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చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందరం

ద్వితీయ స్కంధము
భూమిక
చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందరం
రచన
భాగవత రచనకు ప్రరరకులు నారదమునీశ్ిరులు.
భాగవతానికి మూల కరత వ్ాాస్భగవ్ానులు.
తెలుగు సరతకు ప్రరరకులు శ్రీరామచందురలు.
తెలుగు పరణీతము బమ్మెర పో తనామాతయాలు.
ఈ మహాపురాణనికి స్ంస్కృత మూలకరత వ్ాాస్భట్ాారకులు. వీరు వ్ేద్ాలను
విభాగంచారు, మహాభారతానిి, స్రిపురాణాలు ఆ మహానుభావుడే రచంచారు.
వ్ాట్ిలో ఉతకృష్ా మ్మైనద్వ శ్రీమద్ాాగవతం. వీర జీవిత కాలానిి నిరణయించడం
కష్ా ం. 5000 స్ంవతసరాల కంట్ెను ముందట్ి వ్ారు అనిద్వ నిరివద్ాంశ్ం. అట్ిా
శ్రీమద్ాాగవత మహాపురాణం భగవంతయని, భాగవతయల గురంచ చెపత ుంద్వ.
స్ద్య ాముకిత సాధన మిద్వ. పన్ిండు స్కంధ్ాలుగా అనుగీహంప బడిన ఈ
మహామహతాతెకమ్మైన గీంధంలోని ద్వితీయ స్కంధం యిద్వ. మన పో తని గార
మధురాతి మధుర పరణీతము.
శ్రీమద్ాాగవతానిి మన పో తనిగారు ఆంధ్రక
ర రంచన శైల్ల ఆబాలగోపాలానికి,
పండిత పామురు లందరకి చవులూరంచే ట్ంత మధురాతి మధురం. ఆ
మహానుభావుడు మహేశ్ిరుని ధ్ాానిస్ుత గంగ ఒడుున ఉనాిరట్. శ్రీరాముడు
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దరశనమిచి భాగవతమును తెనిగంచ మనాిడట్. ష్ష్్ యంతాలలో శ్రీకృష్య
ణ నికి
అంకింతంగా పూనుకొనాిడట్. మర శ్ంకరునిలా శుభకరం, రాముని మాట్లా
తిరుగులేని అండ నిస్త
త , మధురాధ్వపతిలా మధురంగా ఉంట్ూ ఆధ్ాాతిెక
సాఫలాానిి అంద్వంచేద్వ కాకుండా ఎలా పో తయంద్వ. ఇకకడి తతిం హరహరాద్వ
అబేధం, అధ్ెవిత మూలం. ఎంతట్ి నిష్ాాగరష్య
్ డు మన పో తన అంట్ే రాజదండన
కైనా వ్్రువక సాగే ధ్రరుడు. హలం కలం ఆతాెభిమానం వదలని తిరవికీముడు.
లోకంలో ఈ విష్యంలో ఒక కథ పరచారంలో ఉంద్వ స్తాాస్తాాలు పకకనప్ెట్ా ి
చతద్ాదం. ఒకసార బావమరద్వ, శ్రీనాధకవి వచి భాగవతానిి రాజుకి అంకిత మి
మెని ఒతిత డి చేస్త ునాిడట్. అలాంట్ి స్ందరాంలో పొ లంనించ అపుుడే వచిన
పో తనిగారు ద్ెవిధ్రభావం చెందబో యారుట్. అంతలో వ్ాణి కనీిరు కారుితయ
కనిప్ంచంద్వ. అపుుడు ఇలా స్మాధ్ానపరచారట్ మహానుభావుడు:

కాట్ుక కంట్ి నీరు చనుకట్ుా పయింబడ నేల యిేడెిద్య
కట్
ై భద్ెవతామరదనుని గాద్వల్ల కోడల! యో మదంబ! యో
హాట్కగరుారాణి! నిను నాకట్ికిం గొనిపో యి యలి క
రాణట్ కిరాట్ కీచకుల కమె తిరశుద్విగ నముె భారతీ!
ఈ స్కంధంలో మోక్ష మార్ మును, భకితమార్ పారధ్ానాత, శ్రీహర లీలావతారాల
వరణన, పరపంచోదావ్ాద్వ స్ంపరశ్ింబు వివరంచబడాుయి.
గరులంబో లెడి కరులను,
హరులం, దన పారణదయితలెవ మనియిెడి స్ుం
దరులను, హతవరులను, బుధ
వరులను వరజంచ గాఢవ్్వరాగామునన్.
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ముహురత మాతరమ్ే ఆయుశశశష్ం ఉందని తెల్లసన ఖట్ాింగ మహరి వ్్వరాగాం.
ఎంత చకకట్ి పదాం.
నిరుతత రుండు గాక స్దుతత రపరద్ాన కుతూహలుండెవన లోకోతత ర గుణోతత రుండెవన
తాపసో తత ముని పారరథన
తపములఁ జేసయిెైన, మఱి ద్ానము లెనిియుఁ జేసయిెైన, నే
జపములఁ జేసయిెైన ఫలస్ంచయ మ్మవినిఁ జేరుకుని హే
యపదములెవ దురంతవిపదంచతరీతిగ నొపుుచుండు న
యాపరమితయన్ భజంచెద నఘౌఘనివరత ను భదరకీరతనున్.
ఇలాంట్ి అదుాతమ్మైన రచనాశైల్ల, వస్ుతవు గలద్ర స్కంధమున ఆసాిద్వద్ద ాం రండి.
అంతే కాదు విష్య
ణ వు అంట్ే వ్ాాపకశ్రలుడు. ఆ విష్య
ణ మాయా వ్ాాపక తతాినిి
దరశంచేద్వ ద్వితీయ స్కంధం అంట్ారు.

ఈ అంతరాజల పుట్లు – కంపూాట్రు దస్త మ
ర లు
పో తనపరణీతమ్మైన ఆంధరమహాభాగవతమును అనేక పరకాశ్కులు పుస్త క రూపంలో
ముద్వంర చారు. అయితే పరస్త ుత కాలానికి అనువ్్వన అంతరాజలం, కంపూాట్రి లలో
చదువు కొనుట్కు వీలుగా అంద్వంచాలనే స్ంకలుంతో యిలా విండయ స్ ఆధ్ారమ్మైన
ఎమ్ ఎస్ ఆఫీస్ు లో యూనికోడ్ ల్లప్తో కావలసన భాగం స్ులువుగా
చదువుకొనుట్కు వీలుగా అంద్వస్త ునాిము. భారతీయో వంట్ి ఓప్ెన్ ఆఫీస్ులలో
కూడ పనిచేయును. ఏ భాగంకావ్ాలంట్ే అద్వ కాప్ీ-ప్రస్ా ు, వ్్దుకుట్లకు వీలుగా
ఉండేలా చేసాము. అంతరాజలంలో అంద్వంచట్ం మూలాన ఎపుుడు కావ్ాలంట్ే
అపుుడు, ఎకకడ కావ్ాలంట్ే అకకడ అందరకి అందుబాట్ులోకి వచింద్వ.
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స్ంకలన కరత
ఊలపల్లి వంశ్ంలో తల్లి వ్్ంకట్రతింగారు తండిర అచుాత రామయా గారు
లకు కీ.శ్. 1949 అకోాబరు 12న జనిెంచాను. ననుి సాంబశివరావు అంట్ారు.
ఎలకిాికలు ఇంజనీరుగా ఎమ్.ఇ.ఎస్., రాష్ా ర విదుాత్ స్ంస్థ లలో పనిచేసాను.
2007లో పదవీవిరమణానంతరం ఈ భాగవత కారాకీమం, గణనాధ్ాాయం అని
భావగీహణం

(conceptualisation)

చేసకొని

చేస్ుకుంట్ునాిను.

ఈ

పరయతింలో భాగంగా ఈ తెలుగు భాగవతం యూనీకోడీకరంచాను.

కృతఙ్ఞ తలు
ఈ

కృషకి

ఉపయోగపడిన

వివిధ

పుస్త కముల

రచయితలకు,

పరచురణకరత లకు, స్హకరంచన పో ర తాసహంచన మితయరలు, ఇతర వాకుతలు,
అంతరాజల స్ంస్థ లకు. మా తెలుగుభాగవతం అంతరాజల జాలగూడు ఆదులను
నిరెంచుట్

నిరిహంచుట్,

పరతి

పదాగదాకు

గాతర

పరద్ానం

మునిగు

పనులకుతమ అమూలామ్మైన స్మయానిి కేట్ాయించన వ్ారకి, అంతయలేని
స్హకారం అంద్వంచన కుట్ుంబ స్భుాలు అందరకి ప్రరుప్రరునా కృతఙ్ఞ తలు.
ఊలపల్లి సాంబశివ రావు, భాగవత గణనాధ్ాాయి.
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పో తన తెలుగు భాగవతము
స్ంపరద్ంవ చన ముఖా గీంధ్ాదులు

శ్రీమద్ాాగవతము : స్ుందర చెవతనా సాిమి : సెట్ా ు
శ్రీమద్ాాగవత పరకాశ్ము ( ష్ష్్ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్ా ర్గ ఇ క
బుక్ ట్రస్ా, విశాఖపట్ిం : సెట్ా ు
శ్రీమద్ాంధరమహాభాగవతము, దశ్మస్కంధము, (ట్ీక తాతురాాదుల స్హతము)
: 1992లో : శ్రీస్రాిరాయ ధ్ారెక విద్ాాస్ంస్థ , కాకినాడ - 533001 : సెట్ా ు.
శ్రీమద్ాంధరమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వ్్ంకట్ారమ అండ్
కో., బెజవ్ాడ, మద్ారస్ు : సెట్ా ు
శ్రీమద్ాంధరమహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమ్మరకన్
ముద్ారక్షరశాల, చెనిపట్ిము : పుస్త కము
శ్రీమద్ాంధర మహా భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్ారతపరతి –
కృష ఎవరద్య తెలపబడనిద్వ.
శ్రీమద్ాంధర భాగవతము, స్పత మ స్కంధము ట్ీక తాతురా స్హతము : 1968లో
: వ్ావిళ్ళ రామసాిమి అండ్ స్న్స, చెనిపుర : పుస్త కము
శ్రీమద్ాంధర భాగవతము (అష్ా మ నుండి ఏకాదశ్ స్కంధము వరకు) :వ్ావిళ్ళ
రామసాిమి అండ్ స్న్స, చెనిపుర : పుస్త కము
శ్రీ మహాభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధర సాహతా ఎకడమి,
హైదరాబాదు - 500004 : సెట్ా ు
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ర య
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ద్వితీయ స్కంధము
2-1-ఉపో ద్ాాతము
2-1-కంద పదాము

శ్రీమదాకత చకోరక

సో మ! వివ్ేకాభిరామ! స్ురవినుత గుణ
సోత మ! నిరలంకృతాస్ుర
రామా సీమంతసీమ! రాఘవరామా!
2-2-వచనము

మహనీయ గుణగరష్యాలగు నముెని శశష్
ీ ా యలకు నిఖిల పురాణ వ్ాాఖాాన వ్్వఖరీ
స్మ్ేతయండెవన స్తతయం డిట్ినియిె; నట్ు
ి పరీక్షినిరేందురనకు శుకయోగీందురం
డిట్ినియిె.

2-2-శుకుని స్ంభాష్ణ
2-3-సీస్ పదాము

క్షితిపతి! నీ పరశ్ి సది ంబు మంచద్వ;
యాతెవ్ేతతలు మ్మతత య రఖిలశుభద
మాకరణనీయంబు లయుతస్ంఖాలు గల;
వందు ముఖాం బిద్వ యఖిల వరము
గృహములలోపల గృహమ్ేధులగు నరు;
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లాతెతతత వము లేశ్మ్మైన న్ఱుఁగ
రంగనారతయల నిద్ారస్కితఁ జను రాతిర;
పో వుఁ గుట్ుంబారథబుద్వి నహము
2-3.1-ఆట్వ్్లద్వ

పశు కళ్తర పుతర బాంధవ ద్ేహాద్వ
స్ంఘ మ్మలిఁ దమకు స్తా మనుచుఁ
గాఁపురములు సరస కడపట్ఁ జతయ
త రు
కనియుఁ గాన రంతాకాలస్రణి.
2-4-కంద పదాము

కావున స్రాితెకుఁడు మ
హావిభవుఁడు విష్య
ణ ఁ డీశుఁ డాకరణంపన్
సరవింపను వరణంపను

భావింపను భావుాఁ డభవభాజకి నధ్వపా!
2-5-ఆట్వ్్లద్వ

జనుల కలి శుభము సాంఖా యోగము; ద్ాని
వలన ధరెనిష్ా వలన నయిన
నంతాకాలమందు హరచంత సరయుట్
పుట్ుావులకు ఫలము భూవరేందర!
2-6-తేట్గీతి

అరస నిరు్ణబరహెంబు నాశ్ీయించ
విధ్వనిషరధ నివృతిత స్ద్విమలమతయలు
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సరయుచుందురు హరగుణచంతనములు
మానస్ంబుల నేపొ ర దుద మానవ్ేందర!

2-3-భాగవతపురాణ వ్్భ
వ వంబు
2-7-సీస్ పదాము

ద్ెవిపాయనుఁడు నాదు తండి,ర ద్ాిపరవ్ేళ్;
బరహెస్మిెతమ్మైన భాగవతముఁ
బఠనంబు జేయించె; బరహెతతురుఁడన్వ;
యుతత మ శలికలీలోతసవమున
నాకృష్ా చతయ
త ండన్వ పఠంచతి; నీవు;
హర పాద భకుతఁడ వగుట్ఁ జేస
యిెఱిఁగంతయ వినవయా; యిీ భాగవతమున;
విష్య
ణ సరవ్ాబుద్వి విస్త రలుి;
2-7.1-ఆట్వ్్లద్వ

మోక్షకామునకును మోక్షంబు సద్వించు
భవభయంబు లెలిఁ బాసపో వు;
యోగస్ంఘమునకు నుతత మవరతములు
వ్ాస్ుద్ేవనామవరణనములు.
2-8-తరళ్ము

హరన్ఱుంగక యింట్ిలో బహుహాయనంబులు మతయ
త ఁడెవ
పొ రలుచుండెడి వ్్ఱిి ముకితకిఁ బో వనేరుిన్? వ్ాఁడు స్ం
స్రణముం బెడఁబాయఁ డెనిఁడు; స్తా మా హరనామ స్ం
స్ెరణ మొకక ముహూరత మాతరము చాలు ముకితదమౌ నృపా!
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2-4-ఖట్ాింగు మోక్ష పరకారంబు
2-9-సీస్ పదాము

కౌరవ్ేశ్ిర! తొల్లి ఖట్ాింగుఁడను విభుం;
డిలనేడు ద్రవులనేలుచుండి
శ్కాీద్వ ద్వవిజులు స్ంగాీమభూముల;
నుగీద్ానవులకు నోడి వచి

తమకుఁ ద్య డడిగన ధరనుండి ద్వవి కేఁగ;
ద్ానవవిభుల నందఱ వధ్వంప
వర మితయ
త మనుచు ద్ేవతలు స్ంభాషంప;
జీవితకాలంబు జపుుఁ డిద్వయ
2-9.1-ఆట్వ్్లద్వ

వరము నాకు నొండు వరమొలి ననవుడు
నాయు వ్ొక ముహూరత మంత తడవు
గల దట్ంచుఁ బలుక గగనయానమున న
మాెనవ్ేశ్ిరుండు మహకి వచి.
2-10-కంద పదాము

గరులంబో లెడి కరులను,
హరులం, దన పారణదయితలెవ మనియిెడి స్ుం
దరులను, హతవరులను, బుధ
వరులను వరజంచ గాఢవ్్వరాగామునన్.
2-11-కంద పదాము
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గోవిందనామకీరతనఁ
గావించ భయంబు దకిక ఖట్ాింగ ధర
తీరవిభుఁడు స్తర గొనియిెను
గైవలాముఁ ద్ొ ల్లి రండు గడియలలోనన్.

2-5-ధ్ారణా యోగ విష్యంబు
2-12-వచనము

వినుము; నీకు నేడు ద్వవస్ంబులకుం గాని జీవితాంతంబు గాదు;
తావతాకలంబునకుం బారలౌకిక సాధనభూతం బగు పరమకలాాణంబు
స్ంపాద్వంపవచుి, నంతాకాలంబు డగ్ ఱినన్ బెగ్డిలక ద్ేహ ద్ేహ పుతర కళ్తారద్వ
స్ంద్య హంబువలని మోహసాలంబు నిష్ాకమకరవ్ాలంబున నిరూెలనంబు సరస
గేహంబు వ్్డల్ల పుణా తీరథజలావగాహంబు సరయుచు నేకాంత శుచపరద్ేశ్ంబున
విధ్వవత్రకారంబునం గుశాజన చేలంబులతోడం గల్లుతాస్నుండెవ మానస్ంబున
నిఖిల జగతువితీరకరణ స్మరథం బెవ యకారాద్వ తిరవరణ కల్లతంబెవ బరహెబీజంబయిన
పరణవంబు స్ంస్ెరంచుచు వ్ాయువుల జయించ విష్యంబుల వ్్ంట్నంట్ి
పాఱెడి యింద్వయ
ర ంబుల బుద్విసారథవ యిెై మనోనామకంబు లెవన పగ్ ంబుల
బిగ్ ఁబట్ిా మొొగ్ ం ద్వగచ దట్ా ంబులెవన కరె ఘట్ా ంబుల నిట్ా ట్ా ు మ్మట్ా డ
ె ి మనంబును
శశముషీ బలంబున నిరోధ్వంచ భగవద్ాకారంబు తోడ బంధ్వంచ నిరిష్యంబెవన
మనంబున భగవతాుద్ా దావయవంబులం గీమంబున ధ్ాానంబు సరయుచు
రజస్త మోగుణంబులచేత నాక్షిపతంబును విమూఢంబునగు చతత ంబునం
దదు
్ ణంబులవలన నయిెాడి మలంబులం ధ్ారణావశ్ంబునం బో నడిచ
నిరెలచతత ంబునం బరమంబెవన విష్య
ణ పదంబునకుం జను ధ్ారణానియమంబు
గలుగ స్ుఖాతెకం బగు విష్యంబు నవలోకించు యోగకి భకితలక్షణంబెవన
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యోగాశ్ీయంబున వ్ేగంబ మోక్షంబు సద్వించు" ననిన యోగీందురనకు నరేందురం
డిట్ినియిె.
2-13-కంద పదాము

ధ్ారణ యిే కియ
ీ
నిలుచును?
ధ్ారణకే రూప? మ్మద్ద వ ధ్ారణ యనఁగా?
ధ్ారణ పురుష్య మనోమల
మ్ేరతి
ీ హరంచు? నాకున్ఱిఁగంపఁగద్ే.
2-14-వచనము

అనిన విని రాజునకు నవధతత విభుం డిట్ినియిె.
2-15-ఆట్వ్్లద్వ

పవనములు జయించ పరహృతస్ంగుఁడెవ
యింద్వయ
ర ముల గరిమ్మలి మాప్
హర విశాలరూపమందుఁ జతత ముఁ జేరి
నిలుపవలయు బుద్వి న్ఱప్ బుధుఁడు.

2-6-విరాట్సవరూపము తెలుపుట్
2-16-వచనము

వినుము; భగవంతయండెవన హర విరాడిిగీహంబు నందు భూత భవిష్ాదిరత మానం
బెవన విశ్ింబు విలోకామానం బగు ధరణీస్ల్లల తేజస్సమీరణ గగనాహంకార
మహతత తింబు లనియిెడి స్పాతవ రణంబుల చేత నావృతం బగు మహాండకోశ్ం
బెవన శ్రీరంబు నందు ధ్ారణాశ్ీయం బయిన వ్్వరాజపురుష్యండు ద్ేజరలుి; నమె
హాతయెనికిఁ బాదమూలంబు పాతాళ్ంబు; పారణిభాగ పాద్ాగీ భాగం బులు
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రసాతలంబు; గులఫంబులు మహాతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు;
జానుదియంబు స్ుతలం; బూరువులు వితలాత లంబు; జఘనంబు
మహీతలంబు; నాభీవివరంబు నభస్థ సలంబు; వక్షంబు గీహతారకా ముఖ
జయాతిస్సమూహ స్మ్ేతం బగు నక్షతరలోకంబు; గీవ
ీ ంబు మహరోికంబు;

ముఖంబు జనలోకంబు; లలాట్ంబు తపో లోకంబు; శ్రరింబు స్తాలోకంబు;
బాహుదం డంబు ల్లంద్ారదులు; గరణంబులు ద్వశ్లు; శ్ీవణంద్వయ
ర ంబు శ్బద ంబు;
నాసాపుట్ంబు లశ్ినీద్ేవతలు; ఘాొణంద్వయ
ర ంబు గంధంబు; వదనంబు వహి;
నేతంర బు లంతరక్షంబు; చక్షురంద్వర యంబు స్తరుాండు; రేయింబగళ్ళళ ఱెపులు;
భూ
ర యుగె విజృంభణంబు బరహెపదంబు; తాలువులు జలంబు; జహేింద్వర
యంబు రస్ంబు; భాష్ణంబులు స్కల వ్ేదంబులు; దంష్ా ల
ర ు దండధరుండు;
దంతంబులు పుతారద్వ సరిహకళ్లు; నగవులు జనోనాెద కరంబు లయిన
మాయావిశశష్ంబులు; కట్ాక్షంబుల నంత స్ర్ ంబులు; ప్ెదవులు

వీరడాలోభంబులు; స్త నంబులు ధరెంబులు; వ్్ నిధరెమార్ ంబు; మ్ేఢంర బు
పరజాపతి; వృష్ ణంబులు మితారవరుణులు; జఠరంబు స్ముదరంబులు; శ్లా
స్ంఘంబులు గరులు; నాడీనివహంబులు నదులు; తనతరుహం బులు
తరువులు; నిశాిస్ంబులు వ్ాయువులు; పారయంబు నిరవధ్వకంబయిన
కాలంబు; కరెంబులు నానావిధజంతయనివహ స్ంవృత స్ంస్రణంబులు;
శిరోజంబులు మ్ేఘంబులు; కట్ుా పుట్ా ంబులు స్ంధాలు; హృదయంబు
పరధ్ానంబు; స్రివికారం బులకు నాశ్ీయంబెవన మనంబు చందురండు; చతత ంబు
మహతత తత వం; బహంకారంబు రుదురండు; నఖంబు లశాిశ్ిత రుాష్ా గ
ర జంబులు;
కట్ిపద్
ర ేశ్ంబు పశుమృగాదులు; విచతరంబులెవన యాలాప న్వపుణాంబులు
పక్షులు; బుద్వి మనువు; నివ్ాస్ంబు పురుష్యండు; ష్డాజదులెవన
స్ిరవిశశష్ంబులు గంధరి విద్ాాధర చారణాపసర స్సమూహంబులు; స్ెృతి
పరహాిదుండు; వీరాంబు ద్ెవతా ద్ానవ్ానీకంబెవ యుండు; మఱియు న
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మాెహావిభునకు ముఖంబు బారహెణులును, భుజంబులు క్షతిరయులును,
నతరు లు వ్్వశుాలును, జరణంబులు శూదురలును, నామంబులు నానా
విధంబులయిన వస్ురుద్ారద్వ ద్ేవతాభి ధ్ానంబులును; దరవాం బులు
హవిరాాగంబులును; కరెంబులు యజఞ పయో
ర
గంబులు నునగు; నిట్ిా
స్రిమయుండెవన పరమ్ేశ్ిరుని విగీహంబు ము ముక్షువయినవ్ాడు
మనంబున ననుస్ంధ్ానంబు సరయవల యు నని వకాకణించ" వ్్ండియు
నిట్ి నియిె.
2-17-కంద పదాము

హరమయము విశ్ి మంతయు,
హర విశ్ిమయుండు, స్ంశ్యము పనిలే ద్ా
హరమయము గాని దరవాము
పరమాణువు లేదు వంశ్పావన; వింట్ే.
2-18-సీస్ పదాము

కలలోన జీవుండు కౌతూహలంబునఁ;
బెకుక ద్ేహంబులఁ బేరువడస
యింద్వయ
ర ంబుల వ్్ంట్ న్లివృతత ంబులు;
నీక్షించ మఱి తనుి న్ఱుఁగు కరణి
నఖిలాంతరాతెకుఁడగు పరమ్ేశ్ిరుఁ;
డఖిల జీవుల హృదయముల నుండి
బుద్వి వృతయ
త ల న్లి బో ది యిెై వీక్షించు;
బదుిండు గాఁడు పారభవము వలన
2-18.1-తేట్గీతి
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స్తయాఁ డానంద బహుళ్ విజాఞనమూరత
యతని సరవింప నగుఁగాక, యనాసరవఁ
గలుగనేరవు కైవలా గౌరవములు
పాయ ద్ెనిఁడు స్ంసారబంధ మధ్వప!
2-19-మతేత భ వికీీడత
ి ము

బహు వరింబులు బరహె తొల్లి జగ ముతాుద్వంప వినాిణి గా
క హరపారరథన ధ్ారణా వశ్మునం గాద్ే; యమోఘోలి స్
నెహనీయోజిల బుద్వియిెై భువననిరాెణపరభావంబుతో
విహరంచెన్ నరనాథ! జంతయనివహావిరాావనిరేణతయిెై.

