పో తన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉతత రభాగము
[సౌజన్యము తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్]
10.2-1-ఉపో ద్ఘాతము

10.2-1-క.
శ్రీకర! పరిశోషిత ర
తనాకర! కమనీయగుణగణనకర! కారు
ణనయకర! భీకరశర ధన
రాకంపితదనన్వంద్ర! రామన్రందనర!
10.2-2-వ.
మహనీయగుణగరిష్ు ఠలగు న్ముునిశరష్
ీ ు ఠలకు నిఖిల పురాణవాయఖ్యయన్
వైఖ్రీసమేతఠండెన్
ై సూతఠం డిట్లనియె; "న్ట్ల
ల ప్ారయోపవిష్ఠటండెైన్
పరీక్షిన్ారంద్్రండు "రుకముణీపరిణయయన్ంతరంబున్ నైన్ కథనవృతనతంతం
బంతయు వినిపింపు"మనిన్ శుకయోగీంద్్రం డిట్లనియె.
10.2-2-ప్రదయుమన జనమంబు
10.2-3-ఉ.
“తనమరసాక్షున్ంశమున్ ద్రపకుుఁ డీశవరుకంట్ిమంట్లం
దన మున్్ ద్గుధుఁడెై; పిద్పుఁ ద్తపరమేశుని దేహలబ్ధధ కై,
వమఱ్ నిష్ు ుఁ జసి, హరి వీరయమున్ం బరభవించె రుకముణీ

కామిని గరభమం ద్స్రఖ్ండన్్ మయఱట్ మూరితయో యన్న్.
10.2-4-వ.
అంత నన డింభకుండు పరద్్యముాండన్్ పేర విఖ్యయతఠం డయెయ; నన శిశువు
సూతికాగృహంబున్ం ద్ల్లల ప్ొ దుఁగిట్ న్్ండం, ద్న్కు శతఠరండని యెఱంగి,
శంబరుండన్్ రాక్షస్ండు ద్న్ మయయయబలంబున్ం గామరూపి యెై వచ్చి,
కొనిప్ో య సముద్రంబులో వైచ్చ, తన్ గృహంబున్కుం జనియె; న్ంత నన
శాబకుండు జలధజలంబున్ దగుఁబడ నొడిసి యొక మహామీన్ంబు మ్రంగ;
న్ంద్్.
10.2-5-క.
జాలిఁ బడి ప్ాఱ్ జలచర
జాలంబులుఁ బో వనీక, చని రోషాగిా
జావలలు నిగుడుఁగ, న్ూరక
జాలంబులు వైచ్చపట్లట జాలరు లంతన్.
10.2-6-వ.
సముద్రంబులోన్ నన మీన్ంబున్్, ద్తసహచరంబుల న్
ై మీన్ంబులన్్ం
బట్ిటకొని తెచ్చి, శంబరున్కుం గానికుఁగా నిచ్చిన్, న్తండు “వండి తెండ”ని
మహాన్స గృహంబున్కుం బంచ్చన్.
10.2-7-క.
రాజున్గరి యడబాలలు
రాజీవముకడుపు వరచ్చి, రాజనిభాస్యన్
రాజశిశువుుఁ గని, చెపిపరి
రాజీవద్ళాక్షియెైన్ రతికమ; న్రందనర!
10.2-8-వ.

అంత ననరద్్ండు వచ్చి, బాలకుని జన్ుంబున్్, శంబరోదయ యగంబున్్,
మీనోద్రపరవశంబున్్ం జపిపన్ విని, యయ రతి మయయయవతి యన్్ పేర
శంబరునియంట్ బాతివరతయంబు సలుపుచ్, ద్హన్ ద్గుధండయన్ తన్
పెనిమ్ట్ి శరీర ధనరణంబు సేయుట్ కద్్రు చూచ్చ్న్ాద గావున్;
న్యయరభకుండు ద్రపకుండని తెల్లసి, మెలలన్ పుతనరరిినియెన్
ై తెఱంగున్
శంబరుని యన్్మతి వడసి, సూపకారుల యొద్ద న్్న్ా ప్ాపనిం దెచ్చి
ప్ో షించ్చ్ండె; నన కుమయరుండున్్ శ్రఘ్రకాలంబున్ ననరూఢ యౌవన్్ండెై.
10.2-9-క.
స్ందర మగు తన్ రూపము
స్ందరు లొకమయఱ్ దేఱ చూచ్చన్ుఁ జాలున్,
సౌందరయ మేమ్ చెపపన్్?
బ ంద్ెద్ మని డనయు బుదధ ుఁ బుట్ిటంచ్; న్ృప్ా!
10.2-10-సీ.
"చకకని వారల చకకుఁ ద్న్ంబున్;
కుపమ్ంప నవవండు యోగుయుఁ డయెయ?
మ్కమకల్ల తపమున్ మెఱయు న్ంబ్ధకకు నై;
శంకరు నవవండు సగము సేసె?
బరహుతవమున్్ బ ంద, పరుఁగు విధనతన్్;
వాణికై యెవవుఁడు వావి సెఱచె?
వయడనుఁగులతోడి విబుధ లోకశుని;
మూరితకమ నవవుఁడు మూల మయెయ?
10.2-10.1-తే.
మున్్ల తనల్లమ్ కవవుఁడు ములుల సూపు

మగల మగువల నవవండు మరులుకొలుపు?
గుస్మధన్్వున్ నవవండు గొన్్ విజయము
చ్చగురువాలున్ నవవండు సికుకవఱ్చ్?"
10.2-11-వ.
అని, తన్్ా లోకులు విన్్తించ్ పరభావంబులు గల్లగి,
పద్ుద్ళలోచన్్ండున్్, బరలంబబాహ ండున్్, జగనోుహననకారుండున్్ నన్
ై
పంచబాణునిం గని లజాాహాస గరిభతంబు ల ైన్ చూపులం జూచ్చ్,
మయయయవతి స్రత భారంతిుఁ జసిన్ం జూచ్చ, పరద్్యముాం డిట్లనియె.
10.2-12-మతత .
"నన తన్ూభవుుఁ డీతుఁ డంచ్న్్, ననన్ యంచ్క లేక యో!
మయత! నీ విద యేమ్? నుఁ డిట్ల మయతృ భావము మయని సం
పీత
ర ిఁ గామ్నిభంగిుఁ జసెద్్ పెకుక విభరమముల; మహా
ఖ్యయత వృతిత కమ నీకు ధరుము గాద్్ మోహము సేయుఁగాన్."
10.2-13-వ.
అనిన్ రతి యట్ల నియె; “నీవు ననరాయణన్ంద్న్్ండ వైన్ కంద్రుపండవు;
పూరవకాలంబున్ నన్్ నీకు భారయ నైన్ రతిని; నీవు శిశువై యుండునడ
నిరదయుండెై ద ంగిల్ల, తల్లల ం ద ఱంగుఁజసి, శంబరుండు కొని వచ్చి, నిన్్ా
నీరధలో వచ్చ
ై న్, నొకక మీన్ంబు మ్రంగ; మీనోద్రంబు వడల్ల తీవు; మీుఁద్ట్ి
కారయ మయకరిణంపుము.
10.2-14-క.
మయయావి వీుఁడు; ద్్రుతి
మయయిఁడు సంగరములం; ద్మరుతుల గలుచ్న్;
మయయికరణమున్ వీనిన్

మయయింపుము, మోహననద మయయలచేతన్.
10.2-15-మతత .
ప్ాప్కరుుుఁడు వీుఁడు; నినిాుఁట్ుఁ బట్ిట తెచ్చిన్, లేచ్చ "నన
ప్ాప్ిఁ డెకకడుఁ బో యెనో? స్తఠుఁ బాపితే విధ!"యంచ్ుఁ దనుఁ
గీప్ ిఁ బాసిన్ గోవు భంగిని ఖిన్ాయెై, పడి గాఢ సం
తనప్యెై, నిన్్ నోుఁచ్చ కాంచ్చన్ తల్లల కుయయడ కుండున?
10.2-16-వ.
అని పల్లకమ మయయయవతి మహాన్్భావుండెైన్ పరద్్యముానికమ సరవ శతఠర
మయయయ విననశిని యెన్
ై మహామయయ విద్య న్్పదేశించె; నివివధంబున్.
10.2-3-శంబరోదుగంబు
10.2-17-మ.
గురు మయయయరణవదయె,ై కవచ్చయెై, కోద్ండియెై, బాణియెై
హరిజం డయ రి! నిశాట్! వచ్చ
ై తివి ననుఁ డంభోనిధన్ న్న్్ా, ఘో
రరణనంభోనిధ వత
ై ఠ నిన్్ా నిదె వ రముంచ్ుఁ జీరన్ మనో
హర దవాయంబరు న్్లల సద్ద న్్జ సేననడంబరున్ శంబరున్.
10.2-18-చ.
అదల్లచ్చ యట్లట కృష్ణ స్తఠుఁ డనడిన్ నిష్ఠ
ు ర భాష్ణంబులం
బదహతమెై వడిం గవియు పన్ాగరాజముుఁ బో ల్ల శంబరుం
డదరుచ్ లేచ్చ వచ్చి గద్ న్చ్యతన్ంద్న్్ వస
ర ె న్్జా వల
దభదయరకఠోరఘోష్ సమభీష్ణననద్ము చేసి యయరుిచ్న్.
10.2-19-క.
ద్నయజంద్్రుఁడు వస
ర ిన్ గద్ుఁ

ద్న గద్చేుఁ బాయ న్డిచ్చ ద్న్్జలు బెద్రన్
ద్నయజాంతకుని కుమయరుుఁడు
ద్నయజశుని మీుఁద్ ననరిి తన్ గద్ వైచన్
ె .
10.2-20-వ.
అంత నన రకకస్ండు వకకసంబగు రోష్ంబున్ుఁ ద్న్కు ద ల్లల మయుం
డెఱంగించ్చన్ దెైతయ
ే మయయ ననశీయంచ్చ మ్ంట్ికమ నగసి, పంచబాణునిపెై
బాణవరషంబు గురిసిన్; న్ముహారథ్ండు నొచ్చియు సంచల్లంపక
మచిరంబున్ సరవమయయయ విననశిని యెైన్ సాతిత వక మయయం బరయోగించ్చ
ద్న్్జని బాణవృషిట నివారించె; మఱయు వాుఁడు భుజగ గుహయక పిశాచ
మయయలు పనిా నొపిపంచ్చన్ న్నిాయుం ద్పిపంచ్చ.
10.2-21-క.
ద్ండధర మూరితుఁ గైకొని
యొండఘడక చకమీసూన్్ుఁ డుగీతరాసిన్
ఖ్ండంచె శంబరుని తలుఁ
గుండల కోట్ీర మణులు గుంభిని రాలన్.
10.2-22-క.
చ్చగురాకడిద్పు ధనరన్్
జగములుఁ బరవశము సేయు చలప్ాదకమ ద
డడ గు న్్కకడిద్ంబున్ుఁ ద్న్
పగతఠం దెగ వయ
ర ు ట్ంత పని చ్చంతింపన్?
10.2-23-క.
బెగడుచ్ న్్ండుఁగ శంబరుుఁ
దెగడుచ్ుఁ బూవింట్ిజోద్్ ధీరగుణంబుల

వొగడుచ్ుఁ గురిసిరి ముద్మున్
నగడుచ్ుఁ గుస్మముల ముస్రు నిరారు లధప్ా!
10.2-4-రతీ ప్రదయుమున లాగమనంబు
10.2-24-వ.
ఇట్ల
ల శంబరుని వధయంచ్చ విలసిలల ుచ్న్ా యంచ్విలుకానిం గొంచ్
ననకాశచనరిణయ
ి న్
ెై యయ రతీదేవి, గగన్పథంబుుఁ బట్ిట దనవరకా
న్గరోపరిభాగమున్కుం జన్్దెంచ్చన్.
10.2-25-ఆ.
మెఱ్ుఁగుుఁదీగతోడి మేఘ్ంబు కైవడి
యువిద్తోడ మ్ంట్ి న్్ండి కద్ల్ల
యరుగుదెంచె మద్న్్ుఁ డంగననజన్ములు
మెలుఁగుచ్న్ా లోనిమేడకడకు.
10.2-26-మ.
జలద్శాయముుఁ బరలంబబాహ యుగళ ం జందనరన్న్్న్ నీల సం
కులవకాీలకుుఁ బీతవాస్ ఘ్న్వక్షున్ సింహమధ్యన్ మహో
తపలపతేత క్ష
ే ణు మంద్హాసలల్లతఠం బంచనయుధ్న్ నీరజా
క్షులు దనరమఱ్ప్ాట్ుఁ జూచ్చ హరి యంచ్ం డనుఁగి రయెైయయెడన్.
10.2-27-క.
కొందఱ్ హరి యగు న్ంద్్రు,
కొందఱ్ చ్చహాములు కొనిాకొనిా హరికమ లే
వందయరు, మెలలన తెల్లయుద్
మందయరు మరుుఁ జూచ్చ కొంద్ ఱబలలు గుముల .ై

10.2-28-క.
హరి యని వన్్చని పిద్పన్
హరిిఁ బో ల డువాుఁడు గాని హరి గాుఁ డన్్చ్న్
హరిమధయ లలల న్లల న్
హరిన్ంద్న్్ డనయ వచ్చి రాశిరయమున్న్.
10.2-29-ఉ.
అనయనలు సేర వచ్చి మరు న్ంద్ఱ్ుఁ జూడుఁగుఁ దనన్్ వచ్చి సం
పనన గుణనభిరామ హరిపట్ట పుదేవి విద్రభపుతిర కీ
గనయనల నన కుమయరకుని కవ
ై డి నరపడుఁ జూచ్చ బో ట్ితోుఁ
జనయనలు సేుఁప నిట్ల నియె సంభరమదెైన్యము లులల సిలలుఁగన్.
10.2-30-శా.
ఈ కంజక్షణుుఁ డీ కుమయరతిలకుం డీ యంద్్బ్ధంబాన్న్్ం
డీ కంఠీరవమధ్యుఁ డిచిట్ికమ నుఁ డెంద్్ండి యేతెంచెనో
యా కలయయణునిుఁ గన్ా భాగయవతి మునా నోములన్ నోుఁచెనో
యే క ంతనమణియంద్్ వీని కననో యేకాంతఠుఁ డీ కాంతఠనిన్.
10.2-31-శా.
ఆళీ! నన తొలుచూల్ల ప్ాపనికమ బో రాకడించ్చ న సూతికా
శాలామధయ విశాలతలపగత నై చనిాచ్చి నిదరంప నన
బాలున్ నన చన్్ుఁబాలకుం జఱచ్చ యే ప్ాప్ాతఠులే తోరవ ము
నా లీలం గొనిప్ో యరో? శిశువుుఁ దన న తల్లల రక్షించెనో!
10.2-32-క.
కొడుకుఁడు నన ప్ొ దగిుఁట్ిలోుఁ
జడప్ో యన్ ననుఁట్న్్ండి చెల్లయయ! తెల్లయం

బడ దే వారత యు న్తుఁడే
వడువున్ నచోిట్ నిల్లచ్చ వరితంచెడినో!
10.2-33-క.
ఇంద్ఘిఁక వాుఁడు బరదకమన్
సంద్ేహము లేద్్ దేహచనతఠరయవయ
సౌసందరయంబుల లోకులు
వంద్ంపుఁగ నితనియంతవాుఁ డగుుఁ జమీు!
10.2-34-మ.
అతవా! సిద్ధము ననుఁట్ి బాలకున్ కీ యయకార మీ వరణ మీ
గత యా హాసవిలోకన్సవరము లీ గాంభీరయ మీ కాంతి వీుఁ
డతిఁడే కాుఁద్గు న్్న్ావారలకు నన యయతేుశు సారూపయ సం
గత సిదధ ంపద్్; వీనియంద్్ మ్గులం గౌతూహలం బయెయడిన్.
10.2-35-క.
ప్ొ దల డి ముద్మున్ుఁ జితత ము
గదల డి నన యెడమమూుఁపు, గన్్ాల వంట్ం
బ దల డి ననన్ందనశుీలు
మెదల డిుఁ బాల్లండల ుఁ బాలు; మేలయెయడినో!
10.2-36-వ.
అని డయ లయయమయన్ మయన్సయెై వితరికంచ్చ్.
10.2-37-క.
తనయుుఁ డని నొడువుఁ ద్లుఁచ్న్్;
ద్నయుుఁడు గా కున్ా మ్గులుఁ ద్తిగొని సవతఠల
తనయ న్గియెద్ రని తలుఁచ్; న్

తనయ సంశయ మలమ్కొన్ుఁగుఁ ద్న్్మధయ మదన్.
10.2-38-వ.
ఇట్ల
ల రుకముణీదవి
ే విచనరించ్చ్ండ లోపల్లన్గరి కావల్లవారివలన్ విని
కృష్ఠ
ణ ండు దేవకీవస్దేవులం దయ డ కని చన్్దెంచ్చ సరవజఞం డయుయ నమ్యు
వివరింపక యూరకుండె; న్ంత ననరద్్ండు సన్్దెంచ్చ శంబరుుఁడు
గుమయరునిం గొనిప్ో వుట్ మొద్ల న్
ై వారత ల ఱంగించ్చన్.
10.2-39-క.
చచ్చిన్బాలుుఁడు గీముఱ
వచ్చిన్ కమయ
ీ
వచెిుఁ బెకుకవరషములకు నీ
సచ్ిరితఠ నుఁడు గంట్ిమ్;
చెచ్ెిర మునాట్ిట తపము సేయంబడెనో?
10.2-40-వ.
అని యంతఃపుర కాంతలున్్, దేవకీవస్దేవ రామకృష్ఠ
ణ లున్్
యథయ చ్చతకీమంబున్ నన ద్ంపతఠల దవాయంబరాభరణనలంకృతఠల సతకరించ్చ
సంతోషించ్చరి; రుకముణీదవి
ే యు న్ంద్న్్ం గౌుఁగిల్లంచ్ కొని.
10.2-41-శా.
"అన్ఘన! నన చన్్ుఁ బాపి నిన్్ా ద్న్్జం డంభోనిధన్ వైచెన
యెన్నన వరషము లయెయుఁ బాసి స్త! నీ వరీతి జీవించ్చ యే
సన్ఘనహంబున్ శతఠర గల్లితివొ? యయశిరయంబు సంధలల డిన్
నినయనం గాంచ్చతి నింతకాలమున్కున్ న ధన్యతం జందతిన్. "
10.2-42-వ.
అని కొడుకుం జూచ్చ సంతోషించ్చ కోడల్లగుణంబులు కైవారంబు సేసి,
వినోదంచ్చ్ండె; న్ంత దనవరకాన్గరంబు పరజలు విని హరిషంచ్చ; రంద్్.

10.2-43-క.
సిరిపని
ె మ్ట్ి పుతత క
ే ుుఁ డగు
మరుిఁ గని హరిుఁ జూచ్చన్ట్ల మయతలు ద్మలోుఁ
గరిఁగుద్్ రుఁట్, పరకాంతలు
మరుిఁ గని మోహాంధకార మగాలు గార? "
10.2-44-వ.
అని చెపిప శుకుం డిట్లనియె
10.2-45-క.
"సతఘరజితఠ
త నిశాచర
శతరరన్కుం గీడు సేసి సదవన్యముతోుఁ
బుతర, శమంతకమణియున్్
మెత
ై రం గొని తెచ్చి యచెి మన్్జాధీశా! "
10.2-46-వ.
అనిన్ విని రా జిట్ల నియె.
10.2-47-ఆ.
"శౌరి కమ్ తపుప సతనరజితఠుఁడు సేసెుఁ?
గూుఁతఠ మణిని నల కోరి యచెి?
న్తని కట్ల
ల కల్లగ నన శమంతకమణి
విపరముఖ్య! ననకు విసత రింపు. "
10.2-5-శమంతకమణి ప ందయట
10.2-48-వ.
అనిన్ విని శుకయోగివరుయం డిట్లనియె. "సతనరజితత న్్వాుఁడు సూరుయన్కు

భకుతండెై చెల్లమ్ సేయ న్తనివలన్ సంతసించ్చ సూరుయండు శమంతకమణి
నిచెి; నన మణి కంఠంబున్ ధరియంచ్చ సతనరజితఠ
త భాసకరుని భంగి
భాసమయన్్ం డెై దనవరకాన్గరంబున్కు వచ్చిన్ ద్ూరంబున్ న్తనిం జూచ్చ
జన్్లు మణిపభ
ర ాపట్ల తేజోహృతద్ృష్ఠటలయ సూరుయం డని శంకమంచ్చ వచ్చి
హరి కమట్లనిరి.
10.2-49-క.
"ననర యణ! దనమోద్ర!
నీరజద్ళనతర? చకమీ! నిఖిలేశ! గదన
ధనరణ! గోవింద్! న్మ
సాకరము యద్్పుతత !ే నితయకలయయణనిధీ!
10.2-50-మ.
దవిజాధీశవరు ల్లచిగింతఠరు గదన దేవశ! నిన్ జూడ యయ
ద్వ వంశంబున్ గూఢమూరితవి జగతనతేణుండవై యుండుఁగా
భవదీయయకృతిుఁ జూడ నుఁడిదె రుచ్చపరచఛన్ా దగాభగుుఁడెై
రవియో, నీరజగరుభుఁడయ యొకుఁడు సేరన్ వచెి మయర్ ంబున్న్. "
10.2-51-వ.
అని యట్ల
ల పల్లకమన్ మూఢజన్్లుఁ జూచ్చ గోవింద్్ండు న్గి మణి సమేతఠండెైన్
సతనరజితఠండుగాని సూరుయండు గాుఁడని పల్లక; న్ంత సతనరజితఠండు
శ్రీయుతంబయ మంగళాచనరంబెైన్ తన్ గృహంబున్కుం జని, మహీస్రులచేత
నిజదేవతన మందరంబున్ న్ముణి శరష్
ీ ు ంబు పరవశంబు సేయంచె; న్దయున్్
బరతిదన్ంబు ననిమ్ద బారువుల స్వరణంబు గల్లగించ్ చ్ండు.
10.2-52-క.
ఏ ర జల డు వస్మతి

నన రతాము పూజయమయన్మగు న్కకడ రో
గారిష్ట సరవ మయయక
మయరీ ద్్రిభక్ష భయము మయన్్; న్రందనర!
10.2-53-క.
అమమణి యయద్వ విభున్కు
నిమమని హరి యడుగ ననతుఁ డీక ధనచఛం
బ మమని పల్లకన్్, జకమీకమ
నిమమణి యాకున్ా మీుఁద్ నమౌ న్న్్చ్న్.
10.2-6-ప్రసేనయడు వధంప్బడుట
10.2-54-వ.
అంత.
10.2-55-చ.
అడరడు వడకుఁ గంఠమున్ న్ముణిుఁ దనల్లి పరసన్
ే ్ుఁ డ కక ననుఁ
డడవికమ ఘోరవన్యమృగయయరతి నగిన్ వానిుఁ జంపి పెైుఁ
బడ మణిుఁ గొంచ్ నొకక హరి ప్ాఱుఁగ దనని వధంచ్చ డనసి యే
రపడిఁ గన జాంబవంతఠుఁడు పరభాతత దగంతము నన శమంతమున్.
10.2-56-క.
కని జాంబవంతఠుఁ డన మణిుఁ
గొనిప్ో య సమీప శల
ై గుహుఁ జొచ్చి ముద్ం
బునిఁ ద్న్ కూరిమ్స్తఠన్కు
ఘ్నకళీకంద్్కంబుగాుఁ జసె, న్ృప్ా!
10.2-7-స్తఘరజితరని నింద్ఘరోప్ణ

10.2-57-వ.
అంత సతనరజితఠండు తన్ సహో ద్రుండెైన్ పరసన్
ే ్నిం గాన్క ద్్ఃఖించ్చ్.
10.2-58-మ.
మణి కంఠంబున్ుఁ దనల్లి నుఁ డడవిలో మయవాుఁడు వరితంపుఁగా
మణికై పట్ిట వధంచ్చననుఁడు హరికమన్ మరాయద్ లే ద్ంచ్ ద్ూ
ష్ణముం జయుఁగ వాని ద్ూష్ణముుఁ గంసధవంసి యయల్లంచ్చ యే
వరణమున్ నన యెడ లేద్్, నింద్ గల్లగన్ వారించ్ ట్ే రీతియో?
10.2-59-వ.
అని వితరికంచ్చ.
10.2-60-మ.
తనవారలల ుఁ బరసేన్్జాడుఁ దెలుపం ద్రికంచ్చ్న్ వచ్చి త
ద్వనవీథం గన నలుఁ గూల్లన్ మహాశవంబుం బరసేన్్ం బరసే
న్్ని హంసించ్చన్సింహమున్ మృగపతిన్ నొపిపంచ్చఖ్ండించ్చ యేుఁ
గిన భలూ
ల కము సొ చ్చియున్ా గుహయుం గృష్ఠ
ణ ండు రోచ్చష్ఠ
ణ ుఁడెై.
10.2-61-వ.
కని తన్ వంట్ వచ్చిన్ పరజల నలల గుహాముఖ్ంబున్ విడిచ్చ, సాహసంబున్
మహాన్్భావుం డెైన్ హరి నిరంతర నిబ్ధడనంధకార బంధ్రంబయ,
భయంకరంబెై, విశాలంబయన్ గుహాంతరాళంబు సొ చ్చి; చని యకకడ నొకక
బాలున్ కద్్రు ద్రశనీయ కళీకంద్్కంబుగా వల
ర ంగట్ట ుఁబడిన్ యముణి
శరష్
ీ ు ంబుుఁ గని హరింప నిశియంచ్చ.
10.2-62-క.
మెలలన్ పద్ము ల్లడుచ్ యద్్
వలల భుుఁ డన శిశువుకడకు వచ్చిన్ గుండెల

జలల న్ుఁగుఁ జూచ్చ కంపము
మొలల ంబుగ దననిదనద మొఱపెట్ట న్ృప్ా!
10.2-8-జ ంబవత ప్రిణయంబు
10.2-63-వ.
అంత నన ధవని విని బలవంతఠండెైన్ జాంబవంతఠుఁడు వచ్చి తన్ సావమ్ యని
కృష్ఠ
ణ నఱ్ంగక ప్ారకృత పురుష్ఠండని తలంచ్చ కృష్ఠ
ణ నితో రణంబు చేసె;
న్ంద్్.
10.2-64-క.
పలలమున్కుుఁ బో రడు డే
గల కమయ
ీ
శసత మ
ే ులుఁ ద్రులుఁ గరముల విజయే
చఛల నిరువదయెనిమ్ద దన్
ములు వోరిరి న్గచరంద్రముఖ్్యుఁడు హరియున్.
10.2-65-క.
అడద్ములుుఁ ద్రులు విఱగిన్
బెడద్ము లగు మగతన్ములు బ్ధఱ్తివక వడిం
బ్ధడుగులవడువున్ుఁ బడియెడి
పిడకమట్ిప్ో ట్లలన్్ గలన్ బెరసి రిరువురున్.
10.2-66-శా.
సపష్ా హంకృతఠ లులల సిలల హరియున్ భలూ
ల కలోకశుుఁడున్
ముష్ా ముషిట న్హరిాశంబు జయసమోుహంబున్ం బో రుచోుఁ
బుష్ాం బాసి ముకుంద్ ముషిటహతఠలం బూరణశమో
ీ పేతఠుఁడెై
పిష్ా ంగోరు శరీరుుఁడెై యతుఁడు దన భీతనతఠుుఁడెై యట్ల న్్న్.

10.2-67-వ.
“దేవా! నిన్్ాుఁ బురాణపురుష్ఠ న్ధీశవరు విష్ఠ
ణ ం బరభవిష్ఠ
ణ నఱ్ంగుద్్;
సరవభూతంబులకుం బారణ పరతనప ధెైరయబలంబులు నీవ; విశవంబున్కు
సర్ సి తిలయంబు ల వవరాచరింతఠరు, వారికమ సర్ సిితిలయంబులుఁ జయు
నీశవరుండవు నీవ; యయతువు నీవ” యని మఱయున్్.
10.2-68-సీ.
"బాణనగిా నవవుఁడు పఱపి పయోరాశి;
నింకమంచ్చ బంధంచ్చ యేపు మయపెుఁ
బరుఁగ నవవుఁడు పరతనపపరభారాశిచే;
దనన్వగరావంధతమస మడుఁచెుఁ
గంజాతములు దెరంచ్ కరిభంగి నవవుఁడు;
ద్శకంఠుకంఠబృంద్ములు ద్్రంచె
నన చంద్రసూరయమెై యమరు లంకారాజయ;
మున్కు నవవుఁడు విభీష్ణుని నిల్లపె
10.2-68.1-తే.
న్న్్ా నల్లన్ లోకాధననథ్ుఁ డెవవుఁ
డంచ్చతోదనరకరుణనరసాబ్ధధ యెవవుఁ
డనతుఁడవు నీవ కావ; మహాతు! నుఁడు
మయఱ్పడి యెగ్ ు సేసితి మఱవవలయు. "
10.2-69-వ.
అని యట్ల
ల పరమభకుతండయన్ జాంబవంతఠండు విన్్తించ్చన్ న్తని శరీర
నిగీహ నివారణంబుగా భకత వతసలుండెైన్ హరి ద్న్ కరంబున్ న్తని మేన్్
నిమ్రి గంభీరభాష్ణంబుల నిట్ల నియె.

10.2-70-క.
"ఈ మణి మయచేుఁ బడె న్ని
తనమస్ లొన్రించ్ నింద్ ద్పెపడు కొఱకై
నీ మందర మగు బ్ధలమున్
క మరుదెంచ్చతిమ్ భలులకశవర! వింట్ే! "
10.2-71-వ.
అనిన్ విని సంతసించ్చ జాంబవంతఠుఁడు మణియున్్ం, ద్న్ కూుఁతఠ జాంబవతి
యన్్ కన్యకామణియున్్ం దెచ్చి హరికమం గానికుఁగా సమరిపంచె; న్ట్మున్ా
హరివంట్ వచ్చిన్ వారలు బ్ధలంబువాకమట్ం బండెరండు దన్ంబులు హరిరాక
కద్్రుచూచ్చ వసరి వగచ్చ పురంబున్కుం జని; రంత దేవకీవస్దేవులున్్
రుకముణియున్్ మ్తర బంధ్ జాఞతి జన్్లున్్ గుహ సొ చ్చి కృష్ఠ
ణ ండు రాక
చ్చకక న్ని శోకమంచ్చ.
10.2-72-క.
ద్్రగ మ మగు బ్ధలమున్ హరి
నిరగ తఠుఁడెై చేరవలయు నుఁ డని ప్ౌరుల
వరగ ముల ై సేవించ్చరి
ద్్రగ ం గృతకుశలమయర్ ుఁ దయ షితభర్ న్.
10.2-73-క.
డయ లాయత మయన్స్ల ై
జాలంబడి జన్్లు గొలువుఁ జండిక పల్లకన్
"బాలామణితో మణితో
హేలాగతి వచ్ి"న్ంబుజక్షణుుఁ డన్్చ్న్.
10.2-74-క.

యతనము సఫలం బయన్ స
పతన సమూహములు బెగడుఁ బదనుక్షుం డన
రతనముతోుఁ గననయజన్
రతనముతోుఁ బురికమ వచెి రయమున్ న్ంతన్.
10.2-75-క.
మృతరిఁ డెైన్వాుఁడు పున్రా
గతరిఁడెైన్ కమయ
ీ ం ద్లంచ్చ కననయమణి సం
యుతరిఁడెై వచ్చిన్ హరిుఁ గని
వితతోతసవ కౌతఠకముల వలసిరి ప్ౌరుల.
10.2-9-స్తఘరజితరనకు మణి ద్రిగి యిచ్యిట
10.2-76-వ.
ఇట్ల
ల హరి ద్న్ పరాకీమంబున్ జాంబవతీదేవిం బరిగీహంచ్చ, రాజసభకు
సతనరజితఠ
త ం బ్ధల్లపించ్చ, తద్వృతనతంతం బంతయు నఱగించ్చ, సతనరజితఠ
త న్కు మణి
నిచెి; న్తండున్్ సిగ్ ువడి మణిం బుచ్ికొని పశాితనతపంబు నొంద్్చ్
బలవదవరోధంబున్కు వఱచ్చ్ నింట్ికముఁ జని.
10.2-77-క.
"ప్ాప తఠుల ప్ాపములం
బాప్ంగా నోపున్ట్ిట పదనుక్షునిపెైుఁ
బాప్ము గల ద్ని నొడవి
ి న్
ప్ాప తఠుని ప్ాపమున్కుుఁ బారము గలదే?
10.2-78-మ.
మ్తభాషితవము మయని యేల హరిపెై మ్థనయభియోగంబు సే

సితిఁ? బాప్ాతఠుుఁడ న్రిలోభుుఁడన్్ ద్్శిితఠ
త ండ మతఠ
త ండ ద్్
రుత నీ దేహముుఁ గాలపన? ద్్రితమే మయర్ ంబున్ం బాయు? న
గతిఁ గంసారి పరసన్్ాుఁ డెై మన్్చ్ న్న్ గారుణయ భావంబున్న్?
10.2-79-ఆ.
మణిని గూుఁతఠ నిచ్చి మయధవు పద్ములు
పట్లటకొంట్ినని బరద్్కు గలద్్
సంతసించ్ న్తుఁడు సద్్ప్ాయమగు నిద
సతయ మ్తర వృతిత ుఁ జకకుఁబడద్్. "
10.2-10-స్తుభామా ప్రిణయంబు
10.2-80-మ.
అని యబభంగి బహ పరకారముల నకాంతస్ిుఁడెై యంట్ిలోుఁ
ద్న బుదధ ం బరికమంచ్చ నీతి గని, సతనరజితఠ
త సంప్ారపత శో
భనయిఁడెై యచెి విపతపయోధతరికన్
మ భామయమనోహారికమన్
ద్నయజాధీశవిదనరికమన్ హరికముఁ గాంతనరతామున్ రతామున్.
10.2-81-ఉ.
తనమరసాక్షుుఁ డచ్యతఠుఁ డుదనరయశోనిధ పెండిల యయడె నన
నన మన్్జంద్ర న్ందత గుణసిితి లక్షణ సతయభామ న్్
దనదమ పతివరతనతవ న్య ధరు విచక్షణతన ద్యయ యశః
కామన్్ సతయభామన్్ ముఖ్ద్్యతినిరిాతసో మ న్యెయడన్.
10.2-82-క.
"మణి యచ్చిననుఁడు వాసర
మణి నీకున్్; మయకుుఁ గలవు మణులు; కుమయరీ

మణి చనలు న్ంచ్ుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడు
మణి సతనరజితఠ
త న్కున్్ మరలుఁగ నిచెిన్. "
10.2-83-వ.
అంత న్కకడుఁ గుంతీసహతఠలయన్ ప్ాండవులు లయక్షాగారంబున్ ద్గుధల ైరని
విని నిఖిలయరి ద్రశన్్ండయుయన్్, గృష్ఠ
ణ ండు బలభద్ర సహతఠండెై
కరిన్గరంబున్కుం జని కృప విద్్ర గాంధనరీ భీష్ు దయర ణులం గని
ద్్ఃఖ్ోపశమననలయపంబు లయడుచ్ండె; న్యెయడ.
10.2-11-శతధనయవిఁడు మణి గొనిపో వ ట
10.2-84-సీ.
జగతీశ! విన్ వయయ శతధన్్వుఁ బ డగని;
యకూ
ీ ర కృతవరు లయపత వృతిత
"మన్ కమతత ఠ న్న్్చ్ సముతిుఁ జసి తన్ కూుఁతఠుఁ;
బదనుక్షున్కు నిచ్చి ప్ాడి ద్పెప
ఖ్లుుఁడు సతనరజితఠ
త ుఁ, డలయ క కమయ
ీ
నైన్;
మణిపుచ్ికొన్్ము నీమతము మెఱసి"
యని తన్్ాుఁ బరరరుఁప నన శతధన్్వుఁడు;
పశువుుఁ గట్ికమవాుఁడు పట్ిట చంపు
10.2-84.1-ఆ.
కరణి నిద్్రవోవుఁ గడుఁగి సతనరజితఠ
త ుఁ
బట్ిట చంపి, వాని భామ ల లల
మొఱలువట్ట లోభమున్ుఁ జసి మణి గొంచ్ుఁ
జనియె నొకక ననుఁడు జన్వరణయ!

10.2-85-వ.
ఇట్ల
ల హతఠం డెైన్ తండిరం గని శోకమంచ్చ సతయభామ యతనిం దెైలదయర ణయ
ి ంద్్ుఁ
బెట్ట ంి చ్చ హసిత పురంబున్కుం జని సరవజఞండెన్
ై హరికమ సతనరజితఠ
త మరణంబు
విన్ావించ్చన్ హరియున్్ బలభద్్రండు నీశవరులయుయన్్ మన్్ష్య
భావంబుల విలపించ్చ; రంత బలభద్ర సతయభామయ సమేతఠండెై హరి దనవరకా
న్గరంబున్కు మరల్లవచ్చి శతధన్్వం జంపెద్ న్ని తలంచ్చన్; నఱంగి
శతధన్్వండు ప్ారణభయంబున్ుఁ గృతవరుు నింట్ికమం జని తన్కు
సహాయుండవు గముని పల్లకమన్ం గృతవరు యట్ల నియె.
10.2-86-ఉ.
"అకకట్! రామకృష్ఠ
ణ లు మహాతఠులు వారల కగు్ సేయుఁగా
నికకడ నవవుఁ డయ పు? విన్్ మేరపడుఁ గంస్ుఁడు బంధ్యుకుతుఁడెై
చ్చకకిఁడె? మున్్ా మయగధ్ుఁడు సేన్లతోుఁ బదయేడు తోయముల
దకుకలుఁ బాఱుఁడే! మన్కు ద్ృష్ట ము, వారల లయవు వింతయే? "
10.2-87-వ.
అని యుతత రంబు సెపిపన్ విని శతధన్్వం డకూ
ీ రుని యంట్ికమం జని హరితోడ
పగకుందయ డు రముని చీరిన్ న్కూ
ీ రుండు హరి బలపరాకీమ ధెైరయసెి ర
థ యంబు
లుగ్ డించ్చ మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-88-సీ.
"ఎవవుఁడు విశవంబు నలల సలీలుుఁడెై;
పుట్ిటంచ్ రక్షించ్ుఁ బ ల్లయుఁ జయు,
నవవనిచేష్టల నఱ్ుఁగరు బరహాుద్్;
ల వవని మయయ మోహంచ్ భువన్,
మేడేండల ప్ాపుఁడెై యే విభుుఁ డ కచేత;

గో రక్షణమున్కై కొండ నతెత ,
నవవుఁడు కూట్స్ిుఁ డీశవరుుఁ డద్్భత;
కరుుుఁ డన్ంతఠండు కరుసాక్షి,
10.2-88.1-తే.
యట్ిట ఘ్న్్న్కు శౌరికమ న్న్వరతము
మొరకకద్ము గాక; విదేవష్మున్కు నము
వఱతఠ మొలల ము నీ వొండు వంట్ుఁ బ ముు
చనలు పదవలువచెి నీ సఖ్యమున్న్్.
10.2-12-శతధనయవని దయరంచ్యట
10.2-89-వ.
అని యట్ల కూ
ీ రుం డుతత రంబు పల్లకమన్ న్ముహామణి యకూ
ీ రుని యొద్ద
న్్నిచ్చ, వఱచ్చ శతధన్్వండు తఠరగారూఢుండెై శతయోజన్ ద్ూరంబు
సనియె; గరుడ కతననలంకృతంబెైన్ తేరకమక రామ కృష్ఠ
ణ లు వన్్చని; రంత
న్తండున్్ మ్థలయన్గరంబుుఁజరి తతసమీపంబు న్ంద్్.
10.2-90-చ.
తఠరగము డిగ్ ి తలల డముతో శతధన్్వుఁడు ప్ాద్చనరియెై
పరువిడుఁ బో కు ప్ో కు మని పద్ుద్ళాక్షుుఁడు గూడుఁ బాఱ భీ
కరగతి వాని మసత కము ఖ్ండితమెై పడ వస
ర ెుఁ జకీముం
బరిహతదెత
ై యచకీముుఁ బరభాచయ మోదతదేవశకీమున్.
10.2-91-వ.
ఇట్ల
ల హరి శతధన్్వని వధయంచ్చ వాని వసత ంే బులంద్్ మణి వద్కమ
లేకుండట్ుఁ దెల్లసి బలభద్్రనికడకు వచ్చి “శతధన్్వం డూరక హతఠం డయెయ,

మణి లే” ద్నిన్ బలభద్్రం డిట్లనియె.
10.2-92-సీ.
ఆ మణి శతధన్్వుఁ డపహరించ్ట్ నికక;
మెవవరిచే దనుఁప నిచ్చిననుఁడ ?
వగమె నీ వుఁగి వద్కుము పురిలోన్;
వద
ై హ
ే
ద్రిశంప వాంఛ గలద్్,
ప్ో య వచెిద్, నీవు ప్ొ ముని వీడ కని;
మెలలన్ రాముండు మ్థలుఁ జొచ్చి
ప్ో యన్ జన్కుండు ప్ొ డగని హరిషంచ్చ;
యెంతయుుఁ బ్ధరయముతో నద్్రు వచ్చి
10.2-92.1-తే.
యర్ుప్ాదనయద కృతయంబు లయచరించ్చ
యచిగించ్చన్ వస్తవు ల లల నిచ్చి
యుండు మని భకమత చేసన్
ి న్్ండె ముసల్ల;
కువలయేశవర! మ్థలలోుఁ గొనిా యేండుల.
10.2-93-వ.
అంత ద్్రోయధన్్ండు మ్థలయన్గరంబున్కుం జన్్దెంచ్చ జన్కరాజచేత
సమయునితఠండెై.
10.2-13-దయరోుధనయని గద్ఘ విధఘుభాుస్ము
10.2-94-క.
చలమున్ గాంధనరయుుఁడు
లలత గదనయుద్ధ గౌశలము నరిుఁ ద్గన్

హలచే ననశిీతనిరార
ఫలచేుఁ దెల
ైే ోకయవీరభట్గణబల్లచేన్.
10.2-95-వ.
అట్ుఁ గృష్ఠ
ణ ండున్్ దనవరకాన్గరంబున్కుం జని శతధన్్వని మరణంబున్్
మణి లేకుండుట్యున్్, సతయభామకుం జపిప, సతయభామయపియ
ర కరుండు
గావున్ సతనరజితఠ
త న్కుుఁ బరలోకకమీయలు సేయంచె; న్కూ
ీ ర కృతవరులు
శతధన్్వ మరణంబు విని వఱచ్చ దనవరకాన్గరంబు వడల్ల బహ యోజన్
ద్ూరభూమ్కమం జని; రకూ
ీ రుండు లేమ్ం జసి వాన్లు లేక
మహో తనపతంబులున్్, శరీర మయన్స తనపంబులున్్ దనవరకావాస్లకు
సంభవించ్చన్ న్ంద్్ల వృద్ధ జన్్లు బెగడి హరి కమట్లనిరి.
10.2-96-సీ.
"కమలయక్ష! విన్వయయ! కాశ్రశుుఁ డేల డి;
కుంభిని వాన్లు గురియకున్ాుఁ
గోరి శవఫలుకనిుఁ గొనిప్ో య యతనికముఁ;
గాందని యనియెడు కన్య నిచ్చి
కాశ్రవిభుండు సతనకరంబు సేసిన్;
వాన్లు గురిసె నన వస్ధమీుఁద్;
ననతని పుతత క
ీ రుండు;
ే ుుఁ డయన్ యకూ
న్ంతట్ివాుఁడు, మహాతపసివ
10.2-96.1-ఆ.
మరల్ల వచెినని మయన్్ న్్తనపతంబు
ల లల ; వాన్ గురియు నీ సి లమున్;
దేవ! యతనిుఁ దయ డత
ి ప
ె ిపంపు; మనిాంపు;

మయన్వలయుుఁ బీడ మయన్వులకు.
10.2-97-వ.
అని పలుకు పెద్దల పలుకు లయకరిణంచ్చ ద్ూతలం బంపి కృష్ఠ
ణ ం డకూ
ీ రుని
రావించ్చ పూజించ్చ పియ
ర కథలు కొనిా సెపిప సకలలోకజఞండు గావున్
మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల న్తని కమట్లనియె.
10.2-98-సీ.
"తన నగుతఱ శతధన్్వండు మణిుఁ దెచ్చి;
నీ యంట్ుఁ బెట్ట లట్ నిజము తెల్లసి
ననుఁడ, సతనరజితఠ
త న్కుుఁ బుతత క
ే ులు లేమ్;
న్తనికముఁ గారయంబు లయచరించ్చ
వితత ంబు ఋణమున్్ విభజించ్కొనియెద్;
రతని పుతిత క
ి ల లల , న్తుఁడు పరుల
చేత ద్్రురణంబుుఁ జందననుఁ, డతనిక;ై
సతకరుములు మీుఁద్ జరుపవలయు,
10.2-98.1-ఆ.
మఱ గీహంపు మీవ, మయ యన్ా న్న్్ న్ముుఁ
డెలమ్ బంధ్జన్్ల కలల ుఁ జూపు
మయయ! నీ గృహమున్ హాట్క వదకా
సహతమఖ్ము లమరు సంతతమున్్. "
10.2-99-వ.
అని యట్ల
ల సామవచన్ంబులు హరి పల్లకమన్ న్కూ
ీ రుండు వసత చ
ై
ే ఛన్ాంబెన్
మణిం దెచ్చి హరి కమచ్చిన్.
10.2-100-ఉ.

సంతసమంద బంధ్జన్సనిాధకమన్ హరి దెచ్చి చూపె; న్
శాీంతవిభాసమయన్ ఘ్ృణిజాలపలయయత భూన్భోంతర
ధనవంతము, హేమభారచయవరషణవిసిుత దేవ మయన్వ
సావంతముుఁ, గీరత ి పూరితదశావలయయంతము నన శమంతమున్.
10.2-101-క.
చకా యుధ్ుఁ డీ కమయ
ీ ుఁ ద్న్
యకర
ా రతవంబు జన్్ల కంద్ఱకున్్ ని
రవకాముగుఁ దెల్లపి కీముఱ
న్కర
ా రుని కమచెి మణిుఁ గృప్ా కల్లతఠండె.ై
10.2-102-క.
ఘ్నయిఁడు భగవంతఠుఁ డీశవరుుఁ
డనఘ్ుుఁడు మణి దెచ్చి యచ్చిన్ట్ిట కథన్మున్
వినిన్ుఁ బఠించ్చన్ుఁ ద్లుఁచ్చన్
జనయలకు ద్్రయశముుఁ బాపసంఘ్ముుఁ ద్లుఁగున్.
10.2-14-ఇందరప్రస్థంబున కరుగుట
10.2-103-వ.
అంత నొకకననుఁడు ప్ాండవులం జూడ నిశియంచ్చ సాతయకమ పరముఖ్
యయద్వులు గొలువుఁ బురుషో తత ముం డింద్రవరసిపురంబున్కుం జనిన్ం
బారణంబులంగనిన్ యందయ
ర ంబులభంగి వారఖిలేశవరుం డెైన్ హరిం గని
కౌుఁగిల్లంచ్కొని; కృష్ఠ
ణ ని దవయదేహసంగమంబున్ నిరూ
ధ తకలుష్ఠల ై
యన్్రాగహాసవిభాసితం బెైన్ ముకుంద్ము ఖ్యరవింద్ంబు ద్రిశంచ్చ
యయన్ంద్ంబు నొందరి; గోవింద్్ండున్్ యుధషిు ర భీమసేన్్ల చరణంబులకు

న్భివంద్న్ంబులు సేసి యరుాన్్ ననల్లంగన్ంబున్ సతకరించ్చ, న్కుల
సహదేవులు మొరకమకన్ గుీచ్చియెతిత, యుతత మ పీఠంబున్ ననసీన్్ండెై యుండె;
న్పుపడు.
10.2-104-క.
చంచ్ద్్ న్కుచభారా
కుంచ్చతయెై కొీతత పెండిల కూుఁతఠ రగుట్ నిం
చ్చంచ్యక సిగ్ ు జనింపుఁగుఁ
బాంచ్ఘలతన్ూజ మొరకకుఁ బదనుక్షున్కున్.
10.2-105-వ.
అంత సాతయకమ ప్ాండువులచేతం బూజితఠండెై యొకక పీఠంబున్ ననసీన్్ండెై
యుండెుఁ; ద్కమకన్ యన్్చరులున్్ వారిచేతుఁ బూజితఠల ై కొల్లచ్చ యుండిరి;
హరియుం గుంతీదేవి కడకుం జని న్మసకరించ్చ యట్ల నియె.
10.2-106-క.
"అతఘత! కొడుకులుుఁ గోడలుుఁ
జితఘతన్ంద్ముగుఁ బన్్లు సేయుఁగ ననతను
యతఘతన్్గవై యయజాఞ
సతఘతద్్లు గల్లగి మన్్దె సమోుద్మున్న్? "
10.2-107-చ.
అనవుడుుఁ బరరమ విహవలత న్ంద్్చ్ గద్్ ద్భాష్ణంబులం
గనయిఁగవ న్శుీతోయములు గీముుఁగుఁ గుంతి స్యోధన్్ండు సే
సిన యపచనరముం ద్లుఁచ్చ చెందన్ ద్్ఃఖ్ముల లల ుఁ జపిప యయ
ద్నయజవిరోధ కమట్లనియెుఁ ద్ద్ద యుుఁ బెద్దఱకంబు సేయుచ్న్.
10.2-108-సీ.

"అన్ా! నీ చ్ట్ాటల న్రయుద్్! మఱవవు;
నీవు పుతెత ంచ్చన్ నమ్ుతోడ
మయ యన్ా యేతెంచ్చ మముుఁ జూచ్చ ప్ో యెన్్;
నిల్లి యుననారము నీ బలమున్;
నన పిన్ావాండరకు ననకు దకకవవరు;
నుఁ డనదగా నింక నీవ కాక?
యఖిల జంతఠవుల కీ వాతువు గావున్ుఁ;
బరులు నన వారని భారంతి సేయ;
10.2-108.1-తే.
వయయ! నన భాగయమెట్ట ద
ి య ? యన్వరతముుఁ
జితత మున్ న్్ండి కరుణ మయ చ్చకుకల లల ుఁ
వాపుచ్ంద్్వు గాదె! యో! పరమపుణయ!
యద్్కుమయరవరణయ! బుధనగీగణయ! ."
10.2-109-వ.
అనిన్ యుధషిు రుం డిట్లనియె.
10.2-110-మ.
"పటా ిఁగ లేరు నిన్్ాుఁ ద్మభావము లంద్్ సన్ంద్ననద్్ లే
పటటాన్నన్
ై , న్ట్ిట గుణభద్రచరితఠరుఁడ వీవు, నుఁడు మయ
చ్టా మ వంచ్ వచెిద్వు; చూచెద్ వలుపలమెైన్ మముు; న
మెటటా తపంబు చేసతి
ి మధీశవర! పూరవశరీర వళలన్? "
10.2-111-వ.
అని ధరుజండు ద్న్్ాుఁ బారరిించ్చన్ నింద్రపస
ర ి పురంబు వారలకు

న్యననన్ంద్ంబు సేయుచ్ హరి గొనిా నలలు వసియంచ్చ యుండె;
న్ంద కకననుఁడు.
10.2-15-అరుునితో మృగయావిన్ోదంబు
10.2-112-మ.
తఠరగశరష్
ీ ు ము నకమక కంకట్ధన్్సూ
త ణీశరోపేతఠుఁడెై
హరితోడన్ వన్భూమ్ కగి విజయుం డనసకుతుఁడెై చంపె శం
బర శారూ
ద ల తరక్షు శలయ చమరీ భలూ
ల క గంధరవ కా
సర కంఠీరవ ఖ్డ్ కోల హరిణీ సారంగ ముఖ్యంబులన్.
10.2-113-క.
అచ్ోిట్ుఁ బవితరముల ై
చచ్చిన్ మృగరాజి నలల జన్ననథ్న్కుం
దెచ్చి యొసంగిరి మెచ్ిగుఁ
జచ్ెిర న్రుుఁ గొల్లి యున్ా సేవకు లధప్ా!
10.2-114-వ.
అంత న్రుాన్్ండు నీరుపట్లటన్ డసిసన్, యమున్కుం జని, య
ముహారథ్ల న్
ై న్రన్రాయణు లంద్్ వారిి జలంబులు దనరవి, యొక
పుల్లన్పరదేశంబున్ న్్ండి.
10.2-115-ఉ.
ఉప్గతఠ ల ైన్ యట్ిట పురుషో తత మ ప్ారుిలు గాంచ్చ రాపగా
విప్ ల విలోల నీలతర వీచ్చకలంద్్ శిరోజభార రు
చయప్హసితనళిమయల్లక న్్ద్ంచ్చత బాల శశిపరభాల్లకం
ద్ప్న్్ని బాల్లకన్ మద్న్ద్రపణతఠలయ కప్ో లప్ాల్లకన్.

10.2-116-వ.
కని యచ్యతఠండు పంచ్చన్ వివవచ్ిండు సని యయ కన్య కమట్లనియె.
10.2-117-మ.
"స్దతీ! యెవవరి దనన్? వమ్కొఱ కమచ ోిట్ం బరవరితంచె? దె
యయద్ నీ ననమము? కోరిక యెట్ట ద
ి ? వివాహాకాంక్షతోుఁగూడి యా
న్ద్కమన్ వచ్చిన్జాడ గాన్ుఁబడె? ధన్యంబయెయ నీ రాక, నీ
యుదయయదసిితి నలల ుఁ జపుప మబలయ! యుద్యతఠకరంగక్షణన! "
10.2-118-వ.
అనిన్ న్రుాన్్న్కుుఁ గాళింద యట్ల నియె.
10.2-119-మ.
"న్రవీరోతత మ! యేన్్ సూరుయని స్తన్; ననపేరు కాళింద; భా
సకర సంకల్లపతగహమంద్్ న్దలోుఁ గంజాక్షు విష్ఠ
ణ ం బరభున్
వరుగాుఁ గోరి తపంబుసేయుద్్; నొరున్ వాంఛంపుఁ; గృష్ఠ
ణ ండు వ
న్యరతిన్ వచ్చి వరించ్న్ంచ్ుఁ బల్లకన్ నన తండిర ననతోడుతన్. "
10.2-120-వ.
అనిన్ విని ధన్ంజయుుఁ డన నీలవణి పలుకులు హరికమం జపిపన్ విని
సరవజఞండెన్
ై హరియు హరిమధయన్్ రథంబుమీుఁద్ నిడుకొని ధరురాజ కడకుం
జని వారలు గోరిన్ విశవకరున్్ రావించ్చ వారి పురం బతివిచ్చతరంబు సేయంచె.
10.2-121-క.
దేవనంద్్రని ఖ్యండవ మ
ప్ాపవకున్కు నీుఁ ద్లంచ్చ ప్ారుిని రథకుం
గావించ్చ సూతఠుఁ డయెయన్్
గోవింద్్ుఁడు మఱుఁదతోడుఁ గూరిమ్ వలయన్.

10.2-122-వ.
ఇట్ల
ల న్ర ననరాయణులు సహాయులుగా ద్హన్్ండు ఖ్యండవవన్ంబు
ద్హంచ్చన్ సంతసించ్చ విజయున్కు న్క్షయ తూణీరంబులు,
న్భరద్యకవచంబున్్, గాండీవమనియెడి బాణనసన్ంబున్్ దవయరథంబున్్
ధవళరథయంబులన్్ నిచెి న్ంద్్.
10.2-123-ఉ.
వాస్వసూన్్చేుఁ ద్న్కు వహాశిఖ్యజనితోగీవద్న్ల
ప్ాస్న్ుఁ జసి యొకక సభ ప్ారుిన్ కమచెి మయుండు పీరతఠుఁడెై
యయ స్భలోన్ుఁ గాదె గమననగమన్ంబులుఁ గౌరవంద్్రుఁ డు
లయలస్ముుఁ బాసి యుండుట్ జలసి లనిరణయ బుదధ హీన్్ుఁడెై.
10.2-16-క ళంద్ మితరవిందల పండల
10.2-124-వ.
అంతం గృష్ఠ
ణ ండు ధరురాజపరముఖ్్ల వీడుకొని, సాతయకమపరముఖ్ సహచరులు
గొలువ, మరల్ల తన్పురంబున్కుం జని బంధ్జన్ంబులకుుఁ బరమయన్ంద్ంబు
సేయుచ్ నొకక పుణయ దవసంబున్ శుభలగాంబున్ం గాళిందం బెండిల
యయెయ; మఱయు న్వంతి దేశాధీశవరులయన్ విందనన్్వింద్్లు
ద్్రోయధన్్న్కు వశుల ై హరికమ మేన్తత యెైన్ రాజాధదేవి కూుఁతఠరైన్ తమ
చెల్లయల్లని వివాహంబు సేయన్్దయ యగించ్చ సవయంవరంబుుఁ జాట్ించ్చన్.
10.2-125-క.
భూ రమణులు సూడుఁగ హరి
వీరతుఁ జకొనియె మ్తరవింద్న్్ నితనయ

పూరిత స్జననన్ంద్ం
జారు చ్చకురకాంతి విజిత ష్ట్పద్బృంద్న్.
10.2-17-న్ఘగనజిత ప్రిణయంబు
10.2-126-సీ.
"జన్ననథ! విన్్ము కోసలదేశ మేల డి;
న్గాజితత న్్ న్రననథ్ుఁ డ కడు
స్మతి ధనరిుకుుఁడు ద్తఠసత ననగాజితి యన్్;
కన్యక గుణవతి గలద్్ దననిుఁ
బెండిల యయడుట్కునై పృథవీశు లేతెంచ్చ;
వాుఁడికొముులు గల వాని, వీర
గంధంబు సో ుఁకమన్ుఁ గాలు ద్రవవడివాని, ;
న్తిమద్మతత ంబు లయన్ వాని
10.2-126.1-తే.
గోవృష్ంబుల నడింట్ిుఁ గూరిి తిగిచ్చ
బాహ బలమున్ నవవుఁడు పట్ిట కట్లట
న్తుఁడు కన్యకుుఁ ద్గు వరుం డనిన్ వానిుఁ
బట్ట ుఁజాలక ప్ో ద్్రు పరజలు బెగడి.
10.2-127-వ.
ఇట్ల
ల గోవృష్ంబుల జయంచ్చన్వాుఁడ కకన్యకు వరుండనిన్ భగవంతఠండెన్
ై
హరి విని సేననపరివృతఠండెై కోసలపురంబున్కుం జనిన్ం
గోసలయధీశవరుండున్్ హరి నద్్రొకని యర్ుప్ాదనయద విధ్లం బూజించ్చ
పీఠంబు సమరిపంచ్చ పరతివందతఠండెై యున్ా యెడ.

10.2-128-క.
ఆ ర జకన్య పియ
ర మున్
నన ర జీవాక్షు మోహననకారుుఁ దరలో
కార ధతఠ మయధవుుఁ ద్న్
కార ధ్యండెైన్ ననథ్ుఁ డని కోర న్ృప్ా!
10.2-129-వ.
మఱయు న్ కకన్యకారతాంబు తన్ మన్ంబున్.
10.2-130-ఆ.
"విష్ఠ
ణ ుఁ డవయయుండు విభుుఁడు గావల న్ని
నోుఁచ్చన్ట్ిట తొంట్ి నోముఫలము
సిద్ధ మయెయననిుఁ జకొన్్ుఁ బో న్న్్ాుఁ
జకీధరుుఁడు వైరచ
ి కీహరుుఁడు.
10.2-131-మ.
సిరయ
ి ుం బద్ుభవశ దకపతఠలు మున్ సేవించ్చ యెవావని శ్రీ
చరణనంభోజపరాగముల శిరములన్ సమయగ్ తిం దనలుతుఁ; రీ
ధరణీచకీభరంబు వాపుట్కు న్్ద్యతేకళిమూరుతల ద్యయ
పరుిఁడెై యెవవుఁడు దనలుి న్ట్ిట హరి యెబభంగిం బరవరితంచ్నో! "
10.2-132-వ.
అని యట్ల
ల ననగాజితి విచనరించ్ నడుఁ గృష్ఠ
ణ ం డన రాజం జూచ్చ మేఘ్గంభీర
నిన్ద్ంబున్ నిట్ల నియె.
10.2-133-క.
అనయుల యయచ్చంపరు రా
జనయులు సౌజన్యకాంక్షుఁ జన్్దెంచ్చతి నీ

కనున్ వుఁడెద్ నిమయు!
కన్ఘుశులకద్్ల మేము గాము న్రందనర!
10.2-134-వ.
అనిన్ రాజిట్ల నియె.
10.2-135-శా.
కనుం జకొన్ నినిాలోకముల నీ కన్ాన్ ఘ్న్్ండెైన్ రా
జనయుం డెవవుఁడు? నీ గుణంబులకు ననశిరయంబున్్ం బ ంద తన
న్న్ఘురంభము మయని లక్షిు భవదీయయంగంబున్న్ నితయయెై
ధనుతవంబున్్ుఁ జంద యున్ాద గదన తనతపరయసంయుకత యెై.
10.2-136-శా.
చంచ్దయ్ వృష్సపత కంబుుఁ గడిమ్న్ సెర
ై ించ్చ యెవావుఁడు భం
జించ్యన్ వానికముఁ గూుఁతఠ నితఠ
త న్ని యేుఁ జీరించ్చన్న్ వైభవో
ద్ంచ్ద్్ రువలు వచ్చి రాజతన్యుల తతనపద్ శృంగాహతిం
గించ్చతనకలము నోరవ కగుద్్ రనిం గడించ్చ భిననాంగుల ై.
10.2-137-శా.
ఉష్ణ ంశుండు తమంబుుఁ దయ లు కమయ
ీ
నీ వుగాీహవక్షోణిలోుఁ
గృష్ణ ! వైరులుఁ దయ ల్లననుఁడవు, రణకీడ
ీ నవిశరష్ంబులన్
నిష్ణ తఠండవు, సపత గోవృష్ములన్ నుఁ డనజి భంజించ్చ రో
చ్చష్ర
ణ తవంబున్ వచ్చి చేకొన్్ము మయ శ్రతనంశుబ్ధంబాన్న్న్. "
10.2-138-వ.
అని న్గాజితఠ
త తన్ కూుఁతఠ వివాహంబున్కుం జసిన్ సమ యంబు సెపిపన్
విని.
10.2-139-చ.

కనియె న్ఘ్యరివతసబకకంసవిదనరి ఖ్లపరహారి దన
ఘ్నతర కమల్లపష్ంబుల న్గణయ భయంకర ప్ౌరుష్ంబులన్
స్నిశిత శృంగ నిరదళితశూరసమూహ ముఖ్యమ్ష్ంబులన్
హనన్ గుణోనిుష్ంబుల మహా పరుష్ంబుల గోవృష్ంబులన్.
10.2-140-ఉ.
చేలము చకకుఁ గట్లటకొని చ్చతరగతిన్ వడి నడు మూరుతల ై
బాలుిఁడు దనరురూపములుఁ బట్ట డు కైవడిుఁ బట్ిట వీర శా
రూ
ద లుిఁడు గుీదద నలుఁ బడుఁ దయర చ్చ మహో ద్ధ తిుఁ గట్ిట యాడెి భూ
ప్ాలకుల లల మెచి వృష్భంబులుఁ బరవత సనిాభంబులన్.
10.2-141-వ.
ఇట్ల
ల వృష్భంబుల న్నిాంట్ినిం గట్ిట యాడిిన్ం జూచ్చ హరికమ న్గాజితఠ
త
ననగాజితి నిచ్చిన్ విధవత్రకారంబున్ం బెండిల యయెయ; నన రాజస్ంద్రు
లయన్ంద్ంబున్్ బ ంద; రా సమయంబున్ బారహుణనశ్రరావద్ంబులున్్, గీత
పట్హ శంఖ్ కాహళ భరరీ మృద్ంగ నిన్ద్ంబులున్్ జలంగ; న్ంతనన
కోసలేంద్్రండు ద్ంపతఠల రథనరోహణంబు సేయంచ్చ పదవల ధేన్్వులున్్,
విచ్చతనరంబరాభరణ భూషితల ైన్ యువతఠలు మూుఁడువలున్్, ద మ్ుదవల
గజంబులున్్, గజంబులకు శతగుణంబుల ైన్ రథంబులున్్, రథంబులకు
శతగుణంబుల ైన్ హయంబులున్్, హయంబులకు శతగుణనధకంబెైన్ భట్
సమూహంబున్్ నిచ్చి పుతెత ంచ్చన్; వచ్ిన్పుపడు.
10.2-142-ఉ.
భూత యెలరపుఁ గోసలుని పుతిత క
ి కై చన్్దెంచ్చ తొల్లల యయుఁ
బో తరలచేత నోట్లవడి ప్ో యన్ భూపతఠల లల మయధ్వుం
డన తరుణిన్ వరించ్ట్ చరావల్లచే విని తోరవ సెైన్య సం

ఘ్యతముతోడుఁ దనుఁకమ రరిగరవవిమోచన్్ుఁ బద్ులోచన్్న్.
10.2-143-ఉ.
ద్ండ న్రాతఠ ల లల హరిుఁ దనుఁకమన్ న్డడ ము వచ్చి వీుఁకతో
భండన్ భూమ్యంద్్ుఁ ద్న్ బాంధవుల లల న్్ సన్్ాతింపుఁగా
గాండవచనపముకత విశిఖ్ంబుల వైరుల నలల ుఁ జంపె నన
ఖ్ండలన్ంద్న్్ండు శశకంబుల సింహము చంపుకైవడిన్.
10.2-144-వ.
ఇట్ల
ల హరి ననగాజితిం బెండిల యెై, యరణంబులు పుచ్ికొని,
దనవరకాన్గరంబున్కు వచ్చి సతయభామతోడం గీీడంి చ్చ్ండె; మఱయున్్.
10.2-18-భదర లక్షణల ప్రిణయంబు
10.2-145-మ.
జనవంద్యన్ శుీతకీరత న్
ి ంద్యుఁ ద్రుణిన్ సంద్రశన్క్షోణి ప్ా
ద్యనయజన్ మేన్మఱంద్ల్లన్ విమలలోలయప్ాంగుఁ గైకయ ని
ద్ధ నయోనిాద్రుఁ బరపూరణసద్్
్ ణసముద్రన్ భద్ర న్క్షుద్ర నన
వనజాతనక్షుుఁడు పెండిల యయడె న్హతవారతంబు భీతిలల ుఁగన్.
10.2-146-వ.
మఱయున్్.
10.2-147-చ.
అమరులుఁ బాఱుఁదయ ల్ల భుజ గాంతకుుఁడెన్
ై ఖ్గశవరుండు ము
న్ామృతముుఁ దెచ్ికవ
ై డి మదనంధ్ల రాజల న్్కకడంచ్చ యయ
కమలద్ళాయతేక్షణుుఁడు గక
ై ొని తెచెిన్్ మద్రకన్యకన్
సమద్మృగక్షణన్ న్యవిచక్షణ లక్షణుఁ బుణయలక్షణన్.

10.2-148-వ.
ఇట్ల
ల హరికమ రుకముణియు, జాంబవతియు, సతయభామయుుఁ, గాళిందయు,
మ్తరవింద్యు, ననగాజితియు, భద్రయు, మద్ర రాజన్ంద్న్యెైన్ లక్షణయు
న్న్ంగ నన్మండుర భారయ ల ైరి; మఱయు న్రకాస్రుని వధయంచ్చ
తనిారుద్ధ కన్యల షో డశసహసర కన్యల రోహణి మొద్ల ైన్వారిం బరిగహ
ీ ంచె” న్న్
విని.
10.2-149-క.
"ధరకుం బ్ధరయన్ంద్న్్ుఁ డగు
న్రకుని హరి యేల చంపె? న్రకాస్రుుఁ డన
వరకుంతల లగు చనమీ
కర కుంభసత న్్ల నల కారం బెట్ట న్? "
10.2-19-నరక స్యర వధ కేగుట
10.2-150-వ.
అనిన్ న్రంద్్రన్కు మునీంద్్రం డిట్లనియె;న్రకాస్రునిచేత న్దతి
కరణకుండలంబులున్్, వరుణచఛతత ంే బున్్, మణిపరవత మనియెడు న్మరాదర
సాిన్ంబున్్ గోలుపడుట్యు నింద్్రండు వచ్చి హరికమ విన్ావించ్చన్ హరి
న్రకాస్ర వధనరింబు గరుడవాహననరూఢుండెై చన్్ సమయంబున్ హరికమ
సతయభామ యట్ల నియె.
10.2-151-శా.
"దేవ ! నీవు నిశాట్సంఘ్ముల న్్దీదపించ్చ చెండనడ నీ
ప్ారవీణయంబులు సూడుఁ గోరుద్్ుఁ గదన! ప్ారణేశ! మనిాంచ్చ న్
నీా వంట్ం గొనిప్ొ ముు నుఁడు కరుణన్; నుఁ జూచ్చ యేతెంచ్చ నీ

దేవీ సంహతికలల ుఁ జపుపద్్ భవదీదపతపరతనప్ో న్ాతఠల, "
10.2-152-వ.
అనిన్ుఁ బారణవలల భకు వలల భుం డిట్లనియె.
10.2-153-సీ.
"సమద్ పుష్పంధయ ఝంకారములు గావు;
భీష్ణకుంభీంద్ర బృంహతములు
వాయునిర్ త పద్ువన్రణువులు గావు;
తఠరగ రింఖ్యముఖ్ోద్ూ
ధ తరజము
లయకీరణజలతరం గాసారములు గావు;
శతఠరధన్్రుుకత సాయకములు
గలహంస సారస కాసారములు గావు;
ద్న్్జంద్రసెైన్య కద్ంబకములు
10.2-153.1-తే.
కమల కహాలర కుస్మ సంఘ్ములు గావు;
చట్లల రిపు శూల ఖ్డన్ద సాధన్ములు
కన్య! నీ వడ? రణరంగ గమన్ మేడ?
వతఠ
త వగమ; నిలువుము; వలద్్ వలద్్. "
10.2-154-వ.
అనిన్ుఁ బ్ధరయున్కుం బ్ధరయంబు జనియంప డగ్ ఱ.
10.2-155-ఉ.
"దననవుల ైన్ నమ్? మఱ దెత
ై యసమూహముల ైన్ నమ్? నీ
మయనితబాహ ద్్ర్ ముల మయట్లన్ న్్ండగుఁ నమ్ శంక? నీ
తో నరుదెంతఠ"న్ంచ్ుఁ గరతోయజముల ముకుళించ్చ మొరకక న్

మయునిని ద్న్్ా భరత బహ మయన్ పురససరద్ృషిటుఁ జూడుఁగన్.
10.2-156-వ.
ఇట్ల
ల తన్కు మొరకమకన్ సతయభామన్్ గరకమలంబులుఁగుీచ్చి యెతిత తోడ కని
గరుడనరూఢుండెై హరి గగన్ మయర్ ంబున్ం జని, గిరి శసత ే సల్లల ద్హన్ పవన్
ద్్ర్ మంబెై మురాస్రప్ాశ పరివృతం బయన్ ప్ారగోాుతిష్పురంబు డగ్ ఱ.
10.2-157-మ.
గదచేుఁ బరవతద్్ర్ ముల శకలముల గావించ్చ సతేత జిత
పరదరశరణ
ీ ుల శసత ద్
ే ్ర్ చయమున్ భంజించ్చ చకాీహతిం
జదరన్ వాయుజలయగిా ద్్ర్ ముల నిశరశష్ంబులం జసి భీ
పరదయిఁడెై వాలున్ుఁ ద్్రంచెుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడు మురపరచఛన్ాప్ాశంబులన్.
10.2-158-వ.
మఱయున్్.
10.2-159-శా.
ప్ారక రంబు గదన పరహారముల న్్తనపట్ించ్చ యంతరంబులున్
ననక రాతఠల మయన్సంబులున్్ భిన్ాతవంబు సెంద్ంగ న్
సోత క కారుుఁడు శౌరి యొతెత విలయోద్ూ
ధ తనభర నిరా్త ర
ఖ్యక ఠిన్యముుఁ బాంచజన్యము విముకత ప్ారణి చెైతన్యమున్.
10.2-160-వ.
అంత లయకాల కాలయభరగరాన్ంబు పగిద నొపుప న్ముహా ధవని విని
పంచశిరుం డెైన్ మురాస్రుండు నిద్్ర సాల్లంచ్చ యయవుల్లంచ్చ నీల్ల్ లేచ్చ
జలంబులు వడల్లవచ్చి హరిం గని పరళయకాల కీల్లకైవడి మండుచ్
ద్్రిారీక్షుయండెై కరాళించ్చ్ం ద్న్ పంచముఖ్ంబులం పంచభూతమయం
బయన్ లోకంబుల మ్రంగ న్పపళించ్ చంద్ంబున్ం గదసి యయభీల

కీలయజట్ాలంబగు శూలంబున్ గరుడుని వచ్చ
ై భూన్భోంతరంబులు నిండ
ననరుిచ్.
10.2-161-క.
ద్్రద్్రుఁ బరువిడి బ్ధరుస్న్
హరి హరి! నిలు నిలువు మన్్చ్ న్స్రయుుఁ గదసెన్
మురముర! దవిజల హృద్యము
మెరమెర యదె యడుఁగు న్న్్చ్ మెఱసెన్ హరియున్.
10.2-162-వ.
అపుపడు.
10.2-163-క.
గరుడునిపెైుఁ బడ వచ్చిన్
మురశూలము న్డుమ నొడిసి ముతఠ
త నియలుగాుఁ
గరముల విఱచ్చ ముకుంద్్ుఁడు
ముర ముఖ్ముల నిశితవిశిఖ్ములు వడిుఁ జొనిపెన్.
10.2-164-మ.
గద వరసెన్ మురదనన్వుండు హరిపుఁెై ; గంసారియుం ద్ద్్ ద్న్
గదచేుఁ ద్్రంచ్చ సహసరభాగములుగాుఁ గల్లపంచె; ననలోన్ వాుఁ
డెదయరై హసత ము ల తిత కొంచ్ వడి రా నీక్షించ్చ లీలయసమ
గీదశన్ వాని శిరంబుల ైద్్న్్ వడిన్ ఖ్ండించెుఁ జకాీహతిన్.
10.2-165-వ.
ఇట్ల
ల శిరంబులు చకమచ
ీ కీధనరాచ్చఛన్ాంబు లయన్ వజిరవజరధనరా ద్ళితశిఖ్రంబెై
కూల డి శిఖ్రిచంద్ంబున్ మురాస్రుండు జలంబులంద్్ుఁ గూల్లన్, వాని
సూన్్లు జన్కవధజనిత శోకాతఠరుల ై జననరదన్్ మరిదంతఠ మని

రణకురదన్ంబున్ం దనమురండు, న్ంతరిక్షుండు, శీవణుండు, విభావస్ండు,
వస్ండు, న్భసవంతఠండు, న్రుణుండు న్న్నడువరు యోధ్లు సకోీధ్ల ై
కాలయంతకచోదతం బెైన్ పరళయపవన్ సపత కంబు భంగి న్రకాస్ర పేరరితఠల ై
రయంబున్ుఁ బీఠుండనియెడు ద్ండననథ్ం బురసకరించ్కొని, పఱతెంచ్చ హరిం
దనుఁకమ శర శకమత గదన ఖ్డ్ కరవాల శూలయద సాధన్ంబులు పరయోగించ్చన్.
10.2-166-ఉ.
ఆ దన్్జంద్రయోధ వివిధనయుధసంఘ్ము నలల న్్గీతన్
మేద్నిుఁ గూలనయుచ్ సమ్ద్ధ నిరర్ ళ మయర్ ణనళిుఁ గీ
వాయదకులయంతకుండస్ర హసత భుజాన్న్ కంఠ జాన్్ జం
ఘ్యదయలుఁ ద్్రంచ్చవైచుఁె దలలంతలు ఖ్ండముల ై యలం బడన్.
10.2-167-వ.
మఱయు హరి శరజాలచకీనిహతఠలయ తన్వారలు మడియుట్కు
వఱంగుపడి రోషించ్చ గరుడగమన్్ని ద్ూషించ్చ తన్్ా భూషించ్కొని సరకు
సేయక న్రకుండు వరకుండలపరముఖ్యభరణభూషితఠండయ
దనన్సల్లలధనరాసికత గండంబులున్్, మహో ద్ద ండశుండనద్ండంబులు నైన్
వద్ండంబులు తండంబుల ై న్డువ వడల్ల భండన్ంబున్కుం జని.
10.2-168-మ.
బలవంతఠండు ధరాస్తఠండు గన శుంభదనరజ బ్ధంబో పరి
సి ల శంప్ానివతమేఘ్మో యన్ ఖ్గంద్రసకంధపీఠంబుపెై
లలననరతాముుఁ గూడి సంగరకథనలయపంబులం జయు న్్
జా వలనీలయంగుుఁ గన్నిాష్ంగుుఁ గుహననచంగున్ రణనభంగునిన్.
10.2-169-వ.

కని కలహంబున్కు న్రకాస్రుండు గమకమంపం ద్మకమంపక విలోకమంచ్చ
సంభరమంబున్.
10.2-20-స్తుభామ యుదధ ంబు
10.2-170-శా.
వణిం జొలల ము వట్ిట సంఘ్ట్ిత నీవీబంధయెై భూష్ణ
శరణ
ీ ిం దనల్లి ముఖ్ంద్్మండల మరీచీజాలముల పరవుఁగాుఁ
బాణిం బయెయద్ుఁ జకకగాుఁ ద్్ఱమ్ శుంభదీవరసంరంభయెై
యేణల
ీ ోచన్ లేచ్చ నిల ిుఁ ద్న్ ప్ారణేశాగీ భాగంబున్న్.
10.2-171-క.
జనుంబున్ ద్న్్జల దౌ
రానుము లుడుపంగుఁ గోరి చన్్దెంచ్చన్ సౌ
జనువతిుఁ జూచ్చ యద్్రా
జనుశరష్
ీ ు ఠండు సరససలయలపములన్.
10.2-172-క.
"లేమా! ద్న్్జల గలువుఁగ
లేమా? నీ వల కడుఁగి లేచ్చతి? విట్ల రా
లే మాన్్ మయన్ వనిన్
లే మా విలల ందకొన్్ము లీలం గలన్. "
10.2-173-వ.
అని పల్లకమ.
10.2-174-క.
హరిణనక్షికమ హరి యచెిన్్

స్రనికరోలయలసన్మున్్ శూరకఠోరా
స్రసెన్
ై యతనరసన్మున్్
బరగరవనిరాసన్మున్్ బాణనసన్మున్.
10.2-175-శా.
ఆ విలల ంద బలంబు నొంద తద్గణనయన్ంత తేజోవిశర
షావిరూభత మహాపరతనపమున్ వీరాలోక ద్్రోలకయెై
తన వనగన్ సగుణంబుుఁ జసె ధన్్వుం ద్న్వంగి దెత
ై నయంగనన
గీీవ సంఘ్ము నిరు్ణంబుగ రణకీడ
ీ న మహో తకంఠతోన్.
10.2-176-క.
ననరి మొరయంచె రిపు సే
నన రింఖ్ణ హేతఠవైన్ ననద్ము నిగుడన్
ననరీమణి బలసంప
ననారీభాదకము మూరఛన్ంద్ న్రందనర!
10.2-177-సీ.
సౌవరణ కంకణ ఝణఝణ నిన్ద్ంబు;
శింజినీరవముతోుఁ జల్లమ్ సేయుఁ
దనట్ంక మణిగణ ధగధగ దీపత ులు;
గండమండలరుచ్చుఁ గపిపకొన్ుఁగ
ధవళతరాప్ాంగ ధళధళ రోచ్లు;
బాణజాలపరభాపట్ల్ల న్డుఁప
శరప్ాత ఘ్ుమఘ్ుమశబద ంబు పరిపంథ;
సెని
ై క కలకల సవన్ము న్్డుప
10.2-177.1-తే.

వీర శృంగార భయ రౌద్ర విసుయములు
గలసి భామ్ని యయెయనో కాక యన్ుఁగ
నిష్ఠవుుఁ ద డుగుట్ దవుచ్ట్ యేయుట్లల
నఱ్ుఁగరా కుండ న్ని సేసె నింద్్వద్న్.
10.2-178-మ.
పరుిఁ జూచ్న్ వరుుఁ జూచ్ నొంప న్లరింపన్, రోష్రాగోద్యయ
విరతభూ
ర కుట్ి మంద్హాసములతో వీరంబు శృంగారమున్
జరగం; గన్్ాలుఁ గంపు సొ ంపుుఁ బరుఁగం జండనసత స
ే ందయ హమున్
సరసాలోక సమూహమున్ నఱపుచ్ం, జందనరసయ హేలయగతిన్.
10.2-179-మ.
అలనీలయలక చూడ నొపెపసుఁగుఁ బరతనయలీఢ ప్ాద్ంబుతో
న్లకసేవద్ వికీరణకాలకలతో ననకరిణకానీత స
లల లతజాయన్ఖ్పుంఖ్ దీధతఠలతో లక్షాయవలోకంబుతో
వలయయకార ధన్్రివముకత విశిఖ్వారతనహతనరాతియెై.
10.2-180-సీ.
బ ము పెండిండల కుుఁ బో నొలల న్న్్ బాల;
రణరంగమున్ కట్ల
ల రాుఁ ద్లంచె?
మగవారిుఁ గనిన్ుఁ దన మఱ్ుఁగుుఁ జరడు నింతి;
పగవారి గలవన పగిదుఁ జూచెుఁ?
బసిుఁడియుయెయల ల కక భయ మంద్్ భీరువు;
ఖ్గపతి సకంధమే కడిుఁద నకక?
సఖ్్ల కోలయహల సవన్ము లోరవని కన్య;
పట్హభాంకృతఠల కబభంగి నోరి?

10.2-180.1-ఆ.
నీలకంఠములకు న్ృతయంబుుఁ గఱపుచ్ుఁ
న్లసి తలుఁగిప్ో వు న్లరుుఁబో ుఁడి
యే విధమున్ న్్ండె నలమ్ ననలీఢనద
మయన్ములన్్ రిపులమయన్ మడుఁప?
10.2-181-సీ.
వీణుఁ జకకుఁగుఁ బట్ట వర వఱ్ంగని కొము;
బాణనసన్ం బెట్ల ల పట్ట నరి?
మయరుఁకున్ుఁ దీగుఁ గూరపంగ నరని లేమ;
గుణము న కమయ
ీ
ధన్్ఃకోట్ిుఁ గూరి?
సరవి ముతయము గుీవవుఁ జాలని యబల యే;
నిపుణత సంధంచె నిశితశరముుఁ?
జిలుకకుుఁ బద్యంబు సెపప నరని తనివ;
యసత మ
ే ంతరము ల న్ాుఁ డభయసించెుఁ?
10.2-181.1-ఆ.
బలుకు మనిన్ుఁ బెకుక పలుకని ముగుద్ యే
గతి నొన్రి సింహగరాన్ములు?
న్న్ుఁగ మెఱసెుఁ దరజగద్భిరామ గుణధనమ
చనరుసతయభామ సతయభామ.
10.2-182-శా.
జాయవలీల ధవని గరాన్ంబుగ; స్రల సారంగయూథంబుగా;
నన విల్లల ంద్రశరాసన్ంబుగ; సరోజాక్షుండు మేఘ్ంబుగాుఁ;
దన విద్్యలల తభంగి నింతి స్రజిదనదవాగిా మగాంబుగాుఁ

బారవృట్ాకలము సేసె బాణచయ మంభశ్రశకరశరణ
ీ ిగాన్.
10.2-183-సీ.
రాకంద్్బ్ధంబమెై రవిబ్ధంబమెై యొపుప;
నీరజాతేక్షణ నమొుగంబు;
కంద్రపకతఠవై ఘ్న్ ధూమకతఠవై;
యలరుుఁ బూుఁబో ుఁడి చేలయంచలంబు;
భావజ పరిధయెై పరళయయరుక పరిధయెై;
మెఱయు ననకృష్ట మెై మెలుఁత చనప;
మమృత పరవాహమెై యన్ల సందయ హమెై;
తన్రారు నింతిసంద్రశన్ంబు;
10.2-183.1-తే.
హరషదనయయెై మహారోష్దనయయెై
పరుఁగు ముద్ద రాల్ల బాణవృషిణ;
హరికమ న్రికుఁమ జూడ న్ంద్ంద్ శృంగార
వీరరసము లోల్ల విసత రిలల.
10.2-184-వ.
ఇవివధంబున్.
10.2-185-క.
శంప లతనభ బెడిద్పు
ట్ంప్ఱచే ఘోరదనన్వానీకంబుల
పెంప్ఱ సననాహంబుల
సొ ంప్ఱ భూస్తఠని వన్్కుఁ జొచెిన్ విచెిన్.
10.2-21-నరక స్యరుని వధంచ్యట

10.2-186-వ.
అయయవసరంబున్ం గంససంహారి మనోహారిణిం జూచ్చ సంతోష్కారియుం,
గరుణనరసావలోకన్ పరసారియు, మధ్రవచన్ స్ధనరస విసారియుం, ద్దీయ
సమరసననాహ నివారియునై యట్ల నియె.
10.2-187-క.
"కొమామ! దనన్వ ననథ్ని
కొమామహవమున్కుుఁ ద లుఁగ గురువిజయముుఁ గై
కొమామ! మెచ్చితి నిచెిద్ుఁ
గొమామభరణములు నీవు గోరిన్ వలల న్. "
10.2-188-వ.
అని పల్లకమ సమయున్రూపంబులున్్, మోహన్దీపంబులున్్, ద్ూరీకృత
చ్చతత విక్షపంబులునైన్ సలయలపంబులం గళావతిం ద్ద్ద యుుఁ బెద్దఱకంబు సేసి,
తతకరకమసలయోలల సిత బాణనసన్ంబు మరల న్ంద్్కొనియె; న్పుపడు స్రవైరి
మురవైరి కమట్లనియె.
10.2-189-క.
"మగువ మగవారి ముంద్ఱ
మగతన్ములు సూప రణము మయన్్ట్ నీకున్
మగతన్ము గాద్్; ద్న్్జలు
మగువల దెసుఁ జన్రు మగలమగ లగుట్ హరీ! "
10.2-190-వ.
అనిన్ హరి యట్ల నియె.
10.2-191-క.
న్రకా! ఖ్ండించెద్ మ

తకరకాండనసన్విముకత ఘ్న్శరముల భీ
కరకాయు నిన్్ా స్ర కమ
న్ారకాంతలు సూచ్చ నుఁడు న్ంద్ం బ ంద్న్.
10.2-192-వ.
అని పల్లకమ హరి న్రకాస్రయోధ్లమీుఁద్ శతఘ్ా యన్్ దవాయసత ంే బు
పరయోగించ్చన్ నొకక వరుసన్్ వారలంద్ఱ్ మహావయథం జందరి; మఱయున్్.
10.2-193-మ.
శర విచ్చఛన్ా తఠరంగమెై పట్లగదనసంభిన్ా మయతంగమెై,
యురుచకాీహత వీరమధయపద్ బాహ సకంధ ముఖ్యయంగమెై,
స్రభితెైసన్యము దెన్
ై యముం బ రయుచ్న్ శోషించ్చ హైన్యంబుతో
హరి మోరలన్ నిలువంగ లేక పఱచెన్ హాహానిననద్ంబులన్.
10.2-194-వ.
అపుపడు.
10.2-195-ఆ.
మొన్సి ద్న్్జయోధముఖ్్యలు నిగుడించ్
శసత స
ే ముద్యముల జన్వరణయ!
మురహరుండు వరుస మూుఁడేసి కోలలన్
ఖ్ండితంబు సేసె గగన్ మంద్్.
10.2-196-క.
వనయనని సతయన్్ మోచ్చ్ుఁ
బనయనగుఁ బద్ న్ఖ్ర చంచ్ పక్షాహతఠలన్
భిననములు సేసె గరుడుుఁడు
పనినన్ గజసముద్యములుఁ బౌరవముఖ్యయ!

