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చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందరం

పంచమ స్కంధము – పరథమాశ్ాిస్ము
పంచమ స్కంధము – ద్వితీయాశ్ాిస్ము
భూమిక
చదువుకుంద్ా భాగవతం; బాగుపడద్ాం మనం అందరం
స్ంస్కృత భాగవత కరత పరాశర తనయుడు వ్ాాస్భగవ్ానులు.
ఆ భాగవత పరయోకత వ్ాాస్ుని తనయుడు శుకబరహ్ె.
ఆ భాగవతానిి భాషంచిన వ్ాడు స్ూతమహ్రషి.
పరస్త ుతం అందుబాటులో ఉని ఆంధ్రక
ర రషంచబడిన స్ంస్కృత మూల భాగవతానిి
పో తన భాగవతం అంటారు. యిద్వ 15వ శతాబద ంలో రూపుద్వదద ుకుంద్వ. కాని
మొతత ం అంతా పో తన పరణీతం కాదనిద్వ యధ్ారథం. కొనిి భాగాలు లుపత ం
కావటం వలన కాని, పో తనా మాతయాలే విడిచి పెటు ుటచేత కాని యితరులచే
పూరషంచ బడింద్వ. కొనిి పరక్షిపత ాలు కూడ ఉనాియి. స్ూ
థ లంగా తీస్ుకుంటే
పంచమ స్కంధము గంగన, షషఠ స్కంధము సంగయ, ఏకాదశ ద్ాిదశ స్కంధ్ాలు
నారయ కృతాలు అనవచుు. వీరషలో వ్ెల్లగందల నారయ కవి మాతరం తన
ఏకాదశ ద్ాిదశ స్కంధ్ాంత గద్ాాలలో పరస్ుుటంగా పో తన శిషయాడ నని
చెపుుకునాిడు. అలా లుపత ం కాడానికి కారణంగా అపుటి పరషపాలకుడు
వ్ేమారెడి తనకు అంకితమిమెనాి యివిలేదని కోపంతో భూసాథపతం
చేసాడని. తరువ్ాత వ్ాటిని బయటకు తీసనా అనేక తాళపతారలు చెదలు
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తినేసాయని అంటారు. అవ్ేకాక కాలపరభావం అనండి మరోటి అనండి యిేమ్మైతేనేం
పద్ాలు, పద్ాాలు, భాగాలు అనేకం పరక్షిపతం కావటం కూడ జరషగషంద్వ.
ఆధ్ాాతిెక రంగమున ఆచరషంచుటయిే గాని వరషణంచి నిరూపంచుట ఉండదు.
కవితిమున అటు
ి గాదు. కవి భావించి అనుభవించి, అక్షరాలకి శబద ం, వ్ాకాం,
ఆలంకారం, రస్ం మునిగునవి అదుదతయ రసానందసో పానాలు కటాుల్ల. వ్ేద్ాంత
తతాిదులను అంద్వంచటానికి ఆ రసానంద సో పానాలకు పెైమ్మటు ుగా బరహ్మెనందం
పరకాశింపజేయాల్ల. అద్ే భాగవత రచనా విశిషఠ త. పో తన భాగవత విశిషఠ త.
గంగనారుానిచే పరణీతమ్మైన పంచమ స్కంధం కావటానికి చినిద్ే అయినా వస్ుత
గాంభీరారీతాా కావచుు రెండు ఆశ్ాిశ్ాలుగా యివి బడాియి. ఈ రెండు బాగాలు
గంగనారుాలే వ్ారసారు. రెంటిలోను తతి విచారాలు ఆధ్ాాతిెక విశ్ేషాలు సాందరత
అంతరీినంగా అధ్వకంగానే ఉంద్వ అనవచుు.
పంచమ స్కంధము
పరథమాశ్ాిశంలో పరమ నిస్సంగులు వృషభుని భరతయని కథలు పరధ్ానంగా
నడుసాతయి. ద్వితీయాశ్ాిశంలో గయోపాఖ్ాానం, భూ ద్రిప వరాిదుల వరణన,
భగణ విశ్ేషాలు, నరకాద్వ లోకాలు పరధ్ానంగా పరసత ావించబడాియి. పో తన సాథయి
అందుకోలేక పో యినా, కవితి పరంగా వీరషద్వ కూడ విశిషఠ శ్ైల్ల. భకిత యావ్ేశ్ాలలో
చెపుుకో దగ్ ద్వ. భకుతడు విఘ్ాిలు వ్ాటిల్లినా సాధన వదల్లపెటుడు. అద్వ భకితలో
విజయ రహ్స్ాం. అద్వ చెపున ఈ పదాం ఎంతో సొ గస్ుగా ఉంద్వ.
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హ్రష చరణాంబుజ మకరం
ద రసావ్ేశిత మనః పరధ్ానుండగు స్
తయురుషయుఁ డొ కవ్ేళ విఘ్ిముుఁ
బొ రసనుఁ దన పూరి మార్ మును విడువుఁ డిలన్
లేడిపలి మీద్వ వ్ాామోహ్ం వలి భరతయడు జనాెంతరంలో పూరి జనెజఞానంతో
విపరస్ుతయనిగా పుటాుడు. అద్ెైిత సద్ాధంతం జీరషణంచుకుని మహ్మనుభావుడు,
జడునిలా ఉంటాడు. అద్వ గురషతంచగానే కాళళమీద పడి పరబో ధం చెపుమంటే
చెపత ునాిడు తనేలా ఉండేద్వ. అంతటి సథ త పరజాత చిని తేటగీతిలో తెల్లయబరచిన
తీరు అదుుతం.
అతయల ద్వవ్ాానిమ్మైన మృషాునిమ్మైన
నెద్ధ వ వ్ెటు న
ి జిహ్ికు హితముగానె
తలుఁచి భక్షించుుఁగా; కొండుుఁ దలుఁచి మిగులుఁ
బ్రరతి చేయుఁడు రుచులందుుఁ బంపుతోడ.
జంబూ ద్రిపము, పి క్ష ద్రిపము, శ్ాలెలీ ద్రిపము, కుశ ద్రిపము, క్రంచ
ద్రిపము, శ్ాక ద్రిపము, పుషకర ద్రిపము అనెడి యిేడు స్పత ద్రిపాలు. ఈ
స్పత ద్రిపాలు వరిములు కల్లగష ఉనాియి. పరథమమ్మైన జంబూ ద్రిపంలో తొమిెద్వ
వరాిలు ఉనాియి. అవి 1)రమాక వరిము, 2)హిరణెయ వరిము, 3)కురు
వరిము, 4ఇలావృత వరిము, 5)హ్రష వరిము, 6)కింపురుష వరిము, 7)భారత
వరిము, 8)భద్ారశి వరిము, 9)కేతయమాల వరిము.
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మనం యుండే భరత వరిం ఏడవద్వ. ఆరవద్వ కింపురుషం. ఈ కింపురుష
వరిమునకు అధ్వపతి హ్నుమంతయడు నితాం వరాిధ్వద్ేవత శ్రరరాముని కొలుస్ుత
ఉంటాడట. ఆ సీతాలక్షెణస్హితయని ఎంతో చకకగా వరషణంచాడు. రాముడిని వతిత
చెపత ునాిటు
ి ర-కార పారస్వ్ాడాడు కవి.
అరయుఁగ సీతాలక్షెణ
పరషవృతయుఁడెై వచిు రామభదురుఁడు గడిమిం
బరుఁగు నధ్వద్ేవతగుఁ గషం
పురుష మహ్మవరిమునకు భూపవరేణాా!

కృతఙ్ా తలు
ఈ

కృషకి

ఉపయోగపడిన

వివిధ

పుస్త కముల

రచయితలకు,

పరచురణకరత లకు, స్హ్కరషంచిన పో ర తాసహించిన మితయరలు, ఇతర వాకుతలు,
అంతరాాల స్ంస్థ లకు. మా తెలుగుభాగవతం అంతరాాల జఞలగూడు ఆదులను
నిరషెంచిన నిరిహించినవ్ారషకి, గాతర పరద్ానులకు, తమ అమూలా స్మయానిి
కేటాయించిన వ్ారషకి, అంతయలేని స్హ్కారం అంద్వంచిన కుటుంబ స్భుాలు
అందరషకి పేరుపేరునా కృతఙ్ా తలు.
ఊలపల్లి సాంబశివ రావు, భాగవత గణనాధ్ాాయి.
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పో తన తెలుగు భాగవతము
స్ంపరద్ంవ చిన ముఖ్ా గరంధ్ాదులు

శ్రరమద్ాుగవతము : స్ుందర చెైతనా సాిమి : సెటు ు
శ్రరమద్ాుగవత పరకాశము ( షషఠ స్కంధము వరకు) : 2003లో : మాస్ు ర్గ ఇ కె
బుక్ టరస్టు, విశ్ాఖ్పటిం : సెటు ు
శ్రరమద్ాంధరమహ్మభాగవతము, దశమస్కంధము, (టీక తాతురాాదుల స్హితము)
: 1992లో : శ్రరస్రాిరాయ ధ్ారషెక విద్ాాస్ంస్థ , కాకినాడ - 533001 : సెటు ు.
శ్రరమద్ాంధరమహ్మభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1956లో : వ్ెంకటారమ అండ్
కో., బజవ్ాడ, మద్ారస్ు : సెటు ు
శ్రరమద్ాంధరమహ్మభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1924లో : అమ్మరషకన్
ముద్ారక్షరశ్ాల, చెనిపటిము : పుస్త కము
శ్రరమద్ాంధర మహ్మ భాగవత పురాణరాజము (12 స్కంధములు) – వ్ారతపరతి –
కృష ఎవరషద్ో తెలపబడనిద్వ.
శ్రరమద్ాంధర భాగవతము, స్పత మ స్కంధము టీక తాతురా స్హితము : 1968లో
: వ్ావిళళ రామసాిమి అండ్ స్న్స, చెనిపురష : పుస్త కము
శ్రరమద్ాంధర భాగవతము (అషు మ నుండి ఏకాదశ స్కంధము వరకు) : వ్ావిళళ
రామసాిమి అండ్ స్న్స, చెనిపురష : పుస్త కము
శ్రర మహ్మభాగవతము (12 స్కంధములు) : 1983లో : ఆంధర సాహితా ఎకడమి,
హైదరాబాదు - 500004 : సెటు ు
శబాదరథ చంద్వరక : 1942లో : వ్ావిళళ రామసాిమి అండ్ స్న్స, చెనిపురష :
పుస్త కము
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శబద రతాికరము (బి. సీతారామాచారుాలువ్ారష) : 2007లో : ఆసయన్
ఎడుాకేషనల్ స్రీిసెస్ట, నూాఢిలీి, చెనెైి : పుస్త కము
విద్ాారషథ కలుతరువు (విద్ాిన్ ముస్ునూరష వ్ెంకటశ్ాసత గ
ి ారష) : 1959లో :
వ్ెంకటారమ అండ్ కో., బజవ్ాడ, మద్ారస్ు : పుస్త కము

వికురీ తెలుగు వ్ాాకరణము : వికురీ పబిి షర్గస, విజయవ్ాడ, 520002 :
పుస్త కము
ల్లటిల్ మాస్ు ర్గస డిక్షనరీ - ఇంగీిషయ - తెలుగు : 1998లో : పుస్త కము
బరరన్స ఇంగీిషయ - తెలుగు నిఘ్ంటువు : పుస్త కము
పో తన తెలుగు భాగవతము (12 స్కంధములు) : 1990 దశకములో : తితిద్ే
వ్ారష పరచురణ : సెటు ు
పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు) : గాజుల రామారావు : పుస్త కము
తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) : అంతరాాలము

తెలుగు పరాాయపద నిఘ్ంటువు (ఆచారా జి ఎన్ రెడగ
ిి ారష) : 1998లో :
విశ్ాలాంధర పబిి షంగ్ హ్ౌస్ట, హైదరాబాదు - 500001 : పుస్త కము
గజేందరమోక్షము : స్ుందర చెైతనా సాిమి : పుస్త కము
అనంతయని ఛందము : 1921లో : వ్ావిళళ రామసాిమి అండ్ స్న్స, చెనిపురష :
పుస్త కము
శ్రరస్ూరాారాయాంధర నిఘ్ంటువు, 1982 : సాహితా ఎకాడమీ వ్ారష ముదరణ.

స్ంజా లు - చిహ్మిలు
పదాగదాలకు వ్ాడిన స్ంజా = స్1-స్2-ప.
స్1 = స్కంధం స్ంఖ్ా. 5, 10 ల దశ్ాంశ సాథనం లోని 1, 2 పంచమ, దశమ
స్కంధ్ాల భాగాలని స్ూచిస్ుతంద్వ. మిగతా వ్ాటికి దశ్ాంశ సాథనం ఉండదు.
స్2 = ఆ స్కంధలోని పదాగదా యొకక వరుస్ స్ంఖ్ా. దంశ్ాశ సాథనంలో 1 ఉంటే
అంద్వ సీస్ పదాం కింద్వ తేటగీతి / ఆటవ్ెలద్వని స్ూచిస్ుతంద్వ. మిగతా వ్ాటికి
దశ్ాంశ సాథనం ఉండదు.
ప = పదాగదా పేరు స్ూచిస్ుతంద్వ. పదాగదాల స్ంజా ల జఞబితా “పో తన తెలుగు
భాగవతములో వ్ాడబడిన ఛంద్ో పక
ర య
ిర లు. చిహ్ిలు, స్ంఖ్ాలు”లో ఉనాియి.
ఈ జఞబితాలోని స్ంఖ్ా ఈ స్కంధంలో ఆ పదాగదా లెనుినాియో స్ూచిస్ుతంద్వ.
పద్ాాలలోని అక్షరం కింద్వ గీత యతి సాథనాలని స్ూచిస్ుతంద్వ.
పద్ాాలలోని అక్షంరం బొ దుదగా ఉండటం పారస్ సాథనానిి స్ూచిస్ుతంద్వ.
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పో తన తెలుగు భాగవతము

పంచమ స్కంధము పరథమాశ్ాిస్ము
5.1-1-ఉపో ద్ాాతము
5.1-1-కంద పదాము

శ్రరకర కరుణా సాగర!
పారకటలక్షమె కళతర! భవా చరషతార!
లోకాతీతగుణాశరయ!
గోకులవిసాతర! నందగోపకుమారా!
5.1-2-వచనము

స్కలపురాణారథ జఞాన విఖ్ాాతయండగు స్ూతయండు శ్ౌనకాద్వ మహ్మ మునుల
కిటినియిె.

