
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

ద్వాదశ స్కంధము 

12-1-ఉపో ద్వా తము 

[సౌజన్యము 
తెలుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

12-1-క. 
శ్రీ మరుదశన్పతిశయన్! 
కామితమునిరాజయోగికలపదరు మ! యు 
ద్దా మ! ఘన్జన్కవరన్ృప 

జామాతృవరేశ! రామచందుమహీశా! 
12-2-వ. 
మహనీయగుణగరిష్ఠు లగు న్ముునిశరషీ్ఠు లకు నిఖిల పురాణవ్ాయఖ్యయన్ వ్ ైఖ్రీ 
సమేతఠండెనై్ సూతఠం డటి్లనియె "న్ట్లల  పరీకి్షన్నరేందరు న్కు 
శుకయోగీందరు ండు వ్ాసరద్ేవ నిరాయణ పరయంతంబుుఁ దజజన్ు కరుంబులు 
సెప్పపన్ విని సంతసంబంద్ి యన్నరపాలపుంగవుండు “మహాతదు! నదరాయణ 
కథద పుపంచంబున్ర, దదర్ ణంబులున్ర, నదచదరవిధయిున్ర, 
జీవ్ాతుభేదంబున్ర, హరపిూజావిధదన్ంబున్ర, జాా న్యోగపుకారంబు న్న్రన్వి 
మొదల నై్వి యెఱ ంగించి విజాా న్వంతఠగాుఁ జేసప మనినంచితి; వింక భావి 
కారయంబు లనినయు న ఱ ంగింపు” మనిన్ శుకుండు రాజున్ కిట్లనియ.ె 
12-3-క. 



 

 

"న్రవర! యీ పుశనమున్కు 
సరి సెపపుఁగ రాదర; నేన్ర సామర్యముచుేఁ 
బరికించి నీకుుఁ జెపపదుఁ 
గర మొపపుఁగ భావికాలగతఠలన్ వరుసన్. 

12-2-రాజుల యుతపతి్త 

12-4-వ. 
అందర రాజులపుకారం బఱె ంగించెద; బృహదుథరన్కుుఁ బురంజయుండు పుట్లు ; 

వ్ానికి శున్కుం డన డివ్ాుఁడు మంతిు యెై పురంజయునిం జంప్ప తద రాజయం 
బేలుచరండు; న్ంతుఁ గ ంతకాలంబున్ కతనికిం గుమయరుండు దయంచిన్ 
వ్ానికిుఁ బుద్య యతన్నదమం బిడి పట్ుంబుగట్లు ; నద భూభుజున్కు విశాఖ్రూపుం 
డుదయంపంగలం; డదతనికి న్ంద్ివరధన్రండు జనిుంచర; నీ యవేురు 
న్ూట్ముపపద్ి యనెిమిద్ి సంవతసరములు వసరంధరా పరిపాలన్ంబున్ం 
బెంపు వడయుదరరు; తదన్ంతరంబ శిశునదగుం డన్ర పార్ివుం డుదయంచర; 
నద మూరాధ భిషపకుు న్కుుఁ గాకవరుణ ండు, నద రాజన్రయన్కు కే్షమవరుుుఁ 
డుదయంపుఁగలం; డద పృథవీపతికి కే్షతుజాుం, డతనికి విధిసారుుఁడున్ర, 
విధిసారున్ కజాతశతఠు ండు, నద భూపాలున్కు దరభకుండున్ర, దరభకునిక ి
న్జయుండు, న్తనికి న్ంద్ివరధన్రండు, న్తనికి మహాన్ంద్యిు న్న్ంగల 
శ ైశునదగులు పదరండుు  న్రపాలకు లుదభవించి ష్ష్ఠు యతురతిుశతి 
హాయన్ంబులు గలికాలంబున్ ధరాతలం బేలుదర; రంతట్ మహాన్ంద్ికి 
శూదుస్ు  ీగరబంబున్ న్తి బలశాలి యయన్ మహాపదువతి యన్ర న్ందన్రం 
డుదయంచర; న్తనితో క్షతిుయవంశం బడంగిప ుఁ గల ద్ద సమయంబున్ 
న్రపతఠలు శూదుపుా యుల ై ధరువిరహితఠల ై తిరుగుచరండ మహాపదరున్కు 



 

 

సరమయలుయం డదద్ిగాుఁ గల యెన్మండుు  కుమయరు లుదయంచెదరు; వ్ారు 
న్ూఱర సంవతసరంబులు క్షోణితలం బేల ద; రంతట్ుఁ గారుుకుండు మొదలుగా 
రాజన్వకంబు న్ంద్దఖ్యలం జనియంచర; నద న్వన్ందరలనొక భూసరరోతుముం 
డున్ూులన్ంబు సయేు; న్పుపడు వ్ారు లేమిని మౌరుయలు గ ంతకాలం బీ 
జగతీతలంబు నలేుదర; రతుఱ  నద భూద్వేుండు చందుగుపుు ండన్రవ్ానిం దన్ 
రాజయం బందర న్భిషపకుు ంగాుఁ జయేంగలం; డంత నద చందుగుపుు న్కు 
వ్ారిసారుండున్ర, వ్ానికి న్శోకవరధన్రండు, న్తనిక ిసరయశసరసన్ర, వ్ానికి 
సంయుతఠుఁ డముహనీయున్కు శాలిశూకుం, డతనికి స మశరుుండు, వ్ానికి 
శతధన్రీండు, న్వ్వీరున్కు బృహదుథరండు న్రదయంచదెరు; 
మౌరుయలతోుఁజేరిన్ యీ పదరగురున్ర సపుతిుంశదరతుర శతదబాంబులు 
నిష్కంట్కంబుగా భూపరపిాలన్ంబు సేసదె; రా సమయంబున్ బృహదుథరని 
సేనదపతి యగు పుష్యమితఠు ుఁడు, శుంగాన్ీయుుఁ డతని వధించి రాజయంబు 
గెైకొన్ర; న్తనికి న్గినమితఠు ండన్ర న్రపతి బుట్ుుఁగలవ్ాుఁ; డదతనికి 
సరజేయష్ఠు ండు, సరజేయష్ఠు న్కు వసరమితఠు ండు, న్తనికి భదుకుండున్ర, 
భదుకున్కుుఁ బుళందరండు, నద శూరున్కు ఘోష్ఠండున్ర, వ్ాని కి 
వజుమితఠు ండున్ర, న్తనికి భాగవతఠండున్ర, వ్ానికి ద్ేవభూతియు 
న్రదభవించెద; రీ శుంగులు పదరండుు న్ర ద్దీదశోతురశత హాయన్ంబు 
లురీీపతఠ లయెయద; రంతమీదుఁట్ శుంగకుల సంజాతఠండెనై్ ద్ేవభూతిని 
గణదీమయతఠయండగు వసరద్ేవుండన్రవ్ాుఁడు వధయించి, రాజయం బేలు; వ్ానికి 
భూమితఠు ండు, న్ముహాన్రభావున్కు నదరాయణుండున్రుఁ గలిగదెరు; 
కణీవంశజుల నై్ వ్వరలు మున్ూనట్న్లువద్ేన్ర సంవతసరంబులు మేద్నిీతలం 
బేలుదరరు; మఱ యున్ర. 
12-5-క. 



 

 

చతురత నీ కి్షతి నలేియు 
మత్తమోహము విడువలేక మయన్వనదథరల్ 

సతతముుఁ దమ కీ కాలం 

బత్తచంచల మగుట్ న ఱరుఁగరయయ మహాతదు! 
12-6-క. 
న్రపతఠలమహమి న్ంతయు 
న్రరగాధపిుుఁ డెైన్ నొడువ నోపుఁడు; ధదతిుం 

జిరకాల మలేి యంద్ ే

పరువడి న్డుఁగుదరరు వ్ారు భుా ంతఠలు న్గుచరన్. 
12-7-క. 
గజ తఠరగాద్శి్రీలన్ర 
నిజ మని న్ముంగరాదర; నితయమున్ర హరని్ 

గజిబిజి లేక తలంచిన్ 

సరజన్రలకున్ర న్తనియందరుఁ జొరుఁగా వచరున్. 
12-8-వ. 
మఱ యుుఁ గణీవంశజుండగు సరశరుుండన్ర రా జుదయంచిన్ వ్ాని హింసపంచి 
తదభృతఠయం డంధు జాతీయుం డయన్ వృష్లుం, డధరుమయర్వరిు యెై, 
వసరమతీచకీం బవకుీండె ైయేలు న్ంత వ్ాని యన్రజుండు కృష్ఠణ ం డన్రవ్ాుఁడు 
రాజెై నిలుచర; నద మహామూరిుకి శాంతకరుణ ండున్ర, వ్ానికి బౌరణమయసరండున్ర, 
వ్ానికి లంబో దరుండున్ర, వ్ానికి శిబిలకుండు, న్తనికి మఘేసాీతియు, 
వ్ానికి దండమయన్రండున్ర, వ్ానికి హాలేయుం డగు న్రిష్ుకరుయు, వ్ానికి 
ద్ిలకుండు, న్తనికుిఁ బురీష్సేతఠండున్ర, వ్ానికి సరన్ందన్రండున్ర, నద 
రాజశరఖ్రున్కు వృకుండున్ర, వృకున్కు జట్ాపుండున్ర, జట్ాపున్కు 



 

 