10.2-197-వ.
మఱయున్్ విహగరాజపక్షవిక్షపణసంజాతవాతంబు సెైరింపం జాలక
హతశరష్ంబెైన్ సెన్
ై యంబు పురంబు సొ చ్ిట్ం జూచ్చ, న్రకాస్రుండు మున్్ా
వజారయుధంబుం దరసకరించ్చన్ తన్చేతి శకమతం గొని గరుడుని వైచె; న్తండున్్
విరులద్ండ వట్
ర లన్ుఁ జల్లంపని మదయ ద్దండ వద్ండంబున్్ంబో ల విలసిలల ;
న్యయవసరంబున్ గజారూఢుండెై కలహరంగంబున్
10.2-198-మ.
సమదేభరంద్రము నకమక భూమ్స్తఠుఁ డన చకాీయుధ్న్ వైవ శూ
లము చేుఁబట్ిటన్, న్ంతలోన్ రుచ్చమయలయభిన్ా ఘోరాస్రో
తత మ చకీంబగు చేతిచకీమున్ దెైతయధవంసి ఖ్ండించె ర
తామయోద్గీ విన్ూతాకుండల సమేతంబెైన్ తన్ూురధమున్.
10.2-199-శా.
"ఇలాలలం గిట్య
ి ెైన్ కాలమున్ మునా న్ంచ్ ఘోషింతఠ వో!
తలీల ! నిన్్ాుఁ ద్లంచ్చ యెన్
ై నిచట్ం ద్న్్ాం గృపం గావుఁడే!
చెలలంబో ! తలుఁ ద్్రంచె"న్ంచ్ నిల ననక్షపించ్ చంద్ంబున్న్
దెళ
ర ల ్ం జపుపడు గాుఁగ భూమ్స్తఠుఁ డుదీదప్త ాహవక్షోణిపెై.
10.2-200-క.
"కంటటమ్ న్రకుడు వడుఁగా
మంటటమ్ నుఁ"డన్్చ్ వస న్మరుతులు మున్్లున్
మ్ంటం బువువలు గురియుచ్ుఁ
బంటటంపక ప్ొ గడి రోల్లుఁ బద్ుద్ళాక్షున్.
10.2-201-వ.
అంత భూదేవి వాస్దేవుని డగ్ ఱ నతెంచ్చ జాంబూన్ద్రతా మండితంబెైన్

కుండలంబులున్్, వైజయంతియన్్ వన్మయలయున్్, వరుణద్తత ంబయన్
సితచఛతత ంే బున్్, నొకక మహారతాంబున్్ సమరిపంచ్చ మొరకమక భకమత
తనతపరయంబులతోడం గరకమలంబులు ముకుళించ్చ, విబుధవందతఠండున్్,
విశరవశవరుండున్్ నైన్ దేవదేవుని నిట్ల ని విన్్తించె.
10.2-202-సీ.
"అంభోజననభున్ కంభోజనతఠరన్;
కంభోజమయలయసమనివతఠన్కు
న్ంభోజపద్్న్ కన్ంతశకమతకమ వాస్;
దేవున్కున్్ దేవదేవున్కున్్
భకుతలు గోరిన్భంగి న రూపెైన్ుఁ;
బ ంద్్వానికమ ననదపురుష్ఠన్కున్్
న్ఖిల నిదనన్మెై యయపూరణవిజాఞన్్ుఁ;
డయన్వానికముఁ, బరమయతఠున్కున్్,
10.2-202.1-ఆ.
ధనతుఁ గన్ా మేట్త
ి ండిరక,మ న్జనికమ,
నీకు వంద్న్ంబు న నొన్రుత
నిఖిలభూతరూప! నిరుపమ! యాశ! ప
రాపరాతు మహత! యమ్తచరిత!
10.2-203-వ.
దేవా! నీవు లోకంబుల సృజియంచ్ట్కు రజోగుణంబున్్, రక్షించ్ట్కు
సతత వగుణంబున్్, సంహరించ్ట్కుుఁ ద్మోగుణంబున్్ ధరియంతఠవు;
కాలమూరితవి, పరధనన్పూరుష్ఠండవు, పరుండవు, నీవ; నన్్న్్, వారియు,
న్నిలుండు, వహాయు, ననకాశంబుుఁ, భూతతననుతరలున్్, నిందయ
ర ంబులున్్,

దేవతలున్్, మన్ంబున్్, గరత యున్్, మహతత తత వంబున్్, జరాచరంబెైన్
విశవంబున్్, న్దవతీయుండవైన్ నీ యంద్ సంభవింతఠము.
10.2-204-చ.
ద్య నిట్ల సూడుమయ! న్రకదెత
ై ఠయని బ్ధడడ ుఁడు వీుఁడు; నీ దెసన్
భయమున్న్్న్ావాుఁడు; గడుబాలుుఁ; డన్న్యశరణుయుఁ; డనరుతుఁ; డన
శీయరహతఠండు; ద్ండిర కమీయ శౌరయము నరుఁడు; నీ పదనంబుజ
ద్వయిిఁ బ డుఁగాంచె భకత పరతంతర! స్వీక్షణ! దీన్రక్షణన! "
10.2-205-వ.
అని యట్ల
ల భూదేవి భకమతతోడ హరికమం బరణమ్ల్లల వాకుకస్మంబులం
బూజించ్చన్ న్రిితఠండెై భకత వతసలుం డయన్ పరమేశవరుండు న్రకపుతఠ
తి ం
డయన్ భగద్తఠ
త న్ కభయంబ్ధచ్చి, సరవసంపద్లొసంగి న్రకాస్రగృహంబు
పరవశించ్చ యంద్్.
10.2-22-కనులం బద్ఘఱయవనలం ద్ెచ్యిట
10.2-206-ఉ.
రాజకులయవతంస్ుఁడు పరాజిత కంస్ుఁడు సొ చ్చి కాంచె ఘో
రాజుల రాజలం బట్లశరాహతి నొంచ్చ ధరాతన్ూజుఁ డు
తేత జిత శకమతుఁ ద ల్లల ుఁ జఱదెచ్చిన్వారిుఁ బదనఱ్వల ధన
తీరజన్ మయన్యలన్ గుణవతీ వరతధన్యల రాజకన్యలన్.
10.2-207-మ.
కని రా రాజకుమయరికల పరిమళతౌకతూహలయకాీంతల ై
ద్నయజాధీశ చమూవిదనరు న్తమందనరున్ శుభాకారు న్ూ
తనశృంగారు వికారద్ూరు స్గుణోదనరున్ మృగీలోచనన

జన చేతోధన్చోరు రతామకుట్సాారున్ మనోహారునిన్.
10.2-208-వ.
కని యతని సౌంద్రయ గాంభీరయ చనతఠరాయద గుణంబులకు మోహంచ్చ,
తమకంబులు జనియంప, ధెైరయంబులు సాల్లంచ్చ, సిగ్ ులు వరిాంచ్చ,
పంచశరసంచల్లత హృద్యల ై, దెైవయోగంబున్ం బరాయతత ంబుల ైన్ చ్చతత ంబుల
న్ముతత కాశిన్్లు ద్తత రంబున్ మనోజండుతత లపెట్ట న్తండు ద్మకుుఁ
బారణవలల భుండని వరియంచ్చ.
10.2-209-ఉ.
"ప్ాప్పురకకస్ండు సెఱపట్ట న్ట్ంచ్ుఁ ద్లంతఠుఁ మెపుపడుం
బాప్ ిఁడె? వాని ధరుమున్ుఁ బద్ుద్ళాక్షునిుఁ గంట్ి మము! ము
నీా ప్ రుషో తత ముం గదయ నమ్ వరతంబులు సేసిననరమో?
యయ ప్రమేషిు పుణుయుఁడుగద్ము! హరిన్ మముుఁ గూరి నిచిట్న్
10.2-210-క.
ఉననతి నీతుఁడు గౌుఁగిట్
మనినంపుఁగ నింక బరద్్కు మయనిని మన్లో
మున్ననమ్ నోము నోుఁచెనొ
సనయనతమయర్ ముల విపిన్ జల ద్్ర్ ములన్.
10.2-211-క.
విన్ఘనరమె యా చెలువముుఁ?
గన్ఘనరమె యట్ిట శౌరయగాంభీరయంబుల?
మన్ఘనర మ్ంతకాలముుఁ
గొన్ఘనరమె యెన్ాుఁ డయన్ుఁ గూరిమ్ చ్చకకన్.
10.2-212-సీ.

వన్జాక్షి! నుఁ గన్క వజ
ై యంతిక నన్
ై ;
గదసి వరలుద్్ గదన కంఠమంద్్;
బ్ధంబో షిు ! నుఁ గన్క బీతనంబరము నైన్;
మెఱసి యుండుద్్ గదన మేన్్నిండుఁ;
గనిాయ! నుఁ గన్క గౌస్తభమణి నన్
ై ;
నొపుప సూపుద్్ుఁ గదన యురమున్ంద్్;
బాల్లక! నుఁ గన్కుఁ బాంచజన్యము నైన్;
మొన్సి చొకుకద్్ుఁ గదన మోవిుఁ గోీల్ల;
10.2-212.1-ఆ.
పద్ుగంధ! నన్్ బరహదనమము నైన్ుఁ
జితర రుచ్ల న్్ంద్్ శిరమున్ంద్్
న్న్్చ్ుఁ బెకుకగతఠల ననడిరి కన్యలు
గములు గట్ిట గరుడగమన్్ుఁ జూచ్చ.
10.2-213-శా.
భూన్ఘథయ తతమ! కన్యకల వరుస న్ం భోజాతనతఠరండు న్
నా నవవం ద్గుఁ జూచె డగ్ ఱయె వరిణంచెన్ వివకమంచె స
మయునించెం గరుణించెుఁ బర రడిగ సననుర్ ంబుతోుఁ బెండిల యౌ
నన్న చకమీకమ దేవి న్ంచ్ుఁ ద్మలో నిరీణత ల ై రంద్ఱ్న్.
10.2-214-వ.
ఇట్ల
ల బహ విధంబులం ద్మతమ మన్ాన్లకు న్్వివళళూరు కనిాయలం
బదనఱ్వల ధవళాంబరాభరణ మయలయయన్్లేపన్ంబు లొసంగి, యంద్లంబుల
నిడి, వారలన్్ న్రకాస్ర భాండనగారంబులం గల ననననవిధంబు లయన్
మహాధన్ంబులన్్, రథంబులన్్, ద్్రంగంబులన్్, ధవళంబుల ై

వగవంతంబుల ై యెైరావతకుల సంభవంబుల ైన్ చతఠరదంత ద్ంతనవళంబులన్్,
దనవరకాన్గరంబున్కుం బనిచ్చ; దేవంద్్రని పురంబున్కుం జని యదతిదేవి
మందరంబు సొ చ్చి, యయ పెద్దముకు ముద్్ద సూపి, మణికమరణ పట్ల
పరిభావితభాన్్మండలంబుల ైన్ కుండలంబు లొసంగి, శచీసమేతఠండెైన్
మహేంద్్రనిచేత సతయభామతోడం బూజితఠండెై, పిద్ప సతయభామ కోరిన్
న్ంద్న్వన్ంబు సొ చ్చి.
10.2-23-ప రిజ తఘప్హరణంబు
10.2-215-మ.
హరి కలం బెకల్లంచ్చ తెచ్చి భుజగందనరరాతిపెైుఁ బెట్ట స్ం
ద్రగంధనన్్గతభరమద్్రమరననద్వారతముం బలల వాం
కుర శాఖ్య ఫల పరణ పుష్ప కల్లకా గుచనఛద కోపేతమున్
గిరభి
ి తనతేతముుఁ బారిజాతముుఁ దరలోకీయయచకాఖ్యయతమున్.
10.2-216-వ.
ఇట్ల
ల ప్ారిజాతంబున్్ హరించ్చ యద్్వలల భుండు వలల భయుం దనన్్న్్
విహగవలల భారూఢుండెై చన్్చ్న్ా సమయంబున్.
10.2-217-సీ.
న్రకాస్రుని బాధ న్లుఁగి గోవింద్్ని;
కడ కగి తతనపద్కమలములకుుఁ
ద్న్ కమరీట్ము సో ుఁక ద్ండపరణనమము;
లయ్వింప నన చకమీ కరుణ సేసి
చన్్దెంచ్చ భూస్తఠ సమయంచ్చ తన్వారిుఁ;
ద్న్్ా రక్షించ్ట్ుఁ ద్లుఁప మఱచ్చ

యంద్్రండు బృందనరకంద్రతవ మద్మున్ుఁ;
బద్ులోచన్! ప్ో కు ప్ారిజాత
10.2-217.1-ఆ.
తరువు విడువు మన్్చ్ుఁ దనుఁక న్డడ ము వచ్చి
తఱమ్ స్రలు న్ట్ల
ల దనుఁకమ రకట్!
యెఱ్కవలదె నిరారంద్రత కాలపన?
స్రల తనమసమున్్ జూడ న్రిద.
10.2-218-వ.
ఇట్ల
ల ద్న్కు నొడడ నరించ్చ యడడ ంబు వచ్చిన్ నిరారందనరద్్ల నిరిాంచ్చ తన్
పురంబున్కుం జని, నిరంతర స్రభి కుస్మ మకరంద్ మయధ్రీ
విశరష్ంబులకుుఁ జొకమకచ్చకకక ననకలోకంబున్న్్ండి వంట్న్రుగుదెంచ్
తఠమెుద్లకు నమ్ుద్లంచ్చ్న్ా ప్ారిజాతముు ననశిీతప్ారిజాతఠం డయన్
హరి మహాపేమ
ర యభిరామ యగు సతయ భామతోుఁ గీడ
ీ ించ్ మహో దనయన్ంబున్
సంసాిపించ్చ, న్రకాస్రుని యంట్ం దెచ్చిన్ రాజకన్యక ల ంద్ఱంద్ఱకు
న్నిానివాసంబులు గల్లపంచ్చ గృహో పకరణంబులు సమరిపంచ్చ.
10.2-24-ప్ద్ఘఱయవనల కనుల ప్రిణయం
10.2-219-చ.
అమితవిహారుుఁ డీశవరుుఁ డన్ంతఠుఁడు దన నొక ననుఁడు మంచ్చ ల
గామున్ుఁ బదనఱ్వల భవన్ంబులలోన్ుఁ బదనఱ్వల రూ
పములుఁ బదనఱ్వల న్ృపబాలలుఁ బీరతిుఁ బదనఱ్వల చం
ద్ముల విభూతినొంద్్చ్ యథనవిధతో వరియంచె భూవరా!
10.2-220-ఉ.

దననములంద్్ సముద్ విధనన్ములం ద్వలోకభాష్ణన
హావనములంద్్ నొకక కమయ
ీ
నన లల్లతనంగుల కనిా మూరుత ల ై
తన ననిశంబు గాన్ుఁబడి తకుకవ యెకుకవలేక యుతత మ
జాఞన గృహసి ధరుమున్ుఁ జకమీ రమ్ంచెుఁ బరపూరణకాముుఁడెై.
10.2-221-క.
తరుణులు బెకకం డరయన్న్్
బురుష్ఠుఁడు మన్లేుఁడు సవతి ప్ో రాట్మున్న్,
హరి యయ పదనఱ్వవురు
తరుణులతో సమత మనియె ద్క్షతవమున్న్.
10.2-222-శా.
ఎన్నన భంగుల యోగమయర్ ముల బరహుే ందనరద్్ లీక్షించ్చ్న్
మున్నన దేవునిుఁ జూడుఁగాన్క తఠదన్ మోహంతఠ; రా మేట్ి క
విన్ఘనణంబున్నో సతఠల గృహణుల ై విఖ్యయతి సేవించ్చ ర
చ్చఛన్ఘనలోకన్ హాస భాష్ణ రతిశరలషాన్్రాగంబులన్.
10.2-223-సీ.
ఇంట్ికమ వచ్చిన్ నద్్రగుదెంచ్చ్;
నననీత వస్తవులంద్్కొన్్చ్
సౌవరణమణిమయయసన్ములు వట్లటచ్ుఁ;
బద్ములు గడుగుచ్ భకమతతోడ
సంవాసితసాాన్జలము లందంచ్చ్;
సద్్ ంధవసత భ
ే ూష్ణము లొసుఁగి
యష్ట పదనరింబు ల్లడుచ్ుఁ దనంబూ లయద్్;
లొసుఁగుచ్ విసరుచ్ నోజ మెఱసి

10.2-223.1-తే.
శిరము ద్్వువచ్ శయయపెైుఁ జలువు మ్గుల
న్డుగు లొతఠ
త చ్ దనసీసహసరయుకత
లయుయుఁ గొల్లచ్చరి దనస్ల ై హరి న్్దనరుుఁ
దనరకాధప వద్న్లు దనరు ద్గిల్ల.
10.2-224-శా.
న్న్నన ప్ాయుఁడు; రాతఠరలన్ దవములన్ న్నా కృపం జందెడిన్;
న్న్నన ద డడ గుఁ జూచ్ వలల భలలో ననథ్ండు నన యంట్న
యున్ఘన డంచ్ుఁ బదనఱ్వలుుఁ ద్మలో న్ూహంచ్చ సేవించ్చ రా
యనయనల గాఢ పతివరతనతవ పరిచరాయ భకమతయోగంబులన్.
10.2-225-క.
ఆ ర మలతో నపుపడుుఁ
బో ర ములు సాల నఱపి పురుషో తత ముుఁడున్
గార మున్ుఁ దరిగన్్ సౌ
ధనర మ లతనసరోవిహారముల న్ృప్ా!
10.2-226-క.
ఏ ద్ేవుుఁడు జగముల న్్
తనపద్ంచ్న్్ మన్్చ్ుఁ జఱ్చ్ుఁ బారభవమున్ మ
రాయద్ఘరక్షణమున్కై
యయ ద్ేవుం డట్ల
ల మెఱసె యయద్వులంద్్న్.
10.2-227-వ.
అంత నొకకననుఁడు రుకముణీదేవి లోుఁగిట్ మహేంద్రనీల మరకతనద మణిసతంభ
వలభి విట్ంకపట్ల దేహళీకవాట్ విరాజమయన్ంబున్్, శాతకుంభ కుడయ గవాక్ష

వదకా సో ప్ాన్ంబున్్, విలంబమయన్ ముకాతఫలదనమ విచ్చతర
కౌశరయవితనన్ంబున్్, వివిధ మణిదీపికా విసర విభారజమయన్ంబున్్,
మధ్కరకులకల్లత మల్లల కాకుస్మ మయల్లకాభిరామంబున్్, జాలకరంధర
వినిర్ త కరూపరాగరుధూప ధూమంబున్్, వాతనయన్ విపరకీరణ శిశిరకర
కమరణసోత మంబున్్, బారిజాతపరసవామోద్ పరిమ్ళితపవన్స్ంద్రంబు న్యన్
లోపల్లమందరంబున్ శరచింద్రచందరకా ధవళపరయంక మధయంబున్,
జగదీశవరుం డయన్ హరి స్ఖ్యసీన్్ండెై యుండ, సఖీజన్ంబులుం దనన్్న్్
డగ్ ఱ కొల్లచ్చ యుండి.
10.2-228-సీ.
కుచకుంభములమీుఁద కుంకుమతో రాయు;
హారంబు లరుణంబు లగుచ్ మెఱయుఁ;
గరపలల వము సాుఁచ్చ కద్ల్లంప న్ంగుళీ;
యక కంకణపరభ లయవరింపుఁ;
గద్ల్లన్ బహ రతా కల్లత న్ూపురముల;
గంభీర నిన్ద్ంబు గడలుకొన్ుఁగుఁ;
గాంచన్ మణికరిణకా మయూఖ్ంబులు;
గండప్ాల్లకలపెై గంతఠ ల్లడుఁగుఁ;
10.2-228.1-తే.
గురులు న్రితంపుఁ బయెయద్ కొంగు ద్ూుఁగ;
బో ట్ిచే న్్న్ా చనమరుఁ బుచ్ికొన్్చ్
జీవితేశవరు రుకముణి సేర న్రిగి
వడక ల్లగురొతత మెలలన్ వీవుఁ ద డుఁగ.

10.2-229-వ.
అపుపడు.
10.2-25-రుకమమణీద్ేవి విప్రలంభంబు
10.2-230-మ.
పత యే రూపము దనల్లిన్ం ద్ద్న్్రూపంబెన్
ై రూపంబుతో
సత దన న్్ండెడు న్ట్ిట రూపవతి నన చందనరసయ నన లక్షిు నన
స్తన్్న్ రుకముణి నన యన్న్యమతి నన శుదనధంతరంగం గళా
చతరరతవంబున్ శౌరి యట్ల నియెుఁ జంచన్ుంద్హాసంబుతోన్.
10.2-231-మ.
"బలశౌరయంబుల భోగమూరిత కులరూపతనయగ సంపద్్
్ ణం
బుల దకాపలురకంట్ుఁ జద్
ై యముఖ్రుల పూరుణల ఘ్న్్ల; వారికమన్
నలిఁతన! తల్లల యుుఁద్ండియ
ర ుం సహజుఁడున్ నినిాచ్చిన్ంబో క యా
బలవదీభరుల వారిధలీన్్ల మముం బాట్ింప నీ కట్ికమన్?
10.2-232-సీ.
లోకుల న్డవడిలోని వారము గాము;
పరులకు మయ జాడ బయలు పడద్్;
బలమదయ పేతఠలు పగగొండుర మయ తోడ;
రాజపీఠములకు రాము తఱచ్;
శరణంబు మయకు నీ జలరాశి సతతంబు;
నిషికంచన్్ల మేము; నిధ్లు లేవు;
కలవారు చ్ట్ాటలు గారు; నిషికంచన్;
జన్బంధ్లము; ముకత సంగీహ లము;

10.2-232.1-ఆ.
గూఢవరత న్్లము; గుణహీన్్లము; భిక్షు
ల ైన్ వారిుఁ గాని ననశీయంప;
మ్ంద్్ముఖ్్లు ద్గుల; రిట్లవంట్ి మముబో ుఁట్ి
వారి నల ద్గుల వారిజాక్షి!
10.2-233-క.
సిరయ
ి ున్్ వంశము రూపున్్
సరియెైన్ వివాహసఖ్య సంబంధంబుల
జరుగున్్; సరి గాకున్ాన్్
జరగవు; లోలయక్షి! యెట్ట ి సంసారులకున్.
10.2-234-క.
తగద్ని యెఱ్ుఁగవు మముుం
ద్గిల్లతివి మృగాక్షి! దీన్ుఁ ద్పపగు; నీకుం
ద్గిన్ మన్్జంద్్ర నొకకనిుఁ
ద్గులుము; గుణహీన్జన్్లుఁ ద్గున తగులన్?
10.2-235-సీ.
సాలవ జరాసంధ చెై దనయద రాజలు;
చెలుఁగి న్న్ వీక్షించ్చ మలయుచ్ండ
న్ద గాక రుకము నీ యన్ాయు గరివంచ్చ;
వీరయమదనంధ్ుఁ డెై వలయుచ్న్ా
వారి గరవంబులు వారింపుఁగాుఁ గోరి;
చెలువ! నినొాడిచ్చ తెచ్చితిమ్; గాని
కాంతన తన్ూజారి కాముకులము గాము;

కామమోహాద్్లుఁ గీంద్్కొన్ము;
10.2-235.1-తే.
విన్్; ముదనసీన్్లము; కమీయయవిరహతఠలము
పూరుణలము మేము; నితనయతుబుదధ తోడ
వలుుఁగుచ్ంద్్ము గృహదీపవిధము మెఱసి;
న్వలతనతనివ! మయతోడ న్వయ వలద్్."
10.2-236-వ.
అని యట్ల
ల భగవంతఠడెన్
ై హరి ద్న్్ాుఁ బాయక సేవించ్ట్ం బ్ధరయురాలన్్,
పట్ట ంపుదేవి న్నియెడి రుకముణి ద్రపంబు నరుపన్ న్్పసంహరించ్చ
యూరకుండిన్ న్మయున్వతి యపియ
ర ంబులు న్పూరవంబులు నన్
ై
మనోవలల భు మయట్లు విని ద్్రంతంబెైన్ చ్చంతనభరంబున్ సంతనపంబు
నొంద్్చ్.
10.2-237-సీ.
కాట్లక నఱయంగుఁ గనీారు వరద్ల ై;
కుచకుంభయుగళ కుంకుమము ద్డియ
విడువక వడల డు వుఁడినిట్ట
ట రుపల;
లయల్లతనధర కమసలయము గంద్ుఁ
జలువంబు నఱద్పిప చ్చన్ాుఁవోవుచ్ న్్న్ా;
వద్ననరవింద్ంబు వాడు దయ ుఁప
మయరుతనహతిుఁ ద్ూలు మహత కలపకవల్లల ;
వడువున్ మేన్ వడవడ వడంకుఁ
10.2-237.1-తే.
జితత మెఱయంగుఁ జకమకట్ుఁ జయయ సేరిి

కౌతఠకం బరద పద్తలయగీమున్ నల
వారసి పెంపుచ్ మో మరవాంచ్చ వగలుఁ
బ ందె మవవంబు గందన్ పువువుఁబో ల .
10.2-238-చ.
అలకుల వణి తన్్ాుఁ బ్ధరయుుఁ డనడిన్ యపియ
ర భాష్ ల్లమెుయన్
సొ లవక కరణరంధరముల సూద్్లు సొ నిపన్ రీతిుఁగాుఁగ బె
బుుల రొద్ విన్ా లేడి కమయ
ీ ుఁ బ లపఱ చేష్టలు ద్కమక నలపెై
వలన్ఱ వారల ుఁ గీ ల డల్ల వారల్లన్ పుతత డిబ ము కైవడిన్.
10.2-239-వ.
ఇట్ల
ల వారల్లన్.
10.2-240-మ.
పరణతనమయాయుుఁడు కృష్ఠ
ణ ుఁ డంతుఁ గదసెన్ బాషాపవరుదనధరుణే
క్షణ విసరసత విన్ూతాభూష్ణ ద్్రుకత కూ
ీ ర ననరాచ శో
ష్ణ ననల్లంగితధనరుణిన్ నిజకులయచనరైక సద్ధ రు చన
రిణి విశరలషిణి వీతతోషిణిుఁ బురంధీగ
ర ాీమణిన్ రుకముణిన్.
10.2-241-సీ.
కని సంభరమంబున్ుఁ ద్న్్వున్ం ద్న్్వుగా;
న్న్్వున్ుఁ జంద్న్ం బలల న్లుఁద
కనీారు పనీాట్ుఁ గడిగి కరూపరంపుుఁ;
బలుకులు సెవులలోుఁ బాఱ న్ూుఁద
కరమొపప ముతనయలసరుల చ్చ కకడల్లంచ్చ;
యురమున్ుఁ బ ంద్్గా నిరవుకొల్లపి
తిలకంబు న్్న్్ఫాలఫలకంబుపెైుఁ దీరిి;

వద్ల్లన్ భూష్ణనవళ లుఁ ద డిగి
10.2-241.1-తే.
కమలద్ళ చనరు తనలవృంతమున్ విసరి
ప్ొ లుచ్ పయెయద్ుఁ గుచములుఁ బ ంద్్పఱచ్చ
చ్చతత మ్గురొతత నొయయన్ సేద్ుఁదీరిి
బ్ధగియుఁ గౌుఁగిట్ుఁ జరిి న మొుగము నిమ్రి.
10.2-242-తే.
నరులు గలమరునీలంపు ట్లరుల సిరుల
న్రులుగొన్ుఁ జాల్ల న్రులన్్ మరులు కొలుపు
యరులు గల్లచ్చన్ తఠమెుద్ గఱ్లుఁ దెగడు
కురుల న్్ల్లదీరిి విరు ల్లడి కొపుపవట్ిట.
10.2-243-క.
మురసంహరుుఁ డిందందర
గరుద్నిలచలత్రసూన్కల్లకాంచ్చత స్ం
ద్రశయయుఁ జరి భీష్ుక
వరపుతిరన్ న్్తచరితర వారిజనతరన్.
10.2-244-వ.
ఇట్ల
ల ప్ాన్్పున్ం జరిి మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల న్న్్న్యంచ్చన్.
10.2-245-క.
పురుషో తత ము ముఖ్కోమల
సరసిజ మయయంద్్వద్న్ సవీరడన హా
సరుచ్చసిాగాధప్ాంగ
స్ార ద్వలోకన్ము లొలయుఁ జూ చ్చట్ల నియెన్.

10.2-26-రుకమమణిద్ేవి స్యతతంచ్యట
10.2-246-క.
“మురహర! దవసాగమ ద్ళ
ద్రవింద్ద్ళాక్ష! తలుఁప న్ద యట్ిట ద్గున్
నిరవధక విమలతేజో
వరమూరితవి; భకత లోకవతసల! యెంద్్న్.
10.2-247-తే.
సంచ్చతజాఞన్ స్ఖ్ బల ైశవరయ శకుత
లయదగాుఁ గల స్గుణంబు లమరు నీకు;
నన్్ ద్గుద్్న? సరవలోకశవరశ!
లీలమెై సచ్చిదనన్ంద్శాల్ల వన్ఘ్!
10.2-248-సీ.
రూఢిముఁెై బరకృతి పూరుష్ కాలములకు నీ;
శవరుుఁడవై భవదీయ చనరుదవయ
లల్లతకళా కౌశలమున్ న్భిరతఠుఁడెై;
కడుఁగు నీ రూప మెకకడ మహాతు!
సతనతవద గుణసముచియయుకత మూఢనతు;
న్యన్ న నకకడ? న్న్ఘ్చరిత!
కోరి నీ మంగళ గుణభూతి గాన్ంబు;
సేయంగుఁబడు న్ని చెంద్్ భీతి
10.2-248.1-తే.
న్ంబునిధ మధయభాగమం ద్మృత ఫేన్
పట్ల ప్ాండుర నిభమూరిత పన్ాగంద్ర

భోగశయయన్్ బవవళింపుచ్న్్ ద్న్రు
న్ట్ిట యున్ాతలీల దవయంబు ద్లుఁప.
10.2-249-వ.
శబద సపరశ రూప రస గంధంబు లనియెడు గుణంబులచేతుఁ బరిగహ
ీ ంపుఁబడిన్
మంగళ స్ంద్ర విగీహ ండవై, యజాఞననంధకార నివారకంబెన్
ై రూపంబుుఁ
గైకొని, భవదీయుల ైన్ సేవకులకు న్న్్భావుయండ వైతి; భవతనపదనరవింద్
మకరంద్రసాసావద్ లోలయతఠుల ైన్ యోగీంద్్రలకన్
ై న్్ భవననుర్ ంబు
స్ాట్ంబు గా; ద్ట్ల గుట్ం జసి యా మన్్జపశువులకు ద్్రివభావయంబగుట్
యేమ్సెపప? నిట్ిట యాశవరుండవన్
ై నీకు నిచఛ సవతంతరంబు గావున్
న్దయున్్ నన కభిమతంబు గావున్ నిన్్ా న న్న్్సరింతఠ; దేవా!
నీవకమంచన్్ుఁడవైతని
ే బల్లభోకత లయన్ బరహుే ందనరద్్ ల వవనికొఱకు
బల్లసమరపణంబు సేసిరి? నీవు సమసత పురుషారిమయుండ వనియున్్,
ఫలసవరూపి వనియున్్ నీ యంద్ల్ల పేమ
ర యతిశయంబులం జసి
విజాఞన్దీప్ాంకురంబున్ నిరసత సమసత దయ షాంధకారుల ై యహసౌఖ్యంబులు
విడిచ్చ స్మతఠలు భవదీయదనస సంగంబు గోరుచ్ండుద్్; రట్ల
ల సేయనరక
నిజాధకారాంధకారమగుా ల ైన్ వారు భవతత తత వంబు దెల్లసి బల్లపరక్షపణంబులు
సేయంజాలక మూఢుల ై సంసారచకీంబున్ం బరిభమ్
ర ంతఠ; రదయున్్ంగాక.
10.2-250-ఆ.
వరమునీంద్ర యోగివర స్రకోట్ిచే
వరిణతపరభావవభ
ై వంబు
గల్లగి యఖిలచేతన్్లకు విజాఞన్ పర
ద్్ండ వగుద్్ వభవ! ద్్రితద్ూర!
10.2-251-వ.

దేవా! భవదీయ కుట్ిల భూ
ర విక్షప్ో దీరిత కాలవగంబుచేత విధవసత మంగళ లగు
కమలభవ భవ ప్ాకశాసననద్్లం దరసకరించ్చన్ట్ిట మదీయ చ్చతత ంబున్.
10.2-252-చ.
నినయ వరియంచ్చన్ం బెలుచ నీరజలోచన్! శార్గఙ్్ సాయకా
సన నిన్ద్ంబులన్ సకల శతఠరధరాపతఠలన్ జయంచ్చ బో
రన పశుకోట్ిుఁ దయ లు మృగరాజ నిజాంశము భూరిశకమతుఁ గై
కొనిన్ విధంబున్న్ న్న్్ న్కుంఠిత శూరతుఁ దెచ్చి తీశవరా!
10.2-253-ఉ.
అటటా న్ృప్ాల కీట్ముల ననజి నద్్రపుఁగ లేనివాని య
ట్లలటటా న్ భీతిమెై నిట్ల పయోధశరణుయుఁడ వైతి వింతయున్
నటా న్ మయయ గాక యవి నికకములే? భవదీయ భకుత ల ై
న్టటా న్రంద్రమౌళిమణు లంచ్చత రాజఋష్ఠల ముద్ంబున్న్.
10.2-254-ఆ.
వితత రాజయగరిమ విడిచ్చ కాన్న్ముల
ననతులంద్్ మీ పదనబా యుగము
వలుఁతి గాుఁగ నిల్లపి వాతనంబు పరాణశ
నోగీనియతఠ లగుచ్ న్్ంద్్ రభవ!
10.2-255-మ.
విమలజాఞన్నిరూఢుల ైన్ జన్ముల వీక్షింప మీ ప్ాద్ కం
జమరంద్స్ాట్ దవయసౌరభము ననసావదంచ్చ నిరావణ రూ
పము సతూపరుష్ వాగుదీరితము శోభాశ్రీనివాసంబు నౌ
మ్ము సేవింపక మయన్వాధముని ద్్రుధనతఠు సేవింతఠన?
10.2-256-వ.

మఱయున్్ దేవా! భూలోకంబున్ంద్్న్్, నితయనివాసంబున్ంద్్న్్, సకల
పరదేశంబులంద్్న్్ జగదీశవరుండ వయన్ నిన్్ా న్భిమతంబులయన్
కామరూపంబులు గైకొని వరియంతఠ; భవదీయ చరణనరవింద్
మకరందనసావద్న్ చనతఠరయధ్రయభృంగియన్
ెై కామ్ని యతి హేయంబెైన్ తవక
శుశుీ రోమ న్ఖ్ కశంబులచేతుఁ గపపంబడి యంతర్ తంబయన్ మయంసాసిి రకత
కమీమ్ విట్కఫ పితత వాతంబుగల జీవచఛవంబయన్ న్రాధముని మూఢనతుయెై
కామ్ంచ్న? యదయున్్ంగాక.
10.2-257-సీ.
నీరదనగమమేఘ్నిరయతపయః ప్ాన్;
చనతకం బరగున చౌట్ి పడెకుుఁ?
బరిపకవ మయకంద్ ఫలరసంబులు గోీలు;
కీరంబు సన్్న ద్్తూ
త రములకు?
ఘ్న్ర వాకరణనోతకల్లక మయూరము;
గోరున కఠిన్ ఝిలీలరవంబుుఁ?
గరికుంభ పిశిత సదన్ిస మోదత సింహ;
మరుగున శున్క మయంసాభిలయష్ుఁ
10.2-257.1-తే.
బరవిమలయకార! భవదీయ ప్ాద్పద్ు
యుగ సమయశీయ నైపుణోదయ యగచ్చతత
మన్్యుఁ జరున తన్ కుప్ాసయంబు గాుఁగ?
భకత మందనర! ద్్రభర భవవిద్ూర!
10.2-258-క.
వాస్వవందత! భవ కమ

లయస్న్ దవయపరభా సభావల్ల కపుడున్
నీ స్మధక చనరితర క
థన స్యరుచ్చరగాన్ మవితథం బయ చెలల ున్.
10.2-259-క.
ధరణీననథ్లు ద్మతమ
వరవనితనమందరముల వసియంచ్చ్ గో
ఖ్ర మయరాాలంబుల గతి
సిిరబద్్ధ లగుద్్రు నిన్్ాుఁ దెల్లయని కతన్న్.
10.2-260-ఆ.
జలజననభ! సకల జగ ద్ంతరాతువై
న్ట్ిట దేవ! నీ పదనరవింద్
యుగళి సాన్్రాగయుకత మెై నన మదుఁ
గలుగున్ట్ల
ల గాుఁగుఁ ద్లుఁపు మన్ఘ్!
10.2-261-ఆ.
పృథ్ రజోగుణపరవృద్ధ మన్
ెై ట్ిట నీ
ద్ృషిటచేత న్న్్ాుఁ దేఱ్కొన్ుఁగుఁ
జూచ్ ట్లల పద్ులోచన్! నన మీుఁద్
ఘ్న్ద్యయరదరద్ృషిటగాుఁ ద్లంతఠ.
10.2-262-వ.
అదయున్్ంగాక, మధ్సూద్నన! నీవాకయంబులు మ్థయలుగావు; తల్లల
వచన్ంబు కూుఁతఠన్ కభిమతంబుగాదె? యౌవననరూఢమద్ంబున్ సెైవరిణి
యగు కామ్ని పురుషాంతరాసకత యగుట్ విచనరించ్చ పరిజఞ ాని యెైన్వాుఁడు
విడుచ్; న్వివకమ యయన్ పురుష్ఠం డిందయ
ర లోలుండెై రతిం ద్గిల్ల దనని

విడువనరక పరిగహ
ల గావున్ నీ
ీ ంచ్చ యుభయలోకచ్యతఠండగు; న్ట్ల
యెఱ్ంగని యరింబు గలదే?” యని విన్ావించ్చన్ రుక్షిుణీదవి
ే
వచన్ంబులకుుఁ గృష్ఠ
ణ ండు సంతసిల్లల యట్ల నియె.
10.2-27-రుకమమణీద్ేవి నూరడంచ్యట
10.2-263-చ.
"అలకులవణి! న్వువలకు ననడిన్మయట్ల కమంత నీ మదం
గలిఁగుఁగ నల? వుఁట్లన్్ గయయములన్ రతఠలంద్్ నొవవుఁగాుఁ
బలకమన్మయట్ ల గు్ లని పట్లటద్్ర? భవదీయ చ్చతత ముం
దెలయుఁగుఁ గోరి యేుఁ బల్లకమతిన్ మదలో నిట్ల గుంద్ నుఁట్ికన్
మ ?
10.2-264-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-265-ఉ.
"కమంకలు ముద్్దుఁబలుకలున్్ గంపుుఁగన్్ంగవ తియయమోవియున్
జంకెలు తేఱచూపు ల కసకకములున్ నలవంక బ ములుం
గొంకక వీడననడుట్లుుఁ గూరిమ్యుం గల కాంతుఁ గూడుట్ల
అంకమల్ల లేక జన్ుఫల మబుుట్ గాదె కురంగలోచనన! "
10.2-266-వ.
అని మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-267-ఉ.
"నీవ పతివరతనమణివి నిరుల ధరువివక శ్రల స
దనభవవు నీ మనోగతఠలుఁ బాయక యెపుపడు న్సుదీయ సం
సేవయ కాని యన్యము భజింపవు; పుట్ిటన్ ననుఁట్న్్ండి నీ

భావ మెఱంగి యుండియున్్ బల్లకన్ తపుప సహంపు మయనినీ!
10.2-268-వ.
అని వండియు నిట్ల నియె “నీవాకయంబులు శీవణస్ఖ్ంబుగావించె; నీవు
వివిధంబుల ైన్ కామంబులు గోరితివని, న్వియనిాయు ననయంద్ యుండుట్ం
జసి యేకాంతసేవాచతఠర వైన్ నీకు న్వి యనిాయు నితయంబుల ై యుండు; నీ
ప్ాతివరతయంబున్్, నన యంద్ల్ల సేాహంబు న్తివిశద్ంబు లయెయ;
ననవాకయములచేత భవ దీయచ్చతత ంబు చంచలంబు గాక నన యంద్ల్ల బుదధ
ద్ృఢంబగుం గావున్ సకలసంపదవలసితంబెైన్ దనవరకాన్గర దవయమందరంబు
లంద్్ నీద్్ భాగయంబున్ం జసి సంసారికైవడి నీ యంద్్ బదనధన్్రాగుండనై
వరితంతఠుఁ; ద్కమకన్ ప్ారణేందరయ పరవశతవంబున్ వికృత శరీరధనరిణయ
ి న్
ెై సతి
న్న్్ాం జంద్్ట్ ద్్ష్కరం; బదయున్్ం గాక మోక్షపరద్్ండనైన్ న్న్్ాుఁ
గామయతఠరల న్
ై యలపమతఠలు వరతతప్ో మహమలచేత దనంపతయ యోగంబుకై
సేవింతఠ; రదయంతయు నన మయయయ విజృంభితంబు; దనన్ంజసి వారు
మంద్భాగయల ై నిరయంబు నొంద్్ద్్; రట్ల
ల గావున్ నీ సమయన్యెన్
ై కాంత యే
కాంతలందెైన్ుఁ గలదె? నీ వివాహకాలంబు న్నక రాజన్యవరుయలుఁ గైకొన్క
భవదీయ మధ్రాలయప శీవణనతుకుండనన్
ై నన సనిాధకమ "నన శరీరం బ్ధతర
యోగయంబు గాద్్; నీకు శరష్ంబన్య యున్ా దనన్"న్ని యేకాంతంబున్ం
బారహుణుం బుతెత ంచ్చన్ నన్్న్్ జన్్దెంచ్చ, నీ పరిణయసమయంబున్
భవతసహో ద్రుంబట్ిట విరూపుం గావించ్చన్ న్ద గన్్ంగొనియున్్ నన యంద్ల్ల
విపరయోగ భయంబున్ న్ూరకుండితి; వదగావున్ బహ పరకారంబుల ై వరితంచ్
నీ సద్్
్ ణంబులకు సంతసింతఠ!”న్ని యవివధంబున్ దేవకీస్తఠండు న్రలోక
విడంబన్ంబుగ గృహస్ినిభంగి నిజగృహకృతయంబు లయచరించ్చ్ండె"న్ని
శుకుండు మఱయు నిట్ల నియె.

10.2-269-క.
"అని యట్ల
ల కృష్ఠ
ణ ుఁ డనడిన్
వినయ వివకాన్్లయప వితతనమృత సే
చన ముదత హృద్యయెై య
వవనితనమణి వికచ వద్న్ వన్రుహ యగుచ్న్.
10.2-270-క.
న్గ వామతించ్ చూపులు
న్గధరు మోమున్న్్ నిల్లపి న్యమున్ుఁ గరముల
మొగిచ్చ విన్్తించెుఁ గృష్ఠ
ణ న్
ఖ్గవాహ న్ రుచ్చరదేహ ుఁ గల్లతోతనసహ న్.
10.2-271-చ.
అతరల విరాజమయన్ముఖ్్ుఁడెై వివిధనంబర చనరుభూష్ణ
పరతతఠలతోడుఁ గోరిన్ వరంబులు ద్ద్ద యుుఁ నిచెిుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ డు
న్ాతశుభమూరిత దేవగణన్ందతకీరత ి ద్యయన్్వరితయెై
యతమృద్్వాణికమం గిసలయయరుణప్ాణికమ నీలవణికమన్.
10.2-272-వ.
ఇట్ల
ల సమయునించ్చ కృష్ఠ
ణ ండు రుకముణియుందనన్్న్్ ద్ద్న్ంతరంబ.
10.2-273-చ.
ఎలమ్ ఘ్ట్ింపుఁగాుఁ గలసి యాడెల నీడల మల్లల కా లతన
వలిఁ గరవీరజాతి విరవాద్్ల వీథ్లుఁ గము దెమెురల
వొలయు న్వీన్వాసములుఁ బ న్ాలుఁ దనాలుఁ బచిరచిలం
గొలిఁకుల లేుఁగలంకులన్్ గోరిక లీరిక లొతత ుఁ గొీతత ల ై.
10.2-274-క.

ఆర మభూములంద్్ వి
హార మల సౌఖ్యలీల న్తిమోద్ముతో
నన ర మయన్్జుఁ డుండెన్్
నన ర మయమణియుుఁ దనన్్ న్భిరామముగన్.
10.2-28-కృష్ణ కుమా రోతపతత
10.2-275-వ.
మఱయు, న్నకవిధ విచ్చతరమణివితనననభిశోభిత ప్ారసాదయ పరిభాగంబులన్్,
లయల్లత నీలకంఠ కలకంఠ కలవింక శుక కలయప కల్లత తీరంబులన్్,
మకరంద్ప్ాన్మద్వదందందర ఝంకార సంకుల కమల కహాలర స్ధనసార
నీహా పూరిత కాసారంబులన్్, ధనతఠ నిరఝర రంజిత సాన్్దేశగిరి
కుంజపుంజంబులన్్, గృతకశైలంబులన్్, గీడ
ీ నగృహంబులన్్ం జలంగి
న్ంద్న్ంద్న్్ండు విద్రభరాజన్ంద్న్ం ద్గిల్ల కంద్రపకళీలోలయతఠుండయెయ;
న్న్ంతరంబా స్ంద్రీలయలయమంబువలన్ుఁ బరద్్యముాండు, చనరుధేష్ణ ఠండు,
చనరుదేవుండు, స్ధేష్ణ ఠండు, స్చనరువు, చనరుగుపుతండు, భద్రచనరువు,
చనరుభద్్రండు, విచనరువు, చనరువు న్నియెడు పద్్గురు తన్యులం బడసె;
న్ట్ల
ల సతయభామయ జాంబవతీ ననగాజితీ కాళిందీ మయదర మ్తరవిందన భద్రలకు
వఱ్వఱ పద్్గురసి భద్రమూరుత ల ైన్ కుమయరు లుద్యంచ్చ; రవివధంబున్
మఱయున్్.
10.2-276-చ.
అనఘ్! పదనఱ్వల సతఠలంద్్ జనించ్చరి వఱ్వఱ న్ం
ద్న ద్శకంబు తతఠసత వితనన్ము గాంచ్చ రనక సూన్్ల
నానయుఁగ నిట్ల
ల పిలలచెఱ కీనిన్ కైవడిుఁ బుతత ే ప్ౌతత ే వ

రధనమున్ నొపెపుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడు ముద్ంబున్ుఁ దనమరతంపరై భువిన్.
10.2-277-తే.
అట్ల
ల యద్్ వృషిణ భోజాంధకాద వివిధ
ననమధేయయంతరముల నన్ాంగ న్ూట్
యొకకట్ై చనల వరిధలల న్కుకలంబు
న్ృపకుమయరులుఁ జదవించ్ నరుప గలుగు.
10.2-278-తే.
గురుజన్ంబులు విన్్ మూుఁడుకోట్ల మీుఁద్
నన్్బదెనిమ్దవలపెై నసుఁగ న్ూరువ
రన్ాుఁ ద్దనులకావల్ల నన్ాుఁద్రమె
శూల్లకైన్న్్ దనమరచూల్లకైన్?
10.2-279-వ.
అంద్్ గోవింద్న్ంద్న్్ండయన్ పరద్్యముాన్కు రుకము కూుఁతఠ వలన్
న్నిరుద్్ధండు సంభవించె న్నిన్ మునివరున్కు భూవరుం డిట్లనియె.
10.2-280-క.
“బవరమున్ుఁ గృష్ఠ
ణ చే ము
న్ావమయన్ము నొంద రుకము యచ్యతఠ గలువం
దవ రుచ్ుఁ ద్న్ స్త న్రిసం
భవ న్కు నట్ిల చెి? నఱ్ుఁగుఁ బలుకు మునీందనర!”
10.2-29-ప్రదయుమన వివ హంబు
10.2-281-సీ.
ననవుడు శుకయోగి న్రననయకోతత మ! ;

నీవు చెపిపన్ యట్ల నమున్మున్ుఁ
బదనుయతనక్షుచేుఁ బడిన్ బన్ామున్కుుఁ;
గన్లుచ్ న్్ండియు న్న్్జతోడి
నయయంబున్న్్ భాగినయున్ కమచెిన్్;
గూుఁతఠ న్ంచ్చతపుష్ప కోమలయంగిుఁ
ద్న్ పూనిక ద్పిపన్ుఁ ద్గ విద్రభశుండు;
విన్్ మెఱంగింతఠ న్ వివధము దెల్లయుఁ
10.2-281.1-తే.
బరుఁగ రుకువతీ సవయంవరమున్ కొగి
న్రుగుదెం డని భీష్ుభూవరస్తఠండు
వరుస రపిపంచె రాజన్యవర కుమయర
వరుల న్న్్ వారత కలరి యయ హరిస్తఠండు.
10.2-282-చ.
వర మణిభూష్ణపరభలవర్ మన్ర్ ళ భంగిుఁ బరవుఁ బర
స్ారిత రథనధరోహణవిభూతి ద్ల్లరప మనోహరైక స్
సిిరశుభలీల నగ యద్్సింహకమశోరము రాజకన్యకా
పరిణయవభ
ై వాగత న్ృప్ాలక కోట్ికమ రుకమువీట్ికమన్.
10.2-283-చ.
చని పురిుఁజొచ్చి వృషిణకులసతత ముుఁ డచిట్ మూుఁగియున్ా య
మునయజవరణయన్ంద్న్్ల మయన్ము ద్ూల్ల భయయకులయతఠు ల ై
చనిఁగ న్నక చండతర సాయకసంపద్ుఁ జూపి రుకము న్ం
ద్నిఁ గొనివచ్చి వడక నిజధనమము సొ చెి న్వారయశౌరుయుఁ డెై.
10.2-284-వ.

ఇట్ల
ల తెచ్చి పరద్్యముాండు హరిన్యన్ం బరిణయంబంద నిఖిల స్ఖ్ంబు
లన్్భవింపుచ్ండె; యన్ంతరంబ.
10.2-285-క.
ధీరుిఁడు కృతవరుుని స్కు
మయరుిఁడు వరియంచె రుచ్చరమండన్యుత న్ం
భోరుహముఖి రుకముస్తం
జారుమతీకన్యుఁ బరకట్సజా న్మయన్యన్.
10.2-286-తే.
పరకట్చరితఠండు భీష్ుభూప్ాలస్తఠుఁడు
మన్ము మోదంపుఁ ద్న్ కూరిుమన్్మరాల్ల
రుకులోచన్ న్సమయన్ రుకుకాంతిుఁ
జల్లమ్ న్నిరుద్్ధన్కుుఁ బెండిల సేయు న్పుడు.
10.2-287-క.
ప్ొ లుపుగ రతావిభూషో
జా వలుిఁలయ శుభవళ న్వివవాహారిము ని
రుల బహ వైభవ శోభన్
కలతవిద్రాభవనీశ కట్కంబున్కున్.
10.2-288-చ.
హరియున్్ రుకముణీసతియు నన బలభద్్రుఁడు శంబరారియు
న్ారిమద్భరద సాంబుుఁడున్్ ననదగ రాజకుమయరకోట్ి సిం
ధ్ర రథవాజి సద్భట్లలతోుఁ జని యంద్్ సమగీవైభవా
చరిత వివాహయుకత దవసంబులు వడుకుఁ బుచ్చి యంతట్న్.
10.2-289-క.

ఒకననుఁడు యద్్కుమయరకు
లకలంక సమగీ వైభవాట్ోప మహో
తఠసకుల ై యుండుఁగుఁ జూప్ో
పక యెకసెకకమున్ న్వనిప్ాలురు వరుసన్.
10.2-290-ఉ.
ఎచ్ిరికం గళింగధరణీశుుఁడు రుకముమొగంబు సూచ్చ నీ
యొచ్ెిముుఁ దీరుికో నిదయ యొపపగువళ బలుండు జూద్మం
దచ్ి గలండు; గాని ప్ొ లుపెకమకన్నరపరి గాుఁడు; గాన్ నీ
కమచ్యి న్వశయమున్ జయము నీుఁగుము తొల్లల ట్ుఁబడడ బన్ామున్.
10.2-291-క.
అని పురికొల్లపన్ రుకముయుుఁ
ద్న చేట్ల ద్లంప లేక తనలయంకునితో
డనయ జూద్మయడుఁ దవిరన్్
వనజాసన్్ కృతము గడచ్ వారవవ రిలన్?
10.2-292-వ.
అంత.
10.2-293-క.
కోరి విద్రుభుఁడు కుట్ిల వి
హారుండెై పిల్లచె జూద్మయడ జితనరిన్
హారిన్ సన్్ాతసూరిన్
సీరిన్ రైవతస్తనరదర చ్చతత విహారిన్.
10.2-30-రుకమమ బలర ముల జూదంబు

10.2-294-ఆ.
"పూని మన్ము గొంత ప్ొ ర ద్్దవోకకు రామ!
నతత మయడ నీవు నరుత వన్ుఁగ
వింద్్; మ్పుడు గొంత వల యొడిడ యయడుద్"
మనిన్ బలుుఁడు "ల సస"యని చెలంగ.
10.2-295-క.
మద్లోని చలము డింపక
పద్ యరువద న్ూఱ్ వయ పదవ ల్లదె ప
నిాద మని యొడుడచ్ ననడిరి
మదమున్ నిద్ద ఱ్న్్ ద్్రభిమయన్ము పేరిున్.
10.2-296-ఉ.
ఆడన్ యయట్ ల లల న్్ హలయయుధ్ుఁ డయ డిన్ రుకము గలుిడున్
దయ డ న్ృప్ాల కోట్ి పరితోష్ముుఁ జంద్ుఁ గళింగభూవిభుం
"డయ డె బలుం"డట్ంచ్ుఁ బరహసో కుతల నంతయు రాముుఁ జలకుఁగా
ననడెన్్ ద్ంతపంకమత వల్ల యెై కన్్పట్ట ుఁగుఁ జాల న్వువచ్న్.
10.2-297-తే.
బలుుఁడు కోపించ్చ యొక లక్ష పణము సేసి
యయడి పరకట్ంబుగా జూద్ మపుడు గల ి;
గల్లి న్న్్ రుకము "యద యేన్్ గల్లియుండ
గలుపు నీ ద్ని కమకురింప న్లవి యగున?"
10.2-298-క.
అనవుడు హలధరుుఁ డచిట్ి
జనప్ాలకస్తఠలుఁ జూచ్చ "సతయము పలుకుం"

డని యడిగన్
ి వారలు రు
కుుని హతఠల ై పలుక రర
ై ి మొగమోట్మున్న్.
10.2-299-ఉ.
అప్పట్ి యట్ల యొడిడ ముసలయయుధ్ుఁ డేపున్ ననడి జూద్ముం
జొప్పిఁడ గల్లి "యా గలుపు సూడగ ననదయొ వానిదయ జన్్ల
తప్పక చెపుపుఁ"డన్ా విదతధవనితో న్శరీరవాణి తన
నిప్పట్ియయట్ రాముుఁడె జయంచె విద్రుభుఁడె యోడె ననవుడున్.
10.2-300-వ.
అనిన్ విని సకలజన్ంబులు న్ద్్భతనన్ంద్నిమగా మయన్స్ల ైరి;
కుట్ిలసవభావులయన్ భూవరులు రుకముం గైకొల్లపన్ న్తండు తన్ తొల్లల ంట్ి
పరాభవము ద్లంచ్చ యెదరింద్న్్ా నఱ్ంగక బలయబల వివకంబు సేయనరక
విధవశాన్్గతఠండెై చలంబున్ బలునిం గని "యపపట్ి యయట్యు నన్
గల్లియుండ వృథనజలపకలపన్్ండ వయ ‘గల్లితి’ న్ని పల కద్; వక్షవిదనయ
నైపుణయంబు గల భూపకుమయరులతోుఁ బస్లకాపరు ల తఠ
త వతఠ
త ర"యని
కొీవువన్ న్వువచ్ం బల్లకమన్, న్పపలుకులు సెవులకు ములుకుల కమయ
ీ ం
దనుఁకమన్ుఁ గోప్ో దీదపితమయన్స్ండెై పెట్పెట్ం బండులగొఱకుచ్ం గన్్ాలనిపుప
లుపపతిలల ం గిన్్కం దయ ుఁకతొరకమకన్ మహో రగంబు నోజ రోుఁజచ్
ద్ండతనడితంబయన్ పుండరీకంబులీల హ ముని మోరయుచ్ుఁ బరచండ
బాహ ద్ండంబులు సాుఁచ్చ పరిఘ్ం బంద్్కొని పరిపంథ యెన్
ై రుకముని న్తని
కన్్కూలంబయన్ రాజలోకంబున్్ బడలుపడ న్డిచె; న్యయవసరంబున్.
10.2-301-క.
మునయ ద్ంతపంకమత వల్లగాుఁ
ద్నయ న్వివన్ యకకళింగుుఁ ద్ల వట్ిట రయం

బునిఁ బడుఁదగిచ్చ వద్న్ మే
పునిఁ బెడచే వరసి ద్ంతములు వస డుల్లచెన్.
10.2-302-క.
అంతం బో వక రుకముని
ద్ంతంబులు మున్్ా డుల్లచ్చ తన్్ వగల్లంప
న్ాంతకుపురి కగన్్ వాుఁ
డెంతయు భయ మంద రాజ ల లల ం గలుఁగన్.
10.2-303-వ.
అట్ల
ల చేసి యయయయద్వసింహం బసహయవికీమంబున్ం జలంగ న్ంత.
10.2-304-క.
భూవర! పదనుక్షుుఁడు ద్న్
బావ హతఠం డగుట్ గనియుుఁ బలుకక యుండెన్
భావమున్ రుకముణీ బల
దేవ ల క మన్ుఁగ నగు్ దేఱ్నొ? యన్్చ్న్.
10.2-305-వ.
అంత నన విద్రాభన్గరంబు నిర్ మ్ంచ్చ.
10.2-306-క.
పరమయన్్రాగరస సం
భరితనంతఃకరణు లగుచ్ుఁ బాట్ించ్చ వధూ
వరులన్్ రథమం దడి హల
ధర హరి రుకముణులుఁ గొల్లి తగ యద్్వీరుల.
10.2-307-ఉ.
మంగళతూరయఘోష్ము లమంద్గతిం జలుఁగంగ మతత మయ

తంగ తఠరంగ సద్భట్ కద్ంబముతోుఁ జని కాంచ్చ రంత నన
రంగ లవంగ లుంగ విచరన్ుద్భృంగ స్రంగననద్ స
తసంగ తరంగిణీకల్లత సంతతనిరుల నన కుశసి ల్లన్.
10.2-308-వ.
ఇట్ల
ల పురోపవనోపకంఠంబున్కుం జని.
10.2-309-క.
అందయ వసించ్చరి న్ందత
చందన్ మందనర కుంద్ చంద్ర లసనను
కందముల నీడ హృద్యయ
న్ందము సంధలల న్ంద్న్ంద్న్ముఖ్్యల.
10.2-310-వ.
తద్న్ంతరంబ పురపరవశంబు సేస"ి రని చెపిప శుకయోగీంద్్రండు
పరీక్షిన్ారంద్్రన్ కమట్లనియె.
10.2-31-బాణున కీశవర ప్రస ద లబ్ధధ
10.2-311-తే.
అన్ఘ్! బల్లన్ంద్న్్లు న్ూరువ రంద్్లోన్
న్గీజాతఠండు బాణుుఁ డతఠయగీమూరిత
చ్చర యశోహారి విహతపూజిత పురారి
యహత తిమ్రోష్ణ కరుుఁడు సహసరకరుుఁడు.
10.2-312-క.
బాణుిఁడు వికీమజిత గీ
రావణుిఁడు సని కాంచె భకమత వశుుఁ డెై సగణ

సాిణున్ నిరదళి తనసమ
బాణుం దనండవధ్రీణు భకత తనరణున్.
10.2-313-క.
కని యన్్రాగ వికాసము
ద్న మన్మున్ుఁ గడలుకొన్ుఁగ ధరుఁ జాుఁగిల్ల వం
ద్న మయచరించ్చ మోద్ము
ద్నరుఁగుఁ దనండవము సలుపు తఱ న్యయభవున్.
10.2-314-ఉ.
సంచ్చత భూరిబాహ బలసంపద్ పెంపున్ ననరజంబు వా
యంచ్చ యనకభంగుల న్్మేశుుఁ దరలోకశరణుయ ననతు మె
చ్చించ్చ పరమోదయెై నిజవశ్రకృత నిశిల్లతనంతరంగుుఁ గా
వించ్చ తదనన్ననంబురుహ వీక్షణుుఁడెై తగ మొరకమక యట్ల న్్న్.
10.2-315-ఉ.
"శంకర! భకత మయన్సవశంకర! ద్్ష్ట మదనస్రంద్ర నన
శంకర! ప్ాండునీలరుచ్చశంకరవరణ నిజాంగ! భోగి రా
ట్కంకణ! ప్ారవతీహృద్యకర
ై వ కైరవమ్తర! యోగిహృ
తపంకజ పంకజాపత ! నిజతనండవఖ్లన్! భకత ప్ాలనన! "
10.2-316-వ.
అని విన్్తించ్చ.
10.2-317-ఉ.
"దేవ! మదీయ వాంఛతము తేట్పడనిాట్ల విన్ావించెద్న్
నీవ న్్ న్దరన్ంద్న్యు నమ్ుని నన పురి కోట్వాకమట్ం
గావల్లయుండి న్న్్ాుఁ గృపుఁ గావుము భకత ఫలపరదనత! యో

భావభవారి! నీ చరణపద్ుము ల పుపడు ననశీయంచెద్న్. "
10.2-318-వ.
అని యభయరిించ్చన్ం బరసన్్ాండెై భకత వతసలుం డగు పురాంతకుండు
గౌరీసమేతఠండెై తనరకాంతక గజాన్ననద భూతగణంబుల తోడ బాణనివాసం
బగు శోణపురంబు వాకమట్ం గాుఁపుండెుఁ; బద్ంపడి యొకకననుఁడ
బుల్లన్ంద్న్్ండు.
10.2-319-తే.
ద్రపమున్ుఁ బ ంగి రుచ్చర మయరాతండ దీపత
మండలముతోడ మయరపడు మహతశోణ
మణికమరీట్ము తిరపురసంహరుని ప్ాద్
వన్జములు సో ుఁక మొరకమక యట్ల ని న్్తించె.
10.2-320-సీ.
"దేవ! జగననాథ! దేవంద్రవందత! ;
వితతచనరితర! సంతత పవితర!
హాలయహలయహార! యహరాజకయూర! ;
బాలేంద్్భూష్! సద్భకత ప్ో ష్!
సరవలోకాతీత! సద్్
్ ణసంఘ్యత! ;
ప్ారవతీహృద్యేశ! భవవిననశ!
రజతనచలసాిన్! గజచరుపరిధనన్! ;
స్రవైరివిధవసత ! శూలహన్త !
10.2-320.1-తే.
లోకననయక! సద్భకత లోకవరద్!
స్రుచ్చరాకార! మునిజన్స్తతవిహార!

భకత జన్మందరాంగణప్ారిజాత!
నిన్్ా నవవుఁడు న్్తిసేయ నరుి న్భవ!"
10.2-321-వ.
అని స్తతియంచ్చ.
10.2-322-మ.
"అనిలో న్న్్ా నదరిి బాహ బలశౌరయసూారితుఁ బో రాడుఁ జా
ల్లన వీరుం డ కుఁ డెైన్ుఁ బందెమున్కున్ లేుఁడయెయ భూమండల్ల
న్ానయంబున్ భవద్గీద్తత కరసాహసరంబు కండూతి వా
యునయప్ాయంబున్్లేద్ యాభరము నట్ోలరుతన్్ామయననయకా!
10.2-323-సీ.
హ ంకార కంకణ కీంకార శింజినీ;
ట్ంకార నిరో్ష్సంకులంబు
చండ దయ రదండ భాసవన్ుండలయగీ పర;
కాండ ఖ్ండిత రాజమండలంబు
శూలయహతక్షతోదేవల కీలయల క;
లోలల కళీ సమయలోకన్ంబు
శుంభ ద్్న్ుద్ కుంభి కుంభసి లధవంస;
సంభూత శౌరయ విజృంభణంబు
10.2-323.1-తే.
గలుగు న్్దనదమ భీమ సంగాీమ కళి
ఘ్న్ పరాకీమ వికీమకీమము గాుఁగ
జరపలేన్ట్ిట కరములు కరము ద్్ఃఖ్
కరము లగుుఁ గాక సంతోష్కరము లగున?

10.2-324-ఉ.
కాన మదీయ చండభుజగరవ పరాకీమ కళికమన్ సముం
డీ నిఖిలయవనిం గలుఁడె యంద్్కళాధర! నీవు ద్కకుఁగా;"
నన నిట్లయంబకుండు ద్న్్జాధపు మయట్కుుఁ జాల రోసి లో
న్ూనిన్ రోష్వారిధ గడ లొతత ుఁ గ నిట్ల ని పల క భూవరా!
10.2-325-క.
"వినయ మూఢహృద్య! నీ క
తన మెపుప డకారణంబ ధనరుణిపెైుఁ గూ
లునయ న్పుడ నీ భుజావల్ల
ద్్నియుఁగ నన యంత వానితో న్ని గలు్న్. "
10.2-326-వ.
అని పల్లకమన్ న్ట్ల
ల సంప్ారపత మనోరథ్ండెై నిజభుజవిననశకారయ ధ్రీణుం డగు
బాణుండు సంతఠషాటంతరంగుం డగుచ్ నిజనివాసంబు న్కుం జని, తన్
ప్ారణవలల భల యులల ంబులు పలల వింపుఁ జయుచ్ నిజధవజనిప్ాతంబు
నిరీక్షించ్చ్ండె, తద్న్ంతరంబ.
10.2-32-ఉష్ కను స్వప్నంబు
10.2-327-సీ.
ఆ దనన్వశవరు న్న్్ుఁగుుఁ గుమయరి యు;
షాకన్య విమలసౌజన్యధన్య
రూపవిభరమ కళారుచ్చర కోమలదేహ;
యతన్్ ననఱవబాణ మన్ుఁగుఁ బరుఁగు
స్ంద్రీరతాంబు నింద్్నిభాన్న్;

యల్లనీలవణి పదనుయతనక్షి
యొకననుఁడు రుచ్చరసౌధయ పరివదకా;
సి లమున్ మృద్్శయయ నలమ్ుఁ గూరిక
10.2-327.1-తే.
మున్్ా ద్న్ చౌల నన్ాుఁడు విన్ా యతుఁడుుఁ
గన్్ాలయరంగుఁ దనుఁ బ డగన్ా యతుఁడుుఁ
గాని యసమయన్రూపరఖ్యవిలయస
కల్లతఠ న్నిరుద్్ధ న్రిుల్లుఁ గవిసిన్ట్లలు.
10.2-328-చ.
కలగని యంత మేలుకని కన్్ాల బాష్పకణంబు లొలకుఁగాుఁ
గలవల ుఁ గాక నిశియముగాుఁ గమనీయ విలయస విభరమయ
కలత తదీయరూపము ముఖ్ంబున్ వరల్లన్ యట్ల దయ ుఁచ్చన్ం
గళవళ మంద్్చ్న్ బ్ధగియుఁ గౌుఁగిట్చ
ి ే బయ లపపళించ్చ్న్
10.2-329-వ.
మఱయున్్.
10.2-330-చ.
సరసమృద్ూకుతలుం గుస్మసాయకకళియు శాట్ికా కచన
కరష్ణముల న్ఖ్కమయ
ీ లుుఁ గమరకప్ో ల లలయట్ మేఖ్లయ
కర కుచ బాహ మూలములుుఁ గక
ై ొని యుండుట్ లయదగాుఁ ద్లో
ద్రి మద గాఢమెై తగిల ద్రపకుుఁ డచ్ిన్నొతితన్ట్ల యెై.
10.2-331-సీ.
కల్లకమచేష్టలు భావగరభంబు ల ైన్న్్;
బ్ధరయుమీుఁద కూరిమ్ బయలుపఱ్పుఁ

బ్ధద్పిద్నై లజా మదుఁ బద్ నిచ్చిన్ుఁ;
జల్లమేన్ుఁ బులకలు చెకుక లొతత
మద్ననగిా సంతపత మయన్స యగుట్కు;
గురుకుచహారవలల రులు గంద్ుఁ
జితత ంబు ననయకాయతత మెై యుంట్కు;
మఱ్మయట్ లయడంగ మఱపు గద్్ర
10.2-331.1-తే.
న్తివ మన్మున్ సిగ్ ు మోహంబు భయముుఁ
బ డమ న్్న్్మంచ్ నతత మ్ుుఁ బ ద్్వు మయడికుఁ
బరథమచ్చంతనభరంబున్ుఁ బద్ున్యన్
కోరి తలచీర వాట్ింప నరద్యెయ.
10.2-332-వ.
ఇట్ల
ల విరహవద్నన ద్ూయమయన్ మయన్సయెై యుండె; న్ంత నచెిలులు
డనయం జన్్దెంచ్చన్ం ద్న్ మన్ంబున్ం బ డము మనోజవికారంబు
మఱ్వట్లటచ్ న్పుపడు.
10.2-333-చ.
ప్ొ రిిఁబ రిుఁ బుచ్ి న్ూరుపగమ్ుఁ బుకమకట్న్్ంచ్చ కుచనగీసీమపెై
బెరసిన్ సన్ా లేుఁజమట్బ్ధంద్్వు లొయయన్ ననరుిుఁ గన్్ాలం
ద రిఁగడు బాష్పపూరములు ద ంగల్లఱెపపల ననని చ్కకలం
ద్రుణులు రండు చూతమని తన మొగ మెతత ఠన్్ గూఢరాగ యె.ై
10.2-334-వ.
ఇవివధంబున్ం జరియంచ్చ్ండె న్ట్ిటయెడ.
10.2-335-తే.

అంతకంతకు సంతనప మతిశయంచ్చ
వలుుఁద్ చన్్ాలు గనీాట్ి వఱద్ుఁ ద్డియుఁ
జలులదెసుఁ జూడుఁ జాల లజిా ంచ్చ మొగము
వాంచ్చ పలుకక యుండె న్ వవన్రుహాక్షి.
10.2-336-వ.
అంత.
10.2-337-తే.
బల్లతన్ూభవుమంతిర కుంభాండుతన్య
తన్ బహఃప్ారణ మ్ద యన్ుఁ ద్న్రున్ట్ిట
కామ్నీ మణి ముఖ్పద్ుకాంతి విజిత
శిశిరకర చనరు రుచ్చరఖ్ చ్చతరరఖ్.
10.2-338-వ.
కదయవచ్చి య బాుల న్్పలక్షించ్చ.
10.2-339-తే.
భామ్నీమణి! సొ బగుని బయల వద్కు
విధమున్న్్ ననతు విభుుఁ బాసి విహవల్లంచ్
వగన్్ జతికమ లోనైన్వానిుఁ బాసి
భారంతిుఁ బ ందన్ భావంబు పరకట్మయెయ.
10.2-340-తే.
వనిత! నన కన్ా నన్రైన్ వారు నీకుుఁ
గలుగ నరుతర? నీ కోరికుఁ దెల్లయుఁ జపప
కున్ా మీయన్ాతో డన్ాుఁ గన్్ాుఁగవన్్
న్లరు న్్న్్సిగ్ ుతో న్గ వామతింప.

10.2-341-వ.
ఇవివధంబున్ుఁ జితరరఖ్ం గన్్ంగొని యట్ల నియె.
10.2-342-చ.
“చెల కలలోన్ నొకక సరసీరుహనతఠరుఁడు రతాహార కుం
డల కట్కాంగుళీయక రణన్ుణిన్ూపురభూష్ణుండు ని
రుల కన్కాంబరుండు స్కుమయరతన్్ండు వినీలదేహ ుఁ డు
జా వలరుచ్చ న్ూతన్పరసవసాయకుుఁ డున్ాతవక్షుుఁ డెంతయున్.
10.2-343-చ.
న్నయ బ్ధగియయరుఁ గౌుఁగిట్ మన్ం బలరారుఁగుఁ జరిి మోద్ముం
ద్నయకుఁగ న్ంచ్చతనధరస్ధనరస మ్చ్చి మనోజకళికమం
బనయపడుఁ జసి మంజమృద్్భాష్లుఁ దేల్లచ్చ యంతలోన్న
చనియెన్్ ద్్ఃఖ్వారిధుఁ బెలుచన్ న్న్్ుఁ దయర చ్చ సరోరుహాన్నన!”
10.2-344-వ.
అన్్చ్ న్ముతత కాశిని చ్చతత ంబు చ్చతత జాయతత ంబయ తతత రంబున్ విరహాన్లం
బుతత లపెట్టుఁ గనీారుమునీారుగా వగచ్చ్ విన్ానైన్ వద్ననరవింద్ంబు వాంచ్చ
యూరకున్ాుఁ జితరరఖ్ ద్న్ మన్ంబున్ న్ యయంతి సంతనపంబు చ్చంతించ్చ
యట్ల నియె.
10.2-345-చ.
సరసిజనతర! యేట్ికమ విచనరము? నన కుశలతవ మేరపడన్
న్ర స్ర యక్ష కమంపురుష్ ననగ న్భశిర సిద్ధ సాధయ కమ
న్ారవర ముఖ్్యలం బట్మున్న్ ల్లఖియంచ్చన్ుఁ జూచ్చ నీ మనో
హరుిఁ గని వీడె ప్ొ మునిన్ న్పుపడె వానిని నీకుుఁ దెచెిద్న్.
10.2-33-చ్చతరరఖ
ే ప్టంబున చ్ూప్ ట

10.2-346-వ.
అని యొడంబఱచ్చ మ్లమ్లని మంచ్తోడం బురుడించ్ ధళధళ మన్్
మెఱ్ంగులు ద్్ఱంగల్లగొన్్ పట్ంబు ననవట్ంబు సేసి, వజరంబున్ మేదంచ్చ,
పంచవనిాయలు వఱ్వఱ కన్క రజత ప్ాతరంబుల నించ్చ కలం ద్ూల్లక ధరించ్చ
యొకక విజన్సి లంబున్కుం జని ములోలకంబులం బరరు గల్లగి వయో రూప
సంపన్్ాల ైన్ పురుష్ముఖ్్యల న్న్వయ గోతర ననమధేయంబులతోడ వారసి,
యయయతంబయన్ యపపట్ంబు ద్న్ ముంద్ట్ుఁ దెచ్చి పెట్ట ి, “యపపట్ంబున్ం
ద్గులని వారు లేరు; వారిం జపెపద్, సావధనన్ంబుగ ననకరిణంపు” మని
యట్ల నియె.
10.2-347-సీ.
"కమనీయ సంగీత కల్లత కోవిద్్లు కమం;
పురుష్ గంధరవ కమన్ారులు వీర
సతత యౌవన్ యద్ృచనఛవిహారులు సిద్ధ;
సాధయ చనరణ న్భశిరులు వీర
పరవిమల సౌఖ్య సంపదెైవభవులు స్ధన;
శన్ మరు ద్యక్ష రాక్షస్లు వీర
నిరుపమ రుచ్చ కళానివత కామరూపుల ై;
ప్ొ గడంద్్న్ట్ిట పన్ాగులు వీర
10.2-347.1-తే.
చూడు"మని నరుపుఁ దీపంి పుఁ జూపుట్యున్్ుఁ
జితత ము నిజమనోరథసిదధ వడయుఁ
జాలకుండిన్ మధయమ క్షాుతలయధ
పతఠలుఁ జూపుచ్ వచెి న్ పపద్ున్యన్.

10.2-348-ఉ.
"మయళవ కొంకణ ద్రవిడ మతసు పుళింద్ కళింగ భోజ న
ప్ాళ విదేహ ప్ాండయ కురు బరుర సింధ్ యుగంధ రాంధర బం
గాళ కరూశ ట్ేంకణ తిరగరత స్ధేష్ణ మరాట్ లయట్ ప్ాం
చనల నిషాద్ ఘ్ూరారక సాళవ మహీశులు వీర కోమలీ!
10.2-349-ఉ.
సింధయరవైరివికీముుఁడు శ్రతమయూఖ్ మరాళికా పయ
సిసంధయపట్ీర నిరులవిశరష్ యశోవిభవుండు శౌరయ ద్
రాపంధ రిపుక్షితీశ నికరాంధతమః పట్లయరుకుఁ డీ జరా
సంధయనిుఁ జూడు మయగధ్ని సద్ుృహద్శవస్తఠం గృశోద్రీ!
10.2-350-మ.
సకలోరీవతలననథ సన్్ాతఠుఁడు శశవద్ూభరి బాహాబలయ
ధకుిఁడుగాీహవకోవిద్్ండు తిరజగదవఖ్యయతచనరితరకుం
డకలంకోజా వల దవయభూష్ఠుఁడు విద్రాభధీశవరుండెన్
ై భీ
ష్ుక భూప్ాలకుమయరుుఁ జూడు మ్తనిన్ మతత దవరఫాలకా!
10.2-351-ఉ.
సంగరరంగ నిరదళిత చండవిరోధ వరూధనీశ మయ
తంగ తఠరంగ సద్భట్ రథపరకరైక భుజావిజృంభణన
భంగ పరాకీమపరకట్ భవయయశోమహనీయమూరిత కా
ళింగుిఁడు వీుఁడె చూడు తరళీకృత చనరుకురంగలోచనన!
10.2-352-మ.
స్గుణనంభోనిధ ఫాలలోచన్్ న్్మేశుననాతు మెపిపంచ్చ శ
కమత గరిష్ుంబగు శూలముం బడసె న్క్షీణపరతనప్ో న్ాతిన్

జగతిన్ మ్కమకల్ల మేట్ివీరుుఁడు రణోతనసహ ండు భూప్ౌతఠ
త ి ుఁ డీ
భగద్తఠ
త ం గన్్ుఁగొంట్! పంకజముఖీ! ప్ారగోాుతిషాధీశవరున్.
10.2-353-మ.
వికచనంభోరుహపతరనతఠరుఁ డగు గోవింద్్ండు దనుఁ బూన్్ న్ం
ద్క చకాీబా గదనద చ్చహాములచేతన్ వాస్దేవాఖ్య న్్
తఠసకుిఁడెై యెపుపడుమచిరించ్ మదుఁగృష్ఠ
ణ ండన్ానమేట్ి ప్ౌం
డరకుిఁ గాశ్రశసఖ్్ం గన్్ంగొన్్ము వడకం జంద్రబ్ధంబాన్నన!
10.2-354-మ.
దవజ శుశూ
ీ ష్యు సూన్ృతవరతము న్్ద్వృతిత న్ భుజాగరవమున్
విజయయట్ోపముుఁ జాప నైపుణియు ధీవిసూారితయుం గలు్ నీ
రజనీననథకులపరదీపకులుఁ బాఱం జూడు పదనుక్షి! ధ
రుజ భీమయరుాన్ మయదరన్ంద్న్్ల సంగాీమెైకప్ారీణులన్.
10.2-355-మ.
బలమ్న్ సరవన్ృప్ాలురన్ాదమ్ కపపంబుల ద్గం గొంచ్ న్్
జా వల తేజో విభవాతిరకమున్ భాసవతీకరిత శోభిలల ుఁగాుఁ
బ లుప్ొ ంద్ం ద్న్్ రాజరా జన్ మహా భూరిపత
ర నపంబులుం
గల ద్్రోయధన్్ుఁ జూడు సో ద్రయుతఠం గంజాతపతేత క్ష
ే ణన! "
10.2-356-వ.
అని యట్ల
ల సకలదేశాధీశవరులగు రాజవరుల నలల ుఁ జూపుచ్
యద్్వంశసంభవుల న్
ై శూరసేన్ వస్దేవోద్ధ వాద్్లం జూపి మఱయున్్.
10.2-357-ఉ.
"శారద్ నీరదనబా ఘ్న్సార స్ధనకర కాశ చందరకా
సార పట్ీరవరుణ యద్్సతత ము న్్తత మననయకుం బరమ

తనతరి న్ృప్ాల కాన్న్ హ తనశన్మూరితుఁ బరలంబదెైతయ సం
హారునిుఁ గామప్ాలుని హలయయుధ్ుఁ జూడుము దెత
ై యన్ంద్నన!
10.2-358-సీ.
కమనీయశుభగాతఠరుఁ గంజాతద్ళనతఠర;
వస్ధనకళతఠరుఁ బావన్చరితఠర
సతయసంకలుప నిశాచరోగీవికలుప;
న్తపన్ాగాకలుప ననగతలుపుఁ
గౌస్తభమణిభూష్ఠ గంభీరమృద్్భాష్ఠ;
శిీతజన్ప్ో ష్ఠ న్ంచ్చతవిశరష్ఠ
నీలనీరద్కాయు నిరిాతదెత
ై ేయు;
ధృతపీతకౌశరయు న్తవిధేయు
10.2-358.1-తే.
న్ఘ్మహాగద్వైద్్య వదనంతవద్్య
దవయమునిసన్్ాతనమోద్్ుఁ దీరిప్ాద్్
జిష్ఠ
ణ వర సద్్
్ ణనలంకరిష్ణ ఠుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ
జూడు దెైతయ
ే కులబాల! స్భగ లీల!
10.2-359-చ.
స్ార ద్ళి శింజినీ రవ విభూషితపుష్పధన్్రివముకత భా
సవర న్వచూత కోరక నిశాత శిలీముఖ్ ప్ాతభీత పం
కరుహభవాద చేతన్ నికాయు మనోజనిజాంశు రుకముణీ
వరస్తఠ రాజకీరపరివారుని మయరునిుఁ జూడు కోమలీ! "
10.2-360-వ.
ఇవివధంబున్ం జూపిన్.