2-7-తాపస్ుని జీవయాతర
2-20-వచనము

విను; మూఁఢుండు శ్బద మయవ్ేదమార్ ంబెవన కరెఫల బో ధన పరకారంబున
వారథంబులెవన స్ిరా్ద్వ నానాలోక స్ుఖంబుల నిచిగంచుచు మాయామయ
మార్ ంబున వ్ాస్నా మూలంబున నిద్వంర చువ్ాఁడు గలలుగను తెఱంగునం
బరభరమించుచు నిరవదా స్ుఖలాభంబుం జందఁడు; తనిిమితత ంబున
విద్ాింస్ుండు నామ మాతరసారంబు లగు భోగాంబులలోన న్ంతట్
ద్ేహనిరిహణంబు సద్వించు, నంతియ కైకొనుచు నపరమతయ
త ండెవ స్ంసారంబు
స్ుఖం బని నిశ్ియింపక యొండు మార్ ంబున సద్వి గల దని చతచ
పరభరమణంబు సరయుచుండు.
2-21-సీస్ పదాము

కమనీయభూమిభాగములు లేకునివ్ే;
పడియుండుట్కు దతద్వపణుపు లేల?

పో తన తెలుగు భాగవతము

10

స్హజంబులగు కరాంజలులు లేకునివ్ే;
భోజనభాజనపుంజ మ్ేల?
వలకలాజనకుశావళ్ళలు లేకునివ్ే;
కట్ా దుకూల స్ంఘంబు లేల?
కొనకొని వసయింప గుహలు లేకునివ్ే;
పారసాదసౌధ్ాద్వ పట్ల మ్ేల?
2-21.1-తేట్గీతి

ఫలరసాదులు గురయవ్ే పాదపములు;
సాిదుజలముల నుండవ్ే స్కల నదులు;
పొ స్ఁగ బిక్షము వ్్ట్ారే పుణాస్తయలు;
ధనమద్ాంధుల కొలువ్ేల తాపస్ులకు?
2-22-కంద పదాము

రక్షకులు లేనివ్ారల
రక్షించెద ననుచుఁ జకిీ రాజవ యుండన్
రక్షింపు మనుచు నొక నరు
నక్షము బారరథంపనేల యాతెజుఞ లకున్?
2-23-వచనము

అని యిట్ు
ి స్ితససదుిండును, నాతెయుఁ, బిరయుండును, నితయాండును,
స్తయాండును, భగవంతయండును న్వన వ్ాస్ుద్ేవుని భజంచ తద్రయ సరవ్ానుభ
వ్ానందంబున స్ంసార హేతయవగు నవిదావలన బుద్విమంతయండు విడువబడుం
గావున.
2-24-మతేత భ వికీీడత
ి ము
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హరఁ జంతింపక మతయ
త ఁడెవ విష్య చంతాయతయ
త ఁడెవ చకిక వ్ా
స్రముల్ ద్యర సెడువ్ాఁడు కింకరగద్ాస్ంతాడితోరస్ుకఁడెవ
ధరణీశలతత మ! దండభృనిివస్నద్ాిరోపకంఠోగీ వ్్వ
తరణీవహిశిఖాపరంపరలచే దగుిండు గాకుండునే?
2-25-కంద పదాము

మొతయ
త దురు గదల, మంట్ల
కతయ
త దు రడు ంబు, ద్ేహమింతింతలుగా
నొతత యదు, రసపతిరకలను
హతయ
త దురు కృతాంతభట్ులు హరవిరహతయలన్.
2-26-వచనము

మఱియు హర చరణ కమలగంధ రసాసాిదనం బెఱుంగని వ్ారలు
నిజకరెబంధంబుల దండధర మంద్వర ద్ాిర ద్ేహళీ స్మీప జాజాిలామాన
వ్్వతరణీ తరంగణీ దహనద్ారుణ జాిలాజాల దందహామాన ద్ేహులం గూడి

శిఖిశిఖావగాహంబుల నొందుచుండుదురు; మఱియు విజాఞనస్ంపనుిలెవ మను
పరస్నుిలు మాయాపనుిలు గాక వినాిణంబునం దమతమ
హృదయాంతరాళ్ంబులం బారద్ేశ్మాతర ద్వవాద్ేహుండును, ద్వగభరాజశుండాదండ
స్ంకాశ్ ద్రరా చతయరాాహుండును, కందరుకోట్ి స్మాన స్ుందరుండును,
ధృతమందరుండును, రాకావిరాజమాన రాజమండల స్నిిభ వదనుండును,
సౌభాగా స్దనుండును, బరభాతకాల భాస్మాన భాస్కరబింబ పరతిమానవిరాజత
పదెరాగరతి రాజీవి రాజమాన కిరీట్ కుండలుండును, శ్రీవతసలక్షణ లక్షిత
వక్షోమండలుండును, రమణీయ కౌస్ుతభరతిఖచత కంఠకాలంకృత
కంధరుండును, నిరంతరపరమళ్మిళిత వనమాల్లకాబంధురుండును నానావిధ
గంభీర హార కేయూర కట్క కంకణ మ్ేఖలాంగుళీ యక విభూష్ణవ్ారత
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స్ముజజ వలుండును, నిట్లతట్ విలంబ మాన విమలసిగి
నీలకుంచతకుంతలుండును, తరుణచందర చంద్వక
ర ాధవళ్ మందహాస్ుండును,
బరపూరణ కరుణావలోకన భూ
ర భంగ స్ంస్తచత
స్ుభగస్ంతతానుగీహలీలావిలాస్ుండును, మహాయోగరాజ వికసత
హృదయకమలకరణకామధా స్ంసాథప్త విలసత చరణకిస్లయుండును,
స్ంతతానందమయుండును, స్హస్రకోట్ి స్తరా స్ంఘాతస్నిిభుండును,
విభుండునున్వన పరమ్ేశ్ిరుని మనోధ్ారణావశ్ంబున నిల్లప్కొని తద్రయ గులఫ
చరణ జాను జంఘాదావయవంబులం గీమంబున నొకొకకకట్ిని బరతిక్షణంబును
ధ్ాానంబు సరయుచు న్ంతకాలంబునకుఁ బరపూరణ నిశ్ిలభకితయోగంబు సద్వించు
నంతకాలంబునుం దద్రయ చంతా తతురులెవ యుందు" రని మఱియు నిట్ి నియిె.
2-27-సీస్ పదాము

ఆస్నిమరణారథ యిెైన యతీశుండు;
కాల ద్ేశ్ములను గాచకొనఁడు

తనువు విస్రజంచు తలఁపు జనించన;
భద్ారస్నస్ుథఁడెవ పారణపవను
మనస్ుచేత జయించ మానస్వ్ేగంబు;
బుద్విచే భంగంచ బుద్విఁ ద్ెచి
క్షేతజు
ర ఞ తోఁ గూరి క్షేతజు
ర ఞ నాతెలో;
పలఁ జేరి యాతెను బరహె మందు
2-27.1-తేట్గీతి

గల్లప్ యొకకట్ి గావించ గారవమున
శాంతితోడ నిరూఢుఁడెవ స్కలకారా
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నివహ మ్మలిను ద్వగనాడి నితాస్ుఖము
వలయు నని చతచు నట్ఁమీఁద వస్ుమతీశ్!

2-8-స్తయురుష్ వృతిత
2-28-వచనము

వినుము; పరమాతె యిెైన బరహెంబునకు దకక కాల ద్ేవ స్తత వ
రజస్త మోగుణాహంకార మహతత తత వ పరధ్ానంబులకుఁ బరభుతింబు లేదు; కావునం
బరమాతె వాతిరకత ంబు లేదు; ద్ేహాదుల యం ద్ాతెతింబు విస్రజంచ యనా
సౌహృదంబు మాని పూజాంబెవన హరపదంబుం బరతిక్షణంబును హృదయంబున
నాల్లంగనంబు సరస వ్్వష్ణవంబెవన పరమపదంబు స్రోితత మం బని స్తయురుష్యలు
ద్ెల్లయుదు; రవిిధంబున విజాఞనదృగీిరాజిలనంబున
నిరదగివిష్యవ్ాస్నుండయి కీమంబున నిరప్రక్షతింబున.
2-29-సీస్ పదాము

అంఘ్మ
ొ ూలమున మూలాధ్ారచకీంబుఁ;
బీడించ పారణంబు బిగయఁ బట్ిా,

నాభితలముఁ జేరి, నయముతో మ్మలిన;
హృతసరోజము మీఁద్వ కగయఁ బట్ిా,
యట్మీఁద నురమందు హతిత ంచ, కీమెఱఁ;
ద్ాలు మూలమునకుఁ దఱిమి నిల్లప్,
మమతతో భూ
ర యుగమధాంబు సరరి దృ;
కకరణ నాసాస్ా మార్ ములు మూస,
2-29.1-ఆట్వ్్లద్వ
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యిచిలేని యోగ యిెలమి ముహరాతరథ
మింద్వర యానుష్ంగ మింత లేక
పారణములను వంచ బరహెరంధరము చంచ
బరహె మందుఁ గలయుఁ బరరవ్ేందర!
2-30-వచనము

మఱియు ద్ేహతాాగకాలంబున నింద్వయ
ర ంబులతోడి స్ంగమంబు విడువని వ్ాఁడు
వ్ానితోడన గుణస్ముద్ాయ రూపంబగు బరహాెండంబు నందు ఖేచర సది విహార
యోగాంబును నణిమాద్వక స్కలెవశ్ిరా స్మ్ేతంబును న్వన పరమ్ేష్ పదంబుఁ
జేరు; విద్ాాతపో యోగ స్మాధ్వ భజనంబు సరయుచుఁ బవనాంతర్ త
ల్లంగశ్రీరులెవన యోగీశ్ిరులకు బరహాెండ బహరంతరాళ్ంబులు గతి యని
చెపుుదురు; రేరకిం గరెంబుల నట్ిా గతిఁబొ ంద శ్కాంబుగాదు; యోగ
యగువ్ాఁడు బరహెలోకంబునకు నాకాశ్ పథంబునం బో వుచు

స్ుష్యమాినాడివ్్ంట్ నగి యను ద్ేవతం జేర జయాతిరెయంబెవన తేజంబున
నిరెలుండెవ యిెందునుం దగులువడక తారామండలంబుమీఁద స్తరాాద్వ
ధురవ్ాంత పదంబులఁ గీమకీమంబున నతికీమించ హరస్ంబంధం బయిన
శింశుమారచకీంబుఁ జేర యొంట్ర యగుచుఁ బరమాణుభూతం బెవన
ల్లంగశ్రీరంబుతోడ బరహెవిదులకు న్లవ్్వన మహరోికంబుఁ జొచి
మహాకలుకాలంబు కీడ
ీ ించుఁ గలాుంతంబెవన ననంతముఖానల జాిలా
దందహామానంబగు లోకతరయంబు నీక్షించుచుఁ దనిిమితత స్ంజాతానల
ద్ాహంబు స్హంపజాలక.
2-31-సీస్ పదాము

ఇలమీఁద మనువు లీరేడుిరుఁ జనువ్ేళ్;
ద్వవస్మ్మై యిెచ ోిట్ఁ ద్వరుగుచుండు
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మహనీయ సది విమాన స్ంఘము లెందు;
ద్వనకరపరభములెవ తేజరలుి
శలక జరా మృతయా శలష్ణ భయ దుుఃఖ;
నివహంబు లెందు జనింపకుండు
విష్య
ణ పదధ్ాాన విజాఞన రహతయల;
శలకంబు లెందుండి చతడవచుి
2-31.1-ఆట్వ్్లద్వ

పరమసది యోగ భాష్ణామృత మ్మందు
శ్ీవణ పరిమగుచు జరుగుచుండు
నట్ిా బరహెలోకమందు వసంచును
రాజవరా! మరల రాఁడు వ్ాఁడు.

2-9-స్ృషా కీమంబు
2-32-వచనము

మఱియునొకక విశశష్ంబు గలదు; పుణాాతిరేకంబున బరహెలోకగతయలెవన వ్ారు
కలాుంతరంబున బుణాతారతమాంబుల నధ్వకారవిశశష్ంబు నొందువ్ార
లగుదురు; బరహాెద్వ ద్ేవతాభజనంబునం జనువ్ారు బరహెజీవిత కాలం బెలి
బరహెలోకంబున వసయించ ముకుత లగుదురు; నారాయణచరణకమల భకిత
పరాయణతింబునం జనినవ్ారు నిజేచాావశ్ంబున నిరర్ ళ్ గమనులెవ
బరహాెండంబు భేద్వంచ మహో నిత వ్్వష్ణవపద్ారూఢులయి తేజరలుిదు;
రీశ్ిరాధ్వష్ తంబెవన పరకృతియంశ్ంబున మహతత తత వం బగు; మహతత తాతవంశ్ంబున
నహంకారంబగు; నహంకారాంశ్ంబున శ్బద తనాెతరంబగు; శ్బద తనాెతారంశ్ంబున
గగనం బగు; గగనాంశ్ంబున స్ురశతనాెతరంబగు; స్ురశతనాెతారంశ్ంబున

పో తన తెలుగు భాగవతము

16

స్మీరణంబగు; స్మీరణాంశ్ంబున రూపతనాెతరం బగు; రూపతనాెతారంశ్ంబు
వలనఁ ద్ేజంబగు; తేజయంశ్ంబున రస్తనాెతరంబగు; రస్తనాెతారంశ్ంబు వలన
జలంబగు; జలాంశ్ంబున గంధతనాెతరంబగు; గంధతనాెతారంశ్ంబునఁ
బృథవవియగు; వ్ాని మ్ేళ్నంబునం జతయరదశ్ భువనాతెకంబెవన విరాడత
ర పంబగు;
నా రూపంబునకుఁ గోట్ి యోజన విశాలంబెవన యండకట్ాహంబు
పరథమావరణంబెవన పృథవి యగు; ద్రనిఁ బంచాశ్తోకట్ి విశాలంబని కొందఱు
వలుకుదు; రయాావరణంబు మీఁద స్ల్లల తేజస్సమీర గగనాహంకార
మహతత తత వంబు లనియిెడి యావరణంబులు కీమంబున నొండొంట్ికి
దశ్గుణోతత రాధ్వకంబులెవ యుండు; నట్ిా యిేడింట్ిమీఁద బరకృతాావరణంబు
మహావ్ాాపకంబగు బరహాెండంబు భేద్వంచ వ్్వష్ణవ పద్ారోహణంబు సరయువ్ాఁడు
నిరాయుండెవ మ్మలిన ల్లంగ ద్ేహంబునఁ బృథవవ్ాాతెకతింబు నొంద్వ యట్ిా
పృథవవ్ాాతెకతింబున ఘాొణంబున గంధంబును, జలాతెకతింబున

రస్నేంద్వయ
ర ంబున రస్ంబును, ద్ేజయరూపకతింబున దరశనంబున రూపంబును,
స్మీరణాతెకతింబున ద్ేహంబున స్ురశనంబును, గగనాతెకతింబున
శ్ీవణంబున శ్బద ంబును, నతికీమించ భూతస్తక్షేెంద్వరయ లయసాథనంబెవన
యహంకారావరణంబున స్ంపారపుతం డెవ యందు మనోమయంబును,

ద్ేవమయంబును న్వన సాతిికాహంకార గమనంబున మహతత తత వంబు సొ చి
గుణతరయంబున లయించ పరధ్ానంబు నొంద్వ పరధ్ానాతెకతింబున ద్ేహంబును
నుపాధ్వ పరంపరావసానంబునం బరకృతిం బాస యానందమయుండెవ
యానందంబునం బరమాతెరూపంబెవన వ్ాస్ుద్ేవ బరహెంబునందుఁ గలయు"
నని చెప్ు వ్్ండియు నిట్ి నియిె.
2-33-ఆట్వ్్లద్వ
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పరమ భాగవతయలు పాట్ించు పథ మిద్వ
యిీ పథమున యోగ యిేఁగనేని
మగుడి రాఁడు వ్ాఁడు మఱి స్ంశ్యము లేదు
కలుశ్తము లెవనఁ గౌరవ్ేందర!
2-34-వచనము

వినుము; నీ వడిగన స్ద్య ాముకితయుఁ గీమముకితయు ననియిెడు నీ రండు
మార్ ంబులు వ్ేదగీతలందు వివరంపబడియిె; వీనిం ద్ొ ల్లి భగవంతయం డెవన
వ్ాస్ుద్ేవుండు బరహెచేత నారాధ్వతయండెవ చెప్ెు; స్ంసార పరవిష్యాండెవన వ్ానికిఁ
దపో యోగాదు లయిన మోక్షమార్ ంబులు ప్ెకుకలు గల; వందు భకితమార్ ంబు
కంట్ె స్ులభంబు లేదు.
2-35-మతేత భ వికీీడత
ి ము

విను మంభోజభవుండు మునుి మద్వలో వ్ేదంబు ముమాెఱు ద
రశన యజఞ తిముతోడ న్ంతయుఁ బరామరశంచ మోక్షంబు ద
కికన మార్ ంబుల వ్్ంట్ లే దనుచు భకితం జంత సరసెన్ జనా
రదను నాతాెకృతి నిరికారుఁ డగుచుం దనాెర్ నిరేణతయిెై.
2-36-సీస్ పదాము

అఖిల భూతములందు నాతెరూపంబున;
నీశుండు హర యుండు న్లి పొ ర దుద
బుద్ాియద్వ లక్షణంబులఁ గానఁబడును మ;
హతేసవనీయుఁ డహరిశ్ంబు
వందనీయుఁడు భకత వతసలుం డతాంత;
నియతయఁడెవ స్తతంబు నియతబుద్వి
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నాతెరూపకుఁడగు హరకథామృతమును;
గరణ పుట్ంబులఁ గాంక్ష ద్రరఁ
2-36.1-తేట్గీతి

గోీలుచుండెడు ధనుాలు కుట్ిలబహుళ్

విష్య మల్లనీకృతాంగముల్ వ్ేగ విడిచ
విష్య
ణ ద్ేవుని చరణారవింద యుగము
కడకుఁ జనుదురు సది ంబు కౌరవ్ేందర!
2-37-కంద పదాము

మానుష్జనెము నొంద్వన
మానవులకు లభామాన మరణులకు మహా
జాఞనులకుఁ జేయవలయు వి
ధ్ానము నిగద్వంపఁ బడియిె ధరణీనాథా!

2-10-అనాద్ేవభజన ఫలంబు
2-38-వచనము

వినుము; బరహెవరిస్కాముడెవన వ్ానికి వ్ేదవిభుండగు చతయ రుెఖుండును,
నింద్వయ
ర పాట్వకామునకు నిందురండును, బరజాకామునకు దక్షాద్వ
పరజాపతయలును, భోజనకామునకు నద్వతియు, స్ిర్ కామునకు
నాద్వతాాదులును, రాజాకామునకు విశ్ిద్ేవతలును, ద్ేశ్పరజాసాధనకామునకు
సాధుాలును, శ్రీకామునకు దుర్ యు, ద్ేజసాకమునకు నగియు,
వస్ుకామునకు వస్ువులును, వీరాకామునకు వీరాపరదులగు రుదురలును,
నాయుష్ాకమునకు నశ్ినీద్ేవతలును, బుషా కామునకు భూమియుఁ,
బరతిష్ాాకామునకు లోకమాతలెవన గగనభూద్ేవతలును, సౌందరాకామునకు
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గంధరుిలును, గామినీకామునకు నపసరస్యిెైన యూరిశియు,
స్రాిధ్వపతాకామునకు బరహెయుఁ, గీరత కామునకు యజఞ ంబులును,
వితత స్ంచయకామునకుం బరచేతస్ుండును, విద్ాాకామునకు
నుమావలి భుండును, ద్ాంపతా ప్ీరతికామునకు నుమాద్ేవియు
ధరాెరథకామునకు నుతత మశలికుండగు విష్య
ణ వును స్ంతానకామునకు
బితృద్ేవతలును, రక్షాకామునకు యక్షులును, బలకామునకు
మరుద్ ణంబులును, రాజతికామునకు మనురూపద్ేవతలును,
శ్తయరమరణకామునకు గోణపాలకుం డెవన రాక్షస్ుండును, భోగకామునకుం
జందురండును, భజనీయు లగుదురు; మఱియును.

2-11-మోక్షపరదుండు శ్రీహర
2-39-కంద పదాము

కామింపకయును స్రిముఁ
గామించయున్వన ముకితఁ గామించ తగన్
లో మించ పరమపురుష్యని
నేమించ భజంచుఁ దతత వనిపుణుం డధ్వపా!
2-40-మతేత భ వికీీడత
ి ము

అమరేంద్ారదులఁ గొలుిభంగ జనుఁడా యభ్ాజక్షు సరవింపఁగా
విమలజాఞన విరకిత ముకుత లొదవున్ వ్ేయిేల భూనాథ త
తకమలాధ్రశ్ కథాస్ుధ్ారస్ నద్రకలోిలమాలా పర
భరమ మ్మవ్ాిరకిన్వనఁ గరణయుగళీపరింబు గాకుండునే?
2-41-వచనము

అని యిట్ు
ి రాజునకు శుకుండు సెప్ెుననిన విని శౌనకుండు స్తతయన కిట్ినియిె.
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2-42-కంద పదాము

వర తాతురాముతో నిట్ు
భరతానియవిభుఁడు శుకుని పలుకులు విని స్
తిరతాయుతయఁడెవ శశయ
ీ
స్కరతామతి నేమి యడిగ? గణుతింపఁ గద్ే;
2-43-కంద పదాము

ఒప్ెుడి హరకథ లెయావి
సెప్ెుడినో యనుచు మాకుఁ జతోతతకంఠల్
గుపులుగొనుచునివి; రుచు
లుపుతిలన్ నీ మనోహరోకుతలు వినగన్.
2-44-వచనము

అనిన విని స్తతయం డిట్ినియిె.
2-45-కంద పదాము

తూలెడి కూఁకట్ితోడను
బాలురతో నాడుచుండి బాలామున మహీ
పాలుఁడు హరచరణారిన
హేలాలస్ుఁ డగుచు నుండె న్ంతయు నియతిన్.
2-46-వచనము

అట్ిా పరమభాగవతయండెవన పాండవ్ేయునకు వ్ాస్ుద్ేవ పరాయణుండెవన శుకుం
డిట్ినియిె.
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2-12-హరభకితరహతయల హేయత
2-47-సీస్ పదాము

వ్ాస్ుద్ేవశలికవ్ారత లాల్లంచుచుఁ;
గాల మ్ే పుణుాండు గడుపుచుండు
నతని యాయువుఁ దకక ననుాల యాయువు;
నుదయాస్త మయముల నుగీకరుఁడు
వంచంచ గొనిపో వు; వ్ాఁడద్వ యిెఱుఁగక;
జీవింతయఁ బెకేకండుి సది మనుచు
నంగనా పుతర గేహారామ వితాతద్వ;
స్ంసారహేతయక స్ంగ స్ుఖముఁ
2-47.1-తేట్గీతి

దగల్ల వరత ంపఁ గాలంబు తఱి యిెఱింగ
దండధరకింకరులు వచి తాడనములు
సరస కొనిపో వఁ బుణాంబు సరయ న్వతిఁ
బాపరతి న్వతి నని బిట్ుా పలవరంచు.
2-48-వచనము

అద్వగావున.
2-49-సీస్ పదాము

అలరు జొంపములతో నభరంకష్ంబులెవ;
బరదుకవ్ే వనములఁ బాదపములు;
ఖాదన మ్ేహనాకాంక్షలఁ బశువులు;
జీవింపవ్ే గాీమసీమలందు;
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నియతిమ్మై నుచాావస్ నిశాశవస్ పవనముల్;
పారప్త ంపవ్ే చరెభసత క
ర లును;

గాీమస్తకరశునకశశణ
ీ ు ల్లంట్ింట్ఁ;
ద్వరుగవ్ే దురోాగద్రనవృతిత ;

2-49.1-తేట్గీతి

నుష్ా ఖ
ర రములు మోయవ్ే యురుభరములఁ
బుండరీకాక్షు న్ఱుఁగని పురుష్పశువు
లడవులందు నివ్ాస్ములందుఁ బారణ
విష్యభరయుకితతో నుంట్ విఫల మధ్వప!
2-50-సీస్ పదాము

విష్య
ణ కీరతనములు వినని కరణంబులు;
కొండల బిలములు కువలయిేశ్!