శివసాీతియు, వ్ానికిుఁ న్రిందముండు, నద భూమీశున్కు గోమతియున్ర, 
వ్ానికిుఁ బురమీంతఠండున్ర, న్తనికి ద్ేవశ్రరుష ండున్ర, వ్ానికి 
శివసకందరండున్ర, న్తని కి యజాశ్రలుండు, నద భవుయన్కు శీుతసకందరండు, 
వ్ానికి యజాశ తఠు ండు, వ్ానికి విజయుం, డ విీజయునికిుఁ జందుబీజుం 
డతనికి సరలోమధయిు నిట్లల  ప్ెకకం డుు దయంచి న్న్ూనట్యేుఁబద్యియఱర 
హాయన్ంబులు ధదతిుం బాలించెద; రంత నదభీరులేడుీరు, గరాభులు పదరండుు , 
గంక వంశజులు పద్దఱరగురు, మేద్నిీభరంబు ద్దలిు యుండదె; రట్మీుఁద 
యవన్ర ల న్మండుు , బరబరులు పదరన్లు్ రు, ద్ేశాధవశుల ై యేల దరు; 
మఱ యుం బదరమువుీరు గురుండులున్ర, బదరనొకండుు  మౌన్రలున్ర, 
వ్ేయుంద్ొమున్ూనట్తొమిుద్ి హాయన్ంబులు గరాీంధరలయ యలే ద; 

రట్మీుఁద నద మౌన్వంశజు లగు పదరనొకండుు  తిుశతయుతం బెనై్ 
వతసరంబులు మతసరంబున్ నలే ద ; రా సమయంబున్ుఁ, గెలైికిలు లన్ర 
యవన్రలు భూపతఠ లగుదర; రంత భూతన్ందరండు న్వభంగిరుండు 
శిశున్ందరండుుఁ దద్దరతాయగు యశోన్ందరండుుఁ బువ్వరకుండు వ్వరలు వ్వరుల ై 
ష్డుతురశత హాయన్ంబు లేల ద; రంత నద రాజులకుుఁ బదరమువుీరు 
కుమయరు లుదయంచి యందర నదరు్ రు బాహిల కద్ేశాధిపతఠ లయెయదరు; కడమ 
యేడుీరున్ర గోసలయధిపతఠ లయెయద; రంత వ్ ైఢూరయ పతఠలు నిష్ధదధిపతఠల ై 
యుండెదరు; పురంజయుండు మగధద్ేశాధిపతియెై పుట్టు , పుళంద యదర 
మదుద్ేశవ్ాసర లగు హీన్జాతి జన్రలు బుహుజాా న్హీన్రల ై హరిభకిు విరహితఠల ై 
యుండ, వ్ారికి ధరోుపద్శేంబు సేసప, నదరాయణభకిు నితయంబు న్రండున్ట్లల గాుఁ 
జేసప, బలపరాకమీవంతఠ ల ైన్ క్షతిుయవంశంబు లడంచి, పద్దువతీన్గర 
పరిపాలకుండెై యయగంగా పుయయగ పరయంతం బగు భూమినలేుఁ గలండు; 
శూదుపుా యు లగు రాజులున్ర, వ్ుా తఠయలున్ర,బాష్ండులు న్గు విపుు లున్ర 



 

 

గలిగి సౌరాష్టాు ా వంతదయభీరారుభద మయళవ ద్ేశాధిపతఠ లయెయదరు, 
సపంధరతీరంబులుఁ జందుభాగా పుా ంతంబులుఁ గాశ్రురమండలంబున్ 
మేధదవిహనీ్రల ై మేల చదాకారు లగు రాజులు భూభాగం బేలుచర, 
ధరుసతయదయయహీన్రల ై, కరీధమయతసరయంబుల, స్ు  ీబాల గో ద్ిీజాతఠలుఁ 
వధయింప రోయక, పరధన్ పరస్ు పీరు ల ై, రజసుమోగుణరతఠ ల ై, యలపజీవు 
ల ై, యలపబలు ల ై హరి చరణదరవిందమకరంద రసాసాీదరలు గాక తమలో 
న్నోనన్య వ్ ైరాన్రబంధరల  ైసంగాీ మరంగంబుల హతఠ లయెయద; రా 
సమయంబున్ుఁ బుజలు తచ్చుల వ్షే్ భాష్టాదరల న్న్రసరించి యుండదెరు; 
కావున్. 

12-3-కలకయవతవరంబు 

12-9-క. 
ద్ినద్ిన్మున్ర ధరుంబులు, 
న్నయము ధర న్డుఁగిప వు నదశురయముగా 
విను వరణ చతఠష్కములో; 
న నయుఁగ ధన్వంతఠుఁ డెనై్ నేలు ధరతిిున్. 
12-10-క. 
బలవంతఠుఁ డెైన్ వ్ాడ ే

కులహీన్రం డెనై్ ద్ొడడగుణవంతఠుఁ డగుం 

గలిమియుుఁ బలిమియుుఁ గలిగిన్ 

నిలలోపల రాజ తండ;ె యే మన్ వచరున్. 
12-11-వ. 
అట్లల గాన్ జన్ంబులు లోభుల ై, జారతీ చోరతదీదరలచేత దువయహనీ్రల ై 



 

 

వన్యశాక మూల ఫలంబులు భుజించరచర, వన్ గిర ిదరర్ంబులం గృశ్రభూతఠల ై 
దరరిభక్ష, శ్రత, వ్ాతదతప, క్షుధద, తదపంబులచేత భయంపడి, ధన్హీన్రల ై 
యలయపయుష్ఠకలు, న్లపతరశరీరులున ై యుండ రాజులు చోరుల ై 
సంచరించరచర,న్ధరుపువరున్రల ై వరాణ శమీ ధరుంబులు విడనదడి, 
శూదుపుా యుల ై యుండదె; రంత నోష్ధర లలపఫలదంబులు, మఘేంబులు 
జలశూన్యంబులు, ససయంబులు నిసాసరంబులు న్గు; నిట్లల  ధరుమయర్ంబు 
దకిక యున్నయెడ ముకుందరండు దరష్ునిగీహ శిష్ుపరిపాలన్ంబుల కొఱకు 
శంబల గాీ మంబున్ విష్ఠణ యశుం డన్ర విపుు న్కుుఁ గలకయవతదరుండెై ద్ేవతద 
బృందంబులు నిరీకి్షంప, ద్ేవదతు  ఘోట్కారూఢుండెై దరష్ుమేల చాజన్ంబులం 
దన్ మండలయగీంబున్ ఖ్ండీభూతఠలం జయేు; న్పుపడు ధదతీుమండలంబు 
విగతకరీరజన్ మండలంబెై తేజరిలుల ; న్ంత న్రులు విష్ఠణ ధదయన్ వందన్ 
పూజాద్ి విధదనదసకుు ల ై నదరాయణపరాయణు లయ వరిుల ల ద; రిట్లల  
కలకయవతదరంబున్ నిఖిల జన్రలు ధన్రయ లయెయద; రంతట్ుఁ గృతయుగ 
ధరుంబయ న్డచరచరచరండు; జందు భాసకర శుక ీగురువులేక రాశి 
గతఠలయన్ం, గృతయుం బయ తోుఁచర; రాజేంద్దు ! గత వరుమయన్ 
భావికాలంబులు; భవజజన్ుంబు మొదలు న్ంద్దభిషేక పరయంతంబుుఁ 
పంచదశాధికశతోతుర సహసు హాయన్ంబులయ యుండు; న్ంతట్ 
నదరాయణుం డఖిల దరష్ు రాజదీంసంబు గావించి ధరుంబు నిలిప్ప 
వ్ ైకుంఠనిలయం డగు;”న్ని చపె్పపన్. 
12-12-క. 
మునినదథ! యే విధంబున్ 

ఘనతరముగుఁ జందు సూరయ గీహముల జాడల్ 

సనుుఁ? గాలవరున్కీమ 



 

 

మొనరుఁగ న ఱ ుఁగింపవయయ ముదము దలిరపన్. 
12-13-వ. 
అనిన్ న్ట్ల గాక, యని చపెపుఁ ద్ొడంగె; “విన్రము; సపురిష మండలయంతర్తంబు 
లయన్ పూరీ ఋక్షదీయ సమమధయంబు న్ందర నిశాసమయంబున్ నొకక 
న్క్షతుంబు గానిప్పంచిన్ కాలంబు మన్రష్య మయన్ంబున్ 
శతవతసరపరిమితంబయయె నే నద సమయంబున్ జనదరాన్రండు నిజపదంబున్ుఁ 
బొ దల ; నద వ్ేళన  ధదతీుమండలంబు కలి సమయకాీ ంతం బయెయుఁ; గృష్ఠణ ం 
డెంతకాలంబు భూమి యందరుఁ బువరిుంచె, న్ంత కాలంబున్రగలి 
సమయకాీ ంతంబు గాదర; మఘయన్క్షతుం బందర సపురుష లు నే ఘసుంబున్ుఁ 
జరియంతఠ రా ఘసుంబున్ుఁ గలి పువ్ేశించి వ్యేునిన్ూనఱర వరషంబు లయ 
యుండు; నద ఋషపసంఘంబు పూరాీష్టాడ కరిగిన్ం గలి పువృదధంబు నొందర; నే 
ద్ివసంబున్ హరి పరమపదపుా పుు ం డయెయ; నద ద్విసంబు న్ంద కలి పువ్ేశించి 
ద్ివ్ాయబజసహసుంబు సనిన్ యన్ంతరంబు నదలవ పాదంబున్ుఁ గృతయుగ 
ధరుంబు పుా పు ం బగు. 
12-14-చ. 
న్రవర! తొంట్ట భూపతఠల నదమ గుణంబులు, వృతుచిహనముల్, 

సపరయిున్ర, రూప సంపదలుుఁ, జనె్నగురాజయము, లయతువితుముల్ 

వరుస న్డంగెుఁ గాని, యట్ వ్ారల కీరుు లు నిరులంబుల  ై
యురవడి భూమిలో నిలిచి యున్నవి నేుఁడున్ర రాజశరఖ్రా! 
12-15-వ. 
శంతన్రని యన్రజండగు ద్ేవ్ాప్పయు, నిక్షవీకువంశజుండగు మరుతఠు న్ర, 
యోగయుకుు ల ై కలయపగాీ మనిలయుల ై కలియుగాంతంబున్ 
వ్ాసరద్వేప్ేురితఠల ,ై పుజల నదశమీయచదరంబులు దపపకుండ న్డపుచర, 