10.2-361-మ.
వనితనరతాము కృష్ణ న్ంద్న్్ని భావప్ౌరఢిుఁ దనుఁ జూచ్చ గీ
ద్ద నిఁ ద్న్ారిి వరించ్చ చన్ా స్గుణోతత ంసంబ కా ననతులో
న్నయమయనించ్చ యన్ంతరంబ యనిరుదనధఖ్్యన్ సరోజాక్షు న్ూ
తన చేతోభవమూరితుఁ జూచ్చ మద సంతనపించ్చ్నిాట్ల న్్న్.
10.2-362-ఉ.
"ఇంత మదీయ మయన్ధన్మెలల హరించ్చన్ మురచ్ి నిమెుయం
బంత మెలరప వారసి పట్భాగనిరూపితఠుఁ జసిన్ట్ిట నీ
యంతట్ి పుణయమూరితుఁ గొనియయడుఁగ నరుతన? నీ చరితరముల
వింతల ననకు? నీ మహత వీరుకులంబు బలంబుుఁ జపుపమయ! "
10.2-363-చ.
అనవుడుుఁ జితరరఖ్ జలజాక్షికమ నిట్ల న్్ "నీ కుమయరకుం
డనఘ్ుుఁడు యయద్వాన్వయ స్ధనంబుధ పూరణస్ధనకరుండుననుఁ
ద్నరిన్ కృష్ణ ప్ౌతత క
ే ుుఁ డుదనరచరితఠరుఁడు భూరిసింహ సం
హనన్్ుఁ డరాతి సెైన్య తిమ్రారుకుఁడు, పే రనిరుద్్ధుఁ డంగనన! "
10.2-34-చ్చతరరఖ
ే అనిరుదయధని ద్ెచ్యిట
10.2-364-వ.
అని చెపిప “యే న్తితవరితగతిం జని యకుకమయరరతాంబుుఁ ద డ కనివచ్ి
న్ంతకు సంతనపింపకుండు” మని యయ క్షణంబ వియద్్ మన్ంబున్ం జని
ముంద్ట్.
10.2-365-క.
సరసిజముఖి గన్్ుఁగొన శుభ

భరిత విలోకన్ విధూత భవ వద్న్ముం
బరసాధన్మున్్ స్కృత
స్ారణనప్ాద్న్ముుఁ గృష్ఠ
ణ పుట్భరద్న్మున్.
10.2-366-వ.
కని డనయం జని తదీయ స్ష్మయవిశరష్ంబులకుం బరితోష్ంబు నొంద్్చ్ం
గామ్నీచరణ రణితమణిన్ూపుర ఝణంఝణధవనిత మణిగోపురంబున్్, న్తి
విభవ విజితగోపురంబున్్న్గు దనవరకాపురంబు నిశాసమయంబున్ం
బరచఛన్ావష్ంబున్ం జొచ్చి కన్కకుంభకల్లతసౌధనగీంబున్
మణిదీపనిచయంబు పరకాశింపుఁ జంద్ర కాంత శిలయభవన్ంబున్ స్ధనధనమ
రుచ్చరరుచ్చ నిచయంబు న్పహసించ్ హంసతూల్లకాతలపంబున్ నిజాంగనన
రతిశీమంబున్ నిదనరసకుతండెై యున్ా యనిరుద్్ధం జరి తన్ యోగవిదనయ
మహతత ్వంబున్ న్తని నతఠ
త కొని మనోవగంబున్ శోణపురంబున్కుం జని
బాణనస్రన్ంద్న్యగు న్్షాస్ంద్రి తలపంబున్ం ద్్నిచ్చ యట్ల నియె.
10.2-367-క.
"వనజాక్షి! చూడు నీ విభు
న్నిమ్ష్న్గధీరు శూరు న్భిన్వమయరున్
వనధ గభీరు న్్దనరుని
న్నిరుద్ధ కుమయరు విద్ళితనహతవీరున్. "
10.2-368-క.
అనిన్ న్్షాసతి ద్న్ మన్
మున న్న్్రాగిల్లల మేన్ుఁ బులకాంకురముల
మొనయుఁగ ననన్ందనశుీలు
గనయిఁగవ జడి గురియ ముఖ్వికాస మెలరపన్.

10.2-369-వ.
ఇట్ల
ల మన్ంబున్ న్్తసహంచ్చ చ్చతరరఖ్ం గన్్ంగొని యయయంతి యట్ల నియె.
10.2-370-సీ.
"అతివ! నీ సాంగతయ మన్్ భాన్్రుచ్చ ననకుుఁ;
గలుగుట్ుఁ గామయంధకార మడుఁగుఁ
ద్రలయక్షి! నీ సఖితవం బన్్ ననవచేుఁ;
గడిుఁద వియోగాబ్ధధ ుఁ గడవుఁ గంట్ి
న్బల! నీ యన్్బంధ మన్్ స్ధనవృషిటచే;
న్ంగజ సంతనప మయరపుఁ గంట్ి
వనిత! నీ చెల్లతన్ం బన్్ రసాంజన్ముచే;
నన మనోహర నిధనన్ంబుుఁ గంట్ిుఁ
10.2-370.1-తే.
గలలుఁ దయ ుఁచ్చన్ రూపు గీకకన్ ల్లఖించ్
వారు నౌ న్న్ాుఁ దయ డచ్ి
ెత
వారు గలర?
నీట్ిలో జాడుఁ బుట్ిటంచ్ నరుప నీక
కాక గలు్న మూుఁడు లోకములయంద్్? "
10.2-371-వ.
అని విన్్తించ్చ చ్చతరరఖ్న్్ నిజమందరమున్కుుఁబో వం బనిచ్చన్ం జనియె;
న్న్ంతరంబ వింతజన్్లకవవరికమంబరవశింపరాని యంతఃపుర సౌధనంతరంబున్
న్నిరుద్్ధండు మేలకని యయయంతిం గన్్ంగొని, యపుపడు.
10.2-372-క.
స్రుచ్చర మృద్్తలపంబున్ుఁ
బరిరంభణ సరసవచన్ భావకళా చన

తఠరి మెఱయ రాకుమయరుుఁడు
తరుణీమణిుఁ బ ందె మద్న్తంతరజఞండెై.
10.2-373-వ.
ఇవివధంబున్ న్తిమనోహర విభవాభిరామంబులగు దవాయంబరాభరణ
మలయయన్్లేపన్ంబులన్్, గరూపర తనంబూలంబులన్్,
వివిధనన్ాప్ాన్ంబులన్్, స్రుచ్చర మణిదప
ీ నీరాజన్ంబులన్్,
స్గంధబంధ్రాగరుధూపంబులన్్, ననట్ప్ాట్ల వీణనవినోద్ంబులన్్,
బరితఠషిటం బ ంద కననయకుమయరకు లయన్ంద్ సాగరాంత రిామగామయన్స్ల ై
యుద్యయసత మయ నిరూపణంబుసేయనరక, ప్ారణంబు లొకకట్ియెైన్
తలంపులం గదసి యషోట పభోగంబుల స్ఖియంచ్చ్ండి; రంత.
10.2-374-క.
ఆలోన్న్ న్తిచ్చర మగు
కాలము స్ఖ్లీల జరుగుఁగా వరుస న్్షా
బాలాలలయమ కొయయన్ుఁ
జూ లేరపడి గరభ మొద్వ స్రుచ్చరభంగిన్.
10.2-375-క.
ఆ చ్చనా లంగజాలలు
సూచ్చ భయయకులత నొంద స్రకుకచ్ుఁ ద్మలో
నో చ్ెలల! యెట్ట లలో? యా
రా చ్ూల్లకముఁ జూలు నిల్లచెరా! యబభంగిన్
10.2-376-క.
అని గుజగుజ వోవుచ్ ని
పపని ద్పపక ద్న్్జలోక ప్ాలునితోడన్

వినిపింపవలయు న్ని వ
చని బాణునిుఁ జరి మొరకమక సదవన్యమున్న్.
10.2-377-క.
“మంతన్మున్ దేవర! క
ననయంతఃపుర మేము గాచ్చ యరయుచ్ న్్ండన్
వింతజన్ములకుుఁ జొరుఁగ ద్్
రంతము విన్్ ప్ో తఠట్ీుఁగకన్
ై స్రారీ!
10.2-378-తే.
ఇట్ిటచ ోుఁ గావలున్ా మే మెవవరమున్్
నమ్ కన్్మయయయో కాని యెఱ్ుఁగ మధప!
నీ కుమయరిక గరభంబు నివవట్ిలల
యున్ా” ద్న్ాన్్ విని రోష్యుకుతుఁ డగుచ్.
10.2-379-వ.
అట్ిటయెడ దనన్వంద్్రండు రోష్భీష్ణనకారుండెై, కట్ము లద్ర,
బ మలుముడివడం, గన్్ంగవల న్న్లకణంబు లుపపతిలల , సట్లు వఱకమన్ం
జట్లలగతి నగయు సింగంబు విధంబున్ లంఘ్ంచ్చ్, భీకర కరవాలంబు
గలందనల్లి సముద్ద ండగతిం గననయసౌధనంతరంబున్కుం జని.
10.2-35-అనిరుదయధని న్ఘగప శ బదధ ంబు
10.2-380-సీ.
కనియె శుభోపేతఠుఁ గంద్రపసంజాతఠ;
మయనితదేహ ననజాన్్బాహ
మకరకుండలకరుణ, మహతపరభాపూరుణుఁ;

జిరయశోలయలస్ుఁ గౌశరయవాస్ుఁ
గసూ
త రికాల్లపుత ఘ్న్కాంతికుముదనపుత;
హారశోభితవక్షు న్ంబుజాక్షు
యద్్వంశతిలకు మతనతల్లనీలయలకు;
న్వపుష్పచనపుుఁ బూరణపత
ర నపు
10.2-380.1-తే.
న్భిన్వాకారు న్క్షవిదనయవిహారు
మహతగుణవృద్్ధ మన్ుథమంతరసద్
ి ధ ్ుఁ
గల్లతపరిశుద్్ధ న్ఖిలలోకపరసిద్ధ ్ుఁ
జతఠరు న్నిరుద్్ధ న్ంగననజన్నిరుద్్ధ.
10.2-381-చ.
కని కన్ లగ్ ల్లంప స్రకంట్కుుఁ డుద్ధ తి సద్భట్ావళిం
గనయిఁగొని "యాన్రాధమునిుఁగట్లటుఁడు; పట్లటుఁడు; కొట్లటుఁ"డన్ా వా
రనయపమ హేతిదీధతఠ లహరపతి తేజము మయయుఁ జయ డన
సిన న్ృపశరఖ్రుండు మదుఁ జవయు లయవున్్ నరుప ద్రపమున్.
10.2-382-చ.
కలగి మహో గీవృతిత ుఁ బరిఘ్ంబు గరంబున్ లీలుఁ దనల్లి దయ
రుల ఘ్న్వికీమపరళయభెర
ై వు భంగి విజృంభణకమయ
ీ య
కలన్ నదరి దనన్వ నికాయముతోుఁ ద్లప్ాట్లుఁ బో ట్లన్్ం
జలముబలంబు దెైరయమున్్శౌరయము వట్
ర లన్్వాట్లుఁజూపుచ్న్
10.2-383-చ.
పదములుబాహ లుంద్లలు పరకకలుచెకుకలుజాన్్యుగుముల
రదములుగరణముల మెడలురంబులుమూుఁపులువీుఁపులూరువుల

చ్చదయరుపల ై ధరం ద ఱుఁగుఁ జింద్ఱవంద్ఱ సేయ సెని
ై కుల
కదన్ పరాఙ్ముఖ్కీమముుఁ గక
ై ొని ప్ాఱరి కాందశ్రకుల ై.
10.2-384-వ.
ఇవివధంబున్ సెైన్యంబు దెైన్యంబునొంద వఱచ్చయుం, బఱచ్చయు, విచ్చియుం,
జచ్చియుుఁ, గలంగియు, న్లంగియు, విఱగియు, స్రిుఁగియుుఁ, జద్రియు
బెద్రియుుఁ, జవద్ఱుఁగి న్్ఱ్ముల ై తన్ మఱ్ుఁగు సొ చ్చిన్, బాణుండు
శౌరయధ్రీణుండున్్, గోప్ో దీదపిత మయన్స్ండునై కదసి యేసయ
ి ు, వరసయ
ి ుుఁ,
బ డిచ్చయు, న్డిచ్చయుుఁ, బెన్ంగి
10.2-385-క.
కుీదయధండెై యహప్ాశ ని
బదయధం గావించె న్స్రప్ాలుుఁడు రణ స
న్ాదయధన్ శరవిద్్ధన్ాని
రుదయధన్ మహతపరబుద్్ధ రూపసమృద్్ధన్.
10.2-386-వ.
ఇట్ల
ల కట్ిటతోరచ్చన్ న్్షాసతి శోకవాయకుల్లతచ్చతత యెై యుండె న్ంత.
10.2-387-క.
నీలపట్ాంచ్చతమెై స్వి
శాలంబెై వాయునిహతిుఁ జండధవని నన
భీలమగు న్తని కతన్
మయలోన్ న్కారణంబ యవనిం గూల న్.
10.2-388-క.
అద్ చూచ్చ ద్న్్జప్ాలుుఁడు
మదననంతకుుఁ డనడిన్ట్ిట మయట్ నిజముగాుఁ

గదన్ంబు గలుగు న్న్్చ్న్్
నదయరద్్ర చూచ్చ్ండె నంతయుుఁ బీరతిన్.
10.2-389-వ.
అంత న్కకడ.
10.2-390-క.
దనవరకలో న్నిరుద్ధ కు
మయరుని ప్ో కకున్్ యద్్సమయజము వగలం
గూరుచ్ నొకవారత యు విన్
నరక చ్చంతింప ననలు్నల లరిగ న్ృప్ా!
10.2-36-బాణఘస్యరునితో యుదధ ంబు
10.2-391-వ.
అయయవసరంబున్.
10.2-392-క.
శారద్ నిరుల నీరద్
ప్ారద్ రుచ్చ దేహ ుఁ డతఠల భాగోయద్యుుఁ డన
ననరద్ముని యేతెంచె న్
ప్ార ద్యయమతి మురారిభజన్పీతి
ర న్.
10.2-393-వ.
ఇట్ల
ల సన్్దెంచ్చన్ యదద వయమునికమ నిరుల మణివినిరిుత
స్ధరాుభయంతరంబున్ యద్్వృషిటభోజాంధక వీరులు గొలువం గొలువున్ా
గమలలోచన్్ండు పరతఠయతనిన్ంబు చేసి, యర్ుప్ాదనయద విధ్లం బూజించ్చ,
సముచ్చత కన్కాసననసీన్్ంజసిన్ న్తనతపసో తత ముండు పురుషో తత ము

న్్దనతత తేజోనిధం బ గడి, యనిరుద్్ధ వృతనతంతం బంతయుుఁ దేట్పడ
నఱంగించ్చ, యపుపండరీకాక్షుని చేత ననమంతరణంబు వడసి, యంతరాధన్ంబు
నొందెుఁ; ద్ద్న్ంతరంబ కృష్ఠ
ణ ండు శుభముహూరత ంబున్
ద్ండయయతనరభిముఖ్్ండెై పరయయణభరరి వయ
ర ంచ్చ, బలంబుల వడల్లంప
బరద్దలవారిం బనిచ్చ; తనన్్న్్ గట్ాటయతంబయెయ; న్ంత.
10.2-394-సీ.
హార కమరీట్ కయూర కంకణ కట్;
కాంగుళీయక న్ూపురాద వివిధ
భూష్ణపరతతిచేుఁ బ లుప్ారు కరముల;
ఘ్న్గదన శంఖ్ చకీములు ద్న్ర
స్రభి చంద్న్ ల్లపత స్రుచ్చ రోరసి సల్లుఁ;
బరవిమల కౌస్తభ పరభలు నిగుడుఁ
జలువారు పీత కౌశరయచేలము కాసె;
వలన్్గా రింగులువాఱుఁ గట్ిట
10.2-394.1-తే.
శబ
ై య స్గీీవ మేఘ్ పుష్పక వలయహ
కములుఁ బూనిిన్ తే రాయతముగుఁ జసి
దనరుకుుఁడు దేర నకక మోద్ం బెలరప
భాన్్ుఁ డుద్యయచలం బెకుక పగిద మెఱసి.
10.2-395-వ.
ఇట్ల
ల రథనరోహణంబు సేసి, భూస్రాశ్రరవచన్ పూతఠండున్్,
మహతద్్రావంకు రాలంకృతఠండున్్, లల్లతపుణనయంగనన కరకమసలయకల్లత
శుభాక్షత విననయస భాస్రమసత కుండున్్, మయగధ మంజల

గాననన్్మోదతఠండున్్, వందజన్సంకీరతనన న్ందతఠండున్్, బాఠక పఠన్రవ
వికాసిత హృద్యుండున్్ న్య వడలు న్వసరంబున్.
10.2-396-సీ.
బలభద్ర సాతయకమ పరద్్యమా ముఖ్ యద్్;
వృషిణ భోజాంధక వీరవరులు
ద్్రావర పరిపంథ గరవ భరద్న్ కళా;
చతఠరబాహాబలోతనసహలీల
వారణ సయంద్న్ వాజి సందయ హంబు;
సవరణ సేయంచ్చ సంభరమమున్
సముచ్చత పరసి ాన్ చట్లల భరరీ భూరి;
ఘోష్ మంభోనిధ ఘోష్ ముఁడుఁప
10.2-396.1-తే.
దనవద్శాక్షౌహణీ బలోతకరము లోల్ల
న్డచెుఁ గృష్ఠ
ణ నిరథము వన్ాంట్ి చెలుఁగి
పృథ్లగతి మున్ భగీరథ్ రథము వన్్క
న్న్్గమ్ంచ్ వియన్ాద న్న్్కరించ్చ.
10.2-397-వ.
ఇవివధంబున్ం గద్ల్ల కతిపయపరయయణంబుల శోణపురంబు సేరంజని
వలయలంఘ్న్ంబు సేసి యద్్వీరు లంత.
10.2-398-మ.
సరిదనరామ సరోవరోపవన్ యజఞ సి ాన్ముల మయపి వ
పరిఖ్ల పూడిచ్చ యంతరముల ద్్నిమ్ వపరవారతముల దర బ్ధు గో
పురముల గూలుఁగుఁ దయర చ్చ సౌధ భవన్ంబుల న్ూకమ ప్ారకారముల

ధరణిం గూల్లి కవాట్ముల విఱచ్చ రుద్ద ండకమయ
ీ యలోలురై.
10.2-399-వ.
ఇట్ల నక పరకారంబులు గాసిచేసి, పురంబు నిరోధంచ్చ పేరిి యయరిిన్ంజూచ్చ
యయగీహసమగోీగీమూరితయెై బాణుండు సమరసననాహసంరంభ
విజృంభమయణుండెై సంగరభరరి వయ
ర ంచ్చన్.
10.2-400-సీ.
ఆ చకీవాళాచలయచకీ మంతయు;
బలసి కుమురిసార పగిదుఁ దరిగ
ఘ్న్ ఘోణి ఖ్్ర కోట్ిఘ్ట్ిటత న్ద్ముల;
కరణి న్ంభోనిధ్ల గలుఁగి ప్ొ రల ుఁ
గాలరుదనరభీల కర శూలహతి రాలు;
పిడుగుల గతి రాల న్్డుగణంబు
చట్లలయనిలోద్ూ
ధ త శాలులీతూలంబు;
చనడుపన్ మేఘ్ముల చద్లుఁ ద్ూల
10.2-400.1-తే.
గిరులు వడుఁకాడె దవి పెలలగిలల స్రల
గుండె లవిసె రసాతలక్షోభ మొద్వ
దకుక లద్ర విమయన్ముల తెరల్ల చెద్రుఁ
గలుఁగి గీహరాజ చంద్్రల గతఠలు ద్పెప.
10.2-401-వ.
అట్ిట సమర సననాహంబున్కుుఁ గట్ాటయతంబెై, మణిఖ్చ్చతభరు వరు
నిరులయంశు జాలంబులున్్, శిరసాతిణ కమరీట్ కోట్ిఘ్ట్ిత విన్ూతా
రతాపరభాపట్లంబులున్్, గన్కకుండల గైవయ హార కంకణ తఠలయకోట్ి

వివిధభూష్ణవారత రుచ్చ నిచయంబులున్్, బరచండబాహ ద్ండ సహసరంబున్
వలుంగుచ్ శర శరాసన్ శకమత ప్ారస తోమర గదన కుంత ముసల ముద్్ ర
భిందప్ాల కరవాల పట్ిటస శూల క్షురికా పరశు పరిఘ్యద నిశాత హేతివారత
దీధతఠలున్్, వియచిరకోట్ి నతరంబులకు మ్ఱ్మ్ట్ల
ల గొలుపం
గన్కాచలశృంగ సముతఠ
త ంగం బగు రథంబెకమక యరాతివాహనీ
సందయ హంబున్కుం ద్్లయంబెైన్ నిజసేననసమూహంబు ల్లరుగడల న్డవ
బాణుం డక్షీణపరతనపంబు దీపింప న్నికమవడల ; న్యయవసరంబున్.
10.2-37-శివ కృష్ర
ణ లకు యుదధ మగుట
10.2-402-చ.
వరద్్ుఁ డుదనర భకత జన్వతసలుుఁడెన్
ై హరుండు బాణునిం
గర మన్్రకమత ననతుజలకంట్ ద్యయమతిుఁ జూచ్ుఁ గాన్ుఁ దన
ద్్రమొన్రించ్వడక బరమథ్ల గుహ ుఁడున్ నిజభూతకోట్ియున్
సరస భజింప న్్జా వల నిశాతభయంకరశూలహస్తుఁ డెై.
10.2-403-సీ.
ఖ్రపుట్ాహతి రుఁగు ధరణీపరాగంబు;
పంకరుహాపత బ్ధంబంబుుఁ బ ద్్వ
విపులవాలయట్ోప విక్షపజాత వా;
తనహతి వారివాహములు విరయుఁ
గుఱ్చ తిన్ాని వాుఁడికొముులుఁ జిమ్ున్;
బరహాుండభాండ కరపరము వగుల
న్లవోక ఖ్ణి ఖ్ణిలలని ఱంక వైచ్చన్;
రోద్సీకుహరంబు భరదలంగ

10.2-403.1-తే.
గళ చలద్భరుఘ్ంట్ికా ఘ్ణఘ్ణపర
ఘోష్మున్ దకత ట్ంబు లయకులత నొంద్
లీల న్డతెంచ్ కలధౌతశల
ై మన్ుఁగ
న్్కుక మ్గిల్లన్ వృష్భరంద్్ర నకమక వడల .
10.2-404-వ.
ఇట్ల
ల వడల్ల సమరసననాహ సములయలసంబు మొగంబులకు వికాసంబు
సంప్ాదంపం బరతిపక్షబలంబులతోడం ద్లపడిన్ ద్వంద్వయుద్ధ ం బయెయ;
న్పుపడ పుపరాతన్ యోధ్ల యయ యోధన్ంబుుఁ జూచ్ వడకం జన్్దెంచ్చన్,
సరసిజసంభవ శకీ స్ర యక్ష సిద్ధ సాధయ చనరణ గంధరవ కమన్ార కమంపురుష్
గరుడయ ర గాద్్లు నిజ విమయననరూఢుల ై వియతత లంబున్ నిల్లచ్చ; రట్ిటయెడం
గృష్ఠ
ణ ండున్్ హరుండున్్, మయరుండున్్ గుమయరుండున్్, గూపకరణ
కుంభాండులున్్, గామప్ాలుండున్్ బాణుపుతఠ
త ి ండగు బలుండున్్,
సాంబుండున్్; సాతయకమయున్్ బాణుండున్్, రథకులు రథకులున్్,
ననశివకులు ననశివకులున్్, గజారోహకులు గజారోహకులున్్, బదనతఠలు
పదనతఠలున్్ం ద్లపడి యతరతర హేతిసం ఘ్ట్ట న్ంబుల మ్ణుుఁగుఱ్లు
సెద్రం బరసపరాహావన్ బ్ధరుదనం కమత సింహననద్ హ ంకార శింజినీట్ంకార
వారణ ఘ్ీంకార వాజి హేషారవంబులన్్, బట్హ కాహళ భరరీ మృద్ంగ శంఖ్
తూరయ ఘోష్ంబులన్్ బరహాుండకోట్రంబు పరిసో ాట్ితంబయెయ;
న్యయవసరంబున్.
10.2-405-చ.
జలరుహననభుుఁ డనరిి నిజ శార్గఙ్్ శరాసన్ ముకత సాయకా
వల నిగుడించ్చ నొంచెుఁ బురవర
ై ి పురోగములన్ రణకమీయయ

కలతఠల గుహయకపరమథ కరుుర భూతపిశాచ డనకమనీ
బలవ ద్రాతియోధ్లన్్ బరమెురప్ో య కలంగి ప్ాఱుఁగన్.
10.2-406-వ.
ఇట్ేల సి యయరిిన్ కుంభినీధరు భూజావిజృంభణ సంరంభంబున్కు సహంపక,
నిట్లయంబకుం డన్లకణంబు లుమ్యు నిశితనంబకంబులం
బీతనంబరునినసిన్, వానిన్నిాంట్ి న్డుమన్ పరతిబాణంబు లేసి చూరణంబు
సేసిన్ం గన్్ంగొని మఱయున్్.
10.2-407-మ.
అనలయక్షుండు తిరలోకపూజయమగు బరహాుసత ంే బరింబో సి యయ
వనజాతేక్షణు మీుఁద్ుఁ గోీధమహమవాయకీరణుుఁ డెై యేసె; న
సినిఁ ద్దద వయశరంబుచేతన మఱల ిం గృష్ఠ
ణ ుఁ డతఠయద్ధ తిన్
జనితనశిరయ రసాబ్ధధ మగుా లగుచ్న్ శకాీద్్ లగి్ంపుఁగన్.
10.2-408-శా.
వాయవాయసత ే ముపేంద్్రపెై న్ల్లగి ద్్రావరోద్ధ తినాయ దెై
తేయధవంసియుుఁ బారవతనశుగముచేుఁ దెరంచెం; గీతఠధవంసి యయ
గాయాసత ంే బడరించె న్్గీగతి లక్షీుననథ్పెై; దనని వ
మయయం జసెన్్ నైంద్రబాణమున్ుఁ బదనుక్షుండు లీలయగతిన్.
10.2-409-వ.
మఱయున్్.
10.2-410-ఉ.
ప్ాయని కమన్కతో హరుుఁడు ప్ాశుపతనసత మ
ే ు ననరిుఁ బో సిన్న్;
దయ యరుహాయతనక్షుుఁడున్్ుఁ దయ డన్ లోకభయంకరోగీ నన
రాయణబాణరాజము రయంబున్ నసి మరల ి దననిుఁ జ

కాీయుధ్ుఁ డితఱంగున్ుఁ
ెత
బురారి శరావల్ల రూపుమయపిన్న్.
10.2-411-క.
ఊహ కలంగియు విగతో
తనసహ ండగు హరునిమీుఁద్ జలజాక్షుడు స
మోుహన్ శిలీముఖ్ం బ
వాయహత జయశాల్ల యగుచ్ న్డరించె న్ృప్ా!
10.2-412-వ.
అట్ేల సిన్.
10.2-413-క.
జృంభణశరప్ాతముచే
శంభుిఁడు నిజతన్్వు పరవశం బయ సో లన్
జృంభితఠుఁడెై ఘ్న్నిదనర
రంభత వృష్భరంద్్ర మూుఁపురముపెై వారల న్.
10.2-414-వ.
ఇట్ల
ల వారల్లన్ం జకీప్ాణి పరబలంబుల నిశితబాణ పరంపరలం ద్్నిమ్యు,
నొకకయెడం గృప్ాణంబులం గణికలు సేసయ
ి ు, నొకకచో గదనహతఠలం
ద్్తఠ
త మురుగా మొతిత యు నివివధంబున్ుఁ బీన్్ంగుపెంట్లుఁ గావించె; న్ంత.
10.2-415-చ.
తఱిమ్ మురాంతకాతుజుఁ డుదనతత బలంబున్ బాహ లేయుపెైుఁ
గఱకరిుఁ దనుఁకమ తీవరశితకాండ పరంపరలేసి నొంపుఁగా
నఱిఁకులు గాుఁడిపెైుఁ ద రుఁగు నతఠ
త ట్ుఁ జొతిత ల్ల వైరు లయరవుఁగాుఁ
బఱచె మయూరవాహన్ముుఁ బెక
ై ొని తోలుచ్ ననజిభీతఠుఁడెై.
10.2-416-ఉ.

పంబ్ధ రణక్షితిన్ శరవిప్ాట్ిత శాతరవవీరుుఁ డెైన్ యయ
సాంబుిఁడు హేమపుంఖ్శిత సాయకజాలము లేరిి భూరి కో
పంబున్ నసిన్న్ బెద్రి బాణతన్ూభవుుఁ డయ డి ప్ాఱె శౌ
రయంబున్్ బీరముం ద్గవు ననఱడివోవ బలంబు లయరవుఁగన్.
10.2-417-మ.
వరబాహాబలశాల్ల యయ హల్ల రణనవష్ట ంభ సంరంభ వి
స్ారద్్గాీశనితఠలయమెైన్ ముసలంబుం బూనిి వస
ర ెన్ బ రిం
బ రిిఁ గుంభాండక కూపకరుణలు శిరంబుల వరసిస మేద్ంబు న
తఠ
త రుిఁ గరణంబుల వాతన్్ం ద రుఁగ సంధ్ల వీరల్ల వ చనవుఁగన్.
10.2-418-వ.
అట్ిటయెడ సెన్
ై యంబు దెన్
ై యంబు నొంద యననథం బయ చెడి, విఱగి ప్ాఱన్ం గని
బాణుండు సాతయకమం గడించ్చ పరళయయగిాయుం బో ల విజృంభించ్చ చెయ వీచ్చ
బలంబుల మరలం బురిగొల్లప తనన్్న్్ ముంగల్ల యెై న్డచె; న్పుప
డుభయసెైన్యంబు లనోయన్య జయకాంక్షం ద్లపడు ద్క్షిణోతత ర సముద్రంబుల
రౌద్రంబున్ వీుఁకం దనుఁకమన్ం బో రు ఘోరం బయెయ; న్ట్ిటయెడ గద్ల న్డిచ్చయుుఁ,
గుఠారంబులుఁ బ డిచ్చయు; స్రియలం గుీమ్ుయు, శూలంబులం జిమ్ుయు;
శకుతల నొంచ్చయుుఁ, జకీంబులం ద్్రంచ్చయు, ముసలంబుల మొతిత యు,
ముద్్ రంబుల నొతితయుుఁ; గుంతంబుల గుీచ్చియుుఁ, బంతంబు ల్లచ్చియుుఁ;
బరిఘ్ంబుల నొంచ్చయుుఁ, బట్ిటసంబులం ద్్రంచ్చయు శరంబుల నసియుుఁ,
గరవాలంబుల వరసయ
ి ు, సతనరస్ల ై ప్ాసియు, వితనరస్ల ై డనసియుుఁ బెన్ుఁగిన్ం
ద్్నిసిన్ శిరంబులున్్, ద్్న్్కల ైన్ కరంబులున్్, దెగిన్ కాళ ూన్్, దెరసిసన్
వరళ ూన్్; ద్్మురుల ైన్ యెముకలున్్, బోర వుల న్
ై పేరవులున్్, న్్ల్లసిన్
మేన్్లున్్, న్ల్లసిన్ జాన్్వులున్్, నొగల్ల
ి న్ వరుంబులున్్, బగిల్లన్

చరుంబులున్్, వికలంబు లయన్ సకలయవయవంబులున్్, వికీరణంబులయన్
కరణంబులున్్, విచ్చఛన్ాంబుల ైన్ న్యన్ంబులున్్, వడలు రుధరంబులున్్,
బడలుపడు బలంబులున్్, గొండల వడువున్ంబడు మయంసఖ్ండంబులున్్,
వాచఱచ్ కొఱప్ారణంబులున్్, వారల్లన్ తేరులున్్,గూల్లన్ కరులున్్, నొఱగిన్
గుఱఱ ంబులున్్, దెరల్లన్ కాలుబలంబులున్్ గల్లగి; పలలఖ్యద్న్ కుతూహల
జనిత మదనంధీభూత పిశాచ డనకమనీ భూత బరతనళ సమయలోల కోలయహల
భయంకరారావ బధరీకృత సకలదశావకాశం బయ సంగరాంగణంబు
భీష్ణంబయెయ; న్యయవసరంబున్.
10.2-419-చ.
శరకుముద్ంబు లులల సితచనమర ఫేన్ము లయతపతర భా
స్ర న్వపుండరీకములు శోణితతోయము లసిి సెక
ై తో
తకరము భుజాభుజంగమనికాయము కశకలయప శైవల
స్ారణ రణనంగణం బమరుఁ బూరిత శోణన్ద్ంబు ప్ో ల్లకన్.
10.2-420-వ.
అట్ిటయెడ బాణుండు గట్ట లుకం గృష్ఠ
ణ నిపెైుఁ ద్న్రథంబుుఁ బఱపించ్చ,
యఖ్రవబాహాసహసర ద్్రావరగరావట్ోప పరదీపత ుండెై కదసి.
10.2-421-మ.
ఒక యేన్ూఱ్ కరంబులన్ ధన్్వు లతఠయగాీకృతిం దనల్లి త
కకక యొకొకకకట్ సాయకద్వయము వీుఁకంబూన్్ి ననలోన్ న్ం
ద్కహస్తండు తద్్గీచనపచయ విధవంసంబు గావించ్చ కొం
జక తతనసరథుఁ గూలనసి రథముం జకాకడి శౌరోయద్ధ తిన్.
10.2-422-తే.
పరళయ జీమూత సంఘ్యత భయద్ భూరి

భెర
ై వారావముగ నొతుఁెత బాంచజన్య
మఖిలజన్్లు భయభారంతఠలయ చల్లంపుఁ
గడుఁగి నిరిభన్ా రాక్షసీగరభముగన్్.
10.2-423-వ.
అట్ిట యవకీ వికీమ పరాకీమంబున్కు నగడుపడి బాణుండు లేట్మొగంబు
వడి చేయున్దలేక విన్ాన్య యున్ాయెడ.
10.2-424-సీ.
అతత ఱుఁ గోట్ర యన్్ బాణ జన్యతిర;
స్తఠుఁ గాచ్ మతము సన్ుతిుఁ ద్లంచ్చ
వీడి శిరోజముల వరలంగ నిరుుకత ;
పరిధనన్యెై మురాస్రవిభరద
యెద్్ర నిల్లిన్ుఁ జూడ మదుఁ జాల రోసి ప;
రాఙ్ముఖ్్ుఁడెై యున్ా న్న్్వు వచ్చ
తలల డించ్చ్ బాణుుఁడులల ంబు గలగంగుఁ;
ద్లచీర వీడ యయద్వులు న్వవ
10.2-424.1-తే.
న్వయకాంచన్మణిభూష్ణములు రాలుఁ
బాద్హతి నలుఁ గంపింపుఁ బాఱ యయతు
పురము వడిుఁజొచెి న్పుపడు భూతగణము
లయకులతతోడ నకకడే న్రుగుట్యున్్.
10.2-38-మహేశ వైష్ణవ జవర ప్రక రంబు

10.2-425-క.
శిరములు మూుఁడున్్ ఘ్న్ భీ
కరపద్ములు మూుఁడుుఁ గల్లగి కన్ల్ల మహేశ
జవర మురు ఘోరాకృతితో
న్రుదేరుఁగుఁ జూచ్చ కృష్ఠ
ణ ుఁ డలల న్ న్గుచ్న్.
10.2-426-చ.
పరువడి వష్
ై ణ వజవరముుఁ బంచ్చన్ న్యుయభయజవరంబులున్
వరవున్్ లయవుుఁ జవయున్్ వీరము బీరము గల్ల్ ఘోర సం
గర మొన్రింప న్ంద్్ గరకంఠకృతజవర ముగీవష్
ై ణ వ
జవరమున్ కోడి ప్ాఱె న్నివారణ వైష్ణవివంట్ న్ంట్ుఁగన్.
10.2-427-తే.
ప్ాఱ యే దకుకుఁ గాన్క ప్ారణభీతి
నన్సి యేడుిచ్ నన హృషీకశు ప్ాద్
కంజములుఁ బడి న్న్్ుఁ గావు కావు మన్్చ్
నిట్లతట్ ఘ్ట్ితనంజల్లపుట్యు న్గుచ్.
10.2-428-వ.
ఇట్ల
ల విన్్తించె.
10.2-429-సీ.
"అవయయు న్న్ఘ్ు న్న్ంతశకమతని బరు;
లయన్ట్ిట బరహు రుదనరమరంద్ర
వరుల కీశవరుుఁ డెైన్వాని సరావతుకు;
జాఞన్సవరూపు సమయన్రహతఠ
వరద్్ని జగద్్ద్భవసిితి సంహార;

హేతఠభూతఠని హృషీకశు న్భవు
బరహుచ్చహాంబుల ై పరుఁగు స్జాఞన్ శ;
కాతుద్్ల నొపుప బరహుంబు నీశు
10.2-429.1-ఆ.
న్జ ష్డూరిురహతఠ నిజయోగమయయయ వి
మోహతనఖిలయతఠు ముఖ్యచరితఠ
మహతతేజ ననదమధనయంతహీన్్నిుఁ
జిన్ుయయతఠు నిన్్ భజింతఠుఁ గృష్ణ !
10.2-430-వ.
అదయున్్ం గాక లోకంబున్ దెవ
ై ం బనక పరకారంబుల ై యుండు; న్ద
యెట్ట ద్
ి నిన్ం గళాకాషాుముహూరత ంబులన్ంగల కాలంబున్్, స్కృత
ద్్ష్కృతనన్్భవ రూపంబు ల న్
ై జీవకరుంబులున్్ సవభావంబున్్,
సతత వరజసత మోగుణనతుకంబెైన్ పరకృతియున్్, స్ఖ్ద్్ఃఖ్యశీయంబెన్
ై
శరీరంబున్్, జగజా ంతఠ నిరావహకంబెైన్ ప్ారణంబున్్, సకలపదనరి పరిజఞ ాన్
కారణం బెైన్ యంతఃకరణంబున్్, మహద్హంకార శబద సపరశ రూప రస గంధ
తననుతర తతనకరయభూత గగన్ పవ ననన్ల సల్లల ధరాద పంచభూతంబు
లయదగాుఁ గల పరకృతి వికారంబులున్్, న్నిాంట్ి సంఘ్యతంబున్్, బీజాంకుర
ననయయంబున్ం గారయకారణరూప పరవాహంబున్్ నై, జగతనకరణ శంకమతం బెై
యుండు; న్ద యంతయు భవదీయ మయయయ విడంబన్ంబు గాని
యున్ాయద కాద్్; తదీయ మయయయనివరత కుండవైన్ నీవు ననననవిధ
దవాయవతనరాదలీలలం జసి దేవగణంబులన్్, సతఠపరుష్ఠలన్్,
లోకనిరాుణచణుల న్
ై బరహాుద్్లన్్ బరిరక్షించ్చ్ లోకహంసాపరవరత కుల న్
ై
ద్్ష్ట మయర్ గతఠలం గూ
ీ రాతఠుల హంసించ్చ్ంద్్వు; విశవ విశవంభరాభార

నివారణంబు సేయుట్కుుఁ గదన భవదీయ దవాయవతనర పరయోజన్ంబు; గావున్
నిన్్ా శరణంబు వుఁడెద్.
10.2-431-సీ.
శాంతమెై మహతతీక్షణ స్ద్్ససహంబెై యు;
దనరమెై వలుగొంద్్ తనవకీన్
భూరిభాసవతేత జమున్ుఁ దనప మొందతిుఁ;
గడుుఁ గృశించ్చతి, న్న్్ా గరుణుఁజూడు
మ్తరదేవోప్ాసిత రతి మయని మీ ప్ాద్;
కమలముల సేవించ్ విమలబుదధ
యెందనక మద దయ ుఁప ద్ందనుఁకన కదన;
ప్ారణులు నిఖిలతనపములుఁ బడుట్?
10.2-431.1-తే.
యవిరళాన్న్యగతికుల న్రసి ప్ో ర చ్
బ్ధరుద్్గల నీకు న్న్్ుఁ గాచ్ ట్రుదె? దేవ!
పరవిమలయకార! సంసారభయవిద్ూర!
భకత జన్ప్ో ష్పరితోష్! పరమపురుష్!"
10.2-432-చ.
అనిన్ుఁ బరసన్్ాుఁడెై హరి యన్ంతఠుఁడు దెైతయవిభరద దనని కమ
ట్ల నియె "మదీయ సాధన్ మన్న్యనివారణమౌట్ నీ మదం
గని న్న్్ ననరితుఁ జొచ్చితివి గావున్ మజా వర తీవర దనహ వ
ద్న నిన్్ుఁ బ ంద్ దంకుఁ బరితనపము ద్కుకము నీ మన్ంబున్న్."
10.2-433-వ.
అని మఱయు న్పుపండరీకాక్షుండిట్లన్్ “నవవరనియు నీ యుభయజవర

వివాద్ంబున్్, నీవు మత్రపతిత ం జొచ్ిట్యున్్ుఁ జితత ంబులం ద్లంతఠ రట్ిట
పుణనయతఠులు శ్రతోష్ణ జవరాద తనపంబులుఁ బ ర య” రని యయన్తిచ్చిన్
న్ముహేశవరజవరంబు పరమయన్ంద్భరిత హృద్యంబెై యయరథనంగప్ాణికమ
సాషాటంగద్ండపరణనమం బాచరించ్చ నిజచఛం జనియె; న్ంత బాణనస్రుండు
న్కకడ.
10.2-434-సీ.
కమనీయ కమంకమణఘ్
ీ ంట్ికా సాహసర;
ఘ్ణఘ్ణధవనిచేత గగన్ మగల
న్న్యజననలోకననభీలతరళోగీ;
కాంచన్ధవజపతనకలు వలుంగుఁ
బృథ్నమ్ ఘ్ట్ట న్ుఁ బృథవి కంపింపంగ;
వలనొపుప పట్లజవాశవములుఁ బూనిి
న్ట్ిట యున్ాతరథం బతఠయగీగతి నకమక;
కరసహసరమున్ భీకరతరాసి
10.2-434.1-తే.
శర శరాసన్ముఖ్ దవయసాధన్ములు
ద్న్రుఁ జలమున్్ బలము న్్తకట్ము గాుఁగ
హరష మ్గురొతత ుఁ గయయంపుట్ాయతమున్ుఁ
బురము వలువడె బల్లపుతఠ
త ి ుఁ డురుజవమున్.
10.2-435-క.
చని రణభూమ్ని మధయం
దన మయరాతండపరచండ దీప్త ాకృతితోుఁ
ద్నరుచ్ుఁ బరిపంథబలేం

ధనద్వశిఖియెైన్ కృష్ఠ
ణ ుఁ దనుఁకం బెలుచన్.
10.2-436-ఉ.
తనుఁకమ భుజావిజృంభణము ద్రపము నరుపన్్ నరపడంగ నొ
కూకుఁకున్ వయచేతఠల మహో గీశరావళి పింజ పింజతోుఁ
దనుఁకిఁగ నసిన్న్ మురవిదనరుుఁడు తోడన్ తచఛరావళి
ననాుఁక గొననకుఁ ద్్రంచె నిశితనరధశశాంక శిలీముఖ్ంబులన్.
10.2-437-వ.
అంత.
10.2-438-చ.
న్్త న్వపుండరీకన్యన్్ం డన్ నొపుప మురారి రోష్ ఘ్ూ
రిణత మహతనరుణనబా ద్ళనతఠరుఁడు దన న్ట్ల పంచె దెత
ై ఠయపెై
దతస్త కాన్న్పరకరదీపత
ి శుకీము రక్షితనంచ్చతన
శిీతజన్ చకీమున్ సతతసేవితశకీము దవయచకీమున్.
10.2-439-వ.
అదయున్్ం బరచండమయరాతండమండల పరభావిడంబ్ధతంబున్్, భీష్ణ
శతసహసరకోట్ి ద్ంభోళినిష్ఠ
ు రనిబ్ధడనిశితధనరాసహసర పరభూతజవలన్
జావల్లకాప్ాసత సమసత కుట్ిల పరిపంథ ద్్రావర బాహాఖ్రవ గరావంధకారంబున్్,
సకల దకాపల దేవతనగణ జగీయమయన్ంబున్్, సమద్దనన్వజన్ శోకకారణ
భయంకర ద్రశన్ంబున్్, సమంచ్చత సజా న్లోకపియ
ర ంకర సపరశన్ంబున్్ న్గు
స్ద్రశన్ం బస్రాంతక పేరరితంబెై చని, యయరామకారుండు కద్ళికా
కాండంబుల నరుి చంద్ంబున్ం బరరిి సమద్ వద్ండ శుండనద్ండంబుల
విడంబ్ధంచ్చ్ుఁ గన్కమణివలయ కయూర కంకణనలంకృతంబు న్గు తదీయ
బాహా సహసరంబుుఁ గరచతఠష్ట యయవశిష్ట ంబుగాుఁ ద్్న్్ము న్వసరంబున్.

10.2-440-తే.
కాలకంఠుుఁడు బాణుపెుఁై గరుణ గలుఁడు
గాన్ న్ఖిలయండపతిుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ గదయవచ్చి
పురుష్సూకత ంబు సదవి సంపుట్కరాబుాుఁ
డగుచ్ుఁ బదనుయతనక్షు నిట్ల ని స్తతించె.
10.2-39-శివ డు కృష్ర
ణ ని స్యతతంచ్యట
10.2-441-వ.
“దేవా! నీవు బరహురూపంబగు జోయతిరుయుండవు; నిఖిల వద్ వదనంత
నిగూఢుండవు; నిరులుండవు; సమయననధక రహతఠం డవు;
సరవవాయపకుండవైన్ నిన్్ా నిరులయంతఃకరణుల ైన్ వారలయకాశంబు పగిద
న్వలోకమంతఠ; రదయున్్ంగాక పంచోపనిష్న్ుయం బయన్ భవదీయ
దవయమంగళ మహావిగీహ పరిగీహంబు సేయునడ ననభియం దనకాశంబున్్,
ముఖ్ంబున్ం గృశాన్్ండున్్, శిరంబున్ సవర్ ంబున్్, శోీతరంబుల దశలున్్,
నతరంబుల సూరుయండున్్, మన్ంబున్ుఁ జంద్్రుఁడున్్, బాద్ంబుల
వస్ంధరయు, ననతు యంద్హంకారంబున్్, జఠరంబున్ జలధ్లున్్,
రతంబున్ న్ంబువులున్్, భుజంబుల నింద్్రండున్్, రోమంబుల
మహీరుహౌష్ధీ వారతంబున్్, శిరోజంబుల బరహులున్్, జాఞన్ంబున్ సృషిటయు,
న్వాంతర పరజాపతఠలున్్, హృద్యంబున్ ధరుంబున్్ గల్లగి
మహాపురుష్ఠండవై లోకకలపన్ంబుకొఱకు నీ యకుంఠితతేజంబు
గుపత ంబుసేసి జగద్్ద్భవంబుకొఱకుుఁ గైకొన్ా భవదీయ దవాయవతనరవైభవం
బెఱంగి న్్తింప నంతవారము; నీవు సకలచేతననచేతన్నిచయంబులకు
ననద్్యండవు; యదవతీయుండవు; పురాణపురుష్ఠండవు; సకల సృషిట

హేతఠభూతఠండవు; నీశవరుండవు; దన్కరుండు కాద్ంబ్ధనీ కద్ంబావృతఠం
డగుచ్ భిన్ారూపుండెై బహ విధచనఛయలం దయ ుఁచ్ విధంబున్ నీ
యఘ్ట్ితఘ్ట్నననిరావహకంబెైన్ సంకలపంబున్ుఁ దరగుణనతీతఠండవయుయన్్
సతనతవదగుణవయవధనన్ంబుల న్నక రూపుండ వై గుణవంతఠల న్
ై
సతఠపరుష్ఠలకుుఁ ద్మోనివారకంబెన్
ై దీపంబు రూపంబున్ం
బరకాశించ్చ్ంద్్వు; భవదీయమయయయ విమోహతఠలయన్ జీవులు పుతత ే
దనర గృహ క్షతనరద సంసారరూపకంబెైన్ ప్ాప ప్ారావారమహావరత గరత ంబుల
మున్్ంగుచ్ందేలుచ్ంద్్రు; దేవా! భవదీయ దవయరూప్ాన్్భవంబు
సేయంజాలక యందయ
ర
పరతంతఠరండెై భవతనపద్సరసీరుహంబులుఁ
జరనఱ్ంగని మూఢనతఠుం డనతువంచకుండన్ంబడు; విపరీతబుదధ ం జసి
పిరయుండ వన్
ై నిన్్ా నొలలక యందయ
ర యరాిన్్భవంబు సేయుట్
యమృతంబుమయని హాలయహలంబుసేవించ్ట్ గాదె? జగద్్ద్యప్ాలన్
లయలీలయహేతఠండవై శాంతఠండవయ స్హృజా న్ భాగధే యుండ వై
సమయననధకవస్తశూన్్యండవన్
ై నిన్్ా నన్్న్్ బరహుయుం
బరిణతనంతఃకరణు ల న్
ై ముని గణంబులున్్ భజియంచ్చ్ంద్్ము;
మఱయున్్.
10.2-442-తే.
అవయయుండ; వన్ంతఠండ; వచ్యతఠండ;
వాదమధనయంతశూన్్యండ; వఖిలధృతివి
నిఖిలమం దెలల వరితంతఠ నీవు ద్గిల్ల
నిఖిల మెలలన్్ నీ యంద్ నగడుుఁ గృష్ణ !"
10.2-443-సీ.
అని సన్్ాతించ్చన్ హరి యయతు మోదంచ్చ;

మొగమున్ుఁ జిఱ్న్వువ మొలకల తత
లల్లతబాలేంద్్కళామౌళి కమట్లన్్;
శంకర! నీ మయట్ సతయ మరయ
నద నీ కమష్టమెై యెసుఁగడు దననిన్;
వుఁడుము; నీకమతత ఠ వీుఁ డవధ్యుఁ;
డిద యెట్ట ి ద్నిన్ుఁ బరహాలద్్ండు మద్భకుతుఁ;
డతనికమ వరము నీ యన్వయమున్
10.2-443.1-తే.
జన్న్ మందన్ వారలుఁ జంప న్న్్చ్ుఁ
గడుఁక మనిాంచ్చతిని యద కారణమున్
విశవవిశవంభరాభార విపులభూరి
బలభుజాగరవ మడుఁపంగ వలయుుఁగాన్.
10.2-444-క.
కరములు ననలుగు సికకం
బరిమయరిితి, వీుఁడు నీద్్ భకుతల కగీ
సరుిఁడెై ప్ొ గడంద జరా
మరణనద భయంబు ద్కమక మన్్ నిట్మీుఁద్న్.
10.2-445-వ.
అని యయన్తిచ్చిన్ న్ంబ్ధకావరుండు సంతఠషాటంతరంగుం డయెయ;
న్బుల్లన్ంద్న్్ం డట్ల
ల రణరంగవదం గృష్ణ దేవతనసనిాధం బరజవల్లత
చకీకృశాన్్ శిఖ్యజాలంబులంద్్ నిజబాహా సహసర శాఖ్య సమ్త్రచయంబున్్,
ద్తక్షతోదేవలకీలయల మహతనజయధనరాశతంబున్్, బరభయంకర వీరహ ంకార
మంతరంబులతోడ వల్లి పరిశుదధ ం బ ంద విజాఞన్దీప్ాంకురంబున్

భుజాఖ్రవగరావంధకారంబు నివారించ్చన్వాుఁడెై యన్వరతపూజితసాిణుండగు
న్బాుణుండు, భుజవన్విచేఛద్జనితవిరూపితసాిణుం డయుయన్్
ద్దీయవరదనన్ కల్లతనన్ంద్ హృద్యయరవింద్్ం డగుచ్
గోవింద్చరణనరవింద్ంబులకుుఁ బరణనమంబు లయచరించ్చ; యన్ంతరంబ.
10.2-446-క.
పురమున్ కగి యుషా స్ం
ద్రికమని న్నిరుద్్ధన్కు ముద్ంబున్ భూషాం
బర దనసదనసికాజన్
వరవస్తవితనన్ మొసుఁగి వారని భకమతన్.
10.2-447-క.
కనకరథంబున్ నిడుకొని
ఘ్నవైభవ మొపపుఁ గన్యకాయుకత ముగా
న్నిరుద్్ధని గోవింద్్ం
డనయమోదంపంగ దెచ్చి యరిపంచె న్ృప్ా!
10.2-448-ఉ.
అంత మురాంతకుండు తిరపురాంతకు వీడ కని బాణు నిల్లప య
తయంతవిభూతిమెై నిజబలయవల్లతోుఁ జన్్దేర నన యుషా
కాంతరిఁడు మున్్ాగాుఁ బట్హ కాహళ తూరయ నిననద్ పూరితన
శాంతరుుఁడెై వసం జనియె ననతు పురీముఖ్్ుఁడెై ముద్ంబున్న్.
10.2-449-మ.
కనియెన్ గోపకుమయరశరఖ్రుుఁడు రంగతఠాలల రాజీవ కో
కనదయ తత ఠంగ తరంగసంగత లసతనకసారకన్ భూరి శో
భన నితోయన్ాత సౌఖ్యభారక న్్ద్ంచదెవై భవోదనరకన్

జనసంతనపనివారకన్ స్జన్భాసవతనతరకన్ దనవరకన్.
10.2-450-వ.
కని డనయంజన్ుఁ బురలక్షిు కృష్ణ సంద్రశన్ కుతూహలయెై చేసన్ాలం జీరు
చంద్ంబున్ న్ంద్ంబునొంద్్ న్్ద్ూ
ధ తతరళ విచ్చతర కతఠపతనకాభిశోభితంబున్్,
మహనీయ మరకతతోరణ మండితంబున్్, గన్కమణి
వినిరిుతగోపురసౌధప్ారసాద్ వీథకావిలసితంబున్్, మౌకమతక వితనన్విరచ్చత
మంగళ రంగవలీల విరాజితంబున్్, శోభననకల్లతవిన్యసత కద్ళికాసత ంభ స్రభి
కుస్మమయల్ల కాక్షతనలంకృతంబున్్, గుంకుమ సల్లల సికత విపణిమయర్ ంబున్్,
శంఖ్ ద్్ంద్్భి భరరీ మృద్ంగ పట్హ కాహళాద తూరయ మంగళారావ
కల్లతంబున్్, వంద మయగధ సంగీత పరసంగంబున్్ నై యతి మనోహర
విభవాభిరామం బెన్
ై యపుపరవరంబు సచ్చవ పురోహత స్హృదనుంధవ
ముఖ్్య ల ద్్రుకొన్ భూస్రాశ్రరావద్ంబులన్్ బుణనయంగనన కరకల్లత
లల్లతనక్షతలన్్ గైకొన్్చ్ం గామ్నీమణులు గరూపరనీరాజన్ంబులు
నివాళింప నిజమందరంబుం బరవశించ్చ యపుపండరీకాక్షుండు
పరమయన్ంద్ంబున్ స్ఖ్ం బుండె; న్ంత.
10.2-451-క.
శ్రీకృష్ఠ
ణ ని విజయం బగు
నీ కథుఁ బఠియంచ్వార ల పుపడు జయముం
గక
ై ొని యహపరసౌఖ్యము
లయకలోపన్ాతి వహంతఠ రవనీననథన!
10.2-452-క.
అని చెపిపన్ శుకయోగికమ
జనననయకుుఁ డనియెుఁ గృష్ణ చరితము విన్ నన

మన మెపుడుుఁ ద్నియ దంకన్్
విన వలతఠం గరుణుఁ జపపవ మునిననథన!
10.2-453-వ.
అనిన్ుఁ బరీక్షిన్ారంద్్రన్కు శుకయోగీంద్్రం డిట్లనియె.
10.2-40-నృగోప ఖాునంబు
10.2-454-సీ.
ధరణీశ! యొకననుఁడు హరి తన్ూజలు రతీ;
శవర సాంబ సారణ చనరుభాన్్
లయదగా యద్్కుమయరావల్ల యుదనయన్, ;
వన్మున్కతి వైభవమున్ నగి
వలనొపప నిచనఛన్్వరుతల ై స్ఖ్లీలుఁ;
జరియంచ్చ ఘ్న్పిప్ాసలన్్ుఁ జంద
నఱద్పిప సల్లల మనవషించ్చ్న్్ వగ;
వచ్ిచో నొకచోట్ వారిరహత
10.2-454.1-తే.
కూపమున్్ న్ంద్్లో నొక కొండవోల
విపుల మగు మేని యూసరవల్లల ుఁ గాంచ్చ
చ్చతత ముల విసుయం బంద తతత ఱమున్
దనని వడల్లంచ్ వడుక ద్గులుట్యున్్.
10.2-455-చ.
పరువిడి ప్ో య తెచ్చి ఘ్న్ప్ాశచయంబుల న్ంట్ుఁగట్ిట య
గు్రుభుజ లంద్ఱ్ంగదసి కోయని యయరుిచ్ దనని నమెుయం

ద్రలుఁగుఁ దీయలేక ద్గ ద్ట్ట ముగా మద ద్్ట్ట గిలల నొం
డ రు గడవంగ వ చని పయోరుహననభున్ కంతుఁ జపిపన్న్.
10.2-456-ఉ.
విని సరసీరుహాక్షుుఁ డతివిసిుతఠుఁడెై జలశూన్యకూప మ
లల న కదయంగ నుఁగి కృకలయసము నొకకతృణంబుుఁ బో ల గొ
బుు న వడల్లంచె వామకరపద్ుమున్న్ాద యంతలోన్ుఁ గాం
చనరుచ్చ మేన్ుఁ గలు్ పురుష్తవముతోుఁ బ డసూపి నిల్లిన్న్.
10.2-457-వ.
చూచ్చ కృష్ఠ
ణ ం డతని వృతనతంతం బంతయు నఱంగియు న్కకడి జన్ంబులుం
గుమయరవర్ ంబున్్ దెల్లయుకొఱకు న్తనిచేత తద్వృతనతంతం బంతయు
నఱంగించ్వాుఁడెై యట్ల నియె.
10.2-458-చ.
"కన ద్్రు రతాభూష్ణ నికాయుుఁడవై మహనీయమూరితవై
యనయపమకీరత శ
ి ోభితఠుఁడవై విలసిలల ుచ్ ధనతిరమీుఁద్ుఁ బెం
ప్ొ నరిన్ నీకు నమ్గతి న్ూసరవల్లల తన్ంబు చొపపడెన్
విన నిద చోద్య మయెయ స్వివకచరితర! యెఱ్ంగుఁ జపుపమయ! "
10.2-459-క.
అని యడిగిన్ మురరిపు పద్
వనజంబులుఁ ద్న్ కమరీట్వరమణు లొరయన్
వినయమున్ మొరకమక యట్ల న్్
ఘ్నమోద్ముతోడ నిట్ల ఘ్ట్ితనంజల్లయెై.
10.2-460-తే.
"విశవసంవద్య! మహత! యా విశవమంద్్ుఁ

బరకట్ముగ నీ వఱ్ంగని ద కట్ి గలదె
యెైన్ ననచేత విన్ నిష్ు మయెయ నని
న్వధరింపుము వినిపింతఠ న్ంబుజాక్ష!
10.2-461-శా.
ఏ నిక్షావకుతన్ూజుఁడన్ న్ృగుుఁడు నన నప్ారు భూప్ాలుుఁడన్;
దీనవారతము న్రిిుఁ బోర చ్చ్ ధరితీన
ర నయకుల గొల్లి స
మయునింపం జతఠరంత భూభరణసామరుిుండనై సంతత
శ్రీ నిండనరిన్వాుఁడ న్్లల సిత కీరత స
ి ూారిత శోభిలల ుఁగన్.
10.2-462-చ.
పలుకులుఁ ద్న్్ాుఁ దనుఁ బ గడుఁ బాతక మంద్్ రట్లండెుఁ దనరకా
వల సికతనవరజంబు హమవారికణంబులు ల కక పెట్టుఁగా
న్లవడుుఁ గాని యేన్్ వస్ధనమరకోట్ికమ దనన్ మ్చ్ి గో
వుల గణుతింప ధనతయున్్నోపుఁడు మయధవ! యేమ్సెపుపద్్న్?
10.2-463-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-464-చ.
ప్ొ లుచ్ స్వరణశృంగఖ్్రముల ద్న్రం ద ల్లచూలుల ై స్వ
తసలు గల ప్ాుఁడియయవుల న్్దనతత తప్ో వరత వద్ప్ాఠముల
గలగి కుట్లంబుల ై విహతకరుములం జరియంచ్ పేద్ వి
పుైలకు సద్క్షిణంబుగ విభూతి ద్ల్లరపుఁగ నితఠ
త , న్చ్యతన!
10.2-465-వ.
మఱయున్్ ననయయసముప్ారిాత వితత ముులగు గో భూ హరణయ రతా నివాస
రథ హసిత వాజి కననయ సరసవతీ వసత ే తిల కాంచన్ రజత శయయయద బహ విధ

దనన్ంబు లన్ూన్ంబులుగా న్నకంబులు సేసతి
ి ుఁ, బంచమహాయజఞ ంబు
లొన్రించ్చతి, వాపీ కూప తట్ాక వన్ నిరాుణంబులు సేయంచ్చతి,
నివివధంబున్ం జయుచో నొకకననుఁడు.
10.2-466-క.
అనఘ్య! మున్్పడుఁ గశయపుుఁ
డనయ విపుైన్ క న్కలుషాతఠుుఁడనై య
చ్చిన గోవు ద్పిప నన మం
ద్నయ గలసిన్ుఁ దెల్లయలేక తగ నన గోవున్.
10.2-467-క.
ఒండొ క భూమీస్రకుల
మండన్్న్కు దనన్ మీయ మసలక యయ వి
పుైం డఘ గోవుంగొని చన్్
చ్ండన్ మున్్ ధనరగొన్ా యురీవస్రుుఁడున్.
10.2-468-క.
మద్ రోష్ మొద్వ దయ వతి
వదల్లన్ బ్ధగియంచ్కొన్్చ్ వడిుఁ గద "సిద నన
మొదవు; న్డివీథ ద ంగిల్ల
వదలక కొనిప్ో యె; దట్ిటవారుం గలర? "
10.2-469-చ.
అనవుడు ననతుఁ డిట్లనియె ననతనితో "నిపు డేన్్ దీని నీ
జనపతిచేత ధనరగొని సాధ్గతిం జన్ నీద యంట్ యె"
ట్ల ? నిన్ న్తండు "నన్్న్్ ధరాధపుచే మున్్ ధనరగొన్ా యయ"
వని వినిపింప నిద్ద ఱకు న్యెయ న్ప్ార వివాద్ మచిట్న్.

10.2-470-వ.
ఇట్ల
ల విపుై ల్లద్ద ఱ్ం ద్మలో న్ంతకంతకు మచిరంబు పెచ్ిపెరిుఁగి కలహంచ్చ
ననయున్ాయెడకుం జన్్దెంచ్చరి; మున్్ా నన చేత గోదనన్ంబు గొన్ా
బారహుణుం డిట్లనియె.
10.2-471-సీ.
"మన్్జంద్ర! పరజ లధరుపరవరత న్ముల;
న్డవకుండుఁగ ననజఞ న్డపు నీవు
మన్మున్ న ధరుమని యయచరించ్చతి? ;
మున్్ ననకు నిచ్చిన్ మొద్వు ద్పిప
వచ్చి నీ మంద్లోుఁ జొచ్చిన్ నిపుప డీ;
భూస్రున్కు ధనరవోసి యచ్చి
తగవు మయల్లతివి, దనతవు న్పహరత వు;
నన్
ై ని నామంద్్? న్వనిననథ! "
10.2-471.1-తే.
యనిన్ మయట్లు సెవులు సో ుఁకమన్ుఁ గలంగి
"భూస్రోతత మ! యజాఞన్పూరవకముగ
నిట్ిట ప్ాపంబు ద రసె న నఱుఁగి సేయుఁ
గొన్్ము నీ కమతత ఠ నొక లక్ష గోధన్ంబు. "
10.2-472-క.
అని మఱయున్్ న్వివపుైని
స్నయోకుతల న్న్్న్యంపుచ్న్్ నిట్ల ంట్ిన్
"న్నయిఁ గావు, న్రకకూపం
బునిఁ బడుఁగా జాలుఁ విపరపుంగవ!"యన్్చ్న్.

10.2-473-తే.
"ఎంత వుఁడిన్ మచిరంబంత పెరిుఁగి
మొద్ల ననకమచ్చి న్ట్ిట యామొద్వ కాని
యెన్య నీ రాజయమంతయు నిచ్చితేని
నొలల"న్ని విపుైుఁ డచిట్ న్్ండ కరిగ.
10.2-474-వ.
అ ట్ల తం డరిగిన్ నన రండవ బారహుణునిం బారరిించ్చన్ న్తండున్్ జలంబు
డింపక "పదవ లేఱకోరిన్ ప్ాుఁడిమొద్వుల నిచ్చిన్నైన్న్్ దీనిన్ కాని యొలల ”
న్ని నిలువక చనియె; న్ంతుఁ గాలపరిపకవం బెైన్ న్న్్ా ద్ండధరకమంకరులు
గొనిప్ో య వైవసవతఠ ముంద్ట్ం బెట్ట న్
ి న్తండు న్న్్ా న్్దేదశించ్చ
యట్ల నియె.
10.2-475-మ.
"మనయజందయర తతమ! వంశప్ావన్! జగననున్యకమయ
ీ యచనర! నీ
ఘ్న దనన్కీతఠధరుముల తిరభువన్ఖ్యయతంబుల ై చెలల డిన్,
మునయ ద్్ష్కరుఫలంబు నొంద పిద్పం బుణనయన్్బంధంబుల ై
చనయ సౌఖ్యంబులుఁ బ ంద్్; పద్ుజనియయజఞ ం దయర వుఁగావచ్ిన? "
10.2-41-నృగుడు యూస్రవి లల గుట
10.2-476-వ.
అని వగంబున్ దర బ్ధుంచ్చన్ నన్్ బుడమ్ం బడున్పు డీనికృష్ట ంబయన్
యూసరవల్లల రూపంబుుఁ గైకొంట్ి; నింతకాలంబు ద్దయద ష్ నిమ్తత ంబున్
నిద్్దరవసి ం బ ంద్వలసెుఁ; బారణులకుుఁ బుణయ ప్ాపంబు లన్్భావయంబులు గాని
యూరక ప్ో నరవు; నుఁడు సమసత ద్్రితనిసాతరకంబయన్ భవదీయ

ప్ాదనరవింద్ సంద్రశన్ంబున్ం జసి యా ఘోరద్్రదశలంబాసి నిరులయతుకుండ
నతి
ై "న్ని పున్ఃపున్ః పరణనమంబు లయచరించ్చ, మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-477-ఆ.
"కృష్ణ ! వాస్దేవ! కశవ! పరమయతు!
యపరమయ
ే ! వరద్! హరి! ముకుంద్!
నిన్్ాుఁ జూడుఁ గంట్ి, నీ కృపం గన్్గొంట్ి
న్ఖిల సౌఖ్యపద్వు లంద్ుఁ గంట్ి. "
10.2-478-వ.
అని యనకభంగులం గొనియయడి గోవింద్్ని పద్ంబులు ద్న్ కమరీట్ంబు సో ుఁకం
బరణమ్ల్లల “దేవా! భవదీయ ప్ాదనరవింద్ంబులు నన హృద్యయరవింద్ంబున్్
బాయకుండున్ట్ల
ల గాుఁ బరసాదంపవ?” యని తద్న్్జాఞతఠండెై యచిట్ి
జన్ంబులు సూచ్చ యద్్భతనన్ంద్ంబులం బ ంద్ న్తఠల తేజోవిరాజిత
దవయవిమయననరూఢుండెై దవంబున్ కరిగ; న్ంత న్మయుధవుండు న్చిట్ న్్న్ా
ప్ారిివోతత ములకు ధరుబో ధంబుగా నిట్ల నియె.
10.2-479-సీ.
"న్రననథకుల కాన్న్ము ద్హంచ్ట్కున్్;
న్వనీస్రులవితత మగిాకీల;
జన్ననయకుల నిజైశవరాయబ్ధధ నింకమంప;
బారహుణక్షతరంబు బాడబంబు;
ప్ారిివోతత ముల సంపచెైఛలములుఁ గూలప;
భూస్రధన్ము ద్ంభోళిధనర;
జగతీవరుల కీరత ి చందరక మయప వి;
ప్ో ర తత ము ధన్ము సూరోయద్యంబు;

10.2-479.1-తే.
విపరతతి సొ ముుకంట్న్్ విష్ము మేలు
గరళమున్కున్్ బరతికృతి గలద్్ గాని
దనని మయన్పంగ భువి నౌష్ధములు లేవు
గాన్ బరహుసవములు గొంట్ గాద్్ పతికమ.
10.2-480-క.
ఎఱయిఁగమ్ నైన్న్్ భూస్ర
వరులధన్ం బపహరింప వలవద్్ పతికమన్;
మఱపున్ న్న్లము ముట్ిటన్
ద్రికొని వసుఁ గాలపకునా తన్్ వరియంగన్?
10.2-481-వ.
మఱయున్్ ద్న్ ధన్ంబు పరులచేతుఁ గోలపడిన్ విపుైండు ద్్ఃఖ్మున్
రోద్న్ంబు సేయ రాల్లన్ యశుీకణంబుల న్వనిరణువు ల నిా తడియు న్నిా
వలేండుల తద్్పేక్షాపరుండెైన్ పతి దనరుణ వద్న్లుగల కుంభీప్ాక న్రకంబు
నొంద్్; మఱయు న్తనితోడుఁ గిీంద్ట్ుఁ బద తరంబులవారున్్, ముంద్ట్ుఁ బద
తరంబులవారున్్ మహాన్రకవద్న్లం బ ంద్్ద్్రు; సవద్తత ంబెన్
ై
న్రధలోభంబున్ం జసి ద్్శ్రశలుండెై యెవవుఁడు బారహుణక్షతర సంభూత
ధనన్యధననదకంబు భుజించ్ న్ప్ాపప్ాతఠుం డఱ్వదవల సంవతసరంబులు
మలకూపంబున్ం గిీమ్రూపంబున్ వరితంచ్; న్ట్ల గుట్ యెఱంగి విపుైడెంత
తపుప చేసిన్ ననిా గొట్ిటన్, ననిా దట్ిటన్ న్తని కద్్రు పలుకక విన్యంబున్
వంద్న్ం బాచరించ్ పుణనయతఠులు ననద్్ ప్ాల్లంట్ివా; రదయున్్ంగాక
యేన్్న్్ బరతిదన్ంబున్్ భూస్రుల న్తి విన్యంబున్ుఁ బూజింతఠ; నిట్ల
ల
సేయక విపరీతవరత న్్ల న్
ై తనమస్ల నన్్ వద్కమ ద్ండింతఠ; న్దగావున్

మీరలున్్ బారహుణజన్ంబుల వలన్ం బరమభకమత గల్లగి మెలంగుం"డని
యయన్తిచ్చి యయద్వపరకరంబులు సేవింప న్ఖిలలోకశరణుయండెైన్
యపుపండరీకాక్షుండు నిజ నివాసంబున్కుం జనియె” న్ని చెపిప శుకుం
డిట్లనియె.
10.2-482-క.
"ఈ కథుఁ జదవిన్ వారలుుఁ
గక
ై ొని విన్్వారు విగత కలుషాతుకుల ై
లౌకమకసౌఖ్యము నొంద్్ద్్
రా కెవ
ై లయంబుుఁ గరతలయమలక మగున్.
10.2-42-బలర ముని ఘోష్యాతర
10.2-483-సీ.
న్రననథ! విన్్ మొకననుఁడు తనలయంకుండు;
చ్ట్ాటల బంధ్లుఁ జూచ్ వడక
స్ంద్ర కాంచన్ సయంద్ననరూఢుుఁడెై;
భాసిలల ుచ్న్ా వప
ర లల కరిగి
చ్చరకాల సంగత సేాహ ల ై గోప గో;
ప్ాంగనన నికర మయల్లంగన్ములు
సముచ్చత సతకృతఠల సలుపుఁ గైకొని మహో ;
తఠసక లీల న్ంద్యశోద్లకున్్
10.2-483.1-తే.
వంద్న్ం బాచరించ్చన్ వారు మోద్
మంద బ్ధగియయరుఁ గౌుఁగిళల నొంద్ుఁ జరిి

సమత దీవించ్చ యంకపీఠమున్ుఁ జరిి
శిరము మూరొకని చ్బుకంబుుఁ గరము పుణిక.మ
10.2-484-వ.
మఱయు ననన్ంద్బాష్పధనరాసికత కప్ో లయుగళంబులతోడం గుశలపరశాంబుగా
నిట్ల ని “రననా! నీవున్్ నీ చ్చన్ాతముుండగు వన్్ాండున్్
ల ససయున్ావార? మమెుపుపడు న్రసిరక్షింప వలయు; మయకు నడుగడయ
మీరకాక యొరులు గలర?” యని సముచ్చత సంభాష్ణంబులం
బర ద్్దపుచ్ిచ్ండి; రంత.
10.2-485-క.
గోప లవరులు పరమద్ం
బాపో వని మద నివరిత తనఖిల గహ
వాయప రు లగుచ్ హలధరు
శ్రీప ద్ంబులకు న్తఠలు సేసిరి వరుసన్.
10.2-486-క.
సీరయ
ి ు వారికుఁమ గరుణో
దనరుండెై న్డపె సముచ్చతకమీయ లంతం
గోరి తన్ యాడు గోపకు
మయరులుఁ జ చఱచ్చ బలుుఁడు మంద్సిుతఠుఁడెై.
10.2-487-క.
నిజ స్ంద్ర దేహద్్యతి
రజతనచలరుచ్లుఁ దెగడ రాముుఁడు వారల
భజియంప నగి యొకచో
విజన్సి లమున్ వసించ్చ విలసిలల ు నడన్.

10.2-488-కవి.
చరణములం గన్కస్ాట్ న్ూపుర; జాలము ఘ్లల న్్చ్ం జలుఁగం
గరములుఁ గంకణముల మొరయన్ న్ల్ల; కౌన్సియయడుఁ గుచనగీములన్
సరులు న్ట్ింపుఁ గురుల గునియన్ విల; సన్ుణికుండల కాంతఠలు వి
స్ారిత కప్ో లములన్ బెరయన్ వరజ; స్ంద్రు లంద్ఱమంద్గతిన్.
10.2-489-కవి.
చని బలభద్్రని శౌరయ సముద్్రని; సంచ్చతపుణుయ న్గణుయనిుఁ జం
ద్న ఘ్న్సార పట్ీర తఠషారస్; ధన రుచ్చకాయు విధేయు స్ధన
శనరిపుఖ్ండన్్ సన్ుణిమండన్్; సారవివకు న్శోకు మహా
తఠునిిఁ గని గోపిక లోపిక లేక య; ద్్పరభు నిట్ల ని రుతకల్లకన్.
10.2-490-చ.
"హలధర! నీ సహో ద్రుుఁ డుద్ంచ్చత కంజవిలోచన్్ండు స
లల లత పురాంగనన జన్విలయస విహార సమగీ సౌఖ్యముల
గలగి స్ఖించ్న? మము నొకానొక వళన్ యేని బుదధ లోుఁ
ద్లిఁచ్నొ? న్ూతన్పియ
ర లుఁ దనరొకని యేమ్యుుఁ బలకకుండునో?
10.2-491-క.
జననీ జన్కుల న్న్్జలుఁ
ద్నయజల బంధ్వుల మ్తరతతఠల విడిచ్చ న
మునమున్ నొండు ద్లంపక
తనయ న్మ్ున్వారి విడువుఁద్గున హరికన్
మ ?
10.2-492-సీ.
సలల్లత యయమున్సెక
ై త సి లమున్;
న్్ండ మమేు మని యూఱడించె

విమల బృందనవన్ వీథ మయ చ్బుకముల;
పుణుకుచే న మని బుజా గించెుఁ
బుష్పవాట్ికలలోుఁ బ లుచ్ మయ కుచయుగు;
మంట్లచ్ న మని యయద్రించెుఁ
గాసారముల ప్ొ ంతుఁ గౌుఁగిట్ మముుఁ జరిి;
న్య మొపప న మని న్ముుఁ బల్లక
10.2-492.1-తే.
న్నిాయు మఱచెుఁ గాుఁబో లు వన్్ాుఁ డనతు
గోరి తనుఁ జాయలునైాన్ వారి విడుచ్
న్ట్ిట కృష్ఠ
ణ ుఁడు ద్ము ఱట్లట వట్లట న్న్క
యేల న్మ్ురి పురసతఠల బరల లగుచ్. "
10.2-493-మ.
అని యబభంగి సరోజలోచన్్ని న్రాులయపముల న్వువలు
న్ానయబంధ్ల పరిరంభణంబులు రతివాయసంగముల భావముల
వినయంబుల సరసో కుతలుం ద్లుఁచ్చ యువివళళూరు చ్చతత ంబులన్
జనితనన్ంగశరాగిాచేత ద్్రవసి ం బ ంద శోకమంచ్చన్న్.
10.2-494-వ.
అంత బలభద్్రండు వారల మన్ంబుల సంతనపంబులు వారింప న్్ప్ాయంబు
లగు సరసచతఠరవచన్ంబులుఁ గృష్ఠ
ణ ని సందేశంబులు సెపిప విగతఖ్ద్లం జసి
యచిట్ మయసద్వయంబు నిల్లచ్చ వసంతవాసరంబులు గడపుచ్ుఁ గాళిందీ
తీరంబున్.
10.2-495-సీ.
మయకంద్ జంబీర మందనర ఖ్రూ
ా ర;

ఘ్న్సార శోభిత వన్ములంద్్
నలయలతన లోల మయలతీ మల్లల కా;
వలీల మతల్లల కా వాట్ికలన్్
ద్రళ తరంగ శ్రకర సాధ్ శ్రతల;
సెక
ై తవదకా సి లములంద్్
మకరంద్ రస ప్ాన్ మద్వ దందందర;
పుంజ రంజిత మంజ కుంజములన్్
10.2-495.1-తే.
విమలరుచ్చ గలు్ సాన్్దేశముల యంద్్
లల్లత శశికాంత ఘ్న్ శిలయతలములంద్్
లీల నిచనఛవిహార విలోలుుఁ డగుచ్
స్ంద్రీజన్ములు గొలవుఁ జూడ నొపెప.
10.2-496-తే.
అట్ల
ల విహరింప వరుణునియయజఞ ుఁ జసి
వారుణీదేవి మద్య భావంబు నొంద
నిఖిల తరుకోట్రములంద్్ నిర్ మ్ంచ్చ
మ్ంచ్ వాసన్చేత వాసించె వన్ము.
10.2-497-వ.
అట్ిటయెడ.
10.2-498-మ.
కర మొప్ాపరు న్వీన్వాసన్ల ననఘ్యరణించ్చ గోప్ాల స్ం
ద్రులుం దనన్్న్్ డనయనగి యతిమోద్ం బ పప సేవించ్చ యయ
తరళాక్షుల మణిహమ
ే కంకణఝణతనకరాన్్కారంబుల ై

కరతనళంబులు మోరయుఁబాడుచ్న్్ వడకననాడుచ్న్ సో లుచ్న్
10.2-499-సీ.
తన్మీుఁద బ్ధరుదనంకమతముల న్
ై గీతముల;
వాడుచ్ రా బలభద్్రుఁ డంత
మహత కాద్ంబరీ మధ్ప్ాన్మద్విహవ;
లయక్షుండు లల్లతనీలయలకుండు
ననలోల న్వపుష్పమయల్లకోరసి సలుుఁ;
డన్్పమ మణికుండలయంచ్చతఠండు
ప్ారలేయ సంయుకత పద్ుంబుగతి నొపుప;
సలల్లతనన్న్ ఘ్రుజలకణుండు
10.2-499.1-తే.
న్గుచ్ వన్మధయమున్ సల్లలయవగాహ
శ్రలుుఁడెై జలకళికముఁ జరి యమున్
నింద్్ రముని పిలువుఁ గాళింద యతని
మతఠ
త ుఁడని సడడ సేయక మసలుట్యున్్.
10.2-43-క ళంద్ీ భేదనంబు
10.2-500-చ.
ఘ్నకుపితనతఠుుఁడెై యమున్ుఁ గనొ్ని రాముుఁడు వల క డనయుఁ జీ
రినిఁ జన్్దేక తకమకతి పుర! విన్్ నింద్ఱ్ుఁ జూడ మద్్భజా
స్నిశిత లయంగలయగీమున్ సొ ంపఱ నిపుపడు న్ూఱ్ తోరవల ై
చన వసుఁ జించ్చ వత
ై ఠ న్ని చండ పరాకీమ మొపప న్్గుీుఁడెై.
10.2-501-వ.

అట్ల
ల కట్ట లుక రాము డుదనదమం బగు బాహ బలంబున్ హలంబు సాుఁచ్చ
యముహావాహనిం ద్గిల్లి పెకల్ల రాుఁ దగిచ్చన్ న్న్ాద భయభారంతయెై
స్ంద్రీరూపంబు గైకొని యతిరయంబున్ం జన్్దెంచ్చ,
యయయద్్వంశతిలకుం డగు హలధరుని ప్ాదనరవింద్ంబులకు వంద్న్ం
బాచరించ్చ యట్ల నియె.
10.2-502-మ.
బలరామయ! ఘ్న్బాహ! నీ యతఠల శుంభదవకీమం బంగన్ల
దెలయం జాల డివార? యా యఖిలధనతీరభారధౌరయ ని
శిల సతఠ
త వండగు కుండలీశవరుుఁడున్్ం జరిింప నీ సతకళా
కలతనంశపరభవుండు; నీ గురు భుజా గరవంబు సామయన్యమే?
10.2-503-చ.
అని విన్్తించ్చ యేన్్ భవద్ంఘ్ర సరోజము లయశీయంచెద్న్
న్నయిఁగరుణింపు మన్ా యద్్న్ంద్న్్ుఁ డన్ాదుఁ బూరవమయర్ వై
చనయ మని కామ్నీనికరసంగతఠుఁడెై జలకళి సల ప నిం
పెనయుఁ గరణుకాయుత మదేభముచనడుపన్ న్ముహాన్దన్.
10.2-504-తే.
అంత జలకళి సాల్లంచ్చ సంతసంబు
న్ంద్్చ్ండ వినీలవసాతిదరతా
మండన్ంబులుుఁ గాంచన్మయల్లకయున్్ుఁ
దెచ్చి హల్ల కమచ్చి చన నన న్దీలలయమ.
10.2-505-క.
అవి యెలలుఁ దనల్లి హలధరుుఁ
డవిరళగతి నొపిప వలల వాంగన్లున్్ుఁ దన

దవిజంద్్రుఁ బో ల్ల మహ తో
తసవమున్ వరితంచ్చ్ండె సౌఖ్ోయన్ాతఠుఁ డెై.
10.2-506-క.
అవనీశ! యట్ల
ల హలమున్ుఁ
దవిచ్చన్ుఁ గాళింద వరయయ దెల్లయుఁగ నుఁడున్
భువి న్్తి కకకన్్ రాముని
పరవిమలతరమెన్
ై బాహ బలసూచకమెై.
10.2-507-వ.
అంత బలభద్్రండు వరజస్ంద్రీ సమేతఠండెై న్ంద్ఘోష్ంబున్ం బరితోష్ంబు
నొంద్్చ్ండె, న్ంత న్కకడుఁ గరూశాధపతి యెైన్ ప్ౌండరకుండు తన్ ద్ూతం
బ్ధల్లచ్చ యట్ల నియె.
10.2-44-ప ండరకవ స్యద్ేవ ని వధ
10.2-508-సీ.
మన్్జశ! "బలగరవమున్ మదయ న్ుతఠ
త ుఁడెై;
యవనిపెై వాస్దేవాఖ్్యుఁ డన్ుఁగ
న నొకకరుుఁడ గాక యతరుల కీ ననమ;
మలవడున?"యని "యద్ట్ల మ్గిల్ల
తెగి హరిదన వాస్దేవుుఁ డన్న్్కొన్్;
న్ుఁట్! ప్ో య వల ద్న్్"మన్్చ్ ద్ూతుఁ
బదనుయతనక్షుని ప్ాల్లకముఁ బ మున్;
న్రిగి వాుఁ డంబుజోద్రుుఁడు పెద్ద
10.2-508.1-తే.

కొలువుుఁ గైకొని యుండ సంకోచపడక
"విన్్ము మయ రాజమయట్గా వన్జననభ!
యవని రక్షింప వాస్దేవాఖ్య నొంద
న్ట్ిట యేన్్ండ సిగ్ ు వోుఁ ద్ట్ిట నీవు.
10.2-509-క.
నన పేరున్్ నన చ్చహాము
లేప్ న్ ధరియంచ్చ తిరిగ దద పంతమె? యం
తే పో ! మదుఁ బరికమంచ్చన్
న ప్ంత మెఱ్ంగు గొలల ుఁ డేమ్ట్ నన్
ై న్?
10.2-510-ఆ.
ఇంతన్్ండి యెన్
ై నదరిుఁ ద్నాఱుఁగి నన
చ్చనాల లల విడిచ్చ చేరి కొల్లచ్చ
బరద్్కు మన్్ము కాక పంతంబు లయడెనన
యెద్్రు మన్్ము ఘోర కద్న్మున్న్్. "
10.2-511-క.
అనయ ద్్రాభష్లు సభుయలు
విని యొండ రు మొగము సూచ్చ విసిుతఠ లగుచ్న్
"జనయలయర! యెట్ట ి కొీతత లు
వినిఁబడియెడు నిచట్? ల సస వింట్ిర?"యన్ుఁగన్.
10.2-512-వ.
అట్ిటయెడ కృష్ఠ
ణ ండు వాని కమట్లనియె.
10.2-513-మ.
"వినరా! మీ న్ృపుుఁ డన్ా చ్చహాములు న వ వచ్చి ఘోరాజిలో

ద్నమీుఁద్న్ వస వైవుఁ గంకముఖ్గృధరవారతముల మూుఁగుఁగా,
న్నిలో ద్రపము ద్ూల్ల కూల్ల వికలంబెై సారమేయయళికమ
న్ానయంబున్ న్శన్ంబ వయెయ ద్న్్ మే న్న్ాట్ల
ల గా వానితోన్. "
10.2-514-క.
అని యుదేరకముగా నన
డిన మయట్ల కుల్లకమ వాుఁడు డెంద్ము గలుఁగం
జని తన్ యేల్లక కంతయు
వినిపించెన్్ న్తని మదకమ విరసము గద్్రన్.
10.2-515-వ.
అంతుఁ గృష్ఠ
ణ ండు ద్ండయయతోరతఠసకుుఁడెై వివిధనయుధ కల్లతంబున్్,
విచ్చతరకాంచన్పతనకాకతఠ విలసితంబు న్గు స్ంద్రసయంద్న్ంబుుఁ బట్ల
జవతఠరంగంబులం బూనిి దనరుకుండు తెచ్చిన్ నకమక యతితవరితగతిం
గాశికాన్గరంబున్ కరిగిన్ం బౌండరకుండున్్ రణోతనసహంబు దీపింప
న్క్షౌహణీదవతయంబుతోడం బురంబు వడల , న్పుప డతని మ్తఠరండెైన్
కాశ్రపతియున్్ మూుఁ డక్షౌహణులతోడం దయ డుపడువాుఁడెై వడల ,
నిట్ాలపత యుతఠండెై వచ్ివాని.
10.2-516-సీ.
చకీ గదన శంఖ్ శారాగాద సాధన్్ుఁ;
గృతిరమగౌస్తభ శ్రీవిలయస్
మకరకుండల హార మంజీర కంకణ;
మణిముదరకా వన్మయల్లకాంకుుఁ
ద్రళ విచ్చతర పతంగ పుంగవకతఠుఁ;
జలువొంద్్ పీతకౌశరయవాస్

జవననశవకల్లత కాంచన్ రథనరూఢుని;
రణకుతూహలు లసన్ుణికమరీట్ల
10.2-516.1-తే.
ననతుసమవష్ఠ రంగవిహారకల్లత
న్ట్సమయన్్నిుఁ బౌండరభూననథ్ుఁ గాంచ్చ
హరష మ్గురొతత న్వవుఁ బదనుయతనక్షుుఁ
డంత వాుఁడున్్ న్్ద్వృతఠ
త ుఁ డగుచ్ న్డరి.
10.2-517-క.
పరిఘ్ శరాసన్ పట్ిటస
శర ముద్్ ర ముసల కుంత చకీ గదన తో
మర భిందప్ాల శకమత
క్షురికాసిప్ారస పరశుశూలముల వసన్.
10.2-518-చ.
పరువడి వచ్చ
ై న్న్ ద్న్్జభంజన్్ుఁ డంత యుగాంత కాల భీ
కరమహతోగీ ప్ావకుని కవ
ై డి నచ్చ విరోధసాధనో
తకరముల నొకకట్న్ శరనికాయములన్ నిగిడించ్చ తఠరంచ్చ భా
సవరగతి నొతెత సంచల్లతశాతరవసెైన్యముుఁ బాంచజన్యమున్.
10.2-519-ఉ.
వారని యలకతోుఁ గినిసి వారిజననభుుఁడు వారి సెన్
ై యముల
మయరి మసంగిన్ట్ల
ల న్్ఱ్మయడిన్ుఁ బీన్్ుఁగుుఁబెంట్ల ై వసం
దేరులు వారల ; న్శవములు దెళ
ర ళూ; గజంబులు మొరగ్ ; సద్భట్లల
ధనరుణిుఁ గూల్ల; రిట్ల ల నఱద్పిప చనన్ హతశరష్సెన్
ై యముల.
10.2-520-వ.

