పో తన తెలుగు భాగవతము

తృతీయ స్కంధము
[సౌజన్యము తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్]
3-1-ఉపో ద్ఘాతము

3-1-క.
శ్రీమహిత విన్ుత దివిజ
సతో మ! యశస్సీమ! రాజసత మ! సుమేరు
స్థేమ! వినిరజితభార్ వ
రామ! దశాన్న్విరామ! రఘుకులరామా!
3-2-వ.
మహనీయగుణగరజష్ు ఠలగు న్ముునిశరష్
ీ ు ఠలకు నిఖిలపురాణ వ్ాయఖ్ాయన్
వ్ైఖ్రీసమేతఠండెన్
ై సూతఠం డిట్లనియె
"అట్ల
ల పరీక్షిన్నరందుున్కు శుకయోగీందుుం డిట్లనియె.
3-2-విదురుని తీర్థాగమనంబు
3-3-ఉ.
"పాండున్ృపాల న్ందన్ులు బాహుబలంబున్ ధారో రాష్ఠరులన్
భండన్భూమిలో గెలిచి పాండుర శారదచందుచందిు కా
ఖ్ండయశః పుసూన్ కలికావళిఁ గౌరవరాజయలక్షిు న ం
డండ యలంకరజంపుచు జయోన్నతి రాజయము స్థయుచుండగన్.

3-4-క.
మనుజందు! విదురుిఁ డంతకు
మును వన్మున్ కిఁగజ యచట్ మునిజన్గయున్
వినుత తపత ధౌరయున్
ఘను న్న్ుపమ గుణవిధేయుిఁ గన మైతయ
ేు ున్.
3-5-క.
కనుుఁగొని తతాాదంబులు
దన ఫాలము సత క మ్రొకకి తగ నిట్ల నియెన్
"మునివర! సకల జగతాా
వనచరజతఠిఁడు గృష్ఠ
ణ ిఁ డఖిల వందుయం డెలమిన్.
3-6-క.
మండితతేజోనిధి యెై
పాండవ హితమతిని దూతభావంబున్ వ్ే
దండపురజ కగజ కురుకుల
మండన్ుిఁ డగు ధారో రాష్ఠరు మందిరమున్కున్.
3-7-తే.
చన్ిఁగ న లల క మద్ ృహంబున్కు భకో
వతీలుం డగు కృష్ఠ
ణ ండు వచుు ట్ేమి
కతము? నా కది యెఱిఁగజంపు కరుణతోడ"
న్న్ుచు విదురుండు మత
ై ేుయు న్డిగె"న్నిన్.
3-8-క.
విని వ్ఱిఁగంది పరీక్షి
న్ునుజవరణుయండు విమలమతి నిసో ందుున్

మునికుల జలనిధి చందుున్
సునిశిత హరజభకకోసాందుు శుకయోగీందుున్.
3-9-క.
కని యట్ల న "మైతయ
ేు ుని
న్నఘుండగు విదురుిఁడే రహసయము లడిగన్
ె ?
ముని యేమి చెప్పా? నే పగజ
దినిుఁ దీరేములాడె? నచట్ిఁ దిరుగుచు న్ుండెన్?
3-10-తే.
ఇనినదెలియంగ నాన్తి యచిు న్న్ున
న్రజే రక్షింపవ్ే విమలాంతరంగ!
ఘన్దయాపాంగ! హరజపాదకమలభృంగ!
మహితగుణసంగ! పాపతమఃపతంగ!"
3-11-చ.
అనవుడు బాదరాయణి ధరాధిపుతో న్న్ుిఁ "బూరువంశ వ
రేన! విన్ు కష్ఠరిఁడెైన్ ధృతరాష్ర ు న్ృపాలుిఁడు ప్పంపుతో సుయో
ధనముఖ్ పుతఠులం గడు ముదంబున్ిఁ బంపుచుిఁ బాండురాజు ద
ప్పాన ప్పదపం దదాతుజులు ప్పలుిఱ తన్నని చేర వచిున్న్.
3-12-వ.
ఇట్ల
ల వచిున్ పాండవుల యెడ న్సూయా నిమగునల ై సుయోధనాదులు.
3-13-క.
ప్పట్టిరజ విషాన్న; మంట్ం
గట్టి రజ ఘన్పాశములన్ు; గంగాన్దిలో
నట్టి రజ; రాజయము వ్డలం

గొట్టి రజ ధరుంబు విడిచి కుట్ిలాతుకుల ై.
3-14-క.
కర
ీ ర్థతఠు లగుచు లాక్షా
గారంబున్ వ్ారు నిదు గెక
ై ొని యుండన్
దారుణ శిఖిిఁ దరజకొలిప్పరజ
మారణకరుముల కపుమతఠ
ో లు న్గుచున్.
3-15-తే.
సూరజజన్గయ మగు రాజసూయ యజఞ
విలస దవభృథసానన్ పవితుమన్
ై
దౌపదీ చారు వ్ేణీభరంబు పట్ిర
కొలువులోపల నీడిురజ కుతిీతమున్.
3-16-క.
కావున్ వ్ారల కపకృతిిఁ
గావింపని ద క దిన్ంబు గలుగదు, తమ జ
నాువధి నిజ న్ందన్ులన్ు
వ్ావిరజ న్యయంధన్ృపతి వలదన్ిఁ డయెయన్.
3-17-తే.
మాయజూదంబు పనిన దురాుర్ వృతిో ిఁ
బుడమిిఁ గొని యడవులకుిఁ బో న్డువ న్చట్ిఁ
దిరజగజ వ్ారలు సమయంబు దీరజు యేిఁగు
దెంచి తమ యంశ మడిగజన్ిఁ బంచి యడక.
3-18-వ.
ఉన్నయెడ.

3-19-చ.
సకల నియంత యెైన్ హరజ సరవశరణుయిఁడు మాధవుండు స్థ
వక న్వ కలాకంబు భగవంతఠిఁ డన్ంతఠిఁ డన్ంతశకకో న్ం
దకధరుిఁ డబి లోచన్ుిఁడు ధరుతన్ూభవుచే నియుకుోిఁడెై
యకుట్ిల భకకో యోగమహితాతుకుిఁడెై ధృతరాష్ఠరు పాలికకన్.
3-20-క.
చని యచట్ భీష్ు గురు త
తో నయ కృపాచారయ నిఖిల ధాత్రుపతఠలున్
విని యన్ుమోదింపిఁగ ని
ట్ల నియెన్ ధృతరాష్ఠరుతోడ న్వనీనాథా!
3-21-క.
"కౌరవ పాండవు లిరువురు
నారయ నీ కొకి సమమ యవనీవర! నీ
వ్ే ర్ీతి నైన్ బాండుకు
మారుల పాలొసిఁగజ తేని మన్ు న్ుభయంబున్."
3-22-క.
అని ధరు బో ధమున్ిఁ బలి
కకన మాట్లు చెవుల నిడమి గృష్ఠ
ణ ిఁడు విదురున్
ఘన నీతిమంతఠిఁ బిలువం
బనిచిన్ిఁ జన్ుదెంచెిఁ గురుసభాసే లమున్కున్.
3-23-వ.
చన్ుదెంచి యచట్ి జన్ంబులచేత న్ుపస్పేతంబన్
ై కారయంబు
దెలుపంబడిన్వ్ాిఁడెై ధృతరాష్ఠరు న్ుదేేశించి యట్ల నియె.

3-24-మ.
"ధరణీనాయక! పాండుభూవిభుిఁడు నీ తముుండు; దతఠాతఠులం
బర్ిరక్షించిన్ ధరుముం దగవున్ుం బాట్ిలల ు; వంశంబు సు
స్పేరసౌఖ్ోయన్నతిిఁ జెందు శతఠుజయముం జకరరు; గోపాల శర
ఖ్రు చితో ంబున్ు వచుు న్ట్ల గుట్ యౌిఁ గౌరవయవంశాగీణీ!
3-25-ఆ.
వ్ారజతండిు పాలు వ్ారజకక న సిఁగజ నీ
పాలు సుతఠల కెలలిఁ బంచియచిు
చలము విడిచి ధరు మలవడ నీ బుదిధిఁ
జొన్ుపవయయ! కులము మన్ుపవయయ!
3-26-చ.
వినుము; న్ృపాల నా పలుకు వ్ేయున్ు నేల సమీరసూతి నీ
తనయుల ప్థరు విన్నిఁ బదతాడిత దుష్ర భుజంగమంబు చా
డుానుఁ గన్లొందు; నింతయున్ు మున్ునన్ుిఁ జెప్ాప తిిఁ గాదె వ్ానిచే
తన భవదీయ పుతఠులకుిఁ దపాదు మృతఠయ వదెనిన భంగులన్.
3-27-వ.
అదియున్ుంగాక.
3-28-క.
నీపుతఠుల శౌరయంబున్ుిఁ
జాపథచారాయపగాతుజాత కృపభుజా
ట్ోపంబున్ుిఁ గరుణ దురా
లాపంబులు నిజముగాిఁ దలంతె మన్మున్న్.
3-29-వ.

అట్ేల ని విన్ుము.
3-30-ఉ.
ఏ పరమేశుచే జగము లీ సచరాచరకోట్ితో సము
దీేపితమయెయ; నే విభుని దివయకళ ంశజు లబి గరభ గౌ
రీపతి ముఖ్య దేవ ముని బృందము; ల వవిఁ డన్ంతఠిఁ డచుయతఠం
డా పురుషత తో ముండు గరుణాంబుధి గృష్ఠ
ణ ిఁడు పత న్రశవరా!
3-31-ఉ.
అట్టి జగనినవ్ాసుిఁడు మురాసురభేధి పరాపరుండు చే
పట్టి సఖ్ుండు, వియయమున్ు, బాంధవుిఁడున్, గురుిఁడున్, విభుండునై
యట్ి లమైన్ ప్థమ
ు మున్ నపుాడుిఁ దో డాడుచుండు వ్ారలం
జుట్ి న్ వ్ేుల నవవరజకిఁక జూపిఁగ వచుున? పారజేవ్ోతో మా!
3-32-ఉ.
కావున్ిఁ బాండున్ందన్ులిఁ గాఱయ వ్ట్ర క రాజయభాగమున్
వ్ావిరజ నిచిు రాజయమున్ు వంశముిఁ బుతఠుల బంధువర్ ముం
గావుము; కాక లోభి యగు కష్ర సుయోధన్ు మాట్ వింట్ివ్ే
భూవర! నీ యుప్థక్ష న్గుిఁ బో కులనాశము బంధునాశమున్.
3-33-తే.
ఒకనికెై యట్ల
ల కుల మలల న్ుకిడింప
నతిో కొన్ిఁ జూచె దిది నీతియే న్ృపాల!
విన్ుము; నామాట్; నీ సుయోధన్ుని విడిచి
కులము రాజయంబుిఁ దేజంబు నిలుపవయయ."
3-34-క.
అని యట్ల
ల ిఁ దఱమి చెప్ాప న్

విని దురోయధన్ుిఁడు రోష్వివశుండెై తా
నినతన్య శకుని దుశాా
సనుల నిరీక్షించి తామసంబున్ిఁ బలికెన్.
3-35-క.
"దాసీపుతఠుని మీరలుిఁ
దాసీన్ుం జయ కకట్కుిఁ దగున ప్పలువిఁగా?
నాసీన్ుండెై ప్థుల డు
గాసిలి చెడప
ి త వ వ్డలిఁగా న్డువుిఁ డిిఁకన్.
3-3-యుదధ వ దరశనంబు
3-36-వ.
అని యట్ల
ల దురోయధన్ుం డాడిన్ దురాలాపంబులు దన్కు మన్సాోపంబు
స్థయం గారయంబు విచారజంచి ధెైరయం బవలంబించి యండు వలుకన లల క
శరశరాసన్ంబులు విడిచి కోీధంబు న్డంచి విదురుండు వన్ంబున్కుం జని,
యందు.
3-37-స్స.
విష్ఠ
ణ సవయంవయకో విమలభూములన్ుిఁ బ;
వితుంబులగు హరజక్షతుములన్ు
నలకొని దేవతానిరజుత హరజదవ
ి య;
భూముల గంగాది పుణయన్దుల
స్పదధపురాణపుస్ద
ప ధ పుణాయశీమ;
సే లముల న్ుపవన్సే లము లందు
గంధమాధన్ ముఖ్క్షాుభృతో ట్ంబుల;

మంజులగజరజ కుంజ పుంజములన్ు
3-37.1-తే.
వికచకెైరవ పదు హలల క మరంద
పాన్ పరవశ మధుకర గాన్ బుదధ
రాజహంస విలాస విరాజమాన్
మగుచుిఁ జెలువ్ ందు పంకరుహాకరముల.
3-38-క.
మఱియున్ు ఋషాయశీమ వన్
సర్ి దుపవన్ న్ద పుళంద జన్పద గజరజ గ
హవర గోష్ర యజఞ శాలా
పుర దేవ్ాయతన్ పుణయభూముల యందున్.
3-39-క.
కరరలుిఁ గాయలు నీళ ా
హారముగాిఁ గొన్ుచు నియమ మలవడిఁగ న్సం
సాిరశరీరుం డగుచు న్ు
దారత న్వధూతవ్ేష్ధరుిఁడెై వరుసన్.
3-40-క.
హరషము గదురిఁగ భారత
వరషమున్ం గలుగు పుణయవరత్రరేము లు
తిరషం జూచుచు విగతా
మరుషండెై సంచరజంచె మన్ుజవరణాయ!
3-41-వ.
ఇట్ల
ల సంచరజంచుచుిఁ బుభాసత్రరేముకు వచుున్పుాడు.

3-42-చ.
అరుగుచు దెైతయభేదన్ దయాపరజలబధ సమసో మేదనీ
ి
భరణధురందరుం డగుచుిఁ బాండుసుతాగీజుిఁ డ పుాచుండ భూ
వర! విదురుండుిఁ దనినకట్వరయ తమాల రసాల మాధవీ
కురవక మాలత్ర వకుళ కుంజ లసతో ట్ మందు న్ుననడన్.
3-43-చ.
న్రవర! వ్ేణుజాన్లవిన్ష్ర మహాట్విమాడిిిఁ బాండు భూ
వర ధృతరాష్ర ు సూన్ు లనివ్ారయ నిరూఢ విరోధ మతిో యం
డ రుల జయంపిఁ గోరజ కదనోరజవిఁ గురుక్షితిపాలముఖ్ుయ లం
దఱు మృతఠ లౌట్యున్ విని ఘన్ంబుగ శోకనిమగనచితఠ
ో ిఁడెై.
3-44-ఉ.
ఆ యెడిఁ గాలు దన్నక రయంబున్ నేిఁగజ సరసవత్రన్దీ
తోయములందుిఁ గుీంకక మునితఠలుయిఁడు వ్ే చనియెం దన్ూన్పా
తోోయరుహాపో భార్ వ పృథుతిుత సత మ సుదాస శకకో భృ
దావయు యమాభిధాన్యుత వ్ాహిన్ులం దన్ురకకోిఁ గుీంకుచున్.
3-45-ఉ.
వ్ండియుిఁ బుణయభూములిఁ బవితుసరజతో ఠలిఁ జూచుచున్ రమా
మండన్ుిఁ డుండు దివయరుచిమన్ుణిచారుకవ్ాట్ గహళీ
మండిత సౌధగోపుర విమాన్ము లున్నత భకకోిఁ జూచుచున్
నిండిన్ వ్ేడిిఁ గృష్ఠ
ణ పద నీరజ చింతన్ుిఁ డెై కీమంబున్న్.
3-46-చ.
చని చని త ంట్ి మతీయకురుజాంగలభూము లతికీమించి చ
యయన యమునాన్దిం గదిస్ప యచుట్ భాగవతఠన్ సరోజలో

చన దృఢభకుో సదు
్ ణవిశారదు శాంతఠని దేవమంతిు శి
ష్ఠయని మహితపుస్ద
ప ధ ుిఁ బరజశోషపతదో ష్ఠిఁ బుబుదుధ న్ుదధ వున్.
3-47-క.
కని యన్ురాగ వికాసము
దన మన్మున్ిఁ ద ంగజలింపిఁ దగ గాఢాలిం
గన మాచరజంచి నయయం
బునుఁ గుశలపుశన స్థస్ప ముదమున్ిఁ బలికెన్.
3-48-క.
"హర్ిభకుోలు పుణాయతఠులు
దుర్ితవిదూరులు విరోధిదురేమబలులుం
గురుకులతిలకులు కుంత్ర
వరసూన్ులు గుశలులే యవ్ారజత భకకోన్.
3-49-చ.
హర్ి దన్ నాభిపంకరుహమందు జనించిన్ యట్ిర భారత్ర
శవరుుఁ డతిభకకో వ్ేడ యదువంశమున్న్ బలకృష్ణ మూరుోల ై
పరుఁగ జనించి భూభరముిఁ బాప్పన్ భవుయలు రవత్రందిరా
వరులట్ శూరస్థన్ుని నివ్ాసమున్న్ సుఖ్ మున్నవ్ారలే?
3-50-చ.
కురుకులు లాదరజంపిఁగ సఖ్ుండున్ు నాపుోిఁడునై తన్రజు సత
దర తరుణీజన్ంబులన్ుిఁ దతాతఠలం గడు గారవంబున్ం
గరుణ దలిరా నాతుజులకంట్ిఁ బిుయోన్నతిిఁ బోు చువ్ాడు సు
స్పేరమతి న్ున్నవ్ాిఁడె వసుదేవుిఁడు వృషపణకులపుదప
ీ కా!
3-51-శా.

కందరాాంశమున్ం దన్ూజుిఁ బడయం గామించి భూదేవతా
బృందంబున్ భజియంచి తతిరుణ దీప్పంపం బుభావంబు ప్పం
ప ందన్ రుకకుణి గన్నన్ందన్ుిఁడు పుదుయమునండు భాసవచఛమూ
సంద్ో హంబులు దన్ునిఁ గొలవ మహితోతాీహంబున్న్ మించునే.
3-52-క.
సరస్పజలోచన్ కరుణా
పర్ిలబధ సమసో ధరణిపాలన్ మహిమం
బరమప్సతి
ు సుఖించున
చిరవిభవ్ోదారుిఁ డుగీస్న్
థ ుిఁడు జగతిన్.
3-53-చ.
లలిత పతివుతామణి విలాసవత్రతిలకంబు పారవత్ర
లలన్ గుమారుిఁ గన్నట్ల సులక్షణ జాంబవత్ర లలామ ని
రుల గతిిఁ గన్న పట్ిర సుకుమారతన్ుండు విరోధిభంజనో
తిలిక సుఖించునే గుణకదంబుిఁడు సాంబుిఁడు వృషపరపుంగవ్ా!
3-54-క.
హర్ిపదస్థవకుిఁ డరజ భీ
కరుుఁ డరుిన్ు వలన్ మిగులిఁ గారుుక విదయల్
దిరముగిఁ గఱచిన్ సాతయకక
వరసుఖ్ విభవముల న్ున్నవ్ాిఁడె ధరజతిున్?
3-55-మ.
జలజాతాంకుశ చకీ చాప కులిశచఛతాుది రఖ్ాంకకతో
జి వల గోవింద పదాబి లక్షిత విరాజనాుర్ ధూళచఛట్ా
కలితాంగుండు విధూతకలుష్ఠిఁడు నిషాిమైక ధరుుండు స

తఠిలజాతఠండన్ న పుా న్ట్ిర ఘన్ుిఁ డకర
ీ రుండు భదాుతఠుిఁడే?
3-56-క.
శుీతులున్ుిఁ గీతఠజాతము స
ముతుఁ దాలిున్యట్ిర వ్ేదమాతగతిన్ శ్రీ
పతుఁ దన్గరభంబున్ ర
క్షితుుఁ జస్పన్ గరజత దేవకీసతి సుఖ్మే.
3-57-వ.
మఱయు, మహాతాు! మహితోపాసకులగువ్ారల కోరుిలు నిండింపజాలిన్
పరమేశవరుండు శబే శాసో ంర బున్కుం గారణంబని తన్ున న్ఖిల దేవతాజన్ంబు
లగజ్ంపంగలమేట్ి యగుట్ంజస్ప మనోమయుండున్ు
సకలజీవచతఠరజవధాంతఃకరణంబు ల ైన్ చితాోహంకార బుదిధ మన్ంబులకుం
గీమంబున్ వ్ాసుదేవ సంకరషణ పుదుయమాననిరుదుధ లధిదేవతంబు లగుదు; రట్ిర
చతఠరజవధతతో వంబులకుిఁ దురయంబైన్ తతో వంబున్ు నైన్ యనిరుదధ కుమారుండు
సంతోష్చితఠ
ో ండగునే"యని.
3-58-మ.
"ఇతరారాధన్ మాని కృష్ఠ
ణ ిఁ గమలాధీశుం బయోజాసనా
రజుతు భకకోన్ నిజనాథుిఁగా సతతమున్ స్థవించు పుణుయల్ జగ
న్ునతు లధాయతు విదులుహాభుజులు మాన్ుయల్ ధరుమారు్లీము
న్నత సతాయతుజ చారుదేష్ణ గదు లాన్ందాతఠులే యుదధ వ్ా!
3-59-తే.
కోీధమాతీరయధన్ుిఁడు సుయోధన్ుండు
వ్ లుచు నవవనిసభిఁ జూచి కలుష్ మ్రదవి
మన్ములోన్ న్సూయానిమగునిఁ డయెయ

న్ట్ిర ధరుజుిఁ డునానడె? యన్ఘచరజత!
3-60-తే.
ఘన్గదాభాయస చితు సంగతఠల మఱస్ప
కురుకుమారుల భూరజ సంగరము లోన్
హతఠలిఁ గావించి వ్లస్పన్యట్ిర జెట్ర ి
వ్ాయుతన్యుండు గుశలియెై వఱలున్యయ?
3-61-చ.
హర్ికరుణాతరంగజత కట్ాక్ష నిరీక్షణ లబధ శౌరయ వి
సుురణిఁ దన్రజు తన్ున న్ని బో యగతిన్ గజరశు
జ ం డెదరజున్ం
పరవశ మ్రపాిఁగా గెలిచి పాశుపతాసో మ
ర ుిఁ గొన్న శతఠు భీ
కరుుఁడు ధన్ంజయుండు సుభగస్పేతి మోదము న ందుచుండునే?
3-62-మ.
తెఱుఁగొపాన్ జన్నీవియోగమున్ిఁ గుంత్రసో న్యపాన్ంబు సత
దర సంరక్షయుిఁ గలి్ దేవవిభు వకో రసే ామృతంబున్ ఖ్గ
శవరుుఁ డరజేం గయకొన్న మాడిిిఁ గురువంశశరణ
ీ ి నిరజించి త
దధ రణీరాజయముిఁ గొన్న మాదిుకొడుకుల్ ధనాయతఠులే? యుదధ వ్ా!
3-63-తే.
పాండుభూమీశవరుండు సంపాుపో మరణుిఁ
డెన్
ై శిశువులిఁ బోు చుట్కెై నిజశుిఁ
గూడి చన్కున్న యట్ిర యా కుంతిభోజ
తన్య జీవించునే నేిఁడు? మన్ుచరజతు!"
3-64-వ.
అని వ్ండియు.

3-65-మ.
"అనుజాతఠండగు పాండుభూవిభుిఁడు నిరాయణంబున్ుంబ ందనా
తనిపుతఠుల్ తన్ుిఁ జరవచిున్న్ు మాధయసే యంబుిఁబో ిఁదట్ిర యె
గొ్నరజంచెన్ ధృతరాష్ర భ
ు ూమివిభుిఁ డట్ల
ల హింపిఁగా నగు్స్థ
స్పనవ్ాిఁడే యగుగాక మేలుగలదే చింతింపిఁగా న్ుదధ వ్ా!
3-66-క.
అనుజుిఁడు వీిఁడన్కయ తన్
తనయులు న్న్ు వ్డలన్డువిఁ దాన్ూరకయుం
డిన ధృతరాష్ఠరుిఁడు న్రకం
బునుఁబడు నాదెైన్ దుఃఖ్మున్ న్న్ఘాతాు!
3-67-వ.
అదియున్ుంగాక పరమశాంతఠండవ్ైన్ నీ మన్ంబున్ దుఃఖ్ంబు
కరో వయంబుగాదంట్ేని.
3-68-క.
న్రలోకవిడంబన్మున్
హర్ి పరమపరుండు మాన్వ్ాకృతితో ని
దధ రుఁబుట్ిర యాతుమాయా
సుురణన్ మోహింపిఁజయు భూజన్కోట్ిన్.
3-69-ఉ.
కావున్ న్ముహాతఠుని వికారవిదూరుని సరవమోహమా
యావిలమాన్సుండ న్గున్పుాడు సంసృతిదుఃఖినౌదు న్
దేధవుని సతిృపామహిమిఁ దేలిన్వ్ేళ సుఖింతఠ నేన్కా
దా విధిశంకరపుభృతఠ లవివభుమాయిఁ దరజంపనేరో ుర.

3-70-వ.
అయన్ న్ముహాతఠుని కరుణాతరంగజతాపాంగ పరజలబధ విజాఞన్ దీపాంకుర
నిరసో సమసో దో షాంధకారుండ న్గుట్ంజస్ప మదీయ చితో ంబు
హరజపరాయతో ంబయన్ కారణంబున్న్ుిఁ, దతో వంబు సతతంబు నిరీక్షించుచు
న్ుండుదు; మఱయున్ు.
3-71-స్స.
అట్ిర సరోజాక్షిఁ డాత్రుయపదభకుో;
లడవుల నిడుమలిఁ గుడుచుచుండ
దౌతయంబుస్థయిఁ గొందఱు విరోధులు హరజ;
బదుధనిిఁజయ సన్నదుధల న్
ై
బలహీన్ుమాడిి మారాడలేిఁడ యసమరుేిఁ;
డని తలంచెదవ్ేని న్చుయతఠండు
పరుల జయంప నోపక కాదు విదాయభి;
జాతయధన్ంబుల జగతిిఁ బకుి
3-71.1-తే.
బాధలన్లంచు దుష్ర భూపతఠలనలల
స్పన్
ై యయుకో ంబుగా న్ని సంహరజంచు
కొఱకు సభలోన్ న్పుాడా కురుకుమారు
లాడు దురాభష్ణములకు న్లుగిఁడయెయ.
3-72-మ.
జనన్ంబందుట్లేని య శవరుిఁడు దా జనిుంచుట్లల న్ విరో
ధినిరాసారేము వీతకరుుిఁడగు న్దేేవుండు గరుపువ
రో నుుఁ డౌట్లల ిఁ జరాచరపుకట్భూతశరణ
ీ ులం గరువ

రో నులం జయిఁదలంచి కాక కలవ్ే దెత
ై ాయరజకకంగరుముల్.
3-73-క.
హర్ి న్రులకెలలిఁ బూజుయిఁడు
హర్ి లీలామన్ుజుిఁడున్ు గుణాత్రతఠిఁడునై
పరుఁగజన్ భవకరుంబులిఁ
బ ిఁరయండిఁట్ హరజకకిఁ గరుములు లీలలగున్.
3-74-క.
మద్ుఁ దన్శాసన్మిడి నిజ
పదములు స్థవించు లోకపాలాదుల ప్పం
ప దవింప యదుకులంబున్
న్ుదయంచెన్ు భువిని బలసహో దరుిఁడగుచున్.
3-75-తే.
చలన్మందక భూరజ సంసరణతరణ
మన్
ై సత్రిరజో దికుిల న్తిశయలిల
వఱల సమమతియెై యున్నవ్ాిఁడె కృష్ఠ
ణ ిఁ"
డన్ుచు న్ుదే వుని విదురుిఁ డడుగుట్యున్ు.
3-76-వ.
అట్ిరయెడ న్యుయదధ వుండు.
3-4-కృష్థాద్ నిర్థాణంబు
3-77-క.
యదుకులనిధియగు కృష్ఠ
ణ ని
పదజలజవియోగతాపభరమున్ మాట్ల్

ప్పద
ు ులక హృదయంబరజయిఁగిఁ
బదవులుదడుపుచున్ు వగలిఁ బంపఱయుండెన్."
3-78-క.
అనిచెప్పా బాదరాయణి
మనుజందుునివలన్ు సూచి మఱ యట్ల నియెన్
"విను మ్రకనాిఁడీ యుదధ వుిఁ
డనయము నైదేండల బాలుిఁడెై యున్నతఱన్.
3-79-వ.
మున్ున కృష్ఠ
ణ నిం గూడియాడు బాలకులలో న కి బాలునిిఁ గృష్ఠ
ణ నింగా
భావించి పరజచరయస్థయుచుండ గుణవత్రమతలిల యగు తలిల సన్ుదెంచి
"యాకొంట్ి విదియేల రావన్న"యని ప్పలిచిన్ జన్నీవ్ాకయంబులు గెైకొన్క
యఖ్ండతేజోనిధియెైన్ పుండరీకాక్షపాదారవింద మకరందస్థవ్ాన్ురకకోంజస్ప
యున్న యుదధ వుండు నేిఁడు కృష్ణ వియోగతాపంబున్ హరజవ్ారో విదురున్కుిఁ
జెపాంజాలక యపాఱ యుండుట్ యేమి చితుం"బని వ్ండియు నిట్ల నియె
"అంత న్ుదధ వుండు సరోజాక్షపాదారవింద మకరందసుధాజలనిధి
నిమగనమాన్సుం డెై గద్ దకంఠుం డగుచు.
3-80-క.
ఘనముగ నమున్మున్ మిం
చిన కృష్ణ వియోగజనిత శిఖిదరజకొన్ిఁగాిఁ
గనుుఁగవిఁ బడచే న తఠ
ో చుిఁ
బనుప ందిన్ దురజతశిఖ్రజభిదురున్ విదురున్.
3-81-వ.
కన్ుంగొని యట్ల నియె

3-82-క.
"యముుఁడన్ు ఘన్కాలభుజం
గమపుంగవుిఁడెగచిపట్ర ిఁగా యదువంశో
తో ముల చరజతులుిఁదతఠిశ
లములేమని చెపుాదుంగలంగెడిమన్మున్.
3-83-స్స.
మునిజన్ముఖ్పదుములు ముకుళంపంగ;
ఖ్లజన్లోచనోతాలము లలర
జారచోరులకోరజి సఫలతన ందగ;
దాన్వదరాాంధతమస మడర
వరయోగజజన్చకీవ్ాకంబు లడలంగ;
కలుష్జనాన్ురాగంబు పరవ
భూరజదో షాగమసూారజో వ్ాట్ిలలంగ;
న్ుదిత ధరుకకయ
ీ
లుడిగమ
జ డిఁగ
3-83.1-తే.
మాన్ుషాకారరుచికోట్ి మందపఱచి
యన్ఘ యేమన్ నేరో ుిఁ గృషాణభిదాన్
లోకబాంధవుిఁ డుతో మశోలకమూరజో
మించుతేజంబుతో న్సో మించెన్యయ.
3-84-వ.
మఱయున్ు.
3-85-క.
హల కులిశ జలజ రఖ్ా

లలితశ్రీకృష్ణ పాదలక్షితయెై ని
రులగతి న ప్పాడు ధరణీ
లలనామణి నేిఁ డభాగయ లక్షణ యయెయన్.
3-86-క.
యాదవులవలన్ రాజయ
శ్రీద్ొ లిఁగెన్ు ధరుగతి న్శించెన్ు భువి మ
రాయదలు దప్పా న్ధరోు
తాాదన్మున్ దెైతయభేదద
ి ప్పాన్ప్పదపన్.
3-87-వ.
మఱయు లలితనికష్ణవిరాజమాన్ మణిగణకకరణ సుష్మావిశరష్ విడంబిత
విమలసలిలంబు లందుిఁ బుతిఫలిత సంపూరణచందుమండల రుచి నిరీక్షించి
జలచరబుదిధంజస్ప తజి లవిలోలమీన్ంబు లన్ూన్ స్థనహంబున్ం దలంచు
చందంబున్ిఁ, గృషాణన్ుచరుల ైన్ యదు వృషపర కుమారు లముహనీయమూరజోం
దమకు న్గస
ీ రుండని కాని లీలా మాన్ుష్విగీహుండెైన్ పరమాతఠుండని
యెఱుంగక, హరజమాయా జనితంబగు న్సదాభవంబున్ంజస్ప భోజన్
శయనాసనాన్ుగమన్ంబులం జరజ సహో దరాదిభావంబులం గూడి
చరజయంతఠరు; అదేేవుని మాయాపయోనిధినిమగునలు గాకుండ
న్బి భవ్ాదులకెన్
ై ం దీఱదు సరవగుణగరజష్ు ఠలున్ు సతఠారుష్ శరష్
ీ ు ఠలున్ు న్గు
పరమభాగవతఠలకుం దకిిఁ దకకిన్వ్ారలకుం జెపానేల; అదియున్ుంగాక,
యభిజన్ విదాయ ధన్ బల గరవమదాంధీభూతచేతసుిల న్
ై శిశుపాలాది
భూపాలకు లముహాతఠునిం బరతతో వంబని యెఱుంగక నిందించు దురాభష్లు
దలంచి మన్సాోపంబు న ందుచుండుదు"న్ని, వ్ండియు.
3-88-మ.

"అవితృప్థో క్షణధీసమాహిత తపత వ్ాయసంగుల ైన్ట్ిర భా
గవతశరష్
ీ ు ఠల కాతుమూరజో నిఖిల ైకజోయతిమైిఁజూప్ప శో
కవిశోకంబులు నిరేహించి కమలాకాంతఠండు శాంతఠండు మా
న్వరూపంబగు దేహమున్ వదలి యంతరాధన్ుిఁ డయెయం జుమీ.
3-89-స్స.
మాన్వ్ైకవికాసమాన్మై తన్కున్ు;
విసుయజన్కమై వ్లయున్ట్ిర
యాత్రుయయోగమాయాశకకోిఁ జపట్ిర;
చూపుచు న్తయంతసుభగుిఁ డగుచు
భూష్ణంబులకున్ు భూష్ణంబై వివ్ే;
కములకెలలన్ుిఁ బరకాష్ు యగుచు
సకలకలాయణసంసాేన్మై సతయమై;
తేజరజలల డున్ట్ిర దివయమూరజో
3-89.1-తే.
తాన్ తన్మూరజో నిజశకకోిఁ దగ ధరజంచె
యమతన్ూభవు రాజసూయాధవరంబు
న్ందు నవవని శుభమూరజో న్రజేతోడ
నిండువ్ేడుకిఁ జూచి వరజణంచుచుండు.
3-90-క.
పుకట్ముగిఁ గమలభవసృ
షపరకుఁ గారణ మిముహాతఠుిఁడే యన్ుచున్ు న్ు
తఠీకుల ై తన్ూురజోని ద
పాకచూచిరజగాదె తతీభాజన్ుల లల న్.

3-91-వ.
మఱయు శాంతోగీరూపధరుిఁడెైన్ సరవశవరుండు శాంతరూపుండు గావున్ిఁ,
బరకృతాపరాధ నిప్సడయమాన్సుండయుయ న్న్ుకంపాయతో చితఠ
ో ండెై వరజోంచు
పరాపరుండున్ుిఁ బుకృతికారయంబైన్ మహతతో వరూపుండున్ు జన్న్విరహితఠం
డయుయన్ు దారువులువలన్ న్న్లంబు దో ిఁచు చందంబున్ జన్న్ంబు
న ందుచుండు; అట్ిర సరోజనాభుని హాసరాసలీలాన్ురాగ విలోకన్
పుతిలబధ మాన్ల న్
ై గోపకామిన్ులు దన్ూురజో దరానాన్ుష్కో మనీష్లం గలిగజ
వరజోంచి; రదియున్ుం గాక.
3-92-చ.
దివిజులకోరెిిఁ దీరా వసుదేవుని యంట్ జనించి కంసదా
న్వుుఁడు వధించున్న్భయమున్ంజని న్ందుని యంట్ న్ుంట్కున్
యవన్జరాసుతాదులకు నాజినదురాడలేక సజి న్
సో వమథురాపురజన్ విడిచి దాగుట్కున్ మదిిఁ జింతన ందుదున్.
3-93-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-94-స్స.
కడిఁగజ ప్పకకిడుమలిఁ గుడుచుచుిఁ జితో ముల్;
కలిఁగిఁగ బంధనాగారములన్ు
వన్రజన్ దేవకీవసుదేవులన్ు డాయిఁ;
జన్ుదెంచి భకకోవందన్ మ్రన్రజు
"తలిదండుులార! యేిఁ గలుగంగ మీరలు;
కంసుచే న్లజడిిఁ గాీగుచుండిఁ
గడగజ శతఠునిిఁ జంపిఁగాలేక చూచుచు;

న్ున్న నాతపుాిఁ బుసన్ున లగుచుిఁ
3-94.1-తే.
గావుిఁ"డని యాన్తిచిున్ దేవదేవు
న్దుభతావహ మధురవ్ాకయములిఁ దలిఁచి
తలిఁచి నాచితో మున్ిఁ బదే గలుగుచుందుిఁ
బృథులపాతకభూమిభృదిభదుర విదుర!
3-95-క.
విమలమతిిఁదలిఁప నవవని
బ మముడి మాతుమున్ నిఖిలభూదేవీభా
రము వ్ాయున్ట్ిర హరజపద
కమలమరందంబు గోీలు ఘన్ుిఁడెవ్ావడో ?
3-96-క.
మందపుజుఞిఁడనై గో
విందుని మురదెైతయహరుని విష్ఠ
ణ నిిఁ బరమా
న్ందుని న్ందతన్ూజుని
మందరధరుిఁ జితో మందు మఱతఠన యెందున్.
3-97-చ.
అద్యున్ుిఁ గాక, మీరు న్ృపులందఱుిఁ జూిఁడగ ధరుసూతి ప్పం
ప దవిన్ రాజసూయసవనోతీవమందున్ు జన్ుమాదిగాిఁ
బదపడి యెగ్ ొన్రుు శిశుపాలుిఁడు యోగజజన్ంబు లిట్ిరద
ట్ిరదని యెఱుంగనోపని కడిందిపదంబున్ున ందెనే కదా.
3-98-చ.
కురున్ృప పాండు న్ందన్ు లకుంఠజతకళిఁ జమూసమేతఠల ై

యర్ిగజ రణోరజవ నవవని ముఖ్ాంబురుహామృత మాతులోచనో
తిరములిఁ గోీలి పారేవిశిఖ్పుకరక్షతపూతగాతఠుల ై
గురుతర మోక్షధామమున్కుం జని సౌఖ్యము న ందిరో తఠదిన్.
3-99-స్స.
అట్ిర సరోజాక్షిఁ డాదయంతశూన్ుయండు;
సుభగుండు తెల
ైర ోకయసుందరుండు
గమనీయ సాగరకన్యకాకుచకుంకు;
మాంకకత విపులబాహాంతరుండు
సకలదికాాలభాసవతిిరీట్న్యసో ;
పదురాగారుణపాదప్సఠుిఁ
డజుిఁ డన్ంతఠిఁడు సమానాధికవిరహితఠం;
డిదధమూరజోతయ
ు ాధీశవరుండు
3-99.1-తే.
నన్
ై హరజ యుగీస్న్
థ ుని న్ఖిలరాజయ
రుచిరస్పంహాసన్మున్ిఁ గూరుుండిఁబట్ిర
భృతఠయభావంబున ంది సంప్సతి
ు న్తని
పన్ుపుస్థయుట్ కెపుడు నామన్ముగుందు."
3-100-వ.
అని వ్ండియు నిట్ల నియె "అన్ఘా! పరాతారుండున్ు యోగీశవరుండున్ు
న్గు కృష్ఠ
ణ ండు భగవదభకుోండున్ుిఁ బరమ భాగవతోతో ముండున్ు నైన్
యుగీస్థన్ుని స్థవించుట్ యాశురయంబు గాదు; తన్ున హరజయంపం దలంచి
కుచంబుల విష్ంబు ధరజయంచి సో న్యపాన్ంబు స్థయంచిన్ దుష్ర చేతన్ యెన్
ై
పూతన్కుం జనినచిుప్పంచిన్ యశోదాదేవికక నైన్ న్ందరాని నిజపదంబుిఁ

గారుణయచితఠ
ో ండెై యస్పంగె న్నిన్, నిజపాదధాయన్పరాయణు లగువ్ారల
న్న్ుసరజంచి స్థవించుట్ స్పపానేల"యనిన్ న్ుదధ వునికక విదురుం డిట్లనియె
"భకో వతీలుండున్ుిఁ గారుణయనిధియు నై భాగవతజన్ుల న్న్ుగీహించు
పుండరీకాక్షండు నిజదాసలోకంబున్ కొసంగు పరమపదంబు న్ుగీకరుల న్
ై
రాక్షసుల కెట్ల లసంగె అతెో ఱం గెఱంపు"మనిన్ విదురున్కు న్ుదధ వుం డిట్లనియె.
3-101-మ.
"దనుజానీక మనేక వ్ారములు దో రేరాంబు సంధిలలిఁగా
వినుతాసూన్ు భుజావరోహుిఁ డగు న్వివష్ఠ
ణ న్ సునాభాసుోుిఁ దా
రనిలో మారొిని పత కు పత కు హరజ దెత
ై ాయరాతి! యంచుం దదా
న్నముం జూచుచుిఁ గూలి మోక్షపదముం పాుప్పంతఠ రతఠయన్నతిన్.
3-102-క.
ధీరజనోతోమ! న్వస్పత
సారసలోచన్ుిఁడు గృష్ఠ
ణ జన్న్ంబున్ుిఁ ద
చాుర్ితమ
ు ు నఱిఁగజంతఠన్ు
దారత నీ విపుడు విన్ుము తదివధమలల న్.
3-103-చ.
ధరణిభరంబు వ్ాపుట్కుిఁ దామరసాసన్ు పాురేన్న్ రమా
వరుుఁ డల కంస బంధన్నివ్ాసమున్న్ వసుదేవదేవకీ
వరులకు న్ుదభవింప బలవంతఠిఁడు గంసుిఁడు హింసస్థయు న్
నవరపున్ న్రేరాతిు సుతఠనిం గొని యవవసుదేవుిఁ డిముులన్.
3-104-క.
న్ందుని మందకుిఁ జని త
తఠీందరజతలామున్ిఁ బరులు సూడకయుండన్

న్ందన్ు నిన్ునిచి యాన్క
దుందుభి మరలంగ నేగెిఁ ద లిల ట్ి పురజకన్
క .
3-105-క.
హర్ి యేకాదశ సంవ
తీరములు న్ందవుజమున్ిఁ దన్ు హరజ యని యె
వవరు నఱుిఁగకుండ నా హల
ధరుతోిఁ గీీడించుచుండె దదే యు బ్రుతిన్.
3-106-క.
గోపథలవరులకెన్
ై న్ు
నాపో విఁగిఁ దన్ సమంచితాకార మ్రగజం
జూపని శ్రీపతి వ్ేడుక
గోపథలురిఁ గూడి కాచె గోవతీములన్.
3-107-వ.
అయయవసరంబున్ం గృష్ఠ
ణ ండు లీలావినోదంబులు తోడిగోపాలబాలురకుం
జూపం దలంచి.
3-108-చ.
వర యమునాన్దీ సలిల వరజధత సౌరభ యుకో పుష్ా మే
దుర మకరంద పాన్పరజతఠష్ర మధువుతయూధ మాధవీ
కురవక కుంద చందన్ నికుంజము లందు మయూర శారజకా
పరభృత రాజకీర మృదుభాష్ల భంగజిఁ జెలంగజ పలుిచున్.
3-109-ఉ.
శ్రీరమణీమనోవిభుిఁడు స్పంహకకశోరముిఁబో లి లీలిఁ గౌ
మారదశన్ రమావిమలమందిరముం బురుడించు గోతతిన్

వ్ారక మేపుచుండెిఁ దన్ వంశరవసుుట్మాధురీసుధా
సారముచేత గోపజన్సంఘములన్ ముదమందిఁజయుచున్.
3-110-వ.
మఱయున్ు.
3-111-మ.
చిరకళీరతి బాలకుల్ తృణములన్ స్పంహాది రూపంబులం
గరమ్రపాన్ విరచించి వ్ాని మరలన్ ఖ్ండించు చందంబున్ం
గరుణాత్రతఠలిఁ గామరూపు లగు న్కింసపుయుకో క్షపా
చరులం గృష్ఠ
ణ ిఁడు సంగరసే లములం జకాిడె లీలాగతిన్.
3-112-చ.
వరయమునాన్దీజల నివ్ాస మహో రగ విసో ృతాసయ వి
సుుర్ిత విషాన్లపుభల సత కున్ిఁ గాీగజన్ గోప గోధనో
తిరముల నలల ిఁ గాచి భుజగపువరున్ వ్డలంగిఁదో లి త
తీర్ిదమలాంబు పాన్మున్ సంతసమందగిఁ జస్ప గోతతిన్.
3-113-మ.
దివిజాధీశుగుఱంచి వ్ాన్కొఱకెై దీప్పంప న్ందాది వ
లల వు లేట్ిఁే ట్ న్న్ూన్సంపదల న్ులాలసంబున్ం జయు న్ు
తీవముం గృష్ఠ
ణ ిఁడు మానిా గోపగణముల్ సంప్సుతిన ందన్ శచీ
ధవు గరవం బడిఁపంగ న్వయయముగాిఁ దాిఁ జస్ప గోయాగమున్.
3-114-చ.
హర్ిహయుిఁ డంత రోష్వివశావిలమాన్సుిఁడెై సరోరుహో
దరు మహిమం బఱుంగక మదం బడరంగ వలాహకాది భీ
కర ఘన్పంకకోిఁ బంప్పన్ న్ఖ్ండశిలామయ భూరజ వరషముల్

కుర్ిస్ప న్న్ూన్ గరిన్ల గోకుల మాకుల మౌచుిఁ గుందిఁగన్.
3-115-ఉ.
ఆతఱ మంద గొందలము న్ందిఁగ వలల వు ల లల ిఁ "గృష్ణ ! య
చేతన్ుల లల నిట్ిర జడిిఁ జిందఱవందఱల ై కలంగుచుం
గాతరు ల ైరజ నీవు గృపిఁ గావుము; కావు మనాథనాథ! ని
రూ
ే తకళంక! భకకోపరజతోష్ణభూష్ణ! పాపశోష్ణా!"
3-116-మ.
అని యబభంగజ విపన్ునల ై పలుకిఁ గుయాయలించి కృష్ఠ
ణ ండు స
జి నవరజధష్ణ ఠిఁడు గోపగోనివహరక్షాదక్షడెై దేవతా
జను లగజ్ంపిఁ గరాంబుజాతమున్ సచఛతుంబుగాిఁ దాల ు బో
రన గోవరేన్ శైలముం దట్చరదుమాయమరీజాలమున్.
3-117-వ.
వ్ండియు.
3-118-స్స.
శరదాగమారంభ సంపూరణపూరజణమా;
చందు సాందాుతపత జి వలిత మగుచు
వ్లయు బృందాట్వీవీథి యంద కనాడు;
రాసకళీ మహో లాలసుిఁ డగుచు
రుచిర సౌభాగయతారుణయమనోరమ;
సూురజోిఁ జెన నందిన్ మూరజో దన్ర
సలలితముఖ్చందుచందిక
ు ల్ గోప్పకా;
న్యనోతాలముల కాన్ంద మ్రసగ
3-118.1-తే.

భవయచాతఠరయభంగజిఁ దిుభంగజ యగుచు
న్బి నాభుండు సమోుద మతిశయలల
లీలిఁ బూరజంచు వరమురళీ నినాద
మరజే వీతేర విని మోహితాతఠు లగుచు.
3-119-చ.
పతులు మఱుందులున్ సుతఠలు బావలు న్తో లు మామలున్ సము
న్నత వలదన్న మాన్క మన్ంబున్ిఁ గృష్ణ పదాబి స్థవనా
నివతరతి గోపకామిన్ులు వ్ేచన్ుదేర దయాపయోధి శో
భితగతి రాసకళ సలిప్పం దరుణీన్వపుష్ాచాపుడెై.
3-120-ఉ.
రాముుఁడు దాన్ుిఁగూడి మధురాపురజకకం జని యందు వ్ైభవ్ో
దాేమ న్ృపాసన్ంబున్ ముదంబున్ న్ున్న దురాతఠుిఁ గంసు దు
షారమరశతఠుిఁ దుుంచి ముదమారిఁగిఁ దలిల ని దండిు న్ంచిత
శ్రీమహితాతఠుల ై తన్రిఁజస్ప సరోరుహనాభుిఁ డున్నతిన్.
3-121-మ.
న్లువ్ పాంగ ష్డంగ యుకో మహితామానయంబు చౌష్షపరవి
దయలు సాందీపనిచే నఱంగెిఁ జెలువ్ ందన్ విన్నమాతుంబులో
పలనే లోకగురుండు దాన్ తన్కున్ భావింప న్న్ుయల్ గురు
ల్ లర లోకవిడంబనారే మగు లీలల్ గావ్ యమేుట్ికకన్.
3-122-ఉ.
మించి పుభాసత్రరేమున్ మృతఠయవశంబున్ిఁ బ ంది పత య యా
పంచజనోదరసుేిఁ డగు బాలకు దేశికున్ందన్ుం బుభో
దంచితలీలిఁ దెచిు గురుదక్షిణగా న్తిభకకోయుకకో న్

రజాంచె గురుండు చితో మున్ిఁ బంప్పసలార మురారజ వ్ండియున్.
3-123-స్స.
ఘన్ుిఁడు విదరభశుిఁడన్ న పుా భీష్ుకు;
వరసుతామణి న్వవ్ారజజాక్షి
పదాుసమాన్రూపశ్రీవిభాస్పత;
కమనీయభూష్ణిఁగంబుకంఠజ
చతఠరసవయంవరోతీవ సమాగత చెైదయ;
సాలవ మాగధ ముఖ్య జన్వరణయ
నికరసమావృతిఁ బుకట్ సచాురజతు;
రుకకుణి న్సమాన్రుకుకాంతి
3-123.1-తే.
న్మర గుపాోమృతంబు విహంగవిభుిఁడు
కొనిన్కెవ
ై డి మన్ుజందుకోట్ిిఁ దో లి
కమలనాభుండు నిజభుజాగరవ మలరిఁ
దెచిు వరజయంచె; న్తని న్ుతింప వశమ?
3-124-చ.
పరువడిిఁ బట్ిర సపో వృష్భంబుల ముకుిలు గుట్ర ిఁ దదబల
సుురణ సహింపిఁజాలక న్ృపుల్ తలపడడ జయంచి న్గనజి
దధ రణిపున్ందన్న్ వికచతామరసాక్షిిఁ బుమోదియెై సవయం
వరమున్ిఁ బండిల యాడె గుణవంతఠిఁ డన్ంతఠిఁ డన్ంత శకకోతోన్.
3-125-మ.
పుతవీరక్షయకారజ నాబరిఁగజ సతాుజితో న్ూజాహృదీ
ప్పీతముం దీరాిఁ దలంచి నాకమున్కుం బంపారిఁగా నేగజ వ

రజణతశౌరోయన్నతిిఁ బారజజాత మిలకున్ లీలాగతిం దెచుె న్ు
దధ త దేవ్ేందుు జయంచి కృష్ఠ
ణ ిఁ డన్ నేతనాుతృిఁడే చూడగన్.
3-126-స్స.
మానితాఖిల జగన్ుయ దేహమున్ిఁ బ లుు;
ధరణిదేవికకిఁ బిుయతన్యుిఁ డెైన్
న్రకదాన్వుని సునాభాఖ్యిఁ జెన నందు;
ఘన్ చకీధారా విఖ్ండితోతో
మాంగునిిఁ జయ న్యయవనీలలామంబు;
వ్ేిఁడిన్ిఁ దతఠాతఠు విపులరాజయ
పదమున్ నిలిా లోపలి మందిరంబులిఁ;
జిరముగ న్రకుండు స్పఱలిఁ బట్ిర
3-126.1-తే.
న్ట్ిర కన్యలు న్ూఱుిఁబదాఱువ్ేలు
నారో భాంధవుిఁడెైన్ పదాుక్షిఁ జూచి
హరషభాషాాంబుధారా పువరష మ్రదవిఁ
బంచశరబాణ నిరజభన్నభావ లగుచు.
3-127-చ.
లలితిఁ దదీయ సుందర విలాస విమోహితల ైన్ వ్ారజనిం
బ లస్పన్ గోరజిిఁదీరుుట్కు న కిముహూరో మున్న్ వరజంచి క
న్యల లలితావరోధభవన్ంబుల న్ందఱ కనినరూపుల ై
కలస్ప సుఖ్స్పేతిం దనిప్పిఁ గాంతల భకకోనితాంతచితో లన్.
3-128-క.
చతురతతో న్ంద కొిక

యతవకుిఁ బదురస్ప సుతఠల నాతుసముల న్ు
న్నతభుజశకుోలిఁ గాంచెన్ు
వితతంబై కీరో జ దిశల విన్ుతఠకక నకిన్.
3-129-స్స.
మధురాపురముిఁ జతఠరజవధ బలౌఘములతో;
నావరజంచిన్ కాలయవన్ సాలవ
మగధభూపాలాది మన్ుజందు లోకంబు;
స్పన్
ై యయుకో ముగాిఁగ సంహరజంచి
తన్ బాహుశకకోిఁ జితో ముల న్రజేంచిన్;
భీమపారుేలకు న్ుదాేమ విజయ
మ్రసిఁగజ తదెవై రులన్ుకిడంగిఁగిఁ దుుంచి;
బాణ శంబర ముర పలవలాది
3-129.1-తే.
దన్ుజనాయక స్థనావితాన్ములన్ు
హలధరాది సమేతఠిఁడెై హతఠలిఁ జస్ప
దంతవకాోరది దెత
ై ఠయలు దన్ున నదుర
భండన్ములోన్ిఁ దుుంచె దో రబలము మఱస్ప.
3-130-వ.
వ్ండియుం, గృష్ఠ
ణ ండు గౌరవపాండవ భండన్ంబున్కుం దో డాడి రాజన్ుయ
లనోయన్య మాతీరోయతీహ సమేతఠల ై స్పని
ై కపాదఘట్ర న్ంబుల ధరాచకీంబు
గంప్పంప న్సమాన్యంబు లయన్ శంఖ్భేరీ పుముఖ్ తూరయఘోష్ంబులు నింగజ
మిొంగిఁ దురంగమరజంఖ్ాసముదూ
ధ త ధూళపట్ల పరజచఛన్న
భాన్ుమండలంబున్ుంగాిఁ జన్ుదెంచి కురుక్షతుంబున్ మ్రహరజంచిన్

న్ుభయపక్షంబులం దున్ుమాడి; నిఖిలరాజయవ్ైభవ మదో న్ుతఠ
ో ం డెన్
ై
సుయోధన్ుండు నిఖిల రాజసమక్షంబున్ిఁ గరణ శకుని దుశాాసనాదుల
దురుంతుంబున్ నిరంతరంబుిఁ గుంత్రన్ందన్ుల కెగ్ ుస్థస్న్
ప దో ష్ంబున్ంజస్ప
సంగరరంగంబున్ భీముగదాఘాతంబున్ం ద డలు విరజగజ పుడమింబడి
గతాయుశ్రరీవిభవుండెై యుండిఁ జూచిన్ం గదా పరజతఠష్ర చితఠ
ో ండ న్గుదు; న్ని
యపరజమిత బాహుబలోతాీహు ల న్
ై భీష్ు దోు ణ భీమారుిన్ులచేత న్ఖిల
ధరాధిపతఠల న్షారదశాక్షౌహిణీ బలంబులతోడం దునిమించి; మఱయు
సవసమాన్ బలులయన్ యదువీరుల జయంప నంతవ్ారలకెైన్ం దీరదని
మధుపాన్మద విఘూరజణత తామొలోచన్ుల ై వరజోంచు యాదవుల
కనోయన్యవ్ైరంబులు గలిాంచి పత రజంచి యతరతర కరాఘాతంబుల హతఠల ై
తన్ునిఁ గలస్పన్ం గాని భూభారంబుడగ దని చితో ంబున్ిఁ దలంచి; అంత
ధరున్ందన్ునిచే నిసీపతనం బగు రాజయంబు పూజయంబుగాిఁ జయంచుచు
మరుోయలకుం గరో వయంబుల న్
ై ధరుపథంబులు సూపుచు బంధుమితఠుల కెలలిఁ
బరజతోష్ంబు న ందించుచుం దతారోక్షంబున్ వ్ారజవంశం బుదధ రజంపిఁ దలంచి
యభిమన్ుయవలని న్ుతో రయందు గరభంబు నిలిప్ప గురుతన్యపుయుకో
మహిత బుహాుసో ప
ర ాతంబున్ం దద్ రభదళన్ంబు గాకుండ న్రభకుని రక్షించి
నిజపదారవింద స్థవ్ారతఠం డెై న్ ధరుసుతఠచేిఁ గీరో జ పుతాపంబులు నివవట్ిలలం
దురంగమేధంబులు మూిఁడు స్థయంచి; వ్ండియు.
3-131-స్స.
వలన పా లౌకకకవ్ద
ై ికమార్ ముల్;
న్డపుచు దావరకాన్గర మందు
న్విదితాత్రుయమాయా పుభావమున్ ని;
సీంగుిఁడెై యుండి సంసారజపగజదిిఁ

జెంది కామంబులచేత విమోహితఠం;
డెై సుఖించుచు ముదితాతఠుిఁ డగుచు
న్ంచిత స్పనగధస్ుప తావలోకముల సు;
ధాపరజపూరణసలాలపములన్ు
3-131.1-తే.
శ్రీనికతన్మన్
ై శరీరమున్న్ుిఁ
బాండున్ందన్ యదుకుల పుకరములన్ు
లీలిఁ గారుణయ మ్రలయిఁ బాలించుచుండె
నారో రక్షాచణుండు నారాయణుండు.
3-132-స్స.
సంపూరణపూరజణమా చందుచందిుక న పుా;
రమణీయశారదరాతఠు లందు
సలలితకాంచన్సో ంభ సౌధో పరజ;
చందుకాంతోపలసే లము లందు
మహిత కరణుకా మధయ దిగ్జముల;
గతిని సౌదామినీలతల న్డిమి
నీలమేఘంబులలీల ముకాోఫల;
లలిత మధయసే నీలముల భాతి
3-132.1-తే.
సతత యౌవన్సుందరీయుత విహారుిఁ
డగుచు సతఠ ల ంద ఱందఱ కనినరూప
ములన్ుిఁ గీడ
ీ ించె బకిబే ములు స్పలంగజ
న్ందన్ందన్ుిఁ డభిన్వ్ాన్ందలీల.

3-133-వ.
అంతన కినాిఁడు.
3-134-చ.
మునివరు లేగుదేర యదుముఖ్ుయలు గొందఱు గూడి ముట్ర ిఁబ
లిినుఁ గన్లొంది వ్ారు దమకకంచి శప్పంచిన్ిఁ గొనినమాసముల్
చనునడ దెవ
ై యోగమున్ జాతరిఁబో సమకట్ిర వ్ేడుకల్
మనములిఁ ద ంగజలింప గరజమన్ నిజయాన్ము ల కకి యాదవుల్.
3-135-ఉ.
కోర్ి పుభాసత్రరేమున్కుం జని తన్నదిిఁ గుీంకక నిరులో
దారత న్ందు దేవ ముని తరాణముల్ ప్పతృతరాణంబులున్
వ్ారని భకకోిఁ జస్ప న్వవతీలతోిఁ బ లుపారు గోవులన్
భూర్ిసదక్షిణాకముగ భూసురకోట్ికక నిచిు వ్ండియున్.
3-136-క.
అజిన్ పట్ రతనకంబళ
రజత మహారజత తిల ధరావరకనాయ
గజతఠరగ రథములన్ు స
దివజకోట్ికక నిచిుిఁ బంపు దీప్పంపంగన్.
3-137-వ.
ఇట్ల
ల సఫలంబుల ైన్ భూదాన్ంబు మ్రదలుగాిఁగల దాన్ంబు లన్ూన్ంబులుగా
భగవదరాణబుదిధం జస్ప యన్ంతరంబ.
3-138-తే.
ఎసగు మోదంబు సంధిలల నిష్ర మన్
ై
రస్పక మృదులాన్న మరజేిఁ బారణలుస్థస్ప

మంజులాసవరసపాన్మతఠ
ో లగుచుిఁ
గడగజ యనోయన్నహాసయవ్ాకయములిఁ గలిఁగజ.
3-139-వ.
ఇట్ల
ల దమలోన్ మదిరాపాన్ మద విఘూరజణత తామొలోచన్ు లయ
మతీరంబుల న ండ రులం బ డిచి సమసో యాదవులున్ు
వ్ేణూజాతాన్లంబున్ిఁ దదవంశ పరంపరలు దహన్ంబు న ందు చందంబున్ం
బ లిస్ప రది యంతయుం గన్ుంగొని శ్రీకృష్ఠ
ణ ం డపుాడు.
3-140-క.
చతురతతో నిజమాయా
గతుఁ జూచి లసదివలోలకలోలల సమం
చిత విమల కమల సార
సవతజలముల విహితవిధులు సలిప్పన్వ్ాిఁడెై.
3-141-క.
ఒక వృక్ష మూలతలమున్
న్కలంక గుణాభిరాముిఁ డాస్సన్ుండెై
యకుట్ిలమతి బదరీవని
కకిఁక నీ వరుగు మని మ్రఱిఁగజ యేగన్
జ నేన్ున్.
3-142-క.
కీమమున్ నిజకులసంహా
రము స్థయిఁ గడంగు ట్ఱగజ రమణీయశ్రీ
రమణు చరణాబి యుగ విర
హమున్కు మది నోరవలేక యన్ుగమన్ుిఁడనై.
3-143-క.

హర్ి న్రయుచుిఁ జనిచని యక
తరుమూలతలంబు న్ందుిఁ దన్ దేహరుచుల్
పరగిఁగ న్ున్న మహాతఠునిిఁ
బరునిిఁ బుపనానరజోహరుని భకో విధేయున్.
3-144-వ.
మఱయున్ు.
3-145-స్స.
అసుతిరియసావమి న్చుయతఠిఁ బరు సతో వ;
గుణగరజష్ు ఠని రజోగుణవిహీన్ు
సురుచిరదావరకాపురసమాశీయు న్నా;
శీయు నీలనీరదశాయమవరుణ
దళదరవిందసుందరపతునేతఠు ల;
క్షీుయుతఠిఁ బ్రతకౌశరయవ్ాసు
విలస్పతవ్ామాంకవిన్యసో దక్షిణ;
చరణారవిందు శశవతరరకాశు
3-145.1-తే.
ఘన్చతఠరాభహు సుందరాకారు ధీరుిఁ
జెన్ునగల లేతరావిప్పై వ్న్ునమోప్ప
యున్న వీరాసనాస్సన్ు న్న్ునిఁగన్న
తండిు నాన్ంద పరజపూరుణ దన్ుజహరుని.
3-146-మతో .
కంట్టుఁగంట్ి భవ్ాబిధ దాట్ిఁగిఁ గంట్ి నాశిీతరక్షకుం
గంట్ట యోగజజన్ంబుడెందముిఁ గంట్ిిఁ జుట్ర ముిఁ గంట్ి ము

కింట్టకకంగన్రాని యకిట్ిిఁ గంట్ిిఁ దామరకంట్ిిఁ జ
కొంట్ట ముకకోవిధాన్ముం దలకొంట్ి సౌఖ్యము లందగన్.
3-147-వ.
అయయవసరంబున్ం బరమ భాగవతోతో ముండున్ు, మునిజన్ సతో ముండున్ు,
దెైవపాయన్ సఖ్ుండున్ుిఁ, బరమ తపత ధన్ుండున్ు, న్ఘశూన్ుయండున్ు,
యఖిలజన్ మాన్ుయండున్ు, బుధజన్విధేయుండున్ు న్గు మైతయ
ేు ుండు
త్రరాేచరణంబు స్థయుచుం జనిచని.
3-148-మ.
కనియెం దాపసపుంగవుం డఖిలలోకఖ్ాయతవరజధష్ణ ఠ శో
భనభాసవతారజపూరణయౌవన్కళ భాుజిష్ఠ
ణ యోగీందుహృ
దవనజాతెైకచరజష్ణ ఠిఁ గౌసుోభముఖ్ోదయదూభష్ణాలంకరజ
ష్ఠ
ణ నిలింపాహితజిష్ఠ
ణ విష్ఠ
ణ ిఁ బుభవిష్ఠ
ణ ం గృష్ఠ
ణ రోచిష్ఠ
ణ నిన్.
3-149-క.
తదన్ంతరంబ హరజ దన్
హృదయాబి ము న్ందు ముకుళతేక్షణముల స
ముదమున్ిఁ జూచుచు నాన్త
వదన్ుండెై యుండె ముదము వఱలిఁగ న్న్ఘా!
3-150-వ.
అంత దగ్ ఱ నేతెంచి యున్న మైతయ
ేు ుండు విన్ుచుండ దరహాస చందిుకా
సుందర వదనారవిందుండున్ు, నాన్ందసుధానిష్యంద కందళత
హృదయుండున్ు, భకాోన్ురకో దయాసకో విలోకన్ుండున్ు న్గు
పుండరీకాక్షండు న్న్ున నిరీక్షించి యట్ల ని యాన్తిచెు "పూరవ భవంబున్
వసుబుహులుస్థయు సతుయాగంబున్ వసువ్ై భవదీయ హృదయంబున్ నితర

పదారేంబులు గోరక మదీయ పాదారవిందస్థవం గాంక్షించితివి గావున్ిఁ
దనినమితో ంబున్ నేన్ు నీ హృదయంబున్ వస్పయంచి సమసో ంబున్ుిఁ
గన్ుచుండుదు; యాతాురాముండునన్
ై న్న్ున నవవరనియు సదసదివవ్ేకుల ై
యెఱుంగం జాలరు వ్ారలకు నేన్ు న్గోచరుండనై యుండుదు;
మతారజగహ
ీ ంబు గల నీకు నీజన్ుంబ కాని పున్రభవంబు న ందకుండుట్కు
భవదీయ పూరవజన్ు కృతసుకృత విశరష్ ఫలంబు కతంబున్
నియాయశీమంబున్ మతాాదారవింద సందరాన్ంబు కలిగె; అదియున్ుంగాక
పదుకలాంబు న్ందు మనానభిపదుమధయ నిష్ణుణం డగు పదుసంభవున్కు
జన్ుమరణాది సంసృతి నివరో కంబున్ు యవిరతా న్శవరసౌఖ్య పువరో కంబున్ు
న్గు మన్ుహతో వంబుిఁ దెలియ జయు న్దిేవయజాఞన్ంబు నీకునఱంగజంతఠ."అని
యముహనీయ తేజోనిధి యాన్తిచిున్ సుధాసమాన్ సరసాలాపంబులు
కరణకలాంపంబుల ై మన్సాోపంబులం బాప్పన్ రోమాంచ కంచుకకత శరీరుండన్ు,
నాన్ందభాష్ాధారాస్పకో కపత లుండన్ుిఁ, బరజతోష్ సాగరాంతరజనమగన
మాన్సుండన్ు న్య యంజలిపుట్ంబు నిట్లతట్ంబున్ ఘట్ియంచి
యట్ల ంట్ి.
3-151-క.
"పురుషత తో మ! నీ పదసర
స్సరుహ ధాయనామృతాభిషథకసుురణం
గరమ్రప్పాన్ నా చితో మి
తర వసుోవు లందు వ్ాంఛిఁ దగులున యెందున్.
3-152-చ.
జనన్ములేని నీవు భవసంగతి న ందుట్ కమి కారణం
బనియున్ుిఁ, గాలసంహరుిఁడవ్ై జగముల్ వ్లయంచు నీవు పా

యని రజపుభీతికెై సరజదుదంచిత దుర్ ము నాశీయంచు ట్
ట్ల నియున్ు దేవ నామన్ము న్ందుిఁ దలంతఠ సరోజలోచనా!
3-153-వ.
అదియున్ుంగాక.
3-154-క.
శ్రీరమణీశవర నీ వ్ా
తాుర్థముిఁడ వయుయ లీలిఁ దరుణీకోట్ిం
గోర్ి రమించితి వనియున్ు
వ్ారక యేిఁ దలిఁతఠ భకో వతీల! కృషాణ!
3-155-క.
పరతతో వజుఞలు గరుణా
కర! నిన్ు సంసారరహితఠగాిఁ దలపత య
న్నరస్ప నిన్ుిఁ గాంచు ట్లల న్ుిఁ
గరమరుదు తలంచి చూడిఁ గమలాధీశా!
3-156-వ.
దేవ్ా! నీ వఖ్ండిత విజాఞన్ రూపాంతఃకరణుండ వయుయన్ు ముగధభావంబున్ిఁ
బుమతఠ
ో ని చందంబున్ విమోహికెైవడిం బువరజోంచుచు నందేని న దిిఁగజ
యుండుట్ం దలంచి నా డెందంబు గుందుచుండు; అరవిందలోచన్!
సురవందిత! ముకుంద! ఇందిరాసుందరీరమణ! సరసవత్రరమణున్కుం
గరుణించిన్ సుజాఞన్ంబు ధరజంచు శకకో నాకుం గలదేనిిఁ గృపస్థయుము
భవదీయ శాసన్ంబు ధరజయంచి భూరజ సంసారపారావ్ారోతో రణంబు
స్థయుదు"అని విన్నవించి బహుభంగులం బుసో ుతించిన్ భగవంతఠడున్ుిఁ
బుపన్నపారజజాతంబున్ు నైన్ కృష్ఠ
ణ ండు పరతతో వనిరణయంబు నఱంగజంచిన్.