5.1-2-పయ
ర వరతయనిబరహ్ెదరశనంబు
5.1-3-కంద పదాము

భూనాథుుఁ డుతత రాతెజుుఁ
డెైన పరీక్షినిరేందురుఁ డభిమనుా స్ుతయం
డానందమంద్వ ఘ్న స్ు
జఞానుండగు శుకునిుఁ గాంచి స్రస్తుఁ బల్లకెన్.
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5.1-4-వచనము

"మునంద్ార! పరమభాగవతయండు నాతెరాముండునెైన పరయవరతయండు
గృహ్ంబున నుండి యిెటి ు రమించె? కరెబంధంబు లయిన పరాభవంబులు గల
గృహ్ంబుల యందు ముకత స్ంబంధు లెైన పురుషయలకు స్ంతోషంబు గానేరదు;
ఉతత మ శ్లికుం డెైన పుండరీకాక్షుని పాదచాాయం జేస నిరిృతచితయ
త లెైన
మహ్మతయెలు కుటుంబంబునందు నిస్ుృహ్త చేయుదురు; గానుఁ బిరయవరతయనికి
స్ంసారంబునందుుఁ దగులంబు గలుగు టెటి ు? ద్ారాగారస్ుతాదు లందుుఁ
దగులంబు గలుగ వ్ానికి నెటి ు సద్వధ గలుగు? శ్రరహ్రషయం దస్ఖ ల్లతమతి యిెటి ు
గలుగు? న స్ంశయంబుుఁ ద్ేట పఱపు" మని పరీక్షినిరేందుర డడిగషన
శుకయోగీందురం డిటినియిె.
5.1-5-కంద పదాము

హ్రష చరణాంబుజ మకరం

ద రసావ్ేశిత మనః పరధ్ానుండగు స్
తయురుషయుఁ డొ కవ్ేళ విఘ్ిముుఁ
బొ రసనుఁ దన పూరి మార్ మును విడువుఁ డిలన్
5.1-6-కంద పదాము

ధరణీవలి భ! విను మా
నరవరుుఁడు పరయవరతయండు నారదముని స్
చారణోపసేవుఁ జెందుచు
నరుదుగ నధ్ాాతె స్తరయాగంబందున్.
5.1-7-సీస్ పదాము
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ద్రక్షితయండెై ధరషతీప
ర ాలనముుఁ దండి;ర
పనిచిన స్ుజఞాన భంగ మనుచు
నంగీకరషంపమి నంతయుుఁ ద్ెల్లస ప;
ద్ాెస్నుుఁ డతనికి నతయల రాజా
మందుల మికికల్ల యాస్కితుఁ బుటిుంతయ;
ననుచును దన చితత మందుుఁ దలుఁచి
తారకాపరషవృతతారాధ్వపుని మాడిక;
శురతయలతోుఁ గూడి యచుాత విభూతి
5.1-7.1-తేటగీతి

హ్ంస్వ్ాహ్నుుఁ డగుచు నింద్ారదు లెలిుఁ
గద్వస సేవింప బరహ్ెలోకమున నుండి
స్నుెనందురలు దనుిుఁ బరశంస్చేయ

నలి నలి న యుడువీథవ నరుగు ద్ెంచె.
5.1-8-వచనము

మఱియు నయిెైా మార్ ంబుల యందు సదధ సాధా గంధరి చారణ గరుడ
కింపురుషయ ల్లరుద్ెస్ల సోత తరంబులు చేయుచుండ గంధమాదనద్ోర ణులం
బరకాశంబు న ంద్వంచుచు జనుద్ెంచిన పద్ాెస్నునకు నారదుండు సాియంభువ
పరయవరతయలతోుఁ గూడి ముకుళిత కరకమలుండెై యిెదురు చనుద్ెంచి స్ంస్ుతతి
స్త బకంబులం బూజించిరష; విరషంచి స్ంతసంచి పరయవరతయనిం జూచి నవుిచు
నిటి నియిె.
5.1-9-కంద పదాము
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హ్రష నా ముఖ్మున నకును
గర మ్మఱిుఁగషంపంగుఁ బనిచెుఁ గావున నిద్ె స్ు
సథ ర మతి విను మంతయు శ్రర
హ్రష వ్ాకాముగా నెఱింగష యవననాథా!
5.1-10-ఆటవ్ెలద్వ

కోరష వ్ేడక నవు నారదుండును నేను
నందఱమును నశిరాజా ుఁ బూని
యుడుగ కెపుడు జేయనునివ్ారము గాన
నతని యాజా ుఁ దపు నలవి గాదు.
5.1-11-వచనము

మఱియు శ్రరహ్రష యాజా ను జీవుండు తపో విదాలను యోగ వీరా జఞానారథ
ధరెంబులను దనచేత న రులచేతం దపుంప స్మరుథండు గాుఁ; డుతుతిత సథ తి

నాశంబులకు శ్లకమోహ్భయస్ుఖ్దుఃఖ్ంబులకు నశిరాధ్రనుండె కాని జీవుండు
స్ితంతయరండు గాుఁడు; శ్రరహ్రష వ్ాగూ
ర పంబు లయిన శురతయలందు గుణతరయం బను
రజుావున బంధ్వంపంబడిన యస్ెద్ాదులము ముకుుఁద్ారటిచేుఁ బశువు

మనుషయాలకు వశంబయిన చందంబున నశిరాజా ం బరవరషతంచుచుందుము;
నరుండు స్ుఖ్దుఃఖ్ానుభవంబులకు నశిరాధ్రనుండు; నేతంర బులు గలవ్ాని చేతుఁ
ద్వవియంబడిన యంధుండును బో లె నశిరుం డిచిున స్ుఖ్దుఃఖ్ంబు
లనుభవించుచునివ్ారము; స్ిపింబునం గని పద్ారథంబు మ్ేలాకంచి
మిథాగాుఁ దలంచిన చందంబున మోక్షారషథయిెైన స్ుజఞానవంతయండు పారరబధ
స్ుఖ్దుఃఖ్ంబు లనుభవించుచు ద్ేహ్మంతరారంభ కరెంబులం బాయన లి ుఁడు;
వనవ్ాస యిెైనను జితేంద్వయ
ర ుండు గాకుండెనేనిుఁ గామాద్వ స్హితయం డగుటంజేస
స్ంసారబంధంబులు గలుగు; గృహ్సాథశరమంబందును జితేంద్వయ
ర ుండెై యాతె
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జఞానంబుగల పురుషయనకు మోక్షంబు సద్వధంచు; శతయరవుల గెలువ నిశాయించిన
పురుషయండు దుర్ ం బాశరయించి శతయరవుల జయించిన మాడికని మోక్షారషథ యగు
నవును గృహ్మశరయుండ వగుచు శ్రరనారాయణ చరణారవిందంబు లను దుర్ ం
బాశరయించి యరషషడిర్ ంబు జయించి ముకత స్ంగుండవ్ెై యిీశిర కల్లుతంబు
లగు భోగంబు లననుభవించి ముకితంజెందు;" మనినుఁ పరయవరతయండు తిరభువన
గురుండయిన చతయరానను వ్ాకాంబు లవనతమస్త కుం డెై బహ్ుమాన
పూరికంబుగ నంగీకరషంచె; అంత.
5.1-12-ఆటవ్ెలద్వ

స్రసజఞస్నుండు సాియంభువుని చేత
నధ్వకమ్మైన పూజలంద్వ నార
దుండు నా పరయవరతయండును జూడంగుఁ
జనియిెుఁ దనదు పూరి స్దనమునకు.
5.1-13-ఆటవ్ెలద్వ

స్తాస్ంధుుఁడెైన సాియంభువుం డను
మనువు బరహ్ెచేత మనినుఁ దగ
నంద్వ యంత నారద్ానుమతంబునుఁ
దనదు స్ుతయని రాజామునను నిల్లపె.
5.1-14-వచనము

ఇటు
ి సాియంభువమనువు భూచకర పరషపాలనంబునకుుఁ బిరయ వరతయనిుఁ బటు ంబు
గటిు విషమంబులగు విషయంబుల వలన విముకుతండెై వనంబునకుం జనియిె;
అంత.
5.1-15-మతేత భ వికరరడితము
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ధరణీవలి భుుఁ డా పరయవరతయుఁడు మోదం బందుచున్ లీల న
శిరవ్ాకాంబునుఁ గరెతంతర పరుుఁడెై స్ంగంబులం బాపు శ్రర
హ్రషపాద్ాంబుజ చింతనం దగషల్ల నితాానందముం బొ ంద్వ దు
రుర రాగాదులుఁ బాఱుఁద్ో ల్ల పరజలం బాల్లంచె నతయానితిన్.

5.1-3-ఆగీిధ్ారదుల జనెంబు
5.1-16-వచనము

ఇటు
ి పరయవరతయండు రాజాంబు చేయుచు విశికరె పరజఞపతి పుతిరక యగు
బరషిషెతి యనుద్ానిం బతిిగాుఁ బడస, యా స్తివలన శ్రల వృతత గుణ రూప
వీర్ాద్ారాంబులం దనకు స్మానులెైన యాగీిధ్ేర ధెజిహ్ి, యజా బాహ్ు,
మహ్మవీర, హిరణారేతో, ఘ్ృతపృషు , స్వన, మ్ేధ్ాతిథవ, వీతిహ్ో తర, కవు లను
నామంబులు గల పుతరదశకంబును; నూరాస్ితి యను న కక కనాకను గాంచె;
నందుుఁ గవి మహ్మవీర స్వనులు బాలకులయుా నూరధవరేతస్ుకలెై
బరహ్ెవిద్ాానిషాణతయలెై యుపశమనశ్రలు రగుచుం బారమహ్ంస్ాయోగం
బాశరయించి, స్రిజీవనికా యావ్ాస్ుండును, భవభీతజనశరణుాండును,
స్రాింతరాామియు, భగవంతయండు నగు వ్ాస్ుద్ేవుని చరణారవింద్ావిరత
స్ెరణానుగత పరమ భకితయోగానుభావంబున విశ్లధ్వతాంతఃకరణు లగుచు
నశిరుతాద్ాతెయంబుుఁ బొ ంద్వరష; అంత.
5.1-17-సీస్ పదాము

వస్ుధ్ేశ! యా పరయవరతయుఁ డొండు కాంత యం;
దధ్వకుల మనింతరాధ్వపతయల
మఱియు నుతత ముుఁడు తామస్ుుఁడు రెైవతయుఁ డను;
స్ుతయలను బుటిుంచె స్ుమహితయలను;
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మునుి జనిెంచిన మువుిరు పుతయరలు;
నవాయ పదవికి నరుగుటయును
నంతుఁ బిరయవరతయుఁ డఖిల శ్ాతరవకోటిుఁ;
దన బాహ్ుబలముచేతను జయించి
5.1-17.1-తేటగీతి

యతుఁడు బరషిషెతీ కాంతయందుుఁ బ్రరతి
గల్లగష య్వన లీలా వికాస్ హ్మస్
హేలనాదులుఁ జితత ంబు గీలుకొల్లు
గత వివ్ేకుండుబో లె భోగములుఁ బొ ంద్ె.
5.1-18-వచనము

ఇటు
ి పరయవరతయం డేకాదశ్ారుుద పరషవతసరంబులు రాజాంబు చేస యొకకనాడు
మ్ేరునగ పరదక్షిణంబు చేయు స్ూరుానకు నపరభాగంబునం బరవరషతంచు

నంధకారంబు నివరషతంపంబూని భగవదుపాస్నా జనితాతిపురుష పరభావుండెై
స్వితృ రథస్దృక్ష వ్ేగంబు గల్లగష తేజోమయం బైన రథంబు నారోహ్ణంబు చేస
రాతయరల నెలి ద్వనంబు లొనరుత నని స్పత రాతరంబులు ద్వితీయ తపనుండునుం
బో లె నరదంబు పఱపుటయు నా రథనేమి మార్ ంబులు స్పత స్ముదరంబులును,
నా మధా భూస్ంధులు స్పత ద్రిపంబులు నయిెా; నందు.
5.1-19-సీస్ పదాము

స్రస్ జంబూ పి క్ష శ్ాలెల్లద్రిప కు;
శక్రంచ శ్ాక పుషకరము లనుఁగ
నలరు నా ద్రిపంబులందు జంబూద్రిప;
మొనరంగ లక్షయోజనము లయిెా;
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నట యుతత రోతత రాయత స్ంఖ్ాుఁ ద్ాద్విగు;
ణిత మయి యొండొంటి కతిశయిలుి
క్షారేక్షురస్ స్ు రాజాక్షమర దధుాద;
కంబులు గలుగు సాగరము లేడు
5.1-19.1-తేటగీతి

ద్రిప పరషమాణములు గల్ల్ విస్త రషలి ు
స్ంధ్వ స్ంధ్వని బరషఖ్ల చందమునను
గరమము దపుక యొండొంటిుఁ గలయకుండు
స్కల జీవుల కెలి నాశురాముగను.
5.1-20-వచనము

అటిు ద్రిపంబుల యందుుఁ బరషపాలనంబునకుం బిరయవరతయం డాతెభవులు
నాతెస్మాన శ్రలురునెైన యాగీిధ్ేధ
ర ెజిహ్ి యజా బాహ్ు హిరణారేతో ఘ్ృతపృషఠ
మ్ేధ్ాతిథవ వీతిహ్ో తయరల న కొకకకని న కొకక ద్రిపంబునకుం బటు ంబుగటిు

యూరాస్ితి యను కనాకను భార్ వున కిచిున, నా భార్ వునకు నూరాస్ితి
యందు ద్ేవయాని యను కనాారతింబు జనించె; అటిు బలపరాకరమవంతయం
డెైన పరయవరతయండు విరకుతండెై యొకకనాుఁడు నిజ గురువగు నారదుని
చరణానుసేవ్ాను పతిత రాజఞాద్వ పరపంచ స్ంస్ర్ ంబుుఁ దలంచి యిటి నియిె.