 

 

నదరాయణసురణంబు నితయం బొ న్రిు, కైెవలయపదపుా పుు లగుదర; రికకరణి 
నదలుగుయుగంబుల రాజులున్ర నే న ఱ ంగించిన్ పూరీరాజన్రయలున్ర, 
వ్వరందఱరన్ర సమసువసరు  సంద్యహంబుల యందర మమత నొంద్ి 
యుతదసహవంతఠల ై యుండి ప్పదప నీ భూతలంబువదలి నిధన్ంబు నొంద్రిి; 
కావున్ుఁ గాలంబుజాడ యెవీరికిం గాన్రాదర; మతపపరుీలు హరిధదయన్ 
పరవశుల ై దయయసతయశౌచశమదమయద్ి పుశసుగుణంబులం బుసపదరధ  ల ై న్డచి; 

రట్లల  గావున్. 
12-16-క. 
ధరమము సతయముుఁ గీరిుయు 
నిరమలదయ విష్ఠణ భకిు నిరుపమ ఘన్ స 

తకరమ మహింసావుతమున్ర 
న్రిమలి గలవ్ారె పుణుయ లవనీనదథద! 
12-17-త.ే 
ఈ జగంబేలు తొలిలట్ట రాజవరులు 
కాలవశమున్ నదయువు లో్ లుప య 

నదమమయతదు వశిష్ఠు  ల నైదరు; గాన్ 

సలుపవలవదర మమత న చుట్ న్ృపాల! 
12-18-వ. 
గరాీంధరలయన్ న్రపతఠలం జూచి భూద్ేవి హాసయంబు సయేు; “శతఠు  
క్షయంబు సేసప యెవీరికి నీక తదమ యలేుచరండదె” మనియెడి 
మోహంబున్ం బితృపుతుభుా తలకు భుా ంతి గలిపంచి, యనోయన్య 
వ్ ైరాన్రబంధంబులం గలహంబు సేసప, రణరంగంబులుఁ దృణపుా యంబులుగా 
ద్ేహాదరలు వరిజంచి, నిరజరలోకపుా పుు ల నై్ పృథర యయయతి గాధి న్హుష్ 



 

 

భరతదరుజ న్ మయంధదతృ సగర రామ ఖ్ట్ాీంగ ధరంధరమయర రఘు తృణబిందర 
పురూరవ శంతన్ర గయ భగీరథ కువలయయశీ కకుత్స నిష్ధ హిరణయకశిపు 
వృతు రావణ న్ముచి శంబర భౌమ హిరణదయక్ష తదరకాదరల నై్ రాజులున్ర, 
ద్ెైతఠయలున్ర ధరణికి మమతీంబున్ం జసేప కద్ద కాలవశంబున్ నదశంబు 
నొంద్?ి రద్ ియంతయు మిథయగాన్ సరీంబున్రం బరితయజించి “జనదరాన్, 

వ్ ైకుంఠ, వ్ాసరద్వే, న్ృసపంహ” యని నిరంతర హరి కథదమృతపాన్ంబు ససేప, 
జరా రోగ వికృతఠలం బాసప హరిపదంబు నొందర మని చపె్పప. 
12-19-త.ే 
"ఉతుమశోల కుుఁ డన్న వీుఁ డున్నవ్ాడు; 
సన్రనతఠండగు న వీుఁడు సకల ద్ిశల; 

న్ట్టు  పరమేశీరునిుఁ జితుమందర నిలిప్ప 
తదర్ ణంబులు వరిణంపు ధరణినదథ! " 

12-4-కలియుగ ధరమ ప్రకారంబు 

12-20-వ. 
అనిన్ శుకయోగీందరు న్కు రాజేందరు ం డిట్లనియె; “కలియుగం బతిపాప 
సమిుళతంబు; గాన్ దరరతింబు లేలయగున్ రాకుండుఁ జయేుదరరు? కాలం బే 
కీమంబున్ న్డచరుఁ? గాలసీరూపకుం డెనై్ హరి పుభావం బేలయగున్ం 
గాన్ుఁబడు? నీ జగజాజ లం బెవిీధంబున్ నిలుచర?” న్ని యడిగని్ రాజేందరు న్కు 
శుకయోగీందరు ం డిట్లనియెుఁ;“ గృత తేుతద ద్దీపర కలి యుగంబులన్ర యుగ 
చతఠష్ుయంబున్ర గీమంబుగాుఁ బువరిుంచర, ధరుంబున్కు సతయ దయయ తప  
ద్దన్ంబులు నదలుగు పాదంబుల ై న్డచర; శాంతిద్దంతయతుజాా న్ 
వరాణ శమీయచదరంబులు మొదలగున్వి గలిగి ధరుంబు మొదట్ట యుగంబున్ 



 

 

నదలుగు పాదంబులం బరిపూరణం బెై పువరిులుల ; శాంతిద్దంతికరాుచరణదద్ి రూపం 
బగు ధరుంబు మూుఁడు పాదంబుల రెండవ యుగంబున్ం బువరిులుల ; 

విపుా రునదహింసావుత జపాన్రష్టాు నదద్ి లక్షణంబులు గలిగి ధరుంబు రెండు 
పాదంబుల మూడవ యుగంబున్ం ద్ేజరిలుల ; మఱ యు జన్రలు 
గలియుగంబున్ దరురహితఠలు, న్నదయయకారులు, కరీధమయతసరయలోభమోహాద్ి 
దరరు్ ణ విశిష్ఠు లు, వరాణ శమీయచదరరహతిఠలు, దరరాచదరులు, దరరన్నభక్షకులు, 
శూదుసేవ్ారతఠలు, నిరాయులు, నిష్టాకరణవ్ ైరులు, దయయసతయశౌచదద్ి 
విహనీ్రలు, న్న్ృతవ్ాదరలు, మయయోపాయులు, ధన్విహీన్రలు, ద్యషెైక 
దృకుకలున ై పాపచరితఠలగు రాజుల సవేించి, జన్నీజన్క సరత స దర బంధర 
ద్దయయద సరహృజజన్రలం బరితయజించి, సరరతదప్కే్షుల ై కులంబులం 
జెఱచరచరండెదరు; మఱ యు క్షవమ డదమరంబులం బుజా క్షయం బగు; 
బుా హుణులు దరష్ ర్తిగీహవిహారుల ై యజాా ద్ికరుంబులు పద్దర్పరుల ై 
చేయుచర హనీ్రల ై న్శించెద; రట్లల గాన్ యీ కలియుగంబున్ నొకక 
ముహూరుమయతుం బయన్ నదరాయణసురణ పరాయణుల ై మన్ంబున్ 
‘శ్రీన్ృసపంహ వ్ాసరద్ేవ సంకరష’ణదద్ి నదమంబుల న్చంచల భకిుం దలంచర 
వ్ారలకుుఁ గీతఠశత ఫలంబు గలుగు; న్ట్లల  గావున్ రాజ శరఖ్రా! నీ మద్ి 
న్న్వరతంబు హరిం దలంపుము; కలి యనేక దరరితద లయంబు గాన్, 

యొకక నిమేష్మయతుంబు ధదయన్ంబు ససేపన్ం బరమ పావన్తీంబు నొంద్ి 
కృతదరు్ ండ వగుదర” వని పలికి మఱ యున్ర. 
12-21-క. 
"మూడవ యుగమున్ న ంతయు 
వ్ేడుక హరికీరున్ంబు వ్ లయుఁగ ధృతిచేుఁ 



 

 

బాడుచరుఁగృష్టాణ ! యన్రచరం 

గీీడ ంతఠరు కలిని దలుఁచి కృతమతఠ లగుచరన్. " 

12-5-కలప ప్రళయ ప్రకారంబు 

12-22-వ. 
అనిన్ుఁ గలపపుళయ పుకారం బెట్లనిన్ న్తం డిట్లనియెుఁ; “జతఠరుయగ 
సహసుంబులు సనిన్ న్ద్ ిబుహుకు నొకక పవలగు; నద కీమంబున్ రాతిుయు 
వరిధలుల ; న్ంత బుహుకు నొకకద్ిన్ం బగుట్వలన్ న్ద్ి న ైమితిుక పుళయం 
బన్ంబడు; న్ందర విధదత సమసు  లోకంబులం దన్ యయతు యందర నిలిప్ప 
శయనింప పుకృతి విన్ష్ుంబయన్ న్ద్ి పుా కృత పుళయం బని చెపపంబడు; నద 
పుళయ పుకారంబు విన్ర; మిట్లల  పవలు న ైమితిుక పుళయంబున్ర, రాతిు పుా కృత 
పుళయంబు న్గుట్ గలిగని్, న్ద్ి యజున్కు ద్ిన్పుమయణం; బిట్టు  
ద్ిన్పుమయణంబున్ మున్ూనట్యఱరవద్ి ద్ిన్ంబు లయన్ న్లువకు నొకక 
సంవతసరంబు పరిపూరణం బగుుఁ; దదీతసరంబులు శతపరిమితంబు లయన్. 
12-23-స.్ 
అంత లోకేశున్ కవసాన్కాలంబు; 
వచిున్ న్ూఱ ండుల  వసరధలోన్ 

వరషంబు లుడిగిన్ వడిుఁ దప్పప మయన్వుల్; 

దప్పప నదుఁకట్ుఁ జికిక నొప్పప నొంద్ ి

యనోయన్యభక్షుల ై యయ కాలవశమున్; 

నదశ మొంద్ెద; రంత న్లిన్సఖ్రుఁడు 
సాముదు ద్ెహైిక క్షవుజాత రసములుఁ; 
జాతఠరుిఁ గిరణదళచేతుఁ గాలప 



 

 

12-23.1-తే. 
న్ంతుఁ గాలయగిన సంకరషణదఖ్య మగుచర 
న్ఖిల ద్ికుకలు గలయంగ నదకీమించర 
న్ట్టుయెడ న్ూఱరవరషంబు లయదరకొన్ుఁగ 

వ్వుఁకతోడుత వ్ాయువుల్ వ్వచర న్పుడు. 