3-157-క.
సరస్పజలోచన్ కరుణా
పర్ిలబధ జఞ ాన్కలిత భావుిఁడ న్గుట్న్
హర్ితతో వవ్ేదినై త
చఛరణసరోజముల కెరిఁగజ సముతితోడన్.
3-158-క.
హర్ి పదజలరుహ విరహా
తఠరతన్ దురాేంత దుఃఖ్తోయధిిఁ గడవన్
వ్రవ్ేది తిరుగవలస్పన్ు
సరస్పజభవకలావిలయ సమయము దాిఁకన్.
3-159-వ.
ఇట్ల
ల దిరుగుచు.
3-160-మ.
న్రనారాయణ దాపసాశీమ పదౌన్నతయంబున్ం బ లుు భా
సుర మందార రసాల సాల వకుళ శోకామల పునానగక
సర జంబ్రర కదంబ నింబ కుట్జాశవతే సుురన్ులిల కా
కరవీరక్షితిజాభిరామ బదరీకాంతార స్థవ్ారతిన్.
3-161-క.
చనుచున్నవ్ాిఁడ"న్ని ప
లిిన పలుకుల కులికక కళవళంచుచు విదురుం
డనుపమశోకారణవమున్
మునిుఁగజయు నిజయోగ సతో వమున్ిఁ దరజయంచెన్.
3-162-వ.

ఇట్ల
ల విదురుండు శోకపావకునిం దన్ వివ్ేకజలంబుల నారజు యుదధ వున్
కకట్లనియె.
3-163-మ.
"అనఘా! యుదధ వ! నీకుిఁ గృష్ఠ
ణ ిఁ డసురందాురాతి మనినంచి చె
ప్పాన యధాయతు రహసయతతో వ విమలాభిజాఞన్సారంబు బో
రన న్న్ునం గరుణించి చెప్పాన్ిఁ గృతారేతవంబున్ం బ ందెదన్
విను పుణాయతఠులు శిష్యసంఘముల న్ురజవం బోు వర? వ్ండియున్.
3-164-క.
భగవదభకుోలు సుజన్ులుిఁ
దగవ్ఱిఁగజ పరోపకారతాతారయవివ్ే
కగరజష్ు ఠల ై చరజంతఠరు
జగతిం బ గడంది వృషపణసతో మ యెందున్."
3-5-మైతేయ
ర ునిుఁ గనుగొనుట్
3-165-క.
అనవుడు న్ుదధ వుిఁ డవివదు
రున కకట్లన్ు "న్న్ఘ! మునివరుిఁడు సాక్షాదివ
ష్ఠ
ణ నిభుండగు మత
ై య
ేు ుిఁడు
దన మన్మున్ మన్ుజగతి వదలిఁ దలిఁచి తగన్.
3-166-క.
హర్ి మురభేది పరాపరుిఁ
గరుణాకరుిఁ దలిఁచు న్ట్ిర ఘన్ుిఁ డముునికుం
జరు కడకిఁగజన్ నాతడు

గరమరజేం దెలుపు సాతివకజాఞన్ంబున్."
3-167-వ.
అని యుదధ వుండు విదురుం గూడి చనిచని.
3-168-ఉ.
ముందట్ిఁ గాంచె న్ంత బుధముఖ్ుయిఁడు హలల కఫులల పదు ని
ష్యంద మరందపాన్ విలసన్ుద భృంగ జలతో రంగ మా
కంద లవంగ లుంగ లతికాచయ సంగ సురాంగనాశిీతా
న్ంద్తపుణయసంగ యమున్న్ భవభంగ శుభాంగ న్రజులిన్.
3-169-క.
కని డాయనేిఁగజ మోదం
బునుఁ దతీరజదమల పులిన్ భూములిఁ దగ నా
దినశరష్ము నివస్పంచెన్ు
వనజోదరపాదపదువశమాన్సుిఁడెై
3-170-క.
మఱునాిఁడు రపకడ భా
సురపుణుయిఁడు ఘన్ుడు మధునిష్ూదన్చరణ
సురణకీడ
ీ ాకలితఠిఁడు
దర్ియంచెం గలుష్గహన్దహన్న్ యమున్న్.
3-171-వ.
ఇట్ల
ల దధ వుండు యమునాన్ది న్ుతో రజంచి బదరజకాశీమంబున్కుం
జనియె"అనిన్ విని రాజందుుండు యోగీందుున్ కకట్లనియె.
3-172-క.
"శౌర్ియు న్తిరథవరులు మ

హారథ సమరథులు యదుబలాధిపు ల లల ం
బో ర్ిుఁ మృతిిఁబ ంద న్ుదధ వుిఁ
డేర్ీతిన్ బుతికె నాకు నఱగజంపు తగన్."
3-173-స్స.
నావుడు రాజందుున్కు శుకయోగీందుుిఁ;
డిట్లన్ు "మున్ున లోకశుచేత
సంపాురజేతఠండెన్
ై జలరుహనాభుండు;
వసుమతిప్పై యదువంశమందు
న్ుదయంచి తన్ుిఁదాన్ మదిలోన్ిఁ జింతించి;
తెలివ్ ంది యాత్రుయకులవినాశ
మ్రన్రజంచి తాన్ుిఁ బంచోపనిష్ణుయ;
మగు దివయదేహంబున్ందుిఁ జెందిఁ
3-173.1-తే.
దలిఁచి విజాఞన్తతో వంబు ధరణిమీిఁదిఁ
దాలిు జన్కోట్ి కెఱిఁగజంపిఁ దగజన్ ధీరుిఁ
డుదధ వుిఁడు దకి నితరులేనోప రజతిఁడు
నిరజితేందియ
ు ుిఁ డాతుసనినభుిఁ డట్ంచు
3-174-క.
క్షితప్పై నిలిప్పన్ కతమున్
న్తనికక మృతి ద రకదయెయ న్వనీశ! రమా
పత యభిమాన్ము గలిగజన్
యతపుణుయిఁడు చనియె బదరజకాశీమమున్కున్.
3-175-వ.

అంత.
3-176-క.
ఉదధ వుిఁ డరజగన్
జ ప్పదప స
మిదధ పరజజఞ ాన్ు సుజన్హితఠ మైతయ
ేు ున్
వృదధ జన్స్థవుయిఁ దాపస
వృదధ శవ
ీ ుిఁ జూిఁడగోరజ విదురుిఁడు గడిఁకన్.
3-177-వ.
యమునాన్ది దాిఁట్ి కతిపయపుయాణంబులం బుణయన్దులున్ు
హరజక్షతుంబులున్ు దరజాంచుచు న్తి తవరజత గమన్ంబున్.
3-178-క.
చనిచని ముందట్ిఁ గన్ుగొన
ఘనపాపతమఃపతంగిఁ గరుణాపాంగం
గనదుతో ంగతరంగన్
జనవరన్ుతబహుళపుణయసంగన్ గంగన్.
3-179-క.
అందు న్రవింద సౌరభ
న్ంద్త పవమాన్ ధూత న్ట్దూరజు పరజ
సాంద్త కందళశ్రకర
సంద్ో హ లసతరరవ్ాహ జలమజి న్ుిఁడె.ై
3-180-స్స.
ఘన్సార రుచి వ్ాలుకా సముదంచిత;
స్పక
ై తవ్ేదికాసే లము న్ందు
యమనియమాది యోగాంగ కకీయానిష్ు ిఁ;

బూని పదాుసనాస్సన్ుిఁ డగుచు
హరజపాదసరస్సరుహన్యసో చితఠ
ో ిఁడెై;
బాహ్యందియ
ు వ్ాయప్పో ిఁ బాఱిఁదో లి
సకలవిదవజి న్ సో వనీయ సముచితా;
చార వుతోపవ్ాసములిఁ గుీస్పీ
3-180.1-తే.
యున్న పుణాయతఠు విగతవయోవికారు
విన్ుతసంచారు భువన్పావన్విహారు
యోగజజన్గయు సతో తిభాగధేయు
నాశిీతవిధేయు మైతయ
ేు ు న్చట్ిఁ గాంచె.
3-6-విదుర మైతేయ
ర స్ంవథదంబు
3-181-వ.
ఇట్ల
ల గన్ుంగొని యముునీందుుని పాదంబులకుం బుణమిలిల ముకుళత
హసుోండెై యట్ల నియె "మునీందాు! లోకంబున్ సకల జన్ంబులు మన్ంబుల
ఘన్ంబులగు సౌఖ్యంబు లందందలంచి తతులపాుప్పో హ్తఠవుల న్
ై కరుంబు
లాచరజంచి దెైవ్ోపహతఠల ై తతిరుంబులచేత నిష్ులారంభు లగుదురు;
కరుంబులు బంధకంబులున్ు దుఃఖ్ హ్తఠవులున్ుం గాని
సౌఖ్యదాయకంబుల ై పాపనివృతిో ిఁ జయనోపవు; అదియట్ల
ల ండె; భూరజ
దుఃఖ్ాన్ుసారంబైన్ సంసారచకీంబు న్ందుిఁ బరజభమి
ు ంచుచుం గామ
విమోహితఠల ై పూరవకరాున్ుగతంబుల ైన్ శరీరంబులుిఁ దాలుుచుం జచుుచు
మరలం బుట్లరచు నంతకాలంబున్కుం బాపనివృతిో ిఁ గాన్క
మాతృయౌవన్వన్కుఠారుల ై జనియంచి వరజోంచు మూఢాతఠులం

బశుపాుయుల రక్షించుకొఱకుిఁ గాదె నారాయణపరాయణుల ైన్ మీవంట్ి
పుణాయతఠులు లోకంబున్ం జరజయంచుట్; అదియున్ుంగాక.
3-182-మ.
అవివ్ేకాన్ుగతసవకారయజలవ్ేలాకీరణమై మితుబం
ధువధూపుతుజలగీహో గీయుతమై దురాేంతసంసార దు
రభవపాథో ధిిఁ దరజంచువ్ారె? హరజసంబంధకకయ
ీ ాలోల భా
గవతాన్ుగీహనావ లేని యధముల్ కారుణయసంధాయకా!
3-183-క.
మునినాథచందు! న్న్ుిఁ గెై
కొని కాచు తలంపు బుదిధిఁ గూడిన్ యేనిన్
వినుము; మదీప్పీత మది నా
చనువున్ిఁ గావింపవయయ! సజి న్తిలకా! "
3-184-వ.
అని వ్ండియు విదురుండు మైతయ
ేు ుం జూచి "మునీందాు! తిుగుణాతుక
మాయానియంత యగు భగవంతఠండు సవతంతఠుం డయుయ న్వతరజంచి
యేయే యవతారంబుల నేయే కరుంబు లాచరజంచె? అదియు నిషపరయ
ర ుం డగు
నీశుండు మ్రదలం బుపంచంబు నేవిధంబున్ం గలిాంచె? ఏ పగజదిం బాలించె?
మఱయు నీ విశవంబు నాత్రుయ హృదయాకాశగతముం జస్ప నివృతో వృతిో
యగుచు యోగమాయ యం దెట్ల ల వస్పయంచె? బుహాుదిరూపంబులం బ ంది
బహుపుకారంబుల నట్ల
ల కీీడించె? భూసుర గోసురాదులిఁ బరజరక్షించుట్కెై
మతాీయదయవతారంబులు ధరజయంచి యేయే పుయోజన్ంబులం దీరెు?
పయోరుహగరాభండకట్ాహాంతర్ తంబుల ై లోకపాలసహితంబుల న్
ై
లోకంబులన్ు, లోకాలోకపరవతంబులన్ు, బహిరాభగంబులన్ు నేయే

తతో వభేదంబుల ముిఁ నతో ఱంగున్ిఁ బుట్ిరంచె? అందుిఁ బుత్రతంబగు జీవకోట్ి
యెవవనిం గొలిు బుతఠకు? జన్ులకుిఁ గరునామరూపభేదంబు ల ట్ల
ల నిరేశించె?
నింతయు సవిసాోరంబుగా వివరజంపుము; ఉతో మశోలకమౌళమండన్ుండున్ు
యోగీశవరశవరుండున్ు నైన్ పుండరీకాక్షని చరజతుశవ
ీ ణంబున్ం గాని
జన్ుమరణాది సకలదుఃఖ్కరంబులున్ు దుష్ిరుపాుపో ంబులున్ు న్గు
భవబంధంబులు దెగవు;"అని వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-185-త.
"సతతమున్ సరస్సరుహో దరసతిథామృతపూరమున్
శుీతపుట్ాంజలిచేత నిముుల జుఱి యుం దనివ్ోదు భా
రతకథామిష్ మూని విష్ఠ
ణ ిఁ బరాశరప్పయ
ు సూతి స
న్ుత న్ుతించిన్ చోట్ సన్ుునినాథ! నామది న్ుబుబదున్.
3-186-క.
ఇతర కథావరణన్ముల
న్త హ్యత న ందె జితో మన్ఘాతు! రమా
పత చరజతామృతరతి సం
సృతవ్ేదన్ ల లల ిఁ బాయిఁజయు మునీందాు!
3-187-తే.
భూరజవిజాఞన్నిధు లగు నారదాది
నిరులాతఠుల కయన్ వరజణంపరాని
హరజకథామృతపాన్ంబు న్ందు విస్పవి
యలల న్న్ువ్ాిఁడె పత వ్ఱి గొలల ిఁ డన్ిఁగ.
3-188-వ.
అదియున్ుంగాక.

3-189-స్స.
అరవిందనాభుని యపరావతారమ;ై
జన్న్ మందిన్ పరాశరసుతఠండు
చతఠరవరాణశీమాచారధరుంబులు;
ఠవణింప లోకవిడంబన్ంబు
లగు గాీమయకథలు ప్పకిరజేిఁ గలిాంచుచు;
హరజకథావరణన్మందులోన్
నించుకకంచుకగాని యేరాడిఁ జెపామి;
న్ంచిత విజాఞన్ మాతు నిలువ
3-189.1-తే.
కున్నిఁ జింతించి మఱ నారదో పదిష్ర ఠిఁ
డగుచు హరజవరణనామృత మాతుిఁ గోీలి
విమలసుజాఞన్నిధి యన్ విన్ుతికెకిక
ధన్ుయిఁ డయెయన్ు లోకెైకమాన్ుయిఁ డగుచు.
3-190-వ.
కావున్.
3-191-క.
సరస్పరుహో దరు మంగళ
చర్ితామృత మాతుిఁ గోీలు జన్ుిఁ డితర కథా
గరళముిఁ గోీలున హరజసం
సురణము జీవులకు న్ఖిల సౌఖ్యద మన్ఘా!
3-192-క.
శ్రీవనితాధిప నామక

థావిముఖ్ుల కకహముిఁ బరము దవ్వై ప్పదపం
బో వుదురు న్రకమున్కున్
వ్ావిరజ నే వ్ారజిఁ జూచి వగతఠ మునీందాు!
3-193-క.
ఏ నరుిఁడే న క నిమిష్ం
బన
ై వృథావ్ాదగతిని హరజపదకమల
ధాయనఘన్ందుిఁడు గాడే
నా నరున్కు నాయు వలా మగు మునినాథా!
3-194-చ.
మృదుగతిిఁ బువువదేనియ రమించుచుిఁ బాన్ముస్థయిఁ బాఱు ష్
ట్ాదమున్ుిఁ బో లి యారో జన్బాంధవు విశవభవస్పేతివయయా
సాదమహితావతారుిఁ డగు పంకరుహో దరు నితయమంగళ
పుదగుణకీరోనామృతముిఁ బాయకిఁ గోీల దిఁ జెపావ్ే దయన్."
3-195-క.
అని విదురుిఁడు మత
ై య
ేు ుం
డను మునినాయకుని న్డిగె న్ని వ్ేదవ్ాయ
సునితన్యుం డభిమన్ుయని
తనయున్కుం జెప్పా మఱయుిఁ దగ నిట్ల నియెన్.
3-196-వ.
ఇట్ల
ల విదురుండు మైతయ
ేు ు న్డిగజన్ న్తం డతనిం గని యతి మృదు
మధురవచన్రచన్ుండెై యట్ల నియె "అన్ఘా! కృష్ణ కథాశీవణ తతారుండవ్ై
నీవు న్న్నడిగజతివి గావున్ భదుంబయెయ; నీవు భగవదభకుోండవు గావున్
హరజకథాసకుోండ వగుట్ విచితుంబుగాదు; అదియున్ుంగాక

మాండవుయశాపంబున్ సాతయవతేయువలన్ భాతృక్షతుంబున్
శూదుయోనింబుట్ిరన్ట్ిర పుజాసంయమన్ుండవగు యముండవు పరమ
జాఞన్సంపన్ునండవు నారాయణున్కుం బిుయతముండవు గావున్ిఁ గృష్ఠ
ణ ండు
నిరాయణకాలంబున్ం దన్ సనినధికకం జనిన్ న్న్ున డాయంజీరజ విజాఞన్ం బలల
న్ుపదేశించి నీకు నఱంగజంపు మని యాన్తిచుుట్ంజస్ప యవశయంబున్ు నీకు
నఱంగజంతఠ దతాోవధాన్ుండవ్ై విన్ుము.
3-7-జగదుతపతి లక్షణంబు
3-197-క.
వనజాక్షయోగమాయా
జనితం బగు విశవజన్న్సంసాేన్వినా
శనముల తెఱిఁ గెఱిఁగజంచుచు
న్నఘా! విష్ఠ
ణ ని మహతో వ మభివరజణంతఠన్.
3-198-స్స.
సకలజీవుల కెలలిఁ బుకట్ దేహము నాతు;
నాథుండుిఁ బరుిఁడు నానావిధెైక
మతఠయపలక్షణమహితఠండు న్గు భగ;
వంతఠండు సృషపరపూరవంబు న్ందు
నాత్రుయమాయ లయంబు న ందిన్ విశవ;
గరుభిఁడెై తాన్ యకిట్ి వ్లుంగు
పరమాతఠుిఁ డభవుం డుపదుష్ర యయుయ వ;
సో వంతర పరజశూన్ుయిఁ డగుట్ిఁ జస్ప
3-198.1-తే.

దుష్ర గాకుండు మాయాపుధాన్శకకో
న్తఠల చిచఛకకో గలవ్ాిఁడు న్గుచుిఁ దన్ున
లేనివ్ానిిఁగిఁ జితో ంబులోన్ిఁ దలిఁచి
దుష్ర యగుిఁ దన్ భువన్నిరాుణవ్ాంఛ.
3-199-తే.
బుదిధిఁ దో చిన్ న్ముహాపురుష్వరుిఁడు
కారయకారణరూపమై ఘన్తకెకకి
భూరజమాయాభిధాన్ విసుురతశకకో
విన్ుతికెకిక న్ యట్ిర యవిదయ యందు.
3-200-క.
పురుషాకృతి నాతాుంశ
సుురణము గల శకకో నిలిప్ప పురుషత తో ముిఁ డీ
శవరుుఁ డభవుం డజుిఁడు నిజో
దరసంస్పేత విశవ మపుడుిఁ దగిఁ బుట్ిరంచెన్.
3-8-మహద్ఘదుల స్ంభవంబు
3-201-స్స.
ధృతిిఁ బూని కాలచోదితము న్వయకో ంబుిఁ;
బుకృతియు న్ని ప్థళాిఁ బరగు మాయ
వలన్ మహతో తో వ మలమిిఁ బుట్ిరంచె మా;
యాంశ కాలాది గుణాతుకంబు
నన్
ై మహతో తో వ మచుయత దృగో్చ;
ర మగుచు విశవనిరాుణవ్ాంఛ

న్ందుట్ిఁ జస్ప రూపాంతరంబున్ిఁ బ ందె;
న్ట్ిర మహతో తో వ మందు నోలిిఁ
3-201.1-తే.
గారయకారణ కరాోరతుకతవ మైన్
మహిత భూతేందియ
ు క మనోమయ మన్ంగిఁ
దగు న్హంకారతతో వ ముతాన్న మయెయిఁ
గోరజ సతో వరజసో మోగుణక మగుచు.
3-202-వ.
వ్ండియు; రూపాంతరంబులం బ ందుచున్న సాతిో వకాహంకారంబు వలన్
మన్ంబున్ు వ్ైకారజకకారయభూతంబు ల ైన్ దేవతాగణంబులున్ు సంభవించె;
ఇందియ
ు ాధిషర ాత ల ైన్ వ్ాని వలన్ శబే ంబు పూరవంబున్ిఁ బుకాశం బగుట్ం జస్ప
జాఞనేందియ
ు ంబు లయన్ తవకుక్షశోరి తు జిహావఘాొణంబులున్ుిఁ,
గరుందియ
ు ంబు లయన్ వ్ాకాాణి పాద పాయూపసే ములున్ుిఁ,
దెైజసాహంకారంబు వలన్ శబే సారా రూపరస గంధంబు లుదయంచె; అందు
శబే ంబు నిజగుణం బయన్ శబే ంబువలన్ నాకాశంబుిఁ బుట్ిరంచె; గగన్ంబు
కాలమాయాంశయోగంబున్ం బుండరీకాక్ష నిరీక్షణంబున్
సారాతనాుతుంబువలన్ వ్ాయువుం గలిగజంచె; పవన్ుండు న్భోబలంబున్
రూపతనాుతాుంశంబు వలన్ లోకలోచన్ం బన్
ై తేజంబు న్ుతాాదించె; తేజంబు
కాలమాయాంశ యోగంబున్ న్ుతో మశోలకుని విలోకన్ంబున్ిఁ బవమాన్
యుకో ం బగుచు రసతనాుంతుంబువలన్ న్ంబువులం బుట్ిరంచె; సలిలంబు
కాలమాయాంశ యోగంబున్ం బరమేశవరాన్ుగీహంబు గలిగజ తేజోయుకో ం బైన్
గంధ గుణంబు వలన్ం బృథివిిఁ గలిగజంచె; అందు గగన్ంబున్కు శబే ంబున్ు,
వ్ాయువున్కు శబే సారాంబులున్ు, తేజంబున్కు శబే సారా రూపంబులున్ు,

సలిలంబున్కు శబే సారా రూపరసంబులున్ు, పృథివికక శబే సారా రూపరస
గంధంబులున్ు, గుణంబుల ై యుండు; కాలమాయాంశ లింగంబులు గలిగజ
మహదాదయభిమాన్ంబులు న ందిన్ దేవతలు విష్ఠ
ణ కళ కలితఠ లగుదురు; అట్ిర
మహదాది తతో వంబు ల ైకయంబు సాలమిం బుపంచంబులు గలిాంప
సమరేంబులుగాక కృతాంజలుల ై యోగీశవరశవరుం డెైన్ నారాయణు నిట్ల ని
సుోతియంచె.
3-9-మహద్ఘదులు హర్ి స్ుిత
3-203-దం.
శ్రీనాథనాథా! జగనానథ! న్మక
ై రక్షా! విపక్షక్షమాభృతీహసాుక్ష! నీరజ
పతేుక్షణా! దేవదేవ్ా! భవదాేస వరా్న్ుతాపంబులం బాపిఁగా నోపు
దివ్ాయతపతుంబునాిఁ బ లుు యుష్ుతాదాంభోజ మూలంబు పుణాయల
వ్ాలంబుగాిఁ బ ంది యోగీందుు లుదాేమ సంసారతాపంబులం బో విఁగా మీట్ి
వరజోంతఠరో తండిు! ఈశా! సమసాోఘ నిరాణశ! ఈ విశవమం దెలల జీవుల్ భవ్ోదగీ
దురావర తాపతుయాభీల దావ్ాగజనచేిఁ గాీగజ దుఃఖ్ాబిధ లోిఁ దో ిఁగజ యేకరుమున్
ధరుముం బ ందిఁగా లేక సంసారచకీంబు న్ందుం బరజభాుమయమాణాతఠుల ై
యుందు; రమూుఢ చేతసుిలం జెపాిఁగా నేల యో దేవ! విజాఞన్దీపాంకురం
బైన్ మీ పాదపంకరుహచాఛయిఁ బాుప్పంతఠ మబాిక్ష! సనౌుని సంఘంబు
ల ైకాంతికసావంతతం బేరుజ దురాేంత పాపౌఘ నిరాణశకాంబుపువ్ాహాభు
గంగానివ్ాసంబుగాిఁ న పుా నీ పాద యుగుంబు యుష్ున్ుుఖ్ాంభోజ
నీడో ద్తం బైన్ వ్ేదాండజశరణ
ీ ిచేతం గవ్ేషపంచి సంపాుపుోల ై యుందు; రో నాథ!
వ్ైరాగయశకకోసుుట్జాఞన్ బో ధాతఠుల ైన్ట్ిర ధీరోతో ముల్ నితయ నైరులయ
భవ్ాయంతరంగంబు లందే పరంజోయతి పాదాబి ప్సఠంబు గీలించి కెవ
ై లయసంపాుపుోల ై

రట్ిర నిరావణమూరజోం బుశంస్పంతఠ మిందాుదివందాయ! ముకుందా సమసో ంబుిఁ
గలిాంపిఁ బాలింపిఁ దూలింపిఁగాిఁ బకుి దివ్ాయవతారంబులం బ ందు నీ పాద
పంకరుహధాయన్ పారీణ సుసావంతఠల ై యపుా భకాోవళన్ మోక్షదం బైన్ నీ
పాదకంజాతముల్ కొలుో; మీశా! రమాధీశ! పుతాుంగనా మితు సంబంధ
బంధంబులం జెంది నితయంబు దుష్ర కయ
కీ ాలోలురెై దేహగహంబులం దో లి
వరజోంచు దురాున్వశరణ
ీ ు లందంతరాతఠుండవ్ై యుండియున్ దూరమై తోిఁచు
నీ పాదపదుంబు లరజుంతఠ; మో దేవ! బాహ్యందియ
ు వ్ాయప్పో న్ుదవృతఠ
ో ల ైన్ట్ిర
మూఢాతఠు లధాయతు తతో వపుభావ్ాఢుయల ై నీ పదాబాిత వినాయస
లక్షీుకళ వ్ాసముం గన్న యయుయతో మశోలకులం గాన్ిఁగాిఁజాల రపుాణుయ లా
దుష్ఠరలం జూడిఁగా న లల రంభోధిరాట్ిన్యకాకాంత వ్ేదాంత శుదాధంత స్పదధ ాంతమై
యపుా నీ సతిథాసార చంచతఠీధాసార పూరంబులం గోీలి సౌఖ్ోయన్నతిన్
సత లి ధీయుకుోల ై వ్ాులి తాపంబులం దో లి మోదంబులం దేలి సంపన్ునల ై
మన్న నితయపుసన్ునల్ మహో తింఠతం బేరజు వ్క
ై ుంఠధామంబు
న్లాకకయ
ీ ాలోలురెై కాంతఠ రదిేవయవ్ాస్పైక సంపాుప్పో కకం గోరుచునానర; మో దేవ!
వ్ైరాగయవిజాఞన్ భోధాతు యోగకకయ
ీ ా రూఢి న్ంతరబహిరావయప్పో ిఁ జాలించి
శుదాధంతరంగంబుిఁ గావించి హృతాదు వ్ాసుండ వ్ై చిన్ుయాకారమై యున్న
నీ యున్న తాన్ంత తేజో విలాసత లల సన్ూురజోిఁ జితో ంబు లం జరజు యాన్ంద
లోలాతుతం బ లుు యోగీశవరశరణ
ీ ికకం దావకీ
నాన్ుకంపాన్ులబధ సుుట్జాఞన్ముం గలు్ట్ం జస్ప యాయాసముం జెంద; రో
దేవతాచకీవరీో! సదాన్ందమూరీో! జగదీ్ తకీరో !ీ లసదూభతవరీో! భవదాేసు ల న్
ై ట్ిర
మముున్ జగతిలానాసకో చితఠ
ో ండవ్ై నీవు తెగ
ైర ుణయ విసూురజోిఁ బుట్ిరంచిన్ం
బుట్లరట్ేకాక నీ దివయ లీలాన్ుమేయంబుగా సృషపర నిరాుణముం జయ
నేమంతవ్ారౌదు మీ శకకో యుకకోన్ భవతూాజ గావింతఠ; మట్ల
ల ండె నీ

సతిళ జాతఠ ల ైన్ట్ిర మమున్నిఁగా నేల న్ధాయతు తతో వంబ వన్నం బరం జోయతి
వన్నం బుపంచంబ వన్న న్నధిషు ాత వన్నన్ సదాసాక్షి వన్నన్ గుణాత్రత! నీవ్ే
కదా పదుపతాుక్ష! సతావది తెగ
ైర ుణయ మూలంబునా న పుా మాయాగుణం బందు
న్ుదయన్ుహా తతో వ మన్
ై ట్ిర నీ వీరయముం బట్లరట్ం జస్ప నీ వింతకుం గారణం
బౌదు; నాయాయ కాలంబులనీనకు సౌఖ్యంబు లేమట్ల
ల గావింతఠ; మేరతి
ీ
న్న్నంబు భక్షింతఠ; మబభంగజ వరజోంతఠ; మే నిలిడన్ునందు; మీ జీవలోకంబ
యాధారమై యుండి భోగంబులం బ ందుచున్ునన్న యకాిరయ సంధాన్ు
ల ైన్ట్ిర మాకుం జగతిలానా శకకోకకన్ దేవ! నీ శకకోిఁ దో డాాట్ల గావించి
విజాఞన్ముం జూప్ప కారుణయ సంధాయవ్ై మముు రక్షింపు లక్షీుమన్ః
పలవలకోీడ! యోగీందు చేతసీరో హంస! దేవ్ాదిదవ్
ే ా! న్మస్థో ! న్మస్థో ! న్మః!
3-10-విర్థడిిగరహ పేకథరంబు
3-204-స్స.
అనిన్ిఁ బుసన్ునిఁడెై హరజ మహదాదుల;
కనోయన్యమితుతవ మందకున్న
కతమున్ నిఖిల జగతిలానాశకకో;
వ్ డమకుండుట్ిఁ దన్ బుదిధ నఱిఁగజ
కెక
ై ొని కాలవ్ేగమున్ న్ుదేుకంబు;
న ందిన్ పుకృతితోిఁ బ ంది నిజబ
లము నిలిా తా న్ురుకీముిఁ డన్ సపో విం;
శతితతో వముల యందు సమత న కి
3-204.1-తే.
పరజ పువ్ేశించి యాతతో వభవయగుణము

న్ందు జయషాున్ురూపంబు లలరిఁ జెంది
యకట్ి న కట్ినిిఁ గలయక యుండి విశవ
రచన్ నఱుిఁగని యాతతో వనిచయమున్కు.
3-205-వ.
ఇట్ల
ల విశవనిరాుణనిపుణతవంబు నఱుంగం జూపుచు న్నినంట్ికక న్నోయన్యతం
గలిాంచి తన్ యన్ుగీహంబున్ం బేురజతంబై కాన్ంబడి కకయ
ీ ాసామరేయంబున్ం
జెన నందిన్ తతో వవితాన్ంబు దేవప్థురజతంబయ సవకీయంబులగు
న్ంశంబులచేతం బుట్ిరంచిన్ విరాడివగీహంబై తతో వవితతి దమ యందుిఁ జెందిన్
పుండరీకాక్షని కళ ంశంబున్ న కట్ి కొకట్ికక నైకయంబు వ్ాట్ిలిల పరజణతంబై
రూపాంతరంబున్ుం జెందె; నే తతో వంబున్ిఁ జరాచరలోక పుంజంబులు నిండి
యుండు, నా హిరణుయంబైన్ విరాడివగీహంబు న ందిన్ పురుష్ఠండు
సరవజీవసమేతఠండెై యుండె; అంత.
3-206-క.
జలములలోపల నిముుల
జలరుహజాతాండ మందు సాహసాుబే ం
బులు నిలిచెిఁ గారయరూపా
కలితం బగు న్వివరాట్లీగరభము వరుసన్.
3-207-తే.
దెవ
ై కరాుతుశకకో వితాన్ములన్ు
దగజలి తన్చేతిఁ దన్ుిఁదాన్ దెవ
ై శకకో
యగుచు వ్లుగొందుచున్ుిఁ బుకారాంతరమున్ిఁ
దన్ువు వితతంబుగాని చెైతన్య మ్రంది.
3-208-తే.

రూపసంసకకోిఁ జస్ప నిరూఢకరు
శకకోయున్ు వృతిో భేదసంసకకో దశ వి
ధముల గలిగజన్ పాుణరూపమున్ నాతు
శకకో బో ధతవ మగుచున్న శకకో గలిగజ.
3-209-క.
తిువిధం బగుచున్ు నాధాయ
తుయ విభేదంబులన్ుిఁ బాప్ప మఱ యధిభూతా
తు విరాడూ
ు పముగు నిది
వివిధపాుణులకు నాతువిధమై మఱయున్.
3-210-క.
జీవంబై పరమాతుకుిఁ
దావలమై యాదిమావతారం బగు న్
దేేవుని గరభంబున్ భూ
తావలితోడం బుపంచ మరజేం దో ిఁచెన్.
3-211-వ.
ఇట్ల
ల దో ిఁచిన్ విరాట్లారుష్ఠం డాధాయతిు కాధిదెైవి కాధిభౌతికంబు లన్ు
భేదంబులచేిఁ బూరోవకో కమ
ీ ంబున్ వ్లుగొందు"న్న్ుచు విదురున్కు
మైతయ
ేు ుం డెఱంగజంచె"న్ని చెప్పా; వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-212-చ.
"హర్ి పరమాతఠుిఁ డీశుిఁ డజుిఁ డాఢుయిఁ డన్ంతఠిఁ డన్ంతమూరజో సా
గరతన్యాహృదీశుిఁడు వికారవిదూరుిఁడు నితయమంగళ
కరుుఁడు గృపాపయోనిధి యకలుష్చితఠ
ో ిఁడు సరవశకకో దా
మరసవిలోచన్ుండు బుధమాన్యచరజతుపవితఠుిఁ డిముులన్.

3-213-వ.
ఇతెో ఱంగున్ నీశుం డగు న్ధో క్షజుండు మహదాదితతో వంబుల మన్ంబుల
ఘన్ంబులగు తలంపులు దానఱంగజ యట్ిర తతో వంబుల వివిధ
వృతిో లాభంబున్కెై సవకీయచిచఛకకోచే నిట్ల లొన్రుో న్ని చింతించి
నిజకళ కలితం బగు విరాడివగీహంబు న్ందు న్గజన పుముఖ్ం బగు దేవతావళ
కెలల నివ్ాసం బగుచుిఁ గాన్ంబడిన్ వ్ైరాజపురుష్ఠని యాసాయదయవయవంబుల
వినిప్పంతఠ దతాోవధాన్ుండవ్ై విన్ుము.
3-214-స్స.
న్రన్ుత! యా దివయపురుషత తో ముని పృథ;
గాభవంబు న ంది ముఖ్ంబువలన్
భువన్పాలకుిఁడెైన్ పవమాన్సఖ్ుిఁ డంత;
రాతఠుిఁ డీశవరున్ంశమన్
ై వ్ాని
కన్యంబు న్న్ుకరల మగుచు నిజసాేన్;
మున్ిఁ బువ్శి
ే ంచిన్ ముఖ్ము న్ందుిఁ
బరిఁగు జీవుండు శబే ము న్ుచురజంచుిఁ బృ;
థగాభవములన్ు నేతమ
ు ుల నిన్ుిఁడు
3-214.1-తే.
చక్షరజందియ
ు
యుకుోిఁడెై సరవిిఁజెంది
రూపవిజాఞన్ మహిమ నిరూఢి న ందు
మఱయుిఁ జరుంబున్న్ు బవమాన్ుిఁ డీశవ
రాంశమై తతో గజందియ
ు
మందుిఁ గూడి.
3-215-వ.
నిజవ్ాసంబు నాశీయంచి జీవుండు సారాందియ
ు గతఠండెై పృథగాభవం బయెయ;

శోీతుంబుల దికుి లచుయత కళ ంశంబు లగు శీవణందియ
ు
యుకో ంబుల ై
నిజసాేన్ంబున్ం బ ంది జీవుండు శబే జఞ ాన్గతఠం డగు; వ్ండియుిఁ దాలువు
నిరజభన్నంబయన్ లోకపాలుిఁ డగు వరుణుం డందుిఁ బువ్శి
ే ంచి
రసనేందియ
ు ంబుచేిఁ బుకాశించిన్ం బాుణి రసంబులం గీహించె; పరమేశవరుని
నాస్పకందియ
ు ంబు పృథగాభవంబు న ంది యాశివనేయాధిషు ాన్ంబై ఘాొణాంశంబు
న ందిన్ జంతఠవు గంధగీహణ సమరేం బయెయ; వ్ండియు భిన్నంబయన్
చరుంబున్ నోష్ధులున్ుిఁ బరమపురుషాంశంబు లయన్ కశంబులం గూడి
నిజనివ్ాసంబు న ందిన్ జీవుండు కండూయమాన్ుం డగు; భిన్నభూతంబైన్
మేఢుంబున్ం బుజాపతి రతంబున్ నిజసాేన్ంబు న ంది జీవుం డాన్ందంబున్ం
బ రయు; భిన్నభావం బన్
ై గుదంబున్ మితఠుం డచుయతాంశంబున్ు బ ంది
పాయువుం గూడి నిజాసాేన్ంబు న ందుచు జీవుండు విసర్ ంబుిఁ జెందు;
వ్ేఱువ్ేఱ ైన్ బాహువులం దిుదశాధీశవరుం డయన్ పురంధరుండు
కీయవికీయాది శకకోయుకుోం డగుచు నిజసాేన్ంబు న ంది జీవుండు వ్ానిచేత
జీవికం బ ందు; మఱయుిఁ బాదంబులు నిరజభన్నంబు లయన్ విష్ఠ
ణ ండు
సావవ్ాసంబు గెైకొని గతిశకకోం బ ందిన్ జీవుండు గమనాగమ నారుహండయెయ;
వ్ండియు భిన్నభావం బయన్ హృదయంబు మన్ంబుతోడం గలిస్ప
నిజాధిషు ాన్ంబున్ం జందుుండు పువ్శి
ే ంచిన్ జీవుండు శరీరసంకలాాది రూపం
బగు వికారంబున్ుం బ ందు; భిన్నభావంబన్
ై యహంకారంబున్ న్హంకృతి
యుకుోండెై రుదుుండు నిజసాేన్ంబుగా వస్పయంచు; ఆ యహంకృతిచే
శరీరకరో వయంబులు న్డపు బుదిధ వ్ాగీశవరావ్ాసంబై హృదయంబుతోడం గలస్ప
నిజాధిషు ాన్ంబున్ బో ధాంశంబుచే వ్లింగజన్ శరీరజ బో దధ వయతం బ ందు;
భిన్నంబైన్ చితో ంబు బుహాువ్ాసంబై చేతనాంశంబు న ందిన్ిఁ బాుణి
విజాఞన్ంబున్ుం బ ందు; అట్ిర విరాట్లారుష్ఠని శ్రరషంబున్ సవర్ ంబున్ుిఁ,

జరణంబుల వసుమతియు, నాభి యందు గగన్ంబున్ుిఁ గలిగె సతాోవదిగుణ
పరజణామంబుల న్మరు ల ైరజ; ఊరజిత సతో వగుణంబున్ న్దేేవతలు
తిుదివంబున్ుిఁ బ ందిరజ; రజోగుణంబున్ మన్ుజులున్ు, గవ్ాదులున్ు ధరణిం
బ ందిర;జ తామసంబున్ భూతాదుల ైన్ రుదుపారజష్దులు దాయవ్ాపృథివయంతరం
బగు వియతో లంబున్ుం బ ందిరజ ముఖ్ంబువలన్ నామానయంబు
లుతాన్నంబయెయ; వ్ండియు.
3-216-క.
ధరణీదవి
ి జులు శుీతఠలున్ు
న్రవర యమేుట్ి ముఖ్మున్ం బ డముట్ భూ
సురుుఁ డఖిల వరణములకున్
గురుుఁడున్ ముఖ్ుయండు న్యెయ గుణరతననిధీ!
3-217-క.
ధరుఁ బాుహుణాదికముిఁ ద
సిరబాధలిఁ బ ందకుండిఁ గెక
ై ొని కావం
బురుషత తో ము బాహువులన్
న్రనాథకులంబు పుట్ర న్యతతో వనిధీ!
3-218-క.
గణుతింపిఁగిఁ గృషప గోర
క్షణ వ్ాణిజాయది కరుకలితంబుగ నా
గుణనిధి యూరువు లందుం
బుణుతింపగ వ్ైశయజాతి పుభవం బయెయన్.
3-219-తే.
తివిరజ స్థవకధరుుల ై దేవదేవు

పదములన్ు శూదుసంతతఠ లుదయ మైరజ
వీర లందఱుిఁ దమతమ విహితకరు
మలరిఁ జయుచు జన్కుండు నాతు గురుిఁడు.
3-220-క.
అగు సరవశుిఁ బరాతారు
జగదేకపుభుని పాదజలజాతంబుల్
తగిలి భజింతఠరు సతతము
నిగమోకకోన్ భకకోయోగనిపుణాతుకుల ై.
3-221-తే.
మహిమ దీప్పంపిఁ గాల కరుసవభావ
శకకో సంయుకుోిఁ డగు పరశవరుని భూరజ
యోగమాయావిజృంభణోదో యగ మవవిఁ
డెఱిఁగజ న్ుతియంపిఁగా నోపు నిదధ చరజత!
3-222-ఉ.
అనాకథాన్ులాపము లహరజనశముం బఠజయంచి చాల మా
లినాము నాతుశోభన్ విలీన్త న ందు మదీయ జిహవ సౌ
జనాముతోడిఁ గోీలు హరజ సదు
్ ణ దివయకథామృతంబు స
నాునాచరజతుమై నగడు మదు
్ రువ్ాకయపదంబుిఁ జెందిఁగన్.
3-223-మ.
హర్ినామాంకకత సతిథామృత రసవ్ాయలోలుిఁ డెైన్ట్ిర స
తఠారుష్శరష్
ీ ు ఠ డసతిథాలవణవ్ాఃపూరంబుిఁ దాిఁ గోీలునే?
వరమందార మరందపాన్ కుతఠకసావంతదివరఫంబు స
తవరమై పత వున చేిఁదు వ్ేములకుిఁ దద్ ంధాన్ుమోదాతుమై.

3-224-క.
హర్ిమహిమముిఁ దనానభీ
సరస్పజసంజాతఠిఁ డెైన్ చతఠరాన్న్ుిఁడుం
బర్ికకంచి యెఱుిఁగిఁ డన్న ని
తర మన్ుజులిఁ జెపానేల తతో వజఞ నిధీ!
3-225-తే.
శుీతఠలు దమలోన్ వివరజంచి చూచి పుండ
రీకలోచన్ు న్ుతో మశోలకచరజతఠ
న్మరగణవందయమాన్పాదాబి యుగళు
వ్దకక కన్ుిఁగొన్లే వండుు విమలమతఠలు.
3-226-క.
హర్ియుం దన్ మాయాగతిిఁ
బర్ికకంచియుిఁ గాన్డయెయ పరజమితి లేమిన్
మఱి మాయా వినిమోహిత
చర్ితముిఁ గన్ుిఁగొందు రెట్ల ల చతఠరాసాయదుల్.
3-227-క.
ఆ ద్విజాధీశుిఁడు మహ
దాదులు దికాతఠలుిఁ బంకజాసన్ుిఁడున్ గౌ
రీదయతఠిఁడు గన్ిఁజాలని
శ్రీద్రవుని పదయుగంబుిఁ జింతింతఠ మదిన్."
3-228-క.
అని మైతయ
ేు ుం డవివదు
రున కెఱిఁగజంచిన్ తెఱంగు రుచిరముగా న్

రుినపౌతఠున్కుిఁ బరాశర
మునిమన్ుమం డెఱుిఁగజెప్పా ముదము దలిరాన్.
3-229-వ.
వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-230-క.
"భూమీశవర! మైతయ
ేు
మ
హాముని విదురున్కు న్ట్ల
ల హరజగుణ శుభలీ
లామాహాతుయముిఁ జెప్పాన్
నా మత
ై య
ేు ున్కు విదురుిఁ డనియెన్ మఱయున్.
3-231-క.
"అగుణున్ కవికారున్కున్
జగదవనోదభవ వినాశ సతిరుములుం
దగులీలిఁ బట్లర లాతిఁడు
సగుణుండెై యుండు ట్ట్లర సౌజన్యనిధీ!"
3-232-స్స.
అని యరభకునిగతి యన్ుకొని మైతయ
ేు ;
మునిిఁ జూచి విదురుిఁ డిట్లనియె మరల
"బాలుిఁడు కీీడావిలోలమాన్సమున్;
దీప్పంచు లీలాన్ురూపుిఁ డగుచుిఁ
గానిచోిఁ గామాన్ుగతఠిఁడెై రమించున్ు;
న్రభకుిఁ డరజే వసో వంతరమున్
న్రభకాంతరమున్ నన్
ై న్ు బాలక;
ళీసంగుిఁ డగుచు నోలినిిఁ జరజంచు

3-232.1-తే.
హరజయు నపుడు నివృతఠ
ో ిఁ డతయంతతృపుోిఁ
డగుట్ వరజోంచు ట్ట్ల
ల కీీడాదు లందు
మఱయుిఁ దిుగుణాతుకంబైన్ మాయిఁ గూడి
యఖిల జగములిఁ గలిాంచె న్న్ుట్ యెట్ల ల?
3-233-స్స.
అమాుయచేత నీ యఖిలంబు సృజియంచి;
పాలించి ప లియంచి పరమపురుష్ఠ
డన్ఘాతు! దేశకాలావసే లందున్ు;
నితరుల యందున్హీన్మైన్
జాఞన్సవభావంబుిఁ బూని యాపుకృతితో;
నబభంగజిఁ గలస్పిఁ దానేక మయుయిఁ
గోరజ సమసో శరీరంబు లందున్ు;
జీవరూపమున్ వస్పంచి యున్న
3-233.1-తే.
జీవున్కు దురభరకల శస్పదధ ి యెట్ర ి
కరుమున్ సంభవించెన్ు? గడిఁగజ నాదు
చితో మజాఞన్ దుర్ మస్పేతిిఁ గలంగజ
యధికఖ్దంబు న ందెడు న్న్ఘచరజత!
3-234-వ.
అదిగావున్ సూరజజనోతోముండ వ్న్
ై నీవు మదీయ మాన్స్పక సంశ యంబులిఁ
ద లగజంప న్రుహండవు"అని విదురుండు మైతయ
ేు మునీందుు న్డిగెన్ు"అని
బాదరాయిఁతన్ూభవుం డభిమన్ుయన్ందన్ున్ కకట్లనియె

3-235-క.
"సరస్పరుహో దరు మంగళ
చర్ితామృతపాన్కుతఠక సంగంబున్ ని
రభరుుఁ డగు విదురున్కు మునీ
శవరుుఁ డగు మత
ై య
ేు ుిఁ డనియె సజి న్తిలకా!
3-236-చ.
వినుము వితరివ్ాదములు విష్ఠ
ణ ని ఫులల సరోజపతునే
తఠుని ఘన్మాయ నపుాడు విరోధముస్థయుిఁ బరశు నితయశో
భనయుతఠ బంధనాధిక విపదే శలుం గృపణతవ మపుాడే
న్నయముిఁ బ ందలేవు విభుిఁ డాదుయిఁ డన్ంతఠిఁడు నితఠయిఁ డౌట్చేన్.
3-237-వ.
మఱయున్ు.
3-238-చ.
పురుష్ఠిఁడు నిదువ్ోిఁ గలల బ ందు సమసో సుఖ్ంబు లాతుసం
హరణ శిరోవిఖ్ండన్ము లాదిగ జీవునికకం బుబో ధమం
దరయిఁగిఁ దో ిఁచుచున్నగతి నాదిిఁ బరశుిఁడు బంధనాదులం
బ రయక తకుి ట్ట్ల న్ుచు? బుదిధని సంశయ మందెదేనియున్.
3-239-వ.
అవివధం బతనికకం గలుగనేరదు; అది యెట్లంట్ేని.
3-240-చ.
లలిత విలోల నిరులజలపుతిబింబిత పూరణచందుమం
డలము దదంబుచాలన్ విడంబన్హ్తఠవు న ందియున్ వియ
తో లమున్ిఁ గంపమ్రందని విధంబున్ సరవశరీరధరుముల్

కలిగజ రమించు నీశున్కుిఁ గల్ ిఁగ నేరవు కరుబంధముల్.
3-241-వ.
కావున్ జీవున్కు న్విదాయమహిమం జస్ప కరుబంధనాదికంబు సంపాుపో ం బగు
గాని సరవభూతాంతరాయమి యెన్
ై య శవరున్కు బాుపో ంబు గానేరదు; అని.
3-242-చ.
న్రున్కు నాతుదేహజ గుణంబులిఁ బాపిఁగనోపు పంకజో
దరచరణారవింద మహితసుుట్భకకోయ యందియ
ు ంబు లీ
శవర విష్యంబు ల ైన్ మది సంచిత నిశులతతో వమైన్చో
సరస్పజనేతఠుకీరోన్మ చాలు విపదే శలన్ జయంపిఁగన్.
3-243-చ.
హర్ిచరణారవిందయుగళ రున్ సన్ునతి భకకోయోగముల్
నిరతము గలు్వ్ారు భవ నీరజగరుభల కందరాని భా
సురపద మందుిఁ జరుదురు సూరజజన్సో వనీయ! యట్ిర స
తఠారుష్ఠల పూరవజన్ుఫలమున్ గణుతింపిఁ దరంబ యేరజకకన్."
3-244-వ.
అని చెప్పాన్ విదురుండు మైతయ
ేు ుం గన్ుంగొని ముకుళత హసుోండున్ు
విన్మిత మసో కుండున్ు న్గుచుిఁ దన్ మన్ంబున్ శ్రీహరజం దలంచుచు
విన్యవచన్రచన్ుండెై యట్ల నియె "మునీందాు! భవదీయ వ్ాకయములచేత
నామన్ంబున్ నారాయణుండు లోకెైకనాథుం డెట్లయెయ న్నియు, శరీరధారజ
యెైన్ జీవునికకిఁ గరుబంధంబు లేరీతి సంభవించె న్నియున్ుం బ డమిన్
సంశయంబు నేిఁడు నివృతో ం బయెయ; ఎట్ల నిన్ లోకంబున్ కీశవరుండు హరజ
యనియు, జీవుండు పరతంతఠుం డనియున్ుిఁ దలంపుదు; నారాయణ భకకో
పుభావంబు పాుణిగోచరం బైన్ యవిదయకు నాశన్కారణం బన్ం దన్రుచుండు;

నారాయణుండు దన్కు నాధారంబు లేక సమసో ంబున్కుం దాన్
యాధారభూతఠం డెై విశవంబుం బ దివి యందుిఁ దా న్ుండు తెఱం గెట్ల ల;
శరీరాభిమాన్ంబున్ు బ ంది యెవవిఁడు మూఢతముం డెై సంసారపువరో కుం
డగు; నవవండు భకకోమార్ ంబున్ిఁ బరమాతఠుం డెన్
ై పుండరీకాక్షనిిఁ జెందు;
వీర లిదే ఱున్ు సంశయ కల శంబులు లేమింజస్ప సుఖ్ాన్ంద పరజపూరుణల ై
యభివృదిధ న ందువ్ార లగుదురు; ఎవవండు సుఖ్దుఃఖ్ాన్ు సంధాన్ంబుచే
లోకాన్ుగతఠం డగుచుం బుమోద వ్ేదన్ంబుల న ందు న్తండు
దుఃఖ్ాశీయుండగు; నారాయణభజన్ంబున్ సమసో దుఃఖ్నివ్ారణం బగు న్ని
భవదీయచరణస్థవ్ా నిమితో ంబున్ం గంట్ి; పుపంచంబు పుత్రతి మాతుంబు
గలిగజయున్న దెైన్ న్ందులకుిఁ గారణంబు లేకుండుట్ంజస్ప తెలియని వ్ాడనై
వరజోంతఠన్ు;"అని వ్ండియు.
3-245-క.
"లలి నా మదిిఁ దలిఁపుదు సుమ
తఠలు గొనియాడంగిఁ దగజన్ తోయజనాభుం
డలవడిఁ డలా తపత నిర
తఠల తలపత ిఁతలకు మిగుల దురల భుిఁ డనియున్.
3-246-స్స.
ఇందియ
ు ంబులతోడ నలమి న ప్పాడి మహ;
దాదుల నితరతరాన్ుష్ంగ
ముగిఁ జస్ప వ్ానియం ద గజ విరాడేేహంబు;
పుట్ిరంచి యందుిఁ జపట్ిర తాన్ు
వస్పయంచు నాతిఁడు వరుస సహసుసం;
ఖ్ాయకంబులగు మసో కాంఘ్ిొ బాహు

కలిత సతఠారుష్ఠనిిఁగా బుహువ్ాదులు;
పలుకుదు రా విరాట్రరభువు న్ందు
3-246.1-తే.
భువన్ జాలంబు లలజడి బ రయకుండుిఁ
బాుణదశకంబు నిందియ
ు ారేములు నిందిు
యాధిదవ
ెై తములుిఁ గూడ న్న్ఘ తిువిధ
మగుచు విపాుది వరణము లయెయ న్ందు.
3-247-క.
ఇలుఁ బుతుపౌతుసంపద
గలిగజన్ వంశములతోడిఁ గడుిఁ జోదయముగా
లలిుఁ బుజ లేగతిిఁ గలిగజరజ
కలిగజన్ యా పుజలచే జగము ల ట్ల
ల ండెన్?
3-248-క.
చతురత దీప్పంపిఁ బుజా
పతులకుిఁ బతి యన్ిఁగ వ్లయు పదాుపతి యే
గతుఁ బుట్ిరంచెన్ు? సుష్రృ
పుతతఠలచే న్వవిధపుపంచము మఱయున్.
3-249-తే.
వ్ానిభేదంబులున్ు మన్ువంశములున్ు
మన్ుకులాధీశవరులున్ుిఁ దన్ున్ుకులాన్ు
చరజతములునే విభూతినే జాడ దీని
నింతయున్ు బుట్ర ిఁజస్ప? నా కెఱుిఁగిఁ బలుకు.
3-250-క.

సరవింగజీందన్ మీిఁదం
ధరణికకిఁ గల లోకములన్ు దతో తిే ితఠలన్
వరుసం బరజమాణంబుల
నఱిుఁగజంపగదయయ నాకు నిదధ చరజతాు!
3-251-క.
సుర తిరయఙ్నర రాక్షస
గరుడో రగ స్పదధసాధయ గంధరవ న్భ
శురముఖ్ భవములు మునికుం
జర! గరభస్థవదజాండజముల తెఱంగున్.
3-252-క.
తిుగుణపుధాన్కంబులు
న్గున్వతారములిఁ బూరణమై వ్లస్పన్ యా
జగదుతాతిో స్పేతిలయ
నిగమముల విధంబు వ్ాని నిలుకడలుిఁ దగన్.
3-253-క.
చకథరయుధు సౌందరయ ప
రాకరమముఖ్ గుణములున్ు ధరామరముఖ్ వ
రణకరమములు నాశీమధ
రుకయ
ర లున్ు శ్రలవృతో మతభావములున్.
3-254-తే.
యోగవిసాోర మహిమలు యాగములున్ు
జాఞన్మార్ ంబులున్ుిఁ బరజజఞ ాన్సాధ
న్ములు నై యపుా సాంఖ్యయోగములు వికచ

జలజన్యన్కృతంబు లౌ శాసో మ
ర ులున్ు.
3-255-స్స.
పాషాండధరుంబుిఁ బుతిలోమకులవిభా;
గములు జీవుల గుణకరుములున్ుిఁ
బలుకులగతఠలున్ుిఁ గలిగెడి ధరుమో;
క్షముల యందలి పరసారవిరోధ
ములు లేని సాధన్మున్ు భూమిపాలక;
నీతివ్ారో లు దండనీతిజాడ
యున్ుిఁ బృథగాభవంబులున్ు విధాన్ములున్ుిఁ;
బితృమేధములున్ుిఁ దతిాతృ విసర్
3-255.1-తే.
గతఠలుిఁ దారాగీహంబులుిఁ గాలచకీ
మున్ వస్పంచిన్ నిలుకడలున్ు దపములు
దాన్ములుిఁ దతులంబులిఁ దన్రు పుబల
ధరుములుిఁ బుజ లొన్రజంచు కరుములున్ు
3-256-చ.
వదలక భూజనావళకక వచుు విపదే శధరుముల్ సరో
జదళనిభాక్షిఁ డేగతిని సంతసమందెడు నట్ిరవ్ారజ మే
లవదలక కాన్వచుు గురులం బిుయశిష్ఠయలు గొలవ వ్ారు స
ముదమున్ిఁ గోరున్రేములు మాన్ుగ నట్ల ఱిఁగజంతఠ రజముులన్.
3-257-క.
విలయాది భేదముల న్
యయలఘునిిఁ బరమేశు నవవ రంచితభకకోం

గొలుతఠ రదెవవరజలో న్ు
తిలికన్ సుఖియంచు జీవతతో వము మఱయున్.
3-258-క.
గోవిందుని రూపంబున్
జీవబుహులకు నైకయస్పదే య
ి ు నట్లలౌ
భావన్ న్ుపనిష్దరేం
బై వెలస్పడి జాఞన్ మట్ిర దారయసుోతాయ!
3-259-తే.
ఉచిత మగు న్ట్ిర శిష్యపుయోజన్ములు
సజి న్ులచేత విజాఞన్సాధన్ములు
నేమి పలుకంగిఁబడు వ్ాని నలల మఱయుిఁ
బ లుచు వ్ైరాగయమున్ిఁ దగు పురుష్భకకో.
3-260-తే.
ఇనినయుిఁ దెలియనాన్తి యచిు న్న్ున
న్రజే రక్షింపు యజఞ దానాది పుణయ
ఫలము వ్ేదంబు సదివిన్ ఫలము నారో
జన్ులిఁ గాచిన్ ఫలముతో సమముగావు."
3-261-క.
అని విదురుిఁడు మత
ై య
ేు ుని
వినయంబున్ిఁ దెలియ న్డుగు విధ మలల న్ు వ్ాయ
సునిసుతఠిఁ డభిమన్ుయనిన్ం
దనున్ కెఱంగజంచి మఱయుిఁ దగ నిట్ల నియెన్.
3-262-చ.

"ఇలుఁ గల మాన్వ్ావళకక నలల న్ుతింప భజింప యోగయమై
వ్లస్పన్ పూరువంశము పవితుముస్థయిఁగిఁ బుట్ిర సదు
్ ణా
కలిత యశఃపుసూన్లతికాతతికకం బుతివ్ాసరంబుిఁ బం
పలరిఁగ బోు దివ్ట్లరదు గదయయ ముకుందకథామృతంబున్న్.
3-263-తే.
అలాతరమైన్ సుఖ్ముల న్ందుచున్న
జన్ుల దుఃఖ్ంబు మాన్ాంగిఁ జాలున్ట్ిర
పుండరీకాక్ష గుణకథా పత ు తమన్
ై
వితత నిగమారే మగు భాగవతము నీకు
3-264-వ.
ఎఱంగజంతఠ విన్ు"మని యట్ల నియె.
3-265-స్స.
"అముహాభాగవతామానయ మ్రకనాిఁడు;
గెైకొని పాతాళలోక మందు
న్పుత్రకజాఞనియెై వ్ాసుదేవ్ాఖ్యిఁ;
బ లుచు సంకరషణమూరజో దివయ
పురుష్ఠండు దన్ుిఁదాన్ బుదిధలోిఁ జూచుచు;
సలలితధాయన్ ముకుళతనేతఠుిఁ
డెై సన్ందాభుయదయారేంబు గన్ువిచిు;
చూచిన్ వ్ారు సంసుోతఠ లొన్రా
3-265.1-తే.
న్మర గంగావగాహన్ుల ై యహీందు
కన్య లారధరజట్ాబంధకలిత లగుచు

భరో ృ వ్ాంఛాన్ుబుదిధ న్పారమపురుష్ఠిఁ
గదియ నేతెంచి తతాాదకమలయుగము.
3-266-క.
స్థవించి భకకోతో నా
నావిధ పూజోపహార న్తి న్ుతఠలన్ు నా
దేవుని హృదయము వడస్పరజ
యా వేళ సన్ందనాదు లముహితాతఠున్.
3-267-మ.
ఘన సాహసు కకరీట్రతన విలసతాింతపుస్ద
ప ధ పుభా
జనితోదగీ రుచిపుకాశిత ఫణాసాహసుుిఁ డౌ దేవతా
వనరక్షాచణు రూపకృతయము లొగజన్ వ్ాంఛం బుశంస్పంచి వ్ా
రనురాగసఖ లితోకుో లొపా న్డుగన్ హరజషంచి యా దేవుడున్.
3-268-తే.
భూరజ నిగమారేసార విచార మగుచుిఁ
దన్రు నీ భాగవతము సాదరతిఁ బలికె
న్లిన్భవసూతి యెన్
ై సన్తఠిమార
కున్కు నఱిఁగజంచె సాంఖ్ాయయన్ున్కు న్తిఁడు.
3-269-క.
పరుఁగ న్తం డంతిఁ బరా
శరున్కు న్ుపదేశమిచెు; సన్ుతి న్తిఁడున్
సురగురున్ కొసిఁగె; నాతిఁడు
గరమరుదుగ నాకుిఁ జెపాిఁ గెక
ై ొని యేన్ున్.
3-270-క.

నీ కపుాడు వివరజంచెద
నాకరజణంపుము సరోరుహాక్షండగు సు
శోలకుని చరజతామృతపరజ
షథకుుఁడ వ్ై ముదము గదురిఁ జెలగుము విదురా!
3-11-బేహమ జనమ పేకథరము
3-271-వ.
ఇట్ల
ల భగవతోరికోంబున్ు, ఋషపసంపుదాయాన్ుగతంబున్ుిఁ, బురుషత తో మ
సతో తుంబున్ుిఁ, బరమపవితుంబున్ు, భవలతాలవితుంబున్ు న్యన్
భాగవతకథాపుపంచంబు శీదధ ాళుండవు భకుోండవు న్గు నీకు న్ుపన్యస్పంచెద;
విన్ుము.
3-272-స్స.
అన్ఘ! యేకోదకమై యున్నవ్ేళ న్ం;
తరజనరుదాధన్ల దారు వితతి
భాతిిఁ జిచఛకకో సమేతఠిఁడెై కపట్ ని;
దాులోలుిఁ డగుచు నిమీలితాక్షిఁ
డెన్
ై నారాయణుం డంబు మధయమున్ భా;
సుర సుధాఫథన్ పాండుర శరీర
రుచులు సహసు శిరోరతనరుచులతోిఁ;
జెలమిస్థయిఁగ న పుా శరష్భోగ
3-272.1-తే.
తలామున్ిఁ బవవళంచి యన్లా తతో వ
దీప్ిఁపో జెన నందిఁగా న్దివత్రయుిఁ డగుచు

న్భిరతఠం డయుయిఁ గోరుిల యందుిఁ బాస్ప
పువిమలాకృతి నాన్ందభరజతఠిఁ డగుచు.
3-273-తే.
యోగమాయా విదూరుిఁడెై యుగ సహసు
కాలపరయంత మఖిల లోకములు మిొంగజ
ప్థరజు మఱ కాలశకుోయపబృంహితమున్
సమత సృషపరకయ
కీ ాకలాపములిఁ దగజలి.
3-274-క.
తన జఠరములోపలిఁ దాిఁ
చిన లోకనికాయముల సృజించుట్కున్ు సా
ధన మగు సూక్షాురేము మన్
సునుఁ గని కాలాన్ుగత రజోగుణ మంతన్.
3-275-స్స.
పుట్ిరంచెిఁ దదు
్ ణంబున్ిఁ బరమేశవరు;
నాభిదేశము న్ందు న్ళన్నాళ
ముదయంచె మఱ య పాయోరుహముకుళంబు;
గరుబో ధితమైన్ కాల మందుిఁ
దన్ తేజమున్ిఁ బువృదధ ంబైన్ జలముచే;
జలజాపుోగతిిఁ బుకాశంబు న ందిఁ
జస్ప లోకాశీయస్పేతి సరవగుణవిభా;
స్పతగతి న పుా రాజీవ మందు
3-275.1-తే.
నిజ కళ కలితాంశంబు నిలిప్ప దాని

వలన్ నామానయమయుిఁడున్ు వరగుణుండు
నాతుయోనియు నన్
ై తోయజభవుండు
సరవిిఁ జతఠరాన్న్ుండునా జన్న్ మయెయ.
3-276-తే.
అతిఁడు దతాదుకరజణక యందు నిలిచి
వికచలోచన్ుడెై లోకవితతి దిశలు
న్ంబరంబున్ు నిజ చతఠరాన్న్ములిఁ
గలయిఁ బరజకకంచి చూచుచుిఁ గమలభవుిఁడు.
3-277-చ.
అలఘు యుగాంతకాలపవనాహత సంచల దూరజుజాల సం
కలిత జలపుభూత మగు కంజముిఁ దదవన్జాత కరజణకా
తలమున్ న్ున్న తన్ున విశదకకయ
ీ ిఁ గలి్ న్ లోకతతో వమున్
న్లిుఁ దెలియంగనోపక మన్ంబున్ిఁ జాల విచార మ్రందుచున్.
3-278-వ.
ఇట్ల ని వితరజించె.
3-279-ఉ.
"ఈ జలమందు నీ కమల మేగతి న్ుదభవ మయెయ న ంట్ి యే
నీ జలజాతప్సఠమున్ నేగతి న్ుంట్ి మదాఖ్య మదిే నా
కీ జన్న్ంబు న ందుట్కు నయయది హ్తఠవు బుదిధిఁ జూడ నే
యోజ నఱుంగలే"న్ని పయోరుహగరుభిఁడు విస్పుతాతఠుడెై.
3-280-క.
ఆ వన్జనాళమూలం
బా వన్ములలోన్ న్రజేిఁ న్రయుట్కొఱకెై

యావన్జాతపుభవుం
డా వన్రుహనాళవివర మందభిముఖ్ుిఁడె.ై
3-281-మ.
అత గంభీర విశాలవ్ారజనిధి తోయాంతరజనమగానంగుిఁడెై
చతురాసుయం డ గజ దివయవతీర సహసుం బబి మూలంబు స
న్ుత నీక్షించియుిఁ గాన్లేక భగవనాుయామహతో వంబు వి
సుృత గావింప విభీతఠిఁ డెై మరలిఁ జరెం దతీరోజాతమున్.
3-12-బేహమకు హర్ి పేతాక్ష మగుట్
3-282-తే.
అట్ల
ల గీముఱిఁ జరజ యయయబి ప్సఠ
మందు న్షారంగయోగకకయ
ీ ాన్ురకకోిఁ
బవన్ు బంధించి మహిత తపసీమాధి
న్ుండి శతవరషములు సన్ుచుండ న్ంత.
3-283-ఆ.
అట్ిర యోగజనిత మైన్ విజాఞన్ంబు
గలిగజ యుండి దాన్ిఁ గమలన్యన్ుిఁ
గాన్లేక హృదయకమలకరజణక యందు
న్ున్నవ్ానిిఁ దన్ునిఁ గన్నవ్ాని.
3-284-మ.
కనియెన్ నిశులభకకోయోగ మహిమం గంజాతగరుభండు శో
భనచారజతఠు జగతావితఠు విలసతాదాుకళతఠున్ సుధా
శనముఖ్యసుోతిపాతఠు దాన్వచమూజెత
ై ఠున్ దళతాదునే

తఠు నవీనోజివలనీలమేఘనిభగాతఠుం బక్షిరాట్ాతఠునిన్.
3-285-వ.
మఱయున్ు.
3-286-చ.
అలఘు ఫణాతపతునిచయాగీ సమంచిత న్ూతనరతన ని
రులరుచిచే యుగాంత తిమిరంబు న్డంచి యకలుషత లల స
జి లములిఁ జస్ప యందు న్వసారసనాళస్పతెైకభోగముం
గలిగజన్ శరష్తలామున్ుిఁ గెక
ై ొని యున్న మహాతఠు న కినిన్.
3-287-స్స.
వర ప్సతకౌశరయపరజధాన్కాంతి సం;
ధాయంబుదరుచి నిచయంబుగాిఁగిఁ
గమనీయ న్వహ్మకలిత కకరీట్ంబు;
రమణిఁ గాంచన్శిఖ్రంబుగాిఁగ
మానిత మౌకకోకమాలికారుచి సాన్ు;
పతిత నిరఝర పరంపరలుగాిఁగిఁ
జెలువ్ ందు న్వతఠలస్సదామకములు లా;
లిత తట్జౌష్ధీ లతలుగాిఁగ
3-287.1-తే.
వర భుజంబులు నికట్సే వంశములుగిఁ
బదము లంగణపాదప పుచయములుగ
లలితగతి న పుా మరకతాచల విడంబి
తాతుదేహంబు గలుగు మహాతఠు; హరజని.
3-288-వ.