5.1-4-వనంబునకుజనుట
5.1-21-సీస్ పదాము

అకకట! యిే నింద్వయ
ర ములచేుఁ గటు ంగుఁ;
బడియుండి యందులుఁ బాయలేక
యజఞాన విరచితం బగు స్రివిషయము;
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లను నంధకూపంబులందు నడుఁగష
తరుణుల కే వినోదమృగంబనెై యుంటి;
యవి యిెలి నే న లి ననుచు రోస
హ్రషకృపచే నపుు డబిున యాతె వి;
దాను గల్ల్ తనవ్ెంట నరుగుద్ెంచు
5.1-21.1-తేటగీతి

కొడుకులకు నెలి రాజాము గుదురు పఱచి
తనదు పతయిల ద్వగనాడి ధనము విడిచి
హ్రషవిహ్మరంబు చితత ంబునందు నిల్లప
పరుఁగ నలి న నారదపదవి కరషగ.ె
5.1-22-వచనము

ఇటు
ి దన రథమార్ ంబులు స్పత ద్రిపసాగరంబులుగాుఁ జేస స్ూరుానకుుఁ

బరతిస్ూరుాండెై స్రషద్రష
వ్ వనాదులచే భూత నిరిృతిత కొఱకుుఁ బరతి ద్రిపంబునకు
నవధులు గల్లుంచి ద్రిపవరి నిరణయంబులం బుటిుంచి పాతాళ భూ స్ిరా్ద్వ
స్ుఖ్ంబులు నరకస్మానంబులుగాుఁ దలంచి విరకితంబొ ంద్వ నిరంతర భగవద్ాధయన
విమలీకృతాశయుం డగుచు హ్రషభకిత పరయుండయిన పరయవరతయని చరషతంర బు
లీశిరునకుుఁ దకక ననుాల కెఱుంగుఁ దరంబుగా; దతని మహిమంబులు
నేడుుఁనుం గొనియాడుదు" రని శుకుండు మఱియు నిటి నియిె.
5.1-23-కంద పదాము

హ్రషసేవనా పరయవరతయుఁ
డరయుఁగుఁ గెైవలాపదవి నందుట యరుద్ే?
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ధరుఁ జండాలుం డెైనను
హ్రష నామస్ెరణుఁ జెందు నవాయపదమున్.
5.1-24-వచనము

అని పల్లకి శుకుండు మఱియు నిటి నియిె

5.1-5-వరాిధ్వపతయల జనెంబు
5.1-25-మతేత భ వికరరడత
ి ము

జనకుం డిటి ు విరకుతుఁడెైనను దద్ాజా ం జేస యాగీిధురుఁ డే
పున ధరెపరతిపాలనుం డగుచు జంబూ ద్రిపమునేిలుచుం
దన స్తయుతయరలమాడిక నెలి పరజలం ద్ాతురా చితత ంబునన్
ఘ్నతం బోర చె ననేకకాల మిలుఁ బరఖ్ాాతంబుగా భూవరా!
5.1-26-వచనము

ఇటి గీిధురండు రాజాంబు చేయుచు న కకనాుఁడు పుతరకాముండెై మందరాద్వర
స్మీపంబున నఖిలోపచారంబుల నేకాగరచితయ
త ండెై యరషుంచినం
గమలస్ంభవుండు స్ంతసల్లి తన స్ముెఖ్ంబున స్ంగీతంబు చేయు పూరిచితిత
యను నపసరోంగనం బంపుటయు నా యపసరాంగన చనుద్ెంచి రమణీయ వివిధ
నిబిడ విటప విటప స్మాశిి షు స్మీప స్ువరణ లతికారూఢస్థ ల విహ్ంగమ
మిథునోచాారామాణ షడాాద్వ స్ిరంబులచే బో ధామాన స్ల్లలకుకుకట కారండవ
బక కలహ్ంసాద్వ విచితర కూజిత స్ంకులంబు లయిన నిరెలోదక
కమలాకరంబులు గల తద్ాశరమోపవనంబు నందు విహ్రషంచుచు విలాస్ విభరమ
గతివిశ్ేషంబులం జలనంబు న ందు స్ిరణ చరణాభరణస్ినం
బనిరద్ేవకుమారుం డాల్లంచి యోగస్మాధ్వం జేస ముకుళితనేతయరండెై యుండి
యలి న కనువిచిు చూచి తన స్మీపంబున మధుకరాంగనయుంబో లెుఁ
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బుషాుఘ్ాాణంబు చేయుచు ద్ేవమానవుల మనోనయనంబుల కాహ్మిదంబు
బుటిుంచుచునిగతి విహ్మర వినయావలోకన స్ుస్ిరావయవంబుల మనెథ
శరపరంపరంల న ంద్వంచుచు ముఖ్కమల విగళితామృత
స్మానహ్మస్భాషణామోదమద్ాంధంబు లయిన మధుకర మిథునంబుల
వంచించి, శ్రరఘ్ా గమనంబునం జల్లంచు కుచ కచమ్ేఖ్లలు గల ద్ేవిం గనుంగొని
చితత చలనంబు న ంద్వ మనెథపరవశుండెై జడుని చందంబున నిటి నియిె.
5.1-27-కంద పదాము

" స్తి న వ్ెవితె వీ ప
రితమున కేమ్మైనుఁ గోరషవచిున వనద్ే
వతవ్ో? శ్ారదవ్ో? రతి
పతి పంచిన మాయవ్ో? తపసాసరమవ్ో?
5.1-28-ఉతులమాల

అంగజుుఁ డెకుకడించిన శరాస్నమున్ ధరషయించి యంత నా
యంగజు వ్ేుఁట మానవమృగావళి స్ూటిగుఁ నేచు ద్ానవ్ో?
రంగగు న నిజఞకృతి తెఱం గెఱుుఁగంగ నిజంబు పలుకమా
యంగన నినుిుఁ గన్ నిన యంత ననంగుుఁడు స్ందడించెడున్.
5.1-29-కంద పదాము

పొ లుపగుచుని విలాస్ం
బుల నంగజు బాణములను బో లెడి న చం
చల స్తకటాక్షవీక్షణ
ముల నెవిని నింతి చితత మునుఁ గలుఁచెదవ్ే?
5.1-30-చంపకమాల
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చెదరుఁగ వ్ేదముల్ చదువు శిషయాలపెైుఁ దగుఁ బుషువృషు స్
మెదమున నంతలోుఁ గురషయు మాడికని మనెథసామగానముల్
చద్వవ్ెడు శిషయాలో యనుఁగ షటుదపంకుతలు చేరష మోాయుఁగాుఁ
బదపడి మీుఁద రాలుుఁ గచభారము నందుల జఞఱు కొరవిిరుల్.
5.1-31-కంద పదాము

అంద్వయలు టిటు భ
ి ంబుల
చందమునం బాదపంకజంబుల యందున్
యందంద మోాయుచును నా
డెందంబునుఁ దగషల్ల స్ందడించెడిుఁ దరుణీ!
5.1-32-కంద పదాము

పాయక కదంబ పుషు
చాాయం గల వస్త క
ి ాంతి చలెి డుుఁ గంటే
యా యిెడ నితంబరోచులు

గాయుచు నెడతెగక తఱిమి కపెుడుుఁ దని!
5.1-33-కంద పదాము

నిరతము న తనుమధాముుఁ
గర మరుదుగ నరస చూడుఁ గానంబడ; ద్ర
కరషకుంభంబులుఁ బో లెడి
గురు కుచముల నెటి ు నిలుపు కొంటి లతాంగీ!
5.1-34-కంద పదాము

పొ ంకములగు కుచములపెైుఁ
గుంకుమ పంకంబుుఁ బూసకొని వ్ాస్నలం
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గొంకక వ్ెదచలెి డు న
బింకం బగు చనుిద్ో యి పెంపో ! సొ ంపో !
5.1-35-శ్ారూ
ద ల వికరరడత
ి ము

ఏ లోకంబున నుండి వచిుతివి? న విచోుటికిన్ మునుి నే
నే లోకంబునుఁ జెపుుఁ జూప నెఱుుఁగని స్ుందరాకారము
ని లాల్లతాము లీ వినోదములు న కిటి లపుునే? కామిన!
భూలోకంబున కెటి ు వచిుతివి నా పుణాం బగణాంబుగన్?
5.1-36-కంద పదాము

హ్మసావలోకనంబుల

భాసలెి డు న ముఖ్ంబు పలుమఱు నిపుడే
యాస్లు పుటిుంపుఁగ నే
నాస్గొనెద నినుిుఁ జూచి యంబుజనేతార!
5.1-37-ఆటవ్ెలద్వ

కందులేని యిందుకళ మించి నెమోెము
కాంతి యుకత మగుచుుఁ గానుపంచెుఁ
గాన విషయ
ణ కళయుుఁ గాుఁబో లు నని నా మ
నంబునందుుఁ ద్ో ుఁచె నళిననేత!ర
5.1-38-మతేత భ వికరరడితము

పటుతాటంక రథాంగ యుగెమునకుం బలాెఱు భీతిలుిచున్
నటనం బంద్ెడు గండుమీనములతో నాస్ని నలాలకో
తకట భృంగావళితో ద్విజఞవళి లస్తాకంతిన్ విడంబించు మా
ఱట కాసారముుఁ బో ల్ల నెమొెగము ద్ా రంజిలుి నతయానితిన్.
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5.1-39-చంపకమాల

కరువల్లుఁ బాయు వస్త మ
ి ును గటు నెఱుంగవు; చూడిక ద్వకుకలం
బఱపుచుుఁ జంచరీకముల భాతిుఁ జెలంగెడు కంధరంబునం

బొ రలెడు ముకత కేశభరముం దుఱుమంగుఁ దలంప; విపుు డి
టి రుదుగ రతికందుక విహ్మరము స్లెుడు స్ంభరమంబునన్."
5.1-40-వచనము

మఱియు నిటి నుుఁ "దపో ధనులగు వ్ారల తపంబులను న రూపంబున
నపహ్ివించిన ద్ాన; వీ చకకదనం బేమి తపంబున స్ంపాద్వంచితివి? నా
తోడంగూడి తపంబు చేయుము; స్ంసారంబు వృద్వధుఁ బొ ందం జేయుము;
పద్ాెస్నుండు నాకుం బరతాక్షంబై నినుి నిచిునవ్ాుఁడుుఁ; గావున నినుి
విడువంజఞలను; న స్ఖీజనంబులు నా వ్ాకాంబులకు ననుకూల్లంతయరుగాక;
నవు చనుచోటికి ననుిం ద్ో డొ కని చను" మని సీత ల
ి కు ననుకూలంబుగాుఁ బలుక
నేరషున యాగీిధురండు పెకుకభంగులం బల్లకిన నా పూరిచితిత యు నతని

యనునయ వ్ాకాంబులకు స్మెతించి వీరశ్ేష
ర ఠ యండగు నా రాజవరుాని బుద్వధ
రూప శ్రలౌద్ారా విద్ాా వయశ్రరలచేుఁ బరాధ్రనచితత యగుచు జంబూద్రిపాధ్వపతి
యగు నా రాజశ్ేష
ర ఠ యని తోడంగూడి శతస్హ్స్ర స్ంవతసరంబులు భూస్ిర్ భోగంబు
లనుభవించె; నంత నాగీిధురం డా పూరిచితిత వలన నాభి కింపురుష
హ్రషవరేిలావృత రమాక హిరణెయ కురు భద్ారశి కేతయ మాల స్ంజా లు గల
కుమారులుఁ బరతిస్ంవతసరంబు న కొకకకనిుఁగుఁ ద్ొ మెండరం గాంచె; అంత నా
పూరిచితిత యా యరుకుల గృహ్ంబున విడిచి యాగీిధురం బాస
బరహ్ెలోకంబునకుం జనిన నా యాగీిధర పుతయరలు మాతృసామరథయంబునం జేస
స్ిభావంబునన శరీరబలయుకుత లగుచుుఁ దండిచ
ర ేత ననుజఞాతయలెై తమ
నామంబులుఁ బరసదధ ంబు లయిన జంబూద్రిపాద్వ వరింబులం బాల్లంచుచుండిరష;
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అంత నాగీిధురండు నా పూరిచితిత వలనం గామోపభోగంబులం దృపత ం బొ ందక
పూరిచితిత ం దలంచుచు వ్ేద్ో కతంబులగు కరెంబులంజేస తతసలోకంబగు బరహ్ె
లోకంబునకుం జనియిె; నిటు
ి దండిర పరలోకంబునకుం జనిన నాభి పరముఖ్ులగు
నాగీిధరకుమారులు ద్ొ మెండురను మ్ేరుద్ేవియుుఁ, బరతిరూపయు,
నుగరదంషు య
ర ు, లతయు, రమాయు, శ్ాామయు, నారషయు, భదరయు,
ద్ేవవతియు నను నామంబులు గల మ్ేరు పుతిరకలగు తొమెండుర కనాకలను
వివ్ాహ్ం బైరష; అంత.

5.1-6-ఋషభుని జనెంబు
5.1-41-ఆటవ్ెలద్వ

నరవరేణుాుఁడెైన నాభి స్ంతానారథ
మంగనయును ద్ాను యజా పురుషయుఁ
డయిన వ్ాస్ుద్ేవు నతయల భకితశద
ర ధ
లను జెలంగష పూజ లొనరుఁ జేస.
5.1-42-వచనము

మఱియుం బరవర్ య స్ంజిా కంబు లగు ధరెంబులు శరద్ధ ా విశుదధ దవ
ర ా ద్ేశ కాల
మంతరరత వష గదక్షిణా విధ్ాన యోగంబులం బరమ్ేశిరుని మ్మపుంచిన నెవిరషకిం
బరస్నుిండు గాని పుండరీకాక్షుండు భకత వతసలుం డెై స్ురుచిరావయవంబులతో
యజనశ్రలం బయిన యాతని హ్ృదయంబు నందుుఁ బాయని రూపంబు గల్లగష
మనోనయనానందకరావయవంబులు గల తన స్ిరూపం బాతనికిుఁ జూపం
దలంచి.
5.1-43-సీస్ పదాము
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అంత నావిషకృత కాంత చతయరుుజం;
బులును బ్రతాంబరంబును వ్ెలుంగ
శ్రరవతసక్స్ుతభ శ్రరరమా చిహ్ింబు;
లురమందురమామ్మై యిరవు పడుఁగ
శంఖ్ చకర గద్ాంబుజఞత ఖ్డా్ద్వ ద్వ;
వ్ాాయుధంబులు చేతయలందు మ్మఱయ
నతయల్లత నవ రతిహ్మట కాంకిత నూతి;
ఘ్నకిరీటదుాతయ ల్ డలుకొనుఁగుఁ
5.1-43.1-తేటగీతి

గరణ కుండల కటిస్ూతర కనకరతి
హ్మర కేయూర వరనూపురాద్వ భూష
ణముల భూషతయుఁడెైన శ్రరనాయకుండు

దంపతయల కపుు డెదురుఁ బరతాక్ష మయిెా.
5.1-44-తేటగీతి

ఇటు
ి పరతాక్షమగు పరమ్ేశిరునకుుఁ
బనిిధ్ానంబుుఁ గనుుఁగొని పేద మాడిక
హ్రిమున ఋతిిగాద్వ కులవనతాస్ుా
లగుచు నభినుతి చేస రషటినుచు నపుడు.
5.1-45-కంద పదాము

పరషపూరుణుఁడ వ్ెై యుండియ
మఱువక మా పూజ లెలి మనిింతయవు; న
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చరణార వింద సేవయు
ధరుఁ బదద లు వినిచి నటుల దగుఁ జేసెదమౌ.
5.1-46-కంద పదాము

ఏ మిపుడు చేయు స్ంస్ుతతి
న మహిమ నెఱింగష కాదు; నిరతముుఁ బదద ల్
ద్ా మ్మద్వ యుపద్ేశించిరొ
యా మతమునుఁ బరస్త ుతింతయ మయా! మహ్మతాె!
5.1-47-వచనము

మఱియు నవు స్ంసారాస్కత మతి గల్లగషన వ్ారషకి వశుాండవుగావు;
యిీశిరుండవును బరకృతి పురుష వాతిరషకత ుండవును బరమ పురుషయండవును
నయిన నినుిుఁ బొ ందని పరపంచాంతర్ తంబు లయిన నామరూపంబులు గల
యస్ెద్ాదులచేత నిరూపంప నశకాంబగు; స్రిజీవులం జెంద్వన దురషత

