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చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందరం

ఏకాదశ స్కంధము
ద్ాాదశ స్కంధము
భూమిక
చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందరం
ఈ కవందుర జనె మీశారునకె తకక
నొరుల కెపు ు చేతులొగ్గ్ యడుగ

ద్ాాఁడుబిడు ద్ేహ మముెక తినునట్ల
ి
కృతుల నముెకొనుట్ె బరతుకు తెరువు
- వానమామలా వరద్ాచారుాలు
తన కొలువున నుండు మని స్రాజఞ భూపాలుడు అడుగగ్ా పో తనన గ్ారు
చెప్పిన స్మాధ్ానం. ద్ీనితో కోపగ్గంచిన రాజు ఎలాగ్ెైనా కృతి అంకితం
ప ంద్ాలని

ఎంతో

పరయతినంచాడు.

కాని

లాభము

లేకపో యిెను.

తదనంతర కాలమున భాగవత శిధ్వలభాగ పూరణ, పునరుదధ రణలకు

తగ్గన యతనములు ధనము నొస్ంగుట్ ఒనరగంచెను. పో తన తెనిగ్గంచుట్
చేసప, ద్ేవతారచనతో నుంచి అరగచంచెడి వాడు. వైకుంఠానికి పయన మగు
స్మయ మాస్ననము అవుతుండ కొడుకు మలి నకు స్కల రహసాారథ
సాధక

మగు

నీ

మహాపురాణమును

ముముక్షువులకే

కాని
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ఐహికవాంఛా లోలు లగు పామరులకు బఠగంప నరహముగ్ా దని తెల్లప్ప,
పద్వలముగ కాపాడు మని చెప్పిను. బహుకాలం గడచిన ప్పమెట్,
మలి న తన స్హాధ్ాాయి, తండిరకి శిష్ుాడు నగు వల్లగందల నారయకు
ప్పైతురక గరంధ మని చూప్ప పద్వలపరచ మని చెప్పిను. వారు తీసప చూడగ్ా
మికకల్ల జీరణ మ్మైన శ్రరమద్ాాగవతం కనబడెను. రాజు సాయం స్ంపాద్వంచి,
వలసపనవి పూరగణంచుట్, లోప్పంచిన చోట్ి నవనముగ తను రచించి,
మరగకొందరగచే పూరగంప జేసప స్ంపూరణ ము చేసపను. పరచార మొనరుచట్కు
పాట్లపడెను. ఆ విధంగ్ా పో తన భాగవతములో పంచమ, ష్ష్ఠ
స్కంధములకు గంగన, సపంగయలు; ఏకాదశ, ద్ాాదశ స్కంధములకు
నారయ రచనలు చేరెను. వరగలో నారయ సాక్షాతు
త పో తన శిష్ుాడగుట్చే,
స్కంధ్ాంత గదాములలో పో తన శిష్ుాడ నని గరాముగ్ా చెపుికొనను.
ఏకాదశ ద్ాాదశ స్కంధములు
నారయ కవివరుాని రచన పో తనామాతుాని యంత రస్వతత రము కాదు.
11, 12 స్కంధ్ాలలోని విష్యము మికికల్ల దురా్ాహాములు. అయినను
పూరగత చేసప పో తన స్రస్ను చేరగల్లగ్గన అదృష్ట శాల్ల వల్లగందల నారయ.
ద్ీని పునరుదధ రణలో అతను చేసపన శరమకు బహుమతి యిద్వ అనవచుచ.
తన ఆంధ్ీరకరణలో విశిష్ాఠధ్ెైాతానికి పారధ్ానా మిచాచడని అంట్ారు.
యాదవ కులంలో ముస్లం పుట్ట డం, శ్రరకృష్ు
ణ ని వైకుంఠానికి మరల్ల
రమెని బరహాెద్వ ద్ేవతలు వేడుట్, కృష్ు
ణ డుదద వునకు పారమారథం
ఉపద్ేశించుట్,

యాదవుల

మరణం,

కృష్ణ

బలరాముల

నిరాాణం
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ముననగు విష్యములు ఏకాదశ స్కంధమున కలవు. ఇతను అరుద్ెైన
స్రాలుు ససస్ పదామును ఈ స్కంధంలో పరోగగ్గంచాడు. దరమిళు డనే
ముని విద్ేహునికి ఆతెోగగం వివరగంచి హరగని యిలా స్ుతతించాడు
11-72-స్రాలుు ససస్ం

నవ వికచ స్రసపరుహ నయనయుగ! నిజచరణ;
గగనచరనద్వ జనిత! నిగమవినుత!
జలధ్వస్ుత కుచకలశ లల్లత మృగమద రుచిర;
పరగమళిత నిజహృదయ! ధరణిభరణ!
దురహిణముఖ స్ురనికర విహిత నుతికల్లతగుణ! ;
కట్ిుట్ిత రుచిరతర కనకవస్న!
భుజగరగపు వరగమన! రజతగ్గరగపతివినుత! ;
స్తతజపరత! నియమస్రణి చరగత!
తేట్గ్ీతి

తిమి కమఠ కిట్ి నృహరగ ముద్వత! బల్ల నిహి
త పద! పరశుధర! దశవదన విదళన!
మురదమన! కల్లకలుష్ స్ుముదపహరణ!
కరగవరద! ముని నర స్ుర గరుడ వినుత!
ద్ాాదశ స్కంధములో శుకుడు పరీక్షితత ునకు చనిపో తునాన ననే భయానిన
వదల్లప్పట్ట ల. పుట్ిటన పరతి మనిషప చావక తపిదు. విష్ు
ణ ధ్ాానము చెయిా.
వైకుంఠవాస్ము దకుకతుం దని చెప్పిన ఉతిలమాల పరసపద్ద క
వ ెకెకను.
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ఏను మృతుండ నౌదు నని యింత భయంబు మనంబులోపలన్
మానుము; స్ంభవంబు గల మానవకోట్ి కుాఁ జావు నితామ ాఁ;
గ్ాన హరగం దలంపు; మికాఁ గల్ దు జనెము నీకు ధ్ాతిరప్పై;
మానవనాథ! ప ంద్ెదవు మాధవలోకనివాస్సౌఖాముల్.

పరీక్షితత ు తక్షక విష్ానికి గురెై ద్వవంగతు డగుట్, జనమ్ేజయుని స్రి
యాగము, మారకండో పాఖాానము మొదల ైన అంశములు ద్ాాదశ
స్కంధమున చేరగనవి.
కృతఙ్ఞ తలు
భాగవత గణానాధ్ాాయంలో భాగంగ్ా యూనీకోడీకరగంచిన తెలుగు భాగవత
స్ంకలనానికి ఆధ్ారభూతమ్మైన పుస్త కాలకు, రచయితలకు, పరచురణకరత లకు,
అంతరాాలస్ంస్థ లకు, జాలగూడులో ప్పట్ట లట్లో గ్ాతర పరద్ానం చేసపన వేంకట్
కణాద, పారచురాానికి తీస్ుకురాట్ంలో స్లహా స్హకారాలు అంద్వంచిన బండి
శ్రరనివాస్ శరె, జాలగూడు నిరాాహణలో ఉతాాహంగ్ా ముందుకొచిచ నిలబడిన
మోపూరు ఉమామహేశారరావు గ్ారి కు, స్హకరగంచిన పో ర తాాహించిన యితర
మితురలకు, ఇతర వాకుతలకు, జాలగూడు ముననగు వాట్ికి అమూలా
స్హాయం అంద్వంచిన వారగకి, అంతులేని స్హకారం అంద్వంచిన కుట్లంబ
స్భుాలు అందరగకి ప్ేరుప్ేరునా కృతఙ్ఞ తలు.
ఊలపల్లి సాంబశివ రావు, భాగవత గణనాధ్ాాయి.
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పో తన తెలుగు భాగవతము
స్ంపరద్ంవ చిన ముఖా గరంధ్ాదులు

శ్రరమద్ాాగవతము : స్ుందర చెైతనా సాామి : సపట్ట ల

శ్రరమద్ాాగవత పరకాశము ( ష్ష్ఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్ట ర్గ ఇ కె
బుక్ ట్రస్టట, విశాఖపట్నం : సపట్ట ల
శ్రరమద్ాంధరమహాభాగవతము, దశమస్కంధము, (ట్ీక తాతిరాాదుల
స్హితము) : 1992లో : శ్రరస్రాారాయ ధ్ారగెక విద్ాాస్ంస్థ , కాకినాడ 533001 : సపట్ట ల.
శ్రరమద్ాంధరమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వంకట్ారమ అండ్
కో., బెజవాడ, మద్ారస్ు : సపట్ట ల
శ్రరమద్ాంధరమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమ్మరగకన్
ముద్ారక్షరశాల, చెననపట్నము : పుస్త కము
శ్రరమద్ాంధర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వారతపరతి –
కృషప ఎవరగద్ో తెలపబడనిద్వ.
శ్రరమద్ాంధర భాగవతము, స్పత మ స్కంధము ట్ీక తాతిరా స్హితము :
1968లో : వావిళళ రామసాామి అండ్ స్న్ా, చెననపురగ : పుస్త కము
శ్రరమద్ాంధర భాగవతము (అష్ట మ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వావిళళ
రామసాామి అండ్ స్న్ా, చెననపురగ : పుస్త కము
శ్రర మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధర సాహితా ఎకడమి,
హైదరాబాదు - 500004 : సపట్ట ల
శబాదరథ చంద్వరక : 1942లో : వావిళళ రామసాామి అండ్ స్న్ా, చెననపురగ :
పుస్త కము
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శబద రతానకరము (బి. ససతారామాచారుాలువారగ) : 2007లో : ఆసపయన్
ఎడుాకేష్నల్ స్రీాసపస్ట, నూాఢిల్లి, చెనైన : పుస్త కము
విద్ాారగథ కలితరువు (విద్ాాన్ ముస్ునూరగ వంకట్శాసపత గ్
ి ారగ) : 1959లో :
వంకట్ారమ అండ్ కో., బెజవాడ, మద్ారస్ు : పుస్త కము

వికటరీ తెలుగు వాాకరణము : వికటరీ పబిి ష్ర్గా, విజయవాడ, 520002 :
పుస్త కము
ల్లట్ిల్ మాస్ట ర్గా డిక్షనరీ - ఇంగ్ీిష్ు - తెలుగు : 1998లో : పుస్త కము
బరరన్ా ఇంగ్ీిష్ు - తెలుగు నిుంట్లవు : పుస్త కము
పో తన తెలుగు భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిద్ే
వారగ పరచురణ : సపట్ట ల
ప్పదబాలశిక్ష (గ్ాజుల రామారావు) : గ్ాజుల రామారావు : పుస్త కము
తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతరాాలము

తెలుగు పరాాయపద నిుంట్లవు (ఆచారా జి ఎన్ రెడగ్
ిు ారగ) : 1998లో :
విశాలాంధర పబిి షపంగ్ హౌస్ట, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్త కము
గజేందరమోక్షము : స్ుందర చెైతనా సాామి : పుస్త కము
అనంతుని ఛందము : 1921లో : వావిళళ రామసాామి అండ్ స్న్ా, చెననపురగ :
పుస్త కము
శ్రరస్ూరాారాయాంధర నిుంట్లవు, 1982 : సాహితా ఎకాడమీ వారగ ముదరణ.

స్ంజఞ లు - చిహానలు
పదాగదాలకు వాడిన స్ంజఞ = స్1-స్2-ప.
స్1 = స్కంధం స్ంఖా. 5, 10 ల దశాంశ సాథనం లోని 1, 2 పంచమ, దశమ
స్కంధ్ాల భాగ్ాలని స్ూచిస్ుతంద్వ. మిగతా వాట్ికి దశాంశ సాథనం ఉండదు.
స్2 = ఆ స్కంధలోని పదాగదా యొకక వరుస్ స్ంఖా. దంశాశ సాథనంలో 1 ఉంట్ే
అంద్వ ససస్ పదాం కింద్వ తేట్గ్ీతి / ఆట్వలద్వని స్ూచిస్ుతంద్వ. మిగతా వాట్ికి
దశాంశ సాథనం ఉండదు.
ప = పదాగదా ప్ేరు స్ూచిస్ుతంద్వ. పదాగదాల స్ంజఞ ల జాబితా “పో తన తెలుగు
భాగవతములో వాడబడిన ఛంద్ో పక
ర య
ిర లు. చిహనలు, స్ంఖాలు”లో ఉనానయి.
ఈ జాబితాలోని స్ంఖా ఈ స్కంధంలో ఆ పదాగదా ల నుననానోగ స్ూచిస్ుతంద్వ.
పద్ాాలలోని అక్షరం కింద్వ గ్ీత యతి సాథనాలని స్ూచిస్ుతంద్వ.
పద్ాాలలోని అక్షంరం బొ దుదగ్ా ఉండట్ం పారస్ సాథనానిన స్ూచిస్ుతంద్వ.

వృతాతల వారీ పద్ాాల ల కక
ఏకాదశ స్కంధ పదాగదాలు 54 +తేససతో 2 =56
ద్ాాదశ పదాగదాలు 238 +తేససతో 9 =137
పదాం
మొతత ం
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పో తన తెలుగు భాగవతము

ఏకాదశ స్కంధము
11-1- ఉపో ద్ాాతము
11-1-కంద పదాము

శ్రర ససతాపతి! లంకే

శాస్ురస్ంహారచతుర! శాశాత! నుతవా
ణీస్తాధ్వభూభవవృ
తారస్ురరగపుద్ేవజాల! రామనృపాలా!
11-2-వచనము

మహనీయగుణగరగష్ఠ ులగు నముెనిశరష్
ర ఠ ులకు నిఖిలపురాణ వాాఖాానవైఖరీ
స్మ్ేతుండెైన స్ూతుం డిట్ినియిె; నట్ల
ి పారోగపవిష్ుటండెైన పరీక్షిననరేందురం గని
శుకోగగ్ీందురం “డయాా! జనె కరెవాాధ్వవిమోచనంబునకుాఁ గ్ారణంబగు
ద్వవౌాష్ధంబు గ్ావున శ్రరమనానరాయణ కథామృతంబుాఁ గ్ోరలు” మని యిట్ి నియిె.

11-2- భూభారంబువాపుట్
11-3-మతేత భ వికరరడత
ి ము

బలవతెైానాముతోడాఁ గృష్ు
ణ ాఁడు మహాబాహా బలోప్ేతుాఁడెై
కలనన్ రాక్షస్వరవరుాల వడిన్ ఖండించి, భూభారము
జా వలమ్మై యుండాఁగ దూాతకేళి కతనం జావంగాఁ గ్ౌరవా స్
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దబలముంబాండవ సపైనాముననడాఁచె భూభాగంబు గంప్పంపాఁగన్.
11-4-వచనము

అంత.
11-5-కంద పదాము

మునివరులు స్ంతసపల్లిరగ
యనయము నంద్ాదులకును హరషం బయిెాం;
దన నిజభకుతలు యాదవ
ునవరస్మూహ మపుడు గడు నొప్పిస్ాఁగ్ెన్.
11-6-మతేత భ వికరరడత
ి ము

విద్వతుండెై స్కలామరుల్ గ్ొలువ నురీాభారమున్ మానిి, దు
రెద స్ంయుకత వస్ుంధరాధ్వపతులన్ మరగదంచి, కంసాదులం
దుద్వముట్ట న్ వధ్వయించి, కృష్ు
ణ ాఁ డతిస్ంతుష్ాటతుెాఁడెై యుననచో
యదుసపైనాంబులు భూమి మోవాఁగ నస్హాం బయిెా నతుాగరమ్మై.
11-7-ససస్ పదాము

ఈ రీతి శ్రరకృష్ు
ణ ాఁ డేపారాఁ బూతనా;
శకట్ తృణావరత సాలా వతా
చాణూర ముషపటక ధ్ేను పరలంబక;
ద్ెైతాాు శిశుపాల దంతవకత ర
కంస్ పౌండారద్వక ఖండనం బొ నరగంచి;
యట్మీాఁదాఁ గురుబలం బణాఁచి మఱియు
ధరెజు నభిషపకత ుాఁ దనరాఁగ్ాాఁ జేసపన;
నతాఁడు భూపాలనం బమరాఁ జేసప
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11-7.1-తేట్గ్ీతి

భకుతలగు యాదవేందురలాఁ బరాఁగాఁ జూచి
యనాపరగభవ మ్మఱుాఁగ రీ యదువు లనుచు
వరగాఁ బరగమారి నేాఁ దకక వేఱొ కండు
ద్ెైవ మిాఁక లేదు తిరభువనాంతరమునందు.

11-3- యాదవులహతంబు
11-8-వచనము

అని వితరగకంచి జగద్ీశారుం “డతుాననత వేణుకాననంబు వాయువశంబున
నొరసపకొన ననలం బుదావంబయి దహించు చందంబున యదుబలంబుల
కనయానా వైరానుబంధంబులు గల్లించి హతం బొ నరెచద” నని విపరశాపంబు
మూలకారణంబుగ్ాాఁ దలంచి యదుబలంబుల నడంచె నని పల్లకిన
మునివరునకు రాజేందురం డిట్ినియిె.
11-9-కంద పదాము

హరగపాదకమల సేవా
పరులగు యాదవుల కెట్ి ల బారహెణశాప
స్ుురణంబు స్ంభవించెనొ
యరయాఁగ స్ంయమివరేణా! యానతి యిీవే!
11-10-కంద పదాము

అనిన జనపాలునకు ని
ట్ి ని స్ంయమికులవరేణుాాఁ డతి మోదముతో
విను మని చెపిాఁగాఁ ద్ొ డాఁగ్ెను
ునతర గంభీర వాక్రకాశస్ుురణన్.
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11-4- కృష్ణ స్ందరశనంబు
11-11-వచనము

నిరుపమస్ుందరం బయిన శరీరంబు ధరగయించి స్మస్త కరె తతిరుండెై
పరమ్ేశారుండు యదువుల నడంగ్గంపాఁ దలాఁచు స్మయంబున జట్ావలకల
కమండలుధ్ారులును, రుద్ారక్షభూతిభూష్ణ ముద్ారముద్వత
ర ులును,
గృష్ాణజినాంబరులును నగు విశాామితారసపత దురాాసో భృగాంగ్గరః కశాప వామద్ేవ
వాలఖిలాాతిర వసపష్ఠ నారద్ాద్వ మునివరులు సేాచాావిహారంబున
ద్ాారకానగరంబున కరుద్ెంచి యందు.
11-12-ససస్ పదాము

ునుని శ్రరకృష్ు
ణ నిాఁ గ్ౌస్ుతభాభరణునిాఁ;
గరణకుండలయుగెునకపో లుాఁ
బుండరీకాక్షు నంభోధరశాామునిాఁ;
గల్లత నానారతన ున కిరీట్ల
నాజానుబాహు నిరర్ ళీయుధహస్ుత;
శ్రరకరప్సతకౌశరయవాస్ు
రుకిెణీనయన స్రోజ ద్వవాకరు;
బరహాెద్వస్ుర సేవాపాదపదుె
11-12.1-తేట్గ్ీతి

దుష్ట నిగరహ శిష్ట స్ంతోష్కరణుాఁ
గ్ోట్ిమనెథలావణాకోమలాంగు
నారత జనరక్షణైకవిఖాాతచరగతుాఁ
గనిరగ కరుణాస్ముదురని ునులు మునులు.
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11-13-కంద పదాము

వచిచన మునిస్ంుములకు
విచచలవిడి నరాయపాదావిధు లొనరగంపన్
మ్మచచగు కనకాస్నముల
నచుచగాఁ గూరుచండి వనరుహాక్షునితోడన్.
11-14-కంద పదాము

జనములు నిను సేవింపని
ద్వనములు వారథంబు లగుచుాఁ ద్వరుగుచు నుండుం
దనువులు నిలుకడ గ్ావాఁట్
వనములలో నునననైన వనరుహనాభా!
11-15-కంద పదాము

తరణంబులు భవజలధ్వకి
హరణంబులు దురగతలతల కాగమముల కా
భరణంబు లారత జనులకు

శరణంబులు, నీదు ద్వవాచరణంబు ల్లలన్.
11-16-మతత కోకిలము

ఒకక వేళను స్ూక్షెరూపము నొందు ద్ీ వణుమాతరమ్మై
యొకక వేళను స్ూ
థ లరూపము నొందు దంతయు నీవయిెై
ప్పకుకరూపులు ద్ాలుత నీ దగు ప్పంపు మాకు నుతింపాఁగ్ా
నకకజం బగుచునన ద్ేమన? నంబుజాక్ష! రమాపతీ!
11-17-కంద పదాము

శ్రరనాయక! నీ నామము
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నానాభవరోగకరెనాశమునకు వి
నానణం బగు నౌష్ధ మిద్వ
కానరు దుష్ాటతుె లకట్! కంజదళీక్షా!
11-18-వచనము

అని యనేకవిధంబులం బరస్త ుతించిన మునివరులం గరుణాకట్ాక్ష వక్షణంబుల
నిరీక్షించి, పుండరీకాక్షుం డిట్ినియిె; “మద్ీయధ్ాాన నామస్ెరణంబులు
భవరోగహరణంబులును, బరహెరుద్ారద్వక శరణంబులును, మంగళకరణంబులును
నగు” ననియును, “నా రూపంబుల ైన మ్ేద్వనీస్ురుల పరగతాపంబులాఁ
బరగహరగంచు పురుష్ుల నైశారాస్మ్ేతులంగ్ాాఁ జేయుదు” ననియును,
ోగగ్ీశారేశారుం డయిన యిీశారుం డానతిచిచ యనంతరంబ “మీర
ల్లచచట్ికివచిచన పరోగజనంబేమి?” యనిన వారలు “భవద్ీయ పాద్ారవింద
స్ందరశనారథంబు కంట్ె మికికల్ల విశరష్ం బొ ండెద్ద వ?” యని

వాస్ుద్ేవవదనచంద్ారమృతంబు నిజనేతచ
ర కోరంబులం గ్ోరల్ల యథేచాా విహారుల ై
ద్ాారకానగరంబున కనతి దూరంబున నుండు ప్పండారకం బను నొకక
పుణాతీరథంబున కరగగ్గ; రంత.
11-19-కంద పదాము

దరగించి యాదవులు తమ
నేరుినాఁ గ్ొమరారు సాంబు నలాఁతుకరూపం
బేరిడ శృంగ్ారగంచియుాఁ
గరూిర స్ుగంధ్వ పో ల్లకాఁ గ్ావించి యొగ్గన్.
11-20-ఉతిలమాల

మూాఁకలుగూడి యాదవులు ముందట్ాఁ బెట్ట లక యారగచ నవుాచుం
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బో కలాఁ బో వుచున్ మునిస్మూహము కొయాన సాాఁగ్గ మొొకుకచుం
బారకట్మ్మైన యిీ స్ుదతి భారపుగరామునందుాఁ బుతు
త ర ాఁడో
యిేకత మందు బాల్లకయొ యిేరిడాఁ జెపుి డట్నన నుగురల ై.
11-21-కంద పదాము

యదుడింభకులను గనుాఁగ్ొని
మదయుతుల ై వచిచ రనుచు మద్వలో రోష్ం
బొ దవాఁ గనుాఁగ్ొనల నిపుిలు
సపదరాఁగ హాస్ాంబు స్నున చేయాఁగ ననుచున్.
11-22-కంద పదాము

వాలాయము యదుకుల ని
రూెలకరం బెైన యట్ిట ముస్లం బొ క ట్ీ
బాల్లక కుదయించును బొ ం

డాలస్ాము లే దట్ంచు నట్ాఁబలుకట్యున్.
11-23-వచనము

మద్ో ద్క
ేర ుల ైన యాదవబాలకులు మునిశాపభీతుల ై వడవడ వడంకుచు
సాంబకుక్షినిబదధ చేల గరంథవవిమోచనంబు సేయు స్మయంబున ముస్లం
బొ కకట్ి భూతలపతితం బయిన విస్ెయంబు నొంద్వ ద్ానిం గ్ొనిచని
ద్ేవకరనందను స్నినధ్ానంబునం బెట్ట ి యిెఱింగ్గంచిన నతం డాతెకల్లిత
మాయారూపం బగుట్ యిెఱింగ్గయు, నఱుంగని తెఱంగున వారలం జూచి
యిట్ి నియిె.
11-24-కంద పదాము

మద్వ సపడి కనునలుగ్ానక
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మదయుతుల ై మునులాఁ గలి మాట్లాఁ జెనయం
గద్వసప కులక్షయకారణ
విద్వతం బగు శాప మొందు వఱుులుాఁ గలరే?
11-25-కంద పదాము

ధరణీస్ురశాపమునకు
హరగహర బరహాెదుల ైన నడు ము గలరే?
నరు లనాఁగ నంత వారలు
గర మరుదుగాఁ బూరాజనెకరెముాఁ ద్ోర వన్?
11-26-వచనము

అద్వ గ్ావున యతి నింద్ాపరతాంబున యదువంశనాశం బగు; స్ంద్వయంబులే”
దని పరమ్ేశారుండు వారలం జూచి “స్ముదరతీరంబున నొకక మహాపరాతం
బుననద్వ; యందు నుండు నతుాచ్రయ విశాలభీష్ణం బగు పాష్ాణంబున మీ
భుజాబలంబుచేత నీ ముస్లంబు ద్వవిచి ద్ీని చూరణంబు సపంధు కబంధంబులాఁ
గల్లప్ప రండు; ప ండ”ని జగద్వాభుండెైన కృష్ు
ణ ం డానతిచిచన, వారు నట్ి చేసప
తతీకల్లతం బయిన లోహఖండంబును స్రకుగ్ొనక సాగరంబునాఁ బడవైచిన నొకక
ఝష్ంబు గరసపంచిన, ద్ాని నొకక లుబధ కుండు జాలమార్ ంబునాఁ బట్ిటకొని,
తదుదరగతంబయిన లోహఖండంబు ద్ెచిచ బాణాగరంబున ముల్లకగ్ా నొనరెచ” నని
తతకథావృతాతంతంబు సపప్పిన బాదరాయణిం గనుంగ్ొని రాజేందురం డిట్ినియిె.
11-27-కంద పదాము

చితత ం బే కియ
ర
నిలుచుం?
జితత జగురు పాదపదె సేవ స్ద్ా య
తుాతత మ మని వస్ుద్ేవుాఁడు
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చితత ముాఁ దగ నిల్లి యిెట్ి ల సపంద్ె మునీంద్ార!