మఱయు, న్పారజచిఛన్నంబున్ు, నిరుపమాన్ంబున్ు, నిఖిలలోక
సంగీహంబున్ు, న్తి విసాోర వరుోలాయామంబున్ు నై వివిధ విచితు దివయ
మణిభూష్ణంబుల నాత్రుయ నిరులదుయతిచేతం బుకాశంబు న ందం జయు
దివయదేహంబు దన్ర; వివిధంబు లగు కామంబు లభిలషపంచి విశుదధ ం బన్
ై
వ్ేదో కోమార్ ంబున్ భజియంచు పురుష్శరష్
ీ ు ఠలకుిఁ గామధేన్ు వన్ం దగజన్
పాదపదుయుగంబున్ు, న్లికఫలక లలితరుచి నిచయంబులకు నోట్లవడి
కృపాపాతఠుండెై చందుుండు బహురూపంబులిఁ బదసరోజంబుల నాశీయంచె న్న్
న పుా పదన్ఖ్ంబులున్ు, కమలా భూకాంతలకు న్ుపధాన్ రూపంబు
లన్ందగజ నీలకదళీకా సో ంభంబుల డంబు విడంబించు న్ూరుయుగళంబున్ు,
కన్కమణిమయ మేఖ్లాకలా పాభిరామంబుిఁ గదంబ కకంజలి శోభిత ప్సతాంబ
రాలంకృతంబునై విలస్పలల ు కట్ిమండలంబున్ు, శృంగారవ్ాహినీ
జలావరో ంబునాిఁ బ లుప ందు నాభీవివరంబున్ు, జఠరసే నిఖిల బుహాుండ
ముహురుుహుిఁరుదభవ కృశ్రభూతం బన్ందగు మధయ భాగంబున్ు, మహిత
ముకాోఫలమాలికా విరచిత రంగవలీల విరాజితంబు న్వతఠలస్సదామ కకసలయ
తలాంబుిఁ గుసుమమాలికాలంకృతంబు ఘన్సార కసుోరజకా చందన్ విలిపో ంబుిఁ
కౌసుోభరతనదీప్పో పుదీపోంబు శ్రీవతీలక్షణ లక్షితంబు నై యందిరారమణికకిఁ
గళీమందిరం బన్ం బ లుు వక్షసే లంబున్ు, సుఖ్కళీ సమారంభ పరజరంభ
ణాంభోధిరాట్ిన్యకా కరాంబుజ కీలిత కన్కమణికంకణ నికష్ంబుల బ లుపారు
రఖ్ాతుయ విరాజమాన్ం బైన్ కంధరంబున్ు, సుమహితాన్రఘ దివయమణి పుభా
విభాస్పత కయూర కంకణ ముదిుకాలంకృతంబు లయన్ బాహువులున్ు, సకల
లోకారజో నివ్ారక దరహాసచందిుకా ధవళతంబు ల ైన్ కరణకుండలమండన్ మణి
మరీచులు న్రో న్ంబులు సలుంపం దన్రజ నిదధ ంబు లగు చెకుిట్దే ంబులున్ు,
పరజపకవ బింబఫల పువ్ాళ పలల వ్ారుణాధరంబున్ు, యఖిల భువన్

పరజపాలన్ంబున్కు నేన్ చాలుదు న్ని నిన్దించు న్యన్యుగళంబున్కు
స్సమాసో ంభంబుిఁ జంపకపుసూన్ రుచి వి సంబు న్గు నాసాదండంబున్ు,
కమలకుముదంబులకుం బంపు సంపాదించుచుిఁ గరుణామృత
తరంగజంతాపాంగంబు ల ై కరాణంతవిశాీంతంబు ల ై చెలువ్ ందు నేతుంబులున్ు,
సలలిత శ్రీకారంబున్కు న్క్షరతవంబు సారేకం బయెయ న్న్ం దగు కరణంబులున్ు,
నిక్షచాప చాప దవయంబునాిఁ జూపట్లర భూ
ు యుగళంబున్ు, న్పరపక్షాష్ర మీ
శశాంక శంకాసాద ఫాలఫలకంబున్ు, నీలగజరీందుశృంగ సంగత బాలమారాోండ
మండల విడంబిత పదురాగమణిఖ్చిత కాంచన్కకరీట్ంబున్ం బ లుపారజ
సూరయందు పవనాన్ల పుకాశంబులకు న్వకాశంబు సూపక తిులోక వ్ాయపక
సమరేంబు లగు తేజోవిశరష్ంబులిఁ జెలువ్ ంది సంగర రంగంబుల
దాన్వ్ానీకంబుల హరజంపం జాలు సుదరానాది దివయసాధన్ంబులచే దురాసదం
బగు దివయరూపంబున్ు గలిగజ; మఱయున్ు.
3-289-ఉ.
హారకలాప పుష్ానిచయంబులిఁ జంచ దన్రఘరతనక
యూర కరాంగళీయక మహో జి వల బాహు సహసుశాఖ్ లొ
పాారుఁగిఁ జూడ న ప్పా భువనాతుక లీల న్దృష్ర మూల వి
సాుర్ిత భోగజవ్ేషర త
ప విభాస్పత చందన్భూరుహాకృతిన్.
3-290-మ.
విలసతఠిండలిరాజ సఖ్యమున్ న్ురీవభృతీమాఖ్యన్ సము
జి వలితోదార శిరోవిభూష్ణ సహసుసవరణకరట్ంబులన్
సలిలావ్ాసతిఁ జారు కౌసుోభవిరాజదుతనగరభంబున్న్
న్లినాక్షండు గన్ుంగొన్ంగిఁ దగె మైనాకావనీభృద్ తిన్.
3-291-క.

వితతారేజఞ ాన్జప
సుోత మకరందపుహృష్ర శుీతిజాత మధు
వుతగణపరజవృతశోభా
గతకీరో ప
జ ుసవమాలికలు గలవ్ానిన్.
3-13-బేహమద్రవుని విష్ు
ా స్ోి తేంబు
3-292-వ.
కన్ుిఁగొని చతఠరాన్న్ుండు.
3-293-స్స.
అన్ఘ! సరవశవరు నాదయంతశూన్ుయని;
ధన్ుయని జగదేకమాన్యచరజతఠిఁ
దనానభిసరస్పజోదభవసరోజంబున్ు;
న్పుాల న్నిలుని న్ంబరమున్ు
మానిత భువన్నిరాుణదృషపరనిిఁ బ డ;
గనిఁ గాని యతరముిఁ గాన్లేక
యాత్రుయకరుబ్రజాంకురంబున్ు రజో;
గుణయుకుోిఁ డగుచు న్కుంఠజతపు
3-293.1-తే.
జాభిసరా్భిముఖ్త న్వయకో మారు్ిఁ
డెన్
ై హరజ యందుిఁ దన్ హృదయంబుిఁ జరజు
యముహాతఠునిిఁ బరము న్న్ంతఠ న్భవు
న్జు న్మేయుని నిట్ల ని యభిన్ుతించె.
3-294-స్స.

"న్లినాక్ష మాయాగుణవయతికరమున్ిఁ;
జస్ప కారయంబైన్ సృషపరరూప
మున్ిఁ బుకాశించు నీ ఘన్రూపవిభవంబు;
రూప్పంప దేహధారులకు దురజవ
భావయంబుిఁదలపత య భగవంతఠిఁడవునైన్;
పదాుక్ష నీ సవరూపంబుకంట్
న్న్యమ్రకిట్ి సతయమై బో ధకంబైన్;
యది లేదుగాన్ నీ యతఠలదివయ
3-294.1-తే.
మన్
ై రూపంబు నాకుిఁ బుతయక్ష మయెయ
న్దియుిఁగాక వివ్ేకోదయమున్ిఁ జస్ప
వరద! నీ రూప మజాఞన్ గురుతమో ని
వ్ారకం బయెయ నాకు శశవతరరదీప!
3-295-క.
ఘన సతఠారుషాన్ుగీహ
మునకెై యమితావతార మూలం బగుచుం
దనరెడి నీ రూపము శో
భనమగు భవదీయ నాభిపదుమువలన్న్.
3-296-క.
జనన్ం బందిన్ నాచే
న్నయము మ్రదలన గృహీతమయెయ జగతాా
వన నీదు సుసవరూపము
ఘనరుచిరంబై సవయంపుకాశక మగుట్న్.

3-297-వ.
మఱయు, జాఞనాన్ంద పరజపూరణమాతుంబున్ు, న్నావృత పుకాశంబున్ు,
భేదరహితంబున్ుిఁ, బుపంచజన్కంబున్ు, పుపంచవిలక్షణంబున్ు,
భూతేందియ
ు ాతుకంబున్ు, నేకంబున్ు నైన్ రూపంబు న ందియు నందున్ుిఁ
బ డగాన్ న్ట్ిర నిన్ున నాశీయంచెద; అదియున్ుంగాక జగన్ుంగళ
సవరూపధరుండవ్ై నీ యుపాసకుల మైన్ మా మంగళంబుకొఱకు నిరంతర
ధాయన్ంబుచేత నీ దివయరూపంబున్ం గాన్ంబడితివి; ఇట్ిర నీవు నిరయభాకుి ల ై
నిరీశవరవ్ాదంబున్ంజస్ప కుతరింబులు పుసంగజంచు భాగయరహితఠలచేత
నాదృతఠండవు గావు; మఱయుం గొందఱు కృతారుే ల ైన్ మహాతఠులచేత
భవదీయ శ్రీచరణారవిందకోశగంధంబు వ్ేదమారుతానీతం బగుట్ంజస్ప
తమతమ కరణకుహరంబులచేత నాఘాొణించుచుందురు వ్ారల
హృదయకమలంబుల యందు భకకోపారతంతుయంబున్ గృహీత
పాదారవిందంబులు గలిగజ పుకాశింతఠవు; అదియున్ుం గాక పాుణులకు
దువ్ాయగార సుహృనినమితో ం బయన్ భయంబున్ుిఁ దనానశనిమితో ం బయన్
శోకంబున్ు దువ్ాయది సాృహయున్ుం దనినమితో ం బయన్ పరజభవంబున్ు,
మఱయు న్ందుిఁ దృష్ణ యు, న్ది పుయాసంబున్ లబధ ం బైన్ నారజోమూలం బగు
తదీయం బైన్ వృథాగీహంబున్ు, నీ శ్రీపాదారవిందంబు లందు వ్ైముఖ్యం బంత
కాలంబు గలుగు న్ంతకాలంబు పాుపో ంబు లగుం గాని, మాన్వ్ాతునాయకుండ
వగు నిన్ున నాశీ యంచిన్ భయనివృతిో హ్తఠ వ్న్
ై మోక్షంబు గలుగు;
మఱయున్ుం గొందఱు సకలపాపనివరో కం బయన్ తవదీయ నామసురణ
కీరోన్ంబు లందు విముఖ్ుల ై కామయకరు పాువీణయంబున్ంజస్ప న్ష్ర మతఠ ల ై
యందియ
ు పరతంతఠు ల ై యమంగళంబు ల ైన్ కారయంబులు స్థయుచుందురు;
దాన్ంజస్ప వ్ాతాది తిుధాతఠమూలం బన్
ై క్షతో ృడాది దుఃఖ్ంబులచేతన్ు శ్రతోష్ణ

వరష వ్ాతాది దుఃఖ్ంబులచేతన్ు న్తి దీరఘం బైన్ కామాగజనచేతన్ు న్విచఛన్నం
బగు కోీధంబుచేతన్ుం దపయమాన్ులగుదురు వ్ారలిఁ గనిన్ నా చితో ంబు
గలంకం బ ందు; జీవుండు భవదీయ మాయాపరజభాుమయమాణుం డెై యాతు
వ్ేఱని యెపాడు దెలియు న్ంతకాలంబు నిరరేకంబై దుసో రంబన్
ై
సంసారసాగరంబుిఁ దరజయంపిఁ జాలకుండు; సన్ుునీందుు ల ైన్న్ు భవదీయ
నామసురణంబు మఱచి యతర విష్యాసకుో ల ైరని, వ్ారలు దివంబు లందు
వృథాపుయతఠన ల ై సంచరజంచుచు రాతఠుల యందు నిదాుసకుో ల ై, సవపన
గోచరంబు లయన్ బహువిధ సంపదలకు నాన్ందించుచు శరీరపరజణామాది
ప్సడలకు దుఃఖించుచుం బుతిహతంబు ల ైన్ యుదో యగంబుల భూలోకంబున్
సంసారుల ై వరజోంతఠరు; నిషాిము ల ై నిన్ున భజియంచు సతఠారుష్ఠల
కరణమార్ ంబులం బువ్శి
ే ంచి భవదీయ భకకోయోగ పరజశోధితం బైన్
హృతీరోజకరజణకాప్సఠంబున్ వస్పయంతఠవు; అదియున్ుంగాక.
3-298-మ.
వరయోగీందుులు యోగమార్ ముల భావంబందు నే నీ మనో
హరరూపంబుిఁ దలంచి యే గుణగణధాయన్ంబు గావింతఠ ర
పుారుష్శరష్
ీ ు పరజగహ
ీ ంబున్కునై ప లాారిఁ దదాధయన్ గో
చరమూరజోన్ ధరజయంతఠిఁ గాదె పరమోతాీహుండవ్ై మాధవ్ా!
3-299-తే.
అరయ నిషాిమధరుు ల ైన్ట్ిర భకుో
లందు నీవు పుసన్ునండ వ్న్
ై రీతి
హృదయముల బదధ కాముల ై యెన్యు దేవ
గణము లందుిఁ బుసన్నతిఁ గలుగ వీవు.
3-300-చ.

అరయ సమసో జీవహృదయంబుల యందు వస్పంచి యేకమై
పరుఁగజ సుహృతిియాన్ుగుణభాస్పత ధరుుిఁడవుం బరాపర
శవరుుఁడవునై తన్రుుచు న్సజి న్ దురల భమైన్ యట్ిర సు
స్పేర మగు సరవభూతదయచేిఁ బ డగాన్ిఁగవతఠ
ో వచుయతా!
3-301-మ.
కీతు దానోగీత పసీమాధి జప సతిరాుగజనహో తాుఖిల
వుతచరాయదుల నాదరజంప వఖిలవ్ాయపారపారాయణ
స్పేత న పాారెడి పాదపదుయుగళీస్థవ్ాభి పూజా సమ
రజాత ధరుుండగు వ్ాని భంగజ న్సురారీ! దేవచూడామణీ!
3-302-తే.
తవిలి శశవతీవరూప చెత
ై న్య భూరజ
మహిమచేత న్పాసో సమసో భేద
మోహుిఁడ వఖిల విజాఞన్మున్కు నాశీ
యుండ వగు నీకు మ్రొకెిదనో రమేశ!
3-303-క.
జనన్స్పేతివిలయంబుల
న్నయంబున్ు హ్తఠభూతమగు మాయాలీ
లను జెంది న్ట్న్ సలిప్పడు
న్నఘాతుక! నీకొన్రుో న్భివందన్ముల్
3-304-స్స.
అన్ఘాతు! మఱ భవదవతార గుణకరు;
ఘన్ విడంబన్ హ్తఠకంబు లయన్
రమణీయ మగు దాశరథి వసుదేవకు;

మారాది దివయనామంబు లోలి
వ్లయంగ మన్ుజులు వివశాతఠుల ై యవ;
సాన్కాలంబున్ సంసురజంచి
జన్ుజనాుంతర సంచిత దురజతంబుిఁ;
బాస్ప కెైవలయసంపాుపుో లగుదు
3-304.1-తే.
రట్ిర దివ్ాయవతారంబుల వతరజంచు
న్జుిఁడ వగు నీకు మ్రొకెిద న్న్ఘచరజత!
చిరశుభాకార! నితయలక్షీువిహార!
భకో మందార! దురభవభయవిదూర!
3-305-త.
జనన్వృదిధవినాశ హ్తఠక సంగతిం గల యేన్ు నీ
వును హరుండు దిుశాఖ్ల ై మన్ువుల్ మరీచిముఖ్ామరుల్
ఒనర న్ందుపశాఖ్ల ై చెలువ్ ంద నింతకు మూలమై
యనయమున్ భువన్దుుమాకృతివ్న్
ై నీకకదె మ్రొకెిదన్.
3-306-మ.
పురుషాధీశ! భవతాదాబి యుగళీపూజాది కరుకకయ
ీ ా
పరతం జెందని మూఢచితఠ
ో నిిఁ బశుపాుయున్ మన్ుషాయధమున్
జరయున్ నాశము న ందిఁ జయు న్తి దక్షంబైన్ కాలంబు త
దు
్ రు కాలాతఠుిఁడ వ్న్
ై నీకు మది సంతోష్ంబున్న్ మ్రొకెిదన్.
3-307-స్స.
సరవశ! కలాాంతసంస్పేత మగు జల;
జాత మం దేన్ు సంజన్న్ మంది

భవదీయ సుసవరూపముిఁ జూడ న్రజేంచి;
బహువతీరములు దపంబుిఁ జస్ప
కీతఠకరుములు ప్పకుి గావించియున్ు నిన్ుిఁ;
బ డగాన్ిఁగాలేక బుదిధ భీతిిఁ
బ ందిన్ నాకు నిపుాడున్ు నిరత
హ ఠక;
కరుణచే న్ఖిలలోకెక
ై వందయ
3-307.1-తే.
మాన్ సతత పుసన్న కోమల ముఖ్ాబి
కలిత భవదీయ దివయమంగళవిలాస
మూరజో దరజాంపిఁ గలిగె భకాోరజోహరణ
కరణ! తఠభయంన్మో విశవభరణ! దేవ!
3-308-స్స.
అమర తిరయఙ్ున్ుషాయది చేతన్ యోన్ు;
లందు నాతేుచఛచేిఁ జెందిన్ట్ిర
కమనీయ శుభమూరజో గలవ్ాడ వ్ై ధరు;
స్థతఠ వన్ంగిఁ బుఖ్ాయతి న ంది
విష్యసుఖ్ంబుల విడిచి సంతత నిజా;
న్ందాన్ుభవ సమున్నతిిఁ దన్రుో
వదిగాన్ పురుషత తో మాఖ్యిఁ జెన నందుదు;
వట్ిర నిననపుాడు న్భిన్ుతింతఠ
3-308.1-తే.
న్రజే భవదీయపాదంబులాశీయంతఠ
మహితభకకోని నీకు న్మసిరజంతఠ

భకో జన్పత ష్! పరజతోష్! పరమపురుష్!
పువిమలాకార! సంసారభయవిదూర!
3-309-స్స.
తలకొని పంచభూతపువరో కమైన్;
భూరజమాయాగుణసుురణిఁ జికుి
వడక లోకంబులు భవదీయ జఠరంబు;
లో నిలిా ఘన్సమాలోల చట్లల
సరవంకషత రజు భీష్ణ వ్ారజే న్డుమన్ు;
ఫణిరాజభోగతలాంబు న్ందు
యోగనిదాురతి న్ుండగ న కకొంత;
కాలంబు సన్ిఁగ మేలినిన్ వ్ేళ
3-309.1-తే.
న్లఘు భవదీయనాభితోయజమువలన్ిఁ
గలిగజ ములోలకములు సత పకరణములుగిఁ
బుట్ర ిఁ జస్పతి వతఠల విభూతి మఱస్ప
పుండరీకాక్ష! సంతతభువన్రక్ష!
3-310-క.
నిగమసుోత! లక్షీుపతి!
జగదంతరాయమి వగుచు సర్ ము నలల ం
దగు భవదెైశవరయంబున్
న్గణిత సౌఖ్ాయన్ుభవము న్ందింతఠ గదే.
3-311-స్స.
జలజాక్ష! యెట్ర ి విజాఞన్బలంబున్ిఁ;

గలిాంతఠ వఖిలలోకంబు లోలి
న్తజన్ప్పయ
ు ుిఁడవు నా కట్ిర సుజాఞన్;
మరజేమైిఁ గృపస్థయు మయయ వరద!
సృషపరనిరాుణచఛిఁ జెంది నా చితో ంబుిఁ;
దతిరుకౌశలిిఁ దగజలి యుండి
యున్ుిఁ గరువ్ష్
ై మయమున్ుిఁ బ ందు కతమున్;
దురజతంబుిఁ బ రయక త లగు న్ట్ిర
3-311.1-తే.
వ్ఱవు నా కెట్ల ల కలుగు న్వివధముిఁ దలచి
కరువరో న్ు న్న్ు భవతిరుణ మఱస్ప
తగిఁ గృతారుేనిిఁ జయవ్ే నిగమవిన్ుత!
సతిృపామూరజో! యో దేవచకీవరజో!
3-312-చ.
భవ దుదరపుభూత మగు పదుము న్ందు వస్పంచి యున్న నే
న్విరళ తావకీన్ కలితాంశమున్ం దన్రారు విశవముం
దవిలి రచించుచున్ బహువిధంబులిఁ బల ిడి వ్ేదజాలముల్
శివతరమై ఫలింపిఁ గృపస్థయుము భకో ఫలపుదాయకా!"
3-313-చ.
అని యన్ుకంపదో ిఁప విన్యంబున్ిఁ జాిఁగజలి మ్రొకకి చారులో
చన సరస్సరుహుం డగుచు సరవజగతారజకలానా రతిం
దనరజన్ న్న్ునిఁ బోు చుట్కుిఁ దా నిట్ల సనినధి యెన్
ై య శవరుం
డనయము నాదు దుఃఖ్ము దయామతిిఁ బాప్పడు న్ంచు న్ముొడెై
3-314-క.

వనరుహసంజాతఠిఁడు న
మునమున్ హరజషంచె న్న్ుచు"మత
ై య
ేు మహా
ముని ఘన్ుిఁడగు విదురున్కున్
వినయంబున్ నఱుిఁగజెప్పా వ్ండియుిఁ బలికెన్.
3-315-మ.
"వనజాతపుభవుండు కవలతపత వ్ాయసంగుిఁ డెై పదులో
చను గోవిందు న్న్ంతఠ నాఢుయిఁ దన్ వ్ాకఛకకోన్ న్ుతింపన్ సుధా
శనవందుయండు పుసన్ునిఁ డెై నిఖిల విశవసాేపనాలోకన్ం
బునుఁ జూచెన్ విలయపుభూత బహువ్ాఃపూరంబులన్ వ్ేులిుడిన్.
3-316-తే.
అట్ల
ల వ్ డగని యారుోిఁ డెన్
ై ట్ిర పదు
భవుని వ్ాంఛిత మాతుిఁ దీరాగిఁ దలంచి
యతని మోహనివ్ారక మన్
ై యట్ిర
యమృతరసతఠలయ మధురవ్ాకయముల న్నియె.
3-317-చ.
"తలకొని నీ యన్రుు పనిదప్పా మదిం దలపత యు దుఃఖ్ముం
దలుఁగుము నాదు లీలకుిఁ బుధాన్గుణం బగు సృషపరకలాన్ం
బలవడిఁ జయు బుదిధ హృదయంబున్ిఁ జొనిా తపసీమాధి ని
ష్ు ల న్తిభకుోలన్ న్న్ుిఁ బుసన్ుననిిఁ జయుము చెందు కోరజకల్.
3-318-క.
నీ వొన్రజంచు తపత వి
దాయవిభవ విలోకనీయ మగు నీ సృషపరం
గావింపుము లోకంబుల

లో వెుఁలిగెడి న్న్ునిఁ గందు లోకసుోతాయ!
3-319-క.
నాలోని జీవకోట్లలు
వ్ాలాయము నీకుిఁ గాన్వచుు నిపుడు నీ
వ్ాలోకకంపుము దారువి
లోల హుతాశన్ునికరణి లోకసుోతాయ!
3-320-స్స.
న్లువ్ ంద న్ఖిలజీవుల యందుిఁ గల న్న్ునిఁ;
దెలిస్ప స్థవింపుము న్లిన్గరభ!
భవదీయ దో ష్ముల్ వ్ాయున్ు భూతేందిు;
యాశీయ విరహిత మై విశుదధ
మన్
ై జీవుని విమలాంతరాతఠుిఁడ నైన్;
న్న్ు నేకముగిఁ జూచు న్రుిఁడు మోక్ష
పదమార్ వరజో యెై భాస్పలల ు బుహాుండ;
మందున్ు వివిధకరాున్ురూప
3-320.1-తే.
పదధ తఠలిఁ జస్ప ప్పకుిరూపముల న ందు
జీవతతి రచియంచు నీ చితో మపుడు
మతాదాంబుజయుగళంబు మరగజ యున్న
కతన్ రాజసగుణమున్ిఁ గలుగ దన్ఘ!
3-321-క.
విను మదియుిఁ గాక పాుణుల
కనయము నఱుిఁగంగరాని యన్ఘుిఁడిఁ దేజో

ధనుుఁడిఁ బరశుిఁడ నీచే
తను గాన్ంబడితి నిదె ప్పతామహ! కంట్ే.
3-322-వ.
మఱయు, భూతేందియ
ు గుణాతఠుం డనియు జగన్ుయుం డనియు న్న్ున నీ
చితో ంబు న్ందుిఁ దలంపుము; తామరసనాళవివర పథంబు వ్ంట్ం జని
జలంబులలోన్ం జూడం గోరజ న్ట్ిర మదీయ సవరూపంబు.
3-323-క.
నీ కపుాిఁడు గాన్ంబడె
నాకులకున్ు న్ురగపతి ప్పనాకులకెన్
ై న్
వ్ాకొన్ిఁగం దలపత యన్ు
రాకుండు మదీయ రూపరమయతవంబుల్.
3-324-క.
కావున్ మచాురజతు క
థా విలస్పత మైన్ సుమహితసో వము జగ
తాావన్ము విగతసంశయ
భావుుఁడ వ్ై బుదిధనిలుపు పంకజజనాు!
3-325-క.
సగుణుిఁడ నై లీలారేము
జగములిఁ గలిాంపిఁ దలచు చతఠరుని న్న్ునన్
సగుణునిిఁగా న్ుతియంచితి
తగ సంతస మయెయ నాకుిఁ దామరసభవ్ా!
3-326-క.
ఈ మంజుసో వరాజము

నీ మన్మున్ిఁ జింతిఁ దకకి నిలుపుము భకకోన్
ధీమహిత! నీ మన్ంబున్ిఁ
గామంచిన్ కోరుి ల లల ిఁ గలుగుం జుమీు.
3-327-క.
అనుదిన్మున్ుిఁ దిుజగతాా
వనమగు నీ మంగళసో వంబుిఁ బఠజంపన్
వినిన్న్ు జన్ులకు నేిఁ బ డ
గనుఁబడుదు న్వ్ాపో సకలకాముిఁడ న్గుచున్.
3-328-తే.
వన్ తట్ా కోపన్యన్ వివ్ాహ దేవ
భవన్ నిరాుణ భూమాయదివివిధదాన్
జప తపత వుత యోగ యజఞ ముల ఫలము
మామక సో వఫలంబు సమంబు గాదు.
3-329-క.
జీవథవలిిఁ గలిాంచుచుిఁ
జీవథవలిలోన్ిఁ దగ వస్పంచుచుిఁ బిుయవ
సాోవవలిలోపలిఁ బిుయవ
సాోవవలి యెై యుండు న్న్ున న్నిశముిఁ బ్రుతిన్.
3-330-క.
తలుఁపుము మత్రరితికక నై
కలిగజంచితి నిన్ున భువన్కారణ! నాలో
పల న్డగజ యేకమై ని
శులగతి వస్పయంచి యున్న జగముల నలల న్.

3-331-తే.
తగ న్హంకారమూలతతో వంబు న ంది
నీవు పుట్ిరంపు"మన్ుచు రాజీవభవుిఁడు
విన్ిఁగ నాన్తి యచిు యవవన్జనాభుిఁ
డంత న్ంతరజహతఠం డయెయ న్న్ఘచరజత!"
3-14-బేహమ మానస్ స్రగ ంబు
3-332-క.
అని చెప్పాన్ మత
ై య
ేు ునిిఁ
గనుుఁగొని విదురుండు పలికెిఁ గడు ముదమ్రపాన్
"జనన్ుత! న్లిన్దళ క్షిఁడు
సనిన్ం బదుజుిఁడు దేహసంబంధమున్న్.
3-333-క.
మానససంబంధంబున్ు
బూనిన్ య సర్ మట్ల
ల పుట్ిరంచె దయాం
భోనిధివ్ై నా కకంతయు
మానుగిఁ నఱిఁగజంప వయయ మహితవిచారా! "
3-334-వ.
అన్వుడు, న్ముునివరణుయండు విదురున్ కకట్లనియెిఁ "బుండరీకాక్ష వరదాన్
పుభావంబున్ం బంకజాసన్ుండు శత దివయవతీరంబులు భగవతారంబుగాిఁ
దపంబుిఁ గావించి, తతాిలవ్ాయువుచేిఁ గంప్పతం బగు నిజనివ్ాసం బయన్
పదుంబున్ వ్ాయువున్ు జలంబులన్ు గన్ుంగొని, యాత్రుయ తపశఛకకోచేత
న్భివృదిధం బ ందిన్ విదాయబలంబున్ వ్ాయువులు బంధించి తోయంబులతోడ

న కి తోయంబు సమసో ంబున్ుం గోీలి, యంత గగన్వ్ాయప్పో యగు జలంబున్ు
గన్ుంగొని.
3-335-ఉ.
వ్ార్ిజసంభవుండు బుధవందుయిఁడు చితో మున్ం దలంచె దెై
తాయర్ిుఁ బయోవిహారజ సముదంచితహారజ న్తాఖిలామృతా
హార్ి రమాసత్రహృదయహారజ న్ుదారజ విదూరభూరజసం
సార్ి భవపుహారజ విలసన్ునతసూరజ న్ఘారజ న్యెయడన్.
3-336-తే.
అట్ల
ల దలిఁచి సరోజజుం డంబుజమున్ు
గగన్తలమున్ిఁ జూచి యా కమలకోశ
లీన్మై యున్న లోకవితాన్ములన్ు
న యయిఁ బ డిఁగని హరజచే నియుకుోిఁ డెైన్.
3-337-తే.
వ్ానిిఁగాిఁ దన్ునిఁ దలిఁచి యవవన్రుహంబు
లోపలికకిఁ బో య మున్నందులోన్ న్ున్న
ముజి గంబులిఁ జూచి యముుల సృజించె
మఱ చతఠరేశ భువన్ముల్ మహిమిఁ జస్ప.
3-338-క.
పరుఁగ సుధాశన్ తిరయ
ఙ్నర వివిధసాేవరాది నానాసృషపర
సుురణ న్జుం డ న్రజంచెం
బరువడి నిషాిమధరుఫలరూపమున్న్.
3-339-వ.

ఇట్ల
ల భువన్ంబులిఁ బదుజుండు గలిాంచె"న్ని మైతయ
ేు ుండు విదురున్
కెఱంగజంచిన్.
3-340-క.
విదురుిఁడు దురజతావనిభృ
దిభదురుిఁడు మునివరునిిఁ జూచి ప్పయ
ు ము మన్మున్ం
గదురిఁగ నిట్ల ని పలికె "న్
తి దురంతం బయన్ విష్ఠ
ణ దేవుని మహిమన్.
3-341-తే.
అమరె భువన్ంబు లతని కాలాఖ్యతయున్ు
గణుతిస్థయు తదీయ లక్షణము లరజే
నాకు నఱిఁగజంపు మయయ వివ్ేకచరజత!"
యనిన్ మత
ై య
ేు ుిఁ డవివదురున్కు న్నియె.
3-342-స్స.
"ఆదయంతశూన్యంబు న్వయయం బై తగు;
తతో వ మింతకు న్ుపాదాన్ మగుట్
గుణవిష్యములు గెైకొని కాలమున్ు మహ;
దాదిభూతములు దనానశీయంపిఁ
గాలాన్ురూపంబుిఁ గెక
ై ొని య శుండు;
దన్ లీలకెై తన్ుిఁదా సృజించె
గరమ్రపా న్ఖిల లోకము లందుిఁ దా న్ుండుిఁ;
దన్లోన్ న్ఖిలంబుిఁ దన్రుచుండుిఁ
3-342.1-తే.
గాన్ విశవమున్కుిఁ గారయకారణములు

దాన్ యముహాపురుష్ఠని తన్ువువలన్ిఁ
బాస్ప విశవంబు వ్లియెై పుభాస మ్రందె
మానితాచార! య వరో మాన్సృషపర.
3-343-క.
తెఱుఁ గొపా న్ఖిల విశవముిఁ
బురుషత తో ము మాయచేతిఁ బుట్లరం బరుిఁగున్
విరతింబ ందుచు న్ుండుం
గర మరజేన్ భూతభావికాలము లందున్.
3-344-వ.
అట్ిర సర్ ంబు న్వవిధం; బందుిఁ బాుకృత వ్ైకృతంబులు గాల దువయ
గుణంబులన్ు తిువిధం బగు భేదంబుచేిఁ బుతిసంకీమంబు లగుచు న్ుండు;
అందు మహతో తో వంబు పుథమసర్ ంబు; అది నారాయణ సంకాశంబున్
గుణవ్ష్
ై మయంబున్ం బ ందు; దువయ జాఞన్ కకయ
ీ ాతుకంబైన్ యహంకారతతో వంబు
దివత్రయసర్ ంబు; శబే సారా రూప రస గంధంబు లన్ు పంచతనాుతు దువయశకకో
యుకకోయుకో ంబన్
ై పృథివ్ాయది భూతసర్ ంబు మూడవది యెై యుండు;
జాఞనేందియ
ు ంబు ల న్
ై తవకుక్షశోరితు జిహావఘాొణంబులుిఁ, గరుందియ
ు ంబు ల ైన్
వ్ాకాాణి పాద పాయూపసే ములు న్న్ు దశవిధేందిుయ జన్న్ంబు
చతఠరేసర్ ంబు; సాతివకాహంకార జనితం బైన్ సుమనోగణసర్ ం బైదవ సర్ ం బై
యపుా; అది మనోమయంబై యుండు; జీవలోకంబున్కు న్బుదిధకృతంబు
ల ైన్ యావరణవిక్షపంబులం జయు తామససర్ ం బాఱవ దెై యుండు;
ఇయాయఱు నీశవరున్కు లీలారేంబు లయన్ పాుకృతసర్ ంబు లయెయ; ఇంక
వ్ైకృతసర్ ంబు లేడవది మ్రదలుగాిఁ గలుగు న్వి వినిప్పంతఠ విన్ుము;
పుషత ాతాతిో రహితంబు ల ై ఫలించెడు న్శవతోేదుంబర పన్స న్యగోీధాదు ల న్
ై

వన్సాతఠలున్ు, బుషపాతంబు ల ైన్ ఫలపాకాంతంబు లయన్ వీుహి యవ
ముదా్ దో యష్ధులున్ు, నారోహణాన్ప్థక్షంబు లయన్ మాలత్ర మలిల కాది
లతలున్ు, దవకాీరంబు ల ైన్ వ్ేణావదులున్ు, గఠజనీభూత మూలంబులున్ు,
శిఖ్ావిసో ృతంబులు న్గు లతా విశరష్రూపంబు ల ైన్ వీరుధంబులున్ు,
బుష్ావంతంబు లయ ఫలపాుపో ంబు లగు చూతాది దుుమంబులున్ు,
న్వయకో చెైతన్యంబులు న్ూరధవసత ు తంబులు న్ంతసీిర్ ంబులుిఁ
దమఃపాుయంబులు నై సాేవరంబు లయన్ య యాఱు నేడవ సర్ ం బయెయ;
ఎనిమిదవ సర్ ం బిరువదియని
ె మిది భేదంబులు గలిగజ శవసో నాది
జాఞన్శూన్యంబు ల ై యాహారాది జాఞన్మాతు నిష్ు ంబు లయ ఘాొణంబువలన్
నఱుంగం దగజన్వ్ాని నఱుంగుచు హృదయంబున్ దీరఘాన్ుసంధాన్ రహితంబు
ల ై వరజోంచు దివశఫంబులు గల వృష్భ మహిషాజ కృష్ణ సూకరోష్ర ు గవయ రురు
మేష్ ముఖ్ర న్వకంబున్ు, నేక శఫంబు గల ఖ్రాశవశవతర గౌర శరభ
చమరాయది ష్ట్ింబున్ు, బంచన్ఖ్ంబులు గల శున్క సృగాల వృక వ్ాయఘొ
మారాిల శశ శలయక స్పంహ కప్ప గజ కరరు గోధా ముఖ్ భూచర
దావదశకంబున్ు, మకరాది జలచరంబులున్ు, గంక గృధు బక శరయన్ భాస
భలర
ల క బరజహ హంస సారస చకీవ్ాక కాకోలర కాది ఖ్చరంబులున్ు, మ్రదలుగాిఁ
గలది తిరయకీర్ ం బయెయ; అరావకోరితం బై యేకవిధం బగు మాన్ుష్సర్ ంబు
రజోగుణ ప్థర
ు జతంబై కరుకరణదక్షంబై దుఃఖ్ం బందున్ు సుఖ్ంబు గోరున్ు; ఇది
త మిుదవ సర్ ం బన్ం దగు; ఈ తిువిధసర్ ంబులు వ్ైకృతసర్ ంబు లన్ంబడు;
ఇంక దేవసర్ ంబు విన్ుము; అదియు ననిమిది తెఱంగులు గలిగజ యుండు;
అందు విబుధ ప్పతృ సురాదులు మూిఁడున్ు, గంధరావపీరస లొకట్ియు,
యక్ష రక్షసుీ లేకంబున్ు, భూత ప్థుత ప్పశాచంబు లొకట్ియు, స్పదధ చారణ
విదాయధరు లేకంబున్ు, కకన్నర కకంపురుష్ఠ లొకట్ియుంగా దేవసర్ ం బయెయ;

ఇట్ిర బుహునిరజుతంబు ల న్
ై దశవిధసర్ ంబులు నఱంగజంచితి; ఇంక మన్ువులం
దదంతరంబుల నఱంగజంచెద; కలాాదుల యందు నీ పుకారంబున్
సవయంభూతఠండున్ు, న్మోఘసంకలుాండున్ు న్గు న్పుాండరీకాక్షండు
రజోగుణయుకుోం డెై సుష్ర యగుచు సవసవరూపం బయన్ విశవంబు నాత్రుయ
సామరేయంబున్ం గలిాంచె; అ య యశవరుని మాయావ్ాయపారంబులచే నీ సృషపర
యందు న్దాయవరో ంబులం బడి భుమించుచున్న మహీరుహంబులుం బో ల ిఁ,
బూరావపరాభావంబు ల ఱుంగంబడకుండ నీ కలాంబు న్ందుండు
దేవ్ాసురాదులు పుతి మన్వంతరంబు న్ందున్ు నిట్ల నామరూపంబులచే
నిరేశింపబడుదురు; మఱయు నింద కి విశరష్ం బఱంగజంచెదిఁ; గౌమారసర్ ం
బన్ు న్ది దేవసరా్ంతరూభతం బయుయన్ు బాుకృత వ్ైకృతోభయాతుకం బై
దెైవతవ మన్ుష్యతవ రూపం బైన్ సన్తఠిమారాది సర్ ం బన్ంబడె;
అమోఘసంకలుాం డెైన్ పుండరీకాక్షండు తన్ుిఁదాన్ యట్ల
ల విశవభేదంబున్ు
గలిాంచె;"అని మత
ై య
ేు ుండు విదురున్కుిఁ జెప్పా కాలలక్షణం బఱంగజంచువ్ాిఁ
డెై యట్ల నియె.
3-15-కథల నిరా యంబు
3-345-స్స.
భువిిఁ దన్ కారాయంశమున్కు న్ంతము న్న్య;
వసుోయోగంబు నేిఁవలన్ లేిఁక
ఘట్పట్ాదిక జగతాిరయంబున్కు నిజ;
సమవ్ాయకారణతవమున్ిఁ బరగజ
జాల సూరయమరీచిసంగతగగన్సే ;
మగు తుసరణు ష్డంశ మరయిఁ

బరమాణు వయెయిఁ దతారమాణు వం దరి;
గతి యెంత దడవు తతాిల మగున్ు
3-345.1-తే.
సూక్షుకాలంబు విన్ు మది సూరయమండ
లంబు దావదశరాశాయతుకం బన్ంగిఁ
గలుగు జగమున్ న క యేిఁడు గడచి చనిన్ిఁ
గాల మం తగు న్ది మహతాిల మన్ఘ!
3-346-వ.
అందుిఁ, బరమాణుదవయం బ కి యణు వగు; న్ణుతిుతయ
ు ం బ కి తుసరణు
వగు; అవి మూిఁడు గూడ న కి తృట్ి యగు; ఆ తృట్ి శతం బ కి వ్ేధ యన్ం
బరిఁగు; అట్ిర వ్ేధలు మూడు గూడ న కి లవం బన్ిఁదగు; అవి మూ డెైన్ న కి
నిమేష్ం బన్ంజన్ు; నిమేష్ తుయం బ కి క్షణం బగు; క్షణ పంచకం బ కి
కాష్ు యన్ందగు; న్వి పది యెన్
ై న కి లఘు వన్ న పుా; అట్ిర లఘు
పంచదశకం బ కి నాడి యన్ంబరిఁగు; అట్ిర నాడికా దవయం బ కి
ముహూరో ం బయెయ; అట్ిర నాడిక లాఱ ైన్ నేడెైన్ మన్ుష్ఠయలకు న కి పుహరం
బగు; అదియ యామం బన్ంజన్ు; దివస పరజమాణ విజఞ యం బగు
నాడికోనాున్ లక్షణం బఱంగజంతఠ విన్ుము; ష్ట్ుల తామొంబున్ం బాతుంబు
రచియంచి, చతఠరాుష్ సువరణంబున్ం చతఠరంగుళ య శలాకంబుిఁ గలిాంచి,
దాన్ం దతాాతు మూలంబున్ ఛిదుంబుిఁ గలిాంచి, తఛిదుంబున్ం బుసేమాతు
తోయంబు పరజపూరణంబు న ందు న్ంత కాలం బ కి నాడిక యగు;
యామంబులు నాలుగు సన్ న కి పగ లగు; రాతిుయు నిపాగజది జరుగు; అట్ిర
యహరజనశంబులు గూడ మరుోయల కొక దివసం బగు; అవి పదునేనైన్ న కి
పక్షం బగు శుకల కృష్ణ నామంబులం బరిఁగజన్ యపాక్షంబులు రెండు గూడ న కి

మాసం బగు అది ప్పతృదేవతలకు న కి దివసం బగు; అట్ిర మాసంబులు
రెండెైన్ న కి ఋతఠ వగు; ష్ణాుసం బరజగజన్ న కి యాయన్ం బగు;
దక్షిణోతో ర నామంబులం బరిఁగజ న్ట్ిర యాయన్ంబులు రెండు గూడి దావదశ
మాసంబు ల ైన్ న కి సంవతీరం బగు; అది దేవతలకు న కి దివసం బగు;
అట్ిర సంవతీర శతంబు న్రులకుం బరమాయు వ్ై యుండు; కాలాతఠుండున్ు
నీశవరుండున్ు నన్
ై సూరుయండు గీహ న్క్షతు తారా చకీసే ుండెై పరమాణావది
సంవతీరాతుకం బన్
ై కాలంబున్ం జస్ప దావదశరాశాయతుకం బైన్ జగంబున్
సౌర బారహసాతయ సావన్ చాందు నాక్షతు మాన్భేదంబులం గాన్ంబడుచున్నవ్ాిఁ
డెై సంవతీర పరీవృతీ రడావతీ రాన్ువతీర వతీర నామంబుల సృజయం
బైన్ బ్రజాంకురంబుల శకకోం గాలరూపం బైన్ సవశకకోచేత న్భిముఖ్ంబుగాిఁ
జయుచుిఁ బురుష్ఠలకు నాయురాది వయయన్ంబులం జస్ప విష్యాసకకో
నివరజోంపం జయుచుం గోరజకలు గల వ్ారజకక యజఞ ముఖ్ంబులం జస్ప
గుణమయంబు ల ైన్ సవరా్ది ఫలంబుల విసో రజంపం జయుచు గగన్ంబున్ిఁ
బరువు వ్ట్లర వతీర పంచక పువరో కుం డగు మారాోండున్కుం బూజిఁ
గావింపుము;"అని మైతయ
ేు ుండు పలికకన్ విదురుం డిట్లనియె.
3-347-క.
"న్ర ప్పతృ సుర పరమాయుః
పర్ిమాణము ల ఱుిఁగ నాకుిఁ బలికకతివి మునీ
శవర యెఱగజంపు తిులోకో
పర్ిలోక విలోక నైక పరులగు వ్ారజన్.
3-348-ఉ.
పూనిన్ యోగస్పదధ ి దగిఁ బ ందిన్ నేతయ
ు ుగంబున్న్ బహి
రాఞన
ా ము గలి్ యుండి భువన్ంబులిఁ జూచుచున్ుండు వ్ారజకక

నాునుగిఁ గలు్ కాలగతి నా కెఱిఁగజంపు మునీందు!"నావుడు
నాన నయశాలి యవివదురు నాదర మ్రపాిఁగ జూచి యట్ల న్ున్.
3-16-చతురుాగ పర్ిమాణంబు
3-349-స్స.
"జన్న్ుత కృతయుగ సంఖ్య నాలుగువ్ేలు;
దివయవరషములు. తదీయ సంధయ
ల నిమిదిన్ూఱ ండుల. విన్ు తేుత వతీర;
తిుసహసుములగు, తదీయ సంధయ
లాఱున్ూఱ ిఁడులు న్గు. దావపరము రెండు;
వ్ేల వతీరముల వ్లయు. సంధయ
లోలి న్న్ూన ఱ ిఁడు లొగజిఁ, గలియుగము స;
హసు వరషములు సంధాయంశ మరయ
3-349.1-తే.
రెండున్ూఱ ిఁడులున్ు నిలిు యుండుిఁ జువ్వ,
యన్ఘ! సంధాయంశ మధయంబు న్ందు ధరు
మతిశయంచున్ు సంధాయంశ మందు ధరు
మలా మై కాన్ిఁబడుచుండు న్న్ఘచరజత!
3-350-వ.
మఱయు ధరుదేవత గృతయుగంబున్ నాలుగు పాదంబులున్ు, దేుత యందు
మూిఁడు పాదంబులున్ు, దావపరంబున్ం బాద దవయంబున్ు, గలియుగంబున్
నేక పాదంబున్ు గలిగజ సంచరజంచు అట్ల గుట్ం జస్ప.
3-351-క.

పాదవిభేదంబున్ మ
రాయదలున్ు దఱుిఁగు న్ధరు మాకొలదిన యు
తాాద్లిల వృదిధిఁ బ ందు ధ
రాద్విజులు పాద బుదిధ రతఠ లగుదు రజలన్.
3-352-స్స.
భూరుభవసీవరోలకములకంట్ిఁ బ డువున్ిఁ;
గడు న పుా సతయలోకంబు న్ందు
న్ుండు బుహుకుిఁ జతఠరుయగ సహసుము లేగ;
దిన్ మ్రకిట్ి యగు, రాతిుయున్ు నిట్ల
చన్ ధాత నిదువ్ో జగము లడంగు, మే;
లిని చూడ మరల లోకములు పుట్లరిఁ
దదిేన్ముున్ిఁ జతఠరేశ మన్ు లగుదు రం;
ద కొికి మన్ువున్ కొన్ర దివయ
3-352.1-తే.
యుగము లోలిని డెబబదియకి మాఱు
సనిన్ మన్ుకాల మయెయ, న్మున్ుకులంబు
సురలు మున్ులున్ు సపో రుష లరయ భగవ
దంశమున్ిఁ బుట్ిర పాలింతఠ రఖిల జగము.
3-353-క.
హర్ి ప్పతృ సుపరవ తిరయ
ఙ్నర రూపములన్ జనించి న్యమున్ మన్వం
తరముల నిజ సతో వంబున్ిఁ
బర్ిపాలించున్ు జగంబుిఁ బౌరుష్ మ్రపాన్.

3-354-క.
కీమమున్ిఁ దెవ
ైర రజ్క స
ర్ ము స్పపాంబడె సరోజగరుభిఁడు దివసాం
తమున్ిఁ దమఃప్పహితపరా
కీముుఁ డెై శయనించు నిదుిఁ గెక
ై ొని యంతన్.
3-355-స్స.
ఆ రాతిు భువన్ తుయము దమఃప్పహితమై;
భాన్ుచందుులతో విలీన్మైన్
సరావతఠుిఁ డగు హరజ శకకోరూపం బయ;
కడిఁగజ వ్లుంగు సంకరషణాగజన
భువన్తుయంబున్ు దవిలి దహింప న్;
యయన్లకీలలిఁ బ డమిన్ మహో ష్ు
మలమిన్ిఁ గమలి మహరోలకవ్ాసులు;
జన్లోకమున్కున్ు జన్ుదు రపుడు
3-355.1-తే.
విలయసమయ సముతిట్ విపుల చండ
వ్ాతధూతోరజుజాల దురావర వ్ారజధ
భువన్ములు ముంచు న్మూుడు భువన్ములన్ు
దతాయోరాశిమీిఁదిఁ బదాువిభుండు.
3-356-ఉ.
చారు పట్ీర హీర ఘన్సార తఠషార మరాళ చందిుకా
పూర మృణాళహార పరజపూరణ సుధాకర కాశ మలిల కా
సార నిభాంగ శోభిత భుజంగమతలాము న్ందు యోగని

దాురతిిఁ జెంది యుండు జఠరస్పేత భూరుభవరాది లోకుిఁ డెై.
3-357-క.
జనలోక నివ్ాసకు ల
రజేని విన్ుతింపంగ న్తఠల దివయపుభచేిఁ
దనరుచు మీలిత నిజలో
చనుుఁడెై వస్పయంచు న్తిఁడు సముచితలీలన్.
3-358-వ.
ఇవివధంబున్.
3-359-స్స.
కెక
ై ొని బహువిధ కాలగతఠయపలక్షి;
తము ల ై యహో రాతు తతఠలు జరగ
శతవతీరంబులు జన్ులకుిఁ బరమాయు;
వ్న్
ై రీతిని బంకజాసన్ున్కుిఁ
బరమాయు వగు శతాబే ంబు లందుల సగ;
మరజగజన్ న్దియ పరారధ మండుు
గాన్ పూరావరధంబు గడచుట్ిఁ జస్ప దివ;
త్రయపరారధంబు దీని ప్థరు
3-359.1-తే.
కడిఁగజ పూరవపరారాధది కాల మందు
బుహుకలాాఖ్య నంతయుిఁ బరిఁగు న్ందు
బుహు యుదయంచుట్ం జస్ప బుహుకలా
మనియు శబాేతుకబుహు మనియు నగడె.
3-360-క.

విను మన్నిఁడు పంకజనా
భుని నాభీసరస్ప యందు భువనాశీయ మై
తనరజన్ పదుము వ్ డవడు
న్నఘా యది పదుకలా మన్ విలస్పలల ున్.
3-361-వ.
పూరావరాధదినిం గలిగజన్ బుహుకలాంబుిఁ జెప్పాతి; ఇంక దివత్రయ పరారధంబు
మ్రదల నన్నిఁ డేని హరజ సూకరాకారంబు దాల ు న్ది వరాహకలాం బన్ం
దగు; అట్ిర వరాహకలాం బిపుడు వరో మాన్ం బగుచున్నది; వ్ండియు.
3-362-స్స.
దీప్పంపిఁ గాలసవరూపుిఁ డెైన్ట్ిర ప;
దాుక్షిఁ డన్ంతఠిఁ డనాదిపురుష్ఠిఁ
డఖిలవిశావతుకుిఁ డగు నీశున్కుిఁ బర;
మాణావది యుగపరారాధంత మగుచు
జరుగు నీ కాలంబు చరజుంప న కి ని;
మేష్ కాలం బయ మలిఁగుచుండుిఁ
గాని య శవరున్కుిఁ గరో గాిఁజాల ది;
కాిలంబు విన్ు మది గాక దేహ
3-362.1-తే.
మందిరారాేది కరాుభిమాన్శ్రలు
రెన్
ై వ్ారజకక నాశీయం బగుట్ిఁజస్ప
యరయ హరజ తదు
్ ణవయతికరుిఁడు గాన్
కాల మమేుట్ి కెన్నిఁడు గరో గాదు.
3-363-వ.

మఱయు షత డశవికారయుకో ంబై పృథివ్ాయది పంచభూత పరజవృతం బయ
దశావరణంబులుగలిగజ పంచశతోిట్ి విస్సో రణంబై బుహాుండకోశంబు
దన్రుుచుండు.
3-364-చ.
హర్ి పరమాణురూపమున్ న్ందు వస్పంచి విరాజమాన్ుిఁడెై
సర్ి వ్లుిఁగొందు నిముుల న్సంఖ్యము ల ైన్ మహాండకోశముల్
నఱిుఁ దన్ యందు డింద న్వనీరజనేతఠుిఁ డన్ంతఠిఁ డాఢుయిఁ డ
క్షరుుఁడు పరాపరుం డఖిలకారణకారణుిఁ డపుమయ
ే ుిఁ డెై.
3-365-క.
నిరతిశయోజి వల తేజ
సుీురణం దన్రారు పరమపురుష్ఠని విష్ఠ
ణ ం
బురుషత తో ము వరజణంపన్ు
సరస్పజభవ భవులకెైన్ శకయమ? చెపుమా."
3-366-క.
అని మైతయ
ేు ుిఁడు విదురుం
గనుుఁగొని వ్ండియున్ు బలికెిఁ "గాలాహవయుిఁ డెై
తనరజన్ హరజ మహిమల నే
వినిప్పంచితి; సృషపరమహిమ విన్ు మఱిఁగజంతఠన్.
3-17-స్ృష్ిి భేదనంబు
3-367-వ.
పరమేషర ప య సృషారయదిని అహమున్ు దేహాభిమాన్బుదిధ గల మోహంబున్ు,
న్ంగనాసంగమ, సుకుందనాది గాీమయభోగచఛలు గల మహామోహంబున్ు,

దతరరతిఘాతం బైన్ కోీధంబు న్ందు గలుగు న్ంధతామిసుంబున్ు, దనానశంబు
న్ందు అహమేవమృతోస్పు యన్ు తామిశీంబున్ు, జితో విభుమంబున్ు న్న్ు
న్విదాయ పంచక మిశీంబుగా సరవభూతావలిం బుట్ిరంచి యాత్రుయ చితో ంబున్ిఁ
బాపసృషపరిఁ గలిాంచుట్కుిఁ బశాుతాోపంబు న ంది భగవదాధయనామృత
పూతమాన్సుం డెై యూరేవరతసుిలున్ు, బరమపవితఠులున్ు నైన్ సన్క
సన్ందన్ సన్ తఠిమార సన్తఠీజాతఠ లన్ు మున్ుల సతో వగరజష్ు ఠల
ధీరజనోతోముల నారుయల హరజపస
ు న్ునలంగా దివయదృషపరం గలిాంచి, వ్ారలం
జూచి మీమీ యంశంబులం బుజలం బుట్ిరంచి పుపంచంబు వృదిధిఁ బ ందింపుం
డనిన్ వ్ారలు తదవచన్ంబు లపహస్పంచుచుిఁ బదుజుంగని మోక్షధరుులున్ు
నారాయణపారాయణులున్ునై పుపంచ నిరాుణంబున్కుిఁ బుతికరల
వ్ాకయంబులు పలికకన్ న్ుదయంచిన్ కోీధంబు బుదిధచే నిగీహింపబడిన్న్ు
న్రవిందసంభవుని భూ
ు మధయంబువలన్ం గోీధసవరూపంబున్ నీలలోహితఠండు
నిఖిల సురాగీజుండెై యుదయంచుచు నాకీందన్ం బ న్రజంచె న్ంత.
3-368-మ.
జనన్ం బందిన్ నీలలోహితఠిఁడు గంజాతాసన్ుం జూచి య
ట్ల ను నో దేవ! మదాఖ్య ల ట్ిరవి మదీ యావ్ాసముల్ వీిఁక నా
కనయంబుననఱిఁగజంపవ్ే యన్ుడు న్యయంభోజగరుభండు లా
లనముం దో ిఁపిఁ గుమార! నీ జన్న్వ్ేళన్ రోదన్ం బిచుుట్న్.
3-369-తే.
రుదునామంబు నీకు నిరూఢమయెయిఁ
జందు సూరాయన్లానిల సలిల గగన్
పృథివి పాుణ తపత హృదిందియ
ు ము లన్ిఁగిఁ
గలుగు నేకాదశసాేన్ముల వస్పంపు."

3-370-వ.
అని వ్ండియు "మన్ుయ మన్ు మహాకాల మహ చిువ ఋతధవ జోరురతో భవ
కాల వ్ామదేవ ధృతవుతఠ లన్ు నేకాదశ నామంబులు గలిగజ ధీర వృ తో యశ
నోమా నియు తీరజా రజ లాంబి కరావత్ర సుధా దీక్షా నామ పత్రన సమేతఠండవ్ై
పూరవయుకో ంబు లయన్ నామంబులం దతో నినవ్ాసంబుల వస్పయంచి పుజలం
గలిాంపు"మని నిరేశించిన్ భగవంతఠం డగు నీలలోహితఠండు విశవగురుం డెైన్
ప్పతామహునిచే నియుకుోండెై సతాోవకృతి సవభావంబుల నాతుసము ల న్
ై
పుజలం గలిాంచె.
3-371-ఉ.
రుదుేనిచేత నీగతి నిరూఢమతిన్ సృజియంపిఁ బడడ యా
రుదేగణంబు లోలి న్వరుదధ త విశవము మిొంగె న్ముహో
పదేవశాంతి కెై యజుిఁడు భరు్లిఁ జూచి "కుమారులార! మీ
రౌదే విలోక నాన్ల భరంబున్ిఁ గాీిఁగె సమసో లోకముల్.
3-372-క.
మీ స్ృషపర సాలు నింకన్
ధీస్తో ములార! విన్ుడు ధృతి మీరు తపత
వ్ాయస్ంగచితఠ
ో ల ై చన్ుిఁ
డా స్న్ుంగళము లగు దృఢంబుగ మీకున్.
3-373-మ.
భగవంతఠం బురుషత తో మున్ హరజిఁ గృపాపాథో ధి లక్షీుశవరున్
సుగుణభాుజితఠ న్చుయతఠం బరుిఁ బరంజోయతిం బుభున్ సరవభూ
తగణావ్ాసు న్ధో క్షజున్ శిీతజన్తాుణైకపారీణు నా
జగదాతఠుం గన్ుచుందు రారుయలు తపశాకకోన్ సుుట్జాఞన్ుల .ై "

3-374-వ.
అనిన్ విని.
3-375-ఉ.
కెక
ై ొని యట్ల
ల పంకరుహగరభనియంతిుతఠ ల న్
ై రుదుు లు
దేక
ు ముిఁ దకకి కాన్లకు ధీమతఠ ల ై తపమాచరజంప న్
సతో క చరజతఠు లేిఁగజరజ చతఠరుుఖ్ుిఁ డంతిఁ బుపంచకలానా
లోకన్ుిఁ డెై సృజించె జన్లోక శరణుయల ధీవరణుయలన్.
3-376-తే.
విన్ుము, భగవదబలానివత విన్ుత గుణులు
భువన్ సంతాన్హ్తఠ విసుురణ కరులు
పదుసంభవ తఠలయ పుభావ యుతఠలు
పదురు గొడుకులు పుట్ిరరజ భవయయశులు.
3-377-స్స.
అరవింద సంభవు న్ంగుష్ు మున్ దక్షిఁ;
డూరువువలన్న్ు నారదుండు,
నాభిిఁ బులహుిఁడు, గరణములిఁ బులసుోయండు;
తవకుిన్ భృగువు, హసో మున్ిఁ గీతఠవు,
నాసయంబువలన్ న్యయంగజరసుిఁడు, పాుణ;
మున్ వస్పష్ర ఠిఁడు, మన్మున్ మరీచి,
గన్ునల న్తిుయుిఁ గాిఁ బుతుదశకంబు;
గలిగజరజ వ్ండియు న్లిన్గరుభ
3-377.1-తే.
దక్షిణసో న్మువలన్ ధరు మ్రదవ్

వ్న్ునవలన్న్ు న్ుదయంచె విశవభయద
మన్
ై మృతఠయ, వధరుంబు న్ంద కలిగె,
నాతుిఁ గాముండు జన్న్ము న్ందె మఱయు.
3-378-స్స.
భూ
ు యుగళంబున్ిఁగోీధంబు న్ధరంబు;
న్ందు లోభంబు నాసయమున్ వ్ాణి
యున్ు మేఢు మందుిఁ బయోధు లపాన్ంబు;
న్ందు న్ఘాశీయుిఁ డెన్
ై నిరృతి
లాలితచాఛయవలన్ దేవహూతివి;
భుండు గరేముిఁడున్ు బుట్ిర రంత
న్బి జుిఁ డాతుదేహమున్ జనించిన్;
భారతిిఁ జూచి విభాుంతిిఁ బ రస్ప
3-378.1-తే.
పంచశరబాణనిరజభన్నభావుిఁ డగుచుిఁ
గూిఁతఠ రని పాపమున్కు సంకోచపడక
కవయిఁ గోరజన్ జన్కునిిఁ గని మరీచి
మ్రదలుగాిఁ గల యముునిముఖ్ుయ ల ఱిఁగజ.
3-379-వ.
ఇట్ల నిరజ.
3-380-ఉ.
"చాలుుఁ బుర సరోజభవ! సతాథవృతిో ిఁ ద ఱంగజ కరిఁతఠ ని
ట్ాలలరజ వ్ై రమింప హృదయంబున్ిఁ గోరుట్ ధరురీతియే
బేలరజ వ్ైతి నీ తగవుిఁ బదే తన్ంబున్ు నేలపాలుగా

శ్రలము వ్ోవిఁదట్ిర యట్లస్థస్పన్ వ్ారలు మున్ున గలి్ ర?
3-381-ఉ.
నీవు మహాన్ుభావుిఁడ వనిందయచరజతఠుిఁడ విట్ిరచ ోట్ రా
జీవభవుండు దా విధినిషథధము లాతు నఱుంగిఁ డయెయ నీ
భావభవపుసూన్ శర బాధితఠిఁ డెై తన్ కరిఁతఠిఁ బ ందెిఁబో
వ్ావిదలంపలే కన్ుచు వ్ారక లోకులు పురవవిఁ దిట్రర.
3-382-క.
పాపము దలిఁపక నిమిష్ము
లోపలిఁ జెడు సౌఖ్యమున్కు లోనైతివ్ యం
తే పో ధారుణిిఁ గామా
నోధపి న్ పశయతి యన్ంగిఁ ద లిల యు విన్మే."
3-383-మ.
అని యబభంగజ మునీందుు లాడిన్ కఠోరాలాపముల్ వీన్ుల
నివని లజాివన్తాన్న్ుం డగుచు నా నీరజగరుభండు స
యయన దేహంబు విసరినీయముగిఁ జయన్ దికుి లేతెంచి త
తో నువుం గెైకొన్ిఁ బుట్ర దికిలితమై 'తామిసు నీహారముల్'.
3-384-వ.
అంత.
3-385-చ.
ఉడుగక పంకజాతభవుిఁ డండ క దేహముిఁ దాలిు ధెైరయమున్
విడువక సృషపర పూరవసమవ్ేతముగన్ సృజియంచు నేరుా దాిఁ
బ డమమి కాతులోన్ిఁ దలపత యుచు న్ుండిఁ జతఠరుుఖ్ంబులన్
వ్డల న్న్ూన్ రూపముల వ్ేదము లంచిత ధరు యుకకోతోన్.