స్ంఘ్ంబుల నిరసంచు స్ిభావంబు గల న యుతత మ గుణంబులందు నేకద్ేశంబ
గాని స్రిగుణనిరూపణంబు చేయ శకాంబుగానేరదు; న భకుతలు మికికల్ల
భకితంజేస స్ంస్ుతతించు గద్ ద్ాక్షరంబులను స్ల్లల శుదధ పలి వ తయలసీదళ
దురాిరాంకురంబులను స్ంపాద్వంచిన పూజను స్ంతసలెి డి నకు బహ్ువిధ దరవా
స్ంపాదనంబు గల్లగష విభవ యుకత ంబు లయిన యశిమ్ేధ్ాదులును
దృపత కరంబులు గానేరవు స్ిభావంబున స్రికాలంబులందును సాక్షాతకరషంచి
యతిశయంబై వరషతంచుచు నశ్ేషపురుషారథ స్ిరూపంబుుఁ బరమానంద రూపంబు
నెైనవ్ాుఁడ వగుటం జేస యజఞాదుల యందు నకుుఁ దృపత లేక యుని
నస్ెద్ాదుల కోరషకల కుపచరషంచు కతంబున యజఞాదుల న నరషంతయము;" అని
మఱియు నిటి నిరష.
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5.1-48-కంద పదాము

బాల్లశుల మగుచు మికికల్ల
మ్ే లెఱుగని మముె నదు మించిన దయచేుఁ
బాల్లంతయ వితయ
త వ్ెపుుడుుఁ
జఞలుఁగ నిహ్పరములందు స్కల స్ుఖ్ములున్.
5.1-49-ఆటవ్ెలద్వ

ఇపుడు మ్ేము నకు నిషు ంబు లగు పూజ
లాచరషంపకుని నెన
ై నధ్వక
మయిన న కృపాకటాక్ష వీక్షణములుఁ
జకకుఁ జూచి తగుఁ బరస్నుిుఁ డగుచు.
5.1-50-కంద పదాము

వర మీయుఁ దలుఁచి మముెం
గరుణించితి గాక; నినుిుఁ గనుగొనుటకునెై
యరస నుతింపుఁగ మాకుం

దర మగునే? వరద! నరదశ్ాామాంగా!
5.1-51-వచనము

మఱియు నిస్సంగులెై నిశితజఞానంబునంజేస ద్ో షరహితయలెై భగవతసవభావులు
నాతాెరాములు నగు మునులకు స్ుతతియింపుఁ దగషన గుణంబులు గలవ్ాడ
వగుచుండియుుఁ బరస్నుిండవు; స్ఖ లన క్షుత పతన జృంభణాద్వ దురవస్థ
లందును జరామరణాద్వ దురదశలందును వివశుల మగు మాకుుఁ గలెష
నాశకరంబులయిన భవద్వధవానామంబులు మా వచనగోచరంబులగుం గాక;
మఱియు న రాజరషి పుతరకాముండెై న తోడ స్మానుండయిన కుమారునిం గోరష
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కామంబుల స్ిరా్పవర్ ంబుల ననోపన నినుం బూజించి ధనకాముం డెైనవ్ాుఁడు
ధనవంతయనిం జేరష తయషమాతరం బడిగషన చందంబున మోక్షనాథుండ వ్ెైన నవలన
స్ంతానంబు గోరుచునివ్ాుఁడు; జయింపరాని న మాయ చేత నెవిండు
మోహ్ంబు న ంద్వ విషయాస్కుతండు గాక యుండు? నరథకాములము
మద్ాంధులము నగు మ్ేము నినుి నాహ్మినంబు చేసన యపరాధంబు
స్రాితెకుండ వగుటం జేస సామాంబుచే మనిింప దగుదువు; మముె దయుఁ
జూడు" మని పరణమిల్లి న స్రేిశిరుండు వరాిధ్వపతి యగు నాభిచేతను,
ఋతిికుకలచేతను, వందామానుండెై దయాకల్లతయం డగుచు యిటి నియిె.
5.1-52-కంద పదాము

మునులార! వ్ేదవ్ాకాము
లను బరస్త ుతి చేస స్రిలక్షణముల నా
కెన యగు పుతయరని నిమెని

వినుఁ బల్లకితి రషపుడు మిగుల వ్ేడుకతోడన్
5.1-53-కంద పదాము

నాకాద్వ లోకములలో
నాకున్ స్రషవచుు నటిు నందను నెటు నా
లోకింప లేరు; గావున
నాకున్ స్రష నేన కా మనమున నెఱుుఁగుుఁడమ.
5.1-54-వచనము

అద్వయునుం గాక భూస్ురోతత ములు నా ముఖ్ంబగుటం జేస విపరవ్ాకాంబు
దపుంపరాదు; మీరు నా యిీడు కుమారు నడిగషతిరష గావున నాభిపతిి యగు
మ్ేరుద్ేవి యందు నేన పుతయరండనెై జనియించెద" నని పల్లకి పరమ్ేశిరుం
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డాగీిధ్రయ
ర పతిి యగు మ్ేరుద్ేవి చూచుచుండ నా యజా ంబున నంతరాధనంబు
న ంద్వ యా నాభిమీుఁద్వ దయం జేస ద్వగంబరులును దపస్ుిలును జఞానులును
నూరధవరేతస్ుకలును నగునెైషఠ కులకు యోగధరెంబుల నెఱింగషంపం దలంచి
పుండరీకాక్షుండు నాభిపతిియగు మ్ేరుద్ేవి గరాుగారంబునం బరవ్ేశించె; నంత.
5.1-55-ఆటవ్ెలద్వ

మ్ేరుద్ేవియందు మ్ేరుధ్రరుం డగు
హ్రష స్మస్త లక్షణానిితయండు
శమదమాద్వగుణ విశ్ారదుం డుదయించె
స్కలజనుల కపుడు స్ంతస్ముగ.
5.1-56-ఆటవ్ెలద్వ

ధవళ కాంతియుకితుఁ దనరు ద్ేహ్ంబును
మహిత బలపరాకరమంబు వీరా

మును దలంచి చూచి జనకుండు పేరషడె
స్ుతయని ఋషభుుఁ డనుచు సొ ంపుతోడ.

5.1-7-ఋషభుని రాజఞాభిషేకము
5.1-57-కంద పదాము

ధరణీస్ురులును మంతయరలుుఁ
బరషవ్ారము హితయలుుఁ బరజలు బాంధవులును స్ు
సథ రమతి నా బాలకునిం
గర మనురాగమున రాజుగాుఁ జూచి రషలన్.
5.1-58-కంద పదాము
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పురుహ్ూతయుఁ డతని మహిమలు
స్రగున విని చితత మునకు స్హ్ాము గామిం
బరషకించి ఋషభుఁ డేలెడి
ధరణి ననావృషఠ మిగుల దటు ము చేసెన్.
5.1-59-ఆటవ్ెలద్వ

అద్వ యిెఱింగష ఋషభుుఁ డంతట యోగ మా
యా బలంబు కతన నఖిల రాజా
మందుుఁ గురషయుఁ జేసె నతాంత స్ంపూరణ
వృషు ద్వనద్వనంబు వృద్వధుఁ బొ ంద.
5.1-60-వచనము

ఇటు
ి ఋషభుండు పురందరుండు చేయు ద్ౌషు యంబునకు నవిి యజనాభం బను
తన మండలంబు స్ుభిక్షంబుగాుఁ జేసె; నాభియుం దన కోరషన చందంబునం

బుతయరండు జనియించి వరషథలి ుటకు స్ంతసల్లి తనచేత నంగీకరషంపంబడు నరలోక
ధరెంబు గల పుండరీకాక్షుని మాయా విలసతంబునం జేస "బాలకా! నా
తండి!ర " యని మోహ్ంబున నుపలాల్లంచుచుుఁ బరజఞనురాగంబున స్రిస్మెతయం
డయిన పుతయరని స్మయసేతయ రక్షణంబునకుుఁ బూజాంబయిన రాజాంబునం
దభిషకుతం జేస భూస్ురులకుుఁ బరధ్ానవర్ ంబునకు నపుగషంచి మ్ేరుద్ేవిం గూడి
నరనారాయణ సాథనం బయిన బదరషకాశరమంబునకుం జని యచుట
మహ్మయోగస్మాధ్వచే నరనారాయణాఖ్ుాండుుఁ బురుషో తత ముండు నగు
వ్ాస్ుద్ేవు నారాధ్వంచి క్షమణద్ేహ్ుండెై యా నాభి హ్రష తాద్ాతెయంబు న ంద్ె; అంత.
5.1-61-చంపకమాల
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స్రస్త నే నృపాలకుని జనెమునందును భూస్ురోతత ముల్
స్రసజనాభునిం దగుఁ బరస్నితుఁ బటిున నంత మ్మచిు యిీ
శిరుుఁడు దనంత గరుమున వచిు తనూభవుుఁడెై జనించె, నా
నరపతి నాభికిన్ స్రష యనం దగునే నరనాథ! యనుాలన్.
5.1-62-వచనము

అంత.

5.1-8-భరతయని జనెంబు
5.1-63-సీస్ పదాము

భూవరుుఁ డగు ఋషభుుఁడు దన రాజాంబుుఁ;
గరెభూమిుఁగ నాతెుఁ గాంచి జనుల
కందఱకును బిరయం బగునటు
ి కరె తం;
తరంబలి ుఁ ద్ెలుపంగుఁ దలుఁచి కరె
ములు చేయుటకు గురువులయొదద వ్ేదంబు;
చద్వవి వ్ారల యనుజా ను వహించి
శతమనుాుఁ డిచిున స్తి జయంతీ కనాుఁ;
బరషణయంబై యటిు పడుఁతి వలన
5.1-63.1-తేటగీతి

భరతయుఁ డాద్వగ స్ుతయల నూరుిరను గాంచె
నటిు భరతయని పేరను నవనితలము
పురవరాశరమ గషరషతరుపూరణ మగుచు
నమరష భారత వరి నామమున మించె.
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5.1-64-వచనము

ఆ మహ్మభారతవరింబునందుుఁ దమతమ పేరంబరుఁగు భూములకుుఁ
గుశ్ావరేతలావరత బరహ్మెవరాతరాావరత మలయకేతయ భదరసేనేందర స్ుృగషి దరు
కరకటులను తొమెండుర కుమారులను దకుకంగల తొమెండుర పుతయరలకుుఁ
బరధ్ానులం జేసె; నంతం గవి హ్రాంతరషక్ష పరబుదధ పపులాయ నావిరోితర దరమీఢ
చమస్ కరభాజను లనువ్ారు తొమెండురను భాగవత ధరెపరకాశకు లెైరష;
భగవనెహి మోపబృంహితంబు లగు వ్ారల చరషతంర బులు ముంద రెఱింగషంచెదుఁ;
దకికన యిెనుబద్వయొకక కుమారులు పతారద్ేశకరులు నతి వినతయలు
మహ్మశ్లరతిరయులు యజా శ్రలురుుఁ గరెనిషయ
ఠ లు నయిన బారహ్ెణోతత ము లెైరష;
ఋషభుండు స్ితంతయరండెై స్ంసారధరెంబులం బొ రయక కేవలానంద్ానుభవుం
డయిన యిీశిరుండెై యుండియు బారకృతయండునుం బో లెుఁ గాలానుగతంబు లగు
ధరెంబుల నాచరషంచుచు దరెపరవరత కులకు స్ముండును నుపశ్ాంతయండును

మ్మైతయరండును గారుణికుండును నెై ధరాెరథ యశః పరజఞనంద్ామృతావరోధంబుచే
గృహ్సాథశరమంబులం బరజల నియమించుచుుఁ గొంత కాలంబు నతిమార్ ంబు
దపుక పరజఞపాలనంబు చేయుచు వ్ేదరహ్స్ాంబు లగు స్కల ధరెంబులును
స్ివిద్వతంబు లయినను బారహ్ెణోపద్ేశ పూరికంబుగా దరవా ద్ేశ కాల
వయశ్రదధరత వష గషి ధ్ో ద్ధ శ్
ే లపచితంబులుగ న కకకక కరతయవును శతవ్ారంబు
యథావిధ్వగుఁ జేస స్ుఖ్ం బుండె; నంత.
5.1-65-కంద పదాము

జనవర ఋషభుని రాజాం
బున నెైహిక ఫలముుఁ గోరు పురుషయని న కనిం
గనుుఁగొన నెఱుంగ మ్మనిుఁడు
నినతేజుం డతనిమహిమ లేమని చెపున్.
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5.1-9-ఋషభునిదపంబు
5.1-66-సీస్ పదాము

ఆ ఋషభుండు రాజాంబు చేయుచు నుండి;
యంతట న కకనాుఁ డాతెయందుుఁ
దలపో స భూలోక ఫల మపేక్షింపక;
మోహ్ంబు ద్వగనాడి పుతయరలకును
దనరాజా మ్మలి నపునజేస వ్ెనువ్ెంటుఁ;
గొడుకులు మంతయరలుుఁ గొల్లచిరాుఁగ
నలి న యరషగష బరహ్మెవరత ద్ేశంబు;
నందుల నపుడు మహ్మతయెలయిన
5.1-66.1-తేటగీతి

యటిు మునిజన స్ముెఖ్ంబందుుఁ జేరష
తనదు పుతయరల నందఱ డాయుఁ బిల్లచి
పరమ పుణుాండు ఋషభుండు పరణయ మొపు
హ్రి మందుచు నపుు డిటినుచుుఁ బల్లకె.
5.1-67-ఆటవ్ెలద్వ

తనయులార! వినుుఁడు ధరలోనుఁ బుటిున
పురుషయలకును శునకములకు లేని
కషు ములను ద్ెచుుుఁ గానుఁ గామంబుల
వలన బుద్వధ చేయవలదు మీరు
5.1-68-చంపకమాల
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నరులకు నే తపంబు నననంత స్ుఖ్ంబులు గలు
్ చుండు, శ్రర
కరమతి నా తపంబుుఁ దగుఁ గెక
ై ొని చేసన బరహ్ెసౌఖ్ాముం
ద్వరముగుఁ గలు
్ ; వృదుధలను ద్రనులుఁ బోర వుుఁడు; దుషు వరత నన్
జరుగుచునుండు కాముకుల స్ంగతిుఁ బో కుుఁడు; మీుఁద మ్ేలగున్.
5.1-69-వచనము

మఱియు నంగనాస్కుతలగు కాముకుల స్ంగంబు నిరయరూపం బయిన
స్ంసారంబగు; మహ్తసంగంబు మోక్షద్ాిరం బగు; నటిు మహ్మతయె లెవి రనిన
శతయర మితర వివ్ేకంబు లేక స్మచితయ
త లును శ్ాంతయలును గోరధరహితయలును
స్కలభూత దయాపరులును సాధువులును నగువ్ారలు మహ్మతయె

