 
వలి్మయుత తమాల వసుమతీజము భంగిుఁ; 
బలువిలుి  మూుఁపున్ుఁబరుఁగువాుఁడు 
నీలన్గాగీ సనినహ్ిత భాన్ుని భంగి; 

ఘ్న్ క్తరీటము దలుఁ గలుగువాుఁడు 
1-16.1-ఆ. 
పుండరీకయుగముుఁ బ లు కన్ునల వాుఁడు 
వ డుఁద యురమువాుఁడు విపులభద ే

మూరితవాుఁడు రాజముఖుయుఁ డొకెరుుఁడు నా 
కన్ునుఁగవకు న దురుఁ గాన్ుఁబడ యి.ె 
1-17-వ. 
ఏన్ు నా రాజశేఖరుం దరఱి చమచ భాష్టంప యతనంబు సయేున డ న్తుఁడు 
దా,”రామభదుేండ మనానమాంక్తతంబుగా శ్రమీహాభాగవతంబుుఁ దనె్ుంగు 
సేయుము; నీకు భవబంధంబులు దెగు"న్ని, యాన్తచి తరోహ్ితుం డయిన్, 

సమునీమలిత న్యన్ుండన ై వ ఱుఁగుపడ  చతతంబున్. 
1-18-క. 
పలిక్షడ ది భాగవత ముఁట, 

పలిక్తంచెడ వాడు రామభదుేం డుఁట, నుేఁ 
బలిక్తన్ భవహర మగున్ుఁట, 



 

 

పలిక్షద, వేఱొ ండు గాథ బలుకుఁగ నేలా? 

1-19-ఆ. 
భాగవతము దలెిసట పలుకుట చతేంబు, 
శూలిక్షైన్ుఁ దమ్మమచమలిక్షనై్, 

విబుధజన్ుల వలన్ విన్నంత కన్నంత 

దెలియ వచిన్ంత దరటపఱతు. 
1-20-క. 
క్ ందఱకుుఁ దెన్ుుఁగు గుణమగుుఁ 
గొందఱకున్ు సంసెృతంబు గుణమగు రషండుం 

గొందఱిక్త గుణములగు నే 
న్ందఱ మెపటపంతుుఁ గృతుల న్యిెయయ యిడెలన్. 
1-21-మ. 
ఒనరన్ న్న్నయ తకెనాది కవు ల్మ యురవిం బురాణావళుల్ 

తెన ుఁగుం జయేుచు మతుపరాకృత శుభాధికయంబు దా న టిిదో  
తెన ుఁగుం జయేరు మున్ున భాగవతమున్ దీనిం దెనింగించ నా 
జనన్ంబున్ సఫలంబుుఁ జేసెదుఁ బున్రాన్మంబు లేకుండుఁగన్. 
1-22-మ. 
లలితసెంధము, కృషేమూలము, శుక్ాలాపాభిరామంబు, మం 

జులతాశరభితమున్, సువరేసుమన్సుసజేాయమున్, సుందరో 
జావలవృతతంబు, మహాఫలంబు, విమలవాయసాలవాలంబున  ై
వ లయున్ భాగవతాఖయకలపతరు వురివన్ సదిద వజశేయీమెయ. 
1-23-వ. 
ఇటుి  భాసటలలి డు శ్రీ మహాభాగవతపురాణ పారిజాత పాదపసమాశయీంబున్న్ు, 



 

 

హరికరుణావిశేషంబున్న్ు గృతారథతవంబు సటదిి ంచె న్ని, బుదిి  న ఱింగి లేచ 
మరలి క్ నిన దిన్ంబులకు నేకశిలాన్గరంబున్కుం జన్ుదెంచ యందు గురు 
వృది బుధ బంధుజనాన్ుజాా తుండన ై. 

1-3-గరంథకరత వంశ వరణనము 

1-24-సీ. 
క్ౌండ న్యగోతే సంకలితుుఁడాపసతంబ; 

సమతుేండు పుణుయండు సుభగుుఁడెనై్ 

భీమన్ మంతేక్తుఁ బే్ధయపుతుత ర ుఁ డన్నయ; 

కలకంఠి తదాారయ గౌరమాంబ 

కమలాపుత  వరమున్ుఁ గనియిె స మన్ మంతే; 
వలిభ మలిమ వారి తన్యుుఁ 
డెలిన్ యతనిక్త నిలాి లు మాచమ; 

వారి పుతుత ర ుఁడు వంశవరిన్ుండు 
1-24.1-ఆ. 
లలిత మూరిత బహుకళానిధి క్ేసన్ 

దాన్ మాన్ నీత ధన్ుుఁడు ఘ్న్ుుఁడు 
దన్కు లకెమాంబ ధరమగేహ్నిి గాుఁగ 

మనియిె శ ైవశాసత రమతముుఁ గనియిె. 
1-25-క. 
న్డవదు నిలయము వ లువడ  
తడవదు పరపురుషు గుణముుఁ దన్పత న్ుడువుం 

గడవదు వితరణ కరుణలు 



 

 

విడువదు లక్ాెంబ విబుధ విసరము వొగడన్. 
1-26-ఉ. 
మానిన్ు ల్మడుగారు బహుమాన్ నివారిత దీన్మాన్స 

గాి నిక్త, దాన్ ధరమ మతగౌరవమంజులతాగభీరతా 
సాథ నిక్త, ముదుద సానిక్త, సదాశివపాదయుగారినాన్ుకం 

పానయవాగావానిక్తని, బమెమర క్ేసయ లకెసానిక్తన్. 
1-27-క. 
ఆ మానినిక్తం బుటిిత 

మే మ్మరువుర మగీజాతుుఁ డీశవరసేవా 
క్ాముుఁడు తపపన్, ప తన్ 

నామవయకుత ండ సాధున్య యుకుత ండన్. 
1-28-వ. 
అయిన్ నేన్ు, నా చతతంబున్ శ్రీరామచందుేని సనినధాన్ంబు గలిపంచుక్ ని. 

1-4-షష్యంతములు 

1-29-ఉ. 
హారిక్త, న్ందగోకులవిహారకి్తుఁ జకీసమరదెైతయ సం 

హారిక్త, భకతదుఃఖపరహిారకి్త, గోపనితంబ్ధనీ మనో 
హారిక్త, దుషిసంపదపహారిక్త, ఘోషకుటీపయోఘ్ృతా 
హారిక్త, బాలకగీహమహాసురదురవనితాపహేారిక్తన్. 
1-30-ఉ. 
శ్రలిక్త, నీతశాలిక్త, వశ్రకృతశూలిక్త, బాణ హసత  ని 

రమమలిక్త, ఘోర నీరదవిముకత శిలాహతగోపగోపటక్ా 



 

 

పాలిక్త, వరేధరమపరిపాలిక్త న్రుా న్భూజయుగమ సం 

చాలిక్త, మాలిక్తన్, విపుల చకీ నిరుది మరీచ మాలిక్తన్. 
1-31-ఉ. 
క్షంతకుుఁ గాళియోరగవిశాలఫణావళిన్రతన్క్తయీా 
రంతకు న్ులిసన్మగధరాజ చతురవిధ ఘోర వాహ్నిీ 

హంతకు నిందే న్ందన్ నియంతకు, సరవచరాచరావళీ 

మంతకు, నిరిాతరందియేసమంచతభకతజనాన్ుగంతకున్. 
1-32-ఉ. 
నాయయిక్త, భూసురేందమేృతన్ందన్దాయిక్త, రుక్తమణీమన్ 

సాథ ాయిక్త, భూతసమమదవిధాయిక్త, సాధుజనాన్ురాగ సం 

ధాయిక్తుఁ బీతవసత రపరిధాయిక్తుఁ బదమభవాండభాండ ని 

రామయిక్త, గోపటక్ానివహ మందిరయాయిక్త, శేషశాయిక్తన్. 
1-33-వ. 
సమరిపతంబుగా, నే నాంధేంబున్ రచయింపం బూనిన్ శ్రీమహా 
భాగవతపురాణంబున్కుం గథాపాేరంభం బెటిి  దనిన్. 

1-5-కథఘ పరా రంభము 

1-34-సీ. 
విశవ జన్మసటథతవిలయంబు లలవవని; 

వలన్ నేరపడు న్న్ువరతన్మున్ 

వాయవరతన్మున్ుఁ గారయములం దభిజాుుఁడెై; 
తాన్ రాజగుచుుఁ జతతమున్ుఁ జేసట 
వేదంబు లజున్కు విదితముల్ గావించె; 



 

 

న వవుఁడు బుధులు మోహ్ింతురషవవ 
నిక్త న ండమావుల నీటుఁ గాచాదుల; 

న్నోయన్యబుదిి  దా న్డరున్టుి  

1-34.1-ఆ. 
తేగుణసృష్టి  యిెందు దపీటంచ సతయము 
భంగిుఁ దో ుఁచు సవపేభానిరసత  
కుహకుుఁ డెవవుఁ డతనిుఁ గోరి చంతంచెద, 

న్న్ఘ్ు సతుయుఁ బరుని న్న్ుదిన్ంబు. 
1-35-వ. 
ఇటుి  "సతయంపరంధమీహ్ి"యన్ు గాయతీే పాేరంభమున్ గాయతీే నామబేహమ 
సవరమపంబెై మతసయపురాణంబులోన్ గాయతే న్ధకిరించ ధరమవిసతరంబున్ు 
వృతాేసుర వధంబున్ు న ందుుఁ జషపపంబడు న్దయి భాగవతం బని పలుకుటం 
జేసట, యిా పురాణంబు శ్రమీహాభాగవతం బన్ నొపుపచుండు. 
1-36-సీ. 
శ్రీమంతమెయ మునిశేషీఠ కృతంబెైన్; 

భాగవతంబు సదాక్తతతోడ 

విన్ుఁ గోరువారల విమలచతతంబులుఁ; 
జషచెిర నీశుండు చకుెుఁ గాక 

యితరశాసత రంబుల నీశుండు చకుెన;ే 

మంచవారలకు నిరమతసరులకుుఁ 
గపట నిరుమకుత లలై క్ాంక్ష సేయకయున్ు; 
దగిలి యుండుట మహాతతతవబుదిి ుఁ 
1-36.1-తర. 



 

 

బరుఁగ నాధాయతమక్ాది తాపతయేంబు 
న్డుఁచ పరమారథభూతమెయ యధిక సుఖద 

మెయ సమసతంబుుఁ గాకయు న్యుయ న్ుండు 
వసుత  వ ఱుుఁగంగుఁ దగు భాగవతమున్ందు. 
1-37-ఆ. 
వేదకలపవృక్షవిగళితమెయ శుక 

ముఖసుధాదేవమున్ మ్రన్సట యున్న 

భాగవతపురాణఫలరసాసావదన్ 

పదవిుఁ గన్ుుఁడు రసటకభావవిదులు. 

1-6-న ైమ్మశారణయ వరణనము 

1-38-క. 
పుణయంబె,ై మునివలిభ 

గణయంబె,ై కుసుమ ఫల నిక్ాయోతథత సా 
దు్ ణయమయి న మై్మశాఖాయ 
రణయంబు న్ుతంపుఁ దగు న్రణయంబులలోన్. 
1-39-వ. 
మఱియున్ు; మధువ ైరి మందిరంబున్ుం బ లల మాధవీమన్మథమహ్ితంబెై; 
బేహమగహేంబున్ుం బ లల శారదానివతంబె;ై నీలగళసభా నిక్తేన్ంబున్ుం బ లల 
వహ్ిన, వరుణ, సమరణ, చంద,ే రుద,ే హ్ మైవతీ, కుబేర, వృషభ, గాలవ, 

శాండ లయ, పాశుపత జటపిటల మండ తంబెై; బలభదేి భవన్ంబున్ుం బ లల 
న ైరావతామృత, రంభా గణిక్ాభిరామంబెై; మురాసురు నిలయంబున్ుం బ లల 
న్ున్మతతరాక్షసవంశ సంకులంబె;ై ధన్దాగారంబున్ుం బ లల శంఖ, పదమ, కుంద, 



 

 

ముకుంద సుందరంబెై; రఘ్ురాము యుదింబున్ుంబ లల నిరంతర 
శరాన్లశిఖాబహుళంబెై; పరశురాము భండన్ంబున్ుం బ లల న్రుా నోదరా దంబెై; 
దాన్వ సంగాీ మంబున్ుం బ లల న్రిషి, జంభ, నికుంభ శక్తతయుకతంబెై; 
క్ౌరవసంగరంబున్ుం బ లల దోేణారుా న్ క్ాంచన్సయందన్కదంబ సమేతంబె;ై 
కరుే కలహంబున్ుం బ లల మహో న్నతశలయసహక్ారంబెై; 
సముదేసేతుబంధన్ంబున్ుం బ లల న్ల, నీల, పన్సాదయదిే పేదపీటంతంబెై; 
భరు్ భజన్ంబున్ుం బ లల నానాశరకలేఖా ఫలితంబె;ై మరుని క్ోదండంబున్ుం 
బ లలుఁ బునానగశిల్మముఖ భూష్టతంబెై; న్రసటంహ రమపంబున్ుం బ లలుఁ 
గేసరకరజక్ాంతంబె;ై నాటయరంగంబున్ుం బ లల న్టన్టీ సుష్టరానివతంబె;ై 
శ ైలజానిటలంబున్ుం బ లలుఁ జందన్, కరమపర తలక్ాలంకృతంబె;ై 
వరాా గమంబున్ుం బ లల నిందేబాణాసన్, మేఘ్, కరక, కమనీయంబెై; 
నిగమంబున్ుం బ లల గాయతీే విరాజతంబెై; మహాక్ావయంబున్ుం బ లల సరళ 
మృదులతా కలితంబెై; విన్తానిలయంబున్ుం బ లల సుపరే రుచరంబెై; 
యమరావతీపురంబున్ుం బ లల సుమనోలలితంబె;ై క్షైటభోదో యగంబున్ుం బ లల 
మధుమానితంబె;ై పురుష తతమ సేవన్ంబున్ుం బ లల న్మృతఫలదంబెై; 
ధన్ంజయ సమకంబున్ుం బ లల న్భేంకష పరాగంబెై; వ ైకుంఠపురంబున్ుం 
బ లల హరి, ఖడ్, పుండరకీ విలసటతంబెై; న్ందఘోషంబున్ుం బ లలుఁ గృషేసార 
సుందరంబె;ై లంక్ా న్గరంబున్ుం బ లల రామమహ్షి్ీవంచక సమంచతంబె;ై 
సుగీీవ సెనై్యంబున్ుం బ లల గజ, గవయ, శరభ శరభితంబె;ై 
నారాయణసాథ న్ంబున్ుం బ లల నీలకంఠ, హంస, క్ౌశిక, భరదావజ, తతతరి 
భాసురంబె;ై మహాభారతంబున్ుం బ లల నేకచకీ, బక, కంక, ధారతరాషిర, శకుని, 

న్కుల సంచార సమ్మమళితంబెై; సమరయరథంబున్ుం బ లల న్ురుతర పేవాహంబెై; 
జలదక్ాల సంధాయ ముహూరతంబున్ుం బ లల బహువితత జాతసౌమన్సయంబెై 



 

 

యొపుప న ైమ్మశారణయం బన్ు శ్రవీిషుే కే్తేంబు న్ందు శౌన్క్ాది మహామున్ులు 
సవరోి కగీయమాన్ుం డగు హరిం జేరుక్ ఱకు సహసేవరాంబు 
లన్ుషాఠ న్క్ాలంబుగాుఁ గల సతత రసంజాకం బెనై్ యాగంబు సయేుచుండ ; రం 
దొకెనాుఁడు వారలు రేపకడ నితయన మై్మతతక హోమంబు లాచరించ సతెృతుండెై 
సుఖాసీన్ుండెై యున్న సమతుుఁ జూచ. 

1-7-శౌనకాద ల ప్రశనంబు 

1-40-క. 
ఆ తఘపసు లిటినిర,ి వి 

నీతున్, విజాా న్ ఫణిత నిఖిల పురాణ 

వాేతున్, న్ుత హరి గుణ సం 

ఘ్ాతున్, సమతున్, నితాంత కరుణోపతేున్. 
1-41-మ. 
"సమతం దొ లిి పురాణపంకుత  లితహాసశేణీులున్ ధరమ శా 
సత రములుం నీవ యుపన్యసటంపుదువు వదేవాయసముఖుయలుమన్ుల్ 

సుమతుల్ సమచన్ వ నిన యనినయున్ు దో ుఁచున్ నీమదిం దత ర్సా 
దమున్ం జేసట యిెఱుంగనేరుత వు సమసతంబున్ బుధరందోేతతమా! 
1-42-క. 
గురువులు పటయేశిషుయలకుం 

బరమ రహసయములు దలెియుఁ బలుకుదు రచల 

సటథర కలాయణం బయెయద ి

పురుషులకున్ు నిశియించ బ ధింపు తగన్. 
1-43-క. 



 

 

మనఘనుఁడవు చరక్ాలము 
గనఘనుఁడవు పెకుెలలైన్ గీంథారథంబుల్ 

వినఘనుఁడవు విన్ుఁదగని్వి 

యునఘనుఁడవు పదెదలొదద  న్ుతతమగోష్టఠ న్. 
1-44-చ. 
అలసులు, మందబుదిదయుతు, లలపతరాయువు, లుగీరోగసం 

కలితులు, మందభాగుయలు సుకరమము లలవివయుుఁ జేయుఁజాల రీ 

కలియుగమందు మాన్వులు గావున్ న యయది సరవసౌఖయమెయ 
యలవడు? నమే్మటం బొ డము నాతమకు? శాంత మునీందే! చెపపవే. 
1-45-సీ. 
ఎవవని యవతార మెలి భూతములకు; 
సుఖమున్ు వృదిియు సొ రిదిుఁజయేు; 
న వవని శుభనామ మేపొ ే దుద  న్ుడువంగ; 

సంసార బంధంబు సమసటప వు; 
న వవని చరతింబుుఁ హృదయంబుుఁ జేరపంగ; 

భయమ్రంది మృతుయవు పరువువ టుి ; 

న వవని పదన్ది నపేాఱు జలముల; 

సేవింప న ైరమలయసటదిి  గలుగుుఁ; 
1-45.1-తర. 
దపసులలవావని పాదంబు దగిలి శాంత 

తెరువుుఁగాంచర;ి వసుదరవదరవకులకు 
న వవుఁ డుదయించుెఁ దతెథలలలి విన్ుఁగ 

నిచి పుటటిడు న ఱిుఁగింపు మ్మదిచరిత! 



 

 

1-46-క. 
భూషణములు వాణిక్త న్ఘ్ 

పేషణములు మృతుయచతత  భీషణములు హృ 
తోత షణములు కలాయణ వి 

శేషణములు హరి గుణోపచతభాషణముల్. 
1-47-క. 
కలిదోషనివారకమెయ 
యలఘ్ుయశుల్ వొగడున్టిి  హరికథన్ము ని 

రమలగతుఁ గోరషడు పురుషుుఁడు 
వ లయుఁగ న వావుఁడు దగిలి విన్ుఁడు? మహాతామ! 
1-48-ఆ. 
అన్ఘ్! విన్ు రసజాులలై విన్ువారిక్త 
మాటమాట కధిక మధురమెయన్ 

యటిి కృషుే  కథన్ మాకరేన్ము సయేుఁ 
దలుఁపు గలదు మాకుుఁ దనివి లేదు. 
1-49-మ. 
వర గోవింద కథా సుధారస మహావరోా రు ధారా పరం 

పరలం గాక బుధరందేచందే! యితరోపాయాన్ురక్తతం బేవి 

సతర దురాద ంత దురంత దుససహ జన్ుససంభావితానకే దు 
సతర గంభీర కఠోర కలమష కన్దాద వాన్లం బాఱునే? 

1-50-సీ. 
హరినామ కథన్ దావాన్లజావలచరుఁ; 
గాలవే ఘోరాఘ్ క్ాన్న్ములు; 



 

 

వ కైుంఠదరశన్ వాయు సంఘ్ంబుచరుఁ; 
దొలుఁగవే భవదుఃఖ తోయదములు; 
కమలనాభధాయన్ కంఠీరవంబుచరుఁ; 
గూలవే సంతాప కుంజరములు; 
నారాయణసమరణపభేాకరదీపటత ుఁ; 
దీఱవే షడవర్ తమ్మర తతులు; 
1-50.1-ఆ. 
న్లిన్ న్యన్ భక్తతనావచరుఁ గాక సం 

సారజలధి దాుఁటి చన్ుఁగ రాదు; 
వేయునలే; మాకు విషుే పేభావంబుుఁ 
దెలుపవయయ సమత! ధీసమేత! 
1-51-వ. 
మఱియుుఁ గపటమాన్వుండున్ు గూఢుండు న నై్ మాధవుండు రామ సహ్తిుం 
డెై యతమాన్ుషంబు లలనై్ పరాకీమంబులు ససేె న్ుఁట; వాని వివరింపుము; 
కలియుగంబు రాుఁగల దని వ ైషేవకే్తేంబున్ దీరఘసతే నిమ్మతతంబున్ హరికథలు 
విన్ న డగలిగి నిలిచతమ్మ, దెైవయోగంబున్. 
1-52-క. 
జలరాశి దాుఁటుఁ గోరషడ  
కలము జన్ుల్ కరేధారుుఁ గాంచన్ భంగిం 

గలి దోష హరణ వాంఛా 
కలితులమగు మమేు నిన్ునుఁ గంటిమ్మ, సమతా! 
1-53-క. 
చారుతర ధరమరాశిక్త 



 

 

భారకుుఁడగు కృషుే ుఁ డాతమపదమున్ క్ుేఁగన్ 

భారకుుఁడు లేక యిెవవనిుఁ 
జేరున్ు ధరమంబు బలుపు సెడ , మునినాథా! 

1-8-కథఘ స్ూచనంబు 

1-54-వ. 
అని యిటుి  మహనీయగుణగరిషుఠ  లయిన్ శౌన్క్ాది మునిశేషీుఠ  లడ గిన్ 
రోమహరాణపుతుత ర ం డయి యుగీశవీసుం డన్ు పేర నొపటప నిఖిల పురాణ 
వాయఖాయన్ వ ఖైరీ సమేతుం డెైన్ సమతుండు. 
1-55-మ. 
"సముుఁడెై యివెవుఁడు ముకతకరమచయుుఁడె ైసనానయసటయిెయ యొంటిుఁ బ  
వ మహాభీత నొహో కుమార! యన్ుచున్ వాయసుండు చీరంగ వృ 
క్షములుం దన్మయతం బేతధవన్ులు సకెం జేసె మున్నటిి  భూ 

తమయున్ మొ్రక్షెద బాదరాయణిుఁ దప ధనాయగీణని్ ధీమణని్. 
1-56-సీ. 
క్ారయవర్ంబున్ు గారణ సంఘ్ంబు; 
న్ధికరించ చరించు నాతమతతత వ 
మధాయతమ మన్ుఁబడు న్టిి  యధాయతమముుఁ; 
దెలియుఁ జుేఁయుఁగుఁ జాలు దీప మగుచు 
సకలవేదములకు సారాంశమెయ యిేక; 

మెయ యసాధారణమగు పభేావ 

రాజకంబెైన్ పురాణ మరమంబున్ు; 
గాఢ సంసారాంధక్ార పటలి 



 

 

1-56.1-తర. 
దాుఁటుఁ గోరషడ వారిక్త దయ దలిరప 
నే తప నిధి వివరించె నరేపడంగ 

న్టిి  శుకనామధరయు మహాతమగయేు 
విమల విజాా న్ రమణయీు వేడెుఁ గొలుతు. 
1-57-క. 
నారాయణున్కు న్రున్కు 
భారతక్తని మొ్రక్తె, వాయసు పదములకు న్మ 

సాెరము సేసట వచంతు న్ు 
దారగీంథంబు, దళిత తన్ు బంధంబున్." 

1-58-వ. 
అని యిటుి  దరవతాగురు న్మసాెరంబుససేట 
యిటినియి”ెమునీందుేలారా! న్న్ున మరు నిఖిల లోక మంగళంబెైన్ 
పేయోజన్ం బడ గితరి; ఏమ్మటం కృషే సంపేశనంబు సేయంబడు? న వివధంబున్ 
నాతమ పసేన్నంబగు? నిరవిఘ్నయు నిరేతేుకయున ై హరిభక్తత యిే రమపంబున్ం 
గలుగు? న్ది పురుషులకుుఁ బరమ ధరమం బగు, వాసుదరవుని యందుుఁ 
బేయోగింపుఁ బడ న్ భక్తతయోగంబు వ ైరాగయ విజాా న్ంబులం బుటిించు; నారాయణ 
కథలవలన్ న యిేయ ధరమంబులు దగులువడ వవి నిరరథకంబులు; 
అపవర్పరయంతం బయిన్ పరధరమంబున్కు దృషి శీుత పపేంచారథంబు ఫలంబు 
గాదు; ధరమంబు న్ందవయభిచారి యిెయన్ యరథంబున్కుుఁ గామంబు ఫలంబు 
గాదు; విషయభోగంబెైన్ క్ామంబున్ క్తందియేపీేత ఫలంబు గాదు; ఎంత 
తడవు జీవించు న్ంతయ క్ామంబున్కు ఫలంబు; తతతవజజాా స గల జీవున్కుుఁ 
గరమంబులచరత న యయది సుపేసటదిం బదయిు న్రథంబు గాదు; తతతవజజాా స 



 

 

యన్ున్ది ధరమజజాా స యగుటుఁ గొందఱు ధరమంబె తతత వం బని పలుకుదురు. 
తతత వవిదులు జాా న్ం బన్ుపేర న్దవయం బెైన్ యది తతత వ మని 
యిెఱుంగుదురు; ఆ తతతవంబు నౌపనిషదులచరత బేహమ మనియు, 
హ్ ైరణయగరుాలచరతం బరమాతమ యనియు, సాతవతులచరత భగవంతుం 
డనియున్ు బలుకంబడు; వేదాంత శవీణంబున్ గీహ్ింపంబడ  జాా న్ 
వ ైరాగయంబులతోడం గూడ న్ భక్తతచరతుఁ దతపరులలైన్ పెదదలు కే్తేజాుండెైన్ యాతమ 
యందుుఁ బరమాతమం బొ డగందురు; ధరమంబున్కు భక్తత ఫలంబు; పురుషులు 
వరాే శమీధరమ భేదంబులం జేయు ధరమంబున్కు మాధవుండు 
సంతోష్టంచుటయిె సటదిి ; ఏక చతతంబున్ నితయంబున్ు గోవిందు నాకరిేంపన్ుం 
వరిేంపన్ుం దగుుఁ; జక్ాీ యుధ ధాయన్ం బన్ు ఖడ్ంబున్ వివేకవంతు లహంక్ార 
నిబదింబెైన్ కరమంబు దుేంచవ ైతురు; భగవంతుని యందలి శదిీయు 
న్పవర్దం బగు తతెథాశవీణాదుల యం దతయంతాసక్తతయుుఁ 
బుణయతీరాథ వగాహన్ మహతరసవాదులచర సటదిి ంచు కరమనిరమమలన్ హ్ేతువు లలైన్ 
కమలలోచన్ు కథలం దవెవండు రతసయేు విన్నిచిగించు, వాని క్తతరంబు 
లలవివయు రుచ పుటిింపనేరవు; పుణయశవీణక్ీరతన్ుం డెైన్ కృషుే ండు తన్కథలు 
విన్ువారి హృదయంబు లందు నిలిచ, శుభంబు లాచరించు న్శుభంబులు 
పరిహరించు; న్శుభంబులు న్షింబు లయిన్ భాగవతశాసత రసవేా విశేషంబున్ 
నిశిలభక్తత యుదయించు; భక్తత కలుగ రజసతమోగుణ పేభూతంబు లలైన్ క్ామ 
లోభాదులకు వశంబుగాక చతతంబు సతత వగుణంబున్ుఁ బేసన్నం బగుుఁ; 
పేసన్నమన్సుెం డెనై్ ముకతసంగుం డగు; ముకతసంగుం డెైన్ 
నీశవరతతత వజాా న్ంబు సటదిించు; నీశవరుండు గాన్ంబడ న్ుఁ జజాడగీథన్రమపం 
బెైన్ యహంక్ారంబు భిన్నం బగు; న్హంక్ారంబు భిన్నంబెైన్ న్సంభావనాది 
రమపంబు లగు సంశయంబులు విచేన్నంబు లగు; సంశయవిచరేదం బెనై్ 



 

 

న్నారబిఫలంబు లలైన్ కరమంబులు నిశేశషంబులలై న్శించుం గావున్. 
1-59-క. 
గురుమతులు తపసు లంతః 
కరణంబుల శుదిి  సయే ఘ్న్తరభక్తతన్ 

హరయిందు సమరిపంతురు 
పరమాన్ందమున్ భిన్నభవబంధన్ులలై. 
1-60-త. 
పరమప రుషుుఁ డొకెుఁ డాఢుయుఁడు పాలనోదావ నాశముల్ 

సొ రదిిుఁ జయేు ముకుంద పదమజ శూలి సంజాలుఁ బాేకృత 

సుురతి సతత వ రజసతమంబులుఁ బొ ందు న్ందు శుభసటథతుల్ 

హరి చరాచరక్ోటి క్తచుి న్న్ంత సతత వ నిరమఢుుఁడె.ై 
1-61-వ. 
మఱియు నొకె విశేషంబు గలదు; క్ాషఠ ంబుకంటట ధమమంబు, ధమమంబుకంటటుఁ 
దేయిామయం బయిన్ వహ్ిన యిెటుి  విశేషంబగు న్టుి  తమోగుణంబుకంటట 
రజోగుణంబు, రజోగుణంబుకంటట బహేమపేక్ాశకం బగు సతతవగుణంబు విశిషిం 
బగు; తొలిి మున్ులు సతత వమయుం డని భగవంతు హరి న్ధోక్షజుం గొలిచరి; 
క్ ందఱు సంసార మందలి మేలుక్ ఱకు న్న్ుయల సేవింతురు; మోక్ారుథ  లయిన్ 
వారలు ఘోరరమపు లలైన్ భూతపతుల విడ చ దరవతాంతర నిందసయేక 
శాంతులయి నారాయణ కథల యందర పేవరితంతురు; క్ ందఱు రాజస 
తామసులయి సటరయిు న ైశవరయంబున్ుుఁ బేజలన్ుం గోరి పటతృభూత పేజేశాదుల 
నారాధింతురు; మోక్ష మ్మచుిటం జేసట నారాయణుండు సేవుయండు; వేద యాగ 
యోగక్తయీా జాా న్ తప గత ధరమంబులు వాసుదరవ పరంబులు; నిరు్ ణుం 
డయిన్ పరమేశవరుండు గలుగుచు, లేకుండుచు తేగుణంబుల తోడం గూడ న్ 



 

 

తన్ మాయచరత నింతయు సృజయించ, గుణవంతుని చందంబున్ 
నిజమాయా విలసటతంబు లయిన్ గుణంబులలోుఁ బేవేశించ 
విజాా న్విజృంభితుండెై వ లుుఁగు; న్గిన యొకెరుం డయుయుఁ బెకుె మాొుఁకు 
లందుుఁ దరజరిలుి చుుఁ బెకెండెైర తోుఁచు తెఱంగున్ విశావతమకుం డెైన్ పురుషుం 
డొకెండ తన్వలన్ం గలిగిన్ నిఖిల భూతంబు లందు న్ంతరాయమ్మ రమపంబున్ 
దీపటంచు; మహాభూత సమకే్మందిేయంబులతోడం గూడ , గుణమయంబు 
లయిన్ భావంబులం దన్చరత నిరమితంబు లలనై్ భూతంబు లందుుఁ దగులు 
వడక తదు్ ణంబు లన్ుభవంబు సయేుచు, లోకకరత యిెయన్ యతండు దరవ 
తరయఙ్మన్ుషాయది జాతు లందు ల్మల న్వతరించ లోకంబుల రక్ ంచు"న్ని, 

మఱియు సమతుుఁ డ టినియిె. 
1-62-సీ. 
మహదహంక్ార తనామతే సంయుకుత ుఁడెై; 
చారు ష డశ కళాసహ్ితుుఁ డగుచుుఁ 
బంచమహాభూత భాసటతుండెై శుది; 

సతుత వుఁడెై సరావతశాయి యగుచుుఁ 
జరణోరు భుజ ముఖ శవీణాక్  నాసా శి; 

రములు నానాసహసేములు వ లుుఁగ 

న్ంబర క్ేయూర హార కుండల క్తర;ీ 

టాదులు పెకుెవలేమరుచుండుఁ 
1-62.1-తర. 
బురుషరమపంబు ధరయిించ పరుుఁ డన్ంతుుఁ 
డఖిల భువన ైకవరతన్ యతనమమర 



 

 

మానితోదార జలరాశి మధయమున్న్ు 
యోగ నిదాే విలాసటయిెయ యొపుపచుండు." 

1-9-ఏకవంశతయవతఘరములు 

1-63-వ. 
అది సకలావతారంబులకు మ్రదలి గని యిెయన్ శ్రమీనానరాయణ దరవుని 
విరాజమాన్ం బయిన్ దవియరమపంబు; దానిం బరమ యోగీందుేలు 
దరిశంతురు; అపపరమేశవరు నాభీకమలంబువలన్ సృష్టికరతలలోన్ శేషీుఠ ండెనై్ 
బేహమ యుదయించె; న్తని యవయవసాథ న్ంబుల యందు లోకవిసాత రంబులు 
గలిపంపంబడ యిె; మ్రదల న్దరదవుండు క్ౌమారాఖయ సర్ంబు నాశయీించ 
బేహమణుయండెై దుశిరంబెనై్ బేహమచరయంబున్ుఁ జరయిించె; రషండవ మాఱు 
జగజాన్న్ంబుక్ ఱకు రసాతలగత యయిన్ భూమ్మ న తుత చు యజేాశుండయి 
వరాహదరహంబుుఁ దాలలి; మూడవ తోయంబున్ నారదుం డన్ు దరవరిాయిెయ 
కరమనిరోమచకంబెనై్ వ ైషేవతంతేంబు సపెెప; నాలవ పరి ధరమభారాయ సర్ంబు 
న్ందు న్రనారాయణాభిధాన్ుం డెై దుషెరంబెనై్ తపంబు సేసెుఁ; 
బంచమావతారంబున్ం గపటలుం డన్ు సటదరిశుం డయి యాసురి యన్ు 
బాేహమణున్కుుఁ దతత వ గాీ మ నిరేయంబు గల సాంఖయంబు న్ుపదరశించె; నాఱవ 
శరీరంబున్ న్న్సమయాదరవి యందు న్తేమహామునిక్తం గుమారుండెై 
యలరుెనిక్తుఁ బహిేాద ముఖుయలకు నాతమవిదయుఁ దలెిపె; నేడవ విగీహంబున్ 
నాకూత యందు రుచక్త జనిమంచ,యజాుం డన్ుఁ పకే్ాశమాన్ుండెై యామాద ి
దరవతల తోడం గూడ , సావయంభువమన్వంతరంబు రక్ ంచె; అషిమ మూరితని 
మేరుదరవి యందు నాభిక్త జనిమంచ యురుకమీుం డన్ం బేసటదుి ండెై 
విదవజాన్ులకుుఁ బరమహంస మార్ంబుం బేకటించ;ె ఋషులచరతుఁ గోరంబడ ; 



 

 

తొమ్మమదవ జన్మంబున్ుఁ బృథుచకీవరితయిెయ భూమ్మని ధరన్ువుం జేసట సమసత  
వసుత వులం బ్ధదిక్ష; చాక్షష మన్వంతర సంపివంబున్ దశమం బెైన్ 
మనావతారంబు నొంది మహ్మరమపం బగు నావ న క్తెంచ వ ైవసవతమన్ువు 
న్ుదిరించె; సముదే మథన్ క్ాలంబున్ం బదునొక్ ండవ మాఱు కమఠాకృతని 
మందరాచలంబుుఁ దన్ పృషఠ కరపరంబున్ నేరపరయిిెయ నిలిపె; ధన్వంతరి యన్ు 
పండెేండవ తన్ువున్ సురాసుర మధయమాన్ కీ్రపాథోధి మధయ భాగంబున్ 
న్మృత కలశ హసుత ండెై వ డలలుఁ; బదమూుఁడవది యయిన్ మోహ్నిీ వేషంబున్ 
న్సురుల మోహ్ితులం జేసట సురల న్మృతాహారులం గావించెుఁ; 
బదునాలుగవది యిెయన్ న్రసటంహరమపంబున్ం గన్కకశిపుని సంహరించెుఁ; 
బదుననే్వది యిెయన్ కపట వామనావతారంబున్ బలిని బదతయేంబు 
యాచంచ మూుఁడులోకంబుల నాకీమ్మంచెుఁ; బదునాఱువది యిెయన్ 
భార్వరామాకృతని గుపటతభావంబుుఁ దాలిి బాేహమణ దోేహు లయిన్ రాజుల 
నిరువదయిొకె మాఱు వధయిించ భూమ్మ నిఃక్షతత రంబు గావించె; బదునేడవది 
యిెయన్ వాయస గాతేంబున్ న్లపమతు లయిన్ పురుషులం గరుణించ 
వేదవృక్షంబున్కు శాఖ లేరపఱచెుఁ; బదున నిమ్మదవ దెైన్ రామాభిధాన్ంబున్ 
దరవక్ారాయరథంబు రాజతవంబు నొంది సముదనేిగీహాది పరాకీమంబు లాచరించె; 
నేక్ోన్వింశత వింశతతమంబు లలనై్ రామకృషే రమపంబులచర యదువంశంబు 
న్ందు సంభవించ; విశవంభరా భారంబు నివారించె; నేకవింశతతమం బెైన్ 
బుదినామధరయంబున్ం గలియు గాదయవసరంబున్ రాక్షస 
సమోమహన్ంబుక్ ఱకు మధయగయా పదేరశంబున్ జన్సుతుండయి దరజరిలుి ; 

యుగసంధి యందు వసుంధరాధశీులు చోరపాేయులలై సంచరింప విషుే యశుం 
డన్ు విపుు నిక్తుఁ గలిె యన్ు పేర న్ుదావింపంగలం"డని; యిటినియిె. 
1-64-మ. 