3-386-తే.
మఱయు మఖ్ములు మహితకరుములుిఁ దంతు
ములున్ు న్డవళు
ల నాశీమములుిఁ దదీయ
ముఖ్చతఠష్ిము న్ందున్ ప డమ"న్నిన్
విని మునీందుునిిఁ జూచి యవివదురుిఁ డనియె.
3-18-స్థియంభువు జనమంబు
3-387-క.
"తోయజసంభవుిఁ డతో ఱ
నేయే ముఖ్మండలమున్ నేయే సృషపరన్
ధీయుతఠిఁడెై సృజియంచెన్ు
బాయక యతెో ఱిఁగు దెలియిఁ బలుకుము నాకున్."
3-388-వ.
అని యట్ల
ల విదురుం డడిగజన్ మైతయ
ేు ుం డతనితో నిట్ల నియె
"ఋగయజుసాీమాధరవంబు లన్ు వ్ేదంబులున్ు, హో తృకరుంబు లయన్
యపుగత
ీ మంతుసో త తుంబు లగు శసో ంర బులున్ు, న్ధవరుయకరుంబైన్ యజయయు,
సంపుగీతసతో తుం బయన్ సుోతియు, న్ుదా్తృ పుయోజన్ం బన్
ై ఋకీముదాయ
రూపం బగు సతో మంబున్ు, బాుయశిుతో ం బగు బుహుకరుంబున్ు, నాయురవద
ధన్ురవద గాంధరవ వ్ేదంబులన్ు, న్ుపవ్ేదంబులున్ు, విశవకరుశాసో ంర బగు
సాేపతయంబున్ు, బాుగాది ముఖ్ంబుల న్ుతాన్నంబు లయెయ; పంచమవ్ేదం
బగు నితిహాస పురాణంబులు సరవముఖ్ంబులం గలిగె; మఱయుిఁ
గరుతంతుంబు లయన్ షత డశుయకేయములున్ు, జయనాగజనషతర మంబులున్ు,
నాపతో రాయమాతిరాతుంబులున్ు, వ్ాజప్థయ గోసవంబులున్ు, ధరుపాదంబు ల ైన్

విదాయ దాన్ తపసీతయంబులున్ు, బుహుచరయ గృహసే వ్ాన్పుసే
యతాయశీమంబులున్ు గల్ ; వీనికక న కొికిట్ికకం జతఠరజవధంబు ల ైన్
వృతఠ
ో లున్ు గలిగజ యుండు; అందు సావితుం బన్ బుహుచరయంబు యది
యుపన్యన్ం బాదిగా దివసతుయంబు గాయతిు జప్పంచుట్య; పాుజాపతయం
బన్ వ్ేదవుతచతఠష్ియంబు యందు బుతివుతంబున్ు వుతఠలు సంవతీర
పరయంతంబుగా నాచరజంప న్గు; బాుహుంబు వ్ేదగీహణాంతంబు నాచరజంపం
దగు; బృహతో న్ నష
ై కం
పు
బియయగున్వి బుహుచారజ వృతిో చతఠష్ర యంబున్ు;
న్నిషపదధకృషాయది వృతిో యగు వ్ారో యు యజనాది కరోుపయుకో ం బైన్
యాజాఞది రూప ధన్సంచయంబున్ు, బరుల యాచింపకుండు న్యాచితం
బగు శాలీన్ంబున్ు, క్షతు పతిత కణిశ కణ సంగీహణరూపం బగు
శిలోంఛంబున్ు న్న్ు గృహసో వృతఠ
ో లు నాలుగున్ు; న్కృష్ర పచాయహారు లగు
వ్ైఖ్ాన్సులున్ు, న్ూతన్ఫలంబు లబధ ం బైన్ిఁ బూరవ సంచితపదారే తాయగంబు
గల వ్ాలఖిలుయలున్ు, బాుతః కాలంబున్ నే దికుి విలోకకంతఠ రదిేకుిన్కుం
జని యచుట్ లభించు పదారేంబుల భుజించి జీవించు నౌదుంబరులున్ు,
దమంత ఫలించి తరు పతితంబు లగు ఫలంబులిఁ దిన్ుచుండు ఫథన్పులున్ు
న్న్ు చతఠరజవధవృతఠ
ో లు గల వ్ాన్పుసే ులున్ు; సావశీమవిహిత కరుంబులం
బుదాన్ుం డగు కుట్ీచకుండున్ు, గరుం బుపసరిన్ంబు స్థస్ప జాఞన్పుధాన్ుం
డయన్ బహూదుండున్ు, గవల జాఞనాభాయస నిష్ఠ
ు ం డగు హంసుండున్ు,
బాుపో ంబైన్ పరబుహుతతో వంబు గల నిషపరయ
ర ుండున్ు న్న్ు సనాయస్ప చతఠరజవధ
వృతఠ
ో లున్ు; మోక్షఫలపుదం బై యాతాునాతు వివ్ేకవిదాయరూపం బగు
నానీవక్షకకయు, సవరా్ది ఫలపుదం బై కరువిదాయరూప మగు తుయయు,
జీవన్ఫల పుధాన్ం బై కృషాయది రూపం బగు వ్ారో యు, న్రే సంపాదనైక
పుయోజన్ం బగు దండనీతియు, మోక్ష ధరుకామారేంబు ల న్
ై నాయయవిదాయ

చతఠష్ింబున్ు, భూరుభవసుీవ యన్ు వ్ాయహృతఠలున్ు, బూరావది
ముఖ్ంబులవలన్ న్ుదయంచె; మఱయు న్తని హృదయాకాశంబు వలన్ం
బుణవంబున్ు, రోమంబుల వలన్ న్ుషపరకఛందంబున్ు, దవగజందియ
ు ంబు వలన్
గాయత్రుఛందంబున్ు, మాంసంబు వలన్ిఁ దిుష్ర ఠకఛందంబున్ు, సానయువు
వలన్ న్న్ుష్ఠరపఛందంబున్ు, న్స్పే వలన్ జగత్రచఛందంబున్ు, మజి వలన్
పంకకోచఛందంబున్ు, బాుణంబు వలన్ బృహత్రఛందంబున్ు, కకారాది పంచ
వరా్తుకంబు లయన్ సారాంబులన్ు, జీవుండున్ు, న్కారాది సవరాతుకం బైన్
దేహంబున్ు, న్ూష్ుంబు లన్ు శ ష్ స హ వరణచతఠష్ర య రూపంబు లగు
నిందియ
ు ంబులున్ు, న్ంతసే ంబు లగు య ర ల వ యన్ు వరణంబులున్ు,
ష్డాిది సపో సవర రూపంబు నాతుబలంబు న్యన్ శబే బహ
ు ుంబున్ు,
జతఠరుుఖ్ుని లీలావిశరష్ంబున్ న్ుతాన్నం బయెయ; వయకాోవయకో ం బై వ్ైఖ్రీ
పుణవ్ాతుకం బైన్ శబే బహ
ు ుంబు వలన్ం బరమాతు యవయకాోతుకుం డగుట్ం
జస్ప పరజపూరుణండున్ు వయకాోతుకుం డగుట్ంజస్ప యందాుది
శకుోయపబృంహితఠండున్ు నై కాన్ంబడు; పదంపడి యజుండు భూరజవీరయవంతఠ
లయన్ ఋషపగణంబుల సంతతి యవిసో ృతం బని తలంచి, పూరవతన్ు
పరజగీహంబు సాలించి, యనిషపదధ కామాసకో ం బన్
ై దేహాంతర పరజగహ
ీ ంబు స్థస్ప,
నితయంబుిఁ బుజాసృషపర యందు వ్ాయసకుోండ నన్
ై ం బుజ లభివృదిధ న ందక
యుండుట్ కమి కారణం బగు న్ని యచురువ్ ంది; తదవృదిధ యగు విధం
బాలోచించుచు, దెవ
ై ం బిచుట్ విఘాతఠకంబు గాన్ తదాన్ుకరలయం బావశయకం
బని దాని నదురుచూచుచు, యథో చిత కృతయ కరణదక్షం డగుచుండు
చతఠరుుఖ్ుని దేహంబు దివవిధం బయన్ యట్ిర రూపదవయ విభాగంబు
సవరాట్ర గు సావయంభువ మన్ువున్ు దన్ుహిషప యగు శతరూప యన్ు
కన్యకయుంగా మిథున్ం బయ జనియంచె; అమిుథున్ంబు వలన్

బిుయవుతోతాోన్పాదు లన్ు పుతుదవయంబు నాకరతి దేవ హూతి పుసూతఠ
లన్ు కన్యకా తుంయంబున్ుం గలిగజరజ; అందు నాకరతిని రుచికున్కున్ు,
దేవహూతిం గరేమున్కున్ు, బుసూతిం దక్షన్కున్ు నిచెు; వీరల వలన్ిఁ
గలుగు పుజా సంతతఠలచేత జగంబులు పరజపూరణంబు లయెయ."
3-389-క.
అని మైతయ
ేు ుిఁడు పలికకన్
విని మన్మున్ హరష మ్రదవ విదురుిఁడు మునినా
థునిుఁ జూచి పలికెిఁ గీముఱ
వనజోదర పాదభకకోవశ మాన్సుిఁ డె.ై
3-390-క.
"ఘనుుఁడు సవయంభువున్కుిఁ బిుయ
తనయుిఁడు సావయంభువుండు దెత
ై య
ే విభే
దనస్థవ్ాచతఠరుండున్ు
జనవిన్ుతఠండాదిరాజయసతో ముిఁడౌట్న్
3-391-క.
అతని చరజతుం బవ్ాయ
హత సుఖ్దము నిఖిల మంగళ వహము సమం
చితముం గావున్ బుధస్థ
విత! నా కెఱుిఁగంగిఁ బలుకవ్ే మునితిలకా!
3-392-క.
అద్యున్ు గాక ముకుందుని
పదకమల మరందపాన్ పరవశుల ై ప్పం
ప దవిన్వ్ారజ చరజతుము

సదమలమతి వినిన్ భవము సఫలము గాదే!"
3-393-చ.
అని విదురుండు పలిిన్ దయానివతఠిఁ డెై మునినాథచందుుిఁ డి
ట్ల ను ”శుీతిశాసో ప
ర ాఠకలితాతుకుిఁ డెైన్ న్రుండు పదులో
చన చరణారవిందయుగ సంగము గలి్ న్ సజి న్ుండు వ్ ం
దినఫల మ్రందు భాగవతదివయకథాశీవణాన్ురకకోచన్
ే .”
3-394-క.
అని చెప్పా మునికులాగీణి
దనుజారజ కథాసుధాపులతసావతఠం డెై
తనవున్ిఁ బులకాంకురములు
మ్రనయిఁగ నాన్ందబాష్ాములు జడి గురజయన్.
3-395-స్స.
వినిప్పంపిఁ ద డిఁగె "నా ఘన్ుిఁడు సావయంభువుిఁ;
డంగనాయుకుోిఁ డెై యబి గరుభ
న్కు మ్రొకకి విన్యవిన్మితోతో మాంగుిఁ డెై;
హసో ముల్ మ్రగజచి యట్ల నియె బ్రుతి
"జీవరాశులకు రాజీవసంభవ! నీవ;
జన్న్ రక్షణ వినాశముల కరయ
హ్తఠభూతఠిఁడవు మా కెదే ి యాచరణీయ;
మన్
ై కరుము దాని నాన్తిముు
3-395.1-తే.
ఎట్ిర కరుంబు స్థస్పన్ నసిఁగు నీకు
న్వహితం బైన్ సంతోష్ మాతుజుండు

జన్కున్కు భకకోిఁ బరజచరయ సలిప్ప కీరో జ
న్ంది న్ుతికెకకి న్రజోంచు న్ందు నిందు.
3-396-వ.
కావున్ నఱంగజంపు మట్ిర సతిరుంబు."
3-397-క.
అని పలికకన్ సావయంభువ
మను మృదుభాష్లకు న్లరజ మన్మున్ిఁ గమలా
సనుుఁ డన్ురాగము ముప్పారజ
గొనుఁ బిుయతముిఁ డెైన్ సుతఠన్కున్ు నిట్ల నియెన్.
3-398-చ.
"మునుకొని తండియ
ు ాజఞ ిఁదలమోచి నిజోచితకృతయమేమి పం
చినుఁ దన్ శకకోయుకకో నడస్థయక చేయుట్ పుండరీకలో
చన పదస్థవ స్థయుట్ పుజాపరజపాలన్శాలి యౌట్యున్
జనకున్కున్ సుతఠండు పరజచరయ లొన్రుుట్ సువ్వ పుతుకా!
3-399-వ.
కావున్.
3-400-మ.
వివరజంపన్ హరజ యజఞ మూరజో బరమున్ విష్ఠ
ణ న్ హృషసకశుిఁ గ
శవుుఁ బదాుక్ష గుఱంచి జన్నములు శశవదభకకోిఁ గావింప మా
ధవుుఁ డాతుం బరజతోష్ మ్రందు న్తిఁ డుదయత్రరితిిఁ గెైకొన్న లో
కవితాన్ంబులు దుషపర న ందు న్న్ఘా! కావింపుమా యజఞ ముల్.
3-401-చ.
అకుట్ిల భకకోిఁ గశవ సమరాణబుదిధిఁ గీతఠకకయ
ీ ల్ వ్ న్

రాక విపరీతఠ ల ై యుముకురాసులు దంచి ఫలంబు న్ందిఁ గా
న్క చెడురీతి న్ూరక ధన్వయయ మౌట్య కాని మోక్షదా
యక మగుచున్నిఁ దతులము న్ందరు విష్ఠ
ణ పరాఙ్ముఖ్కకయ
ీ ుల్.
3-402-ఉ.
కావున్ యజఞ ముల్ హరజ వికారవిదూరు గుఱంచి చేయు నీ
భావము సూన్ృతవుత శుభస్పేతిిఁ జెందెడు నీ కుమారులున్
నీవున్ు నీ ధరాభరము నమిు వహింపుము సజి నావలిం
బోు వుము ధరుమార్ మున్ిఁ బుతుక! దో ష్లతాలవితుకా!"
3-19-వర్థహావతఘరంబు
3-403-క.
అనవుడు న్తనికక న్తిఁ డి
ట్ల నియెన్ "భవదీయమన్
ై యాన్తి యెట్ల
ట్లలనరజంచెద నాకున్ు నా
తనయులకు వస్పంచి యుండిఁ దగు నల వ్ందున్.
3-404-తే.
అరయ లేదు విధాత! య యఖిల జంతఠ
జాతముల కెలల నాధారభూత మైన్
ధరణి యపుాడు ఘన్జలాంతరజనమగన
మన్
ై కతమున్ిఁ జోట్ల లేదంట్ి దండిు!
3-405-క.
కావున్ భూముయదధ రణము
గావించు న్ుపాయ మిపుడు గెక
ై ొని నాకున్

దేవథ నీ వ్ఱిఁగజంపుము
నావుడుిఁ బదుజుిఁడు దన్ మన్ంబున్ిఁ దలిఁచెన్.
3-406-మ.
జలమధయంబున్ లీన్మ్రందిన్ ధరాచకీంబు నే నేరుాన్న్
నిలుపన్ వచుున్ు బూరవ మందు జగముల్ నిరజుంచు నాిఁ డాది న్
పుాలుఁబుట్ిరంచిన్ మీిఁద న్వవసుమతిం బుట్ిరంచితిం బుతు య
పుాలలోిఁగుీంకక రసాతలాంతరమున్ం బ ందెం గదా పృథివయున్
3-407-స్స.
అఖిల జగతిలానాట్ోపములకుిఁ బా;
లాడిన్ నాచేత నబబంగజ నిపుడు
దగజలి విశవంభరోదధ రణంబుిఁ గావింప;
న్గు న్ని సరవభూతాంతరాతఠుిఁ
బురుషత తో ముని న్వపుండరీకాక్ష ల;
క్షీుపతిిఁ దన్ మన్స్పేతఠనిిఁ జస్ప
తలపత యుచున్నిఁ బదుజు నాస్పకా వివ;
రముున్ యజఞ వరాహమూరజో
3-407.1-తే.
యరజే న్ంగుష్ు మాతు దేహంబుతోడ
జన్న్ మంది వియతో ల సాేయ యగుచు
క్షణము లోపల భూరజ గజపుమాణ
మయెయ న్చుట్ి జన్ముల కదుభతముగ.
3-408-స్స.
అంతిఁ బుజాసర్ మందు నియుకుోల ై;

న్ట్ిర మరీచాయదు ల న్
ై మున్ులు
మన్ుకుమారకులు న్మున్ు సహితంబుగ;
యజఞ వరాహంబు న్రజేిఁ జూచి
"యట్ిర యాశురయ మట్ల ందేని గలదె నా;
సారంధునిర్ త సో బధ రోమ
తోకంబు మన్ము విలోకకంప న్ంగుష్ు ;
మాతుమై య క్షణమాతులోన్
3-408.1-తే.
మహిమ దీప్పంప దంతి పుమాణమున్ మ
హో న్నతంబైన్ గండశల
ై ోపమంబు
న్యెయ"న్న్ుచు వితరజించి రబి భవుిఁడు
హరష మిగులొతో నిట్ల ని యపుడు దలిఁచె.
3-409-క.
"నా మన్మున్ిఁ గల దుఃఖ్వి
రామము గావించుకొఱకు రాజీవ్ాక్షం
డీమర
ే యజఞ పత తిు
శ్రీమూరజో వహించె నిది విచితుము దలిఁపన్."
3-410-వ.
అని వితరజించు సమయంబున్ సూకరాకారుండెన్
ై భగవంతఠండు.
3-411-తే.
పుళయజీమూతసంఘాత భయద భూరజ
గరినాట్ోపభిన్న దిగఘన్ గభీర
రావ మడరజంప న్పుడు రాజీవభవుిఁడు

మున్ులు నాన్ందమున్ు బ ంది రన్ఘచరజత!
3-412-వ.
అంత మాయామయ వరాహ ఘురుఘరారావంబు బుహాుండ కోట్రపరజ
సత ుట్న్ంబుిఁ గావింప విని జన్సో ప సతయలోక నివ్ాసు లయన్ మున్ులు
ఋగయజుసాీమ మంతుంబుల విన్ుతించిరజ; యజఞ వరాహ రూపధరుండ యన్
సరవశవరుండు సతఠారుష్పాలన్దయాపరుిఁడు గావున్ దిగ్జందు
లీలావిలోలుండెై.
3-20-భూముాదధ రణంబు
3-413-స్స.
కఠజన్ సట్ాచఛట్ోతిట్ జాత వ్ాత ని;
రూ
ధ త జీమూత సంఘాత మగుచు
క్షరనిభ సునిశిత ఖ్ురపుట్ాహత చల;
తుణిరాజ దిగ్జ పుచయ మగుచుిఁ
జండ దంషతర ు తే వ్ైశావన్ రారజుసీవ;
దుజత హ్మాదిు విసుంభ మగుచు
ఘోర గంభీర ఘురుఘర భూరజనిసవన్;
పంకక లాఖిల వ్ారజధ సంకులముగిఁ
3-413.1-తే.
బ రలుిఁ గెరలు న్ట్ించు న్ంబరము దెరల
రొపుా న్ుపార మగయున్ు గొపారజంచు
ముట్ర బిగజయంచు మన్మున్ మూరుకొన్ుచు
న్డరు సంరక్షితక్షోణి యజఞ ఘోణి.

3-414-వ.
మఱయు న్యయజఞ వరాహంబు.
3-415-స్స.
తివిరజ చతఠరేశ భువన్ంబులన్ు ద ంతఠ;
లొరగిఁ గొముులిఁ జిముు న కిమాట్ల
పుతో డికొండ మూిఁపురమున్ు న రగంట్;
న్ుఱుముగా రాపాడు న కిమాట్ల
ఖ్ురముల సపో సాగరములిఁ రొంప్పగా;
న్ుకకించి మట్ారిఁడు న కిమాట్ల
నాభీల వ్ాలవ్ాతా హతిచే మింట్ి;
న రస్ప బుదేలుస్థయు న కిమాట్ల
3-415.1-తే.
గన్ునిఁ గొన్లన్ు విసుులింగములుస్పదర
న్ురుభయంకర గతిిఁ దో ిఁచు న కిమాట్ల
పరమయోగీందుజన్ స్థవయ భవయవిభవ
యోగయ మై కాన్ిఁగా న్గు న కిమాట్ల.
3-416-వ.
ఇట్ల
ల విహరజంచుచుిఁ బాుతరుధయందిన్ తృత్రయసవన్రూపుం డెన్
ై
యజఞ వరాహమూరజో యగు సరవశవరుండు మహాపుళయంబు న్ందు యోగనిదాు
వివశుం డెై యుండు న్వసరంబున్ న్ుదకసే ం బైన్ భూమి రసాతలగతం బన్
ై ;
దాని న్ుదధ రజంచుట్కు సముదోు దరంబుిఁ దరజయం జొచుు వ్ేగంబు
స్పైరజంపంజాలక, సముదుుం డూరుు లన్ు భుజంబు ల తిో వికీరణహృదయుం డెై
యారుోని పగజది "యజఞ వరాహ న్న్ున రక్షింపు రక్షింపు"మని యాకోీశింప;

నిశిత కరాళ క్షర త్రక్షణంబు ల ైన్ ఖ్ురాగీంబుల జలంబులు విచిఛన్నంబులు
గావించి యపారం బయన్ రసాతలంబుిఁ బువ్ేశించి భూమిం బ డగన్ు
న్వసరంబున్.
3-417-క.
శరనిధిలోన్ మహో గాీ
మరకంట్కుిఁ డెదురిఁ గాంచె మఖ్మయగాతిున్
ఖ్ురవిదళతకులగోతిున్
ధరణికళతిున్ గవ్ేష్ధాతిున్ పత తిున్.
3-418-వ.
ఇట్ల
ల ప డగని దెత
ై ఠయండు రోష్భీష్ణాకారు డెై.
3-419-మ.
గద సారజంచి యసహయవికీమ సమగీసూురజోచే వ్ేయిఁగా
న్ద్ దప్పాంచి వరాహమూరజో నిజదంషారుగాీహతిం దుుంచెిఁ బం
ప దవం గోీధమదాతిరక బలశౌరోయదార విసాోర సం
పదుఁ బంచాసయము సామజందుుిఁ జల మ్రపాం దుుంచు చందంబున్న్.
3-420-మ.
దితజాధీశుని నీ గతిం దునిమి యుదవృతిో ం దదీయాంగ శో
ణితపంకాంకకత గండభాగుిఁ డగుచునివష్ఠ
ణ ండు దా న ప్పా వి
సో ృత సంధాయంబుద ధాతఠచితిుత సముదీధపోక్షమాభృద్ తిన్
క్షితుఁ దంషారుగీమున్న్ ధరజంచి జలరాశిం బాస్ప యేతర
ే ిఁగన్.
3-421-తే.
బాలశ్రతాంశురఖ్ా విభాసమాన్
ధవళ దంషారుగీమున్ న్ున్న ధరణి యప్పా

హరజకక నితాయన్పాయని యెైన్ లక్షిు
నఱయిఁ బూస్పన్ కసూ
ో రజనికర మన్ిఁగ.
3-21-విధఘత వర్థహస్ుిత
3-422-వ.
అట్ిర యజఞ పత తిుమూరజోం జూచి కమలాసన్ పుముఖ్ు లిట్ల ని సుోతియంచిరజ.
3-423-స్స.
"దేవ! జితం జితంతే పరమేశవర! ;
స్పతయజఞ భావన్! శుీతిశరీర!
కారణసూకరాకారుండ వగు నీకు;
న్తిభకకో మ్రొకెిద మయయ వరద!
భవదీయ రోమకరపము లందు లీన్ంబు;
ల ై యుండు న్ంబుధుిఁ లట్ిర యధవ
రాతుక మై తన్రారు నీ రూపంబు;
గాన్ంగరాదు దుష్ిరుపరుల
3-423.1-తే.
కట్ిర నీకుిఁబుణామంబు లాచరజంతఠ
మఖిలజగదేకకీరో !జ దయాన్ువరజో!
భవయచారజతు! పంకజపతునత
ే ు!
చిరశుభాకార! యందిరాచితో చోర!"
3-424-వ.
అని వ్ండియు నిట్ల
ల సుోతియంచిరజ.
3-425-స్స.

"తవకుిన్ న్ఖిల వ్ేదములు రోమంబుల;
యందున్ు బరజస
హ ుీ న్క్ష లందు
నాజయంబు పాదంబు లందుిఁ జాతఠరోహతు;
కలితంబు లగు యజఞ కరుములున్ు
సుుకుి తఠండంబున్ సుువము నాస్పకన్ు ని;
డాపాతు ముదరకోట్రము న్ందుిఁ
శీవణాసయ బిలములిఁ జమస పాుశితుముల్;
గళమున్ నిషపు తిుకంబు జిహవిఁ
3-425.1-తే.
దగుిఁ బువర్ యము న్గజనహో తుములు నీదు
చరవణంబున్ు సభాయవపధుయ లుతో
మాంగ మసువులు చయన్ము లగుిఁ గజట్ీశ!"
యన్ుచు న్ుతియంచి రతో ఱ యజఞ విభుని.
3-426-వ.
వ్ండియు "ముహురుుహురభవ దావిరాభవంబు దీక్షణీయేషర ప యగు; నీదు
దంష్ర ల
ు ు పాుయణీయం బన్ు దీక్షాన్ంతరషపరయు, న్ుదయనీయం బన్ు
సమాప్థో షపరయు, యుష్ుదేత
ు ంబు సత మంబున్ు, దవదీయావసాేన్ంబు
పాుతసీవనాదులు; నీదు తవజాుంసాది సపో ధాతఠవు
లగజనషతు మాదయగజనషతు మోకేయషత డశ్ర వ్ాజప్థయాతిరాతాుపతో రాయమంబు లన్ు
సంసాేభేదంబులున్ు, దావదశాహాదిరూపంబుల ైన్ బహు యాగ సంఘాత
రూపంబులు న్గు; సరవసతో ంర బులు భవదీయ శరీరసంధులు;
ససత మాసత మంబు లగు యజఞ కత
ీ ఠవులు నీవ; మఱయున్ు నీవు
యజన్బంధన్ంబులచే న పుాచుందువు; అదియున్ుం గాక.

3-427-క.
హవరూప్పవి హవనేతవు
హవభోకో వు నిఖిలహవఫలాధారుిఁడవున్
హవరక్షకుిఁడవు న్గు నీ
కవితథముగ న్ుతఠలొన్రుో మయయ; ముకుందా!
3-428-తే.
సతో వగుణమున్ సదభకకో సంభవించు
భకకోయుతముగిఁ జితో ంబు భవయ మగున్ు
హృదయపదుంబున్ం దో లి నఱుిఁగిఁబడిన్
యట్ిర నీకు న్మసాిరమయయ; వరద!
3-429-మ.
అరవిందో దర తావకీన్స్పతదంషారుగాీవ లగనక్షమా
ధరన్దయబిధ న్దాట్వీయుత సమిదధ క్షాుతలంబ ప్పా భా
సురకాసారజలావత్రరణమదవచుఛండాలరాడే ంతశర
ఖ్రసంసకో వినీలపంకజమురఖ్ంబ లుా దీప్పంపిఁగన్
3-430-వ.
మఱయున్ు.
3-431-మ.
చతురామానయ వపురజవశరష్ ధర! చంచతూీకరాకార! నీ
స్పత దంషారుగీ విలగనమై ధరణి రాజిలల ం గులాదీుందు రా
జత శృంగోపరజలగన మేఘము గతిం జాలం దగెన్ సజి నాం
చిత హృతాలవలలోల! భూరమణ! లక్షీునాథ! దేవ్ోతో మా!
3-432-స్స.

సమధిక సాేవర జంగమాతుక మైన్;
వసుమత్రచకీ మవకీ లీల
న్ుదధ రజంచితి కరుణోప్థత చితఠ
ో ండ;
వగుచు న్సునాుత యయెయ ధరణి
మాత యౌట్ట్ల ని మదిిఁ దలంచెద వ్ేనిిఁ;
జరజుంప మాకు విశవమున్ కీవు
జన్కుిఁడ వగుట్ యుష్ుతాతిన భూదేవి;
యగుట్ిఁ మాకున్ు దలిల యయెయ నిపుడు
3-432.1-తే.
ధరకు నీతోడిఁ గూడ వందన్ మ్రన్రుో
మరణి యందున్ు యాజిఞ కుిఁ డగజన నిలుపు
కరణి నీ తేజమీ ధరాకాంత యందు
నిలుప ధరణి పవితుయెై నగడుిఁ గాన్.
3-433-చ.
తలుఁప రసాతలాంతరగతక్షితిిఁ గీముఱ నిలిాన్ట్ిర నీ
కలితన్ మన్న విసుయము గాదు సమసో జగతఠ
ో లోలి మై
గలుగిఁగిఁ జయు ట్దుభతము గాక మహో న్నతి నీ వ్ న్రుు ప్పం
పలరజన్ కారయముల్ న్డప న్న్ుయలకుం దరమే? రమేశవరా!
3-434-చ.
సకల జగనినయామక విచక్షణలీలిఁ దన్రుు న్ట్ిర న్ం
దకధర! తావకసుుర దుదారత మంతుసమరుేిఁ డెన్
ై యా
జిఞ కుుఁ డరణిన్ హుతాశన్ుని నిలిాన్ కెవ
ై డి మనినవ్ాస మౌ
ట్కుుఁ దలపత స్ప యా క్షితిిఁ దృఢంబుగ నిలిాతి వయయ; య శవరా!

3-435-చ.
సలలిత వ్ేదశాసో మ
ర య సౌకరమూరజోిఁ దన్రుుచున్ రసా
తలమున్ న్ుండి వ్లవడు న్ుదారత మేన్ు విదురాిఁ దతీట్ో
చఛలితము ల న్
ై బిందువుల సాధు తపత జన్ సతయలోక వ్ా
సుల మగు మేము దో ిఁగజ పరజశుదిధ వహించితి మయయ; మాధవ్ా!
3-436-ఉ.
విశ్ిభవస్పేతిపుళయ వ్ేళల యందు వికారసతో వమున్
విశ్ిము నీవ యెై నిఖిల విశవము లోలి సృజింతఠ విందిరా
ధీశ్ిర! య శ! కశవ! తుయ మయ! దివయశరీర! దేవ! నీ
శాశ్ితలీల లిట్ిర వని సన్ునతిస్థయిఁగ మాకు శకయమే?
3-437-స్స.
పంకజోదర! నీ వపారకరుుండవు;
భవదీయకరాుభ్దే పార మరయ
నఱిఁగెద న్ని మది నిచుగజంచిన్ వ్ాిఁడు;
పరజకకంపిఁగా మతిభుష్ర ఠ గాిఁక
విజాఞనియే చూడ విశవంబు నీ యోగ;
మాయాపయోనిధి మగన మౌట్ిఁ
దెలిస్పయుిఁ దమ బుదిధిఁ దెలియని మూఢుల;
నే మన్ న్ఖిలలోకశవరశ!
3-437.1-తే.
దాసజన్కోట్ి కతిసౌఖ్యదాయకములు
వితత కరుణాసుధాతరంగజతము ల ైన్
నీ కట్ాక్షక్షణములచే నఱయ మముుిఁ

జూచి సుఖ్ులన్ు జయవ్ో సుభగచరజత!"
3-438-క.
అని బుహువ్ాదు లగు స
న్ుునివరుయలు భకకోయోగమున్ విన్మితఠల ై
మనమున్ మోదము ముప్పారజ
గొనుఁ బ గడిరజ ఖ్ురవిదళతగోతిుం బో తిున్.
3-439-ఉ.
అంతట్ లీలిఁబో ల జగదాతఠుిఁడు యజఞ వరాహమూరజో య
తయంత గభీర భీష్ణ మహారణవతోయ సమూహమున్ ఖ్ురా
కాీంతముిఁ జస్ప కీముఱ ధరాతలమంబులమీద నిలిా వి
శాీంత వహింపిఁ జస్ప గుణశాలి దిరోహితఠిఁ డయెయ న్యెయడన్.
3-440-ఉ.
మంగళమైన్ య కథ సమంచితభకకో బఠజంప విన్నవ్ా
రజం గరుణారేరదృషపరిఁ గని శ్రీహరజ సాల బుసన్ునిఁ డౌన్ు స
తీంగతఠిఁ డెైన్ విష్ఠ
ణ ిఁడు పుసన్ునిఁడు దా న్గునేని వ్ారజకకన్
మంగళముల్ లభించు న్న్ుమాన్ము లే దదిగాక వ్ండియున్.
3-441-చ.
హర్ి నిజదాసకోట్ికకిఁ దదాశీయుల ై రమియంచు న్ట్ిర స
తఠారుష్ఠల కకష్ర వసుో పరజపూరణ మనోరథస్పదధ ి గలు్ సు
స్పేర మగుచున్న ముకకోయున్ు స్పదధముగాిఁ జెలువ్ారు న్న్న న్
స్పేరతర తఠచఛ సౌఖ్యములు స్థకురుట్ల్ మఱ చెపానేట్ికకన్.
3-442-ఉ.
కాన సరోజలోచన్ జగతో ివనీయ కథాసుథారసం

బానిన్ యట్ిర జిహవ యసదన్యకథాలవణోదకంబులం
బానముస్థయిఁ జూచున సుపరవ మహీజ మరందపాన్ లా
భానుభవంబు న ందు మధుపంబున్ుిఁ బో వున వ్ేపచెట్లకున్."
3-443-క.
అని మైతయ
ేు మునీందుుం
డనఘుిఁడు విదురున్కుిఁ జెప్పా న్ట్ిర తెఱంగ
రుినపౌతఠున్కున్ వ్ాయసుని
తనయుిఁడు వినిప్పంచి మఱయుిఁ దగ నిట్ల నియెన్.
3-444-క.
"అని చెప్పాన్ మైతయ
ేు ుని
గనుగొనిిఁ విదురుండు పలుి ఘన్తర మగు నా
దనుజకులాంతకు చరజతము
విని తనియదు నామన్ంబు విమలచరజతాు!
3-445-చ.
సవన్వరాహమూరజోకథ సరవము నీ దయ వింట్ి వ్ండియున్
వివరముగా విన్ం బలుకవ్ే గుణసాందు! మునీందుచందు! మా
ధవ గుణకీరోనామృత వితాన్ముిఁ గరణపుట్ాంజలిన్ వ్సం
జవిుఁగొన్ కల మాన్ు జన్ సంతతికకన్ భవతాపవ్ేదన్ల్.
3-446-వ.
కావున్.
3-447-స్స.
శ్రీహరజ యజఞ వరాహ రూపముిఁ దాలిు;
మించి హిరణాయక్షిఁ దుుంచె న్న్ుచు

న్పుాడు మునినాథ చెప్ాప తి నాతోడ;
న్వవరాహంబు దంషారుగీమున్న్ు
ధరణి నబభంగజని ధరజయంచె హరజకక హి;
రణాయక్షతోడ వ్ర
ై మున్ కమి
కారణ మసుర నే గతి సంహరజంచెిఁ దా;
నింతయు నఱిఁగజంపు మిదధ చరజత!"
3-447.1-తే.
యనిన్ మత
ై య
ేు ముని విదురున్కు న్నియె
"హరజకథాకరణన్మున్ిఁ బంపార నీకు
జన్ుఫలస్పదధ ి యగుట్కు సందియంబు
వలదు హరజమాయ విధికెైన్ వశమ తెలియ?
3-448-క.
అనఘాతు న్న్ున నీ వడి
గజన య కథ ధుువుిఁడు విష్ఠ
ణ కీరోన్పరతం
దనరజన్ నారదు న్డుగ న్
తని కతిఁ డెఱిఁగజంప హరజకథాశీవణమున్న్
3-449-తే.
దండధరుిఁ బలు డాకాలిఁ దనిన ధుువుిఁడు
నిందు న్ందున్ు వ్ాస్పకక నకెి న్ట్ిర
విష్ఠ
ణ సంకీరోన్ం బరవిందభవుిఁడు
దివిజులకుిఁ జెప్పా న్ది నీకుిఁ దేట్పఱతఠ.
3-22-ద్తకశ్ాప స్ంవథదంబు

3-450-వ.
ఆకరజణంపుము.
3-451-స్స.
బలిస్ప దక్షపుజాపతితన్ూభవ దితి;
సంతాన్రుచి మాన్సమున్ిఁ బ డమ
న కనాడు పుష్ాసాయకశరనిరజభన్న;
భావ యెై విరహతాపమున్ వచిు
పతిసమాగమవ్ాంఛ పుభవింప నిజనాథు;
సనినథి నిలిచి యసఖ లితనియతి
న్గజనజిహువండున్ు యజురధీశుండున్ు;
న్గు విష్ఠ
ణ ిఁ దన్ చితో మందు నిలిప్ప
3-451.1-తే.
తగిఁ బయసుీన్ న్గజనహో తుంబు స్థస్ప
కమలహితఠిఁ డసో శైలసంగతఠిఁడు గాిఁగ
హో మశాలాంగణమున్ిఁ గూరుున్న విభునిిఁ
గశయపునిిఁ గాంచి విమలవ్ాకయముల న్నియె.
3-452-చ.
"గజవిభుిఁ డుదధ తిన్నన్ిఁట్ికంబములన్ విదళంచు లీలిఁ జి
తో జుఁడు పుసూన్సాయకవితాన్ముచేత మదీయచితో మున్
గజిబిజి స్థస్ప నవవగలిఁ గాఱయవ్ట్ర ిఁగ నాథ! నీ పదాం
బుజములిఁ గాన్వచిుతి బుభుతవమలరాిఁగ న్న్ునిఁ గావవ్ే!
3-453-వ.
అదియున్ుం గాక నా తోడిసవతఠ ల లల న్ు భవతిృపావిశరష్ంబున్

గరాభదాన్ంబులు వడస్ప నిరభరాన్ందంబున్ న్ుండం జూచి శోకవ్ాయకులితచితో
నై యున్న న్న్ున రక్షించుట్ పరమ ధరుంబు నీవు విదావంసుడవు నీ
యెఱుంగని యరేంబు గలదే? నీ వంట్ి మహాన్ుభావు లయన్ సతఠారుష్ఠ
లారుోల ైన్ వ్ారజ కోరుిలు వయరేంబులు గాకుండిఁ దీరుుట్ ధరుం"బని;
వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-454-క.
"పతసమాున్ము వడస్పన్
సతులకు న్భిమతపదారేసంస్పదధ య
ి ు న్ూ
రజిత యశముిఁ గలిగజ లోక
సుోత మై చెలువ్ారుచుండు జువ్వ, మహాతాు!
3-455-క.
తన ధరుపతినవలన్న్ు
మునుకొని తాిఁ బుతురూపమున్ న్ుదయంచున్
విను దీప మందు ముట్ిరం
చిన దీపము రెండు గావ్ శిఖి యకట్యుయన్.
3-456-క.
కావున్ నీ యరేమ యా
తాువెై పుతు యని వ్ేద తతఠలం దో లిన్
వ్ావిరజిఁ బలుకిఁగ విన్వ్ే
ధీవర! న్న్ు గావు మధికదీన్న్ కరుణన్.
3-457-చ.
వర కరుణామతిన్ దుహితృ వతీలతం దన్రారు న్ట్ిర మ
దు
్ రుుఁ డ కనాడు మముుిఁ దన్ కరతఠల న్ందఱిఁ బిలిు మీ మనో

హరునఱిఁగజంపుిఁ డితో ఠిఁ గమలాన్న్లార! యట్న్న న్ందులోిఁ
బురుష్వరణయ! యేము పదమువువర మరజులినిన్ వరజంపమే."
3-458-క.
దిత య గతిిఁ గామవిమో
హితమతి బహువచన్ముల హృదీశునిిఁ బలుకన్
ధృతుఁ గృపణిఁ బతివుత నిజ
సతుఁ గని కశయపుిఁడు పలికె సలాలపమున్న్.
3-459-వ.
"నీవు చెప్పాన్ యట్ల పురుష్ఠలకు న్ంగన్లవలన్ ధరాురేకామంబులు
స్పదధ ంి చు; కరణధారుిఁడు నావచేతం బయోధిిఁ గడచు చందంబున్ వయసనారణవంబు
దరజయంపం జయు భారయ పురుష్ఠన్ందు న్రేంబు; భారయయందు సకల
గృహకారయ భారంబున్ుం జరజు పురుష్ఠండు నిశిుంతఠండెై
సుఖియంచుచుండు; మఱయు నితరాశీమ దురియంబు ల న్
ై యందియ
ు
శతఠువర్ ంబుల భారాయసమేతఠం డెైన్ గృహసుేండు దురా్ధిపతి యెన్
ై రాజు శతఠు
సంఘంబుల జయంచు చందంబున్ లీలామాతుంబున్ం జయంచు; ఇట్ిర
కళతుంబున్కుం బుతఠయపకారంబు స్థయ సకలగుణాభిరాము లగు
సతఠారుష్ఠలు న్ూఱ ండల కున్ు జనాుతరంబులకు నైన్ సమరుేలుగారు; అనిన్
మము బో ట్ివ్ారలు స్థయ నోపుదుర? ఐన్ నీ మన్ంబుంన్ం గల దుఃఖ్ంబు
దకుి"మని, యట్ల నియె.
3-460-తే.
"తరలలోచన్! నీవు సంతాన్వ్ాంఛిఁ
జస్ప వచిుతి వ్ౌిఁ గుల శ్రల వరో

న్ములు గల భారయమన్మున్ న్మరు కోరజిిఁ
దవిలి త్రరుుట్ పతికకిఁ గరో వయ మరయ.
3-23-కశ్ాపుని రుదేస్ి ో తేంబు
3-461-మ.
తరుణీ! యకి ముహూరో ముండు మిది సంధాయకాల మికాిల మం
దరయన్ భూతగణావృతఠం డగుచుిఁ గామారాతి లీలన్ వృషథ
శవర యాన్ంబున్ సంచరజంచుట్ న్భావయం బయెయ నీ యుగీవ్ే
ళ రమింపంగ నిషపదధకరు మగు నేలా ధరుమున్ వీడిఁగన్?
3-462-మ.
అరవిందాన్న్! వీిఁడె నీ మఱిఁది లీలాట్ోపరుదుక్షమా
చరఝంఝానిలధూతపాంసుపట్లచఛన్ునండు ధూమక
ై దు
రభరవిదో యతితకీరణభీష్ణజట్ాబదుధండు భసాువలి
పో రుచిసాురసువరణవరుణిఁ డగుచున్ భాస్పలల ు న్తఠయగుీిఁ డెై.
3-463-క.
అనల సుధాకర రవి లో
చనముల వికస్పంపిఁ జస్ప సమధికరోష్ం
బునుఁ జూచుచున్నవ్ాిఁ డదె
వనితా! బంధుతవ మరయ వలవదు సుమీు.
3-464-క.
అతనికకిఁ దలపత య హితా
హితులున్ు సమాున్ుయలున్ు విహీన్ులు న్తిగ
రజత
హ ులున్ు లే రీశుిఁడు సమ

మతయున్ు నిఖిల ైకభూతమయుిఁ డెై యుండన్.
3-465-క.
కావున్, మదారిత భవ
దేేవరుిఁ డని తరుణి! నీ మదిం జూడకుమా
దేవథదిదవ
ే ుిఁ దిుజగ
తాావన్ు నిఖిల ైకనేత భగవంతఠ హరున్.
3-466-వ.
ఏమున్ు సతఠారుష్ఠల న్
ై విజాఞన్వంతఠలున్ు భుకో భోగంబై దురతోన్యసో ం బన్
ై
పుష్ామాలికయున్ుం బో ల న్ముహాతఠుని చరణారవింద వందనాభిలాషపణి
యెైన్ యవిదాయదేవి న్న్ుసరజంచి వరజోంతఠ; మదియున్ుంగాక.
3-467-స్స.
ఎవవని కరుణ బుహు్ ందాుది దికాాల;
వరు లాతుపద వ్ైభవములిఁ దన్రజ
రెవవని యాజఞ వహించి వరజోంచున్ు;
విశవనేతిు యగు న్విదయ యెపుిఁడు
నవవని మహిమంబు లిట్ిరవట్ిరవి యని;
తరజింప లేవు వ్ేదంబు లయన్
నవవని స్థవింతఠ రెలల వ్ారున్ు సమా;
నాధికరహితఠిఁ డెై యలరు నవవిఁ
3-467.1-తే.
డట్ిర దేవునిిఁదిప
ు ురసంహారకరుని
న్స్పేమాలాధరుండు బిక్షాశన్ుండు
భూతిలిపాోంగుిఁ డుగీపరతభూమి

వ్ాసుిఁ డని హాసయ మ్రన్రజంచు వ్ారు మఱయు.
3-468-క.
ధర శున్కభోగయమున్ు నిహ
పరదూరము నైన్ తన్ువు పాథేయముగా
నఱి న్మిు వసో ర మాలాయ
భరణంబు లలంకరజంచు పామర జన్ులన్
3-469-క.
ఘన నిరాభగుయలుగా మదిిఁ
గను" మని య రీతిిఁ బిుయకుిఁ గశయపుిఁ డెఱగజం
చిన దితి గీముఱిఁ బలికెన్ు
మనస్పజసాయకవిభిన్నమాన్స యగుచున్.
3-24-ద్త గరభంబు ధర్ించుట్
3-470-క.
మునుకొని లజాివన్త వ
దన యెై పాుణశు కొంగుిఁ దాలిమి దూలం
బనుఁగొనియె వ్ారకామిని
యనువున్ వినిషపదధకరు మందభిముఖి యె.ై
3-471-వ.
ఇట్ల
ల స్థస్పన్ భారాయ నిరబంధంబున్కుం ద లంగ నేరక, య శవరున్కు
న్మసాిరం బ న్రజంచి యేకాంతంబున్ నిజకాంతాసంగమంబు దీరజు
సంగమాన్ంతరంబున్ వ్ారజు సానతఠం డెై పాుణాయామం బ న్రజు విరజంబున్ు
సనాతన్ంబున్ు నైన్ బుహుగాయతిు జప్పయంచె న్ంత.

3-472-క.
దితయున్ు నిషపదధకరు
స్పేత కెై మదిలోన్ స్పగ్ ు చిట్ారడిఁగ నా
న్తవదన్ యగుచు నా పశు
పతవలని భయంబు గలి్ పరమప్సుతిన్.
3-473-వ.
కశయపు గన్ుంగొని యట్ల నియె "సమసో భూతపతి యెైన్ పరమేశవరుండు నా
చేస్పన్ యపరాధంబు సహించి మద్ రభ పరజపాలన్ంబు స్థయుంగాక;
రుదుుండున్ు, మహాతఠుండున్ు, సవయంపుకాశుండున్ు, న్లఘుయండున్ు,
సకామజన్ ఫలపాుపకుండున్ు, దుష్ర శిక్షకుండున్ు, బరమాతఠుండున్ు,
జగదంతరాయమియు, నిరు్ణుడున్ు, నిషాిముండున్ు, భకో సులభుండున్ు,
భగవంతఠండున్ు న్గు న్పారమేశవరున్కు న్మసిరజంచెద; మఱయు,
ష్డు్ణైశవరయ సంపన్ునండున్ు, జగదభరో యు, మహాన్ుగీహశ్రలుండున్ు,
నిరేయాపరజపాలయవధూ రక్షకుండున్ు, సత్రదేవిపతియు నైన్ యా
పరమేశవరుండు న్న్ున రక్షించుగాత"మని సన్ునతించి.
3-474-క.
అరభకులు లేని దగుట్న్ు
గరభము నిజనాథువలన్ిఁ గమలాన్న్ కా
విరభభత మైన్ిఁ గరువి
నిరభరపరజతోష్ మాతు నలకొని యుండెన్.
3-475-వ.
అంతిఁ గశయపుండు దతాిల సముచిత సంధాయవందన్ంబులు దీరజు.
3-476-క.

ఆ చెలికక గరభచిహనము
లేచిన్ిఁ బరజతోష్మాతు నేపారగ మా
రీచుండు నిజతలోదరజిఁ
జూచి యకరుమున్ కాతు సుుకుిచుిఁ బలికెన్.
3-477-మ.
"సత నీ వ్ేగతి నిందకోడక మనోజాతేక్ష కోదండ ని
ర్ త నారాచపరంపరాహత వికీరణసావంతఠ వ్ై పాపసం
గత లజాిభయ ధరుముల్ విడిచి దుషాిలంబు న్ందే రమిం
చిత బలిున్ వ్లయాలి కెవ
ై డిని దుశ్రాలకకయ
ీ ాలోలతన్.
3-478-వ.
అట్ల గుట్ం జస్ప.
3-479-క.
సత విన్ు భూతగణప్థు
రజతుల ై రుదాున్ుచరులు పృథుశకకోసమ
నివత లుగీకరుు లతిశౌ
రయతములు భదాున్ుభదుులన్ు నామములన్
3-480-క.
పరుఁగజన్ దరోాదధ తఠ లి
దే ఱు గొడుకులు నీకుిఁ బుట్ిర ధరణికక వ్ేుిఁగెై
నిరతము బుధజన్ప్సడా
పరుల ై వరజోంతఠ రాతు బలగరవమున్న్.
3-481-తే.
అట్ిర దుష్ిరుులకున్ు మహాతఠు లలిగజ

విశవవిదుిఁ డెైన్ హరజకని
క విన్నవింప
న్తిఁడు కోప్పంచి హరజ కులిశాయుధమున్
గజరుల న్ఱకకన్గతి వ్ారజిఁ ధరణి గూలుు."
3-482-క.
అని కశయపుిఁ డెఱిఁగజంచిన్
విని దితి భయ మంది చాల విహవలమతి యెై
తన హృదయేశు ముఖ్ాబి ముిఁ
గనుగొని యట్ల నియె విగతకౌతఠక యగుచున్.
3-483-చ.
"ధర సుజనాపరాధు లగు తామసచితఠ
ో ల కెందు నాయువున్
స్పర్య
ి ు న్శించిపత వు మృతి స్థకుఱు శతఠులచేత నింత యౌ
న్రయిఁగ నికుివంబు భవదాతుజు లారుయల కెగ్ ు స్థస్పన్ం
గరుణన్ు వ్ారు వ్ారజ మదిిఁ గెక
ై ొని కావ న్న్ుగీహంి పర."
3-484-చ.
అనవుడుిఁ గశయపుండు గమలాన్న్ కకట్లన్ు "నింతి! నీవు చే
స్పన విపరీతకరుమున్ిఁ జకుఱ నిట్ిర యవసే దీనికకన్
మనమున్ిఁ దాప మ్రందకుము మాధవుపాదసరోజయుగుచిం
తనమున్ిఁ జస్పయున్ న్న్ు ముదంబున్ిఁ గొలుుట్ జస్పయుం దగన్.
3-485-తే.
రమణి! నా సుతఠ లందు హిరణయకశిపు
వలన్ న్ుదయంచువ్ారజ లోపల ముకుంద
పదసరోజాత విన్యసో భావుిఁడెైన్
తన్యుిఁ డుదయంపగలిఁ డతిధారజుకుండు.

3-486-వ.
మఱయున్ు.
3-487-క.
ఘనపుణుయిఁడు న్న్వయపా
వనుుఁ డగు న్పుాణయతముని వరకీరో ల
జ తల్
వనజభవ్ాండో దర మ
లల ను నిండిఁగ బరువ బుధలలాముం డగుట్న్.
3-488-తే.
వ్ామలోచన్! విన్ుము, దురవరణహమ
్
మగజనపుట్మున్ిఁ బరజశుదధ మై వ్లుంగు
న్ట్ల
ల దుషారతుసంభవుిఁ డయుయ వంశ
పావన్ుం డగు హరజపాదభకుోిఁ డగుట్.
3-489-తే.
అంచి తాషారంగయోగకకయ
ీ ాకలాపు
ల ైన్ యోగీశవరులు న్ముహాన్ుభావు
న్తఠలశ్రలసవభావవిజాఞన్సరణిిఁ
దాముిఁ జరజయంప నాతులిఁ దలతఠ రెపుడు.
3-490-ఉ.
ఆ మహితాతుకుండు సుగుణాంబుధి భాగవతోతో ముండు ల
క్షీుమహిళ ధినాథుిఁ దులస్సదళదాముిఁ బరశు నాతుహృ
తాోమరసంబు న్ందుిఁ బుమదంబున్ నిలిా తదన్యవసుోవుం
దా మదిలో హస్పంచు హరజదాసయవిహారవినిశిుతాతఠుిఁడె.ై
3-491-వ.

అట్ిర నీ పౌతఠుండు.
3-492-స్స.
మహిత దేహాదయభిమాన్ంబు దిగనాడి;
చిరతరాలంపట్శ్రలుిఁ డగుచుిఁ
బరసమృదిధకక నాతుిఁ బరజతోష్ మందుచుిఁ;
బర దుఃఖ్మున్కుిఁ దాపమున్ు బ ందు
నీ విశవ మంతయు నే విభుమయ మని;
యెవవని కరుణచే నఱుిఁగ న్యెయ
న్ట్ిర య శవరునిిఁ దా నాతుసాక్షిగ మోద;
మడరంగిఁ జూచు న్న్న్యదృషపర
3-492.1-తే.
న్తి నిదాఘోగీ సమయంబు న్ందు నిఖిల
జంతఠ సంతాప మడిఁగజంచు చందుుమాడిి
న్ఖిల జగముల దుఃఖ్ంబు లపన్యంచు
రూఢి నాతిఁ డజాతవిరోధి యగుచు.
3-493-వ.
మఱయు, హరజధాయన్నిషాుగరజష్ు ఠం డగు న్ముహాభాగవతాగీగణుయండు.
3-494-క.
విమలాంతరంగ బహిరం
గములన్ు స్థవచాఛన్ురూపకలితఠం డగు నా
కమలాధీశవరు కుండల
రమణీయ ముఖ్ంబుిఁ జూచుిఁ బుమదం బసిఁగన్.
3-495-తే.

మఱయు నీ విశవ మా హరజమయము గాిఁగ
మన్ములోపలిఁ దలచు న్మున్ునిభుండు
మన్ు మహాతఠులలోన్ నీ మన్ుమిఁ డధికుిఁ
డన్ిఁగ న్ుతికెకుి"న్ంచుిఁ గశయపుిఁడు పలుక
3-496-క.
విని తన్ తన్యులు మధుసూ
దనుచే హతఠ లగుదు రన్ుచుిఁ దన్ మన్ుమిఁడు స
జి నన్ుత భాగవతఠం డగు
న్నుచు మదిం జాల దుఃఖ్ హరషము లొదవన్.
3-497-వ.
ఉండు న్ంత; నా దితియుిఁ గశయపవీరయసంభృతం బన్
ై గరభంబు దురభర
తేజోభిరామంబున్ు న్న్య తేజోవిరామంబున్ు దిన్దిన్ పువరేమాన్ంబున్ు నై
నివవట్ిలల నిజోదరస్పేతఠ ల ైన్ కుమారులమరదమన్ు ల ై వరజోంపిఁ గలరని
చింతించుచు గరభంబు శతవరషంబులు ధరజయంచి యున్న యన్ంతరంబ.
3-25-ద్తగరభపేకథరంబుజెపుపట్
3-498-ఉ.
ఆ ద్తిగరభ మందు రుచిరాకృతితో న క తేజ మన్యతే
జోదమ లీల వ్లవడి వసుంధరయున్ గగన్ంబు నిండి సం
ఛాద్త పదుబాంధవ నిశాకర దీపో ులు గలి్ సూచికా
భేద మహో గీ సంతమసభీష్ణ మైన్ భయాకులాతఠు ల ై.
3-499-చ.
అమరగణంబు ల లల గమలాసన్ు పాలికక నేిఁగజ తతాదా

బి ములకు మ్రొకకి యంజలులు ఫాలములం గదియంగిఁ జరజు చి
తో ముల భయంబు సంభుమముిఁ దారొిన్ నిట్ల ని విన్నవించి "రో
యమరకులాగీగణయ! దురజతారణవతారణ! సృషపరకారణా!
3-500-ఉ.
నీవు చరాచరపుచయనేతవు, ధాతవు, సరవలోకపా
లావళమౌళభూష్ణుిఁడ, వంచితమూరజోవి, దేవదేవ! వ్ా
ణీవర! య యజాండమున్ నీవు నఱుంగని యరే మున్నదే?
భావమున్ం దలంపుము విపన్ునల మముు భవతరరపన్ునలన్.
3-501-వ.
దేవ్ా కారయరూపం బగు చేతనాచేతనాతుక పుపంచంబున్కుిఁ గారణుండ వ్ైన్
నీచేత సమసో భువన్ంబులున్ు సృజియంపిఁ బడియె; నీవు సరవభూతాతు
భావవిదుండవు, లోకనాథ శిఖ్ామణిభూతఠండవు, విజాఞన్వీరుయండ, వవిదయం
జస్ప యట్ిర సుష్రరూపంబు న ందితి; గృహీత రజోగుణుండవు నీ యందుిఁ
బుపంచంబు లీన్ంబై యుండు; సుపకవ యోగంబు న ంది నిషాిముల ై
ధాయన్ంబున్ నిన్నరయుచు నిరజిత శావస్థందియ
ు ాతఠు ల ై భవతరరసాదంబు
వడస్పన్ వ్ారలకుం బరాభవంబు ల కిడివి; ఎవవని వ్ాగాిలంబుచేిఁ
బాశబదధ ంబుల న్
ై పశువుల చందంబున్ నిఖిల జీవులు వరజోంతఠ; రట్ిర నీకు
న్మసిరజంచెదము; అహో రాతు విభాగాభావంబున్ లుపో కరుంబు లగు
లోకంబులకు స్థమంబు గావింపుము; శరణాగతఠలమైన్ మముు న్తిశయ
కరుణారసపరజపూరణంబు లగు కట్ాక్షంబుల నీక్షించి రక్షింపుము; కశయప
వీరయంబు దితిగరభంబున్ న్ుండి సకల దిగవలయంబు నాకీమించి
దారువందువహిన చందంబున్ లీన్ంబై పువృదధ ం బగుచున్నది;"అని

విన్నవించిన్ బృందారక సందో హంబులకు నాన్ందంబు గందళంప
న్రవిందన్ందన్ుం డిట్లనియె.
3-26-స్నకథదుల వెక
ై ుంఠ గమనంబు
3-502-క.
"గీర్థిణులార! యుష్ు
తూారిజు లాత్రుయసుతఠలు పుణుయలు విచర
నినర్థిణులు సన్కాదులు
సరింకష్శరముషసవిచక్షణు ల ందున్.
3-503-క.
వ్ారలు నిసాృహు లగుచు న్
వ్ారణ భువన్ంబు ల లల వడిిఁ గుీమురుచున్
ధీరు లొకనాిఁడు భకకోన్
శ్రీరమణీశవరపదాబి స్వ్
థ ానిరతిన్.
3-504-చ.
చనిచని కాంచిరంత బుధసతో ము లంచిత నితయ దివయశో
భన విభవ్ాభిరామముిఁ బుపన్నజన్సో వనీయ నామమున్
జనన్ విరామమున్ సుజన్ సన్ునత భూమము భకో లోకపా
లన గుణధామముం బురలలామముిఁ జారువికుంఠధామమున్.
3-505-ఉ.
ఆ మహనీయ పట్ర ణము న్ందు వస్పంచెడు వ్ార లాతుిఁ ని
షాిమఫలంబ సతులముగాిఁ దలపత స్ప ముముక్షధరుు ల ై
శ్రీమహిళ ధిపాంఘ్ిొసరస్సరుహ పూజ లొన్రుుచున్ మహో

దాధముఁ దదీయ రూపములిఁ దాలిు సుఖించుచు న్ుందు రెపుాడున్.
3-506-చ.
విగతరజసో మోగుణుిఁడు విశుీతచారుయశుండు శుదధ స
తో వగుణుిఁ డజుం డనాదిభగవంతఠిఁ డన్ంతఠిఁ డన్ంతశకకోయున్
నిగమచయాంతవ్ేదుయిఁడు వినిశుల నిరుల ధరుమూరజోయు
న్నగు హరజప్థరిఁ బంప్పసిఁగున్ న్నగరోపవన్ముు లిముులన్.
3-507-వ.
మఱయుిఁ గెవ
ై లయంబు మూరీోభవించిన్ తెఱంగున్ం బ లుపారుచు
"నైశరరయ
ీ స"నామంబున్ న్భిరామంబై సతతంబున్ు సకలరుోధరుంబులు
గలిగజ యరజేజన్ంబుల మన్ంబుల ఘన్ంబులుగ నీరజకల తిో న్ కోరజకలు
సారజకలుగొన్ న సంగుచు నితరతరు రహితంబులున్ు గామదో హన్
సహితంబులున్ు బుష్ాఫల భరజతంబులున్ు నై తన్రుు సంతాన్
వన్సంతాన్ంబులున్ు, సమంచిత సౌభాగయ సంపదభిశోభిత వ్ాసంతికా
కుసుమ విసర పరజమళ మిళత గళత మకరంద లలితామోద ముదిత
హృదయు ల ై యఖ్ండ తేజోనిధి యగు పుండరీకాక్ష చరజతుంబు లుగ్ డింపలేక
ఖ్ండితజాఞన్ు లయుయన్ు నిరతిశయ విష్యసుఖ్ాన్ుభవ కారణం బగుట్
నిందిరాసుందరీరమణ చరణస్థవ్ా విరమణకారజయెై యున్న దని తలంచి;
తద్ ంధ పాుపక గంధవహునిం దిరసిరజంచి నారాయణ భజన్పరాయణు ల ై
చరజయంచు సుందరీ యుకుో ల న్
ై వ్ైమానికులున్ు, వ్ైమానిక
మాన్సత తేీకంబుగం బారావత హంస సారస శుక ప్పక చాతక తితిో రజ మయూర
రథాంగముఖ్య విహంగ కోలాహల విరామంబుగా న్రవిందన్యన్ కథాగాన్ంబు
లన్ూన్ంబుగా మ్రరయ మదవదిందిందిర సందో హ కలిత
పుష్ావలీల మతలిల కలున్ు, న్కుంఠజత చరజతఠుం డెన్
ై వికుంఠనిలయుని

కంఠంబున్ం దేజరజలల ు విలస్పత తఠలస్స దామంబుం గన్ుంగొని య
తఠలస్సదామంబు హరజ మంగళగళ విలగనంబై యుండు సౌభాగయంబు
వడయుట్ కమి తపంబు గావించెనో యని బహూకరజంచు చందంబున్ న పుా
చందన్ మందార కుందారవింద పునానగ నాగ వకుళ శోక కురవకోతాల
పారజజాతాది పుసూన్ మంజరులున్ు, మంజరీ పుంజ రంజిత నికుంజంబుల
యందు న్ుతఠ
ో ంగ ప్సన్కుచభారాకంప్పత మధయంబులుిఁ గట్ితట్ కన్కఘట్ిత
మేఖ్లాకలాప నిన్దో పలాలిత నీల దుకరల శోభిత పృథు నితంబ
భరాలసయాన్ హస్పత కలహంస మయూర గమన్ంబులు న్సమశర
కుసుమశర విలస్పతంబు న్పహస్పంచు న్యన్కమలంబులుం గలిగజన్ సుందరీ
సందో హంబులం దగజలి కందరాకళీ విహారంబుల నాన్ందంబు న ందక
ముకుంద చరణారవింద స్థవ్ాపరజలబధ మరకత వ్డ
ై ూరయ హ్మమయ
విమానారూఢు ల ై హరజదాసులు విహరజంచు పుణయపుదేశంబులున్ు,
నిందిరాసుందరజ తెల
ైర ోకయ సౌందరయఖ్ని యెన్
ై మనోహరమూరజో ధరజయంచి
రమణీయ రణిత మణిన్ూపుర చరణారవింద యెై నిజహృదయేశవరుం డెైన్
సరవశవరుని మందిరంబున్ం జాంచలయ దో ష్రాహితయంబుగ వరజోంపం గరకమల
భుమణీకృత లీలాంబుజాత యెై తన్ నీడ కాంచన్సుట్ికమయ
కుడయపుదేశంబులం బుతిఫలింప శ్రీనికతన్ుని నికతన్ సమాురిన్ కెైంకరయంబ
పరమధరుం బని తెలుపు చందంబున్ం జూపట్లరచు నిజవన్ంబున్ం దన్రు
సౌరభాభిరామంబు లగు తఠలస్సదళదామంబుల నాతునాయకుని
చరణారవిందంబుల న్రజాంచుచు న సలి మృగమదపు ట్సలున్ మసలుకొని
తఠంప్పసలాడు కురులున్ు, లలిత తిలపుసూన్ రుచిరాభ నాన్ం దన్రు
మోముిఁదామర విమల సలిలంబులిఁ బుతిబింబింప నిజమనోనాయకుచేతం
జుంబితం బగుట్గాిఁ దలంచి లజాివన్తవదన్ యెై యుండంజయు పువ్ాళ

లతికాకులంబు ల న్
ై కరలంబులు గల న్డబావులున్ు గలిగజ పుణయంబున్కు
శరణయంబున్ు, ధరుంబున్కు నిరులసాేన్ంబున్ు, సుకృతమూలంబున్కు
నాలవ్ాలంబున్ు న్య ప లుప ందుచుండు.
3-508-చ.
హర్ివిముఖ్ాతఠు లన్యవిష్యాదృత చితఠ
ో లుిఁ బాపకరుులున్
నిరయనిపాత హ్తఠవున్ు నిందయచరజతుము నైన్ దుష్ిథా
నిరతిిఁ జరజంచువ్ారలున్ు నేరరు ప ందిఁగ నిందిరామనో
హర చరణారవింద భజనాతుకు లుండెడు గొంది నారయన్.
3-509-వ.
వ్ండియు.
3-510-చ.
హర్ిుఁ బరమేశుిఁ గశవు న్న్ంతఠ భజింపిఁగ ధరుతతో వధీ
పర్ిణతసాధన్ం బగు సవభావముిఁ దాలిున్ యట్ిర మరుోయలా
సరస్పజనేతఠు మాయన్ు భృశంబుగ మోహితఠ ల ై తదంఘ్ిొపం
కరుహములరజేమైిఁ గొలువిఁ గాన్మిిఁ బ ందరు తతాదంబున్న్.
3-511-చ.
మఱియు సరోరుహో దరుని మంగళదివయకథాన్ులాప ని
రభర పరజతోష్ బాష్ా కణ బంధుర చారు కపత ల గద్ ద
సవర పులకాంకకతాంగు లగువ్ారలు నిసాృహచితఠ
ో లతయహం
కరణవిదూరు లుందురు సుకరుులు యుండెడి పుణయభూములన్.
3-512-వ.
అందు.
3-513-మ.

వరవ్ైకుంఠము సారసాకరము దివయసవరణశాలాంక గో
పుర హరాుయవృతమైన్ తదభవన్ మంభోజంబు తన్ుందిరాం
తర విభాుజిత భోగజ గరజణక తదుదయదో భగ పరయంకమం
దిరవ్ ందన్ వస్పయంచు మాధవుిఁడు దా నేపారు భృంగాకృతిన్
3-514-వ.
అంత.
3-515-మ.
హర్ిచేిఁ బాలితమన్
ై కాంచన్ విమానారూఢ మన్
ై ట్ిర స
తఠారుషానీకముచేిఁ దన్రజు విభవ్ాపూరణపుభావ్ోన్నతిం
గర మ్రపాారు తదీయ ధామము జగతిలాయణమూరుోల్ మునీ
శవరు లరజేన్ నిజయోగశకకోిఁ బరజతఠష్ర సావంతఠల ై చెచుె రన్.
3-516-వ.
డాయంజని.
3-27-స్నకథదుల శథపంబు
3-517-చ.
మరకతరతన తోరణ సమంచిత కుడయ కవ్ాట్ గహళీ
విరచిత ష్ట్లీకక్షయ లరవిందదళ క్ష విలోకనోతీ వ్ా
దరమతి న్న్యముం గన్క దాిఁట్ి యన్ంతరకక్షయ యందు ని
దధ ఱన్ు దదీయపాలుర న్ుదార సమాన్ వయో విశరష్ఠలన్.
3-518-స్స.
కాంచన్ న్వరతన కట్కాంగుళీయక;
హార కయూర మంజీర ధరులిఁ

గమనీయ సౌరభాగత మతో మధుకర;
కలిత సదవన్మాలికా విరాజి
తోరసే ిలుల గదాయుతఠలన్ు ఘన్చతఠ;
రాభహుల న్ున్నతోతాీహమతఠల
నారూఢ రోషాన్లారుణితాక్షల;
భూ
ు లతా కౌట్ిలయ ఫాలతలుల
3-518.1-తే.
వ్ేతుదండాభిరాముల వ్లయు న్ముు
కుంద శుదాేంత మందిరాళంద భూమి
న్ున్న యదే ఱన్ సన్కాది యోగజవరులు
సూచుచున్ు వృదుే లయుయ నాసుభగమతఠలు.
3-519-క.
ధీరతిఁ బంచాబే ముల కు
మారకు ల ై కాన్ిఁబడుచు మన్మున్ శంకం
గూరక చతఠరాతుకు లని
వ్ార్ిత గమన్ముల డాయవచిున్ నదురన్.
3-520-క.
శ్రీలలనేశవరదరాన్
లాలసు ల ై యేిఁగు బుధలలాముల న్తి దు
శ్రాలతిఁ దదవచన్పుతి
కరలమతిం బో వకుండిఁ గుట్ిలాతుకు ల .ై
3-521-క.
వ్ార్ించిన్ వ్ారలు బృం

దారకు లీక్షించుచుండ దారుణ పట్ల రో
షారుణితాంబకుల ై రొద
వ్ార్ించుచు వ్ారు న్చట్ివ్ారున్ు విన్గన్.
3-522-వ.
ఇట్ల నిరజ.
3-523-చ.
"పరము న్న్ంతఠ భకో పరజపాలు సుహృతో ము నిష్ఠ
ు నీశవర
శవరు భజియంపిఁ గోరజ యనివ్ారణ నిం దరుదేర నిచులున్
భర్ితముదాతఠుల ై కొలువిఁ బాయక తదభజనాంతరాయ త
తారమతి మాకు నిపుా డరజపడడ దురాతఠుల నేిఁడు గంట్ిర."
3-524-వ.
అని మఱయు; సన్కసన్ందనాదులు జయవిజయులం జూచి యట్ల నిరజ "మీ
మన్ంబుల సావమి హితారేం బై నిష్ిపట్వరో న్ుల మైన్ మాబో ిఁట్లలిఁ
గుహకవృతిో గల యతర జన్ంబులు భగవతీదన్ంబుిఁ బువ్ేశింతఠరో యన్ు
శంకం జస్ప కొందఱం బువ్శి
ే ంపిఁజయుట్యుిఁ; గొందఱ వ్ారజంచుట్యు;
దౌవ్ారజక సవభావం బని వ్ారజంప దలిఁచితిరని బుశాంత
దివయమంగళవిగీహుండున్ు, గతవిగీహుండున్ు, భగవంతఠడున్ు,
విశవగరుభండున్ు నన్
ై య శవరుండు పాుపయంబున్ు, బాుపకంబున్ు, బాుప్పో యు
న్న్ు భేదశూన్ుయండు గావున్ మహాకాశంబు న్ందు ఘట్పట్ాదాయకాశంబులు
వ్ేఱులేక యేకంబై తోిఁచు చందంబున్ విదావంసు లగు వ్ా రముహాతఠుని
సకలాతు భేదరహితఠనింగాిఁ బ డ గందురు; అదియున్ుంగాక లోకంబు న్ందు
రాజులు సాపరాధుల ైన్ కకంకర జన్ంబుల నాజాఞప్పంచు చందంబున్ నీశవరుండు
దండించునో యన్ు భయంబున్ం జస్ప వ్ారజంచితి మని తలంచితిరని

భూసురవ్ేష్ధారుల మైన్ మాకున్ు వ్ైకుంఠనాయకుండెైన్ సరవశవరున్కున్ు
భేదంబు లేకుండుట్ం జస్ప శంకస్థయం బనిలేదు; ఇట్ల గుట్ యెఱంగజ
మందబుదుేలరెై మముు వ్ారజంచిన్ యన్ుచితకరుులగు మీరలు
మదీయశాపారుహ లగుదురు; గావున్ భూలోకంబున్ం గామ కోీధ లోభంబులన్ు
శతఠువులు బాధింపం బుట్లరం"డని పలికకన్.
3-525-క.
వ్ారలు విని తమ మన్ములు
భూర్ిసుుట్ చండకాండపూగంబులచే
వ్ార్ింపరాని భూసుర
దారుణవ్ాకయముల కులికక తలల డపడుచున్.
3-526-క.
పర్ితాపంబున్ు బ ందుచు
సరస్పజలోచన్ుని భట్లలు సన్కాది మునీ
శవరుల పదాంబుజములకుం
గర మరజేన్ మ్రొకకి నిట్లఘట్ితాంజలు ల .ై
3-527-వ.
ఇట్ల నిరజ.
3-528-మ.
"వరయోగీశవరులార! మముు మది న వవన్ మీర లిట్ల న్న ని
ష్ఠ
ు ర వ్ాకయంబుల కకంక మా మన్ములన్ శోకకంపగా రాదు స
తఠారుష్శరణ
ీ ిఁి బరాభవించిన్ వృథాభూతాతఠులన్ మముు మా
దుర్ితం బింతకుిఁ దెచెు మీిఁద శుభముం దూకొందు మే మారయన్.
3-529-వ.

అది యెట్లంట్ిరని.
3-530-ఉ.
మీ కరుణావలోకన్ సమేతఠలిఁగా మముిఁ జయుిఁ జితో ముల్
దూకొననేని మాచన్ువుిఁ దోు యక య ిఁదగుిఁ గామ లోభముల్
కెక
ై ొని పుట్లర చోట్ న్వకంజదళ క్షని నామవిసుృతిం
బక
ై ొన్కుండ దాన్న శుభం బగు మీిఁది మదీయ జన్ుముల్."
3-28-శ్రరహర్ి దరశనంబు
3-531-వ.
అన్ు సమయంబున్.
3-532-మ.
హర్ి సరవశుిఁ డన్ంతఠిఁ డా కలకలం బాలించి పదాులయా
సరసాలాపవినోద సౌఖ్యరచన్ల్ చాలించి శుదాధంత మం
దిర మాణికయ సుగహళుల్ గడచి యేతెంచెం బుపనానరజో సం
హరుుఁడెై నితయవిభూతిశోభన్కరుండెై మానితాకారుిఁడెై.
3-533-వ.
మఱయున్ు.
3-534-చ.
శరనిధికన్యకామణియు సంభుమ మ్రపాిఁగిఁ దో డరా మనో
హర నిజ లీలమిఁై బరమహంస మునీశవర వందయ పాదపం
కరుహములన్ విన్ూతన మణికాంచన్ న్ూపుర మంజు ఘోష్ముల్
వరుసిఁ జెలంగ నారయజన్వందుయిఁడు యోగజజనైకస్థవుయిఁడెై.
3-535-చ.