లనందగుదు; రటిు మహ్మతయెలు నా యందల్ల సేిహ్ంబ పరయోజనంబుగాుఁ గల్లగష
యుండుటం జేస విషయ వ్ారాతపరవృతయ
త లగు కుజనులందుుఁ దమ ద్ేహ్ గృహ్
మితర ద్ారాతెజఞదులందుుఁ బ్రరతిలేక యుండుదురు; విషయాస్కుతుఁ డయినవ్ాుఁడు
వారథకరెంబులం జేయు నటిు దుషకృత కరెంబులం జేయువ్ాుఁ డెపుుడును
బాపకరుెం డగుచుం గేిశదంబగు ద్ేహ్ంబు న ందుచుండుుఁ; గావునుఁ
బాపమూలంబు లయిన కామంబులు గోరకుుఁ; డమ జఞానం బంత కాలంబుుఁ
లేకయుండు నంతకాలంబు నాతెతతత వం బఱుంగంబడ; ద్ా తతత వం
బఱుంగకుండుటజేస ద్ేహికి దుఃఖ్ం బధ్వకంబై యుండు; ల్లంగద్ేహ్ం బంత దడ
వుండు నంత దడవును మనంబు కరెవశంబై జఞానవంతంబుగాక యవిదాం
బాయకుండు; శరీరంబు గరెమూలం బగుట వలనుఁ గరెంబులు చేయుఁజనదు;
వ్ాస్ుద్ేవుం డగు నా యందుుఁ బ్రరతి యిెంత తడవు లేక యుండు నంతదడవును
ద్ేహ్ధరెంబులు బాధ్వంచు; విద్ాింస్ు డెైనను ద్ేహేంద్వరయాదుల యందుుఁ
బ్రరతిచేసన మిథునభావ స్ుఖ్పరధ్ానం బగు గృహ్సాథశరమంబు నంగీకరషంచి
స్ిరూప స్ెృతి శూనుాండెై మూఢుం డగుచు, నందు స్ంసారతాపంబులుఁ
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బొ ందుుఁ; బురుషయండు సీత త
ి ోడం గూడి యిేకరభావంబు న ందుట దనకు హ్ృదయ
గరంథవయిెై యుండు; నందు జనునకు గృహ్క్షేతర స్ుతాపత వితత ంబులందు "నేను

నాయద్వ" యనియిెడి మోహ్ంబు గలుగు; నటిు సీత ప
ి ురుష మిథున భావంబుచే
స్ంతానంబు గలుగు; నా స్ంతాన కారణంబున గృహ్క్షేతర వితాతదులు

స్ంపాద్వంపంబడు; నందు మోహ్ం బధ్వకం బగుటంజేస మోక్షమార్ ంబు దవిగు;
నిటు
ి స్ంసారంబునం దుండియు మనంబున నెపుడు ముకితచింతం జేయు
నపుుడు స్ంసారంబును బాయు; మోక్షోపాయంబులు పరమగురుండనెైన నా
యందుల భకిత చేయుటయు, విగతతృషణ యు, దింది తితిక్షయు, స్రిలోకంబు
లందుల జంతయ వాస్నావగతియు, నశిరవిషయక జఞానాపేక్షయుుఁ, దపంబును,
విగతేచాయు, మతకృతకరెంబులు మతకథలు వినుటయు, ననెి ద్ెైవంబు గా
నెఱుంగుటయు, నస్ెదు
్ ణ కరరతనంబులును, నిరెైిరతిసామోాపశ మంబులును,
ద్ేహ్గేహ్ంబులందు నాతెబుద్వధ జిహ్మస్యు, నధ్ాాతె యోగంబును,

నేకాంతసేవయుుఁ, బారణంద్వరయాతెలుఁ గెలుచుటయుుఁ, గరత వ్ాాపరషతాాగంబును,
స్చ్రదధయు, బరహ్ెచరాంబును, గరత వాకృతాంబు లందుల నపరమతయ
త ండగుటయు,
వ్ాజిా యమనంబును, స్రింబు ననికా దలంచుటయు, జఞానంబును, విజఞాన
విజృంభితంబైన యోగంబును, ధృతయాదామంబును, సాతిత వంకంబును నాద్వగాుఁ
గల తెఱంగుల చేత ల్లంగద్ేహ్ంబు జయించి ద్ేహి కుశలుం డగుచు
నుండవలయు.
5.1-70-ఆటవ్ెలద్వ

అరయుఁ గరెరూప మగు నవిద్ాాజనె
మ్మైన హ్ృదయబంధనాద్వ లతల
నపరమతత యోగ మను మహ్మఛురషకచేుఁ
ద్ెంర పవలయు నంతుఁ ద్ెంపుతోడ.
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5.1-71-ఆటవ్ెలద్వ

ఒనర నిటు
ి యోగయుకుతండు గురుుఁ డెైన
భూపుుఁ డెైన శిషాపుతర వరుల
యోగయుతయలుఁ జేయ న పుు గావలయును
గరెపరులుఁ జేయుఁ గాదుకాదు.
5.1-72-సీస్ పదాము

జనులెలి నరథ వ్ాంఛలుఁ జేస యతాంత;
మూఢులెై యిెైహికంబులు మనంబు
లందును గోరుదు; రలు సౌఖ్ాములకు;
ననోానావ్ెైరంబు లంద్వ దుఃఖ్
ములుఁ బొ ందుదురు; గాన మునుకొని గురుుఁ డెైన;
వ్ాుఁడు మాయామోహ్వశుుఁడు నెంత

జడుుఁడు నెైనటిు యా జంతయవునందును;
దయ గల్ల్ మికికల్ల ధరెబుద్వధుఁ
5.1-72.1-ఆటవ్ెలద్వ

గనుి లునివ్ాుఁడు గానని వ్ానికి
ద్ెరువుుఁ జూప నటు
ి ద్ెల్లయుఁ బల్లకి
యతయల మగుచు ద్వవామ్మైన యా మోక్ష మా
ర్ ంబుుఁ జూప వలయు రమణతోడ.
5.1-73-వచనము

మఱియుుఁ బితృ గురు జనన బంధు పతి ద్ెైవతంబులలో నెవిరెైనను స్ంసార
రూప మృతయా రహితం బైన మోక్షమార్ ంబుం జూపకుండిరేని వ్ారెవిరును
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హితయలు గా నేరరు; నాదు శరీరంబు దురషిభావాంబు; నాదు మనంబు
స్తత వయుకత ంబును, ధరెస్మ్ేతంబును, బాపరహితంబు నగుటంజేస పెదదలు
ననుి ఋషభు డండుర; గావున శుదధ స్తత వమయం బైన శరీరంబునం బుటిున
కుమారులెైన మీర లందఱును సో దరుండును మహ్మతయెండును నగరజుండును
నెైన భరతయ ననెికాుఁ జూచి యకిిషుబుద్వధచే భజింపుం; డద్వయ నాకు
శుశూ
ర షణంబు; పరజఞపాలనంబు చేయుట మీకును బరమధరెం" బని మఱియు
నిటి నియిె.
5.1-74-సీస్ పదాము

భూతజఞలములందు భూజముల్ వరాముల్;
భూరుహ్ముల కంటె భోగష కులము
భోగష స్ంతతి కని బో ధనిషయ
ఠ లు బో ధ;
మానుాల కనిను మనుజవరులు

వీరషకనిను సదధ విబుధ గంధరుిలు;
వ్ారష కని నస్ురుల్ వ్ారష కని
నింద్ారద్వ ద్ేవత ల్లందఱి కనిను;
దక్షాద్వ స్నుెను లద లుఁప నెకుక
5.1-74.1-తేటగీతి

డంతకనిను భరు్ుఁ డా యభవు కనిుఁ
గమలభుఁవుుఁ డెకుకుఁ; డాతని కంటె విషయ
ణ ుఁ
డధ్వకుుఁ; డాతుఁడు విపుుల నాదరషంచుుఁ
గాన విపుుండు ద్ెైవంబు మానవునకు.
5.1-75-కంద పదాము
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భూస్ురులకు స్రష ద్ెైవం
బ్ర స్చరాచరమునందు నెఱుుఁగను; నాకున్
భూస్ురులు గుడుచు నపుటి
యా స్ంతోషంబు ద్ో ుఁప దగుిలయందున్.
5.1-76-సీస్ పదాము

మంగళం బైన బరహ్ెస్ిరూపంబును;
వ్ేదరూపంబు ననాద్వ రూప
మగుచుని నాదు ద్ేహ్ము బారహ్ెణోతత ముల్;
ధరషయింతయ రెపుుడుుఁ దతత వబుద్వధ
శమదమానుగరహ్ స్తాతపసత తి;
క్షలు గలు
్ విపుుండు స్దు
్ రుండు;
గాన మికికల్ల భకితగల్ల్ యకించను;

లెైన భూస్ురుల ద్ేహ్ముల వలన

5.1-76.1-తేటగీతి

నందుచుండును నాదు ద్ేహ్ంబు గాుఁగ
నెఱిుఁగష వరులగు విపుుల నెలి భకితుఁ
బూజ చేయుటయిే ననుిుఁ బూజ చేయు
టనుచు వినిపంచి మఱియు నిటి నుచుుఁ బల్లకె.
5.1-77-కంద పదాము

ఈ తెఱుఁగుుఁ ద్ెల్లస భూస్ుర
జఞతిం బూజించునటిు జనుుఁడును మాయా

29

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము పరథమాశ్ాిస్ము

30

తీతయండెై నికకంబుగ
భూతలమున మోక్షమార్ మును బొ డగాంచున్.

5.1-10-భరతయని పటాుభిషేకంబు
5.1-78-వచనము

ఇటు
ి స్ద్ాచారు లగు కుమారులకు లోకానుశ్ాస్నారథం బాచారంబు లుపద్ేశించి
మహ్మతయెండును బరమస్ుహ్ృతయ
త ను నగు భగవంతయండు ఋషభాపద్ేశంబునం
గరెతాాగంబు చేస యుపశమశ్రలురగు మునులకు భకితజా ఞన వ్ెైరాగా
లక్షణంబులు గల పారమహ్ంస్ా ధరెం బుపద్ేశింపుఁ గలవ్ా డగుచుుఁ
బుతరశతంబునం దగరజుండును బరమభాగవతయండును భగవజా న
పరాయణుండును నగు భరతయని ధరణీపాలనంబునకుుఁ బటు ంబు గటిు తాను
గృహ్మంద్ె ద్ేహ్మాతారవలనంబు చేస ద్వగంబరుండెై యునెతాతకారుం డగుచు
బరకరరణ కేశుండెై యగుిల నాతాెరోపణంబు చేస బరహ్మెవరత ద్ేశంబును బాస
జడాంధ బధ్వర మూక పశ్ాచోనాెదులుం బో లె నవధూత వ్ేషంబున ంద్వ జనులకు
మాఱు పలుకక మౌన వరతంబునం బుర గారమాకర జనప ద్ారామ శిబిర వరజ
ఘోష సారథ గషరష వనాశరమాదుల యందు వ్ెంటుఁ జనుద్ెంచు దురాన తరాన
తాడనావమాన మ్ేహ్న నిషీఠ వన పాషాణ శకృదరజః పరక్షే పణపూతి వ్ాత
దురుకుతలం బరషభూతయం డయుాను గణనం బటు క వన మద్ేభంబు
మక్షికాద్వకృతోపదరవంబునుంబో లెుఁ గెైకొనక ద్ేహ్మభిమానం బునం జితత చలనంబు
న ందక యిేకాకియిెై చరషయించు చుండ నతి స్ుకుమారంబులగు
కరచరణోరస్థ సలంబులు విపులంబులగు బాహ్ింస్ కంఠ వదనాదావయవ
వినాాస్ంబులుం గల్లగష పరకృతి స్ుందరం బగుచు స్ితససదధ దరహ్మస్రుచిర
ముఖ్ారవిందంబై నవ నళిన దళంబులం బో ల్ల శిశిర కననికలం జెలువ్ ంద్వ,
యరుణాయతంబు లగు నయనంబులచే న పు యనూానాధ్వకంబులగు కపో ల
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కరణ కంఠ నాసాదండంబులచేుఁ ద్ేజరషలి ుచు నిగూఢసెతవదన విభరమంబులం
బరకాశించు తన ద్వవామంగళ విగరహ్ంబుచేుఁ బురస్ుందరుల మనంబుల కతాంత
మోహ్ంబు గలుగుఁ జేయుచు.
5.1-79-ఆటవ్ెలద్వ

ధూళిచేత మిగుల ధూస్రషతంబునెై
జడలుగటిు కడుుఁ బిశంగవరణ
ము నగు కేశపాశమును వ్ెల్లుఁగషంచుచు
నితరు లెవరుుఁ దనుినెఱుుఁగకుండ.
5.1-80-కంద పదాము

అవధూత వ్ేషమున ని
టి వనిన్ మల్లనంబు లెైన యవయవములతోుఁ
దవిల్ల చరషంచుచు నుండును

భువి భూతాకారంతయుఁ డయిన పురుషయని మాడికన్.
5.1-81-ఆటవ్ెలద్వ

జనుల కిటి ు యోగస్ంచార మ్మలి వి
రుదధ మనుచు నాతె బుద్వధుఁ జూచి
యజగరంబు మాడిక నవనిపెై నుండె బ్ర
భతసకరెమునకుుఁ బాలుపడుచు.
5.1-82-వచనము

ఇటు
ి బ్రభతసరూపంబున వస్ుంధరం బడియుండి యనింబు భుజించుచు నరు
ద్ారవుచు మూతరపురీషంబులు విడుచుచునవి శరీరంబు నంటం బొ రలుచుండు;
మఱియుుఁ దతయురీష సౌగంధా యుకత ంబగు వ్ాయువు దశద్వశలన్ దశయోజన
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పరాంతంబు పరషమళింపం జేయుచుండ గో మృగ కాక చరాలం జరషంచుచు
భగవదంశంబైన ఋషభుండు మహ్మనందంబు ననుభవించుచుుఁ దనయందు
స్రిభూతాంతరాామి యగు వ్ాస్ుద్ేవునిం బరతాక్షంబుగాుఁ గనుంగొనుచు సద్వధం
బొ ంద్వన వ్ెైహ్మయస్ మనోజవ పరకాయపరవ్ేశ్ాంతరాధన దూరగరహ్ణ శరవణాద్వ
యోగసదుధలు దమంత వచిునం గెైకొనక యుండె;" అని పల్లకిన
శుకయోగీందురనకుం బరీక్షింనిరేందుర డిటినియిె.
5.1-83-కంద పదాము

మునివర! యోగజఞానం
బునుఁ జెఱుపంబడి కరెములు గల పెదధల్
కని యుండెడి యిెైశిరాం
బును ఋషభుం డెఱిుఁగష యిేల పొ ందక యుండెన్?
5.1-84-వచనము