12-6-ప్రళయ విశషేంబులును 

12-24-వ. 
శత హాయన్ంబులు ధదరాధరంబులు మహాఘోష్ంబుతోడం గరికరోపమయన్ంబు 
లయన్ నీరధదరల నిఖిలజగంబున్ర శంబరమయంబు చేసపన్ బుహాుండంబలెల  
జలమయం బగుట్ంజసేప, భూమి హృతగంధ గుణంబయ కబంధంబున్ 
లీన్ంబగు; న్నీనరంబు జీరణరసగుణంబెై తేజంబున్ న్డంగు; నద తజేంబు 
వ్ాయువందర న్ష్ురూపంబయ కలయు; నద పవన్రండు గతసపరశగుణుండెై 
న్భంబున్ సంకీమించర; నద యయకాశంబు విగతశబాంబయ భూతదద్ిం 
బువ్ేశించరుఁ ద్ెజైసంబెైన్ మహదూు పం బన్హంకారంబెై వ్ ైకారికగుణసమేతంబెై, 
యంద్ిుయంబుల లయంచర; న్హంకారంబున్ర సతదు ాద్ిగుణంబులు 
గీసపయంచర; న్వి కాలచోద్ితం బెైన్ పుకృతి యందడంగు; నద పుకృతి 
యనదద్యిు నితయంబు న్వయయంబు న్వ్ాఙ్మున్సగోచరంబున ై 
సతు ారజసుమోగుణ రహతింబయ, మహద్దద్ి సనినవ్ేశంబు లేక 
సీపానదయవసా్ రహితంబయ, పృథివ్ాయద్హినీ్ంబెై యపుతరకయంబగు; ద్దనిని 
మూలభూతంబయన్ పదంబని చపెుపచరందరరు, కాలవిపరయయం బయ, 

పురుష్టావయకుు లు విలీన్ం బగున్ద్ి పుా కృత పుళయం బన్ంబడు” న్ని చపె్పప 
“మఱ యు నొక విశరష్ంబు విన్రము; బుద్వధ ంద్ిుయయర్రూపంబులచే జాా న్ంబు 



 

 

తద్దశయీం బయ వ్ లుంగు; దృశయతదీదీయతిరేకంబులచే న్ద్ి యయదయంతంబులు 
గలద్ెై యుండుుఁ; ద్ేజంబున్కు ద్వపచక్షూరూపంబులు వ్ేఱర గానియట్లల  
బుద్వధ ంద్ిుయయర్ంబులు పరార్మూరిుకి న్న్యంబులు గానేరవు; బుద్ిధసంభ వంబు 
పుధదన్ంబు; జాగీతసాపనసరష్ఠపు యవసా్ బేధం బాతుమయంబెై, బుద్ిధయుకుంబెైన్ 
యోగంబున్ం బరిణమించరుఁ; బుా ణజిాతం బీశీరున్ందర లయోదయంబులు 
వ్ ందరచరండు; సరీంబు న్నోయనదయపాశయీంబెై యయదయంతవంతంబగుట్, 

న్వసరు వ్ ై వరిుంచర; నొకక తేజంబు బహురంధుంబులం గాన్ంబడు వడువున్ 
నొకక పరమయతు ప్ెకుకవిధంబుల భావింపంబడు; హాట్కంబు 
ప్ెకుకరూపంబులం గలద్ెనై్, నేకంబయన్ తెఱంగున్ుఁ బరమయతు నేకంబుగా 
భావింపవలయు; నేతుంబులకు మఘేయవరణంబు దలంగి న్పుపడు 
భాసకరమండలంబు గనిప్పంచర కరణి బంధహతేఠవ్ ైన్ యహంకారం 
బాతుజాా న్ంబున్ం ద్ిరసకృతంబెైన్ యపుపడే పరమయతు నిరులంబయ తోుఁచర; 
నద పరమయతున్ర నిరంతరంబున్ర దలంచరచర, యోగులు తద్ేకాయతుచితఠు ల ై 
యుందరరు; కాలవ్ేగంబున్ సరీపుపంచంబున్కు న్వసా్ ంతరంబులు 
గలు్ చరండుుఁ; బరమేశీర మూరిు యెనై్ కాలంబున్ న్భంబున్ం బగలు 
తదరకంబులు గాన్రాని కరణిం గాన్ంబడక, కలయపవస్లు చరించర; నితయ 
న ైమితిుక పుా కృతికాతయంతికంబు లని పుళయంబు చతఠరిీ ధంబుల ై పరుఁగు; 
న్ందరలంగలుగు నదరాయణుని లీలయవతదరంబులుఁ గమలభవ భవ్ాదరలయన్ 
వచింపనోపరు; నే న ఱ ంగని్యంతయుం జెప్పపతి; సంసారసాగరంబు ద్దుఁట్ హరి 
కథ యన డు నదవయ సహాయంబు గాని వ్ేఱొ కట్ట లే” దని చెప్పప. 
12-25-ఉ. 
ఏను మృతఠండ నౌదర న్ని యంత భయంబు మన్ంబులోపలన్ 

మయనుము; సంభవంబు గల మయన్వకరట్ల కుుఁ జావు నితయమౌుఁ; 



 

 

గాన హరిం దలంపు; మికుఁ గల్దర జన్ుము నీకు ధదతిుప్ెై; 
మయనవనదథ! ప ంద్ెదవు మయధవలోకనివ్ాససౌఖ్యముల్. 

12-7-తక్షక దషుు డెైన ప్రకీ్ష నమృత్త 

12-26-వ. 
రాజేంద్దు ! జరామరణ హతేఠకంబయన్ శరీరంబున్ న్రండు జీవుండు 
ఘట్ంబులలోుఁ గన్ంబడు నదకాశంబు ఘట్నదశంబయన్ మహాకాశంబున్ం 
జేరు తెఱంగున్, శరీరపతన్ంబగుడు నీశీరుం గలయుుఁ, ద్ెైలనదశ పరయంతంబు 
వరిు తేజంబుతోడ వరిుంచర కరణి ద్హేకృతం బగు భవంబు 
రజససతు ాతమోగుణంబులచేతం బువరిుంచర; నదతు న్భంబు మయడిక ధరు వంబెై 
యన్ంతంబెై వయకాు వయకుంబులకుుఁ బరంబెై యుండు; నిట్ాల తు నదతుసర్ నిుఁ గా 
జేసప, హరి నిజాకారంబు భావించరచరండుట్ విశరష్ంబు; నిన్రనుఁ దక్షకుండు 
గఱవ సమరు్ ండు గాుఁడు; హరిం దలంపుము; ధన్ 
గృహద్దరాపతయకే్షతుపశుపుకరంబుల వరిజంచి, సమసుంబు నదరాయణదరపణంబు 
సేసప, విగతశోకుండవ్ ై నితయంబున్ర హరిధదయన్ంబు సేయు” మని వినిప్పంచిన్ 
రాజేందరు ండున్ర గుశాసనదస్న్రండెై జనదరాన్రం జింతించరచరండె; న్ంత 
శుకుండున్ర యథేచదావిహారుండయ చనియె; నిట్ుఁ గుీదరధ ండెైన్ 
బుా హుణోతుమునిచేుఁ బేురతిఠండెైన్ తక్షకుండు ద్ిీజరూపంబుుఁ ద్దలిు, 

పరీకి్షదీధదర్ంబుగా నేతంెచరచరండి మయర్మధయంబున్ుఁ గాశయపుం డన్ర 
సరపవిష్హరణసమరు్ ం డగు నొకక విపుు నిం గని యతని న్పరిమిత 
ధన్పుద్దన్ంబున్ుఁ దరు పుు ం గావించి, పరీకి్షనినకట్ంబున్కు రాకుండు న్ట్లల న్రిు, 

యంతట్ుఁ బరీకి్షన్ుహారాజు చెంతన్రన్నవ్ారల చతేి కొకక ఫలం బిచిు చనిన్, 

వ్ారా ఫలంబు రాజున్ కచిిున్ న్తండద ఫలంబు నదసాీద్ించిన్ం 



 

 

గీిమిరూపంబున్ న్ందరండి వ్ డలి మహాభయంకర రూపంబున్ం గాకరదరంబెై 
రాజుం గఱచిన్ న్తండు నద క్షణంబ విష్టాగినచే భస్ుభూతఠం డయెయ; న్ట్టు  
యవసరంబున్ భూమయంతరిక్షంబుల న్రండు నిఖిలపుా ణు లయశయరయకరం బగు 
తన్ురణంబు గని హాహారవంబులు సేసప; రంత నీ యర్ంబు న్తని తన్యుం 
డెైన్ జన్మేజయుండు విని కరీధదవ్ేశంబున్ సరపపుళయం బగు న్ట్లల  యజాంబు 
సేయుచరండ సహసు సంఖ్యలు గల సరపంబులు హతంబు లయెయ; నద 
సమయంబున్ుఁ దక్షకుండు రాక వ్ాసవ్ాలయంబున్ న్రండుట్ యెఱ ంగి 
“సహేందుతక్షకా యయన్రబూు హ”ి యన్ర ప్ేుష్వ్ాకయంబు నొడువు న్ంతుఁ; దక్షక 
సహతిఠం డయ విమయన్ముతో నిందరు ండు సా్ న్భుంశంబు నొంద్ి పడుచరండ, 

న్తుఱ  నదంగీరసరం డతేెంచి పరీకి్షతున్యుని బహుభంగులం గీరిుంచి. 