కర మణి హ్మ కంకణ నికాయ ఝణంకృతఠ లులల స్పలల న్
చుర లిడు హంసపక్ష స్పతచామర గంధవహో చులతఠీధా
కర రుచి రాతపతు సుభగపువిలంబిత హారవలల రీ
సరస గళతఠ
ో షార కణజాల విరాజిత మంగళ ంగుడెై.
3-536-వ.
మఱయున్ు.
3-537-స్స.
నిఖిల మునీందు వరజణత సస్పుతపుస;
నానన్నాంబుజముచే న్లరు వ్ాిఁడు
విశుీత స్థనహారేర వీక్షణ నిజ భకో ;
జన్ గుహాశయుిఁ డన్ిఁ దన్రు వ్ాిఁడు
మానిత శాయమాయమాన్ వక్షమున్ న్ం;
చిత వ్ైజయంతి రాజిలుల వ్ాిఁడు
న్తజనావన్ కృపామృత తరంగజతముల ై;
భాస్పలల ు లోచనాబి ముల వ్ాిఁడు
3-537.1-తే.
న్ఖిల యోగీందుజన్ స్థవుయిఁ డెన్
ై వ్ాిఁడు
సాధుజన్ముల రక్షింపిఁ జాలు వ్ాడు
భువన్ చూడా విభూష్యెై భూరజమహిమ
మించు వ్ైకుంఠపురము భూషపంచు వ్ాిఁడు.
3-538-స్స.
కట్ి విరాజిత ప్సతకౌశరయశాట్ితో;
వితత కాంచీగుణ దుయతి న్ట్ింప

నాలంబి కంఠ హారావళ పుభలతోిఁ;
గౌసుోభరోచులుగీందుకొన్ిఁగ
నిజకాంతి జిత తట్ిద్రజ కరణ కుండల;
రుచులు గండదుయతఠల్ పత ు దిస్య
థ
మహనీయ న్వరతనమయ కకరీట్పుభా;
నిచయంబు దికుిల నిండిఁ బరవ
3-538.1-తే.
వ్న్
ై తేయాంస విన్యసో వ్ామహసో
కలిత కయూర వలయ కంకణము లొపా
న్న్యకరతల భుమణీకృతాన్ుమోద
సుందరాకార లీలారవింద మమర.
3-539-వ.
మఱిఁయుిఁ; జరణారవింద మంజు కకంజలిపుంజపుభా రంజిత తఠలస్స మరంద
బందుర గంధాన్ుబంధ సుగంధి గంధవహాసావద కలిత స్థవ్ాతతారుల ై
చన్ుదెంచు యోగీందుులకు మాన్సాన్ందకారజయు బహిఃకరణాంతఃకరణ
పరజతోష్పుకీరణ రోమాంచ రుచిదాయకంబున్ు పుభాపూరజోయుకో ంబున్ు న్గు
మూరజోతోడ నిజ సౌందరయ వర కళ వినిరజిత శ్రీరమణీ సౌందరయ భాసమాన్ుం
డగుచుిఁ; బాదచారజ యెై; యఖిల విశవగురుం డెైన్ సరవశవరుండు వ్ేంచేస్ప
న్పుాడు.
3-540-చ.
స్పేర శుభలీల న్ట్ల రుగుదెంచిన్ యవివభు విదుుమారుణా
ధర న్వపలల వసుురదుదంచిత కుంద రుచిస్పుతెైక సుం
దర వదనారవిందము ముదంబున్ిఁ దపాక చూచి యముునీ

శవరులు నిజాతులం దనివిసాలక వ్ండియుిఁ జూచి రజముులన్.
3-541-చ.
సునిశిత భకకోిఁ దన్ుుఖ్ముిఁ జూచిన్ చూడుిలు దిుపాలేకయుం
గనుుఁగొని రెట్రకలకు న్కలుష్ భకో విధూత ఖ్దముల్
మునిజన్ చితో మోదములు ముకకోనివ్ాస కవ్ాట్ భేదముల్
వినుత వి న్ూతన న్ూపురజత వ్ేదము లముహనీయు పాదముల్.
3-542-చ.
కని న్ఖ్ పదురాగమణి కాంతివిభాస్పత పాదపదుము
లునముల యందుిఁ గీలొిలిప్ప లబే మనోరథ యుకుో ల ై పున్ః
పునరభివందన్ంబులు విభూతి దలిరా న న్రజు యోగమా
ర్ నిరత చితఠ
ో లున్ వ్దకక కాన్ిఁగలేని మహాన్ుభావునిన్.
3-543-క.
మానసమున్ నిలిప్పరజ త
దాధయనఘసాదుిఁడెన్
ై వ్ానిిఁ దతో వజుఞలకుం
గాన న్గువ్ాని భకో జ
నానందకరెైక మూరజో న్లరజన్ వ్ానిన్.
3-29-స్నకథదుల హర్ి స్ుిత
3-544-వ.
మఱయుం; జక్షరజందియ
ు గాీహయం బగు దివయమంగళవిగీహంబు ధరజయంచి
యున్న పురుషత తో ము న్ుదాతో తేజోనిధిం జూచి సన్కాదు లిట్ల ని సుోతియంచిరజ.
3-545-చ.
"వనజదళ క్ష! భకో జన్వతీల! దేవ! భవతఠీతఠండు మ

జి నకుిఁడు నైన్ పంకరుహజాతఠడు మాకు రహసయ మ్రపాిఁ జె
ప్పాన భవదీయ మంగళగభీరపరజగీహ విగీహంబు మే
మనయముిఁ జూడిఁ గంట్ిమి కృతారుేలమై తగ మంట్ి మీశవరా!
3-546-స్స.
దేవ! దురిన్ులకు భావింప హృదయ సం;
గతఠిఁడవ్ై యుండియుిఁ గాన్ిఁబడవు
కడిఁగజ నీ దివయమంగళవిగీహంబున్;
జస్ప సమంచితాశిీతఠల నలల ిఁ
జిఁకొని సంప్సుతచితఠ
ో లిఁగాిఁజయు;
దతిశయ కారుణయమతిిఁ దన్రజు
కమలాక్ష! సరవలోకపుజాధిప! భవ;
తీందరానాభిలాషాన్ులాప
3-546.1-తే.
విదిత దృఢభకకోయోగ పువీణు లగుచు
న్రజేమై వీతరాగు ల ైన్ట్ిర యోగజ
జన్మన్ః పంకజాత నిష్ణణ మూరజో
వని యెఱుంగుదురయయ! నినానతు విదులు.
3-547-క.
యుకి ం దలిఁప భవదవయతి
రజకిము ల న్
ై ట్ిర యతర దృఢకరుంబుల్
ముకి దము లయన్ నీ పద
భకుిలు తతిరుములన్ు బాట్ింప రజలన్.
3-548-ఉ.

కావున్ గీరోనీయ గతకలుష్ మంగళ త్రరే కీరో జ సు
శ్రీవిభవపుశసో సుచరజతఠుిఁడ వ్ైన్ భవతాదాబి స్థ
వ్ా విమలాంతరంగ బుధవర్ మన్ర్ ళభంగజ న్న్యమున్
భావమున్ం దలంచున కృపాగుణభూష్ణ! పాపశోష్ణా!
3-549-చ.
పరమతపత విధూత భవపాపులమై చరజయంచు మాకు నేిఁ
డరయ భవతాదాశిీతఠల న్లి్ శప్పంచిన్ భూరజ దుష్ిృత
సుురణ న్సతాథెైక పరజభూతఠలమై నిజధరుహానిగా
నిరయము న ందిఁగావలస్ప నేరము వ్ట్ర క మముుిఁ గావవ్ే.
3-550-చ.
కరమన్ురకకో ష్ట్ాదము గమొసుగంధమరందవ్ాంఛచేిఁ
దరమిడి శాతకంట్కవృతసుుట్న్వయతరపుసూన్మం
జరులన్ు డాయు పత లిిని భృశంబగు విఘనములన్ జయంచునీ
చరణసరోజములొ్లువ సముతి వచిుతిమయయ కశవ్ా!
3-551-చ.
అలరు భవతాదాంబుజ యుగారజాతమై ప లుప ందున్ట్ిర య
తఠలస్ప పవితుమైన్గతిిఁ దో యజనాభ! భవతిథాసుధా
కలితముల న్
ై వ్ాకుిల న్కలుష్యుకకోని విన్నిఁ గరణముల్
విలస్పత లీలమై భువిిఁ బవితుముల ై విలస్పలల ు మాధవ్ా!
3-552-చ.
మహిత యశోవిలాసగుణమండన్! సరవశరణయ! యందియ
ు
సాృహులకుిఁ గాన్రాక యతస్స కుసుమదుయతిిఁ న పుాచున్న నీ
సహజ శరీర మిపుాడు భృశంబుగిఁ జూచి మదీయ దృకుి లిం

దహహ కృతారేతం బ రస్ప న్చుయత! మ్రొకెిద మాదరజంపవ్ే."
3-553-క.
అని సన్కాదులు దతాద
వనజములకు మ్రొకకి భకకోవశమాన్సుల ై
వినిప్పంచిన్ గోవిందుిఁడు
మునివరులం జూచి పలికె ముదితాతఠుండెై.
3-30-బేహమణ పేశ్ంస్
3-554-వ.
"ఈ యరువురు జయవిజయాభిధాన్ంబులు గల మదీయ దావరపాలకులు
వీరు మిముుం గెైకొన్క మదీయాజాఞతికీమణు లయ చేస్పన్ యపరాధంబున్కుిఁ
దగజన్ దండంబు గావించితిరజ; అది నాకు న్భిమతం బయెయ; అదియున్ుం గాక
భృతఠయ వర్ ంబు స్థయు న్పరాధంబు సావమిదియ; కాన్ య తపుాన్కు
మాన్నీయుండ నైన్ న్న్ున మనినంచి పుసన్ున లగుదురు గాక"యని
వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-555-చ.
"తనువున్ిఁబుట్ిరన్ట్ిర బడిదంబగు కుష్ఠరమహాగదంబుచే
వనరజ తదీయచరుము వివరణతన ందిన్రీతి భృతఠయలొ
పానిపనిస్థస్పన్న్ విభులు బంధురచారుయశంబుిఁబేరుిఁబం
పునుజెడిపత య దురయశముబ ందుచున్ుందురు విష్ర పంబులన్
3-556-చ.
అలవడ నాకు మీవలన్ న్బిబన్ త్రరే సుకీరోనీయ స
లల లిత వినిరులామృత విలాస యశో విభవ్ాభిరామమై

వ్లయు వికుంఠనామ మపవితు మన్శావపచాధమాది లో
కుల చెవి సత ిఁకిఁ దత్క్క్షణమ కోరజ పవితఠులిఁ జయు వ్ారలన్.
3-557-తే.
అట్ిర నేన్ు దలంప మీ యట్ిర సాధు
జన్ుల కపకార మరజేిఁ జస్పన్ మదీయ
బాహుసము ల ైన్ిఁ దుుంతఠ న్ుతాీహలీల
న్న్న నితరుల మీ మోొల నన్న నేల?
3-558-క.
ధరణిసురోతో మస్థవ్ా
పర్ిలబధ ం బయన్ యట్ిర పాతక నాశం
కర నిఖిలభువన్ పూత
సుుర్ితాంఘ్ిొసరోజ తోయములు గల న్న్ునన్.
3-559-క.
అలఘమతి విరకుోనిిఁగాిఁ
దలుఁపక నిజ శుభ కట్ాక్ష దామక కలితా
ఖిల సంపదివభవశ్రీ
లలనారతనం బురసే లంబున్ు జెందెన్.
3-560-చ.
కీతువులు స్థయుచో శిఖిముఖ్ంబున్ వ్ేలుచు న్ట్ిర తదఘ ృత
పులత చరుభక్షణన్ ముదముిఁ బ ందదు నిసాృహధరుమార్ సం
గతుుఁడగు భూసురోతో ము ముఖ్ంబున్ వ్ేడి భుజించు న్యయవి
సో ృర తకబళంబున్న్ మన్ము తృప్పో వహించిన్రీతి నిచులున్
3-561-స్స.

సతతంబు న్పుతిహత యోగమాయా వి;
భూతిచేిఁబుఖ్ాయతిిఁ బ ందు నేన్ు
నే మహీసురుల సమిదధ నిరులపాద;
న్లిన్ రజోవితాన్ములు భకకో
హాట్కన్వరతనకోట్ీరమున్ిఁ దాలుో;
న్ట్ిర నా చరణాంబుజాంబువులన్ు
దవిలి ధరజంచి సదయఃపవితాుతఠు ల ై;
రరజేిఁ జందాువతం సాది దేవ
3-561.1-తే.
చయము ల వ్ావిఁడు బాుహుణజన్ులు దమకు
న్పకృతఠల్ స్థస్పరని మాఱలుగిఁ డతిఁడు
విపురలన్ు న్న్ునిఁగాిఁగ భావించు న్తిఁడు
ధరుపదధ తి నా ప్పయ
ు తముిఁడు వ్ాిఁడు.
3-562-ఉ.
గోవితతిన్ ధరాదివిజకోట్ిని న్న్ునన్ు దీన్వర్ మున్
వ్ావిరజ భేదబుదిధిఁ గన్ువ్ార లధో గతిిఁ బ ంద న్ందు నా
శ్రవిష్రోష్విసుురణజెంది కృతాంత భట్లల్ మహో గీ గృ
ధాువలివ్ోల ిఁ జంచువుల న్ంగము లుదధ తిిఁ జింతఠ రెపుాడున్.
3-563-చ.
ధరణిసురోతో ముల్ బహువిధంబులిఁ దముుిఁ బరాభవించిన్న్
దరహస్పతాసుయల ై యతి ముదంబున్ నిచులుిఁ బూజస్థయుచున్
సరస వచోవిలాసముల సన్ునతిస్థయుచుిఁ దండిు నాతుజుల్
కర మన్ురకకోిఁ బిలుుగతిిఁ గెక
ై ొని ప్పలిున్ వ్ారు నా సముల్.

3-564-క.
వినుుఁ డయయన్ఘచరజతఠుల
కనయముిఁ బిుయతముిఁడ న్గుచు న్ముుడువ్ోదున్
మును న్న్ున భృగువు దనినన్ిఁ
గనలక పరజతోష్వృతిో గెక
ై ొంట్ిిఁ గదే.
3-565-స్స.
ప లుచు నా మాన్సాంభోజాత భావంబు;
దెలియంగలేక యుదవృతఠ
ో లగుచుిఁ
గడిఁగజ నా యాన్తిిఁ గడచిన్ిఁ దదోే ష్;
ఫలము వీరలకు సంపాుపో మయెయ
మున్ులార! నా చితో మున్ న్ున్న నీతియు;
నిట్ిరద భూమిప్పైిఁ బుట్ిర వీర
లచిరకాలమున్ నా యంతికంబున్ కోలి;
న్రుదెంచున్ట్ల
ల గా న్న్ుమతింప
3-565.1-తే.
వలయు"న్ని యముుకుందుడు వలుకుట్యున్ు
విని మన్ంబున్ సన్కాది మునివరణుయ
లముహాతఠుని మృదుల భాషామృతంబుిఁ
దవిలి కోీలియు రోష్ సందష్ఠర లగుచు.
3-566-స్స.
మునివరుల్ తమచితో ములిఁ దృప్పో ిఁబ ందక;
పంకజాతాక్షిఁడు వలికకన్ట్ిర
పరజమిత గంభీర బహుళ రే దురవగా;

హములన్ు విసుుర దమృతతఠలయ
మాధురయ సుగుణ సమనివతముులు విని;
ర్ త శబే దో ష్ నికాయములున్ు
నన్
ై వ్ాకయములకు నాతులిఁ బరజతోష్;
మంది యులల ముల నయయమున్ మనిచె
3-566.1-తే.
న డయిఁ డిపుాడు న్ందించియో తలంప
న్రజే నిందించియో మతిృతెక
ై దండ
మున్కు సంకోచ మ్రందియో యన్ుచు సంశ
యాతఠు లగుచు వివ్ేకకంచి యంతలోన్.
3-567-క.
న్లినాక్షిఁడు దమదెసిఁ గృప
గలిగజన్ భావంబుిఁ దెలిస్ప కౌతఠకమ్రలయం
బులకాంకకతాంగుల ై యు
తిలికన్ హరజషంచి నిట్లఘట్ితాంజలుల ై.
3-568-క.
భర్ిత నిజ యోగమాయా
సుురణం దన్రారు న్తివిభూతియు బలముం
బరమోతిరషముిఁ గల య
శవరున్కు నిట్ల నిరజ మున్ులు సదివన్యమున్న్.
3-569-తే.
"ప లుపు దీప్పంప నితయవిభూతి నాయ
కుడవు భగవంతఠడవు న్న్ఘుడవు నీవు

మతిృతంబిపుడ నీకభిమత మట్ంట్ి
వీశ భవదీయ చారజతు మఱుిఁగిఁ దరమ.
3-570-ఉ.
దేవగణాళ కెలలిఁ పరదేవతల ై తన్రారు న్ట్ిర వి
పాువలి కాతునాయకుిఁడవ్ై ప్పన్ుప ందిన్ నీకు నీ ధరా
దేవత ల లల నన్న న్ధిదవ
ే త ల ైరిఁట్ యెట్ర ి చోదయమో?
దేవ! సమసో పావన్! సుధీజన్తావన్! విశవభావనా!
3-571-చ.
కమలదళ క్ష! నీవలన్ గలి్ న్ ధరుము దావకావతా
రముల సురక్షితం బగుిఁ దిరం బగు నీశవర! నిరజవకారత
తవమున్ిఁ దన్రుు నిన్నరయిఁ దతులరూపముిఁ దతరరధాన్గో
పయము న్ని పలుిచుందురు కృపామయలోచన్! పాపమోచనా!
3-572-చ.
మహిుఁ దలపత య నవవని సమగీ పరజగహ
ీ మున్ లభింప ని
సాృహమతఠల ై మునీశవరులు మృతఠయ భయంబున్ిఁ బాతఠ రట్ిర స
న్ుహిత వివ్ేకశాలి! గుణమండన్! నీ కకల న్న్య సతారజ
గీహ మది యెట్ర ి చోదయము జగతారజపాలన్! నితయఖ్లనా!
3-573-స్స.
సతతంబు న్రాేరజేజన్ శిరోలంకార;
పదరణువులు గల పదు నేడు
జలజ కకంజలి నిష్యంద మరందలో;
భాగత భుమరనాయకుని పగజది
ధన్యజనారజాతోదంచిత తఠలస్పకా;

దామంబున్కు నిజధామ మగుచు
భాస్పలల ు భవదీయ పాదారవిందముల్;
విలస్పతభకకో స్థవించు చుండి
3-573.1-తే.
కమలన్యన్! కృపావలోకన్ము లొలయ
న్రజేిఁ బ డసూపు భాగవతాన్ురకకోిఁ
జస్ప భవదీయ మహిమంబు చితు మరయ
చిరశుభాకార! యందిరాచితో చోర!
3-574-మ.
చిరభాగోయదయ! దేవదేవ! లలితశ్రీవతీలక్షాుంగ! య
వరవిపాున్ుపదెైక పుణయరజ మే వరజణంప నీ మేని కా
భరణం బంట్ివి సరవలోకులకు విపుశణ
రీ ి మాహతయ మీ
వ్ఱుగం జెపుాట్కెై ధరజంచితి గదా యెన్నం బవితాుకృతిన్.
3-575-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-576-స్స.
ధరుమూరజోవి జగతిరో వు న్గు నీవు;
పత ు వంగిఁ దగువ్ారజిఁ బోు వవ్ేని
న్విరళ వ్ేదో కో మగు ధరుమార్ మ;
సనాుర్ మగుిఁ గాన్ సతో వ్ గుణ వి
శిష్ఠరండ వగుచు నీ జీవసంఘముస్థమ;
మరస్ప రక్షింతఠ నీ దెైన్ శకకో
చేతన్ు ధరువిఘాతఠల దండించు;

నీకు సంచిత మన్
ై నిగమధరు
3-576.1-తే.
మార్ నాశక విధములు మదికక నింపు
గావు విపురల యందు సతిరుణ మఱస్ప
ఘన్తిఁ బలికకన్ విన్యవ్ాకయములు నీకు
యుకో మగు చుండు సతతంబు భకో వరద!
3-577-వ.
అట్ల యన్ిఁ బరుల యెడ విన్యంబులు వలికకన్ బాుభవహాని యగు న్ని
తలంచితివ్ేని.
3-578-తే.
విశవమున్ కెలలిఁ గరో వు విశవనిధివి
విశవసంరక్షకుండ వ్ై వ్లయు నీకుిఁ
గడగజిఁ బాుభవహాని యెకిడిది దలిఁప
విన్యములు నీకు లీలల ై వ్లయుిఁ గాన్.
3-579-తే.
మున్ుల మగు మముు న్తి మోదమున్న్ు నీవు
సతిరజంచుట్ ల లల సజి న్ పరజగీ
హారేమై యుండుిఁ గాదె మహాతు! యకట్ి
విన్నవించెద మీ జయవిజయులకున్ు.
3-580-తే.
అలిగజ యేము శప్పంచితి మంతకంట్
బడిద మగు నాజఞ స్య
థ
న్భీష్ర మని
ే
జయు మదికాక సమధికశ్రీ దన్రాిఁ

జస్ప రక్షించెదని
ే రక్షింపు మీశ!
3-581-వ.
అట్ల యన్ మాకుం బిుయం బగుం గావున్ న్న్పరాధులు న్తి
నిరులాంతఃకరణులు నైన్ వీరలకు న్న్ృతంబులు పలికకతి మేని మముయన్ం
జితో ంబు కొలది నాజాఞప్పంపు"మని కరకమలంబులు మ్రగజచి కృతాంజలుల ై
యున్న మున్ులం గరుణారేర దృషపరం గన్ుంగొని.
3-582-క.
అనఘుిఁడు భగవంతఠం డి
ట్ల నియెన్ "మున్ులార! వీర లలరన్ భువికకం
జని యచట్ న్సురయోనిన్
జనియంతఠరు లోభ మోహ సంగతఠ లగుచున్.
3-583-క.
దేవజనావళ కుపహతిిఁ
గావించుచు నిఖిల భువన్కంట్క వృతిో న్
జీవించుచు నా యెడ సం
భావిత వ్ైరాన్ుబంధ భావులు న్గుచున్.
3-584-క.
ఆహవముఖ్మున్ న్న్ు న్తి
సాహసమున్ నదిరజ పత రజ చకీనిశితధా
రాహతిిఁ దెగజ వచెుదరు
తాీహ మలరాంగ నాదు సనినధి కంతన్.
3-585-వ.
అదియున్ుం గాక.

3-586-క.
న్ను వ్ైరంబున్ నైన్న్ు
మనమున్ిఁ దలిఁచుట్న్ు నా సమక్షమున్ మదా
న్న మీక్షించుచు నీలు్ట్
న్నఘాతుకుల ై వస్పంతఠ రసుతాదవిన్.
3-587-క.
వినుుఁ డిలమీదిఁ ని కెన్నిఁట్ి
కకని బుట్లరవు లేదు వీరజకని
క మీరలు ప
లిినయట్ల నాదు చితో ము
న్ను దలిఁతఠం గాన్ మీ మన్ంబుల నింకన్
3-588-ఉ.
దీనికకిఁ జింతిఁ దకుిిఁడు సుధీజన్పుంగవు!"లన్నిఁ బ్రుతఠల ై
యా నలినాసనాతుజు లన్ంతఠని భావము దా మఱంగజ ప్పం
పూనిన్ వ్ేడిిఁ దేలి తెలివ్ ందిన్ చితో ములన్ న్ుతించి రం
భోనిధిశాయ! నారో జన్పత ష్ణ భూష్ణుిఁ! బాపశోష్ణున్
3-589-వ.
మఱయున్ు.
3-590-ఉ.
ఆ స్న్కాదు లంతిఁ బులకాంకురముల్ న్న్లొతో బాష్ాధా
రా స్ుభగాక్షల ై మునిశరణయవరణుయ న్గణుయ దేవతా
గీస్రు దివయమంగళశరీరముిఁ జారు తదీయ ధామమున్
భాస్ుర లీలిఁ జూచి న్వపదుదళ క్షన్కున్ విన్ముొల .ై
3-591-క.

తమ పలికకన్ భాష్ణములు
కమలోదరు భాష్ణములుగా దలిఁచుచు న
యయమున్న్ వ్ైష్ణవలక్షిుం
బుమదంబున్ిఁ బుసో ుతించి పరమేశవరుచేన్.
3-592-క.
ఆమంతిుతఠల ై తగ నిజ
ధామములకుిఁ జనిరజ వ్ారు దడయక లక్షీు
కాముడు జయవిజయుల న్భి
రామంబుగిఁ జూచి పలికె రయ మ్రపాారన్.
3-593-క.
"మీ రసురయోని యం దని
వ్ార్ితఠల ై జన్న్ మందవలస్పన్ు నే దు
రావర బలాఢుయడ న్యుయన్ు
వ్ార్ింపగనోప విపువచన్ము ల ందున్.
3-594-క.
అద్గాన్ దన్ుజయోనిం
బదపడి జనియంచి మదివపక్షలరెై మీ
మద్ నపుడు న్నన తలిఁచుచు
వదలక నా చేతిఁ జచిు వచెుద రజట్కున్.
3-595-ఉ.
ప ం"డని యాన్తిచిు హరజ ఫులల సరోరుహపతునేతఠుిఁ డా
ఖ్ండలముఖ్య దిగవరనికాయకకరీట్ లసన్ుణిపభ
ు ా
మండిత పాదప్సఠుిఁడు రమారమణీమణితోడ నేగుదే

నిండిన్ వ్ేడి నేిఁగె నిజనిరులపుణయనివ్ాసభూమికకన్.
3-596-వ.
అంత.
3-597-క.
నిజ తేజో హానిగ జయ
విజయులు ధరిఁ గూలి రపుడు విహవలు లగుచుం
దిజ
ు గముల సురవిమాన్
వుజముల హాహారవంబు గీందుగిఁ జెలగన్.
3-598-క.
వ్ారల యా దితిగరాభ
గారంబున్ న్ున్నవ్ారు గడగజ తదీయో
దార ఘన్ తేజ మిపు డని
వ్ారణ మీ తేజ మలల వముుగిఁ జస్పన్.
3-599-ఉ.
ఇంతకు మూల మా హరజ రమేశవరుిఁ డరజే న న్రుు కారయముల్
వింతల సరవభూత భవ వృదిధ వినాశన్ హ్తఠభూతఠిఁ డా
దయంత వికార శూన్ుయిఁడు దయానిధి మీ యెడ మేలుస్థయు నీ
చింత ద ఱంగజ వ్ేచన్ుిఁడు చేకుఱు మీకు మనోరథారేముల్."
3-600-క.
అని వన్జాసన్ుిఁ డాడిన్
విని తదవృతాోంత మఱిఁగజ విబుధులు నాకం
బున కిఁగజరజ దితి నిజనా
థుని మాట్లు దలిఁచి యపరజతోష్ముతోడన్.

3-31-హిరణాకశిప హిరణఘాక్షుల జనమ
3-601-తే.
ఇంతి "తన్ సుతఠల్ సురలిఁ గారజంతఠ"రన్ుచుిఁ
దలచుిఁచుండగ న్ంత వతీర శతంబు
సన్ిఁగ న్ట్మీదిఁ గనియెిఁ గశయపునిదేవి
యఖిలలోకెైక కంట్కు ల న్
ై సుతఠల.
3-602-వ.
అయయవసరంబున్,
3-603-తే.
ధరణి గంప్పంచెిఁ గులపరవతములు వడిఁకె
జలధులు గలంగెిఁ దారకావళులు డులల
గగన్ మగల న్ు మ్రొగె్ దికిరులు దిశల
మిడుిఁగుఱు ల గస్పిఁ బిడుగులు పుడమిిఁ బడియె.
3-604-స్స.
హో మాన్లంబుల ధూమంబు లడరెన్ు;
బుతికరలవ్ాయువుల్ బలస్ప వీచెిఁ
దరువు ల లల డ విట్తాట్ంబుల ై కరల ;
గీహతారకావళ కాంతి మాస్ప
బరస్ప మ్రగజళల ు నతఠ
ో రు వ్ాన్ గురజస్న్
ప ు;
మఱుిఁగులు దెసల మిరజుట్ల
ల గొలిప్ప
సవరాభన్ు డ గజ న్పరవమున్ భాన్ునిిఁ బట్ర ;
గెక
ై ొని చిము చీకట్ల
ల పరెవ
3-604.1-తే.

మ్రన్స్ప కుకిలు మ్రఱిఁగెన్ు మోరల తిో
పగలు న్కిలు వ్ాపత యె ఖ్గము లారో
రవము లిచెున్ు దేవతాపుతిమ లొరగెిఁ
గన్ునలన్ు న్శుీకణములు గీందుకొన్గ.
3-605-క.
మ్రదవులు నతఠ
ో రుిఁ జీమున్ు
బిద్కెన్ గారేభరవంబు భీష్ణ మయెయన్
మద ముడిగెిఁ గరుల కట్ములిఁ
బ ద్వ్ిఁ దురంగముల వ్ాలముల నిపుా లొగజన్.
3-606-క.
గుహలు రొద లిచెుిఁ బాప
గీహమితుతిఁ జెంది వకీగతఠలన్ు సౌమయ
గీహములు వరజోంచెన్ు దు
సీహ తేజో దితితన్ూజ సంభవ వ్ేళన్.
3-607-మ.
భయదపుకయ
కీ
న్ట్ల
ల దో చిన్ మహో తాాదంబు లీక్షించి సం
క్షయకాలం బని కాని సాధు హన్నోగీకర
ీ ర దేవ్ాహి తో
దయ సంక్షోభముగా నఱుంగిఁగ సమసో పాుణి సంఘాతము
లభయ మందెన్ సన్కాది యోగజజన్ములే కిన్ బుధేందోు తోమా!
3-608-వ.
అట్ాలవిరభవించిన్ యన్ంతరంబ.
3-609-మ.
కులశైలాభ శరీరముల్ తన్ర రక్షోనాథు లతఠయగీ దో

రబల మ్రపాం బదఘట్ర న్న్ ధర చలింపన్ రతన కయూర కుం
డల కాంచీ కట్కాంగుళీయక కకరీట్సవరణమంజీర ని
రుల కాంతఠల్ దులగజంప నాతురుచిచే మందీకృతారాింశుల .ై
3-610-వ.
ఉన్న సమయంబున్ం గశయపుండు నిజ తన్ూభవులిఁ జూడం దలంచి
దితిమందిరంబున్కుం జన్ుదెంచి; సుతఠలం గన్ుంగొని; వ్ారలకు
నామకరణంబు స్థయం దలంచి.
3-611-చ.
దిత జఠరంబు న్ందుిఁ దన్ తేజము మునినడి న్ట్ిర పుతఠు న్
దుభత చరజతఠన్ "హిరణయకశిపుం" డన్ు ప్థరిఁ బుసూతివ్ేళ నా
దిత మున్ు గన్న పట్ిర రవితేజునిిఁ "గాంచన్లోచన్ుండు"నా
హితమతిిఁ బేరువ్ట్ిర చనియెన్ నిజ నిరుల పుణయభూమికకన్.
3-32-హిరణఘాక్షుని ద్గిిజయము
3-612-వ.
అయయవసరంబున్, న్తఠల తేజోవిరాజితఠం డెైన్ హిరణయకశిపుండు హిరణయగరభ
వరదాన్ గరవంబున్న్ు; దురావర పరజపంథి గరవ నిరావపణాఖ్రవ
భుజావిజృంభణంబున్న్ు; నిఖిల లోకపాలాదుల జయంచి సవవశం బ న్రజు
సంతఠషారంతరంగుం డెై యెందున్ుం దన్కు మృతఠయభయంబు లేక
నిరభయుండెై సుఖ్ం బుండెిఁ; దతోీదరుం డెైన్ హిరణాయక్షండు పుతిదిన్ంబుిఁ
జండవ్ేదండశుండాదండమండిత భుజాదండంబున్ గదాదండంబు ధరజయంచి
తన్ున నదిరజ కదన్ంబు స్థయం జాలిన్ యరజవీరునిం గాన్క; భూలోకం బలల ిఁ
గుీమురజ దివంబున్కు దాడి వ్ట్ిర; యందు సమర విముఖ్ులయన్

బరజహరుుఖ్ులం గన్ుంగొని వన్జాసన్ వరపుదాన్ంబుిఁ జింతించి; హితఠలు
స్పలంగ న్హితఠలు గలంగ మహిత వ్ైజయంతికాదామం బభిరామంబై
వ్లుంగం జరణంబుల మణిన్ూపురంబులు మ్రరయ; నిజదేహదుయతి
దికుిలం బికిట్ిలలం జన్ుదెంచు వ్ానిం గని; భీతచితఠ
ో లయ
దేవతాగణంబులు గరుడునిం గని పఱచు న్ురగంబులుంబో ల నిజనివ్ాసంబు
లరినివ్ాసంబులు గాంచనావ్ాసంబులుంగా న న్రజు యెకిడికనిం జనిన్.
3-613-ఉ.
శౌరాము వ్ోవిఁదట్ిర నిజసాధన్ముల్ దిగనాడి వికీమౌ
దారాపరాకీమకీమము దపాిఁగ భీతిలి పాఱ రకిట్ా
కారాముిఁ దప్పా నాకులని గెక
ై ొని యారజు సుమేరుపరవత
స్పే థరుాుఁడు వ్ారజేిఁ జొచెు న్తి దరజాత భూరజ భుజావిజృంభియెై.
3-614-వ.
ఇట్ల
ల స చిున్.
3-615-క.
వరుణుని బలములు దన్ుజ
శవరుతేజముిఁ దేఱ చూడజాలక శౌరయ
సుురణము స్పడి యెందేనిని
బఱచెం దజి లధి మధయభాగము న్ందున్.
3-616-క.
అమరారజ విపుల నిశాావ
సములం బుభవించి న్ట్ిర జలనిధి కలోల
లములన్ు విపుల గదాదం
డంబున్ిఁ బో న్డచె న్తి దృఢం బగు శకకోన్.

3-617-చ.
మఱియున్ు న్ముహాజలధి మధయమున్న్ సురవ్ైరజ ప్పకుి వ
తీరములు గీీడసలిా రజపు స్పన్
ై య విదారణ శౌరయఖ్లనా
పరతిఁ జరజంచి యవవరుణపాలిత మైన్ లసదివభావరీ
పురమున్ కిఁగజ యందుిఁ బరజపూరణత న్ున్న పయోధినాథునిన్.
3-618-వ.
మఱయున్ున్
3-619-స్స.
యాదో గణాధీశుిఁ డగుచుిఁ బాతాళభు;
వన్ పరజపాలుిఁ డెై తన్రుచున్న
వరుణునిిఁ గన్ుగొని పరజహస్పతోకుోల;
నిట్ల న్ు "విశవ మం దెన్నిఁగలుగు
సకల లోకెైకపాలకులలో న్తిబలా;
ధికుిఁడని జగము న్ుతింపిఁదగజన్
శూరుండ విపుడు నీ పౌరుష్ మ్రపాంగిఁ;
గదన్రంగమున్ న్ననదిరజ చూడు
3-619.1-తే.
నీ భుజావికీమంబున్ు బాుభవంబు
న్డిఁతఠ"న్ని పలుిట్యు విని యబిధ విభుిఁడు
పగతఠ జయమున్ు వృదిధయు బలము నాతు
బలము దలపత స్ప దన్ుజుతో బవరమున్కు.
3-620-క.
సమయము గాదని తన్ చి

తో మున్ం గల రోష్వహినిఁ దాలిమి యన్ు తో
యములం దగనారుుచు న్ుప
శమతోకుోలిఁ బలికె దన్ుజసతో ముతోడన్.
3-621-చ.
"మనమున్ శాంతిిఁ బూని నియమంబున్ సంగర ముజి గజంచి యే
న్నయము న్ున్నవ్ాిఁడని పుడాహవకళిఁ జరజంపరాదు నీ
ఘన భుజ వికీమసుురజత గాఢ విజృంభణమున్ జయంపిఁ జా
లిన పుతివీరు ల వవరున్ు లేరు ముకుందుడు దకి నకిడన్.
3-622-చ.
గొనకొని యముహాతఠుిఁడు వికుంఠపురంబున్ న్ున్నవ్ాడు దా
న్నిమ్రన్ిఁ బకుిమాఱు లభియాతఠల నోలి జయంచి శకకో ప్పం
పున సడిసన్నవీరు డని భూజన్కోట్ి న్ుతించు న్ందు వ్ే
చను మత డిచుు నీకు న్ని సరవము దీఱ డు న్ంతమీదిఁట్న్.
3-623-ఉ.
నిందకునోరజు యాజిమ్రన్ నిలవిఁగనోపక వీిఁగజపాఱు నీ
పందల వ్ంట్ిఁబడడ మగపంతమ సరవశరణుయిఁడెైన్ గో
విందుుఁడు దీరుు నీపని వివ్ేకవిహీన్! చన్ంగనోపుదే
న్ందుల కిఁగు మాతిఁ డమరారులిఁ బో ర జయంచు నిచులున్.
3-624-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-625-క.
పురుషాకృతిిఁ బుతియుగమున్ిఁ
బురుషత తో ముిఁ డవతరజంచి భూరజభుజా వి

సుురణన్ దుష్ర నిశాట్లల
హర్ియంచుచు న్ుండు మునిగణారజుతపదుిఁడె.ై
3-626-ఉ.
కావున్ నా విభుం ద డరజ కయయము దయయ మఱుంగిఁ జస్ప ర
క్షోవర నీ భుజాబలము స ంపఱ మేదని
ి ిఁ గూలి సారమే
యావళ కాశీయం బగుదు వచుట్ి కకపుాడ యేిఁగుదేని నీ
చేవయు లావు నేరాడున్ు జెపాిఁగ నేట్ికక మీిఁది కారయముల్."
3-627-చ.
అని వరుణుండు వలిిన్ దురాగీహ మతిో హిరణయలోచన్ుం
డనయము మాన్సంబున్ భయం బ క యంచుక లేక సంగరా
వని నదిరజంతఠ నేిఁ డమరవరధన్ు దుష్ర విమరేన్ున్ జనా
రేను న్న్ుచున్ వికుంఠన్గరసుుట్ న్ంచితమార్ వరజోయెై.
3-628-క.
చను న్వసరమున్ నారద
మునివరుిఁ డెదు రిఁగుదెంచి ముదము దలిరాన్
"దనుజందు! యెందుిఁ బో యెద"
వని యడిగన్
జ నారదున్కు న్తిఁ డిట్లనియెన్.
3-629-చ.
"సరస్పరుహో దరుం ద డరజ సంగరమే న న్రజంచి యందిరా
వరుని న్న్ంతఠిఁ దుుంచి సురవ్ర
ై జకులంబుల కెలల మోద వి
సుురణ ఘట్ింపిఁ జయుట్కుిఁ బూని వికుంఠపథాన్ువరజో నై
యర్ిగద
ె "న్న్న న్ముునికులాగీణి దాన్వనేత కకట్లన్ున్.
3-630-చ.

"గురుభుజుిఁ డముహాతఠుిఁడు వికుంఠపురంబున్ నేడు లేిఁడు భూ
భరము వహింప నాదికకట్ి భావముిఁ దాలిు రసాతలంబున్ం
దిరవుగ న్ున్నవ్ాిఁ డచట్ి కిఁగిఁగనోపుదువ్ేని నేిఁగు మం
దరయిఁగ గలు్ నీకు న్సురాంతకుతోడి రణం బవశయమున్."
3-33-వరహావతఘరుని ఎద్ర్ించుట్
3-631-చ.
అనవుడు దాన్వ్ేందుుిఁడు హుతాశన్ుకెవ
ై డి మండి పదులో
చను నదిరజంచు వ్ేడుకలు సందడిగొలా న్న్లాతేజుిఁడెై
ఘనగదిఁ గలిఁ బూని తిుజగదభయదాకృతిిఁ దాలిు వ్ేులిుడిం
జనియె రసాతలంబున్కుిఁ జండ భుజాబల దరా మేరాడన్.
3-632-వ.
చని జలమధయంబున్.
3-633-క.
దివిజారజ యెదురిఁ దగిఁ గన
సవిరళ దంషారుభిరాము న్మరలలాముం
గువలయభరణోదాధమున్
సవన్మయసో బధ రోము జలదశాయమున్.
3-634-వ.
అయయవసరంబున్ సూకరాకారుం డెైన్ హరజయు.
3-635-క.
వనజ రుచిసనినభము లగు
తన లోచన్యుగళ దీప్పో దన్రిఁ దదాలో

కనముల దన్ుజాధీశుని
తనుకాంతి హరజంపిఁజస్పిఁ దత్క్క్షణమాతున్.
3-636-వ.
మఱయు న్యాయదివరాహం బవ్ారయశౌరయంబున్ మాఱులేని విహారంబున్
జరజయంచు న్ట్ిరయడ
ె .
3-637-స్స.
తఠదమ్రదళాకుిఁ జికకి దునిస్ప పాఱిఁగ మోరిఁ;
గులశైలములిఁ జిముుిఁ గొంత దడవు
బుహాుండభాండంబు పగజలి చిలులలువ్ోవిఁ;
గొముులిఁ దాట్ించుిఁ గొంతద డవు
జలధు లేడున్ు బంకసంకులం బై యంక;
ఖ్ురముల మట్ారడుిఁ గొంత దడవు
న్ుడురాజు సూరుయిఁడు న కి మూలకుిఁ బో విఁ;
గుఱుచ వ్ాలము దిుపుాిఁ గొంత దడవు
3-637.1-తే.
గునియుిఁ గుప్పాంచి లంఘ్ించుిఁ గొపారజంచు
నగయు ధరిఁ దువువ బ ఱయిఁగా నేపురగజ
దాన్వ్ేందుుని గుండెలు దలల డిలలిఁ
బంది మలల న్ రణపరజపంథి యగుచు.
3-638-వ.
మఱయున్ు.
3-639-క.
కనుుఁగవ నిపుాలు రాలిఁగ

సునిశిత దంషారుగీ యుత వసుంధరుిఁ డగుచున్
తన కెదురతేరిఁగ నీ
వనచర మేరతి
ీ నిపుడు వన్చర మయెయన్.
3-640-క.
అని యాశురయ భయంబులు
దన మన్మున్ిఁ ద ంగజలింపిఁ దన్ుజాధిపుిఁ డి
ట్ల నియెన్ భీకరసూకర
తనువ్ ంది చరజంచు దన్ుజ దరాావహుతోన్
3-641-క.
"ఘనసూకర! మూఢాతుక!
వనరుహసంభూత దతో వరదాన్మున్ం
గనిన్ రసాతలగత భువి
యనయంబున్ు నా యధీన్మై వరజోంచున్.
3-642-క.
గొనకొని నీ వీ ధరణిం
గొనిపత కుము విడుము కాక కొని యేిఁగెదవ్ేిఁ
గొనియెద నీ పాుణముిఁ గెై
కొను మిదె నా మాట్ న్లముగొన్వ్ేమిట్ికకన్.
3-643-క.
మాయావి వగుచు నిపుాడు
వ్ాయక య పుడమిిఁ జోరభావంబున్ నీ
వీ యెడిఁ గొని పత జూతఠన
యాయతభుజబలముచేత న్డపక? యన్ుచున్.

3-644-స్స.
అవిరళ యోగమాయాబలంబున్ిఁ జస్ప;
యలా పౌరుష్మున్ న్లరు నిన్ున
న్రజే సంసాేప్పంచి యసుతఠీహృదభృతయ;
కులుల కెలలన్ు మోద మ్రలయిఁ జయిఁ
జెలువ్ేది మద్ దాశ్రరుణిఁడ వగు నిన్ునిఁ;
గన్ుిఁగొని దేవతాగణము ల లల
నిరూులు ల ై చాల నఱ న్శించెద రన్న";
విని యజఞ పత తిుయెై వ్లయుచున్న
3-644.1-తే.
హరజ సరోజాత భవ ముఖ్ామరుల కెలల
వచుు దురవసే కాతులో వంత న ంది
నిశిత దంషాత్గీలస్పతమై నగడు ధరణి
దేవితో న ప్పా నా వ్ాసుదేవుిఁ డంత.
3-645-క.
సురరజపు వ్ాకాయంకుశముల
గురు కుప్పతసావంతఠ డగుచుిఁ గొమరారె వసుం
ధరతోడ భీతిన ందిన్
కరణిం గల కరజకులేందుు కరణిం బలుచన్.
3-646-తే.
నిశిత స్పత దంత రోచులు నింగజిఁ బరవిఁ
గంధి వ్డలి భయంకరాకార లీల
న్రుగు భీష్ణ మఖ్వరాహావతార

మ్రన్రిఁ దాలిున్ పదులోచన్ుని వ్న్ుక.
3-647-క.
కర్ి వ్న్ుక దగులు న్కీము
కరణిం జని దెైతయవిభుిఁడు గదిస్ప యట్లలన్ున్
దుర్ిత పయోనిధి తరజకకన్
గజర్క
ి కన్ ఖ్ురదళత మేరుగజరజకకన్ హరజకన్
క .
3-648-క.
"నిందకు రోయక లజి ం
జెందక వంచన్న్ు రణముస్థస్ప జయంబుం
బ ంద్ెద న్ని తలిఁచుచు నిట్ల
పందగతిం బాఱు బంట్లపంతమ నీకున్."
3-649-వ.
అని యాక్షప్పంచిన్ం బుండరీకాక్షండు గోపత దీధప్పత మాన్సుం డెై.
3-650-క.
తోయములమీిఁద భూమిన్
నాయాసత నిలిా దానికాధారముగాిఁ
దో యజనాభుిఁడు దన్ బల
మాయతమతిిఁ బట్ర సురలు హరషము వ్ ందన్.
3-651-తే.
కుసుమములిఁ వృషపర బో రన్ిఁ గురజస్ప న్ంత
విభవ మ్రపాార దేవదుందుభులు మ్రరస్పిఁ
గడిఁక వీతెంచె గంధరవగాన్ రవము
న్ందితము లయెయ న్పీరోన్రో న్ములు.

3-652-వ.
అయయవసరంబున్ న్యయజఞ వరాహమూరజోధరుం డెన్
ై కమలలోచన్ుండు కన్క
కుండల గయూర గెైరవ్య
ే
గట్కాంగుళీయక భూష్ణ రోచులు నింగజపరవ
సమరసన్నదుధం డెై.
3-653-చ.
ఘనగదిఁ గలిఁబూని మణికాంచన్ న్వయ విచితువరుమిం
ప నరగిఁ దాలిు దాన్వ నియుకో దురుకో నిశాతబాణముల్
దన ఘన్మరుముల్ కలిఁప దాన్వహంత నితాంతశౌిఁరుయిఁ డెై
కనలుచు వచుు న్దే న్ుజుిఁ గన్ ని రోష్విభీష్ణాకృతిన్.
3-654-వ.
ఒప్పా న్గుచు నిట్ల నియె.
3-655-మ.
"వినరా; యోరజ! యమంగళ చరణ! యుదవృతిో న్ న్న్ున్ నీ మది
న్ననయంబున్ వన్గోచరం బగు మృగం బంచుం దలం తౌర! నే
ననయన్ వన్యమృగంబ యౌదు బలి యెై యేతెంచు నీ బో ిఁట్ి య
శునకశరణ
ీ ి వధింతఠ నేిఁ డని మ్రన్న్ సత ిఁకోరజు వరజోంచిన్న్.
3-656-క.
బలిమి గలదేని నాతోిఁ
గలన్న్ు నదిరజంచి పత రిఁగడిఁగుము నీ కో
రుిలు నేిఁడు దీరో ు న్ూరక
తలపత య వికతే న్ంబు దగదు దురాతాు!
3-657-చ.
విను మదిగాక సంగరవివ్ేకవిశారదు ల ైన్ యట్ిర స

జి నములు మృతఠయపాశములిఁ జాల నిబదుధలు న్యుయ నీ వల న్
గొనకొని యాతు సంసుోతఠలకున్ ముదమందిరె యేల య విక
తే నములు బంట్లపంతముల దెత
ై యకులాధమ! యెనిన చూడగన్.
3-658-మ.
ధృతుఁ బాతాళము న్ందు నీ వనడి సందీపో త గీనిక్షపమే
న్త దరాంబున్ిఁ గొందుిఁ జూడు మిదె దేవ్ారాతి! న్ననననదౌ
గతలజుిం డన్ దాిఁగజ యుండి రణముం గావింతఠ యుష్ుద్ దా
వితతదాువితఠిఁ డన్న న్ననదురుమా వ్ేదీరో ు నీ కోరజకల్.
3-659-ఉ.
ఎననుఁ బదాతియూధముల కెలల విభుండవు పత ట్లబంట్వ్ై
న్నున రణోరజవ నేిఁ డెదిరన్
జ న్ భవదీయ బలంబు నాయువున్
మిననక కొందుిఁ జూడు మిది మేరగ మేదని
ి వీతదెైతయమై
వనెనకు నకిిఁ జస్పద న్వ్ారయపరాకీమ వికీమంబున్న్.
3-660-చ.
న్ను నదురంగిఁ జాలిన్ ఘన్ం బగు శౌరయము ధెైరయమున్ బలం
బును గలవ్ేని నిలువ రణభూమిని నీ హితఠల న్
ై వ్ారజకకం
గనుుఁగవ బాష్ాపూరములు గీముిఁగ మాన్ాిఁగనోపుదేనిిఁ జ
యయనుఁ జన్ిఁబ ముు దాన్వకులాధమ! యూరక రజుిలేట్ికన్
క .
3-661-క.
న్ను నిట్ సంసాేప్పంచెద
న్ని పలికకతి వంతవ్ాిఁడవ్ౌదువు నీకున్
ననరెైన్ చుట్ర ములిఁ బ డ
గని రా యదె యముని పురజకకిఁ గాపుర మరుగన్."

3-662-మ.
అని యబభంగజ సరోరుహాక్షిఁడు హిరణాయక్షన్ విడంబించి ప
లిిన హాసత కుోల కులిి రోష్మదసంఘ్ీభూతచేతసుిిఁ డెై
కనుుఁ గవ
ీ న్ మిడుిఁగురుల సాలిఁ బ డమంగాిఁ గజన్ిమైిఁ దో ిఁకిఁ దు
కకిన కృషతణ రగరాజు మాడిి మదిలోిఁ గీడాాట్ల వ్ాట్ిలలిఁగన్.
3-663-క.
చలితేందియ
ు ుిఁడెై నిట్ల
ర
రుాలు నిగడించుచున్ు బ మలు ముడుపడ రోషా
కులమాన్సుిఁడెై గదిఁగొని
జలజాక్షన్ కెదురు న్డచె సాహసమ్రపాన్.
3-664-వ.
అతో ఱ హిరణాయక్షం డతి భయంకరాకారుం డెై.
3-665-మ.
గద సారజంచి మదాసురందుుిఁడు సమగీకోీధుిఁడెై మాధవుం
గుద్యన్ వ్ేస్
ు పన్ వ్ేట్
ు ల గెైకొన్క రక్షోహంత శౌరోయన్నతిన్
గదుఁ గలన్ ధరజయంచి దానిిఁ దున్ుకల్ కావించిన్ం దెైతఠయిఁ డు
న్ుదుుఁడెై యండు గదన్ రమావిభుని భీమపుకయ
కీ న్ వ్ేుస్పన్న్.
3-666-చ.
అద్ దన్ుిఁ దాకకుండ దన్ుజారజ గదారణకోవిదకకయ
ీ ా
సాద కరలాఘవకీమముిఁ బక
ై ొని చూప్ప విరోధి ప్థరురం
బదరిఁగ వ్ేయ
ు
వ్ాిఁడు వివశాకులభావము న ంది యంతలో
మద్ుఁ దెలివ్ ంది వ్ేుస్ప రజపుమాన్విమరేన్ు నా జనారేన్ున్.
3-667-వ.

ఇట్ల
ల దలపడి; యనోయన్య జయకాంక్షల నితరతర తఠంగతరంగ తాడితంబు
లగు దక్షిణోతో ర సముదుంబుల రౌదుంబున్ిఁ బరసార శుండాదండ ఘట్ిరత
మదాంధ గంధస్పంధుర యుగంబు చందంబున్ రోష్భీష్ణాట్ోపంబులం
దలపడు బబుబలుల గబుబన్ న్తి దరాాతిరకంబున్ నదిరజు ఱంకెలు వ్చ
ై ు
మదవృష్భంబుల రభసంబున్ న్సహయస్పంహపరాకీమంబున్ వికీమించి
పత రునడ; హిరణాయక్షండు సవయమండల భుమణంబున్ం బరజవ్ేషర ంప చిన్ం
బుండరీకాక్షండు దక్షిణ మండల భుమణంబున్ం దిరజగజ విపక్షవక్షం
బశనిసంకాశం బగు గదా దండంబున్ం బగజలిున్; వ్ాడు దెపాఱ తెలివ్ ంది
లేచి; దన్ుజ పరజపంథి ఫాలంబు న ప్పాంచె; న్పుా డమేుట్ి వీరులు
శోణితస్పకో ాంగు ల ై పుషపాతాశోకంబులం బురుడించుచుం బాయుచు డాయుచు
వ్ేుయుచు రోయుచు న ండ రుల రుధిరంబు లాఘాొణించుచుిఁ దిరసాిర
పరజహసత కుోల నిచుుచుిఁ బో రు సమయంబున్; న్ముహాబలుల సమరంబుిఁ
జూచువ్ేడిిఁ బదుసంభవుండు నిఖిల మునీందు స్పదే సాధయ దేవ
గణంబులతోడిఁ జన్ుదెంచి; ధరజత్రు నిమితో ంబున్ న్సురవరునితోడం బో రు
యజఞ వరాహున్ కకట్లనియె.
3-34-బేహమస్ి వంబు
3-668-ఉ.
"అంచిత దివయమూరజో! పరమాతుక! య కలుషాతఠుిఁ డెన్
ై న్
కో ంచరుిఁ డసుదీయ వరగరవమున్న్ భువన్ంబు ల లల ిఁ గా
రజంచు మదించి యట్ిర విపరీతచరజతఠునిిఁ దుుంప కకట్ల లప్థ
క్షించుట్గాదు వీని బలిస్థయు వసుంధరకున్ శుభంబగున్.
3-669-క.

బాలుుఁడు గరమున్ న్ుగీ
వ్ాయళము ధరజయంచి యాడు వడుపున్ రక్షః
పాలునిిఁ దుుంపక యూరక
పాలారుుట్ నీతియే శుభపుద! యంకన్.
3-670-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-671-మ.
అనఘా! య యభిజిన్ుుహూరో మున్ దేవ్ారాతి మరజేంపవ్ే
న్నయంబున్ మఱ దెైతయవ్ేళ యగు సంధాయకాల మేతెంచిన్న్
ఘనమాయాబలశాలి యెైన్ దన్ుజున్ ఖ్ండింపిఁగా రాదు గా
వున నీవ్ేళన్ తఠుంపు సజి న్హితపత ు దో యగరకుోండవ్.ై "
3-672-క.
అని సరస్పజగిఁరుభడు ప
లిినవచన్ము లరజే విని నిలింపులు గుంపుల్
కొనిచూడ సస్పుతాన్న్
వనజముస్పలువ్ ంద న్సురవరు కభిముఖ్ుిఁడె.ై
3-673-తే.
పుండరీకాక్షిఁ డయుయన్ు భూరజరోష్
నిరతిిఁ దరుణారుణాంభోజనేతఠుిఁ డగుచు
ఘన్గదాదండ మతిో రాక్షసుని హన్ువు
న్ుగీగతి మ్రతెో వ్ాిఁడున్ు నోపరజంచె.
3-674-క.
పరువడి దితిసుతఠిఁ డతి భీ

కరగదిఁ జబూని చితుగతఠలన్ు బదో ు
దరుుఁ డాస్ప చేతిగద సా
గరమున్ిఁ బడ న్డిచె బాహుగరవమలరాన్.
3-675-వ.
అంత.
3-676-తే.
హరజ నిరాయుధుిఁడెైన్ సురారజ సమర
ధరు మాతున్ు దలిఁచి యుదధ ంబుిఁ దకకి
నిలిచి చూచుచున్ుండెన్ు నింగజ న్మర
వరుల హాహా రవంబుల భరజత మయెయ.
3-677-క.
సరస్పజనేతఠుిఁడు దన్ుజ
శవరు సంగరధరుమున్కు సమధికశౌరయ
సుురణకుిఁ దన్ చితో ంబున్
గరమాశురయంబు న ంది కడిఁకదలిరాన్.
3-678-మ.
కుతలోదధ రో మన్ంబున్ం దలిఁచె రక్షోరాడవధారేంబుగా
దితసంతాన్కులాట్వీమహితసందీపోపుభా శుకీమున్
సతతోదయజి యశబే సన్ుుఖ్రభాసవచఛకీమున్ సంతతా
శిీతనిరవకీముిఁ బాలితపుకట్ధాత్రుచకీముం జకీమున్.
3-679-వ.
అదియున్ుం, బుచండమారాోండమండలపుభాపట్ల చట్లల విదో యత
మాన్ంబున్ు, పట్లన్ట్జాివలికాపాసో సమసో కుప్పతారాతి బలాఖ్రవ దురావర

బాహాగరావంధకారంబున్ు, యసహయ కహకహ నిన్దాధరీకృత
సాగరఘోష్ంబున్ు, సకల దేవతాగణ జగీయమాన్ంబున్ు, న్న్ంత
తేజోవిరాజితంబున్ు, నిజ పుభాపట్లపూరజత బుహాుండకట్ాహంబున్ు నై;
రయంబున్ం జన్ుదెంచి దన్ుజారజ దక్షిణ కరసరోజంబు న్లంకరజంచిన్ నా
శుభాంగుండు రథాంగపాణియెై దివంబున్ న్మర గణంబులు
జయజయశబే ంబులు పలుక న్సురవిభున్ కెదురుగా న్డచిన్.
3-680-క.
ప డగని దన్ుజుిఁడు ప్పదవులు
దడుపుచుిఁ బ లివ్ోని బంట్లతన్మున్ బ్రరం
బుడుగక భీష్ణగదిఁ గొని
యడిచెన్ మఖ్మయవరాహు న్మితోతాీహున్.
3-681-క.
తిుదశారజ దన్ున వ్ేస్
ు పన్
గదుఁ బదమున్ిఁ బో వదనిన కమలాక్షిఁడు ప్పం
ప దవగ మన్మున్ మోదము
గదురగ లేన్గవు వదన్కమలము బ దువన్.
3-682-వ.
ఇవివధంబున్ గదిఁ బో వందనిన యసురవిభునితో నిట్ల నియె.
3-683-చ.
"ఘనగదిఁ గలిఁబూని భుజగరవమలరాిఁగ న్న్ున సంగరా
వని నదిరజంతఠ; రార; యనివ్ారణ దెైతయకులేశవరాధమా! "
యనవుడు వ్ాిఁడు న్ుబిబ గద న్ంబుజనాభుని వ్ేస్
ు ప; వ్ేుస్పన్న్
దనుజవిభేది పట్ిరకొనిఁ దార్గుక్షయిఁ డహీందుునిిఁ బట్లరకెైవడిన్.

3-684-క.
దితజుిఁడు దన్ బల మపుతి
హతతేజుం డగు సరోరుహాక్షని శౌరోయ
న్నతమీిఁద బట్ర కుండుట్
మత నఱిఁగజయుిఁ బన్ిఁగె దురభిమాన్ముప్థరుజ న్.
3-685-వ.
అంత.
3-686-స్స.
కాలాన్లజవలజాివలావిలోల క;
రాళమై ప్పంప ందు శూల మంది
సురవ్ైరజ యజఞ సూకరరూపధరుిఁ డెన్
ై ;
వన్జనాభునిమీిఁద వ్వ
ై న్దియు
సదివజోతో ముమీిఁదిఁ జపలత గావించు;
న్భిచారకరుంబు న్ట్ల బండు
పడి పఱతేిఁ గని పదో ుదరుడు దానిిఁ;
జకీధారాహతిిఁ జండవికీ
3-686.1-తే.
మమున్ న్డమన్ వడి దుుంచె న్మరభరో
మహిత దంభోళచే గరుతుంతఠ పక్ష
మతిరయంబున్ిఁ దుుంచిన్గతిిఁ జెలంగజ
సురలు మోదింప న్సురులు స ంపు డింప.
3-687-వ.
అయయవసరంబున్ న్యయసురుడు దన్ శూలంబు చకీంబుచేత నిహతం

బగుట్ం గని.
3-688-క.
దితజుిఁడు రోషత దధ తఠిఁడెై
యత నిష్ఠ
ు ర ముషపరిఁ బ డిచె హరజ నా లోకో
న్నతుుఁ డ ప్పాిఁ గుసుమమాలా
హత దిగ్జరాజుిఁ బో ల న్తి దరజాతఠ డెై.
3-689-మ.
హర్ిమీిఁదన్ దితిసంభవుండు ఘన్మాయాకోట్ల
ల పుట్ిరంచిన్న్
ధరణీచకీము భూరజ పాంసుపట్లధావంతంబున్ం గప్పా భీ
కర పాషాణ పురీష్ మూతు ఘన్దుర్ ంధాస్పే రకాోవళుల్
గుర్ిస్న్
ప మేఘము లభువీథిని మహాక్షోభకకయ
ీ ాలోలమై.
3-690-వ.
మఱయున్ు.
3-691-చ.
తవిలి విముకో కశపరజధాన్ము లుగీకరాళదంత తా
లువులున్ు రకో లోచన్ములుం గల భూత ప్పశాచ ఢాకకనీ
నివహము లంతరజక్షమున్ నిలిు నిజాయుధపాణుల ై మహా
రవముగ యక్ష దెత
ై య చతఠరంగ బలంబులిఁ గూడి తోచిన్న్.
3-692-వ.
అంత.
3-693-క.
తిుస్వన్పాదుం డగు నా
బిస్రుహనేతఠుండు లోకభీకర మగు నా

యస్ురాధిపు మాయావిని
రస్న్కరం బైన్ శసో ర
ర ాజముిఁ బనిచెన్.
3-694-క.
ఆ చకీభాన్ుదీప్పో ధ
రాచకీమున్ందు నిండిరయమున్న్మాు
యాచకీమున్డిఁగజంచెన్ు
నీచకీముిఁడెైన్ యామినీచరు నదురన్
3-695-వ.
అంత నికిడ.
3-696-క.
దిత దన్ విభువ్ాకయంబుల
గతదపాద యన్ుచుిఁ దలిఁపిఁగాిఁ జన్ునల శో
ణితధార లొలికె రక్షః
పత యగు కన్కాక్షపతన్భావము దో ిఁపన్.
3-697-వ.
అయయవసరంబున్, న్సురవిభుండు దన్చేస్పన్ మాయాశతంబులు
గృతఘునన్కుం గావించిన్ యుపకారంబులుం బో ల హరజమీిఁదిఁ బనిస్థయక
విఫలంబు లయన్ం; బ లివ్ోవని బంట్లతన్ంబున్ిఁ బుండరీకాక్షిఁ జరం
జన్ుదెంచి బాహుయుగళంబు సాిఁచి పూిఁచి ప డచి రక్షోవ్ైరజ వక్షంబుిఁ
బ్రడించిన్; న్యయధో క్షజుండు దప్పాంచుకొని తలంగజన్ం జెలంగజ దెైతఠయండు
నిష్ఠ
ు రం బగు ముషపరం బ డచిన్; న్సురాంతకుండు మిస్పమింతఠడు గాక
రోష్భీష్ణాకారాంబున్ వ్ాసవుండు వృతాుసురుం దెగట్ారజున్ చందంబున్
వజిువజుసనినభం బగు న్ట్చేతం గఱకు ట్సురకట్ితట్ంబుిఁ జట్లలగతి వ్ేుస్న్
ప

నా హిరణాయక్షండు దిరేర
జ ందిరజగజ యుదసో లోచన్ుండెై సత లి; యెట్రకలకు నదుర
నిలువంబడె; న్ంత.
3-35-హిరణఘాక్ష వధ
3-698-క.
దిట్చెడి లోిఁబడె దెైతఠయిఁడు
సట్టకకన్ దంషారువిభిన్న శతఠు మహో ర
సో ట్టకకన్ ఖ్రఖ్ురపుట్ికకం
గట్టతట్హత కమలజాండఘట్ికకం గజట్ికకన్.
3-699-వ.
ఇట్ల
ల లోిఁబడిన్.
3-700-మ.
దివి నిందాుదులు సంతస్పంప హరజ మ్రతెో ం గరణమూలంబున్ం
బవిసంకాశకఠోరహసో మున్ శుంభలీల లమై దాన్ దా
న్వలోకశుిఁడు రకో నత
ే ఠుిఁ డగుచున్ దెన్
ై యంబు వ్ాట్ిలలగా
భువిమీిఁదంబడి సత ల మారుతహతోన్ూులావనీజాకృతిన్.
3-701-క.
బుడబుడ నతఠ
ో రు గీకుిచు
వ్డరూపముదాలిు గుీడుల వ్లికుఱుక నిలం
బడి పండుల గీట్లకొన్ుచున్ు
విడిచెం బాుణములు దెైతయవీరుం డంతన్.
3-702-తే.
పడిన్ దన్ుజశవరునిిఁ జూచి పదుసంభ

వ్ాది దివిజులు వ్ఱగంది రాతు లందు
నితిఁడు వ్ ందుట్ యెట్ల లకో య యవసే
న్ని తలంచుచు మఱయు నిట్ల నిరజ వరుస.
3-703-మ.
"వరయోగీందుులు యోగమార్ ముల నవ్ావనిన్ మనోవీథి సు
స్పేరతన్ లింగశరీరభంగమున్కెై చింతింతఠ రా పంకజో
దరు పాణాయహతిిఁ దన్ుుఖ్ాంబురుహమున్ దరజాంచుచుం జచెు దు
రభర్ితోతో ంసుిఁని దెత
ై య వలల భుని సౌభాగయంబు దా నట్ిరదో .
3-704-చ.
సమమతి వీరు దెైతయకులశాసన్ు పారజష్దుల్ మునీందు శా
పమున్ నికృష్ర జన్ుమున్ిఁ బక
ై ొని పుట్ిరయు నేిఁడు విష్ఠ
ణ చే
సమయుట్ిఁ జస్ప మీిఁదన్గు జన్ుమున్న్ జలజాక్ష నితయ వ్ా
సమున్ వస్పంతఠ రెన్నట్ికకిఁ జావున్ు బుట్లరవు లేవు వీరజకకన్."
3-705-క.
అని వ్ఱగు న ంది తిుసవన్
తను వ్ ందిన్ యట్ిర వికచతామరసాక్ష
న్ననిమిష్ ముని యోగజజనా
వనదక్షన్ దన్ుజకరట్ివరహరయక్షన్.
3-36-ద్రవతలు శ్రరహర్ిని నుతంచుట్
3-706-వ.
కన్ుంగొని.
3-707-చ.

"వనజదళ క్ష! య జగతి వ్ారల మరుము లీ వ్ఱంగజ య
సునుఁ బగబట్లర నీ దివిజసూదన్ుిఁ జంప్పతి గాన్ యంక శో
భన మగు"న్ంచు హసో ములు ఫాలములం గదియంచి యందఱున్
వినమితఠల ై న్ుతించిరజ వివ్ేకవిశాలునిిఁ బుణయశ్రలునిన్.
3-37-వరహావతఘర విస్రజనంబు
3-708-వ.
అంత.
3-709-చ.
సవన్వరాహమూరజో సురశాతువుిఁ దుుంచిన్ మీిఁద భారత్ర
ధవ ముఖ్ దేవతాముని కదంబము దన్ున న్ుతించు న్ట్ిర సం
సో వమున్ కాతులోన్ిఁ బుమదంబున్ుిఁ బ ంది సమగీ మంగళో
తీవము దలిరా న్ందఱిఁ బుసాదవిలోకన్ మ్రపాిఁ జూచుచున్.
3-710-చ.
అర్ిగె వికుంఠధామమున్ కముహితోతీవసూచకంబుగా
మ్రరస్ప సుపరవదుందుభు లమోఘముల ై ధరణీతలంబున్ం
గుర్ిస్ిఁప బుసూన్వృషపర శిఖికుండము ల లల డిఁ దేజరజలల భా
సిరశశిమండలంబులు నిజదుయతితో వ్లుగొందె న్తో ఱన్. "
3-711-క.
అని య పుణయచరజతమ
ు ు
వనరుహసంభవుిఁడు తిుదివవ్ాసులకుం జె
ప్పాన యది మత
ై య
ేు ుిఁడు విదు
రున కెఱిఁగజంచిన్ విధంబు రూఢము గాిఁగన్.

3-712-క.
శుకయోగజ పరీక్షితో ఠన్
కకుట్ిలమతి నఱుిఁగిఁ జెప్పా"న్ని సూతఠిఁడు శౌ
న్క ముఖ్ుయల న్
ై మునివరు
లకుుఁ దెలియగిఁ జెప్పా మఱయు లాలన్మ్రపాన్.
3-713-వ.
ఇవివధంబున్ మైతయ
ేు ుండు స్పప్పాన్ విని విదురుండు సంతస్పలల న్ని.
3-714-క.
"అనఘంబగు నీ చరజతము
వినిన్ిఁ బఠజంచిన్ లభించు విశుీతకీరో ుల్
వనజోదరుపదభకకోయు
మునుకొని యహపర సుసౌఖ్యములు జన్ములకున్."
3-715-వ.
అని చెప్పా; వ్ండియు సూతఠండు మహరుషల కకట్లనియె "అట్ల
ల
పరీక్షిన్నరందుుిఁడు శుకయోగీందుుం గన్ుంగొని "మునీందాు! హిరణాయక్ష
వధాన్ంతరంబున్ వసుంధర సమస్పేతిం బ ందిన్ విధంబున్ు;
సావయంభువమన్ువుిఁ బుట్ిరంచిన్ యన్ంతరంబున్ విరజంచి దిరయగాితి
జంతఠసృషపర నిమితో ంబు ల ైన్ మార్ ంబు ల నిన సృజించె; మహాభాగవతోతో ముం
డయన్ విదురుండు గృష్ఠ
ణ న్ కపకారంబులు దలంచిన్ పాపవరో న్ు లగు
ధృతరాష్ర ప
ు ుతఠులం బాస్ప జన్కుం డగు కృష్ణ దెైవపాయన్ున్కు సముం డగుచుిఁ
దన్ మనోవ్ాకాియకరుంబులు గృష్ఠ
ణ న్ంద చేరజు భాగవతజనోపాసకుండెై
పుణయత్రరేస్థవ్ాసమాలబధ యశో విగతకలుష్ఠం డగుచు మైతయ
ేు
మహాముని
నేమి పుశనంబు లడిగె; న్వి యెలలం దెలియ నాన్తి"మునిన్ రాజందుున్కు

శుకయోగీందుుం డిట్లనియె.
3-716-స్స.
"విమలాతఠుిఁ డెన్
ై యవివదురుండు మైతయ
ేు ;
మునివరుిఁ జూచి యట్ల నియెిఁ బ్రుతిిఁ
"జతఠరాతు సకలపుజాపతి యెన్
ై ట్ిర;
జలజగరుభిఁడు పుజాసర్ మందు
మున్ు పుజాపతఠలన్ు బుట్ిరంచి వ్ండియు;
జితో మం దేమి సృజింపిఁ దలిఁచె;
మున్ు సృజించిన్ యట్ిర మున్ు లమురీచాదుయ;
లబి జు నాదేశ మాతునిలిప్ప
3-716.1-తే.
యరజే నట్ల
ల సృజించిరజ యఖిలజగము
మఱస్ప మఱ వ్ారు భారాయసమేతఠ లగుచు
నేమి సృజియంచి; రదిగాక కామిన్ులన్ు
బాస్ప యేమి సృజించి; రా భదుయశులు.
3-717-క.
అందఱుిఁ దమలో నైకయముిఁ
జెంద్న్చో నేమి దగ సృజించిరజ; కరుణా
కందళతహృదయ! యనినయుిఁ
బ ందుగ నఱగజంపు మయయ బుధన్ుత! నాకున్."
3-38-ద్రవమనుష్థాదుల స్ృష్ిి

3-718-స్స.
అనిన్ మునీందుుిఁ డిట్లనియె జీవ్ాదృష్ర ;
పరుిఁడు మాయాయుకో పురుష్వరుిఁడుిఁ
గాలాతుకుిఁడు న్న్ు కారణంబున్ నిరజవ;
కారుిఁ డెైన్ట్ిర జగనినవ్ాసుిఁ
డాది జాతక్షోభుిఁ డయెయ న్మేుట్ి వ;
లన్న్ు గుణతుయంబున్ు జనించె
నా గుణతుయము న్ం దయెయ మహతో తో వ;
మది రజోగుణహ్తఠవ్న్
ై దాని
3-718.1-తే.
యం దహంకార మ్రగజిఁ దిుగుణాతుకమున్ిఁ
బ డమ మఱ దానివలన్ిఁ బుభూత మయెయ
బంచతనాుతు లందు సంభవము న ందె
భూతపంచక మీ సృషపరహత
్ ఠ వగుచు.
3-719-వ.
అవియున్ు దమలోన్ిఁ బుతేయకంబ భువన్నిరాుణకరుంబున్కు సమరేంబులు
గాక యనినట్ి సంఘాతంబున్ిఁ బాంచభౌతికం బైన్ హిరణుయాండంబు
సృజియంచె; అదియున్ు జలాంతరవరజోయెై వృదిధిఁ బ ందుచుండె; అంత.
3-720-స్స.
నారాయణాఖ్య న్ున్నతి న పుా బుహుంబు;
సాహసు దివయవరషంబులోలి
వస్పయంచి యుండె నా వ్ాసుదేవుని నాభి;
యందు సహసు సూరయపుదీప్ిఁపో

దన్రుచు సకలజీవనికాయ యుత మగు;
పంకజాతంబు సంభవము న ందెిఁ
బరిఁగంగ న్ందులో భగవదధిషపుతఠం;
డెై సవరాట్ర గు చతఠరాన్న్ుండు
3-720.1-తే.
జన్న్ మ్రందెన్ు దతాదుసంభవుండు
నామరూపగుణాది సంజాఞసమేతఠిఁ
డగుచు నిరాుణ మ్రన్రజంచె న్ఖిలజగము
వన్జజుండు నిజచాఛయవలన్ మఱయు.
3-721-స్స.
తామిసుమున్ు న్ంధతామిసుమున్ు దమ;
మున్ు మోహమున్ు మహామోహన్ంబు
న్న్ు పంచమోహరూపాతుకమన్
ై య;
విదయిఁబుట్ిరంచి యవ్ేవళిఁ దన్కు
న్ది తమోమయ దేహ మని ధాత రోస్ప త;
తో న్ువు విసరజించె ధాతృముకో
దేహంబు సతత క్షతో ృష్ణ ల కావ్ాస;
మున్ు రాతిుమయము న్యెయన్ు దలంప
3-721.1-తే.
న్ందులో యక్ష రక్షసుీ లన్ జనింప
వ్ారజ కపుాడు క్షతో ృష్ల్ వఱలిఁ గొంద
ఱా చతఠరుుఖ్ు భక్షింతఠ మనిరజ కొంద
ఱతని రక్షింతఠ మని తగవ్ాడి రంత.