అనిన శుకుం డిటినియిె.
5.1-85-మతేత భ వికరరడితము

ధరణీవలి భ! నదు వ్ాకాములు తథాం; బింతయుం దపు; ద్ె
టి రయన్ వనామృగంబు పటుుబడి తా నావ్ేళ నా లుబధ కున్
ధర వంచించిన మాడిక నింద్వయ
ర ములన్ దండించి చితత ంబు ని
రుర కామాదుల కాస్ యిచుుుఁ గడు స్ంరంభంబుతో గరకుకనన్.
5.1-86-కంద పదాము

చిరకాల తపము నెైనను
హ్రషయింపుఁగ నోపుుఁ జితత మని పెదధలు న
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మెరు జఞరులకున్ జఞరషణి
కరణిని నడరషంచు మనస్ు కామాదులకున్.
5.1-87-కంద పదాము

కామకోరధ్ాద్వకముల్

భూమీశిర! కరెబంధములు మఱియును జే
తో మూలము లగుటను ద్ా
రీ మహిలో మనస్ు నమె రెపుుుఁడు పెదధల్.
5.1-88-సీస్ పదాము

అద్వగాన యిెనిుఁడు నెైశిరాములను జే;
పటు ుఁ జూడుఁడు; లోకభవుా లెైన
వ్ారలచే నభివందనంబులు వ్ ంద్వ;
వ్ెలయంగ నవధూత వ్ేష భాష

ణంబుల నెఱిుఁగషకొనుఁగరాని భగవతసవ;
రూపంబు గల్లగష యా రూపమందుుఁ
బరమ యోగధ్ాాన పరులకు నెలి ద్ే;
హ్తాాగ స్మయంబు నంతలోనుఁ
5.1-88.1-తేటగీతి

జూపు చుండియు ద్ేహ్ంబుుఁ బాప నిచు
గషంచె; నచుట ద్వవాయోగీందురుఁ డాదుాుఁ
డతయల ద్వవా పరకాశకుుఁ డమరవరుడు
పరమపురుషయండు ఋషభుండు పారషథవ్ేందర!
5.1-89-వచనము
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అంత విముకత ల్లంగుండు భగవంతయండునగు ఋషభుండు మనంబున
ద్ేహ్మభిమానంబు విస్రషాంచి కులాల చకరంబు కులాలుని చేత భరమియింపంబడి
విస్ృషు ంబయుా భరమించు గతిం బారచీన స్ంసాకర విశ్ేషం బగు
నభిమానాభాస్ంబున ద్ేహ్చలనాద్వకంబుల న పు యుండియు యోగమాయా
వ్ాస్నచే యుకుతండయిెా; మఱియు నా ఋషభుం డొ కక ద్వనంబునం గోంకణ
వంక పట కుటకంబులను దక్షిణ కరాణట ద్ేశంబులకు యదృచాంజని కుటకాచ
లోపవనంబున నిజఞస్ాకృత శిలాకబళ ం డగుచు నునెతయ
త ని చందంబున వికరరణ
కేశుండు, ద్వగంబరుండునెై స్ంచంరషంప వ్ాయువ్ేగ విధూత వ్ేణుస్ంఘ్రిణ
స్ంజఞతం బగు నుగరద్ావ్ానలంబు తదినంబు దహింప నందు దగుదండయిెా;
నంత నతని కృతాంబులు తద్ేధశవ్ాస్ులగు జనంబులు చెపు నరినాిమకుండగు
దద్ారషాురధ్వపతి విని, నిజధరెంబులం బరషతాజించి స్ిద్ేశస్ుథల తోడంగూడి, ద్ానా
యాచారంబుల నంగీకరషంచి యధరెబహ్ుళం బగు కల్లయుగంబున భవితవాతచే
విమోహితయండెై మనుజులనస్ మంజస్ం బగు పాషాండ మతాభినివ్ేశులం జేసె;
మఱియును గల్లయుగంబు నందు మనుజఞధములు ద్ేవమాయా మోహితయలెై
శ్ాసో ర కత శ్ౌచాచారంబులు విడిచి నిజేచాం జేస ద్ేవతాహేళనంబులు చేయుచు
నసాినానాచమనాశ్ౌచ కేశ్లలుింఛనాద్వ కాపవితర వరతంబులం జేయుచు నధరె
బహ్ుళం బగు కల్లయుగంబునం జెఱుపంబడి బుద్వధ ధరెంబులం గల్లగష వ్ేద
బారహ్ెణ యజా పురుషయల దూషంచుచు లోకంబులం దమతమ మతంబులకుం
ద్ామ్ే స్ంతసలుిచు నవ్ేదమూలం బగు సేిచాం జేస పరవరషతంచి యంధపరంపరచే
విశ్ాిస్ంబు చేస తమంతన యంధతమస్ంబునం బడుచు నుండుదు; రీ
ఋషభుని యవతారంబు రజోవ్ాాపుతలగు పురుషయలకు మోక్షమార్ ంబు

నుపద్ేశించుటకు నయిెా; నద్వయునుంగాక స్పత స్ముదర పరషవృతంబు లగు న
భూద్రిప వరింబులందల్ల జనంబులు ద్వవ్ాావతార పరతిపాదకంబు
లతిశుదధ ంబులునగు నెవిని కృతాంబులు గీరత ంష తయరు, మఱియు నెవిని
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యశంబున నతికరరత మ
ష ంతయండగు పరయవరతయండు గల్లగె, నెందు జగద్ాదుాండగు
పురాణపురుషయం డవతారంబు న ంద్వ కరెహేతయకంబులు గాని మోక్ష
ధరెంబులం ద్ెల్లపె, వ్ెండియు నెవిండు యోగమాయా సదుధల నస్దూుతంబు
లగుటంజేస నిరసంచె నటిు ఋషభునితోడుఁ దతిసద్వధకృత పరయతయిలగు
నితరయోగీశిరులు మనోరథంబుననెైన నెటి ు స్రష యగుదు? రషటి ు స్కలవ్ేదలోక
ద్ేవ బారహ్ెణులకు గోవులకుం బరమగురుండు భగవంతయండు నగు ఋషభుని
చరషతంర బు వినినవ్ారలకు దుశురషతంబులు ద్ొ లంగు మంగళంబులు సద్వధంచు
మికికల్ల శరదధతోడ నెవిండు విను వినిపంచు వ్ానికి హ్రషభకిత దృఢంబగునటిు హ్రష
భకితతాతురాంబునం బదధ లు భాగవతయలగుటంజేస స్ంపారపత
స్రిపురుషారుథలగుచు వివిధ వృజిన హేతయకంబగు స్ంసారతాపంబును బాస
యవిరతంబుుఁ దదుకితయోగా మృతసాినంబు చేస పరమపురుషారథం బయిన
మోక్షంబునుజెందుదు;" రని స్పత ద్రిపవ్ాస్ులవ్ారు నేుఁడునుం
గొనియాడుచుండుదురు.
5.1-90-ఆటవ్ెలద్వ

యాదవులకు మీకు నతాంత కులగురు
వ్ెైన కృషయ
ణ ుఁ డెచట నెైనుఁ గలుఁడు;
కొలుచువ్ారష కెలి స్ులభుుఁడెై మోక్షంబు
నిచుుుఁ; జింత చేయ నేల నకు?
5.1-91-సీస్ పదాము

నితాానుభూతమౌ నిజరూపలాభ ని;
వృతత మ్మై తగు మహ్మతృషణ గల్లగష
యతయల్లత విపుల మాయారచితం బైన;
లాభంబునకుుఁ దగులంబు లేని
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మతి గల్ల్ లోకుల నతి వ్ేడకుఁ గరుణించి;
యభయద్ానం బిచిు యందఱ కిల
నవాయంబై ద్వవామ్మై మహ్మనందమ్మై;
యతాంత సేవామ్మై యతయల మ్మైన
5.1-91.1-తేటగీతి

తనదు లోకంబు చూపంగుఁ దగషన యటిు
మోక్షమార్ ంబు నెఱిుఁగషంచి ముకత ద్ేహ్ుుఁ
డగుచుుఁ ద్ాద్ాతెయ మొంద్ెుఁ బరతాక్ష విషయ
ణ
వ్ెైన ఋషభుండు జనులకు నదుుతముగ.
5.1-92-మతేత భ వికరరడితము

భరతయం డంత ధరాతలంబుుఁ గడుఁకం బాల్లంచుచున్ ధ్ారుణీ
శిరచందురండగు విశిరూపునకు మున్ స్ంజఞతయిెై యుండి ని
రురకాంతిన్ విలసలుి పంచజని పేరం గలు
్ కాంతామణిం

గర మరషథన్ ధరుఁ బండిి యాడె శుభలగింబందు భూవలి భా!
5.1-93-వచనము

ఇటు
ి వివ్ాహితయండెై యా పంచజని వలన నహ్ంకారంబునం బంచతనాెతరలు
జనించిన తెఱంగున స్ుమతి రాషు భ
ర ృతయసదరశనాచరణ ధూమాకేతయవు లను
నేవురు పుతయరలం బుటిుంచె; నటముని యజనాభం బను పేరం బరుఁగు వరింబు
భరతయండు పాల్లంచు కతంబున భారతవరింబు నాుఁ బరగె; నంత.
5.1-94-కంద పదాము

భరతయుఁడు నిజపత లేల్లన
కరణిని గరెముల నెలిుఁ గెక
ై ొని పరజలన్
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హ్రషకృప న ందుచు నేలెను
ధరణీస్ురవరులు పొ గడ ధరణీనాథా!
5.1-95-సీస్ పదాము

భగవంతయుఁడగు జగదురషతయ నలుంబులు;
నధ్వకంబు లెైన పె కకధిరముల
దరశపూరషణమలచేుఁ దగను జఞతయరాెస్ా;
ముల నగషిహ్ో తరమువలనుఁ గడుఁకుఁ
బశుసో మములచేతుఁ బలుమాఱుుఁ బూజించి;
వ్ేద్ో కత మ్మైన యా విమలకరె
ములుఁ గలు
్ ధరెంబుుఁ బురుషో తత మారుణం;
బుగుఁ జేయుచును మఖ్ంబులను మంతర
5.1-95.1-తేటగీతి

ములను బల్లకెడు నా ద్ెైవములను శ్రరశు
నవయవంబులు గాుఁగ భూధవుుఁడు పేరమ
ననుద్వనంబును బాయక ఘ్నతుఁ దలుఁచి
యఖిల రాజఞానుస్ంధ్ానుుఁ డగుచు నుండె.
5.1-96-కంద పదాము

ఈ రీతిుఁ గరెసదుధల

నారయ నతాంత శుదధ మగు చితత ముతో
నా రాచపటిు భరతయుఁడు
ధ్ారుణిుఁ బాల్లంచె నధ్వక ధరాెనిితయుఁడెై.
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5.1-11-భరతయండు వనంబు జనుట
5.1-97-వచనము

మఱియు నా భరతయండు శ్రరవతస క్స్ుతభ వనమాలాలంకృతయండును,
స్ుదరశనాద్ాాయుధ్ో పలక్షితయండును, నిజభకత జనహ్ృదయారవింద
నివ్ాస్ుండును, బరమపురుషయండును నెైన వ్ాస్ుద్ేవుని యందు నధ్వకభకిత
ననుద్వనంబును జేయుచుుఁ నేుఁబద్వలక్షలవ్ేలేండుి రాజాంబు చేస పతృ
పతామహ్మద్ాాయాతంబగు నా ధనంబును యథారింబుగుఁ బుతయరలకుుఁ
బంచియిచిా బహ్ువిధ స్ంపదలుగల గృహ్ంబును బాస పులహ్మశరమంబున
కరషగె; నంత.
5.1-98-సీస్ పదాము

ఏ యాశరమంబున నింద్వరాధ్రశిరుుఁ;
డచాటి వ్ారల నాదరషంచి
పరతాక్షమున నుండుుఁ బాయక యిెపుుడు;
నటిు రమాం బైన యాశరమమున
నిల్లచి సాలగారమములు గల గండకర;

నద్వ యిెందు నెంతయుుఁ గద్వస యుండు

నచోుట నేకాకి యగుచును భరతయండు;
బహ్ువిధ నవపుషు పలి వముల
5.1-98.1-తేటగీతి

నతయల తయలసీ దళంబుల నంబువులను
గందమూలాద్వ ఫలములుఁ గంజములను
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ఘ్నత నరషుంచి నిచాలుుఁ దనివిలేక
సేవ చేయుచు నుండె నా శ్రరపు హ్రషని.
5.1-99-వచనము

ద్ానం జేస విగత విషయాభిలాషయండెై శమదమాద్వ గుణంబులు గల్లగష
యథేచాంజేస యిెడతెగక పరమపురుషయని పరషచరాా భకితభరంబున శిథవలీకృత
హ్ృదయగరంథవుఁ గల్లగష స్ంతోషాతిశయంబునం బులకితాంగుండు, నానంద
బాషునిరుద్ాధవలోక నయనుండు నగుచు నిజసాిమి యిెైన
హ్రషచరణారవింద్ానుధ్ాాన పరషచిత భకితయోగంబునం బరమానంద గంభీర
హ్ృదయంబను నమృతహ్ర దంబున నిమగుిం డగుచుుఁ ద్ానపుడు పూజించు
పూజ నెఱుంగక యిటు
ి భగవద్రతంబు ధరషయించి యిేణాజిన వ్ాస్సత ష
ి వణ

సాినంబుల నారధరకుటిల కపశ వరణ జటాకలాపంబులు గల్లగష మారాతండాంతర్ తయం
డయిన పరమ్ేశిరుని హిరణెయ పురుషయనింగాుఁ దలంచుచు నిటి నియిె.
5.1-100-సీస్ పదాము

కరెఫలంబులుఁ గడుఁక నిచుుచు మనో;
వ్ాాపారమున నిటిు యఖిలలోక
ములుఁ జేస యా లోకములకు నంతరాామి;
యగుచుుఁ బరవ్ేశించి యంత మీుఁద
నానంద రూప మ్మైనటిు బరహ్ెముుఁ గోరు;
చుని జీవునిుఁ దనలోని యోగ
శకితచేుఁ దగ ననిశంబుుఁ బాలన చేయు;
చుండి యంతటను మారాతండమధా
5.1-100.1-ఆటవ్ెలద్వ
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వరషత యగుచు నిటు
ి వఱలుచు జగముల
యందు నుండి పరకృతిుఁ బొ ంద కంత
నతయల ద్వవామూరషతయిెైన యానంద రూ
పమును శరణ మొంద్ె భరతవిభుుఁడు.
5.1-101-వచనము

అంత నా భరతయం డొ కకనాుఁ డా మహ్మనద్వం గృతాభిషేకుండయి ముహ్ురత తయ
ర ం
బంతరాలంబులందుుఁ బరణవ్ోచాారణంబు చేయుచుండు స్మయంబున,
నిరురగరషుణియగు న కక హ్రషణి జలారషథనియిెై యొంటి జలాశయ స్మీపంబునకు
వచిు, జలపానంబు చేయు నెడ నా స్మీపంబున మృగపతి గరషాంచి
లోకభయంకరంబుగ నాదంబుచే నా హ్రషణి స్ిభావంబున భీత యగుటం జేస
బగ్ డిల్ల హ్రష విలోకనవ్ాాకుల చితత యిెై ద్వగ్న నద్వరష గగనంబునకు నెగషరష;
యపగత తృషణ యగుచు నద్వ నులి ంఘించు నెడ నధ్వక భయంబునం జేస యా
గరుంబు యోని ద్ాిరంబున గళితంబై జలంబులం బడియిె; నా హ్రషణి