11-5- వస్ుద్ేవ పరశనంబు
11-28-వచనము

అని యడిగ్గన రాజునకు శుకుం డిట్ినియిె.
11-29-కంద పదాము

వినుము నృపాలక! సపప్పిద
ునమ్మై విలసపలి ు పూరాకథ గల దద్వయున్
మును ద్ాారక కేతెంచియు
నొనరాఁగ నారదుాఁడు గృష్ు
ణ నొయానాఁ గ్ాంచెన్.
11-30-వచనము

అట్ల
ి ద్ేవముని కృష్ణ స్ందరశనారథం బరుగుద్ెంచి తద్ ృహాభాంతరమున కరగగ్గన,
వస్ుద్ేవుం డముెనీందురని నరాయపాద్ాాద్వవిధులం బూజించి, కనకాస్నాససనుం
గ్ావించి, యుచిత కథావినయదంబులం బొర దుదపుచుచచు నిట్ి నియిె; “యిే నరుండు
నారాయణచరణస్రససరుహ భజనపరాయణతాంబు నిరంతరంబు నొందం;
డట్ిటవానికి మృతుావు స్నినహితంబెై యుండు; నీ దరశనంబునం గృతారుథండ
నైతి; నచుాతానంత గ్ోవింద నామస్ెరణైకాగరచితు
త ల ైన మీవంట్ి పుణాపురుష్ుల
స్మాగమంబున లోకులు స్ుఖాశరయులయి యుండుదురు; ద్ేవతాభజనంబు
సేయువారగని గ్ీరాాణులు ననుగరహింతు; రట్ల
ి స్జా నులును ద్ీనవతాలులు నగు
వారలు పూజనాద్వ కియ
ర లచే నా ద్ేవతలను భకిత సేయుదురు; కావున శ్రర మహా
భాగవత కథాస్మూహంబులాఁ గల ధరెంబు లడిగ్ెద; నేయిే ధరెంబులు శరవణ
స్ుఖంబులుగ్ా వినిన దండధరకింకర తాడనంబులం బడక,
ముకుందచరణారవింద వందనాభిలాష్ులయి పరమపదపారపుత లగుదు; రా
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ధరెంబు లానతిముె; తొల్లి గ్ోవిందునిం బుతురాఁగ్ాాఁ గ్ోరగ ముకితమార్ ం బెఱుంగలేక
ద్ేవతామాయం జేసప చికిక చితత వాస్నాంధకారం బగు స్ంసారంబునం దగులువడి
యుననవాాఁడ; హరగకథామృతంబు వల్లి గ్ొలుి; మట్ి యిన స్ుఖంబు గలుగు
ననిన వస్ుద్ేవ కృతపరశునండెైన నారదుండు వాస్ుద్ేవ కథా పరస్ంగ స్లాిపహరష
స్మ్ేతుండెై స్ంతస్ంబంద నిట్ి నియిె.
11-31-కంద పదాము

నను నీవు సేయు పరశనము
జనస్నునత! వేదశాస్త స
ి ారాంశంబెై
ునమగు హరగగుణకథనము

విను మని, వినిప్పంపాఁ ద్ొ డాఁగ్ె వేడక దల్లరిన్.
11-32-కంద పదాము

అతిపాపకరుెల ైనను

స్తతము నారాయణాఖాశబద ము మద్వలో
వితతంబుగాఁ బఠగయించిన
చతురులాఁ గ్ొనియాడాఁ గమలస్ంభవు వశమ్ే?

11-6- విద్ేహరషభస్ంభాష్ణ
11-33-వచనము

అట్ల
ి గ్ావున పరమ్ేశారభకితజనకంబెై కెైవలాపదపారప్పత కరంబయి యొపుిచునన
విద్ేహరషభస్ంవాదంబు నాాఁ బరగు నొకక పురాతన పుణాకథావిశరష్ం బెఱింగ్గంచెద
సావధ్ాన మనస్ుకండవై యాకరగణంపు” మని యిట్ి నియిె
11-34-తేట్గ్ీతి
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వినుము సాాయంభువుండను మనువునకును
రమణ నుదయించె నాఁట్ ప్పరయవరతుాఁ డనంగాఁ
దనయు; డాతని కాగ్ీనధురాఁ డనాఁగ స్ుతుాఁడు
జాతుాఁ డయిెాను భువనవిఖాాతుాఁ డగుచు.
11-35-వచనము

ఆ యాగ్ీనధురనకు నాభి యను పారజుఞ ం డగు తనూభవుం డుదయించి
బల్లచకరవరగతతో మ్మైతిరంజేసప ధ్ారుణీభారంబు పూని యాజాఞ పరగపాలనంబున
నహితరాజనా రాజాంబులు స్ావశంబులు గ్ావించుకొని యుండె; నంతట్ నాభికి
స్తుితురం డయిన ఋష్భుండు పుట్ెట; నతండు హరగద్ాస్ుండెై స్ుతశతకంబుాఁ
బడసప; నందగరజుండయిన భరతుం డను మహానుభావుాఁడు
నారాయణపరాయణుండెై యిహలోకస్ుఖంబులం బరగహరగంచి, ఘోరతపం
బాచరగంచి జనె తిరతయంబున నిరాాణస్ుఖపారవశాంబున స్కలబంధ విముకుతం
డెై వాస్ుద్ేవపదంబు నొంద్ె; నాతని ప్ేర నతం డేల్లన భూఖండంబు భారతవరషం
బను వావహారంబున నగడి జగంబులాఁ బరసపదధం బయిెా; మఱియు నందుాఁ
ద్ొ మెండుర కుమారులు బల పరాకరమ పరభావ రూప స్ంపనునలయి
నవఖండంబులకు నధ్వష్ఠ ాతల ైరగ; వండియు వారలలో ననుబద్వ యొకకండుర
కుమారులు నితా కరాెనుష్ాఠన పరతంతురల ై విపరతాం బంగ్ీకరగంచి; రందుాఁ
గ్ొందఱు శరషపంచిన వారులు కవి హరాంతరగక్ష పరబుదధ ప్పపిలాయ నావిరోహతర దరమిళ
చమస్ కరభాజను లనం బరాఁగు తొమెం డూ
ర రధవరేతస్ుక లయి
బరహెవిద్ాావిశారదు లగుచు, జగతత య
ి ంబును బరమాతె స్ారూపంబుగ్ాాఁ
ద్ెల్లయుచు ముకుతల ై యవాాహతగమను లగుచు, స్ుర సపదధ సాధా యక్ష

గంధరా కిననర కింపురుష్ నాగలోకంబు లందు సేాచాావిహారంబు సేయుచు
నొకకనాాఁడు.
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జగద్ేకనాథు గుణములు
మిగులాఁగ స్ంస్ెరణతోడ మీఱిన భకితం
బగలును రాతిరయు స్ంధాలుాఁ
దగ్గల్ల జితేంద్వయ
ర ులు నైన తపస్ులు ధ్ాతిరన్.
11-37-కంద పదాము

ఊహింపాఁ బుణుాాఁ డెైన వి
ద్ేహుని యజాఞంతమందు నేతెంచినచో
గ్ేహము వడల్ల యిెదురొకని
మోహవివరగాతులాఁ బుణామునిస్ంుములన్.
11-38-తేట్గ్ీతి

అరాయపాద్ాాద్వవిధులను నరగథతోడాఁ
బూజ గ్ావించి వారలాఁ బొ లుపు మిగుల

నుచితప్సఠంబులందును నునిచి యిెలమి
నవమునిశరష్
ర ఠ ులను భూమినాయకుండు.
11-39-కంద పదాము

వారల కిట్ిను మీరలు
గ్ారవమున విష్ు
ణ మూరగతాఁ గ్ెక
ై ొనిన మహా
భూరగతపో ధనవరుాలు
సారవిహీనంబు ల ైన స్ంసారములన్.
11-40-కంద పదాము

ఏ రీతి గడప నేరత ురు?
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కర
ర రులు బహుదుఃఖరోగకుతిాత బుదుధల్
నీరస్ులు నరులుగ్ావున
నారయ స్ుజాఞనబుద్వధ నానతి యిీరే?

11-7- కవి స్ంభాష్ణ
11-41-వచనము

మఱియు స్కలజంతుస్ంతానంబుకంట్ె మానుష్ాకారంబు నొందుట్ దురి భం;
బంతకంట్ె నారాయణచరణయుగళస్ెరణ పరాయణులగుట్ దుష్కరంబు;
గ్ావున నాతాంతికంబగు క్షేమంబడుగ వలసపాఁ; బరమ్ేశారుండు పరపతిత నిష్ు
ఠ లకు
సారూపాం బెట్ి లస్ంగు నతెత ఱం గ్ానతిం” డనిన విని విద్ేహభూపాలునకు
హరగకథామృత పానాతిపరవశుల ైన మునిస్మాజంబునందుాఁ గవి యను మహా
నుభావుం డిట్ిని చెపిం ద్ొ డంగ్ె; “నరగష్డార్ ంబునందు నీష్ణతరయంబుచేతం
దగులువడి మాతారాయుకత చితు
త ం డగు నట్ిట వానికెవిాధంబున నచుాత
పాద్ారవింద భజనంబు స్ంభవించు? విశాంబును నాతెయు వేఱుగ్ా భావించు
వానికి భీరుతాం బెట్ి ల లే? దవిద్ాాంధకారమగునలకు హరగచింతనంబెట్ి ల
సపద్ధ ంవ చు? నట్ిట నరుండు తొంట్ికళరబరంబు విడిచి పరతతత వం బెబాంగ్గం జేరు?
ముకుళీకృతనేతురండయిన నరుండు మార్ భరమణంబునాఁ ద్ొ ట్లరపాట్లవడి చను
చందంబున విజాఞనవిమలహృదయభకితభావనా వశంబు లేకుననాఁ బరమపదంబు
వరగకెవిాధంబునం గలుగు? నని యడిగ్గతివి; గ్ావునాఁ జెప్పిద; సావధ్ానుండవై
యాకరగణంపుము.
11-42-కంద పదాము

కరణతరయంబు చేతను
నరుాఁడే కరెంబు సేయు నయిెైావేళన్
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హరగ కరిణ మని పలుకుట్
పరువడి స్ుజాఞన మండుర పరమమునీందురల్.
11-43-వచనము

జాఞనాజాఞనంబు లందు స్ంకల్లతుండెైన స్ెృతి విపరాయంబు నొందు; నట్ల
ి గ్ావున
గురుద్ేవతాతెకుం డయి, బుద్వధమంతుండెైన మరుతయండు శ్రర వలి భు
నుతత మోతత మునిాఁగ్ాాఁ జితత ంబునాఁ జేరగచ సేవింపవలయు; స్ాపన
మనయరథేచాాదావస్థ లయందు స్రాస్ంకలినాశం బగుట్ంజేసప, వానిాఁ గుద్వయం
బట్ిట నిరంతర హరగధ్ాానపరుం డెైనవానికిాఁ గ్ెైవలాంబు స్ులభముగాఁ
గరతలామలకంబెై యుండు.
11-44-ససస్ పదాము

స్ంతతంబును గృష్ణ స్ంకరరతనంబులు;
వనుల కింపుగ వినాఁగవలయు

హరషంబుతోడుత హరగనామకథనంబు;
పాట్లాఁ నాట్లాఁ బరాఁగవలయు
నారాయణుని ద్వవానామాక్షరంబులు;
హృద్ీాథవ స్తతంబు నననవలయుాఁ
గంజాక్షుల్లలలు కాంతారముల నైన;
భకిత యుకత ంబుగ్ాాఁ బాడవలయు
11-44.1-తేట్గ్ీతి

వఱిు మాడికని ల్లలతో విశామయుని
నొడువుచును లోకబాహాత నొందవలయు
నింతయును విష్ు
ణ మయ మని యిెఱుాఁగవలయు
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భేద మొనరగంప వలవదు మ్ేద్వనీశ!

11-8- హరగమునిస్ంభాష్ణ
11-45-వచనము

అనిన విద్ేహభూపాలుడు “భాగవతధరెం బెద్ద వ? యిే పరకారంబునం బరవరగతంచు?
వారల చిహనంబు ల విా? యంతయు నఱింగ్గంప నీవ యరుహండ” వనిన నందు
హరగ యను మహాతుెం డిట్ినియ.
11-46-తేట్గ్ీతి

స్రాభూతమయుండెైన స్రసపజాక్షుాఁ
డతాఁడె తన యాతెయం దుండు ననడువాాఁడు
శంఖచకరధరుం డంచుాఁ జనడువాాఁడు
భకితభావాభిరతుాఁడు వో భాగవతుాఁడు.
11-47-కంద పదాము

వరాణశరమధరెంబుల

నిరణ యకరెములాఁ జెడక నిఖిలజగతాం
పూరుణాఁడు హరగ యను నాతాఁడె
వరగణంపాఁగ భాగవతుాఁడు వస్ుధ్ాధ్ీశా!
11-48-వచనము

ఇట్ల
ి స్రాస్ంగపరగతాకుతండెై నిఖిలాంతరాతుెండెై పరమ్ేశారు డరుణగభసపత కిరణ
స్హస్రంబుల లోకతరయంబుం బావనంబు సేయు చందంబునం దన చరణారవింద
రజఃపుంజంబు చేతం బవితరంబు సేయుచు, స్ురాస్ురజేగ్ీయమానసేవాం బెైన
జనారదన పాద్ారవిందంబులకు వందనాభిలాష్ుాఁడెై భకితయు లవమాతరంబునుం
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జల్లంపనీక స్ుధ్ాకరోదయంబున ద్వవాకరజనితతాపనివారణం బయిన భంగ్గ
నారాయణాంఘ్ిన
ర ా నిరస్త హృదయతాపుండెై
ొ ఖమణిచంద్వక

యాతీెయభకితరశనానుబంధబంధురంబెైన వాస్ుద్ేవ చరణస్రోరుహ
ధ్ాానానందపరవశుం డగు నతండు భాగవతపరధ్ానుం” డని యిెఱింగ్గంచిన విని
విద్ేహుం డిట్ినియిె.
11-49-కంద పదాము

గజరాజవరదు గుణములు
తిరజగతాివనము లగుట్ాఁ ద్ేట్పడంగ్ా
స్ుజనమనయరంజకముగ
విజితేంద్వయ
ర ! వినాఁగ నాకు వేడుక పుట్ెటన్.

11-9- అంతరగక్షుస్ంభాష్ణ
11-50-వచనము

అనిన విని యంతరగక్షుం డను ఋషపశష్
ర ఠ ుం డిట్ినియిె.
11-51-కంద పదాము

పరమబరహె మనంగ్ాాఁ
బరతతత వ మనంగాఁ బరమపద మనాఁగను నీ
శారుాఁ డనాఁ గృష్ు
ణ ాఁ డన జగ
దారగతుాఁడు నారాయణుండు ద్ా వలుాఁగ్ొందున్.
11-52-వచనము

అవాకత నిరు్ణపరబరహెంబునందుాఁ దనకు విపరాయంబుగ్ా జననం బయిన
జాఞనంబె విష్ు
ణ మాయ యనంబడుాఁ; బరమ్ేశారుాఁ డట్ిట మాయచేత జగంబు
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నిరగెంచి నిశిచంతుండెై యుండు; నింద్వయ
ర ారథ భరమణంబు సేసపడు దురెతులకు
స్ుష్ుపాతయదావస్థ లు వరుస్న కలుగుట్ంజేసప పరమ్ేశారునిం బొ ందరామి యను
నాలుగవ యవస్థ యుాఁ గలుగు; స్ాపనంబునందు గ్ారహాగ్ారహక గరహణంబు లను

తిరవిధభేదంబు గల్లగ్గయుండు; నీచందంబున నవిద్ాాంధకార స్ంవృతంబెై మూాఁడు
విధంబులాఁ బరావసపంచు మనయరథంబు స్ాపానవస్థ యం దణంగ్గన కియ
ర ాఁ ద్వవి
ర ధం
బగు మాయయు నాతె యందు ల్లనంబగుాఁ; బరమ్ేశారుండు మొదలం
బృథవవాాద్వ మహా భూతమయం బయిన స్ృషపటని గలుగాఁజేసప యందుాఁ
బంచభూతాతెకం బయిన యాతె కేకాదశరంద్వయ
ర ంబులచేత భేదంబు
పుట్ిటంచుచు, గుణంబులచేత గుణంబు లంగ్ీకరగంచుచు నాతె యందుాఁ
బరద్ో ాతితగుణంబులవలన గుణానుభవంబుాఁ జేయుచునునన వాాఁడెై, స్ృషపట
నాతీెయంబుగ్ాాఁ భావించు; ద్ేహి కరెమూలంబున నైమితిత క కరెంబుల
నాచరగంచుచుాఁ దతులం బంగ్ీకరగంచి దుఃఖెైక వశుండెై వరగతంచుాఁ; బెకుక
దుఃఖంబులం బడిన యా ద్ేహి కరెఫలపారపుతం డగుచు భూత

స్ంపి వపరాంతంబు పరవశుండెై జనెమరణంబులం బొ రలుచుండు; నంతాకాలం
బాస్ననంబయిన దరవాగుణ స్ారూపం బగు జగంబు ననాద్వనిధనంబగు కాలంబు
పరకృతింబొ ంద్వంచు; నట్మీాఁద శతవరషంబులు వరషంబు లేమిచేత నతుాగరలోక
లోచనుతేజంబున స్కలలోకంబులు దహింపాఁబడు; నంత నధ్ో లోకంబుననుండి
స్ంకరషణముఖజనితానలం బూరధవశిఖాజాలంబుల వాయుస్హాయంబెై
ద్వకుకలయం ద్ెలిాఁ బరవరగతంచు; నట్మీాఁద స్ంవరత క వలాహక గణంబులు నూఱు
హాయనంబులు స్ల్లలధ్ారా పాతంబుగ్ా వరషంబు గురగయు; నందు విరాడూ
ర పంబు
ల్లనంబగు; నంత నీశారుం డింధనాగ్గనచందంబున నవాకత ంబుాఁ బరవేశించు;
తదనంతరంబ ధరణీమండలంబు వాయుహృతగంధం బెై కబంధ రూపంబుాఁ
ద్ాలుచ; నా జలంబు హృతరస్ంబెై తేజోరూపంబు నొందు నా తేజంబు
తమోనిరస్త ం బెై వాయువం దడంగు; నా గంధవహుండు స్ిరశవిరహితుం డయి
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యాకాశంబు నందు స్ంకరమించు; నా విష్ు
ణ పదంబును విగత శబద గుణంబు గలద్వ
యిెై యాతె యందడంగు; నింద్వయ
ర ంబులును మనంబును బుద్వధయు
వికారంబులతోడ నహంకారంబుాఁ బరవేశించు; నా యహంకారంబును
స్ాగుణయుకత ంబెై పరమాతుెనిం జేరు; నిట్ల
ి తిరవరాణతెకయిెై స్ర్ సపథతి
లయకారగణి యగు మాయ యిట్ిటద్వ” యని తతావరూప మాహాతెయంబులు
వివరగంచిన నరపాలుం డిట్ినియిె.
11-53-ఉతిలమాల

జాఞనవిహీనుల ైన నరస్ంుముాఁ గ్ానాఁగరాని మాయాఁ ద్ా
లోన నడంచి యిెట్ి ల హరగలోకముాఁ జెందుదు రంతయుం దగన్
భూనుత! స్తావాకాగుణభూష్ణ! యికకథ వేడకతోడుతం
బూనికాఁ జెపుి మననను బరబుదుధాఁడు నిట్ి ను గ్ారవంబునన్.