అట్ిటయెడ రుధర పరవాహంబులున్్, మేదయ మయంసపంకంబున్్నై
సంగరాంగణంబు ఘోరభంగి యయెయ; న్యయవసరంబున్ం గయయంబున్కుం
గాలుద్రవువ న్ప్ౌపండరకునిం గన్్ంగొని; హరి సంబో ధంచ్చ యట్ల నియె.
10.2-521-మ.
"మనయజందనరధమ! ప్ౌండరభూపస్త! నీ మయన్ంబు బీరంబు నుఁ
డనిలో మయపుద్్; నద్్ద కొీవివ పెలుచననాుఁబో తఠపెై ఱంకవై
చ్చన చంద్ంబున్ ద్ూతచేత న్న్్ ననక్షపించ్చ వలద న్ా పే
రునయిఁ జిహాంబులు నీపయన్ విడుతఠన్రుిల పరవనుఁడనజిలోన్
10.2-522-క.
అద్గాక నీద్్ శరణము
పదపడి యేుఁజొతఠ
త నీవు బల వికీమ సం
పదగల ప్ో ట్రి వనిం
గదలక నిలు"మన్్చ్ నిశితకాండము లంతన్.
10.2-523-మ.
చల మొపపన్ నిగుడించ్చ వాని రథముం జకాకడి తతనసరథం
ద్ల వ తఠరంచ్చ హయంబులన్ న్రికమ యుద్ద ండపరతనపకమీయం
బరళయయరకపరతిమయన్ చకీమున్ న్ప్ౌపండురన్ వసం ద్్రంప వాుఁ
డిలిఁ గూల ం గుల్లశాహతినొారగు శైలేందనరకృతిన్ భూవరా!
10.2-45-క శీర జు వధ
10.2-524-చ.
మడవక కాశికావిభుని మసత క ముద్ధ తిుఁ ద్్రంచ్చ బంతి కై
వడ న్ద పింజ పింజ గఱవన్ విశిఖ్యళి నిగుడిి వాని యే

ల డ పురిలోన్ వైచె న్వలీల మురాంతకుుఁ డిట్ల ల వర
ై ులం
గడిఁగి జయంచ్చ చ్చతత మున్ుఁ గౌతఠకముం జిగురొతత న్తత ఱన్.
10.2-525-క.
స్ర గంధరవ న్భశిర
గరుడయ రగ సిద్ధ సాధయగణము న్్తింపన్
మరల్ల చన్్దెంచ్చ హరి నిజ
పురమున్ స్ఖ్ముండె న్తి విభూతి ద్ల్లరపన్.
10.2-526-క.
వనజోద్రు చ్చహాంబులు
గొనకొని ధరియంచ్చ ప్ౌండరకుుఁడు మచిరియెై
యనవరతము హరి ద్న్ తలుఁ
పునిఁ ద్గులుట్ుఁ జసి ముకమతుఁ బ ందె న్రందనర!
10.2-527-సీ.
అకకడుఁ గాశిలో నన రాజ మందరాం;
గణమున్ుఁ గుండల కల్లత మగుచ్ుఁ
బడి యున్ా తలుఁ జూచ్చ ప్ౌరజన్ంబులు;
ద్మ రాజ తలయ కాుఁ ద్గ నఱంగి
చెపిపన్ నన న్ృపు జీవితేశవరులున్్;
స్తఠలు బంధ్వులున్్ హతఠలు గూడి
మొన్సి హాహాకారమున్ నడిి; రతత ఱుఁ;
ద్తత న్ూభవుుఁడు స్ద్క్షిణుండు
10.2-527.1-తే.
వలయుఁ ద్ండిరకుఁమ బరలోకవిధ్ లొన్రిి

జన్కు న్నిలో వధంచ్చన్ చకీప్ాణి
న్డరి మరిదంపుఁ ద్గు న్్ప్ాయంబు ద్లుఁచ్చ
చతఠరుుఁ డగు న్ట్ిట తన్ పురోహతఠనిుఁ బ్ధల్లచ్చ.
10.2-528-క.
అతడుం దనన్్న్్ుఁ జని పశు
పతపద్ సరసిజములకున్్ుఁ బరమద్ముతో నన
న్తరిఁడెై యదేదవుని బహ
గతరలం బూజింప న్తుఁడుుఁ గరుణననివతఠుఁడె.ై
10.2-529-క.
"మెచ్చితి న వర మెైన్న్్
నిచ్ెిద్ న్న్్ వుఁడు"మనిన్ "నీశవర! న్న్్ాన్
మచ్చిక రక్షింతఠవు ప్ొ ర
ప్ొ చ్ెిము సేయక మహేశ! పురహర! యభవా!
10.2-530-క.
దేవ ! మజా న్కుని వస్
దేవ తుజుఁ డనజిలో వధంచెన్్, న నన
గోవింద్్ని న్నిలోపల
న విధమున్ గలుతఠ ననన్తీవ పురారీ! "
10.2-531-తే.
అనిన్ శంకరుుఁ డతనికమ న్నియె "న్న్ఘ్!
నీవు ఋతివజలున్్ భూస్రావళియున్్ుఁ
బీరతి న్భిచనర మొన్రింప భూతయుకుతుఁ
డగుచ్ న్న్లుండు దీరుి నీ యభిమతంబు. "

10.2-532-తే.
అనిన్ నన చంద్రమౌళి వాకయముల భంగి
భూరినియమముతో న్భిచనరహో మ
మొన్రుఁ గావింప న్గిా యథయ చ్చతముగుఁ
జలుఁగు ద్క్షిణవలమయన్ శిఖ్ల వల్లుఁగ.
10.2-533-వ.
అంద్్ుఁ దనమరశుశుీకశకలయపంబున్్, న్శనిసంకాశంబుల న్
ై నిడుద్ కోఱలున్్,
నిపుపలుపపతిలుల చూడుకలున్్, ముడివడిన్ బ మలున్్, జవురించ్చన్
మొగంబున్్ గల్లగి కృతయ యతి రౌదనరకారంబున్ుఁ బరజవరిలల ుచ్ుఁ గుండంబు
వలువడి యన్్దన్ నిహన్య మయన్ ప్ారణిరకాతరుణ మృతఠయకరవాలంబు లీలం
జూపట్లట ననలుకన్్ సెలవుల ననకమకొన్్చ్ న్గిాకీలయభీలంబగు శూలంబు గలం
దనల్లి భువన్కోలయహలంబుగా ననరుిచ్, న్్తనతల తనలపరమయణ ప్ాద్ద్వయ
హతఠలం ద్ూలు పెంధూళి నింగిమ్రంగ, భూతంబులు సేవింప, న్గావష్యెై,
నిజవిలోచన్ సంజాత సముద్ూ
ధ త నిఖిల భయంకర జావల్లకాజాలంబున్
దశాజాలంబు నోల్లం బరరలుిచ్, న్్దేవగగమన్ంబున్ న్గధరు న్గరంబున్
కరుగుదేరుఁ, బౌరజన్ంబులు భయయకులమయన్స్ల ై దనవద్హన్్నిం గని
పఱచ్ వన్ మృగంబులచనడుపన్ం బఱచ్చ, స్ధరాుభయంతరంబున్ జూద్మయడు
దనమోద్రునిం గని “రక్షరక్షతి”రవంబుల ననరుతలయ “కృష్ణ ! కృష్ణ !
పెన్్మంట్లం బురంబు గాలపం బరళయయగిా సన్్దెంచె” న్న్ వారిం జూచ్చ
“యోడకోడకుుఁ” డని భయంబు నివారించ్చ, సరవరక్షకుండెైన్ పుండరీకాక్షుండు
జగద్ంతరాతఠుండు గావున్ం ద్ద్వృతనతంతం బంతయుుఁ ద్న్ దవయచ్చతత ంబున్
నఱంగి కాశ్రరాజపుతత ే పేరరత
ి యెన్
ై యముహాకృతయన్్ నిగీహంపం ద్లంచ్చ
నిజప్ారశవవరిత యయయున్ా యదద వయసాధన్ంబు గన్్ంగొని యపుపడు.

10.2-534-సీ.
భీమమెై బహ తీవరధనమమెై హతరిపు;
సోత మమెై స్మహతోదనదమ మగుచ్ుఁ
జండమెై విజితమయరాతండమెై ప్ాల్లతన;
జాండమెై విజయపరకాండ మగుచ్
దవయమెై నిఖిలగంతవయమెై స్జన్ సం;
భావయమెై సద్భకత సేవయ మగుచ్
నితయమెై నిగమసంస్తతయమెై విన్మ్తన;
దతయమెై నిరిాతదెైతయ మగుచ్
10.2-534.1-తే.
విలయసమయ సముద్ూభత విపులభాసవ
ద్ళికలోచన్ లోచననన్ల సహసర
ఘ్ట్ిత పట్లసట్ాజావల్లకా చట్లల సతత వ
భయద్చకీంబు కృతయపెైుఁ బంపె శౌరి.
10.2-535-వ.
అదయున్్, బరళయవళాసంభూత జీమూతసంఘ్యత పరభూత
ఘ్ుమఘ్ుమయట్ోప నిన్దనధరీకృత మహాద్్ససహ కహకహ
నిబ్ధడనిసవన్నిరో్ష్పరిపూరిత బరహాుండకుహరంబున్్, న్భరంల్లహ
కీలయసముతకట్ పట్ల చ్చట్పట్ స్ాట్ దవస్ాల్లంగచఛట్ాభీలంబున్్,
సకలదేవతనగణ జయజయశబద కల్లతంబున్్, న్న్ంతతేజో విరాజితంబున్్
న్గుచ్ం గదసిన్ం బంట్ింపక కంట్గించ్ కృతయన్్ గంట్ి వంట్న్ంట్ిన్ న్ద తన్
తొంట్ిరౌద్రంబు విడిచ్చ మరల్ల కాశ్రపురంబు సొ చ్చి ప్ౌరలోకంబు
భయయకులతంబ ంద వాప్ో వ, రోష్భీష్ణనకారంబుతో న్పుపడు

ఋతివఙ్ిాకాయయుతంబుగ స్ద్క్షిణుని ద్హంచె; న్తత ఱుఁ జకీంబున్్
ద్న్ాగరంబు సౌధ ప్ారకార గోపురాట్ాటల కాద వివిధ వస్త వాహన్ నికరంబుతో
భసుంబు గావించ్చ మరల్ల యమరులు వఱుఁగంద్ుఁ గమలలోచన్ ప్ారశవవరిత యెై
నిజ పరభాపుంజంబు వలుుఁగొంద్ుఁ గొల్లియుండె"న్ని చెపిప; మఱయు
నిట్ల నియె.
10.2-536-క.
మురరిపు విజయయంకమతమగు
చరితము సద్భకమతుఁ ద్గిల్ల చదవిన్ వినిన్న్
ద్్రితములుఁ బాసి జన్్ ల్లహ
పరసౌఖ్యము లతనిచేతుఁ బడయుద్్ రధప్ా!
10.2-537-వ.
అనిన్ శుకయోగికమ రాజయోగి యట్ల నియె.
10.2-46-ద్వవిదయని వధంచ్యట
10.2-538-క.
“బలభద్్రుఁ డపరమయ
ే ుం
డలఘ్ుుఁ డన్ంతఠండు న్తని యద్్భతకరుం
బులు వినియు, ద్నియ దంకన్్ుఁ
దెలయుఁగ నన కాన్తిముు దవయమునీందనర!”
10.2-539-వ.
అనిన్ రాజన్కు శుకుం డిట్లనియె.
10.2-540-క.
“జనననయక! విన్్ స్గీీ

వుని సచ్చవుుఁడు మెైంద్్న్కు సహో ద్రుుఁ డన్ుఁగా
వినయతికమ నకమకన్ దవవిద్్ం
డనయ పల వగుుఁడు న్రకసఖ్్యుఁ డతిద్రిపతఠుఁడెై.
10.2-541-సీ.
చెల్లకానిపగుఁ దీరపుఁ ద్లుఁచ్చ కృష్ఠ
ణ ం డేలు;
పురములు జన్పద్ంబులు ద్హంచ్చ
సరి ద్్పవన్ సరోవరములు గోరాడి;
మంద్లుఁ గొంద్లమంద్ుఁ జసి
ప్ారసాద్ములు దర బ్ధు పరిఖ్లు మయయంచ్చ;
చతఠరంగబలముల సమయుఁ జసి
పురుష్ఠల సతఠలన్్ భూధరగుహలలోుఁ;
బెట్ట ి వాకమల్ల గట్ిట బ్ధట్లట నొంచ్చ
10.2-541.1-తే.
ఫల్లత తరువులుఁ ద్్రంచ్చ సాధ్ల న్లంచ్చ
కోట్ లగల్లంచ్చ పడుచ్ల నీట్ ముంచ్చ
ధరణి నిబభంగిుఁ బెకుకబాధలుఁ జలంబు
పరుఁగుఁజయుచ్ నొకననుఁడు పల వగవరుుఁడు.
10.2-542-క.
చతరర మృద్్ గీతరవ ము
న్ాత వీతెంచ్చన్ుఁ జలంగి న్గచరుుఁ డన రై
వతగిరి కంద్రమున్ కా
యతగతిుఁ జని యంద్్ నతత మయడెడు వానిన్.
10.2-543-చ.

లలతవినీలవస్తిని విలయసవతీయుతఠుఁ జంద్రచందరకా
కలతమహో న్ాతనంగు మణికాంచన్దవయవిభూష్ణోన్ాతఠన్
విలసితవారుణీసమద్విహవలలోచన్్ుఁ గాంచె సీరని
రదళతరిపుక్షితీశనిజధనముని రాముని కామప్ాలునిన్.
10.2-544-సీ.
కన్్ుఁగొని తతఠపరోగమభూమ్రుహశాఖ్;
ల కమక యూుఁచ్చ్ుఁ జాల వకమకరించ్ుఁ;
గికురించ్చ్న్్ బం డిల గిల్లి చూపుచ్ వసుఁ;
గొముకొముకు న్్ఱ్కుచ్ న్ద్లుిుఁ;
దయ ుఁక న్ూరక మేన్్ సో ుఁకుఁగ న్్ల్లవట్లట;
వడవడ ననలుక వడలుఁబెట్ట లుఁ;
బరుల న్ఖ్ంబుల గిరగిర గోుఁకుచ్ుఁ;
బ రిుఁబ రి ఫలములు గఱచ్చ వైచ్;
10.2-544.1-తే.
గోళ ూ తెగ గొరిక యుమ్యున్్; గుద్ము సూపు;
బలసి మరకట్జాతి యపపగిదుఁ జయుఁ
గోపమున్ హలధరుుఁ డ క గుండు వైవ
దననిుఁ ద్పిపంచ్కొని పరలలద్మున్ న్తని.
10.2-545-క.
న్గి యయసవకలశముుఁ గొని
జగతీరుహశాఖ్ యెకమక చనపలమున్ న్
జా గతిపయ వచ
ై ెుఁ ద్ద్్ ట్
మగలగుఁ; న్ద చూచ్చ కోప మగ్ ల మొద్వన్.

10.2-546-వ.
మఱయున్్.
10.2-547-క.
సీరినిుఁ ద్న్ మన్మున్ నొక
చీరికముఁ గైకొన్క కదసి చీరలు చ్చంపన్
వారకతుఁడు భువిజన్ములుఁ
గారించ్ట్ మయన్పుఁ ద్లుఁచ్చ ఘ్న్కుపితఠం డె.ై
10.2-548-వ.
ఇట్ల
ల కోప్ో దీదపితమయన్స్ండెై కన్్ంగొని హలయయుధ్ం డపుపడు
10.2-549-చ.
ముస్లముుఁ దీవరశాతహలమున్ ధరియంచ్చ సమసత చేతన్
గీస్న్ముననుఁడు ప్ొ ంగు లయకాలునిభంగి న్ద్ల్లి నిలవ; వా
డస్ద్ృశవికీమకీమవిహార మెలరప సమీపభూజమున్
వస్ిఁ బెకల్లంచ్చ మసత కము వస
ర ెుఁ జలంబు బలంబు చొపపడన్.
10.2-550-వ.
ఇట్ల
ల వయ
ర
బలుం డపుపడు.
10.2-551-చ.
ఉరవడి ద్ండతనడితమహో రగుభంగిుఁ గడంగి వీర సా
గరమున్ నుఁచ్చ హేమకట్కంబుల నొపుప స్న్ంద్ననమ భీ
కర ముసలంబున్న్ దవవిద్్కంఠము వస
ర ిన్ుఁ బ ల ి వాుఁడు జ
గురుగల కొండచంద్మున్ుఁ గోయని యయరిి స్రల న్్తింపుఁగన్
10.2-552-మతత .
అంత వాుఁ డ క యంత మూరిఛల్ల యంతలోుఁ దెల్లవొంద ద్్

రాదంతభూరిభుజావిజృంభణుుఁడెై మహీజము పూనిి దెై
తనయంతకాగీజ వరసె; వస
ర ిన్ ననగీహంబున్ దనని నిం
తింతల ై ధర రాలుఁ జసె న్హీన్వికీమశాల్లయెై.
10.2-553-క.
మఱియున్్ుఁ జల ముడుగక వసుఁ
ద్రుచరుుఁ డ కతరువు వయ
ర ుఁ దనలయంకుుఁ డనన
ద్రమున్ుఁ ద్్నిమ్న్ వండియుుఁ
ద రిఁగించెుఁ గుజంబు లతుఁడు దయ డయత ుఁ ద్్న్్మన్.
10.2-554-క.
ఆ చ్ంద్ంబున్ వన్చరుుఁ
డేచ్చ మహీరుహచయంబు ల లల న్్ హల్లపెై
వచ్చ
ై యవి శూన్య మగుట్యుుఁ
జూచ్చ శిలయవృషిటుఁ గురిసె స్ర లగి్ంపన్.
10.2-555-క.
బలుిఁ డపుడు ఱయలు తఠమురై
యల రాలుఁగుఁ జసి యయరవ న న్్డుగక యయ
వలముఖ్్ుఁడు తనలసనిాభ
ము లయన్ నిజబాహ ద్ండముల న్్గుీండెై.
10.2-556-క.
వడిఁ బ్ధడుగుుఁ బో ని పిడికట్
మ ుఁ
బ డచ్చన్ వడి సెడక బలుుఁడు ముసలము హలమున్
విడచ్చ పల వంగుని మెడుఁ గడు
వడవడ బ్ధగియంచె గుీడుల వల్ల కుఱ్కంగన్.

10.2-557-క.
వదన్మున్ుఁ జవుల రుధరము
మెదడున్్ ద రుఁగంగ వాుఁడు మేదనిమీుఁద్ం
జద్కమలుఁబడి యొక యంతయు
మెదలక మ్డుకంగ లేక మృతిుఁ బ ందె న్ృప్ా!
10.2-558-తే.
వానిప్ాట్లన్ కపుపడు వన్సమేత
మగుచ్ నన శైలరాజ మలల లల ననడె;
స్రగణంబులు రాముపెై స్రభి కుస్మ
వృషిట గురియంచ్చ రతఠల సంతఠషిట మెఱసి.
10.2-559-వ.
ఇవివధంబున్ భువన్కంట్కుండెైన్ ద్్ష్ట శాఖ్యమృగంద్్రని వస్ంధరకుం
బల్లచేసి సకల జన్ంబులుుఁ బరమయన్ంద్కంద్ళిత హృద్యయరవింద్్ల ై తన్్ా
న్ందంప న్యయద్్న్ంద్న్్ండు నిజ న్గరంబున్ కరుదెంచె"న్ని శుకుండు
వండియు న్మున్్జ పతి కమట్లనియె.
10.2-47-స ంబుడు లక్షణ న్తత కు వచ్యిట
10.2-560-సీ.
కోరి స్యోధన్్కూుఁతఠరు సరవల;
క్షణములు గల్ల్ లక్షణ యన్ంగ
మహ నొపుప కన్యకామణి వివాహంబున్ుఁ;
జకీహస్తని తన్ూజాతఠుఁడెైన్
సాంబుుఁడు బలసాహసమున్ నతఠ
త కప్ో వుఁ;

గౌరవు లీక్షించ్చ "కడుఁగి కొీవివ
పడచ్వాుఁ డ కుఁ డదె బాల్లకుఁ గొనిప్ో వు;
చ్ననాుఁడు గైకొన్ కుకుకమ్గిల్ల
10.2-560.1-తే.
యట్ిట ద్్రుద్్ుఁ గయముట్ిట పట్ిట తెచ్చి
జన్్లు వఱుఁగంద్ుఁ జఱపట్ిట యున్్తఠమేని
యద్్వులు మన్ల నమ్ సేయంగుఁ గలరొ"
యన్్చ్ుఁ గురువృద్ధ జన్ముల యన్్మతమున్.
10.2-561-వ.
ఇట్ల
ల గడంగి యుద్ధ సన్ాద్్ధల ై బలశౌరోయపేతఠలగు కరణ శలయ భూరి
శీవోయజఞ కతఠ స్యోధననద్్లు సమున్ాత రథనరూఢుల ై కూడ న్రిగిన్
వారలుఁ గన్్ంగొని జాంబవతీన్ంద్న్్ండు మంద్సిుత వద్ననరవింద్్ం డగుచ్
సింగంబు భంగి గరిాంచ్చ్ మణిదప
ీ త ం బెైన్ చనపంబుుఁబూని నిల్లిన్ వారున్్
సాంబు న్ద్ల్లి “నిలునిలు” మని పల్లకమ.
10.2-562-తే.
చండ కోద్ండ ముకత నిశాత విశిఖ్
జాల మంద్ంద్ వఱపి యయభీలముగన్్
న్ంద్న్ంద్న్ న్ంద్న్ సయంద్న్ంబు
ముంచ్చ రచలేంద్రమున్్ ముంచ్ మంచ్ పగిద.
10.2-563-వ.
మఱయున్్.
10.2-564-శా.
శౌర ుట్ోప విజృంభణంబుల సరోజాతనక్షుసూన్్న్ స్రా

హారుసెి ర
థ ుయని మీుఁద్ నయ న్తుఁ డుద్యద్ూభరిబాహాబలయ
వారుుండెై శితసాయకాల్ల న్వి మయయం జసిన్న్ దేవతన
తూరుంబుల దవి మోరసె; న్ంత న్తుఁ డసోత కపరతనప్ో న్ాతిన్.
10.2-565-వ.
ఇట్ల
ల గడంగి బాణజాలంబులు పరుఁగించ్చ యంద్ఱ కనిారూపుల ై రథ రథయ
సూతధవజ పతనకాతపతరంబులు చూరణంబులుగావించ్చ విరథ్లం జసి వారల
మెయమఱవులఱ్వుళ ూ గావించ్చ యొకొకకకనిుఁ బెకుక బాణంబుల
న్్చ్చిప్ో నసిన్ వారలు శోణిత దగాధంగుల ై కుస్మ్త కమంశుకంబులం బో ల్ల
యుండి; రంత.
10.2-566-ఉ.
వార లనకు లయుయ బలవంతఠలున్యుయ మహో గీసంగ రో
దనరపరాకీమపరకట్ద్క్షులున్యుయుఁ గుమయరకున్ జగ
దీవరుని నొకకనిం జన్కమ వల
ర ున్్ వంపుఁగలేక సిగ్ ున్ం
గూరిన్చ్చంత నొండ రులుఁ గూడుచ్ విచ్ిచ్ వచిన్ూరుపచ్న్.
10.2-567-వ.
మగిడి సమరసన్ాద్్ధల ై సంరంభించ్చ.
10.2-568-ఉ.
అందఱ్ నొకకపెట్ట ద్న్్జాంతకన్ంద్న్్ుఁ జట్లటముట్ిట యం
ద్ంద నిశాతసాయకచయంబుల ముంచ్చ రథంబు న్్గీ లీ
లం దయన్్మయడి చనపము చలంబున్ుఁ ద్్రంచ్చ హయయల్లుఁజంపి సూ
తఠం ద్ెగట్ారిి యంత విరథ్ం డగుడున్ వసుఁ జొచ్చి పట్ిటన్న్.
10.2-569-తే.
బాలకుుఁడు చేయున్ద లేక పట్లటవడియెుఁ

గౌరవులు ద్మ మన్ములుఁ గౌతఠకంబు
లొలయ సాంబునిుఁ గన్యకాయుకత ముగన్్ుఁ
బురమున్కుుఁ దెచ్చి రతఠలవిభూతి మెఱసి.
10.2-570-వ.
అంత దనవరకాన్గరంబున్.
10.2-571-ఉ.
జాంబవతేయు వారత యద్్జాతఠలు ననరద్యోగిచే సమ
సత ంబున్్ విన్ావా రగుచ్ సంగరకౌతఠక ముపపతిలల ుఁ జి
తత ంబులుఁ గౌరవాన్వయకద్ంబము నొకకట్ న్్కకడంచ్ కో
పంబున్ న్్గీసేన్జన్ప్ాలు న్న్్జఞ న్న్ూన్సెైన్యముల.
10.2-572-తే.
కూడి న్డవంగుఁ గని వారితోడ బలుుఁడు
ధనరత రాష్ఠటిలు మన్కు నంతయున్్ డనసి
న్ట్ిట బంధ్లు; వారిపెై నిట్ిట యలుక
నతిత చన్్చ్ంట్ యద నీతియే తలంప? "
10.2-48-బలుడు న్ఘగనగరం బేగుట
10.2-573-వ.
అని వారల వారించ్చ తతక్షణంబ బంధ్పియ
ర ుం డెన్
ై బలరాముండ
న్లయరకసంకాశంబగు కాంచన్రథం బెకమక యన్్రకుతల ైన్ భూస్రులున్్,
న్్ద్ధ వాద్్లగు కులవృద్్ధలున్్ సేవింపం గరిపురంబున్కుం జని
తతఠపరోపకంఠవన్ంబున్ స్రభికుస్మ ఫలభరితతరుచనఛయయవిరచ్చత
చంద్రకాంత శిలయతలంబున్ంద్్ వసియంచ్చ, మహతగీహమధయగతఠండెన్
ై

పూరణచంద్్ర న్న్్కరించ్చ యుండె; న్ంతుఁ గారయబో ధన్ంబు సేయుట్కై
కౌరవులకడకుుఁ బరబుద్్ధండెైన్ యుద్ధ వునిం బనిచ్చన్ం జని యతం
డనంబ్ధకయున్కు ధన్్రాచనరాయపగాతన్ూభవ స్యోధన్్లకుం బరణమ్ల్లల వారి
చేత న్భిన్ందతఠండెై యట్ల నియె.
10.2-574-సీ.
"భూరియశోధన్్లయర! తనలయంకుండు;
చన్్దెంచ్చ న్గరోపవన్ము న్ంద్్
న్్న్ావాుఁ"డనిన్ వా రుతనసహమున్ బలుుఁ;
బ డగన్్ వడుక బుదధ ుఁ దయ ుఁపుఁ
ద్న్రారు కానికల గొని చని యర్ుప్ా;
దనయదసతకృతఠలు నయయమున్ుఁ జసి
ధేన్్వు నిచ్చి సమయునించ్చ యంద్ఱ్;
న్ంద్ంద్ వంద్న్ం బాచరించ్చ
10.2-574.1-తే.
యుచ్చతభంగిని న్చట్ుఁ గూరుిన్ా యెడన్్
గుశలమే మీకు? మయకున్్ గుశల మన్్చ్ుఁ
బల్లకమ రాముుఁడు కురున్రప్ాలుుఁ జూచ్చ
యచట్ి జన్ములు విన్ుఁగ నిట్ల నియెుఁ దెల్లయ.
10.2-575-ఉ.
"మయ నరననథ్ననజఞ నిజమసత ములన్ ధరియంచ్చ కౌరవుల
మయనయగుఁజయు ట్లపపగుుఁ; గుమయరకునొకకనిుఁ బెకుకయూథపుల
పూనిన్ లయవుమెై నదరి ప్ో ర జయంచ్ట్ మీుఁదతపుప; త
పెైపనన్్ గాచె బాంధవహతనతుకుుఁడెై మన్్జాధననథ్ుఁడున్."

10.2-576-క.
అనయ మయట్లు విని కౌరవ
జనననయకుుఁ డనతు న్ల్లగి చనలుుఁ బుర? యే
మనిఁ గలద్్ కాలగతి? చ
కకనిఁ గాలం ద డుగు ప్ాద్్కలు ద్ల కకకన్.
10.2-577-ఆ.
మన్ము బంధ్వరుస మనిాంచ్ మన్ాన్ుఁ
గాదె రాజయభోగగరిముఁ బ ద్ల్ల
వస్ధుఁ బరరు గల్లగి వాసికమ నకుకట్ుఁ
ద్మకు న్న్్భవింపుఁ ద్గని యట్ిట.
10.2-578-వ.
సితచఛతర చనమర శంఖ్ కమరీట్ చ్చతరశయయయ సౌధ సింహాసన్ంబులు గైకొన్్ట్
మన్ మందెమేలంబున్ం గాదె? యట్ిటచ ో సరివారున్్ం బో ల న్ూరక గరివంచ్
యద్్కులులతోడి సంబంధ సఖ్యంబులు సాలుుఁ; బాములకుుఁ బాలు వోసి
పెంచ్చన్ విష్ంబు ద్పుపన? మముుం ద్మ పంపుసేయ మన్్ట్ సిగ్ ులేకుంట్ుఁ
గాదె! యదయున్్ంగాక దవాయసత క
ే ోవిద్్ల ైన్ గంగాన్ంద్న్ గురు కృప్ాశవతనిమ
కరాణద యోధవీరులకున్ లోుఁబడడ వానిని మహేంద్్రన్కైన్న్్ విడిపింపుఁవచ్ిన?
యహహ! వృథనజలపంబుల కమ్పని?” యని ద్్రాభష్లయడుచ్ దగు్న్ లేచ్చ
నిజమందరం బున్కుం జనియె; న్పుపడు హలయయుధ్ం డమయుట్ల
కదరిపడి.
10.2-579-ఉ.
కౌరవుుఁ డనడి ప్ో యన్ యగౌరవభాష్ల కాతుుఁ గిన్క దెై
వాఱిఁగ న్్లల సత్రళయభాన్్ని కవ
ై డి మండి చండ రో

షారుణితనంబకుం డగుచ్ యయద్వవృద్్ధలుఁ జూచ్చ పల కుఁ "బెం
ప్ారిన్ రాజయవభ
ై వమదనంధ్ల మయట్లు మీరు వింట్ిర?
10.2-580-తే.
శ్రీమదనంధ్లు సామంబుచేతుఁ జకకుఁ
బడుద్్ర యెంద్్? బో యుఁడు బస్లుఁ దయ లు
పగిద న్్గీభుజావిజృంభణ సమగీ
స్మహతనట్ోప మనిలోన్ుఁ జూపకున్ా.
10.2-581-క.
కౌరవుల సమయుఁజయ న్్
దనరత యద్్వీరవరుల దనమోద్రుుఁడున్
రా ర వలద్ని యచిట్
వారించ్చతిుఁ గాదె బంధ్వతసలయుకమతన్.
10.2-582-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-583-సీ.
ఏ దేవు భృతఠయల ై యందనరద దకాపల;
వరులు భజింతఠరు వరుసతోడ
న దేవుమందరం బరప్ారు దేవతన;
తరుసభావిభవస్ంద్రతుఁ జంద
యే దేవుపద్యుగం బరప్ొ ర ద్్ద సేవించ్;
న్ఖిల జగననుతయెైన్ లక్షిు
యే దేవు చనరు సమ్ద్ధ కళాంశ సం;
భవులము పద్ుజభవులు నన్్

10.2-583.1-తే.
న్ట్ిటదేవుండు ద్్ష్ట సంహారకుండు
హరి ముకుంద్్ండు పంపుసేయంగ నొపుప
న్్గీసేన్్ని రాజయసమగీగరిమ
యంతయున్్ుఁ దనర యచ్చిన్ ద్ంట్! తలుఁప.
10.2-584-చ.
అద్యున్్ుఁ గాక యెవవని పదనంబుజచనరురజోవితనన్ మయ
తిరద్వవరాద దకపతి కమరట్
ీ ములంద్్ న్లంకరించ్; భూ
విద్తపుుఁ దీరిముం గడుుఁ బవితరము సేయున్్; న్ట్ిట కృష్ఠ
ణ చేుఁ
బ దల్లన్ రాజయచ్చహాములుఁ బ ంద్ుఁగ రాద్ుఁట్ యేమ్చోద్యమో!
10.2-585-క.
తనమిఁట్ తలుఁపం ద్ల లుఁట్
యేమిఁట్ ప్ాద్్కల ముఁట్ుఁ గణింపుఁగ రాజయ
శ్రీమద్మున్ నిట్ాలడిన్
యా మన్్జాధముని మయట్ క మన్ వచ్ిన్?"
10.2-586-వ.
అని సకోీధమయన్్స్ండెై యపుపడు.
10.2-587-క.
"ధనరుణి నిట్మీుఁద్ట్ ని
షౌకరవముగుఁ జయకున్ాుఁ గా"ద్ని యుగాీ
కారుండెై బలభద్్రుఁడు
సీరము వసుఁ బూనిి లయవుుఁ జవయు నసుఁగన్.
10.2-49-హస్త న గంగం ద్రర యబో వ ట

10.2-588-వ.
ఇట్ల
ల పూని కౌరవరాజధనని యెైన్ కరిన్గరంబు కడతల హలయగీంబున్్ జొనిపి
యపుపట్భరద్న్విసాతరంబగు గడడ భుజాగరవ ద్్రావరుండెై పెకల్లంచ్చ తిగిచ్చ
గంగాపరవాహంబున్ం బడుఁదయర య గమకమంచ్చన్ న్పుపడు, మహాజలమధయ
విలోలంబగు ననవ చంద్ంబున్ న్న్ాగరంబు వడవడ వడంకుచ్ గోపుర వపర
ప్ారకార సౌధన ట్ాటలక తోరణ ధవజ దనవర కవాట్ కుడయ వీథీ యుతంబుగా నొడడ
గడవైన్ుఁ బౌరజన్ంబులు పుడమ్ న్డుగుల్లడంగరాక తడంబడుచ్, ననరుతల ై
కుయయడుచ్ండి; రట్ిటయడ
ె న్ముహో తనపతంబులు గన్్ంగొని; తనలయంకుండు
గిన్్క వొడమ్ కావించ్చన్ యుపద్రవంబుగా నఱంగి; దననికముఁ బరతీకారంబు
లేమ్ని; గళవళంబున్ భయయకులమయన్స్ ల ై పుతర మ్తర కళతర బంధ్ భృతయ
ప్ౌరజన్ సమేతంబుగా భీష్ు ద్్రోయధననద కౌరవులు వగంబున్ న్తని
చరణంబుల శరణంబులుగాుఁ ద్లంచ్చ, సాంబునిుఁ గన్యకాయుకత ంబుగా న్నక
మణిమయ భూష్ణనంబర జాలంబుతోుఁ గొనివచ్చి; ద్ండపరణనమంబు లయచరించ్చ
కరకమలంబులు మొగిడిి యట్ల నిరి.
10.2-589-క.
”రామ! సమంచ్చతముకాత
దనమ! యశఃకామ! ఘ్న్స్ధనధనమ! రుచ్చ
సోత మ! జయసీమ! జగద్భి
రామ! గుణోదనదమ! నిఖిలరాజలలయమయ!
10.2-590-క.
నీ మహమ యెఱుఁగి ప్ొ గడుఁగ
న మంతట్ివార? మఖిలనతవు; తిరజగత
క్షమంకరుుఁడవు; స్మతివి

తనమస్లము మముుుఁ గావుఁ ద్గు హలప్ాణీ!
10.2-591-క.
భూచ్కీ మెలలుఁ దనల్లిన్
యయ చ్కీీశవరుుఁడు దనవకాంశుుఁడు బలదే
వా! చ్కమీకమ న్గీజుఁడవు
నీచ్కమయ
ీ
లుడుపుఁ జలుల నీకు జితనరీ!
10.2-592-క.
రక్ంపుము రక్షింపు ము
పేక్ంపక న్మ్తనిఖిలబృందనరక! ఘో
రక్షణదనచరవిష్నిట్
లయక్ష! భయయతఠరుల మముు న్రయు మన్ంతన!
10.2-593-వ.
మఱయున్్ దేవా! యా సచరాచరంబు న్యన్ జగంబుల నీ
లీలయవినోద్ంబులం జసి ద్్ష్ట జన్మరదన్ంబున్్, శిష్ట జన్రక్షణంబున్్ం
జయుచ్, జగద్్తపతిత సిితి లయహేతఠవన్
ై నీకు న్మసకరింతఠ” మని
వండియు నిట్ల నిరి.
10.2-594-తే.
"అవయయుండువు; సరవభూతనతుకుుఁడవు;
సరవశకమత ధరుండవు; శాశవతఠుఁడవు;
విశవకరుుఁడవు; గురుుఁడవు; విమలమూరిత
వన్
ై నిన్్ా న్్తింప బరహుకున్్ుఁ ద్రమె?”
10.2-595-చ.
అని విన్్తించ్చన్ం బరముదతనతుకుుఁడెై హలప్ాణి వారలం

గనయిఁగొని "యోడ కోడకుుఁడు కారయగతిం ద్గి ల్లట్ల
ల మీరు సే
సిన యవినీతిచేత నిట్ల చేసితి; నింక భయంబుుఁ ద్కమక ప్ొ ం"
డనిన్ స్యోధన్్ండు విన్యంబున్ న్లులనిుఁ గూుఁతఠన్్ం ద్గన్.
10.2-596-క.
అనయపుచ్ న్రణము దనసీ
జనముల వయంట్ి లక్ష సెైంధవములుఁ దన
నినయమడి యేన్్ంగులుఁ గాం
చన రథముల ననఱ్వల సముతి నిచెిన్.
10.2-597-వ.
ఇట్ిల చ్చి యనిచ్చన్ బలభద్్రండు గొడుకున్్ంగోడల్లం దయ డ కన్్చ్ుఁ
బరమయన్ంద్ంబు నొంద్్చ్, న్కకడకకడి జన్ంబులు పదవల విధంబులం
బ గడ, నిజపురంబున్ కరిగి యచిట్ యయద్వుల తోడుఁ దనుఁ గరిపురంబున్కుం
బో యన్ విధంబున్్, వారలయడిన్ ద్్రాలయపంబులున్్, దనన్ంద్్లకై
యొన్రిిన్ పరతీకారంబున్్ నఱంగించ్చ స్ఖ్ంబుండె; వారణపురంబు నుఁడున్్
ద్క్షిణం బెగసి యుతత రభాగం బ కమంచ్క గంగకై కుీంగి బలభద్్రని
మయహాతుుంబుుఁ దెలుపుచ్న్ా” ద్ని ”యముహాతఠని భుజవీరయం బవారయం”
బనిచెపిప శుకయోగీంద్్రడు పరీక్షిన్ారంద్్రన్ కమట్లనియె.
10.2-50-న్ఘరదయని ద్ఘవర క గమనంబు
10.2-598-చ.
"న్రవర! యొకకననుఁడు విన్్ ననరద్సంయమ్ మయధవుండు దన
న్రకునిుఁ ద్్రంచ్చ వాని భవన్ంబున్ న్్న్ా పదనఱ్వల స్ం
ద్రులన్్ నొకకమయట్ల పరమద్ంబున్ న్ంద్ఱ కనిారూపుల ై

పరిణయ మయెయ నన విని శుభసిితిుఁ ద్దవభవంబుుఁ జూడుఁగన్.
10.2-599-వ.
ఇట్ల
ల ద్లంచ్చ కృష్ణ ప్ాల్లతంబయన్ దనవరకాన్గరంబు డనయంజని ముంద్ట్.
10.2-600-సీ.
శుక శారికా శిఖి పిక కూజిత పరస;
వాంచ్చతోదనయన్వనౌఘ్ములన్్ుఁ
గలహంస సారస కర
ై వ కమల క;
హాలర శోభిత కమలయకరములుఁ
గలమయద ససయ సంకుల వరక్షుక్షతర;
భూరి లసన్ాదీ తీరములన్్
గిరిసాన్్ పతిత నిరఝరకణ సందయ హ;
సంతత హేమంతసమయములన్్ుఁ
10.2-600.1-తే.
గమలసంభవ కాంచన్కార రచ్చత
చ్చరతరైశవరయ న్గరలక్షీుకరాబా
ఘ్ట్ిత న్వరతామయ హేమకట్క మన్ుఁగ
సొ బగుమీఱన్ కోట్యుుఁ జూచె మౌని.
10.2-601-వ.
మఱయున్్, సముతఠ
త ంగమణిసౌధగవాక్షరంధర నిర్ త నీరంధర ఘ్న్సార
చంద్ననగరు ధూపధూమపట్ల విలోకన్ సంజనిత పయోధరాభిశంకాంగీకృత
తనండవకళీవిలోల పురకామ్నీజనోప లయల్లత నీలకంఠ సముద్యంబున్్,
జంద్రకాంతమణిసాట్ికసత ంభ సంభృత మరకత పద్ురాగఘ్ట్ిత న్వరతా
కాంచన్ప్ారసాద్శిఖ్ రాగీ విన్యసత బహ సూరయ విభరమకృద్ంచ్చత శాతకుంభకుంభ

నిచయంబున్్, సమసత వస్తవిసాతర సమరిపత వైశాయగారవీథీవదకా
కల్లతంబున్్, మహతనతపనివారణ తరళవిచ్చతరకతననబద్ధ మయూరశింజినీ
నిన్ద్పూరితనశాంతరిక్షంబున్్, సరోజననభ పూతననచేతననపహారాద
న్ూతన్విజయసందేశల్లఖిత సవరణ వరాణవళీవిభాసిత
గోపురమణివిట్ంకపరదేశంబున్్, యయద్వంద్ర ద్రశనోతసవాహూయమయన్
సమయగతననననదేశాధీశభూరివారణ దనన్జల పరభూతపంకనిరసనైక గతనగత
జన్సమురద కరకంకణ కరషణ వికీరయమయణ రజఃపుంజంబున్్; విన్ూతా
రతామయ మంగళరంగవలీల విరాజిత పరతిగృహప్ారంగణంబున్్, గుంకుమ
సల్లలసికత విపణిమయర్ ంబున్్, వందమయగధసంగీతమంగళారావ విలసితంబున్్,
భరరీ మృద్ంగ కాహళ శంఖ్ తూరయరవాధరీకృత సాగరఘోష్ంబున్్నై,
యమరావతీపురంబున్్ం బో ల వస్దేవ న్ంద్న్నివాసంబెై, యన్ల
పుట్భరద్న్ంబున్్ం బో ల ుఁ గృష్ణ మయర్ సంచనరభూతంబెై, సంయమనీననమ
న్గరంబున్్ం బో ల హరి తన్ూభవాభిరామంబెై, నర
ై ృతినిలయంబున్్ం బో ల ుఁ
బుణయజననకీరణంబెై, వరుణనివాసంబున్్ుఁ బో ల గోతరరక్షణభువన్పరశసత ంబెై,
పరభంజన్పట్ట ణంబున్్ం బో ల మహాబలసమృద్ధ ంబెై, యలకాపురంబున్్ం
బో ల ముకుంద్ వర శంఖ్ మకరాంక కల్లతంబయ, రజతనచలంబున్్ం బో ల
న్్గీసేననధప్ారాయలంకృతంబయ, నిగమంబున్్ం బో ల వివిధవరణకమ
ీ విధ్యకత
సంచనరంబయ, గీహమండలంబున్్ం బో ల గురుబుధకవిరాజమ్తర
విరాజితంబయ, సంతతకలయయణవదయుం బో ల వవ
ై ాహకోపేతంబయ,
బల్లదనన్వ కరతలంబున్్ం బో ల సంతతదనన్వారియుకత ంబయ, యొపుప
న్పుపరంబు పరవశించ్చ, యంద్్ విశవకరునిరిుతంబెైన్ యంతఃపురంబున్
న్్ండు షో డశసహసర హరుుంబులంద్్.
10.2-602-సీ.

పట్ికంపుుఁ గంబముల పవడంపుుఁ బట్ట లు;
మరకత రచ్చతముల మద్్రు లమర
వడ
ై ూరయమణిగణవలభులుఁ బద్ురా;
గంబుల మొగడుల కాంతఠ లొలయ
సజాఞతివజర లసజాాల రుచ్లతో;
భాసిలల ు నీలసో ప్ాన్ములున్్
గరుడపచిల విట్ంకములున్్ ఘ్న్రుచ్చ;
వలసిన్ శశికాంత వదకలున్్
10.2-602.1-తే.
వఱలు మౌకమతకఘ్ట్ిత కవాట్ములున్్
బరవిమలసవరణమయ సాలభంజికలున్్
మ్ంచ్ కలరవ మెసుఁగుఁ గీీడించ్ మ్థ్న్
లీలనొపుప కప్ో తప్ాల్లకలుుఁ గల్లగి.
10.2-603-తే.
చేట్క
ి ానీకపద్ తఠలయకోట్ిమధ్ర
నిన్ద్భరితమెై రుచ్చరమయణికయ దీప
మయల్లకయుుఁ గల్ల్ చూపట్ట ుఁ గాీలు నొకక
జలజలోచన్ నిజసౌధతలము న్ంద్్.
10.2-604-తే.
కన్క కంకణ ఝణఝణతనకర కల్లత
చంద్రబ్ధంబాన్నన హసత జలజ ఘ్ట్ిత
చనమరోద్ూ
ధ త మయరుత చల్లత చ్చకుర
పలల వునిుఁ గృష్ఠ
ణ వలల వీ వలల వునిని.

10.2-605-వ.
మఱయు హాట్కనిష్కంబు లఱ్ఱలంద్్ వలుగొంద్ుఁ గంచ్కంబులు
శిరోవష్ట న్ంబులుుఁ గన్కకుండలంబులు ధరించ్చ, సంచరించ్ కంచ్కులున్్,
సమయన్ వయోరూపగుణవిలయసవిభరమ కల్లతలయన్ విలయసినీ
సహసరంబులున్్ గొలువం గొలువున్ా యపపద్ులోచన్్ం గాంచన్
సింహాసననసీన్్ం గాంచె; న్పుపండరీకాక్షుండున్్ ననరద్్ం జూచ్చ
పరతఠయతనిన్ంబు సేసి యపుపడు.
10.2-606-క.
మునివరు ప్ాదనంబుజములు
ద్న చనరుకమరీట్మణి వితనన్ము సో ుఁకన్
వినమ్తఠుఁడెై నిజసింహా
సనమున్ుఁ గూరుిండుఁ బెట్ట ి సదవన్యమున్న్.
10.2-607-క.
తన ప్ాద్కమలతీరిం
బున లోకములం బవితరముగుఁ జయు పురా
తనమౌని లోకగురుుఁ డ
ముుని పద్తీరింబు మసత మున్ ధరియంచెన్.
10.2-608-వ.
ఇట్ల
ల బరహుణయదేవుండున్్ న్రసఖ్్ండునన్
ై ననరాయణుం డశరష్
తీరోిపమయన్ంబయన్ మునీంద్రప్ాద్ తీరింబు ధరించ్చన్వాుఁడయ,
స్ధనసారంబుల ైన్ మ్తభాష్ణంబుల ననరద్్న్ కమట్లనియె.
10.2-609-క.
"ఏ ప్ని పంచ్చన్ుఁ జయుద్్ుఁ

దనప్సవర!"యన్్డు న్తుఁడు "దనమోద్ర! చ్చ
ద్ూ
ర ప్క! భవద్వతనర
వాయప రము ద్్ష్ట నిగీహారిము గాదే!
10.2-610-తే.
అఖిలలోకైకపతివి ద్యయరదరమతివి
విశవసంరక్షకుండవు శాశవతఠుఁడవు
వలయ న పనియెైన్ుఁ గావింతఠ న్న్్ట్
యయరత బంధ్ండ విద నీకు న్ద్్భతంబె!
10.2-611-తే.
అబా సంభవ హర దేవతనరినీయ
భూరిసంసారసాగరోతనతరణంబు
న్వయయయన్ంద్మోక్షదనయకము నన్
ై
నీ పద్ధనయన్ మయతులో నిలువనీవ "
10.2-51-ష్ో డశస్హస్ర స్త ీ స్ంగతంబు
10.2-612-వ.
అని యభయరిించ్చ యదేదవునివలన్ం బరసన్ాత వడసి, తన్ుందరంబు వడల్ల
మునివరుం డముహాతఠుని యోగమయయయపరభావంబు దెల్లయంగోరి, వఱ క
చంద్రబ్ధంబాన్ననగహంబున్కుం జని యంద్్ నతత మయడుచ్న్ా పురుషో తత ము
న్్ద్ధ వ యుతఠం గని యద్్భతంబు నొంద్్చ్ న్తనిచేత సతకృతఠండెై
యచోిట్ వాసి చని.
10.2-613-క.
మునివరుుఁడు కాంచె నొండ క

వనజాయతనతర నిజనివాసంబున్ న్ం
ద్నయుతఠ జిష్ఠ
ణ సహష్ఠ
ణ న్
వినయతగుణనలంకరిష్ణ ఠ విష్ఠ
ణ ం గృష్ఠ
ణ న్.
10.2-614-క.
ననరద్్ుఁ డట్ చని కన నొక
వారిజముఖియంట్ న్్న్ావాని మురారిన్
హారిన్ దనన్వకుల సం
హారిం గమలయమనోవిహారిన్ శౌరిన్.
10.2-615-వ.
ఇట్ల
ల కన్్ంగొన్్చ్ం జన్్చ్ండ నొకకయెడ న్ముునీంద్్రన్కు
ముకుంద్్ండు పరతఠయతనిన్ంబు చేసి “మునీందనర! సంపూరణకాము లయన్
మ్ముు న్పూరణకాములమెైన్ మేమేమ్ట్ుఁ బరితృపిత నొంద్ుఁ
జయంగలవారము? భవదీయద్రశన్ంబున్ నిఖిలశోభన్ంబుల న్ందెద్” మని
పిరయపూరవకంబుగాుఁ బల్లకమన్ నన న్ంద్న్ంద్న్్ మయట్లకు ననన్ంద్ కంద్ళిత
హృద్యయరవింద్్ండున్్, మంద్సిుత స్ంద్ర వద్ననరవింద్్ండున్్ న్గుచ్
ననరద్్ండు వండియుుఁ జనిచని.
10.2-616-క.
అనఘ్యతఠుుఁడు గన్్ుఁగొన నొక
వనితనమణిమందరమున్ వన్కళీ సం
జనితనన్ంద్్ని న్నిమ్ష్
వినమ్తచరణనరుణనరవింద్్ ముకుంద్్న్.
10.2-617-క.
పరమేషస్తఠుఁడు
ిు
గన నొక

తరుణీభవన్ంబు న్ంద్్ుఁ ద్న్్ దనన్ మనోం
బురుహమున్ుఁ ద్లుఁచ్చ్ండెడి
న్రకాస్రద్మన్శూరు న్ంద్కుమయరున్.
10.2-618-వ.
మఱయుం జనిచని.
10.2-619-సీ.
ఒకచోట్ న్్చ్చతసంధయ యప్ాపననసకుత;
నొకచోట్ుఁ బౌరాణికోకమతకల్లతఠ
నొకచోట్ుఁ బంచయజోఞచ్చతకరుుని;
నొకచోట్ న్మృతోపయోగలోలు
నొకచోట్ మజా నోదయ యగాన్్ష్కుతని;
నొకచోట్ దవయభూషో జా వలయంగు
నొకచోట్ ధేన్్దననోతకల్లతనతఠుని;
నొకచోట్ నిజస్తపరకరయుకుత
10.2-619.1-తే.
నొకక చోట్న్్ సంగీతయుకత చ్చతఠ
త
నొకకచోట్న్్ జలకళియుతవిహారు
నొకకచోట్న్్ సన్ుంచకోపయుకుత
నొకకచోట్న్్ బలభద్రయుకత చరితఠ.
10.2-620-వ.
మఱయున్్.
10.2-621-సీ.
సకలయరిసంవద యొక యంట్ిలోపలుఁ;

జల్లతోడ ముచిట్ల సెపుపచ్ండు
విపులయశోనిధ వఱ క యంట్ిలో;
సరసిజాన్న్ుఁ గూడి సరస మయడుుఁ
బుండరీకద్ళాక్షుుఁ డండ క యంట్ిలోుఁ;
ద్రుణికమ హారవలల రులు గుీచ్ిుఁ
గరుణనపయోనిధ మఱయొక యంట్ిలోుఁ;
జల్లుఁ గూడి విడియము సేయుచ్ండు
10.2-621.1-ఆ.
వికచకమలన్యన్్ుఁ డ కయంట్ిలో న్వువ
బరవిమలయతఠుుఁ డ కట్ుఁ బాడుచ్ండు
యోగిజన్విధేయుుఁ డ కయంట్ స్ఖ్గోషిు
సలుపు న్న్ఘ్ుుఁ డ కట్ుఁ జలుఁగుచ్ండు.
10.2-622-వ.
ఇట్ల
ల సూచ్చ్ం జనిచని.
10.2-623-క.
చతరరాన్న్న్ంద్న్్ుఁ డం
చ్చతమతిుఁ జని కాంచె నొకక చెల్లగహమున్ం
గీతరకరాుచరణుని నన
శిీతభయహరణున్ స్రంద్రసేవితచరణున్.
10.2-624-క.
వృతఘరరిన్్తఠనిుఁ బరమ ప
వితరరని ననరద్్ుఁడు గాంచె వఱ క యంట్ం
బుతరక ప్ౌతత క
ే ద్్హతృ క

ళతరసమేతఠని న్న్ంతఠ లక్షణవంతఠన్.
10.2-625-క.
స్ందరమగు నొక స్ంద్రి
మంద్రమున్ుఁ బద్ుభవకుమయరుుఁడు గాంచెన్
న్ంద్తన్ంద్్న్ స్జనన
న్ందయన్ గోవింద్్ న్తసన్ంద్్ ముకుంద్్న్.
10.2-626-క.
జలజభవస్తఠుఁడు గన నొక
న్లననక్షినివాసమంద్్ న్తభదేరభున్
జలదనభున్ గతలోభు
న్ాలకాళిజితదవరఫు న్ంబుజననభున్.
10.2-627-మ.
ఒకయంట్ం గజవాజిరోహకుుఁడునై యొకమకంట్ భుంజాన్్ుఁడెై
సకలయతఠుండు పరుండు షో డశసహసరసని
ీత ే వాసంబులం
ద క బో ట్ింట్న్్ ద్పపకుండ నిజమయయోతనసహ ుఁడెై యుండ న్
యయకలంకున్వరద్్న్ మహాపురుష్ఠ బరహుణుయన్ాతనబాాసన్్న్
10.2-628-క.
అసోత కచరితఠ న్మ్త స
మస్త స్ధనహారు వద్మసత కతల వి
న్యస్త పదనంబుజయుగళ న్
ప్ాస్త శిీతనిఖిలప్ాపుుఁ బరము న్న్ంతఠన్.
10.2-629-ఆ.
పరమభాగవతఠుఁడు పరమేషతన్యుండు
ిు

మన్్జలీలుఁ జంద మహతసౌఖ్య
చ్చతఠ
త ుఁడెైన్ యయ హృషీకశు యోగమయ
యయపరభావమున్కు ననతు న్లరి.
10.2-630-క.
"మయయుర? హరిహరి! వరద్! య
మేయగుణన!"యన్్చ్ ననతు మెచ్చి మునీంద్్రం
డన యద్్ననయకు స్జన్ వి
ధేయుని కమట్లనియె దేవ! తిరజగములంద్్న్.
10.2-631-క.
"నీ మాయుఁ దెల్లయువారల
తనమరసాసన్ స్రంద్ర తనపస్ ల ైన్న్
ధీమంతఠలు నీ భకమతస్
ధనమాధ్రయమున్ుఁ బ ద్లు ధన్్యలు ద్కకన్. "
10.2-632-క.
అని హరిషంచ్చ్ "నిుఁక నుఁ
బనివినియెద్ నిఖిలలోకప్ావన్మున్్ స
జా నహతము నైన్ నీ కీ
రత న మఖిలజగంబులంద్్ుఁ ద్గ నఱుఁగింతఠన్. "
10.2-633-క.
అని తద్వచన్స్ధనసే
చనమున్ ముద తనతఠుుఁ డగుచ్ సంయమ్ చ్చతత ం
బునిఁ ద్న్ూురితం ద్గ నిడు
కొని చనియెన్్ హరిన్్తెక
ై కోవిద్్ుఁ డగుచ్న్.

10.2-634-క.
ఈ ప్గిద లోకహతమతి
నన ప్రమేశవరుుఁడు మయన్వాకృతిుఁ దరజగ
దీదప్తచనరితఠరుఁడు బహ
రూప్ములం బ ందె స్ంద్రుల న్రననథన!
10.2-635-చ.
అని హరి యట్ల
ల షో డశసహసరవధూమణులం బ్ధరయంబున్న్
మనసిజకళిుఁ దేల్లిన్ యమయన్్ష్లీల సమగీభకమతతో
వినిన్ుఁ బఠించ్చన్ం గలుగు విష్ఠ
ణ పదనంబుజభకమతయున్ మహా
ధన పశు పుతత ే మ్తర వనితనముఖ్ సౌఖ్యములున్ న్రశవరా! "
10.2-636-వ.
అని చెపిప యప్ాపరాశరయన్ంద్న్్ం డభిమన్్యన్ంద్న్్ కమట్లనియె; “నన
నిశావసాన్ంబున్ుఁ బద్ుబాంధవాగమన్ంబున్్ గమల్లనీ లోకంబున్కు
మున్్కలుగ నఱంగించ్ చంద్ంబున్ం గలహంస సారస రథనంగ ముఖ్
జలవిహంగంబుల రవంబులు సెలంగ న్రుణోద్యంబున్ మంగళప్ాఠకసంగీత
మృద్్మధ్ర గాన్ నిన్ద్ంబున్్ లల్లతమృద్ంగ వీణన వణు నిననద్ంబున్్,
యేతేర మేలుకని తన్చ్చతత ంబున్ుఁ జిదనన్ంద్మయుం బరమయతఠు న్వయయు
న్వికారు న్దవతీయు న్జితఠ న్న్ంతఠ న్చ్యతఠ న్మేయు ననఢుయ
ననద్యంతవిహీన్్ుఁ బరమబరహుంబునైన్ తన్్ాందన నొకమకంత చ్చంతించ్చ
యన్ంతరంబ విరోధ రాజన్య న్యన్ కలయహరంబులు ముకుళింప
భకత జన్న్యన్కమలంబులు వికసింప నిరసత నిఖిల దయ షాంధకారుం డెైన్
గోవింద్్ండు మొగిచ్చన్ లోచన్సరోజంబులు వికసింపుఁ జయుచ్ుఁ ద్లపంబు
డిగ్ ి చన్్దెంచ్చ యంత.

10.2-637-సీ.
మలయజకరూపరమహతవాసితహేమ;
కలశోద్కంబుల జలకమయడి
న్వయలసన్ుృద్్ దవయవసత ంే బులు;
వలనొపప రింగులువాఱుఁ గట్ిట
మకరకుండల హార మంజీర కయూర;
వలయయద భూష్ణనవలులు దనల్లి
ఘ్న్సార కసూ
త రికా హరిచంద్న్;
మ్ళితపంకము మేన్ న్లర న్లుఁద
10.2-637.1-తే.
మహతసౌరభ న్వకుస్మములు ద్్ఱమ్
ప్ొ సుఁగ రూపెన్
ై శృంగారరస మన్ంగ
మూరితుఁ గైకొన్ా కరుణనసముద్ర మన్ుఁగ
రమణ నొపుపచ్ లల్లతద్రపణము చూచ్చ.
10.2-638-తే.
కడుఁగి సారథ తెచ్చిన్ కన్కరథము
సాతయకమ హత పిరయోద్ధ వ సహతఠుఁ డగుచ్
నకమక నిజకాంతి దకుకలుఁ బ్ధకకట్ిలలుఁ
బూరవగిరుఁి దయ ుఁచ్ భాన్్నిుఁ బో ల్ల వల్లుఁగ.
10.2-639-సీ.
అభిన్వ నిజమూరిత యంతఃపురాంగనన;
న్యననబా ములకు ననన్ంద్ మొసుఁగ
సలల్లత ముఖ్చంద్ర చందరకాతతి ప్ౌర;

జన్చకోరముల కుతసవము సేయ
మహనీయకాంచన్మణిమయ భూష్ణ;
దీపత ులు దకుకలుఁ దేజరిలల
న్లల న్లల న్ వచ్చి యరద్ంబు వస డిగ్ ి;
హల కుల్లశాంకుశ జలజ కలశ
10.2-639.1-తే.
లల్లతరఖ్లు ధరణి న్లంకరింప
న్్ద్ధ వుని కరతల మూని యొయయ న్డచ్చ
మహతగతి దేవతనసభామధయమున్న్్
రుచ్చర సింహాసన్మున్ుఁ గూరుిండె నలమ్.
10.2-640-చ.
అత విభవంబున్ం ద్న్రి యయతుతన్్ద్్యతి తేజరిలలుఁగా
హతరలుపురోహతఠలవస్మతీశులుమ్తఠరలుబాంధవులబుధ్ల
స్తరలున్్మయగధ్లకవులుసూతఠలు మంతఠరలుభృతఠయలున్్శభ
సిితిఁ గొలువంగుఁ నొపెప న్్డుసేవితఠుఁ డెన్
ై స్ధనంశుుఁడయ యన్న్.
10.2-641-క.
కరుణనరదరద్ృషిటుఁ బరజలం
బరిరక్షించ్చ్ వివకభావకళా చన
తఠరి మెఱసి యష్ట గోషిు ం
బరమయన్ంద్మున్ రాజయభారకుుఁ డగుచ్న్.
10.2-52-భూస్యరుని ద్ౌతుంబు

10.2-642-వ.
ఇవివధంబున్ం బరతిదవసంబున్్ న్్ండు న్వసరంబున్ నొకకనన
డపూరవద్రశన్్ం డెైన్ భూస్రుం డ కకరుండు సన్్దెంచ్చ సభా మధయంబున్ం
గొలువున్ా ముకుంద్్నిం బ డగని ద్ండపరణనమం బాచరించ్చ విన్యంబున్ుఁ
గరములు మొగిచ్చ యట్ల నియె.
10.2-643-క.
"కంజవిలోచన్! దనన్వ
భంజన్! యోగీంద్రవిమలభావలసదయ ు
ధనంజన్! దీపనిద్రశన్!
ిత
రంజితశుభమూరిత! కృష్ణ ! రాజీవాక్షా!
10.2-644-తే.
అవధరింపు జరాసంధ్ుఁ డతఠల బలుుఁడు
ద్న్కు మొరకకని ధనరుణీధవుల నలల
వద్కమ తెపిపంచ్చ యరువదవల ననుఁకుఁ
బెట్ట ిననుఁడు గిరివరజపట్ట ణమున్.
10.2-645-తే.
వారు పుతేత ర వచ్చిన్వాుఁడ నన్్
న్రవరోతత మ! న్ృపుల విన్ాపము గాుఁగ
విన్ావించెద్ ననమయట్ వినిన్మీుఁద్
న్న్ఘ్! నీ ద్య! వారి భాగయంబు కొలుఁద. "
10.2-646-వ.
అని ధరాధపుల విన్ాపంబుగా నిట్ల నియె.
10.2-647-ఉ.

"వారిజననభ! భకత జన్వతసల! ద్్ష్ట మదనస్రంద్ర సం
హార! సరోరుహాసన్ పురారి ముఖ్యమరవంద్య ప్ాద్పం
కరుహ! సరవలోకపరికీరత త
ి దవయమహాపరభావ! సం
సారవిద్ూర! న్ంద్తన్్జాత! రమయహృద్యేశ! మయధవా!
10.2-648-ఆ.
ఆరత జన్్ల మముు న్రసి రక్షింపు మ
హాతు! భకత జన్భయయపహరణ!
నిన్్ా మద న్్తించ్చ నీకు మొరకకద్ము నీ
చరణయుగము మయకు శరణ మన్ఘ్!
10.2-649-క.
బలయుర ద్ండింపుఁగ ద్్
రులులన్్ రక్షింప జగతిపెై నిజలీలయ
కలతఠుఁడవై యుగయుగమున్
న్లవడ న్్ద్యంతఠ కాదె? యభవ! యన్ంతన!
10.2-650-క.
నీమదుఁ దయ ుఁపని యరిం
బీ మేదని యంద్్ుఁ గలదె యాశవర! భకత
సోత మస్రభూజ! తిరజగ
తేషక్షమంకర! దీన్రక్ష సేయు మురారీ!
10.2-651-క.
నీ ప్ంపు సేయకుండుఁగ
నన ప్ద్ుభవాదస్రులకన్
ై న్్ వశమే?
శ్రీప్తి! శరణనగతఠలం

జప్ట్ిట నిరోధ ముడుగుఁ జయుము కృషాణ!
10.2-652-క.
అభవుుఁ డవయుయన్్ జగతిం
బరభవించ్ట్ లీల గాక భవమంద్్ట్యే
పరభువులకుం బరభుుఁడవు మము
సభయయతఠుల న్రసి కావుఁ జన్్ ననరితహరా!
10.2-653-క.
కదన్మున్ నీ భుజావల్ల
కద్రింపుఁగ లేక ప్ాఱుఁడే వికీమ సం
పద సెడుఁగ జరాసంధ్ుఁడు
పదయననిమ్దసారుల ధరణిప్ాలురు న్వవన్.
10.2-654-వ.
ఇట్ల
ల తన్పడిన్ బన్ాములం ద్లంపక సింహంబు సమద్ద్ంతనవళంబుల
న్రికట్ిట కావరించ్ చంద్ంబున్ మముుం జఱపట్ిట బాధంచ్చ్న్ా
యప్ాపప్ాతఠుని మరిదంచ్చ కారాగృహబద్్ధల మగు మయ నిరుంధంబులు వాపి,
స్త దనర మ్తర వర్ ంబులం గూరిి యన్న్యశరణుయలమెైన్ మముు
రక్షింపు”మని విన్ావించ్చ రని బారహుణుండు విన్ాపంబు సేయు
సమయంబున్.
10.2-53-ధరమజు ర జస్ూ యారంభంబు
10.2-655-సీ.
శారద్చందరకా సారంగరుచ్చతోడ;
జడముడికంపు చేుఁ జఱచ్చ న్వవ

శరద్ంబుదనవృత సౌదనమనీలతన;
శోభుఁ గాంచన్కట్ిసూతర మలర
లల్లతపూరణంద్్మండల కలంకముగతి;
మృద్్మృగాజిన్రుచ్చ మ్ంచ్ుఁ జూపుఁ
గలపశాఖ్యగీసంగతపుష్పగుచఛంబు;
లీలుఁ గలన్్ న్క్షమయల యమర
10.2-655.1-తే.
భూరిపుణయన్దీతోయపూరణమున్ుఁ
ద్గు కమండలు వొకక హసత మున్ుఁ ద్న్ర
వలల జనిాద్ మఱ్త శోభిలల వచెి
ననరద్్ండు వివకవిశారద్్ండు.
10.2-656-క.
చనయదెంచె న్ట్ల
ల ముని నిజ
తనయకాంతఠల న్ఖిలదగివతనన్ము వలుుఁగన్
వనజాపుతుఁ బో ల్ల యయయద్్
జనములుుఁ గృష్ఠ
ణ ండు లేచ్చ సంపీరతిమెయన్.
10.2-657-క.
వినయమున్ మొరకమక కన్కా
సనమున్ుఁ గూరుిండుఁ బెట్ట ి సముచ్చత వివిధన
రినములుఁ ద్నిపి మురాంతకుుఁ
డనియెన్ విన్యంబు దయ ుఁప న్ముునితోడన్.
10.2-658-తే.
"ఇపుప డెంద్్ండి వచ్చితి వింద్్లకున్్?

న్ఖిలలోకైకసంచనరి వగుట్ుఁ జసి
నీ యెఱ్ంగని యరింబు నిఖిలమంద్్
న్రయ లేద్ండుర; మ్మొుకుఁ ట్డుగవలయు.
10.2-659-తే.
ప్ాండున్ంద్న్్ ల్లపుప డే పగిద నచట్
న్్న్ావారలొ యెఱుఁగింపు"మన్ా మౌని
కరసరోజాతములు మోడిి కడుఁకతోడుఁ
బల్లకుఁ గమలయక్షుుఁ జూచ్చ సద్భకమత మెఱసి.
10.2-660-వ.
“దేవా! విశవనిరాుణకరత వై మయయవై సకల కారోయతనపద్ననదశకమత యుకుతండవై
ప్ావకుండు దనరువులంద్్ న్ంతరిహతపరకాశుండెై యున్ా చంద్ంబున్
వరితంచ్చ్న్ా నీద్్ ద్్రతయయంబయన్ మయయయశతంబులుఁ బెకుకమయఱ్లు
ప్ొ డగంట్ి నిదయు ననకు న్ద్్భతంబుగా; ద్దయున్్ంగాక నీ సంకలపంబున్
జగంబుద్భవంబెై భవతపరతంతరంబు న్గు; న్ట్ిట నీ కమష్టంబెైన్ వస్తవు
సాధ్తరంబుగాుఁ దెల్లయ నవవండు సమరుిం? డే పదనరింబు
పరమయణమూలంబున్ం దయ ుఁచ్ న్దయున్్ లోకవిచక్షణుండ వైన్ నీద్్
రూపంబు; మఱయున్్ ముకమత మయర్ ంబు నఱ్ంగక సంసార పరవశుల న్
ై
జీవుల మయయయంధకారంబు నివరితంపుఁజయ సమరింబగు; నీ
దవయలీలయవతనరంబులం గలుగు కీరత య
ి న్్ పరదప
ీ ంబు పరజవల్లంపుఁజసి
కృపసేయుద్ట్ిట నీకు న్మసకరించెద్; న్దగావున్ నీ పరపంచంబున్ నీ
యెఱ్ంగని యరింబు గలదె?” యని కృష్ఠ
ణ న్కు ననరద్్ం డిట్లనియె.
10.2-661-సీ.
"అయన్న్్ వినిపింతఠ న్వధరింపుము దేవ! ;

ప్ాండుతన్ూజండు ప్ారమేష్ుు
కామయన్్మోదయెై కావింప న్్ననాుఁడు;
రాజసూయమహాధవరంబు నిష్ు
ఠవణింప లోకవిడంబననరిము గాక;
పరికమంపుఁ ద్న్ కాతుబంధ్వుుఁడవు
భకత వతసలుుఁడవు పరమపూరుష్ఠుఁడవు;
యజఞ రక్షకుుఁడవు యజఞ భోకత
10.2-661.1-తే.
వగు భవతేసవ చనలదే స్గతి వడయ?
నన్
ై నీ మేన్బావ ధరాుతుజండు
అతని యజఞ ంబు రక్షింప న్ంబుజాక్ష!
వలయు విచేియు మచట్ికమ వలన్్ మెఱసి.
10.2-662-క.
నీ పేరు వినిన్ నొడివిన్ుఁ
బాప్ంబులు ద్ూల్లప్ో వు పదనుక్ష! జగ
దీదప్క! నీ ద్రశన్మున్
నప రవ భకత జన్్ల కమహపరస్ఖ్ముల.
10.2-663-మ.
భవదీయోజా వలకీరత ి దగివతతఠలన్ భాసిలల ు యుష్ుతపదయ
ద్భవనైరులయజలంబు లుతకల్లకుఁ బాతనళంబున్ం బాఱ్ భో
గవతీ ననమమున్ం ద్న్రిి ధరణిం గంగాన్దీరూపమెై
దవి మందనకమనియెై జగతత య
ే మున్ం దీపించ్ుఁ గాదే? హరీ!
10.2-664-క.

ఆ మఖ్వళ సమసత ధ
రామండల్లుఁ గలు్ మేట్ిరాజలు మౌని
సోత మంబున్్ భవదీయ మ
హామహమముుఁ జూచ్చ సతకృతనరితుఁ బ ంద్న్."
10.2-665-క.
కల రని చెపిపన్ న్ముుని
పలుకులకు ముద్ంబు నొంద పంకజననభుం
డెలన్వువ మొగమున్కుుఁ జలు
వొలయుఁగుఁ బాట్ించ్చ యుద్ధ వున్ కమట్లనియెన్.
10.2-666-క.
"ఉదధ వ! మహత వివక స
మ్దధ వచోవిభవ! కారయ మేగతి న్డచ్న్
వృదధ వరాన్్మతంబుగ
బో దధ వయము గాుఁగుఁ జపుప పురుష్నిధననన!
10.2-667-తే.
అన్ఘ్చనరితర! నీవు మయ యక్షియుగము
వంట్ివాుఁడవు మన్కు న్వశయ మగుచ్ుఁ
జయుఁ ద్గిన్ట్ిట కారయంబుుఁ జపుప నీవు
ఏమ్ పంచ్చన్ుఁ గావింతఠ నిద్ధ చరిత! "
10.2-668-వ.
అని సరవజఞండెైన్ హరి యజఞండ ప్ో ల ుఁ ద్న్్ా న్డిగిన్ుఁ బురుషో తత ముని
భాష్ణంబులకు మన్ంబున్ సంతసిల్లల, యతని ప్ాద్ంబులు ద్న్ మన్ంబున్
నిడికొని, “వృదనధన్్మతంబుగా నన యెఱంగిన్ తెఱంగు విన్ావించెద్

న్వధరింపుము; దేవా! దేవముని చెపిపన్ట్ల
ల భవదీయ భకుతండెైన్ యుధషిు రు
యయగప్ాలన్ంబు సేయం గైకొన్్ట్ కారయం; బదయున్్ంగాక నిఖిల దగివజయ
మూలంబగు రాజసూయ కృతయంబున్ంద్్ జరాసంధ మరదన్ంబున్్, న్తనిచే
బద్్ధల ైన్ రాజలం గారాగృహ విముకుతలం గావిం చ్ట్యుం జకూరు;
న్దయున్్ం గాక ననగాయుతసతఠ
త వండున్్, శతనక్షౌహణీ బలయనివతఠండున్్
న్గు మయగధ్ని వధయంప మన్ పరభంజన్న్ంద్న్్ండు గాని యొండ రులు
సమరిలుగా; రట్ల గుట్ న్తండు భూస్రు లేమ్ గోరిన్, న్యయరింబు
వృథసేయక యచ్ిం; గావున్ గపట్విపరవష్ంబున్ం జని యయ జరాసంధ్ని
ననహవ భిక్షవుఁడి, భవతసనిాధనన్ంబున్ న్పపవమయన్తన్యుం డతని
వధయంచ్న్ట్ిట కారయంబుసేుఁత బహ ళారిసాధన్ంబగు” న్ని పల్లకమన్
ననరద్్ండున్్ యయద్వ జన్ంబులున్్ సభుయలున్్ం బ గడి; రంత.
10.2-669-సీ.
తరల విచ్చతరక సి గిత పరభావల్లుఁ;
ద్న్రారు గరుడకతన్ము వలుుఁగుఁ
గాంచన్ చకీ సంఘ్ట్ిత ఘ్ంట్ా ఘ్ణ;
ఘ్ణ నిననద్ముల దకకరులు బెద్ర
సలల్లత మేఘ్ పుష్పక వలయహక శైబయ;
స్గీీవ తఠరగవిస్ారణ ద్న్ర
బాలసూరయపరభా భాసమయన్ద్్యతి;
దగివతనన్ం బెలల దీట్లకొన్ుఁగుఁ
10.2-669.1-తే.
బరకట్రుచ్చ నొపుప తేరు దనరుకుుఁడు దేర
నకమక వడల డు న్పుడు పెంపెన్యుఁ జలుఁగ

శంఖ్ కాహళ పట్హ నిసాసణ డిండి
మయద రవములు భరితదగంతములుగ.
10.2-670-క.
మనయజశవరున్కుుఁ దనలయం
కునకున్్ గురువృద్ధ జన్్లకున్్ుఁ జపిప పియ
ర ం
బున న్న్్పుఁ గాంచన్సయం
ద్న సామజ వాజి భట్కద్ంబము గొలువన్.
10.2-671-తే.
వంద మయగధ సూత కవ
ై ారరవము
వస్మతీస్రకోట్ి దీవన్ల మోరుఁత
లన్్గమ్ంపంగ సతఠలు సౌధనగీశిఖ్ర
జాలములన్్ండి ముతనయలశాస లొలుక.
10.2-672-క.
లీలం జని కృష్ఠ
ణ ుఁడు వా
హాయలన్ న్వకుస్మ ఫలభరాన్త శాఖ్య
లోల ఘ్న్సారసాల ర
సాలవన్సి లములంద్్ుఁ జతఠరత విడిసెన్.
10.2-673-వ.
అట్ిట యెడ సరోజననభు శుదనధంతంబున్.
10.2-674-సీ.
వికచమరంద్ న్వీన్ సౌరభ లస;
న్ుందనర కుస్మదనమములు ద్్ఱమ్
చనరు స్గంధ కసూ
త రికా ఘ్న్సార;

మ్ళిత చంద్న్పంక మెల్లమ్ న్లుఁద
కన్క కుండల రణతకంకణ న్ూపుర;
ముదరకాభూష్ణములు ధరించ్చ
యంచ్చత ముకాతఫలయంచల మృద్్ల ద;
వాయంబరములు సెలువారుఁ గట్ిట
10.2-674.1-తే.
యరధచంద్్రని నకసకక మయడున్ట్ిట
యల్లకఫలకలుఁ దలకము లలరుఁ దీరిి
పెంపు దీపింప న్్డురాజబ్ధంబముఖ్్లు
న్వచతఠరివధ శృంగార మవధరించ్చ.
10.2-675-తే.
జలజలోచన్్ కడకు న్్తకల్లకతోడుఁ
ద్న్రు శిబ్ధకల నకమక న్ంద్న్్లుుఁ దనముుఁ
గన్ుఁగ నతేరుఁ బరతిహారజన్్లు వతర
కల్లతఠల ై ప్ౌరులన్్ నడగలుగ జడియ.
10.2-676-క.
అస్మయస్తిుఁడు పులు గడిగిన్
కుస్యమయసత మ
ే ులన్్ హసించ్ కోమలతన్్వుల
మ్స్మ్స మెఱవుఁగ వశాయ
విస్రము దనసీజన్ంబు విభవ మెలరపన్.
10.2-677-ఆ.
హరుల వసడములుఁ గరులన్్ నకమక తో
న్రుగుదేర బహ విధనయుధములు

దనల్లి స్భట్కోట్ి ద్గిల్ల రా న్ంతఃపు
రాంగన్లు సితనంబుజాక్షు కడకు.
10.2-678-వ.
వచ్చి రంత.
10.2-679-క.
ననరద్్ని మయధవుుఁడు స
తనకరంబున్ వీడుకొలుప న్తుఁడున్్ హృద్యయం
భోరుహమున్ుఁ గృష్ఠ
ణ న్కున్్
వారక మొరకుకచ్న్్ వస దవంబున్ కరిగన్.
10.2-680-క.
న్రవరుల ద్ూతయున్్ ముర
హరుచే న్భయపరదనన్ మంద ధరితీర
వరులకడ కగి పదయ ు
ద్రు వచన్ము సెపిప సముద్ంబున్ుఁ దేల ిన్.
10.2-681-వ.
అంతుఁ గృష్ఠ
ణ ండు నిజకాంతనతన్య బంధ్ స్హృజా న్ సమేతఠండెై కద్ల్ల
చన్్నడ.
10.2-682-చ.
కటపట్రతాకంబళనికాయకుట్ీరము లులల సిలల న్్
తకటపట్లచనమరధవజ పతనక కమరీట్ సితనతపతత ే వి
స్ాట ఘ్న్హేతిదీధతి న్భోమణిుఁ గపపుఁగుఁ ద్ూరయఘోష్ముల
చటటలతిమ్ంగిలోరిురవసాగరఘోష్ము ననకీమ్ంపుఁగన్.
10.2-683-క.