చకిప
ీ దాంబులఁ జదువని జహిలు;
గపుల జహిలు కౌరవ్ేందర!
శ్రీమనోనాథు నీక్షింపని కనుిలు;
కేకిప్ంఛాక్షులు కీరత దయిత!
కమలాక్షు పూజకుఁ గాని హస్త ంబులు;
శ్వము హస్త ంబులు స్తావచన!
2-50.1-ఆట్వ్్లద్వ

హరపద తయలసీ దళీమోద రతి లేని
ముకుక పంద్వముకుక మునిచరతర!
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గరుడగమను భజనగతి లేని పదములు
పాదపముల పాదపట్ల మనఘ!
2-51-సీస్ పదాము

నారాయణుని ద్వవానామాక్షరములప్ెవఁ;
గరఁగని మనములు కఠనశిలలు
మురవ్్వర కథలకు ముద్వతాశుీ రోమాంచ;
మిళితమ్మై యుండని మ్ేను మొదుద
చకిక
ీ ి మొొకకని జడుని యౌదల నుని;
కనక కిరీట్ంబు గట్ెామోపు
మాధవ్ారుతముగా మనని మానవు సర;
వనదుర్ చంద్వక
ర ా వ్్వభవంబు
2-51.1-ఆట్వ్్లద్వ

కైట్భారభజన గల్లగ యుండని వ్ాఁడు
గాల్లలోన నుండి కదలు శ్వము
కమలనాభుపదముఁ గనని వ్ాని బరతయకు
పసఁడికాయలోని పారణి బరతయకు.
2-52-వచనము

అని యిట్ు
ి పల్లకిన వ్్వయాస వచనంబుల కౌతత రేయుండు కందళిత హృదయుండెవ
నిరెలమతి విశశష్ంబున.
2-53-ఆట్వ్్లద్వ

స్ుతయల హతయల విడిచ, చుట్ాాల విడిచ, యి
లాిల్ల విడిచ, బహు బలాళి విడిచ
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రాజు హృదయ మిడియిె రాజీవనయనుప్ెవ
ధనము విడిచ, జడుుఁదనము విడిచ.

2-13-రాజ పరశ్ింబు
2-54-వచనము

ఇట్ు
ి మృతయాభయంబు నిరసంచ ధరాెరథకామంబులు స్నాసంచ పురుష్ో తత ము
నందుఁ జతత ంబు వినాసంచ హరలీలా లక్షణంబు లుపనాసంపు మను తలంపున
నరేందురం డిట్ినియిె.
2-55-కంద పదాము

స్రాితయె వ్ాస్ుద్ేవుని
స్రిజుఞ ఁడవ్్వన నీవు స్ంస్ుతతి సరయన్
స్రిభారంతయలు వదలె మ
హో రీిస్ురవరా! మానసో తసవ మగుచున్.
2-56-సీస్ పదాము

ఈశుండు హర విష్య
ణ ఁడీ విశ్ిమ్ే రీతిఁ;
బుట్ిాంచుఁ రక్షించుఁ బొ ల్లయఁ జూచు
బహు శ్కిత యుతయఁడగు భగవంతయఁ డవాయుఁ;
డాద్వ నే శ్కుతల నాశ్ీయించ
బరహె శ్కాీద్వ రూపముల వినోద్వంచెఁ;
గీమముననో యిేక కాలముననొ
పరకృతి గుణంబులఁబట్ిా గీహంచుట్;
నేకతిముననుండు నీశ్ిరుండు
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2-56.1-ఆట్వ్్లద్వ

భినిమూరత యగుచుఁ బెకుక విధంబుల
నేల యుండు? నతని కేమి వచెి
నుండకునిఁ? ద్ాపసో తత మ! తెలుపవ్ే;
వ్ేడక నాకు స్రివ్ేద్వ వీవు.

2-14-శుకుడ సోత తరంబుజేయుట్
2-57-వచనము

అనిన నయుాతత రానందను వచనంబులకు నిరుతత రుండు గాక స్దుతత రపరద్ాన
కుతూహలుండెవ లోకోతత ర గుణోతత రుండెవన తాపసో తత ముండు దన చతత ంబున.
2-58-మతేత భ వికీీడత
ి ము

పరుఁడె,వ యిీశ్ిరుఁడెవ, మహామహముఁడెవ, పారదురావసాథనస్ం
హరణకీడ
ీ నుఁడె,వ తిరశ్కితయుతయడెవ, యంతర్ తజయాతియిెై,
పరమ్ేషా పమ
ర ు ఖామరాధ్వపులకుం బారప్ంపరాకుండు దు
స్త ర మార్ ంబునఁ ద్ేజరలుి హరకిం దతాతవరథన్వ మొొకకదన్.
2-59-వచనము

మఱియు స్జజ నదురతస్ంహారకుండును, దురజన నివ్ారకుండును
స్రిరూపకుండును, బరమహంసాశ్ీమ పరవరత మాన మునిజన హృదయకమల
కరణకామధా పరద్రపకుండును, సాతితశశష్
ీ ా యండును, నిఖిల కలాాణ గుణ
గరష్యాండును, బరమ భకితయుకత స్ులభుండును, భకితహీనజన దురి భుండును,
నిరతిశ్య నిరుపమ నిరవధ్వక పరకారుండును, నిజస్ిరూపబరహెవిహారుండును
న్వన యపురమ్ేశ్ిరునకు నమస్కరంచెద.
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2-60-ఉతులమాల

ఏ విభువందనారినములే విభుచంతయు నామకీరతనం
బే విభులీల లదుాతము లెపుుడు స్ంశ్ీవణంబు సరయ ద్య
ష్ావల్లఁ బాస లోకము శుభాయతవృతిత ఁ జలంగు నండుర నే
నా విభు నాశ్ీయించెద నఘౌఘనివరత ను భదరకీరతనున్.
2-61-ఉతులమాల

ఏ పరమ్ేశు పాదయుగ మ్మపుుడు గోర భజంచ నేరురుల్
లోపల్ల బుద్వితో నుభయలోకములందుల జడుుఁ బాస, యిే
తాపము లేక బరహెగతిఁ ద్ారు గతశ్ీములెవ చరంతయ; రే
నా పరమ్ేశు మొొకకద నఘౌఘనివరత ను భదరకీరతనున్.
2-62-చంపకమాల

తపములఁ జేసయిెైన, మఱి ద్ానము లెనిియుఁ జేసయిెైన, నే
జపములఁ జేసయిెైన ఫలస్ంచయ మ్మవినిఁ జేరుకుని హే
యపదములెవ దురంతవిపదంచతరీతిగ నొపుుచుండు న

యాపరమితయన్ భజంచెద నఘౌఘనివరత ను భదరకీరతనున్.
2-63-మతేత భ వికీీడత
ి ము

యవనవ్ాాధ పుళింద హూణ శ్క కంకాభీర చండాల స్ం
భవులుం దకికన పాపవరత నులు నే భద్ారతయె సరవించ భా
గవతశశష్
ీ ్ యలఁ డాస శుది తనులెవ కళీాణులెవ యుందు రా
యవికారుం బరభవిష్య
ణ నాదు మద్వలో నశాీంతమున్ మొొకకదన్.
2-64-మతేత భ వికీీడత
ి ము
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తపముల్ సరసననో, మనోనియతినో, ద్ానవరతావృతిత నో,
జపమంతరంబులనో, శుీతిస్ెృతయలనో, స్దాకితనో యిెట్ి ు ల
బద పదుండౌనని బరహె రుదర ముఖరుల్, భావింతయ రవ్ాిని న
యాపవరా్ధ్వపుఁ డాతెమూరత స్ులభుండౌఁ గాక నాకపుుడున్.
2-65-కంద పదాము

శ్రీపతియు యజఞ పతియుఁ బర
జాపతియున్ బుద్విపతియు జగదధ్వపతియున్
భూపతియు యాదవశశీ
ణీపతియున్ గతియున్వన నిపుణు భజంతయన్.
2-66-మతేత భ వికీీడత
ి ము

అణువ్ోగాక కడున్ మహావిభవుఁడయ , యచానుిఁడయ , ఛినుిఁడయ ,
గుణియో, నిరు్ణుఁడయ , యట్ంచు విబుధుల్ గుంఠీభవతత తత వమా
ర్ ణులెవ యిే విభుపాదపదె భజనోతకరింబులం దతత వ వీ

క్షణముం జేసెద రట్ిా విష్య
ణ ఁ బరమున్ స్రాితయె సరవించెదన్.
2-67-మతేత భ వికీీడత
ి ము

జగదుతాుదనబుద్వి బరహెకు మద్వన్ స్ంధ్వంప నతహంచ యిే
భగవంతయండు స్రస్ితిం బనుప నా పద్ాెస్ా ద్ా నవిిభున్
మగనింగా నియమించ తదుావన సామాొజాసథ తిన్ స్ృషా పా
రగుఁ జేసెన్ మును బరహె; నట్ిా గుణి నారంభింతయ సరవింపఁగన్.
2-68-సీస్ పదాము

పూరుణఁ డయుాను మహాభూతపంచకయోగ;
మున మ్ేనులను పురములు స్ృజంచ
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పురములలోనుండి పురుష్భావంబున;
ద్రప్ంచు న్విడు ధ్రరవృతిత ఁ
బంచభూతములను పదునొకం డిందరయ;
ములఁ బరకాశింప్ంచ భూరమహమ
ష్ో డశాతెకుఁడన శలభిలుి జీవతి;
నృతత వినోదంబు న్ఱపుచుండు
2-68.1-తేట్గీతి

నట్ిా భగవంతయఁ డవాయుం డచుాతయండు
మానసో ద్వత వ్ాకుుష్ు మాల్లకలను
మంజు నవరస్ మకరంద మహమ లుట్ా
శిష్ా హృద్ాావలీలలఁ జేయుఁగాత.
2-69-ఉతులమాల

మానధనుల్, మహాతయెలు, స్మాధ్వనిరూఢులు, యనుెఖాంబుజ
ధ్ాాన మరంద పానమున నాతె భయంబులఁ బాస ముకుతలెవ
లూనత నొంద; రట్ిా మునిలోకశిఖామణికిన్ విశ్ంక ట్ా
జాఞనతమోనభోమణికి సాధుజనాగీణి కేను మొొకకదన్.
2-70-వచనము

అని యిట్ు
ి హరగురువందనంబు సరస శుకయోగీందురండు రాజేందురన కిట్ినియిె.
2-71-మతేత భ వికీీడత
ి ము

అవిరోధంబున నీవు ననిడుగు నీ యరథంబు మున్ బరహె మా
ధవుచేతన్ విని నారదుం డడిగనం దథాంబుగాఁ జప్ెు మా
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నవలోకేశ్ిర! నారదుండు వ్్నుకన్ నాకుం బరసాద్వంచె స్ం
శ్ీవణీయంబు మహాదుాతంబు వినుమా స్ంద్ేహవిచేాద్వవ్్వ.
2-72-వచనము

నారదుండు బరహె కిట్ినియిె.
2-73-మతేత భ వికీీడత
ి ము

చతయరాస్ుాండవు; వ్ేలుు బెదదవు; జగతసరా్నుస్ంధ్ాయి; వీ
శుీతిస్ంఘాతము నీ ముఖాంబుజములన్ శలభిలుి శ్బాదరథ స్ం
యుతమ్మై స్రిము నీకరామలకమ్మై యుండుంగద్ా; భారతీ
స్తి యిలాిలఁట్ నీకు; నో జనక నా స్ంద్ేహముం బాపవ్ే.

2-15-నారదుని పరపరశ్ింబు
2-74-శారూ
ద ల వికీీడితము

పారరంభాద్వ వివ్ేక మ్మవిఁ డొ స్గుం? బారరంభ స్ంపతిత కా
ధ్ారం బెయాద్వ? యిేమి హేతయవు? యదరథం బే స్ిరూపంబు? స్ం
సారానుకీమ మూరణనాభి పగద్వన్ సాగంతయ వ్్లిపుుడుం
భారం బెనిఁడు లేదు; నీ మనువు దుష్ా్ాపంబు వ్ాణీశ్ిరా!
2-75-శారూ
ద ల వికీీడితము

నాకుం జూడఁగ నీవు రాజ వనుచునాిఁడన్ యథారథసథ తిన్
నీకంట్ెన్ ఘనుఁ డొ కక రాజు గలఁడయ ? నీ వంతకున్ రాజవ్ో?
నీకే లాభము రాఁదలంచ జగముల్ నిరెంచె? ద్ర చేతనా
నీకం బెందు జనించు నుండు నడఁగున్? నికకంబు భాషంపుమా.
2-76-మతేత భ వికీీడత
ి ము

29
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స్దస్తసంగతి నామ రూప గుణ దృశ్ాంబెవన విశ్ింబు నీ
హృదధ్రనంబుగద్ా; ఘనుల్ స్ములు నీ కవ్ాిరలున్ లేరు; నీ
పదమతయానిత; మిట్ిా నీవు తపముం బారవీణా యుకుతండవ్్వ
మద్వ నే యిీశ్ిరుఁ గోర చేసతివి? తనాెర్ ంబు స్తచంపవ్ే.
2-77-శారూ
ద ల వికీీడితము

అంభోజాస్న! నీకు నీశుఁడు గలం డంట్ేనిఁ; దతుక్షమం
దంభోజాతభవ్ాండ మ్ే విభుని లీలాపాంగ స్ంయుకిత చే
స్ంభూతం బగు వరత మాన మగు స్ంఛనిం బగుం దద్విభున్
స్ంభాషంపఁగ వచుినేఁ దలఁప నే చందంబువ్ాఁ డాకృతిన్?
2-78-కంద పదాము

తోయజస్ంభవ నా కీ
తోయము వివరంపు, చాలఁ ద్య ఁచన నే నా
తోయము వ్ారకి ననుాల

తోయములం జందకుండ ధురవ మ్మఱిఁగంతయన్.
2-79-వచనము

ద్ేవ్ా భూతభవిష్ాదిరత మానంబు లగు వావహారంబులకు నీవ వలి భుండవు; నీ
యిెఱుంగని యరథం బొ ండెద్ద వయు లేదు విశ్ిపరకారంబు వినిప్ంపు" మనిన విని
వికసతముఖుండెవ విరంచ యిట్ి నియిె

2-16-బరహె అధ్వపతాంబొ డయుట్
2-80-కంద పదాము
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రారా బుధులు; విరకుతలు
గారా; యిీ రీతి నడుగఁగా నేరరు వి
సరెరావహము భవనెత
మౌరా! నా విభుని మరెమడిగతి వతాస
2-81-శారూ
ద ల వికీీడితము

నానా సాథవరజంగమపరకరముల్ నా యంత నిరెంప వి
జాఞనం బేమియు లేక తొట్ురపడ నిచిన్ నాకు స్రాినుస్ం
ధ్ానారంభ విచక్షణతిము మహో ద్ారంబు గా నిచెి ము
నేి నా యిీశ్ిరు నాజఞ ఁ గాక జగముల్ నిరెంప శ్కుతండనే?
2-82-మతేత భ వికీీడత
ి ము

అనఘా! విశ్ిము న్లి ద్రపతముగఁ జేయన్ నే స్మరుథండనే?
యిన చంద్ారనల తారకా గీహగణం బే రీతి నా రీతి న్

విని ద్రప్త ం బరతిద్రపతమయిెా భువనవ్ారతంబు దద్రిప్త చే
ననుద్రపతం బగునట్ిా యిీశ్ిరున కే నశాీంతమున్ మొొకకదన్.
2-83-మతేత భ వికీీడత
ి ము

వినుమీ; యిీశ్ిరు దృషా మార్ మున నావ్ేశింప శ్ంకించ స
గు్న స్ంకోచము నొందు మాయవలనం గుంఠీభవత్రజఞచే
నను లోకేశ్ిరుఁ డంచు మొొకుక మతిహీనవ్ారతముం జూచ నే
ననిశ్ంబున్ నగ ధ్వకకరంతయ హరమాయాకృతా మంచున్ స్ుతా!
2-84-వచనము

మఱియు ద్ేహంబునకు దరవాంబులెవన మహాభూతంబులును
జనెనిమితత ంబులెవన కరెంబులును, గరెక్షోభకంబెవన కాలంబును, గాలపరణామ
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హేతయవ్్వన స్ిభావంబును, భోకత యిెైన జీవుండును, వ్ాస్ుద్ేవుండ కా
న్ఱుంగుము; వ్ాస్ుద్ేవ వాతిరకత ంబు లేదు; సది ంబు నారాయణ
నియమాంబులు లోకంబులు ద్ేవతలు నారాయణశ్రీరస్ంభూతయలు; వ్ేద యాగ
తపో యోగ విజాఞనంబులు నారాయణ పరంబులు జాఞనసాధాం బగు ఫలంబు
నారాయణు నధ్రనంబు; కూట్స్ుథండును స్రాితెకుండును స్రిదరష్ాయు
నయిన యిీశ్ిరుని కట్ాక్ష విశశష్ంబున స్ృజయింపంబడి ప్రరరతయండన్వ
స్ృజాంబెవన పరపంచంబు స్ృజంచుచుండుదు; నిరు్ణుండెవన యిీశ్ిరుని వలన
రజస్సతత వతమోగుణంబులు పరభూతంబులెవ యుతుతిత సథ తిలయంబులకుం
బాలుపడి కారా కారణ కరత ృతి భావంబు లందు దరవాంబులెవన
మహాభూతంబులును జాఞనమూరుత లయిన ద్ేవతలును గయ
ీ ారూపంబు లయిన
యింద్వయ
ర ంబులును నాశ్ీయంబులుగా నితాముకుతం డయుాను

మాయాస్మనిితయండెవన జీవుని బంధ్వంచు; జీవునకు నావరణంబులయి

యుపాధ్వభూతంబు లయిన మూఁడు ల్లంగంబులు సరస పరులకు లక్షితంబుగాక
తనకు లక్షితంబెవన తతింబుగల యిీశ్ిరుం డివిిధంబున గీడ
ీ ించుచుండు.
2-85-కంద పదాము

ఆ యిీశుఁడ నంతయఁడు హర
నాయకుఁ డీ భువనములకు, నాకున్, నీకున్,
మాయకుఁ బారణివ్ారతము
కీ యిెడలన్ లేద యిీశ్ిరేతరము స్ుతా!
2-86-వచనము

వినుము మాయావిభుండెవన యిీశ్ిరుండు దన మాయం జేస ద్ెవవయోగంబునం
బారపత ంబులయిన కాలజీవ్ాదృష్ా స్ిభావంబులు వివిధంబులు సరయ నిశ్ియించ
కైకొనియిె; నీశ్ిరాధ్వషా తం బెవన మహతత తత వంబు వలన నగు కాలంబున
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గుణవాతికరంబును స్ిభావంబున బరణామంబును జీవ్ాదృష్ా భూతంబయిన
కరెంబున జనెంబును నయిెా; రజస్సతత వంబులచే నుపబృంహతంబెవ వికారంబు
నొంద్వన మహతత తత వంబు వలనం దముఃపధ్
ర ానంబెవ దరవా జాఞన కియ
ీ ాతెకంబగు
నహంకారంబు గల్లగ; నద్వయు రూపాంతరంబు లొందుచు దరవాశ్కిత యిెైన
తామస్ంబును గయ
ీ ాశ్కిత యిెైన రాజస్ంబును జాఞనశ్కిత యిెైన సాతిికంబును నన
మూఁడు విధంబు లయిెా; నందు భూతాద్వ యిెైన తామసాహంకారంబు వలన

నభంబు కల్లగ; నభంబునకు స్తక్షెరూపంబు దరష్ాృదృశ్ాములకు బో ధకంబెవన
శ్బద ంబు గుణంబగు; నభంబువలన వ్ాయువు గల్లగ; వ్ాయువునకుం
బరానియంబున శ్బద ంబు స్ురశంబు నను రండు గుణంబులు గల్లగ యుండు;
నద్వ ద్ేహంబు లం దుండుట్ం జేస పారణరూపంబెవ యింద్వరయ
మనశ్శరీరపాట్వంబున్వ యోజస్సహో బలంబులకు హేతయవ్్వ వరత ంచు; వ్ాయువు
వలన రూప స్ురశ శ్బద ంబు లనియిెడు గుణంబులుఁ మూఁట్ితోడఁ తేజంబు గల్లగ;
ద్ేజంబు వలన రస్ రూప స్ురశ శ్బద ంబు లనియిెడి నాలుగు గుణంబులతోడ
జలంబు గల్లగ; జలంబు వలన గంధ రస్ రూప స్ురశ శ్బద ంబు లనియిెడు
గుణంబు లయిద్వంట్ితోడం బృథవవి గల్లగ; వ్్వకారకంబెవన సాతిత వకాహంకారంబు
వలనఁ జందరద్ెవవతంబయిన మనంబు గల్లగ; మఱియు ద్వకుకలును వ్ాయువును
నరుకండును బరచేతస్ుండును నాశిినులును వహియు నిందురండు
నుప్రందురండును మితయరండును బరజాపతియు ననియిెడి దశ్ద్ేవతలు గల్లగర;
తెవజస్ంబెవన రాజసాహంకారంబు వలన ద్వగదవతంబెవన శ్ీవణంద్వయ
ర ంబును,
వ్ాయుద్ెవవతంబెవన తిగంద్వరయంబును, స్తరాద్ెవవతంబెవన నయనేంద్వయ
ర ంబును,
పరచేతోద్ెవవతంబెవన రస్నేంద్వరయంబును, నశిిద్ెవవతంబెవన ఘాొణంద్వయ
ర ంబును,
వహిద్ెవవతంబెవన వ్ాగంద్వరయంబును, ఇందరద్ెవవతంబెవన హసరత ంద్వయ
ర ంబును
నుప్రందరద్ెవవతంబెవన పాద్ేంద్వరయంబును, మితరద్ెవవతంబెవన గుద్ేంద్వయ
ర ంబును
బరజాపతి ద్ెవవతంబెవన గుహేాంద్వయ
ర ంబును ననియిెడి దశశంద్వయ
ర ంబులును
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బో ధజనకాంతుఃకరణవక భాగంబయిన బుద్వియుఁ గయ
ీ ాజనకాంతుఃకరణంబయిన

పారణంబునుం గల్లగ; నిట్ిా శలీతారదులగు దశశంద్వయ
ర ంబులతోఁ గూడిన భూతేంద్వయ
ర
మనో గుణంబులు వ్ేరేిఱుగఁ బరహాెండ శ్రీరనిరాెణంబునం దస్మరథంబు
లగునపుడు గృహ నిరాెణంబునకుం బెకుక పద్ారథంబులు స్ంపాద్వంచనంగాని
చాలని చందంబున భూతేంద్వయ
ర
మనోగుణంబుల వలన గృహంబు కైవడి
భగవచాకిత ప్రరరతంబులగుచు నేకీభవించన స్మిషా వాష్ాాతెకతింబు నంగీకరంచ
చేతనాచేతనంబులం గల బరహాెండంబు కల్లుతం బయిెా; నట్ిా యండంబు
వరాియుత స్హసారంతంబు దనుక జలంబు నందుండెఁ; గాల కరె
స్ిభావంబులం దగులువడక స్మస్త ంబును జీవయుకత ంబుగఁ జేయు నీశ్ిరుం
డచేతనంబును స్చేతనంబునుగ నొనరి; నంతఁ గాల కరె స్ిభావ
ప్రరరకుండయిన పరమ్ేశ్ిరుండు జీవరూపంబున మహావరణ జలమధా
సథ తంబయిన బరహాెండంబులోను సొ చి స్విసాతరంబు గావించ యట్ిా యండంబు
భేధ్వంచ నిర్ మించె; న్ట్ింట్ేని.