11-10- పరబుదుధనిస్ంభాష్ణ
11-54-వచనము

స్ూరోాదయాస్త మయంబులం బరతిద్వనంబు నాయువు క్షీణంబు నొంద, ద్ేహ కళతర
మితర భారతృమమతా పాశబదుధల ై విడివడు నుపాయంబు గ్ానక
స్ంసారాంధకారమగునలయి గతాగతకాలంబుల నఱుంగక ద్వవాంధంబులగు
జంతుజాలంబుల భంగ్గ జనె జరా రోగ విపతిత మరణంబు లంద్వయు, శరీరంబ
మ్ేలనుచుాఁ బరమోద మోహమద్వరాపానమతు
త ల ై విష్యాస్కత తం జికిక తముెాఁ
ద్ారెఱుంగక యుండి విరకితమార్ ంబు ద్ెల్లయక వరగతంచు మూఢు లగు జనంబుల
ప ంతలాఁ బో వక; కేవల నారాయణ భకిత భావంబు గల స్దు
్ రుం బరతిద్వనంబును
భజియించి; సాతిత వకంబును, భూతదయయును, హరగకథామృతపానంబును,
బరహెచరావరతంబును, విష్యంబుల మనంబు సేరకుండుట్యు, సాధు
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స్ంగంబును, స్జా న మ్మైతిరయు, వినయస్ంపతిత యు, శుచితాంబును,
తపంబును, క్షమము, మ నవరతంబును, వేదశాసాతరధాయన
తదరాథనుష్ాఠనంబులును, నహింస్యు, స్ుఖదుఃఖాద్వ దాందాస్హిష్ణ ుతయు,
నీశారుని స్రాగతునింగ్ా భావించుట్యు, ముముక్షుతాంబును, జనస్ంగ
వరానంబును, వలకలాద్వ ధ్ారణంబును, యదృచాాలాభ స్ంతుషపటయు,
వేద్ాంతశాసాతరరథ జిజాఞస్యును, ద్ేవతాంతరనింద్ా వరానంబును, గరణతరయ
శిక్షణంబును, స్తావాకాతయు, శమదమాద్వగుణ విశిష్ట తాంబును, గృహారామ
క్షేతర కళతర పుతత ి వితాతదుల హరగకరిణంబు సేయుట్యు, నితర దరశన వరానంబు
సేయుట్యును భాగవతోతత మధరెంబు” లని చెప్పి యిట్ి నియిె.
11-55-కంద పదాము

హరగద్ాస్ుల మితరతాము
మురరగపుకథ ల నినకొనుచు మోదముతోడన్
భరగతాశురపులకితుండెై

పురుష్ుాఁడు హరగమాయ గ్ెలుచ భూపవరేణాా!
11-56-వచనము

అనిన రాజేందురండు వారల కిట్ినియిె; “భాగవతులారా! స్కలలోకనాయకుం డగు
నారాయణుం డనంబరాఁగ్గన పరమాతుెని పరభావంబు వినవలతు; నానతిం”
డనినాఁ బిపిలాయనుం డిట్ినియిె.

11-11- ప్పపిలాయనభాష్ణ
11-57-ససస్ పదాము

నరవర! విను జగనానథుని చారగతర;
మ్మఱిాఁగ్గంతు నీమద్వ కింపు మిగుల
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లస్దుదావసపథతిలయ కారణంబయి;
ద్ేహేంద్వయ
ర ాదులాఁ ద్వరము గ్ాాఁగాఁ
జొనుపు నపుిడు పరంజోాతిస్ావరూపంబు;
జాాలల ననలుండుాఁ జనని పగ్గద్వ
నింద్వయ
ర ంబులు నాతె ననయవు శబద ంబు;
ప రయక స్ుషపరంబుాఁ బొ ందు స్తా
11-57.1-తేట్గ్ీతి

మనాఁగ స్తత వరజస్త మోమయగుణంబు
మహదహంకారరూపమ్మై మహిమ వలయు
చేతనతాంబు గలద్ేని జీవ మందు
రగద్వయ స్దస్తావరూపమ్మై యిెననాఁబడును.
11-58-వచనము

ద్ీనికిం బెకెైకనద్వ పరమాతెగ్ా నఱింగ్గ కమలస్ంభవాదులు నుతియింతు; రగట్ట ి
పరమాతె సాథవరజంగమంబుల నధ్వషంచి
పఠ
వృద్వధ క్షయంబులం బొ ందక
నిమితత మాతరంబునం దరులతాదు లందు జీవంబు లేక తదంతరస్ుథండెై వరగతంచు;
నంత స్రేాంద్వయ
ర ావృతం బెైన యాకారంబు నష్ట ంబెైన మనంబునుం బాసప
శురతివిరహితుం డెై తిరుగుచుండు; నిరెల జాఞనదృషపట గలవానికి
భానుపరభాజాలంబు ద్ో ాఁచిన కియ
ర ను, స్ుజాఞనవంతుడు హరగభకితచేత
గుణకరాెరథంబుల ైన చితత ద్ో ష్ంబులు భంజించి భగవతాదనంబు సేరు” ననిన విని
రాజిట్ి నియిె.
11-59-కంద పదాము

పురుష్ుం డే యిే కరెము
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పరువడిాఁ గ్ావించి పుణాపరుాఁడెై మనుాఁ? ద్ా
దురగతములుాఁ ద్ొ రాఁగ్గ మురరగపు
చరణయుగం బెట్ి ల సేరు? స్నుెనివరాా!

11-12- ఆవిరోహతురని భాష్ణ
11-60-వచనము

అనిన విని యంద్ావిరోహతురం డిట్ినియిెాఁ; “గరాెకరె వికరె పరతిపాదకంబు లగు
శురతివాదంబులలౌకికవరగణతంబు; లట్ిట యామానయంబులు
స్రేాశారస్ారూపంబులు గ్ాన విద్ాాంస్ులు నఱుంగ లే; రవి కరాెచారంబు
లనంబడు; మోక్షంబుకొఱకు నారాయణ భజనంబు పరమపావనంబు;
వేద్ో కతంబుల నాచరగంపక ఫలంబులకు వాంఛ సేయువార లనేక
జనాెంతరంబులం బడయుదురు; మోక్షంబు నప్ేక్షించు వాాఁడు విధ్వచ ోద్వత
మార్ ంబున హరగం బూజింపవలయు; నట్ిట పూజాపరకారం బెట్ినినాఁ, బవితరగ్ాతురం
డయి జనారదను స్నినధ్వం బూతచితు
త ండెై, ష్ో డశోపచారంబులాఁ జకరధరు
నారాధ్వంచి, గంధ పుష్ి ధూప ద్ీప నైవేదాంబులు స్మరగించి, సాష్ాటంగదండ
పరణామంబు లాచరగంచి, భకితభావనా విశరష్ుండగు నతండు హరగంజేరు” నని
చెప్పిన విని విద్ేహుం డిట్ినియిె; “నీశారుం డేయిే కరెంబుల నాచరగంచె,
నంతయు నఱిగ్గంపు” మనినాఁ దరమిళుం డిట్ినియిె.
11-61-కంద పదాము

తారల నననాఁగ వచుచను;
భూరేణుల ల కకవట్ట ాఁ బో లును ధ్ాతిరన్;
నారాయణగుణకథనము
లారయ వరగణంపలేరు హర బరహాెదుల్.
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11-62-వచనము

అట్ల
ి గ్ావున నాతెస్ృష్ట ంబెైన పంచభూతనికరంబును పురం బొ నరగంచి, యందు
నిజాంశంబునం బరవేశించి, స్గుణనిష్ు
ఠ ండెై నారాయణాభిధ్ానంబు గల
ఋషసశారుం డగు పరమ్ేశారుండు వలుాఁగ్ొంద్ె; నతని దశరంద్వయ
ర ంబులచేాఁ
బాల్లతంబుల ైన ద్ేహంబులు ధరగంచి, జగదరక్షకతా స్ంహారకతాాద్వ గుణంబులు
గలుగుట్ం జేసప గుణనిష్ు
ఠ ండయి రజస్ాతత వతమో గుణంబుల బరహె విష్ు
ణ రుదర
మూరుతలనం బరాఁగ్గ, తిరగుణాతెకుం డనంబడు నారాయణాఖుాని చరగతంర
బెఱింగ్గంచెద; నాకరగణంపుము.

11-13- నారయణఋషప భాష్ణ
11-63-కంద పదాము

ధరుెండు దక్షపుతిత క
ర
నిరెలమతిాఁ బెండిి యాడి నఱిాఁ బుతు
త ర ని స్
తకరుెని నారాయణ ఋషప
నరగెల్లాఁ గన నతాఁడు బదరగకాశరమ మందున్.
11-64-తేట్గ్ీతి

అట్ిట నారాయణాహాయుం డెైన మ ని
బదరగకాశరమమందు నపార నిష్ఠ ాఁ
దపముాఁ గ్ావింప బలభేద్వ దలాఁకి మద్వని
మీనకేతను ద్వవిజకామినులాఁ బనిచె.
11-65-వచనము

వారు నారాయణాశరమంబునకు నతని తపో విునంబు సేయ వచుచనపుి
డవానంబు సాల రసాల బిలా కదళీ ఖరూ
ా ర జంబు జంబీర చందన వునానగ
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మంద్ారాద్వ వివిధ వృక్ష నిబిడంబును, పుష్ి ఫల భరగత శాఖావనమొ తరులతా
బృందంబును, మాధవ కుంజమంజరీ పుంజ మకరందపాన మతత మధుకర నికర
ఝంకారరవ ముఖరగత హరగ దంతరంబును, గనక కమల కహాిర
విలస్తారోవిహరమాణ చకరవాక బక కౌరంచ మరాళదంపతీ మండల
మండితంబును, మృణాళ భోజనాస్కత సారస్చయ చంచూపుట్ విపాట్ిత
కమలముకుళకేస్ర విస్ర వితత పరశస్త స్రోవరంబును నై వలయు నవానంబున
నిందువదన లందంద మందగమనంబులం జెందు ురెజలబిందుబృందంబులు
నఖాంతంబుల నయస్రగంపుచు డాయంజను నపుిడు.
11-66-చంపకమాల

మదనుని బాణజాలముల మగనతాఁ బొ ందక ధ్ెైరావంతుాఁ డెై
ముద్వతల వాాఁడిచూపులకు మోహము నొందక నిశచలాతుెాఁడెై
హృదయమునందు నచుాతు రమ్ేశు ననంతు జగనినవాస్ునిన్
వదలక భకిత నిలుికొని వారగకి నిట్ి న మ ని ప్పంపునన్,
11-67-కంద పదాము

జంభారగపంపునను మీ
రంభోరుహవదనలార! యరుద్ెంచితి; రా
శుంభద్వాహారవాంఛా
రంభంబునాఁ ద్వరుగుాఁ డనిన లజిా ంచి వస్న్.
11-68-ససస్ పదాము

ద్ేవమునీందర! నీ ద్వవాచారగతరంబు;
నఱిాఁగ్గ స్నునతిసేయ నవాాఁడో పుాఁ?
బుతత ి మితర కళతర భోగ్ాదులను మాని;
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తపము గ్ావించు స్దధ రుెలకును
విునముల్ సపందునే? విశరాశుాఁ గ్ొల్లచన;
యతనికి నంతరాయంబు గలద్ె?
కామంబుాఁ గ్ోరధంబుాఁ గల తపసపాతపంబు;
పలాలోదకములభంగ్గాఁ గ్ాద్ె?

11-68.1-తేట్గ్ీతి

నినున వరగణంప నలవియిే? నిరెలాతె!
రమణ లోాఁగ్ొను మా యపరాధ మనుచు
స్నునతించిన నతాఁడు పరస్నునాఁ డగుచుాఁ
దనదు సామరథయ మ్మఱిాఁగ్గంపాఁ దలాఁచి యపుడు.
11-69-వచనము

అముెనీశారుండు పరమాశచరావిధ్ానంబుగ్ా నిజతనూరుహంబుల వలనం
ద్వక
ర ోట్ి కనాకానివహంబుల నుదావింపం జేసపన, గంధరావిబుధకామినీ
స్ముదయంబులు పరమాదుాత భయంబులు మనంబులం బొ డమ
స్నునతించి, యవిాలాసపనీస్మూహంబులో నూరాశియను ద్ానిం గ్ొనిచని,
పాకశాస్ను స్భాస్దనంబునం బెట్ట ి తదాృతాతంతం బంతయు విననవించిన
నాశచరా యుకత హృదయుండయి స్ునాససరుం డూరకుండె; నట్ిట నారాయణ
మునీశారుచరగతంర బు వినువారలు పరమ కలాాణగుణవంతు లగుదు రని
చెప్పిన.
11-70-తేట్గ్ీతి

ఋష్భునకు నాతెోగగ మీ రీతిాఁ జెప్పి;
నచుాతుాఁడు భూమిభారము నడాఁప నంత
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స రగద్వ నవతారములు ద్ాల్లచ స ంపు మీఱ
రాతిరచరులను జంప్ప నీరస్ముతోడ.
11-71-వచనము

అట్ిట పరమ్ేశారుని ల్లలాగృహీతంబులగు మతాయ కరరె వరాహ నారసపంహ
వామన రామ రుురామ రామ బుదధ కలాకయదావతారంబు లనేకంబులు గలవు;
వాని నఱిాఁగ్గ నుతియింప శరష్భాష్ాపతులకెైన నలవి గ్ాదు; మఱియును.
11-72-స్రాలుు ససస్ం

నవ వికచ స్రసపరుహ నయనయుగ! నిజచరణ;
గగనచరనద్వ జనిత! నిగమవినుత!
జలధ్వస్ుత కుచకలశ లల్లత మృగమద రుచిర;
పరగమళిత నిజహృదయ! ధరణిభరణ!
దురహిణముఖ స్ురనికర విహిత నుతికల్లతగుణ! ;
కట్ిుట్ిత రుచిరతర కనకవస్న!

భుజగరగపు వరగమన! రజతగ్గరగపతివినుత! ;
స్తతజపరత! నియమస్రణి చరగత!
11-72.1-తేట్గ్ీతి

తిమి కమఠ కిట్ి నృహరగ ముద్వత! బల్ల నిహి
త పద! పరశుధర! దశవదన విదళన!
మురదమన! కల్లకలుష్ స్ుముదపహరణ!
కరగవరద! ముని నర స్ుర గరుడ వినుత!
11-73-వచనము
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ఇవిాధంబునం బరవరగతల్లిన శ్రరమనానరాయణమూరగత ల్లలావిలాస్ంబు లనంతంబులు
గలవు; మనయవాకాకయకరెంబుల హరగపూజనంబు సేయక, విపరీత గతులం
ద్వరుగుచుండు జడుల కెవిాధం బగు గతిగలుగు?” ననిన నపుి డపుిడమిఱ ాఁ
డపిరమపురుష్ుం జూచి “యట్ిట జడులు ముకిత నొందు నుపాయం బెట్ట ల
లంతయు నఱింగ్గంపుాఁ” డనినాఁ జమస్ుం డిట్ినియిె
11-74-ససస్ పదాము

హరగముఖ బాహూరు వరపద్ాబా ములందు;
వరుస్ాఁ జతురారణ వర్ స్మితి
జనియించె; నందులో స్తులును శూదురలు;
హరగాఁ దలంతురు; కల్లహాయనముల
వేదశాస్త ి పురాణ విఖాాతుల ై కరె;
కరత ల ై విపురలు గరా మ్మస్ాఁగ్గ

హరగభకత పరులను హాస్ాంబు సేయుచు;
నిరయంబు నొందుట్ నిజము గ్ాద్ె?
11-74.1-తేట్గ్ీతి

మృదుల పకాానన భోజనములను మాని
జీవహింస్కుాఁ జనువానిాఁ జెందు నుము;
హరగ నుతింపక ససత ల
ి ోలుాఁ డెైనాఁవాడు

నరకవాస్ుండు నగుచుండు ననవరతము.
11-75-వచనము

అట్ల
ి గ్ావున గృహ క్షేతర పుతత ి కళతర ధనధ్ానాాదులందు మోహితుండయి
‘ముకితమార్ ంబు లపరతాక్షంబు’ లని నింద్వంచువాాఁడును, హరగ
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భకితవిరహితుండును, దుర్ తిం గూలుదు” రని మునివరుం డానతిచిచన విద్ేహుం
డిట్ినియిె.
11-76-ఆట్వలద్వ

ఏ యుగంబునందు నే రీతి వరగతంచు?
నట్ిట రూపువాాఁడు? నవిాధమున
మును నుతింపాఁబడెను మునిద్ేవగణముచే
విష్ు
ణ ాఁ డవాయుండు విశావిభుాఁడు?
11-77-వచనము

అనిన విని యందుాఁ గరభాజనుం డిట్ినియిె; “ననేకావతారంబులు నానా
రూపంబులును బహువిధ వరణంబులునుం గల్లగ్గ, రాక్షస్ులను స్ంహరగంచి,
దుష్ట జన నిగరహంబును శిష్ట జన పరగపాలనంబునుం జేయుచుాఁ గృతయుగంబున
శుకి వరుణండెై చతురాబహుండెై జట్ావలకల కృష్ాణజినయతతరీయ జపమాల్లకా దండ
కమండలు ధరుండయి హరగ నిరెలతపో ధ్ాానానుష్ాఠనగరగష్ఠ ు ల ైన పురుష్
శరష్
ర ఠ ులచేత హంస్ుండు స్ువరుణండు వైకుంఠుండు ధరుెం డమలుండు
ోగగ్ేశారుం డీశారుండు పురుష్ుం డవాకుతండు పరమాతుెం డను
ద్వవానామంబులం బరసపద్ధ వ వహించి గణుతింపంబడుాఁ; ద్ేత
ర ాయుగంబున రకత వరుణం
డయి బాహుచతుష్క మ్ేఖలాతరయ విశిష్ుటం డయి హిరణాకేశుండును,
వేదతరయస్ారూపుండును, స్ురక్ స్ురవాదుాపలక్షణ శోభితుండునయి విష్ు
ణ యజఞ
పృశినగరా స్రాద్ేవోరుకరమ వృష్ాకప్ప జయంతోరుగ్ాయాఖాల బరహెవాదుల చేత
నుతియింపంబడు; ద్ాాపరంబున శాామలద్ేహుండును ప్సతాంబరధరుండును
బాహుదాోగపశోభితుండును ద్వవాాయుధధరుండును శ్రరవతా కౌస్ుతభ
వనమాల్లకా విరాజమానుండును మహారాజోపలక్షణుండు నై జనారదన వాస్ుద్ేవ
స్ంకరషణ పరదుామాననిరుదధ నారాయణ విశారూప స్రాభూతాతె కాద్వ
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నామంబుల వలసప, మూరాధభిషపకత ులచేత స్నునతింపంబడు; కల్లయుగంబునాఁ
గృష్ణ వరుణండును గృష్ణ నామకుండునునై భకత స్ంరక్షణారథంబు పుండరీకాక్షుండు
యజఞ స్ంకరరతనంబుల చేతం బరస్త ుతింపబడు; హరగ రామ నారాయణ నృసపంహ
కంసారగ నల్లనయదరాద్వ బహువిధ నామంబులచే బరహెవాదుల ైన మునీందురలు
నుతియింపుదురు; మఱియును.
11-78-తేట్గ్ీతి

దరవిడ ద్ేశంబునందులాఁ ద్ామొపరగణ
స్హాజా కృతమాలాద్వ స్కలనదుల
కెవాాఁ డేనిని భకితతో నేాఁగ్గ యచట్ాఁ
బొ దల్ల తరిణ మొగ్గాఁ జేయాఁ బుణా మొదవు.
11-79-వచనము

ఇవిాధంబునాఁ బరశంసపంపాఁదగ్గన కావేరాాద్వ మహానద్ీపావనజల సానన పాన
ద్ానంబులను, విష్ు
ణ ధ్ాానకథాస్ుధ్ార సానుభవంబుల నిరూఢులగు
భాగవతోతత ములు గల్లగ్గరేనిం జెడని పదంబునుం బొ ందుదు” రని
ఋష్భకుమారులు భగవత్రతిబింబంబు లయిన పరమపురుష్ులుం బో ల
విద్ేహజనపాలునకు నిశరరరయః పదపారప్పత కరంబు ల ైన భగవదాకిత ధరెంబు
లుపద్ేశించి యంతరాధనంబు నొంద్వరగ; మిథవలేశారుండును జాఞనోగగం
బంగ్ీకరగంచి నిరాాణపదంబు నొంద్ె; నీ యుపాఖాానంబు వారసపనాఁ బఠగంచిన వినిన
నాయురారోగ్ెైాశారాములు గల్లగ్గ పుతత ి పౌతత ి వంతుల ై స్కల కల్లకలెష్ రహితుల ై

విష్ు
ణ లోక నివాస్ు లగుదు” రని నారదుండు వస్ుద్ేవునకుం జెప్పి మఱియును.
11-80-ససస్ పదాము

కమలాక్షపదభకిత కథనముల్ వస్ుద్ేవ! ;
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విని యుంబులాఁ బాసప వలసప తీవు
భువనపరసపద్ధ గ్
వ ాాఁ బొ లుప ందు స్తీకరగత;
కెైవలాలక్షిెయుాఁ గలుగు మీాఁద
నారాయణుండు నీ నందనుం డను మోహ;
మ్మడల్లంచి విష్ు
ణ గ్ాాఁనఱిాఁగ్గ కొలువు
మతాఁడు నీ తనయుాఁడెై యవతరగంచుట్ాఁజేసప;
సపద్ధ ంవ చె ద్ేహస్ంశుద్వధ నీకు
11-80.1-తేట్గ్ీతి

స్రస్స్లాిప సౌహారధ సౌష్ఠ వమునాఁ
బావనంబెైతి శిశుపాల పౌండర నరక
ముర జరాస్ంధ యవనులు ముదముతోడ
వాస్ుద్ేవునిాఁ జెంద్వరగ వైరు లయుా.
11-81-కంద పదాము

దుష్ట జన నిగరహంబును
శిష్ట పతి
ర పాలనంబు సేయన్ హరగ ద్ా
స్ృషపట నవతార మొంద్ెను
స్రష్టృముఖానేక ద్వవిజస్ంుము వొగడన్.
11-82-వచనము

అట్ల
ి గ్ావున లోకరక్షణారథంబు గృష్ు
ణ ండవతారంబునొంద్ె” నని హరగ భకితపరంబు
లగు నుపాఖాానంబులు నారదుం డుపనాసపంచిన విని విసపెతచితు
త లై
ద్ేవకరవస్ుద్ేవులుగృష్ు
ణ ని పరమాతుెనిగ్ా విచారగంచి” రని శుకుండు రాజునకుం
జెప్పిన నతండు “మునీంద్ార! యదువుల నే పరకారంబున హరగ హరగయించె?
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స్పరగవారు లగు బరహెరుద్ేరందరద్వకాిలకమునీందురలు ద్ాారకానగర పరవేశం బెట్ి ల
సేసపరగ? యిేమయిెా? మఱియుాఁ బరమ్ేశార కథామృతంబు వనులలరం
జవిగ్ొనియు, నింకం దనివి స్నదు; భకత రక్షకుండగు హరగ చారగతంర బేరీతిాఁ జాగ్ెాఁ?
దరాాతి వృతాతంతం బంతయు నఱింగ్గంపు మనిన శుకుం డిట్ినియిె.

11-14- వక
ై ుంఠం మరలగ్ోరుట్
11-83-కంద పదాము

స్ుర గరుడ ఖచర విద్ాా
ధర హర పరమ్ేషపఠ ముఖ స్ుధ్ాశనులు మునుల్
స్రసపజనయనునిాఁ గనుాఁగ్ొన
నరుద్ెంచిరగ ద్ాారవతికి నతిమోదమునన్.
11-84-కంద పదాము

కని పరమ్ేశుని యాదవ
వనశోభిత పారగజాతు వనరుహనేతురన్
జనకామిత ఫలద్ాయకు
వినుతించిరగ ద్వవిజు లపుడు వేద్ో కతములన్.
11-85-తేట్గ్ీతి

అఖిలలోకేశ! స్రేాశ! యభవ! నీవు
నుదయ మందుట్ భూభార ముడుపుకొఱకుాఁ
బంచవింశోతత ర శతాబద పరగమితంబు
నయిెా విచేచయు వైకుంఠ హరెయమునకు.
11-86-వచనము
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అనినాఁ గమలభవ భవ ముఖ నిఖిల స్ురగణంబుల వచనంబు ల్లయాకొని
కృష్ు
ణ ండు వారగతోడ “యాదవుల కనయానా వైరానుబంధంబులు గల్లించి వారల
హతంబు గ్ావించి భూభారం బడంచి యిద్ె వచెచదం బొ ం” డని చెప్పి వడొ కల్లప్పనాఁ
గమలాస్నాద్వబృంద్ారకులు నిజసాథనంబులకుం జని రంత.