 

 

సరసటం బాసటన్ వయేు క్ాలువల యోజన్ విషుే న్ం దెైన్ శ్ర ీ

కర నానా పేకటావతారము లసంఖాయతంబు లురవీశులున్ 

సురలున్ బాేహమణసంయమందుేలు మహరుా ల్ విషుే న్ంశాంశజుల్ 

హరి కృషుే ండు బలాన్ుజన్ుముఁ డెడ లే; దా విషుే ుఁడౌ నేరపడన్. 
1-65-క. 
భగవంతుం డగు విషుే ుఁడు 
జగముల క్షవవేళ రాక్షసవయధ గలుగుం 

దగ న్వవేళలుఁ దడయక 

యుగయుగమున్ుఁ బుటిి  క్ాచు న్ుదయలి్మలన్. 
1-66-ఆ. 
అతరహసయమెయన్ హరజిన్మ కథన్ంబు 
మన్ుజుుఁ డెవవుఁ డరని మాపు రేపుుఁ 
జాల భక్తతతోడుఁ జదివిన్ సంసార 

దుఃఖరాశిుఁ బాసట తొలుఁగపి వు. 
1-67-వ. 
విన్ుం డరమపుం డయి చదాతమకుం డయి పరుఁగు జీవునిక్తం బరమేశవరు 
మాయాగుణంబు లలైన్ మహదాది రమపంబులచరత నాతమసాథ న్ంబుగా 
సమథ లశరీరంబు విరచతం బెైన్, గగన్ంబు న్ందుుఁ బవనాశితీ మేఘ్ 
సమూహంబున్ు, గాలి యందుుఁ బారిథవధమళిధమసరతవంబున్ు నేరీత నారతీ 
దేషి యగు నాతమ యందు దృశయతవంబు బుదిిమంతులు గానివారిచరత 
నారోపటంపంబడు నీ సమథ లరమపంబుకంటట న్దృషిగుణం బయి యశీుతం బెనై్ 
వసుత  వగుటం జేసట వయకతంబు గాక సమక్షమం బెై కరచరణాదులు లేక జీవునిక్త 
నొండొక రమపంబు విరచతంబెై యుండు; సమక్షముఁ డయిన్ జీవునివలన్ 



 

 

న్ుత్క్ాంత గమనాగమన్ంబులం బున్రాన్మంబు దో ుఁచు; న పుప డ ీసమథ ల సమక్షమ 
రమపంబులు రషండు సవరమప సమయగ ఞాాన్ంబున్ుఁ బతేష్ేధింపుఁ బడు; న్పుడ 
న్విదయం జేసట యాతమన్ు గలిపంపంబడు న్నియుం దెలియు న్పుపడు 
జీవుండు బహేమ దరశన్ంబున్ కధిక్ారి యగు; దరశన్ం బన్ జాా న ైక 
సవరమపంబు; విశారదుం డెైన్ యిాశవరునిదెై క్ీీడ ంచుచు న్విదయ 
యన్ంబడుచున్న మాయ యుపరతయిెయ యిెపుపడు దాన్ విదాయరమపంబున్ం 
బరిణత యగు న్పుపడు జీవోపాధి యయిన్ సమథ లసమక్షమరమపంబు దహ్ించ 
జీవుడు క్ాషఠ ంబు లేక తరజరిలుి  వహ్ిన చందంబున్ం దాన్ యుపరతుం డయి 
బేహమసవరమపంబున్ం బొ ంది పరమాన్ందంబున్ విరాజమాన్ుం డగు; ఇటుి  
తతత వజాులు సెపుపదు"రని సమతుం డ టినియిె. 
1-68-చ. 
జనన్ము లేక కరమముల జాడలుఁ బ క సమసత  చతత  వ 

రతన ుఁడగు చక్తీక్తం గవు లుదార పదంబుల జన్మకరమముల్ 

విన తులు సయేుచుండుదురు వేదరహసయములందు న ందుుఁ జూ 

చన మఱి లేవు జీవునిక్తుఁ జషపటపన్ క్షైవడ  జన్మకరమముల్. 
1-69-మ. 
భువన్శేణీి న్మోఘ్ల్మలుుఁ డగుచుం బుటిించు రక్ ంచు న్ం 

తవధింజయేు మున్ుంగుఁడందు; బహుభూతవాేతమం దాతమతం 

తేవహారసటథతుడెై షడ ందియే సమసతపీతేయున్ దవువలన్ 

దివభంగిం గొన్ుుఁ జకెుఁ డ ందియేములం దిేపుపన్ నిబంధించుచున్. 
1-70-చ. 
జగదధినాథుుఁడెైన్ హరిసంతతల్మలలు నామరమపముల్ 

దగిలి మనోవచోగతులుఁ దారిెకచాతురి యిెంత గల్ిన్న్ 



 

 

మ్మగిలి కుతరెవాది తగ మేరలు ససేట యిెఱుంగ నరేుినే? 

యగణతి న్రతన్కమీము న్జాుుఁ డెఱింగి న్ుతంప నోపునే? 

1-71-ఉ. 
ఇంచ క మాయలేక మద ిన పుపడుుఁ బాయని భక్తతతోడ వ 

రితంచ చు న వవుఁడరని హరదిివయపదాంబుజ గంధరాశి సే 
వించ , న్తం డెఱుంగు న్రవింద భవాదులక్షైన్ దురిభో 
దంచితమెయన్, యా హరి యుదార మహాదుాత కరమమార్ముల్. 
1-72-మ. 
హరపిాదదవయభక్తత మ వలన్ నిటాి రమఢమెయ యుండునే 
తరుగంబాఱదు చతతవృతత  హరిపెై దపీటంచ మలోపలన్ 

ధరణీదరవతలార! మరలు మహాధన్ుయల్ సమసతజాులున్ 

హరచింతన్ మ్మముుఁ జషంద వ న్నడున్ు జనామంతరవయధాయోగముల్ 

1-10-శుకుడు భాగవతంబు జ ప్పుట్ 

1-73-సీ. 
పుణయక్ీరతన్ుుఁడెైన్ భువనశేు చరితంబు; 
బేహమతులయంబెనై్ భాగవతము 
సకలపురాణరాజము దొలిి లోకభ; 

దేముగ ధన్యముగ మోదముగుఁ బేీత 

భగవంతుుఁడగు వాయసభటాి రకుుఁ డొన్రిి; 

శుకుుఁ డనియిడెుుఁ తన్ సుతునిచరతుఁ 
జదివించె నింతయు సకలవేదరతహా; 

సములలోపల న లి సారమెయన్ 



 

 

1-73.1-ఆ. 
యిా పురాణమెలి న లమ్మ నా శుకయోగ ి

గంగ న్డుమ నిలిి ఘ్న్ విరక్తత 
యొదవి మున్ులతోడ న్ుపవిషుి ుఁ డగు పర ీ

క్ న్నరేందుేుఁ డడుగుఁ జషపపె విన్ుుఁడు. 
1-74-వ. 
కృషుే ండు ధరమజాా నాదులతోడం దన్ లోకంబున్కుం జనిన్ పటమమట గలిక్ాల 
దోషాంధక్ారంబున్ న్షిదరశన్ు లలనై్ జన్ులకు నిపుప డ పుపరాణంబు 
కమలబంధుని భంగి న్ున్నది; నాుఁ డందు భూరి తరజుండయి క్ీరితంచుచున్న 
విపేరిావలన్ నేుఁ బఠించన్ కీమంబున్ నామదిక్త గోచరించ న్ంతయ 
వినిపటంచెద"న్నిన్ సమతున్కు ముని వరుండయిన్ శౌన్కుం డ టినియి.ె 
1-75-శా. 
సమతఘ! యిే యుగవేళ నమే్మటిక్త న చోి టన్ మునిశేషీుఠ  న ే

శరీతల్ గోరిరి? యిమే్మ హ్తేువున్క్ష,ై శరధించ లోక్షైక వి 

ఖాయతిన్ వాయసుడుుఁ మున్ున భాగవతముం గలిపంచెుఁ? దతుపతుత ర ుఁడర 
పీతేిన్ రాజున్కీ్ పురాణకథుఁ జషపెపం? జషపపవే యంతయున్. 
1-76-వ. 
బుధరందాే! వాయసపుతుత ర ండెనై్ శుకుండన్ు మహాయోగి సమదరశన్ుం, 

డరక్ాంతమత, మాయాశయన్ంబువలన్ం దలెిసటన్ వాుఁడు, గూఢుండు 
మూఢునిక్తయీ న్ుండు నిరసతఖేదుం డదయిున్ుంగాక. 
1-77-త. 
శుకుుఁడు గోచయు లేక పెైుఁ జన్ుఁ జూచ తోయములందు ల 

జాకుుఁ జలింపక చీర లొలిక చలుి లాడెడ  దరవక 



 

 

న్యకలు హా! శుక! యంచు వ న్ె జన్ంగ వాయసునిుఁ జూచ యం 

శుకములన్ ధరియించ సటగు్ న్ సుేక్తె రందఱు ధనీిధీ! 
1-78-వ. 
మఱియు న్గునండుుఁ దరుణుండున ై చన్ు తన్ క్ డుకుం గని వసత రపరిధాన్ం 
బొ న్రింపక వసత రధారియు వృదుి ండున్ు న ైన్ తన్ుం జూచ చరలంబులు 
ధరియించు దరవరమణులం గని వాయసుండు క్ారణం బడ గిన్ వారలు, నీ 
పుతుేండు”సీత ర పురుషు లన డు భేదదృష్టి  లేక యుండు; మఱియు న్తండు 
నిరివకలుపండు గాన్ నీకు న్తనిక్త మహాంతరంబు గల"దని రటిి  శుకుండు 
కురుజాంగల దరశంబుల సొ చి హసటతనాపురంబున్ుఁ బౌరజన్ంబులచర న టుి  
జాా తుండయిెయ? మఱియు న్ున్మతుత ని క్తీయ మూగ తెఱంగున్ జడుని భంగి 
న్ుండు న్మమహాయోగిక్త రాజరిా యిెయన్ పరీక్ న్మహారాజు తోడ సంవాదం 
బెటుి సటదిి ంచె? బహుక్ాలకథనీయం బయిన్ శ్రీభాగవతనిగమ వాయఖాయన్ం బరేీత 
సాగష? న్యోయగిముఖుయండు గృహసుథ ల గృహంబుల గోవున్ుుఁ బ్ధదిక్తన్ యంత 
దడవు గాని నిలువంబడం; డతండు గోదోహన్మాతే క్ాలంబు సంచరించన్ 
సథలంబులు తీరథంబు లగు న్ండుే; పెదదక్ాలం బేక పదేరశంబున్ న టుి ండె? 

భాగవతోతతముం డెనై్ జన్పాలుని జన్మ కరమంబు లే 
పేక్ారంబు? వివరింపుము. 
1-79-సీ. 
పాండవ వంశంబు బలము మాన్ంబున్ు; 
వరిిలిుఁ గడ మ్మ న వావుఁడు మనియిుెఁ; 
బరిపంథిరాజులు భరామది ధన్ముల; 

న్రిింతు రషవవని యంఘొి్యుగముుఁ; 
గుంభజ కరాే ది కురు భట వ యహంబు; 



 

 

సొ చి చెండాడనెే శూరు తండ ;ే 
గాంగేయ సెనైిక్ాక్ాీ ంత గోవర్ంబు; 
విడ పటంచ తెచెి న ేవీరుతాత; 

1-79.1-ఆ. 
యటిి గాఢక్ీరిత యగు పరీక్ న్మహా 

రాజు విడువరాని రాజయలక్ ముఁ 
బరిహరించ గంగుఁ బాేయోపవిషుి ుఁడె ై
యసువు లుండ, నలే యడుఁగి యుండె? 

1-80-ఉ. 
ఉతతమక్ీరుత లలనై్ మన్ుజోతతము లాతమహ్ితంబు లలన్నడుం 

జతతములందుుఁ గోరరు హసటంచయు, లోకుల క్షలి న్రథ సం 

పతితయు భూతయున్ సుఖము భదమేుుఁ గోరుదు రన్యరక్షణా 
తుయతతమమెయన్ మనే్ు విభుుఁ డమరక యిేల విరక్తతుఁ బాసెనో? 

1-81-క. 
సారముల న లి న ఱుగుదు 
పారగుుఁడవు భాషలందు బహువిధ కథనో 
దారుుఁడవు మాకు సరవముుఁ 
బారము ముటింగుఁ దలెియుఁబలుకు మహాతామ!" 

1-11-వ్ాయస్చింత 

1-82-వ. 
అని యడ గిన్, శౌన్క్ాది మునిశేషీుఠ లకు సమతుం డ టినియిుెఁ”దృతీయం బెైన్ 
దావపరయుగంబు దీఱు సమయంబున్ న్ుపరిచరవసువు వీరయంబున్ 



 

 

జనిమంచ, వాసవి నాుఁ దగు సతయవత యందుుఁ బరాశరునిక్త హరికళం జేసట, 
విజాా ని యయిన్ వదేవాయసుండు జనిమంచ యొకెనాుఁడు బదరిక్ాశమీంబున్ 
సరసవతీన్దీ జలంబుల సాననాది కరమంబులం దరీిి శుచయిెయ, పరులు లేని 
చోట నొంటిుఁ గూరుిండ  సమరోయదయవేళ న్తీతానాగతవరతమాన్జాుం డయిన్ 
యా ఋష్ట వయకతంబు గాని వేగంబుగల క్ాలంబున్ం జేసట యుగధరమంబులకు 
భువి సాంకరయంబు వొందు; యుగయుగంబుల భౌతక శరీరంబు లకు శక్తత 
సన్నంబగుుఁ బురుషులు నిససతుత వలు ధెైరయశూన్ుయలు మందపజాేు 
లలాపయువులు దురబలులు న్యిెయద రని, తన్ దివయదృష్టిం జూచ, 

సరవవరాే శమీంబులకు హ్ితంబు సయేం దలంచ, న్లుగురు హో తలచరత 
న్న్ుష్టఠ ంపందగి పేజలకు శుదిికరంబు లలనై్ వ ైదిక కరమంబు లగు, యజాంబు 
లలడతెగకుండుక్ ఱకు నేకం బయిన్ వేదంబు, ఋగయజుసాసమాధరవణంబులన్ు 
నాలుుఁగు నామంబుల విభాగించ యితహాస పురాణంబు లనినయుుఁ 
బంచమవదేం బని పలలె న్ందు. 
1-83-సీ. 
పెలైుండు ఋగవేద పఠన్ంబు దొరుఁక్ న ; 
సామంబు జషైమ్మని సదువుచుండ ె

యజువు వ ైశంపాయనాఖుయండు గషైక్ న ుఁ; 
దుది న్ధరవము సుమంతుుఁడు పఠించ ె

న్ఖిల పురాణేతహాసముల్ మా తండ ే; 
రోమహరాణుుఁడు నిరమఢ ుఁ దాలలిుఁ 
దమతమ వేద మా తపసులు భాగించ; 

శిషయసంఘ్ములకుుఁ జషపటప రంత 

1-83.1-తర. 



 

 

శిషుయ లలలిన్ు నాతీమయశిషయజన్ుల 

కంత బహుమార్ములు సెపటప యన్ుమతంపుఁ 
బెకుెశాఖలు గలిగి యిా పృథివిలోన్ 

నిగమ మ్రపాపరష భూసుర నివహమందు. 
1-84-వ. 
ఇటుి  మేధావిహ్మన్ు లయిన్ పురుషులచరత న్టిి  వదేంబులు ధరయిింపబడు 
చున్నవి; మఱియు దీన్వతసలుం డయిన్ వాయసుండు సీత ర శూదుేలకుం 
దెైరవరేిక్ాధములకు వేదంబులు విన్ న్రేంబులుగావు గావున్ మూఢుల క్షలి 
మేలగు న్ని భారతాఖాయన్ంబు చరసటయు న్ముమని భూతహ్తింబు న్ందుుఁ దన్ 
హృదయంబు సంతసటంపకున్న సరసవతీతటంబున్ నొంటి యుండ , హ్ేతువు 
వితరిెంచుచుుఁ దన్లో నిటినియిె. 
1-85-సీ. 
"వేతధారని ై వేదవహ్ిన గురుశేణీి; 
మనినంతు విహ్ితకరమములుఁ గొఱుఁత 

పడకుండ న్డుపుదు భారతమ్మషమున్ుఁ; 
బలిక్తత వదేారథభావ మెలి 

మున్ుక్ ని సీత రశూదమేుఖయధరమము లందుుఁ; 
దెలిపటత నేుఁజషలి దీన్ుఁ జేసట 
యాతమ సంతస మంద దాతమలో నీశుండు; 
సంతసటంపక యున్న జాడ దో ుఁచ ె

1-85.1-ఆ. 
హరిక్త యోగవిరుల కభిలష్టతంబెైన్ 

భాగవత విధంబుుఁ బలుకన ైత 



 

 

మోసమయిెయుఁ దెలివి మ్రన్యదు మఱచత" 

న్న్ుచు వగచుచున్న యవసరమున్. 

1-12-నఘరద్ఘగమనంబు 

1-86-సీ. 
తన్ చరత వలిక్తీంతీే సవన్ంబున్; 

సతత నారాయణశబద మ్రపప 
నాన్న్ సంభూత హరిగీతరవ సుధా; 
ధారల యోగీందతేతులు సొ కెుఁ 
గపటల జటాభార క్ాంతపుంజంబుల; 

దిశలు పేభాత దధీతి వహ్ింపుఁ 
దన్ులగన తులసటక్ా దామగంధంబులు; 
గగనాంతరాళంబు గపటపక్ న్ుఁగ 

1-86.1-ఆ. 
వచెి మ్మంటన్ుండ  వాసవీన్ందన్ు 
కడకు మాటలాడుఁ గడుఁకతోడ 

భదేవిమలక్ీరితపారగుుఁ డారమఢ 

న్యవిశారదుండు నారదుండు. 
1-87-క. 
కనియిెన్ నారదుుఁ డంతన్ 

వినయిెయక విలాసు నిగమ విభజన్ విదాయ 
జనితోలాి సున్ భవదుః 
ఖనిరాసున్ గురుమనోవిక్ాసున్ వాయసున్. 



 

 

1-88-వ. 
ఇటుి  నిజాశమీంబున్కు వచిన్ నారదు న ఱింగి లేచ వాయసుండు విధివత  
కీమంబున్ం బూజంచన్ న్తండు లేన్గవు న గడడె  మ్రగంబుతోడ విపంచక్ా 
తంతే వేేల మటుచు నిటినియిె. 
1-89-ఉ. 
"ధాతవు, భారతశీుతవిధాతవు, వేదపదారథజాతవి 

జాా తవు, క్ామముఖయరిపుషటెవిజతేవు, బహేమతతత వని 

రేేతవు, యోగనిేతవు, వినీతుుఁడ వీవు చలించ చలిెరే! 
క్ాతరుక్షైవడ న్ వగవుఁ గారణ మేమ్మ? పరాశరాతమజా!" 

1-90-వ. 
అనిన్ుఁ బారాశరుయం డ టినియిె. 
1-91-క. 
"పుట్టటత వజు తన్ువున్ుఁ జే 
పట్టటతవి పురాణపురుషు భజన్ము పదముల్ 

మెట్టటతవి దికుెలం దుద ి

ముట్టటతవి మహాపబే ధమున్ మునినాథా! 
1-92-వ. 
అదయిున్ుం గాక, నీవు సమరుయనిభంగి మూుఁడు లోకములం జరింతువు; 
వాయువు పగదిి న్ఖిలజన్ులలోన్ మెలంగుదువు; సరవజాుండ వగుటం జేసట. 
1-93-క. 
నీ క ఱుుఁగరాని ధరమము 
లోకములన్ు లేదు బహువిలోక్తవి నీవున్ 

నా కొఱుఁత యిెటిి  దంతయు 



 

 

నాకున్ వివరింపవయయ నారద! కరుణన్." 

1-94-వ. 
అనిన్ నారదుం డ టినియిె. 
1-95-ఉ. 
"అంచితమెయన్ ధరమచయ మంతయుుఁ జషపటపత వందులోన్ నిం 

చంచ క గాని విషుే  కథ లేరపడుఁ జషపపవు; ధరమముల్ పపేం 

చంచిన్ మెచుినే గుణవిశేషము లలనినన్ుఁగాక నీకు నీ 

క్ ంచెము వచుిటటలి హరుిఁ గోరి న్ుతంపమ్మ నారయప జతా! 
1-96-మ. 
హరనిామసుత త సయేు క్ావయము సువరాే ంభోజ హంసావళీ 

సురుచభాేజతమెయన్ మాన్స సరసమసూరితన్ వ లుంగొందు శ్ర ీ

హరనిామసుత త లేని క్ావయము విచతాేరాథ నివతం బయుయ శ్ర ీ

కరమెయ యుండ; దయోగయదురమదన్దతాెక్ోల గరాత కృతన్. 
1-97-మ. 
అప్శబదంబులుఁ గూడ యున్ హరి చరితాేలాపముల్ సరవపా 
ప ప్రితాయగము సయేుుఁ గావున్ హరిన్ భావించుచుం బాడుచున్ 

జప్ముల్ సయేుచు వీన్ులన్ విన్ుచు న్శాీంతంబు గీరితంచుచుం 

దప్సుల్ సాధులు ధన్ుయలౌదురుగదా తతతవజా! చంతంపుమా. 
1-98-వ. 
మునీందాే! నిర్తకరమంబె ైనిరుపాధికం బెనై్ జాా న్ంబు హరిభక్తత లేకున్న 
విశేషంబుగ శరభితంబు గాదు, ఫలంబు గోరక కరమం బీశవరున్కు సమరపణంబు 
సేయకున్న న్ది పేశసత ంబెై యుండదు; భక్తతహ్మన్ంబు లయిన్ జాా న్ వాచాకరమ 
క్ౌశలంబులు నిరరథంబులు; గావున్,మహాన్ుభావుండవు, 



 

 

యథారథదరశన్ుండవు, సకల దిగంత ధవళకీ్రితవి, సతయరతుండవు, 
ధృతవేతుండవు న్గు నీవు నిఖిల బంధమోచన్ంబుక్ ఱకు వాసుదరవుని 
ల్మలావిశేషంబులు భక్తతతోడ వరిేంపుము; హరివరేన్ంబు సయేక 
పేక్ారాంతరంబున్ న్రాథ ంతరంబులు వీక్ ంచ తదివవక్ాకృత రమప 
నామంబులంజేసట పృథగదరశన్ుం డెైన్వాని మత పనె్ుగాలిచరతం దిేపపంబడ  
తపపంజన్ు నావ చందంబున్ న లవు సేర నేరదు; క్ామయకరమంబు లందు 
రాగంబు గల పాేకృతజన్ులకు నియమ్మంచన్ ధరమంబులు సపెటప శాసకుండ 
వగు నీవు వగచుట తగ; దది యిెటుి  లనిన్, వార లదయిిే ధరమం బని 
జుగుపటసతంబు లగు క్ామయకరమంబులు సయేుచుుఁ దతత వజాా న్ంబు మఱతురు; 
గావున్, బుదిి  మోహంబు జనియింపక తతవజాుండవ ై వయధా వియోగంబు 
సేయు"మని మఱియు నిటినియిె. 
1-99-చ. 
"ఎఱ ుఁగషడువాుఁడు కరమచయ మెలిన్ు మాని హరసివరమపమున్ 

న ఱయ న ఱింగి యవవలన్ నేరుపుుఁ జూపు గుణాన్ురకుత ుఁడె ై
తెఱకువ లేక కుీమమరుచు దరహధనాదయభిమాన్ యుకుత ుఁడె ై
యిఱె ుఁగని వానిక్తం దెలియ నీశవరల్మల లలఱుంగ చెపపవే. 
1-100-చ. 
తన కులధరమమున్ విడ చ దాన్వవ ైరి పదారవిందముల్ 

పనివడ  సేవసేసట పరిపాకముుఁ వొందక యిెవవుఁడరనిుఁ జ 

చిన మఱు మేన్ న నై్ న్ది సటదిి  వహ్ించుుఁ దదయీ సేవుఁ బా 
సటనుఁ గుల ధరమగౌరవము సటదిి  వహ్ించున  యినెిన మేన్ులన్. 
1-101-వ. 
అదిగావున్ న ఱుక గలవాుఁడు హరసిేవకుం బయేతనంబు సయేం దగుుఁ; 



 

 

గాలకీమంబున్ సుఖదుఃఖంబులు పాేపత ంబు లయిన్న్ు హరిసేవ విడువం 
దగదు; దాన్ం జసేట యూరథవంబున్ బహేమ పరయంతంబు గీింద సాథ వర 
పరయంతంబుుఁ దరిుగుచున్న జీవులకు న యయది వొందరా దటిి  మలేు 
సటదిి ంచుక్ ఱకు హరసిేవ సేయవలయు; హరసిేవకుం డగువాుఁడు జన్న్ంబు 
నొందయిు న్న్ుయని క్తీయ సంసారంబున్ం జకెండు; కీమమఱ హరచిరణ 
సమరణంబుుఁ జయేుచు భక్తత రసవశ్రకృతుం డయి విడువ నిచిగింపుఁడు; 
మఱియున్ు. 
1-102-స.ీ 
విషుే ండు విశవంబు, విషుే నికంటటన్ు; 
వేఱేమ్మయున్ు లేదు విశవమున్కు 
భవవృదిిలయము లా పరమేశుచర న్గు; 
నీ వ ఱుంగుదు క్ాదె నీ ముఖమున్ 

న ఱిుఁగింప బడడది యికే దరశమున్ నీ; 

భువన్ భదేమున్క్షై పుటిిన్టిి 
హరికళాజాతుండ వని విచారింపుము, ; 
రమణతో హరిపరాకీమము లలలి 

1-102.1-ఆ. 
విన్ుతసయేు మవు వినిక్తయుుఁ జదువున్ు 
దాన్ మతుల న్యముుఁ దపము ధృతయుుఁ 
గలిమ్మ క్షలి ఫలముగాదె పుణయశరి కుుఁ 
గమలనాభుుఁ బొ గడుఁ గలిగషనేని. 

1-13-నఘరద ని ప్ూరవకలుము 



 

 

1-103-వ. 
మహాతామ! ననే్ు ప రవకలపంబున్ం దొలిిుఁటి జన్మంబున్ వదేవాదుల 
యింటదిాసటక్తం బుటిి , పటన్ననాుఁడు వారలచరుఁ బంపంబడ , యొకె 
వాన్క్ాలంబున్ుఁ జాతురామసయంబున్ నేకసథల నివాసంబు సయే నిశియించు 
యోగిజన్ులకుం బరచిరయ సేయుచు. 
1-104-క. 
ఓట్మ్మతో న లిపుపడుుఁ 
బాట్వమున్ుఁ బన్ులు ససేట బాలురతో న ే

యాట్లకుుఁ బ క యొక జం 

జాట్ంబున్ు లేక భక్తత సలుపుదు న్న్ఘ్ా! 
1-105-క. 
మంగళమన్ుచున్ు వారల 

యిెంగిలి భక్ ంతు వాన్ క్షండకు నోడన్ 

ముంగల నిలుతున్ు నియతని 

వ ంగలి క్తయీుఁ జన్ుదు న్ురు వివేకముతోడన్. 
1-106-వ. 
ఇటలి న్ు వరాా క్ాల శరతాెలంబులు సేవించత; వారున్ు నా యందుుఁ గృపససేట 
రంత. 
1-107-శా. 
వారల్ కృషుే  చరితమేుల్ చదువుఁగా, వరిేంపుఁగాుఁ, బాడుఁగా, 
నా రావంబు సుధారసపతేమమెయ యశాీంతమున్ వీన్ులం 

దోరంబెై పరిప రేమెయన్, మది సంతోష్టంచ నే న్ంతటం 

బాేరంభించత విషుే సవే క్తతరపాేరంభ దమరుండన .ై 



 

 

1-108-వ. 
ఇటుి  హరసిేవారతం జేసట పేపంచాతీతుండ న ై బహేమరమపకుండ న్యిన్ నా 
యందు సమథ లసమక్షమం బయిన్ యిా శరీరంబు నిజ మాయాకలిపతం బని 
యిెఱింగిత; యమమహాతుమ లగు యోగిజన్ుల మూలంబున్ రజసతమోగుణ 
పరిహారణిి యయిన్ భక్తత సంభవించె; న్ంతుఁ జాతురామసయంబు నిండ న్ 
న్యోయగిజన్ులు యాతే సేయువార లలై; రివివధంబున్. 
1-109-మ. 
అప్చారంబులు లేక నితయపరిచరాయభక్తత యుకుత ండన ై 
చప్లతవంబున్ు మాని నేుఁ గొలువుఁగా సంపీేతులల ైవారు ని 

షెప్టతవంబున్ దనీ్వతసలతతోుఁ గారుణయ సంయుకుత లల ై
యుప్దరశించరి నాకు నీశవరరహస యదారవిజాా న్మున్. 
1-110-వ. 
ఏన్ున్ు వారి యుపదరశంబున్ వాసుదరవుని మాయాన్ుభావంబు దెలిసటత; 

నీశవరుని యందు సమరిపతం బయిన్ కరమంబు దాపతయేంబు మాన్ుప 
నౌషధం బగు; నే దవేయంబువలన్ నే రోగంబు జనియించె నా దేవయం బా రోగంబు 
మాన్ుప నేరదు; దేవాయంతరంబులచరత న నై్ చక్తతస మాన్ుపనోపు; 
ఇవివధంబున్ుఁ గరమంబులు సంసార హ్తేుకంబు లయుయ నీశవరారిపతంబు లలై 
తాము తముముఁ జషఱుపుక్ న్ నోపట యుండు; నీశవరుని యందుుఁ జయేంబడు 
కరమంబు విజాా న్హ్తేుకం బెై యిాశవర సంతోషణంబున్ు భక్తతయోగంబున్ుం 
బుటిించు; నీశవరశిక్షం జసేట కరమంబులు సయేువారలు కృషే గుణనామ 
వరేన్సమరణంబులు సయేుదురు; పణేవప రవకంబులుగా వాసుదరవ 
పేదుయమనసంకరాణానిరుది మూరిత నామంబులు నాలుగు భక్తతం బలిక్త 
న్మసాెరంబు సేసట మంతేమూరితయు మూరితశూన్ుయండు న్యిన్ 



 

 

యజాపురుషుం బూజంచు పురుషుండు సమయగదరశన్ుం డగు. 
1-111-క. 
ఏ నవివధమున్ుఁ జయేుఁగ 

దానవకులవ ైరి నాకుుఁ దన్యందలి వి 

జాా నము నిచెిన్ు మదన్ు 
షాఠ నము న్తుఁ డెఱుుఁగు నీవు సలుపుము దనీిన్. 
1-112-క. 
మునికులములోన్ మ్మక్తె లి 

విన కులు గలవాుఁడ వీవు విభుక్ీరుత లు నీ 

వన దిన్ముుఁ బొ గడ వినియిెడ  
జనములకున్ దుఃఖమలిె శాంతం బొ ందున్. 
1-113-వ. 
ఇటుి  నారదు జన్మకరమంబులు విని కమీమఱ వాయసుం డ టినియిె. 
1-114-మ. 
విన  మా భిక్షలు నీకు నిటుి  కరుణన్ విజాా న్ముం జషపటప ప  
యిన బాలయంబున్ వృదిభావమున్ నీ కే్ రీత సంచారముల్ 

సన ? నీక్తపుపడు ప రవకలపమత యిే జాడం బేదపీటంచెుఁ? ద 

తతన వుం బాసటన్ చందమెటుి ? చెపుమా దాసీసుతతవంబుతోన్. 
1-115-వ. 
అని యిటుి  వాయసుం డడ గిన్ నారదుం డ టినియిె "దాసీపుతుత ర ండ న్యిన్ 
యిేన్ు భిక్షలవలన్ హరజిాా న్ంబు గలిగి యున్నంత. 
1-116-స.ీ 
మముమ నలేిన్వారి మందిరంబున్ుఁ గల; 



 

 

పన్ులలలిుఁ గీమమున్ భక్తతుఁ జేసట 
తన్ పరాధీన్తుఁ దలుఁపదు; సొ లసటత; 

న్లసటత నాుఁక్ ంట ిన్న్ుచు వచి 

మాపున్ు రేపున్ు మా తలిి మోహంబు; 
సొ ంపార ముదాద ుఁడు చుంచు దువువ 
దరహంబు నివురు మోదించుుఁ గౌుఁగిటుఁ జేరుి; 

న్రిమలి న్నినటుి  లరసట మన్ుప 

1-116.1-ఆ. 
నేన్ు విడ చ ప క యింట న్ుండ తన్యయ, 
మోహ్ిుఁగాక, యిెఱుక మోసప క 

మాఱు చంత లేక మౌనిన ై యినేేండి 

వాుఁడ న్గుచుుఁ గొనిన వాసరములు. 
1-117-వ. 
అంత. 
1-118-క. 
సదన్ము వ లువడ  తరెువున్ుఁ 
జషదరక మాతలిి రాతేుఁ జీుఁకటివేళన్ 

మ్రదవుం బ్ధదుుఁకగ నొకఫణ ి

పదభాగముుఁ గఱచెుఁ దొేకెుఁబడ  మునినాథా! 
1-119-క. 
నీలాయతభోగఫణా 
వాయళాన్లవిష మహో గీవహ్ినజావలా 
మాలావినిపాతతయిెయ 



 

 

వాేలెన్ న్న్ుుఁ గన్నతలిి వసుమత ముఁదన్. 
1-120-ఉ. 
తలిి ధరితేపెై నొఱగ ితలిడపాటున్ుుఁ జషంది చతతముం 

బలిటలింగుఁ బాేణములు వాసటన్ుఁ జూచ కలంగ క్ేన్ు నా 
యులిములోన్ మోహరుచ నొందక సంగము వాస ెమేలు రా 
జలెి  న్టంచు విషుే పదచంత యొన్రపుఁగ బుదిి ుఁ జరేుిచున్. 
1-121-వ. 
ఉతతరాభిముఖుండ న ై యిేన్ు వ డలి జన్పదంబులుుఁ, బురంబులుుఁ, 
బటిణంబులు, గాీ మంబులుుఁ, బలలి లు, మందలుుఁ, గిరాత పుళిందనివాసంబులు, 
న్ుపవన్ంబులుుఁ, జతేధాతు విచతేతంబు లయిన్ పరవతంబులు, సమద 
కరికర విదళిత శాఖలు గల శాఖులున్ు, నివారిత పథికజన్శమీాతరేకంబు 
లలైన్ తటాకంబులు, బహువిధ విహంగ నిన్ద మనోహరంబు లలై వికచారవింద 
మధు పాన్ పరవశ పరభిేమద్రమర సుందరంబు లలైన్ సరోవరంబులు దాుఁటి 
చన్ుచు; క్షతపపాసాసమేతుండ న ై యొకె న్దహీరదంబున్ుఁ గుీంకులిడ  
శుచన ై నీరుదాేవి గతశమీుండన ై. 
1-122-క. 
సాలావృక కపట భలుి క 

క్ోలేభ లులాయ శలయ ఘ్ూక శరభ శా 
రమద ల శశ గవయ ఖడ్ 

వాయళాజగరాది భయద వన్మధయమున్న్ 

1-123-వ. 
దుసతరంబులలనై్ నీలవేణు క్ీచక గులమ లతాగహవరంబుల పొ ంత నొకె 



 

 

రావిమాొని డగ్ఱుఁ గూరుిండ  యిే విన్న చందంబున్ నా హృదయగతుం 
బరమాతమ సవరమపు హరిం జంతంచత. 