3-722-వ.
ఇట్ల
ల పలుకుచు భక్షింతఠ మన్ువ్ారలయ ధాత సనినధికకం జనిన్; న్తండు
భయవిహవలుండెై "యేన్ు మీ జన్కుండన్ు మీరలు మతఠాతఠులరు న్న్ున
హింస్పంపకుం"డన్ుచు "మా మా జక్షత రక్షత"యన్ు శబే ంబులు పలుకం
దనినమితో ంబున్ వ్ారలకుం గీమంబున్ యక్ష రక్షో నామంబులు పుకట్ం
బయెయ; వ్ండియుం బుభావిభాస్పతం బన్
ై యకి కాయంబు ధరజంచి
సతో వగుణగరజష్ు ఠలుం, పుభావంతఠలు న్గు సుపరువలం బుముఖ్ులంగా
సృజియంచి; తతరరభామయ గాతువిసరిన్ంబుస్థస్న్
ప ; న్ది యహో రూపంబై
దేవతావళకక నాశీయం బయెయ; మఱయు జఘన్ంబు వలన్ న్తి లోలుపుల ైన్
యసురులం బుట్ిరంప వ్ార లతికాముకు లగుట్ం జస్ప; యయయజునిం జరజ
మిథున్ కరుం బప్థక్షించిన్; విరజంచి న్గుచు నిరల జుి లయన్ యసురులు దన్
వ్ంట్దగులం; బఱచి పుపనానరజో హరుండున్ు భకో జనాన్ురూప
సందరాన్ుండున్ు నన్
ై నారాయణుం జరజ తతాాదంబులకుం బుణమిలిల
యట్ల నియె.
3-723-క.
"రక్ింపుము రక్షింపు ము
ప్థక్ింపక విన్ుత నిఖిల బృందారక! వి
శవక్ేమంకర! విన్ు మిట్ల
దక్షత నీ యాజఞ నేన్ు దలనిడి వరుసన్.
3-724-తే.
ఈ పుజాసృషపర కలాన్ం బే న న్రా
న్ందుిఁ బాపాతఠు ల న్
ై య యసురు లిపుడు
న్న్ు రమింపిఁగ డాయవచిున్ిఁ గలంగజ

యట్కు వచిుతి న్న్ుిఁ గావు మిదే చరజత!
3-725-వ.
అదియున్ుం గాక; లోకంబువ్ారలకుం గల శంబు లొన్రజంపం గల శంబున్ం బ ందిన్
వ్ారల కల శంబు లపన్యంపన్ు నీవ కాక యతరులు గలర?"యని
సుోతియంచిన్ిఁ బదుజు కారాణయం బఱుంగ న్వధరజంచి వివికాోధాయతుదరాన్ుం
డగుచుిఁ "గమలసంభవ! భవదోఘ రతన్ుతాయగంబు స్థయు"మని యాన్తిచిున్
న్తండు న్ట్ల చేస్ప అంత న్దియున్ు.
3-726-స్స.
న్వయకాంచన్రణన్ుణిన్ూపురారావ;
విలస్పత పాదారవిందయుగళ
కాంచీకలాపసంకలిత దుకరలవ;
సో స
ర ాురపులిన్ నితంబ బింబ
రాజితానోయన్యకరిశప్సన్కరజకుంభ;
పృథుకుచభారకంప్పత వలగన
మదిరారసాసావద మదవిఘూరజణత చారు;
స్పత న్వవికచరాజీవన్యన్
3-726.1-తే.
యపరపక్షాష్ర మీ శశాంకాభ నిట్ల
మదవదలికులరుచిరోపమాన్ చికుర
లలితచంపకకుసుమవిలాస నాస
హాసలీలావలోకన్ యబి పాణి.
3-727-క.
అనుఁదగజ సంధాయరూపం

బున లలనారతన మపుడు పుట్ిరన్ దానిం
గనుుఁగొని దాన్వు లుపగూ
హనమ్రగజిఁ గావించి పలికక రందఱు దమలోన్.
3-728-క.
“ఈ స్ౌకుమారయ మీ వయ
స్స స్ౌందరయకీమంబు నీ ధెర
ై యంబు
నీన స్ౌభాగయవిశరష్ము
నే స్తఠలకుిఁ గలదు చూడనిది చితు మగున్.”
3-729-చ.
అని వ్ఱగంది యదే న్ుజు లందఱు నిట్ల ని "రీ తలోదరజం
గని మన్ మంతన్ుండియున్ు గాముకవృతిో ిఁ జరజంచుచుండగా
మన యెడ దీని చితో మున్ మకుివలేమికక నేమి హ్తఠవ్ో"
యని బహుభంగులం బలికక యా పుమదాకృతియెన్
ై సంధయతోన్.
3-730-వ.
ఇట్ల నిరజ.
3-731-క.
"ఓ కదళీసో ంభోరువ!
యే కుల? మే జాడదాన్? వ్వవరజ సుత? వి
ట్ేల కథంతంబున్ నిచుట్
నే కథరణమున్ిఁ జరజంచె? దెఱిఁగజంపు తగన్.
3-732-క.
భవదీయ చారురూప
దువిణలసతఠాణయభూమిిఁ దగు మోహమున్ం

దవిలిన్ దురభలులన్ు మముిఁ
గవయవు పుషాాసుోుబాధ ఘన్మయెయిఁ గదే!
3-733-వ.
మఱయుిఁ దదీయ సౌందరయం బుగ్ డింప న్లవిగాక చింతించుచు.
3-734-స్స.
గురు కుచభార సంకుచితావలగనంబు;
దన్రారు నాకాశ తలము గాిఁగ
లలిత పలల వపాణితలమున్ిఁ జెన నందు;
చెండు పతతాతంగుండు గాిఁగ
సలలిత నీల ప్థశల పృథు ధమిులల ;
బంధంబు ఘన్ తమఃపట్లి గాిఁగ
పువిమలతర కాంత భావవిలోకన్;
జాలంబు దారకాసమితి గాిఁగ
3-734.1-తే.
గడిఁగజ మైపూిఁత సాంధయరాగంబు గాిఁగిఁ
న్ంగనాకృతి న పుా సంధాయవధూట్ిిఁ
గదిస్ప మన్ముల మోహంబు గడలుకొన్ిఁగ
న్సురు లందఱు గూడి యట్ల నిరజ మఱయు.
3-735-క.
"వ్లయిఁగ బదుం బేక
సే లమున్నే యపుాిఁ గాని తవతాదపదుం
బిల బహుగతఠల న్నేక
సే లముల దన్రారుిఁ గాదె తరుణాబి ముఖీ!"

3-736-క.
అని దన్ుజులు దమ మన్ముల
న్నురాగము లుపాతిలల న్ందఱు నా సం
ధయను బట్ిరకొనిరజ వన్జా
సను డపుాడు హృదయ మందు సంతస మందెన్.
3-737-క.
సరస్పజభవుిఁ డయెయడిఁ దన్
కరమాఘాొణింప న్పుడు గంధరువలు, న్
పీరసలుిఁ బుట్ిరరజ ధాతయుిఁ
బరువడి నాత్రుయ తన్ువుిఁ బాస్పన్ న్దియున్.
3-738-వ.
చందిుకారూపం బన్
ై దదా్తుంబు విశావవసు పురోగము లగు గంధరావపీరో
గణంబులు గెైకొనిరజ; వ్ండియుం గమలగరుభండు తందోు నాుద
జృంభికానిదాురూపం బైన్ శరీరంబు దాలిు; ప్పశాచ గుహయక స్పదధ భూత
గణంబులం బుట్ిరంచిన్; వ్ారలు దిగంబరులు ముకో కశులు న్యన్ం జూచి;
ధాత లోచన్ంబులు ముకుళంచి తదా్తుంబు విసరిన్ంబు గావించిన్ న్ది
వ్ారలు గెైకొనిరజ; వ్ండియు న్జుండు దన్ున న్న్నవంతఠనిగాిఁ జింతించి
యదృశయ దేహుం డగుచుం బితృ సాధయ గణంబులం బుట్ిరంచిన్; వ్ారలు
దముుిఁ బుట్ిరంచిన్ యదృశయ శరీరంబున్కు గారయం బగు దేవభాగంబు గెైకొనిన్ం
దతాిరణంబున్ం బితృ సాధయ గణంబుల న్ుదేేశించి శాీదధ ంబుల హవయకవయంబు
లాచరజంతఠరు; మఱయున్ు.
3-739-స్స.
సజి న్సుోత! విన్ు చతఠరతిఁ బంకజా;

సన్ుిఁడు దిరోధాన్శకకోవలన్
న్ర స్పదధ విబుధ కకన్నరలన్ు బుట్ిరంచి;
తవిలి వ్ారజకిఁక దిరోధాన్నామ
ధేయమై న్ట్ిర యా దేహంబు నిచెున్ు;
వ్ండియు భారత్రవిభుిఁడు దన్కుిఁ
బుతిబింబ మగు శరీరమున్ిఁ గజన్నరులిఁ గజం;
పురుష్ఠలిఁ బుట్ిరంపిఁ బూని వ్ారు
3-739.1-తే.
ధాతఠు పుతిబింబ దేహముల్ దాలిు వరుస
నిదే ఱదే ఱు గలగూడి యంపులొదవ
బుహుపరమన్
ై గీతముల్ వ్ాడుచుండి
రంతిఁ బంకజసంభవుిఁ డాతులోన్.
3-740-క.
తన సృషపర వృదిధలేమికకిఁ
గనలుచు శయనించి చింతిఁ గర చరణాదుల్
గొనకొని కదలింపిఁగ రా
లిన రోమము లుగీకుండలివుజ మయెయన్.
3-741-క.
వనజజుిఁడు దన్ునిఁ గృతకృ
తఠయనిుఁగా భావించి యాతుిఁ దుషపరవహింపన్
మనమున్ నిఖిల జగతాా
వను లగు మన్ులం దిులోకవరుల సృజించెన్.
3-742-స్స.

పుట్ిరంచి వ్ారజకకిఁ బురుష్రూపం బైన్;
తన్ దేహ మిచిున్ిఁ దగజలి వ్ారు
గన్ుిఁగొని మున్ున పుట్ిరన్వ్ారజిఁ గూడి యా;
వన్జసంభవున్ కకట్లనిరజ "దేవ!
యఖిలజగతరరష్ర వ్ైన్ నీ చేతిఁ గా;
వింపంగిఁబడిన్ య వితతసుకృత
మాశురయకరము యజాఞదికకీయాకాండ;
మీ మన్ుసర్ మం దీడయమయెయిఁ
3-742.1-తే.
దదధ విరాభగములు మాకుిఁ దవిలి జిహవ
లందు నాసావదన్ములు స్థయంగిఁగలిగె"
న్న్ుచు మన్ముల హరషంబు లతిశయలల
విన్ుతిస్థస్పరజ భారత్రవిభుని మఱయు.
3-743-వ.
వరతపత యోగవిదాయసమాధి యుకుోం డగుచు ఋషపవ్ేష్ధరుండున్ు
హృషసకాతఠుండున్ు నై ఋషపగణంబులం బుట్ిరంచి సమాధి యోగెైశవరయ
తపత విదాయ విరకకో యుకో ం బగు నాత్రుయ శరీరాంశంబు వ్ారజకకం గీమంబున్
న కొికినికక నిచెు"న్ని మైతయ
ేు ుండు స్పప్పాన్ విని విదురుండు
పరమాన్ందంబున్ం బ ంది గోవిందచరణారవిందంబులు డెందంబున్ం దలంచి
వ్ండియు మత
ై య
ేు ునిం జూచి యట్ల నియె.
3-744-స్స.
"వరగుణ సావయంభువమన్ువంశం బిలిఁ;
బరమ సముతము దపాదు తలంపిఁ

గొన్కొని తదవంశమున్ మిథున్కకయ
ీ ిఁ;
జస్ప పుజావృదిధిఁ జెప్పాత్రవు
అదియున్ుగాక సావయంభువ మన్ువుకుిఁ;
బూని ప్పయ
ు వుతోతాోన్పాదు
లన్ు న్ందన్ులు గలరంట్ివి వ్ారు స;
పో దీవపవతి యెైన్ ధాతిునలల
3-744.1-తే.
ధరుమార్ ంబు లేదయ
ి ుిఁ దపాకుండ
న్న్ఘుల ై యెట్ల ల పాలించి రయయ! వ్ారజ
చరజత మలల న్ు సతిృపా నిరతబుదిధ
నఱుిఁగ వినిప్పంపు నాకు మునీందుచందు!
3-745-వ.
అదియున్ుగాక; తన్ున్ుపుతిుయు యోగలక్షణసమేతయు న్గు దేవహూతి
యన్ు కన్యకారతనంబున్ు సావయంభువుండు గరేమున్కు నే విధంబున్ం
బండిల చేస్ప; ఆ దేవహూతి యందు మహాయోగజ యయన్ కరేముండు పుజల
నేలాగున్ం బుట్ిరంచె; అదియున్ుం గాక కరేముండు రుచి యన్ు కన్యన్ు
దక్షపుజాతికక నిచెు న్ని చెప్పాతివి; అవి యనినయుిఁ దెలియ
నాన్త్రయవలయు"న్ని యడిగన్
జ విదురు న్కు మైతయ
ేు ుం డిట్లనియె.
3-39-కరదమునిక హర్ి పేతాక్షం బగుట్
3-746-క.
"విను; మన్ఘ! కృతయుగంబున్
మునినాథుం డయన్ కరేముిఁడు పుజల సృజిం

పను వన్జసంభవునిచే
త నియుకుోం డగుచు మది ముదము సంధిలలన్.
3-747-తే.
ధీరగుణుిఁడు సరసవత్రత్రర మందుిఁ
దవిలి పదివ్ేల దివయవతీరము లోలిిఁ
దపముస్థయుచు న కనాిఁడు జపసమాధి
న్ుండి యేకాగీచితఠ
ో ిఁడెై నిండు వ్ేడి.
3-748-క.
వరదుిఁ బుసన్ున మనోరథ
వరదాన్సుశ్రలు న్మరవందుయ రమేశున్
దుర్ితవిదూరు సుదరాన్
కరుుఁ బూజించిన్ న్తండు కరుణాకరుిఁడెై.
3-749-వ.
అంతరజక్షంబున్ం బుతయక్షం బైన్.
3-750-స్స.
తరణి సుధాకర కకరణ సమంచిత;
సరస్సరుహో తాల సుగజవలాసు
కంకణ న్ూపురగెవ్
ైర య
ే
ముదిుకా;
హారకుండల కకరీట్ాభిరాము
కమనీయ సాగరకన్యకా కౌసుోభ;
మణి భూష్ణోదాభసమాన్ వక్ష
సలలిత దరహాస చందిుకా ధవళత;
చారు దరాణ విరాజతిపత లు

3-750.1-తే.
శంఖ్ చకీ గదాపదు చారు హసుో
న్లికులాలక రుచిభాసవదలికఫలకు
ప్సతకౌశరయవ్ాసుిఁ గృపాతరంగజ
తస్పుతేక్షణుిఁ బంకజోదరుని హరజని.
3-751-వ.
మఱయు; శబే బహ
ు ుశరీరవంతఠండున్ు, సదాతుకుండున్ు, జాఞనైక
వ్ేదుయండున్ు, వ్ైన్తేయాంస విన్యసో చరణారవిందుండున్ు న్యన్ గోవిందుని
గన్ుంగొని సంజాత హరష లహరీ పరవశుండున్ు లబధ మనోరథుండున్ు న్గుచు
సాషారంగదండపుణామంబు లాచరజంచి; తదన్ంతరంబ.
3-752-క.
ముకుళత కరకమలుండయ
యకుట్ిల సదభకకో పరవశాతుకుిఁ డగుచున్
వికచాంభోరుహలోచన్ు
న్కు నిట్ల నియెం దదాన్న్ముిఁ గన్ుిఁ గొన్ుచున్.
3-753-స్స.
"అబాిక్ష! సకల భూతాంతరాతఠుిఁడ వన్ిఁ;
దన్రుచుండెడి నీదు దరాన్ంబుిఁ
దలకొని సుకృతసతులభరజతంబు ల ై;
న్ట్ిర యనేక జనాున్ుసరణ
పుకట్యోగకకయ
ీ ాభాయసనిరూఢు ల ై;
న్ట్ిర యోగీశవరు లాతుిఁ గోరజ
యెంతఠరు యోగీశవరశవర యే భవ;

తాాదారవింద సందరాన్ంబు
3-753.1-తే.
గంట్ి భవవ్ారజేిఁ గడవంగిఁ గంట్ి మంట్ిిఁ
గడిఁగజ నా లోచన్ంబుల కలిమి నేిఁడు
తవిలి సఫలత న ందె; మాధవ! ముకుంద!
చిరదయాకర! నితయలక్షీువిహార!
3-754-వ.
అదియున్ుం గాక; దేవ్ా! భవదీయ మాయావిమోహితఠల ై హత మేధసుిల ై
సంసారపారావ్ారోతాోరకంబుల ైన్ భవదీయ పాదారవిందంబులు దుచఛవృతిో
కాము లయ స్థవించి నిరయగతఠల న్
ై వ్ారజకకం దతాియ యోగయంబు లగు
మనోరథంబుల నితఠ
ో వు; అట్ిర సకాము ల ైన్ వ్ారజిఁ నిందించు నేన్ున్ు
గృహమేధ ధేన్ువు న్శరష్మూలయుం, దిువర్ కారణయుం, సమాన్శ్రలయు
న్యన్ భారయం బరజణయంబుగా న్ప్థక్షించి కలాతరుమూల సదృశంబు ల న్
ై
భవదీయ పాదారవిందంబులు స్థవించితి; అయన్ న కి విశరష్ంబు గలదు;
విన్నవించెద న్వధరజంపుము; బుహాుతుకుండ వయన్ నీదు వచసో ంతఠ నిబదుధ
ల ై లోకులు కామహతఠ ల ైరిఁట్; ఏన్ున్ు వ్ారల న్న్ుసరజంచిన్వ్ాిఁడ నై
కాలాతుకుండ వ్ైన్ నీకు న్భిమతం బగున్ట్ల
ల గాిఁ గరుమయం బైన్
భవదాజాఞచకీంబు న్న్ుసరజంచుట్కుిఁ గాని మదీయ కామంబు కొఱకుిఁ గాదు;
భవదీయ మాయావినిరజుతంబున్ు; గాలాతుక భూరజ వ్ేగసమాయుకో ంబున్ు;
న్ధిమాన్స సమేత తుయోదశ మాసారంబున్ు; ష్ష్ఠరయతో రశతతు యాహో రాతు
మయ పరవంబున్ు; ఋతఠష్ట్ి సమాకలిత నేమియుం; జాతఠరాుసయతుయ
విరాజిత నాభియు; న్పరజమిత క్షణలవ్ాది పరజకలిాత పతుశోభితంబున్ుం;
గాలాతుక భూరజవ్ేగ సమాయుకో ంబున్ు నైన్ కాలచకీంబు సకల

జీవనికరాయుర్ రసన్ తతారం బగుం; గాని కామాభిభూత జనాన్ుగత
పశుపాుయు లగు లోకుల విడిచి భవ పరజతాప నివ్ారణ కారణం బయన్
భవదీయ చరణాతపతు చాఛయాసమాశీయుల ై తావకీన్ గుణకథన్
సుధాసావదన్ రుచిర లహరీ నిరస్పత సకల దేహధరుు ల న్
ై భగవదభకో
జనాయురహరణ సమరేంబు గాకుండు"న్ని వ్ండియు.
3-755-మ.
"అనఘా! యకిిఁడ వయుయ నాతుకృత మాయాజాత సతాోవది శ
కకోనికాయస్పేతి నీ జగజి న్న్ వృదిధక్షోభ హ్తఠపుభా
వని రూఢిం దగు దూరణనాభిగతి విశవసుోతయ! సరవశ! నీ
ఘనలీలా మహిమారణవంబుిఁ గడవంగా వచుునే? యేరజకకన్.
3-756-వ.
దేవ! శబాేది విష్య సుఖ్కరం బగు రూపంబు విసో రజంపిఁ జయు ట్లల
న్సుదన్ుగీహారేంబు గాని నీ కొఱకుం గా దాత్రుయమాయా పరజవరజోత
లోకతంతుంబు గలిగజ మదీయ మనోరథ సుధాపువరజష వ్ైన్ నీకు న్మసిరజంచెద."
3-757-మ.
అని యబభంగజ న్ుతించిన్న్ విని సరోజాక్షండు మోదంబున్న్
వినతాన్ందన్ కంధరోపరజచరదివభాుజమానాంగుిఁడున్
యనురాగస్పుతచందిుకాకలితశోభాలోకుిఁడెై యముునీం
దుునిుఁగారుణయమలరాిఁజూచి పలికెన్ రోచిష్ఠ
ణ ిఁడెై వ్ేలి
ు ుడిన్
3-758-క.
"మునివర! యే కోరజక నీ
మనమున్ిఁ గామించి న్న్ు సమంచిత భకకోన్
ననరున్ిఁ బూజించితి నీ

కనయము నా కోరజి సఫల మయెయడుిఁ జుమీు."
3-759-వ.
అని యాన్తిచిు;పుజాపతిపుతఠుండున్ు సమాొట్లరన్ు నైన్
సావయంభువమన్ువు బుహాువరో దేశంబు న్ందు సపాోరణవమేఖ్లా మండిత
మహీమండలంబుిఁ బరజపాలించుచున్నవ్ాిఁడు; అముహాతఠుం
డపరదివసంబున్ నిందులకు శతరూప యన్ు భారాయసమేతఠండెై భరో ృ కామ
యగు కరిఁతఠం దో డ ిని భవదీయ సనినధికకం జన్ుదెంచి; నీకు న్న్ురూప
వయశ్రాల సంకలా గుణాకర యెైన్ తన్ పుతిుం బరజణయంబు గావించు;
భవదీయ మనోరథంబు స్పదధ ంి చు; న్న్ుం జితో ంబున్ సంసురజంచు చుండు;
న్మున్ుకన్య నిన్ు వరజంచి భవదీవరయంబు వలన్ న్తి సౌందరయవతఠ లయన్
కన్యలం ద ముండుం గన్ు; ఆ కన్యకాన్వకంబు న్ందు మునీందుులు
పుతోుదాాదన్ంబులు స్థయంగలరు; నీవు మదీయ శాసన్ంబున్ు ధరజయంచి
మదరజాతాశరష్కరుుండ వగుచు; నైకాంతిక సావంతంబున్
భూతాభయదాన్దయాచరజత జాఞనివ్ై నా యందు జగంబులు గలవనియు; నీ
యందు నేిఁ గల న్నియు; నఱంగజ స్థవింపుము. చరమకాలంబున్ న్న్ుం
బ ందగలవు. భవదీయ వీరయంబువలన్ నేన్ు నీ భారాయగరభంబుిఁ బువ్శి
ే ంచి
మతిళ ంశంబున్ిఁ బుతఠుండనై సంభవించి నీకుం దతో వసంహిత
న్ుపన్యస్పంతఠన్ు;"అని జనారేన్ుండు గరేమున్ కెఱంగజంచి; యతండు
గన్ుగొన్ుచుండ న్ంతరజత
హ ఠండెై.
3-760-చ.
అతుల సరసవత్రసరజదుదంచిత బాలరసాలసాల శో
భిత తట్ తఠంగరంగ మగు బిందుసరంబు వినిర్ మించి యం
చిత గరుడాధిరోహణముస్థస్ప తదీయ గరుతరరభూత ఋ

కరీతతివిలక్షణకీమవిరాజితనాదము వించు మోదియెై.
3-761-చ.
అర్ిగె వికుంఠధామమున్ కంత సకామన్ుిఁ డెైన్ కరేముం
డరయ విమోహియెై మన్ము న్ందున్ు ముందట్ వచుు కోరజకల్
ప్పర్ిగొన్ుచుండిఁ దత్క్క్షణమ బిందుసరంబున్ కగజ యందిరా
వరుుఁ దలపత యుచుండె జన్వందుయిఁడు భకకోనితాంతచితఠ
ో ిఁ డెై.
3-40-ద్రవహూత పర్ిణయంబు
3-762-వ.
అంత సావయంభువుండు గన్కరథారూఢుం డగుచు నిజభారాయ సమేతఠం డెై
భరో ృవ్ాంఛాపరయెైన్ పుతిుకం దో డ ిన్ుచు నిజ తన్ూజకుం దగజన్ వరు
న్నేవషపంచుచు భువన్ంబున్ం గలయం గుీమురజ; యెందున్ుం గాన్క
వచిువచిు.
3-763-ఉ.
ముందట్ిఁ గాంచె న్ంత బుధముఖ్ుయిఁడు విష్ఠ
ణ ిఁడు గరేమున్ మహా
న్ంద మలరాిఁ జూచి న్యన్ంబుల రాలిన్ బాష్ాముల్ ధరన్
బిందువుల ై వ్సం ద రిఁగజ ప్థరజు సరసవతిిఁ జుట్ిర పాఱుట్న్
బిందుసరోవరం బనడి ప్థరిఁ దన్రజున్ పుణయత్రరేమున్.
3-764-ఉ.
అందుుఁ దమాల సాల వకుళ రుిన్ నింబ కదంబ పాట్లీ
చందన్ నారజకళ ఘన్సార శిరీష్ లవంగ లుంగ మా
కంద కుచందన్కీముక కాంచన్ బిలవ కప్పతే మలిల కా
కుంద మధూక మంజులనికుంజములం దన్రారజ వ్ండియున్

3-765-క.
పర్ిపకవఫలభరాన్త
తరుశాఖ్ానికర నివస్పతసుుట్ విహగో
తిర బహుకోలాహలరవ
భర్ితదిగంతములు గలిగజ భవయం బగుచున్.
3-766-క.
అత నిశిత చంచు దళన్
క్షత నిర్ త పకవఫలరసాసావదన్ మో
దిత రాజశుక వచోరే
శుీతఘోష్ము స్పలిఁగ శీవణసుఖ్దం బగుచున్.
3-767-క.
లలితసహకారపలల వ
కలితాసావదన్ కషాయకంఠ విరాజ
తిలకంఠ పంచమసవర
కలనాదము లులల స్పలలిఁ గడురమయముల ై.
3-768-క.
అతుల తమాల మహీజ
పుతతిక్షణజాత జలదపరజశంకాంగీ
కృత తాండవఖ్లన్ విల
స్పతప్పంఛవిభాసమాన్ శిఖి స్థవయంబై.
3-769-క.
కారండవ జలకుకుిట్
సారస బక చకీవ్ాక ష్ట్ాద హంసాం

భోరుహ కెైరవ న్వక
లాహర విరాజిత సరోరుహాకర యుతమ.ై
3-770-క.
కర్ి పుండరీక వృక కా
సర శశ భలర
ల క హరజణ చమరీ హరజ సూ
కర ఖ్డ్ గవయ వలిముఖ్
శరభపుముఖ్ోగీ వన్యసతాోవశీయ మై.
3-771-వ.
ఒపుా న్పారమ తాపసత తో ముని యాశీమంబుిఁ గన్ుంగొని మిత
పరజజన్ంబులతోడం జొచిు; యందు.
3-772-స్స.
అంచితబుహుచరయవుతయోగయమై;
విలస్పలల ు ఘన్తపత వృతిో చేత
దేహంబు రుచిర సందీపోమై చెలువ్ ందిఁ;
గడుిఁ గృశ్రభూతాతు కాయుిఁ డయుయ
న్లినోదరాలాపన్వసుధాపూరంబు;
శోీతాుంజలులిఁ దాువి చొకకి యున్న
కతన్ిఁ గృశ్రభూతకాయుండు గాక జ;
ట్ావలిలాజిన్ శ్రీ వ్లుంగిఁ
3-772.1-తే.
గమలపతు విశాలనేతుములు దన్ర
న్లిన్ సంసాిర సంచితాన్రఘ న్ూతన
రతనమున్ు బో లి యున్న కరేమునిిఁ జూచి

భకకో న్మున్ు వ్ఱిఁగెిఁ దతాాదములకు.
3-773-వ.
ఇట్ల
ల వందన్ంబు గావించిన్ం గరేముండు దన్ గృహంబున్కు విందెై
చన్ుదెంచిన్ యమున్ువు నాదరజంచి; యరఘయపాదాయది విధులం బరజతఠష్ఠరనిం
గావించి; పూరోవకో ంబైన్ భగవదాదేశంబు సంసురజంచి సావయంభువున్
కకట్లనియె.
3-774-స్స.
వరగుణాకర! భగవదభకకో యుకుోిఁడ;
వ్న్
ై తవదీయ పరయట్న్ మలల
శిష్ర పరజగహ
ీ దుష్ర నిగీహముల;
కొఱకుిఁ గదా పుణయపురుష్! మఱయు
వన్జహితాహిత వహినసమీర వ్ై;
వసవత వ్ారజేప వ్ాసవ్ాతు
కుిఁడవు హరజసవరూపుిఁడ వ్ైన్ నీకున్ు;
మానితభకకో న్మసిరజంతఠ
3-774.1-తే.
న్న్ఘ! నీ వ్పుాడేనమి
ే యఖిలలోక
జెత
ై ు మగు హ్మమణిమయ సయందన్ంబు
నకకి కోదండపాణివ్ై యదధ స్పైన్య
పదవిఘట్ర న్చే భూమిభాగ మగల.
3-775-మ.
తరణిం బో ల ిఁ జరజంపకున్న ఘన్నిదుం బ ంది యెందేని భూ
వర! పదో ుదరకలిాతంబు లగు నీ వరాణశీమోదార వి

సో ర పాథో నిధిస్థతఠభూతమహిమాచారకకయ
ీ ల్ తప్పా సం
కరమై చోరభయంబున్న్ నిఖిల లోకంబుల్ న్శించుం జుమీ."
3-776-వ.
అని పలికక "భవదాగమన్ంబున్కు నిమితో ం బయయది"యన్వుడు సమాహిత
సకలనితయకరాున్ుషాున్ుండెైన్ మునీందుున్కు సావయంభువుం డిట్లనియె.
3-777-క.
"సరస్పజగరుభిఁడు దన్చే
విరచిత మైన్ట్ిర వ్ేదవితతఠల నలల న్
ధర వ్లయంచుట్కెై బుధ
వర మిముుం దన్ ముఖ్ంబువలన్ సృజించెన్.
3-778-క.
దుర్ితసవరూప పాట్
చురప్సడం బ ందకుండ సకలక్షోణిం
బర్ిపాలించుట్కెై మము
న్రవిందభవుండు భుజము లందు సృజించెన్.
3-779-క.
నఱి న్ట్ిర జలజభవున్కుిఁ
గర మంతఃకరణ గాతుకముల ై వరుసం
బరుఁగజన్ బుహుక్షతుము
లరయ రమాధీశవరున్కు న్వనీయంబుల్.
3-780-వ.
కావున్; హరజసవరూపుండవ్ై దురిన్దురేరాన్ుండ వయన్ నిన్ుం గన్ుట్
మదీయ భాగయంబున్ స్పదే ంి చె; భవతాాదకంజ కకంజలిపుంజరంజితం బన్
ై

మదీయ మసో కంబున్ు దావక వచన్సుధాపూరజతంబు ల ైన్ శీవణంబులున్ు
మంగళకరతవంబున్ సాఫలయంబున్ుం బ ందె; నేన్ు కృతారుేండ నైతి;
దుహితృస్థనహదుఃఖ్ పరజకల న
క ానంతఃకరణుండ నై సకలదేశ భుమణ ఖిన్ునండ
నైన్ నా విన్నపం బవధరజంపుము;"అని యట్ల నియె.
3-781-మ.
"వరయోగీశవర! దేవహూతి యన్ు నీ వ్ామాక్షి మతఠాతిు దా
వర లావణయ గుణాఢుయలన్ వినియు నవ్ావరజన్ మదిం గోర కా
తఠరయెై నారదు పంపున్న్ మిము వరజంతఠన్నంచు నేతెంచె నీ
తరుణీభిక్షిఁ బరజగహ
ీ ాలోలతన్.
ీ ింపుము శుభోదాతో కకయ
3-782-క.
అమలిన్గృహమేధిక క
రుములకు న్న్ురూపగుణ విరాజితశ్రల
కీమములిఁ దన్రజన్ తరుణిం
బుమదమున్ వరజంపు మయయ భవయచరజతాు!
3-783-క.
అనఘ! విరకుోల కెైన్ం
దనయంత లభించు సౌఖ్యతతి వరజింపం
జనదిఁట్ కాముకులకు న్
బిబన మాన్ుదుర? లభించు ప్పయ
ు సౌఖ్యంబుల్.
3-784-క.
వినుము ఫలారంభుిఁడు గృప
ణుని న్డిగన్
జ ిఁ దన్ యశంబున్ుం దగు మాన్ం
బును జెడుిఁ గావున్ిఁ దగ నీ

వ్నయ వివ్ాహ్చఛిఁ దగులు ట్ఱిఁగజ యచట్ికకన్.
3-785-క.
చనుదెంచితి మసుతారి
రేనుఁ గెైకొని మతో న్ూజిఁ దగ వరజయంపుం"
డన ముని సావయంభువునిం
గనుుఁగొని మరలంగ బలికెిఁ గడు మోదమున్న్.
3-786-స్స.
"అన్ఘ! నీచేత న్న్న్యదతో ముగిఁ బు;
తిషపు తంబైన్ య త్రవబో ిఁడి
కమనీయరూపరఖ్ావిలాసంబుల;
మానితలక్షీుసమాన్ యగుచు
న కనాిఁట్ి రాతిు యం దుడురాజచందిుకా;
ధవళత నిజ సౌధతలము న్ందు
మహిత హిరణుయ మంజీర శోభిత;
చరణ యెై నిజ సఖీ సహిత యగుచుిఁ
3-786.1-తే.
గందుకకీీడిఁ జరజయంప గగన్ మందు
వరవిమాన్సుేిఁ డగుచు విశావవసుండు
నాిఁగిఁ దన్రజన్ గంధరవనాయకుండు
తరుణిిఁ జూచి విమోహియెై ధరణిిఁ బడియ.ె
3-787-తే.
పుండరీకాక్ష నఱుిఁగని పురుష్పశువు
లీ తలోదరజిఁ బ డగాన్ రమిస్పపా

న్ట్ిర కొమరాలు భాగోయదయమున్ిఁ దాన్
వచిు కామింప న లల నివ్ాిఁడు గలిఁడె.
3-788-క.
ఈ కనాయరతనమున్కు
నాకున్ు గుణరూపవరో న్ంబుల యెడ నా
లోకంప సమమ కావున్ిఁ
గెక
ై ొని వరజయంతఠ విగతకలుష్వృతిో న్.
3-789-క.
విమలాతు! దీని కొక సమ
యము గల దెఱిఁగజంతఠ విన్ు గుణాకర యగు నీ
రమణికక న్పతయపరయం
తము వరజోంపుదు గృహసే ధరుకకయ
ీ లన్.
3-790-ఆ.
అంతమీిఁద విష్ఠ
ణ నాజఞ యౌిఁదలిఁ దాలిు
శమదమాదియోగసరణిిఁ బ ంది
సన్యస్పంచువ్ాిఁడ జలజనేతఠుని వ్ాకయ
కారణమున్ిఁ జస్ప ధీరచరజత!
3-791-క.
శ్రీవిభునివలన్ నీ లో
కావళ యుదయంచుిఁ బరుిఁగు న్డిఁగున్ు విన్ు రా
జీవ భవ్ాదుల కతడే
భూవర! నిరాుణహ్తఠభూతఠం డరయన్.
3-792-వ.

అదిగావున్; న్ముహాతఠుని యాజోఞలల ంఘన్ంబు స్థయరా"దని కరేముండు
పలికకన్ విని సావయంభువుండు నిజ భారయ యెైన్ శతరూప తలంపున్ు,
బుతిుయన్
ెై దేవహూతి చితో ంబున్ు నఱంగజన్ వ్ాిఁడెై, ముని సమయంబున్
కకయయకొని పుహృష్ర హృదయుం డగుచు సమంచిత గుణాఢుయం డయన్
కరేమున్కు దేవహూతిని విధుయకో పుకారంబున్ వివ్ాహంబు స్థయంచె;
తదన్ంతరంబ; శతరూపయున్ు బారజబరహసంజిఞ కంబు ల న్
ై వివ్ాహో చిత
దివ్ాయంబరాభరణంబులు దేవహూతి కరేముల కొసంగె; ఇవివధంబున్ నిజ
కులాచార సరణిం బరజణయంబు గావించి విగతచింతాభరుం డెై
సావయంభువుండు దుహితృ వియోగ వ్ాయకులిత సావంతఠ డెై; కరిఁతఠం
గౌిఁగలించుకొని, చుబుకంబుిఁలు బుడుకుచుిఁ, జెకిక లి ముదుేగొని, శిరంబు
మూరొిని ప్థమ
ు ాతిరకంబున్ బాష్ాధారాస్పకోమసో కం జస్ప "తలీల !
పత యవచెుద"న్ని చెప్పా, కరేమునిచేత నామంతిుతఠం డెై నిజ భారాయ
సమేతంబుగ రథం బకకి స పరజవ్ారుం డెై.
3-793-చ.
తరళతరంగవీచి సముదంచిత బిందు సరసీరసవత్ర
స ర్ిదరవింద తఠందిల లసతో రు త్రరనివ్ాస సన్ుునీ
శవర నికరాశీమా కలిత సంపదలం గన్ుిఁగొంచు వ్ేడి ము
ప్పార్ిగొన్ నేగె నాతు పుట్భేదన్ విసుుట్మార్ వరజో యెై.
3-794-వ.
ఇట్ల
ల చనిచని బుహాువరో దేశంబు న్ందు.
3-795-స్స.
ఎందేనిిఁ ద లిల లక్షీుశుండు యజఞ సూ;
కరమూరజోిఁ గెైకొని సరభసముగ

న డలు జాడించిన్ిఁ బుడమిప్పై రాలిన్;
రోమజాలంబులు రుచిర హరజత
వరణమై ప లుపార వరకు శకాశమ;
యంబున్ు యజఞ కయ
కీ ాకలాప
యోగయంబు నై చాల న పాారజ బరజహసుీ;
సంభవించిన్ దాన్ సకలఋష్ఠలుిఁ
3-795.1-తే.
గీతఠవు లొన్రజంచి తదివఘనకారు ల ైన్
యసురులం దుుంచి రట్ల సావయంభువుండు
విష్ఠ
ణ పరముగ మఖ్ము గావించి రుచిర
మేధ స్పలువ్ ంద వచిు యాత్రుయపురము.
3-796-క.
డాయంజన్ిఁ బురజన్ము లు
పాయన్ములు దెచిుయచిు బహుగతఠల న్ుతఠల్
స్థయుఁగ మంగళతూరయము
లాయతగతి మోొయిఁ జొచెు న్ంతఃపురమున్.
3-797-వ.
ఇట్ల
ల పువ్శి
ే ంచి; తాపతుయోపశమన్ం బగు భగవదభకకో వృదిధిఁ బ ందించుచుిఁ
బుతు మితు కళతు సుహృదాభంధవ సహితఠం డెై పరమాన్ందంబున్
3-798-మ.
అత భకకోం బుతివ్ాసరంబున్ు హరజవ్ాయసంగుిఁ డెై మాధవ్ాం
కకత గంధరవ విపంచికా కలిత సంగీతపుబంధాన్ుమో
దితుుఁ డెై యష్ర విభూతఠ లందు న్న్ురకకోం బ ంద కప ు దుే న్

చుయత స్థవ్ైకపరాయణుం డగుచు న్సతో కపుభావ్ోన్నతిన్
3-799-మ.
హర్ి పాదాంబురుహదవయారజాత తఠలసాయమోదముం గొంచుిఁ ద
చఛర్ితంబుల్ దలపత యుచుం బ గడుచుం జరజుంచుచున్ వించుిఁ ద
తార్ిచరాయవయతిరజకో సంసరణ సదే రాురేకామంబులం
బర్ిభూతంబులు స్థస్ప మోక్షపద సంపాుప్పో కకయ
ీ ారంభుిఁ డె.ై
3-800-క.
నిగమారేగోచరుం డన్ిఁ
దగు హరజచరజతపుసంగతతార చితఠ
ో ం
డగు న్తనికక సావంతరంగము
లగు యామము లొగజ న్యాతయామము లయెయన్.
3-801-స్స.
వ్ండియు న్మేుట్ి విష్ఠ
ణ మంగళకథా;
కరణన్ ధాయనాన్ుగాన్ న్ుతఠలు
సలుపుచు సవసవపన జాగీతఠీష్ఠపుోలిఁ;
దలిఁగజంచి యా పుణయతముిఁడు దాన్ు
జకకీదాసుిఁడు గాన్ శారీర మాన్స;
దివయమాన్ుష్ భౌతికవయధలన్ు
దగులక సన్ుునీందుశణ
రీ ికంక దగిఁ;
దన్రు వరాణశీమధరుగతఠలు
3-801.1-తే.
దపాకుండంగ న్డపుచుిఁ దగజలి సరవ
భూతహితవృతిో న్తఠల విఖ్ాయతలీల

నేకసపో తియుగము లసతో కచరజతఠిఁ
డగుచు వరజోంచె సమోుద మతిశయలల ."
3-802-క.
అని యమున్ుచరజతము విదు
రున కమైుతేయ
ు మునివరుిఁడు దయతోడన్
వినిప్పంచి కరేమునికథ
దనరిఁగ నఱిఁగజంతఠ న్ని ముదంబున్ిఁ బలికెన్.
3-41-కరదముని విమానయానంబు
3-803-వ.
"ఇట్ల
ల సావయంభువుండు దేవహూతిం గరేమునికక వివ్ాహంబుస్థస్ప
మరలిచనిన్ం దదన్ంతరంబ; దేవహూతియుిఁ బతిభకకో గలిగజ భవునికక భవ్ాని
పరజచరయస్థయు తెఱంగున్ిఁ బతియ తన్కు నేిఁడుగడయుంగా నఱంగజ;
యముునీందుుని చితో వృతిో కొలిఁది దిన్దిన్ంబున్కు భకకోతాతారయస్థనహంబులు
రెట్ర ంి పం; బిుయశుశూ
ీ ష్ణంబులు గావించుచు న్న్ూన్తేజోవిరాజిత యగుచుిఁ
గామకోీధ దంభలోభాది గుణవిరహిత యెై; శరీరశుదిధ వహించి మృదుమధుర
వచన్రచన్ యెై; పతిభకకో యేమఱక వరజోంప దెైవయోగంబు నైన్న్ుం దప్పాంప
సమరుేం డెైన్ కరేముండు నిజ స్థవ్ాయాసకృశ్రభూతదేహ యెై యున్న
దేవహూతిం గరుణా తరంగజతాపాంగుం డెై కన్ుంగొని మంజుభాష్ణంబుల
నిట్ల నియె.
3-804-ఉ.
"మానిత ధరుమార్ మహిమసుుట్ భూరజ తపసీమాధి వి
దాయనిభృతాతుయోగ సముపారజిత విష్ఠ
ణ కట్ాక్షలబధ శో

భానఘ దివయభోగ బహుభదు వితాన్ము లసుదీయ స్థ
వ్ా నిరతిన్ లభించు న్నివ్ారణ నితఠ
ో న్ు దివయదృషపరయున్.
3-805-తే.
నలిఁత! తదిేవయదృషపర న్నినయున్ు నీకుిఁ
గాన్వచుు విలోకకంపు కమలపతు
న్యన్ు బ మముడి మాతున్ నాశ మందు
నితర మగు తఠచఛభోగంబు లేమిస్పపా.
3-806-స్స.
అన్ుపమ రాజయదరాాంధచేతసుి ల ై;
పాపవరో న్ు ల న్
ై పారజేవులకు
ధృతిిఁ బ ందరాని య దివయభోగంబులు;
నీదు పాతివుతయనిష్ు ిఁ జస్ప
సంపాుపో ములు న్యెయ సమత భోగజంపుము;
కారయస్పదధ య
ి ు న్గుగాక నీకు"
న్న్ుట్యు న్తివయు న్న్ుపమ యోగమా;
యా విచక్షణవిభుండెన్
ై కరే
3-806.1-తే.
మునిిఁ గన్ుంగొని విగతాధియున్ు న్పాంగ
కలిత లజాిన్తాసయపంకజయు న్గుచు
విన్య సౌహారేములిఁజస్ప విహవలంబు
లయన్ పలుకులిఁ బతికక నిట్ల నియెిఁ బ్రుతి.
3-807-వ.
"అన్ఘా! యమోఘయోగమాయావిభుండవు సమరుేండవు న్యన్

నీయందు నీ యన్ుపమ దివయభోగంబులు గలుగుట్ నికిం బని
యెఱుంగుదు; భవతీంగతి న్నినయు నాకుం గలుగు; న్యన్న్ు దేవ్ా! నీ
వ్ాన్తిచిున్ సంతాన్పరయంతం బైన్ శరీరసంగమ సమయంబు చితో ంబున్ం
దలంచి భవదంగసంగమంబుిఁ గృపస్థస్ప మనినంపుము; భవదీయ
సంయోగవ్ాంఛాపరతం గృశ్రభూతం బయన్ య దేహం బే విధంబున్ మజి న్
భోజన్ పాన్ సుఖ్ంబులం బరజతఠషపరంబ ందు న్ట్ిర మన్ునోరథంబుిఁ దీరా
రతిరహసయ పుకాశంబగు కామశాసో ర పుకారం బుపశిక్షించి యందులకు
న్ుచితంబు లయన్ వివిధాంబరాభరణ మాలాయన్ులేపన్ మందిరారామ
పుముఖ్ నిఖిల వసుోవిసాోరంబు గావించి న్న్ునం గరుణింపుము"అనిన్
న్ముహాతఠుండు నిజ యోగమాయా బలంబున్ం దత్క్క్షణంబ.
3-808-స్స.
దివయమణిసోంభదీప్ిఁపో జెన నందుచు;
మరకతసే లముల మహిమ దన్ర
వర వజుకుడయకవ్ాట్ శోభితము ల ై;
విదుుమ దేహళీవీథు లమరిఁ
గొమరొపా న్వశాతకుంభ కుంభములప్పై;
హరజనీలశకల విసుురణ మఱయిఁ
దగిఁ బదురాగంపు మ్రగడలిఁ జెలువ్ ందు;
వ్డ
ై ూరయవలభులు వననిఁ జూపిఁ
3-808.1-తే.
దరళతర ధూతకతఠపతాక లొలయ
మంజుశింజతీమంచిత మధుప కలిత
సురుచిరాలంబమాన్ పుసూన్రాజి

మాలికల న పుా వివిధ గృహాళిఁ దన్రజ.
3-809-క.
మఱియున్ు దుకరలచీనాం
బర కౌశరయాది వివిధ పట్పరజవృత మం
దిర సుభగాకారంబై
యరుదార విచితు పట్ిరకాలంకృత మై.
3-810-మ.
లలితోదాయన్వనాంత సంచరణలీలాలోల హంసాళ కో
కకల పారావత చకీవ్ాక శుక కకీవూయహ మంచతీము
తిలికం గృతిుమపక్షలన్ నిజవిహంగశరణ
ీ ి యంచుం గుతూ
హలి యెై పలుిచు నాడుచుండుిఁ బుతిశాఖ్ారోహణవ్ాయపుోలన్.
3-811-వ.
వ్ండియు.
3-812-క.
ఘన సౌధాంతర శయాయ
సన కళీగహ కృతక జగత్రధర శో
భన చందుకాంత చారు భ
వన ఫలభరజతావనీజవంతము లగుచున్.
3-813-క.
సకలరుో శోభితంబున్ు
సకల శుభావహము సకల సంపతిరమున్
సకలోపభోగయోగయము
సకలేప్పీతకామదంబు సదలంకృతమున్.

3-814-వ.
అగుచు న పుా దివయవిమాన్ంబుిఁ గలిాంచి తదీయ సుష్మావిశరష్
విచితుంబులు నిరజుంచిన్ తాన్ున్ుిఁ దెలియంజాలని యదుభతకరుంబు ల ైన్
విమాన్ంబు దేవహూతికకం జూప్పన్ం జూచి యముుదిేయ సంతస్పంపకుండుట్
యెఱంగజ సరవభూతాంతరాశ యాభిజుఞండున్ు సంతఠషారంతరంగుండున్ు నన్
ై
గరేముం డిట్లనియె.
3-815-తే.
"అతివ! భగవతిృతంబున్ు న్ఖిలమంగ
ళ కరంబున్ు న్గు నీ జలాశయమున్ిఁ
దవిలి గుీంకకన్ జంతఠవితాన్ములకుిఁ
గామయఫలస్పదధ ి స్థకుఱుిఁ గాన్ నీవు.
3-816-క.
ఇజజ లముల న్తి భకకోని
మజజ న్ మ్రన్రజంచి య విమాన్ము వ్ేడిన్
లజజజవతి యెకివ్"యని
బుజజ న్ మ్రన్రంగిఁ గరేముిఁడు పలుిట్యున్.
3-42-ద్రవహూతతో గురమమరుట్
3-817-వ.
విని యాకువలయాక్షి పతిస్థవ్ాయాస మలినాంబరయు, వ్ేణీభూత శిరోజయు,
ధూళధూసరజతాతికృశ్రభూతాంగయు, శబలసో న్యు నై బిందుసరోవరంబుిఁ
బువ్ేశించి తజి లంబులిఁ గుీంకులిడు సమయంబున్ిఁ దదావఃపూర మధయంబున్
రుచిర సూక్షాుంశుకధారజణులుిఁ, గజశోర వయఃపరజపాక శోభితలు,

న్ుతులగంధులు న్గు కనాయసహసుంబులు దేవహూతిం గన్ుంగొని యట్ల నిరజ.
3-818-క.
"తరుణీ! సంచిత ధరాు
చరణల మగు మేము నీకు సదమలభకకోం
బర్ిచరయస్థయనేరో ుము
కరుణాకలితేక్షణములిఁ గన్ుగొన్ు మముున్."
3-819-స్స.
అని పలిి; డాస్ప యయయతివకు న్భయంజ;
నోదవరో న్ములు ప్పంప న్రిఁ జస్ప
మలయజకరూార మహిత వ్ాస్పత హ్మ;
కలశోదకంబుల జలక మారజు
ధవళవసో ంర బులిఁ దడి యతిో సరావంగ;
ధూపంబు లొసిఁగజ కసూ
ో రజ యలది
మంజు శింజన్ుణి మంజీర కకంకకణ;ీ
కలరావకలిత మేఖ్లలు రతన
3-819.1-తే.
ఖ్చిత తాట్ంకముదిుకా కంకణాది
సముచితాన్రఘయ హ్మభూష్ణము లొసిఁగజ
భవయ మాలాయన్ులేపనాంబరము లిచిు
ష్డుసత ప్థత వివిధాన్న సమితిిఁ దనిస్ప.
3-820-వ.
మఱయుం, గన్కపాతు రచితంబు లయన్ కరూారనీరాజన్ంబు లిచిు;
రుచిరాసన్ంబున్ిఁ గూరుుండిఁ బట్ిర దరాణంబు స్థతి కకచిున్ం దతరరతిఫలిత

నిజ దేహంబు గన్ుంగొని; కరేముని మన్ంబున్ం దలంచిన్ న్తండున్ుం
గన్యకాసహసుంబున్ు దత్క్క్షణంబున్ిఁ దన్ సనినధి న్ుండుట్ం జూచి;
నిజభరో ృయోగమాయా పుభావంబున్కు న్దుభతంబు న ందె; అంతిఁ
గరేముండున్ుం గృతసానన్ యెన్
ై దేవహూతిం గన్ుంగొని వివ్ాహంబున్కు
ముందట్ నే చందంబున్ం దన్రుచుండె నా చందంబున్ం
జెన నందుచుండుట్కు నాన్ందభరజతఠం డెై భారాయ సహితంబుగిఁ
దతిన్యకాసహసుంబు గొలువ నిజ విమానారూఢుం డెై తారాగణ పరజవృత
రోహిణీ యుకుోం డగు సుధాకరుండున్ుం బో ల న పుాచుిఁ దదన్ంతరంబ.
3-821-చ.
చిర శుభమూరజో యముుని యశరష్ దిగీశ విహార యోగయమున్
సురుచిరమందగంధవహశోభితమున్ నికట్పుధాతఠ ని
రఝరసరజదంబు శ్రతలతఠషారమునై తన్రారు మేరుకం
దరమున్కగజ దేవవనితాయుతఠిఁడెైన్ కుబేరుచాడుాన్న్
3-822-వ.
మఱయున్ు.
3-823-మ.
అమరోదాయన్వన్పుదేశములు న్వ్ాయరామభూముల్ దళ
తఠిముదాంభోజ విభాస్పమాన్స సరఃకరలంబులున్ మంజుకుం
జములుం జెత
ై ురథంబు విసుురజత విసుంభంబున్ం జూచె న
యయమున్ం గరేమయోగజ కామగవిమానారూఢుిఁ డెై చెచెురన్.
3-824-వ.
ఇవివధంబున్, సమసో భూభాగంబున్ు వ్ాయువ్ేగంబున్ం గలయం గుీమురజ
నిఖిల వ్ైమానికలోకంబు న్తిశయంచి లోకంబులం జరజంచె;

మోక్షదాయకుండుిఁ దీరేపాదుండు న్గు పుండరీకాక్షని సన్ునతించి స్థవించు
పుణాయతఠులకుం బ ందరాని పదారేములు గలవ్ే; ఇట్ల
ల కరేముండు
దేవహూతికక నిఖిల ధరాచకీం బంతయుిఁ జూప్ప; మరల నిజ నివ్ాసంబున్కుం
జన్ుదెంచి; కామకళీవినోదాతిుక యెయ
ై ున్న భారయ న్ుపలక్షించి
రతిపుసంగంబు గెైకొని బహు వతీరంబు లొకి ముహూరో ంబుగా జరుపుచు
న్నోయన్య సరసావలోకన్ంబుల సముచి తాలింగన్ సంభాష్ణంబులం గాల
నిరూపణంబు స్థయనేరక శత వతీరంబులు గడప్ప; తదన్ంతంరంబ.
3-43-కపిలుని జనమంబు
3-825-క.
మునివరుిఁ డ కనాిఁ డిముులిఁ
దన నిజదేహంబు న్వవిధంబులు గావిం
చి నయంబున్ిఁ దదీవరయముిఁ
దన సతిగరభమున్ న్వవిధంబుగ నిలిప్పన్.
3-826-క.
అద్ కారణంబుగాిఁ బం
ప దవిన్ మునివలన్ దేవహూతియుిఁ గూిఁతఠల్
ముదమున్ిఁ గనిఁ ద ముండున్
ముద్తయు మది సంతస్పంచె మునివరుిఁ డంతన్.
3-827-తే.
సన్యస్పంపగగోరజన్ సతి యెఱంగజ
యాతుిఁ బ డమిన్ సంతాప మగ్ లింపిఁ
జింత వ్ాట్ిలలిఁ జెకకిట్ిఁ జయస్థరజు

పదములన్ు నేల వ్ాుయుచుిఁ బలికెిఁ బతికక.
3-828-స్స.
"అన్ఘ! సంతాన్ పరయంతంబు న్న్ుిఁ గూడి;
వరజోంతఠ న్న్ుచుిఁ బూరవమున్ిఁ బలికక
కరిఁతఠల నిచిుతి కొమరార నిపుా డీ;
తరుణులు పతఠలున్ు దమకుిఁ దార
యరస్ప వరజోంతఠరో యని భీతిన ందెదిఁ;
గావున్ నీ పుతిుకలకుిఁ దగజన్
వరుల సంపాదించి పరజణయంబులు స్థస్ప;
తతో వసంహిత నాకుిఁ దవిలి తెలుపు
3-828.1-తే.
సుతఠనిిఁ గృపస్థస్ప న్న్ుిఁ గావు సుజన్విన్ుత!
యరజే సంసార దుఃఖ్ంబు న్పన్యంప
న్రుహిఁడవు నీవ కావ్ మోహమున్ నింత
కాల మూరకపత యె నే గతియు లేక.
3-829-చ.
ఉపరతి పుట్ర నహ
ై ిక సుఖ్ోపగతాన్ుభవంబు లందు మున్
జపలతిఁ గామభోగరతిసంగముిఁ గోరజ మహాతు! నిన్ున న్
చుిఁపుుఁ దలప పాగాిఁ దెలియిఁజాలక యేవరజయంచుట్న్ భవ
తిృప ఫలియంచె ముకకో నిన్ుిఁ గవలభకకో భజింపిఁ గల్ దే.
3-830-వ.
అదియున్ుంగాక.
3-831-చ.

సమమతిన పుా సతఠారుష్సఖ్యము సద్ తి కారణంబు నీ
చమతి విలోలదుష్ఠారుష్ సఖ్యము దుర్ తిహ్తఠ వంచుిఁ జి
తో మున్ిఁ దలంచి యోగజజన్తాన్ుత! మిముు భజింతఠిఁ బాుణిసం
గమమున్ిఁ బుణయపాపములు గెక
ై ొని ప ందవ్ యెట్ర వ్
ి ారలన్."
3-832-క.
అని యట్ల
ల వ్ేదనాభర
మున మున్ుకుచుిఁ బలుకిఁ గరేముిఁడు మన్ుపుతిుం
గనుుఁగొని సరస్పజన్యన్ు వ
చనములు మది సంసురజంచి సతి కకట్లనియెన్.
3-833-క.
"మనుసుత! నీ మది దుఃఖ్ం
బును బ ందకు మచిరకాలమున్ భగవంతఠం
డనఘుం డక్షరుిఁడు జనా
రేనుుఁడు భవద్ రభమందు దగ వస్పయంచున్.
3-834-క.
వర నియమవుత నిషాు
చరణ నియుకాోంతరంగ సమధిక వ్ై సం
భర్ిత తపత ధన్ దాన్
సుుర్ితశీదధ ాన్ు భకకోపూరవము గాిఁగన్.
3-835-మ.
హర్ి నారాయణు పాదపదుములు సమయగభకకోిఁ బూజింపు త
తఠారుష్శరష్
ీ ు ఠిఁడు మాన్సంబున్ భవతూాజా సుసంప్సుతఠడెై
కరమరజేం దరుణీశిరోమణి! భవద్ రభసుేిఁడెై యుండి తాిఁ

గరుణం జయు భవన్ునోజనిత శంకాగీంథి విచేఛదమున్."
3-836-చ.
అనవుడు దేవహూతి హృదయంబున్ సంతస మంది యముునీం
దుుని వచన్కీమంబున్ిఁ బరున్ భగవంతఠ న్న్ంతఠిఁ బదులో
చను హరజ విష్ఠ
ణ న్రున్ము సలుాచు న్ుండగిఁ గొనిన యబే ముల్
చనునడ దాన్వ్ాంతకుిఁడు సముతిిఁ గారేమ మన్
ై తేజమున్.
3-837-క.
ధర్ియంచి యముునీందుుని
తరుణీగరభంబువలన్ దన్ుజారజ శమీ
తరుకోట్రమున్ వ్ైశావ
న్రుుఁ డుదయంచిన్ విధంబున్న్ జనియంచెన్.
3-838-స్స.
అయయవసరమున్ నాకాశమున్ దేవ;
తూరయఘోష్ంబులు దుముల మయెయ
న్ందిత దేవతాబృందంబు లందంద;
కురజస్పరజ మందారకుసుమ వృషపర
గంధరవ కకన్నర గాన్ంబు వీతెంచె;
న్పీరోగణముల యాట్లొప్పా
వ్ావిరజ దికుిలిఁ గావిరజ విరజస్పన్ు;
దవిలి వ్ారుధల కలంతలున్ు మాన
3-838.1-తే.
సాధుజన్ముల మన్ములు సంతస్పలల
హో మవహునలు పుభలిఁజెన నంది వ్లిిఁగెిఁ

గుసుమఫలభరములన ప్పాిఁగుజముల లల
సరవససాయళ చెన నందె జగతిలోన్
3-839-వ.
ఇట్ిర మహో తీవంబున్ దేవహూతికకం దతో వబో ధంబుిఁ గావించు కొఱకుిఁ
దదీయ గరభంబున్ న్ుదయంచిన్ పరబుహుసవరూపుం డెైన్ నారాయణుని
దరజాంచుకొఱకు మరీచి పుముఖ్ మునిగణ సమేతఠం డెై చతఠరుుఖ్ుిఁడు
సన్ుదెంచి యముహాతఠుని దరజాంచి కరేమ దేవహూతఠలం గన్ుంగొని
యట్ల నియె.
3-840-క.
"న్ుతచరజతఠలార! మీరలు
కృతకృతఠయలు విష్ఠ
ణ పూజిఁ గవలభకకోన్
మత నిష్ిపట్లలరెై చే
స్పతరజ తదరున్ ఫలంబు స్థకుఱ మీకున్.
3-841-క.
శిీతభయహరణుిఁడు మునిజన్
న్ుతచరజతఠిఁడు పరుిఁడు మీ మనోరథస్పదధ న్
ి
వితతంబుగిఁ గావించుట్ిఁ
జతురత మీ జన్ు మింక సఫలతిఁ బ ందెన్.
3-842-క.
వినుడు సకాములునై హరజ
న్నుపమభకకోన్ భజించు న్దె ముకకోకకిఁ జా
లును మీ పుణయం బే మని
కొనియాడిఁగ వచుు నీతికోవిదులారా!"

3-843-వ.
అని వ్ండియుం గరేముని గన్ుంగొని యట్ల న్ు "భవదీయ తన్ూభవలం
బుకట్శ్రలవుతాచారసంపన్ున ల ైన్ మునివరణుయలకుం బండిల స్థయుము;
అట్ల యన్ వ్ారజ వలన్ బుజాసృషపర బహువిధంబుల వృదిధం బ ందు"న్ని చెప్పా
మఱయు నిట్ల నియె.
3-844-చ.
"అనఘ! భవతఠీతఠండు సముదంచిత తేజుిఁడు నైన్ యముహా
తఠునిుఁ బరమేశు నీశు న్జితఠన్ న్లినాక్ష న్మేయు న్చుయతఠన్
ఘనుని న్న్ంతఠ నాదుయ న్వికారుని న్క్షరుిఁగాిఁ దలంపుమీ
ఘనుుఁడు సమసో చేతన్ నికాయ హృదీప్పీతదాయ గావున్న్.
3-845-స్స.
మానిత జాఞన్ విజాఞన్ యోగంబులు;
న్న్ు న్ుపాయంబుల న న్రిఁజస్ప
యలవుమైిఁ గరుజీవుల న్ుదధ రజంచుట్;
కొఱకు న్ముహితాతుకుిఁడు సమగీ
హాట్కరుచిజట్ాజూట్లండు సతఠులల ;
పంకజనేతఠుండు పదు వజు
హల కులిశాంకుశ లలిత రఖ్ాంకకత;
చరణ తలుండున్ు సతో వగుణుిఁడు
3-845.1-తే.
న్గుచు నిపుాడు సరస్సరుహాక్షి నీదు
గరభ మం దుదయంచెన్ు ఘన్ుిఁడు నీకుిఁ
దతో వబో ధంబుిఁ గావించుిఁ దావకీన్

హృదయ సంగత సంశయ మలల ిఁ బాపు.
3-846-వ.
మఱయున్ు.
3-847-క.
న్ుతకెకకి స్పదధగణ స్థ
వితుుఁడెై ఘన్సాంఖ్యయోగవిలస్పత తతో వ
స్పేతనిరతఠిఁ డగుచుిఁ గప్పలా
ఖ్యతుఁ దన్రజ చరజంచు నీ జగతుయ మలల న్."
3-44-కనాకథనవక వివథహంబు
3-848-క.
అని పలికక యమురీచిం
గని యుదావహారే మునిచి కమలజుిఁ డంతం
దన న్ందన్ు లగు నారద
సనకాదులిఁ గూడి యాతుసదన్ము కరజగన్
ె .
3-849-వ.
అంత; నా కరేముండు గమలసంభవ చోదితఠం డగుచు యథో చితంబుగా
నాత్రుయ దుహితఠల వివ్ాహంబు స్థయం దలంచి మరీచికకం గళ యన్ు
కన్యకన్ు; న్తిుకక న్న్సూయన్ు; న్ంగజరసున్కు శీదధన్ు; బులసుోయన్కు
హవిరుభవున్ు; బులహున్కు గతిని; గీతఠవున్కుిఁ గజీయన్ు; భృగున్కు
ఖ్ాయతిని; వస్పష్ు ఠన్కు న్రుంధతిని; న్ధరువన్కు శాంతినింగా నిజ కులాచార
సరణిం బరజణయంబు గావించిన్ వ్ారున్ు గృత దాన్ పరజగీహులున్ు గరేమ
కృత సంభావనా సంభావితఠ లగుచు న్తని చేత న్న్ుజాఞతఠల ై జాయాసహితఠ

లగుచు నిజాశీమ భూములకుం జనిరజ; అంతం గరేముండు దేవ్ోతో ముం డగు
విష్ఠ
ణ ండు దన్ మందిరంబున్ న్వతరజంచి వస్పంచి యుంట్ం దన్ చితో ంబున్
నఱంగజ; వివికో సే లంబున్కుం జని యచుట్ిఁ గప్పలునికక వందన్ బాచరజంచి
యట్ల నియె.
3-850-స్స.
"చతఠరాతు! విన్ు మాతు కృతము ల ైన్ట్ిర య;
మంగళ భూత కరుంబు లనడి
దావ్ాగజన శిఖ్లచే దందహయమాన్ు ల ై;
న్ట్ిర జీవులు దుదముట్ర లేక
పాయక సంసారబదుధల ై యుందురు;
తదభవహ్తఠభూతంబు లయన్
సకల దేవతలుిఁ బుసన్ునలు న్గుదురు;
బహుజన్ు పరజచిత పాుపో యోగ
3-850.1-తే.
చిరసమాధి తపత నిష్ు చే వివికో
దేశముల యోగజజన్ములు ధృతఠల నే మ
హాన్ుభావు విలోకకంతఠ రట్ిర దివయ
పురుష్రతనంబ! నా యంట్ిఁ బుట్ిర త్రవు.
3-851-వ.
మఱయు; సంసారచకీ పరజభాుమయమాణుల మగుచు గాీముయల మయన్ మా
వరో న్ంబులన్ు గణింపక మదీయ గృహంబున్ం బూరవంబున్ం బుతిశుీతంబు
ల ైన్ భవదీయ వ్ాకయంబులు దపాకుండ న్న్ుగీహంి ప న్ుదయంచి"తని;
వ్ండియు నిట్ల నియె.

3-852-క.
"తలపత యిఁగ న్పాుకృత
బలయుకో చతఠరుభజాది భవదవతారం
బులు నీ కన్ురూపముల ై
ప లుప ందుం గాదె పరమపురుష్! మహాతాు!
3-853-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-854-క.
అనయము భవదీయాశిీత
జనసంరక్షణముకొఱకు సముతితోిఁ దా
లిున మాన్వ రూపంబులు
న్నురూపము లయెయిఁ గాదె హరజ! నీకెపుడున్.
3-855-క.
సుమహిత తతో వజాఞనా
రేము విదవజి న్గణంబు దవిలి న్మసాి
రము లోలిిఁ జయు పదప్స
ఠము గల నిన్ుిఁ బ గడవశమ ఠవణిలలంగన్.
3-856-స్స.
సమధిక ష్డు్ణైశవరయ కారణుిఁడవు;
పరమేశవరుండవు పుకృతిపురుష్
మహదహంకార తనాుతు తతోషక్షభక;
హ్తఠకాలాతు విఖ్ాయత ధృతివి
జగదాతుకుిఁడవు చిచఛకకోవి నాత్రుయ;

జఠర నిక్షిపో విశవపుపంచ
మున్ు గల సరవజఞ మూరజోవి సవచఛంద;
శకకో యుకుోండవు సరవసాక్షి
3-856.1-తే.
వగుచుిఁ గప్పలాఖ్య దన్రారు న్ట్ిర నీకు
న్న్ఘ మ్రొకెిదిఁ బుతఠుండ వగుచు నీవు
నాకుిఁ బుట్ిరన్ కతన్ ఋణతుయంబు
వలన్ిఁ బాస్పతి నిిఁక భకో వరద! నేన్ు.
3-857-తే.
మానితవుత యోగసమాధి నియతి
చెంది భవదీయ పాదారవింద యుగము
డెందమున్ిఁ జరజు శోకంబు లందుిఁ ద లిఁగజ
సంచరజంచెద న్ంచిత సే లము లందు."
3-858-క.
అని యట్ల
ల విన్నవించిన్
మునిపుంగవుిఁ డెన్
ై కరేముని వచన్ంబుల్
విని భగవంతఠం డగు న్
యయనఘుిఁడు కప్పలుండు పలికె న్రజులిదో ిఁపన్.
3-859-స్స.
"నాచేతిఁ బూరవంబున్ం బుతిశుీత మైన్;
వచన్ముల్ దపాక వరమునీందు
నీ యంట్ిఁ బుట్ిరతి నిరత
హ ఠకస్పేతి;
భూరజ దయాగుణంబున్ న్వ్ాపో

సకల కాముిఁడ నేన్ు సన్ుునివ్ేష్ంబు;
ధరజయంచు ట్లల నాకొఱకుిఁ గాదు
విన్ు మహాతుకు ల ైన్ మున్ులకుిఁ బరమాతు;
గురు సదివవ్ేకంబు న్రస్ప చూపు
3-859.1-తే.
తతో వబో ధంబుకొఱకున్ు దాలాిఁబడిన్
యంచితవయకో మార్ మై న్ట్ిర దేహ
మని తలంపుము మతాదధాయన్భకకో
ధీపరాయణ మహిమంబు దేజరజలల ు.
3-860-క.
సమధిక నిష్ు ం గృతయో
గమున్న్ సన్నయసో సకలకరుుిఁడవ్ై మో
హముుఁ బాస్ప భకకోచే మో
క్షముకెై భజియంపు న్న్ు వికారరహితఠిఁడెై.
3-861-క.
న్నుుఁ బరమేశుిఁ బరంజోయ
తిని న్న్ఘు న్న్ంతఠ దేవదేవు సకలభూ
తనికాయగుహాశయు నా
దుయని న్జు నాదయంతశూన్ుయ దురజతవిదూరున్.
3-862-క.
తిరముగ భవదీయాంతః
కరణసరోజాత కరజణకాతలమున్ సు
స్పేరుుఁ జస్ప యందియ
ు ంబుల

నిరస్పంచి మనోంబకమున్ నఱిఁ గన్ు మన్ఘా!
3-863-వ.
అట్ేల ని.
3-864-క.
తనరజన్ మోక్షము న ందెద
వని పలికకన్ిఁ గరేముండు న్ముునికులచం
దుుని వలగొని వందన్ములు
ఘనముగ న్తిభకకోిఁ జస్ప గౌతఠక మలరన్."
3-45-కరదముని తపో యాతే
3-865-క.
మునిగణ స్థవిత మగు వన్
మునకుం జని యందు మౌన్మున్ నిసీంగుం
డును వహినరహితఠిఁ డనిక
తనుుఁడెై యాతెైుకశరణ తతారు డగుచున్.
3-866-వ.
పరబుహుంబుిఁ జితో ంబున్ నిలిా యహంకారంబు విడిచి మమతవంబు
నిరస్పంచి దయాగుణంబున్ం జస్ప సకల భూతంబు లందు సమతవంబు
భజియంచి శాంతశరముషస గరజష్ు ఠం డగుచు నిసో రంగం బగు వ్ారజే చందంబున్
ధీరుండెై నిఖిల పుపంచంబున్ు వ్ాసుదేవమయంబుగా దలంచుచు
భకకోయోగంబున్ భాగవత గతిం బ ందె"అని చెప్ాప ; వ్ండియు, మత
ై య
ేు ుండు
విదురునిం గన్ుంగొని "కరేముండు వన్ంబున్కుం జనిన్ యన్ంతరంబ
మాతృవతీలుం డయన్ కప్పలుండు బిందుసరంబున్ వస్పయంచి యుండ

దేవహూతి తతో వమార్ పుదరాకుం డెైన్ సుతఠనిం గన్ుంగొని
బుహువచన్ంబులు దలంచుచు నిట్ల నియె.
3-46-కపిల ద్రవహూత స్ంవథదంబు
3-867-క.
"అస్దిందియ
ు
ఘరషణమున్
వస్ుమతి నిరజవణణ న్గుచు వన్రెడి నా కీ
యస్దృశమోహతమో విని
రస్న్ం బన్ఘాతు! యే వ్రవున్ ఘట్ించున్.
3-868-క.
పట్ు ఘన్నీరంధు తమః
పట్ల పరీవృత జగతరరపంచమున్కు న
కిట్ట లోచన్మై మహితో
తిట్రుచి వ్లుగుదువు భాన్ుకెవ
ై డి న్న్ఘా!
3-869-ఉ.
భూర్ి మదీయ మోహతమముం బడిఁబాప సమరుే లన్ుయ ల
వ్ావరలు నీవకాక నిరవదయ! నిరంజన్! నిరజవకార! సం
సారలతాలవితు! బుధసతో మ! సరవశరణయ! ధరువి
సాోరక! సరవలోకశుభదాయక! నితయవిభూతినాయకా!
3-870-చ.
నిను శరణంబు జొచెుద న్నిందయతపత నిధి! న్న్ునిఁ గావవ్ే"
యని తన్ు దేవహూతి విన్యంబున్ సన్ునతిస్థస్ప వ్ేడిఁగా
న్నుపమసతిృపాకలితఠిఁ డెై కప్పలుం డన్ురాగ మ్రపా స

జి న నిచయాపవర్ ఫలసాధన్మై తగు తలిల వ్ాకయమున్.
3-871-క.
విని మందస్పుత లలితా
న్నకమలుం డగుచు నమున్మున్ిఁ బుమోదం
బనయంబు గడలుకొన్ నిజ
జననికక నిట్ల నియెిఁ బరమశాంతఠం డగుచున్.
3-872-క.
"విను జీవుని చితో ము దా
ఘన భవబంధాపవర్ కారణ మది యే
చినుఁ దిుగుణాసకో ం బయ
న్ను సంసృతిబంధకారణం బగు మఱయున్.
3-873-తే.
అదియు నారాయణాసకో మయెయనేని
మోక్షకారణ మగు"న్ని మునికులాబిధ
చందుుిఁ డన్ న పుా కప్పలుండు జన్నితోడ
న్రజే విన్ిఁ జెప్పా మఱయు నిట్ల నియెిఁ బ్రుతి.
3-874-వ.
"మఱయుిఁ, జితో ం బహంకార మమకార రూపాభిమాన్జాతంబు లగు
గామలోభాది కలుష్ వ్ాుతంబులచేత నపుాడు విముకో ంబై పరజశుదధ ం బగు;
న్పుాడు సుఖ్దుఃఖ్ వివరజితంబు నేకరూపంబు నై పుకృతి కంట్ిఁ బరుండున్ు,
బరమ పురుష్ఠండున్ు, నిరభదన్ుండున్ు, సవయంజోయతియు,
సూక్షుసవరూపుండున్ు, నితరవసో వంతరా పరజచిఛన్ునండున్ు,
న్ుదాస్సన్ుండున్ు నైన్ పరమాతఠునిం దన్ుయంబున్ు హతౌజసింబు నన్
ై

పుపంచంబున్ు జాఞన్ వ్ైరాగయ భకకో యుకో ం బగు మన్ంబుచేిఁ బ డగాంచి;
యోగజజన్ులు పరతతో వస్పదధ క
ి ొఱకు నిఖిలాతుకుం డెైన్ నారాయణు న్ందు
నియుజయమాన్ం బయన్ భకకోభావంబువలన్ న్ుదయంచిన్ మార్ ంబున్కు
నితరమార్ ంబులు సరజ గావండుు; విదావంసులు సంగం బిందిుయా
రాేదయసదివష్యంబుగ న న్రజంపబడి జీవున్కు న్శిధిలం బగు బంధంబున్కుిఁ
గారణం బగు న్నియు; న్దియె సదివష్యం బైన్ న్ంతఃకరణ సంయమన్
హ్తఠభూతం బగుచు సాధుజన్ులకు న్న్ర్ ళ మోక్షదావరం బగు న్నియుిఁ
దెలియుదురు; సహన్శ్రలురు సమసో శరీరధారులకు సుహృతఠ
ో లున్ు
బరమశాంతఠలున్ు గారుణికులున్ు నై పరజతయకో కరుఫల సవభావులున్ు
విసృష్ర సవజన్ బంధుజన్ులున్ు నై మతాదాశీయులున్ు,
మదు
్ ణధాయన్పారీణులున్ు, మతిథాపుసంగ సంభరజత శీవణాన్ందులున్ు
న్గుచు మదీయ కథల న డువుచు విన్ుచున్ుండు పరమ భాగవతోతో ముల
నాధాయతిుకాది తాపతుయంబు దప్పంప జాలదు; అట్ిర సరవసంగవివరజితఠ లగు
పరమభాగవతజన్ుల సంగం బప్థక్షణీయంబు; అది సకలదో ష్ నివ్ారకం బగు;
అట్ిర సతీంగంబున్ సరవపాుణి హృతిరణరసాయన్ంబు లగు మదీయ కథా
పుసంగంబులు గలుగు; మదు
్ ణాకరణన్ంబున్ం జస్ప శ్రీఘొంబుగిఁ గీమంబున్ం
గెైవలయ మార్ దంబు లగు శీదధ ాభకుో లుదయంచు; అదియున్ుం గాక యే
పురుష్ఠం డెైన్నేమి మదివరచిత జగతిలానాది విహారచింతచే న్ుదయంచిన్
భకకోంజస్ప యందియ
ు సుఖ్ంబు వలన్న్ు దృష్ర శుీతంబు ల న్
ై యెైహి
కాముషపుకంబుల వలన్న్ు విముకుోం డగుచుిఁ జితో గీహణారేంబు ఋజువు
ల ైన్ యోగమార్ ంబులచే సంయుకుోం డగున్ట్ిర యోగజ పుకృతిగుణ
స్థవన్ంబుచేత వ్ర
ై ాగయగుణ విజృంభితం బైన్ జాఞన్యోగంబుచేతన్ు మదరజాత
భకకోయోగంబుచేతన్ు బుతయగాతుకుండ నైన్ న్న్ున న్ంతఃకరణ నియుకుోనిం

గావించు"న్ని చెప్పాన్ విని దేవహూతి గప్పలున్ కకట్లనియె.
3-875-క.
"ఏ భకకో భవదు
్ ణపర
మై భవపాపపుణాశమై ముకకోశ్రీ
లాభము రయమున్ిఁ జయున
యా భకకోవిధంబుిఁ దెలియ నాన్తి య వ్ే.
3-876-వ.
అదియున్ుం గాక భవదుదితం బయన్ యోగంబున్ు దదంగంబులున్ు దద్ త
తతాోవవబో ధంబున్ు సాకలయంబుగ మందబుదిధ నైన్ నాకు సుుట్ంబుగాిఁ
దెలియ నాన్తి"మునిన్ిఁ గప్పలుం డిట్లనియె.
3-877-స్స.
"జన్యతిు! విన్ు మఱ సకల పదారేప;
రజజఞ ాన్తతో వపారీణ మైన్
యామానయ విహితకరాుచారములు గలి్ ;
తివుట్మై వరజోంచు దేవగణము
పూని నస
ై రజ్కంబైన్ నిరహతఠక;
మగు భగవతేీవ మిగుల ముకకో
కంట్ గరజష్ుంబు గావున్ న్దియు భు;
కాోన్నంబు జీరణంబు న్ందిఁ జయు
3-877.1-తే.
దీపో జఠరాగజనగతి లింగదేహనాశ
కంబు గావించు న్దియున్ుగాక విష్ఠ
ణ
భకకో వ్ైభవములిఁ దేట్పఱతఠ విన్ుము

సదు
్ ణవ్ాుత యోగలక్షణసమేత
3-878-చ.
అమలిన్భకకోిఁ గొందఱు మహాతఠులు మచురణారవింద యు
గుము హృదయంబున్న్ నిలిప్ప కౌతఠకుల ై యతరత రాన్ులా
పముల మదీయ దివయతన్ుపౌరుష్ముల్ కొనియాడుచుండి మో
క్షము మదిిఁ గోర న లల రనిశంబు మదరజాత సరవకరుుల ై.
3-879-స్స.
పరజకకంపిఁ గొందఱు భాగవతోతో ముల్;
ఘన్త కెకకిన్ పురాతన్ము ల ైన్
చారు పుసన్న వకాోరరుణలోచన్;
ములు గలి్ వరదాన్ కలితములుగిఁ
దన్రు మదిేవ్ాయవతార వ్భ
ై వములు;
మదిన పాిఁ దమ యోగమహిమిఁ జస్ప
యన్ుభవించుచుిఁ దదీయాలాపములు సన్ున;
తించుచుిఁ దివుట్ిఁ దదిేవయ విలస
3-879.1-తే.
దవయవ్ోదార సుందర న్వవిలాస
మందహాస మనోహర మధుర వచన్
రచన్చే న్పహృత మన్ఃపాుణు లగుచు
నలమి న్ుందురు నిశరరయ
ీ స్థచఛ లేక.
3-880-మ.
కణుఁకన్ వ్ారలు వ్ండి మోక్షనిరప్థక్షసావంతఠల ై యుండి తా
మణిమాదయష్ర విభూతి స్థవితము నితాయన్ంద సంధాయయున్

గణనాత్రతము న్పుమయ
ే ము సమగీశ్రీకమున్ సరవల
క్షణయుకో ంబున్ు నన్
ై మోక్షపదవిం గెక
ై ొందు రతఠయన్నతిన్.
3-881-వ.
ఇట్ల
ల వ్ ంది.
3-882-క.
తనరుదు రపుాణాయతఠులు
జనయతిు! మదీయ కాలచకీగీసన్ం
బును న ందక నితయం బగు
న్నుపమ సుఖ్వృతిో న్ుందు రది యెట్లన్నన్.
3-883-మ.
సముుఁడెై స్థనహముచే సుతతవమున్ు విశావసంబుచేతన్ సఖి
తవముుఁ జాలన్ హితవృతిో చేతన్ు సుహృతో వంబున్ సుమంతోుపదే
శముచేతన్ నిజదేశికుం డన్ిఁగ నిచుల్ పూజుయిఁ డౌ నిష్ు దెై
వమునై వ్ారజకిఁక గాలచకీభయముల్ వ్ారజంపుదుం గావున్న్."
3-884-వ.
అని యట్ల
ల దెలుపుచు మఱయు నిట్ల నియె.
3-885-చ.
"విను మదిగాక య భువిిఁ దివిం బలుమాఱుిఁ జరజంచు నాతు దా
ధన పశు పుతు మితు వనితాతతిప్పిఁై దగులంబు మాని న్
న్ననఘుని విశవతోముఖ్ు న్న్న్యగతిన్ భజియంచెనేని వ్ా
నిని ఘన్మృతఠయరూప భవనీరథి నేిఁ దరజయంపిఁ జయుదున్.
3-886-స్స.
రూఢిిఁ బుధాన్పూరుష్నాయకుండన్ు;

భగవంతఠిఁడన్ు జగతరరభుిఁడ నన్
ై
నాకంట్ న్న్ుయలిఁ గెక
ై ొని తగజలిన్;
యాతులు భవభయం బందుదు రది
గావున్ నా యాజఞ ిఁ గడవంగ నోడుట్;
జస్ప వ్ాయువు వీచు శిఖి వ్లుంగు
నిన్ుిఁడు దప్పంచుిఁ దా నిందుుిఁడు వరజషంచు;
భయ మంది మృతఠయవు పరువు ప్పట్ర లిఁ
3-886.1-తే.
గాన్ విజాఞన్ వ్ైరాగయకలిత మైన్
భకకోయోగంబున్ం జస్ప పరమపదము
కొఱకు న్యోయగజవరులు మచురణభజన్ు
లగుచుిఁ జరజయంపుదురు నిరభయాతఠు లగుచు.
3-887-క.
గురుభకకోం జితో ము మ
తారమై విలస్పలల ు న్ంతపరయంతము స
తఠారుష్ఠల కకహలోకంబున్ిఁ
జిరతర మోక్షోదయంబు స్థకుఱుచుండున్."
3-888-క.
అని యట్ల
ల సన్ుునీందుుిఁడు
జననికక హరజభకకోయోగ సంగతి నలల న్
వినిప్పంచుచు వ్ండియు ని
ట్ల నియెన్ సమోుదచితఠ
ో ిఁ డగుచుిఁ గడంకన్.
3-889-వ.

"అవ్ావ! యవివధంబున్ భకకోయోగపుకారంబు స్పప్ాప తి; ఇంక దతో వలక్షణంబు
వ్ేఱువ్ేఱ యెఱంగజంతఠ నే తతో వగుణంబుల నఱంగజ న్రులు పుకృతి
గుణంబులవలన్ విముకుో లగుదురు; హృదయగీంథి విచేఛదకంబు
నాతుదరాన్రూపంబు న్గు నా జాఞన్ం బాతునిశరరయ
ీ స కారణంబు కావున్
దాని నఱంగజంతఠ; అందు నాతుసవరూపం బట్ిర దనిన్; న్నాదియుిఁ,
బురుష్ఠండున్ు, సతాో్వది గుణశూన్ుయండున్ు, బుకృతిగుణ విలక్షణుండున్ు,
బుతయకీవరూపుండున్ు, సవయంపుకాశుండున్ు మఱయు నవవనితోడ నీ
విశవంబు సమనివతం బగు న్తండు గుణతుయాతుతవంబు న్వయకో ంబున్ు
భగవతీంబంధియు న్గు పుకృతి యందు యదృచఛచే లీలావశంబున్ం
బువ్ేశించిన్ నా పుకృతి గుణతుయమయంబన్
ై సవరూపం బయన్ పుజాసర్ ంబుిఁ
జయం గన్ుంగొని; యపుాడు మోహితఠం డయ విజాఞన్ తిరోధాన్ంబున్ం జస్ప
గుణతుయాతుకం బయన్ పుకృతయధాయసంబున్ న్నోయన్యమేళన్ం బగుట్యు
న్ంతం బుకృతిగుణంబుిఁ దన్ యందు నారోప్పంచుకొని కకయ
ీ ామాణంబు లగు
కారయంబులవలన్ం గరో ృతవంబు గలిగజ సంసార బదుధండెై పారతంతుయంబు గలిగజ
యుండు; కరో ృతవశూన్ుయం డగు నీశవరుండు సాక్షి యగుట్ం జస్ప యాతుకుం
గారయకారణ కరో ృతవంబులు పుకృతయధీన్ంబు లనియు; సుఖ్దుఃఖ్
భోకో ృతవంబులు పుకృతి విలక్షణుం డయన్ పురుష్ఠని వనియు
నఱుంగుదురు"అని చెప్ాప న్ విని దేవహూతి కప్పలున్ కకట్లనియె
"బురుషత తో మా! పుకృతి పురుష్ఠలు సదసదాతుక పుపంచంబున్కుిఁ
గారణభూతఠలు గావున్ వ్ాని లక్షణంబు సదసదివవ్ేక పూరవకంబుగా
నాన్తిముు;"అనిన్ భగవంతఠం డిట్లనియె.
3-890-క.
"కీమమున్ిఁ దిుగుణము న్వయ

కో ము నితయము సదసదాతుకము మఱయుిఁ బుధా
న్ము న్న్ిఁగాిఁ బుకృతివిశర
ష్ము లదియు విశిష్ర మనిరజ సదివదు ల లమిన్.
3-891-వ.
అందుిఁ బుకృతి చతఠరజవంశతితతాోవతుకంబై యుండు; అది యెట్లనిన్ం
బంచమహాభూతంబులున్ు, బంచతనాుతులున్ు, జాఞన్కరాుతుకంబు లయన్
తవకుక్షశోరితు జిహావఘాొణంబులు వ్ాకాాణి పాదపాయూపసే ంబులు న్న్ు
దశరందియ
ు ంబులున్ు, మనోబుదిధ చితాోహంకారంబు లన్ు
న్ంతఃకరణచతఠష్ర యంబున్ు న్న్ు చతఠరజవంశతి తతాోవతుకం బైన్
సగుణబుహు సంసాేన్ంబు స్పప్పాతి; నిట్మీిఁదిఁ గాలం బన్ు
పంచవింశకతతో వంబుస్పప్ాప ద; అది గొందఱు పురుష్శబే వ్ాచుయం డెైన్
య శవరుని పౌరుష్ంబు గాలశబే ంబున్ిఁ జెపాబడు న్ందురు; అందు
న్హంకార మోహితఠండెై పుకృతి వ్ ంది జీవుండు భయంబుిఁ జెందు;
పుకృతిగుణసామయంబున్ం జస్ప వరజోంచి నిరజవశరష్ఠం డగు భగవంతఠని చేషర ా
విశరష్ంబు దేనివలన్ న్ుతాన్నం బగు న్దియ కాలం బని చెపాంబడు;
అదియు జీవరాశయంతర్ తం బగుట్ంజస్ప పురుష్ఠండనియు వ్ాని బహిరాభగ
వ్ాయప్పో ం జస్ప కాలం బనియుిఁ జెపాం బడు; ఆతు మాయం జస్ప తతాోవంతర్ తఠం
డయన్ జీవునివలన్ క్షభితం బయ జగతాిరణం బగు పుకృతి యందు
పరమపురుష్ఠడు దన్ వీరయంబు ప్పట్ర న్
ి నా పుకృతి హిరణుయం బైన్
మహతో తో వంబు పుట్ిరంచె; అంత సకల పుపంచబ్రజభూతఠడున్ు లయవిక్షప
శూన్ుయండున్ు న్గు నీశవరుండు దన్ సూక్షువిగీహంబు న్ందు నాతు గతం
బైన్ మహదాది పుపంచంబుల వ్లిగజంచుచు సవతేజోవిపతిో ం జస్ప
యాతుపుసావపన్ంబు స్థయు న్ట్ిర తమంబున్ు గీస్పంచె"న్ని చెప్పా; వ్ండియు

నిట్ల నియె.
3-892-క.
"దివామగు వ్ాసుదేవ్ా
దివయాహచతఠష్ర యంబు తిుజగము లందున్
స్థవాం బని చెపాంబడు
భవాగుణా! దాని నఱుిఁగ బలికెద నీకున్.
3-893-స్స.
సతో వపుధాన్మై సవచఛమై శాంతమై;
యూరజుష్ట్ింబుల నోసరజంచి
సురుచిర షాడు్ణయ పరజపూరణమై నితయ;
మై భకో జన్ స్థవయమై తన్రజు
వలన పుాచుండు న్వ్ావసుదేవవూయహ;
మంత మహతో తో వ మందు నోలి
రూఢిిఁ గజయ
ీ ాశకకోరూపంబు గలు్ న్;
హంకార ముతాన్న మయెయ న్దియ
3-893.1-తే.
సరవి వ్ైకారజకంబుిఁ దెజ
ై సముిఁ దామ
సంబు నా మూిఁడు దెఱిఁగుల బరగు న్ందుిఁ
దన్రు వ్ైకారజకము మన్సుీన్కు నిందిు
యములకున్ు గగన్ముఖ్ భూతముల కరయ
3-894-వ.
అది దేవతారూపంబుల న్ుండు దెైజసాహంకారంబు బుదిధ పాుణంబులుం గలిగజ
యుండు తామసాహంకారం బిందిుయ మేళన్ంబున్ న్రేమాతుం బై యుండు;

మఱయున్ు.
3-895-స్స.
అట్ిర యహంకార మం దధిషర ంప చి సా;
హసుఫణామండలాభిరాముిఁ
డెై తన్రారు న్న్ంతఠిఁడు సంకరష;
ణుం డన్ిఁ దగు పురుష్ఠండు ఘన్ుిఁడు
మహిత భూతేందియ
ు
మాన్స మయుిఁడు నై;
కరో ృతవ కారయతవ కారణతవ
పుకట్ శాంతతవ ఘోరతవ మూఢతావది;
లక్షణ లక్షితోలాలస్ప యగుచు
3-895.1-తే.
న్ుండు న్మేుట్ి రెండవ వూయహ మన్ిఁగ
ఘన్వికారంబుిఁ బ ందు వ్ైకారజకంబు
వలన్ విన్ుము మన్సో తవ మలమిిఁ బుట్ర
మఱయు వ్ైకారజకంబున్ు మాత! విన్ుము.
3-47-బేహామండో తపతి
3-896-వ.
అది యెట్ర ల లంట్ేని సామాన్యచింతయు విశరష్చింతయు న్న్ందగు సంకలా
వికలాంబులం జస్ప కామసంభవం బన్ంబడు నదిే, యనిరుదాధఖ్యం బయన్
వూయహం బదియ హృషసకంబులకు న్ధీశవరం బయ సకల యోగీందు స్థవయం
బగుచు శరదిందీవర శాయమం బయ యుండు; వ్ండియుం దెైజసంబువలన్
బుదిధతతో వంబు పుట్ర ; దాని లక్షణంబులు దువయపుకాశం బైన్ జాఞన్ంబున్ు,

నిందియ
ు ాన్ుగీహంబున్ు, సంశయంబున్ు, మిథాయజాఞన్ంబున్ు, నిదుయు,
నిశుయంబున్ు సుృతియు న్న్ందగజ యుండు; మఱయుిఁ దెైజసాహంకారంబు
వలన్ జాఞనేందియ
ు
కరుందిుయంబులున్ు గజయ
ీ ాజాఞన్సాధన్ంబులున్ు గలిగజ
యుండుిఁ; బాుణంబున్కుం గజయ
ీ ాశకకోయు బుదిధకక జాఞన్శకకోయు న్గుట్ం జస్ప
యందియ
ు ంబులకుిఁ దెైజసతవంబు గలిగజ యుండు; భగదభకకో ప్థురజతం బయన్
తామసాహంకారంబువలన్ శబే తనాుతుంబు పుట్ర ; దానివలన్ నాకాశంబున్ు
నాకాశంబువలన్ శోీతిుందియ
ు ంబున్ు పుట్ర ; శోీతుంబు శబే గాీహి యయెయ; శబే ం
బరేంబున్కు నాశీయంబై శోీతకు జాఞన్జన్కం బయెయ మఱయు
శబే తనాుతుంబువలన్ నాకాశం బయ యా యాకాశంబు భూతంబులకు
బాహాయభయంతరంబుల న్వకాశం బిచుట్యు నాతు పాుణందియ
ు ాదులకు
నాశీయం బగుట్యు న్న్ు లక్షణంబులు గలిగజ యుండు కాల గతిచే
వికారంబు న ందు; శబే తనాుతు లక్షణం బగు న్భంబువలన్ సారాంబున్ు
సారాంబువలన్ వ్ాయువున్ు వ్ాయువుచే సారాగాీహియెైన్
తవగజందియ
ు ంబున్ు బుట్ర ; మృదుతవంబున్ు గఠజన్తవంబున్ు శత
ై యంబున్ు
న్ుష్ణ తవంబున్ు న్న్ు నివి సారాంబున్కు సారాతవం బని చెపాంబడు;
మఱయు వ్ాయువున్కుిఁ జాలన్ంబున్ు పరసార విభాగకరణంబున్ు
దనేుళన్ంబున్ు దువయశబే నేతృతవంబు న్గు; అందు గంధవంతం బగు
దువయంబున్ు ఘాొణదియ
ు ంబు న ందించుట్ దువయనేతృతవంబు దూరసే ం బగు
శబే ంబున్ు శోీతేుందియ
ు
గాీహయ మగు; న్ట్లలన్రజంచుట్ శబే నేతృతవంబు
సరవందియ
ు ాతుకతవంబు న్న్ున్వి లక్షణంబుల ై యుండు; దెైవప్థురత
జ ంబై సారా
తనాుతు గుణకం బగు వ్ాయువువలన్ రూపంబున్ు దానివలన్ిఁ దేజంబున్ు
బుట్ర ; రూపంబు నేతేుందియ
ు
గాీహకం బయెయ నేతగ
ు తం బయన్ రూపంబున్కు
న్ుపలంభకతవంబున్ు దువ్ాయకారసమతవంబున్ు దువయంబున్కు న్ుపసరిన్ం

బగుట్యు దువయపరజణామ పుత్రతియు నివి రూపవృతఠ
ో లన్ంబడు;
తెైజసంబున్కు సాధారణంబు లగు ధరుంబులు దో యతం బన్ిఁ బుకాశంబు
పచన్ం బన్ిఁ దండులాదుల పాకంబు ప్పపాసా నిమితో ం బైన్ పాన్ంబు
క్షనినమితో ం బైన్ యోదన్ంబు హిమమరేన్ం బగు శోష్ణంబు న్న్ునివి
వృతఠ
ో ల ై యుండు; రూపతనాుతుంబువలన్ దెవ
ై చోదితంబై వికారంబు న ందు
తేజసుీ వలన్ రసతనాుతుంబు పుట్ర ; రసతనాుతుంబువలన్ జలంబు పుట్ర ;
జిహవ యన్ు రసనేందియ
ు ంబు రసగాీహకం బయెయ; ఆ రసం బేకంబై
యుండియు భూతవికారంబున్ం జస్ప కషాయ తికో కట్ావమల మధురాది
భేదంబుల న్నేక విధం బయెయ; వ్ండియు సాంసరజ్క దువయవికారంబున్ంజస్ప
యారేరం బగుట్యు ముదే గట్లరట్యుిఁ దృప్పో దాతృతవంబున్ు జీవంబున్ు
దదెైవకల బయ నివరో న్ంబున్ు మృదూకరణంబున్ు దాపనివ్ారణంబున్ు గూపగతం
బయన్ జలంబు దివియ మఱయు న్ుద్ మించుట్యు న్న్ునివి జలవృతఠ
ో
లన్ంబడు; రసతనాుతుంబువలన్ దెైవచోదితంబై వికారంబున్ం బ ందిన్
జలంబు వలన్ గంధతనాుతుంబు పుట్ర ; దానివలన్ం బృథివయు గలిగె
ఘాొణంబు గంధగాీహకం బయెయ; అందు గంధం బేకం బయుయ వయంజనాదిగతం
బయ హింగావది నిమితో ం బయన్ మిశీమగంధంబున్ు కరంభంబున్ు
గృంజనాదిగతం బయన్ పూతిగంధంబున్ు; ఘన్సారాది నిమితో ం బయన్
సుగంధంబున్ు శతపతాుదిగతం బగు శాంత గంధంబున్ు లశునాదిగతం బన్
ై
యుగీగంధంబున్ు బరుషపయత చితాునానది గతం బయన్ యామలగంధంబున్ు
దువ్ాయవయవ వ్ైష్మయంబున్ం జస్ప యనేకవిధంబై యుండు; అదియున్ుం గాక
పుతిమాదిరూపంబులం జస్ప సాకారతాపాదన్ం బగు భావంబున్ు, జలాది
విలక్షణ తుయాంతర నిరప్థక్షం బయన్ స్పేతియు జలాధాయధారత యన్ు
ధారణంబున్ు, నాకాశాదయవచేఛదకతవంబున్ు, సకలపాుణి పుంసాోవభి

వయకీోకరణంబున్ు న్న్ునివి పృథీవవృతఠ
ో లన్ంబడు"అని చెప్పా వ్ండియు
నిట్ల నియె "న్భో సాధారణగుణ శబే విశరష్గాీహకంబు శోీతుంబున్ు, వ్ాయవ
సాధారణగుణ విశరష్గాీహకంబు సారాంబున్ు, దేజో సాధారణగుణ
విశరష్గాీహకంబు చక్షరజందిుయంబున్ు, న్ంభో సాధారణగుణ విశరష్గాీహకంబు
రసనేందియ
ు ంబున్ు, భూమయ సాధారణగుణ విశరష్గాీహకంబు
ఘాొణందియ
ు ంబున్ు, నాకాశాది గుణంబులగుచు శబాేదికారయంబు లగు
వ్ాయావదు లందుిఁ గారణాన్వయంబు న్న్నినిఁట్ికకం బృథీవ సంబంధంబు
గలుగుట్ంజస్ప భూమి యందు శబే సారారూపరసగంధంబులు గలుగుట్
మహదాదిపృథివయంతంబు లగు నీ యేడు తతో వంబులు పరసార మిళతంబు ల ై
భోగాయతన్ం బగు పురుష్ఠనిం గలిాంప సమరేంబుల ై యున్నం జూచి
కాలాదృష్ర సతావదులం గూడి జగతాిరణుండున్ు దెగ
ైర ుణయవిశిష్ఠరండున్ు న్శరష్
నియామకుండున్ు నిరంజనాకారుండున్ు న్గు సరవ శవరుం డందు
బువ్ేశించు; అంత న్నోయన్యక్షబితంబు ల ై మిళతంబు ల ైన్ మహదాదుల వలన్
న్ధిషు ాతృచేతన్ రహితం బగు న క యండంబు పుట్ర ; అందు.
3-897-స్స.
గురుశకకోయౌ విరాట్లారుష్ఠండు సంభవం;
బయెయ న్యయండంబు న్రజేిఁ బ దవి
యంబు ముఖ్ావరణంబు లొకొికట్ిక;క
దశగుణితంబుల ై తవిలి యావ
రణముల ై యుండున్ు గీమమున్ లోకంబు;
న్కు మేలుకట్ల పత లికిఁ దన్రజు
పంకజోదరుని రూపము విలస్పంచున్ు;
లోలత జలములోిఁ దేలుచున్న

3-897.1-తే.
హ్మమయ మైన్ యండంబులో మహాన్ు
భావుిఁ డభవుండు హరజ దేవదేవుిఁ డఖిల
జత నారాయణుిఁడు పువ్శి
ే ంచి యపుడు
విష్ఠ
ణ పద భేదన్ంబు గావించి యందు.
3-48-విర్థట్ుపరుష్ పేకథరంబు
3-898-స్స.
కరమ్రపాిఁగా విరాట్లారుష్ఠండు వ్లుిఁగొందు;
నా విరాట్లారుష్ఠని యాన్న్ంబు
వలన్న్ు వ్ాణియు వ్ాణితో వహినయు;
నాసంబువలన్ిఁ బాుణములిఁ గూడి
ఘాొణందియ
ు ం బయెయ ఘాొణంబువలన్న్ు;
వ్ాయువులున్ు బాుణవ్ాయువులున్ు
న్ందు న్క్షలు చక్ష వందు సూరుయండున్ు;
న్ందభిధాయన్ంబు న్రజేిఁ జయిఁ
3-898.1-తే.
గరణములు జాత మయెయిఁ దతిరణసమితి
వలన్ శోీతేుందియ
ు ంబు దికుిలున్ు గలిగెిఁ
దవకుిచే శుశుీ రోమ వితాన్కములు
నోష్ధివ్ాుతమున్ు భవ మ్రందె; మఱయు.
3-899-తే.
దానివలన్న్ు మేఢుంబు గాన్ిఁబడియిఁె

బరిఁగ రతంబువలన్ నాపంబు పుట్ర
గుదమువలన్ న్పాన్ంబు న్ుదయ మయెయ
దానివలన్న్ు మృతఠయవు దగ జనించె.
3-900-క.
కరములవలన్న్ు బలమున్ు
నిరవుగ నా రెంట్ివలన్ నిందుుిఁడుిఁ బాదాం
బురుహంబులవలన్ గతియు
న్రుదుగ నా రెంట్ివలన్ హరజయున్ు గలిగెన్.
3-901-క.
ఘన నాడీ పుంజమువల
న్ను రకో ము దానివలన్ న్దులున్ు జఠరం
బున నాకిఁలియున్ు దప్పాయుిఁ
న్నయము నా రెంట్ివలన్ న్బుేలు పుట్ర న్.
3-902-క.
విను హృదయమువలన్న్ు మన్
మును మన్మున్ిఁ దుహిన్కరుిఁడు బుదిధయుిఁ జితో ం
బున బుహుయు క్షతుజుఞం
డును గలిగజరజ యవివరాజుిఁడుం బూరుష్తన్.
3-903-వ.
మఱయు; విరాట్లారుష్ఠ న్ం దుదయంచిన్ వయషపరరూపంబు లగు నాకాశాది
భూతంబులున్ు శబే ంబు మ్రదలగు భూతతనాుతుంబులున్ు వ్ాగాదీందియ
ు
జాతంబున్ు దదధిదేవతలున్ు దమంతన్ సమిషపరరూపుం డగు క్షతుజుఞం బువృతిో
పువకో కుం జయ న్సమరేంబు లయెయ; ఎట్ల నిన్ దేవ్ాధిషతంబు
పు
లగు

నిందియ
ు ంబులు దాము వ్ేరవఱ యయ యశవరుం బువృతఠ
ో న్ుుఖ్ుం జయనోపక
కీమంబున్ం దతో దధిషు ానాదుల న ందె; అందు న్గజన వ్ాగజందిుయంబుతోడ
ముఖ్ంబు న ంది పువరజోంచిన్ విరాట్ాిరయం బగు వయషపర శరీరజాతం బన్ుతాన్నం
బయెయ; అంత నాసయు ఘాొణందియ
ు ంబుతోడ వ్ాయువుం గూడిన్ న్ట్ిరది
యయెయ; నాదితఠయిఁడు చక్షరజందియ
ు ంబుతోడ నేతంు బులు న ందిన్ వృథాభూతం
బయెయ; దిగేవతాకం బగు కరణంబు శోీతేుందియ
ు ంబుతోిఁ గూడిన్ విరాట్ాిరయ
ప్థురణాయోగయం బయెయ ఓష్ధులు రోమంబులం దవగజందిుయంబుిఁ జెంది విఫలం
బయెయ; అదెే వ
థ ం బగు మేఢుంబు రతంబు న ందిన్ిఁ దతాిరయకరణాదక్షం బయెయిఁ;
బదంపడి గుదంబు మృతఠయవు తోడ న్పానేందియ
ు ంబుిఁ జరజన్ న్ది హైన్యంబు
న ందె; విష్ఠ
ణ దేవతాకంబు లగు చరణంబులు గతితోిఁ గూడిన్ న్నీశవరంబు
లయెయిఁ; బాణీందియ
ు ంబు లిందుదెైవతంబు లగుచు బలంబు న ందిన్
శకకోహీన్ంబు లయెయ; మఱయు నాడులు సన్దీకంబుల ై లోహితంబు వ్ ందిన్
నిరరేకంబు లయెయ; న్ుదరంబు స్పంధువుల తోడిఁ జరజ క్షతిా పాసలం బ ందిన్
వయరేం బయెయ; హృదయంబు మన్ంబు తోడం జందుు న ందిన్ న్ూరక యుండె;
బుదిధ బుహాుది దెవ
ై తంబై హృదయంబు న ందిన్ నిష్ులం బయెయిఁ జితో ం
బభిమాన్ంబుతో రుదుునిం జెందిన్ విరాట్ాిరయ జాతం బన్ుభూతం బయెయ;
న్ంతిఁ జెైతఠయం డగు క్షతుజుఞండు హృదయాధిషు ాన్ంబు న ంది చితో ంబు తోడం
బువ్ేశించిన్ విరాట్లారుష్ఠండు సలిల కారయభూత బుహాుండంబు న ంది
పువృతఠయన్ుుఖ్క్షముం డయెయ; సుపుోం డగు పురుష్ఠనిం బాుణాదులు దమ
బలంబుచే భగవదప్థురజతంబు లగుచు న్ుతాేపనా సమరేంబు లగు చందంబున్
న్గానయదులు సావధిషు ాన్ భూతంబు లగు నిదియ
ు ంబులతోడ దేవ్ాది
శరీరంబుల న ందియు న్శకో ంబు లయెయ"అని మఱయు "న్వివరాట్లారుష్ఠని
న్న్వరతభకకోం జస్ప విరకుోల ై యాతుల యందు వివ్ేకంబు గల మహాతఠులు

చింతింపుదు రనియుిఁ బుకృతిపురుష్ వివ్ేకంబున్ మోక్షంబున్ు బుకృతి
సంబంధంబున్ సంసారంబున్ు గలుగు"న్నియుిఁ జెప్పా మఱయు నిట్ల నియె.
3-49-పేకృత పురుష్ వివేకంబు
3-904-స్స.
జన్న్ుత! సతో వరజసో మో గుణమయ;
మన్
ై పాుకృతకారయ మగు శరీర
గతఠిఁ డయుయిఁ బురుష్ఠండు గడిఁగజ పాుకృతములు;
న్గు సుఖ్ దుఃఖ్ మోహముల వలన్ిఁ
గర మన్ురకుోండు గాిఁడు వికారవి;
హీన్ుిఁడు దిుగుణరహితఠిఁడు న్గుచు
బలస్ప నిరులజల పుతిబింబితఠండెైన్;
దిన్కరుభంగజ వరజోంచు న్ట్ిర
3-904.1-తే.
యాతు పుకృతిగుణంబుల యందుిఁ దగులు
వడి యహంకారమూఢుిఁడెై ద డరజ యేన్ు
గడిఁగజ నిఖిలంబున్కు నలల ిఁ గరో న్ని పు
సంగవశతన్ు బుకృతి దో ష్ములిఁ బ ంది
3-905-క.
సుర తిరయఙ్ున్ుజసాే
వరరూపము లగుచుిఁ గరువ్ాసన్చేతం
బరప్పైన్ మిశీయోన్ులిఁ
దిరముగ జనియంచి సంసృతిం గెైకొని తాన్.

3-906-క.
పూని చరజంచుచు విష్య
ధాయనంబున్ిఁజస్ప సావప్పనకారాేగమ సం
ధానము రీతి న్సతాథ
మానసుిఁ డగుచున్ భుమించు మతిలోలుండె.ై
3-907-వ.
అట్ల
ల గావున్.
3-908-తే.
పూని మోక్షారజే యగు వ్ాిఁడు దీని దీవు
భకకోయోగంబుచేత విరకకోబ ంది
మన్ము వశముగిఁజస్ప యమనియమాది
యోగమార్ కయ
కీ ాభాయస యుకకోిఁ జస్ప.
3-909-స్స.
శీదధ ాగరజష్ు ఠిఁడెై సతయ మన్
ై ట్ిర మ;
దాభవంబు మతాాద స్థవన్ంబు
వరజణత మతిథాకరణన్ంబున్ు సరవ;
భూత సమతవమజాతవ్ర
ై
మున్ు బుహుచరయంబు ఘన్ మౌన్మాదిగా;
గల నిజ ధరుసంగతఠలిఁ జస్ప
సంతఠష్ఠరిఁడున్ు మితాశన్ుిఁడు నేకాంతియు;
మన్న్శ్రలుిఁడు వీత మతీరుండు
3-909.1-తే.
న్గుచు మితుతవమున్ గృపిఁ దగజలి యాతు

కలిత విజాఞని యెై బంధకంబు ల న్
ై
ఘన్ శరీర పరజగహ
ీ ో తింఠ యందు
నాగీహము వ్ాస్ప వరజోంప న్గున్ు మఱయు.
3-910-వ.
జీవ్ేశవర తతో వజాఞన్ంబున్ం జస్ప నివృతో ం బయన్ బుదిధ దదవసాేన్ంబున్ుం
గలిగజ దూరీభూతేతరదరాన్ుండెై జీవ్ాతుజాఞన్ంబున్ం జస్ప చక్షరజందియ
ు ంబున్
సూరుయని దరజాంచు చందంబున్ నాతు నాయకుం డయన్ శ్రీమనానరాయణుని
దరజాంచి నిరుపాధికంబై మిథాయభూతం బగు న్హంకారంబున్ సదూ
ు పంబుచేిఁ
బుకాశమాన్ం బగుచుిఁ బుధాన్ కారణంబున్కు న్ధిషు ాన్ంబున్ు గారయంబున్కుిఁ
జక్షవుం బో ల ిఁ బుకాశంబున్ు సమసో కారయకారణాన్ుసూయతంబున్ు
బరజపూరణంబున్ు సరవవ్ాయపకంబున్ు న్గు బుహుంబున్ు బ ందు"న్ని చెప్పా
వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-911-స్స.
"విన్ు మాతువ్ేతోకు విష్ఠ
ణ సవరూపంబు;
నఱుిఁగంగిఁ బడున్ది యెట్లట్న్న
గగన్సుేిఁ డగు దిన్కరు కకరణచాఛయ;
జలముల గృహకుడయజాలకముల
వలన్ దో ిఁచిన్ పుతిఫలితంబుచేత న్ూ;
హింపగిఁ బడిన్ యయయన్ుని పగజది
న్రజే మనోబుదధ యహంకరణతుయ;
నాడీపుకాశమున్న్ు నఱుంగ
3-911.1-తే.
వచుు నాతుసవరూపంబు వలిఁతిగాిఁగ

జితో మున్ిఁ దో చు న్ంచితశ్రీిఁ దన్రజు
యముహామూరజో సరవభూతాంతరాతఠుిఁ
డగుచు నాతుజుఞలకుిఁ గాన్న్గున్ు మఱయు.
3-912-వ.
జీవుండు పరమాతాున్ుష్కుోండెై భూతాది తతో వంబులు లీన్ంబుల ై పుకృతి
యందు వ్ాసనామాతుంబు గలిగజ యకారయకరణంబుల ై యున్న సుష్ఠప్పో
సమయంబున్ం దాన్ు నిసో ందుుం డగుచు నితరంబుచేతిఁ గపాబడనివ్ాిఁ డెై
పరమాతాున్ుభవంబు స్థయుచుండున్ు"అని చెప్ాప న్ విని; దేవహూతి
యట్ల నియె.
3-913-స్స.
"విమలాతు య పృథివికకని గంధమున్కు;
సలిలంబున్కున్ు రసంబున్కున్ు
న్నోయన్య మగు న్వినాభావసంబంధ;
మన్
ై సంగతిిఁ బుకృతాయతులకున్ు
సతతంబు న్నోయన్య సంబంధమై యుండు;
పుకృతి దా న్యాయతుిఁ బాయు ట్ట్ల
ల
దలపత య న కమాట్ల తతో వబో ధముచేత;
భవభయంబుల నలల ిఁ బాయు ట్ట్ల
ల
3-913.1-తే.
చచిు కీముఱిఁ బుట్ర ని జాడ యేది
యనినయుిఁ దెలియ నాన్తి యచిు న్న్ునిఁ
గరుణ రక్షింపవ్ే దేవగణసుస్థవయ!
భకో లోకాన్ుగంతవయ! పరమపురుష్!"

3-914-వ.
అనిన్ భగవంతఠం డిట్లనియె "అనిమితో ం బయన్ సవధరుంబున్న్ు,
నిరులాంతఃకరణంబున్న్ు, సునిశిుతంబన్
ై మదభకకోయోగంబున్న్ు,
సతిథాశీవణసంపాదితంబైన్ వ్ైరాగయంబున్న్ు, దృష్ర పుకృతిపురుష్
యాధాయతుంబగు జాఞన్ంబున్న్ు, బలిష్ు ం బయ కామాన్భిష్వంగం బగు
విరకకోవలన్ిఁ దపత యుకో ం బయన్ యోగంబున్న్ు, దీవుం బయన్ చితెో కాగీ
త తం
జస్ప పురుష్ఠని దగు పుకృతి దందహయమాన్ం బై తిరోధాన్ంబున్ు బ ందు;
అదియున్ుం గాక యరణిగతం బైన్ వహినచే న్రణి దహింపిఁ బడు చందంబున్
జాఞన్ంబున్న్ు దతో వదరాన్ంబున్న్ుం జస్ప నిరంతరంబు బలవంతంబున్ు
దృష్ర దో ష్ంబున్ు న్గు పుకృతి జీవునిచేత భుకో భోగమై విడువంబడు"అని చెప్పా.
3-915-క.
"విను పుకృతి నజ
ై మహిమం
బునుఁ దన్లో న్ున్న యట్ిర పురుష్ఠన్కు మహ్
శునకు న్శుభవిసుురణం
బనయముిఁ గావింపజాల దది యెట్లనిన్న్.
3-916-చ.
పురుష్ఠిఁడు నిదువ్ోిఁ గలలిఁ బ ందు న్న్రేకముల్ పుబో ధమం
దరయగిఁ మిథయల ై పురుష్ఠ న్ందు ఘట్ింపని కెైవడిం బర
శవరున్కు నాతునాథున్కు సరవశరీరజకిఁక గరుసాక్షికకం
బరువడిిఁ బ ంద వ్న్నిఁట్ికకిఁ బాుకృతదో ష్ము లంగనామణీ!"
3-917-వ.
అని వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-918-స్స.

"అధాయతు తతారుం డగు వ్ాిఁడు ప్పకుి జ;
న్ుంబులిఁ బకుి కాలంబు లందు
బుహుపదపాుప్పో పరయంతమున్ు బుట్లర;
సరావరేవ్ైరాగయశాలి యగుచుిఁ
బూని నా భకుోలచే న్ుపదేశింపిఁ;
బడిన్ విజాఞన్సంపతిో చేత
బరిఁగిఁ బుబుదుధిఁడెై బహువ్ారములు భూరజ;
మతరరసాదపాుప్పో మతిిఁ దన్రుు
3-918.1-తే.
నిజపరజజఞ ాన్ విచిఛన్ననిఖిలసంశ
యుండు నిరుుకో లింగదేహుండు న్గుచు
న్న్ఘ! యోగీందుహృదే్ య మగు మదీయ
దివయధామంబు న ందు సందీపో ుిఁ డగుచు.
3-919-వ.
మఱయు; న్ణిమాదయషపర శ
థ వరయంబులు మోక్షంబున్ కంతరాయంబులు గావున్
వ్ాని యందు విగతసంగుండున్ు మదీయ చరణసరోజస్పేత
లలితాంతరంగుండున్ు న్గు వ్ాడు మృతఠయదేవత న్పహస్పంచి మోక్షంబు
న ందు"అని చెప్పా; వ్ండియు "యోగలక్షణపుకారంబు వినిప్పంతఠ విన్ు"మని
భగవంతఠం డెైన్ కప్పలుండు న్ృపాతుజ కకట్లనియె.
3-920-క.
"ధీనిధుల ై యే యోగవి
ధానంబున్ిఁ జస్ప మన్ము దగ విమలంబై
మానిత మగు మతాదముం

బూనుదు రా యోగధరుముల నఱిఁగజంతఠన్.
3-921-వ.
అది యెట్లనిన్, శకకోకొలిఁది సవధరాుచరణంబున్ు; శాసో ర వినిషపదధ
ధరుకరుంబులు మాన్ుట్యు; దెైవికంబై వచిున్ యరేంబువలన్
సంతోషపంచుట్యు; మహాభాగవత శ్రీపాదారవిందారున్ంబున్ు; గాీమయధరు
నివృతిో యు; మోక్షధరుంబుల యందు రతియు; మితం బై శుదధ ం బయన్
యాహార స్థవయు; విజన్ం బయ నిరాబధకం బయన్ సాేన్ంబున్
న్ుండుట్యు; హింసా రాహితయంబున్ు; సతయంబున్ు; న్స్థో యంబున్ు; దన్
కెంత యరేం బుపయోగజంచు న్ంత యరేంబ స్సవకరజంచుట్యు;
బుహుచరయంబున్ు; తపశౌాచంబులున్ు; సావధాయయ పఠన్ంబున్ు; బరమ
పురుష్ఠం డెైన్ సరవశవరుని యరున్ంబున్ు; మౌన్ంబున్ు; నాసన్
జయంబున్ు; దాన్ం జస్ప స్పే ర
థ యంబున్ు; బాుణవ్ాయు సవవశ్రకరణంబున్ు;
నిందియ
ు
నిగీహరూపం బన్
ై పుతాయహారంబున్ు; మన్ంబుచే నిందియ
ు ంబుల
విష్యంబులవలన్ మరలించి హృదయ మందు నిలుపట్యు; దేహగతం బైన్
మూలాధారాది సాేన్ంబులలో న కి సాేన్ంబు న్ందు హృదయ గతం బయన్
మన్సుీతోడంగూడిఁ బాుణ ధారణంబున్ు; వ్ైకుంఠుం డెైన్ సరవశవరుండు
పువరజోంచిన్ దివయ లీలాచరజతు ధాయన్ంబున్ు; మాన్స్పక
ై ాగీీకరణంబున్ు; బరమాతు
యగు పదునాభుని సమానాకారతయున్ు; నిదియున్ుం గాక తకకిన్
వుతదానాదులం జస్ప మనోదుష్ర ం బయన్ యసనాుర్ ంబున్ు బరజహరజంచి
జితపాుణుం డెై, మలల న్ యోజించి శుచి యెన్
ై దేశంబున్ం బుతిషపరంచి
విజితాసన్ుం డెై, యభయసో కుశాజిన్ చేలోతో రాసన్ం బైన్ యాసన్ంబు స్థస్ప,
ఋజుకాయుం డెై పాుణమా ర్ ంబున్ు గుంభక రచక పూరకంబులం
గోశశోధన్ంబు స్థస్ప, కుంభక పూరకంబుల చేతం బుతికరలంబు గావించి,

చంచలం బయన్ చితో ంబు సుస్పేరంబు గావించి, త్రవుం బయన్ యమంబున్ం
బుతపో ం బయ విగత సమసో దో ష్ం బగు చామీకరంబు కరణి విరజంబు స్థస్ప,
జిత మారుతఠం డగు యోగజ గీముఱం బాుణాయామం బన్ు పావకుని చేత
వ్ాత ప్పతో శరలష్ుంబులన్ు దో ష్ంబుల భస్సుకరణంబు స్థస్ప, ధారణంబు చేతిఁ
గజలిబష్ంబులన్ు బుతాయహారంబు చేత సంసర్ ంబులన్ు దహన్ంబు స్థస్ప
ధాయన్ంబుచేత రాగంబుల సతాోవదిగుణంబులన్ు నివ్ారజంచి సవ
నాసాగాీవలోకన్ంబు స్థయుచు.
3-50-విష్ు
ా స్ర్థింగ స్ోి తేంబు
3-922-స్స.
దళ దరవింద సుందర పతురుచిరాక్ష;
సలలిత శ్రీవతీకలితవక్ష
నీలనీరద నీలనీలోతాలశాయము;
న్లికులాకుల మాలికాభిరాముిఁ
గౌసుోభకలిత ముకాోహారయుతకంఠు;
యోగజమాన్స పంకజోపకంఠు
సతతపుసన్నసస్పుత వదనాంభోజు;
దిన్కరకోట్ి సందీపోతేజు
3-922.1-తే.
సలలితాన్రఘయ రతన కుండల కకరీట్
హార కంకణ కట్క కయూర ముదిు
కాతఠలాకోట్ి భూష్ఠ భకో పుపత ష్ఠిఁ
గజంకకణీయుత మేఖ్లాకీరణజఘన్ు.

3-923-వ.
మఱయు,
3-924-స్స.
కంజాతకకంజలి పుంజరంజిత ప్సత;
కౌశరయవ్ాసు జగనినవ్ాసు
శతఠుభీకర చకీ శంఖ్ గదాపదు;
విహిత చతఠరాభహు విగతమోహు
న్ుతభకో లోక మనోనత
ే ువరజధష్ణ ఠ;
లాలిత సదు
్ ణాలంకరజష్ణ ఠ
వరకుమారక వయఃపరజపాకు సుశోలకు;
సుందరాకారు యశోవిహారు
3-924.1-తే.
సకలలోక న్మసిృతచరణకమలు
భకో లోక పరజగహ
ీ పుకట్శ్రలు
దరానీయ మనోరథదాయిఁ గీరో
నీయ త్రరేయశోమహనీయమూరజో.
3-925-వ.
వ్ండియు.
3-926-క.
అనుపమగుణ సంపూరుణని
న్నఘుని సుస్పేతఠని గతఠని నాస్సన్ు శయా
న్ుని భకో హృదు
్ హాశయ
న్ుని సరవశవరు న్న్ంతఠ న్ుతసచురజతఠన్.

3-927-మ.
విమలంబై పరజశుదే మై తగు మనోవిజాఞన్ తతో వపుబో
ధమతిన్ నిలిా తదీయమూరజో విభవధాయన్ంబు గావించి చి
తో ము సరావంగ విమరాన్కకీయలకుం దారొిలిా పుతయంగమున్
సుమహాధాయన్ము స్థయిఁగావలయుిఁబో శుదాధంతరంగంబున్న్.
3-928-వ.
అది యెట్ర ి దనిన్.
3-929-స్స.
హల కులిశాంకుశ జలజధవజచఛతు;
లాలిత లక్షణలక్షితములు
సలలిత న్ఖ్చందుచందిుకా నిరూ
ధ త;
భకో మాన్స తమఃపట్లములున్ు
సురుచిరాంగుష్ు నిష్ూ
ు యత గంగాత్రరే;
మండిత హరజట్ామండలములు
సంచిత ధాయన్పారాయణజన్ భూరజ;
కలుష్ పరవత దీపకులిశములున్ు
3-929.1-తే.
దాసలోక మనోరథదాయకములు
జారుయోగజ మన్ఃపదు ష్ట్ాదములు
న్న్గిఁ దన్రజన్ హరజచరణాబి ములన్ు
నిరుపమధాయన్మున్ మది నిలుపవలయు.
3-930-చ.
కమలజు మాతయెై సురనికాయ సమంచిత స్థవయమాన్యెై

కమలదళ భనేతుములు గలి్ హృదీశవర భకకో న పుా న్
కిమల నిజాంకప్సఠమున్ిఁ గెక
ై ొని యతఠ
ో పరశుజాన్ు యు
గుము హృదయారవిందమున్ మకుివిఁ జరజు భజింపగా దగున్.
3-931-ఉ.
చారు విహంగవలల భు భుజంబులమీిఁద విరాజమాన్సు
శ్రీరుచిన్ులల స్పలిల యతస్సకుసుమదుయతిిఁ జాల న పుా పం
కరుహనాభు న్ూరువుల కకలిబష్భకకో భజించి మాన్సాం
భోరుహ మందు నిలాిఁదగుిఁబో మునికోట్ికక న్ంగనామణీ!
3-932-క.
పర్ిలంబిత మృదుప్సతాం
బర కాంచీగుణ నినాదభరజతం బగున్
పుారుషత తో ముని నితంబముిఁ
దరుణీ! భజియంపవలయు దదే యుిఁ బ్రుతిన్
3-933-క.
విను భువనాధారతవం
బునుఁదగజ విధిజన్న్హ్తఠభూతంబగున్
వవనజాతముచేిఁగడుమిం
చిన హరజనాభీసరసుీిఁజింతింపిఁదగున్
3-934-తే.
దివయ మరకతరతన సందీపో లలిత
కుచములన్ు మౌకకోకావళరుచులిఁ దన్రజ
యందిరాదేవి సదన్మై యెసక మసిఁగు
వక్షమాతున్ు దలపత యవలయుిఁ జుముు.

3-935-మ.
నిరతంబున్ భజియంచు సజి న్ మనోనేతాుభిరామైక సు
స్పేర దివయపుభ గలు్ కౌసుోభరుచిశిల ష్రంబునై యపుా నా
వర యోగీశవరవందయమాన్ుిఁ డగు సరవసావమి లక్షీుశు కం
ధర మాతుం గదియంచి తదు
్ ణగణధాయన్ంబుస్థయం దగున్.
3-936-క.
ఘన మందరగజరజ పరజవ
రో న నికషత జి వలిత కన్కరతానంగదముల్
దనరార లోకపాలకు
లను గలిగజన్ బాహు శాఖ్లన్ు దలిఁపిఁదగున్.
3-937-వ.
మఱయు విమత జనాసహయంబుల ైన్ సహసాురంబులు గలుగు
సుదరాన్ంబున్ు, సరస్పజోదరకరసరోరుహం బందు రాజహంస రుచిరం బయన్
పాంచజన్యంబున్ు, న్రాతిభట్శోణిత కరేమలిపాోంగంబై భగవత్రరితికారణి యగు
కౌమోదకకయున్ు, బంధుర సుగంధ గంధాన్ుబంధ మంథర
గంధవహాహూయమాన్ పుష్ాంధయ ఝంకార నిన్ద విరాజితం బన్
ై
వ్ైజయంత్ర వన్మాలికయున్ు, జీవతతో వం బైన్ కౌసుోభమణియున్ు, బుతయే కంబ
ధాయన్ంబు స్థయందగు; వ్ండియు, భకో సంరక్షణారేం బంగీకరజంచు
దివయమంగళవిగీహంబున్ కన్ురూపంబున్ు, మకరకుండల మణి నిచయ
మండిత ముకురోపమాన్ నిరుల గండమండలంబున్ు, సంతత శ్రీనివ్ాస
లోచన్పంకజకలితంబున్ు, లాలిత భూ
ు లతాజుష్ర ంబున్ు, మధుకర సమాన్రుచి
చికురవిరాజితంబున్ు నన్
ై ముఖ్కమలంబు ధాయన్ంబు గావింపవలయు;
మఱయు, శరణాగతఠల కభయపుదంబు లగుచు నగడు పాణిపంకరుహంబుల

మన్ంబున్ిఁ దలిఁపవలయు.
3-938-క.
గురు ఘోరరూపకంబై
పరుఁగెడు తాపతుయం బుపశమింపిఁగ శ్రీ
హర్ిచేత నిసృష్ర ము లగు
కరుణాలోకములిఁ దలిఁపిఁగాిఁదగు బుదిధన్.
3-939-క.
ఘనరుచిగల మందస్పుత
మున కన్ుగుణ మగు పుసాదమున్ు జితో మున్న్
మునుకొని ధాయన్ముస్థయం
జను యోగజజనాళ కెపుడు సౌజన్యనిధీ!
3-940-తే.
పూని న్తశిరుల ైన్ట్ిర భూజన్ముల
శోకబాషాాంబుజలధి సంశోష్కంబు
న్తఠయదారతమము హరజహాస మపుడుిఁ
దలిఁపిఁగావల నాతులోిఁ దవిలి విన్ుము.
3-941-స్స.
మున్ులకు మకరకతన్ున్కు మోహన్ం;
బన్
ై సవకీయ మాయావిలాస
మున్ రచితం బైన్ భూ
ు మండలంబున్ు;
ముని మన్ఃకుహర సమోుదమాన్ుిఁ
డగు నీశవరుని మందహాసంబు న్వపలల ;
వ్ాధర కాంతిచే న్రుణ మైన్

మ్రలల మ్రగ్ ల కాంతి న్ులల సం బాడెడు;
దంతపంకకోని మదిిఁ దలిఁపవలయు
3-941.1-తే.
వ్లయ నీరీతి న్నినయు వ్ేఱువ్ేఱ
సంచితధాయన్ నిరుల సాేన్ములుగ
మన్ములోిఁ గన్ు"మని చెప్పా మఱయుిఁ బలికె
దేవహూతికకిఁ గప్పలుండు దేట్పడిఁగ.
3-51-స్థంఖ్ాయోగంబు
3-942-స్స.
"ఈ పుకారమున్ సరవశవరు న్ందున్ు;
బుతిలబధ భావసంపన్ునిఁ డగుచుిఁ
జిరతర సదభకకోచేిఁ బువృదధ ం బైన్;
యతి మోదమున్ిఁ బులకకతశరీరుిఁ
డగుచు మహో తింఠ నాన్ందభాష్ాముల్;
జడిగొన్ిఁ బరజతోష్జలధిిఁ గుీంకక
భగవతీవరూప మై భవగుణగాీహక;
మగుచు మతీంబంధ మన్ుకరజంచి
3-942.1-తే.
సుమహితధాయన్మున్ిఁ బరంజోయతి యందు
మన్ముిఁ జాల నియోజించి మహిమిఁ దన్రు
మోక్షపద మాతులోన్ న్ప్థక్షస్థయు
న్న్ఘవరో న్ుిఁ డెైన్ మహాతఠుిఁ డెపుడు.

3-943-వ.
అది గావున్; ముకకో న్ప్థక్షించు మహాతఠుం డగు వ్ాని చితో ంబు విముకో ం బైన్
భగవదవయతిరజకో ాశీయంబు గలిగజ విష్యాంతర శూన్యంబై విరకకోం బ ందుట్ంజస్ప
పురుష్ఠండు శరీరభావంబుల న్న్న్యభావం బగు నిరావణపదంబు సూక్షుం
బగు తేజంబు దన్ కంట్ న్ధింకబగు తేజంబు తోడి సమానాకారంబు న్గు
చందంబున్ నిచుగజంచు; వ్ండియు.
3-944-స్స.
పురుష్ఠిఁడు చరమమై భువి న్న్య విష్య ని;
వృతో మై తగ నివరజోంచు చితో
వృతాోదులన్ు గలి్ వ్లయంగ నాత్రుయ;
మగు మహిమ సునిష్ఠ
ు ిఁడెై లభించు
సుఖ్దుఃఖ్ముల మన్సుీన్ిఁ దలపక యహం;
కారధరుంబులుగాిఁ దలంచి
యన్యంబు సాక్షాతిృతాతుతతో వము గలు్;
న్తిఁడు జీవన్ుుకుోిఁ డండుు ధీరు
3-944.1-తే.
లతిఁడు నే చందమున్ న్ుండు న్నిన్ విన్ుము
తన్ శరీరంబు నిలుచుట్యున్ు జరజంచు
ట్యున్ు గూరుుండుట్యు నిిఁకమియు నఱుంగ
కరజే వరజోంచు విన్ు తలిల ! యతిఁడు మఱయు.
3-945-వ.
మదిరాపాన్ంబున్ం జస్ప మతఠ
ో ం డగు వ్ాిఁడు దన్కు బరజధాన్ంబగు
న్ంబరంబు మఱచి వరజోంచు చందంబున్ిఁ, దన్ శరీరంబు దెైవ్ాధీన్ం బని

న్శవరం బని తలంచి యాతుతతో వనిష్ఠ
ు ండెై యుప్థక్షించు; అదియున్ుం గాక
సమాధియోగంబున్ం జస్ప సాక్షాతిృతాతుతతో వంబు గలవ్ాడయ
సావప్పనకశరీరంబు చందంబున్ యావతిరుఫలాన్ుభవ పరయంతంబు పుతు
దార సమేతం బగు పుపంచంబు న్న్ుభవించి; యట్మీదిఁ బుతు దారాది
సంబంధంబువలన్ం బాస్ప వరజోంచు.
3-946-స్స.
సుత దార మితాున్ుజులకంట్ మరుోయండు;
భిన్ునిఁడెై వరజోంచుచున్నరీతి
విసుులింగోలుుక విపులధూమములచే;
హవయవ్ాహన్ుిఁడు వ్ేఱయన్రీతి
వలన పా దేహంబువలన్ నీ జీవ్ాతు;
పరజకకంప భిన్నరూపమున్ న్ుండుిఁ
దవిలి భూతేందియ
ు ాంతఃకరణంబుల;
భాస్పలల ుచున్న య పుకృతిరూప
3-946.1-తే.
బుహుమున్ కాతు దాిఁ బృథగాభవ మగుచు
దుష్రయయ బుహు సంజఞ చేిఁ దన్రుచుండు
న్ఖిలభూరజ పుపంచంబు లందుిఁ దన్ునిఁ
దవిలి తన్యందు న్ఖిల భూతములిఁ గన్ుచు.
3-947-వ.
వ్ండియు.
3-948-స్స.
వరుస న్న్న్యభావంబున్ిఁ జస్ప భూ;

తావళ యందుిఁ దదాతుకతవ
మున్ిఁ జూచు నాత్రుయ ఘన్తరోపాదాన్;
ముల యందుిఁ దవిలి యముుల వ్లుంగు
నిట్ిర దివయజోయతి యేకమయుయన్ు బహు;
భావంబులన్ు దో ిఁచు పుకృతిగతఠిఁడు
న్గుచున్న యాతుయుిఁ బ గడందు దేవ తి;
రయఙ్ున్ుష్యసాేవరాది వివిధ
3-948.1-తే.
యోన్ులన్ు భిన్నభావంబు న ందుట్యున్ు
జాలిఁ గలు్ నిజగుణ వ్ైష్మయమున్న్ు
భిన్ునిఁడెై వ్లు్ిఁ గావున్ బేరజు యదియు
దేహసంబంధి యగుచు వరజోంచుచుండు.
3-949-క.
భావింప సదసదాతుక
మై వెలయున్ు దురజవభావయ మగుచు సవకీయం
బై వరజోంచుచుిఁ బుకృతిని
భావమున్ిఁ దిరసిరజంచు భవయసూురజోన్.
3-950-వ.
ఈ యాతు నిజసవరూపంబున్ం జస్ప వరజోంచు"న్ని కప్పలుం డెఱంగజంచిన్ విని
దేవహూతి వ్ండియు నిట్ల నియె "మహాతాు! మహదాది భూతంబులకుం
బుకృతి పురుష్ఠలకుం గలి్ న్ పరసార లక్షణంబులన్ు దతీవరూపంబులన్ు
నఱంగజంచితివి; ఇంక నీ పుకారంబున్ సాంఖ్యంబు న్ందు నిరూప్పంపిఁబడు న్ట్ిర
పుకారంబున్ు, భకకోయోగ మహాతుయంబున్ు, బురుష్ఠండు భకకోయోగంబున్ం

జస్ప సరవలోక విరకుోం డగున్ట్ిర యోగంబున్ు, బాుణిలోకంబున్కు సంసారం
బనేక విధం బయ యుండుిఁ; గావున్ బరాపరుండవ్ై కాలసవరూప్ప వ్న్
ై నీ
సవరూపంబున్ు ఏ నీవలని భయంబున్ం జస్ప జన్ులు పుణయకారయంబులు
స్థయుచుండుదురు; మిథాయభూతం బైన్ దేహంబు న్ందు
నాతాుభిమాన్ంబుస్థయుచు మూఢుండెై కరుంబు లందు నాసకో ం బన్
ై బుదిధం
జస్ప విభాుంతఠం డగుచు సంసార సవరూపం బగు మహాంధ కారంబు న్ందుిఁ
జిరకాల పుసుపుోం డెైన్ జన్ునిిఁ బుబో ధించుకొఱకు యోగభాసిరుండవ్ై
యావిరభవించిన్ పుణాయతఠుండవు నీవు; గావున్, నాకు నినినయుం దెలియ
సవిసో రంబుగా నాన్తియయవలయు"న్నిన్ దేవహూతికక గప్పలుం డిట్లనియె.
3-52-భకి యోగంబు
3-951-క.
"న్లినాయతాక్షి! విన్ు జన్
ముల ఫలసంకలాభేదమున్ిఁ జస్ప మదిం
గల భకకోయోగమహిమం
బలవడిఁగ న్నేకవిధము లన్ిఁదగు న్వియున్.
3-952-వ.
వివరజంచెదిఁ దామస రాజస సాతిో వకాది భేదంబులం దిువిధం బై యుండు;
అందుిఁ దామసభకకో పుకారం బట్ిరదనిన్.
3-953-తే.
సతతహింసాతిదంభ మాతీరయరోష్
తమములన్ు జయుచున్ు భేదదరజా యగుచుిఁ
బరిఁగ నా యందుిఁ గావించు భకకో దలిఁప

దామసం బన్ిఁదగు వ్ాిఁడు తామసుండు.
3-954-క.
ఘన విష్యపాువీణయము
లను సుమహైశవరయ యశములన్ు బూజాదయ
రుహని న్న్ు న్రజే భజించుట్
చను రాజసయోగ మన్ిఁగ సౌజన్యనిధీ!
3-955-చ.
అనుపమ పాపకరుపరజహారము కెై భజనీయుిఁ డెైన్ శో
భనచరజతఠం డితం డన్ుచు భావమున్ం దలపత స్ప భకకోచే
న్నితర యోగయతన్ భగవదరాణబుదిధ న న్రజు కరుముల్
జనహితకారజ యెై నగడ సాతివకయోగమన్ంగిఁ జొపాడున్.
3-956-చ.
మనుసుత! మదు
్ ణశీవణమాతు లభించిన్ యట్ిర భకకోచే
న్నఘుిఁడ సరవశోభన్గుణాశీయుిఁడన్ పరమేశవరుండ నై
తనరజన్ న్న్ునిఁ జెందిన్ యుదాతో మనోగతఠలవయయంబుల ై
వననిధిగామి యెైన్ సురవ్ాహినిిఁబో ల ఫలించు నిముులన్.
3-957-క.
హ్యగుణరహితఠిఁ డన్ిఁగల
నా యందుల భకకోలక్షణముిఁ దెలిప్పతి న్న్
బాయక నిరత
హ ఠకముగిఁ
జయు మదీయవుతెైక చిరతరభకకోన్.
3-958-వ.
నిషాిము లయన్ మదీయ భకుోలకు న్ట్ిర భకకోయోగంబు సాలోకయ సారజటి

సామీపయ సారూపయ సాయుజయంబులకు సాధన్ంబు; గావున్, మహాతఠు లగు
వ్ారు నిజమనోరథఫలదాయకంబు లయన్ మదీయ స్థవ్ావిరహితం
బులయన్ యతర కరుంబు లాచరజంప న లల రు; దీని నాతయంతిక భకకోయోగం
బని చెపుాదురు; సతో వ రజసో మోగుణ విహీన్ుం డయన్ జన్ుండు
మతీమానాకారంబుిఁ బ ందు"న్ని చెప్పా మఱయు నిట్ల నియె.
3-959-స్స.
"నితయనమి
ై తిో క నిజధరుమున్ గురు;
శీదధ ాగరజష్ుతిఁ జతఠర పాంచ
రాతోుకో హరజసమారాధన్ కకీయలన్ు;
నిషాిమన్ంబున్ నఱ మదీయ
విగీహదరాన్ విన్ుతి పూజా వంద;
న్ధాయన్సంశీవణములిఁ గరు
సంగజ గాకుండుట్ సజి న్పుకరాభి;
మాన్ంబు న ందుట్ హీన్ు లందు
3-959.1-తే.
జాల న్న్ుకంపస్థయుట్ సముల యందు
మతి
ై ు నఱపుట్ యమనియమకకయ
ీ ాది
యెైన్ యోగంబుచేత నాధాయతిుకాధి
భౌతికాదులిఁ దెలియుట్ పలుకుట్యున్ు.
3-960-వ.
మఱయున్ు.
3-961-క.
హర్ి గుణ మంగళ కీరోన్

పరుుఁడెై తగ నారివమున్ భగవతారులం
గర మన్ురకకో భజించుట్
నిరహంకారమున్ న్ుంట్ నిశులుిఁ డగుట్న్.
3-962-క.
ఇవి మ్రదలుగాిఁగ గలుగు భ
గవదుదేేశసవధరుకలితఠం డెై వీ
నివలన్ిఁ బరజశుదధ గతిం
దవిలిన్ మది గలుగు పుణయతముిఁ డెయెయడలన్.
3-963-తే.
గురుతరానేక కళ యణగుణవిశిష్ఠ
ు ిఁ
డన్ిఁగ న ప్పాన్ న్న్ుిఁ బ ందు న్ండగొన్క
పవన్వశమున్ిఁ బువువల పరజమళంబు
ఘాొణమున్ నావరజంచిన్కరణి మఱస్ప.
3-964-చ.
అనిశము సరవభూతహృదయాంబుజవరజో యన్ం దన్రుు నీ
శు నన్ు న్వజఞ స్థస్ప మన్ుజుం డ గజ మతరరతిమారునా విడం
బనమున్ మూఢుిఁడెై యుచితభకకోని న్న్ున భజింపిఁడేని న్
మునుజుిఁడు భసుకుండమున్ మాన్క వ్ేలిున్ యట్ిరవ్ాిఁ డగున్.
3-965-స్స.
అబాిక్షి నిఖిలభూతాంతరాతఠుిఁడ నైన్;
నా యందు భూతగణంబు న్ందు
న్తిభేదదృషపర మాయావుల ై సతతంబుిఁ;
బాయక వ్ైరాన్ుబంధ నిరతఠ

లగువ్ారజ మన్ములిఁ దగులదు శాంతి యె;
న్నిఁట్ికెైన్ నేన్ు నా కుట్ిలజన్ుల
మాన్క యెపుడు సామానాయధికదువయ;
సమితిచే మతాదారున్ మ్రన్రా
3-965.1-తే.
న్రజే నాచితో మున్ ముదం బందకుందు"
న్న్ుచు నఱిఁగజంచి మఱయు నిట్ల నియెిఁ గరుణిఁ
గలిత సదు
్ ణ జట్ిలుిఁ డకిప్పలుిఁ డెలమిిఁ
దలిల తోడ గుణవత్రమతలిల తోడ.
3-966-స్స.
"తరళ క్షి! విన్ు మచేతన్ దేహములకంట్ిఁ;
జతన్ దేహముల్ శరష్
ీ ర మందుిఁ
బాుణవంతంబుల ై సారాన్జాఞన్ంబు;
గలుగు చెత
ై న్యవృక్షములకంట్
ఘన్రసజాఞన్సంకలితచేతన్ు లుతో ;
ములు రసజాఞన్ంబు గలుగు వ్ాని
కంట్ గంధజాఞన్కలితబృందంబులు;
గడు శరష్
ీ ు ములు వ్ానికంట్ శబే
3-966.1-తే.
వ్ేదు లగుదురు శరష్
ీ ు మై వ్లయు శబే
విదులకంట్న్ు సదూ
ు పవ్ేదు ల న్
ై
వ్ాయసాదులు శరష్
ీ ు ముల్ వ్ానికంట్
వరుస బహుపాదు లుతో ముల్ వ్ానికంట్

3-967-క.
తలుఁపిఁ జతఠష్ాదు లధికులు
బలకొని మఱ వ్ానికంట్ిఁ బాదదవయముం
గల మన్ుజు లలఘుతము లి
ముుల వ్ారల యందు వరణ ములు నాల్ రయన్
3-968-వ.
అందు.
3-969-స్స.
తలిఁప బాుహుణు లుతో ములు వ్ారజకంట్న్ు;
వ్ేదవ్ేతోలు, వ్ేదవిదులకంట్
విలస్పతవ్ేదారేవిదులు, వ్ారలకంట్;
సమధిక శాసో స
ర ంశయము మాన్ుా
మీమాంసకులు, మఱ మీమాంసకులకంట్;
నిజధరువిజాఞన్నిపుణు లరయ
వ్ారజకంట్న్ు సంగవరజితచితఠ
ో లు;
దగ వ్ారజకంట్ సదధ రుపరులు
3-969.1-తే.
ధారజుకులకంట్ న్ుతో మోతో ములు విన్ుము
మతీమరజాత సకలధరుసవభావ
మహిమములు గలి్ యతర ధరుములు విడిచి
సమత వరజోంచు న్పుాణయతముిఁడు ఘన్ుిఁడు.
3-970-వ.
అట్ిరవ్ాని.

3-971-క.
కని సకలభూతగణములు
మనమున్ నాన్ందజలధిమగనము లగుచున్
ఘన బహుమాన్ పురసీర
మనయముిఁ బాట్ిలల విన్ుతఠ లరజేం జయున్.
3-972-వ.
అంత; నీశవరుండు జీవసవరూపాన్ుపువిష్ఠరండెై యుండు న్ట్ిర భగ వంతఠం
జూచి భకకోయోగంబున్నేని యోగంబున్నేనిిఁ బురుష్ఠండు పరమాతుిఁ బ ందు
పుకృతిపురుషాతుకంబున్ు దదవయతిరజకోంబున్ు నైన్ దెైవంబు నై కరువిచేషర త
ప ం
బగుచు న్ుండు; అదియ భగవదూ
ు పంబు; ఇట్ిర భగవదూ
ు పంబు భేదాసాదం
బగుచు న్దుభత పుభావంబు గల కాలం బనియుిఁ జెపాంబడు; అట్ిర కాలంబు
మహదాదిత తో వంబులకున్ు మహతో తాోవభిమాన్ు లగు జీవులకున్ు
భయాహం బగుట్ంజస్ప సకల భూతములకు నాశీయం బగుచు న్ంతర్ తంబై
భూతంబులచేత భూతంబుల గీస్పంచుచు యజఞ ఫలపుదాత గావున్
వశ్రకృతభూతఠండెై పుభుతవంబు భజియంచి విష్ఠ
ణ ండు పుకాశించుచుండు;
అతనికక మితఠుండున్ు శతఠుండున్ు బంధుండున్ు లేిఁడు; అట్ిర విష్ఠ
ణ ండు
సకలజన్ంబుల యందావ్ేశించి యపుమతఠ
ో ిఁడెై పుమతఠ
ో లయన్ జన్ంబులకు
సంహారకుండెై యుండు; అతని వలని భయంబున్ంజస్ప వ్ాయువు వీచు
సూరుయం డుదయంచు, నిందుుండు వరజషంచు, న్క్షతు గణంబు వ్లుంగుిఁ,
జందుుండు పుకాశించు, దతో తాిలంబుల వృక్ష లతాదులోష్ధుల తోడంగూడి
పుష్ా ఫలభరజతము లగు, సరజతో ఠలు పువహించు, సముదుంబులు మేరలు
దపాక యుండు; న్గజన పుజవలించు, భూమి గజరులతోిఁ గూడ బరువున్ిఁ గుీంగ
వ్ఱచు, ఆకాశంబు సకల జన్ంబులకు న్వకాశం బిచుు, మహతో తో వంబు

జగతఠ
ో న్కు న్ంకుర సవరూపంబు గావున్ సపాోవరణావృతం బగు లోకం బన్ు
సవదేహంబు విసో రజంపిఁ జయు; గుణాభిమాన్ు లగు బుహాుదులు
సరవశవరునిచేత జగతీర్ ంబు న్ందు నియోగజంపిఁబడి పుతిదిన్ంబు న్యయయ
సర్ ంబుస్థయ న్పుమతఠ
ో ల ై యుండుదురు; ప్పతాుదులు పుతోుతాతిో ిఁ
జయుదురు; కాలుండు మృతఠయసహాయుండెై మారకుండెై యుండు"అని చెప్పా
కప్పలుండు వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-973-క.
"నఱి నిట్ిర నిఖ్లలోక
శవరుని పరాకీమముిఁ దెలియ సామరేయంబ
వవర్ికని
క ిఁగలుగదు మేఘము
గరువలి వికీమముిఁ దెలియిఁగా లేని గతిన్.
3-974-క.
మగువ్ా! విన్ు సుఖ్హ్తఠక
మగు న్రేము ద రకమికక మహాదుఃఖ్మున్ం
దగులుదు రజది యంతయు నా
భగవంతఠని యాజఞ ిఁజస్ప పాుణులు మఱయున్.
3-975-స్స.
పూని యసతయంబుల ైన్ గృహక్షతు;
పశు ధన్ సుత వధూ బాంధవ్ాది
వివిధ వసుోవులన్ు ధుువముగా మది న్మిు;
వఱలు దురుతి యగువ్ాిఁడు జంతఠ
సంఘాత మగు దేహసంబంధమున్ నిలిు;
యరజే న్యెైయ యోన్ు లందుిఁ జొరిఁగ

న్న్ుగమించున్ు వ్ాని యందు విరకుోండు;
కాక యుండున్ు న్రకసుేిఁ డెైన్
3-975.1-తే.
దేహి యాత్రుయదేహంబు దివిరజ వదల
లేక తన్ కది పరమసౌఖ్ాయకరంబు
గాిఁగ వరజోంచు న్దియున్ు గాక యతిఁడు
దేవమాయావిమోహితభావుిఁ డగుచు.
3-976-క.
ఘనముగిఁ బుతు వధూపశు
ధన గృహరక్షణము న్ందు దతో తిియలన్
మనమున్ిఁ దలపత యుచు దిన్
దినమున్ దందహయమాన్ దేహుం డగుచున్.
3-977-క.
అత మూఢహృదయుిఁ డగుచు దు
రజతకరాురంభమున్ిఁ జరజంచుచుిఁ దరుణీ
కృతగోపయభాష్ణములన్ు
సుతలాలన్భాష్ణములిఁ జొకుిచు మఱయున్.
3-978-క.
విను, మిందియ
ు
పరవశుిఁడెై
మునుకొని తతూిట్ధరుములు గల దుఃఖ్ం
బనయము సుఖ్రూపంబుగ
మనమున్ిఁ దలపత స్ప తదభిమాన్ుం డగుచున్.
3-979-క.

సతతముిఁ దమతమ సంపా
దిత మగు న్రేములచేత ధృతిిఁ బరులకుిఁ గు
తిీతమతి హింసలు చేయుచు
న్త మూఢమన్సుి లగుచు నాతుజన్ములన్.
3-980-తే.
పూని రక్షించుచున్ు వ్ారజభుకో శరష్
మన్ుభవించుచు న్ంత జీవన్మువ్ోకిఁ
గడిఁగజ మఱమఱ యపరారేకాముిఁ డగుచు
సతో వమడలి కుట్లంబపత ష్ణము న్ందు.
3-981-స్స.
బలిమి సాలక మందభాగుయిఁడెై కుమతి యెై;
పూని యపుడు కకయ
ీ ాహీన్ుిఁ డగుచు
దవిలి వృథాపుయతనంబులు స్థయుచు;
మూఢుిఁడెై కారాణయమున్ిఁ జరజంచు
న్ట్ిర యకకంచన్ుిఁ డగువ్ానిిఁ జూచి త;
దాేరసుతాదు లాతులన్ు వీిఁడు
గడు న్శకుోిఁడు పత ు విఁగాిఁజాలిఁ డితిఁ డని;
స్పగ్ ంజ తఠ రరజేిఁ గృషసవలుండు
3-981.1-తే.
బడుగు ముసల దుే రోస్పన్ పగజది న్ంత
న్తిఁడు నేవ్ంట్లన్ు సుఖ్ం బందలేక
తాన్ు బో షపంచు జన్ులు దన్ తన్రిఁ బోు వ
బుతఠకు ముదిమియు మికకిలి బాధపఱుప.

3-982-క.
వ్డరూపు దాలిు బాంధవు
లడలిఁగ నిరాయణమున్కు న్భిముఖ్ుిఁడెై య
ల వడలిఁగజాలక శున్కము
వడువున్ిఁ గుడుచుచున్ు మేన్ు వడవడ వడిఁకన్
3-983-స్స.
అతిరోగ ప్సడత
ి ఠండెై మంద మగు జఠ;
రాగజనచే మిగుల న్లాాశి యగుచు
మఱస్ప వ్ాయువుచేత మీిఁదికక నగస్పన్;
కన్ునలు కఫమున్ిఁ గపాబడిన్
నాళంబులన్ు గంఠనాళంబున్న్ు ఘుర;
ఘుర మన్ు శబే ము ద రయ బంధు
జన్ుల మధయంబున్ శయనించి బహువిధ;
ములిఁ దన్ున బిలువంగ బలుకలేక
3-983.1-తే.
చట్లలతర కాలపాశవశంగతాతఠుిఁ
డగుచు బిడడ లిఁ బండాలము న్రస్ప పత ు చు
చింత వికలముల ైన్ హృషసకములున్ు
గలిగజ విజాఞన్మున్ు బాస్ప కష్ఠరిఁ డగుచు.
3-984-వ.
అంత మరణావసే ం బ ందు సమయంబున్ న్తి భయంకరాకారులు
సరభస్థక్షణులు న్గు యమదూత లిదే ఱు దన్ ముందఱ నిలిచిన్ం జూచి;
తుసోహృదయుండెై శకృన్ూుతుంబులు విడుచుచు; యమపాశంబులచే

గళంబున్ బదుధండెై శరీరంబువలన్ నిర్ మించి; యాతనా శరీరంబు
న్వలంబించి బలాతాిరంబున్ దీరఘంబై దుర్ మం బగు మార్ ంబున్ు బ ంది;
రాజభట్లలచే నీయమాన్ుం డగుచు; దండన్ంబున్ కభిముఖ్ుండెై చన్ు
న్పరాధి చందంబున్ిఁ జన్ుచుండి.
3-985-చ.
అనయము మూరఛ న ందు శున్కావళచేతన్ు భక్షయమాణుిఁడెై
యనుపమ కాలకకంకర భయంకర తరిన్గరిన్ంబులన్
మనము గలంగ దేహము సమసో ముిఁ గంపము వ్ ందగాిఁ బురా
తనభవ పాపకరుసముదాయముిఁ జితో ములోిఁ దలంచుచున్.
3-986-స్స.
అన్ుపమ క్షతో ృష్ణ లంతరవయధలిఁ జయ;
ఝంఝానిలజవలజి వలన్ చండ
భాన్ుపుదీప్పో తపో ం బైన్ వ్ాలుకా;
మారా్న్ుగత తపయమాన్ గాతఠుిఁ
డెై వీిఁపుిఁ గశలచే న్డువంగ వికలాంగుిఁ;
డగుచు మార్ ము న్ందు న్చట్ న్చట్ిఁ
జాల మూరజఛలిల యాశీయశూన్య మగు నీళా;
మున్ుిఁగుచు లేచుచు మ్రన్స్ప పాప
3-986.1-తే.
రూపమయన్ తమముచే నిరూఢుిఁ డగుచు
వ్లయిఁ ద ంబదిత మిుదివ్ేల యోజ
న్ముల దూరంబు గల యమన్గరమున్కుిఁ
బూని యమభట్లల్ కొంపత విఁ బో వు న్ంత.

3-987-వ.
ఇట్ల
ల మహాపాపాతఠుం డెన్
ై వ్ాిఁడు ముహూరో తయ
ు
కాలంబున్న్ు
సామాన్యదో షప యగువ్ాిఁడు ముహురో దవయంబున్న్ు నేగజ యాతన్ం
బ ందున్ు; అందు.
3-988-క.
పట్ుిదురు కొఱవులన్ు వడిిఁ
బట్ుిదు రస్పపతిుకలన్ు బన్ుమంట్ల యం
ద ట్ుిదు రొడళుా న్లియన్
మట్ుిదు రపాాపచితఠ
ో మతఠ
ో ం బలుచన్.
3-989-ఉ.
ముంతురు తపో తోయముల మ్రతఠ
ో దు రుగీగదాస్పధారలం
దెంతురు ప ట్ర ప్థవ
ు ులు వధింతఠరు మీిఁద నిభేందు పంకకో ఱ
ప్పాంతురు ఘోర భంగజిఁ గఱప్పంతఠరు పాములచేత బిట్లర దు
బిబంతురు మీిఁద గుండుల దినిప్పంతఠరు దేహముిఁ గోస్ప కండలన్.
3-990-వ.
మఱయుిఁ గుట్లంబపత ష్ణంబున్ిఁ గుక్షింభరుం డగుచు న్ధరుపరుం డెై
భూతదోు హంబున్ న్తిపాపుండెై నిరయంబున్ుం బ ంది నిజ ధన్ంబులు
గోలుపడి మ్రఱవ్ట్లర నాపన్ునని చందంబున్ం బరసార సంబంధంబున్ిఁ
గలిాంపబడిన్ తమిసాుంధతామిసు రౌరవ్ాదు లగు న్రకంబులం బడి త్రవుంబు
లయన్ బహుయాతన్ల న్న్ుభవించి క్షీణపాపుండెై పున్రనరతవంబున్ుం
బ ందు"న్ని చెప్పా వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-53-గరభస్ంభవ పేకథరంబు

3-991-స్స.
"కెక
ై ొని మఱ పూరవకరాున్ుగుణమున్;
శశవతరరకాశకుం డీశవరుండు
ఘట్కుండు గావున్ిఁ గీముఱ జీవుండు;
దేహసంబంధంబుిఁ దివిరజ తాలా
ద రిఁకొని పురుష్రతోబిందుసంబంధి;
యెై వధూగరభంబు న్ందుిఁ జొచిు
కెక
ై ొని యకరాతిు గలిలంబు పంచరా;
తుముల బుదుబదమున్ు దశమ దివస
3-991.1-తే.
మందు గరింధు వంత యౌ న్ంతమీిఁదిఁ
బేశి యగు న్ంతమీిఁదట్ిఁ బేరజు యండ
కలా మగు న కి నల మసో కమున్ు మాస
యమళమైన్న్ు గరచరణములుిఁ బ డము.
3-992-వ.
మఱయు; మాసతుయంబున్ న్ఖ్ రోమాస్పే చరుంబులు లింగచిఛదుంబులు
గలిగజ నాలవ మాసంబున్ సపో ధాతఠవులున్ు బంచమ మాసంబున్
క్షతో ృష్ణ లున్ు గలిగజ ష్ష్ర మాసంబున్ మావిచేతం బ దువం బడి తలిల కుక్షిని
దక్షిణభాగంబున్ం దిరుగుచు మాతృభుకాోన్న పాన్ంబులవలన్ిఁ దృప్పో
బ ందుచు నేధమాన్ధాతఠవులు గలి్ జంతఠ సంకీరణంబగు విణూుతుగరో ం బందుిఁ
దిరుగుచుిఁ కకీమిభక్షిత శరీరుండెై మూరఛలం బ ందుచుిఁ దలిల భక్షించిన్
కట్లతికోోష్ణ లవణ క్షారామా
ల దుయలబణంబు ల ైన్ రసంబులచేత బరజతపాోంగుం
డగుచు జరాయువున్ిఁ గపాంబడి బహిపద
ు ేశంబు న్ందు నాతుంబులచేత

బదుధండెై కుక్షి యందు శిరంబు మోప్పకొని భుగనం బైన్ పృష్ర గీవ్ోదరుండెై
సావంగ చలన్ంబు న్ందు న్సమరుేం డగుచుిఁ బంజరంబందుండు శకుంతంబు
చందంబున్ న్ుండి దెవ
ై కృతంబైన్ జాఞన్ంబున్ం బూరవజన్ు దుష్ిృతంబుల
దలంచుచు దీరోఘచాఛవసంబు స్థయుచు నే సుఖ్లేశంబున్ుం బ ందక వరజోంచు;
అంత నేడవ నల యందు లబధ జఞ ాన్ుండెై చేష్రలు గలిగజ విట్ిరమి
ర సత దరుండెై
యకి దికుిన్ న్ుండక సంచరజంచుచుం బుసూతి మారుతంబులచేత న్తి
వ్ేప్పతఠం డగుచు యోచమాన్ుండు దేహాతుదరజాయుిఁ బున్ర్ రభ వ్ాసంబున్కు
భీతఠండు న్గుచు బంధన్భూతం బగు సపో ధాతఠవులచే బదుధం డెై కృతాంజలి
పుట్లండు దీన్వదన్ుండు నై జీవుండు దా నవవనిచే న్ుదరంబున్
వస్పయంపిఁబడె న్ట్ిర సరవశవరుని నిట్ల ని సుోతియంచు.
3-993-క.
అనయమున్ు భువన్రక్షణ
మునకెై స్థవచాఛన్ురూపమున్ిఁ బుట్ర డి వి
ష్ఠ
ణ ని భయవిరహిత మగు పద
వనజయుగం బరజేిఁ గొలుో వ్ారని భకకోన్.
3-994-వ.
అదియున్ుం గాక; పంచభూత విరహితఠిఁ డయుయం బంచభూత విరచితం బైన్
శరీరంబు న్ందుిఁ గపాంబడి యందియ
ు
గుణారే చిదాభాస జాఞన్ుం డెైన్ నేన్ు.
3-995-స్స.
ఎవవిఁడు నిఖిల భూతేందియ
ు మయ మగు;
మాయావలంబున్ మహితకరు
బదుధిఁడెై వరజోంచు పగజది దందహయమా;
న్ంబగు జీవ చితో ంబు న్ందు

న్వికారమై శుదధ మై యఖ్ండజాఞన్;
మున్ న్ుండు వ్ానికక ముఖ్యచరజతఠ
న్కు న్కుంఠజతశౌరుయన్కుిఁ పరంజోయతికక;
సరవజుఞన్కుిఁ గృపాశాంతమతికకిఁ
3-995.1-తే.
గడిఁగజయుిఁ బుకృతిపురుష్ఠల కంట్ిఁ బరముిఁ
డయన్ వ్ానికక మ్రొకెిద న్సుదీయ
దురభరోదగీ భీకర గరభన్రక
వ్ేదన్లిఁ జూచి శాంతిిఁ గావించు కొఱకు."
3-996-స్స.
అన్వుడు సుతఠన్కు జన్ని యట్ల న్ుిఁ "దగ;
మహితాతు! యెవవని మహిమచేత
ఘన్మోహుల ై గుణకరునిమితో సాం;
సారజకమార్ సంచారములన్ు
ధృతిస్పడి యలస్ప యేదికుి నఱుంగక;
హరజపాద ధాయన్ంబు నాతు మఱచి
యుండు వ్ారలకు నే యుకకోయు న్ముహా;
పురుష్ఠ న్న్ుగీహబుదిధ లేక
3-996.1-తే.
తదు
్ ణధాయన్ తన్ూురజో దరాన్ములు
గోచరజంచుట్ యెట్ల ల నాకున్ుిఁ బుబో ధ
కలితముగిఁ బలుి"మన్వుడుిఁ గప్పలుిఁ డనియె
న్ంబతోడన్ు సుగుణకదంబతోడ.

3-997-వ.
"అట్ిర య శవరుండు గాలతుయంబు న్ందున్ు జంగమ సాేవరాంత రాయమి
యగుట్ంజస్ప జీవకరు మార్ ంబులం బువరజోంచు వ్ారు తాపతుయ నివ్ారణంబు
కొఱకు భజియంతఠరు"అని చెప్పా మఱయు నిట్ల నియె.
3-998-క.
"జనయతిు! గరభ మందున్ు
ఘన కకీమి విణూుతు రకో గరో ము లోన్న్
మునుుఁగుచు జఠరాగజనని దిన్
దినమున్ు సంతపయమాన్దేహుం డగుచున్.
3-999-ఆ.
దీన్వదన్ుిఁ డగుచు దేహి య దేహంబు
వలన్ నిర్ మింపిఁ దలిఁచి చనిన్
నలల ననినకొన్ుచు నలకొని గరభంబు
వలన్ వ్డలిఁ దోు యువ్ారు గలరె?'
3-1000-వ.
అని తలంచుచు "దీన్రక్షకుం డయన్ పుండరీకాక్షండు దన్ున
గరభన్రకంబువలన్ విముకుోనిం జయ న్ముహాతఠునికకిఁ బుతఠయపకారంబు
స్థయలేమికక న్ంజలి మాతుంబు స్థయందగున్ట్ిర జీవుండ నైన్ నేన్ు
శమదమాది యుకో ం బైన్ శరీరంబు న్ందు విజాఞన్దీపాంకురంబున్ం
బురాణపురుష్ఠ నిరీక్షింతఠన్ు"అని మఱయు
3-1001-స్స.
"నలకొని బహు దుఃఖ్ములకు నాలయ మైన్;
య గరభన్రకము నేన్ు వ్డలిఁ

జాల బహిఃపుదేశమున్కు వచిున్;
న్న్ుపమ దేవమాయా విమోహి
తాతఠుండనై ఘోరమైన్ట్ిర సంసార;
చకీ మందున్ు బరజశమ
ీ ణశ్రలి
నై యుండవలయుిఁ దా న్దిగాక గరభంబు;
న్ందుండు శోకంబు న్పన్యంచి
3-1001.1-తే.
యాతు కన్యంబు సారథి యెన్
ై యట్ిర
రుచిర విజాఞన్మున్ిఁ దమోరూపమైన్
భూరజ సంసారసాగరోతాోరణంబు
స్థస్ప య యాతు న్రస్ప రక్షించుకొందు.
3-1002-వ.
మఱయున్ు.
3-1003-చ.
పరుఁగుచు న్ున్న దురవయసన్భాజన్మై ఘన్ దుఃఖ్మూలమై
యరయిఁగ బకుితూంట్ల
ల గలదెై కకీమిసంభవ మైన్యట్ిర దు
సో ర బహు గరభవ్ాసముల సంగతి మాన్ుాట్కెై భజించెదన్
సరస్పజనాభ భూరజ భవసాగరతారక పాదపదుముల్."
3-1004-క.
అని కృతనిశుయుిఁ డయ యే
చిన విమలజాఞని యగుచు జీవుిఁడు గరభం
బున వ్డల న లల కుండం
జనియెడు న్వమాసములున్ు జన్నీ! యంతన్.

3-1005-వ.
దశమమాసంబున్ వ్ాని న్ధో ముఖ్ుం గావించిన్ న్ుచాఛవస నిశాావసంబులు
లేక ఘన్ దుఃఖ్భాజన్ుండు విగత జాఞన్ుండు రకో దిగాభగుండు నై
విషారసే కమి
కీ యుం బో ల నేలంబడి యేడుుచు జాఞన్హీన్ుం డెై జడుడున్ుం బో ల
న్ుండి; యంత నిజ భావ్ాన్భిజుఞ లగు నితరుల వలన్ వృదిధం బ ందుచు
న్భిమతారేంబులం జెపానేరక; యనేక కీట్సంకులం బయన్ పరయంకంబు
న్ందు శయాన్ుండెై; యవయవంబులు గండూయమాన్ంబు ల ైన్ిఁ గోిఁకనేరక
యాసనోతే ాన్ గమన్ంబుల న్శకుోండెై; తన్ శరీరచరుంబు మశక మతఠిణ
మక్షికాదులు ప డువ గజమ
ీ యుంబో ల
ీ ులచే వయధంబడు కకమి
దో దూయమాన్ుండెై రోదన్ంబు స్థయుచు విగతజాఞన్ుండెై మలంగుచు;
శైశవంబున్ం దతో తిియాన్ుభవంబుిఁ గావించి పౌగండ వయసుీన్ిఁ
దదన్ురూపంబు లగు న్ధయయనాది దుఃఖ్ంబు లన్ుభవించి; తదన్ంతరంబ
యౌవన్ంబు పాుపో ం బైన్ న్భిమతారే ఫలపాుప్పో కక సాహసపూరవకంబు లగు
వృథాగీహంబులు స్థయుచుిఁ గాముకుండెై; పంచమహాభూతారబే ం బగు దేహం
బందుిఁ బకుిమాఱు లహంకార మమకారంబులం జయుచుిఁ దదరేంబుల న్
ై
కరుంబు లాచరజంచుచు సంసారబదుధ డగచు దుష్ఠారుష్ సంగమంబున్
శిశోనదరపరాయణుండెై వరజోంచుచు న్జాఞన్ంబున్ం జస్ప వరజేష్యమాన్ రోష్ఠం
డగుచుిఁ; దతులంబు లగు దుఃఖ్ంబు లన్ుభవించుచుిఁ గాముకుండెై
నిజనాశంబున్కు హ్తఠవు లగు కరుంబులం బువరజోంచు చుండు; మఱయున్ు.
3-1006-స్స.
జన్యతిు! సతయంబు శౌచంబు దయయున్ు;
ధృతియు మౌన్ంబు బుదిధయున్ు స్పగ్ ు
క్షమయున్ు యశమున్ు శమమున్ు దమమున్ు;

మ్రదలుగాగల గుణంబులు న్శించు
జన్ుల కసతీంగమున్ న్ని యెఱిఁగజంచి;
వ్ండియు నిట్ల న్ు విన్ుము, మూఢ
హృదయులు శాంతి విహీన్ులు దేహాతు;
బుదుధలు న్ంగనా మోహపాశ
3-1006.1-తే.
బదధ కళీమృగంబుల పగజదిిఁ దగజలి
పరవశసావంతముల శోచయభావు ల ైన్
వ్ారజ సంగతి విడువంగ వలయు న్ందు
న్ంగనాసంగమము దో ష్ మండుు గాన్.
3-1007-వ.
దీని కొకి యతిహాసంబు గలదు; 'త లిల యకినాడు పుజాపతి దన్ కరిఁతఠ
రయన్ భారతి మృగీరూపధారజణి యెై యుండం జూచి తదీయ రూపరఖ్ా
విలాసంబులకు నోట్లవడి వివశ్రకృతాంతరంగుండున్ు విగత తుపుండున్ు నై
తాన్ున్ు మృగరూపంబు న ంది తదన్ుధావన్ంబు హ్యం బని తలంపక
పువరజోంచెం;' గావున్ న్ంగనాసంగమంబు వలవ; దసుదీయ నాభికమల
సంజాత చతఠరుుఖ్ నిరజుత మరీచాయదుయదూభత కశయపాది కలిాత దేవ
మన్ుషాయదు లందు మాయా బలంబున్ం గామినీజన్ మధయంబున్ విఖ్ండిత
మన్సుిండు గాకుండిఁ బుండరీకాక్షండెైన్ నారాయణఋషపకకం దకి
న్న్ుయలకు నవవరజకకం దీరదు"అని వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-1008-తే.
రూఢి నా మాయ గామినీరూపమున్న్ు
బురుష్ఠలకు నలల మోహంబుిఁ బ ందజయుిఁ

గాన్ పురుష్ఠలు సతఠలసంగంబు మాని
యోగవృతిో ిఁ జరజంచుచు న్ుండవలయు.
3-1009-క.
ధీరతతో మతాదసర
స్సరుహస్థవ్ాన్ురకకోిఁ జెందిన్వ్ారల్
నార్ీసంగము నిరయ
దావరముగా మన్ము లందు దలిఁపుదు రెపుడున్.
3-1010-క.
హర్ిమాయా విరచితమై
తరుణీరూపంబుిఁ దాలిు ధరిఁ బరజవన్ బం
ధుర తృణపరజవృత కరపము
కరణి న్దియు మృతఠయరూపకం బగు మఱయున్.
3-1011-చ.
ధన పశు మితు పుతు వనితా గృహకారణభూత మైన్ య
తనువున్ న్ున్న జీవుిఁడు పదంపడి యట్ిర శరీర మతిో తా
న్నుగతమన్
ై కరుఫల మందకపత విఁగరాదు మింట్ిఁ బో
యన భువిిఁ దూరజన్న్ దిశల కగజన్ నచుట్ నైన్ డాగజిఁన్న్.
3-1012-వ.
అట్ిర పురుష్రూపంబు న ందిన్ జీవుండు నిరంతర స్సో స
ర ంగంబుచే వితాోపతయ
గృహాదిపద
ు ం బగు స్సో త
ర వంబు న ందు; ఈ కీమంబున్ న్ంగనా రూపుం డగు
జీవుండు మనాుయచేిఁ బురుష్రూపంబు న ంది ధనాదిపద
ు ుం డగు భరో న్ు
నాతుబంధకారణం బగు మృతఠయవున్ుగ నఱుంగ వలయు; మఱయు
జీవ్ోపాధిభూతం బగు లింగదేహంబుచే సావవ్ాస భూతలోకంబున్ న్ుండి

లోకాంతరంబు న ందుచుం బాురబే కరుఫలంబుల న్న్ుభవించుచు; మరలం
గరాుదులందాసకుోిఁ డగుచు మృగయుండు గాన్న్ంబున్ న్న్ుకరల
సుఖ్పుదుం డెన్
ై న్ు మృగంబున్కు మృతఠయ వగు చందంబున్ జీవుండు
భూతేందియ
ు
మనోమయం బైన్ దేహంబు గలిగజ యుండు; అట్ిర దేహనిరోధంబ
మరణంబు; ఆవిరాభవంబ జన్ుంబున్ుం; గాన్ సకల వసుోవిష్య జాఞన్ంబు
గలుగుట్కు జీవున్కు సాధన్ంబు చక్షరజందుయం బగు దుష్రదరానీయ
యోగయతాపుకారంబున్ జీవున్కు జన్ుమరణంబులు లేవు; గావున్
భయకారాణయంబులు విడిచి సంభుమంబు మాని జీవపుకారంబు జాఞన్ంబున్ం
దెలిస్ప ధీరుండెై ముకో సంగుం డగుచు యోగ వ్ైరాగయయుకో ం బన్
ై
సమయగాఞాన్ంబున్ మాయావిరచితం బన్
ై లోకంబున్ దేహాదులం దాసకకో మాని
వరజోంప వలయు"న్ని చెప్పా; వ్ండియు నిట్ల నియె.
3-54-చందేస్ూరాపితృ మారగ ంబు
3-1013-స్స.
"గృహ మందు వరజోంచు గృహమేధు లగువ్ారు;
మహిత ధరాురేకామముల కొఱకు
సంప్సుతఠ లగుచుిఁ దతాీధనాన్ుషాున్;
నిరతఠల ై వ్ేదనిరీణత భూరజ
భగవతఠీధరు తదభకకో పరాఙ్ముఖ్ు;
ల ై దేవగణముల న్న్ుదిన్ంబు
భజియంచుచున్ు భకకోిఁ బత
ై ృక కరుముల్;
స్థయుచు నపుాడు శిష్ర చరజతఠ
3-1013.1-తే.

లగుచుిఁ దగ దేవ ప్పతృ సువుతాఢుయ లయన్
కామయచితఠ
ో లు ధూమాదిగతఠలిఁ జందు
లోకమున్ు జెంది పుణయంబు లుపో మయన్
మరలి వతఠ
ో రు భువికక జన్ుంబు న ంద.
3-1014-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-1015-తే.
పువిమలాన్ంత భోగజతలాంబు న్ందు
యోగనిదాుళువ్ై హరజ యున్న వ్ేళ
న్ఖిల లోకంబులున్ు విలయంబు న ందు
న్ట్ిర సరవశవరునిగూరజు యలఘుమతఠలు.
3-1016-మ.
పర్ికకంపన్ నిజభకకో యుకకోగరజమం బాట్ిలల ు పంకరుహో
దరవిన్యసో సమసో ధరుముల శాంతసావంతఠల ై సంగముం
బర్ివరజించి విశుదధ చితఠ
ో లగుచుం బంకజపతేుక్షణ
తర ధరెైుక నివృతఠ
ో ల ై సతతమున్ దెత
ై ాయరజిఁ జింతించుచున్.
3-1017-స్స.
మఱయు, న్హంకార మమకార శూన్ుయల ై;
యరజే వరజోంచుచు న్రజురాది
మార్ గతఠండున్ు మహనీయచరజతఠండు;
విశవతోముఖ్ుిఁడున్ు విమలయశుిఁడు
జగదుదభవసాేన్సంహారకారణుం;
డవయయుం డజుిఁడుిఁ బరాపరుండుిఁ

బురుషత తో ముిఁడు న్వపుండరీకాక్షండు;
నన్
ై సరవశవరు న్ందు బ ంది
3-1017.1-తే.
మానితాపున్రావృతిో మార్ మయన్
పువిమలాన్ంద తేజోవిరాజమాన్
దివయపదమున్ సుఖియంచు ధీరమతఠలు
మరలిరారెన్నిఁట్ికని
క జన్ుములిఁ బ ంద
3-1018-వ.
మఱయుిఁ, బరమేశవరదృషపరచే హిరణయగరుభ న్ుపాస్పంచువ్ారు సతయలోకంబున్
దివపరారాేవసాన్ం బగు పుళయంబు దన్ుకిఁ బరుండగు చతఠరాన్న్ుం
బరమాతురూపంబున్ ధాయన్ంబు స్థయుచు న్ుండి పృథి వ్ాయప్థో జోవ్ాయావకాశ
మాన్స్థందియ
ు
శబాేది భూతాదుల తోడం గూడ లోకంబున్ు బుకృతి యందు
లీన్ంబుస్థయ సరవశవరుండు సకల సంహరో యగు సమయంబున్
గతాభిమాన్ంబులు గలిగజ బుహులోకవ్ాసు లగు నాతులు బుహుతోడం గూడి
పరమాన్ందరూపుండున్ు సరోవతిృష్ఠరండున్ు న్గు పురాణపురుష్ఠం
బ ందుదురు; కావున్ నీవు సరవభూత హృదయపదు నివ్ాసుండున్ు
శుీతాన్ుభావుండున్ు నిష్ిళంకుడున్ు నిరంజన్ుండున్ు నిరేవందువండున్ు
న్గు పురుష్ఠని భావంబుచే శరణంబు న ందు"మని చెప్పా మఱయు
నిట్ల నియె.
3-1019-మ.
"సకలసాేవర జంగమపుతతికకం జరజుంపిఁ దా నాఢుయిఁడెై
యకలంకశుీతిగరుభిఁడుం బరముిఁడునైనన్ట్ిర య శుండు స్థ
వకయోగీందుకుమారస్పదధమునిదేవశరణ
ీ ియోగపువ

రో కమై తన్ున భజింపిఁజూపు సగుణబుహుంబు లీలాగతిన్
3-1020-స్స.
అట్ిర సరవశవరుం డయయయ కాలంబు;
లందున్ు దదు
్ ణ వయతికరమున్
జనియంచు చుండు నీ చాడుాన్ ఋషపదవ
ే ;
గణములు దమతమ కరునిరజు
తెశ
ై వరయ పారమేష్ుయము లందుిఁ బురుష్తవ;
మున్ిఁబ ంది యధికారములు వహించి
వరజోంచి కీముఱ వతఠ
ో రు మఱకొంద;
ఱారూఢకరాున్ుసార మన్
ై
3-1020.1-తే.
మన్ములన్ు జాల గలిగజ ధరుముల యందు
శీదధతోిఁ గూడి యపుతిస్పదధమైన్
నితయనమి
ై తిో కాచార నిపుణు లగుచుిఁ
దగజ రజోగుణ కలిత చితో ములు గలిగజ.
3-1021-వ.
సకాముల ై యందియ
ు జయంబు లేక ప్పతృగణంబుల నలల పుాడుిఁ బూజించుచు
గృహంబుల యందు వరజోంచి హరజపరాఙ్ముఖ్ు లగు వ్ారు తెవ
ైర రజ్క పురుష్ఠ లని
చెపాంబడుదురు.
3-1022-చ.
వినుతగుణోతో రుండు న్ురువికీముిఁ డెైన్ హరజన్ భజించి త
న్ునన్ లసతిథామృతము మాన్ుగిఁ గోీలుట్ మాని దుష్ిథల్
విని ముద మందుచుందురు వివ్ేకవిహీన్త న్ూరిఁబంది యా

తును మధురాజయభక్షయములు మాని పురీష్ము కగు చాడుాన్న్.
3-1023-చ.
అలవడ ధూమమార్ గతఠల ై ప్పతృలోకముిఁ బ ంది పుణయముం
బ లిస్పన్వ్ారు ద ంట్ి తమ పుతఠులకుం దగిఁ దాము పుట్ిర వి
హవలమతి గరభగోళపతనాది పరతధరాగతాంతమై
వ్లస్పన్ కరు మిం దన్ుభవింతఠరు గావున్ నీవు భామినీ!
3-1024-క.
విను, సరవ భావములిఁ బర
ముని న్న్ఘు న్న్ంతఠ నీశుిఁ బురుషత తో ము స
న్ునమున్ భజియంపుము ముద
మున బున్రావృతిో లేని ముకకో లభించున్."
3-1025-వ.
అనిచెప్పా; వ్ండియు నిట్ల నియె "భగవంతఠం డగు వ్ాసుదేవుని యందు
బుయుకో ం బగు భకకోయోగంబు బుహుసాక్షాతాిర సాధన్ంబు లగు వ్ైరాగయ
జాఞన్ంబులం జయు; అట్ిర భగవదభకకో యుకో ం బైన్ చితో ం బిందియ
ు వృతఠ
ో లచే
సమంబు లగు న్రేంబు లందు వ్ైష్మయంబున్ు బిుయాప్పయ
ు ంబులున్ు లేక
నిసీంగంబు సమదరాన్ంబు హ్యోపాదేయ విరహితంబునై యారూఢంబన్
ై
యాతుపదంబు నాతుచేిఁ జూచుచుండు జాఞన్పురుష్ఠండున్ు బరబుహుంబున్ు
బరమాతఠుండున్ు నీశవరుండున్ు న్గు పరమపురుష్ఠం డేకరూపంబు గలిగజ
యుండియు దృశయదుష్రృ కరణంబులచేతం బృథగాభవంబు బ ందుచుండు;
ఇదియ యోగజకక సమగీం బగు యోగంబున్ం జస్ప పాుపయంబగు ఫలంబు;
కావున్ విష్య విముఖ్ంబు లగు నిందియ
ు ంబులచేత జాఞన్రూపంబున్ు
హ్యగుణ రహితంబున్ు న్గు బుహుంబు మనోవిభాుంతిం జస్ప శబాేది ధరుం

బగు న్రేరూపంబున్ం దో ిఁచు; అది యెట్ర ల లరాేకారంబున్ం దో ిఁచు న్ని
యడిగతి
జ వ్ేని న్హంకారంబు గుణరూపంబున్ం జస్ప తిువిధంబున్ు
భూతరూపంబున్ం బంచవిధంబున్ు నిందియ
ు రూపంబున్ నేకాదశవిధంబున్ు
నై యుండు; జీవరూపుం డగు విరాట్లారుష్ఠండు జీవవిగీహం బైన్ యండం
బగు జగంబున్ం దో ిఁచుచుండు; దీని శీదధ ాయుకో ం బయన్ భకకోచత
ే
యోగాభాయసంబున్ం జస్ప సమాహితమన్సుిం డెై నిసీంగతవంబున్ విరకుోం
డెైన్వ్ాడు ప డగన్ుచుండు; అది యంతయు బుధజన్పూజనీయ చరజతువు
గావున్ నీకుం జెప్పాతి; సరవ యోగ సంపాుపుయం డగు నిరు్ణుండు భగవంతఠం
డని చెప్పాన్ జాఞన్యోగంబున్ు మదీయభకకో యోగంబున్ు న్న్ు రెండు
న కట్ియ యందియ
ు ంబులు భిన్నరూపంబులు గావున్ నేకరూపం బయన్
యరేం బనేక విధంబు లగు న్ట్ేల కం బగు బుహుం బనేక విధంబులుగిఁ దో ిఁచు;
మఱయున్ు.
3-1026-స్స.
అంబ! నారాయణుం డఖిలశాసో మ
ర ులన్ు;
సమధికాన్ుషపు త సవన్ త్రరే
దరాన్ జప తపత ధయయన్ యోగకకయ
ీ ా;
దాన్కరుంబులిఁ గాన్ిఁబడక
యేచిన్ మన్ము బాహ్యందిుయంబుల గెలిు;
సకల కరుతాయగసరణి న ప్పా
తలకొని యాతుతతో వజాఞన్మున్ మించి;
యుడుగక వ్ైరాగయయుకకోిఁ దన్రజ
3-1026.1-తే.
మహిత ఫలసంగరహిత ధరుమున్ిఁ దన్రు

న్ట్ిర పురుష్ఠండు దలపత య న్ఖిల హ్య
గుణములన్ుిఁ బాస్ప కలాయణగుణ విశిష్ఠరిఁ
డెన్
ై హరజ న ందుిఁ బరమాతఠు న్న్ఘుిఁ డగుచు
3-1027-వ.
అదిగావున్, నీకుం జతఠరజవధ భకకోయోగపుకారంబుిఁ దేట్పడిఁ నఱంగజంచితి;
అదియున్ుం గాక, కామరూప యగు మదీయ గతి జంతఠవుల యందు
న్ుతాతిో వినాశ రూపంబుల న్ుండు న్విదాయ కరు నిరజుతంబు ల ైన్ జీవునిగతఠ
లనేక పుకారంబుల ై యుండు; అదియు జీవ్ాతు వ్ాని యందుం బువరజోంచి
యాతుగతి యట్ిరదని యెఱుంగక యుండు"న్ని చెప్పా, మఱయు నిట్ల నియె
"ఇట్ిర యతి రహసయం బగు సాంఖ్యయోగ పుకారంబు ఖ్లున్కు న్వినీతఠన్కు
జడున్కు దురాచారున్కు డాంబికున్కు నిందియ
ు లోలున్కుిఁ బుతు
దారాగారాదయతయంతాసకో చితఠ
ో న్కు భగవదభకకోహీన్ున్కు విష్ఠ
ణ దాసుల యందు
దేవష్పడు వ్ానికక న్ుపదేశింప వలవదు; శీదధ ాసంపన్ునండున్ు, భకుోండున్ు,
వినీతఠండున్ు, న్సూయారహితఠండున్ు, సరవభూత మితఠుండున్ు,
శుశూ
ీ షాభిరతఠండున్ు, బాహాయరేజాత విరకుోండున్ు, శాంతచితఠ
ో ండున్ు,
నిరుతీరుండున్ు, శుదాధతఠుండున్ు, మదభకుోండున్ు, న్గు న్ధికారజకక
న్ుపదేశింప న్రహంబగు; ఈ యుపాఖ్ాయన్ం బే పురుష్ఠండేనిిఁ బతివుత యగు
న్ుతో మాంగన్ యేని శీదధ ాభకుోలు గలిగజ మదరజాతచితో ంబున్న్ విన్ుిఁ
బఠజయంచు న్ట్ిర పుణాయతఠులు మదీయ దివయసవరూపంబుిఁ బాుప్పంతఠ"రని
చెప్పాన్ు"అని మత
ై య
ేు ుండు విదురున్కు వ్ండియు నిట్ల నియె "ఈ
పుకారంబున్ం గరేమదయత యెన్
ై దేవహూతి గప్పలుని వచన్ంబులు విని
నిరుుకో మోహ పట్ల యగుచు సాషారంగ దండపుణామంబు లాచరజంచి
తతో వవిష్యాంకకత సాంఖ్యజాఞన్పువరో కం బగు సతో తుంబుస్థయ న్ుపకీమించి

కప్పలున్ కకట్లనియె.
3-1028-స్స.
"అన్యంబు విన్ు, మిందియ
ు ారే మనోమయం;
బున్ు భూతచయ మయంబున్ు న్శరష్
భూరజ జగదీబజభూతంబున్ు గుణపు;
వ్ాహ కారణమున్ు వలన్ుమఱయు
నారాయణాభిఖ్యనాిఁ గల భవదీయ;
దివయమంగళమూరజోిఁ దేజరజలల ు
చారు భవద్ రభసంజాతఠిఁ డగున్ట్ిర;
కమలగరుభండు సాక్షాతిరజంప
3-1028.1-తే.
లేక మన్మున్ిఁ గనియె న్నేక శకకో
వర్ ములు గలి్ సుగుణపువ్ాహరూప
మంది విశవంబు దాలిు సహసుశకకో
కలితఠిఁడెై సరవకారయముల్ కలుగిఁజయు.
3-1029-వ.
అంత.
3-1030-తే.
అతఠల భూరజ యుగాంతంబు న్ందుిఁ గపట్
శిశువవ్ై యంట్ి కుక్షినిక్షిపో నిఖిల
భువన్నిలయుండవ్ై మహాంభోధి న్డుమ
జారు వట్పతుతలాసంసాేయ వగుచు.
3-1031-తే.

లీల నాత్రుయ పాదాంగుళీ వినిర్
తామృతము గోీలిన్ట్ిర మహాతు! నీవు
గడిఁగజ నా పూరవభాగయంబు కతన్ నిపుడు
పూని నా గరభమున్ నేడు పుట్ిరతయయ!
3-1032-వ.
అట్ిర పరమాతఠుండ వయన్ నీవు.
3-1033-స్స.
వరుస విగీహపారవశయంబున్న్ు జస్ప;
రఘురామ కృష్ణ వరాహ నార
స్పంహాది మూరుో లంచితలీల ధరజయంచి;
దుష్ర నిగీహమున్ు శిష్ర పాల
న్మున్ు గావించుచు న్యమున్ సదధ రు;
నిరతచితఠ
ో లకు వరజణంపిఁ దగజన్
చతఠరాతుతతో వ విజాఞన్పుదుండవ్;ై
వరజోంతఠ వన్ఘ! భవన్ుహతో వ
3-1033.1-తే.
మజున్ కయన్న్ు వ్ాకుీవవ న్లవిగాదు
నిగమజాతంబు లయన్ వరజణంప లేవ
యెఱిఁగజ సంసుోతి చేయ నే నంతదాన్
విన్ుత గుణశ్రల! మాట్లు వ్ేయునేల?
3-1034-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-1035-క.

ధీమహిత! భవన్ుంగళ
నామసురణాన్ుకీరోన్ము గల హీన్ుల్
శ్రీమంతఠ లగుదు రగజన
షతర మాదికృదాళకంట్ శుదుధలు దలిఁపన్.
3-1036-వ.
అదియున్ుం గాక.
3-1037-క.
నీ నఘమసుోతి శవపచుం
డెన
ై న్ు జిహావగీ మందు న్న్ుసంధింపన్
వ్ానికక సరజ భూసురుిఁడుం
గానేరిఁడు చితుమిది జగంబుల న్రయన్.
3-1038-ఉ.
ఈ విధ మాతులం దెలిస్ప యెపుాడు సజి న్సంఘముల్ జగ
తాావన్మైన్ నీ గుణకథామృత మాతులిఁ గోీలి సరవ త్ర
రాేవళిఁ గుీంకకన్ట్ిర ఫలమందుదు రంచు సమసో వ్ేదముల్
వ్ావిరజిఁ బలుిిఁ గావున్న్ు వ్ారలు ధన్ుయలు మాన్ుయ లుతో ముల్.
3-1039-వ.
అదిగావున్ిఁ; బరబుహుంబవున్ు, బరమపురుష్ఠండవున్ు, బుతయఙ్ునో
విభావుయండవున్ు, సమసో జన్ పాపనివ్ారక సవయంపుకాశుండవున్ు,
వ్ేదగరుభండవున్ు, శ్రీమహావిష్ఠ
ణ డవున్ు న్గు నీకు వందన్ంబు
లాచరజంచెదన్ు"అని సుోతించిన్ం బరమపురుష్ఠండున్ు, మాతృ
వతీలుండున్ు న్గు కప్పలుండు గరుణారసారేరహృదయకమలుం డెై జన్ని
కకట్లనియె.

3-1040-తే.
"తవిలి సుఖ్రూపమున్ు మోక్షదాయకంబు
నన్
ై య యోగమార్ మే న్ంబ! నీకు
నఱుిఁగ వివరజంచి చెప్పాతి నిది దృఢంబు
గాిఁగ భకకో న్న్ుషపు ంపు కమలన్యన్!
3-1041-క.
జీవన్ుుకకో లభించుం
గావున్ నేమఱక తలిఁపు కెక
ై ొని దీనిన్
వ్ావిరజ న లల ని వ్ారజకక
దావల మగు మృతఠయభయము దవవగు సుఖ్మున్."
3-1042-క.
అని యట్ల
ల దేవహూతికక
మనమలరిఁగ గప్పలుిఁ డాతుమార్ ం బలల న్
వినిప్పంచి చనియె"న్ని విదు
రునకున్ మత
ై య
ేు ముని వరుం డెఱిఁగజంచెన్.
3-55-ద్రవహూత నిర్థాణంబు
3-1043-వ.
అట్ల
ల కప్పలుం డేిఁగజన్ిఁ బిదప దేవహూతియుం బుతఠుండు స్పప్పాన్
యోగమార్ ంబున్ విజాఞన్ంబు గలిగజ యుండియుం బనిమిట్ి యెైన్ కరేమునిం
దన్యుం డెన్
ై కప్పలునిం బాస్ప న్ష్ర వతీ యగు గోవు చందంబున్ం
దలల డిలల ుచుిఁ గప్పలమహామునిం దలంచుచుం గరేమ తపసాీమరేయంబున్
నైన్యట్ిర.

3-1044-ఉ.
మానిత సౌరభపుసవ మంజుల పకవ ఫలపువ్ాళ భా
రానత చూతపత త విట్పాగీ నికతన్ రాజకీర స
మాుని సుఖ్ాన్ులాప పరజమండిత కరేమ తాపసాశీమో
దాయ నవన్పుదేశ కమలాకర త్రర నికుంజ పుంజముల్.
3-1045-వ.
వ్ండియు.
3-1046-స్స.
అంచిత సుట్ికమయసో ంభ దీప్చే
పో ిఁ;
గొమరారు మరకతకుడయములన్ు
సజాితివజాులసజాిలరుచులచే;
భాస్పలల ు నీలసత పాన్ములున్ు
దీప్పంచు చందుకాంతోపలవ్ేదుల;
విదుుమగహళీవిలస్పతముల
హాట్కరతనకవ్ాట్శోభితముల;
న్లరజన్ సౌధశాలాంగణముల
3-1046.1-తే.
వర పయఃప్థన్పట్లపాండుర కరీందు
దంతనిరజుత ఖ్ట్ావంగధవళపట్ర
రచిత శయాయళులున్ు జతఠరంతయాన్
కన్కప్సఠాది వసుోసంఘముల నలల .
3-1047-వ.
మఱయు; వికచకమల కుముద సౌగంధిక బంధుర గంధాన్ుబంధి గంధవహ

శోభితంబున్ు; యరవిందనిష్యంద కందళత మరందరస పాన్ మదవదిందిందిర
సందో హ ఝంకార సంకులంబున్ునై చెలువ్ారు బావులు గలిగజ;
పురందరసుందరీ వందితం బైన్ కరేమాశీమంబుిఁ బరజతయజించి కుట్ిలంబు ల ైన్
కుంతలంబులు జట్ిలంబులుగా ధరజయంచి సరసవత్ర బిందుసరోవరంబులం
దిుష్వణసానన్ంబు గావించుచు; న్ుగీ తపత భారంబున్ం గృశ్రభూత శరీర యె;ై
నిజ కుమారుండున్ు బుసన్న వదన్ుండున్ు గప్పలనామధేయుండున్ు న్గు
నారాయణుని సమసో న్యసో చింతలచే ధాయన్ంబు స్థయుచుిఁ; బువ్ాహరూపంబైన్
భకకో యోగంబున్న్ు న్ధికవ్ైరాగయంబున్న్ు యుకాోన్ుషాున్జాతంబై
బుహుతావపాదకం బగు జాఞన్ంబున్ు విశుదధ మన్ంబున్ు గలిగజ.
3-1048-స్స.
అన్యంబు నాతునాయకుిఁడున్ు విశవతో;
ముఖ్ుిఁ డన్ంతఠిఁడు పరముిఁడు న్జుండు
చతఠరుండు నిజపరజజఞ ాన్దీపాంకుర;
మహిమ నిరసో సమసో భూరజ
మాయాంధకారుిఁ డమేయుిఁ డీశవరుిఁ డగు;
నా పరబుహుంబు న్ం దవిరత
బదధ తతో వజాఞన్పరతచే నిరుుకో ;
జీవభావమున్ విశిష్ర యోగ
3-1048.1-తే.
భవయసంపాుపో నిరుల బుహుభావ
ములన్ు గలిగజ సమాధిచే నలమిిఁ దన్రు
న్పున్రావృతో మగు తిుగుణపుధాన్
తతో వముల న ప్పా సంతతోదార నియతి.

3-1049-తే.
కలన్ిఁ దో ిఁచిన్ వసుోసంఘముల మేలు
కొని కన్ుంగొన్లేని మన్ుజులపత లిిిఁ
బ లతి దన్యాతు మఱచి యముుల న్ధూమ
మన్
ై పావకుగతి న్ుండె న్ంతలోన్.
3-1050-క.
గురు యోగశకకోచే న్ం
బరతలమున్ కెగస్ప సతిృపామయుిఁ డగు నా
వ రవ్ాసుదేవు చరణాం
బురుహయుగన్యసో చితో మున్ు గల దగుచున్.
3-56-కపిలమహాముని తపంబు
3-1051-వ.
ఇట్ల
ల కప్పలోకో మార్ ంబున్ దేవహూతి శ్రీహరజ యందుిఁ గలస్ప;
అయయంగనారతనంబు మోక్షంబున్కుం జనిన్ క్షతుంబు స్పదధ ప
ి దం బన్ు ప్థరం
బరిఁగజ పుస్ద
ప ధ ి వహించె; అంత న్కిడిఁ గప్పలుండు తలిల చత
ే న్న్ుజాఞతఠం డెై స్పదధ
చారణ గంధరావపీరో ముని నివహ సంసూ
ో యమాన్ుం డగుచు;
సముదుునిచేత దతాోరహణ పూజానికతంబులు వడస్ప సాంఖ్ాయచారాయభిష్ఠరతం
బగు యోగంబు న్వలంబించి; లోకతుయశాంతి కొఱకు సమాహితఠండెై;
సవప్పతాశీమంబు విడిచి యుదగాభగంబున్కు జనియె"అని
మైతయ
ేు మహాముని విదురున్ కకట్లనియె "తండీు య యుపాఖ్ాయన్ంబు నాకు
గోచరంచిన్రీతి నీకుం జెప్పాతి; ఇది "కప్పల దేవహూతి సంవ్ాదం"బతయంత
పావన్ంబు కప్పల పుణీతంబు న్యన్ యోగంబు దీనిం బరమ భకకోయుకుోండెై

యెవవండు పఠజంచు; నవవండు విన్ు; న్ట్ిర పుణాయతఠులు విగతపాపుల ై
గరుడధవజుండెైన్ పుండరీకాక్షని శ్రీచరణారవిందంబులం బ ందుదు"రని
మైతయ
ేు ుండు విదురున్ కెఱంగజంచిన్ విధంబున్ శుకయోగీందుుడు
పరీక్షిన్నరందుున్కుం జెప్ాప న్ు"అని సూతఠండు స్పప్పాన్ విని పుహృష్ర
హృదయుల ై "మునికులోతో మా! భవదావకరారం బగు భగవతిథామృతంబు
గోీలుచుండ మా మాన్సంబులు దనివ్ోవ వింకన్ు దరువ్ాతి వృతాోంతంబులు
మాకు విశదంబులుగ వినిప్పంప నీవ యరుహండ"వని యడుగుట్యు.
3-57-పయర్ిా
3-1052-చ.
జనకసుతా మనో విమల సారస కోమల చంచరీక! చం
దన శరదిందు కుంద హర తార మరాళ పట్ీర చందిుకా
వినుత యశోవిశాల! రఘువీర! దరస్పుత పదుపతు లో
చన! నిట్లాంబకపుకట్చాపవిఖ్ండన్! వంశమండనా!
3-1053-త.
పరమపావన్! విశవభావన్! బాంధవపుకరావనా!
శరధిశోష్ణ! సతయభాష్ణ! సతిృపామయ భూష్ణా!
దుర్ితతారణ! సృషపరకారణ! దుష్ర లోక విదారణా!
ధరణిపాలన్! ధరుశ్రలన్! దెత
ై యమరేన్ ఖ్లనా!
3-1054-మాలి.
దివిజగణశరణాయ! దీప్పతాన్ంతపుణాయ!
పువిమల గుణజాలా! భకో లోకాన్ుపాలా!
భవ తిమిర దినేశా! భాన్ుకోట్ిపుకాశా!

కువలయహితకారీ! ఘోరదెైతయపుహారీ!
3-1055-గ.
ఇది శ్రీపరమేశవర కరుణాకలిత కవితావిచితు కసన్మంతిుపుతు సహజపాండితయ
పత తనామాతయ పుణీతంబయన్ శ్రీమహాభాగవతం బన్ు మహాపురాణంబు న్ందు
విదురనీతియు విదురుని త్రరాేగమన్ంబున్ు యుదధ వ సందరాన్ంబున్ు కౌరవ
యాదవ కృషాణది నిరాయణంబున్ు గంగాదావరంబున్ విదురుండు మత
ై య
ేు ునిం
గన్ుగొన్ుట్యు విదుర మైతయ
ేు
సంవ్ాదంబున్ు జగదుతాతిో లక్షణంబున్ు
మహదాదుల సంభవ పుకారంబున్ు మహదాదులు నారాయణు
న్భిన్ందించుట్యు విరాడివగీహ పుకారంబున్ు శ్రీమహాభాగవత భకకో
కారణంబగు పదుసంభవు జన్ుపుకారంబున్ు బుహుతపంబున్ు బరమేషర క
ప కిఁ
బుండరీకాక్షండు పుతయక్షంబగుట్యు బుహుకృతం బైన్ విష్ఠ
ణ సతో తుంబున్ు
గమలసంభవుని మాన్ససర్ ంబున్ు బరమాణువుల పుట్లరవున్ు
భూరుభవసుీరాది లోకవిసాోరంబున్ు గాల దివస మాస వతీరాది
నిరణయంబున్ు నాయుఃపరజమాణంబున్ు జతఠరుయగ పరజమాణంబున్ు
బదుసంభవు సృషపరభేదన్ంబున్ు సన్కాదుల జన్ుంబున్ు
సావయంభువమన్ువు జన్ుంబున్ు శ్రీహరజ వరాహావతారంబున్ు
భూముయదధ రణంబున్ు సూకరాకారుండెైన్ హరజని విధాత సుోతించుట్యు దితి
కశయప సంవ్ాదంబున్ు గశయపుండు రుదుుని బుశంస్పంచుట్యుిఁ గశయపువలన్
దితి గరభంబు ధరజంచుట్యుిఁ దతరరభావంబున్కు వ్ఱచి దేవతలు
బుహుసన్నధికకం జని దితిగరభపుకారంబు విన్నవించుట్యు సన్కాదులు
వ్ైకుంఠంబున్ కరుగుట్యు న్ందు జయవిజయుల కలిగజ సన్కాదులు
శప్పంచుట్యు శ్రీహరజదరాన్ంబున్ు సన్కాదులు హరజని న్ుతించుట్యు
బాుహుణ పుశంసయు హిరణయకశిపు హిరణాయక్షల జన్ుపుకారంబున్ు

హిరణాయక్షని దిగవజ జయంబున్ు సవన్వరాహ హిరణాయక్షల యుదధ ంబున్ు
బుహుసో వంబున్ు హిరణాయక్ష వధయు న్మరగణంబులు శ్రీహరజ
న్భిన్ందించుట్యు హరజ వరాహావతార విసరిన్ంబు స్థయుట్యున్ు దేవ
తిరయఙ్ున్ుషాయదుల సంభవంబున్ు గరేమమహాముని తపంబున్కు సంతస్పంచి
శ్రీహరజ పుతయక్షంబగుట్యుిఁ గరేముండు సావయంభువమన్ుపుతిు యెైన్
దేవహూతిం బరజణయం బగుట్యు దేవహూతి పరజచరయలకు సంతస్పలిల
కరేముండు నిజయోగ కలితం బగు విమాన్ంబు న్ందు నిలిచి
సహసుదాస్సపరజవృత యెన్
ై దేవహూతింగూడి భారతాది వరషంబులు
గలయంగుీమురుట్యు దేవహూతి గరేమునివలన్ిఁ గన్యకాన్వకంబున్ు
గప్పలుని గన్ుట్యు దతిన్యకావివ్ాహంబులున్ు గరేముని తపత యాతుయుిఁ
గప్పల దేవహూతి సంవ్ాదంబున్ు శబాేదిపంచతనాుతుల జన్ుపుకారంబున్ు
బుహాుండో తాతిో యు విరాట్లారుష్ కరుందియ
ు
పరమాతు పుకారంబున్ు
బుకృతిపురుష్ వివ్ేకంబున్ు నారాయణుని సరావంగసతో తుంబున్ు
సాంఖ్యయోగంబున్ు భకకోయోగంబున్ు జీవున్కెైన్ గరభసంభవ పుకారంబున్ు
జందు సూరయ మార్ ంబున్ు బితఠుమార్ ంబున్ు దేవహూతి నిరాయణంబున్ు
గప్పలమహాముని తపంబున్కు జన్ుట్యు న్న్ు కథలు గల
తృత్రయసింధము సంపూరణము.