11-15- పరభాస్ంకుబంపుట్
11-87-ససస్ పదాము

కాక ుూకంబులు గనకసౌధములలోాఁ;
బగలు వాపో యిెడి బహువిధముల
నశావాలములందు ననల ముదావ మయిెా;
నననంబు మొల్లచె మహాదుాతముగ
శుకశారగకలు రాతిర స గసప విస్ారముల;
జంతువు వేఱొ కక జంతువుాఁ గన
నొగ్గాఁ బరరగృహముల నులకలు నుదయించె;
బెరసపాఁ గ్ావిరగ రవిబింబ మపుడు.
11-87.1-తేట్గ్ీతి

గ్ాన నుతాితములు సాలాఁ గ్ానాఁబడియిె
నరయ నిందుండ వలవదు యదువులార!
తడయ కిపుడ పరభాస్తీరథమున కరుగుాఁ
డనుచు శ్రరకృష్ు
ణ ాఁ డెంతయు నానతిచెచ.
11-88-కంద పదాము

నారాయణు వచనముల క
పారంబగు స్మెదమున బలములతోడన్
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ద్ార స్ుత మితర యుతుల ై
వారణ హయ స్మితితోడ వడి నేాఁగ్గ రొగ్గన్.
11-89-వచనము

అంత.
11-90-కంద పదాము

జాఞనమున నుదధ వుాఁడు దన
మానస్మున నఱిాఁగ్గ శ్రరరమాధ్వప! హరగ! ోగ
ద్ీనజనకలిభూజ! స్ు
ధ్ీనాయక! మాకు నీవ ద్వకకని ప గడెన్.

11-16- ఉదధ వునకుపద్ేశం
11-91-వచనము

ఇట్ల
ి నుతియించి “ద్ేవా! నీవు యదుక్షయంబు గ్ావించి చనిన నేమ్ే విధంబున
నిరాహింతుము? నీ స్హచరులమ్మై జరగప్పన మజా న భోజన శయ నాస్నాద్వ
కృతాంబులు మఱవవచుచనే?” యని యుదధ వుం డాడిన వాస్ుద్ేవుం డిట్ినియిె;
“బరహాెద్వద్ేవతా పారరథనంబునం జేసప ధ్ాతీర భారంబు నివారగంచితి; నింక
ద్ాారకానగరంబు నేాఁట్ికి స్పత మ ద్వవస్ంబున స్ముదురండు ముంపంగలవాాఁడు;
యదుక్షయంబునుం గ్ాాఁగల యద్వ; యంతట్ం గల్లయుగంబునుం
బారపత ంబయిెాడి, నందు మానవులు ధరెవిరహితులు, నాచారహీనులు,
ననాాయపరులును, నతిరోష్ులు, మందమతులు, నలితరాయువులు,
బహురోగప్సడితులు, నిష్ులారంభులు, నాసపత కులునై యొండొ రుల మ్మచచక
యుందురు; గ్ావున నీవు స్ుహృద్ాబంధవసేనహంబు వరగాంచి,
యింద్వయ
ర సౌఖాంబులం బొ రయక క్షోణితలంబునం గల పుణా తీరథంబుల
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నవగ్ాహనంబు సేయుచు, మానస్ వాగక్షి శోరతర ుాొణంద్వయ
ర
గృహామాణం బగు
వస్ుతజాతంబెలి నశారంబుగ్ా నఱుంగుము; పురుష్ుండు నానారథ కామంబుల
నంగ్ీకరగంచి నిజగుణద్ో ష్ంబుల మోహితుండెై యుండుం; గ్ావున హసపత పకుండు
గంధనాగంబుల బంధ్వంచు చందంబున నింద్వయ
ర ంబులను, మనయవికారంబులను
నిగరహించి యిీష్ణతరయంబును వరగాంచి, మోద ఖేదంబుల స్ముండవుగ్ా
వరగతంచుచు, నీ జగంబంతయు నాతాెధ్వషతంబుగ్ా
పఠ
నఱింగ్గ, మాయాదు
లాతెతతాతవధ్ీనంబులుగ్ాాఁ ద్ెల్లయుచు, జాఞనవిజాఞనయుకుతండవై యాతాెనుభవ
స్ంతుష్ుటండవ,ై విశాంబును ననునాఁగ్ా భావించి, వరగతంపవలయు” నని
వాస్ుద్ేవుం డానతిచిచన నుదధ వుండు భకిత భయ వినయంబులం గరంబులు
మొగ్గడిచ “మహాతాె! స్ననయస్త లక్షణంబు దుష్కరంబు; పామరులగు వార
లాచరగంపలేరు; నీ మాయచేత భారంతుల ైన సాంసారగకులు భవాబిధ ం గడచి యిెట్ి ల
ముకిత వడయుదురు? భృతుాండనైన నా మీాఁద్వ యనుగరహంబునం జేసప

యానతిముె; బరహాెద్వ ద్ేవతా స్ముదయంబును, బాహావస్ుతవుల భారంతుల ై
పరాట్నంబు సేయుదురు; నీ భకుత ల ైన పరమభాగవతు లమాెయా
నిరస్నంబును సేయుదురు; గృహిణీ గృహస్ుథల కెైన, యతుల కెైన నితాంబును
నీ నామస్ెరణంబు మోక్షసామాొజాపదంబు; గ్ావునాఁ బరమ్ేశారా! నీదు
చరణంబుల శరణంబు నొంద్ెద; గృపారస్ంబు నాప్పై నిగ్గడింపు” మని
ప్పరయసేవకుం డెైన యుదధ వుండు పల్లకిన నతనికిాఁ గంస్మరదనుం డిట్ినియిెాఁ;
“బురుష్ున కాతెకు నాతెయిె గురువని యిెఱుంగుము; కుపథంబులం జనక,
స్నాెర్ వరగత వై పరమంబెైన మనినవాస్ంబునకుం జనుము;
స్రామూలశకితస్ంపనునండనైన ననున సాంఖాోగగపరులు
నిరంతరభావంబులందుాఁ బురుష్భావంబు గ్ావించి తలంచుచుందురు; మఱియు
నేక ద్వా తిర చతుష్ాిద బహుపాద్ాపాదంబులు నై యుండు జీవజాలంబుల లోన
ద్వా పాదంబులు గల మనుష్ుాలు మ్ేలు; వారలలోన నిరంతరధ్ాాన గరగష్ఠ ుల ైన
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ోగగ్ీందురలుతత ములు; వారలలో స్ంద్ేహపరులచే నగ్ారహుాండగు ననున

స్తత వగుణగ్ారహుానిాఁగ్ా నఱింగ్గ నిజచేతఃపంకజంబు నందు జీవాతె పరమాతెల
నేకంబుగ్ాాఁ జేసప శంఖ చకర గద్ా ఖడ్ శార్గఙ్్ కౌమోదకర కౌస్ుతభాభరణయుకుతంగ్ా
నఱుంగుచు నుండువారలు పరమోగగ్ీందుర లనియు, బరమజాఞను”
లనియునుం జెప్పి మఱియు“నవధూత యదు స్ంవాదం” బను
పురాతనేతిహాస్ంబు గలదుాఁ సపప్పిద నాకరగణంపుము.

11-17- అవధూతస్ంభాష్ణ
11-92-ఉతిలమాల

పంకజనాభుాఁ డుదధ వునిప్పైాఁ గల కరరగెని జెప్పి నొపి నం
దంకిల్ల లేక యనినద్వశలందుాఁ జరగంచుచు నితాతృపుతాఁడెై

శంకరవేష్ధ్ారగ యొక స్ంయమి యా యదురాజుాఁ జేర నే
వంకనునుండి వచిచ తన వానికి నిట్ి న నరగథ నేరిడన్.
11-93-కంద పదాము

అవధూత వల క నంతట్ాఁ
బరవిమల విజాఞన నిపుణ భవుాలు గురువుల్
తవిల్లన నిరువద్వనలువురు
నవనిన్ విజాఞని నైతి నని పలుకట్యున్.
11-94-వచనము

అంత యదుపరవరుండు “ద్ేహి లోభమోహాదులవరగాంచి జనారదనుని నే విధంబునం
జేరవచుచ? నఱింగ్గంపు” మనిన నతం డిట్ినియిె.
11-95-ససస్ పదాము
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పరధన పరద్ార పరదూష్ణాదులాఁ;
బరవస్ుతచింతద్ాాఁ బరగహరగంచి
ముద్వమిచే రోగము లుదయింప కట్మునన;
తనువు చంచలతను దగులకుండ
బుద్వధస్ంచలతచేాఁ బొ దలక యట్ మునన;
శరిష్ెంబు గళమునాఁ జేరకుండ
శకితయుకుతల మద్వ స్ననగ్గలిక మునన;
భకిత భావనచేతాఁ బరరఢుాఁ డగుచు
11-95.1-తేట్గ్ీతి

ద్ెైతాభంజను ద్వవాపాద్ారవింద
భజన నిజభకిత భావనాఁ బారజుఞ ాఁ డగుచు
నవాయానందమును బొ ందు ననుద్వనంబు
నతాఁడు కరెవిముకుతాఁడౌ ననుచరగత!
11-96-ఉతిలమాల

ద్ారలయందుాఁ, బుతత ి ధన ధ్ానాము లందు ననేక భంగులం

గూరగమి సేయు మరుతయాఁ డతి ఘోర విోగగజ దుఃఖమగునాఁడెై
నేరుపు దకిక, చికుకవడి నీతి వివేక విహీనుడెై మనయ
భారముతోాఁ గపో తపతి భంగ్గ నిజంబుగ బో వు నష్ట మ్మై.
11-97-వచనము

ఇందుల కొకక యితిహాస్ంబు గలదు; మహారణాంబున నొకక కపో తంబు
ద్ారస్మ్ేతంగ్ా నొకక నికేతనంబు నిరగెంచి యనయానా మోహాతిరేకంబునాఁ
గ్ొంతకాలంబునకు స్ంతానస్మృద్వధగలద్వయిెై యపరగమితంబు లయిన ప్పలిలు
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ద్వరుగ్ాడుచుండాఁ గ్ొనిన మాస్ంబులు భోగ్ానుభవంబునం బొ రలుచుండాఁ
గ్ాలవశంబున నొకక లుబధ కుం డురు లొడిు న నందు ద్ారాపతాంబులు
దగులువడిన ధ్ెైరాంబు వదల్ల మోహాతిరేకంబునం గపో తంబు కళతర పుతత ి

సేనహంబునం ద్ాను నందుాఁజొచిచ యధ్వకచింతాభరంబునం గృశ్రభూతంబయిెాాఁ;
గ్ావున నతితీవరంబయిన మోహంబు గ్ొఱగ్ా దట్ల
ి గ్ాన నిరంతర
హరగధ్ాానపరుండెై భూమి పవన గగన జల కృప్సట్ భవ సో మ స్ూరా కపో త
తిల్లపా జలధ్వ శలభ ద్వారేఫ గజ మధు మక్షికా హరగణ పాఠీన ప్పంగళీ కురర
డింభక కుమారగకా శరకృ తారి లరతా స్ుప్ేశకృతాముదయంబులు మొదలుగ్ాాఁ
గలవాని గుణగణంబు ల ఱింగ్గకొని ోగగ్ీందురలు మ్మలంగుదు; ”రనిన.
11-98-కంద పదాము

ఇవి తెల్లయవలయు నాకును
బరవిమలమతి వనిాఁ ద్ెల్లయాఁ బలుకు మనంగ్ాాఁ
వివరము వినుమని కృష్ు
ణ ాఁడు

స్వినయుాఁడగు నుదధ వునికిాఁ జయానాఁ జెప్పిన్.
11-99-వచనము

ఇవిాధంబున భూమివలన సపైరణయు, గంధవహునివలన బంధురంబగు
పరోపకారంబును, విష్ు
ణ పదంబువలనాఁ గ్ాలస్ృష్ట గుణసాంగతాంబు లేమియు,
నుదకంబువలన నితాశుచితాంబును, నసపతపథునివలన నిరెలతాంబును,
నిశాకర పరభాకరుల వలన నధ్వకాలిస్మతాజీవ గరహణ మోక్షణంబులును,
గపో తంబులవలనాఁ గళతర పుతర సేనహంబును, నజగరంబువలన సేాచాా
విహారస్మాగతాహారంబును, వననిధ్వవలన నుతాాహ రోష్ంబులును,
శలభంబువలన శకత యనుకరల కరాెచరణంబును, భృంగంబువలన
సారమాతరగహ
ర ణ విశరష్ంబును, స్త ంబేరమంబువలనం గ్ాంతావైముఖాంబును,
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స్రువలన స్ంగరహ గుణంబును, హరగణంబువలనం జింతాపరతాంబును,
జలచరంబువలన జిహాాచాపలాంబును, బింగళవలన యథాలాభస్ంతుషపటయుాఁ,
గురరంబువలన మోహపరగతాాగంబును, డింభకువలన విచారపరగతాాగంబును,
గుమారగకవలన స్ంగతాాగంబును, శరకారునివలనం దద్ేకనిష్ఠ యు,
దందశూకంబువలనం బరగృహవాస్ంబును, నూరణ నాభివలన
స్ంసారపరగతాాగంబును, గణుందురువలన లక్షాగత జాఞనంబు
విడువకుండుట్యుననంగల వని గుణంబు ల ఱింగ్గ మఱియుాఁ గ్ామ కోరధ లోభ
మోహ మద మాతారాంబు లను నరగష్డార్ ంబుల జయించి,
జరామరణవిరహితంబుగ్ా వాయువశంబు సేసప, గ్ాతరపవితరతాంబుకొఱకు ష్ట్కరె
నిరతుండయి, పుర నగర గ్ారమంబులు పరగతాజించి పరాతారణాంబుల

స్ంచరగంచుచు, శరీర ధ్ారణారథంబు నియతస్ాలిభోజనుండెై, ఖేద మోదంబులు
స్రగయకా భావించి లోభమోహంబులు వరగాంచి, నిరగాతేంద్వయ
ర ుం డయి ననన కాని
యొండెఱుంగక యాతె నిష్ఠ చేాఁ బవితారంతఃకరణుండెైన ోగగ్గ నాయందు
గలయుం గ్ావున.
11-100-కంద పదాము

మోహితుాఁడెై వస్ుకాంక్షా
వాహినిలోాఁ జికిక కర
ర రవశుాఁడౌ మనుజుం
డూహాపో హ ల ఱుంగక
ద్ేహము నలాఁగంగాఁ జేయు ద్ీనత నపుడున్.
11-101-వచనము

ఇందులకుాఁ బురాతన వృతాతంతంబు గలదు; సావధ్ానచితు
త ండవై వినుము;
మిథవలా నగరంబునాఁ బింగళ యను గణికారతనంబు గలదు; ద్ానివలనం గ్ొంత
పరగజఞ ానంబుాఁ గంట్ి? నద్ెట్ినిన నమాెనిని ధనకాంక్ష జేసప యాతెస్ఖుని
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మొఱంగ్గ ధనం బిచుచవానిం జేకొని నిజనికేతనాభాంతరంబునకుం గ్ొనిచని రాతిర
నిదరలేకుండుచుాఁ బుట్భేదన విపణిమార్ ంబులాఁ బరాట్నంబు స్లుపుచు
నిద్ారలస్ా భావంబున జడనుపడి, యరాథప్ేక్షం దగ్గల్ల తిరగగ్గ యలసప, యాతె
స్ుఖంబు సేయునతండె భరత యని చింతించి నారాయణు నిట్ల
ి చింతింప నతని
కెైవలాంబు సేరవచుచ నని విచారగంచి, నిజశయనసాథనాద్వకంబు వరగాంచి వేగ్గరంబ
వాస్ుద్ేవ చరణారవింద వందనాభిలాషపణియిెై ద్ేహంబు విదుాత్రకారం బని
చింతించి పరమతతత వంబు నందుాఁ జితత ంబు గ్ీలుకొల్లసప ముకుతరాలయిెా నని
యిెఱింగ్గంచి.
11-102-కంద పదాము

ద్ేహము నితాము గ్ా దని
మోహముాఁ ద్ెగాఁ గ్ోసప సపదధమునివరత నుాఁడెై
గ్ేహము వలువడి నరుాఁడు

తాాహమునుం జెందు ముకితస్ంపద ననుా!
11-103-వచనము

మఱియు నొకక విశరష్ం బయిన పురాతనపుణాకథ వినుము;
కనకావతీపురంబున నొకక ధరామరుని కనాకారతనంబు గల; దవా
ధూతిలకంబు రతనస్మ్ేతంబు లగు కంకణంబులు ధరగయించి
బంధుజనంబులకుాఁ బరమాహాిదంబుగ్ా నననంబు గ్ావించుట్ కొఱకు
శాల్లతండులంబులు దంచునపుిడు ముస్లగరహణభారంబునాఁ గంకణంబు
లతిరావంబుగ్ా మోొయుచుండ నపిరమపతివరత యందులకు నస్హాపడి
యనినయు డుల్లచి యొకకట్ి నిల్లప్ప; నట్ల
ి గ్ావునాఁ దతత ఱపడక
భగవద్ాయతత ంబెైన యిేకచితత ంబునం బరస్ననచితు
త ల ై నరులు ముకుతలగుదురు;
గ్ావున నవిద్ాావిదాలు నా మాయగ్ా విచారగంచి, కేవల పశుమారు్లు కాక
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ష్డు్ణైశారా స్ంస్నునల ైన ోగగ్ీశారుల పగ్గద్వ స్ుఖంబు గ్ోరక యుండు వారలు
ముకుతలగుదురు; స్రాంబును విష్ు
ణ మాయగ్ాాఁ ద్ెల్లయు” మని యుదధ వునికిం
జెప్పిన నతండు “ద్ేవా! నీరూపం బేలాగునం గ్ానవచుచ”ననిన నతం డిట్ినియిె;
“భకితభావనపరాయణుండెై కృపారస్ తతిరుండెై మితభాష్ణుండెై బొ ంకక
కరెంబులు మదరిణంబుగ్ాాఁ జేసపన యతండు భాగవతుాఁడనం బరాఁగు;
మతకథలును మజా నెకరెంబులును వినుచు మతేావకుల ైన భాగవతులం జూచి
తన గృహంబునకుం గ్ొనిపో యి, మజా న పూజన భోజన శయనా స్నాద్వకంబులాఁ
బరగతుష్ుటలం జేసపన యతండెైనను భాగవతుండనాఁ బడు; నిట్ెి ంతకాలంబు
జీవించు, నంతకాలంబును నడపునతండు మదూ
ర పంబున వైకుంఠనిలయంబు
నొందు; నద్వయునుం గ్ాక గంధ పుష్ి ధూప ద్ీప నైవేదాంబుల
లక్షీెస్మ్ేతుండనై, శంఖ చకర గద్ాశార్గఙ్గ్ద్వ యుకుతాఁడ నైన ననున శుక స్నకాద్వ
ోగగ్ీందురలును, నంబరీష్ విభీష్ణ రుకాెంగదులు మొదలు గ్ాాఁగల

భాగవతులును, శాసాతరచారచోద్వతులు గ్ాక భకిత భావనావిశరష్ంబున నేమఱక
నితాంబును జింతనాయతు
త ల ై యిెఱింగ్గరగ; మధురాపురంబునకు హలాయుధ
స్మ్ేతుండనై యిే నరుగుచో, గ్ోప్పక లోప్పకలు లేక భకితోగగంబునాఁ జింతించి
ముకత ల ై; రగద్వ భకితోగగపరకా రం” బని యుదధ వునికిం జెప్పిన.
11-104-కంద పదాము

ధ్ాానం బేకయ
ిర
నిలుచును?
ధ్ాానం బే రీతిాఁ దగు? నుద్ాతత చరగతార!
ధ్ాానపరకార మంత య
నూనంబుగాఁ జెపుి మయా యురీారమణా!
11-105-వచనము
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అని యడిగ్గన నయాాదవేందురం డిట్ిని పలుకం ద్ొ డంగ్ె; “ద్ారు మధాభాగంబున
ననలంబు స్ూక్షెరూపంబున వరగతంచు చందంబున నందంబెై స్కలశరీరుల
యందు నచేాదుాండు నద్ాహుాండు నశోష్ుాండునైన జీవుండు వసపంచి
యుండు” ననిన హరగకి నుదధ వుం డిట్ినియిె; “స్నక స్నందనాద్వ ోగగ్ీందురలకు
ోగగమార్ ం బేరీతి నానతిచిచతి, వద్వ యిేవిధం? బానతీయవే” యని
యభారగథంచిన నతం డిట్ినియిె; “వారలు చతురుెఖు నడిగ్గన నతండు, “నేనును
ద్ెల్లయనేర” ననిన వారలు విస్ెయం బందుచుండ నేనా స్మయంబున
హంస్స్ారూపుండ నై వారల కెఱింగ్గంచిన తెఱుంగు వినుము;
పంచేంద్వయ
ర ంబులకు దృష్ట ం బయిన పద్ారథం బనితాంబు; నితాదృషపట బరహెం బని
తెల్లయవలయు; ద్ేహి కరాెరగాత ద్ేహుండెై స్ంసారమమతలు నిరసపంచి,
నిశచలజాఞన యుకుతండెై మతిదపారపుతండగు; స్ాపనలబధ పద్ారథంబు నిజంబు గ్ాని
కియ
ర ాఁ గరాెనుభవపరాంతంబు కళరబరంబు వరగతంచు నని సాంఖాోగగంబున
స్నకాదుల కెఱింగ్గంచిన విని, బరహె మొదల ైన ద్ేవత ల ఱింగ్గరగ; వారగవలన
భూలోకంబునాఁ బరసపదధం బయిెా; నద్వగ్ావున నీవును నఱింగ్గకొని,
పుణాాశరమంబులకుం జను; మస్ెద్ీయ భకితయుకుతండును,
హరగపరాయణుండునైన యతని చరణరజఃపుంజంబు తన శరీరంబు సో ాఁకజేయు
నతండును, ముద్ారధ్ారణపరులకును హరగ ద్వవానామంబులు ధరగయించు
వారలకు ననయనదకంబుల నిడు నతండును, వాస్ుద్ేవభకుతలం గని హరగషంచు
నతండును, భాగవతు” డని చెప్పి మఱియు “స్రాస్ంగపరగతాాగంబు సేసప,
యొండెఱుంగక ననేన తలంచు మానవునకు భుకిత ముకిత పరద్ాయకుండనై
యుండుదు” నని యానతిచిచన నుదధ వుండు “ధ్ాాన మార్ ంబే రీతి?
యానతీయవలయు” ననిన హరగ యిట్ి నియిె; ఏకాంత మానస్ుల ై హసాతబా ంబు
లరరుదాయంబున స్ంధ్వంచి, నాసాగరంబున నీక్షణంబు నిల్లప్ప,
పారణాయామంబున ననున హృదయగతుంగ్ాాఁ దలంచి, యష్ాటదశ

పో తన తెలుగు భాగవతము – ఏకాదశ స్కంధము

41

ధ్ారణాోగగసపదధ ు ల ఱింగ్గ, యందణిమాదులు పరధ్ాన సపదధ ులుగ్ాాఁ ద్ెల్లసప,
యింద్వయ
ర ంబుల బంధ్వంచి, మనం బాతెయందుాఁ జేరగచ, యాతెనాతెతోాఁ
గ్ీల్లంచిన బరహెపదంబుాఁ బొ ందు; భాగవతశరష్
ర ఠ ు ల్లతరధరెంబులు మాని ననునం
గ్ాంతురు; తొల్లి పాండునందనుాఁడగు నరుానుండు యుదధ రంగంబున విష్ాదంబు
నొంద్వ యిట్ి యడిగ్గన నతనికి నేాఁ జెప్పిన తెఱం గ్ెఱింగ్గంచెదాఁ;
జరాచరభూతంబయిన జగంబంతయు మద్ాకారంబుగ్ా భావించి,
భూతంబులందు నాధ్ారభూతంబును, స్ూక్షెంబులందు జీవుండును,
దురాయంబులందు మనంబును, ద్ేవతలందుాఁ బదెగరుాండును, వస్ువులందు
హవావాహుండును, నాద్వతుాలందు విష్ు
ణ వును, రుదురలందు
నీలలోహితుండును, బరహెలందు భృగువును, ఋష్ులందు నారదుండును,
ధ్ేనువులందుాఁ గ్ామధ్ేనువును, సపదధ ులయందుాఁ గప్పలుండును,
ద్ెైతుాలయందుాఁ బరహాిదుండును గరహంబులందుాఁ గళీనిధ్వయును,