2-17-లోకంబులు పుట్ుాట్
2-87-కంద పదాము

భువనాతెకుఁ డా యిీశుఁడు
భవనాకృతితోడ నుండు బరహాెండంబున్
వివరముతోఁ బదునాలుఁగు
వివరంబులుగా నొనరి విశ్దంబులుగన్
2-88-మతేత భ వికీీడత
ి ము

బహు పా ద్య రు భు జాన నేక్షణ శిరుఃఫాలశ్ీవ్ోయుకుతఁడెవ
విహరంచున్ బహుద్ేహ ద్ేహగతయఁడెవ; విద్ాింస్ు లూహంచ త
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దబహురూపావయవంబులన్ భువనస్ంపతిత న్ విచారంతయ; రా
మహనీయాదుాతమూరత యోగజన హృనాెనుాండు మ్ేధ్ానిధ్ర!
2-89-వచనము

వినుము; చతయరదశ్ లోకంబులందు మీఁద్వ యిేడు లోకంబులు
శ్రీమహావిష్య
ణ వునకుం గట్ి పరద్ేశ్ంబున నుండి యూరివద్ేహమనియును, గంీ ద్వ

యిేడు లోకంబులు జఘనంబునుండి యధ్య ద్ేహ మనియునుం, బలుకుదురు;
పరపంచశ్రీరుండగు భగవంతయని ముఖంబువలన బరహెకులంబును,
బాహువులవలన క్షతిరయకులంబును, నతరువులవలన వ్్వశ్ాకులంబును,
బాదంబులవలన శూదరకులంబును, జనియించె నని చెపుుదురు; భూలోకంబు
గట్ిపద్
ర ేశ్ంబు; భువరోికంబు నాభి; స్ువరోికంబు హృదయంబు; మహరోికంబు
వక్షంబు; జనలోకంబు గీవ
ీ ంబు; తపో లోకంబు స్త నదియంబు; స్నాతనంబును
బరహెనివ్ాస్ంబునున్వన స్తా లోకంబు శిరంబు; జఘనపరద్ేశ్ంబు బతలంబు;
తొడలు విత లంబు; జానువులు స్ుతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు;

గులఫంబులు మహాతలంబు; పాద్ాగీంబులు రసాతలంబు; పాదతలంబు
పాతాళ్ంబు నని లోకమయుంగా భావింతయరు; కొందఱు మఱియుం
బాదతలంబువలన భూలోకంబును నాభివలన భువరోికంబును; శిరంబున
స్ిరోికంబును; గల్లగ నని లోకకలునంబు న్నుిదురు; పురుష్ో తత ముని
ముఖంబు వలన స్రి జంతయ వ్ాచాజాలంబును, తదధ్వష్ా ాత యగు వహియు
నుదయించె; చరెరకత మాంస్మ్ేదశ్శలామజాజశుకి ంబులు స్పత ధ్ాతయవు లని
యందురు; పక్షాంతరంబున రోమ తిఙ్్ెంసాసథ సాియు మజాజ పారణంబును
స్పత ధ్ాతయవు లని యందురు. అందు రోమంబు లుషా కాందం బనియుఁ, దికుక
ధ్ాతీర ఛందం బనియు, మాంస్ంబు తిరష్ా య పాందం బనియు, సాియు వనుష్యా
చాందం బనియు, నసథ జగతీ ఛందంబనియు, మజజ పంకిత చాందం బనియు,
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బారణంబు బృహతీ ఛందం బనియు, నాద్ేశింతయరు; హవా
కవ్ాామృతానింబులకు మధురాద్వ ష్డరస్ంబులకు రస్నేంద్వయ
ర ంబునకు
రసాధ్రశ్ిరుండెవన వరుణునికిని హర రస్నేంద్వయ
ర ంబు జనెసాథనంబు; స్రి
పారణాదులకు వ్ాయువునకు విష్య
ణ నాసకా వివరంబు నివ్ాస్ంబు; స్మీప దతర
వ్ాాప్ గంధంబులకు నోష్ధులకు నశిిద్ేవతలకు భగవంతయని ఘాొణంద్వరయంబు
నివ్ాస్ంబు; ద్ేవలోక స్తాలోకంబులకుఁ ద్ేజంబునకు స్తరుానకు స్కల
చక్షువులకు లోకలోచనుని చక్షురంద్వయ
ర ంబు సాథనంబు; ద్వశ్లకు
నాకాశ్ంబునకు శుీతి భూతంబులెవన యంశ్ంబులకు శ్బద ంబునకు స్రేిశ్ిరుని
కరేణంద్వయ
ర ంబు జనెసాథనంబు; వస్ుతసారంబులకు వరణనీయసౌభాగాంబులకుఁ
బరమపురుష్యని గాతరంబు భాజనంబు; స్ురశంబునకు వ్ాయువునకు స్కల
సిగితింబునకు ద్వవాద్ేహుని ద్ేహేంద్వయ
ర ంబు గేహంబు; యూప పరముఖ
యజయఞపకరణసాధనంబులగు తరుగులెలతాదులకుఁ బురుష్ో తత ముని

రోమంబులు మూలంబులు; శిలాలోహంబులు స్రిమయుని నఖంబులు;
మ్ేఘజాలంబులు హృషీకేశుని కేశ్ంబులు; మ్మఱుంగులు విశశిశ్ిరుని
శ్ెశుీవులు; భూరుావస్ుసవరోిక రక్షకు లెవన లోకపాలకుల పరాకీమంబులకు
భూరాద్వలోకంబుల క్షేమంబునకు శ్రణంబునకు నారాయణుని వికీమంబులు
నికేతనంబులు; స్రికామంబులకు నుతత మంబులెవన వరంబులకుఁ ద్రరథపాదుని
పాద్ారవిందంబు లాస్ుదంబులు; జలంబులకు శుకి ంబునకుఁ బరజనుానకుఁ
బరజాపతి స్ర్ ంబునకు స్రేిశ్ిరుని మ్ేఢంర బు స్ంభవనిలయంబు;
స్ంతానమునకుఁ గామాద్వ పురుష్ారథంబులకుఁ జతత సౌఖారూపంబు లగు
నానందంబులకు శ్రీరసౌఖాంబునకు నచుాతయని యుపసరథంద్వయ
ర ంబు సాథనంబు;
యమునికి మితయరనికి మలవిస్ర్ ంబునకు భగవంతయని పాయిింద్వయ
ర ంబు
భవనంబు; హంస్కు నిరృతికి మృతయావునకు నిరయంబునకు నిఖిలరూపకుని
గుదంబు నివ్ాస్ంబు; పరాభవంబునకు నధరెంబునకు నవిదాకు
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నంధకారంబునకు ననంతయని పృష్్ భాగంబు స్దనంబు; నదనద్ర నివహంబునకు
నీశ్ిరుని నాడీ స్ంద్య హంబు జనెమంద్వరంబు; పరితంబులకు నధ్య క్షజుని
శ్లాంబులు జనకస్థ లంబులు; పరధ్ానంబునకు ననిరస్ంబునకు
స్ముదరంబులకు భూతలయంబునకు బరహాెండ గరుాని యుదరంబు నివ్ేశ్ంబు;
మనోవ్ాాపారరూపంబగు ల్లంగశ్రీరంబునకు మహామహముని హృదయంబు
స్ర్ భూమి యగు మఱియును.
2-90-ఆట్వ్్లద్వ

నీలకంధరునకు నీకు నాకు స్నతయక
మార ముఖా స్ుతస్మాజమునకు
ధరె స్తత వ బుద్వి తతత వములకు నీశ్ి
రాతె వినుము పరమమ్మైన న్లవు.
2-91-సీస్ పదాము

నర స్ురాస్ుర ప్తృ నాగ కుంజర మృగ;
గంధరి యక్ష రాక్షస్ మహీజ
సది విద్ాాధర జీమూత చారణ;
గీహ తారకాపసరోగణ విహంగ
భూత తట్ిదిస్ుత పుంజంబులును నీవు;
ముకకంట్ియును మహామునులు నేను
స్ల్లలనభస్థ సలచరములు మొదలెవన;
వివిధ జీవులతోడి విశ్ిమ్మలి
2-91.1-ఆట్వ్్లద్వ
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విష్య
ణ మయము పుతర! వ్ేయిేల బరహాెండ
మతని జేనలోన నడఁగ యుండు;
బుద్వి న్ఱుఁగరాదు భూతభవదావా
లోకమ్మలి విష్య
ణ లోన నుండు.
2-92-కంద పదాము

మండలములోన భాస్కరుఁ
డుండి జగంబులకు ద్రప్త నొస్ఁగడి కియ
ీ
బర
హాెండములోపల నచుాతయఁ
డుండుచు బహరంతరముల నొగ వ్్ల్లఁగంచున్.

2-18-నారయ కృతి ఆరంభంబు
2-93-ఉతులమాల

అట్ిా యనంతశ్కిత జగద్ాతయెని నాభిస్రోజమందుఁ నేఁ
బుట్ిా యజంపఁగా మనస్ు పుట్ిాన యజఞ పద్ారథజాతముల్
న్ట్ాన కానరామికి వినిరెల మ్మైన తద్రయ రూపమున్
గట్ిాగ బుద్విలో నిల్లప్ కంట్ి నుపాయము నా మనంబునన్.
2-94-సీస్ పదాము

పశు యజఞ వ్ాట్ యూపస్త ంభ పాతర మృ;
దా ట్ శ్రావ వస్ంత కాలములును
సరిహౌష్ధ్ర బహు లోహ చాతయరోోతర;
మత నామధ్ేయ స్నెంతరములును
స్ంకలు ఋగాజుసాసమ నియుకత వ;
ష్ట్ాకరమంతారనుచరణములును
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దక్షిణల్ ద్ేవతాధ్ాాన తదనుగత;
తంతర వరతోద్ేిశ్ ధరణిస్ురులు
2-94.1-తేట్గీతి

నరుణంబులు బో ధ్ాయనాద్వ కరె
స్రణి మొదలగు యజయఞపకరణస్మితి
యంతయును నమెహాతయెని యవయవములు
గాఁగఁ గల్లుంచ విధ్వవత్రకారమునను.
2-95-కంద పదాము

యజాఞంగ యజఞ ఫలదుఁడు
యజేఞశుఁడు యజఞ కరత యగు భగవంతయన్
యజఞ పురుష్యఁగా మానస్
యజఞ ముఁ గావించతిం దదరుణ బుద్విన్.
2-96-కంద పదాము

అపుుడు బరహెలు దమలో
దపుక ననుఁ జూచ స్ముచతకియ
ీ ు లగుచు
నిపురమ్ేశున కభిమత
మొపుఁగఁదగు స్పత తంతయ వ్ొగఁ గావింపన్.
2-97-చంపకమాల

మనువులు, ద్ేవద్ానవులు, మానవనాథులు, మరత యకోట్ి, ద్ా
రనయము వ్ారవ్ారకిఁ బిరయంబగు ద్ేవతలన్ భజంచుచున్
ఘనతర నిష్ా యజఞ ములఁ గక
ై ొని చేసర; తతఫలంబుల
యానుపమమూరత యజఞ మయుఁడెవన రమావరునందుఁ జందఁగన్.
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2-98-కంద పదాము

స్ువాకత తంతరరూపకుఁ
డవాకుతఁ డనంతయఁ డభవుఁ డచుాతయఁ డీశుం
డవాయుఁడగు హర స్ురగణ
సరవుాఁడు కీతయఫలదుఁ డగుట్ఁ జేసర మఖముల్.
2-99-కంద పదాము

అగుణుండగు పరమ్ేశుఁడు
జగములఁ గల్లుంచుకొఱకుఁ జతయరత మాయా
స్గుణుం డగుఁ గావున హర
భగవంతయం డనఁగఁ బరఁగ భవాచరతార!
2-100-కంద పదాము

విశాితయెఁడు, విశశిశుఁడు,
విశ్ిమయుం, డఖిలనేత, విష్య
ణ ఁ, డజుం, డీ
విశ్ిములోఁ ద్ా నుండును

విశ్ిము దనలోనఁ జాల వ్్లుఁగుచు నుండన్.
2-101-చంపకమాల

అతని నియుకితఁ జంద్వ స్చరాచర భూతస్మ్ేతస్ృషా నే
వితతముగా స్ృజంతయఁ బరభవిష్య
ణ ఁడు విష్య
ణ ఁడు పో ర చుఁ బారితీ
పతి లయమొందఁ జేయు; హర పంకరుహో దరుఁ డాద్వమూరత య
చుాతయఁడు తిరశ్కితయుకుతఁ డగుచుండును నింతకుఁ ద్ానమూలమ్మై.
2-102-కంద పదాము
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విను వతస నీవు ననిడి
గన పరశ్ికు నుతత రంబు కేవలపరమం
బును బరహెంబీ యఖిలం
బున కగు నాధ్ార హేతయభూతము స్ుమీె.
2-103-కంద పదాము

హర భగవంతయఁ డనంతయఁడు
కరుణాంబుధ్వ స్ృషా కారాకారణహేతయ
స్ుఫరణుం డవిిభుకంట్ెం
బరుఁ డెవిఁడు లేడు తండి!ర పరకింపంగన్.
2-104-సీస్ పదాము

ఇద్వ యంతయును నికక మ్ే బొ ంక నుతకంఠ;
మతిఁ దదు
్ ణధ్ాానమహమఁ జేస

పరకింప నే నేమి పల్లకిన నద్వ యిెలి;
స్తాంబ యగు బుధస్ుతతా! వినుము;
ధ్రయుకత ! మామకేంద్వయ
ర ములు మఱచయుఁ;
బొ రయ వస్తావిస్ుఫరణ మ్మందు;
నద్వగాక మతత ను వ్ామాియ తయలాంబు;
నమరేందర వందనీయంబు నయిెాఁ;
2-104.1-తేట్గీతి

దవిల్ల యా ద్ేవద్ేవుని భవమహాబిి
తారణంబును మంగళ్కారణంబు
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నఖిల స్ంపతకరంబున్వ యలరు పాద
వనజమున కే నొనరిద వందనములు.
2-105-ఉతులమాల

ఆ నళినాక్షు నందనుఁడ నయుాఁ, బరజాపతి నయుా, యోగ వి
ద్ాా నిపుణుండ నయుాను, బదంపడి మజజ ననపరకారమ్ే
యిేను న్ఱుంగ, నవిిభుని యిది మహతత వ మ్మఱుంగ నేరత ునే?
కానఁబడున్ రమ్ేశ్పరకల్లుతవిశ్ిము గొంతకొంతయున్.
2-106-మతేత భ వికీీడత
ి ము

విను వ్ేయిేట్ికిఁ; ద్ాపస్పరవర! యివిిశాితయెఁ డీశుండు ద్ాఁ
దన మాయామహమాంతముం ద్ెల్లయఁగాఁ దథాంబుగాఁ జాలడ
నిను, నే న్వనను మీరలెవన స్ురలెవనన్ వ్ామద్ేవుండు న్వ
నను నికకం బెఱుఁగంగఁ జాలుదుమ్మ జాఞనపరకయ
ిీ ాయుకుతలన్.
2-107-వచనము

అ మెహాతయెం డెవన పుండరీకాక్షుండు స్రిజుఞ ం డంట్ేని.
2-108-కంద పదాము

గగనము దన కడపలఁ ద్ాఁ
దగ న్ఱుగని కరణి విభుఁడు ద్ా న్ఱుఁగఁ డనన్
గగనపరస్వము లే దన
నగునే స్రిజఞ తకును హాని దలంపన్.

2-19-పరమాతయెని లీలలు
2-109-చంపకమాల
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తలకొని యమెహాతెకుఁడు ద్ాల్లిన యయావతారకరెముల్
వ్్లయఁగ నస్ెద్ాదులము వ్ేయి విధంబుల స్నుితింతయ; మ
యాలఘు ననంతయనిం జదచద్ాతెకు నాదుా ననీశు నీశ్ిరుం
ద్ెల్లయఁగ నేరత ుమ్ే తవిల్ల; ద్వవాచరతయరన కేను మొొకకదన్.
2-110-మతేత భ వికీీడత
ి ము

పరమాతయెం డజుఁ డీ జగంబుఁ బరతికలుంబందుఁ గల్లుంచు ద్ాఁ
బరరక్షించును దురంచు నట్ిా యనఘున్ బరహాెతయె నితయాన్ జగ
దారతయం గేవలు నద్వితీయుని విశుది జఞ ాను స్రాితయె నీ
శ్ిరు నాదాంతవిహీను నిరు్ణుని శ్శ్ినతెరత ఁ జంతించెదన్.
2-111-చంపకమాల

స్రస్గతిన్ మునీందురలు పరస్నిశ్రీరహృషీకమానస్
స్ుఫరణ గలపుు డవిిభుని భూరకళీకల్లతస్ిరూపముం

దరమిడి చతతయ; రపుుడుఁ గుతరక తమోహతిచేత నజఞ తం
బొ రసన యపుు డవిిభునిమూరత ఁ గనుంగొనలేరు నారద్ా!
2-112-వచనము

అని వ్్ండియు నిట్ి ను ననఘా! యమెహనీయతేజయనిధ్వ మొదల్ల యవతారంబు
స్హస్ర శ్రరాిద్వ యుకత ంబయి పరకృతి పరవరత కం బగు నాద్వపురుష్య రూపంబగు;
నందుఁ గాలస్ిభావంబు లను శ్కుత లుదయించె; నందు గారాకారణరూపం
బయిన పరకృతి జనించెఁ; బరకృతివలన మహతత తత వంబును ద్ానివలన
నహంకారతరయంబును బుట్ెా నందు రాజసాహంకారంబువలన
నింద్వయ
ర ంబులును, సాతిికాహంకారంబువలన నింద్వయ
ర గుణ పరధ్ానంబు లెవన
యధ్వద్ేవతలును, తామసాహంకారంబువలన భూతకారణంబు లయిన శ్బద
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స్ురశ రూప రస్ గంధ తనాెతరంబులునుం బొ డమ్మఁ; బంచతనాెతరంబులవలన
గగనానిల వహి స్ల్లల ధరాద్వకంబెవన భూతపంచకంబు గల్లగ; నందు
జాఞనేంద్వయ
ర ంబు లయిన తికిక్షు శలరాతర జహాిఘాొణంబులును
గరేెంద్వయ
ర ంబులెవన వ్ాకాుణి పాదపాయూపస్థ ంబులును మనంబును
జనియించె; ననిింట్ి స్ంఘాతంబున విశ్ిరూపుండెవన విరాట్ుురుష్యండు పుట్ెా;
నతని వలన స్ియంపరకాశుండయిన స్ిరాట్ుా స్ంభవించె; నందుఁ జరాచర
రూపంబుల సాథవరజంగమాతెకంబయిన జగతయ
త ; గల్లగ నందు
స్తిరజస్త మోగుణాతెకుల మయిన విష్య
ణ ండును హరణాగరుాడ నయిన
యిేనును రుదురండును గల్లగతి; మందు స్ృషా జననకారణుం డయిన
చతయరుెఖుండు పుట్ెా; వ్ాని వలన దక్షాదులగు పరజాపతయలు ద్ొ మెండుర గల్లగర;
అందు భవత్రముఖులెవన స్నకస్నందనాద్వ యోగీందురలును, నాకలోక నివ్ాస్ు
లయిన వ్ాస్వ్ాదులును, ఖగలోకపాలకులగు గరుడాదులును,

నృలోకపాలకులగు మను మాంధ్ాతృ పరముఖులును, దలలోకపాలకు లగు
ననంత వ్ాస్ుకి పరభృతయలును, గంధరి సది విద్ాా ధర చారణ సాధా
రక్షోయక్షోరగ నాగలోకపాలురును మఱియు ఋష్యలును, బితృద్ేవతలును,
ద్ెవతా ద్ానవ భూత ప్రరత ప్శాచ కూష్ాెండ పశు మృగాదులును, నుదావించర;
ఇట్ిా జగత్రథమోదావంబు మహతత తత వస్ృషా యనంబడు; ద్వితీయం
బండస్ంసథ తం బనం దగుఁ; దృతీయంబు స్రిభూతస్థ ం బన నొపుు; నంద్ెవశ్ిరా
తేజయ బల స్ంపనుిలెవన పురుష్యలు స్రాితయెండెవన నారాయణుని
యంశ్స్ంభవులుగా న్ఱుంగుము; అపుుండరీకాక్షుని లీలావతారంబు
లనంతంబులు; దతకరెంబులు లెకకప్ెట్ా న్విరకిని నలవిగాదు; అయినను
నాకుం ద్య ఁచ నంత నీ కఱింగంచెద; వినుము.
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2-20-అవతారంబుల వ్్భ
వ వంబు
2-113-ఉతులమాల

అనా కథానులాపము లహరిశ్మున్ వినునట్ిా స్తిియా
శూనాములెవన కరణముల స్తరజనస్ుతత స్రిలోక స్
మాెనామున్వ తనరుి హరమంగళ్ద్వవాకథామృతంబు సౌ
జనాతఁ గోీలవయా బుధస్తత మ! యిే వివరంచ చెప్ెుదన్.
2-114-వచనము

అని పల్లకి నారదుం జూచ మఱియు నిట్ి నియిె.
2-115-మతేత భ వికీీడత
ి ము

కనకాక్షుండు భుజావిజృంభణమునన్ క్షాెచకీముం జాపఁ జు
ట్ిాన మాడికం గొనిపో వ, యజఞ మయ దంషా స
ర ాికృతిం ద్ాల్లి య
దద నుజాధ్రశ్ిరుఁ ద్ాఁకి యబిద నడుమన్ దంష్ాారహతిం దురంప ధ్ా
తిరని గూలెం గుల్లశాహతింబడు మహాద్వంర బో ల్ల యతయాగీతన్.
2-116-వచనము

మఱియు స్ుయజాఞవతారంబు విను మని యిట్ి నియిె.
2-117-సీస్ పదాము

పరకట్ రుచపరజాపతికిని సాియంభు;
వుని కూఁతయ రాకూతి యను లతాంగ
కరథ జనిెంచ స్ుయజుఞ ండు నానొపుు;
నతఁడు దక్షిణ యను నతివయందు
స్ుయమ నా మామరసోత మంబుఁ బుట్ిాంచ;
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యిందురఁడెవ వ్్లస యుప్రందర లీల
నఖిల లోకంబుల యారత హరంచన;
నతని మాతామహుండెవన మనువు
2-117.1-తేట్గీతి

తన మనంబునఁ దచిరతరమున కలర
పరమపుణుాండు హర యని పల్లకఁ గాన
నంచతజాఞననిధ్వ యిెై స్ుయజుఞ ఁ డెలమిఁ
ద్ాపసో తత మ! హర యవతారమయిెా.
2-118-వచనము

అని చెప్ు సాంఖాయోగ పరవరత కాచారావరుాం డగు కప్లుని యవతారంబు
వినుమని యిట్ి నియిె.
2-119-చంపకమాల

ధృతమతి ద్ేవహూతికిని ద్వవావిభుండగు కరదమపరజా

పతికిఁ బరమోద మొపు నవభామలతోఁ గప్లాఖాఁ బుట్ిా యిే
గతి హర పొ ందునట్ిా స్ుభగంబగు సాంఖాము దల్లి కిచి దు
ష్కృతములువ్ాస చతప్ె మునిసరవితమ్మై తనరారు మోక్షమున్.
2-120-వచనము

మఱియు దతాతతేయ
ర ావతారంబు వినుము
2-121-సీస్ పదాము

తాపసో తత ముఁ డతిర తనయునిఁ గోర ర;
మ్ేశు వ్ేఁడిన హర యిేను నీకు
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ననఘ దతయ
త డన్వతి నని పలుక కతమున;
నతఁడు దతాతతేయ
ర ుఁడెవ జనించె
నమెహాతయెని చరణాబజ పరాగ స్ం;
ద్య హంబుచేఁ బూతద్ేహు లగుచు
హైహయ యదు వంశుా లెహ
వ కాముషెక;
ఫలరూప మగు యోగబలము వడస
2-121.1-తేట్గీతి

స్ంచతజాఞనఫల స్ుఖైశ్ిరా శ్కిత
శౌరాములఁ బొ ంద్వ తమ కీరత చదల వ్్లుఁగ
నిందు నందును వ్ాసకి న్కిక; రట్ిా
ద్వవాతర మూరత విష్య
ణ నుతింపఁ దరమ్మ?
2-122-వచనము

వ్్ండియు స్నకాదావతారంబు వినుము
2-123-సీస్ పదాము

అనఘాతె! యిేను గలాుద్వని విశ్ింబు;
స్ృజయింపఁ దలఁచ యంచత తపంబు
నరథఁ జేయుచు స్న యని పలుకట్యు నద్వ;
కారణంబుగ స్నాఖాలనుగల స్
నందన స్నక స్నతయకమార స్నతయస;
జాతయలు నలుిరు స్ంభవించ
మానస్పుతయరలెవ మహ నుతికకికర;
పో యిన కలాుంతమున నశించ
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నట్ిా యాతీెయతతత వంబు వుట్ా ఁ జేస
స్ంపరద్ాయక భంగని జగతి న్లి
గలుగఁ జేసర యవిిష్య
ణ కళ్లఁ దనర
నలువు రయుాను నొకకఁడ నయచరతర!