1-14-నఘరద నికి ద్వేపడు ద్ోచ ట్ 

1-124-శా. 
ఆనందాశీులు గన్ునలన్ వ డల రోమాంచంబుతోుఁ దతపద 

ధాయనఘరమఢుుఁడ న ైన్ నా తలుఁపులో న్దరదవుుఁడుం దో ుఁచె న ే

నానందాబి్ధగతుండన ై యిఱెుుఁగలేన తైన్ న్న్ునీనశవరున్ 

నానఘశరకహమెయన్ యతతన్ువు గాన్న్ లేక యటింతటన్. 
1-125-వ. 
లేచ నిలుచుండ  కమీమఱ న్దరదవుని దివాయక్ారంబుుఁ జూడ నిచేంచుచు 
హృదయంబున్ నిలుపుక్ ని యాతురుండున్ుంబ లల జూచయుం గాన్లేక 
నిరమన్ుషయం బెైన్ వన్ంబున్ం జరయిించుచున్న న్న్ున న్ుదరదశించ 
వాగగోచరుం డెైన్ హరి గంభీర మధురంబులలనై్ వచన్ంబుల శరకం 
బుపశమ్మంపం జయేు చందంబున్ నిటినియిె. 
1-126-ఉ. 
ఏల కుమారశరష్టలుఁగ? నీ జన్న్ంబున్ న్న్ునుఁ గాన్ుఁగాుఁ 
జాలవు నీవు క్ామముఖషటెము నిరదళితంబు సేసట ని 

రమమలితకరుమలలైన్ మునిముఖుయలు గాని కుయోగుిఁ గాన్ుఁగాుఁ 
జాలుఁడు నీదు క్ోరిె క్ న్సాుఁగుటక్షై నిజమూరితుఁ జూపటతన్. 
1-127-క. 
నావలని క్ోరిె యూరక 

ప వదు విడ పటంచు దోషపుంజములన్ు మ 



 

 

తరసవం బుటుి న్ు వ ైళమ 

భావంపుఁగ నాదు భక్తత బాలకవింటల 
1-128-క. 
నాయందుుఁ గలుగు నీ మద ి

వాయదు జనామంతరముల బాలకనీ వీ 

క్ాయంబు విడ చ ముఁదట 

మా యన్ుమతుఁ బుటిుఁగలవు మదాకుత ుఁడవ ై. 
1-129-మ. 
విన  మ సృష్టిలయంబు నొంది యుగముల్ వయేిెయన్ క్ాలంబు యా 
మ్మనియిెయప యిడె ుఁ బ వుఁగాుఁ గలుగుుఁజూముఁదం బున్ఃసృష్టి  యం 

దు నిరమఢసమృతతోడుఁ బుటటిదవు నిరోద షుండవ ై నా కృపన్ 

ఘ్నతం జషందదెు శుది సాతత వకులలో గణుయండవ ై యరాక్ా! 
1-130-వ. 
అని యిటాి క్ాశంబు మూరితయు, ఋగేవదాదికంబు నిశావసంబున్ుగా నొపటప, 
సరవనియామకం బెైన్ మహాభూతంబు వలిక్త యూరకున్న నేన్ు మసతకంబు 
వంచ మొ్రక్తె, తతెరుణకు సంతసటంచుచు మదంబు దిగనాడ , మచిరంబు 
విడ చ, క్ామంబు నిరిాంచ,క్ోీధంబు వరిాంచ, లోభమోహంబుల వ డల న్డ చ, 

సటగు్  విడ చ, యన్ంత నామంబులు పఠించుచుుఁ, బరమ భదేంబు లయిన్ 
తచిరితేంబులం జంతంచుచు, నిరంతర సంతుషుి ండన ై కృషుే ని బుదిి  నిలిపట 
నిరమలాంతఃకరణంబులతోడ విషయవిరకుత ండ న ై క్ాలంబున్ క్షదురు సమచుచు 
భూమ్మం దిరుగుచు న్ుండ; న్ంతం గొంతక్ాలంబున్కు మెఱుంగు మెఱసటన్ 
తెఱంగున్ మృతుయవు దో ుఁచన్ం బంచభూతమయం బయి కరమసవరమపం బెనై్ 
ప రవ దరహంబు విడ చ హరికృపావశంబున్ శుదిసతతవమయం బెనై్ 



 

 

భాగవతదరహంబు సొ చిత; న్ంతం దెైరలోకయంబు సంహరించ పేళయక్ాల 
పయోరాశి మధయంబున్ శయనించు నారాయణమూరిత యందు నిదురవోవ 
నిచిగించు బహేమనిశావసంబు వ ంట న్తని లోపలం బేవేశించత; న్ంత సహసే 
యుగ పరిమ్మతంబెైన్ క్ాలంబు సనిన్ లేచ లోకంబులు సృజయింప 
న్ుదో యగించు బహేమనిశావసంబు వలన్ మరచీ ముఖుయలగు మున్ులున్ు 
నేన్ున్ు జనియించతమ్మ; అందు న్ఖండ త బహేమచరుయండన ై యినే్ు మూుఁడు 
లోకంబుల బహ్ిరంతరంబు లందు మహావిషుే ని యన్ుగీహంబున్ న్డడంబు 
లేక యిాశవరదతతమెయ బహేామభివయంజకంబు లలైన్ సపతసవరంబులు దమ యంతన్ 
మొోయుచున్నయిా వీణాలాపన్ రతంజేసట నారాయణకథాగాన్ంబు సయేుచుుఁ 
జరియించు చుందు. 
1-131-ఆ. 
తీరథపాదుుఁడయిన్ దరవుండు విషుే ండు 
తన్ చరితే మనే్ు దవిలి పాడుఁ 
జీరుఁబడడవాని చెలువున్ నేతెంచ 

ఘ్న్ుుఁడు నామన్మున్ుఁ గాన్వచుి. 
1-132-క. 
విన  మ సంసారంబన్ు 
వననిధిలో మునిుఁగి కరమవాంఛలచర వ ే

దనుఁ బొ ందడెువానిక్త వి 

షుే ని గుణవరేన్ము తెపప సుముమ మునీందాే. 
1-133-చ. 
యమనియమాది యోగముల నాతమ నియంతతే మయుయుఁ గామరో 
షములుఁ బేచోదితంబ యగు శాంత వహ్ింపదు విషుే సేవచరుఁ 



 

 

గీమమున్ శాంతుఁ గషైక్ నిన్ క్షవైడ  నాదు శరీర జన్మ క 

రమముల రహసయ మలిె మునిమండన్చెపటపత నీవు గోరిన్న్." 

1-134-వ. 
అని యిటుి  భగవంతుం డగు నారదుండు వాయసమునీందుేని వీడొెని వీణ 
వాయించుచు, యదృచాేమార్ంబున్ం జనియిె"న్ని,సమతుం డ టినియిె. 
1-135-క. 
వాయించు వీణ న పుపడు 
మొోయించు ముకుందగతీములు జగములకుం 

జేయించుుఁ జషవుల పండువు 
మాయించు న్ఘ్ాళి నిటిి  మత మఱి గలుఁడర 
1-136-వ. 
అని నారదుం గొనియాడ న్ సమతునిం జూచ ”నారదు మాటలు విన్న వ న్ుక 
భగవంతుండెైన్ బాదరాయణుం డరమ్మ సేసె"న్ని శౌన్కుం డడ గిన్ సమతుం 
డ టినియిె ”బహేమదెైవతయ యిెయన్ సరసవత పడమటతిీరంబున్ ఋషులకు 
సతేకరమవరిన్ంబెై బదరీ తరుషండ మండ తం బయి ”శమాయపాేసం"బన్ం 
బేసటదింబగు నాశమీంబు గలదు; అందు జలంబుల వారిి కూరుిండ , 
వాయసుండు తన్ మదిం దిరంబు ససేటక్ ని భక్తతయుకతం బయిన్ చతతంబున్ం 
బరిప రుే ం డయిన్ యిాశవరుం గాంచ, యిాశవరాధీన్ మాయావృతం బెనై్ 
జీవుని సంసారంబుుఁ గని, జీవుండు మాయచరత మోహ్ితుం డయి 
గుణవయతరికుత ండయుయ మాయాసంగతం దాన్ు దిేగుణాతమకుం డని 
యభిమానించుచుుఁ దిగేుణతావభిమాన్ంబున్ం గరతయు భోకతయు న్న్ు 
న్న్రథంబు నొందు; న్నియు న్యయన్రథంబున్కు నారాయణభక్తతయోగంబు గాని 
యుపశమన్ంబు వేఱొ కటి లేదనియు నిశియించ. 



 

 

1-137-మ. 
అవనీచకమీులోన్ నే పురుషుుఁ డర యామానయమున్ విన్న మా 
ధవపపెై లోకశరణుయపెై భవములం దపటపంపుఁగాుఁ జాలు భ 

క్తతవశేషంబు జనించు న్టిి భువన్కే్మంకరంబెైన్ భా 
గవతామానయము బాదరాయణుుఁడు దాుఁ గలిపంచ ెనేరొపపపగన్. 
1-138-వ. 
ఇటుి  భాగవతంబు నిరిమంచ మోక్ారిథయిెయన్ శుకునిచరుఁ జదవిించె"న్ని చపెటపన్ 
విని శౌన్కుండు ”నిరావణతతపరుండున్ు సరోవపేక్షకుండున్ు న నై్ శుకయోగి 
యిమే్మటిక్త భాగవతం బభయసటంచె?"న్న్వుడు; సమతుం డ టినియి.ె 
1-139-క. 
"ధీరులు నిరపకే్షలు నా 
తామరాములున ైన్ మున్ులు హరభిజన్ము ని 

షాెరణమ చరయుచుందురు 
నారాయణుుఁ డటిి  వాుఁ, డన్వయచరితాే! 
1-140-క. 
హరిగుణవరేన్ రతుుఁడె ై
హరతితపరుుఁడెైన్ బాదరాయణి శుభత 

తపరతంబఠించుెఁ దిేజగ 

దవరమంగళమెయన్ భాగవత నిగమంబున్. 
1-141-క. 
నిగమములు వయేుుఁ జదివిన్ 

సుగమంబులు గావు ముక్తతసుభగతవంబుల్ 



 

 

సుగమంబు భాగవత మన్ు 
నిగమంబుుఁ బఠింప ముక్తతనివసన్ము బుధా!" 

1-15-ద్రర ప్ద్ి ప్పతరశోకం 

1-142-వ. 
అని పలిక్త ”రాజరిాయిెయన్ పరీక్ న్మహారాజు జన్మ కరమ ముకుత లున్ుుఁ బాండవుల 
మహాపేసాథ న్ంబున్ుుఁ గృషేకథోదయంబున్ుుఁ జషపెపదం; గౌరవ 
దృషిదుయమానదుల యుదింబున్ వీరులలనై్ వారలు సవర్ంబున్కుం జనిన్ 
వ న్ుక భీము గదాఘ్ాతంబున్ దురోయధన్ుండు తొడలు విఱిగి కూలిన్ 
న్శవతాథ మ దురోయధన్ున్కుం బే్ధయంబు సయేు వాుఁడెై నిదురవోవు 
దౌేపదపీుతుత ర ల శిరంబులు ఖండ ంచ తచెి సమరిపంచె; అది కూీరకరమంబని 
లోకులు నిందింతురు. 
1-143-ఉ. 
బాలుర చావు కరేములుఁ బడడ ుఁ గలంగి యలంగి, యోరువం 

జాలక బాషపతోయ కణజాలము చెకుెల రాల నేడ ి , పాం 

చాలతన్మజ నేలుఁబడ  జాలిుఁ బడం గని యిెతత , మంజువా 
చాలతుఁ జూపుచుం జకురజాలము దువువచుుఁ గీీడ  యిటిన్ున్. 
1-144-మ. 
"ధరణీశాతమజ వీవు నీకు వగవన్ ధరమంబయెా దౌేణి ని 

షెరుణుండెై విదళించె బాలకుల మదా్ ండీవ నిరుమకత భీ 

కరబాణంబుల నుేఁడు వానిశిరమున్ ఖండ ంచ నేుఁ దెతుత ుఁ, ద 

చేరముం దొేక్తె జలంబు లాడు మ్మచటన్ శ్రతాంశుబ్ధంబాన్నా!" 

1-145-వ. 



 

 

అని యి టలి డంబఱచ, తన్కు మ్మతుేండున్ు సారథియు న ైన్ హరి 
మేలన్ుచుండం గవచంబు దొడ గి, గాండీవంబు ధరయిించ, కపటధవజుండెై, 
గురుసుతుని వ ంట రథంబు దోలించన్. 
1-146-శా. 
తన నం జంపెద న్ంచు వచుి విజయున్ దరిశంచ తదౌద ర ణి యా 
పన నండెై శిశుహంత గావున్ నిజపాేణేచేుఁ బాఱెన్ వడ న్ 

మునఘనబహేమ మృగాకృతం దన్యకున్ మోహ్ించ కీీ్డ ంప నా 
సన నండౌ హరుుఁ జూచ పాఱు పగిదిన్ సరేవందియేభాేంతతోన్. 
1-147-వ. 
ఇటోి పటన్ంత దమరంబు బరువిడ  వ న్ుకుఁ జూచ రథతురంగంబు లలయుటుఁ 
దెలిసట నిలిచ పాేణరక్షంబున్కు నొండుపాయంబు లేమ్మ నిశియించ, జలంబుల 
వారిి, దోేణన్ందన్ుండు సమాహ్ితచతుత ండెై పయేోగంబ క్ాని 
యుపసంహారంబు నేరకయుుఁ బాేణసంరక్షణారథంబు పారుథ నిమద 
బేహమశిరోనామక్ాసత రంబుం బేయోగించన్ న్ది పచేండతరజంబున్ దిగంతరాళంబు 
నిండ  పాేణి భయంకరంబె ైతోుఁచన్, హరిక్త న్రుా న్ుం డ టినియి.ె 
1-148-స.ీ 
"పదమలోచన్! కృషే! భక్ాత భయపేద! ; 
విన్ుము, సంసారాగినవుేఁగుచున్న 

జన్ుల సంసారంబు సంహరింపుఁగ నీవు; 
దకె న్న్ుయలు లేరు తలుఁచ చమడ 

సాక్ాతెరించన్ సరేవశవరుండవు; 
పేకృతక్త న్వవలి పభేుుఁడ వాదయ 
పురుషుండ వగు నీవు బ ధముచర మాయ; 



 

 

న్డుఁతువు నిశేరయేసాతమ యందు 
1-148.1-ఆ. 
మాయచరత మునిుఁగి మన్ువారలకుుఁ గృప 

సేసట ధరమముఖయచహనమయిన్ 

శుభము సయేు దీవు సుజన్ుల న్వనిలోుఁ 
గావుఁ బుటుి దువు, జగనినవాస! 
1-149-క. 
ఇద్ి యొక తరజము భూమ్మయుుఁ 
జదలున్ు దికుెలున్ు నిండ  సరవంకషమెయ 
యిెద రషై వచుిచు న్ున్నది 
విద్ితముగా న ఱుగుఁ జషపపవే దరవేశా!" 

1-150-వ. 
అనిన్ హరి యిటినియి.ె 
1-151-శా. 
"జహ్మతవంబున్ుఁ బాఱి దోేణజుుఁడు దుశ్రశలుండు పాేణేచేమెయ 
బేహ్మమసత రం బదె యిసేె; వచెినిదె తదాబణాగిన బీభతస!; నీ 

బేహ్మమసత రంబున్ుఁ గాని దనీి మరలింపన్ రాదు, సంహార మ 

బేహ్మమపతయ మెఱుంగుఁ, డరయుము వడ న్ బహేామసత రమున్ దీనిపెై." 

1-152-వ. 
అనిన్ న్రుా న్ుండు జలంబుల వారిి, హరిక్తం బేదక్ ణంబు వచి, 

దోేణన్ందన్ుం డరసటన్ బహేామసత రంబు మదుఁ దన్ బహేామసత రంబుుఁ బయేోగించన్. 
1-153-మ. 
అవనివోయమము లందు నిండ  తమలో నా రషండు బేహామసత రముల్ 



 

 

రవవహ్ినదుయతుఁ బ రుచుం దిేభువన్తాేసంబుుఁ గావింపగా 
వివశభాేంత యుగాంతమో యని పేజల్ వీక్ ంప నా వేళ మా 
ధవప నాజాన్ విజయుండు సేసె విశిఖదవందోవపసంహారమున్. 
1-154-వ. 
ఇటిసత రదవయంబు న్ుపసంహరించ, ధన్ంజయుండు దోేణన్ందన్ుం గూడ న్రిగి 
తఱిమ్మ పటుి క్ ని, రోషారుణితలోచన్ుండెై యాజాకుండు రజాువున్ం బశువుుఁ 
గటిిన్ చందంబున్ బంధించ శిబ్ధరంబు కడకుం గొనిచని హ్ింసటంతు న్ని 
తగిచన్ం జూచ హరి యిటినియిె. 
1-155-ఉ. 
"మాఱ పడంగలేని యసమరుథ ల సుపుత ల న్సత రవిదయలం 

దరఱని పటన్న పాుఁపల వధంిచె నిశ్రథము న్ందుుఁ గూీ రుుఁడె ై
పాఱ ుఁడె వీుఁడు పాతకుుఁడు, పాేణభయంబున్ వ చిన్మరుిచుం 

బాఱెడ  వీని గావుము కృపామత న్రుా న్! పాపవరానా! 
1-156-చ. 
వ ఱచన్వాని, దెైన్యమున్ వేుఁదుఱు నొందిన్వాని, నిదే మెయ 
మఱచన్వాని, సౌఖయమున్ మదయము దాేవిన్వాని, భగునడె ై
పఱచన్వాని, సాధు జడభావమువానిని, గావు మంచు వా 
చఱచన్వానిుఁ, గామ్మన్ులుఁ జంపుట ధరమము గాదు, ఫలు్ నా! 
1-157-శా. 
సవపరా ణంబుల న వవుఁడరనిుఁ, గరుణాసంగంబు సాలించ య 

న్యపరా ణంబులచరత రక్షణము సయేన్ వాుఁ, డధోలోక దుః 
ఖపరా పుత ండగురాజదండమున్ సతెలాయణుుఁ డౌ, న ైన్ నీ 

విప్పు న్ దండ తుుఁ జయే నేటిక్త మహావిభాేంతచర న్ుండుఁగన్?" 



 

 

1-158-వ. 
అని యివివధంబున్ుఁ గృషుే ుఁ డాన్తచిన్ బాేహమణుండు కృతాపరాధుండయుయ 
వధుయండు గాుఁడన్ు ధరమంబుుఁ దలుఁచ చంపక దుేపదరాజపుతత రక్తం దన్ చరసటన్ 
పేతజాం దలంచ బదుి ండెనై్ గురున్ందన్ుందోడొెని కృషుే ండు సారథయంబు 
సేయ శిబ్ధరంబుకడకు వచి. 

1-16-అశవతఘా మని తెచ ుట్ 

1-159-క. 
సురరాజసుతుుఁడు చమపనె్ు 
దురవధి సుతశరకయుతకు దుేపదుని సుతకుం 

బరిచలితాంగశేణీిం 

బరుష మహాపాశ బదిపాణిన్ దౌేణని్. 
1-160-వ. 
ఇటిరుా న్ుండు దెచి చమపటన్ బాలవధ జనిత లజాా  పరాఙ్మమఖుం డెైన్ కృపట 
క్ డుకుం జూచ మొ్రక్తె సుసవభావ యగు దౌేపది యిటినియిె. 
1-161-మ. 
"పరుఁగన్ మా మగవార లందఱున్ు మున్ బాణపయేోగోపసం 

హరణాదాయయుధవిదయలనినయున్ు దోేణాచారుయచర న్భయసటం 

చరి; పుతాత ర కృత న్ున్న దోేణుడవు; నీ చతతంబులో లేశముం 

గరుణాసంగము లేక శిషయసుతులన్ ఖండ ంపుఁగాుఁ బాడ యిే? 

1-162-క. 
భూస్ రుుఁడవు, బుదిిదయా 
భాస్ రుుఁడవు, శుదివీరభటసందోహా 



 

 

గీేస్రుుఁడవు, శిశుమారణ, 

మాస్ రకృతయంబు ధరమ మగునే? తండీే! 
1-163-శా. 
ఉద్ేరకంబున్ రారు శసత రధరులలై యుదాి వనిన్ లేరు క్తం 

చద్ోరహంబున్ు నీకుుఁ జయేరు బలోతరసకంబుతోుఁ జీుఁకటిన్ 

భద్ఘర క్ారులుఁ బ్ధన్నపాుఁపల రణపౌేఢక్తయీాహ్మన్ులన్ 

నిద్ఘర సకుత ల సంహరింప న్కటానీ చరతు లలటాి డనెో? 

1-164-ఉ. 
అకకట! పుతత ర శరక జనితాకులభార విషణేచతతన  ై
పొ కుకచు న్ున్న భంగి నిన్ుుఁ బ రుఁ గిరీటి నిబదుి ుఁ జేసట నేుఁ 
డ కకడ క్డీ ి తెచుిట సహ్ింపనిదెై భవదయీ మాత, నేుఁ 
డెకకడ నిటిి  శరకమున్ నకే్తీయ నడేుిచుుఁ బొ కుెచున్నదో?" 

1-165-వ. 
అని కృషాే రుా న్ులం జూచ యిటినియిె. 
1-166-ఉ. 
"దోేణునితో శిఖింబడక దోేణకుటుంబ్ధని యున్న దంిట, న్ 

కీ్ణతన్మజ శరకవివశ్రకృతన ై విలపటంచుభంగి నీ 

దౌేణిుఁ దరెలిి తచెుిటకు దెనై్యము నొందుచు న ంత పొ కుెనో? 

పాేణవియుకుత ుఁడెైన్ న్తపాపము బాేహమణహ్ింస మాన్ర.ే 
1-167-క. 
భూపాలకులకు విపుు ల 

గోప ంపం జయేుఁ దగదు క్ోపటంచన్ుఁ ద 

తోెపాన్లంబు మ్రదలిక్త 



 

 

భూపాలాటవులుఁ గాలుి భూకంపముగన్." 

1-168-వ. 
అని యిటుి  ధరమయంబున్ు, సకరుణంబున్ు, నిరవయళీకంబున్ు, 
సమంజసమున్ు, శాి ఘ్యంబున్ుంగాుఁ బలుకు దౌేపది పలుకులకు 
ధరమన్ందన్ుండు సంతసటలలి ; న్కుల, సహదరవ, సాతయక్త, ధన్ంజయ, కృషుే లు, 
సమమతంచరి; సమమతంపక భీముం డ టినియి.ె 
1-169-చ. 
"క్ డుకులుఁ బటిి  చంపె న్ని క్ోపము నొందదు; బాలఘ్ాతుకున్ 

విడువు మటంచుుఁ జషపెపడ ని వ ఱిిది దౌేపది వీుఁడు విపుు ుఁడర? 

విడువుఁగ నేల? చంపుుఁ డ టు వీనిని మరలు సంపరేని నా 
పటడిక్తటిప టున్న్ శిరము భిన్నము ససేెదుఁ జూడుుఁ డ ందఱున్." 

1-170-వ. 
అని పలిక్తన్ న్శవతాథ మకు దౌేపది యడడంబు వచెి; భీముని సంరంభంబు 
సమచ హరి చతురుాజుం డయి రషండు చరతుల భీముని వారించ కడమ 
రషంటన్ు దుేపద పుతేకన్ు దలంగించ న్గుచు భీముని క్తటినియి ె

1-171-ఉ. 
"అవపయుఁడు గాుఁడు వీుఁడు శిశుహంత దురాతమకుుఁ డాతతాయి హం 

తవపయుఁడు బహేమబంధుుఁ డగుుఁ దపపదు నికెము”బాేహమణో న్హ 

న్తవయ" యటంచు వదేవిదతిం బగుుఁ గావున్ ధరమ దృష్టి ుఁ గ 

రతవయము వీనిుఁ గాచుట; యథాసటథతుఁ జూడుము, పాండవోతతమా!" 

1-172-వ. 
అని సరసాలాపంబులాడ , పవన్ న్ందన్ు నొడంబఱచ యరుా న్ుం జూచ 
”దౌేపదిక్త నాకు భీమసేన్ున్కు సమమతంబుగ మున్ున నీ చరసటన్ పేతజాయు 



 

 

సటదిి ంచున్టుి  నా పంపు సేయు"మని నారాయణుం డాన్తచిన్ న్రుా న్ుండు 
నారాయణాన్ుమతంబున్. 

1-17-అశవతఘా మ గరవ ప్రిహ్మరంబు 

1-173-శా. 
విశవసుత తుయుఁడు శకీసమన్ుుఁడు మహావీరుండు ఘోరాసటచర 
న్శవతాథ మ శిరోజములదఱిుఁగి చమడాంతరమహారతనమున్ 

శశవతీెరిత వ లుంగుఁ బుచుిక్ ని పాశవాేతబంధంబులన్ 

విశావసంబున్ న్మడ ి తోేచె శిబ్ధరోరీవభాగముం బాసటప న్. 
1-174-క. 
నిబబరపు బాలహంతయు 
గొబుబన్ుఁ దరజంబు మణయిుుఁ గోలపడ  న్తుుఁడె ై
పేబిబన్ వగచర విపుు ుఁడు 
సటబిబతతో నొడలి గబుబసడె  వడ ుఁ జనియిెన్. 
1-175-ఆ. 
ధన్ముుఁ గొన్ుట యొండ,ె దలుఁ గొఱుగుట యొండ,ె 

నాలయంబు వ డల న్డచు టలండె, 
గాని చంపుఁ దగిన్ కరమంబు సేసటన్ుఁ 
జంపుఁ దగదు విపజేాతుఁ బతక్త. 
1-176-వ. 
ఇ టిశవతాథ మం బాేణావశిషుి ం జేసట వ డలన్డచ, పాండవులు పాంచాల్మ 
సహ్తిులలై పుతుత ర లకు శరక్తంచ, మృతులలైన్ బంధువుల క్షలి దహనాది 
కృతయంబులు ససేట యుదక పేదాన్ంబు సయేు క్ ఱకు సీత రల ముందట నిడుక్ ని 



 

 

గోవిందుండున్ుం దారున్ు గంగకుం జని తలోదకంబులు సేసట కీమమఱ 
విలపటంచ హరి పాదపదమజాత పవితేంబు లయిన్ భాగీరథీ జలంబుల 
సానతులయి యున్న యిెడం బుతత రశరక్ాతురు లయిన్ గాంధారీ 
ధృతరాషుి ర లన్ుుఁ గుంతీ దౌేపదులన్ుుఁ జూచ మాధవుండు మునీందుేలుం 
దాన్ున్ు బంధుమరణశరక్ాతురు లయిన్ వారల వగపు మానిచ మనినంచె 
నివివధంబున్. 
1-177-శా. 
పాంచఘల్మ కబరవీికరాణమహాపాపక్షతాయుషుెలం 

జంచద్రువల ధారతరాషుి ర ల న్నిం జంపటంచ గోవిందుుఁ డ  
పటపంచనె్ రాజయము ధరమపుతుత ర న్కుుఁ గలిపంచెన్ మహాఖాయతుఁ జ ే

యించనె్ మూుఁడు తురంగమేధములు దరవేందేపభేావంబున్న్. 
1-178-వ. 
అంత వాసుదరవుండు వాయసపేముఖ భూసుర ప జతుం డయి,యుదివ 
సాతయకులు గొలువ దావరక్ాగమన్ పయేతనంబున్ం బాండవుల వీడొెని 
రథారోహణంబు సయేు సమయంబున్ం, దతతఱపడుచు న్ుతతర సన్ుదెంచ 
కలాయణగుణోతతరుం డెైన్ హరి క్తటినియిె. 
1-179-మ. 
"ఇద్ె క్ాలాన్ల తులయమెయన్ విశిఖం బేతెంచె దరవేశ! నేుఁ 
డుదరాంతర్త గరా దాహమున్క్షై యుగీపేభన్ వచుిచు 
న్నద్ి దురోి కయము మాన్ుపన్ శరణ మన్యం బమే్మయున్ లేదు నీ 

పదపదమంబులల క్ాని యొండెఱుుఁగ నీ బాణాగిన వారింపవే. 
1-180-క. 
దురభరబాణాన్లమున్ 



 

 

గరభములో న్ున్న శిశువు ఘ్న్సంతాపా 
విరాభవంబున్ుుఁ బొ ందడె  
నిరభరకృపుఁ గావుమయయ, నిఖిలసుత తాయ! 
1-181-క. 
చెలెిలిక్ోడల, నీ మ ే

న్లుి ుఁడు శతుేవులచరత హతుుఁడయిెయన్ు సం 

ఫులాి రవిందలోచన్! 
భలాి గిన న్డంచ శిశువు బేతక్తంపుఁగదర. 
1-182-ఆ. 
గరా మందుుఁ గమలగరాాండశతములు 
నిముడుక్ న్ వహ్ించు నీశవరేశ! 
నీకు నొకె మానినీగరారక్షణ 

మెంత బరువు నిరవహ్ింతు గాక." 

1-183-వ. 
అనిన్ నాశిీతవతసలుం డగు న్పపరమేశవరుండు సుభదే క్ోడలి దీనాలాపంబు 
లాలించ, యిది దోేణన్ందన్ుండు లోక మంతయు న్పాండవం బయిెయడు మని 
యిేసటన్ దివాయసత రం బని యిెఱింగష; న్ంతుఁ బాండవుల కభిముఖం బయి 
దోేణన్ందన్ు దివాయసత ర నిర్త నిశిత మార్ణంబులు డగ్ఱిన్ బెగ్డ లక వారున్ు 
బేతయసత రంబు లందిక్ ని పనె్ంగు సమయంబున్. 
1-184-మ. 
తన సేవారతచంత గాని పరచంతాలేశమున్ లేని స 

జాన లం బాండుతన్మజులన్ మన్ుచు వాతసలయంబుతో దోేణన్ం 

దన  బహేామసత రము న్డుడ పటిెుఁ బనిచెన్ దెతైాయరి సరావరి సా 



 

 

ధన నిరవకీము రక్ తాఖిల సుధాంధశికీముం జకీమున్. 
1-185-మ. 
సకలపాేణహిృదంతరాళముల భాసవజోా యతయిెయ యుండు సమ 

క్షమకళుం డచుయతుుఁ డయిెయడన్ విరటజా గరాంబుుఁ దాుఁ జకహీ 

సతకుుఁడెై వ షేైవమాయుఁ గపటప కురు సంతానారిథయిెయ యడడమెయ 
పేకటసమురిత న్డంచె దోేణతన్యబహేామసత రమున్ ల్మలతోన్. 
1-186-వ. 
ఇటుి  దోేణతన్యుం డరసటన్ పేతక్తయీారహ్తిం బయిన్ బేహమశిరం బనియిడె  
దివాయసత రంబు వ ైషేవతరజంబున్ నిరరథకం బయిెయ; నిజ మాయావిలసన్మున్ 
సకలలోక సర్సటథత సంహారంబు లాచరించు న్టిి  హరిక్త ధరణసీుర బాణ 
నివారణంబు విచతేంబు గాదు; తతసమయంబున్ సంతసటంచ, పాండవ 
పాంచాల్మ సహ్తియిెయ గొంత గమనోన్ుమఖుం డెైన్ హరిం జేర వచి యిటినియిె. 

1-18-కుంతి స్ త తించ ట్ 

1-187-క. 
"పురుషుం, డాఢుయుఁడు, పేకృతక్తుఁ 
బరుుఁ, డవయయుుఁ, డఖిలభూత బహ్ిరంతరాా 

సురుుఁడున్ు, లోకనియంతయుుఁ, 
బరమేశవరుుఁడెైన్ నీకుుఁ బణేతులగు హర!ీ 
1-188-వ. 
మఱియు జవనిక మఱుపున్ నాటయంబు సలుపు న్టుని చందంబున్ మాయా 
యవనిక్ాంతరాళంబున్ నిలువంబడ  నీ మహ్ిమచరుఁ బరమహంసలు 
నివృతతరాగదరవషులు నిరమలాతుమలు న్యిన్ మున్ులకు న్దృశయమాన్ుండ 



 

 

వయి పరిచేన్ునండవు గాని, నీవు మూఢదృకుెలుుఁ గుటుంబవంతులు న్గు 
మాకు న టుి  దరశనీయుండ వయిెయదు శ్రీకృషే! వాసుదరవ! దరవక్నీ్ందన్! 
న్ందగోపకుమార! గోవింద! పంకజనాభ! పదమమాలిక్ాలంకృత! పదమలోచన్! 
పదమసంక్ాశచరణ! హృష్కీ్ేశ! భక్తతయోగంబున్ం జసేట న్మసెరించదె 
న్వధరింపుము. 
1-189-స.ీ 
తన్యులతోడ న ేదహయమాన్ంబగు; 
జతుగృహంబందున్ుుఁ జావకుండుఁ 
గురురాజు వ టిించు ఘోరవిషంబుల; 

మారుతపుతుత ర ండు మడ యకుండ 

ధారతరాషుి ర ుఁడు సముదితుఁ జీర లొలువంగ; 

దౌేపదమిాన్ంబు దలుఁగకుండ 

గాంగేయ కుంభజ కరాే ది ఘ్న్ులచర; 
నా బ్ధడడ  లనిలోన్ న్లుఁగకుండ 

1-189.1-తర. 
విరటుపుతత రక కడుపులో వ లయు చమలు 
దోేణన్ందన్ు శరవహ్ినుఁ దుేంగకుండ 

మఱియు రక్ ంచతవి పెకుెమార్ములన్ు 
నిన్ున నమేని వరిేంతు నీరజాక్ష! 
1-190-మతత . 
బలిిదుం డగు కంసుచరతన్ు బాధ నొందుచు న్ున్న మ 

తలిిుఁ గాచన్ భంగిుఁ గాచత ధారతరాషుి ర లచరత నేుఁ 
దలిడంబున్ుఁ జకెకుండుఁగుఁ దావక్ీన్ గుణవజేం 



 

 

బెలి సంసుత త సేసట చెపపుఁగ న ంతదాన్, జగతపతీ! 
1-191-క. 
జనన్ము, న ైశవరయంబున్ు, 
ధనమున్ు, విదయయున్ుుఁ, గల మదచేన్ున లక్తం 

చనగోచరుుఁడగు నిన్ునన్ 

విన తంపుఁగ లేరు, నిఖిలవిబుధసుత తాయ! 
1-192-వ. 
మఱియు భకతధన్ుండున్ు, నివృతతధరామరథక్ామ విషయుండున్ు, 
నాతామరాముండున్ు, రాగాదిరహ్తిుండున్ుుఁ, గషైవలయదాన్ సమరుథ ండున్ుుఁ, 
గాలరమపకుండున్ు, నియామకుండున్ు, నాదయంతశూన్ుయండున్ు, 
విభుండున్ు, సరవసముండున్ు, సకల భూత నిగీహాన్ుగీహకరుండున్ు న నై్ 
నిన్ునుఁ దలంచ న్మసెరించెద న్వధరింపుము; మన్ుషుయల విడంబ్ధంచు 
భవదయీ విలసన్ంబు నిరేయింప న వవుఁడు సమరుథ ండు నీకుం 
బే్ధయాపటయేులు లేరు జన్మకరమశూన్ుయండ వయిన్ నీవు తరయగాదజిీవుల 
యందు వరాహాది రమపంబులన్ు మన్ుషుయ లందు రామాది రమపంబులన్ు 
ఋషుల యందు వామనాది రమపంబులన్ు జలచరంబుల యందు మతాసయది 
రమపంబులన్ు న్వతరించుట లోకవిడంబనారథంబు గాని జన్మకరమసహ్ితుం 
డవగుటం గాదు. 
1-193-ఉ. 
క్ోప్ముతోడ నీవు దధికుంభము భిన్నము సయేుచున్నచ  ో

గోప క దాేటుఁ గటిిన్ వికుంచత సాంజన్ బాషపతోయ ధా 
రాప్రిప రే వకత ుముుఁ గరంబులుఁ బాేముచు వ చిన్మరుిచుం 

బాప్ుఁడవ ై న్టించుట కృపాపర! నా మదిుఁ జోదయ మయిెయడ న్. 