గజంబులయం ద్ెైరావతంబును, హయంబులయం దుచెైచశరరవంబును,
నాగంబులందు వాస్ుకియును, మృగంబులందుాఁ గ్ేస్రగయు, నాశరమంబులందు
గృహసాథశరమంబును, వరణంబులయం ద్ో ంకారంబును, నదులందు గంగయు,
సాగరంబుల యందు దుగధసాగరంబును, నాయుధంబులందుాఁ గ్ారుెకంబును,
గ్గరు లందు మ్ేరువును, వృక్షంబుల యందశాతథ ంబును, నయష్ధుల యందు
యవలును, యజఞ ంబుల యందు బరహెయజఞ ంబును, వరతంబులం దహింస్యు,
ోగగంబులం ద్ాతెోగగంబును, ససత ల
ి యందు శతరూపయు

భాష్ణంబులయందు స్తాభాష్ణంబును, ఋతువులందు వస్ంతాగమంబును,
మాస్ంబులలో మార్ శ్రరషంబును, నక్షతరంబులలో నభిజితు
త ను, యుగంబులందుాఁ
గృతయుగంబును, భగవద్ాకారంబులందు వాస్ుద్ేవుండును, యక్షుల లోాఁ
గుబేరుండును, వానరులం ద్ాంజనేయుండును, రతనంబు లందుాఁ
బదెరాగంబును, ద్ానంబులలోనననద్ానంబును, ద్వథు లయం ద్ేకాదశియు,
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నరులయందు వైష్ణవుండెై భాగవతపరవరత నం బరవరగతంచువాాఁడును, నివియనినయు
మద్వాభూతులుగ్ా నఱుంగు" మని కృష్ు
ణ ం డుదధ వునకు నుపనాసపంచిన
వండియు నతం డిట్ినియిె.
11-106-కంద పదాము

వరాణశరమధరెంబులు

నిరణ యముగ నాన తిముె నీరజనాభా!
కరణ రసాయనముగ నవి
వరగణంపుము, వినద నేాఁడు వనరుహనేతార!
11-107-వచనము

అనినం గృష్ు
ణ ండు నాలుగు వరణంబుల యుతితిత యు నాలుగ్ాశరమంబుల కిట్ట ట్
ి టి
వరహంబు లనియును, నాలుగు వేదంబులం జెప్పిన ధరెంబులును, బరవృతిత
నివృతిత హేతువు లగు పురాణతిహాస్ శాస్త ంి బులును, వైరాగావిజాఞనంబులును
నివి మొదలుగ్ాాఁ గలవనినయు నఱిగ్గంచి, “స్రాధరాెనిరగతాజా మామ్ేకం

శరణం వరజ” యను నుపనిష్తు
త లాంబగు గ్ీతావచన పరకారంబున నవాాఁడేని నా
యందు మతి గల్లగ్గ వరగతంచు వాాఁడు నేనని పలుకంబడుాఁ; బెకుక విధంబుల
వాదంబు లేల? యని యిెందును దగులువడక నామీాఁదాఁ దలంపు గల్లగ్గ
వరగతంపు” మనిన నుదధ వుం డిట్ినియిె.
11-108-కంద పదాము

తెల్లయనివి కొనిన సపప్పితి;
తెల్లయంగల వలి నింకాఁ ద్ెలుపుము కృష్ాణ!
వల నఱిాఁగ్గ మ్మలాఁగవలయును
నల్లనాస్నజనక! భకత నతపదయుగళీ!
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11-109-వచనము

అని యుదధ వుం డడగ్గనం బరబుదధ మనస్ుకం డయిన పుండరీకాక్షుండు “నీ
పరశనంబులు దురి భంబు లయినను వినుము; నియమ శమ దమాదులు
దపంబును స్ుఖదుఃఖంబులు స్ార్ నరకంబులుననం బరాఁగ్గనవి యిెవిా,
దరగదురం డెట్ట వ
ి ాాఁ డీశారుండెవాం, డని నీవు నననడిగ్గన యరథంబు ల లి వేఱువేఱ
వివరగంచెద; మ నవరత బరహెచరా క్షమా జప తపంబులును,
నతిథవస్తాకరంబును, బరహితంబును, జౌరాాద్వరహితతాంబును ననునివి
మొదల ైనవి నియమంబు లనందగు; నింద్వయ
ర నిగరహంబును, శతురమితర
స్మతాంబును, శమం బనం బరాఁగు; మూఢజనులకు జాఞనయపద్ేశంబును,
గ్ామాతాాగంబును, స్మదరశనంబును, వైష్ణవ స్మూహంబులతోడి భకితయుాఁ,
బారణాయామంబును, జితత శుద్వధయు నను నివి కల్లమివిదా యనంబడు;
శమదమాద్వ గుణరహితుండును, మదాకిత విరహితుండును నగుట్ యవిదా

యనందగుాఁ; జితత శుద్వధ గల్లగ్గ నితాతృపుతండౌట్ దమం; బిట్ిట నియమాద్వ గుణ

స్హితతాంబును మదాకితయుకితయు ననునద్వయిే స్ుఖంబు; నననఱుంగలేక
తమోగుణంబునం బరాఁగుట్యిె దుఃఖం బనంబడు; బంధు గురు జనంబుల యిెడ
భేదబుద్వధ నొంద్వ, శరీరంబు నిజగృహంబుగ్ా భావించినవాాఁడె దరగదురం; డింద్వయ
ర
నిరస్నుండును, గుణ స్ంగ విరకుతండు నైనవాాఁడె యిీశారుండు; నాయందుాఁ
దలంపు నిల్లప్ప, కరెోగగంబునందును, భకిత ోగగంబునందును వాతాలాంబు
గల్లగ్గ జనకాదులు కెైవలాంబుాఁ జెంద్వరగ; భకితోగగంబునం జేసప బల్ల పరహాిద
ముచుకుంద్ాదులు పరమ పదపారపుతల ై; రద్వ గ్ావున నిద్వ యిెఱింగ్గ నిరంతర

భకితోగగం బధ్వకంబుగ్ా నీ మనంబున నిలుపుము; మృణెయంబెైన ుట్ంబున
జలంబులు జాలుగ్ొను తెఱంగున ద్వనద్వనంబునకు నాయువు క్షయం బెై
మృతుావు స్నినహితం బెై వచుచాఁ గ్ావున నిద్వ యిెఱింగ్గ నిరతంరంబును
ననేనమఱక తలంచుచుండు నతండు నాకుం బిరయుండు.
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11-110-కంద పదాము

గరామునాఁ బరగజఞ ానము
నిరారమ్మై యుండు జీవునికిాఁ దుద్వ నతాఁ డా
విరూాతుాఁ డెైనాఁ జెడు నం
తరాావంబెైన బో ధ మంతయు ననుా!
11-111-వచనము

అట్ల
ి గ్ావున జనుండు బాలా కెైశోర కౌమార వోగవిశరష్ంబుల వనుకనైననుం,
బెదదయిెైన వనుకనైనను, నననఱింగ్ెనేనిాఁ గృతకృతుాండగుాఁ; స్ంపద్ రాాంధుం
డెైన నంధకారకరపంబునం బడు; వానిం దరగదురనింగ్ాాఁ జేసపన జాఞనియిెై
యస్ెతాిద్ారవింద వందనాభిలాషపయిెై ముకుతండగు; నట్ల
ి గ్ావున
ద్ేహాభిమానంబు వరగాంచి యిెైహికాముషపెక స్ుఖంబులాఁ గ్ోరక మనంబు
గుద్వయించి యిే ప ర దుద ననునాఁ దలంచువాాఁడు వైకుంఠపద పారపుతండగు; నేను
నతని విడువంజాలక వనువంట్ నరుగుదు; నారద్ాద్వ మునులు భకిత

భావంబునం జేసప నా రూపం బెై” రని యుదధ వునకుం జెప్పిన, నతండు మఱియు
నిట్ి నియిె.
11-112-కంద పదాము

అయాా! ద్ేవ! జనారదన!
నయాంబున స్ృషపటకరత నేరిరగయిెై తా
నొయాన నడపును నవాాఁడు
స్యాన నఱిాఁగ్గంపవయా! స్రాజఞ నిధ్ీ!
11-113-వచనము
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అనుట్యు హరగ యుదధ వునకుం జెప్పి; “నట్ల
ి మతే్రరగతంబుల ై మహద్ాద్వ
గుణంబులు గూడి యండం బెై యుదావించె; నా యండంబువలన
నేనుదావించితి; నంత నా నాభివివరంబున బరహె యుదయించె; సాగరారణా
నద్ీ నద స్ంుంబులు మొదలుగ్ాాఁ గల జగనినరాెణంబు లతనివలనం
గల్లించితి; నంత శతానందునకు శతాబద ంబులు పరగపూరణ ం బెైన ధ్ాతిర
గంధంబునందడంగు; నా గంధం బుదకంబునం గలయు; నా యుదకంబు
రస్ంబున ల్లనంబగు; నా రస్ంబు తేజోరూపంబగు; నా తేజంబు రూపంబున
స్ంకరమించు; నా రూపంబు వాయువందుం గలయు; వాయువు
స్ిరశగుణస్ంగ్ారహాం బెైన స్ిరశగుణం బాకాశంబున లయంబగు; నా

యాకాశంబు శబద తనాెతరచే గరసపయింపాఁబడిన నింద్వయ
ర ంబులు మనయవైకారగక
గుణంబులం గూడి యిీశారునిం బొ ంద్వ, యిీశారరూపంబు ద్ాలుచ; నేను
రజస్ాతత వతమోగుణ స్మ్ేతుండనై తిరమూరుతలు వహించి, జగదుతితిత సపథతి లయ
కారణుండనై వరగతలి ుదుాఁ; గ్ావున నీ రహస్ాంబు నీకు నుపద్ేశించితిాఁ,

బరమపావనుండవుాఁ బరమభకిత యుకుతండవుాఁ గ”మెని చెప్పి; నంత.
11-114-ఆట్వలద్వ

రూపు లేని నీకు రూఢిగ్ా ోగగులు
రూపు నిల్లి నినున రుచిరభకితాఁ
గ్ొల్లచ యుండుర; వారగకోరుకల నిచెచద
వేమిలాగు? నాకు నఱుాఁగాఁ బలుకు.
11-115-వచనము

అని యుదధ వుం డడిగ్గన నారాయణుం డిట్ినియిె; “నేను స్రావరణంబులకు
స్మంబెైన పూజాపరకారం బెఱింగ్గంచెద; నాచారంబునంజేసప యొకట్ిాఁ
బాష్ాణమృణెయద్ారువులం గల్లించి, నా రూపంబుగ్ా నిల్లికొని కొందఱు
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పూజింతురు; కాంస్ా తరపు రజత కాంచన పరతిమావిశరష్ంబు లుతత మంబు; ల్లట్ల
ి
నా పరతిమారూపంబు లందు మద్ాావంబుంచి కొల్లచనవారగకి నేాఁ
బరస్నునండనగుదు; నీ లోకంబున మనుష్ుాలకు ధ్ాానంబు నిలువనేరదు;
గ్ావునం బరతిమా విశరష్ంబు లనేకంబులు గలవు; వానియందు
సౌందరాసారంబులు మనయహరంబులునైన రూపంబుల మనఃపరస్నునండనై నే
నుండుదుాఁ; గ్ావున దుగ్ాధరణ వశాయిాఁగ్ా భావించి ధ్ౌతాంబరాభరణ
మాలాానులేపనంబులను, ద్వవాానన పానంబులను, ష్ో డశోకత పరకారంబుల
రాజోపచారంబులను, బాహాపూజా విధ్ానంబుల నాచరగంచి మతాంకల్లితంబు
ల ైన పద్ారథంబులు స్మరగించి, నితాంబును నాభాంతరపూజావిధ్ానంబులం
బరగతుష్ుటనిం జేస;ప ద్వవాాంబరాభరణ మాలాశోభితుండును, శంఖ చకర
కిరీట్ాదాలంకార భూషపతుండును, ద్వవామంగళవిగరహుండునుగ్ాాఁ దలంచి
ధ్ాానపరవశుండెైన యతండు నాయందుాఁ గలయు; నుదధ వా! నీ వ పరకారంబు

గరగష్ఠనిష్ాఠతిశయంబున ోగగనిష్ు
ఠ ండవై, బదరగకాశరమంబు సేరగ మతకథవతం బెైన
సాంఖాోగగం బంతరంగంబున నిలుికొని, కల్లయుగ్ావసాన పరాంతంబు
వరగతంపు” మని యపిమ్ేశారుండానతిచిచన నుదధ వుండు
నానందభరగతాంతరంగుం డెై తతాిద్ారవిందంబులు హృదయంబునం జేరుచకొని,
పావనంబెైన బదరగకాశరమంబునకు నరగగ్ె” నని శుకుండు పరీక్షిననరేందురనకుం
జెపుిట్యు.
11-116-కంద పదాము

చెప్పిన విని రాజేందురాఁడు
స పిడ శ్రరకృష్ు
ణ కథలు చోదాము గ్ాాఁగం
జెప్పినాఁ దనియదు చితత ం
బొ పిాఁగ మునిచందర! నాకు ోగగులు మ్మచచన్.
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11-117-తేట్గ్ీతి

అంతట్ను గృష్ు
ణ ాఁ డేమయిెా? నరసపచూడ
యదువు ల ట్లటలు వరగతంచి రేరిడంగ
ద్ాారకాపట్ట ణం బెవిాధమున నుండె
మునివరశరష్
ర ఠ ! యానతీ ముదముతోడ.

11-18- శ్రరకృష్ణ నిరాాణంబు
11-118-వచనము

అనిన రాజునకు శుకుం డిట్ినియిె “నట్ల
ి వాస్ుద్ేవుం డనాాయ పరవరత కులగు
దుష్ుటల స్ంహరగంచి, నాాయపరవరత కులగు శిష్ుటలాఁ బరగపాలనంబు సేసప, బలరామ
స్మ్ేతంబుగ్ా ద్ాారకానగరంబు వడల్లనం గని యాదవులు దమలోాఁ ద్ాము
మద్వరాపానమతు
త ల ై మతారంబున నుతాాహకలహంబునకుం గమకించి, కరగ
తురగ రథ పద్ాతిబలంబులతో ననర్ ళంబుగ్ా యుదధ స్ననదుధల ై,
యుదధ ంబునకుం జొచిచ మునిశాపకారణంబున నుతు
త ంగంబు లయిన తుంగ
స్మూహంబుల బడలుపడంగాఁ బొ డుచుచు, వేయ
ర ుచుం ద్ాాఁకు నపుిడు
నవియును వజారయుధ స్మానంబుల ై తాాఁకిన భండనంబునం బడి ఖండంబుల ై
యొఱగు కబంధంబులును, వికలంబుల ైన శరీరంబులును, విభరష్టంబుల ైన
రథంబులును, వికట్ంబుల ైన శకట్ంబులును, వారల డు నశాంబులును, మొొగ్ె్డి
గజంబులునై, యోగాధనంబున నందఱుం బొ ల్లయుట్కు నగ్గ నగధరుండును
రాముండునుం జనిచని; యంత నీలాంబరుం డొ కక తోరవంబో యి ోగగమార్ ంబు
నననంతునిం గలసప; నపిరమ్ేశారుండు మఱియొక మార్ ంబునం జని యొకక
నికుంజపుంజంబు చాట్లన విశరమించుట్ంజేసప చరణంబు వేఱొ క చరణంబు మీాఁద
స్ంుట్ించి చంచలంబుగ్ా వినయదంబు స్లుపు స్మయంబున నొకక లుబధ కుండు
మృగయారథంబుగ్ా వచిచ ద్వకుకలు నికిక నిరీక్షించుచుండ, వృక్షంబు చాట్లన
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నపిరమపురుష్ుని చరణ కమలంబు హరగణకరణంబు గ్ాాఁబో లునని ద్ానిం గని
శరంబు శరాస్నంబునందు స్ంధ్ానంబు సేసప యిేసపన నతండు హాహారవంబునం
గదలుచుండ నపిరమ్ేశారుని స్నినధ్ానంబునకు వచిచ జగనానథుంగ్ాాఁ ద్ెల్లసప,
భయంబున “మహాపరాధుండను; బాపచితు
త ం డను; గుట్ిలపరచారుండ” నని
యనేకవిధ ద్ీనాలాపంబులం బలుకుచు బాష్ిజలధ్ారాసపకతవదనుండెైన,
స్రోజనేతురండు వానిం గరుణించి యిట్ి నియిె; “నీ వేల జాల్లంబడెదు? పూరాజనె
కరెంబు ల ంత వారగకెైన ననుభావాంబులగుం గ్ాని యూరక పో వనేరవు; నీవు
నిమితత మాతురండ; వింతియ కాని” యని వానికిం ద్ెల్లప్పన వాాఁడును
“మహాపరాధుల ైన వారూరక పో వరు; ద్ేవ గురు వైష్ణవ ద్ోర హులకు నిలువ
నట్ి గు” నని పవితారంతఃకరణుండెై పారోగపవేశంబునం బారణంబులు వరగాంచి
వైకుంఠపదపారపుతండయిెా నపుిడు.
11-119-కంద పదాము

ద్ారుకుాఁడు గనియిె నంతట్ాఁ
జారు నిరూఢావధ్ాను స్రాజుఞ హరగన్
మ్ేరనగధ్ీరు దనుజవి
ద్ారుని నేకాంతపరునిాఁ దదద యు నమిెన్.
11-120-వచనము

కని యతాంతభయభకితతాతిరాంబుల ముకుళిత కరకమలుండెై యిట్ి నియిె.
11-121-తేట్గ్ీతి

నినునాఁజూడని కనునలు నిష్ులములు
నినున నొడువని జిహాద్ా నీరస్ంబు
నినునాఁ గ్ానని ద్వనములు నిందాము లగుాఁ
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గనునలను జూచి మముెను గ్ారవింపు.
11-122-వచనము

అనుచు నా ద్ారుకుండు నిరేాదనపరుండెై యిట్ి ని విననవించె;
“యాదవస్ముదరం బడంగ్ె; బంధు గురు మితర జనంబు లకకడకకడం బో యిరగ;
ద్ాారకకుం బో యి స్ుహృజా నంబులతోడ నేమందు?” నని పలుకునవస్రంబున
ద్వవాాయుధంబులును, ద్వవా రథరథాంబులు నంతరాధనంబు నొంద్ె;
నారాయణుండు వానితో“ నకర
ర రవిదురులకు నీవృతాతంతం బంతయుాఁ జెపుిము;
స్వాసాచిం గని ససత ి బాల గురు వృదధ జనంబులాఁ గరగపురంబునకుం గ్ొనిచను
మనుము; ప ” మెనిన వాాఁడును మరల్ల చని కృష్ు
ణ ని వాకాంబులు

స్విస్త రంబుగ్ాాఁ జెప్పి; నట్ల
ి సేయు నాలోన ద్ాారకానగరంబు పరగపూరణజలంబెై
మునింగ్ె; నంత నవారగకిం జనరాకయుండె నపిరమ్ేశారుండును శతకోట్ి
స్ూరాద్వవాతేజో విభాసపతుండెై వడల్ల నారద్ాద్వ మునిగణంబులును,

బరహెరుద్ారద్వద్ేవతలును, జయజయశబద ంబులతోడం గదల్లరా నిజపదంబున
కరగగ్ె; ననానరాయణ విగరహంబు జలధ్వ పారంతంబున జగనానథస్ారూపంబెై
యుండె” నని శుకుండు పరీక్షిననరేందురనకుం జెప్పి" నని చెప్పి.
11-123-కంద పదాము

ఈ కథ విననను వారసపన
బారకట్ముగ లక్షిె యశము భాగాము గలుగుం
జేకొని యాయువు ునుాఁడెై
లోకములో నుండు నరుాఁడు లోకులు వొగడన్.
11-124-చంపకమాల

నగుమొగమున్ స్ుమధామును నలి ని మ్ేనును లచిచకాట్ప
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ట్ట గు నురమున్ మహాభుజము లంచితకుండలకరణముల్ మద్ే
భగతియు నీలవేణియుాఁ గృపారస్దృషపటయుాఁ గలు
్ వనునాఁ డి
ముెగాఁబొ డస్ూపుాఁగ్ాతాఁ గనుమూసపనయపుిడు విచిచనపుిడున్.

11-19- పూరగణ
11-125-కంద పదాము

రాజీవస్దృశనయన! వి
రాజితస్ుగుణా! విద్ేహరాజవినుత! వి
భారజితకరరత గ స్ుధ్ావృత
రాజీవభవాండభాండ! రుుకులతిలకా!
11-126-మాల్లని

ధరణిదుహితృరంతా! ధరెమారా్నుగంతా!
నిరుపమనయవంతా! నిరారారాతిహంతా!
గురుబుధస్ుఖకరాత! కోస్లక్షోణిభరాత!
స్ురభయపరగహరాత! స్ూరగచేతోవిహరాత!
11-127-గదాము

ఇద్వ శ్రర పరమ్ేశారకరుణాకల్లత కవితావిచితర కేస్నమంతిరపుతత ి స్హజపాండితా
పో తనామాతాప్పరయశిష్ా

వల్లగందల

నారయ

నామధ్ేయ

పరణీతంబెైన

శ్రరమహాభాగవతంబను మహాపురాణంబు నందుాఁ గృష్ు
ణ ండు భూభారంబు వాప్ప
యాదవుల

కనయానా

వైరానుబంధంబుాఁ

గల్లించి,

వారల

హతంబు

గ్ావించుట్యు, విద్ేహరషభ స్ంవాదంబును, నారాయణ ముని చరగతంర బును,
నాలుగు యుగంబుల హరగ నాలుగువరణంబుల ై వరగతంచుట్యు, బరహాెద్వ ద్ేవతలు
ద్ాారకానగరంబునకుం జని కృష్ు
ణ ం బారరగథంచి నిజపదంబునకు రమెనుట్యు,
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నవధూత యదు స్ంవాదంబును, నుదధ వునకుాఁ గృష్ు
ణ ం డనేకవిధంబు ల ైన
యుపాఖాానంబు ల ఱింగ్గంచుట్యు, నారాయణపరకారం బంతయు ద్ారకుం
డెఱింగ్గవచిచ

ద్ాారకానివాస్ులకుం

జెపుిట్యుాఁ,

గృష్ు
ణ ండు

దన

ద్వవాతేజంబుతోాఁ బరమాతెం గూడుట్యు నను కథలు గల యిేకాదశ
స్కంధము.
---0---
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పో తన తెలుగు భాగవతము

ద్ాాదశ స్కంధము
12-1- ఉపో ద్ాాతము
12-1-కంద పదాము

శ్రర మరుదశనపతిశయన!
కామితమునిరాజోగగ్గకలిదురమ! యు
ద్ాధమ! ునజనకవరనృప
జామాతృవరేశ! రామచందరమహీశా!
12-2-వచనము

మహనీయగుణగరగష్ఠ ులగు నముెనిశరష్
ర ఠ ులకు నిఖిల పురాణవాాఖాాన వైఖరీ
స్మ్ేతుండెైన స్ూతుం డిట్ినియిె; నట్ల
ి పరీక్షిననరేందురనకు శుకోగగ్ీందురండు
వాస్ుద్ేవ నిరాాణ పరాంతంబుాఁ దజా నె కరెంబులు సపప్పిన విని స్ంతస్ంబంద్వ
యననరపాలపుంగవుండు “మహాతాె! నారాయణ కథా పరపంచంబును,
దదు
్ ణంబులును, నాచారవిధ్వయును, జీవాతెభేదంబును,
హరగపూజావిధ్ానంబును, జాఞనోగగపరకారంబు ననునవి మొదల ైనవి
యిెఱింగ్గంచి విజాఞనవంతుగ్ాాఁ జేసప మనినంచితి; వింక భావి కారాంబు లనినయు
నఱింగ్గంపు” మనిన శుకుండు రాజున కిట్ినియిె.
12-3-కంద పదాము

నరవర! యిీ పరశనమునకు
స్రగ సపపిాఁగ రాదు; నేను సామరథయముచేాఁ
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బరగకించి నీకుాఁ జెపిదాఁ
గర మొపిాఁగ భావికాలగతులన్ వరుస్న్.

12-2- రాజుల యుతితిత
12-4-వచనము

అందు రాజులపరకారం బెఱింగ్గంచెద; బృహదరథునకుాఁ బురంజయుండు పుట్లట;
వానికి శునకుం డనడివాాఁడు మంతిర యిెై పురంజయునిం జంప్ప తా రాజాం
బేలుచుండు; నంతాఁ గ్ొంతకాలంబున కతనికిం గుమారుండు దయించిన వానికిాఁ
బరద్ో ాతననామం బిడి పట్ట ంబుగట్లట; నా భూభుజునకు విశాఖరూపుం
డుదయింపంగలం; డాతనికి నంద్వవరధనుండు జనిెంచు; నీ యిేవురు
నూట్ముపిద్వ యిెనిమిద్వ స్ంవతారములు వస్ుంధరా పరగపాలనంబునం బెంపు
వడయుదురు; తదనంతరంబ శిశునాగుం డను పారగథవుం డుదయించు; నా
మూరాధభిషపకత ునకుాఁ గ్ాకవరుణండు, నా రాజనుానకు క్షేమవరుెాఁ
డుదయింపాఁగలం; డా పృథీాపతికి క్షేతజు
ర ఞ ం, డతనికి విధ్వసారుాఁడును, విధ్వసారున
కజాతశతురండు, నా భూపాలునకు దరాకుండును, దరాకునికి నజయుండు,
నతనికి నంద్వవరధనుండు, నతనికి మహానంద్వయు ననంగల శైశునాగులు
పదుండుర నరపాలకు లుదావించి ష్ష్ుటయతత రతిరశతి హాయనంబులు గల్లకాలంబున
ధరాతలం బేలుదు; రంతట్ మహానంద్వకి శూదరససతి గరబంబున నతి బలశాల్ల

యయిన మహాపదెవతి యను నందనుం డుదయించు; నతనితో క్షతిరయవంశం
బడంగ్గపో ాఁ గల ద్ా స్మయంబున నరపతులు శూదరపారయుల ై ధరెవిరహితుల ై
తిరుగుచుండ మహాపదుెనకు స్ుమాలుాం డాద్వగ్ాాఁ గల యిెనమండుర కుమారు
లుదయించెదరు; వారు నూఱు స్ంవతారంబులు క్షోణితలం బేల ద; రంతట్ాఁ
గ్ారుెకుండు మొదలుగ్ా రాజనవకంబు నంద్ాఖాలం జనియించు; నా
నవనందులనొక భూస్ురోతత ముం డునూెలనంబు సేయు; నపుిడు వారు
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లేమిని మ రుాలు గ్ొంతకాలం బీ జగతీతలంబు నేలుదు; రతత ఱి నా భూద్ేవుండు
చందరగుపుతండనువానిం దన రాజాం బందు నభిషపకత ుంగ్ాాఁ జేయంగలం; డంత నా
చందరగుపుతనకు వారగసారుండును, వానికి నశోకవరధనుండు, నతనికి

స్ుయశస్ుాను, వానికి స్ంయుతుాఁ డమెహనీయునకు శాల్లశూకుం, డతనికి
సో మశరుెండు, వానికి శతధనుాండు, నవారునకు బృహదరథుండు
నుదయించెదరు; మ రుాలతోాఁజేరగన యిీ పదుగురును స్పత తిరంశదుతత ర
శతాబద ంబులు నిష్కంట్కంబుగ్ా భూపరగపాలనంబు సేసపద; రా స్మయంబున
బృహదరథుని సేనాపతి యగు పుష్ామితురాఁడు, శుంగ్ానాయుాఁ డతని వధ్వంచి
రాజాంబు గ్ెైకొను; నతనికి నగ్గనమితురండను నరపతి బుట్ట ాఁగలవాాఁ; డాతనికి
స్ుజేాష్ు
ఠ ండు, స్ుజేాష్ు
ఠ నకు వస్ుమితురండు, నతనికి భదరకుండును, భదరకునకుాఁ
బుళిందుండు, నా శూరునకు ఘోష్ుండును, వాని కి వజరమితురండును, నతనికి
భాగవతుండును, వానికి ద్ేవభూతియు నుదావించెద; రీ శుంగులు పదుండురను
ద్ాాదశోతత రశత హాయనంబు లురీాపతు లయిెాద; రంతమీదాఁట్ శుంగకుల
స్ంజాతుండెైన ద్ేవభూతిని గణాామాతుాండగు వస్ుద్ేవుండనువాాఁడు
వధ్వయించి, రాజాం బేలు; వానికి భూమితురండు, నమెహానుభావునకు
నారాయణుండునుాఁ గల్లగ్ెదరు; కణావంశజుల ైన వరలు మునూనట్నలువద్ేను
స్ంవతారంబులు మ్ేద్వనీతలం బేలుదురు; మఱియును.
12-5-కంద పదాము

చతురత నీ క్షితి నేల్లయు
మతిమోహము విడువలేక మానవనాథుల్
స్తతముాఁ దమ కర కాలం
బతిచంచల మగుట్ నఱుాఁగరయా మహాతాె!
12-6-కంద పదాము
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నరపతులమహిమ నంతయు
నురగ్ాధ్వపుాఁ డెైన నొడువ నయపాఁడు; ధ్ాతిరం
జిరకాల మ్ేల్ల యింద్ే
పరువడి నడాఁగుదురు వారు భారంతులు నగుచున్.
12-7-కంద పదాము

గజ తురగ్ాద్వశ్రల
ర ను
నిజ మని నమెంగరాదు; నితామును హరగన్
గజిబిజి లేక తలంచిన
స్ుజనులకును నతనియందుాఁ జొరాఁగ్ా వచుచన్.
12-8-వచనము

మఱియుాఁ గణావంశజుండగు స్ుశరుెండను రాజుదయించిన వాని హింసపంచి
తదాృతుాండంధరజాతీయుం డయిన వృష్లుం, డధరెమార్ వరగతయిెై,

వస్ుమతీచకరం బవకురండెై యిేలు నంత వాని యనుజుండు కృష్ు
ణ ం డనువాాఁడు
రాజెై నిలుచు; నా మహామూరగతకి శాంతకరుణండును, వానికి బరరణమాస్ుండును,
వానికి లంబో దరుండును, వానికి శిబిలకుండు, నతనికి మ్ేుసాాతియు, వానికి
దండమానుండును, వానికి హాలేయుం డగు నరగష్టకరెయు, వానికి ద్వలకుండు,
నతనికిాఁ బురీష్సేతుండును, వానికి స్ునందనుండును, నా రాజశరఖరునకు
వృకుండును, వృకునకు జట్ాపుండును, జట్ాపునకు శివసాాతియు, వాని
కినరగందముండు, నా భూమీశునకు గ్ోమతియును, వానికిాఁ బురీమంతుండును,
నతనికి ద్ేవశ్రరుషండును, వానికి శివస్కందుండును, నతని కి యజఞ శ్రలుండు, నా
భవుానకు శురతస్కందుండు, వానికి యజఞ శ తురండు, వానికి విజయుం, డ
విాజయునికిాఁ జందరబీజుం డతనికి స్ులోమధ్వయు నిట్ల
ి ప్పకకం డురదయించి
ననూనట్యిేాఁబద్వయాఱు హాయనంబులు ధ్ాతిరం బాల్లంచెద; రంత
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నాభీరులేడుారు, గరదభులు పదుండుర, గంక వంశజులు పద్ాఱుగురు,
మ్ేద్వనీభరంబు ద్ాల్లచ యుండెద; రట్మీాఁద యవను ల నమండుర, బరబరులు
పదునలు
్ రు, ద్ేశాధ్ీశుల ై యిేల దరు; మఱియుం బదుమువుారు
గురుండులును, బదునొకండుర మ నులును, వేయుంద్ొ మెనూనట్తొమిెద్వ
హాయనంబులు గరాాంధులయి యిేల ద; రట్మీాఁద నా మ నవంశజు లగు
పదునొకండుర తిరశతయుతం బెైన వతారంబులు మతారంబున నేల ద ; రా
స్మయంబునాఁ, గ్ెైల్లకిలు లను యవనులు భూపతు లగుదు; రంత
భూతనందుండు నవభంగ్గరుండు శిశునందుండుాఁ దద్ారాతయగు
యశోనందుండుాఁ బరవరకుండు వరలు వరుల ై ష్డుతత రశత హాయనంబు లేల ద;
రంత నా రాజులకుాఁ బదుమువుారు కుమారు లుదయించి యందు నారు్రు
బాహిికద్ేశాధ్వపతు లయిెాదరు; కడమ యిేడుారును గ్ోస్లాధ్వపతు లయిెాద;
రంత వైఢూరా పతులు నిష్ధ్ాధ్వపతుల ై యుండెదరు; పురంజయుండు

మగధద్ేశాధ్వపతియిెై పుట్ిట, పుళింద యదు మదరద్ేశవాస్ు లగు హీనజాతి
జనులు బరహెజాఞనహీనుల ై హరగభకిత విరహితుల ై యుండ, వారగకి ధరోెపద్ేశంబు
సేసప, నారాయణభకిత నితాంబు నుండునట్ల
ి గ్ాాఁ జేసప, బలపరాకరమవంతు ల ైన
క్షతిరయవంశంబు లడంచి, పద్ాెవతీనగర పరగపాలకుండెై యాగంగ్ా పరయాగ
పరాంతం బగు భూమినేలాఁ గలండు; శూదరపారయు లగు రాజులును,
వారతుాలును,బాష్ండులు నగు విపురలును గల్లగ్గ సౌరాష్ాటరవంతాాభీరారుాద
మాళవ ద్ేశాధ్వపతు లయిెాదరు, సపంధుతీరంబులాఁ జందరభాగ్ా పారంతంబులాఁ
గ్ాశ్రెరమండలంబున మ్ేధ్ావిహీనుల ై మ్ేిచాాకారు లగు రాజులు భూభాగం
బేలుచు, ధరెస్తాదయాహీనుల ై, కోరధమాతారాంబుల, ససత ి బాల గ్ో ద్వాజాతులాఁ
వధ్వయింప రోయక, పరధన పరససత ప
ి రు ల ై, రజస్త మోగుణరతు ల ై, యలిజీవు
ల ై, యలిబలు ల ై హరగ చరణారవిందమకరంద రసాసాాదులు గ్ాక తమలో
ననయననా వైరానుబంధుల ై స్ంగ్ారమరంగంబుల హతు లయిెాద; రా
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స్మయంబునాఁ బరజలు తచ్చచల వేష్ భాష్ాదుల ననుస్రగంచి యుండెదరు;
కావున.

12-3- కలకయవతారంబు
12-9-కంద పదాము

ద్వనద్వనమును ధరెంబులు,
ననయము ధర నడాఁగ్గపో వు నాశచరాముగ్ా
విను వరణ చతుష్కములో;
ననయాఁగ ధనవంతుాఁ డెైన నేలు ధరగతిరన్.
12-10-కంద పదాము

బలవంతుాఁ డెైన వాడే
కులహీనుం డెైన ద్ొ డుగుణవంతుాఁ డగుం
గల్లమియుాఁ బల్లమియుాఁ గల్లగ్గన
నిలలోపల రాజ తండె; యిే మన వచుచన్.
12-11-వచనము

అట్ల
ి గ్ాన జనంబులు లోభుల ై, జారతా చోరతాాదులచేత దరవాహీనుల ై వనాశాక
మూల ఫలంబులు భుజించుచు, వన గ్గరగ దుర్ ంబులం గృశ్రభూతుల ై దురగాక్ష,
శ్రత, వాతాతప, క్షుధ్ా, తాపంబులచేత భయంపడి, ధనహీనుల ై
యలాియుష్ుకలు, నలితరశరీరులునై యుండ రాజులు చోరుల ై
స్ంచరగంచుచు,నధరెపరవరత నుల ై వరాణశరమ ధరెంబులు విడనాడి, శూదరపారయుల ై
యుండెద; రంత నయష్ధు లలిఫలదంబులు, మ్ేుంబులు జలశూనాంబులు,
స్స్ాంబులు నిసాారంబులు నగు; నిట్ల
ి ధరెమార్ ంబు దకిక యుననయిెడ
ముకుందుండు దుష్ట నిగరహ శిష్ట పరగపాలనంబుల కొఱకు శంబల గ్ారమంబున
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విష్ు
ణ యశుం డను విపురనకుాఁ గలకయవతారుండెై ద్ేవతా బృందంబులు నిరీక్షింప,
ద్ేవదతత ఘోట్కారూఢుండెై దుష్ట మ్ి చాజనంబులం
ే
దన మండలాగరంబున
ఖండీభూతులం జేయు; నపుిడు ధ్ాతీరమండలంబు విగతకర
ర రజన మండలంబెై
తేజరగలి ు; నంత నరులు విష్ు
ణ ధ్ాాన వందన పూజాద్వ విధ్ానాస్కుతల ై
నారాయణపరాయణు లయి వరగతలి ద; రగట్ి ల కలకయవతారంబున నిఖిల జనులు
ధనుా లయిెాద; రంతట్ాఁ గృతయుగ ధరెంబయి నడచుచుచుండు; జందర భాస్కర
శుకర గురువులేక రాశి గతులయినం, గృతయుం బయి తోాఁచు; రాజేంద్ార! గత
వరత మాన భావికాలంబులు; భవజా నెంబు మొదలు నంద్ాభిషేక పరాంతంబుాఁ
పంచదశాధ్వకశతోతత ర స్హస్ర హాయనంబులయి యుండు; నంతట్ నారాయణుం
డఖిల దుష్ట రాజదాంస్ంబు గ్ావించి ధరెంబు నిల్లప్ప వైకుంఠనిలయం డగు;”నని
చెప్పిన.
12-12-కంద పదాము

మునినాథ! యిే విధంబున
ునతరముగాఁ జందర స్ూరా గరహముల జాడల్
స్నుాఁ? గ్ాలవరత నకరమ
మొనరాఁగ నఱిాఁగ్గంపవయా ముదము దల్లరిన్.
12-13-వచనము

అనిన నట్ి గ్ాక, యని చెపిాఁ ద్ొ డంగ్ె; “వినుము; స్పత రగష మండలాంతర్ తంబు
లయిన పూరా ఋక్షదాయి స్మమధాంబు నందు నిశాస్మయంబున నొకక
నక్షతరంబు గ్ానిప్పంచిన కాలంబు మనుష్ా మానంబున
శతవతారపరగమితంబయిెా నే నా స్మయంబున జనారదనుండు నిజపదంబునాఁ
బొ దల ; నా వేళన ధ్ాతీరమండలంబు కల్ల స్మాకారంతం బయిెాాఁ; గృష్ు
ణ ం
డెంతకాలంబు భూమి యందుాఁ బరవరగతంచె, నంత కాలంబునుగల్ల స్మాకారంతంబు
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గ్ాదు; ముానక్షతరం బందు స్పత రుషలు నే ుస్రంబునాఁ జరగయింతు రా
ుస్రంబునాఁ గల్ల పరవేశించి వేయునినూనఱు వరషంబు లయి యుండు; నా
ఋషపస్ంుంబు పూరాాష్ాడ కరగగ్గనం గల్ల పరవృదధ ంబు నొందు; నే ద్వవస్ంబున
హరగ పరమపదపారపుతం డయిెా; నా ద్వవస్ంబు నంద కల్ల పరవేశించి

ద్వవాాబా స్హస్రంబు స్నిన యనంతరంబు నాలవ పాదంబునాఁ గృతయుగ
ధరెంబు పారపత ం బగు.
12-14-చంపకమాల

నరవర! తొంట్ి భూపతుల నామ గుణంబులు, వృతత చిహనముల్,
సపరగయును, రూప స్ంపదలుాఁ, జెననగురాజాము, లాతెవితత ముల్
వరుస్ నడంగ్ెాఁ గ్ాని, యట్ వారల కరరత ులు నిరెలంబుల ై
యురవడి భూమిలో నిల్లచి యుననవి నేాఁడును రాజశరఖరా!
12-15-వచనము

శంతనుని యనుజండగు ద్ేవాప్పయు, నిక్షాాకువంశజుండగు మరుతు
త ను,
ోగగయుకుతల ై కలాపగ్ారమనిలయుల ై కల్లయుగ్ాంతంబున వాస్ుద్ేవప్ేరరగతుల ై,

పరజల నాశరమాచారంబులు దపికుండ నడపుచు, నారాయణస్ెరణంబు నితాం
బొ నరగచ, కెైవలాపదపారపుతలగుదు; రగకకరణి నాలుగుయుగంబుల రాజులును నే
నఱింగ్గంచిన పూరారాజనుాలును, వరందఱును స్మస్త వస్ుత స్ంద్ో హంబుల

యందు మమత నొంద్వ యుతాాహవంతుల ై యుండి ప్పదప నీ భూతలంబువదల్ల
నిధనంబు నొంద్వరగ; కావునాఁ గ్ాలంబుజాడ యిెవారగకిం గ్ానరాదు; మతపిరుాలు
హరగధ్ాాన పరవశుల ై దయాస్తాశౌచశమదమాద్వ పరశస్త గుణంబులం బరసపదధ ు ల ై
నడచి; రట్ల
ి గ్ావున.
12-16-కంద పదాము
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ధరెము స్తాముాఁ గ్ీరత య
గ ు
నిరెలదయ విష్ు
ణ భకిత నిరుపమ ున స్
తకరె మహింసావరతమును
నరగెల్ల గలవారె పుణుా లవనీనాథా!
12-17-తేట్గ్ీతి

ఈ జగంబేలు తొల్లి ట్ి రాజవరులు
కాలవశమున నాయువు లో్లుపో యి
నామమాతారవశిష్ు
ఠ ల ైనారు; గ్ాన
స్లుపవలవదు మమత నచచట్ నృపాల!
12-18-వచనము

గరాాంధులయిన నరపతులం జూచి భూద్ేవి హాస్ాంబు సేయు; “శతుర క్షయంబు
సేసప యిెవారగకి నీక తామ యిేలుచుండెద” మనియిెడి మోహంబునం

బితృపుతరభారతలకు భారంతి గల్లించి, యనయానా వైరానుబంధంబులం గలహంబు
సేసప, రణరంగంబులాఁ దృణపారయంబులుగ్ా ద్ేహాదులు వరగాంచి,
నిరారలోకపారపుతల ైన పృథు యయాతి గ్ాధ్వ నహుష్ భరతారుాన మాంధ్ాతృ స్గర

రామ ఖట్ాాంగ ధుంధుమార రుు తృణబిందు పురూరవ శంతను గయ భగ్ీరథ
కువలయాశా కకుతథ స నిష్ధ హిరణాకశిపు వృతర రావణ నముచి శంబర భరమ
హిరణాాక్ష తారకాదుల ైన రాజులును, ద్ెైతుాలును ధరణికి మమతాంబునం జేసప
కద్ా కాలవశంబున నాశంబు నొంద్వ? రద్వ యంతయు మిథాగ్ాన స్రాంబునుం
బరగతాజించి “జనారదన, వైకుంఠ, వాస్ుద్ేవ, నృసపంహ” యని నిరంతర హరగ
కథామృతపానంబు సేసప, జరా రోగ వికృతులం బాసప హరగపదంబు నొందు మని
చెప్పి.
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12-19-తేట్గ్ీతి

ఉతత మశోికుాఁ డననవాాఁ డుననవాడు;
స్నునతుండగు నవాాఁడు స్కల ద్వశల;
నట్ిట పరమ్ేశారునిాఁ జితత మందు నిల్లప్ప
తదు
్ ణంబులు వరగణంపు ధరణినాథ!

12-4- కల్లయుగధరె పరకారంబు
12-20-వచనము

అనిన శుకోగగ్ీందురనకు రాజేందురం డిట్ినియిె; “కల్లయుగం బతిపాప
స్మిెళితంబు; గ్ాన దురగతంబు లేలాగున రాకుండాఁ జేయుదురు? కాలం బే
కరమంబున నడచుాఁ? గ్ాలస్ారూపకుం డెైన హరగ పరభావం బేలాగునం గ్ానాఁబడు?
నీ జగజాాలం బెవిాధంబున నిలుచు?” నని యడిగ్గన రాజేందురనకు
శుకోగగ్ీందురం డిట్ినియిెాఁ;“ గృత తేత
ర ా ద్ాాపర కల్ల యుగంబులను యుగ
చతుష్ట యంబును గరమంబుగ్ాాఁ బరవరగతంచు, ధరెంబునకు స్తా దయా తపో
ద్ానంబులు నాలుగు పాదంబుల ై నడచు; శాంతిద్ాంతాతెజాఞన
వరాణశరమాచారంబులు మొదలగునవి గల్లగ్గ ధరెంబు మొదట్ి యుగంబున
నాలుగు పాదంబులం బరగపూరణం బెై పరవరగతలి ు; శాంతిద్ాంతికరాెచరణాద్వ రూపం
బగు ధరెంబు మూాఁడు పాదంబుల రెండవ యుగంబునం బరవరగతలి ు;
విపారరచనాహింసావరత జపానుష్ాటనాద్వ లక్షణంబులు గల్లగ్గ ధరెంబు రెండు
పాదంబుల మూడవ యుగంబునం ద్ేజరగలి ు; మఱియు జనులు గల్లయుగంబున
దరెరహితులు, ననాాయకారులు, కోరధమాతారాలోభమోహాద్వ దురు్ణ విశిష్ుటలు,
వరాణశరమాచారరహితులు, దురాచారులు, దురననభక్షకులు, శూదరసేవారతులు,
నిరదయులు, నిష్ాకరణవైరులు, దయాస్తాశౌచాద్వ విహీనులు, ననృతవాదులు,
మాోగపాయులు, ధనవిహీనులు, ద్ో షపైక దృకుకలునై పాపచరగతులగు రాజుల
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సేవించి, జననీజనక స్ుత సో దర బంధు ద్ాయాద స్ుహృజా నులం బరగతాజించి,
స్ురతాప్ేక్షుల ై కులంబులం జెఱచుచుండెదరు; మఱియు క్షామ డామరంబులం
బరజా క్షయం బగు; బారహెణులు దుష్్రతిగరహవిహారుల ై యజాఞద్వకరెంబులు
పద్ారథపరుల ై చేయుచు హీనుల ై నశించెద; రట్ల
ి గ్ాన యిీ కల్లయుగంబున నొకక
ముహూరత మాతరం బయిన నారాయణస్ెరణ పరాయణుల ై మనంబున
‘శ్రరనృసపంహ వాస్ుద్ేవ స్ంకరష ’ణాద్వ నామంబుల నచంచల భకితం దలంచు
వారలకుాఁ గరతుశత ఫలంబు గలుగు; నట్ల
ి గ్ావున రాజ శరఖరా! నీ మద్వ
ననవరతంబు హరగం దలంపుము; కల్ల యనేక దురగతా లయంబు గ్ాన, యొకక
నిమ్ేష్మాతరంబు ధ్ాానంబు సేసపనం బరమ పావనతాంబు నొంద్వ కృతారుథండ
వగుదు” వని పల్లకి మఱియును.
12-21-కంద పదాము

మూడవ యుగమున నంతయు

వేడుక హరగకరరతనంబు వలయాఁగ ధృతిచేాఁ
బాడుచుాఁగృష్ాణ! యనుచుం
గ్ీడ
ర ంి తురు కల్లని దలాఁచి కృతమతు లగుచున్.

12-5- కలిపరళయ పరకారంబు
12-22-వచనము

అనినాఁ గలిపరళయ పరకారం బెట్ినిన నతం డిట్ినియిెాఁ; “జతురుాగ స్హస్రంబులు
స్నిన నద్వ బరహెకు నొకక పవలగు; నా కరమంబున రాతిరయు వరగధలి ు; నంత
బరహెకు నొకకద్వనం బగుట్వలన నద్వ నైమితిత క పరళయం బనంబడు; నందు
విధ్ాత స్మస్త లోకంబులం దన యాతె యందు నిల్లప్ప శయనింప పరకృతి
వినష్ట ంబయిన నద్వ పారకృత పరళయం బని చెపింబడు; నా పరళయ పరకారంబు
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విను; మిట్ల
ి పవలు నైమితిత క పరళయంబును, రాతిర పారకృత పరళయంబు నగుట్
గల్లగ్గన, నద్వ యజునకు ద్వనపరమాణం; బిట్ిట ద్వనపరమాణంబున
మునూనట్యఱువద్వ ద్వనంబు లయిన నలువకు నొకక స్ంవతారంబు
పరగపూరణం బగుాఁ; దదాతారంబులు శతపరగమితంబు లయిన.
12-23-ససస్ పదాము

అంత లోకేశున కవసానకాలంబు; వచిచన నూఱ ండుి వస్ుధలోన
వరషంబు లుడిగ్గన వడిాఁ దప్పి మానవుల్; దప్పి నాాఁకట్ాఁ జికిక నొప్పి నొంద్వ
యనయానాభక్షుల ై యా కాలవశమున; నాశ మొంద్ెద; రంత నల్లనస్ఖుాఁడు
సాముదర ద్ెైహిక క్షాెజాత రస్ములాఁ; జాతురగాఁ గ్గరణాళిచేతాఁ గ్ాలి
12-23.1-తేట్గ్ీతి

నంతాఁ గ్ాలాగ్గన స్ంకరషణాఖా మగుచు
నఖిల ద్వకుకలు గలయంగ నాకరమించు
నట్ిటయిెడ నూఱువరషంబు లాదుకొనాఁగ

వాఁకతోడుత వాయువుల్ వచు నపుడు.

12-6- పరళయ విశరష్ంబులును
12-24-వచనము

శత హాయనంబులు ధ్ారాధరంబులు మహాఘోష్ంబుతోడం గరగకరోపమానంబు
లయిన నీరధ్ారల నిఖిలజగంబును శంబరమయంబు చేసపన బరహాెండంబెలి
జలమయం బగుట్ంజేసప, భూమి హృతగంధ గుణంబయి కబంధంబున
ల్లనంబగు; ననీనరంబు జీరణరస్గుణంబెై తేజంబున నడంగు; నా తేజంబు
వాయువందు నష్ట రూపంబయి కలయు; నా పవనుండు గతస్ిరశగుణుండెై
నభంబున స్ంకరమించు; నా యాకాశంబు విగతశబద ంబయి భూతాద్వం బరవేశించుాఁ
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ద్ెైజస్ంబెైన మహదూ
ర పం బనహంకారంబెై వైకారగకగుణస్మ్ేతంబెై,
యింద్వయ
ర ంబుల లయించు; నహంకారంబును స్తాతవద్వగుణంబులు గరసపయించు;
నవి కాలచోద్వతం బెైన పరకృతి యందడంగు; నా పరకృతి యనాద్వయు నితాంబు
నవాయంబు నవాఙ్గెనస్గ్ోచరంబునై స్తత వరజస్త మోగుణ రహితంబయి,
మహద్ాద్వ స్నినవేశంబు లేక స్ాపానదావసాథరహితంబయి, పృథవవాాద్వహీనంబెై
యపరతరకయంబగు; ద్ానిని మూలభూతంబయిన పదంబని చెపుిచుందురు,
కాలవిపరాయం బయి, పురుష్ావాకుతలు విల్లనం బగునద్వ పారకృత పరళయం
బనంబడు” నని చెప్పి “మఱియు నొక విశరష్ంబు వినుము;
బుద్ీధంద్వయ
ర ారథరూపంబులచే జాఞనంబు తద్ాశరయం బయి వలుంగు;
దృశాతాాదాయతిరేకంబులచే నద్వ యాదాంతంబులు గలద్ెై యుండుాఁ; ద్ేజంబునకు
ద్ీపచక్షూరూపంబులు వేఱు గ్ానియట్ల
ి బుద్ీధంద్వయ
ర ారథంబులు పరారథమూరగతకి
ననాంబులు గ్ానేరవు; బుద్వధస్ంభ వంబు పరధ్ానంబు;

జాగరతావపనస్ుష్ుపత యవసాథబేధం బాతెమయంబెై, బుద్వధయుకత ంబెైన ోగగంబునం
బరగణమించుాఁ; బారణిజాతం బీశారునందు లోగదయంబులు వొందుచుండు;
స్రాంబు ననయానాాపాశరయంబెై యాదాంతవంతంబగుట్, నవస్ుతవై వరగతంచు; నొకక
తేజంబు బహురంధరంబులం గ్ానంబడు వడువున నొకక పరమాతె
ప్పకుకవిధంబుల భావింపంబడు; హాట్కంబు ప్పకుకరూపంబులం గలద్ెైన,
నేకంబయిన తెఱంగునాఁ బరమాతె నేకంబుగ్ా భావింపవలయు; నేతంర బులకు
మ్ేుావరణంబు దలంగ్గ నపుిడు భాస్కరమండలంబు గనిప్పంచు కరణి
బంధహేతువైన యహంకారం బాతెజాఞనంబునం ద్వరస్కృతంబెైన యపుిడే
పరమాతె నిరెలంబయి తోాఁచు; నా పరమాతెను నిరంతరంబును దలంచుచు,
ోగగులు తద్ేకాయతత చితు
త ల ై యుందురు; కాలవేగంబున స్రాపరపంచంబునకు
నవసాథంతరంబులు గలు
్ చుండుాఁ; బరమ్ేశార మూరగత యిెైన కాలంబున
నభంబునం బగలు తారకంబులు గ్ానరాని కరణిం గ్ానంబడక, కలాివస్థ లు
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చరగంచు; నితా నైమితిత క పారకృతికాతాంతికంబు లని పరళయంబు చతురగాధంబుల ై
పరాఁగు; నందులంగలుగు నారాయణుని ల్లలావతారంబులాఁ గమలభవ
భవాదులయిన వచింపనయపరు; నే నఱింగ్గనయంతయుం జెప్పితి;
స్ంసారసాగరంబు ద్ాాఁట్ హరగ కథ యనడు నావయ స్హాయంబు గ్ాని వేఱొ కట్ి
లే” దని చెప్పి.
12-25-ఉతిలమాల

ఏను మృతుండ నౌదు నని యింత భయంబు మనంబులోపలన్
మానుము; స్ంభవంబు గల మానవకోట్ి కుాఁ జావు నితామ ాఁ;
గ్ాన హరగం దలంపు; మికాఁ గల్ దు జనెము నీకు ధ్ాతిరప్పై;
మానవనాథ! ప ంద్ెదవు మాధవలోకనివాస్సౌఖాముల్.

12-7- తక్షకదష్ు
ఠ డెన
ై పరీక్షన
ి ెృతి
12-26-వచనము

రాజేంద్ార! జరామరణ హేతుకంబయిన శరీరంబున నుండు జీవుండు
ుట్ంబులలోాఁ గనంబడు నాకాశంబు ుట్నాశంబయిన మహాకాశంబునం జేరు
తెఱంగున, శరీరపతనంబగుడు నీశారుం గలయుాఁ, ద్ెైలనాశ పరాంతంబు వరగత
తేజంబుతోడ వరగతంచు కరణి ద్ేహకృతం బగు భవంబు
రజస్ాతత వతమోగుణంబులచేతం బరవరగతంచు; నాతె నభంబు మాడిక ధురవంబెై
యనంతంబెై వాకాతవాకత ంబులకుాఁ బరంబెై యుండు; నిట్ాితె నాతెస్ుథనిాఁ గ్ా జేసప,
హరగ నిజాకారంబు భావించుచుండుట్ విశరష్ంబు; నినునాఁ దక్షకుండు గఱవ
స్మరుథండు గ్ాాఁడు; హరగం దలంపుము; ధన గృహద్ారాపతాక్షేతప
ర శుపరకరంబుల
వరగాంచి, స్మస్త ంబు నారాయణారిణంబు సేసప, విగతశోకుండవై నితాంబును
హరగధ్ాానంబు సేయు” మని వినిప్పంచిన రాజేందురండును గుశాస్నాససనుండెై
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జనారదనుం జింతించుచుండె; నంత శుకుండును యథేచాావిహారుండయి
చనియిె; నిట్ాఁ గురదుధండెైన బారహెణోతత మునిచేాఁ బేర
ర గతుండెైన తక్షకుండు

ద్వాజరూపంబుాఁ ద్ాల్లచ, పరీక్షిదాధ్ారథంబుగ్ా నేతెంచుచుండి మార్ మధాంబునాఁ
గ్ాశాపుం డను స్రివిష్హరణస్మరుథం డగు నొకక విపురనిం గని యతని
నపరగమిత ధనపరద్ానంబునాఁ దురపుతం గ్ావించి, పరీక్షినినకట్ంబునకు రాకుండు

నట్లినరగచ, యంతట్ాఁ బరీక్షినెహారాజు చెంతనుననవారల చేతి కొకక ఫలం బిచిచ
చనిన, వారా ఫలంబు రాజున కిచిచన నతండా ఫలంబు నాసాాద్వంచినం
గ్గమి
ర రూపంబున నందుండి వడల్ల మహాభయంకర రూపంబునం గ్ాకోదరంబెై
రాజుం గఱచిన నతండు నా క్షణంబ విష్ాగ్గనచే భససెభూతుం డయిెా; నట్ిట

యవస్రంబున భూమాంతరగక్షంబుల నుండు నిఖిలపారణు లాశారాకరం బగు
తనెరణంబు గని హాహారవంబులు సేసప; రంత నీ యరథంబు నతని తనయుం డెైన
జనమ్ేజయుండు విని కోరధ్ావేశంబున స్రిపరళయం బగు నట్ల
ి యజఞ ంబు
సేయుచుండ స్హస్ర స్ంఖాలు గల స్రింబులు హతంబు లయిెా; నా

స్మయంబునాఁ దక్షకుండు రాక వాస్వాలయంబున నుండుట్ యిెఱింగ్గ
“స్హేందరతక్షకా యానుబూ
ర హి” యను ప్ేరష్వాకాంబు నొడువు నంతాఁ; దక్షక
స్హితుం డయి విమానముతో నిందురండు సాథనభరంశంబు నొంద్వ పడుచుండ,
నతత ఱి నాంగ్ీరస్ుం డేతెంచి పరీక్షితతనయుని బహుభంగులం గ్ీరత ంగ చి.

12-8- స్రియాగ విరమణ
12-27-చంపకమాల

మృతియును జీవనంబు నివి మ్ేద్వనిలోపల జీవకోట్ికిన్
స్తతము స్ంభవించు; స్హజం బిద్వ; చోర హుతాశ స్రి స్ం
హతులను దప్పి నాాఁకట్ను బంచత నొంద్ెడు నట్ిట జీవుాఁడున్
వతలను బూరాకరె భవవేదన లొందుచుాఁ గుందు నపుిడున్.
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12-28-వచనము

అట్ల
ి గ్ావున నస్ంఖాంబుల ైన దందశూకంబులు హతం బయిెా;
శాంతమానస్ుండవై, కోరధంబు వరగాంపు మనిన గురూపద్వష్ట పరకారంబున
స్రియాగంబు మానియుండె; నంత ద్ేవతలు గుస్ుమవృషపటాఁ గురగయించి; రా
రాజనుాండు మంతిరస్మ్ేతుండెై నగరపరవేశంబు సేసప; బాధా బాధకలక్షణంబులు
గల విష్ు
ణ మాయా చోద్వత గుణవాాపారంబుల నాతె మోహపడుం గ్ావున, నట్ిట
మాయావికారంబులం బరగతాజించి, తద్ాశరయిీకృతమానస్ుండెై వరగతంచుచు,
పరనిందసేయక, వైరంబు వరగాంచి, భగవతిద్ాంభోజభకిత స్ంయుకుతండెై
తిరుగునతండు హరగపదంబుాఁ జేరు; నని చెప్పి వండియు స్ూతుండు పరమ
హరష స్మ్ేతుండెై శౌనకున కిట్ినియిె.

12-9- పురాణానుకరమణిక
12-29-కంద పదాము

ధ్ారుణిాఁ బారాశరుాన
కారుాలు ప్పైలుాఁడు స్ుమంతు జెైమిని మునులున్
ధ్ీరుాఁడు వైశంపాయనుాఁ
డారయ నలువురును శిష్ుాల ై యుండిరొగ్గన్.
12-30-వచనము

వారలు ఋగాజు సాామాధరాంబు లనియిెడు నాలుగు వేదంబుల
వాాసో పద్వష్టకమ
ర ంబున లోకంబులం బరవరగతంపాఁ జేసప” రని చెప్పిన, నా కరమం
బెట్ిని శౌనకుం డడిగ్గన స్ూతుండు సపపింద్ొ డంగ్ె;” నాద్వయందుాఁ జతురుెఖుని
హృదయంబున నొక నాదం బుదావించె; నద్వ వృతిత నిరోధంబువలన
మూరీతభవించి వాకత ంబుగ్ాాఁ గనుపట్ెట; నట్ిట నాద్ో పాస్న వలన ోగగ్గజనంబులు
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నిష్ాిపుల ై ముకితనొందుదు; రందు నయంకారంబు జనియించె; నద్వయిె
స్రామంతోరపనిష్నూెలభూత యగు వేదమాత యని చెపింబడు; నా
ోగంకారంబు తిరగుణాతెకంబెై యకారోకార మకారంబు లనడు తిరవరణరూపం బెై
పరకాశించుచుండె; నంత భగవంతుం డగు నజుండా పరణవంబువలన
స్ారస్ిరాశంతసోథ ష్ాెద్వ లక్షణ లక్షితం బగు నక్షర స్మమానయంబు గల్లించి,
తతాహాయాంబునం దన వదన చతుష్ట యంబువలన వేదచతుష్ట యంబు
గలుగంజేసప; నంత నతని పుతుర లగు బరహెవాదులా వేదంబులం దదుపద్వష్ట
పరకారంబుగ్ా నభాసపంచి, యాకరమంబున వారలు దమ శిష్ాపరంపరలకు
నుపద్ేశించి; రట్ల
ి వేదంబులు స్మగరంబుగ్ాాఁ బరతియుగంబున మహరుషలచే
నభాసపంపంబడియిె; నట్ిట వేదంబులు స్మగరంబుగాఁ బఠగయింప నశకుతలగు
వారలకు సాహాయాంబు సేయుట్కెై ద్ాాపరయుగ్ాద్వ యందు భగవంతుండు
స్తావతీ ద్ేవి యందుాఁ బరాశర మహరగషకి స్ుతుండెై యవతరగంచి, యా వేదరాశిం
గరమముెన ఋగాజు సాామాధరాంబు లన నాలుగు విధంబులుగ విభజించి,

ప్పైల వైశంపాయన జెైమిని స్ుమంతు లనియిెడు శిష్ావరులకుాఁ గరమంబుగనా
వేదంబుల నుపద్ేశించె; నందు బెైలమహరగష సేకొనన ఋగ్ేాదం బనంతంబు లగు
ఋకుకలతోాఁ జేరగ యుండుట్ం జేసప బహాృచశాఖ యని చెపింబడు; నంత నా
ప్పైలుం డిందరపరమితికి భాష్కలునకు నుపద్ేశించె; బాష్కలుం డా స్ంహితం
జతురగాధంబులుాఁ గ్ావించి శిష్ుాలగు బో ధుాండు యాజఞ వలుకయండుాఁ
బరాశరుండు నగ్గనమితురండు నను వారగకి నుపద్ేశించె; నిందరపమి
ర తి దనస్ంహిత
మాండూకేయున కుపద్ేశించె; మాండూకేయుండు ద్ేవమితురం డనువానికిం
జెప్పి; నతనికి సౌభరాాద్వ శిష్ుాలనేకుల ై పరవరగతల్లి; రందు సౌభరగస్ుతుండు
శాకలుాండు ద్ా నభాసపంచిన శాఖ నైదు విధంబులుగ విభజించి; వాతుాయండు
మ ద్ లుాండు శాల్లయుండు గ్ోముఖుండు శిశిరుం డనడు శిష్ుాల కుపద్ేశించె;
నంత జాతుకరగణ యనువానికి వా రుపద్ేశింప నతండు బలాకుండు ప్పైంగుండు
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వైతాళుండు విరజుం డనువారగ కుపద్ేశించె; నద్వయునుంగ్ాక మునున
వినిప్పంచిన బాష్కలుని కుమారుండెైన బాష్కల్ల వాలఖిలాాఖాస్ంహితను
బాలాయని గ్ారు్యండు కాసారుం డనువారలకుం జెప్పి; ని తెత ఱంగున
బహాృచస్ంహిత లనేక పరకారంబులం బూరోాకత బరహెరుషలచే ధరగయింపంబడె;
యజురేాదధరుం డగు వైశంపాయనుని శిష్ాస్ంుంబు నిఖిల కరతువుల
నాధారాకృతాంబుచేాఁ ద్ేజరగలిరగ; మఱియు నతని శిష్ుాాఁడగు యాజఞ వలుకయండు
గురాపరాధంబు సేసపన, నా గురువు కుప్పతుం డెై యధ్ీతవేదంబుల మరలం
దనకిచిచ ప మెనిన నతండు ద్ాను జద్వవిన యజుర్ ణంబును దదుకత కమ
ర ంబునాఁ
గరకక, నవి రుధ్వరాకత ంబగు రూపంబు ద్ాల్లచన యజుర్ ణాధ్వషత
పఠ శాఖాధ్వద్ేవతలు
తితిత రగపక్షుల ై వానిని భుజియించిరగ; ద్ానంజేసప యా శాఖలు తెైతితరీయంబు
లయిెా; నంత నిరేాద్వ యగునా యాజఞ వలుకయం డపరగమిత నిరేాదంబు నొంద్వ,
యుగరతపంబున స్ూరుాని స్ంతుష్ుటం గ్ావింప, నతండు స్ంతసపల్లి హయ
రూపంబుాఁ ద్ాల్లచ యజుర్ ణంబు నతని కుపద్ేశించె; గ్ావున నద్వ

వాజస్నేయశాఖ యని వాకురవాంబడె; నంత నా యజుర్ ణంబు కాణా
మాధాంద్వనాదులచే నభాసపంపంబడె; నిట్ల
ి యజురేాదంబు లోకంబునాఁ బరవరగతలి ;
సామ వేద్ాధ్ేాత యగు జెైమినిమహరగష దన స్ుతుండగు స్ుమంతునికి
నుపద్ేశించె; నతాఁడు స్ుకరుెండను తన స్ుతునకుాఁ ద్ెల్లప్ప; నతం డా
వేదమును స్హస్రశాఖలుగ్ా విభజించి, కోస్లుని కుమారుండెైన
హిరణానాభునికిని, దన కుమారుండగు పౌష్ింజి యనువానికి నుపద్ేశించె;
నంత వారగరువురును బరహెవేతతలగు నావంతుాలు నుద్ీచుాలను నేనూరు్రగకి
నుపద్ేశించి, వారగని సామవేదపారగులంగ్ాాఁ జేసప; రగట్ి ల సామవేదంబు లోకంబున
వినుతి నొంద్ె; మఱియు నధరావేతత యగు స్ుమంతు మహరగష ద్ానిం దన
శిష్ుాన కుపద్ేశింప నతండు వేదదరుశండు పథుాండను శిష్ుాల కుపద్ేశించె;
నందు వేదదరుశాఁడనువాాఁడు శౌలాకయని బరహెబల్ల నిరోదష్ుండు
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ప్పపిలాయనుండను వారలకును,బథుాం డనువాాఁడు కుముదుండు శునకుండు
జాబాల్ల బభుర వంగ్గరస్ుండు సపైంధవాయనుం డనువారలకు నుపద్ేశించి
పరకాశంబు నొంద్వంచె; నితెత ఱంగున నధరావేదంబు వృద్వధనొంద్ె: నిట్ి ఖిల వేదంబుల
యుతితిత పరచార కరమంబుల ఱింగ్గంచితి; నింకం బురాణకరమం బెట్ట లలనిన
వినిప్పంతు, వినుము; లోకంబునాఁ బురాణపరవరత కు లనం బరసపదధ ులగు తరయాారుణి
కశాపుండు సావరగణ యకృతవరణుండు వైశంపాయనుండు హారగతుం డను నారు్రు
మజా నకుండును వాాస్శిష్ుాండును నగు రోమహరషణునివలన గరహించి; రట్ిట
పురాణంబు స్రా్ద్వ దశలక్షణలక్షితంబుగ్ా నుండు; మఱియు గ్ొందఱా
పురాణంబు పంచలక్షణ లక్షితం బనియుాఁ బలుకుదు; రట్ిట పురాణ
నామానుకరమంబుాఁ బురాణవిదులగు ఋష్ులు సపప్పిడు తెఱంగున నఱింగ్గంతు;
వినుము, బారహెంబు పాదెంబు వైష్ణవంబు శైవంబు భాగవతంబు
భవిష్ో ాతత రంబు నారద్ీయంబు మారకండేయం బాగ్ేనయంబు బరహెకెైవరత ంబు
ల ైంగంబు వారాహంబు సాకందంబు వామనంబు కౌరెంబు మాతాయంబు

బరహాెండంబు గ్ారుడంబు నని పదుననిమిద్వ మహాపురాణంబులు, మఱియు
నుపపురాణంబులుం గలవు; వనిం ల్లఖించినం జద్వవిన వినిన దురగంతంబు
లడంగు” నని స్ూతుండు శౌనకాదులకుం జెప్పిన వారు “నారాయణగుణ
వరణనంబును దతకథలును జెప్పితి; వింక ద్ో ష్కారులుాఁ బాపమతులు
నవిాధంబున భవాబిద ం దరగంతు,రా కరమంబు వకాకణింపవే” యని యడిగ్గన
నఱింగ్గంపం దలంచి యిట్ి నియిె.

12-10- మారకండేోగపాఖాానంబు
12-31-కంద పదాము

తొల్లి ట్ి యుగమునాఁ దపములాఁ
బల్లి దులగు ఋష్ుల మహిమ భాషపంపాఁగ రం
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జిలి డు మారకండేయుం
డులి ంబున హరగని నిల్లప్ప యుడుగక బరద్వకెన్.
12-32-వచనము

లోకంబులు గలాింతస్మయంబునం గబంధమయంబులయి, యంధ కార
బంధురంబులయి యుననయిెడ నేకాకి యయి చరగంచుచు బాలారకకోట్ి తేజుం
డయిన బాలుని హృదయంబునం బరవేశించి యనేక స్హస్ర వతారంబులు ద్వరగగ్గ
వట్పతరశాయి యయిన యబాబలునిాఁ గరమెఱాఁ గనియిె” నని చెప్పిన
శౌనకాదులు స్ూతునిం గనుగ్ొని, “యా మునీందురనకు నీ పరభావం
బెట్ి లగల్లగ్ె?”నని యడిగ్గన నతం డిట్ినియిె.
12-33-కంద పదాము

భూవినుత! బరహెచరాము
ద్ా వదలక నిష్ఠ చేతాఁ దథాము గ్ాాఁగన్
భావించి హరగాఁదలంచుచుాఁ

గ్ోవిదనుతుాఁడెై మృకండు గుణముల వలసపన్.
12-34-వచనము

ఇట్ల
ి దపంబు సేయు నతనికి హరగహరులు పరతాక్షంబయి “వరం బడుగు” మనిన
గుణగణాఢుాం డయిన కుమారు నడిగ్గన ”నట్ి కాక” యని యతండు గ్ోరగన
వరంబిచిచ యంతరాధనంబు నొంద్వ; రనంతరంబ యముెనికి మారకండేయుం
డుదయించి నియమ నిష్ాఠ గరగష్ఠ ు డయి యుండ; మృతుావు వానిం బాశబదుధం
జేసపన నద్వరగచ మితిత ని ధ్వకకరగంచి, పద్వవేల హాయనంబులు తపంబు స్లుప,
నిందురండు భయంపడి యముెని వరుని యుగరతపంబు భంగపఱచుట్కు
ద్ేవతాంగనలం బంప, వారే తెంచునడాఁ బుష్ిఫలభరగతంబును; మతత మధుకర
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శుక ప్పకాద్వ శకుం తలారవ నిరంతర ద్వగంతరంబును; జాతివైర రహిత మృగ
పక్షికుల స్ంకులంబును, సారస్ చకరవాక బక కౌరంచ కారండవ కోయషపట కాద్వ
జలవిహంగమాకుల్లత స్రోవర స్హస్ర స్ందరశనీయంబును నగు నా
తపో వనంబున జట్ావలకలధ్ారగ యిెై హవావాహనుండునుంబో ల ాఁ దపంబు
సేయు మునీందురనిం గని యయాంగనలు వణావేణు వినయద గ్ానంబుల
నలవరగంప మ్మచచక ధ్ీరోద్ాతు
త ం డగు నముెనీందురని గ్ెలానయపక యిందురని
కడకుం జని; రంత హరగ యతని తపంబునకుాఁ బరస్నునండెై యావిరావించినం
గనుగ్ొని ”ద్ేవా! నీ ద్వవానామస్ెరణంబునంజేసప యిీ శరీరంబుతోడన యనేక
యుగంబులు బరదుకు నట్ల
ి గ్ాాఁజేయవే” యనినం గరుణించి యిచుచట్యును.
12-35-తేట్గ్ీతి

జగము రక్షింప జీవులాఁ జంప మనుపాఁ
గరత వై స్రామయుాఁడవై కానిప్పంతు

వచట్ నీ మాయాఁ ద్ెల్లయంగ నవాాఁ డో పు?
విశాస్నునత! విశరాశ! వేదరూప!
12-36-మతేత భ వికరరడత
ి ము

బలభినుెఖా ద్వశాధ్వనాథవరులున్ ఫాలాక్ష బరహాెదులున్
జలజాతాక్ష! పురంద రాద్వ స్ురులుం జరగచంచి నీ మాయలం
ద్ెల్లయన్ లేరాఁట్! నా వశంబె తెల్లయన్? ద్ీనారగతనిరూెల! యు
జా వలపంకేరుహపతరలోచన! గద్ాచకారంబుజాదాంకితా!
12-37-వచనము

అని వినుతించి, “ద్ేవా! నీ మాయం జేసప జగంబు భారంతం బెై యుననయద్వ;
యిద్వ ద్ెల్లయ నానతీవలయు” నని యడిగ్గన నతండు నఱింగ్గంచి చనియిె,
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మునియును శివపూజ సేయుచు హరగస్ెరణంబు సేయ మఱచి శతవరషంబులు
ధ్ారాధరంబులు ధ్ారావరషంబుచే ధరాతలంబు నింప, జలమయంబెై
యంధకారబంధురబెైన, నంత నా తిమిరంబునం గనునగ్ానక భయంపడి
యుననయిెడ నా జలమధాంబున నొక వట్పతరంబునం బదెరాగ
కిరణపుంజంబుల, రంజిలుి పాదపదెంబులుగల బాలునిం గని, మొొకిక యతని
శరీరంబు పరవేశించి, యనేక కాలం బనంతం బగు జఠరాంతరంబునం ద్వరగగ్గ;
యతని చరణారావింద స్ంస్ెరణంబు సేసప; వలువడి కౌాఁగల్లంపంబో యిన
మాయాఁ గ్ెైకొని యంతరాధనంబునొంద; మునియు నపిట్ియట్ి సాాశరమంబు సేరగ
తపంబు సేయుచునన స్మయంబున.
12-38-చంపకమాల

నిల్లచిన శంకరుం గనియు నితాస్ుఖంబుల నిచుచ గ్ౌరగ యి
ముెల హర! భూతిభూష్ణస్ముజా వలగ్ాతురనిాఁ గంట్ె, యిెంతయున్
వలనుగ వానితోడ నొక వాట్పుమాట్ను బలకాఁగ్ాాఁ దగున్

స్లల్లతమ్మైన యిీ తపసప జాడ వినంగడు వేడక యయిెాడిన్.
12-39-వచనము

అనిన శంకరుండును శాంకరీస్మ్ేతుం డయి నభంబుననుండి ధరణీ
తలంబునకు నేతెంచి యితరంబు గ్ానక యిేకాగరచితు
త ండగు నముెనిం గని తన
ద్వవాోగగమాయా పరభావంబుచేత నతని హృదయంబునం బరవేశించి
చతురాబహుండును, విభూతి రుద్ారక్షమాల్లకాధరుండును, ద్వశూ
ర ల డమరుకాద్వ
ద్వవాసాధన స్మ్ేతుండును, వృష్భవాహ నారూఢుండును, నుమాస్మ్ేతుండునై
తన స్ారూపంబు గనంబఱచిన విస్ెయంబునొంద్వ యముెని యా
పరమ్ేశారుని ననేక పరకారంబుల స్ుతతియించిన, నపుి డముెని
తపఃపరభావంబునకు మ్మచిచ “మహాతాె! పరమశైవుండ” వని పరమ్ేశారుం
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డానతిచిచన మారకండేయుండును శంకరు నిరీక్షించి, “ద్ేవా!
హరగమాయాపరభావంబు దురి భం; బయాద్వ భవతాందరశనంబునం గంట్ి;
నింతియచాలు; నైన నొకకవరంబు గ్ోరెద; నారాయణచరణాంబుజ ధ్ాానంబును,
మృతుాంజయంబునుం గలుగు నట్ల
ి గ్ాాఁగృప సేయవే” యని పారరగథంచినాఁ
గృపాస్ముదురండెై “యట్ి గ్ాక” యని “జరారోగవికృతులు లేక కలికోట్ి
పరాంతంబు నాయువుం, బురుష్ో తత ముని యనుగరహంబుాఁ గలుగు” నని
యానతిచిచ యమెహాద్ేవుం డతరాధనంబు నొంద్ె” నని చెప్పి యిీ
మారకండేోగపాఖాానంబు వారసపన వినినం జద్వవినను మృతుావు ద్ొ లంగు నని
మఱియు నిట్ి నియిె; హరగ పరాయణుం డగు భాగవతుండు ద్ేవతాతంర
మంతారంతర సాధనాంతరంబులు వరగాంచి, దురానులం గూడక నిరంతరంబు
నారాయణ గ్ోవింద్ాద్వ నామస్ెరణంబు సేయుచునుండె నేని నట్ిట
పుణాపురుష్ుండు వైకుంఠంబున వసపయించు; మఱియు హరగ విశారూపంబును
జతురగాధ వూాహభేదంబును, జతురూెరుతలును, ల్లలావతారంబులును జెపి
నగ్ోచరంబు లనిన శౌనకుం డిట్ినియిె.
12-40-కంద పదాము

హరగకథలు, హరగచరగతమ
ర ు,
హరగల్లలావరత నములు నంచిత రీతిం
బరువడి నఱిాఁగ్గతి మంతయుాఁ
స్ురనుత! యనుమాన మొకట్ి స పిడెడి మద్వన్.

12-11- ద్ాాదశాద్వతాపరకారంబు
12-41-వచనము
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“అద్వ యిెయాద్వ యనిన లోకచక్షువు చెైతమ
ర ాస్ంబు మొదలుగ్ా నేయిే
మాస్ంబున నేయిే నామంబునం బరవరగతంచుం; జెపివే” యని యడిగ్గనాఁ
“జెైతంర బుననుండి చెైతారద్వ ద్ాాదశమాస్ంబుల సౌరగణ స్పత కం బీశార నియుకత ంబెై
నానాపరకారంబుల స్ంచరగంచు; నా కరమంబు ద్ొ ల్లి శుకుండు విష్ు
ణ రాతునికిాఁ
ద్ెల్లప్పన చందంబునం జెప్పిద” నని స్ూతుం డిట్ినియిె “శ్రరమనానరాయణ
స్ారూపుం డగు మారాతండుం డేకస్ారూపుం డెైన, నతనిం గ్ాల ద్ేశ కియ
ర ాద్వ
గుణములం బట్ిట ఋష్ు లనేక కరమంబులాఁ నభివరగణంచి భావించుచుననవా; రా
పరకారం బెట్ినినాఁ జెైతంర బున స్ూరుాండు ధ్ాత యను నామంబు ద్ాల్లచ కృతస్థ ల్ల
హేతి వాస్ుకి రథకృతు
త పులస్ుతయండు తుంబురుండు ననడు పరగజనులతోాఁ
జేరగకొని స్ంచరగంచు; వైశాఖంబున నరాముండను ప్ేరు వహించి పులహుం
డో జుండు పరహేతి పుంజికస్థ ల్ల నారదుండు కంజనీరుం డను ననుచరస్హితుండెై
కాలంబు గడుపుచుండు; జేాష్ఠ ంబున మితారభిద్ానంబున నతిర పౌరుషేయుండు

తక్షకుండు మ్ేనక హాహా రథస్ానుండను పరగజనులతోడం జేరగ వరగతంచుచుండు;
నాష్ాఢంబున వరుణుండను నాహాయంబు నొంద్వ వసపష్ట ుండు రంభ
స్హజనుాండు హూహువు శుకురండు చితరస్ానుండను స్హచర స్హితుండెై
కాలక్షేపంబు సేయుచుండు; శారవణంబున నిందురండను నామంబుచే
వావహృతుండెై విశావస్ువు శోరత యిేలాపుతురం డంగ్గరస్ుండు పరమో
ి చ
చరుాండను స్భుాలతోాఁ జేరగ కాలంబు గడుపుచుండు; భాదరపదంబున
వివస్ాంతుండను నామంబు ద్ాల్లచ యుగరసేనుండు వాాుుొం డాసారుణుండు
భృగు వనుమో
ి చ శంఖపాలుండు లోనుగ్ాాఁ గల పరగజనులతో నావృతుండెై
కాలయాపనంబు సేయుచు నుండు.
12-42-కంద పదాము

ధరలోాఁదాష్ాటర హాయమును
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నిరవుగ ధరగయించి ధ్ాతిరకింపుదల్లరిం
జరగయించుచు నభమందున్
స్రసపజహితుాఁడాశాయుజము స్యానాఁగడుపున్
12-43-వచనము

ఈ మాస్ంబున ఋచ్చకతనయుండు కంబళీశుాండు తిలోతత మ బరహమ ెప్ేతుండు
శతజితు
త ధృతరాష్ుటరం డిష్ంభరులను స్భుాలతోడాఁ గూడి కాలంబు
గడుపుచుండుాఁ; గ్ారగతకమాస్ంబున విష్ు
ణ వని వావహరగంపాఁ బడి యశాతరుండు
రంభ స్ూరావరచస్ుాఁడు స్తాజితు
త విశాామితురండు ముాప్ేతుాఁ డను
పరగజనవర్ ంబుతోాఁ గూడి కాలంబు నడపుచుండు; మార్ శిరంబునం దరామ
నామ వావహృతుండెై కశాపుండు తార్గుక్షాండు ఋతసేనుం డూరాశి
విదుాచాతురాఁడు మహాశంఖుం డనడు ననుచరులం గూడి చరగంచుచుండుాఁ;
బుష్ామాస్ంబున భగుండను నామంబు ద్ాల్లచ స్ూురుాం డరగష్టనేమి యూరుణం
డాయువు కరోకట్కుండు పూరాచితిత యనడు స్భాజన పరగవృతుండెై

కాలక్షేపంబు సేయుచు నుండు; మాుమాస్ంబునాఁ బూష్ాహాయంబు వహించి
ధనంజయుండు వాతుండు స్ుషేణుండు స్ురుచి ుృతాచి గ్ౌతముండను
పరగజన పరగవృతుండెై చరగయించుచు నుండు.
12-44-కంద పదాము

కరతు నామంబు ధరగంచియుాఁ
జతురతాఁ బాల్లంచుచుండుాఁ జాతురాకళీ
రతుాఁడెై స్హస్రకిరణుాఁడు
మతియుతు లౌననాఁ దపస్ామాస్ము ల్లలన్.
12-45-వచనము
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అందు వరచస్ుండు భరద్ాాజుండు పరానుాండు సేనజితు
త విశుాం డెైరావతుం
డనువారలతో ననసప కాలయాపనంబు సేయుచుండు; నిట్ల
ి ద్ాాదశమాస్ంబుల
నపరగమ్ేయ విభూతులచేాఁ ద్ేజరగలి ుచు నుభయ స్ంధాల నుపాసపంచు జనుల
పాపస్ంుంబుల నునూెలనంబు సేయుచుాఁ, బరతిమాస్ంబును బూరోాకత
పరగజన ష్ట్కంబు వంట్నంట్ నుభయలోక నివాస్ులగు జనంబుల
కెైహికాముషపెకఫలంబుల నొస్ంగుచు ఋగాజు సాామాధరాణ మంతరంబులాఁ
బఠగయించుచు, ఋషప స్ంుంబులు స్ుతతియింపాఁ బురోభాగంబున నపారస్
లాడ, గంధరుాలు పాడ, బరహె వేతతలగు నఱువద్వవేవురు వాలఖిలామహరుష
లభిముఖుల ై నుతించుచు నరుగ, నధ్వక బలవేగ విరాజమానంబులగు
నాగరాజంబులు రథో ననయనంబు స్లుప, బాహాబల పరతిష్ాఠగరగష్ఠ ులగు నైరృత
శరష్
ర ఠ ులు రథ పృష్ట భాగంబు మోచి తోరయుచుండ ననాద్వ నిధనుండగు
నాద్వతుాండు పరతికలింబున నిట్ల
ి కాలయాపనంబు సేయుచుాఁ ద్ేజరగలిచుండు;
నట్ల
ి గ్ావున నివి యనినయు వాస్ుద్ేవమయంబులుగ్ాాఁ ద్ెల్లయు” మని

పౌరాణికోతత ముం డగు స్ూతుండు శుకోగగ్ీందురండు పారోగపవిష్ుటం డగు
పరీక్షిననరపాలున కుపద్ేశించిన తెఱంగున నైమిశారణా వాస్ు లగు శౌనకాద్వ
ఋషపశష్
ర ఠ ులకుాఁ ద్ెల్లప్ప; నిట్ిట పురాణరతనం బగు భాగవతంబు వినువారును
బఠగయించువారును ల్లఖియించు వారును నాయురారోగ్ెైాశారాంబులు గల్లగ్గ
విష్ు
ణ సాయుజాంబు నొందుదు; రద్వ యునుంగ్ాక.
12-46-తేట్గ్ీతి

పుష్కరం బందు ద్ాారకాపురము నందు
మథుర యందును రవిద్వన మందు నవాఁడు
పఠన సేయును రమణతో భాగవతము
వాాఁడు తరగయించు స్ంసారవారగధ నపుడ.
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12-47-కంద పదాము

శ్రరరమణీరమణ కథా

పారాయణచితు
త నకును బతికిాఁ బరీక్షి
దూారమణున కెఱిాఁగ్గంచెను
సారమతిన్ శుకుాఁడు ద్ాాదశస్కంధములన్.

12-12- పురాణగరంథ స్ంఖాలు
12-48-వచనము

మఱియు నష్ాటదశపురాణంబు లందల్ల గరంథస్ంఖా ల ట్ి నిన బరహెపురాణంబు
దశస్హస్రగంర థంబు; పాదెంబేాఁ బద్వయిెైదువేలు; విష్ు
ణ పురాణం

బిరువద్వమూాఁడుస్హస్రంబులు; శైవంబు చతురగాంశతిస్హస్రంబులు; శ్రరభాగవతం
బష్ాటదశస్హస్రంబులు; నారదంబు పంచవింశతిస్హస్రంబులు; మారకండేయంబు
నవస్హస్రంబు; లాగ్ేనయంబు పద్వయిేనువేలననూనఱు; భవిష్ో ాతత రంబు
పంచశతాధ్వకచతురదశస్హస్రంబులు; బరహెకెైవరత ం బష్ాటదశస్హస్రంబులు; ల ైగం
బేకాదశస్హస్రంబులు; వారాహంబు చతురగాంశతిస్హస్రంబులు; సాకదం
బెనుబద్వయొకకవేల నూఱు; వామనంబు దశస్హస్రంబులు; కౌరెంబు
స్పత దశస్హస్రంబులు; మాతాయంబు చతురదశస్హస్రంబులు; గ్ారుడంబు
పంద్ొ మిెద్వ స్హస్రంబులు; బరహాెండంబు ద్ాాదశస్హస్రంబు ల్లట్ల
ి చతురి క్షగరంథ
స్ంఖాాపరమాణంబులం బరవరగతలి ు నీ పదుననిమిద్వ పురాణంబుల మధాంబున
నదుల యందు భాగ్ీరథవ విధంబున, ద్ేవతల యందుాఁ బదెగరుాని మాడికాఁ,
ద్ారకలందుాఁ గళీనిధ్వ గరగమ, సాగరంబులందు దుగ్ాదరణవంబు చందంబున,
నగంబులను హేమనగంబు భాతి, గరహంబుల విభావస్ుకరణి, ద్ెైతుాలందుాఁ
బరహాిదుని భంగ్గ, మణులందుాఁ బదెరాగంబు రేఖ, వృక్షంబులందు
హరగచందనతరువు రీతి, ఋష్ులందు నారదు మాడిక, ధ్ేనువులందు
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గ్ామధ్ేనువు పో ల్లక, స్ూక్షెంబులందు జీవుని తెఱంగున, దురాయంబు లందు
మనంబు చొపుిన, వస్ువు లందు హవావాహనుని పో ాఁడిమి, నాద్వతుాలందు
విష్ు
ణ వు కరణి, రుదురల యందు నీలలోహితుని రీతిని, బరహెలందు భురగువు
స బగున, సపదధ ుల యందుాఁ గప్పలుని ల్లల, నశాంబులందుాఁ
నుచెైాశరరవంబులాగున, దరీాకరంబులందు వాస్ుకి రూపంబున, మృగములందుాఁ
గ్ేస్రగ చెలువున, నాశరమంబులందు గృహసాథశరమంబు కిరయ, వరణంబులలో
నయంకారంబు నిరువున, నాయుధంబులాఁ గ్ారుెకంబు సో యగంబున, యజఞ ంబుల
జపయజఞ ంబు చాడుిన, వరతంబులం దహింస్ కరణి, ోగగంబు
లంద్ాతెోగగంబు రమణ, నయష్ధుల యందు యవల స బగున,
భాష్ణంబులందు స్తాంబు ఠేవ, ఋతువులందు వస్ంతంబు పౌరఢి,
మాస్ంబులందు మార్ శ్రరషంబు మహిమ, యుగంబులందుాఁ గృతయుగంబు నయజాఁ
ద్ేజరగలి ు; నిట్ిట భాగవతపురాణంబు పఠగయించి విష్ు
ణ సాయుజాంబుాఁ జెందుదు;
రని మఱియు నిట్ి నియిె.
12-49-కంద పదాము

స్కలాగమారథ పారగుాఁ
డకలంక గుణాభిరాముాఁ డంచిత బృంద్ా
రక వందా పాదయుగుాఁ డగు
శుకోగగ్గకి వందనంబు స రగద్వ నొనరుతన్.
12-50-ససస్ పదాము

స్కలగుణాతీతు స్రాజుఞ స్రేాశు; నఖిలలోకాధ్ారు, నాద్వద్ేవుాఁ
బరమదయారసో ద్ాాసపతుాఁ ద్వద
ర శాభి; వంద్వత పాద్ాబుా వనధ్వశయను
నాశిరతమంద్ారు నాదాంతశూనుాని; వేద్ాంతవేదుాని విశామయునిాఁ
గ్ౌస్ుతభ శ్రరవతా కమనీయవక్షుని; శంఖ చకర గద్ాసప శార్గధరుని
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12-50.1-తేట్గ్ీతి

శోభనాకారుాఁ బీతాంబరాభిరాము
రతనరాజితమకుట్విభారజమానుాఁ
బుండరీకాక్షు మహనీయ పుణాద్ేహుాఁ
దలతు నుతియింతు ద్ేవకరతనయు నపుడు.
12-51-మతేత భ వికరరడత
ి ము

అని యిీ రీతి నుతించి భాగవత మాదాంతంబు స్ూతుండు సప
ప్పిన స్ంతుష్ట మనస్ుక ల ై విని మునుల్ ప్ేమ
ర ంబునం బదెనా
భునిాఁ జితత ంబున నిల్లి తదు
్ ణములన్ భూషపంచుచున్ ధనుాల ై
చని రాతీెయ నికేతనంబులకునుతాాహంబు వరగధలిాఁగన్.

12-13- పూరగణ
12-52-కంద పదాము

జనకస్ుతాహృచోచరా!
జనకవచోలబద విప్పనశైలవిహారా!
జనకామితమంద్ారా!
జననాద్వకనితాదుఃఖచయస్ంహారా!
12-53-మాల్లని

జగదవనవిహారీ! శతురలోకపరహారీ!
స్ుగుణవనవిహారీ! స్ుందరీమానహారీ!
విగతకలుష్పో షస! వరవరాాభిలాషస!
స్ాగురుహృదయతోషస! స్రాద్ాస్తాభాషస!
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12-54-గదాము

ఇద్వ శ్రర పరమ్ేశారకరుణాకల్లత కవితావిచితర కేస్నమంతిరపుతర స్హజ పాండితా
పో తనామాతా ప్పరయశిష్ా వల్లగందల నారయ నామధ్ేయ పరణీతంబెైన శ్రర
మహాభాగవతంబను మహాపురాణంబు నందు రాజుల యుతితిత యు, వాస్ుద్ేవ
ల్లలావతార పరకారంబును, గల్లయుగధరె పరకారంబును, బరహెపరళయ
పరకారంబును, బరళయ విశరష్ంబులును, దక్షకునిచే దష్ుటండెై పరీక్షినెహారాజు
మృతినొందుట్యు, స్రియాగం బును, వేదవిభాగకరమంబును,
బురాణానుకరమణికయు, మారకండేోగ పాఖాానంబును, స్ూరుాండు
పరతిమాస్ంబును వేరేాఱు నామంబుల వేరేాఱు పరగజనంబులతో జేరుకొని
స్ంచరగంచు కరమంబును, తతత తుి రాణగరంథస్ంఖాలు నను కథలుగల
ద్ాాదశస్కంధము, శ్రరమహాభాగవత గరంథము స్మాపత ము.

ఓం ఓం ఓం
ఓ శాంతిః శాంతిః శాంతిః
స్రేాజనాస్ుాఖినయభవంతు.
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