కరి హరి రథ స్భట్ సము
తకరములు సేవింప మురవిదనరుుఁడు గడచెన్
సరి ద్్పవన్ ద్్ర్ సరో
వర జన్పద్ పుర పుళింద్ వన్ గోష్ు ములన్.
10.2-684-వ.
ఇట్ల
ల గడచ్చ చన్్చ్ ననన్రత క సౌవీర మరుదేశంబులు దనట్ి యంద్్మతిని
ద్రిశంచ్చ, ద్ృష్ద్వతి న్్తత రించ్చ, సరసవతీన్ద దనుఁట్ి ప్ాంచనల
మతసువిష్యంబులు లోన్్గాుఁ గడచ్చ యంద్ర పరసిన్గరంబు డనయం జని,
తతఠపరోపకంఠవన్ంబున్ విడిసిన్.
10.2-54-ప ండవ లు శీాకృష్ర
ణ న్దయరొకనయట
10.2-685-క.
హరిరాక యెఱుఁగి ధరుజ
డఱలేని ముద్ంబుతోడ న్న్్జలు బంధ్ల
గురుజన్ సచ్చవ పురోహత
పరిచనరక కరి రథనశవ భట్యుతఠుఁ డగుచ్న్.
10.2-686-క.
చ్చందములు మొరయ గాయక
బృందంబుల న్్తఠలు సెవుల బెరయుఁగ భకమతన్
డెందము ద్గులుఁగుఁ బరమయ
న్ందంబున్ హరి నద్్రొకన్ం జన్్దెంచెన్.
10.2-687-వ.
ఇట్ల
ల చన్్దెంచ్చ ధరున్ంద్న్్ండు సమయగతఠండెన్
ై సరోజననభునిం బెద్దతడవు

గాఢనల్లంగన్ంబుచేసి రోమయంచకంచ్కమత శరీరుండెై
యయన్ంద్బాష్పధనరాసికతకప్ో లుండెై నిరభరాన్ంద్ కంద్ళిత హృద్యుండెై
బాహయంబు మఱచ్చయుండె; న్పుపడు హరిని వాయున్ంద్న్
వాసవతన్ూభవులు గౌుఁగిట్ం జరిి సముద్ంబు నొందరి; మయదేయ
ర ులు
ద్ండపరణనమంబు లయచరించ్చ; రంతుఁ బుండరీకాక్షుుఁడు విపర వృద్ధ జన్ంబులకు
న్మసాకరంబులుచేసి, వారలు గావించ్ వివిధనరిన్లం బరితఠష్ఠటం డెై కకయ
సృంజ యయద భూవిభుల మనిాంచ్చ సూత మయగధనద్్ల కనక పదనరింబు
లొసంగి, చతఠరంగబలసమేతఠండెై వివిధ మణితోరణనద విచ్చతనరలంకృతంబు
న్తివైభవోపేతంబునైన్ పురంబు పరవశించ్చ రాజమయర్ ంబున్ం జన్్చ్ండుఁ
బౌరకామ్న్్ లట్ిటయెడ.
10.2-688-సీ.
కొఱనలపెైుఁ దయ చ్ నిరులు ననుఁ జలువొంద;
నొసల్లపెైుఁ గురులు తఠంపెసలు గునియ
హాట్కమణిమయ తనట్ంకరోచ్లు;
గండభాగంబుల గంతఠల్లడుఁగ
స్ారిత విద్్రమనిభాధరబ్ధంబరుచ్చతోడ;
ద్రహాసచందరక సరసమయడ
నొండంట్ితో రాయు న్్తత ంగ కుచకుంభ;
ములు మొగంబులకున్్ బుట్ము ల గయ
10.2-688.1-తే.
బడుగున్డుములు వడుఁకంగ న్డుగు ల్లడుఁగ
రవళిమట్ట లు మణిన్ూపురములు మొరయుఁ
బ లుచ్ కచబంధములు భుజంబుల న్ట్ింపుఁ

బయెయద్లు వీడి యయడ సంభరమముతోడ.
10.2-689-వ.
ఇట్ల
ల కృష్ణ సంద్రశన్ కుతూహల పరసపరాహూయమయన్ల ై గురు పతి స్త
బంధ్ జన్ంబులు వారింప న్తికీమ్ంచ్చ సమున్ాత భరుహరుు శిఖ్యగీంబు
ల కమక కృష్ఠ
ణ ం జూచ్చ తమలో నిట్ల నిరి.
10.2-690-సీ.
"విశవగరుభండు నన వలయు వ ల్లపల యశో;
దనన్ంద్్లకుుఁ బ్ధరయసూన్్ుఁ డయెయ;
బరహాుద స్రులకు భావింపుఁగా రాని;
బరహుంబు గోప్ాలబాలుుఁ డయెయ;
వద్శాసత ంే బులు వద్కమ కాన్ుఁగలేని;
గట్ిట వరతల ఱో లుఁ గట్లటపడియె;
దవిజల కమృతంబు ద్విల్ల యచ్చిన్ భకత ;
స్లభుండు న్వనీత చోరుుఁ డయెయ
10.2-690.1-తే.
నన్యుఁ గమలయసతికముఁ జితత మీని వలుప
గొలల యలయలండర యులల ముల పలల వింపుఁ
జసె"న్ని కామ్న్్లు సౌధశిఖ్రములన్్
గూడి తమలోన్ ముచిట్ లయడి రధప!
10.2-691-వ.
మఱయున్్.
10.2-692-సీ.
"గోప్ాలబాలురుఁ గూడి యయడెడి ననుఁడు;

వప
ర లల లోపల నపు రుఁగి
చలల లముగుఁ బో వు సతఠల కొంగులు పట్ిట;
మెఱ్ుఁగుుఁ జకమకళూన్్ మీట్ిమీట్ి
కల్లకమయెై ముదనదడుఁ గౌుఁగిట్ుఁ జరిిన్;
పూుఁబో ుఁడి కుచములు పుణికమపుణికమ
ప్ాయని యన్్రకమత డనయుఁ జీరిన్ యంతి;
యధరస్ధనరసం బానియయని
10.2-692.1-తే.
యురుసమయధపరాషాటంగయోగ యుకుత
ల ైన్ యోగీశవరులు గాన్న్ట్ిట జట్ిట
వలల వీజన్ వన్ కలపవల్లల యయెయ"
న్న్్చ్ుఁ బ గడిరి కృష్ఠ
ణ న్యయబా ముఖ్్లు.
10.2-693-మ.
అని యబభంగి సరోజలోచన్లు సౌధనగీంబు లంద్్ండి య
వవనజాతనక్షుని దవయమూరితుఁ ద్మభావం బంద్్ుఁ గీల్లంచ్చ సం
జనితనన్ంద్ రసాబ్ధధ మగా లగుచ్న్ సంపీరతిుఁ ద్ద్భవయ కీ
రత నల ై చల్లల రి న్వయలయజములు మందనరపరసూననవలుల.
10.2-694-వ.
తద్న్ంతరంబ శోభన్పదనరింబులు కొనివచ్చి ధరామర ధరావర
వణికుపంగవులు దనమోద్రున్కు కాన్్క ల్లచ్చిరి; పుణనయంగనన జన్ంబులు
పసిండిపళళలరంబులుఁ గరూపరనీరాజన్ంబులు నివాళింప న్ంతఃపురంబు
సొ తెత ంచె; న్ంతం గుంతిభోజన్ంద్న్యుం గృష్ఠ
ణ నిం గని పరయంకంబు డిగ్ ి
కౌుఁగిల్లంప నన యద్్వలల భుుఁడు మేన్తత కుం బరణనమం బాచరించెుఁ; బాంచనల్లయు

ముకుంద్్న్కు న్భివంద్న్ం బ న్రించ్చ కుంతిపంపున్ గోవింద్్ భామ్న్్లగు
రుకముణి మొద్లగువారికమ గంధనక్షత కుస్మ తనంబూలంబుల్లడి లల్లత ద్్కూల
మణి భూష్ణంబులం బూజించె; యుధషిు రుండున్్ గమలన్యన్్ని
వధూజన్్ల న్న్్గత బంధ్మ్తర పుతత ే సచ్చవ పురోహత పరిచనరక
సముద్యంబుల న్్చ్చతంబు లగు సి లంబుల విడియంప నియమ్ంచ్చ
దన్దన్ంబున్్ న్భిన్వంబు లగు వివిధయ పచనరంబులు గావించ్చ్ండె.
10.2-695-క.
హరియు యుధషిు రు సముచ్చత
పరిచరయల కాతు న్లరి ప్ారుిుఁడు దనన్్న్
సరస విహారకమయ
ీ లన్్
స్రుచ్చరగతిుఁ గొనిా నలలు స్ఖ్ముండె న్ృప్ా!
10.2-696-వ.
అంత.
10.2-55-ద్గివజయంబు
10.2-697-సీ.
ధరణీశ! యొకననుఁడు ధరుతన్ూజండు;
పరవిమల నిజసభాభవన్ మంద్్
హతఠలు మంతఠరలు పురోహతఠలున్్ స్తఠలున్్;
మ్తఠరలు బంధ్వుల క్షతరవరులుుఁ
బరిచనరకులు సూత ప్ాఠక కవి బుధ;
వరులున్్ మున్్లున్్ వరుసుఁ గొలువుఁ
జిరలీల న్వరతా సింహాసన్స్ిుఁడెై;

గొలువుండి విన్తఠుఁడెై న్ల్లన్ననభు,
10.2-697.1-తే.
భువన్రక్షణద్క్షు న్ద్్భతచరితఠర
యద్్కులేశవరు మురదెత
ై యమద్విభరద
ననపుత, న్యవదుఁ జతఠరుప్ాయపరవీణుుఁ
జూచ్చ యట్ల ని పల్లక న్సోత కచరిత!
10.2-698-తే.
"అన్ఘ్చనరితర! రాజసూయయధవరంబుుఁ
నమ్ుుఁ గావించ్ వడుక నమున్మున్
నన్యుచ్న్ాద యద నిరవహంప నీవ
కాక నన కాతుబంధ్వుల గలర యొరులు?
10.2-699-ఉ.
ఎవవరు నీ పదనంబుజము ల పుపడుుఁ గొలుతరు భకమత నిష్ఠ
ు ల ై
యెవవరు నిన్్ాుఁ బరరమ న్్తియంతఠరు భూరివివకశాలురై
యవివమలయతఠు లంద్్ద్్ రుద్ంచ్చతశోభన్ నితయసౌఖ్యముల
నివవట్ిలంగుఁ గృష్ణ ! నిన్్ నరిి భజించ్చన్ రితతవోవున! "
10.2-700-వ.
అనిన్ుఁ గృష్ఠ
ణ ండు ధరున్ంద్న్్న్ కమట్లనియె.
10.2-701-చ.
"న్యగుణశాల్ల! ప్ాండున్ృపన్ంద్న్! నీ తలుఁ ప్ొ పుప నీకీతఠ
కమయ
ీ మునిదేవతనపితృ స్కృతయమునై నిఖిలోగీశాతరవ
క్షయమున్్ బాంధవపియ
ర ము సంచ్చతపుణయము నితయకీరత య
ి ున్
జయము నొసంగు దీనిుఁ గురుసతత మ! వగ యుపకీమ్ంపన!

10.2-702-క.
మనయచరిత! నీ సహో ద్రు
లనయపమ దవాయసత వ
ే ద్్ లయహవభూమ్ం
జనకమన్ వైరన్
ి ృప్ాలురుఁ
ద్్నయముఁగుఁ జాలుద్్రు శౌరయద్్రదమ భంగిన్.
10.2-703-క.
గలువుము విమతన్ృప్ాలుర
వలయుము బుధవిన్్తమెైన్ విశుీతకీరత న్
ి
నిలుపుము నిఖిలధరా మం
డలని భవచనఛసన్ము ద్ృఢంబుగుఁ జలల న్.
10.2-704-క.
నీ ప్ంచ్కారయ మొరులం
జూప్క యేుఁ జయ నిన్్ా జట్ట న్ వరలం
జూప్ిఁగ వచ్ిన! సకల ధ
రాప్తఠలకు నీకుుఁ జయరానిద గలదే! .
10.2-705-వ.
కావున్.
10.2-706-క.
విమలమతి నిట్ిట మఖ్ రా
జమున్కుుఁ దెపిపంపవలయు సంభారంబుల
సమకూరుపము; నీ యన్్జల
సమద్గతిం బంపు నిఖిలశతఠరల గలవన్.
10.2-707-క.

అనయ మయట్లు విని కుంతీ
తనయుుఁడు మోద్మున్ుఁ బ ంగి తనమరసాక్షున్
వినయతించ్చ శౌరయకల్లతఠల
న్నయజల దెసుఁ జూచ్చ పల్లక హరషముతోడన్.
10.2-708-క.
"సృంజయభూప్ాలకులున్్ుఁ
గుంజర రథ వాజి స్భట్ కోట్లలు నిన్్ుఁ గొ
లవం జన్్"మని సహదేవుని
న్ంజక ప్ొ మునియె ద్క్షిణనశ జయంపన్.
10.2-709-క.
పరకట్చతఠరివధ సేనన
పరకరంబులు గొలువుఁ బంచెుఁ బడమట్ిదశకున్
న్కులున్ విద్ళిత రిపు భూ
పకులున్ శౌరయంబు మెఱసి ప్ారిివముఖ్యయ!
10.2-710-క.
ద్్రు న్భంజన్్ శౌరోయ
ప్ారిుతవిజయపరకాండు ననహవనిపుణు
న్ారుున్మహతయశోనిధ
న్రుున్్ న్్తత రపు దశకు న్నిచె న్రందనర!
10.2-711-ఆ.
మహతశౌరయనిధ్లు మతసు కకయ మద్ర
భూతలేంద్రబలసమేతముగన్్
ద్రపమొపప బంచెుఁద్ూరుపదకుకన్కు న్్

దనదమనిహత వైరధ
ి నము భీము.
10.2-712-చ.
పనిచ్చన్ వార లేగి ఘ్న్బాహ పరాకీమ వికీమంబుల
న్ానయపమశౌరుయల న్
ై చతఠరంతమహీశుల నోరిి కపపముల
కనక విన్ూతా రతా తఠరగపరముఖ్యఖిల వస్తజాతముల
గొని చన్్దెంచ్చ ధరుజన్కుం బరణమ్ల్లల యుదనతత చ్చతఠ
త ల ై. ,
10.2-713-చ.
తమతమ ప్ో యవచ్చిన్ విధంబుల భూపతఠలన్ జయంచ్ట్ల
కీమముగుఁ జపప న్ంద్్ల జరాతన్యుం డరివట్ట ుఁ డయెయ న్ం
చమరవరణయన్ంద్న్్ుఁ డహంకృతి ద్కకుఁగ విన్ావించ్చన్న్
యమస్తఠుఁడూరకుండెవికలయతుకుుఁడెై విని యంతుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడున్
10.2-714-తే.
ధరున్ంద్న్్ుఁ జూచ్చ యుతకల్లకతోడుఁ
బల్లక "మయగధ్ుఁ బో రుఁ జంపుఁ గన్్ప్ాయ
మొకట్ి గల ద్ద సెపెపద్ న్్ద్ధ వుండు
ననకుుఁ జపిపన్ చంద్ంబు న్యచరితర!
10.2-715-చ.
వినయ మగధేశవరుం డెపుడు విపరజననవళియంద్్ భకమతయున్
వినయముుఁ గల్ల్ యెదద యున్్ వుఁడిన్చో వృథసేయ కమచ్ిుఁగా
వున విజయుండున్్ం బవన్పుతఠరుఁడు నన్్న్్ బారహుణనకృతిం
జని రణభిక్ష వుఁడిన్ వశంవద్్ుఁడెై యతుఁ డిచ్ిుఁ గోరికల.
10.2-716-వ.
అట్ిటయెడ.

10.2-717-తే.
తవిల్ల యపుపడు మలల యుద్ధ మున్ వానిుఁ
బ్ధలుకుమయరిపంప వచ్ిన్్ భీముచేత!"
న్నిన్ ధరుజుఁ "డదల సస"యనిన్ విపర
వష్ములు దనల్లి యరిగర
ి ి విశద్యశులు.
10.2-56-జర స్ంధయని వధంప్ిఁ బో వ ట
10.2-718-వ.
ఇట్ల
ల కృష్ణ భీమయరుాన్్లు బారహుణ వష్ంబులు దనల్లి తేరతనగుాలుం బో ల ుఁ
ద్మ శరీరతేజోవిశరష్ంబులు వలుంగ, న్తితవరితగతిం జని గిరివజ
ర ంబు సొ చ్చి
యంద్్ యతిథపూజలు శీదధ నగరిష్ు చ్చతఠ
త ండెై కావించ్చ్న్ా జరాసంధ్నిం
గన్్ంగొని యట్ల నిరి.
10.2-719-క.
"ధరణీశ! యతిథపూజా
పరుిఁడవు నీ వన్్చ్ దశలుఁ బలుకుఁగ విని మే
మరుదెంచ్చతిమ్ మదీపిసత
మఱ సేయక యముు స్వరతనచనరనిధీ!
10.2-720-క.
అతథజన్ంబుల భకమతన్
సతతముుఁ బూజించ్చ యుచ్చతసతనకరము లు
న్ాత న్డపు సజా న్్లు శా
శవతకీరత ులు ధరణిుఁబడయుఁజాలుద్్ రన్ఘ్య!
10.2-721-క.

పరికమంపుఁగ దేహం బ
సిిరమని నిజబుదధ ుఁ ద్లుఁచ్చ చ్చరతరకీరత ి
స్ారణం బరసత ్తి కకకని
పురుష్ఠుఁడు జీవన్ుృతఠండు భూరివివకా!
10.2-722-క.
ధనరుణిలోన్ వదనన్్యల
కీ ర ని పదనరి మొకకట్ేనిం గలదే
కోరిన్ుఁ ద్న్ మేయమ
ె ుకలు
ధీరుండెై యచెి న్ని ద్ధీచ్చని విన్మే?
10.2-723-క.
అడగిన్ వృథసేయక తన్
యొడ లయుఁకల్లగొన్ా యెఱ్కు కోగిరముగ న
రపడ నిచ్చి కీరత ుఁి గన న్ని
పుడమ్న్ మున్్ విన్మె యల కప్ో తము న్న్ఘ్య!
10.2-724-క.
ఆ యిందనరగుాలు శరయన్క
వాయస రూపములుఁ ద్న్్ా వలుఁతిగ వుఁడన్
ధీయుతఠుఁడెై మున్్ శిబ్ధ తన్
కాయము గోసిచెి న్న్ జగంబుల విన్మే!
10.2-725-ఆ.
ధీరమతఠలు రంతిదేవ హరిశింద్ర
బలులు న్్ంఛవృతిత బారహుణునిని
మున్్ా సెపప విన్మె? సన్్ాతచరితఠలు

సన్ా నైన్ నుఁడు న్్న్ావారు. "
10.2-726-వ.
అనిన్ విని జరాసంధ్ండు వారల రూపంబులున్్, మేఘ్గంభీర
భాష్ణంబులున్్, గుణకమణనంకంబులున్్ మహాపరభావంబులున్్ం జూచ్చ తన్
మన్ంబున్ “వీరలు బారహుణవష్ధనరుల ైన్ రాజంద్్రలు గానోపుద్్” రని
తలంచ్చ “యముహాతఠులు గోరిన్ పదనరింబ కాద్్; ప్ారణంబులేనియు నితఠ
త ;
న్దయున్్ం గాక తొల్లల బలీంద్్రండు విపరవాయజంబున్ న్డిగిన్ విష్ఠ
ణ దేవున్కు
ననతుపద్భరష్టతవం బెఱంగియు విచనరింపక జగతత య
ే ంబు నిచ్చి
కీరత ప
ి రుండయెయ; క్షతరబంధ్ం డన్్వాుఁడు బారహుణనరింబు
నిజప్ారణపరితనయగంబు సేసి నిరులంబగు యశంబు వడసె; న్ద గావున్
న్నితయంబెన్
ై కాయంబు విచనరణీయంబు గాద్్; కీరత ి వడయుట్ ల సస” యని
తలంచ్చ యుదనరుండెై కృషాణరుాన్భీములం గని యట్ల నియె.
10.2-727-క.
"భూరిగుణులయర! మీ మదుఁ
కోరిక యెఱుఁగింపుుఁ డేమ్ కోరిన్నైన్న్
ధీరత నొసుఁగుట్యే కా
దనరయ నన శిరము ద్్రంచ్చ యెైన్న్్ నితఠ
త న్. "
10.2-728-ఉ.
ననవ డుుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ డముగధననథ్న్ కమట్లన్్ భూవరణయ! నీ
భావము సూన్ృతవరతశుభసిితిుఁ జంద్్ ట్ఱ్ంగవచెి మయ
కీవల ననజిభిక్ష; యతుఁ డింద్రతన్ూభవుుఁ డే న్్పేంద్్రుఁడం
బావని యాతుఁ డిం ద కనిుఁ బెక
ై ొని యెకకట్ి ప్ో రుఁగాుఁ ద్గున్. "
10.2-729-చ.

అన విని వాుఁడు న్వివ "యహహా! విన్ వింతలుపుట్ట మున్్ా న్
న్ానిమొన్ నోరవుఁజాలక భయంబున్ుఁ బాఱతి పెకుకమయరుల; వం
చన మథ్రాపురిన్ విడిచ్చ సాగరమధయమున్ంద్్ డనుఁగవ?
వనరుహననభ! నీ బ్ధరుద్్ వాుఁడితన్ంబున్్ ననకు వింతయే?
10.2-730-క.
ఇన్ననల సెపప? మయయలుఁ
బనినన్ుఁ బో విడువ గోపబాలక! బల సం
పనయనని మయగధభూవరు
న్న్నఱ్ుఁగవ తొల్లల న్ంద్న్ంద్న్! ప్ో రన్?
10.2-731-ఉ.
కాన రణోరివ న్నాద్్రుఁ గష్ట ము గాన్ తలంగు; గోతరభి
తూసనయిఁడుభూరిబాహ బలద్్రదముుఁడయుయన్్ుఁ బ్ధన్ా; యామరు
తూసనయిఁడు మయమకపరకట్దయ రులశకమతకుఁమ జూడుఁ ద్్లుయుఁడౌ;
వీనినద్్రుత"న్ంచ్ుఁ జయవీచె జరాస్తఠుఁ డుగీమూరితయెై.
10.2-732-క.
కరువల్లస్తఠన్కు నొక భీ
కరగద్ నిపిపంచ్చ యొకకగద్ుఁ ద్న్కలన్
ధరియంచ్చ న్లువురున్్ గీ
చిఱిఁ బురి వల్ల కగి యచట్ సమతలభూమ్న్.
10.2-57-జర స్ంధ వధ
10.2-733-సీ.
పరవతద్వంద్వంబు ప్ాథయ ధయుగళంబు;

మృగపతిదవతయంబు వృష్భయుగము
ప్ావకద్వయము ద్ంతనవళయుగళంబు;
ద్లపడు వీుఁక న్్ద్ద ండలీలుఁ
గదసి యనోయన్యభీకరగదనహతఠలన్్;
గీంబుగ విస్ాల్లంగములు సెద్రుఁ
గరలుచ్ సవయద్క్షిణమండలభరమ;
ణములన్్ సింహచంకీమణములన్్
10.2-733.1-తే.
గదసి ప్ాయుచ్ డనసి డగ్ ఱచ్ మ్ంట్ి
కగసి కుీంగుచ్ుఁ గుీంగి వ యెగసి భూమ్
పగుల ననరిి ఛట్చఛట్ోద్భట్మహో గీ
ఘ్న్గదనఘ్ట్ట న్ధవని గగన్మగల.
10.2-734-వ.
ప్ో రున్ంత.
10.2-735-మ.
గద సారించ్చ జరాతన్ూభవుుఁడు హ ంకారపరఘోష్ంబులం
జద లలయలడుఁగుఁ బాద్ఘ్ట్ట న్ములన్ సరవంసహాభాగముం
గదలన్ వాయుజ వరసె; వరయ న్తుఁ డుగీకోీధదీప్త ాస్యుఁడెై
యద్ తపిపంచ్చ విరోధమసత కము వయ
ర న్ వాుఁడు వోుఁ ద్ట్లటచ్న్.
10.2-736-చ.
మడవక భీమసేన్్ుఁడున్్ మయగధరాజ గడంగి బెబుులుల
విడవడు లీల నొండ రుల వీుఁపులు మూుఁపులున్్ం బరకోష్ు ముల
న్డతల లూరు జాన్్ జఘ్న్పరకరంబులు బ్ధట్లట వరయయుఁగాుఁ

బ్ధడుగులుఁబో లు పెన్్ద్ల బెట్ట లగ వయ
ర ుచ్ుఁ బాయుచ్న్ వసన్.
10.2-737-లవి.
బెడ గడరు పెన్్ద్లు ప్ొ డిప్ొ డిగుఁ దనుఁకుఁ బెన్్;
పిడుగు లవనిం ద రుఁగ న్్డుగణము రాలన్
మ్డుిఁగుఱ్లు చెదర న్భ మడల హరిద్ంతములు;
వడుఁక జడధ్ల గలుఁగన్ బుడమ్ చల్లయంపన్
వడచఱ్వ మొతిత యున్్ుఁ ద్డుఁబడుఁగ నొతితయున్్;
నడమగుడు లయుఁచ్చ తిరుగుడు పడుఁగ వయ
ర న్
వడవడ వడంకుచ్న్్ స్డివడక డనసి చల;
ముడుగ కపు డండ రుల వడిచెడక ప్ో రన్.
10.2-738-వ.
ఇవివధంబున్ం బో రుచ్ండ నొండ రుల గదన ద్ండంబులు ద్్మురుల ైన్ం
బెండు వడక సమద్ దగవద్ండశుండనద్ండమండిత పరచండంబు లగు
బాహ ద్ండంబు లపపగించ్చ ముషిటయుద్ధ ంబున్కు డగ్ ఱ.
10.2-739-లగాీ.
కాల వస దనచ్చయున్్ గీ ల డలుఁ దయర చ్చయున్్ుఁ
; దనలుములు ద్ూలుఁ బెడకల వడి వయ
ర న్
ఫాలములు గక్షములుుఁ దనలువులు వక్షములు;
వీరల నముకల మెద్డు నలుఁ ద్్మురై వ
రాల విపులక్షతవిలోలమగు నతఠ
త రులు;
జాలుగొని యోల్లుఁ బెన్్ుఁ గాలువలుగం బర
తనలమద్భూతములు ఖ్లన్లుఁ జతఠలన్్ుఁ
; దనళములు తట్లటచ్ సలీలగతి ననడన్.

10.2-740-ఉ.
పరకకలుుఁ జకుకలున్ మెడలుుఁ బాణితలంబులచేుఁ బగులుిచ్న్
ముకుకలు న్కుకలుంజవులు ముషిటహతిన్ న్ల్లయంగ గుీద్్దచ్న్
డ కకలుుఁ బ్ధకకలున్ ఘ్న్కఠోరపదనహతి నొంచ్చ్న్ నఱ్ల
ద్కకక స్రకక కొండ రులుఁ దనరొకని పేరొకని ప్ో రి రుగీతన్.
10.2-741-ఉ.
హ మమని మోరుఁగుచ్ం బెలుచ హ ంకృతఠ ల్లచ్ిచ్ుఁ బాసి డనసి కో
కొమమన్్చ్నొాడళూగల గులల ల తితఠ
త లుగాుఁ బద్ంబులం
గుీముమచ్ ముషిు ఘ్ట్ట న్ల స్రకుకచ్ న్ూరుపలు సంద్ుఁడింపుఁగా
సొ మమలు వోవుచ్ం దెల్లయుచ్న్ మదుఁ జవయు లయవుుఁ జూపుచ్న్
10.2-742-వ.
ఇవివధంబున్ వజిరవజరసనిాభంబగు నితరతర ముషిటఘ్ట్ట న్ంబుల
భిననాంగుల ై, రకత సికతశరీరంబులతోడం బుషిపతనశోకంబుల వీుఁకన్్, జగుఱ్ుఁ
గొండల చంద్ంబున్న్్ జూపట్ిట ప్ో రుచ్ండుఁ గృష్ఠ
ణ ండు జరాసంధ్ని
జన్ుమరణపరకారంబు లయతు నఱ్ంగుట్ం జసి వాయుతన్ూభవున్
కలయకలేక లయవున్్ జవయుుఁ గలుగున్ట్ల
ల గాుఁ ద్దన్తరంబున్ంద్్
ద్న్దవయతేజంబు నిల్లపి యరినిరసనోప్ాయం బూహంచ్చ సమీరన్ంద్న్్ండు
సూచ్చ్ండ నొకక శాఖ్యగీంబు రండుగాుఁ జీరివైచ్చ వాని న్ట్ల చీరి చంపు మని
సంజఞ గాుఁ జూపిన్ న్తండు నన కీలుదెల్లసి యవకీపరాకీముండెై మయగధ్ం
బడుఁదయర చ్చ వాని పద్ంబు పద్ంబున్ం దర కమక బాహ యుగళంబున్ రండవ
పద్ంబుుఁ గద్లకుండంబట్ిట మసత కపరయంతంబుుఁ బెళబెళమని చపుపళ ూపపతిలల
మతత ద్ంతనవళంబు దనళవృక్షంబు సీరు చంద్ంబున్ుఁ బాద్ జాన్్ జంఘోరు
కట్ి మధయ యద్రాంస కరణ న్యన్ంబులు వఱ్వఱ్ భాగంబులుగా వరయయలు

వాపి యయరిిన్ుఁ బౌరజన్ంబులు గన్్ంగొని భయయకులుల ై హాహాకారంబులు
సేసిరంత.
10.2-58-ర జ బంధ మోక్షంబు
10.2-743-క.
అనిలజని దేవపతి న్ం
ద్నయిఁడున్్ుఁ బదనుక్షుుఁడున్్ న్్దనరత ననల్లం
గనములు సేసి పరాకీమ
మున కద్్భతమంద మోద్మున్ుఁ బ గడి రొగిన్.
10.2-744-క.
వనజాక్షుుఁ డంతుఁ గరుణన
వననిధయున్్ భకత లోకవతసలుుఁడున్్ుఁ గా
వున మయగధస్తఠ సహదే
వునిిఁ బట్ట ముగట్ట ుఁ ద్న్ావోన్ాతపద్విన్.
10.2-745-క.
మగధనధననథ్న్కు ము
న్ాగపడి చెఱసాలలన్్ మహాద్్ఃఖ్ములన్
నొగులుచ్ుఁ ద్న్ ప్ాదనంబుజ
యుగళము చ్చంతించ్చ్న్ా యురీవశవరులన్.
10.2-746-వ.
అయయవసరంబున్ుఁ గృష్ఠ
ణ ండు ద్న్ దవయచ్చతత ంబున్ మఱవ న్వధరింపక
చెఱలు విడిపించ్చన్ వారలు పెద్దకాలంబు కారాగృహంబులుఁ బెకుక బాధలం బడి
కృశ్రభూతశరీరు లగుట్ంజసి రకత మయంస శూన్యంబుల ై

తవగసిిమయతనరవశిష్ట ంబులున్్, ధూళిధూసరంబులు నైన్ దేహంబులు గల్లగి
కశప్ాశంబులు మయసి జట్ాబంధంబు ల ైన్ శిరంబులతో మల్లన్వస్తిల ై
చన్్దెంచ్చ; యపుపడు.
10.2-747-సీ.
న్వపద్ులోచన్్ భవబంధమోచన్్;
భరితశుభాకారు ద్్రితద్ూరుుఁ
గంగణకయూరుుఁ గాంచన్మంజీరు;
వివిధశోభితభూష్ఠ విగతదయ ష్ఠుఁ
బన్ాగాంతకవాహ భకత మహో తనసహ ;
న్తచంద్రజూట్ల న్్న్ాతకమరీట్ల
హరినీలనిభకాయు వరపీతకౌశరయుుఁ;
గట్ిసూతరధనరు జగదవహారు
10.2-747.1-తే.
హార వన్మయల్లకా మహతోరువక్షు
శంఖ్చకీగదనపద్ుశార్గఙ్్ హస్త
లల్లత శ్రీవతసశోభితలక్షణనంగు
స్భగచనరితఠర దేవకీస్తఠనిుఁ గాంచ్చ.
10.2-748-చ.
భరితముదనతఠుల ై విగతబంధన్్ల ై నిజమసత ముల మురా
స్రరిపు ప్ాద్పద్ుములు సో ుఁకుఁగుఁ జాుఁగిల్ల మొరకమక న్మురల ై
కరములు మోడిి "యో! పరమకారుణికోతత మ! సజా ననరిత సం
హరణ వివకశ్రల! మహతనశిీతప్ో ష్ణ! ప్ాపశోష్ణన!
10.2-749-ఆ.

వరద్! పద్ుననభ! హరి! కృష్ణ ! గోవింద్!
దనసద్్ఃఖ్ననశ! వాస్దేవ!
యవయయయపరమయ
ే ! యనిశంబుుఁ గావింతఠ
మ్ందరశ! నీకు వంద్న్ములు
10.2-750-ఉ.
ధీరవిచనర! మముు భవదీయ పదనశీయులన్ జరాస్తో
దనరనిబంధనోగీ పరితనపము నీ కరుణనవలోకనన
సారముచేత ననరిితివి; సజా న్రక్షయు ద్్ష్ట శిక్షయు
ననారయ నీకుుఁ గారయములు యయద్వవంశపయోధచంద్రమయ!
10.2-751-సీ.
అవధరింపుము మయగధనధీశవరుుఁడు మయకు;
బరమబంధ్ుఁడు గాని పగయకాుఁడు
పరకట్ిత రాజయవభ
ై వ మదనంధీభూత;
చేతస్కలము మముుుఁ జపప నల?
కమనీయ జలతరంగముల కైవడి దీప;
శిఖ్వోల ుఁ జూడ న్సిిరముల ైన్
గురుసంపద్లు న్మ్ు పరసాధన్కమయ
ీ య;
గమ మేద తదనుధకంబు లగుచ్ుఁ
10.2-751.1-తే.
బరగు న్నోయన్య వైరాన్్బంధములన్్
బరజలుఁ గారించ్చ్న్్ ద్్ష్ట భావచ్చతఠ
త
లగుచ్ ననసన్ా మృతఠయభయంబు ద్కమక
మతఠ
త ల ై తిరుగుద్్రు ద్్రున్్జ లంత.

10.2-752-చ.
కడపట్ిచేుఁత నహ
ై కస్ఖ్ంబులుఁ గోలపడి రితత కోరిక వం
బడిఁ బడి యెండమయవులుఁ బ్ధప్ాస్వుల ై సల్లలయశ డనయుచ్ం
జడు మన్్జల భవాబ్ధధ ద్రిుఁ జరుఁగలేక న్శింతఠ; రట్ిట యయ
యడుమలుఁ బ ంద్ుఁజాలము రమేశ! తిరలోకశరణయ! మయధవా!
10.2-753-ఉ.
వదవధూశిరోమహతవీథ్లుఁ జాల న్లంకరించ్ మీ
ప్ాదసరోజయుగుము శుభసిితి మయ హృద్యంబులంద్్ ని
తోయద్తభకమతమెైుఁ ద్గిల్లయుండు న్్ప్ాయ మెఱ్ంగుఁబలుక దన
మోదర! భకత ద్్రభవపయోనిధతనరణ! సృషిటకారణన!"
10.2-754-క.
అని తన్్ శరణము వుఁడిన్
జనననథ్ల వలన్్ సూచ్చ సద్మలభకాత
వనచరితఠుఁడు పంకజలో
చనయిఁ డిట్లన్్ వారితోడ సద్యయమతియెై.
10.2-755-చ.
"జనపతఠలయర! మీ పలుకు సతయము; రాజయమదనంధచ్చతఠ
త ల ై
ఘ్నముగ విపుైలం బరజలుఁ గాఱయుఁ బెట్ట లట్ుఁ జసి కాదె వ
న్ నహ ష్ రావణనరుాన్్లు ననశము నొందరి; కాన్ ధరు ప్ా
లనమున్ుఁగాక నిలుిన? కులంబుబలంబుుఁ జిరాయురున్ాతఠల.
10.2-756-వ.
అద గావున్ మీ మన్ంబుల దేహం బనితయంబుగాుఁ దెల్లసి.
10.2-757-ఉ.

మీరలు ధరుముం ద్గవు మేరయుుఁ ద్పపక భూజననళిుఁ బెం
ప్ారుచ్ సౌఖ్యసంపద్ల న్ంద్ుఁగుఁ బోర చ్చ్ భూరియజఞ ముల
గౌరవవృతిత మతపరముగా నొన్రింపుచ్ మయమకాంఘ్ర పం
కరుహముల భజించ్చ్ న్కమల్లుష్ఠల ై చరియంపుుఁ డిముులన్.
10.2-758-వ.
అట్ల యన్ మీరలు బరహుసాయుజయ ప్ారపుతలయెయద్్రు; మదీయ
ప్ాదనరవింద్ంబులంద్్ుఁ జల్లంపని భకమతయుుఁ గలుగు"న్ని యయన్తిచ్చి యయ
రాజవరుల మంగళసాాన్ంబులు సేయంచ్చ, వివిధ మణి భూష్ణ
మృద్్లయంబర మయలయయన్్లేపన్ంబు లొసంగి, భోజన్ తనంబూలయద్్లం
బరితృపుతలం జసి, యున్ాత రథనశవ సామజాధరూఢులం గావించ్చ,
నిజరాజయంబులకుుఁ బూజయలంచేసి, యనిచ్చన్.
10.2-759-క.
న్రవరు లీ చంద్ంబున్
మురసంహరుచేత బంధమోక్షణుల ై స్
సిిరహరషంబులతో నిజ
పురములకుం జనిరి శుభవిభూతి తల్లరపన్.
10.2-760-క.
హరిమంగళగుణకీరతన్
నిరతముుఁ గావించ్చ్న్్ వినిరులమతఠల ై
గురుబంధ్పుతత జ
ే ాయయ
పరిజన్ మలరంగుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ బద్ుద్ళాక్షున్.
10.2-761-వ.
బహ పరకారంబులం బ గడుచ్ుఁ ద్మతమ దేశంబులకుం జని.

10.2-762-క.
న్ళన్ద్ళలోచన్్ుఁడు ద్ముుఁ
దెలపిన్ సద్ధ రుపద్ధ తినిుఁ ద్గవరుల ై
యలిఁ బరిప్ాల్లంచ్చ్ స్ఖ్
ముల న్్ండిరి మహతనిజవిభుతవము లలరన్.
10.2-763-వ.
ఇట్ల
ల కృష్ఠ
ణ ండు జరాసంధవధంబున్్, రాజలోకంబున్కు బంధమోక్షణంబున్్
గావించ్చ, వాయున్ంద్న్ వాసవన్ంద్న్్లుం దనన్్న్్ జరాసంధతన్యుం
డగు సహదేవుండు సేయు వివిధంబు లగు పూజలు గైకొని, యతని న్్ండ
నియమ్ంచ్చ, యచోిట్ల గద్ల్ల కతిపయపరయయణంబుల
నింద్రపస
ర ి పురంబున్కుం జన్్దెంచ్చ తదనదవర పరదేశంబున్ విజయశంఖ్ంబులు
పూరించ్చన్ుఁ బరతిపక్ష భయద్ంబున్్, బాంధవ పరమోద్ంబున్్ న్గు
న్ముహాఘోష్ంబు విని, ప్ౌరజన్ంబులు జరాతన్యు మరణంబు నిశియంచ్చ
సంతసిల్లలర;ి వారిజాక్షుండున్్ భీమసేన్ ప్ారుిలతోుఁ బురంబు పరవశించ్చ
ధరున్ంద్న్్న్కు వంద్న్ం బాచరించ్చ, తమ ప్ో యన్ తెఱంగున్్ న్చిట్
జరాసంధ్ని వధయంచ్చన్ పరకారంబున్్ సవిసత రంబుగా నఱంగించ్చన్ న్తండు
విసుయవికచలోచన్ంబుల ననన్ంద్బాష్పంబులు గురియ, న్మయుధవు
మయహాతుుంబున్కుుఁ ద్మ యంద్ల్ల భకమత సేాహ ద్యయద గుణంబులకుం
బరితోష్ంబు నొంద్్చ్ుఁ గృష్ఠ
ణ నిం జూచ్చ యట్ల నియె.
10.2-764-సీ.
"కమలయక్ష! సరవలోకములకు గురుుఁడవ;ై
తేజరిలల డు భవదీయమూరిత
యంశాంశసంభవు లగు లోకప్ాలురు;

నీ యయజఞ ుఁ ద్లమోచ్చ నిఖిలభువన్
పరిప్ాల నిపుణుల ై భాసిలల ుచ్న్ా వా;
రట్ిట నీ కొక న్ృపుననజఞ సేయు
ట్రయ నీమయయ గాకద నికకమే? యేక;
మెై యదవతీయమెై యవయయంబు
10.2-764.1-తే.
నన్
ై నీ తేజమున్ కొక హాని గలదె?
చ్చన్ుయయకార! నీ ప్ాద్సేవకులకు
ననతుపరభరద్బుదధ యెందెన్
ై ుఁ గలదె?
పుండరీకాక్ష! గోవింద్! భువన్రక్ష! "
10.2-59-ర జస్ూయంబు న్ఱవనరుిట
10.2-765-వ.
అని గోవింద్్నిం బ గడి యదేదవు న్న్్మతంబున్ం గుంతీస్తనగీజండు
పరతతత వవిజాఞన్్ ల ైన్ ధరిణీస్రులన్్ ఋతివజలంగా వరియంచ్చ.
10.2-766-సీ.
సాతయవతేయ కశయప భరదనవజోప;
హూతి విశావమ్తర వీతిహో తర
మెత
ై య
ేర
పెైల స్మంతఠ మధ్చఛంద్;
గౌతమ స్మతి భార్ వ వసిష్ు
వామదేవాకృతవరణ కణవ జైమ్ని;
ధౌమయ పరాశరాధరవ కవష్ఠ
లసిత వైశంప్ాయ ననస్రి ద్్రావస;

కీతఠ వీరసేన్ గర్ తిరకవయ
10.2-766.1-ఆ.
ముఖ్్యల న్
ై పరమమున్్లన్్గృపుని గాం
గయ కుంభజాంబ్ధకయ విద్్ర
కురుకుమయర బంధ్ కులవృద్ధ ధనరుణీ
స్ర న్రంద్ర వైశయ శూద్రవరుల.
10.2-767-క.
రప్పంప వారు హరషము
లుప్పతిలుఁగ నుఁగుదెంచ్చ యుచ్చతకమయ
ీ లం
ద్ప్పక కన్్ుఁగొన్్చ్ండుఁగ
న్ప్ పడు విధ్యకత నియతఠల ై భూమ్స్రుల.
10.2-768-ఆ.
కడుఁగి సవన్భూమ్ుఁ గన్కలయంగలముల
న్రిి ద్్నిా ప్ాండవాగీజన్కు
న్చట్ దీక్షచేసి యంచ్చతసవరణ మ
యోపకరణముల న్లోపముగన్్,
10.2-769-వ.
ఇట్ల
ల నియమంబున్ సముచ్చత కమయ
ీ యకలయపంబులు న్డపుచ్ండి రపుపడు.
10.2-770-క.
సకలయవనీశు ల్లచ్చిన్
యకలంక స్వరణరతా హయ ధన్ వసత ే
పరకరంబులు మొద్లగు కా
న్్క లంద్్కొన్న్ స్యోధన్్ని నియమ్ంచెన్.

10.2-771-సీ.
అరిిజాతము గోరిన్ట్ిట వస్తవు ల లల ుఁ;
ద్గుఁ బంచ్చయడుఁగుఁ రాధనతన్ూజ
సరసాన్ా ప్ాననద సకలపదనరిముల;
ప్ాకముల సేయంపుఁ బవన్తన్యుుఁ
బంకజోద్రు నొద్దుఁ బాయక పరిచరయ;
ద్విల్ల కావింప వాసవతన్ూజ
సవన్ నిమ్తత ంబు సంచ్చతద్రవయంబు;
పెంపుతో వగుఁ దెపిపంప న్కులు
10.2-771.1-తే.
దేవగురు వృద్ధ ధనతీరస్రావలులన్్
న్రసి పూజింప సహదేవు న్ఖిలజన్్లుఁ
బ లుచ్ మృషాటన్ా తతఠలుఁ ద్ృపుతలన్్ జయ
దౌరపదని నియమ్ంచెన్్ ధరుస్తఠుఁడు.
10.2-772-వ.
అయయవసరంబున్.
10.2-773-చ.
హరి శిఖి ద్ండప్ాణి నికషాతుజ ప్ాశి సమీర గుహయక
శవర శశిమౌళి పంకరుహసంభవ చనరణ సిద్ధ సాధయ కమ
న్ార గరుడయ రగామరగణంబులు వచ్చి మఖ్ంబుుఁ జూచ్చ య
చెిరువడి "తొల్లల యెవవరున్్ుఁ జయుమఖ్ంబులునింత యొపుపన
10.2-774-క.
అద్గాక యందరావిభు

పదములు సేవించ్న్ట్ిట భాగయము గలుగం
ద్్ద్ిఁ బడయరాని బహ సం
పద ల వివయుుఁ గలవ?"యన్్చ్ుఁ బరసత ్తి సేయన్.
10.2-775-వ.
అపుపడు.
10.2-776-చ.
అమరసమయన్్ల ై తన్రు యయజకవర్ ములోల్ల రాజసూ
యమఖ్విధనన్మంతరముల న్గిాముఖ్ంబుగుఁ జసి ధరుజం
గీమమున్ వల్లపింపుఁ గీతఠరాజసమయపిత దన్ంబున్న్ న్ృప్ో
తత ముిఁడు గడంగి యయజకసద్సయ గురుదవజకోట్ిుఁ బెంపున్న్.
10.2-777-వ.
పూజించ్న్పుప డంద్గీపూజారుహ ల వవరని యడిగిన్ సద్స్యలు ద్మకుుఁ
దయ ుఁచ్చన్ విధంబులం బలుక వారి భాష్ణంబులు వారించ్చ వివకశ్రలుండున్్,
జతఠరవచన్కోవిద్్ండున్్ న్గు సహదేవుండు భగవంతఠండున్్,
యద్్కులసంభవుండున్్ నైన్ శ్రీకృష్ఠ
ణ నిం జూపి “యముహాతఠుని
సంతఠష్ఠటంజసిన్ భువన్ంబు లనిాయుం బరితఠషిటం బ ంద్్” న్ని చెపిప
ధరుజం జూచ్చ యట్ల నియె.
10.2-778-ఉ.
"కాలము దేశమున్ గీతఠవుుఁ గరుముుఁ గరత యు భోకత యున్ జగ
జాాలముదెైవమున్్
్ రువుసాంఖ్యముమంతరమున్గిాయయహ తఠల
వళలు విపుైలున్ జన్న్ వృదధ లయంబుల హేతఠభూతముల
లీలలుఁ దనన్ యెై తగ వల్లంగడు నకకట్ితేజ మీశుుఁడున్.
10.2-779-చ.

ఇతిఁడె యతండు గన్్ా లొకయంచ్క మోడిిన్ నీ చరాచర
సిితభువన్ంబు లనిాయు న్శించ్ నితం డవి విచ్చిచూచ్చన్న్
వితతముల ై జనించ్ుఁ బరభవిష్ఠ
ణ ుఁడు విష్ఠ
ణ ుఁడు నన్
ై యట్ిట యా
కీతరఫలద్్ండుగా కొరుుఁ డ కం డెట్ల లరుహుఁడు శిష్ట పూజకున్?
10.2-780-ఉ.
ఈ ప్ రుషో తత మున్ జగద్ధీశు న్న్ంతఠని సరవశకుతుఁ జి
ద్ూ
ర ప్కు న్గీపూజుఁ బరితోషితఠుఁ జయ సమసత లోకముల
వ ప్రితఠషిటుఁ బ ంద్్ుఁ బృథవీవర! కావున్ నీవు కృష్ఠ
ణ నిన్
శ్రీప్తిుఁ బూజసేయు మెడసేయక మయట్లు వయు నట్ికమన్?"
10.2-781-క.
అని సహదేవుుఁడు పల్లకమన్
విని యచిట్ి జన్్లు మన్్జవిభులున్్ ఋష్ఠలున్
మునయకొని మన్ములు మోద్ము
ద్నయకుఁగ నిద ల సస యనిరి ధరుజుఁ డంతన్.
10.2-782-క.
మునిజన్మయన్సమధ్కర
వనజాతముల న్
ై యట్ిట వారిజద్ళలో
చనయ పద్యుగళపరక్షా
ళన మొగిుఁ గావించ్చ తజా లంబులు భకమతన్.
10.2-783-క.
తననయన్్ గుంతియు న్న్్జలు
మయనయగ ద్్రపదనతుజయున్్ మసత కములుఁ బెం
పూనిన్ నియతి ధరించ్చ మ

హానంద్ము బ ంద రతిశయపీతి
ర మెయన్.
10.2-784-క.
చంచ్తనకంచన్ రుచ్చరో
ద్ంచ్చతవసత మ
ే ుల న్ూతననరకపరభలన్
మ్ంచ్చన్ రతాములం బూ
జించ్ెన్ ధరుజుఁడు కృష్ఠ
ణ జిష్ఠ
ణ సహష్ఠ
ణ న్.
10.2-785-వ.
ఇట్ల
ల పూజించ్చ యయన్ంద్బాష్పజల బ్ధంద్్సందయ హకంద్ళిత
న్యననరవింద్ంబులం గోవింద్్ని స్ంద్రాకారంబు ద్రిశంపుఁ జాలకుండె;
న్ట్ల
ల పూజితఠండెై తేజరిలల ు పుండరీకాక్షు నిరీక్షించ్చ హసత ంబులు
నిజమసత కంబుల ధరించ్చ విన్్తఠల సేయుచ్, న్ఖిలజన్ంబులు జయజయ
శబద ంబు ల్లచ్చిరి; దేవతలు వివిధ తూరయఘోష్ంబులతోడం బుష్పవరషంబులు
గురియంచ్చ; రయయవసరంబున్.
10.2-786-క.
ద్మఘోష్స్తఠుఁడు ద్దవభ
వము సూచ్చ సహంప కలుక వట్ిరలుఁగా బీ
ఠము డిగ్ ి నిల్లచ్చ నిజ హ
సత ము ల తిత మనోభయంబు ద్కమకన్వాుఁడెై.
10.2-787-వ.
అపుప డపుపండరీకాక్షుండు విన్్చ్ండ సభాసద్్లం జూచ్చ యట్ల నియె.
10.2-60-శిశుప లుని వధంచ్యట

10.2-788-క.
"చనలుిఁ బుర యహహా! యా
కాలము గడపంగ ద్్రవగాహం బగు నీ
తేలా తపెపన్్ నుఁ డీ
బాలకు వచన్ములచేతుఁ బారజఞల బుద్్ధల?
10.2-789-వ.
ఇట్ల
ల ద్పిపన్ తెఱం గట్ట నిన్ుఁ బాతనరప్ాతర వివకంబు సేయనరిిన్
విజాఞన్నిపుణులు, న్్న్ాతసతత వ గరిష్ు ఠలు, బహ విధ తప్ో వరత
నియమశ్రలురు, న్న్లపతేజలు, మహైశవరయశకమతధరులుుఁ, బరతతత వవద్్లు,
న్ఖిలలోకప్ాలపూజితఠలు, విగతప్ాపులుుఁ బరమయోగీంద్్రలు న్్ండ వీరిం
గైకొన్క వివకరహతఠల ై గోప్ాలబాలునిం బూజసేయుట్కు నట్ల
ల సముతించ్చరి;
పురోడనశంబు సృగాలంబున్ కరహంబగున? యదయున్్ంగాక.
10.2-790-సీ.
గురుదేవశూన్్యండు కులగోతరరహతఠండు;
ద్ల్లద్ండుర ల వవరో తడవుఁ గాన్
మపుపలుఁ బ రల డు ననదమధనయవసా;
న్ంబులం ద్రయ మయన్ంబు లేద్్
బహ రూపియెై పెకుకభంగుల వరితంచ్;
వావి వరత న్ములు వరుస లేవు
పరికమంప విగతసంబంధ్ండు తలప్ో య;
మయ నిమ్తత ంబున్ మయని సయెయుఁ
10.2-790.1-తే.
బరుఁగ మున్్ా యయయతిశాపమున్ుఁ జసి

వాసి కకకద్్ యా యద్్వంశమెలల
బరహుతేజంబు నలల ుఁ గోలపడిన్ యతుఁడు
బరహుఋషి సేవుయుఁ డగున గోప్ాలకుండు?
10.2-791-క.
జారుిఁడు జననువధయున్్ుఁ
జోరుిఁడు ముప్ో పకలయుఁడు స్మహతపూజా
చనరకమయ
ీ లకు న్రుహుఁడె
వారక యతుఁ"డన్్చ్ న్శుభవాకయసూారితన్.
10.2-792-చ.
అని తన్్ ద్ూఱననడిన్ మురాంతకుుఁడన శిశుప్ాలు వాకయముల
విని మదుఁ జీరికమం గొన్ుఁడు విశుీతఫేరవ రావ మయతుుఁ గై
కొనని మృగంద్్రరీతి మునికోట్ియు రాజలుుఁ బద్ుననభు నన
డిన యవినీతి భాష్లకు డెంద్మున్ం గడు వంత నొంద్్చ్న్.
10.2-793-ఉ.
వీనయలుమూసికొంచ్ విన్విసుయ మంచ్ "ముకుంద్! మయధవా!
శ్రీనిధ! వీని నగతికముఁ జరిద "యంచ్ ద్్రాతఠుుఁ దట్లటచ్
ననా నరననథ్లున్ మున్్లు న్చిట్ నిలవక ప్ో వుఁ బాండు సం
తననము లపరమయ
ే
బలద్రప మహో ద్ధ త రోష్చ్చతఠ
త ల ై.
10.2-794-వ.
అపుపడు కకయ సృంజయభూపతఠలుం దనమున్్ వివిధనయుధ ప్ాణుల ై
యద్ల్లి నిల్లిన్ వాుఁడున్్ం బ్ధఱ్తివక యద్ల్లి పలకయు వాలున్్ం గక
ై ొని,
భుజాగరవద్్రావరుండెై గోవింద్్నిుఁ ద్ద్న్్వరుతల న్
ై వారలం గుపితఠండెై
నిందంప న్ముుకుంద్్ం డనగీహంబున్ లేచ్చ తన్ కట్ట ద్్ర నదరిియున్ా

శిశుప్ాలుని రూక్షక్షణంబుల వీక్షించ్చ్, నన క్షణంబ తన్ుసత కంబు నిశితధనరా
కరాళంబెైన్ చకీంబున్ న్వకీపరాకీముండెై రుధరంబు ద రుఁగం ద్్న్్మ
న్ముహాకలకలం బాకరిణంచ్చ చెైద్యబలంబులు ద్దీయపక్షచరుల న్
ై
భూపతఠలున్్ గన్్కనిం బఱచ్చ; రయయవసరంబున్.
10.2-795-క.
మునివరులున్్ జన్పతఠలున్్ుఁ
గనయిఁగొని వఱుఁగంద్ జైద్్యగాతరమున్ంద్్ం
డనయపమ తేజము వలువడి
వనజోద్రు దేహమంద్్ వడిుఁ జొచెి న్ృప్ా! "
10.2-796-వ.
అనిన్ మునివరున్కు భూవరుం డిట్లనియె.
10.2-797-క.
"కమలయక్షుని నిందంచ్చన్
ద్మఘోష్తన్ూభవుండు దనరుణ మల కూ
పమున్్ం బ ంద్క యే కమీయ
స్మహతమతిుఁ గృష్ఠ
ణ న్ంద్్ుఁ జొచెి మునీందనర! "
10.2-798-వ.
అనిన్ శుకయోగి రాజయోగి కమట్లనియె.
10.2-799-మ.
"మధయదెైతనయంతకుమీుఁద మతసరమున్న్ మతిత ల్లల జన్ుతరయయ
వధ యే ప్ొ ర ద్్దుఁ ద్దీయ రూప గుణ దవయధనయన్ ప్ారీణ ధీ
నిధ యౌట్న్ శిశుప్ాలభూవిభుుఁడు తన నిరూ
ధ త సరావఘ్ుుఁడెై
విధ రుదనరద్్ల కంద్రాని పద్విన్ వ ప్ొ ందె న్్రీవశవరా!

10.2-61-ధరమర జ దయల అవబృథంబు
10.2-800-వ.
అంత ధరున్ంద్న్్ండు ఋతివగ్ ణంబులన్్ సద్స్యలన్్ బహ ద్క్షిణలం
ద్నిపి వివిధనరిన్లం బూజించ్చ యవభృథసాాన్కమీయయ పరితోష్ంబున్.
10.2-801-సీ.
మురజ మృద్ంగ గోముఖ్ శంఖ్ డిండిమ;
పణవాద రవము లంబరము నిండుఁ
గవి సూత మయగధ గాయక వంద వై;
తనళిక విన్్తఠ లంద్ంద్ బెరయ
వితతమరదళ వణు వీణనరవంబుల;
గతఠలకు న్రత కగ
ీ తఠలు సెలుఁగుఁ
ద్రళ విచ్చతరక ధవజపతనకాంకమత;
సయంద్న్ గజ వాజిచయముల కమక
10.2-801.1-తే.
స్త సహో ద్ర హత పురోహతజన్ంబు
గట్క కయూర హార కంకణ కమరీట్
వసత ే మయలయయన్్లేపన్వారతములన్్
విభవ మొప్ాపరుఁ గైసేసి వడల న్ంత.
10.2-802-వ.
మఱయు యద్్ సృంజయ కాంభోజ కురు కకయ కోసల భూప్ాల ముఖ్్యలు
చతఠరివధ సేననసమేతఠల ై ధరణి గంపింప వన్ాడి న్డతేర
ఋతివఙ్ిాకాయంబున్్ సద్స్యలన్్ బరహు ఘోష్ంబు లొలయ మునిాడికొని
శోభమయననన్ూన్ పరభాభాసమయన్ స్వరణమయమయల్లకా దవయమణిహారంబులు

గంఠంబున్ం దేజరిలల న్్న్ాత జవాశవంబులం బూనిిన్ పుష్పరథంబుుఁ గళతర
సమేతఠండెై యెకమక యతిమనోహర విభవాభిరాముండెై చన్్దెంచ్ చ్ండె;
న్పుపడు వారాంగనన జన్ంబులు ద్మ తమ వారలం గూడికొని.
10.2-803-సీ.
కన్కాదరసాన్్సంగత కకమన్్ల భాతిుఁ;
గొీముుళ ూ వీుఁపుల గునిసి యయడుఁ
ద్రళ తనట్ంక ముకాతఫలయంశుద్్యతఠల;
చెకుకట్ద్ద ములతోుఁ జల్లమ్సేయుఁ
బ లసి యద్ృశయమెై ప్ో ని కొీమెుఱ్ుఁగుల;
గతఠలుఁ గట్ాక్షదీధతఠలు ద్న్ర
మంచ్పెై నగయ న్్ంకమంచ్ జకకవ లన్ుఁ;
జన్్ాలు జిలుుఁగు కంచలల న్ఱ్మ
10.2-803.1-తే.
మహతకుచభారకంపితమధయ లగుచ్
న్రిి మొలన్ూళ ూ మెఱయుఁ బయయద్లు జారుఁ
గరసరోజాతకంకణకవణన్ములున్్ుఁ
జరణన్ూపురఘోష్ముల సంద్డింప.
10.2-804-వ.
మఱయు న్యయంద్్వద్న్ లంద్ంద్ మంద్గమన్ంబున్ం జంద్్ ఘ్రుజల
బ్ధంద్్సందయ హ కంద్ళిత మంద్హాసచందరకాస్ంద్ర వద్ననరవింద్ంబుల
నిందందర రుచ్చర చ్చకురబృంద్ంబులు చ్చంద్ఱవంద్ఱల ై సంద్డిగొన్,
న్మందనన్ంద్హృద్యల ,ై స్వరణశృంగ సంగతంబుల ైన్ సంకుమద్ మలయజ
ముఖ్ స్రభితోయంబులు సముదనయంబుల ై తమ తోయంబులవారి పయం

జలులచ్ుఁ జంద వలుఁ గంద్ల్లరుల రచ్చయంచ్చన్ చ్చమున్గోీవులుఁ దనవులు గల
పూుఁదేనియలు నించ్చ, వావులు దెల్లపి, ఠవలు మీఱుఁ, గీవల న్్ండి
యముులం గని చ్చముుచ్, మృగమద్ కుంకుమ పంకంబున్్ం గొంకక
బ్ధంకములం జంకన్ లొలయం బంకజ సనిాభంబు లగు మొగంబుల
నమఱంచ్చ చరుముచ్ న్్లల ంబులు పలల వింపుఁ బెలలడరి యందయలు
గలులగలల ని మొరయుఁ గీళల దనుఁట్లచ్ం జారు చందక
ర ాసార ఘ్న్సారధూళి
మ్ళిత రజనీపరాగంబు రాగంబు రంజిలల ం గరంబులం బుచ్చికొని శిరంబులం
జలులచ్ుఁ జితత ంబుల న్ముతత కాశిన్్ల వృతత ంబులగు కుచంబుల
కతఠ
త వతఠ
త మని బ్ధతత రించ్ పువువగుతఠ
త లం ద్తత ఱంబున్ వయ
ర ుచ్ుఁ
బరిహసించ్చ్ న్నోయన్యకర కమసలయ కన్కకరండభరితంబగు పనీాట్ం
జంగావి జిలుుఁగుుఁ బుట్ట ంబులు ద్ట్ట ంబుగాుఁ దయ ుఁగి మరుంబులు బయలు పడిన్
న్గ్ లంబు లగు సిగ్ ులకు నొపిపద్ంబులగు తమ కన్్ఱెపప లడడ ంబు
సేయుచ్ుఁ బురుష్ఠలుం దనము ననరామ లభిరామలీలయ రసో కుత ల న్య
న్ంతరంగంబుల సంతసంబున్ం బంతంబుల్లచ్ిచ్ వసంతంబు లయడి రవవళ
న్తఠల విమయననరూఢుల న్
ై యంద్రపురంధీరజన్ంబులుంబో ల హాట్కశిబ్ధక ల కమక,
నిజచేట్ికాజన్ంబులు సేవింపుఁ జన్్దెంచ్ భూకాంతకాంతనజన్ంబులం ద్మ
సరసంబులకు న్రహంబుల న్
ై ధరణీప్ాల వధూలలయమంబు లయద్రించ్ చెలులపెైుఁ
ద్మ సఖీజన్ంబులం బురికొల్లప చల్లల ంచ్చ్ భావగరిభతంబులగువారి
చతఠరసరసో కుతల మంద్హాసచందరకలు ముఖ్కమల లీలయవిలయసలక్షిుం
బోర దసేయం జని రవివధంబున్ నిజసామయరజయ విభవంబు పూజయంబుగా
న్జాతశతఠరండు గంగాపరవాహంబున్ కరిగి యంద్్ నిజవధూయుకుతండెై
శాసోత ి కత పరకారంబున్ న్వభృథసాాన్ం బాచరించె; నన సమయంబున్.
10.2-805-క.

అనిమ్ష్ద్్ంద్్భి ఘ్న్ ని
సవనములు వీతెంచెుఁ బుష్పవరషము గురిసెన్
మునిదేవపితృమహీస్ర
వినయతఠల రవ మెసుఁగ న్పుడు విమలచరితనర!
10.2-806-క.
న్రుల ట్ిట ప్ాపు ల న్
ై న్్ుఁ
గర మరిిని నదద సేసి గతకలుష్ఠల ై
చరియంతఠ రట్ిట యవభృథ
మరుద్్గుఁ గావించ్చ రలమ్ న్ఖిలజన్ంబుల.
10.2-807-ఆ.
అంత ధరుతన్యుుఁడభిన్వమృద్్ల ద్్
కూల స్రభికుస్మమయల్లకాన్్
లేపన్ములు రతాదీపితభూష్ణన
వళ లు దనల్లి వైభవమున్ నొపెప.
10.2-808-వ.
అంత న్వభృథసాాననన్ంతరంబున్ మరల్ల చన్్దెంచ్చ,
10.2-809-ఉ.
ప్ాండుతన్ూభవాగీజుఁడు ప్ాండుయశోనిధ భాసమయన్ మయ
రాతండనిభుండు యయజక సద్సయ మహీస్ర మ్తర బంధ్ రా
ణుండల్లుఁ బూజ సేసి బుధమయన్యచరితఠరడు వారి కమచెినొం
డండ ద్్కూలరతా కన్కోజా వలభూష్ణముఖ్యవస్తవుల.
10.2-810-వ.
అట్ల
ల ననరాయణపరాయణుల ై దేవసమయన్ పరకాశపరభావంబుల

సకలన్రననరీలోకంబు లన్ర్ురతామయభూష్ణ మయలయయన్్లేపన్ంబులు
ధరించ్చ పరమయన్ంద్ భరితనతఠుల ై యెపిపయుండి; రంత.
10.2-811-చ.
స్నిశితభకమతుఁ ద్న్ుఖ్ముుఁ జూడుఁగ వచ్చిన్ యట్ిట దేవతన
ముని ధరణీస్రపరకర భూవర విడా న్ శూద్రకోట్ి య
జా నవరచంద్్రచే న్్చ్చత సతకృతఠలం బరితోష్చ్చతఠ
త ల ై
వినయముతోడ ధరుజని వీడ కని ప్ో వుచ్ుఁ బెకుకభంగులన్.
10.2-812-చ.
హరిచరణనంబుజాతయుగళారికుుఁడెై పెన్్ప్ొ ంద్్ ప్ాండుభూ
వరస్త రాజసూయమఖ్ వభ
ై వమున్ న్్తియంచ్చ్న్ సమయ
ద్రమున్ ననతుభూముల కుదనరత నుఁగిరి ధరుసూన్్ుఁడున్
సరసిజనతఠరుఁ దన న్న్్పుఁజాలక యుండు మట్ంచ్ వుఁడిన్న్.
10.2-813-వ.
ఇట్ల
ల ప్ాండవాగీజప్ారరిన్ం గైకొని దనమోద్రుండు సమసత యయద్వులన్్ుఁ
గుశసి ల్లకముఁ బో వంబనిచ్చ కతిపయ పరిజన్ంబులుం దనన్్న్్ న్తనికముఁ
బ్ధరయంబుగాుఁ ద్న్ాగరంబున్ుఁ బరమోద్ంబున్ న్్ండె” న్ని చెపిప మఱయు
నిట్ల నియె.
10.2-814-చ.
"జనవర! ప్ాండుభూపతన్్జాతఠుఁడు ద్్సత రమౌ మనోరథన
బ్ధధ ని సరసీరుహాక్షుుఁ డన్్ తెపప కతంబున్ దనుఁట్ి భూరి శో
భనయుతఠుఁడెై మనోరుజయుుఁ బాసి ముదనతుకుుఁడెై వల్లంగ న్
వవనరుహననభుదనసజన్వరుయలకుం గలవ యసాధయముల?
10.2-815-వ.

అట్ిట యెడ.
10.2-816-ఆ.
రాజసూయమఖ్ వరపరభావమున్కు
న్ఖిలజన్్లు మోద్మంద రపుడు
కలుష్మయన్స్ండు కులప్ాంసన్్ుఁడు స్యో
ధన్్ుఁ డ కండు ద్కక ధరణిననథ! "
10.2-817-వ.
అనిన్ విని శుకయోగీంద్్రన్కుుఁ బరీక్షన్
ి ారంద్్రం డిట్లనియె.
10.2-818-ఆ.
"అఖిల జన్్ల కలల ననన్ంద్జన్కమెై
యెన్యు మఖ్ము కురుకులేశవరున్కుుఁ
గర మసహయమెైన్ కారణ మెయయద
యెఱ్ుఁగుఁ బలుకు ననకు నిద్ధ చరిత! "
10.2-819-చ.
అనిన్ మునీంద్్రుఁ డిట్లన్్ ధరాధపుతోుఁ "గురురాజ ప్ాండు న్ం
ద్నయలదెసన్ానక ద్్రితంబులు నిచిలుుఁ జయుచ్ండు నై
న్నయ నొకననుఁడు పంకరుహననభ ద్యయపరిలబధ భూరి శో
భనజిత దేవదెైతయన్రప్ాలకరాజయరమయమహతత వమె.ై
10.2-820-చ.
వలయు న్న్ూన్సంపద్ల విశుీతకీరత ులు మ్న్్ా ముట్ట ుఁ బెం
పలరిన్ ప్ాండుభూవరస్తనగీజుఁ డంతిపురంబులోన్ న్్
జా వలమణిభూష్ణనంశురుచ్చజాలము బరవుఁ బయోజననభు న్్
తకలక భజించ్చ్న్ ఘ్న్స్ఖ్సిితి భూరిమనోహరాకృతిన్.

10.2-821-వ.
ఉండం గన్్ంగొని; యదయున్్ంగాక, యొకకననుఁడు లల్లతనష్ట మీ
శశాంకబ్ధంబంబులం విడంబ్ధంచ్చ్ నింద్రనీలరుచ్చనిచయంబు న్పహసించ్
కుట్ిలకుంతలంబులు న్ట్న్ంబు సలుపం ద్న్రు నిట్లఫలకంబులున్్,
బుష్పచనపుచనపంబు రూపునపుమయపు భూ
ర యుగోప్ాంతంబుల ై
సౌదనమనీదనమ రుచ్చసోత మంబుల ై, కరాణంతసీమంబుల ై యంజన్ంబులతోడ
రంజిలుల నతరకంజంబులున్్, న్వమల్లల కాముకుళ విభాసిత ద్ంతమరీచ్చకా
నిచయోదీదపత
ి మంద్హాసచందరకాధవళితంబులున్్, ముకురోపమ్తంబుల ై
కరణకుండలమణిమరీచ్చ జాలంబులు బెరసి బహ పరకారంబులుఁ బరవంబ లుచ్
కప్ో లప్ాల్లకలున్్, విలసిత గైవయక ముకాతఫలహార నిచయంబుల
కమముుచూపక మ్సమ్సని పసగల మెఱ్ంగులు గిఱకొన్ మీట్ిన్ంబగులు
న్న్ం బ గడంద్గి మొగంబులకుం బుట్ంబుల గయు
న్్తఠ
త ంగపీన్కుచభారంబుల వరుఁగు లయుఁగలేక తూుఁగాడుచ్ం గరతల
పరిమయ
ే ంబులగు మధయభాగంబులున్్, ఘ్న్జఘ్న్మండ లయవతీరణకాంచన్
కాంచీకలయప కమంకమణీకలకల నిననదయ లలసితంబులగు కట్ిపరదేశంబులున్్, సలల ల్లత
హలల క పలల వకాంతఠల మొలల ంబులుఁ గొలల లుగొని యభిరామంబుల ై శోభిలుల
పద్ప్ాణితలంబులున్్, న్లసగతఠలం బద్ంబులం ద్న్రు
మణిన్ూపురంబులు గోపురంబులం బరతిసవన్ంబు లొలయ మొరయ న్లరు
చరణనరవింద్ంబులున్్, రతావలయ కంక ణనంగుళీయకాద వివిధ
భూష్ణద్్యతినిచయంబు లుష్ణ మరీచ్చ కరనిచయంబుల ధకకరింప వలుంగు
కరకంజంబులున్్, మృగ మద్ ఘ్న్సార హరిచంద్ననగరు
కుంకుమపంకంబుల భాస్రంబులగు వాసన్లు ననసారంధరంబులకు
వకకసంబుల ై ప్ొ లయు సౌభాగయంబులు గల్లగి చెత
ై న్యంబు నొందన్

మయణికయపుబ ముల విధంబున్ గగన్ మండలంబు నిర్ మ్ంచ్చ,
వస్ధనతలంబున్ సంచరించ్ చంద్రరఖ్ల చెలువున్ శృంగారరసంబు
మూరీతభవించ్చన్ జగంబుల మోహపఱచ్ మోహనీదేవతలచంద్ంబున్, విల
సించ్ మయధవ వధూసహసరంబుల సంగతిని సౌదనమనీలతయున్్ం బో ల
నొపుపచ్ండెడు ద్్రపద్రాజన్ంద్న్ విభవంబున్్ రాజసూయ
మహాధవరోతసవంబున్ం జూచ్చ చ్చతత ంబుతత లపడ స్యో ధన్్ండు
సంతనప్ాన్లంబున్ం గాీుఁగుచ్ండె; న్ంత నొకకననుఁడు ధరున్ంద్న్్ుఁడు
నిరులంబగు సభాభవన్ంబున్కుం జని.
10.2-822-సీ.
స్త సహో ద్ర పురోహత బాంధవామయతయ;
పరిచనర భట్కోట్ి బలసి కొలువుఁ
గల్లత మయగధ మంజ గాన్ంబుుఁ బాఠక;
పఠన్ రవంబున్్ుఁ బరమద్ మొసుఁగుఁ
గంకణ ఝణఝణతనకరంబు శోభిలల ;
సరసిజాన్న్లు చనమరముల్లడుఁగ
మయ వినిరిుత సభామధయంబున్న్్ భాస;
మయన్ సింహాసననసీన్్ుఁ డగుచ్
10.2-822.1-తే.
న్మర గణములు గొలువుఁ బెంప్ారు న్నిమ్
షేంద్్రకైవడి మెఱసి యుపేంద్్రుఁ డలర
సరసుఁ గొలువున్ా యతత ఱ ద్్రభిమయని
కోీధమయతసరయధన్్ుఁడు స్యోధన్్ండు.
10.2-823-ఉ.

కాంచ్న్రతాభూష్ణ నికాయముుఁ దనల్లి సముజా వలపరభో
ద్ంచ్చతమూరిత నొపిప ఫణిహారులు ముంద్ట్ుఁ గీంద్్వాయ వా
రించ్ సహో ద్రుల న్ృపవరణుయలు ప్ారశవములన్ భజింప న
తెంచ్ెన్్ రాజసంబున్ యుధషిు రుప్ాల్లకమ వభ
ై వోన్ాతిన్.
10.2-62-స్యయోధనయడు ద్ెరళళుట
10.2-824-వ.
అట్ల
ల సన్్దెంచ్చ మయమయయయమోహతంబెైన్ సభాసి లంబు న్ంద్్.
10.2-825-క.
సలలములు లేని ఠావున్
వలువలు వస నగయుఁ దగిచ్చ వారక తోయం
బులు గల చోట్న్్ం జలం
బులు ద్డియుఁగుఁ బడియె నిజవిభుతవము ద్ఱ్ుఁగన్
10.2-826-క.
ఆ విధమంతయుుఁ గన్్ుఁగొని
ప్ావని న్వువట్యు న్చట్ి ప్ారిివులున్్ుఁ గాం
తనవల్లయున్్ యమతన్యుుఁడు
వావిరిుఁ జసన్ాుఁ ద్ముు వారింపంగన్.
10.2-827-వ.
దనమోద్రాన్్మోదతఠలయ మహారవంబుగాుఁ బరిహాసంబులు చేసిన్
స్యోధన్్ండు లజాఞవన్తవద్న్్ండెై కుపితమయన్స్ం డగుచ్ న్యెయడ
నిలువక వలువడి నిజపురంబున్కరిగ; న్యయవసరంబున్ ధీవిశాలు రైన్
సభాసద్్లగు న్చిట్ి జన్ంబుల కోలయహలంబు సంకులంబెైన్ న్జాతశతఠరండు

చ్చతత ంబున్ విన్ానై యుండె; న్పుపండరీకాక్షుండు భూభార నివారణకారణుం
డగుట్ంజసి ద్్రోయధన్్ న్పహాసంబున్కుం గాద్న్ండయెయ; న్ంత.
10.2-828-క.
హరి ధరుస్తఠని వీడ కని
తరుణీ హత బంధ్జన్ కద్ంబము గొలువం
బరితోష్మున్ుఁ గుశసి ల
పురమున్కుం జనియె మోద్మున్ న్రననథన!
10.2-829-చ.
జనవరబంధమోక్షణముుఁ జద్
ై యవధంబున్్ బాండురాజ న్ం
ద్న మఖ్రక్షణంబున్్ న్్దనరతుఁ జసిన్ యట్ిట దేవకీ
తనయుచరితర భాస్ర కథన పఠననతఠులు గాంతఠ రిష్ట శో
భన బహ పుతత ే కీరత ులున్్ భవయవివకము విష్ఠ
ణ లోకమున్."
10.2-830-క.
అని శుకయోగీంద్్రండ
మునయజంద్్రనిుఁజూచ్చ పల్లక మఱయున్్ “శ్రీకృ
ష్ఠ
ణ ని యద్్భత కరుంబులు
వినిపింతఠం జితత గింపు విమలచరితనర!
10.2-63-స లువండు ద్ఘవరక నినరోధంచ్యట
10.2-831-సీ.
వస్ధేశ! విన్్; మున్్ వద్
ై రిభ పరిణయ;
వళ ద్్రుద్ శిశుప్ాలభూమ్
వరున్కుుఁ దయ డపడ న్రుదెంచ్చ సెైనికా;

వల్లతోడుఁ ద డరి దయ రులము ద్ూల్ల
హరిచత
ే నిరిాతఠల న్
ై రాజలలోన్ుఁ;
జద్
ై ్యని చెల్లకాుఁడు సాలవభూమ్
పతి జరాసంధనద ప్ారిివపరకరంబు;
విన్ మతసరాన్ల విపులశిఖ్ల
10.2-831.1-తే.
"ధనతిర నిట్మీుఁద్ వీతయయద్వము గాుఁగుఁ
గడుఁగి సేయుద్్"న్ని ద్్రాగీహముతోడుఁ
బంతములు పల్లక యట్ుఁ జని భరితనిష్ు ుఁ
ద్పము కావింపుఁ బూని స్సి లమున్ంద్్.
10.2-832-క.
ధృత వద్లక యుగీసి తిుఁ
బరతదన్మున్్ుఁ బ్ధడికుఁ డవనిరజ మశన్ముగా
న్తనియమముతో నన పశు
పత శంకరు ఫాలన్యన్్ భరు్ న్్మేశున్.
10.2-833-క.
చెదరని నిజభకమతనిుఁ ద్
తపదపద్ుము లయతు నిల్లపి ప్ాయక యొక యేుఁ
డుద్తకమయ
ీ
భజియంచ్చన్
మదననరియు వాని భకమత మహమకు వశుుఁడెై.
10.2-834-క.
బో రన్ుఁ బరతయక్షంబెై
కోరిన్వర మేమ్ యెైన్ుఁ గొసరక యతఠ
త న్

వారక వుఁడు మట్న్ాన్్
నన ర జతప్ో ధన్్ండు హరున్కుుఁ బీరతిన్.
10.2-835-తే.
వంద్న్ం బాచరించ్చ యయన్ంద్ వికచ
వద్న్్ుఁడెై నొస లంజల్లుఁ గదయుఁ జరిి
"శిీతద్యయకార! న్న్్ా రక్షించెదేని
నఱ్ుఁగ వినిపింతఠ విన్్ము మదీపిసతంబు.
10.2-836-తే.
గరుడ గంధరవ యక్ష రాక్షస స్రంద్ర
వరులచే సాధయపడక నన వలయు నడల
న్భరపథమున్ుఁ దరిగడు న్ట్ిట మహత
వాహన్ము ననకు ద్యసేయు వరద్! యాశ! "
10.2-837-వ.
అని అభయరిించ్చన్ం బరసన్ాండెై హరుండు వాని కోరిక కన్్రూపం బెన్
ై పురంబు
నిరిుంప మయుని నియోగించ్చన్ న్తండున్్ “న్ట్ల చేసెద్” న్ని
కామగమన్ంబున్్ న్తివిసత ృతంబున్్గా లోహంబున్ నిరిుంచ్చ సౌభకంబన్్
ననమంబ్ధడి సాలువన్ కమచ్చిన్ వాుఁడున్్ బరమయన్ంద్ంబున్ం బ ంద
తదవమయననరూఢుండెై యయద్వుల వలని పూరవవైరంబుుఁ ద్లంచ్చ
ద్రాపంధచేతస్కండెై దనవరకాన్గరంబుపెుఁై జని నిజసేననసమేతంబుగాుఁ
ద్తఠపరంబు నిరోధంచ్చ.
10.2-838-సీ.
సరిద్్పవన్ సరోవరములు మయయంచ్చ;
బావులు గలుఁచ్చ కూపములు సెఱచ్చ

కోట్లు వస వీట్తనట్ముల గావించ్చ;
పరిఖ్లు పూడిి వపరములు దర బ్ధు
యట్ట ళల ధరుఁ గూల్లి యంతరముల ద్్న్్మయడి;
కాంచన్ధవజపతనకములు న్ఱకమ
భాస్ర గోపుర ప్ారసాద్హరుుంద్్;
శాలయంగణములు భసుములు చేసి
10.2-838.1-తే.
విమల కాంచన్రతనాద వివిధవస్త
కోట్ి నలల న్్ న్ంద్ంద్ కొలల పుచ్చి
పరజలుఁ జఱపట్ిట ద రలన్్ భంగపెట్ట ి
తఱమ్ యబభంగిుఁ బెకుకబాధల న్లంచ్చ.
10.2-839-చ.
మదమున్ న్ంతుఁ బో వక విమయన్యుతంబుగ న్భరవీథకమన్
గొదకొని యేపుమెై నగసి కొంకక శకమత శిలయ మహీరుహ
పరదరము లోల్లమెైుఁ గురిసి బంధ్రభూమ్పరాగ శరకరల
వదలక చలులచ్న్ వలయవాయువుచే దశ లయవరించ్చ్న్.
10.2-840-వ.
అట్ిటయెడ.
10.2-841-క.
చటటలపురతరయద్న్్జో
తకటద్్సత ర బాధయమయన్ధనరుణిగతి న్
పుపటభరద్న్ మెంతయు వి
స్ాటపీడం జంద వగల స్డివడుచ్ండన్.

10.2-842-చ.
కని భగవంతఠుఁడున్ రథశిఖ్యమణియున్ాగు రౌకముణేయుుఁ డ
జా నముల నోడకుండుుఁ డని సంగరకౌతఠక మొపప దవయ సా
ధనములుఁ బూని సెైనిక కద్ంబము గొలవ న్న్ూన్ మీన్ క
తన రుచ్చ గాీల న్్న్ాతరథసిితఠుఁడెై వడల న్ రణోరివకమన్.
10.2-843-వ.
అయయవసరంబున్.
10.2-844-చ.
సమధక బాహ శౌరయజితచండవిరోధ్లు వళిల రున్ాత
క్షమ గద్ భాన్్వింద్ శుక సాతయకమ సారణ చనరుదేష్ణ సాం
బ మకరకతననతుజ శవఫలకతన్ూభవ తతసహో ద్ర
పరముఖ్ యద్ూతత ముల విమతభంజన్్ల ై కృతవరుమున్్ాగన్
10.2-845-క.
వారణ వాజిసయంద్న్
వీరభట్ావలులు సనిరి విశవము వడుఁకన్
ఘోర కృతి వివిధనయుధ
భూరిద్్యతఠ లరకబ్ధంబముం గబళింపన్.
10.2-64-యదయ స లవ యుదధ ంబు
10.2-846-వ.
చని యయ గోవింద్న్ంద్న్ సయంద్న్ంబుం బలసందయ హంబున్్ం ద్లకడచ్చ,
యద్్ సెైన్యంబులు సాలవబలంబులతోడం దనరొకని బెరయున్పుపడు
దేవదనన్వ సంకులసమర విధంబున్ం ద్్ములం బయెయ; న్యెయడ.

10.2-847-మ.
వితతజాయచయ ట్ంకృతఠల మద్జలయవిరూభతశుండనల ఘ్ీం
కృతర లుద్యద్భట్హ ంకృతఠల మహతభరరభ
ీ ాంకృతఠల భీష్ణో
ద్ధ తనిసాసణధణంకృతఠల పరకట్యోధవారతసాహంకృతఠల
కుతలంబున్ దవి నిండ మోరసె రిపుసంక్షోభంబుగా భూవరా!
10.2-848-మ.
హరిరింఖ్యరథనమ్ సద్భట్పద్వాయఘ్ట్ట నోద్ధ ూత ద్్
సత రధూళీపట్లపరభూత నిబ్ధడధనవంతపరవిధవంస కృ
తకర శాతనసి గదనద హేతిరుచ్ లయకాశంబు నిండన్ వియ
చిర ద్ృకుకల మ్ఱ్మ్ట్ల
ల గొలప సమరోతనసహంబు సంధలల ుఁగన్.
10.2-849-చ.
తలకొని సెని
ై కుల గవిసి తనరొకని పేరొకని ప్ాసి డనసి యం
కమల గొన్కముులముులుఁ బగిల్లి నొగల్ల
ి ితరతరుల తలల
న్లయుఁగ మొతిత యొతిత న్యన్ంబులు నిపుపలు రాల లీల నౌుఁ
ద్లలు లలయట్ముల ఘ్న్గదనహతి నొంచ్చ కలంచ్చ ప్ో రుఁగన్.
10.2-850-వ.
అయయవసరంబున్ం బరద్్ుముాండు గన్్ంగొని.
10.2-851-మ.
అనయంబుం గలుషించ్చ సౌభపతి మయయయకోట్ల
ల చంచచఛరా
సన నిరుుకత నిశాత దవయమహతనసత శ
రీ చ
ి ేుఁ ద్తక్షణం
ే ణ
బున లీలయగతి న్భరగుల మన్ములన్ భూషింప మయయంచె న్
వవనజాతనపుతుఁడు భూరి సంతమసమున్ వారించ్ చంద్ంబున్న్
10.2-852-వ.

మఱయున్్.
10.2-853-చ.
అతరథకోతత ముం డన్ న్్ద్ంచ్చతకాంచన్పుంఖ్ పంచ విం
శతవిశిఖ్ంబులన్ాతని సెని
ై కప్ాలుని నొంచ్చ యుగుీుఁడెై
శత శతకోట్ికోట్ినిభసాయకముల పరుఁగించ్చ సాలవభూ
పత కకుద్ంబు నొంచ్చ లయభెర
ై వుకైవడిుఁ బరరిి వండియున్.
10.2-854-చ.
పద్పద యముులన్ మన్్జప్ాలవరణుయల నొంచ్చ రోష్ముం
గదయరుఁగ మూుఁడుమూుఁడు శితకాండములన్ రథద్ంతివాజలం
జద్యుఁగ నసి యొకొకక నిశాతశరంబున్ సెని
ై కావల్లన్
మదము లడించ్చ యట్ల తుఁ డమయన్్ష్లీలుఁ బరాకీమ్ంచ్చన్న్.
10.2-855-క.
ద్్ర మన్వహరు న్ద్్భత
కరమమున్కు న్్భయ సెని
ై కపరకరంబుల
నిరమలమతి న్్తియంచ్చరి
భర మచలధెైరుయ విగతభయుుఁ బరద్్యముాన్.
10.2-856-వ.
అయయవసరంబున్.
10.2-857-ఉ.
సాంబుని సాలవభూవిభుుఁడు సాయకజాలము లేసి నొంచ్చన్న్
జాంబవతీతన్ూభవుుఁడు చనపము సజయము సేసి డనసి సా
లువం బదయేన్్ తూపుల న్వోన్ాతవక్షము గాుఁడనసి శా
తనంబకవింశతిన్ాతని సౌభక మలల లననడ నసిన్న్.