 

 

1-194-క. 
మలయమున్ుఁ జందన్ము క్తయీ 

వ లయుఁగ ధరమజుని క్ీరిత వ లయించుటక్ష ై
యిలపెై న్భవుుఁడు హరి యదు 
కులమున్ న్ుదయించె న్ండుే గొంద, ఱన్ంతా! 
1-195-క. 
వస్ దరవదరవకులు తా 
పస్గత గతభవమున్ందుుఁ బాేరిథంచన్ సం 

తస్మున్ుఁ బుతత రత నొందతి 

వస్ రుల మృత కంచుుఁ గొంద ఱండుే, మహాతామ! 
1-196-క. 
జలరాశి న్డుమ మునిగషుఁడు 
కలము క్తయీన్ భూరిభారకరిశతయగు నీ 

యిలుఁ గావ న్జుుఁడు గోరని్ుఁ 
గలిగిత వని క్ ంద ఱండుే, గణనాతీతా! 
1-197-తర. 
మఱచ యజాా న్ క్ామ కరమములుఁ దిరుగు 
వేదనాతురులకుుఁ దనినవృతత ుఁ జయే 

శవీణ చంతన్ వందనారిన్ము లిచుి 

క్ ఱకు న్ుదయించ తండుే నిన్ గొంద ఱభవ! 
1-198-మ. 
నిన ుఁ జంతంచుచుుఁ బాడుచుం బొ గడుచున్ నీ దివయచారితేముల్ 

విన చుం జూతురుగాక లోకు లితరానవేషంబులం జూతురే 



 

 

ఘ్న దురాన్మ పరంపరా హరణ దక్షంబెై మహాయోగి వా 
గివన తంబెనై్ భవతప దాబాయుగమున్ విశేవశ! విశవంభరా! 
1-199-వ. 
దరవా! నిరాశయీులమెయ భవదయీ చరణారవిందంబు లాశయీించ నీ వారల మెయన్ 
మముమ విడ చ విచరియ నేల, నీ సకరుణావలోకన్ంబుల నితయంబున్ుుఁ 
జూడవనేి యాదవసహ్ితులలైన్ పాండవులు జీవునిం బాసటన్ యిందియేంబుల 
చందంబున్ుఁ గీరితసంపదలు లేక తుచేతవంబు నొందుదురు; కలాయణ లక్షణ 
లక్ తంబులయిన్ నీ యడుగులచరత న్ంక్తతంబెనై్ యిా ధరణీమండలంబు 
నీవు వాసటన్ శరభితంబుగాదు; నీ కృపావీక్షణామృతంబున్ నికెడ  
జన్పదంబులు గుసుమ ఫలభరితంబులలై యోషధ ితరు లతా గులమ న్ద న్దీ 
సమేతంబులలై యుండు. 
1-200-ఉ. 
యాదవు లందుుఁ బాండుసుతులందు న్ధీశవర! నాకు మోహవి 

చరేదము సయేుమయయ! ఘ్న్సటంధువుుఁ జేరషడ  గంగభంగి నీ 

పాదసరోజచంతన్ముపె ైన్నిశంబు మదయీబుదిి  న్ 

తాయదరవృతతతోుఁ గదయిున్టుి గుఁ జయేుఁ గదయయ! యిాశవరా! 
1-201-శా. 
శ్రీకృషాే ! యదుభూషణా! న్రసఖా! శృంగారరతానకరా! 
లోకదోేహ్ిన్రేందవేంశదహనా! లోక్ేశవరా! దరవతా 
నీకబాేహమణగోగణారితహరణా! నిరావణసంధాయక్ా! 
నీకున్ మొ్రక్షెదుఁ దుేంపవే భవలతల్ నితాయన్ుకంపానిధీ! 
1-202-వ. 
అని యిటుి  సకలసంభాషణంబుల న్ుతయించు గొంతమాటకు నియయక్ ని, 



 

 

గోవిందుండు మాయా నిరమఢ మందహాస విశేషంబున్ మోహంబు నొందించ 
రథారమఢుండెై కరిన్గరంబున్కు వచి కుంతీసుభదాేదుల వీడొెని, తన్ 
పురంబున్కు విచరియ గమక్తంచ, ధరమరాజుచరుఁ గించతాెలంబు నిలువు మని 
పాేరిథతుండె,ై నిలిచె; న్ంత బంధువధశరక్ాతురుం డయిన్ ధరమజుండు 
నారాయణ వాయస ధౌమాయదులచరతుఁ దెలుపంబడ యుుఁ దలెియక మోహ్తిుండెై 
నిరివవేకం బగు చతతంబున్ నిటినియిె. 
1-203-మ. 
"తనదరహంబున్క్షై యనేకమృగసంతాన్ంబుుఁ జంపటంచు దు 
రాన భంగిం గురు బాలక దివజ తన్మజ భాేతృ సంఘ్ంబు ని 

టినిుఁ జంపటంచన్ పాపకరుమన్కు రాజాయక్ాంక్ క్తన్ నాకు హా 

యన లక్ావధి న నై్ ఘోరన్రకవాయసంగముల్ మాన్ునే? 

1-204-వ. 
మఱియుుఁ, బజేాపరపిాలన్పరుం డయిన్ రాజు ధరమయుదింబున్ శతుేవుల 
వధయిించన్ం బాపంబు లేదని, శాసత రవచన్ంబు గల; దయిన్ న్ది విజాా న్ంబు 
క్ ఱకు సమరథంబు గాదు; చతురంగంబుల న్నేక్ాక్ౌహ్ిణీ సంఖాయతంబులం 
జంపటంచత; హతబంధు లయిన్ సతుల క్ేన్ుుఁ జసేటన్ దోేహంబు దపటపంచుక్ న్ 
నేరుప లేదు; గృహసాథ శమీధరమంబు లలైన్ తురంగమేధాది యాగంబులచరతుఁ 
బురుషుండు బహేమహతాయది పాపంబుల వలన్ విడ వడ  నిరమలుం డగు న్ని, 

నిగమంబులు నిగమ్మంచు; పంకంబున్ుఁ బంక్తలసథలంబున్కు, మదయంబున్ 
మదయభాండంబున్కున్ు శుదిి  సంభవింపని చందంబున్ బుదిిప రవక 
జీవహ్ింసన్ంబు లయిన్ యాగంబులచరతం బురుషులకుుఁ బాప బాహుళయంబ 
క్ాని పాపనిరుమక్తత గాదని శంక్తంచెద." 

1-19-ధరమజుడు భీషుమని కడ కేగుట్ 



 

 

1-205-క. 
అని యిటుి  ధరమసమన్ుుఁడు 
మ్రనసట నిరాహారభావమున్ దరవన్ద ీ

తనయుుఁడు గూలిన్ చోటకి్తుఁ 
జనియిెుఁ బేజాదోేహ పాప చలితాతుమండె.ై 
1-206-వ. 
"అయయవసరంబున్ం దక్తె న్ పాండవులున్ు ఫలు్ న్ సహ్తిుం డెైన్ 
పదమలోచన్ుండున్ు గాంచన్ సమంచతంబు లయిన్ రథంబు లలక్తె ధరమజుం 
గూడ  చనిన్ న్తండు గుహయక సహ్ితుం డయిన్ కుబేరుని భంగి నొపెప; నిటుి  
పాండవులు పరజిన్ులు గొలువుఁ బదమనాభసహ్ితులలై కురుకే్తేంబున్ క్ుేఁగి 
దివంబున్ న్ుండ  నేలం గూలిన్ దరవతతెఱంగున్ సంగాీ మ రంగపతతుం డెనై్ 
గంగాన్ందన్ున్కు న్మసెరించ; రంత బృహదశవ, భరదావజ, పరశురామ, 

పరవత, నారద,బాదరాయణ, కశయపాంగిరస, క్ౌశిక, ధౌమయ, సుదరశన్, శుక, 

వసటషాఠ దయనేక రాజరిా, బహేమరుా లు, శిషయ సమేతులలై చన్ుదెంచన్ం జూచ 
సంతసటంచ, దరశక్ాలవిభాగవేది యిెయన్ భీషుమండు వారలకుం బూజన్ంబులు 
సేయించ. 
1-207-క. 
మాయాంగీకృతదరహుం 

డె ైయఖిలేశవరుుఁడు మన్ుజుుఁ డెనైాుఁ డని ప ే

జాా యతతచతతమున్ గాం 

గేయుుఁడు ప జన్ము ససేెుఁ గృషుే న్ జషుే న్. 
1-208-వ. 
మఱియు గంగాన్ందన్ుండు విన్యపేమే సుందరు లయిన్ 



 

 

పాండున్ందన్ులం గూరుిండ నియోగించ మహాన్ురాగ జనిత బాషపసలిల 
సందోహ సమ్మమళిత లోచన్ుండెై యిటినియిె. 
1-209-ఆ. 
"ధరణిసురులు, హరయిు, ధరమంబు దికుెగా 
బేదుకుఁ దలుఁచ మరు బహువిధముల 

న్న్నలార! పడ త రాపతపరంపర 

లిటిి  చతేకరమ మెందుుఁ గలదు? 

1-210-ఉ. 
సంతస మ్మంత లేదు మృగశాపవశంబున్ుఁ బాండు భూవిభుం 

డంతము నొంది యుండ మ్మము న్రాకులం గొనివచి క్ాంక్షతో 
నింతలవారిుఁగాుఁ బనెిచె న న్నుఁడు సౌఖయముపటుి  గాన్ దీ 
గొంతి యనేక దుఃఖములుఁ గుందుచు న్ుండున్ు భాగయ మెటిిదో? 

1-211-ఉ. 
వాయువశంబులలై యిెగసట వారిధరంబులు మ్మంటుఁ గూడుచుం 

బాయుచు న్ుండుక్షవైడ ుఁ బేపంచము సరవముుఁ గాలతంతేమెయ 
పాయుచుుఁ గూడుచుండు నొకభంగిుఁ జరింపదుక్ాల మనినయుం 

జేయుచుుఁ న్ుండుుఁ గాలము విచతమేుదుసతర మటెిివారిక్తన్. 
1-212-ఉ. 
రాజుఁట ధరమజుండు, సురరాజసుతుండట ధనివ, శాతేవో 
దరవజకమెయన్ గాండ వము విలిుఁట, సారథి సరవభదే సం 

యోజకుుఁడెైన్ చక్తయీుఁట, యుగీగదాధరుుఁడెైన్ భీముుఁడ 

యాయజిక్తుఁదోడు వచుిన్ుఁట, యాపద గలు్  టిదరమ్మ చోదయమో. 
1-213-ఆ. 



 

 

ఈశవరుండు విషుే ుఁ డవెేవళ న వవని 

కే్మ్మసయేుుఁ బురుషుుఁ డరమ్మ యిెఱుుఁగు 
న్తనిమాయలకు మహాతుమలు విదావంసు 
లడుఁగి మెలగుచుందు రంధు లగుచు. 
1-214-వ. 
క్ావున్ దెైవతంతేంబెనై్ పనిక్త వగవం బని లేదు; రక్షకులు లేని పేజల 
న్ుపేక్ ంపక రక్ ంపుఁ బుండరీక్ాక్షండు సాక్ాతెరించన్ నారాయణుండు, 
తరజోనిరమఢుండు గాక యాదవులందు గూఢుండెై తన్ మాయచరత లోకంబుల 
మోహాతరేకంబు నొందించు; న్తని రహసయపేక్ారంబులు భగవంతుండెైన్ 
పరమేశవరుం డెఱుంగు; మఱియు దరవరిా యగు నారదుండున్ు భగవంతుం 
డగు కపటలమునియు న ఱుంగుదురు; మరు కృషుే ండు దరవక్ీపుతుత ర ం డగు 
మాతులేయుం డని తలంచ దమత సచవ సారథి బంధు మ్మతే పేయోజన్ంబుల 
నియమ్మంతు; రినినటం గొఱంత లేదు; రాగాదశిూన్ుయండు నిరహంక్ారుండు 
న్దవయుండు సమదరశన్ుండు సరావతమకుండు న్యిన్ యిాశవరున్కు 
న్తోన్నతభావ మతవ ైషమయంబు లలకెడ వి, లేవు; అయిన్ భకతవతసలుండు 
గావున్ నేక్ాంతభకుత లకు సులభుండెై యుండు. 
1-215-స.ీ 
అతభక్తత న వవనియందుుఁ జతతముుఁ జేరిి; 

యిెవవని నామ మూహ్ించ పొ గడ  
క్ాయంబు విడుచుచుుఁ గామ కరామది ని; 

రమమలన్ుండెై యోగ ిముక్తత నొందు 
న్టిి  సరవేశవరుం డఖిలదరవోతత ంసుుఁ; 
డెవేవళుఁ బాేణంబు లేన్ు విడుతు 



 

 

న్ందాుఁక నిదె మహాహరుా ుఁడెై వికసటత; 

వదనారవిందుుఁడె ైవచెి నేుఁడు 
1-215.1-తర. 
నాలు్ భుజములుుఁ గమలాభ న్యన్యుగము 
నొపపుఁ గన్ునల ముంగట న్ున్నవాుఁడు 
మాన్వేశవర! నా భాగయమహ్ిముఁ జూడు 
మేమ్మ సేసటతనో పుణయ మ్మతనిుఁ గూరిి." 

1-216-వ. 
అని యిటుి  ధన్ంజయ సంపాేపటత శరపంజరుం డయిన్ కురుకుంజరుని 
వచన్ంబు లాకరేించ మున్ు లందఱు విన్ుచుండ ధరమన్ందన్ుడు 
మందాక్తనీన్ందన్ువలన్ న్రజాతసాధారణంబు లగు ధరమంబులున్ు, వరాే శమీ 
ధరమంబులున్ు రాగవ ైరాగోయపాధులతోుఁ గూడ న్ పవేృతత  నివృతత  ధరమంబులున్ు, 
దాన్ధరమంబులున్ు, రాజ ధరమంబులున్ు, సీత ర ధరమంబులున్ు, 
శమదమాదికంబులున్ు, హరితోషణంబులగు ధరమంబులున్ు, ధరామరథక్ామ 
మోక్షంబులున్ు, నానావిధోపాఖాయనేతహాసంబులున్ు, సంకే్పవిసాత ర 
రమపంబుల న ఱింగష; న్ంత రథిక సహసేంబులకు గమ్మక్ాుఁడెైన్ భీషుమండు 
సవచేంద మరణు లలనై్ యోగీశవరులచరత వాంఛితంబగు న్ుతతరాయణంబు 
సన్ుదెంచన్ న్ది దన్కు మరణోచతక్ాలం బని నిశియించ. 
1-217-శా. 
ఆలాపంబులు మాని చతతము మనీషాయతతముం జేసట దృ 
గాా లంబున్ హరమిోముపెుైఁ బఱపట తతాెరుణయదృష్టిన్ విని 

రమమలీభూత శరవయధా నిచయుుఁడెై మోదించ భీషుమండు సం 

శ్రలం బొ పప న్ుతంచెుఁ గలమషగజశేణీహీరని్ శ్రహీరని్. 



 

 

1-20-భీషమనిరాయణంబు 

1-218-వ. 
ఇటుి  పీతాంబరధారయిుుఁ జతురుాజుండు నాదిప రుషుండు బరమేశవరుండు 
న్గు హరయిందు నిషాెముండెై విశుదిం బగు ధాయన్విశేషంబుచర నిరసతదోషుుఁ 
డగుచు ధారణావతయిెయన్ బుదిిని సమరిపంచ, పరమాన్ందంబు నొంది 
పేకృతవలన్ న ైన్ సృష్టిపరంపరలుఁ బరిహరించు తలపున్ మందాక్తనీ న్ందన్ుం 
డ టినియి.ె 
1-219-మ. 
"తేజగనోమహన్ నీలక్ాంతుఁ దన్ు వుదీదపటంపుఁ బాేభాత నీ 

రజబంధుపేభమెయన్ చరలము పయిన్ రంజలి నీలాలక 

వేజ సంయుకత ముఖారవింద మతసేవయంబెై విజృంభింప మా 
విజయుం జేరషడు వన నలాుఁడు మది నావశేించు న లిపుపడున్. 
1-220-మ. 
హయరింఖాముఖ ధమళి ధమసర పరిన్యసాత లక్ోపేతమెయ 
రయజాతశమీ తోయబ్ధందుయుతమెయ రాజలుి  న మోమముతో 
జయముం బారుథ న్ క్తచుివేడె న్ని నాశసాత ర హతం జాల నొ 
చియుుఁ బ రించు మహాన్ుభావు మదిలోుఁ జంతంతు న్శాీంతమున్. 
1-221-మ. 
న్రుమాటల్ విని న్వువతో న్ుభయసేనామధయమక్ోణిలో 
బరు ల్మక్ ంప రథంబు నిలిప పరభూపాలావళిం జూపుచుం 

బరభూపాయువు లలలిుఁ జూపులన్ శుంభతరెళి వంచంచు నీ 

పరమశేుండు వ లుంగుచుండెడున్ు హృతపదామసనాసీన్ుుఁడెై. 
1-222-క. 



 

 

తనవారిుఁ జంపుఁజాలక 

వ న కకుుఁ బ  నిచిగించు విజయుని శంకన్ 

ఘ్న యోగవిదయుఁ బాపటన్ 

మునివందుయని పాదభక్తత మ్రన్యున్ నాకున్. 
1-223-స.ీ 
కుపటపంచ యిెగసటన్ుఁ గుండలంబుల క్ాంత; 

గగన్భాగం బెలిుఁ గపటపక్ న్ుఁగ; 

న్ుఱిక్తన్ నోరవక యుదరంబులో న్ున్న; 

జగముల వేేుఁగున్ జగత గదలుఁ; 
జకీంబుుఁ జేపటిి  చన్ుదెంచు రయమున్ుఁ; 
బెనై్ున్న పచినిపటము జాఱ; 

న్మ్మమత నాలావు న్గుుఁబాటు సేయక; 

మనినంపు మని క్ీీడ  మరలుఁ దిగువుఁ; 
1-223.1-తర. 
గరిక్త లంఘి్ంచు సటంహంబుకరణి మెఱసట 
నేుఁడు భీషుమనిుఁ జంపుదు నిన్ునుఁ గాతు 
విడువు మరుా న్ యన్ుచు మదవిశిఖ వృష్టి ుఁ 
దెరలి చన్ుదెంచు దరవుండు దికుె నాకు. 
1-224-మ. 
తనకున్ భృతుయుఁడు వీనిుఁ గాుఁచుట మహాధరమంబు వొమమంచు న్ 

రుా నసారథయము ప ని పగ్ములు చరుఁ జోదయంబుగాుఁ బటుి చున్ 

మునిక్ోలన్ వడ ుఁ బూని ఘోటకములన్ మోదించ తాడ ంచుచున్ 

జన లనోమహము నొందుఁ జేయు పరమోతాసహుం బేశంసటంచెదన్. 



 

 

1-225-క. 
పలుకుల న్గవుల న్డపుల 

న్లుకల న్వలోకన్ముల నాభీరవధమ 

కులముల మన్ముల తాలిమ్మ 

క్ లుకులు వదలించు ఘ్న్ునిుఁ గొలిచదె మదిలోన్. 
1-226-ఆ. 
మున్ులు న్ృపులుుఁ జూడ మున్ు ధరమజుని సభా 
మందిరమున్ యాగమండపమున్ుఁ 
జతేమహ్ిమతోడుఁ జషలువొందు జగదాద ి

దరవుుఁ డమరు నాదు దృష్టియందు. 
1-227-మ. 
ఒక సమరుయండు సమసతజీవులకుుఁ దా నొక్ ెకెుఁడెై తోుఁచు ప  
లిక నే దరవుుఁడు సరవక్ాలము మహాల్మలన్ నిజోతపన్న జ 

న్య కదంబంబుల హృతసరోరుహములన్ నానావిధాన్మన్ రమ 

పకుుఁడెై యొపుపచున్ుండు న్టిి  హరి నేుఁ బాేరిథంతు శుదుి ండన ై." 

1-228-వ. 
అని యిటుి  మనోవాగదరశన్ంబులం బరమాతుమం డగు కృషుే ని హృదయంబున్ 
నిలిపటక్ ని, నిశావసంబులు మాని, నిరుపాధికం బయిన్ వాసుదరవ బహేమంబు 
న్ందుం గలసటన్ భీషుమనిం జూచ సరవజన్ులు దివసావసాన్ంబున్ విహంగంబు 
లూరకయుండు తెఱంగున్ న్ుండ రి; దరవ మాన్వ వాదితంబులలై దుందుభి 
నినాదంబులు మ్రరసె; సాధుజన్ క్ీరతన్ంబులు మెఱసెుఁ; గుసుమ వరాంబులు 
గురిస;ె మృతుం డయిన్ భీషుమనిక్త ధరమజుండు పరలోక క్తీయలు సయేించ 
ముహూరత మాతేంబు దుఃఖితుం డయిెయ; న్ంత న్చిటి మున్ులు కృషుే నిుఁ 



 

 

తమ హృదయంబుల నిలిపటక్ ని సంతుషాి ంతరంగు లగుచుం దదయీ 
దివాయవతార నామంబులచర సుత తయించ సావశమీంబులకుం జనిరి; పటదప 
న్యుయధిష్టఠ రుండు కృషేసహ్ితుండెై గజపురంబున్కుం జని గాంధారీ సమేతుం 
డయిన్ ధృతరాషుి ర  నొడంబఱచ తతసమమతంబున్ వాసుదరవాన్ుమోదతిుండెై 
పటతృపెైతామహంబెైన్ రాజయంబుుఁ గషైక్ ని ధరమమార్ంబున్ుఁ బేజాపాలన్ంబు 
సేయుచుండె"న్ని చపెటపన్ విని సమతున్కు శౌన్కుం డ టినియి.ె 
1-229-ఆ. 
"ధన్ము లపహరించ తన్తోడుఁ జషన్క్షడు 
నాతతాయి జన్ుల న్ని వధించ 

బంధు మరణ దుఃఖ భరమున్ ధరమజుుఁ 
డెటుి  రాజయలక్ మనిచిగించె?" 

1-230-వ. 
అనిన్ సమతుం డ టినియి.ె 

1-21-ధరమనందన రాజయయభిషేకంబు 

1-231-క. 
"కురుసంతతక్తుఁ బరీక్  
న్నరవరు న్ంకురము ససేట నారాయణుుఁ డ ీ

ధరణీరాజయమున్కు నీ 

శవరుుఁగా ధరమజుని నిలిపట సంతోష్టంచెన్. 
1-232-వ. 
ఇటుి  జగంబు పరమేశవరాధీన్ంబు గాని సవతంతేంబుగా దన్ున్ది మ్రదలగు 
భీషుమని వచన్ంబులం గృషుే ని సంభాషణంబుల ధరమన్ందన్ుండు పవేరిమాన్ 



 

 

విజాా న్ుండున్ు నివరితత శంక్ా కళంకుండున్ున ై నారాయణాశయీుం డెైన్ 
యిందుేండున్ుం బ లలుఁ జతుసాసగరవలేాలంకృతం బగు 
వసుంధరామండలంబు సహో దర సహాయుండెై యిేలుచుండ.ె 
1-233-స.ీ 
సంప రే వృష్టి ుఁ బరాన్ుయండు గురయిించు; 
నిల యిెలిుఁ గోరుెల నీన్ుచుండు 
గోవులు వరిాంచు ఘోషభూములుఁ బాలు; 
ఫలవంతములు లతాపాదపములు 
పండు ససయములు దపపక ఋతువుల న లి; 

ధరమ మెలలి డలన్ుుఁ దన్రి యుండు 
దెవైభూతాతమ తంతేము లగు రోగాద;ి 

భయములు సెందవు పజేల క్షందుుఁ 
1-233.1-ఆ. 
గురుకులోతతముండు గుంతీతన్మజుండు 
దాన్ మాన్ఘ్న్ుుఁడు ధరమజుండు 
సతయవాకయధన్ుుఁడు సకలమహ్మరాజయ 
విభవభాజ యయిన్ వేళ యందు 
1-234-వ. 
అంతుఁ గృషుే ండు చుటాి లకు శరకంబు లేకుండం జయేు క్ ఱకున్ు, సుభదేకుుఁ 
బే్ధయంబు సయేు క్ ఱకున్ు, గజపురంబున్ం గొనిన న లలుండ  
దావరక్ాన్గరంబున్కుం బేయాణంబు సయేం దలంచ, ధరమన్ందన్ున్కుం 
గృతాభివందన్ుం డగుచు న్తనిచర నాలింగతిుండెై, యామంతేణంబు వడసట, 
క్ ందఱు దన్కు న్మసెరించన్ం గౌుఁగలించుక్ ని, క్ ందఱు దన్ుం గౌుఁగిలింప 



 

 

నాన్ందించుచు, రథారోహణంబు సయేు న్వసరంబున్ సుభదయేు, 
దౌేపదయిుుఁ, గుంతయు, న్ుతతరయు, గాంధారయిు, ధృతరాషుి ర ండున్ు, 
విదురుండున్ు, యుధిష్టఠ రుండున్ు, యుయుతుసండున్ు, గృపాచారుయండున్ు, 
న్కుల, సహదరవులున్ు, వృక్ోదరుండున్ు, ధౌముయండున్ు సతసంగంబు వలన్ 
ముకతదుససంగుం డగు బుధుండు సకృతాెల సంకీ్రతయమాన్ంబెై రుచకరం బగు 
న వవని యశంబు నాకరేించ విడువ నోపం డటిి  హరి తోడ  వియోగంబు 
సహ్ింపక దరశన్ సపరశనాలాప శయనాసన్ భోజన్ంబులవలన్ 
నిమ్మషమాతేంబున్ు హరకి్త న డ లేని వారలలైన్ పాండవులం గూడ క్ ని హరి 
మరలవలయున్ని క్ోరుచు హరి చనిన్ మార్ంబు సమచుచు హరి విన్యసత  
చతుత  లయి లోచన్ంబుల బాషపంబు లొలుక న్ంత నిలువంబడ  
రయయవసరంబున్. 
1-235-స.ీ 
కన్కసౌధములపెైుఁ గౌరవక్ాంతలు; 
గుసుమవరాంబులు గోరి కురియ 

మౌక్తతకదామ సమంచతధవళాత; 

పతత రంబు విజయుండు పటుి చుండ 

న్ుదివసాతయకు లుతాసహవంతులలై; 
రతనభూష్టతచామరములు వీవ 

గగనాంతరాళంబు గపటప క్ాహళభేర;ి 

పటహశంఖాదిశబదములు మ్రరయ 

1-235.1-ఆ. 
సకలవిపజేన్ులు సగుణనిరు్ ణరమప 

భదేభాషణములు పలుకుచుండ 



 

 

భువన్మోహన్ుండు పుండరీక్ాక్షండు 
పుణయరాశి హసటతపురము వ డలల. 
1-236-వ. 
తతసమయంబున్ం బౌరసుందరులు పాేసాదశిఖరభాగంబుల నిలిచ 
గోపాలసుందరుని సందరశించ, వర్ంబులలై మార్ంబు రషండు దెసల 
గరారవిందంబులు సాచ యొండొరులకుం జూపుచుం దమలోన్ం దొలిి 
గుణంబులం గూడక జీవులు ల్మన్రమపంబులలై యుండం బేపంచంబు 
బేవరితంపని సమయంబున్ నొంటి దీపటంచు పురాణపురుషుం డ తం 
డన్ువారున్ు; జీవులకు బేహమతవంబు గలుగ లయంబు సటదిి ంచుట 
యిెటిన్ువారున్ు; జీవనోపాధి భూతంబు లయిన్ సతాత వదిశకుత ల లయంబు 
జీవుల లయం బన్ువారున్ుుఁ; గీమమఱ సృష్టికరత యిెయన్ యపపరమేశవరుండు 
నిజవీరయపేేరితయిెయ నిజాంశ భూతంబు లలైన్ జీవులకు మోహ్నిి యగుచు సృష్టి  
సేయ నిశియించ నామ రమపంబులు లేని జీవు లందు నామరమపంబులు 
గలిపంచుక్ ఱకు వరితలుి  సవమాయ న్ంగీకరించు; న్న్ువారున్ు నిరమలభక్తత 
సముతెంఠావిశేషంబుల న్కుంఠితులలై జతరందియేులగు విదావంసు 
లిమమహాన్ుభావు నిజరమపంబు దరిశంతు రన్ు వారున్ు; యోగమార్ంబున్ం 
గాని దరిశంపరాదన్ు వారున్ున ై; మఱియున్ు. 
1-237-మ. 
"రమణీ! దమరము వోయిుెఁ గృషుే రథమున్ రాదింక వీక్ ంప నీ 

కమలాక్షం బొ డుఁగాన్లేని దిన్ముల్ గలపంబులలై తోుఁచుగ ే

హము లం దుండుఁగ నేలప యి పరిచరయల్ సయేుచున్ న మ్మమ న్ుం 

దము రమామయన  నొకె చందేముఖి కందరాపశుగభాేంతయిెయ. 
1-238-మ. 



 

 

తరుణీ! యాదవరాజు గాుఁ డ తుఁడు; వేదవయకుత ుఁడెై యొకెుఁడె ై
వరుసన్ లోకభవసటథతపేళయముల్ వరితంపుఁగాుఁ జయేు దు 
సతరల్మలారతుుఁడెనై్ యిాశుుఁ, డ తనిన్ దరిశంచతం బుణయభా 
సుర నే న్ంచు న్టించె నొకెతె మహాశుదాి ంతరంగంబున్న్. 
1-239-క. 
తామసగుణు లగు రాజులు 
భూమ్మం బభేవించ పేజలుఁ బొ లియింపుఁగ స 

తాత వమలతన్ుుఁడెై యిాతుఁడు 
భామ్మనివారల వధించుుఁ బేతకలపమున్న్. 
1-240-వ. 
ఇదయిున్ుం గాక. 
1-241-స.ీ 
ఈ యుతతమశరి కుుఁ డెలమ్మ జనిమంపంగ; 

యాదవకుల మెలి న్న్ఘ్ మయిెయ 
నీ పుణయవరతన్ుం డర పొే దుద  న్ుండంగ; 

మథురాపురము దొడడ  మహ్ిముఁ గనియి ె

నీ ప రుషశేషీుఠ  నీక్ ంప భక్తతతో; 
దావరక్ావాసులు ధన్ుయలలరై ి

యిా మహాబలశాలి యిెఱిుఁగి శిక్ ంపంగ; 

నిషెంటకం బయిెయ నిఖిలభువన్ 

1-241.1-తర. 
మ జగనోమహనాకృత నిచిగించ 

పంచశర భలి జాల విభజయమాన్ 



 

 

వివశమాన్సమెయ వలివీసమూహ 

మ్మతని యధరామృతము గోీ లు న లి పొే దుద . 
1-242-ఉ. 
ఈ కమలాక్ష నీ సుభగు నీ కరుణాంబుధుిఁ బాేణనాథుుఁగాుఁ 
జేకొని వడేెుఁ గాపురము సేయుచు న్ుండడెు రుక్తమణీముఖా 
నేక పతవేతల్ నియత నిరమలమాన్సలలై జగన్ునతా 
స త కవిశేషతీరథములుఁ దొలిిటి బాముల నేమ్మ నోుఁచరో." 

1-243-వ. 
అని యిటుి  నానావిధంబులుగాుఁ బలుకు పురసుందరుల వచన్ంబు లాకరిేంచ 
కటాక్ ంచ న్గుచు న్గరంబు వ డలల; ధరమజుండున్ు హరిక్త రక్షణంబులలై క్ లిచ 
న్డువం జతురంగ బలంబులం బంచన్ుఁ దతరసనా సమేతులలై దన్తోడ  
వియోగంబున్ క్ోరవక దమరంబు వ న్ుతగిలిన్ క్ౌరవుల మరలించ; 

కురుజాంగల, పాంచాల దరశంబులు దాటి శూరసనే్ యామున్ భూములం 
గడచ బహేామవరత కురుకే్త ేమతసయ సారసవత మరుధన్వ సౌవీరాభీర సెైంధవ 
విషయంబు లతకీమ్మంచ, తతతదరదశవాసు లిచిన్ క్ాన్ుకలు గషైక్ న్ుచు 
నాన్రతమండలంబు సొ చి, పదమబంధుండు పశిిమ సటంధు నిమగునం డయిన్ 
సమయంబున్ుఁ బరిశాీంతవాహుండెై చనిచని. 

1-22-గోవంద ని ద్ఘవరకాగమనంబు 

1-244-మ. 
జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్ఱె మహాసౌధాగీశృంగారకం 

గలహంసావృతహ్ేమపదమపరిఖా క్ాసారకం దోరణా 
వళిసంఛాదితతారకం దరులతావరా్ న్ువేలోదయ 



 

 

తులపుషాపంకుర క్ోరకన్ మణిమయపాేక్ారకన్ దావరకన్. 
1-245-వ. 
ఇటుి  దన్ పటయేపురంబు డగ్ఱి. 
1-246-మతత . 
అనయసన్ునత సాహసుండు మురారి యొతెత  యదమతతముల్ 

ధన యలలై విన్ుఁ బాంచజన్యము దారతిాఖిలజంతు చె ై
తనయమున్ భువన ైకమాన్యము దారుణధవని భీతరా 
జనయముం బరమిూరిితాఖిలశతుేదాన్వసెైన్యమున్. 
1-247-శా. 
శంఖారావము వీన్ులన్ విని జన్ుల్ సవరాే ంబరదవేయముల్ 

శంఖాతీతము గొంచు వచిరి దిదృక్ాదరిపతోతెంఠన్ 

పేేంఖదాకుత లు వంశ క్ాహళ మహాభరేీ గజాశావవళీ 

రింఖారావము లులిసటలి దన్ుజారిం జూడ నాసకుత లలై. 
1-248-క. 
బంధ లుుఁ బౌరులుుఁ దెచిన్ 

గంధేభ హయాదులలనై్ క్ాన్ుకలు దయా 
సటంధ ుఁడు గషైక్ న  న్ంబుజ 

బంధ ుఁడు గొన్ు దతత  దీప పంకుత లభంగిన్. 
1-249-వ. 
ఇటాి తామరాముండున్ుుఁ బూరేక్ాముండున్ు న నై్ యపపరమేశవరునిక్త 
న్ుపాయన్ంబు లిచుిచు నాగరులు వికసటతముఖు లయి గద్ద భాషణంబుల 
తోడ డయయకుండ న్డపున్యయకు న యయంపుుఁ జూపుల న్డడంబులేని బ్ధడడల 
చందంబున్ మొ్రక్తె యిటినిరి. 



 

 

1-250-శా. 
"నీపాదాబాము బహేమప జయము గదా, నీ సేవ సంసార సం 

తాప్ధవంసటనియౌుఁ గదా, సకలభదేశేణీులం బేీతతో 
నాపాదింతు గదా, పేసన్ునలకుుఁ గాలాధీశ! క్ాలంబు ని 

రావయపారంబు గదయయ చాలరు నిన్ున్ వరిేంప బేహామదులున్. 
1-251-క. 
ఉనఘనరము సౌఖయంబున్ 

వినఘనరము నీ పేతాప వికీమకథలన్ 

మనఘనరము ధనికులమెయ 
కనఘనరము తావక్ాంఘొి్కమలములు హరీ! 
1-252-క. 
ఆరాటము మది న ఱుుఁగము 
ప రాటము లిండికడలుఁ బుటివు పురిలోుఁ 
జోరాటన్ మెగయదు నీ 

దమరాటన్ మోరవలేము తోయజనేతాే! 
1-253-ఉ. 
తండుర ల క్షలిుఁ దండ యేగు ధాతకుుఁ దండ ేవి దరవ! నీవు మా 
తండిరవిుఁ దలిివిం బతవి దెవైమవున్ సఖివిన్ గురుండ; వే 
తండుర లు నీ క్తయీం బేజల ధన్ుయలుఁ జేసటర,ి వేలుప లలైన్ నో 
తండిర భవన్ుమఖాంబుజము ధన్యతుఁ గాన్రు మా విధంబున్న్. 
1-254-క. 
చెచెురుఁ గరిన్గరిక్త నీ 

విచేుసటన్ నిమ్మషమెయన్ వయేిేండిగు నీ 



 

 

వ చోుటిక్త విచరియక 

మచిుకతో న్ుండుమయయ మా న్గరమున్న్. 
1-255-ఆ. 
అంధక్ారవ ైరి యపరాదిే కవవలుఁ 
జనిన్ న్ంధమయిన్ జగముభంగ ి

నిన్ునుఁ గాన్కున్న నీరజలోచన్! 
యంధతమస మతుల మగుదు మయయ." 

1-256-వ. 
అని యిటుి  పేజలాడెడ  భక్తతయుకత మధుర మంజులాలాపంబులు గరే 
కలాపంబులుగా న్వధరించ, కరుణావలోకన్ంబులు వరిాంచుచు హరిాంచుచుుఁ, 
దన్ రాక విని మహాన్ురాగంబున్ సంరంభ వేగంబుల మజాన్భోజన్శయనాది 
కృతయంబు లొలిక యుగీసే, నాకూీర, వసుదరవ, బలభదే, పేధుయమన, సాంబ, 

చారుధరషే, గద పమేుఖ యదు కుంజరులు కుంజర, తురగ, రథారమఢు లలై 
దికుెంజరసనినభం బయిన్ యొకె కుంజరంబు ముందట నిడుక్ ని; సమత, 

మాగధ, న్ట, న్రతక, వంది సందోహంబుల మంగళ భాషణంబులున్ు, 
భూసురాశ్రరావద వేదఘోషంబులున్ు, వీణా వేణు భేరీ పటహ శంఖ క్ాహళ 
ధావన్ంబులున్ు, రథారమఢ విభూషణ భూష్టత వారయువతీ గాన్ంబులున్ు 
న్సమాన్ంబులలై చెలంగ న దురుక్ ని యథోచత పణేామాభివాదన్ పరిరంభ 
కరసపరశన్ సంభాషణ మందహాస సందరశనాది విధాన్ంబుల 
బహుమాన్ంబులు ససేట, వారలుం దాన్ున్ు భుజగంేదేపాలితంబెైన్ 
భోగవతీన్గరంబు చందంబున్ సవసమాన్ బల యదుభోజ దశారే కుకురాంధక 
వృష్టే  వీరపాలితంబున్ు, సకల క్ాలసంపదయమానాంకుర పలివ, క్ోరక, కుటమల, 

కుసుమ, ఫల, మంజరీపుంజ భార విన్మ్మత లతా పాదపరాజ విరాజతోదాయన్ 



 

 

మహావనోపవనారామ భాసటతంబున్ు, వనాంతరాళ రసాల, సాల, 

శాఖాంకురఖాదన్క్షణేకషాయ కంఠ కలకంఠ మ్మథున్ క్ోలాహల 
ఫలరసాసావదపరిప రే శారిక్ా, క్ీర, కుల, కలకల, కలాే ర, పుషప మకరంద 
పాన్ పరవశ భృంగ భృంగీ కదంబ ఝంక్ార సరోవర కన్క కమల 
మృదులక్ాండ ఖండ సవీక్ార మతత  వరటాయతత  కలహంస నివహ 
క్ేీంక్ారసహ్ితంబున్ు, మహో న్నత సౌధజాల రంధనేిర్త కరమపర 
ధమపధమమపటల సందరశన్ సంజాత జలధర భాేంత విభాేంత సముదమి త 
పటంఛ న్రతన్ పేవరతమాన్ మతతమయూర క్ేక్ారవ మహ్తింబున్ు, నానారమప 
తోరణ ధవజ వ ైజయంతక్ా నిక్ాయ నిరుది తారక్ాగీహ పేక్ాశంబున్ు, 
ముక్ాత ఫలవిరచతరంగవలిి క్ాలంకృత మందిర దావరదరహళీ వదేిక్ా 
పేదరశంబున్ు, ఘ్న్సార గంధసార కసమత రిక్ా సంవాసటత వణిగే్హ గహేళీ నికర 
కన్కగళంతక్ా విక్ీరయమాణ సలిలధారా సంసటకత విపణి మార్ంబున్ుుఁ బతేనివాస 
బహ్ిరంగణ సమరిపతరసాలదండ ఫల కుసుమ గంధాక్షత ధమప దీప 
రతానంబరాది వివిధోపహారవర్ంబున్ుుఁ, బవేాళ నీల మరకత వజే వ ైఢమరయ 
నిరిమతగోపురాటాి లకంబున్ు, విభవ నిరిాత మహ్ేందేన్గరాలకంబున్ు న ైన్ 
పురవరంబుం బవేేశించ; రాజమార్ంబున్ వచుి సమయంబున్. 
1-257-మతత . 
కన నలారగ నితయమున్ హరిుఁ గాంచుచున్ మన్ువార ల 

యుయననవీన్ కుతూహలోతసవయుక్తత నాగరక్ాంత ల 

తుయననతోన్నతహరమయరఖేల న్ుండ  చమచరి నిక్తె చర 
సననలం దమలోన్ుఁ దదవిభు సౌకుమారయము సమపుచున్. 
1-258-స.ీ 
కలుముల నీన డు కలకంఠి యిెలనాుఁగ; 



 

 

వరితంచు న వావని వక్షమందు; 
జన్దృకిక్ోరకసంఘ్ంబున్కు సుధా; 
పానీయపాతే మ ేభవుయముఖము; 
సకలదిక్ాపలకసమ్మతక్త న వావని; 

బాహుదండంబులు పటుి ుఁగొమమ; 
లాశితీశేణీి క్ ేయధపిుని పాదరా; 
జీవయుగమంబులు చరరుగడలు; 
1-258.1-ఆ. 
భువన్మోహన్ుండు పురుషభూషణుుఁ డెవవుఁ 
డటిి  కృషుే ుఁ డరిగష హరమయశిఖర 

రాజమాన్ లగుచు రాజమార్ంబున్ 

రాజముఖులు గుసుమరాజుఁ గురయి. 
1-259-ఉ. 
జలజాతాక్షుఁడు సమడ నొపెప ధవళఛేతేంబుతోుఁ జామరం 

బులతోుఁ బుషప పటశంగ చరలములతో భూషామణిసీుతుుఁ డె ై
న్లినీభాంధవుతో శశిధవజముతో న్క్షతేసంఘ్ంబుతో 
బలభిచాేపముతోుఁ దటలిితకతో భాసటలుి  మఘే్ాకృతన్. 
1-260-వ. 
ఇటిరిగి తలిిదండుేల నివాసంబు సొ చే దరవక్ీ పమేుఖు లయిన్ తలుి ల 
క్ేడువరకు మొ్రక్తెన్. 
1-261-క. 
బ్ధడడ ుఁడు మొ్రక్తెన్ుఁ దలుి లు 
జడడన్ న్ంకముల న్ునిచ చన్ునల తుదిుఁ బా 



 

 

లొడడగలిుఁ బేమేభరమున్ 

జడుడ వడం దడ పట రక్ జలముల న్న్ఘ్ా! 

1-23-కృషుణ డు భామల జూడబో వపట్ 

1-262-వ. 
తదన్ంతరంబ యష ి తతర శత ష డశసహసే సౌవరేసౌధక్ాంతం బయిన్ 
శుదాి ంతభవన్ంబు సొ చి హరి తన్ మన్ంబున్. 
1-263-మ. 
ఒక భామాభవన్ంబు మున్ునసొ ర వేఱొ కెరుత  లోుఁగుందునో 
సుకరాలాపము లాడదో  సొ లయునో సుపీేత వీక్ ంపదో  
వికలతవంబున్ న్ుండునో యన్ుచు న్వేవళన్ వధమగేహముల్ 

పేకటాశిరయవిభూతుఁ జొచెి  బహురమపవయకుత ుఁడెై భార్వా! 
1-264-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
1-265-క. 
శిశువులుఁ జంకలనిడ  తన్ు 
కృశతలు విరహాగినుఁ దలెుప గృహగహేళులన్ 

రశన్లు జాఱుఁగ సటగు్ న్ 

శశిముఖు లలదురేుఁగి రపుడు జలజాక్షన్కున్. 
1-266-మ. 
పతి నా యింటిక్త మున్ున వచెి నిదె నా పాేణశేుుఁ డసమద్ృహా 

గతుుఁడయిెయన్ మున్ు సరేషుఁ బ  తొలుత మతాెంతుండు నా శాలకే్ 

నితరాలభయ సుఖంబు గంటి న్ని తారింటింట న్రిించ ర 



 

 

యయతివల్ న్మఱుుఁబదారువేలు న న్మం డేవవేళ నాతరమశవరున్. 
1-267-వ. 
వారలం జూచ హరి యిటినియిె. 
1-268-మ. 
"క్ డుకుల్ భక్తతవిధరయు లౌదురు గదా? క్ోడండుే మ వాకయముల్ 

గడవంజాలక యుందురా? విబుధ సతాెరంబు గావింతురా? 

తొడవుల్ వసత రములుం బదారథ రస సందోహంబులుం జాలునా? 

కడమల్ గావు గదా? భవనినలయముల్ గలాయణయుకతంబులే? 

1-269-స.ీ 
తలక మేటిక్త లేదు తలకనీతలకమ! ; 
పువువలు దుఱుమవా పువువుఁబ ుఁడ ! 
కసమత రి యలుఁదవా కసమత రిక్ాగంధి! ; 
తొడవులు దొడవవా తొడవుతొడవ! 
కలహంసుఁ బెంపుదర కలహంసగామ్మని! ; 
కీ్రముుఁ జదివింత ెకీ్రవాణి! 
లతలుఁ బ ష్టంతువా లతక్ాలలిత దరహ! ; 
సరసట నోలాడుదర సరసటజాక్ ! 
1-269.1-ఆ. 
మృగిక్త మేుఁత లిడుదె మృగశాబలోచన్! 
గురుల నాదరింత ెగురువివేక! 
బంధుజన్ులుఁ బ ే తె బంధుచంతామణి! 
యన్ుచు సతులన్డ గషన్చుయతుండు." 

1-270-వ. 



 

 

అని యడ గిన్ వారలు హరిం బాసటన్ దిన్ంబు లందు శరీరసంసాెర క్ేళీవిహార 
హాస వన్మందిరగమన్ మహో తసవదరశన్ంబు లొలిని యిలాి ండుే క్ావున్. 
1-271-మ. 
సటరి చాంచలయముతోడ దయుయుఁ దన్కున్ జీవేశవరుం డంచు న ే

పురుషశేషీుఠ  వరించె న్టిి  పరమున్ బుదిిన్ విలోకంబులం 

గరయుగమంబులుఁ గౌుఁగలిించరి సతుల్ గలాయణబాషపంబు లా 
భరణశేణీులుగాుఁ బేతక్షణ న్వపాేపాత న్ురాగంబులన్. 
1-272-మతత . 
పంచబాణుని నీఱు సేసటన్ భరు్ నిం దన్ విలుి  వ 

రిాంచి మూరిేలుఁ జయేుఁ జాలు విశేష హాస విలోక నో 
దంచి దాకృతులయుయుఁ గాంతలు దంభచరషిల మాధవున్ 

సంచలింపుఁగుఁ జయే నమే్మయుుఁ జాలరషైరి బుధోతతమా! 
1-273-వ. 
ఇవివధంబున్ సంగవిరహ్తిుం డెైన్ కంసారి సంసారిక్షైవడ  విహరింప న్జాా న్ 
విలోకులయిన్ లోకులు లోక సామాన్య మన్ుషుయం డని తలంతు; 
రాతామశయీయిెయన్ బుదిి  యాతమ యందున్న యాన్ందాదులతోడం గూడని 
తెఱంగున్ నీశవరుండు పకేృతతోడం గూడ యు నా పేకృతగుణంబులలైన్ 
సుఖదుఃఖంబులుఁ జషందక యుండుుఁ; బరసపర సంఘ్రాణంబులచర 
వేణువులవలన్ వహ్ినుఁ బుటిించ వన్ంబుల దహ్ంిచు మహావాయువు 
చందంబున్ భూమ్మక్త భారహ్ేతువులలై యనకే్ాక్ౌహ్ిణులతోడం బేవృదితరజులగు 
రాజుల కనోయన్యవ ైరంబులు గలిపంచ నిరాయుధుండెై సంహారంబు సేసట, 
శాంతుండెై పటదపం గాంతామధయంబున్ుఁ బాేకృతమన్ుషుయండున్ుం బ లల 
సంచరించుచుండె నా సమయంబున్. 



 

 

1-274-క. 
యతు ల్మశవరుని మహతతవము 
మ్మత మెఱుుఁగని భంగిుఁ న్పేమేయుుఁడగు హర ి

సటథతి న ఱుుఁగక క్ాముకుుఁ డని 

రతములు సలుపుదురు తగిచ రమణులు సుమతీ! 
1-275-క. 
ఎలిపుపడు మా యిండిన్ు 
వలిభుుఁడు వసటంచు; నమే వలిభలము శ్ర ీ

వలిభున్ కన్ుచు గోప ీ

వలిభుచర సతులు మమతవలుఁ బడ  రన్ఘ్ా!" 

1-276-వ. 
అని చెపటపన్ విని శౌన్కుండు సమతున్ క్తటినియిె. 
1-277-స.ీ 
"గురున్ందన్ుండు సక్ోీధుుఁడెై యిేసటన్; 

బేహమశిరోనామబాణవహ్నిుఁ 
గంపటంచు న్ుతతరగరాంబు గీమమఱుఁ; 
బదమలోచన్ుచరతుఁ బతేక్ష న్ండుే; 
గరాసుత ుఁ డగు బాలుుఁ గంసారి యిే రీత; 

బేతక్తంచ?ె మృతుయవు భయము వాపట 
జనియించ యతుఁడనెిన సంవతసరములుండ?ె ; 

న బాంగి వరితంచె? నమే్మససే?ె 

1-277.1-ఆ. 
విన్ుము, శుకుుఁడు వచి విజాా న్పదిత 



 

 

న్తని క్షటుి  సమపె న్తుఁడు పటదపుఁ 
దన్ శరీర మే విధంబున్ వరిాంచ ె

విపేముఖయ! నాకు విసతరింపు." 

1-278-వ. 
అనిన్ సమతుం డ టినియి;ె "ధరమన్ందన్ుండు చతుససముదే ముదిే తాఖిల 
జంబూదవీప రాజయంబు నారిాంచయు; మ్మన్ునముటిిన్ క్ీరిత న్ుపారిాంచయు; 
న్ంగనా, తురంగ, మాతంగ, సుభట, క్ాంచ నాది దవియసంపదలు 
సంపాదించయు; వీరస దర, విప,ే విదవజాన్ వినోదంబులుఁ బమేోదించయు, 
వ ైభవంబు లలవరించయుుఁ; గీతువు లాచరించయు; దుషిశిక్షణ శిషిరక్షణంబు 
లొన్రించయు; ముకుందచరణారవింద సేవారతుండెై సమసత  సంగంబు లందు 
న్భిలాషంబు వరిాంచ యరిషడవర్ంబు జయించ రాజయంబు సయేుచు. 
1-279-తర. 
చందనాదుల నాుఁకట సేగు్ వాుఁడు 
దనివి నొందని క్షైవడ  ధరమసుతుుఁడు 
సంపదలు పెకుెుఁ గలిగయిుుఁ జక్తపీాద 

సేవన్ంబులుఁ బరిప రిత సంెదకుండె. 
1-280-వ. 
అంతం గొనిన దిన్ంబులకు న్భిమన్ుయక్ాంతాగరాంబు న్ందున్నడ ంభకుండు 
దశమమాసపరచిరేదుయండెై గరాాంతరాళంబున్ దురంతంబెైన్ యశవతాథ మ 
బాణాన్లంబున్ దందహయమాన్ుండెై తలిడ లుి చు. 

1-24-గరభసా్కుని వషుణ వప రకి్ంచ ట్ 



 

 

1-281-ఉ. 
"కుయియడ శక్తత లే దుదరగోళములోపల న్ున్నవాుఁడ ది 
క్షెయయది దా న్నాథ న్ని యిెపుపడుుఁ దలిి గణింప విందు న ే

డ యియషువహ్ిన వాయుటకు న యయది మార్ము న్న్ునుఁ గావ న ే

యయయ గలండు? గరాజనితాపద న వవుఁ డెఱుంగు దెైవమా! 
1-282-క. 
చచుఱక్ోలవశంబున్ుఁ 
జచిు బహ్ిర్తుుఁడుఁ గాని సమయమున్న్ు దా 
న్ుచులిత గరావదేన్ుఁ 
జచ ున్ు మా తలిి ఘోర సంతాపమున్న్. 
1-283-క. 
చెచెుర బాణజావలలు 
వచిున్ విషుే ండు గావవచుి న్న్ుచుుఁ దా 
ముచుటలు సపెుప సతులకు 
నిచులు మాయవవ నేుఁడు నిజమయిెయడ నో. 
1-284-శా. 
రాుఁడఘ చమడ సమసతభూతములలో రాజలుి  వాుఁ డ చిటన్ 

లేుఁడఘ? పాఱుని చచిఱముముఁ దొలుఁగన్ ల్మలాగతం దోేచ నా 
క్ీుఁడఘ? నేుఁ డభయపేదాన్ మతుఁ డమహ్ింపన్ న్తతాేత ముం 

గాుఁడఘ? యిెందఱిుఁ గావుఁ డీ యిడెల మతెరమంబు దా న టిిదో?" 

1-285-వ. 
అని గతాగతపాేణుండెై భూేణగతుండెనై్ శిశువు చంతంచు సమయంబున్. 
1-286-స.ీ 



 

 

మేఘ్ంబుముఁది క్ ీమమెఱుుఁగుక్షవైడ  మేని; 

పె ైన్ున్న పచిని పటమువాుఁడు; 
గండభాగంబులుఁ గాంచన్ మణి మయ; 

మకరకుండలక్ాంత మలయువాుఁడు; 
శరవహ్ిన న్డుఁగించు సంరంభమున్ుఁ జేసట; 
కన్ునల న్ున్ుుఁ గషంపు కలుగువాుఁడు; 
బాలారెమండల పతేమాన్ రతన హా; 

టక విరాజత క్తరటీంబువాుఁడు; 
1-286.1-తర. 
కంకణాంగద వన్మాలిక్ా విరాజ 

మాన్ుుఁ డసమాన్ుుఁ డంగుషఠమాతదేరహుుఁ 
డొకె గదుఁ జేతుఁ దాలిి నతేోేతసవముగ 

విషుే ుఁ డావిరావించె న్వవేళ యందు. 
1-287-వ. 
ఇటుి  భకతపరాధనీ్ుం డయిన్ పరమేశవరుం డావిరావించ మంచు విరియించు 
మారాత ండు చందంబున్ శిశువున్కు దశదిశలం దన్చరత యఖండ త 
మహో లాెసనినభంబెైన్ గదాదండంబు మండలాక్ారంబుగ జఱజఱం దిేపటప 
విపుు ని చచిఱముమ వేుఁడ మ్మ ప ుఁడ మ్ముఁజషఱచ డ ంభకుని పరితాపవిజృంభణంబు 
నివారించ గరాంబు గందకుండ న్రాకునిక్త నాన్ందంబు గలిపంచన్. 
1-288-మ. 
గదుఁ జేుఁబటిి  పరిభమే్మంచుచు గదాఘ్ాతంబులం దురాయ 

పేదమెయ వచుి శరాగినుఁ దుతుత మురుగా భంజంచ రక్ ంచు నీ 



 

 

సదయుం డవెవుఁడొక్ో యటంచు మదలిోుఁ జరిించుచున్ శాబకుం 

డెద రషై చమడ న్దృశుయుఁ డయిెయ హరి సరవేశుండు విప ే తతమా! 

1-25-ప్రీకి్ జజనమంబు 

1-289-వ. 
అంత న్న్ుకూల శుభగీహో దయంబున్ు, సరవగుణోతతర ఫలసమచకంబున్ు 
న ైన్ శుభలగనంబున్ం బాండవ వంశరదాి రకుం డయిన్ కుమారుండు 
జనిమంచన్ ధరమన్ందన్ుండు ధౌమాయది భూసురవర్ంబు రపటపంచ, 

పుణాయహంబు సదవిించ జాతకరమంబులు సయేించ కుమారు జన్మమహో తసవ 
క్ాలంబున్ భూసురులకు విభవాభిరామంబు లయిన్ గో భూ హ్ిరణయ 
హయానేక గాీ మంబులున్ు సావదురుచసంపన్నంబు లయిన్ యన్నంబు 
లిడ న్ వారలు తృపుత లలై ధరమపుతుేన్ క్తటినిరి. 
1-290-చ. 
"పేకటతి దెైవయోగమున్ుఁ బౌరవ సంతత యంతరంిపుఁగా 
వికలత నొందనీక పేభవిషుే ుఁడు విషుే ుఁ డన్ుగీహ్ించ శా 
బకుుఁ బేతక్తంచుెఁ గావున్ న్ృపాలక! శాబకుుఁ డ ంక శాతేవాం 

తకుుఁ డగు; విషుే రాతుుఁ డన్ ధాతుేఁ బేసటదిిక్త న కుెుఁ బూజుయుఁడె"ై 

1-291-వ. 
అనిన్ విని భూదరవోతతములకు న్రదరవోతతముం డ టినియిె. 
1-292-శా. 
"ఓ ప్పణాయతమకులార! నాపలుకు మ రమహ్ింపుుఁడా మొ్రక్షెదన్ 

మా పదెదల్ శీుతక్ీరుత లలై సదయులలై మనానరు రాజరుా లల ై
యిా ప నానతుఁడు వారిుఁ బ లలడ ుఁ గదా యిెలిపుపడున్ మాధవ 



 

 

శ్రీపాదాంబుజ భక్తతయుకుత ుఁ డగుచున్ జీవించునే? చమడరే." 

1-293-వ. 
అనిన్ విని ”న్రేందాే! భవదయీపౌతుేండు మన్ుపుతుేం డయిన్ యిక్ావకుని 
చందంబున్ుఁ బేజల రక్ ంచు; శ్రీరామచందుేని భంగి బేహమణుయండు 
సతయపేతజాుండు న్గు; డరగ వ ంటన్ంటిన్ బ్ధటుి  భీతంబెై వ న్ుకకు వచిన్ 
కప తంబుుఁ గాచన్ శిబ్ధచకీవరిత రీత శరణుయండున్ు వితరణఖనియు న్గు; 
దుషయంతసమన్ుం డెైన్ భరతు పగిది స మాన్వయ జాా తవర్ంబులకు 
యజవలకు న్న్ర్ళ క్ీరిత విసతరించు; ధన్ంజయ క్ారతవీరుయల కరణి 
ధన్ురిరాగీేసరుం డగుుఁ; గలీి ప లిక దురిరుా ం డగు; సముదుేని తెఱంగున్ 
దుసతరుం డగు; మృగేందంేబు క్షైవడ  వికీమశాలి యగు; వసుమతవోలల 
న్క్షయక్ాంతయుకుత ం డగు; భాన్ుని లాగున్ుఁ బేతాపవంతుం డగు; వాసుదరవు 
వడువున్ సరవభూతహ్తిుం డగుుఁ; దలిిదండుేలమాడ ె సహ్షిుే ం డగు; 
మఱియున్ు. 
1-294-స.ీ 
సమదరశన్ంబున్ జలజాతభవుుఁడన్ుఁ; 
బరమపేసన్నత భరు్ ుఁ డన్గ 

న లిగుణంబుల నిందిరావిభుుఁడన్; 

న్ధికధరమమున్ యయాత యన్ుఁగ 

ధెరైయసంపద బలిదెతైయవలిభుుఁడన్; 

న్చుయతభక్తతుఁ బహిేాదుుఁ డన్ుఁగ 

రాజతోదారత రంతదరవుండన్; 

నాశిీతమహ్ిమ హ్ేమాదిే యన్ుఁగ 

1-294.1-తర. 



 

 

యశము నారిాంచుుఁ, బదెదల నాదరించు, 
న్శవమధేంబు లొన్రించు, నాతమసుతుల 

ఘ్న్ులుఁ బుటిించు, దండ ంచు ఖలులుఁ బటిి , 
మాన్ధన్ుడు నీ మన్ుముఁడు మాన్వేందే! 
1-295-భు. 
హరించుం గలిపేేరతిాఘ్ంబు లలలిన్ 

భరించున్ ధరన్ రామభదుేండుుఁ బ లలన్ 

జరించున్ సదా వదేశాసాత ర న్ువృతతన్ 

వరించున్ విశేష్టంచ వ కైుంఠుభక్తతన్. 
1-296-వ. 
ఇటుి  పెక్ేెండుి  జీవించ భూసుర కుమార పేేరతిం బయిన్ తక్షకసరప 
విషాన్లంబున్ం దన్కు మరణం బని యిెఱింగి, సంగవరాితుం డయి, ముకుంద 
పదారవింద భజన్ంబు సయేుచు, శుకయోగీందుేని వలన్ నాతమవిజాా న్ 
సంపన్ునం డె,ై గంగాతటంబున్ శరీరంబు విడ చ, నిర్త భయశరకం బయిన్ 
లోకంబుుఁ బవేేశించు"న్ని, జాతకఫలంబు సపెటప లబిక్ాము లయి భూసురులు 
సని రంత. 
1-297-క. 
తన తలిి కడుపులోపల 

మున  సమచన్ విభుుఁడు విశవమున్ న లిుఁ గలం 

డన చుుఁ బరీక్ ంపుఁగ జన్ు 
లనఘ్ుుఁ బరీక్షన్నరేందుేుఁ డండుే మునీందాే! 
1-298-ఆ. 
కళలచరత రాజు గీమమున్ుఁ బరిప రుే  



 

 

డయిన్ భంగిుఁ దాత లన్ుదిన్ంబుుఁ 
బ షణంబు సయేుఁ బూరుే ుఁ డయిెయన్ు ధరమ 
పటలపాలకుండు బాలకుండు 
1-299-వ. 
మఱియు ధరమన్ందన్ుండు బంధు సంహారదోషంబు వాయుక్ ఱకు 
న్శవమధేయాగంబు సయేం దలుఁచ, పజేలవలన్ం గరదండంబుల న్ుపారిాతం 
బయిన్ వితతంబు సాలక చతతంబున్ుఁ జంతంచు న డ; న్చుయతపేేరతిులలై 
భీమారుా నాదులు, దొలిి మరుతుత ండన్ు రాజు మఖంబు సేసట పరితయజంచ 
నికే్పటంచన్ సువరే పాతాేదికంబెైన్ వితతం బుతతరదగిాాగంబువలన్ బలవంతులలై 
తెచిన్; నా రాజసతతముండు సమాయతత  యజోా పకరణుండెై సకలబంధు 
సమేతంబుగుఁ గృషుే ని నాహావన్ంబు సేసట, పురుష తతము న్ుదరదశించ మూడు 
జన్నంబులు గావించెుఁ; దదన్ంతరంబ కృషుే ండు బంధుపటయేంబు క్ ఱకుుఁ గరి 
న్గరంబున్ుఁ గొనిన న ల లుండ  ధరమపుతాేదులచర నామంతేణంబు పడసట 
యాదవ సమేతుం డయి ధన్ుంజయుడు దోడరా నిజన్గరంబున్కుం జనియిె; 
న్ంతకు మున్ున విదురుండు తీరథయాతే సని మెయతరయేు ముందటుఁ 
గరమయోగవతేాది విషయంబు లయిన్ పేశనంబులుఁ క్ నినంటిం జేసట, 
యతనివలన్ నాతమవిజాా న్ంబు దలెిసట, కృతారుథ ండె ైహసటతనాపురంబున్కు 
వచిన్. 

1-26-వద రాగమనంబు 

1-300-క. 
బంధ ుఁడు వచెి న్టంచున్ు 
గాంధఘరీవిభుుఁడు మ్రదలుగా న్ందఱు సం 



 

 

బంధములు న ఱపట పీేతం 

బంధ రగతుఁ జసేట రపుడు మన్నన్ లన్ఘ్ా! 
1-301-వ. 
అంత ధరమన్ందన్ుండు విదురునిక్త మజాన్భోజనాది సతాెరంబులు సయేించ 
సుఖాసీన్ుండెై తన్వార లందఱు విన్ నిటినియిె. 
1-302-స.ీ 
"ఏ వరతన్ంబున్ నింత క్ాలము మరు; 
సంచరించత రయయ జగతలోన్ 

నే తీరథములు గంటి రషకెడ న్ుంటిరి; 

భావింప మవంట ిభాగవతులు 
తీరథసంఘ్ంబుల ధికెరింతురు గదా; 
మయందు విషుే ండు మెఱయు కతన్ 

మరు తీరథంబులు మకంటట మ్మక్తెలి; 

తీరథంబు లున్నవే తలెిసట చమడ 

1-302.1-తర. 
వేఱు తీరథంబు లవనిపెై వ దక నేల 

మ్మముముఁ బొ డగని భాష్టంచు మేల చాలు 
వారత లేమండుే లోకులు వసుధలోన్ 

మకు సరవంబు న ఱిుఁగషడ  మేధ గలదు. 
1-303-మతత . 
తండిర సచిన్ముఁద మా పెదతండ ేబ్ధడడలు దొ లిి ప ె

కెండుర  సరపవిషాగినబాధల గాసటుఁ బెటిుఁగ మముమ ని 

లాి ండర న్ంతముుఁ బొ ందకుండుఁగ లాలన్ంబున్ మరు మా 



 

 

తండిర భంగి సముదిరింతురు తదివధంబు దలంతురే? 

1-304-క. 
పక్షులు తమఱెకెలలోుఁ 
బక్షంబులు రాని పటలిపదువుల మమతన్ 

రకి్ంచన్ క్తయీ మరలు 
పకీ్కరణంబు సయే బేతక్తతమ్మ గదర. 
1-305-క. 
మనఘనరా దావరకలో 
న్ునఘనరా యదువు లంబుజోదరు కరుణం 

గనఘనరా లోకులచర 
వినఘనరా మరు వారి విధ మెటిిదయిో?" 

1-306-చ. 
అన విని ధరమరాజున్కు నా విదురుండు సమసతలోక వ 

రతనముుఁ గీమంబుతోడ విశదంబుగుఁ జషపటప యదుక్షయంబు స ె

పటపన న్తుఁ డుగీశరకమున్ బెగి్లుచుండెడ  న్ంచు నమే్మయున్ 

విన  మని చెపపుఁ డయిెయ; యదువీరుల నాశము భార్వోతతమా! 
1-307-ఆ. 
మేలు సెపెపననేి మేలండుే లోకులు 
చరటు చెపెపననేి చటిెయండుే 
న్ంతముఁద శూదుేుఁ డెనై్ కతంబున్ 

శిషిమరణ మతడు సెపపుఁడయిెయ. 
1-308-వ. 
అది యిెటినిన్ మాండవయమహాముని శాపంబున్ం దొ లిి యముండు శూదే 



 

 

యోని యందు విదురుండెై జనిమంచ యున్న న్మఱు వతసరంబు లరయముండు 
యథాకీమంబున్ం బాపకరుమల దండ ంచె; ఇట యుధిష్టఠ రుండు రాజయంబుుఁ 
గషైక్ ని లోకపాలసంక్ాశు లయిన్ తముమలుం దాన్ున్ు గులదీపకుం డెైన్ 
మన్ుమని ముదుద  సయేుచుుఁ బెదదక్ాలంబు మహావ ైభవంబున్ సుఖియిెయ 
యుండె న్ంత. 
1-309-క. 
బాలాజన్ శాలా ధన్ 

ల్మలావన్ ముఖయ విభవ ల్మన్ మనీషా 
లాలసు లగు మాన్వులన్ుుఁ 
గాలము వంచంచు దురవగాహము సుమతీ! 
1-310-వ. 
అది నిమ్మతతంబుగాుఁ గాలగత యిెఱింగి విదురుండు ధృతరాషుి ర న్ క్తటినియిె. 
1-311-మ. 
"కనక్ాగార కళతే మ్మతే సుత సంఘ్ాతంబులన్ ముందటం 

గని పాేణచేేల న్ుండు జంతువుల నే క్ాలంబు దురింఘ్యమెయ 
యనివారయసటథతుఁ జంపున్టిి  నిరుపాయంబెైన్ క్ాలంబు వ 

చెి న పాంతంబున్; మాఱు దీనిక్త మదిం జంతంపు ధాతీేశవరా! 
1-312-శా. 
పుట్టంధుండవు, పెదదవాుఁడవు, మహాభోగంబులా లేవు, నీ 

పట్టట లిం జషడ ప యిె, దుససహ జరాభారంబు పెైుఁగపపె, నీ 

చుట్ాట  లలలిన్ుుఁ బ యి; రాలు మగుఁడున్ శరకంబున్న్ మగునలల ై
కట్ాట ! దాయలపంచ న్ుండుఁదగవే? క్ౌరవయవంశాగీణీ! 
1-313-క. 



 

 

పెట్టటతరి చచుి గృహమున్ుఁ 
బట్టటతరి దదయీభారయుఁ, బాడడవులకుం 

గొట్టటతరి వారు మన్ుపుఁగ 

న ట్టన్ భరయిింపవలలన ? యిా పాేణములన్. 
1-314-క. 
బ్ధడడలకు బుదిి  సపెపని 

గుీడిడక్తుఁ బ్ధండంబు వండ క్ ని పొ ం; డ దె పెైుఁ 
బడఘడ ుఁ డని భీముం డొఱ 

గొడెడము లాడంగుఁ గూడు గుడ చదె వధిపా! 
1-315-క. 
కనియిెదవో బ్ధడడల నిుఁక, 

మనియిదెవో, తొంటకింటట మన్ుమల మాటల్ 

వినియిదెవో, యిచెిద ర 

మమనియిెదవో దాన్ములకున్వనీసురులన్. 
1-316-క. 
దరహ్ము నితయము గా దని 

మోహ్ముుఁ దెగుఁ గోసట సటది మునివరతన్ుుఁడె ై
గేహ్ము వ లువడు న్రుుఁడు 
తాసహ్ముతోుఁ జషందు ముక్తతసంపద న్న్ఘ్ా!" 

1-27-ధృతరాష్టాట ా ద ల నిరగమంబు 

1-317-వ. 
అని విదురుండు ధృతరాషుి ర న్కు విరక్తతమార్ం బుపదరశించన్, న్తండు 



 

 

పేజాా చక్షండెై, సంసారంబు దిగనాడ , మోహపాశంబు వలన్ న్మడ  
విజాా న్మార్ంబున్ం గూడ  దుర్మం బగు హ్ిమవన్నగంబున్కు నిర్మ్మంచన్. 
1-318-శా. 
అంధ ండెనై్ పతన్ వరించ, పతభావాసక్తత నేతదేవయిా 
బంధఘచాేదన్మున్ ధరంిచ, నియమపేఖాయతయిెయ యున్న త 

దా్ ంధఘరక్ తనాథుకూుఁతురున్ు యోగపీేత చతతంబులో 
సంధిలిం బతవ ంట నేుఁగష, న్ుదయతాసధీవగుణారమఢయిెయ. 
1-319-చ. 
వ న కకు రాక చొచుి రణవీరునిక్షైవడ , రాజదండన్ం 

బునకు భయంబు లేక వడ ుఁ బ యిెడ  ధీరుని భంగి, న్పుప డా 
వనిత దురంతమెయన్ హ్మివంతము పొ ంత వనాంతభూమ్మక్తం 

బెనిమ్మటితోడ నించుకయు భీత వహ్ింపక యిేగషుఁ బేీతతోన్. 
1-320-వ. 
ఇటుి  విదురసహ్ితులలై గాంధారీధృతరాషుి ర లు వన్ంబున్కుం జనిన్ 
మఱునాుఁడు ధరమన్ందన్ుండు పేభాతంబున్ సంధాయవందన్ంబు సేసట, 
నితయహోమంబు గావించ, బాేహమణోతతములకు గో హ్ిరణయ తల వసాత ర ది 
దాన్ంబులు ససేట న్మసెరించ, గురువందన్ము గొఱకుుఁ ప రవ బేక్ారంబున్ం 
దండ ే మందిరమున్కుుఁ జని యందు విదురసహ్తిు లయిన్ తలిిదండుేలం 
గాన్క మంజుపీఠంబున్ుఁ గూరుిన్నసంజయున్ క్తటినియిె. 
1-321-స.ీ 
"మా తలిిదండుే ల్మ మందరింబున్ లేరు; 
సంజయ! వా రషందుుఁ జనిరి నేుఁడు 
ముందఱ గాన్ుఁడు ముదుసలి మా తండ ే; 



 

 

పుతేశరకంబున్ుఁ బొ గులుుఁ దలిి 

సౌజన్యనిధి పాేణసఖుుఁడు మా పటన్తండ ;ే 
మందబుదుి లమెయన్ మముమ విడ చ 

యిెటుఁ బ యిరో మువువ రషఱిుఁగింపు గంగలోుఁ; 
దన్ యపరాధంబుుఁ దడవి క్ న్ుచు 
1-321.1-ఆ. 
భారయతోడుఁ దండ ే పరితాపమున్ుఁ బడుుఁ 
గపట మ్మంత లేదు కరుణ గలదు 
పాండుభూవిభుండు పరలోకగతుుఁడెనై్ 

మముముఁ బ్ధన్నవాండే మనిచె న్తుఁడు." 

1-322-వ. 
అనిన్ సంజయుండు దయాసేనహంబుల న్తకరిశతుం డగుచు దన్ పేభువు 
వోయిన్ తెఱం గషఱుంగక, క్ ంత దడ వ రకుండ  తదివయోగ దుఃఖంబున్ుఁ 
గనీనరు దుడ చక్ న్ుచు, బుదిిబలంబున్ం జతతంబు ధెైరాయయతతంబు సేసట, తన్ 
భరతృ పాదంబుల మన్ంబుల న న్ునచు ధరమజున్ క్తటినియిె. 
1-323-తర. 
"అఖిల వారతలు మున్ున న్న్నడుగుచుండు 
న్డుగుఁ డీ రయేి మ తండ ే యవనినాథ! 
మందిరములోన్ విదురుతో మంతన్ంబు 
నిన్న యాడుచు న్ుండనె్ు నేుఁడు లేుఁడు. 
1-324-వ. 
విదురగాంధారధీృతరాషుి ర లు న్న్ున వంచంచ యింెదుుఁ బ యిరో వారల 
నిశియంబు లలటిివో యిఱెుంగ"న్ని సంజయుండు దుఃఖించు సమయంబున్ుఁ 



 

 

దుంబురు సహ్ితుండెై నారదుండు వచిన్; లేచ న్మసెరించ తముమలుం 
దాన్ున్ు నారదుం బూజంచ క్ౌంతరయాగీజుం డ టినియిె. 
1-325-ఉ. 
"అకకట! తలిిదండుేలు గృహంబున్ లేరు మహాతమ! వారు నేుఁ 
డెకకడ వోయిరో యిెఱుుఁగ, న పుపడు బ్ధడడల పేరు గుీచి తాుఁ 
బొ కుకచున్ుండుుఁ దలిి యిెటు వోయిెనొక్ో? విపదంబురాశిక్తన్ 

నికకము కరేధారుుఁడవు నీవు జగజాన్పారదరశనా!" 

1-326-వ. 
అనిన్ విని సరవజాుండెైన్ నారదుండు ధరమజున్ క్తటినియిె ”నీశవరవశంబు 
విశవంబు ఈశవరుండ భూతముల నొకటతిో నొకటుిఁ జేరుి న డుఁబాపు, సమచీ 
భిన్ననాసటక లందు రజాుప ే తంబు లగుచుుఁ గంఠరజాువులుఁ గటిబడ ుఁన్ 
బల్మవరింబులంబ లలుఁ గరతవాయకరతవయవిధాయక వదేలక్షణ యగు వాకతంతే యందు 
వరాే శమీ లక్షణంబులు గల నామంబులచర బదుి లలనై్ లోకపాలసహ్ితంబు లలై, 
లోకం బీశవరాదరశంబు వహ్ించు కీీ్డాసాధన్ంబు లగు న్క్షకందుక్ాదుల క్షటుి  
సంయోగ వియోగంబు లటుి  క్ీీడ ంచు నీశవరుని క్ీడీాసాధన్ంబులలైన్ 
జంతువులకు సంయోగ వియోగంబు లగుచుండు, సమసత  జన్ంబున్ు 
జీవరమపంబున్ ధుేవంబున్ు, దరహరమపంబున్ న్ధుేవంబున ై 
యుండు;మఱియు నొకె పక్షంబున్ ధుేవంబు న్ధుేవంబున్ుం గాక యుండు, 
శుదిబహేమసవరమపంబున్ న్నిరవచనీయంబుగ రషండున ై యుండు, 
అజగరంబుచరత మ్మొంగంబడ న్ పురుషుం డన్ుయల రక్ ంపలేని తెఱంగున్ుఁ 
బంచభూత మయంబెై క్ాలకరమ గుణాధీన్ంబెైన్ దరహంబు పరుల రక్ ంప 
సమరథంబు గాదు, కరంబులు గల జంతువులకుుఁ గరంబులు లేని 
చతుషపదంబు లాహారంబు లగుుఁ; జరణంబులు గల పాేణులకుం జరణంబులు 



 

 

లేని తృణాదులు భక్షణయీంబు లగు; న్ధిక జన్మంబుగల వాయఘ్ాొదులకు 
న్లపజన్మంబులుగల మృగాదులు భోజయంబులగు; సకలదరహ్ి దరహంబు లందు 
జీవుండు గలుగుటం జేసట జీవునిక్త జీవుండ జీవిక యగు; అహసత  సహసాత ది 
రమపంబెైన్ విశవ మంతయు నీశవరుండు గాుఁ దలెియుము;అతనిక్త వేఱు లేదు; 
నిజమాయా విశేషంబున్ మాయావి యిెయ జాతభేద రహ్ితుండెైన్ యిాశవరుండు 
బహుపేక్ారంబుల భోగభిోగయరమపంబుల న్ంతరంగ బహ్ిరంగంబుల దపీటంచు, 
గాన్ యనాథులు దీన్ులు న్గు నాదు తలిిదండుేలు న్న్ుం బాసట 
యిమేయిెయదరో యిెటుి  వరితంతురో యని వగవం బని లేదు, అజాా న్ మూలం 
బగు సేనహంబున్ న ైన్ మనోవాయకులతవంబు పరహిరింపు"మని మఱియు 
నిటినియిె. 
1-327-ఆ. 
అటిి  క్ాలరమపుుఁ డఖిలాతుముఁ డగు విషుే ుఁ 
డసురనాశమున్కు న్వతరించ 

దరవకృతయమెలిుఁ దీరిి చక్తె న్ పని 

క్షదురుసమచుచుండు నిపుప డధిప! 

1-28-నఘరద ని గాలస్ూచనంబు 

1-328-మతత . 
ఎంత క్ాలము గృషుే ుఁ డశీవరుుఁ డ దిరితేుఁ జరించు మ 

రంత క్ాలము న్ుండుుఁ డందఱుుఁ న్వవలం బనిలేదు, వి 

భాేంతి మాన్ుము క్ాలముం గడవంగ న వవరు నోప రీ 

చంత యిేల న్రేందేసతతమ! చెపెపదన్ విన్ు మంతయున్. 
1-329-వ. 



 

 

ధృతరాషుి ర ండు గాంధారీ విదుర సహ్తిుండెై హ్ిమవతపరవత దక్ ణ భాగంబున్ 
నొకె ముని వన్ంబున్కుం జని, తొలిి సపతరుా లకు సంతోషంబు సయేుక్ ఱకు 
నాక్ాశగంగ యిడేు పేవాహంబులయి, పాఱిన్ పుణయతీరథంబున్ం గృతసానన్ుం 
డెై యథావిధి హోమం బొ న్రించ, జలభక్షణంబు గావించ, సకల కరమంబులు 
విసరిాంచ విఘ్నంబులం జషందక నిరాహారుండయి, యుపశాంతాతుమండయి 
పుతాేరథదారషైషణంబులు వరిాంచ, విన్య సాత సన్ుండెై పాేణంబుల నియమ్మంచ, 

మన్ససహ్ితంబు లలనై్ చక్షరాదీందియేంబుల నాఱింటిని విషయంబులం 
బేవరితంపనీక నివరితంచ, హరిభావనారమపం బగు ధారణాయోగంబుచర 
రజససతత వతమో రమపంబు లగు మలంబుల మూుఁటిని హరించ, మన్ంబు 
న్హంక్ారాసపదం బెైన్ సమథ లదరహంబువలన్ం బాపట బుదిి  యందు 
నేక్ీకరణంబు సేసట, యటిి విజాా  నాతమన్ు దృశాయంశంబువలన్ వియోగించ, 

కే్తేజాుని యందుుఁ బొ ందంిచ దృషిం బెైన్ యిాశవరునివలన్ కే్తేజాునిం బాపట, 
మహాక్ాశంబుతోడ ఘ్టాక్ాశముం గలుపు క్షైవడ  నాధారభూతంబెైన్ బహేమ 
మందుుఁ గలిపట, లోపలి గుణక్ోభంబున్ు వ లుపలి యిందియే విక్ోపంబున్ు లేక 
నిరమమలిత మాయా గుణ వాసన్ుం డగుచు, నిరుదింబు లగు మన్ 
శిక్షరాదీందియేంబులు గలిగ,ి యఖిలాహారంబులన్ు వరాించ, క్ ఱడు 
చందంబున్. 
1-330-మ. 
ఉట్జాంతసథాలవేదిక్తన్ నియతుుఁడెై యునానుఁడు న ేడాదిగా 
నిట్పెై ననే్వనాుఁడు మేన్ విడువుఁగా నితాయగిన యోగాగిన త 

తపట్టదరహంబు దహ్ింపుఁ జూచ, నియమపఖేాయత గాంధారి యి 

టిట్ట వో నొలిక పాేణవలిభునితో న్గినం బడున్ భూవరా! 
1-331-క. 



 

 

అంతట వారల మరణము 
వింత యగుచుుఁ జూడుఁబడ న్ విదురుుఁడు చంతా 
సంతఘప మ్రదవుఁ బేీత 

సావంతుండెై తీరథములకుుఁ జనియిెడు న్ధిపా!” 
1-332-వ. 
అని విదురాదుల వృతాత ంతం బంతయు ధరమన్ందన్ుని క్షఱిగించ తుంబుర 
సహ్తిుం డయిన్ నారదుండు సవర్ంబున్కు నిర్మ్మంచన్ వ న్ుక ధరమజుండు 
భీమునిం జూచ యిటినియిె. 
1-333-స.ీ 
"ఒక క్ాలమున్ుఁ బండు నోషధిచయము వే; 
ఱొ క క్ాలమున్ుఁ బండకుండు న్ండుే; 
క్ోీధంబు లోభంబుుఁ గూీ రత బొ ంకున్ు; 
దీపటంప న్రులు వరితంతు రండుే; 
వయవహారములు మహావాయజయుకతము లండుే; 
సఖయంబు వంచనా సహ్తి మండుే; 
మగలతో నిలాి ండుే మచిరించెద రండుే; 
సుతులు దండుేలుఁ దెగుఁ జూతు రండుే; 
1-333.1-తర. 
గురుల శిషుయలు దమష్టంచ కూడ రండుే; 
శాసత రమార్ము లలవివయుుఁ జరుగ వండుే; 
నాయయపదిత బుధులలనై్ న్డవ రండుే; 
క్ాలగత నింతయిెయ వచెిుఁ గంటట నేుఁడు. 
1-334-మ. 



 

 

హరుిఁ జూడన్ న్రుుఁ డరగినాడు న ల లే డయిెయం గదా రారు క్ా 
లరు లలవావరున్ు; యాదవుల్ సమద లోలసావంతు ల్మవేళ సు 
సటథరులలై యుండుదురా? మురారి సుఖియిెయ సేమంబుతో న్ుండునా? 

యిెరవ ై యున్నది చతత  మశవరకృతం బటెోి  కదర! మారుతీ! 
1-335-క. 
మానసము గలుఁగుచున్నది 
మానవు బహుదురినమ్మతత  మరాయదలు స 

నామనవదరహక్ీీడలు 
మాన విచారింప నోపు మాధవుుఁ డన్ుజా! 
1-336-క. 
మనవులు సెపపక ముందఱ 

మన దారపాేణ రాజయ మాన్శ్రీలన్ 

మన పుదు న్ని మాధవుుఁ డ ట 

మనమున్ుఁ దలప సట మనిచె మన్లం గరుణన్. 
1-337-క. 
నారదుుఁ డాడ న్ క్షైవడ ుఁ, 
గూీ రపుుఁ గాలంబు వచెిుఁ గుంభిని ముఁదన్ 

ఘోరములగు న్ుతాపతము 
లారభటిం జూడుఁబడ యిె న్నిలజ! కంటల. 
1-338-స.ీ 
ఓడక ముందట నొక సారమయేంబు; 
మ్రఱగుచు న్ున్నది మోర యిెతత ; 
యాదితుయుఁ డుదయింప న్భిముఖంబెై న్కె; 



 

 

వాప యిె మంటలు వాతుఁ గలుగ; 

మ్మక్తెలుచున్నవి మెఱసట గృధాేదులు; 
గరదభాదులు దీరిి కీందుక్ నియిె; 
న్ుతతమాశవంబుల కుదయించుెఁ గనీనరు; 
మతతగజంబుల మదము లుడ గష; 
1-338.1-ఆ. 
గాలు దమతభంగిుఁ గదిసెుఁ గప తము; 
మండ దగిన హోమ మందిరములుఁ; 
జుటుి ుఁ బొ గలు దిశల సొ రదిి నాచాేదించెుఁ; 
దరణి మాసెుఁ; జూడు ధరణి గదలల. 
1-339-క. 
వాతములు విసరష; రేణు 
వాేతము లాకసముుఁ గపపె; వడ  సుడ గొని ని 

రాఘ తములు వడ యిె; ఘ్న్ సం 

ఘ్ాతంబులు రకతవరా కలితము లయిెయన్. 
1-340-క. 
గీహ్ములు ప రాడెడ  నా 
గీహ్ముల విన్ుఁ బడ యిె; భూత కలకలములు దు 
ససహ్ములగుచు శిఖిక్లీా 
వహ్ముల క్తయీుఁ దోచె; గగన్ వసుధాంతరముల్. 
1-341-క. 
దమడలు గుడువవు చన్ునలు; 
దమడలకున్ గోవు ల్మవు దుగిము; లొడలం 



 

 

బీడలు మాన్వు; పశువులుఁ 
గూడవు వృషభములు తఱపట కుఱిల న కుెన్. 
1-342-క. 
కదలలడు వేలుపల రమపులు 
వదలలడుుఁ గనీనరు వానివలన్ం జషమటల్ 

వొదలలడ ుఁ బతేమలు వ లిుఁ జని 

మెదలలడ  నొకెకె గుడ ని మేదిని యందున్. 
1-343-క. 
క్ాకంబులు వాప యిెడ ; 
ఘ్ూకంబులు న్గరుఁ బగలు గుండలేు గొలిపెన్; 

లోకంబులు విభేషి 

శ్రీకంబుల గత న్శించ శిథలము లయిెయన్. 
1-344-మ. 
యవ పదామంకుశ చాప చకీ ఝష రేఖాలంకృతంబెైన్ మా 
ధవప పాదదవయ మ్మంక మెటటిడు పవితేతవంబు నేుఁ డాదిగా 
న్వనీక్ాంతకు లేదు ప ? మఱి మదయీాంగంబు వామాక్  బా 
హువప లాకంపము నొందుచుండు నిల క్ే యుగీసటథతుల్ వచుినో? 

1-345-వ. 
మఱియు మహో తాపదంబులు పెకుెలు పుటుి చున్నయవి; మురాంతకుని 
వృతాత ంతంబు విన్రా"దని, కుంతీసుతాగీజుండు భీమునితో విచారించు 
సమయంబున్. 

1-29-యాదవపల కుశలం బడుగుట్ 



 

 

1-346-క. 
ఖేదమున్ నిందేసమన్ుుఁడు 
యాదవపురిన్ుండ  వచి యగీజుుఁ గని త 

తాపదముల న్యన్సలిలో 
తాపదకుుఁడెై పడ యిె దనీ్ుభంగి న్రేందాే! 
1-347-క. 
పలిటలిిన్ యులిముతోుఁ 
దలిడపడుచున్న పటన్నతముమనిుఁ గని వ  
లలవలిన్గు మ్రగముతో జన్ు 
లలలిన్ు విన్ ధరమపుతుేుఁ డ టిని పలిక్షన్. 
1-348-స.ీ 
"మాతామహుండెనై్ మన్శూరుుఁ డునానడ?ె ; 

మంగళమే మన్మాతులున్కు? 

మోదమే న్లుగురు ముగురు మేన్తతల? ; 

క్ాన్ందమే వారి యాతమజులకు? 

న్కూీర కృతవరమ లాయు ససమేతులే? ; 

జీవితుుఁడర యుగీసేన్విభుుఁడు? 

కలాయణయుకుత లే గద సారణాదులు; 
మాధవుతముమలు మాన్ధన్ులు? 

1-348.1-తర. 
న్ందమే మన్సతయకన్ందన్ున్కు? 

భదేమే శంబరాసురభంజన్ున్కుుఁ? 

గుశలమే బాణదన్ుజేందకేూుఁతుపతక్త? 



 

 

హరామే పారథ! ముసలిక్త హలిక్త బలిక్త? 

1-349-వ. 
మఱియు న్ంధక యదు భోజ దశారే వృష్టి  సాతవతులు మ్రదలయిన్ 
యదువంశ వీరులున్ు, హరికుమారులలైన్ సాంబ సుష్ేణపేముఖులున్ు, 
నారాయణాన్ుచరులలైన్ యుదివాదులున్ు, గృషేసహచరులలనై్ సున్ంద 
న్ందాదులున్ు, సుఖాన్ందులే?"యని, యందఱ న్డ గి ధరమజుండు గీమమఱ 
నిటినియిె. 
1-350-స.ీ 
"వ కైుంఠవాసుల వడువున్ న వవని; 

బలమున్ నాన్ందభరితు లగుచు 
వ ఱవక యాదవ వీరులు వరితంతు; 
రమరులు గొలువుండు న్టిి  క్ లువు 
చవిక్ష నాకరాించ చరణసవేకులలైన్; 

బంధుమ్మతాేదుల పాదయుగము 
న వవడు దొేక్తెంచె నిందేపఠీముముఁద; 

వజేంబు జళిపటంచ వాేలువాని 

1-350.1-తర. 
పాేణవలిభ క్షంగేలుఁ బాదు సేసట 
యమృతజలములుఁ బ ష్టంప న్లరు పారి 

జాత మవెవుఁడు గొనివచి సతయభామ 

క్తచెి న్టిి  మహాతుమన్ క్తపుడు శుభమ?ె 

1-351-శా. 
అనఘన! ఫలు్ న్! భకతవతసలుుఁడు, బహేమణుయండు, గోవిందుుఁ డా 



 

 

పనఘననీకశరణుయుఁ డశీుుఁడు, జగదాదాేన్ుసంధాయి, శ్ర ీ

మననవాయంబుజ పతేనతేుేుఁడు, సుధరామమధయపీఠంబున్ం 

దునఘనుఁడా బలభదుేుఁ గూడ  సుఖియిెయ యుతాసహ్యిిెయ దావరకన్? 

1-352-క. 
ఆ రామకే్శవులకున్ు 
సారామలభక్తత నీవు సలుపుదువు గదా 
గారాములు సయేుదురా 
ప రాముల బంధు లలలి పొే దుద ? జతారీ ! 
1-353-శా. 
మున నగాీ టవిలో వరాహమున్క్షై ముకెంటితోుఁ బ రుచ  ో

సనఘనహంబున్ుఁ గాలక్యేుల న్నిం జక్ాెడుచ ుోఁ బాేభవ 

సెన నండెై చన్ు క్ౌరవేందుే పనిక్షై గంధరువలం దోలుచ ుోఁ 
గన్ననరషన్నడుుఁ దరవు తండ ే! చెపుమా కలాయణమే చక్తీక్తన్? 

1-354-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
1-355-క. 
ఓడితవో శతుేవులకు, 
నాడితవో సాధు దమషణాలాపములం; 

గూడితవో పరసతులన్ు, 
వీడితవో మాన్ధన్ము వీరుల న్డుమన్; 

1-356-క. 
తప ుతవో యిచెిదన్ని; 

చెప ుతవో కపటసాక్ ; చరసటన్ మేలున్ 



 

 

దెప ుతవో; శరణారుథ ల 

రొప ుతవో దవిజులుఁ, బసుల, రోగుల, సతులన్; 

1-357-క. 
అడచితవో భూసురులన్ుుఁ; 
గుడచితవో బాలవృదిగురువులు వ లిగా; 
విడిచతవో యాశితీులన్ు; 
ముడచితవో పరుల వితతములు లోభమున్న్;" 

1-358-వ. 
అని పలిక్తన్ం గనీనరు కరతలంబున్ం దుడ చక్ న్ుచు గద్దసవరంబున్ 
మహానిధిం గోలుప యిన్ పేదచందంబున్ నిటటి రుపలు నిగడి ంచుచు న్రుా న్ుం 
డన్న క్తటినియి.ె 

1-30-కృషణనిరాయణంబు వన ట్ 

1-359-క. 
"మన సారథి, మన్ సచవుడు, 
మన వియయము, మన్ సఖుండు, మన్ భాంధవుుఁడున్, 

మన విభుడు, గురుడు, దరవర, 

మనలన్ు దిగనాడ  చనియిె మన్ుజాధీశా! 
1-360-క. 
కంట్కులు న్ృపులుసమడుఁగ, 

మ్మంట్ం గంపటంచు యంతమేన్ముుఁ గోలన్ 

గషంట్టంచ మన్ము వాలుం 

గంట్టం జేక్ ంటి మతని కరుణన్ క్ాదర? 



 

 

1-361-క. 
దండిన్నేకులతో నా 
ఖండలుుఁ డెదు రయిన్ గషలిచ ఖాండవవన్ముం 

జండఘరిిక్త న్రిపంచన్ 

గాండీవము నిచెిుఁ జక్త ీగలుగుట న్ధిపా! 
1-362-క. 
దికుకల రాజుల న లిన్ు 
మకికంచ ధన్ంబు గొన్ుట మయకృతసభ ము 
న నకుకట జన్నము సయేుట 

నికకము హరి మన్కు దండ నిలిచన్ుఁ గాదర? 

1-363-మ. 
ఇభజదవీరయ! మఖాభిష్టకతమగు నీ యిలాి లి ధమ్మమలిమున్ 

సభలో శాతేవు ల్మడ ిన్న్ ముడువక్ా చందాేసయ దుఃఖింపుఁగా 
న్భయం బ్ధచి పతేజా ససేట భవదయీారాతక్ాంతా శిరో 
జభరశ్రలీ హరింపుఁడర విధవలలై సౌభాగయముల్ వీడుఁగన్. 
1-364-శా. 
వ రైుల్ గటిిన్ పుటిముల్ విడువుఁగా, వారింప నా వలిభుల్ 

రారీవేళ, న్ుపేక్ష సయేుఁ దగవే, రావే, నివారింపవే? 

లే రే తాేతలు కృషే! యంచు సభలో ల్మనాంగి యిెయ కుయియడం 

గారుణయంబున్ భూరివసత రకలితంగాుఁ జయేుఁడర దౌేపదిన్? 

1-365-స.ీ 
దురావసుుఁ డొకనాడు దురోయధన్ుుఁడు వంపుఁ; 
బదివేల శిషుయలు భక్తతుఁ గొలువుఁ 



 

 

జన్ుదెంచ మన్ముుఁ బాంచాలియుుఁ గుడ చన్; 

వ న్ుక నాహారంబు వుేఁడ క్ నిన్ుఁ 
బెటటిద న్న్వుడుుఁ బటిెకున్న శపటంతు; 
న్న్ుచుుఁ దోయావగాహమున్ క్ుేఁగుఁ 
గడవల న్న్న శాకములు దీఱుటుఁ జూచ; 

పాంచాలపుతేక పరేశాల 

1-365.1-తర. 
లోన్ుఁ దలుఁచన్ విచరిసట లోవిలోని 

శిషిశాక్ాన్నలవముుఁ బాేశించ తపసట 
క్ోప ముడ గించ పరిప రేకుక్ ుఁ జేస ె

నిటిి  తెైరలోకయ సంతరిప యింెదుుఁ గలుఁడు? 

1-366-స.ీ 
పందిక్షై ప రాడ ఫాలాక్షుఁ డెవవని; 

బలమున్ నా క్తచెి ుఁ బాశుపతము? 

న వవని లావున్ నిమమేన్ దరవేందుే; 
పీఠారిమున్ న్ుండ బెంపుుఁ గంటిుఁ? 

గాలక్ేయ నివాత కవచాదిదెైతుయలుఁ; 
జంపటత న వవని సంసమరించ? 

గోగీహణము నాుఁడు కురుకులాంభోనిధుిఁ; 
గడచత న వవని కరుణుఁ జేసట? 

1-366.1-ఆ. 
కరే సటంధురాజ క్ౌరవేందాేదుల 

తలలపాగ లలలిుఁ దడవి తచెి 



 

 

యిే మహాతుమ బలిమ్మ నిచిత విరటుని 

పుతే యడుగ బొ మమపొ తతకలకు? 

1-367-మ. 
గురుభీషామదులు గూడ  పనినన్ కురుక్ోణీశచకీంబులో 
గురుశక్తతన్ రథయంత యిెయ నొగలపెైుఁ గూరుిండ  యా మేటి నా 
శరముల్ వాఱక మున్న వారల బలోతాసహాయు రుదో యగ త 

తపరతల్ చమడుెల సంహరించె న్మ్మతోతాసహంబు నా క్తచుిచున్. 
1-368-మ. 
అస్ రేందుేం డొన్రించు కృతయములు పేహిాదుం బేవశేించ గష 
లవ స్మరథంబులు గాని క్షైవడ ుఁ గృపాశవతాథ మ గాంగేయ సమ 

రయస్ తదోేణ ధన్ురవిముకత బహుదివాయసత రపేపంచంబు నా 
దెస్కున్ రాక తొలంగష మాధవు దయాదృష్టిన్ న్రేందోేతతమా! 
1-369-చ. 
వస్ మత దివయబాణముల వకేెలు వాపట క్ లంకు సేసట, నా 
రస్ములు మాటుగాుఁ బఱపట రథయములన్ రిపు లలలిుఁ జూడ సా 
హస్మున్ నీటుఁ బెటిిత రణావని సెైంధవుుఁ జంపునాుఁడు, నా 
కస్ రవిరోధి భదేగత న్ండయి వచిన్ుఁ గాదె? భూవరా! 
1-370-స.ీ 
చెలిక్ాుఁడ రమమని చీరు న్ నొనకవళే, ; 

మనినంచు నొకవేళ మఱుఁది యన్ుచు, 
బంధుభావంబున్ుఁ బాటించు నొకవేళ, ; 

దాతయిెయ యొకవేళ ధన్ము లిచుి, 

మంతయేిెయ యొకవేళ మంతే మాదరశించు, ; 



 

 

బ ధయిిెయ యొకవేళ బుదిి  సెపుప, 
సారథయ మ్రన్రించుుఁ జన్విచి యొకవేళుఁ, ; 
గీీడ ంచు నొకవేళ గేలి సయేు, 
1-370.1-తర. 
నొకె శయాయసన్ంబున్ న్ుండుుఁ గన్న 

తండ ే క్షైవడ ుఁ జసేటన్ తపుపుఁ గాచు, 
హసతములు వటిి  పొ తుత న్ నారగించు 
మన్ుజవలిభ! మాధవు మఱవ రాదు. 
1-371-క. 
విజయ, ధన్ంజయ, హన్ుమ 

దివజ, ఫలు్ న్, పారథ, పాండుతన్య, న్ర, మహ్ేం 

దేజ, మ్మతాేరుా న్, యంచున్ు 
భుజములు తలకడవ రాకప కలుఁ జీరున్. 
1-372-క. 
వారిజగంధులు దమలో 
వారింపుఁగరాని పేమే వాదము సయేన్ 

వారిజనతేుేుఁడు న్న్ుుఁ దగ 

వారిండికుుఁ బన్ుపు న్లుక వారింప న్ృపా! 
1-373-క. 
నిచులు లోపలిక్ాంతలు 
మచిుకుఁ దన్తోడ నాడు మాటలు నాకున్ 

ముచుటలు సపెుప మెలిన్ 

విచులవిడ ుఁ దొడలముఁద విచరిసట న్ృపా! 



 

 

1-374-చ. 
అట్మటమయిెయ నా భజన్ మంతయు భూవర! నుేఁడు సమడుమా 
యిట్టవలల గారవించు జగదీశుుఁడు గృషుే ుఁడు లేని పటమమటం 

బట్టతర దరహలోభమున్ుఁ బాేణములున్నవి వ ంటుఁబ క నేుఁ 
గట్కట! ప రవజన్మమున్ుఁ గరమము లలటిివి చరసటనాుఁడనో? 

1-375-శా. 
క్ాంతఘరంబున్ నొంటి దోడుక్ ని రాుఁగాుఁ జూచ గోవిందు శు 

దాి ంతసీత రలుఁ బదాఱువలే మదరాగాయతుత లలై తాుఁక్త నా 
చెంతన్ బ యలు మూుఁగ ిపటిిక్ న్, నా సమీంతనీ సంఘ్మున్ 

భాేంతిన్ భామ్మని భంగి న్ుంటి విడ పటంపన్ లేక; ధాతీేశవరా! 
1-376-శా. 
ఆ తేరా రథికుండు నా హయము లా యసాత ర సన్ం బా శర 

వాేతం బన్ుయలుఁ దొలిి జంపున్ు దుదిన్ వయరథంబు లలైప యిె మ 

చరితోధశీుుఁడు చక్తీ లేమ్మ భసటతక్ పాత జయ మాయావి మా 
యాతంతోేషరభూమ్మబీజముల మరాయదన్ నిమేషంబున్న్. 
1-377-మ. 
యద వీరుల్ మునినాథుశాపమున్ుఁ గాలాధీన్ులలై, యందఱున్ 

మద్ిరాపాన్ వివరిమాన్ మదసమమరోద గీ రోషాంధులల ై
కదన్ంబుల్ దమలోన్ ముష్టిహతులం గావించ నీఱెైరి న్ 

షిదశం జక్తెరి న్లువ రేవు రచటన్ సరవంసహావలిభా! 
1-378-క. 
భూతములవలన్ న పుపడు 
భూతములకు జన్మ మరణ ప షణములు ని 



 

 

రీేతములు సయేుచుండున్ు 
భూతమయుం డీశవరుండు భూతశరణాయ! 
1-379-క. 
బలములు గల మన్ంబులు 
బలవిరహ్తిమన్ములన్ు భక్ ంచు క్తయీన్ 

బలవంతు లయిన్ యదువులు 
బలరహ్ితులుఁ జంపట రహ్తిభావముల న్ృపా! 
1-380-మ. 
బలహ్మనాంగులకున్ బలాధికులకుం బతేయరిథ భావోదయమం 

బులు గలిపంచ, వినాశమున్ న ఱపట, యిా భూభారముం బాపట, ని 

శిలబుదిి ం గృతక్ారుయుఁడె ైచనియిె; నా సరవేశవరుం డచుయతుం 

డలఘ్ుం డరమని చపెుపదున్ భగవదాయతతంబు పృథీవశవరా! 

1-31-పాండవపల మహ్మప్రస్ాా నంబు 

1-381-వ. 
మఱియు దరశక్ాలారథయుకతంబులు, న్ంతఃకరణ సంతాప శమన్ంబులున్యిన్ 
హరివచన్ంబులం దలంచ, చతతంబు పరాయతతంబయియున్నది;"అని 
యన్నకుం జషపటప నిరుతతరుండెై, నిరంతర హరిచరణారవిందచంతామలబుధయిిెయ, 
శరకంబు వరిాంచ, సదా ధాయన్ భక్తతవిశేషంబులం గామక్ోీధాదుల జయించ, తొలిి 
తన్ కుభయసనేా మధయంబున్ న్చుయతుం డాన్తచిన్ గీతలు దలంచ, 

క్ాలకరమ భోగాభినివేశంబులచరత నావృతంబయిన్ విజాా న్ంబుుఁ గీమమఱ 
న్ధిగమ్మంచ,హ్తేుమదాావంబున్ శరకహ్ేతు వహంక్ార 
మమక్ారాతమకంబయిన్ దెైవతభేమం బనియున్ు, దెైవతభేమంబున్కుుఁ 



 

 

గారణంబుదరహం బనియున్ు, దరహంబున్కు బీజంబు 
లింగంబనియున్ు,లింగంబున్కు మూలంబు గుణంబు లనియున్ు, 
గుణంబులకు నిదాన్ంబు పేకృతయనియున్ు, ”బహేామహ"మనియిెడు 
జాా న్ంబున్ ల్మన్యిెయ పేకృత లేకుండున్నియు, పేకృత యడంగుటయ 
న ైరు్ ణయంబనియున్ు న ైరు్ ణయంబువలన్ుఁ గారయలింగ నాశం బనియున్ు, 
గారయలింగనాశంబున్ న్సంభవంబగు పేకృతంబాసట, కీమమఱ సమథ లశరీర 
పాేపుత ండుగాక పురుషుండు సమయగోాగంబున్ న్ుండు న్నియున్ు నిశియించ 
యరుా న్ుండు విరకుత ండెై యూరకుండె; ధరమజుండు భగవదయీమార్ంబు దలెిసట 
యాదవుల నాశంబు విని నారదువచన్ంబులం దలంచ నిశిలచతుత ండెై 
సవర్మార్ గమన్ంబున్కు యతనంబు సయేు చుండె నా సమయంబున్. 
1-382-క. 
యద వుల నాశము మాధవు 
పదవియు విని కుంత విమలభక్తతన్ భగవ 

తపదచంతాతతపరయిెయ 
ముదమున్ సంసారమార్మున్కుం బాసెన్. 
1-383-వ. 
ఇటుి  కంటకంబున్ం గంటక్ోన్మమలన్ంబు ససేట కంటకంబులు 
రషంటినిపరహిరించు వినానణి తెఱంగున్ యాదవ రమప శరీరంబున్ం 
జేసటయిాశవరుండు లోక కంటక శరీరంబులు సంహరించ నిజ శరీరంబువిడ చ;ె 

సంహారంబున్కు నిజ శరీర పర శరీరంబులు రషండు నీశవరున్కు సమంబులు, 
నిజరమపంబున్ మలెంగుచు రమపాంతరంబులు ధరియించ కమీమఱ 
న్ంతరాి న్ంబు నొందు న్టుని క్షైవడ  ల్మలా పరాయణుండెైన్ నారాయణుండు, 
మన్ కూరామది రమపంబులుధరయిించుుఁ బరహిరించు"న్ని చపెటప మఱియు 



 

 

నిటినియిె. 
1-384-క. 
"ఏ ద్ిన్మున్ వ కైుంఠుుఁడు 
మేద్నిిపెైుఁ దాలిిన్టిి  మేన్ు విడ చనాుఁ 
డా ద్ిన్మున్ న్శుభపేత 

పాదక మగు కలియుగంబు పాేపత ం బయిెయన్. 
1-385-స.ీ 
కలివరతన్ంబున్ుఁ గౌీరయహ్ింసాసతయ; 
దంభక్ౌటిలాయదయధరమ చయము 
పురముల గృహముల భూములుఁ దమలోన్ుఁ; 
గలుగుట దలప సట కరిపురమున్ 

మన్ుమని రాజవ ై మన్ు మని దవీించ; 

సటంధుతోయకణాభిష్టకుత ుఁ జేసట 
యనిరుదిన్ందన్ుండెనై్ వజేునిుఁ దెచి; 

మధురుఁ బటిము గటిి  మమతుఁ బాసట 
1-385.1-ఆ. 
కరుల హరుల భటులుఁ గంకణాదికముల 

మంతేజన్ుల బుధుల మాన్వతుల 

న్ఖిల మయిన్ ధన్ము న్భిమన్ుయసుతున్కు 
న్పపగించ బుదిి  నాశయీించ. 
1-386-వ. 
విరకుత ండెైన్ ధరమన్ందన్ుండు పాేజాపతయం బనియిడె  యిష్టి ుఁ గావించ యగునల 
నాతామరోపణంబు సేసట నిరహంక్ారుండున్ు నిరదళితాశేష బంధన్ుండున్ు న  ైసక 



 

 

లేందియేంబుల మాన్సంబున్ న్డంచ పాేణాధీన్వృతత  యగు మాన్సంబున్ుుఁ 
బాేణమందున్ుుఁ, బాేణము న్పాన్మందున్ు, న్ుతసర్సహ్ితం బయిన్ 
యపాన్ము మృతుయవున్ందున్ు, మృతుయవున్ు పంచభూతంబులకు 
న ైకయంబెైన్ దరహంబు న్ందున్ు, దరహము గుణతయేంబు న్ందున్ు, 
గుణతయేంబు న్విదయ యందున్ు, సరావరోపహ్తేువగు న్విదయన్ు జీవుని 
యందున్ు, జీవుండయిన్ తన్ున న్వయయం బయిన్ బేహమ మందున్ు, 
లయింపంజేసట బహ్ిరంతరంగ వాయపారంబులు విడ చ, నార చీరలు ధరయిించ, 

మౌనియు నిరాహారుండున్ు ముకతక్ేశుండున్ున ై యున్మతత  పటశాచ బధిర 
జడుల చందంబున్ నిరపకే్షకతవంబున్. 
1-387-క. 
చతతంబున్ బహేమము నా 
వృతతముుఁ గావించుక్ న్ుచు విజాా న్ధనా 
యతుత లు దొ లిి వ లింగషడ  
యుతతరదిశ క్ేుఁగష నిరమలోదో యగమున్న్. 
1-388-స.ీ 
అంత నాతని తముమ లనిలపుతాత ర దులు; 
గలిరాకచరుఁ బాపకరుమ లగుచుుఁ 
జరియించు పేజల సంచారంబు ల్మక్ ంచ; 

యఖిల ధరమంబుల నాచరించ 

వ కైుంఠ చరణాబా వరితత హృదయులలై; 
తదాక్తతనిరమలతవమున్ుుఁ జషంది 
విషయయుకుత లకుుఁ బేవశేింపుఁగా రాక; 

నిరమి తకలమష నిపుణమతులు 



 

 

1-388.1-తర. 
బహుళవిజాా న్దావాగిన భసటతకరుమ 
లలైన్ యిేక్ాంతులకు లక్షయమెయ వ లుంగు 
ముఖయనారాయణసాథ న్మున్కుుఁ జనిర ి

విగతరజమెయన్ యాతమల విపేముఖయ! 
1-389-వ. 
అంత విదురుండు పేభాసతీరథంబున్ హరయిందుుఁ జతతంబు సేరిి, శరీరంబు 
విడ చ, పటతృవర్ంబుతోడ దండధరుం డగుటం జేసట నిజాధిక్ారసాథ న్ంబున్కుం 
జనియిె; దుేపదరాజపుతయేుుఁ బతులవలన్ న్ుపకే్ తయిెయ జగతపతయిెయన్ 
వాసుదరవు న్ందుుఁ జతతంబు సేరిి తతపదంబు సేరష నిటుి . 
1-390-క. 
పాండవకృషుే ల యాన్ము, 
పాండురమత న వవుఁడెైన్ుఁ బలిక్తన్ విన్నన్ 

ఖండితభవుుఁడెై హరిదా 
సుండె ైక్షైవలయపదము సొ చుి న్రేందాే! 

1-32-ప్రీకి్తుత  ద్ిగివజయయాతర 

1-391-వ. 
అంత న్టం బరీక్ తుెమారుండు జాతకరమవిదులలనై్ క్ోవిదులు సపెటపన్ 
చందంబున్ భూసురోతతమ శిక్ావశంబున్ మహాభాగవత శేఖరుండెై 
ధరణీపాలన్ంబు సయేుచు న్ుతతరుని పుతేక నిరావత యన్ు మతతక్ాశినిం 
బెండ ి  యయి, జన్మజేయ పమేుఖులలైన్ న్లువురు గొడుకుల న్ుతాపదించ, 

గంగాపులిన్తలంబున్ుఁ గృపాచారుయండు గురుతవంబు సయే 



 

 

యాగభాగంబులకు వచిన్ దరవతల నీక్ ంచుచు భూరిదక్ ణంబులుగా 
మూుఁడశవమధేంబు లాచరించ దిగివజయ క్ాలంబున్ గోమ్మథున్ంబుుఁ దన్ున 
శూదుేండున్ు రాజచహన ముదితేుండున్ు న్గు కలిం బటిి  నిగీహ్ించె"అని 
చెపటపన్, శౌన్కుండు పౌరాణికున్ క్తటినియిె. 
1-392-క. 
"భూవరరమపుుఁడు శూదుేుఁడు 
గోవపం దా నేల తన నుఁ గోరి పరీక్  
దమావరుుఁడు దిశల గషలుచుచు 
నే వధిుఁ గలి నిగీహ్ించె న ఱిుఁగింపుఁ గదర. 
1-393-మ. 
అరవిందాక్ష పదారవింద మకరందాసకుత లలై యున్న స 

తుపరుషశేషీుఠ ల వృతతముల్ విన్క దురుబదిదన్ విలంఘ్ించ, దు 
రనరవారాత కథన్పపేంచములు గరేపాేపతముల్ సేసట, వా 
సరముల్ వయరథతుఁ దోచుచుండుఁ జన్ దీ సంసారమోహంబున్న్. 
1-394-స.ీ 
మన్ుట నితయము గాదు మరణంబు నిజ మని; 

యిెఱిుఁగి మోక్షసటథత నిచిగించు 
న్లాపయువు లగు మా కన్యదురాన్ చర;ి 

తేములోలిుఁ గరేరంధమేులుఁ బెటిి 
బంగారు వంటి యిా బేతక్షడు క్ాలంబుుఁ; 
బ నాడుఁ గానేల పుణయచరతి! 
మాధవపదపదమ మకరందపాన్ంబు; 
సేయింపవే యిేము సయేున్టిి 



 

 

1-394.1-ఆ. 
సతయేాగమున్కు సన్ుమనీందుేలు సీర 

వాుఁడె దండధరుుఁడు వచెి ుఁ జూడు 
చంపుఁ డొకనిన ైన్ జన్న మయిెయడుదాక, 

విన్ుచు న్ుండుుఁ దగలిి విషుే కథలు. 
1-395-క. 
మంద న్కు మందబుదిిక్త 
మంద్ఘయువున్కు నిరరథమారు్ న్కున్ు గో 
విందచరణారవింద మ 

రందము గొన్ుఁ దెఱపట లేదు రాతేందివముల్." 

1-396-వ. 
అని శౌన్కుండు వలిక్తన్ సమతుం డ టినియిెుఁ ”బరకీ్ న్నరేందుేండు 
నిజవాహ్నిీసందోహ సురక్ తంబగు కురుజాంగలదరశంబున్ం గలి పేవేశంబు 
నాకరేించ, యుదికుతూహలత న్ంగీకరించ, యొకెనాుఁడు సములాి సంబున్ 
బాణాసన్ంబు గషైక్ ని, నీల నీరద నిభ తురంగ నివహ యోజతంబున్ు, ఫలిత 
మనోరథంబున్ు న ైన్ రథంబు నారోహణంబు సేసట, మృగేందే ధవజంబు వ లుుఁగ 
రథ కరి తురంగమ సుభట సంఘ్టితంబగు వాహ్నిీచకీంబు నిరవకీంబుగం 
గొలువ, దిగివజయారథంబు వ డలి ప రవ దక్ ణ పశిిమోతతర సముదే లగనంబు 
లయిన్యిలావృత రమయక హ్ిరణమయ హరవిరా క్తంపురుష భదాేశవ క్ేతుమాల 
భారతవరాంబులు న్ుతతరకురు దరశంబులున్ు జయించ, పుషెల ధన్ 
పేదాన్ప రివకలగు సపరయల న్భయరిితుండెై తతతదరదశవాసు లిచిన్ క్ాన్ుకలు 
గషైక్ న్ుచు, మంగళ పాఠక సంఘ్ాత జేగయీమాన్ ప రవరాజ వృతాత ంతంబు 
లాకరిేంచుచుుఁ బాఠకపఠిత పదయంబుల వలన్ం బాండవులకు భకతవతసలుండెైన్ 



 

 

పుండరీక్ాక్షం డాచరించన్ సారథయ సఖయ సాచవయ సభాపతతవ వీరాసన్తవ 
దమతభావాది కరమంబులు న్శవతాథ మాసత ర తరజంబు వలన్ుఁ దన్ున 
రక్ ంచుటయు యాదవ పాండవు లందలి సేనహాన్ుబంధంబున్ు, వారలకుుఁ 
గలిగిన్ భగవదాక్తత విశషేంబున్ు విని, విశవంభరుని భకత వాతసలయంబున్కు 
నాశిరయంబు నొందుచు, వందిబృందంబులకు న్మహారఘంబులగు 
హారాంబరాభరణాది సందోహంబుల నొసంగుచుుఁ బదమనాభ పాద 
పదమభజన్పరతంతే పవితే మాన్సుండెై యుండె; న్యిెయడ వృషభరమపంబున్ 
నేక పాదంబున్ సంచరించు ధరమదరవుండు దన్ సమపంబున్ లేుఁగలేని 
లేుఁగటికుఱిి చందంబున్ హతపేభయిెయ నేతేంబుల సలిలంబులు గురయిుచు 
గోరమపయిెయ యున్న ధాత ేక్తటినియిె. 

1-33-గోవృషభ స్ంవ్ాదం 

1-397-మ. 
"న్యనాంభఃకణజాల మలే విడువన్ నా తలిి నీ మేన్ు సా 
మయమెయ యున్నది; మోము వాడ న్ది; నీ మనినంచు చుటాి లకున్ 

భయదుఃఖంబులు న ందు వొందవు గదా? బంధించ శూదుేల్ పద 

తేయహ్మన్న్ న్న్ుుఁ బటివతుత రనియో, తాపంబు నీ క్ేటిక్తన్. 
1-398-స.ీ 
మఖములు లేమ్మ న్మరుత యల క్తటముఁద; 

మఖభాగములు లేక మాన్ు న్నియొ? 

రమణులు రమణుల రక్ ంప రనియొ? పు; 
తుత ర లుఁ దలిిదండుేలు ప ే వరనియొ? 

భారత గుజన్ులుఁ బాేపటంచున్నియొ? స; 



 

 

దివపుు లు న్ృపుల సవేింతు రనియొ? 

కులిశహసుత ుఁడు వాన్ గురియింపకుండుఁగుఁ; 
బేజలు దుఃఖంబులుఁ బడుదురనియొ? 

1-398.1-ఆ. 
హ్మన్వంశ జాతు లేలలదరనియొ? రా 
జయములు పాడ గలిగి జరుగవనియొ? 

మన్ుజు లన్న పాన్ మెయథున్ శయ నాస 

నాది కరమసకుత  లగుదు రనియొ? 

1-399-మ. 
జననీ! నీ భరమెలి డ ంచుటకున ై చక్ాీ యుధుం డ నిన హా 

యనముల్ దాన్ు న్రాకృతన్ మెలుఁగి నితాయన్ందముం జేసట ప  
యిన నే నింక న్నాథ న తైుఁ గుజన్ుం డెవావుఁడు శాసటంచునో? 

పెన  దుఃఖంబులుఁ నేమ్మ పొ ందు న్నియో? భీతలిి చంతంచుటల్. 
1-400-క. 
దెప్ుర మగు క్ాలముచర 
న ప్పుడు దరవతల క్షలి నిషిం బగు నీ 

యొప ుదము కృషుే ుఁ డరగిిన్ుఁ 
దపెుుఁ గదా! తలిి! నీవు తలిడపడుఁగన్." 

1-401-వ. 
అనిన్ భూదరవి యిటినియిె. 
1-402-క. 
"ఈ లోకంబున్ుఁ బూరవము 
నాలుగు పాదముల నీవు న్డతుుఁవు నేుఁ డా 



 

 

శ్రీలలనశేుుఁడు లేమ్మనిుఁ 
గాలముచర నీకు నొంటి క్ాలయిెయుఁ గదర! " 

1-403-వ. 
మఱియు సతయ శౌచ దయా క్ాంతులున్ుుఁ, దాయగ సంతోషారావంబులున్ు, శమ 
దమ తపంబులున్ు, సమతవంబున్ు, పరాపరాధ సహన్ంబున్ు, లాభంబు గల 
యిెడ న్ుదాశ్రన్ుండెై యుండుటయున్ు, శాసత రవిచారంబున్ు, జాా న్ విరకుత లున్ు, 
న ైశవరయ శౌరయ పేభా దక్షతవంబులున్ు, సమృతయున్ు, సావతంతేయంబున్ుుఁ, గౌశల 
క్ాంత ధెైరయ మారదవ పతే భాతశయ పేశయీ శ్రలంబులున్ు, జాా నేందియే 
కరేమందియేమనోబలంబులున్ు, సౌభాగయ గాంభీరయ సెథథ రయంబులున్ు, శదీాద  క్ీరితమా 
న్గరావభావంబులున్ు, న్నియిెడ  ముపపదితొమ్మమది గుణంబులు న్వియున్ుం 
గాక బేహమణయతా శరణయతాది మహాగుణ సమూహంబున్ు శ్రీకృషేదరవుని 
యందు వరితలుి ం గావున్. 
1-404-క. 
గణనాతీతము లగు స 

దు్ ణములు గల చక్తీ సనిన్ ఘోరకలిపే ే
రణమున్ుఁ బాప సమూహ 

వేణ యుతు లగు జన్ులుఁ జూచ వగచెదుఁ దండీే! 
1-405-క. 
దరవతలకు ఋషులకుుఁ బ్ధతృ 
దరవతలకు నాకు నీకు ధరీులకున్ు నా 
నావరాే శమీములకున్ు 
గోవపలకున్ు బాధ యన్ుచుుఁ గుందెద న్న్ఘ్ా! 
1-406-స.ీ 



 

 

బేహామదు లలవవని భదేకటాక్ష వీ; 

క్షణము వాంఛింతురు సతతపములుఁ 
గమలాలయము మాని కమల యిెవవని పాద; 

కమలంబు సేవించుుఁ గౌతుకమున్ుఁ 
బరమ యోగీందుేలు భవయచతతములందు; 
నిలుపుదు రషవవని నియతతోడ 

వేదంబులలవవని విమలచారితేముల్; 

విన్ుతంపుఁగా లేక వ గడువడ యి ె

1-406.1-ఆ. 
న్టిి  వాసుదరవు న్బా వ జాేంకుశ 

చకీ మన్ శంఖ చాప క్ేతు 
చహ్ినతంబులలైన్ శ్రీచరణము లింక 

స ుఁక వన్ుచు వగపు స ుఁక్షన్యయ! 
1-407-క. 
హరపిాదంబులు స ుఁక్షడ  
సటరికతమున్ న్ఖిల భువన్ సేవయతవముతో 
సటథర న ైత నినిన దిన్ములు 
హరి నా గరవంబు మానిి యరిగష మహాతామ! 
1-408-క. 
ల్మలాక్ారము దాలలిన్ు 
శ్రీలలనశేుండు ఖలుల శిక్ ంచ భవో 
న్మమలన్ము సయేుక్ ఱకున్ు 
నాలుగు పాదముల నిన్ున న్డ పటంచుటకున్ 



 

 

1-409-ఉ. 
ఆ మధురోకుత  లా న్యము లా దరహాసము లా దయారసం 

బా మురిపంబు లా తగవు లా గమన్క్తయీ లా మనోహర 

పేమేకరావలోకన్ము పీతేుఁ గన్ుంగొన్లేమ్మ మాధవుం 

గామ్మన్ులేల? నిరదళితకరుమలు యోగులుుఁ బాయనేరుత ర?ే 

1-410-క. 
మెలిన్ నాపెై యాదవ 

వలిభుుఁ డడుగిడుఁగ మోహవశన ై నేరం 

జలిగ రోమాంచము క్తయీ 

మ్రలిములలై మ్రలచు ససయములు మార్ములన్." 

1-411-వ. 
అని యిటుి  ప రవవాహ్నిియిెయన్ సరసవతీతీరంబున్ ధరమదరవుండున్ు 
భూమ్మయు వృషభధరన్ురమపంబుల భాష్టంప రాజరిా యిెయన్ పరీక్ దమావరుండు 
డగ్ఱియిె; నా సమయంబున్. 
1-412-శా. 
క్షలైాసాచలసనినభంబగు మహాగంభీరగోరాజముం 

గాలక్ోీధుుఁడు దండహసుత ుఁడు న్ృపాక్ారుండు కూీరుండు జం 

ఘ్ాలుం డొకెుఁడు శూదుేుఁ డాసురగతం గారుణయనిరుమకుత ుఁడె ై
నేలం గూలుఁగుఁ దన నుఁ బంచతలుఁగా నిరాఘ తపాదాహతన్. 
1-413-వ. 
మఱియున్ు. 
1-414-శా. 
ఆలోలాంగక న్శీు తోయ కణ జాలాక్ న్ మహాంభారవన్ 



 

 

బాలారమఢ తృణావళీకబళలోభవాయపత  జహావగీ నాం 

దోళసావంతన్జీవవతస న్ుదయదుద ఃఖానివతన్ ఘ్రమక్ీ 
లాలాప రేశరీర నా మ్రదవు న్ులింఘ్ించ తన నన్ వడ న్. 

1-34-కలి నిగరహ్ంబు 

1-415-వ. 
ఇటాి ధరన్ు వృషభంబుల రషంటిం గంటకుండెై తన్ునచున్న రాజలక్షణ 
ముదితేుండయిన్ శూదుేనిం జూచ సువరే పరికరసయందనారమఢుం డగు 
న్భిమన్ుయన్ందన్ుండు గోదండంబు సగుణంబు సేసట మేఘ్గంభీరరవంబు లగు 
వచన్ంబుల నిటినియిె. 
1-416-శా. 
"నిన నం గొముమలుఁ జమమెనో? కదిసనెో? నిరీాతవ ై గోవులం 

దననం గారణ మేమ్మ? మదుాజసనాథక్ోణి నే వేళలం 

దునననరంబులు సయే రా; దెఱుుఁగవా? ధమరతతవమున్ భూమ్మభృ 
తసనఘనహంబు నొన్రషి దవెవుఁడవు? నిన్ శాసటంచెదన్ దురమతీ! 
1-417-క. 
గాండీవియుుఁ జక్తయీు భూ 

మండలిుఁ బెడుఁబాసట చనిన్ మదమతుత ుఁడవ  ై
దండింపుఁ దగనివారల 

దండించెదు నీవ తగుదు దండన్మున్కున్." 

1-418-వ. 
అని వృషభంబు న్ుదరదశించ యిటినియిె. 
1-419-మ. 



 

 

"కురుధాతీేశవర బాహు వపే యుగళీ గుపతక్షమా మండలిం 

బరిక్తంపన్ భవదయీ నతే ేజనితాంభశేరేణిుఁ దకెన్ జన్ుల్ 

దొరుఁగం జయే రధరమ సంజనిత జంతుశేణీబిాషపంబులన్ 

గురుశక్తతన్ విదళింతుుఁ జూడు మ్మతనిన్ గోమూరితదరవోతతమా! 
1-420-క. 
జాలిుఁ బడ నేల? నా శర 

జాలంబుల పాలు సేసట చంపెద వీనిన్ 

భూలోకంబున్ నిపుడర 
నాలుగు పాదముల నిన్ున న్డ పటంతుుఁ జుమ. 
1-421-ఉ. 
వాచవియిెయన్ గడ డ ుఁ దనిి వాహ్ిన్ు లందు జలంబు దాేవుఁగా 
నీ చరణంబు లలవవుఁ డ టు నిరదళితంబుగుఁ జేసె వాుఁడు దా 
ఖేచరుుఁడెైన్, వాని మణి కీ్లిత భూషణ యుకత బాహులన్ 

వేచని తుేంచవ తైు విన్ువీథిక్త నేగిన్ నలే డాుఁగని్న్." 

1-422-వ. 
అని మఱియు గోరమప యయిన్ భూదరవితో నిటినియిె. 
1-423-చ. 
"అగణితవ ైభవుం డగు మురాంతకుుఁ డకెట ప యిె న్ంచు న  
వవగలుఁ గృశించ నతేేముల వారికణంబులు దరకు మమమ! లో 
బెగడకు మమమ! మదివశిఖబృందములన్ వృషలున్ వధింతు నా 
మగుఁటమి్ముఁ జూడ వమమ! వ ఱ మాన్ుఁ గదమమ! శుభపేదాయినీ! 
1-424-క. 
సాధ వులగు జంతువులకు 



 

 

బాధలు గావించు ఖలుల భంజంపని రా 
జాధము నాయుససవర్ 

శ్రీధన్ములు వీటుిఁబ వు సటదిము తలి్మ! 
1-425-క. 
దుషటజన్నిగీహంబున్ు 
శిషటజనాన్ుగీహంబుుఁ జయేుఁగ న్ృపులన్ 

సేషట  విధించుెఁ బురాణ 

దేషటలు సపెుపదురు పరమధరమము సాధీవ!" 

1-426-వ. 
అనిన్ ధరమన్ందన్పౌతుేన్కు వృషభమూరిత న్ున్న ధరమదరవుం డ టినియిె. 
1-427-ఉ. 
"కూీరులుఁ జంపట సాధువులకున్ విజయం బొ న్రించు న్టిి  యా 
పౌరవవంశజాతుుఁడవు భాగయసమేతుుఁడ వౌదు తొలిి మ 

వా రిటువంటివా రగుట వారిజనేతుేుఁడు మెచి దౌతయసం 

చారము సేసుెఁ గాదె న్ృపసతతమ! భక్తతలతానిబదుి ుఁడెై. 
1-428-వ. 
న్రేందాే! యిమేు పాేణులకు దుఃఖహ్ేతువులము గాము; మా వలన్ 
దుఃఖంబు నొందెడు పురుషుండు లేడు; వాది వాకయ భేదంబుల యోగీశవరులు 
మోహ్ితులలై భేదంబు నాచాేదించ, తమకు నాతమ సుఖదుఃఖంబుల నిచుి 
పేభు వని చపెుపదురు; దెైవజాులు గీహదరవతాదులకుుఁ బేభుతవంబు 
సంపాదింతురు; మమాంసకులు గరమంబున్కుం బాేభవంబుం బేకటింతురు; 
లోక్ాయతకులు సవభావంబున్కుుఁ బేభుతవంబు సంపాదింతురు; ఇందవెవరిక్తని 
సుఖదుఃఖ పదేాన్ంబు సయే విభుతవంబు లేదు; పరుల వలన్ 



 

 

దుఃఖంబువచిన్ న్ధరమంబు పరులు సేసట రని విచారింప వలదు; తరిెంపన్ు 
నిరేదశింపన్ు రాని పరమేశవరునివలన్ సరవంబు న్గుచుండు"న్నిన్ 
ధరమదరవునిక్త ధరమన్ందన్పౌతుేం డ టినియిె. 
1-429-ఆ. 
"ధరమమూరితవయయ ధరమజా! వృషరమప! 
పరమధరమ మవు పలుకు తోేవ 

పాపకరుమ చరయు పాపంబు సమచంపుఁ 
బాపకరుముఁ డరుఁగు పథము వచుి. 
1-430-వ. 
మఱియు దరవమాయవలన్ భూతంబుల వాఙ్మమన్సంబులకు వధయఘ్ాతుక 
లక్షణం బగు వృతత  సులభంబున్ం దలెియ రాదు; నీవుధరమదరవతవు; 
కృతయుగంబున్ం దపశౌశచదయాసతయంబు లన్ునాలుగు నీకు బాదంబు లని 
చెపుపదురు; తరేతాయుగంబున్ుఁ బూరోవకత పాదచతుషెంబు న్ం దొకె పాదంబు 
కీ్ణం బయిెయ; దావపరంబున్ం పాద దవయంబు న్శించెం గలియుగం బందు 
నివవడువున్నిపుపడు నీకుుఁ బాదతయేంబు భగనం బయిెయ న్వశిషింబగు, 
భవదయీ చతురథ పాదంబున్ ధరమంబు గలయంతంబున్ నిగీహ్ింప 
గమక్తంచుచున్నయది విన్ు మదయిున్ుం గాక. 
1-431-మ. 
భరముం బాపట రమావిభుండు గరుణం బాదంబులం దొకెుఁగా 
సటథరయిెయ వేడుక నింతక్ాలము సుఖశ్రీ నొందె భూదరవి త 

చిరణసపరశము లేమ్మ శూదేకులజుల్ శాసటంతు రంచున్ నిరం 

తరశరకంబున్ నీరు గన్ునల నిడెన్ ధరమజా! వీక్ ంచతర." 

1-432-వ. 



 

 

అని యిటు ధరణీధరమదరవతల బుజాగించ, మహారథుండయిన్ 
విజయపౌతుేండు క్ ీక్ాెరు మెఱుంగు చకెదన్ంబుుఁ ధికెరించ దికుెలకు 
వ కెసంబయిన్ యడ దంబు బెడ దంబుగ జడ పటంచ పాపహ్ేతు వయిన్ కలిని 
రమపుమాప న్ుదో యగించన్, వాుఁడు రాజరమపంబు విడనాడ  వాడ న్ 
మ్రగంబుతోడ భయవిహవలుండెై హసతంబులు సాుఁచ తతాపదమూల 
విన్యసతమసతకుండెై పేణామంబు ససేట. 
1-433-క. 
"కంప ంచె దరహ మెలిం 

జంప్కు మో! రాజతలక! శరణాగతు ర 

క్ ంప్ప" మని, తన్కు మొ్రక్తెన్ుఁ 
జంప్క కలిుఁ జూచ న్గచు జన్పత పలుకున్. 
1-434-క. 
"అరుజ న్క్ీరితసమేతుం 

డరుజ న్పౌతుేండు భయర సావృత జన్ులన్ 

నిరిజతులుఁ జంప నొలిడు 
దురజన్భావంబు విడ చ తొలుఁగు దురాతామ! 
1-435-వ. 
నీవు పాపబంధుండవు మదయీబాహుపాలితం బయిన్ మహ్మమండలంబున్ 
నిలువ వలవదు; రాజదరహంబున్ందు వరితంచు నిన్ునన్సతయ లోభ చౌరయ 
దౌరాన్య దురాచార మాయాకలహ కపట కలుషాలక్ామయది ధరేమతర 
సమూహంబు లాశయీించు; సతయధరమంబులకు నివాసం బగు బహేామవరత 
దరశంబున్ యజా విసాత ర నిపుణు లయిన్వారు యజేాశవరుండయిన్ హరంి 
గూరిి యాగంబు సయేుచున్నవారు, యజంచు వారలకు సుఖపదేాయన్ంబు 



 

 

సేయుచు, సకలభూతాంతరాయమ్మ యిెయ భగవంతుడయిన్ హరి జంగమ 
సాథ వరంబులకు న్ంతరంగ బహ్ిరంగముల సంచరించు వాయువు చందంబున్ 
నాతమరమపంబున్ మనోరథంబుల నిచుిం; గావున్, నీ విందుండ 
వలవ"దన్ుచు దండహసుత ం డయిన్ జముని క్షవైడ  మండలాగీంబు సాుఁచన్ 
రాజవరుయన్కుం గలి యిటినియిె. 
1-436-క. 
"జగదీశవర! నీ యడ దము 
ధగధగితపభేలతోడుఁ దఱచుగ మెఱయన్ 

బెగడెం జతతము గుండెలు 
వగిలలడ  నిుఁక న ందుుఁ జొతుత  భావింపుఁ గదర. 

1-35-ధరణీ ధరమద్ేవత లుదధరణంబు 

1-437-వ. 
"న్రేందాే! నిన్ున నారోపటతశరశరాసన్ు సరవపేదరశంబు లందున్ు 
విలోక్తంచుచున్నవాడ; న ేన కెడ న్ుండుదు నాన్తమమ"నిన్, 

రాజన్యశేఖరుండు పాేణవధ సీత ర దమయత పాన్ంబు లనియిెడు నాలుగు 
సాథ న్ంబుల నిచి, మఱియు న్డ గిన్ సువరే మూలం బగు న్సతయ మదక్ామ 
హ్ింసా వ ైరంబు లనియిడెు పంచపేదరశంబుల నొసంగి యితరసథలంబుల 
సపృశియింపకుండ నియమ్మంచె; నిటుి  కలినిగీహంబుససేట హ్మన్ంబు లయిన్ 
తప శౌశచ దయ లనియిడె  మూుఁడుపాదంబులు వృషభమూరిత యయిన్ 
ధరమదరవుని క్తచి విశవంభరకు నిరారం బయిన్ సంతోషంబు సంపాదించ. 
1-438-క. 
గజనామధరయపురమున్ 



 

 

గజరిపుపీఠమున్ ఘ్న్ుుఁడు గలిదమన్ుం డున్ 

గజవ ైరిపరాకీముుఁ డర 
గజిబ్ధజ లేకుండుఁ దాలలిుఁ గౌరవలక్ మన్. 
1-439-వ. 
ఇటుి  కృషుే ని యన్ుగీహంబున్ న్శవతాథ మ బాణపావకంబు వలన్ బేతక్త; 
వృషభమూరిత యయిన్ ధరమదరవతకు న్భయం బ్ధచిన్ పరీక్ న్నరేందుేండు 
బాేహమణశాపపాేపత  తక్షక్ాహ్ిభయంబు వలన్ుఁ బాేణంబులు వోవు న్ని యిఱిెంగి, 
సరవసంగంబులు వరిాంచ శుకున్కు శిషుయండెై విజాా న్ంబు గలిగి, గంగాతరంగిణీ 
తీరంబున్ం గళేబరంబువిడ చె విన్ుుఁడు. 
1-440-క. 
హరవిారత లలఱుుఁగువారిక్త 
హరపిదములు దలుఁచువారి కన్వరతంబున్ 

హరికథలు విన డ వారిక్త 
మరణాగతమోహసంభేమము లే దన్ఘ్ా! 
1-441-క. 
శుభచరతిుుఁడు హరి యరిగిన్ుఁ 
బేభవించ ధరితే న లిుఁ బబే్ధబయుుఁ గలి దా 
న్భిమన్ుయసుతుని వేళన్ు 
బేభవింపక యడుఁగి యుండె భార్వముఖాయ! 
1-442-వ. 
ఇవివధంబున్ుఁ జతుససముదమేుదిేతాఖిలమహ్మమండలపాేజయ సామాొజయంబు 
ప జయంబుగాుఁ జయేుచు నా యభిమన్ుయసంభవుండు 
1-443-ఉ. 



 

 

చరస న్ుఁ గాని పాపములు సెందవు; చరయుఁ దలంచ న్ంతటం 

జేసెద న్న్నమాతేమున్ుఁ జషందుుఁ గదా కలివేళుఁ బుణయముల్ 

మోస్ము లే దటంచు న్ృపముఖుయుఁడు గాచెుఁ గలిన్ మరంద ము 
లాి స్ముతోడుఁ గోీ లి విరులం దెగుఁజూడని తరుఁటి క్షైవడ న్. 
1-444-వ. 
మఱియుం బేమతుత లలై యధీరులగు న్రులయందు వృకంబు చందంబున్ 
నొదిుఁగి క్ాచుక్ ని యుండ  చరష్టించుం గాని, ధరీులలనై్వారిక్తం గలివలని 
భయంబు లేదని కలి న్ంతంబు నొందింప డయిెయ"న్నిన్ విని ఋషులు 
సమతున్ క్తటినిరి. 
1-445-స.ీ 
"పౌరాణిక్ోతతమ! బేతుకుము పెక్ేెండుి ; 

తామరసాక్షని ధవళయశము 
మరణశ్రలురమెయన్ మా క్షఱింగించత; 

కలిపతంబగు కీతుకరమమందుుఁ 
బొ గలచరుఁ బొ గిలి యబుదదచతుత లమెయన్; 

మము హరి పదపదమ మధుర రసమున్ 

దాేవించతవి నీవు ధన్ుయలమెయతమ్మ; 

సవర్మనేియు న్పవర్మనేి 

1-445.1-తర. 
భాగవత సంగ లవ భాగయఫలము క్ీడ?ె 

పేకృతగుణహ్మన్ుుఁడగు చక్తీ భదేగుణము 
ల్మశ కమలాసనాదులు న ఱుగుఁ లేరు 
వినియు విన్ుఁజాల న్నియిెడ  వ ఱిి గలుఁడె? 



 

 

1-446-క. 
శ్రీప్ంబులు ఖండ త సం 

తాప్ంబులు గలమషాంధతమస మహో దయ 
దీదప్ంబులు పాషండ దు 
రాప్ంబులు విషుే  వందనాలాపంబుల్. 
1-447-క. 
పావన్ములు దురితలతా 
లావన్ములు నితయమంగళపాేభవ సం 

జీవన్ములు లకీ్మ సం 

భావన్ములు వాసుదరవు పదసేవన్ముల్. 
1-448-ఆ. 
పరమ భాగవతుుఁడు పాండవపౌతుేండు 
శుకుని భాషణముల శుదిబుదిి  
యిెయ విరాజమాన్ుుఁడెై ముక్తత యగు విషుే  

పాదమూల మెటుి  వడస ెన్న్ఘ్! 
1-449-వ. 
మహాతామ! విచతయేోగనిషాఠ కలితంబున్ు, విషుే చరతిలలితంబున్ుుఁ, బరమ 
పుణయంబున్ు, సకలకలాయణగుణగణయంబున్ు, భాగవతజనాపేక్ తంబున్ున ైన్ 
పారీక్ తభాగవతాఖాయన్ంబు వినిపటంపు"మనిన్సమతుం డ టినియి.ె 
1-450-క. 
"మ్మముబ ుఁటి పెదదవారలు 
కమలాక్షని చరిత మడుగుఁగాుఁ జషపెపడ  భా 
గయము గలిగష నేుఁడు నా జ 



 

 

న్మము సఫలం బయిెయ వృదిమాన్ుయుఁడ న్గుటన్ 

1-451-క. 
కులహ్మన్ుుఁడు నారాయణ 

విలసతెథన్ములు గడుఁక వినిపటంచన్ుఁ ద 

తుెలహ్మన్తుఁ బాసట మహో  
జావల కులజతవమున్ు బొ ందు సన్ుమన్ులారా! 
1-452-స.ీ 
ఎవవని గుణజాల మెన్న జహవలు లేక; 

న్లిన్గరాాదు లన్ంతుుఁ డండుే 
క్ోరషడు విబుధరందకే్ోటి నొలిక లక్ మ; 
పాేరిథంచె న వవని పాద రజము 
బేహమ యిెవవని పాదపదమంబుగడ గిన్; 

జలము ధన్యత నిచెి జన్ుల క్షలి 

భగవంతుుఁ డనియిడె  భదశేబదమున్కు; 
న వవుఁ డరాథ కృత నేపు మ్మగులు 
1-452.1-ఆ. 
నే మహాతుమ నాశయీించ శరీరాద ి

సంగక్ోటి న లి సంహరించ 

పాేభవమున్ మున్ులు పారమ హంసయంబు 
నొంది తరిగి రాక యుందు రషలమ్మ. 
1-453-చ. 
కీమమున్ మ్మంటిక్షై యిెగయుుఁగాక విహంగము మ్మంటిదెైన్ పా 
రము గన్ నేరుిన?ే హరపిరాకీమ మోపటన్యంతుఁ గాక స 



 

 

రవము వివరింప న వవుఁడు పేవరతకుుఁడౌ? మున్ులార! నాదు చ 

తతమున్కు న ంత గాన్ుఁబడెుఁ దపపక చపెెపద మకు న్ంతయున్. 

1-36-ప్రీకి్తుత  వ్నట్ాడుట్ 

1-454-క. 
వేదండపురాధశీుుఁడు, 
గోదండము సేతుఁ బటిిక్ ని గహన్ములో 
వేదండాదుల నొకనాుఁ 
డర దండలుఁ బ వనీక యిెగచెన్ బలిమ్మన్. 
1-455-క. 
ఒగగములు దవేివ పడు మని 

యొగ గడు పనె్ుదెరల వలల న్ురలు మృగములన్ 

డగగఱి చంపెడు వేడుక 

వ గగలమెయ చతతమందు వేుఁటాడ ంపన్. 
1-456-క. 
క్ోలముల గవయ వృక శా 
రమద లములుఁ దరక్ష ఖడ్ రోహ్ిత హరి శుం 

డాలముల శరభ చమర 

వాయలముల వధించె విభుుఁడు వడ  నోలములన్, 

1-457-క. 
మృగయులు మెచి న్రంేదుేుఁడు 
మృగరాజ పరాకీమమున్ మెఱసట హరించనె్ 

మృగధరమండలమున్ుఁ గల 



 

 

మృగ మ్రకెటి దకె సరవమృగముల న లిన్. 
1-458-వ. 
ఇటుి  వాటంబయిన్ వేుఁటతమకంబున్ మృగంబుల వ ంబడ ం బడ  యిెగచుచుం 
జరించుటంజసేట బుభుక్ా పటపాసల వలన్ మ్మగుల బరిశాీంతుండయి 
ధరణీక్ాంతుండు చలిని నీటి క్ లంకుం గాన్క కలంగషడు చతతంబుతోుఁ జని, 

యొకె తప వన్ంబు గని యందు. 
1-459-స.ీ 
మెలుఁగుట చాలించ మలితనేతుేుఁడెై; 
శాంతుుఁడెై కూరుిండ  జడత లేక 

పాేణ మనోబుదిి  పంచరందియేంబుల; 

బహ్ిరంగవీథులుఁ బాఱనీక 

జాగరణాధకి సాథ న్తయేము దాుఁటి; 
పరమమెయ యుండెడ  పదముుఁ దెలిసట 
బేహమభూతతవ సంపాేపయ విక్తయీుుఁ డయి; 

యతదీరఘజటలుుఁ ద నానవరింప 

1-459.1-తర. 
న్లఘ్ు రురు చరమధారయిిెయ యలరుచున్న 

తపసటుఁ బొ డగని శరష్టతతాలుుఁ డగుచు 
న ండ  తడ లేక కుతుత క న లుుఁగు డ ంద 

మందభాషల నిటిన్ు మన్ుజవిభుుఁడు. 
1-460-క. 
“తోయములు దమెుమ మా కీ్ 

తోయము వేుఁటాడు వేళ దొలిి పొ డమ ద ీ



 

 

తోయము క్తయీ జలదాహము 
తోయమువారలున్ు లేరు దుససహ మన్ఘ్ా!” 
1-461-వ. 
అని భూవరుండు శమకమహాముని సమాధినిషాఠ నిమలితనేతుేండున్ు 
విసమృతబాహాయంతరిందియేకృతసంచారుండున్ు హరచింతాపరుండున్ున ై 
యుండుటం దలెియలేక. 
1-462-ఉ. 
"కన నలు మూసట బాేహమణుుఁడు గరవముతోడుత న్ున్నవాుఁడు, చర 
సననలన ైన్ రమమన్ుఁడు, సారజలంబులు దచెి ప యుఁ, డర 
మననన్ లలనై్ుఁ జయేుఁడు, సమగీఫలంబులు వ టిుఁ, డ ంత సం 

పననత నొందెన?ే తన్ తపశిరణాపతేమపభేావముల్. 
1-463-ఆ. 
వారిుఁ గోరుచున్నవారిక్త శ్రతల 

వారి యిడుట యిెటిివారకియిన్ 

వారితంబుగాని వలసటన్ ధరమంబు 
వారి యిడుఁడు దాహవార ిగాుఁడు." 

1-464-చ. 
అని మన్ుజేశవరుండు మృగయాపరఖిేదనితాంతదాహసం 

జనిత దురంతరోషమున్ సంయమ్మదన్ునుఁదిరసెరించ ప  

జనములుసయేుఁడంచు మృతసరపమునొకెటి వింటిక్ోపున్ం 

బనివడ  తెచి వ ైచె న్టు బేహమమునీందుేని యంసవేదికన్. 
1-465-వ. 
"ఇటితండు పతేాయహృతబాహాయంతరిందియేుం డగుట నిమలితలోచన్ుండు గా 



 

 

నోపునో? యటుి గాక గతాగతులగు క్షతబేంధులచర నేమ్మయని మృషాసమాధ ి
నిషుఠ ండుగా నోపునో?"యని వితరిెంచుచు, వృథారోషదరపంబున్ ముని 
మూుఁపున్ గతాసువయిన్ సరపంబు నిడ  న్రేశవరుండు దన్ పురంబున్కుం 
జనియిె; న్ంత సమపవరుత లలైన్ మునికుమారు లంతయుం దలెియం జూచ 
శమకన్ందన్ుం డెైన్ శృంగి కడకుం జని. 
1-466-క. 
"న్రగంధ గజసయందన్ 

తురంగములనలేు రాజు తోయాతురుుఁడె ై
పరుఁగన్ నీజన్కునిమెడ 

న్ురగముుఁదగిలించప యినెోడక తండీే!" 

1-467-వ. 
అని పలిక్తన్, సమాన్వయోరమప మునికుమారల్మలాసంగి యయిన్ శృంగి 
శృంగంబుల తోడ  మూరిత ధరించన్టుి  విజృంభించ రోష సంరంభంబున్ 
న్దిరిపడ , ”బలయన్నంబుల భుజంచ పుషింబు లగు న్రిషింబులుం బ లల 
బలిసటయు దావరంబుల గాచక్ ని యుండు సారమయేంబుల పగదిి 
దాసభూతులగు క్షతయేాభాసు లలటుి  బాేహమణోతతములచర సవరక్షకులుగ 
నిరమపటతులయిర?ి అటిివార లలటుి  తద్ృహంబుల భాండసంగతంబగు న్న్నంబు 
భుజంప న్రుే  లగుదురు తతెృతంబు లయిన్ దోేహంబు లలటుి  నిజ సావమ్మం 
జషందు"న్ని మఱియు నిటినియిె. 
1-468-ఉ. 
"ఆడడు తన్ున దమషణము, లాశమీవాసులుఁ గాని వ ైరులం 

గూడుఁడు కందమూలములు గూడుగుఁ దించు సమాధనిిషుఠ ుఁడె ై
వీడుఁడు లోనిచమడుెలన్ు, విషుే నిుఁ దకెుఁ బరపపేంచముం 



 

 

జూడుఁడు మదు్ రుండు ఫణిుఁ జుటిుఁగ నేటిక్త రాచవానిక్తన్? 

1-469-ఉ. 
ప ము హ్ిరణయదాన్ములుఁ బుచుిక్ న్ంగ, ధన్ంబు లేమ్మయుం 

దరము స వంచన్ంబులుగ దీవన్లిచుిచు వేసరింపుఁగా 
రాము, వన్ంబులన్ గృహవిరాములమెయ నివసటంపుఁ జషలిర ే

పామున్ు వ ైవుఁగాుఁ దగున ? బేహమమునీందుే భుజార్ళంబున్న్. 
1-470-క. 
పుడమ్ముఁగల జన్ులు వొగడుఁగుఁ 
గుడుతురు గటుి దురుుఁ గాక కువలయపతులల ై
యడవుల నిడుమలుఁ బడ యిడె  
బడుగులమడెుఁ నిడుఁగ దగున  పన్నగశవమున్? 

1-471-క. 
భగవంతుుఁడు గోవిందుుఁడు 
జగతం బెడుఁబాసట చనిన్ శాసటంపంగాుఁ 
దగువారు లేమ్మ దురాన్ు 
లలగసట మహాసాధుజన్ుల నేుఁచెద రకటా! 
1-472-క. 
“బాలకులారా! ధాతీ ే

పాలకు శపటయింతు"న్న్ుచుుఁ బలువడ ని విలో 
లాలకుుఁడగు మునికుంజర 

బాలకుుఁ డరిగషం దిేలోకపాలకు లదరన్. 

1-37-శృంగి శాప్ంబు 



 

 

1-473-వ. 
ఇటుి  రోష్టంచ క్ౌశిక్ీన్దిక్తం జని జలోపసపరశంబు సేసట. 
1-474-ఉ. 
"ఓడక వింటిక్ోపున్ మృతోరగముం గొని వచి మాఱు మా 
టాడకయున్న మజాన్కు న్ంసతలంబున్ుఁ బెటిి  దురమద 

క్ీడీుఁ జరించు రాజు హరకే్శవు లడ డన్ుఁ న నై్ుఁ జచుిుఁ బ  
యిడేవ నాుఁడు తక్షకఫణంీదే విషాన్ల హ్తే సంహతన్." 

1-475-వ. 
అని శమకమహామునికుమారుం డయిన్ శృంగి పరీక్ న్నరేందుేని శపటయించ, 

నిజాశమీంబున్కుం జన్ుదెంచ, కంఠలగన క్ాక్ోదర కళేబరుండెైన్ తండ ేం జూచ. 
1-476-క. 
"ఇయియయడ నీ కంఠమున్న్ు 
నియుయరగ కళేబరంబు నిటు వ ైచన్ యా 
యయయ నిుఁక నమే్మ సయేుదు 
న యయంబులు లేవు సుముమ న్ృపులకుుఁ దండీే! 
1-477-శా. 
పాేరంభంబున్ వేుఁట వచి ధరణపీాలుండు, మా తండ ేపె ై
నేరం బేమ్మయు లేక సరపశవమున్ నేుఁ డుగుీుఁడెై వ చైనాుఁ 
డీరీతన్ ఫణి గీమమఱన్ బతేుకునో? హ్ింసటంచునో క్ోఱలన్? 

రారే తాపసులార! దీనిుఁ దివర,ే రక్ ంపర,ే మొ్రక్షెదన్." 

1-478-వ. 
అని వ ఱపున్ సరపంబుుఁ దిగుచు నేరుప లేక యిలెుంగషతత  యిడేుిచున్న 
కుమారకు రోదన్ధవని విని యాంగిరసుం డయిన్ శమకుండు సమాధి 



 

 

సాలించ మెలిన్ కన్ునలు దెఱచ మూుఁపున్ వేేలుచున్న మృతోరగంబు 
నీక్ ంచ, తీసట పాఱవ ైచ; కుమారకుం జూచ. 
1-479-క. 
"ఏ కీడు నాచరింపము 
లోకులకున్ మన్ము సరవలోక సములమున్ 

శరకింప నేల పుతేక 

క్ాకోదర మేల వచెిుఁ? గంఠంబున్కున్." 

1-480-వ. 
అని యడ గిన్ుఁ దండ ేక్తుఁ గొడుకు, రాజు వచి సరపంబు వ ైచుటయుం దాన్ు 
శపటంచుటయున్ు వినిపటంచన్, న్ముమని తన్ దివయజాా న్ంబున్ 
న్మామన్వేందుేండు పరకీ్ న్నరేందుేం డని యిెఱింగి క్ డుకువలన్ సంతసటంపక 
యిటినియిె. 
1-481-క. 
"బెట్టటదమగు శాపమున్కు 
దట్టపు దోేహంబు గాదు ధరణీక్ాంతుం 

గట్ాట ! యిేల శపటంచత 

పట్టట ! తక్షకవిషాగిన పాలగు మన్ుచున్. 
1-482-ఆ. 
తలిి కడుపులోన్ ధగుి డెై కీమమఱుఁ 
గమలనాభు కరుణుఁ గలిగనిాుఁడు; 
బలిమ్మ గలిగి పేజలుఁ బాలించుచునానడు 
దిటివడుగ రాజుుఁ దిటిుఁ దగున ? 

1-483-ఉ. 



 

 

క్ాప్రి లేని గొఱిియల క్షవైడ ుఁ గంటక చోర క్ోటచిర 
నేప్ఱి యున్నదీ భువన్ మశుుఁడు గృషుే ుఁడు లేమ్మ నిటిిచ  ో

భూప్రిపాలన్ంబు సమబుదిి  నితం డొన్రింపుఁ జషలిరే! 
యిా ప్రిపాటి దోేహమున్ క్తటుి  శపటంపుఁగ నేల? బాలక్ా! 
1-484-స.ీ 
పాపంబు నీచరత పాేపటంచె మన్; క్తంక; 

రాజు న్శించన్ రాజయమందు 
బలవంతుుఁ డగువాుఁడు బలహ్మన్ు పశు దార; 

హయ సువరాే దుల న్పహరించు; 
జార చోరాదులు సంచరింతురు; పేజ; 

కనోయన్య కలహంబు లతశయిలుి ; 

వ దైికంబెై యున్న వరాే శమీాచార; 

ధరమ మ్మంచుక లేక తపటపప వు; 
1-484.1-ఆ. 
న్ంతముఁద లోకు లరథక్ామంబులుఁ 
దగిలి సంచరింప ధరణి న లి 

వరేసంకరములు వచుిన్ు మరెట 

సారమయే కులము మేరుఁబుతే! 
1-485-ఉ. 
భారతవంశజుం బరమభాగవతున్ హయమధేయాజ నా 
చారపరున్ మహాన్యవిశారదు రాజ కులలైకభూషణున్ 

నీరము గోరి నుేఁడు మన్ నేలకు వచిన్ యరిథ భక్తత స 

తాెరము సేసట పంపుఁ జన్ుుఁ గాక శపటంపుఁగ నీకు ధరమమే? 



 

 

1-486-క. 
భూప్తక్త నిరపరాధమ 

శాప్ము దా నిచెి బుదిి  చాపలమున్ మా 
పాప్ుఁడు వీుఁ డొన్రించన్ 

పాప్ము దొలుఁగింపు కృషే! పరమేశ! హరీ! 
1-487-క. 
పొ డచిన్ుఁ దిటిిన్ుఁ గొటిిన్ుఁ 
బడుచుందురు గాని పరమభాగవతులు దా 
రొడుఁబడరు మాఱు సయేుఁగుఁ 
గొడుక్ా విభుుఁ డెగు్  సయేుఁ గోరుఁడు నీకున్. 
1-488-క. 
చెలుఁగరు కలుఁగరు సాధులు 
మ్మళితములయి పరులవలన్ మేలుం గీడున్ 

న లక్ నిన్ న నై్ నాతమకు 
నొలయవు సుఖదుఃఖచయము యుగమము లగుచున్." 

1-489-వ. 
అని యిటుి  శమకమహామునీందుేండు గీమమఱింప శక్తత లేని క్ డుకు ససేటన్ 
పాపంబున్కు సంతాపంబు నొంది, తన్ శిషుయ నొక మునికుమారునిం బ్ధలిచ, 

యిేతదవృతాత ంతం బంతయు రాజున్ క్షఱింగించ రమమని పంచె న్ంత నా 
యభిమన్ుయపుతుేండు శమకముని శిషుయనివలన్ శాపవృతాత ంతంబు విని, 

క్ామక్ోీధాది విషయాసకుత ండగు తన్కుం దక్షకవిషాగిన విరక్తత బీజం బగు 
న్న్ుచుుఁ గరిన్గరంబున్కుం జని యిేక్ాంతంబున్. 
1-490-ఉ. 



 

 

"ఏట్టక్త వేుఁట వోయిత మునీందుేుఁడు గాఢసమాధి న్ుండుఁగా 
నేట్టక్తుఁ దదుాజాగీమున్ నేసటత సరపశవంబుుఁ దెచి? నేుఁ 
డరట్టక్తుఁ బాపసాహసము ల్మ క్తయీుఁ జేసటత? దెైవయోగమున్ 

దాుఁట్ుఁగ రాదు వేగిరమ తథయము గడీు జనించు ఘోరమెయ. 
1-491-ఉ. 
పాము విషాగినక్ీలలన్ుుఁ బాేణము లేగుిఁన్ నేుఁగుుఁగాక, యిా 
భూమ్మయు రాజయభోగములుుఁ బ యిన్ నిపుపడ ప వుుఁగాక, సౌ 
దామనిుఁ బ లు జీవన్ము దథయముగాుఁ దలప సట యింక న ే

నేమని మాఱు దటిుి దు మునీందేకుమారకు దురనివారకున్. 
1-492-ఆ. 
రాజ న్న్ుచుుఁ బ యి రాజయగరవంబున్ 

వన్ముక్ ఱకు వారి వన్ము సొ చి 

దందశూక శవముుఁ దండ ేపెై వ ైచన్ుఁ 
బొ లియుఁ దటిి క్ేల ప వు సుతుుఁడు? 

1-493-క. 
గోవపలకున్ు బాేహమణులకు 
దరవతలకు న లి పొే దుద ుఁ దంెపున్ుఁ గీడుం 

గావంచు పాపమాన్స 

మే వధమున్ుఁ బుటికుండ, నే వారింతున్," 

1-494-వ. 
అని వితరిెంచె. 
1-495-క. 
దామోదరపదభక్తతం 



 

 

గామాదుల గషలిినాుఁడు గావున్ుఁ గరుణన్ 

భూమీశుుఁ డలుగుఁ డయియెన్ు 
సామరథయము గలిగి దోషసంగిన్ శృంగిన్. 
1-496-వ. 
అంత మునికుమారుండు శపటంచన్ వృతాత ంతంబు దక్షకుండు విని యిడెరు 
వేచ యుండె; నిటుఁ దక్షకవాయళవిషాన్లజావలాజాలంబున్ం దన్కు సపతమ 
దిన్ంబున్ మరణం బని యిెఱింగిన్ వాుఁడు గావున్ భూపాలుండు భూలోక 
సవర్లోక భోగంబులు హ్యేంబు లని తలంచ రాజయంబు విసరిాంచ నిరశన్ 
దీక్ాకరణంబు సంకలిపంచుక్ ని. 

1-38-ప్రీకి్తుత ని పరా యోప్వ్నశంబు 

1-497-మ. 
తులససీంయుతదెైతయజతపదరజస త మంబుకంటటన్ మహో  
జావలమెయ దికపతసంఘ్సంయుతజగతౌసభాగయసంధాయియిెయ 
కలిదోషావళి న లిుఁ బాపు దివిషద్ంగాపేవాహంబు లో 
పలిక్తం బ యి మరిషయమాణుుఁ డగుచుం బాేయోపవేశంబున్న్. 
1-498-క. 
చతతము గోవిందపదా 
యతతముుఁ గావించ మౌనియిెయ తన్లో న ే

తతతఱము లేక భూవర 

సతతముుఁడు వసటంచె ముకతసంగతవమున్న్. 
1-499-వ. 
ఇటుి  పాండవపౌతుేండు ముకుంద చరణారవింద వందనాన్ందకందాయమాన్ 



 

 

మాన్సుండెై విషుే పదీతీరంబున్ుఁ బాేయోపవేశంబున్ న్ుండుట విని సకలలోక 
పావన్మూరుత లు మహాన్ుభావులు న్గుచుుఁ దీరథంబులకుం దరీథతవంబు 
లొసంగ సమరుథ లలైన్ యతే, విశావమ్మత,ే మెయతరయే, భృగు, వసటషఠ , పరాశర, 

చయవన్, భరదావజ, పరశురామ, దరవల, గౌతమ, కశయప, కవష కణవ, 
కలశసంభవ, వాయస, పరవత, నారద పేముఖులలైన్ బేహమరిా, దరవరిా, 
రాజరిాపుంగవులున్ుుఁ గాండరుా లయిన్ యరుణాదులున్ు మఱియు 
నానాగోతసేంజాతులలనై్ మున్ులున్ు శిషయ పేశిషయ సమేతులలై చన్ుదెంచన్ 
వారలకుుఁ బతేుయతాథ న్ంబు సేసట, ప జంచ, దండపణేామంబు లాచరించ, 

కూరుిండ నియోగించ. 
1-500-క. 
కీమమఱ న్ముమనివిభులకు 
న్మమన్ుజేందుేండు మొ్రక్తె హరాా శీుతతుల్ 

గీమముఁగ ముకుళితకరుుఁడెై 
సమమతముగుఁ జషపెప నాతమ సంచారంబున్. 
1-501-ఉ. 
"ఓప క లేక చచిన్ మహో రగముం గొని వచి క్ోపటన  ై
తాప్సు మూపుుఁపెై నిడ న్ దారుణచతుత ుఁడ; మతుత ుఁడన్ మహా 

పాప్పుఁడ మరు పాపతృణపావకు; లుతతము లయయలార! నా 
పాప్ము వాయు మార్ముుఁ గృపావరులార! విధంిచ చపెపరే. 
1-502-ఉ. 
భూస్ రపాదరేణువులు పుణుయలుఁజయేు న్రేందుేలన్ ధరి 

తీేస్ రులార! మచరణరేణుకణంబులు మనే్ు స ుఁక నా 
చరస న్ పాపమంతయు న్శించెుఁ గృతారుథ ుఁడ న ైత న దిద  యిుేఁ 



 

 

జేస న్ ముక్తత పదితక్తుఁజషచెి రుఁ బ వుఁగుఁ వచుిుఁ జషపపరే. 
1-503-క. 
భీకరతర సంసార 

వాయకులతన్ విసటగి దరహ వరాన్ గత నా 
లోకించు నాకుుఁ దక్షక 

క్ాకోదరవిషము ముక్తతక్ారణ మయిెయన్. 
1-504-క. 
ఏపారు న్హంక్ార 

వాయపారము లందు మునిుఁగి వరితంపంగా 
నాపాలిటి హరి భూసుర 

శాప్వాయజమున్ ముకతసంగుం జేసెన్. 
1-505-మ. 
ఉరుగాధశీువిషాన్లంబున్కు మే నొపటపంతు శంక్తంప నీ 

శవరసంకలపము నేుఁడు మాన్దు; భవిషయజాన్మజన్మంబులన్ 

హరి చంతారతయున్ హరిపేణుత భాషాకరే నాసక్తతయున్ 

హరపిాదాంబుజ సవేయుం గలుగ మ రరిథం బేసాదంిపరే? 

1-506-క. 
చమడుుఁడు నా కలాయణము 
పాడుుఁడు గోవిందుముఁది పాటలు దయతో 
నాడుుఁడు హరిభకుత లకథ 

లే డహముల లోన్ ముక్తత క్ేుఁగుఁగ నిచటన్. 
1-507-క. 
అమామ! నిన్ుుఁ జూచన్ న్రుుఁ 



 

 

బొమామ యని ముక్తత కడకుుఁ బుతుత  వుఁట కృపన్ 

లలమామ నీ రమపముతో 
రమామ నా క్షదుర గంగ! రమయతరంగా!" 

1-508-వ. 
అని తన్కు ముఁద న్యిెయడ  జనామంతరంబు లందున్ు హరపిాదభక్తత 
సౌజన్యంబులు సంధిలుి ం గాత మని గంగాతరంగిణ ీదక్ ణకూలంబున్ం 
బూరావగీ దరాాసన్ంబున్ న్ుతతరాభిముఖుండెై, యుపవశేించ జన్మజేయు 
రపటపంచ, రాజయభారంబు సమరిపంచ, యతనంబు సంసార బంధంబున్కుం 
దపటపంచ, చతతంబు హరిక్త నొపటపంచ, పరమ భాగవతుండెైన్ పాండవపౌతుేండు 
పాేయోపవిషుి ండెై యున్న సమయంబున్. 
1-509-క. 
ఒతితలి పొ గడుచు సురలు వి 

యతతలమున్న్ుండ  మెచి యలరుల వాన్ల్ 

మ్రతతములలై కురిసటరి న్ృప! 
సతతముపెై భూరి భేరి శబదంబులతోన్. 
1-510-వ. 
ఆ సమయంబున్ సభాసనీ్ులయిన్ ఋషు లిటినిరి. 
1-511-మ. 
"క్ తినాథోతతమ. నీ చరితమేు మహాచతేంబు మ తాత లు 
గీ తప ధన్ుయలు విషుే పారశవపదవిం గామ్మంచ రాజన్యశర 
భిత క్ోటీర మణిపేభానివత మహాపీఠంబు వరిాంచ రు 
న్నతులలై నీవు మహో న్నతుండవు గదా నారాయణధాయయివ ై. 
1-512-మ. 



 

 

వస్ ధాధీశవర! నీవు మరతయ తన్ువున్ వరిాంచ నిశరశకమెయ 
వయస్న్చరేదకమెయ రజోరహ్ితమెయ వరితంచు లోకంబు స 

రవస్మతవంబున్ుఁ జేరున్ంతకు భవదావకయంబులన్ వించు న ే

దెస్కుం బ వక చమచుచుండెదము నీ దవియపేభావంబులన్." 

1-513-వ. 
అని యిటుి  పక్షపాత శూన్యంబులున్ు మహనీయ మాధురయ గాంభీరయ సౌజన్య 
ధురయంబులున్ు న ైన్ భాషణంబు లాడుచు మూుఁడులోకంబులకు న్వవలిదెైన్ 
సతయలోకంబున్ందు మూరితమంతంబులలై న గడుచున్న నిగమంబుల 
చందంబున్ం దరజరిలుి చున్నఋషులం జూచ భూవరుండు 
నారాయణకథాశవీణ కుతూహలుం డయి న్మసెరించ యిటినియి.ె 
1-514-క. 
"ఏడు దని్ంబుల ముక్తతం 

గూడుఁగ నేరతీ వచుి గురు సంసార 

క్ీడీన్ మే క్తయీ న డతెగుుఁ, 
జూడుుఁడు మాతండుేలార! శీుతవచన్ములన్. 
1-515-శా. 
పాేపాత న్ందులు బహేమబ ధన్ కళాపారీణు లాతమపభేా 
లుపాత జాా న్ులు మర లారుయలు దయాళుతావభిరాముల్ మనో 
గుప్తంబుల్ సకలారథజాలములు మకుం గాన్వచుిం గదా? 

సపాత హంబుల ముక్తత క్ేుఁగషడు గతం జరిించ భాష్టంపరే." 

1-516-వ. 
అని యుతతరాన్ందన్ుం డాడ న్ వచన్ంబులకు మున్ు లందఱుుఁ 
బేతుయతతరంబు విమరశించు న డ దెైవయోగంబున్. 



 

 

1-39-శుకముని యాగమనంబు 

1-517-స.ీ 
పేతనిమేషము పరబహేమంబు నీక్ ంచ; 

మదిుఁ జొక్తె వ లుపల మఱచువాుఁడు; 
కమలంబుముఁది భృంగముల క్షవైడ  మోము; 
పె ైన ఱపటన్ కే్శపటలివాుఁడు; 
గిఱి వాేసట మాయ న్ంగీకరించని భంగి; 

వసన్ంబుుఁ గటిక వచుివాుఁడు; 
సంగిగాుఁ డని వ ంటుఁ జాటు భూతములు నా; 
బాలుర హాస శబదములవాుఁడు; 
1-517.1-తర. 
మహ్తి పద జాన్ు జంఘోరు మధయ హసత  
బాహు వక్ోగళాన్న్ ఫాల కరే 

నాసటక్ా గండ మసతక న్యన్ యుగళుుఁ 
డెనై్ యవధమతమూరిత వాుఁ డరుగుదెంచె. 
1-518-ఉ. 
ఈరని లోకులం గినిసట యిెగు్ లు వలెనివాుఁడు గోరికల్ 

గోరనివాుఁడు గూటువలుఁ గూడనివాుఁడు వృథా పేపంచముం 

జేరనివాుఁడు దెైవగతుఁ జేరని్ లాభము సమచ తుషుి ుఁడె ై
నేరనివాని చందమున్ నరేుపలు సమపెడువాుఁడు వ ండ యున్. 
1-519-ఆ. 
అమమహాతుమ ష డశాబద  వయోరమప 

గమన్ గుణ విలాస క్ౌశలములు 



 

 

ముక్తతక్ాంత సమచ మోహ్తి యగున్న్ 

నితర క్ాంత లలలి నమే్మ సపెప. 
1-520-ఆ. 
వ ఱిితన్ము మాని విజాా న్మూరితయిెయ 
బేహమభావమున్న్ుుఁ బరయటింప 

వ ఱిి యంచు శుకుని వ ంట నేతెంతురు 
వ లుఁదు లరాకులున్ు వ ఱుి  లగుచు. 
1-521-వ. 
ఇటుి  వాయసన్ందన్ుండెైన్ శుకుం డరుగుదెంచన్ న్ందలి మునీందుే 
లమమహాన్ుభావుని పేభావంబు లలఱుంగుదురు క్ావున్ నిజాసన్ంబులు డ గి్  
పేతుయతాథ న్ంబు ససేటరి; పాండవపౌతుేండు నా యోగిజన్శిఖామణిక్త న్తథి 
సతాెరంబులు గావించ దండపేణామంబుసేసట ప జంచె; మఱియు గీహ న్క్షతే 
తారక్ా మధయంబున్ం దరజరిలుి  రాక్ాసుధాకరుండున్ుం బ లల బేహమరిా దరవరిా 
రాజరిా మధయంబున్ గూరుిండ  విరాజమాన్ుండెైన్ శుకయోగీందుేం గన్ుంగొని. 
1-522-ఉ. 
ఫాలము నేలమోపట భయభకుత లతోడ న్మసెరించ, భూ 

పాలకులోతతముండు గరపదమములన్ ముకుళించ, ”నేుఁడు నా 
పాలిటి భాగయ మెటిిదియొ పావన్మూరితవి పుణయక్రీిత వీ 

వేళకు నీవు వచిత వివకేవిభూషణ! దివయభాషణా! 
1-523-మ. 
అవధమతోతతమ! మంటి, నేుఁడు నిన్ు డాయం గంట,ి నీవంటి వి 

పేవరుం బేరొెన్ు న్ంతటన్ భసటత మౌుఁ బాపంబు నా బ టిక్తన్ 

భవదాలోకన్ భాషణారిన్ పదపేక్ాళన్సపరశనా 



 

 

ది వధాన్ంబుల ముక్తత చరపడుట చంతంపంగ నాశిరయమే? 

1-524-క. 
హరచిరతన్ు దన్ుజేందుేలు 
ధరుఁ దుేంగషడు భంగి నీ పదసపరశముచర 
గురుపాతకసంఘ్ంబులు 
పొ రమిాలుుఁ గదయయ యోగిభూషణ! వింటల. 
1-525-మ. 
ఎలమ్మన్ మేన్మఱందయిిెయ సచవుుఁడెై యిే మేటి మాతాతలన్ 

బలిమ్మం గాచ సముదే ముదితే ధరం బటింబుుఁ గటిించె న్ 

యయలఘ్ుం డశీుుఁడు చక్త ీరక్షకుుఁడు గాకన్ుయల్ విపదేక్షకుల్ 

గలరే వేుఁడదె భక్తత నా గుణనిధిం గారుణయవారానినధిన్ 

1-40-శుకుని మోక్ోపాయం బడుగట్ 

1-526-స.ీ 
అవయకతమారు్ ండవ నై్ నీ దరశన్; 

మాఱడ  ప నేర దభిమతారథ 
సటదిి  గావించుట సటదింబు నే డెలిి; 

దరహంబు వరిాంచు దరహధార ి

కే్మ్మ చంతంచన్ నేమ్మ జపటంచన్; 

నేమ్మ గావించన్ నేమ్మ వినిన్ 

నేమ్మ సేవించన్ న న్నుఁడు సంసార; 

పదితుఁ బాసటన్ పదవి గలుగు 
1-526.1-తర. 



 

 

న్ుండు మన్రాదు గురుుఁడవు యోగివిభుుఁడ 

వావుుఁ బ్ధదిక్తన్ తడ వ ంత యంత సేపు 
గాని యొక దెస న్ుండవు కరుణతోడుఁ 
జషపపవే తండ ే! ముక్తతక్తుఁ జరేు తెరువు." 

1-527-వ. 
అని పరీక్ న్నరేందుేండు బాదరాయణి న్డ గష"న్ని చెపటప. 

1-41-ప్ూరిణ 

1-528-క. 
రాజీవపతలేోచన్! 
రాజేందే క్తరీట ఘ్టతి రతన మరీచ 

భాేజితపాదాంభోరుహ! 
భూజన్మందార! నితయపుణయవిచారా! 
1-529-మాలి. 
అన పమగుణహారా! హన్యమా నారివీరా! 
జన విన్ుతవిహారా! జాన్క్ీ చతత  చోరా! 
దన జ ఘ్న్ సమరా! దాన్వశ్రీ విదారా! 
ఘ్న కలుష కఠోరా! కంధి గరావపహారా! 
1-530-గ. 
ఇది శ్రీపరమేశవర కరుణాకలిత కవితా విచతే కే్సన్మంతే పుతే సహజపాండ తయ 
ప తనామాతయ పేణీతంబెనై్ శ్రీమహాభాగవతం బన్ు మహాపురాణంబు న్ందు 
న ైమ్మశారణయ వరేన్ంబున్ు, శౌన్క్ాదుల పేశనంబున్ు, సమతుండు 
నారాయణకథా సమచన్ంబు సయేుటయు, వాయస చంతయు, 



 

 

నారదాగమన్ంబున్ు, నారదుని ప రవకలప వృతాత ంతంబున్ుుఁ, 
బుతేశరక్ాతురయిెయన్ దుేపదరాజన్ందన్ కరుా న్ుం డశవతాథ మం దెచి 
యొపపగించ గరవపరహిారంబు సయేించ విడ పటంచుటయు, 
భీషమనిరాయణంబున్ు, ధరమన్ందన్ు రాజాయభిష్ేకంబున్ు, గోవిందుని 
దావరక్ాగమన్ంబున్ు, విరాటకన్యక్ాగరా విదయమాన్ుండెైన్ యరాకు 
న్శవతాథ మ బాణాన్లంబు వలన్ం బాపట విషుే ండు రక్ ంచుటయుుఁ, 
బరీక్ జాన్మంబున్ు, గాంధారీ ధృతరాషిర విదురుల నిర్మంబున్ు, నారదుండు 
ధరమజున్కుుఁ గాలసమచన్ంబు సయేుటయుుఁ, గృషే నిరాయణంబు విని 
పాండవులు మహాపథంబున్ం జన్ుటయు, న్భిమన్ుయపుతుేండు 
దిగివజయంబు సయేుచు శూదేరాజలక్షణ లక్ తుండగు కలిగరవంబు సరవంబు 
మాపట గోవృషాక్ారంబుల న్ున్న ధరణీ ధరమదరవతల న్ుదిరించుటయు, 
శృంగిశాపభీతుం డెై యుతతరాన్ందన్ుండు గంగాతీరంబున్ం బాేయోపవేశంబున్ 
న్ుండ  శుకసందరశన్ంబు సేసట మోక్ోపాయం బడుగటయు న్న్ు కథలు గల 
పేథమ సెంధము సంప రేము. 

 
 

 