2-21-నరనారాయణావతారంబు
2-124-వచనము

మఱియు నరనారాయణావతారంబు వినుము
2-125-కంద పదాము

గణుతింపఁగ నరనారా
యణు లన ధరుెనకు నుదయ మంద్వర; ద్ాక్షా
యణియిెైన మూరత వలనం
బరణుతగుణోతత రులు పరమపావనమూరుతల్.
2-126-కంద పదాము

అనఘులు బదరీవనమున
వినుత తపో వృతిత నుండ, విబుధ్ాధ్వపుఁడున్
మనమున నిజపదహానికి
ఘనముగఁ జంతించ ద్వవిజకాంతామణులన్.
2-127-కంద పదాము

రావించ తపో విఘిముఁ
గావింపుం డనుచు బనుపఁ గడు వ్ేడుకతో
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భావభవ్ానీకిను లనఁ
గా వనితలు స్నిర బదరకావనమునకున్.
2-128-వచనము

అందు.
2-129-మతేత భ వికీీడత
ి ము

నరనారాయణు లుని చోట్ికి మరునాిరీ స్మూహంబు భా
స్ిరలీలం జని రూప విభరమ కళీ చాతయరా మ్ేపారఁగాఁ
బరహాసో కుతల నాట్పాట్లఁ జరంపం జూచ నిశిింతతన్
భరతధ్ాాన తపుః పరభావ నిరతిం బాట్ించ నిష్ాకములెవ.
2-130-కంద పదాము

కోీధము దమ తపములకును
బాధక మగు ట్ెఱిఁగ ద్వవిజభామలప్ెవ న
మ్ేెధ్ాతెకు లొక యింతయు

కోీధముఁ ద్ేరైర స్తిగుణయుతయ లగుట్న్.
2-131-కంద పదాము

నారాయణుఁ డపుుడు దన
యూరువు వ్్స్ఁ జీఱ నందు నుదయించెను, బెం
పారంగ నతరిశ్ర ముఖ
నారీజనకోట్ి ద్వవిజనారులు మ్మచిన్.
2-132-కంద పదాము
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ఊరువులందు జనించన
కారణమున నతరిశి యన ఘనతకు న్కకన్
వ్ారల రూప విలాస్ వి
హారములకు నోడి రంత నమరీజనముల్.
2-133-వచనము

అంతం ద్ాము నరనారాయణుల తపో విఘింబు గావింపంబూని చేయు
విలాస్ంబులు, మానసకస్ంకలుమాతరంబున స్ృషా సథ తి స్ంహారంబు
లొనరుంజాలు నమెహాతయెల ద్ెస్ం బనికిరాక కృతఘుినకుం జేఁయు
నుపకృతయలుంబో లె నిష్ఫలంబులెవన సగు్న గుందుచు, నతరిశిం దమకు
ముఖుారాల్లంగాఁ గైకొని తమ వచిన జాడన మరల్ల చని రంత.
2-134-కంద పదాము

కాముని దహంచెఁ గోీధమ

హామహమను రుదురఁ; డట్ిా యతికోపము నా
ధ్రమంతయలు గల్లచ రనం;
గామము గలుచుట్లు సెపుఁగా నేమిట్ికిన్.
2-135-వచనము

అట్ిా నరనారాయణావతారంబు జగతాువనంబెవ విలసలెి ; వ్్ండియు
ధురవ్ావతారంబు వివరంచెద వినుము.
2-136-సీస్ పదాము

మానిత చరతయఁ డుతాతనపాదుం డను;
భూవరేణుానకు స్తయుతయరఁ డనగ
నుదయించ మహమఁ బెంపొ ంద్వ బాలాంబున;
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జనకుని కడనుండి స్వితితల్లి
దను నాడు వ్ాకాాస్త త
ర తిఁ గుంద్వ మహత త;
పంబు గావించ కాయంబుతోడఁ

జని మింట్ ధురవపదసాథయి యిెై యట్మీఁద;
నరథ వరత ంచు భృగాిద్వ మునులుఁ
2-136.1-తేట్గీతి

జతయరగతి గంీ ద వరత ంచు స్పత ఋష్యలుఁ
బెంపు ద్రప్ంపఁ దనుి నుతింప వ్్లస

ధురవుఁడు నా నొప్ు యవిిష్య
ణ తయలుాఁ డగుచు
నుని పుణాాతయెఁ డిపుుడు నునివ్ాఁడు.
2-137-వచనము

మఱియుఁ బృథుని యవతారంబు వినుము
2-138-ఉతులమాల

వ్ేనుఁడు విపరభాష్ణ పవిపరహతిచుాత భాగాపౌరుష్యం
డెవ నిరయంబునం బడిన నాతె తనతభవుఁడెవ పృథుండు నాఁ
బూని జనించ తజజ నకుఁ బునిరకంబును బాప్ె; మ్ేద్వనిన్
థేనువుఁ జేస వస్ుతవితతిం బితికన్ హర స్తకళీంశుఁడెవ.
2-139-వచనము

అని మఱియు "వృష్భావతారంబు న్ఱిఁగంతయ; వినుము; ఆగీింధురండను
వ్ానికి "నాభి" యనువ్ాఁ డుదయించె; నతనికి మ్ేరుద్ేవి యను
నామాంతరంబు గల "స్ుద్ేవి" యందు హర వృష్భావతారంబు నొంద్వ
జడస్ిభావంబెవన యోగంబు ద్ాల్లి పరశాంతాంతుఃకరణుండును, బరముకత
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స్ంగుండునున్వ పరమహంసాభిగమాం బయిన పదం బిద్వ యని మహరుిలు
వలుకుచుండం జరంచె; మఱియు హయగీవ్
ీ ావతారంబు సెప్ెుద వినుము.
2-140-చంపకమాల

అనఘచరతర! మనెఖము నందు జనించె హయాననాఖాతన్
వినుత స్ువరణ వరుణఁడును వ్ేదమయుం డఖిలాంతరాతెకుం
డనుపమ యజఞ పూరుష్యఁడున్వ భగవంతయఁడుదతసమస్త పా
వనమగు నాసకాశ్ిస్నవర్ ములం దుదయించె వ్ేదముల్.

2-22-మతాావతారంబు
2-141-వచనము

మఱియు మతాసయవతారంబు వినుము
2-142-సీస్ పదాము

ఘనుఁడు వ్్వవస్ితమనువుకు దృష్ా మ్మై;
యరుద్ెంచునట్ిా యుగాంత స్మయ
మందు విచతరమతాావతారము ద్ాల్లి;
యఖిలావనీమయం బగుచుఁ జాల
స్రిజీవులకు నాశ్ీయభూతయఁ డగుచు నే;
కారణవంబెవన తోయముల నడుమ
మనుెఖశ్ి థ వ్ేదమార్ ంబులను జకుక;
వడకుండ శాఖ లేరుడఁగఁ జేస
2-142.1-తేట్గీతి
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ద్వవుా లరథంప నా కరథఁ ద్ెచి యిచి
మనువు న్కికంచ ప్ెనాివ వనధ్వ నడుమ
మునుఁగకుండంగ నరసన యనిమిష్ావ
తార మ్ేరకి నుతియింపఁ దరమ్మ? వతస!
2-143-వచనము

మఱియుఁ గూరాెవతారంబు వినుము.
2-144-మతేత భ వికీీడత
ి ము

అమృతోతాుదన యతయిలెవ విబుధ ద్ెవతాానీకముల్, మందరా
గముఁ గవింబుగఁ జేస యబిి దఱువంగాఁ గవిపుంగొండ వ్ా
రథ మునుంగన్ హర కూరెరూపమున నద్వంర ద్ాలెిఁ దతురిత
భరమణవ్ాాజత వీఁపుఁద్రట్ శ్మియింపం జేయఁగా నారద్ా!
2-145-వచనము

వ్్ండియు నృసంహావతారంబు వినుము.
2-146-మతేత భ వికీీడత
ి ము

స్ురలోకంబుఁ గలంచ ద్ేవస్మితిన్ స్ురకికంచ యుదాద్ ద్ా
ధరుఁడెవ వచుి నిశాచరుం గని, కనదద ంష్ాార కరాళ్స్ా వి
స్ుఫరతభూ
ర కుట్ితో నృసంహగతి రక్షోరాజ వక్షంబు భీ
కరభాస్ినిఖరాజఁ దురంచె ద్వజ
ర గతకలాాణస్ంధ్ాయియిెై.
2-147-వచనము

ఇంక నాద్వమూలావతారంబు సెప్ెుద వినుము.
2-148-మతేత భ వికీీడత
ి ము
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కరనాథుండు జలగీహగీహణ దుుఃఖాకాీంతయఁడెవ వ్ేయి వ
తసరముల్ గుయిాడుచుండ వ్ేలుులకు విశ్ివ్ాాప్త లేకుండుట్న్
హర నీవ్ే శ్రణంబు నా కనినఁ గుయాాల్లంచ వ్ేవ్ేగ వ్ా
శ్ిరముం దురంచ కరీందురఁ గాచె మహతోతాసహంబునం ద్ాపసా!
2-149-వచనము

మఱియును వ్ామనావతారంబు వినుము.
2-150-సీస్ పదాము

యజేఞశ్ిరుండగు హర వి ష్య
ణ ఁడద్వతి స్ం;
తానంబునకు న్లిఁ దముెఁ డయుాఁ
బెంపారు గుణములఁ బెదద యిెై వ్ామన;
మూరత తో బల్లచకీవరత ఁ జేర
తదతామి మూడు పాదముె లనడిగ ప;
దతరయంబునను జగతత య
ర ంబు

వంచంచ కొనియును వ్ాస్వునకు రాజా;
మంద్వంప నీశ్ిరుండయుా మొఱఁగ
2-150.1-తేట్గీతి

యరథరూపంబు గైకొని యడుగ వలసె
ధ్ారెకుల సొ ముె వినయోచతముగఁ గాని
వ్్డఁగుఁదనమున నతరక విగీహంచ
చలనమంద్వంపరాదు నిశ్ియము పుతర!
2-151-చంపకమాల
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బల్ల నిజమౌళి నవిట్ుని పాదస్రోరుహ భవాతీరథ ము
తకల్లక ధరంచ, తనుిను జగతత య
ర మున్ హరకిచి, కీరత ులన్
నిల్లప్ె వస్ుంధరాస్థ ల్లని నిరజరలోక విభుతిహానికిం

దలఁకక శుకుీ మాట్ల కుఁద్ారక భూరవద్ానాశ్రలుఁడెవ.
2-152-వచనము

మఱియు న పురమ్ేశ్ిరుండు నారద్ా! హంసావతారంబు నొంద్వ యతిశ్య
భకితయోగంబున స్ంతయష్ాాంతరంగుం డగుచు నీకు నాతెతతత వపరద్రపకంబగు
భాగవతమహాపురాణం బుపద్ేశించె; మనివతారంబు నొంద్వ స్ికీయ
తేజుఃపభ
ర ావంబున నపరతిహతంబెవన చకీంబు ధరయించ దుష్ా వరత నులెవన రాజుల
దండించుచు శిష్ా పరపాలనంబు సరయుచు నాతీెయ కీరత చంద్వక
ర లు
స్తాలోకంబున వ్్ల్లంగంచె; మఱియు ధనింతర యన నవతరంచ తన
నామస్ెరణంబున భూజనంబునకు స్కలరోగ నివ్ారణంబు సరయుచు
నాయురేిదంబుఁ గల్లుంచె నింకఁ బరశురామావతారంబు వినుము.
2-153-మతేత భ వికీీడత
ి ము

ధరణీ కంట్కులెవన హైహయనరేందరవ్ారతమున్ భూరవి
స్ుఫరతోద్ారకుఠారధ్ారఁ గలనన్ ముయిేాడు మాఱుల్ పొ రం
బొ ర మరదంచ, స్మస్త భూతలము విపుుల్ వ్ేఁడఁగా నిచి తాఁ
జర కీరత న్ జమదగిరాముఁ డన మించెం ద్ాపసరంద్యర తతమా!

2-23-రామావతారంబు
2-154-వచనము

మఱియు శ్రీరామావతారంబు సెప్ెుద వినుము.
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2-155-సీస్ పదాము

తోయజహత వంశ్ దుగి పారావ్ార;
రాకా విహార కర
ై వహతయండు
కమనీయ కోస్లక్షాెభృతయసతా గరా;
శుకిత స్ంపుట్ లస్నమెకితకంబు
నిజపాదసరవక వరజ దుుఃఖ నిబిడాంధ;
కార విస్ుఫరత పంకరుహస్ఖుఁడు
దశ్రథేశ్ిర కృతాధిరవ్ాట్ికా పారంగ;
ణాకర ద్ేవతానోకహంబు
2-155.1-తేట్గీతి

చట్ుల ద్ానవ గహన వ్్వశాినరుండు
రావణాట్ోప శైల పురందరుండు

నగుచు లోకోపకారారథ మవతరంచె
రాముఁడెవ చకిీ లోకాభిరాముఁ డగుచు.
2-156-కంద పదాము

చతరముగ భరత లక్షెణ
శ్తయరఘుిల కరథ నగీజనుెం డగుచున్
ధ్ాతిరన్ రాముఁడు వ్్లసెఁ బ
వితయరఁడు దుష్కృత లతా లవితయరం డగుచున్.
2-157-వచనము

అంత.
2-158-సీస్ పదాము
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కిస్లయ ఖండేందు బిస్ కుంద పద్ాెబజ ;
పద ఫాల భుజ రద పాణి నేతఁర
గాహళ్ కరభ చకీ వియతయుల్లన శ్ంఖ;
జంఘోరు కుచ మధా జఘన కంఠ
ముకుర చందన బింబ శుక గజ శ్రీకార;
గండ గంధ్య ష్్ వ్ాగ్ మన కరణ ఁ
జంపకేందుస్ిరణ శ్ఫర ధనురీిల;
నాసకాసాాంగ దృగూరా శిరోజ
2-158.1-తేట్గీతి

నళి స్ుధ్ావరత కుంతల హాస్ నాభి
కల్లత జనకావనీ పాల కనాకా ల
లామఁ బరణయ మయిెా లలాట్నేతర

కారుెకధింస్ ముంకువ గాఁగ నతఁడు.
2-159-వచనము

అంత.
2-160-కంద పదాము

రామున్ మ్ేచకజలద
శాామున్ స్ుగుణాభిరాము స్ద్ెవిభవస్ు
తారమున్ దుష్ా నిశాట్వి
రాముం బొ మెనియిెఁ బంకితరథుఁ డడవులకున్.
2-161-వచనము

ఇట్ు
ి పంచన.
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2-162-చంపకమాల

అరుదుగ లక్షెణుండు జనకాతెజయుం దనతోడ నేఁగుద్ే
నరగ రఘూతత ముండు ముదమారఁగ జొచెిఁ దరక్షు సంహ స్త
కర కర పుండరీక కప్ ఖడ్ కురంగ వృకాహ భలి కా
స్ర ముఖ వనాస్తత వచయ చండతరాట్వి దండకాట్విన్.
2-163-కంద పదాము

ఆ వనమున వసయించ నృ
పావననయశాల్ల యిచెి నభయములు జగ
తాువన మునిస్ంతతికిఁ గృ
పావననిధ్వ యిెైన రామభదురం డెలమిన్.
2-164-కంద పదాము

ఖరకర కుల జలనిధ్వ హమ
కరుఁ డగు రఘురామవిభుఁడు గఱకఱితోడన్
ఖరుని వధ్వంచెను ఘనభీ

కర శ్రముల నఖిల జనులుఁ గర మరుదందన్.
2-165-కంద పదాము

హరస్ుతయఁ బరచరుఁగాఁ గొని
హరస్ుతయఁ దునుమాడి పనిచె హరపురమునకున్;
హరవిభునకు హరమధాను
హరరాజాపదంబు నిచెి హరవికీముఁడెవ.
2-166-వచనము
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అంత సీతా నిమితత ంబునం ద్వల
ర ోకకంట్కుం డగు దశ్కంఠుం దునుమాడుట్కున్వ
కప్సరనాస్మ్ేతయండయి చనిచని ముందట్ నతి దుర్ మంబయిన స్ముదరంబు
ప్రరి తెరువు స్తపకుని నల్లగ.
2-167-మతేత భ వికీీడత
ి ము

వికట్భూ
ర కుట్ిఫాలభాగుఁ డగుచున్ వీరుండు కోీధ్ారుణాం
బకుడెవ చతచన యంతమాతరమున నపాుథయ ధ్వ స్ంతపత తో
యకణగాీహ తిమింగలపి వ ఢులీ వ్ాాళ్పరవ్ాళోరెకా

బక కారండవ చకీ ముఖా జలస్తిశశణ
ీ ితో నింకినన్.
2-168-వచనము

అయావస్రంబున స్ముదురండు కరుణాస్ముదురం డగు శ్రీరామభదురని శ్రణంబు
సొ చినం గరుణించ యిెపుట్ి యట్ి నిల్లప్ నలునిచే సరతయవు బంధ్వంప్ంచ
తనాెర్ ంబునం జని.
2-169-మతేత భ వికీీడత
ి ము

పురముల్ మూఁడును నొకకబాణమున నిరూెలంబు గావించు శ్ం
కరు చందంబున నేరి రాఘవుఁడు లంకాపట్ా ణం బిది గో
పుర శాలాంగణ హరెయ రాజభవనపో ర దాత్రతోళీ కవ్ా
ట్ రథాశ్ిద్విప శ్స్త ర మంద్వర నిశాట్శశణ
ీ ితో వ్ేల్ల
ర ెడిన్.
2-170-కంద పదాము

రావణు నఖిల జగద్వి
ద్ారవణుఁ బరమారి నిల్లప్ె రక్షోవిభుఁగా
రావణుననుజనుెని న్వ
రావణసతకీరత మ్మఱస రాఘవుఁ డెలమిన్.
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2-171-సీస్ పదాము

ధరె స్ంరక్షకతిపరభావుం డయుా;
ధరెవిధింస్కతిమునఁ బొ దల్ల
ఖరదండనాభిముఖాముఁ బొ ంద కుండియు;
ఖరదండ నాభిముఖామున మ్మఱస
బుణాజనావన స్తఫరత ఁ బెంపొ ంద్వయుఁ;
పుణాజఁనాంతక స్ుఫరణఁ దనర
స్ంతతాశిీత విభీష్ణుఁడు గాకుండియు;
స్ంతతాశిీత విభీష్ణత నొప్ు
2-171.1-తేట్గీతి

మించెఁ దనకీరత చేత వ్ాసంచె ద్వశ్లు;
దరమ్మ నుతియింప జగతి న్విరకిన్వనఁ
జారుతరమూరత నవనీశ్చకీవరత ఁ

బరకట్గుణసాందుర దశ్రథరామచందుర.

2-24-కృష్ాణవతారంబు
2-172-వచనము

అట్ిా శ్రీరామావతారంబు జగతాువనంబును నస్ెత్రసాద కారణంబును న్వ
నుతికకక; నింకఁ గృష్ాణవతారంబు వివరంచెద వినుము.
2-173-సీస్ పదాము

తాపసో తత మ! విను ద్ెవతాాంశ్ములఁ బుట్ిా;
నరనాథు లతయల సరనాస్మ్ేతయ
లగుచు ధరేెతరులెవ ధ్ాతిరఁ బెకుక బా;
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ధల నలంచుట్ఁ జేస ధరణి వగలఁ
బొ ందుచు వ్ాపో వ భూభార ముడుపుట్;
కై హర పరుఁడు నారాయణుండు
చెచెిరఁ దన సతాసత కేశ్యుగమున;
బలరామ కృష్ణ రూపములఁ దనర
2-173.1-తేట్గీతి

యదుకులంబున లీలమ్మై నుదయ మయిెా
భవాయశుఁ డగు వస్ుద్ేవు భారాలెవన
రోహణియు ద్ేవకియు నను రూపవతయల
యందు నునెతత ద్ెవతా స్ంహార యగుచు.
2-174-వచనము

ఇట్ు
ి పుండరీకాక్షుం డగు నారాయణుండు స్మస్త భూభార నివ్ారణంబు సరయం
దన మ్ేనికేశ్దియంబ చాలునని యాతె పరభావంబు ద్ెలుపుకొఱకు
నిజకళీస్ంభవులెవన రామకృష్య
ణ ల ద్ేహవరణంబులు శశితకృష్ణ ం బని
నిరేదశించుకొఱకు సతాసతకేశ్దియ వ్ాాజంబున రామకృష్ాణఖాల నలర
యవతరంచె నందు భగవంతయడును సాక్షాద్విష్య
ణ ండును న్వన కృష్య
ణ ండు
జనమార్ వరత యయుాను నతిమానుష్ాకరెంబుల నాచరంచుట్ం జేస కేవల
పరమ్ేశ్ిరుం డయిెా; నమెహాతయెం డాచరంచు కారాంబులు లెకకప్ెట్ా న్విరకి
నలవిగాదు అయినను నాకు గోచరంచన యంత యిెఱింగంచెద వినుము.
2-175-కంద పదాము

నతతన గరళ్స్త ని యగు
పూతనఁ బురట్ింట్ిలోనఁ బొ తయ
త ల శిశువ్్వ
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చేతనముల హరయించ ప
రేతనగరమునకు ననిచెఁ గృష్య
ణ ఁడు ప్ెలుచన్.
2-176-కంద పదాము

వికట్ముగ నిజపద్ాహతిఁ
బరకట్ముగా మూఁడు న్లల బాలకుఁడెవ యా
శ్కట్నిశాట్ుని నంతక
నికట్స్ుథనిఁ జేసె భకత నికరావనుఁడె.వ
2-177-కంద పదాము

ముదుదల కొమరుని వ్ేత
ర ల
రదుదలకై తల్లి ఱో ల రజుజలఁ గట్ా ం
బదుదలకు మినుిముట్ిాన
మదుదల వడిఁ గూలెి జనస్మాజము వ్ొగడన్.
2-178-మతేత భ వికీీడత
ి ము

మద్వఁ గృష్య
ణ ండు యశలదబిడు ఁ డని నమెంజాల యోగీందర త
దిదనాంభోజములోఁ జరాచర స్మస్త పారణిజాతాట్వీ
నద నదాద్వర పయోధ్వ యుకత మగు నానా లోకజాలంబు భా
స్ి దనతనకియ
ీ ఁ జూప్ెఁ దల్లి కి మహాశ్ిరాంబు వ్ాట్ిలిఁగన్.
2-179-చంపకమాల

వర యమునానద్ర హర ద నివ్ాస్కుఁడెవ నిజ వకత ు నిర్ త
స్ుఫరత విష్ాంబుపానమున భూజనులన్ మృతిఁ బొ ందఁ జేయు భీ
కర గరళ్ద్విజహుిఁ డగు కాళియ పనిగు నా హర దంబుఁ జ
చెిర వ్్డల్లంచ కాచె యదుసంహుఁడు గోపకగోగణంబులన్.