10.2-858-చ.
గదయిఁడు మహో గీవృతిత నిజకారుుక నిర్ తవిస్ారదవధ్ం
తఠదవద్ననభబాణవితతఠల పరుఁగించ్చ విరోధమసత ముల
గుదయలుగ గుీచ్చియెతత ఠచ్ న్కుంఠిత వికీమకళిలోలుుఁడెై
చదల స్రల న్్తింప రథసతత ముుఁ డ పెప న్రంద్రచంద్రమయ!
10.2-859-ఉ.
సాతుకమ చండరోష్మున్ సాలవమహీవరు భూరిసౌభ సాం
గతు చతఠరివధయ గబ
ీ లగాఢతమఃపట్లంబు భాస్రా
దతుమయూఖ్పుంజరుచ్చతీవరశరంబులుఁ జూపి సెని
ై క
స్తతుపరాకీమపరకట్దయ రులుుఁడెై విలసిలల భూవరా!
10.2-860-ఉతనస.
భానయవింద్్ుఁ డుద్ధ తిన్ విపక్షపక్షసెైన్య ద్్
రాున కాన్ననన్లోపమయన్ చండ కాండ సం
తనన మూన్ నసి చూరిణతంబు చేసుఁె జాప వి
దనయ నిరూఢి దేవతనవితనన్ మ్చి మెచిుఁగాన్.
10.2-861-ఉతనస.
చనరుదేష్ణ ఠుఁ డనగీహంచ్చ శతఠరభీష్ణోగీ దయ
సాసరద్రప మేరపడన్ నిశాత బాణకోట్ిచే
దనరుణపరతనప సాలవద్ండననథమండల్లన్
మయరి రుఁగిన్ట్ల
ల పిలుకమయరిి పేరిి యయరిిన్న్.
10.2-862-క.
శుకుిఁ డన యోధన్ విజయో
తఠసకమతి బాహాబలంబు సొ పపడ విశిఖ్

పరకరంబులుఁ ద్న్్ శౌరాయ
ధకుిఁ డన్ విదేవషిబలతతిం బరిమయరిన్.
10.2-863-ఉ.
సారణుుఁ డేపుమెైుఁ గదసి శాతరవవీరులు సంచల్లంప దయ
సాసర మెలరపుఁ గుంత శర శకమత గదన క్షురికాద హేతఠలన్
వారక వాజి ద్ంతి రథవర్ ములం ద్్న్్మయడి కాలువరన్
వీరముతోడుఁ బంపె జమువీట్ికముఁ గాుఁపుర ముగీమూరితయెై.
10.2-864-క.
అకర
ా రుుఁడుుఁ ద్ద్న్్జలు న్
వకాపరాకీమము మెఱసి వర
ై ుల బాహా
వికామమున్ వధయంచ్చరి
చకాప్ారసాద వివిధ సాధన్ములచేన్.
10.2-865-మ.
కృతవరుక్షితిననయకుండు విశిఖ్శరణ
ీ ిం బరమతనతరయధ
శిీతవరుంబులుఁ జించ్చ మేన్్ల శతచ్చఛద్రంబులం జయ న్
ద్్భతకరుం బని సెని
ై కుల వొగడ శతఠరల ద్ూలుచో సంగర
క్షితధరుంబుుఁ ద్లంచ్చ కాచె రథకశరష్
ీ ు ఠండు భూమీశవరా!
10.2-866-వ.
అయయవసరంబున్ సాలువండు గోప్ో దీదపత
ి మయన్స్ండెై యుండ
మయయయవిడంబకంబెైన్ సౌభకం బపుపడు.
10.2-867-సీ.
ఒకమయట్ల న్భమున్ుఁ బరకట్ంబుగాుఁ దయ ుఁచ్;
నొకమయట్ల ధరణిపెై నొయయ నిలుచ్

నొకమయట్ల శైలమసత కమున్ వరితంచ్;
నొకపరిుఁ జరియంచ్ న్్ద్ధన్డుమ
నొకక తోయంబున్ నొకకట్ియెై యుండు;
నొకకడుఁ గన్్ుఁగొన్ుఁ బెకుక లగున్్
నొకమయట్ల సాలవసంయుకత మెై ప్ొ డసూపు;
నొక తోయ మనిాయు న్్డిగి తోుఁచ్
10.2-867.1-ఆ.
నొకకతేప కొఱవి యుడుగక తిరపిపన్
గతి మహో గీవృతిత ుఁ గాన్వచ్ి
మఱయుుఁ బెకుకగతఠల న్రివరుల గలుఁగంగుఁ
దరిగ సౌభకంబు ధీవరణయ!
10.2-868-వ.
ఇవివధంబున్ సౌభకంబు వరితంచ్ట్ం జసి యద్్సెన్
ై యంబులచే దెైన్యంబు
నొందన్ నిజసెైన్యంబుల మరలం బురికొల్లప సాలువం డపుపడు.
10.2-869-క.
స్ారద్న్లయభశరంబులు
ప్ొ రిిఁబ రి బుంఖ్యన్్పుంఖ్ములుగా నయం
దెరల్లయు మరల్లయు మురిసయ
ి ు
విరిసయ
ి ుుఁ బ్ధఱ్తివక ప్ో ర వస యద్్బలముల.
10.2-870-క.
అయియుడ మయన్ము వద్లక
డయుక మగప్ాడితో ద్ృఢంబుగుఁ బో రన్
ద్యు మెఱ్ంగున్్? నకకట్ి

కయుం బపుడయెయుఁ బరరుగల యోధ్లకున్.
10.2-871-క.
మునయ పరద్్యమాకుమయరుని
ఘ్ననిశితనసత మ
ే ులచేతుఁ గడు నొచ్చిన్ సా
లువని మంతిరి ద్్యమననముుఁడు
స్నిశిత గద్చే న్మరిి స్మహతశకమతన్.
10.2-872-చ.
వరవున్్ లయవుుఁ జవయున్్ వీరముుఁ బీరము గల్ల్ డనసి యయ
సరసిజననభన్ంద్న్్ విశాలభుజాంతరముం బగిల్లిన్న్
విరవిరవోయ మేన్్ నిడువండురక వట్ట ుఁగుఁ జతిుఁ సాధనో
తకరములు దేరిపెై వద్ల్ల కన్్ాలుమూయుచ్ మూరఛనొందన్న్
10.2-873-ఆ.
సమరధరు వద సమధక న్యవాద
దనరుకుని స్తఠండు ధెర
ై యయుతఠుఁడు
రథముుఁ దయ ల్లకొన్్చ్ రణభూమ్ వడల్ల వ
చనియె మూరఛదేఱ శంబరారి.
10.2-874-ఉ.
సారిథుఁ జూచ్చ యట్ల నియె "శాతరవవీరులు సూచ్చ న్వవుఁగాుఁ
దేరు రణక్షితిన్ వడలుఁ దెచ్చితి తెచ్చితి ద్్రయశంబు పం
కరుహననభుుఁడున్ హల్లయు గల్లకొన్న్ యద్్వంశసంభవుల
బీరము ద్పిప యపపగిదుఁ బెలుకఱ ప్ో వుద్్ర రణంబున్న్. "
10.2-875-వ.
అనిన్ న్తం డతని కమట్లనియె.

10.2-876-క.
రథ రిపుచే నొచ్చిన్ సా
రథయున్్, సారథయు నొవవ రథయున్్ గావం
బృథయసమర ధరు; మ్ుఁక న్
వయధచ్చతఠ
త ుఁ డవగుచ్ుఁ గడుఁగు వర
ై ుల గలువన్.
10.2-877-వ.
అనిన్ విని.
10.2-878-ఉ.
సంచ్చతభూరిబాహ బల శౌరుయుఁడు సారథమయట్ కాతు మో
దంచ్చ యుదనతత కాండ రుచ్చదీపత
ి చనపముుఁ దనల్లి మౌరివ సా
రించ్చ గుణధవనిన్ బృహద్రిపరకరంబుల భీతి ముంచ్చ తో
ల్లంచ్ె రథంబు మేదని చల్లంపుఁగ నన ద్్యముమీుఁద్ నరుపన్న్.
10.2-879-వ.
అట్ల
ల డగ్ ఱ.
10.2-880-చ.
అరితన్్ వష్ట బాణముల ననగీహవృతిత ుఁ బగిల్లి ననల్ల్ ట్ం
ద్్రగములన్ వధంచ్చ యొక తూపున్ సారథుఁ ద్్రంచ్చ రంట్ని
ష్ఠ
ు రతర కతఠచనపములు చూరణముచేసి యొకముున్న్ భయం
కరముగుఁ ద్్రంచె నన ద్్యమునికంఠ మకుంఠిత వికీమోద్ధ తిన్.
10.2-881-మ.
కని సాంబపరముఖ్యద యోధవరు లుతకంఠాతఠుల ై మీన్ క
తనయ న్గి్ంచ్చ స్వరణపుంఖ్ నిశితనసత శ
రీ ి సంధంచ్చ సా
ే ణ
లువని సెైననయవల్ల మసత ముల వరవు లయవున్ మీఱుఁగా నొకక యె

తఠ
త న వతఠరంచ్చరి తనట్ిపండుల ధరుఁ దయ డయత రాలుి చంద్ంబున్న్.
10.2-882-వ.
అట్ిట యెడ.
10.2-883-సరగద.
కూలున్ గుఱఱ ంబులేన్్ంగులు ధరుఁగ; డయుంగుపపల ై; న్్గు్న్ూచెై
వారలునద రుల హతంబెై వడిుఁబడుస్; భట్వారతముల; శోణితంబుల
గోీలున్, మయంసంబున్ంజంగొఱకు, నము; కలన్్
్ ంపుల ైసో లుచ్ను
తనలకీవాయద్భూతోతకరములు, జ; తల ై తనళముల ద్ట్ిట యయడున్.
10.2-884-వ.
మఱయు నొకకయెడ.
10.2-885-సీ.
ఖ్ండిత శుండనల గండముల న్కీముల;
భూరితఠండంబులు భుజగ సమ్తి;
పద్తలంబులు గచఛపంబులు; ద్ంతముల;
శుకుతలు; గుంభనిరుుకత మౌకమత
కములు రతాములు; వాలములు జలూకముల;
మెడలు భరకంబులు; మెద్డు రొంపి;
పేవ
ర ులు పవడంపుుఁ దీవలు; న్రములు;
ననుఁచ్; మజా ంబు ఫేన్ంబు; లసిి
10.2-885.1-ఆ.
సెక
ై తములు; రకత చయము తోయంబులు;
నొరగు నడల నొరలు మొఱలు ఘ్న్ త
రంగరవముగా మతంగజాయోధన్

సి లము జలధుఁ బో లపుఁ ద్గ న్రంద్ర!
10.2-886-వ.
ఇవివధంబున్ యద్్సాలవబలంబులు చలంబున్ుఁ బరసపర జయకాంక్షలం
ద్లపడి ప్ో రు పూరవపశిిమ సముద్రంబుల వడువున్ నిరువదయేడు
దన్ంబు లతిఘోరంబుగాుఁ బో రునడ నింద్రపస
ర ి పురంబు న్్ండి
దనవరకాన్గరంబున్కు న్గధరుండు సన్్దేర ముంద్ట్ం గాన్వచ్ి
ద్్రిామ్తత ంబులం గన్్ంకొని కృష్ఠ
ణ ండు దనరుకునిం జూచ్చ యట్ల నియె.
10.2-65-కృష్ణ స ళవ యుదధ ంబు
10.2-887-శా.
కంటే దనరుక! ద్్రిామ్తత ము లనకంబుల మహాభీలముల
మ్ంటన్ మేదనిుఁ దయ ుఁచ్చ్న్ాయవి; నమ్ున్ ఖ్యండవపరసి మే
న్్ంటం జైద్యహతక్షితీశవరులు మయయోప్ాయుల ై మతఠపరిం
గంటటంపం జన్్దేరుఁ బో లుద్్రు; ప్ో నీ తేరు వగంబున్న్.
10.2-888-వ.
అని యతితవరితగతిం జన్్దెంచ్చ తతఠపరంబు డగ్ ఱ మహాబల
పరాకీమంబులం బరతిపక్షబలంబులతోడం ద్లపడి ప్ో రు యద్్ బలంబులున్్
న్భోవీథ న్భరద్య మయయయ విడంబన్ంబున్ం బరతివీరు ల ంతకాలంబున్కు న
యుప్ాయంబున్న్్ సాధంప న్లవి గాని సౌభకవిమయన్ంబు న్ంద్్న్ా
సాలువనిం గని తదవమయన్ంబు డనయం ద్న్ తేరు దయ ల సారథని నియమ్ంచ్చ
కదయంజన్్ మురాంతకుని వీక్షించ్చ యద్్ సెని
ై క పరకరంబులు
పరమయన్ంద్ంబున్ం బ ందరి; మృతప్ారయంబుల ై యున్ా సెైన్యంబులం
గన్్ంగొని సౌభకపతి వికీమకమయ
ీ యకలయపుం డగుచ్ న్్రవడించ్చ.

10.2-889-చ.
మ్ణుిఁగుఱ్ ల లల డం జద్ర; మ్ంట్న్్ మంట్లు పరవ; ఘ్ంట్ికా
ఘ్ణఘ్ణ భూరినిసవన్ నికాయమున్న్ హరిద్ంతరాళముల
వణిఁక; మహో గీశకమతుఁ గొని వారక దనరుకుమీుఁద్ వవ
ై దన
రుణగతి నింగిన్్ండి నిజరోచ్లతోుఁ బడు చ్కకకవ
ై డిన్.
10.2-890-క.
వడిఁ జన్్దేరుఁగుఁ గని య
పుపడు న్గధరుుఁ డలతి లీలుఁ బో ల న్ దననిం
బ డప్ొ డియెై ధరుఁ ద రుఁగుఁగుఁ
న్డుమన్ వసుఁ ద్్రంచె నొకక ననరాచమున్న్.
10.2-891-చ.
గురుభుజుఁ డంతుఁ బో వక యకుంఠిత శూరత శతఠరసెైన్యముల
దెరలుఁగ న్్గీతం గొఱవిుఁ దప
ర ిపన్ కైవడి మ్ంట్ దరిదరం
దరుగుచ్ ద్్రిారీక్షయమగు దీపితసౌభము సాలువుఁ జండభా
సకర కమరణనభ షో డశ నిశాతశరంబులుఁ గాుఁడ నసిన్న్.
10.2-892-చ.
కడు వడి న్ల్ల్ వాుఁడు నిజకారుుకమున్ జలద్సవన్ంబుకై
వడ మొరయంచ్చ్న్ వడుఁద్ వాతి శరంబులుఁ బద్ులోచన్్
నాడమభుజంబు గాుఁడ వడి నసిన్ుఁ దెంపఱ చేతి శార్గఙ్్ మున్
విడచె రథంబుపెై గగన్వీథ స్రల భయమంద చూడుఁగన్.
10.2-893-క.
హాహా యని భూతనవళి
హాహాకారములు సేయ న్ంతట్ దేఱ

ననాహరిుఁ గన్్ుఁగొని యతుఁ డు
తనసహంబున్ుఁ బల్లక బాహ శౌరయసూారితన్.
10.2-894-చ.
"న్ళన్ద్ళాక్ష! మతసఖ్్ుఁడు ననుఁ ద్గు చెైద్్యుఁడు గోరిన్ట్ిట కో
మల న్వినీతిమెైుఁ ద్గవుమయల్ల వరించ్చతి; వంతుఁ బో క దయ
రులమున్ ధరున్ంద్్న్్ సభాసి ల్ల నమఱ యున్ా వాని న్
చిలమున్ుఁ జంపి తట్ిట కలుష్ంబున్ నుఁడు రణనంగణంబున్న్.
10.2-895-క.
తల చెడి ప్ాఱక బాహా
బల మొపపుఁగ ననద్్ ద్ృషిటపథమున్ ధృతితో
నిలచ్చన్ నిష్ఠ
ు ర విశిఖ్య
రుిల ముంచ్చ మదీయసఖ్్ని సూ డిట్ల దీరత ున్. "
10.2-896-చ.
అనిన్ మురాంతకుండు ద్రహాసము మోమున్ుఁ ద ంగల్లంప సా
లువనిిఁ గని "యోరి! లయవు బలుపుంగల ప్ో ట్రి వోల ుఁ బరరల దే
మనిన్న్్ బాట్ల సనిాహతమౌట్ యెఱ్ంగవు మూఢచ్చతత ! వొ
"ముని గద్ుఁ గలుఁ దరపిప యభియయతిని శతఠరని వస
ర ె న్్ద్ధ తిన్.
10.2-897-వ.
అట్ల
ల వరసన్
ి .
10.2-898-క.
పెనయమూరఛ నొంద వస ము
కుకన వాతన్్ నతఠ
త రొలకుఁ గొంతవడికమ నొ
యయన తెల్లసి నిలువరింపక

చన్ వాుఁడు న్ద్ృశుయుఁ డగుచ్ సౌభముుఁ దనన్్న్.
10.2-899-వ.
అయయవసరంబున్.
10.2-900-తే.
గగన్ మంద్్ండి యొకుఁ డనరుతుఁ డగుచ్ వచ్చి
న్ంద్న్ంద్న్్ ప్ాదనరవింద్ములకు
వంద్న్ము సేసి యయన్కద్్ంద్్భిని మ
హో గుీుఁడెై పట్ిటతెచెి సాలువండు గడుఁగి.
10.2-901-తే.
దేవ! మీ కఱుఁగింపుఁగాుఁ దవిరి యట్కు
దేవకీదేవి న్న్్ాుఁ బుతెత ంచె న్న్ుఁగ
విని సరోరుహననభుుఁడు ఘ్న్ విషాద్
మగుాుఁ డయెయన్్ గురుమీుఁద మమతుఁ జసి.
10.2-902-క.
న్ర గంధరవ స్రాస్ర
వరులకు నిరిాంపరాని వాుఁడు బలుం డే
మఱ కరయ హీన్బలుచేుఁ
బరికమంపుఁగ నట్ల
ల పట్లటవడు నొకొ యన్్చ్న్
10.2-903-వ.
మఱయున్్.
10.2-904-క.
భావంబు గలుఁగ ననహా!
దెవ
ై కృతం బెవవరికని
మ ుఁ ద్పిపంపుఁగ రా

దే విధ నైన్న్్ న్ని శో
కావిలమతిుఁ బలుకుచ్న్ా న్తత ఱ వాుఁడున్.
10.2-905-వ.
తన్ మయయయబలంబున్ుఁ గీముఱం దయ ుఁచ్చ కృతక వస్దేవునిం గల్లపంచ్చ
యతనిం బంధంచ్చ కొనితెచ్చి “పుండరీకాక్ష! నిరీక్షింపు భవజా న్కుండు వీుఁడె;
యపుపడు నీవు గన్్ంగొన్ వీని తలుఁద్్రంతఠ నింక నవవనికమంగా మనియెద్్?
కావంగల శకమతగలదేనిం గావు” మని ద్్రాలయపంబు లయడుచ్
మృతఠయజిహావకరాళంబెన్
ై కరవాలంబు గలంబూని జళిపించ్చ్
న్మయుయయవస్దేవుని శిరంబు ద్్నిమ్ తన్ుసత కంబు గొని వియద్వరిత యెై
చరియంచ్ సౌభక విమయన్ంబు సొ చెి; న్ంత గోవింద్్ండు గొంతతడవు
మన్ంబున్ ఘ్న్ంబగు శోకంబున్ం గుంద్్చ్ండి యయతుసెైనికులు దెలుపం
దెల్లవొంద యద మయోదతంబెైన్ సాలువని మయయోప్ాయం బని యెఱంగ;
న్ంతం ద్న్కు వస్దేవుండు పట్లటవడె న్ని చెపిపన్ ద్ూతయు
న్మయుయయకళేబరంబున్్ నన క్షణంబ విచ్చతరంబుగా మయయంబెై ప్ో యె;
న్న్ంతరంబ.
10.2-906-క.
మునయ లపుడు గొంద్ ఱచట్ికముఁ
జనయదెంచ్చ విమోహయెన్
ై జలజద్ళాక్షుం
గనయిఁగొని సమధకభకమతన్
వినయంబున్ుఁ బల్లకమ రంత విష్ఠ
ణ న్ జిష్ఠ
ణ న్.
10.2-907-సీ.
“కమలయక్ష! సరవలోకములంద్్ సరవ మయ;
న్వులు సంసార ననననవిధెైక

ద్్ఃఖ్యబ్ధధ మగుాల ై తఠదుఁ జరనరక;
వికలతవమున్ుఁ బ ంద్్ వళ నిన్్ాుఁ
ద్లుఁచ్చ ద్్ఃఖ్ంబులుఁ ద్రియంతఠ రట్ిట స;
ద్్
్ ణనిధ వై దేవకోట్ికలల ుఁ
బట్లటగొమెైు పరబరహాుఖ్యుఁ బ గడంద;
పరమయోగీశవర పరకరగూఢ
10.2-907.1-తే.
పరచ్చదనన్ంద్ దవయరూపమున్ వలుుఁగు
ద్న్ఘ్! నీ వడ? నీచజననుతు జనిత
ఘ్న్ భయసేాహ మోహశోకంబు లేడ?
న్న్్చ్ సంస్తతి సేసి వారరిగి రంత.
10.2-66-స ళళవని వధంచ్యట
10.2-908-చ.
హరి ద్న్మీుఁద్ ఘోరనిశితనశుగజాలము లేయు సాలవభూ
వరు వధయంపుఁ గోరి బహ వారిద్ నిర్ తభూరివృషిట వి
స్ారణ న్న్ూన్ తీవరశరపుంజములన్ గగన్ంబుుఁ గపిప కీ
చిఱ రిపు మౌళిరతామున్్ుఁ జాపము వరుముుఁ ద్్రంచ్చ వండియున్.
10.2-909-మ.
వితతకోీధముతోడుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడు జగదవఖ్యయతశౌరయకమీయో
ద్ధ తశకమతన్ వడిుఁ దప
ర ిప మ్ంట్ మెఱ్ుఁగుల ద్ట్ట ంబుగాుఁ బరవ న్్
గీతిఁ జంచద్్ ద్ వచ్చ
ై తఠరంచె వసుఁ జూరణంబెై ధరన్ రాల నన
యతభూరితిరపురాభమున్ మహతమయయయశోభమున్ సౌభమున్.

10.2-910-వ.
అట్ల
ల కృష్ఠ
ణ ం డముయనిరిుత మయయయవిమయన్ంబు నిజగదనహతి నింతింతలు
తఠనియల ై సముద్రమధయంబున్ం ద రంగం జసిన్ సాలువండు గోఱలు వఱకమన్
భుజంగంబు భంగి గండడంగి విన్ానై విగతమయయయబలుం డయుయన్్ుఁ
బ ల్లవోవని బీరంబున్ వస్ధన తలంబున్కు డిగ్ ి యయగీహంబున్.
10.2-911-క.
కరమున్ుఁ బవినిభ మగు భీ
కర గద్ ధరియంచ్చ కదయుఁగాుఁ జన్్దేరన్
మురహరుుఁ డుద్ధ తి సాలువని
కరము గదనయుకత ముగన్్ ఖ్ండించె న్ృప్ా!
10.2-912-క.
అంతం బో వక కమన్్క న్
న్ంతరిఁడు విలయయరకమండలయయతరుచ్చ ద్్
రాదంతంబగు చకీంబు ని
తనంతంబుగుఁ బూనిి సాలవధరిణిపుమీుఁద్న్.
10.2-913-క.
గురుశకమత వచ్చ
ై వస భా
స్రకుండలమకుట్రతాశోభితమగు త
చ్చఛరము వడిుఁ ద్్రంచె నింద్్రుఁడు
వరకుల్లశముచేత వృతఠర వధయంచ్ కమయ
ీ న్.
10.2-67-దంతవకుతుని వధంచ్యట

10.2-914-వ.
ఇట్ల
ల మయయయవి యెైన్ సాలువండున్్ సౌభకంబున్్ గృష్ఠ
ణ చేతం బ ల్లయుట్ుఁ
గన్్ంగొని నిజసఖ్్లగు సాలవ ప్ౌండరక శిశుప్ాలురకుుఁ బారలౌకమకకమయ
ీ లు
మెైతిరం గావించ్చ ద్ంతవకుతరం డతి భీష్ణనకారంబుతో న్పుపడు.
10.2-915-చ.
పెట పెట్ుఁ బండుల గీుఁట్లచ్న్్ బెట్ట లగ మోరయుచ్ుఁ గన్్ాగీవలం
జిటచ్చట్ విస్ాల్లంగములు సింద్ మహో ద్ధ తప్ాద్ఘ్ట్ట న్
న్ాటనిట్నై ధరితిర వడుఁకాడ వడిన్ గద్ కలుఁ దరపుపచ్న్
మ్టమ్ట్ మండు వసవిని మ్ంచ్ దవాకరుుఁ బో ల్ల యుగీతన్.
10.2-916-చ.
వడిఁ జన్్దేరుఁ జూచ్చ యద్్వలల భుుఁ డులల ము పలల వింప న్
పుపడు గద్ుఁ గలుఁబూని రథమున్ రయమొపపుఁగ డిగ్ ి యుగీతం
గడిఁగి విరోధకమనాద్్రుగాుఁ జన్ వాుఁ డతినీచవరితయెై
యడరుచ్ న్ట్ట హాసముఖ్్డెై వలచే గద్ుఁ దరపుపచ్న్ హరిన్.
10.2-917-వ.
కన్్ంగొని పరిహాసో కుతలుగా నిట్ల నియె, “నీవు మదీయభాగయంబున్ం జసి నుఁడు
నన ద్ృషిటపథంబున్కు గోచరుండవైతివి; మ్తరదయర హవైన్ నిన్్ా మయతఠలేయుండ
వని మనిాంపక దేహంబు న్ంద్్ వరితంచ్ న్్గీవాయధ నౌష్ధనదకమయ
ీ ల
నివరితంపుఁజయు చ్చకమతసకుని చంద్ంబున్ బంధ్రూపశాతరవుండవు గావున్
నిన్్ా ద్ంభోళి సంరంభ గంభీరంబెైన్ మదీయ గదనద్ండహతిం బరత
నివాసంబున్ కనిచ్చ మున్్ా నీచేత నిహతఠల ైన్ ననద్్ సఖ్్ల ఋణంబుుఁ
దీరత ు” న్ని ద్్రాభష్లయడుచ్ డగ్ ఱ.
10.2-918-చ.

పెనయగద్ుఁ బూనిి కృష్ఠ
ణ తల బెట్ట లగ మొతిత న్ న్ంకుశాహతిం
గనల డి గంధసింధ్రముకవ
ై డి సింధ్రభంజన్్ండు పెం
పున పవిభాసమయన్గద్ుఁ బూని మహో గీతుఁ దప
ర ిప ద్ంతవ
కుతరని యురముంబగిల్లిన్ుఁగుద్్లొకన్్చ్న్్రధరంబు గీకుకచ్న్
10.2-919-వ.
తతక్షణంబ పరవతనకారంబగు దేహంబుతో నొఱలుచ్ నలంగూల్ల
కశప్ాశంబులు సికుకవడుఁ ద్న్్ాకొన్్చ్ుఁ బారణంబులు విడిచె; న్పుపడు
నిఖిల భూతంబులు ననశిరయంబు వొంద్ుఁ ద్దన్తరంబున్ న్్ండి యొకక
సూక్షుతేజంబు వలువడి గోవింద్్నిదేహంబుుఁ బరవశించె; న్యయవసరంబున్
న్గీజ మరణంబు గన్్ంగొని కుపితఠండెై కన్్ుఁగవల నిపుపలుపపతిలల
విద్ూరథ్ండు గాలయన్ల జావలయభీలకరాళంబెైన్ కరవాలంబున్్ బలకయుం
గలందనల్లి దనమోద్రు దెసకుుఁ గవయుట్యుం గన్్ంగొని.
10.2-920-చ.
జలరుహలోచన్్ండు నిజసాధన్మెై తన్రారు చకీమున్
వలన్్గుఁ బూనిి వవ
ై న్ద వారక వాని శిరంబు ద్్రంచె న్
బులయుుఁడు సౌభ సాలవ శిశుప్ాల సహో ద్ర తతసహో ద్రా
వలుల వధంచ్చ తతఠకలము వారి న్నకులుఁ ద్్రంచె నీ గతిన్.
10.2-921-వ.
అయయవసరంబున్.
10.2-922-క.
న్ర ముని యోగి స్రాస్ర
గరుడయ రగ సిద్ధ సాధయ గంధరవ న్భ
శిర కమన్ార కమంపురుష్ఠలు

హరిమహమ న్్తించ్చ రద్్భతనన్ంద్ములన్.
10.2-923-వ.
మఱయు న్పసరోజన్ంబులు న్ృతయంబులు సలుప, వలుపలు కుస్మ
వరషంబులు గురియ, దేవతూరయంబు లవారయంబుల ై మొరయ, యద్్ వృషిణ
పరవరులు సేవింపుఁ, బరమయన్ంద్ంబున్్ం బ ంద నిజవిజయయంకమతంబు ల న్
ై
గీతంబుల వందజన్ంబులు సంకీరతన్ంబులు సేయ, న్తి మనోహర
విభవాభిరామంబున్్, న్ూతననలంకారంబున్్ నన్
ై దనవరకాన్గరంబు
శుభముహూరత ంబున్ం బరవశింపం జన్్నడ.
10.2-924-క.
పురసతఠలు విరులు లయజలు
గురుసౌధనగీములన్్ండి కురియుఁగ వికచనం
బురుహాక్షుం డంతఃపుర
వర మరిిం జొచెి వైభవం బలరారన్.
10.2-925-వ.
అట్ల
ల యోగీశవరశవరుండున్్, ష్డు్ణైశవరయసంపన్్ాండున్్,
నిఖిలజగదీశవరుండున్్ నైన్ పురుషో తత ముండు స్ఖ్ంబుండె; న్ంత.
10.2-926-క.
కౌరవ ప్ాండవ పృథ్ సమ
రారంభ మెఱంగి తీరియయతర నపముగా
సీర ంకుుఁ డుభయకులులకు
ననరయ సముుఁ డగుట్ుఁ జసి యరిగ న్రందనర!
10.2-68-బలర ముని తీరథ యాతర

10.2-927-వ.
అట్ల
ల సని మొద్లం పరభాసతీరింబున్ న్వగాహంబు సేసి, యంద్్
దేవరిషపితృతరపణంబులు సంపీరతిం గావించ్చ విమలతేజోధన్్ లగు
భూస్రపరవరులు ద్న్తో న్రుగుదేరం గద్ల్ల చని కీమంబున్ సరసవతియు
బ్ధంద్్సరోవరంబున్్ వజరతీరింబున్్ విశాలయన్దయు సరయువున్్
యమున్యు జాహావీతీరింబున్్ గన్్ంగొన్్చ్ న్చట్న్చట్ న్వగాహన్
దేవరిషపితృతరపణ బారహుణ సంతరపణంబు లన్్ భూస్ర యుకుతండెై
న్డపుచ్ం జని సకలలోకస్తతయంబున్్ నిఖిలముని శరణయంబు న్గు
నైమ్శారణయంబు సొ చ్చి; యంద్్ దీర్సతత ంే బు న్డపుచ్న్ా ముని జన్ంబులం
గన్్ం గొనిన్; వారున్్ పరతఠయతనిన్ంబు సేసి రామున్కు విన్తఠల ై యయసన్
పూజా విధనన్ంబులు గావించ్చన్ న్తండున్్ బరముదత మయన్స్ం డగుచ్
సపరివారంబుగాుఁ గూరుిన్ా యెడ.
10.2-928-క.
ఆ న్ఱుఁ ద్న్్ుఁ గని పరతఠయ
తనిన న్మసాకరవిధ్లు ద్గ న్డపక పెం
పూనిన్ పీఠముపెై నన
సీనయండగు సూతఠ శరముషీవిఖ్యయతఠన్.
10.2-929-వ.
కన్్ంగొని యతని సమీపంబున్ న్్న్ా విపరవరులం జూచ్చ రాముండు రోషించ్చ
“వీుఁడు న్న్్ాుఁ గని లేవకుండుట్కు హేతఠ వయయదయొకో? ఈ
పరతిలోమజాతఠండు మునిగణ సభాసి లంబున్ుఁ దననొకక ముఖ్్యండ ప్ో ల
ద్్రభిమయన్ంబున్ శకమతమన్్ మని వలన్ంగొనిా కథలు గాథలు గఱచ్చ
విద్వద్్ ణుయని విధంబున్ విఱఱ వీుఁర గడున్్; నీచనతఠుం డభయసించ్ విద్య ల లల న్్

మన్ంబున్ విచనరించ్చ చూచ్చన్ మద్కారణంబులు గాని సతత వగుణగరిష్ుంబులు
గావు; ధరుసంరక్షణంబు సేయ న్వతరించ్చన్ మయకు నిట్ిట ద్్ష్ట మరదన్ం
బవశయకరత వయం, బని తలుఁచ్చ హసత ంబున్ ధరించ్చన్ కుశాగీంబున్ నన సూతఠని
వధంచ్చన్ న్కకడి మునీంద్్ర ల లల హాహాకారంబులతోడం దనలయంకునిుఁ జూచ్చ
యట్ల నిరి.
10.2-930-క.
“అనఘ్య! యతనికమ బరహాు
సన మే మ్చ్ిట్న్్ నీవు సన్్దే నితుఁ డన
సనము దగుఁడయెయ నింతయు
మునయ నీమద నఱ్ుఁగ న్రి ముం గలదె? హలీ!
10.2-931-క.
ఎఱిిఁగఱుఁగి బరహుహతనయ
ద్్రితంబున్ నీమన్ంబు ద్ూకొనుఁ బాప్ో
తత రణప్ారయశిితత ము
ద రిఁకొని కావింపు మయయ ద్్రాన్హరణన!
10.2-932-వ.
అదయున్్ం గాక పరమప్ావన్్ండవైన్ నీవు ధరుంబుద్పిపన్ నవవరు
మయన్పంగలరు? కావున్ుఁ బారయశిితత ంబు గైకొని న్డపకున్ా ధరుంబు నిలువ;
ద్ట్ల
ల గావున్ దీనికముఁ బరతీకారంబు పుట్ిటంపు” మనిన్ న్తండు వారలం
గన్్ంగొని “తనమసంబున్ నిట్ిట ప్ాపంబు సేయంబడియె; దీనికమ
ముఖ్యపక్షంబున్ుఁ బరతికృతి యెఱంగింపుండు, వీనికమ ననయువున్్
బహ సతత వంబున్్ నొసంగిన్ మీకమష్టంబగున న్ట్ల
ల ననయోగమయయచేుఁ
గావింతఠ” న్న్ న్ముున్్లు నీయసత మ
ే యహాతుుంబున్కు మృతఠయవున్కు

మయకు నవివధంబున్ వైకలయంబు నొంద్కుండున్ట్ల
ల గావింపుమనిన్ న్తం
డంద్ఱం జూచ్చ యపుపడు.
10.2-933-క.
ధనతీరవర సమధక చన
రితరరిఁడు హలప్ాణి పల్లక ధృతి ననతను వై
పుతరక ననమయసి యన్్ ప
వితరశుీతి వాకయసరణి విశద్ం బగుట్న్.
10.2-934-క.
ఈ స్ూతసూన్్ుఁ డిపుడు మ
హాస్తత వము ననయువున్్ న్ననమయమున్్ వి
దనయ స మరిుము గల్లగి స్
ధీస్తత ములయర! యాక్షితిన్ విలసిలల ున్.
10.2-935-వ.
అని సూతఠం బున్రీావితఠంగాుఁ జసి మున్్లం జూచ్చ యట్ల నియె.
10.2-936-తే.
ఏ నఱ్ంగక చేసన్
ి యా యవజఞ
శాంతి వొంద్ నయద యభీష్ట ంబు మీకు
దననిుఁ గావింతఠ న్నిన్ మోద్ంబు నొంద
పల్లకమ రతనతపస్లు హలప్ాణిుఁ జూచ్చ.
10.2-937-చ.
హలధర! యలవలుండన్్ స్రారితన్ూజుఁడు పలవలుండు ననుఁ
గలిఁడ క దనన్వుండు బలగరవమున్ం బరతిపరవమంద్్ న్
చిలమున్ వచ్చి మయ సవన్శాలల మూతర స్రాసర పూయ వి

ట్పలలము లోల్లమెైుఁ గురిసి ప్ాడఱుఁ జయున్్ యజఞ వాట్ముల.
10.2-938-వ.
కావున్ ద్్ష్ట దనన్వుం ద్్రంచ్ట్యు మయకుం గరంబు సంతసం బగు;
న్ంతమీుఁద్ నీవు విమలచ్చతఠ
త ండవై భారతవరషంబున్ం గల తీరింబుల
దనవద్శమయసంబు లవగాహన్ంబు సేయు; మట్ల యన్ సరవప్ాపనిష్కృతి
యగున్ని పలుకున్ంతుఁ బరవసమయగమంబెైన్.
10.2-939-సీ.
మున్్లు యజఞ కమీయోన్్ుఖ్్ లౌట్ుఁ గన్్ుఁగొని;
పఱతెంచ్చ యస్ర తద్భవన్ములన్్
రకత విణూుతర స్రామయంసజాలంబు;
నించ్చ హేయంబు గావించ్చ పెలుచుఁ
బెంధూళి ఱయలున్్ బెలలలు న్్రల డు;
చకాీనిలము వీుఁచ్చ చద్ల న్పుడు
గాట్లకకొండ సంగతిుఁ బ లుి మేన్్ తన;
మరశుశుీ కశ సమయజములున్్
10.2-939.1-తే.
న్వయచరాుంబరము భూరిననసికయున్్
గఱకు మ్డి గుీడుల నిపుపలు గీకుక ద్ృషిట
వరలు పెద్వులు దీర్కరాళ జిహవ
కయున్్ ముడివడడ బ మలున్్ గలుగువాని.
10.2-940-మసర.
కనియెం దనలయంకుుఁ డుద్యతకట్చట్ల; ల న్ట్తనకలద్ండనభశూలున్
జనరకాతసికతతనలున్ సమధక; సమరోతనసహలోలుం గఠోరా

శనితఠలోయద్గీ ద్ంషాటి జనిత శి; ఖ్కణనచనఛదతనశాంతరాళ న్
హనన్వాయప్ారశ్రలున్ాతి; ద్ృఢ ఘ్న్మసాతసిిమయలుం గరాళ న్
10.2-941-ఉ.
వండయుుఁ గొీమెుఱ్ంగు లుడువీథ వలుంగుఁగ న్్లల సద్్ దన
ద్ండముుఁ గలుఁ దరపుపచ్ న్్దనరత రా బలభద్్రుఁ డనస్రో
ద్ద ండవిఘ్యతఠలౌ ముసలదనరుణలయంగలముల ద్లంప మయ
రాతండనిభంబుల ై యెద్్రుఁ ద్తక్షణమయతరన్ తోుఁచ్చన్న్ వసన్.
10.2-942-వ.
అట్ల
ల సనిాహతంబుల ైన్ తన్ కారయసాధన్ంబులగు నిజసాధన్ంబులు
ధరియంచ్చ యపుపడు.
10.2-69-బలుడు ప్లవలుని వధంచ్యట
10.2-943-చ.
గగన్మున్ం జరించ్ స్రకంట్కు కంఠము చేుఁతిననగట్ం
ద్గిల్లచ్చ రోుఁక ల తిత బెడిద్ం బడరన్ న్డునతిత మొతిత న్న్
బుగబుగ నతఠ
త రొలక నిలుఁ బో రగిలం బడె వజరధనరచేుఁ
దెగి ధరుఁ గూలు భూరి జగతీధరముం బురుడింప బెట్ట లగాన్.
10.2-944-వ.
అట్ల
ల పలవలుండు మడిసిన్.
10.2-945-క.
మునివరులు గామప్ాలుని
వినయతించ్చరి వయువల విధముల వృతఠరం
ద్్నిమ్న్ యంద్్రని న్మరులు

వినయతించ్చన్ రీతి న్పుడు విమలచరితనర!
10.2-946-తే.
అంత న్భిషికత ుుఁ జసి యతయంత స్రభి
మంజలయమయ
ల న్ కంజాత మయల్లకయున్్
న్ంచ్చతనభరణములు దవాయంబరములు
న్రిి నిచ్చిన్ుఁ దనల్లి యయ హలధరుండు.
10.2-947-క.
దేవనంద్్రుఁ బో ల్ల యొపెపన్్
ధీవిలసితఠుఁ డగుచ్ మునితతిన్ వీడ కని తన్
సేవించ్చ్ుఁ గతిపయ వి
ప్ారవల్ల సన్్దేరుఁ గౌశికాఖ్యంబున్కున్.
10.2-948-వ.
చని యముహాన్దం గృతసాాన్్ండెై యచోిట్ల వాసి సరయువు న్ంద్్ుఁ
గుీంకుల్లడి పరయయగ న్వగాహన్ంబు సేసి దేవరిష పితృతరపణంబు లయచరించ్చ
పులసాతుశీమంబు సొ చ్చి గోమతిం ద్రిశంచ్చ గండకీన్ద న్్తత రించ్చ
విద్ళితభవప్ాశయగు విప్ాశయంద్్ుఁదయ ుఁగి శోణన్ద్ంబున్ ననప్ాలవితఠండెై
గయననడి గంగాసాగరసంగమంబు ద్రిశంచ్చ మహేంద్రన్గంబున్ కరిగి.
10.2-949-క.
రాముిఁడుుఁ గన్్ుఁగొన భార్ వ
రామున్ రజనీశ కులధరావరన్గ స్
తనరమున్ సన్్ాత స్గుణ
సోత ముం గారుణయసీము స్జన్లలయమున్.
10.2-950-ఆ.

కని న్మసకరించ్చ కౌతఠకం బలరార
న్తని వీడుకొని హలయయుధ్ండు
గొమరుమ్గిల్ల సపత గోదనవరికమ నుఁగి
యంద్్ుఁ దీరిమయడి యచట్ల గద్ల్ల.
10.2-951-వ.
వణీపంప్ాసరస్సలంజూచ్చ, భీమన్దకుఁగి యంద్్ుఁ గుమయరసావమ్ని ద్రిశంచ్చ,
శ్రీశైలంబున్కుుఁ జని, వంకట్ాచలంబు ద్రిశంచ్చ, కామకోట్ి శకమతని నిరీక్షించ్చ,
కాంచీపురంబుం గాంచ్చ, కావరికమం జని యముహావాహని న్వగాహన్ంబు సేసి.
10.2-952-సరగద.
సేవించెన్ రంగధనమున్ శిీతనివహపయసిసంధ్సంపూరణసో ముం
గావనరీ మధయసీమున్ ఘ్న్కలుష్ మహాకాలకూట్ోగీ భీమున్
దేవ రిశ్రీ విరామున్ దవిజవిన్్త సందీపితనన్ంత ననమున్
ధీవిజాఞననభిరాముం దభ
ర ువన్ విలసదేదవతన సారవభౌమున్.
10.2-953-వ.
అచోిట్ల వాసి వృష్భాదర నకమక, హరిక్షతరంబు దర కమక, మధ్రాపురంబున్ కరిగి,
సేతఠబంధన్ంబు మెట్ట ి, యచట్ం బదవల ప్ాుఁడిమొద్వుల భూస్రుల కమచ్చి,
రామేశవరుం ద్రిశంచ్చ, తనమరపరిణకమం జని, మలయయచలంబెకమక, యగస్తునింగని
న్మసకరించ్చ, ద్క్షిణసముద్రంబు ద్రిశంచ్చ, కననయఖ్యద్్రా్దేవి న్్ప్ాసించ్చ,
పంచనపసరంబన్్ తీరింబున్ ననపల వన్ం బాచరించ్చ, గోకరణంబున్ నింద్్మౌళిని
ద్రిశంచ్చ, దీవపవతి యెన్
ై కామదేవిని వీక్షించ్చ, తనపింబయోషిణని ద్రిశంచ్చ,
నిరివంధయంబు గడచ్చ, ద్ండకావన్ంబున్ కరిగి, మయహష్ుతీపురంబున్
వసియంచ్చ, మన్్తీరిం బాడి, కీముఱం బరభాసతీరింబున్కు వచ్చి యచిట్ి
బారహుణ జన్ంబుల వలన్ుఁ బాండవధనరత రాష్ఠటిల భండన్ంబు న్ంద్్

సకలరాజలోకంబు పరలోకగతఠ లగుట్యు, వాయున్ంద్న్ స్యోధన్్లు
గదనయుద్ధ సన్ాద్్ధల ై యుండుట్యు నఱంగి వారల వారించ్ తలంపున్
న్చట్ికమం జని.
10.2-954-తే.
ధరున్ంద్న్్ుఁ ద్న్కు వంద్న్ము సేయు
కృష్ఠ
ణ న్రు మయదరస్తఠల నీక్షించ్చ యేమ్
పలుక కుగీ గదనద్ండప్ాణు లగుచ్ుఁ
గోీధమున్ుఁ బో రు భీమ ద్్రోయధన్్లన్్.
10.2-955-వ.
చూచ్చ వారల డనయం జని యట్ల నియె.
10.2-956-సీ.
"వీరపుంగవులయర! విన్్ుఁడు; మీలోపల;
భూరిభుజాసతత వమున్ నొకండు
పరకట్ితనభాయస సంపదవశరష్ంబున్;
నొకకండు యధకుుఁడెై యుంట్ుఁ జసి
సమబలు; లట్ల గాన్ చరిింపుఁగా నింద్్;
జయ మొకకనికమ లేద్్ సమరమంద్్ుఁ;
గాన్ యూరక ప్ో రుఁగా నల మీ"కని;
వారింప న్నోయన్య వైరములన్్
10.2-956.1-తే.
న్డరి తొల్లల ంట్ి ద్్రాభష్ లయతులంద్్ుఁ
ద్లుఁచ్చ తదనభష్ణము లపథయములు గాుఁగ
మొకకలంబున్ుఁ బో ర నన ముషిటకాస్

రారి వీక్షించ్ వీరి శుభాశుభములు,
10.2-957-వ.
ఎట్ల
ల గావలయు న్ట్ల యయెయడుం గాక యని; యచోిట్ నిలువక యుగీసన
ే నద
బంధ్పరకరంబులు పరితోష్ంబున్ నద్్రొకన్ దనవరకాపురంబు సొ చ్చి;
యంద్్ండి మగిడి నైమ్శారణయంబు న్కుం జని; యంద్్ల మునిపుంగవు
లన్్మతింప న్చిట్ నొక మఖ్ంబు గావించ్చ బహ ద్క్షిణ లొసంగి;
యంచ్చతజాఞన్పరిపూరుణ లగున్ట్ల
ల గా వరంబ్ధచ్చి; రవతియున్్ం దనన్్న్్
బంధ్ జాఞతి యుతంబుగా న్వభృథసాాన్ం బాచరించ్చ; యన్ంతరంబ.
10.2-958-చ.
విలసిత మయలయ చంద్న్ న్వీన్ విభూష్ణ రతా వసత మ
ే ుల
ప్ొ లుపుగుఁ దనల్లి యంచ్చత విభూతిుఁ ద్ల్లరిన్్ బూరణచందరకా
కలత స్ధనంశురఖ్ నసకం బెసుఁగన్ నిజబంధ్లోచనో
తపలచయ ములల సిలలుఁ బరిప్ాండుర చనరు యశోవిలయస్ుఁడెై.
10.2-959-వ.
ఇవివధంబున్ న్న్ంతఠండు న్పరమయ
ే ుండున్్ మయయయమయన్్ష్ విగీహ ండు
న్సంఖ్యబలశాల్లయు నన్
ై బలదేవుం డతివైభంబున్ నిజపురంబు పరవశించ్చ
స్ఖ్ంబుండె” న్ని చెపిప యట్ల నియె.
10.2-70-కుచ్ేలోప ఖాున పర రంభంబు
10.2-960-క.
"హలధరు డమరత ు చరితఠం
డలఘ్ు భుజాబలుుఁ డ న్రుి న్ద్్భత కరుం
బులు పెకుక ననలు్ మోములు

గల మేట్య
ి ు ల కక పెట్టుఁ గలుఁడె న్రందనర! "
10.2-961-చ.
అనిన్ మునీంద్్రుఁ గనొ్ని ధరాధపుుఁ డిట్లన్్ "పద్ుపతత ల
ే ో
చనయని యన్ంత వీరయగుణ సంపద్ వమఱ్ విన్ా నైన్న్్ం
ద్నియద్్ చ్చతత మచ్యతకథనవిభవం బ కమయట్ల వీన్్లన్
వినిన్ మనోజపుష్ప శరవిద్్ధుఁడు నైన్ విరామ మొంద్్న?
10.2-962-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-963-చ.
హరిభజియంచ్హసత ములుహసత ము; లచ్యతఠుఁగోరి మొరకుక త
చ్చఛరము శిరంబు; చకీధరుుఁ జరిన్ చ్చతత ము చ్చతత ; మ్ందరా
వరుిఁగన్్ ద్ృషిట ద్ృషిట; మురవర
ై ి న్్తించ్చన్ వాణి వాణి; య
క్షరుకథ లయన్్ కరణములు కరణముల ై విలసిలల ుుఁబో భువిన్.
10.2-964-క.
హరిప్ాద్తీరి సేవా
పరుిఁడెై విలసిలల ున్ట్ిట భాగవతఠని వి
స్ారితనంగము లంగము; లయ
పరమేశవరు నఱ్ుఁగ ననకుుఁ బలుకు మునీందనర! "
10.2-965-సీ.
అన్్డు వద్వాయసతన్యుుఁ డన యభిమన్్య;
తన్యునిుఁ జూచ్చ యట్ల నియెుఁ బీరతి
"జన్వర! గోవింద్ సఖ్్ుఁడు కుచేలుండు;
నన నొపుప విపుైండు మయన్ధన్్ుఁడు

విజాఞని రాగాద విరహతసావంతఠండు;
శాంతఠండు ధరువతసలుుఁడు ఘ్న్్ుఁడు
విజితేందయ
ర ుుఁడు బరహువతత దనరిద్్రంబు;
బాధంప నొరులుఁ గారపణయవృతిత
10.2-965.1-తే.
న్డుగుఁ బో వక తన్కుుఁ దన న్బ్ధున్ట్ిట
కాస్ పదవల నిష్కముల గాుఁ ద్లంచ్చ
యయతు మోదంచ్చ పుతరదనరాభిరక్ష
యొక విధంబున్ న్డుపుచ్ న్్ండు; న్ంత
10.2-966-సీ.
లల్లతపతివరతన తిలకంబు వంశాభి;
జాతయ తదనభరయ ద్్ససహ ద్రిద్ర
పీడచేుఁ గడు నొచ్చి పెద్వులు ద్డుపుచ్;
శిశువు లయుఁకట్ి చ్చచ్ిచేుఁ గృశించ్చ
మలమల మయుఁడుచ్ మయన్సం బెరయ
ి ంగుఁ;
బట్ట ుఁ డయ రము మయకుుఁ బెట్ట ల మన్్చ్ుఁ
బతత భ
ే ాజన్ధృతప్ాణుల ై తన్్ుఁ జరి;
వుఁడిన్ వీన్్లుసూుఁడిన్ట్ల
10.2-966.1-ఆ.
యెైన్ నొకననుఁడు వగచ్చ నిజాధననథ్ుఁ
జరి యట్ల ని పల్లక "నో జీవితేశ!
తట్లటముట్ాటడు నిట్ిట పేద్ఱక మ్ట్ల
ల
నొంప దీని కుప్ాయ మూహంప వతి
ై . "

10.2-967-వ.
అని మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-968-తే.
"బాలసఖ్్ుఁడెైన్ యపపద్ుపతత న
ే తఠరుఁ
గాన్ నుఁగి దనరిదన్రంధకార మగుా
ల ైన్ మము న్్ద్ధ రింపుము; హరికృప్ా క
ట్ాక్ష రవిదీపిత వడసి మహాతు! నీవు.
10.2-969-వ.
మఱయున్్.
10.2-970-చ.
వరద్్ుఁడు సాధ్భకత జన్వతసలుుఁ డనరత శరణుయుఁ డిందరా
వరుిఁడు ద్యయపయోధ భగవంతఠుఁడు కృష్ఠ
ణ ుఁడు దనుఁ గుశసి లీ
పురమున్ యయద్వపరకరముల భజియంపుఁగ న్్న్ావాుఁడు; నీ
వరిగిన్ నిన్్ాుఁ జూచ్చ విభుుఁ డపుపడ యచ్ి న్న్ూన్ సంపద్ల.
10.2-971-మ.
కలలోన్ం ద్న్్ మునాఱ్ంగని మహాకషాటతఠుడెై న్ట్ిట ద్్
రులుిఁ డనపతసమయంబున్న్ నిజపదనబాాతంబు లులల ంబులోుఁ
ద్లిఁపన్ాంతన్ మెచ్చి యయరితహరుుఁడెై తనైాన్ నిచ్ిన్; స్ని
శిలభకమతన్ భజియంచ్ వారి కమడుఁడే సంపదవశరషో న్ాతఠల? "
10.2-972-క.
అని చెపిపన్ న్మయునిని
స్నయోకుతల కలరి భూమ్స్రుుఁ డన కృష్ఠ
ణ ం
గన నుఁగుట్ యహపర సా

ధనమగు న్ని మదుఁ ద్లంచ్చ తన్ సతితోడన్.
10.2-973-తే.
"నీవు సెపిపన్ యట్ల రాజీవనతఠర
ప్ాద్పద్ుంబు లయశీయంపంగుఁ జన్్ట్
పరమశోభన్ మయ చకీప్ాణి కమపుడు
గాన్్ కమెైన్ుఁ గొంప్ో వుఁ గలదె మన్కు? "
10.2-974-తే.
అనిన్ న్యయంతి "యౌుఁగాక"యన్్చ్ విభుని
శిథల వసత ంే బు కొంగున్ుఁ బృథ్క తండు
లముల నొకకొనిా ముడిచ్చ నయయమున్ న్న్్పుఁ
జనియె గోవింద్ ద్రశనోతనసహ యగుచ్.
10.2-975-వ.
అట్ల
ల సన్్చ్ం ద్న్ మన్ంబున్.
10.2-976-సీ.
"దనవరకాన్గరంబు న రీతిుఁ జొతఠ
త న్్? ;
భాస్రాంతఃపురవాసి యెైన్
యపుపండరీకాక్షు న్ఖిలేశు నబభంగి;
ద్రిశంపుఁ గలనొ? తదనదవరప్ాలు
"రకకడి విపుైుఁడ? విం దేల వచెిద్?";
వని యడడ పెట్ట ర
ి న్పుడు వారి
క మెైన్ుఁ బరిదనన్ మ్చ్చి చొచెిద్ న్న్ా;
న్ూహంప న్రిశూన్్యండ నన్్;
10.2-976.1-తే.

న్యన్ నన భాగయ; మతని ద్యయరదరద్ృషిట
గాక తలప్ో యుఁగా నొండు గలదె? యయతుఁ
డేల న్న్్ా న్్పేక్షించ్? నట్ిమయట్?"
లన్్చ్ నన దనవరకాపుర మతుఁడు సొ చ్చి.
10.2-977-వ.
ఇట్ల
ల పరవశించ్చ రాజమయర్ ంబున్ం జనిచని కక్షాయంతరంబులు గడచ్చ చని
ముంద్ట్.
10.2-978-సీ.
విశద్మెై యొపుప షో డశసహసారంగనన;
కల్లతవిలయస సంగతిుఁ ద్న్రిి
మహనీయ తపనీయ మణిమయగోపుర;
ప్ారసాద్ సౌధ హరుుములు సూచ్చ,
మన్ము బరహాున్ంద్మున్్ బ ంద్ుఁ గడు న్్బ్ధు;
సంతోష్బాష్పముల జడిగొన్ంగుఁ
బరకట్మెై విలసిలల ు నొక వధూమణి మంద;
రమున్ నింతఠలు చనమరములు వీవుఁ
10.2-978.1-తే.
ద్న్రు మృద్్హంసతూల్లకా తలపమంద్్ుఁ
దనన్్ుఁ బ్ధరయయున్్ బహ వినోద్ములుఁ ద్న్రి
మహతలయవణయ మన్ుథమన్ుథ్ండు
న్న్ుఁగుఁ జూపట్లట పుండరీకాయతనక్షు.
10.2-979-సీ.
ఇందీవరశాయము, వందతస్తనరముుఁ;

గరుణనలవాలు, భాస్ర కప్ో లుుఁ
గౌస్తభాలంకారుుఁ, గామ్తమందనరు;
స్రుచ్చరలయవణుయ, స్ర శరణుయ
హరయక్షనిభమధ్య, న్ఖిలలోకారాధ్య;
ఘ్న్చకీహస్త, జగత్రశస్త,
ఖ్గకులయధపయయన్్ుఁ, గౌశరయపరిధనన్్ుఁ;
బన్ాగశయన్్, న్బాాతన్యన్్,
10.2-979.1-తే.
మకరకుండల సద్ూభష్ఠ, మంజభాష్ఠ
నిరుపమయకారు, ద్్గధసాగరవిహారు,
భూరిగుణసాంద్్ర, యద్్కులయంభోధ చంద్్ర,
విష్ఠ
ణ , రోచ్చష్ఠ
ణ , జిష్ఠ
ణ , సహష్ఠ
ణ ుఁ, గృష్ఠ
ణ
10.2-71-కుచ్ేలుని ఆదరించ్యట
10.2-980-మ.
కని డనయం జన్్న్ంతుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడు ద్ళతకంజాక్షుుఁ డపేపద్ వి
పుైని న్శాీంత ద్రిద్రపీడత
ి ఠుఁ గృశ్రభూతనంగు జీరాణంబరున్
ఘ్నతృషాణతఠరచ్చతఠ
త హాసయనిలయున్ ఖ్ండయ తతరీయుం గుచే
లుని న్లల ంతన చూచ్చ సంభరమ విలోలుండెై దగం ద్లపమున్.
10.2-981-క.
కర మరిి నద్్రుగాుఁ జని
పరిరంభణ మయచరించ్చ, బంధ్సేాహ
స్ారణం దయ డచ్చి,
ెత
సమయ

ద్రమున్ుఁ గూరుపండుఁ బెట్ట ుఁ ద్న్ తలపమున్న్.
10.2-982-తే.
అట్ల
ల గూరుిండుఁ బెట్ట ి నయయమున్ుఁ గన్క
కలశ సల్లలంబుచేుఁ గాళ ూ గడిగి భకమతుఁ
ద్జా లంబులు ద్న్ద్్ మసత మున్ుఁ దనల్లి
లల్లత మృగమద్ ఘ్న్సార మ్ళిత మెన్
ై .
10.2-983-తే.
మలయజము మేన్ జొబ్ధులల న్లుఁద యంత
శీమము వాయంగుఁ దనళవృంతమున్ విసరి
బంధ్రామోద్కల్లత ధూపంబు లొసుఁగి
మ్ంచ్ మణిదీపముల నివాళించ్చ మఱయు.
10.2-984-వ.
స్రభికుస్మ మయల్లకలు సిగముడిం ద్్ఱమ్, కరూపరమ్ళిత తనంబూలంబు
నిడి, ధేన్్వు నొసంగి, సాద్రంబుగా సావగతం బడిగిన్ న్పుప డవివపుైండు
మేన్ం బులకాంకురంబు లంకురింప ననన్ంద్బాష్ప జలబ్ధంద్్ సందయ హ ం
డయెయ; న్ట్ిటయడ
ె ం బద్ులోచన్్ండు మనిాంచ్ న్ంగననమణి యగు రుకముణి
కరకంకణ రవంబు లొలయం జామరలు వీవం ద్జాాత వాతంబున్
ఘ్రుసల్లలంబు నివారించ్చ్ండుఁ జూచ్చ శుదనధంత కాంతననివహంబులు ద్మ
మన్ంబుల న్ద్్భతం బంద యట్ల నిరి.
10.2-985-ఉ.
ఏమి తపంబు సేసెనొకొ! యా ధరణీదవిజోతత ముండు తొల
బామున్! యోగివిస్ార ద్్ప్ాసయకుుఁడెై తన్రారు నీ జగ
తనసవమి రమయధననథ్ నిజతలపమున్న్ వసియంచ్చ యున్ావాుఁ

డీ మహనీయమూరిత కన్యే మునిపుంగవు ల ంతవారలున్?
10.2-986-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-987-చ.
తన మృద్్తలపమంద్్ వనితనమణి యెన్
ై రమయలలయమ ప్ొ ం
ద్్నయ నడుఁగాుఁ ద్లంపక యద్్పరవరుం డెద్్రుఁగి మోద్ముం
ద్నయకుఁగుఁ గౌుఁగిల్లంచ్చ యుచ్చతకమయ
ీ లం బరితఠష్ఠటుఁ జయుచ్న్
వినయమున్న్ భజించె; ధరణీస్రుుఁ డెంతట్ి భాగయవంతఠడయ ? "
10.2-988-వ.
అన్్ న్యయవసరంబున్
10.2-989-క.
మురసంహరుుఁడు కుచేలుని
కరము గరంబున్ుఁ దెమల్లి కడుఁకన్ "మన్ మయ
గురుగృహమున్ వరితంచ్చన్
చరితము"లని కొనిా న్్డివి చతఠరత మఱయున్.
10.2-990-సీ.
"బారహుణోతత మ! వద్ప్ాఠన్లబధ ద్;
క్షత గల చనరువంశంబు వలన్ుఁ
బరిణయంబెైన్ట్ిట భారయ స్శ్రలవ;
రత న్ములుఁ ద్గభవతసద్ృశ యగున?
తలుఁప గృహక్షతర ధన్దనర పుతనతేద్్;
లంద్్ నీ చ్చతత ంబు సెంద్కుంట్
తోుఁచ్చ్న్ాద; యేన్్ద్్ద లోకసంగీహా;

రింబు కరాుచరణంబుసేయు
10.2-990.1-తే.
గతి, మన్ంబులుఁ గామమోహతఠలు గాక
యరిిమెై యుకత కరుంబు లయచరించ్చ
పరకృతి సంబంధములు వాసి భవయనిష్ు
ద్విల్లయుంద్్రు కొంద్ ఱ్తత ములు భువిని. "
10.2-991-వ.
అని మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-992-క.
"ఎఱయిఁగుద్్వ? మన్ము గురు మం
దరమున్ వసియంచ్చ యతుఁడు దెలుపుఁగ వరుస
నాఱయిఁగుఁగ వలసిన్ యరిము
ల ఱిిఁగి పరిజఞ ాన్మహమ ల ఱ్ుఁగుట్ ల లల న్. "
10.2-993-వ.
అని మఱయు గురుపరశంస సేయం ద్లంచ్చ యట్ల నియె.
10.2-72-గురుప్రశంస్ చ్ేయుట
10.2-994-తే.
తివిరి యజాఞన్తిమ్ర పరదప
ీ మగుచ్
న్వయయంబెైన్ బరహుంబు న్న్్భవించ్
భరితసతఠ
త వండు సతకరునిరతఠుఁ డతఠల
భూస్రశరష్
ీ ు ఠుఁ డలఘ్ుండు బుధన్్తఠండు.
10.2-995-వ.

అముహాతఠునివలన్ సకల వరాణశీమంబులవారికమ నన్్ విజాఞన్పరద్్ండ న్గు
గురుండనై యుండియు గురుభజన్ంబు పరమధరుం బని యయచరించ్చతి;
న్దగావున్.
10.2-996-క.
భూస్యరులకలల ముఖ్్యుఁడ
నై స్కల కులయశీమంబు లంద్్న్్ నపుడున్
ధీస్యజాఞన్పరద్్ుఁ డన్
దేశికుుఁ డన్ నొపుపచ్ంద్్ ధృతి నలల డలన్.
10.2-997-తే.
అట్ిట వరాణశీమంబులయంద్్ న్రి
కుశలు లగువారు నిఖిల క
ై గురుుఁడ నన్
ై
ననద్్ వాకయంబుచే భవారణవము పెలుచ
దనుఁట్లద్్రు మతపదనంబుజ ధనయన్పరులు.
10.2-998-వ.
అదయున్్ం గాక, సకల భూతనతుకుండ నన్
ై యేన్్ ద్ప్ో వరత యజఞ దనన్
శమ ద్మయద్్లచేత సంతసింపన్్; గురుజన్ంబులుఁ బరమభకమత
సేవించ్వారలం బరిణమ్ంతఠ” న్ని చెపిప మఱయు “మన్ము
గురుమందరమున్ న్్న్ా యెడ నొకకననుఁడు గురుపతీా నియుకుతలమెై
యంధననరిం బడవికమం జనిన్ న్యయవసరంబున్.
10.2-999-సీ.
ఘ్ుమఘ్ుమయరావ సంకుల ఘోర జీమూత;
పట్ల సంఛననాభరభాగ మగుచ్ుఁ
జట్లల ఝంఝయనిలోతకట్ సముద్ూ
ధ త నన;

ననవిధ జంతఠసంతనన్ మగుచ్ుఁ
జండ దగవద్ండ తఠండ నిభాఖ్ండ;
వారిధనరాపూరణ వస్ధ యగుచ్
విదయ యతమయనోగఖ్
ీ దయ యత కమరణజి;
దవద్్యద్్ధుతిచఛట్ావిభవ మగుచ్
10.2-999.1-తే.
న్డరి జడిగురియుఁగ నిన్్ుఁ డసత మ్ంప
భూరినీరంధరనిబ్ధడనంధకార మేచ్చ
సూచ్చకాభరద్యమెై వస్తగోచరంబు
గాని యట్ల
ల ండ మన్ము న్ వావన్ుఁ ద్డిస.ి
10.2-1000-తే.
బయలు గొందయుుఁ బెన్్ మ్ఱ్ఱపలల ములున్్
రహత సహతసి లంబు లేరపఱ్పరాక
యున్ా యతత ఱ మన్ము నొండ రుల చేతఠ
లూతుఁగాుఁ గొని న్డచ్చ్ న్్ండున్ంత.
10.2-1001-క.
బ్ధస్బ్ధస నపుపడు న్్డుగక
విస్రడి వల్లచేత వడుఁకు విడువక మన్ముం
బస్ చెడి మయర్ ముుఁ గాన్క
మస్ల్లతి మంతట్న్్ న్ంశుమంతఠుఁడు ప్ొ డిచెన్.
10.2-1002-క.
తెలతెలవాఱెడి వళం
గలకల మని పల్లకుఁ బక్షిగణ మెలల డలన్

మ్లమ్లని ప్ొ ర ద్్దప్ొ డువున్
ధళధళ మన్్ మెఱ్ుఁగు దగివతనన్ము నిండెన్.
10.2-1003-క.
అప్ పడు సాందీపని మన్
చొప్పరయుచ్ వచ్చి వాన్సో ుఁకున్న్్ వల్లం
దెప్పఱలుట్ుఁ గని ఖ్ద్ం
బుప్పతిలం బల్లక "న్కట్! యో! వట్లలయరా!
10.2-1004-చ.
కటకట్! యట్ల
ల మయ కొఱకుుఁగాుఁజన్్దెంచ్చ మహాట్విన్ సము
తకటపరిపీడ నొందతిరి; గావున్ శిష్ఠయలు! మీ ఋణంబు నీుఁ
గుట కమద కారణంబు సమకూరడిుఁ బో ; యట్ మీుఁద్ మీకు వి
స్ాట ధన్బంధ్దనరబహ పుతత ే విభూతి జయయయురున్ాతఠల. "
10.2-1005-క.
కని గారవించ్చ యయయన్
మనలం దయ డ కన్్చ్ ననతుమందరమున్కుం
జనయదెంచ్ట్ ల లల న్్ నీ
మనమున్ుఁ ద్లుఁతే"యట్ంచ్ మఱయుం బల్లకన్.
10.2-1006-వ.
“అన్ఘ్! మన్ మధయయన్ంబు సేయుచ్ న్నోయన్య సేాహ వాతస లయంబులం
జయు కృతయంబులు మఱవవు గదన!” యని యవి యెలలం ద్లంచ్చ యయడు
మయధవు మధ్రాలయపంబులు విని యతనిం గన్్ంగొని కుచేలుం డిట్లనియె.
10.2-1007-క.
"వనజోద్ర! గురుమందర

మున మన్ము వసించ్ననుఁడు ముద్మున్ుఁ గావిం
పని పన్్ ల వివయుుఁ గలవ?
వినయ మవి యట్ల
ల ండనిముు విమలచరితనర!
10.2-1008-క.
గురుమతిుఁ ద్లుఁపుఁగుఁ దజ
ర గ
ద్్
్ రుిఁ డవన్ం ద్గిన్ నీకు గురుుఁ డన్ుఁగా నొం
డ రుిఁ డెవవ? డింతయున్్ నీ
కరయంగ విడంబన్ంబ యగుుఁ గాదె హరీ!"
10.2-1009-వ.
అని సాభిప్ారయంబుగాుఁ బల్లకమన్ పలుకులు విని సమసత భావాభిజఞండెైన్
పుండరీకాక్షుండు మంద్సిుతవద్ననరవింద్్ం డగుచ్ న్తనిం జూచ్చ
“నీవిచిట్ికమ వచ్ిన్పుపడు ననయంద్్ల భకమతంజసి ననకు న్్ప్ాయన్ంబుగ
నమ్ పదనరింబు దెచ్చితి? వపపదనరింబు లేశమయతరంబెైన్ుఁ బదవలుగా
న్ంగీకరింతఠ; న్ట్ల
ల గాక నీచవరత న్్ండెై మద్భకమతం ద్గులని ద్్షాటతఠుండు
హేమయచలతఠలయంబెన్
ై పదనరింబు నొసంగిన్ న్ద నన మన్ంబున్కు
సముతంబు గాద్్; కావున్.
10.2-1010-క.
ద్ళమెైన్ుఁ బుష్పమెైన్న్్
ఫలమెన్
ై న్్ సల్లలమెైన్ుఁ బాయని భకమతం
గొలచ్చన్ జన్్ లరిపంచ్చన్
నలమ్న్ రుచ్చరాన్ాముగన యేన్్ భుజింతఠన్.
10.2-1011-క.
అని పదయ ుద్రుుఁ డనడిన్

వినయోకుతల కాతు న్లరి విపుైుఁడు దనుఁ దె
చ్చిన యడుకులు ద్గ న్రిపం
పనయ నరక మోము వాంచ్చ పలుకక యున్ాన్.
10.2-73-అటటకు లారగించ్యట
10.2-1012-వ.
అవివపుైండు సన్్దెంచ్చన్ కారయంబు కృష్ఠ
ణ ండు ద్న్ దవయచ్చతత ంబున్ నఱంగి
“యతండు పూరవభవంబున్ నైశవరయకాముండెై న్న్్ా సేవింపండెైన్
నికుకచేలుండు నిజకాంతనముఖ్ోలయలసంబుకొఱకు నన యొద్ద కుుఁ జన్్దెంచ్చన్
వాుఁ; డితనికమ నిందనరద్్లకుం బడయ రాని బహ విధంబుల న్
ై సంపదవశరష్ంబు
లీక్షణంబ యొడుఁగూరపవలయు” న్ని తలంచ్చ యతండు జీరణవసత ంే బు కొంగున్
ముడిచ్చ తెచ్చిన్ యడుకుల ముడియుఁ గని “యద యేమ్” యని యొయయన్
న్ముుడియుఁ ద్న్కరకమలంబుల విడిచ్చ యయయడుకులు కొనిా పుచ్ికొని
“యవియ సకల లోకంబులన్్, న్న్్ాన్్ బరితృపిత ం బ ందంపుఁ జాలు” న్ని
యపుపడు.
10.2-1013-క.
మురహరుుఁడు పిడక
ి ుఁ డడుకులు
గర మొపపుఁగ ననరగించ్చ కౌతూహల్లయెై
మఱియున్్ుఁ బ్ధడికుఁడు గొన్ుఁ ద్
తకర మపుపడు పట్ట ుఁ గమల కరకమలములన్.
10.2-1014-క.
"సొ ం ప రుఁగ న్తనికమ బహ
సంప్ద్ లందంప నివియ చనలున్్ నిుఁక భ

క్షింప్ిఁగ వలవద్్ తిరజగ
తసంప్తకర! దేవదేవ! సరావతు! హరీ! "
10.2-1015-వ.
అని యట్ల
ల వారించె; న్కుకచేలుండున్్ నన రాతిర గోవింద్్ మందరంబున్ుఁ
ద్న్కు హృద్యయన్ంద్కరంబు లగు వివిధ పదనరింబు లన్్భవించ్చ, మృద్్ల
శయయయతలంబున్ నిదరంచ్చ తన్ మన్ంబున్ం ద్న్్ా సమధక
సవర్ భోగాన్్భవుంగాుఁ ద్లంచ్చ్ మఱ్ననుఁ డరుణోద్యంబున్ మేలకని
కాలోచ్చతకృతయంబులు దీరిి, యందరారమణుండు ద్న్్ాుఁ గొంత ద్వవనిపి
యయమంతిరతఠం జయుఁ జన్్చ్ న్ంద్న్ంద్న్ సంద్రశననన్ంద్ లోలయతఠుండెై
తన్ మన్ంబున్ నిట్ల నియె.
10.2-1016-క.
"నన ప్ ణయ మరయ నట్ిటద
యయ ప్ ణయనిధం బరశాంతఠ న్చ్యతఠ న్ఖిల
వాయప్కు బరహుణుయనిుఁ జి
ద్ూ
ర ప్కుుఁ బురుషో తత మునిుఁ బరుం గన్్ుఁగొంట్ిన్.
10.2-1017-సీ.
పరికమంపుఁ గృపణసవభావుండ నై న్ట్ిట;
యే నడ? నిఖిలయవనీశవరి యగు
నిందరాదేవికమ నన్యంగ నితయ ని;
వాస్ుఁడెై యొపుప న్ వావస్దేవుుఁ
డేడ? న్ న్ారిిముఁెై దయ డుఁబుట్ిటన్ వాని;
కవ
ై డిుఁ గౌుఁగిట్ుఁ గదయుఁ జరిి
దెవ
ై ంబుగా న్న్్ా భావించ్చ నిజతలప;

మున్ న్్ంచ్చ సతిియల పూనిన్డపి
10.2-1017.1-తే.
చనరు నిజవధూ కరసరోజాత కల్లత
చనమరానిలమున్ గతశీమునిుఁ జసి
శ్రీకుచనల్లపత చంద్ననంచ్చతకరాబా
తలములన్్ న్డు్ లొతెత వతసలత మెఱసి.
10.2-1018-వ.
కావున్.
10.2-1019-ఉ.
శ్రీనిధ యట్ల
ల న్న్్ాుఁ బచరించ్చ ఘ్న్ంబుగ వితత మేమ్యు
నీాని తెఱంగు గాన్ుఁబడె; నన్ా ద్రిద్్రుఁడు సంపద్ంధ్ుఁడెై
కానక తన్్ాుఁ జరుఁ డని కాక శిీతనరిత హరుండు సతకృప్ాం
భోనిధ సరవవస్తపరిపూరుణనిుఁగా న్న్్ుఁ జయకుండున? "
10.2-1020-వ.
అని తన్ మన్ంబున్ వితరికంచ్చ్ నిజపురంబున్కుుఁ జనిచని ముంద్ట్.
10.2-1021-సీ.
భాన్్చంద్రపరభా భాసమయన్సవరణ;
చంద్రకాంతోపల సౌధములున్్ుఁ
గలకంఠ శుక నీలకంఠ సముతకంఠ;
మయనిత కూజితోదనయన్ములున్్
ఫులల సితనంభోజ హలల క కహాలర;
కర
ై వోలల సిత కాసారములున్్
మణిమయ కన్క కంకణ ముఖ్యభరణ వి;

భారజిత దనసదనసీజన్ములుుఁ
10.2-1021.1-తే.
గల్లగి చెలువొంద్్ సద్న్ంబుుఁ గాంచ్చ విసు
యమున్్ుఁ బ ంద్్చ్ "నట్ిట పుణనయతఠుుఁ డుండు
నిలయ మొకొక! యపూరవమెై నగడె మహత
వభ
ై వోన్ాత లక్షీునివాస మగుచ్."
10.2-1022-వ.
అని తలప్ో యుచ్న్ా యవసరంబున్.
10.2-1023-తే.
దవిజ వనితలుఁ బో ల డు తెఱవ లపుడు
డనయ నతెంచ్చ "యంద్్ విచేియుుఁ" డన్్చ్
విమల సంగీత న్ృతయ వాద్యములు సెలుఁగ
గరిముఁ దయ డ కని చని రంతిపురమున్కున్్.
10.2-1024-వ.
ఇట్ల
ల సన్్దేర న్తని భారయ యెైన్ సతీలలయమంబు ద్న్ మన్ంబున్
ననన్ంద్రసమగా యగుచ్.
10.2-1025-సీ.
తన్ విభురాక ముంద్ట్ుఁ గని మన్మున్;
హరిషంచ్చ వైభవం బలర మన్్జ
కామ్నీరూపంబు గక
ై ొన్ా యందరా;
వనిత చంద్ంబున్ుఁ ద్న్రుచ్న్ా
కలకంఠి తన్ వాలుుఁగన్్ాల కీవల;
ననన్ంద్బాష్పంబు లంకురింప

న్తని ప్ాద్ంబుల కాతులో మొరకమక భా;
వంబున్ ననల్లంగన్ంబు సేసె
10.2-1025.1-తే.
నన ధరాదేవుుఁ డతఠల దవాయంబరాభ
రణ విభూషితల ై రతిరాజ సాయ
కముల గతి నొపుప పరిచనరికలు భజింప
లల్లత సౌభాగయ యగు నిజ లలన్ుఁ జూచ్చ.
10.2-1026-క.
ఆ న్ఘరీరతాంబున్్ుఁ
దననయన్్ న్న్్రాగరసము ద్ళ కొతత ుఁగ ని
తనయనంద్ము నొంద్్చ్ుఁ బెం
పూనిన్ హరిలబధ వైభవోన్ాతి మెఱయన్.
10.2-1027-సీ.
కమనీయ పద్ురాగసత ంభకంబులుుఁ;
గొమరారు పట్ికంపుుఁ గుడయములున్్
మరకత న్వరతామయ కవాట్ంబులుుఁ;
గీల్లత హరి నీల జాలకములు
దీపత
ి చంద్రకాంతోపల వద్్లు;
న్ంచ్చత వివిధ పదనరిములున్్
ద్గు హంసతూల్లకా తలపంబులున్్ హేమ;
లయల్లత శయన్సి లములుుఁ ద్న్రు
10.2-1027.1-తే.
సమధకోతఠ
త ంగ భద్రపీఠముల సిరులు

మయనితోన్ాత చతఠరంతయయన్ములున్్
వలయు సద్వస్త పరిపూరణ వాట్ికలున్్
గల్లగి చెలువొంద్్ మందరం బెలమ్ుఁ జొచ్చి.
10.2-1028-వ.
స్ఖ్ంబున్ న్్ండు న్ట్ిటయెడం ద్న్కు మనోవికారంబులు వొడమకుండ
వరితంచ్చ్, నిరులంబగు తన్ మన్ంబున్ నిట్ల న్్; “నింతకాలం బతయంత
ద్్రంతంబగు దనరిద్్రద్్ఃఖ్యరణవంబున్ మునింగి యున్ా ననకుం గడపట్ుఁ
గల్లగిన్ విభవంబున్ నిపుపడు.
10.2-1029-ఆ.
ఎన్ాుఁ గొీతత ల ైన్ యట్ిట సంపద్లు నన
కబుు ట్లల హరిద్యయవలోక
న్మున్ుఁ జసి కాదె! న్ళిననక్షుసనిాధ
కరిి న్గుచ్ నన్్ న్రుగుట్యున్్.
10.2-1030-క.
న్నయ నన వృతనతంతంబున్్
ద్న మన్మున్ుఁ గనియు నమ్ ద్డవక న్న్్ుఁ బ
ముని యా సంపద్ ల లల న్్
నొనరుఁగ నొడుఁగూరిి న్న్్ా నొడయునిుఁ జసెన్.
10.2-1031-వ.
అట్ిట పురుషో తత ముండు భకమతనిష్ఠ
ు ల న్
ై సజా న్్లు లేశమయతరంబగు పదనరింబెైన్
భకమత పూరవకంబుగా సమరిపంచ్చన్ న్ద కోట్ిగుణితంబుగాుఁ గైకొని
మనిాంచ్ట్కు నిదయ ద్ృషాటంతంబు గాదె! మల్లన్ దేహ ండున్్,
జీరాణంబరుండు న్ని చ్చతత ంబున్ హేయంబుగాుఁ బాట్ింపక నన చేన్్న్ా యడుకు

లయద్రంబున్ ననరగించ్చ న్న్్ాం గృతనరుినిం జయుట్ యతని నిరహతఠక
ద్యయ కాదె! యట్ిట కారుణయసాగరుండెైన్ గోవింద్్ని చరణనరవింద్ంబుల
యంద్్ల భకమత పరతిభవంబున్ుఁ గలుగుంగాక!” యని యపుపండరీకాక్షుని
యంద్్ల భకమత తనతవరయంబున్ం ద్గిల్ల పతీాసమేతఠండెై నిఖిల
భోగంబులయంద్్ ననసకమతం బ రయక, రాగాద విరహతఠండున్్
నిరివకారుండున్్ నై యఖిలకమయ
ీ లంద్్ న్న్ంతఠని యన్ంత ధనయన్
స్ధనరసంబున్ం జొకుకచ్ విగత బంధన్్ండెై యపవర్ ప్ారపిత నొందె;
మఱయున్్.
10.2-1032-ఆ.
దేవదేవుుఁ డఖిల భావజఞుఁ డనశిీత
వరద్్ుఁ డెైన్ హరికమ ధరణిస్రులు
దెవ
ై తములు గాన్ ధనరుణీదవిజల
కంట్ దెైవ మొకుఁడు గలడె భువిని?
10.2-1033-క.
మురహరుుఁ డిట్ల ల కుచేలుని
చరితనరుినిుఁ జసిన్ట్ిట చరితము విన్్ స
తఠపరుష్ఠల కమహపరస్ఖ్ములు
హరిభకమతయు యశముుఁ గలుగు న్వనీననథన!
10.2-74-శమంతకప్ంచ్కమున కరుగుట
10.2-1034-వ.
అనిన్ మఱయుం బరాశరప్ౌతఠరన్ కరుాన్ప్ౌతఠరం డిట్లనియె.
10.2-1035-ఆ.

ద్్ష్ట శిక్షణంబు ద్్రితసంహరణంబు
శిష్ట రక్షణంబుుఁ జయుఁ ద్లుఁచ్చ
భువిని మన్్జుఁ డగుచ్ుఁ బుట్ిటన్ శ్రీ కృష్ఠ
ణ
విమలచరిత మెలల విసత రింపు.
10.2-1036-వ.
అనిన్ శుకుం డిట్లనియె.
10.2-1037-సీ.
ధరణీశ! బలుుఁడున్్ సరసిజోద్రుుఁడు న్;
వోన్ాతస్ఖ్లీల న్్ండున్ంతుఁ
జట్లలోగీకలయపంత సమయమంద్్న్్ుఁ బో ;
ద్ృగసహయమెై సముదీదపత మగుచ్
రాజిలుల సూరోయపరాగంబు సన్్దెంచ్;
ట్ఱుఁగి భూజన్్ ల లల వరుసుఁ గద్ల్ల
మున్్ జమద్గిా రాముుఁడు పూని ముయేయడు;
మయఱ్లు ఘ్న్బలోదనరుుఁ డగుచ్
10.2-1037.1-తే.
నిజభుజాద్ండ మండిత నిబ్ధడ నిశిత
చట్లల ద్ంభోళిరుచ్చరభాసవతఠకఠార
మహతధనరావినిరిభన్ా మన్్జప్ాల
దేహనిరుుకత రుధర పరవాహములన్్.
10.2-1038-తే.
ఏన్్ మడువులు గావించె నచట్నని
న్ట్ిట ప్ావన్స్క్షతరమగు శమంత

పంచకంబున్ కపుడు సంభరమముతోడుఁ
జనిరి బలకృష్ఠ
ణ లున్్ సంతసం బెలరప.
10.2-1039-వ.
ఇట్ల
ల నిష్కరుుల ైన్ రామకృష్ఠ
ణ లు లోక ధరాున్్ప్ాలన్ పరవరత న్్ల ై
దనవరకాన్గర రక్షణంబున్కుం బరద్్యమా గద్ సాంబ స్చంద్ర శుక సార
ణననిరుద్ధ కృతవరాుద యోధవరుల నియమ్ంచ్చ తనము న్కూ
ీ ర
వస్దేవోగీసన
ే నద సకల యయద్వులుం గాంతనసమేతఠల ై సరకింద్ ననభరణ
వసాతిద్్లు ధరియంచ్చ, శోభననకారంబులతోడం బుష్పక విమయన్ంబులన్ం
బ లుచ్ న్రద్ంబులన్్, మేఘ్ంబుల న్న్్కరించ్ గజంబులన్్,
మనోవగంబుల ైన్ తఠరగంబుల నకమక వియచిరులం బురుడించ్ పురుష్ఠలు
ద్ముు సేవింపం జని య పుపణయ తీరింబుల న్వగాహన్ంబు సేసి
యుపవసించ్చ, యన్ంతరంబ.
10.2-1040-క.
భూస్యరవరులకు న్న్్పమ
వాసో లంకార ధేన్్ వస్ రతా ధరి
తీర స్యమహత వస్తవు లు
లయలస్ంబున్ దనన్ మ్చ్చి లయల్లతఠ లగుచ్న్.
10.2-1041-క.
పునరవగాహన్ములు పెం
ప్ొ నరం గావించ్చ బంధ్యుకత ముగా భో
జనకృతయంబులు దీరిి స
ద్నయరాగము లులల సిలల న్చోిట్ుఁ ద్గన్.
10.2-1042-క.