యులి ంఘ్నాద్వ భయంబునం జేస తతీత రీరంబున నుండు గషరషదరషం బడి శరీరంబుుఁ
బాసె; నంత నా హ్రషణపో తంబు జలంబులం ద్ేలుచుని భరతయండు గను విచిు
చూచి కరుణారదర చితయ
త ండెై మృతజనని యగు నా హ్రషణపో తంబును దన
యాశరమంబునకుం గొంపో యి మికికల్ల పీరతిం జేస యుపలాలనంబు
చేయుచుండుఁ బో షణ పాలన పీరణన లాలనాను ధ్ాానంబుల భరతయనకు
నాతెనియమంబు లెైన యషాుంగయోగంబులును బరమపురుష పూజఞ
పరషచరాాదులు న కొకకకటిగుఁ గరమకరమంబునం గొనిి ద్వనంబులకు స్మస్త ంబును
నుతసనిం బయిెా; అంత.
5.1-102-కంద పదాము
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ఘ్నతపము చలన మొందుట
యును భరతయం డెఱుుఁగ కాతెయోగంబునుఁ జ
యానుఁ బాసె హ్రషణపో తముుఁ
దన మద్వలో నిల్లు పీరతి దపుక పల్లకెన్.
5.1-103-ఉతులమాల

అకకట! తల్లి ుఁ బాస హ్రషణారుక మాపుతలు లేమిుఁజేస యిే

ద్వకుకనులేక యుని నిటుఁ ద్ెచిుతి; నా యిెడ న మృగారుకం
బకుకడు పేరమ చేస చరషయించుచు నునిద్వ; నాదు స్నిిద్వన్
మకుకవ చేస ద్రనిుఁ గడు మనినలం దగుఁ బోర తయ నెంతయున్.
5.1-104-కంద పదాము

శరణని వచిున జంతయవుుఁ
గరుణం గను విచిు చూచి కాచిన పుణాం
బరయుఁగ నధ్వకం బని ము

న్ ర మ్మఱిుఁగషంచిరష మునందరగణములు పేరమన్.
5.1-105-వచనము

అని యిటు
ి హ్రషణపో తంబుం దన యాశరమంబున నతాాస్కితం జేస యాస్న
శయనాటన సాిన స్మితయకశ కుస్ుమ ఫల ఫలాశ మూలోదకాహ్రణ
ద్ేవపూజఞజపాదుల యిెడం దన యొదధ న యునిచి కొనుచు వృక సాలావృకాద్వ
కూ
ర రమృగంబుల వలని భయంబున వనంబుల వ్ెనువ్ెంటం ద్వరగుచు నధ్వక
పరణయభరపరీతహ్ృదయుం డగుచు నతి సేిహ్ంబునంజేస కొంతసేపు
స్కంధంబుల వహించుచు; మఱికొంతతడ వురంబున నుతసంగంబున నుంచికొని
లాల్లంచుచు స్ంతస్ంబు న ందు; మఱియు నా భరతయండు నితానెైమితిత కాద్వ
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కియ
ర ా కలాపంబు నిరిరషతంచు నెడ నంతనంత లేచి హ్రషణకుణకంబుుఁ జూచుచుుఁ
గషంచితసవస్థ హ్ృదయుండెై ద్ాని నాశ్రఃపరంపరల నభినంద్వంచుచుుఁ జుంబనాదులుఁ
బ్రరతిచేయుచు నతిమోహ్ంబునం బంచుచుండు నెడ.
5.1-106-చంపకమాల

గురువులు వ్ాఱి బిటుుఱికి కొముెలుఁ జిముెచు నంతనంత డ
గ్ ఱుచును గాలు దరవుిచు నఖ్ంబుల గీఱుచు గాస చేయుచు
న ిఱగుచు ధ్ారుణీశిరుని యూరువులన్ శయనించి యంతలో
నఱకడ మ్మకుకచుం బొ ద్వల్ల యాడుచు నా హ్రషణంబు లీలతోన్.
5.1-107-తేటగీతి

గరషమ న గతి మ్మలిన కెరలు వ్ డిచి
చెలుఁగష యాడంగ భరతయండు చితత మందు
స్ంతసలుిచు నుండె నాశరమముుఁ బాస
హ్రషణడింభక మంతలో స్ురషుఁగష చనిన.
5.1-108-వచనము

భరతయం డంతం దనెృగశ్ాబకంబు గానంబడమికి వ్ాాకుల్లత చితయ
త ం డగుచు
నషు ధనుండునుం బో లె నతిద్రనుండెై కరుణతోడం గూడి తద్విరహ్విహ్ిల
మతియిెై ద్ానిన తలంచుచు నతి శ్లకంబుతో మనంబున దుఃఖించి యిటి నియిె.
5.1-109-తేటగీతి

హ్రషణపో తంబ! నకు వనాంతమందుుఁ
గూ
ర ర మృగబాధ లేకుండుఁ గోరుచుండుఁ

దలుఁగష పో యితె యనుచుుఁ జితత ంబునందు
రాజవృషభుండు భరతయుఁ డారాట మంద్వ.
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5.1-110-తేటగీతి

తల్లి చచిున హ్రషణపో తంబు వచిా
పుణాహీనుండ నగు ననుిుఁ బొ ంద్వ పాసె;
నేమి చేయుదు? నే నింక నెటి ు గందుుఁ?
జేరష యిే రీతిుఁ గాంచి రక్షించుకొందు?
5.1-111-కంద పదాము

కటాు! యిీ యాశరమమునుఁ
బుటిున తృణచయము మ్ేస పొ దల్లన హ్రషణం
బిటు టు ుుఁ ద్వరుగు చుండుఁగుఁ
బటిు మృగేందురండు గొటిు బాధ్వంచెన కో?
5.1-112-వచనము

ఇటు
ి భరతయండు హ్రషణకుణక క్షేమంబు గోరుచు నెపుుడు వచిు ననుి
స్ంతోషపఱచు? నానా పరకారంబులెైన తన గతయలచేత ననుి నెపుు డానందంబు
న ంద్వంచు? ధ్ాానస్మాధ్వ నునిపుుడు ననుిుఁ గొముెల గోుఁకుచు నుండు; నటిు
వినోదంబు లెపుుడు గనుుఁగొందు ద్ేవ పూజఞదరవాంబులు ద్ొర కిక మూరొకనినం
గోపంచి చూచినం గుమారుడుంబో లె దూరంబునకుం జని నిల్లచి మరల నేుఁ
బిల్లచిన వ్ెనుక నిల్లచి యుండు; నిటిు మ్మలుఁకువ స్ిభావంబులు గలుగుట
యిెటు ులు? ఈ భూద్ేవి యిెంత తపంబు చేసనద్వయో? యా హ్రషణ
పాదస్ురశంబులం బవితరయిెైన భూమి స్ిరా్పవర్ కాములెైన మునులకు యజఞారి
యగు నటిు హ్రషణపో తంబు నెటి ు గనుుఁగొందు? అద్వయునుంగాక భగవంతయండగు
చందురండు మృగపతిభయంబున మృతజననియు, సాిశరమపరషభష
ర ు ంబునెైన
మృగశ్ాబకంబును గొనిపో యి పెంచుచునివ్ాుఁడో ? మునుి
పుతరవియోగతాపంబునం జందరకిరణంబులం బాపుదు; ఇపుుడు హ్రషణపో తంబు
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దన శరీర స్ురశంజేస చందరకిరణంబులకని నధ్వకం బగుచుం బుతర
వియోగతాపంబు నివరషతంపం జేసె ననుచుం బకుక భంగుల హ్రషణ నిమితత ంబులెైన
మనోరథంబులచేతం బూరికరెవశంబున యోగభరషు యండగు భరతయండు
భగవద్ారాధనంబు వలన విభరంశితయం డగుచు నితరజఞతిం బుటిున
హ్రషణపో తంబుమీుఁద్వ మోహ్ం బగ్ లం బగుచుండ నుండె;" అని పల్లకి
శుకయోగీందురండు మఱియు నిటి నియ.
5.1-113-సీస్ పదాము

జననాథ! మునుి మోక్షవిరోధ మని పాయుఁ;
గా రాని పుతారద్వకంబు నెలిుఁ
బాస తపసియిెై భరతయండు హ్రషణ శ్ా;
బక పో షణంబునుఁ బాలనమున
నతి లాలనపీరణనానుషంగంబుల;
మూషకబిల మతిరోషమునను

స్రుంబు చొచిున చందంబునను యోగ;
విఘ్ింబు మికికల్ల విస్త రషలెి ుఁ
5.1-113.1-ఆటవ్ెలద్వ

గాన యిెంతవ్ానికెన
ై ను గాలంబు
గడవ రామి నటు
ి గాక పో దు
పరమమునుల కెైనుఁ బాయవు కరెంబు
లొరు లనంగ నెంత? నరవరేణా!
5.1-114-వచనము
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ఇటు
ి భరతయండు మృగవియోగ తాపంబు న ందుచుండు నెడ నా మృగశ్ాబకంబు
చనుద్ెంచిన స్ంతసలుిచుండె; నంత న కకనాుఁడు.

5.1-12-హ్రషణగ
ీ రుంబున జనించుట
5.1-115-మతేత భ వికరరడత
ి ము

భరతయం డలి న యంతాకాలము వ్ెస్ం బారపంపుఁగా నపుు డా
హ్రషణంబుం గడు భకితుఁ బుతరగతి నతాాస్కిత వీక్షింప నా
హ్రషణంబుం దన యాతెలో నిల్లప ద్ేహ్ం బంతటం బాస తా
హ్రషణీగరుమునన్ జనించి హ్రషణంబై యొపెుుఁ బూరిస్ెృతిన్.
5.1-116-వచనము

ఇటు
ి భరతయండు హ్రషణీగరుంబునం బుటిుయు భగవద్ారాధన సామరథయంబునం
దన మృగజనె కారణంబుుఁ ద్ెల్లస కడుం ద్ాపంబు న ందుచు నిటి నియిె.
5.1-117-ఉతులమాల

రాజులు పరస్త ుతింప స్ురరాజస్మానుుఁడనెై తనూజులన్
రాజులుఁ జేస తాపస్ులు రాజఋషీందురుఁ డటంచుుఁ బలకుఁగాుఁ
ద్ేజము న ంద్వ యా హ్రషణద్ేహ్ము నందల్ల పీరతిుఁ జేస నా
యోజ చెడంగ నేుఁ జెడితి యోగషజనంబులలోన బేలనెై.
5.1-118-వచనము

ఇటు
ి శ్రరహ్రష శరవణ మనన స్ంకరరతనారాధనానుస్రణాభియోగంబులం జేస
యశూనా స్కలయామంబగు కాలంబు గల నాకు హ్రషణపో తస్ెరణంబు
కతంబున యోగవిఘ్ింబు పారపత ంబయిెా; మోక్షదూరుండ నెైతి నని నిగూఢ
నిరేిదుం డగుచుుఁ దల్లి ం బాస కరమెఱ నుపశమశ్రల మునిగణ సేవితంబయి
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భగవతేషక్షతరంబైన సాలతరునిబిడతమ గారమ స్మీప పులస్త య

పులహ్మశరమంబులకుం గాలాంజన పరితంబు వలనుఁ జనుద్ెంచి యందు మృగ
ద్ేహ్తాాగావసానంబు గోరుచు స్ంగంబు విడిచి యిేకాకి యగుచు శుషక పరణ
తృణవీరు ద్ాహ్మరుుఁడెై మృగతి నిమితత ం బగు నా నద్రతీరథంబునందు నవసానంబు
గోరుచుుఁ దతీత రోథదకకిినిం బగుచు నుండు శరీరంబు విడిచె" నని
శుకయోగీందురండు పరీక్షినిరేందురనకు వినిపంచి మఱియు నిటి నియిె.

5.1-13-విపరస్ుతయండెై జనిెంచుట
5.1-119-సీస్ పదాము

హ్రషణ ద్ేహ్ముుఁ బాస యంత నాంగషర సాహ్ి;
యుండు శుదుధుఁడు పవితయరండు ఘ్నుుఁడు
శమదమఘ్నతపసాసవధ్ాాయ నిరతయండు;
గుణగరషషఠ యుఁడు నతికోవిదుండు
నెైన బారహ్ెణునకు నాతెజుండెై పుటిు;
స్ంగంబు వలనను జకితయుఁ డగుచుుఁ
గరె బంధంబుల ఖ్ండింపుఁజఞలు న;
శిరుని నచుాతయ నజు శరవణ మనన
5.1-119.1-తేటగీతి

ములను హ్రషచరణధ్ాానములను విఘ్ి
భయముననుజేస మనమందుుఁ బాయనక
నిల్లప స్ంస్ుతతి చేయుచు నిల్లచి యుండె
భరషతయశుుఁడెైన భరతయండు పారషథవ్ేందర!
5.1-120-వచనము
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ఇటాింగషరస్ుండు పరథమభారా యందుుఁ బుతరనవకంబును, గనిషఠ భారా యందు
సీత ప
ి ురుషయల నిదద ఱను గలుగంజేసన నందుుఁ బురుషయండు పరమ

భాగవతయండును రాజరషి పరవరుండును నుతసృషు మృగశరీరుండునుం
జరమశరీరంబునం బారపత విపరశరీరుండును నగు భరతయండయిెా; అతం డా
జనెంబున ననాజన స్ంగంబు జనెపరంపరలకుుఁ గారణం బని యతాంత
భయంబు న ంద్వ కరెబంధ విధింస్న శరవణ స్ెరణాదుల శ్రరహ్రష
యనుగరహ్ంబునం బూరిజనెపరంపరల స్ంస్ెరషంచుచుుఁ దన స్ిరూపంబు
నునెతత జడాంధబధ్వర రూపంబుల లోకులకుం జూపుచుండె; అంత.
5.1-121-మతేత భ వికరరడత
ి ము

జనకుం డాంగషరస్ుండు నాతెజుని వ్ాతసలాంబునం బంచుచుం
దనరం జ్లముఖ్ాగరయకరెముల చేతన్ స్ంస్కృతయం జేస పా
యని మోహ్ంబున నిచులుం గడుఁక శ్ౌచాచారముల్ చెపునన్
ఘ్నుుఁ డా భాగవతయం డస్మెతిని దతకరెంబులం గెైకొనెన్.
5.1-122-వచనము