12-8-స్రపయాగ విరమణ 

12-27-చ. 
మృత్తయున్ర జీవన్ంబు నివి మేద్నిిలోపల జీవకరట్టకిన్ 

సతతము సంభవించర; సహజం బిద్ి; చోర హుతదశ సరప సం 

హతులన్ర దప్పప నదుఁకట్న్ర బంచత నొంద్ెడు న్ట్టు  జీవుుఁడున్ 

వ్ తలన్ర బూరీకరు భవవ్ేదన్ ల ందరచరుఁ గుందర న పుపడున్. 
12-28-వ. 
అట్లల గావున్ న్సంఖ్యంబుల నై్ దందశూకంబులు హతం బయెయ; 
శాంతమయన్సరండవ్ ై, కరీధంబు వరిజంపు మనిన్ గురూపద్ిష్ు పుకారంబున్ 
సరపయయగంబు మయనియుండె; న్ంత ద్ేవతలు గుసరమవృషపు ుఁ గురయించి; రా 
రాజన్రయండు మంతిుసమతేఠండెై న్గరపువ్ేశంబు ససేె; బాధయ బాధకలక్షణంబులు 
గల విష్ఠణ మయయయ చోద్ిత గుణవ్ాయపారంబుల నదతు మోహపడుం గావున్, న్ట్టు  



 

 

మయయయవికారంబులం బరితయజించి, తద్దశయీీకృతమయన్సరండెై వరిుంచరచర, 
పరనిందసయేక, వ్ ైరంబు వరిజంచి, భగవతపద్దంభోజభకిు సంయుకుు ండెై 
తిరుగున్తండు హరిపదంబుుఁ జేరు; న్ని చెప్పప వ్ ండియు సూతఠండు పరమ 
హరష సమేతఠండెై శౌన్కున్ కిట్లనియ.ె 

12-9-ప్ురాణవనుకరమణకి 

12-29-క. 
ధదరుణిుఁ బారాశరుయన్ 

కారుులు ప్ెైలుుఁడు సరమంతఠ జెమైిని మున్రలున్ 

ధవరుుఁడు వ్ ైశంపాయన్రుఁ 
డదరయ న్లువురున్ర శిష్ఠయల ై యుండిర గిన్. 
12-30-వ. 
వ్ారలు ఋగయజు సాసమయధరీంబు లనియెడు నదలుగు వ్దేంబుల 
వ్ాయస పద్ిష్ుకీమంబున్ లోకంబులం బువరిుంపుఁ జసేప” రని చెప్పపన్, నద కీమం 
బెట్లని శౌన్కుం డడిగిన్ సూతఠండు సెపపంద్ొడంగె;” నదద్యిందరుఁ 
జతఠరుుఖ్రని హృదయంబున్ నొక నదదం బుదభవించె; న్ద్ి వృతిు  
నిరోధంబువలన్ మూరీుభవించి వయకుంబుగాుఁ గన్రపట్టు ; న్ట్టు  నదద్యపాసన్ వలన్ 
యోగిజన్ంబులు నిష్టాపపుల ై ముకిునొందరదర; రందర నోంకారంబు జనియంచె; 
న్ద్యిె సరీమంతుోపనిష్న్ూులభూత యగు వ్దేమయత యని చపెపంబడు; నద 
యోంకారంబు తిుగుణదతుకంబెై యకారోకార మకారంబు లన డు తిువరణరూపం బెై 
పుకాశించరచరండ;ె న్ంత భగవంతఠం డగు న్జుండద పుణవంబువలన్ 
సీరసపరాశంతస ్ ష్టాుద్ి లక్షణ లకి్షతం బగు న్క్షర సమమయనయంబు గలిపంచి, 

తతసహాయయంబున్ం దన్ వదన్ చతఠష్ుయంబువలన్ వ్ేదచతఠష్ుయంబు 



 

 

గలుగంజేస;ె న్ంత న్తని పుతఠు  లగు బుహువ్ాదరలయ వ్ేదంబులం దదరపద్షి్ు 
పుకారంబుగా న్భయసపంచి, యయకీమంబున్ వ్ారలు దమ శిష్యపరంపరలకు 
న్రపద్శేించి; రట్లల  వ్దేంబులు సమగీంబుగాుఁ బుతియుగంబున్ మహరుష లచ ే
న్భయసపంపంబడయిె; న్ట్టు  వ్ేదంబులు సమగీంబుగుఁ బఠియంప న్శకుు లగు 
వ్ారలకు సాహాయయంబు సేయుట్కెై ద్దీపరయుగాద్ి యందర భగవంతఠండు 
సతయవతీ ద్వేి యందరుఁ బరాశర మహరిషకి సరతఠండెై యవతరించి, యయ 
వ్ేదరాశిం గీమముున్ ఋగయజు సాసమయధరీంబు లన్ నదలుగు విధంబులుగ 
విభజించి, ప్ెైల వ్ ైశంపాయన్ జెైమిని సరమంతఠ లనియెడు శిష్యవరులకుుఁ 
గీమంబుగనద వ్ేదంబుల న్రపద్శేించె; న్ందర బెైలమహరిష సేకొన్న ఋగేీ దం 
బన్ంతంబు లగు ఋకుకలతోుఁ జేరి యుండుట్ం జసేప బహీృచశాఖ్ యని 
చెపపంబడు; న్ంత నద ప్ెలైుం డిందుపుమితికి భాష్కలున్కు న్రపద్శేించె; 
బాష్కలుం డద సంహతిం జతఠరిీ ధంబులుుఁ గావించి శిష్ఠయలగు బో ధరయండు 
యయజావలుకయండుుఁ బరాశరుండు న్గినమితఠు ండు న్న్ర వ్ారికి న్రపద్శేించె; 
నిందుపుమితి దన్సంహిత మయండూకయేున్ కుపద్శేించె; మయండూకయేుండు 
ద్ేవమితఠు ం డన్రవ్ానికిం జెప్ెప; న్తనికి సౌభరాయద్ి శిష్ఠయలనేకుల ై పువరిులిల; 
రందర సౌభరిసరతఠండు శాకలుయండు ద్ద న్భయసపంచిన్ శాఖ్ న దైర విధంబులుగ 
విభజించి; వ్ాతఠసయండు మౌద్లుయండు శాలీయుండు గోముఖ్రండు శిశిరుం 
డన డు శిష్ఠయల కుపద్ేశించె; న్ంత జాతఠకరిణ యన్రవ్ానికి వ్ా రుపద్శేింప 
న్తండు బలయకుండు ప్ెైంగుండు వ్ ైతదళ ండు విరజుం డన్రవ్ారి కుపద్శేించె; 
న్ద్యిున్రంగాక మున్రన వినిప్పంచిన్ బాష్కలుని కుమయరుండెనై్ బాష్కలి 
వ్ాలఖిలయయఖ్యసంహతిన్ర బాలయయని గారు్ యండు కాసారుం డన్రవ్ారలకుం 
జెప్ెప; ని తెుఱంగున్ బహీృచసంహిత లనేక పుకారంబులం బూరోీకు 
బుహురుష లచే ధరయింపంబడె; యజురేీదధరుం డగు వ్ ైశంపాయన్రని 



 

 

శిష్యసంఘంబు నిఖిల కతీఠవుల నదధీరయకృతయంబుచుేఁ ద్ేజరిలల ర;ి మఱ యు 
న్తని శిష్ఠయుఁడగు యయజావలుకయండు గురీపరాధంబు సేసపన్, నద గురువు 
కుప్పతఠం డెై యధవతవ్ేదంబుల మరలం దన్కచిిు ప మునిన్ న్తండు ద్దన్ర 
జద్ివిన్ యజుర్ణంబున్ర దదరకుకీమంబున్ుఁ గీకక, న్వి రుధిరాకుంబగు 
రూపంబు ద్దలిున్ యజుర్ణదధిషపు త శాఖ్యధిద్ేవతలు తితిురిపక్షుల ై వ్ానిని 
భుజియంచిరి; ద్దన్ంజసేప యయ శాఖ్లు తెైతిు రయీంబు లయెయ; న్ంత నిరేీద్ి 
యగునద యయజావలుకయం డపరిమిత నిరేీ దంబు నొంద్ి, యుగీతపంబున్ 
సూరుయని సంతఠష్ఠు ం గావింప, న్తండు సంతసపలిల హయ రూపంబుుఁ ద్దలిు 
యజుర్ణంబు న్తని కుపద్ేశించె; గావున్ న్ద్ి వ్ాజసనయేశాఖ్ యని 
వ్ాకుీవీంబడె; న్ంత నద యజుర్ణంబు కాణీ మయధయంద్ినదదరలచే 
న్భయసపంపంబడ;ె నిట్లల  యజురేీదంబు లోకంబున్ుఁ బువరిుల ల ; సామ వ్దే్దధేీత 
యగు జెైమినిమహరిష దన్ సరతఠండగు సరమంతఠనికి న్రపద్శేించె; న్తుఁడు 
సరకరుుండన్ర తన్ సరతఠన్కుుఁ ద్లెిప్ె; న్తం డద వ్ేదమున్ర సహసుశాఖ్లుగా 
విభజించి, కరసలుని కుమయరుండెైన్ హిరణయనదభునికనిి, దన్ కుమయరుండగు 
పౌష్పంజి యన్రవ్ానికి న్రపద్శేించె; న్ంత వ్ారిరువురున్ర బుహువ్ేతులగు 
నదవంతఠయలు న్రద్వచరయలన్ర నేన్ూరు్ రికి న్రపద్శేించి, వ్ారిని 
సామవ్ేదపారగులంగాుఁ జేసప; రిట్లల  సామవ్దేంబు లోకంబున్ విన్రతి నొంద్ె; 
మఱ యు న్ధరీవ్ేతు  యగు సరమంతఠ మహరిష ద్దనిం దన్ శిష్ఠయన్ 
కుపద్శేింప న్తండు వ్దేదరుశండు పథరయండన్ర శిష్ఠయల కుపద్శేించె; న్ందర 
వ్ేదదరుశుఁడన్రవ్ాుఁడు శౌలయకయని బుహుబలి నిరోా ష్ఠండు ప్పపపలయయన్రండన్ర 
వ్ారలకున్ర,బథరయం డన్రవ్ాుఁడు కుముదరండు శున్కుండు జాబాలి బభుు  
వంగిరసరండు సెైంధవ్ాయన్రం డన్రవ్ారలకు న్రపద్శేించి పుకాశంబు 
నొంద్ించె; నితెుఱంగున్ న్ధరీవ్దేంబు వృద్ిధనొంద్ ె