ఘ్నశాఖ్యకీరణముల ై
యనరశుులు ద్ూఱనీక యెసకం బెసుఁగన్
న్నిచ్చన్ ప్ొ న్ాల నీడల
న్నిచ్చన్ వడుకల న్ంద్న్ంద్న్ ముఖ్్యల.
10.2-1043-క.
తనరిన్ పలల వ రుచ్చరా
సనముల ననసీన్్ లగుచ్ సతఠసఖ్గోషిు ం
బెనయప్ొ ంద్ుఁగ న్ట్ వసియం
చ్చనచోుఁ ద్తఠపణయతీరి సేవారతఠల ై.
10.2-1044-వ.
మున్ా చన్్దెంచ్చ యున్ా మతౌసుశ్రన్ర కోసల విద్రభ కురు సృంజయ
కాంభోజ కకయ మద్ర కుంతనయరట్ట కరళాద భూపతఠలున్్, మఱయుం ద్కమకన్
రాజవరులున్్, హతఠలున్్, న్ంద్ గోప్ాద గోప్ాలురున్్, గోపికాజన్ంబులున్్,
ధరురాజాన్్గతఠల ై వచ్చిన్ భీష్ు దయర ణ ధృతరాష్ట ి గాంధనరీ కుంతీ ప్ాండవ
తదనదర నివహ సంజయ విద్్ర కృప కుంతిభోజ విరాట్ భీష్ుక న్గాజి ద్్దిపద్
శైబయ ధృష్ట కతఠ కాశిరాజ ద్మ ఘోష్ విశాలయక్ష మెథ
ై ల యుధనమన్్య
స్శరులున్్, సపుతత క
ే ుండెైన్ బాహల కుండున్్ మొద్లుగాన్నకులు
న్్గీసేననద యయద్వ పరకరంబులం బూజలం ద్ృపుతలం జసిన్ వారున్్ం
బరముదతనతఠుల ై; రయెయడ.
10.2-1045-క.
ఆ ర జలు గాంచ్చరి నిజ
ననరీయుతఠ లగుచ్ న్ంగననపరివారున్
ధీరున్ దనన్వకులసం

హారున్ గోపీమనోవిహారు న్్దనరున్.
10.2-1046-వ.
కని య మయుధవ బలదేవులు సేయు సముచ్చత పూజావిధనన్ంబులం
బరితృపుతల ,ై యముుకుంద్్ సానిాధయంబు గల్లగి, తదీయ
సంపదవభవాభిరాము ల ై విలసిలల ుచ్న్ా యుగీసన
ే నద యద్్ వృషిణ
పుంగవులం జూచ్చ, వారలతోడ నన రాజవరులు మయధవుండు విన్ నిట్ల నిరి.
10.2-1047-మ.
మనశాసత ంే బులువాకుకలున్ున్ములుననుంగలయముంబ ందప్ా
వనమెై యొపెపడి న రమయవిభుని భాసవతనపద్పంకజ సే
చనతోయంబుల న మహాతఠుని పదనబాాతంబు ల ందేని సో ుఁ
కమనచో ట్లల న్్ ముకమత హేతఠవగు, నీ కృష్ఠ
ణ ండె ప్ో ! చూడుఁగన్.
10.2-1048-చ.
సనక సన్ంద్ననద మునిసతత ము లంచ్చత యోగద్ృషిటచేుఁ
బనివడి యయతులన్ వద్కమ పట్ట న్గోచరమెన్
ై మూరిత య
ట్ల నవరతంబు మయంస న్యననంచల గోచరుుఁ డయెయన్ట్ట ! యే
మన న్గు? వీరిపుణయమున్ కాద్ట్ నట్ిటతపంబు సేసిరో?
10.2-1049-మ.
నిరయసవర్ ము లయతుుఁ గైకొన్క తన నిరావణమూరత న్ యా
హరిిఁ జూడన్, హరితోడుఁ బలక, హరిమే న్ంట్న్, హరిం బాడుఁగా
హరితో నుఁగ, సహాసననసత రణ శయయయవాస్ల ై యుండుఁగన్
హరి బంధ్తవసఖితవముల గలుగు భాగయం బెట్ల ల సిదధ ంచెనో?
10.2-1050-తే.
అన్్చ్ యయద్వ వృషిణ భోజాంధకులున్్

హరిద్యయలబధ నిఖిలయరుి లగుచ్ న్్న్ా
మనికముఁ ద్మ చ్చతత ములుఁ బలుమయఱ్ుఁ బ గడి
పరిణమ్ంచ్చరి; యంత న్ ప్ాపండుమహషి.
10.2-1051-వ.
అపుపడు.
10.2-1052-క.
తన స్తఠలకు గాంధనరీ
తనయులు గావించ్ న్పకృతంబుల కాతున్
ఘ్నముగ నరియుచ్ న్చిట్ుఁ
గనయిఁగొన వస్దేవు విగతకలుష్భావున్.
10.2-1053-వ.
అట్ల
ల గన్్ంగొని యతనితో నిట్ల నియె.
10.2-75-కుంతీద్ేవి దయఃఖంబు
10.2-1054-క.
"ఓ యన్ా! ప్ాండుతన్యులు
నీ యలులం డరడవులంద్్ నఱ మృగములతోుఁ
బాయని యడుమలుఁ బడుఁ గరు
ణనయతఠ
త ల రగుచ్ మీర లరయుఁగ వలదే?"
10.2-1055-వ.
అని బహ పరకారంబుల సంతనపించ్చ్ మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-1056-క.
"అతబలవంతపు విధ దనుఁ

బరతకూలంబెైన్ుఁ గలర బంధ్వు?"లన్్చ్న్
ధృత గలుఁగ బాష్పజలపూ
రితలోచన్ యగు సహో ద్రిం జూచ్చ యనన్.
10.2-1057-సీ.
"తల్లల ! నీ కల సంతనపింప మన్మున్ుఁ;
ద్లవుఁక విధనల సొ లసె? దంత
యఖిల నియయమకుండగు నీశవరుుఁడు మయయ;
యవనికాంతరుుఁడెైన్ యట్ిట సూతర
ధనరుని కైవడిుఁ ద్గిల్ల న్ట్ింపుఁగ;
మన్్జలు కీలుబ ములు ద్లంపుఁ;
గావున్ విధసేుఁతుఁ గడిచ్చ వరితంపంగ;
దేవతలకునైన్ుఁ దీఱ; ద్ట్ల
ల
10.2-1057.1-తే.
కోీధచ్చతఠ
త ండు కంస్ుఁడు బాధవఱ్ప
నిలయములు ద్పిప న మడవులుఁ జరింప
ఘ్న్కృప్ానిధ యా హరి గలుగుఁబట్ిట
కోరి మయ కమండుల గీముఱుఁ జరుఁ గల్లగ. "
10.2-1058-వ.
అని యూరడిలం బలుకు న్వసరంబున్.
10.2-76-నంద్ఘదయలు చ్నయద్ెంచ్యట
10.2-1059-క.
న్ందయశోద్లు గోపక

బృందంబులు గోపికలున్్ుఁ బ్ధరిగొని పరమయ
న్ందంబున్ుఁ జన్్దెంచ్చరి
మందరధరుుఁ జూచ్వడక మన్ములుఁ బ డమన్.
10.2-1060-వ.
ఇట్ల
ల సన్్దెంచ్చన్.
10.2-1061-క.
అతచ్చరకాల సమయగతఠ
న్తని నిరీక్షించ్చ వృషిణ యయద్వ భోజ
పరతతఠలు నద్్రుఁగి సము
న్ాతతో ననల్లంగన్ములు న్డపిరి వరున్న్.
10.2-1062-క.
వస్యదేవుుఁడు వారికమ సం
తస్మున్ుఁ గావించె సముచ్చతకమయ
ీ
లంతన్
ముస్ల్లయు హరియున్్ మొరకమకరి
వస్ న్ంద్యశోద్లకున్్ విన్యం బెసుఁగన్.
10.2-1063-వ.
అట్ల
ల న్మసకృతఠలుసేసి, యయల్లంగన్ంబులు గావించ్చ, న్యననరవింద్ంబుల
ననన్ంద్బాష్పంబుల ద రుఁగ న్ఱలేని సేాహంబులు చ్చతత ంబుల న్తత మ్లల
నమ్యుం బలుకకుండి; రంత న్యయశోదనదేవి రామకృష్ఠ
ణ ల నిజాంకపీఠంబుల
న్్నిచ్చ యకుకన్ం గదయందగిచ్చ, చెకమకల్ల ముద్్దగొని, శిరంబులు మూరొకని,
చ్చబుకంబులు పుడుకుచ్ుఁ, బున్ఃపున్రాల్లంగన్ంబులు గావించ్చ,
పరమయన్ంద్ంబున్ం బ ంద్్చ్ న్్న్ాంతుఁ బద్ంపడి.
10.2-1064-చ.

సిిరమతితోడ రోహణియు దేవకమయుం ద్గ న్ంద్గోప స్ం
ద్రిిఁ గని కౌుఁగిల్లంచ్చకొని తతకృతఠల లల ుఁ ద్లంచ్చ "యంతి! నీ
వరుిఁడున్్ నీవు బంధ్జన్వతసలతన్ మున్్ చేయుసతకృతఠల
మఱవుఁగ వచ్ిన? తలుఁప మయ కముఁక నన్ాుఁట్ికమం ద్లోద్రీ!
10.2-1065-క.
జనన్ం బంద్్ట్ మొద్లుగ
ఘ్నమోహముతోడుఁ బెంచ్ కతమున్ుఁ ద్మకున్
జననీ జన్కులు వీరని
మనములుఁ ద్లప్ో యలేరు మము నీ తన్యుల.
10.2-1066-క.
అంటటన్ పేరమన్్ వీరిం
గంటటకమ ఱెపపడడ మెైన్ గతిుఁ బెంపుఁగ మయ
కంటెన్ నన్ రౌట్న్్ మీ
యంటన్ వసియంచ్చ యుండి రినిాదన్ంబుల. "
10.2-1067-వ.
అని యట్ల
ల పియ
ర యలయపంబులు పలుకుచ్ండు న్వసరంబున్ గోప్ాలస్ంద్రు
లమందనన్ంద్ కంద్ళితహృద్య లయ హృద్యేశవరుం డెైన్ గోవింద్్ుఁడు
చ్చరకాలసమయగతఠం డగుట్ం జసి, యతనిం జూచ్ తలంపు లులల ంబుల
వల్లల గొన్ం జరి.
10.2-1068-చ.
న్ళన్ద్ళాక్షుుఁ జూచ్చ న్యన్ంబులు మోడవుఁగుఁ జాల కాతులన్
వలచ్చ తదీయమూరిత విభవంబు ద్లంచ్చ్ుఁ గౌుఁగిల్లంచ్చ్ం
బులకలు మేన్ జాద్్కొన్ుఁ బ లుతలు సొ కమకరి బరహుమున్ మన్ం

బులిఁ గని చొకుక యోగిజన్ముం బురుడింపుఁగ మయన్వశవరా!
10.2-1069-చ.
ప్ొ లిఁతఠల భావ మయతుుఁ గని ఫులల సరోరుహలోచన్్ండు వా
రలన్పు డేకతంబున్కు రముని తోకొని ప్ో య యంద్్ న్
రిులిఁ బరిరంభణంబు లొన్రించ్చ లసద్ద రహాసచందక
ర ా
కలత కప్ో లుుఁడెై పల్లకుఁ గాంతల భకమతనితనంతచ్చతత లన్.
10.2-1070-చ.
"వనజద్ళాక్షులయర! బలవదరపు వర్ ములన్ జయంపుఁగాుఁ
జని తడవయెయ; దీనికమ భృశంబుగ మీ మద న్ల్ కుండుుఁడీ!
యనయము దెైవ మ్ట్ల
ల సచరాచరజాలము నొకకవళుఁ గూ
రుినయ నొకవళుఁ బాపున్్ మరుద్ధ తతూల తృణంబులం బల న్.
10.2-1071-సీ.
"తరలయక్షులయర! మద్భకమత చేతన్్లకుుఁ;
ద్న్రు మోక్షాన్ంద్దనయకంబు
జప తప్ో వరత దనన్ సతకరుముల ముకమత;
కలుగంగ నరద్్ కాన్ుఁ ద్లుఁప
విధ శివ సన్కాద విమలచ్చతత ంబులుఁ;
బ డమని భకమత మీ బుద్్ధలంద్్
జనియంచె మీ పూరవ సంచ్చతసౌభాగయ;
మెట్ట ద
ి య యద తఠద్ముట్ట నింక
10.2-1071.1-తే.
న్ట్మట్ము గాద్్ మీకు నన్ాుఁట్ికమ నైన్ుఁ
గలుగనరవు నిరయసంగతముల ైన్

జన్ుకరుము ల్లట్మీుఁద్ మన్ునీష్
స్మహతధనయన్లయర! యో! రమణులయర!
10.2-1072-సీ.
అభిలభూతములకు న్న్యంబు ననద మ;
ధనయంతరాంతరభహరావుపిత నైన్
ఘ్ట్పట్ాదక భూతకారయంబులకు న్్ప్ా;
దనన్కారణముల ై తన్రున్ట్ిట
గగనననిలయన్లకక్షోణులన్్ భూత;
పంచకం బెైకయత వడయుుఁ గాదె
లోకంబులంద్్ుఁ బంచీకరణవయవ;
సి లచేత న్ట్ిట భూతముల రీతి
10.2-1072.1-తే.
గగన్ముఖ్భూత తతనకరయకారణములుఁ
ద్గిల్ల యయధనర హేతఠభూతంబ నైన్
ననకుుఁ బర మన్య మొకకుఁ డెన్ాంగ లేడు
విమలమతఠలయర! మయట్లు వయునల? "
10.2-1073-తే.
అనిన్ుఁ దెల్లవొంద వారు దేహాభిమయన్
ములు సమసత ంబు విడిచ్చ "యో! న్ల్లన్ననభ!
నిఖిలజగద్ంతరాతు! మయనిత చరితర!
భకత జన్మందరాంగణప్ారిజాత!
10.2-1074-తే.
ఘోరసంసారసాగరోతనతరణంబు

ధీయుతజాఞన్యోగి హృదేధుయవస్త
వగుచ్ుఁ జలువొంద్్ నీ చరణనంబుజాత
యుగళమున్్ మయ మన్ంబులుఁ ద్గుల నీవ. "
10.2-1075-క.
అని వడిన్ుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁడు ముని
వినతఠుఁడు కరుణించ్చ వలల వీజన్ములుగో
రిన యట్ల యచెిుఁ గరుణన
వననిధ సద్భకత లోకవతసలుుఁ డంతన్.
10.2-1076-ఉ.
ధరమతన్ూభవుం గని పద్ంబులకున్ న్తఠుఁడెై సపరయలన్
నిరమలభకమతమెై న్డపి "నీవున్్ుఁ ద్ముులు బంధ్కోట్ి స
తకరమ చరితఠరల ై తగు స్ఖ్ంబుల నొపుపచ్న్్న్ా వార"నన
న్రిమల్లుఁ బాండవాగీజుఁడు న్ముధ్సూద్న్్తోడ నిట్ల న్్న్.
10.2-1077-క.
సరసిజననభ! భవతపద్
సరసీరుహ మయశీయంచ్ జన్్ లతిసౌఖ్య
స్ారణం బ లుప్ారుచ్ భువిుఁ
జరియంపర! భకత ప్ారిజాత! మురారీ!
10.2-1078-వ.
అదయున్్ం గాక,
10.2-1079-సీ.
స్మహత సవపా స్ష్ఠపిత జాగరములన్;
మూుఁడవసి లుఁ బాసి వాుఁడి మ్గిల్ల

వల్లన్్ంద్్ లో న్్ంద్్; విశవమెై యుంద్్వు;
విశవంబు నీయంద్్ వలుుఁగుచ్ండు;
భవదీయ మహమచేుఁ బాట్ిలల ు భువన్ంబు;
లుద్యంచ్ నొక వళ న్్డిగి ముఁడుగు;
సంచ్చతన ఖ్ండిత జాఞనివై యొపుపచ్;
న్విహత యోగమయయయతుుఁ ద్న్రి
10.2-1079.1-తే.
ద్్రితద్ూరులు నితయముకుతలకుుఁ జంద్
న్లవియెై పెంపు దీపింతఠ వంబుజాక్ష!
ఘ్న్కృప్ాకర! న్ఖిలవికారద్ూర!
నీకు మొరకకద్ సరవలోకైకననథ!
10.2-1080-క.
అని విన్్తించ్చన్ న్చిట్ి
జనప్ాలక బంధ్మ్తర సకలజన్ములున్
విని యన్్రాగిల్లలరి న
మునముల ననన్ంద్ జలధమగుాలు న్గుచ్న్.
10.2-1081-తే.
అట్ిట యొపపగువళ నయయంబు మెఱసి
యొకకచోట్న్్ సంతోష్యుకుత లగుచ్
దనన్వాంతక సతఠలున్్ దౌరపదయున్్
గూడి తమలోన్ ముచిట్ లయడుచ్ండి.
10.2-77-లక్షణ ద్ౌరప్ద్ీ స్ంభాష్ణంబు

10.2-1082-వ.
అట్ిటయెడుఁ గృష్ణ కథనవిశరష్ంబులు పరితోష్ంబున్ న్్గ్ డించ్చ్ుఁ బరసంగ
వశంబున్ నన రుకముణీదేవి మొద్లగు శ్రీకృష్ఠ
ణ భారయలం గన్్ంగొని ప్ాంచనల్ల
యట్ల నియె. “మ్ముుుఁ బుండరీకాక్షుండు వివాహంబయన్ తెఱంగులు
వినిపింపుుఁడన్ వారున్్ ద్మ పరిణయంబుల తెఱంగులు మున్్ా న నీకుం
జపిపన్ విధంబున్ వినిపించ్చ; రంద్్ సవిసత రంబుగాుఁ దెల్లయం బలుకని
మద్రరాజకన్యకా వృతనతంతం బా మయనిని ప్ాంచనల్లకమం జపిపన్ విధంబు విన్్
మని శుకుండు పరీక్షన్
ి ారంద్్రన్ కమట్లనియె.
10.2-1083-సీ.
ప్ాంచనల్లతో మద్రపతిస్త యట్ల న్్;
సంగీతవిదనయ విశారద్్ండు
ననరద్్చేతి వీణనసవన్కల్లత మెై;
న్ట్ిట గోవింద్ కథనమృతంబు
ద్విల్ల యేుఁ గోీల్ల చ్చతత ము ద్న్ుయతవంబు;
నొంద మోదంచ్చ్ న్్ండున్ంత
ద్్హతృవతపలుుఁడు మద్్
్ రుుఁడు దన న్ద విని;
సద్్ప్ాయ మొకకట్ి మదుఁ ద్లంచ్చ
10.2-1083.1-తే.
చద్ల నబభంగి నైన్ గోచరము గాక
వారి మధయములో న్భివాయపిత దయ ుఁచ్
మతసుయంతరంబు కల్లపంచ్చ మన్్జ ల ంత
వారి కై న్న్్ దవవ మోవంగరాని.
10.2-1084-తే.

ధన్్వుుఁ బవిచండ నిష్ఠ
ు రాసత ంే బు న్చట్
సంచ్చతంబెై న్ గంధపుషాపక్షతలన్్ుఁ
బూజగావించ్చ యునిచ్చ యే పురుష్ఠుఁ డేని
నిద్ధ బలమున్ నీ చనప మెకుక వట్ిట.
10.2-1085-క.
ఈ స యకంబు ననరిం
బో స్ వసన్ మతసుయంతరమున్ ధరుఁ గూలన్
వస్న్ శౌరయధ్రీణుుఁడు
నన స్యత వరియంచ్ న్ని జన్ంబులు విన్ుఁగన్.
10.2-1086-క.
చనటటంచ్చన్ న్వావరత కుుఁ
బాటటంచ్చన్ సంభరమముల బాణనసన్ మౌ
రీవ టంకార మహారవ
ప్ాటటతశాతరవులు బాహ బల సంపన్్ాల.
10.2-1087-క.
స్ందరతన్్లు ద్ద్్తసవ
సందరశన్ కుతఠకు లమ్త సెన్
ై ్యలు భూభృ
న్ాందన్్ లేతెంచ్చరి జన్
న్ంద్తయశు లగుచ్ మద్రన్గరంబున్కున్.
10.2-1088-క.
చనయదెంచ్చన్ వారికమ మ
జా నకుుఁడు వివిధనరిన్ములు సముతిుఁ గావిం
చ్చన నన బాహ బలయఢుయలు

ధనయవుం జరంగ న్రిగి ధెర
ై యసూారితన్.
10.2-1089-వ.
ఇట్ల
ల డగ్ ఱ యద్ధ న్్వుం గన్్ంగొని.
10.2-1090-ఉ.
కొందఱ్ పూన్లేక చన్ుఁ గొంద్ఱ్ పూని కద్లపలేక ప్ో ుఁ,
గొంద ఱ కమంత యెతత నొక కొంద్ఱ్ మోపిడలేక ద్కకుఁగాుఁ,
గొంద ఱ కమంత యెకమకడుచ్ుఁ గోరి న్ృప్ాలకు ల్లట్ల
ల సిగ్ ున్్ం
జంద్ తలంగి ప్ో వుచ్న్్ సీ యట్కుఁగుట్ నీతి తపపన్న్.
10.2-1091-వ.
అట్ిటయెడ.
10.2-1092-క.
భీముిఁడు రాధేయుుఁడు న్్
దనదమగతినాకుక దయర ుఁచ్చ తగ న్మీున్ం
బరమఱక దరుగుచ్ంట్యుుఁ
దనమేమ్యు నఱ్ుఁగలేక తలుఁగిన్ పిద్పన్.
10.2-1093-క.
అమరంద్ర తన్యుుఁ డము
తసుము నయ న్్ప్ాయ మెఱుఁగి తగ నసియు మీ
న్ము ద్్రంపలేక సిగ్ ున్
విముఖ్్ండెై చనియె న్ంత వికలుం డగుచ్న్.
10.2-1094-వ.
ఇట్ల
ల సకల రాజకుమయరులుం ద్మతమ పరయతాంబులు విఫలంబుల ైన్
ముఖ్యరవింద్ంబులు ముకుళించ్చ దెైన్యంబున్ విన్ానై చూచ్చ్న్ా యెడ.

10.2-1095-చ.
సరసిజపతత ల
ే ోచన్్ుఁడు చనపము సజయము సేసి యులల స
చఛర మరిుఁబో సి కారుుకవిశారద్్ుఁడెై యలవోక వోల ఖ్
చరమగు మీన్ముం ద్్నిమె సతవరతన్ స్ర సిద్ధ సాధయ ఖ్
చర జయశబద మొపపుఁ బెలుచం గురిసెం దవిుఁ బుష్పవరషముల.
10.2-1096-వ.
అయయవసరంబున్ నన్్ం బరితఠషాటంతరంగనై పరమయన్ంద్వికచ వద్ననరవింద్
న్గుచ్,నిందందర సనిాభంబులగు చ్చకురబృంద్ంబులు విలసద్ల్లక
ఫలకంబున్ం ద్ళ కులొలుకు ఘ్రుజల కణంబులం గరంగు మృగమద్
తిలకంపు ట్సలున్ మసలుకొనిన్ం గరకమసలయంబున్ నోసరించ్చ్
మ్సమ్స మన్్ మెఱ్ంగుగములు గిఱకొన్ నఱగౌన్్ వడవడ వడంక
న్పుపడు మంద్గమన్ంబున్.
10.2-1097-చ.
లలతపదనబా న్ూపురకలధవనితో ద్రహాస చందరకా
కలత కప్ో లప్ాల్లకలుఁ గపుప స్వరణవిన్ూతా రతాకుం
డల రుచ్లొపపుఁ గంకణఝణంకృతఠ ల్లంపెసలయర రంగ భూ
తలమున్ కగుదెంచ్చ ముఖ్తనమరసం బపు డెతిత చూచ్చ్న్.
10.2-1098-చ.
న్రపతఠలం గన్్ంగొని మన్ంబున్ వారిుఁ ద్ృణీకరించ్చ మ
తకరజలజాత దవయమణి కాంచన్మయల్లక న్ముురారి కం
ధరమున్ లీలమెై నిడి పద్ంపడి న్వయ మధూకదనమ మయ
హరికబరిం ద్గిల్లితి న్యంబున్ుఁ గన్్ాల లజా దేఱుఁగన్.
10.2-1099-వ.

అపుపడు.
10.2-1100-చ.
కొలిఁదకమ మీఱుఁగా డమరు గోముఖ్ డిండిమ మడుడ శంఖ్ కా
హళ మురళీ మృద్ంగ పణ వాన్క ద్్ంద్్భి ఢకక కాంసయ మ
రదళ మురజారజాద వివిధధవన్్ లేపున్ భూన్భోంతరం
బులిఁ జలుఁగన్ న్ట్ీన్ట్న్ముల ద్న్రార మనోహరాకృతిన్.
10.2-1101-వ.
అంత.
10.2-1102-చ.
అమరగణంబుుఁ దయ ల్ల యురగారి స్ధనకలశంబుుఁ గొన్ా చం
ద్మున్ సమసత శతఠరవస్ధనవర కోట్ిుఁ ద్ృణీకరించ్చ య
కకమల విలోచన్్ండు న్న్్ుఁ గౌుఁగిట్ నొపుపుఁగ జరిి సింహచం
కీమణ మెలరపుఁ గొంచ్ుఁ జనుఁ గాంచన్చనరు రథంబుమీుఁదకమన్.
10.2-1103-వ.
అట్ల
ల రథనరోహణంబు సేసిన్.
10.2-1104-చ.
తఠరగచతఠష్కమున్ విమతద్్రదమశూరతుఁ బూనిి దనరుకుం
డరద్ము రొపప శతఠరనికరాంధతమః పట్లపరచండ భా
సకరరుచ్చ నొపుపన్ట్ిట నిజకారుుక యుకత గుణపరఘోష్ సం
భరిత దగంతరుం డగుచ్ుఁ బద్ుద్ళాక్షుడు వోవుచ్ండుఁగన్!
10.2-78-స్కలర జుల శిక్ంచ్యట

10.2-1105-వ.
అట్ిటయెడ సకలరాజ లోకంబున్్ గృష్ఠ
ణ ని విభవంబున్కుం జూప్ో పక
యసంఖ్యంబులగు మూుఁకలు గట్ిట యముహాతఠుని మయహాతుుంబు దెల్లయక
ద్రాపంధ్ల ై కడంగి
10.2-1106-ఉ.
భావభవపరసూన్ శరబాధత మయన్స్ల ై సమసత ధన
తీరవరన్ంద్న్్ల బలుపుుఁ దెంపున్్ుఁ బెంపున్్ సొ ంపు నరపడన్
దేవకమరీట్రతా రుచ్చదీపత
ి ప్ాద్సరోజుఁడెైన్ రా
జీవద్ళాక్షుుఁ దనుఁకమరి విశృంఖ్ల వృతిత న్తిపరయతఠాల ై.
10.2-1107-వ.
అంత.
10.2-1108-చ.
సరసిజలోచన్్ండు నిజశార్గఙ్్ శరాసన్ముకత హేమ పుం
ఖ్రుచ్చరశాతసాయక నికాయములన్ రిపుకోట్ి నసి సిం
ధ్రరిపు వికీమపరకట్ దయ రులుుఁడెై విలసిల్లల యొతెత ద్్
సత ర చల్లతనన్యసెన్
ై యమున్్ సజా న్మయన్యముుఁ బాంచజన్యమున్.
10.2-1109-ఉ.
ఆ తఱ భూరిబాహ బలుల ైన్ విరోధ న్రశవరుల మృగ
వారతము లొకకపెట్ట మృగరాజకమశోరముపెై నదరిి న్
ట్ాలతరరుల ై చతఠరివధ సమగీ బలంబులతోడుఁ గూడి ని
రూ
ధ త కళంకుుఁడెైన్ న్వతోయజనతఠరనిుఁ జట్లట ముట్ిటన్న్.
10.2-1110-చ.
అలగి మురాంతకుండు కుల్లశాభశరంబుల న్ూతారతాకుం

డలములతో శిరంబులు, రణన్ుణిన్ూపురరాజితోుఁ బద్ం
బులుిఁ, గట్కాంగుళీయక విభూష్ణచనప శరాల్లతోడుఁ జ
తఠలు, నిలుఁగూలుఁగా విజయదయ హల్లయెై తఠన్్మయడె వండియున్
10.2-1111-క.
హతశరష్ఠలు సొ కాకకుల
గతిఁ ద్ూల నిశాతపవన్కాండముల సము
ద్ధ త నసి తోల్ల విజయో
న్ాతరిఁడెై నిజన్గరి కగ న్గధరుుఁ డంతన్.
10.2-1112-వ.
అట్ల
ల మహత మంగళాలంకృతంబున్్, న్తిమనోహర విభవాభిరామంబు న్గు
దనవరకాన్గరంబున్ కరుగుదెంచ్చన్ మజా న్కుండున్్ బ్ధరయంబున్ుఁ దయ డన్
చన్్దెంచ్చ.
10.2-1113-చ.
రణిత విన్ూతా రతా రుచ్చరస్ాట్ న్ూపుర హార కరణభూ
ష్ణ కట్కాంగుళీయక లసతపరిధనన్ కమరట్
ీ తలప వా
రణ రథ వాజి హేతినికరంబులన్్ం బరిచనరికాతతిం
బరణుతగుణోతత రుం డయన్ పద్ుద్ళాక్షున్ కమచెి నమ్ుతోన్.
10.2-1114-వ.
ఇట్ల
ల మహనీయతేజోనిధయెైన్ మయధవు ద్యయపరిలబధ నిఖిల వస్తవిసాతరుం
డయుయన్్, నిజాధకారశుదధ కొఱకు మరలుఁ గననయరతాంబున్్,
విన్ూతారతావారతంబున్్ సమరిపంచె; న్ని భూస్ర విసరంబులు విన్్తింప
మయ తండియ
ర న్
ెై బృహతేసన్్ండు న్న్్ాన్్ సమసత వస్తవులన్్ గృష్ఠ
ణ న్కు
సమరిపంచ్చ, కీమంబున్ సకల యయద్వులన్్ం బూజించ్చ మరల్ల

నిజపురంబున్కుం జనియె” న్ని చెపిపన్ుఁ గుంతియు గాంధనరియుుఁ గృష్ణ యు,
న్ఖిల న్ృప్ాలకాంతనజన్ంబులున్్, గోపికలుం ద్మతమ మన్ంబుల
సరవభూతనంతరాయమ్యు, లీలయమయన్్ష్ విగీహ ండున్్ నైన్ పుండరీకాక్ష
చరణనరవింద్ సురణనన్ంద్ పరవశల ై కృష్ఠ
ణ ం బరశంసించ్చ; రంత.
10.2-79-వస్యద్ేవ ని గాతరవ
10.2-1115-చ.
బలవద్రాతిమరదన్్లుఁ బాండురనీలనిభపరభాంగులం
గలత నిజాన్ననంబుజ వికాస జితనంచ్చత పూరణచంద్ర మం
డలులుఁ బరశులన్ న్రవిడంబన్్లం గరుణనపయోధ్లన్
విలసద్లంకరిష్ణ ఠల న్వీన్సహష్ఠ
ణ ల రామకృష్ఠ
ణ లన్.
10.2-1116-వ.
సంద్రిశంచ్ తలంపుల న్ంద్ఱ్ుఁ ద్మ హృద్యయరవింద్ంబులుఁ బరరమంబు
సంద్డిగొన్ న్పుపడు.
10.2-1117-ఉ.
ధీరమతిన్ దవతతిరతక దేవల సాతయవతేయ కణువలున్
ననరద్ గౌతమచయవన్ ననకుజ గార్ ు వసిష్ు గాలవాం
గీరస కశయ ప్ాసిత స్కీరత ి మృకండుజ కుంభసంభవాం
గీరులు యయజఞ వలకు మృగ శృంగ ముఖ్యఖిల తనపసో తత ముల.
10.2-1118-వ.
చన్్దెంచ్చన్ం గృష్ఠ
ణ ండు వారలకుుఁ బరతఠయతనిన్ంబు సేసి వంద్న్ంబు లయచరించ్చ
వివిధనరిన్లు గావించ్చ యట్ల నియె.
10.2-1119-సీ.

సన్్ునీశవరులయర! జన్ుభాకుకలమెన్
ై ;
మయకు నిచోిట్ సముతిని దేవ
నికరద్్షా్రపులు నిరుపమయోగీంద్్ర;
ల ైన్ మీ ద్రశన్ం బబెుుఁ గాదె
ధృతి మంద్భాగుయ ల్లందయ
ర పరతంతఠరలు;
నన్
ై మూఢనతఠుల కన్ఘ్ులయర!
భవదీయ ద్రశన్ సపరశన్ చ్చంతన్;
ప్ాదనరిన్లు ద్్రల భంబు లయుయ
10.2-1119.1-తే.
నుఁడు మయకమట్ స్లభమెై నగడెుఁ గాదె!
జగతిపెైుఁ దీరిభూతఠలు సాధ్మతఠలు
మ్ముు ద్రిశంచ్ట్యు చనలు నమ్ుతోడ
వఱ తీరింబు లవనిపెై వద్క నల?
10.2-1120-వ.
అదయున్్ం గాక, యుద్కమయంబుల న్
ై తీరింబులున్్ మృచ్చఛలయమయంబు
ల ైన్ దేవగణంబులున్్, దీరిదేవతనరూపంబులు గాకుండుట్ లే; ద్యన్న్వి
చ్చరకాల సేవననరిన్లంగాని ప్ావన్ంబు సేయవు; సతఠపరుష్ఠలు
ద్రశన్మయతరంబున్ం బావన్ంబు సేయుద్్ రని వండియు.
10.2-1121-సీ.
ఆదతయ చందనరగిా మేదనీ తనరాంబు;
మయరుతనకాశ వాఙ్ున్ము లోల్లుఁ
బరికమంపుఁ ద్తత ద్్ప్ాసన్ంబులుఁ బవి;
తరములుసేయుఁగ సమరిములు గావు;

సకలయరిగోచరజాఞన్ంబు గల మహా;
తుకులు దనరు ముహూరత మయతర సేవుఁ
జసి ప్ావన్ములు సేయుద్్; రదయు న్;
ట్ల
ల ండె ధనతఠతరయ యుకత మెైన్
10.2-1121.1-తే.
కాయమం దనతుబుదధ యుుఁ గామ్నీ కు
మయరులంద్్ సవకీయయభిమయన్ములున్్ుఁ
దవిరి జలమున్ుఁ దీరిబుదధ యున్్ుఁ జయు
న్ట్ిట మూఢుండు పశుమయరు్ుఁ డన్ుఁగుఁ బరుఁగు.
10.2-1122-వ.
అని యవివధంబున్ం గృష్ఠ
ణ ం డనడిన్ సాభిప్ారయంబు లగు వాకయంబులు విని;
య ముునీంద్్రలు విభారంతహృద్యుల ై యూరకుండి, ముహూరత మయతరంబున్
క ముహాతఠు న్న్్గీహంబు వడసి, మంద్సిుతముఖ్్ల ై, య
పుపండురీకాక్షున్ కమ ట్ల నిరి “దేవా! నమున్్ం ద్తత వవిద్్తత ము లయన్
బరహురుదనరద్్లున్్, భవదీయ మయయయవిమోహతఠలమెై యుంద్్ము;
నిగూఢం బయన్ నీ యచఛ చేత మముు న్న్్గీహంచ్చతివి; భవదీయ
చరితరంబులు విచ్చతరంబు; ల్ల మేుదని యొకకట్ి యయుయన్్ బహ రూపంబులుఁ
గాన్ంబడు విధంబున్ నీవున్్ మొద్లుఁ గారణరూపంబున్ నకం బయుయన్్
న్నక రూపంబులు గైకొని, జగద్్తపతిత సిితి లయంబులకు హేతఠభూతంబునన
న్ద్్భత కరుంబులం ద్గిల్ల, లీలయవతనరంబులు గైకొని, ద్్ష్ట జన్ నిగీహంబున్్,
శిష్ట జన్ రక్షణంబున్్ గావించ్ చ్ంద్్; వదయున్్ంగాక వరాణశీమధరుంబు
లంగీకరించ్చ, పురుష్రూపంబున్ వద్మయర్ ంబు విదతంబు సేసిన్ బరహురూపివి;
తపసాసవధనయయ నియమంబులచేత నీ హృద్యంబు పరిశుద్ధ ంబు; గావున్

బరహుసవరూపంబుల ైన్ వద్ంబు లంద్్ వయకాతవయకత సవరూపంబు లేరపడుఁగా
న్్ంద్్వు; కావున్ బారహుణకులంబు నలల బరహుకులయగీణవ
ి ై రక్షించ్చన్
మహాన్్భావుండవు; మయయయ జవనికాంతరితఠండవైన్ నిన్్ాన్్ నీ
భూప్ాలవర్ ంబున్్, నమున్్ ద్రిశంపం గంట్ిమ్; మయ జన్ు విదనయ తప్ో
మహమలు సఫలంబు లయెయ; నీకు న్మసకరించెద్” మని బహ విధంబులుఁ
గృష్ఠ
ణ న్భిన్ందంచ్చ, య ముురాంతకుుఁ జత ననమంతరణంబులు వడసి
తమతమ నివాసంబులకుం బో వంద్లంచ్ న్వసరంబున్.
10.2-1123-సీ.
అ ముునీశవరులకు ననన్కద్్ంద్్భి;
యతిభకమత వంద్న్ం బాచరించ్చ
తనపసో తత ములయర! ధరుతతత వజఞలు;
మనిాంచ్చ విన్్ుఁడు నన విన్ాపంబు
సతకరు వితతిచే సంచ్చతకరు చ;
యంబు వాపెడు న్్ప్ాయంబు ననకు
ఘ్న్ ద్యయమతిుఁ జపుపుఁ డనిన్ న్ ముునివరుల;
భూవరుల విన్ వస్దేవుుఁ జూచ్చ
10.2-1123.1-తే.
యెలమ్ుఁ బల్లకమరి నిఖిల యజఞ శుుఁ డెైన్
కమలలోచన్్ుఁ గూరిి యయగములు సేయు;
కరుమున్ుఁ బాయు నట్ిట ద్్ష్కరు మెైన్;
నిదయె ధరుంబు గాుఁగ నీ మదుఁ ద్లంపు.
10.2-1124-వ.
అదయున్్ం గాక.

10.2-1125-క.
దేవరిష పితృ ఋణంబులు
భూవర! మఖ్ వద్ప్ాఠ పుతఠరలచేతన్
వావిరి నీుఁగని పురుష్ఠుఁడు
ప్ో వ న్ధయ లోకమున్కుుఁ బుణయచ్యతఠుఁడెై.
10.2-1126-వ.
అట్ల గుట్ం జసి నీవున్్.
10.2-1127-క.
వరతన్యయధయయన్ంబులుఁ
ద్రియంచ్చతి ఋణయుగంబుుఁ; ద్డయక ధరణీ
వర! దేవ ఋణము సవనన
చరణుుఁడవై యాుఁగు ట్లపుప సముతితోడన్
10.2-1128-క.
అనవుడు న్ వవస్దేవుుఁడు
మునివరులకు న్నియె విన్యమున్ మీరలు సె
పిపన యట్ల
ల మఖ్ము సేసెద్
దనకరనిభులయర! మీరు దీరపుఁగవలయున్!
10.2-1129-వ.
అని యభయరిించ్చ య ముునీంద్్రల యయజకులంగా వరించ్చ, య
పుపణయతీరోిప్ాంతంబున్ మహేందనరమ్తవైభవంబున్, న్షాటద్శ భారాయసమేతఠండెై
దీక్షుఁ గైకొని, యముహాధవరంబు వదయ పదష్ట విధం బరిసమయపిత ంచ్చ,
ఋతివఙ్ిాకాయంబుల బహ ద్క్షిణలం ద్నిపి, భారాయసమేతఠండెై
యవభృథసాాన్ం బాచరించ్చ, వివిధ రతామణి మయభూష్ణ విచ్చతనరంబర

స్రభి స్మయన్్లేపన్ంబులు ధరించ్చ, నిఖిల భూదేవ ముని బంధ్
రాజలోకంబుల న్్చ్చత సతనకరంబులుఁ బీరతఠలం గావించ్చన్ వారున్్
గృషాణన్్మతి ననతునివాసంబులకుం జని; రంద్్.
10.2-1130-ఉ.
ఆ తఱ న్్గీసేన్ వస్ధనధప పంకజననభ ముషిటకా
రాతరలు ద్ముు న్రిి మధ్రపియ
ర భాష్ల నిలవ వుఁడిన్ం
గౌతరక మయతు నివవట్ిలుఁగా వసియంచ్చరి గోపగోపికా
వారతముతోడ న్చిట్ ధరావర! న్ంద్యశోద్ ల్లముులన్.
10.2-1131-క.
హరిన్యముల హరి పియ
ర ముల
హరిమధ్రాలయపములన్్ హరికథల మనో
హరలీలుఁ ద్గిల్ల న్ంద్్ుఁడు
నిరుపమగతి న్చట్ మూుఁడు నల లుండె న్ృప్ా!
10.2-1132-చ.
జలరుహలోచననద యద్్సతత ము లంద్ఱ్ న్నిాభంగులం
గలత విభూష్ణనంబర నికాయము ల్లచ్చి బహూకరించ్చ వీ
డ కలపిన్ న్ంద్ముఖ్్యలు ముకుంద్పదనబా మరంద్ప్ాన్ స
లల లత నిజాతు ష్ట్పద్ములన్ మరల్లంచ్చ్ నట్ట కలకున్.
10.2-1133-వ.
చనిచని.
10.2-1134-ఆ.
మరల్ల మరల్ల కృష్ణ ! మయధవ! గోవింద్!
పద్ుననభ! భకత ప్ారిజాత!

దేవదేవ! యన్్చ్ుఁ దవిరి చూచ్చ్ మధ్
రాభిముఖ్్లు న్గుచ్ న్రిగి రంత.
10.2-1135-క.
కీమమున్ న్చిట్ుఁ బారవృ
ట్సమయం బగుట్యున్్ బంధ్జన్ యయద్వ వ
ర్ ము లోల్లుఁ గొలువ స్రగణ
న్మితఠలు బలకృష్ఠ
ణ లయతున్గరంబున్కున్.
10.2-1136-వ.
వచ్చి స్ఖ్ంబుండు న్ంత.
10.2-80-మృతరల న
ై స్హో దరులిఁ ద్ెచ్యిట
10.2-1137-సీ.
అవనీశ! యొకకననుఁ డనన్కద్్ంద్్ఖి;
భారయ పదనుక్షుండు బలుుఁడుుఁ ద ల్లల
శరధలోుఁ జొచ్చిన్ గురుతన్ూభవునిని;
మరలంగుఁ దెచ్చిన్ మహమ ల లల
జన్ములు ద్మలోన్ సన్్ాతఠల సేయంగ;
విని తన్ స్తఠలు ద్్రవృతఠ
త ుఁడెైన్
కంస్చే నిహతఠల ై కాలునిపురి న్్న్ా;
వారి న్ంద్ఱుఁ జూడుఁ గోరి కృష్ణ
10.2-1137.1-తే.
బలులకడ కగి కన్్ాల బాష్పకణము
లొలుక నో రామ! రామ! నితోయన్ాతనతు!

పరమప్ావన్మూరిత! యో మురవిభరద!
యందరాననథ! యోగీశవరశ! కృష్ణ !
10.2-1138-క.
ముర కంస చెైద్య ప్ౌండరక
న్రక జరాతన్య యవన్ న్రననయకులన్
ద్్రితనతఠులుఁ బ రిగొని భూ
భర ముడిపన్
ి యట్ిట మేట్ిబలులు ద్లంపన్.
10.2-1139-ఆ.
జన్న్ వృదధ విలయ సంగతి నిఖిలంబుుఁ
బ ంద్ుఁ జయు పరమపురుష్ఠలయర!
మీకు లీల లౌట్ మీ రని న్మ్ున్
దనన్ నన్్ విన్్ుఁ డుదనరులయర!
10.2-1140-వ.
అని యనక విధంబుల విన్్తించ్చ్ నిట్ల నియె; “మీరలు
మహాన్్భావులరు; మీరు తొల్లల యనకకాలంబు సనిన్కమీంద్ట్ మృతఠండెై,
ద్ండధరుమందరంబున్ న్్న్ా గురుకుమయరుని మీ మహాపరభావంబులు
లోకంబులుఁ బరిపూరణంబుల ై పరకాశింప; న్కాకలుని చెంతన్్ండి మగుడందెచ్చి
గురుద్క్షిణగా నొసంగితి; రివివధంబున్ం గంస్నిచేత హతఠల న్
ై
మతఠపతఠ
త ి లన్ంద్ఱ మరలం దెచ్చి నన మన్ంబున్ న్్న్ా ద్్ఃఖ్ంబు
నివారింపవలయు” న్ని దేవకీదేవి ప్ారరిించ్చన్ం ద్మతల్లల యయడిన్
మృద్్మధ్రవాకయంబు లతనయద్రంబున్ ననద్రించ్చ, యపుపడు బలకృష్ఠ
ణ లు
ద్మ యోగమయయయ మహతత వంబున్ స్తలంబున్కుం జని; రట్ిట యెడ.
10.2-1141-మ.

కనియెన్ దనన్వుుఁ డింద్రసేన్్ుఁడు ద్ళతకంజాక్షులన్ ద్క్షులన్
ఘ్నసారాంబుద్వరుణలన్ నిఖిలలోకక
ై పరభాపూరుణలం
ద్నరారన్ హలచకీప్ాణులన్్ భకత తనరణులన్ నితయశో
భనవరిధష్ణ ఠల రామకృష్ఠ
ణ ల జయభారజిష్ఠ
ణ లన్ జిష్ఠ
ణ లన్.
10.2-1142-చ.
కని హతకోట్ితో నద్్రుగాుఁ జన్్దెంచ్చ మనోన్్రాగ సం
జనిత కుతూహలుం డగుచ్ుఁ జాుఁగిల్ల మొరకమక సమగీ కాంచనన
సనముల న్్ంచ్చ తచిరణసారససేచన్ సరవలోక ప్ా
వన సల్లలంబు లౌద్ల ధ్రవంబుగుఁ దనల్లి స్భకమత యుకుతుఁ డె.ై
10.2-1143-సీ.
స్రభి కాలయగరు హరిచంద్ నై లయద;
ధూపంబు లయ విశవరూపకులకుుఁ
గాంచన్ప్ాతర సంగతరతా కరూపర;
దీపంబు లయ జగదీదపకులకుుఁ
బాయసాపూప్ాన్ా పకవఫలయద నై;
వద్యంబు లయ వద్వద్్యలకున్్ుఁ
ద్న్రు విన్ూతారతాపరభాభాసి తన;
భరణంబు లయ దెత
ై యహరణులకున్్
10.2-1143.1-తే.
మ్లమ్లని మంచ్తోుఁ బ లుపలరు బహ వి
ధనంబరంబులు నీలపీతనంబరులకు
సలల్లత కుస్మమయల్లకా మలయజాన్్
లేపన్ంబులు భూరినిరల పులకున్్.

10.2-1144-వ.
సమరిపంచ్చ యపుపండరీకాక్షుని చరణనరవింద్ంబు లొతఠ
త చ్ నన
న్ంద్బాష్పపూరంబు తోరంబుగా రోమయంచ కంచ్కమత శరీరుండగుచ్ం ద్న్
గరకమలంబులు ఫాలభాగంబున్ం గదయంచ్చ యట్ల ని స్తతియంచె.
10.2-1145-ఉ.
ధీయుతఠుఁడెై “న్మో భగవతే హరయే పరమయతున ముకుం
దనయ సమసత భకత వరదనయ న్మః పురుషో తత మయయ కృ
షాణయ మునీంద్రవంద్యచరణనయ స్రారిహరాయ సాంఖ్యయో
గాయ వినీల భాసవద్లకాయ రథనంగధరాయ వధసే.
10.2-1146-వ.
అని యభిన్ందంచ్చ యట్ల నియె.
10.2-1147-ఉ.
రాజస తనమసాతఠులకు రాద్్గదన నిన్్ుఁగాన్ న్వయపం
కజద్ళాయతనక్ష! మునిగయ! పవితరచరితర! విస్ార
దనరజకళాధరాజ స్రరాజ ముఖ్యమర మౌళిరతా వి
భారజితప్ాద్పీఠ! భవబంధవిమోచన్! పద్ులోచనన!
10.2-1148-మ.
మద్ న్ూహంపుఁగ యోగివరుయలు భవననుయయ లతనబద్్ధల ై
యదమ్తి మున్లేరు తనమస్లమెై యేప్ారు మయబో ుఁట్ి ద్్
రుదయ లేరతి
ీ నఱ్ంగుఁ జాలుద్్రు సమయగాధున్ధీయుకమత? నీ
పదముల సేరడి తోరవుఁ జూపి భవకూపంబుం ద్రింపింపవ!
10.2-1149-ఉ.
వర
ై ముచేతుఁ జదన్ృపవర్ ముుఁ, గామముచేత గోపికల,

మీఱిన్భకమత ననశిీతఠలు మ్ముు న్హరిాశమున్ మన్ంబులం
దనరిఁగనీక రూపగుణతతపరుల ై మ్ముుఁ బ ంద్్ కవ
ై డిన్
భూరివివక సతత వగుణముల గల దేవత లంద్ నరుతర!
10.2-1150-క.
కాన భవతపద్పద్ు
ధనయనంబున్ుఁ గాని శాసత త
ే తత వంబులచేుఁ
గానరు శుీతిసంవద్యం
బెన
ై భవతపద్ముుఁ జిన్ుయయకార! హరీ!
10.2-1151-వ.
దేవా! యే న్రుండెైన్ నమ్ శీదధ నగరిష్ుచ్చతఠ
త ండెై మ్ముు సేవించ్ న్ట్ిట
మహాతఠుండు విధచోదతంబయన్ పరమయణంబువలన్ విముకుతండెై వరితంచ్;
న్ట్ల
ల గావున్ యోగీశవరుండవైన్ నీ వీశితవుయల మెైన్ మముు నిషాపపులం
జయు” మని న్్తించ్చ మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-1152-మతత .
“కంటటగంట్ి భవాబ్ధధ దనుఁట్ుఁగుఁ గంట్ి ముకమతనిధనన్ముం
గంటట నీ కరుణనవలోకముుఁ గంట్ి బాపము వీడ ము
కకంటట తనమరచూల్లయుం బ డుఁ గాన్న్ట్ిట మహాతు! నన
యంటటకమం జన్్దెంచ్చ తీశవర! యేుఁ గృతనరితుఁ బ ందతిన్.
10.2-1153-వ.
దేవా! యేన్్ భవదనదస్ండ! నద పంచ్చన్ం జయుద్్; నిచిట్ికమ మీరలు
విజయంబు చేసిన్ కారయం బాన్తీయవలయు” న్ని కరంబులు మొగిచ్చ,
విన్ావించ్చన్ం బుండరీకాక్షం డతని వాకయంబులకు సంతసిల్లల యట్ల నియె
10.2-1154-సీ.

బల్లదెత
ై య! విన్్ మున్్ా పరథమయుగంబున్;
నన మరీచ్చకమ భారయయెన్
ై వరష
యన్్ నింతివలన్ న్ంద్న్్ లయరువ రుద్భవ;
మెర
ై ి వా రొకకననుఁ డబా భవుుఁడు
తన్పుతిత ప
ి ెై మోహమున్ుఁ గూడి రతికళి;
యొన్రింప వీరు న్వువట్యుుఁ గోీధ
మంద యయస్రయోని యంద్్ుఁ బుట్లటం డని;
ఘ్న్శాప మ్చెి న్ వవన్జజండు.
10.2-1154.1-తే.
తనిామ్తత మున్న్్ వారు ద్గిల్ల హేమ
కశిపున్కుుఁ బుట్ిట రంత నన కౌకస్లకు
నొద్వ వీరలుఁ దెచ్చి య యోయగమయయ
యడరి దేవకమగరభము న్ంద్్ుఁ జొన్్ప.
10.2-1155-క.
ద రిఁకొని కంస్ుఁడు దయ డయత ుఁ
బ రిగొనుఁ ద్తఠపతత శ
ే ోకమున్ుఁ ద్న్ చ్చతత ం
బెరయ
ి ుఁగ దేవకమ వారల
ద్రిశింపుఁగుఁ గోరి పన్్పుఁ ద్గ న్స్రందనర!
10.2-1156-క.
వచ్చితిమ్ వారిుఁ గీముఱుఁ
దెచ్ెిద్ మని తల్లల కోరికుఁ దీరపుఁగ నిపు డే
మ్చ్ిట్ికని
మ నీకడుఁ బ ర
ప్ొ చ్ెిము లేకున్ావార ప్ో వీ రన్ఘ్య!

10.2-1157-క.
వీరలుఁ దయ కొని యపుడే
ధనరుణికమనాగి జన్ని తనపము వాపన్
వీరలు న్ంతట్ శాపముుఁ
దీఱి మదీయపరసాద్ధీయుతఠ లగుచ్న్.
10.2-1158-క.
ప్ొ లుపుగ స్గతిం బ ంద్ుఁగుఁ
గల రని హరి యయన్తిచ్చి కరుణననివతఠుఁడెై
బలచే న్న్్మతిుఁ గొని వా
రలిఁ దయ కొని వచెి నిద్ధ రామండల్లకమన్.
10.2-1159-వ.
అట్ల
ల వారలం దయ డత
ి ెచ్చి తల్లల కమట్లనియె.
10.2-1160-క.
కనయిఁ గొన్్ము వీర నీ న్ం
ద్నయ లని జన్యతిరకడ ముద్ంబున్ వారి
న్్ానిచ్చన్ న్దేదవకమయున్్
ఘ్నపుతత స
ే ేాహ మోహకల్లతనతుకయెై.
10.2-1161-క.
చనయనలు దగ్ న్ుఁ జపుఁగుఁ
గనయనలననన్ంద్బాష్పకణములుద రుఁగం
గీననన్ కౌుఁగిట్ నిడి న్న్్ుఁ
గననన్ాలు వచ్చి రన్్చ్ుఁ గౌతఠక మొపపన్.
10.2-1162-వ.

అట్ల
ల కౌుఁగిట్ం జరిి నిజాంకపీఠంబున్ న్్నిచ్చ, శిరంబులు మూరొకని,
చ్చబుకంబులు పుణుకుచ్ం బరరమయతిశయమున్ మేన్ం బులకలొలయం
జనిాచ్చిన్, వారున్్ వైష్ణవమయయయమోహతఠల ై సత న్యప్ాన్ంబు సేయుచ్
భగవంతఠ డయన్ రథనంగప్ాణి యంగ సంగంబున్ విగతకలుష్ఠల ై
విధశాపసాగరంబు హరిద్యయకట్ాక్షంబన్్ ననవచేతం ద్రించ్చ
నిజసవరూపంబులు ధరించ్చ, కృష్ఠ
ణ న్కుుఁ ద్ల్లద్ండురలకు వంద్న్ం బాచరించ్చ
గగన్పథంబున్ నిజసాిన్ంబున్ కరిగి; రంత దేవకీదేవి తన్ మన్ంబున్.
10.2-1163-క.
చచ్చిన్ బాలురుఁ గీముఱుఁ
దెచ్యిట్ గడుుఁ జితర మన్్చ్ దేవకమ మదలో
న్చ్ెిరువడి యద యంతయు
న్చ్ిపు హరిమయయ గాక! యని తలుఁచె న్ృప్ా!
10.2-1164-క.
పరమయతఠుుఁ డఖిల జగదీ
శవరుిఁడగు కృష్ఠ
ణ ండు సేయు సతకృతయంబుల
పరికమంప నన్ాుఁ బెకుకలు
ధరణీవర! యనిన్ రాజ తన ముని కనియెన్.
10.2-81-స్యభద్ఘర ప్రిణయంబు
10.2-1165-సీ.
“మునిననథ! ప్ారుిండు వన్జననభుని సహో ;
ద్రి స్భద్రన్్ న విధమున్ుఁ బెండిల
యయెయన్్ నన విధం బంతయు ననకున్్;

దెల్లయంగ నఱుఁగింపు ధీవిశాల!”
యన్వుడు నన వాయసతన్యుుఁ డనతనిుఁ జూచ్చ;
“విన్వయయ! న్ృప! దేవవిభుని స్తఠుఁడు
మున్్ తీరియయతనరసముతఠసకుండెై చని;
రమణుఁ బరభాసతీరిమున్ న్్ండి
10.2-1165.1-తే.
యయ తలోద్రితోడి నయయంబు కల్లమ్ుఁ
జూడుఁ గోరుచ్ రాముుఁడు స్ంద్రాంగిుఁ
గౌరవంద్్రన్ కీ సమకట్ట న్న్్చ్ుఁ
ద్న్కు నఱ్ుఁగ రా నన పురంద్రస్తఠండు.
10.2-1166-వ.
అట్ల
ల స్భదనర ద్రశనోతనసహంబు ద్న్ మన్ంబున్ సంద్డిగొన్ం,
దరద్ండివష్ంబు ధరియంచ్చ, దనవరకాపురంబున్కుం జన్్దెంచ్చ,
యప్ౌపరజన్ంబులు భకమతసేాహంబుల న్నిశంబుుఁ బూజింపం ద్న్ మనోరథసిదధ
యగున్ంతకుం గనిపెట్ట లకొని, వాన్కాలంబు సన్్న్ంతకు న్పపట్ట ణంబున్
న్్ండు సమయంబున్.
10.2-1167-క.
రాముిఁడు తతకపట్ాకృతిుఁ
దన మదుఁ దెల్లయంగలేక ద్గ నొకననుఁ డన
భూమీవర తనపస్ుఁ బో
రామిం గని యయతుమందరమున్కుుఁ దెచిె న్.
10.2-1168-ఆ.
తెచ్చి భిక్షసేయ దేవంద్రతన్యుండు

గుడుచ్చ్ండి యచట్ుఁ గోరి మెలుఁగు
న్సమబాణు మోహననసత ంే బుకైవడి
వీరమోహ న్న్ విహారలీల.
10.2-1169-వ.
అట్ల
ల స్భద్ర విహరించ్చ్న్ా సమయంబున్.
10.2-1170-చ.
జలరుహపతత న
ే తఠర న్న్్సంభవ చనరువధూలలయమ స
లల లతవిహారవిభరమవిలయసము లయతుకు వింద్్ సేయ న్
బులరిపు న్ంద్న్్ండు గని భావజసాయకబాధయమయన్ వి
హవలహృద్యయబుాుఁడెై నిల్లపె న్తత రుణీమణియంద్్ుఁ జితత మున్.
10.2-1171-ఉ.
ఆ తరుణీశిరోమణియు న్రుాన్్ న్రుాన్చనరుకీరత ి వి
ఖ్యయతరని నింద్రన్ంద్న్్ న్కలుష్మయన్స్ుఁ గామ్నీ మనో
జాతరనిుఁ జూచ్చ పుష్పశర సాయకజరారితనంతరంగయెై
భీతల్ల యుండె సిగ్ ు మురిపెంబున్్ మోహముుఁదేఱ్ చూపులన్.
10.2-1172-వ.
అట్ాల న్ృపసతత మ మతత కాశిన్్లొండ రుల చ్చతత ంబులు చ్చతత జాయతత ంబుల ై
కోరుకలు ద్తత రింపం దనలుులువీడ సిగ్ ున్ం జిట్లటముట్ాటడుచ్న్ాయంత
నొకకననుఁడు దేవతనమహో తసవ నిమ్తత ం బతత లోద్రి పురంబు వలుపల్లకమ
న్రుగుదెంచ్చన్ న్రుాన్్ండు గృష్ణ దేవకీ వస్దేవుల యన్్మతంబు వడసి
తోడన్ం దనన్్న్్ చని యపుపడు.
10.2-1173-సీ.
సాంద్రశరచింద్ర చందరకా సూారితచే;

రాజిలుల పూరిణమయరజనివోల ుఁ
బూరణంద్్ బ్ధంబావతీరణమెై యలమీుఁద్;
భాసిలల ు హరిణ డింభంబుుఁ బో ల
స్లల్లత మేఘ్మండలమున్్ నడుఁబాసి;
వస్ధుఁ గుీమురు తట్ిద్వల్లల వోల
మయణికయ రచ్చత సన్ుహత చెైతన్యంబు;
వొందన్ పుతత డిబ ము వోల
10.2-1173.1-తే.
లల్లత విభరమ రుచ్చ కళాలక్షణములుఁ
బ సుఁగ రూపెైన్ శృంగారరసముుఁ బో ల
న్రిిుఁ జరియంచ్చ్న్ా పదనుయతనక్షిుఁ
బరకట్సద్్
్ ణభద్ర స్భద్రుఁ జూచ్చ.
10.2-1174-వ.
అపుపడు డనయం జని యరద్ంబుపెై నిడుకొని ప్ో వుచ్ండం గన్్ంగొని
యద్్బలంబులు మద్ంబున్ న్ంట్ం దనుఁకమన్, న్పుప
డయయయఖ్ండలన్ంద్న్్ండు పరచండగాండీవ కోద్ండ నిరుుకత కాండంబులం
ద్ూల్లంచ్చ, యఖ్ండ బాహ ద్ండ విజయపరకాండుండెై ఖ్యండవపరసిపురంబున్
కరిగ; న్ట్ బలభద్్రండవావరత విని విలయ సమయ సమీరసఖ్్నికైవడిం
బట్లరోష్ భీష్ణనకారుండెై కోీధంచ్చ న్ం గని కృష్ఠ
ణ ండనదగాుఁగల బంధ్జన్ంబు
లతని చరణంబులకుం బరణమ్ల్లల మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల న్న్్న్యంచ్చ
యొడంబడున్ట్ల
ల గా ననడిన్ న్తండున్్ సంతఠష్ఠటండయ మన్ంబున్ుఁ
గలంకదేఱ, యపుపడు.
10.2-1175-క.

కరులం దేరుల న్్తత మ
హరులన్ మణి హేమభూష్ణనంబరభృతోయ
తకర దనసికాజన్ంబుల
న్రణంబుగ నిచ్చి పంపె న్న్్జకుుఁ బీరతిన్.
10.2-1176-వ.
ఇట్ల
ల కృష్ఠ
ణ న్ కభిమతంబుగా న్రుాన్స్భద్రల కరణంబ్ధచ్చి పంపె"న్ని చెపపి
శుకయోగీంద్్రండు మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-82-శుాతద్ేవ జనకుల చ్రితరంబు
10.2-1177-సీ.
న్రననథ! విన్్ భువన్పరసిద్ధంబుగ;
దీపించ్ న్ట్ిట విదేహదేశ
మంద్్ భూకాంతకు ననన్న్ద్రపణం;
బన్ుఁ ద్న్రిిన్ మ్థ లన్్ పురమున్ుఁ
గలుఁడు శ్రీహరిప్ాద్కంజాత భకుతండు;
గళితరాగాద వికారుుఁ డమల
చరితఠుఁ డకోీధ్ండు శాంతఠండు నిగమయరి;
కోవిద్్ం డగు శుీతదేవుుఁ డనడి
10.2-1177.1-తే.
భూస్రోతత ముుఁ డ కుఁ డనిచనఛసమయగ
తంబు తఠష్మెైన్ హేమ శైలంబు గాుఁగుఁ
ద్లుఁచ్చ పరితోష్ మంద్్చ్ుఁ ద్గ గృహసి
ధరుమున్ న్్ండె సముచ్చతకరుుుఁ డగుచ్.

10.2-1178-ఉ.
ఆ ప్ రి నలువాుఁడు బహ ళాశువుఁడు నన న్్తి కకమకన్ట్ిట ధన
తీరప్తి యయ ధరామరునిరీతిని నిష్కలుషాంతరంగుుఁడెై
యే ప్న్్లంద్్ ధరుగతి నమఱుఁ కరిిుఁ జరించ్చ్ండె ల
క్షీుప్తి వారిపుఁెై గరుణుఁ జసి పరసన్ాముఖ్యంబుజాతఠుఁడెై.
10.2-1179-వ.
అట్ల
ల కృష్ఠ
ణ ండు వారల జూచ్వడక నిజ సయంద్ననరూఢుండెై, ననరద్
వామదేవాతిర కృష్ణ రామ సితనరుణ దవిజగురు కణవ మెైతయ
ేర
చయవన్్లున్్,
నన్్న్్ మొద్ల ైన్ మున్్ లన్్గమ్ంపం జన్్చ్ుఁ ద్తత దేదశ నివాస్లగు
ననన్రత క ధన్వ కురు జాంగల వంగ మతసు ప్ాంచనల కుంతి మధ్ కకయ కోస
లయద భూవరులు, వివిధ వస్తపరచయంబులు గానిక ల్లచ్చి సేవింప,
గీహమధయగతఠండెై దీపించ్ సూరుయనిం బో ల్ల, యపుపండరీకాక్షుండు
మంద్సిుత స్ంద్రవద్ననరవింద్్ం డగుచ్ వారలం గరుణనరదరద్ృషిటం జూచ్చ,
యోగక్షమంబులరసి, సాద్రభాష్ణంబుల ననద్రించ్చ్ుఁ, గతిపయ
పరయయణంబులం జనిచని విదేహన్గరంబు డనయంజన్్ట్యు; నన
బహ ళాశువండు న్మయుధవు రాక విని మన్ంబున్ హరిషంచ్చ్
వివిధపదనరింబులు గానికలుగాుఁగొని, తనన్్న్్ శుీతదేవుండున్్ నద్్రుగాుఁ
జన్్దెంచ్చ; యపుపడు.
10.2-1180-ఉ.
ఆ మునికోట్ికమన్ విన్య మయరుఁగ వంద్న్ మయచరించ్చ, యయ
తనమరసాభలోచన్్ుఁ డుదనరచరితఠరుఁడు ప్ాపగోతర స్
తనరముిఁడు భకత లోకశుభదనయకుుఁ డెన్
ై రమేశు సద్్
్ ణ
సోత ముని ప్ాద్పద్ుములు సో ుఁకుఁగ మొరకమక విన్మురల ై తగన్.

10.2-1181-చ.
కరములు మోడిి యో! పరమకారుణికోతత మ! నీవు నీ మునీ
శవరులున్్ మద్్ ృహంబున్కువచ్చి మముం గృపసేసి యచిట్ం
గర మన్్రకమతుఁ బూజన్లు గక
ై ొన్్ుఁ డంచ్ న్్తించ్చ వుఁడ నన
హరి మన్మంద్్ వారివిన్యంబుల కంతొ పరమోద్ మంద్్చ్న్.
10.2-1182-చ.
తిరముగ వారి యష్ట ములుదీరపుఁ ద్లంచ్చ మురాస్రారి యొం
డ రుల కఱ్ంగకుండ మునియూథముుఁదనన్్న్్ నుఁగ వారి మం
దరముల కకకాలమున్ ధీరత నన ధరణీవరుండు వా
రిరుహద్ళాయతనక్షు మునిబృంద్ములం గన్కాసన్ంబులన్.
10.2-1183-సీ.
కూరుిండ నియమ్ంచ్చ కొమరారు కాంచన్;
కలధౌత కలశోద్కములచేతుఁ
బాద్ముల గడిగి తతనపవన్జలములు;
దనన్్న్్ సతియు బాంధవజన్ంబుుఁ
గర మరిి నిజమసత కంబుల ధరియంచ్చ;
వివిధనరిన్ములు సదవధ నొన్రిి
మణిభూష్ణనంబర మయలయయన్్లేపన్;
రాజిత ధూప నీరాజన్ములు
10.2-1183.1-తే.
భకమతుఁ గావించ్చ పరిమృష్ట బహ విధనన్ా
ప్ాయసాపూప పరిపకవఫలము లోల్ల
ననరగింపుఁగుఁ జసి కరూపరమ్ళిత

లల్లత తనంబూలములు నయయ మలర నొసుఁగ.
10.2-1184-వ.
ఇట్ల
ల సమరిపంచ్చ, యన్ంతరంబ యమ్ుథలేశవరుండెైన్ జన్కుండు
పరమయన్ంద్ంబున్్ బ ంద.
10.2-1185-చ.
హరిపద్పద్ుయుగుము నిజాంకతలంబున్ుఁ జరిి యొతఠ
త చ్ం
బురుష్వరణయ! యా నిఖిలభూతగణనవల్ల యయతులంద్్ స్
సిిరమతిుఁ గరుసాక్షివి స్ధీవర! నీ పద్భకత కోట్ితో
న్రయ న్్మయధననథ చతఠరాస్యలుుఁ బో లరట్ంద్్ వపుపడున్.
10.2-1186-వ.
అట్ిట లోకవిదతం బయన్ భవదనవకయంబు నికకంబుగా భవదీయ
ప్ాదనరవింద్ంబు లంద్్ నొకానొకవళ లేశమయతరధనయన్ంబుగల నన గృహంబున్
కకమంచన్్ండని చ్చతత ంబున్ం ద్లంపక భకత వతసలుండ వగుట్ంజసి విజయం
జసితివి; భవతనపద్పంకరుహ ధనయన్సేవారతిం ద్గిల్లన్ మహాతఠులు
తవదనధున్ంబు వద్లం జాలుద్్ర? నిరంతరంబున్్ శాంతచ్చతఠ
త ల ై నిషికంచన్్ల ై
యోగీంద్్రల ై నీ వలన్ం గోరిక గలవారలకు నినైాన్ నితఠ
త వు గదన!” యని
వండియు నిట్ల నియె.
10.2-1187-తే.
కృష్ణ ! పరమయతు! యద్్కుల క్షీరవారిధ
పూరణచంద్రమ! దేవకీపుతత !ే స్జన్
విన్్త! ననరాయణనచ్యత! వద్వద్య!
భకత జన్ప్ో ష్పరితోష్! పరమపురుష్!
10.2-1188-ఉ.

శ్రీ ప్ రుషో తత మయఖ్య! యద్్సింహకమశోరక! భకత లోకర
క్షాప్రతంతర! నీవు మునిసంఘ్ముుఁ గొనిాదన్ంబు లుండవ
నీ ప్ద్పద్ు రణువులు నమ్ు మదీయగృహంబు సో ుఁకమన్ం
దనప్సవంద్య! యే నిపుడ ధన్్యుఁడ న్యెయద్ుఁగాదె మయధవా!”
10.2-1189-వ.
అని యభయరిించ్చన్ం బరసన్్ాండెై యపుపండరీకాక్షుండు నిమ్కుల
పరదీపకుండెన్
ై జన్కచకీవరితం గరుణించ్చ, యమ్ుథలయన్గరంబున్ం
బౌరజన్ంబులకు న్్న్ాత శోభన్ంబులు గావించ్చ్ం గొనిాదన్ంబు లుండె;
న్ంత.
10.2-1190-మ.
శుీతదేవుండున్్ మోదయెై మునిజన్సోత మంబుతో నిందరా
పతిఁ దయ కొంచ్ నిజాలయంబున్కు నొపపనాగి యచోిట్ స
ముత ద్రాభసత రణంబులన్్ానిచ్చ సమయగాఞాన్ప్ారీణుుఁడెై
సతయుం దనన్్ుఁ బదనబా ముల గడిగి చంచద్భకమతుఁ ద్తోతయముల.
10.2-1191-చ.
శిరములుఁ దనల్లి న్వయతఠలసీద్ళదనమ కుశపరసూన్ వి
స్ార ద్రవింద్ మయల్లకలుఁ బూజ లొన్రిి గృహాంధకూప సం
చరణుుఁడ నన్
ై ననకడకుుఁ జకమీ ద్న్ంతన వచ్ిన్ట్ిట స్
సిిరమతి న తపంబు మున్్ సేసతి
ి నో? యని సంతసించ్చ్న్.
10.2-1192-తే.
మఱయుుఁ ద్తనపద్తీరింబు మందరమున్ుఁ
గలయుఁ జిల్లకమంచ్చ సంపీతి
ర గడలుకొన్ుఁగుఁ
బతత ే ఫలపుష్పతోయముల భకమత నొసగి

హరి మురాంతకమూరిత నిజాతు నిల్లపి.
10.2-1193-తే.
మయనితంబుగ విశవనిదనన్మూరిత
యెైన్ కృష్ఠ
ణ ండు ద్న్యంట్ ననరగించెుఁ
ద్న్ మనోరథసిదధ యుుఁ ద్న్కు న్బెు
న్న్్చ్ుఁ బెప
ై ుట్ట మలయలరిి యయడుచ్ండె.
10.2-1194-చ.
తరుణియుుఁ దనన్్ుఁ బుతఠరలుుఁ బద్ంపడి కృష్ఠ
ణ భజించ్చ్ండ త
చిరణము లంకపీఠమున్ుఁ జాుఁచ్చన్ మెలలన్ యొతఠ
త చ్న్ రమయ
వరుిఁ గని వల క భకత జన్వతసల! మయమకభాగయ మెట్ట ద
ి య
హర చతఠరాస్యలునాఱ్ుఁగ న్ట్ిట నిన్్ం గన్్గొంట్ి నమ్ుతోన్.
10.2-1195-క.
ముని యోగిమయన్సస్ాట్
వనజంబుల నలల ప్ొ ర ద్్ద వరితంచ్ భవ
ద్్ నదవయమూరిత నన లో
చనగోచర మయెయుఁ గాదె! సరావతు! హరీ!
10.2-1196-వ.
దేవా! నీ సచిరితంబులు గరణరసాయన్ంబులుగా ననకరిణంచ్చ్, నీకుం
బూజలొన్రుిచ్ నీచరణనరవింద్ంబులకు వంద్న్ంబులు సేయుచ్, నీ
దవయననమ సంకీరతన్ంబులు సేయుచ్ం ద్మ శరీ రంబులు భవద్ధీన్ంబులుగా
మెలంగు నిరులబో ధనతఠులగు వారి చ్చతత ంబులన్్ ద్రపణంబులం
గాన్ంబడుచ్ంద్్వు; కరువిక్షిపతచ్చతఠ
త ల ైన్ వారి హృద్యంబుల న్్ండియు,
ద్ూరగుండ వగుద్్;” వని మఱయు నిట్ల నియె.

10.2-1197-సీ.
“నీకు మొరకకద్ుఁ గృష్ణ ! నిగమయంత సంవద్య! ;
లోకరక్షక! భకత లోకవరద్!
నీప్ాద్సేవన్నిరతఠని న్న్్ా న;
పనిుఁ బంపె దనన్తి” మునిన్ుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ
డెలన్వువ మోమున్ుఁ జలువొంద్ నన విపుై;
కర మయతుకరమున్ుఁ గదయుఁ జరిి
ప్ాట్ించ్చ యతనితోుఁ బల్లకుఁ “ద్పశశకమత;
వఱల్లన్ యముునివరుయ ల పుడుుఁ
10.2-1197.1-తే.
ద్మ పదనంబుజరణు వితనన్ములన్్
ద్విల్ల లోకంబులన్్ బవితరంబు సేయు
వారు న్న్్ుఁ గూడి యెపుపడు వలయు నడల
కరుగుదెంతఠరు నీ భాగయ గరిమ నిట్కు.
10.2-1198-వ.
చన్్దెంచ్చరి; పుణయసి లంబులున్్ విపుైలున్్ దేవతలున్్ సంసపరశన్
ద్రశననరిన్ంబులం బారణులన్్ సమసత కమల్లుష్ంబులం బాయంజయుద్్;
రదయున్్ంగాక, బారహుణుండు జన్న్మయతరంబున్ జీవకోట్ి యంద్్ ఘ్న్్ండెై
యుండు, జపతప్ో ధనయననధయయననధనయతుములం జతఠరుండెై
మతకలయశీయుండయెయనని న్తం డుతత ముం డెై వలుంగు; న్తనిం జపప నల?”
యని వండియు నిట్ల నియె.
10.2-1199-క.
“నన మద విపుైలపెైుఁ గల

పేమ
ర ము నన తన్్వు న్ంద్్ుఁ బెట్టని కతన్న్
భూమీస్రు లరుహలు; నీ
వీ మున్్లం బూజ సేయు మ్ద్ధ చరితనర!
10.2-1200-క.
ఇద్యే నన కమష్టము న్న్్ుఁ
బద్వలవిధంబు లొలయ భజియంచ్ట్గా
మద్ కమంపగు న్ట్ల గావున్
వదలని భకమతన్ భజింపు వస్ధనమరులన్!”
10.2-1201-క.
అని సరవలోక విభుుఁ డగు
వనజోద్రుుఁ డనన్తిచ్ి వాకయంబుల జా
డన భూమీస్రుుఁ డముుని
జనయలకు సద్భకమతుఁ బూజ సల్లపెన్ వరుసన్.
10.2-1202-చ.
ఎనయుఁగుఁ గృష్ఠ
ణ ుఁ డంత మ్థలేశవర భూస్రులం గృప్ావలో
కన మొలయన్ాన్ూన్స్భగసిితిుఁ బ ంద్ుఁగుఁ జసి వారి వీ
డ కని రథమెకమక దవయమునికోట్ియుుఁ దనన్్న్్ వచెిుఁ గీముఱన్
జనవర! మోక్షద్ం బగు కుశసి ల్లకమం బరమదనంతరంగుుఁడెై!
10.2-83-శుాత గీతలు
10.2-1203-వ.
అని చెపిపన్ బాద్రాయణికమ న్భిమన్్యన్ంద్న్్ం డిట్లనియె “మునీందనర!
ఘ్ట్పట్ాదవస్త జాతంబు భంగి నిరదశింప న్రహంబు గాక, సతనతవదగుణశూన్యం

బెైన్ బరహుంబున్ంద్్ సతనతవద గుణగోచరంబుల ైన్ వద్ంబులే కీమంబున్ం
బరవరితంచ్, న్ట్ిట చంద్ంబు ననకఱుఁగింపు” మనిన్ భూవరున్కు మునివరుం
డిట్లనియె; “సకల చేతనన చేతననంతరాయమ్యెన్
ై సరవశవరుండు
సరవశబద వాచ్యండు గావున్ సకల జంతఠ నివహంబులంద్్ బుదీధందయ
ర మన్ః
ప్ారణశరీరంబు లన్్ సృజియంచ్చ; చేతన్వర్ ంబున్కు జాఞన్పరద్్ండగుం గావున్
సకల నిగమసమూహంబులున్్ ద్తసవరూప గుణవైభవపరతిప్ాద్కంబులు
గావున్ ముఖ్యంబెై పరవరితంచ్; శుీతిసోత తరం బుపనిష్తఠ
త లయంబు; న్నక
పూరవఋషి పరంపరాయయతంబున్్ నన్
ై దీనిని శీదధ నయుకుతండెై యెవవం
డన్్సంధంచ్, న్తనికమ మోక్షంబు స్లభంబు; దీనికమ
ననరాయణనఖ్యయతంబగునొకక యుప్ాఖ్యయన్ంబు గలద్్; వినిపింతఠ విన్్ము;
భగవతి్రయుండెైన్ ననరద్్ం డ కకననుఁడు ననరాయణనశీమంబున్కుం జని
ఋషిగణసమేతఠం డెైన్ ననరాయణఋషిం గన్్ంగొని నీవు న్న్ాడిగిన్ట్ల
యముహాతఠుని న్డిగిన్ న్తండు మునీాయరింబు శరవతదీవపవాస్ల ైన్ సన్క
సన్ంద్ననద దవయయోగీంద్్రలు పరశా సల్లపిన్, వారలకు సన్ంద్న్్ండు చెపిపన్
పరకారంబు నీ కఱంగించెద్” న్ని చెపపంద డంగ; శయయన్్ం డెన్
ై రాజశరష్
ీ ు ఠనిుఁ
ద్తపరాకీమ ద్క్షతనద చ్చహాంబు లన్్ న్్తియంచ్ వందజన్ంబుల
చంద్ంబున్ జగద్వసాన్ సమయంబున్ న్నక శకమతయుతఠండెై
యోగనిదనరవశుండెైన్ సరవశవరుని వద్ంబులు సోత తరంబుసేయు విధంబు
ననరాయణుండు ననరద్్న్కుం జపిపన్ తెఱ్ంగు విన్్"మని యట్ల నియె.
10.2-1204-సీ.
జయజయ హరి! దేవ! సకలజంతఠవులకు;
జాఞన్పరద్్ండవుగాన్ వారి
వలన్ దయ ష్ంబులు గల్లగిన్ స్గుణ సం;

తనన్ంబుగాుఁ గొని జాఞన్శకమత
ముఖ్యష్డు్ణ పరిపూరణతుఁ జసి మయ;
యయతువిశిష్ఠటండ వగుచ్ుఁ గారయ
కారణనతుకుుఁడవై కడుఁగి చరించ్చ్;
న్్న్ా నీయంద్్ుఁ బయోరుహాక్ష!
10.2-1204.1-తే.
తివిరి యయమయాయములు పరవరితంచ్ుఁ గాన్
పరకట్ తిరగుణనతుకం బెైన్ పరకృతితోడి
యోగ మ్ంతయు మయన్పవ! యోగిమయన్
సాంబుజాత మధ్వరత! యని న్్తించ్చ.
10.2-1205-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-1206-సీ.
“పరమవిజాఞన్ సంపన్్ా ల ైన్ట్ిట యో;
గీంద్్రలు మహతనిసత ంద్ర లీలుఁ
బరిద్ృశయమయన్మెై భాసిలల ు నిముహీ;
పరవత ముఖ్ర పరపంచ మెలల
బరుఁగ బరహుసవరూపము గాుఁగుఁ దెల్లయుద్్;
రలమ్ నీవున్్ జగదవలయవళ
న్వశిష్ఠటుఁడవు గాన్ న్న్ఘ్! నీ యంద్్ నీ;
విపుల విశోవద్యవిలయము లగు
10.2-1206.1-తే.
ఘ్ట్ శరావాద్్ లగు మృదవకారములు మృ

దనతుకంబెన్
ై యట్ల
ల పదనుయతనక్ష!
తవిల్ల కారణరూపంబుుఁ దనల్లి లీలుఁ
గడుఁగు నీయంద్్ బుదధ వాకకరుములన్్.
10.2-1207-క.
అలవడుఁ జయుచ్ న్్ంద్్రు
బలకొని యలుఁ బెట్టుఁబడిన్ పద్విననయసం
బులు పతన్కారణముగా
న్లవున్ సేవించ్చ్న్్ుఁ గృతనరుిలు న్గుచ్న్.
10.2-1208-క.
లీలం బారకృతపూరుష్
కాలాదక నిఖిలమగు జగంబుల కలల న్
మయలన్య నివారక మగు
నీ లల్లతకథనస్ధనబ్ధధ నిం గుీంకమ తగన్.
10.2-1209-చ.
భరిత నిదనఘ్ తపుతుఁ డగు ప్ాంథ్ుఁడు శ్రతలవారిుఁ గుీంకమ ద్్
ష్కర మగు తనపముం ద ఱగు కవ
ై డి సంసరణోగీతనపమున్
వరవున్ుఁబాయుచ్ండుద్్రు నిన్్ా భజించ్మహాతుకుల జరా
మరణ మనోగద్ంబులుఁ గీమంబున్ుఁ బాయుట్ సెపప నట్ికమన్?
10.2-1210-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-1211-సీ.
అన్యంబు దేహ నితనయనితయ సదవల;
క్షణమున్ుఁ బంచకోశవయవసి

న్భివృదధ ుఁ బ రయుచ్ న్ంద్్లోపల న్్న్ా;
ప్ారణనన్ాబుదధ విజాఞన్మయము
లన్్ చతఠషో కశంబు లవవల వలుుఁగొంద్్;
ననన్ంద్మయుుఁ డీవు గాన్ దేవ!
స్రుచ్చర సవపరకాశుండవు నీ పరి;
గీహము గలు్ట్ుఁ జసి కాదె పరకృతి
10.2-1211.1-తే.
మహ ద్హంకార పంచతననుతర గగన్
పవన్ తేజోంబు భూ భూతపంచకాద
కల్లత తతత వముల బరహాుండకారయ కరణ
మంద్్ నపుడు సమరింబు లగుట్ుఁ జూడ.
10.2-1212-క.
కోరి శరీరులు భవద్న్్
సారంబున్ నిహపరైక సౌఖ్యంబులుఁ బెం
ప్ారిఁగ న్ంద్్చ్ న్్ంద్్రు
ధీరజనోతతము లన్ంగ దవిజారిహరా!
10.2-1213-ఆ.
నిన్్ా న్న్్సరింప నరని కుజన్్లు
పవన్పూరణ చరుభసిత ే సమ్తి
యోజుఁ జయుచ్ంద్్ రుచఛవసన్ంబులు
బలసి యయతుదేహభజన్్ లగుచ్.
10.2-1214-సీ.
దేవ! కొంద్ఱ్ సూక్షుద్ృకుక ల ైన్ట్ిట మ;

హాతుకు లుద్రస్ిుఁ డెన్
ై వహా
గా మదుఁ ద్లుఁతఠరు కక
ై ొని మఱకొంద్;
ఱయరుణు లన్్పేర న్మరు ఋష్ఠలు
లీల స్ష్ఠమాననడీ మయర్ గతఠుఁడవై;
హృత్రదేశమున్ుఁ జరించ్చ్న్ా
రుచ్చ ద్హరాకాశ రూపిగా భావింతఠ;
రట్ిట హృతపద్ుంబున్ంద్్ వడల్ల
10.2-1214.1-తే.
వితతమూరధన్యననడికాగతఠల నోల్ల
బరహురంధరంబుుఁ బారపించ్చ పరమపురుష్!
స్మహతనన్ంద్మయ పరంజోయతిరూపి
వన్
ై నిన్్ుఁ బ ంద మఱ పుట్ట రవని యంద్్.
10.2-1215-వ.
మఱయు వివిధ కాషాుంతర్ తఠం డయన్ వాయుసఖ్్ండు తద్్ త దయ ష్ంబున్ం
బ రయక నితయశుద్్ధుఁడెై తరతమ భావంబున్ వరితంచ్ చంద్ంబున్
సవసంకలపకృతంబు లయన్ విచ్చతరశరీరంబుల యంద్్ న్ంతరాయమ్వై పరవశించ్చ
తతత దవచ్చతరయోనిగతం బెన్
ై హేయంబులం బ రయక సకలయతు సమంబెై
బరహుం బయన్ నిన్్ా నైహకాముషిుక ఫలసంగమంబు లేక విగత
రజోగుణంబులం ద్గిల్ల కొంద్ఱ్ భజియంచ్చ్ండుద్్; రదయున్్ం గాక,
దేవా! భవదీయ సంకలయపధీన్ంబు లయన్ శరీరంబులం బరవశించ్చ యున్ా
జీవసమూహంబు నీకు శరష్భూతం బని తెల్లసి కొంద్ఱ్ భవనివారకం బయన్
శ్రీమతత వచిరణనరవింద్ంబులు సేవించ్చ కృతనరుి లగుద్్రు మఱయున్్.
10.2-1216-సీ.

అన్ఘ్! ద్్ర్ మమెైన్ యయతుతతత వంబు పర;
వరితంచ్కొఱకు దవయంబుల ైన్
యంచ్చత రామకృషాణద్యవతనరముల;
భజియంచ్చయున్ా నీ భవయచరిత
మన్్ స్ధనంభోనిధ న్వగాహన్ము సేసి;
విశాీంతచ్చతఠ
త ల ై వలయుచ్ండి
మోక్షంబు బుదధ న్పేక్షింపనొలలరు;
మఱయుుఁగొంద్ఱ్ భవచిరణపంక
10.2-1216.1-ఆ.
జములుఁ ద్గిల్ల పుణయతము ల ైన్ హంసల
వడువు నొంద భాగవతజన్ముల
నొన్రువారు పరకట్ యోగిజన్ప్ారపయ
మెన్
ై ముకమతుఁ గోర రాతు లంద్్.
10.2-1217-ఉ.
కొందఱ్ నీ శరీరము లకుంఠితభకమత భవద్వశంబుల ై
చెందిఁగ నీ పదనబా ములు సేరి భజించ్చ్ుఁ ద్తఠసఖ్యతఠుల ై
యుందయరు కొంద్ఱీ తన్్వు లోల్ల ధరించ్చ భవతపదనబా ముల
ప్ొ ందయగుఁ గొలవలేక నిలుఁ బుట్లటచ్ుఁ జచ్ిచ్ న్్ంద్్ రవయయయ!
10.2-1218-చ.
యమ నియమయద యోగమహతనతుకుల ైన్ మునీంద్్రలున్ విరో
ధమున్ుఁ ద్లంచ్ చెైద్యవస్ధనవర ముఖ్యన్ృపుల ఫణీంద్ర భో
గము లన్ నొపుప బాహ వులు గల్ల్ న్ నిన్్ా భజించ్ గోపికల
కీమమున్ నమున్్న్ సరియ కామె భవతకృప కంబుజోద్రా!