ఇటు
ి బారహ్ెణకుమారుండు గరెంబుల యందు నిచాలేక యుండియును
బితృనియోగ నిరుంధంబునం బితృస్నిిధ్వ యందు యస్మీచీనంబుగా
వ్ాాహ్ృతిపరణవ శిరస్సహితం బగునటు
ి గాయతీరమంతరంబు జపయించుచుుఁ
జెైతారద్వ చతయరాెస్ంబుల స్మవ్ేతంబుగ వ్ేదంబుల నధాయనంబు చేయుచుండె;
జనకుం డాతెజుని శిషాుచారంబుచే శిక్షింపవలయునను లోకాచారంబు
ననువరషతంచి యాతెభూతయండగు నాతెజునందు నభినివ్ేశిత చితయ
త ండగుచు
శ్ౌచాచమనాధాయన వరత నియమగురినల శుశూ
ర షణాద్వకంబు
లనభియుకత ంబు లయినం బుతయరనిచే న నరషంపంచుచు నపారపత మనోరథుం డయిెా;
అంత.
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5.1-123-కంద పదాము

ఈ రీతిని గొడుకున కా
చారంబులు గఱప చింత స్ద్ ృహ్మున స్ం
సారష యగుచుండి విపుుుఁడు
బో రన ద్ేహ్ంబుుఁ బాస పో యిన మీుఁదన్.
5.1-124-ఆటవ్ెలద్వ

తల్లి తండిత
ర ోడ ద్ా నగషిుఁ జొచిున
నతని మహిమ లెఱుుఁగ కంతలోన
స్వితి తల్లి కొడుకు లవినతయ లగుచును
శ్ాస్త వి
ి దా లతనిుఁ జదువనక.
5.1-125-వచనము

ఇటు
ి బరహ్ెణకుమారుని స్వితి తల్లి కొడుకులు వ్ేదవిదా వలనం బాప
గృహ్కరెంబుల నతని నియమించిన.
5.1-126-కంద పదాము

ధరణీస్ురోతత ముుఁడు ద్ా
నరుదుగుఁ దమవ్ారు చెపునవి యిెలిను నే
మఱ కందుుఁ బ్రరతిచేయక
నిరతము గృహ్కరెమటు
ి నెఱపుచు నుండెన్.
5.1-127-వచనము

ఇటు
ి గృహ్కరెపరవరత నుం డగుచు నుండ మూఢులగు ద్విపాతుశువులచే
నునెతత జడ బధ్వర యని యాహ్ూయమానుం డగు నపుడు
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తదనురూపంబులగు స్ంభాషణంబుల న నరుుచుుఁ బరేచాాయదృచాలం జేస
విషు వ్ేతన యాచాిదుల వలన నియుకత కరెంబులం బరవరషతంచుచు.
5.1-128-తేటగీతి

అతయల ద్వవ్ాానిమ్మైన మృషాునిమ్మైన
నెద్ధ వ వ్ెటు న
ి జిహ్ికు హితముగానె
తలుఁచి భక్షించుుఁగా; కొండుుఁ దలుఁచి మిగులుఁ
బ్రరతి చేయుఁడు రుచులందుుఁ బంపుతోడ.
5.1-129-వచనము

మఱియు నా విపుుం డాతెనితాానంద స్ుఖ్లాభంబు గల్లగష బాహ్ా
స్ుఖ్దుఃఖ్ంబులయందు ద్ేహ్మభిమానంబు చేయక శ్రతోషణ వ్ాతవరాి తపంబులకు
నోడి పెైచీరగపుక వృషభంబునుం బో లెుఁ బ్రనుండును గఠషనాంగుండు నగుచు
స్థ ండిలశ్ాయియిెై రజఃపటలంబునం గపుబడిన ద్వవామాణికాంబునుం బో లె
ననభివాకత బరహ్ెవరుస్ుం డెై మల్లనాంబర పరీతకటితటుండు నతి
మషీల్లపత యజోాపవీతయండు నగుటం జేస యజా జనంబు లతండు
బరహ్ెణాభాస్ుండు మందుండు నని పలుక స్ంచరషంచుచుండం
గరెమూలంబునం బరులవలన నాహ్మరంబు గొను నపుడు దమవ్ారును
వావసాయకరెంబునందు నియమించిన క్షేతవి
ర హిత స్మవిషమ
నూానాధ్వకంబుల నెఱుంగక పరవరషతలి ుచు నూక తవుడు తెల్లకపండి పొ టుు మాుఁడు
దరబుడ యాద్వగాుఁ గల దరవాంబుల యందు నమృతంబు పగషద్వ రుచిచేస
భక్షించుచుం జేని కావల్ల యుండు నెడ న కకనాుఁడు.

5.1-14-విపుుడు బరతికివచుుట
5.1-130-కంద పదాము
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పురషలోన వృషలపతి ద్ా
నరుదుగ స్ంతాన కాముుఁడెై వ్ేడుకతోుఁ
బురుషయుఁడగు పశువుుఁ గాళికి
దఱుముక గొనిపో వుఁ బశువు దలుఁగషన భృతయాల్.
5.1-131-ఆటవ్ెలద్వ

అరస కానలేక యా రాతిర వీరాస్
నమునుఁ జేని కాుఁపు విమల బుద్వధ
నెస్ుఁగు విపరయోగష నతనిుఁ బొ డగాంచి
పశువు మంచి దనుచుుఁ బటిు రతని.
5.1-132-కంద పదాము

ఆ రీతిని భూస్ురవరు
నారయ నా కాళికాగృహ్మునకు భృతయాల్
బో రనుఁ గొని చని స్ల్లురష

చారుత రాభాంజనాద్వ స్ంసాకరంబుల్.
5.1-133-వచనము

ఇటి భాంజనాద్వ కృతాంబులు ద్రరషు నూతన వస్నంబు గటు నిచిు గంధ
పుషాుభరణాక్షతాలంకృతయనిం జేస మృషాునింబులు భుజియింపం బటిు
ధూపద్రప మాలాలాజకిస్లయాంకుర ఫలోపహ్మరాదులు స్మరషుంచి
మహ్మవ్ాదాఘోషంబులతోడ నా పురుషపశువుం గాళికాద్ేవి స్ముెఖ్ంబున
నాసీనుం గావించి యా వృషలపతి పురుషపశువు రకత ంబున భదరకాళి
స్ంతోషపెటుం దలంచి కాళికామంతారభిమంతిరతంబు నతికరాళంబు నెైన ఖ్డ్ ం
బంద్వ నిజఞభీషు సద్వధకి హింసంపం దలంచిన.
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5.1-134-సీస్ పదాము

స్రిభూతములకు స్ఖ్ుుఁడును బరహ్ెభూ;
తాతయెుఁడు నిరెైిరుుఁ డయిన బరహ్ె
స్ుతయని తేజం బంతుఁ జూడ దుస్సహ్మ్మైన;
భయమంద్వ వడుఁకుచు భదరకాళి
కోరదంబు ముమెడిగొనుఁగ హ్ుంకారంబు;
స్లుపుచు నటు హ్మస్ంబు చేస
పాపాతయెలును ద్ౌషు యపరులును రాజస్;
తామస్ కరె స్ంధ్ాను లగుచు
5.1-134.1-తేటగీతి

విపరవరు నటు
ి హింసంచు వృషలపతిని
భృతయావర్ ంబుుఁద్ో ుఁ దలల్ పృథవిుఁ గూల్లు

యపుడు వృషలాధ్వపుని శిరమంద్వ లీలుఁ
బాడి యాడుచు నందంద కరరడ స్ల్లపె.
5.1-135-కంద పదాము

ధరలోన నెవిరేనియు
ధరణీస్ురవరుల కెగ్ ు దగుఁ దలచిన వ్ా
రరయుఁగుఁ జెడుదురు; నికకము
హ్రష ధరణీస్ురవరేణుా లం దుండుటచేన్.
5.1-136-వచనము

మఱియును.
5.1-137-ఉతులమాల
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అచుట విపరస్ూనుుఁడు భయం బొ కయించుకలేక చంపుఁగా
వచిున వ్ారషయందుుఁ గరవ్ాలమునందును గాళియందుుఁ ద్ా
నచుుతభావ ముంచి హ్ృదయంబునుఁ బదెదళీక్షు నెంతయున్
మచిుకతోడ నిల్లు యనుమానము న ందక యుండె నెంతయున్.
5.1-138-వచనము

మఱియు నా విపరవరుండు చండికాగృహ్ంబు వ్ెలువడి కరమెఱం జేని కావల్ల
యుండు నెడ.

5.1-15-సంధుపతి విపరస్ంవ్ాదంబు
5.1-139-సీస్ పదాము

అంతటుఁ గొనిి హ్మయనములు చన సంధు;
భూపాలనము చేయు భూవరుండు
ధ్రరత నిక్షునద్ర తీరమున నుని;
కపల మహ్మమునిుఁ గాంచి తతత వ
విజఞాన మ్మఱిుఁగెడు వ్ేడక తోడుత శిబి;
కారోహ్ణము చేస యరుగుచుండ
నాలోన నాశిబికావహ్ు లా చేనుఁ;
గాపుని విపుునిుఁ గాంచి తెచిు
5.1-139.1-తేటగీతి

శిబిక మోపంత మీతనిచేత ననుచుుఁ
బటిు మూపునుఁ బలి కిుఁ బటిు మోపు
మనుచు మోపంచునంత ధరామరుండు
శిబిక మూుఁపున నిడి యందుుఁ జింత లేక.
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5.1-140-కంద పదాము

తన మనస్ు కొలుఁద్వ నపుుడు
మునుకొని యటి పరయతిమున నడవుఁగ నా
జనపతి నిమోినితమ్మై
చనుట యిెఱిుఁగష శిబిక మోచు జనులకు ననియిెన్.
5.1-141-ఆటవ్ెలద్వ

మీర ల్లపుు డిచటుఁ జేరష మికికల్ల పరయ
తింబుతోడుఁ దగషల్ల నడచుచుండ
విషమ మగుచు గమనవ్ేగంబు నను బాధుఁ
బటుుచుని దనిన బస్త లనిరష.
5.1-142-వచనము

"ద్ేవ్ా! యిీ విషమగమనంబు మావలన నెైనద్వ గా; ద్ర తయరీయవ్ాహ్కుండు
స్ుఖ్గమనంబుగా నడవ నేరండు; వీనితోడ మ్ేము నడవ నేరము" యనిన

రహ్ూగణుం డను నా రాజు పాసత వృదధ జనుం డెైనను బలాతాకరంబునం బుటిున
కోపంబునం గోపంచి విమరశ దపు నఱుగపున నిపుునుం బో లె నెఱుంగరాని
బరహ్ెతేజంబుగల బారహ్ెణునికిం గంటకంబుగా నిషయ
ఠ ర వ్ాకాంబుల నిటి నియిె.
5.1-143-చంపకమాల

" అలసతి; వ్ెంతయున్ ముస్ల్ల; వ్ాుఁకట డససతి; వ్ెనుి మికికల్లం
బలుచన యుని; ద్ర శిబిక భారము; దూరము మోస; తే గతిన్
నిల్లచెద?" వంచు భూవరుుఁడు నిషయ
ఠ రములద గ బలక నా యిెడం
బలుకక మోసె నా శిబిక బారహ్ెణవరుాుఁడు పారషథవ్ేశిరా!
5.1-144-వచనము
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అపుు డా విపరవరుండు దనకుం గడపటి శరీరం బయిన కళేబరంబు నందు
నహ్ంకార మమకారంబులం బొ ందనక మిథాాజఞానరహితయండెై బరహ్ెభూతయండెై
మౌనవరతంబున నా శిబిక మోయుచుని విషమగమనంబుుఁ జూచి యతి
కుపతయం డగుచు నా భూవరుండు వ్ెండియు నిటి నియిె.
5.1-145-సీస్ పదాము

" ఓరష! దురెద! విన రోరష జీవనెృత! ;
నా యాజా ుఁ దపుంచి నడచె ద్రవు;
ఈ వకరమార్ ంబు ల్లనిియు విడిపంచి;
నడపంతయ నినుి స్నాెర్ మందు"
నని రాజగరాింధుుఁ డగుచు గుణతరయం;
బున వృద్వధుఁ బొ ంద్వన భూవరుం డ
బదధ పల
ర ాపము లులుకచుండినుఁ జూచి;
శమదమాదులచేుఁ పరశస్ుతుఁ డగుచు

5.1-145.1-తేటగీతి

జగతి బరహ్ెస్ిరూపమ్మై స్కలభూత
ములకునతాంతహితయుఁడెైన భూస్ురుండు
యోగషవరత న ద్ెల్లయ లేకుని రాజు
నంత వీక్షించి యలి ని టి నుచుుఁ బల్లకె.
5.1-146-వచనము

" నరేంద్ార! నవు చెపుునద్వ స్తాంబు; భారం బ్ర శరీరంబునకే కాని నాకుం
గలుగనేరదు; ఐనను సౌథలాకారశయంబులు వ్ాాధులు నాధులు క్షుతత ృషణ లు
నిచాావిరోధభయంబులు జరామరణంబులు రోషనిద్ారజఞగరణంబులు నహ్ంకార
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మమకార మదశ్లషణాదులు ద్ేహ్ంబుతోడన జనియించుం గాని నాకుం
గలుగనేరవు; జీవనెృతయండ నేన కాద్ాదాంతంబులు గలుగుటం జేస యందఱి
యందును గల్లగష యుండు; సాిమిభృతా స్ంబంధంబులు విధ్వకృతంబు లగుచు
వావహ్మరంబులం జేస శరీరంబులకుం గలుగుంగాని జీవునికి లేక యుండును;
అద్వయునుంగాక రాజఞభిమానంబున నవు ననాిజఞాపంచెదవ్ేనిం బరమతయ
త ండవ్ెైన
నకుం బూరిస్ిభావం బటు
ి ండె; అటు
ి గాక యిేనేమి చేయుదు? నెఱింగషంపుము;
ఉనెతత మూకాంధ జడులు బో లె స్హ్జస్ిభావంబునుం బొ ంద్వన నాయందు న
శిక్ష యిేమి లాభంబుుఁ బొ ంద్వంప నేరుు. అద్వయునుం గాక స్త బుదండు మతయ
త ండు
నెైన నాకు న శిక్ష వారథంబగు" నని పల్లకి యుపశమశ్రలుండెైన మునివరుండు
పూరికరెశ్ేషంనం గలు
్ భారవ్ాహ్కతింబుం దలంగం ద్ోర యుటకు భారంబు
వహించి శిబిక మోచుచుం జనునెడ నా రాజవలి భుండు దతత వజఞానాపేక్షితయండెై
చని యిెడివ్ాుఁ డగుటం దన హ్ృదయ గరంథవ విమోచకంబులును బహ్ు

యోగగరంథ స్మెతంబులును నగు బారహ్ెణవ్ాకాంబులు విని యా శిబిక ద్వగ్న
డిగ్నుఱికి యావిపుునికి సాషాుంగదండపరణామంబు లాచరషంచి స్రి గరివరషాతయండెై
ముకుళిత హ్స్ుతం డగుచు ని టి నియిె.
5.1-147-సీస్ పదాము

" ధరణీస్ురులలోనుఁ దలుