
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

దశమ స్కంధము - పూర్వభాగము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

10.1-1-ఉపో ద్ఘా తము 

10.1-1-క. 
శ్రీకంఠచాప ఖండన్! 
పాకారిపరముఖ విన్ుత భండన్! విలస 

తాాకుత్సవంశమండన్! 
రాక ందు యశోవిశాల! రామన్ృపాలా! 
10.1-2-వ. 
మహనీయ గుణగరిష్ఠు లగు న్ముుని శరషీ్ఠు లకు నిఖిల పురాణ వ్ాయఖాయన్ 
వ్ ైఖరీ సమేతఠం డయిన్ సూతఠం డిట్లనియిె;అట్లల  పరీకి్షన్నర ందుర ండు 
శుకయోగీందుర ం గన్ుంగొని. 

10.1-2-పరీకి్షతతు  కృష్ణలీల లడుగుట 

10.1-3-క. 
"తెలిపితివి సో మసూర్యయల 

కులవిసాా ర్ంబు; వ్ారి కులము ధరిత్రర 
శుల న్డవళ్ళున్ు వింట్మిి; 

కలర్ూపము లెలల  మాకుుఁ గడు వ్ ఱుఁగులుగన్. 



 

 

10.1-4-క. 
శ్రలముగల యదుకులమున్ 

నేలా పుట్టెన్ు మహాతఠుుఁ డీశుుఁడు విష్ఠణ ం? 

డే లీల మెలుఁగ?ె న యియయ 
వ్ేళల నే మేమి చేసె? వివరింపు తగన్. 
10.1-5-క. 
భవములకు మందు; చితా 

శవీణాన్ందము; ముముక్షుజన్ పదము; హర ి

సావము పశుఘునుఁడు దకాన్ు 
జెవులకుుఁ దని వయిెయ న్న డి చెన్ుఁట్యిుుఁ గలుఁడే. 
10.1-6-క. 
మా పదెదలు మున్ు వ్ేలుులు 
నోపని భీష్ాుది కుర్యకులోతామ సేనా 
కూపార్ము నే కోలము 
పరా పున్ లంఘ ంచి రొకా బాలపదముగాన్. 
10.1-7-క. 
మా యము కుకి్ష గుర్యసుత 

సాయక పీడితఠుఁడ న నై్ జడు న్న్ునం గ ం 

తేయ కుర్యకులము నిలుపుఁగ 

నా యుతాముుఁ డాతా చకుీుఁడె ైర్కి్షంచెన్. 
10.1-8-ఆ. 
కలసి పుర్యష్మూరాి కాలర్ూపములన్ు 
లోకజన్ుల వ్ లిని లోన్ న్ుండ ి



 

 

జన్ు మృతఠయవులన్ు సంసార్ముకుా ల 

నిచుు న్తని చరిత మెలల ుఁ జెపుమ. 
10.1-9-సీ. 
ఊహ ంచి రాముుఁడు రోహ ణి కొడు కంచు; 
న్పుుడు యోగీందర! చపెుి త్రవు 
దేవకి కడుపున్ నే వ్ ర్వున్ నాతుఁ; 
డుండెన్ు దహేంబు న ండులేక? 

తన్ తండిర యిలువ్ాసి వన్జాక్షుుఁ డేరతీి; 

మందకుుఁ బో యి?ె నే మందిర్మున్ 

న్ుండి యియెయది చయేుచుండెన్ు? దన్ మేన్; 

మామ కంసుని నేల నామ మడుఁచ?ె 

10.1-9.1-ఆ. 
న నిన యియండుల  మనియిె నిలముఁద మన్ుజుఁడెై? 

యిెంద ఱ ైరి భార్య? లెట్లల  మెలుఁగె? 

మఱియు నమేి చేసె? మాధవు చారతిర 
మెంత గలదు? నాకు నేర్ురింపు. " 

10.1-10-వ. 
అని మఱియు ని ట్లనియిె. 
10.1-11-ఆ. 
నీ ముఖాంబుజాత నిర్యుకా హరికథా 
మృతముుఁ దరా వుఁ దరా వ మేన్ు వ్ొదలె; 
వంత మాన ; నీర్యపట్లె  నాుఁకలియున్ు 
దూర్మయిెయ; మన్ము త ంగలించె. 



 

 

10.1-12-వ. 
అని పలుకుచున్న రాజ మాట్లు విని, వ్ యైాసి యిట్లనియిె. 
10.1-13-క. 
"విష్తణ  కథా ర్తఠుఁ డగు న్ర్య 
విష్తణ కథల్ చెపుు న్ర్యని విన్ుచుండు న్ర్యన్ 

విష్తణ కథా సంపరశనము 
విష్తణ పదీ జలము భంగ ివిమలులుఁ జ యున్. 
10.1-14-సీ. 
రాజ ందర! విన్ు త లిల రాజలాంఛన్ముల; 

వ్ేలసంఖయల దెైతయవిభులు దన్ున 

నాకీమించిన్ భార్ మాుఁగుఁజాలక భూమి; 

గోర్ూపయిెై బరహుుఁ జ ర్ుఁ బో యి 

కనీనర్య మునీనర్యగా రోదన్ము సయేుఁ; 
గర్యణతో భావించి కమలభవుుఁడు 
ధర్ణి న్ూఱడుఁ బలిా ధాతిరయు వ్ేలుులుుఁ; 
గదలిరా విష్ఠణ నిుఁ గాన్ నేుఁగ ి

10.1-14.1-తే. 
పుర్యష్ సూకాంబుుఁ జదివి యదుుత సమాధ ి

న్ుండి యొకమాట్ విని వ్ారిజోదువుండు 
విన్ుుఁడు వ్ేలుులు ధర్యు నే విన్నయట్ిె 
పలుకు వివరింతఠ న్ని పీరతిుఁ బలికెుఁ దలెియ. 
10.1-15-క. 
యాదవకులమున్ న్మర్యలు! 



 

 

మేద్నిిపెైుఁ బుటె్ుఁ జన్ుడు; మ యంశములన్ 

శ్రీదయితఠుఁడు వసుదవేున్ 

కాదర్మున్ుఁ బుట్ిె  భార్ మంతయుుఁ బాపున్. 
10.1-16-క. 
హరి పూజార్్ము పుట్లె ుఁడు 
సుర్కన్యలు! భూమియందు సుందర్తన్ులెై; 
హరి కగీజుఁడెై శరష్ఠుఁడు 
హరికళ్తోుఁ బుట్లె ుఁ, దతిరియార్ంభుండె.ై 
10.1-17-ఆ. 
ఈ పరపంచ మెలల  నే మాయచే మోహ  
తాతు యగుచు న్ుండు; న్ట్ిెమాయ 

కమలనాభు నాజఞుఁ గారాయర్్మె,ై నిజాం 

శంబు తోడుఁ బుట్లె  జగతి యందు. 
10.1-18-వ. 
అని యిట్లల  వ్ేలుుల నియయకొలిపి, పుడమిముదిదయ న డంబఱచి, తమిుచూలి 
దన్ మొదలి న లవున్కుం జనియిె; న్ంత యదు విభుం డయిన్ శూర్సేన్ుం 
డన్ువ్ాుఁడు మథురాపుర్ంబు తన్కు రాజధానిగా, మాథుర్ంబులు 
శూర్సనే్ంబు లనియిడెు దేశంబు లేలెం; బూర్వకాలంబున్. 
10.1-19-క. 
ఏ మథుర్ యందుుఁ నితయము 
శ్రమీనానరాయణుండు చలెుఁగుుఁ బ్రరయముమెై, 
నా మథుర్ సకల యాదవ 

భూమీశుల కెలల  మొదలి పురి యయిెయ, న్ృపా! 



 

 

10.1-3-వస్ుద్ేవ ద్ేవకలీ పరయాణం 

10.1-20-సీ. 
ఆ శూర్సనే్ున్ కాతుజం డగు వసు; 
దేవుుఁ డా పురి న కా దిన్మున్ందు 
దేవకిుఁ బ ండిలయిెై, దవేకయిున్ు దాన్ుుఁ; 
గడు వ్ేడా ర్థమకెిా కదలువ్ేళ్, 

న్ుగీసేన్ుని పుతఠర ుఁ డులాల సి, కంసుండు; 
చెలెల లు మఱుఁదయిు న్ులలసిలల , 
హర్యల పగ్ములుఁ జ న్ంది, రొపుుఁ దొడంగె; 

ముందట్ భేర్యలు ముర్జములున్ు 
10.1-20.1-ఆ. 
శంఖ పట్హములున్ు జడిగొని మోోయంగుఁ 
గూుఁతఠతోుఁడి వ్డేా కొన్లుసాుఁగ, 

దేవకుండు సుతకు దవేకదీేవిక ి

న్ర్ణ ముఁ దలంచి, యాదరించి. 
10.1-21-వ. 
సార్్ంబు లయిన్ ర్థంబుల వ్యేున న్మన్ూనట్నిి, గన్కదామ 
సముతాంగంబు లయిన్ మాతంగంబుల న్న్ూనట్నిి, బదివ్లే 
తఠర్ంగంబులన్ు, విలాసవతఠ లయిన్ దాసీజన్ంబుల నిన్ూనట్ి నిచిు, 

యనిచిన్ం గదలి, వర్వధూయుగళ్ంబుుఁ దెర్యవున్ం జన్ు సమయంబున్. 
10.1-22-క. 
పగగములు వదలి వ్ేగిర్ 

మగగలముగ ర్థముుఁ గడపు నా కంసుడు, లో 



 

 

బ గి్గలి, యిెగ్ని తలుఁపగ, 

దిగగన్ న్శరీర్వ్ాణ ిదివి నిట్లనియిెన్. 
10.1-23-క. 
"తఠష్ట  యగు భగిని మెచుుఁగ 

నిష్తట ుఁడ వ్ ై ర్థము గడప;ె దఱెుగవు ముఁదన్ 

శిష్ట  యగు నీతలోదర ి

యష్టమగర్ుంబు నిన్ున హరయిించుుఁ జమ!" 

10.1-4-కంస్ుని అడడ గి్ంచుట 

10.1-24-వ. 
అని యిట్ాల కాశవ్ాణి పలికిన్, న్ులికపిడి, భోజకుల పాంసన్ుండెైన్ కంసుండు 
సంచలదంసుండె,ై యడదింబు బ డిదంబుగాుఁ బ ఱికి, జళిపించి, దపెుర్ంబుగ 
న్న్ుజ కొపుుుఁ బట్ిె , కపుర్పాట్లన్ న పుఱం దిగచిి యొడసిి పట్ిె , 
తోుఁబుట్లె వని తలంపక, తెంపుుఁ జ సి తెగవ్ేరయ గమకించు సమయంబున్ 
వసుదవేుండు డగ్ఱి. 
10.1-25-క. 
ఆ పాపచితఠా , మతఠా ం 

గోపాగిన శిఖాన్ువృతఠా ుఁ గొన్కొని, తన్ స 

లాల పామృతధారా వి 

క్ష పణమున్ుఁ గొంత శాంతఠుఁ జ యుచుుఁ బలికెన్. 
10.1-26-ఉ. 
"అననవు నీవు చెలెల లికి; న్కాట్! మాడలు చీర్ లిచుుట్ో? 

మననన్ చయేుట్ో? మధుర్ మంజల భాష్ల నాదరించుట్ో? 



 

 

"మినునల మోోతలే నిజము, మే"లని చంపకు మన్న! మాని రా 
వనన! సహ ంపు మన్న! తగ దన్న! వధింపకు మన్న! వ్ేడెదన్. 
10.1-27-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 

10.1-5-వస్ుద్ేవుని ధర్మబో ధ 

10.1-28-మ. 
చెలియల్, కనినయ, ముదదరా, లబల, నీ సేమంబ  చింతించు ని 

ర్ుల, దనీిన్ బయలాడుమాట్లకు న ై మరాయదుఁ బో ుఁదట్ిె , స 

తఠాల జాతఠండవు, పుణయమూరాి, వకట్ా! కోపంబు పాపంబు, న  
చెులి నోహో ! తెగవ్ేరయుఁ బాడి యగునే? చింతింపు భోజ శవరా! 
10.1-29-సీ. 
మేనితోడన్ పుట్లె  మృతఠయవు జన్ులకు; 
న లిల నేుఁడెైన్ న్ూఱ ండల  కెనై్ుఁ 
దెలల ంబు మృతఠయవు దహేంబు పంచత; 

న్ందుఁ గరాున్ుగుండె ైశరీర ి

మాఱుదేహముుఁ న్ూుఁది, మఱి త ంట్ి దహేంబుుఁ; 
బాయున్ు దన్ పూర్వ భాగమెతాి 

వ్ేఱ ంట్ిపెైుఁ బ ట్ిె  వ్ న్ుకభాగం బ తాి; 

గమనించు తృణజలూకయున్ు బో లె; 
10.1-29.1-ఆ. 
వ్ ంట్వచుు కర్ువిసర్ంబు; మున్ు మలేు 
కన్నవ్ేళ్ న్ర్యడు గన్న విన్న 



 

 

తలుఁపుఁబడని్ కార్యతంతరంబు కలలోన్ుఁ 
బాడితోడుఁ గాన్ుఁబడిన్ యట్లల . 
10.1-30-క. 
తన త ంట్ి కర్ురాశిక ి

న్నుచర్మెై బహువికార్మె ైమన్సు వడిం 

జను; నిందిరయముల తరె్యవులుఁ 
దనువులు పెకెైా న్ుఁ జడెవు తన్ కర్ుంబుల్. 
10.1-31-ఆ. 
జలఘట్ాదులందుుఁ జందరసూరాయదులు 
గాన్బడుచు గాలిుఁ గదలు భంగి 

నాతుకర్ు నిరుితాంగంబులన్ు బరా ణ ి

గదలుచుండు రాగకలితఠుఁ డగుచు. 
10.1-32-క. 
కర్మములు మేలు నిచుున్ు; 
గర్మంబులు గీడు నిచుుుఁ; గరా్లు దన్కుం 

గర్మములు బరహు కైెన్న్ు; 
గర్మగుుఁ డెై పర్యలుఁ దడవుఁగా నేమిట్ికని్? 

10.1-33-క. 
కావున్ుఁ బర్యలకు హ ంసలు 
గావంపుఁగ వలదు తన్కుుఁ గలాయణముగా 
భావంచి పర్యల న ంచిన్ుఁ 
బో వున ? తతఫలము పిదపుఁ బ ందక యునేన? 

10.1-34-మతా. 



 

 

వ్ావుఁ జలెెల లు గాని పుతిరకవంట్ి దుతామురాలు; సం 

భావనీయచరితర; భీర్యవు; బాల; న్ూతనవివ్ాహ సు 
శ్రీవలాసనిి; దీన్; కంపితచితా; నీ కిదె మోొకెా దం; 

గావవ్;ే కర్యణామయాతుక; కంస! మాన్వవలలభా! 
10.1-35-వ. 
అని మఱియు సామభేదంబులగు పలుకులు పలికిన్ వినియు వ్ాుఁడు 
వ్ేుఁడిచూపుల రాలు నిపుులు గుపులుగొన్ న్న్ుకంపలేక, తెంపుుఁజ సి 
చంపకగంధిం జంపుఁ జూచుట్ యిెఱింగి మొఱంగెడి తెఱంగు విచారించి తన్లో 
నిట్లనియిె. 
10.1-36-క. 
ఎందున్ు గాలము నిజ మని 

పందతన్ంబున్న్ు బుదిధ ుఁబాయక ఘన్ులె ై
యిెంద్ఘుఁక బుదిధ  న గడడె ి

న్ంద్ఘుఁకుఁ జరింపవలయు నాతుబలమున్న్. 
10.1-37-వ. 
అని నిశుయించి. 
10.1-38-సీ. 
ఆపన్ునరాలెైన్ యంగన్ ర్కి్షంప; 

సుతఠల నిచుెద న్ంట్ శుభము నడేు; 
మ దెవవ డెఱుగున్ు? మెలుఁత పరా ణంబుతో; 
నిలిచిన్ మఱునాడు నేర్రాద?ె 

సుతఠలు పుట్ిెర్ యియని సుతఠలకు మృతఠయవు; 
వ్ాలాయమెై వ్ ంట్ వచెునేని 



 

 

బరహుచేతన్ు వుఁడు పా ట్మేియున్ు లేక; 

యుండున?ే సదుపాయ మొకట్ి లేదె? 

10.1-38.1-తే. 
ప ంత మాోుఁకులుఁ గాలుక పో యి వహ న 

యిెగసి దవువలవ్ాని దహ ంచు భంగిుఁ 
గర్ువశమున్ భవమృతికార్ణంబు 
దూర్గతిుఁ బ ందు; నిుఁక నేల త ట్లర పడుఁగ? 

10.1-39-క. 
కొడుకుల నిచెుద న్ని సతి 

విడిపించుట్ నీతి; వుఁడు విడిచిన్ ముఁదం 

గొడుకులు పుట్ిెన్ుఁ గార్యము 
తడుఁబడద?ే నాట్ి కొకా దెవైము లేదే? 

10.1-40-క. 
ఎనిమిదవ చూలు వనిం 

దునుమాడడెి న్ంచు మింట్ుఁ దోర్పుుఁబలుకుల్ 

వినుఁబడయిిె; నేల తపుున్ు? 

వనితన్ు విడిపించు ట్ొపుు వ్ ళై్ం బన్ుచున్, 

10.1-41-క. 
తిననని పలుకులు పలుకుచుుఁ 
గీననన్ తగుఁ బూజ చేసి కంసు న్ృశంసున్ 

మనినంచి చితా మెరియుఁ బర 
సన్ఘనన్న్ుుఁ డగుచుుఁ బలికె శౌరి న్యమున్న్. 
10.1-42-క. 



 

 

లలన్కుుఁ బుట్ిెన్ కొమర్యని 

వలన్ం దెగె దన్ుచు గగన్వ్ాణి పలికె న్ం 

చలిగెద వ్నేి మృగాకి్షకిుఁ 
గల కొడుకులుఁ జంప నితఠా ుఁ గీమమున్ నీకున్. 
10.1-43-వ. 
అని యిట్లల  పలికిన్ విని కంసుడు కంపితావతంసుండెై సంతసించి 
గుణగాీ హ తవంబుుఁ గైెకొని కొందలమందు చెలియలి మందలవిడిచి చనియిె; 
వసుదవేుండున్ు బరదుకుమందలుఁ గంట్ి న్న్ుచు సుందరియుం దాన్ున్ు 
మందిర్ంబున్కుం బో యి డెందంబున్ నాన్ందంబు న ందియుండె; న్ంతుఁ గొంత 
కాలంబు చనిన్ సమయంబున్. 
10.1-44-క. 
విడువక కంసుని యిెగు్ లుఁ 
బడి దేవకి నిఖిలదవేభావము దన్ క  
ర్ుడ నేుఁట్ న కని లెకాన్ు 
గొడుకుల న న్మండర న కా కూతఠం గనియిెన్. 
10.1-45-వ. 
అందు. 
10.1-46-ఆ. 
సుదతి మున్ున గన్న సుతఠుఁ గీరిామంతఠని 

పుట్లె ుఁ దడవు కంసభూవర్యన్కుుఁ 
దెచిు యిచెుుఁ జాల ధృతి గల్ి వసుదేవుుఁ 
డాశపడక సతయమందు నిలిచి. 
10.1-47-క. 



 

 

పలికిన్ పలుకులు దరి్యగక 

స లయక వంచన్ము లేక సుతఠల రిపున్కున్ 

గలుఁగక యిచిున్ ధీర్యం 

డిల వసుదేవుండు దకా నితర్యుఁడు కలడ?ే 

10.1-48-ఆ. 
మాన్వ్ేందర! సతయమతికి దుష్ార్మయెయ? 

దెఱుుఁక గలుగువ్ాని కిషె్ మయెయ? 

దీశభకాి ర్తఠని కీరాని దయెయది? 

యిెఱుక లేనివ్ాని క ది కడీు? 

10.1-49-వ. 
ఇట్లల  సతయంబు దపుక కొడుకు న పిుంచిన్ వసుదవేుని పలుకునిలుకడకు 
మెచిు కంసుం డటి్లనియిె. 
10.1-50-ఆ. 
కొడుకు నీవు మర్లుఁ గొనిప ముు వసుదవే! 
వ్ ఱపు లేదు నాకు వనివలన్; 

న్ల్ వనిక;ి భవ దషె్మపుతఠర ండు 
మృతఠయ వుఁట్; వధింతఠ ముఁద న్తని. 
10.1-51-వ. 
అనిన్ నాన్కదుందుభి న్ందన్ుం గొని చనియు నాన్ందంబు న ందక, 

దుషె్సవభావుండగు బావపలుకులు వినియు న్ులుకుచుండె; న్ంత 

10.1-6-మథుర్కు న్ఘర్దుడు వచుుట 



 

 

10.1-52-సీ. 
ఒకనాుఁడు నార్దుం డొయయన్ కంసుని; 

యింట్ికుిఁ జన్ుదెంచి యియకతమున్ 

"మందలోపలన్ున్న న్ందాదులున్ు, వ్ారి; 

భార్యలుుఁ బుతఠర లు బాంధవులున్ు 
దేవకి మొదలగు తెఱవలు వసుదవేుుఁ; 
డాదిగాుఁగల సర్వ యాదవులున్ు, 
సుర్లుగాని, నిజంబు న్ర్యలు గా ర్ని చపెిు; 

కంసుండ! నీవు ర్కాసుడ వనియు 
10.1-52.1-ఆ. 
దేవమయుడు చకి ీదవేకదీేవికిుఁ 
బుతఠర ుఁడెై జనించి భూతలంబు 
చెఱుపుఁ బుట్ిెన్ట్ిె  చెన్ుఁట్ి దెైతఠయల న లల ుఁ 
జంపు"న్న్ుచుుఁ జెపిు చనియిె దివిక.ి 
10.1-53-క. 
నార్దు మాట్లు విని ప ె

లాల రాట్ముుఁ బ ంది యదువు లనిమిష్ఠ లనియున్ 

నారాయణకర్ఖడ్వి 

దారితఠుఁ డగు కాలనేమి దా న్నియు మదిన్. 

10.1-7-ద్వేకీ వస్ుద్ేవుల చెర్సాల 

10.1-54-మ. 
కలుఁగంబాఱి మఱందుిఁ జలెెల లి న్ుదగీకోీధుడెై పట్ిె  బ 



 

 

దుధ లుఁ గావించి హరిం దలంచి వ్ స తోడోా  వ్ార్య గన్నట్ిె  పు 
తఠర లుఁ జంపెన్; గుర్య న్ుగీసేన్ు యదుుఁ దదోుజాంధకాధీశు ని 

ర్ులు బట్టెం గడు వ్ాలి యియలెుఁ జల మార్న్ శూర్సేన్ంబులన్. 
10.1-55-ఆ. 
తలిలుఁ దండిర న ైన్ుఁ దముు లన్న్నల 

సఖుల న ైన్ బంధుజన్ుల న ైన్ 

రాజయకాంక్షుఁ జ స ిరాజలు చంపుదు 
ర్వనిుఁ దఱచు జీవితార్య్  లగుచు. 
10.1-56-వ. 
మఱియున్ు బాణ భౌమ మాగధ మహాశన్ క శి ధనే్ుక బక పరలంబ తృణావరా్ 
చాణూర్ ముష్ిె  కారిషె్ దవివిధ పూతనాది సహాయ సమేతఠండెై కంసుండు 
కదన్ంబున్ మదంబు లడంచిన్ వదన్ంబులు వంచికొని, సదన్ంబులు విడచిి 
యదవలెై, యదువులు, పదవులు వదలి నిష్ధ కుర్య కోసల విదేహ విదర్ు 
క కయ పాంచాల సాలవ దేశంబులుుఁ జొచిురి; మచుర్ంబులు విడచిి కొందర్య 
కంసునిం గొలిచి నిలిచి; ర్ంత. 
10.1-57-క. 
త డిత డుిఁ గంసుడు దేవక ి

కొడుకుల నార్యవర్ వధింప గుర్యశరష్ాఖయం 

బ డవగు హరిర్యచి యా సతి 

కడుపున్ నడేవది యిెనై్ గర్ుం బయిెయన్. 

10.1-8-యోగమాయ న్ఘజ్ఞా ప ంచుట 



 

 

10.1-58-వ. 
అయయవసర్ంబున్ విశవర్ూపుం డగు హరి దన్ున న్మిున్ యదువులకుుఁ 
గంసునివలన్ భయంబు గలుగు న్ని యిెఱింగి యోగమాయాదవేి కిట్లనియిె. 
10.1-59-సీ. 
గోపికా జన్ములు గోపాలకులు న్ున్న; 

పసులమందకుుఁ బ ముు భదర! నీవు 
వసుదవేుభార్యలు వర్యసుఁ గంసుని చేత; 

నాుఁకల బడయిుండ న్ందుుఁ జొర్క 

తలుఁగి రోహ ణి యన్ు తర్ళాక్షి న్ంద గో; 
కుల మందు న్ున్నది గుణగణాఢ్య 
దేవకికడుపున్ దీపించు శరష్ాఖయ; 
మెనై్ నా తజే మ వమర్ుఁ బుచిు 

10.1-59.1-ఆ. 
నేర్యు మెఱసి రోహ ణీదవేి కడుపున్ుఁ 
జొన్ుపు దవేకికిని సుతఠుఁడ న్గుదు 
న్ంశభాగయుతఠుఁడన  ైయశోదకు న్ందు 
ప లుఁతి కంత మద బుట్టె  దీవు. 
10.1-60-క. 
నాన్ఘవిధ సంపదలకుుఁ 
దానకమైె సర్వకామదాయిని వగు నిన్ 

మానవులు భకిాుఁ గొలుతఠర్య 
కానికలున్ు బలులు నిచిు కలాయణమయిా! 
10.1-61-వ. 



 

 

మఱియు నిన్ున మాన్వులు దుర్్ భదరకాళి విజయ వ్ షై్ణవి కుముద చండిక 
కృష్ణ  మాధవి కన్యక మాయ నారాయణి యిాశాన్ శార్ద యంబ్రక యన్ు 
పదునాలుగు నామంబులం గొనియాడుదు ర్యిెైయ సా్ న్ంబుల యం”దని 
యిెఱింగించి సర వశవర్యండగు హరి ప ముని యాన్తిచిున్ మహాపరసాదం బని 
యయోయగనిదర యియయకొని మోొకిా చయయన్ ని యియల కయిెయడ బాసి వచిు. 

10.1-9-రోహిణి బలభదుర ని కనుట 

10.1-62-తే. 
దేవకీదేవికడుపులోుఁ దజేరిలుల  

దీపా గర్ుంబు మెలలన్ుఁ దగిిచి యోగ 

నిదర రోహ ణికడుపున్ నిలిపి చనియిుెఁ; 
గడుపు దిగె న్ంచుుఁ బౌర్యలు గలగుఁ బడగ. 
10.1-63-వ. 
అంత. 
10.1-64-ఆ. 
బలము మిగులుఁ గలుగ "బలభదుర ుఁ"డన్ లోక 

ర్మణుుఁ డగుట్ుఁ జ సి "రాముుఁ"డన్గ 

సతికిుఁ బుట్టె  గర్ుసంకర్షణమున్ "సం 

కర్షణుం"డన్ంగ ఘన్ుుఁడు సుతఠుఁడు. 
10.1-65-వ. 
తదన్ంతర్ంబ. 
10.1-66-క. 
ఆనకదుందుభి మన్మున్ 



 

 

శ్రీన్ఘథుం డంశభాగశిషె్తుఁ జొర్ుఁగన్ 

భానుర్యచి న్తుఁడు వ్ లిుఁగనె్ు 
గానుఁగుఁ బటె్యిెయ భూతగణములకు న్ృపా! 
10.1-67-ఉ. 
ఆ వసుదవేుుఁ డంతుఁ దన్ యం దఖిలాతుక మాతు భూతముం 

బావన్ర ఖయున్ భువన్భదరమున ై వ్ లుుఁగొందుచున్న ల 

కీ్షువభు తేజ మచుుపడుఁ జ రిున్ుఁ దాలిు న్వన్కాంతితో 
దేవకి యొపెుుఁ బూర్వయగు దికసతి చందుర నిుఁ దాలుు కెైవడిన్." 

10.1-68-వ. 
అనిన్ విని తరావతి వృతాా ంతం బ ట్లయిెయ న్ని రా జడిగిన్ శుకుం డిట్లనియిె. 
10.1-69-క. 
“గుర్ుతర్ముగుఁ దన్ కడుపున్ుఁ 
సర్సిజగరాుండభాండ చయములు గల యా 
హరి దవేకి కడుపున్ భూ 

భర్ణార్ధము వృదిధ ుఁబ ందె బాలార్యా కియీన్. 
10.1-70-వ. 
అంత. 
10.1-71-సీ. 
విమతఠలమోములు వ్ లవ్ లుఁ బాఱంగ; 

విమలాసయమోము వ్ లెవలకుఁ బాఱ ; 
మలయు వ్ ైర్యలకీరాి మాసి న్లలన్గాుఁగ; 

నాతిచూచుకములు న్లలన్యిెయ; 
దుష్ాె లయంబుల ధూమర ఖలు పుటె్; 



 

 

లేమ యార్యన్ రోమలేఖ మెఱసె; 
న్రి మాన్సముల కాహార్వ్ాంఛలు దపు; 

వన్జాక్షి కాహార్వ్ాంఛ దపెు; 

10.1-71.1-తే. 
శమీము సంధిలెల  రిపులకు శమీము గదుర్ 

జడత వ్ాట్లిెల  శతఠర లు జడన్ు పడుఁగ; 

మన్ున ర్యచియయిెయుఁ బగతఠర్య మన్ున చొర్ుఁగ; 

వ్ లుఁది యుదర్ంబులో హరి వృదిధ ుఁబ ంద. 
10.1-72-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-73-సీ. 
సలిల మా యిెలనాుఁగ జఠరార్ుకునిుఁ గాన్ుఁ; 
జనిన్ కెవైడి ఘర్ుసలిల మొపెు; 

న గిుఁ దేజ మా యింతి యుదర్డింభకు గొలవుఁ; 
గదిసిన్ కీియ దహేకాంతి మెఱసెుఁ; 
బవన్ుుఁ డా కొము గర్ుసు్ ని సవేింప; 

న లసెనా మికిాలి యూర్యు లమరెుఁ; 
గుంభిని యా లేమ కుకి్షగు న్రిుంపుఁ; 
జొచుుభంగిని మంట్ి చొర్వ దన్ర;ె 

10.1-73.1-ఆ. 
గగన్ మిందువదన్కడుపులో బాలు స ే

వలకు ర్ూపు మెఱసి వచిున్ట్లల  

బయలువంట్ ిన్డుము బహుళ్ మయిెయన్ు; బంచ 



 

 

భూతమయుుఁడు లోన్ుఁ బ దల సతికి. 
10.1-74-వ. 
తదన్ంతర్ంబ. 
10.1-75-సీ. 
అతివకాంచీగుణం బలలన్ బ్రగియంగ; 

వ్ రైివధూ గుణవరజము వదలె; 
మెలలన్ తన్వంగ ిమెయిదవీ మెఱుుఁగెకా; 

దుష్ాె ంగనాతన్ుదుయతఠ లడంగె; 

నాతి కలలన్ భూష్ణములు పలులన్గాుఁ; 
బర్సత్రభూష్ణ పంకుా  లెడలె; 
గలకంఠి కొయయన్ గర్ుంబు దొడుు గాుఁ; 
బరిపంథిదార్గర్ుములు పగిలెుఁ; 
10.1-75.1-తే. 
బ లుఁతి కలలన్ నీళాుడు ప ర దుద  లెదుగ 

న్హ తవలలభ లెైదువలెై తన్ర్యు 

ప ర దుద  లనినయుుఁ గీమమున్ బో వుఁ దొడగుెఁ; 
న్ువిదకడుపున్ న్సురార ియుంట్ుఁజ సి. 
10.1-76-వ. 
ఇవివధంబున్. 
10.1-77-ఆ. 
జాఞ న్ఖలునిలోని శార్దయున్ు బో లె 
ఘట్ములోని దీపకళిక బో లె 
భరా తయింట్ నాుఁకుఁ బడయిుండె దేవక ీ



 

 

కాంత విశవగర్ుగర్ు యగుచు. 
10.1-78-వ. 
అంత న్ కాాంతాతిలకంబు న మొుగంబు తలెివియున్ు, మనేిమెఱుంగున్ు, 
మెలంగెడి స బగున్ుం జూచి వ్ ఱుఁగుపడి తఱచు వ్ ఱచుచుుఁ గంసుండు తన్లో 
నిట్లనియిె. 
10.1-79-క. 
కనునలకుుఁ జూడ బర్యవ్  ై
యుననది యిెలనాుఁగగర్ు ములలము గలగన్ 

ము న్ననన్నుఁడు నిట్లల ండదు 
వ్ నునుఁడు చొర్ుఁ బో లు గర్ువివర్ములోన్న్. 
10.1-80-ఉ. 
ఏమి దలంచువ్ాుఁడ? నిుఁక న యయది కార్యము? నాుఁడునాుఁట్ికిం 

గామిని చూలు పెంపెసుఁగ;ె గరిుణిుఁ జెలెల లి నాుఁడు పదే నే 
నేమని చంపువ్ాడుఁ? దగ వ్ేలని చంపితిననేి శ్రయీు న్ు 
దాద మయశంబు నాయువున్ు ధర్ుమున్ుం జెడపిో వ కుండునే? 

10.1-81-క. 
వ్ావ యిెఱుంగని కూీర్యని 

జీవన్ుృతఠుఁ డన్ుచు నిందుఁ జ యుదు; ర్తడుం 

బో వున్ు న్ర్కమున్కు; దు 
రాువముతో బరదుకు ట్ొకా బరదుక  తలుఁపన్? 

10.1-82-వ. 
అని నిశుయించి క ీర్యంబు విడచిి, ధెైర్యంబు న ంది, గాంభీర్యంబు వ్ాట్ించి, 

శౌర్యంబు పరకట్ించుకొన్ుచు, దిగ్న్ం జలెియలిం జంపు న్గ్లిక యిెగ్ని 



 

 

యుగ్డించి మాని, మౌనియుం బో లెన్ూర్ కుండయిు. 
10.1-83-ఆ. 
పాపరాని దొడు  పగపుట్టె  నిక న ట్లె  

లిందుముఖికిుఁ జకిీ యిపెుడు పుట్లె ుఁ? 

బుట్ిెన్పుడె పట్ిె  పురిట్ింట్ిలోుఁ దెగుఁ 
జూతఠ న్న్ుచు న దుర్యచూచుచుండ.ె 
10.1-84-వ. 
మఱియు వ్ ైరాన్ుబంధంబున్ న్నాయన్ుసంధాన్ంబు మఱచి యతండు. 
10.1-85-క. 
తిర్ుగుచుుఁ గుడుచుచుుఁ దరా వుచు 
న్ర్ుగుచుుఁ గూర్యుండి లేచు చన్వర్తంబున్ 

హరుిఁ దలుఁచితలుఁచి జగ మా 
హరమియ మని చూచుెఁ గంసుుఁ డాఱని యలుకన్. 
10.1-86-వ. 
వ్ ండయిు. 
10.1-87-సీ. 
శవీణర్ంధరముల నే శబదంబు విన్ుఁబడు; 
న్ది హరిర్వ మని యాలకించు; 
న్కి్షమార్్మున్ న యయది చూడుఁబడు న్ది; 
హరిమూరాి గానోపు న్ంచుుఁ జూచుుఁ; 
దిర్యగుచ  ోదహేంబు తృణమెైన్ సో ుఁకిన్; 

హరికరాఘాతమో యన్ుచుుఁ న్ులుకు; 
గంధంబు లేమెైన్ ఘాోణంబు సో ుఁకిన్; 



 

 

హరిమాలికాగంధ మన్ుచు న్దర్యుఁ; 
10.1-87.1-తే. 
బలుకు లెవివయిెైన్ుఁ బలుకుచ  ోహరపిేర్య 
పలుకుఁబడయిిె న్న్ుచు బరమసి పలుకుుఁ; 
దలుఁపు లెట్ిెవ్ నై్ుఁ దలుఁచి యా తలుఁపులు 
హరితలంపు లన్ుచు న్లుుఁగుఁ దలుఁచు. 

10.1-10-బరహ్మమదుల స్ుు తి 

10.1-88-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ న్న్ుచర్సమేతఠలెనై్ దేవతలున్ు, నార్దాది మున్ులున్ుం 
గూడ న్డువ న్లువయున్ు, ముకాంట్యిు న్కాడకు వచిు దేవకీదవేి 
గర్ుంబున్ న్ర్ుకుండెై యున్న పుర్యషో్ తాము నిట్లని సుా తియించిరి. 
10.1-89-సీ. 
సతయవరతఠని నితయసంపరా పా సాధన్ుుఁ; 
గాలతరయమున్ందు గలుగువ్ాని 

భూతంబు లెైదున్ు బుట్లె చోట్గు వ్ాని; 

న దైుభూతంబులం దమర్యవ్ాని 

న దైుభూతంబులు న్డుఁగని్ పిముట్; 

బర్ుఁగువ్ానిని సతయభాష్ణంబు 
సమదర్శన్ంబున్ు జరపిడెువ్ానిని; 

ని నానశయీింతఠము; నీ యధనీ్ 

10.1-89.1-ఆ. 
మాయచతే న ఱుకమాలిన్ వ్ార్లు 



 

 

పెకుాగతఠల నిన్ునుఁ బేర్యకొందు; 
రెఱుగనేర్యు విబుధు లేకచితాంబున్ 

నిఖిలమూర్యా  లెలల  నీవ యండుర . 
10.1-90-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
10.1-91-సీ. 
పరకృతి యొకాట్ి పాదు; ఫలములు సుఖదుుఃఖ; 

ములు రెండు; గుణములు మూుఁడు వ్ేళ్ళు; 
తగు ర్సంబులు నాలు్  ధరాుర్్ ముఖర్ంబు; 
లెఱిగెడి విధములెై దిందిరయంబు; 
లాఱు సవభావంబు లా శోక మోహాదు; 
లూర్యులు; ధాతఠవులొకా యియడు; 
పెపై ర్లెనిమిది పరంగలు; భూతంబు; 
లెైదు బుదిధయు మనోహంకృతఠలున్ు; 
10.1-91.1-తే. 
ర్ంధరములు త మిుదయిుుఁ గోట్ర్ములు; పరా ణ 

పతారదశకంబు; జీవ్ేశ పకి్షయుగముుఁ 
గలుగు సంసార్వృక్షంబు గలుగుఁ జ యుఁ 
గావ న్డుఁగింప రాజ వ్ొకార్యుఁడ వవ. 
10.1-92-క. 
నీద్ెసుఁ దమచితాము లిడ ి

యియ ద్సెలకుుఁ బో క గడతఠ రెఱుక గలుగువ్ా; 
రా దూడయడుగు కియీ నీ 



 

 

పాదం బన్ు నావకతన్ భవసాగర్మున్. 
10.1-93-ఆ. 
మంచివ్ారి కెలల  మంగళ్ పరద లయుయుఁ 
గలల ర్యలకు మలేుగాని యట్ిె 
తన్ువు లెనినయిెనై్ుఁ దాలిు లోకములకు 
సేమ మెలలప ర దుద  జ యు దీవు. 
10.1-94-క. 
ఎఱ ుఁగిన్వ్ార్ల మన్ుచున్ు 
గొఱమాలిన్ యిెఱుక లెఱిుఁగి కొందఱు నీ ప ే

రెఱ గయిు దలుఁపగ న లల ర్య 
పఱతఠ ర్ధోగతఠల జాడుఁ బదుదళాక్షా! 
10.1-95-క. 
నీ వారెై నీ దెసుఁ దమ 

భావంబులు నిలిపి ఘన్ులు భయవిర్హ తఠలె ై
యియ వఘనంబులుఁ జెందక 

నీ వఱలెడి మటే్ిచోట్ న గడుదు రీశా! 
10.1-96-క. 
నిను నాలుగాశమీంబుల 

జనములు సవేింప న్ఖిల జగముల సతావం 

బును శుదధంబున్ు శరయీం 

బును న్గు గాతరంబు నీవు ప ందుదువు హరీ! 
10.1-97-సీ. 
న్లినాక్ష! సతావగుణంబు నీ గాతరంబు; 



 

 

గాదేని విజాఞ న్కలిత మగుచు 
న్జాఞ న్భేదకం బగు ట్టట్లల ? గుణముల; 

యందున్ు వ్ లుుఁగ నీ వన్ుమతింపుఁ 
బడుదువు; సతావర్ూపంబు సేవింపంగ; 

సాక్షాతారింతఠవు సాకి్ష వగుచు 
వ్ాఙ్ున్సముల కవవలిదెనై్ మార్్ంబు; 
గలుగు; నీ గుణజన్ుకర్ుర్హ త 

10.1-97.1-తే. 
మెనై్ ర్ూపున్ు బేర్య న్తయన్ఘబుదుధ  

లెఱుగుదుర్య; నిన్ునుఁ గొలవ న్ూహ ంచుకొన్ుచు 
విన్ుచుుఁ దలచుచుుఁ బ గడుచు వ్ లయువ్ాుఁడు 
భవము న ందుఁడు నీ పాద భకుా ుఁడగున్ు. 
10.1-98-క. 
ధర్ణీభార్ము వ్ాసెన్ు 
బుర్ుష్ో తామ! యిాశ! నీదు పుట్లె వున్; భవ 

చుర్ణాంబుజముల పరా పున్ 

ధర్ణయిు నాకసముుఁ గాంచెదము నీ కర్యణన్. 
10.1-99-ఉ. 
పుటటట వు లేని నీ కభవ! పుట్లె ట్ కీీడయిె కాక పుట్లె ట్ే? 

యిెటటన్ుడున్ భవ్ాదిదశ లెలలన్ు జీవులయం దవిదయ దాుఁ 
బుటటట చు న్ుండుుఁ గాని నిన్ుుఁ బుట్ిెన్దింబలెుఁ బ ంతన్ుండయిుం 

జటట ుఁగ లేని తతియిలుఁ జొకాని యిెకాట్ి వ్ౌదు వశవరా! 
10.1-100-మ. 



 

 

గుర్ు పాఠీన్మవ్ ,ై జలగీహమవ్ ై, కోలంబవ్ ,ై శ్రీన్ృక  
సరివ్ ,ై భిక్షుుఁడవ్ ై, హయాన్న్ుుఁడవ్ ై, క్షాుదవేతాభరా్వ్ ై, 
ధర్ణీనాథుడవ్ ై, దయాగుణగణోదార్యండవ్ ై, లోకముల్ 

పరిర్కి్షంచిన్ నీకు మోొకెాద; మిలాభార్ంబు వ్ారింపవ్ే. 
10.1-101-క. 
ముచ్చురి యున్నది లోకము 
నిచులుుఁ గంసాదఖిలులు నిర్దయు లేుఁపన్; 

మచ్చుకుఁ గావుఁగ వలయున్ు 
విచేుయుము తలిలకడుపు వ్ డలి ముకుందా!” 
10.1-102-వ. 
అని మఱియు దవేకీదేవిం గన్ుంగొని యిట్లనిరి. 
10.1-103-మతా. 
“తలిి! నీ యుదర్ంబులోన్ుఁ బరధాన్బూర్యష్ఠుఁ డున్నవ్ాుఁ 
డెలిి పుట్టెడిుఁ; గంసుచే భయ మింత లేదు; నిజంబు; మా 
కెలివ్ారికి భదరమయిెయడు; నింక నీ కడు పపెుుడుం 

జలిగావలె యాదవ్ావళి సంతసంబున్ుఁ బ ంగుఁగన్. 
10.1-104-వ. 
అని యి వివధంబున్ హరిం బ గడి దేవకీదవేిని దవీించి దేవత లీశాన్ బరహుల 
మునినడుకొని చని; ర్ంత . 

10.1-11-ద్ేవకి కృష్తణ ని కనుట 

10.1-105-క. 
పంకజముఖి నీ ళాుడుఁన్ు 



 

 

సంకట్పడ ఖలులమాన్సంబుల న లలన్ 

సంకట్ము దో ుఁచె; మెలలన్ 

సంకట్ములు లేమి తోుఁచె సతఠుర్యష్ఠలకున్. 
10.1-106-సీ. 
సవచఛంబులెై ప ంగె జలరాసు లేడున్ు; 
గలఘోష్ణముల మఘేంబు లుఱిమ;ె 

గీహతార్కలతోడ గగన్ంబు రాజిలెల ; 
దికుాలు మికిాలి తలెివిుఁ దాలెుుఁ; 
గముని చలలని గాలి మెలలన్ వుఁచె; 
హో మాన్లంబు చనె నంద ివ్ లిుఁగెుఁ; 
గొలుఁకులు కమలాళికులములెై సిరి న పెుుఁ; 
బరవిమలతోయలెై పాఱ  న్దులు; 
10.1-106.1-త.ే 
వర్ పుర్ గాీ మ ఘోష్ యిెై వసుధ యొపెు; 

విహగ ర్యత పుష్ు ఫలముల వ్ లసె వన్ము; 
లలర్యసో న్లు గురిసి ర్ యయమర్వర్యలు; 
దేవదేవుని దేవకదీేవి గన్ుఁగ. 
10.1-107-క. 
పాడిరి గంధరోవతాము; 
లాడిరి ర్ంభాది కాంత; లాన్ందమున్న్ 

గూడిరి సిదుధ లు; భయముల 

వడిరి చార్ణులు; మొర్స ెవ్లేుుల భేర్యల్. 
10.1-108-వ. 



 

 

అ యయవసర్ంబున్. 
10.1-109-క. 
సుతతుఁ గన  దవేకి న్డుర  
యతి శుభగతిుఁ దార్లున్ు గీహంబులు న్ుండన్ 

దితిసుతనిరాకరిష్ఠణ న్ 

శిీతవదనాలంకరిష్ఠణ  జిష్ఠణ న్ విష్ఠణ న్. 
10.1-110-క. 
వ్ నునని న్తిపరసన్ుననిుఁ 
గీననన్ గని మెఱుుఁగుుఁబో ుఁడి గడు న పాురెం 

బుననమనాుఁడు కళానిధిుఁ 
గనన మహ ందరా శ చెలువు గలిగి న్ర ందరా ! 
10.1-111-వ. 
అపుుడు. 
10.1-112-సీ. 
జలధర్దహేు నాజాన్ుచతఠరాాహు; 

సర్సీర్యహాక్షు విశాలవక్షుుఁ 
జార్య గదా శంఖ చకీ పదు విలాసుుఁ; 
గంఠక సుా భమణికాంతి భాసుుఁ 
గమనీయ కట్ిసూతర కంకణ క యూర్య; 
శ్రీవతసలాంఛనాంచిత విహార్య 
న్ుర్యకుండలపరభాయుత కుంతలలలాట్ల; 
వ్ డైూర్యమణిగణ వర్కిరటీ్ల 
10.1-112.1-త.ే 



 

 

బాలుుఁ బూర ణందుర్యచిజాలు భకాలోక 

పాలు సుగుణాలవ్ాలుుఁ గృపావిశాలుుఁ 
జూచి తిలకించి పులకించి చోదయ మంద ి

యుబ్రా చెలర ుఁగి వసుదవేుుఁ డుతసహ ంచె. 
10.1-113-క. 
సాననముచయేుఁగ రామిని 

నానందర్సాబ్రధమగునుఁడె ైవిపుు లకున్ 

ధేనువులం బదవి్ేలన్ు 
మానసమున్ ధార్వ్ోసె మఱి యిచుుట్కున్. 
10.1-114-వ. 
మఱియు వసుదేవుండు. 
10.1-115-క. 
"ఈ పురిట్యిింట్ి కుదయ 
దీదపంబున్ు బో లి చాల దపీించె నిజం 

బీ పాపుఁడు న్లు మొగముల 

యా పాపని గనిన్ మేట్ి యగు"న్ని భకిాన్. 

10.1-12-వస్ుద్ేవుడు కృష్తణ ని పొ గడుట 

10.1-116-ఆ. 
చాుఁగి మోొకిా లేచి సర్గున్ న సలిపెైుఁ 
గ లుుఁదమిుదోయిుఁ గీలుకొలిప ి

పాపుఁ డన్క వ్ ఱక పాపని మొదలింట్ ి

పో కలెలల ుఁ దలుఁచి ప గడుఁ దొడుఁగె. 



 

 

10.1-117-క. 
"ఏ నిన్ున న్ఖిలదర్శన్ు 
జాఞ న్ఘన్ందసవర్ూపు సంతతఠ న్పరా 
ధీనుని మాయాదూర్యని 

సూనునిుఁగాుఁ గంట్ి; నిట్ిె  చోదయము గలదే? 

10.1-118-క. 
అచుుగ నీ మాయన్ు మున్ు 
జెచెుర్ుఁ దిరగుణాతుకముగుఁ జ సిన్ జగముల్ 

జొచ్చున్ కియీుఁ జొర్కుందువు 
చొచుుట్యున్ు లేదు; లేదు చొర్కుండుట్యున్. 
10.1-119-సీ. 
అదయిు న ట్లన్ మహదాదులుఁ బో లెడి; 
దె ైవ్ేఱువ్ేఱయిెై యనినవిధము 
లగు సూక్షుభూతంబు లమర్ ష్ో డశ వికా; 
ర్ములతోుఁ గూడి విరాటె్న్ంగుఁ 
బర్మాతఠున్కు నీకు బఱపెైన్ మేన్ు సం; 

పాదించి యందు లోుఁబడయిుుఁ బడక 

యుండు సృష్ిెకి మున్న యున్న కార్ణమున్; 

వ్ానికి లోనిభవంబు గలుగ; 

10.1-119.1-ఆ. 
దట్లల  బుదిధ  న ఱుుఁగ న్న్ువ్ ైన్ లాగున్ుఁ 
గలుగు నిందిరయముల కడలన్ుండ ి

వ్ాని పట్లె లేక వర్యస జగంబులుఁ 



 

 

గలసయిుండి యిెనై్ుఁ గలయ వ్ పుడు. 
10.1-120-క. 
సర్వము నీలోనిదిగా 
సరావతఠుుఁడ; వ్ాతువసుా  సంపన్ునుఁడవ్  ై
సర్వమయుుఁడ వగు నీకున్ు 
సర వశవర్! లేవు లోన్ు సందులు వ్ లియున్. 
10.1-121-ఆ. 
ఆతు వలన్ుఁ గలిగ ియమర్య దహేాదుల 

నాతుకంట్ట వ్ేఱు లవి యట్ంచు 
దలుఁచువ్ాుఁడు మూఢ్తముుఁడు గావున్ుఁ నీశ! 
విశవ మలెల  నీవ వ్ేఱు లేదు. 
10.1-122-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
10.1-123-సీ. 
గుణము వికార్ంబుుఁ గోరకియున్ు లేని; 

నీ వలన్ జగంబు న ఱి జనించుుఁ; 
బరబుా; లేదగు; న్ంచుుఁ బలుకుట్ తపుుగా; 
దీశుండవ్ ై బరహు మవ యిెైన్ 

నిన్ుుఁ గొలుు గుణములు నీ యాన్తఠలు చయే, ; 

భట్లలశౌర్యంబులు పతిక ివచుు 

పగిది నీ గుణముల బాగులు నీ వని; 

తోుఁచున్ు నీ మాయతోడుఁ గూడి 
10.1-123.1-ఆ. 



 

 

నీవు ర్కా ధవళ్ నీల వర్ణంబుల 

జగము చయేుఁ గావ సమయుఁ జూడుఁ 
దన్ర్య; దట్లల  నేుఁడు దెతైఠయల దండింపుఁ 
బృథివి గావ న్వతరించి త్రశ! 
10.1-124-శా. 
మింటన్ మోోసిన్ మోోత తాలిమిని లోమేండిరంప మున్ నీవు నా 
యింటం బుట్టెద వంచుుఁ గంసుడు దొడని్ హ ంసించె నీ యన్నలం; 

గంటం గూర్యకుుఁ దేుఁడు; నీ యుదయ మా కారాజన్ుల్ చెపుగాుఁ 
బంట ంపం; డెదుర ుఁగుదెంచు వడి నీపె ైనుేఁడు సన్నదుధ ుఁడె.ై” 
10.1-125-వ. 
అన్ుచుండ దవేకీదేవి మహాపుర్యష్లక్షణుండున్ు, విచక్షణుండున్ు, 
సుకుమార్యండున్ు న ైన్ కుమార్యనిం గని, కంసునివలని వ్ ఱపున్ 
శుచిసిుతయిెై యిట్లనియి.ె 

10.1-13-ద్ేవకి చేస న స్ుు తి 

10.1-126-సీ. 
"అట్ిెట్ిె  దన్రానిదె ైమొదలెై నిండు; 
కొన్నదెై వ్ లుుఁగుచు గుణములేని 

దె ైయొకా చందంబుదె ైకలదెై నిరవి; 

శరష్మెై కియీలేక చెపురాని 

దేర్ూపమని శీుతఠ లెపుుడు న డివ్ డ;ి 

యా ర్ూప మగుచు న్ధాయతుదీప 

మె ైబరహు రెండవ యర్్ంబు తఠది జగం; 



 

 

బులు న్శింపుఁగుఁ బ దదభూతగణము 
10.1-126.1-ఆ. 
సూక్షుభూతమందుుఁ జొర్గుఁ నా భూతంబు 
పరకృతిలోన్ుఁ జొర్ుఁగుఁ బరకృతి పో యి 

వయకామందుుఁ జొర్ుఁగ వయకా మడంగన్ు 
శరష్సంజఞ నీవు చెలువ మగుదు. 
10.1-127-ఉ. 
విశవము లీల దిరపుుచు న్విదయకు జటె్మ వ్ ైన్ నీకు దా 
శాశవతమెనై్ కాలమిది సర్వము వ్ేడబమందు; ర్ట్ిె  వి 

శరవశవర్! మేలుకుపు! నిన్ు న వవుఁడుుఁ గోరి భజించు వ్ాడె పో  

శాశవతలకి్షు మృతఠయజయ సౌఖయయుతఠం డభయుండు మాధవ్ా! 
10.1-128-మతా. 
ఒంట  నిలిు పురాణయోగులు యోగమార్్నిర్ూఢ్ులె ై
"కంట "మందుర్య గాని, నికాము గాన్; రీ భవదాకృతిం 

గంట  భదరముుఁ గంట్ి; మాంసపుుఁ గన్ునలం గన్బో ల; దీ 
త ంట ర్ూపుుఁ దొలంగుఁ బ ట్లె ము తోయజ క్షణ! మోొకెాదన్. 
10.1-129-తే. 
విలయకాలమందు విశవంబు నీ పెదద  
కడుపులోన్ దాుఁచు కడమిి మేట్ ి

న్ట్లుఁడ వవు; నేుఁడు నా గర్ుజుఁడ వ్ౌట్ 

పర్మపుర్యష్! వ్డేబంబు గాదె? 

10.1-130-త. 
న్ళిన్లోచన్! నీవు నికాము నాకుుఁ బుట్టెద వంచు నీ 



 

 

ఖలుుఁడు కంసుుఁడు పదెదకాలము కార్యింట్ న్డంచె; దు 
ర్ులిన్చితఠా ని నాజఞజ యుము; మముుుఁ గావుము భీతఠలన్; 

న్ులుసు లేక ఫలించె నోచిన్ నోము లెలలన్ు నీవయిెై.” 

10.1-14-ద్ేవకీ వస్ుద్వేుల పూర్వఙనమ 

10.1-131-వ. 
అని యిట్లల  దేవకీదవేి విన్నవించిన్ నీశవర్యం డిట్లనియిె; “న్వ్ావ! నీవు త లిల 
సావయంభువ మన్వంతర్ంబున్ పృశిన యన్ు పర్మపతివరతవు; 
వసుదవేుుఁడు సుతపుుఁ డన్ు పరజాపతి; మ రిర్యవుర్యన్ు సృష్ిెకాలంబున్ 
బరహుపంపున్ం, బ ంపున్ నిందిరయంబులం జయించి తెంపున్ వ్ాన్ గాలి 
యిెండ మంచులకు సెైరించి యియకలములెై యాకలములు దనిి యియ 
కలంకంబున్ు లేక వ్ేండరంబుగుఁ బండెరండువ్ేల దవియవర్షంబులు తపంబులుఁ 
జ సిన్ న పంబున్ మ ర్ూపంబులు మెఱయ యోజనాజపంబులు జ సి, డాస,ి 

పేరిు, యరిుంప మకు నాకుుఁ గలర్ూపుుఁ జూపి యియన్ు "దిర్ంబులగు 
వర్ంబులు వ్ేుఁడుుఁ"డనిన్ మర్య నా మాయం బాయని మోహంబున్ బ్రడులు 
లేని దొడుయడుంబున్ దుర్దమం బగు న్పవర్్ంబుుఁ గోర్క నా యిాడు కొడుకు 
న్డిగిన్ మచెిు యట్ల  వర్ం బ్రచిు మ క న్ు "పృశినగర్యుం"డన్ు న్ర్ుకుండ 
న్యితి; మఱియున్ు. 
10.1-132-క. 
అద్తిియుుఁ గశయపుుఁ డన్గా 
విద్ితఠల ర్గు మకుుఁ గుఱుచవ్ేష్ంబున్ న ే

న్ుదయించితి "వ్ామన్ుుఁ"డన్ 

దిరదశరందరా న్ుజడన ై దివత్రయభవమున్న్ 



 

 

10.1-133-క. 
ఇపుుడు మూుఁడవ బామున్ 

దపుక మ కిర్యవుర్కున్ుుఁ దన్యుుఁడ న తైిం 

జెప ుతిుఁ బూర్వము మయం 

దెపుట్ికనిి లేదు జన్ుమిట్పెై నాకున్ 

10.1-134-క. 
న్ందన్ుుఁ డనియుం బర్మా 
న్ందంబగు బరహు మనియు న్న్ుుఁ దలచుచు నా 
పెంద్ెర్యవు న ందెదర్య; నా 
యందలి పేరమమున్ భవము న్ందర్య మర్ల్" 

10.1-15-కృష్తణ డు శిశుర్ూప  యగుట 

10.1-135-వ. 
అని యిట్లల  పలికి యిాశవర్యం డా ర్ూపంబు విడచిి. 
10.1-136-క. 
ఱ పు లిడక తలిదండుర లు 
తపుకుఁ దన్ుుఁ జూడ మాయుఁ దన్రి లలితఠుఁడె ై
యపుు డట్ల గన్న పాపని 

యొపుున్ వ్డేుకలు జ సె న కకొనిన న్ృపా! 

10.1-16-కృష్తణ ని వరరపలలి కు తర్లించుట 

10.1-137-వ. 
అంత వసుదేవుండు దన్కుం జ యవలసని్ పన్ు లీశవర్యండెనై్ హరివలన్ 



 

 

న ఱింగిన్ వ్ాడు గావున్. 
10.1-138-క. 
ఆ పురిట్ి యిలుల  వ్ లువడి 
పాపనిుఁ దర్లించుకొన్ుచుుఁ బఱచెద న్న్ుచున్ 

ర్ూప ంప న్ందుభార్యకుుఁ 
బాప యగుచు యోగమాయ బరభవించె న్ృపా! 
10.1-139-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ 

10.1-140-క. 
బ్రడడనిుఁ గర్ముల ఱ ముున్ 

న్డడంబుగ బట్ిె  పదము లలలన్ యిడుచున్ 

జడడన్ుఁ గావలి వ్ార్ల 

యొడుడ  గడచి పురటి్ిసాల యొయయన్ వ్ డలెన్. 
10.1-141-వ. 
అంత న్ట్. 
10.1-142-క. 
న్ందుని సతికి యశోదకుుఁ 
బ ందుగ హరి యోగమాయ పుట్ిెన్ మాయా 
సుందమున్ న కా యిెఱుుఁగమి 

కీందుకొనియిె న్ూరవి్ారిుఁ గావలివ్ారిన్. 
10.1-143-వ. 
అపుుడు చపుుడు కాకుండుఁ దపుుట్డుగు లిడుచు, నిన్ుప గొలుసుల 
మెలుసులు వడిన్ దాలంబులు మహో తాా లుండెైన్ బ్రడునికి న్డుంబు గాక 



 

 

కీలూడి వడిపడ, న్ర్ళ్ంబులు విర్ళ్ంబు లయిన్ సర్ళ్ంబులగు మొగసాలలం 
గడచి, పాుఁపఱ ుఁడు వ్ాకిళ్ళు మర్ల మూయుచుుఁ బడగ లెడగలుగ విపిు, 

కపిు, యియచి, కాచికొని వ్ ంట్ న్ంట్ి రాుఁగ దూుఁగి న్డచున డ. 
10.1-144-క. 
ఆ శౌరికిుఁ దెర్యవ్ొసుఁగెుఁ బర 
కాశోదధత తఠంగ భంగ కలిత ధరాశా 
కాశ యగు యమున్ మున్ు స ీ

తేశున్కుుఁ బయోధి తరో వ యిచిున్ భంగిన్. 

10.1-17-శయయన నుంచుట 

10.1-145-వ. 
ఇట్లల  యమున్ దాుఁట్ి, దూుఁట్ి, చని న్ందుని మందం జ రి, యం దమంద నిదరం 
బ ంది, యొడ లెఱుంగని గొలలలం దెలుప న లల క , నితయపరసాద యగు 
యశోదశయయ న యయన్ చినినన్లలన్యయ న్ునిచి, చయయన్ న్యయవవ కూుఁతఠ 
న తఠా కొని మర్ల నింట్ికుిఁ బంట్ింపక వచిు య చిుఱుతపాపన్ు దేవకి పరకాం 
జకా నిడ.ి 
10.1-146-క. 
పదముల సంకెల లిడుకొని 

మద్ిుఁ దలుఁకుచు శూర్సుతఠడు మందుుఁడు బో లెన్ 

బ దర్యగల రీతి దహేము 
గదలించుచు న దిుఁగయిుండె గఱువతన్మున్న్ 

10.1-147-క. 
వనజాక్షునిుఁ దచెుుట్యున్ు 



 

 

దనసుతుఁ గొనిపో వుట్యున్ు దా న ఱుుఁగక మూుఁ 
గిననిదర జొకిాయుండెన్ు 
వనజాక్షి యశోద ర యి వసుధాధీశా! 
10.1-148-సీ. 
అంత బాలిక యావు ర్ని యియడుు చిఱుచపుు; 

డాలించి వ్ేకన్ నాుఁకయింట్ి 
కావలివ్ార్య మలేాని చూచి తలుపుల; 

తాళ్ముల్ త ంట్ివిధమున్ న్ుండుఁ 
దెలిసి చకాన్ వచిు దేవకి నీళాుడె; 
ర్ముు ర్ముని భోజరాజతోడుఁ 
జెపిున్ నాతుఁడు చిడిముడి పాట్లతోుఁ; 
దలుంబుపెై లేచి తతాఱమున్ 

10.1-148.1-త.ే 
వ్ ండుర కలు వడుఁ బ చైీర్ వ్ేరలియాడ 

దాలిు కలీూడ రోష్ాగిన దర్ుమాడ 

భూరివ్ ైర్ంబుతోుఁ గూడుఁ బురిట్యిింట్ ి

జాడుఁ జన్ుదెంచి యా పాపుఁ జంపుఁ గదయి. 

10.1-18-ద్ేవకి బిడడను వడువ వరడుట 

10.1-149-వ. 
అంత దేవకదీేవి యడదంబు వచిు యిట్లనియి.ె 
10.1-150-ఉ. 
"అనన! శమింపుమన్న! తగ దలుల ుఁడు గాుఁ డిది మనే్గోడ లౌ 



 

 

మననన్ జ యు మన్న! విన్ు మానినిుఁ జంపుట్ రాచపాడి గా 
దనన! సుకీరిావ్ ై మన్ుఁగ దన్న! మహాతఠులు పో వు తరో వుఁ బో  
వనన! భవతసహో దరిుఁ గదన్న! నిన్ున్ శర్ణంబు వ్ేడెదన్. 
10.1-151-క. 
కటాట ; యార్య్ ర్య కొడుకులుఁ 
బట ట  వధించితివి; యాుఁడుుఁబడుచిది; కోడల్; 

న టటన్ చంపుఁగ వలెనే? 

కట ట ుఁడివి గదన్న! యన్న! కర్యణింపుఁ గదే. 
10.1-152-క. 
పుతతర డు నీ బరతఠకున్కున్ు 
శతతర ండని వింట్ిగాన్ సమయింపుఁ దగున్; 

పుతతర లకు నోచ న తైిని 

పుత్రరదాన్ంబు జ సి పుణయముుఁ గన్వ్ే.” 

10.1-19-మాయ మింటనుండి పలుకుట 

10.1-153-వ. 
అని పయిెయదుఁ జకాుఁ సవరించుకొన్ుచుుఁ, బలవరించుచు, భరా ంతిపడి కూుఁతఠన్ 
గీకుాన్ న్కుాన్ం జకా హతఠా కొని, చకెుాచెకుాన్ మోపి, చయయన్ 
న్ుతారయీాంచలంబున్ సంచలతం గపిు, చపుుడుగాుఁ గుయియడ, న్యిెయడం 
గీయయం బడి వ్ాుఁడు పో ుఁడమిి చెడుఁ, దోబుట్లె వుం దిట్ిె , చిట్ిెపట్ిె  నావుర్ని 
వ్ాపో వుఁ, గావర్ంబున్ న్డుగు లొడిసి తిగిచి, వడంి బ డిసిపడం బుడమిపెైం 
బడవ్ చైిన్, న్ బాాలయు నేలంబడక, లీల న గసి, న్వయ దివయ మాలికా గంధ 
బంధుర్ మణి హారాంబరాదయలంకార్ మనోహారిణయిు, గదా శంఖ చకీ పదుశర్ 



 

 

చాపాసి శూలధారిణయిున ై, యినెిమిది కర్ంబులం గర్ంబ పుుచు, సిదధ  చార్ణ 
కిన్నర్ గర్యడ గంధరావద ివ్ ైమానిక నికాయంబు గానికలిచిు ప గడ, న గడుచు, 
న్చుర్ల యాట్ పాట్లకు మెచుుచు, మింట్న్ుండి కంట్ుఁబడి, కంట్లపడుఁ, 
గంసుని కటి్లనియి.ె 
10.1-154-ఉ. 
"తెంపరివ్ ,ై ప రిం బ రిని, దేవకిబ్రడులుఁ జినినకుఱఱలం 

జంప తి, వంతన నై్ న్ుపశాంతి వహ ంపక, ఱాలముఁద న  
పిుంప తి, విసిసరో! యిదయిు బీర్మె? నా సర్సన్ జనించి నిన్ 

జంపెడు వర్యుఁ డొకా దెస సతాృతి న ందెడువ్ాడు; దుర్ుత్ర!" 

10.1-155-వ. 
అని పలికి. 
10.1-156-క. 
మహనీయ గుణాసుదయిెై, 
మహలిో నా దేవి జన్ము మనినంపంగా, 
బహు నామ నివ్ాసంబుల, 

బహునామములం జరించె భదరా తిుకయిెై. 
10.1-157-వ. 
అంత నాబో ట్ి పలికని్ కలికి పలుకులు ములుకులెై, చెవులుఁ జిలికని్, 

న్ులికపిడి, జళ్ళకు గదిరిన్ మన్ంబున్, ఘన్ంబుగ వ్ ఱుఁగంది, కంది, కుందడెు 
దేవకీవసుదేవుల రావించి, యాదర్ంబున్ సంభావించి, చేర,ి వ్ారితో నిట్లనియిె. 
10.1-158-ఉ. 
"పాపుుఁడ; బాలఘాతకుుఁడ; బంధు విర్కుా ుఁడ; దుషె్ చితఠా ుఁడన్; 

గోపన్ుుఁడన్; జర్న్ుృతఠుఁడుఁ; గూీ ర్యుఁడ; బరా హుణహంత భంగి మ 



 

 

పాపల జంపతిిన్; బయలి పలుాల న్మిుతి; సాధులార్! నా 
పాపము లుగ్డింపక, కృపాపర్యలెై కన్ర ! శమింపర ! 
10.1-159-ఉ. 
ఒకకకడుఁ బరా ణులందఱు నిజోచితకర్ుము లోలిుఁ దిరపుగా, 
న కకకక మనేితో బ డమి, యొకొాక తరోవన్ు రాకపో కలం 

జికుకలుఁ బ ందుచుండుదుర్య; చెలిుని సంసృతితోడుఁ బాయ, ర  
న కకడి హంత? మ శిశువు లెకాడి హన్ుయలు? దూఱనేట్ికిన్? 

10.1-160-క. 
పగతఠర్ుఁ జెఱిచితి న్నియున్ు, 
బగతఠర్చుేఁ జెడితి న్నియు, బాలుుఁడు తలుఁచున్; 

బగ చెలుములు లే వ్ాతుకుుఁ 
బగచెలుముల కీలు కర్ుబంధము సుండీ!" 

10.1-161-వ. 
అని పలికి, కనీనర్య నించి, వగచి, వ్ ఱచుచు, దేవకవీసుదవేుల పాదంబులుఁ 
బట్లె కొని, సంకెలలు విపుించి, మికిాలి యకాఱ గల వ్ాకయంబుల న ైకయంబులు 
న ఱపిన్, వ్ార్యన్ు బరితపుా ం డెైన్ కంసునిుఁ జూచి, రోష్ంబున్ు బాస;ి ర్ంత నా 
వసుదవేుండు బావ కిట్లనియిె. 
10.1-162-శా. 
"బావా! నీ వచన్ంబు నికాము సుమ; పరా ణుల్ గతజాఞ న్ు లె ై
నీవర న్ంచున్ు లోభ మోహ మద భీ నిరిుతరతామోద శో 
కావరశంబుల న ండొర్యం బ డుతఠ ర కాకార్యుఁడెై సర్వర్ూ 

పావష్ఠె ండగు నీశవర్యం దెలియలే ర్నోయన్యవిభరా ంతఠలెై" 

10.1-20-కంస్ునికి మంతతర ల స్లహ్మ 



 

 

10.1-163-వ. 
అని యిట్లల  బరసన్ునలెైన్ దేవకీవసుదేవుల యన్ుజఞ వడసి, కంసుం డింట్ికంి 
జని, యా ర యి గడపి, మఱునాుఁడు ప ర దుద న్ం గీదదన్ం దన్కుం బర్తంతఠర లగు 
మంతఠర ల రావించి, యోగనిదర వలన్ం దా వినిన్ వృతాా ంతం బంతయు 
మంతన్ంబున్ న ఱింగించిన్, న్పుడు వ్ార్ లతని కిట్లనిరి. 
10.1-164-క. 
"ఇటటయిన్ుఁ దడయ నేట్కిి? 

పటటణముల, మందలందుుఁ, బలెల ల న లలన్ 

బుటటటడి పెరుిఁగెడి శిశువులుఁ 
బట ట  వధించెదము; మముుుఁ బంపు మధీశా! 
10.1-165-మ. 
భవదయీోజ్వల బాహుచాప విలసదాాణావళీ భగునలెై, 
దివజాధీశవర్య లే కియీంబడిరొ? యియ దేశంబులం డాుఁగిరో? 

శివునిం జొచిురొ? బరహుుఁ జెందిరొ? హరిన్ సవేించిరో? మౌని వృ 
తాి వనాంతంబుల నిలిురో? మన్కు శోధింపం దగున్ వలలభా! 
10.1-166-క. 
న చ్చురి శాతరవు లన్ుచున్ు 
విచులవిడిుఁ దిర్యగ వలదు, వివిధాకృతఠలన్ 

ముోచ్చులి వతఠా ర్య; వ్ార్లు 
సచ్చున్ యందాుఁక మఱవుఁ జన్ దధిపున్కున్. 
10.1-167-క. 
ఒతిుకొన్ుచు రానీుఁజన్ుఁ 
దెతిున్ రోగముల, రిపుల, నిందిరయముల న్ు 



 

 

తుతిు  సమయములుఁ జఱెుపక 

మెతున్ గారాదు; రాదు ముఁద జయింపన్. 
10.1-168-మ. 
అమర్శరణీికి న లల ుఁ జకిీ ముఖర్యం; డా చకిీ యియధర్ుమం 

దమర్యన్; గోవులు, భూమిదేవులు, దతిిక్షామానయ కార్యణయ స 

తయములున్, యాగ తపో దమంబులున్ు, శదీాధ శాంతఠలున్ విష్ఠణ ద ే

హము; లినినంట్నిి సంహరించిన్ న్తం డంతంబున్ుం బ ందడెిన్. 
10.1-169-వ. 
కావున్. 
10.1-170-ఉ. 
చంపుదుమే నిలింపులన్ు? జంకెల ఱంకెలుఁ దాపసావళిం 

బంపుదుమే కృతాంతకుని పాలికిుఁ? గ ీపులతోడ గోవులం 

దుర ంపుదుమ?ే ధరామర్యలుఁ దోలుదుమ?ే నిగమంబులన్ విదా 
రింపుదుమే? వసుంధర్ హరింపుదు మ?ే జన్నాథ! పంపుమా. " 

10.1-171-వ. 
అని పలుకు మంతఠర ల మంతరంబుల నిమంతిరతఠండెై, బరా హుణ నిరోధంబు 
నిష్ిదధం బని తలంపక కాలపాశబదుధ ండయి, విపరా ది సాధుమాన్వులుఁ జంప 
దాన్వులం బంప,ి యంతిపుర్ంబున్కుం జనియిె; న్న్ంతర్ంబ యా ర్కాసులు 
వ్ కాసంబు లగు మొకాలంబుల సజ్న్ుల పజ్లం బడి, తర్్న్ గర్్న్ భర్్నాది 
దుర్్న్తవంబులం జ సి, నిరి్ంచి పాపంబు లారి్ంచిర.ి 
10.1-172-ఆ. 
వ్ దకి వ్ దక,ి దెతైయవర్యలు సాధుల 

న్డుఁప, వ్ారి బలము లడుఁగిపో యిె; 



 

 

యశము, సిరయిు, ధర్ు, మాయువు, భదరంబు, 
నార్యహ ంసజ య న్డుఁగుుఁగాదె. 

10.1-21-కృష్తణ నికి జ్ఞతకర్మచేయుట 

10.1-173-వ. 
అంత మందలో న్ందుండు న్ందన్ుండు పుట్లె ట్ యిెఱింగి, మహాన్ందంబున్ 
న ఱవ్ాదులగు వ్దేవిదులం బ్రలిపించి, జలంబులాడి, శుచియిెై, 
శృంగారించుకొని, సవసిా  పుణాయహవ్ాచన్ంబులు చదివించి, జాతకర్ుంబు 
జ యించి, పితృదవేతల న్రిుంచి, క ీపులతోడుఁగూడుఁ గెైజ సని్ పాుఁడమిొదవుల 
రెండులక్షలన్ు, గన్క కలశ మణి వసన్ విశాలంబులెైన్ తిల శ ైలంబుల 
లేడింట్నిి భూదేవతల కిచిున్. 
10.1-174-క. 
"ఈ యాభీర్కుమార్యుఁడు 
శ్రీయుతఠడె,ై వర్ వ్ రైిజ తయున ై, ద ీ

రాా యుష్ుంతఠం డగు"న్ని 

పాయక దీవించి ర్పుడు బరా హుణ జన్ముల్. 
10.1-175-క. 
దుందుభులు మొర్సె; గాయక 

సంద్ోహము పాడ;ె సూతసముదాయముతో 
వంద్ిజన్ులు కీరాించిరి; 
కీందుగ వతెంచె భదరకాహళ్ ర్వముల్. 
10.1-176-క. 
పలివ తోర్ణసుర్యచిర్ 



 

 

వలిీధవజరాజిధూపవ్ాసన్ములతో, 
సలిలితములెై యొపెున్ు 
వలివవలలభుల యిండల  వ్ాకిం డెల లలన్ 

10.1-177-క. 
పస్ుపులు న్ూన లు న్లుఁదిన్ 

పస్ుఁ దన్ర,ి సువర్ణ బరిి బర్ి పరభతోుఁ 
బస మి గలిగ,ి వ్ లుగొందుచుుఁ, 
బస్ు లనినయుుఁ మందలందుుఁ బరసరించె, న్ృపా! 
10.1-178-క. 
క ళీళుఱికి మసలె లేుఁగలు; 
మలిడిగొని ఱంకె లిడయిిె మదవృష్భంబుల్; 

పెలుి గ మొదవులు ప దుుఁగుల 

జలిించెం బాలు, బాలుసంభవవ్ేళ్న్ 

10.1-179-క. 
ఆర్ుఁగుఁ జదివ్ డి ప గడడె ి

వ్ారికి, విదయలన్ు బరతఠకువ్ారికి, లేమిం 

జ రిన్ వ్ారికి న లలన్ు 
గోర్క మున్ు న్ందు డిచుె గోధన్చయముల్. 
10.1-180-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-181-క. 
కంచుకములు, తలచుట్లల న్ు, 
గాంచన్ భూష్ాంబర్ములుుఁ, గడు మెఱయుఁగ న ే



 

 

తెంచ్చరి, గోపకు లందఱు 
మంచ్చ పదార్్ములు గొన్ుచు మాధవుుఁ జూడన్. 
10.1-182-క. 
ఏతెంచి, చూచి చెలుఁగుచు 
నేతతలుఁ, బ ర్యుఁగులన్ు, బాల, నీళ్ున్ు, వ్ న్నం 

బీరతి వసంతము లాడిర ి

యియతర్యలెై, సర్సభాష్ లెసగన్ గొలలల్. 
10.1-183-వ. 
తదన్ంతర్ంబ. 
10.1-184-ఆ. 
"ఏమినోము ఫలమొ? యింత ప ర  దొద క వ్ారా్ 

వింట్ి మబలలార్! వన్ు లలర్; 

మన్ యశోద, చినినమగవ్ానిుఁ గన  న్ట్ 

చూచి వతా మము! సుదతఠలార్! " 

10.1-185-వ. 
అని యొండొర్యల లేపికొని, గోపిక లోపికలు లేని చితాంబుల న తాిన్ తతాఱంబు 
లొతఠా కొన్, న్ుదార్ంబులగు శృంగార్ంబులతో నిండుల  వ్ లువడి. 
10.1-186-క. 
జడగతఠలున్ు, బలుపిఱుదులుుఁ, 
బ్రడకిెడు న్డుములున్ు, వలుుఁద బ్రగి చన్ుుఁగవలున్, 

వ్ డుఁద న్యన్ములు, సరిి తడుఁ 
బడు మోములు, భరమర్ చికుర్ భర్ములు, న్మర్న్. 
10.1-187-ఉ. 



 

 

వ్ేడుకతోడుఁ గొీ ముుడులు వడుఁ, గుచోపరి హార్ర ఖ ల 

లాల డుఁ, గపో లపాలికల హాట్కపతరర్యచుల్ వినోదన్ం 

బాడుఁ, బట్ాంచలంబు లసియాడుఁగుఁ, జ ర,ి యశోద యింట్ికిన్ 

జ డయి లేగ,ి చూచి రొగి జిష్ఠణ ని విష్ఠణ నిుఁ జినినకృష్ఠణ నిన్. 
10.1-188-వ. 
చూచి సంతసించి, తెచిున్ కాన్ుక లిచిు. 

10.1-22-జ్లక మాడించుట 

10.1-189-తే. 
పాపనికి న్ూన ుఁ దలయంట్ి, పసుపుుఁ బూసి, 
బో ర్యకాడించి, "హరిర్క్ష ప "ముట్ంచు 
జలము లొక కొనిన చుట్ిె  రాుఁజలిల, త ట్ల  
న్ునిచి, దవీించి, పాడి ర్ యుయవిద లెలల . 
10.1-190-క. 
"జోజ్ో కమలదళేక్షణ! 
జోజ్ో మృగరాజమధయ! జోజో కృష్ాణ ! 
జోజ్ో పలలవకర్పద! 
జోజ్ో పూర ణందువదన్! జోజో"యన్ుచున్. 
10.1-191-వ. 
ఇ వివధంబున్. 
10.1-192-క. 
పలు తోయంబులు జగములుఁ 
బలు తోయములందు ముంచి, భాసిలెల డి యా 



 

 

పలుతోయగాుఁడు, వలలవ 

లలనా కర్తోయములుఁ జెలంగుచుుఁ దడయిున్. 
10.1-193-క. 
లోకములు నిదుర్ వ్ోవుఁగ 

జోకకట్లె చు, నిదుర్వ్ోని సుభుఁగుడు, ర్మణుల్ 

జోకకట్ిె  పాడ, నిదుర్ం 

గెకైకన్ు కీియ న్ూర్కుండుెఁ గన్ు దెఱవకయున్. 
10.1-194-సీ. 
ఏ బాము లెఱుగక యియపార్య మేట్ికిుఁ; 
బసుల కాపరియింట్ుఁ బాము గలిగ;ె 

నే కర్ుములు లేక యిెన్యు న కాట్ికనిి; 

జాత కర్ుంబులు సంభవించ;ె 

నే తలిల చన్ుుఁబాలు న ఱుుఁగని పోర డ, య; 

శోద చన్ునల పాల చొర్వ న ఱిుఁగ;ె 

నే హాని వృదుధ లు న ఱుుఁగని బరహుంబు; 
ప దుిఁగిట్ిలో వృదిధ ుఁ బ ందుఁ జొచెు; 

10.1-194.1-త.ే 
నే తపములన ైన్ న లమిుఁ బండనిపంట్ 

వలలవ జన్ముల వ్ాడుఁ బండె; 
నే చదువుల న ైన్ నిట్ిెట్ిె  దన్రాని 

యర్్ మవయవముల న్ంద మందె. 
10.1-195-మ. 
చెయువుల్ జ యుతఱిన్ విధాతకర్ణిం జెన నందు, సంతోష్ దృ 



 

 

ష్ిె  యుతఠండెై న్గుచున్ జనార్దన్ుని మాడిాం బ లుు, రోష్ించి యు 
న్న యడెన్ ర్యదుర నిభంగి న పుున్ు, సుఖాన్ందంబున్ం బ ంది త 

న్ుయుడెై బరహుముభాతి బాలుుఁ డమర్య నాాహుళ్య బాలయంబున్న్. 
10.1-196-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ 

10.1-197-ఆ. 
కొడుకుుఁ గన్న వ్డేా కొన్సాగ రోహ ణుిఁ 
జీర్ుఁ బంచి, చితరచలేములన్ు 
మండన్ముల నిచిు, మనినంచె, న్ందుుఁ డా 
యంబుజాక్షి పీరతయిెై చరంిచె. 

10.1-24-నందుడు వస్ుద్ేవుని చూచుట 

10.1-198-వ. 
అది మొదలు మొదవుల కదుపులు ప దువులు గలిగి యుండె; న్ంత 
న్ందుండు గోపకుల న్నకేుల గోకులర్క్షకుం దక్షులెైన్ వ్ారిని నియమించి, 

మథుర్కుం జని, కంసున్కు నేుఁట్ేుఁట్ం బ ట్టెడి యరంిబ ట్ిె , వడొాని, వసుదేవుని 
కడకుం జని, యథోచితంబుగ దరిశంచిన్. 
10.1-199-క. 
న్ందుని గన్ుుఁగొని పరా ణముుఁ 
బ ంద్ిన్ బ ందయిున్ుుఁ బో లెుఁ బ లుపార్యచు, నా 
న్ంద్ఘశీులు గడకన్ునల 

గీందుకొన్ం, గ లుసాుఁచి క ుఁగిట్ుఁ జ రెున్. 
10.1-200-వ. 



 

 

మఱియుుఁ గ ుఁగిలించుకొని, సుఖాసీన్ునింగాుఁజ సి, వసుదవేుండు దన్ 
కొడుకువలని మోహంబు దీపింప న్ందుని కిట్లనియిె. 
10.1-201-క. 
"సంతతి లే దని మున్ు ఘన్ 

చింతన్ముల మునిుఁగి, ముదసిి చికిాన్ నీకున్ 

సంతతి గలిగెన్ు; భాగయము; 
సంతతిహీన్ునికి సౌఖయసంతతి గలదే? 

10.1-202-క. 
ప డగంట్ి నిన్ున; బరతికతిిుఁ; 
గడచితి నాపదల నింకుఁ గార్యములం ద ే

యిడెమడుగు లేని న చులిుఁ 
బ డగాంచుట్ చచిు మఱలుఁ బుట్లె ట్ గాదే? 

10.1-203-క. 
పలుపాట్లలుఁబడు జన్ులకు 
నిల న కచ  ోన్ుండుఁ గలద?ె యియఱుల వ్ ంట్ం 

గలసి చన్ు, మాోుఁకు లనినయుుఁ 
బలువ్ ంట్లుఁ బో వుుఁగాక; పాయక యునేన? 

10.1-204-మ. 
పలురోగంబుల న ందకున్నవ్  పసుల్? పాలిచుునే ధేన్ువుల్? 

గొలుఁకుల్ వ్ాగులు వ్ారిపూరితములే? గోష్ు  పరదేశంబులం 

బులులున్ దుపుులు సంచరింపవు గదా? ప లాుర్యనే ఘోష్ముల్? 

కలవ్ే పచుని పూరిజొంపములు, తతాాంతార్ భాగంబులన్? 

10.1-205-క. 



 

 

తన పుతర మితర ముఖర్యలుఁ 
దనుపక, చూడకయు, వ్ార్య దఱిుఁగి న్శింపన్ 

మనుచు గృహమధేయిాశమీ 

మున న్ుండెడువ్ాని, కొకా మోదము గలదే? 

10.1-206-క. 
నీ కాంతయొదద నీవున్ు 
నీ కాంతయు గార్వింప, నిన్ుుఁ దండిరగ నా 
లోకించుచు నీ మందన్ు 
నా కకడు కునానుఁడె? న్ంద! న్ందానివతఠుఁడె.ై" 

10.1-25-వస్ుద్ేవ నందుల స్ంభాష్ణ 

10.1-207-వ. 
అనిన్ న్ందుం డటి్లనియి.ె 
10.1-208-శా. 
"నీకున్ దవేకికిన్ జనించిన్ సుతానీకంబుుఁ దోడోా డ ము 
నీనకంసుండు వధించె; మ సుతుఁ దుదని్ హ ంసింపుఁ, జ  తపిు, తా 
నాకాశంబున్ క గె; బాల యిది; దెవై్ాధీన్మాపదదశన్ 

శోకంబందున  తజఞ ుఁ; డూఱడిలు! నా సూన్ుండు నీ సూన్ుుఁడే." 

10.1-209-వ. 
అనిన్ వసుదేవుండు న్ందునికి మఱియు నిట్లనియిె. 
10.1-210-క. 
"జనపతి కరి యిడతిివి; మముుఁ 
గనుుఁగొంట్ివి; మేము నిన్ునుఁ గంట్ిమి; మే ల 



 

 

యిెయను; బ మిుంకన్ు గోకుల 

మున న్ుతాుతములు దోుఁచు మున్ుకొన్వలయున్. " 

10.1-211-వ. 
అని పలికి వసుదవేుండు న్ందాదులెైన్ వలలవుల వడొాలిపిన్ వ్ార్లు గొబుాన్ 
వడిగల గిబాలం బూనిన్ శకట్ంబులు పరకట్ంబులుగ న కిా, తమతమ పలెల ల 
తరో వలుపట్ిె  చని; రా న్ందుండు పరత్రతంబులెైన్ యుతాుతంబులు ముందర్ుఁ 
బ డగని "శౌరి తన్తోుఁ బలికిన్ పలుకులు తపు"వన్ుచుుఁ దలంచుచుం 
జనియిె; న్ంత. 

10.1-26-పూతన వరరపలలి  కకచుుట 

10.1-212-సీ. 
కంసుపంపున్ బాలఘాతిని పూతన్; 

పలెల ల, మందలుఁ, బటె్ణముల 

నిల న లలచ ,ో బాలహ ంస గావించుచుుఁ; 
జన్ుచు, న వవని పేర్య శవీణవధుిఁ 
బడిన్ యంతన్ సర్వభయనివ్ార్ణ మగు; 
న్ట్ిె  దెైతాయంతకుం డవతరించి 

యున్న న్ందునిపలెల  కొకనాడు ఖ చర;ి 

యిెై వచిు యందు మాయాపరయుకిాుఁ 
10.1-212.1-త.ే 
గామర్ూపణిి యిెై చొచిు, కాన్కుండ 

న్రిగి, యిలిలలుల  దపుక యర్సికొన్ుచు, 
న్ందగృహమున్ బాలుని నాద మొకట్ ి



 

 

విని పరమోదించి, సుందరవీ్ేష్ యగుచు. 
10.1-213-మతా. 
కాీ లుకన్ునలు, గుబాచన్ునలుుఁ, గందుుఁవ్ొందని చందుర్యం, 

బో లు మోమున్ు, గలుద  లేదన్ు బుదిధ  దూఱని క న్ు, హ  
రాళమెైన్ పిఱుందు, పలలవరాగ పాద కర్ంబులుం, 

జాల దొడుగు కొపుు, న పుగ సర్వమోహన్మూరాితోన్ 

10.1-214-మాని. 
కాంచన్కుండల కాంతఠలు, గండయు; గంబున్ుఁ గ ళీ్ళుఱుకన్, జడపె ై
మించ్చన్ మలెల ల మేలిమి తావులు; మెచిు, మదాళ్ళలు మింట్న్ు రా, 
న్ంచ్చత కంకణహార్ర్యచుల్ చెలు; వ్ార్ుఁగుఁ, బ ైవలు వంచల నిం 

చించుక జార్ుఁగ నిందునిభాన్న్; యియగెుఁ గుమార్యని యింట్ికిన ై. 
10.1-215-వ. 
ఆ సమయంబున్న్. 

10.1-27-పూతన బాలకృష్తణ ని చూచుట 

10.1-216-మ. 
సిరి మముున్ బరతఠకంగుఁ జూచుకొఱకెై, శృంగార్వ్ేష్ంబుతో 
న్ర్ుదేనోపు న్ట్ంచు గోపకిలు జిహవల్ రాక మోహ ంచి త 

తుర్ులెై చూడ, లతాంగి బో యి కనియిెం, బర్యంక మధయంబున్ం 

బర్ు, భసాున్లతజే, దుర్్న్వధ పరా ర్ంభకున్, డింభకున్. 
10.1-217-వ. 
కని కదయివచుు సమయంబున్. 
10.1-218-శా. 



 

 

ఆ లోక శవర్యుఁ, డా చరాచర్విభుం, డా బాలగోపాలుుఁ, డా 
బాలధవంసనిి గొంట్ల కంట్ిడి వ్ సన్ బాలింతచందంబున్న్, 

బాలిండలన్ విష్ మూని, వచుుట్ మదిన్ భావించి, లో న్వువచున్ 

గాలుం గ లు న ఱుంగకున్న కర్ణిం గనోుడిు, గురవెట్లె చున్. 

10.1-28-పూతన కృష్తణ ని ముద్ఘా డుట 

10.1-219-క. 
ఆ పాపజాతి సుందరి 

యా పాపని పాన్ుుుఁ జ ర్ న్రిగి, కర్ములన్ 

లేప , చన్ుంగవ శిశువున్ 

మోపుచు ముదాద డి, శిర్ము మూరొాని, పలికెన్. 
10.1-220-క. 
"చను నీకు గుడుపుఁజాలెడి 
చనువ్ార్లు లేర్య; నీవు చన్వలె"న్న్ుచుం 

జనుుఁగుడుప,ి ముఁద నిలుకడుఁ 
జనుదాన్ న్న్ంగ, వ్ేడాుఁ జన్ుుఁ జన్ుుఁ గుడుపన్. 
10.1-221-క. 
"నా చన్ుుఁబా లొక గుీకెాుఁడు 
నో! చ్చనినకుమార్! తరా వు మొయయన్; పదిపన్ 

నీ చెలువ మెఱుుఁగ వచుున్ు; 
నా చెలువము సఫల మగున్ు; న్ళిన్దళాక్షా!" 

10.1-222-వ. 
అని బాలు న్ుదేదశించి, ముదాద డెడి భంగి మాట్లాడెడి చడేయిం జూచి. 



 

 

10.1-29-పూతన కృష్తణ నికి పాలిచుుట 

10.1-223-మ. 
"వనితా! ముటె్కు మము; చన్ున గుడుపన్వలదము; నీ చన్ునమా 
తనయుం డొలల ుఁడు; వ్ాస ిప "ముని యశోదా రోహ ణుల్ జీర్ుఁ, గె ై
కొన, కీకి్షంచుచు మాయుఁ బనిన, పెలుచం గోశంబులో వ్ాలు మ ె

లుున రాజిలుల చు, మాట్ మెతాుఁదన్మున్, లోవ్ాడయిు నేనర్ుడన్. 
10.1-224-వ. 
కదిసి కలికిపలుకులు పలుకుచు, న్ులుకుజెడి జళ్ళకు స ర్క, యిెదుర్ 
నిదుర్ంగదిరిన్ ఫణిని, ఫణి యని యిెఱుంగక, గుణమతిం దిగుచు జడమతి 
బ డంగున్ుఁ, గఱట్ి జఱభితెఱవ వ్ ర్వున్ం జన్ుదంెచి, పఱపున్డుమ న ఱపు 
గలిగ,ి మెఱయుచుుఁ, గన్ుంగవం దెఱవక, వ్ ఱపు మఱపు న ఱుంగక, 

కొమర్యమిగులు చిఱుత కొమర్యనిం దిగిచి, త డలన్డుమ నిడుకొని, యొడలు 
నివుర్యచు, న డన డ మమతం గడలుకొలుపుచు, “నాుఁకొన్న చినినయన్న! 
చన్ున గుడువు” మని చనినచుు సమయంబున్. 

10.1-30-పూతన స్తతు వ పీలుుట 

10.1-225-సీ. 
మేలొాన్న తెఱుఁగున్ మెలలన్ుఁ గన్ువిచిు; 

క గీంట్ుఁ జూచుచుుఁ, గిదకిి నీల్ి, 

యావులించుచుుఁ జ తఠ లాకసంబున్ుఁ జాుఁచి; 

యొదిుఁగలిి యాుఁకొన్న యోజ న్ూది, 
బ్రగిచన్ునగవుఁ గ లుఁ బీడించి, కబళించి; 

గుీకా గుీకాకు గుట్లగుట్లకు మన్ుచు, 



 

 

న క రెండు గుీకాల న్ువిద పరా ణంబులు; 
సెతైము, మనేిలో సతవ మెలల ుఁ 
10.1-225.1-త.ే 
దరా వ్ , న్దయిున్ు గుండలెు దలలడలిల , 
జిము దిర్యగుచు నిలువక, శిర్ము వ్రా ల 

"నితర్ బాలుర్ కియీవ్ాుఁడ వవు గావు; 
చన్ున విడువుము; విడువుము; చాలు"న్న్ుచు. 

10.1-31-పూతన న్రలగూలుట 

10.1-226-క. 
నిబబర్పు దపిు మంట్లు 
పరబిబన్, ధృతి లేక, నేతర పద హసాంబుల్ 

గొబుబన్ వివృతములుగ, నా 
గుబబన్ుచున్నట్ిె  కూుఁతుఁ గూలెన్ నలేన్. 
10.1-227-మ. 
అదరెం గొండలతోడ భూమి; గీహతారానీకముల్ మింట్ిపె ై
బ దరెన్; దికుాల మాఱు మోోత లెసుఁగనె్; భీతిలిల లోకంబులుం 

గదలం బాఱ న్ు; వజరభిన్నగిరిర ఖం బూర్వదహేంబుతోుఁ 
దిరదశధవంసనిి గూలి, కుయియడిన్ దదీదరోా ర్య ఘోష్ంబున్న్. 
10.1-228-క. 
అపుుడు దెపుర్మగు నా 
చపుుడు హృదయములుఁ జొచిు, సందడి పెటె్న్, 

ముప ురుిఁగొని పడి; రెఱుకలు 



 

 

దప ు ధర్న్, గొలల  లెలల ుఁ దలలడపడుచున్ 

10.1-229-క. 
ఆ జ్ఱభిర్ండ ర్కాస ి

న జై్శరీర్ంబు నేల న్లియంబడిన్న్ 

యోజ్న్మున్నర్ మేర్ ధ 

రాజ్ంబులు న్ుగు్ లయిెయ, రాజవర ణాయ! 
10.1-230-సీ. 
దార్యణ లాంగూలదండ దంతంబులు; 
న్గ గహవర్ముుఁ బో లు నాసికయున్ు, 
గండశ ైలాకృతి గల కుచయుగమున్ు; 
విరిసి తూలెడు పలలవ్ ండుర కలున్ు, 
జీుఁకట్ిన్ూతఠలుఁ జెన్యు నేతరంబులుుఁ; 
బ న్ుదబిాుఁ బో లెడి పెదద  పిఱుుఁదుుఁ, 
జాుఁగుకటె్లుఁ బో లు చర్ణోర్యహసాంబు; 
లింకిన్మడువుతో న న్యు కడుపుుఁ, 
10.1-230.1-త.ే 
గలిగి ష్ట్ోరిశ దీర్ామె ైకదసిి చూడ, 

భయదమగు దాని ఘన్కళేబర్ముుఁ జూచి, 

గోపగోపీజన్ంబులు గుంపుగూడి, 
బ గడుచుండరిి మన్ముల బ దర్య గదిరి. 
10.1-231-వ. 
ఇ వివధంబున్న్. 
10.1-232-క. 



 

 

ఆ తఱిుఁ గుడువుఁగ న్డచనె్, 

న్ూతన్ఫులాల బ్లోచన్ుుఁడు, హరి మృతఠయ 
దోయతన్ుఁ గృతముని సముదయ 

యాతన్ుఁ, బూతన్ న ఱింగ ియాతన్లీలన్. 
10.1-233-క. 
విష్ధర్రిపు గమన్ునికనిి 

విష్గళ్ సఖునికిని, విమల విష్ శయన్ునికని్, 

విష్భవభవ జన్కునికిని, 

విష్కుచచన్ు విష్ముుఁ గొన్ుట్ విష్మే తలపుఁన్? 

10.1-234-వ. 
అంత నా గోపగోపజీన్ంబులు దలెిసి, రోహ ణయీశోదలం గూడుకొని, బ గ్డలిక 
డగ్ఱి. 
10.1-235-శా. 
నేలంగూలిన్ దాని పెన్ునర్ముపెై నిరీుతిుఁ గీీడింప, "నో! 
బాలా! ర్"ముని మూపుుఁ జ ర్యుకొని, సంసురిశంచి, యూరార్యుచున్ 

గోలాంగూలముుఁ దిరపిు, గోవుర్జమున్ గోమూతరముం జలిల, త 

దాాలాంగంబుల గోమయం బలుఁది; రా పండెరండు నామంబులన్. 
10.1-236-వ. 
మఱియు న్ంతట్ం దనియక, గోపిక లాచమన్ంబు జ సి దక్షులెై, మున్ుపుగాుఁ 
దమకు ర్క్షాకర్ంబగు బీజనాయసంబు సేసికొని, "చినినయన్న! నీ యడుగు 
లజండున్ు, జాన్ువు లనిలుండున్ు, దొడలు యజఞ ండున్ు, గట్ితలం 
బచుయతఠండున్ు, గడుపు హయాసుయండున్ు, హృదయంబు గ శవుండున్ు, 
న్ుర్ము నీశుండున్ు, గంఠంబు నిన్ుండున్ు, భుజంబుల జతఠర్యుజండున్ు, 



 

 

ముఖంబు తిరవికీముండున్ు, శిర్ం బీశవర్యండున్ు ర్కి్షంతఠర్య; ముందు 
చకిీయు, వ్ న్ుక గదాధర్యండెైన్ హరయిుుఁ, బార్శవంబుల ధన్ుర్ధర్యండెైన్ 
మధువ్ ైరయిు, న్సిధర్యండగు న్జన్ుండున్ు, గోణంబుల శంఖచకీ 
గదాధర్యండెైన్ యుర్యగాయుండున్ు, ముఁదు న్ుపేందుర డున్ు, గీిందు 
దార్గయక్షయండు, న్ంతట్న్ు హలధర్యండగు పుర్యష్ఠండున్ు, గాతఠర్య; నీ 
యిందిరయంబుల హృష్ీక శుండున్ు, బరా ణంబుల నారాయణుండున్ు, జితాంబు 
శరవతదవీపపతియున్ు, మన్ంబున్ు యోగీశవర్యండెైన్ కపిలుండున్ు, బుదిధని 
బృశినగర్యుండు, న్హంకార్ంబున్ భగవంతఠండెైన్ పర్యండున్ు బాలన్ంబు 
సేయుదుర్య; నీవు కీీడించున డ గోవిందుండున్ు, శయనించు తఱి 
మాధవుండున్ు, న్డచువ్ేళ్ వ్ ైకుంఠయండున్ు, గూర్యున్న సమయంబున్ 
శ్రీపతియున్ు, గుడుచు కాలంబున్ సర్వభక్షకుం డయిన్ యజఞభుజండు 
నేమఱకుండుదుర్య; నిన్ునుఁ బేరొానిన్ దుసవపన వృదధబాలగీహంబులున్ు, 
గూశాుండ, డాకనిీ, యాతఠధాన్ులున్ు, భూత పేరత యక్ష రాక్షస పిశాచ 
వినాయకులున్ు, గోట్రాదులున్ు, జ యష్ాు ది భూతనాథులున్ు, 
మాతృకాదిగణంబులు న్శియింతఠర్య; నీ యందుుఁ బరా ణ ందిరయ శరీర్నిరోధంబు 
లెైన్ యునాుదంబులు, న్పసాుర్ంబులున్ు, మహో తాుతంబులున్ు 
బ ందకుండుం గావుత!"యని ర్క్షచేసి దవీించి; ర్ంత. 
10.1-237-క. 
ఆ పెదద వ్ేడబంబుల 

పాపనికనిి జన్ునుఁ గుడిప,ి పాన్ుపుపెై సం 

సా్ ప ంచి, కపిు, "కూర్యకు 
మో పాపుఁడ!"యని యశోద యొయయన్ుఁ బాడెన్. 
10.1-238-వ. 



 

 

అంత న్ందుండు మొదలయిన్ గోపకులు మథుర్న్ుండి వచిు, ర్కాసి మనే్ుుఁ 
గని, వ్ ఱుఁగుపడి, “మున్ున వసుదవేుం డుతాుతంబు లెఱింగి చపెెు; న్తండు 
మహాయోగి” యని ప గడిి, కఠోర్ం బగు పూతన్ యొడలు గుఠార్ంబుల న్ఱకి, 
తమ కుట్ీర్ంబులకుం దవవగు పరదేశంబున్ పట్ీర్ంబుల దహన్ంబు, 

సంగీహ ంచి దహ ంచి; ర్ంత. 
10.1-239-ఆ. 
ప గలిి ప గలిి, కాలు మగువదహేంబున్ 

న్గర్య పరిమళ్ముల ప గలు వ్ డలె; 
దేహకలుష్ములు శ్రహీర ిముఖమున్ుఁ 
దరా వుఁబడుట్ుఁ జ సి, భూవర ణయ! 
10.1-240-క. 
హరి దన్ముఁదం బదములు 
గర్ములు నిడి, చన్ున గుడిచి, కదిసిన్మాతరన్ 

హరజిన్ని పగిదుిఁ బర్గతి 

కరిగెన్ు దురితములు బాసి యసురాంగన్యున్. 
10.1-241-క. 
వ్ నునని కొకమఱి విష్మగు 
చనినచిున్ బాలహంతిర చన న్ట్ దవిికిన్; 

వ్ నుననిుఁ గని, పెంచుచుుఁ దన్ 

చనినచిున్ సతికి మఱియు జన్ుము గలదే? 

10.1-242-క. 
హరుిఁ గని, చన్ునలు గుడపిెడ ి

తర్ుణులు పరా పించు పదము తలుఁపుఁగ వశమ?ే 



 

 

హరి యార్గించుట్కుుఁ బా 
లు్ రిసని్ ధేన్ువులు ముకిా కొన్లుఁ జరించున్. 
10.1-243-క. 
ఆ పూతన్ మెయిగంధము 
గోపాలు రెఱింగ,ి "యిట్ిె  కువనిత యొడలం 

దీపాట్ి సావదుగంధము 
పరా ప ంచున "యన్ుచుుఁ జనిరి పలెల ల కధపిా! 
10.1-244-వ. 
అంత న్ందుండు పర్మాన్ందంబున్ నింట్ికుిఁ జని, వ్ేరతలచేత ర్కాసిచేత 
లనినయు న ఱంగ,ి వ్ ఱుఁగుపడి, పాపని లేపి, శిర్ంబు మూరొాని, ముదాద డి, 
ముదంబున్ న్ుండె;” న్ని చెపిున్ విని, పరీకి్షన్నర ందుర ుఁ డిట్లనియిె. 
10.1-245-క. 
"ఏయ ేయవతార్ంబుల 

నే య ేకర్ుములు జ సె నీశుుఁడు హర;ి భ 

దరా యతన్ము లనినయు విన్ుఁ 
బాయదు చితాంబు; చెవులపండువు లయిెయన్. 
10.1-246-క. 
ఉర్ుసంసార్పయోనిధ ి

తర్ణంబులు, పాపపుంజ దళ్న్ంబులు, శ్ర ీ

కర్ణంబులు, ముకిా సమా 
చర్ణంబులు, బాలకృష్ఠణ  సంసుర్ణంబుల్. 
10.1-247-వ. 



 

 

అని “తర్యవ్ాత బాలకృష్ఠణ ం డేమి చేసె? నా యందుుఁ గృపగలదనేిం జెపువ్ే!” 
యని యడిగిన్, రాజన్కు శుకుం డిట్లనియిె. 

10.1-32-యశోద కృష్తణ ని తొటినిడుట 

10.1-248-సీ. 
బాలకుం డొదిగలిుఁ బడనరేెున్ని జన్ు; 

న్క్షతరమం దొకనాడు, న్ందు 
ప లతి వ్ేడుకతోడుఁ బ ర్యగు వ్ేరతలుఁ జీర;ి 

వ్ాదితరగీతార్వంబు చెలుఁగ 

విపుు లతోుఁగూడ వ్దేమంతరంబుల; 

న్భిష్ేచనాదిక మాచరించి 

వ్ారి దీవ్ న్ లొంద ివ్ారికి మొదవులు; 
న్న్నంబు జీర్ల న్డిగని్ట్లె  

10.1-248.1-త.ే 
లిచిు బాలుుఁ దయియ మెసుఁగుఁ బాన్ుపుుఁ జ రిు 

నిదుర్పుచిు గోపనివహమున్కు 
గోపికలకుుఁ బూజ గొమరార్ుఁ జ యుచు 
జన్ని కొడుకు మఱచె సంభరమమున్. 

10.1-33-కృష్తణ డు శకటము దనునట 

10.1-249-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-250-క. 



 

 

నిదురించిన్ శిశు వ్ాకొని 

కిదుకుచుుఁ జన్ుుఁ గోరి కరె్లి కిసలయ విలస 

న్ుృదు చకీచాపర ఖా 
సుద పదమున్ుఁ దన న న కా బండిన్ దండని్. 
10.1-251-క. 
శకట్ము హరి దనినన్ దవిి 

బరకట్ం బ ై యిెగసి యిర్యసు భర్మున్ుఁ గండుల న్ 

వికట్ంబుగ నలేంబడ ె

న్కట్ా! యని గోపబృంద మాశుర్యపడన్. 
10.1-252-వ. 
అపుు డందున్న సర్సపదార్్ంబులు వయర్్ంబులెై నేలంగూలుట్ం జూచి 
యశోదాన్ంద ముఖుయలెనై్ గోపగోపికాజన్ంబులు పన్ులు మఱచి 
పబాంబులు మాని యుబుాచడెి వ్ ఱపులు ఘన్ంబులుగ మన్ంబులందుుఁ 
గదుర్. 
10.1-253-క. 
"మినునన్ కూర్క న గయదు 
తనన సమర్య్ ండు గాుఁడు తలుగతఠం డ ీ

చినినకుమార్యుఁడు తేర  
విననన్ువున్ న గసె దనీి విధ మెట్ిెదియో." 

10.1-254-వ. 
అని వితరిాంచు సమయంబున్ 

10.1-255-క. 
"బాలకుుఁ డాకొని యియడుుచు 



 

 

గా లలతాిన్ుఁ దాుఁకి యిెగసెుఁ గాని శకట్ మ ే

మూలమున్ న గయ"దని య 

బాాలుని కడ నాడుచుండి పలికిరి శిశువుల్. 
10.1-256-వ. 
ఇట్లల  శిశువులు పలికిన్ పలుకులు విని. 
10.1-257-శా. 
బాలుం డెకాడ? బండి యిెకాడ? న్భోభాగంబుపెుైఁ జ డుడం 

గాలం దన్ునట్ యిెకా? డేల పడుచుల్ గలాల డి? ర ీజడుు  ప 

లేా లోకంబున్ న నై్ుఁ జెపుుఁబడునే? యియ చందమో కాక యం 

చాలాపించుచుుఁ బేరలు వ్ేరతలు పరభూతాశుర్యలెై ర్ంతట్న్. 
10.1-258-వ. 
అపుుడా బాలుని రోదన్ంబు విని యశోద పఱతెంచి. 
10.1-259-ఆ. 
"అలసతిివి గదన్న! యాకొంట్ివి గదన్న! 
మంచి యన్న! యియడుు మాన్ు మన్న! 
చన్ునుఁగుడువు మన్న! సంతసపడు మన్న!" 

యన్ుచుుఁ జన్ునుఁగుడిప ెన్ర్ుకున్కు. 
10.1-260-వ. 
అంత న్బాాలునిమేన్ బాలగీహంబు సో ుఁకున్ుగదా యని శంకించి గోపకు 
లనేకు లనేక బలి విధాన్ంబులు చసేిరి; బరా హుణులు దధికుశాక్షతంబుల 
హో మంబు లాచరించిరి; ఋగయజ సాసమ మంతరంబుల న్భిష్ేచన్ంబులు 
చేయించి సవసిా  పుణాయహవ్ాచన్ంబులు చదివించి కొడుకున్ కభుయదయార్్ంబు 
న్ందుం డలంకరించిన్ పాుఁడమిొదవుల విదవజ్న్ంబుల కచిిు వ్ార్ల 



 

 

యాశ్రరావదంబులు గెైకొని పరమోదించ”ె న్ని చెపిు శుకుం డిట్లనియిె. 
10.1-261-క. 
కొడుకు న కనాడు త డపె ై
నిడుకొని ముదాద డి తలిల యిెలమి నివుర్యచ ుోఁ 
గడుదొడు  కొండ శిఖర్ము 
వడువున్ వ్ేరుఁ గయిెయ న్తుఁడు వసుధాధీశా! 
10.1-262-క. 
బర్ువ్ ైన్ కొడుకు మోవన్ు 
వ్ ర్విుఁడి యిలముఁదుఁ బ ట్ిె  వ్ ఱచి జన్ని దా 
ధర్ుఁ గావుఁ బుట్ిెన్ మహా 

పుర్ుష్ఠుఁడు గాుఁబో లు న్న్ుచు బుదిధ ుఁ దలంచనె్. 

10.1-35-తృణఘవర్ుు డు కకనిపో వుట 

10.1-263-వ. 
అపుుడు. 
10.1-264-క. 
ఖర్ుుఁ డగు కంసుని పంపున్ 

న్రిగి తృణావర్యా ుఁ డవని కవచాట్ముగాుఁ 
సుర్కర్యవలి యిెై బ్రసబ్రస 

న్ర్ు దర్య దన్ ముసరి విసర ిహరిుఁ గొనిపో యినె్. 
10.1-265-క. 
సుడ ియిెఱుుఁగని హరి సుడివడ 

సుడగిాలి తెఱంగు ర్కాసుుఁడు విసరెడి యా 



 

 

సుడగిాలి ధూళి గన్ునల 

సుడసిని్ గోపకులు బ గడ ిసుడివడి ర్ధిపా! 
10.1-266-వ. 
మఱియు న్ వవలయపవన్ దన్ుజండు విలయపవన్ుని తెఱంగున్ం 
గసిమసంగి ముసరి మసర్యకవిసి విసిరడెి సుర్కర్యవలిం బ డమిన్ 
పుడమిర్జంబు వడి న గసి గగన్మున్ మెఱసి తర్ణి కిర్ణములకు 
మఱుుఁగుపడని్ నిబ్రడ మగు బ డిదంపు తిమిర్మున్ దశదిశ లెఱుంగుఁబడక 
గోకులం బాకులంబు న ంద న ండొర్యల న ఱుంగక బ ండుపడుచున్న జన్ంబుల 
మన్ంబుల ఘన్ంబగు భయంబు ర్యంబున్ం జెంద న్దభరపరిభరమణ 
శబదంబున్ దిగంతంబులు చెవుడుపడి పరిభరా ంతంబులుగ న కా 
ముహూరా్మాతరంబున్ భువన్ భయంకర్తవంబు దో ుఁచె; నా సమయంబున్. 
10.1-267-ఉ. 
పాపనిుఁ జూడుఁ గాన్క విపదదశ న ంది కలంగి తలిల "యో 

పాపుఁడ! బాలసూర్యనిభ! బాలశిరోమణి! నేడు గాలికిం 

జ పడిపో యిత"ేయన్ుచుుఁ జీర్యచు దెైవముుఁ జాల దూఱుచుం 

దాపము న ంది న వవగల డయుయచుుఁ గుందుచు బ్రట్లె  గూయుచున్ 

10.1-268-క. 
"సుడగిాలి వచిు నిన్ునన్ 

సుడగిొని కొనిపో వ మింట్ సుడిసుడి గొన్ుచున్ 

బ డుఁ గడరెడు నా ముదుద ల 

కొడుకా! యియ మంట్ి"వన్ుచు “ఘోర్ం” బన్ుచున్ 

10.1-269-ఉ. 
"ఇకకడుఁ బ ట్ిెతిం దన్యుుఁ డికాడ నాడుచు న్ుండె గాలి దా 



 

 

న కకడ న్ుండి వచెు శిశు వ్ కాడి మార్్ము పట్ిె పో యిె న ే

న కకడుఁ జొతఠా "న్ంచుుఁ గమలేక్షణ గ పీుుఁ దొఱంగి ఖిన్నయిె ై
ప కుకచు వ్రా లు గోవు కిీయ భూస్లి వ్రా లె దుర్ంత చింతయిె ై
10.1-270-క. 
పాపనికెై యిట్ల ప గలిెడ ి

యా పాపని తలిలుఁ జూచి యార్ట్పడుచున్ 

గోపాలసతఠలు బాష్ుజ 

లాపూరిత న్యన్ లెైరి యారిాం బడుచున్ 

10.1-271-శా. 
ఆలోుఁ జకీసమర్దెతైఠయుఁడు మహాహంకార్యుఁడెై మింట్ికిన్ 

బాలుం దోకొనిపో యి పో యి తఠదిుఁ దదాుర్ంబు మోవన్ బల 

శ్రీ లేమిం బరిశాంత వ్ేగుుఁ డగుచుం జ ష్ిెంపుఁగా లేక ము 
నీనలా గర్ుకుుఁ జూడ న్ంచు నిట్ముఁ దెట్ల ంచుుఁ జింతించుచున్. 
10.1-272-వ. 
అట్లల  దన్ుజండు చింతించుచున్న సమయంబున్. 
10.1-273-క. 
బాలదవిర్ద కర్ంబులుఁ 
బో లలడి కర్ములన్ు దన్ుజ బ ండుగు బ్రగయిం 

గీలించి వ్ేరలుఁ బడయిిెన్ు 
బాలకుుఁ డొక కొండభంగి బర్య వ్ ై యధిపా! 
10.1-274-క. 
మెడ బ్రగయిుఁ బట్లె కొని డిగుఁ 
బడయిిెడి బాలకునిచేతుఁ బర్వతనిభుచ ే



 

 

విడివడుఁజాలక వ్ాుఁ డురుిఁ 
బడి బ గడడెు ఖగము భంగి భయముం బ ందనె్. 
10.1-275-క. 
హరి కర్తల పీడన్మున్ుఁ 
బర్వశుుఁడెై ఱాలముఁద భగానంగకుుఁ డె ై
సుర్వ్ ైరభిట్లుఁడు గూలెన్ు 
బుర్భంజన్ు కోలుఁ గూలు పుర్ముం బో లెన్. 
10.1-276-వ. 
అంత గోపకాంత లంతయుం గని రోదన్ంబులు మాని సమోుదంబున్ 
వికావిరిసి ర్కాసుని యుర్ంబున్ ముర్యవు గలిగ ిబర్యవులేక వ్ేరలు బాలునిం 
గొనివచిు ముచిుర్యచున్న తలిల కిచిు ర్పుుడు గోపగోపికాజన్ంబు లందఱు 
దమలో నిట్లనిరి. 
10.1-277-క. 
ర్క్షణము లేక సాధుుఁడు 
ర్కి్షతఠుఁ డగు సమతుఁ జ సి రాయిడు లందున్ 

ర్క్షణములు వ్ యి గలిగని్ 

శికి్షతఠుఁ డగు ఖలుుఁడు పాపచితఠా ం డగుట్న్. 
10.1-278-మ. 
గత జన్ుంబుల నేమి నోుఁచితిమొ? యాగశరణీు లేమేమి జ  
సితిమో? యివెవరి క మి పెట్ిెతిమొ? యియ చింతార్తిం బ ర దుద  పు 
చిుతిమో? సతయము లేమి పలిాతిమొ? యియ సదిధపరదేశంబుుఁ దొర  
కిాతిమో? యిపుుడు జూడుఁగంట్ి మిచట్ం గృష్ాణ ర్ుకు నినర్ుయున్. 

10.1-36-పాలుతఘగ్ ివశవర్ూప పరదర్శన 



 

 

10.1-279-వ. 
అని పలికి ర్ంత న్ందుండు మున్ున దన్కు వసుదేవుండు జెపిున్ మాట్లకు 
వ్ ఱుఁగుపడుచుండె మఱియున్ు. 
10.1-280-సీ. 
జన్నాథ! యొకనాడు చన్ున చేుఁపని్ుఁ దలిల; 
చినిన ముదుద ల కృష్ఠణ ుఁ జ ర్ుఁ దిగిచి 

యిెతాి పెందొడలపెై నిడికొని ముదాద డి; 
చనినచిు న మోుము చకా నివిర ి

యలలని న్గవుతో నావులించిన్ బాలు; 
వదన్ గహవర్మున్ వ్ారనిిధులు 
దిశలు భూమియు వన్దవీపశ ైలంబులు; 
నేఱులు గాలియు నిన్ుడు శశియు 
10.1-280.1-ఆ. 
దహన్ుుఁ డాకసంబు దార్లు గీహములు 
న్ఖిలలోకములు జరాచర్ంబు 
లెైన్ భూతగణము లనినయు న్ుండుట్ుఁ 
జూచి కన్ునమోడిు చోదయపడయిిె. 
10.1-281-వ. 
అంత న కానాడు వసుదవేు పంపున్ యాదవ పురోహ తఠం డెనై్ గర్య్ ండు 
మందకుం జన్ుదెంచిన్ న్ందుం డతనిుఁ గన్ుంగొని లేచి నిలిచి కృతాంజలి యిెై. 
10.1-282-క. 
కోరి భజించనె్ు న్ందుుఁడు 
సార్గుణాచార్మార్య్  సతసంసర్య్  



 

 

నానరాధితభర్య్ న్ మతి 

దూరితష్డవర్య్ ుఁ గుజన్దుర్య్ న్ గర్య్ న్. 
10.1-283-వ. 
మఱియుుఁ దగిన్ సతాార్ంబులు జ సి ఇట్లనియిె. 
10.1-284-క. 
"ఊర్క రార్య మహాతఠులు 
వ్ా ర్ధముల యిండలకడకు వచుుట్ లెలల ం 

గార్ణము మంగళ్ములకు 
నీ రాక శుభంబు మాకు నిజము మహాతాు! 
10.1-285-శా. 
జోయతిశాశసుా ు ల కెలల  మేట్రవిి తేజోమూరాి వ్ాశాంత వి 

ఖాయత సూఫరాివి బరహుబో ధన్ుుఁడ వ్ాకరిణంపు నా పలుా ని 

రీణతతండెైన్ గుర్యండు మాన్వులకున్ విపోర తాముం డండుర  నీ 

చాతతర్యంబున్ నీ కుమార్యలకు సంసాార్ంబుుఁ గావింపవ్ే. 

10.1-38-బలరామ కృష్తణ ల న్ఘమకర్ణం 

10.1-286-వ. 
అని రామకృష్ఠణ లం జూపని్ గర్య్ ండు మున్ున కంసునిచేత వ్ేరట్లపడి 
దివికెగసపిో యిన్ తెఱవ చెపిున్ తెఱంగు తేట్పఱచి దేవకీదవేి కొడుకని 
కృష్ఠణ ని గంసుండు దలంచుుఁ గావున్ ర్హసయంబున్ సంసాార్ంబు జ యుట్ 
కార్యం బని న్ందాన్ుమతంబున్ రోహ ణీకుమార్య న్ుదేదశించి. 
10.1-287-క. 
“జనులు ర్మియింపుఁ దరిిగెడి 



 

 

యనువు కలిమి రాముుఁ డనియు యదు సంకర్షం 

బున సంకర్షణుుఁ డనియున్ు 
ఘన బలమున్ బలుడు న్నియు గణుతించె న్ృపా!” 
10.1-288-వ. 
మఱియుం గృష్ఠణ  న్ుదేదశించి త లిల “యిా శిశువు ధవళార్యణపీత వర్యణ ండెై 
యిపుుడు న్లలన నై్ కతంబున్ుఁ గృష్ఠణ ం డయిెయ; వసుదేవున్కు న కెాడ 
జనిుంచిన్ కార్ణంబున్ వ్ాసుదవేుండయిెయ; నీ పాపనికి గుణర్ూపకర్ుంబు 
లనేకంబులు గలుగుట్ం జ సి నామంబు లనేకంబులు గల; వ శాబకునివలన్ 
మర్య దుుఃఖంబులుఁ దరయిింతఠ; రీ యర్ుకునిచతే దుర్్న్శిక్షణంబు 
సజ్న్ర్క్షణంబు న్గు నీ కుమార్యండు నారాయణ సమాన్ుం” డని చపెిు; తన్ 
గృహంబున్కు న్ముునీశవర్యండు జనియిె; న్ందుండున్ు బర్మాన్ందంబున్ 
న్ుండ;ె అంత. 

10.1-39-బలరామ కృష్తణ ల కీీడఘభివర్ణన 

10.1-289-సీ. 
జాన్ుభాగముల హసాములు వడవడుఁ జ సి; 
నిగుడు చలలన్ుఁ బో దు రింత న్ంత 

న్వవల పయిెయద లంది జవ్ావడుదు; 
రాల క ీపుల తోుఁక లలమి పట్ిె  
విడువ నేర్క వ్ాని వ్ న్ువ్ ంట్ జర్యగుదు; 
ర్పుంకముల దుడు కడర్ జొతఠా  

రెతాి చనినచుుచ  ోనిర్యదసెుఁ బాలిండుల ; 

చేతఠలుఁ బుడుకుచుుఁ జ ుఁపు గలుగ 



 

 

10.1-289.1-త.ే 
దూట్లదుర్య గుీకా గుీకాకు దోర్ మగుచు 
నాడుదుర్య ముదుద పలుకు లవయకాములుగుఁ 
గర్ము లంఘుోలు న్లాల రుి కదలుపుదుర్య 
రామకృష్ఠణ లు శ ైశవర్తఠలుఁ దగిలి. 
10.1-290-క. 
తడ వ్ాడిరి బలకృష్ఠణ లు 
దడ వ్ాడిరి వ్ారిుఁ జూచి తగ ర్ంభాదుల్ 

దడవ్ాడి ర్ర్యలు భయమున్ుఁ 
దడ వ్ాడిరి మంతన్ములుఁ దపసులు వ్ేడాన్. 
10.1-291-సీ. 
తల లెతాి మెలలన్ుఁ దడవి యాడెడు వ్ేళ్; 

పన్నగాధశీులపగిదుిఁ దాలుా ; 

ర్ంగసముృషె్ పంకాంగరాగంబుల; 

నేన్ుగుగున్నల న తఠా వతఠా ; 

ర్సమంబులెనై్ జవ్ాతిర కముుల; 

సింగంపుుఁగొదమల సిరి వహ ంతఠ; 

రాన్న్ంబుల కాంతఠ లంతకంతకు న కుా; 

బాలార్ా చందుర ల పగదిిుఁ దోతఠ; 

10.1-291.1-త.ే 
రెలమిుఁ దలుల ల చన్ునుఁబా లెలల ుఁ దరా వి 

పర్మయోగోదువ్ామృత పాన్లీల 

సో లి యిెఱుగని యోగుల స ంపు గందు 



 

 

రా కుమార్యలు జన్మనోహార్య లగుచు. 
10.1-292-క. 
చూడని వ్ార్ల న పుుడుుఁ 
జూడక లోకములు మూుఁడు చూపులుఁ దిర్యగం 

జూడుఁగ నరేిున్ బాలక 

చూడఘమణి జన్ుల న ఱిుఁగి చూడుఁగ నేరెున్. 
10.1-293-క. 
న్గవుల న్విదయ పో ుఁడిమి 

న్గుబాట్లగుఁ జ యనేర్యు న్గవరి యంతన్ 

న్గుమొగముతోడ మెలలన్ 

న్గుమొగముల సతఠలుఁ జూచి న్గనేరెు న్ృపా! 
10.1-294-క. 
అవవల న ఱుుఁగక మువువర ి

కవవల వ్ లుుఁగొందు పర్ముుఁ డర్ుకుుఁడెై యా 
యవవలకు సంతసంబుగ 

న్వావ! యవ్ావ! యన్ంగ న్లలన్ నేరెున్. 
10.1-295-క. 
అడుగులు వ్ే గలిగయిు రెం 

డడుగులనే మన్ునమిన్ున న్లమిన్ బాలుం 

డడుగిడుఁ దొడుఁగెన్ు శాతరవు 
లడుగులు సడుగులున్ు వదలి యడు గవనిుఁబడన్. 

10.1-40-హరిహరా భేదము చూపుట 



 

 

10.1-296-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-297-సీ. 
తన్ువున్ న్ంట్ిన్ ధర్ణపీరాగంబు; 
పూసిన్ న ఱిభూతి పూుఁత గాుఁగ; 

ముందల వ్ లుగొందు ముకాా లలామంబు; 
త గలసంగడికాని తఠన్ుక గాుఁగ; 

ఫాలభాగంబుపెైుఁ బర్గు కావిరిబ ట్లె ; 

కాముని గెలిున్ కన్ున గాుఁగుఁ; 
గంఠమాలికలోని ఘన్నీల ర్తనంబు; 
కమనీయ మగు మడెకపుు గాుఁగ; 

10.1-297.1-ఆ. 
హార్వలుల  లుర్గహార్వలుల లు గాుఁగ; 

బాలలీలుఁ బరౌ ఢ్బాలకుండు 
శివుని పగిది న పెు శివునికిుఁ దన్కున్ు 
వ్ేఱులేమిుఁ దలెు వ్ లయున్ట్లల . 
10.1-298-క. 
ఆ పాపల విహర్ణములు 
త్రపులు పుట్ిెంప మర్గి తేుఁకువ లే కా 
గోపాలసతఠలు మకుావ 

నే పన్ులున్ు మఱచి యుండి రీక్షణపర్లెై. 
10.1-299-వ. 
ఆ సమయంబున్ బాలకుల తలుల లు గోఱ గోర్య కొముులు గల 



 

 

జంతఠవులవలన్ నమేఱక, జలదహన్కంట్కాదుల యిడె మోసపో క, 

బాలసంర్క్షణంబు జ యుచు న్ులల ంబుల మొలలంబు లెైన్ పేరమంబు 
లభిరామంబులు గా విహరించుచుండి ర్ంత. 
10.1-300-క. 
తన యిాడు గోపబాలుర్య 
తనుుఁ గొలువుఁగ రాముుఁ గూడి తన్ువు గలుగుచుం 

దను గమన్ంబులుఁ గృష్ఠణ ుఁడు 
తనుమధయలు మెచు నీల తన్ుర్యచి మెఱసెన్. 
10.1-301-వ. 
మఱియు నా కుమార్యండు దిన్దిన్ంబున్కు సంచార్ సంభాష్ణ దక్షుండెై. 
10.1-302-ఉ. 
చపుుడు చయేకుండు మని జంకె యొన్రిున్ న్ల్ిపో వుఁగా 
న్పుుడు బార్ చాుఁచి తన్ యరిులి విందులు వచిు ర్ంచు న్ 

వ్ొవపుుఁగుఁ జీర్య తలిల దసె కొతాిలి కృష్ఠణ ుఁడు ర్ంతఠ జ యుచు 
న నపుట్యిట్ల  చన్ు్ డుచు నింప లయన్ మొలగంట్ మోోయుఁగన్. 
10.1-303-క. 
వలివగృహ న్వనీతము 
లెలిన్ు భకి్షంచి వచిు, యిెఱుుఁగని భంగిం 

దలిిుఁ గదిసి చిట్ాె డుచు, 
న్లిన్ుఁ జన్ు "బువవుఁ బ ట్లె  మవ్ావ!"యన్ుచున్. 
10.1-304-వ. 
మఱియు గోపకుమార్యలం గూడికొని కృష్ఠణ ండు. 
10.1-305-సీ. 



 

 

"గోవలలభుుఁడ ననే్ు; గోవులు మ"ర్ని; 

వడి ఱంకె వ్ ైచుచు వంగి యాడు; 
"రాజ న;ే భట్లలు మర్లు ర్ండుర్ం"డని; 

పరా భవంబున్ుఁ బ కుా పన్ులుపన్ుచు; 
"నేుఁదసార్యండ; మరింట్వి్ా"ర్ని నిదర; 
పుచిు స ముులు గొనిపో యి డాుఁగు; 
"నే సూతరధార;ి మ రిందఱు బహుర్ూపు"; 

లని చలెంగుచు నాట్లాడుఁ బ ట్లె ; 

10.1-305.1-త.ే 
మూల లుఱుకున్ు; డాుఁగిలిమూుఁత లాడు; 
న్ుయయలల న్ూుఁగుుఁ జ బంతఠ లొన్ర్వ్ చైు; 
జార్ చోర్యల జాడలుఁ జాల నిగుడు; 
శౌరి బాలుర్తో నాడు సమయమందు. 

10.1-45-గ్ోప కలు కృష్తణ ని యలిరి చపెుుట 

10.1-306-వ. 
మఱియు నా కుమార్శరఖర్యండు కపట్ శ ైశవంబున్ దొంగజాడలం గీీడింప 
గోపిక లోపికలు లేక యశోదకడకు వచిు యిట్లనిరి. 
10.1-307-క. 
“బాలుర్కుుఁ బాలు లే వని 

బాలింతలు మొఱలుపెటె్ుఁ బకపక న్గి యిా 
బాలుం డాలము చయేుచు 
నాలకుుఁ గ ీపులన్ు విడిచ ెన్ంభోజాక్షీ! 



 

 

10.1-308-క. 
పడుఁత్ర! నీ బ్రడుడు మా 
కడవలలో న్ున్న మంచి కాుఁగిన్ పా లా 
పడుచులకుుఁ బో సి చికిాన్ 

కడవలుఁ బో  న్డచిె నాజఞ కలదో  లేదో? 

10.1-309-క. 
మ పాపుఁడు మా గృహముల 

నా పో వుఁగుఁ బాలు దరా వ న్గపడ కున్నన్ 

గోప ంపుఁ బ్రన్నపడుచుల 

వ్ాపో వుఁగుఁ జిముుకొన్ుచు వచెుం దలీల! 
10.1-310-మతా. 
పుట ట  పుటె్ుఁడు నడేు దొంగిలుఁ బో యి మా యిలు జొచిు తా 
న్ుట ట  యందక ఱో లు పుీఁట్లు న కా పోర విడి యిెకిా చెై 
పెటట ుఁ జాలక కుండ కిీం దొక పెదద  తూుఁ ట్ొన్రించి మ 

పట ట  ముఁగడపాలు చేర్లుఁ బట్ిె  తరా వ్ ుఁ దలోదరీ! 
10.1-311-క. 
ఆడం జని వర్ల పెర్య 
గోడక నీ సుతఠుఁడు దరా వి యొక యించుక తాుఁ 
గోడలి మూుఁతిం జరమిిన్ుఁ 
గోడలు ముోచున్ుచు న్తా గొట్టె  లతాంగీ! 
10.1-312-క. 
వ్ా రిలుల  చొచిు కడవలుఁ 
దోర్ంబగు న యియుఁ దరా వి తఠది నా కడవల్ 



 

 

వరింట్ నీ సుతఠం డిడ 

వ్ారికి వరికిని దొడు  వ్ా దయిెయ సత్ర! 
10.1-313-క. 
"వ్ేలుపులుఁట్ట; నా కంట్టన్ు 
వ్ేలుపు మఱి యివెవ"ర్న్ుచు వికవిక న్గి మా 
వ్ేలుపుల గోడపెై నో 
హ లావతి! నీ తన్ూజుఁ డంెగిలిుఁ జ సనె్. 
10.1-314-క. 
వ్ ననుఁ దిన్ుఁగుఁ బ డగని మా 
పిననది యడుంబు వచిు పిఱిుఁదికిుఁ దవిియన్ 

జన్ననడిసి పట్ిె  చీఱ న్ుుఁ 
జినిన కుమార్యండె యితుఁడు? శ్రతాంశుముఖీ! 
10.1-315-క. 
ఇమమగువ దన్ున వ్ాకిట్ుఁ 
గుీమమర్యచ ుోఁ జీరి నిలిపికొని పే ర్డుగం 

గెమ్మమవిుఁ గఱచి వడిుఁ జన  
న్మామ! యిా ముదుద గుఱఱ ుఁ డలుుుఁడె? చెపుమా. 
10.1-316-క. 
చేబంతి దపిు పడెన్ని 

పరా బలయముతోడ వచిు భవన్ము వ్ న్ుకన్ 

మా బిడు  జలక మాడుఁగ 

నీ బిడు ుఁడు వలువుఁ దెచుె న లుఁతఠక! తగునే? 

10.1-317-క. 



 

 

ఇచెులువుఁ జూచి "ముోచిులి 

యచుుగ న్ుఱికించుకొన్ుచు న్రిగెద; నాతో 
వచెుదవ్ా?"యని యనినాుఁ 
డిచ్చుఱుతుఁడు; సుదతి! చితర మిట్ిెది గలద?ే 

10.1-318-క. 
కొడుకులు లేర్ని యొక సతి 

కడు వగవుఁగుఁ దన్ున మగనిుఁగాుఁ గెైకొనిన్ం 

గొడుకులు గలిగెద ర్ని పెుైఁ 
బడినాుఁ డిది విన్ుము శిశువు పన్ులే? తలీల! 
10.1-319-క. 
"తలుఁగని్దాన్ం దల"మన్ుఁ 
దలుఁగక యా చెలికి నాన్ తలయిెతాుఁగ "నీ 

తలుఁగని్ చోట్టయయది"యని 

తల యూుఁచెన్ నీ సుతఠండు తగవ్ ? మృగాకీ్ష! 
10.1-320-క. 
వ్రా లుఁగ వచిున్ నీ సతి 

"చూలాలం దలుఁగు"మన్ుడు "జూ లగుట్కు న ే

మూలంబు జెపుు"మన  నీ 

బాలుుఁడు; జెపుుదురె సతఠలు? పర వందుముఖీ! 
10.1-321-క. 
మగువ్ా! నీ కొమర్యుఁడు మా 
మగవ్ా ర్ట్ల పో వుఁ జూచి మంతన్మున్కుం 

దగుఁ జీరి ప ందు న్డిగెన్ు 



 

 

జగముల మునినట్ిె  శిశువు చదువంబడెనే? 

10.1-322-క. 
న్మిు నిదుర్బో వ నా పట్ిెచుంచు మా 
లేుఁగతోుఁకతోడ లీలుఁ గట్ిె 
వథులందుుఁ దోలె వ్ లది! నీ కొమర్యండు; 
రాచబ్రడు ుఁ డెైన్ ఱవవ మేలె? 

10.1-323-క. 
నా పట్ిె  ప టె్ నిండుఁగుఁ 
బ  ైపడి నీ పట్ిె  వ్ న్న బాన ం డిడినాుఁ; 
డూప రి వ్ డలదు; వ్ానిం 

జూపెద నమేెైన్ నీవ సుముు లతాంగీ! 
10.1-324-క. 
తెఱవ యొకతె నిదిరంపుఁగ 

న ఱ ుఁ గట్ిెన్ వలువ వడిు నే ట్గు తలేుం 

గఱపించి నీ కుమార్యుఁడు 
వ్ ఱచుచు న్ది పఱవ న్గియిె విహ తమె? సాధీవ! 
10.1-325-క. 
నా కకడుకున్ు నా కోడలు 
నేకతమున్ుఁ బ న్ుఁగ బాము నీతుఁడు వ్ ైవం 

గోక లెఱుంగక పాఱిన్ుఁ 
గూుఁక లిడెన్ నీ సుతఠండు గుణమ?ె గుణాఢ్ాయ! 
10.1-326-ఆ. 
తర్యణి యొకతె పెర్యగుుఁ దరచుుచ ుోఁ దుది వంగి 



 

 

వ్ న్నదయీ న దుిఁగి వ్ న్ుకుఁ గదిస ి

మగువ! నీ సుతఠండు మగపో ుఁడుములు చయే 

సాుఁగినాుఁడు తగద?ె జకాుఁజ య. 
10.1-327-సీ. 
కలకంఠి! మా వ్ాడ గరతిల మెలల  నీ; 

పట్ిె  రాుఁగల డని పాలు పరె్యగు 
లిండలలోపల నిడి యియ మలెల ుఁ దన్ తరోవుఁ; 
జూచుచ  ోన పుుడు చొచిునాుఁడొ? 

తలుపుల ముదరల తాళ్ంబులున్ు బ ట్ిె; 
యున్న చందంబున్ న్ున్న వర్య; 

న క యింట్లిోుఁ బాడు న క యింట్ిలో నాడు; 
న క యింట్లిో న్వువ న కట్ుఁ దిట్లె ; 

10.1-327.1-ఆ. 
న కట్ వ్ కిారించు న కొాకచ  ోమృగ 

పకి్ష ఘోష్ణములు పర్ుఁగుఁ జ యు 
నిట్లల  చేసి వ్ న్ుక న కాడుఁ బో వునో 
కాన్ రాుఁడు రితా కడవ లుండు. 
10.1-328-క. 
కడు లచిు గలిగె ననేిం 

గుడుతఠర్య గట్లె దుర్య గాక కొడుకుల న్గుచున్ 

బడుగుల వ్ాడలపెైుఁ బడ 

విడుతఠరె రాకాంత లెందు? విమలేందుముఖీ! 
10.1-329-క. 



 

 

ఓ యము! నీ కుమార్యుఁడు 
మా యండలన్ు బాలు పెర్యగు మన్నీ డమాు! 
పో యదె మెకాడి కెైన్న్ు 
మా యన్నల సుర్భులాన్ మంజలవ్ాణీ!” 

10.1-47-యశోద గ్ోప కల న్నడంబర్చుట 

10.1-330-వ. 
అని మఱియు న్నేకవిధంబుల బాలకృష్ఠణ ండు చయేు వినోదంబులు దమ 
యందుుఁ జ యు మహాపరసాదంబు లని యిెఱుంగక దూఱుచున్నయట్ిె  
గోపికలకు యశోద యిట్లనియిె. 
10.1-331-క. 
"చనున విడచిి చన్ుఁ డిటె్ట్ల 
న ననుఁడుుఁ బ ర్యగిండల  తరో వ లెఱుుఁగుఁడు నడేుం 

గనునలు దెఱవని మా యిా 
చినిన కుమార్కుని ఱవవ చేయం దగునే? 

10.1-332-తే. 
అన్య మెఱుుఁగుఁడు; తన్ యంత నాడుచుండు; 
మంచివ్ాుఁ డీత; డెగు్ లు మాన్ర్ము! 
రామలార్! తిరలోకాభిరామలార్! 
తలుల లార్! గుణవత్రమతలుల లార్! 
10.1-333-వ. 
అని యశోద వ్ార్ల న డంబఱచి పంపి గొడుకుం గోపింపుఁజాలక యుండె; నిట్లల . 
10.1-334-ఉ. 



 

 

కాంతలు దలిలతోుఁ దన్ వికార్ము లెలల  గణింప భీతఠుఁ డె ై
శాంతతని స ంపున్ం బర్మ సాధుని పెంపున్ గోలమాడిా వి 

భరా ంతతని కెైవడని్ జడుని భంగిుఁ గుమార్కుుఁ డూర్కుండె న ే

వింతయు లేక దలిల కుచవ్ేదికపెైుఁ దల మోపి యాడుచున్. 

10.1-48-కృష్తణ డు మనున ద్ిన్న ననుట 

10.1-335-వ. 
అంత న కానాడు బలభదరపరముఖులెైన్ గోపకుమార్యలు వ్ న్ునండు మన్ున 
దిన  న్ని చెపిున్ యశోద బాలుని క లు పట్లె కొని యిట్లనియిె. 
10.1-336-క. 
"మన్రనట్ికి భకి్షంచెదు? 

మనినయమము లేల నీవు మనినంపవు? మ 

యననయు సఖులున్ు జెపెుద 

ర్న్ఘన! మ నేనల మఱి పదార్్ము లేదే? " 

10.1-337-వ. 
అని పలికిన్ ముగుదతలిలకి న ఱదంట్ యిెనై్ కొడు కిట్లనియిె. 
10.1-338-శా. 
"అమామ! మన్ునదని్ంగ నే శిశువునో? యాుఁకొంట్నిో? వ్ ఱిఱనో? 

న్మమం జూడకు వరి మాట్లు మదని్; న్ నీనవు గొటె్ంగ వ 

రి మామర్్ంబు ఘట్ించి చపెెుదర్య; కాదేనిన్ మదయీాసయ గం 

ధ మామఘాోణము జ సి నా వచన్ముల్ దపెైున్ దండింపవ్ే." 

10.1-49-న్ోట లో వశవర్ూప పరదర్శన 



 

 

10.1-339-వ. 
అని పలికి న యయంబున్ న్యయవవ నియయకొలిపి కీీడామన్ుజ బాలకుం డెైన్ 
యిాశవర్యండు తన్ నోర్య దెఱచి ముఖంబుుఁ జూపని్ 

10.1-340-క. 
ఆ లలితాంగి కన్ుంగొన  
బాలుని ముఖమందు జలధి పర్వత వన్ భూ 

గోళ శిఖి తర్ణి శశి ద ి

కాులాది కర్ండమెైన్ బరహాుండంబున్. 
10.1-341-వ. 
కన్ుంగొని. 
10.1-342-మ. 
“కలయో! వ్ షై్ణవ మాయయో! యితర్ సంకలాుర్్మో! సతయమో! 
తలుఁపన్ నేర్క యున్నదాన్న ! యశోదాదవేిుఁ గానో! పర్ 

స్లమో! బాలకుుఁడెంత? యిాతని ముఖస్ంబ ై యజాండంబు పర 
జవలమెై యుండుట్ క మి హ తఠవ్ొ! మహాశుర్యంబు చింతింపుఁగన్ 

10.1-343-ఆ. 
బాలమాతృుఁడగు సలీలుని ముఖమందు 
విశవ మలెల  న ట్లల  వ్ లసి యుండు 
బాలు భంగి నితుఁడు భాసలిుల ుఁ గాని స 

రావతఠుుఁ డాది విష్ఠణ ుఁ డగుట్ నిజము.” 
10.1-344-వ. 
అని నిశుయించి. 
10.1-345-ఆ. 



 

 

“ఏ మహాతఠువలన్ నీ విశవర్ూపంబు 
గాన్ుఁబడని్ బుదిధ  కంప మయిెయ 
నా మహాతఠు విష్ఠణ  న్ఖిలలోకాధార్య 
నార్యా లెలల ుఁ బాయ నాశయీింతఠ. 
10.1-346-క. 
నా మగడు నేన్ు గోవులు 
నీ మందయు గోపజన్ులు ని బాాలుని న  
మోుమున్ న్ున్న విధముుఁ గని 

యియమఱితిమి గాక యిాశుుఁ డతీుఁడు మాకున్". 
10.1-347-వ. 
అని తన్ున పర్మేశవర్యండని తలంచుచున్న యశోద యందు నా కృష్ఠణ ండు 
వ్ ైష్ణవమాయం బ ందించిన్. 
10.1-348-క. 
జడన్ుపడి యిెఱుక చెడి యా 
పడతఠక సరావతఠుుఁ డన్ుచుుఁ బలుకక యతనిం 

గొడుకని త డపెై నిడుకొని 

కడు వ్ేడుకతోడ మమతుఁ గావించె న్ృపా!” 

10.1-50-నంద యశోదల పూర్వజ్నమ 

10.1-349-వ. 
అనిన్ విని రా జిట్లనియిె. 
10.1-350-ఆ. 
"జగదధీశవర్యన్కుుఁ జ నినచుు తలిల గా 



 

 

నేమి నోము నోుఁచె నీ యశోద? 

పుతఠర ుఁ డన్ుచు న్తనిుఁ బో ష్ించు తండిర గా 
న్ందుుఁ డమేి జ సె? న్ందతిాతు! 
10.1-351-క. 
పరబిబన్ భకిాని హరిపెైుఁ 
గబబంబులు చెపిు కవులు కెవైలయశ్ర ీ

కబుబదు ర్ట్! హరిపో ష్ణ 

మబిబన్ తలిదండుర  లెచట్ి కబుాదురొ? తఠదిన్." 

10.1-352-వ. 
అనిన్ విని రాజయోగికి శుకయోగి యిట్లనియి.ె 
10.1-353-సీ. 
"అవనీశ! విన్ు దోరణుుఁ డన్ువ్ాుఁడు వసువుల; 

యందు ముఖుయుఁడు; ధర్ యతని భార్య; 
వ్ారి నిదదఱ బరహు వసుధపెై జనిుంచు; 
డంచుుఁ బంపని్ వ్ార్ లతనిుఁ జూచి 

"విశరవశవర్యండెైన్ విష్ఠణ సవే్ార్తి; 

మా కిచిుతనేిని మహ  జనింతఠ" 

మన్వుడు "న్ట్ల  కా"కనియిె వ్లేుులపదెద ; 
యా దోరణుుఁ డీ న్ందుుఁడె ైజనించ ె

10.1-353.1-ఆ. 
ధర్ యశోద యయిెయ; దన్ుజ ందరవ్ రైయిుుఁ 
గమలగర్యుమాట్ గార్వించి 



 

 

తలిలదండుర  లన్ుచుుఁ దగ వ్ారి మనినంచె; 
న్ధిక భకిాతోడ న్లరి రిట్లల . 

10.1-51-చ్చలుకుతతనన కవవం పటటట ట 

10.1-354-వ. 
అంత న కానాుఁడు తన్ యింట్ికడ పాప లందఱు న్యిెైయ పన్ులందుుఁ 
బంపుపడిపో యిన్ న్ందసుందరి సంర్ంభంబున్ం దరికంబంబు కడుఁ గుదుర్యన్ 
న కా దధికుంభంబు పటె్ిె  మిసిమిగల ముఁగడపెర్యగు గూడంబో సి వుఁక నాుఁక 
తరా డు కవవంబున్ న్లంవరించి. 
10.1-355-సీ. 
కర్కమలార్యణ కాంతిుఁ గవువపు దరా డు; 
పవడంపు న్ున్ుుఁదీుఁవ పగిది మెఱయుఁ; 
గీమముతో ర్జ్ వ్ాకరిషంపుఁ బాలిండుల ; 

వడవడి యొండొంట్ి వుఁక న తాుఁ; 
గుచకుంభములముఁది కొంగు జాఱుఁగ జికుా; 

పడుచు హారావళ్ళల్ బయలుపడగుఁ; 
బ డమిన్ చెమట్తోుఁ బ లాుర్య న మోుము; 
మంచు పెైుఁబడిన్ పదుంబుుఁ దెగడుఁ; 
10.1-355.1-త.ే 
గ న్ు న్ులియంగుఁ; గంకణకవణన్ మెసుఁగుఁ; 
దుఱుము బ్రగివడుఁ; గరిణకాదుయతఠలు మెఱయ; 

బాలు న్ంకించి పాడెడి పాట్ వలన్ుఁ 
దర్యవు లిగురొతా బ ర్య గంితి దర్యవుఁ జొచెు. 



 

 

10.1-356-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-357-క. 
సుడయిుచు వ్రా లుచుుఁ గదిుకుచు 
సడి గొట్లె చు "న్ము! ర్ముు; చనిన"మున్ుచున్ 

వ్ డవ్ డ గంతఠలు వ్ ైచుచుుఁ 
గడవుఁ గదిసి బాలకుండు గవవముుఁ బట్టెన్. 
10.1-358-క. 
కవవముుఁ బట్ిెన్ పిరయసుతఠ 

న్ వవన్ర్యహనేతర దిగిచి యంకతలమున్న్ 

న్వువచు నిడుకొని కూుఁకట్ి 
దువువచుుఁ జనినచెు; న్తుఁడు దూుఁట్లుఁచుుఁ గుడచిెన్. 
10.1-359-మ. 
కడుపార్ం జన్ుబాలు దరా వని సుతఠం గంజాక్షి పీఠంబుపె ై
నిడి ప ంగారెడు పాలు డంిచుట్కుుఁన ై యియగంగుఁ దదాాలుుఁ డ ె

కుాడు కోపంబున్ వ్ాుఁడఱిాత దధమితఠాంభంబుుఁ బో ుఁగొట్ిె  తెం 

పడర్ం గుంభములోని వ్ న్నుఁ దిన  మిథాయ సంకులదాుష్ఠుుఁడెై. 
10.1-360-వ. 
అంత నా లోలలోచన్ పాలు డించి వచిు వికలంబు లయిన్ దధికుంభ 
శకలంబులుఁ బ డుఁగని తఠంట్కొడుకు వ్ న్నదింట్ యిెఱింగి న్గుచు నా 
కలభగామిని యతనిం గాన్క చని చని. 
10.1-361-ఆ. 
వికచకమలన్యన్ వ్ే ఱ క యింట్ిలో 



 

 

వ్ లయ ఱో లు దిర్యగవ్ేస ియిెకిా 

యుట్ిెముఁది వ్ న్న న్ులుకుచు న క కోుఁతి 

పాలు జ యుచున్న బాలుుఁ గనియి.ె 

10.1-53-యశోద కృష్తణ ని అద్ిలించుట 

10.1-362-మ. 
కని చేతన్ సెలగోలుఁ బట్ిెకొన్ుచుం "గానిముు గానిముు రా 
తనయా! యిెవవరి యందుుఁ జికుాపడ నదేండంబున్ుం గాన్ న ే

వినివ్ార్ంబున్ు బ ంద న ేవ్ ఱపు నే విభరా ంతియుం జెంద ము" 

న్ననియో నీవిట్ల న్న్ునుఁ గెైకొన్మి నుేఁడారతీి సిదిధంచునే. 
10.1-363-వ. 
అని యదలించుచు కొడుకు న్డవడిం దలంచి తన్ుమధయ దన్ మన్ంబున్. 
10.1-364-సీ. 
"బాలుుఁ డతీండని భావింతఠ న్ందునా; 
యియ పదెదలున్ు నేర్ రీకీమంబు 
వ్ ఱ పెఱుంగుట్కు న ై వ్ ఱపింతఠ న్ందునా; 
కలిగి లే కొకాుఁడు గాని లేుఁడు 
వ్ ఱపుతో నా బుదిధ  వినిపంితఠ న్ందునా; 
తన్ుుఁ దాన్ యిెై బుదిధ ుఁ దపుకుండు 
న ం డెఱుంగక యింట్ న్ుండెడి న్ందునా; 
చొచిు చూడని దొకచోట్ల లేదు 
10.1-364.1-ఆ. 
తన్ున న వవరెైన్ుఁ దలపో యుఁ బాఱ డి 



 

 

యోజ లేదు భీతి యొక ట్టఱుంగుఁ 
డెలమి న్ూర్కుండుఁ డెకాసకెాము లాడుుఁ 
బట్ిె  శాసిాజ యు భంగి యిెట్లల ?" 

10.1-365-వ. 
అని వితరిాంచి. 
10.1-366-క. 
లాలన్మున్ బహుదోష్ము 
లోలిం బరా పించుుఁ దాడనోపాయములన్ 

జాల గుణంబులు గలుగున్ు 
బాలుర్కున్ు దాడన్ంబ పథయం బర్యన్. 
10.1-367-వ. 
అని నిశుయించి క లన్ున్న కోల జళిపించి “బాలా! నిలునిలు” మని 
బగు్ బగు్ న్ న్దలుుచు దలిల డగ్ఱిన్ బ గ్డిలిన్ చందంబున్ న్గ్లికచడెి ఱో లు 
డిగ్ న్ుఱికి. 
10.1-368-క. 
గజ్జలు గలలని మోోయుఁగ 

న్జ్జలు దొరకుాట్లు మాని యతిజవమున్ యో 

ష్ిజ్జన్ములు న్గుఁ దలిలయుుఁ 
బజ్జం జన్ుదేర్ న్తుఁడు పర్యవిడె న్ధపిా! 
10.1-369-వ. 
అపుుడు. 
10.1-370-మ. 
సానభార్ంబున్ డసిస కుీసిస యసదెై జవ్ావడు మధయంబుతో 



 

 

జనిత సేవదముతోుఁ జలతాబరితో సరసోా తారయీంబుతో 
వనజాతేక్షణ గూడ బాఱి తిరిగెన్ వ్ారించుచున్ వ్ాకిట్న్ 

ఘనయోగీందర మన్ంబులున్ వ్ న్ుకొన్ంగా లేని లీలార్తఠన్. 

10.1-54-కృష్తణ ని ఱో లుకి కటటట ట 

10.1-371-వ. 
ఇట్లల  గూడం జని. 
10.1-372-సీ. 
సాంభాదికంబులు దన్కు న్డుం బ ైన్; 

నిటె్ట్లె  చని పటె్నీనివ్ాని 

నీ తపుు సెైరింపు మింక దొంగిలుఁ బో వ; 

నే న్ని మున్ుముటె్ నడేుువ్ాని 

గాట్లక న ఱయంగుఁ గన్ునలు న్ులుముచు; 
వ్ డలు కనీనట్ితో వ్ గచువ్ాని 

నే దెస వచుునో యిది యని పలుమాఱు; 
సుర్యగుచుుఁ గ ీగంట్ుఁ జూచువ్ానిుఁ 
10.1-372.1-ఆ. 
గూడుఁ బాఱి పట్లె కొని వ్ ఱపించుచుుఁ 
జిన్న వ్ న్నదొంగ చికెా న్న్ుచు 
న్లిగి కొటె్ుఁ జ తఠ లాడక పూుఁబో ుఁడ ి

కర్యణతోడ బాలుుఁ గటె్ుఁ దలుఁచి. 
10.1-373-వ. 
ఇ ట్లనియి.ె 



 

 

10.1-374-క. 
“వరకవవర్య? శ్రీకృష్ఠణ లు 
గారా? యిెన్నడున్ు వ్ న్నుఁ గాన్ర్ుఁట్ కదా! 
చోర్తవం బ్రంచుకయున్ు 
నేర్ ర్ుఁట్! ధరతిిర నిట్ిె  నియతఠలు గలర ? 

10.1-375-క. 
పట టన్ుఁ బట్లె పడని నిన్ుుఁ 
బటటటద న్ని చలముుఁగొనిన్ుఁ బట్లె ట్ బ ట్ేె? 

పటటట వడ వండుర  పట్ీె 
పటటట కొన్న్ నాుఁకుుఁగాక పర్యలకు వశమ?ే 

10.1-376-క. 
ఎకకడన ైన్న్ు దిరిగెద; 

వ్ొకక యిడెన్ గుణము గలిగి యుండవు; నియమం 

బ కకడదిి నీకు? మఱచిన్ుఁ 
జకకగుఁ బో యిెదవు పెకుా జాడలుఁ బుతరా ! 
10.1-377-సీ. 
తోయంబు లివి యని త లగక చొచెుదు; 
తలుఁచదెు గట్టటెన్ుఁ దర్ల న తా; 

మంట్ితో నాట్లు మాన్వు; కోరాడ;ె 

దున్నత సాంభంబు లూుఁపుఁ బో యిె; 
దన్ుయల న్లుంబు లడుగంగుఁ బాఱ దు; 
రాచవ్ేుఁట్లుఁ జాల ఱవవుఁదెచెు; 

దలయవు నీళ్ుకు న్డుంబు గట్టెదు; 



 

 

ముసలివ్ ై హలివృతాి మొన్యుఁ; జూచ ె

10.1-377.1-ఆ. 
దంబర్ంబు మొలకు న్డుగవు తిరిగెద 

వింకుఁ గలిాచుేఁత లేల పుతర! 
నిన్ున వంప వ్రా లు నే నరే్ న్నియొ నీ 

విట్లె  కిీందు ముఁదు న ఱుుఁగ కునిక.ి” 
10.1-378-వ. 
అని మర్ుంబు లెతాి పలికి. 
10.1-379-క. 
ఆ లలన్ గట్టె  ఱో లన్ 

లీలన్ న్వనీతచౌర్యలీలుం బ్రరయ వ్ా 
గా్ లుం బరివిసిుత గో 
పాలున్ ముకాా లలామ ఫాలున్ బాలున్. 
10.1-380-క. 
ఱో లన్ు గట్లె బడయిు న్ 

బాాలుుఁడు విలసిలెల  భకా పర్తంతఠర ండె ై
యాలాన్ సనినబదధ వి 

శాల మదేభేందరకలభ సమర్యచి న్ధిపా! 
10.1-381-క. 
వ్ లి లోన్ు మొదలు దుది న్డు 
ములు లేక జగంబు తఠదియు మొదలున్ న్డుమున్ 

వ్ లియున్ లో న్గు నీశవర్య 
న్లవడునే కటె్ుఁ బరణతఠరాల్ గా కున్నన్? 



 

 

10.1-382-ఆ. 
పట్ిె  యిెలలబో ుఁట్ి పట్ిె  యిాతం డని 

గట్ిెతలుఁపుతోడుఁ గట్టె ుఁ గాక 

పట్ిెకడుపు పెకుా బరహాుండములు పట్లె  

ట్టఱిుఁగి ననేిుఁ దలిల యియల కట్లె ? 

10.1-383-క. 
చికకుఁడు సిరిక గటి్ిలోుఁ 
జికకుఁడు సన్కాది యోగచిితాా బ్ములం 

జికకుఁడు శీుతిలతికావళిుఁ 
జికకక న్తుఁడు లీలుఁ దలిల చతేన్ ఱో లన్ 

10.1-384-వ. 
ఇట్లల  గీదదన్ నా ముదిదయ ముదుద లపట్ిె  యుదర్ంబు గటె్ న్డర్యచుుఁ 
జతఠర్ంబుగుఁ జకా న కాతరా డు చుట్ిెన్ న్ది రెండంగుళ్ంబులు కడమపడయిిె; 
మఱియు న కా బంధన్ంబు సంధించి వలగొనిన్ న్ంతియ కొఱంత యయియె; 
వ్ ండయిు న కాపాశంబు గూరిు పరివ్ేష్ిెంచిన్ వ్ లాిుఁ జూపె; నిట్లల . 
10.1-385-క. 
తజ్జన్ని లోుఁగిట్ం గల 

ర్జ్జజ పర్ంపర్లుఁ గీముఱన్ సుతఠుఁ గటె్న్ 

బ జ్జ  దిరిగి రా దయిెయ జ 

గజ్ఞజ లము లున్న బ జ్ుఁ గటె్న్ వశమ?ే 

10.1-386-వ. 
అపుు డా యవవయు గోపికలున్ు వ్ ఱంగుపడిరి; తదన్ంతర్ంబ 

10.1-387-ఆ. 



 

 

ఒడలుఁ జమెట్ లెగయ న్ుతారయీము జాఱ 

వడి యున్న తఠఱుము విర్యలు రాలుఁ 
గటె్రాని తన్ునుఁ గట్టెద న్ని చింతుఁ 
గట్లె కొనిన్ తలిలుఁ గర్యణుఁ జూచి. 
10.1-388-క. 
బంధవిమోచన్ుుఁ డశీుుఁడు 
బంధింపుఁ బ న్ంగు జన్ని పాట్ోరిు సుహృ 
దాంధుుఁడు గావున్ జన్నీ 

బంధంబున్ుఁ గట్లె బడయిిుెఁ బాట్ించి న్ృపా! 
10.1-389-క. 
సంగడిుఁ దిరిగెడు శంభుుఁడు 
న్ంగ్ాశయీ యిెైన్ సిరయిు నాతుజుఁడెై యు 
ప ుంగ్కడు పదుజుఁడున్ు గో 
పాంగన్ కిీయుఁ గర్యణ పడయ ర్ఖిలేశవర్యచేన్. 
10.1-390-క. 
జాఞ నులచే మౌన్ులచ ే

దానులచే యోగ సంవిధాన్ులచతేం 

బూని నిబదుద ం డగున ే

శ్రీన్ఘథుుఁడు భకాియుతఠలచేతం బో లెన్? 

10.1-391-వ. 
అంత న్యయశోద యింట్కిడుఁ బన్ులవ్ ంట్ందరి్యగుఁ గృష్ఠణ ుఁడు త లిల నార్దు 
శాపంబున్ నిర్యమదుద లెై యున్న న్లకూబర్ మణగీీివు లన్ు గుహయకుల 



 

 

నిదదఱం గని ఱో  లీడుుకొని చనియిె"న్ని చపెిున్ శుకయోగవిర్యన్కు భూవర్యం 
డిట్లనియి.ె 

10.1-55-గుహయకుల న్ఘర్దశాపం 

10.1-392-క. 
"నార్దుుఁ డేల శపించెన్ు? 

వ్ా రా వృక్షతవమున్కు వచిున్ పనికిం 

గార్ణ మయెయది? యోగకిు 
లారాధయ! యిెఱుంగుఁ జెపుు మయయ! వినియిెదన్." 

10.1-393-వ. 
అనిన్ శుకుండిట్లనియిె “మున్ున కుబేర్యని కొడుకు లిర్యవుర్య శంకర్కింకర్యలెై 
యహంకరించి వ్ ండికొండముఁద విర్యల తోుఁట్లం బాడెడి చేడయిలం గూడికొని 
కర ణు సంగతంబు లెైన్ యియన్ుంగుల భంగి సుర్ంగంబు లెనై్ 
మందాకినీతర్ంగంబులం గీీడింప నార్దుండు వచిున్ న్ చెులువలు చచెెుర్ 
వలువలు ధరయిించిరి; మదిరాపాన్ పర్వశులు గావున్ వ్ార్ లిర్యవుర్య 
వివసుా ు లెై మలెంగుచున్న నా మునీశవర్యండు చూచి శపయిించు వ్ాుఁడెై 
పరత్రతంబగు గీతంబు వ్ాడె; విన్ుము. 
10.1-394-శా. 
సంపన్ునం డొర్యుఁ గాన్ లేుఁడు తన్ువున్ సంసార్మున్ న్మిు హ ం 

సింపం జూచు దరదిుర ుఁ డతెఠా బడి శుష్ీాభూతఠుఁడెై చికిా హ ం 

సింపం డన్ుయల నాతుకున్ సముల కాుఁ జింతించు న్ట్లల ట్ుఁ ద 

తసంపనానంధున్ కంజన్ంబు విన్ుమ దారదిరయ మూహ ంపుఁగన్." 

10.1-395-వ. 



 

 

అని గతీంబు వ్ాడి తన్ మన్ంబున్. 
10.1-396-క. 
కలవ్ాని సుతఠల మన్ుచున్ు 
గలకంఠయలతోడుఁ గూడి కాన్ర్య పర్యలం 

గలలో న ైన్న్ు; వరికిుఁ 
గల కొీవవడుఁగించి బుధులుఁ గలపుట్ యొపుున్. 
10.1-397-వ. 
అని చింతించి విజాఞ న్ విశార్దుండగు నార్దుండు న్లకూబర్ మణిగీీవులుఁ 
జూచి "మర్లు సీా రమదాంధులర్య గావున్ భూలోకంబున్ న్ర్య్ న్ తర్యవులెై 
న్ూఱు దివయవర్షంబు లుండుం డట్ముఁద గోవిందచర్ణార్వింద పరసిుందంబున్ 

10.1-398-క. 
ముకుు లరెై నారాయణ 

భకుు లరెై పర్మసాధుభావ శ్రీ సం 

సకుు లరెై సుర్లోక 

వయకుు ల ర్యిెయదర్య నాదువ్ాకయము కతన్న్." 

10.1-56-కృష్తణ డు మద్ిాగవను గూలుుట 

10.1-399-వ. 
అని యిట్లల  పలికి నార్దుండు నారాయణాశమీంబున్కుం జనియిె వ్ారిర్యవుర్య 
సంగడిమదుద  లెైర,ి పర్మభాగవతఠండెనై్ నార్దు మాట్లు వట్ింబుచుక 
పాట్ించి. 
10.1-400-క. 
ముదుా ల తకారిబ్రడు ుఁడు 



 

 

మదుా లుఁ గూలుంగ దలుఁచి మసలక తా నా 
మద్ిాకవ యున్న చోట్ికుిఁ 
గీదాన్ ఱో  లీడుుకొన్ుచుుఁ గడకం జనియినె్. 
10.1-401-వ. 
చని యా యూర్ిత మహాబలుండు నిజోదర్దామ సమాకృష్యమాణ 
తిర్యగువదులూఖలుండెై యా రెండు మాోకుల న్డుమం జొచిు ముందట్ికి 
నిగుడుచు. 
10.1-402-క. 
బాలుుఁడు ఱో  లడుము దవి 

మూలంబులు పెకలి విట్పములు విఱిగి మహా 

భీలధవనిుఁ గూలెన్ు శా 
పాలసయవివర్్న్ములు యమళార్య్ న్ముల్ 

10.1-57-గుహయకులు కృష్తణ ని పొ గడుట 

10.1-403-వ. 
ఇట్లల  నిర్ూులంబు లెై పడిన్ సాలంబులలోన్ుండి కీలికీలలు వ్ లవడు పో లిక 
న కుాడు తేజంబున్ దికుాలు పికాట్ిలల ం బరసిదుధ  లెైన్ సదిుధ  లిదదఱు వ్ డలివచిు 
పరబుదుధ లెై భకాలోకపాలకుండెైన్ బాలకున్కు మోొకిా  లేచి కర్కమలంబులు 
మొగిడుి యిట్లనిరి. 
10.1-404-క. 
బాలుుఁడవ్  నీవు? పర్యుఁడ వ 

నాలంబుుఁడ వధికయోగి వ్ాదుయడవు తన్ు 
సూ్ లాకృతి యగు విశవము 



 

 

నీ లీలార్ూప మండుర  నిపుణులు కృష్ాణ ! 
10.1-405-సీ. 
ఎలలభూతంబుల కిందిరయాహంకృతి; 

పరా ణంబులకు న్ధపితివి నీవ; 

పరకృతియుుఁ బరకృతిసంభవమహతఠా న్ు నీవ; 

వని కనినట్ికనిి విభుుఁడ వవ; 

పరా కృతగుణవికార్ములుఁ బ ందక పూర్వ; 

సిదుద ుఁడ వగు నిన్ునుఁ జింత జ య 

గుణయుతఠం డోపునే? గుణహీన్! నీ యంద; 

కల గుణంబుల నీవ కపుుఁబడుదు; 
10.1-405.1-త.ే 
మొదల న వవని యవతార్ములు శరీర్య 
లందు సరిదొడుు  లేని వర్యముల దన్ువు 
లడర్ జనిుంచి వ్ార్ల యందుుఁ జికా; 

వట్ిె  పర్మేశ! మోొకెాద మయయ! నీకు. 
10.1-406-క. 
భువన్ములు చయేుఁ గావుఁగ 

న్వత్రర్యణ ుఁడ వ్ ైతి కాదె యఖిలేశవర్! యో 

గివర ణయ! విశవమంగళ్! 
కవసన్ునత! వ్ాసుదేవ! కలాయణనిధీ! 
10.1-407-ఉపేం. 
తపసవివ్ాకయంబులు దపు వయిెయన్; 

న పంబున్ం గంట్ిమి నిన్ునుఁ జూడన్ 



 

 

దపంబు లొపెున్; మముుఁ దావకయీ 

పరపన్ునలం జ యుము భకామితరా ! 
10.1-408-శా. 
నీ పదాయవళ్ళ లాలకించు చెవులున్ నినానడు వ్ాకయంబులున్ 

నీ పేర్ం బనిచయేు హసాయుగముల్ నీ మూరాిపెుైఁ జూపులున్ 

నీ పాదంబుల ప ంత మోొకుా శిర్ముల్ నీ సేవపెుైఁ జితాముల్ 

నీ పె ైబుదుధ లు మాకు నిముు కర్యణన్ నీర జపతేరక్షణా! 
10.1-409-వ. 
అని యిట్లల  కీరాించిన్ గుహయకులం జూచి న్గుచు న్ులూఖల బదుధ ండెైన్ హరి 
యిట్లనియిె. 
10.1-410-క. 
తమతమ ధర్ుముుఁ దపుక 

సములెై న్న్ు న్మిు తిర్యగు సభుయలకున్ు బం 

ధము న్న్ుుఁ జూచిన్ విరియున్ు 
గమలాపుా ుఁడు ప డమ విరియు ఘన్తమము కియీన్. 
10.1-411-క. 
కార్ుణయమాన్సుం డగు 
నార్దువచన్మున్ుఁ జ సి న్న్ుుఁ బ డుఁగన్ుట్న్ 

మర్ు పరబుదుధ ల రెైతిరి 

చేరకన్ నాముఁది తలుఁపు సిదధము మకున్." 

10.1-412-వ. 
అని యిాశవర్యండు మర్య “మ న లవులకుం బ ం” డని యాన్తిచిున్, 

మహాపరసాదం బని వలగొని పెకుా మోొకుాలిడి, న్లకూబర్ మణిగీీవు లుతార్ 



 

 

భాగంబున్ కరిగి ర్ంత; న్ందాదు లెైన్ గోపాలకులు నిర్ూులంబులెై పడిన్ 
సాలంబుల చపుుడు పడిుగు చపుు డని శంకించి వచిు చూచి. 
10.1-413-క. 
"ఈ పాదపములు గూలుఁగ 

నీ పాపుఁ డులూఖలమున్ నిట్ల బదుధ ండె ై
యియ పగదిి బరతికెుఁ? గంట్ిర;ె 

వ్ాపో వుఁడు; వ్ ఱవుఁ; డెట్ిెవ్ాుఁడో  యితుఁడున్. 
10.1-414-తే. 
పిడుగు పడదు; గాక పనె్ుగాలి విసర్దు; 
ఖండితంబు లగుట్ గాన్రాదు; 
బాలుుఁ డతిుఁడు; పట్ిె  పడుఁ దోరయుఁజాలుఁడు; 
తర్యవు లేల గూలె ధర్ణమిుఁద 

10.1-415-వ. 
అని పెకాండుర  పెకుావిధంబుల న్ుతాుతంబులు గావలయు న్ని శంకింప 
న్కాడ న్ున్న బాలకు లిట్లనిరి. 
10.1-416-క. 
"న్ందుని కొమర్యుఁడు విన్ుుఁ డ ీ

సందున్ మున్ు దూఱి ఱో లు సరి యడుముగా 
ముందట్ి కీడిున్ మదుద లు 
గీందుకొన్ం గూలె; జన్ులుఁ గంట్ి మిర్యవుర్న్." 

10.1-417-వ. 
అని యిట్లల  పలికిన్ బాలకాలాపంబులు విని మిథాయర్ూపంబు లని కొందఱనిరి; 
కొందఱు నానావిధంబుల సందేహ ంచిరి; అంత న్ందుండు వికసతి 



 

 

వదనార్విందుం డగుచుుఁ బట్ిె  కట్లల  విడిచనె్ు; న్ట్ిె యిెడుఁ దన్ తెఱం గెవవర్య 
న ఱుంగకుండవలె న్ని ఠవర్కుమార్యండు. 
10.1-418-శా. 
పాడున్ మందుని భంగి; గోపవనితల్ పాణధివన్ుల్ సేయుఁగా 
నాడున్ జంతరముకెైవడిం; బర్వశుండె ైహసాముల్ తిరపుుచుం; 

జూడన్ నేర్ని వ్ాని భంగి జన్ులం జూచున్; న్గున్; బాలుర్ం 

గూడున్ బ దదలపంపు చయేుఁజన్ు; డాగున్; మట్ిె ుఁ జిట్ాె డుచున్. 

10.1-58-కపటబాల లీలలు 

10.1-419-క. 
చుంచొదువుుఁ బాలు దరా వు ము 
దంచ్చతముగ న్న్ుుఁడుుఁ బాలు దరా వి జన్నితోుఁ 
జం చొదువ దన్ుచు లీలా 
చుంచుం డెై యతుఁడు చుంచుుఁ జూపె న్ర ందరా ! 
10.1-420-క. 
సెలగోల పట్లె కొని జల 

కలశములో నీడుఁ జూచి కలశయుతఠండె ై
సెలగోలుఁ బాపుఁ డొకుఁ డిద ె

తలచనె్ న్న్ుుఁ గొటె్ న్న్ుచుుఁ దలిలకి జెపెున్. 
10.1-421-క. 
భిక్షులు వచెుద ర డిున్; 

భిక్షాపాతరమున్ వ్ చైి బ గడించి నిన్ున్ 

శికి్షంచెద; ర్ని చపెిున్ 



 

 

భిక్షులుఁ గని, తలిలుఁ గనియు భీతిలుల  న్ృపా! 
10.1-422-వ. 
ఇట్లల  కృష్ఠణ ండు బహువిధంబులుఁ గపట్బాలలీలల వినోదింప, బృహదవన్ంబున్ 
న్ందాదు లెైన్ గోపవృదుధ లు మహో తాుతంబు లగుట్యు, వ్ానివలన్ బాలుం 
డుతారించుట్యుుఁ జూచి యియకాంతంబున్ న కానాడు విచారింప న్ుపన్ందుం 
డన్ు వృదధగోపకుండు తన్ యిెఱుక మెఱసి యిట్లనియిె. 

10.1-59-బృంద్ఘవనము బో వతలచుట 

10.1-423-ఉ. 
ఇకకడ న్ుందుర  మన్ుజ? లీ మన్ కృష్ఠణ న్ కెగు్  చేయుఁగా 
ర్కకసురాలు చ న నసుఁగె; ఱాలపయిన్ సుడిగాలి వచెుఁ; బ  ై
గీికికఱియం దర్యల్ వడయిిెుఁ; గ శవు సతాృపుఁ దపెుుఁ; జాలు నేుఁ 
డెకకడి కెనై్ుఁ బో వలయు నిం కిట్ గోపకులార్! వింట్ిర ? 

10.1-424-క. 
కస్వు గల దిర్వు పసులకు 
లస్ దదిర న్దీ మహీజ లతికావళిుఁ బ ం 

పెస్ుఁగున్ు, గాపుర్మున్కున్ు 
బ స్ుఁగున్ు బృందావన్ంబు ప దుఁ డచుట్ికని్. 

10.1-60-బృంద్ఘవనమునకు బో వుట 

10.1-425-వ. 
అని పలుకు న్ుపన్ందుని పలుకుల కార్యయలెనై్ గోపకు “లిదయి కార్యంబు 
మందల” యని కొందల మందక యాలమందల న్మంద గమన్ంబున్ 



 

 

ముందఱ న్డవం బనిచి పిఱుందం గీందుకొన్కుండ, బాల వృదధ  నార్య లెకిా న్ 
తేర్యలు సాగించి తార్య తన్ు తరా ణ తూణీర్ బాణధర్యలెై విండుల  బట్లె కొని న్డవ, 

బండల  వ్ న్ుకం గొముు లిముులం బూరించుచు న్వ్ార్యంబులగు 
తూర్యర్వంబులు సలెంగ, నార్య, పురోహ త సమేతఠలెై వ్ేడుకలు కొన్లునిగుడ 
మొన్ లేర్ుఱచుకొని పావన్ం బగు బృందావన్ంబున్కుం జని ర్పుుడు. 
10.1-426-త. 
పస్ుపు లాడి యురోజకుంకుమ పంకశోభితలెై లస 

దవస్న్లెై కచభార్చంపకదామలెై సులలామలె ై
పస ుఁడమిాడల కాంతఠ లఱుఱ లుఁ బర్వుఁ దేర్యలముఁద బ ం 

పెస్ుఁగ బాడిరి వ్ేరత లా హరహి ల లింపగు నేలలన్. 

10.1-61-బృంద్ఘవనము జ్ొచుుట 

10.1-427-వ. 
అపుుడు రోహ ణయీశోద లేక ర్థంబున్ుఁ బరిపూర్ణమనోర్థలెై రామకృష్ఠణ ల 
ముందట్ నిడుకొని వ్ార్ల వినోదంబులకుుఁ బరమోదంబు న ందుచుండి; రిట్లల  
గోపకులు బృందావన్ంబు జొచిు యం దర్ధచందరా కార్ంబుగ శకట్ సందోహంబు 
నిలిపి మందలు విడయిించి వసయిించిరి. 
10.1-428-క. 
చెంద్ిరి బలమాధవు లభి 

న్ంద్ించుచుుఁ బర్మ పావన్ము సంచిత కా 
ళింద్ీ సంజీవన్మున్ 

బృంద్ఘవన్మున్ మునీందరబృందావన్మున్. 
10.1-429-వ. 



 

 

ఇట్లల  బృందావన్ంబు చెంది, కొంత కాలంబున్కు రామకృష్ఠణ లు 
సమాన్వయసుాలెనై్ గోపబాలకులం గూడుకొని వ్ేడుక లూదుకొన్ దూడలుఁ 
గాచుచు. 
10.1-430-సీ. 
వ్ేణువు లూుఁదుచు వివిధ ర్ూపములతో; 
గంతఠలు వ్ ైతఠర్య గ తఠకమున్; 

గుర్యకంబళాదుల గోవృష్ంబులుఁ బనిన; 

పర్వృష్భము లని పరతిభట్ింతఠ; 

ర్లుల లు దట్ిెంచి యంఘుోల గజ్లు; 
మొఱయుఁ దన్ునదు రోలి ముముర్ముగుఁ 
బనినదంబులు వ్ ైచి ఫలమంజర్యలు గూలిు; 

వ్ేట్ల లాడుదుర్య పరా వణయ మొపు; 

10.1-430.1-త.ే 
వన్య జంతఠ చయంబుల వ్ానివ్ాని 

పదుర్య పదుర్యచు వంచించి పటె్ుఁబో దు; 
ర్ంబుజాకర్ములుఁ జలుల లాడుఁ జన్ుదు; 
రా కుమార్యలు బాలయవిహార్య లగుచు. 
10.1-431-క. 
పో ర్ుదుర్య గికుర్య ప డుచుచు; 
దూఱుదుర్య భయంబు లేక తోర్పుట్రి్వుల్; 

జాఱుదుర్య ఘన్శిలాతట్;ి 

మఱుదు రెన్నంగరాని మెుఁలకువల న్ృపా! 

10.1-62-వతఘాస్ుర్ వధ 



 

 

10.1-432-వ. 
అంత న కానాడు యమునాత్రర్ంబున్ నా కుమార్యలు గోపకుమార్యలుం 
దార్యన్ు గ ీపుల మేప న కా ర్కాసుండు క ీపు ర్ూపున్ వచిు వ్ార్ల 
హ ంసింపం దలంచి. 
10.1-433-క. 
క పీుల యఱుఱ లు నాకుచుుఁ 
గ పీులలో నిదయిిె మంచి క పీన్ుఁగుఁ గడుం 

జూపట్ిె  భకా సంగతిుఁ 
గ పీె ైచన్ువ్ాని మోోలుఁ గ ీపె ైతిరిగెన్. 
10.1-434-వ. 
వ్ాని న ఱింగి కృష్ఠణ ండు రామున్కుం జెపిు 

10.1-435-చ. 
"ఇద్ి యొక మంచిలేగ; విన్ుుఁ డెంతయు న పెుడ"ిన్ంచు దాని త 

తుదములు తోుఁకయున్ బ్రగియుఁబట్ిె  చలెంగి వ్ లంగ మాోనితోుఁ 
జద్యిుఁగ న కా పెట్లె గొని చంపెుఁ గుమార్యుఁడు లేుఁగర్కాసుం 

గుదులుకొన్ంగ బాలకులు గోయని యార్వ న్ఖర్వ లీలతోన్. 
10.1-436-వ. 
ఇట్లల  ర్కాసుండు వ్ేరట్లపడి విశాలంబగు సాలంబుతో నేలం గూలెన్ు; అపుుడు 
10.1-437-క. 
గొంగడు లెగుర్ుఁగ వ్ ైచుచుుఁ 
జంగున్ దాుఁట్లచున్ు జలెుఁగి చపుట్ లిడుచుం 

బ ంగుచుుఁ గృష్ఠణ ని బ గడుచు 
దుర ంగి్న్ ర్కాసునిుఁ జూచి తఠర ళిురి కొమర్యల్. 



 

 

10.1-438-వ. 
ఆ సమయంబున్ వ్ేలుపులు విర్యలవ్ాన్లు గురయిించి రివివధంబున్. 
10.1-439-క. 
వతాముల పగదిి జగముల 

వతాలతన్ మన్ుపుఁ జూచువ్ాుఁడెై యుంట్న్ 

వతాముల మపేు చుండయిు 
వతఘాసుర్యుఁ జంపె భకావతసలుుఁ డధపిా! 
10.1-440-వ. 
మఱియు న కానాడు ర పకడ గోపకుమార్యలు క ీపులం గొంచు న్డవికిం జని 
యిెండంబడి మెండుకొనిన్ దపిుని బ ండుపడిన్ తమ తమ లేుఁగకదుపుల 
నేర్ురించి నిలువరించుకొని కలంకంబు లేని యొకా కొలంకున్ నీర్య దరా వించి 
తార్యన్ు జలపాన్ంబు జ సి వచుున డ న్ందు. 

10.1-64-బకాస్ుర్ వధ 

10.1-441-క. 
అకలంకులు బాలుర్య గని 

ర్కుట్లిదంభోళిహతసతిాదిర శిఖర్ ర్ూ 

పకమున్ హరహి ంసార్ం 

భకమున్ బకమున్ విశాల భయదాంబకమున్. 
10.1-442-వ. 
కని దాని యొడలిప డవున్కు వ్ ఱుఁగుపడి చూచుచుండ. 
10.1-443-ఆ. 
ఎలల  పన్ులు మాని యియకాగీచితఠా ుఁ డె ై



 

 

మౌనివృతాి నితర్ మతము విడచిి 

వన్ములోన్ నిలిచి వన్జాక్షుపెై దృష్ిె 
చేరిు బకుుఁడు తపసి చలెువుుఁ దాలెు. 
10.1-444-వ. 
ఇ వివధంబున్ న దుగు పెట్లె కొని యుండి. 
10.1-445-ఉ. 
చంచువు దీుఁట్ి పక్షములు జలుల న్ విచిు పదంబు లెతాి కు 
పిుంచ్చ న్భంబుపెై కెగసి, భీష్ణ ఘోష్ణ వకాృడెై విజృం 

భించ్చ గర్యతసమర్మున్ భిన్నము లెై తర్యలోలిుఁ గూలుఁగా 
మించ్చ బకాసుర్యం డొడిస ిమిోంగె సహ ష్ఠణ నిుఁ జినినకృష్ఠణ నిన్. 
10.1-446-క. 
సంగడి లోకము లనినయు 
మిోంగుచుుఁ గీకుాచున్ు బయల మెలుఁగించుచు న్ు 
ప ుంగ్కడు వ్డేుకకాుఁ డట్ల 
మిోంగుడుపడె బకునిచతే ముఁ దెఱిుఁగి న్ృపా! 
10.1-447-క. 
దనుజుఁడు మిోంగిన్ుఁ గృష్ఠణ నిుఁ 
గనలేక బలాది బాలకపరముఖు లచ ే

తనులెై వ్ ఱుఁ గందిరి చ 

యయనుఁ బరా ణములేని యిందిరయంబుల భంగిన్. 
10.1-448-వ. 
అట్లల  మిోంగుడుపడి లోనికిం జన్క. 
10.1-449-శా. 



 

 

కంఠోపాంతము దౌడలున్ మెఱముచుం గాలాగిన చందంబున్ం 

గుంఠీభూతఠుఁడు గాక వ్ేండరమగు నా గోపాలబాలున్ జయో 

తాంఠున్ బరహుగుర్యన్ మహామహ ముుఁ జకాం మిోంగ రాదంచు సో  

లుల ంఠం బాడుచు వ్ాుఁడు గీకెా వ్ డలన్ లోకం బశోకంబుగన్. 
10.1-450-క. 
కీకిక మహాఘోష్ముతోుఁ 
జకకగుఁ దన్ుుఁ బ డువరాుఁగుఁ జంచులు రెండున్ 

సుర కకుఁగుఁ బట్ిె  తృణము కిీయ 

గీకుకన్ హరి చీరె బకునిుఁ గలహో తఠసకునిన్. 
10.1-451-వ. 
అపుు డా న్ందన్ందన్ుముఁద వ్లేుపులు చాలపులుగా న్ందన్ మలిలకాది 
కుసుమవర్షంబులు హర్షంబున్ం గురయిించిరి; దవేవ్ాదయంబులు మొర్సె; 
రామాది గోపకుమార్యలు పరా ణంబులతోుఁ గూడిన్ యిందిరయంబులున్ుం బో లెుఁ 
గీముఱ కృష్ఠణ నిం గని ర్ముని క ుఁగలిించుకొని కృష్ణసహ తఠలయి లేుఁగదాుఁట్లల 
మర్ల దాుఁట్ించుకొని మందగమన్ంబున్ మంద కరిగిరి; వ్ార్లచేత నా 
వృతాా ంతం బంతయు విని వ్ ఱంగుపడి గోపగోపికాజన్ంబులు. 
10.1-452-క. 
“ఆపదలముఁద నాపద 

లీ పాపనిుఁ జెంది త లుఁగె; నీ యర్ుకుపె ై
వ్ే పడిన్ ఖలులు దహన్ుని 

వ్ పైున్ శలభముల పగిదుిఁ బడిర ిధరితిరన్.” 
10.1-453-వ. 
అని పలికిర;ి మఱియు నా రామకృష్ఠణ లు క ీపులం గాచు తఱి. 



 

 

10.1-454-సీ. 
కపులమెై జలరాశిుఁ గట్లె దమా యని; 

కట్లె దు ర్డుంబు కాలువలకు; 
మున్ులమెై తపములు మొన్యుదమా యని; 

మౌన్ులెై యుందుర్య మాట్లేక; 

గంధర్వవర్యలమె ైగాన్విదయలు మఱుఁ; 
బాడుదమా యని పాడుఁ జొతఠా ; 

ర్పసరోజన్ులమె ైయాడుదమా యని; 

యాుఁడు ర్ూపముుఁ దాలిు యాుఁడుఁ జన్ుదు; 
10.1-454.1-ఆ. 
ర్మర్ దెైతయవర్యలమెై యబ్రధ ుఁ దరతామా 
యని సరోవర్ముల యందు హసా 

దండచయముుఁ దిరపిు తర్యతఠర్య తమ యిాడు 
కొమర్య లన్ుచరింపుఁ గొమర్య మిగుల. 

10.1-65-చలుా లు గుడుచుట 

10.1-455-వ. 
అంత న కానాుఁడు రామకృష్ఠణ లు కాంతార్ంబున్ బంతిచలుద లు గుడువ 
న్ుదో యగించి ప ర దుద న్ లేచి, గీదదన్ం దమ యింట్ి లేుఁగకదుపులం గదలించి, 

సుర్ంగంబులగు శృంగంబులు పూరించిన్ విని, మేలుకని, సంర్ంభంబున్ 
గోపడింభకులు చలిది కావడులు మూుఁపున్ వహ ంచి, సజ్ంబులగు కజ్ంబులు 
గట్లె కొని పదతరా ణ వ్ేతరదండంధర్యలయి, లెకాకు వ్ కాసంబ ైన్ తమతమ 
క ీపుకదుపులం జపుుడించి రొపుుకొన్ుచు, గాన్న్ంబు జొచిు, కాంచన్మణ ి



 

 

పుంజగుంజాది భూష్ణ భూష్ితఠలయుయన్ు, ఫల కుసుమ కోర్క పలలవ 
వలల ర్యలు త డవులుగా నిడుకొని, కొముులి ముుగుఁ బూరించుచు వ్ేణువు 
లూుఁదుచుుఁ, దుమెుదలం గూడి పాడుచు, మయూర్ంబులతోడం గూడి 
యాడుచుుఁ, బ్రకంబులం గలసి కూయుచు, శుకంబులం జ రి రొదలు 
జ యుచుుఁ, బులుగుల నీడలం బాఱుచుుఁ, బ దరిండల ం దూఱుచు 
సరాళ్ంబులగు వ్ాుఁగులు గడచుచు, మరాళ్ంబుల చెంత న్డచుచు, 
బకముులం గని నిలుచుచు, సార్సంబులం జోపి యలంచుచు, 
న్దీజలంబులం దో ుఁగుచుుఁ, దీగె యుయిెయలల న్ూుఁగుచు, బలల ంబులం 
డాుఁగుచు, దూర్ంబుల క గుచుుఁ, గపుల సంగడుిఁ దర్యవులెకుాచు ఫలంబులు 
మెకుాచు ర్సంబులకుంజొకుాచు నింగికి నినకుాచు నీడలు చూచి న్వువచుుఁ, 
గయయంబులకుం గాలుదువువచు, చెలంగుచు, మలెంగుచు, వ్రా లుచు, సో లుచు 
బహుపరకార్ంబుల శరీర్ వికార్ంబులు జ యుచు మఱియున్ు. 
10.1-456-క. 
ఒకన కని చలిదకావిడ ి

న కుఁ డొకుఁ డడకించి దాుఁచు; న కుఁ డొకుఁ డది వ్ ే

ఱ క డొకని మొఱుఁగికొని చన్ు 
న క డొకుఁ డది దచెిు యిచుు న్ురవీనాథా! 
10.1-457-క. 
ఒకకుఁడు ము నేనమఱి చన్ 

న కకుఁడు బలుబ బా వ్ ట్లె  న్ులికిపడన్; వ్ ే

ఱ కకుఁడు మిట్ిె  తట్ాలున్ 

న కకని కన్ుదోయి మూయు న కాుఁడు న్గుఁగన్. 
10.1-458-క. 



 

 

త్రపుగల కజ్ మన్ుయుఁడు 
కోప ంపుఁగ న డిసి పుచుుకొని తరో పాడం 

బ పైడి యది గొని యొకాుఁడు 
క పీులలో నిట్లె న్ట్లె ుఁ గికురించు న్ృపా! 
10.1-459-క. 
వనజాక్షుుఁడు ము న్నరిగిన్ 

మునుపడుఁగా న్తని నేన  ముట్టెద న్న్ుచుం 

జని మున్ుముటె్నివ్ానిన్ 

మునుముట్ిెన్వ్ాుఁడు న్వువ మొన్సి న్ర ందరా ! 
10.1-460-వ. 
ఇ వివధంబున్. 
10.1-461-ఉ. 
ఎననుఁడున నై్ యోగివిభు లెవవని పాదపరాగ మింతయుం 

గనునలుఁ గాన్ ర్ట్ిె  హరిుఁ గ ుఁగిుఁట్ుఁ జ ర్యుచుుఁ జెటె్ుఁ బట్లె చుం 

దనునచు గుీదుద చున్ న్గుచుుఁ దదదయుుఁ బ ుైఁపడి కూడి యాడుచుం 

మననన్ జ యు వలలవకుమార్యల భాగయము లింత యొపుున?ే 

10.1-462-క. 
విందులకున్ు బరహుసుఖా 
న్ందం బ ై భకాగణమున్కు దెైవత మైె 

మందులకు బాలుుఁ డగు హర ి

ప ందుుఁ గనిరి గొలల ; లిట్ిె  పుణుయలు గలర ? 

10.1-66-అఘాస్ుర్ వధ 



 

 

10.1-463-వ. 
అని పలికి శుకయోగీందుర ండు మఱియు ని ట్లనియిె. 
10.1-464-క. 
అమర్య లమృతపాన్ంబున్ 

న్మరని్ వ్ా ర్యుయ నే నిశాట్లని పంచ 

తవమున్కు న దుళ్ళు చూతఠర్య 
తము న్ముక యట్ిె  యఘుుఁడు దరోుదధతఠుఁడె.ై 
10.1-465-క. 
బకునికుిఁ దముుుఁడు గావున్ 

బకమర్ణముుఁ దలెిసి కంసు పంపున్ గోపా 
లక బాలుర్ుఁతోుఁ గూుఁడన్ు 
బకవ్ ైరనిిుఁ దుర ంతఠ న్న్ుచుుఁ బట్లరోష్మున్న్. 
10.1-466-క. 
బాలుర్య పరా ణంబులు గో 
పాలుర్కు; మదగీజాతఠ పరా ణము మా ఱీ 

బాలుర్ుఁ జంపిన్ న్ంతియ 

చాలున్ు; గోపాలు రెలల  సమసిన్ వ్ార్ల్. 
10.1-467-వ. 
అని నిశుయించి, యోజన్ంబు నిడుపున్ు, మహాపర్వతంబు ప డుపున్ు, 
గొండతఠదల మఱిన్ కోఱలున్ు, మిన్ునదనిన పనినన్ న్లల  మొగిళ్ు పెలుల గల 
పెదవులున్ు, బ్రలంబులకు న్గ్లంబు లయిన్ యిగుళ్ు సందులున్ు, 
న్ంధకార్బంధుర్ంబయిన్ వదనాంతరాళ్ంబున్ు, దావ్ాన్ల 
జావలాభీలంబయిన్ దృష్ిెజాలంబున్ు, వ్ుేఁడమిికి నివ్ాసంబులయిన్ 



 

 

యుచాఛవస నిశావసంబులున్ు మెఱయ, నేల నాలుకలు పఱచుకొని 
ఘోర్ంబగు న్జగ రాకార్ంబున్. 
10.1-468-క. 
జాప ర్ము లేక యిపుుడు 
గ పీుల గోపాలసుతఠలుఁ గృష్ఠణ నితోడన్ 

గీపెటె్ుఁగ మిోంగదె న్ని 

పాపపు ర్కాసుుఁడు తరోవుఁ బడి యుండె న్ృపా! 
10.1-469-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-470-మ. 
ఒక వనాయజగర ందర మలలదె గిరీందోరతేసధ మెై దావ పా 
వక కీలా పర్యష్ పరచండతర్ నిశావసంబుతో ఘోర్ వ 

హ న కరాళాతత జిహవతోడ మన్లన్ హ ంసింప నీకి్షంచుచున్ 

వికట్ంబ ై పడి సాగి యున్నది పురోవధిం గన్ుంగొంట్ిర ? 

10.1-471-వ. 
అని యొండొర్యలకుం జూపుచు. 
10.1-472-మ. 
బకునిం జంపని్ కృష్ఠణ ుఁ డుండ మన్కుం బామంచుుఁ జింతింప న ే

ట్ికి? రా పో దము దాుఁట్ి; కాక యది క ట్ిలయంబుతో మిోంగుడున్ 

బకువ్ ంట్ం జన్ుుఁ గృష్ఠణ చేత న్న్ుచుం బదాుక్షు నీకి్షంచి యు 
తఠసకులెై చతేఠలు వ్ేరసికొంచు న్గుచున్ దురావర్యలెై పో వగన్. 
10.1-473-వ. 
వ్ార్లం జూచి హరి తన్ మన్ంబున్. 



 

 

10.1-474-మ. 
“అర్భకు లెలల ుఁ బాము దవిిజాంతకుుఁ డౌట్ యిెఱుంగ; ర్కాట్ా! 
నిర్భయులెై యిెదురొానిరి నేుఁ గల” న్ంచు “విమూఢ్ు” లంచు నా 
విర్భవదాగీహతవమున్ వ్ ందగులన్ దమ లేుఁగపిండుతో 
దుర్భర్ ఘోర్ సర్ు ఘన్ తఠండ బ్రలాంతముుఁ జొచిు ర్ందఱున్. 
10.1-475-వ. 
అ యయవసర్ంబున్. 
10.1-476-శా. 
వ్ేలుుల్ చూచి భయంబు న ంద గీసనావ్ేశంబుతో న్ుజ్వల 

తాలాుంతోజ్వలమాన్ జిహవ దహనాకార్ంబుతో మిోంగె న్ 

సవలాుహీందరము మాధవ్ారిుత మనోవ్ాయపార్ సంచార్యలన్ 

యలాుకార్యల శికయభార్యలుఁ గుమారాభీర్యలన్ ధీర్యలన్. 
10.1-477-వ. 
ఇట్లల  పెన్ుబాముచేత మింోగుడుపడు సంగడికాండర గమిం జూచి కృష్ఠణ ండు. 
10.1-478-ఉ. 
“పడుచులు లేుఁగలుం గలసి పెకైొని వతఠా ర్య త లిల కృష్ణ ! మా 
కొడుకు లదేల రా; ర్న్ుచు గోపిక లెలలన్ు బలా నేకియీన్ 

న డివ్ ద? నేుఁడు పన్నగము నోరికి వరికి న కాలంకెగా 
న డుఁబడ నలేచేసె? విధ ియోడక జ యుుఁగదయయ! క ీర్యముల్.” 
10.1-479-వ. 
అని తలపో సి, నిఖిలలోచన్ుండున్ు, నిజాశితీ నిగీహమోచన్ుండు న ైన్ 
తమిుకంట్,ి మింట్ి తెర్యవర్యలు మొఱలిడ ర్కాసు లుకుామిగుల 
వ్ కాసంబగు న్జగర్ంబయి యున్న య న్నర్భోజన్ు కుతఠా కకుం బ తఠా గొని 



 

 

మొతాంబు వ్ ంట్న్ంట్ం జని తముు న్ందఱుఁ జిందఱ వందఱ చేసి మోింగ 
న్గ్లించు న్జగర్ంబు కంఠదావర్ంబున్ సమర్ంబు వ్ డలకుండుఁ దన్ 
శరీర్ంబుుఁ బ ంచి గీదధన్ మిదెదచఱచి న్ట్లల ండ. 
10.1-480-క. 
ఊప రి వ్ డలక కడుపున్ 

వ్ా పొ దవిన్ుఁ బాము పరా ణవ్ాతంబులు సం 

తాప ంచి శిర్ము వరకాలు 
వ్ాప కొన్ుచు వ్ డలి చనియిెుఁ బట్ల ఘోష్ముతోన్. 
10.1-481-శా. 
కూీర్వ్ాయళ్ విశాల కుకి్షగతఠలన్ గోవతససంఘంబుతో 
గార్ుణాయమృతవృష్ిెచతే బరతఠకంగాుఁ జూచి వతసంబులున్ 

వ్ార్ుం దాన్ు దదాసయవధ ిమగుడన్ వచెున్ ఘనోన్ుుకుా ుఁడె ై
తారానీకముతోడ న పెుసుఁగు నా తార శు చందంబున్న్. 
10.1-482-ఆ. 
అమర్వర్యలకొఱకుుఁ గమలజాండం బ లల  
బలిుఁ దిర్సారించి బలియు వడుగు 
గోపసుతఠలకొఱకుుఁ బాపపుుఁ బ న్ుబాము 
గళ్ము దూుఁట్లగటె్ బలియకున న? 

10.1-483-ఉ. 
ఆ పెన్ుబాము మేన్ న క యదుుతమెైన్ వ్ లుంగు దికాట్ో 
దీదపకమైె వడిన్ వ్ డలి దవేపథంబున్ుఁ దేజరిలుల చున్ 

క పీులు బాలుర్యన్ బ దర్ుఁ గృష్ఠణ ని దహేము వచిు చొచెు నా 
పాపుఁడు చొచిు పరా ణములుఁ బాపని్ యంతన్ శుదధసతవమెై. 



 

 

10.1-484-క. 
తన ర్ూ ప కమా ఱ ైన్న్ు 
మనమున్ నిడుకొనిన్ుఁ బాపమయు న ైన్న్ు లోుఁ 
గొనిచన్ు హరి తన్ు మిోంగిన్ 

దనుజనిుఁ గొనిపో వకున న తన్లోపలికని్? 

10.1-67-స్ుర్లు పూలు గురయించుట 

10.1-485-వ. 
తదవసర్ంబున్, సుర్లు కుసుమ వర్షంబులు గురయిించిరి; ర్ంభాదు లాడరిి; 
గంధరావదులు పాడిరి; మేఘంబులు మృదంగంబుల భంగి ఘోష్ించె; సదిధ  
గణంబులు జయజయ భాష్ణంబులు భాష్ించి; ర్ంత. 
10.1-486-శా. 
ఆ వాదయంబులు, నా మహాజయర్వం, బా పాట్, లా యాట్లున్ 

దేవజ యష్ఠు ుఁడు పదుజండు విని పీరతిన్ భూమి క తెంచి న ే

డీ వతాసర్ుకులన్ భుజంగపతి హ ంసింపంగ నీ బాలకుం 

డేవనంట్న్ బరతికించ?ె మే, లన్ుచు న్ూహ ంచెం గడుం నివ్ వఱన్. 
10.1-487-వ. 
అంత న్ యయజగర్ చర్ుంబు కొనిన దివసంబుల కంెడి పెదదకాలంబు 
గోపాలబాలుర్కు క ళీబ్రలంబ ై యుండె; నిట్లల  క మార్ విహార్ంబుల న దైవ 
యియట్ుఁ గృష్ఠణ ం డఘాసుర్యనిం దెగుఁ జూచుట్యుుఁ దముుంగాచుట్యు 
నాఱవయియట్ిదెనై్ పౌగండవృతాా ంతం బని చితాంబుల గోపకుమార్యలు 
దలంచుచుందు” ర్ని చెపుిన్ న్ పుుడమిఱ ుఁ డ పుర్మయోగీందుర న్ 
కిట్లనియిె. 



 

 

10.1-488-సీ. 
అయిదేండుల  క మార్; మట్ముఁద న్యిదేండుల ; 

పౌగండ మనియిడెు పరా య మందు; 
న్యిదేండలవ్ాడెుైఁన్ యబా్ క్షుచరితంబు; 
పౌగండ మని గోపబాలు రెలల ుఁ 
దలుఁతఠ ర్ంట్ివి యిెట్లల  తలతఠర్య వ్ార్లు? ; 

నిర్యడు చసేిన్ పని నేట్ి దన్ుఁగ 

వచుునే? యిది నాకు వర్యసతో న ఱిుఁగింపు; 
మన్వుడు యతిచందుర ుఁడెనై్ శుకుుఁడు 
10.1-488.1-ఆ. 
యోగ దృష్ిె ుఁజూచి యొకిాంత భావించి 

విన్ుము రాజవర్య! విన్యధుర్య! 
పర్మగుహయ మన్ుచుుఁ బలుకుదు రార్యయలు 
శిష్యజన్ుల కీవు జ యు తలుఁపు. 
10.1-489-క. 
పిరయురాలివలని వ్ారా్లు 
పిరయజన్ులకు న లలప ర దుధ ుఁ బ్రరయ మగు భంగిన్ 

పిరయుుఁడగు హరిచరితంబులు 
పిరయభకుా ల కలెలయిెడలుఁ బ్రరయములు గావ్ే? 

10.1-490-వ. 
అని పలికి యోగీందుర ండు రాజ ందుర న్ కిట్లనియిె; న్ ట్లఘాసుర్య 
మొగంబువలన్ం గడచి చనిన్ లేుఁగల గోపకుమార్యలం బరతికించి వ్ార్యన్ు 
దాన్ున్ుం జని చని. 



 

 

10.1-491-మ. 
కనియిెం గృష్ఠణ ుఁడు సాధునీర్ము మహాగంభీర్ముం బదుకో 
కనదాసావద వినోద మోద మదభృంగ దవందవ ఝంకార్మున్ 

ఘనకలోల ల లతావితాన్ విహర్తాాదంబ కోలాహల 

సవనవిసాఫర్ము మందవ్ాయుజ కణాసార్ంబుుఁ గాసార్మున్. 
10.1-492-వ. 
కని తమిుకంట్ి తముుల యింట్ి స బగున్కు నిచు మెచుుచుుఁ జచెెుర్ గాలి 
నోలిం గదలెడు కర్ళ్ు తఠంపుర్యల జలుల  పెలుల న్ న డళ్ళు గగురొుడువుఁ 
గొలంకు కెలంకులుఁ గాయ పండుల గెలల వ్ేరగున్ వుఁగి పట్లె గల చెట్లె తఠట్లము 
నీడల న పుుచున్న యిసుక తిపుల విపుుుఁ జూచి వ్ేడుక పచిులింప 
న చెులుల కిట్లనియిె. 

10.1-68-చలుా  లార్గి్ంచుట 

10.1-493-శా. 
"ఎండన్ మోగ్ితి రాుఁకట్ం బడితి రింక లా విలంబ్రంపుఁగా 
ర్ండో  బాలకులార్! చలిద గుడువన్ ర్మయస్లం బ్రకా డీ 
దండన్ లేుఁగలు నీర్య దరా వి యిర్వందం బచిుకల్ మయేుచుం 

దండంబ ై విహరించుచుండుఁగ న్మందపీరతి భకి్షంతమే?" 

10.1-494-వ. 
అనిన్ “న్గుుఁగాక” యని వతసంబుల న్ుతాసహంబున్ నిర్ులంబు లగు 
జలంబులు దరా వించి, పచిుకల మొలలంబులుగల పలల ంబుల నిలిపి 
చొకాంబులగు చలిదచికాంబులు చకాడించి. 
10.1-495-మ. 



 

 

జలజాంతసి్త కరిణకం దిరగిిరా సంఘంబులెై యున్న ఱ  
కుల చందంబున్ుఁ గృష్ఠణ నిం దిరిగిరాుఁ గూర్యుండి వకి్షంచుచున్ 

శిలలుం బలలవముల్ దృణంబులు లతల్ చికాంబులుం బువువ లా 
కులు కంచంబులుగా భుజించి ర్చట్న్ గోపార్ుకుల్ భూవరా! 
10.1-496-సీ. 
మాట్మిాట్ికి వ్ేరలు మడిుఁచి యూరించుచు; 
న్ూర్యుఁగాయలు దని్ుచుండు న కా; 

డొకని కంచములోని దొడసిి చయయన్ మిోంగి; 
"చూడు లే"దని నోర్య చూపున కాుఁ; 
డేగు రార్య్ రి చలుద  లెలమిుఁ బనినదమాడి; 
కూరొాని కూరొాని కుడుచు న కాుఁ; 
డినినయుండుఁగుఁ బంచి యిడుట్ న చులితన్; 

మన్ుచు బంతెన్గుండు లాడు న కుఁడు; 
10.1-496.1-ఆ. 
"కృష్ఠణ ుఁ జూడు"మన్ుచుుఁ గికురించి పర్య మోోల 

మేలి భక్షయరాశి మెసుఁగు న కుఁడు; 
న్వువ న కుఁడు; సఖుల న్వివంచు న కాుఁడు; 
ముచుట్ాడు న కుఁడు; మురయిు న కుఁడు. 
10.1-497-వ. 
అ యయవసర్ంబున్. 
10.1-498-సీ. 
కడుపున్ దిండుగాుఁ గట్ిెన్ వలువలో; 
లాలిత వంశనాళ్ంబు జొనిప ి



 

 

విమల శృంగంబున్ు వ్తేరదండంబున్ు; 
జాఱి రానీక డాచంక నిఱికి 
ముఁగడ పెర్యగుతో మేళ్వించిన్ చలిద; 
ముదద డాపలిచేత మొన్య న్ునిచి 

చెలర ుఁగి కొసరి తచెిున్ యూర్యగాయలు; 
వ్ేరళ్ు సందులయందు వ్ లయ నిఱిక ి

10.1-498.1-ఆ. 
సంగడీల న్డుముఁ జకాగుఁ గూర్యుండ ి

న్ర్ుభాష్ణముల న్గవు న ఱప ి

యాగభోకా కృష్ఠణ ుఁ డమర్యలు వ్ ఱుఁగంద 

శ శైవంబు మెఱసి చలిద గుడిచె. 
10.1-499-వ. 
ఇట్లల  కృష్ణసహ తఠ లయిన్ గోపకుమార్యలు చలుద లు గుడుచున డుఁ గ ీపులు 
మేపులకుం జొచిు, పచుని గఱికిజొంపంబుల గుంపుల కుఱికి, లంపులు 
మయేుచు, ఘోర్ంబగు న్ర్ణయంబు న్డుమం దోర్ంబగు దూర్ంబు జనిన్, 

వ్ానింగాన్క వ్ ఱచుచున్న గోపడింభకులకు న్ంభోజన్యన్ుం డటి్లనియి.ె 

10.1-69-క ీపుల వనదక బో వుట 

10.1-500-మ. 
“వినుుఁ డో! బాలకులార్! క ీపు లట్వవధిన్ మహా దూర్ముం 

జనియిెన్ గోమల ఘాసఖాదన్ ర్తోతాసహంబుతో న ందుుఁ బో  
యిెన్న? యియ మయిెయన  కూీర్జంతఠవులచే నే యాపదం బ ందెనో? 

కని తెతఠా ం గుడువుండు చలిద గొఱుఁతల్ గాకుండ మ ర్ందఱున్.” 



 

 

10.1-501-వ. 
అని చెపిు, 

10.1-502-శా. 
కరాణ లంబ్రత కాక పక్షములతో గెైువ్యేహారాళితో 
సవరాణ భాసిత వ్తేరదండకముతో సతిుంఛదామంబుతోుఁ 
బూరోణతాసహముతో ధృతాన్నకబళోతఠఫలాల బ్హసాంబుతోుఁ 
దూర్ణతవంబున్ నేుఁగె లేుఁగలకున ై దూరాట్వవధికని్. 
10.1-503-వ. 
ఇ ట్ేల గుచు. 
10.1-504-క. 
ఇచోుుఁ బచిుక మేసని్; 

విచోుుఁ దరా విన్వి తోయ; మేగిన్ విచోు; 

నిచోుట్ మంద గొన్నవి; 

యిచోుుఁ బాసిన్వి; జాడ యిదె యిదె యన్ుచున్. 
10.1-505-క. 
కంజ్దళాక్షుుఁడు వ్ దకెన్ు 
గొంజ్క లేుఁగల న్పార్ గుర్యతృణవనికా 
పుంజ్ంబుల భీకర్ మృగ 

కుంజ్ంబుల దర్యల గిర్యలుఁ గొలుఁకుల న్దులన్. 
10.1-506-వ. 
అంత. 

10.1-70-బరహమ వతా బాలకుల ద్ఘచుట 



 

 

10.1-507-శా. 
బాలుం డయుయ నితం డఘాసుర్యుఁడు దుర ంపన్ బాలుర్ం గ ీపులన్ 

యియలీలన్ బరతికించనె కొా? భువి న్ూహ ంపం గడుం జోదయ మం 

చాలో న్ంబుజసంభవుండు చని మాయా బాలు శుంభదాలం 

బాలోకింపుఁ దలంచి డాుఁచ ెన కచ  ోనా లేుఁగలన్ బాలుర్న్. 
10.1-508-వ. 
ఆ సమయంబున్, దూడలు పో యిన్ జాడ యిెఱుంగక, తపిు య 
పుదులోచన్ుం డెపుట్ి కొలంకుకడకు వచిు, యచోుట్ న  న చెులులం గాన్క 
వ్ారిం జీర,ి లేకుండుట్ నిశుయించి గోవిందుండు విశవవిదుండు గావున్ నిది 
విరించి మొఱంగని యిెఱింగి తిరిగి పో వుచు. 
10.1-509-శా. 
"వంచ్చంపం బనిలేదు బరహు కిచట్న్ వతసంబులన్ బాలుర్న్ 

వంచ్చంచెం గన్ుుఁ బరా మి; తన్ున మర్లన్ వంచించు ట్ాశుర్యమ?ే 

వంచ్చంపం మన్క ల? తెచుుట్కున  ైవ"లదంచు బరహాుండము 
లవంచ్చంపన్ మర్లింప నరే్యు హరి లీలన్ మందహాసాసుయుఁడె.ై 
10.1-510-క. 
"గోపాలసుతఠలు లే ర్ని 

గోప కలకుుఁ జపెు నేల? గోపాలకులున్ 

గోప కలు న్లర్ బాలుర్ 

క పీులర్ూపముల నేుఁ జరించెద న్న్ుచున్. " 

10.1-71-వతా బాలకుల ర్ూపు డగుట 



 

 

10.1-511-మ. 
కర్ముల్ పాదములున్ శిర్ంబు లవలగనంబుల్ ముఖంబుల్ భుజాం 

తర్ముల్ ముకుాలు గన్ునలుం శవీణముల్ దంతాదులున్ దండ కాం 

బర్ సరగ వణు విష్ాణ భూష్ణ వయో భాష్ా గుణాఖాయన్ త 

తుర్తల్ వడవడకుండుఁ దాలెు విభుుఁ డా వతాసర్ుకాకార్ముల్. 
10.1-512-క. 
ర్ూపంబు లెలల  న్గు బహు 

ర్ూపకుుఁ డిట్ల బాలవతసర్ూపంబులతో 
నేపార్య ట్ేమి చోదయము? 

ర్ూప ంపుఁగ న్తని కితర్ర్ూపము గలద?ే 

10.1-513-క. 
మర్లుపు మనియిెడు కరా్యు 
మర్లించు కుమార్కులున్ు మర్లెడి క ీపుల్ 

పరికింపుఁ దాన్ యిెై హర ి

మర్లం జన  లీలతోడ మందకు న్ధిపా! 
10.1-514-వ. 
ఇట్లల  బాలవతసర్ూపంబులతో విహరించుచు మందకు వచిు వ్ారివ్ారి దొడల  
న్యిెైయ వతసంబుల ముందఱి కందువల నిలిపి, తతాదాాలర్ూపంబుల న్ందఱి 
గృహంబులం బరవ్శేించి వ్ణేునాదంబులు చేసని్. 
10.1-515-చ. 
కొడుకుల వ్ేణునాదములు గొబుాన్ వన్ులకుం బ్రరయంబు లె ై
ముడపిడ లేచి యిెతఠా కొని మూరొాని తలుల లు గ గలించుచుం 

జడిగొన్ుఁ జ పువచిు తమచన్ునల యందు సుధాసమంబు లె ై



 

 

వ్ డిలెడి పాలు నిండుకొన్ువ్ేడుక నిచిురి తతఠసతాళికిన్. 
10.1-516-వ. 
మఱియుుఁ దలుల  లులల ంబులం బ లుల గ వ్ లిలగొనిన్ వ్డేుకలం దమన్ందన్ులకు 
న్లుంగు లిడి, మజ్న్ంబులు గావించి, గంధంబు లలంది త డవులు దొడిగ ి
నిట్లతట్ంబుల ర్క్షాతిలకంబులు పటె్ిె , సకలపదార్్సంపన్నంబులెైన్ 
యన్నంబు లొసంగి సన్నములు గాని మన్నన్లు చేసిరి. 
10.1-517-క. 
ఏ తలుల ల క  బాలకు 
లే తెఱుఁగున్ుఁ దిరిగి పీరతి న ుఁసగింతఠర్య ము 
నాన తలుల ల కా బాలకు 
లా తెఱుఁగున్ుఁ బీరతిుఁ జ సి ర్వనీనాథా! 
10.1-518-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-519-ఉ. 
పాయని వ్ేడాతో న్ునికపిట్లె లకుం జని గోవులెలల  న్ం 

బే యని చీరి హుమున్ుచుుఁ బేరచిి మూరొాని పంచితిలిల ప ె

లెటల  యతిర కమెై ప దుగులం దెడలేక సరవించుచున్న పా 
లాయడె నాకుచున్ సుముఖలెై యొసుఁగెన్ నిజవతసకోట్ికిన్. 
10.1-520-క. 
వ్ేరతలకున్ు గోవులకున్ు 
మాతృతవము జాలుఁ గలిగ ెమఱి మాధవుపె ై
మాత లని హరయిు నిర్ుల 

క తూహల మొపుుఁ దిరిగెుఁ గడు బాలయమున్న్. 



 

 

10.1-521-ఆ. 
ఘోష్జన్ుల కెలల ుఁ గుఱఱలపెై వ్ేడా 

పూుఁట్పూుఁట్ కెలమిుఁ బ ట్కరించ ె

నిచు గొీ తా యగుచు నీర్జాక్షునిముఁద 

వ్ేడా దమకుుఁ దొలిల వ్ లసిన్ట్లల . 
10.1-522-వ. 
ఇట్లల  కృష్ఠణ ండు బాలవతసర్ూపంబులు దాలిు తన్ునుఁ దాన్ ర్కి్షంచుకొన్ుచు, 
మందన్ు వన్ంబున్ న్మంద మహ మంబున్ న కా యియుఁడు గీీడించె, నా 
యియట్ికి న ైదాఱు దని్ంబులు కడమపడి యుండ న్ం దొకానాుఁడు 
బలభదుర ండున్ు, దాన్ున్ు వన్ంబున్కుం జని మందచేర్యవ లేుఁగల మేప న్తి 
దూర్ంబున్ గోవర్్న్ శ ైలశిఖర్ంబున్ ఘాసంబులు గాీ సంబులు గొన్ుచున్న 
గోవు లా లేుఁగలం గని. 
10.1-523-చ. 
ముదమున్ హుంకరించుచున్ు; మూుఁపులపెై మెడ లెతాి చాుఁచుచున్ 

బదములు నాలు్  రెండయిన్ బాగున్ుఁ గూడుఁగ బ ట్ిె  దాుఁట్లచున్ 

వదన్ములన్ విశాలతర్ వ్ాలములన్ వడి న తాి పాఱి యా 
మొదవులు చన్ునలంగుడిపె మూుఁతఠల మిోంగెడభింగి నాకుచున్. 
10.1-524-వ. 
అంత గోపకులు గోవుల వ్ారింప న్లవి గాక దిగ్న్ న్లుకతోడి సిగు్  
లగ్లంబుగ దుర్్మ మార్్ంబున్ వ్ానివ్ ంట్ న్ంట్ ివచిు లేుఁగల మేపుచున్న 
కొడుకులం గని. 
10.1-525-ఉ. 
అయయలుఁ గంట్ి మంచుుఁ బులకాంకుర్ముల్ వ్ లయంగుఁ గుఱఱలం 



 

 

జయయన్ డాసి యిెతాికొని సంతస మందుచుుఁ గ గలింపుఁ దా 
ర్యెయడ నౌదలల్ మన్ము లార్ుఁగ మూరొాని ముదుద  చయేుచున్ 

దయయ మెఱుంగు; గోపకులు దదదయు న్ుబ్రారి నిబార్ంబుగన్. 
10.1-526-వ. 
ఇట్లల  బాలకాలింగన్ంబుల నాన్ందబాష్ుపూరిత న్యన్ులెై గోపకులు గోవుల 
మర్లించుకొని తలంగిచన్ వ్ార్లం జూచి బలభ దుర ండు తన్లోుఁ నిట్లని 
తలంచె. 

10.1-72-బలరాము డనన ర్ూ పరె్ుగుట 

10.1-527-సీ. 
చన్ున మానిన్ యట్ిె  శాబకశరణీిపెై; 
గోగణంబులకున్ు గోపకులకు 
నిబాంగి వ్ాతసలయ మెబాంగి న్ుదయించె? ; 

హరిుఁ దొలిల మనినంచున్ట్లల  వర్య 
మనినంచు చునానర్య మమతుఁ జ యుచుుఁ బీరతి; 

న్ంబుజాక్షునిుఁ గన్న యట్లల  నాకుుఁ 
బేరమయయిెయడి, డింభబృందంబుుఁ గన్ుుఁగొన్న; 

నిది మహాదుుత మెందు న ఱుుఁగరాదు 
10.1-527.1-త.ే 
మన్ుజ దెైవత దాన్వ మాయ యొకొా? 

కాక నా భరా్ యగుచున్న కమలన్యన్ు 
మాయయో గాక యితర్యలమాయ న్న్ునుఁ 
గలుఁప నోపదు; విభుమాయ కాుఁగ నోపు. 



 

 

10.1-528-క. 
అని మున్ున ముగుధ ుఁ డయుయన్ు 
దన యందుల దివయదృష్ిె ుఁ దపుక బుదిధన్ 

దన చెలికాండరన్ు గ ీపుల 

వనజాక్షుం డన్ుచుుఁ జూచె వసుధాధీశా! 
10.1-529-వ. 
ఇట్లల  విజాఞ న్దష్ిెం జూచి యిెఱింగయిు న్ముక బలదేవుండు గొందలపడుచుుఁ 
గృష్ఠణ ం జూచి “మహాతాు! త లిల యిెలల  క ీపులున్ు ఋష్ఠల యంశం బనియున్ు 
గోపాలకులు వ్ేలుుల యంశం బనియున్ు దో ుఁచుచుండు; నిపుడు 
వతసబాలకసందోహంబు సందేహంబు లేక నీవ యని తోుఁచుచున్నది; యిది 
యియమి?” యని యడిగిన్ యన్నకు న్ున్నర్ూపంబు వ్ న్ునండు మన్నన్ుఁ 
జ సి కీన్నన్ న ఱింగించె న్తండు న ఱింగ;ె యివివంధంబున్ హరి బాల 
వతసంబులు దాన్ యిెై సంచరించిన్ యియుఁడు విరించికిుఁ దన్ మాన్ంబున్ న కా 
తఠర ట్ిమాతరం బ ైన్ విరించి చన్ుదెంచి వతసబాలకాకార్యండెైన్ కృష్ణబాలకుం జూచి 
వ్ ఱంగుపడి యిట్లని వితరిాంచె. 

10.1-73-బరహమ తరికంచుకకనుట 

10.1-530-శా. 
“మందం గల్ిన్ వతసబాలకులు నా మాయా గుహాసుపుా లె ై
యిెందుం బో వర్య; లేవ రపిుుడున్ు; వ్ేఱ  చయే నా కన్ుయ లొం 

డెందున్ లేర్య; విధాతలుం బర్యలు; వ రెవ్ావర్ లెట్టటల రొకో? 

యిెం ద్తేెంచిరొ కృష్ఠణ తో మెలుఁగువ్ా? ర ుఁడయిెయడని్ నేుఁట్ికని్. 
10.1-531-మతా. 



 

 

బరహమపంపున్ుఁ గాని పుటె్దు పరా ణిసంతతి యిపెుుడున్ 

బరహమ న కాుఁడ గాని వ్ేఱ క బరహు లేుఁడు సృజింపుఁగా 
బరహమ నేన్ు సృజింప న ండొక బాలవతసకదంబ మ ే

బరహమమందు జనించె? న కాట్ బరహుమౌ న్ది చూడుఁగాన్.” 
10.1-532-వ. 
అని యిట్లల  సకలంబున్ు సుకర్ంబుగ న ఱింగెడి న ఱవ్ాది ముదుక 
యిెఱుకగలపోర డ వ్ ఱంగుపడి గీదదన్ుఁ బ దదప ర దుద  తదదయుం దలపో సి కర్్ంబు 
మందల యిెఱుంగక కొందలపడుచు నాందోళ్న్ంబున్. 
10.1-533-క. 
మోహము లేక జగంబుల 

మోహింపుఁగుఁ జ య నేరిు మొన్సిన్ విష్ఠణ న్ 

మోహింపించెద న్నియిడెు 
మోహమున్ విధాత తాన్ మోహ తఠుఁ డయిెయన్. 
10.1-534-తే. 
పగలు ఖదో యతర్యచి చెడుపగిది రాతిర 
మంచు చీుఁకట్ి లీన్మెై మాయుమాడిా 

విష్ఠణ పెై న్న్యమాయలు విశద మగున ? 

చెడి నిజ శుల గరిమంబుుఁ జెఱుచుుఁ గాక. 
10.1-535-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-536-క. 
"పుట టతి; బుదిధ  యిెఱింగతిిుఁ; 
బుట ట ంచితి జగము; సగము పో యిెన్ు బరా యం; 



 

 

బ్రట టవి న్ూతన్ సృష్ఠె లు 
పుటటట ట్ లే; దౌర్! యిట్ిె  బూమెలు భూమిన్." 

10.1-537-వ. 
అని యిట్లల  తలవ్ాకిట్ వ్ాణి గల పో ుఁడిమిచే వ్ాుఁడమిి కెకిాన్ న్లుమొగంబుల 
తకారిగొంట్ల పెన్ుదంట్ పలువ్ ంట్లెైన్ తన్ మన్ంబున్ వితరిాంచి, విచారంిచు 
న డ, న్తండు కన్ుగొన్ుచుండ న్బాాలకులు మఘేశాయములున్ు, హార్ 
కుండల కిరీట్ వన్మాలికాభిరాములున్ు, శ్రీవతస మంగళాంగద న్ూపుర్ కన్క 
కట్క కంకణ కట్ిఘట్తి కాంచీగుణోదాద ములున్ు, నాపాదమసాక 
తఠలసీదళ్దాములున్ు, విలస దంగుళీయకసాో ములున్ు, శంఖ చకీ గదా 
కమల హసుా లున్ు, జతఠర్యుజపరశసుా లున్ు పీతక శరయవ్ాసులున్ు, 
చందిరకాధవళ్హాసులున్ు, కర్యణాకట్ాక్షవక్షణ విలాసులున్ు, 
ర్వికోట్ిభాసులున్ు, న్న్ంత సచిుదాన్ందర్ూప మహ తఠలున్ు, 
యణమిాదిగుణోపతేఠలున్ు, విజాత్రయభదేర్హ తఠలున్ు, శ్రీమనానరాయణ 
పరతిమాన్ విగీహసవర్ూపులున ై తమకుుఁ బర్తంతఠర లగుచు న్ృతాగీతాది 
సేవ్ావిశరష్ంబులకుం జొచిు మెలంగుచు మూరాిమంతంబు లయిన్ 
బరహాుదిచరాచర్ంబులున్ు, న్ణిమాదిసదిుధ లున్ు, మాయాపరముఖంబులయిన్ 
శకుా లున్ు, మహదాది చతఠరివంశతి తతవంబులున్ు, గుణక్షోభకాలపరణిామ 
హ తఠసంసాార్కామ కర్ుగుణంబులున్ు సేవింప వ్ేదాంతవిదులకయిన్ 
న ఱుంగరాని తెఱంగున్ మెఱయుచుుఁ గాన్బడిన్ వ్ార్లం గన్ుంగొని. 
10.1-538-ఉ. 
బాలుర్ుఁ గంట్ి నాచయెిది బాసిన్వ్ారిని మున్ున వ్ారి నేుఁ 
బో లుఁగుఁ జూచున్ంతట్న్ భూరినిర్ర్్ళ్దుర్్మపరభా 
జాలముతోడుఁ జూపులకుుఁ జాలమిుఁ దెచుుచు న్ున్నవ్ార్; లే 



 

 

మూలమొ మార్్మయెయదియొ? మోసము వచెుుఁగదే విధాతకున్. 
10.1-539-వ. 
అని సకలేందిరయంబులకు వ్ కాసంబ ైన్ సుర కిా. 
10.1-540-ఉ. 
ఏ పర్మేశు తేజమున్ నీ సచరాచర్మెనై్ లోక ము 
దీధప త మయిెయ న్ట్ిె  విభుతేజముుఁ గన్ునలుఁ జకాుఁ జూడుఁగా 
నోపక పార్వశయమున్ు న ందుచు సంసిామితాఖిలేందిరయుం 

డె ైపర్మేష్ిె  మెైమఱచె న్పుుడు చితరపుర్ూపుకైెవడిన్. 
10.1-541-వ. 
ఇట్లల  మాయాత్రతఠండున్ు, వ్ేదాంత విజాఞ న్ దుర్లభుండున్ు, 
సవపరకాశాన్ందుండున్ున నై్ తన్ బాహుళ్యంబుుఁ జూచి నివ్ వఱ పడిన్ 
బరహుంగని యిాశవర్యండు. 
10.1-542-శా. 
బాలుండెై చతఠరాన్న్ుండు తన్ యిా బరహాుభిమాన్ంబున్న్ 

లోలుండెై మతిదపిు నా మహ మ నాలోకింప నతేంెచెుఁ దా 
నాలోకింపుఁగ న ంతవ్ాుఁ? డన్ుచు మాయాజాలమున్ విపిు త 

లీలలా ర్ూపము లెలల  డాుఁచె న్ట్ుఁ గ ళీచాతఠరధీుర్యయుఁడెై. 
10.1-543-వ. 
అంతలోన్ న్జీవుండు సజీవుండెైన్ తెఱంగున్ న నిమిది కన్ునలు గల 
వ్ేలుుగమికాుఁడు తేఱి తపెుఱి కాలుుఁ గ లుుఁ గదలించి చెచెుర్ం గన్ునలు 
విచిుచూడ సమర్య్ ండెై ముందట్ుఁ గని వ్ న్ుకుఁ జూచి, దివి విలోకించి దికుాలు 
వకి్షంచి, యిలెలయిెడలం గలయ దరిశంచి తన్ పురోభాగంబున్ హరి 
సంచరించుట్ం జ సి జాతివ్ ైర్ంబు లేని న్ర్ పకి్ష మృగాదులకు నాట్పటె్యి సిరి 



 

 

గలిగి కామ కోీధాది ర్హ తఠలకు జీవన్ంబ ైన్ బృందావన్ంబుుఁ బ డగాంచి; 

యందు. 
10.1-544-సీ. 
తన్ కన్యములు లేక తన్రారి ముమూుల; 

విభుడయుయుఁ గ పీుల వ్ దకువ్ాని 

న్ఖిలజఞ ుఁడెై యొకాుఁడయుయ న్జాఞ కృతిుఁ; 
జెలికాండరుఁ బ కాండరుఁ జీర్యవ్ాని 

బహ ర్ంతరాదయంత భావశూన్ుయండయుయ; 
న్ంతంత న్డుగు చొపుర్యువ్ాని 

గుర్యగభీర్యండయుయుఁ గుర్యవులు వ్ాఱుచు; 
న్ట్ిెట్లె  పాతర్లాడువ్ాని 

10.1-544.1-ఆ. 
జాతిర్హ తఠుఁ డయుయుఁ జతఠర్ గోపార్ుక 

భావ మెలల  న్చుుపడిన్ మేట్ ి

చెలువువ్ాని హసా శ్రతాన్నకబళ్ంబు 
వ్ానిుఁ గాంచె న్పుడు వ్ాణిమగుఁడు. 
10.1-545-వ. 
కని సంభరమించి విరించి రాయంచ డిగ్న్ుఱికి కన్కదండ సుకుమార్ంబ నై్ 
శరీర్ముతోడ నేలుఁ జాగలింబడి మణిగణ సుపరకాశంబు లెనై్ తన్ 
కిరీట్శిఖర్పరదేశంబు లా కుమార్యని పాదపదుంబులు మోవ మోొకిా 
తోర్ంబులగు నాన్ందబాష్ుజల పూర్ంబుల న్తని యడుగులు గడిగి 
మఱియున్ు. 
10.1-546-క. 



 

 

అడుగులపెైుఁ బడు లేచున్ 

బడుుఁ గీముఱుఁ లేచు, నిట్లల  భకిాన్ మున్ు దాుఁ 
బ డగనిన్ పెంపుుఁ దలుఁచుచు 
దుడుకని మహ మాబ్రధ  న్జుఁడు దుడు కడుఁచె న్ృపా! 
10.1-547-వ. 
అంత న్లలన్లలన్ లేచి నిలుచుండి న్యనార్విందంబులు దెఱచి, గోవిందుని 
సందరిశంచి చతఠర్యుఖుండు ముఖంబులు వంచి కృతాంజలియిెై దిగ్న్ డగు్ తాిక 
యిడుచు నేకచితాంబున్ జతఠర్యుఖంబుల నిట్లని సుా తియించె. 

10.1-74-బరహమ పూరిణజ్ యుట 

10.1-548-సీ. 
“శంపాలతికతోడ ిజలదంబు కెైవడ;ి 

మెఱుుఁగు ట్ొలిలయతోడి మేనివ్ానిుఁ 
కమనీయ మృదులాన్నకబళ్ వ్ేతర విష్ాణ; 

వ్ేణుచిహనంబుల వ్ లయువ్ాని 

గుంజా వినిరుిత కుండలంబులవ్ాని; 

శిఖిపింఛవ్షే్ిెత శిర్మువ్ానిుఁ 
వన్పుష్ుమాలికావ్రా త కంఠమువ్ాని; 

న్ళిన్కోమల చర్ణములవ్ానిుఁ 
10.1-548.1-ఆ. 
గర్యణ గడలుకొనిన్ కడగంట్ివ్ాని గో 
పాలబాలుభంగిుఁ బర్గువ్ాని 

న్గుమొగంబువ్ాని న్న్ుుఁగన్నతండిరని 



 

 

నిన్ు భజింతఠ మోొకిా నీర్జాక్ష! 
10.1-549-మ. 
న్ను మనినంచి భవజ్న్ంబులకు నాన్ందంబు నిండించు నీ 

తను ర్ూపం బ్రదె నా మన్ంబున్ కచింతయం బయిెయ; నీ యులలస 

దాన విశావకృతి న వవుఁ డోపు? న ఱుుఁగన్ గెవైలయమైె యొపుు నా 
తు నివ్ేదయంబగు నీదు వ్ భైవము చందం బ ట్ిెదో? యిాశవరా! 
10.1-550-క. 
విజ్ఞా న్ విధము లెఱుుఁగక 

తదుఞులు నీ వ్ారా్ చెపుుఁ దన్ు వ్ాఙ్ున్ముల్ 

యజ్ ాశ! నీకు నిచిున్ 

యజా్జలు నిన్ుుఁబట్ిె  గెలుతఠ ర్జితఠుఁడవ్ నై్న్. 
10.1-551-క. 
శరయీములుుఁ గురయిు భకిాని 

జ యక క వలము బో ధసదిిధకిుఁ దపమున్ 

జ యుట్ విఫలము; ప లుల న్ 

నాయము జ కుఱున  తలుఁప న్ధికం బ నై్న్. 
10.1-552-క. 
నిజ్ముగ నిన నఱుుఁగుఁగ మున్ు 
నిజ్వ్ాంఛలు నిన్ునుఁ జ రుి నీ కథ విన్ుచున్ 

నిజ్కర్ులబధ  భకిాన్ 

సుజ్న్ులు నీ మొదలిట్టంకిుఁ జొచిు ర్ధీశా! 
10.1-553-సీ. 
వికియీాశూన్యమెై విష్యతవమున్ు లేని; 



 

 

దగుచు నాతాుకార్మె ైతన్ర్యు 

న్ంతుఃకర్ణ మొకా యధకి సాక్షాతాార్; 

విజాఞ న్మున్ుఁ బట్ిె  వ్ే ఱ ర్యలకుుఁ 
న ఱుుఁగంగ రానిదెై యియపారి యుండుట్ుఁ; 
జ సి నీ నిర్య్ ణ శ్రీవిభూతి 

బహ ర్ంగవధులుఁ బాఱక దిర్ములెై; 
యమలంబు లగు నిందిరయములచేత 

10.1-553.1-ఆ. 
న టె్క లకైెన్ న ఱుుఁగంగ న్గుగాని 

గుణవిలాసి వగుచుుఁ గొమర్యమిగులు 
నీ గుణవరజంబు నేర్ రా దెఱుుఁగంగ 

న కా మితము లేక యుంట్ నీశ! 
10.1-554-క. 
తారా తఠష్ార్ శ్రకర్ 

భూర్జములకెైన్ లెకా బుధు లిడుదుర్య; భూ 

భారావత్రర్ణకర్యుఁ డగు 
నీ ర్మయగుణాలి న న్న నరే్ ర్గణాయ! 
10.1-555-శా. 
ఏ వరళ్ం గృపుఁ జూచు న న్నుఁడు హరని్ వకి్షంతఠ న్ం చాఢ్ుయుఁడె ై
నీ వనంట్ంబడి త ంట్ి కర్ుచయమున్ నిర్ూులముం జ యుచున్ 

నీ వాుఁడెై తన్ు వ్ాఙ్ునోగతఠల నిన్ సేవించు వినానణి వ్ో 
కెవైలాయధపిలకి్షు న్ుదదవడిుఁ దాుఁ గెకైొన్నవ్ాుఁ డీశవరా! 
10.1-556-ఉ. 



 

 

మాయలు గలు్ వ్ార్లన్ు మాయలుఁ బ ట్టెడి పో ర డ నిన్ున నా 
మాయుఁ గలంచి నీ మహ మ మాన్ముుఁ జూచదె న్ంచు నేర్మిం 

జ యుఁగుఁ బూనితిం; గర్యణ చయేుము; కావుము; యోగిరాజ వ్ా 
గ ్య! దవ్ాగినుఁ దజ్నిత కీలము గలెిు వ్ లుంగ నరే్యునే. 
10.1-557-సీ. 
సర వశ! నే ర్జోజనితఠండ; మూఢ్ుండుఁ; 
బరభుుఁడ నేన్ని వ్ ఱిఱ  పరలలదమున్ 

గరివంచినాుఁడన్ు; గరావంధకారాంధ; 

న్యన్ుండ గృపుఁజూడు న్న్ుుఁ; బరధాన్ 

మహదహంకృతి న్భో మర్యదగిన జల భూమి; 

పరివ్ేష్ిెతాండకుంభంబులోన్ 

నేడు జ న్ల మేన్ న న్యు నే న కాడ? ; 

నీ దృగివధాండంబు లేరి కెనై్ 

10.1-557.1-త.ే 
సంఖయ జ యంగ రానివి; సంతతంబు 
నోలిుఁ బర్మాణవుల భంగి న డలి రోమ 

వివర్ముల యందు వరాించు విపులభాతి 

న న్యుచున్న నీ వ్ కాడ? న ంతకెంత? 

10.1-558-త. 
కడుపులోపల న్ున్న పాపుఁడు కాలుఁ దనినన్ుఁ గిన్ాతో 
న్డువుఁ బో లున  కాీ ుఁగి తలిలకి? నాథ! సన్నము దొడుు న  ై
యడుఁగి కార్ణ కార్యర్ూపమున నై్ యిా సకలంబు నీ 

కడుపులోనిదె గాదె? పాపుఁడుఁ గాక నే మఱి యివెవుఁడన్? 



 

 

10.1-559-క. 
భూరి లయ జలధనిిదిరత 

నారాయణనాభికమలనాళ్మున్ న్జం 

డార్ుఁయుఁ బుట్టె  న్న్ుట్ నిజ 

మో! రాజీవ్ాక్ష! పుట్టె  నోట్ల తలంపన్. 
10.1-560-సీ. 
న్ళినాక్ష! నీ వ్ాద ినారాయణుండవు; 
జలము నార్ము జీవచయము నార్ 

మందు నీవుంట్ నీ యం దవి యుంట్న్ు; 
నారాయణుండన్ు నామ మయిెయ 
సకల భూతములకు సాకి్ష వధీశుండ; 

వబ్రధ  నిదిరంచు నారాయణుుఁడవు 
నీ మూరాి యిది నీకు నిజమూరాి యన్రాదు; 
న్ళిన్నాళ్ము తరో వ న్డచి మున్ున 

10.1-560.1-త.ే 
కడుఁగి న్ూఱ ండుల  వ్ దికి నేుఁ గాన్న్యితి 

నేకదేశసు్ ుఁడవు గా వనేక ర్యచివి 

జగములోన్ుందు; నీలోన్ జగములుండు 
న్ర్యదు; నీ మాయ న ట్టటల న్ న్గుచు న్ుండు. 
10.1-561-మ. 
వినుమో; యిాశవర్! వ్ లులన్ వ్ లుుఁగు నీ విశవంబు నీ మాయ గా 
క నిజంబ ైన్ యశోద యిటె్లల గనియిెం? గనానర్ నీ కుకి్షలోుఁ 
గన్నుఁ బో ుఁ గీముఱుఁ గాంచనెే? భవదపాంగశ్రీుఁ బరపంచంబు చ 



 

 

కాన లోనౌ; వ్ లి య న్ు; లోన్ు వ్ లియుం గాదేుఁ దదన్యం బగున్; 

10.1-562-మ. 
ఒకుఁడెై యుంట్విి; బాలవతసములలో న పాురి త్ర వంతట్న్ 

సకలోపాసితఠలౌ చతఠర్యుజలున ై సంపీరతి నుేఁ గొలవుఁగాుఁ 
బరకట్శ్రీ గలవ్ాుఁడ వ్ తైి; వట్లపె ైబరహాుండముల్ జూపి యొ 

లలక యిట్ొల కాుఁడవ్ ైతి; నీ వివిధ లీలతవంబుుఁ గంట్ంి గదే? 

10.1-563-క. 
ఎఱ ుఁగిన్ వ్ారికిుఁ దో ుఁతఠవు 
న ఱ ుఁ బరకృతింజ రి జగము నిరిుంపుఁగ నా 
తెఱుఁగున్ ర్కి్షంపుఁగ నీ 

తెఱుఁగున్ బరహరింప ర్యదుర  తెఱుఁగున్ నీశా! 
10.1-564-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
10.1-565-క. 
జలచర్ మృగ భూసుర్ న్ర్ 

కులముల జనిుంచి త్రవు కుజన్ులుఁ జెఱుపన్ 

జెలిమిని సుజన్ుల మన్ుపన్ు 
దలపో యుఁగ రాదు నీ విధంబు లన్ంతా! 
10.1-566-ఆ. 
మోబుాగొలిపి యోగమాయ నిదిరంచిన్ 

యో! పరాతుభూమ! యోగిరాజ! 
యియ తెఱంగు లెనిన యిెంత యిచెోుట్ నీ 

హ ల లెవవుఁ డెఱుుఁగు నీశవర శ! 



 

 

10.1-567-సీ. 
అది గాన్ నిజర్ూప మన్రాదు; కలవంట్ి; 
దె ైబహువిధదుుఃఖమెై విహీన్ 

సంజాఞ న్మెై యున్న జగము సతఠసఖబో ధ; 

తన్ుుఁడవ్ ై తఠదిలేక తన్ర్య నీదు 
మాయచుేఁ బుట్లె చు మన్ుచు లే కుండుచు; 
న్ున్న చందంబున్ న్ుండుచుండు; 
న కుఁడ; వ్ాతఠుుఁడ; వితరోపాధి శూన్ుయండ; 

వ్ాదుయండ; వమృతఠండ; వక్షర్యండ; 

10.1-567.1-ఆ. 
వదవయుండవున్ు; సవయంజోయతి; వ్ాపూర్యణ ుఁ 
డవు; పురాణపుర్యష్ఠుఁడవు; నితాంత 

సౌఖయనిధివి; నితయసతయమూరాివి; నిర్ం 

జన్ుుఁడ వవు; తలుఁపుఁ జన్ున  నిన్ున. ? 

10.1-568-వ. 
దేవ్ా! యిట్ిె  నీవు జీవ్ాతు సవర్ూపకుుఁడవు, సకలాతులకు నాతుయిెైన్ 
పర్మాతు సవర్ూపకుుఁడవు న్ని యిెవవ రెఱుంగుదుర్య, వ్ార్య గదా గుర్య 
వనియిెడు దిన్కర్యనివలన్ుఁ బరా పాంబ నై్ యుపనిష్దర్్జాఞ న్ం బన్ు 
సునేతరంబున్ంజ సి సంసార్ మిథాయసాగర్ంబుుఁ దరంిచిన్ చందంబున్ 
న్ుండుదుర్య; ర్జ్వందు ర్జ్వని యిెఱింగెడి యిెఱుక లేకుండ, న్ 
యిెయఱుంగమి న్ది సర్ుర్ూపంబయి తోుఁచిన్ పిదప న ఱింగిన్ వ్ారివలన్ 
ర్జ్వు ర్జు వని యిెఱుంగుచుండ, సర్ుర్ూపంబు లేకుండు కెైవడి, నాతు 
యపుర్మాతు యని యిెవవ రెఱుంగర్య వ్ారి కయిెయఱుంగమివలన్ సకల 



 

 

పరపంచంబు గలిగి తోుఁచు; నాతు యపుర్మాతు యని యిెవవరెఱుంగుదుర్య, 
వ్ారి కయిెయఱుకవలన్ుఁ బరపంచంబు లేకుండు న్జాఞ న్ సంభావిత 
నామకంబులెనై్ సంసార్ బంధ మోక్షంబులు, జాఞ న్ విజాఞ న్ంబులలోనివి గావు; 
కావున్ుఁ గమలమితఠర న్ కహో రాతరంబులు లేని తఱెంగున్ుఁ, బరిపూర్ణ 
జాఞ న్మూరాి యగు నాతు యందు న్జాఞ న్ంబులేమిని బంధంబున్ు సుజాఞ న్ంబు 
లేమిని మోక్షంబు లే; వ్ాతువయిన్ నిన్ున దహేాదకింబని తలంచియు, 
దేహాదికంబు నిన్ునుఁగాుఁ దలంచియు, నాతు వ్ లిన్ుండు న్ంచు మూఢ్ులు 
మూఢ్తవంబున్ వ్ దకుచుందుర్య; వ్ారి మూఢ్తవంబుుఁ జపెునేల? 

బుదిధమంతఠలయి పర్తతవంబు గాని జడంబున్ు నిష్ేధించుచున్న 
సతఠుర్యష్ఠలు తమ తమ శరీర్ంబుల యంద నిన్నర్యుచుందు ర్దిగావున్. 
10.1-569-శా. 
దేవా! నీ చర్ణపరసాదకణలబ్రధం గాక లేకున్న న ం 

డేవనంట్ం జన్ు నీ మహామహ మ న్ూహ ంపంగ న వ్ావరికిన్? 

నీ వారె ైచన్ువ్ారిలో న కుఁడన ై నిన్ గొలుు భాగయంబు నా 
కీవర యిపుట్ి జన్ుమం దయిన్ న ం డెం దెైన్ నో! యిాశవరా! 
10.1-570-త. 
కీతతశతంబున్ుఁ బూర్ణ కుకి్షవి; గాని నీ విట్ల క ీపులున్ 

సుతతలున ై చన్ుుఁబాలు దరా వుచుుఁ జొకిా యాడుచుుఁ గ తఠక 

సి్తిుఁ జరింపుఁగుఁ దలుల లెై విలసిలుల  గోవుల గోపికా 
సతతల ధన్యత లెట్లల  చెపుగుఁ జాలువ్ాుఁడుఁ గృపానిధీ! 
10.1-571-క. 
పరిపూర్ణంబుుఁ బురాణముుఁ 
బర్మాన్ందంబున ైన్ బరహుమె చలెికాుఁ 



 

 

డర్ు దర్యదు న్ందఘోష్ 

సి్ర్జన్ముల భాగయర ఖ చింతింపంగన్ 

10.1-572-సీ. 
ఏకదశరందిరయాధశీులు చందరా దు; 
లేన్ు ఫాలాక్షుండు నిట్లల  గూడుఁ 
బదుమువువర్ము న డపడక యిందిరయ పాతర; 
ముల నీ పదాంభోజముల మర్ంద 

మమృతంబుగాుఁ దరా వి యమర్ నేకెైక ందిర; 
యాభిమా న్ులుమయుయ న్తి కృతార్్ 

భావుల మెైతిమి; పర్ుఁగ సర వందిరయ; 

వ్ాయపుా లు నీ ముఁద వ్ాలిు తిర్యగు 
10.1-572.1-త.ే 
గోప గోపికాజన్ముల గుర్య విశిషె్ 

భాగయ సంపదుఁ దలపో సి పరసుా తింప 

న్లవిగా దవెవరికి న నై్ న్ంబుజాక్ష! 
భకావతసల! సర వశ! పర్మపుర్యష్! 
10.1-573-శా. 
ఏలా బరహుపదంబు? వ్ేదములకున్ వకి్షంపుఁగారాని ని 

నీనలోకంబున్ నీ వనాంతర్మున్ం దీ మందలోుఁ గృష్ణ  యం 

చాలాపాది సమసా భావములు నీ యందే సమరిుంచు నీ 

వ్ేరలం దొకాని పాదర ణువులు పెై వ్ేష్ిు ంచిన్ం జాలద?ే 

10.1-574-మ. 
నిను హ ంసించిన్ పూతనాదులకు మున్ నీ మేట్ి సంక త మి 



 

 

చిున నీకుం బుర్ దార్ పుతర గృహ గో సీా ర పరా ణ దహేాదు లె 
లలను వంచింపక యిచుు గోపకులకున్ లకి్షంప నే మిచెుదో? 

యని సందహేము దో ుఁచుచున్నది పరపనాననీకర్క్షామణీ! 
10.1-575-క. 
దేహము కారాగ హము 
మోహము నిగళ్ంబు; రాగముఖర్ములు రిపు 
వూయహములు భకిాతో ని 

న్ూనహింపుఁని యంతదడవు నో! కమలాక్షా! 
10.1-576-ఆ. 
ఆశయీించు జన్ుల కాన్ందసందోహ 

ముఁ దలంచి వివిధ హ లతోడ 

న్పరపంచకుండ వయుయుఁ బరపంచంబు 
వ్ లయుఁజ యు దీవు విశవమూరాి! 
10.1-577-క. 
ఎఱ ుఁగిన్ వ్ార్ లెఱుంగుదు 
రెఱుుఁగన్ బహు భాష్లేల? నీశవర్! నీ పెం 

పెఱుుఁగ మనోవ్ాకుాలకున్ 

గుఱ చయేం గొలది గాదు గుణర్తననిధీ! 
10.1-578-క. 
సర్వము నీవ యిెఱుంగుదు 
సర్వవిలోకన్ుుఁడ వవ; జగదధిపతివిన్; 

సరావపరాధి న్న్ు నో! 
సర వశ! యన్ుగీహ ంపు; చనియిెద నింకన్. 



 

 

10.1-579-క. 
జిష్తణ ! నిశాట్విపాట్న్! 
వృష్ ణకులాంభోజసూర్య! విపరా మర్ గో 
వ్ షై్ణవ సాగర్ హ మకర్! 
కృష్ాణ ! పాష్ండధర్ుగృహదావ్ాగీన! 

10.1-75-పులినంబునకు తిరిగ్ివచుుట 

10.1-580-వ. 
దేవ్ా! నీకుుఁ గలుపర్యంతంబు న్మసారించెద”న్ని యివివధంబున్ సంసుా తించి 
ముమాుఱు వలగొని పాదంబులపెైుఁ బడి వడొాని బరహు తన్ న లవున్కుం 
జనియిె; న్తని మనినంచి భగవంతఠండెైన్ హరి త లిల చెడి తిరిగి వచిున్ 
వతసబాలకులం గీముఱం గైెకొని పులిన్ంబుకడుఁ జ రెు; నిట్లల . 
10.1-581-క. 
కిీంచు దన్ంబున్ విధి దము 
వంచ్చంచిన్ యియుఁడు గోపవర్న్ందన్ు లొ 
కిాంచుక కాలంబుగ నీ 

కి్షంచ్చరి రాజ ందర! బాలకృష్ఠణ ని మాయన్. 
10.1-582-ఆ. 
ఏ మహాతఠు మాయ నీ విశవమంతయు 
మోహ తాతుక మయి మునిగి యుండు 
న్ట్ిె  విష్ఠణ మాయ న్ర్ుకు లొకా యియుఁ 
డెఱుుఁగ కుండి ర్న్ుట్ యియమి వ్ ఱుఁగు? 

10.1-583-వ. 



 

 

అపుుడు. 
10.1-584-మ. 
“చెలికాుఁడా! యర్యదెంచితే యిచట్ికిన్? క్ష మంబున్ం గ ీపులున్ 

న లవుల్ జ రె న్ర్ణయభూమివలన్న్ నీ వచుున్ం దాకుఁ జ 

లుద లు వ రించుక యిెవవర్యం గుడువ; రా లోకింపు; ర్”ముంచు నా 
జలజాక్షుండు న్గన్ భుజించి ర్చట్న్ సంభాష్లన్ డింభకుల్. 
10.1-585-వ. 
ఇట్లల  బాలకులతోడుఁ జలిద గుడచిి వ్ార్లకు న్జగర్ చర్ుంబు చూపుచు 
వన్ంబున్ న్ుండి తిరిగి. 
10.1-586-పంచ. 
పరస్న్నపింఛమాలికా పరభావిచితిరతాంగుుఁడుం 

బరస దధ శృంగ వ్ేణునాద పాశబదధ  లోకుుఁడుం 

బరస్న్న గోప బాలగతీ బాహువర్యయుఁ డయుయ న్ు 
లలస ంచి యియగె గోపకుల్ జలెంగి చూడ మందకున్. 
10.1-587-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-588-క. 
పెనుుఁబాము దముు మింోగిన్ 

మన న్ందసుతఠండు పాము మరిదంచి మమున్ 

మనిచె న్ర్ణయములోపల 

న్ని ఘోష్ించిరి కుమార్య లా ఘోష్ములోన్. 
10.1-589-వ. 
అనిన్ విని న్ర ందుర ం డటి్లనియి ె



 

 

10.1-76-కృష్తణ డు అత్రమయు డగుట 

10.1-590-క. 
"కని మనిచి యితాెి పెంచిన్ 

తనుజన్ుులకంట్ట న్ందతన్యుం డా ఘో 

ష్నివ్ాసులకు మనోర్ం 

జనుుఁ డెట్లయిెయన్ు? బుధంేదర! చన్ు న ఱిుఁగింపన్." 

10.1-591-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్లనియిె. 
10.1-592-సీ. 
“అఖిల జంతఠవులకు నాతువలలభమెైన్; 

భంగి బ్రడులు నిండుల ుఁ బసుిఁడి మొదలు 
వసుా వు లెవివయు వలలభంబులు గావు; 
సకలాతుకుండెనై్ జలజనేతఠర  

డఖిల జంతఠవులకు నాతు గావున్ ఘోష్; 

వ్ాసుల కెలలన్ు వలలభతవ 

మున్ మికిాలొపెున్ు మూడులోకములకు; 
హ తము చయేుఁగ జలజ క్షణుండు 
10.1-592.1-ఆ. 
మాయతోడ మూరాిమంతఠడెై యొపాుర్య; 
గలుఁ డతండు నిఖిల గణము లందు 
భవతిధాతఠ వ్ ట్లల  భావ్ార్్మెై సర్వ 

ధాతఠ గణమున్ందుుఁ దన్ర్య న్ట్లల . 
10.1-593-క. 



 

 

శ్రీపతి పదమన్ు నావన్ు 
బరా ప ంచి భవ్ాబ్రధ  వతసపదముగ ధీర్యల్ 

ర్ూప ంచి దాుఁట్ి చేర్యదు 
రాపతుద ర్హ తఠ లగుచు న్మృతపదంబున్. 
10.1-594-ఆ. 
అఘునిుఁ జంపి కృష్ఠణ ుఁ డాపుా లు దాన్ున్ు 
జలిద గుడిచి జలజసంభవున్కుుఁ 
జిదివలాసమెైన్ చలెువుుఁ జూపిన్ కథుఁ 
జదువ వినిన్ుఁ గోరిా సంభవించు. 
10.1-595-వ. 
అని చెపిు మఱియు వ్ాయసన్ందన్ుం డటి్లనియి ె

10.1-596-క. 
రాగంబున్ బలకృష్ఠణ లు 
పౌగండవయసుా లగుచుుఁ బశుపాలకతా 
యోగంబున్ బృందావన్ 

భాగంబున్ుఁ గాుఁచి ర్ంతుఁ బశువుల న్ధిపా! 

10.1-77-ఆలకదుపుల మేప బో వుట 

10.1-597-వ. 
అయిెయడుఁ గృష్ఠణ ం డొకానాడు ర పకడ లేచి, వ్ణేువు పూరించి బలభదర 
సహ తఠండెై గోపకుమార్యలు దన్ున బహువ్ార్ంబులు గెైవ్ార్ంబులు జ య, 

మోోల నాలకదుపుల నిడుకొని నిర్ంతర్ ఫల కిసలయ కుసుమంబులున్ు, 

కుసుమ మకర్ంద నిష్యంద పానాన్ం దేందిందిర్ కదంబంబున్ు, గదంబాద ి



 

 

నానాతర్యలతా గులు సంకులంబున్ు, గులవిరోధర్హ త మృగపకి్షభరితంబున్ు, 
భరితసర్ససరోర్యహపరమిళ్మిళిత పవన్ంబున్ు న ైన్ వన్ంబుుఁ గని యందు 
వ్ేడుకం గీీడింప నిశుయించి వ్ న్ునం డన్న కిట్లనియిె. 
10.1-598-శా. 
శాఖాపుష్ుఫలపరభార్న్తలెై చరిుంచి యో! దేవ! మా 
శాఖితవంబు హరింపు; మంచు శుకభాష్న్ నీ కఱిెంగించుచున్ 

శాఖాహసాములం బరసూన్ఫలముల్ జకాన్ సమరిుంచుచున్ 

శాఖిశరణీులు నీ పదాబ్ముల కోజన్ మోొకెాడిం జూచితే. 
10.1-599-సీ. 
నిఖిల పావన్మెైన్ నీ కీరాిుఁ బాడుచు; 
నీ తఠమెుదలు వ్ ంట్ నేగుదెంచ ె

న్డవిలో గూఢ్ుండవ్ నై్ యిాశుుఁడ వని; 

ముసరి కొలవుఁగ వచెు మునిగణంబు 
నీలాంబర్ముతోడి నీవు జీమూత మ; 

వని నీలకంఠంబు లాడుఁ దొడుఁగెుఁ 
బ్రరయముతోుఁ జూచు గోపకిలచందంబున్; 

నిన్ుుఁ జూచె న్దె హరణిీచయంబు 
10.1-599.1-ఆ. 
నీవు వింద వన్ుచు నిర్ులసూకుా లు 
పలుకుచున్న విచట్ుఁ బర్భృతములు 
నేుఁడు విపిన్చర్యలు నీవు విచేుసిన్ 

ధన్ుయలెైరి గాద ెతలుఁచి చూడ. 
10.1-600-సీ. 



 

 

నీ పాదములు సో ుఁకి నడేు వర్యతాృణ; 

పుంజంబుతో భూమి పుణయ యయిెయ 
నీ న్ఖంబులు దాుఁకి నేడు నానాలతా; 
తర్యసంఘములు గృతార్్ంబు లయిెయ 
నీ కృపాదృష్ిెచే నేడు న్ద ీశ ైల; 

ఖగ మృగంబులు దివయకాంతిుఁ జెంద ె

నీ పెన్ునర్ము మోవ నడేు గోపాంగనా; 
జన్ముల పుట్లె వు సఫల మయిెయ”; 
10.1-600.1-ఆ. 
న్ని యర్ణయభూమి న్ంకంిచి పసులన్ు 
మితరజన్ులు దాన్ు మేపు చుండ ి

న్ళిన్లోచన్ుండు న్దులందు గిర్యలందు 
సంతసంబు మెఱయ సంచరించె. 
10.1-601-వ. 
మఱియు న్యిాయశవర్యండు. 

10.1-78-ఆవుల మేపుచు వహరించుట 

10.1-602-సీ. 
ఒకచోట్ మతాా ళి యూధంబు జముని; 

మోోయంగ జముని మోోయుచుండు 
న కచోట్ుఁ గలహంసయూధంబు గూడి క ం; 

కృతఠలు జ యంగుఁ గ ంకృతఠలు జ యు 
న కచోట్ మదక కియూధంబు లాడంగ; 



 

 

హసాా బ్ములు దిరపిు యాడుఁ దొడుఁగు 
న కచోట్ వన్గజయూధంబు న్డవంగ; 

న్యముతో మెలలన్ న్డవుఁజొుఁచుుుఁ 
10.1-602.1-ఆ. 
గ ీంచ చకీ ముఖర్ ఖగము లొకొాకచోట్ుఁ 
బలుక వ్ానియట్ల  పలుకుుఁ గదిస ి

పులుల సింహములన్ు బ డగని యొకచోట్ుఁ 
బఱచు మృగములందుుఁ దఱచు గూడ.ి 
10.1-603-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-604-సీ. 
రా పూర్ణచందిరక! రా గ తమగంగ! ; 
ర్ముు భగీర్థరాజతన్య! 
రా సుధాజలరాశి! రా మఘేబాలిక! ; 
ర్ముు చింతామణి! ర్ముు సుర్భి! 
రా మనోహారిణి! రా సర్వమంగళ్! ; 
రా భార్త్రదేవి! రా ధరతిిర! 
రా శ్రీమహాలకి్షు! రా మందమార్యతి! ; 
ర్ముు మందాకనిి! రా శుభాంగి! 
10.1-604.1-ఆ. 
యన్ుచు మఱియుుఁ గలుగు నాఖయలు గల గోవు 
లడవిలోన్ దూర్మందు మయే 

ఘన్గభీర్భాష్ుఁ గడున పుుఁ జీర్య నా 



 

 

భీర్జన్ులు బ గడుఁ బ ంపు న గడ. 
10.1-605-క. 
కాంతఘర్ విహార్ముుల 

శాీంతతండెై గోపకాంకశయుుఁడగు న్న్నన్ 

సంతతష్ిె ుఁ బ ందుఁజ యు ని 

ర్ంతర్ కర్చర్ణ మర్శనాదుల న్ధపిా! 
10.1-606-క. 
పాడుచు నాడుచు ముచుట్ 

లాడుచు న ండొర్యలుఁ దాుఁకు నాపుా లుఁ గని బ్ర 

ట్ాె డుచుుఁ జ తఠలు వ్ేరయుచుుఁ 
గీీడింతఠర్య న్గుచు బలుుఁడుుఁ గృష్ఠణ ుఁడు న కచోన్. 
10.1-607-వ. 
ఇవివధంబున్. 
10.1-608-సీ. 
వ్ేదాంత వధుల విహరించు వినానణి; 
విహరించుుఁ గాంతార్వధులందు; 
ఫణిరాజశయయపెైుఁ బవళించు సుఖభోగ;ి 

వలలవ శయయలుఁ బవవళించు; 
గుర్యయోగి మాన్సగుహలుఁ గుీముర్య మేట్ి; 
గుీముర్య న్దీరందర గుహలలోన్ుఁ; 
గమలతోడుఁ బ న్ంగ ికడు డయుయ చతఠర్యుఁ డా; 
భీర్జన్ులతోడుఁ బ న్ుఁగి డయుయ; 
10.1-608.1-ఆ. 



 

 

న్ఖిల లోకములకు నాశయీుండగు ధీర్యుఁ 
డలసి తర్యలనీడ నాశయీించు 
యాగభాగచయము లాహరించు మహాతఠుుఁ 
డడవిలోని ఫలము లాహరించు 
10.1-609-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-610-సీ. 
అలసని్చ ుోఁ గొంద ఱతిమోదమున్ వపు; 
లెకిాంచుకొని పో దు ర పు మెఱస;ి 

స లసి నిదిరంచిన్చ ుోఁ న్ూర్యతలుంబు; 
లిడుదుర్య కొందఱు హ తవు గలిగ;ి 

చెమరించి యున్నచ ుోఁ జిగుర్యట్ాకులుఁ గొంద; 

ఱ యయన్ విసర్యదు ర్యతసహ ంచి; 

దవ్ేవగి నిలుచుచ ుోఁ దడయకుఁ గొందఱు; 
పదము లొతఠా దు ర్తిబాంధవమున్; 

10.1-610.1-ఆ. 
గోపవర్యలు మఱియుుఁ గొందఱు పిరయమున్ 

మాధవున్కుుఁ బ కుామార్్ములన్ు 
బన్ులు చేసిరెలల  భవములుఁ జ సిన్ 

పాపసంచయములు భసుములుగ. 

10.1-79-ధేనుకాస్ుర్ వధ 



 

 

10.1-611-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ శ్రదీామ నామధయేుం డయిన్ గోపాలకుండు 
రామక శవులం జూచి యిట్లనియిె. 
10.1-612-క. 
దూర్ంబున్ుఁ దాలతర్య 
సాఫర్ం బగు వన్ము గలదు; పతితాన్ుపత 

దూురఫిలసహ త మది యియ 
ధీర్ులుుఁ జొర్ వ్ ఱతఠ ర్ందు ధేన్ుకుుఁ డుంట్న్. 
10.1-613-వ. 
ఆ ధేన్ుకాసుర్యండు మహాశూర్యండున్ు, ఖరాకార్యండున్ు న ై సమాన్ 
సతవసమేతఠలెనై్ జాఞ తఠలుం దాన్ున్ు మన్ుష్ఠయలం బట్ిె  భకి్షంచుచుండు; 
న్యిెయడుఁ బరిమళోపేతంబులెైన్ న్ూతన్ ఫల వ్రా తంబు లసంఖాయకంబులు 
గలవు; విన్ుుఁడు. 
10.1-614-క. 
ఫలగంధము నాసాపుట్ 

ముల జొచిు కలంచి చితాములుఁ గొనిపో యిెన్ 

ఫలముల న్మలింపుుఁడు మము; 
బలియుర్కున్ు మకు దెతైయభట్ల లడుంబే? 

10.1-615-వ. 
అని పలికిన్ చెలికాని పలుకు లాదరించి విని న్గ ివ్ార్యన్ుం దార్యన్ు 
న్ుతాా లంబగు తాలవన్ంబున్కుం జని; యందు. 
10.1-616-క. 
తతుఱమున్ బలభదుర ుఁడు 



 

 

తతఘు లానోకహములుఁ దన్భుజబలసం 

పతిు ుఁ గదలుుచు గీకుాన్ 

మతేుభము భంగిుఁ బండుల  మహ పెై రాలెున్. 
10.1-617-వ. 
అపుుడు పండుల  రాలిున్ చపుుడు చెవులకు దెపుర్ంబయిన్, న్దిరిపడి 
రిపుమర్దన్ కుతఠకంబున్ గార్దభాసుర్యండు 
10.1-618-మ. 
పదవిక్ష పములన్ సవృక్షధర్ణీభాగంబు గంపింపుఁగా 
ర్దముల్ దీట్లచుుఁ గతాిరంిచిన్ చెవుల్ రాజిలల  వ్ాలంబు భీ 

తిదమెై తూలుఁగుఁ గావర్ంబున్ సముదీదపించి గోపాలకుల్ 

బ దర్న్ రాముని ఱ ముుుఁ దన న వ్ న్ుకెై బీర్ంబు తోర్ంబుగన్. 
10.1-619-క. 
మఱ యున్ు దన్ుజుఁడు రామునిుఁ 
గఱవుఁగ గమకించి తెఱపుిఁ గాన్క యతనిం 

జఱచుఱుఁ జూచుచు శౌర్యము 
పఱ బో వుఁగ నింత న్ంతుఁ బదమలుఁ దన నన్ 

10.1-620-వ. 
అంత బలభదుర ండు ర దరా కార్ంబున్ గర్దభాసుర్యపదంబులు నాలుగు న కా క ల 
న్ంట్ంబట్ిె  బ ట్లె దట్ిెంచి తిరపిు విగతజీవునిం జ సి. 
10.1-621-మ. 
ఒక తాలాగీముుఁ దాుఁక వ్ వై న్ది కంపో దిరకామెై తఠర ళిు వ్ే 
ఱ క తాలాగీము పెైుఁబడ న్నదయిు న్యుయగాీ హతిన్ నిలవ కొం 

డొక తాలాగీము పెుైఁ బడన్ విఱిగి యిట్ొల ండొంట్ిపెైుఁ దాలవృ 



 

 

క్షకముల్ గూలెుఁ బరచండ మార్యతము దాుఁకం గూలు చందంబున్న్. 
10.1-622-ఉ. 
తంతతవులందుుఁ జ లము విధంబున్ నే పర్మశేు మూరాి యం 

దింతయుుఁ బుట్లె న్ట్ిె  జగదీశుుఁ డన్ంతఠుఁడు దెైతయమాతృ ని 

ట్ల ంతము జ యు ట్టంతపని? యదుుత మే విన్ు మంతలోన్ వ్ాుఁ 
డంతముుఁ బ ందు ట్టలల ుఁ గని యాతని బంధులు గార్దభంబులెై. 
10.1-623-క. 
బలకృష్ఠణ లపెైుఁ గవిసిన్ 

బలియుర్ ఖర్దెైతయభట్లలుఁ బశిుమపాదం 

బుల బట్ిె  తాల శిఖర్ం 

బుల కెగుర్ుఁగ వ్ ైచి వ్ార్య ప రిగొని ర్ధిపా! 
10.1-624-వ. 
అపుుడు. 
10.1-625-క. 
ఆలమున్ నోలిుఁ గూలిన్ 

తాలదుర మఖండ దెైతయతన్ుఖండములన్ 

కీలితమెై ధర్ జలధర్ 

మాలావృతమెైన్ మింట్ి మాడిాన్ వ్ లిగనె్ 

10.1-626-క. 
ధేనుకవన్మున్ న్మలిర ి

మానవు లావ్ేళ్ుఁ దాుఁట్ి మాోకుల ఫలముల్; 

ధేనువులు మెసుఁగుెఁ గసవులు; 
ధేనుకహర్భకాకామధేన్ువు గలుగన్. 



 

 

10.1-627-వ. 
ఆ సమయంబున్ సుర్లు విర్యలవ్ాన్లు గురయిించి దుందుభులు 
మొర్యించి; ర్ంతుఁ గమలలోచన్ుండు గోపజన్ జ గీయమాన్ వరా్న్ుండెై, 
యన్నయుం దాన్ున్ు గోగణంబులం దోలుకొని మందకు జనియిె; న్ యిెయడ. 
10.1-628-ఉ. 
గోపదర ణు సంకలిత కుంతలబదధ మయూర్పింఛు న్ు 
దీదప త మందహాస శుభదృష్ిె  లసన్ుుఖు వన్యపుష్ు మా 
లా పరిపూర్యణ  గోపజన్ లాలిత వ్ేణుర్వ్ాభిరాము నా 
గోపకుమార్యనిం గనిరి గోపసతఠల్ న్యనోతసవంబుగన్. 
10.1-629-ఆ. 
కమలన్యన్ు వదన్కమల మర్ందంబు 
దవిలి న్యన్ ష్ట్ుదముల వలన్ుఁ 
దరా వి దిన్ వియోగతాపంబు మానిర ి

గోపకాంత లెలల ుఁ గోర్యా లలర్. 
10.1-630-వ. 
ఇట్లల  గోపికలు సాదర్ంబుగం జూడ వరడాహాస విన్యంబులం జూచుచుం 
గీీడాగరిష్ఠు ండెనై్ పో ర డ గోష్ు ంబు పరవ్ేశించె; న్ంత రోహ ణీ యశోదలు కుఱఱలవలని 
మచిుకలు పిచులింప నిచుకువచిున్ ట్లయిెైయ వ్ేళ్ల దీవించిరి; వ్ార్యన్ు 
మజ్నోన్ుర్దనాదు లంగీకరించి, సుర్భి కుసుమ గంధంబులు గైెకొని, ర్యచిర్ 
చేలంబులు గట్ిెకొని, ర్సో పపన్నంబు లయిన్ యన్నంబులు గుడచిి, తృపుా  
లయి, మంజలశయయల సుపుా లెై యుండి; ర్ందు. 

10.1-80-వష్కలిత కాళింద్ి గనుగ్ొనుట 



 

 

10.1-631-సీ. 
ఒకనాడు బలభదుర ుఁ డొకాుఁడు రాకుండ; 

గోపాలకులు దాన్ుుఁ గూడ ికృష్ఠణ ుఁ 
డడవికిుఁ జని యిెండ నా గోవులున్ు గోప; 

కులు నీర్యపట్లె న్ుఁ గుంద ిడసిస 

కాళిందిలో విష్కలిత తోయముుఁ దరా వి; 

పరా ణానిలంబులు వ్ాసి పడిన్ 

యోగీశవర శుండు యోగవిందుయుఁడు గృష్ఠణ ుఁ; 
డీక్షణామృతధార్ లెలమిుఁ గురిస ి

10.1-631.1-ఆ. 
పసుల గోపకులన్ు బరతికంిచె మర్లంగ; 

వ్ార్యుఁ దమకుుఁ గృష్ఠణ వలన్ మర్లుఁ 
బరతఠకు గలిగెన్ంచు భావించి సంతఠషె్ 

మాన్సములుఁ జనిరి మాన్వ్ేందర! 
10.1-632-క. 
కాళియఫణిదూష్తి యగు 
కాళిందిుఁ బవితరుఁ జ యుఁగా న్ుతఠసకుుఁడె ై
కాళిందీజలవర్యణ ుఁడు 
కాళియు వ్ డలంగ న్డిచుెఁ గ ర్వముఖాయ!” 
10.1-633-వ. 
అనిన్ “న్ యయగాధజలంబుల వలన్ మాధవుం డటె్ిె  నేర్యున్ సర్ుంబు 
దర్ుంబు మాపి వ్ డలించ,ె న్ందుుఁ బ దదకాలం బా వ్ాయళ్ం బేల యుండె? 

న ఱిగింపుము. 



 

 

10.1-634-క. 
త ఱుు లుఁ గాచిన్ న్ందుని 

కుఱుని చరితామృతంబు గొన్కొని చెవులన్ 

జఱుంగుఁ దనివి గలు్ న ; 
వ్ ఱుు ల కెైన్న్ు దలంప? విపరవర ణాయ! " 

10.1-635-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్లనియిె. 
10.1-636-సీ. 
"మాన్వ్ేశవర్! యొకా మడుుఁగు కాళిందిలోుఁ; 
గల; దది యిెపుుడుుఁ గాళియాహ  
విష్వహ నశిఖలచ ేవ్ేచు చుండున్ు; ముఁదుఁ; 
బ ఱతెంచిన్ంతన్ పక్షులెనై్ుఁ 
బడి మోగు్ ; న్ందుుఁ దదుంగశ్రకర్యుకా; 

పవన్ంబు సో ుఁకిన్ుఁ బరా ణు లెవివ 

యిెైన్ న్పుుడ చచుు; న్ట్ిె  యా మడుుఁగులో; 
న్ుదకంబు ప ంగుచు న్ుడుకుచుండుుఁ 
10.1-636.1-త.ే 
జూచి వ్ ఱగంద ికుజన్ుల సుర కాుఁజ య 

న్వతరించిన్ బలువర్యుఁ డాగీహ ంచి 

భుజగవిష్వహ న దోష్ంబుుఁ బ లియుఁజ స ి

సుజలుఁ గావించి యా న్దిుఁ జూతఠ న్న్ుచు. 
10.1-637-వ. 
కృతనిశుయుండెై, పూర్వజన్ు భాగయంబున్ం దన్ చర్ణ సంసుర్శన్ంబున్కు 



 

 

యోగయంబ ,ై తతసమపంబున్ విశాల విట్పశాఖా కదంబంబుతో న్ున్న 
కదంబభూజంబు న కిా. 

10.1-81-కాళింద్లిో దూకుట 

10.1-638-మ. 
కట చేలంబు బ్రగించి పింఛమున్ుఁ జకాం గొపుు బంధించి దో  
సాట సంసాఫలన్ మాచరించి చర్ణదవందవంబుుఁ గీలించి త 

తఠాటశాఖాగీము ముఁదన్ుండి యుఱికెన్ గోపాలసింహంబు ద ి

కాటముల్ మోోయ హరదంబులో గుభగుభ ధావన్ం బన్ూన్ంబుగన్. 
10.1-639-ఉ. 
భూరి మహాపరతాప పరిపూర్ణ భయంకర్ గోపబాల కం 

ఠీర్వ పాత వ్ేగ వికట్ీకృత దురవిష్భీష్ణోరుి సం 

పూరితమెై వడిం గలుఁగి ప ంగి ధన్ుశశతమాతర భాగ వి 

సాా ర్ము బ ందె న్ ముడుుఁగు తపాపయుఃకణ బుదుాదో గీమైె. 
10.1-640-శా. 
పాఠీనాకృతిుఁ దోయరాశిన్డుమన్ భాసిలిల మునానఢ్ుయుఁడె ై
కాఠిన్యకిీయ నీదునేర్యు దన్కుం గలిున్ భుజంగ ందర హృ 
త్రుఠాగీంబున్ రోష్వహున లెగయన్ భీమంబుగా నీదె న్ు 
లోల ఠోతఠా ంగతర్ంగమైె మడుుఁగు దురోల కయంబుగా బాహులన్. 
10.1-641-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-642-శా. 
"బాలుం డొకాుఁడు వుఁడు నా మడుుఁగు విభరా ంతోచులత్రార్ణ క 



 

 

లోల లంబ ై కలుఁగం జరించె నిట్ నే లోన్ుంట్ుఁ జూడండు; మ 

త్రాలాభీల విశాల దుససహ విష్ాగినజావలలన్ భసుమె ై
కూలం జ సెద నడేు లోకులకు నా కోపంబు దపీింపుఁగన్." 

10.1-643-వ. 
అని తలంచి విజృంభించి. 
10.1-644-ఉ. 
ఘోర్విష్ాన్లపరభలు గొబుాన్ుఁ గీముుఁగ సర్ుసెైన్య వి 

సాఫర్ుుఁడు గాళియోర్గుుఁడు పాఱివడిం గఱచెన్ పయోధరా 
కార్ుుఁ బయోవిహార్య భయకంప విదూర్య మహాగభీర్య నా 
భీర్కుమార్య వర్య న్వపతీ శుభాంబర్ధార్య ధీర్యనిన్. 
10.1-645-క. 
కఱచి పిఱుతివక మఱియున్ు 
వ్ ఱవక నిజవదన్జనిత విష్దహన్శిఖల్ 

మెఱయుఁ దన్ నిడుద యొడలిని 

న ఱ  హరిుఁ బ న్గొనియిె భుజగనివహపతి వడిన్. 
10.1-646-వ. 
ఇట్లల  భోగిభోగ పరవి్ేష్ిెతఠండెై, చేషె్లు లేనివ్ాని తఱెంగున్ుఁ గాన్ంబడుచున్న 
పరా ణసఖునిం గన్ుంగొని తతరరభావంబు లెఱుంగక, తతసమరిుత ధన్ దార్ 
మనోర్థ మాన్సులు గావున్. 
10.1-647-చ. 
అద్ ెమన్ కృష్ఠణ నిం గఱచి; యంతట్ుఁ బో క భుజంగమంబు దు 
ర్ుదమున్ మనే్ుఁ జట్లె కొని మాన్క యున్నది; యింక నమేి చ ే

యుద? మెట్ుఁజొతా? మే పుర్యష్ఠ లోపుదు రీ యహ  న్డుపెటె్ న  



 

 

యయద్ ిసదుపాయ? మంచుుఁ బడి రారా్ర్వంబులుఁ దూలి గోపకుల్. 
10.1-648-క. 
గోపకుమార్కశరఖర్య 
నేపున్ సర్ుంబు గఱచు ట్ీకి్షంచి వగన్ 

మేపులకుుఁ దొలుఁగి గోవులు 
వ్ాపో వుచు న్ుండె వృష్భ వతసంబులతోన్. 
10.1-649-క. 
భూతలము వడుఁకె న్ులాా 

పాతంబులు మింట్ుఁ గాన్బడె ఘోష్ములో 
వ్ేరతలకున్ు గోపక సం 

ఘాతములకు న్దరె గీడుకన్ున లిలేశా! 
10.1-650-వ. 
అంత నా దురినమితాంబులు బ డగని బ గడు గదిరని్ చితాంబుల 
న్ుతాలపడుచు మందన్ున్న న్ంద యశోదాదులెనై్ గోపగోపికా జన్ంబులు 
హరి దళ్సరి యిెఱుంగక గోపాల గోగణ పరివృతఠం డెైన్ కృష్ఠణ ం డెకాడ న నై్ం 
జికానోపున్ని ప కుాచుం బ కుావలెైన్ మకుావలు చెకుాలొతా న కాపెటె్ 
బాలవృదధసమేతఠలెై మహాఘోష్ంబున్ నా ఘోష్ంబు వ్ లువడి. 
10.1-651-క. 
వ్ా రిబుంగి న ఱుంగని 

వ్ారక ైహరుిఁ జూడుఁబో వ వడిగొని న్గుచున్ 

వ్ారింపుఁ డయిెయ రాముుఁడు 
వ్ారిని హరి లా వ్ ఱుంగువ్ాుఁ డయుయ న్ృపా! 
10.1-652-వ. 



 

 

అంతలోన్ వ్ార్యన్ుం దాన్ున్ు గాంతార్మార్్ంబు పట్ిె పో వుచు న డన డ 
గోపగోష్ుదంబుల సందుల నింతన్ంత న్కాడకాడ యవ్ాంకుశ హల కమల 
కులిశ చకీ చాప క తనాద ిర ఖాలంకృతంబులెై మారా్ భర్ణంబులయిన్ 
హరిచర్ణంబుల జాడుఁ గని చొపుుదపుక చని దుర్ాట్ంబ ైన్ యమునా 
తట్ంబుుఁ జ రి వ్ారిమధయంబున్ నితర్యల కసాధయం బయిన్ సర్ుంబుచేతుఁ 
గాట్లపడి దర్ుంబుుఁ జూపక భోగిభోగపరవిృతఠం డయిన్ శ్రీకృష్ఠణ నిం గని "కృష్ణ  
కృష్ేణతి"విలాపంబులుఁ దాపంబులం బ ందుచు తతాాలంబున్ుఁ బరతికూలం 
బయిెయ న్న్ుచు దెైవంబుుఁ దిట్లె  గోపికలున్ు గోపకులం గలసి మేతలుడిగి 
ఱ పులిడక కృష్ఠణ నిం దపుక చూచుచు న ఱలుచున్న గోవులం గని; ర్ందు 
గోపికలు యశోదం బట్లె కొని విలపించుచుుఁ గృష్ఠణ  న్ుదేదశించి యిట్లనిరి. 

10.1-82-గ్ోప కలు వలప ంచుట 

10.1-653-సీ. 
"ఎదుర్యవచిున్ుఁ జాల న దుర్యగాుఁ జన్ుదెంతఠ; 

వ్ దుర్య వచిున్ నే డదేల రావు? 

చూచిన్ుఁ గృపతోడుఁ జూచు చుందువు నీవు; 
చూచిన్ుఁ గన్ువిచిు చూడ వ్ేల? 

డాసిన్ న్ఱలేక డాయంగ వతఠా వు; 
డాసిన్ నటే్ిక ిడాయ విచట్ుఁ? 

జీరిన్ "నో!"యని చలెర గి పలుకుదు; 
విది యియమి చీరిన్ న ఱుుఁగకుంట్? 

10.1-653.1-ఆ. 
తలుఁపుుఁ జ యున్ంతుఁ దలపో యుచుందువు 



 

 

తలుఁపుుఁ జ య నేడు దలుఁప వకట్;" 

యన్ుచు భకిావివశు లాడెడి కైెవడ ి

వ్ేరత లెలల  నాడి వివశ లెైర.ి 
10.1-654-వ. 
ఆ సమయంబున్ న్ంద యశోదాదులు హరిం జూచి యధికం బ ైన్ శోకంబున్ 
నిట్లనిరి. 
10.1-655-క. 
"విష్కుచయుగ యగు ర్కాసి 
విష్కుచదుగధంబుుఁ దరా వి విష్విజయుుఁడ వ్  ై
విష్ర్యహలోచన్! యదుుత 

విష్యుండగు నీకు సర్ువిష్ మెకెాుఁ గదా! 
10.1-656-క. 
కటాట ! కూీర్ భుజంగము 
గటటలుకన్ నిన్ునుఁ గఱవుఁ గంపించితివ్ో? 

తిట టతివ్ో పాపపు విధుిఁ? 

బటటట ! మముుఁ దలుఁచి కాుఁక పలవించితివ్ో? 

10.1-657-క. 
పననగము మముుుఁ గఱవక 

నిన్రనట్ికిుఁ గఱచుెఁ గుఱఱ ! న మిు గలిగి నీ 

వుననన్ు మము ర్కి్షంతఠవు; 
ని నునన్ ర్కి్షంప నమేు నేర్ము తండీర! 
10.1-658-ఉ. 
చూడ వదమేి గ ర్వపుుఁజూపుల మముు; సఖాలితోడ మా 



 

 

ట్ాడ వదేమి? మర్ుముగ న్ందెలు పాదములందు మోోయ న ే

డాడ వదేమి న్రా్న్ము? లవవల మోోలన్ు గోపికావళిం 

గూడ వదమేి న్వువలన్ు? గోపకుమార్వర ణయ! చపెుుమా; 
10.1-659-సీ. 
శవీణర్ంధరంబులు సఫలతుఁ బ ందంగ; 

న లమి భాష్ించు వ్ా రెవవ రింకుఁ? 

గర్చర్ణాదుల కలిమి ధన్యత న ంద; 

న గిరి పెైుఁ బరా ుఁకు వ్ా రెవవ రింక? 

న్యన్యుగుంబు లున్నతిుఁ గృతార్్ములుగా; 
న్వువలు చూపు వ్ా రెవవ రింక? 

జిహవలు గ ర్వశ్రీుఁ జ ర్ుఁ బాట్ల; 

యిెడుఁ బలికించు వ్ా రెవవ రింక 

10.1-659.1-ఆ. 
తండిర! నీవు సర్ుదష్ఠె ండవ్ ై యున్న 

నిచట్ మాకుుఁ బరభువు లెవవ రింక? 

మరిగి పాయ లేము; మాకు నీ తోడది 

లోక మవు లేని లోక మలే?" 

10.1-660-వ. 
అని యొండొర్యలం బట్లె కొని విలపించుచుుఁ “గృష్ఠణ నితోడన్ మడుుఁగుుఁ 
జొతాము చతా” మన్ుచుుఁ గృష్ణవిర్హ వ్ేదనాన్ల భార్ తపుా లెై మడుుఁగు 
చొర్ుఁబాఱుచున్న వ్ార్లం గన్ుంగొని భగవంతఠండెనై్ బలభధుర ండు “మర్య ముఁ 
దెఱుుఁగర్య; ధెైర్యంబు విడుచుట్ కార్యంబు గాదు సహ ంచి చూడుం” డన్ుచు 
వ్ారిని వ్ారించ.ె 



 

 

10.1-661-క. 
తనుుఁ గూరిు యివివధంబున్ 

వనితలు బ్రడులున్ు దార్య వ్ాపో యిెడి ఘో 

ష్నివ్ాసులుఁ గని కృష్ఠణ ుఁడు 
మనుజని కియీ న క ముహూరా్మాతరము జర్పెన్. 

10.1-83-కాళియ మర్ధనము 

10.1-662-శా. 
అంతం గృష్ఠణ ుఁడు మేన్ు పెంప భుజగుం డావృతఠా లం బాసి తా 
సంతపాా యతభోగుుఁ డెై కఱచుట్ల్ చాలించి నిట్టె ర్యుతో 
శాీంతతండెై తల లెతాి దురవిష్ము నాసావథులం గీము దు 
శిుంతన్ దికుాలు చూచుచుం దలుఁగి నిలెున్ ధూమకాష్ాు కృతిన్. 
10.1-663-చ. 
వ్ ఱ మఱలేని మేట్ి బలువర్యుఁడు కృష్ణకుమార్యుఁ డొకా చేుఁ 
జఱచి ఖగ ందుర చందమున్ుఁ జకాన్ దౌడలు పట్ిె  కన్ునలం 

జొఱజొఱ దురివష్ాన్లము జొబ్రాలు చుండుఁగ న తాి లీలతో 
జిఱజిఱుఁ దిరపిు వ్ ైచుెఁ బరశిరష్ిత దర్ుముుఁ గూీ ర్సర్ుమున్. 
10.1-664-వ. 
ఇట్లల  వ్ేగంబుగ నాగంబు వచివ్ చైి జగజె్ట్ిెయిెైన్ న్ందునిపట్ిె  రెట్ిెంచిన్ 
సంభరమంబున్. 
10.1-665-సీ. 
ఘన్ యమునాన్దీ కలోల ల ఘోష్ంబు; 
సర్సమృదంగ ఘోష్ంబు గాుఁగ 



 

 

సాధు బృందావన్చర్ చంచరీక గా; 
న్ంబు గాయక సుగాన్ంబు గాుఁగుఁ 
గలహంస సార్స కమనీయమంజ శ; 

బదంబులు దాళ్శబదములు గాుఁగ 

దివిన్ుండి వకి్షంచు దవిిజ గంధరావది; 
జన్ులు సభాసనీ్జన్ులు గాుఁగ 

10.1-665.1-త.ే 
పదురాగాది ర్తనపరభాసమాన్ 

మహ తకాళియ ఫణిఫణామండపమున్ 

న్ళిన్లోచన్ విఖాయత న్రా్కుండు 
నితయన ైపుణమున్ుఁ బేరుి న్ృతయ మాడె. 
10.1-666-శా. 
కుకి్షన్ లోకములున్న గ ర్వముతో గోపాకృతి న్ునన్న యా 
ర్క్షోహంత వడిన్ మహాఫణిఫణార్ంగపరదేశంబుపె ై
న్కీ్షణోదధత నాడుుఁ; బాడుుఁ; జెలుఁగున్; హాసంబుతోడం బద 

పరక్ష పంబులు జ యుుఁ గ ళిగతఠలం బరా ణ ైకశరష్ంబుగన్. 
10.1-667-క. 
ఘనతర్ సుష్ిరాన్ంద 

సవనములతో సదిధ  సాధయ చార్ణ గంధ 

ర్వ నిలింప మునిసతఠలు చ 

యయన గురిసిరి విర్యలవ్ాన్ లాడడెు హరపిెై. 
10.1-668-వ. 
ఇట్లల  దుషె్జన్ దండధరావతార్యండెైన్ హరి వడి గలిగిన్ పడగల ముఁదుఁ 



 

 

దాండవంబు సలుప, బ ండుపడి యొండొండ ముఖంబుల ర్కామాంసంబు 
లుమియుచుుఁ గన్ునల విష్ంబు గీకుాచు న్ుకుాచెడి చికిా 
దికుాలుచూచుచుుఁ గంఠగతపరా ణుండెై ఫణీందుర ండు తన్ మన్ంబున్. 
10.1-669-ఉ. 
"వ్ేలుపులెనై్ లావుచెడి వ్ేదన్ుఁ బ ందుచు నా విష్ాన్ల 

జావలలు సో ుఁకిన్ంతట్న్ చతఠా ర్య; నేడిది యియమి చోదయ? మా 
భీలవిష్ాగిన హ తిచయపడీకు నోరిుయుుఁ గీముఱంగ నీ 

బాలుుఁడు మతఫణాశతము భగనముగా వ్ సుఁ దొరకిా యాడెడున్. 
10.1-670-క. 
ఈతుఁడు సర్వచరాచర్ 

భూతశేుండెైన్ పర్మపుర్యష్ఠుఁడు సవే్ా 
పీరతతుఁడు శ్రహీరి యగు"న్ని 

భీతిన్ శర్ణంబు న ందె బ్రటె్లసి న్ృపా! 
10.1-671-వ. 
ఇట్లల  కూీర్ంబులయిన్ హరిచర్ణ పరహర్ంబులం బడగ లెడసి న చిు 
చచిున్కియీం బడయిున్న పతిం జూచి నాగకాంతలు దుర్ంతంబయిన్ 
చింతాభర్ంబున్ నివవట్లిెల డు న వవగల న లొల ంబో యి పలలట్ిలిలన్ యులల ంబుల. 
10.1-672-మ. 
కచబంధంబులు వడ భూష్ణము లాకంపింపుఁ గ ుఁదీవియల్ 

కుచయుగుంబుల వ్ేరగున్ం గదలుఁ బ ైకొంగుల్ వడని్ జాఱుఁగాుఁ 
బరచుర్భరా ంతిుఁ గలంగి ముందట్ ర్యదదాాలావళిం గొంచు సుర  
కుాచు, భకిాంజని కాంచి రా గుణమణిన్ గోపాలచూడామణిన్. 

10.1-84-న్ఘగకాంతలు స్ుు తించుట 



 

 

10.1-673-వ. 
కని దండపరణామంబు లాచరించి నిట్లతట్ఘట్తి కర్కమలలెై యిట్లనిరి. 
10.1-674-క. 
"కూీరాతఠుల దండింపుఁగ 

ధార్ుణిపెై న్వతరించి తన్రెడి నీ క ీ

కూీరాతఠుని దండించుట్ 

కూీర్తవము గాదు సాధుగుణము గుణాఢ్ాయ! 
10.1-675-క. 
పగవ్ారి సుతఠల యందున్ు 
బగ యించుక లేక సమతుఁ బర్గెడి నీకుం 

బగగలద?ె ఖలుల న్డుఁచుట్ 

జగదవన్ముకొఱకుుఁ గాక జగదాధారా! 
10.1-676-క. 
నిగీహమె మము విష్ాసుయల 

న్ుగుీ ల శికి్షంచు ట్టలల ? న్ూహ ంప మహా 

న్ుగీహము గాక మాక ీ

నిగీహము విష్ాసయభావనిర్్తిుఁ జ సనె్. 
10.1-677-ఉ. 
ఎట ట  తపంబు జ సెన కొ? యిెట్ిె  సుకర్ుము లాచరంిచెనో? 

యిెట ట  నిజంబు బలెాన కొ? యిా ఫణి పూర్వభవంబు న్ందు ము 
న నట ట  మహాన్ుభావులకు న న్నుఁడుుఁ జ ర్యవగాని నీవు నేుఁ 
డిట ట  వినోదలీలుఁ దల లెకిా న్ట్ించెద వ ఫణీందుర పెై. 
10.1-678-మ. 



 

 

బహు కాలంబు తపంబు చేసి వరతముల్ బాట్ించి కామించి నీ 

మహనీయోజవల పాదర ణుకణ సంసురాశధికార్ంబు శ్ర ీ

మహళిార్తనము త లిల కాంచె నిదె నమేం బేమియున్ లేక నీ 

యహ ినీ పాదయుగాహతిం బడసె నే డతయదుుతం బీశవరా! 
10.1-679-ఉ. 
ఒలిర్య నిర్్ర ందరపద మొలలర్య బరహుపదంబు న ందుఁగా 
న లిర్య చకవీరిాపద మొలలర్య సర్వర్సాధిపతయము 
న నలిర్య యోగసిదిధ  మఱియొండు భవంబుల న ందనీని నీ 

సలిలితాంఘ ో ర ణువుల సంగతి న ందిన్ ధన్ుయ లెపుుడున్. 
10.1-680-క. 
ఘన సంసారాహతఠలగు 
జను లాకాంకి్షంపుఁ గడు న్శకయం బగు శో 
భనము సమక్షంబున్ న్హ  
గనియిెం దామసుుఁడు రోష్కలితఠం డయుయన్ 

10.1-681-వ. 
దేవ్ా! సకల పుర్యష్ాంతరాయమి ర్ూపతవంబు వలన్ుఁ బర్మ బుర్యష్ఠండ 
వయుయ, న్పరచిిఛన్నతవంబు వలన్ మహాతఠుండ వయుయ, నాకాశాది 
భూతసమాశయీతవంబు వలన్ భూతావ్ాసుండ వయుయన్ు, 
భూతమయతవంబు వలన్ భూతశబద  వ్ాచుయండ వయుయుఁ, గార్ణాత్రతతవంబు 
వలన్ుఁ బర్మాతఠుండ వయుయన్ు, జాఞ న్ విజాఞ న్ పరిపూర్ణతవంబు గలిగి 
నిర్య్ ణతవ నిరివకార్తవంబు వలన్ బరహుంబ వయుయుఁన్ు, బరకృతి పరవరా్కతవంబు 
వలన్ న్న్ంతశకాివ్ ై యపరా కృతఠండ వయుయుఁ, గాలచకీపరవరా్కతవంబు వలన్ుఁ 
గాలుండ వయుయుఁ, గాలశకిా సమాశయీతవంబు వలన్ గాలనాభుండ వయుయ, 



 

 

సృష్ిె  జీవన్ సంహారాది దరిశతవంబు వలన్ం గాలావయవసాకి్ష వయుయ న పుు 
నీకు న్మసారించదెము; మఱియున్ు. 
10.1-682-సీ. 
విశవంబు నీవయిెై విశవంబుుఁ జూచుచు; 
విశవంబుుఁ జ యుచు విశవమున్కు 
హ తఠవవ్ ై పంచభూతమాతేరందిరయ; 

ములకు మన్ుః పరా ణ బుదిధ  చితా 

ముల కలెల  నాతువ్ ై మొన్సి గుణంబుల; 

నావృత మగుచు నిజాంశభూత 

మగు నాతుచయమున్ కన్ుభూతి చయేుచు; 
మూ డహంకృతఠలచే ముసుుఁగుబడక 

10.1-682.1-త.ే 
న ఱి న్న్ంతఠుఁడవ్ ై దర్శనీయర్యచివి 

గాక సూక్షుుుఁడవ్ ై నిరవికార్మహ ముఁ 
దన్రి కూట్సు్ ుఁడన్ సమసాంబు న ఱుుఁగు 
నీకు మోొకెాద మాలింపు నిర్ులాతు! 
10.1-683-వ. 
మఱియుుఁ గలండు లేుఁడు; సర్వంబు న ఱుంగు; నించుక న ఱుంగు బదుధ ండు; 
విముకుా ం డొకం; డనేకుుఁడు న్న్ు నివి మొదలుగాుఁ గల వ్ాదంబులు మాయ 
వలన్ న్న్ురోధింపుదుర్య గావున్ నానావ్ాదాన్ురోధకుండ వయుయ, 
న్భిధానాభిధయే శకాిభేదంబుల వలన్ బహుపరభావపరత్రతఠండ వయుయుఁ, 
జక్షురాది ర్ూపంబుల వలన్ుఁ బరమాణ ర్ూపకుండ వయుయ, నిర్పేక్షజాఞ న్ంబు 
గలిమిం గవి వయుయ, వ్ేదమయనిశావసతవంబువలన్ శాసారయోని వయుయ, 



 

 

సంకర్షణ వ్ాసుదేవ పరదుయమాననిర్యదధ  ర్ూపంబుల వలన్ుఁ జతఠర్ూురిా వయుయ, 
భకాజన్పాలకుండ వయుయ, న్ంతుఃకర్ణ పరకాశతవంబు గలిగి సేవకజన్ 
ఫలపరదాన్ంబుకొఱకు గుణాచాఛదకుండ వయుయుఁ, జితాా దివరా్న్ంబులుఁ 
గాన్ందగిన్ గుణంబులకు సాకి్షవ్ ై యొర్యల కెఱుంగరామి న్గోచర్యండ 
వయుయుఁ, దరిాంపరాని పంెపు వలన్ న్వ్ాయహతవిహార్యండ వయుయ, సకలకార్య 
హ తఠ వయుయ, న్ంతుఃకర్ణపరవరా్కతవంబు వలన్ హృష్ీక శుండ వయుయన్ు, 

సాధన్వశంబు గాని యాతాురామతవంబు వలన్ ముని వయుయ, సూ్ ల 
సూక్షుగతఠల న ఱుంగుచు న ందుం జెందక నీవు విశవంబుగాకయు విశవంబు 
నీ వయుయన్ు, విశవభావ్ాభావ సందర్శన్ంబు చయేుచు విదాయవిదయలకు 
హ తఠవ్ ైన్ నీకుం బరణామంబు లాచరించెదము; అవధరింపుము. 
10.1-684-క. 
లోక జనిసి్తిలయములు 
గెకైకని చయేుదువు తిరగుణకలితఠుఁడవ్ ై కా 
లాకార్మున్ న్మోఘ 

శ్రీకలితఠుఁడ వగుచు నిచు జెందక యిాశా! 
10.1-685-క. 
ఈ శాంతఠలు గాని తన్ువు 
లీశా! యిా మూఢ్జాతఠ లీ సజా్ తఠల్ 

యిాశాంత తన్ువులందుుఁ బర 
కాశింతఠవు ధర్ుహ తముగా సుజన్ులలోన్. 
10.1-686-ఉ. 
నేర్ము లెన్న న కాడివి? నేము దలంచు తలంపు లోపలన్ 

నేర్ుపు లున్నవ్ే? సుతఠల నేర్మిుఁ దండుర లు దోరచిపుచుర ? 



 

 

నేర్ము చయేువ్ారి ధర్ణపీతఠ లొకాకమాట్ల గావర ? 

నేర్ము గలు్  మదివభుని న ేడిట్ుఁ గావుఁగదే కృపానిధీ! 
10.1-687-శా. 
బాలుం డతీుఁడు మంచివ్ాుఁ డన్ుచుుఁ జపెున్ రాము కూీర్యండు దు 
శ్రశలుండౌ న్వు న ైన్ నమేు సుభగశ్రీుఁ బాసి వ్ ైధవయ దు 
ష్ాె లంకార్ముుఁ బ ంద నోడెద మనాథాలాప మాలింపవ్ే? 

చాలున్ నీ పద తాండవంబు; పతిభిక్షం బ ట్ిె  ర్కి్షంపవ్ే? 

10.1-688-ఉ. 
ఆకుల మయిెయ భోగ మిద ెయ దల లనినయు వరససెుఁ బరా ణముల్ 

రాకలుఁ బో కలం బ లిసె రాయిడి పెటె్క మా నిజ శుపెై 
నీ కర్యణాకట్ాక్షములు నిలుుఁగదే తగ నో! సమసా లో 
కెకైశర్ణయ! యో! యభయకార్ణ! యో! కమలామనోహరా! 
10.1-689-ఆ. 
మముుుఁబ ండిల  చయేు మా పరా ణవలలభు 
పరా ణమిచిు కావు భకావర్ద! 
నీవు చయేు పెండిల  నితయంబు భదరంబు 
పిన్ననాట్ి పెండిల  పెండిల  కాదు. 
10.1-690-ఇం. 
నీయాన్; యివె్ావరనిి నిగీహ ంపం 

డా యుగీ పాపాకృతి న్ంద డింకన్; 

నీ యాజఞలో న్ుండడెు నేుఁట్ుఁగోలెన్ 

మా యీశు పరా ణంబులు మాకు నీవ్ే." 

10.1-691-వ. 



 

 

అని యిట్లల  తమ పనెిమిట్ి బరతఠకుుఁ గోరెడి భుజగసతఠల యందు 
శర్ణాగతవతసలుండెైన్ పుండరీకాక్షుండు కర్యణించి, చర్ణ ఘటె్న్ంబు 
చాలించి, తలంగిన్, న టె్క లకుుఁ బరా ణ ందిరయముల మర్లం బడసి, చిదిసి 
న్లుఁగిన్ తలలు సవరించుకొని, వగర్యుచు భుజగపతి జలజన్యన్ునికి 
న్ంజలిచసేి మెలలన్ నిట్లనియిె. 

10.1-85-కాళిందుని వననపము 

10.1-692-చ. 
"మలుఁకలు మా పరచార్ములు మా ముఖముల్ విష్వహ న ఘోర్ముల్; 

ఖలులము; రోష్జాతఠలము; గర్యవల; మే మొక మంచివ్ార్మే? 

న్ళిన్దళాక్ష! పరా ణులకు న జైగుణంబులు మాన్ నరే్యునే? 

వ్ లయవ్ ? మా వికార్ములు వింతలె? మే లొన్రించి త్రశవరా! 
10.1-693-సీ. 
వివిధ భావ్ాకార్ వర్యబీజాశయ; 

జవయోనియుతముగా జగము లెలల  
నీవ చసేితి మున్న; నే మా జగంబులో; 
సహజకోపన్ులము సర్ుములము; 
దురావర్మెైన్ నీ తోర్ంపు మాయ నే; 
మెఱిుఁగి దాుఁట్టడు పని కెంతవ్ార్; 

మంతకుుఁ గార్ణ మఖిలేశవర్యండవు; 
సర్వజఞ ుఁడవు నీవు జలజన్యన్! 
10.1-693.1-త.ే 
మనిచె దేనిని మనినంచి మన్ుపు న్న్ున 



 

 

నిగీహ ంచెద వ్నేిని నిగీహ ంపు; 
మింక సర వశ! మాయిముు లెందుుఁ గలవు 
చితామందున్న కీమమున్ుఁ జ యుఁదగున్ు. 
10.1-694-క. 
నా పుణయ మేమి చపెుుదు? 

నీ పాదర్జంబుుఁ గంట్ి నే; సన్కాదుల్ 

నీ పాదర్జముుఁ గోర్యదు 
ర  పదమం దున్నన ైన్ నిుఁక మేలు హరీ!" 

10.1-86-కాళిందుని శాస ంచుట 

10.1-695-వ. 
అని విన్నవించిన్ కాళియు పలుకులు విన్ న్వధరించి కార్యణయమాన్సుం డెైన్ 
సర వశవర్యం డతని కిట్లనియి ె

10.1-696-క. 
“గోవర్్ముతో మన్ుజలు 
దరా వుదు రీ మడుుఁగు నీర్యుఁ; దగ దిం దుండన్; 

నీవున్ు నీ బాంధవులున్ు 
నీ వనితలు సుతఠలుుఁ జన్ుుఁడు నేుఁ డంబుధికిన్. 
10.1-697-క. 
నిను నే శాసించిన్ కథ 

మనమున్ుఁ జింతించి ర పుమాపున్ు గీరిాం 

చిన మన్ుజలు నీ భయమున్ు 
విను మెన్నడు బ ంద రెందు విష్విజయముతోన్. 



 

 

10.1-698-మ. 
ఇద్ి మొద లెవవరెైన్ న్ర్య లీ యమునాతట్నిీ హరదంబులో 
వదలక తోుఁగి న్న్ున న్ుపవ్ాసముతోడుఁ దలంచి కొలుుచుం 

గదలక దేవతాదులకుుఁ గా జలతర్ుణ మాచరించిన్న్ 

సదమలచితఠా లెై దురితసంఘముుఁ బాయుదు రా క్షణంబున్న్. 
10.1-699-ఆ. 
గర్యడభీతి ర్మణకదీవప మొలల  క ీ

మడువుుఁ జొచిు త్రవు; మతుదాబ్ 

లాంఛన్ములు నీ తలన్ు న్ుంట్ుఁజూచి యా 
పకి్షరాజ నిన్ునుఁ బటె్ డింక." 

10.1-700-వ. 
అని యిట్లల  విచితరవిహార్యండెైన్ గోపాలకృష్ణకుమార్యం డాన్తిచిున్, నియయకొని, 

చయయన్ న్యయహీందుర ండు త యయలులుం దాన్ున్ు న యయంబున్ 
న్యిాయశవర్యన్కు న్వయదవి్ాయంబరాభర్ణ ర్తనమాలికాన్ులేపన్ంబులు 
సమరిుంచి, తుేఁట్ితండంబులకు దండ యగు నీలోతులంబుల దండ యిచిు, 

పుతర మితర కళ్తర సమేతఠండెై, బహువ్ార్ంబులు కెైవ్ార్ంబుచసేి, వలగొని, 

మోొకిా లేచి, వడొాని ర్తానకర్దీవపంబున్కుం జనియిె; నిట్లల . 
10.1-701-క. 
వ్ారిజలోచన్ుుఁ డవెవర్య 
వ్ారింపుఁగలేని ఫణనిివ్ాసతవంబున్ 

వ్ారించిన్ యమున్ సుధా 
వ్ారిం బ లుపారె న లలవ్ారకిిుఁ బ్రరయమెై.” 

10.1-87-కాళియుని పూర్వకథ 



 

 

10.1-702-వ. 
అనిన్ విని “మునీందరా ! యియమి కార్ణంబున్ుఁ గాళియుండు భుజగనివ్ాసం బ ైన్ 
ర్మణకదవీపంబు విడచిె? న్తం డొకార్యండున్ు గర్యడున్ క మి తపుుుఁ 
దలంచ?ె” న్ని న్ర్వర్యం డడిగిన్ మునివర్యం డిట్లనియిె. 
10.1-703-సీ. 
"సర్ుభీర్యవులెనై్ జన్ులెలల  న లన ల; 

సర్సభక్షయములు వృక్షముల మొదల 

సర్ుంబులకుుఁ బ టె్, సర్ుంబులున్ు మున్ు; 
సరాుంతకుుఁడు దముుుఁ జంప కుండుఁ 
బరతిమాసమున్ు దమ భాగ భక్షయంబు లా; 
పకి్షరాజన్ కిచిు బరతఠకు చుండ, 

విష్వర్యదుర్ుదావిష్ఠె ుఁడెై కాళియుుఁ; 
డహ కులాంతకుని పా లపహరించి 

10.1-703.1-త.ే 
యిాక తన్పాలి బలి భాగ మెలల ుఁ దనిిన్ 

విని ఖగ ందుర ుఁడు కోపించి "వని తలలు 
చీఱి చెండాడి భోగంబు చించివ్ ైచి 

పరా ణములుఁ బాపి వచెుదుఁ బట్ిె"యన్ుచు. 
10.1-704-క. 
అకీ్షణ కన్కసనినభ 

పక్షయుగోదూుత ఘోర్ పవమాన్ మహా 

విక్ష ప కంపితాన ే

కక్షోణిధర ందుర ుఁ డగుచు గర్యడుుఁడు వచుెన్. 



 

 

10.1-705-ఉ. 
వచ్చున్ సర్ువ్ ైరిుఁ గని వ్రా లక లేచి మహాఫణావళ్ళల్ 

విచ్చు దృగంచలంబుల న్వన్విష్ాగినకణంబు లొలాుఁగా 
న్ుచులదుగీజిహవలు మహో దధతిుఁ దిరపుుచు న్ూర్యు లందుుఁ గా 
రిుచెుగయంగుఁ బాఱి కఱచెన్ విహగ ందుర  న్హీందుర ుఁ డుగీతన్. 
10.1-706-క. 
కఱచిన్ భుజగము ర్దములు 
విఱుగుఁగ వదన్ముల విష్ము వ్ డలుఁగ శిర్ముల్ 

పఱ యలుగ న్డిచె గర్యడుుఁడు 
తఱ మి కన్కర్యచులు గలుగు తన్ డాఱ కాన్. 
10.1-707-వ. 
ఇట్లహ కులారాతి చేత వ్ేరట్లపడి వ్ ఱచి పఱతెంచి కాళియుం డీ గభీర్ంబ ైన్ 
మడుుఁగుుఁ జొచెు; మఱియు న కావిశరష్ంబు గలదు. 
10.1-708-సీ. 
మున్ున సౌభరి యన్ు ముని యిా హరదంబున్ుఁ; 
దపము జ యుచు న్ుండ ధర్ణిలోన్ 

నాుఁకలిగొని పన్నగాంతకుుఁ డొకనాడు; 
చన్ుదెంచి యందుల జలచర ందుర  
న డిసి భకి్షంచిన్ న్ున్న మన్ము లెలల ; 
ఖిన్నంబులెై వగుఁ గీిసిస యున్నుఁ 
జూచి యా మునిరాజ శోకించి కోపించి; 

గర్యడుుఁడు నేడాద ిగాుఁగ నిందుుఁ 
10.1-708.1-త.ే 



 

 

జొచిు మన్ంబులన్ు మింోగుఁజూచెననేిుఁ 
జచుుుఁగావుత మని యుగీశాప మిచెుుఁ 
గాళియుం డొకాుఁడా శాపకథ న ఱుంగు 
నితర్ భుజగంబు లెవివయు న ఱుుఁగ వధిప! 
10.1-709-వ. 
అది కార్ణంబుగాుఁ గాళియుం డా మడుుఁగు జొచిుయున్న, గో మన్ుజ 
ర్క్షణార్్ంబు కృష్ఠణ ం డతని వ్ డలించెన్ు; ఇట్లల  దవియ గంధాంబర్ సువర్ణ 
మణిగణ మాలికాలంకృతఠండయి, మడుుఁగు వ్ డలివచిున్ మాధవుం గని, 

పరా ణలాభంబులం బ ందని్ యిందిరయంబులం బో లె, యశోదారోహ ణీ 
సమేతలయిన్ గోపికలున్ు, న్ంద సున్ందాదులయిన్ గోపకులున్ు మూర్ఛలం 
బాస,ి తేఱి తెపుఱిలి, లేచి పర్మాన్ందంబులం బ ందిరి; బలభదుర ండు 
తముుని యాలింగన్ంబుుఁ జ సె; న్పుుడు. 
10.1-710-క. 
ఱంకకలు వ్ ైచె వృష్భము ల 

హంకార్ముతోడ; లేుఁగ లట్ిె  ట్లె ఱికెం; 

బ ంకముల న పెు ధేన్ువు; 
లంకురతిము లయిెయ దర్యవు లా హరిరాకన్. 
10.1-711-క. 
"నీ స్ుతఠుఁడహ చే విడివడె 
నీ స్ుర్యచిర్ భాగయమహ మ నిశుల"మన్ుచున్ 

భూస్ుర్యలు సతఠలుుఁ దార్యన్ు 
భాస్ుర్వచన్ముల న్ందుుఁ బలికి రిలేశా! 
10.1-712-శా. 



 

 

"నిన్ఘన యుగీ భుజంగమంబు గఱవన్ నీ వ్ాపదం బ ందుచున్ 

న్ న్రనమంట్ి తన్ూజ! యోడవు గదా నా కూన్! నా తండిర! రా 
వన్ఘన"యంచు శిర్ంబు మూరొాని నిజాంకాగీంబుపెై నిలుుచున్ 

గన్నన రొలాుఁగుఁ గ గలించెుఁ దన్యున్ గారాముతోుఁ దలిల దాన్. 

10.1-88-కారిుచుు చుటటట ముటటట ట 

10.1-713-వ. 
ఇట్లల  పర్మ సంతోష్ఠలెై ఘోష్జన్ు లా ర యి కాళిందీతట్ంబున్ నాుఁకలి 
నీర్యపట్లె ల డసిస కుీసిస, గోవులుం దార్య న్ుండ న్గణయంబగు న్ 
యయర్ణయంబున్ న కాదవ్ాన్లంబు పుట్ిె  చుట్లె ముట్లె కొని న్డుర యి 
నిదిరతంబ ైన్ వరజంబుముఁద గదిసిన్ న్దిరిపడి లేచి, దందహయమాన్దహేులెై 
సకల జన్ులున్ు మాయా మన్ుజ బాలకుండెైన్ హరికి శర్ణాగతఠలెై 
యిట్లనిరి. 
10.1-714-మ. 
"అద్ె వచుెన్ దవవహ న ధూమకణ కలీాభీల దురావర్మె ై
యిద్ె కపెున్ మము న లలవ్ారి నిట్ ముఁ దేలాగు ర్కి్షంపు; నీ 

పదపదుంబులకాని యొండెఱుుఁగ; మో పదాుక్ష! యో కృష్ణ ! మోొ 

కెాద మో! రామ! మహాపరాకీమ! దవ్ాగినన్ వ్ేగ వ్ారింపవ్ే. 
10.1-715-క. 
నీ పాదంబులు న్మిున్ 

నాపద లెకాడివి? జన్ుల కతఠయగీ మహా 

దీప త దావజవలన్ము 
పెైుఁబడ కుండెడి విధంబు భావింపుఁగదే." 



 

 

10.1-716-వ. 
అని ఘోష్ించు ఘోష్జన్ులం గర్యణించి జగదీశవర్యండగు న్న్ంతఠ 
డన్ంతశకిాయుకుా ం డెై గహన్ంబు నిండిన్ దావదహన్ంబు పాన్ంబు చసేిన్, 

విజయగాన్ంబు దశదిశల నిగిడె; న్ంత రామకృష్ఠణ లు గోగణ జాఞ తి సహ తఠలెై 
మందయాన్ంబున్ మందకుం జని; రిట్లల  రామక శవులు గోపాలబాల 
వ్ేష్ంబులుఁ గీీడించు సమయంబున్. 

10.1-89-గీీ్ష్మఋతత వర్ణనము 

10.1-717-సీ. 
దిన్ము లంతంతకు దీర్ాంబులెై యుండ; 

దిన్నాథుుఁ డుతఠా ర్ దిశుఁ జరించ;ె 

నాుఁట్ినాట్ికి న ండ న్వయమెై ఖర్ మయిెయ; 
వ్ చుని గాడుులు విసర్ుఁ జొచెు; 

మేదనిీర ణువుల్ మింట్ సంకుల మయిెయ; 
నేఱులుుఁ గొలుఁకులు నిగిరిపో యిెుఁ; 
బానీయ శాలలుఁ బథిక సంఘము నిలెుుఁ; 
జపుర్ంబుల భోగచియము డాుఁగెుఁ; 
10.1-717.1-ఆ. 
దర్యలుఁ గుసుమ చయము దళ్ములతో వ్ాడె; 
మిథున్కోట్ికి ర్తి మెండు దో ుఁచె; 
న్ఖిలజంతఠభీష్ుమెనై్ గీీష్ుము రాకుఁ 
గీలి యడవులందుుఁ గ లి సలిపె. 
10.1-718-ఆ. 



 

 

వ్ాుఁడిర్యచులు గలుగువ్ాని వ్ేుఁడిమి గీీష్ు 

కాలమందు జగము గలయుఁబడయిి ె

బరహు జన్ులకొఱకు బరహాుండఘట్మున్ 

న్ుష్ణర్సముుఁ దెచిు యునిచె న్న్ుఁగ. 
10.1-719-వ. 
ఇట్ాల భీలంబ ైన్ నిదాఘకాలంబు వరాింప బృందావన్ంబు రామ గోవింద 
మందిర్ంబ ైన్ కతంబున్ నిదాఘకాల లక్షణంబులం బాసి, నిర్ంతర్ గిరినిపతిత 
నిర్ుర్ శ్రకర్ పర్ంపరా భాసిత పలలవిత కుసుమిత తర్యలతం బయుయన్ు, దర్య 
లతా కుసుమ పరమిళ్ మిళిత మృదుల పవన్ం బయుయన్ు, బవన్చలిత 
కమల కలాి ర్ సరోవర్ మహాగభీర్ న్దహీరదం బయుయన్ు, న్దహీరద కలోల ల 
కంకణ పరభూత పంకం బయుయన్ు, బంక సంజనిత హరితాయమాన్ 
తృణనికుంజ బయుయన్ు, జన్మనోర్ంజన్ంబయిన్ వసంతకాల లక్షణంబులు 
గలిగి లలితమృగపకి్ష శోభింతంబ ై యొపుుచుండె; మఱియు న్ందు. 
10.1-720-క. 
పికముల కోలాహలమున్ు, 
శుకసంఘము కలకలంబు, సుభగ మయూర్ 

పరకర్ము క కార్వ, మళి 

నికర్ము రొదయున్ు జలెంగె న ఱి న్యయడవిన్. 
10.1-721-క. 
ఆతత యమునా సర్స ీ

జాత తర్ంగాభిష్ికా జలర్యహ గంధో  
పేతఘనిల మడుఁచె నిదా 
ఘాతత దావ్ాగినపీడ న్ వవన్మందున్. 



 

 

10.1-722-వ. 
ఇట్ాల మని కందువ తెఱంగు గలిగి సుందర్ంబ ైన్ బృందావన్ంబున్కు 
బలకృష్ఠణ లు గోవుల రొపుికొని చని, గోపకులుం దార్యన్ు న ండొర్యలతో 
న్గుచుుఁ, దెగడుచుుఁ, జలెంగుచుుఁ, దలంగుచు. జిఱజిఱందిర్యగుచుుఁ, 
దర్యలసందుల కర్యగుచు, దాుఁగిలిమూత లాడుచు, గీతంబులు బాడుచు, 
వ్ేణునాదంబులు ఘట్యిించుచు, న్ట్యిించుచు, గతఠలు దపిున్కీియ 
న ఱుఁగుచుుఁ, గుపుల కుఱుకుచుుఁ జపుట్లుగొట్లె చుుఁ, గందుకంబులుఁ దట్లె చు 
న్ుపుర్ం బ గసి దర్యద ర్ంబుల చందంబున్ దాుఁట్లచు, నామలకబ్రలావది 
ఫలంబుల ముఁట్లచుుఁ, గుట్విట్పంబులుుఁ గదలుుచు, మృగంబుల 
న్దలుుచుుఁ, బ ర్ల ర ుఁపుచు, మధుమకి్షకలుఁ జోపుచుుఁ, దనేియలు దరా వుచు, 
స ముసిలం బో వుచు, గుర్యశిష్య కలున్ంబులం బన్ులు చయేుచుుఁ, 
గాకపక్షధర్యలెై ముష్ిెయుదధంబుల డాయుచుుఁ, బనినదంబులు చఱచుచుుఁ, 
బులుగుల భంగి న్ఱచుచు, బహుర్ూపంబులు పన్ునచు, న గిరి తన్ునచు, 
సేవయసేవక మితరా మితర భావంబులు వహ ంచుచు, న్ుతసహ ంచుచు మఱియు 
న్నేకవిధంబులుఁ గీీడించిరి; అందు. 
10.1-723-క. 
"మా పాలికి బలకృష్ఠణ లు 
భూపాలకు"లంచు న గిరి బ బా లిడుచు నా 
గోపాలుర్య మోతఠర్య పరమ 

దాపాదకు లగుచు వలిలకాందోళికలన్. 
10.1-724-క. 
గోపకు లందఱు నాడుచు 
దీప ంపుఁగ రామవ్ాసుదేవుల వ్ న్ుకం 



 

 

బ  ైపడి పాఠక గాయక 

ర్ూపంబులుఁ బ గడుదుర్య నిర్ూఢ్ాతుకులె.ై 
10.1-725-క. 
పీరతిన్ గోపకు లందఱు 
గీతంబులు పాడుఁ దర్యల కిీందన్ు న్గుచుం 

జ తతలు దిరపుుచు వ్ డవ్ డ 

పాతర్ లాడున్ు యశోదపాపం డడవిన్. 
10.1-726-మ. 
జలజాక్షుండున్ు రాముుఁడున్ న్ట్న్ములసలుంగ గోపాల మూ 

ర్యా లతో వ్ార్లుఁ గొలుు నిర్్ర్యలు సంతోష్ించి, వ్ేణుసవన్ం 

బులుగావించుచుుఁ గొముులూదుచు శిర్ంబులిద ుపుుచుం బాడుచున్ 

వలన పున్ విన్ుతించి ర్పుుడు న్ట్లల్ వరిణంచు చందంబున్న్. 

10.1-90-పరలంబాస్ుర్ వధ 

10.1-727-వ. 
ఇట్లల  రామకృష్ఠణ లు న్ద న్దీ త్రర్ంబులుఁ, గొలంకుల సమపంబుల, 

గిర్యలచఱుల సలెయియఱుల ప ంతల మడుుఁగులచంెతలుఁ, బ దలక ీవలుఁ, బసమిి 
గల కసవుజొంపంబులుఁ బసుల మేపుచుడం బరలంబుడన్ు ర్కాసుం 
డుకుామిగిలి గోపాలర్ూపంబున్ వచిు వ్ార్ల హ ంసజ య దలంచుచుండ న్ 
యయఖిలదర్శన్ుం డగు సుదర్శన్ధర్యం డెఱింగయిు న ఱుంగని తెఱంగున్. 
10.1-728-క. 
ఆ రాముని సహజన్ుుుఁడు 
రా ర్ముని వ్ానిుఁ జీరి రాకం బో కన్ 



 

 

గారాము చసేి మెలలన్ 

పో రామి యొన్రెుుఁ బ్రదపుఁ బ రిగొన్ుకొఱకున్. 
10.1-729-వ. 
ఇట్లల  పరలంబునితోుఁ జలెిమి చయేుచుుఁ, గృష్ఠణ ండు గోపాలకులకు, నిట్లనియి.ె 
10.1-730-ఆ. 
“మన్కుుఁ బ ర దుద పో దు మన్ మిందఱము రెండు 
గములవ్ార్ మగుచుుఁ గందుకముల 

శిలలు గుఱులు చేసి చేర ికీీడింతము 
ర్ండు వలయు జయపరాజయములు. 
10.1-731-వ. 
అని యిట్లల పలికి, తాన్ున్ు బలభదుర ండున్ు బ న్ునదుద లెై యితర్ వలలవు లెలల  
న్ుదిద ంచుకొని చిఱుఱ దుద  లె ైవచిున్ సమయంబుగ విభజించికొని, రెండు 
గములవ్ారైె మార్్ంబులందుుఁ దృణ దార్య శిలా కలిుతంబు లగు గుఱులొడిు , 
కందుక శిలాది పరక్ష పణంబుల లక్షయంబులుఁ దాుఁక వ్ ైచి, జయ పరాజయ 
నిర్ణయంబులు గెైకొని వ్ాహయవ్ాహక లక్షణంబుల నిరి్తఠలు జ తల వహ ంచి 
కీీడించుచు, బలరామునికి వ్ాని చందంబు ర్హసయంబున్ న ఱింగించి పసుల 
బ్రలుుచు, భాండీర్కం బన్ు వట్ంబు జ రి రా సమయంబున్; కీీడయందుుఁ 
శ్రీదామనామధయేండెైన్ గోపకుండు శ్రీకృష్ఠణ ని వహ ంచె; భదరసేన్ుండు వృష్భు 
న కిాంచుకొనియిె; బలభదుర ండు పరలంబు నారోహ ంచె న్పుుడు. 
10.1-732-మ. 
వనజాక్షున్ బలిమిన్ాలాఢ్ుయుఁడు తృణావర్యా ండు మునిుంట్ికిం 

గొనిపో ుఁ జాలక చికిానాుఁ డతని నాకున్ మోవరా దంచు నా 
దనుజారని్ గొనిపో ుఁ దలంపక వడిన్ దెతైేయశుుఁ డయాయట్లోుఁ 



 

 

గొనిపో యినె్ గిరి దాుఁట్ి రాము న్ఖిలకూీర్క్షయోదాద మునిన్. 
10.1-733-వ. 
ఇట్లల  కీీడాకలిుత వ్ాహన్ుం డయిన్ పరలంబుండు బలభదుర నిం గొనిపో వుచు. 
10.1-734-మ. 
గుర్ుశ ైలేందర సమాన్ భార్యుఁ డగు నా గోపాలకున్ మోవలే 
క ర్యోదేరకము మాని దెతైఠయుఁడు న్రాకార్ంబు జాలించి భీ 

కర్ దెైతాయకృతి నేగె హ మకట్కాకలుంబుతో రాముతో 
ముర్ు వ్ొపుంగుఁ దట్ిలలతంేదుయుత జీమూతంబు చందంబున్న్. 
10.1-735-ఉ. 
మోస్ము లేక వ్ాని పెన్ుమూుఁపున్న్ుండుచు నా హలాయుధుం 

డా స్మయంబున్ం గనియిె హాట్క ర్తన కిరీట్ కుండలో 
దాుస త మసాకున్ భుర కుట్ి భాసుర్ దార్యణ నేతఠర న్ుగీ దం 

ష్ాె ు స్హ తఠం బరలంబు న్ుర్యశౌర్యవిలంబు మదావలంబునిన్. 
10.1-736-వ. 
కని న్కాంచర్యం డని యించుక శంకించి, వ్ ఱవక. 
10.1-737-క. 
కడువడుిఁ దన్ు దివికిం గొని 

వడిుఁ జనియిెడు దన్ుజ శిర్ము వరయయ హలధర్యం 

డడరి పట్లచట్లలతర్ మగు 
పిడికిట్ వ్ స విసరి ప డచిె బ్రఱుసున్ న్లుకన్. 
10.1-738-క. 
హలధర్య బలుపిడికటి్ హతిుఁ 
దల పగలిిన్ ర్యధిర్జలము తన్ువివర్ములం 



 

 

దొలుఁక మొఱయిడుచు దన్ుజుఁడు 
బలరిపుపవి నిహత న్గము పగదిిం బడయిిెన్. 
10.1-739-మతా. 
“మేలుమేలుగదయయ! రాముుఁడు మేట్ిర్కాసు న కాుఁడున్ 

నేలుఁ గూలిచె న కా పో ట్లన్ నడేు విసుయ” మంచు గో 
పాలకుల్ గని చచిు వచిున్ భరా తుఁ గన్న విధంబున్ం 

జాల దవీన్ లిచిు రాముని సతారించిరి వ్ేడుకన్. 
10.1-740-క. 
బలవంతఠుఁ డగు పరలంబుుఁడు 
బలుముష్ిెన్ నిహతఠుఁడెనై్ బరతికితి మన్ుచున్ 

బలసూదనాది దవిిజలు 
బలుపెైుఁ గుసుమముల వ్ాన్ుఁ బర్ుఁగించి రొగిన్. 

10.1-91-ద్ఘవాగి్న తఘగుట 

10.1-741-వ. 
ఇట్లల  గోపకులు కీడీింప గోవు లంతంతం గాంతార్ంబున్ వింత కసవులు 
మెసవుచు, మేుఁతపడి న ండడవికి దూర్ంబు చని యందు దవదహన్పవన్ 
సంసుర్శంబు సెైరింపక కంపించి దపిు న పుుజెడి ఘోష్ించిన్. 
10.1-742-శా. 
ఆ గ్ోపాలకు లందఱుం బసుల కుయాయలించి క మార్ క  
ళీ గ్ాఢ్తవము మాని గోఖుర్ర్దాళిచిఛన్న ఘాసంబుతో 
బాగ్క ైయున్న పథంబున్ం జని దవ్ాపన్నంబు గాకుండ వ్ ే

వ్ేగన్ గోగణమున్ మర్లిు ర్ట్వవధని్ జవం బ పుుఁగన్. 



 

 

10.1-743-క. 
జలధర్ గభీర్ ర్వమున్ 

న్ళిన్దళాక్షుండు దముు నామాంకములం 

బ్రలిచిన్ విని పరతిఘోష్ణ 

ములు జ యుచుుఁ బసులు దిరిగె ముదమున్ న్ధిపా! 
10.1-744-వ. 
అంత న్ వవన్ంబున్ దెవైయోగంబున్ం బుట్ిెన్ కారిుచుు బ్రట్లె  విసరడెి 
కర్యవలి వలన్ మిన్ునముటె్ మిట్ిెపడి, గట్లె  చటెె్న్క దరికొని, యట్టె కాీ లుచుుఁ 
జట్లె కొని, పఱవం గని పలలట్ిలిలన్ యులల ంబులతో వలలవు లెలల ుఁ దలలడిలిల 
సబలుండెనై్ హరికి మృతఠయభీతఠల రీతిం జకా మోొకిా యిట్లనిరి. 
10.1-745-క. 
“అభరంకష్ ధూమాయిత 

విభార ంత మహాసుఫలింగ విసరోగీ శిఖా 
విభరషె్ దగధలోకా 
దభరంబ ై వచెుుఁ జూడు దవశిఖి కృష్ాణ ! 
10.1-746-శా. 
నీ చుట్ాె లకు నాపదల్ గలుగున?ే నే మెలల  నీ వ్ార్ మ 

నాయచఘర్ంబు లెఱుంగ; మశుడవు; మా కాభీలదావ్ాగిన నే 
డే చందంబున్ నింక దాుఁట్లదుము? మముకి్షంచి ర్కి్షంప వ 

నాన! చందరా భ! విపన్ునలన్ శిఖివితాన్చఛన్ునలన్ ఖిన్ునలన్. 
10.1-747-వ. 
అని విన్నవించి ర్ంత. 
10.1-748-ఉ. 



 

 

బంధుజన్ంబుచేత నిట్ల పరా రి్తఠుఁడెై హరి విశవర్ూపు “డో  
బంధువులార్! మ న్యన్పంకజముల్ ముకుళింపుుఁ డగిననీ 

సంధి న్డంతఠ న”ే న్నిన్ుఁ జకాన్ వ్ార్లు న్ట్ల  చయేుుఁడున్, 

బంధుర్దావపావకముుఁ బట్ిె  ముఖంబున్ుఁ దరా వ్  లీలతోన్. 
10.1-749-వ. 
ఇట్లల  నిజయోగ వ్ భైవంబున్ దావదహన్ంబుుఁ బాన్ంబుచసేి 
నిమిష్మాతరంబున్ గోపకుల న్ందఱ భాండీర్క వట్సమపంబున్కుం దెచిు 
విడిచిన్ వ్ార్య వికసతి న్యన్ కమలు లయి కృష్ఠణ ని 
యోగమాయాపరభావంబున్ న ర్గలి చిచుు మోగ్ె న్ని యగి్ంచుచుుఁ దమ 
మన్ంబులందు. 
10.1-750-క. 
కారిు చాుర్యు పట్లతవము 
నేర్ుున  న్ర్యుఁ డొకుఁడు? శౌర ినడేిదె కారిు 

చాురిు మన్లుఁ ర్కి్షంపుఁగ 

నేరకు; నితం డజుఁడొ  హరయిొ నిట్లాక్షుండో ! 
10.1-751-వ. 
అని వితరిాంచి; ర్ంతుఁ గృష్ఠణ ండు సాయాహనసమయంబున్ రామసహ తఠండెై 
వంశనాళ్ంబు పూరించుచు గోపగణ జ గయీమాన్ుండెై గోష్ు ంబుుఁ బరవ్శేించె; 
న్పుుడు. 
10.1-752-క. 
కమలాక్షు న దద  న్ుండని 

నిమిష్ము యుగశతముగాుఁగ న గడిన్ గోప 

పరమదలు సంభరమమున్ నా 



 

 

కమలాక్షునిుఁ జూచి ముదముుఁ గనిరి మహీశా! 
10.1-753-వ. 
ఆ సమయంబున్ గోపకు లిండల కడన్ున్న వృదధకాంతాజన్ంబులకు 
రామకృష్ఠణ ల చితరచరితరంబులు చెపిున్, విని వ్ార్య వ్ారిని గారాయర్య్ లెై వచిున్ 
వియచుర్వర్య లని తలంచి; ర్ంత. 

10.1-92-వర్షర్ుు  వర్ణనము 

10.1-754-సీ. 
పూర్వవ్ాయువులు పరభూతంబులెై వచెుఁ; 
బడమట్ నిందరచాపంబు దో ుఁచెుఁ 
బరివ్ేష్యుకామెై భాన్ుమండల మొపెు; 

మెఱపు లుతార్దిశ మెఱవుఁ దొడగ ె

దకి్షణగాములెై తన్రె మఘేంబులు; 
జలచరానీకంబు సంతసించెుఁ 
జాతకంబుల పపిాసలు కడపలుఁ జ రెుఁ; 
గాంతార్వహునల గర్వ మడుఁగ ె

10.1-754.1-ఆ. 
నిజకరాళివలన్ నీర్జబంధుండు 
దొలిల పుచుుకొనిన్ తోయ మెలల  
మర్ల నిచుుచుండె మహ ుఁ గర్షకాన్ంద 

కందమెైన్ వ్ాన్ కందు వందు. 
10.1-755-క. 
వరాష కాలభుజంగుుఁడు 



 

 

హర్షముతో నిడిన్ న్వ న్ఖాంకము లని యు 
తారిషంప భూమిసతిపెైుఁ 
కర్షక హలర ఖ లమరె గహనాంతములన్. 
10.1-756-క. 
చెలువుుఁడు పరా వృట్ాాలుుఁడు 
ప లసిన్ుఁ బులకించు భూమి పులకము లన్ుఁగా 
మొలచి తల లెతాి నికుాచు 
సలలితగతిుఁ జాలువ్ారె ససయము లధిపా! 
10.1-757-వ. 
మఱియుుఁ జట్లల పవన్ చలితంబులెై మిన్ునదనిన, లెకాకు మికిాలియిెై, 
ఱ కాలు గల నీలగిర్యల సిర్యల మఱి, కాఱుకొని తెఱపిపడక, నిబ్రడంబులె,ై 
శిశిర్కిర్ణ తర్ణి మండలంబుల చొపుుదపిుంచి, విపుు కలిగ,ి చదలు 
గపిుకొనిన్ లీలం గాీ లు నీలమేఘంబులున్ు, మఘేవిముకాంబులెై 
జలదసమయవిట్లండు సర్సగతి ధర్ణిసతి యుర్ముున్ దరిుంచి, నరే్యున్ 
సమరిుంచు కర్ూుర్ఖండంబుల వడువున్ుఁ బుడమిం బడు కర్కలున్ు, 
గర్కాన్ుగతంబులెై యసతి భోగిభోగంబుల బాగున్ నీలమణిమాలికా 
విశరష్ంబుల విధంబున్ న డపడక పడు సలిలధార్లున్ు, ధారాధర్ విగళిత 
విమల సలిలంబులం దో ుఁగుచు మదజలాభిష్ికా మతా మాతంగంబుల స బగున్ 
న్ుండు కొండలున్ు, గొండల తఠదలన్ుండి గండ శ ైలంబులపెైుఁ బడి 
వికీర్యమాణంబులగు గిరనిిర్ుర్ంబుల శ్రకర్ంబులున్ు, శ్రకర్పర్ంపర్ల 
చొదుకులు మదుగులుగొనిన్ుఁ బ్రద పిద న్గుచుుఁ జిదుకుచిదుకుమన్ు 
రొంపులున్ు, రొంపులుగొీ చిు కీచుర్ న్ుచులితంబులెై పఱచు వఱదలున్ు, 
వఱదల వలన్ మెదలి కదలిపాఱ డి యియఱులున్ు నేఱులవ్ ంట్ గఱులు 



 

 

తిరపుుచు గములుగొని కొీనీనట్ి కెదుర్యన్డచు మన్ంబులున్ు, మన్న్యన్ల 
మేన్ుల మెఱుంగు స ంపు పెంపు సెైరింపక కంపించి తిరిగి సురుిఁగి చనియిడెు 
కర్ణి మేఘ మధయంబులం బ లసి మలసి నిలువక మర్లి చన్ు 
కొీమెుఱుంగులున్ు, మెఱుంగుల తెఱంగున్ుఁ దెఱవలు పుర్యష్ఠలం దగలిి 
నిలువర్ని జన్ుల కెఱుంగ న్లువ మొఱయిడని్ వడువున్ మొర్యు 
న్ుఱుములున్ు, న్ుఱుముల కులికిపడక కికుర్యప డుచుచుుఁ బ్రంఛంబులు 
కొంచెంబులు జ యక విపుి దెపుర్ంబుగ ఱ పుుచు న్రా్న్ంబులు చయేు 
మయూర్ంబులున్ు, మయూర్ ఘోష్ంబులు భీష్ణంబులెై చవెులు సో ుఁక 
న్న్ూన్ంబులెనై్ మాన్ంబుల నాసలు చెడి యొండొర్యలకుం గీిందుపడి 
కీందుకొన్ు విర్హ జన్ులున్ు, జన్ులకు ర పు మా పని ర్ూపింప రాక మాలత్ర 
కుసుమ విసర్ వికసన్ విదితావసాన్ంబు లగు దురిదన్ంబులున్ు, దినావసాన్ 
సమయంబున్ మిన్ుకుమిన్ుకు మని మెఱయుచుం దిర్యగు 
ఖదో యతంబులున్ు, ఖదోయతసందర్శన్ంబు గోర్యచు న్ుడుగక విడువక కురియు 
జడింబడి వలిగొని వడుఁకుచు న్శన్యతనంబులు వరి్ంచి ఖర్ూ్ ర్ జంబూఫల 
భక్షణంబుల దహే సంర్క్షణంబు లాచరించు వన్చర్యలున్ు, 
వన్చరాన్ందకారిణులెై వ్ార్ర్మణులర్యచి న్న్వర్త భుజగ సమేతలగు 
క తకులున్ు, గ తకీ కదంబ యూధికా కుట్జ కుసుమ పరిమళ్ మిళితంబు 
లగు విపిన్ మార్్ంబులున్ు మార్్నిరోధంబు లగుచుం బ రిగి ర్సికంబులెై 
పసర్య దొలంకుచు హరిన్ుణికిర్ణ పుంజంబుల భంగి ర్ంజిలిల త ంగలించుచు 
జొంపంబులు గొనిన్ కసువులున్ు, గసువులు మసెవి మిసమిసం దన్ువులు 
మెఱయ వలుుఁద ప దుుఁగుల బర్యవున్ం గదలక నిలిు న మ ర్మర్ నిడు 
ధేన్ువులున్ు, గలిగి ధేన్ువరజంబుకెైవడుిఁ బయుఃకణ మనోహర్ంబ ై, హర్కర్ంబు 
భంగిుఁ బరిపూర్ణ సార్ంగ భాసుర్ంబ ై, సుర్గిరి చెలువున్ హరి శరాసన్ 



 

 

విభీష్ణంబ ,ై విభీష్ణ హృదయంబు పో లికుఁ బరకట్తి హరిశబద  వ్ భైవంబ ై, 
భవపూజన్బు చందంబున్ నిందరగోపాది విభవ జన్కం బయి, జన్క యాగంబు 
భాతి సీతాపరకర్ణాలంకృతం బయి, కృతయుగంబు స ంపున్ బహువర్షంబున ై 
వరాష గమంబు చెలువ్ొందె న్పుుడు. 
10.1-758-క. 
వ్ాడక వ్రా లక తెవుళ్ళలుఁ 
గూడక తగ న్లల  గెఱలుగొని న్వకములె ై
చూడుఁగ భదరము లగుచున్ు 
వడెన్ ససయంబు లిడుమ వడెం బరజకున్. 
10.1-759-క. 
జీవన్ము చాలుఁ గలిగయిుుఁ 
గావర్మున్ మిట్ిెపడని ఘన్ునికియీ న్ద ీ

జీవన్ములు చొర్ జలనిధి 
పరా వృట్ాాలమున్ డిందుపడి యుండె న్ృపా! 

10.1-93-వరాష గమ వహ్మర్ంబు 

10.1-760-శా. 
ఆ వరాష గమమందు గోవుల న్ర్ణాయంతంబులన్ మపేుచున్ 

గోవందుండు పరలంబవ్ ైరియుతఠుఁడెై గోపాలవర్్ంబుతోుఁ 
బరా వీణయంబున్ుఁ గందమూలఫలముల్ భకి్షంచుచున్ మంజల 

గాీ వాగీంబులుఁ బీరతిుఁ జలిదగుడిచెం గాసార్త్రర్ంబులన్. 
10.1-761-వ. 
ఆ సమయంబున్. 



 

 

10.1-762-సీ. 
విశవమోహన్మెైన్ వ్ేణు నినాదంబు; 
సర్సగంభీర్ గర్్న్ముగాుఁగ 

మహనీయ నిర్ుల మందహాసదుయతి; 

లలిత సౌదామనీ లతిక గాుఁగుఁ 
దలచుట్లె  బాగుగుఁ దన్ర్య పింఛపుదండ; 

శ లైభేదన్ు శరాసన్ము గాుఁగుఁ 
గర్యణా కట్ాక్షవక్షణ సుధావర్షంబు; 
సలిలధారా పరవర్షంబు గాుఁగుఁ 
10.1-762.1-త.ే 
జాడ నేతెంచు గోపాలజన్ మునీందర 
చాతకంబుల దుర్వస్ుఁ జకాుఁ జ స ి

కృష్ణమేఘంబు బహుతర్కీరిా న పెు 

విమల బృందావనాకాశవధి యందు. 
10.1-763-క. 
గోవుల వృష్వతసంబుల 

వ్ావరిుఁ బూజించి పదిప వరాష కాల 

శ్రీవనితన్ుుఁ బూజించెన్ు 
శ్రీవలలభుుఁ డయుయ గోపశరఖర్యుఁ డధపిా! 

10.1-94-శర్దృతతవర్ణనము 

10.1-764-వ. 
ఇట్లల  కృష్ఠణ ండు విహ తవిహార్ంబుల వరాష కాలంబుుఁ బుచెు; న్ంత. 



 

 

10.1-765-క. 
జొంపములు గొనియిె వన్ములు; 
రొంపు లిగిర;ె న మలిగముల రొద లుడిగ;ె న్దుల్ 

పెంపులకుుఁ బాసె; న్ుఱుముల 

శంపల సంపదలు మాన  శార్దవ్ేళ్న్. 
10.1-766-వ. 
మఱియు జీవన్ంబులు విడిచి, విమలజాఞ న్వశంబున్ ముకుా లగు 
పుర్యష్ర్తనంబులచెన్ునన్ుఁ జెన్ున వదలి, మిన్ున విడిచి, వ్ాయువశంబులె,ై 
వ్ లిలవిరసిి చన్ు మేఘంబులున్ు, మేఘపట్ల ర్హ తంబున్ు, గలశభవముని 
సహ తంబున్ున్యి, విజాఞ న్దీప విలసితం బగు యోగహిృదయంబు 
చందంబున్ శుభం బ నై్ న్భంబున్ు, న్భంబున్ నీలదుకూల వితాన్ సంయుకా 
ముకాా ఫలంబుల వడువున్ న గడు న్ుడుగణంబులున్ు, న్ుడుగణ 
మయూఖంబు కొీవువ లువ్ వతఠా గుఁ గొని నివవట్లిుల చు బరహాుండ కర్ండ 
కర్ూుర్ ఖండాయమాన్ంబు లగు చందరకిర్ణంబులున్ు, జందరకిర్ణ 
సముర్శన్ంబున్ సగర్ుంబులెై భూమికి దుర్ుర్ంబు లగుచు నిండి పండి 
హాలిక కర్ నిశిత లవితర ధారా సంర్ంభంబుుఁ దలంచి తలలడలిిల 
వ్ లవ్ లకంబాఱుచుుఁ దలిలయగు విశవంభర్కు మున్ుకొని పరణతంబులెై 
వడంకుచు న ఱుంగ మొఱయిడుచున్న పెంపున్ సంపన్నంబులెైన్ 
యిెన్ునలవ్ేరగున్ వ్రా లి గాలిం దూలుచు మర్ుర్ ధవన్ుల సార్సయంబు లగు 
కలమాది ససయంబులున్ు ససయ మంజరీ పుంజంబులం గొంచక చంచువులుఁ 
దుర ంచి కబళించి పలిలపెంట్ి తండంబులం గూడి కడుపులు నిండ మెకిా 
వికావిరిసి చొకుాచుుఁ దిరకాలుగొని మహో తఠా ంగ సమంచిత మంచపరదేశంబు 
లెకిా సంచరించుచు వ్ న్ునల కావలియున్న యన్ునల కమెోువులు 



 

 

బ్రంబఫలంబు లని కఱచి తతారాసాఫలన్ంబుల న్ులికి పడి యిెగసి చన్ు 
శుకనికర్ంబుల కలకలంబులున్ు, గలహంస కోక సార్స కోలాహల 
మండితంబులెై నిండిన్ నిర్ుల జలంబులు గల జలాశయంబులున్ు, 

జలాశయముల జలము లన్ుదని్ము నిగుర్ గృహములుఁ బరతఠకు దిన్ములు 
చన్ుట్ యిెఱుంగని మన్ుజల గమనికం దిర్యగు జలచర్ంబులున్ు, జలచర్ 
హృదయముల బ గడుగదుర్ డొంకి యింకిన్ న్దులున్ు, న్దులందుుఁ గర్ూుర్ 
మండపంబుల తెఱంగున్, మణికుట్ిెమంబుల మాడిాని 
సౌధసో పాన్మార్్ంబుల జాడన్ు, విలోకితంబులగు న్ూతన్ సెైకతంబులున్ు 
సెైకత పరదేశంబుల న్ుదయ వ్ేళ్ల నితయకరాున్ుష్ాు న్ నిర్తఠలగు 
మున్ులున్ు, మునికన్యకాకర్ కలశ సలిలా భిష్ికామూలంబులగు తపో వన్ 
బాలర్సాల సాలంబులున్ు, సాలవిట్పి వ్ాసంతికా కుంజపుంజంబుల 
తఱచున్ నిముడుకొని దని్కర్ కిర్ణములకుం గర్యవలికిం జొర్ వ్ ర్వుపడని 
వన్ముులున్ు, వన్ముులం దర్యలకొముల నాకలముులు నకేలముులెై 
మెసంగి మసర్యకవిసి కొీవివ కొముుకొన్ల సూట్ి యియట్దిర్యలు తరవివ చిమిు 
కుమిు కోరాడడెు వన్గజంబులున్ు, గజకుంభ కన్కకుంభ ర్యచిర్ కుచభార్ 
భీర్యమధయ సమంచిత లగు చెంచితలున్ు, జెంచితల కూీర్ముు లగు 
వ్ాలముుల సార్ములుచెడి బ డిదంబుగుఁ బాదంబులు దొట్లర పడుఁ 
బ న్ుగాతముులం బడు వరాహ పుండరీకంబులున్ు, బుండరీక కుంద కుముద 
కుర్ంట్కాది కుసుమ మకర్ందంబులు గోీ లి తలేి సో లి వ్ాలి మహాహంకృతఠల 
ఝంకృతఠలు జ యు తేుఁట్ికదుపులున్ు, గదుపులం గలయక యిదెగలిగి 
మదమున్ న్దన్ుపద న ఱింగి మదన్మార్్ణ పేరరతింబులెై పెంట్ితఠట్లముల 
వ్ ంట్ం జని యొండొంట్ి గెంట్ించుచుుఁ దగుల న కిా  గర్ుంబులు న కొాలుపు 
మృగవృష్భ రాజంబులున్ు గలిగి రాజరాజ గృహంబు పగిది విలసిత కుంద 



 

 

పదు సౌభాగయం బ ై, భాగయహీన్ు కర్ుంబు ర ఖ న్శీుత నీలకంఠ శబదంబ ై, 
శబదశాసారవ్ేది హృదయంబు బాగున్ విశదపరకాశాభిరామంబ ై, రామసంగాీ మంబు 
కెైవడి బాణాసనాలంకృతంబ ై, కృతాంత హృదయంబు కర్ణి న్పంకంబ ై, 
పంకజాసన్ు గ హంబు స ంపున్ రాజహంస విరాజమాన్ంబ ై, మాన్ధన్ుని 
చరితరంబు స బగున్ న్కలుష్జీవన్ంబ ై, వన్నిధి ప లుపున్ సమిుళిత 
భూభృదావహ నీ సంకులంబ ై, కులవధూర్తనంబు చెలువున్ న్దృషె్ 
పయోధర్ంబ ై ధర్ణికిం దొడ వగుచు శర్తాాలంబు వచెు; న్ందు. 
10.1-767-క. 
వ్ాజ్జల నీరాజన్ములు 
రాజ్జల జయగమన్ములున్ు రాజిత లకీ్షు 

పూజ్లు దవే్ోతసవములు 
రాజిలెల న్ు జగతి యందు రాజకులేందరా ! 
10.1-768-క. 
చేగ గల చెఱకువింట్న్ు 
బాగుగ నీలోతులంబు బాణంబుగ సం 

యోగంబు చేసి మదన్ుుఁడు 
వ్ేగంబున్ విర్హ జన్ుల వ్ేట్ాడె న గని్. 
10.1-769-వ. 
ఇట్లల  భాసుర్ంబ ైన్ శర్దావసర్ంబుల గోవిందుండు గోబృంద సమేతఠండెై 
బృందావన్ంబున్ం బసులుఁ బ సంగ మపేుచు. 

10.1-95-వరణు వలాస్ంబు 



 

 

10.1-770-సీ. 
కరాణ వతంసిత కరిణకార్పరభ; 

గండభాగదుయతిుఁ గడలుకొలుప 

భువన్మోహన్మెైన్ భూర విలాసంబుతో; 
వ్ామభాగాన్తవదన్ మొపు 

న్పసవయకర్ మృదులాంగుళీ చాతఠర;ి 

ష్డ్ధవనికి మర్ుసర్ణిుఁ జూప 

డాకాలిముఁద న్డుము చాుఁచి నిలిున్; 

పదన్ఖదుయతి భూమిుఁ బరబ్రాకొన్ుఁగ 

10.1-770.1-త.ే 
మౌళిపింఛముుఁ గంఠదామమున్ు మెఱయ 

విలసితగాీ మముగ న కా వ్ేణువందు 
బరహుగాంధర్వగీతంబు పర్ుఁగుఁ జ సుెఁ 
జతఠర్న్ట్మూరాి గోపాలచకీవరాి. 
10.1-771-వ. 
ఇట్లల  హరి వ్ణేునాదంబు పూరింపుఁగ మార్వికార్హ తఠ వగు తదీ్ తం బాలించి 
సిగు్ లు చాలించి మకుావలు చెకుాలొతా గోపిక లోపికలు లేక తమతమ 
ప తఠా కతెాలుం దార్యన్ు దతాఱంబున్ం బదుగుర్య నగేుర్యం దుట్లములు గట్ిె  
జిలిబ్రలి ముచుట్లకుం జొచిు తమలోన్. 

10.1-96-గ్ోప కల వరణున్ఘథుని వర్ణన 

10.1-772-మ. 
"శవీణోదంచితకరిణకార్మున్తో సవరాణ భ చేలంబుతో 



 

 

న్వతంసాయిత క కిపింఛమున్తో న్ంభోజ దామంబుతో 
సవవశుండెై మధురాధరామృతముచే వంశంబుుఁ బూరించుచు 
న్ునవదా! మాధవుుఁ డాలవ్ ంట్ వన్మం దొపాురెడిం జూచితే? 

10.1-773-శా. 
రావర సుందరి! యియమె బో ట్ి! విన్వ్ే; రాజీవనేతఠర ండు బృం 

దావీధిం దగ వ్ణేు వూుఁదుచు లసతసవ్ాయన్తాసయంబుతో 
భూర వనాయసము లంగుళీ కీమములుంబ లాుర్ ష్డ్ంబుగాుఁ 
గావంచెన్ న్ట్లభంగి బరహుమగు దదా్ ంధర్వ సంగీతమున్. 
10.1-774-క. 
తలుఁకనె్ు గొబుాన్ుఁ జితాము 
న్ళినాక్షుని మధుర్ వ్ేణునాదము నా వ 

న్ులు సో ుఁకిన్ంత మాతరన్ 

చెలియా! యిుఁక నటే్ివ్ ఱపు చింతింపుఁ గద.ే 
10.1-775-క. 
నాతోడ వ్ ఱవ వలదే? 

నాతోడన  గొన్ుచుుఁ బో యి న్ళిన్దళాక్షున్ 

నీతోడుతుఁ బలికించెద 

నీతోడి జన్ంబు మెచు నీతోడు సుమ." 

10.1-776-వ. 
అని పెకుా భంగుల నోరోా ర్యా  న్ుదేదశించి పలుకుచు గోపసుందర్యలు 
బృందావన్ంబున్కు గోవిందుని కెదుర్య చని పర్మాన్ందంబున్ న్తనిం దమ 
మన్ంబులుఁ బరతిపదంబున్ు నాలింగన్ంబు చేసిన్ వ్ార్ లగుచు, రామకృష్ఠణ ల 
న్ుదేదశించి. 



 

 

10.1-777-మ. 
"న్వగోసా్ న్క ర్ంగమందుుఁ బర్మాన్ందంబుతోుఁ జూత ప 

లలవ నీలోతుల పింఛ పదుదళ్ మాలా వసార సంపన్ునలె ై
కవయిెై వ్ేణువు లూుఁదుచున్ బహున్ట్ాకార్ంబులం గ ళితాం 

డవముల్ జ సదె రీ కుమార్కులు; వ్డేాం గామిన్ుల్ గంట్ిర . 
10.1-778-క. 
ఓ చలెువలార్! విన్ుుఁడ ీ

వ్ాచఘ శతకంబులేల? వరిణంపంగా 
లోచన్ముల కలిమికి ఫల 

మ చెలువుర్ుఁ జూడుఁగలుగు ట్ింతియ సుండీ. " 

10.1-779-వ. 
అని పలికి; ర్ందుుఁ గొందఱు గోవిందు న్ుదేదశించి. 
10.1-780-మ. 
"ఒనర్న్ వ్ేరతల కించుక నియున్ు లేకుండంగ గోపాలకృ 
ష్ఠణ ని కమెోువి సుధార్సంబు గొన్ుచుం జోదయంబుగా మోోుఁయుచుం 

దన పర్వంబులు నేతరపర్వములుగా దరిుంచెుఁ, బూర్వంబున్న్ 

వనితా! యిటె్ిె  తపంబు జ సెన కొ యిా వంశంబు వంశంబులోన్. 
10.1-781-మ. 
ముద్తిా! యియ తట్నిీ పయుఃకణములన్ మున్ వ్ణేు వింతయిెయ నా 
న్ద్ి సతఠుతఠర నిుఁ గన్నతలిల పగిదిన్ న్ందంబుతో నడేు స 

ముద హంసధవని పాట్గా వికచపదుశరణీి రోమాంచమె ై
యొదవం దుంగతర్ంగ హసాన్ట్నోదో యగంబు గావింపదే! 
10.1-782-క. 



 

 

న్ళినోదర్యభకుా నిుఁ గని 

కులజలు పరమదాశీుజలము గురయిు తెఱుఁగు మాోుఁ 
కులు పూదనేియ లొలికడెు 
న్లినాక్షుని చేతి వంశనాళ్ము మోోతన్. 
10.1-783-శా. 
నా మ్మసంబున్ కదెిద  మేర్? విన్ు న ేనా పూర్వజన్ుంబులన్ 

లేమా! నోములు నోుఁచుచ  ోన్కట్! కాళిందీతట్ని్ వ్ణేువ్  ై
భూమిం బుట్టెద న్ంచుుఁ గోర్ుఁ దగద?ే బో ధిలిల యిెట్టటల న్ నీ 

బామం దపిుుడు మాధవ్ాధర్సుధాపాన్ంబు గలు్ ంగదే? 

10.1-784-క. 
కాళిందీ కూలంబున్ 

నాళీ! యిా న్ందతన్యు న్ధరామృతముం 

గోీలలడి వ్ణేువు న్గు నో 
మేలాగున్ నోమవచుు న ఱిుఁగింపుఁగదే? 

10.1-785-క. 
వనితా! కృష్ఠణ ుఁడు న్లలని 

ఘన మనియున్ వ్ేణుర్వము గర్్న్ మనియున్ 

మనమున్ుఁ దలంచి రొపుుచు 
న్నవర్తము న మలితఠట్లము లాడెడుిఁ గంట్ే? 

10.1-786-క. 
గిరిచర్మిథున్ము లోలిం 

బరికింపుఁగుఁ గృష్ణపాదపదాుంకితమె ై
సుర్రాజ న్గరికంట్టన్ుుఁ 



 

 

దర్ుణీ! బృందావన్ంబు తదదయున పెున్. 
10.1-787-మ. 
అమర ందరా ంగన్ లాకసంబున్ విమానార్ూఢ్ులెై పో వుచుం 

గమలాక్షున్ శుభమూరిాుఁ గాంచి ముర్ళీగాన్ంబు లందందుఁ గ 

ర్ణములన్ నిలుుచు మఖేలల్ వదలుఁగా నాథాంకమధయంబులం 

బరమదా! వ్రా లిరి చూచితే వివశలెై పంచాశుగభరా ంతలెై? 

10.1-788-ఉ. 
కానల న్ుండుచున్ సర్సగాన్ వివ్ేకవిహీన్జాతలె ై
వనుల నుేఁడు కృష్ణముఖ వ్ేణుర్వ్ామృతధార్ సో ుఁకని్న్ 

మేనులు మేుఁతలున్ మఱచి మెతాని చూడిా మృగీమృగావళ్ళల్ 

మానిని! చూడవము; బహుమాన్ము చేసుెఁ గృతార్్చితాలెై. 
10.1-789-ఉ. 
తలుి ల చన్ునుఁబాలు మున్ు దరా వు తఱిం దమకర్ణవధులన్ 

వలిభమెైన్ మాధవుని వంశర్వ్ామృతధార్ చొచిున్ం 

దుర ళుక పాలురాుఁ దివక దూుఁట్క మాన్క కృష్ఠణ ముఁద దృ 
గవలుి లు చేరిు నిలెు న్ద;ె వతసము లంగన్లార్! కంట్ిర ? 

10.1-790-మ. 
మమతన్ మోములు ముఁది కెతఠా కొని రోమంథంబు చాలించి హృ 
తామలాగీంబులుఁ గృష్ఠణ  నిలిు ముర్ళీగానామృతశరణీి క 

ర్ణములం గోీ లుచు మేుఁతమాని గళితాన్ందాశీులెై చితిరతో 
పమలెై గోవులు చూచుచున్న వవిగో పదాుక్షి! వకి్షంచితే? 

10.1-791-మ. 
జగత్రజంబులశాఖ లెకిా ముర్ళీశబాద మృతసయందమున్ 



 

 

మిగులన్ వన్ులుఁ దరా వి వ్ేరుఁగుపడి న మిుం గృష్ఠణ  ర్ూపంబు చి 

తాగమెై యుండుఁగ న్డుపటె్లె  కిీయ నతేరంబుల్ దగన్ మూసి యిా 
ఖగముల్ చొకెాడిుఁ జూచితే? మునిజనాకార్ంబులం గామినీ! 
10.1-792-మ. 
కీమమొపున్ న్దులెలల  వంశర్వ మాకరిణంచి సంజాత మో 

హములన్ మన్ుథసాయక క్షత విశాలావరా్లెై హంస వ్ా 
కయములం జీరి తర్ంగహసాముల నాకరిషంచి పదోుప హా 

ర్ములం గృష్ణపదార్ున్ంబు సలిపెన్ రామా! విలోకించితే? 

10.1-793-ఆ. 
వనిత! నడేు కృష్ఠణ  వంశనినాదంబు 
విని పయోధర్ంబు విర్యలు గురిస ి

తన్ శరీర్ మెలల  ధవళాతపతరంబుుఁ 
జ సి మింట్ నీడుఁ జ సెుఁ గంట్ట? 

10.1-794-క. 
మంచ్చ ఫలంబులు హరచి ే

నించ్చ కరాలంబన్ముల న గడుచు నిదె కీ ీ
డించెద, ర్ంగన్! చూడుము 
చెంచెతలం బ్రంఛ పతర చలేాంచితలన్. 
10.1-795-క. 
ఉలిసతి కుచభర్ంబున్ 

న్లాి డెడి న్డుముతోడ న్లర్యల దండన్ 

భిలిి యొకతె హరి కిచెున్ు 
హలోి హలకలిత యగుచు న్ంగన్! కంట్?ే 



 

 

10.1-796-క. 
గిర్ు లెలల  జలము లయిెయం 

దర్ు లెలలన్ుుఁ బలలవించె ధర్ణి గగన్ భూ 

చర్ు లెలలన్ుుఁ జొకిారి హరి 
ముర్ళిర్వ్ామృతము సో ుఁక ముదిదయ! కంట్ే? 

10.1-797-మ. 
బలకృష్ాణ ంఘ సోరోజ సంగమముచే భాసలిుల చున్ ధన్యమెై 
ఫలపుష్ుంబులుఁ గానికల్ గురిసి సంభావించి మిన్నందుచున్ 

జలఘాసంబుల గోవులం దనిపి చంచదూుజరోమాంచమె ై
వ్ లసెం జూడుఁ గదము! యిా గిరపిురోవధని్ సరోజాన్నా!" 

10.1-798-వ. 
అని యిట్లల  బృందావన్ విహారయిిెనై్ గోవిందుని సందరిశంచి పంచబాణభలల  
భగనహృదయ లయి వలలవకాంత లేకాంతంబులుఁ జింతించుచుుఁ దతుర్తంతరలెై 
యుండి; ర్ంత. 

10.1-97-హమేంతఋతత వర్ణనము 

10.1-799-క. 
శామంతికా సరగంచిత 

సీమంతవత్ర కుచోష్ణజితశ్రతభయ 

శ్రమీంతంబ ై గొబుాన్ 

హ మంతము దో ుఁచె; మదన్ుుఁ డుేఁచె విర్హులన్. 
10.1-800-క. 
ఉతుర్పుగాలి విసరె వి 



 

 

యతులమున్ుఁ దుహ న్కరి్ణుుఁ డహ తఠం డయిెయం 

బ తతు  జరగిె మిథున్ములకు 
న తుముులు దఱిగె హ మము న లకొనియిె న్ృపా! 
10.1-801-క. 
అహములు సన్నము లయిెయన్ు 
దహన్ము హ తమయిెయ దీర్ాదశ లయిెయ నిశల్; 

బహు శ్రతోపేతంబ  ై
యుహుహూ యని వడుఁకె లోక మురవీనాథా! 
10.1-802-క. 
అనునల చన్ునల దండ వి 

పనునలు గా కెలలవ్ార్య బరతికిరిగా క ీ

చనునల మఱిన్ వలి నా 
పనునలు గా కుండుఁ దర్మె బరహాుదులకున్. 
10.1-803-ఆ. 
ప డుపుుఁగొండముఁద ప డచిిన్ మొదలుగాుఁ 
బర్యవుపెట్ిె  యిన్ుుఁడు పశిుమాదిర 
మఱుుఁగుుఁ జొచెుుఁ గాక మసలిన్ుఁ జలిచేతుఁ 
జికెాుఁజికెా న్న్ుఁగుఁ జికాకున న. 
10.1-804-క. 
చెంగలవ విర్యల గంధము 
మంగళ్ముగుఁ గోీ లుచున్న మధుపము లొపెు 

న్నంగజ వహునలపెై న్ు 
ప ుంగి్ విజృంభించు ప గల పో లిక న్ధపిా! 



 

 

10.1-805-ఆ. 
శంభుకంట్ న కట్ి జలరాశి న కాట్ ి

మఱియు న కట్ి మన్ుజ మందిర్ముల 

న దిగెుఁగాక మెఱసయిున్న మూడగునలు 
చలికి న్ులికి భకిా సలుపకున న? 

10.1-806-శా. 
ఈ హమేంతము రాకుఁ జూచి ర్మణహీ లాపరీర్ంభ స 

తాసహ్మయయంబున్ుఁగాని దనీి గెలువన్ శకయంబుగా దంచుుఁ దా 
ర్ూహ్మపో హవిధిం దిరమూర్యా లు సత్రయుకాా ంగు లెనైార్య గా 
కోహో ! వ్ార్లదేమి సంతత వధూయోగంబు రాుఁ గందుర ? 

10.1-807-క. 
ఈ హమేంతము రాకకు 
శ్రీహరి యొకిాంత వడుఁకి చింతింపంగా 
నోహో ! వ్ ఱవకు మని తా 
మా హరికిని శ్రీకుచంబు లభయం బ్రచెున్. 

10.1-98-గ్ోప కల కాతఘయయని సవేనంబు 

10.1-808-వ. 
ఇట్ిె  నితాంతంబగు హ మంతంబున్ మొదలిన ల త లిదిన్ంబు న్ందు న్ందుని 
మందంగల గోపకుమారికలు ర పకడ లేచి చని కాళిందీజలంబులం దోగి; 
జలత్రర్ంబున్ నిసుమున్ం గాతాయయనీర్ూపంబుుఁ జ సి, సుర్భి కుసుమ 
గంధంబు లిడ,ి ధూపదపీంబు లిచిు, బహువిధోపచార్ంబులు సమరిుంచి. 
10.1-809-క. 



 

 

"ఓ! కాతాయయని! భగవతి! 
నీకున్ మోొకెాదము మమేు నే డన్ుకంపన్ 

మా కిందఱకున్ు వ్ ైళ్మ 

శ్రీకృష్ఠణ ుఁడు మగుఁడు గాుఁగుఁ జ యుము తలీల! 
10.1-810-క. 
ఓ తలిల! మాకుుఁ గృష్ఠణ ుఁడు 
చేతోవిభుుఁ డెైన్నాడు చెలువల మెలలన్ 

నేతివసంతము లాడుచు 
జాతర్ జ సెదము భకిా చాతఠరితోడన్." 

10.1-811-వ. 
అని న్మసారించి హవిష్యంబులు గుడుచుచు ని వివధంబున్ మాసవరతంబు 
సలిపి; ర్ందొకానాడు. 
10.1-812-మ. 
ర్మణుల్ ప ర దుద ల మేలుకాంచి సఖులన్ ర్ం డంచు నాత్రుయ నా 
మములం జీర,ి కుచదవయిా భర్ములన్ మధయంబు లలాల డుఁగాుఁ 
బరమదోదాద మ గజ ందరయాన్ లగుచుం బదాుక్షునిం బాడుచున్ 

యమునాత్రర్ముుఁ జ ర్ుఁబో యిరి గృహీతానోయన్య హసాా బ్లె.ై 

10.1-99-గ్ోప కా వసాు ా పహర్ణము 

10.1-813-వ. 
అట్ాల  న్దతీ్రర్ంబు చేర్ం జని గజగమన్లు విజన్పరదేశంబున్ వలువలు విడిచి 
యిడి మది శంకలేక యకలంకలెై గుీంకులిడుఁ జలంబున్ జలంబు జొచిు. 
10.1-814-క. 



 

 

వ్ారిజలోచన్ుుఁ బాడుచు 
వ్ారిజలోచన్లు వ్ారవి్ారకిి వ్ేడాన్ 

వ్ారివిహార్ము సలిపిర ి

వ్ారి విహార్ములు జగతివ్ారికిుఁ గలవ్ే? 

10.1-815-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-816-క. 
తోయజన్యన్లు యమునా 
తోయములం దుండు ట్టఱిుఁగి దూర్గుుఁ డయుయన్ 

తోయజన్యన్ుుఁడు హర ితన్ 

తోయము వ్ార్లున్ు దాన్ుుఁ దోతెంచె న్ృపా! 
10.1-817-త. 
"కదలకుం"డని తోడివ్ార్లుఁ గన్ునసన్నల నిలుుచుం 

బదము లొయయన్ నలేుఁ బ ట్లె చుుఁ బదునేతఠర ుఁడు మౌనియిె ై
ప దల మాట్లన్ న్లలన్లలన్ుఁ బ ంచి ప ంచి న్తాంగుుఁడె ై
యదన్ు గోర్యచు డాసి వ్ేరతల యంబర్ంబులు దొంగిలెన్. 
10.1-818-వ. 
ఇట్లల  దొంగిలి. 
10.1-819-శా. 
ఉదయద్ంధగజ ందర గ ర్వముతో యోష్ాంబర్ంబుల్ విభుం 

డాదుయం డర్ుకు భంగి న్ర్ుకులతో హాసార్ియిెై కొంచు ద 

న్నదయంభుఃకణ శ్రతవ్ాత జనితాన్ందంబుతో న కెాుఁ దా 
సద్ోయముకా దుర్ంతపాదప జన్ుససంతాపమున్ నీపమున్. 



 

 

10.1-820-వ. 
అపుు డయియంతఠ లిట్లనిరి. 
10.1-821-క. 
"మామా వలువలు ముటె్కు 
మామా! కొనిపో కుపో కు మనినంపు తగన్ 

మా మాన్ మేల కొనియిదెు? 

మా మాన్సహర్ణ మలే? మాన్ుము కృష్ాణ ! 
10.1-822-సీ. 
బహుజీవన్ముతోడ భాసిలిల యుండుట్ో? ; 

గోతరంబు నిలుపుట్ో కూరుితోడ? 

మహ  న్ుదధరించుట్ో? మన్ుజసింహంబవ్ ై; 
పరజలుఁ గాచుట్ొ? కాక బలిుఁ దెర్లిు 

పిన్నవ్ ై యుండయిుుఁ బ ంపు వహ ంచుట్ో? ; 

రాజల గెలుచుట్ో ర్ణములోన్? 

గుర్యనాజఞ జ యుట్ో? గుణనిధి వ్ ై బల; 

పరఖాయతిుఁ జూపుట్ో భదరలీల? 

10.1-822.1-ఆ. 
బుధులు మచెు భువిుఁ బరబుదధత మెఱయుట్ో? 

కలికితన్ము చయే ఘన్త గలద?ె 

వ్ావి లేదు వ్ార ివ్ార్య నా వ్ార్ని 

యిెఱుుఁగ వలద?ె వలువ లిముు కృష్ణ ! 
10.1-823-క. 
కొంట వి మా హృదయంబులు; 



 

 

గొంట వి మా మన్ము; లజ్ుఁ గొంట్ివి; వలువల్ 

గొంట ; విుఁక న ట్లల  చసేెదొ ; 
కొంటటవు గద; నిన్ున న ఱిుఁగికొంట్ిమి కృష్ాణ ! 
10.1-824-సీ. 
రాజసంబున్ నీవు ర్ంజిలుల  ట్టఱుుఁగమే; 
చెలర ుఁగి వింతలు చయేుచుండ? 

సతావసంపద గల్ి జర్యగుట్ుఁ దలపమ;ే 

సిరి గల్ి యన్ుయలుఁ జెన్కుచుండ? 

గుర్యతర్ శకాియుకుా ుఁడ వ్ౌట్ యిెఱుుఁగమే; 
తామసంబున్ న గు్  దలుఁచుచుండ? 

న కభంగితో న్ుండకుంట్ జింతింపమ;ే 

మాయావియిెై మాఱుమలయుచుండ? 

10.1-824.1-ఆ. 
నేమి జాడవ్ాుఁడ? వ్ేపాట్ి గలవ్ాుఁడ? 

వ్ే గుణంబు న ఱుుఁగ? వ్ లల  యిెడల 

న దిగి యుండ నేర్ వ్ోర్ంత ప ర దుద న్ు? 

బట్ము లీుఁగదయయ! పదున్యన్! 
10.1-825-క. 
రాజ్జల న ఱుుఁగవు బలిమిని 

రాజిలెల దు చీర్ లీవు ర్మణుల మింకన్ 

రాజ్జన్ కెఱిుఁగించెద; మో 

రాజీవదళాక్ష! నీవు రాజవ్  ధర్కున్? " 

10.1-826-వ. 



 

 

అని పలికిన్ కనినయల పలుకు లాలించి మందహాస సుందర్ 
వదనార్విందుండెై గోపాలబాలకులకర్ంబులం గర్ంబులు వ్ేరసి య 
ముుదిదయల న్ుదేదశించి న ఱవ్ాది చతఠర్యం డిట్లనియిె. 
10.1-827-శా. 
"రామల్ రామలతోడి నీ పనికిగా రాగింతఠర  మ కియీన్ 

మోమ్మట్ేమియు లేక దూఱ దర్య మ మోసంబు చింతింప ర్ం 

భో మధయంబున్ న్ుండి వ్ లవడి వ్ సం బూర ణందుబ్రంబాన్న్ల్ 

మమీ చీర్లు వచిు పుచుుకొన్ుుఁడా; మకచిెుదం జెచెుర్న్. " 

10.1-828-వ. 
అనిన్ న్ మాున్వతఠ లొండండుర్యల మొగంబులుచూచి న్గుచు, 
మర్ుంబులు నాట్ిన్ మాట్లకు మగుడం బలుక సిగు్ పడచు, న్గ్లం బ ైన్ 
చలిని వలిగొని కంఠపరమాణజలంబులం దుండి డోలాయమాన్ మాన్స లెై 
యిట్లనిరి. 
10.1-829-క. 
"మా వలువ లాగడంబున్ 

నీ వరట్ికుిఁ బుచుుకొంట్ి? నీ వలుుుఁడవ్ే? 

నీ వనఱుుఁగని దేమున్నది? 

నీ వందఱిలోన్ ధర్ునిర్తఠుఁడవు గద?ే 

10.1-830-శా. 
ఇంతతల్ తోయము లాడుచుండ మగవ్ా ర తెంతఠర ? వచిురా 
యింతల్ చయేుదుర ? కృపార్హ తఠలెై యియలోకమందెైన్ నీ 

వింతల్ నీ తలుఁబుట్టె ుఁ గాక; మఱి యియవ కృష్ణ ! యో చెలల ! నీ 

చెంతన్ దాసులమెై చరించెదము మా చేలంబు లిపిుంపవ్ే. 



 

 

10.1-831-క. 
వచెుదము నీవు పలిిచిన్; 

నిచెుద మేమెనై్ుఁగాని; న ట్ జొర్య మనిన్ం 

జొచెుదము; నేుఁడు వసారము 
లిచ్చు మముం గర్యణతోడ నేలుము కృష్ాణ ! " 

10.1-832-వ. 
అనిన్ దర్హసితవదన్ుండెై హరి యిట్లనియిె. 
10.1-833-క. 
"ఏ తర్యణుుఁడు మగుఁ డౌట్కు 
మ తపములు చెపుుుఁ డంిక మ యాన్లు సుం 

డీ తపిున్ నీ కూరిమి 

మ తలలన  పుట్టెనోట్ల మేదనిి లేదే? 

10.1-834-క. 
ఎవవనిుఁ గని మోహ ంచితి? 

రెవవుఁడు మ మాన్ధన్ములెలల  హరించెన్? 

నివవట్ిలె మకుుఁ గూరిమి 

యిెవవనిపెైుఁ? బలుకరాదె? యియ న్న్ుయుఁడనే?" 

10.1-835-వ. 
అనిన్ విని సుందర్య లనోయన్య సందర్శన్ంబులు చయేుచు, 
హృదయార్విందంబులుఁ గందర్యుండు సందడింప న్గుచు నిర్యతార్లయి 
యున్న లోకోతార్యం డటి్లనియిె. 
10.1-836-క. 
"నా యంట్కిి దాసులరె ై



 

 

నా యాజఞ వహ ంచి మర్య న్డచెదర నిన్ 

మ యంబర్ంబు లిచెుదుఁ 
దోయంబులు వ్ డలి ర్ండు త యయలులారా! " 

10.1-837-వ. 
అనిన్ విని హరమిధయలు చలికి వ్ ఱచి సలిలమధయంబున్ నిలువనోపక. 
10.1-838-క. 
కొందఱు వ్ డలుద మందుర్య; 
కొందఱు వ్ డలుట్యు సగిు్ ుఁగొన్ు గోవిందుం 

డందుర్య; కొందఱు దమలోుఁ 
గొందల మందుదుర్య వడుఁకుుఁగొని మన్ుజ ందరా ! 
10.1-839-వ. 
మఱియు న టె్క లకుుఁ జితాంబులు గట్ిెపఱచుకొని తన్ుమధయలు తోయ 
మధయంబు వ్ లువడి. 
10.1-840-క. 
చంచతులలవ కోమల 

కాంచన్ న్వర్తనఘట్ిత కంకణర్యచిరో 
దంచ్చత కర్సంఛాదిత 

పంచఘయుధగ హ లగుచుుఁ బడతఠలు వర్యసన్. 
10.1-841-వ. 
చని పరౌ ఢ్లెనై్ సుందర్యల ముందట్ నిడుకొని మందగమన్లు 
మందహాసంబుతోడ న దుర్ నిలిచిన్ న్ర్విందన్యన్ుం డిట్లనియిె. 
10.1-842-సీ. 
శృంగార్వతఠలార్! సిగ ్ల? మిముుఁ గూడ;ి 



 

 

పిన్ననాట్న్ు గోలెుఁ బ రిగినాుఁడ; 

న ఱుుఁగనే మలోన్ న పుుడు న్ునానుఁడ; 

నేన్ు జూడని మర్ు మెదిద  గలదు? 

వరతనిష్ు లెై యుండి వలువలు గటె్క; 

నీర్య జొతఠా రె మర్య నియతిుఁ దపిు? 

కాతాయయనీదవేిుఁ గలల  చయేుట్ గాక; 

నీ రీతి నోమువ్ా రెందుుఁ గలర్య? 

10.1-842.1-ఆ. 
వరతము ఫలము మకు వలసిన్ుఁ జకాుఁగ 

నింతఠ లెలల ుఁ జ తఠ లెతాి మోొకిా 

చేరి పుచుుకొన్ుుఁడు చీర్లు; సిగు్  పో  

నాడనేల? యిెగు్  లాడనలే? 

10.1-843-వ. 
అనిన్ విని మాన్వతఠలు తమలోన్. 
10.1-844-మ. 
వరతముల్ జ యుచు న కా మాట్యిన్ న వ్ావనిన్ విచారించిన్న్ 

వరతభంగంబులు మాన్ున్ట్ిె  వర్దున్ వ్ామాక్షు లీక్షించియున్ 

గతచేలాపలవన్ంబు నేడు వరతభంగం బంచు శంకించి ఫా 
లతట్ న్యసా కరాబ్లెై సర్సలీలన్ మోొకిా ర్ట్ల ందఱున్. 

10.1-100-గ్ోప కల యెడ పరస్నున డగుట 

10.1-845-క. 
బాలలకు హసాకీలిత 



 

 

ఫాలలకు నితాంతశ్రత పవనాగమ నా 
లోలలకు న్ంబర్ములు కృ 
పాలుుఁడు హరి యిచెు భకాపాలకు డగుట్న్. 
10.1-846-ఆ. 
చీర్ లపహరించి సిగు్ లు విడిపించి 

పరిహసించి యిెైన్ుఁ బర్ుఁగ మన్కు 
ఘన్ుుఁడు నోము కొఱుఁతగాకుండ మోొకిాంచ ె

న్న్ుచు హరి న్ుతించి ర్బలలెలల  
10.1-847-క. 
ఉలిములు న వవ నాడుిఁన్ుఁ 
గలిలు చసేిన్న్ు న్గిన్ుఁ గలుఁచిన్ న ైన్న్ 

వలిభులు చయేు కృతయము 
వలిభలకు న గు్ గాదు; వలలభ మధపిా! 
10.1-848-వ. 
ఇట్లల  హరి వలువ లిచిున్ం గట్లె కొని సతఠ లతని యందు బదాధ న్ురాగులెై 
యుచురింపక ఱ పులిడక తపుక చూడ నా పోర డ యిెఱింగి చేరి వ్ారి కిట్లనియిె. 
10.1-849-సీ. 
“లక్షణవతఠలార్! లజ్ించి చెపుర్య; 
గాని మ మర్ుముల్ గాన్ుఁబడయిిె; 
న్న్ుుఁ గొలవుఁ జింతించినార్య నాచేతన్ు; 
సతయంబు మ నోము సఫల మగున్ు; 
గామితార్్ంబులు కలిమిుఁ జెపుుఁగ నలే? ; 

న్న్ుుఁ గొలవ ముకిాకి న్డవవచుుుఁ; 



 

 

గడమ కూడుఁగ న్ంబ్రకాదవేి నోమంగ; 

న్ట్ముఁద రాతఠర ల యందు మకు 
10.1-849.1-ఆ. 
న్న్ునుఁ బ ందుఁ గలు్  న్మిు ప ం"డని హర ి

పలా నింతఠ లెలల  భరా ంతిుఁ జనిర ి

తపము పండె న్న్ుచుుఁ దతుదాంభోజముల్ 

మాన్సించి కొన్ుచు మందకడకు. 
10.1-850-వ. 
ఇట్లల  గోపకన్యక లందుుఁ బరసన్ునండయి గోవిందుండు బృందావన్ంబు దాుఁట్ి 
దూర్ంబున్ ధనే్ువుల మేపుచుండుఁ; జండకిర్ణుని యిెండంబడి దండచిడెి 
తర్యల దండ న్ండగొన్ుచు నాతపతరా కార్ంబులయి నీడలు చయేుచున్న 
వృక్షంబుల నీకి్షంచి కృష్ణ  బలరామ శ్రీదామ దేవపరస్ విశాలార్య్ న్ 
పరముఖులకుం దకిాన్ గోపకు లిట్లనిరి. 
10.1-851-మ. 
"అపకార్ంబులు చయే వ్ వవరికి నేకాంతంబు లం దుండు నా 
తప శ్రతానిల వర్ష వ్ార్కములెై తవగ్ంధ నిరాయస భ 

సు పలాశాగీ మర్ంద మూల కుసుమచాఛయా ఫలశరణీిచ ే

న్ుపకార్ంబులు చయేు న్ర్య్ లకు నీ యురవీజముల్ గంట్ిర . " 

10.1-852-వ. 
అని చిగురాకు పువువ కాయ పండు తండంబుల వ్ేరుఁగున్ వుఁగని్ తర్యవుల 
న్డిమి తెర్యవున్ం బసుల దాుఁట్లల దాుఁట్ించి, యమున్కుం జని, 

వ్ డుఁదమడుుఁగుల మెలలన్ుఁ జలలని నీర్యుఁ దరా వించి, తతసమపంబున్ మేపుచు, 
వలలవు లెలల  మూుఁకలుగొని, యాుఁకలి గొంట్ిమని విన్నవించిన్ుఁ దన్కు 



 

 

భకుా రాండరగు విపరభార్యలవలన్ం బరసన్ునం డయి వ్ార్లం జూచి రామసహ తఠం 
డయిన్ హరి యిట్లనియి.ె 
10.1-853-సీ. 
"వలలవులార్! యిా వన్మున్ విపుు లు; 
బరహువ్ాదులు దవేభవన్మున్కు 
న్ర్యగుట్ కాంగిర్సాహవయ సతరంబు; 
సలుపుచున్ునానర్య చన్ుుఁడు మర్య 
మా నామములు చపెిు మెతైిరతో న్డిగిన్; 

న్న్నంబుుఁ బ ట్టెద"ర్న్ుచుుఁ బలుక 

వ్ార్లు చని విపరవర్యల కెలలన్ు మోొకిా; 

"పసుల మేపుచు బలభదర కృష్ఠణ  

10.1-853.1-త.ే 
లలసి పుతెా ంచి రిట్ మముు న్న్న మడుగ 

ధర్ువిదులార్! యరి్పరదాతలార్! 
పెట్లె  డన్నంబు; శాీంతఠలుఁ బ్రలిచి తెచిు 

పెట్లె దుర్య గాదె మిముబో ుఁట్ి పెదద  లెలల . 
10.1-854-క. 
ఘన దీకి్షతఠన్కు న ైన్ం 

జనుుఁ గుడువుఁగుఁ; బశువధంబు సౌతరా మణయిుం 

జనిన్ వ్ న్ుక దోష్ము లే 
దనఘాతుకులార్! పటె్లె  డన్నము మాకున్. " 

10.1-855-వ. 
అని గోపకులు పలికిన్. 



 

 

10.1-856-మ. 
కీతతవున్ మంతరముుఁ దంతరమున్ ధన్ములుం గాలంబు దేశంబు ద ే

వతయున్ ధర్ుము న్న్యముల్ దలుఁప న వ్ావుఁ డట్ిె  సర వశవర్యన్ 

మతి న్ూహ ంపక గోపబాలుుఁ డన్ుచున్ మందసి్తిం జూచి దు 
ర్ుతతలెై యన్నము లేదు లే దనిరి సనాున్యకియీాశూన్ుయలెై. 
10.1-857-వ. 
అంత గోపకులు నిరాశులెై వచిు యిెఱింగించిన్ హరి లౌకికాన్ుసారి యగుచు 
“మ ర్ యాయర్యయల న్డుగక, వ్ారి భార్యలకు మారాకుఁ జెపుుుఁ; డన్నంబు 
పెట్లె దు” ర్ని పంచిన్ వ్ార్య చని బరా హుణసతఠల దరిశంచి న్మసారించి 
సంపూజితఠలెై యిట్లనిరి. 
10.1-858-క. 
"గోవుల మేపుచు నాుఁకొని 

గోవందుం డన్న మడిగకిొని ర్ండని మ 

మువరళ్న్ుుఁ బుతెా ంచనె్ు 
ధీవలసతిలార్! ర్ండు తెం డన్నంబుల్. " 

10.1-101-వపరవనితఘ దతఘు నన భోజ్నంబు 

10.1-859-వ. 
అనిన్ విని గోవింద సందర్శన్ కుతూహలలెై ధర్ణసీుర్ సుందర్యలు 
సంభరమాన్ందంబులు డంెదంబుల సందడింప, భక్షయ భోజయ లేహయ చోష్య 
పానీయ భదేంబులుం గలిగి, సంసాార్ సంపన్నంబులెైన్ యన్నంబులు 
కుంభంబుల నిడికొని సంర్ంభంబున్ సముదరంబున్కు న్డచు న్దుల 
తెఱంగున్. 



 

 

10.1-860-క. 
బ్రడడలు మగలున్ు భరా తలు 
న్డడము చని వల దన్ంగ న్ట్ల తలుఁడని మా 
ఱ డుడ చు జగదీశవర్యన్కు 
జడడన్ న్న్నంబు గొన్ుచుుఁ జని రా సుదతఠల్. 
10.1-861-వ. 
చని యమునాసమపంబున్ న్వపలలవ్ాతిర కంబున్ు విగత వన్చర్ శోకంబున్ు 
న ైన్ యశోకంబుకిీంద నిర్ులస్లంబున్. 
10.1-862-సీ. 
ఒక చెలికానిపెై న క చయేి చాుఁచి వ్ే; 
ఱ క చేత లీలాబ్ మూుఁచువ్ానిుఁ 
గొపుున్ కందని కొనిన కుంతలములు; 
చెకుాల న్ృతయంబు చయేువ్ానిుఁ 
గుఱుచ చుంగులు పుచిు కొమరార్ుఁ గట్ిెన్; 

పసిుఁడి వనినయ గల పట్మువ్ానిుఁ 
నౌదలుఁ దిరిగిరా న్లవడుఁ జట్ిెన్; 

దటె్ంపు పింఛపు దండవ్ాని 

10.1-862.1-త.ే 
రాజితోతుల కర్ణపూర్ములవ్ాని 

మహ త పలలవ పుష్ు దామములవ్ాని 

భువన్ మోహన్ న్ట్వ్షే్ భూతివ్ానిుఁ 
గనిరి కాంతలు కన్ునల కఱవు దీఱ. 
10.1-863-క. 



 

 

కని లోచన్ర్ంధరంబుల 

మునుమిడి హరి లలితర్ూపమున్ు లోుఁగొని న  
మునములుఁ బరిర్ంభించిర ి

తనుమధయలు హృదయ జనిత తాపమువ్ాయన్. 
10.1-864-వ. 
ఇ వివధంబున్. 
10.1-865-క. 
వ్ారిత సర్వసుృహలె ై
వ్ా ర్ందఱుుఁ దన్ునుఁ జూడ వచుుట్ మదలిో 
వ్ారిజన్యన్ుుఁడు ప డగని 

వ్ారికి నిట్లనియిె న్గి యవ్ారితదృష్ిెన్. 
10.1-866-శా. 
"కాంతఘర్తనములార్! మ గృహములం గళాయణమే? యియమి గా 
వింతతన్ మ? కిట్ల ర్ండు; మముు నిచట్న్ వకి్షంప నేతెంచినా 
రెంతో వ్ేడుకతో; న ఱుంగుదుము; నిర తిఠసి్తిన్ న్న్ున ధ ీ

మంతతల్ మ కియీుఁ జ రి కందుర్యగదా మతేసవలన్ సర్వమున్. 
10.1-867-వ. 
కావున్ గృహసు్  లయిన్ మ పతఠలు మిముుం గూడి కీతఠవు 
నిరివఘనంబుగా సమాపిా ం జ సెదర్య; మర్య యాగవ్ాట్ంబున్కుం జన్ుుఁ” డనిన్ 
విపరభార్య లిట్లనిర.ి 
10.1-868-మ. 
"తగునే మాధవ! యిట్ిె  వ్ాుఁడిపలుకుల్ ధర్ుంబులే మా యిడెన్? 

మగలుం బ్రడులు సో దర్యల్ జన్కులున్ మముున్ నివ్ారింప మ 



 

 

చిుగ నీ యంఘుోలు చేరనిార్; మట్ుఁబో ుఁ జ కొందుర  వ్ార్ లా 
పగి్ ద ేమొలలము; కింకరీజన్ులుఁగా భావించి ర్కి్షంపవ్ే. " 

10.1-869-వ. 
అనిన్ జగదీశవర్యండు. 
10.1-870-సీ. 
"నా సమపమున్ న్ునాన ర్ంచు న్లుగర్య; 
బంధులు భరా తలు పతఠలు సుతఠలు 
మిముు దేవతలెనై్ మెతఠా  ర్ంగన్లార్! ; 
నా దహేసంగంబు న్ర్యల కెలల  
సౌఖాయన్ురాగ సంజన్కంబు గాదు; ము; 
కిాపరదాయకము; నా కీరా్న్మున్ 

దర్శనాకర్ణన్ ధాయన్ంబులన్ు గర్ు; 

బంధ దహేంబులుఁ బాసి మర్య 
10.1-870.1-త.ే 
మాన్సంబులు నా యందు మర్యగుఁజ స ి

న్న్ునుఁ జ రదె ర్ట్ముఁద న్ముు"డన్ుచుుఁ 
బలికి వ్ార్లు దెచిున్ భక్షణాదు 
లాపావర్్ంబుతో హరి యార్గించె. 
10.1-871-క. 
పర్మేశవరార్ుణంబుగుఁ 
బర్జన్ులకు భిక్ష యిడని్ుఁ బర్మపదమున్ం 

బర్ుఁగెద ర్ుఁట్; తఠది సాక్షా 
తుర్మశేుుఁడు భిక్ష గొన్న ఫలమెట్ిెదియో? 



 

 

10.1-102-వపుు ల వచఘర్ంబు 

10.1-872-వ. 
ఇట్లల  సర వశవర్యండెనై్ హరికి భిక్ష యిడి తమ భార్య లతని వలన్ం గృతార్య్  
లగుట్ యిెఱింగి భూసుర్యలు తమలో నిట్లనిరి. 
10.1-873-చ. 
"కటకట్! మోసపో యితిమి; కాంతల పాట్యిు బుదిధ  లేదు; న ే

డిట హరుిఁ గాన్ుఁబో  న ఱుుఁగ; మేము దురాతఠుల; మేము గలుష్ో  
దుటటలము; విష్ఠణ దూర్గుల పరా జఞత లేల? తపంబు లేల? ప 

ర్యటన్ము లేల? శ్రలములు యాగములున్ మఱి యియల కాలునే? 

10.1-874-క. 
జపహో మాధయయన్ంబులు 
తపములు వరతములున్ు లేని తర్యణులు హరి స 

తాృపుఁ బడసి ర్నిన గలిగయిుుఁ 
జపలతుఁ బ ందితిమి భకిా సలుపమి న్కట్ా! 
10.1-875-క. 
సుర్ గుర్యలగు యోగీందుర ల 

న్ర్ుదుగ మోహ తఠలుఁ జ యు హరమిాయ మమున్ 

న్ర్గుర్యల మూఢ్విపుు ల 

న్ుర్వడి మోహ తఠలుఁ జ య నోపక యునేన? 

10.1-876-మ. 
కీతతవుల్ ధర్ుము మంతర తంతర ధన్ముల్ కాలంబు దేశంబు ద ే

వతయున్ వహునలు మేదనిీసుర్యలు న వ్ావ డటి్ిె  సర వశుుఁ డ ీ



 

 

కి్షతి ర్కి్షంప జనించినాుఁ; డెఱుగ; మా శ్రీభరా్కుం గరా్కుం 

గుతలోదధ రా్కు మమేు మోొకెాదము ర్క్షోనాథ సంహరా్కున్. " 

10.1-103-యాగము చయే యోచ్చంచుట 

10.1-877-వ. 
అని మఱియు న్నేకవిధంబులుఁ బశాుతాా పంబులం బ ంది హరిం దలంచి 
శమింపుమని మోొకిా బరా హుణులు కంసభీతఠలెై బల కృష్ణ  సందర్శన్ంబు 
జ యం జన్రె;ై ర్ంత న్కాడ న్ఖిలదర్శన్ుం డెైన్ హరి యిందరయాగంబు జ యం 
దలంచి తన్కడకు వచిున్ న్ందాది గోపవృదుధ లం గని న్మసారించి, న్ందున్ 
కిట్లనియిె. 
10.1-878-సీ. 
"యాగంబు సయేంగ న్రి్ంచి వచిుతి; 

రీ యాగమున్ ఫల మేమి గలుగు? 

న వ్ావుఁడు దనీిక ినీశవర్యం? డధికార;ి 

యిెవవుఁడు? సాధన్ మెంత వలయు? 

శాసీా రయమో, జనాచార్మో కార్యంబు? ; 

వ్ రై్యల కెఱిుఁగింప వలదు గాని 

యిెఱిుఁగడెి మితఠర ల కెఱిుఁగంిపుఁ దగుుఁ జ ర;ి 

యిెఱిుఁగి చేసిన్ుఁ గోర్యా లెలల ుఁ గలుగుుఁ 
10.1-878.1-ఆ. 
బగయుుఁ జలెిమి లేక పర్ుఁగిన్ మిముబో ుఁట్ ి

మంచివ్ారి క ల మంతన్ంబు? 

తలుఁపు లెలల  మాకుుఁ దగ న ఱిుఁగింపవ్ ే



 

 

తాత! వ్ాకుసధాపరదాత వగుచు. " 

10.1-879-వ. 
అనిన్ుఁ బరౌ ఢ్కుమార్యనికిుఁ దండిర యిట్లనియి.ె 
10.1-880-సీ. 
"పర్్న్ుయుఁ డధికుండు భగవంతఠుఁ డమర ందుర ుఁ; 
డతనికుిఁ బ్రరయమూర్యా  లగుచు న్ున్న 

మేఘ బృందంబులు మేదినీ తలముపెై; 
న్తని పంపున్ భూతహర్షణముగ 

జలములు గురయిుుఁ, దజ్లపూర్ములుఁ దో ుఁగి; 
పండు ససయంబు లా పంట్ దమకు 
ధరాుర్్కామ పరదాయకంబుగ లోకు; 
లెలలన్ు బరతఠకుదు; రింత యిెఱిుఁగ ి

10.1-880.1-త.ే 
మేఘవిభుుఁడెైన్ యిందుర ుఁడు మెచుుకొఱకు 
నిందరమఖములు జ యుదు రెలల  న్ృపులుుఁ 
గామ లోభ భయ దవేష్ కలితఠ లగుచుుఁ 
జ య కుండిన్ న్శుభంబు చెందుుఁ బుతర! 
10.1-881-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
10.1-882-ఆ. 
మఖము సయే వజిర మది సంతసించున్ు 
వజిర సంతసింప వ్ాన్ గురియు 
వ్ాన్ గురయిుఁ గసవు వసుమతిుఁ బ ర్యగున్ు 



 

 

గసవు మేసి ధనే్ుగణము బరతఠకు. 
10.1-883-క. 
ధేనువులు బరతికెననేియు 
మానక ఘన్మెనై్ పాుఁడి మందలుఁ గలుగున్; 

న్ూనముగ బాుఁడి గలిగిన్ 

మానవులున్ు సుర్లుుఁ దనిసి మన్ుదుర్య పుతరా ! " 

10.1-104-ఇందరయాగ నివార్ణంబు 

10.1-884-వ. 
అని యిట్లల  న డివిన్ న్ందుని పలుకులు విని యిందుర నికుిఁ గోపంబు దీపింప 
దన్ుజదమన్ుండు తండిర కిట్లనియిె. 
10.1-885-క. 
"కర్మమున్ుఁ బుట్లె  జంతఠవు 
కర్మమున్న్ు వృదిధ  బ ందుుఁ గర్ుమున్ుఁ జెడుం 

గర్మమె జన్ులకు దేవత 

కర్మమె సుఖదుుఃఖములకుుఁ గార్ణ మధపిా! 
10.1-886-క. 
కర్మములకుుఁ దగు ఫలములు 
కర్ుమలకు నిడంగ రాజ గాని సదా ని 

ష్ార్ుముఁ డగు నీశవర్యండున్ు 
గర్మవిహీన్ునికి రాజ గాుఁడు మహాతాు! 
10.1-887-వ. 
కావున్ుఁ గరాున్ుయాతంబులెైన్ భూతంబులకుుఁ బుర్యహూతఠని వలని భీతి 



 

 

యియట్ికుిఁ? బురాతన్ జన్ుసంసాార్ంబులు కుపులుగొని కపిున్ుఁ గర్ుంబులుఁ 
దపిుంచి పెంపు వడయ న్ పుర్మేశవర్యండున్ు నేర్ం; డితర్యలం జెపునలే? 

సురాసుర్న్రానీకంబులతోడి లోకంబు నిజసంసాార్వశంబ ై యంద డింది 
యున్నది; సందహేంబు లేదు; దహే  కర్ువశంబున్ గుర్యతన్ు దహేంబులం 
జొచిు వ్ డలు; న జ్, వ్లేుపు, న చులి, పగఱు, చుటె్ంబులు కర్ుంబులు, 
జీవుండు కర్ుంబుతోడన్ వరిాంచు; న్తనికిుఁ గర్ుంబు దెైవతంబు కర్ుంబున్ం 
బరతఠకుచు నితర్ సేవ జ యుట్ సతి పతిని విడచిి జార్యం జ రిన్ చందంబగు; 
విపుు ండు వ్ ైదికకర్ుంబున్ మెలంగు; న్ృపతి ధర్ణీ పాలన్ంబున్ సంచరించు; 
వ్ ైశుయండు వ్ాణజియ కృష్ి కుసీద గోర్క్షాదుల వరిాంచు; శూదుర ం డగీజన్ుుల 
సేవించి బరతఠకు; ర్జ ససతవ తమోగుణంబు లుతుతాి సి్తి లయ కార్ణంబు 
లందు ర్జంబున్ జగంబు జనిుంచు; ర్జోగుణపేరరతింబులెై మఘేంబులు 
వరిషంచు; వర్షంబున్ం బరజావృదిధ  యగు; నిందుర ం డమేి చయేంగలవ్ాుఁ; 
డదయిున్ుం గాక. 
10.1-888-శా. 
కోప ంపం బనిలేదు శకుీనికిుఁ; దాుఁ గోపించుుఁగా క మి సం 

క్ష పం బయిెయడి దమేి? పటె్ణములున్ గ హంబులున్ దేశముల్ 

వ్ాయపార్ంబులు మకుుఁ బో యిెడని ? శ లైార్ణయభాగంబులన్ 

గోపతవంబున్ న్ుండుచున్ మన్కు సంకోచింపుఁగా నేట్ికిన్? 

10.1-889-సీ. 
పసులకుుఁ గొండకు బరా హుణోతాములకు; 
మఖము గావించుట్ మంచి బుదిధ  
యిందరయాగంబున్ క మమేి దెపిుంతఠ; 

ర్వి యిలెల ుఁ దెపుింపుుఁ డర్సి మర్య 



 

 

పాయసంబులు న్పూపములు సెైుఁదపుుఁబ్రండి; 
వంట్లుుఁ బపుున్ు వలయు న్ట్ిె 
ఫలశాకములు వండుఁ బంపుుఁడు; హో మంబు; 
జ యుడు; ధనే్ుదకి్షణల నిచిు 

10.1-889.1-త.ే 
బహుర్సాన్నంబు పెట్లె ుఁడు బరా హుణులకు 
న్చలులెై పూజ యొన్రపిు డచలమున్కు; 
న్ధమ చండాల శున్క సంహతికుిఁ దగిన్ 

భక్షయములు పెట్ిె  కసవులు పసుల కిండు. 
10.1-890-శా. 
గంధఘలంకర్ణాంబరావళ్ళలచేుఁ గెచైసేి యిష్ాె న్నముల్ 

బంధుశరణీయిు మర్లుం గుడచిి నా భాష్ార్తిన్ వ్డేుకల్ 

సంధిలలన్, గిరి గో దవిజాన్ల న్మసాార్ంబు గావింపుుఁడీ; 
సంధిలుల న్ సకలేపిసతంబులున్ు మ జన్ుంబు ధన్యం బగున్. " 

10.1-891-వ. 
అని మఱియు నిలింపపతి స ంపు దింపు తలంపున్ ని ముఖంబు తన్కు 
సముతం బని గోవిందుండు పలికిన్ న్ందాదులు మేలుమలేని తదవచన్ 
పరకార్ంబున్ం బుణాయహవ్ాచన్ంబులు చదివించి ధర్ణీసుర్యలకు భోజన్ంబు 
లిడి పసులకుం గసవు లొసంగిరి; అపుుడు. 

10.1-105-పర్వత భంజ్నంబు 

10.1-892-మ. 
సకలాభీర్యలు వుఁడె కృష్ఠణ ుఁ డన్ న జైంబ ైన్ ర్ూపంబుతో 



 

 

న్కలంకసి్తి న్ుండి "శ ైల మిదె మర్రిుంప ర్ం"డంచుుఁ దా 
న క శ ైలాకృతిుఁదాలిు గోపకులతో న ండొండుఁ బూజించి గో 
పక దతాా న్నము లాహరంిచె విభుుఁ డా పరతయక్ష శ ైలాకృతిన్. 
10.1-893-మ. 
"వినుుఁ డీ శ లైము కామర్ూపి; ఖలులన్ వ్ధేించు; నాజాయన్నముల్ 

మన మొపిుంపుఁగ నాహరించె; మన్లన్ మనినంచెుఁ; జితాంబులో 
న్నుకంపాతిశయంబు చసేె మన్పె"ైన్ంచున్ సగోపాలుుఁడె ై
వనజాక్షుండు న్మసారించె గిరికిన్ వందార్య మందార్యుఁడెై. 
10.1-894-వ. 
ఇట్లల  గోపకులు హరసిమతేఠలెై గిరికిం బూజనోపహార్ంబులు సమరిుంచి, 

గోధన్ంబులం బుర్సారించుకొని భూసురాశ్రరావద వచన్ంబులతో గిరికిం 
బరదకి్షణంబు చేస,ి రా సమయంబున్. 
10.1-895-క. 
గుఱుముల పర్యవు మెచుని 

న్ఱుల గట్ిెన్ ర్థంబు న్ందపరముఖుల్ 

గుఱు  ల యార్యులు చెలుఁగుఁగుఁ 
దొఱులగమి వ్ ంట్ న్ంట్ుఁ దోలి రిలేశా! 
10.1-896-క. 
పాట ంచి గాన్విదాయ 
పాటవమున్ుఁ దేర్య లెకిా బహుతాన్ములం 

బాటలగంధులు కృష్ఠణ ని 

పాటలు పాడిరి విరోధిపాట్న్ుుఁ డన్ుచున్. 
10.1-897-క. 



 

 

కుండ నిభాపీన్ంబులు 
మండతివర్ణములు వివిధమహ తాకృతఠలున్ 

నిండిన్ కడుపులుుఁ గన్ునల 

పండువులుగుఁ బాుఁడి కుఱిఱపదువులు జర్గెన్. 
10.1-898-క. 
ప గరెకిాన్ మూుఁపుర్ములు; 
దెగ గల వ్ాలములు, శ ైల దేహంబులు, భూ 

గగన్ములు నిండు ఱంకెలు 
మిగుల మెఱయు వృష్భగణము మెలలన్ న్డచెన్. 

10.1-106-పాష్ాణ స్లిల వర్షంబు 

10.1-899-వ. 
ఇట్లల  పర్వతపరదకి్షణంబు చేసి గోపకులు మాధవసమేతఠలెై మందకుం జని; 

ర్ంత మహ ందుర ం డంతయు న ఱింగి మహాకోపంబున్ుఁ బరళ్య పరవరా్కంబు 
లగు సంవరా్కాది మేఘంబులం జీఱి యిట్లనియిె. 
10.1-900-మ. 
"పెర్ుగుల్ నతేఠలు దరా వి కొీవివ, భువి నాభీర్యల్ మదాభీర్యలె ై
గిరిసంఘాత కఠోర్పతరదళ్న్కీడీా సమార్ంభ దు 
ర్ుర్ దంభోళిధర్యం బుర్ందర్య న్న్ుం బాట్ించి పూజింప క 

గి్రికిం బూజలు చేసి పో యి రిదిగో కృష్ఠణ ండు పేరర ుఁపుఁగన్. 
10.1-901-క. 
గుర్ు దేవ హీన్ు బాలుని 

గిరిభూజ పరముఖ వ్ాసుుఁ గృష్ఠణ  న్నీశుం 



 

 

బరిమాణశ్రల కుల గుణ 

విర్హ తఠుఁ జ పట్ిె  యిందుర  విడచిిరి గొలలల్. 
10.1-902-ఆ. 
విమల ఘన్తరాతువిజాఞ న్విదయచ ే

నిగుడలేక యుడుప నిభము లగుచుుఁ 
గర్ుమయములెైన్ కీతఠవుల భవ మహా 

ర్ణవముుఁ గడవుఁ గోరినార్య వర్య. 
10.1-903-శా. 
ఉదయతసంపద న్మిు న్ందతన్ యోదోయగంబున్న్ వ్ ఱుఱ లె ై
మద్ఘయగంబు విసర్్నీయ మని రీ మర్యా యల్ వడని్ మర్య మ 

విదుయదవలుల లుఁ గపిు గర్్న్ములన్ వ్ధేించి గోవుల్ జన్ుల్ 

సద్ోయమృతఠయవుుఁ బ ంద ఱాల్ గురయిుుఁడీ; శౌర్యం బవ్ార్యంబుగన్. 
10.1-904-క. 
మవనంట్ వతఠా  నే న  ై
రావణనాగంబు న కిా ర్య మొపుంగా 
దేవగణంబులతోడన్ు 
గోవందుని మంద లెలల ుఁ గొందలపెటె్న్. " 

10.1-905-వ. 
అని యిట్లల  పలికి జంభవ్ ైరి సంర్ంభంబున్ దంభోళి జళిపించి, బ్రంకంబున్ 
శంకింపక, కిన్ాతోడ సంకలెలు విపిుంచిన్, మహానిలపేరరితంబులెై చని, 

న్ందుని మందముఁద న్మోఘంబులెైన్ మఘేంబులు మహౌఘంబులెై పనిన, 

పరచండగతిుఁ జండమరచీి మండలంబుుఁ గపిు, దవిినిండి, దిశ లావరించి, 

రోదోంతరాళ్ంబు నిర్ంతర్ నీర్ంధర నిబ్రడాంధకార్ బంధుర్ంబుగ నిరోధించి, 



 

 

బలిభంజన్ దవిత్రయ పాదపలలవభగనంబ ైన్ బరహాుండభాండంబు చిలుల ల 
జలిలంచిన్ుఁ, దొర్ుఁగు బహ ససముదర సలిలనిర్ుర్ంబుల వడుపున్ న డతెగక 
తోర్ంబులెైన్ నీర్ధార్లం గురయిుచు శిలల వరిషంచుచు, బ్రడుగుల ఱువువచు, 
మిఱుఱ పలల ంబులు సమతలంబులెై, యియకార్ణవంబు ర్ూపున్ చూపని్, న్ందు 
దుడు కడుఁచుచు వచుచు, విలయశిఖి శిఖాసంర్ంభ విజృంభమాణ విదుయలలతా 
విలోకన్ంబుల మిఱుమిట్లల గొని, స ముసలింబో వు లేగలున్ు, లేుఁగలకు 
మూతఠ లడుంబులిడి పరళ్యభ ైర్వ భేరీభాంకార్ భీష్ణంబు లగు 
గర్్న్ఘోష్ణంబులుఁ జవెుడుపడి చిందఱవందఱ లెనై్ డెందంబులం గంది 
కుంది వ్రా లు ధనే్ువులున్ు, ధేన్ువుల వ్ న్ుక నిడుకొని దుర్ంత కలాుంత 
కాలక ళీ కీలి కరాళ్ కాలకంఠ కర్ విశాల గదా ఘాత పరభూతంబు లెైన్ 
నిరాా తపాతంబులకు భీతంబులెై హరికి మోొకిా, ర్క్షర్క్ష తి శబదంబులు చయేు 
కెైవడి విడువని జడింబడ,ి సెైరింపక శిర్ంబులు వంచుకొని, గద్దకంఠంబుల 
న్ంభార్వంబులు చయేు వృష్భంబులున్ు, వృష్భాది గోర్క్షణంబు చయేుచు 
దురావర్ఘోర్ శిలా సార్ంబుల సార్ంబులు సెడి శరీర్ంబులు భార్ంబులెైన్ 
మాోన్ుపడు గోపకులున్ు, గోపకులం బట్లె కొని దటె్ంబ ైన్ వ్ాన్గొట్లె న్ం 
బ ట్లె పడి బడుగు న్డుములు న్ుసులుపడ వడవడ వడంకుచు గోవిందునిం 
జీర్య గోపికలున్ు, గోపికాజన్ కఠిన్ కుచ కలశ యుగళ్ంబుల మఱుంగున్ం 
దలలు పటె్లె కొని పర్వశులెనై్ శిశువులున్ుం గలిగి, మహాఘోష్ంబుతోడ 
న్షె్ంబ ైన్ ఘోష్ంబుుఁ జూచి పరబుదుధ లెైన్ గోపవృదుధ లు కొందఱు 
దీన్జన్ర్క్షకుండెైన్ పుండరీకాక్షున్కు మోొకిా యిట్లనిరి. 
10.1-906-ఉ. 
"అకకట్! వ్ాన్ుఁ దోగి వరజ మాకుల మయిెయుఁ గదయయ! కృష్ణ ! నీ 

వ్ కకడన్ుంట్?ి వింత తడవ్ేల సహ ంచితి? నీ పదాబ్ముల్ 



 

 

దికుకగ న్ున్న గోపకులు దీన్త న ంద భయాపహారివ్ ై 
గీకుకన్ుఁ గావ కిట్లల నికి కార్యణికోతామ! నీకుుఁ బాడయిియ? 

10.1-907-క. 
ఈ యుఱుములు నీ మఱెుములు 
నీ యశనీఘోష్ణములు నీ జలధార్ల్ 

నీ యాన్ త లిల యిెఱుుఁగము 
కూయాలింపం గదయయ! గుణర్తననిధీ! 
10.1-908-క. 
వ్ారి బర్య వయిెయ మందల 

వ్ారికి; నిదె పర్యలు లేర్య వ్ారింపంగా; 
వ్ారిద పట్ల భయంబున్ు 
వ్ారిర్యహదళాక్ష! నేడు వ్ారింపుఁగదే. " 

10.1-909-వ. 
అనిన్ విని సర్వజఞ ండెైన్ కృష్ఠణ ం డంతయు న ఱింగ.ి 
10.1-910-ఉ. 
తన్ననక యింతగెైకొన్ర్య; తపిురి; యాగము చేసి ర్ంచుుఁ దా 
మినునన్న్ుండి గోపకులముఁద శిలల్ గురయిించుచున్న వ్ాుఁ 
డుననత నిర్్ర ందర విభవ్ోదధతి గర్వన్గాధిర్ూఢ్ుడె ై
కనునలుఁ గాన్ుఁ డిందుర ుఁ డటి్ల; గర్వపర్యం డొర్యుఁ గాన్ నేర్యున?ే 

10.1-911-క. 
దేవత లందఱు న్న్ునన  
సేవంతఠర్య; రాజయమదముుఁ జెందర్య; చెఱుపం 

గా వలదు; మాన్భంగముుఁ 



 

 

గావంపుఁగ వలయు శాంతి గలిగెడుకొఱకైె. 
10.1-912-వ. 
అని చింతించి శిలావర్షహతఠలెై శర్ణాగతఠలెైన్ ఘోష్జన్ుల ర్కి్షంచుట్ తగవని, 

సకలలోక ర్క్షకుండెైన్ విచక్షణుండు. 
10.1-913-చ. 
"కలుఁగకుుఁడీ వధూజన్ులు; కంపము న ందకుుఁడ ీవరజ శవర్యల్; 

తలుఁగకుుఁడీ కుమార్కులు; తకిాన్వ్ార్లు ఱాలవ్ాన్చ ే

న్లయకుుఁడీ; పశువరజము న్కాడ న్కాడ నిలవనీకుుఁడీ; 
మెలుపున్ మకు నీశవర్యుఁడు మేలొసుఁగుం గర్యణార్దరచితఠా ుఁడెై." 

10.1-107-గ్ోవర్ధనగి్రి న్నతతు ట 

10.1-914-వ. 
అని పలికి. 
10.1-915-క. 
కిరి యిెై ధర్ యితాెిన్ హర ి

కరి సర్సిజముకుళ్ మెతఠా గతిుఁ దిరభువన్ శం 

కర్కర్యుఁడెై గోవర్్న్ 

గిరి న తెా ం జకా న కా క లన్ లీలన్. 
10.1-916-క. 
దండిని బరహాుండంబులు 
చెండుల కియీుఁ బట్ిె  యిగెుర్ుఁ జిమెుడు హరికిన్ 

గొండుఁ బ కలించి యిెతఠా ట్ 

కొండొకపని గాక యొకా కొండా తలుఁపన్? 



 

 

10.1-917-వ. 
ఇట్లల  గిరి యితాెి. 
10.1-918-శా. 
బాలుం డాడుచు నాతపతర మని సంభావించి పూగుతాి కెం 

గ లం దాలిున్ లీల లేన్గవుతోుఁ గృష్ఠణ ండు దా న్ముహా 

శ లైంబున్ వలక లుఁ దాలిు విపులచఛతరంబుగాుఁ బట్టె  నా 
భీలాభరచుయత దుశిశలాచకతి గోపీగోపగోపంకాికిన్. 
10.1-919-వ. 
ఇట్లల  గోతరంబు ఛతరంబుగాుఁ బట్ిె  గోపజన్ులకు గోపాలశరఖర్యం డిట్లనియిె. 
10.1-920-క. 
"రా తలిల! ర్ముు తండీర! 
వ్ేరతలు గోపకులు ర్ండు; విన్ుుఁ; డీ గరా్ 

క్షాుతలమున్ న్ుండుుఁడు గో 
వ్రా తముతో మర్య మకు వలసిన్ యిడెలన్. 
10.1-921-శా. 
బాలుం డతీుఁడు; కొండ దొడుది; మహాభార్ంబు సెైరింపుఁగాుఁ 
జాలండో ; యని దనీి కిీంద నిలువన్ శంకింపుఁగా బో ల; ద ీ

శ లైాంభోనిధి జంతఠ సంయుత ధరాచకీంబు పెుైఁబడు  నా 
క  లలాల డదు; బంధులార్! నిలుుఁ డీ కిీందం బరమోదంబున్న్. " 

10.1-922-వ. 
ఇట్లల  పలుకుచున్న హరపిలుకులు విని న మున్ముుల న్మిు కొండ 
యడుగున్ తమతమ యిముులం బుతర మితర కళ్తరా ది సమతేఠలెై గోవులుం 
దార్యన్ు గోపజన్ులు జనార్దన్ కర్యణావలోక నామృతవర్షంబున్ నాుఁకలి 



 

 

దపుుల చొపెుఱుంగక కృష్ణకథా వినో దంబుల న్ుండి; రివివధంబున్. 
10.1-923-మ. 
హరదిోర్దండము గామ, గుబాశిఖర్ం, బాలంబ్ర ముకాా వళ్ళల్ 

పర్ుఁగం జారడెు తోయబ్రందువులు, గోపాలాంగ నాపాంగ హా 

సర్ుచుల్ ర్తనచయంబు గాుఁగ, న్చలచఛతరంబు శోభిలెల ుఁ ద 

ది్రిభిదుద ర్ుదభంజి యిెై జలధరాఖిన్న పరజార్ంజి యిెై. 
10.1-924-క. 
రాజీవ్ాక్షునిచే న క 

రాజీవముభంగి శ ైలరాజము మెఱసెన్; 

రాజ్ ందర! ముఁద మధుకర్ 

రాజి కిీయన్ మేఘరాజి రాజిలెల ుఁ గడున్. 
10.1-925-క. 
వడిగొని బలరిపు పన్ుపున్ 

న్ుడుగక జడి గురసిె నే డహో రాతరము; ల 

యిెయడ గోపజన్ులు బరతికరి ి

జడిుఁ దడయిక కొండగొడుగు చాట్లన్ న్ధిపా! 
10.1-926-వ. 
ఇట్లల  హరి యియ డహో రాతరంబులు గిరి ధరించిన్ గిరభిేది విసిగి వ్సేరి కృష్ఠణ  
చరితంబులు విని వ్ ఱుఁగుపడి విఫలమనోర్థుండెై మేఘంబుల మర్లించుకొని 
చనియిె న్ంత న్భోమండలంబు విదో య తమాన్ ఖదో యతమండలం బగుట్ విని 
గోవర్్న్ధర్యండు గోపాలకుల కిట్లనియిె. 
10.1-927-క. 
"ఉడిగెన్ు వ్ాన్యు గాలియు 



 

 

వడిచెడి న్దులెలల ుఁ బ లుప వఱద లిగిరుెఁ; గొం 

డడుగున్ న్ుండక వ్ డలుుఁడు 
కొడుకులుుఁ గోడండుర  సతఠలు గోవులు మర్యన్. " 

10.1-928-వ. 
అనిన్ విని సకల గోపజన్ులు శకట్ాదుయపకర్ణ సమేతఠలెై గోవులుం దార్యన్ు 
గొండ యడుగు విడచిివచిు ర్చుయతఠండున్ు జచెుెర్ుఁ దొలిలంట్ి యట్ల  
నిజసా్ న్ంబున్ గిరినిలిపె; న్ంత వలలవులెలల ం గృష్ఠణ నిుఁ గ గలించుకొని 
సముచిత పరకార్ంబుల సంభావించి దీవించిరి; గోపికలు సేసలిడి, 
దధయన్నకబళ్ంబు లొసంగుచు నాశ్రర్వదించిరి; న్ంద బలభదర రోహ ణీ యశోద 
లాలింగన్ంబుజ సి భదరవ్ాకయంబులు పలికిరి సిదధసాధయగంధర్వవర్యలు 
విర్యలుగురయిించిరి సుర్లు శంఖ దుందుభులు మోోయించిరి; తఠంబుర్య 
పరముఖులయిన్ గంధర్యవలు పాడి; ర్పుుడు. 
10.1-929-క. 
వలివకాంతలు దన్ కథ 

లెలిన్ు బాడంగ నీర్జ క్షణుుఁ డంతన్ 

వలివబలసంయుతఠుఁడె ై
యలిన్ గోష్ు ంబుుఁ జ రె న్వనీనాథా! 

10.1-108-గ్ోపకులు నందునికి జ్కపుుట 

10.1-930-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ుఁ గృష్ఠణ  చరితరంబులు తలంచి వ్ ఱుఁగుపడి గోపజన్ులు 
న్ందున్ కిట్లనిరి. 
10.1-931-సీ. 



 

 

"కన్ునలు దెఱవని కడుచినిన పాపుఁడెై; 
దాన్విుఁ జన్ుుఁబాలు దరా గి చంప;ె 

మూడవ న లనాుఁడు ముదుద ల బాలుుఁడెై; 
కోపించి శకట్ంబుుఁ గూలుఁ దన న; 

నేుఁడాది కుఱఱ ుఁడెై యిెగసి తృణావర్యా ; 

మెడుఁ బట్లె కొని కూలిు మృతఠనిుఁ జ సుెఁ; 
దలిల వ్ న్నలకున  ైతన్ు ఱో లుఁ గట్ిెన్ుఁ; 
గొమర్యుఁడెై మదుద లు గూల నీడెుుఁ; 
10.1-931.1-త.ే 
బసుల క పీులుఁ గాచుచు బకునిుఁ జీర;ె 

వ్ లుఁగతో వతసదెైతఠయని వ్ేరసి గెడప;ె 

సబలుుఁడెై ఖర్దెైతఠయని సంహరించె; 
నితుఁడు క వల మన్ుజుఁడే యిెంచిచూడ! 
10.1-932-క. 
తెంపరి యిెై రామునిచుేఁ 
జంప ంచెుఁ బరలంబు; మిోంగెుఁ జట్లల దవ్ాగినన్; 

స ంపు చెడుఁ దొరకిా కాళియుుఁ 
దుర ంపక కాళింది వ్ డలుఁ దోలెన్ లీలన్. 
10.1-933-క. 
ఏడేండల  బాలుుఁ డెకాడ? 

కీడీం గరి తమిు యితెఠా  కియీ న్ందఱముం 

జూడ గిరి యిెతఠా  ట్టకాడ? 

వ్ేడుక న క క ల నేడు వ్ ఱుఁగ ుఁ గాదే. 



 

 

10.1-934-క. 
ఓ! నంద! గోపవలలభ! 
నీ నందన్ుుఁ డాచరించు నేర్ురితన్ముల్ 

మానవులకు శకయంబులె? 

మానవమాతృండె? నీ కుమార్యుఁడు తండీర!" 

10.1-935-వ. 
అనిన్ విని న్ందుండు వ్ార్లం జూచి మున్ున తన్కు గర్్మహాముని చపెిున్ 
సంక తంబు తలెిపి “శంకలేదు; కృష్ఠణ ండు లోకర్క్షకుండెైన్ పుండరీకాక్షుని 
నిజాంశంబన్ుచు న్ంతర్ంగంబున్ం జింతింతఠ” న్ని పలికిన్ వ్ ఱుఁగుపడి 
గోపకులు కృష్ఠణ ం డన్ంతఠండని పూజించి; ర్ంత. 

10.1-109-ఇందుర డు పొ గడుట 

10.1-936-మ. 
హరి క లన్ గిరి యిెతాి వర్షజలఖినానభీర్ గోరాజికిన్ 

శర్ణంబ ైన్ుఁ దిరలోక రాజయమదముం జాలించి నిర్్ర్యవుఁడె ై
సుర్భిం గూడి బలారవిచిు కనియిెన్ స ంపేది దుషె్పరజ  
శవర్దురాున్ నిరాకరిష్ఠణ  కర్యణావరిధష్ఠణ  శ్రీకృష్ఠణ నిన్. 
10.1-937-క. 
కని యిందుర ుఁడు పూజించనె్ు 
దినకర్నిభ నిజకిరీట్ దధీతిిచేతన్ 

ముని హృదలంకర్ణంబులు 
సునతోదధర్ణములు న్ందసుతఠ చర్ణంబుల్. 
10.1-938-వ. 



 

 

ఇట్లల  న్మసారించి కర్కమలంబులు ముకుళించి హరికి హరి హయుం 
డిట్లనియి.ె 
10.1-939-సీ. 
"పర్మ! నీ ధామంబు భాసుర్ సతవంబు; 
శాంతంబు; హత ర్జసామము; నితయ 
మధిక తపో మయ; మట్లల  గావున్ మాయ; 

న గడెడి గుణములు నీకు లేవు 
గుణహీన్ుుఁడవు గాన్ గుణముల న్యిెయడి; 
లోభాదికములు నీలోన్ుఁ జ ర్ 

వ్ నై్ దుర్్న్నిగీహము శిషె్ర్క్షయుుఁ; 
దగిలి సయేుఁగ దండధారి వగుచు 
10.1-939.1-త.ే 
జగముభరా్వు; గుర్యడవు; జన్కుుఁడవున్ు 
జగదధశీుల మన్ు మూఢ్జన్ులు దలుఁక 

నిచు పుట్ిెన్ ర్ూపంబు లీవు దాలిు 

హ తము జ యుదు గాదె లోక శవర శ! 
10.1-940-క. 
నావంట్ి వ్ ఱిఱవ్ారిని 

శ్రీవలలభ! నీవు శాసిా  చసేతిివ్ేనిం 

గావర్ము మాని పెదదల 

తరోవన్ జర్యగుదుర్య బుదిధతోడుత నీశా! 
10.1-941-క. 
ఒకకకక లోకముుఁ గాచుచు 



 

 

న కుకడు గర్వమున్ "నమేె యిాశుల"మన్ుచుం 

జొకిక న్న్ుబో ట్ి వ్ ఱుఱ లు 
నికకము నీ మహ మ దలెియనేర్ ర్న్ంతా! 
10.1-942-ఆ. 
వ్ాసుదవే! కృష్ణ ! వర్ద! సవతంతర! వి 

జాఞ న్మయ! మహాతు! సర్వపుణయ 
పుర్యష్! నిఖిలబీజ భూతాతుక బరహు! 
నీకు వందన్ంబు నిష్ాళ్ంక! 
10.1-943-శా. 
నీ సామర్్య మెఱుంగ మఘేములచే నీ ఘోష్మున్ భీష్ణో 
గాీ సార్ంబున్ ముంచితిన్ మఖము నాకె ైవలలవుల్ చేయ ర్ం 

చ  ోస్ర వశ! భవన్ుహతావమున్ నా యుదోయగ మిట్లయిెయ; నీ 

దాస్ున్ న్న్ునుఁ గృతాపరాధుుఁ గర్యణన్ దరిశంపవ్ే మాధవ్ా! 
10.1-944-మ. 
నిను బరహాుదు లెఱుంగలేర్య; జడతానిష్ఠు ండ లోకతరయా 
వన దురాున్ గరిష్ఠు ుఁడన్; విపులదురెవైదుష్య భూయిష్ఠు ుఁడన్; 

వినయ తాయగ కనిష్ఠు డం; గుజన్గరవి శరషీ్ఠు ుఁడన్; దవే! నీ 

ఘనలీలా విభవంబు పెంపుుఁ దెలియంగా న వవుఁడన్? సర్వగా!" 

10.1-945-వ. 
అనిన్ విని న్గుచు జలధర్గంభీర్ ర్వంబున్ శకుీన్కుం జకిీ యిట్లనియిె. 
10.1-946-మ. 
"అమరాధీశవర్! లకి్షుతోుఁ దగిలి యిట్ల ంధుండవ్ ై యున్న నీ 

సమదోదేరకముుఁ దుర ంచివ్ చైుట్కు నీ జన్నంబుుఁ దపిుంచితిం 



 

 

బరమదశ్రీర్త దండధారి న్గు న్న్ భావింపుఁ; రెవ్ావని ని 

కాము ర్కి్షంపుఁ దలంతఠ వ్ాని న్ధన్ుం గావింతఠ జంభాంతకా! 
10.1-947-క. 
నా యాజఞ సయేుచుండుము 
నీ యధికార్ంబున్ందు నిలువు; సుర ందరా ! 
శ్రీయుతఠుఁడవ్ ై మదింపకు 
శరయీంబులు గలు్ ుఁ; బ ముు సితకరిగమనా!" 

10.1-110-కామధేనువు పొ గడుట 

10.1-948-వ. 
అని యిట్లల  జిష్ఠణ నిం బలుకుచున్న కృష్ఠణ నికి మోొకిా గోగణసమేత యయిన్ 
కామధేన్ువు భకాజన్కామధేన్ువ్ ైన్ యిాశవర్యన్ కిట్లనియిె. 
10.1-949-క. 
"విశవవశ! విశవభావన్! 
విశావకృతి! యోగివందయ! విన్ు నీచేతన్ 

శాశవతఠల మెైతి మిపుుడు 
శాశవతముగుఁ గంట్ి మధకి సౌఖయంబు హరీ! 
10.1-950-వ. 
దేవ్ా! మాకుం బర్మదెవైంబ; విందుర ండవు; భూసుర్ గో సుర్సాధు 
సౌఖయంబుల కొఱకు నినినందుర నిం జ సి పటె్ంబు గట్లె మని విరించి నియమించి 
పుతెా ంచె నీవు భూతల భూరిభార్ నివ్ార్ణంబు సయే న్వతరించిన్ హర”ి వని 
పలికి యంత. 
10.1-951-మ. 



 

 

సుర్భికీ్షర్ములన్ సుర్దవిప మహాశుండా లతానీత ని 

ర్్ర్గంగాంబువులన్ నిలింపజన్నీ సనౌునిసంఘంబుతో 
సుర్నాథుం డభిష్ికుా ుఁ జ సి పలికెన్ స ంపార్ గోవిందుుఁ డం 

చు ర్ణాకాీ ంతవిపక్షుుఁ దోయజదళాక్షున్ సాధుసంర్క్షణున్! 
10.1-952-సీ. 
తఠంబుర్య నార్దాదులు సిదధచార్ణ; 

గంధర్యవలున్ు హరికథలు పాడ ి

ర్మర్కాంతలు మింట్ నాడిరి వ్ేలుులు; 
కురియించి ర్ంచిత కుసుమవృష్ిె 
జగములు మూుఁడున్ు సంతోష్మున్ు బ ందెుఁ; 
గుఱుఱ ల చన్ునలం గురిసుెఁ బాలు 
న్వజలంబులతోడ న్దులెలల ుఁ బరవహ ంచె; 
నిఖిల వృక్షములు దనేియలు బడిస ె

10.1-952.1-త.ే 
సర్వలతికల ఫల పుష్ు చయము లమరెుఁ 
బర్వతంబులు మణిగణపరభల న పెుుఁ 
బరా ణులకున లల  తమలోని పగలుమాన  
వ్ాసుదవేుని యభిష్ేక వ్ాసర్మున్. 
10.1-953-వ. 
ఇట్లల  గోప గోగణ పతితవంబున్కు గోవిందు న్భిష్ికుా ంజ సి వడొాని 
పుర్ందర్యండు, దేవగణంబులతో దివంబున్ కరిగె న్ంత. 

10.1-111-వర్ుణునినుండి తండిర ద్ెచుుట 



 

 

10.1-954-సీ. 
న్ందుుఁ డేకాదశినాుఁ డుపవ్ాసంబు; 
చేసి శ్రహీరిుఁబూజ చసేి దన్ుజ 

వ్ేళ్ యిెఱుంగక వ్గేక ముందర్; 

దావదశ్రసానన్ంబుుఁ దగ న న్ర్ు 

యమునాజలము చొర్ న్ందొకా దెైతఠయండు; 
న్ందుని వర్యణుని న్గర్మున్కుుఁ 
గొనిపో వుఁ దకిాన్ గోపకు లందఱు; 
న్ందగోపకునిుఁ గాన్క కలంగ ి

10.1-954.1-త.ే 
రామకృష్ఠణ లుఁ బేరొాని ర్వము సయేుఁ 
గృష్ఠణ ుఁ డశీుండు తమ తండిరుఁ గికుర్యపెట్ిె 
వర్యణభృతఠయండు గొనిపో యి వర్యణుుఁ జ ర్యు 

ట్టఱిుఁగి ర్యమున్ న్చోుట్ి క ుఁగె న్ధిప! 
10.1-955-వ. 
అపుుడు. 
10.1-956-క. 
వచ్చున్ మాధవుుఁ గన్ుుఁగొని 

చెచెుర్ వర్యణుండు పూజ చేసి విన్తఠుఁడె ై
యచుుగ నిట్లని పలికెన్ు 
"విచేుసతిి దేవ! నా నివ్శేంబున్కున్, 

10.1-957-ఉ. 
ఏ వభు పాదపదుర్తఠ లెన్నుఁడు న వవర్యుఁ బ ందలేని పెం 



 

 

దోరవుఁ జరింతఠ ర్ట్ిె  బుధతోష్క! నీ వర్యదెంచుట్ం బరమో 

దావృత మయిెయుఁ జితాము కృతార్్త న ందె మనోర్థంబు నీ 

సేవుఁ బవితరభావమున్ుఁ జంెదె శరీర్ము నుేఁడు మాధవ్ా! 
10.1-958-ఉ. 
ఏ పర్మేశవర్యన్ జగములినినట్ుిఁ గపిున్ మాయ గపుుఁగా 
నోపక పార్తంతరయమున్ న్ుండు మహాతుక! యట్ిె  నీకు న్ు 
దీదప త భదరమూరాికి సుధజీన్ ర్క్షణవరిాకిం దన్ూ 

తాపము వ్ాయ మోొకెాద న్ుదార్ తపో ధన్ చకీవరిాకిన్. 
10.1-959-చ. 
ఎఱుుఁగుఁడు వుఁడు నా భట్లుఁ డొకించుక యిెైన్ మన్ంబులోపలం 

దెఱకువ లేక నీ జన్కుుఁదెచెు; దయం గొనిప ముు దోరహమున్ 

మఱవుము న్న్ున నీ భట్లని మన్నన్ చయేుము నీదు సెైర్ణన్ 

వఱలుదుుఁ గాదె యో! జన్కవతసల! నిర్ుల! భకావతసలా! " 

10.1-960-వ. 
అని ఇట్లల  పలుకుచున్న వర్యణునిం గర్యణించి, తండిరం దోడొాని హరి 
తిరిగివచెు; న్ంత న్ందుండు తన్ున వ్ న్ునండు వర్యణ న్గర్ంబున్ న్ుండి 
విడిపించి తెచిున్ వృతాా ంత బంతయు బంధువుల కెఱింగించిన్ వ్ార్లు కృష్ఠణ ం 
డీశవర్యండని తలంచి; ర్ఖిలదర్శన్ుం డయిన్ యిాశవర్యండున్ు వ్ార్ల 
తలంపెఱింగి వ్ారి కోరిక సఫలంబు చయేుదున్ని వ్ారి న్ందఱ 
బరహుహరదంబున్ ముంచి యిెతాి. 
10.1-961-ఆ. 
పరకృతిుఁ గామకర్ు పర్వశమెై యుచు 

నీచగతఠలుఁ బ ంది న ఱయ భరమస ి



 

 

తిర్యగుచున్న జన్ము తలెియనేర్దు నిజ 

గతివిశరష్ మ జగంబు న్ందు. 
10.1-962-మ. 
అని చింతించి దయాళ్ళుఁడెైన్ హరి మాయాదూర్మె,ై జోయతియిెై, 
యనిర్ూపయంబయి, సతయమె,ై యిెఱుకయిెై, యాన్ందమె,ై బరహుమెై, 
యనఘాతఠుల్ గుణనాశమందుుఁ గన్ు నితాయత్రుయ లోకంబు గీ 

కుానుఁ జూపెం గర్యణార్దరచితఠా ుఁ డగుచున్ గోపాలకశరణీికిన్. 
10.1-963-వ. 
ఇట్లల  హరి ము న్నకూీర్యండు ప ందిన్ లోకమంతయుం జూపి, 
బరహులోకంబున్ుం జూపని్ం జూచి, న్ందాదులు పర్మాన్ందంబున్ుం బ ంది 
వ్ ఱుఁగుపడి హంససవర్ూపకుండెైన్, కృష్ఠణ నిం బ డగని ప గడి పూజించి; ర్ంత. 

10.1-112-శర్ద్ఘర తిర గ్ోప కలు జ్ ర్వచుుట 

10.1-964-చ. 
కలువలమలేికందువలు, కాముని కయయపు నేలలున్, విర్ 

కుా లు దలడించువ్ేళ్లు, చకోర్క పంకుా ల భోగకాలముల్, 

చెలువలు సెైర్ణల్ విడచిి చికుా తఱుల్, ఘన్చందర చందిరకా 
జవలిత దిశల్, శర్నినశలు, జార్క దుర్దశ లయిెయ న్యిెయడన్. 
10.1-965-ఆ. 
కామతంతరట్ీక, కలువల జోక, కం 

దర్యు డాక, విట్లలతాలిు పో క, 

చకిత చకీవ్ాక, సంపీరత జన్లోక, 

రాక వచెు మేలురాక యగుచు. 



 

 

10.1-966-క. 
పతి తన్ కర్ముల కుంకుమ 

సతి మొగమున్ న్లుఁదుభంగి సముదయ వ్ేళాం 

చిత కర్రాగమున్ నిశా 
పతి ర్ంజించెన్ న్ర ందర! పరా కసతి మొగమున్. 
10.1-967-సీ. 
విట్సేన్పెై దండువ్ డలెడు వలఱ ని; 

గొలెల న్పెై హ మకుంభ మన్ుఁగుఁ 
గాముకధృతి వలిలకలు దెరంపన తాిన్; 

శంబరాంతకు చేతి చకీ మన్ుఁగ 

మార్యండు పాంథుల మానాట్వుల గాలుుఁ; 
గూరిున్ నిపుుల కుపు యన్ుఁగ 

విర్హ మృగముుల వ్ేట్ాడ మదన్ుండు; 
దెచిున్ మోహన్ దమీ మన్ుఁగ 

10.1-967.1-ఆ. 
వింతన్ున్ుపు గల్ి వృతామెై యర్యణమె ై
కాంతితోుఁ జకోర్గణము లుబాుఁ 
బ డుపుకొండ చకిాుఁ బ డిచె రాకాచందర 
మండలంబు గగన్మండలమున్. 
10.1-968-వ. 
ఇట్లల  ప డమిన్ న్వకుంకుమాంకిత ర్మా ముఖమండలంబున్ుం బో లె 
న్ఖండంబ నై్ చందరమండలంబుం ప డగని పుండరకీన్యన్ుండు 
యమునాతట్ వన్ంబున్ జగనోుహన్ంబుగ న కా గీతంబు పాడిన్ విని, 



 

 

తదాయతాచితాలెై తతాఱంబున్ వ్ేరత లే పన్ులకుం జ తఠ లాడకయు, గోవులకుం 
గ ీపుల విడువకయు విడచిి విడచిి యిాడకయు నీడి యిాడయిు, నీడని్పాలు 
కాుఁపకయుుఁ గాుఁచి కాుఁచియుుఁ, గాుఁగిన్ పాలు డింపకయు డించి డించియు, 
డించిన్పాలు బాలుర్కుుఁ బో యకయుుఁ బో సి పో సయిుుఁ, బతఠలకుుఁ బరిచర్యలు 
చేయకయుుఁ జ సి చేసయిు, న్శన్ంబులు గుడువకయుుఁ గుడిచి కుడిచియుుఁ, 
గుసుమంబులు ముడువకయు ముడిచి ముడిచియుుఁ, దొడవులు 
దొడగకయు దొడిగి త డిగయిు, గోష్ు ంబుల పట్లె ల న్ుండకయుుఁ, 
బాయసంబులు న ఱయ వండకయు, న్యిెైయయిెడల నిలువం బడకయుుఁ, 
గాట్లకలు సూట్నిిడకయుుఁ, గుర్యలు చకాన తాకయుుఁ, గుచంబుల గంధంబులు 
కలయ మెతాకయుుఁ, బయిెయదలు విపిు కపుకయు, సఖులకుం జపెుకయు, 
సహో దర్యలు మగలు మామలు మఱందులు బ్రడులు న్డుంబుచని నివ్ారింపం 
దలారింపక సంచలించి, పంచభలుల ని భలల ంబుల మొలలంపు జలుల ల పెలుల న్ం 
దలలడలిిల డిలలపడి, మొగిళ్ుగమి వ్ లువడి; యులలసలిుల  తట్ిలలతల ప ందున్ 
మందగమన్ లమందగమన్ంబుల మంద వ్ లువడి గోవింద 
సందర్శన్ంబున్కుం జని; ర్పుుడు. 
10.1-969-మ. 
తర్ుణుల్ గొందఱు మూలగ హముల న్ుదదండించి రారాక త 

దివర్హాగినం బరితాప మొందుచు మనోవధిన్ విభున్ మాధవుం 

బరిర్ంభంబులు చసేి జార్యుఁ డన్ుచున్ భావించియుం జొకిా ప ం 

దిరి ముకిాన్ గుణదహేముల్ విడచిి పీరతిన్ బంధనిర్యుకాలెై. " 

10.1-970-వ. 
అనిన్ న్ర ందుర ం డటి్లనియిె. 
10.1-971-క. 



 

 

"జార్ుుఁడని కాని కృష్ఠణ ుఁడు 
భూరిపర్బరహు మనియు బుదిధ ుఁ దలంపన్ 

నేర్ర్య; గుణమయదహేము 
లే రీతిన్ విడచిి రింతఠ? లెఱిుఁగింపు శుకా!” 
10.1-972-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్లనియిె. 
10.1-973-మ. 
“మును నేుఁ జెపిుతిుఁ జకికీిం బగతఠుఁడెై మూఢ్ుండు చెైదుయండు పెం 

పునుఁ గెైవలయపదంబు న ందెుఁ; బ్రరయలెై ప ందంగ రాకున్నదే? 

యనఘుం డవయయుుఁ డపరమయేుుఁ డగుణుం డెనై్ట్ిె  గోవిందమూ 

రిా నర్శరణీికి ముకిాదాయిని సుమ! తెలల ంబు భూవలలభా! 
10.1-974-ఆ. 
భాంధవమున్ న నై్ుఁ బగన ైన్ వగన ైన్ుఁ 
బీరతిన ైన్ుఁ బరా ణభీతిన ైన్ 

భకిాన ైన్ హరికిుఁ బర్తంతఠర లెై యుండు 
జన్ులు మోక్షమున్కుుఁ జన్ుదు ర్ధిప! 
10.1-975-వ. 
అట్ల గావున్ుఁ బర్మపుర్యష్ఠండున్ు, న్జండున్ు, యోగీశవర శవర్యండున్ు 
న ైన్ హరనిి సో కిుఁన్ సా్ వర్ం బ ైన్ ముకాం బగు; వ్ ఱుఁగుపడ వలవ, ది 
వివధంబున్. 

10.1-113-గ్ోప కలకు న్నతతలు చెపుుట 



 

 

10.1-976-క. 
ఘన మధుర్ గీత నిన్దము 
విని వచిున్ గోపికలన్ు వకి్షంచి న్యం 

బున మేట్ి సుగుణి నరే్ురి 
తన వ్ాగైెవభవము మెఱయుఁ దగ నిట్లనియినె్. 
10.1-977-శా. 
"మేలా మకు? భయంబు పుటె్దుగదా మ మందకున్? సింహశా 
ర్ూద లానేకప ముఖయముల్ దిరిగెడిన్ దూర్ంబు లేతంెతఠర ? 

యియలా వచిుతి? రీ నిశా సమయమం దచిోుట్ వరిాంతఠర ? 

చాలుంజాలు లతాంగులార్! చన్ుుఁడీ సంపీరతితో మందకున్. 
10.1-978-శా. 
మర తెంచిన్ జాడుఁ గాన్క వగన్ మ తలుల లుం దండుర లున్ 

మ రాముల్ మఱదుల్ తన్ూజలు గుర్యల్ మసో దర్యల్ బంధువుల్ 

"మేర్ల్ మఱిరి లేర్య పో యి"ర్న్ుచున్ మ ఘోష్ భూభాగమం 

దేరీతిం బరికించిరో తగవులే యిా సాహసో దో యగముల్? 

10.1-979-చ. 
ఇలువడి సున్నుఁజ సి, హృదయియశుల సిగు్ లు పుచిు, యతామా 
మల న రయిించి, సో దర్యలమాన్ము సూఱలు పుచిు, తలిలదం 

డుర ల ర్యచిమానిు, బంధులకు రోుఁత యొన్ర్యుచు జార్వ్ాంఛలన్ 

వలన్ఱి సతఠాలాంగన్లు వతఠా ర?ె లోకులు సూచి మెతఠా ర ? 

10.1-980-సీ. 
పరా ణ శుుఁ డెఱిుఁగని్ుఁ బరా ణంబున్కుుఁ దెగు; 
దండించు న ఱిుఁగని్ ధర్ణవిిభుుఁడు 



 

 

మామ యిెఱింగిన్ మన్ువ్ లల ుఁ జెడపిో వుుఁ; 
దలవరి యిెఱిుఁగని్ుఁ దగులు సయేు 
దలిదండుర  లెఱిుఁగని్ుఁ దలలెతాకుండుదు; 
ర రా లెఱింగిన్ న తాిప డుచు 
నాతుజ లెఱిుఁగని్ నాదరంిపర్య చూచి; 

బంధువు లెఱిుఁగిన్ బహ  యొన్ర్యా  

10.1-980.1-ఆ. 
రితర్య లెఱిుఁగిర ని న ంతయుుఁ జలాుఁగాుఁ 
జూతఠ; రిందు న్ందు సుఖము లేదు; 
యశము లేదు నిర్ుయాన్ందమున్ు లేదు 
జార్యుఁ జ ర్ుఁ జన్దు చార్యముఖకి. 
10.1-981-క. 
న్డవడి కొఱ గాకున్నన్ు 
బడుగెైన్ుఁ గుర్ూపయిిెైన్ుఁ బామర్యుఁ డెనై్న్ 

జడుడెనై్ రోగయిిెైన్న్ు 
విడుచుట్ మరాయద గాదు విభు న్ంగన్కున్. 
10.1-982-చ. 
ఇద్ి యమునాన్దీజల సమేధిత పాదప పలలవ పరసూ 

న్ దళ్విరాజితం బగు వన్ంబు; మన్ంబుల మేర్ దపెునో? 

ప ద్ుిఁగిట్ నేడుు బ్రడులకుుఁ బో యుుఁడు పాలు; విడుండు లేుఁగలన్ 

మొదవులకున్; నిజ శవర్యల ముదిదయలార్! భజింపుుఁ డొపుుగన్. 
10.1-983-చ. 
వనితలు! న్న్ునుఁ గోరి యిట్ వచిుతి, రింతుఁ గొఱంత లేదు మ ే



 

 

లొనరె; సమసా జంతఠవులు నోలిుఁ బ్రరయంబులుగావ్ ? నాకు న  ై
న్ను నిలువంగుఁ బో లదు, సనాతన్ ధర్ుము లాుఁడువ్ారికిం 

బ నిమిట్లలన్ భజించుట్లు పెదదలు చెపుుచు న్ుందు రెలెల డన్. 
10.1-984-క. 
ధాయన్ఘకర్ణన్ దర్శన్ 

గానంబుల నా తలంపు గలిగిన్ుఁ జాలుం 

బూన్నదర్య కృతార్్తవము 
మానవతఠల్! చన్ుుఁడు మర్లి మందిర్ములకున్." 

10.1-985-వ. 
అనిన్ విని. 

10.1-114-గ్ోప కల ద్ీన్ఘలాపములు 

10.1-986-సీ. 
విర్హాగిన శిఖలతో వ్ డలు నిట్టె ర్యుల; 

ముముర్ంబులుఁ గంది మోము లెండుఁ 
గన్ునల వ్ డలెడి కజ్లధార్లు; 
కుచకుంకుమంబులు గుీచిుపాఱుఁ 
జెకుాలుఁ జ రుిన్ చేతఠల వ్ేుఁడిమి; 

మోముుఁదముుల మేలి ముర్యవు డిందుఁ 
బ రిుఁ బ రిుఁ బుంఖాన్ుపుంఖంబులెై తాుఁకు; 
మదన్ు కోలల ధెైర్యమహ మ లెడల 

10.1-986.1-త.ే 
దుుఃఖభర్మున్ మాట్లు దొట్లర పడుఁగుఁ 



 

 

బ్రరయము లాడని పిరయుుఁ జూచి బ గ్డలిిల 
చర్ణముల నలే వ్రా యుచు సంభరమమున్ుఁ 
గాంత లెలలన్ు వగల నాకాీ ంత లగుచు. 
10.1-987-వ. 
ఇట్లనిర.ి 
10.1-988-మ. 
"అకట్ా! న్మిుతి మమేు; కూీర్యుఁడన్ ని న్నర్ింబ ? మా యిండలలో 
సకలవ్ాయపుా ల డించి నీ పదసరోజాతంబు లరిుంపుఁ జి 

కాక యియతెంచితి, మశుుఁ; డాఢ్ుయుఁడవు; మోక్షాసకుా లం గాచు పో  
లికుఁ గావందగు గావవ్ే? విడువ మలేే కాంతలన్ భరా ంతలన్. 
10.1-989-మ. 
పతతలన్ బ్రడుల బంధులన్ సతఠలకుం బాట్ించుట్ ేధర్ుప 

దధతి య  న్ంట్విి; దేహధారిణులకున్ ధర్ుజఞ! చింతింపుమా; 
పతి పుతరా దిక నామమూరిా వగుచున్ భాసలిుల  నీ యందుుఁ ద 

తుతి పుతరా దిక వ్ాంఛలన్ సలిపి సంభావించు ట్నాయయమ?ే 

10.1-990-మతా. 
నీ పయిన్ ర్తి చయేుచుందుర్య నేర్ుర్యల్; సతతపిరయో 

దీదపకుండవు; గాన్ న వవగ దెచుు నాథ సుతాదులం 

జూప నేట్ిక?ి మన్ుహాశలు చుట్ిె  నీకడ న్ుండుఁగాుఁ 
బాప నేల? మదయీ తాపముుఁ బాపుఁ బో లు కృపానిథీ! 
10.1-991-సీ. 
నీ పాదకమలంబు న మిు డగ్ఱుఁ గాని; 

తర్లి పో వంగుఁ బాదములు రావు; 



 

 

నీ కరాబ్ంబులు న ఱి న్ంట్ి తివుఁ గాని; 

తకిాన్ పనికి హసాములు చొర్వు; 
నీ వ్ాగమృతధార్ నిండుఁ గోీ లన  గాని; 

చెవు లన్యభాష్లుఁ జ రి విన్వు; 
నీ సుందరాకృతి నియతిుఁ జూడుఁగుఁ గాని; 

చూడ వన్యంబులుఁ జూడిా కవలు; 
10.1-991.1-ఆ. 
నిన నకాని పలుకనేర్వు మా జిహవ; 

లొలల  న్న్ుచుుఁ బలుకనోడ వవు 
మా మన్ంబు లెలల  మర్పించి దొంగిలి 

తేమి చయేువ్ార్ మింకుఁ? గృష్ణ ! 
10.1-992-చ. 
సిరికి న్ుదార్ చిహనములు చయేు భవచుర్ణార్విందముల్ 

సర్సిజనేతర! మా తపము సంపదుఁ జ రితి మటెె్క లకున్ 

మర్లుఁగ లేము మా మగల మాట్ల న లలము; పదుగంధముల్ 

మర్గిన్తుేఁట్ల లన్య కుసుమంబుల చెంతన్ుుఁ జ ర్నేర్యునే? 

10.1-993-ఆ. 
సవతఠ లేక నీ విశాల వక్షుఃస్లిుఁ 
దొళ్సితోడుఁ గూడుఁ దోయజాక్ష! 
మన్ుపు మన్ుచు న పుడు మాకాంత నీ పాద 

కమలర్జముుఁ గోర్యుఁ గాదె కృష్ణ ! 
10.1-994-ఉ. 
అతులు మామలున్ వగవ నాఱడి కోడక నాథులన్ శుగా 



 

 

యతతు లుఁ జ సి యిలవర్యస లాఱడి పో వుఁగ నీదు న్వువలన్ 

మెతుని మాట్లన్ మర్యుఁడుమేలొాని యియుఁచిన్ వచిునార్ మ ే

ప తతు ల న లలమో పుర్యష్భూష్ణ! దాసయము లిచిు కావవ్ే. 
10.1-995-మ. 
మగువల్ చికారె త లిల వలలభులకున్? మనినంచి తదవలలభుల్ 

మగపంతంబు తలంపర ? తగులముల్ మా పాలన ేపుట్టెనే? 

మగవ్ారాడెడి మాట్లే తగవు నీ మాట్ల్ మనోజాగినచేుఁ 
బ గులం జాలము; క ుఁగలింపుము మముం బుణయంబు పుణాయతుకా! 
10.1-996-ఉ. 
కుండలదపాీ గండమున్ు గుంచితకుంతల ఫాలమున్ సుధా 
మండతి పలలవ్ాధర్ము మంజలహాస విలోకన్ంబున  ై
యుండెడు నీ ముఖంబుుఁ గని యుండుఁగ వచుున ? మన్ుథకే్షు కో 
దండ విముకా బాణముల దాసుల మయిెయద; మాదరింపవ్ే. 
10.1-997-సీ. 
నీ యధరామృత నిర్ుర్ంబులు నడేు; 
చేరి వ్ాతెఱలపెుైఁ జిలుకకున్న 

నీ విశాలాంతర్ నిర్ులవక్షంబుుఁ; 
గుచకుట్ులంబులుఁ గూర్ుకున్న 

నీ ర్మయతర్ హసానీర్జాతంబులు; 
చికుర్బంధంబులుఁ జ ర్ుకున్న 

నీ కృపాలోకన్ నివహంబు మెలలన్; 

న మొుగంబుల ముఁద న ఱపకున్న 

10.1-997.1-ఆ. 



 

 

నీ న్వన్ మాన్నీయ సలాల పంబు 
కర్ణర్ంధరదిశలుఁ గపుకున్న 

న ట్లల  బరతఠకువ్ార్? మెందుుఁ జ రడెువ్ార్? 

మధిప! విన్ుఁగుఁ దగదె యాుఁడుకుయులు 
10.1-998-మ. 
భవదాలోకన్ హాస గీతజములెై భాసలిుల  కామాగునలన్ 

భవదయీాధర్పలల  వ్ామృతముచేుఁ బాుఁపం దగుం, బాుఁపవ్ ే

ని వయోగాన్ల హ తిసంహతఠలచే నీఱ ై, భవచిుంతలన్ 

భవదంఘ దోవయవధిుఁ బ ందెదము నీ పాదంబులాన్ పిరయా! 
10.1-999-క. 
తర్ు మృగ ఖగ గో గణములు 
కర్ మొపెుడు నిన్ునుఁ గన్నుఁ గాన్ము విన్నం 

గర్ుఁగి పులకించు, న్బలలు 
గర్ుఁగరె నిన్ుుఁ గన్న నీదు గాన్ము విన్నన్? 

10.1-115-ఆతఘమరాముడె ైర్మించుట 

10.1-1000-స.ీ 
ఈ పంచబాణాగిన నమేిట్ నార్యా ము; 
నీ మంజవ్ాగవృష్ిె  న గడదేని? 

నీ మన్ుథాంభోధ ినే తరోవుఁ గడతఠము; 
నీ దృష్ిె  నావ యిెై నిలువదేని? 

నీ చితాజధావంత మే జాడుఁ జెఱుతఠము; 
నీ హాసచందిరక నిగుడదనేి? 



 

 

నీ దర్ుకజవర్ మే భంగి న్డుఁతఠము; 
నీ న్వ్ాధర్సుధ నింపవ్నేి? 

10.1-1000.1-ఆ. 
న ట్లల  నిర్వహ ంతఠ? మేలాగు మాలాగు; 
కర్యణ చయే వ్నేిుఁ గదయి వ్నేి 

మర్యుఁడు నిర్దయుండు మన్ నిచుున?ే యశో 
దా కుమార్! యువతి ధెరై్య చోర్! 
10.1-1001-క. 
అమర్యలుఁ గాచిన్ హరికీియుఁ 
గమలేక్షణ! నీవు నేడు కర్యణ న్భయహ 

సాము మా యుర్ముల శిర్ములుఁ 
బరమదంబున్ నిడుము మూర్ఛ పాలుడకుండన్. 
10.1-1002-క. 
కటాట  తలమున్కలున  ై
దటటపు విర్హాగిన శిఖలు తర్యణుల నేుఁపన్ 

న టటట ం బలుకవు చూడవు 
కట ట ుఁడివి గదా కుమార్! కర్యణోదారా! 
10.1-1003-వ. 
అని యిట్లల  కుసుమశర్యని శర్పర్ంపరా పర్వశలె ైయోపికలు లేక పలికిన్ 
గోపికల దీనాలాపంబులు విని, న్వివ యోగీశవర శవర్యండెైన్ కృష్ఠణ ం 
డాతాురాముండెై వ్ార్లతో ర్మించె న్పుుడు. 
10.1-1004-మ. 
కర్ుణాలోకములం బట్ాంచల కచాకర్షంబులన్ మఖేలా 



 

 

కర్ బాహు సాన్ మర్శన్ంబుల న్ఖాంకవ్ాయపుా లన్, న్ర్ువ్ా 
కురిర్ంభంబుల మంజలాధర్ సుధాపాన్ంబులం గాంతలం 

గర్గించెన్ ర్తిక ళిుఁ గృష్ఠణ డు గృపం గందర్యుుఁ బాలార్యుచున్. 
10.1-1005-క. 
మకుకవ వికసిత వదన్లు 
చకకుఁగుఁ దన్ుుఁ గొలవ హాసచందిరకతోడన్ 

మికిక లి మెఱసనె్ు గృష్ఠణ ుఁడు 
చుకకలగమి న్డిమి పూర్ణసో ముని భంగిన్. 
10.1-1006-ఆ. 
సతఠలు దన్ునుఁ బాడ సంపీరతి నాడుచు 
న్ఱుత న్ున్న వ్ ైజయంతితోడ 

వన్జలోచన్ుండు వన్భూష్ణుం డయిెయ 
యువతిజన్ శతంబు లోలిుఁ గొలువ 

10.1-1007-ఉ. 
చికకక యిాశుుఁడెై యిెదిరుిఁ జికుాలుఁ బ ట్టెడు మాయలానికిం 

జికిక కృతార్్లెై మర్యని చికుాలుఁ జొకిా లతాంగు లుండగా 
మకుకవ శాంతి చయేుట్కు మన్నన్ుఁ జ సి పరసన్ునుఁ డౌట్కుం 

జకకన్ నా విభుండు గుణశాలి తిరోహ తఠుఁడయిెయ న్ యిెయడన్. 
10.1-1008-వ. 
ఇట్లల  హరి కన్ుమొఱంగి చనిన్ుఁ గరిం గాన్క తిర్యగు కర ణువుల పెలుల న్ 
న్ులల ంబులు దలలడిలల  వలలవకాంతలు తదయీ గమన్ హాస విలాస వక్షణ విహార్ 
వచన్ ర్చనాన్ురాగంబులం జితాంబులు గోలుడి, వివిధ చషెే్లకుం బాలుడ,ి 



 

 

తదాతుకతవంబున్ నేన్ నేన్ కృష్ఠణ ండ న్ని కృష్ాణ గుణావ్ేశంబులం 
జరియించుచు. 

10.1-116-గ్ోప కలు కృష్తణ ని వనదకుట 

10.1-1009-క. 
భూతముల లోన్ వ్ లిుఁ బర 
ఖాయతతం డగున్ట్ిెవ్ానిుఁ; గాంతలు కాళిం 

దీ త్రర్ వనాంతర్ముల 

భరా ంతిన్ వ్ దుకంగుఁ జనిర ిపాడుచు న్ధిపా! 
10.1-1010-స.ీ 
పునానగ కాన్వ్ే! పునానగవందితఠుఁ; 
దిలకంబ! కాన్వ్ ేతిలకనిట్లు; 
ఘన్సార్! కాన్వ్ ేఘన్సార్శోభితఠ; 

బంధూక! కాన్వ్ే బంధుమితఠర ; 

మన్ుథ! కాన్వ్ ేమన్ుథాకార్యని; 

వంశంబ! కాన్వ్ ేవంశధర్యనిుఁ; 
జందన్! కాన్వ్ ేచందన్శ్రతలుుఁ; 
గుందంబ! కాన్వ్ ేకుందర్దన్ు; 
10.1-1010.1-తే. 
నిందరభూజమ! కాన్వ్ే యిందరవిభవుుఁ; 
గువల వృక్షమ! కాన్వ్ే కువలయియశుుఁ; 
బ్రరయకపాదప! కాన్వ్ే పిరయవిహార్య;" 

న్న్ుచుుఁ గృష్ఠణ ని వ్ దకి ర్ యయబ్ముఖులు. 



 

 

10.1-1011-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1012-ఉ. 
న్లినివ్ాుఁడు పదున్యన్ంబులవ్ాుఁడు గృపార్సంబు పెైుఁ 
జలలిడువ్ాుఁడు మౌళిపరసిరిుత పింఛమువ్ాుఁడు న్వువ రా 
జిలలిడు మోమువ్ాుఁ డొకుఁడు చెలవల మాన్ధన్ంబుుఁ దెచెు నో! 
మలిియలార్! మ ప దలమాట్లన్ లేుఁడు గదము! చెపుర ! 
10.1-1013-ఉ. 
అంగజన ైన్ుఁ జూడ హృదయంగముుఁడెై కర్ుఁగించు వ్ాుఁడు శ్ర ీ

ర్ంగదుర్ంబు వ్ాుఁడు, మధుర్ంబగు వ్ేణుర్వంబు వ్ాుఁడు మ 

ముంగజపువువుఁదూపులకు న్గ్ము చేసె లవంగ! లుంగ నా 
ర్ంగములార్! మకడకు రాుఁడు గదా! కృప యుంచి చూపర ! 
10.1-1014-స.ీ 
మానినీమన్ుథు మాధవుుఁ గాన్ర ; 
సలలితోదార్ వతసకములార్! 
సలలితోదార్ వతసక వ్ ైరిుఁ గాన్ర ; 
సుందరోన్నత లతార్య్ న్ములార్! 
సుందరోన్నతలతార్య్ న్భంజుఁ గాన్ర ; 
ఘన్తర్ లసదశోకంబులార్! 
ఘన్తర్ లసదశోకసూఫరాిుఁ గాన్ర ; 
న్వయ ర్యచిర్కాంచన్ంబులార్! 
10.1-1014.1-ఆ. 
న్వయ ర్యచిర్ కాంచన్ కిరీట్లుఁ గాన్ర  



 

 

గహన్పదవిుఁ గుర్వకంబులార్! 
గహన్పదవి గుర్వక నివ్ాసిుఁ గాన్ర  
గణికలార్! చార్యగణికలార్! 
10.1-1015-స.ీ 
అదె న్ందన్ందన్ుం డంతరిితఠం డయిెయుఁ; 
బాట్లీతర్యలార్! పటె్ర్ము! 
హ లావతఠలుఁ గృష్ణ ! యియల పాసితి వని; 

యిెైలేయ లతలార్! యడుగర్ము! 
వన్జాక్షుుఁ డిచట్ిక ివచిు డాుఁగుఁడు గదా; 
చూతమంజర్యలార్! చూడర్ము! 
మానినీమదన్ుతో మారాక యిెఱిుఁగించి; 

మాధవలతలార్! మన్ుపర్ము! 
10.1-1015.1-ఆ. 
జాతిసతఠలుఁ బాయ నీతియిె హరి కని 

జాతఠలార్! దిశలుఁ జాట్ర్ము! 
కదళ్ళలార్! పో యి కదలించి శిఖిపింఛ 

జూట్లుఁ దెచిు కర్యణుఁ జూపర్ము! 
10.1-1016-క. 
హరి చర్ణములకుుఁ బ్రరయవ్  ై
హరి నిన్ు మనినంప భదర మందెడు తఠలసీ! 
హరి నీ దెస రాుఁడు గదా 
హరి చొపెుఱిుఁగించి శుభము లందింపుఁగదే. 
10.1-1017-త.ే 



 

 

ప గడుఁ దగువ్ానిుఁ గాన్ర  ప గడలార్! 
యిా డెఱుంగని విభుుఁ జూపుుఁ డీడెలార్! 
మొలలమగు కీరాివ్ాుఁ డడేి మొలలలార్! 
శుక నిగదితఠనిుఁ జెపుుఁడు కింశుకములార్! 
10.1-1018-క. 
తర్ుణీకుచ కుంకుమ యుత 

హరికంధర్ దామగంధ మడరెడు చూడిాన్ 

హరుిఁ గనిన్ పగిదిుఁ దన్రడెి 
హరణిీ! హరజిాడుఁ బుణయమయిెయడిుఁ జెపుమా! 
10.1-1019-క. 
కిట  యిెై క ుఁగటి్ుఁ జ రెున్ు 
వటటడెై వరిధలిల కొలిచె వడుిఁ గృష్ఠణ ండెై 
యిటట పదచిహనము లిడెుఁ గీిం 

దట  బామున్ నమేి నోచి తము ధరిత్రర! 

10.1-117-గ్ోప కల తఘద్ఘనయతోనమతుత 

10.1-1020-వ. 
అన్ుచు మదనోనాుదచితాలెై తదాతుకతవకంబున్ుఁ గృష్ఠణ  లీలల 
న్న్ుకరించుచు. 
10.1-1021-స.ీ 
పూతన్ యిెై యొకా ప లుఁతి చరింపంగ; 

శౌరి యిెై యొక కాంత చన్ునగుడుచు; 
బాలుుఁడెై యొక భామ పాలకు నేడుుచ ;ో 



 

 

బండి నే న్న్ు లేముఁ బాఱుఁదన్ున; 

సుడిగాలి న్ని యొకా సుందరి గొనిపో వ; 

హరి న్ని వరిాంచు న్బ్ముఖియు; 
బకుుఁడ నే న్ని యొకా పడుఁతి సంర్ంభింపుఁ; 
బదాుక్షుుఁడన్ు కొము పరిభవించు; 
10.1-1021.1-ఆ. 
న లమి రామకృష్ఠణ  లింతఠ లిదదఱు గాుఁగ 

గోపవతసగణము కొంద ఱగుదు 
ర్సుర్వ్ ైరి న్న్ుచు న్బల యొకాతె చీర్యుఁ 
బసుల మన డి సతఠల భర్తముఖయ! 
10.1-1022-ఆ. 
"లోకమెలల ుఁ గుకి్షలోపల న్ున్నద ి

మాధవుండ నేన్ు మాత వవు 
చూడు"మన్ుచు న కా సుందరి యొకతకెు 
ముఖము దెఱచి చూపు ముఖయచరిత! 
10.1-1023-క. 
"వ్ ననలు దొంగలిి తినియిెడ ి

వ్ నునుఁడ"న్ని యొకతె న్ుడువ వ్ేఱ కాతె చ ే

సననల యశోద న్ంచున్ుుఁ 
గీననన్ుఁ గుసుమముల దండుఁ గట్లె  నిలేశా! 
10.1-1024-క. 
"కాళియఫణి యిది వర్లు 
కాళియఫణి సతఠలు మోొకాుఁ గడుఁగిరి నే గో 



 

 

పాలకుమార్యుఁడ"న్న్ుచున్ు 
లీలాగతి నాడు న కా లేమ న్ర ందరా ! 
10.1-1025-క. 
"తర్ుణులు గోపకు లందఱు 
హరహియుుఁ డదిె వ్ాన్ గురిసె హరి నే"న్ని భా 
సుర్ చలేాంచల మొకాత ె

గిరి న తెాద న్న్ుచు న తఠా ుఁ గెంగ ల న్ృపా! 
10.1-1026-క. 
"మర్లు గోపకు లే న్సు 
రారిని దావ్ాగిన వచెు న్ట్ల చూడకుుఁడ ీ

వ్ారించెద"న్ని యొకాత ె

చేరి బయల్ కబళ్న్ంబు చేయు న్ర ందరా ! 
10.1-1027-వ. 
ఇట్లల  తన్ుయతవంబున్ గోపసుందర్యలు బృందావన్ంబున్ం గల 
తర్యలతాదుల హరి న్డుగుచు, దుర్్మం లయిన్ విపిన్మార్్ంబుల సరోజాత 
క తన్ హల కులిశ కలశాంకుశాది లక్షణలకి్షతంబులెై మనోహర్ంబు లయిన్ 
హరిచర్ణంబుల చొపుుుఁగని తపుక చపెిు కొన్ుచుుఁ దమలో నిట్లనిరి. 
10.1-1028-స.ీ 
కొముకుుఁ బువువలు కోసనిాుఁ డికాడ; 

మొన్సి పాదాగీంబు మోపినాుఁడు 
సతి న తఠా కొని వ్డేా జరగిినాుఁ డికాడుఁ; 
దృణములోుఁ దోపుఁదు తఱెవ జాడ 

పిరయకు ధమిులల ంబు పటె్ిెనాుఁ డికాడుఁ; 



 

 

గూర్యున్న చొపిుదె కొమర్య మిగులు 
నింతికిుఁ గెమోువి యిచిునాుఁ డికాడ; 

వ్ లుఁది నికిాన్ గతి విశదమయిెయ 
10.1-1028.1-ఆ. 
సుదతితోడ నీర్య చొచిునాుఁ డికాడుఁ 
జొచిు తా వ్ డలిన్ చోట్ల లమరెుఁ 
దర్యణిుఁ గాముక ళిుఁ దనిపనిాుఁ డికాడుఁ 
న్న్ుఁగి పనె్ుఁగయిున్న యంద మొపెు. 
10.1-1029-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1030-స.ీ 
ఒక యిలెనాగ చయెూయుఁదినాుఁ డికాడ; 

సర్స న్ున్నవి నాలు్  చర్ణములున్ు 
న క నీలవ్ేణితో న దిుఁగనిాుఁ డికాడ; 

మగ జాడలో నిదె మగువ జాడ 

యొక లేమ మోొకిాన్ న్ురివినాుఁ డికాడ; 

ర్మణి మోొకిాన్ చొపుు ర్మయమయిెయ 
న క యింతి కదెుర్యగా న లసినాుఁ డికాడ; 

న్నోయన్యముఖములెై యంఘుో లొపెు 

10.1-1030.1-ఆ. 
న కతె వ్ ంట్ుఁ దగుల న్ుండక యియగనిాుఁ 
డడుగుముఁదుఁ దర్యణి యడుగు లమరె 

న్బల లిర్యగలెంకులందు రాుఁ దిరిగినాుఁ 



 

 

డాఱు పదము లున్నవము! యిచట్. 
10.1-1031-స.ీ 
ఈ చర్ణంబులే యిందునిభాన్న్! ; 
సన్కాది ముని యోగ సర్ణి న పుు; 

నీ పాదతలములే యిెలనాగ! శీుతివధూ; 

సీమంతవధులుఁ జెన్ునమిగులు; 
నీ పదాబ్ంబులే యిభకులోతామయాన్! ; 
పాలేట్ిరాచూలి పట్లె కొము; 

లీ సుందరాంఘుోలే యిందీవర క్షణ! ; 
ముకిాకాంతా మనోమోహన్ంబు; 
10.1-1031.1-ఆ. 
లీ యడుగల ర్జమె యింతి! బరహ ుశాద ి

దివిజవర్యలు మౌళిదిశలుఁ దాలుా  

ర్న్ుచుుఁ గొంద ఱబల లబా్ క్షుుఁ డేగిన్ 

కీమముుఁ గనియు న్తనిుఁ గాన్రెైరి. 
10.1-1032-వ. 
అపుుడు. 
10.1-1033-స.ీ 
పతఠల దెనై్యంబున్ు భామల క ీర్యంబుుఁ; 
జూపుచు విభుుఁ డొకా సుదతితోడ 

విహరింప న్ది యిెలల  వ్ లుఁదుల వరి్ంచి; 

"నా యొదదన్ునానుఁడు నాథుుఁ"డన్ుచు 
గరివంచి రాుఁ జాలుఁ "గమలాక్ష! మూుఁపున్; 



 

 

నిడుకొన్ు"మన్ుుఁడు న్ యిాయశవర్యండు 
మొఱుఁగి పో యిన్ుఁ దాపమున్ు బ ంది "యో! కృష్ణ ! ; 
యిెకాడుఁ జనితి పరా ణ శ! ర్మణ! 
10.1-1033.1-తే. 
నీకు వర్వుడ న్యిెయద నిలువు"మన్ుచు 
వగవుఁ గొందఱు కాంతలా వనితుఁ జూచి 

"వర్యుఁడు మనినంప గరివంచి వన్జనేతర 
చికెా నేుఁ"డని వ్ ఱుఁగున్ు జెంది ర్పుడు. 
10.1-1034-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1035-స.ీ 
"ఈ ప దరింట్లిో నిందాుఁకుఁ గృష్ఠణ ండు; 
నాతోడ మన్ుథన్ట్న్ మాడ ె

నియోయల మగుచోట్ నిందాుఁకుఁ జలెువుండు; 
గాఢ్ంబుగా న్న్ునుఁ గ ుఁగలించ ె

నీ మహీజము నీడ నిందాుఁక సుభగుండు; 
చిటె్ంట్ల చేతల సిగు్ గొనియి ె

నీ పుష్ులత ప ంత నిందాుఁక దయితఠండు; 
న్న్ు డాసి యధర్పాన్ంబు చేస ె

10.1-1035.1-ఆ. 
నీ పరసూన్వ్ేది నిందాుఁక ర్మణుండు 
కుసుమ దామములన్ు గొపుుుఁ దీరెు" 

న్న్ుచుుఁ గొంద ఱతివ లంభోజన్యన్ుని 



 

 

పూర్వలీలుఁ దలుఁచి ప గడ ిర్ధిప! 
10.1-1036-మ. 
అని యిబాంగి లతాంగు లందఱున్ు బృందార్ణయ మం దీశవర్యన్ 

వనజాక్షుం బరికించి కాన్క విభున్ వరిణంచుచుం బాడుచున్ 

మనముల్ మాట్లుుఁ జ ష్ు లుం గీియలు న్ మాునాథుపెుైఁ జ రిు వ్ ే

చని ర్ యాయమున్ సెైకతాగీమున్కున్ సంతయకా గ హ చఛలెై. 
10.1-1037-వ. 
చని గోపికలు హరి న్ుదేదశించి యిట్లనిరి. 

10.1-118-గ్ోప కల వర్హపు మొర్లు 

10.1-1038-క. 
"నీవు జనించిన్ కతమున్ 

నో! వలలభ! లకి్షు మంద న పెు న్ధికమె ై
నీ వనంట్న  పరా ణము లిడ ి

నీ వా ర్ర్సెదర్య చూపు నీ ర్ూపంబున్. 
10.1-1039-క. 
శార్దకమలోదర్ర్యచి 

చోర్కమగు చూపువలన్ సుందర్! మముుం 

గోరి వ్ ల యిాని దాసుల 

ధీర్త న పిుంచు ట్దిి వధంిచుట్ గాద?ే 

10.1-1040-ఆ. 
విష్జలంబువలన్ విష్ధర్దాన్వు 
వలన్ ఱాలవ్ాన్వలన్ వహ న 



 

 

వలన్ న్ున్నవ్ానివలన్న్ు ర్కి్షంచి 

కుసుమశర్యనిబారిుఁ గూలుుఁ దగున ? 

10.1-1041-ఉ. 
నీవు యశోదబ్రడుడవ్ ? నీర్జనేతర! సమసాజంతఠ చ ే

తో వదితాతు; వశుుఁడవు; త లిల విరించి దలంచి లోక ర్ 

క్షావధ మాచరింపు మని సన్ునతి చయేుఁగ సతఠాలంబున్న్ 

భూవలయంబుుఁ గావ నిట్ల పుట్ిెతి గాదె మనోహరాకృతిన్. 
10.1-1042-ఆ. 
చర్ణసేవకులకు సంసార్ భయమున్ు 
బాుఁపి శ్రకీర్ంబు పట్లె  గలిగి 
కామదాయి యిెైన్ కర్సరోజంబు మా 
మసాకముల న్ునిచి మన్ుపు మశ! 
10.1-1043-ఉ. 
గోవుల వ్ ంట్ుఁ దిరముర్యచుుఁ గొలిున్వ్ార్ల పాపసంఘముల్ 

దోరవుఁగుఁజాలి శ్రీుఁ దన్రి దుషె్ భుజంగఫణా లతాగీ సం 

భావతమెైన్ నీ చర్ణపదుము చన్ునలముఁద మోపి త 

దాువజ పుష్ుభలల  భవబాధ హరింపు వరింపు మాధవ్ా! 
10.1-1044-క. 
బుధర్ంజనియున్ు సూకాయు 
మధుర్యు న్గు నీదు వ్ాణి మర్ుఁగించనె్ు నీ 

యధరామృత సంసేవన్ 

విధి న్ంగజతాప మెలల  విడిపింపుఁ గద.ే 
10.1-1045-క. 



 

 

మగువల యిడె నీ క ీర్యము 
తగున?ే నిజభకాభీతిదమన్ుుఁడ వకట్ా! 
తగదు భవదాద సులకున్ు 
న్గు మొగముం జూపి కావు న్ళిన్దళాక్షా! 
10.1-1046-మ. 
ఘనలకీ్షు యుతమెై మహా శుభదమెై కామాది విధవంసయిిె ై
సనకాది సుా తమెై నిర్ంతర్ తప ససంతపాపునానగ జీ 

వనమెై యొపెుడు నీ కథామృతము దరా వం గలు్ నే భూరి దా 
న్ నిర్ూఢ్తవము లేనివ్ార్లకు మానారీమనోహార్కా! 
10.1-1047-క. 
నీ నగవులు నీ చూడుాలు 
నీ న్ఘనావిహర్ణములు నీ ధాయన్ంబుల్ 

నీ నరాులాపంబులు 
మానసముల నాట్ి నేడు మగుడవు కృష్ాణ ! 
10.1-1048-ఆ. 
ఘోష్భూమి వ్ డలి గోవుల మేపంగ 

నీర్జాభమెనై్ నీ పదములు 
కసవు శిలలు దాుఁకి కడున చుునో యని 

కలుఁగు మా మన్ములు కమలన్యన్! 
10.1-1049-ఉ. 
మాపట్ివ్ేళ్ నీవు వన్మధయము వ్ లవడి వచిు గోష్ుద 

పరా ప త ధూళిధూసరిత భాసిత కుంతలమెై సరోర్యహో  
దీధప త మెనై్ నీ మొగము ధీర్జనోతామ! మాకు వ్ేడాతోుఁ 



 

 

జూప  మన్ంబులన్ మర్యనిుఁ జూపుదు గాదె కీమకమీంబున్న్. 
10.1-1050-ఆ. 
భకాకామదంబు బరహు సవేిత మిలా 
మండన్ంబు దుుఃఖమర్దన్ంబు 
భదరకర్మున ైన్ భవదంఘ యోుగము మా 
యుర్ములందు ర్మణ! యున్ుపుఁదగదె? 

10.1-1051-ఆ. 
సుర్తవర్ధన్ంబు శోకాపహర్ణంబు 
సవనిత వంశనాళ్ సంగతంబు 
న్న్యరాగజయము న నై్ నీ మధురాధ 

రామృతమున్ుఁ దాప మార్యు మశ! 
10.1-1052-ఉ. 
నీవడవిం బగల్ దిర్యగ నీ కుట్ిలాలకలాలితాసయ మి 

చాఛవధుిఁ జూడకున్న నిమిష్ంబులు మాకు యుగంబులెై చన్ుం 

గావున్ రాతఠర  లెనై్ నిన్ుుఁ గన్ునల న పుుడుుఁ జూడకుండ ల 

కీ్షువర్! ఱ పు లడుముగుఁ జ సె నిదేల? విధాత కూీర్యుఁడె ై
10.1-1053-ఉ. 
అకకట్! బంధులున్ మగలు న్న్నలుుఁ దముులుుఁ బుతరకాదులున్ 

న కకకని రాతిరుఁ బో కుుఁడన్ నీ మృదుగీతర్వంబు వన్ులన్ 

వ్ కకసమెైన్ వచిుతిమి వ్గేమె మోహము న ంది నాథ! నీ 

వ్ కకడ బో యితో? యిెఱుుఁగ మ కియీ నిర్దయుుఁ డంెదుుఁ గలు్ నే? 

10.1-1054-త.ే 
మదన్ుుఁ డార్వంగ నీ వ్ాడు మంతన్ములు 



 

 

న్వర్సాలోకన్ంబగు న్గుమొగంబు 
కమల కిర్వ్ ైన్ మహ తవక్షస్లంబు 
మా మన్ంబుల లోుఁగొని మర్పెుఁ గృష్ణ ! 
10.1-1055-మ. 
అర్విందంబులకంట్టుఁ గోమలములెై యందంబులె ైయున్న నీ 

చర్ణంబుల్ కఠిన్ంబులెై మొన్యు మా చన్ునంగవల్ మోవుఁగా 
న ఱ యంబో లు న్ట్ంచుుఁ బ కుాదుము నీ యిా కర్ాశార్ణయ భూ 

పరిసంచార్ము కృష్ణ ! నీ పిరయలకుం బరా ణవయధం జ యదే? 

10.1-1056-క. 
కటాట ! మన్ుథు కోలలు 
న టటన్ నో నాుఁట్ బ గడ ినీ పాదంబుల్ 

పట టకొన్ుఁగ వచిున్ మము 
న్టటడవిని డించి పో వ నాయయమె? కృష్ాణ ! 
10.1-1057-క. 
హృదయియశవర్! మా హృదయము 
మృదుతర్ముగుఁ జ సి త లిల మికిాలి కడ నీ 

హృదయము కఠిన్ము చేసెన్ు 
మద్యీ సౌభాగయ మిట్ిె  మందము గలద?ే 

10.1-1058-ఉ. 
కీమిమ నిశాచర్యల్ సుర్నికాయములన్ వడుిఁదాుఁకి వుఁక వ్ా 
లముమల తెట్టెలన్ పఱవ న్డుము వచిు జయింతఠ వండుర  నిన్ 

న్మిమన్ ముగధలన్ ర్హ తనాథల న్కాట్! నేుఁడు రెండు మూుఁ 
డముమల యియట్లకాుఁ డెగువ న్డుము రాుఁ దగదే కృపానిధీ! 



 

 

10.1-1059-క. 
తియయవిలుకాుఁడు డీకొని 

వరయయలుగాుఁ దూఱనసేె వనితల మన్ముల్ 

నియాయన్ యింక న నై్ం 

గుయాయలింపం గదయయ! గోవింద! హరీ!" 

10.1-119-గ్ోప కలకు పరతయక్షమగుట 

10.1-1060-మ. 
అని యిట్లంగన్ లంచితసవర్ముతో న్ంకించుచుం బాడుచుం 

దను "రావ్ే"యని చీరి యియడువ జగతరా ణుండు తెైరలోకయ మో 

హనుుఁడెై మన్ుథ మన్ుథుం డయి మనోజాఞ కారయిిెై హారయిిె ై
ఘనపీతాంబర్ధారయిిెై ప డముెఁ దతాాంతాసమపంబున్న్. 
10.1-1061-క. 
వచ్చున్ వలలభుుఁ గన్ుగొని 

విచేుసె న్ట్ంచు సతఠలు వికసిత ముఖులె ై
యచుుగ నిలిురి పరా ణము 
వచ్చున్ నిలుచుండు న్వయవంబుల భంగిన్. 
10.1-1062-స.ీ 
అతివ యొకాతె భకిా న్ంజలి గావించి; 

పరా ణ శు కెంగ లుుఁ బట్లె కొనియి ె

నింతి యొకాతె జీవితేశవర్య బాహువు; 
మూపున్ నిడుకొని ముదము న ంద ె

వనిత యొకాతె తన్ వలలభు తాంబూల; 



 

 

చరివత మాతు హసామున్ుఁ దాలెుుఁ 
బడతి యొకాతె పిరయుపదములు విర్హాగిన; 

తపాకుచంబులుఁ దాుఁపుకొనియి ె

10.1-1062.1-ఆ. 
భామ యొకతె భుర కుట్ిబంధంబు గావించి 

పరణయభంగ రోష్భాష్ణమున్ 

దషె్దశన్ యగుచు దండంిచు కైెవడ ి

వ్ాుఁడి చూడిాగముల వర్యనిుఁ జూచె. 
10.1-1063-క. 
హరమిుఖకమలముుఁ జూచుచుుఁ 
దర్ుణి యొకతె ఱ పులిడక తనియక యుండెన్ 

హరపిదకమలముుఁ జూచుచు 
మరిగి తనివి లేని సుజన్ు మాడిా  న్ర ందరా ! 
10.1-1064-ఉ. 
ఒకక లతాంగి మాధవుని యుజ్వలర్ూపము చూడిాత్రుఁగలం 

జికకుఁగుఁ బట్ిె  హృద్తముుఁ జ సి వ్ లిం జన్కుండ నతేరముల్ 

గీకుకన్ మూసి మేన్ుఁ బులకంబులు కీముుఁగుఁ గ గలించుచుం 

జొకకములెైన్ లోచవులుఁ జొకుాచు న్ుండెన్ు యోగి కెైవడిన్. 
10.1-1065-స.ీ 
ఎలయించి పరా ణ శ! యిెందుుఁ బో యితి వని; 

తోర్ంపుట్లుకతో దూఱ  న కత ె

జలజాక్ష! న్న్ుుఁబాసి చన్ుఁగ నీ పాదంబు; 
లెట్ాల డనె్ని వగ న యిదె న కతె; 



 

 

నాథ! నీ వరిగిన్ నా పరా ణ మున్నది; 
కూరిుయియ యిది యని కుందె న కత ె

యిాశవర్! న్న్ు నిన్ున నిందాుఁకుఁ బాపెనే; 
పాపపు విధి యని పలికె న కత ె

10.1-1065.1-ఆ. 
తలుఁగి పో వు న్ట్ిె  తపేుమి సేసితి 

న్ధిప! పలుకు ధర్ు మనియిె న కత ె

యియమినోము ఫలమొ హృదయియశ! నీ మోము 
మర్లుఁ గంట్ి న్న్ుచు మసలె న కతె. 
10.1-1066-క. 
"పలికిన్ పరతిజఞుఁ దపుెడిుఁ 
బలికించిన్ుఁ గాని ర్మణుుఁ బలుక"న్ట్ంచుం 

గలకంఠి యొకతె చెలితోుఁ 
బలుకుల న్మృతములు గురయిు పలుకులుఁ బలికెన్. 
10.1-1067-క. 
"పట టన్ుఁ గాని మనోవిభుుఁ 
బటట ుఁ గదా?"యంచుుఁ న కా బాలిక సఖి చ ే

పటటట కొని చెపెు ధెైర్యము 
పటటటలలన్ు మర్యనిట్టంకి పట్లె గ న్ధిపా! 
10.1-1068-క. 
"చెలువుుఁడు చపెుకపో యిన్" 

స లపున్ న క ముగధ "మున్ున చూడ"న్న్ుచు నౌ 
దల వంచి యుండుఁ జాలక 



 

 

దల యిెతెాన్ు లోన్ మర్యుఁడు దలయితాె న్ృపా! 
10.1-1069-వ. 
ఇవివధంబున్. 
10.1-1070-క. 
హరసిుర్యచిర్ లలితాకృతిుఁ 
దర్ుణులు గని ముకా విర్హతాప జవర్లె ై
పర్మోతసవంబు సలిపిర ి

పర్మేశవర్యుఁ గనిన్ ముకాబంధుల భంగిన్. 
10.1-1071-వ. 
అత న్ కాాంతఠండు కాంతాజన్పరికాీ ంతఠండెై వనాంతర్ంబున్ శకాినికర్ 
సంయుకుా ండెనై్ పర్మపుర్యష్ఠడున్ుంబో లె వ్ార్లం దోడొాని మందార్ కుంద 
కుసుమపరిమళ్ మిళిత పవమాన్మానిత మధుకర్నికర్ ఝంకార్ 
సుకుమార్ంబున్ు, శర్తాాల చందరకిర్ణ సందోహ సందళితాంధకార్ంబున్ు 
యమునాతర్ంగ సంగత కోమల వ్ాలుకాసాఫర్ంబున ై యమలిన్ంబ నై్ 
పులిన్ంబు పరవ్శేించె; వ్ార్యన్ు జాఞ న్కాండంబున్ నీశవర్యంగని శీుతఠలు 
పరమోదంబున్ం గామాన్ుబంధంబుల విడచిిన్ విధంబున్ హరిం గని 
విర్హవ్ేదన్ల విడచిి పరిపూర్ణమనోర్థలె.ై 
10.1-1072-క. 
పాఠీన్న్యన్ లెలల  న్ 

కాఠిన్య పట్ాంచలములుఁ గ తఠకములు హృ 
త్రుఠముల సందడింపుఁగుఁ 
బీఠముుఁ గలిుంచి ర్ంతుఁ బ్రరయున్కు న్ధిపా! 
10.1-1073-ఆ. 



 

 

పర్మయోగి హృదయ భదరపీఠంబుల 

న్ుండు మేట్ి వరజవధూతారీయ 

పీఠమున్ వసించి పెంపారెుఁ దిరభువన్ 

దేవి లకి్షు మనే్ుఁ దజేరిలల  
10.1-1074-మ. 
మదనోదీదపితఠుఁడెైన్ నాథునికి సనాున్ంబు గావించుచున్ 

ముద్తిల్ హాసవిలోకవిభరమములన్ మోదించుచుం జ రి త 

తుదముల్ హసాతలంబులం బ్రసుకుచుం బ ైముట్లె చున్ దూఱుచుం 

జదుర్యల్ పలుాచుుఁ గూరిు నిట్లనిరి యిాష్తోాపదీపాా సయలె.ై 
10.1-1075-క. 
"కొలచిన్ుఁ గొలుతఠర్య కొందఱు 
గొలుతఠర్యుఁ దముుఁ గొలువకున్నుఁ గొందఱు పతఠలం 

గొలిచిన్న్ు గొలువకున్నన్ు 
గొలువర్య మఱికొంద ఱ లమి గోపకుమారా!" 

10.1-120-గ్ోప కలతో స్ంభాష్ ంచుట 

10.1-1076-వ. 
అని తన్ున న్ుదేదశించి ర్హసయంబుగాుఁ బలిాన్ సుందర్యల పలుకులు విని 
గోపాలసుందర్యం డిట్లనియిె. 
10.1-1077-స.ీ 
"కొలిచిన్ుఁ గొలుతఠర్య కొందఱు పశువుల; 

భజన్ము భంగిని ఫలము కొఱకు 
న ;ై సఖయధర్ుములందు సిదిధ ంపవు; 



 

 

కొందఱు తండుర ల గుణముుఁ దాలిు 

దయ గలవ్ార్యన్ు దగిన్ సుహృతఠా లు; 
గొలువని వ్ార్లుఁ గొలుా  రపెుడు 
ధర్ుకామంబులు తన్ర్ంగుఁ గొందఱు; 
కొలువని వ్ారినిుఁ గొలుచువ్ారిుఁ 
10.1-1077.1-ఆ. 
గొలుచు తలుఁపులేమిుఁ గొలువ రాతాురాము 
లాపాకాము లజఞ  లతికఠిన్ులు 
వ్ారి యందుుఁ బ్రదపవ్ానిుఁగాుఁ జింతించి 

యియ లతాంగులార్! యిట్లె  లన్ుట్. 
10.1-1078-క. 
ఏనిం దవెవుఁడ న ైన్ం 

గా నంగన్లార్! పర్మకార్యణికుండన్ 

మానసబంధుుఁడ నితయ 
ధాయనము మ కొన్ర్వలసి తలుఁగతిిుఁ జండీ. 
10.1-1079-మ. 
న్ను సేవించుచున్ున్నవ్ార్లకు నే నా ర్ూపముం జూపుఁ జూ 

చినుఁ జాలించి మదించి వ్ార్య మది న్న్ సవేింపరో యంచు ని 

ర్ధనికుం డాతుధన్ంబు చడెు  న పుడుం దతాుర్వశయంబుుఁ దా 
లిున భంగిన్ న్న్ుుఁ బాస ిమతిరియుుఁడు దాుఁ జింతించు నా ర్ూపమున్ 

10.1-1080-త. 
తగవు ధర్ుముుఁ జూడన లల క దలిలదండుర ల బంధులన్ 

మగల బ్రడులుఁ బాసి వచిున్ మనినష్కాల మిముు నేుఁ 



 

 

దగదు; పాసతిిుఁ దపుు సెపైుుఁడు; తదవియోగభర్ంబున్న్ 

వగలుఁ బ ందుచు మర్ లాడిన్ వ్ాకయముల్ విన్ుచుండితిన్. 
10.1-1081-ఉ. 
పాయని గ హశృంఖలలుఁ బాసి నిర్ంతర్ మతుర్తవముం 

జ యుచు న్ున్న మకుుఁ బరతిజ య యుగంబుల న నై్ నేర్; న్న్ 

బాయక కొలుు మాన్సము పరతఠయపకార్ముగాుఁ దలంచి నా 
పాయుట్ుఁ దపుుగాుఁ గొన్క భామిన్ులార్! కృపన్ శమింపర !" 

10.1-1082-క. 
చకకుఁగ హరి యిట్ల పలికిన్ 

చకకని వ్ాకయముల న్తని సంగమమున్ లో 
నికికన్ వియోగతాపము 
లొకకట్ విడచిిరి లతాంగు లురీవనాథా! 

10.1-121-రాస్కీీడఘ వర్ణనము 

10.1-1083-ఉ. 
ఆ స్మయంబున్న్ విభుుఁ డన్ంతఠుఁడు కృష్ఠణ ుఁడు చితరమూరాి యిె ై
చేసెన్ు మండలభరమణశ్రల పర్సుర్బదధబాహు కాం 

తా స్ువిలాసమున్ బహువిధసుఫరితాన్న్ హసా పాద వి 

నాయస్ము రాసముం గృతవియచుర్నతేర మనోవికాసమున్. 
10.1-1084-వ. 
ఇట్లల  బహుగతఠలం దిర్యగ నేర్ురి యగు హరి దరుించి తన్ యిర్యకెలంకుల 
న్లంకృతలెై కళ్ంకర్హ తచందరవదన్ లిదదఱు ముదిదయ లుదిదగొని వణ 
లందుకొని వణలం బరవణలెై, స ంపుమెఱసి యింపుగ వ్ాయించుచు 



 

 

నాన్ందలహరీ నిధాన్ంబగు గాన్ంబు చయే న్విర్ళ్ంబ ై తర్ళ్ంబుగాని వ్ేడుక 
సర్ళ్ంబగు ముర్ళ్ంబు లీలంగ ల న్ందుకొని మధుర్ంబగు న్ధర్ంబున్ం 
గదియించి మించి కామినీజన్ కబరికా సౌగంధిక గంధ బంధుర్ కరాంగుళీ 
కిసలయంబులు యతిలయంబులం గూడి వివర్ంబుగ ముర్ళీవివర్ంబుల 
సారించి పూరించుచు సరిలేని భంగిం దిరభంగి యిెై కమల కరిణకాకార్ంబున్ 
న్డుమ నిలిచి, మఱియు గోపసుందర్య లెంద ఱందఱకు న్ందఱయి 
సుందర్యల కవలియిెడలం దాన్ున్ు దన్ కవలియిడెల సుందర్యలున్ు దేజరిలల , 
న్ృతయవిదాయ మహార్ణవ వ్లేావలయ వలయితంబ ై, విసిుతాఖండలంబ ైన్ 
రాసమండలంబుుఁ గలిుంచి, వ్ేలుులు హర్షంబున్ం గుసుమవర్షంబులు గురయి 
న్ందుుఁ బరసూన్మంజరీ సహచర్ంబు లెైన్ చంచరకీంబుల మించుుఁ 
బరకట్ించుచు, సువర్ణమణ ిమధయగంబు లెైన్ మహ ందరనీలంబుల తెఱంగు 
న ఱపుచుుఁ, గర్ణవీిహార్బంధుర్ంబులెైన్ సింధుర్ంబుల చలెువుుఁ గైెకొలుపుచుుఁ 
బలలవిత కుసుమిత లతాన్ుకూలంబులెనై్ తమాలంబుల స బగు నిగుడించుచు 
మెఱుపుత్రుఁగల న డ న డం బ డం గడర్య న్లలమొగళి్ుపెలుల  చూపుచుుఁ దర్ంగిణీ 
సంగతంబు లెైన్ రోహణాచల శృంగంబుల బాగు లాగించుచు, జగనోుహన్ుండెై 
యుండి ర్కాకమలార్యణంబులున్ుుఁ, జందరశకల నిర్ుల న్ఖర్ 
సంసుఫర్ణంబులున్ు, శీుతినితంబ్రనీ సీమంత వధికాలంకర్ణంబులున్ు, సన్క 
సన్ందనాది యోగీందర మాన్సాభర్ణంబులున్ు న ైన్ చర్ణంబులు గదయినిడి 
సమసి్తి న్ంజలి పుట్ంబులం బుష్ుంబు లులలసలిల ుఁ జలిల , సలలలిత 
కమలపరశసాంబు లెైన్ హసాంబులు వలలవజన్ుల కంఠంబులపెై నిడి, తాన్ు 
గీతాన్ుసార్ంబగు విచితర పాదసంచార్ంబులు సలుపుచు, వర్యా లాకార్ 
రాసబంధంబుల న్రా్న్ంబున్ంబరవరాించి వ్ ండయిు వ్ేరతలుం దాన్ున్ు శంఖ 
పదు వజర కందుక చతఠర్యుఖ చకవీ్ాళ్ చతఠర్ుదర సౌభదర నాగ న్ందాయవరా్ 



 

 

కుండలీకర్ణ ఖుర్ళీ పరముఖంబులెైన్ విశరష్ రాసబంధంబులకుం జొకిా, 

యియకపాద సమపాద వినివరిాత గతాగత వలిత వ్ ైశాఖ మండల తిరభంగి 
పరముఖంబులెనై్ తాన్కంబుల నిలుచుచుుఁ, గన్కకంికిణీ మంజల మంజీర్ 
శింజన్ంబులు జగజ్న్కర్ణ ర్ంజన్ంబులెై చెలంగ, ఘట్ిెత మరిదత పార్శవగ 
పరముఖంబులెనై్ పాదకర్ుభేదంబులు చయేుచు, సమపాద శకట్వదన్ మతలిల 
శుకిా పరముఖంబులెైన్ పారి్వచారి విశరష్ంబులున్ు న్పకాీ ంత డోలాపాదసూచీ 
పరముఖంబులెనై్ వ్ోయమచారి విశరష్ంబులం జూపుచు, సుర ందరశాఖి 
శాఖామనోహర్ంబులు, న్పహసిత దికారీందరకర్ంబులున్ుుఁ దిరలోక 
క్ష మకర్ంబులున్ు న్గు కర్ంబులం దిర్ంబులగు ర్తనకట్కంబుల 
మెఱుంగులు నింగి చెఱంగులం దఱచుకొన్ న్ర్ధచందర కరా్రీముఖ కపిత్ 
కట్కాముఖ శుకతఠండ లాంగూల పదుకోశ పతాక పరముఖంబులెనై్ 
సవసవభావసూచక నానావిధ కర్భావంబు లాచరించుచుుఁ గట్నిిబదధ  సువర్ణవర్ణ 
చేలాంచల పరభానికర్ంబులు సుకర్ంబులెై దిశాంగనా ముఖంబులకు 
హరిదరా లేపన్ ముదరా లంకార్ంబు లొసంగుచు, నాసాందిత భరమర్ శకట్ాసన్ 
పరముఖంబు లెనై్ జాన్ుమండల భేదంబులు న్లాత దండలాత లలిత విచితర 
పరముఖంబులెనై్ దెైవమండలంబు లొన్ర్యుచుుఁ గమనీయ 
కంబుకంఠాభిరామంబులు న్ుదాద మ తేజసోా మంబులున్ు న నై్ నీల మౌకాిక వజర 
వ్ ైఢ్ూర్య దామంబుల ర్యచు లిందిరాసుందరీ మందిర్ంబులెై 
సుందర్ంబులయిన్ యుర్ంబులం దిర్యగుడుపడి కలయంబడ న్ంగాంతర్ 
వ్ాహయలకు ఛతర పరముఖంబులెనై్ భరమణ విశరష్ంబుల విలసించుచు 
నిదదంబులగు చెకుాట్దదంబుల న్ుదదవిడిుఁ దదదయుం బరభాజిత 
చందరమండలంబు లగు కుండలంబుల మెఱుంగు మొతాంబులు న్ృతయంబు 
లొన్రింపుఁ గట్ిభరా ంత దండర్చిత లలాట్ తిలక మయూర్ లలిత చకీమండల 



 

 

నికుంచిత గంగావతర్ణ పరముఖంబులెనై్ కర్ణంబు లెఱింగించుచు వ్ లిదమిు 
విర్యల సిర్యల చనె్ునమిగులు కన్ునలవలని దనీ్జన్దెైన్య కర్ాశంబులెై తన్ర్య 
కట్ాక్షదర్శన్ జాలంబులు జాలంబులెై కామినీజన్ న్యన్మన్ంబుల 
నావరింప లలితకుంచిత వికాస ముకుళ్ పరముఖంబు లెనై్ చూడుాలం 
దేజరిలుల చు, న్నేక పరిపూర్ణచందరసౌభాగయ సదన్ంబులగు వదన్ంబులుఁ 
బరసన్నరాగంబులు బరకట్ంిచుచు న్ుదంచిత పింఛమాలికా మయూఖంబు 
లకాల శకీచాపంబుల స ంపు సంపాదింప, నికుంచి తాకుంచిత కంపి తాకంపిత 
పరివ్ాహ త పరావృతా పరముఖంబులెైన్ శిరోభావంబులు న ఱపుచు మృగనాభి 
తిలకంబులుగల నిట్లఫలకంబులుఁ జికుంర్బుల నికర్ంబులు గపు, 

న్పరాజిత సూచికావిదధపరిచిఛన్న విష్ాంభ ర చిత పరముఖంబులగు 
న్ంగహార్ంబుల విలసిలుల  చర్ణ కట్ి కర్ కంఠ ర చకంబు లాచరించుచు 
న పెుడు; న్పుు డా రాసంబు సంజనిత సకల జన్ మాన్సో లాల సకర్ంబ ై 
సుధార్ణవంబున్ుం బో లె న్ుజ్వలర్సాభిరామంబ ై రామరాజయంబున్ుంబో లె 
రాగపరిపూర్ణంబ ,ై పూర్ణచందరమండలంబున్ుం బో లెుఁ గువలయాన్ందంబ ై, 
న్ందన్వన్ంబున్ుంబో లె భరమర్విరాజమాన్ంబ ై, మాన్ధన్ుని 
చితాంబున్ుంబో లెుఁ బరధాన్వృతాి సమర్్ంబ ై, సమర్్కవివిలసన్ంబున్ుంబో లె 
బహుపరబంధభాసుర్ంబ ై, సుర్లోకంబున్ుంబో లె వసుదేవన్ందన్ విశిషె్ంబ ై, 
శిషె్చరతింబున్ుంబో లె ధర్ణీగగన్మండలసుందర్ంబ ై, 
సుందరీర్తనంబున్ుంబో లె న్ంగహార్ మనోహర్ంబ ై, 
హర్వధూనిలయంబున్ుంబో లె న్నేకచారి సుకుమార్ంబ ై, సుకుమార్ 
వృతాంబున్ుంబో లె న్ుదీదపితవంశంబ ై, యుండె; న్ందు. 
10.1-1085-చ. 
న్డుములు వగయిాడుఁ, జిఱున్వువలు నివవట్ిలంగ, హార్ముల్ 



 

 

సుడవిడ, మేఖలల్ వదలుఁ, జూడిామెఱుంగులు పర్వ ఘర్ుముల్ 

ప డముఁ, గుర్యల్ చలింప, శీుతిభూష్ణముల్ మెఱయన్, సకృష్ణలె ై
పడతఠక లాడుచుం జెలుఁగి పాడిరి మేఘతట్ిలలతాపరభన్. 
10.1-1086-క. 
అంకర్హ తేందు వదన్లు 
పంకజలోచన్ునిుఁ గూడి పర్ుఁగ న్ట్ింపం 

గింకిణుల న్ూపుర్ంబుల 

కంకణముల మోోుఁత లెసుఁగెుఁ గరోణ తసవమెై. 
10.1-1087-క. 
హరణిీన్యన్లతోడన్ు 
హరి రాసకీడీ చయే న్ంబర్వధిన్ 

సుర్నాథులు భార్యలతో 
స రదిి విమాన్ంబు లెకిా  చూచి రిలేశా! 
10.1-1088-క. 
కురిసెం బువువల వ్ాన్లు 
మొర్సెన్ దుందుభులు మింట్ ముదితలుుఁ దార్యన్ 

సర్సన్ గంధర్వపతఠల్ 

వర్ుసన్ హరిుఁ బాడి ర్పుడు వసుధాధీశా! 
10.1-1089-క. 
రామలతోడన్ు రాసము 
రామాన్ుజుఁ డాడుఁ జూచి రాగిలిల మనో 
రాములముఁద వియచుర్ 

రామలు మూరిఛలిలపడిర ిరామవినోదా! 



 

 

10.1-1090-క. 
తారాధిపనిభవదన్లు 
తారాధిపవంశుుఁ గూడి తార్య న్ట్ింపం 

దార్లుతోడ సుధాంశుుఁడుుఁ 
దార్ున్ు వకి్షంప ర యి దడవుగ జరిగెన్. 
10.1-1091-మ. 
యమునా కంకణ చారయిిెై వన్జ పుష్ాుమోద సంచారియిె ై
ర్మణఘీర్ు నివ్ారియిెై మదవత్ర రాసశమీోతాా రయిిె ై
పరమదామాన్స న్వయభవయసుఖ సంపతాారియిెై చరేి యా 
కమలాక్షుం డలర్ంగ గాలి విసరెం గలాయణభావంబున్న్. 
10.1-1092-వ. 
అపుుడు. 

10.1-122-గ్ోప కలవదా పాడుట 

10.1-1093-చ. 
పరమద యొకర్యా  మాధవుుఁడు పాడ విపంచి ధరించి క ల సం 

భరమమున్ుఁ దంతిర మట్లచుుఁ దిర్ంబుగ ఠాయముచేసి యొకా రా 
గముుఁ దగ నాలపించి సుభగసవర్జాతఠలు వ్ేఱువ్ఱేు కా 
న్మర్ుఁగుఁ బాడెుఁ దన్ ర్మణుుఁ డౌన్న్ దార్యవు లంకురింపుఁగన్. 
10.1-1094-క. 
ఆడుచుుఁ బాడుచు న్ందొక 

చేడయి మంజీర్ మంజ శింజిత మమర్ం 

గూడి హరికర్ము చన్ుగవ 



 

 

పె ైడఘయుఁగుఁ దిగిచె జఘన్భారాలసయిె.ై 
10.1-1095-క. 
చందన్లిపాంబ ై యర్ 

వింద్ఘమోదమున్ న పుు విపులభుజము గో 
విందుుఁ డొక తర్యణి మూపుుఁన్ుఁ 
బ ంద్ించిన్ న్ది దెమలిు పులకించె న్ృపా! 
10.1-1096-స.ీ 
చెలువ యొకాతె చెకుాుఁ జెకుాతో మోపిన్; 

విభుుఁడు తాంబూలచరవితముుఁ బ ట్టె 
నాడుచు న క లేమ యలసిన్ుఁ బరా ణ శుుఁ; 
డున్నత దో సాంభ మూుఁతుఁ జ సెుఁ 
జెమరించి యొకభామ చరేిన్ుఁ గడగోర్ుఁ; 
జతఠర్యుఁడు గుచఘర్ుజలముుఁ బాప ె

న్లకంబు లొక యింతి కళిక చితరకర ఖ; 

న్ంట్ిన్ుఁ బ్రరయుుఁడు పాయంగ దువ్ వుఁ 
10.1-1096.1-ఆ. 
బడతి యొకతె పాట్పాడ ిడసిసన్ యధ 

రామృతమున్ నాథుుఁ డాదరించ ె

హార్ మొకా సతిక ిన్ంసావృతంబ ైన్ుఁ 
గాంతఠుఁ డుర్ముుఁ జ రిు క ుఁగలించ.ె 
10.1-1097-క. 
హాస్ంబులుఁ గర్తల వి 

నాయస్ంబుల దర్శన్ముల నాలాపములన్ 



 

 

రాస్శాీంతల నా హర ి

సేసెన్ మన్నన్లు కర్యణుఁ జ సి న్ర ందరా ! 
10.1-1098-క. 
హరతిన్ుసంగ సుఖంబున్ుఁ 
బర్వశలెై వ్ేరత లెలల ుఁ బయయదలు నిజాం 

బర్ములు న ఱుుఁగమి చోదయమె? 

సుర్సతఠ లీక్షించి కర్ుఁగి చొకిారి మింట్న్. 
10.1-1099-వ. 
ఇట్లల  భగవంతఠండెనై్ కృష్ఠణ  డాతాురాముం డయుయన్ు గోపసతఠ లెంద 
ఱందఱకు న్ందఱ ై నిజపరతిబ్రంబంబులతోడం గీీడించు బాలు పో లిక రాసక ళి 
సలిపని్. 
10.1-1100-క. 
తగుఁ గూడి యాడి మన్ముల 

న్గ్కుఁ జూచెం బలికె న్ందన్ందన్ుుఁ డన్ుచున్ 

మగువలు పెదద ఱికముతోుఁ 
బ గడిరి తమ పూర్వజన్ుపుణయశరణీిన్. 

10.1-123-గ్ోప కలతో జ్లకీీడ లాడుట 

10.1-1101-వ. 
ఇట్లల  హరి రాసక ళి చాలించి, కర్కాంచితలగు తట్లిలతల చెలువున్ ఘర్ు 
సలిలకణాకాీ ంత లగు కాంతలంగూడి జలకీడీా కుతూహలుండెై 
యమునాజలంబుుఁ జొర్, న్ందు ముందర్ సుందర్యలు జొచిు పదపరమాణంబు, 
జాన్ుదఘనంబు, కట్ిదవయసంబు, మధయమాతరంబు, కుచంబులబంట్ి యని 



 

 

పలుకుచుం గుచ న్యన్ నాభివివర్ కుంతలంబులు చకీవ్ాక జలచరావరా్ 
శ ైవ్ాలంబుల చందంబున్ న్ందంబుగ నీడుప ందిన్ యియఱులని కళిందన్ందన్ 
కర్ంబులు చాచి పరిర్ంభంబులకు నార్ంభించుకెైవడి న దుర్య చన్ుదెంచి 
తాుఁకు తర్ంగంబులకు న్ులుకుచు, సార్సంబులకుం గర్ంబులు చాుఁచుచు 
మరాళ్ంబులం జోపుచుుఁ జెన్ునమిగలిిన్ చన్ునల యిెతఠా వతఠా  మన్ు 
న పంబులుఁ దపంబుల నీట్ుఁ గావించు మాడిాని సంచరించు చకీవ్ాకంబులం 
దోలుచు నితాంతకాంతి సదన్ంబు లగు వదన్ంబులకు నోడి వరడంజెంది కంది 
చందుర్యుఁడు చలముుడగిి జలముున్ం బడి కంపంిచు కర్ణి, 
నిజకర్చలితజలపరతిఫలితఠండెై కదలు చందుర నిం గని మచెిు సో లుచు, 
సలిలావగాహసమయ సముచులిత వ్ారి శ్రకర్ పర్ంపర్లవలన్ 
మకర్ందపాన్మతా మధుకర్ పక్షవిక్ష పణ సంజాతవ్ాత సముదూధ త 
కుముదాది పరాగపట్లంబులం జ ర్యచు మోముదముుల కముుఁదన్ముులకు 
మూుఁగ,ి జముుర్న్ు తఠమెుదలకు వ్ ఱచుచుుఁ గర్ంబుల నీ రెగయం 
జఱచుచు నీలనీర్ద నిపతిత పయోబ్రందు సందోహంబులం దడయిు 
పువువదవీియల బాగున్ుఁ గృష్ఠణ  కర్దవయంబున్ం జిలుకు తోయంబులం 
దడయిుచుుఁ గీందుకొని సుడయిుచు, న్సమబాణుని 
పులుకడిగిన్కుసుమబాణంబుల పగిది మేన్ులు మెఱయ 
సలిలావగాహన్పరాయతా చితా లగుచు మొతాంబులెై సర్స భాష్ణంబులం 
దుర ళ్ళుచు బాహుల నీర్య నించుచు హరిముఁదం జలుల చుుఁ జలుల న డం దడుఁబడ 
దాుఁట్లచు దాుఁట్ి చన్క నిలువరించుచు వినోదింప, హరయిుం గర ణుకర్ వికరీ్ణ 
నీర్ధారాభిష్ికాంబగు శుండాలంబు లీల నాభీర్కామినీకర్ సముజిుత 
జలాసార్ంబులం దో ుఁగుచు, వరజవధూజన్ హసాపరయుకా కలాి ర్ కెైర్వ 
పరాగపట్లంబువలన్ భూతిభూష్ణసిరి వహ ంచుచు గోపికాజన్ పాణికిసలయ 



 

 

సమున్ుుకా కమలదళ్ంబుల వలన్ సహసరన్యన్ుని ర్ూపుుఁ జూపుచు 
గోపాలబాలికా కుచకలశ కుంకుమ పంకంబువలన్ుఁ బరభాతబాలభాన్ుని భంగి 
భాసిలుల చు, ఘోష్యోష్ా కట్ాక్ష విక్ష పణంబులవలన్ మధుపపరవిృత 
హరిచందన్ సౌందర్యంబు న ందుచు, వలలవహాసర్యచుల వలన్ుఁ జందిరకా 
పరభాభాసతి నీలశ ైలంబు కిీయ న్మరె 

న్ంత. 

10.1-124-గ్ోప కలతోడ కీీడించుట 

10.1-1102-మ. 
సతతలుందాన్ున్ు నీట్లిో వ్ డలి భూష్ా గంధ చేలాదయలం 

కృతతుఁడెై కుంభికర ణుయూధములతోుఁ గీీడించు చందంబున్న్ 

లతలందుం దర్యలందుుఁ బుష్ుమయ లీలాశయయలందున్ సుఖ  ో

న్నతతుఁడెై కృష్ఠణ ుఁడు కీీడలం దనిపె నా నారీలలామంబులన్. 
10.1-1103-వ. 
ఇట్లల  శర్తాాలంబున్ వ్ న్ునం డిందిరయసఖలన్ంబు చయేక గోపికల తోడ 
ర్మించె” న్ని చెపుిన్ మునివర్యన్కు భూవర్యం డటి్లనియిె. 
10.1-1104-మతా. 
"ధర్మకరా్యు ధర్ుభరా్యు ధర్ుమూరాియు న నై్ స 

తార్ుముఁ డశీుుఁ డధర్ుశిక్షయు ధర్ుర్క్షయుుఁ జ యుఁగా 
న్రిమలిన్ ధర్ముఁదుఁ బుట్ిె  పరాంగనాజన్సంగ మ ే

ధర్మమంచుుఁ దలంచి చసేె? న్ుదాతామాన్స! చపెుుమా." 

10.1-1105-వ. 
అనిన్ శుకుండిట్లనియిె. 



 

 

10.1-1106-ఆ. 
"సర్వభక్షుుఁ డగిన సర్వంబు భకి్షంచి 

దోష్ిగాని పగిద ిదోష్ మెైన్ుఁ 
జ సి దోష్పదముుఁ జెందర్య తేజసువ 

లగుట్ుఁ జందర వ్ాసవ్ాదుుఁ లధిప! 
10.1-1107-క. 
ఈశవర్యుఁడు గానివ్ాుఁడు న్ 

ర శవర్! పర్కాంతుఁ దలుఁచి యిెట్లల  బరదుకు? గ  
రీశవర్యుఁడు దకా న్న్ుయుఁడు 
విశవభయదవిష్ము మిోంగి వ్ లయంగలుఁడ?ే 

10.1-1108-క. 
సతయము పరభువుల వచన్ము 
నితయము తదవచన్ వధి నిలుతఠర్య పెదదల్; 

సతఘయసతయము గావున్ 

సతయ మన్ుచుుఁ జన్ర్య వ్ారి చరితమున్ు న్ృపా! 
10.1-1109-మ. 
ఘనులెై యివెవని పాదపంకజపరాగధాయన్సంపరా పా యో 

గ నిర్ూఢ్తవముచే మునీందుర లు మహాకర్ుంబులం బాసి బం 

ధ నిరోధంబులు లేక విచులవిడిం దరిుంతఠ, రా దివయ శో 
భనుుఁ డెట్లల ండని్ న్ుండుెఁ గాక; కలవ్ ేబంధంబు లురీవశవరా! 
10.1-1110-ఆ. 
గోపజన్ములందు గోపికలందున్ు 
సకలజంతఠలందు సంచరించు 



 

 

నా మహాతఠున్కుుఁ బరాంగన్ లెవవర్య? 

సర్వమయుుఁడు లీల సలిపెుఁ గాక." 

10.1-1111-వ. 
అని చెపిు శుకుం డిట్లనియిె "న్ంత బరా హుయముహూరా్ంబున్ం గృష్ఠణ  వడొాని 
గోపిక లిచులేకయు నిండల  కడక గిన్ం గృష్ణమాయామోహ తఠలెై గోపకులు 
వ్ార్లం గోపింపనేర్రెై రివివధంబున్. 
10.1-1112-ఇం. 
గోపాలకృష్ఠణ ండున్ు గోపకాంతల్ 

పరా ప ంచి కీీడించిన్ భంగు లెలలన్ 

ర్ూప ంచి వరిణంచి న్ర్యండు హృతసం 

తాపంబులం బాయున్ు దతరరసకిాన్. 

10.1-125-స్ర్ుర్ూప  శాపవమ్మచనము 

10.1-1113-వ. 
అంత న కానాడు న్ందాదులెనై్ గోపకు లంబ్రకావన్ంబున్కు శకట్ంబు లెకిా  
జాతర్కుం జని సర్సవత్రన్దీజలంబుల సానన్ంబులు చేసి, 
యుమామహ శవర్యల న్రిుంచి కానికలిచిు బరా హుణులకు గో హ ర్ణయ వసాా ు న్న 
దాన్ంబు లొసంగి, జలపరా శన్ంబు చసేి, నియమంబున్ న్ుండ దెైవయోగంబున్ 
నాుఁకొని యొకా మహో ర్గంబు నిదుర్బో యిన్ న్ందునిం గఱచి మిోంగ 
న్గ్లింప న్తుఁడు "కృష్ణకృష్ేణతి"వచన్ంబులం దన్ున విడిపింపు మని 
మొఱయిడని్ విని. 
10.1-1114-క. 
గోపకు లందఱు మలేొాని 



 

 

కోపముతోుఁ బ దదగుదెలుఁ గొఱవుల మొతాన్ 

తాపము న ందయిు వదలక 

పాపపు పెన్ుబాము న్ందుుఁ బట్టె  న్ృపాలా! 
10.1-1115-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ుఁ గృష్ఠణ ండు దరిుంచి పాద తాడన్ంబు ససేి త ర కిాన్ 
సర్ుంబు సర్ుర్ూపంబు విడిచి విదాయధర ందర ర్ూపంబుుఁ దాలిు హరికిుఁ 
మోొకిాన్ న్తనికి హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1116-ఉ. 
"మండతి మూరాితోుఁ గన్కమాలికతో శుభలక్షణుండవ్  ై
యుండెడు నీకు దుషె్పు మహో ర్గదహే మిదేల వచెు? న  
వవండవు? నామ మయెయది? భవంబున్ కెదిద  మిష్ంబు? నాకున ం 

డొండ యిెఱుంగుఁ జపెుుము బుధో తామ! నీపని చోదయమయిెయడిన్." 

10.1-1117-వ. 
అనిన్ వ్ాుఁడటి్లనియిె “దవే్ా యియన్ు సుదర్శన్ుండన్ు విదాయధర్యండ 
విమానార్ూఢ్ుండ న ై ర్ూపసంపద్ర్వంబులం జొకిా  దికుాలం జరించుచు 
న కాయిెడ నాంగిర్సులెనై్ ఋష్ఠలం గుర్ూపులెనై్ వ్ార్లం గని న్గిన్ వ్ార్యన్ు 
"నీవు ర్ూపదర్ుంబున్ం మముు న్గితివి గావున్ మహాసర్ుంబ వ్ ై 
యుండు"మని శపించి పిదప నే వ్డేు కొనిన్ నిట్లనిరి. 
10.1-1118-చ. 
"యదుకులమందు భకుా ల భయంబు హరించుట్కున్ జనార్దన్ుం 

డుదయము న ంది యిా యడవి కొకా దని్ంబున్ రాుఁగలండు త 

తుదమున్ నీవు దన్నుఁబడి పన్నగ దహేముతోడుఁ బాసి నీ 

మొదలిట్ి మేన్ుుఁ గాంచదెవు మూఢ్ుుఁడ! ప "ముని రో! దయానిధీ! 



 

 

10.1-1119-మ. 
నినుుఁ జింతించిన్ విన్నుఁ బేర్యకొనిన్న్ నిర్ూులమెై కుీసిస పా 
పనికాయంబు విన్షె్మౌ న్ుఁట్; భవతాుదంబు నా ముఁదుఁ బ  
ట్ిెనుఁ దదారిహుణశాపసంజనిత క ట్ిలయంబు దా నిలుునే? 

వనజాతేక్షణ! నేడు బాసె న్ుర్గతవం బ లల  నుేఁ బో యిెదన్." 

10.1-1120-వ. 
అని విన్నవించి హరికుిఁ బరదకి్షణంబువచిు మోొకిా, సుదర్శన్ుండు 
దివంబున్కుం జనియిె, సర్ుంబు వలన్ న్ందుండు విముకుా ం డయిెయుఁ; 
దతరరకార్ంబు విని వ్ ఱుఁగుపడి గోపకులు దవేతామహో తసవంబు సమాపిా  
న ందించి కృష్ణకీరా్న్ంబు సేయుచు మర్ల మందకుం జని; ర్ంత. 
10.1-1121-చ. 
మఱ  యొకనాట్ి రాతిర బలమాధవు లుజ్వల వసారమాలికా 
ధర్ులున్ు లేపనాభర్ణ ధార్యలున ై చని మలిలకాద ిపు 
ష్ుర్స నిమగనమెనై్ మధుపంబుల గీతము వించుుఁ దదవనాం 

తర్మున్ వ్ న నలన్ వరజనితంబ్రన్ు లుండగుఁ బాడ ిరింపుగన్. 
10.1-1122-క. 
ఆ పాట్ చెవుల సో ుఁకని్ 

నేపాట్యిు దహేలతల న ఱుుఁగక దృగావ 

చాపాట్వములు చెడి పడి 
రా పాట్లగంధు లెలల  న్ట్వవధిన్. 

10.1-127-శంఖచూడుని వధ 



 

 

10.1-1123-వ. 
ఇట్లల  సకలభూతసమోుహన్ంబగు గాన్ంబు సయేుచు, నిచాఛవరా్న్ంబులం 
బరమతఠా ల చందంబున్ రామకృష్ఠణ లు కీీడింపుఁ గుబేర్భట్లండు శంఖచూడుం 
డన్ువ్ాుఁడు రామకృష్ణ  ర్కి్షతఠలగు గోపికలం దన్ యోగబలంబున్ న్ుతార్పు 
దికుాన్కుం గొనిపో వ న్యోయష్ిజ్న్ంబులు "రామకృష్ేణతి"భాష్ణంబులం జీరి 
పులికి న్గపడిన్ మొదవుల కిీయ మొఱయిడని్ విని. 
10.1-1124-ఉ. 
గీదాన్ సాలవృక్షములు గెకైొని బలిలదు లన్నదముు లా 
యిదాఱు కాలమృతఠయవుల యియపున్ వ్ే చని “యోడకుండుుఁ డో ! 
ముద్ిాయలార్!” యంచుుఁ దన్ు ముట్ిెన్ుఁ జూచి కలంగి గుహయకుం 

డుదావడిం దగం బఱచె న్ుతార్ మింతఠల డించి భీతఠుఁడెై. 
10.1-1125-వ. 
ఇట్లల  గుహయకునిచేత విడవిడిన్ గోపికలన్ు "ర్కి్షంచుకొని యుండు"మని 
బలభదుర నిం బలికి. 
10.1-1126-శా. 
"ఓరీ! గుహయక! పో కుపో కు"మని రోషో్ కిాం బకారాతి వ్ాుఁ 
డే ర్ూపంబున్ న ందుుఁ జొచెు న ట్ల బో యిెం దోడుఁ దా నేగి దు 
రావరోదంచిత ముష్ిె  వ్ాని తలుఁ దెరవవంబ ట్ిె  తదవీర్య కో 
ట్ీర్భరా జిత ర్తనముం గొనియిె దండిన్ గోపికల్ జూడగన్. 
10.1-1127-వ. 
ఇట్లల  శంఖచూడునిం జంపి వ్ాని శిరోర్తనంబుుఁ దచెిు బలభదుర న్ కచిిు 
మెపిుంచె మఱియు న కాదిన్ంబున్ం గృష్ఠణ ండు వన్ంబున్కుం జనిన్ న్తని 



 

 

లీలలు పాడుచు నిండల కడుఁ దదవిర్హవ్ేదనాన్ల భర్ంబు సహ ంపక గోపకిలు 
తమలో నిట్లనిరి. 

10.1-128-గ్ోప కల వర్హ్మలాపములు 

10.1-1128-శా. 
భూర వక్ష పముతోడ దాపలి భుజంబుం జెకుాుఁగలీించి క ె

మోువన్ వ్ణేువుుఁ గూరిు సుసవర్ముగా మోోయించుచు న్నంగుళీ 

పరా వీణయంబు విభుండు చూపుఁ గని సపరా ణ శలెై యుండియున్ 

నీవీబంధము లూడుఁ జొకుాదుర్యపో  నింగిన్ నిలింపాంగన్ల్. 
10.1-1129-మ. 
న్వమాధుర్యము గలు్  కృష్ఠణ  ముర్ళీ నాదామృతసయందముల్ 

చెవులం జొచిు హృదంతరాళ్ముల భాసిలలన్ సవతసంబులె ై
యువదా! మేపులకుం దొఱంగి మృగ గోయూధంబు లుతాంఠతో 
దివకిం గంఠము లెతాి లోవదలుుఁబో  దహే ందిరయవ్ాయపుా లన్. 
10.1-1130-శా. 
ఓ! కంజ క్షణ! కృష్ఠణ ుఁ డుజ్వలిత హారోదాద ముుఁడెై గాన్వి 

దాయకౌతూహలతన్ మనోజఞ ముర్ళీ ధావన్ంబు గావింపుఁగా 
నాకరిణంచి సశంపమెై మొఱయు నీలాభరంబుగాుఁ జూచుచుం 

గ కారావము లిచుుచున్ మురయిుుఁ బో  క కీందరసంఘాతముల్. 
10.1-1131-మ. 
లలనా! యియట్ికి తెలలవ్ాఱ ? ర్వి యియలా తోుఁచెుఁ బూరావదిరపెుైఁ? 

గలకాలంబు న్హంబు గాక నిశిగాుఁ గలిుంపుఁ డా బరహు దా 
వలఱ ుఁడుం గృపలేుఁడు; కరీ్ములు దురావర్ంబు; లెట్ోల కదే; 



 

 

కలదే మాపట్ికాల మందు మన్కుం గంజాక్షు సంభోగముల్. 
10.1-1132-ఉ. 
ఎపుుడు ప ర దుద  గుీంకు? హర ియిెపుుడు గోవుల మేపి వచుు? నా 
కెపుుడు తన్ుుఖాంబుజ సమక్షణ మబుా? న్తండు వచిు న్ 

న నపుుడు గార్వించుుఁ? దుది యిెపుుడు మదవిర్హాగినరాశికిం? 

జెపుుఁగదము! బో ట్ి! మర్యచేుఁతల న్ులలము తలలడిలెల డని్. 
10.1-1133-మ. 
చెలియా! కృష్ఠణ ుఁడు న్న్ునుఁ బాసి వన్ముం జ ర్ంగ న్యాయ క్షణం 

బులు నా కనినయు న్ుండ న్ుండగుఁ దగన్ బూర్ణంబులెై సాగి లో 
పలుఁ దోుఁచుం బరహర్ంబులెై దిన్ములెై పక్షసవర్ూపంబులె ై
న లలెై యబదములెై మహాయుగములెై నిండార్య కలుంబులెై." 

10.1-1134-వ. 
అని మఱియుుఁ గృష్ణవిర్హ దుుఃఖంబున్ బహువిధంబులుఁ బశాుతాా పంబు 
న ందుచు గోపిక లోపికలు లేక న టె్క లకు దివంబు గడిపి దినాంత 
సమయంబు న్ందు. 
10.1-1135-మ. 
అద్ ెభాన్ుం డపరాదిరుఁ జ రె; నిదె సాయంకాల మతేంెచె; న్ 

లలద్ె గోపాదపరాగ మొపెుసుఁగె; బృందార్ణయమార్్ంబు న్ం 

దిద్ె వతెంచె వృష్ేందరఘోష్ము; పిరయుం డేతెంచె ర్ం డంచుుఁ దా 
మెదు ర తెంతఠర్య మాపు కృష్ఠణ నికి న్ యియంతఠల్ పరిభరా ంతలెై. 
10.1-1136-వ. 
ఇట్లల  తన్కెదుర్య వచిున్ మచిుక న్ చెులువల న్చుయతఠం 
డిచాఛన్ువరా్న్ంబుల గార్వించె న్ంత న కానాడు. 



 

 

10.1-129-వృష్భాస్ుర్ వధ 

10.1-1137-స.ీ 
ఎవవని మూుఁపుర్ మకి్షంచి మేఘంబు; 
లదిరశృంగం బని యాశయీించు; 
న వవని ఱంకె కర ణందిరయంబులు సో ుఁక; 

గర్ుపాతన్ మగు గరిుణులకు; 
న వవని పదహతి న గయు పరాగంబు; 
లంధకారారాతి నావరించు; 
న వవుఁడు కొముుల న దిరంిచి చిమిున్ుఁ; 
బృథీవధర్ంబులు పెలల గలిుల ; 

10.1-1137.1-తే. 
న్ట్ిె  వృష్భాసుర ందుర ుఁ డహంకరించి 

వ్ాలలత న తాి పెన్ుఱంకె వ్ చైి నేలుఁ 
గాలు దరవువచు నిశితశృంగములు చాుఁచి 

మంద బ గడంగుఁ గవిసె న్మంద గతిని. 
10.1-1138-వ. 
ఇట్లల  వృష్భాకార్ంబున్ న్రిష్ఠె ండు హరికి న్రిషె్ంబు చయేం దలంచి పెై 
కుఱికిన్. 
10.1-1139-ఉ. 
క పీులు పాఱ  గోవులకుుఁ; గ ీపులు గోవులు గోవృష్ంబులం 

బ పైడ;ె వతస ధేన్ు వృష్భంబులు గోపకులందుుఁ జొచెు; నా 
గోపకు లా వృష్ేందరములు గోవులు లేుఁగలు విచిుపాఱుఁగా 
గోపచమూవిభుండు గన  గోవృష్దెైతఠయుఁడు వ్ ంట్న్ంట్ుఁగన్. 



 

 

10.1-1140-వ. 
ఇట్లల  భయభరా ంతఠలెై కాంతలుం దార్యన్ు “గృష్ణ ! కృష్ణ ! ర్కి్షంపు ర్కి్షంపు” మని 
తన్ున వ్ేుఁడుకొన డు గోపకులకు న్డుంబువచిు దనీ్జన్ర్క్షకుం డయిన్ 
పుండరీకాక్షుం డిట్లనియి.ె 
10.1-1141-ఉ. 
"బాలుర్ నింతఠలం బసులుఁ బాఱుఁగుఁ దోలుట్ బంట్లపంతమే 

చాలు; వృష్ాసుర ందర! బలసంపదుఁ జూపుఁగ న లల ుఁబాడి గో 
పాలుర్మందుఁ గాదు; చన్ు పెైుఁబడితనేి పరచండ కృష్ణశా 
ర్ూద లము నడేు నీ గళ్ము దుర ంపక చంపక పో వనిచుునే?" 

10.1-1142-ఆ. 
అన్ుచు ధికారించి హసాతలంబున్ుఁ 
జపుుడించి న్గుచు సఖునిముఁదుఁ 
బన్నగ ందర భయద బాహుదండము చాుఁచి 

దండి మెఱసి దన్ుజదండి నిలిచె. 
10.1-1143-వ. 
అపుుడు. 
10.1-1144-చ. 
ఖుర్ముల నేలుఁ దరవువచు న్కుంఠిత వ్ాల సమర్ణంబులన్ 

విర్విర్ుఁ బో యి మఘేములు విపు విష్ాణము లొడిు కొంచు దు 
సార్తర్ మూరాియిెై వృష్భదెతైఠయుఁడు కన్ునల నిపుు లొలాుఁగాుఁ 
దుర్తఠర్ వచిు తాుఁకె రిపుదుర్ుదమోచన్ుుఁ బదులోచన్ున్. 
10.1-1145-ఉ. 
యాదవకుంజర్యండు వృష్భాసుర్య కొముులు రెండుుఁ బట్ిె  య 



 

 

ష్ాె దశపాదమాతరము గజంబు గజంబున్ు దొరబుా కెైవడిన్ 

భేద్ిల దొరబా న్ యయసుర్ పిమిుట్ి న ంది చెమరుి మోొగి్  దు 
రాుదముతోడ డీకొన ుఁ బరమతావిమర్దన్ు నా జనార్యద న్ున్. 
10.1-1146-ఆ. 
అంత గోపసింహుుఁ డసుర్ుఁ గొముులు పట్ిె 
ధర్ణి దొరబ్రా త ర కిా దెైతయభట్లల 

కొముు వుఁగ సుర్లకొముు వరిధల వ్ాని 

కొముు పెఱికి మొతాి కూలెు న్ధపి! 
10.1-1147-క. 
ఉకుకచెడి రోుఁజి న తఠా ర్య 
ముకుకన్ వ్ాతన్ు సరవింప మూతర శకృతఠా ల్ 

మికికలి విడుచుచుుఁ బసర్పు 
ర్కకసుుఁ డని సమసెుఁ బరజకు రాగము లమర్న్. 
10.1-1148-వ. 
ఇట్లల  వృష్భాసుర్యం జంపిన్ నిలింపులు గుంపులుగొని విర్యలు వరిషంప 
గోపకులు హరిషంప గోపసతఠ లుతారిషంప బలభదుర ండున్ు దాన్ున్ు 
గోవిందుండున్ు బర్మాన్ందంబున్ మందకుం జని; ర్ంత. 

10.1-130-కంస్ునికి న్ఘర్దుడు జ్కపుుట 

10.1-1149-చ. 
ఘనుుఁడొకనాడు నార్దుుఁడు కంసునితోడ యశోద కూుఁతఠ దాుఁ 
గనుట్యుుఁ జకిీ దేవకికి గర్ుజుఁ డౌట్యు మున్ున రోహ ణ ీ

తనయుుఁడు రాముుఁడౌట్యున్ు దదివభు లిదదఱు మంద న్ున్నవ్ా 



 

 

ర్ని యిెఱుుఁగంగుఁ జెపిున్ మహాదుుత మంచుుఁ జలించి గిన్ాతోన్. 
10.1-1150-చ. 
కొడుకుల మందలోన్ నిడి గొంట్లతన్ంబున్ మోసపుచెు నీ 

బడుగున్ుుఁ బట్ిె  చంపు ట్ిది భావయ మట్ంచుుఁ గృపాణపాణి యిె ై
వడి వసుదేవునిం దున్ుమ వచిున్ కంసునిుఁ జూచి నార్దుం 

డుడుగుము చంపుఁ బో ల దని యోడక మానిచి పో యిె మింట్కిిన్. 

10.1-131-కంస్ుని మంతఘర లోచన 

10.1-1151-వ. 
మఱియు న్లుక దీఱక కంసుండు దేవకవీసుదేవుల లోహపాశ బదుధ లంజ సి 
క శియన్ువ్ానిం బ్రలిచి రామక శవులం జంపుమని పంపి మంతిర భట్ 
గజారోహక చాణూర్ ముష్ిెక సాలవ కోసల పరముఖుల రావించి యిట్లనియి.ె 
10.1-1152-శా. 
"ఎందున్ న్న నదిరించి పో ర్యట్కు దేవ్ేందరా దులుం జాల రీ 

బృంద్ఘర్ణయము మంద నిపుుడు మదాభీరార్ుకుల్ రామ గో 
విందుల్ వరిధలుచున్న వ్ార్ుఁట్ ర్ణోరవిం గంసుని దుర ంతఠ మం 

చున్ దర్ుంబులు పలుాచుందు ర్ుఁట్ యిా చోదయంబులన్ వింట్ిర ? 

10.1-1153-క. 
పటటణజన్ములు చూతఠర్య 
దటటంబుగ మలలర్ంగతల పార్శవములం 

బ ట ట ంపుుఁడు తమగంబులు 
పుట ట ంపుుఁడు వట్ మలుల పో  ర్న్ు మాట్న్. 
10.1-1154-శా. 



 

 

విన్ఘనణంబులుఁ బో ర్నేర్యా ర్య మహావర్యపరతాపాది సం 

పనునల్ మర్లు మేట్ి మలుల గములం బరఖాయతఠలెై పెంపుతో 
మన్ఘన రా బలకృష్ఠణ లం బ న్ుఁకువన్ మరిదంచి మత్రరితి కా 
సనునల్ గండు పురీజన్ుల్ ప గడ నో! చాణూర్! యో! ముష్ిెకా! 
10.1-1155-శా. 
రారా హసిాపక ందర! గండమదధారాగంధలోభాంధ గం 

భీరాళివరజమెైన్ మతఠావలయాపడీదివపేందరంబు మ 

దావరోదంచిత దహేళీపరసిర్సాంభంబు డాయంగ నా 
భీర్ుల్ రా న్దలించి డకీొలుపుమ బీర్ంబు తోర్ంబుగన్. 
10.1-1156-క. 
పశువిశసన్ములు చయేుుఁడు 
పశుపతికిం బ్రరయముగాుఁగ భావించి చతఠ 

ర్దశినాడు ధన్ురాయగము 
విశదంబుగుఁ జ యవలయు విజయముకొఱకున్." 

10.1-132-కంస్ు డకరీర్ునితో మాటాి డుట 

10.1-1157-వ. 
అని తన్వ్ారి న్ందఱ న్యిెైయపన్ులకు నియమించి యదుశరషీ్ఠు ం డగు 
న్కూీర్యనిం బ్రలిపించి చటెె్పట్లె కొని యిట్లనియిె. 
10.1-1158-శా. 
"అకరీర్తవముతోడ నీవు మన్ుఁగా న్కూీర్నామంబు ని 

ర్వకతీవంబున్ుఁ జెలెల  మెైతిర సలుపన్ వచుున్ నిన్ుం జ రి నీ 

వకరీధుండవు మందలోన్ బలకృష్ాణ భీర్య లసుదవినా 



 

 

శకీీడార్తఠలెై చరింతఠర్ుఁట్ యోజందచెిు యొపిుంపవ్ే. 
10.1-1159-ఆ. 
నాకు వ్ ఱచి సుర్లు నారాయణుని వ్ేుఁడ ి

కొనిన్ న్తుఁడు వచిు గోపకులము 
న్ందు గృష్ణమూరాి నాన్కదుందుభి 

కుదితఠుఁ డయిెయ న్న్ుఁగ న కట్ి వింట్ి. 
10.1-1160-వ. 
కావున్ నీవు గోపకులచతే న్ర్యలు గొని ధన్ురాయగంబు చూడర్ం డని వ్ార్లం 
దోడొాని ర్ముు, తెచిున్. 
10.1-1161-శా. 
కొండలూ్ లుఁగుఁ దొరబుా కొముుల తఠదిం గోపించి కోరాడుచ  ో

దండిన్ దండి న్ధుఃకరించు న కవ్ేదండంబు నా యింట్ బర 
హాుండంబ ైన్ుఁ గదలునోపు బలకృష్ాణ భీర్యలం బో రలిో 
ఖండింపం దడవ్ ంత? దాని కదయిుం గాదేని న్కూీర్కా! 
10.1-1162-శా. 
చాణూర్యండున్ు ముష్ిెకుండున్ు సభాసంఖాయతమలుల ల్ జగ 

తారిణున్ మెచుర్య సతవసంపదల బాహాబాహ  సంగాీ మపా 
రీణుల్ వ్ార్లు రామకృష్ఠణ ల బలోదేరకంబు సెైరింతఠర ? 

కీ్షణపరా ణులుఁ జ సి చూపుదుర్య సంసదిధంబు యుదధంబున్న్. 
10.1-1163-స.ీ 
ఆ రామక శవు లంతరించిన్ వసు; 
దేవ ముఖుయలుఁ జంపి తగెువ మెఱస ి

వృష్ిె  భోజ దశారి్ వర్యలుఁ దెగట్ారిు; 



 

 

ముదుకుఁడు రాజయకాముకుుఁడు ఖలుుఁడు 
న్గు న్ుగీసేన్ు మా యయయ గీట్డగించి; 

పిన్తండిర దవేకుుఁ బ్రలుకుమారిు 

మఱియు వ్ ైర్యలన లల  మరిదంచి నే జరా; 
సంధ న్ర్క బాణ శంబరాది 
10.1-1163.1-ఆ. 
సఖులతోడ భూమిచకీ మేలెదుఁ బ ముు 

తెముు వ్ేగమ వసుదేవసుతఠల 

మఖము పేర్య చపెిు మంతరభేదము చయే 

వలయుుఁ బ ంపుఁ జన్దు వ్ రైి జన్ుల." 

10.1-1164-వ. 
అనిన్ న్కూీర్యం డిట్లనియిె. 
10.1-1165-ఉ. 
"పంప న్ుఁ బో నివ్ాుఁడన  న్ృపాలక! మాన్వు లెన్న తముు న్ూ 

హ ంపర్య దెవైయోగముల నించుకుఁ గాన్ర్య తోుఁచిన్ట్లల  ని 

ష్ాంపగతిం చరింతఠ ర్ద ిగాదన్ వచుున ? యిాశవర చఛుఁ ద 

పిుంపుఁగ రాదు నీ పగతఠ బ్రడులుఁ దెచెుదుఁ బో యి వచెుదన్." 

10.1-1166-వ. 
అని పలికి ర్థంబ కిా  యకూీర్యండు చనిన్ సకలజన్ులన్ు వడుకొలిపి కంసుం 
డంతిపుర్ంబున్కుం జనియిె; న్ంతుఁ గంస పేరరితఠండెై. 

10.1-133-క శిని స్ంహ్మర్ము 



 

 

10.1-1167-స.ీ 
ఖుర్పుట్ాహతిుఁ దూలి కుంభినీచకీంబు; 
ఫణిరాజఫణులకు బర్యవుసేయ 

భీష్ణహ ష్ా విభీష్ితఠలెై మింట్; 

న్మృతాంధు లొండొర్య న్ండుఁ గొన్ుఁగుఁ 
జట్లల చంచల సట్ాచఛట్ల గాడుుల మఘే; 

ములు విమాన్ములపెై ముసుుఁగు పడుఁగ 

వివృతాసయగహవర్ విపులదంతంబులు; 
పరళ్యాగినకీలల పగిది మెఱయుఁ 
10.1-1167.1-ఆ. 
గాలపాశలీలగా వ్ాల మపేార్ 

వ్ాహ మగుచు గంధవ్ాహగతఠల 

విజితశకీపాశి వర్యపయోరాశి 

క శి వచెు మంద క లశ మంద. 
10.1-1168-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1169-క. 
భీష్ణ ఘోట్క దాన్వ 

హ ష్ానిరోా ష్భిన్న హృదయ నిఖిల గో 
యోష్ా పుర్యష్ార్ుకమె ై
ఘోష్ము హరి చూడ దెనై్యఘోష్ం బయిెయన్. 
10.1-1170-వ. 
అ యయవసర్ంబున్. 



 

 

10.1-1171-ఉ. 
"పేదల ఘోష్గోపకుల బ్రటె్దలించుట్ వర్ధర్ుమా? 

కాదు; వరజంబులో దన్ుజఘసుర్యుఁ డే"డని తన్ున రోయు క ీ

వ్ాయదునిుఁ జూచి గోపకుల కడుమువచిు "నిశాట్! యింకుఁ బో  
రా"దని శౌరి చీరె మృగరాజ కిీయన్ న దిరించె దెతైఠయుఁడున్. 
10.1-1172-ఆ. 
నిష్ఠు రోగీ సింహ నిన్దంబుతో నింగి 
మిోంగుభంగి నోర్య మిగులుఁ దెఱచి 

కఱవరాుఁగ న్తుఁడు గాట్ల దపిుంచిన్ుఁ 
దన న న గసి తఠర్గదాన్వుండు. 
10.1-1173-ఉ. 
తనినన్ తన్ునన్ం బడక దాన్వహంత సమకర్ంతయిె ై
కనునలుఁ గెంపు పెంపెన్య గీకుాన్ ఘోట్నిశాట్ల పాదముల్ 

వన్నన చెడంగుఁ బట్ిె  పడవ్ చైె ధన్ుశశతమాతరదూర్మున్ 

పననగడింభమున్ విసరి పాఱుఁగవ్ ైచు ఖగ ందుర  కెైవడిన్. 
10.1-1174-ఉ. 
వ్ చై్చన్ మోొగి్  లేచి వ్ స వ్ాజినిశాట్లుఁడు హుంకరించి సం 

కోచము లేక పెుైఁ బడిన్ గోపకులేందుర ుఁడు దిగ్జ ందర శుం 

డాచట్లల పరభాబల విడంబకమెైన్ భుజార్్ళ్ంబు దో  

ష్ాచర్య నోట్లిోన్ నిడెుఁ జండఫణిన్ గుహ న్ుంచుకెవైడిన్. 
10.1-1175-శా. 
దంభోళిపరతిమాన్ కర్ాశ మహో దయదావమ దో ుఃసాంభమున్ 

శుంభలీలల న్ఘారి వ్ాని ర్దముల్ చూర్ణంబులెై రాలుఁగా 



 

 

గంభీర్ంబుగుఁ గుక్షలిోుఁ జొనిపి వుఁకన్ వృదిధ ుఁ బ ందించుచున్ 

గుంభించెం బవన్ంబు పకిాట్ిలుఁ దతఠాకి్షన్ న్ర ందోర తామా! 
10.1-1176-క. 
వ్ాయువు వ్ డలక నిలిచిన్ుఁ 
గాయంబు చమెర్ుుఁ గన్ునుఁగవ వ్ లి కుఱుకన్ 

మాయచెడి తన్ునకొన్ుచున్ు 
గూయుచు న్శావసుర్యండు గూలెన్ నేలన్. 
10.1-1177-ఆ. 
ఘోట్కాసుర ందుర  కుకి్షలోుఁ గృష్ఠణ ని 

బాహు వధికమెైన్ుఁ బటె్లేమిుఁ 
బగిలి దోసపండు పగిదుిఁ దదేదహంబు 
వసుమత్రశ రెండు వరయయ లయిెయ. 
10.1-1178-క. 
న్ళినాక్షుుఁడు లీలాగతి 

విలయముుఁ బ ందించె నిట్లల  వరావ్ేశిన్ 

బలలాశిన్ జగదభిన్వ 

బలరాశిన్ విజితశకీపాశిం గ శిన్. 

10.1-134-న్ఘర్దుడు కృష్తణ ని దరిశంచుట 

10.1-1179-వ. 
ఆ సమయంబున్ం బుష్ువర్షంబులు గురయిించి సుర్లు విన్ుతించి; ర్ంత 
హరిభకాి విశార్దుండెనై్ నార్దుండు వచిు గోవిందుని సందరిశంచి ర్హసయంబున్ 
నిట్లనియిె. 



 

 

10.1-1180-స.ీ 
“జగదీశ! యోగీశ! సర్వభూతాధార్! ; 
సకలసంపూర్ణ! యిాశవర్! మహాతు! 
కాష్ు గతజోయతి కెవైడి నిఖిల భూ; 

తము లందు న కుఁడవ్ ై తన్ర్య దీవు 
సదూ్ ఢ్ుుఁడవు; గుహాశయుుఁడవు సాకి్షవి; 

నీ యంతవ్ాుఁడవ్ ై నీవు మాయుఁ 
గూడి కలిుంతఠవు గుణముల; వ్ానిచుేఁ; 
బుట్ిెంచి ర్కి్షంచి ప లియుఁజ యుుఁ 
10.1-1180.1-ఆ. 
దీ పరపంచ మలెల  నిట్ిె  నీ విపుుడు 
రాజమూర్యా లెైన్ రాక్షసులన్ు 
సంహరించి భూమిచకీంబు ర్కి్షంప 

న్వతరించినాుఁడ వయయ! కృష్ణ ! 
10.1-1181-వ. 
దేవ్ా! నీచతే నింక చాణూర్ ముష్ిెక గజ శంఖ కంస యవన్ ముర్ న్ర్క 
పౌండరక శిశుపాల దంతవకాు సాలవ పరముఖులు మడిసెదర్య; పారిజాతం 
బపహృతం బయిెయడిని; న్ృగుండు శాపవిముకుా ం డగు; శయమంతకమణి 
సంగీహంబగు; మృత బరా హుణపుతర పరదాన్ంబు సదిిధ ంచు; న్ర్య్ న్సార్థివ్ ై 
యనేకాక్ష హ ణీ బలంబుల వధయిించెదవు; మఱియున్ు. 
10.1-1182-శా. 
కృష్ాణ ! నీ వ్ొన్రించు కార్యములు లెకిాంపన్ సమర్య్ ండె? వ 

రిధష్తణ ండెైన్ విధాత మూుఁడుగుణముల్ దపీించు లోపించు రో 



 

 

చిష్తణ తవంబున్ న్ుండు నీవలన్; నిసీసమంబు నీ ర్ూపు నిన్ 

విష్తణ న్ జిష్ఠణ  సహ ష్ఠణ  నీశు న్మితఠన్ విశరవశవర్యన్ మోొకెాదన్. 

10.1-135-వయయమాస్ుర్ుని స్ంహ్మరించుట 

10.1-1183-వ. 
అని విన్ుతించి వడుకొని నార్దుం డరిగె; న్ంత న కానాడు కృష్ణ  సహ తఠలెై 
గోపకుమార్య లడవికిం జని పసుల మపేుచు న కా కొండదండ నిలాయన్కీడీ 
చేస;ి ర్ందు. 
10.1-1184-క. 
కొందఱు గొఱియల మంచున్ుుఁ 
గొందఱు పాలకుల మంచుుఁ గుట్ిలతవమున్ం 

గొందఱు దొంగల మన్ుచున్ుుఁ 
జెంద్ి కుమార్కులు కీడీుఁజ సిరి తమలోన్. 
10.1-1185-శా. 
ఆలో దొంగలలో మయాసుర్సుతఠం డాదుయండు వ్ోయముండు గో 
పాలుండెై చని మేష్కలున్లతో భాసిలిల కీీడించు త 

దాాల వ్రా తము న లల  మలెలన్ుఁ జతఠుఃపంచావశిషె్ంబుగా 
శ లైాంతర్య్ హలోనికిం గొనిచన ం జ ర్యం బవ్ార్యంబుగన్. 
10.1-1186-వ. 
ఇట్లల  కొండగుహలోన్ుఁ గీమకీమంబున్ గోపకుమార్యల నిడి యొకా పెన్ుఱాతుఁ 
దదాద వర్ంబుుఁ గపిు యిపెుట్ియట్ల  వచిున్. 
10.1-1187-ఉ. 
వర్ుుఁడు మాధవుం డఖిలవ్ేది నిశాచర్భదేి న్వువతో 



 

 

నౌర్! నిశాట్! దొంగతన్ మచుుపడెన్ న ఱదొంగ వ్ౌదు; వ్ా 
భీర్ుల న లల  శ ైలగుహుఁ బ ట్ిెతి చికిాన్వ్ారిుఁ బ టె్రా; 
రార్ యట్ంచుుఁ బట్టె  మృగరాజ వృకాఖయముుఁ బట్లె  కెైవడిన్. 
10.1-1188-ఉ. 
పంకజలోచన్ుం డొడిసి పట్ిెన్ శ ైలనిభాసురాకృతిన్ 

బ్రంకముతోడుఁ బ ంగి విడపిించుకొన్ంగ బలంబు లేమి లో 
శంకిలి బ్రట్లె  తన్ునకొన్ుఁ జకాన్ నా ర్ణభీము వ్ోయమునిం 

గొంకకుఁ గూలెు న్ వివభుుఁడు గోయని మింట్ సుపర్యవ లార్వుఁగన్. 
10.1-1189-ఆ. 
ఘోర్ దన్ుజ నేల గూలిు పర్వతగుహ 

వ్ాత న్ున్న ఱాయి వరయయుఁ దనిన 

గుహుఁ జరించుచున్న గోపాలకులుఁ గొంచు 
బలిలదుండు గోపపలిల కరిగ.ె 

10.1-136-అకరీర్ుడు వరరపలలి కు వచుుట 

10.1-1190-వ. 
అంత నా రాతిర మథురాన్గర్ంబున్ న్కూీర్యండు వసియించి నియతఠండయి 
మర్యనాడు ర పకడ లేచి నితయకృతయంబు లాచరించి ర్థంబ కిా కదలి 
న్ందగోకులంబున్కుం బో వుచుం దెర్యవున్ం దన్లో నిట్లనియి.ె 
10.1-1191-ఉ. 
ఎట ట  తపంబుుఁ జ యుఁబడ?ె న ట్ిె  చరితరము లబధమయిెయనో? 

యిెట ట  ధన్ంబు లర్యి లకు నీుఁబడెనో త లిబామున్ందు; నా 
యట ట  వివ్ేకహీన్ున్కు నాదిమునీందుర లు యోగదృష్ఠె లం 



 

 

బటట ుఁగలేని యిాశవర్యని బరహుమయున్ హరిుఁ జూడుఁగలె్ డిన్. 
10.1-1192-ఉ. 
సూర్ులు దొలిల యియ విభుని శోభిత పాదన్ఖ పరభావళిం 

జ రి భవ్ాంధకార్ములుఁ జికాక దాుఁట్లదు ర్ట్ిె  దేవునిన్ 

వ్ రై్ముతోడన ైన్ుఁ బ్రలువన్ న్న్ుుఁ బంచి శుభంబుుఁ జ సె ని 

ష్ాార్ణ పేరమతోడ; నిదె కంసునిుఁ బో లు సఖుండు గలు్ నే. 
10.1-1193-మ. 
ఇతుఁడా కంసునిచతేుఁ బంపువడి న్న్ హ ంసింప నతేెంచినాుఁ 
డతిదుష్ఠె ం డని చూచునో? సకలభూతాంతర్ాహ ర్ుధయ సం 

గతతుఁ డౌట్ం దలపో సి న్న్ున సుజన్ుంగాుఁ జూచునో? యిటె్ిె  యు 
న్నతిుఁ గావించున ? యియ కిీయం బలుకునో? నా భాగయ మెట్లల న్నదో? 

10.1-1194-వ. 
అని మఱియున్ు. 
10.1-1195-మ. 
అలకభరా జితమెై సుధాంశునిభమెై హాసపరభోదాద మమెై 
జలజాక్షంబయి కర్ణకుండల విరాజద్ండమెై యున్న యా 
జలజాతాక్షు ముఖంబు చూడుఁగలుగున్ సతయంబుపో  నాకు నా 
వలది క ాగుచు న్ున్న వ వన్మృగ వ్రా తంబు లీ తరో వలన్. 
10.1-1196-ఉ. 
మాపట్ివ్ేళ్ నేన్ు చని మాధవుపాదసమప మందు దం 

డాపతితఠండన ైన్ న్తుఁ డాశుగకాలభుజంగవ్ేగ సం 

తాప త భకాలోక భయ దార్ణమెైన్ కరాబ్ మౌదలన్ 

మోప  హసించి నా కభయముం గృపతోడుత నీయకుండునే? 



 

 

10.1-1197-వ. 
అని మఱియు న్కూీర్యం డనేకవిధంబుల గోవింద సందర్శన్ంబు గోర్యచు 
న్మంద గమన్ంబున్ సుందర్ సయందనార్ూఢ్ుండయి చని చని. 

10.1-137-అకరీర్ుడు బృంద్ఘవనం గనుట 

10.1-1198-క. 
ముందట్ుఁ గన  ఘన్చందన్ 

కుంద కుట్జ తాల సాల కుర్వక వట్ మా 
కందన్ న్ందితబల గో 
విందన్ వికచార్యణార్విందన్ బృందన్. 
10.1-1199-వ. 
కని బృందావన్ంబుుఁ దఱియంజొచిు యందు సాయంకాలంబున్ న్డవికి 
న ఱిగల మేతల వ్ ంబడి దిగంబడి రాకచికిాన్ కుఱుఱ కోడె పడు  తండంబులం 
గాన్క ప ద, యిర్యవు, మిఱుఱ , పలల ం,బన్క తూఱి, పాఱి, వ్ దక,ి కాన్క చీరెడు 
గోపకుల యాహావన్శబదంబు లాకరిణంచుచుుఁ; గోమలఘాసఖాదన్ 
కుతూహలంబులం జికిా మకుావం గ ీపులం దలంచి తలారింపక 
తమకంబులం దమతమ యంత న్ంభారావంబులు చేయుచు మూతరంబులు 
సరవింపుఁ బర్యవు లిడు ధనే్ువులున్ు; ధేన్ువులకు నోసరించుచు 
సదో యజాతంబులగు తర్ణకంబుల వహ ంచి న్వసూతికలు వ్ న్ుతగులుట్వలన్ 
దామహసుా లెై చన్ు వలలవుల మెలలన్ విలోకించుచు; మంద యిర్య కెలంకులం 
గళ్ంకర్హ తఠలెై పులి, శివంగి, వ్ేుఁగి లోన్గు వ్ాలుమెకంబుల మొతాంబుల 
వలన్ న్పరమతఠా లెై కుఠార్, కుంత, శరాసన్ పరము ఖాయుధంబులు ధరయిించి 
కావలితిర్యగు వ్ేరలం గడచి; నానావిధ సర్సతృణకబళ్ ఖాదన్గరిష్ు లెై 



 

 

గోష్ు ంబులు పరవ్శేించి రోమంథలీలాలసలెై యున్న ధేన్ువులున్ు; జన్ునలు 
గుడచిి తలుల ల మోోలుఁ బ లుల ర ుఁగి క ీళ్ళుఱుకు లేగలుుఁన్ు; వ్ దలెనై్ మొదవులం 
బ ైకొని పర్సుర్ విర్యదధంబులెై డీకొని కొముుల యుదధంబులు సలుపు 
వృష్భంబులున్ు; న్కుంఠితబలంబులుఁ కంఠర్జ్వులం దెరంచుకొని ప దలుఱికి 
దాుఁట్ి తలుల లం దూట్ి కుడుచు తఱపదిూడల దట్ిెంచి పటె్నోపక గీదదన్ుఁ బ దదలం 
జీర్య గోపకుమార్యలున్ు; గొడుకుల, మగల, మామలు, మఱందుల వంచించి 
పంచాయుధభలల  భగనహృదయ లయి గృహకృతయంబులు మఱచి శంకిలక 
సంక తస్లంబులుఁ గృష్ాణ గమ తతుర్లయి యున్న గోపకామిన్ులున్ు; 
గోష్ు పరదేశంబుల గోవులకుుఁ గ ీపుల విడచిి యొడుు చు, మర్లం గట్లె చు, 
నీడుుచుం, గీీడించు గోపకులున్ు; గోఖుర్ సముదూధ త కరీష్ పరాగ 
పట్లంబుల వలన్ న్ులాల రి దులదుల న ైన్ ధేన్ుదోహన్వ్ేళా వికీర్ణ 
పయోబ్రందు సందోహ పర్ంపరా సంపాదిత పంకంబులున్ు; దోహన్సమయ 
గోపకరాకృషె్ గోసాన్ నిర్్తంబు లయి కలశంబులందుుఁ బడయిిెడు కీ్షర్ధార్ల 
చపుుళ్ళున్ు; మహో క్షకంఠ సంసుర్శన్సినగధంబు లయిన్ మందిర్దావర్ 
దార్యసాంభంబుల ప ంతలన్ుండి యులికిపడి న్లుదికుాలు గన్ుంగొని 
న్ూతన్జన్విలోన్ కుపితంబులయి కరాళించు సార్మేయంబులున్ుుఁ గలిగ ి
బలకృష్ణబాహుదండ పరా కార్ర్క్షా విశరభూష్ంబ నై్ ఘోష్ంబు బరవ్శేించి; యందు. 
10.1-1200-క. 
జలజాంకుశాది ర ఖలు 
గల హరపిాదముల చొపుుుఁ గని మోదముతోుఁ 
బులకించి ర్థము డిగి యు 
తాలికన్ సంతోష్బాష్ు కలితాక్షుండెై. 

10.1-138-అకరీర్ుడు బలకృష్తణ ల గనుట 



 

 

10.1-1201-మ. 
కన్న న్కూీర్యుఁడు పదునేతఠర లన్ు ర్ంగదా్ తఠర లన్ ధనే్ు దో  
హన వ్ాట్ీగతఠలన్ న్లంకృతఠల న్ుదయదాుసులం బీత నీ 

ల నవనోజ్వలవ్ాసులం గుసుమమాలాధార్యలన్ ధరీ్యలన్ 

వనితాకాములుఁ గృష్ణరాముల జగదవందయకీమోదాద ములన్. 
10.1-1202-క. 
కని వ్ార్ల పాదములకు 
వినయంబున్ మోొకెా భకిా వివశుం డగుచుం 

దనువున్ుఁ బులకాంకుర్ములు 
మొనయుఁగ నాన్ందబాష్ుములు జడిుఁ గురయిన్. 
10.1-1203-వ. 
తదన్ంతర్ంబ. 
10.1-1204-క. 
అకరీర్యలెైన్ జన్ుల న్ 

వకగీతిం గాచు భకావతసలుుఁ డంత 

న్నకరీర్యుఁ గ ుఁగిలించనె్ు 
జకాీంకిత హసాతలముుఁ జాచి న్ర ందరా . 
10.1-1205-వ. 
మఱియు న్కూీర్యుఁడు బలభదుర నికిం బరణతఠం డయిన్ుఁ న్తండు గ ుఁగిలించి 
చెటె్పట్లె కొని కృష్ణసహ తఠండెై గృహంబున్కుం గొనిపో యి మలేడిగి గదిదయనిడి 
పాదపరక్షాళ్న్ంబు చేసి మధుపర్ాంబు సమరిుంచి గోవునిచిు యాదర్ంబున్ 
ర్సవదన్నంబు పెట్ిెంచి తాంబూల గంధ మాలయంబు లొసంగె; 

న్యయవసర్ంబున్ న్ందుం డుపవిష్ఠె ండెనై్ యకూీర్యని సతారించి యిట్లనియిె. 



 

 

10.1-139-అకరీర్ నంద్ఘదుల స్ంభాష్ణ 

10.1-1206-క. 
"చెలియలు మొఱయిడ న్లుల ర్ 

ఖలుుఁడెై ప రిగొనిన్ యట్ిె  కంసుుఁడు బరదుకం 

గలదే మన్కి దశార్యి ల 

కిలపె?ై మ క్ష మ మింక నమేని యడుగన్?" 

10.1-1207-వ. 
అని పలికె న్ంత న్కూీర్యం డొక పర్యంకంబున్ సుఖోపవిష్ఠె ండెై యుండ హరి 
యిట్లనియిె. 
10.1-1208-మ. 
“శుభమే నీకుుఁ? బరమోదమే సఖులకుం? జట్ాె లకున్ క్ష మమ?ే 

యభయంబే పరజకెలల ? గోతరజల కతాయన్ందమే? మామ ము 
కా భయుండే? వసుదవే దేవకులు తతాారాగృహం బందు మ 

తరరభవ వ్ాయజ నిబదుధ లెై బరతికిర  పరా ణానిలోపతేఠలె?ై 

10.1-1209-మ. 
న ఱ  నేడికాడ నీవు రాుఁగ వగతో నీతోడ నమేెైన్ నా 
కెఱుుఁగం జెపుుమట్ంచుుఁ జెపుర్య గదా యియమందు? రా వ్ారా్ యియ 
తెఱుఁగున్ లేదని డసిసరో వగచిరో దీన్తవముం జెందిరో 
వ్ ఱతో నా తలిదండుర  లెట్లల పడిరో? వినిుంపు మకూీర్కా! 
10.1-1210-వ. 
మఱియు నీవ్ేమి కార్ణంబున్ వచిు” తని హరి యడిగని్ న్తండు కంసునికి 
నార్దుండు వచిు చపెిున్ వ్ ైరాన్ుబంధ పరకార్ంబున్ు గంసుండు దేవకీ 
వసుదవేుల వధయిింపం గమకించి మానిన్ తెఱంగున్ు ధన్ురాయగంబు 



 

 

పేర్యచెపిు పుతెా ంచిన్ పరకార్ంబు న ఱింగించిన్ రామకృష్ఠణ లు న్గ.ి ర్ంత 
తముుుఁ బరవి్ేష్ిెంచిన్ న్ందాది గోపకులం జూచి కృష్ఠణ ం డిట్లనియి.ె 
10.1-1211-శా. 
"భూన్ఘథుండు మఖంబుుఁ జూుఁడుఁ బ్రలువం బుతెా ంచినాుఁ డవివభుం 

గానం బో వలెుఁ బాలు న యియ పెర్యగుల్ట్నంబులుం గాన్ుకల్ 

మ న్రరొుపుుఁగుఁ గూడుఁబ ట్లె ుఁడు తగన్ మమ నివ్ాసంబులన్ 

యానంబుల్ గొనిర్ండు ప ండు మథురా యాతరా భిముఖయంబుగన్. 

10.1-140-వరరతలు కలగుట 

10.1-1212-వ. 
అని నియమించె న్ంత న్కూీర్యండు మథుర్కు హరిం గొనిపో యిెడి న్ని 
యిెఱింగి వ్ేరతలు గలంగి. 
10.1-1213-మ. 
హరని్వువల్ హరమిాట్లున్ హరమినోజాఞ లాపముల్ లీలలున్ 

హరవి్ేడాల్ హరిమన్నన్ల్ హరికరాబా్ లంబనాహావన్ముల్ 

హరణిీలోచన్ లందఱున్ మఱి యుపాయం బ ట్ొల కో యంచు లో 
న రయిన్ ముచుట్లాడి ర్ంత గములెై యియకాంత గ హంబులన్. 
10.1-1214-వ. 
మఱియుం దమలో నిట్లనిరి. 
10.1-1215-ఉ. 
మేట  గృహసు్  బరహు యని మికిాలి న్మిుతి మము! చూడ న ే

పాట యు లేదు మాకుుఁ బరిపాలకుుఁడెైన్ సరోజనతేఠర  ని 

చోుట వసింపనీక న కచోట్ికిుఁ బో  విధయిించి పిన్నబ్ర 



 

 

డాు టలు చసేె నీ దుడుకు లకాట్! భార్తికెైన్ుఁ జెపుర . 
10.1-1216-వ. 
అని విధిం దూఱుచు మదన్తాపాయతా చితాలె.ై 
10.1-1217-ఉ. 
ర్మమని చీరిన్ంతన  పుర్ంబున్ క గెడుుఁ గాని న్న్ున నీ 

కొమమలు న్మిునార్య మర్యకోలల కగ్ము చేసి పో వుఁగా 
ముమమర్మెైన్ తాపమున్ మోొగు్ దురో యన్ుఁ డంబుజాక్షుుఁ డా 
యమమలు గోపవృదుధ లు పరయాణము వలదన్రెైరి చలెల ర ! 
10.1-1218-శా. 
అకరీర్యం డని పేర్యపటె్లె కొని నుేఁ డసున్ునోవలలభుం 

జకీిన్ మాకడుఁ బాపికొంచు న్ర్యగం జరిుంచి యియతంెచినాుఁ 
డకరీర్యం డుఁట్ కూీర్యుఁ డతీుఁడు నిజం బకూీర్యుఁ డౌనేని ని 

ర్వకతీవంబున్ుఁ గృష్ఠణ ుఁ బ ట్ిె  తన్ తరో వంబో  విచారింపుఁడే? 

10.1-1219-ఉ. 
ఫులిసరోజలోచన్లు పూర్ణసుధాంశుముఖుల్ పురాంగన్ల్ 

మెలిన  యిలెిల పటె్ణము మేడలన్ుండి సువర్ణ లాజముల్ 

చలిుఁగ వ్ారిుఁ జూచి హరి సంగతి చయేుఁదలంచుుఁ గాక వ్ేర 
పలలి  వసించు ముదిదయలపెైుఁబడ నలే తలంచు న్కాట్ా! 
10.1-1220-క. 
పుర్సతఠల విలోకన్ములు 
సర్సాలాపములు న్ర్ుసంభోగములున్ 

మరి గి హరి మన్ల న లల ుఁడు; 
న్ర్వర్య లో! యము! న్ూతన్పిరయులు గదే. 



 

 

10.1-1221-క. 
పుటటటన్నుఁడు హరి న ఱుుఁగని 

పటటణసుందర్యల కితనిుఁ బతిుఁ జ సి కడున్ 

దటటపు విర్హాగునలకున్ు 
గట ట ుఁడి దెైవంబు ఘోష్కాంతల వ్ దకెన్. 
10.1-1222-మ. 
"హరనిేలా కొనిపో యి"ెదంచు మన్ మా యకూీర్యుఁ బరా రి్ంతమా? 

హరుిఁ "బో నీకుుఁడు నిలుర "యన్ుచు నేుఁ డరుింతమా వ్ేలుులన్? 

హరపిాదంబుల కడుముల్ పడుదమా;"హా దెైవమా"యంచు నా 
తర్ుణుల్ కొపుులుుఁ జీర్లున్ మఱచి కందర్ుజవర్ భరా ంతలెై. 
10.1-1223-మ. 
ఉవదల్ సిగు్ లు మాని కన్్వల నీ రొండొండ వరిషంచుచున్ 

వివశతవంబులతోుఁ గపో లతట్ సంవిన్యసా హసాా బ్లె ై
పవనోదూధ తలతాభలెై మముుఁ గృపం బాలింపు గోవింద! మా 
ధవ! దామోదర్!"యంచు నేడిురి సుజాతంబ ైన్ గీతంబులన్. 

10.1-141-కృష్తణ డు మథుర్కు చనుట 

10.1-1224-వ. 
అంత మఱునాడు సూరోయదయకాలంబున్ం దన్తోడుఁ బయన్ంబున్కు 
గమకించి న్డచు గోపికలన్ు “మర్లివతఠా ” న్ని దూతికా ముఖంబున్ 
నివరిాంచి, కృష్ఠణ ండు శకట్ంబులందుుఁ గాన్ుకలున్ు గోర్సంబు నిడికొని 
న్ందాదులెైన్ గోపకులు వ్ న్ుదగుల న్కూీర్చోదితంబ ైన్ ర్థంబ కిా 
మథురాభిముఖుండెై చన్ు సమయంబున్. 



 

 

10.1-1225-చ. 
అద్ ెచన్ుచున్నవ్ాుఁడు పిరయుుఁ డలలదె తేర్దె వ్ జైయంతి య 

లలద్ె ర్థ ఘోట్కాంఘ ో ర్జమా దసె మార్్ము చూడుుఁ డంచు లో 
న దవ్ డి మకుావన్ హరరి్థోన్ుుఖలెై గములెై వరజాంగన్ల్ 

గదలక నిలిుచూచి ర్ట్ల కన్ునల కబ్రాన్యంత దూర్మున్. 
10.1-1226-వ. 
ఇట్లల  న్కూీర్ రామ సహ తఠండెై చని చని. 
10.1-1227-క. 
అవలోకించెన్ు గృష్ఠణ ుఁడు 
పరవమలకలోల లపవన్ భాసితజన్య 
న్నవసన్నపాపసెైన్యం 

గవజన్మాన్యం గళిందకన్యన్ ధన్యన్. 
10.1-1228-వ. 
కని, తతాాళింది యందుుఁ బరిక్షుణణ మణిగణ సముజ్వలంబు లగు జలంబులు 
దరా వి, తర్యసమూహ సమపంబున్ రామసహ తఠండెై కృష్ఠణ ండు ర్థంబు 
పరవ్ేశించె; న్ంత న్కూీర్యండు వ్ార్లకు మోొకిా వడొాని కాళిందహీరదంబు జొచిు 
విధిపూర్వకంబుగా వ్ేదమంతరంబులు జపయిించుచు. 

10.1-142-అకరీర్ుని ద్ివయదర్శనములు 

10.1-1229-ఉ. 
సాననము చేసిచసేి న్ది చలలని నీట్న్ు రామకృష్ఠణ లన్ 

మానుగుఁ జూచి వ్ార్య ర్థమధయముపెై వసయిించి యున్నవ్ా 
రీ నది నీట్లిోపలికి న పుుడు వచిు? ర్ట్ంచు లేచి మే 



 

 

ధానిధి చూచె వ్ారిని ర్థసు్ ల భకామనోర్థసు్ లన్. 
10.1-1230-వ. 
చూచి వ్ ఱుఁగుపడ.ి 
10.1-1231-శా. 
కంట న్ మున్ున ర్థంబుపెై; జలములోుఁ గంట్ిం దుదిం గీముఱం 

గంట ం దొంట్ి ర్థంబుముఁద; నిదె యిా కలాయణచారతిఠర  లే 
వ్ ంటం దో ుఁచిరి రెండు దికుాల; మనోవిభరా ంతియో? నీట్ిలో 
న్ుం టాశుర్యము; చూతఠ న్ంచు మఱియు న్ూనహ ంచి మగానంగుుఁడె.ై 
10.1-1232-ఉ. 
పో ష్ త బాంధవుండు యదుపుంగవుుఁ డా జల మందుుఁ గాంచె స 

దాుష్త సహసరమసాక విభాసిత భూష్ఠ న్హశీు భూమిభృ 
దేవష్తుఁ గృపాభిలాష్ఠుఁ బరతివర్ చమూ విజిగీష్ఠ నితయ సం 

తోష్త న్రోష్ఠ నిర్దళితదోష్ఠ న్నేక విశరష్ఠ శరష్ఠనిన్. 
10.1-1233-వ. 
మఱియు నీలాంబర్ సంయుతఠండున్ు సిదోధ ర్గాది సన్ునతఠండున్ున ై 
యొపుు న్ పాుపఱ నిం దపుక కన్ుంగొని. 
10.1-1234-స.ీ 
ఆ భోగి భోగపర్యంక మధయంబున్; 

వలన పుు పచుని వలువవ్ాని 

మేఘంబుపెై న్ున్న మెఱుుఁగు చందంబున్; 

న్ుర్మున్ శ్రీదేవి యొపుువ్ాని 

ముసుర్య తేుఁట్లలు విపు ముఖచతఠష్ాముగల; 

తన్యుుఁ డాడడెి బ డుు దమిువ్ానిుఁ 



 

 

గదలని బహుపదకీమవిశరష్ంబుల; 

ర్వము చూపెడి న్ూపుర్ములవ్ాని 

10.1-1234.1-ఆ. 
జలజగర్ు ర్యదర సన్క సన్ందన్ 

సదిద వజామర్ పరశసయమాన్ 

చరితఠుఁడెైన్వ్ాని సౌందర్యఖనియిెనై్ 

వ్ాని న కా పుర్యష్వర్యయుఁ గాంచె. 
10.1-1235-వ. 
మఱియుుఁ జార్య లక్షణలకి్షత న్ఖ పాద గులఫ జాన్ు జంఘోర్య కట్ి నాభి 
మధోయదర్యండున్ు, సాదర్యండున్ు, శ్రీవతస క సుా భ వన్మాలికా విరాజిత 
విశాలవక్షుండున్ు, బుండరీకాక్షుండున్ు, శంఖ చకీ గదా పదు హసుా ండున్ు, 
సతవగుణ పరశసుా ండున్ు, బరహుసూతర కట్సిూతర హార్ క యూర్ కట్క కంకణ 
మకర్కుండల కిరీట్ాది విభూష్ణుండున్ు, భకాజన్పో ష్ణుండున్ు, సుందర్ 
కపో ల ఫాల నాసాధర్ వదన్ కర్యణ ండున్ు, నీలనీర్ద వర్యణ ండున్ు, 
గంబుకంధర్యండున్ు, గర్యణాగుణ బంధుర్యండున్ు, పరహాల ద నార్ద సున్ంద 
న్ంద పరముఖ సంభావితఠండున్ు, శ్రీ పుష్ిె  తఠష్ిె  కరీిా కాంత్రలోరా్  విదాయశకిా 
మాయాశకాా యది సవేితఠండున్ున ై యొపుు న్పుర్మేశవర్యన్కు మోొకిా 
భకిాసంభరమంబు లగ్ంబులుగ గద్దకంఠయండెై దిగ్న్ం గర్ంబులు ముకుళించి 
యిట్లని విన్ుతించె. 

10.1-143-శ్రమీానిన్నచోర్ దండకము 

10.1-1236-దం. 
శ్రీమానినీమాన్చోరా! శుభాకార్! వరా! జగదేధతఠహ తఠపరకారా! సమసాంబు 



 

 

న్సాంగతంబ ై మహాలోలకలోల ల మాలాకులాభీల పాథోనిధిం గూలుఁగా 
బాలక ళీగతిం దలేి నారాయణాఖయం బట్లఖాయతిుఁ శోభిలుల  నీ నాభికంజంబులో 
లోకపుంజంబులం బన్ున వినానణి యిెై మన్న యా బము యుతున్ునుఁ 
డయిెయం గదా పావ కాకాశ వ్ాతావనీ వ్ార్యహంకార్ మాయామహామాన్సాదుల్ 
హృష్ీకాదులున్ లోకముల్ లోకబీజంబులున్ నితయసందోహమెై నీ 
మహాదహేమం దులలసించున్; వసించున్; న్శించున్; జడతవంబు లేకాతు యిెై 
యొపుు నీ యొపిుదం బ లల  నోచలెల ; చెలలన్ విచారంిపుఁ దారెంత; వ్ారెంత వ్ారెైన్ 
మాయాదులా మాయతోుఁ గూడి కీీడించు లోకాన్ుసంధాత య  ధాత 
నిర ణతయియ? నీ కళారాశికిం గొంద ఱంభోజగరాుదు లధాయతు లందున్న 
శరష్ాధిభూతంబు లందు న్ననేకాధిదెైవంబు లందున్ సదా సాకి్షవ్ ై 
యుందువంచుం దదంతర్్తజోయతి వశుండ వంచుం దరయిాపదధతిం గొంద 
ఱిందరా దిదేవ్ాభిదాన్ంబులన్, నికా మొకాండ వంచున్ మఱిం గొంద 
ఱార్ూఢ్కర్ుంబులం దెరంచి సంసార్ముం దుర ంచి సన్యసుా లెై మించి 
విజాఞ న్చక్షుండ వంచున్, మఱిం బాంచరాతరా న్ుసార్ంబున్ం 
దన్ుయతవంబుతోుఁ గొందఱీ వ్ాతు వంచున్, మఱిం గొంద ఱ  ావ్ాసుదేవ్ాది 
భేదంబులన్ న్లువరెై చెలువబాట్ింతఠ వంచున్; మఱిన్ నీవు 
నారాయణాఖుయండ వంచున్; శివ్ాఖుయండ వంచున్; మఱిం బ కుామార్్ంబులన్ 
నిన్ున న్గి్ంతఠ; రెగ ్మి? యియఱుల్ పయోరాశినే రాసులెై కూడు కీడీన్ 
విశరష్ంబు లెలలన్ విశరష్ంబులెై డింది నీ యం దన్ూన్ంబు లీన్ంబులౌ; నేక 
రాక ందుబ్రంబంబు కుంభాంతర్ంభంబులం బ్రంబ్రతంబ ైన్ వ్ేఱున్నదే? 

యిెన్ననేలా ఘట్ాంతర్్తాకాశముల్ దదాట్ాంతంబులం దేకమౌ ర ఖ 
లోకావధిన్ వక నే పో కలం బో క; యియకాకివ్ ై యుండు; దీశా! కృశాన్ుండు 
న మోుము, సో ముండు భాన్ుండు కన్ునల్ దిశల్ కర్ణముల్ భూమి పాదంబు 



 

 

లంభోనిధుల్ గుకి్ష, శలయంబు లదుర ల్, లతాసాలముల్ రోమముల్, గాలి 
పరా ణంబు, బాహుల్ సుర ందుర ల్, ఘన్ంబుల్ కచంబుల్, న్భోవధి 
నాభిపరదేశంబు, ర లుంబగళ్ళున్ నిమేష్ంబు, లంభోజగర్యుండు గుహయంబు, 
వర్షంబు వర్యంబు, నాకంబు మూర్ధంబుగా నేకమెై యున్న నీమనేి దండం 
బయోజాత గరాుండముల్ మండితోదుంబరానోకహానేక శాఖా ఫలాపూరి 
తాన్ంత జంతఠ పరకాండంబు లీలం బరసిదోధ దరాశిస్ జంతఠపరకార్ంబుగా నిండ ి
యుండున్; మహార్ూప! నీ ర్ూపముల్ వ్ గ్లం బుగ్డింపన్; లయాంభోధలిో 
మన్ుమేన్న్ విరోధిన్ నిరోధించి సాధించి మున్ వ్ేధకున్ వ్దేరాశిం 
బరసాదింపవ్ే; దుర ంపవ్ే కైెట్భశ్రమీధుం జకివీ్ ై మొతావ్ే; యితాెవ్ే మందరాగంబు 
రాగంబుతోుఁ గూర్ులీలా పరిష్ుందివ్ ై పందవి్ ై మదేినిన్ మదికిం దోరచి 
దోష్ాచర్యం గొముులన్ నిముులం జిముుచుం గుీవవవ్ే తెరవవవ్ే ఘోర్వ్ ైరిన్ 
న్ృసింహుండవ్ ై దండవి్ ై, దండి వ్ ైరోచనిం జూచి యాచింపవ్ే, పెంపవ్ే మనే్ు 
బరహాుండము నినండుఁ, బాఱుండవ్ ై రాజకోట్ని్ విపాట్ింపవ్ే, రాజవ్ ై 
రాజబ్రంబాసయకెై దుర్ుదారిన్ విదారింపవ్ే న ంపవ్ే కూీర్యలన్ వ్ాసుదేవ్ాది 
ర్ూపంబులన్, శుదధ బుదుధ ండవ్ ై వ్ ైరిదా 
రాంతర్ంగంబులన్నంతర్ంగంబులుంగాుఁ గర్ంగింపవ్ే పెంపు దీపింపవ్ే 
కలిామూరిాం బరవరిాంచు నిన నన్న ననే వవుఁడన్ న్న్ున మాయావిపన్ునన్ 
విష్ణుణ ం బరపన్ునం బరసన్ునండవ్ ై ఖిన్నతం బాపి మనినంపవ్ే 
పన్నగాధీశతలాు! కృపాకలు! వందార్యకలాు! న్మసేా  న్మసేా  న్మసేా  న్ముః. 
10.1-1237-మ. 
కలలం బో లెడి పుతరమితర వనితాగారాది సంయోగముల్ 

జలవ్ాంఛార్తి న ండమావులకు నాసల్ చయేు చందంబున్ం 

దలుఁతఠన్ సతయములంచు; మూఢ్ుుఁడ వృధాతతవజఞ ుఁడనానకు నీ 



 

 

విలసతాుదయుగంబుుఁ జూపి కర్యణన్ వకి్షంపు లకీ్షుపత్ర!" 

10.1-1238-వ. 
అని మఱియున్ు విన్ుతింప, న్కూీర్యనికి యమునాజలంబుల లోన్ం దన్ 
మొదలి మనే్ు చూపి, చాలించి, న్ట్లనికెైవడిుఁ దిరోహ తఠండెైన్, న్కూీర్యండు 
నీర్య వ్ డలి వ్ ఱంగుపడుచు వచిు, ర్థారోహణంబు చేసిన్ హరి యిట్లనియి.ె 
10.1-1239-క. 
“జలములు చేర్యవ న్ున్నవి 

తలపో యుఁగ నీవు పో యి తడ వయిెయ; న్ద ీ

జలముల న్భమున్ ధర్ణిం 

గలుగని చోదయములు నీకుుఁ గాన్ంబడనెే?" 

10.1-1240-వ. 
అనిన్ న్తం డిట్లనియి.ె 
10.1-1241-క. 
"నీలోన్ లేని చోదయము 
లే లోకములందుుఁ జపెు రీశవర్! నీట్న్ 

నేలన్ నింగిని దికుాల; 

నీలో చోదయంబు లెలల  న గడు మహాతాు!" 

10.1-1242-వ. 
అని పలికి సాయంకాలంబున్కు న్కూీర్యండు మథురాన్గర్ంబు చేర్ ర్థంబు 
గడపె న్ంతట్ న్ట్మున్న చని న్ందాదులు పురోపవన్ంబున్ విడిసి యుండ 
వ్ార్లం గూడుకొని కృష్ఠణ ం డకూీర్యనిం జూచి “నీవు ర్థంబు గొన్ుచు 
న్గర్ంబున్కుం జన్ుము మేము వ్ న్ుక వచెుద” మనిన్ న్తం డిట్లనియిె. 
10.1-1243-క. 



 

 

"నా యంట్కిి విచేుయుము 
నీ యంఘ ో సరోజర ణునికర్ము సో కన్ 

నా యలుల  పవితరం బగు 
శ్రీయుత! నీ భట్లనిుఁ బ దద  సేయం దగదే." 

10.1-1244-వ. 
అని మఱియుం బరా రి్ంచిన్ హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1245-క. 
"యదుకుల విదేవష్ణుుఁడెై 
మదమున్ వరిాంచు కంసు మరిదంచి భవ 

తసదన్ంబుుఁ జూడ వచెుదుఁ 
బ ద యిా సయందన్ముుఁ గొన్ుచుుఁ బుర్మున్ కన్ఘా!" 

10.1-1246-వ. 
అని పలికిన్ న్కూీర్యండు పుర్ంబున్కుం జని రామకృష్ఠణ లు వచిుర్ని కంసున్ 
కెఱింగించి తన్ గృహంబున్కుం జనియిె; న్ంత న్పరాహణ ంబున్ బలభదర గోపాల 
సహ తఠండెై కృష్ఠణ ండు. 

10.1-144-కృష్తణ డు మథుర్ను గనుట 

10.1-1247-మ. 
పరిఖల్ గోట్లు కొములుం బడగలుం బరా సాదముల్ వధులున్ 

హర్ులుం దేర్యలు వర్యలున్ గజములున్ హర్ుయంబులున్ వ్ాదయముల్ 

తర్ుణుల్ ధాన్యములున్ ధన్ంబులు మహో దాయన్ంబులున్ దీరిాకల్ 

గర్ మాశుర్యర్యచిం దన్ర్యు మథుర్న్ గాంచనె్ విభుం డంతట్న్. 
10.1-1248-వ. 



 

 

కని య పుుర్ంబు పరవ్శేించి వచుు సమయంబున్. 
10.1-1249-ఉ. 
"న్ంద తపుఃఫలంబు సుగుణంబుల పుంజము; గోపకామినీ 

బృందము నోముపంట్; సిరవిిందు దయాంబుధి యోగిబృందముల్ 

డెందము లందుుఁ గోరెడు కడింది నిధాన్ము చేర్వచెు నో! 
సుందర్యలార్! ర్ండు చని చూతము కన్ునల కోరిాదీర్ుఁగన్. " 

10.1-1250-వ. 
అని మఱియు గోవింద సందర్శన్ కుతూహలంబున్ం బౌర్సుందర్యలు 
పర్సురాహూయమాన్లె ైభుంజాన్లెై భోజన్ భాజన్ంబులు దలంగుఁ దోరచియు, 

శయాన్లెై లేచియు, న్భయంజయమాన్లెై జలంబులాడకయు, 
గుర్యజన్శిక్షయమాణలెై యోడకయు, గృహకార్య పరవరా్మాన్లెై 
పరిభరమింపకయు, ర్మణర్మమాణలెై ర్మింపకయు, శిశుజన్ బ్రభరా ణలెై 
డించియు న్లంకురావణలెై యనోయన్య వసాా ు భర్ణ మాలాయన్ులేపన్ంబులు 
వడవడ ధరించియు న్రిగి. 
10.1-1251-క. 
వటుఁ గల చేడె లెలలన్ు 
హాటకమణిఘట్ిత తఠంగ హరాుయగీములం 

గూటటవలు గొన్ుచుుఁ జూచిర ి

పాట ంచి విశాలవక్షుుఁ బదుదళాక్షున్. 
10.1-1252-స.ీ 
"వుఁడుఁట్ే ర్కాస ివిగతజీవగుఁ జన్ునుఁ; 
బాలు దరా విన్ మేట్ిబాలకుండు; 
వుఁడుఁట్ే న్ందుని వ్ లుఁదిక ిజగమెలల ; 



 

 

ముఖమందుుఁ జూపని్ ముదుద లాుఁడు; 
వుఁడుఁట్ే మందలో వ్ న్నలు దొంగిలి; 

దరిుంచి మెకిాన్ దాుఁపరుీఁడు; 
వుఁడుఁట్ే యిెలయించి వ్ేరతల మాన్ంబు; 
చూఱలాడని్ లోకసుందర్యండు; 
10.1-1252.1-తే. 
వుఁడు లేకున్న పుర్ మట్వస్లంబు 
వనిుఁ బ ందని జన్ుంబు విగత ఫలము 
వనిుఁ బలుకని వచన్ంబు విహగ ర్యతము 
వనిుఁ జూడని చూడుాలు వృథలు వృథలు; 
10.1-1253-మ. 
చెలియా! గోపిక లీ కుమార్తిలకుం జింతించుచుం బాడుచుం 

గలయం బలుాచు న్ంట్లచున్ న్గుచు నాకరిషంచుచున్ హసాగా 
మలకకీీడకుుఁ దచెిు నిచులున్ు సమాున్ంబులం బ ందుఁగాుఁ 
దొలి జన్ుంబుల నేమి నోుఁచిరొ కదే దుర్్పరదేశంబులన్?" 

10.1-1254-క. 
అని మఱియుుఁ బౌర్కాంతలు 
మునుకొని హరిర్ూపు నతేరముల వ్ ంట్న్ు లోుఁ 
గొని తాలిురి హృదయములన్ు 
జనితపరమదమున్ విర్యలు సలుల చు న్ధపిా! 
10.1-1255-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1256-క. 



 

 

నాన్ఘవిధ గంధములు పర 
సూనఫలాదులున్ు హరతిశుభలాజములుం 

గానుక లిచుుచు విపుు లు 
మానుగుఁ బూజించి రా కుమారోతాములన్. 

10.1-145-ర్జ్కునివదా వస్ు రము లగగ నుట 

10.1-1257-వ. 
ఆ సమయంబున్ న్గర్దావర్ంబున్ న్ుండి వచుు రాగకార్యం డగు న కా 
ర్జకునిం గాంచి హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1258-ఉ. 
"విందులమెై న్ర శవర్యని వట్ికి వచిుతి మేము; మాకు మా 
మందలలోన్ుఁ గట్ిెకొన్ మంచి పట్ంబులు లేవు; నీ ముడిన్ 

సుందర్ధౌత చేలములు శోభిలుచున్నవి; తెముు నిన్ున మ ే

లంద్ెడు; నిముు రాజదసె న్లుల ర్; మో! ర్జకాన్వయాగీణీ!" 

10.1-1259-వ. 
అనిన్ రోష్ించి వ్ాుఁ డిట్లనియిె. 
10.1-1260-శా. 
"ఎటటటట్రా ? మన్ుజ ందుర  చలేములు మ కీుఁ బాడయిియ? మర్లుం 

గటటం బో లుదుర ? పయో ఘృత దధి గాీ సంబులన్ మతఠా లె ై
యిటాట డం జన ుఁగాక గొలలలకు మ కెబాంగి నోరాడడెిన్; 

గటాట ! పరా ణముుఁ గోలుపో యిెదు సుమ కంసో దధతిన్ బాలకా! 
10.1-1261-క. 
మా రాజస ముుుఁ గెైకొన్ 



 

 

నే రాజలు వ్ ఱతఠ; రింత యిలెిలదమ;ే నీ 

కీ రాజరాజగృహమున్ 

నీ రాజసమేల? గొలల ! యియగుము తలుఁగన్." 

10.1-1262-వ. 
అనిన్ విని రోష్ించి. 
10.1-1263-క. 
ఘోర్ కరాగీతలంబున్ 

ధీర్ుుఁడు కృష్ఠణ ండు శిర్ము దెగపిడుఁ గొట్టెం 

బౌర్ుల గుండలెు పగులుఁగ 

వరోదేరకిన్ మదావివ్ేకిన్ జాకిన్. 
10.1-1264-వ. 
అంత భగనశిర్యం డెనై్ ర్జకుం జూచి వ్ానివ్ార్లు వ్ ఱచి పట్ంబులు డించి 
పఱచిన్ రామకృష్ఠణ లు వలసిన్ వసారంబులు ధరియించి కొనిన గోపకుల కొసంగి 
చన్ుచుండ. 
10.1-1265-క. 
అంతట్ న క వ్ాయకుుఁ డా 
కీంతన్ వసుదేవసుతఠలుఁ గని బహువరాణ  
తయంతమృదు పట్ాభర్ణము 
లెంతయు సంతసముతోడ నిచెున్ మెచున్. 
10.1-1266-శా. 
కార్ుణయంబున్ వ్ానిుఁ గైెకొని యలంకార్ంబు గావించి శృం 

గారోదంచిత దిగ్జ ందర కలభాకార్ంబులం బ లిు రా 



 

 

శూర్ుల్; మాధవుుఁ డంత వ్ాయకుని శుశీూష్న్ మహాపీరతఠుఁడె ై
సార్ూపయంబున్ు లకి్షుయు న నసుఁగె న ైశవరాయది సంధాయియిెై. 

10.1-147-స్ుద్ఘముని మాలలు గ్కైకకనుట 

10.1-1267-వ. 
అంత నా రామకృష్ఠణ లు సుదాముం డన్ు మాలాకార్య గృహంబున్కుం జనిన్; 

న్తండు గని లేచి గీకుాన్ మోొకిా చకాన్ న్రా్య పాదాయదికంబు లాచరించి; 

సాన్ుచర్య లయిన్ వ్ార్లకుుఁ దాంబూల కుసుమ గంధంబు లొసంగి 
యిట్లనియిె. 
10.1-1268-ఉ. 
"పావన్ మయిెయ నా కులము; పండెుఁ దపంబు; గృహంబు లకి్షుకిన్ 

సేవత మయిెయ; నిష్ు ములు సేకుఱ ; విశవనిదాన్మూర్యా లె ై
భూవలయంబుుఁ గావ నిట్ల పుట్ిెన్ మర్లు రాకుఁ జ సి న ే

నే వధ మాచరింతఠుఁ? బన్ు లెయిెయవి? బంట్; న ఱుంగుఁ జెపుర ." 

10.1-1269-వ. 
అని పలికి. 
10.1-1270-క. 
దామ్మదర్ రాముల కు 
దాద మ యశోహసిత తఠహ న్ధాములకు వధూ 

కాములకుుఁ దచెిు యిచెు సు 
దాముుఁడు ఘన్సుర్భి కుసుమదామము లధిపా! 
10.1-1271-క. 
వ్ార్ున్ు మాలికుుఁ డచిిున్ 



 

 

భూరి కుసుమ దామములన్ు భూష్ితఠలెై నీ 

కోరిన్ వర్మిచెుద మని 

కార్ుణయము సయే న్తుఁడు గని యిట్లనియిెన్. 
10.1-1272-క. 
"నీ పాదకమల సవేయు 
నీ పాదార్ుకులతోడి న యయమున్ు నితాం 

తాపార్ భూతదయయున్ుుఁ 
దాపసమందార్! నాకు దయచయేుఁ గదే!" 

10.1-1273-వ. 
అని వ్ేుఁడికొనిన్ నిచిు మఱియు మాధవుం డమాులికున్కు బలాయుుః కాంతి 
కీరాి సంపద లొసంగి వ్ాని గృహంబు వ్ డలి రాజవధిం జనిచని. 

10.1-148-కుబజ  ననుగీహంిచుట 

10.1-1274-క. 
ఆ నళినాక్షుుఁడు గాంచెన్ు 
నాన్ఘ లేపముల భాజన్ముుఁ జ ుఁగొన్ుచుం 

బూని చన్ుదెంచు దానిని 

నానన్ ర్యచి నిచయ విన్మితాబ్ం గుబ్న్. 
10.1-1275-వ. 
కని యిట్లనియిె. 
10.1-1276-క. 
"ఎవవరదిాన్వు? లేపము 
లెవవరికిం గోరికొన్ుచు నగేెదు? నీ ప ే



 

 

రెవవర్య మా కి మిునినయు 
నివవట్ిలెదు చకాన్గుచు నీర్జనతేరా !" 

10.1-1277-వ. 
అనిన్ న్ యయబల యిట్లనియిె. 
10.1-1278-ఉ. 
"చకకనివ్ాుఁడ వ్ౌదు; సర్సంబుల న ంపకు; మెలలవ్ారికిం 

జకకుఁదన్ంబు లెకాడివి; చార్యశరీర్! తిరవకీ యండుర ; నే 
నికకము కంసుదాసిని; వినిర్ుల లేపన్ విదయదాన్; న్న్ 

మికికలి రాజమెచుుుఁ; దగ మర్య విలేపన్ముల్ ధరింపర !" 

10.1-1279-క. 
అని పలికి యా కుమార్యల 

తనువులు న్గవులున్ు వకి్షతముులు మాట్ల్ 

తన చితాముుఁ గర్ుఁగించిన్ 

న్నులేపము లిచుె వ్ారి కబల పిరయముతోన్. 
10.1-1280-స.ీ 
ఇవివధంబున్ుఁ గుబ్ యిచిున్ లేపంబు; 
లనినయుుఁ దాన్ు దహేమున్ న్లుఁద ి

కొని పరసన్నత న ంది కుబ్ మువవంకల; 

యొడలు చకాుఁగ న తాి యున్ుపుఁ దలుఁచి 

తతుదంబుల ముఁదుఁ దన్ పదంబులు దొరకిా; 

హసాా ంగుళ్దవయ మబల గవుద 

కిీంద విపుుగ నిడ ికృష్ఠణ ుఁడు ముఁదికి; 
న తాుఁగ వకతీ లెలల  మాని 



 

 

10.1-1280.1-ఆ. 
చకాన ైన్ చితాజన్ుుబాణము కియీుఁ 
గొమర్యమిగిలి పిఱుుఁదుుఁ గుచయుగంబు 
స ంపుుఁ జ యుఁ దర్యణి సుందర్మూరిా యిె ై
కమలన్యన్ుుఁ జూచి కాంక్షతోడ. 
10.1-1281-క. 
"వ్ేంచయేుము నా యింట్ికిుఁ 
బంచశరాకార్"! యన్ుచుుఁ బ కైొం గాక 

రిషంచ్చ హరుిఁ దిగిచెుఁ గామిని 

పంచఘశుగబాణజాల భగనహృదయయిెై. 
10.1-1282-క. 
కామిని తిగిచిన్ుఁ గృష్ఠణ ుఁడు 
రాముని వకి్షంచి న్గుచు "రాజాన్న్! మ 

తాామితముుఁ దీరిు పిదపన్ 

నీ మందిర్మున్కు వతఠా  నే డలుగకుమ!" 

10.1-1283-వ. 
అని వడుకొలిపి కృష్ఠణ ండు విపణిమార్్ంబున్ం జనిచని తాంబూల 
మాలికాగంధంబులున్ు బహువిధంబు లయిన్ కాన్ుకలు పౌర్య లిచిున్ుఁ 
బరిగీహ ంచుచు ధన్ుశాశల కరిగి యందు. 

10.1-149-వలుి  వర్ుచుట 

10.1-1284-క. 
సుర్రాజ వింట్ికైెవడ ి



 

 

గుర్ుతర్మెై భూరివర్గుపాంబ ై దు 
సార్మెైన్ విలుల  ప డగని 

న్ర్ులు వల దన్ంగ బ్రట్లె  న్గి వికసితఠుఁడెై. 
10.1-1285-శా. 
బంధుల్ మేలన్ వ్ామహసామున్ుఁ జాపం బ తాి మౌరీవలతా 
సంధఘన్ం బ న్రించి కొంచెపుుఁదెగన్ శబ్రద ంచుచున్ ధీర్తా 
సింధుం డా హరి దాని ఖండితముగాుఁ జ సనె్ జన్ుల్ చూడగా 
గంధేభంబు ర్సాలదండము న గని్ ఖండించు చందంబున్న్. 
10.1-1286-క. 
కోదండభగననిర్్త 

నాదము వన్ులకు భీష్ణం బ ై యాశా 
రోద్ోంతర్ములు నిండుచు 
భేద్ించెన్ భోజవిభుని బ్రంకము న్ధిపా! 
10.1-1287-వ. 
అపుుడు. 
10.1-1288-ఉ. 
"అద్ిార్! రాచవిల్ విఱిచె న్ర్ుకుుఁ డింతయు శంకలేక నేుఁ 
డుదావిడని్ సహ ంపుఁ దగ దుగీతుఁ బట్లె ద"మంచుుఁ గుీదుద లె ై
గీదాన్ లేచి తదధన్ువు కావలివ్ా ర్ర్యదేర్ వ్ారి న్ 

యియదాఱుుఁ గూడిుఁబట్ిె  మడియించిరి కార్యుకఖండ హసుా లె.ై 
10.1-1289-వ. 
ఇట్లల  రామకృష్ఠణ లు మథురాపుర్ంబున్ విహరించి వ్ డలి విడిదులకుం జని; 

ర్ంత. 



 

 

10.1-150-స్ూరాయస్ుమయ వర్ణన 

10.1-1290-మ. 
గగనార్ణయ చరాంధకార్ గజముం గాలాహవయ వ్ాయధుుఁ డ 

చుుగుఁ బటె్న్ గమకించి మచిుడుట్కెై చూతాంకుర్శరణీిచ ే

న గ్ిుఁ గలిుంచిన్ కందుకం బన్ుఁగ సూర్యయం డంత వకి్షంపుఁగాుఁ 
దగ్క మందపరభతోడుఁ బశిుమ మహాధాత్రర ధర ందరంబున్న్. 
10.1-1291-క. 
తర్ుణుుఁడగు శ్రతకిర్ణుని 

మరిగి వియలల కి్షు తన్ునమాని ముదుకుఁడున్ 

ఖర్కర్యుఁడు న్న్ుచు దొరబ్రాన్ 

కర్ణిన్ ర్వి పశిుమాదిరకడుఁ గుీంకె న్ృపా! 
10.1-1292-ఆ. 
కళ్లు గలుగుుఁ గాక; కమల తోడగుగాక; 

శివుని మౌళిముఁదుఁ జ ర్యుఁ గాక; 

యన్ుయ న లల ుఁ దపన్ుుఁ డెనై్ మతుతి యని 

సాధివభంగిుఁ గమలజాతి మొగిడ.ె 
10.1-1293-క. 
సుందర్ సాయంసంధాయ 
వందన్ విపరా ర్యాతోయ వజరహతోదయ 
న్ుంద్హేాసుర్ ర్కా 

సయందము కియీుఁ గెంపుస ం పెసుఁగె న్పర్దిశన్. 
10.1-1294-ఆ. 
భూమి నిండి మింట్ుఁ బూర్ణమెై కర్ాట్ 



 

 

మకర్ మన్రాశి మహ తమెైన్ 

హరయిశసుసధాబ్రధ  యందుల తఠంపుర్య 
లన్ుఁగుఁ జకా లొపెు నాకసమున్. 
10.1-1295-క. 
ఎలిదిశలు నిండని్ శ్ర ీ

వలిభుగుణమహ మ బరహు వ్ాసించుట్కె ై
చలిిన్ మృగమద మన్ుఁగా 
వ్ లిివిరిసుెఁ దమము గగన్వధుల న లలన్. 
10.1-1296-క. 
ఆ చుఁకట్ి వ్ న్ుదగలిిన్ుఁ 
బరా చదిశన్ుండి గంతఠ పర్యవున్ ర్వి భ 

రాుచలము మలుఁక తరోవన్ు 
వ్ే చనియిెంగాక నిలిచి విఱుుఁగక యునేన. 
10.1-1297-ఉ. 
మకున్ు వ్ ైరి; యిెపుుడున్ు మికిాలి మాకున్ు వ్ రై;ి రాజ దో  
ష్ాకర్యుఁ; డింక వచుు జలజాతములార్! మదయీ బాలుర్ం 

జ కకన్ుుఁ డంచు బాలకులుఁ జీుఁకట్ి దాుఁచిన్ భంగిుఁ జికిా రా 
రాక వసించుెఁ దుమెుదలు రాతిర సరోర్యహకుట్ులంబులన్. 

10.1-151-చంద్ోరదయ వర్ణన 

10.1-1298-స.ీ 
పరా చీదిశాంగనా ఫాలతలంబున్; 

దీపించు సింధూర్తిలక మన్ుఁగ 



 

 

దరిుంచి విర్హుల ధెరై్యవలుల లు తెరంప; 

దర్ుకుం డెతాిన్ దాతర మన్ుఁగ 

న్లిగి కాలకిరాతఠుఁ డంధకార్మృగంబు; 
ఖండింప మెఱయించు ఖడ్ మన్ుఁగ 

గగన్తమాలవృక్షము తూర్యుకొమున్ు; 
లలితమెై మెఱయు పలలవ మన్ంగుఁ 
10.1-1298.1-తే. 
దొగలు సంతసిలల  దొంగలు భీతిలల ుఁ 
గడలి మిన్ునముట్ిె  కడలుకొన్ుఁగుఁ 
బ డిచె శ్రతకర్యుఁడు భూరచికోర్క 

పీరతికర్యుఁడు జార్భీతికర్యుఁడు. 
10.1-1299-క. 
దరిుత తారాధిప పరి 

సరిుత కిర్ణౌఘమిళిత సకలదిశంబ  ై
యియర్ుడి కమలభవ్ాండము 
కర్ూుర్పు కోీవి భంగిుఁ గన్ుపట్టె  న్ృపా. 
10.1-1300-క. 
ఆ ర యి గోపయుతఠలె ై
కీ్షరాన్నముుఁ గుడచిి రామకృష్ఠణ లు మదిుఁ గం 

సార్ంభ మెఱిుఁగి యిషె్ వి 

హార్ంబుల న్పరమతఠా లెై యుండి రిట్న్ 

10.1-152-కంస్ుడు దుశశకునము లగనుట 



 

 

10.1-1301-క. 
తన పురికి రామకృష్ఠణ లు 
చనుదెంచి నిజాన్ుచర్యలుఁ జంపుట్యు మహా 

ధనువుుఁ గదసిి విఱుచుట్యున్ు 
విని కంసుుఁడు నిదరలేక విహవలమతియిెై. 
10.1-1302-స.ీ 
కర్ణర్ంధరములు చేుఁ గపిున్ లోపలి; 

పరా ణ ఘోష్ము విన్ుఁబడక డిందెుఁ 
దోయాదికములందుుఁ దొంగిచూచుచు న్ుండ; 

తల గాన్రాదయిెయుఁ దన్ువుముఁదుఁ 
గర్శాఖ నాసికాగీంబుపెై నిడి చూడ; 

గీహతార్కలు రెంట్ుఁ గాన్బడయిి ె

వ్ లుుఁగున్ నిలుచుండి వకి్షంపుఁగా మేని; 

నీడ సర్ంధరమె ైనేలుఁ దో ుఁచె 
10.1-1302.1-ఆ. 
న్డుగుజాడ దృషె్మౌట్ లే దయిెయన్ు 
దర్యవులెలల  హ మతర్యవు లగుచు 
మెఱయుచుండెుఁ గాలమృతఠయవు డగ్ఱ 

బుదిధ  యిెలల ుఁ గలుఁగె భోజపతికి. 
10.1-1303-క. 
గర్ళ్ముుఁ దిన్ుట్యుుఁ బేరతము 
బరిర్ంభించుట్యు న్గనభావుుఁ డవుట్యున్ 

శిర్మున్ుఁ దెైలము పడుట్యు 



 

 

ఖర్పతి న కుాట్యు న్తుఁడు కలలోుఁ గనియిెన్. 
10.1-1304-వ. 
మఱియు ర్కా కుసుమమాలికాధర్యండెై యొకార్యండున్ు న కాడనేియుం 
జన్ుచున్నవ్ాుఁడ న్ని కలుఁ గాంచి మర్ణహ తఠక భీతిం జింతాకాీ ంతఠండెై 
నిదరుఁజెందక వ్ేగించుచున్న సమయంబున్. 
10.1-1305-క. 
అర్ుణ హరిన్ఖర్ విదళిత 

గుర్ుతిమిర భేందరకుంభకూట్ వినిర్యు 

కా ర్ుధిర్మౌకాికముల కియీ 

సుర్పతిదిశుఁ గెంపుతోడుఁ జకాలు మెఱసనె్. 

10.1-153-స్ూరోయదయ వర్ణన 

10.1-1306-స.ీ 
పౌలోమి తన్ బాలు పాన్ుుపెైుఁ గన్ుపటె్ుఁ; 
బనినన్ పవడంపు బంతి యన్ుఁగ 

నాయుర్ర్్ముల వయయంబు లొతఠా లి చాట్ల; 
కాలశాంఖికు చతేి ఘంట్ యన్ుఁగ 

ఘన్జంతఠజీవితకాలరాసుల విధ;ి 

గొలవన తాిన్ హ మకుంభ మన్ుఁగుఁ 
బశిుమదికాాంత పర్ుఁగుఁ గెైసేయుచ ;ో 

ముందట్ నిడుకొన్న ముకుర్ మన్ుఁగుఁ 
10.1-1306.1-తే. 
గోకతాపో పశమదివయఘుట్ిక యన్ుఁగుఁ 



 

 

బదిునీకాంత నోములఫల మన్ంగ 

మూడుమూర్యా ల సార్ంపు ముదద యన్ుఁగ 

మిహ ర్మండల ముదయాదిరముఁద న పెు. 
10.1-1307-క. 
వచెుం జలలని గాడుులు 
విచెుం గమలములు; దమము విరిసి బ్రలంబుల్ 

చొచెుం; బదుమర్ందము 
మెచెుం దుమెుదలు గోీ లి మిహ ర్యుఁడు ప డమన్. 
10.1-1308-క. 
సంకాశితోదయాచల 

పంకజసఖ కిర్ణరాగ పరపిూర్ణంబ  ై
పంక ర్యహగరాుండము 
కుంకుమ సలిలంపుుఁ గోీ వి కొమర్యన్ న పెున్. 
10.1-1309-వ. 
తదన్ంతర్ంబ. 

10.1-154-మలిర్ంగ వర్ణన 

10.1-1310-స.ీ 
పాష్ాణ వలీుక పంకాది ర్హ తంబు; 
మృదులకాంచన్నిభ మృణుయంబు 
గమనీయ కసూా రకిా జలసికాంబు; 
బదధచందన్దార్య పరివృతంబు 
మహనీయ కుసుమదామధవజ తోర్ణ; 



 

 

మండితోన్నత మంచ మధయమంబు 
బరా హుణ క్షతరా ది పౌర్కోలాహలం; 

బశాీంత తూర్యతరయాంచితంబు 
10.1-1310.1-ఆ. 
నిర్ులంబు సమము నిష్ాంట్కంబున  ై
పుణయపుర్యష్ఠ మన్ముుఁ బో లి కంస 

సెనై్య తఠంగ మగుచు సంతఠషె్ లోకాంత 

ర్ంగమైెన్ మలలర్ంగ మొపెు. 
10.1-1311-క. 
ఆ మలలర్ంగ పరసిర్ 

భూమిసి్త మంచమందు భోజ ందుర ుఁడు మా 
నాయమాతయసంయుతఠండె ై
భూమీశులు గొలువ న్ుండెుఁ బ కుాచు న్ధపిా. 
10.1-1312-మ. 
సకలాంభోనిధి మఖేలావహన్ముం జాలించి యియతంెచు నా 
గ కులాగంబుల భంగి న పుుచుుఁ దగం గెసైసేి చాణూర్ ము 
ష్ిెకకూట్లల్ చలకోసలుల్ గుర్యవులన్ సవేించుచున్ ర్ంగధా 
తిరకి నేతెంచిరి తూర్యఘోష్ముల న్ుదేరకం బనేకంబుగన్. 
10.1-1313-క. 
న్ంద్ఘదులెైన్ గోపకు 
లందఱు చని కాన్ుకలు సమరిుంచి న్ృపున్ 

సందరిశంచి తదన్ుమతిుఁ 
జెంద్ి మహామంచముల వసించిరి వర్యసన్. 



 

 

10.1-1314-వ. 
అంత నా రామకృష్ఠణ లు న్లంకృతఠలెై మలలదుందుభి నిన్దంబు విని 
సందర్శన్ కుతూహలంబున్. 
10.1-1315-క. 
ఓడక ర్ంగదావర్ము 
జాడం జని వ్ార్య కనిరి సమద కువలయా 
పీడంబున్ భిన్నపరా 
కీడీంబుం బరమదకంట్కిత చూడంబున్. 

10.1-155-కరపిాలకునితో స్ంభాష్ణ 

10.1-1316-వ. 
కని తతారిపాలకశరషీ్ఠు ండెనై్ యంబష్ఠు నికి మేఘనాదగంభీర్ భాష్ణంబుల 
రిపుభీష్ణుం డగు హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1317-శా. 
"ఓరీ! కుంజర్పాల! మా దెసకు నీ యుదయన్ుదేభంేదరముం 

బేరర ుఁపం బనిలేదు; తిరపుు మర్లం బేరర ుఁపని్న్ నిన్ున గం 

భీరోగాీ శనితఠలయ ముష్ిెహతఠలన్ భదేించి నే డంతకుం 

జ ర్ంబుతఠా  మహతార్దివపముతో సిదధంబు యుదధంబున్న్." 

10.1-1318-వ. 
అని పలికి. 
10.1-1319-మ. 
మించ్చన్ కొపుుుఁ జకానిడి మేలన్ుఁ బచునిచీర్ కాసె బం 

ధించ్చ లలాట్కుంతలతతిన్ మర్లించుచు సంగర్కీియా 



 

 

చుంచుతుఁ బేరిు బాలకుుఁడు చూచు జన్ంబులు దన్ున బాపుర ! 
యంచు న్ుతింప డగ్ఱియిె హసాజితాగము గంధనాగమున్. 

10.1-156-కువలయాపడీముతో బో ర్ుట 

10.1-1320-క. 
అంజ్క బాలకుుఁ డనియున్ుుఁ 
గొంజ్క దయమాలి రాజకుంజర్! యంతన్ 

గుంజ్ర్మున్ు డీకొలిపెన్ుుఁ 
గుంజ్ర్పాలకుుఁడు గోపకుంజర్యముఁదన్. 
10.1-1321-వ. 
మఱియు, న్ యయనేకపం బనేకపపాలక పేరరితంబ ై, మహావ్ాత సంఘాత 
సముదూధ తంబగు విలయకాల కలీిక ళిని బ్రట్లె  మిట్ిెపడి, మృతఠయదేవత 
యిెతఠా న్ం, గాలు పో లిక, శమన్ు గమనిక న దిరి మదసలిల పరమిళ్ లుబధ 
పరిభరమదదభర భరమర్ గాయక ఝంకృతఠ లహుంకృతి స ంపు సంపాదింపం, 

గులకుంభినీధర్ గుహాకుంభ గుంభన్ంబుగ ఘీంకరించి, రోష్భీష్ణ శరష్భోగభిోగ 
భయంకర్ంబగు కర్ంబున్ శౌరిం జీరి, చీరికిం గొన్క, పటె్ుఁ న్ందుపట్ిె  యట్ిెట్లె  
గెంట్,ి విధుంతఠద వదన్ గహవర్ంబువలన్ విడివడి యుఱుకు తర్ణి కర్ణ ి
దరిుంచి, కుపిుంచి, పాదమధయంబున్కు న్సాధుయండెై దూుఁట్ి, దాుఁట్ి 
మాట్లపడిన్ం సింధుర్ంబు గోీ ధబంధుర్ంబ ై మహార్ణవమధయ మంథాయమాన్ 
మంథర్మహీధర్ంబు కెవైడి జిఱజిఱం దిరిగి కాన్క భయాన్కంబ ై కాలి 
వ్ ర్వున్ం గని, ప ంగి, చెంగట్ం బరళ్యదండిదండ పరశసాంబగు హసాంబు వంచి 
వంచించి చుట్ిెపట్ిె  పడవ్యేం గమకించిన్ం జలింపక తెంపున్ హరి కరి 
పిఱింది కుఱికి మహారాహు వ్ాలవలిల కాకర్షణోదరీ్యణ ం డగు సుపర్యణ  తెఱంగున్ 



 

 

న గిరి శుండాలంబు వ్ాలంబు లీలం గ ల న డిసపిట్ిె  జళిపించి పంచవింశతి 
బాణాసన్ పరమాణ దూర్ంబున్ జిఱజిఱం దిరపిు వ్ వై, న్ వ్ావర్ణంబు 
దురినవ్ార్ణంబ ై ర్ణంబున్ కోహట్ింపక సవ్ాయపసవయ పరిభరమణంబుల 
న్వకీంబ ై కవిసని్ న్పసవయసవయకీమణంబులుఁ దపిుంచి రొపిు కుపిుంచి 
యిెదురొానిన్ుఁ గర్ాశుండెై మేచకాచలతఠంగ శృంగ నిభంబగు కుంభికుంభంబు 
చకాట్ి వరకాలెై చెకుాలెగయ దుర్ంత కలాుంత జీమూత పరభూత నిరాా త 
నిష్ఠు ర్ంబగు ముష్ిె  సారించి యూుఁచి ప డచిిన్ం దదివకీర్ణపూర్ణ ర్కాసికా 
మౌకాికంబులు వసుంధర్కు సంధాయరాగ ర్కా తార్కాచఛన్నం బగు మిన్ున 
చెన్నల వరింప నిలువరంిపక మోొగి్  మోుఁకరిలి మోొగ్క దిగ్న్ న్ గ్జంబు లేచి 
చూచి తరోచి న్డచి, సంహార్సమయ సముదర సంఘాత సంభూత సముతఠా ంగ 
భంగ సంఘట్ితం బగు కులాచలంబుకీియుఁ గీముఱ న్ ముహాభుజని 
భుజాదండంబువలన్ ఘట్ిెతంబ ై, కటె్లుక ముట్ిె  న ట్ిె  డీకొని ముముర్ముుగం 
గొముులం జిమిున్ న్ మేుట్ి చసేూట్ి మెఱసి హసాా హసిా  సంగర్ంబున్ుఁ 
గర్ంబ పిు దపిుంబడ న పిుంచిన్ న్కుంఠతి కాలకంఠ కఠోర్ భలలభగనం బగు 
పుర్ంబు పగిది జలధిం జట్లల ఝంఝానిల వికలంబగు కలంబు కెైవడి న్ 
ముదకలభంబు బలంబు దకిా చికిా సుర కిాపడి, లోభికర్ంబున్ుంబో లె 
దాన్సలిలధారావిర్హ తంబ ై, విర్హ  తలంపున్ుం బో లె నిర్ంతర్ చితాజాతజన్క 
నిగీహంబ ,ై గీహణకాలంబున్ు బో లెుఁ బరాధీన్ఖర్కర్ంబ ై, ఖర్కరోదయంబున్ుం 
బో లె భిన్నపుష్ార్ంబ ై, పుష్ార్వ్ ైరి విలసన్ంబున్ుం బో లె న్భాసతి పదుకంబ ై 
యున్న సమయంబున్. 
10.1-1322-ఉ. 
కాలం దొరకిా సలీలుుఁడెై న్గవుతోుఁ గంఠీర్వ్ేందరా కృతిం 

గ లన్ భీష్ణ దంతముల్ పెఱికి సంకీ్షణంబుగా మొతాి గో 



 

 

పాలగాీ మణి వర్మౌళిమణియిెై పరా ణంబులం బాపె నా 
శ లైేందరా భముుఁ బరా ణలోభము న్ుుఁదంచతాసర్గంధభేమున్. 

10.1-158-మలాి వన్న పరవరశము 

10.1-1323-వ. 
మఱియు దంతిదంత తాడన్ంబుల దంతావళ్పాలకుల హరించి తతరరదేశంబుుఁ 
బాసి. 
10.1-1324-మ. 
కరిదంతంబులు మూుఁపులందు మెఱయన్ ఘరాుంబువుల్ మోములన్ 

న ర్యన్ గోపకు లంతన్ంత మెలయన్ నితాయహవసే్ము లా 
హరిరాముల్ చన్ుదెంచి కాంచిరి మహో గాీ డంబరాపూరితా 
మర్ మరాా యది జనాంతర్ంగము లసన్ులాల వనీర్ంగమున్. 
10.1-1325-స.ీ 
మహ తర దరంబున్ మలుల ర్ కశనియిెై; 
న్ర్యల కదుుతముగ నాథుుఁ డగుచు 
శృంగార్మున్ుఁ బుర్సీా రలకుుఁ గాముుఁడెై; 
నిజమృతఠయవ్ ై కంసునికి భయముగ 

మూఢ్ులు భీభతసమున్ుుఁ బ ంద వికట్లుఁడెై; 
తండిరకి దయరాుఁగుఁ దన్యు డగుచు 
ఖలులకు విర్సంబుగా దండియిెై గోప; 

కులకు హాసయంబుగాుఁ గులజుఁ డగుచు 
10.1-1325.1-ఆ. 
బాంధవులకుుఁ బేరమ భాసలిల  వ్ేలుపె ై



 

 

శాంత మొన్ర్ యోగ ిజన్ుల కెలల ుఁ 
బర్మతతవ మగుచు భాసిలెల  బలునితో 
మాధవుండు ర్ంగమధయ మందు. 
10.1-1326-వ. 
అపుుడు. 
10.1-1327-క. 
చచ్చున్ కుంభీందరంబున్ు 
వచ్చున్ బలమాధవులన్ు వర్యసం గని తా 
న చ్చున్ చితాముతోడుతుఁ 
జెచెుర్ుఁ గడు వ్ ఱచె భోజసింహుం డధిపా. 
10.1-1328-ఉ. 
ధీర్ుల వసార మాలయ మణి దీపా విభూష్ణధార్యలన్ న్ట్ా 
కార్ుల సర్వలోక శుభకార్యల మాన్వ మానినీ మనో 
హార్ుల ర్ంగభూతల విహార్యల గోపకుమార్యలన్ మహా 

వర్ులుఁ జూచి చూచి తనివిం దుదమిుటె్క లోకు లందఱున్. 
10.1-1329-ఉ. 
సనునత రామకృష్ణముఖ చందరమయూఖ సుధార్సంబులం 

గనునలుఁ దరా వు చందమున్ుఁ గాంచుచు జిహవల న్ంట్ి చూచు లీ 

ల నునతి చయేుచుం గర్ములం బరిర్ంభము చయేు భంగి న్ 

తఠయననతిుఁ జూపుచుం దగలిి యొండొర్యతోడ ర్హసయభాష్లన్. 
10.1-1330-క. 
వస్ుదేవు నివ్ాసంబున్ 

వస్ుధన్ ర్కి్షంప వర్య వ్ షై్ణవతేజో 



 

 

లలస్న్మున్ుఁ బుట్ిెనార్ుఁట్ 

పస బ్రడు  లన్ంగుఁ జన్దు పర్దేవతలన్. 
10.1-1331-స.ీ 
చంపె ర్కాసిుఁ బట్ిె; చకీవ్ాకునిుఁగూలెుుఁ; 
బడ దొరబ ా మదుద ల; బకునిుఁ జీఱ ; 
న్ఘదెైతఠయుఁ బ రిగొన ; న్డరి వతసకుుఁ దుర ంచె; 
గిరి యిెతాి దవే్ేందుర ుఁ గీిందుపఱిచెుఁ; 
గాళియు మరిదంచె; గహనాన్లముుఁ దరా వ్ ుఁ; 
గ శి న్ంతకుపుర ిక వీ కనిచె; 
మయుపుతఠర ుఁ బరమిరెు; మఱియు దాన్వ భట్ల; 
ల హరించి గోపకులంబుుఁగాచె; 
10.1-1331.1-తే. 
గోపకాంతల మన్ముల కోరిాదీరెు; 

నీ సరోర్యహలోచన్ుండీ శుభాంగుుఁ 
డీ మహామహుుఁడీ దిగ్జ ందర మడుఁచె; 
మన్ుజమాతృుఁడె తలపో య మాధవుండు. 

10.1-159-చఘణూర్ునితో స్ంభాష్ణ 

10.1-1332-వ. 
అని పలుకుచు సకలజన్ులున్ు జూచుచుండ రామకృష్ఠణ లకుుఁ జాణూర్యండు 
యిట్లనియిె. 
10.1-1333-మ. 
"వనమార్్ంబున్ గోపబాలకులతో వతసంబులన్ మేపుచుం 



 

 

బ నుఁగన్ మికిాలి నేరిునా ర్న్ుచు నీ పృథవీజన్ుల్ చెపు మా 
మనుజ ందుర ం డిట్ మిముుుఁ జీర్ుఁ బనిచెన్ మలాల హవకీడీకుం; 

జనదే కొంత పరాకమీింప మన్కున్ సభుయల్ విలోకింపుఁగన్. 
10.1-1334-మ. 
జవసతవంబులు మేలె? సాము గలదే? సతరా ణమే మేన్ు? భూ 

పరవర్యం బో సన్ మిమున్ంగ వలెనే? పాళీ లభీషె్ంబులే? 

పవవ్ో? కాక కృతాంతదండకమవ్ో? ఫాలాక్షు నతేరా గినవ్ో? 

న్వనీతంబుల ముదదగాదు; మెసుఁగన్ నా ముష్ిె  గోపార్ుకా! 
10.1-1335-క. 
జనములు నేరిున్ విదయలు 
జననాథునికొఱకుుఁ గాదె? జన్నాథుుఁడు నీ 

జనములు మెచుుఁగ యుదధం 

బున మన్ముం గొంత ప ర దుద  పుతామె? కృష్ాణ !" 

10.1-1336-వ. 
అనిన్ విని హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1337-ఉ. 
"సాములు లేవు; పిన్నలము; సతవము గలదన్రాదు; మలల  సం 

గాీ మ విశార్దుల్ గులిశ కర్ాశదేహులు మర్య; మకడన్ 

నేము చరించు ట్టట్లల ? ధర్ణీశుని వ్ేడాలు చయేువ్ార్ముం 

గాము; వినోదముల్ సలుపుఁ గాదన్వచుున  యొకామాట్ికని్. 
10.1-1338-క. 
నీ తోడుత నేుఁ బ న్ుఁగెదుఁ 
బీరతిన్ ముష్ిెకునితోడుఁ బ న్గెడి బలుుఁ డు 



 

 

గాీ తత మలాల హవమున్ 

భూతలనాథునికి మెచుు పుట్ిెంతఠ సభన్." 

10.1-1339-వ. 
అనిన్ విని రోష్ించి చాణూర్యం డిట్లనియి.ె 
10.1-1340-శా. 
"నాతోుఁ బో ర్ుఁగ న ంతవ్ాుఁడ? విసిరో! నాపాట్యిియ నీవు? వి 

ఖాయతతండం; గులజండ; సదు్ ణుుఁడ; సతార్ుసవభావుండ; నీ 

క తఘదృగివభవంబు లెలల ుఁ గలవ్ే; యిా వట్ుఁ బో రాడుట్ల్ 

వ్ేరతల్ చూడుఁగుఁ గుపిుగంతఠ లిడుట్ే? వకి్షంపు గోపార్ుకా! 
10.1-1341-శా. 
సా్ ణున్ మెచుుఁడు; బరహుుఁ గైెకొన్ుఁడు; విష్వక సన్ు న్వువన్; జగ 

తారిణున్ ర్మున్ుఁ డీడుగాుఁ డని; మహా బాహాబలపరౌ ఢ్ి న్ 

కీ్షణుం; డాజికి న లిల నేుఁ డన్ుఁడు; వ్ చైితిరన్ వినోదించు న్ 

చాుణూర్యం డొక గోపబాలు పనికిన్ శకుా ండు గాకుండునే? 

10.1-1342-క. 
పరలిద మటే్ికి గోపక! 
బలిిదుుఁడన్ు; లోకమందుుఁ బరఖాయతఠుఁడ; నా 
చలిడము కిీంద దూఱని 

మలుి ర్య లే రెందు ధర్ణమిండలమందున్. 
10.1-1343-స.ీ 
చలమున్ న్న్ు డాసి జలరాశిుఁ జొర్రాదు; 
నిగిడి గోతరముదండ నిలువరాదు; 
క డించి కుంభిని కిీందికిుఁ బో రాదు; 



 

 

మన్ుజసింహుుఁడ న్ని మలయరాదు; 
చేరిన్ుఁ బడవ్ ైతఠుఁ జయెి చాపుఁగారాదు; 
బ ర్సి నా ముందట్ుఁ బ ర్యుఁగరాదు; 
భూనాథ హ ంసకుుఁ బో రాదు న్న్ు మఱి; 

శోధింతఠుఁ గాన్లుఁ జొర్ుఁగరాదు; 
10.1-1343.1-ఆ. 
పరబలమూరాి న్న్ుచు భాసిలల ుఁగారాదు; 
ధర్ుఁ బరబుదుధ ుఁడ న్ని దఱుమరాదు; 
కలికితన్ము చూపి గరివంపుఁగారాదు; 
తర్ముగాదు; కృష్ణ ! తలుఁగు తలుఁగు. 
10.1-1344-వ. 
అదిగాక నీవు శ్రహీరి న్ంట్ేని. 
10.1-1345-స.ీ 
మహ మతో న్ుండగ మథురాపుర్ము గాని; 

ప లుపార్ వ్ ైకుంఠపుర్ము గాదు 
గర్వంబుతో న్ుండుఁ గంసుని సభ గాని; 

సంసార్ ర్హ తఠల సభయుుఁ గాదు 
పరకట్ించి విన్ుఁగ నా బాహునాదము గాని; 

నార్దు వణాసవన్ంబు గాదు 
చదుర్య లాడుఁగ మలలజన్ నిగీహము గాని; 

ర్మతోడి పరణయ విగీహము గాదు 
10.1-1345.1-తే. 
వ్ లసి తిర్యగంగ వ్దేాంతవధి గాదు 



 

 

మొఱుఁగపిో  ముని మన్ముల మూల గాదు 
సాుఁగి న్డువంగ భకుా ల జాడ గాదు 
శౌరి! నా మోోల నీ వ్ ందు జనియిె దింక." 

10.1-1346-వ. 
అని పలికి. 
10.1-1347-స.ీ 
రోష్ాగినధూమపరరోహంబు కెైవడి; 
శిర్మున్ సన్నపు శిఖ వ్ లుంగ 

నాశామదభేేందర హసాసనినభములెై; 
బాహుదండంబులు భయదములుగ 

లయసమయాంతకోలలసతి దంషె్ుల భంగిుఁ; 
జాుఁగిన్ కోఱ మసములు మెఱయ 

న్లలని తెగుఁగల న్డకొండ చాడుున్; 

నాభీల నీలదహేంబు వ్ లయుఁ 
10.1-1347.1-ఆ. 
జర్ణహతఠల ధర్ణి సంచలింపుఁగ న్భో 
మండలంబు నిండ మలల  చఱచి 

శౌరి దెసకు న్డచుెఁ జాణూర్ మలుల ండు 
పౌర్లోకహృదయభలుల ుఁ డగుచు. 

10.1-160-చఘణూర్ ముష్ టకులతో పో ర్ు 

10.1-1348-వ. 
ఇ ట్ల గ్లం బగు న్గ్లిక డగ్ఱిన్ మలుల నిం గని మలెలన్ మొలలంబగు బీర్ంబు 



 

 

వ్ లిలగొన్, వలలవవలలభుం డులలసలిిల బాహునాదంబున్ రోదోంతరాళ్ంబు పూరించి 
మించి కవిసె; న్ట్ిల దదఱు న్ుదదవిడి న్ున్నత విష్మంబులగు ఠాణ లిడి, కరి 
కరియున్ు, హరి హరయిున్ు గిరి గిరియున్ుం దాుఁకు వుఁకం దలపడి 
యితర తర్ హ తిహ ంసితంబులగు దవ్ాన్లంబుల తెఱంగున్ుఁ బర్సుర్ 
దీర్ానిరాా త ఘట్ిెతంబులగు మహాభరంబుల విభరమంబున్ న్నోయన్య తఠంగతర్ంగ 
తాడితంబు లగు కలాుంతకాల సముదరంబుల ర దరంబున్ న ండర్యల ముష్ిె  
ఘటె్న్ంబుల ఘట్ిెతశరీర్యలెై దదద రిలక డగ్ఱి గీదదన్ న్యియదదఱుం దిర్యగు న డ 
హరి చొచిు పేరిు యారిు జెట్ిెంబట్ిె  పడం దిగచిి పాదంబుల జాడించి 
సములాల సంబున్ న సకంబున్కు వచిున్ మెచిు న చిు య చుపలుండు మఱి 
మోర్ సారించి తెర్లక ప ర్లం దొరబ్రాన్ న్ బాలాన్ుజం డుబ్రా గొబుాన్ మనే్ు 
వరిధలల  న్రాద ంగకంబున్ న్ుండి జాన్ువుల న తఠా చు న్ుర్వడింగర్వడంబున్ 
న్ున్ననా దుర్నయుండున్ు “బాల! మేలు మే”లని లీలం గాలు చొర్నిచిు 
తరో చిన్ం జూచి యియచి ఖ చర్య లగి్ంచి యుగ్డింప న్ గో్ పకుమార్యండు 
పాట్వంబున్ రాట్వంబున్కుంజని వ్ న నకిా నికిాన్ న్ కాంసభట్లండు 
మదజలర ఖా బంధుర్ం బగు గంధసింధుర్ంబు చందంబున్ుఁ పదంబున్ుుఁ 
బదంబున్ం జాుఁపి కర్ంబున్ుుఁ గర్ంబున్ గీహ ంచి సహ ంచి వహ ంచి 
న ైపుణయంబున్ లోపలం దిరిగి యట్ిెట్లె  దట్ిెంచిన్ దిటె్తన్ంబున్ం దటి్వు 
దపుక న్ పుదులోచన్ుండు క డించి యియచి సమతలంబున్ వ్ ైచి పరచండం బగు 
వ్ాని పచిండంబు వ్ాగించి కాలుఁధికారించి డొకార్ంబు గొనిన్ న్ యయభాయస ి
సభుయలు సన్ునతింపం గీముఱించి జడున్ం గా లడు గించి ర్కి్షంచుకొనిన్ నా 
ర్క్షోవ్ ైరి వ్ ైరి కట్ిచేలంబు పట్ిె  యిెతాి యొతాి న్డుమ రాగెయిడి సందుబ ట్ిె  
న్వివన్, న్ వివరోధికాలు కాలిలో నిడి వ్ేధించి నిరోధించిన్, నిరోధంబుుఁ బాస ి
తిరిగిన్ వసుదేవుపట్ిె  పట్ిెసంబుుఁ గొని దట్ిెంచిన్ న్ుబారిక చసేి చాణూర్యండు 



 

 

హరికర్ంబుపట్ిె  హుముని న మొుగంబున్ం గాలిడి ముఁదెనై్ం గ ళీ బాలకుండు 
కాలుగాల నివ్ారించి ముఁదెై న గడయిుండనీయక దురావర్బలంబున్ 
విదలించిలేచి గృహీత పరపింథి చర్ణుండయి విపక్షుని వక్షంబు వజిరవజర 
సనినభంబగు పిడకిిట్ం బ డిచిన్ వ్ాుఁడు వ్ాుఁడిచడెక విజృంభించి యంభోరాశి 
మథన్ంబున్ం దిర్యగు శ లైంబు పో లిక నేల జిఱజిఱం దిరిగి తనినన్ వ్ న్ునండు 
కుపిుంచి యుపుర్ం బ గసి ముఁద న్ుఱికిన్ న్తండు కృష్ణపాద సంధి 
పరికి్షపాపాదుండెై యిెగసి లేచి సముదధతఠం డయిెయ, న్ యిెయడ. 
10.1-1349-క. 
బలభదుర ుఁడు ముష్ిెకుుఁడున్ు 
బలములు మెఱయంగుఁ జ సి బాహాబాహ ం 

బరళయాగునల కిీయుఁ బో రిరి 

వ్ లయుఁగ బహువిధములెైన్ వినానణములన్. 
10.1-1350-వ. 
ఇవివధంబున్. 
10.1-1351-క. 
వలివులు పెన్ుఁగి ర్యన్నత 

గలుి లతో భిన్నదిగిభకర్వలుల లతో 
మలుి ర్తో రిపుమాన్స 

భలుి లతో భీతగోపపలుల లతోడన్. 

10.1-161-పౌర్కాంతల ముచుటలు 

10.1-1352-వ. 
ఆ సమయంబున్ం బౌర్కాంతలు మూుఁకలు గట్ిె  వ్ చున్ూర్యుచు 



 

 

ముచుట్లకుం జొచిు తమలో నిట్లనిరి. 
10.1-1353-ఉ. 
"మంచ్చ కుమార్యలం గుసుమ మంజ శరీర్యలుఁ దచెిు చెలల ర  
యంచ్చత వజరసార్యలు మహాదిర కఠోర్యలు న నై్ మలుల ర్ం 

గీించులుఁ బ ట్ిె  రాజ పెన్ుఁగించుచుుఁ జూచుచు న్ున్నవ్ాుఁడు; మే 

లించుకలేదు; మాన్ు మన్ుఁ డిట్ిె  దురాతఠుని మున్ున వింట్ిమే? 

10.1-1354-క. 
చూచెదర్య గాని సభికులు 
నీ చ్చనినకుమార్కులకు నీ మలుల ర్కు 
నోన చలెల ! యిాడు గాదని 

సూచ్చంపర్య పతికుిఁ దమకు శోకము గాదే? 

10.1-1355-స.ీ 
వ్ేణునాళ్ములమెై వ్ లసని్ మాధవుం; 

డధరామృతము లిచిు యాదరించుుఁ 
బ్రంఛదామములమెై పెరగిిన్ వ్ న్ునండు; 
మసాకంబున్ుఁ దాలిు మెతైిర న ఱపుుఁ 
బీతాంబర్ములమెై బ రిసని్ గోవిందుుఁ; 
డంసభాగమున్ుఁ బాయక ధరించు 
వ్ జైయంతికలమెై వ్రా లిన్ుఁ గమలాక్షుుఁ; 
డతి కుతూహలమున్ న్ఱుతుఁ దాలుుుఁ 
10.1-1355.1-తే. 
దన్ర్య బృందావన్ంబున్ుఁ దర్యలమెైన్ుఁ 
గృష్ఠణ ుఁ డాన్ందమున్ుఁ జ రి కీడీ సలుు 



 

 

న ట్ిె  నోముల న నై్ ము నినట్ిె  విధము 
లేల కామెతైిమో యము! యింక న ట్లల ? 

10.1-1356-ఉ. 
పాపపు బరహు; గోపకుల పలెల లలోన్ సృజింపరాదె; ము 
నీన పురిలోపలన్ మన్ల నేల సృజించ?ె న్ట్టనై్ నిచులుం 

జ పడుుఁ గాద;ె యిా సుభగుుఁ జెందడెి భాగయము సంతతంబు నీ 

గోపకుమార్యుఁ బ ంద మున్ు గోపకుమారిక లేమి నోుఁచిరో? 

10.1-1357-క. 
గోపాలకృష్ఠణ తోడన్ు 
గోపాలన్ వ్ేళ్లందుుఁ గూడి తిర్యగు నా 
గోపాలు రెంత ధన్ుయలొ 
గోపాలుర్ కెైన్ నిట్ిె  గుర్యర్యచి గలద?ే 

10.1-1358-క. 
శమీజలకణసికాంబ  ై
కమలదళేక్షణుని వదన్కమలము మెఱసనె్ 

హ మజలకణసికాంబ  ై
కమనీయం బగుచు న్ున్న కమలము భంగిన్. 
10.1-1359-ఆ. 
సభకుుఁ బో వుఁ జన్దు; సభవ్ారి దోష్ంబు 
న ఱిుఁగి యూర్కున్నన ఱుుఁగకున్న 

న ఱిుఁగి యుండయిిెనై్ నిటె్ట్లె  పలికిన్ుఁ 
బరా జఞ ుఁ డెైన్ుఁ బ ందుుఁ బాపచయము." 



 

 

10.1-1360-వ. 
అని పెకాండుర  పెకుావిధంబులం బలుకుచుండుఁ దదాాహు యుదధంబున్. 

10.1-162-చఘణూర్ ముష్ టకుల వధ 

10.1-1361-క. 
ధృతిచెడి లోుఁబడె మలుల ం 

డతతలిత భవజలధితరికి హతరపిు పురికిన్ 

జితకరికిన్ ధృతగిరికిం 

దత హరిర్వ భరతి శిఖరదిరికిన్ హరకిిన్. 
10.1-1362-క. 
హరికనిి లోుఁబడి బ గడక 

హరి యుర్ము మహో గీముష్ిె  న్హ తఠుఁడు ప డువన్ 

హరి కుసుమమాలికాహత 

కరి భంగిుఁ బరాకీమించెుఁ గలహో దధతఠుఁడెై. 
10.1-1363-క. 
శౌరి న ఱిుఁజొచిు కర్ములుఁ 
గూీ ర్గతిం బట్ిె  తిరపిు కుంభిని వ్ ైచనె్ 

శూర్ుం గలహ గభీర్యన్ 

వర్ుం జాణూర్య ఘోర్య వితతాకార్యన్. 
10.1-1364-క. 
శోణితము నోర్ న లుకుఁగుఁ 
జాణూర్యం డట్లల  కృష్ణ  సంభరా మణ సం 

కీ్షణుండెై క్షోణిం బడ ి



 

 

పరా ణంబులు విడిచెుఁ గంసు పరా ణము గలుఁగన్. 
10.1-1365-క. 
బలభదుర ండున్ు లోకులు 
బలభదుర ం డన్ుఁగుఁ బ న్ుఁగ ిపట్లబాహుగతిన్ 

బలభదేి మెచుుఁ దిరపెున్ు 
బలవన్ుుష్ిెకునిుఁ గంసు బలములు బ గడన్. 
10.1-1366-ఆ. 
తిరపిు నేలవ్ వై దిగ్న్ ర్కాంబు 
వదన్గహవర్మున్ వఱదవ్ాఱ 

ముష్ిెకుండు ఘోర్ముష్ిె సతవము చడె ి

గూలె గాలిుఁ దర్యవు గూలున్ట్లల . 
10.1-1367-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1368-క. 
పాటవమున్ుఁ బలుపడిికటి్ 

సూట ం బడుఁబ డిచె బలుుఁడు శోభిత ఘన్ బా 
హాటోప న్ృపకిరీట్లం 

గూటటన్ వ్ాచాట్ల న్ధిక ఘోర్ లలాట్లన్. 
10.1-1369-వ. 
అంత న్ దదన్ుజాంతకుండు చర్ణపరహర్ణంబుల భిన్నమసాకులం జ సి వ్ాని 
చెలుల న్ంతకాంతికంబున్ కనిచిన్. 
10.1-1370-క. 
వలివబాలకు లని మన్ 



 

 

మలివర్యలు పెన్ుఁగి నేడు మడిసిరి వర్ల్ 

బలిిదులు;"తలుఁడు తలుఁ"డని 

చెలాి చెదరెైరి పాఱి చికిాన్ మలుల ల్. 
10.1-1371-ఉ. 
మలుి ర్ుఁ జంపి గోపక సమాజములో మృగరాజ ర ఖ శో 
భిలిుఁగుఁ బాదపదుములుఁ బ లుల గ న్ందలెు మోోయ వచుు నా 
వలివరాజన్ందన్ుల వ్ార్క చూచి మహీసురాదు ల 

లల లిన్ సంసుా తించిరి పిరయంబుగుఁ గంసుుఁడు దకా న్ందఱున్. 
10.1-1372-వ. 
అంత సభాజన్ంబుల కలకలంబు నివ్ారించి మంతఠర లం జూచి కంసుం 
డిట్లనియి.ె 
10.1-1373-ఉ. 
"వలివబాలుర్న్ న్గరి వ్ాకిట్ికిన్ వ్ డలంగుఁ దొరబుాుఁ; డీ 
గొలిల ముట్ిెకోల్ గొన్ుుఁడు; కూీర్యని న్ందునిుఁ గట్లె ; డురివకిం 

దెలిముగాుఁగ నడేు వసుదేవునిుఁ జంపుుఁడు; తండిర గాుఁడు వుఁ 
డెలివిధంబులం; బర్యల కిష్ఠె ుఁడు కావకుుఁ డుగీసనే్ునిన్." 

10.1-1374-వ. 
అని పలుకు సమయంబున్. 

10.1-163-కంస్ వధ 

10.1-1375-శా. 
జంఘాలతవముతో న్గోపరి చర్తాసర్ంగ హ ంసచేఛన్ు 
లల ంఘింపన్ గమకించు సంిహము కియీన్ లకి్షంచి పౌర్పరజా 



 

 

సంఘాతంబులు తలలడిలల  హరి కంసపరా ణహ ంసార్ి యిె ై
లంఘించెం దమగంబు ముఁదికి ర్ణోలాల సంబు భాసిలల ుఁగన్. 
10.1-1376-క. 
తమగమున్ కెగుర్య యదు స 

తామగణుయనిుఁ జూచి ఖడ్ధర్యుఁడెై యిెదిరెం 

దమ గమివ్ార్లు వరో 
తామగణవిభుుఁ డన్ుఁగుఁ గంసధర్ణీపతియున్. 
10.1-1377-శా. 
పకీ్షందుర ం డుర్గంబుుఁ బట్లె  విధ మొపున్ గ శబంధంబు లో 
క క్షోభంబుగుఁ బట్ిె  మౌళిమణు లాకలాుంతవ్ేళాపత 

న్నక్షతరంబుల భంగి రాల ర్ణసంర్ంభంబు డిందించి ర్ం 

గక్షోణిం బడుఁదొరబ ాుఁ గృష్ఠణ ుఁడు వ్ సం గంసున్ న్ృపో తాంసునిన్. 
10.1-1378-శా. 
మంచఘగీంబున్న్ుండి ర్ంగధర్ణీమధయంబున్ం గూలి యియ 
సంచఘర్ంబున్ు లేక చికిా జన్ు లాశుర్యంబున్ుం బ ందుఁగా 
బంచతవంబున్ు బ ంది యున్న విమతఠం బదాుక్షుుఁ డడీెున్ వడిం 

బంచఘసయంబు గజంబు నీడుు పగిదిన్ బాహాబలోలాల సయిిెై. 
10.1-1379-క. 
రోష్పరమోద నిదరా  
భాష్ాశన్ పాన్ గతఠలుఁ బాయక చకినీ్ 

దోష్గతిుఁ జూచి యిెైన్ వి 

శరష్ర్యచిం గంసుుఁ డతనిుఁ జెందె న్ర ందరా . 



 

 

10.1-1380-వ. 
ఆ సమయంబున్. 

10.1-164-కంస్సో దర్ుల వధ 

10.1-1381-క. 
గోపాలుుఁ డొకాుఁ డదిదర్ 

భూపాలకుుఁ జంపె వనిుఁ బ డువుం డేత 

దూర పాలసయము లేలని 

తాపాలఘురోష్ఠ లగుచు దరోుదధతఠలెై. 
10.1-1382-శా. 
న్యగ్ోీధుండున్ు గహువుఁడున్ మొదలుగా నానాయుధానీక సా 
మగీి్ం గంసుని సో దర్యల్వియుుఁడున్ మాదయద్జ ందరా భుుఁడె ై
యుగుీ ండెై పరఘిాయు ధోలలసితఠుఁడెై యొండొండుఁ జెండాడి కా 
లాగీక్షోణికిుఁ బంచె రాముుఁడు గరీయసే్ముుఁడెై వ్ార్లన్. 
10.1-1383-వ. 
అ యయవసర్ంబున్. 
10.1-1384-క. 
చేతతలుఁ దాళ్ము లొతఠా చుుఁ 
జ తోమోదంబుతోడ సిగముడి వడం 

బాతర్ లాడుచు మింట్న్ు 
గీతము నార్దుుఁడు పాడెుఁ గృష్ాణ ! యన్ుచున్. 
10.1-1385-క. 
వ్ారిజభవ ర్యదరా దులు 



 

 

భూరికుసుమవృష్ిె ుఁ గురసిి ప గడిరి కృష్ఠణ న్ 

భేర్ులు మోోసెన్ు నిర్్ర్ 

నార్ులు దవిి నాడి ర్ధిక న్ట్న్ముల న్ృపా! 

10.1-165-కంస్ుని భార్యలు వలప ంచుట 

10.1-1386-వ. 
అంతం గంసాదుల కాంతలు భరా్ృమర్ణదుుఃఖాకాీంతలెై కర్ంబుల శిర్ంబులు 
మోదికొన్ుచు న్శీుసలిలధారాపరిష్ికా వదన్లెై సదన్ంబులు వ్ లువడి వచిు 
వర్శయాయ నిదిరతఠలెైన్ విభులం గ ుఁగిలించుకొని సుసవర్ంబుల విలపించి; 

ర్ందుుఁ గంసు భార్య లిట్లనిరి. 
10.1-1387-స.ీ 
గోపాలసింహంబు గోపించి వ్ లవడి; 
నిన్ు గజ ందుర ని భంగి నడేు గూలెు 

యాదవ్ేందరా నిల మాభీలజవమున్; 

నిన్ు మహీజము మాడిా నేల వ్రా లెు 

వ్ాసుదవే్ాంభోధి వ్ారి యుదవేలమెై; 
నిన్ు దీవి కైెవడి నేడు ముంచ ె

దేవకీసుతవజిర దేవత లలర్ంగ; 

నిన్ుుఁగొండ కియీ నేడు నిహతఠుఁ జ స ె

10.1-1387.1-తే. 
హా! మనోనాథ! హా! వర్! హా! మహాతు! 
హా! మహారాజ! నీ విట్లల  హతఠుఁడవ్ నై్ 

మన్ుచు న్ునానర్ మకాట్! మముుుఁ బో లు 



 

 

కఠిన్హృదయలు జగతిపెుైఁ గలరె యిెందు? 

10.1-1388-క. 
భూతముల కెగు్ చసేిన్ 

భూతంబులు నీకు న గు్  పుట్ిెంచె వృథా 
భూత మగు మనికి యిలెలన్ు 
భూతదోరహ కనిి శుభము ప ంద దధీశా! 
10.1-1389-క. 
గోపాలకృష్ఠణ తోడన్ు 
భూపాలక! మున్ున త డరి ప లిసిన్వ్ారిన్ 

నీ పాల బుధులు చపెురె 

కోపాలసయములు విడచిి కొలువం దగద.ే 

10.1-166-ద్ేవకీ వస్ుద్వేుల వడుదల 

10.1-1390-వ. 
అని విలపించుచున్న రాజవలలభల న్ూరారిు, జగదవలలభుండెనై్ హరి 
కంసాదులకుం బర్లోకసంసాార్ంబులు చయేం బనిచి దేవకీ వసుదేవుల 
సంకలియలు విడిపించి, బలభదర సహ తఠండెై వ్ార్లకుం బరణామంబులు జ సిన్. 
10.1-1391-మ. 
కని లోక శులుగాని వర్య కొడుకులా్ ర్ంచుుఁ జితాంబులన్ 

జనయిత్రర జన్కుల్ విచార్పర్యలెై శంకింపుఁ గృష్ఠణ ండు దా 
జనసమోుహ నియిెైన్ మాయుఁ దదభిజాఞ న్ంబు వ్ారించి యి 

ట్లనియిెన్ సాగీజుఁడెై మహావిన్తఠుఁడెై యాన్ందసంధాయియిె.ై 
10.1-1392-స.ీ 



 

 

మముుుఁ గంట్ిరిగాని మా బాలయ పౌగండ; 

కెశైోర్ వయసులుఁ గదిసి మర్ 

లెతఠా చు దించుచు న లమి మనినంచుచు; 
న్ుండు సౌభాగయంబు న ంద రెైతి; 

రాకాంక్ష గలిగియున్నది దెైవయోగంబు; 
తలిలదండుర ల యొదద  తన్యు లుండ ి

యియ యవసర్మున్ న బాంగి లాలితఠ; 

లగుచు వరిధలుల దు ర్ట్ిె  మహ మ 

10.1-1392.1-తే. 
మాకు నినానళ్ళు లే దయిెయ మఱియు విన్ుుఁడు 
నిఖిల పుర్యష్ార్్హ తఠవ్ ై న గడుచున్న 

మేని కెవ్ావర్ లాఢ్ుయలు మర్కారె 

యా ఋణముుఁ దీర్ు న్ూఱ ండల కెనై్ుఁ జన్దు. 
10.1-1393-క. 
చెలుి బడి గలిగి యివెవుఁడు 
తలిికిుఁ దండిరకిని దహేధన్ముల వృతఠా ల్ 

చెలిింపుఁ డట్ిె  కష్ఠె ుఁడు 
పరలిదుుఁ డాముఁద నాతుపలలాశి యగున్. 
10.1-1394-క. 
జననీజన్కుల వృదుధ లుఁ 
దనయుల గుర్య విపర సాధు దారాదులన ే

జనుుఁడు ఘన్ుుఁ డయుయుఁ బోర వక 

వనర్యన్ు జీవన్ుృతఠండు వ్ాుఁడు ధరితిరన్. 



 

 

10.1-1395-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
10.1-1396-శా. 
కారాశాలల మా నిమితాము మిముం గంసుండు గారింపుఁగా 
వ్ారింపంగ సమర్్తల్ గలిగయిున్ వ్ారింపుఁగా లేక ని 

ష్ాార్ుణాయతఠులమెైన్ కూీర్యల మహాక ట్ిలయసంచార్యలన్ 

సారాతిక్షములార్! మముుుఁ గొఱతల్ సెరైించి ర్కి్షంపర . 
10.1-1397-వ. 
అని యిట్లల  మాయామన్ుష్ఠయండెైన్ హరి పలికిన్ పలుకులకు మోహ తఠలెై 
వ్ార్ల న్ంకపీఠంబుల నిడుకొని క ుఁగిలించుకొని వ్ారి వదన్ంబులు కనీనట్ం 
దడుపుచుుఁ బేరమపాశబదుధ లెై, దేవకీవసుదేవు లూర్కుండి; ర్ంత 
వ్ాసుదవేుండు మాతామహుండెైన్ యుగీసేన్ుం జూచి. 

10.1-167-ఉగీసేనుని రాజ్జగ చేయుట 

10.1-1398-చ. 
"అనఘ! యయాతి శాపమున్ యాదవ వర్యలకున్ న్ర శవరా 
సనమున్ న్ుండరాదు; న్ృపసతామ! రాజవు గముు భూమికిన్; 

నినుుఁ గొలువంగ నిర్్ర్యలు నీ కరిుఁబ ట్లె దు ర్న్య రాజలం 

బనిగొన్ు ట్టంత; ర్ముు జన్పాలన్శ్రలివి గముు వ్ేడాతోన్." 

10.1-1399-వ. 
అని పలికి. 
10.1-1400-క. 
మనినంచి రాజుఁ జ సనె్ు 



 

 

వ్ నునుఁడు సతాయవధాన్ు విశీుతదాన్ున్ 

సనునతమాన్ున్ గదన్ 

చిఛన్ఘనహ తసేన్ు న్ుగీసనే్ున్ దీన్ున్. 
10.1-1401-వ. 
తదన్ంతర్ంబ త లిల కంసభీతఠలెై విదేశంబులం గృశియించు చున్న యదు, 
వృష్ిె , భోజ, మర్య, దశార్,ి కకురాంధక పరముఖు లగు సకల జాఞ తి 
సంబంధులన్ు రావించి చితాంబు లలర్ వితాంబు లిచిు వ్ారి వ్ారి నివ్ాసంబుల 
న్ుండ నియమించె; ని వివధంబున్. 
10.1-1402-క. 
మధుసూదన్ సతార్యణా 
మధురాలోకన్ విముకా మాన్స భయులె ై
మధుర్వచన్ములుఁ దార్యన్ు 
మథురాన్గర్ంబు పరజలు మనిరి న్ర ందరా ! 

10.1-168-నందుని వరరపలలి కు పంపుట 

10.1-1403-వ. 
అంత న కానాడు సంకర్షణ సహ తఠండెై న్ందునిం జీరి గోవిందుం డిట్లనియిె. 
10.1-1404-శా. 
తండిరం జూడము తలిలుఁ జూడము యశోదాదేవియున్ నీవు మా 
తండిరం దలిలయు న్ంచు న్ుండుదుము సదధర్ుంబులం దొలిల యియ 
తండుర ల్ బ్రడుల నిట్లల  పెంచిరి? భవతౌసజన్య భావంబులం 

దండీర! యింతట్వి్ార్ మెతైిమిగదా! తతాదవయోలీలలన్. 
10.1-1405-ఉ. 



 

 

ఇకకడ న్ున్న బాంధవుల కెలలన్ు సౌఖయము చేసి వతఠా  మ ే

మకకడికిన్; మదయీులకు న్ందఱికిన్ విన్ుపింపు మయయ యియ 
మెకకడ న్ున్న మాకు మది న న్నుఁడు పాయవు మ వరజంబులో 
మకుకవతోడ మర్య కృప మా కొన్రించు కియీావిశరష్ముల్. 
10.1-1406-వ. 
అని పలికి వసారభూష్ణాదు లొసంగి సాదర్ంబుగం గ ుఁగిలించుకొని గోవిందుం 
డనిచిన్ న్ందుండు పరణయవిహవలుండెై బాష్ుజలపూరితలోచన్ుం డగుచు 
వలలవులుం దాన్ున్ు వ్ేరపలెల కుం జనియిె; న్ంత 

10.1-169-రామకృష్తణ ల ఉపనయనము 

10.1-1407-క. 
గరాగ ది భూసురోతామ 

వర్గముచే న్ుపన్యన్ము వసుదవేుుఁడు స 

నాుర్గంబున్ుఁ జ యించెన్ు 
నిర్గర్వచరతిఠర లకున్ు నిజ పుతఠర లకున్. 
10.1-1408-క. 
దివజ్రాజ వంశవర్యయలు 
దివజ్రాజ ముఖాంబుజోపదిషె్వరతఠలె ై
దివజ్రాజతవము న ందిరి 

దివజ్రాజాదిక జన్ంబు దవీింపంగన్. 
10.1-1409-వ. 
ఉపన్య నాన్ంతర్ంబున్ వసుదవేుండు బరా హుణులకు సదకి్షణంబులుగా 
న్నేక గో హ ర్ణాయది దాన్ంబు లొసంగి త లిల రామకృష్ఠణ ల జన్ుసమయంబు 



 

 

లందు నిజమనోదతాలెైన్ గోవుల న్ుచురించి యిచిు కామితార్్ంబుల 
న్ర్య్ లకుం బ ట్టె; నిట్లల  బరహుచార్యలెై. 
10.1-1410-శా. 
ఉరివన్ మాన్వు లెవవరెనై్ గుర్యవ్ా కోయదుయకుా లెై కాని త 

తూు రావర్ంభము సయేుఁ బో ల దన్ుచున్ బో ధించు చందంబున్న్ 

సర్వజఞతవముతో జగదు్ ర్యవులెై సంపూర్యణ లెై యుండియున్ 

గుర్వంగీకర్ణంబు సయేుఁ జని; రా గోవిందుుఁడున్ రాముుఁడున్. 

10.1-170-సాంద్ీపుని వదధ  శిష్తయ లగుట 

10.1-1411-వ. 
చని మహావ్ ైభవరాశియిెనై్ కాశిం జ రి తతా్రర్ంబున్ న్వంత్రపుర్ నివ్ాసయిు 
సకలవిదాయవిలాసయిు న నై్ సాందీపుం డన్ు బుధవర్యయనిుఁ గని యధోచితంబుగ 
దరిశంచి, శుదధభావవరా్న్ంబుల భకిా సయేుచున్ుండ, వ్ార్లవలన్ 
సంతఠష్ఠె ండె.ై 
10.1-1412-శా. 
వ్ేదశరణీయిు న్ంగకంబులు ధన్ుర వదంబుుఁ దంతరంబు మ 

నావద్వి్ాయహృత ధర్ుశాసారములు న్ుదయనానయయముం దర్ావి 

దాయదక్షతవము రాజనీతియున్ు శబదపరకియీం జెపుె నా 
భూద్ేవ్ాగీణి రామకృష్ఠణ లకు సంభూతపరమోదంబున్న్. 
10.1-1413-క. 
అఱువదినాలుగు విదయలు 
న్ఱువదినాలుగు దని్ంబు లంతన్ వ్ార్ల్ 

న ఱవ్ాదులెైన్ కతమున్ 



 

 

న ఱ  న కొాక నాట్ి వినికి నేరిు రిలేశా! 
10.1-1414-క. 
గుర్ువులకు న లల  గుర్యలె ై
గుర్ులఘుభావములు లేక కొమరార్య జగ 

దు్ ర్ులు తిరలోకహ తార్్ము 
గుర్ుశిష్యనాయయలీలుఁ గొలిచిరి వ్డేాన్. 
10.1-1415-వ. 
ఇట్లల  కృతకృతఠయలెైన్ శిష్ఠయలం జూచి వ్ార్ల మహాతుయంబున్కు వ్ ఱుఁగుపడ ి
సభార్యయండెైన్ సాందపీుం డిట్లనియి.ె 
10.1-1416-శా. 
అంభోరాశిుఁ బరభాసత్రర్్మున్ ము న్నసుతాన్ూసంభవుం 

డంభోగాహము సయేుచున్ మునిుఁగి లేుఁ డయిెయం గృపాంభోనిధుల్ 

శుంభదవీర్యయలు మర్య మ గుర్యన్కుం జోదయంబుగా శిష్యతన్ 

గాంభీర్యంబున్ుఁ బుతరదకి్షణ యిడం గరా్వయ మూహ ంపర . 
10.1-1417-క. 
శిష్తయలు బలాఢ్ుయలెైన్ వి 

శరష్యసి్తి న ంది గుర్యవు జీవించున్ు ని 

ర్ూద ష్యగుణ బలగరిష్ఠు లు 
శిష్తయలరెై గుర్యని కోరిా సయేం దగద?ే 

10.1-171-గుర్ుపుతతర ని తేబో వుట 

10.1-1418-వ. 
అనిన్ విని రామకృష్ఠణ లు గుర్వర్్ంబుగా దురావర్ర్థార్ూఢ్ులెై ర్యంబున్ం 



 

 

జని ర దరంబున్ సముదరంబుుఁ జ రి యిట్లనిర.ి 
10.1-1419-క. 
"సాగర్! సుబుదిధతోడన్ు 
మా గుర్యపుతరకునిుఁ దమెుు మా ఱాడని్ నీ 

వ్ాగడ మగుదువు దుససహ 

వ్ేగర్ణాభీల నిశిత విశిఖాగునలకున్." 

10.1-1420-వ. 
అనిన్ వ్ార్లకు జలరాశి యిట్లనియిె. 
10.1-1421-ఉ. 
"వంచన్ యియమి లేదు యదువలలభులార్! పరభాసత్రర్్మం 

దంచ్చతమూరాి విపరసుతఠుఁ డాఢ్ుయుఁడు తోయములాడుచుండ న్ు 
తసంచలితోరుి యొకాట్ి పరచండగతిం గొనిపో యిుెఁ బో వుఁగాుఁ 
బంచజన్ుండు మిోంగె న్తిభాసుర్శ్రలుని విపరబాలునిన్." 

10.1-1422-వ. 
అని వ్ాని వసయిించు చ  ోట్టఱింగించిన్. 
10.1-1423-శా. 
శంఖారావముతోడుఁ బంచజన్ుుఁ డాశంకించి చితాంబులో 
సం ఖిన్ునండయి వ్ార్ిుఁ జొచెు దహన్జావలాభ హ మోజ్వల 

తఠుంఖాసారంబున్ుఁ గూలిు వ్ాని జఠర్ంబున్ వరచిు గోవిందుుఁ డ 

పేరంఖచిుతఠా ుఁడు బాలుుఁ గాన్క గుర్యపేరమోదతిోదో యగుుఁడెై. 
10.1-1424-క. 
దానవుని దహేజం బగు 
మానిత శంఖంబుుఁ గొన్ుచు మసలక బలుుఁడుం 



 

 

దో  న్రతేర్ుఁగ ర్థి యిె ై
దానవరిపుుఁ డరిగె దండధర్యపురికి న్ృపా! 
10.1-1425-వ. 
చని సంయమనీనామ న్గర్ంబు చేరి తదావర్ంబున్ుఁ బరళ్యకాల మఘేగంభీర్ 
నిన్ద భీష్ణం బగు శంఖంబు పూరించిన్ విని వ్ ఱుఁగుపడి. 
10.1-1426-శా. 
"అస్మదాాహుబలంబుుఁ గెైకొన్క శంఖారావమున్ మాన్ సా 
పసామర్ంబుగ న వవుఁ డొకొా న్గర్పరా ంతంబున్ం జ సె? మ 

దివసమేరాహవ రోష్పావకునిచే విధవసుా ుఁడెై వ్ాుఁడు దా 
భస్మంబ ై చడెు"న్ంచు న్ంతకుుఁడు కోపపరజవలన్ూురిాయిెై. 
10.1-1427-వ. 
వచిు రామకృష్ఠణ లం గని వ్ార్య లీలామన్ుష్ఠయ లెనై్ విష్ఠణ మూర్యా  లని 
యిెఱింగ;ి భకిాతోడ శుశీూష్ చేసి సర్వభూతమయుం డగు కృష్ఠణ న్కు 
న్మసారించి “యియమి చయేుదు నాన్తి” మునిన్ న్మహాతఠుండు 
యిట్లనియిె. 
10.1-1428-క. 
"చెపెుద మా గుర్యన్ందన్ుుఁ 
దపుుగలుగుఁ జూచి నీవు దండన్మున్కుం 

దెప ుంచినాుఁడ వ్ాతని 

న ప ుంపుము మాకు వలయు న్ుతామచరితా!" 

10.1-172-గుర్ుపుతతర ని తెచ్చు ఇచుుట 



 

 

10.1-1429-క. 
అనిన్ విని "వుఁడె వనిం 

గొనిప ం"డని భకిాతోడ గుర్యన్ందన్ు ని 

చిునుఁ గృష్ఠణ ుఁడు వడొాలిపెన్ు 
ఘనదుర్్న్దమన్ు మహ ష్గమన్ున్ శమన్ున్. 
10.1-1430-వ. 
ఇట్లల  జము న్డిగి తచెిు రామకృష్ఠణ లు సాందీపునికిం బుతఠర ని సమరిుంచి 
“యింకనేమి చయేవలయు నాన్తిం” డనిన్ న్ మహాతఠుం డటి్లనియి.ె 
10.1-1431-క. 
"గుర్ున్కుుఁ గోరిన్ దకి్షణుఁ 
గర్ుణన్ మున నవవుఁ డచిుె? ఘన్ులార్! భవ 

దు్ ర్ున్కుుఁ గోరిన్ దకి్షణుఁ 
దిర్ముగ నిచిుతిరి మర్య దీపితయశులె.ై 
10.1-1432-క. 
కాలుని వట్ికుిఁ జని మృత 

బాలకుుఁ దే న ర్యల వశమె? భవదయీ కృపన్ 

మేలు దొర్ుఁకొనియిె మాకు; వి 

శాల మగుంగాత మ యశము లోకములన్. 
10.1-1433-వ. 
మహాతఠులార్! యియన్ు కృతార్య్ ండ న ైతి"న్ని దవీించిన్ సాందీపుని వడొాని 
కృతకృతఠయలెై రామకృష్ఠణ లు ర్థారోహణంబు చేసి మథుర్కుుఁ జన్ుదెంచి 
పాంచజన్యంబుుఁ బూరించిన్ విని న్షె్ధన్ంబులు గనిన్వ్ారి భంగిం బరజలు 
పరమోదించి; ర్ంత న కానాుఁ డేకాంతంబున్. 



 

 

10.1-1434-శా. 
"నా పెైుఁ జితాము లెపుుడున్ నిలుపుచున్ నా రాకుఁ గాంకి్షంచుచున్ 

నా పే రాతుల నావహ ంచుచు వగన్ నానాపరకార్ంబులన్ 

గోపాలాంగన్ లెంత జాలిుఁబడిరో? కోపించిరో? దూఱిరో? 

వ్ేరపలెల న్ నిజధర్ు గ హములలో విభరా ంతచెైతన్యలెై. 
10.1-1435-వ. 
అని చింతించి. 

10.1-173-గ్ోపసీు రలకడ కుదధవుని బంపుట 

10.1-1436-క. 
సిదధవిచార్య గభీర్యన్ 

వృదధవచోవర్ణనీయు వృష్ిెపరవర్యన్ 

బుద్ిధనిధి న్మర్గుర్యసము 
న్ుదధవునిం జూచి కృష్ఠణ ుఁ డొయయన్ుఁ బలికెన్. 
10.1-1437-శా. 
"ర్మామ యుదధవ! గోపకామిన్ులు నా రాకల్ నిరీక్షంచుచున్ 

సమ్మమహంబున్ న్నినయున్ మఱచి యియ చందంబున్ం గుందరిో 
తముమన్ న్మిున్వ్ారి డగ్ివిడువన్ ధర్ుంబు గాదండుర ; వ్ే 
ప మామ; పరా ణము లే కియీన్ నిలిపిరో పోర దయదవియోగాగునలన్. 
10.1-1438-క. 
"లౌకిక మొలలక న్ నాన 

లోకించు పరపన్ునలకున్ు లోుఁబడి కర్యణా 
లోకన్ములుఁ బో ష్ింతఠన్ు 



 

 

నా కాశిీతర్క్షణములు న సైరి్కముల్. 
10.1-1439-క. 
సంద్ేహము మాన్ుం డర్ 

వింద్ఘన్న్లార్! మిముు విడువన్ు వతఠా న్ 

బృంద్ఘవన్మున్ కని హర ి

సంద్ేశము పంపె"న్న్ుము సంక తములన్." 

10.1-1440-వ. 
అని మందహాస సుందర్ వదనార్విందుండెై కర్ంబు కర్ంబున్ న్వలంబ్రంచి, 

సర్సవచన్ంబు లాడుచు వడుకొలిున్ న్ుదధవుండున్ు ర్థార్ూఢ్ుండెై 
సూరాయసామయ సమయంబున్కు న్ందవరజంబు జ రి వన్ంబులన్ుండి వచుు 
గోవుల చర్ణర ణువులం బరచఛన్న ర్థుండెై చొచిు, న్ందు మందిర్ంబు 
పరవ్ేశించిన్. 

10.1-174-నంద్ోదధవ స్ంవాదము 

10.1-1441-శా. 
ఆ పుణాయతఠునిుఁ గ ుఁగిలించుకొని న్ందాభీర్యుఁ డాన్ంది యిె ై
మా "పాలింట్ికిుఁ గృష్ఠణ  డతీుఁ"డన్ుచున్ మనినంచి పూజించి వ్ాం 

ఛాపూర్ణంబుగ మంజలాన్నమిడి మారా్ యాసముం బాపి స 

లాల పో తాసహముతోడ నిట్లనియిె సంలకి్షంచి మోదంబున్న్. 
10.1-1442-క. 
"నా మితఠర ుఁడు వసుదేవుుఁడు 
సేమంబుగ న్ున్నవ్ాుఁడె? చెలువుగుఁ బుతఠర ల్ 

నేమంబున్ సేవింప మ 



 

 

హామతఠా ండెైన్ కంసుుఁ డడగిన్ పిదపన్. 
10.1-1443-శా. 
అన్ఘన! భదరమ?ె తలిలదండుర ల మమున్ హరిషంచి చింతించునే? 

తనునం బాసిన్ గోపగోపికల మితరవ్రా తమున్ గోగణం 

బు నినతయంబు దలంచున?ే వన్ న్ద ీభూముల్ పరసంగించునే? 

వ్ నునం డెన్నుఁడు వచుు న్యయ! యిట్ మా వ్ేరపలెల కు న్ునదధవ్ా? 

10.1-1444-క. 
అంకిలి గలుగక మా కక 

లంక ందుని పగిదిుఁ గాంతిలలితంబగు న్ 

పుంకజన్యన్ుని న మొుగ 

మింక విలోకింపుఁ గలద ెయిా జన్ుమున్న్?" 

10.1-1445-క. 
అని హరి మున నన్రించిన్ 

పను లెలలన్ుుఁ జెపిు చపెిు బాష్ాుకుల లో 
చనుుఁడెై డగు్ తాికతో 
వినయంబున్ న్ుండె గోపవర్యం డంతన్. 
10.1-1446-క. 
పెనిమిట్ి బ్రడుని గుణములు 
వినిపింప యశోద పేరమవిహవలమతియిె ై
చనుమొన్లుఁ బాలు గురయిుఁగుఁ 
గనుుఁగొన్లన్ు జలము లొలుకుఁగా బ గి్లియినె్. 
10.1-1447-వ. 
ఇట్లల  గోవింద సందర్శనాభావ విహవలురెైన్ యశోదాన్ందులకు న్ుదదవుం 



 

 

డిట్లనియి.ె 
10.1-1448-క. 
"జననీజన్కుల మిముుం 

గనుుఁగొన్ శ్రఘోంబ  వచుుుఁ గని భదరంబుల్ 

వనజాక్షం డొన్రించున్ు 
మనమున్ వగవకుుఁడు ధెైర్యమండన్ులారా? 

10.1-1449-మ. 
బలుడుం గృష్ఠణ ుఁడు మర్యా యలే? వసుమత్ర భార్ంబు వ్ారింప వ్ా 
ర్ల ర్ూపంబులుఁ బుట్ిెనాుఁడు హరి నిరావణపరదుం; డిపుు డు 
జ్వలుుఁడెై పరా ణవియోగకాలమున్ుఁ దతసర వశుుఁ జింతించువ్ాుఁ 
డలఘుశరయీముుఁ బ ందు బరహుమయుుఁడెై యరాాభుుఁడెై నితఠయుఁడె ై
10.1-1450-స.ీ 
అట్ిె  నారాయణుం డఖిలాతుభూతఠండు; 
కార్ణమాన్వ్ాకార్యుఁడెైన్ుఁ 
జితాంబు లతనిపెైుఁ జ రిు సేవించితి; 

ర్తికృతార్య్ లరెైతి; ర్న్వర్తము 
శోభిలుల  నింధన్జోయతి చందంబున్; 

న్ఖిల భూతములందు న్తుఁ; డతనిక ి

జన్నీ జన్క దార్ సఖి పుతర బాంధవ; 

శతఠర  పిరయాపిరయ జన్ులు లేర్య 
10.1-1450.1-ఆ. 
జన్ుకర్ుములున్ు జన్ుంబులున్ు లేవు 
శిషె్ర్క్షణంబు సయేుకొఱకు 



 

 

గుణవిర్హ తఠుఁ డయుయ గుణి యగు సర్వ ర్ 

క్షణ వినాశక ళి సలుపుచుండు. 

10.1-175-గ్ోప కలు యుదధవుని గనుట 

10.1-1451-వ. 
అని మఱియుుఁ బ కుా విధంబుల హరి పరభావంబు లుపన్యసించుచు నార యి 
గడపి మఱుుఁనాడు దధమిథన్శబదంబు లాకరిణంచుచు లేచి కృతాన్ుష్ాు న్ుండెై 
యుదధవుం డొకా ర్హసయపరదేశంబున్ న్ున్న సమయంబున్. 
10.1-1452-శా. 
"రాజీవ్ాక్షుుఁడు సుందరాసుయుఁడు మహో ర్సుాండు పీతాంబర్యం 

డాజ్ఞన్ుసి్త బాహుుఁ డంబుర్యహ మాలాలంకృతఠం డులలస 

దరా జ్తఠాండలుుఁ డొకా వర్యుఁ డిచట్న్ రాజిలుల చునానుఁడు మా 
రాజీవ్ాక్షుని భంగి"న్ంచుుఁ గనిరా రాజాన్వయున్ గోపికల్. 
10.1-1453-వ. 
కని లజా్ సహ త హాసవిలోకన్ంబులు ముఖంబులకుం జెలువ్ొసంగ నిట్లనిర.ి 
10.1-1454-చ. 
"ఎఱుుఁగుదు మేము నిన్ున వన్జ క్షణమితఠర ుఁడ వవు; కూరిమిన్ 

మెఱయుచుుఁ దలిలదండుర లకు మే లెఱిుఁగింపుఁ బ్రరయుండు పంపుఁగా 
వఱలెడు భకిా వచిుతివి; వ్ార్లన ైన్ మన్ంబులోపలన్ 

మఱవుఁడు శౌరి మేలు; మఱి మాన్ుయలు రాజన్ కెవవ రిచుట్న్. 
10.1-1455-క. 
మునివర్యలెైన్న్ు బంధుల 

ఘనసఖయము విడువలేర్య గాక విడువర  



 

 

యనిమితాసఖయ మాుఁకట్ ి

పనిదీరని్ న్ళ్ళలు విర్యలుఁ బాయున  లేదో ." 

10.1-176-భరమర్ గీ్తములు 

10.1-1456-చ. 
అని యిట్ల గోపికల్ పలుక న్ం దొక గోపిక కృష్ణపాదచిం 

తనమున్ుఁ జొకిా చేర్యవన్ు దెవైవశంబున్ుఁ గాంచె న్ుజ్వల 

తఠసనిశిత సదవివ్ేకముుఁ బరసూన్మర్ంద మదాతిర కమున్ 

ఘనమృదునాద సంచలిత కాముక లోకముుఁ జంచరీకమున్. 
10.1-1457-వ. 
కని హరి దన్ునం బరా రి్ంపుఁ బుతెా ంచిన్ దూత యని కలిుంచుకొని యుదధవునికి 
న్నాయపదేశంబ ై యిెఱుకపడ న్యయళికిం దొయయ లిట్లనియిె. 
10.1-1458-మ. 
"భరమరా! దుర్్న్మితర! ముటె్కుము మా పాదాబ్ముల్ నాగర్ 

పరమదాళీకుచకుంకుమాంకిత లసతారిణ శదామపరసూ 

న్ మర్ందార్యణితాన్న్ుండ వగుట్న్ నాథుండు మనినంచుుఁగా 
క మమునేనుఁపుచుుఁ బౌర్కాంతల శుభాగార్ంబులన్ నితయమున్. 
10.1-1459-మ. 
ఒక పువవందలి తేన ుఁ దరా వి మధుపా! యుతాసహ వ్ ై నీవు వ్ ే

ఱ కట్ిం బ ందెడి భంగి మ ముధర్పయిూయష్ంబున్ం దేలిు మా 
యకలం కోజ్వల య వన్ంబు గొని యనాయసకుా ుఁ డయిెయన్ విభుం 

డకట్ా! యాతని కెట్లల  దకెా సిరి? మిధాయకీరాి యయిెయంజమ. 
10.1-1460-శా. 



 

 

భృంగ్ా! కృష్ఠణ ుఁడు మంచివ్ాుఁ డన్ుచు సంపీరతిం బరశంసించ;ె దీ 
సంగీ్తంబున్ నేము చొకుాదుమె? తచాురతిరముల్ వింతలే? 

యంగీ్కార్ము గావు మాకుుఁ; బుర్కాంతాగీపరదేశంబులన్ 

సంగీ్తం బ న్రింపు వ్ారిడుదు రోజ నీనకు నిష్ాు ర్్ముల్. 
10.1-1461-శా. 
సమదాళీశవర్! చూడు ముజ్వలిత హాసభూర విజృంభంబులన్ 

ర్మణయీుండగు శౌరిచేుఁ గర్ుఁగర  రామల్ తిరలోకంబులం? 

బరమదార్తనము లకి్షు యాతని పదాబా్ తంబు సేవించు ని 

కాము నే మెవవర్ మా కృపాజలధికిం గార్యణయముం జ యుఁగన్? 

10.1-1462-శా. 
రోలంబేశవర్! నీకు దౌతయము మహార్ూఢ్ంబు; నీ నేర్యపుల్ 

చాలున్; మచుర్ణాబ్ముల్ విడువు మసునానథపుతరా దులన్ 

లీలం బాసి పర్ంబు డించి తన్కున్ లీన్తవముం బ ందు మ 

మేులా పాసె విభుండు? ధారిుకులు మునీన చందముల్ మెతఠా ర . 
10.1-1463-శా. 
వ్ాలిం జంపెన్ు వ్టే్గాని పగిదిన్ వంచించి; దెైతాయన్ుజన్ 

లోలం బట్ిె  విర్ూపిుఁ జ సనె్ు; బలిన్ లోభంబుతోుఁగట్ిె  యిా 
తెైరలోకయంబు మొఱంగి పుచుుకొనియిెన్; ధర్ుజఞ ుఁడ ేమాధవుం? 

డేలా ష్ట్ుద! యిెగు్  మా వలన్ నీ కెగి్ంపుఁగా నేట్కిిన్. 
10.1-1464-ఉ. 
పనునగ మింట్ిపెై కెగసి పాఱు విహంగములెైన్ వన్ులం 

ద న్ననక మాట్ల విన్న గృహ దార్ సుతాదులుఁ బాసి వితాసం 

పననత డించి సంసర్ణపదధతిుఁ బాపెడువ్ాుఁడు నితయకాం 



 

 

క్ష న్ననఱి న్ున్న మా బరతఠకు సెైుఁచున  యియల మధువరతోతామా! 
10.1-1465-మ. 
కమనీయంబగు వ్ేుఁట్కానిపలు కాకరిణంచి నికాంబుగాుఁ 
దమ చితాంబులుఁ జ రిు చరేి హరిణుల్ దదాాణ నిరుిన్నలె ై
యమితోగీవయధ న ందుభంగి హరిమాయాలాపముల్ న్మిు దుుః 
ఖములం జెందితి మంగజాసార జనితోగీశాీంతి నిందంిదిరా! 
10.1-1466-ఉ. 
బంధుల బ్రడులన్ మగల భరా తలుఁ దలుల లుఁ దండుర లన్ మనో 
జాంధతుఁ జ సి డించి తన్ు న్మిున్ మముు వియోగదుర్దశా 
సింధువులోన్ుఁ దోరచి యిట్ల చేర్క పో వుట్ పాడిగాదు; పు 
ష్ుంధయ! మ యధశీున్కుుఁ బాదములంబడి యొతాి చపెువ్ే. 
10.1-1467-స.ీ 
కాంచన్ర్తనసంఘట్ిత సౌధంబులే; 
మా కుట్ీర్ంబులు మాధవున్కు? 

వివిధ న్ర ందరసేవిత రాజధానియియ; 
మా పలెల  యదువంశమండన్ున్కు? 

సుర్భిపాదప లతాశోభితారామమ;ే 

మా యర్ణయము సింహమధయమున్కుుఁ? 

గమనీయ లక్షణ గజ తఠర్ంగంబులే; 
మా ధేన్ువులు కంసమర్దన్ున్కు? 

10.1-1467.1-తే. 
ర్ూప విభరమ న ైపుణయ ర్ూఢ్లెైన్ 

మగువలమె మమేు మన్ుథమన్ుథున్కు? 



 

 

నేల చింతించు మముుఁ? గృష్ఠణ ుఁ డేల తలుఁచుుఁ? 

బృథివి న్థపిులు న్ూతన్ పిరయులు గారె. ? 

10.1-177-ఉదధవుడు గ్ోప కల నూరార్ుుట 

10.1-1468-వ. 
అని మఱియు నిట్లనేక విధంబులుఁ గృష్ణసందర్శన్ లాలసలెై పలుకుచున్న 
గోపికల వచన్ంబులు విని యుదధవుండు మధురాలాపంబుల న్ూరార్యుచు 
యిట్లనియిె. 
10.1-1469-మ. 
"జపదాన్వరత హో మ సంయమ తపసాసవధాయయ ముఖయంబులన్ 

నిపుణుల్ గోరయిు నే విభున్ మన్ములన్ నిలుంగలే ర్ట్ిె  స 

దివపులాకార్యనిపెై మహామహ ముపెై విశరవశుపెై మ కజ 

సర పట్లధాయన్ము లిట్లల  నిలుున ? భవచాురితరముల్ చితరముల్. 
10.1-1470-క. 
న్ను మకడకుం గృష్ఠణ ుఁడు 
పనిపంపెడు వ్ేళ్ుఁ బ్రలిచి పలికిన్ పలుకుల్ 

వినుుఁ; డనినయు వివరించెద 

వనజ క్షణలార్! మర్య వగవకుుఁ డింకన్." 

10.1-1471-వ. 
అని హరివచన్ంబులుగా నిట్లనియిె. 
10.1-1472-స.ీ 
"ఎలలకార్యములకు నేన్ు పరధాన్కా; 
ర్ణము గావున్, మకు ర్మణులార్! 



 

 

కలుగదు మదవియోగము చరాచర్ర్ూప; 

ములలో మహాభూతములు వసించు 
కర్ణి న్ుండుదు సర్వగతఠుఁడన ై నే మన్ుః; 
పరా ణ బుదిధ  గుణ ందిర యాశయీుండ 

నాతుయం దాతుచే నాతుుఁ బుట్ిెంతఠ ర్; 

కి్షంతఠన్ు దుర ంతఠ హృష్కీభూత 

10.1-1472.1-తే. 
గుణగణాకార్ మాతులోుఁ గొమర్యమిగుల 

నిబ్రడ మాయాన్ుభవమున్ నితయశుదధ  
మాతువిజాఞ న్మయము న ైయమర్య గుణము 
పరకృతికార్యమనోవృతాిుఁ బట్ిె  ప ందు. 
10.1-1473-చ. 
కలుఁగని లేచి మున్ునుఁ గలుఁ గన్న సమసావిధంబు గలల  గాుఁ 
దలుఁచిన్ భంగి మాన్సపదార్్ముచే నిఖిలేందిరయార్్ముల్ 

బలమున్ుఁ గట్ిె  తదు్ఞుఁడు పరపంచము లేదన్ుుఁ దన్ున్ంబుుఁ దా 
ర్లయక గట్లె డున్ బుధుల కవవల న ండొక భేదమున్నద?ే 

10.1-1474-ఆ. 
సాంఖయ యోగ నిగమ సతయ తపో  దమ 

ములు మనోనిరోధమున్ు గడపల 

గాుఁగ న్ుందు జలధి కడపలగాుఁ గల 

న్దుల భంగి న్ళిన్న్యన్లార్! 
10.1-1475-మ. 
చెలువల్ దవువల న్ున్న వలలభులపెైుఁ జితాంబులం గూర్యా  ర్య 



 

 

తాలికం జ ర్యవవ్ారికంట్ట న్దయిుంగా దపెుుడున్ న్న్ున మ 

ర్లు చింతించుచు న్ుండుఁగోరి యిట్ల దూర్స్తవముం బ ందతిిం 

దలకం బో లదు న్న్ునుఁ బ ందెదర్య నితయధాయన్పారీణులెై." 

10.1-178-ఉదధవునికడ గ్ోప కలు వగచుట 

10.1-1476-వ. 
అని మకుం జెపుు మని కృష్ఠణ ండు సెపెు” న్న్వుడు న్ుదధవునికి గోపికలు 
సంతసించి యిట్లనిరి. 
10.1-1477-ఉ. 
"ఇముమలన్ున్నవ్ాుఁడె హరి? యికాడి కనె్నడు వచుు వచిు మా 
యుమమలికంబుుఁ బాపున  పిరయుం డిట్ వచెుదన్న్న సెైుఁతఠర ? 

య మమథురాపురీ ర్మణు లడుము వతఠా ర్యగాక చలెల ర ! 
మముమ విధాత నిర్దయుుఁడు మన్ుథవ్ేదన్ పాలు సేసెనే. 
10.1-1478-చ. 
మఱచున కో మదిం దలుఁచి మాధవుుఁ డా యమునాతట్ంబున్ం 

దఱుచగు దివయసౌర్భ లతా గృహసమీల నమేు రాగ; మా 
మఱువులన్ుండి నీడలకు మమెులయించి కలంచి దేహముల్ 

మఱచిన్ుఁ దలేిు న్ూలొాలిపి మన్ుథలీలలుఁ దేలుు చందముల్. 
10.1-1479-శా. 
నీతో న్ర్ుగృహంబులం బలుకునే నే మెలల  వంశోలలస 

దీ్త భరా ంతలమెై కళిందతన్యా త్రర్ంబున్ం జ రిన్ం 

జ తోజాత సుఖంబులం దనిపి మా చితాసి్తఠల్ చూడ లీ 

లా తంతరజఞతుఁ దాుఁగి మలెలన్ మదాలాపంబు లాలించుట్ల్. 



 

 

10.1-1480-క. 
ముచుట్ వ్ేళ్లుఁ జెపుున  
యచుుగ మున్ు నమేు నోము న్పుుడు జలముల్ 

స చ్చున్ మా చేలంబులు 
ముోచ్చులి యిచిున్ విధంబు మూలం బ లలన్. 
10.1-1481-శా. 
ఏకాంతంబున్ నీదుపెుైఁ న ర్గి తా నేమనేి భాష్ించుచ  ో

మా కాంతఠండు వచించునే ర్విసుతా మధయపరదేశంబున్న్ 

రాకాచందర మయూఖముల్ మెఱయుఁగా రాసంబు మాతోడ న్ం 

గీకార్ం బ న్రించి బంధనియతిం గీీడించు వినానణముల్. 
10.1-1482-స.ీ 
తన్ుుఁబాసి యొకిాంత తడవ్ ైన్ నిట్ముఁద; 

నేలపెై మేన్ులు నిలువ వన్ుము 
నేలపెై మేన్ులు నిలువక యట్ మున్న; 

ధెరై్యంబు లొకాట్ుఁ దలగు న్న్ుము 
ధెరై్యంబు లొకాట్ుఁ దలుఁగని్ పిముట్ుఁ; 
జితాంబు లికాడుఁ జికా వన్ుము 
చితాంబు లికాడుఁ జికాక వచిున్ుఁ; 
బరా ణంబు లుండక పాయు న్న్ుము 
10.1-1482.1-తే. 
పరా ణములుపో వ మఱి వచిు పరా ణవిభుుఁడు 
పరా ణిర్క్షకుుఁ డగు తన్ునుఁ బరా ణులెలల ుఁ 
జ రి దూఱంగ మఱి యియమి సయేువ్ాుఁడు 



 

 

వ్ేగ విన్నప మొన్రింపవ్ ేమహాతు! 
10.1-1483-క. 
తగులరె మగలన్ు మగువలు? 

దగులదె తన్ు మున్ున కమల? తగవు విడిచియుం 

దగి్లిన్ మగువల విడుచుట్ 

దుఁగ దని తన్ుుఁ దగవు బలుకుఁ దగుదువు హరికిన్. 
10.1-1484-స.ీ 
విభుుఁడు మా వ్ేరపలెల  వధుల నేతేర్ుఁ; 
జూతఠమే యొకనాడు చూడుా లలర్ుఁ? 

బరభుుఁడు మాతో న్ర్ుభాష్లు భాష్ింప; 

విందుమే యొకనాుఁడు వన్ు లలర్ుఁ? 

దన్ువులు పులకింప దయితఠండు డాసని్ుఁ; 
గలుగునే యొకనాుఁడు క ుఁగలింపుఁ? 

బరా ణ శు! మమేుల పాసతిి వని దూఱుఁ; 
దొర్కునే యొకనాుఁడు త ట్లర పడుఁగ? 

10.1-1484.1-తే. 
వచుునే హరి మే మున్న వన్ముుఁ జూడుఁ? 

దలుఁచునే భరా్ మాతోడి తగులు తెఱుఁగుుఁ? 

దెచుునే విధి మనానథుుఁ దిట్లె వడక? 

యిెఱుుఁగ బలుకు మహాతు! నీ కెఱుుఁగ వచుు." 

10.1-1485-వ. 
అని “దుుఃఖార్ణవమగనంబయిన్ గోపకులంబు న్ుదధరింపుము ర్మానాథ” యని 
గోపికలు వగచి తదన్ంతర్ంబ మఱియు న్ుదధవ నిగదితంబు లయిన్ 



 

 

కృష్ణసందేశంబులవలన్ విర్హవ్ేదన్లు విడచిి యుదధవునిం బూజించి; రిట్లల  
కృష్ణలీలావర్ణన్లు చయేుచు వ్ేరపలెల  న్ుదధవుండు గొనిన న ల లుండి న్ందాదుల 
వడొాని మర్లి ర్థార్ూఢ్ుండెై చనిచని. 
10.1-1486-క. 
సార్మతిుఁ బరణుతి సయేుచు 
నార్య న్ుదధవుుఁడు గాంచె న్ఘసంహారిన్ 

హారని్ మథురాన్గర్ వి 

హారని్ రిపుజన్ మదాపహారిన్ శౌరిన్. 
10.1-1487-వ. 
కని యధోచితంబుగా భాష్ించుచుుఁ దన్చేత న్ందాదులు పుతెా ంచిన్ కాన్ుకలు 
బలకృష్ఠణ లకు న్ుగీసనే్ునికి వ్ేఱువ్ేఱ యిచెు” న్ని చెపిు శుకుండు 
పరీకి్షన్నర ందుర న్ కిట్లనియిె. 

10.1-179-కుబజగృహంబున క గుట 

10.1-1488-మ. 
తను మున్నంగజక ళిుఁ గోరిన్ లతాతనివన్ ర్తికీీడలం 

దనుపం గోరి జనార్దన్ుం డరిగె ర్తనసవర్ణ మాలాయన్ు లే 
పన భూష్ాంబర్ ధూపదపీ పరిదపాీంబ ై మనోజపరద ీ

పనమెై యున్న తదయీ గ హమున్కుం బంచేష్ఠపంచేష్ఠుఁడె.ై 
10.1-1489-వ. 
ఇ ట్ల రిగి త దే్హంబున్. 
10.1-1490-ఆ. 
కాము శర్ము వ్ోలెుఁ గమలారికళ్ వ్ోలె 



 

 

మెలుఁగి యాడనేర్యు మెఱుుఁగు బో లె 
నిఖిలభువన్మోహ నీదవేతయుుఁ బో లెుఁ 
జెలువు మెఱసయిున్న చెలువుఁ గనియిె. 
10.1-1491-మ. 
హరి యియతెంచిన్ లేచి సంభరమముతో నాళీ సమూహంబుచ ే

సిరి యొపున్ విహ తోపచార్ములు తాుఁ జ యించి సౌవర్ణ సుం 

దర్తలుసి్తఠుఁ జ సి యుదధవుని న్ుదయత్రరితిుఁ బూజించి భా 
సుర్ పీఠంబున్ న్ుండుఁ బంచి మది నౌతఠసకయంబు శోభిలల ుఁగన్. 
10.1-1492-క. 
ఆళీనివహ నివ్దేిత 

మాలా మృగనాభిపంక మణిమయభూష్ా 
చేలాలంకృత యగుచున్ు 
హ లావతి గోరె వన్ర్యహ క్షణుుఁ గవయన్. 

10.1-180-కుబజతో కీీడించుట 

10.1-1493-క. 
లీలావత్రకృతోలలస 

దేలా కర్ూుర్ మిళిత హ త మధుర్ మహా 

హాలార్సపాన్ మద 

శ్రీలాలిత యగుచు న్బల చేరెం గృష్ఠణ న్. 
10.1-1494-మ. 
సర్సాలోకన్వృష్ిె  పెైుఁ గురియుచున్ సమయగవచ  ోవ్ ఖైరిం 

గర్ుఁగం జ సి సువర్ణకంకణసమగీం బ ైన్ సెైర్ంధిర క ల్ 



 

 

గర్పదుంబున్ుఁ బట్ిె  తలుమున్ కాకరిషంచి గంభీర్తం 

బరిర్ంభాదుల నాన్పుచిు మర్యసంభావించుచున్ వ్ేడుకన్. 
10.1-1495-ఉ. 
జాతియుుఁ గాలముం గళ్యు సతవము దేశము భావచేషె్లున్ 

ధాతతవుుఁ బరా యముం గుణముుఁ దదదశయుం హృదయంబుుఁ జూడిాయుం 

బీరతి విశరష్ముం దలెిసి పకెుావిధంబులుఁ దొయయలిన్ మనో 
జాత సుఖంబులం దనిపె శౌరి వధూహృదయాపహారియిెై. 
10.1-1496-క. 
కర్పదుంబుల మాధవుుఁ 
గర్మొపుం గ ుఁగలిించి కామాన్లముం 

గర్భోర్యవు వరి్ంచనె్ు 
గర్ మర్య దని తోడశి్రతకర్ముఖు లలర్న్. 
10.1-1497-మ. 
సనకాదుల్ దలపో సి కాన్ని విభున్ సర్వపరభున్ దుర్లభున్ 

మును దా నిచిున్ యంగరాగ సుకృతామోదంబున్ం గూడయిున్ 

ఘన నిరావణవిభూతి యిమున్క నా కంజాక్షి "యియుఁ బాయుఁజా 
ల నన్ుం గొనిన దని్ంబు లంగభవక ళిం దలేువ్ే?"నావుడున్. 
10.1-1498-ఆ. 
వనిత గోర్యకొనిన్ వర్మిచిు యా శౌర ి

యుదధవుండు దాన్ు న్ువిద యిలుల  

వ్ డలె న్పుడు తియయవిలుకాుఁడు సుర్భితోుఁ 
దీుఁగయిలుల  వ్ డలు తెఱుఁగు మెఱయ. 
10.1-1499-క. 



 

 

ఏ వరదంబులుఁ గాన్ని 

దేవయతాముుఁ గాంచి ముకిా తెర్య వడుగక రా 
జీవరక్షణ ర్తి యడిగనె్ు 
భావంపుఁ దదయీ కర్ుఫల మెట్ిెదయిో. 
10.1-1500-క. 
కార్ుణయంబున్ుఁ గృష్ఠణ ుఁడు 
తార్ుణయము మెఱసి మదన్తంతరంబుల లీ 

లార్ణయవధిుఁ దలేెున్ు 
సెరై్ంధిరన్ విభవవిజిత శకపీుర్ంధిరన్. 
10.1-1501-వ. 
తదన్ంతర్ంబ కృష్ఠణ ం డుదధవ రామ సహ తఠండెై హసిానాపుర్ంబున్కు 
న్కూీర్యనిం బన్ుపందలంచి తద్ృహంబున్కుం జనిన్ న్తండు వ్ార్లం గని 
లేచి రామకృష్ఠణ లకు న్మసారించి యుదధవుం గ ుఁగలించుకొని వ్ారి న్ందఱ 
యధావిధిం బూజించి హరిపాదంబులు తన్ త డలముఁద నిడుకొని యిట్లనియిె. 
10.1-1502-క. 
"అనుచర్యలుుఁ దాన్ుుఁ గంసుుఁడు 
చనియిెన్ మచేత జమునిసదన్ంబున్కున్ 

ఘనులార్! మ బలంబున్ 

న నర్ుఁగ యాదవకులంబు న్ుదధ ృత మయిెయన్. 

10.1-181-అకరీర్ుడు పొ గడుట 

10.1-1503-వ. 
మహాతఠులార్! మర్య విశావదిపుర్యష్ఠలర్య, విశవకార్ణులర్య, 



 

 

విశవమయులర్గుట్ మకుుఁ గార్యకార్ణంబులు లే; వధరింపుము. పర్మేశవరా! 
నీవు ర్జోగుణంబున్ న్ఖిలంబు సృజియించి కార్ణర్ూపంబున్ుఁ 
దదన్ుపరవిష్ఠె ండవ్ ై కృతదృషె్కార్యర్ూప పరపంచాకార్ంబున్ దపీించుచుందువు; 
కార్యర్ూప చరాచర్ దహేంబులకుం గార్ణంబులెైన్ భూపరముఖంబు 
లన్ుగతంబులెైన్ుఁ గార్యర్ూప దహేంబులున ై పరకాశించు చందంబున్ 
న కాండవుుఁ గార్ణర్హ తఠండవు నాతుతంతఠర ండవున ై యుండయిు 
విశావకార్ంబున్ుఁ బ కాగుదువు సృష్ిె  సి్తి లయంబులుఁ జ యుచుండయిున్ు 
విజాఞ న్మూరాి వగుట్ం బరిభరా ంతఠండెైన్ జీవుని భంగి గుణకర్ుబదుధ ండవు 
కావు; కావున్ సిదధంబు తనినమితాంబున్ బంధహ తఠవు సిదిధ ంపదు. 
10.1-1504-స.ీ 
పర్ుఁగ జీవునికెైన్ బంధమోక్షము లంట్; 

వంట్లనే పర్తతవమెైన్ నిన్ున 

న్ంట్లనే యిాశ! దహేాదుయపాధులు న్ని; 

ర్వచనీయములుగాన్ వర్యస నీకు 
జన్ుంబు జన్ుసంశయీ భేదమున్ు లేదు; 
కావున్ బంధమోక్షములు లేవు; 
గణుతింప ని న్ునలూఖలబదుధ ుఁ డన్ుట్యు; 
న్హ ముకుా ుఁ డన్ుట్యు న్సుదయీ 

10.1-1504.1-ఆ. 
బాలబుదిధ ుఁ గాద?ె పాష్ండ ముఖర్ మా 
ర్్ములచేత నీ జగదిధతార్్ 

మెనై్ వ్ేదమార్్ మడుఁగపిో  వచిున్ 

న్వతరించి నిలుపు దంబుజాక్ష. 



 

 

10.1-1505-క. 
ఆ న్నవు ధర్ణభిార్ము 
మానిచి ర్కాసుల న లల  మరిదంచుట్కె ై
యానకదుందుభి యింట్న్ు 
మానక జనిుంచితివి సమంచితకీరిాన్. 
10.1-1506-మ. 
తిరజ్గతాువన్ పాదతోయములచే దీపించి వ్ేదామర్ 

దివజ్ ముఖాయకృతివ్ నై్ నీవు కర్యణన్ విచేుయుట్ం జ సి మా 
నిజ్గ హంబులు ధన్యతం దన్రెుఁ బో ; ని నానర్యయ లరిుంపుఁగా 
న్జితతవంబులు వ్ారి కతిఠా  వన్ుకంపాయతా చితఠా ండవ్ ై. 
10.1-1507-శా. 
ఏ పుణాయతిశయపరభావమున్నో యిా జన్ుమం దికాడన్ 

నీ పాదంబులు గంట్ి నిన నఱిుఁగితిన్ నీవుం గృపాళ్ళండవ్ ై 
నాపె ైన్రిులిుఁజ సి మాన్ుుఁ గదవ్ే నానా ధనాగార్ కాం 

తా పుతరా దులతోడి బంధన్ము భకావ్రా తచింతామణీ!" 

10.1-1508-వ. 
అని పలికిన్ న్గుచు న్కూీర్యనికి మాట్లవలన్ సంసార్బంధం బగు 
మోహంబున్ు గీలుకొలుుఁపుచు హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1509-క. 
"బంధుండవు సదోద యహ త 

సంధుండవు వ్ావిుఁ జూడ జన్కుుఁడవు కృపా 
సింధుండ వ్ లల  గుణముల 

న్ంధుండవుగావు పోర వ న్ర్యి ండ వ్ ందున్. 



 

 

10.1-1510-చ. 
కొలుతఠర్య మర్యా య లిషె్ములు గోరి శిలామయ దేవసంఘమున్ 

జలమయ త్రర్్సంఘమున్ు సంతతము న్నట్ల వ్ార్య గొలవుఁగా 
వలదన్ రాదుగాక భగవతుద భకుా లరెనై్ మ కియీన్ 

స లయక దేవత్రర్్ములు చూచిన్ యంతన  కోర్యా లిచుునే. 

10.1-182-అకరీర్ుని హస ున పంపుట 

10.1-1511-వ. 
మహాతాు! పర్మభాగవతఠండవ్ ైన్ నీవు మాకభీషె్ంబు లొన్రింప న్ర్యి ండవు; 
విన్ుము పాండురాజ పర్లోకగతఠండెైన్ుఁ గుంత్ర సహ తఠలెనై్ పాండవులు 
ధృతరాష్ఠె ు  శాసన్ంబున్ నేతెంచి కరిపుర్ంబున్ న్ున్నవ్ార్ుఁట్; 

నిజపుతరమోహ తఠం డగు న్ యయంధ న్ృపతి వ్ారి యందు సమతవంబున్ం 
జరింపం డట్లగావున్. 
10.1-1512-క. 
వ్ార్లు బంధులు గావున్ 

వ్ార్లకున్ు మే లొన్రిు వ్ా ర్లర్ంగా 
వ్ారింప వలయు దుసి్తి 

వ్ారిజరిపువంశ! ప ముు వ్ారిం జూడన్." 

10.1-1513-వ. 
అని పలికి సంకర్షణోదధవసహ తఠండెై హరి నిజగృహంబున్కుంజన్ుట్యు 
న్కూీర్యండు క ర్వరాజధాని యగు కరపిురికరిగి యందు ధృతరాషె్ు భీష్ు 
విదుర్ బాహ ల క భార్దావజ గ తమ దురోయధన్ కరాణ శవతా్ మాదులం 
గుంత్రసహ తఠలెనై్ పాండవులం దకిాన్ బంధువులన్ుం గని యధోచిత 



 

 

సతాార్ంబుల న ంది తతాదవరా్న్ంబు లెఱింగికొన్ుచుుఁ గొనినదని్ంబు లుండ 
న కానాడు విదుర్యండు విన్ నేకతంబున్ న్కూీర్యనికిుఁ గుంతి యిట్లనియిె. 

10.1-183-అకరీర్ునితో కుంతి స్ంభాష్ణ 

10.1-1514-శా. 
అన్ఘన! తలుల లుుఁ దండుర లున్ భగిన్ులున్ న్లుల ండుర  మదారితలున్ 

నినునం బ మున్ువ్ేళ్ న ేమనిరి? మా న వవల్ విచారింతఠర ? 

యున్ఘనరా సుఖయుకుా లెై? మృగి వృక వూయహంబులో న్ున్న ర  
ఖ న్రన నికాడ న్ున్నదాన్ుఁ గుమన్ుః క ర్వయమధయంబున్న్. 
10.1-1515-మ. 
కఱపించెన్ ఫణికోట్చిే లతికలం గట్ిెంచి గంగాన్దని్ 

న ఱ ుఁ దోరపించె విష్ానివతాన్న మొసుఁగెన్ నిదరా ర్తిం జెంది యియ 
మఱ యుండం బ డిపించ ెనాయుధములన్ుతఠరితఠర లం దేమియుం 

గొఱగాుఁ డీ ధృతరాషె్ుసూన్ుుఁడు మహాకూీర్యండు కార్యంబులన్. 
10.1-1516-మ. 
బలుుఁడుం గృష్ఠణ ుఁడు న న్నుఁడెైన్ుఁ దమలో భాష్ించి మేన్తా బ్ర 

డులకున్ మేలు తలంతఠర ? వగపులన్ డయయంగుఁ బాలెై ర్యో 

జలజాతాక్షుుఁడు భకావతసలుుఁ డిలాచకీంబు భాగించి యి 

ముుల నిపిుంచున  నా కుమార్కులకున్ ముఖయపరకార్ంబున్న్." 

10.1-1517-వ. 
అని పలికి కృష్ఠణ నిుఁ జితాంబున్ నిలిు న్మసారించి సంకీరా్న్ంబు చసేి 
“సరావతు! సర్వపాలక! పుండరీకాక్ష! శర్ణాగతన నై్ న్న్ున ర్కి్షంపు ర్కి్షంపు” 
మని వగచుచున్న కుంతికి న్కూీర్యండు విదుర్సమేతఠండెై పిరయవచన్ంబుల 



 

 

దుుఃఖోపశమన్ంబు చేసి వడొాని బంధుమితర మధయంబున్ సుఖోపవిష్ఠె ండెనై్ 
ధృతరాష్ఠె ు న్ కిట్లనియిె. 

10.1-184-అకరీర్ ధృతరాష్తట ా ల స్ంభాష్ణ 

10.1-1518-ఉ. 
నీ యన్ుజండు పాండుధర్ణీవిభుుఁ డల్ీిన్ నీవు భూమి ధ 

రాుయతబుదిధ  నలేుచుుఁ బరజావళిుఁ గాచుచు గ ర్వంబుతోుఁ 
బాయక లోకులందు సమభావతుఁ జ సతిివ్నేిుఁ గీరిాయున్ 

శరయీముుఁ గలు్  వ్ేఱ కట్ి చేసిన్ దుర్్తిగలు్  భూవరా! 
10.1-1519-స.ీ 
అవనీశ! పాండవులందు నీ న్ందన్ు; 
లందు సమాన్ుండ వగుట్ బుదిధ  
యిెవవనితో యోగ మిం దెవవనికి నితయ; 
మంగనాగార్ పుతరా దకిముల 

వలన్ న్యిెయడి దమేి? వసుమతి న క జంతఠ; 

వుదయింప న క జంతఠ వుకాడంగు 
న కుఁడు పుణయము జెందు న కుఁడు పాపము న ందు; 
మన్జీవన్భూత మిళిత జలముుఁ 
10.1-1519.1-ఆ. 
దతాన్ూజ లెట్లల  దరా వుదు ర్ట్లల  మూ 

ఢ్ాతఠు వితా మలెల  న్పహరింతఠ 

ర్హ తఠలెనై్ కొడుకు లట్ముఁద మనియిెనై్ుఁ 
జచిుయిెైన్ుఁ దండిర జాడుఁ జన్ర్య 



 

 

10.1-1520-క. 
కావున్ మూఢ్ాతఠుుఁడవ్  ై
నీ వారి్ంచిన్ ధన్ంబు నీ పుతఠర లు దు 
రాువులు పుచుుకొన్ంగా 
భూవర్! నిందతిఠుఁడ వగుదు భూనాకములన్. 
10.1-1521-శా. 
నిందం బ ందకు మయయ! యిా తన్ువు దా నిదరా  కళా దృషె్మౌ 
సంద్ోహంబు విధంబు నిలవదు సుమ; జాతయంధతం బ ందియున్ 

మందపరజఞత లేల చేసెదవు సమయగా్ఞన్ చక్షుండవ్  ై
సంద్ేహ ంపక యిముు పాండవులకున్ సర్వంసహా భాగమున్." 

10.1-1522-వ. 
అనిన్ ధృతరాష్ఠె ు ం డటి్లనియిె. 
10.1-1523-స.ీ 
నీ మాట్ మంచిది నిశుయ మగు; న ైన్; 

న్సి్ర్ంబ ైన్ నా యంతర్ంగ 

మందు నిలవదు సుదామాచలసఫట్ిక శి; 

లాతత దుయతి తట్ిలలతిక భంగి; 

న్మృతంబు న ందయిు నాన్ందితఠుఁడు గాని; 

న్ర్యమాడిా నేన్ు నాన్ంద మొంద; 

నీశవరాజాఞ విధ మెవవుఁడు దపిుంప; 

నోపు విజాఞ నియిెై యుండయిిెైన్ 

10.1-1523.1-ఆ. 
విశవమెలల ుఁ జ సె విభజించి గుణముల 



 

 

న వవుఁ డన్ుసరించె న వవుఁ డవని 

భార్మెలల ుఁ బాపుఁ బరభవించె దేవక ి

కెవవుఁ డాతుతంతఠర ుఁ డీశవర్యండు. 
10.1-1524-వ. 
అట్ిె  కృష్ఠణ న్కు న్మసారించెద; నా న్ందన్ందన్ుని దివయచితాంబున్ం గల 
తెఱంగున్న్ బరతఠకం గలవ్ార్” మని వడొాలిపని్, న్కూీర్యం డతని తలంపఱిెంగి 
“నీతలంపుుఁ గన్ుగొంట్ి నీకిషె్ం బగున్ట్లల  వరిాంపు” మని పలికి మర్లి 
మథుర్కుం జన్ుదెంచి తదీయ వృతాా ంతంబు రామకృష్ఠణ ల కెఱింగించె; అంతుఁ 
గంసుభార్యలగు న్సిాయు బరా సి్యు విధవలయి దుుఃఖించుచుం దమ తండిర 
యయిన్ జరాసంధుని కడకుం జని. 

10.1-185-అస ుపరా స్ుు లు మొర్పెటటట ట 

10.1-1525-శా. 
"వ్ాండుర న్ వండుర న్ు రాజలే యన్ుచు గర్వపరౌ ఢ్తిో యాదవుల్ 

వ్ేండరంబ ైన్ బలంబుతో మథుర్కున్ వ్ే వచిు నిష్ాార్ణం 

బాండుర న్ బ్రడులు బంధులున్ వగవుఁ గంసాదిక్షమానాథులం 

దండీర! చంపిరి కృష్ఠణ చేత నిట్ల వ్ ైధవయంబు వచెున్ జమ." 

10.1-1526-వ. 
అనిన్ విని, పరళ్యకాలాన్లంబు తెఱంగున్ మండిపడి శోకరోష్ంబులు 
బంధుర్ంబులుగా జరాసంధుం డిట్లనియిె. 
10.1-1527-శా. 
"ఏమీ? కంసునిుఁ గృష్ఠణ ుఁడే ర్ణములో హ ంసించె నోచెలల ! నా 
సామర్్యంబు దలంప డించుకయు మచుండపరతాపాన్లో 



 

 

దాద మార్యుల్ వడి నేడు గాలుు యదుసంతానాట్వ వ్ాట్ికన్ 

భూమిం గుీంగిన్ నింగిుఁ బరా కిన్ మహాంభోరాశిలోుఁ జొచిున్న్. 
10.1-1528-క. 
యాదవ విర్హ త యగుుఁ బో  
మేద్నిి నాచేత నేడు ముఁదుమిగలిి సం 

పాద్ిత బలులెై హరి ర్య 
దరా దులు నిందరా దు లెవవ ర్డుం బ ైన్న్." 

10.1-1529-వ. 
అని పలికి సమర్సనానహ సంకులచితాంబున్ుఁ గోపంబు దపీింప సంగర్భేరి 
వ్ేరయించి కదలి. 
10.1-1530-క. 
దక్షుండెై యిర్యవదిమూ 

డక్షౌహ ణులెైన్ బలము లన్ుగతములుగా 
నాక్షణమ జరాసంధుుఁడు 
పరక్షోభముతోడ మథుర్పెైుఁ జనియిె న్ృపా! 
10.1-1531-క. 
గంధేభ తఠర్గ ర్థ భట్ 

బంధుర్ చర్ణోత్ితోగీ పాంసుపట్ల యో 

గాంధీభూతములెై దివి 

మంథర్గతి న్డచె న్పుడు మారాా ండ హర్యల్. 

10.1-186-జ్రాస్ంధుని మథుర్ ముటటడ ి



 

 

10.1-1532-వ. 
ఇట్లల  చని నిర్ంతర్ కిసలయ, పతర, కోర్క, కుసుమ, ఫలభార్ విన్మిత 
వృక్షవిలసిత మహో దాయన్ంబున్ు; న్ుదాయన్వన్భాగ వలమాన్ జలోన్నయన్ 
దార్యయంతర లతానిబదధ కలశ విముకా సలిలధారా శ్రకర్పర్ంపరా సంపాదిత 
వరాష కాలంబున్ు; గాలకింకర్ సదృశ వర్భట్ ర్థ తఠర్గ సామ జానీక 
సంకులంబున్ు; గులాచార్ ధర్ుపరవణ పౌర్జన్ భాసుర్ంబున్ు, 
సురాభేదయమాన్ మహో న్నతాట్ాె లక యంతర భయంకర్ పరా కార్చకీంబున్ు; జక,ీ 

సార్స, హంసాది కలకలర్వ కలిత సరోవర్ంబున్ు; సరోవర్ సంఫులల  హలలక 
కమల పరిమళ్మిళిత పవన్ విరాజితంబున్ు; జితానేక మండలేశవర్ భూష్ణ 
మణిగణ ర్జోనివ్ారిత మదగజ ందర దాన్జల పరభూత పంకంబున్ు; బంకర్హ త 
యాదవ్ేందరదతా సువరాణ చల కలుతర్య కామధేన్ు సమురిదత విదవజ్న్ 
నిక తన్ంబున్ు; గ తన్ సనినబదధ చామర్ మయూర్ చాప శింజనీనిన్ద 
పరిపూరితాభరంబున్ు; న్భరంలిహ మహాపరా సాద సౌధ గవ్ాక్షర్ంధర నిర్్త 
ఘన్సార్ ధూపధూమపట్ల విలోకన్ సంజనిత జలధర్ విభరా ంత 
శిఖండతిాండవ ర్యచిర్ంబున్ు; జిర్తరానేక దేవ్ాలయ జోఘుష్యమాణ 
తూర్యనిన్ద పరిభావిత పారావ్ార్ కలోల ల ఘోష్ంబున్ు; ఘోష్కామినీ 
పరా ణవలలభ బాహుదండ పరిర్కి్షతంబున ై, పర్యలకు న్లకి్షతంబ ైన్ 
మథురాన్గర్ంబు చేర,ి వ్లేాలంఘన్ంబు చేసి, వ్ లిలవిరిసిన్ మహార్ణవంబు 
తెఱంగున్ుఁ బటె్ణంబున్కు ముటె్ణంబుచేసి, చుట్లె న్ు విడసిిన్ జరాసంధుని 
బలౌఘంబుుఁగని వ్ేళావిదుం డగు హరి తన్ మన్ంబున్. 
10.1-1533-మ. 
"ఐదునానలుగునాఱురెండునిర్యమూ డక్ష హ ణుల్ సుట్ిె  సం 

ఛాద్ించెన్ బుర్మెలల  మాగధున డన్ సామంబు దాన్ంబు సం 



 

 

భేదంబున్ బనిలేదు దండవిధి శోభిలల ం బరయోగించి యిా 
భూద్ేవ గుర్యభార్ మలెల  న్ుడుపం బో లున్ జయోదాుసిన .ై 
10.1-1534-క. 
ఏ నవతరించు ట్టలలన్ు 
మానుగుఁ జతఠర్ంత ధర్ణిమండలభర్మున్ 

మానుపుకొఱకుం గాద ే

పూన్నద నిది మొదలు దగిలి భూభర్ ముడుఁపన్. 
10.1-1535-ఆ. 
మగధనాథుుఁ బో ర్ మడయిింపుఁ బో లదు 
మడయికున్న వుఁడు మర్లమర్ల 

బలముుఁ గూర్యుకొన్ుచుుఁ బఱతెంచుుఁ బఱతేఱుఁ 
దుర ంపవచుు నేల దొసుఁగు దొఱుఁగ." 

10.1-1536-వ. 
అని యిట్లల  చింతించుచున్న సమయంబున్ న్భోభాగంబున్న్ుండి మహాపరభా 
సమేతంబులున్ు, సపరచిఛదసూతంబులున్ు, న్నేక బాణ బాణాసన్ చకాీ ది 
వివిధాయుధోపేతంబులున ైన్ ర్థంబులు రెండు మనోర్థంబులు పలలవింప 
దెైవయోగంబున్ం జ ర్వచిున్ం జూచి హరి సంకర్షణున్ కిట్లనియిె. 
10.1-1537-శా. 
“కంటే రామ! ర్థంబు లాయుధములున్ గాఢ్పరకాశంబులె ై
మింటన్ వచెున్ు వనిుఁ గైెకొని సుర్ల్ మెచున్ న్ృపశరణీులం 

బంట ంపం బనిలేదు చంపుము ధరాభార్ంబు వ్ారింపు మ 

వ్ ంటన్ నీ యవతార్మున్ సఫలమౌ వ్ేవ్ేగ లె మాుజికని్.” 



 

 

10.1-1538-వ. 
అని పలికి. 

10.1-187-జ్రాస్ంధునితో పో ర్ వనడలుట 

10.1-1539-క. 
ఖర్ులెై దృఢ్కవచ ధన్ు 
శశర్ులెై యధిగత ర్థాన్ుచర్యలెై మదవ 

తార్ులెై ఘన్ హర్యలెై బల 

హర్ు లయిెయడ నాజి క గి ర్తిభీకర్యలెై. 
10.1-1540-వ. 
ఇట్లల  సమర్సనానహంబున్ం బుర్ంబు వ్ డలి. 
10.1-1541-ఉ. 
అనుయలు తలలడిలల  దన్ుజాంతకుుఁ డొతెా  గభీర్ఘోష్ కా 
ఠినయ మహాపరభావ వికట్ీకృత పదుభవ్ాండ జంతఠ చెై 
తనయము ధన్యమున్ దవిిజ తాపస మాన్యముుఁ బీరత భకా రా 
జనయము భీత దుశురతి శాతరవసెైన్యముుఁ బాంచజన్యమున్. 
10.1-1542-క. 
సింధుర్ భంజన్పూరిత 

బంధుర్తర్ శంఖనిన్ద భార్మున్ జరా 
సంధునికిం గల సెనై్యము 
లంధములెై సంచలించె నాహవభూమిన్. 

10.1-188-జ్రాస్ంధుని స్ంవాదము 



 

 

10.1-1543-వ. 
అ యయవసర్ంబున్ మాగధుండు మాధవున్ కటి్లనియిె. 
10.1-1544-స.ీ 
"అదలించి రొపుంగ నాలమందలు గావు; 
గంధగజ ందర సంఘములు గాని 

పరికించి విన్ుఁగ న్ంభార్వంబులు గావు; 
వ్ాజీందర హ ష్ార్వంబు గాని 

పదహతిుఁ గూలుంగుఁ బాత బండిల వి గావు; 
న్గసమాన్సయందన్ములు గాని 

పిరయము లాడంగ నాభీర్లోకము గాదు; 
కాలాభ వ్ ైరవిర్్ంబు గాని 

10.1-1544.1-తే. 
యార్ు వన్వహ న గాదు బాణాగిన గాని 

మురయి బృందావన్ము గాదు మొన్లు గాని 

యమున్ గాదు న్ట్ింప ఘోరాజి గాని 

పో ర్య నీక ల గోపాల! ప ముుప ముు. 
10.1-1545-మ. 
తర్ుణిం జంపుట్యో బకున్ గెడపుట్ో ధాత్రరజముల్ గూలుుట్  ో

ఖర్ునిం దుర ంచుట్యో ఫణిం బఱపుట్ో గాలిన్ నిబంధించుట్  ో

గిరి హసాంబున్ుఁ దాలుుట్ో లయమహాగినసాఫర్ దురావర్ దు 
ర్ుర్ బాణాహతి న ట్లల  నిలెుదవు సపరా ణుండవ్ ై గోపకా! 
10.1-1546-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 



 

 

10.1-1547-స.ీ 
గోపికావలల క ీఘోష్ణంబులు గావు; 
శింజనీర్వములు చెవుడుపఱచు 
వలలవకర్ముకా వ్ారధిార్లు గావు; 
శర్వృష్ిె  ధార్లు చకుాచయేు 
ఘోష్ాంగనాపాంగ కుట్లిాహతఠలు గావు; 
నిశితాసి నిహతఠలు నిగీహ ంచు 
నాభీర్కామినీ హసాా బ్ములు గావు; 
ముష్ిె  ఘాతంబులు ముర్యవడంచు 
10.1-1547.1-తే. 
న్లల  వ్ేరపలెల గాదు ఘోరావనీశ 

మకర్సంఘాత సంపూర్ణ మగధరాజ 

వ్ాహ నీసాగర్ం బ్రది వన్జనేతర! 
న ఱసి నిన్ు దీవి కెవైడి నడేు ముంచు." 

10.1-1548-వ. 
అనిన్ శ్రహీరి యిట్లనియిె. 
10.1-1549-ఉ. 
"పంతములేల త లిల జన్పాలుర్ుఁ బో ర్యల గెలిునాుఁడ వం 

డరంతియ చాలద?ే బ్రర్యదు లాడుట్ బంట్లతన్ంబు తరో వయియ? 

యింతట్ుఁ దీఱ నే? మగధ! యియట్ికిుఁ బేరలెదు? నీవ యియల క 

లాుంత మహో గీపావకునిన నై్ హరింతఠ వరింతఠ సంపదన్. 
10.1-1550-క. 
గోపాలుుఁడ వని పలికతిి 



 

 

భూపాలక! దీన్ నేమి? పో రాడంగా 
గోపాల మహీపాల 

వ్ాయపారాంతర్ము దెలియవచుుం బో ర్న్." 

10.1-1551-వ. 
అనిన్ రోష్బంధుర్యండెై జరాసంధుం డిట్లనియి.ె 
10.1-1552-ఉ. 
"బాలుుఁడ వవు కృష్ణ ! బలభదుర నిుఁ బంపు ర్ణంబు సేయ; గో 
పాలక! బాలుతోడ జన్పాలశిఖామణి యిెైన్ మాగధుం 

డాలము ససేె న్ంచు జన్ు లాడడెి మాట్కు సిగు్  పుట్టెడిం 

జాలుుఁ దొలంగు దివయశర్జాలుర్ మముు జయింపవచుునే?" 

10.1-1553-వ. 
అనిన్ న్గధర్యం డటి్లనియిె. 
10.1-1554-క. 
"ప గడుకొన్ుదుర  శూర్యలు; 
మగట్ిమిుఁ జూపుదుర్య గాక మాగధ! నీకున్ 

మగతన్ము గలిగెననేియుుఁ 
దగు మెఱయ వికత్న్ములు దగ దీ పో ర్న్." 

10.1-1555-వ. 
అనిన్ రోష్ించి. 
10.1-1556-చ. 
పవన్ుుఁడు మేఘర ణువుల భాన్ు కృశాన్ులుఁ గపుు కెైవడిన్ 

వివధబలౌఘముం బనిచి వ్ేగమ మాగధుుఁ డావరించె భూ 

మయవన్ చరిష్ఠణ లన్ విమతమాన్వనాథ నిరాకరిష్ఠణ లన్ 



 

 

దివష్దలంకరిష్ఠణ ల న్తిసి్ర్జిష్ఠణ ల రామకృష్ఠణ లన్. 
10.1-1557-మ. 
హయహ ష్ల్ గజబృంహ తంబులు ర్థాంగారావముల్ శింజనీ 

చయ ట్ంకార్ములున్ వివరిధత గదా చకాీ సార నాదంబులున్ 

జయశబదంబులు భేరి భాంకృతఠలు నిసాసణాది ఘోష్ంబులున్ 

భయదపరకియీ న కావుఁక న గసెన్ బరహాుండభేదయంబుగన్. 

10.1-189-జ్రాస్ంధునిసనే పో రాటము 

10.1-1558-వ. 
మఱియు న్యిెయడ మాగధ మాధవ వ్ాహ న్ులు రంెడు న ండొంట్ిం దాుఁకి 
ర దరంబున్ సంవరా్సమయ సముదరంబుల భంగి నింగికిం బ ంగి చెలంగి 
చలంబున్ం దలపడి పో ర్యన డ మసర్యకవిసి మహార్ణయంబులు వ్ లువడి 
మారొాన్ు మదగజంబుల మాడిాని, మహో తాంఠంబులగు కంఠీర్వంబుల 
గీదదన్, దుర్లభంబులగు శర్భంబుల చాడుున్ం, బరచండంబులగు 
గండభేర్యండంబుల గమనికం దమతమ మొన్లకుం దలకడచి వర్ర్సంబుల 
వివిధర్ూపంబులెనై్ విధంబున్ం బదుగుర్య న్ూర్యవ ర వుర్య గములెై 
కులకుధర్ గుహాంతరాళ్ంబులు నిండ సింహనాదంబు లొన్ర్యుచు, నార్యుచు 
న్టె్హాసంబులు సయేుచు, న్రివర్యల రోయుచు పట్హ కాహళ్ భేరీ శంఖ 
శబదంబులకు న్ుబుాచు, గర్వంబులం బరబుాచు, గదల వ్ేరయుచుుఁ గాండంబు 
లేయుచు, ముద్ర్ంబుల న తఠా చు, ముసలంబుల మొతఠా చుుఁ, గుంతంబుల 
గుీచిుయితెఠా చుుఁ గర్వ్ాలంబులం దెరంచుచుుఁ, జకీంబులం దుర ంచుచు 
శసారంబులుఁ దఱుగుచుుఁ, జితరంబులం దిర్యగుచు పరిఘంబులుఁ దిరపిుకొట్లె చుుఁ, 
బరా సంబులుఁ బ ట్లె చు, శూలంబులుఁ జిముుచు, సురియల గుీముుచు 



 

 

బహుభంగులుఁ బరాకమీించు వర్భట్లలున్ు, నిబ్రడ నీర్ంధరం నమేినిరోా ష్ంబుల 
నాకాశంబు నిర్వకాశంబుగ న్న్ర్్ళ్ చకమీార్్ణంబులం బడు పదాతఠలున్ు 
జదయిు న్ర్దంబులున్ు వివిధాయుధ పరయోగంబుల వ్ ైర్యల వరచిు 
వందఱలాడు ర్థికులున్ు, ర్థిక శర్పర్ంపర్లుఁ గంపింపక మహామోఘ 
మేఘధార్లకుుఁ జలింపని ధర్ణీధర్ంబుల చాడుున్ ర్థంబులకుం గవిసి 
కలాుంతకాల దండిదండ పరచండంబులగు శుండాదండంబులు సాుఁచి యూుఁచి 
కడన గ లొడిసి తిగిచి కుదిచి విఱిచి కూబర్ములు న్ుఱుములుగ జిఱజిఱం 
దిరపిువ్ చైియు, భట్లలం జట్లల గతి బంతఠల కియీ న గుర్ వ్ చైి దంతంబుల 
గుీచిుయు ఘోట్కంబుల వరచిుయు విచులవిడిం దిర్యగు కర్యలున్ు, వజిర 
వజరధార్లకుం దపిు కకుపుులకు న గయు ఱ కాలుగల గిర్యల సిర్యలం 
బకెార్ల తోడ హ ష్ార్వ భీష్ణంబులయి మనోజవంబులగు తఠర్ంగంబులం 
బఱపి తఠర్ంగ పదపాంసుపట్ల పరభూత బహుళాంధకార్ంబులు కర్కలిత 
కఠోర్ ఖడ్ మరీచి జాలంబుల నివ్ారించుచు నానాపరకార్ంబులం 
బరతివూయహంబులం జించి చెండాడు రాహుతఠా లుం గలిగి సంగాీ మంబు భీమం 
బయిెయ న్ందు. 
10.1-1559-క. 
చెడు ర్థములుుఁ దెగు హర్యలున్ు 
బడు కర్యలున్ు మడయిు భట్లలుుఁ బఱచు ర్యధిర్మున్ 

మడయిు తల లొఱగు తన్ువులుుఁ 
బ డి యగు త డవులున్ు మథురపిుని దసెుఁ గలిగనె్. 
10.1-1560-క. 
భీతంబ ై హతసుభట్ 

వ్రా తంబ ై భగన తఠర్గ వ్ార్ణ ర్థ సం 



 

 

ఘాతంబ ై విజయశ్ర ీ

వతంబ ై యదుబలంబు విఱిగె న్ర ందరా ! 
10.1-1561-శా. 
యోధఘగ ీసర్యుఁ డా హలాయుధుుఁడు లోకోతాృషె్ బాహాబల 

శ్రీ ధౌర యుుఁడు కృష్ఠణ ుఁ డటి్ిె  ఘన్ులం జితరంబు; నే డిట్లల  సం 

రోధించెన్; బలముం దెర్లెు; మగధేందుర ం డంచు నీకి్షంచుచున్ 

సౌధఘగీంబులుఁ బౌర్కాంతలు మహాసంతపాలెై రెంతయున్. 

10.1-190-కృష్తణ డు వజ్ృంభించుట 

10.1-1562-వ. 
ఇట్లల  తన్ మొన్లు విఱిగి పాఱిన్ం గన్ుంగొని, సమర్సంర్ంభంబున్ హరి 
విశవంభరాభర్ణ వ్ేదండ తఠండాభంబులగు బాహుదండంబులం బ ంచి, 

విజృంభించి, బరహాుండకుహర్కుంభ పరిసో ఫట్న్ం బగు పాంచజన్య నిన్దంబు 
నిబ్రడ నిరాా త శబదంబులుగ న్ుదంచిత పింఛదామంబు సంకీందన్ చాపంబుగుఁ, 
బరశసా హసాలాఘవంబున్ శరాకర్షణ సంధాన్ మోక్షణంబు లేర్ుడక, నిర్వకీ 
చకాీ కారాంబుతోడ మారాా ండమండల పరభా పరచండం బగు శార్్గ కోదండంబు 
కొీమెుఱుంగులు మెఱుంగులుగ, దిగ్జ ందర కర్ణభీష్ణంబులగు గుణఘోష్ంబులు 
ఘుమఘుమారావ దుససహంబు లయిన్ గర్్న్ంబులుగ ర్థ తఠర్ంగమ 
రింఖా సముదూధ త పరాగపట్ల పర్ంపరా సంపాదతి పుంజీభూతంబగు 
పెంజీుఁకట్ి యిర్యలుగ న్సమసమర్సనానహ చాతఠరీ విశరష్ంబులకుం జొకిా 
నికిా కర్ంబు లెతాి న్రా్న్ంబులం బరవరిాంచు నార్ద హసా వినాయసంబులు 
లీలాతాండవమండిత మహో తాంఠంబు లగు నీలకంఠంబులుగ సుందర్ 
సయందన్నేమి నిరోా ష్భీతఠలెై కుంభి కుంభంబులపెై వ్రా లు వర్యలు 



 

 

మతామయూర్ క కార్వ చకితఠలెై యువత్ర కుచకుంభంబుల ముఁద వ్రా లెడు 
కాముకులుగ నానా న్ర ందర ర్కాపిపాసా పర్వశంబులెై వ్ాచఱచుచున్న 
భూతవ్రా తంబులు వర్షవర షతి నిసవన్ంబు లొసంగు చాతకంబులుగ న్భంగ 
సంగర్ పేరర్కుండగు హలాయుధుండు వృష్ిణకార్ణంబగు మందసమర్ణంబుగ, 

న్న్లు కలాుంతకాల నీలవలాహకంబు భాతిం బర్ుఁగు మనేి చాయతోడం 
దోయజనాభుం డరాతి చతఠర్ంగ దేహక్ష తరంబులం బుంఖాన్ుపుంఖంబులుగ 
న్సంఖాయత బహువిధ దవియబాణవర్షంబు గురియున డ శసాా ు సారపర్ంపరా 
సంఘటె్న్ జనితంబులగు మిడుుఁగుఱులు వరాష కాలవిహ త విదో యతమాన్ 
ఖదో యతంబులుగ, విశిఖ వికీర్ణ వర్ కోట్ిర్ ఘట్ిెత పదురాగశకలంబు 
లిందరగోపంబులుగ, మహ త మార్్ణ విదళిత మతామాతంగ కుంభ 
మౌకాికంబులు వడగండుల గుఁ, జట్ల లార్ధచందరశర్చిఛన్న చర్ణంబులెై "కృష్ణ ! 
కృష్ణ ! నిలునిలు"మని పలుకుచుం గూలెడి మేన్ులు కృష్ీవల కర్ పర్శుధారా 
విదళిత మూలవిశాల సాలంబులుగ, భాసుర్భలలభగనంబులెనై్ 
వదన్గహవర్ంబులవలన్ డులెల డు దంతపుంజంబులు మాలత్రకుసుమ 
మంజర్యలుగ న్వయ నారాచభిన్న దహేంబులయి దిగ్న్ుఁ గొీ గ్ండలవలన్ వ్ డలు 
ర్కా సయందసందోహంబులతో సంచరింపక పరా ణంబులు విడుచు శుండాలంబులు 
సెలయియఱులతోడి కొండలుగుఁ గఠోర్కాండ ఖండతింబు లెనై్ 
భుజాదండంబులతోడం గలసిపడని్ వజరమయ కంఠికాభర్ణంబులు 
భోగిభోగసమేత క తకీ కుసుమంబులుగుఁ బరళ్యార్ణవ కలోల ల 
శబదసనినభంబులెైన్ భేరీర్వంబులు భీకర్ భేకీనికర్ ర్వంబులుగ దార్య ణ ష్ఠ 
విలూన్ వ్ాహ వ్ార్ణ మన్ుజ మసా మసిాష్ాంబు రొంపియున ై 
స ంపుమెఱయ నాభీల కలీాల పరవ్ాహంబులు పరవహ ంచె; న్ందు భుజంబులు 
భుజంగంబులుగుఁ, గపాలంబులు కమఠంబులుగ, శిరోజంబులు 



 

 

శ ైవలంబులుగుఁ, గర్ంబులు మన్ంబులుగ, హయంబులు న్కీంబులుగ 
గజంబులు దీవులుగ ధవళ్ఛతరంబులు న్ుర్యవులుగుఁ, జామర్ంబులు 
కలహంసంబులుగ, భూష్ణర్తనర ణురాసులు పులిన్ంబులుగ న పెు; 

న్పుుడు. 

10.1-191-బలరాముడు వజ్ృంభించుట 

10.1-1563-లవి. 
హస త హరనిీలనిభ వసన్ము విశాలకట్;ి న్సమ న్యనాదిర పరిలసితమగు 
మేఘో 

లలస్న్ము వహ ంపుఁ గర్కిసలయము హ మ మణి; విసర్ 
వలయదుయతఠలు దసెల తఠదలందుం 

బస్లు గురయింగ సర్భసమున్ బలుండు దర్; హసతిము 
ముఖాబ్మున్ న సుఁగ ఘన్కాలా 
య సమయ మహో గీతర్ ముసలము వడిన్ విసర;ి కసమిసుఁగి 
శతఠర వుల న్సువులకుుఁ బాపెన్. 
10.1-1564-లవి. 
పరళయసమయాంతకుని చెలువున్ుఁ గట్ాక్షముల; న్లఘు చట్లలాగిన 
కణములు చెదర్ుఁ గోలా 
హలముగ సువర్ణమణివలయ నిచయోజ్వలిత; హలము వడిుఁజాుఁచి 
శిర్ములు న్ుర్ములు నిన 

ర్దళితములుగన్ శకలములుగ న న్రింపుఁ గని; బ లుకుఱి జరాసుతఠని బలము 
ర్ణవధిన్ 

జలిత దన్ుజావళిక ిబలిక ిభయభీత సుర్; ఫలికిుఁ దిరజగచఛలికి హలికిుఁ దల 



 

 

డించెన్. 
10.1-1565-శా. 
రోష్ో దేరకకళాభయంకర్ మహార్ూపంబుతో న కా చే 
నీష్ాదండము సాుఁచి లాంగలము భూమశోతామగీీవలన్ 

భూష్ల్ రాలుఁ దగలిిు రాుఁదిగిచి సంపూరోణ దధతిన్ రోుఁకట్న్ 

వ్ేష్ంబుల్ చెడమొతెా  రాముుఁడు ర్ణోరవిన్ న తఠా ర్యల్ జొతాిలన్. 
10.1-1566-క. 
హలిహలహృత కరికుంభ 

స్ల ముకాా ఫలము లోలిుఁ దన్రెుఁ గృష్ిక లాం 

గల మార్్ కీర్ణ బీజా 
వలి కెైవడి న్దుుతాహవక్ష తరమున్న్. 
10.1-1567-క. 
తఱ మి హలి హలము విసర్యచు 
న ఱ ుఁ గదసిిన్ బ గడి విమతనికర్ము లెడలె ై
వ్ ఱుఁగుపడు న దుుఁగు న్డుఁగున్ు 
మఱుపడుుఁ జెడు మడయిుుఁ బ ర్లు మర్లుం దెఱలున్. 
10.1-1568-క. 
హరి తిగుగోశతంబుల 

హరదింతర్ మెలల ుఁ గపుు నాకృతిుఁ గడమిిన్ 

హరి తిగుగోశతంబుల 

హరదింతర్ మెలల ుఁ గపెు న్తిభీకర్యుఁడె.ై 
10.1-1569-స.ీ 
పదుగుర గుర్య దీర్బాాణము లా్ ుఁడని్; 



 

 

గుదులు గుీచిున్ భంగిుఁ గూలువ్ార్యుఁ; 
దలలు దెరవివన్ మున్ున దార్య వకి్షంచిన్; 

వ్ార్ల న పిుంచి వ్రా లువ్ార్యుఁ; 
బదములు దెగబిడు  బాహులుఁ బో రి ని; 

ర్ూులిత బాహులెై మోొగు్ వ్ార్య; 
క్షతముల ర్యధిర్ంబు జలిలంప నిర్ుర్; 

యుత శ ైలములభంగి న్ుండువ్ార్య; 
10.1-1569.1-ఆ. 
భరా తృ పుతర మితర బంధువుల్ వుఁగిన్ 

న్డుమర్యగుదెంచి యడుఁగువ్ార్య; 
వ్ాహన్ములు దెగని్ వడ ిన్న్యవ్ాహనా 
ధిష్ఠు లగుచు న దిరి దెరళ్ళువ్ార్య. 
10.1-1570-శా. 
ఈ కాయంబులుఁ బాసిన్ంతట్న  మా కెగ ్మి? జ తృతవమున్ 

నీకుం జెలలదు కృష్ణ ! నిర్్ర్యలమెై నినోనర్యా  మముఁదట్న్ 

వ్ కైుంఠంబున్ న్ంచుుఁ బలుా కియీ దురావరాసార భినానంగులె ై
యాకంపింపక గొందఱాడుదుర్య గరావలాపముల్ గృష్ఠణ నిన్. 
10.1-1571-వ. 
ఇ వివధంబున్. 
10.1-1572-క. 
జగత్రశ! యియమిచపెుుదు? 

న్గణితలయవ్ారిధ భయదమె ైమూుఁగిన్ య 

ముగధశేు బలము న లలన్ు 



 

 

దెగుఁ జూచిరి హరయిు హలియుుఁ దీవరకీీడన్. 
10.1-1573-క. 
భువన్ జన్ుసి్తవిలయము 
లవలీలం జ యు హరికి న్రినాశన్ మెం 

త వష్యమెనై్ మన్ుజుఁడెై 
భవ మొందుట్ుఁ జ సి ప గడుఁ బడయిిెం గృతఠలన్. 
10.1-1574-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
10.1-1575-శా. 
అంహఃకర్యులు దలలడిలల  భయదాహంకార్యుఁడెై సీరి దో  
ర్ంహం బ పు హలాహతిన్ ర్థ ధన్ూర్థయంబులం గూలిు త 

తసంహ్మర్సుృహుఁ జొచిు పట్టెన్ు జరాసంధున్ మదాంధున్ మహా 

సింహంబుం బరతిసింహముఖయము బలశ్రీుఁ బట్లె  నేర ుర్ుడన్. 
10.1-1576-వ. 
ఇట్లల  పట్లె కొని. 

10.1-192-జ్రాస్ంధుని వడుచుట 

10.1-1577-ఉ. 
కుంఠితఠలెై పర్యల్ బ గడ ఘోర్బలుండు బలుండు వ్ాని సో  

లుల ంఠము లాడుచుం దిగచిి లోకభయంకర్మెనై్ ముష్ిెచేుఁ 
గంఠగతాసుుఁ జ సి తమకంబున్ మొతాుఁగ భూభర్క్షయో 

తాంఠుుఁడు చకిీ ముఁదెఱిుఁగి కార్యము గలదని మానిు యిట్లన్ున్. 
10.1-1578-శా. 



 

 

"దుుఃఖింపం బనిలేదు; ప ముు; బలసందోహంబులం దెముు; చ ే

తుఃఖ దం బ డలంగ ర్ముు; రిపులం దండింపు; కాదేని భూ 

సవుఃఖ లజ్న్ మెలల  మెచు న్ృప! నీ శౌరోయన్నతఠల్ జూపి మ ే

దుఃఖండంబులు భూతముల్ దిన్ుఁ దన్ుతాయగంబు చేయం దగున్." 

10.1-1579-వ. 
అని న్గుచు విడపిించిన్ విడివడి చిడమిుడికి న్గ్లంబ ైన్ సిగు్ న్ మోొగి్  
న మొుగంబు చూపక, కోప కపట్ భావంబులు మన్ంబున్ం బ న్ంగొన్ుఁ 
దపంబు చేసి యిెైన్ వర్లం జయించెద న్ని పలాయితఠలెనై్ రాజలం 
గూడుకొన్ుచు జరాసంధుండు విరిగి చనియిె; సుర్లు కుసుమవర్షంబులు 
గురయి హలియు హరయిున్ు మధురాన్గర్ జన్ వందిమాగధ 
జ గీయమాన్ులెై వణా వ్ణేు మృదంగ శంఖ దుందుభి నిన్దంబు 
లాకరిణంచుచు, మృగమద జలసికా విమల వధికాశతంబున్ు, వివిధ విచితర 
క తనాదయలంకృతంబున్ు సువర్ణ మణిమయ జయసాంభ నిబదధ తోర్ణ 
సంయుతంబున్ు, వ్ేద నాద నినాదితంబున్ు, సంతఠషె్జన్ సంకుల 
గోపుర్ంబున్ున ైన్ పుర్ంబుుఁ బరవ్ేశించి; ర్ందు. 
10.1-1580-ఉ. 
వ్ లుి వలెనై్ వ్ ైరిన్ృపవర్యల న లల  జయించి వట్ికిన్ 

బలిిదులెైన్ కృష్ణబలభదుర లు వచుుచున్ున్నవ్ార్య ర్ం; 

డులిములార్ుఁ జూత మని యున్నత సౌధము లెకిా  వ్ారిపెైుఁ 
బలివ పుష్ు లాజములుఁ బౌర్పుర్ంధుర లు చలిల రలెెల డన్. 
10.1-1581-వ. 
ఇట్లల  పుర్ంబు పరవ్ేశించి యుదధపరకార్ంబ లల  న్ుగీసనే్ున్ కెఱింగించి కృష్ఠణ ం 
డిచాఛవిహార్ంబుల న్ుండె; మఱియు న కుావ మతసర్ంబున్ న్మాుగధుండు 



 

 

మహమీండలంబున్ంగల దుషె్మహపీతఠల న లల ం గూడుకొని సపాదశ 
వ్ార్ంబులు సపాదశాక్ష హ ణీ బల సమతేఠండెై మథురాన్గర్ంబుపెై విడిసి 
మాధవ భుజాపరా కార్ ర్కి్షతఠ లగు యాదవులతోడ నాలంబు చేసి నిర్ూులిత 
బలుండెై పో యి కీముఱ న్ష్ాె దశ యుదధంబున్కు వచుున డం గలహ 
విదాయవిశార్దుం డగు నార్దుండు కాలయవన్ు కడకుం జని యిట్లనియి.ె 

10.1-193-కాలయవనునికి న్ఘర్దుని బో ధ 

10.1-1582-మ. 
"యవనా! నీవు సమసా భూపతఠల బాహాఖర్వగరోవన్నతిం 

బవన్ుం డభరములన్ హరించు పగిదిన్ భంజించియునేనల యా 
దవులన్ గెలవవు? వ్ార్లన్ మఱచియో దర్ుంబు లేకుండయిో? 

యవవ్ేకసి్తి న ందయిో? వ్ ఱచియో? హ నై్యంబున్ం జెందియో? 

10.1-1583-క. 
యాదవులలోన్ న కాుఁడు 
మేద్నిిపెై సతవర ఖ మెఱసి జరాసం 

ధాదులుఁ దూలం దోలెన్ుుఁ 
దాదృశుుఁ డిలలేడు విన్వ్  తతార్ుంబుల్." 

10.1-1584-వ. 
అనిన్ విని, కాలయవన్ుం డిట్లనియిె. 
10.1-1585-శా. 
"ఏమీ; నార్ద! నీవు చెపుిన్ న్ర్యం డే ర్ూపువ్ాుఁ? డెంతవ్ాుఁ? 

డే మేర్న్ విహరించు? న వవుఁడు సఖుం? డెందుండు? నేపాట్ి దో  
సాసమర్్యంబున్ుఁ గయయముల్ సలుపు? న్సుదాాహు శౌర్యంబు సం 



 

 

గాీ మక్షోణి భరించి నిలవుఁ గలుఁడే? గరావఢ్ుయుఁడే? చపెుుమా!" 

10.1-1586-వ. 
అనిన్ విని దేవముని యిట్లనియిె. 
10.1-1587-స.ీ 
"నీలజీమూత సనినభ శరీర్మువ్ాుఁడు; 
తామర్సాభ నతేరములవ్ాుఁడు 
పూర ణందుబ్రంబంబుుఁ బో లెడి మోమువ్ాుఁ; 
డున్నత దీర్ా బాహువులవ్ాుఁడు 
శ్రీవతసలాంఛనాంచిత మహో ర్మువ్ాుఁడు; 
క సుా భమణి పతకంబువ్ాుఁడు 
శ్రీకర్ పీతక శరయ చేలమువ్ాుఁడు; 
మకర్కుండల దపీిా  మలయువ్ాుఁడు 
10.1-1587.1-తే. 
రాజ! యింతంతవ్ాుఁ డన్రానివ్ాుఁడు 
మెఱసి దికుాల న లలన్ు మెఱయువ్ాుఁడు 
తెలిసి యియ వ్ేళ్లందెైన్ుఁ దరి్యగువ్ాుఁడు 
పటె్నేరిున్ుఁ గాని లోుఁబడనివ్ాుఁడు." 

10.1-1588-వ. 
అని మఱియు నితర్ లక్షణంబులుం జెపిున్ విని, సర్కుజ యక. 
10.1-1589-ఉ. 
“యాదవుుఁ డెంతవ్ాుఁడు పరళ్యాంతకుుఁడెైన్ న దిరుె నేనియుం 

గాదన్ుఁ బో ర్ మతాలహ కర్ాశ బాహుధన్ురివముకా నా 



 

 

నా దృఢ్ హ మపుంఖ కఠని్జవలదసార పర్ంపరా సము 
దాుద్తి వహ నకీలముల భసుము చసేెదుఁ దాపసో తామా!” 

10.1-194-కాలయవనుని ముటటడ ి

10.1-1590-వ. 
అని పలికి కాలయవన్ుండు మూడుకోట్ల  మేల చఛవర్యలం గూడుకొని, 

శ్రఘోగమన్ంబున్ దాడివ్ డలి, మథురాపుర్ంబుముఁద విడసిిన్ం జూచి, బలభదర 
సహ తఠండెై కృష్ఠణ ం డిట్లని వితరిాంచె. 
10.1-1591-స.ీ 
యవన్ుండు పుర్ మలెల  నావరించెన్ు నేట్;ి 

యిలెిలట్ి యిెలుల ండి యిా న్డుమన్ు 
మాగధుండున్ు వచిు మన్ముఁద విడయిున్ు; 
యవన్ మాగధులు మహాపరబలులు 
పురి రెండువంకలుఁ బో ర్యదు ర్ట్ిెచ ;ో 

నోపిన్ భంగి న కొాకాచోట్ 

మన్ము యుదధముుఁ సయే మఱియొకాుఁ డెడుఁ స చిు; 

బంధుల న్ందఱుఁ బట్ిె  చంపు 
10.1-1591.1-తే. 
న ండె గొనిపో యి చెఱుఁబ ట్లె  న్ుగీకర్యుుఁ 
డెనై్ మాగధుుఁ; డదిగాన్ యరివర్యలకు 
విడయిుఁ బో రాడుఁగా రాని విష్మభూమి 

న కా దుర్్ంబుుఁ జ సి యం దున్ుపవలయు. 
10.1-1592-వ. 



 

 

అని వితరిాంచి సముదుర  న్డిగి సముదరమధయంబున్ం బండెరండు 
యోజన్ంబుల నిడుపు న్ంతియ వ్ డలుుం గల దుర్్మ పరదేశంబు 
సంపాదించి, తన్ుధయంబున్ం గృష్ఠణ ండు సరావశుర్యకర్ంబుగ న కా న్గర్ంబు 
నిరిుంపు మని విశవకర్ుం బంచిన్. 

10.1-195-ద్ఘవర్కానగర్ నిరామణము 

10.1-1593-ఆ. 
వర్యణుపుర్ముకంట్ట వ్ాసవుపురికంట్ట 
ధన్దువట్ికంట్ట దండధర్యని 

న్గరికంట్ట బరహు న్గర్ంబుకంట్టుఁ బర 
సుఫట్ముగాుఁగ న కా పుర్ముుఁ జ సె. 
10.1-1594-వ. 
అందు. 
10.1-1595-క. 
ఆకసము తోడిచూ లన్ుఁ 
బరా కార్ము ప డవు గలదు పాతాళ్మహా 

లోకముకంట్టన్ు లోుఁ తెం 

తో కల దా పరిఖ యిెఱుుఁగ దొర్క దొకరికిన్. 
10.1-1596-క. 
కోటయు మిన్ునన్ు దమలోుఁ 
బాట కి జగడింప న్డుపడి నిలిున్ వ్ా 
చాటటల ర్యచిుఁ దార్కములు 
కూటటవలెై కోట్తఠదలుఁ గొమరార్యుఁ బురని్. 



 

 

10.1-1597-శా. 
సాధుదావర్ కవ్ాట్ కుడయ వలభి సాంభార్్ళాగ హళీ 

వధీవ్ేది గవ్ాక్ష చతవర్ సభా వ్శేు పరఘాణ పరపా 
సౌధఘట్ాె లక సాల హర్ుయ విశిఖా సౌపాన్ సంసా్ న్ముల్ 

శ్రీధుర్యసి్తి న పుుుఁ గాంచన్మణి సినగధంబులెై య పుురిన్. 
10.1-1598-క. 
కూడి గీహంబులు దిర్యగుఁగ 

మేడలతఠది నిలువులందు మెలుఁగెడి బాలల్ 

కీడీింపర్య పుర్యష్ఠలతో 
వరడం దదవేళ్ లందు విన్ు మా వట్న్. 
10.1-1599-ఉ. 
ఆయత వజర నీలమణి హాట్క నిరిుత హర్ుయ సౌధ వ్ా 
తాయన్ర్ంధర నిర్యదసతిాభర మహాగర్య ధూపధూమముల్ 

తోయద పంకుా లో యన్ుచుుఁ దుంగమహీర్యహ ర్మయశాఖలం 

జ యుచున్ుండుుఁ దాండవవిశరష్ము ల పుురి క కిసంఘముల్. 
10.1-1600-ఆ. 
సర్స న్డచుచుండి సౌధాగీ హ మ కుం 

భములలోన్ నిన్ుుఁడు పరతిఫలింప 

నేర్ురింపలేక నిన్ులు పకెాం డరంచుుఁ 
బరజలు చూచి చోదయపడుదు ర్ందు. 
10.1-1601-ఉ. 
శ్రీర్మణయీ గంధములుఁ జెన్ునవహ ంచుుఁ బురీవన్ంబులం 

గోర్క జాలకసాబక కుట్ుల పుష్ుమర్ందపూర్ వి 



 

 

సాఫర్ లతా పరకాండ విట్పచఛద పలలవవలలరీ శిఫా 
సార్పరాగ మూల ఫల సంభృత వృక్షలతా విశరష్ముల్. 
10.1-1602-క. 
శ్రీకర్ములు జన్హృదయ వ 

శ్రకర్ములు మందపవన్శ్రర్ణ మహాంభ 

శ్రశకర్ములు హంస విహం 

గాకర్ములు న్గరి కువలయాబా్ కర్ముల్. 
10.1-1603-క. 
న్వకుసుమామోద భరా 
జవన్ము ర్తిఖిన్నదహేజ సేవదాంభో 
లవన్ము సమధిగతవన్ము 
పవన్ము విహరించుుఁ బౌర్భవన్ము లందున్. 
10.1-1604-క. 
బరహమతవము లఘు వగు న్ని 

బరహమయు బ్రర్యదులకు వచిు పటె్ుఁడుగా కా 
బరహ్మమది కళ్లుఁ దతఠురి 

బరహమజన్ుల్ బరహుుఁ జికుా వఱుపరె చర్ున్ 

10.1-1605-క. 
న్గరీభూసుర్ కృత లస 

దగణిత మఖధూమ పహి తమె ైగాక మహా 

గగన్ము నీలం బగునే? 

మిగులుఁగ బ డగగున  గీహసమృదధం బయుయన్. 
10.1-1606-క. 



 

 

తిర్ుగర్య పలు కర్య్ లకున్ు 
సుర్ుుఁగర్య ధన్ మితఠా  రితర్ సుదత్రమణులన్ 

మర్ుగర్య ర్ణమున్ుఁ బ్రఱిుఁదిక ి

న్ర్ుగర్య రాజన్యతన్యు లా న్గర్మున్న్. 
10.1-1607-క. 
ర్తఘనకర్మెై జలనిధ ి

ర్తనము లీ నేర్ దదిద  ర్తానకర్మ?ే 

ర్తనములుఁ గొన్ుదు రితఠా ర్య 
ర్తఘనకర్జయులు వ్ ైశయర్తనములు పురిన్. 
10.1-1608-క. 
తఠంగంబులు కర్హత గరిి 
శృంగంబులు దాన్జల వశ్రకృత భంగీ 

భృంగంబులు శ ైలాభ స 

మాంగంబులు న్గరి మతామాతంగంబుల్. 
10.1-1609-క. 
పిరయములు జితపవన్ మనో 
ర్యములు కృతజయము లధికర్మణయీ గుణా 
న్వయములు సవిన్యములు ని 

ర్ుయములు హతరపిుచయములు పటె్ణ హయముల్. 
10.1-1610-క. 
పులుల పగిదిుఁ గంఠీర్వ 

ముల కియీ శర్భముల మాడిా ముదిత మదభేం 

బుల తెఱుఁగున్ నానావిధ 



 

 

కలహమహో దుట్లలు భట్లలు గల రా వట్న్. 
10.1-1611-క. 
ఆ వీట్ న్ుండువ్ారిక ి

భావంపుఁగ లేవు క్షుతిుపాసాదులు త 

దో్ వంద కృపావశమున్ 

దేవపరతిమాన్ు లగుచు దపీింతఠ రిలన్. 
10.1-1612-స.ీ 
ఆసకిా కృష్ణముఖావలోకన్మంద; 

హరిపాదసేవన్మంద చింత 

వ్ ఱపు నారాయణ విముఖకార్యములంద; 

పార్వశయము విష్ఠణ భకిా యంద 

బాష్ునిర్్తి చకిపీదయ సంసుా తఠలంద; 

పక్షపాతము శారి్గభకుా లంద 

లేమి గోవిందాన్య లీలాచర్ణమంద; 

శమీము గోవిందపూజన్ములంద 

10.1-1612.1-తే. 
బంధ మచుయతపర్దుషె్పథములంద 

జవర్ము మాధవవిర్హ తక్షణములంద 

మతసర్ము లీశు కైెంకర్యమతములంద 

న్ర్వరోతామ! విన్ుము త నానగర్యలకు. 
10.1-1613-వ. 
మఱియు న్ పుుర్వర్ంబున్ హరికిం బారిజాతమహజీంబున్ు సుధర్ు 
మనియిడెి దేవసభన్ు దవే్ేందుర ం డిచెుుఁ; గరెణణకదేశంబుల న్లుపు గలిగి 



 

 

మనోజవంబులున్ు శుకలవర్ణంబులు న ైన్ తఠర్ంగంబుల వర్యణుం డొసంగె; 

మతసయ కూర్ు పదు మహాపదు శంఖ ముకుంద కచఛప నీలంబు లన్ు 
న నిమిది నిధులుఁ గుబేర్యండు సమరిుంచె; నిజాధకిార్ సిదిధకొఱకుుఁ దకిాన్ 
లోకపాలకులున్ు దొలిల తమకు భగవతార్యణా కట్ాక్షవక్షణంబుల సంభవించిన్ 
సర్వసంపదల మర్ల న్తిభకిాతో సమరిుంచి రి వివధంబున్. 
10.1-1614-క. 
దరిుంచి చసేి పుర్ము స 

మరిుంచెన్ు విశవకర్ు మంగళ్గుణ సం 

తరిుత గహవరికిని గుర్య 
దరిుత దుుఃఖపరవ్ాహ తరకిిన్ హరికిన్. 

10.1-196-పౌర్ులను ద్ఘవర్కకు తచెుుట 

10.1-1615-వ. 
ఇట్లల  విశవకర్ు నిరిుతంబ ైన్ దావర్కాన్గర్ంబున్కు నిజయోగ పరభావంబున్ 
మథురాపుర్జన్ుల న్ందఱం జ రిు, బలభదుర న్ కెఱింగించి; తదన్ుమతంబున్ 
న్ందన్వన్ంబు నిర్్మించు పూర్వదిగ్జంబు పెంపున్, మేర్యగిరిగహవర్ంబు 
వ్ లువడు కంఠీర్వంబు తెఱంగున్ హరహియ దగింతరాళ్ంబున్ న్ుదయించు 
న్ంధకార్పరిపంథికెవైడి మథురాన్గర్ంబు వ్ లువడి నిరాయుధుండెై యిదెుర్ 
వచుుచున్న హరిం గని. 
10.1-1616-మ. 
కరి సంఘంబులు లేవు; రావు తఠర్గ ఘంబుల్; ర్థవ్రా తముల్ 

పరిసరిుంపవు; రార్య శూర్యలు ధన్ురాుణాసి ముఖాయయుధో  
తార్ముం బటె్ుఁడు; శకీచాప యుత మేఘసూఫరాితో మాలికా 



 

 

ధర్ుుఁ డొకాం డదె నిర్్మించె న్గర్దావర్ంబున్ం గంట్ిర . 
10.1-1617-శా. 
ఎన్రన న్యిెయ దిన్ంబు లీ న్గరిపెై నేతెంచి పో రాట్కున్ 

మున్ననవవండున్ు రాుఁడు వుఁడొకుఁడు నిర్యుకాా యుధుం డేగు దెం 

చెనన నోనర్వుఁగనో పిరయోకుా లకునో శ్రీుఁ గోరయిో చూడుుఁ డం 

చు న్ఘనత్రుయజన్ంబుతోడ యవనశేుం డిట్లల  తరిా ంపుఁగన్. 
10.1-1618-క. 
విభులగు బరహుపరముఖుల 

కభిముఖుుఁడెై న్డవకుండున్ట్ిె  గుణాఢ్ుయం 

డిభరాజగమన్ మొపుుఁగ 

న్భిముఖుుఁడెై న్డచెుఁ గాలయవన్ున్ కధిపా. 
10.1-1619-వ. 
ఆ సమయంబు న్ యాయదవ్ేందుర ని నేర్ుడం జూచి. 
10.1-1620-మ. 
వనజాతాక్షుుఁడు సింహమధుయుఁడు ర్మావక్షుండు శ్రీవతసలాం 

ఛనుుఁ డంభోధర్దహేుుఁ డంిదుముఖుుఁ డంచదీదర్ాబాహుండు స 

దవనమాలాంగద హార్ కంకణ సముదయతఠాండలుం డీతుఁ డా 
ముని సూచించిన్ వర్యుఁ డౌ న్న్ుచు న్ మూుఢ్ుండు గాఢ్ోదధతిన్. 

10.1-197-కాలయవనుడు వనంటజ్నుట 

10.1-1621-స.ీ 
చట్లలవ్ాలాభీల సెైంహ క యుని భంగి; 

లాలితేతర్ జట్ాలతిక దూలుఁ 



 

 

బరళ్యావసర్ బృహదాున్ు హ తిదుయతిుఁ; 
బర్యష్ార్యణ శుశీుపట్లి వ్ేరలుఁ 
గాదంబ్రనీఛన్న కాంచన్గరిిభాతిుఁ; 
గవచ సంవృత దీర్ాకాయ మమర్ 

వలీుక సుపా దురావరాహ  కెైవడిుఁ; 
గోశంబులో వ్ాలు కొమర్య మిగుల 

10.1-1621.1-ఆ. 
నారిు పేరిు మించి యశవంబుుఁ గదలించి 

కమలసంభవ్ాద ిఘన్ులకెైన్ుఁ 
బటె్రాని పో ర డుఁ బట్టెద న్ని జగ 

దవన్ుుఁ బటె్ుఁ గదిసె యవన్ుుఁ డధిప! 
10.1-1622-క. 
ఇటట దన్ునుఁ బటె్వచిున్ుఁ 
బటటతర్ జవర ఖ మెఱసి పట్లె బడక ద ి

కాటము లదుర్ హరి పాఱ ం 

జటటలగతిన్ వ్ాుఁడు దోడుఁ జన్ుదేర్ంగన్. 
10.1-1623-వ. 
అపుుడు కాలయవన్ుం డిట్లనియి.ె 
10.1-1624-మ. 
యదువంశోతామ! పో కుపో కు ర్ణ మ న్ర్ింబు; కంసాదులం 

గదన్క్షోణి జయించి త్ర వని సమితాామంబున్న్ వచిుతిన్; 

విద్ితఖాయతఠలు వట్ిపో వ న్రికిన్ వ్ నినచిు యిబుంగి నే 
గుదుర  రాజలు? రాజమాతృుఁడవ్ ? వ్ గైుణయంబు వచెుంజమ? 



 

 

10.1-1625-మ. 
బలిమిన్ మాధవ! నేుఁడు నిన్ున భువన్పరఖాయతిగాుఁ బట్లె దున్ 

జలముల్ స చిున్, భూమి కిీందుఁ జనిన్న్, శ లైంబుపెై న కిాన్న్, 

బలిదండన్ విలసించిన్న్, వికృతర్ూపంబుం బరవ్శేించిన్న్, 

జలధని్ దాుఁట్ని్, న్గీజన్ు హలి కాశావట్ాకృతఠల్ దాలిున్న్. 
10.1-1626-వ. 
అదయిున్ుం గాక. 
10.1-1627-మ. 
శర్ముల్ దూఱవు; మదధన్ుర్య్ ణలతాశబదంబు లేతరే్; వ 

హరిరింఖోదధతిధూళి గపు; దకట్ా! హాసుయండవ్ ై పాఱ ; దు 
ర్వర్పెై నే కిీయుఁ బో రితో కదిసి మున్ వ్ాతాశితోుఁ గ శితో 
గరితో మలుల ర్తో జరాతన్యుతోుఁ గంసావనీనాథుతోన్. 
10.1-1628-వ. 
అని పలుకుచుుఁ గాలయవన్ుండు వ్ ంట్ న్ర్యగుదరే్ సర్కుచయేక 
మందహాసంబు ముఖార్విందంబున్కు సౌందర్యంబు న సంగ “వ్ేగిర్పడకు; 
ర్ముు ర్” మున్ుచు హరియున్ు. 
10.1-1629-స.ీ 
అదె యిదె లోుఁబడె న్ని పటె్వచిున్ుఁ; 
గుపిుంచి లంఘ ంచుుఁ గొంతతడవు 
పటె్రా; దీతని పర్య వగ్లం బని; 

భావింపుఁ దన్ సమపమున్ నిలుచు 
న్డరి పార్శవంబుల కడుంబు వచిున్ుఁ; 
గ డించి యిటె్ట్లె  గికుర్యపటె్లె ; 



 

 

వలీుక తర్య సరోవర్ము లడుంబ ైన్; 

సవ్ాయపసవయ సంచర్తుఁ జూపుుఁ; 
10.1-1629.1-తే. 
బలలముల డాుఁగు; దిబాల బయలుపడున్ు; 
నీడలకుుఁ బో వు; నిఱుముల నిగిడి తాఱు 
"న్న్ునుఁ బట్ిెన్ నీవు మాన్వుుఁడ"వన్ుచు 
యవన్ుుఁ డెగువంగ బహుజగదవన్ుుఁ డధిప! 
10.1-1630-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1631-స.ీ 
సకలభూతవ్రా త సంవ్ాసుుఁ డయుయన్ు; 
వన్ములు న్గములు వర్యస దాుఁట్ల; 
లోకోన్నతఠండున్ు లోకచక్షుుఁడు న్యుయ; 
మాట్మిాట్ికి నికిా మగడిి చూచుుఁ; 
బక్ష విపక్ష సంబంధ శూన్ుయం డయుయుఁ; 
దన్ుుఁ విపక్షుుఁడు వ్ ంట్ుఁ దగుల నిగుడు; 
విజయాపజయభావ విర్హ తఠం డయుయుఁ దా; 
న్పజయంబున్ుుఁ జెందిన్ట్లల  తోుఁచు; 
10.1-1631.1-ఆ. 
న్భయ భయ విహీన్ుుఁ డయుయ భీతఠని మాడిాుఁ 
గాన్ుఁబడున్ు సర్వకాలర్ూపుుఁ 
డయుయుఁ గాలచకితఠుఁడెనై్ కెైవడి వన్ 

మాలి పఱచు వ్ ఱపుమాలి యధిప! 



 

 

10.1-1632-వ. 
ఇ వివధంబున్. 
10.1-1633-క. 
దారిత శాతరవ భవన్ు న్ 

పార్ మహావ్ేగ విజిత పవన్ున్ యవన్ున్ 

దూర్ుఁము గొనిచని కృష్ఠణ ుఁడు 
ఘోర్ంబగు న కా శ ైలగుహ వడుిఁ జొచెున్. 
10.1-1634-క. 
అద్ ెలోుఁబడె నిదె లోుఁబడ ె

న్ద్ె యిదె పట్టెద న్ట్ంచు నాశావశుుఁడె ై
యదుసింహుని పదపదధతి 

వదలక గిరిగహవర్ంబు వ్ాుఁడుం జొచెున్. 
10.1-1635-వ. 
ఇట్లల  చొచిు మూఢ్హృదయంబున్ుం బో లెుఁ దముఃపూర్ణంబయిన్ 
గుహాంతరాళ్ంబున్ దీర్ాతలునిదిరతఠండయి గుఱక లిడుచున్న యొకా 
మహాపుర్యష్ఠనిం గని శ్రహీరిగాుఁ దలంచి. 
10.1-1636-ఉ. 
“ఆలము చయేలేక పుర్యష్ాధమ! దుర్లభ కంట్కదుర మా 
భీల మహాశిలా సహ త భీకర్ కుంజర్ ఖడ్ సింహ శా 
ర్ూద ల తర్క్షు సంకలిత దుర్్పథంబున్ుఁ బాఱుతెంచి యిా 
శ లైగుహన్ సనిదుర కియీుఁ జాుఁగి న్ట్ించిన్ుఁ బో వనితఠా నే? 

10.1-1637-క. 
ఎకకడ న వ్ావర్లకున్ు 



 

 

జికక వన్ుచు నార్దుండు చెపెున్ు; నాకుం 

జికిక తి వ్ కాడుఁ బో యిెదు? 

నికకముగా నిదరపుతఠా  ని నీన కొండన్.” 

10.1-198-కాలయవనుడు న్నర్గుట 

10.1-1638-ఆ. 
అన్ుచు యవన్ుుఁ డటె్హాసంబు గావించి 

చట్లల కఠిన్ కులిశ సదృశమైెన్ 

పాదమెతాి తన నుఁ బాఱి తదేదహంబు 
న్గగుహం బరతిసవన్ంబు నిగుడ. 
10.1-1639-ఉ. 
తనినన్ లేచి నీల్ి కన్ుదముులు మలెలన్ విచిు లోపలన్ 

సననపు గిన్ా వరిధల దిశల్ని దృష్ిె  సమిదధ విగీహో  
తునన మహాగినకీలముల భసుముచేసె న్తండు సాయక 

చిఛననవిరోధికంఠవన్ు శ్రభీవన్ున్ యవన్ున్ లఘుకియీన్. 
10.1-1640-వ. 
ఇట్ేల క క్షణమాతరంబున్ యవన్ుండు నీఱయిెయ” న్నిన్ విని రాజ యిట్లనియిె. 
10.1-1641-ఆ. 
ఎవవుఁడాతుఁ డతని కెవవండు దండిర? ఘో 

రాదిరగుహకు నటే్ి కతుఁడు వచిు 

నిదరపో యిె? యవన్ు నిట్ల గాలు న ట్ోల పుెఁ? 

దెలియుఁ బలుకు నాకు ధవీర ణయ! 
10.1-1642-వ. 



 

 

అనిన్ం బరీకి్షన్నర ందుర న్కు న్తికుతూహలంబుతో శుకయోగవిర్యయం డిట్లనియిె 
“నిక్షావకు కులసంభవుండు మాంధాత కొడుకు ముచికుందు డన్ు రాజ 
రాక్షసభీతఠలెనై్ వ్ేలుులం బ దదగాలంబు సంర్కి్షంచిన్ మచెిు వ్ా ర్మర్లోక 
ర్క్షకుండెైన్ యా రాజకుమార్యని కడకుం జ రి వర్ంబు వ్ేుఁడు మనిన్ వ్ార్లం 
గన్ుంగొని మోక్షపదం బడిగిన్ వ్ార్ లతని కిట్లనిర.ి 
10.1-1643-మ. 
"జగతిన్ నిర్్తకంట్కం బయిన్ రాజయంబున్ విసరి్ంచి శూ 

ర్గణాగ ీసర్! పెదదకాలము మమున్ ర్కి్షంచి; త్రలోన్ నీ 

మగువల్ మంతఠర లు బంధులున్ సుతఠలు సంబంధుల్ భువినేల ర్య కా 
లగతిం జెందిరి; కాల మవెవరికి దుర్లంఘయంబు దా నార్యన్. 
10.1-1644-క. 
కాలము పరబలుర్కున్ు బలి 

కాలాతఠుం డీశవర్యం డగణుయుఁడు జన్ులం 

గాలవశులుఁగాుఁ జ యున్ు 
గాలముుఁ గడవంగలేర్య ఘన్ు లెవ్ావర్యన్. 
10.1-1645-క. 
వర్ మిచెుద మర్ింపుము 
ధర్ణీశవర్! మోక్షపదవి దకాన్ు మే మ ె

వవర్మున్ు విభులము గా మ 

శవర్ుుఁ డగు హరి దకా మోక్షసంగతిుఁ జ యన్." 

10.1-1646-వ. 
అని పలికిన్ దేవతలకు, న్మసారించి ముచికుందుుఁడు నిదరుఁ గోరి దేవదతా 
నిదరా వశుండయియ పర్వతగుహాంతరాళ్ంబున్ శయనించి యుండె; యవన్ుండు 



 

 

నీఱయిన్ పమిుట్ హరి ముచికుందుని ముందఱ నిలిున్. 
10.1-1647-స.ీ 
వన్ర్యహలోచన్ు వ్ ైజయంత్రదామ; 

శోభితఠ రాక ందు సుందరాసుయ 
మకర్కుండలకాంతి మహ తగండస్లుుఁ; 
గ సుా భగెైువ్యేు ఘన్శరీర్య 
శ్రీవతసలాంఛనాంచితవక్షు మృగరాజ; 

మధుయుఁ జతఠరాుహు మందహాసుుఁ 
గాంచన్ సనినభ క శరయవ్ాసు గాం; 

భీర్య సౌందర్య శోభితఠుఁ బరసన్ున 

10.1-1647.1-ఆ. 
న్ ముహాతఠుుఁ జూచి యాశుర్యమున్ు బ ంద ి

తన్ునోజఞదీపిా ుఁ దన్కుుఁ జూడ 

న్లవిగాక చకతిఠుఁడెై యిటెె్క లకుుఁ 
బలికెుఁ బీరతి న్వనిపాలకుండు. 
10.1-1648-మ. 
"శశివ్ో? యిందుర ుఁడవ్ో? విభావసుుఁడవ్ో? చండపరభారాశివ్ో? 

శశిచూడామణివ్ో? పితామహుుఁడవ్ో? చకాీ ంకహసుా ండవ్ో? 

దిశలున్ భూమియు మిన్ున నిండె నిదె నీ తేజంబుుఁ జూడంగ దు 
ర్వశ; మెవవండ విట్లే వచిు తిచట్న్ వరిాంచె దేకాకివ్ ై. 
10.1-1649-క. 
ఈ యడవి విష్మకంట్క 

భూయష్ు ము ఘోర్సతవపుం జాలభయం 



 

 

బో ! యయయ! యిెట్లల  వచిుతి? 

నీ యడుగులు కమలపతర నిభములు సూడన్. 
10.1-1650-వ. 
మహాతు! యియన్ు నీకు శుశీూష్ణంబుజ యం గోరెద నీ జన్ుగోతరంబు 
లెఱింగింప నే న్ర్యి ండన నై్ న ఱింగింపు; నే నిక్షావకువంశ సంభవుండన్ు; 
మాంధాతృ న్ందన్ుండన్ు; ముచికుందుం డన్ువ్ాుఁడ; దేవహ తార్్ంబు చిర్కాల 
జాగర్శాీంతఠండన ై నిదర న ంది యిందిరయ సంచార్ంబులు మఱచి. 
10.1-1651-శా. 
ఏ నిదిరంచుచు న్ుండ న కా మన్ుజం డతేెంచి దుష్ార్యుుఁడె ై
తా న్నఱ ై చెడె నాతుకలిిాష్మున్న్ దరోుగుీడెై యంతట్న్ 

శ్రీన్ఘథాకృతివ్ నై్ నిన్ునుఁ గని వకి్షంపన్నశకుా ండన  ై
దీనతవంబున్ుుఁ జెందితిన్ న్న్ుుఁ గృపాదృష్ిెన్ విలోకింపవ్ే." 

10.1-1652-వ. 
అనిన్ విని మేఘగంభీర్ భాష్ణంబుల హరి యిట్లనియిె. 
10.1-1653-స.ీ 
"భూర్జంబులన నై్ భూనాథ! యినె్నంగుఁ; 
జన్ుుఁ గాని నా గుణ జన్ు కర్ు 

నామంబు లెలల  న న్నంగ న వవర్యుఁ జాల; 

ర్దియియల; నాకున్ు న్లవిగాదు 
నేలకు వ్ేరగెైన్ నిఖిల రాక్షసులన్ు; 
నిరి్ంచి ధర్ుంబు నిలువుఁబ టె్ 

బరహుచే మున్ుననేుఁ బరా రి్ంపుఁబడి వసు; 
దేవు నింట్న్ు వ్ాసుదేవుుఁ డన్ుఁగ 



 

 

10.1-1653.1-ఆ. 
గర్యణ న్వతరించి కంసాఖయతో న్ున్న 

కాలనేమిుఁ జంప ిఖలుల మఱియు 
దుర ంచుచున్నవ్ాుఁడుఁ దొడరి నీ చూడిా నీ 

ఱ ైన్వ్ాుఁడు కాలయవన్ుుఁ డన్ఘ! 
10.1-1654-వ. 
విన్ుము; త లిలయు నీవు న్న్ున సేవించిన్ కతంబున్ నిన్నన్ుగీహ ంప నీ 
శ ైలగుహకు నతేెంచితి; న్భీషె్ంబులెైన్ వర్ంబు లడుగు మిచెుద మదుకుా లగు 
జన్ులు కీముఱ శోకంబున్ కర్యి లు గా"ర్నిన్ హరకిి ముచికుందుండు 
న్మసారించి, నారాయణదేవుం డగుట్ యిెఱింగి యిర్యవదయిినెిమిదవ 
మహాయుగంబున్ నారాయణుం డవతరించు న్ని మున్ున గర్య్ ండు చెపుుట్ుఁ 
దలచి. 

10.1-199-ముచ్చకుందుడు స్ుు తించుట 

10.1-1655-క. 
"నీ మాయుఁ జికిా పుర్యష్ 

సీా రమూరిాక జన్ము నిన్ున సేవింపదు; వి 

తాా మయ గృహగతమెై సుఖ 

తామసమెై కామవంచితంబ ై యిాశా! 
10.1-1656-ఉ. 
పూని యనేకజన్ుములుఁ బ ంది తఠదిం దన్ పుణయకర్ు సం 

తానము పేరిుుఁ గర్ు వసుధాస్లిుఁ బుట్ిె  పరపూర్ణదహేుుఁడెై 
మానవుుఁడెై గృహ చఛుఁబడు మందుుఁ డజంబు తృణాభిలాష్ి యిె ై



 

 

కానక పో యి న్ూతుఁబడు కెవైడి నీ పదభకిాహీన్ుుఁడెై. 
10.1-1657-క. 
తర్ుణీ పుతర ధనాదుల 

మరిగి మహారాజయవిభవ మదమతఠా ుఁడన  ై
న్ర్తన్ు లుబుధ ుఁడ న్గు నా 
కర్యుఁగ బహుకాల మశ! యాఱడుుఁబో యినె్. 
10.1-1658-క. 
ఘట కుడయ సనినభం బగు 
చటటల కళేబర్ముుఁ జొచిు జన్పతి న్ంచుం 

బటట చతఠర్ంగంబులతో 
నిటటన్ట్లుఁ దిర్యగుదున్ు నిన్ున న ఱుుఁగమి నీశా! 
10.1-1659-ఆ. 
వివిధ కామ లోభ విష్య లాలసు మతఠా  

న్పరమతావృతాి న్ంతకుండ 

వ్ నై్ నీవు వ్ేళ్ యర్సి తఠర ంతఠవు సర్ు 

మొదుిఁగి మూష్కంబు న డియు న్ట్లల . 
10.1-1660-క. 
న్ర్వర్సంజిఞతమెై ర్థ 

కరిసేవితమెైన్ యొడలు కాలగతిన్ భీ 

కర్మృగభకి్షతమెై దు 
సార్విట్ిరరమిభసిా రసంగతం బగు నీశా! 
10.1-1661-ఆ. 
సకల దిశలు గలెిచి సములు వరిణంపంగుఁ 



 

 

జార్యపీఠ మెకిా సార్వభౌముుఁ 
డెనై్ సతఠలగృహము లందుుఁ గీీడాసకాి 

వృతాిన్ుండు; నిన్ున వ్ దకలేుఁడు. 
10.1-1662-ఆ. 
మాన్సంబు గట్ిె  మహ తభోగంబులు 
మాని యిందిరయముల మదము లడుఁచి 

తపము చేసి యిందరతయ గోర్యుఁ గాని నీ 

యమృత పదముుఁ గోర్ుఁ డజఞ ుఁ డీశ! 
10.1-1663-స.ీ 
సంసారి యిెై యున్న జన్ున్కు నీశవర్! ; 
నీ కృప యిెపుుడు న ఱయుఁ గలు్  

న్పుుడ బంధంబు లనినయుుఁ దెగపిో వు; 
బంధమోక్షంబ నై్ుఁ బరా పా మగున్ు 
సతసంగమంబు; సతసంగమంబున్ నీదు; 
భకిా సిదిధ ంచు; నీ భకిావలన్ 

సన్ుుకిా యగు; నాకు సతసంగమున్కంట్ట; 
మున్ు రాజయబంధ నిర్ూులన్ంబు 
10.1-1663.1-తే. 
గలిగిన్ది దవే! నీ యన్ుగీహము గాదె? 

కృష్ణ ! నీ సేవగాని తకిాన్వి వలదు; 
ముకిా సంధాయి వగు నిన్ున ముటె్ుఁ గొలిచి 

యాతుబంధంబు గోర్యనే యార్యయుఁ డెందు? 

10.1-1664-వ. 



 

 

కావున్ ర్జసామససతవగుణంబుల న్న్ుబంధంబు లగు న ైశవర్య శతఠర  మర్ణ 
ధరాుది విశరష్ంబులు విడిచి యిాశవర్యండున్ు విజాఞ న్ ఘన్ుండున్ు, 
నిర్ంజన్ుండున్ు, నిర్య్ ణుండున్ు, న్దవయుండున్ు న ైన్ పర్మపుర్యష్ఠని ని 
నానశయీించెదుఁ; జిర్కాలంబు కర్ుఫలంబులచేత నార్యా ండన ై కీముఱం 
దదావసన్ల సంతఠష్ఠె ండన ై తృష్ణం బాయక శతఠర వులెైన్ యిందిరయంబు 
లాఱింట్నిి గెలువలేని నాకు శాంతి యిెకాడిది? విపన్ునండ న ైన్ న్న్ున 
నిర్ుయుం జ సి ర్కి్షంపు” మనిన్ ముచికుందునిక ిహరి యిట్లనియిె. 
10.1-1665-ఉ. 
మంచ్చది నీదు బుదిధ  న్ృపమండన్! నీవు పరార్్య మెట్లల  వ 

రిాంచ్చన్ న ైన్ుఁ గోరికల దికుాన్ుఁ జికావు మలేు నిర్ులో 
దంచ్చతవృతాి న్న్ గొలుచు ధన్ుయ లబదుధ లు న ట్లల  నీకు ని 

శుంచలభకిా గలె్ డనిి సర్వము నలేుము మాన్నటే్కిిన్. 
10.1-1666-వ. 
న్ర ందరా ! నీవు త లిల క్షతరధర్ుంబున్ నిలిచి, మృగయావినోదంబుల జంతఠవుల 
వధయిించినాుఁడవు; తపంబున్ుఁ దతార్ు విముకుా ండవ్ ై తరావతి జన్ుంబున్ 
సర్వభూత సఖితవంబు గలిగి, బరా హుణ శరషీ్ఠు ండవ్ ై న్న్ునుఁ జ రదె” వని 
వడొాలిపిన్ హరికిుఁ బరదకి్షంబు వచిు న్మసారించి గుహ వ్ డలి సూక్షుపరమాణ 
దేహంబులతో న్ున్న మన్ుష్య పశు వృక్షలతాదులం గని కలియుగంబు పరా పాం 
బగు న్ని తలంచి యుతారాభిముఖుండెై తపో నిష్ఠు ం డగుచు సంశయంబులు 
విడిచి, సంగంబులు పరహిరించి విష్ఠణ ని యందుుఁ జితాంబు చేరిు 
గంధమాదన్ంబు పరవ్శేించి మఱియు న్ర్నారాయణ నివ్ాసంబ ైన్ 
బదరికాశమీంబు చేరి, శాంతఠండెై హరి నారాధించుచుండె, నిట్లల  ముచికుందుని 
వడొాని. 



 

 

10.1-1667-శా. 
అచ్చిదరపరకట్ పరతాపర్విచే నాశాంతరాళ్ంబులంన్ 

బరచఘిదించుచుుఁ గీముఱన్ మథుర్కుం బదాుక్షుుఁ డేతెంచి వ 

డాచఘిదించి మహానిరోధముగుఁ జకాీ కార్మైె యున్న యా 
మేల చివ్రా తము న లల ుఁ దుర ంచె ర్ణభూమిం బ ంపు స ంపార్ుఁగన్. 

10.1-200-జ్ర్స్ంధుడు గీమమర్ వడియుట 

10.1-1668-వ. 
ఇట్లల  మేల చుఛలం బ రిగొని మఱియు న్ ముథురాన్గర్ంబున్ం గల ధన్ంబు 
దావర్కాన్గర్ంబున్కుం బంచిన్ మన్ుష్ఠయలు గొనిపో వు న డ. 
10.1-1669-స.ీ 
ఘోట్కసంఘాత ఖుర్సమునినర్్త; 

ధూళి జీమూత సందోహముగన్ు 
మహనీయ మదకల మాతంగ కట్దాన్; 

ధార్లు కీలాలధార్లుగన్ు 
నిర్యపమ సయందన్నమేి నిరోా ష్ంబు; 
దార్యణ గర్ిత ధావన్ముగన్ు 
నిశిత శసాా ు సార మానిత దీర్రాోచులు; 
లలిత సౌదామినీ లతికలుగన్ు 
10.1-1669.1-తే. 
శతఠర రాజ పరతాపాగిన శాంతముగన్ు 
వృష్ిెకాలము వచుు న్ వివధముుఁ దో ుఁప 

నేగుదెంచె జరాసంధుుఁ డరి్యవదయిున్ు 



 

 

మూడు న్క్ష హ ణులు దన్ున మొన్సి కొలువ. 
10.1-1670-చ. 
ఇటట చన్ుదెంచి యున్న మగధేశవర్ వ్ాహ నిుఁ జూచి యుదధ సం 

ఘటన్ము మాని మాన్వుల కెవైడి భీర్యల భంగి నోడి ముం 

దట  ధన్మలెల  డించి మృదుతామర్సాభ పదదవయుల్ కియీా 
పటటవులు రామక శవులు పాఱిరి ఘోర్వనాంతర్ంబులన్. 
10.1-1671-వ. 
ఇట్లల  పఱచుచున్న కృష్ణబలభదుర లం జూచి వ్ార్ల పరభావంబు లెఱుంగక 
పరిహసించి. 
10.1-1672-ఉ. 
"ఓ యదువర్యలార్! ర్భసో దధతిుఁ బాఱకుుఁ; డిట్లల  పాఱిన్ం 

బో యడెువ్ాుఁడుఁ గాన్ు; మిము భూమి న్డంగిన్ మిన్ున బరా కిన్ం 

దోయధిుఁ జొచిున్ం దగలిి తఠర ంచెద"న్ంచు సమసా సేన్తోుఁ 
బాయక వచెు వ్ ంట్ుఁబడి బాహుబలాఢ్ుయుఁడు మాగధేశుుఁడున్. 

10.1-201-పరవర్షణ పర్వ తఘరోహణంబు 

10.1-1673-వ. 
మఱియుం బలాయమాన్ులెై బహుయోజన్ంబుల దూర్ంబు చని విశాీంతఠలెై 
తమకు డాుఁగ న ల వగున్ని యిందుర ండు మికిాలి వరిషంపుఁ "బరవర్షణా"ఖయంబ ై 
పదున కండు యోజన్ంబుల ప డవున్ు న్ంతియ వ్ డలుపున్ుం గల గిరి 
యిెకిా ర్ంత. 
10.1-1674-శా. 
ఆ శ లైేందరముుఁ జట్ిె  రా విడిసి రోష్ావిష్ఠె ుఁడెై మాగధో  



 

 

రీవశుం డా వసుదవే న్ందన్ులుఁ దా వకి్షంపుఁగా లేక త 

నానశవచఛన్ బ్రల సాన్ు శృంగములుఁ బూర్ణకోీధుుఁడెై కాష్ు ముల్ 

రాశులా్  నిడి చిచుుపటెె్ుఁ బనిచనె్ ర దరంబుతో భృతఠయలన్. 
10.1-1675-వ. 
ఇట్లల  జరాసంధపరిజన్ పరదీపితంబ నై్ మహాన్లంబు దరికొనియిె అందు. 
10.1-1676-క. 
ప గ లెగసెుఁ బ గల తఠదలన్ు 
మిగులుచు మిడుుఁగుఱులు నిగడిె మిడుుఁగుఱగమి ము 
న్ునగ బరహాుండము నిండన్ు 
భగభగ యని మంట్ లొదివ్  భయదము లగుచున్. 
10.1-1677-వ. 
మఱియు న్ ముహాన్లంబు బ్రలసాన్ు శృంగ వృక్ష లతాకుంజపుంజంబుల 
దరికొని శిఖలు కిసలయంబులుగ విసుఫలింగంబులు విర్యలుగ, సముదూధ త 
ధూమపట్లంబులు బంధుర్సాంధశాఖా విసర్ంబులుగ, న్నోహకంబు కెవైడి 
న్భరంకష్ం బ ై పరబ్రా కఠోర్సమర్ణ సమున్నత మహో లాాజాల తిరోహ త 
వియచుర్ విమాన్ంబున్ు, వివిధ విధూమవిసుఫలింగ విలోకన్పరభూత 
న్ూతన్తార్కా భరా ంతి విభరా ంతి గగన్చర్ంబున్ు, సంతపయమాన్ సరోవర్ 
సలిలంబున్ు, విశాలజావలాజాల జాజవలయమాన్ తకోాల చందనాగర్య 
కర్ూుర్ధూమ వ్ాసనావ్ాసిత గగన్కుహర్ంబున్ు, గరాళ్కీలాజాల 
దందహయమాన్ కీచకనికుంజపుంజ సంజనిత చిట్చిట్ారావ పరపిూరిత 
దిగంతరాళ్ంబున్ు, భయంకర్ బహుళ్తర్శాఖాభిదయమాన్ 
పాష్ాణఘోష్ణపరిమూరిఛత పరా ణిలోకంబున్ు సంతపయమాన్ శాఖిశాఖాంతర్ 
నిబ్రడ నీడనిహ త శాబకవియోగ దుుఃఖ డోలాయమాన్ విహంగకులంబున్ు, 



 

 

మహాహ తిసందీపయమాన్ కట్ిసూతర సంఘట్ిత మయూర్పింఛ 
కుచకలశయుగళ్ భారాలస శబర్కామినీసమాశిీత నిర్ుర్ంబున్ు, దగాధ నేక 
మృగమిథున్ంబున్ున ై యియర్యు న డ. 
10.1-1678-క. 
ఇల నేకాదశ యోజన్ 

ముల ప డవగు శ ైలశిఖర్మున్ న్ుండి వడిన్ 

బలకృష్ఠణ లు రిపుబలముల 

వ్ లి కుఱికిరి కాన్ుఁబడక విలసితలీలన్. 
10.1-1679-వ. 
ఇట్లల  శతఠర వుల వంచించి యాదవ్ేందుర లు సముదరపరిఖంబ ైన్ 
దావర్కాన్గర్ంబున్కుం జనిరి; జరాసంధుండు వ్ార్లు దగుధ లెై ర్ని తలంచుచు 
బలంబులుం దాన్ున్ు మగధదేశంబున్కు మర్లి చనియిె” న్ని చెపిు 
శుకుండు వ్ ండయిు నిట్లనియిె. 

10.1-202-ర్ుకిమణకీలాయణ కథఘర్ంభము 

10.1-1680-క. 
ఆ వన్జగర్యు పంపున్ 

రెవైతఠుఁ డన్ు రాజ దచెిు రామున్ కిచెున్ 

ర వతి యనియిడెు కన్యన్ు 
భూవర్! మున్ు వింట్ి కాదె బుదిధ ం దలెియన్. 
10.1-1681-వ. 
తదన్ంతర్ంబ. 
10.1-1682-మ. 



 

 

ఖగనాథుం డమర ందుర  గలెిు సుధ మున్ గెకైొన్న చందంబున్న్ 

జగత్రనాథులుఁ జెైదయపక్షచర్యలన్ సాళావదులన్ గెలిు భ 

దరగుుఁడెై చకిీ వరించె భీష్ుకసుతన్ రాజీవగంధిన్ ర్మా 
భగవతయంశభవన్ మహాగుణమణిన్ బాలామణిన్ ర్యకిుణిన్. 
10.1-1683-వ. 
అనిన్ రాజిట్లనియిె “మున్ున రాక్షసవివ్ాహంబున్ సవయంవర్మున్కు 
వచిున్ హరి ర్యకిుణిం గొనిపో యిెన్ని పలికితివి; కృష్ఠణ ం డొకార్యం 
డెవివధంబున్ సాళావదుల జయించి తన్ పుర్ంబున్కుం జనియిె; అదయిున్ుం 
గాక. 
10.1-1684-శా. 
కలాయణాతుకమెనై్ విష్ఠణ కథ లాకరిణంచుచున్ ముకా వ్ ై 
కలుయం డెవవుఁడు తృపుా ుఁ డౌ; న్వి విన్ంగాుఁ గొీ తా లౌచుండు సా 
కలయం బేర్ుడ భూసురోతామ! యిెఱుంగం బలావ్ే; ర్యకిుణ ీ

కలాయణంబు విన్ంగ నాకు మదిలోుఁ గ తూహలం బయిెయడిన్. 
10.1-1685-క. 
భూష్ణములు చెవులకు బుధ 

తోష్ణము లనేక జన్ుదురితౌఘ విని 

శోశష్ణములు మంగళ్తర్ 

ఘోష్ణములు గర్యడగమన్ు గుణభాష్ణముల్." 

10.1-1686-వ. 
అని రా జడిగిన్ శుకుం డిట్లనియి.ె 

10.1-203-ర్ుకిమణీ జ్ననంబు 



 

 

10.1-1687-చ. 
"వినుము; విదర్ుదేశమున్ వర్యుఁడు, కుండిన్భరా్ భీష్ుకుం 

డను న క దొడురాజ గలుఁ; డాతని క వుర్య పుతఠర ; లగీజం 

డనఘుుఁడు ర్యకిు నాుఁ బర్ుఁగు; న్ందఱకుం గడగొట్లె  చెలెల లె ై
మనుజవర ణయ! పుట్టె  న క మానిని ర్యకుిణినాుఁ బరసదిధయిె.ై 
10.1-1688-క. 
బాలేందుర ఖ దో ుఁచిన్ 

లాలిత యగు న్పర్దికుాలాగున్, ధర్ణ ీ

పాలుని గ హము మెఱసనె్ు 
బాలిక జనిుంచి యిెదుగ భాసుర్ మగుచున్. 
10.1-1689-వ. 
మఱియున్ు దిన్దని్పరవర్ధమాన్ యిెై. 
10.1-1690-స.ీ 
పేర వర్ బ ముల పెండిల ండుల  చేయుచు; 
న్బలలతోడ వియయంబు లందు; 
గుజె్న్ుఁ గూళ్ళలు గొమరొపు వండించి; 

చెలులకుుఁ బ ట్ిెంచుుఁ జలెువు మెఱసి; 
ర్మణయీ మందిరారామ దేశంబులుఁ; 
బువువుఁ దీగలెకున్ు బోర ద ిచేయు; 
సదమల మణిమయ సౌధభాగంబుల; 

లీలతో భర్ుడోలికల న్ూుఁగు; 
10.1-1690.1-తే. 
బాలికలతోడుఁ జెలర గి బంతఠ లాడు; 



 

 

శారికా కీర్ పంకాికిుఁ జదువు సెపుు; 

బరి ిసంఘములకు మురపిములు గఱపు;; 
మదమరాళ్ంబులకుుఁ జూపు మందగతఠలు. 
10.1-1691-వ. 
అంత. 
10.1-1692-స.ీ 
దేవకీసుతఠ కోరిా త్రుఁగలు వడంగ; 

వ్ లుఁదికి మెైదీుఁగ వడుఁ దొడుఁగెుఁ; 
గమలనాభుని చితాకమలంబు వికసింపుఁ; 
గాంతి నింతికి ముఖకమల మొపెు; 

మధువిరోధికి లోన్ మదనాగిన ప డచూపుఁ; 
బ లుఁతికి జన్ుదోయి ప డవు జూప;ె 

శౌరికి ధెైర్యంబు సన్నమెై డయయంగ; 

జలజాక్షి మధయంబు సన్నమయిెయ; 
10.1-1692.1-ఆ. 
హరికిుఁ బేరమబంధ మధికంబుగాుఁ, గ శ 

బంధ మధిక మగుచు బాలకమరెుఁ; 
బదున్యన్ు వలన్ుఁ బరమదంబు నిండార్ 

న లుఁత య వన్ంబు నిండి యుండె. 
10.1-1693-వ. 
ఇట్లల  ర్యకిు, ర్యకుర్థ, ర్యకుబాహు, ర్యకుక శ, ర్యకునేతఠర  లన్ు నవేుర్కుం 
జెలియలెైన్ ర్యకిుణీదేవి దన్ యిెలపరా యంబున్. 
10.1-1694-క. 



 

 

తన తండిర గ హమున్కుం 

జనుదెంచుచు న్ున్న యతిథిజన్ులవలన్ుఁ గృ 
ష్ఠణ ని ర్ూప బల గుణాదులు 
విని, "కృష్ఠణ ుఁడు దన్కుుఁ దగిన్ విభుుఁ"డని తలుఁచనె్. 
10.1-1695-క. 
ఆ లలన్ ర్ూపు, బుదిధయు, 
శ్రలము, లక్షణము, గుణముుఁ జింతించి తగన్ 

"బాలార్తనముుఁ దన్ క ి

లాల లుగుఁ జ కొందు"న్న్ుచు హరయిుం దలుఁచెన్. 
10.1-1696-వ. 
అంత. 
10.1-1697-ఉ. 
బంధువు లెలల ుఁ "గృష్ఠణ న్కు బాలిక నిచెుద"మంచు శరముష్ ీ

సింధువులెై విచార్ములు చేయుఁగ, వ్ార్ల న్డుపెట్ిె  దు 
ససంధుుఁడు ర్యకిు కృష్ఠణ న డుఁ జాల విరోధముుఁ జ సి "మతా పు 
ష్ుంధయవ్ేణి నితఠా  శిశుపాలున్"కంచుుఁ దలంచె న్ంధుుఁడె.ై 

10.1-204-ర్ుకిమణి స్ంద్శేము పంపుట 

10.1-1698-ఉ. 
అనన తలంపు తా న ఱిుఁగ,ి య న్నవనీర్జగంధి లోన్ నా 
పననత న ంద,ి యాపుా ుఁడగు బరా హుణు న కానిుఁ జీరి "గర్వ సం 

ఛనునుఁడు ర్యకిు నేడు న్న్ుుఁ జెదైుయన్ కిచెుద న్ంచు న్ున్నవ్ాుఁ, 
డెనినవిధంబులం జని బుధేశవర్! చకిీకి విన్నవింపవ్ే. 



 

 

10.1-1699-క. 
అయాయ! కొడుకు విచార్ము 
లయయయు వ్ారింపుఁ జాలుఁ డట్ల గాకుండన్ 

న యయ మెఱిుఁగించి చీర్యము 
చయయన్ నిజసేవకాన్ుసారిన్ శౌరిన్." 

10.1-1700-వ. 
అని కొనిన ర్హసయవచన్ంబులు చెపిున్ విని బరా హుణుండు దావర్కా 
న్గర్ంబున్కుం జని, పరతిహార్యల వలన్ుఁ దన్రాక యిెఱింగించి య న్నగధర్యం 
డున్న న్గర్య పరవ్శేించి, యందుుఁ గన్కాసనాసనీ్ుండయి యున్న 
పుర్యష్ో తాముం గాంచి “పెండిల కొడుకవు గ” ముని దీవించిన్ ముసమిుసి 
న్గవులు న్గుచు బరహుణయదేవుండెైన్ హరి తన్ గదిదయ దిగ్న్ డిగి్ , బరా హుణుం 
గూర్యుండ నియోగించి, తన్కు దేవతలు చయేు చందంబున్ం బూజలు చసేి, 
సర్సపదార్్ సంపన్నంబ నై్ యన్నంబుుఁ బ ట్ిెంచి, రెట్ిెంచిన్ పిరయంబున్ 
న్యంబున్ భాసుర్యండెనై్ భూసుర్యం జ రి లోకర్క్షణ పరశసాంబ ైన్ హసాంబున్ 
న్తని యడుగులు పుడుకుచు మలెలన్ న్తని కిట్లనియిె. 
10.1-1701-స.ీ 
"జగత్రసుర శవర్! సంతోష్చితఠా ండ; 

వ్  ైయున్న నీ ధర్ు మతిసులభము 
వృదధసముత మిద ివితా మయెయది యిెనై్ుఁ; 
బరా పింప హరిషంచు బరా హుణుండు 
తన్ ధర్ుమున్ న్ుండుుఁ దర్లుఁ డా ధర్ుంబు; 
గోరిక లతనికుిఁ గురయిుచుండు 
సంతోష్ిగాుఁ డనేి శకుీుఁడెైన్ న్శించు; 



 

 

నిర్ధన్ుండెైన్న్ు నిందుర ుఁ బో ుఁలు 
10.1-1701.1-ఆ. 
సంతసించెననేి, సర్వభూతసుహృతా 

ములకుుఁ బరా పాలాభ ముదిత మాన్ 

సులకు శాంతఠలకున్ు సుజన్ులకున్ు గర్వ 

హనీ్ులకున్ు విన్తఠ లే న న్ర్యా . 
10.1-1702-ఉ. 
ఎవవని దేశమం దునికి; యిెవవనిచేుఁ గుశలంబు గలు్  మ 

కెవవని రాజయమందుుఁ బరజలెలల  సుఖింతఠర్య వ్ాుఁడు మతిరియుం 

డివవన్రాశి దుర్్మున్ కెట్ల ర్యదెంచితి ర్యయ! మర్య? లే 
న్వువలుగావు; నీ తలుఁపున్ం గల మే లొన్రింతఠ ధీమణీ!" 

10.1-1703-వ. 
అని యిట్లల  లీలాగృహతీశరీర్యండెైన్ య పుర్మేశవర్యం డడిగిన్ 
ధర్ణీసుర్వర్యం డతనికి సవిన్యంబుగ నిట్లనియి ె“దేవ్ా! 
విదర్ుదేశాధీశవర్యండెైన్ భీష్ుకుండన్ు రాజగలం; డా రాజకూుఁతఠర్య ర్యకుిణి 
యన్ు కన్యకామణి; గల ద యియందువదన్ నీకుం గెైంకర్యంబు జ యం గోరి 
వివ్ాహమంగళ్ పరశసాంబయిన్ యొకా సందేశంబు విన్నవింపు మని పుతెా ంచె 
న్వదరింపుము. 
10.1-1704-స.ీ 
ఏ నీ గుణములు కర ణందిరయంబులు సో ుఁక; 

దేహతాపంబులు దీఱిపో వు 
నే నీ శుభాకార్ మకి్షంపుఁ గన్ునల; 

కఖిలార్్లాభంబు గలుగుచుండు 



 

 

నే నీ చర్ణసేవ యియ ప ర దుద  చేసిన్; 

భువనోన్నతతవంబుుఁ బ ందుఁ గలుగు 
నే నీ లసనానమ మే ప ర దుద  భకిాతోుఁ; 
దడవిన్ బంధసంతతఠలు వ్ాయు 
10.1-1704.1-తే. 
న్ట్ిె  నీ యందు నా చితా మన్వర్తము 
న్చిు యున్నది నీ యాన్ నాన్ లేదు, 
కర్యణుఁ జూడుము కంసారి! ఖలవిదారి! 
శ్రయీుతాకార్! మానినీచితాచోర్! 
10.1-1705-శా. 
ధనుయన్ లోకమనోభిరాముుఁ గుల విదాయ ర్ూప తార్యణయ సౌ 
జనయ శ్రీ బల దాన్ శౌర్య కర్యణా సంశోభితఠన్ నిన్ున నే 
కనయలో్ ర్ర్య? కోర్దే మున్ు ర్మాకాంతా లలామంబు రా 
జన్ఘయనేకపసింహ! నా వలన్నే జనిుంచెనే మోహముల్? 

10.1-1706-ఉ. 
శ్రీయుతమూరాి! యో పుర్యష్సింహమ! సింహముపాలి స ముు గో 
మాయువు గోర్య చందమున్ మతఠా ుఁడు చెైదుయుఁడు నీ పదాంబుజ 

ధాయయని యిెైన్ న్న్ున వడిుఁ దాుఁ గొనిపో యిెద న్ంచు న్ున్నవ్ాుఁ 
డా యధమాధముం డెఱుుఁగుఁ డదుుతమెైన్ భవతరరతాపమున్ 

10.1-1707-మ. 
వరతముల్ దవే గుర్య దవిజన్ు బుధ సవేల్ దాన్ధరాుదులున్ 

గతజన్ుంబుల నీశవర్యన్ హరి జగతాళాయణుుఁ గాంకి్షంచి చ ే

సితి ననేిన్ వసుదేవ న్ందన్ుుఁడు నా చితేాశుుఁ డౌుఁ గాక ని 



 

 

రి్తత లెై పో దుర్యగాక సంగర్ములోుఁ జ దీశ ముఖాయధముల్. 
10.1-1708-ఉ. 
అంకిలి జెపులేదు; చతఠర్ంగబలంబులతోడ న లిల యో! 
పంకజనాభ! నీవు శిశుపాల జరాసుతఠలన్ జయించి నా 
వంకకు వచిు రాక్షసవివ్ాహమున్న్ భవదయీశౌర్యమే 
యుంకువ చేసి కృష్ణ ! పుర్యష్ో తామ! చేకొనిప ముు వచెుదన్. 
10.1-1709-స.ీ 
"లోపలి సౌధంబులోన్ వరిాంపంగుఁ; 
దేవచుునే నిన్ునుఁ దతెఠా నేని 

గావలివ్ార్లుఁ గల బంధువులుఁ జంపి; 
కాని తేరా"దని కమలన్యన్! 
భావించెదనేి యుపాయంబు చెపెుద; 

నాలింపు కులదేవయాతరుఁ జ సి 
న్గర్ంబు వ్ లువడి న్గజాతకున్ు మోొకాుఁ; 
బ ండిల కి మున్ుపడుఁ బ ండిల కూుఁతఠుఁ 
10.1-1709.1-తే. 
న లమి మావ్ార్య పంపుదు ర న్ు న్ట్లల  

పుర్ము వ్ లువడి యియతంెచి భూతనాథు 
సతికి మోొకాంగ నీవు నా సమయమందు 
వచిు కొనిప ముు న్న్ున న్వ్ార్యచరిత! 
10.1-1710-మ. 
ఘను లాత్రుయ తమోనివృతాికొఱకెై గ రీశుమరాయద న  
వవని పాదాంబుజతోయమందు మున్ుుఁగన్ వ్ాంఛంతఠ ర  న్ట్ిె  నీ 



 

 

యనుకంపన్ విలసింపననేి వరతచర్యన్ న్ూఱుజన్ుంబులున్ 

నినుుఁ జింతించుచుుఁ బరా ణముల్ విడిచెదన్ నికాంబు, పరా ణ శవరా! 
10.1-1711-స.ీ 
పరా ణ శ! నీ మంజ భాష్లు విన్లేని; 

కర్ణర్ంధరంబుల కలిమి యియల? 

పుర్యష్ర్తనమ! నీవు భోగింపుఁగా లేని; 

తన్ులతవలని సౌందర్య మేల? 

భువన్మోహన్! నిన్ునుఁ బ డగాన్ుఁగా లేని; 

చక్షురిందిరయముల సతవ మేల? 

దయిత! నీ యధరామృతం బాన్ుఁగా లేని; 

జిహవకు ఫలర్ససదిిధ  యియల? 

10.1-1711.1-ఆ. 
నీర్జాతన్యన్! నీ వన్మాలికా 
గంధ మబాలేని ఘాోణ మేల? 

ధన్యచరిత! నీకు దాసయంబు జ యని 

జన్ు మలే? యిెనిన జన్ుములకు." 

10.1-1712-వ. 
అని యిట్లల  ర్యకిుణీదవేి పుతెా ంచిన్ సందేశంబున్ు, ర్ూప సౌంద రాయది 
విశరష్ంబులున్ు బరా హుణుండు హరకిి విన్నవించి “కరా్వయం బ దిద  చయే 
న్వధరింపు” మని సవర్ణన్ంబుగా మఱియు నిట్లనియిె. 
10.1-1713-స.ీ 
"పలలవ వ్ భైవ్ాసుదములు పదములు; 
కన్కర్ంభాతిర్సాార్య లూర్య; 



 

 

లర్యణపరభామనోహర్ములు గర్ములు; 
కంబు సౌందర్య మంగళ్ము గళ్ము; 
మహ త భావ్ాభావ మధయంబు మధయంబు; 
చక్షుర్యతసవదాయి చన్ునదోయి; 

పరిహసితార ధందు పట్లంబు నిట్లంబు; 
జితమతా మధుకర్శరణీి వ్ణేి; 
10.1-1713.1-ఆ. 
భావజాశుగముల పరా పులు చూపులు; 
కుసుమశర్యని వింట్ికొమలు బ మలు; 
చితాతోష్ణములు చెలువ భాష్ణములు; 
జలజన్యన్ ముఖము చందరసఖము. 
10.1-1714-ఉ. 
ఆ యలెనాగ నీకుుఁ దగు; న్ంగన్కుం దగు దీవు మా యుపా 
ధాయయుల యాన్ పెండిల  యగుుఁ; దపుదు జాడయములేల? నీవు నీ 

తోయమువ్ారిుఁ గూడుకొని తోయర్యహాన్న్ుఁ దతెఠా గాని వి 

చేుయుము; శతఠర లన్ న్ుఱుముజ యుము; చయేుము శోభన్ం బ్రలన్." 

10.1-205-వాస్ుద్ే వాగమన నిర్ణయము 

10.1-1715-వ. 
అని యిట్లల  పలికిన్ బరా హుణునివలన్ విదర్ురాజతన్య పుతెా ంచిన్ 
సందేశంబున్ు, ర్ూప సౌందరాయదివిశరష్ంబులున్ు విని, యవధరించి 
నిజకర్ంబున్ న్తని కర్ంబుుఁబట్ిె  న్గుచు న్ యాయదవ్ేందుర ం; డిట్లనియి ె

10.1-1716-ఉ. 



 

 

"కనినయముఁద నా తలుఁపు గాఢ్ము; కూర్యకురాదు ర యి నా 
కెననుఁడు; నా వివ్ాహము సహ ంపక ర్యకుి దలంచు కీడు న ే

మున్నన యిెఱుంగుదున్; బర్యలమూుఁక లడంచి కుమారిుఁ దతెఠా  వి 

దవనునత! మాోన్ుుఁ దరచిు న్వవహ నశిఖన్ వడిుఁదచెుు కైెవడని్. 
10.1-1717-క. 
వచెుద విదర్ుభూమికిుఁ; 
జొచెుద భీష్ుకుని పుర్ము; సుర్యచిర్లీలన్ 

దెచెుద బాలన్ వ్ేరలిుడ ి

వరచెుద న్డుంబు రిపులు వచిున్ుఁ బో ర్న్." 

10.1-1718-వ. 
అని పలికి, ర్యకిుణీదేవి పంెడిల న్క్షతరంబుుఁ దెలిసి, దన్ పంపున్ ర్థసార్థి యిెైన్ 
దార్కుండు సెైబయ సుగీీవ మేఘ పుష్ువలాహకంబు లన్ు తఠర్ంగంబులం గట్ిె  
ర్థమాయతాంబు చేసి తచెిున్ న్మోఘ మనోర్థుండెైన్ హరి తాన్ున్ు, 
బరా హుణుండున్ు ర్థారోహణంబు సేసి యియకరాతరంబున్ నాన్రా్కదేశంబులు 
గడచి, విదర్ుదేశంబున్కుుఁ జనియిె; న్ందు కుండని్పురీశవర్యండెనై్ 
భీష్ుకుండు కొడుకున్కు వశుండెై కూుఁతఠ శిశుపాలున్ కితఠా న్ని తలంచి, 

శోభనోదో యగంబులు చయేించె; న్పుుడు. 
10.1-1719-స.ీ 
ర్చులు గీంతలు రాజమార్్ంబులు; 
విపణిదేశంబులు విశదములుగుఁ 
జ సిర;ి చందన్సకాి తోయంబులు; 
గలయంగుఁ జలిలర;ి కలువడములు 
ర్మణయీ వివిధతోర్ణములుుఁ గట్ిెర;ి 



 

 

సకల గృహంబులు చకాుఁ జ సి; 
కర్ూుర్ కుంకు మాగర్యధూపములు పటె్ిె; 
ర్తివలుుఁ బుర్యష్ఠలు న్నిన యిడెల 

10.1-1719.1-ఆ. 
వివిధవసారములన్ు వివిధమాలాయభర్ 

ణాన్ులేపన్ముల న్మర ియుండ ి

ర్ఖిల వ్ాదయములు మహాపీరతి మోోయించి 

ర్యతసవమున్ న్గర్ మొపిుయుండె. 
10.1-1720-వ. 
అంత నా భీష్ుకుండు విహ తపరకార్ంబున్ం బ్రతృదేవతల న్రిుంచి 
బరా హుణులకు భోజన్ంబులు పటె్ిెంచి, మంగళాశ్రర్వచన్ంబులు చదివించి, 

ర్యకిుణీదవేి న్భిష్ికాంజ సి వసారయుగళ్భూష్ితం గావించి ర్తనభూష్ణంబు 
లిడంజ స,ి ఋగయజసాసమధర్వణ మంతరంబుల మంగళాచార్ంబు లొన్రించి, 

భూసుర్యలు ర్క్షాకర్ణంబు లాచరించిర;ి పురోహ తఠండు గీహశాంతికొఱకు 
నిగమనిగదతినాయయంబున్ హో మంబు గావించె; మఱియు నా రాజ 
దంపతఠల మేలుకొఱకుుఁ దిల ధేన్ు కలధౌత కన్క చేలాది దాన్ంబులు 
ధర్ణీదేవతల కొసంగెన్ు; అయయవసర్ంబున్. 
10.1-1721-మ. 
భటసంఘంబులతో ర్థావళ్ళలతో భదేరభయూథంబుతోుఁ 
బటటవ్ేగానివత ఘోట్కవరజముతో బంధుపిరయశరణీతిోుఁ 
గటటసంర్ంభముతో విదర్ుతన్యం గెకైొందు న్ంచున్ విశం 

కటవృతాిం జన్ుదెంచెుఁ జెదైుయుఁడు గడున్ గరివంచి య వవట్ికని్. 
10.1-1722-ఉ. 



 

 

"బంధులుఁ గూడి కృష్ణబలభదుర లు వచిున్ుఁ బాఱదోలి ని 

ర్ుంథర్ వృతాిుఁ జెదైుయనికి మానినిుఁ గూరెుద"మంచు న్ులలస 

తిసంధుర్ వర్ ర్థయ ర్థ సనే్లతోుఁ జన్ుదెంచి రా జరా 
సంధుుఁడు దంతవకుార ుఁడున్ు సాలవ విదూర్క పౌండరకాదులున్. 
10.1-1723-వ. 
మఱియు నానాదేశంబుల రాజ లనేకు లేతెంచి; ర్ందు శిశుపాలు న దురొాని 
పూజించి భీష్ుకుం డొకానివ్ేశంబున్ న్తని విడయిించె; న్ంతుఁ 
దదవృతాా ంతంబు విని. 
10.1-1724-చ. 
"హరి యొకుఁ డేగినాుఁడు మగధాదులు చెదైయహ తాన్ుసార్యలె ై
న్ర్పతఠ లెందఱ నిుఁ జనినార్య కుమారికుఁ దెచుుచోట్ సం 

గర్మగుుఁ దోడు గావలయుుఁ గంసవిరోధికి"న్ంచు వ్ేగుఁ దా 
న్రిగె హలాయుధుండు గమలాక్షుని జాడ న్నేక సేన్తోన్. 
10.1-1725-క. 
ఆలోపల నేకతమున్ 

నాలోలవిశాలన్యన్ యగు ర్యకిుణి ద 

నాన లోకలోచన్ుుఁడు హరి 
యాలోకము చేసి కదయిుఁ డని శంకితయిె.ై 
10.1-1726-శా. 
"లగనం బ లిల; వివ్ాహముం గదిసె, నేలా రాుఁడు గోవిందుుఁ? డు 
దివగనం బయిెయడి మాన్సంబు; విన నో వృతాా ంతమున్? బరా హుణుం 

డగ్ినదోయతన్ుుఁ డేట్ికిం దడసె? నా యతనంబు సిదిధంచునో? 

భగనంబ ై చన్ునో? విరించికృత మెబుంగిన్ బరవరిాంచునో? 



 

 

10.1-1727-మ. 
ఘను డా భూసుర్య డేగనెో? న్డుమ మార్్శాీంతఠుఁడెై చికెానో? 

విని, కృష్ఠణ ం డదిి తపుుగాుఁ దలుఁచనెో? విచేుసెనో? యిాశవర్యం 

డనుకూలింపుఁ దలంచునో తలుఁపడో? యారాయమహాదేవియున్ 

న్ను ర్కి్షంప న ఱుంగునో? యిెఱుుఁగదో? నా భాగయ మెట్లల న్నదో?" 

10.1-1728-వ. 
అని వితరిాంచుచు. 
10.1-1729-ఉ. 
"పో ుఁ"డన్ు "బరా హుణుండు యదుపుంగవు వట్ిక;ి వ్ాసుదేవుుఁడున్ 

"రాుఁ" డన్ు;"నింకుఁ బో యి హరి ర్ముని చీరెడి యిషె్బంధుడున్ 

"లేుఁ" డన్ు;"ర్యకుికిం దగవు లే, దిట్ుఁ జెైదుయన్ కతిఠా  న్ంచు న్ు 
నానుఁ" డన్ు;"గ రి కీశవరకిి నావలన్ం గృపలేదు న"ేడన్ున్. 
10.1-1730-ఉ. 
చెపుదు తలిలకిం దలుఁపు చికుా; దిశల్ దర్హాస చందిరకం 

గపుదు; వకాుతామర్సగంధ సమాగత భృంగసంఘమున్ 

రొపుదు; నిదర గెైకొన్; దురోజ పర్సుర్ సకా హార్ముల్ 

విపుదు; కృష్ణమార్్గత వక్షణపంకుా లు దిరపు దెపుుడున్. 
10.1-1731-చ. 
తఠడువదు కన్ునలన్ వ్ డలు తోయకణంబులు; కొపుు చకాుఁగా 
ముడువదు; న చెులిం గదిసి ముచుట్కుం జన్; దన్న మేమియుం 

గుడువదు; నీర్ముం గొన్దు; కూరమిిుఁ గీర్ముుఁ జ రి పదయముం 

న డువదు; వలలకీగుణవినోదము సయేదు; డాయ దన్ుయలన్. 
10.1-1732-స.ీ 



 

 

మృగనాభి యలుఁదదు మృగరాజమధయమ; 

జలకము లాడదు జలజగంధ;ి 

ముకుర్ంబుుఁ జూడదు ముకుర్సనినభముఖి; 

పువువలు దుఱుమదు పువువుఁబో ుఁడి; 
వన్క ళిుఁ గోర్దు వన్జాతలోచన్; 

హంసంబుుఁ బ ంపదు హంసగమన్; 

లతలుఁ బో ష్ింపదు లతికా లలిత దహే; 

త డవులు త డువదు త డవు త డవు; 
10.1-1732.1-ఆ. 
తిలకమిడదు న్ుదుట్ుఁ దలికినీతిలకంబు; 
గమలగృహముుఁ జొర్దు కమలహసా; 

గార్వించి తన్ునుఁ గర్యణుఁ గెైకొన్ వన్ 

మాలి రాుఁడు తగవుమాలి"యన్ుచు. 
10.1-1733-వ. 
మఱియున్ు. 
10.1-1734-మ. 
మలుఁగున్ మెలలని గాలికంి; బట్లన్ట్న్ుతా దివర ఫాలికిం 

దలుఁగుం; గోయల మోోుఁతకెై యలుఁగు; న్ుదయత్రార్సంభాష్లం 

గలుఁగున్; వ్ న నలుఁవ్ేడమిి న్నలుఁగు; మాకందాంకుర్చాఛయకుం 

దొలుఁగుం; గొము మనోభవ్ాన్లశిఖా దోధూయ మానాంగియిెై. 

10.1-206-వాస్ుద్ే వాగమనంబు 



 

 

10.1-1735-వ. 
ఇట్లల  హరిరాక కెదుర్యచూచుచు, సకల పరయోజన్ంబులందున్ు విర్కా యయి, 

మనోజాన్లంబున్ం బ గులు మగువకు, శుభంబు చెపుు చందంబున్, 

వ్ామోర్య లోచన్ భుజంబు లదరె; న్ంతుఁ గృష్ఠణ  నియోగంబున్ బరా హుణుండు 
చన్ుదెంచిన్, న్తని ముఖలక్షణం బుపలకి్షంచి, యా కలకంఠకంఠి 
మహో తాంఠతోడ న్కుంఠతి యిెై, మొగంబున్ం జిఱున్గవు నిగుడ, న దుర్య 
జని, నిలువంబడిన్, బరా హుణుం డటి్లనియి.ె 
10.1-1736-ఉ. 
"మెచెు భవదు్ ణోన్నతి; కమేయ ధనావళ్ళ లిచెు నాకుుఁ; దా 
వచెు సుదర్శనాయుధుుఁడు వ్ాుఁడె; సురాసుర్య లెలల  న్డుమె ై
వచ్చున్న ైన్, రాక్షసవివ్ాహమున్ం గొనిపో వు నిన్ున; నీ 

సచురితంబు, భాగయమున్ు, సర్వము నేడు ఫలించెుఁ గన్యకా!" 

10.1-1737-వ. 
అనిన్ వ్ ైదరిు యిట్లనియి.ె 
10.1-1738-మ. 
"జలజాతేక్షణుుఁ దోడతిెచిుతివి, నా సందేశముం జపెిు; న్న్ 

నిలువం బ ట్ిెతి; నీ కృపన్ బరతికితిన్; నీ యంత పుణాయతుకుల్ 

గలర ? దనీికి నీకుుఁ బరతఠయపకృతిం గావింప నే నేర్; న్ం 

జలిుఁ గావించదె; భూసురాన్వయమణీ! సదాంధుచింతామణీ!" 

10.1-1739-వ. 
అని న్మసారించె; న్ంత రామకృష్ఠణ లు దన్ కూుఁతఠ వివ్ాహంబున్కు వచుుట్ 
విని, తూర్యఘోష్ంబులతో న దురొాని, విధుయకాపరకార్ంబున్ం బూజించి, 

మధుపర్ాంబు లిచిు, వివిధాంబరాభర్ణంబులు మొదలెనై్ కాన్ుక లొసంగి, 



 

 

భీష్ుకుండు బంధుజన్సనేా సమేతఠలెనై్ వ్ార్లకుం దూర్ణంబున్ సకల 
సంపతురిపూర్ణంబులెైన్ నివ్ేశంబులు కలిుంచి, విడియించె; నిట్లల  కూడిన్ 
రాజల కెలలన్ు వయోవర్య బలవితాంబు లెట్లట్ల  కోరిన్ పదార్్ంబు లెలల  నిపిుంచి, 

పూజించ;ె న్ంత విదర్ుపుర్ంబు పరజలు హరిరాక విని, వచిు చూచి, 

నేతరా ంజలులం దదయీ వదన్కమల మధుపాన్ంబుుఁ జ యుచు. 
10.1-1740-మ. 
"తగు నీ చకిీ విదర్ురాజసుతకుం; దథయంబు వ్ ైదరిుయుం 

దగు నీ చకిీకి; నింత మంచి దగునే? దాంపతయ, మ యిదదఱిం 

దగులం గట్ిెన్ బరహు నేర్ురిగదా? దరాుహతారాతియిె ై
మగుఁడౌుఁ గావుతుఁ! జకిీ యిా ర్మణికిన్ మా పుణయమూలంబున్న్." 

10.1-1741-వ. 
అని పలికి రా సమయంబున్. 
10.1-1742-స.ీ 
సన్నదుధ లెై బహు శసార సమేతఠలెై; 
బలిసి చుట్లె న్ు వర్భట్లలు గొలువ 

ముందట్ న్ుపహార్ములు కాన్ుకలు గొంచు; 
వర్్ంబులెై వ్ార్వనిత లేుఁగుఁ 
బుష్ు గంధాంబర్ భూష్ణ కలితలెై; 
పాడుచు భూసుర్భార్య లర్యగుఁ 
బణవ మర్దళ్ శంఖ పట్హ కాహళ్ వ్ేణు; 
భేరీధవన్ుల మిన్ున పికాట్ిలుఁగుఁ 
10.1-1742.1-ఆ. 
దగిలి సఖులు గొలవుఁ దలుల లు బాంధవ 



 

 

సతఠలు దోడ రాుఁగ సవిన్యముగ 

న్గర్య వ్ డలి న్డచె న్గజాతకున్ు మోొకా 

బాల చికుర్ పిహ త ఫాల యగుచు. 
10.1-1743-వ. 
మఱియు, సూత మాగధ వంది గాయక పాఠక జన్ు లంతంత 
న్భిన్ందించుచుుఁ జన్ుదరే్ మందగమన్ంబున్, ముకుంద 
చర్ణార్విందంబులు డెందంబున్ం దలంచుచు నిందుధర్సుందరీ మందిర్ంబు 
చేరి సలిల ధారా ధౌత చర్ణ కరార్వింద యిెై వ్ారిు శుచియిెై, 
గ రీసమపంబున్కుం జనియిె న్ంత ముతెతాదువలగు భూసురోతాముల భార్యలు 
భవసహ తయిెనై్ భవ్ానిక ిమజ్న్ంబు గావించి, గంధాక్షత లిడి, వసారమాలాయది 
భూష్ణంబుల న్లంకరించి ధూపదపీంబు లొసంగి నానావిధోపహార్ంబులు 
సమరిుంచి, కాన్ుకలిచిు, దీపమాలికల నివ్ాళించి ర్యకిుణీదవేిని మోొకిాంచి; 

ర్పుుడు. 
10.1-1744-ఉ. 
"న్మిమతి నా మన్ంబున్ సనాతన్ు లెనై్ యుమామహ శులన్ 

మిముముఁ బురాణదంపతఠల మేలు భజింతఠుఁ గదము! మేట్ి ప ె

దదమమ! దయాంబురాశివి గదము! హరిం బతిుఁ జ యుమము! ని 

న్నమిమన్వ్ారి కెన్నట్కి ినాశము లేదు గదము! యిాశవరీ!" 

10.1-1745-వ. 
అని గ రీదేవికి మోొకిా పతఠలతోడం గూడిన్ బరా హుణభార్యలకు 
లవణాపూపంబులున్ు, తాంబూల కంఠసూతరంబులున్ు, ఫలంబులు, 
నిక్షుదండంబులు నిచిు ర్యకిుణీదవేి వ్ార్లం బూజించిన్. 
10.1-1746-ఆ. 



 

 

వ్ార్ లుతసహ ంచి వలన పు దీవించి 

సేస లిడిరి యువతి శిర్మున్ందు; 
సేస లెలల ుఁ దాలిు శివవలలభకు మోొకిా 

మౌన్నియతి మాని మగువ వ్ డలె. 
10.1-1747-వ. 
ఇట్లల  మేఘమధయంబు వ్ లువడి విలసించు కొీకాార్య మెఱుంగు తెఱంగున్, 

మృగధర్మండలంబు నిర్్మించి చరించు మృగంబు చందంబున్ుఁ, గమలభవ 
న్రా్కుం డెతాిన్ జవనిక మఱుుఁగు దెర్లి ప డచూపిన్ మోహ నీదవేత కైెవడి, 
దేవదాన్వ సంఘాత కర్తల సవ్ాయపసవయ సమాకృష్యమాణ పన్నగ ందర పాశ 
పరివలయిత పరాయయ పరిభరా ంత మందరాచల మంథాన్ మథయమాన్ ఘూరిణత 
ఘుమఘుమాయిత మహార్ణవమధయంబున్ న్ుండ ిచన్ుదెంచు నిందిరాసుందరీ 
వ్ ైభవంబున్, బహువిధ పరభాభాసమాన్యిెై యిందుధర్సుందరీ మందిర్ంబు 
వ్ డలి మాన్సకాసార్ హ మకమల కాన్న్ విహర్మాణ మతామరాళ్ంబు భంగి 
మందగమన్ంబున్ుఁ గన్కకలశ యుగళ్ సంకాశ కర్ాశ పయోధర్భార్ 
పరికంపయమాన్ మధయయిె,ై ర్తనముదిరకాలంకృతంబ ైన్ కెంగ ల న కా 
సఖీలలామంబు కెదైండుఁ గొని, ర్తననివహ సమంచిత కాంచన్ కర్ణపతర 
మయూఖంబులు గండభాగంబుల న్రా్న్ంబులు సలుప న్ర్వింద పరిమళ్ 
కుతూహలావత్రర్ణ మతామధుకర్ంబుల మాడిా న్రాళ్ంబులెైన్ 
కుంతలజాలంబులు ముఖమండలంబున్ుఁ గీందుకొన్, సుందర్ మందహాస 
రోచులు దిశలందు బాలచందిరకా సౌందర్యంబు నావహ ంప న్ధర్ బ్రంబఫలార్యణ 
మరీచిమాలికలు ర్దన్కుంద కుట్ుంబుల కన్ురాగంబు సంపాదింప, 

మనోజాతక తన్ సనినభంబ ైన్ పయిెయదకొంగు దూుఁగ; సువర్ణమఖేలాఘట్తి 
మణి కిర్ణపట్లంబు లకాల శకీచాప జన్కంబులెై మెఱయుఁ జెఱుకువిలుతఠం 



 

 

డొర్ుఁ బ ఱికి వ్ాుఁడి యిడి జళిపించిన్ ధగదధగాయాన్ంబులగు బాణంబుల పగిది, 
సుర్యచిర్ విలోకన్ నికర్ంబులు రాజవర్యల హృదయంబులు భదేింప, శింజాన్ 
మంజ మంజీర్ నిన్దంబులు చవెుల పండువులు సేయుఁ, బాద సంచార్ంబున్ 
హరిరాక కెదుర్యచూచుచు వర్మోహ నియిెై చన్ుదంెచుచున్న సమయంబున్. 
10.1-1748-మ. 
అళినీలాలకుఁ బూర్ణచందరముఖి, నేణాకి్షం, బరవ్ాళాధర్ం, 

గలకంఠిన్, న్వపలలవ్ాంఘ యోుగళ్న్, గంధభేకుంభసానిం, 

బులిన్శోీణి నిభేందరయాన్, న్ర్యణాంభోజాతహసాన్, మహో  
తుల గంధిన్, మృగరాజమధయుఁ గని విభరా ంతాతఠులెై ర్ందఱున్. 
10.1-1749-వ. 
మఱియు న్ యియంతి దర్హాస లజా్ వనోకంబులం జితాంబు లేమఱి ధెైర్యంబులు 
దిగనాడ,ి గాంభీర్యంబులు విడిచి, గ ర్వంబులు మఱచి, చేషె్లు మాని, యిఱెుక 
లుడిగ,ి యాయుధంబులు దిగవ్ ైచి, గజ తఠర్గ ర్థారోహణంబులు చయేనరే్క, 

రాజలెలల  నలేకు వ్రా లి; రా యియణలీోచన్ తన్ వ్ామకర్ న్ఖంబుల న్లకంబులు 
దలుఁగం దోరయుచు న్ుతారీయంబు చకాన తఠా చుుఁ గడకంట్ి చూపులం 
గీమంబున్ నా రాజలోకంబు నాలోకించుచు. 
10.1-1750-మ. 
కనియిెన్ ర్యకుిణి చందరమండలముఖుం, గంఠీర్వ్ేందరా వల 

గున, నవ్ాంభోజదళాక్షుుఁ, జార్యతర్వక్షున్, మేఘసంకాశద ే

హు, నగారాతి గజ ందరహసా నిభ బాహుం, జకిీుఁ, బీతాంబర్యన్, 

ఘనభూష్ానివతఠుఁ గంబుకంఠయ, విజయోతాంఠయన్ జగనోుహన్ున్. 

10.1-207-ర్ుకిమణీ గీహణంబు 



 

 

10.1-1751-వ. 
కని తదయీ ర్ూప వయో లావణయ వ్ భైవ గాంభీర్య చాతఠర్య తేజో 
విశరష్ంబులకు సంతసించి, మనోభవశరాకాీ ంతయిెై ర్థారోహణంబు గోర్యచున్న 
య వవరారోహం జూచి, పరిపంథి రాజలోకంబు చూచుచుండ 
మందగమన్ంబున్ గంధసింధుర్ంబు లీలం జన్ుదెంచి ఫేర్వంబుల న్డమిి 
భాగంబుుఁ గొనిచన్ు కంఠరీ్వంబు కెైవడి, నిఖిల భూపాలగణంబుల గణింపక 
దృణీకరించి, రాజకన్యకం దెచిు హరి తన్ ర్థంబుముఁద నిడికొని 
భూన్భోంతరాళ్ంబు నిండ శంఖంబు పూరించుచు బలభదుర ండు తోడ న్డవ, 

యాదవవ్ాహ నీ పరవిృతఠండెై దావర్కాన్గర్ మార్్ంబు పట్ిె  చనియిె; న్ంత 
జరాసంధవశు లెనై్ రాజ లందఱు హరపిరాకీమంబు విని సహ ంప నోపక. 
10.1-1752-మ. 
"ఘన సింహంబుల కీరాి నీచమృగముల్ గెకైొన్న చందంబున్న్ 

మన కీర్యా ల్ గొని బాలుఁ దోడొాన్ుచు న్ునాుదంబుతో గోపకుల్ 

చనుచునాన ర్ద;ె శౌర్య మెన్నట్ికి? మ శసాా ు సాముల్ గాలునే? 

తనుమధయన్ విడిపింపమనేి న్గర  ధాత్రరజన్ుల్ కీంతలన్." 

10.1-1753-వ. 
అని యొండొర్యలుఁ దెలుపుకొని, రోష్ంబులు హృదయంబుల నిలుపుకొని, 

సంర్ంభించి, తన్ుతరా ణంబులు వహ ంచి, ధన్ురాద ిసాధన్ంబులు ధరయిించి, 

పంతంబులాడి, తమతమ చతఠర్ంగబలంబులం గూడి, జరాసంధాదులు 
యదువర్యల వ్ ంట్న్ంట్ుఁ దాుఁకి, "నిలునిలు"మని ధికారించి పలికి, 
యుకుామిగిలి, మహీధర్ంబుల ముఁద సలిలధార్లు కురియు ధారాధర్ంబుల 
చందంబున్ బాణవర్షంబులు గురయిించిన్ యాదవసేన్లం గల 
దండనాయకులు కోదండంబు లెకిాడి, గుణంబులు మోోయించి, నిలువంబడ;ి 



 

 

ర్పుుడు. 
10.1-1754-క. 
అరిబల భట్ సాయకముల 

హరబిలములు గపుుఁబడని్ న్డరెడు భీతిన్ 

హరమిధయ సిగు్ తోడన్ు 
హరవిదన్ముుఁ జూచెుఁ జకితహరణి క్షణయిెై. 
10.1-1755-వ. 
ఇట్లల  చూచిన్. 
10.1-1756-క. 
"వచెుద ర్దె యదువర్యలు 
వరచెుద ర్రిసనే్ న లల  వ్ రై్యలు పెలుచన్ 

న చెుదర్యన్ు విచుెదర్యన్ు 
జచెుదర్యన్ు నేుఁడు చూడు జలజాతాకీ్ష!" 

10.1-1757-వ. 
అని ర్యకుిణీదవేిని హరి యూర్డించె; న్ంత బలభదర పరముఖులెైన్ 
యదువర్యలు పరళ్యవ్ళే్ మిన్ునన్ం బనిన బలుపిడుగు లడరించు 
పెన్ుమొగుళ్ు వడువున్ జరాసంధాది పరపింథిరాజచకీంబు ముఁద న్వకీ 
పరాకీమంబున్ శిఖిశిఖా సంకాశ నిశిత శిలీముఖ, నారాచ, భలల  
పరముఖంబులెనై్ బహువిధ బాణపర్ంపర్లు గురయి న్దయిున్ు విదళిత 
మతా మాతంగంబున్ు, విచిఛన్న తఠర్ంగంబున్ు విభిన్న ర్థవర్ూధంబున్ు, 
వినిహత పదాతియూధంబున్ు, విఖండిత వ్ాహ వ్ార్ణ ర్థారోహణ 
మసాకంబున్ు, విశకలిత వక్షోమధయ కర్ణ కంఠ కపో ల హసాంబున్ు, విసో ఫట్తి 
కపాలంబున్ు, వికీర్ణ క శజాలంబున్ు, విపాట్తి చర్ణ జాన్ు జంఘంబున్ు, 



 

 

విదళిత దంత సంఘంబున్ు, విఘట్ిత వర్మంజీర్ క యూర్ంబున్ు, విభరషె్ 
కుండల కిరీట్ హార్ంబున్ు, విశీుత వరాలాపంబున్ు, విదార్యమాణ గదా కుంత 
తోమర్ పర్శు పట్ిెస పరా స కర్వ్ాల శూల చకీ చాపంబున్ు, వినిపాతిత క తన్ 
చామర్ ఛతరంబున్ు, విలూన్ తన్ుతరా ణంబున్ు, వికీర్యమాణ ఘోట్కసంఘ 
రింఖాసముదూధ త ధర్ణపీరాగంబున్ు, విన్షె్ ర్థ వ్ేగంబున్ు, వినివ్ారిత సూత 
మాగధ వంది వ్ాదంబున్ు, వికుంఠిత హయహ ష్ా పట్హ భాంకార్ కర్ట్ిఘట్ా 
ఘీంకార్ ర్థనేమి పట్ాతాార్ తఠర్గ నాభిఘంట్ా ఘణఘణాతాార్ 
వర్హుంకార్ భూష్ణ ఝణఝణాతాార్ నిసాసణ ధణధణాతాార్ మణిన్ూపుర్ 
క ీంకార్ కింకిణీ కిణకిణాతాార్ శింజనీట్ంకార్ భట్ పర్సుర్ధికాార్ నాదంబున్ు, 
వినిరిుదయమాన్ రాజసమూహంబున్ు, విదయమాన్ ర్కాపరవ్ాహంబున్ు, 
విశీూయమాణ భూతబేతాళ్ కలకలంబున్ు, విజృంభమాణ ఫేర్వ కాక కంకాది 
సంకులంబున్ు, బరచలిత కబంధంబున్ు బరభూత పలల గంధంబున్ు బరదీపిత 
మేదో  మాంస ర్యధిర్ ఖాదన్ంబున్ు, బరవరిాత డాకనిీ పరమోదంబున్ు, న్యి 
యుండె; న్పుుడు. 

10.1-208-రాజ్లోక పలాయనంబు 

10.1-1758-చ. 
మగి్డి చలించి పాఱుచున్ు మాగధ ముఖుయలు గూడి యొకాచ  ో

వగచుచు నాలిుఁ గోలుడని్వ్ాని కియీం గడు వ్ చున్ూర్యుచున్ 

మొగమున్ుఁ దపిుదేర్ుఁ దమ ముందట్ుఁ బ కుాచున్ున్న చెైదుయతోుఁ 
"బగతఠర్ చేతిలోుఁ బడక పరా ణముతోడుత న్ున్నవ్ాుఁడవ్ే." 

10.1-1759-వ. 
అని మఱియున్ు. 



 

 

10.1-1760-ఆ. 
"బరతఠకవచుు న డలుఁ బరా ణంబు లుండిన్ుఁ; 
బరతఠకు గలిగెననేి భార్య గలదు; 
బరతికిత్రవు; భార్యపట్లె  దెవైమెఱుంగు; 
వగవ వలదు చెైదయ! వలదు వలదు." 

10.1-1761-వ. 
"విన్ుము, దహేధారి సవతంతఠర ండు గాుఁడు, జంతరగానిచేతి జంతరపుబ ముకెైవడి 
నీశవర్తంతర పరాధనీ్ుండె,ై సుఖదుుఃఖంబులందు న్రా్న్ంబులు సలుపుుఁ; దొలిల 
యియన్ు మథురాపుర్ంబుపెైుఁ బదయిియడు మాఱులు పరాకీమంబున్ విడసిి, 
సపాదశవ్ార్ంబులు చకిీచతే నిర్ూులిత బలచకుీండన ై కామపాలుచేతం 
బట్లె బడి కృష్ఠణ ండు గర్యణ చేసి విడపిించి పుచిున్ వచిు; కీముఱ 
నిర్యవదమిూ డక్ష హ ణులం గూడుకొని పదున నిమిదవ మాఱు దాడిచేసి 
శతఠర వులం దోలి విజయంబు చేకొంట్ి; నిట్ిె  జయాపజయంబులందు 
హర్షశోకంబులం జెంద నే న న్నండు; నేట్ి దిన్ంబున్ నీ కృష్ఠణ  న దిరి పో ర్ మన్ 
రాజలోకం బ లల  న్ుగాీ క్షుం గూడికొని పో రిన్ నోడుదు; మింతియ కాక 
దెైవయుకాంబ నై్ కాలంబున్ం జ సి లోకంబులు పరభిరమించుచుండు; 
న్దయిున్ుం గాక. 
10.1-1762-మ. 
తమకుం గాలము మంచిదెైన్ మన్లం దెైరలోకయ విఖాయతి వి 

కీములన్ గలెిురి యాదవుల్ హరి భుజాగర్వంబున్న్ నేడు; కా 
లము మేలెై చన్ుదెంచెననేి మన్మున్ లకి్షంచి విదేవష్ఠలన్ 

సమర్క్షోణి జయింత; మింతపనికె ైశంకింప నీ క ట్కిిన్." 

10.1-209-ర్ుకిమ యనువాని భంగంబు 



 

 

10.1-1763-వ. 
అని యిట్లల  జరాసంధుండు న్తని యొదిద  రాజలున్ు శిశుపాలుని 
పరితాపంబు నివ్ారించి, తమతమ భూములకుం జనిరి; శిశుపాలుండు 
న్న్ుచర్ సేనాసమేతఠండయి తన్ న్గర్ంబున్కుం జనియిె న్ంత ర్యకుి 
యన్ువ్ాుఁడు కృష్ఠణ ండు రాక్షసవివ్ాహంబున్ం దన్ చెలియలిం గొనిపో వుట్కు 
సహ ంపక, యియకాక్ష హ ణబీలంబుతోడ సమర్సనానహంబున్ం గృష్ఠణ ని 
వ్ న్ుదగలిి పో వుచుుఁ దన్ సార్థితో యిట్లనియిె. 
10.1-1764-ఉ. 
"బలిిదు, న్న్ున భీష్ుజన్పాల కుమార్కుుఁ జిన్నచేసి నా 
చెలలిలి ర్యకిుణిం గొన్ుచుుఁ జికాని నికాపు బంట్లబో లె నీ 

గొలిుఁడు పో యిెడిన్; ర్థము గూడుఁగుఁ దోలుము; తేజితోలలస 

దులి పర్ంపర్న్ మదముుఁ బాపదెుఁ జూపెద నా పరతాపమున్." 

10.1-1765-వ. 
అని యిట్లల  ర్యకిు హరి కొలంది యిెఱుంగక సార్థ ిన్దలించి ర్థంబుుఁ గూడం 
దోలించి "గోపాలక! వ్ న్నముోచు! నిమిష్మాతరంబు నిలు నిలు” మని 
ధికారించి, బలువింట్ నారి యిెకిాంచి మూడు వ్ాుఁడి తూపుల హరి న పిుంచి 
యిట్లనియిె. 
10.1-1766-స.ీ 
"మా సరవి్ాుఁడవ్ా మా పాపుఁ గొనిపో వ? ; 

నేపాట్ి గలవ్ాడ? వ్ేది వంశ? 

మెందు జనిుంచితి? వ్ కాడుఁ బ రిగితి? ; 

వ్ యయది న్డవడి? యిెవవుఁ డెఱుుఁగు? 

మాన్హీన్ుుఁడ వవు; మరాయదయున్ు లేదు; 



 

 

మాయుఁ గైెకొని కాని మలయ రావు; 
నిజర్ూపమున్ శతఠర నివహంబుపెైుఁ బో వు; 
వసుధశీుుఁడవు గావు వ్ావి లేదు; 
10.1-1766.1-ఆ. 
కొము నిముు; నీవు గుణర్హ తఠండవు 
విడువు; విడువవ్నేి విలయకాల 

శిఖిశిఖా సమాన్ శిత శిలీముఖముల 

గర్వ మెలల ుఁ గొందుుఁ గలహమందు." 

10.1-1767-వ. 
అని పలికిన్ న్గధర్యండు న్గి, యొకా బాణంబున్ వ్ాని కోదండంబు ఖండంిచి, 

యాఱు శర్ంబుల శరీర్ంబు దూఱనేసి, యినెిమిద ివిశిఖంబుల ర్థయంబులం 
గూలిు, రెండముుల సార్థింజంపి, మూడువ్ాుఁడి తూపులం గ తన్ంబుుఁ దుర ంచి 
మఱియు న కా విలల ందిన్ం దుర ంచి, వ్ ండయిు న కా ధన్ువు పట్ిెన్ విదళించి 
కీమంబున్ుఁ బరఘి పట్ిెస శూల చరాుసి శకిా తోమర్ంబులు ధరయిించిన్ం 
దున్ుకలు సేసి కీముఱ నాయుధంబు లెనిన యితాెిన్ న్నినయు శకలంబులు 
గావించ;ె న్ంతట్ం దనివిజన్క వ్ాుఁడు ర్థంబు డగిి్  ఖడ్హసుా ండెై 
దవ్ాన్లంబుపెుైఁ బడు మిడుత చందంబున్ం గదిసని్ ఖడ్ కవచంబులు 
చూర్ణంబులు చేసి, సహ ంపక మెఱుంగులు చెదర్ న్డిదంబు పెఱికి జళిపించి 
వ్ాని శిర్ంబు తెగవ్ేరయుదు న్ని గమకించి, న్డచుచున్న న్డుంబు వచిు 
ర్యకిుణీదవేి హరచిర్ణార్విందంబులు పట్లె కొని యిట్లనియిె. 
10.1-1768-మతా. 
"నినుననీశవర్య దేవదవేుని నిర్ణయింపుఁగ లేక యో 

సనునతామలకీరాిశోభిత! సర్వలోకశర్ణయ! మా 



 

 

యనన యిాతుఁడు నేడు చేసె మహాపరాధము నీ యిెడన్ 

న్నున మన్నన్ చసేి కావు మనాథనాథ! దయానిథీ! 
10.1-1769-మతా. 
కలి లేదని విన్నవించుట్ గాదు వలలభ! యిాతనిన్ 

బరలిదుం దెగుఁజూచితనేియు భాగయవంతఠల మెైతి మే 
మలుి ుఁ డయిెయ ముకుందుుఁ డీశవర్యుఁ డంచు మోదతిఠ లెైన్ మా 
తలిిదండుర లు పుతర శోకముుఁ దాలిు చికుాదు రీశవరా!" 

10.1-1770-మ. 
అని డగు్ తాికతో మహాభయముతో నాకంపితాంగంబుతో 
వినత శాీంత ముఖంబుతో శీుతిచలదవేణీ కలాపంబుతోుఁ 
గనుదోయిన్ జడిగొన్న బాష్ుములతోుఁ గనాయలలామంబు మోొ 

కిాన ర్యకిుం దెగ వ్ేరయుఁబో క మగిడెన్ గృష్ఠణ ండు రోచిష్ఠణ ుఁడెై. 
10.1-1771-వ. 
ఇట్లల  చంపక "బావ్ా! ర్"ముని చిఱున్గవు న్గుచు వ్ానిం, బట్ిె  బంధించి, 

గడుంబున్ు మసంబున్ుం దలయున్ు న క కతాివ్ాతి యముున్ ర వులువ్ాఱుఁ 
గొఱిగి విర్ూపిం జ సె; న్ంతట్ యదువర్యలు పర్సెనై్యంబులం బాఱుఁదోలి, 

తతసమపంబున్కు వచిు; ర్పుుడు హతపరా ణుండెై కట్లె బడి యున్న ర్యకిుం 
జూచి కర్యణజ స,ి కామపాలుండు వ్ాని బంధంబులు విడిచి హరి డగ్ఱి 
యిట్లనియిె. 
10.1-1772-క. 
"తల మన్క భీష్ున్ందన్ుుఁ 
దలయున్ు మూతియున్ు గొఱుగుఁ దగవ్?ే బంధుం 

దలయున్ు మూతియు గొఱుగుట్ 



 

 

తల తఱుుఁగుట్కంట్టుఁ దుచఛతర్ము మహాతాు! 
10.1-1773-క. 
కొందఱు రిపు లని కీడున్ు; 
గొందఱు హ తఠ లన్ుచు మేలుుఁ గూర్ువు; నిజ మ 

వందఱి యందున్ు సముుఁడవు; 
ప ందుఁగ నేలయయ విష్మబుదిధ? న్న్ంతా!" 

10.1-1774-వ. 
అని వితరిాంచి పలికి ర్యకిుణీదవేి న్ుపలకి్షంచి యిట్లనియిె. 
10.1-1775-శా. 
"తోడంబుట్ిెన్వ్ాని భంగమున్కున్ దుుఃఖించి మా కృష్ఠణ  న  
గా్ డం జూడకు మము! పూర్వభవ కరాుధీన్మెై పరా ణులం 

గీడున్ మలేున్ుుఁ జెందు; లేుఁ డొకుఁడు శికి్షంపంగ ర్కి్షంప నీ 

తోడంబుట్లె వు కర్ుశరష్ పరిభూతఠం డయిెయ నే డీ యిెడన్." 

10.1-1776-క. 
"చంపడెి దోష్ము గలిగిన్ుఁ 
జంపుఁ జన్దు బంధుజన్ులుఁ జన్ు విడువంగాుఁ 
జంప న్ దోష్ము సదిధము 
చంపుఁగ మఱి యియల మున్న చచిున్ వ్ానిన్. 
10.1-1777-ఆ. 
బరహుచేత భూమిపతఠల కీ ధర్ుంబు 
గలిుతంబు రాజయకాంక్షుఁ జ స ి

తోడిచూలు న ైన్ుఁదోడుఁ బుట్ిెన్వ్ాుఁడు 
చంపుచుండుుఁ గూీ ర్ చరతిఠుఁ డగుచు. 



 

 

10.1-1778-క. 
భూమికి ధన్ ధాన్యములకు 
భామలకున్ు మాన్ములకుుఁ బరా భవములకుం 

గామించి ముఁదుుఁ గాన్ర్య 
శ్రీ మదమున్ మాన్ధన్ులు చెన్ుఁకుదు రొర్యలన్. 
10.1-1779-వ. 
విన్ుము, దెవైమాయం జ సి దహేాభిమాన్ులెైన్ మాన్వులకుం బగవ్ాుఁడు 
బంధుండు దాసీన్ుండు న్న్ు భేదంబు మోహంబున్ సిదధం బయి యుండు 
జలాదుల యందుుఁ జందరసూరాయదులున్ు ఘట్ాదులందు గగన్ంబున్ు 
బ కుాలెై కాన్ంబడు భంగి దేహధార్యల కందఱకు నాతు యొకాండయుయన్ు 
బ కాండెైర తోుఁచు; నాదయంతంబులు గల యిా దహేంబు దరవయ పరా ణ గుణాతుకంబ ై, 
యాతు యందు న్విదయ చేతుఁ గలిుతంబ ై, దహే ని సంసార్ంబున్ం దిరపుు 
సూర్యయండు తట్సు్ ండెై యుండం బరకాశమాన్ంబులెనై్ దృష్ిె  
ర్ూపంబులుంబో లె నాతు తట్సు్ ండెై యుండ దహే ందిరయంబులు 
పరకాశమాన్ంబు లగు నాతుకు వ్ేఱ కాట్ితోడ సంయోగవియోగంబులు లేవు 
వృదిధ  క్షయంబులు చందరకళ్లకుంగాని చందుర నికి లేని కెవైడి జన్ునాశంబులు 
దేహంబున్కుంగాని యాతుకుుఁ గలుగనేర్వు; నిదరబో యిన్వ్ాుఁ డాతున్ు 
విష్యఫలాన్ుభవంబులు చేయించు తెఱంగున్ న ఱుక లేని వ్ాుఁడు నిజము 
గాని యర్్ంబు లందు న్న్ుభవము న ందుచుండుుఁ; గావున్. 
10.1-1780-క. 
అజ్ఞా న్జ మగు శోకము 
విజ్ఞా న్విలోకన్మున్ విడువుము నీకుం 

బరజ్ఞా వతికిం దగున ే



 

 

యజ్ఞా న్ుల భంగి వగవ, న్ంభోజముఖీ!" 

10.1-1781-వ. 
ఇట్లల  బలభదుర నిుఁచతేుఁ దలెుపంబడి ర్యకుిణీదవేి దుుఃఖంబు మాని యుండె; న్ట్ 
ర్యకిు యన్ువ్ాుఁడు పరా ణావశిష్ఠె ండెై, విడువంబడి తన్ విర్ూపభావంబున్కు 
న రియుచు "హరిం గెలిచికాని కుండిన్పుర్ంబుుఁ జొర్"న్ని పరతిజఞ చసేి, 
తతసమపంబున్ న్ుండె; నివివధంబున్. 

10.1-210-ర్ుకిమణీ కలాయణంబు 

10.1-1782-క. 
రాజీవలోచన్ుుఁడు హర ి

రాజ్సమూహముల గలెిు రాజస మొపున్ 

రాజిత యగు తన్ పురికిని 

రాజ్ఞన్న్ుఁ దెచెు బంధురాజి న్ుతింపన్. 
10.1-1783-వ. 
అంత న్యాయదవ్ేందుర ని న్గర్ంబు సమార్బధ  వివ్ాహకృతయంబున్ు బరవరా్మాన్ 
గీత వ్ాదయ న్ృతయంబున్ు, బరతిగృహాలంకృత విలసతిాశరష్ న్ర్నారీ వర్్ంబున్ు, 
బరిణయ మహో తసవ సమాహూయమాన్ మహపీాల గజఘట్ా గండమండల 
దాన్సలిలధారా సికా రాజమార్్ంబున్ు బరతిదావర్ మంగళాచార్ సంఘట్ిత 
కీముక కదళికా కర్ూుర్ కుంకుమాగర్య ధూపదీప పరిపూర్ణకుంభంబున్ు, 
విభూష్తి సకల గృహవ్దేికా కవ్ాట్ దహేళీ సాంభంబున్ు, విచితర కుసుమాంబర్ 
ర్తనతోర్ణ విరాజితంబున్ు, సముదూధ త క తన్ విభరా జితంబున్ు న ై యుండ;ె న్ 
యయవసర్ంబున్. 
10.1-1784-మ. 



 

 

ధుర వకీరాిన్ హరి పెండిలయాడె నిజ చేతోహారణిిన్ మాన్ వ్  ై
భవ గాంభీర్య విహారణిిన్ నిఖిల సంపతాారిణిన్ సాధు బాం 

ధవ సతాారిణిుఁ బుణయచారిణి మహాదారిదరయ సంహారిణిన్ 

సువభూష్ాంబర్ ధారిణిన్ గుణవత్ర చూడామణిన్ ర్యకిుణిన్. 
10.1-1785-క. 
సతతలుం దార్యన్ుుఁ బౌర్యలు 
హ తమతిుఁ గాన్ుకలు దచెిు యిచిురి కర్యణో 
న్నత వరిధష్ఠణ లకున్ు మా 
నిత రోచిష్ఠణ లకు ర్యకిుణకీృష్ఠణ లకున్. 
10.1-1786-క. 
హరి పెండిల కిుఁ గెైక యక 

కుర్ు సృంజయ యదు విదర్ు కుంతి న్ర ందుర ల్ 

పర్మాన్ందముుఁ బ ందిర ి

ధర్ణశీులలోన్ గాఢ్ తాతుర్యములన్. 
10.1-1787-క. 
హరి యిా తెఱుఁగున్ ర్యకుిణ ి

న్ర్ుదుగుఁ గొనివచిు పెండిలయాడుట్ విని దు 
ష్ార్కృతయ మన్ుచు వ్ ఱగం 

దిరి రాజలు రాజసుతఠలు దికుాల న లలన్. 
10.1-1788-ఆ. 
అన్ఘ! యాదిలకి్షు యిెనై్ ర్యకిుణితోడుఁ 
గీీడ సలుపుచున్న కృష్ఠణ ుఁ జూచి 

పటె్ణంబులోని పరజ లులలసిలిలర ి



 

 

పీరతఠ లగుచు ముకాభీతఠ లగుచు." 

10.1-1789-వ. 
అని చెపిు. 

10.1-211-పూరిణ 

10.1-1790-క. 
కువలయర్క్షాతతుర్! 
కువలయదళ్ నీలవర్ణ కోమలదహేా! 
కువలయనాథ శిరోమణి! 
కువలయజన్ విన్ుత విమలగుణ సంఘాతా! 
10.1-1791-మాలి. 
సర్సిజనిభ హసాా ! సర్వలోక పరశసాా ! 
నిర్ుపమ శుభమూరాీ! నిర్ులార్ూఢ్ కీరీా! 
పర్హృదయ విదారీ! భకాలోకోపకారీ! 
గుర్ు బుధజన్ తోష్ీ! ఘోర్దెైతయే శోష్ీ! 
10.1-1792-గ. 
ఇది శ్రీ పర్మేశవర్ కర్యణాకలిత కవితా విచితర క సన్మంతిర పుతర 
సహజపాండితయ పో తనామాతయ పరణతీం బయిన్ శ్రమీహాభాగతం బన్ు 
మహాపురాణంబు న్ందు దేవకీదేవి వివ్ాహంబున్ు; గగన్వ్ాణీ శవీణంబున్ు; 
గంసో దేరకంబున్ు; వసుదవే పరా ర్్న్యున్ు; యోగమాయా పరభావంబున్ు; 
బలభదుర ని జన్ుంబున్ు; బరహాుది సుర్ సోా తరంబున్ు; గృష్ాణ వతార్ంబున్ు; 
ఘోష్ పరవ్ేశంబున్ు; యోగనిదరా  చరతింబున్ు; న్ంద పుతరో తసవంబున్ు; 
బూతనా సంహార్ంబున్ు; శకట్ భంజన్ంబున్ు; దృణావర్యా  మర్ణంబున్ు; గ 



 

 

రా్ గమన్ంబున్ు; నారాయణాది నామ నిర దశంబున్ు; బాలకీీడయున్ు; మృ 
దుక్షణంబున్ు; వ్ాసుదేవ వదన్గహవర్ విలోకయమా నాఖిల లో 
కాలోకన్ంబున్ు; న్వనీత చౌర్యంబున్ు, యశోదా రోష్ంబు; న్ులూఖల 
బంధన్ంబు; న్ర్య్ న్తర్యయుగళ్ నిపాతన్ంబున్ు; న్లకూబర్ మణిగీీవుల శాప 
మోక్షణంబున్ు; బృందావన్ గమన్ంబున్ు; వతస పాలన్ంబున్ు; వతాససుర్ 
వధయున్ు; బకదన్ుజ విదార్ణంబు; న్ఘాసుర్ మర్ణంబున్ు; వ 
తాసపహర్ణంబున్ు; న్ూతన్ వతస బాలక కలున్ంబున్ు; బరహు విన్ుతియు; 
గో పాలకతవంబున్ు; గార్దభాసుర్ దమన్ంబున్ు; కాళియ ఫణి మర్దన్ంబున్ు; 
గర్యడ కాళియ నాగ విరోధ కథన్ంబున్ు; బరలంబాసుర్ హ ంసన్ంబున్ు; 
దవ్ాన్ల పాన్ంబున్ు; వర్షర్యా  వర్ణన్ంబున్ు; శర్తాాల లక్షణంబున్ు; వ్ేణు 
విలాసంబున్ు; హ మంత సమయ సమాగమంబున్ు; గోపక నాయచరిత హవిష్య 
వరతంబున్ు; గాతాయయనీ సేవన్ంబున్ు; వలలవ వసాా ు పహర్ణంబున్ు; విపరవనితా 
దతాా న్న భోజన్ంబు; నిందరయాగ నివ్ార్ణంబున్ు; న్ంద ముకుంద 
సంవ్ాదంబున్ు; పర్వత భజన్ంబున్ు; బాష్ాణ సలిల వర్షంబున్ు; గోవర్ధ 
నోదధర్ణంబున్ు; వర్యణకంికర్యండు న్ందుని గొనిపో యిన్ హరి 
తెచుుట్యున్ు; వ్ేణు పూర్ణంబున్ు; గోపికాజన్ ఘోష్ నిర్్మంబున్ు; 
యమునాత్రర్ వన్ విహర్ణంబున్ు; గృ ష్ాణ ంతరాధ న్ంబున్ు; ఘోష్కామనీ గ 
ణానేవష్ణంబున్ు; గోపికా గీతలున్ు; హరి పరసన్నతయున్ు; రాస 
కీీడన్ంబున్ు; జలక ళియున్ు, సర్ుర్ూపకుం డెనై్ సుదర్శన్ విదాయధర్యండు 
హరిచర్ణ తాడన్ంబున్ నిజర్ూపంబు పడయుట్యున్ు; శంఖచూడుం డన్ు 
గుహయకుని వధించుట్యున్ు; వృష్భాసుర్ విదళ్న్ంబున్ు; నార్దోపదేశంబున్ 
హరి జన్ుకథ న ఱంగి కంసుండు దేవకవీసుదేవుల బదుధ లం జ యుట్యున్ు; 

ఘోట్కాసుర్యం డెైన్ క శియన్ు దన్ుజని వధయిించుట్యున్ు; నార్ద 



 

 

సుా తియున్ు; వ్ోయమదాన్వ మర్ణంబు; న్కూీ రాగమంబు; న్కూీర్ 
రామకృష్ఠణ ల సలాల పంబున్ు; ఘోష్ నిర్్మంబున్ు; యమునా 
జలాంతరాళ్ంబున్ న్కూీర్యండు హరి విశవర్ూపంబున్ు గాంచుట్యు; న్కూీర్ 
సావంబున్ు; మథురాన్గర్ పరవ్ేశంబున్ు; ర్జక వధయున్ు; వ్ాయక 
మాలికులచే సమాున్ంబు న ందుట్యున్ు; కుబా్  పరసాద కర్ణంబున్ు; ధన్ు 
ర్ుంగంబున్ు; గంసు దుసవపనంబున్ు; గువలయాపీడ పడీన్ంబున్ు; ర్ంగస్ల 
పరవ్ేశంబున్ు; జాణూర్ ముష్ిెకుల వధయున్ు; గంస వధయున్ు; 
వసుదవేదేవకీ బంధ మోక్షణంబు; న్ుగీసేన్ు రాజయ సా్ పన్ంబున్ు; 
రామకృష్ఠణ లు సాందీపుని వలన్ విదయ లభయసించుట్యున్ు; సంయమనీ న్గర్ 
గమన్ంబున్ు; గుర్యపుతర దాన్ంబు; న్ుదధవుని ఘోష్ యాతరయున్ు; 
భరమర్గీతలున్ు; గు బా్ వ్ాస గమన్ంబున్ు; గరిన్గర్ంబున్కు న్కూీర్యండు 
చని కుంత్రదేవి న్ూరార్యుట్యున్ు; గంసభార్య లగు న్సిా  పరా సుా లు 
జరాసంధున్కుుఁ గంసు మర్ణం బ ఱింగించుట్యున్ు; జరాసంధుని 
దండయాతరయున్ు; మథురాన్గర్ నిరోధంబున్ు; యుదధంబున్ జరాసంధుండు 
సపాదశ వ్ార్ంబులు పలాయితఠం డగుట్యున్ు; నార్ద పేరరితఠండెై 
కాలయవన్ుండు మథుర్పెై దాడివ్ డలుట్యున్ు; దావర్కాన్గర్ 
నిరాుణంబున్ు; మథురాపుర్ నివ్ాసులం దన్ యోగబలంబున్ హరి 
దావర్కాన్గర్ంబున్కుం దెచుుట్యున్ు; కాలయవన్ుడు హరి వ్ ంట్జని 
గిరిగుహ యందు నిదిరతఠండెైన్ ముచికుందుని దృష్ిె  వలన్ నీఱగుట్యున్ు; 

ముచికుందుండు హరనిి సంసుా తి చసేి తపంబున్కుం జన్ుట్యున్ు; 
జరాసంధుండు గీముఱ రామకృష్ఠణ లపెై నేతెంచుట్యున్ు; బరవర్షణ 
పర్వతారోహణంబున్ు; గరిి దహన్ంబున్ు; గిరి డిగ్న్ుఱికి రామకృష్ఠణ లు 
దావర్కకుం జన్ుట్యున్ు; ర్యకిుణీ జన్న్ంబున్ు; ర్యకిుణీ సందేశంబున్ు; 



 

 

వ్ాసుదే వ్ాగమన్ంబున్ు; ర్యకిుణీ గీహణంబున్ు; రాజలోక పలాయన్ంబున్ు; 
ర్యకిు యన్ువ్ాని భంగంబున్ు; ర్యకిుణీ కలాయణంబున్ు యన్ు కథలుుఁ గల 
దశమసాంధంబు న్ందుుఁ బూర్వభాగము సమాపాము. 

 
 