62

పో తన తెలుగు భాగవతము
2-180-మతేత భ వికీీడత
ి ము

తనయా గోపకు లొకక రేయితఱి, నిదరం జందఁ గారిచుి వ
చినఁ గృష్ాణ మము నగిప్ీడితయల రక్షింపం దగుం గావవ్ే
యనినం గనుిలు మీరు మోడుిఁ డిద్ె ద్ావ్ాగిన్ వ్్స్నాిరుత నే
నన వ్ారట్ి యొనరు మిొంగ శిఖిఁ బద్ాెక్షుండు లీలా గతిన్.
2-181-కంద పదాము

మందుని గతి యము నాంబువు
లందు నిసం గుీంకి బదుిఁడెవ చకికన యా
నందుని వరుణుని బంధన

మందు నివృతయ
త నిగఁ జేసె హర స్దయుండెవ.
2-182-మతేత భ వికీీడత
ి ము

మయస్తనుండు నిజానువరుతల మహామాయన్ మహీభృదు
్ హా
శ్ీయులంగా నొనరంచ తతుథము నీరంధరంబు గావించనన్

రయ మొపుం గుట్ిలాస్ురాధమునిఁ బో రం దురంచ గోపావళిన్
దయతోఁ గాచన కృష్య
ణ స్నెహమ మ్ేతనాెతరమ్ే తాపసా!
2-183-కంద పదాము

ద్వవిజేందరప్ీరతిగ వ

లి వజను లేఁట్ేఁట్ఁ జేయు లాల్లత స్వనో
తసవము హర మానిప్న గో
పవరులు గావింపకుని బలరపుఁ డలుకన్.
2-184-తేట్గీతి
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మంద గొందల మంద నమందవృషా ఁ
గీందుకొనుఁ డంచు నిందురండు మందల్లంపఁ
జండపవన స్ముదత
ి త చట్ుల విలయ
స్మయ స్ంవరత కాభీల జలధరములు.
2-185-శారూ
ద ల వికీీడత
ి ము

స్పత స్కంధ శిఖా కలాప రుచమతౌసద్ామనీవల్లి కా
ద్రపత ో దగీముహుస్త ముః ప్హతధ్ాతీర భాగనీరంధరమ్మై
స్పాతశ్ిస్ుఫరద్వందు మండల నభస్సంఛాద్వతాశాంతర
వ్ాాపాతంభోద నిరర్ ళ్స్ుఫట్ శిరోవ్ాుః పూరధ్ారాళ్మ్మై.
2-186-వచనము

కురయు వ్ానజలుి ప్ెలి ున రమెలుగొని సొ మెలు వ్ోయి గోకులం బాకులంబయి
"కృష్ణ ! కృష్ణ ! రక్షింపు" మని యారత ంబొ ంద్వ కుయిాడ నయాఖండ కరుణారస్
స్ముదురండును భకత జన స్ురదురముండును న్వన పుండరీకాక్షుండు.

2-25-మంథరగర ధ్ారణంబు
2-187-శారూ
ద ల వికీీడత
ి ము

స్పాతబద ంబుల బాలుఁడెవ నిజభుజాస్త ంభంబునన్ లీలమ్మై
స్పాతహంబులు శైలరాజము లస్చాతత ంర బుగాఁ ద్ాల్లి, స్ం
గుపత పారణులఁ జేసె మాధవుఁడు గోగోపాలకవ్ారతమున్

స్పాతంభోధ్వ పరీతభూధరున కాశ్ిరాంబె చంతింపఁగన్.
2-188-సీస్ పదాము
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సాందరశ్రచిందర చంద్వక
ర ా ధవళిత;
విమల బృంద్ావన వీథవయందు
రాస్కేళీ మహో లాిస్ుఁడెవ యుతయఫలి ;
జలజాక్షుఁ డొ క నిశాస్మయమునను
దనరారు మందర మధామ తారముల నింపు;
దళ్ళకొతత రాగభేదములఁ జలఁగ
ధ్ెవవత ఋష్భ గాంధ్ార నిష్ాద పం;
చమ ష్డజ మధామ స్ిరము లోల్లఁ
2-188.1-తేట్గీతి

గళ్లు జాతయలు మూరానల్ గలుగ వ్ేణు
నాళ్ వివరాంగుళ్నాాస్ లాలనమున
మహతగతిఁ బాడె నవాకత మధురముగను
పంకజాక్షుండు ద్ారువు లంకురంప.
2-189-మతేత భ వికీీడత
ి ము

హరవ్ేణూద్ త మంజులస్ిరనినాద్ాహూతలెవ గోప స్ుం
దరు లేతేర ధనాధ్వపానుచరగంధరుిండు గొంపో వఁ ద
తత రుణుల్ గుయిాడ శ్ంఖచతడుని భుజాదరుంబు మాయించ తాఁ
బరరక్షించన యట్ిా కృష్య
ణ ని నుతింపన్ శ్కామ్ే యిేరకిన్?
2-190-చంపకమాల

నరక మురపరలంబ యవనద్విప ముషా కమలి కంస్శ్ం
బర శిశుపాల పంచజన పౌండరక పలిల దంతవకత ు వ్ా
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నర ఖర సాలి వతస బక నాగ విదతరథ రుకిె కేశి ద
రుదర వృష్ ధ్ేనుకపరముఖ దుష్ా నిశాట్ులఁ దురంచె వ్ేల్ల
ర ెడిన్.
2-191-వచనము

మఱియును.
2-192-మతేత భ వికీీడత
ి ము

బలభీమారుజన ముఖా చాపధర రూపవ్ాాజతం గూ
ీ రులన్
ఖలులన్ దుష్ా ధరాతలేశ్ిరుల స్ంగాీమ్మైక పారీణ ద్య

రబలకేళిం దునుమాడి స్రిధరణీభారంబు మాయించ సా
ధుల రక్షించన యట్ిా కృష్య
ణ ని ననంతయం గొలుత న్లిపుుడున్.
2-193-వచనము

అట్ిా లోకోతకృష్యాండెవన కృష్య
ణ ని యవతారమహాతాం బెఱింగంచతి నింక
వ్ాాసావతారంబు వినుము.
2-194-చంపకమాల

పరతియుగమందు స్ంకుచతభావులు నలుతరాయువుల్ స్ుదు
ర్ తికులున్వన మరుతయల కగమాములున్ స్ికృతంబులున్ స్ుశా
శ్ితములున్వన వ్ేదతరుశాఖలు ద్ా విభజంచనట్ిా స్
నుితయఁడు పరాశ్రప్రయతనతజుఁడు నా హర పుట్ెా నరెల్లన్.
2-195-వచనము

మఱియు బుద్ాివతారంబు వినుము.
2-196-మతేత భ వికీీడత
ి ము
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అతిలోలాతయెలు స్తనృతేతరులు భేద్ాచార స్ంశ్రలురు
ది త పాష్ాండమతౌపధరుెయలు జగతసంహారు లెవనట్ిా యా
ద్వతి స్ంజాతయ లధరెవ్ాస్నల వరత ంపం దద్ాచార స్ం
హతి మాయించ హరంచె ద్ానవులఁ బద్ాెక్షుండు బుద్ాికృతిన్.
2-197-వచనము

మఱియుం గలకయవతారంబు వినుము.
2-198-మతేత భ వికీీడత
ి ము

వనజాక్షస్త వశూనుాలెవ మఱి వష్ట్ాసవహాస్ిధ్ావ్ాకా శల
భనరాహతయాలు, స్తనృతేతరులునుం, బాష్ండులున్విన వి
పరనికాయంబును శూదరభూపులుఁ గల్లంబాట్ిల్లినం గల్లకయిెై
జననంబంద్వ యధరెమునిడఁచు స్ంసాథప్ంచు ధరెం బిలన్.
2-199-వచనము

అని మఱియుఁ బితామహుండు నారదున కిట్ినియిె "మునీంద్ార! పుండరీకాక్షుం
డంగీకరంచన లీలావతార కథావృతాతంతంబు నేను నీకు న్ఱింగంచు నింతకు
ముని హర వరాహాదావతారంబు లంగీకరంచ తత్రయోజనంబులఁ ద్రరి;
మనింతరావతారంబు లంగీకరంచనవియు నంగీపరంపఁగలవియున్వ
యునియవి; వరత మానంబున ధనింతర పరశురామావతారంబులు ద్ాల్లి
యునివ్ాడు; భావికాలంబున శ్రీరామాదావతారంబుల నంగీకరంపం గలవ్ాఁ;
డమెహాతయెండు స్ృష్ాాయద్వ కారాభేదంబులకొఱకు మాయా గుణావతారంబు
లందు బహుశ్కిత ధ్ారణుండెవన భగవంతయఁడు స్రా్ద్వని దపస్ుసలును, నేనును,
ఋషగణంబులును, నవపరజాపతయలునున్వ యవతరంచ విశలితాుదనంబు
గావించుచుండు; ధరెంబును విష్య
ణ ండును యజఞ ంబులును మనువులును
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నింద్ారద్వ ద్ేవగణంబులును ధ్ాతీరపతయలును నయి యవతరంచ జగంబుల
రక్షించుచుండు; నధరెంబును రుదురండును మహో రగంబులును
రాక్షసానీకంబులునున్వ యవతరంచ విలయంబు నొంద్వంచుచుండు; ని
తెత ఱంగునం బరమ్ేశ్ిరుండును స్రాితెకుండును న్వన హర విశలితుతిత సథ తి
లయ హేతయభూతయండెవ విలసలుి; ధరణీరేణువుల నయిన గణుతింప నలవి
యగుంగాని యమెహాతయెని లీలావతారాదుాతకరెంబులు లెకకవ్్ట్ా న్విరకి
నశ్కాంబెవ యుండు; నీకు స్ంక్షేపరూపంబున నుపనాసంచతి స్విసాతరంబుగా
న్ఱింగంప నాకుం దరంబు గాదనిన ననుాలం జపునేల? వినుము.
2-200-చంపకమాల

అమరఁ ద్వవి
ర కీమస్ుఫరణ నంద్వన యమెహతాతయెపాద వ్ే
గమున హతంబులెవన తిరజగంబుల కావల వ్్ల్ ు స్తాలో
కము చల్లయించనం గరుణఁ గక
ై ొని కాచ ధరంచు పాదప

దెము తయద్వ నుని యపరతిహతం బగు శ్కిత గణింప శ్కామ్ే?

2-26-భాగవత వ్్భ
వ వంబు
2-201-మతేత భ వికీీడత
ి ము

హర మాయా బల మ్ే న్ఱుంగ నఁట్ శ్కాంబే స్నంద్ాద్వ స్
తయురుష్వ్ారతము కైన, బుద్వి నితరంబున్ మాని సరవ్ాధ్వక
స్ుఫరణం దచారతానురాగగుణవిస్తఫరత న్ స్హసారస్ా స్ుం
దరతం బొ లుగు శశష్యఁడుం ద్ెల్లయఁ డనిన్ జపు నే లొండొ రున్.
2-202-చంపకమాల

ఇతరముమాని తనుి మద్వ న్ంతయు నమిె భజంచువ్ార నా
శిీతజన సరవితాంఘ్ొ స్రసీరుహుఁడెవన స్రోజనాభుఁ డం

పో తన తెలుగు భాగవతము

69

చతదయతోడ నిష్కపట్చతత మునం గరుణించు; నట్ిావ్ా
రతయల దురంతమ్మై తనరు నవిిభు మాయఁ దరంతయ రపుుడున్.
2-203-వచనము

మఱియును స్ంసారమగుిలయి ద్వవస్ంబులు ద్యర ఁచయు నంతంబున శునక
స్ృగాల భక్షణంబులెవన కాయంబులందు మమతింబు సరయక భగవదరుణంబు
సరసన పుణాాతయెలుం గొందఱు గల రఱింగంతయ; వినుము; నేను నీ
బరహెతింబునం జందు రాజస్ంబు విడిచ యమెహాతయెని పాద్ారవిందంబుల
భకితనిష్యాండ నయి శ్రణాగతతింబున భజయించు నపుుడు ద్ెల్లయుదు
రాజస్గుణుండన్వ యుని వ్ేళ్ం ద్ెల్లయంజాలఁ; గావున శాస్త ంర బులు పరపంచంపక
కేవల భకితజఞ ానయోగంబున సరవింతయ; మఱియు స్నకాదులగు మీరును,
భగవంతయండెవన రుదురండును, ద్ెవతాపతియిెైన పరహాిదుండును,
సాియంభువమనువును, నతని పతిి యగు శ్తరూపయుఁ, దతయుతయరలగు
ప్రయవరతోతాతనపాదులునుం, బారచీనబరోయు, ఋభువును, వ్ేనజనకుం డగు
నంగుండును, ధురవుండును గడవంజాలుదురు వ్్ండియు.
2-204-సీస్ పదాము

గాధ్వ గయాదు ల్లక్షాికు ద్వలీప మాం;
ధ్ాతలు భీష్ె యయాతి స్గర
రఘు ముచుకుం ద్ెవళ్ రంతిద్ే వ్ోది వ;
సారస్ి తోదంక భూరషరణ
శుీతద్ేవ మారుతి శ్తధని ప్పుల;
బల్ల విభీష్ణ శిబి పారథ విదురు
లంబరీష్ పరాశ్ రాలరక ద్ేవల;
సౌభర మిథవలేశ్ి రాభిమనుా
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2-204.1-తేట్గీతి

లారణిషరణాదులెవన మహాతయె లెలమిఁ
దవిల్ల యద్ేదవు భకితఁ జతత ముల నిల్లు
తతురాయణు లౌట్ దురాదంతమ్మైన
విష్య
ణ మాయఁ దరంతయరు విమలమతయలు.
2-205-మతేత భ వికీీడత
ి ము

అనఘా! వీరల న్నినేమిట్ికిఁ; ద్వరాగజంతయస్ంతాన ప
క్షి నిశాట్ాట్వికాఘ జీవనివహసీత ర శూదర హూణాదులెవ

నను నారాయణభకిత యోగమహతానంద్ాతయెలెవ రేని వ్ా
రనయంబుం దరయింతయ రవిిభుని మాయావ్్వభవ్ాంభోనిధ్వన్.
2-206-వచనము

కావున.
2-207-కంద పదాము

శ్శ్ిత్రశాంతయ నభయుని
విశాితయెఁ బరబో ధమాతయర విభు స్ంశుదుిన్
శాశ్ితయ స్ము స్దస్తురు
నీశ్ిరుఁ జతత మున నిలుపు మ్మపుడు మునీంద్ార!
2-208-వచనము

అట్ి యిన నపుుణాాతయెల ననవదాశ్రలుర నవిదా లజాజవనత వదనయిెై
పొ ందంజాలక వ్్వముఖాంబున దవుిదవుిలం దలంగపో వు మఱియును.
2-209-చంపకమాల
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హరఁ బరమాతయె నచుాతయ ననంతయనిఁ జతత ములం దలంచ స్ు
సథ రత విశలక సౌఖాములఁ జంద్వన ధ్రనిధు లనాకృతాము
లెఱచయుఁ జేయనొలిరు ;తలంచన నట్ిాదయౌ; స్ురేందురఁడుం
బరువడి నుయిా; దరవుిన్ ప్పాసతయఁడెవ స్ల్లలాభిలాషతన్?
2-210-ఉతులమాల

స్రిఫలపరద్ాతయును, స్రిశ్రణుాఁడు, స్రిశ్కుతఁడున్,
స్రిజగత్రసదుిఁడును, స్రిగతయం డగు చకీపాణి యిీ
స్రిశ్రీరులున్ విగమస్ంగతిఁ జంద్వ విశ్రరామాణులెవ
పరినచో నభంబుగతి బరహెము ద్ాఁ జడకుండు న్పుుడున్.
2-211-ఉతులమాల

కారణకారాహేతయ వగు కంజదళీక్షునికంట్ె ననుా లె
వ్ాిరును లేరు; తండి!ర భగవంతయ ననంతయని విశ్ిభావనో
ద్ారుని స్దు
్ ణావళ్ళ లుద్ాతత మతిం గొనియాడకుండినం

జేరవు చతత ముల్ పరకృతిఁ జందని నిరు్ణమ్మైన బరహెమున్.
2-212-మతేత భ వికీీడత
ి ము

నిగమారథపతి
ర పాదకపరకట్మ్మై; నిరాిణ స్ంధ్ాయిగా
భగవంతయండు రచంప భాగవతకలుక్షాెజమ్మై శాస్త ర రా

జ గరష్్ ంబగు నీ పురాణ కథ స్ంక్షేపంబునం జప్ుతిన్;
జగతిన్ నీవు రచంపు ద్ాని నతివిసాతరంబుగాఁ బుతరకా!
2-213-చంపకమాల

పురుష్భవంబునొందుట్ యపూరిము జనెము లందు; నందు భూ
స్ుర కుల మందుఁ పుట్ుా ట్తిచోదాము; నిట్ి గుట్న్ మనుష్యాల
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సథ ర మగు కారా దురదశ్లచేత నశింపక విష్య
ణ సరవనా
పరతఁ దనరి నితామగు భవాపథంబును బొ ందు ట్ొపుద్ే?
2-214-మతేత భ వికీీడత
ి ము

ఉపవ్ాస్వరత శౌచ శ్రల మఖ స్ంధ్య ాపాస్ నాగికియ
ీ ా
జప ద్ానాధాయ నాద్వ కరెముల మోక్షపారప్త సరకూర; ద
చిపుభకితన్ హరఁ బుండరీకనయనున్ స్రాితిశాయిన్ రమా
ధ్వపుఁ బాపఘుిఁ బరేశు నచుాతయని నరథం గొలిలేకుండినన్.
2-215-కంద పదాము

వనజాక్షు మహమ నితాము
వినుతించుచు; నొరులు వ్ొగడ వినుచున్; మద్వలో
ననుమోద్వంచుచు నుండెడు
జనములు దనోెహవశ్తఁ జనరు మునీంద్ార!
2-216-కంద పదాము

అని వ్ాణీశుఁడు నారద
మునివరునకుఁ జప్ునట్ిా ముఖాకథా స్త
చన మతిభకితఁ బరీక్షి
జజ నపాలునితోడ యోగచందురఁడు నుడివ్్న్.

2-27-పరపంచాద్వ పరశ్ింబు
2-217-సీస్ పదాము

విను శుకయోగకి మనుజేశుఁ డిట్ిను;
మునినాథ! ద్ేవదరశనము గలుగ
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నారదమునికిఁ బంకేరుహభవుఁ డెఱిం;
గంచన తెఱఁగు స్తకృప దల్లరు
గణుతింప స్తాిద్వగుణశూనుాఁ డగు హర;
కమలాక్షు లోకమంగళ్ము లెవన
కథలు నా కఱిఁగంపు; కక
ై ొని నిస్సంగ;
మ్మైన నా హృదయాబజ మందుఁ గృష్య
ణ
2-217.1-తేట్గీతి

భవాచరతయని నాదాంతభావశూనుాఁ
జనెయాకారు ననఘు లక్షీెస్మ్ేతయ
నిల్లప్, యసథ రవిభవంబు నిఖిల హేయ
భాజనంబెవన యిీ కళేబరము విడుతయ.
2-218-వచనము

అద్వయునుంగాక, యిెవిండేని శ్ీద్ి ాభకితయుకుతండెవ కృష్ణ గుణకీరతనంబులు
వినుచుం బలుకుచు నుండు నట్ిావ్ాని హృదయపదెంబు నందుఁ గరణరంధర
మార్ ంబులం బరవ్ేశించ కృష్య
ణ ండు విశ్ీమించ స్ల్లలగతంబెవన కలుష్ంబును
శ్రతాకలంబు నివ్ారంచు చందంబున నాతెగతంబెవన మాల్లనాంబు నపకరించుఁ
గావున.
2-219-మతేత భ వికీీడత
ి ము

భరతోదగీనిద్ాఘతపుత డగు నపాుంథుం డరణాాద్వ స్ం

చరణకేిశ్స్ముదావం బగు ప్పాస్ం జంద్వ యాతీెయ మం
ద్వరముం జేర గతశ్ీముం డగుచు న్ంద్ేనిం జనంబో ని భం
గ రమాధ్రశుపద్ారవిందయుగ స్ంగీభూతయఁడెవ మానునే?
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2-220-వచనము

అద్వయునుంగాక స్కలభూతస్ంస్ర్ శూనాంబెవన యాతెకు భూతస్ంస్ర్ ం బే
పరకారంబునం గల్లగ; నద్వ నిరిమితత తింబునం జేసయో కరెంబునం జేసయో
యాకీమంబు నా కఱింగంపుము.
2-221-సీస్ పదాము

ఎవిని నాభియం ద్ెలి లోకాంగ స్ం;
సాథనకారణపంకజంబు వ్ొడమ్మ
నం దుదయించ స్రాివయవస్తురత ఁ;
దనరారునట్ిా ప్తామహుండు
గడఁగ యిెవిని యనుగీహమున నిఖిల భూ;
తముల స్ృజంచె నుతకంఠతోడ
నట్ిా విధ్ాత యిే యనువున స్రేిశు;
రూపంబు గనుఁగొన్ రుచర భంగ

2-221.1-తేట్గీతి

నా పరంజయాతి యిెైన పద్ాెక్షునకును
నల్లనజునకు బరతీకవినాాస్భావ
గతయలవలనను భేదంబు గలద్ె? చెపుమ;
యతిదయాసాందర! యోగకులాబిి చందర!
2-222-వచనము

మఱియును భూతేశ్ిరుం డయిన స్రేిశ్ిరుం డుతుతిత సథ తి లయకారణంబెవన
తనమాయను విడిచ మాయానియామకుండెవ యిేయిే పరద్ేశ్ంబుల శ్యనంబు
సరసె; నద్వయునుంగాక పురుష్ావయవంబులచేఁ బూరికాలంబున
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లోకపాలస్మ్ేతంబులెవన లోకంబు లెతతఱంగునం గల్లుతంబులయిెా;
నద్వయునుంగాక మహా కలుంబులును, నవ్ాంతర కలుంబులును,
భూతభవిష్ాదిరత మాన కాలంబులును, ద్ేహాభిమానులెవ జనియించన ద్ేవ ప్తృ
మనుష్ాాదులకుం గలుగు నాయుుః పరమాణంబులును, బృహతూసక్షె
కాలానువరత నంబులును, యిే యిే కరెంబులంజేస జీవు లేయిే లోకంబుల
నొందుదురు? మఱియు నేయిే కరెంబులం జేస ద్ేవ్ాద్వ శ్రీరంబులం బారప్ంతయ
రట్ిా కరెమార్ పరకారంబును స్తాతవద్వ గుణంబుల పరణామంబులగు ద్ేవ్ాద్వ
రూపంబులం గోరు జీవులకు నేయిే కరెస్ముద్ాయం బెట్ా ు సరయందగు న్వినికి
నరుంపం దగు? నవి యిెవినిచేత గీహంపంబడు? భూ పాతాళ్ కకుబో ియమ
గీహ నక్షతర పరితంబులును స్రతసముదరంబులును ద్రిపంబులును నే
పరకారంబున స్ంభవించె? నా యా సాథనంబులగల వ్ార స్ంభవంబు లేలాట్ివి
వియతాబహాాభాంతరంబులం గలుగు బరహాెండపరమాణం బెంత? మహాతయెల
చరతరంబు లెట్ా వి
ి వరాణశ్ీమ వినిశ్ియంబులును, ననుగతంబులెవ

యాశ్ిరాావహంబు లగు హరయవతార చరతరంబులును, యుగంబులును,
యుగ పరమాణంబులును, యుగ ధరెంబులును, బరతియుగంబునందును
మనుష్యాల కేయిే ధరెంబు లాచరణీయంబు లట్ిా సాధ్ారణధరెంబులును,
విశశష్ధరెంబులును, జాతివిశశష్ధరెంబులును రాజరిధరెంబులును, నాపతాకల
జీవన సాధన భూతంబు లగు ధరెంబులును, మహద్ాద్వ తతత వంబుల
స్ంఖాయును, స్ంఖాాలక్షణంబును, నా తతత వంబులకు
హేతయభూతలక్షణంబులును, భగవతసమారాధన విధంబును, అష్ాాంగయోగ
కీమంబును, యోగీశ్ిరుల యణిమాద్ెవాశ్ిరా పరకారంబును, వ్ారల
యరిరాద్వగతయలును, ల్లంగశ్రీరభంగంబులును, ఋగాజుసాసమాథరి
వ్ేదంబులును, నుపవ్ేదంబులెవన యాయురేిద్ాదులును, ధరెశాస్త ంర బులును,
నితిహాస్ పురాణంబుల స్ంభవంబును, స్రి భూతంబుల
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యవ్ాంతరపరళ్యంబును, మహాపరళ్యంబును, నిష్ాాపూరత ంబులును, యాగాద్వ
వ్్వద్వక కరె జాలంబును, వ్ాప్ీకూప తట్ాక ద్ేవ్ాలయాద్వ నిరాెణంబులును,
ననిద్ానం బారామ పరతిష్ా మొదలగు సాెరత కరెంబులును, కామాంబులెవన
యగి హో తరంబుల యనుష్ాాన పరకారంబును, జీవస్ృషా యు, ధరాెరథ కామంబు
లనియిెడు తిరవర్ ంబుల యాచరణ పరకారంబును, మల్లనోపాధ్వక పాష్ండ
స్ంభవంబును, జీవ్ాతె బంధమోక్ష పరకారంబును, స్ిరూపావసాథన విధంబును,
స్రిస్ితంతయరండెవన యిీశ్ిరుం డాతెమాయం జేస స్రికరెసాక్షి యయుా,
నమాెయ న్డఁ బాస యుద్ాసీనగతిని విభుండెవ కీడ
ీ ించు తెఱంగును,
గీమంబునఁ బరపనుిండ న్వన నాకు న్ఱింగంపుము; బారహెణశాపంబునం జేస
శలకవ్ాాకుల చతయ
త ండవ్్వ యనశ్న వరతయండవ్్వన నీవు వినుట్ యిెట్ిని స్ంద్ేహంప
వలదు; తిద్రయ ముఖారవింద వినిస్ురాత నారాయణ కథామృత పాన
కుతూహల్ల న్వన నాకు నింద్వరయంబులు వశ్ంబులెవ యుండు; నద్వగావున నే

నడిగన పరశ్ింబులకు నుతత రంబులు స్విస్త రంబులుగా నానతిచి కృతారుథనిం
జేయఁ బరమ్ేషా తయలుాండవగు నీవ పూరిస్ంపరద్ాయానురోధంబున నరుోండ
వగుదు వని విష్య
ణ రాతయండయిన పరీక్షినిరేందురండు బరహెరాతయండెవన శుకయోగ
నడిగన నతండు బరహెనారద స్ంవ్ాదంబును నేక స్ంపరద్ాయానుగతంబును
గతానుగతిక పరకారంబునున్వ తొల్లి స్రేిశ్ిరుండు బరహెకలుంబున బరహె
కుపద్ేశించన భాగవతపురాణంబు వ్ేదతయలాంబు నీ కఱింగంతయ విను" మని
చెప్ెు నని స్తతయండు శౌనకాద్వ మహామునులకుం జప్ునట్ు
ి
శుకయోగీందురండు పరీక్షినిరేందురన కిట్ినియిె.