 

 

నిట్లఖిల వ్దేంబుల యుతపతిు  పుచదర కమీంబుల ఱ ంగించితి; నింకం 
బురాణకమీం బెట్లు లనిన్ వినిప్పంతఠ, విన్రము; లోకంబున్ుఁ బురాణపువరుకు 
లన్ం బుసపదరధ లగు తుయయయరుణి కశయపుండు సావరిణ యకృతవుణుండు 
వ్ ైశంపాయన్రండు హారితఠం డన్ర నదరు్ రు మజజన్కుండున్ర 
వ్ాయసశిష్ఠయండున్ర న్గు రోమహరషణునివలన్ గీహంిచి; రట్టు  పురాణంబు సరా్ ద్ి 
దశలక్షణలకి్షతంబుగా న్రండు; మఱ యు గ ందఱయ పురాణంబు పంచలక్షణ 
లకి్షతం బనియుుఁ బలుకుదర; రట్టు  పురాణ నదమయన్రకీమంబుుఁ 
బురాణవిదరలగు ఋష్ఠలు సెప్ెపడు తెఱంగున్ న ఱ ంగింతఠ; విన్రము, 
బుా హుంబు పాదుంబు వ్ షై్ణవంబు శ వైంబు భాగవతంబు భవిష్ట యతురంబు 
నదరద్వయంబు మయరకండయేం బాగేనయంబు బుహుకెైవరుంబు ల ైంగంబు 
వ్ారాహంబు సాకందంబు వ్ామన్ంబు కౌరుంబు మయతసయంబు బుహాుండంబు 
గారుడంబు న్ని పదరన నిమిద్ి మహాపురాణంబులు, మఱ యు 
న్రపపురాణంబులుం గలవు; వ్వనిం లిఖించిన్ం జద్ివిన్ వినిన్ దరరింతంబు 
లడంగు” న్ని సూతఠండు శౌన్కాదరలకుం జెప్పపన్ వ్ారు “నదరాయణగుణ 
వరణన్ంబున్ర దతకథలున్ర జెప్పపతి; వింక ద్యష్కారులుుఁ బాపమతఠలు 
న విీధంబున్ భవ్ాబిధ ం దరింతఠ,రా కీమంబు వకాకణింపవ్ే” యని యడిగిన్ 
న ఱ ంగింపం దలంచి యట్లనియె. 

12-10-మారకండయేోపాఖ్ాునంబు 

12-31-క. 
తొలిిట్ట యుగమున్ుఁ దపములుఁ 
బలిిదరలగు ఋష్ఠల మహిమ భాషపంపుఁగ రం 

జిలలిడు మయరకండయేుం 



 

 

డులింబున్ హరిని నిలిప్ప యుడుగక బుద్కిెన్. 
12-32-వ. 
లోకంబులు గలయపంతసమయంబున్ం గబంధమయంబులయ, యంధ కార 
బంధరరంబులయ యున్నయెడ నేకాకి యయ చరించరచర బాలయరకకరట్ట తజేుం 
డయన్ బాలుని హృదయంబున్ం బువ్శేించి యనేక సహసు వతసరంబులు 
ద్ిరిగి వట్పతుశాయ యయన్ యబాబలునిుఁ గీముఱుఁ గనియ”ె న్ని చెప్పపన్ 
శౌన్కాదరలు సూతఠనిం గన్రగ ని, “యయ మునీందరు న్కు నీ పుభావం 
బెట్లల గలిగ?ె”న్ని యడిగని్ న్తం డిట్లనియె. 
12-33-క. 
భూవిన్రత! బుహుచరయము 
ద్ద వదలక నిష్ు చేతుఁ దథయము గాుఁగన్ 

భావించి హరిుఁదలంచరచరుఁ 
గోవిదన్రతఠుఁడెై మృకండు గుణముల వ్ లసెన్. 
12-34-వ. 
ఇట్లల దపంబు సయేు న్తనికి హరిహరులు పుతయక్షంబయ “వరం బడుగు” 
మనిన్ గుణగణదఢుయం డయన్ కుమయరు న్డిగిన్ ”న్ట్ల  కాక” యని యతండు 
గోరిన్ వరంబిచిు యంతరాధ న్ంబు నొంద్ి; రన్ంతరంబ యముునికి 
మయరకండయేుం డుదయంచి నియమ నిష్టాు  గరిష్ఠు  డయ యుండ; మృతఠయవు 
వ్ానిం బాశబదరధ ం జేసపన్ న ద్ిరిు మితిుని ధికకరించి, పద్ివ్ేల హాయన్ంబులు 
తపంబు సలుప, నిందరు ండు భయంపడి యముుని వరుని యుగీతపంబు 
భంగపఱచరట్కు ద్ేవతదంగన్లం బంప, వ్ారే తెంచరన డుఁ 
బుష్పఫలభరతింబున్ర; మతుమధరకర శుక ప్పకాద్ి శకుం తలయరవ నిరంతర 
ద్ిగంతరంబున్ర; జాతివ్ ైర రహిత మృగ పకి్షకుల సంకులంబున్ర, సారస 



 

 

చకీవ్ాక బక కౌీంచ కారండవ కరయషపు  కాద్ి జలవిహంగమయకులిత సరోవర 
సహసు సందరశనీయంబున్ర న్గు నద తప వన్ంబున్ జట్ావలకలధదరి యెై 
హవయవ్ాహన్రండున్రంబో ల ుఁ దపంబు సయేు మునీందరు నిం గని 
యయయంగన్లు వ్వణదవ్ేణు వినోద గాన్ంబుల న్లవరింప మెచుక ధవరోద్దతఠు ం 
డగు న్ముునీందరు ని గెలీనోపక యందరు ని కడకుం జని; రంత హరి యతని 
తపంబున్కుుఁ బుసన్రనండెై యయవిరభవించిన్ం గన్రగ ని ”ద్వే్ా! నీ 
ద్ివయనదమసురణంబున్ంజేసప యీ శరీరంబుతోడన్ యనేక యుగంబులు 
బుదరకు న్ట్లల  గాుఁజయేవ్”ే యనిన్ం గరుణించి యచరుట్యున్ర. 
12-35-త.ే 
జగము రకి్షంప జీవులుఁ జంప మన్రపుఁ 
గరువ్ ై సరీమయుుఁడవ్ ై కానిప్పంతఠ 
వ్ చట్ నీ మయయుఁ ద్ెలియంగ న వీుఁ డయపు? 

విశీసన్రనత! విశరీ శ! వ్దేరూప! 
12-36-మ. 
బలభిన్రుఖ్య ద్ిశాధినదథవరులున్ ఫాలయక్ష బుహాుదరలున్ 

జలజాతదక్ష! పురంద రాద్ి సరరులుం జరుించి నీ మయయలం 

ద్ెలియన్ లేరుఁట్! నద వశంబె తెలియన్? ద్వనదరిునిరూుల! యు 
జజాలపంకేరుహపతులోచన్! గద్దచకాీ ంబుజాదయంకతిద! 
12-37-వ. 
అని విన్రతించి, “ద్ేవ్ా! నీ మయయం జేసప జగంబు భుా ంతం బెై యున్నయద్ి; 
యద్ి ద్ెలియ నదన్తీవలయు” న్ని యడిగని్ న్తండు న ఱ ంగించి చనియె, 
మునియున్ర శివపూజ సేయుచర హరసిురణంబు సయే మఱచి 
శతవరషంబులు ధదరాధరంబులు ధదరావరషంబుచే ధరాతలంబు నింప, 



 

 

జలమయంబెై యంధకారబంధరరబెనై్, న్ంత నద తిమిరంబున్ం గన్రనగాన్క 
భయంపడి యున్నయెడ నద జలమధయంబున్ నొక వట్పతుంబున్ం బదురాగ 
కిరణపుంజంబుల, రంజిలుల  పాదపదుంబులుగల బాలునిం గని, మొొకిక 
యతని శరీరంబు పువ్శేించి, యనేక కాలం బన్ంతం బగు జఠరాంతరంబున్ం 
ద్ిరిగి; యతని చరణదరావింద సంసురణంబు సేసప; వ్ లువడి 
కౌుఁగలింపంబో యన్ మయయుఁ గైెకొని యంతరాధ న్ంబునొంద; మునియు 
న పపట్టయట్ల  సాీశమీంబు సేరి తపంబు సయేుచరన్న సమయంబున్. 
12-38-చ. 
నిలిచిన్ శంకరుం గనియు నితయసరఖ్ంబుల నిచరు గౌరి య 

ముుల హర! భూతిభూష్ణసముజజాలగాతఠు నిుఁ గంట్ట, యెంతయున్ 

వలన్రగ వ్ానితోడ నొక వ్ాట్పుమయట్న్ర బలకుఁగాుఁ దగున్ 

సలలితమెనై్ యీ తపసప జాడ విన్ంగడు వ్ేడక యయెయడిన్. 
12-39-వ. 
అనిన్ శంకరుండున్ర శాంకరీసమేతఠం డయ న్భంబున్న్రండి ధరణీ 
తలంబున్కు నేతెంచి యతరంబు గాన్క యేకాగీచితఠు ండగు న్ముునిం గని 
తన్ ద్ివయయోగమయయయ పుభావంబుచేత న్తని హృదయంబున్ం బువ్శేించి 
చతఠరాబహుండున్ర, విభూతి రుద్దు క్షమయలికాధరుండున్ర, ద్ిుశూల డమరుకాద్ి 
ద్ివయసాధన్ సమేతఠండున్ర, వృష్భవ్ాహ నదరూఢుండున్ర, 
న్రమయసమతేఠండున ై తన్ సీరూపంబు గన్ంబఱచిన్ విసుయంబునొంద్ి 
యముుని యయ పరమేశీరుని న్నేక పుకారంబుల సరు తియంచిన్, న్పుప 
డముుని తపఃపుభావంబున్కు మెచిు “మహాతదు! పరమశ ైవుండ” వని 
పరమేశీరుం డదన్తిచిున్ మయరకండయేుండున్ర శంకరు నిరీకి్షంచి, “ద్ేవ్ా! 
హరిమయయయపుభావంబు దరరలభం; బయయద్ి భవతసందరశన్ంబున్ం గంట్ట; 



 

 

నింతియచదలు; న ైన్ నొకకవరంబు గోరెద; నదరాయణచరణదంబుజ 
ధదయన్ంబున్ర, మృతఠయంజయంబున్రం గలుగు న్ట్లల  గాుఁగృప సేయవ్ే” యని 
పుా రి్ంచిన్ుఁ గృపాసముదరు ండెై “యట్లగాక” యని “జరారోగవికృతఠలు లేక 
కలపకరట్ట పరయంతంబు నదయువుం, బురుష్ట తుముని యన్రగీహంబుుఁ గలుగు” 
న్ని యయన్తిచిు యముహాద్వేుం డతరాధ న్ంబు నొంద్ె” న్ని చెప్పప యీ 
మయరకండయేోపాఖ్యయన్ంబు వ్ుా సపన్ వినిన్ం జద్విిన్న్ర మృతఠయవు ద్ొలంగు 
న్ని మఱ యు నిట్లనియె; హరి పరాయణుం డగు భాగవతఠండు ద్ేవతదతంర 
మంతదు ంతర సాధనదంతరంబులు వరిజంచి, దరరజన్రలం గూడక నిరంతరంబు 
నదరాయణ గోవింద్దద్ి నదమసురణంబు సయేుచరన్రండె ననేి న్ట్టు  
పుణయపురుష్ఠండు వ్ ైకుంఠంబున్ వసపయంచర; మఱ యు హరి 
విశీరూపంబున్ర జతఠరిీ ధ వూయహభేదంబున్ర, జతఠరూురుు లున్ర, 
లీలయవతదరంబులున్ర జపెప న్గోచరంబు లనిన్ శౌన్కుం డిట్లనియ.ె 
12-40-క. 
హరికథలు, హరిచరితుము, 
హరలిీలయవరున్ములు న్ంచిత రీతిం 

బరువడి న ఱ ుఁగితి మంతయుుఁ 
సరరన్రత! యన్రమయన్ మొకట్ట స పపడెడి మద్ిన్. 

12-11-ద్వాదశాద్ితు ప్రకారంబు 

12-41-వ. 
“అద్ి యయెయద్ి యనిన్ లోకచక్షువు చెైతుమయసంబు మొదలుగా నయేే 
మయసంబున్ నయేే నదమంబున్ం బువరిుంచరం; జెపపవ్ే” యని యడిగిన్ుఁ 
“జెైతుంబున్న్రండి చెైతదు ద్ ిద్దీదశమయసంబుల సౌరగణ సపుకం బీశీర 



 

 

నియుకుంబెై నదనదపుకారంబుల సంచరించర; నద కీమంబు ద్ొలిల శుకుండు 
విష్ఠణ రాతఠనికుిఁ ద్ెలిప్పన్ చందంబున్ం జెప్ెపద” న్ని సూతఠం డటి్లనియె 
“శ్రీమనదనరాయణ సీరూపుం డగు మయరాు ండుం డకేసీరూపుం డెైన్, న్తనిం 
గాల ద్ేశ కియీయద్ి గుణములం బట్టు  ఋష్ఠ లనకే కీమంబులుఁ న్భివరిణంచి 
భావించరచరన్నవ్ా; రా పుకారం బెట్లనిన్ుఁ జెైతుంబున్ సూరుయండు ధదత యన్ర 
నదమంబు ద్దలిు కృతస్లి హతేి వ్ాసరకి రథకృతఠు  పులసరు యండు తఠంబురుండు 
న్న డు పరిజన్రలతోుఁ జేరకిొని సంచరించర; వ్ ైశాఖ్ంబున్ న్రయముండన్ర ప్ేరు 
వహించి పులహుం డయజుండు పుహతేి పుంజికస్లి నదరదరండు కంజనీరుం డన్ర 
న్న్రచరసహితఠండెై కాలంబు గడుపుచరండు; జేయష్ు ంబున్ మితదు భిద్దన్ంబున్ 
న్తిు పౌరుషయేుండు తక్షకుండు మేన్క హాహా రథసీన్రండన్ర 
పరిజన్రలతోడం జేరి వరిుంచరచరండు; నదష్టాఢంబున్ వరుణుండన్ర 
నదహీయంబు నొంద్ి వసపష్ఠు ండు రంభ సహజన్రయండు హూహువు శుకుీండు 
చితుసీన్రండన్ర సహచర సహితఠండెై కాలకే్షపంబు సేయుచరండు; 
శాీవణంబున్ నిందరు ండన్ర నదమంబుచే వయవహృతఠండెై విశీవసరవు శోీత 
యేలయపుతఠు ం డంగిరసరండు పుమోల చ చరుయండన్ర సభుయలతోుఁ జేరి కాలంబు 
గడుపుచరండు; భాదుపదంబున్ వివసీంతఠండన్ర నదమంబు ద్దలిు 
యుగీసనే్రండు వ్ాయఘుొం డదసారుణుండు భృగు వన్రమోల చ శంఖ్పాలుండు 
లోన్రగాుఁ గల పరజిన్రలతో నదవృతఠండెై కాలయయపన్ంబు సయేుచర న్రండు. 
12-42-క. 
ధరలోుఁదీష్టా్ఱఱహీయమున్ర 
నిరవుగ ధరయించి ధదతిుకింపుదలిరపం 

జరయించరచర న్భమందరన్ 

సరసపజహతిఠుఁడదశీయుజము సయయన్ుఁగడుపున్ 



 

 

12-43-వ. 
ఈ మయసంబున్ ఋచ్చకతన్యుండు కంబళీశుీండు తిలోతుమ 
బుహమ ుప్ేతఠండు శతజితఠు  ధృతరాష్ఠు ా ం డిష్ంభరులన్ర సభుయలతోడుఁ గూడి 
కాలంబు గడుపుచరండుుఁ; గారిుకమయసంబున్ విష్ఠణ వని వయవహరింపుఁ బడి 
యశీతరుండు రంభ సూరయవరుసరుఁడు సతయజితఠు  విశాీమితఠు ండు 
మఘయప్ేతఠుఁ డన్ర పరిజన్వర్ంబుతోుఁ గూడి కాలంబు న్డపుచరండు; 
మయర్శిరంబున్ం దరయమ నదమ వయవహృతఠండెై కశయపుండు తదర్గుక్షయండు 
ఋతసేన్రం డూరీశి విదరయచాతఠు ుఁడు మహాశంఖ్రం డన డు న్న్రచరులం 
గూడి చరించరచరండుుఁ; బుష్యమయసంబున్ భగుండన్ర నదమంబు ద్దలిు 
సూూరుజ ం డరిష్ునేమి యూరుణ ం డదయువు కరోకట్కుండు పూరీచితిు  యన డు 
సభయజన్ పరవిృతఠండెై కాలకే్షపంబు సయేుచర న్రండు; మయఘమయసంబున్ుఁ 
బూష్టాహీయంబు వహించి ధన్ంజయుండు వ్ాతఠండు సరషేణుండు సరరుచి 
ఘృతదచి గౌతముండన్ర పరిజన్ పరివృతఠండెై చరయించరచర న్రండు. 
12-44-క. 
కీతు నదమంబు ధరించియుుఁ 
జతురతుఁ బాలించరచరండుుఁ జాతఠరయకళీ 
రతుుఁడెై సహసుకిరణుుఁడు 
మత్తయుతఠ లౌన్న్ుఁ దపసయమయసము లీలన్. 
12-45-వ. 
అందర వరుసరండు భరద్దీజుండు పరజన్రయండు సేన్జితఠు  విశుీం డెైరావతఠం 
డన్రవ్ారలతో న న్సప కాలయయపన్ంబు సయేుచరండు; నిట్లల  
ద్దీదశమయసంబుల న్పరిమేయ విభూతఠలచుేఁ ద్జేరిలుల చర న్రభయ సంధయల 
న్రపాసపంచర జన్రల పాపసంఘంబుల న్రన్ూులన్ంబు సయేుచరుఁ, 



 

 

బుతిమయసంబున్ర బూరోీకు పరిజన్ ష్ట్కంబు వ్ ంట్న్ంట్ న్రభయలోక 
నివ్ాసరలగు జన్ంబుల కెైహికాముషపుకఫలంబుల నొసంగుచర ఋగయజు 
సాసమయధరీణ మంతుంబులుఁ బఠయించరచర, ఋషప సంఘంబులు సరు తియంపుఁ 
బురోభాగంబున్ న్పసరస లయడ, గంధరుీలు పాడ, బుహు వ్ేతులగు 
న్ఱరవద్వి్ేవురు వ్ాలఖిలయమహరుష  లభిముఖ్రల  ైన్రతించరచర న్రుగ, న్ధకి 
బలవ్ేగ విరాజమయన్ంబులగు నదగరాజంబులు రథయన్నయన్ంబు సలుప, 

బాహాబల పుతిష్టాు గరిష్ఠు లగు న ైరృత శరషీ్ఠు లు రథ పృష్ుభాగంబు మోచి 
తుోయుచరండ న్నదద్ి నిధన్రండగు నదద్ితఠయండు పుతికలపంబున్ నిట్లల  
కాలయయపన్ంబు సయేుచరుఁ ద్జేరిలలచరండు; న్ట్లల  గావున్ నివి యనినయు 
వ్ాసరద్వేమయంబులుగాుఁ ద్ెలియు” మని పౌరాణకిరతుముం డగు సూతఠండు 
శుకయోగీందరు ండు పుాయోపవిష్ఠు ం డగు పరీకి్షన్నరపాలున్ కుపద్శేించిన్ 
తెఱంగున్ న మైిశారణయ వ్ాసర లగు శౌన్కాద్ి ఋషపశరషీ్ఠు లకుుఁ ద్ెలిప్ె; నిట్టు  
పురాణరతనం బగు భాగవతంబు విన్రవ్ారున్ర బఠియంచరవ్ారున్ర 
లిఖియంచర వ్ారున్ర నదయురారోగెైయశీరయంబులు గలిగి విష్ఠణ సాయుజయంబు 
నొందరదర; రద్ి యున్రంగాక. 
12-46-త.ే 
పుష్కరం బందర ద్దీరకాపురము న్ందర 
మథరర యందరన్ర రవిద్ని్ మందర న వుఁడు 
పఠన్ సయేున్ర రమణతో భాగవతము 
వ్ాుఁడు తరయించర సంసారవ్ారిధ న్పుడ. 
12-47-క. 
శ్రీరమణీరమణ కథద 
పారాయణచితఠు న్కున్ర బతికిుఁ బరీకి్ష 



 

 

దూభరమణున్ కెఱ ుఁగించనె్ర 
సారమతిన్ శుకుుఁడు ద్దీదశసకంధములన్. 

12-12-ప్ురాణ గరంథ స్ంఖ్ులు 

12-48-వ. 
మఱ యు న్ష్టాు దశపురాణంబు లందలి గీంథసంఖ్య ల ట్లనిన్ బుహుపురాణంబు 
దశసహసుగీంథంబు; పాదుంబేుఁ బద్యిెదైరవ్లేు; విష్ఠణ పురాణం 
బిరువద్ిమూుఁడుసహసుంబులు; శ ైవంబు చతఠరిీ ంశతిసహసుంబులు; 
శ్రీభాగవతం బష్టాు దశసహసుంబులు; నదరదంబు పంచవింశతిసహసుంబులు; 
మయరకండయేంబు న్వసహసుంబు; లయగేనయంబు పద్యిేన్రవ్ేలన్న్ూనఱర; 
భవిష్ట యతురంబు పంచశతదధికచతఠరాశసహసుంబులు; బుహుకెవైరుం 
బష్టాు దశసహసుంబులు; ల ైగం బేకాదశసహసుంబులు; వ్ారాహంబు 
చతఠరిీ ంశతిసహసుంబులు; సాకదం బెన్రబద్యిొకకవ్ేల న్ూఱర; వ్ామన్ంబు 
దశసహసుంబులు; కౌరుంబు సపుదశసహసుంబులు; మయతసయంబు 
చతఠరాశసహసుంబులు; గారుడంబు పంద్ొమిుద్ి సహసుంబులు; బుహాుండంబు 
ద్దీదశసహసుంబు లిట్లల  చతఠరలక్షగీంథ సంఖ్యయపుమయణంబులం బువరిులుల  నీ 
పదరన నిమిద్ి పురాణంబుల మధయంబున్ న్దరల యందర భాగీరథి విధంబున్, 

ద్ేవతల యందరుఁ బదుగరుభని మయడికుఁ, ద్దరకలందరుఁ గళీనిధి గరిమ, 

సాగరంబులందర దరగాా రణవంబు చందంబున్, న్గంబులన్ర హేమన్గంబు భాతి, 

గీహంబుల విభావసరకరణి, ద్ెైతఠయలందరుఁ బుహాల దరని భంగి, మణులందరుఁ 
బదురాగంబు రేఖ్, వృక్షంబులందర హరిచందన్తరువు రీతి, ఋష్ఠలందర 
నదరదర మయడిక, ధనే్రవులందర గామధనే్రవు ప లిక, సూక్షుంబులందర జీవుని 
తెఱంగున్, దరరజయంబు లందర మన్ంబు చ పుపన్, వసరవు లందర 



 

 

హవయవ్ాహన్రని ప ుఁడిమి, నదద్ితఠయలందర విష్ఠణ వు కరణి, రుదరు ల యందర 
నీలలోహితఠని రీతిని, బుహులందర భుు గువు స బగున్, సపదరధ ల యందరుఁ 
గప్పలుని లీల, న్శీంబులందరుఁ న్రచెైాశ్రవంబులయగున్, దరీీ కరంబులందర 
వ్ాసరకి రూపంబున్, మృగములందరుఁ గేసరి చెలువున్, నదశమీంబులందర 
గృహసా్ శమీంబు కియీ, వరణంబులలో నోంకారంబు నిరువున్, నదయుధంబులుఁ 
గారుుకంబు స యగంబున్, యజాంబుల జపయజాంబు చదడుపన్, వుతంబులం 
దహింస కరణి, యోగంబు లంద్దతుయోగంబు రమణ, నోష్ధరల యందర 
యవల స బగున్, భాష్ణంబులందర సతయంబు ఠేవ, ఋతఠవులందర 
వసంతంబు పుౌ ఢి, మయసంబులందర మయర్శ్రరషంబు మహమి, యుగంబులందరుఁ 
గృతయుగంబు నోజుఁ ద్ేజరిలుల ; నిట్టు  భాగవతపురాణంబు పఠియంచి 
విష్ఠణ సాయుజయంబుుఁ జెందరదర; రని మఱ యు నిట్లనియె. 
12-49-క. 
సకలయగమయర్ పారగుుఁ 
డకలంక గుణదభిరాముుఁ డంచిత బృంద్ద 
రక వందయ పాదయుగుుఁ డగు 
శుకయోగికి వందన్ంబు స రిద్ి నొన్రుు న్. 
12-50-స.్ 
సకలగుణదతీతఠ సరీజాు సరేీశు; 

న్ఖిలలోకాధదరు, నదద్ది్వేుుఁ 
బరమదయయరస ద్దభసపతఠుఁ ద్ిుదశాభి; 

వంద్ిత పాద్దబుజ  వన్ధిశయన్ర 
నదశిీతమంద్దరు నదదయంతశూన్రయని; 

వ్ేద్దంతవ్దేరయని విశీమయునిుఁ 



 

 

గౌసరు భ శ్రీవతస కమనీయవక్షుని; 

శంఖ్ చకీ గద్దసప శార్గధరుని 

12-50.1-తే. 
శోభనదకారుుఁ బీతదంబరాభిరాము 
రతనరాజితమకుట్విభుా జమయన్రుఁ 
బుండరీకాక్షు మహనీయ పుణయద్ేహుుఁ 
దలతఠ న్రతియంతఠ ద్వేకీతన్యు న పుడు. 
12-51-మ. 
అని యీ రీతి న్రతించి భాగవత మయదయంతంబు సూతఠండు స ె

ప్పపన సంతఠష్ుమన్సరక ల ై విని మున్రల్ ప్ేుమంబున్ం బదునద 
భునిుఁ జితుంబున్ నిలిప తదర్ ణములన్ భూషపంచరచరన్ ధన్రయల  ై
చని రాతీుయ నికతేన్ంబులకున్రతదసహంబు వరిధలల ుఁగన్. 

12-13-ప్ూరిి 

12-52-క. 
జనకసరతదహృచోురా! 
జనకవచోలబధవిప్పన్శ లైవిహారా! 
జనకామితమంద్దరా! 
జననదద్ికనితయదరఃఖ్చయసంహారా! 
12-53-మయలి. 
జగదవన్విహారీ! శతఠు లోకపుహారీ! 
సరగుణవన్విహారీ! సరందరీమయన్హారీ! 
విగతకలుష్ప ష్! వ్వరవరాయభిలయష్! 



 

 

సీగురుహృదయతోష్! సరీద్దసతయభాష్! 
12-54-గ. 
ఇద్ి శ్రీ పరమేశీరకరుణదకలిత కవితదవిచితు కేసన్మంతిుపుతు సహజ పాండతియ 
ప తనదమయతయ ప్పుయశిష్య వ్ లిగందల నదరయ నదమధయే పుణతీంబెైన్ శ్రీ 
మహాభాగవతంబన్ర మహాపురాణంబు న్ందర రాజుల యుతపతిుయు, 
వ్ాసరద్వే లీలయవతదర పుకారంబున్ర, గలియుగధరు పుకారంబున్ర, 
బుహుపుళయ పుకారంబున్ర, బుళయ విశరష్ంబులున్ర, దక్షకునిచే దష్ఠు ండెై 
పరీకి్షన్ుహారాజు మృతినొందరట్యు, సరపయయగం బున్ర, 
వ్ేదవిభాగకీమంబున్ర, బురాణదన్రకీమణకియు, మయరకండయేో 
పాఖ్యయన్ంబున్ర, సూరుయండు పుతిమయసంబున్ర వ్రేేీఱర నదమంబుల వ్ేరేీ ఱర 
పరిజన్ంబులతో జేరుకొని సంచరించర కీమంబున్ర, తతుతఠప 
రాణగీంథసంఖ్యలు న్న్ర కథలుగల ద్దీదశసకంధము, శ్రమీహాభాగవత 
గీంథము సమయపుము. 

 

 