10.2-1219-మ.
అరవిందనక్ష! భవతసవరూప మ్లుఁ బరతయక్షంబున్ం గాన్ న
వవరికమం బో లద్్ శాసత గ
ే ోచరుుఁడవై వరితంతఠ వీ సృషిట ముం
ద్ర సద్ూ
ర పుుఁడవైన్ నీ వలన్న ధనతనరద్యమరుతుల జనిం
చ్చరి నిన్ాంతకు మునాఱ్ంగుఁ గలమే చ్చంతింప నమచ్యతన!
10.2-1220-వ.
అట్ిట నిన్్ాుఁ బరమయణుకారణవాద్్ల ైన్ కణవ గౌతమయద్్లున్్, బరకృతి
కారణవాద్్లయన్ సాంఖ్్యలున్్, దేహాతువాద్్లయన్ బౌద్్ధలున్్,
వివిధంబుల ైన్ కుతరకంబులచేతం బరసపరావాయహతంబుల ైన్ మతంబులు
ద్మతమ కుతరకవాద్ంబుల సమరిించ్చ్ నిన్్ాం దెల్లయలేరు;
మహాభాగయవంతఠలయన్ యోగీంద్్రలకు నీవు పరతయక్షం బెైన్ నివి యనిాయు
న్సతయంబు లని కాన్వచ్ి; వండియుుఁ గొంద్ఱీ సచరాచర వస్తజాతంబులకు
న్ంతరాయమ్వై సరవంబు నీవ యగుట్ం దెల్లయలేక నితయం బనియు, న్నితయం
బనియు విపరీతబుదధ ం దెల్లయుద్్రు; గాని భవదీయ దవయతతత వంబు
నికకంబుగుఁ దెల్లయజాలరు; కొంద్ఱ్ జగచఛరీరుండవుగాన్
జగద్ూ
ర పకుండవైన్ నిన్్ాం గట్కమకుట్కరిణకాద వివిధ భూష్ణభరద్ంబులం
గన్కంబు నిజసవరూపంబు విడువక వరితంచ్ చంద్ంబున్
జగదవకారాన్్గతఠండ వయుయన్్ నిఖిల హేయపరతయనీక
కలయయణగుణనతుకుండవై యుండుద్్ వని యయతు విద్్లయన్ వారు
దెల్లయుద్్; రదయున్్ం గాక.
10.2-1221-మ.
వనజాతనక్ష! భవతపదనబా యుగ సేవాసకుత ల న్
ై ట్ిట య
జా నముల మృతఠయశిరంబుుఁద్నిా ఘ్న్సంసారాంబుధన్ దనుఁట్ి ప్ా

వనయల ై లోకములుం బవితరములుగా వరితంచ్చ్న్ నితయ శో
భనమెై యొపెపడి ముకమతుఁ బ ంద్్ద్్రు శుంభదెైవభవోపేతఠల ై.
10.2-1222-మ.
మ్ము సద్భకమత భజింపనొలల కమల ద్్రుధం బరవరితంచ్ నీ
చ మతివారతము నరుపన్ం బస్లుఁ బాశశరణ
ీ ి బంధంచ్ చం
ద్మున్ం బెకకగు ననమరూపములచేతన్ వారి బంధంచ్చ ద్్
ర్ మ సంసారపయోధుఁ దయర తఠవు ద్ళతకంజాతపతేత క్ష
ే ణన!
10.2-1223-వ.
దేవా! కరుమూలంబు లయన్ ప్ాణి ప్ాద్ంబులు లేనివాుఁడ వయుయన్్
సవతంతఠరుఁడవు గావున్ బరహాుద్్లు భవతపరతంతఠరల ై యుండుద్్రు; సిిర చర
రూపంబులు గల చేతన్కోట్ికమ నీవు సరవవిధ నియంతవు; గావున్ నీ
కృప్ావలోకన్ంబు గల వారికమ మోక్షంబు కరసిితంబెై యుండు;
భవతకృప్ావలోకన్ంబు లేని ద్్షాటతఠులు ద్్ర్ తిం గూలుద్్; రట్ిట జీవులు
దేవతిరుఙ్ున్్ష్యసాివ రాద శరీరంబులు సొ చ్చి యణురూపుల ై యుంద్్;
రంద్్న్్ నీ వంతరాతు వగుచ్ న్్ంద్్వు; మఱయున్్.
10.2-1224-క.
మద్ిఁద్ల ప్ో యుఁగ జల బు
ద్్ుదములు ధరుఁ బుట్ిట ప్ొ ల్లయు ప్ో ల్లక గల యా
తిరదశాద దేహములలో
వదలక వరితంచ్ ననతువర్ ము నోల్లన్.
10.2-1225-ఆ.
పరళయవళ నీవు భరియంతఠ వంతకుుఁ
గారణంబ వగుట్ుఁ గమలననభ!

భకత ప్ారిజాత! భవభూరితిమ్రద
నశ! ద్్ష్ట దెైతయననశ! కృష్ణ !
10.2-1226-చ.
అనఘ్! జితేందయ
ర స్ారణు లయుయన్్ జంచలమెన్
ై మయన్సం
బనయ తఠరగంబు బో ధమహతనతు వివకపు న్ూల్ల తనరట్ న్
లల న గుదయంగుఁ బట్ట న్్ ద్లంచ్చ్ ముకమత కుప్ాయలయభ మే
యనయవున్్ లేమ్కమన్ వగల న్ందెడు ననతులువో తలంపుఁగన్.
10.2-1227-చ.
గురు పద్పంకజాతములు గొలవని వారలువో మహాబ్ధధ ని
సత రణకుుఁ గరణధనరరహతంబగు ననవన్్ సంగీహంచ్ బర
హరి గతి భూరి ద్్సత ర భవాంబుధలోన్ మున్్ంగుచ్ంద్్ రం
బురుహద్ళాక్ష! నీవు పరిపూరుణుఁడవై తన్రారుఁగా నొగిన్.
10.2-1228-తే.
పుతరదనర గృహక్షతర భూరివిష్య
ఘ్న్ స్ఖ్యసకుతుఁ డగుచ్ న మన్్జుఁ డేని
న్రిిుఁ జరియంచ్ వాుఁడు భవాబ్ధధ లోన్ుఁ
జంద యెననాళూకున్్ ద్రిుఁ జర లేుఁడు.
10.2-1229-సీ.
జగతిపెై బహ తీరి సద్న్ంబు లన్ుఁ గల్ల్ ;
పుణనయన్్వరత న్ స్ారితఠ లగుచ్ుఁ
బాట్ించ్చ నీ యంద్్ బద్ధ మతసరములు;
లేక భకాతమరానోకహంబ
వగు భవతనపదనబా యుగళంబు సేవించ్చ;

భవప్ాశముల నలల ుఁ బాఱుఁదయ ల్ల
సమమతఠల ై యద్ృచనఛలయభ తఠష్ మేరు;
సమముగాుఁ గైకొని సాధ్ లగుచ్ుఁ
10.2-1229.1-తే.
బాద్తీరింబు గల మహాభాగవత జ
నోతతమోతత ము ల న్
ై ట్ిట యోగివరుల
వార కపుపడు సేవించ్వాుఁడు వొంద్్ుఁ
బరవిమలయన్ంద్మయ మోక్షపద్ము మఱయు.
10.2-1230-వ.
సతెత న్
త పరకృతివలన్ న్్తపన్ాంబెైన్ యాజగతఠ
త సతఠ
త గావలయు; న్ద
యెట్లనిన్ం గన్కోతపన్ాంబుల ైన్ భూష్ణంబులు కన్కమయంబులయ
కాన్ంబడు చంద్ంబున్ న్ని సాంఖ్్యండు వల్లకమన్ విని యదెవై తవాద యట్ల న్్;
నయయద యుతపన్ాంబు గాద్ద సతఠ
త న్్ గా; ద్న్్ వయతిరక వాయపిత
నియమంబు నితయసతయంబెైన్ బరహుంబున్ంద్్ుఁ ద్రకహతంబగుం గావున్ం
బరపంచంబు మ్థయ యని నిరూపించ్చన్నన పరపంచంబు బరహువిశరష్ణంబెై
కారయకారణనవసి లు గల్లగియున్ా యంతమయతరంబున్ మ్థయగానర; దన
పరపంచంబున్కుుఁ గారయకారణనవసి లు నితయంబులు గావున్ న్వసాిద్వయ
యుకత ంబయన్ పరపంచంబు నితయంబనిన్ వండియు న్దెవై తి యట్ల న్్;
బహ గీంథ పరతిప్ాదతం బయన్ జగనిుథనయతవంబు లేమ్ యెట్లనిన్
న్దయున్్ం గరువశుల న్
ై జడుల న్విదనయ పరతిప్ాద్కం బెైన్ కుతరక సమేతం
బెైన్ భారతి యంధపరంపరా వయవహారంబున్ం జసి భరమ్యంపుఁజయుుఁ;
గారణనవసి లయంద్్న్్ బరహు విశరష్ణంబయన్ సూక్షురూపంబున్ం
బరపంచంబు సతెత త యుండు; సతయంబు బాధనయోగయంబు గావున్ నీకు

శరష్ంబయ యుండుుఁ గావున్ నీవు దేహగతఠండెన్
ై దేహయంద్్
న్ంతరాయమ్వయుయం గరుఫలంబులం బ రయక కరుఫలభోకత యెైన్ జీవున్కు
సాక్షిభూతంబవై యుంద్్; వట్ిట నిన్్ా న్జఞల ైన్ మయన్వులు నిజకంఠ
లగాంబయన్ కంఠికామణి నితయసనిాహతంబెై వలుంగుచ్ండి న్న్్
గాన్కవరితంచ్ తెఱంగున్ుఁ ద్మహృద్యపద్ుమధయంబున్
న్న్ంతతేజోవిరాజమయన్్ండవై పరకాశించ్ నిన్్ాం దెల్లయలేరు; సకల
బరహాుండననయకుండవైన్ నీయంద్్ శుీతఠలు ముఖ్య వృతిత ం బరవరితంచ్న్ని
శుీతయధదేవతలు ననరాయణు న్భిన్ందంచ్చన్ తెఱంగున్ సన్ంద్న్్ండు
మహరుషల కఱంగించ్చన్ పరకారం బని ననరాయణరిష ననరద్్న్కుం జపిపన్
న్ముహాతఠుండు మజా న్కుండెైన్ వద్వాయసమునీంద్్రన్కు న్్పన్యసించె;
న్యయరింబు న్తండు ననకుం జపిపన్ విధంబున్ నీకుం జపిపతి; నీ
యుప్ాఖ్యయన్ంబు సకల వద్శాసత ే పురాణేతిహాససారం; బుపనిష్తఠ
త లయంబు;
దీనింబఠించ్వారున్్ విన్్వారున్్ విగతకలుష్ఠల ై యహపర
సౌఖ్యంబులనొంద వరితంతఠ;” రని చెపిపన్ శుకయోగీంద్్రన్కు రాజంద్్రం
డిట్లనియె.
10.2-84-విష్ర
ణ సేవ పర శస్త యంబు
10.2-1231-మ.
“మునిననథయ తతమ! దేవమయన్వులలో ముకకంట్ి సేవించ్ వా
రనయంబున్ బహ వస్తసంపద్ల సౌఖ్యయన్ంద్్ల ై యుండ న్
వవనజాతనక్షు రమయమనోవిభుని శశవద్భకమత సేవించ్ స
న్్ునివరుయల గడుుఁ బరద్ లౌట్కు గతంబున్ నన కఱంగింపవ.”
10.2-1232-సీ.

ననవుడు శుకయోగి న్రననథ్ుఁ గన్్ుఁగొని;
విన్్ మెఱంగింతఠుఁ ద్దవధము దెల్లయ
"ఘ్న్శకమతసహతఠండు కాలకంధరుుఁడు దన;
విన్్తగుణతరయయనివతఠుఁడు గాన్
రాగాదయుకత మెై రాజిలుల సంపద్;
లయతనిుఁ గొలుచ్ వారంద్్ చ్ంద్్;
రచ్యతఠుఁ బరము న్న్ంతఠ గుణనతీతఠుఁ;
బురుషో తత ముని ననదపురుష్ఠ న్న్ఘ్ు
10.2-1232.1-తే.
న్రిి భజియంచ్వారు రాగాద రహతఠ
లగుచ్ దీపింతఠ రంతయున్ న్ఘ్చరిత!
ధరున్ంద్న్్ుఁ డశవమేధంబు సేసి
పిద్ప సాతిత వక కథన్ముల పీతి
ర తోడ.
10.2-1233-ఉ.
ననరద్సంయమీంద్్ర వలన్న్ విన్్చ్ండి యన్ంతరంబ పం
కరుహననభుుఁ జూచ్చ యడిగం ద్గ నిపుపడు నీవు న్న్్ా నిం
డనరిన్ భకమతమెై న్డిగి న్ట్ల యతండున్్ మంద్హాస వి
సాార కప్ో లుుఁడెై పల్లకుఁ బాండుతన్ూభవుతోడుఁ జచెిరన్.
10.2-1234-సీ.
"వస్మతీననథ! యెవవనిమీుఁద్ నన కన్్;
గీహ బుదధ వొడము నన ఘ్న్్ని వితత
మంతయుుఁ గీమమున్ న్పహరించ్చన్ వాుఁడు;
ధన్హీన్్ుఁ డగుచ్ సంతనప మంద్

విడుతఠరు బంధ్ ల వివధమున్ నొందల్ల;
యెై చేయున్దలేక యఖిలకారయ
భారంబు లుడిగి మద్భకుతలతో మెతి
ై ర;
నఱపుచ్ విజాఞన్నిరతఠుఁ డగుచ్
10.2-1234.1-తే.
బ్ధద్ప వాుఁ డవయయయన్ంద్పద్ము ననతు
నఱుఁగి సారూపయసంప్ారపిత నలమ్ నొంద్్ుఁ
గాన్ మతేసవ మ్గుల ద్్ష్కర మట్ంచ్
వద్ల్ల భజియంతఠ రితరదేవతల నపుడు.
10.2-1235-క.
సేవింప వారు ద్మకుం
గావించ్చన్ శోభన్ములు గని నిజములుగా
భావించ్చ వారి మఱతఠరు
భావములుఁ గృతఘ్ావృతిత పని తమ పనిగన్.
10.2-1236-క.
మెలిఁగుచ్ న్్ంద్్రు దీనికముఁ
గలద క యతిహాస మ్పుడు గక
ై ొని నీకుం
దెలయుఁగుఁ జపెపద్ దనన్న్
యలవడు నీ వడుగు పరశా కగు న్్తత రమున్.
10.2-85-వృక స్యరుండు మడయుట
10.2-1237-క.
శకుని యన్్ దెైతఠయ తన్యుుఁడు

వృకుిఁ డన్్వాుఁ డ కుఁడు ద్్రివవకుుఁడు స్జన్
పరకరముల న్లుఁపుఁ దెరువున్
నొకననుఁ డ దగుండి దవయయోగిం గడుఁకన్.
10.2-1238-వ.
కన్్ంగొని.
10.2-1239-క.
కరములు ముకుళించ్చ మునీ
శవర! ననరద్! లల్లతధీవిశారద్! న్న్్ాం
గరుణించ్చ యయన్ తీ శుభ
కరు లగు హరి హర హరణయగరుభలలోన్న్
10.2-1240-ఆ.
కడుఁగి కొలువ శ్రఘ్రకాలంబులోన్న్
యష్ట మెైన్ వరము ల్లచ్ిన్ట్ిట
దెవ
ై మెవవుఁ డనిన్ దనన్వుుఁ గన్్ుఁగొని
మునివరుండు పల్లక ముద్ముతోడ.
10.2-1241-వ.
“విన్్ము; ద్్రు్ణస్గుణంబులలో నొకకట్ి యెచిట్ం గలుగు న్చిట్
ననక్షణంబ కోపపరసాద్ఫలంబులు సూపువాుఁ డముువువర యంద్్
ఫాలలోచన్్ుఁ డివివధంబుుఁ దెల్లసిన్వారై బాణనస్ర ద్శకంధరులు సమగీ
భకమతయుకుతల ై సేవించ్చ యసమయన్సామయరజయ వైభవంబుల నొంద పరసిద్ధ ్ల ై;
రట్ల
ల గాన్ నీవు న్ముహాతఠుని సేవింపు; మతనివలన్ న్భిమతఫలంబులు
వగంబ ప్ారపత ం బయెయడి” న్ని చెపిపన్ న్తం డన క్షణంబ.
10.2-1242-సీ.

దీపించ్ కదనర తీరింబున్కు నగి;
యతిసాహసాతుకుం డగుచ్ నియతి
లోకముల వఱుఁగంద్ నన కాలకంధరు;
వరద్్ని న్ంబ్ధకావరునిుఁ గూరిి
తన్ మేనికండ లుద్ద ండుుఁడెై ఖ్ండించ్చ;
యగిా కాహ తఠలుగా న్లర వల్లి
ద్రపకారాతి పరతయక్షంబుగాకున్ా;
జడియక సపత వాసరము న్ంద్్ుఁ
10.2-1242.1-తే.
బూని తతీత రిమున్ుఁ గృతసాాన్్ుఁ డగుచ్
వడల్ల మృతఠయవు కోఱనన వలయున్ట్ిట
గండరగొడడ ంట్ుఁ ద్న్ మసత కంబు ద్్న్్ము
కొన్ుఁగుఁ బూనిన్ న్యయగిాకుండమున్న్్.
10.2-1243-క.
అరుద్్గ వలువడి రుద్్రుఁడు
గరుణ ద్ల్లరపంగ వానికర మయతుకరాం
బురుహమున్ుఁ బట్ిట "తెగువకుుఁ
జొర వలవద్్; మెచ్ి వచెి స్మహత చరితన!
10.2-1244-క.
నీమదుఁ బ డమ్న్ కోరిక
లేమన్
ై న్్ వుఁడు మ్పుడ యచెిద్"న్నిన్ం
దన మన్మున్ సంతసపడి
యయ మన్్జాశన్్ుఁడు హరుపదనంబుజములకున్.

10.2-1245-తే.
వంద్న్ం బాచరించ్చ యో "యంద్్మకుట్!
ఫాలలోచన్! వరద్! మతనపణితలము
నన్్ నవవని తలమీుఁద్ నిడిన్ వాుఁడు
మసత కము న్ూఱ్ వరయయల ై మడియ నీవ! "
10.2-1246-క.
అని వుఁడిన్ న్మయుట్లు
విని మద్ననరాతి న్వివ విబుధనహతఠ కో
రిన వరముుఁ ద్డయ కమచ్చిన్
ద్నయజుఁడు తద్వర పరీక్షుఁ దనుఁ జయుట్కున్.
10.2-1247-వ.
ఆ క్షణంబు వరదనన్ గరవంబున్ న్్ద్వృతఠ
త ండెై కడంగి.
10.2-1248-క.
ఆ హరుమసత కమున్ుఁ గడు
సాహసమున్ుఁ జయ వట్ట జడియక కదయ
"నోాహో ! తన్ మెచ్ిలు ద్న్
కాహా! పెై వచెి"న్న్్చ్ న్భవుుఁడు భీతిన్.
10.2-1249-క.
ద్నయజుఁడు ద్న్ వన్్వంట్ం
జనయదే ములోలకములన్్ సంతనరసముుఁ గై
కొని ప్ాఱ, స్రలు మన్ములుఁ
ద్నికమరి దననికమని బరతివిధనన్ము లేమ్న్.
10.2-1250-వ.

అట్ల
ల చనిచని.
10.2-1251-సీ.
నిరుపమయన్ంద్మెై నిఖిల లోకములకు;
న్వలయెై యమృతపదనఖ్యుఁ ద్న్రి
దన్కర చంద్ర దీధతఠలకుుఁ జొరరాక;
సలల్లత సహజ తేజమున్ వలుుఁగు
సమధకంబగు శుద్ధ సతత వ గరిష్ుమెై;
కరమొపప యోగీంద్రగమయ మగుచ్
హరిపద్ధనయన్ పరాయణుల ైన్ త;
దనదస్ల కలరు నివాస మగుచ్ుఁ
10.2-1251.1-తే.
బరవిమలయన్ంత తేజోవిరాజమయన్
దవయమణి హేమకల్లత సందీపత భవయ
సౌధమండపతోరణ సత ంభ విపుల
గోపురాద భాస్రము వక
ై ుంఠపురము.
10.2-1252-వ.
కన్్ంగొని యముహాసాిన్ంబు డనయంజన్్ట్యు, న్పుపండరీ కాక్షుం
డఖ్ండవభ
ై వంబున్ం గుండలీశవర భోగతలపంబున్ం బరమయన్ంద్
కంద్ళితహృద్యయరవింద్్ం డెై యందరాన్యన్ చకోరకంబుల నిజమంద్హాస
సాంద్ర చందరకావితతిం దేలుిచ్, ననరత భకత జన్ రక్షణంబు పనిగా మెలంగుచ్,
వివిధ వినోద్ంబులం ద్గిల్ల యుండియు, ఫాలలోచన్్ం డద్ద న్్జప్ాలున్కుం
ద్లంపక యచ్చిన్ వరంబు ద్న్ తలమీుఁద్వచ్చిన్ం గలంగి చన్్దెంచ్ట్ తన్
దవయచ్చతత ంబున్ నఱంగి, యకాకలకంధరుని యవసి నివారింపం ద్లంచ్చ

యయయందరాదేవి తోడి వినోద్ంబు సాల్లంచ్చ యపుపడు.
10.2-1253-సీ.
తనపింఛరుచ్చతోడుఁ ద్రసతరించెడు మేన్్ుఁ;
బసిుఁడిముంజియుుఁ ద్గు పట్లటగొడుగు
ధవళాంశురుచ్చ జనిాద్ంబున్్ుఁ దన్ాని;
ద్ండంబుుఁ జతుఁ గమండలువున్్ుఁ
బస్పుగోుఁచ్చయుుఁ జినిా పట్ట వరధన్మున్్;
రాజితంబెైన్ మృగాజిన్ంబుుఁ
ద్ూలయడు సిగయున్్ వల
ర ుమయఱట్ గోుఁచ్చ;
వల్లమ్బ ట్లటన్్ వళ
ర ూ ద్రభ
10.2-1253.1-తే.
ద్న్ర సందీపత హవయ వాహన్ సమయన్
కాంతిుఁ జలువొంద యద్్భత కీమ మెలరపుఁ
జతఠరగతి న్పుడ వట్లక వష్ంబు దనల్లి
వచ్చి యయ నీచ దనన్వవరునిుఁ జరి.
10.2-1254-వ.
కైతవంబున్ న్తనికమ న్మసకరించ్చ మృద్్మధ్ర భాష్ణంబుల
న్న్్న్యంచ్చ్ న్యయస్రవరున్ కమట్లన్్; “నివివధంబున్
మయర్ పరిశాీంతఠండవై యంత ద్ూరంబరల చన్్దెంచ్చతి? సకల సౌఖ్య
కారణంబెైన్ యా శరీరంబు నిరరికంబు సేసి వృథనయయసంబున్ ద్్ఃఖ్పఱ్పం
ద్గున? యయెయడం గొంతతడవు విశీమ్ంపు; మీ పరయయసంబున్కుుఁ
గతంబెయయద? కపట్హృద్యుండవు గాక నీ యధయవసాయం
బెఱంగింపంద్గునని నఱంగింపు” మని మృద్్ మధ్రంబుగాుఁ బల్లకమన్

న్ముహాతఠుని స్ధనరసతఠలయంబు లయన్ వాకయంబులు విని సంతసిల్లల,
యపిపశితనశన్్ండు ద్న్ పూనిన్కారయం బతని కఱంగించ్చన్.
10.2-1255-చ.
హరి ద్రహాస మొపపుఁ బ్ధశితనశన్్ుఁ గనొ్ని పల క దనన్వ
శవర! మున్్ ద్క్షుశాపమున్ుఁ జాలుఁ బ్ధశాచ్చప తౌట్ సూన్ృత
స్ారణము మయని సంతతము బ ంకుచ్న్్ండు పురారిమయట్ నీ
వరయక వంట్ నుఁగుఁ ద్గ దనతని చేుఁతలు మయకు వింతలే?
10.2-1256-ఆ.
నిజము పల్లక నని నఱుఁ ద్న్ తలమీుఁద్
నీ కరంబు మోపనీక తలుఁగి
వచ్ినోట్ల! నితనివలన్ుఁ బరతయయమున్ుఁ
ద్గుల నమ్ గలద్్ ద్న్్జవరయ!
10.2-1257-ఆ.
అశుచ్చ యగుచ్ న్తని న్ంట్ుఁగుఁ బని గాద్్
కాలుుఁ జయుఁ గడిగి కడుఁక వారిి
యతనివంట్ వడక న్రుగుద్్వ నీవు
న్వల న్ంట్ుఁ ద్గున్్ న్స్రననథ!
10.2-1258-మ.
అత ద్్శశంకలు మయని ప్ొ మునిన్ దెైతనయరాతి మయయయ విమో
హతరిఁడెై విసుృతి నొంద తనమసముచే నప్ారి వాుఁ డనతు ప్ా
ణితలంబుం ద్న్ నతిత మోపికొని తన నలన్ వసం గూల వి
శుీతద్ంభోళిహతిన్ వడింబడు మహా క్షోణీధరంబో యన్న్.
10.2-1259-వ.

అట్ల
ల ద్న్ తల న్ూఱ్వరయయల ై నలం గూల్లన్ యస్రం గని యపుపడు.
10.2-1260-క.
స్ర లస్రాంతకు మీుఁద్న్
వరమందనరపరసూన్ వరషము లోల్లం
గురిసిరి తఠములంబెై దవి
మొరసెన్ స్రద్్ంద్్భిపరముఖ్తూరయంబుల.
10.2-1261-క.
ప్ాడరి గంధరోవతత ము
లయడరి దవి న్పసరసలు న్నోయన్యముల ై
కూడరి గీహములు భయముల
వీడరి మునికోట్ల లంత విమలచరితనర!
10.2-1262-క.
మురహరుుఁ డెల న్వొవలయుఁగుఁ
బురుహరుుఁ ద్గుఁ జూచ్చ పల్లక భూతేశవర! యా
న్రభోజన్్ండు నీ కమ
తత ఱి నగొ్న్రింపుఁ ద్లుఁచ్చ తనన ప్ొ ల్లసెన్.
10.2-1263-వ.
అద యట్ిటద్ కాదె! యజా గంబున్ న్ధకుండయన్ వానికమ న్పకారంబు
గావించ్చన్ మయన్వున్కు శుభంబు గలుగున? యదయున్్ంగాక
జగద్్
్ రుండవగు నీ కవజఞ ద్లంచ్ కషాటతఠుండు వొల్లయుట్ం జపపనల?
యట్ిట ద్్ష్ట చ్చతఠ
త ల కమట్ట ి వరంబుల్లచ్ిట్ కరాంబు గాద్ని యపుపరాంతకు
వీడ కల్లపిన్, న్తండు మురాంతకు న్నక విధంబుల న్భిన్ందంచ్చ నిజ
మందరంబున్కుం జనియె"న్ని చెపిప యట్ల నియె.

10.2-1264-క.
“మయనవననయక! యా యయ
ఖ్యయనముుఁ జదవిన్న్్ వినిన్ ఘ్న్పుణుయలు ని
తనయనంద్ సౌఖ్యములుఁ బెం
పూనయద్్ రట్మీుఁద్ ముకమత నొంద్్ద్్ రలమ్న్!”
10.2-1265-వ.
అని చెపిప శుకయోగీంద్్రండు పరీక్షిన్ారంద్్రన్ కమట్లనియె.
10.2-1266-క.
"జనననయక! యంకుఁ బురా
తనవృతత ం బ కట్ి నీకుుఁ ద్గ నఱుఁగింతఠన్.
వినయము తప్ో మహమలుఁ జం
దన మునిజన్ములు సరసవతీన్ద ప్ొ ంతన్.
10.2-86-భృగుమహరిి శోధనంబు
10.2-1267-క.
వితతకమయ
ీ
లొపపుఁగ స
తితరవుల నొన్రించ్ చచట్ుఁ గక
ై ొని లక్షీు
పత భవ పితనమహ లలో
న్తరల్లతముగ నవవ రధకు లని తమలోన్న్.
10.2-1268-వ.
ఇట్ల
ల ద్లప్ో సి తన్ుమహతత వం బంతయుం తెల్లసి రముని భృగు మహాముని
న్ముువువరు వలుపలకడకుం బంపిన్ న్తనతపసో తత ముండు సనిచని ముంద్ట్.
10.2-1269-క.

జలరుహసంజాత సభా
సి లమున్ కొగి నుఁగి యతని సతత వగుణంబుం
దెలయుట్కై న్్తివంద్న్
ములు సేయక యున్ా న్జుఁడు ముసముస యన్్చ్న్.
10.2-1270-క.
మనమున్ుఁ గలుఁగుచ్ భృగుుఁ ద్న్
తనయజాతఠం డన్్చ్ బుదధ ుఁ ద్లుఁచ్చన్వాుఁడెై
ఘ్నరోష్స్ారితనగిాని
న్నయము శాంతోద్కముల న్లల న్ ననరిన్.
10.2-1271-చ.
మహితతప్ో ధన్్ండు మునిమండన్్ుఁ డయెయడుఁ బాసి వండియు
న్ాహిపతిభూష్ఠుఁ గాన్ రజతనదరకమ నగిన్ న్గి్రీంద్్రపెైుఁ
ద్్హిన్మయూఖ్శరఖ్రుుఁడు ద్్ర్ యుుఁ దనన్్న్్ విశీమ్ంచ్చ్న్
ద్్రహిణతన్ూభవుండు సన్్దెంచ్ట్ కాతుుఁ బరమోద్మంద్్చ్న్.
10.2-1272-క.
కనయిఁగొని భారతృసేాహం
బునిఁ గౌుఁగిట్ుఁ జరుి న్న్్చ్ ముకకంట్ి రయం
బున నద్్రగిన్ ముని రు
ద్్రని యంద్ల్ల సతత వగుణ మెఱ్ంగుట్కొఱకై.
10.2-1273-వ.
అతనిం గైకొన్క యూరకుండిన్.
10.2-1274-ఉ.
ఆ నిట్లయంబకుండు గమలయసన్ న్ంద్న్్ుఁ జూచ్చ భూరి కా

లయనల రోష్వగ భయదనకృతిుఁ దనల్లి పట్లస్ాల్లంగ సం
తననము లొలక శూలమున్ుఁ దనపసముఖ్్య న్్రంబు వయ
ర ుఁగాుఁ
బూనిన్ుఁ బారవతీరమణి బో రన్ న్డడ ము వచ్చి చెచెిరన్;
10.2-1275-క.
తన విభుప్ాద్ములకు వం
ద్నముం గావించ్చ సముచ్చతపియ
ర ముల న్
యయనలయక్షుని కోపము మయ
నిిన న్ముునిననథ్ుఁ డచట్ నిలువక చనియెన్.
10.2-1276-సీ.
ప్ొ లుప్ొ ంద్్ వైకుంఠపురమున్ కరిితోుఁ;
జని యంద్్ సమధకైశవరయ మొపపుఁ
గమలయంక పరయంకగతఠుఁడెై స్ఖించ్ న్;
కౌకస్తభభూష్ఠ వక్షసి సలంబుుఁ
ద్న్ ప్ాద్మున్ బ్ధట్లట ద్నాుఁ ద్నిాన్ుఁ బాన్్ప;
డిగి వచ్చి మునిుఁ జూచ్చ న్గధరుండు
పద్ముల కఱుఁగి "యో! పరమతప్ో ధన్! ;
యాగతి నీ వచ్ి ట్ఱ్ుఁగ లేక
10.2-1276.1-తే.
యున్ా నన తపుప మనిాంచ్చ న్న్్ాుఁ గరుణుఁ
జూచ్చ యా దవయమణిమయసూారితుఁ ద్న్రు
రుచ్చర సింహాసన్మున్ుఁ గూరుిండు దవయ
తనపసో తత మ! యభయపరదనన్నిపుణ!
10.2-1277-క.

అలఘ్ుపవితర! భవతపద్
జలములు న్న్్ న్సుదీయ జఠరసి జగం
బుల లోకప్ాలురన్్ బ లు
పలరుఁగుఁ బుణుయలన్్ుఁ జయు న్న్ఘ్చరితనర!
10.2-1278-వ.
మునీందనర! భవదీయ ప్ాదనబా హతి మద్్భజాంతరంబున్కు భూష్ణం బయెయ;
భవదనగమన్ంబు మయుఁబో ట్ివారికమ శుభావహం బగుంగాదె; యేన్్ ధన్్యండ
నైతి"న్ని మృద్్మధ్రాలయపంబుల న్న్్న్యంచ్చన్ న్ముునివరుండు
లక్షీుననథ్ సంభాష్ణంబులకుుఁ జితత ంబున్ం బరమయన్ంద్ంబు నొంద,
యముుకుంద్్ న్న్ంతకలయయణగుణనిధ న్భిన్ందంచ్చ, యయన్ంద్బాష్పధనరాసికత
కప్ో లుం డగుచ్ుఁ ద్ద్భకమత ప్ారవశయంబున్ నొండు పలుకనరక యతనిచేత
ననమంతరణంబువడసి మరల్ల సరసవతీతీరంబున్ న్్న్ా మున్్ల సనిాధకమం
జన్్దెంచ్చ వారలం గన్్ంగొని.
10.2-1279-సీ.
మునిననయకులతోడుఁ ద్న్ ప్ో య వచ్చిన్;
తెఱుఁగున్్ ద్న్మద ద్ృష్ట మెైన్
మూుఁడుమూరుతల విధంబున్్ నఱంగించ్చన్;
విని వారు మన్ముల విసుయంబు
న్ంద చ్చతత ంబున్ సందేహమున్్ుఁ బాసి;
చ్చన్ుయయకారుండు శ్రీసతీశుుఁ
డన్్పముుఁ డన్వద్్యుఁ డఖిల కలయయణగు;
ణనకరుుఁ డనదమధనయంతరహతఠుఁ
10.2-1279.1-తే.

డెై తన్రిిన్ పుండరీకాక్షుుఁ డ కుఁడ
కాక గణుతింప దెవ
ై మొకకరుుఁడు వఱ
కలుఁడె యన్్బుదధ విజాఞన్ కల్లతఠ లగుచ్
హరిపదనబాాతయుగళంబు న్రిిుఁ గొల్లచ్చ.
10.2-1280-వ.
అట్ల
ల సేవించ్చ యవయయయన్ంద్ంబయన్ వైకుంఠధనమంబు నొంద; రని చెపపి
వండియు నిట్ల నియె.
10.2-87-విప్ు ని ఘనశోకంబు
10.2-1281-సీ.
న్రననథ! యొకననుఁడు న్ల్లననయతనక్షుండు;
వొలుచ్ కుశసి లీపురము న్ంద్్
స్ఖ్ముండ నొకక భూస్రవరుయ భారయకుుఁ;
బుతఠ
త ి ండు జనిుంచ్చ పుట్ిటన్పుడ
మృతఠుఁడెన్
ై ఘ్న్శోకవితతిచేుఁ గాీుఁగుచ్;
నన డింభకునిుఁ గొంచ్ న్వనిస్రుుఁడు
సన్్దెంచ్చ పెలుచ రాజదనవరమున్ుఁ బెట్ట ి;
కన్్ాల బాషాపంబుకణము లొలుక
10.2-1281.1-తే.
బాపుర! విధ న్న్్ ద్్ఃఖ్పఱ్పుఁ ద్గున?
యన్్చ్ ద్ూఱ్చ్ుఁ ద్న్్ుఁ దట్లటకొన్్చ్ వగల
డెంద్ మంద్ంద్ యెరయ
ి
ననకీంద్న్ంబు
సేయుచ్న్్ వచ్చి యయ విపరశరఖ్రుండు.

10.2-1282-సీ.
అధకశోకంబున్ న్లమట్ుఁ బ ంద్్చ్;
న్చిట్ి జన్్లతో న్నియెుఁ బెలుచ
"బారహుణ విదేవష్పరుుఁ డయ తగ శాసత ;ే
పద్ధ తి న్డవక ప్ాపవరిత
యెై క్షతరబంధ్వుుఁ డగు వాని ద్్రితంబు;
చేత మతఠపతఠ
త ి ండు జాతమెైన్
యపుపడ మృతఠుఁ డయెయ న్కకట్! హంసకు;
రోయక యెపుప డననయయకారి
10.2-1282.1-తే.
యగుచ్ విష్యయన్్గతచ్చతఠ
త ుఁ డెన్
ై యట్ిట
రాజ దేశంబు పరజలు నిరాశు లగుచ్
ద్్ఃఖ్ములుఁ జాల వన్ట్ుఁ బ ంద్్ద్్ రట్ంచ్
నడుిచ్న్్ న్ట్ నిలవక యేగ న్పుడు.
10.2-1283-వ.
ఇవివధంబున్ మఱయు ద్న్ స్తఠలు మృతఠలయన్పు డెలల వారలం
గొనివచ్చి యవివపుైండు రాజమొగసాలంబెట్ట ి రోద్న్ంబు సేయుచ్
నపపట్ియట్ల కొనిాగాథలు సదవిప్ో వుచ్ండె; నివివధంబున్ నన్మండుర
స్తఠలు మృతఠల ైన్పిద్పం ద మ్ుద్వ స్తఠండున్్ మృతఠండెన్
ై వాని
నతిత కొని వచ్చి యెపపట్ి విధంబున్ుఁ బలవరించ్చ్న్ా యయ బారహుణునిం గని
యరుాన్్ం డిట్లనియె.
10.2-1284-క.
ఈ ప్గిద నీవు వగలన్

వాపో వుఁగుఁ జూచ్చ యకట్! వారింపంగా
నోప్న్ విలుకాుఁ డ కకం
డీ ప్ రి లేుఁ డయెయ న్యయ! యద ప్ాపమగున్.
10.2-1285-సీ.
పుతఠ
త ి లుఁ గోలోపయ భూరిశోకంబున్;
వన్ట్ుఁ బ ంద్్చ్ విపరవరులు సాల
న రాజరాజయ మందేని వసించ్ద్్;
రా రాజుఁ ద్లప్ో య న్వనిమీుఁద్
న్ట్లనిుఁగా ననతు నన్ాం ద్గు; నీ పుతఠ
తి ;
న బరతికమంచెద్ నిపుడ పూని
యట్ల సేయనైతి న న్న్లంబు సొ చెిద్";
న్ని భూస్రుుఁడు వఱుఁగంద్ుఁ బలుక
10.2-1285.1-తే.
న్తుఁడు విని "యా వడుఁగుమయట్ లయడుఁ ద్గున?
భూరివికీమశాల్ల రాముండు మేట్ి
బలుుఁడు హరియున్్ శౌరయసంపన్్ా లన్ుఁగుఁ
ద్న్రు పరద్్యముాుఁ డతని న్ంద్న్్ుఁడు మఱయు.
10.2-1286-తే.
విన్్తబలు ల ైన్ యయద్వ వీరవరులుుఁ
గలుగ వారలచేుఁ గాని కారయ మీవు
చకకుఁ బెట్ట లట్ యెట్ల ల? నీచనడు తోరవుఁ
బ ముు"ననవుడు న్యయంద్రపుతఠ
త ి ుఁ డపుడు
10.2-1287-క.

మనమున్ ద్్రహంకారము
ఘ్నముగుఁ బ డముట్యు, న్పుడు కవవడి విపుైం
గనయిఁగొని యచిట్ిజన్ములు
వినిఁగా నిట్ల నియె రోష్విహవలమతియెై.
10.2-1288-మ.
"బలుిఁడంగాన్్; మురాస్రాంతకుుఁడుఁగాుఁ; బరద్్యముాుఁడంగాన్్; నుఁ
దెలయం ద్తత న్యుండుఁగా"న్ని "విరోధవారతమున్ భీష్ణో
జా వలగాండీవ ధన్్రివముకత నిశితనసత శ
రీ చ
ి ేుఁ బీన్్
్ పెం
ే ణ
ట్లు గావించ్ పరాకీమపరకట్చండసూారిత నుఁ బారుిుఁడన్.
10.2-1289-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-1290-చ.
బలమ్ుఁ బురాంతకుం ద డరి బాహ విజృంభణమొపప నకకట్ిం
ద్లపడి ప్ో రిన్ట్ిట రణధెర
ై ుయని న్న్్ా నఱ్ంగ వకకట్ా!
పెలుకుఱ మృతఠయదేవతన్్ బ్ధంకమడంచ్చ భవతత న్ూజల
న్ాలవుుఁజలంబుుఁ జూపి కొనియయడుఁగ నిపుపడతెచ్చియచెిద్న్. "
10.2-1291-వ.
అని న్ముంబల్లకమన్ యరుాన్్ పరతిజఞ కు భూస్రుండు మన్ంబున్ న్ూఱడిల్లల
యతని న్భిన్ందంచ్చ్ నిజ మందరంబున్కు జని; కొనిా దన్ంబు
లుండున్ంత భారయకుం బరసూతివద్నన సమయంబయన్ం జన్్దెంచ్చ
వివవచ్ిం గని తదవధం బెఱంగించ్చన్ న్యయంద్రన్ంద్న్్ం డపుపడు.
10.2-1292-చ.
లలత విశిష్ట సంచ్చత జలంబుల ననచమన్ంబు సేసి, స్

సి లమున్ నిల్లి రుద్్రన్కు సముతి మొరకమక మహాసత వ
ే ద ని
రుల శుభమంతర దేవతల మయన్సమంద్్ుఁ ద్లంచ్చ గాండివం
బలవడ నకుక దయర చ్చ బ్ధగియం గదయంచ్చ నిష్ంగయుగుమున్.
10.2-1293-వ.
ఇవివధంబున్ుఁ గట్ాటయతంబెై యపుపడు.
10.2-1294-సీ.
భూస్రు వంట్ నిముుల నగి సూతికా;
భవన్ంబు చ్ట్లటన్్ బాణవితతి
న్రికట్ిట దకుకలు ననకాశపథము ధ;
రాతలం బెలల నీరంధరముగన్్
శరపంజరముుఁ గట్ిట శౌరయంబు దీపింపుఁ;
గడు న్పరమతఠ
త ుఁ డెై కాచ్చయున్ా
యెడ న్ ముహీస్రు నింతికముఁ బుతఠ
త ి ండు;
జనియంచె; న్పుప డచిట్ి జన్ంబు
10.2-1294.1-తే.
ప్ో యెుఁ బో యెుఁ గదే యని బ బు ల్లడుఁగ
బ ంద తోడన్ యయకాశమున్కు మయయుఁ
జందె న్పుపడు ద్్ఃఖ్ంబు నొంద భూమ్
స్రుుఁడు విలపించ్చ్న్్ మురహరుని కడకు.
10.2-1295-వ.
అపుపడు సని.
10.2-1296-క.
ముందట్ నిల్లి "ముకుంద్! స

న్ందన్మునివిన్్త! న్ంద్న్ంద్న్! పరమయ
న్ంద! శరదంద్్ చంద్న్
కుంద యశసాసంద్ర! కృష్ణ ! గోవింద్! హరీ!
10.2-1297-వ.
అవధరింపుము దేవా! యరుాన్్ం డనడి ప్ౌరుష్విహీన్్ం డనడిన్
వృథనజలపంబులు న్మ్ు పుతఠ
త ి ం గోలువడి బరలనన్
ై న్న్్ా న మంద్్? నిఖిల
విశోవతపతిత సిితి లయంబులకుుఁ బరధనన్ హేతఠ భూతఠండవయన్ నీవు
సమరుిండవయుయ, వారింపంజాలక చూచ్చ్ండ, నొకక మన్్ష్యమయతృండు
దీరపంజాల డువాుఁడు గలుఁడె?” యని వండియు.
10.2-1298-క.
"ఎకకడి ప్ాండుతన్ూభవుుఁ?
డెకకడి విలుకాుఁడు? వీని కకకడి సతత వం?
బెకకడి గాండీవము? ద్న్
కకకడి దవాయసత ే సమ్తి? యే మన్వచ్ిన్? "
10.2-1299-క.
అని తన్్ నోడక నిందం
చ్చన విని యయయరుాన్్ండు చ్చడిముడిపడుచ్ం
ద్న విద్యమహమ పెంపున్ుఁ
జనియెన్ వస ద్ండప్ాణి సద్న్ంబున్కున్.
10.2-1300-క.
చని యంద్్ ధనరుణీస్ర
తనయులు లేకుంట్ుఁ దెల్లసి తడయక యందనర
గిా నిరృతి వరుణ సమీరణ

ధనదేశాననలయములు ద్గుఁ బరికమంచెన్.
10.2-1301-వ.
వండియు.
10.2-1302-చ.
న్ర స్ర యక్ష కమంపురుష్ ననగ నిశాచర సిద్ధ సాధయ ఖ్
చర విహగంద్ర గుహయక పిశాచ నివాసములంద్్ రోసి భూ
స్రస్త లేగిన్ట్ిట గతి సొ పపడకుండుట్ుఁ జూచ్చ కీముఱన్
ధరణికమ నగుదెంచ్చ బెడిద్ంబుగ న్గిా సొ రంగుఁ బూనిన్న్.
10.2-1303-వ.
అవివధంబంతయు నఱంగి యముురాంతకుండు “విపరన్ంద్న్్ల నీకుం
జూపెద్” న్ని యన్లంబు సొ రకుండ న్తని నివారించ్చ యపుపడు.
10.2-88-మృత విప్రస్యతరలిఁ ద్ెచ్యిట
10.2-1304-ఉ.
స్ందరదవయరతారుచ్చ శోభితమెై తన్రారు కాంచన్
సయందన్ మంబుజాపుతుఁ డుద్యయచల మెకుక విధంబు దయ ుఁపుఁ బౌ
రందరి దనన్్ నకమక తన్్ రశుులు దగివతతిన్ వలుంగ గో
విందయిఁ డుదనరలీలుఁ జన విపరతన్ూజ గవష్ణనరిియెై.
10.2-1305-చ.
చని పుర గోష్ు ద్్ర్ వన్ జాన్పదనచల పకకణపరభూ
త నద్ న్దీ సరోవర యుతక్షితి న్ంతయు దనుఁట్ి సపత వా
రినిధ్ల దీవులం గులగిరిపరకరంబుల న్్తత రించ్చ మే
రునగము ననకీమ్ంచ్చ్ మరుద్్ తితో రథ మేగ న్తత ఱన్.

10.2-1306-చ.
మస్లక భూరిసంతమస మండలముం ద్ఱయంగుఁ జొచ్చి సా
హస్మున్ుఁ బో వుఁబో వుఁగ భయంకరమెై మద గోచరింపమ్న్
వస్మఱ మోుఁకరిల్లల రథవాజలు మయర్ ము ద్పిప నిల్లిన్న్
బ్ధస్రుహపతత ల
ే ోచన్్ుఁ డభరద్యతమఃపట్లంబు వాపుఁగన్.
10.2-1307-సీ.
బాలభాన్్పరభా భాసమయన్ద్్యతిుఁ;
గరమొపప నిజ రథనంగంబుుఁ బన్్ప
న్ముహాసత ంే బరగి చ్చముచీుఁకట్ి నలల ;
న్ఱముఱ న్ంద్ంద్ న్ఱకమ వైచ్చ
యగీభాగంబున్ న్తఠల్లత గతి నగ;
నన మయర్ మున్ నిజసయంద్న్ంబు
గడువడిుఁదయ ల్ల యయ కడిుఁదతమోభూమ్ుఁ;
గడవ ముంద్ఱకడుఁ గాన్రాక
10.2-1307.1-తే.
మ్కుకట్ంబుగ ద్ృషిట మ్రిుట్ల
ల గొన్ుఁగుఁ
జద్ల వలుుఁగొంద్్ దవయతేజంబుుఁ జూచ్చ
మొన్సి గాండీవి కన్్ాలు మూసికొన్్చ్
ననతు భయమంద కొంతద్ వవరిగి యరిగి.
10.2-1308-తే.
కడుఁగి ద్్రావర మయరుతోతకట్ విధూత
చట్లల సరవంకషో రిు భీష్ణ గభీర
వారిపూరంబు సొ చ్చి తనీారమధయ

భాగమున్ుఁ గోట్ిసూరయపరభలు వలుంగ.
10.2-1309-వ.
అద మఱయున్్ జారు దవయమణి సహసరసతంభాభిరామంబున్్, ననలంబ్ధత
కమనీయ న్ూతా రతామయల్లకాలంకృతంబున్్, భాన్్ శశి
మయూఖ్యగమయంబున్్, న్న్ంత తేజోవిరాజితంబున్్, బున్రావృతిత రహత
మయర్ ంబున్్, నితెైయశవరయ దనయకంబున్్, న్వయయంబున్్, న్తఠయన్ాతంబున్్,
న్న్ూన్విభవంబున్్, బరమయోగీంద్ర గమయంబున్్, బరమభాగవత
నివాసంబున్్నై యొపుప దవయధనమంబు న్ంద్్.
10.2-1310-సీ.
సాంద్రశరచింద్ర చందరకా కరూపర;
నీహార హారాభ దేహ మమర
నిందంద రందీవ రంద్ర నీలద్్యతిుఁ;
గర మొపుప మేచక కంఠసమ్తి
యరుణనంశుబ్ధంబ భాస్ర పద్ురాగ వి;
సయసత సహసో ర రు మసత కములు
వివృతనన్నోద్్త విష్ధూమరఖ్ల;
లీలుఁ జూపట్ిటన్ ననలుకలున్్
10.2-1310.1-తే.
గల్లత సాయంతన్జవలజా వలన్ కుండ
ముల విడంబ్ధంచ్ వుఁడి చూపులున్్ గల్లగి
భూరి కలధౌత గిరినిభాకార మమరుఁ
బరుఁగు భోగీంద్రభోగతలపంబు న్ంద్్.
10.2-1311-వ.

స్ఖ్యసీన్్ండెై యున్ావాని డనయంజని యపుపడు.
10.2-1312-సీ.
సజల నీలయంబుద్ శాయమయయమయననంగు;
ననశిీతనవన్ ముదతనంతరంగు
సన్కాద యోగిహృద్వన్జ మదనళీంద్్ర;
ముఖ్పద్ు రుచ్చజిత పూరణచంద్్రుఁ
గమనీయ నిఖిలజగదధ తచనరితఠరుఁ;
బరతూయష్సంఫులల పద్ునతఠర
నిందరాహృద్యయరవిందనరుణోలయలస్;
శ్రీకర పీత కౌశరయవాస్
10.2-1312.1-తే.
హార కుండల కట్క కయూర మకుట్
కంక ణనంగద్ మణిముదక
ర ా విన్ూతా
రతాన్ూపుర కాంచీ విరాజమయన్్
భవమహారణవశోష్ఠ సద్భకత ప్ో ష్ఠ.
10.2-1313-వ.
మఱయు స్న్ందనద పరిజన్ సంతత సేవితఠ, ననన్ంద్కంద్ళిత
హృద్యయరవింద్్, న్రవింద్వాసినీ వస్ంధరాస్ంద్రీ సమేతఠ,
ననరద్యోగీంద్రసంకీరతననన్ందతఠ, న్వయయు, న్న్ఘ్ు, న్న్ంతఠ, న్పరమయ
ే ు,
న్జితఠ, న్వికారు, ననదమయధనయంతరహతఠ, భవలయయతీతఠుఁ,
గరుణనస్ధనసముద్్ర, న్చ్యతఠ, మహాన్్భావుుఁ, బరమపురుష్ఠుఁ,
బురుషో తత ము, నిఖిలజగద్్తపతిత సిితిలయ కారణుుఁ, జిద్చ్చదీశవరు, న్ష్ట భుజుఁ,
గౌస్తభశ్రీవతసవక్షు, శంఖ్చకీ గదన పద్ు శారాగాద దవయసాధన్్, సరవ శకమత

సేవితఠుఁ, బరమేషిు జన్కు, ననరాయణుం గన్్ంగొని ద్ండపరణనమంబులు సేసి
కరకమలంబులు మొగిచ్చ భకమత పూరవకంబుగా న్భిన్ందంచ్చన్, న్యయయద
దేవుండున్్ వారలం గరుణనవలోకన్ంబులు నిగుడ న్వలోకమంచ్చ,
ద్రహాసపూరంబు దయ రంబుగా సాద్రంబుగ నిట్ల నియె.
10.2-1314-క.
"ధరణికమ వుఁర గగు దెత
ై ఠయలుఁ
బ రిబ రి వధయంచ్చ ధరుమున్ నిలుపుట్కై
ధర జనియంచ్చతి రిరువురు
న్రననరాయణు లన్ంగ నన యంశమున్న్.
10.2-1315-క.
ఆరూఢ నియతితోుఁ బెం
ప్ారిన్ మ్ము నిముునీంద్్ర లరిిం జూడం
గోరిన్ మీ వచ్ిట్కై
ధనరుణిస్రస్తఠల నిట్కుుఁ ద్గుఁ దేవలసెన్. "
10.2-1316-క.
అని "యయ డింభకులన్్ దయ
కొని ప్ొ ం"డని యచ్చి వీడుకొల్లపిన్ వారల
వినతఠ లయ పెకుక విధముల
వినయతించ్చ్ న్చట్ల వాసి విపుైనిస్తఠలన్.
10.2-1317-వ.
తోడ కని సంప్ారపత మనోరథ్ లయ య బాులకులుఁ ద్ తత ద్వయో
రూపంబులతోడుఁ దెచ్చి యయబారహుణున్కు సమరిపంచ్చన్ న్తండు
సంతఠషాటంతరంగుం డయెయ; న్ యయవసరంబున్.

10.2-1318-చ.
అనిమ్ష్ననథన్ంద్న్్ుఁ డహరపతితేజుఁడు గృష్ఠ
ణ తోడుఁ దనుఁ
జని యచట్ం గన్్ంగొనిన్ సరవశరణుయనిుఁ బుండరీక న
తఠరని నిజధనమ వభ
ై వసద్్న్ాత తన్ుహనీయ కీరత క
ి మన్
మనమున్ మోద్మంద పలుమయఱ్న్్ సన్్ాతిుఁ జసె భూవరా!
10.2-1319-తే.
వారిజాక్షుని భకత మందనరు న్న్ఘ్ుుఁ
గృష్ఠ
ణ న్ఖిలేశుుఁ గశవు జిష్ఠ
ణ ుఁ బరము
విన్్తి సేయుచ్ుఁ ద్తనపద్వన్జములకు
వంద్న్ము లయచరించ్చ యయన్ంద్ మొందె.
10.2-1320-వ.
అంత.
10.2-1321-మ.
హరి సరవశుుఁ డన్ంతఠుఁ డనద్్యుఁ డభవుం డనమయాయసంవద భూ
స్ర ముఖ్యపరజలన్ సమసత ధన్వస్తశరణ
ీ ి నొప్ాపరుఁగాుఁ
బరిరక్షించ్చ్ ధరుమున్ నిలుపుచ్ం బాప్ాతఠులం ద్్రంచ్చ్ం
బర మోతనసహ మెలరప భూరిశుభ విభారజిష్ఠ
ణ ుఁడెై దనవరకన్.
10.2-1322-క.
జనవిన్్తముగాుఁ బెకుక స
వనములు ద్న్్ుఁ దనన్ కూరిి వద
ై క యుకమతం
బ నరించ్చ్ న్న్్రాగము
మనమున్ుఁ ద్ళ కొతత దెత
ై యమరదన్్ుఁ డెలమ్న్.
10.2-89-కృష్ర
ణ ని భార ు స్హస్ర విహారంబు

10.2-1323-వ.
అట్ల
ల కృష్ఠ
ణ ండు దనవరకాన్గరంబున్ుఁ బూజయం బగు రాజయంబు సేయుచ్ుఁ
బురంద్రవిభవంబున్ నిరవొంద కన్క మణిమయ విమయన్ మండప గోపుర
ప్ారసాద్ సౌధ చంద్రశాలయంగణనద వివిధ భవన్ంబు లంద్్న్్
రంగద్్తఠ
త ంగతరంగ డయ లయవిలోల కలహంస చకీవాక కారండవ సారస
కౌీంచముఖ్ జలవిహంగ విలసద్్చిల్లత గరు ద్నిల ద్రద్మల కమల
కుముద్ కహాలర సందయ హ నిష్యంద్ మకరంద్రసప్ాన్ మద్వదందందరకుల కల
గాయక ఝంకార నిన్ద్ంబులున్్, నిరంతర వసంతసమయ సముచ్చత
పలల విత కోరకమత బాలరసాలజాల లయల్లత కమసలయ విసర ఖ్యద్న్ జాత
కుతూహలయయమయన్ కషాయకంఠ కలకంఠ కలరవ మృద్ంగ ఘోష్ంబులున్్,
నిశిత నిజచంచూపుట్ నిరదళిత సకలజన్ న్యననన్ంద్ స్ంద్రన్ందత
మయకంద్ పరిపకవ ఫలరంధర విగళిత మధ్ర రసాసావద్న్ముదత రాజకీర
శారికా నికర మృద్్ మధ్రవచన్ రచననవశకృతయంబులున్్ న్మరుఁ,
బురపురంధీజ
ర న్ పీన్ పయోధర మండల విల్లపత లల్లత కుంకుమ పంక సంకుల
సౌగంధనయన్్బంధ బంధ్రగంధనన్్మోదతఠండున్్, జంద్ననచల
సాన్్దేశసంజాత మంజల మయధవీలతననికుంజ మంజల కమంజలక రంజిత
నివాస విసర విహరమయణ శబరికా కబరికా పరిపూరణ స్రభి కుస్మమయల్లకా
పరిమళ వహ ండున్్, గళింద్కన్యకా కలోలల సందయ హ పరిసపంద్ కంద్ళిత
మంద్గమన్్ండున్్ న్గు మందననిల విద్ూష్కునిచేుఁ బో షితనభాయసిత లయల్లత
లగు నలయలతన వితనన్ న్ట్లల న్ట్న్ంబుల విరాజితంబులగు కాసారతీర
భాస్రోదనయన్ంబులంద్్న్్, జారు ఘ్న్సార పట్ీర బాలరసాల సాల నీప
తనపింఛ జంబూ జంబీర నింబ కద్ంబపరముఖ్ ముఖ్య శాఖి శాఖ్యకీరణ
శ్రతలచనఛయయ విరచ్చత విమల చంద్రకాంతోపల వదకాసి లంబులంద్్న్్,

న్్ద్ంచ్చత పింఛవిభాసిత బాలనీలకంఠ కకార వాకులీకృత కృతక
మహీధరంబు లంద్్న్్, లల్లతమణి వాలుకానక పుల్లన్తలంబు లంద్్న్్,
గపుపరంపుం దపపలన్్, గురువరు చపపరంబులన్్, విరచ్చత దనరు యంతర
నిబద్ధ కలశ నిరయతపయో ధనరాశ్రకర పరంపరా సంప్ాదత నిరంతర హేమంత
సమయ పరదేశంబులంద్్న్్, నిందరారమణుండు షో డశ సహసర
వధూయుకుతండెై యంద్ఱ కనిా రూపుల ై లల్లతసౌదనమ్నీలతన సమేత
నీలనీరద్ంబుల విడంబ్ధంచ్చ్ుఁ గరణుకాకల్లత దగ్ జంబు నోజ రాజిలులచ్,
సల్లలకళీవిహారంబులు మొద్లుగా న్నక లీలయ వినోద్ంబులు సలుపుచ్,
న్ంతఃపురంబున్ుఁ గొలువున్ా యవసరంబున్ వివిధ వణువీణనద
వాద్యవినోద్ంబులన్్, మంజల గాన్ంబులన్్, గవి గాయక సూత వంద
మయగధజన్ సంకీరతన్ంబులన్్, న్ట్న్ట్ీజన్ ననట్యంబులన్్, విద్ూష్క
పరిహాసో కుతలన్్ సరససలయలప మృద్్మధ్ర భాష్ణంబులన్్ బర ద్్దపుచ్ిచ్
ననన్ంద్రసాబ్ధధ నోలలయడు చ్ండె; న్ంత.
10.2-1324-మ.
అరవిందనక్ష పదనంబుజాత యుగళధనయననన్్రాగకమయ
ీ య
సరసాలయప విలోకననన్్గత చంచతౌసఖ్య కళీరతిం
ద్రుణుల న్ూఱ్పదనఱ్వలు మహతోతనసహంబున్ం జొకమక త
తపరల ై యొండు ద్లంప కుండిరి సవిభారంతనతు ల ై భూవరా!
10.2-1325-వ.
అదయున్్ం గాక.
10.2-1326-మ.
హరిననమయంకమతమెన్
ై గీత మొకమయ ట్ాల్లంచ్చ మూఢనతఠులున్
విరతిం బ ంద్ుఁగుఁజాల్ల యుంద్్రట్; యయ విశావతఠు నీక్షించ్చ్ం

బరిరంభించ్చ్, న్ంట్లచ్న్ాగుచ్సంభాషించ్చ్న్్ాండు స్ం
ద్రు లయన్ంద్ నిమగుా లౌట్ కమలుఁ జోద్యం బరమ్? భూవలల భా! "
10.2-1327-వ.
అని చెపిప మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-1328-ఉ.
"వారక కృష్ఠ
ణ ుఁ డిపపగిద వద
ై కవృతిత గృహసి ధరు మే
ప్ారిఁగుఁ బూని ధరుమున్్ న్రిముుఁ గామము న్ంద్్ుఁ జూపుచ్ం
గోరిక మీఱ సజా న్్లకుం గతి దనన్ యన్ంగ నొపిప సం
సారిగతిన్ మెలంగ న్ృపసతత మ! లోకవిడంబననరిమెై.
10.2-1329-సీ.
హరి యట్ల
ల గృహమేధ యగుచ్ శతోతత ర;
షో డశసాహసర స్ంద్రులన్్
మున్్ నీకు నఱ్ుఁగుఁ జపిపన్రీతి న్ంద్ఱ;
కనిారూపములు దన న్రిిుఁ దనల్లి
కక
ై ొని యొకకకక కామ్నీమణి యంద్్;
రమణ న్మోఘ్ వీరయమున్ుఁ జసి
పద్్రసి కొడుకులం బడసె రుకముణనయద;
పట్ట మహష్ఠలకుద్భవులు నైన్
10.2-1329.1-తే.
న్ంద్న్్లలోన్ ధరణి నన్ాంగ బాహ
బల పరాకీమ విజయ సంపదవశరష్
మయని తనతఠులు పద్్నన్మండుర; వారి
నఱ్ుఁగ వినిపింతఠ, విన్్ము రాజంద్రచంద్ర! "

10.2-1330-వ.
అని మఱయు నిట్ల న్్;వారలు పరద్్య మయానిరుద్ధ దీపమ
ిత దనభన్్ సాంబ మ్తర
బృహదనభన్్ మ్తరవింద్ వృ కారుణ పుష్కర దేవబాహ శుీతదేవ స్న్ంద్న్
చ్చతరబాహ వరూధ కవి న్యగోీధ ననమంబులం బరసిద్ధ ్ ల ైరి; వండియుుఁ దవ
ర కీ
యంద్్ సంభవించ్చన్ యుపశోలకుం డన్్వాుఁడు ద్న్ జన్కుండెన్
ై కృష్ఠ
ణ
ప్ాదనరవింద్ సేవారతఠండగుచ్ ననరద్యోగీంద్్రన్కు శిష్ఠయండెై యఖ్ండిత
దవయజాఞన్ బో ధనతుకుం డగుచ్, సీత ే శూద్ర దనసజన్ సంసాకరకంబెై
సురణమయతరంబున్ ముకమతసంభవించ్న్ట్ిట సాతత వత తంతరం బన్్ వష్
ై ణ వసుృతిం
గల్లపంచె; నిట్ల
ల మధ్సూద్న్న్ంద్న్్లు బహ పరజలున్్,
న్ధకాయురున్ాతఠలున్్, న్న్లపవీరయవంతఠలున్్, బరహుణుయలునై
విఖ్యయతింబ ందరి; వారిని ల కక వట్ట ుఁ బదవల వతసరంబులకైన్ం దీఱద్్,
మున్్ా నీకఱంగించ్చ న్ట్ల
ల తతఠకమయరులకు విదనయవిశరష్ంబుల నియమ్ంచ్
గురు జన్ంబులు మూుఁడుకోట్ల
ల నన్్బదెనిమ్దవలన్ూరు్ రన్ం గల్ల్ యుంద్్;
రకుకమయరుల ల కమకంప నవవరికమ శకయం? బదయున్్ం గాక యొకక విశరష్ంబు
సెపెపద్ విన్్"మని యట్ల నియె.
10.2-1331-క.
"న్రవర! దేవాస్ర సం
గరమున్్ మున్్ నిహతఠల ైన్ కీవాయద్ సము
తకరము న్రశవరుల ై దనవ
పరమున్ జనియంచ్చ పరజల బాధలుఁ బఱ్పన్.
10.2-1332-క.
హరి తద్వధనరిమెై ని
రారులన్్ యద్్కులము న్ంద్్ జనియంపింపం

ధర న్ూట్లకక కులం బెై
పరిఁగిరి; వారిని గణింప బరహుకు వశమే?
10.2-90-యదయ వృష్ణ భో జ ంధక వంశంబు
10.2-1333-వ.
అట్ిట యన్వయంబు న్ంద్్ మయధవున్కు రుకముణీదేవి యంద్్ుఁ
బ్ధతృసముండున్్, సమగీ భుజావిజృంభణుండున్్ నై పరద్్యముాండు
జనియంచె; న్తనికమ రుకముకూుఁతఠరగు శుభాంగివలన్ న్నిరుద్ధ ం డుద్యంచె;
న్తనికమ మౌసలయవశిష్ఠటండెైన్ పరజండు సంభవించె; న్తనికముఁ
బరతిబాహ ండుపుట్ట ; వానికమ స్బాహ ండు జనిుంచె; న్తనికమ
న్్గీసేన్్ండుపరభవించె; న్తనికమ శుీతసేన్్ండు గల్లగ; నిట్ల
ల యద్్ వృషిట
భోజాంధక వంశంబులు పరమ పవితరంబుల ై పుండరీకాక్షుని కట్ాక్షవీక్షణ
శయయయసననన్్గత సరసాలయప సాాననశన్ కీీడనవినోద్ంబుల న్నిశంబున్్ం
జంద్్చ్, సరవదేవతనరింబు సమసత ంబెైన్ కీతఠవు లొన్రింపుచ్ుఁ బరమయన్ంద్
కంద్ళిత చ్చతఠ
త ల ై యుండి"రని చెపిప వండియు.
10.2-1334-మ.
"పరమోతనసహముతోడ మయధవుుఁడు శుంభలీల లుఁ బూరించ్ న్
ముురళీగాన్ము వీన్్లం జిల్లకమన్న్ మోదంచ్చ గోప్ాల స్ం
ద్రు లేతెంతఠ రరణయభూములకుుఁ; ద్దనదసయంబు గామ్ంచ్చ య
కకరుణనవారిి భజింప కుంద్్ర బుధ్ల కౌరవయవంశాగీణీ!
10.2-1335-మ.
మతనవావని యమంగళఘ్ా మగు ననమం బరిిుఁ జింతించ్చన్న్
న్్తగావించ్చన్ విన్ా మయన్వులు ధన్్యల; భూరిసంసార ద్్

ష్కృతరలం దయర తఠరు; కాలచకీ మహతనసిం బట్ిట యయ కృష్ఠ
ణ ుఁ డీ
క్షితభారం బుడుగంగుఁ జయు ట్ిద యే చ్చతరంబు? భూవలల భా!
10.2-1336-వ.
ఇవివధంబున్ గోపికాజన్ మనోజాతఠండెన్
ై కృష్ఠ
ణ ండు లీలయమయ న్్ష్
విగీహ ండెై నిజరాజధనని యెైన్ దనవరకాపురంబున్ న్మయన్్ష్ విభవంబు లగు
సౌఖ్యంబులం బ ద్లుచ్ండె” న్ని చెపిప మఱయు నిట్ల నియె.
10.2-1337-మ.
"మనయజందయర తతమ! యేన్్ నీకుుఁ దరజగననుంగలయమెై యొపపుఁ జ
పిపన యా కృష్ణ కథనస్ధనరసము సంపీత
ర నతఠుల ై భకమతుఁ గోీ
ల్లన పుణనయతఠులు గాంతఠ రింద్్ స్ఖ్ముల; నిరూ
ధ తసరావఘ్ుల ై
యనయంబుం ద్్దుఁ గాంతఠ రచ్యతపద్ం బెై న్ట్ిట కైవలయమున్. "
10.2-1338-క.
అని యట్ల
ల బాద్రాయణి
మనమున్ రాగిలల ననభిమన్్యన్కుం జ
పిపన విధమున్ సూతఠుఁడు ముని
జనయల కఱంగింప వారు సముతితోడన్.
10.2-1339-క.
సూతరని బహ విధముల సం
పీత
ర రనిుఁ గావించ్చ మహముఁ బెంప్ారుచ్ వి
ఖ్యయతకమ నకమకన్ కృష్ణ క
థనతతపరు ల ైరి బుదధ ుఁ ద్ఱ్ుఁగని భకమతన్.
10.2-91-ప్ూరిణ

10.2-1340-చ.
సరసిజపతత న
ే తర! రఘ్ుసతత మ! ద్్ష్ట మదనస్రంద్రసం
హరణ! ద్యయపయోధ! జన్కాతుభవాన్న్పద్ుమ్తర! భా
సకరకులవారిధచంద్ర! మ్హకావస్ధనధరసూతిసన్్ాత
స్ారితచరితర! భకత జన్ప్ో ష్ణభూష్ణ! ప్ాపశోష్ణన!
10.2-1341-క.
మయరీచభూరిమయయయ
నీరంధరమహాంధకారనీరజహతన!
క్షాురమణవిన్్తప్ాదనం
భోరుహ! మహతనవతనర! పుణయవిచనరా!
10.2-1342-మయల్ల.
శరధమద్విరామయ! సరవలోకాభిరామయ!
స్రరిపువిష్భీమయ! స్ంద్రీలోకకామయ!
ధరణివరలలయమయ! తనపససోత తరసీమయ!
స్రుచ్చరగుణధనమయ! సూరయవంశాబ్ధధ సో మయ!
10.2-1343-గ.
ఇద శ్రీ పరమేశవర కరుణనకల్లత కవితనవిచ్చతర కసన్మంతిరపుతర సహజప్ాండితయ
ప్ో తననమయతయ పరణీతం బెన్
ై శ్రీమహాభాగవతం బన్్ మహాపురాణంబు న్ంద్్ుఁ
బరద్్యమా జన్ుంబున్్, శంబరోదయ యగంబున్్, సతనరజితఠ
త న్కు సూరుయండు
శమంతకమణి నిచ్ిట్యుుఁ ద్నిామ్తత ంబున్ం పరసేన్్ని సింహంబు
వధయంచ్ట్యు, దనని జాంబవంతఠండు ద్్నిమ్ మయణికయంబు
గొనిప్ో వుట్యు, గోవింద్్ండు పరసేన్్ని ద్్నిమ్ మణిుఁ గొనిప్ో యె న్ని
సతనతేజితఠ
త కృష్ఠ
ణ న్ంద్్ నింద్ ననరోపించ్ట్యుుఁ, గృష్ఠ
ణ ండు ద్నిామ్తత ంబున్

జాంబవంతఠనిం ద డరి మణియుకత ంబుగా జాంబవతిం గొనివచ్చి వివాహం
బగుట్యు, సతనతేజితఠ
త న్కు మణి నిచ్ిట్యు, సతయభామయ పరిణయంబున్్,
బాండవులు లయక్షాగృహంబున్ ద్గుధల ైరని విని వాస్దేవుండు బలభద్ర
సహతఠం డయ హసిత ననపురంబున్ కరుగుట్యు, న్కూ
ీ ర కృతవరుల
యన్్మతంబున్ శతధన్్వండు సతనతేజితఠ
త ుఁ జంపి మణిుఁ గొనిప్ో వుట్యుుఁ,
ద్ద్రిం బా సతయభామ కరిన్గరంబున్ కగి కృష్ఠ
ణ న్కు విన్ావించ్చన్ న్తండు
మరల్ల చన్్దెంచ్చ శతధన్్వం ద్్రంచ్ట్యు, బలభద్్రండు
మ్థలయన్గరంబున్కుం జన్్ట్యు, న్ంద్్ ద్్రోయధన్్ండు రామునివలన్
గదనవిద్య న్భయసించ్ట్యుుఁ, గృష్ఠ
ణ ండు సతనరజితఠ
త న్కుం బరలోకకమయ
ీ లు
న్డపుట్యు, శమంతకమణిం దనుఁచ్చన్ వాుఁడయ యకూ
ీ రుండు భయంబున్
దనవరకాన్గరంబు విడిచ్చప్ో యన్ న్తని లేమ్ న్ననవృషిట యెన్
ై ం గృష్ఠ
ణ ం
డకూ
ీ రుని మరల రపిపంచ్ట్యు, దనమోద్రుం డింద్రపరసిపురంబున్
కరుగుట్యు, న్ం ద్రుాన్ సమేతఠం డయ మృగయయవినోదనరిం
బరణయంబున్కుం జని, కాళిందం గొనివచ్ిట్యు, ఖ్యండవ ద్హన్ంబున్్,
న్గిాపురుష్ఠం డరుాన్్న్కు న్క్షయతూణీర గాండీవ కవచ రథ రథయంబుల
నిచ్ిట్యు, మయుండు ధరురాజన్కు సభ గావించ్చ యచ్ిట్యు,
న్గధరుండు మరల్ల నిజన్గరంబున్ కరుగుదెంచ్చ కాళిందని
వివాహంబగుట్యు, మ్తరవిందన ననగాజితీ భదనర మద్ర రాజకన్యలం
గీమంబున్ుఁ గరగీహణం బగుట్యు, న్రకాస్ర యుద్ధ ంబున్్, ద్ద్్ ృహంబున్
న్్న్ా రాజకన్యకలం బదనఱ్వలం దెచ్ిట్యు, సవర్ గమన్ంబున్్, న్దతికమం
గుండలంబు ల్లచ్ి ట్యుుఁ, బారిజాతనపహరణంబున్్, బదనఱ్వల
రాజకన్యలం బరిణయం బగుట్యు, రుకముణీదేవి విపరలంభంబున్్, రుకముణీ
సోత తరంబున్్, గృష్ణ కుమయరోతపతిత యుుఁ, ద్ద్్
్ రు జన్సంఖ్యయుుఁ, బరద్్యముా

వివాహంబున్్, న్నిరుద్్ధ జన్ుంబున్్, ద్దవవాహారింబు
కుండిన్న్గరంబున్కుం జన్్ట్యు, రుకము బలభద్్రల జూద్ంబున్్, రుకము
వధయు, న్్షాకన్య యనిరుద్్ధని సవపాంబున్ం గని మోహంచ్ట్యుుఁ, ద్
నిామ్తత ంబున్ుఁ, జితరరఖ్ సకలదేశ రాజలుఁ బట్ంబున్ ల్లఖించ్చ చూపి
యనిరుద్్ధనిుఁ దెచ్ిట్యు, బాణనస్ర యుద్ధ ంబున్్, న్ృగోప్ాఖ్యయన్ంబున్్,
బలభద్్రని ఘోష్ యయతరయుుఁ, గాళింద భరద్న్ంబున్్, గృష్ఠ
ణ ండు ప్ౌండరక
వాస్దేవ కాశ్రరాజల వధంచ్ట్యుుఁ, గాశ్రరాజపుతఠరం డయన్ స్ద్క్షిణుం
డభిచనరహో మంబు గావించ్చ కృతయం బడసి కృష్ఠ
ణ ప్ాల్లకమం బుతెత ంచ్చన్
స్ద్రశన్ంబుచేతుఁ గృతయన్్ స్ద్క్షిణ సహతంబుగాుఁ గాశ్రపురంబున్్
భసుంబు సేయుట్యు, బలరాముండు రైవతన్గరంబు న్ంద్్ దవవిద్్ండన్్
వన్చరుని వధయంచ్ట్యు, సాంబుండు ద్్రోయధన్్కూుఁతఠ రగు లక్షణ
నతిత కొనివచ్చిన్ుఁ గౌరవు లతనిం గొనిప్ో య చెఱుఁబెట్ట లట్యుుఁ, ద్ద్వృతనతంతం
బంతయు ననరద్్వలన్ విని బలభద్్రండు ననగన్గరంబున్కుుఁ జన్్ట్యుుఁ,
గౌరవు లయడిన్ యగౌరవవచన్ంబులకు బలరాముండు కోపించ్చ
హసిత ననపురంబున్్ గంగం బడుఁదయర య గమకమంచ్ట్యుుఁ, గౌరవులు
భయంబున్ న్ంగననయుకత ంబుగా సాంబునిం దెచ్చియ చ్ిట్యు,
బలభద్్రండు దనవరకాన్గరంబున్కు వచ్ిట్యు, ననరద్్ండు హరి
పదనఱ్వల కన్యకల నొకముహూరత ంబున్ న్ంద్ ఱకనిా రూపుల ై
వివాహంబయెయ న్ని విని తత్రభావంబు దెల్లయంగోరి యరుగుదెంచ్ట్యుుఁ,
ద్ననుహాతుుంబు సూచ్చ మరల్ల చన్్ట్యు, జరాసంధ్నిచేత బద్్ధ ల ైన్
రాజలు కృష్ఠ
ణ ప్ాల్లకమ ద్ూతం బుతెత ంచ్ట్యు, ననరదనగమన్ంబున్్,
బాండవుల పరశంసయున్్, న్్ద్ధ వ కారయబో ధంబున్్, నింద్రపరసి ాగమన్ంబున్్,
ధరురాజ రాజసూయయరంభంబున్్, దగివజయంబున్్, జరాసంధ వధయున్్,

రాజ బంధమోక్షణంబున్్, రాజసూయంబు నఱవరుిట్యున్్, శిశుప్ాల
వధయున్్, న్వభృథంబున్్, రాజసూయ వైభవద్రశ ననసహమయన్ మయన్స్ం
డయ స్యోధన్్ండు మయనిరిుత సభామధయంబున్ం గట్ిటన్ పుట్ట ంబులు
ద్డియం దెరళ ూట్యుుఁ, ద్నిామ్తత పరిభవంబు నొంద రారాజ నిజపురి
కరుగుట్యుుఁ, గృష్ఠ
ణ ండు ధరురాజ ప్ారరిితఠం డయ యయద్వుల నిల్లపి కొనిా
నలలు ఖ్యండవపరసింబున్ వసియంచ్ట్యు, సాళ వండు ద్పంబు సేసి
హరుని మెపిపంచ్చ సౌభకాఖ్యం బగు విమయన్ంబు వడసి నిజసెన్
ై య సమేతఠండెై
దనవరకాన్గరంబు నిరోధంచ్ట్యు, యయద్వ సాళవ యుద్ధ ంబున్్, గృష్ఠ
ణ ండు
మరల్ల చన్్దెంచ్చ సాలువం బరిమయరుిట్యున్్, ద్ంతవకత ై వధయున్్,
విద్ూరథ మరణంబున్్, గృష్ఠ
ణ ండు యయద్వ బల సమేతఠండెై కీముఱ
నిజపురంబున్కుం జన్్ట్యున్్, గౌరవ ప్ాండవులకు యుద్ధ ం బగున్ని
బలదేవుండు తీరియయతర సన్్ట్యు, న్ంద్్ జాహాావీపరముఖ్ న్ద్్లం
గృతసాాన్్ం డయ నమ్
ై శారణయంబు న్కుం జన్్ట్యు, న్చిట్ి మున్్లు
పూజింపం బూజితఠం డయ తతసమీపంబున్ న్్న్ాతనసన్ంబున్ న్్ండి
సూతఠండు ద్న్్ాం గని లేవకున్ా న్ల్లగి రాముండు గుశాగీంబున్ న్తని
వధంచ్ట్యు, బరహుహతనయ దయ ష్ంబు గల్లగ న్ని మున్్లు వల్లకమన్ సూతఠం
బున్రీావితఠం జయుట్యు, న్ముున్్లకుం బ్ధరయంబుగాుఁ గామప్ాలుం
డిలవల స్తఠండగు పలవలుం బరిమయరుపట్యు, వారిచేత న్న్్మతఠం డయ
హలధరుండు ద్తసమీప తీరింబుల సాాతఠండయ గంగా సాగర
సంగమంబున్కుం జన్్ట్యు, మహేంద్రన్గ పరవశంబున్్, బరశురామ
ద్రశన్ంబున్్, సపత గోదనవరిం గుీంకుట్యు, మఱయు మధయదేశంబున్ంగల
తీరింబులయడి శ్రీశైల వంకట్ాచలంబులు ద్రిశంచ్ట్యు, వృష్భాదర హరి క్షతర
సేతఠబంధ రామేశవరములం గని తనమరపరీణ తీరింబు లయడుట్యు, గోదనన్ంబు

లొన్రించ్చ మలయగిరి యంద్్ న్గస్తునిం గన్్ట్యు, సముద్రకననయ
ద్్రా్దేవుల న్్ప్ాసించ్ట్యు, న్ంద్్ బారహుణజన్ంబువలన్ం బాండవ
ధనరత రాష్ట ి భండన్ంబున్ సకల రాజలోకంబున్్ మృతి నొంద రని విన్్ట్యు,
వాయున్ంద్న్ స్యోధన్్లు గదన యుద్ధ సన్ాద్్ధ లగుట్ విని వారిని
వారించ్ట్క,ై రౌహణేయుం డంద్్ల కరుగుట్యు, న్చట్ వారిచత
ే ం
బూజితఠండయ వారిని వారింప లేక మగిడి దనవరక కరుగుట్యుుఁ, గొనిా
వాసరంబులకు మరల నమ్
ై శారణయంబున్కుం బో య యచట్ యజఞ ంబు సేసి
రవతియుం దనన్్న్్ న్వభృథంబాడి నిజపురంబున్ కతెంచ్ట్యుుఁ,
గుచేలోప్ాఖ్యయన్ంబున్్, సూరోయపరాగంబున్ం గృష్ఠ
ణ ుఁడు రామునితోుఁ జరి
పురరక్షణంబున్కుుఁ బరద్్యమయాద కుమయరుల నిల్లపి షో డశసహసారంగనన
పరివృతఠండయ యకూ
ీ ర వస్దేవోగీసేననద యయద్వ వీరులు దయ డరా
శమంతపంచక తీరింబున్ కరిగి కృతసాాన్్ండయ వసియంచ్చ
యుండుట్యుుఁ, బాండవకౌరవాద సకల రాజలోకంబున్్ ద్తీత రింబున్కు
వచ్ిట్యుుఁ, గుంతీదేవి ద్్ఃఖ్ంబున్్, న్ంద్యశోదన సహతఠ ల ైన్ గోపగోపి
జన్ంబులు చన్్దెంచ్ట్యుుఁ, గుశలపరశాాద సంభాష్ణంబులున్్, మద్రకననయ
దౌరపదీ సంభాష్ణంబున్్, ద్ద్న్ంతరంబ సకల రాజలోకంబున్్
శమంతపంచకతీరింబున్ సాాతఠల ై రామకృషాణద యయద్వ వీరుల
ననమంతరణంబు చేసి నిజ దేశంబులకుుఁ బో వుట్యుుఁ, గృష్ఠ
ణ ని ద్రిశంచ్ట్కు
మునీంద్్ర లేతెంచ్ట్యు, వారి యన్్మతిని వస్దేవుండు యయగంబు
నరవరుిట్యు, న్ంద్ యశోదనద గోపికానివహంబుల నిజపురంబున్ కనిచ్చ
యుగీసేననద యయద్వవీరులుం దనన్్న్్ మయధవుండు నిజపురపరవశంబు
సేయుట్యుుఁ, ద ల్లల కంస్నిచేత హతఠల ై బల్లపురంబున్ న్్న్ా దేవకీదేవి
స్తఠల రామకృష్ఠ
ణ లు యోగమయయయబలంబున్ుఁ దెచ్చి యయమె కమచ్ిట్యు,

న్రుాన్్ండు స్భద్రన్్ వివాహంబగుట్యుుఁ, గృష్ఠ
ణ ండు మ్థలయన్గరంబున్
కరుగుట్యు, శుీతదేవ జన్కుల చరితరంబున్్, వారలతో బారహుణ పరశంస
సేయుట్యు, శుీతిగీతలున్్, హరిహరబరహుల తనరతమయ చరితరంబున్్,
గుశసి ల్ల న్్ండు బారహుణుని చరితరంబున్్, న్తని తన్యులు
పరలోకంబున్కుం బో యన్ుఁ గృషాణరుాన్్లు తమ యోగబలంబున్ వారిం దెచ్చి
యవివపుైన్ కమచ్ిట్యుుఁ గృష్ఠ
ణ ం డరుాన్్ని వీడ కని దనవరక కరుగుట్యు,
న్ంద్్ మయధవుం డయెైయ పరదేశంబుల సకల భారాయ పరివృతఠండయ
విహరించ్ట్యు, యయద్వ వృషిణ భోజాంధక వంశ చరితరంబున్్ న్న్్ కథలు
గల ద్శమసకంధంబు న్ంద్్ న్్తత రభాగము.