2-28-శ్రీహర పరధ్ానకరత
2-223-సీస్ పదాము
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భూపాలకోతత మ భూతహతయండు స్ు;
జాఞనస్ిరూపకుఁ డెవనయట్ిా
పారణికి ద్ేహస్ంబంధ మ్మట్ిగు నని;
మహ నొపుు నీశ్ిరమాయ లేక
కలుగదు; నిదరలోఁ గలలోనఁ ద్య ఁచన;
ద్ేహబంధంబుల తెఱఁగువలెను
హరయోగ మాయా మహతత వంబునం బాంచ;
భరతిక ద్ేహస్ంబంధుఁ డగుచు
2-223.1-తేట్గీతి

నట్ిా మాయాగుణంబుల నాతె యోల్ల
బాలా కౌమార యౌవన భావములను
నర స్ుపరాిద్వ మూరుతలఁ బొ రస యిేను

నాయద్వద్వ యను స్ంసారమాయఁ దగల్ల.
2-224-వచనము

వరత ంచుచు నిట్ు
ి ని జీవునికి భగవదాకితయోగంబున ముకిత స్ంభవించుట్
యిెట్ిని న్పుుడేని జీవుండు పరకృతి పురుష్ాతీతం బయిన బరహెస్ిరూపంబు
నందు మహతధ్ాాన నిష్యాండగు నపుుడు విగతమోహుండెవ యహంకార
మమకారాతెకంబయిన స్ంస్రణంబు ద్ొ ఱంగ ముకుతండయి యుండు; మఱియు
జీవ్ేశ్ిరులకు ద్ేహస్ంబంధంబులు గానంబడుచుండు; నట్ిా ద్ేహధ్ార యిెైన
భగవంతయ నందల్ల భకితం జేస జీవునకు ముకిత యిెతఱంగునం
ెత
గలుగు నని
యడిగతివి; జీవుం డవిద్ాా మహమం జేస కరాెనుగతం బయిన
మిథాారూపద్ేహ స్ంబంధుండు; భగవంతయండు నిజ యోగ మాయా
మహమంబునంజేస సరిచాాపరకల్లుత చదా న లీలావిగీహుండు; కావున
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భగవంతయండెవన యిీశ్ిరుండు స్ిభజనంబు ముకితసాధన జాఞనారథంబు కల్లుతం"
బని చతయరుెఖునకు దద్రయ నిష్కపట్ తపశ్ిరాాద్వ సరవితయండయి
నిజజాఞనానందఘనం బయిన స్ిరూపంబు స్తపుచు నానతిచెి; నద్వగావున
జీవునికి భగవదాకిత మోక్షపరద్ాయకంబగు; నిందులకు నొకక యితిహాస్ంబు గల
ద్ెఱింగంతయ నాకరణంపుము; ద్ాన భవద్రయ స్ంశ్యనివృతిత యయిెాడు" నని
శుకయోగీందురండు రాజేందురన కిట్ినియిె.
2-225-సీస్ పదాము

హరపాదభకిత రహసో ాపద్ేష్ాయు;
నఖిల ద్ేవతలకు నధ్వవిభుండు
న్వన విధ్ాత గలాుద్వయందును నిజా;
శ్ీయ పదెమున కధ్వష్ా ాన మరయ
నరథంచ జలముల ననేిష్ణము సరస;
నల్లనంబు మొదలు గానంగలేక

విసవి కీమెఱను దద్వబస్రుహాసీనుఁడెవ;
స్ృషా నిరాెణచాఁ జతత మందుఁ
2-225.1-తేట్గీతి

జాల నతహంచ తతురజాఞనమహమ
స్రణి మనమునఁ ద్య పఁక జడనుపడుచు
లోకజాలంబుఁ బుట్ిాంపలేక మోహ
తాతయెఁడెవ చంత నొందు నయావస్రమున.
2-226-వచనము
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జలమధాంబుననుండి యక్షర స్మామాియంబున స్ురశంబు లందు
ష్ో డశాక్షరంబును మఱియు నేకవింశాక్షరంబును న్వన యియాక్షర దియంబు
వలన నగుచు మహామునిజనధనం బయిన "తప" యను శ్బద ం
బినుమాఱుచిరంపంబడి వినంబడిన నట్ిా శ్బద ంబు వల్లకిన యపుురుష్యని
వీక్షింప గోర నలుద్వకుకలకుం జని వ్్దకి యిెందునుం గానక మరల్లవచి
నిజసాథనంబెవన పదెంబునం ద్ాసీనుండెవ యొకికంత చంతించ; యట్ిా శ్బద ంబు
దనుిఁ దపంబు సరయుమని నియమించుట్గాఁ దలంచ పారణాయామ
పరాయణుండెవ జాఞనేంద్వరయ కరేెంద్వయ
ర ంబుల జయించ యిేకాగీచతయ
త ండెవ,
స్కలలోక స్ంతాపహేతయవగు తపంబు వ్ేయి ద్వవావతసరంబులు గావింప,
నీశ్ిరుండు పరస్నుిండెవ పొ డస్తప్న నకకమలస్ంభవుండు తత్క్షణంబ
రాజస్తామస్మిశ్ీస్తత వ గుణాతీతంబును, శుది స్తత వగుణావ్ాస్ంబును,
నకాలవికీమంబును, స్రిలోకోనితంబును, స్కల స్ురగణ స్ుతతాంబును, లోభ
మోహభయ విరహతంబును, నపునరావృతిత మార్ ంబును, ననంత
తేజయవిరాజతంబు న్వన వ్్వకుంఠపురంబుం బొ డగని; యందు.

2-29-వ్్క
వ ుంఠపుర వరణనంబు
2-227-సీస్ పదాము

స్తరాచంద్ారనలస్ుఫరణలఁ జొరనీక;
నిజద్రధ్వతిస్తఫరత నివిట్ిలి
ద్వవామణిపభ
ర ా ద్రప్త సౌధ వి;
మాన గోపుర హరెయ మండపములుఁ
బరస్వ గుచాస్ిచాభరత కామిత ఫల;
స్ంతాన పాదప స్ముదయములుఁ
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గాంచన దండ స్ంగత మారుతోదత
ి త;
తరళ్ విచతర కేతనచయములు
2-227.1-తేట్గీతి

వికచకైరవ దళ్దరవింద గత మ
రందరస్పాన మోద్వతేంద్వంద్వరపర
భూత మంజుల నినదపరబుది రాజ
హంస్శలభిత వరకమలాకరములు.
2-228-సీస్ పదాము

వల నొపుగా న ద్ెవవం కేశ్వ్ాతుర;
మెని పలుక రాజకీరావళియును
మహమ జగద్విష్య
ణ మయ మఖిలమెని;
చద్వవ్్డు శారకాస్ముదయంబు

నేపారఁగా జతం తే పుండరీకాక్ష;

యని లీలఁబాడు ప్కావళియును
లల్లమీఱఁగా మంగళ్ం మధుస్తదన;
యనుచుఁ బలెకడు మయూరావళియును
2-228.1-తేట్గీతి

దవిల్ల శౌీష్డిష్ట్సవధ్ే తాాద్వ శ్బద
కల్లతముగ మోొయు మధుప నికాయములును
గల్లగ యఖిలెవక ద్వవా మంగళ్ విలాస్
మహమఁ జనొిందు వ్్వకుంఠమంద్వరంబు.
2-229-వచనము
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మఱియుం బయోధరావళీ విభాసతనభంబునుం బో లె వ్్లుంగుచుని
యద్వివాధ్ామంబు నందు.
2-230-సీస్ పదాము

స్లల్లతేంద్రవరశాామాయమానోజజవ;
లాంగులు నవాప్ీతాంబరులును
ధవళీరవిందస్ుందరపతరనేతయరలు;
స్ుకుమారతనులు భాస్ుర వినతతి
రతి విభూష్ణ గవ్
ైు ేయ కంకణ;
హార కేయూర మంజీర ధరులు
నితాయౌవనులు వినిరెలచరతయలు;
రోచష్య
ణ లును హరరూపధరులు
2-230.1-తేట్గీతి

నగు స్ునందుండు నందుండు నరోణుండుఁ
బరబలుఁడును నాద్వ యగు నిజపారశవచరులు
మఱియు వ్్వడతరా విదురమామల మృణాళ్
తయలాగాతయరలు దను భకితతో భజంప.
2-231-సీస్ పదాము

క్షాళితాఖిలకలెష్వరజామరనద్ర; జనక కోమల పద్ాబజ ముల వ్ాని,
నఖిల స్ంపతాకరణాపాంగ లక్షీె వి; లాసత వక్షుఃస్థలంబువ్ానిఁ,
బదెమితారమితర భాసత కరుణాత; రంగత చారునేతమ
ర ులవ్ాని,
భువననిరాెణ న్వపుణ భవా నిజ జనె; కారణ నాభిపంకజము వ్ాని,
2-231.1-తేట్గీతి
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నహ హతాహత శ్యన వ్ాహముల వ్ాని,
సరవి తామర తాపస్ శశణ
ీ ివ్ాని,
నఖిలలోకంబులకు గురుఁడెవనవ్ాని
గాంచె; బరమ్ేషా గనుిల కఱవు ద్రఱ.
2-232-కంద పదాము

కమనీయ రూపరేఖా
రమణీయతఁ జాల నొపుు రమణీమణి య
కకమలాలయ దన మృదు కర
కమలంబుల విభుని పాదకమలము లొతెత న్.
2-233-వచనము

వ్్ండియు.
2-234-శారూ
ద ల వికీీడత
ి ము

శ్రీకాంతాతిలకంబు రతిరుచరాజప్రరంఖితస్ిరణడయ
లాకేళిన్ విలసల్లి తతకచభరాలంకార స్రగ్ంధలో
భాకీరణపచ
ర రనెధువరత మనోజఞ ాలోలనాదంబు ల
సోత కానుస్ిర లీల నొపుఁగ నిజేశున్ వ్ేడకతోఁ బాడఁగన్.
2-235-వచనము

అట్ిా నితావిభూతి యందు.
2-236-మతేత భ వికీీడత
ి ము

స్తతజాఞనరమా యశల బల మహైశ్ిరాాద్వ యుకుతన్ జగ
తుతి యజేఞశు ననంతయ నచుాతయ దళ్తుంకేరుహాక్షున్ శిీయుః
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పతి నాదాంతవికారదతరుఁ గరుణాపాథయ నిధ్వన్ సాతితాం
పతి వరథష్ణ య స్హష్య
ణ విష్య
ణ గుణవిభారజష్య
ణ రోచష్య
ణ నిన్.
2-237-మతేత భ వికీీడత
ి ము

దరహాసామృత పూరతాస్ుా నిజభకత తారణ పారాయణు
నిరుణాంభోరుహపతర లోచనునిఁ బీతావ్ాస్ుఁ ద్ెల
వర ోకాస్ుం
దరు మంజీర కిరీట్ కుండల ముఖయదాదతాష్య యోగీశ్ిరే

శ్ిరు లక్షీెయుతవక్షుఁ జనెయు దయాసాందురం జతయరాాహునిన్.
2-238-వచనము

మఱియు ననరా రతిమయ సంహాస్నాసీనుండును స్ునంద నంద కుముద్ాద్వ
సరవితయండును బరకృతి పురుష్ మహదహంకారంబులను చతయశ్శకుతలును
గరేెంద్వయ
ర
జాఞనేంద్వయ
ర
మనో మహాభూతంబులను ష్ో డశ్శ్కుతలును
బంచతనాెతరంబులునుం బరవ్ేషా ంపఁ గోట్ారక పరభావిభాసతయండును,

సరితరాలభా సాిభావిక స్మసెత శ్ిరాాతిశ్యుండును
త
న్వ స్ిస్ిరూపంబునం
గీడ
ీ ించు స్రేిశ్ిరుండెవన పరమపురుష్యం బురుష్ో తత ముం బుండరీకాక్షు
నారాయణుం జూచ సాంద్ారనందకందళిత హృదయారవిందుండును,

రోమాంచకంచుకిత శ్రీరుండును, ఆనందబాష్ుధ్ారాసకత కపో లుండును నగుచు.
2-239-కంద పదాము

వర పరమహంస్ గమా
స్ుఫరణం దనరారు పరమపురుష్యని పదపం
కరుహములకు నజుఁడు చతయ
శిశరములు సో ఁకంగ నతయలు సరసన హరయున్.
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2-30-బరహెకు పరస్నుిడగుట్
2-240-చంపకమాల

ప్రయుఁడగు బొ డుుఁదమిె తొల్లబిడు ఁడు వ్ేలుపుఁబెదద భూతస్ం
చయములఁజేయుకరత నిజశాస్నపాతయరఁడు ధ్ాత మొొకికనన్
దయ దళ్ళకొతత ఁ బలెకఁ బరమదసెతచారుముఖారవిందుఁడెవ
నయమునఁ బాణిపంకజమునన్ హర యాతనిద్ేహమంట్ుచున్.
2-241-ఆట్వ్్లద్వ

కపట్ మునులకంత కాలమునకు న్వన
స్ంతసంప నేను జలజగరా!
చరతపస్సమాధ్వఁ జంద్వ విస్రే్చా
మ్మలఁగు నినుిఁ బరణమింతయఁ గాని.
2-242-తేట్గీతి

భదరమగుఁగాక! నీకు నో! పదెగరా!
వరము నిపు డితత య న్ఱిఁగంపు వ్ాంఛితంబు;
ద్ేవద్ేవుఁడ నగు నస్ెద్రయ పాద
దరశనం బవధ్వ విపతిత దశ్ల కనఘ!
2-243-చంపకమాల

స్రసజగరా! నీ యిెడఁ బరస్నిత నొంద్వ మద్రయలోక మ్ే
నిరవుగఁ జూపుట్ెలిను నహేతయక భూర దయా కట్ాక్ష వి
స్ుఫరణన కాని, నీ దగు తపో విభవంబునఁ గాదు; నీ తప
శ్ిరణము నాదు వ్ాకాముల స్ంగతిఁ గాద్ె స్రోజస్ంభవ్ా!
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తప మనఁగ మతసవరూపము
తపమను తరువునకు ఫలవితానము నే నా
తపముననే జననసథ
తయాపస్ంహరణము లొనరుిచుండుదుఁ దనయా!
2-245-కంద పదాము

కావున మదాకితకిఁ దప
మ్ేవిధమున మూలధనము నిద్వ నీ మద్వ రా
జీవభవ! యిెఱిఁగ తప మిట్ు
గావించుట్ విగతమోహకరుెఁడ వింకన్.
2-246-కంద పదాము

అని యానతిచి కమలజ!
యిెనయఁగ భవద్రయమానసరప్సత మ్ేమ్మై
నను నితయ
త ; వ్ేఁడు మనినను

వనరుహస్ంభవుఁడు వికచవదనుం డగుచున్.
2-247-చంపకమాల

హరవచనంబు లాతెకుఁ బిరయం బొ నరంపఁ బయోజగరుాఁ డయ !
పరమపద్ేశ్! యోగజనభావన! యిీ నిఖిలోరి యందు నీ
యరయని యట్ిా యరథ మొకఁడెవనను గలు
్ న్? యిెైన నా మద్వన్
బెరసన కోరక ద్ేవ! వినిప్ంతయ దయామతిఁ జతత గంపవ్ే.
2-248-వచనము
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ద్ేవ్ా! స్రిభూతాంతరాామివ్్వ భగవంతయండవ్్వన నీకు నమస్కరంచ
మద్రయవ్ాంఛితంబు వినివించెద నవధరంపు; మవాకత రూపంబులెవ వ్్లుంగు
భవద్రయ స్త
థ లస్తక్షె రూపంబులును నానా శ్కుతయపబృంహతంబులెవన బరహాెద్వ
రూపంబులును నీ యంత నీవ్ే ధరంచ జగదుతుతిత సథ తిలయంబులం
దంతయకీట్కంబునుం బో లెఁ గావించుచు నమోఘ స్ంకలుుండవ్్వ లీలావిభూతిం
గీడ
ీ ించు మహమంబు ద్ెల్లయునట్ిా పరజాఞనంబుఁ గృప సరయుము;

భవద్రయశాస్నంబున జగనిిరాెణంబు గావించు నపుడు బరహాెభిమానంబునం
జేస యవశ్ాంబును మహదహంకారంబులు నామద్వం బొ డముం గావునఁ
దతురహారారథంబు వ్ేడెద; ననుిం గరుణారదిదృషా విలోకించ దయసరయు; మని
వినివించన నాల్లంచ పుండరీకాక్షుం డతని కిట్ినియిె.
2-249-కంద పదాము

వ్ారజభవ శాసాతరరథ వి

చారజాఞనమును భకిత స్మధ్వకసాక్షా
తాకరములను నీ మూఁడు ను
ద్ారత నీ మనమునందు ధరయింపనగున్.
2-250-సీస్ పదాము

పరకింప మతసవరూపస్ిభావములును;
మహమావతార కరెములుఁ ద్ెల్లయఁ
తతత వవిజాఞనంబు దలకొని మత్రసా;
దమునఁ గలె్డి నీకుఁ గమలగరా!
స్ృషా పూరిమునఁ జరింప నే నొకరుండఁ;
గల్లగ యుండుదు వీతకరె నగుచు

పో తన తెలుగు భాగవతము

87

స్మధ్వక స్త
థ ల స్తక్షెస్ిరూపములుఁ ద;
తాకరణ పరకృతియుఁ దగ మదంశ్
2-250.1-ఆట్వ్్లద్వ

మందు లీనమ్మైన నద్వితీయుండన్వ
యుండు నాకు ననా మొకట్ి లేదు
స్ృషా కాలమందు స్ృజామానం బగు
జగము మతసవరూప మగును వతస!
2-251-కంద పదాము

అరయఁగఁ గలుపరళ్యాం
తరమున నాదాంత విరహతకియ
ీ తోడం
బరపూరణ నితా మహమం
బరమాతయెఁడన్వ స్రోజభవ యిే నుందున్.

2-31-మాయా పరకారంబు
2-252-వచనము

అద్వయునుంగాక నీవు ననిడిగన యిీజగనిిరాెణ మాయా పరకారం
బెఱింగంతయ; లేని యరథంబు శుకితరజతభారంతియుంబో లె నేమిట్ి మహమం ద్య ఁచ
కీమెఱఁ ద్య ఁపకమాను నద్వయిె మద్రయ మాయావిశశష్ం బని యిెఱుంగు;
మద్వయునుంగాక లేని యరథంబు దృశ్ామానం బగుట్కును, గల యరథంబు
దరశనగోచరంబు గాకుండుట్కును, ద్విచంద్ారద్వకంబును దముఃపభ
ర ాస్ంబును
దృష్ాాంతంబులుగాఁ ద్ెల్లయు మ్ే పరకారంబున మహాభూతంబులు భరతికంబు
లయిన ఘట్పట్ాదులందుఁ బరవ్ేశించ యుండు నా పరకారంబున నేను నీ
భూతభరతికంబులయిన స్రికారాంబు లందు స్తాాతాతవద్వ రూపంబులం
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బరవ్ేశించ యుందు; భరతికంబులు భూతంబు లందుం గారణావస్థ ం బొ ందు
చందంబున భూత భరతికంబులు గారణావస్థ ం బొ ంద్వ నా యందు నభివాకత ంబులెవ
యుండవు; స్రిద్ేశ్ంబుల యందును, స్రికాలంబుల యందును నేద్వ
బో ధ్వతంబెవ యుండు నట్ిాద్వయ పరబరహెస్ిరూపంబు; తతత వంబెఱుంగ నిచాంచన
మిము బో ఁట్ి వ్ారలకు నీ చెప్ున మద్రయతతాతవతెకంబెవన యరథంబ యరథం బని
యిెఱుంగుదురు; ఈ యరథం బుతకృష్ా ం బయినయద్వ యిేకాగీచతయ
త ండవ్్వ,
యాకరణంచ భవద్రయచతత ంబున ధరయించన నీకు స్రా్ద్వ కరెంబు లందు
మోహంబు సెందకుండెడి; నని భగవంతయండయిన పరమ్ేశ్ిరుండు
చతయరుెఖున కానతిచి నిజలోకంబుతో నంతరాథనంబు నొంద్ె;" నని చెప్ు
శుకుండు వ్్ండియు నిట్ి నియిె.
2-253-సీస్ పదాము

అవనీశ్! బరహె యిట్ి ంతరోతయండెవనఁ;
బుండరీకాక్షుని బుద్వినిల్లప్

యానందమునఁ బొ ంద్వ యంజల్ల గావించ;
తతురగీహమునఁ దనదు బుద్విఁ
గైకొని పూరిపరకారంబునను స్మ;
స్త పరపంచంబును దగ స్ృజంచ
మఱియొక నాఁడు ధరెపరవరత కుఁ డౌచు;
నఖిల పరజాపతియిెైన కమల
2-253.1-తేట్గీతి

గరుాఁ డాతెహతారథమ్మై కాక స్కల
భువనహతబుద్వి నునిత స్ుఫరణ మ్మఱస
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మానితంబెవన యమ నియమములు రంట్ి
నాచరంచెను స్మోెద్వతాతయెఁ డగుచు.
2-254-వచనము

అయావస్రంబున.
2-255-కంద పదాము

ఆ నల్లనాస్న నందను
లెవన స్నంద్ాద్వ మునుల కగేస్
ీ రుఁడున్
మానుగఁ బిరయతముఁడును నగు

నా నారదుఁ డేగుద్ెంచె నబజ జు కడకున్.
2-256-కంద పదాము

చనుద్ెంచ తండిక
ర ిం బిరయ
మొనరఁగ శుశూ
ీ ష్ణంబు లొనరచ యతఁడుం
దన ద్ెస్ఁ బరస్నుిఁ డగుట్యుఁ

గని భగవనాెయ ద్ెల్లయఁగా నుతయసకుఁడెవ.

2-32-భాగవత దశ్లక్షణంబులు
2-257-సీస్ పదాము

అవనీశ్! నీవు న నిడిగన పగద్వ నా;
తఁడుఁ దండిర నడుగఁ బితామహుండు
భగవంతయఁ డాశిీతపారజాతము హర;
గృపతోడఁ దన కఱింగంచ నట్ిా
లోకమంగళ్ చతయశలరోక రూపంబును;
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దశ్లక్షణంబుల దనరు భాగ
వతము నారదున కునితిఁ జప్ెు; నాతఁడు;
చారు స్రస్ితీ తీరమునను
2-257.1-తేట్గీతి

హరపదధ్ాాన పారీణుఁ డాతెవ్ేద్వ
పరకట్తేజసి యగు బాదరాయణునకుఁ
గోర యిెఱిఁగంచె; నమెహో ద్ారుఁ డెలమి
నాకు న్ఱిఁగంచె; న్ఱిగంతయ నీకు నేను.
2-258-వచనము

అద్వయునుంగాక యిపుడు విరాట్ుురుష్యనివలన నీ జగంబు లే వడువునఁ
బొ డమ్మ ననునవి మొదలయిన పరశ్ింబులు గొనిి ననిడిగతివి ఏను ననిిట్ికి
నుతత రం బగునట్ు
ి గా నిమెహాభాగవతం బుపనాసంచెద నాకరణంపుము;

అమెహాపురాణంబు చతయశలరోక రూపంబును దశ్లక్షణంబునున్వ స్ంకుచత
మార్ ంబుననొపుు; నందు దశ్లక్షణంబు లెవిి యనిన "స్ర్ ంబును,
విస్ర్ ంబును, సాథనంబును, బో ష్ణంబును, నతతయలును, మనింతరంబులును,
నీశానుచరతంబులును, నిరోధంబును, ముకితయు, నాశ్ీయంబును, ననం బద్వ
తెఱుంగు లయిెా; దశ్మాశ్ీయ విశుది యరథంబు తకికన తొమిెద్వ లక్షణంబులుఁ
జపుంబడె నవి యిెట్ా ి వనిన.
2-259-తేట్గీతి

మహదహంకార పంచ తనాెతర గగన
పవన శిఖి తోయ భూ భూతపంచ కేంద్వర
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యపరపంచంబు భగవంతయనందు నగుట్
స్ర్ మందురు ద్రనిని జనవరేణా!
2-260-కంద పదాము

స్రసజగరుాండు విరా
ట్ుురుష్యనివలనన్ జనించ, భూరతర చరా
చర భూత స్ృషా ఁ జేయుట్
వరువడిని విస్ర్ మండుర భరతకులేశా!
2-261-కంద పదాము

లోకద్యర హనరేంద్ార

నీకముఁ బరమారి జగము న్ఱి నిల్లున యా
వ్్వకుంఠనాథు విజయం
బాకలుసాథన మయిెా నవనీనాథా!
2-262-కంద పదాము

హర స్రేిశుఁ డనంతయఁడు
నిరుపమ శుభమూరత సరయు నిజభకత జనో
ది రణము పో ష్ణ మవనీ
వర! యూతయ లనంగఁ గరెవ్ాస్న లరయన్.
2-263-తేట్గీతి

జలజనాభ దయాకట్ాక్షపరసాద
లబిద నఖిలెవక లోకపాలక విభూతి
మహమఁ బొ ంద్వన వ్ార ధరెములు విస్త
రమునఁ బలుకుట్ మనింతరములు భూప!
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వనజయదరునవతార క
థనముఁ దద్రయానువరత తతి చారతరం
బును విస్త రంచ పలుకం
జను నవి యిీశానుకథలు సౌజనానిధ్ర!
2-265-సీస్ పదాము

వస్ుమతీనాథ! స్రిసాిమి యిెైన గో;
విందుండు చదచద్ానందమూరత
స్లల్లత సో ిపాధ్వ శ్కితస్మ్ేతయఁడెవ;
తనరారు నాతీెయ ధ్ామమందు
ఫణిరాజ మృదుల తలుంబుప్ెవ స్ుఖలీల;
యోగనిద్ారరతి నునివ్ేళ్

నఖిల జీవులు నిజవ్ాాపారశూనుాలెవ;
యునిత తేజంబు లురలుకొనఁగ
2-265.1-తేట్గీతి

జరుగు నయావసాథవిశశష్ంబు లెలి
విద్వతమగునట్ు
ి వలుకుట్ యద్వ నిరోధ
మన నిద్వ యవ్ాంతరపరళ్యం బనంగఁ
బరఁగు నిఁక ముకిత గతి విను పారథవ్ేందర!
2-266-సీస్ పదాము

జీవుండు భగవతకృపావశ్ంబునఁ జేస;
ద్ేహధరెంబులెవ ధృతి ననేక
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జనాెనుచరతదృశ్ాము లెవన యజజ రా;
మరణంబు లాతెధరెంబు లయిన
ఘన పుణా పాప నికాయ నిరోెచన ;
సథ తి నొప్ు పూరిస్ంచతము లెవన
యపహత పాపెవతాతవదాష్ా తదు
్ ణ;
వంతయఁడెవ తగ భగవచారీర
2-266.1-తేట్గీతి

భూతయఁడెవ పారతంతారయతె బుద్వి నొప్ు
ద్వవా మాలాానులేపన భవా గంధ
కల్లత మంగళ్ ద్వవా విగీహ విశిష్యాఁ
డగుచు హరరూప మొందుట్ే యనఘ! ముకిత

2-33-నారాయణ వ్్భ
వ వంబు
2-267-వచనము

మఱియు నుతుతిత సథ తిలయంబు లెం దగుచుఁ బరకాశింపఁబడు నద్వ "యాశ్ీయం"
బనంబడు; నద్వయ పరమాతె; బరహెశ్బద వ్ాచాంబు నద్వయ;
పరతాక్షానుభవంబున విద్వతంబుసరయుకొఱకు నాతె యాధ్ాాతిెకాద్వ విభాగంబు
సెపుంబడియిె; నద్వ యిెట్ినిన నాతె యాధ్ాాతిె, కాధ్వద్ెవవి, కాధ్వభరతికంబులం
ద్వవి
ర ధం బయిెా; నందు నాధ్ాాతిెకంబు చక్షురాద్వ గోళ్కాంతరిరత యిెై
యిెఱుంగంబడుఁ; జక్షురాద్వ కరణాభిమానియిెై దరష్ాయిెైన జీవుండె యాధ్వద్ెవవకుం
డనందగుఁ; జక్షురాదాధ్వష్ా ానాభిమానద్ేవతయిెై స్తరాాద్వ తేజయ విగీహుండు
నగుచు న్విని యందు నీ యుభయ విభాగంబునుం గలుగు నతండె
యాధ్వభరతికుండును, విరాడిిగీహుండును నగుం; గావున దరష్ాయు దృకుకను
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దృశ్ాంబు ననందగు నీ మూట్ి యందు నొకట్ి లేకుని నొకట్ి గానరా ద్ర
తిరతయంబు న్విండెఱుంగు నతండు స్రిలోకాశ్ీయుండెవ యుండు; నతండె
పరమాతెయును; అమెహాతయెండు లీలారథంబెవన జగతసరజనంబు సరయు
తలంపున బరహాెండంబు నిరేాద్వంచ తనకు స్ుఖసాథనంబు నప్ర క్షించ మొదల
శుది ంబులగు జలంబుల స్ృజయించె; స్ితుః పరశుదుిండు గావున స్ిస్ృష్ా ంబెవ
యిేకారణవ్ాకారంబెవన జలరాశియందు శ్యనంబు సరయుట్ం జేస "శలి| ఆపో నారా
ఇతిపో ర కాత, ఆపో వ్్వ నరస్తనవుః, తా యదసాాయనం పూరిం, తేన నారాయణుః
స్ెృతుః;" అను పరమాణము చొపుున నారాయణశ్బద వ్ాచుాండు గావున నతని
పరభావంబు వరణంప దురి భం; బుపాద్ానభూతం బయిన దరవాంబును
ద్వవి
ర ధంబయిన కరెంబును గళీకాష్ాాదుాపాధ్వభినింబయిన కాలంబును,
జాఞనాద్వకంబగు జీవస్ిభావంబును భోకత యగు జీవుండును న్విని
యనుగీహంబునం జేస వరత ంచుచుండు, న్విని యుప్రక్షంజేస వరత ంపకుండు,

నట్ిా పరభావంబుగల స్రేిశ్ిరుండు ద్ా నేకమయుా ననేకంబు గాఁదలంచ యోగ
తలుంబునం బరబుదుిండెవ యుండు; అట్మీఁద స్ిస్ంకలుంబునం జేస
హరణెయంబెవన తన విగీహంబు నధ్వద్ెవవతంబును నధ్ాాతిెకంబును
నధ్వభూతంబును నను స్ంజాఞయుతంబెవ తిరవిధంబుగా స్ృజయించె.

2-34-శ్రీహర నితావిభూతి
2-268-సీస్ పదాము

అట్ిా విరాడిిగీహాంత రాకాశ్ంబు;
వలన నోజస్సహో బలము లయిెాఁ
బారణంబు స్తక్షెరూపకియ
ీ ాశ్కితచే;
జనియించ ముఖాాస్ు వనఁగ బరఁగ
వ్్లువడి చను జీవి వ్్నుకొని పారణముల్;
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స్నుచుండు నిజనాథు ననుస్రంచు
భట్ుల చందంబునఁ బాట్ిలి ు క్షుతయ
త ను;
భూర తృష్ణ యు మఱి ముఖమువలనఁ
2-268.1-తేట్గీతి

ద్ాలు జహాిద్వకంబు లుదావము నొంద్ె
నందు నుదయించె నానావిధ్ెవక రస్ము
లెనయ నవి యిెలి జహిచే న్ఱుఁగఁబడును
మొనస పలుక నప్రక్షించు ముఖమువలన.
2-269-వచనము

మఱియు వ్ాగంద్వయ
ర ంబు వుట్ెా; ద్ానికి ద్ేవత యగి, యారంట్ి వలన
భాష్ణంబు వ్ొడమ్మ; నా యగికి మహాజల వ్ాాపత ం బగు జగంబున
నిరోధంబుగలుగట్ం జేస యా జలంబె పరతిబంధకం బయిెా; ద్య దతయమానంబెవన
మహావ్ాయువువలన ఘాొణంబు పుట్ెాం; గావున వ్ాయుద్ేవతాకంబెవన
ఘాొణంద్వయ
ర ంబు గంధగీహణ స్మరథం బయిెా; నిరాలోకం బగు నాతె
నాతెయందుఁ జూడం గోర తేజంబువలన నాద్వతాద్ేవతాకంబెవ రూపగాీహకంబెవన
యక్షియుగళ్ంబు వుట్ెా; ఋషగణంబులచేత బో ధ్వతయం డగుచు భగవంతయండు
ద్వగదవ
ే తాకంబును శ్బద గాీహకంబును న్వన శలీతేంర ద్వయ
ర ంబు వుట్ిాంచె; స్రజనంబు
సరయు పురుష్యనివలన మృదుతి కాఠనాంబులును లఘుతి

గురుతింబులును నుష్ణ తి శ్రతలతింబులునుం జేసెడు తిగంద్వయ
ర ాధ్వష్ా ానం
బగు చరెంబు వుట్ెా; ద్ానివలన రోమంబు లుదయించె వ్ానికి మహీరుహంబు
లధ్వద్ేవత లయిెా; నందు నధ్వగత స్ురశగుణుండును నంతరాహుః పరద్ేశ్ంబుల
నావృతయండును నగు వ్ాయువువలన బలవంతంబులును,
నిందరద్ేవతాకంబులును, నాద్ాన స్మరథంబులును, నానా
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కరెకరణదక్షంబులును నగు హస్త ంబు లుదయించె; సరిచాావిష్యగతి
స్మరుథండగు నీశ్ిరుని వలన విష్య
ణ ద్ేవతాకంబు లగు పాదంబు లుదయించె;
బరజానంద్ామృతారథ యగు భగవంతయనివలన పరజాపతిద్ేవతాకంబెవ, సీత ర స్ంభోగాద్వ
కామాస్ుఖంబులు గారాంబులుగాఁ గల శిశలిపస్థ ంబు లుదయించె మితయరం

డధ్వద్ెవవతంబుగాఁ గల్లగ భుకాతనాిదాసారాంశ్ తాాగోపయోగం బగు పాయు వన్డి
గుదం బుదావించె; ద్ాని కృతాం బుభయ మలమోచనంబు; ద్ేహంబుననుండి
ద్ేహాంతరంబుఁ జేరంగోర పూరికాయంబు విడుచుట్కు సాధనంబగు
నాభిద్ాిరంబు స్ంభవించె; నట్ిా నాభియిే పారణాపాన బంధసాథనం బనంబడుఁ;
దదబంధ విశశిష్ంబె మృతయా వగు; నద్వయ యూరాథవధ్య ద్ేహభేదకం బనియును
జపుంబడు; ననిపానాద్వ ధ్ారణారథంబుగ నాంతరకుక్షి నాడీ నిచయంబులు
గల్లుంపంబడియిె; వ్ానికి నదులును స్ముదరంబులును నధ్వద్ేవత లయిెా;
వ్ానివలనఁ దుషా పుష్యాలును నుదర భరణరస్ పరణామంబులు గల్లగయుండు;
నాతీెయ మాయా చంతనంబొ నరుి నపుడు కామస్ంకలాుద్వ సాథనం బగు
హృదయంబు; గల్లగ ద్ాని వలన మనంబును జందురండును గాముండును
స్ంకలుంబును నుదయించె; నంతమీఁద జగతసరజనంబు సరయు
విరాడిిగీహంబున స్పత ధ్ాతయవులును, బృథవవాప్రత జయమయంబు లయిన
స్పత పారణంబులును, వ్ోామాంబువ్ాయువులచే నుతునింబులెవ గుణాతెకంబు
లెవన యింద్వయ
ర ంబులును, నహంకార పరభవంబు లెవన గుణంబులును,
స్రివికారస్ిరూపం బగు మనస్ుసను, విజాఞనరూప్ణి యగు బుద్వియును
బుట్ుా; వివిధంబగు నిద్వయంతయు స్రేిశ్ిరుని స్త
థ లవిగీహంబు; మఱియును.
2-270-కంద పదాము

వరుస్ఁ బృథవవ్ాాదాష్ాా
వరణావృతమ్మై స్మగీ వ్్వభవములఁ బం
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కరుహభవ్ాండాతీత
స్ుఫరణం జలువ్ొందు నతివిభూతి దల్లరున్.
2-271-కంద పదాము

పొ లుపగు స్కల విలక్షణ
ములు గల యాదాంత శూనామును నితామున్వ
లల్ల స్తక్షెమ్మై మనో వ్ా
కుకలకుం దలపో యఁగా నగోచర మగుచున్.
2-272-సీస్ పదాము

అలఘు తేజయమయంబెవన రూపం బిద్వ;
క్షితినాథ! నాచేతఁ జపుఁబడియి;ె
మానిత స్త
థ ల స్తక్షెస్ిరూపంబుల;
వలన నొప్ెుడు భగవతసవరూప

మమెహాతెకుని మాయాబలంబునఁ జేస;
ద్వవామునీందురలుఁ ద్ెల్లయలేరు;
వస్ుధ్ేశ్! వ్ాచామ్మై వ్ాచకంబెవ నామ ;
రూపముల్ కిీయలును రూఢిఁ ద్ాల్లి
2-272.1-ఆట్వ్్లద్వ

యుండు నట్ిా యిీశ్ిరుండు నారాయణుం
డఖిలధృత జగనిియంతయిెైన
చనెయాతెకుండు స్ృజయించు నీ పరజా
పతయల ఋష్యలఁ బితృ వితతయల న్లమి.
2-273-వచనము
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మఱియును.
2-274-సీస్ పదాము

స్ుర సదద సాధా కినిర వర చారణ;
గరుడ గంధరి రాక్షస్ ప్శాచ
భూత వ్ేతాళ్ కింపురుష్ కూశాెండ గు;
హాక డాకినీ యక్ష యాతయధ్ాన
విద్ాాధ రాపసరో విష్ధర గీహ మాతృ;
గణ వృక హర ఘృషా ఖగ మృగాళి
భలూ
ి క రోహత పశు వృక్ష యోనుల;
వివిధ కరెంబులు వ్్లయఁ బుట్ిా
2-274.1-తేట్గీతి

జల నభో భూ తలంబుల స్ంచరంచు

జంతయ చయముల స్తత వరజస్త మో గు
ణములఁ ద్వరాకుసరాస్ుర నర ధరాద్వ
భావముల భినుి లగుదురు పౌరవ్ేందర!
2-275-మతేత భ వికీీడత
ి ము

ఇరవ్ొందన్ దురహణాతెకుండయి రమాధ్రశుండు విశ్ింబుస్ు
సథ రతం జేస, హరస్ిరూపుఁడయి రక్షించున్ స్మస్త వరజయ
తకర స్ంహారము సరయు నపుుడు హరాంతరాామియిెై యింతయున్
హరయించుం బవనుండు మ్ేఘముల మాయం జేయు చందంబునన్.
2-276-కంద పదాము
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ఈ పగద్వని విశ్ిము స్ం
సాథప్ంచును మనుచు నడఁచు ధరాెతెకుఁడెవ
ద్రప్త తిరాఙ్ిర స్ుర
రూపంబులు ద్ాన తాల్లి రూఢి దల్లరున్.
2-277-సీస్ పదాము

హర యందు నాకాశ్; మాకాశ్మున వ్ాయు;
వనిలంబువలన హుతాశ్నుండు;
హవావ్ాహను నందు నంబువు; లుదకంబు;
వలన వస్ుంధర గల్లగ; ధ్ాతిర
వలన బహుపరజావళి యుదావం బయిెా;
నింతకు మూలమ్మై యిెస్ఁగునట్ిా
నారాయణుఁడు చద్ానంద స్ిరూపకుం, ;
డవాయుం, డజుఁడు, ననంతయఁ, డాఢుాఁ,

2-277.1-తేట్గీతి

డాద్వమధ్ాాంతశూనుాం, డనాద్వనిధనుఁ,
డతని వలనను స్ంభూత మ్మైన యట్ిా
స్ృషా హేతయ పరకార మీక్షించ తెల్లయఁ
జాల రంతట్ి మునులెవన జనవరేణా!
2-278-వచనము

అద్వయునుంగాక.
2-279-మతేత భ వికీీడత
ి ము
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ధరణీశలతత మ! భూత స్ృషా నిట్ు స్ంసాథప్ంచ రక్షించు నా
హర కరత ృతిము నొలి కాతెగత మాయారోప్తం జేస తా
నిరవదుాండు నిరంజనుండుఁ బరుఁడున్ నిషకంచనుం డాఢుాఁడున్
నిరప్రక్షుండును నిష్కళ్ంకుఁ డగుచున్ నితాతిముం బొ ంద్ెడిన్.
2-280-వచనము

బరహెస్ంబంధ్వ యగు నీ కలుపరకారం బవ్ాంతరకలుంబుతోడ స్ంకుచత
పరకారంబున న్ఱింగచంతి; నిట్ిా బరహెకలుంబున నొపుు పారకృత వ్్వకృత
కలుపరకారంబులును, దతురమాణంబులును, కాలకలులక్షణంబులును,
నవ్ాంతరకలు మనింతరాద్వ భేదవిభాగ స్ిరూపంబును నతి విసాతరంబుగ
న్ఱిగంతయ విను; మద్వయునుం బదెకలుం బనందగు" నని భగవంతయండెవన
శుకుండు బరీక్షితత యనకుం జప్ెు" నని స్తతయండు మహరుిలకు న్ఱింగచన.

2-35-శౌనకుడు స్తతయనడుగుట్
2-281-కంద పదాము

విని శౌనకుండు స్తతయం
గనుఁగొని యిట్ి నియిె స్తత !కరుణోప్రతా!
జననుత గుణస్ంఘాతా!
ఘనపుణాస్మ్ేత! విగతకలుష్వ్ారతా!
2-282-వచనము

పరమభాగవతోతత ముండెవన విదురుండు బంధుమితరజాతంబుల విడిచ స్కల
భువనపావనంబులును, గీరతనీయంబులును న్వన తీరథంబులను, నగణాంబులెవన
పుణాక్షేతంర బులను దరశంచ, కీమెఱవచి, కౌష్ారవి యగు మ్మైతయ
ేర ుం గని
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యతనివలన నధ్ాాతెబో ధంబు వడసె నని వినంబడు; నద్వ యంతయు
న్ఱింగంపు" మనిన నతండు యిట్ి నియిె.
2-283-కంద పదాము

వినుఁ డిపుడు మీరు ననిడి
గన తెఱఁగున శుకమునీందరగేయుఁ బరీక్షి
జజ నపతి యడిగన నతఁడా
తని కఱిఁగంచన విధంబుఁ దగ న్ఱిఁగంతయన్.
2-284-వచనము

సావధ్ానులరై వినుం డని.

2-36-పూరణ
2-285-ఉతులమాల

రామ! గుణాభిరామ! ద్వనరాజకులోంబుధ్వసో మ! తోయద
శాామ! దశాననపరబలసెవనావిరామ! స్ురారగోతరస్ు
తారమ! స్ుబాహుబాహుబలదరు తముఃపట్ుతీవరధ్ామ! ని
ష్ాకమ! కుభృలి లామ! కఱకంఠస్తీనుతనామ! రాఘవ్ా!
2-286-కంద పదాము

అమరేందరస్ుతవిద్ారణ!
కమలాపత తనతజరాజాకారణ! భవస్ం
తమస్ద్వనేశ్ిర! రాజయ
తత మ! ద్ెవవతసారిభరమ! దశ్రథరామా!
2-287-మాల్లని
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నిరుపమగుణజాలా! నిరెలానందలోలా!
దురతఘనస్మీరా! దుష్ా ద్ెవతాపరహారా!
శ్రధ్వమదవిశలష్ా! చారుస్దాకత పో ష్ా!
స్రసజదళ్నేతార! స్జజ నసోత తరపాతార!
2-288-గదాము

ఇద్వ శ్రీపరమ్ేశ్ిరకరుణాకల్లత కవితావిచతర కేస్నమంతిరపుతర స్హజపాండితా
పో తనామాతా పరణీతం బెవన శ్రీమహాభాగవత పురాణంబు నందు పరీక్షితత యతోడ
శుకయోగ భాషంచుట్యు, భాగవతపురాణ వ్్వభవంబును, ఖట్ాింగు
మోక్షపరకారంబును, ధ్ారఁణాయోగ విష్యం బయిన మహావిష్య
ణ ని
శ్రీపాద్ాదావయవంబుల స్రిలోకంబులు నుని తెఱంగును, స్తయురుష్
వృతిత యు, మోక్షవాతిరకత స్రికామాఫలపరదద్ేవత భజన పరకారంబును,
మోక్షపరదుండు శ్రీహర యనుట్యు, హరభజనవిరహతయలెవన జనులకు
హేయతాపాదనంబును, రాజపరశ్ింబును, శుకయోగ శ్రీహర సోత తరంబు

సరయుట్యు, వ్ాస్ుద్ేవ పరసాదంబునం జతయరుెఖుండు బరహాెధ్వపతాంబు
వడయుట్యు, శ్రీహర వలన బరహెరుద్ారద్వలోక పరపంచంబు వుట్ుాట్యు,
శ్రీమనాిరాయణ ద్వవాలీలావతార పరంపరా వ్్వభవ వృతాతంతస్తచనంబును,
భాగవత వ్్వభవంబును, బరీక్షితత య శుకయోగ నడిగన పరపంచాద్వ పరశ్ింబులును,
నందు శ్రీహర పరధ్ానకరత యని తదిృతాతంతంబు సెపుు ట్యు, భగవదాకిత
వ్్వభవంబును, బరహె తపశ్ిరణంబునకుం బరస్నుిండెవ హర
వ్్వకుంఠనగరంబుతోడ బరస్నుిండయిన సోత తరంబు సరస తత్రసాదంబునం
దనెహమంబు వినుట్యు, వ్ాస్ుద్ేవుం డానతిచిన పరకారంబున బరహె
నారదునికి భాగవతపురాణ పరధ్ాన దశ్లక్షణంబు లుపనాసంచుట్యు,
నారాయణ వ్్వభవంబును, జీవ్ాద్వ తతత వస్ృషా యు, శ్రీహర నితావిభూతాాద్వ
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వరణనంబును, గలుపరకారాద్వ స్తచనంబును, శౌనకుండు విదుర మ్మైతయ
ేర
స్ంవ్ాదంబు సెపుు మని స్తతయ నడుగుట్యు, నను కథలు గల
ద్వితీయస్కంధము స్ంపూరణ ము.
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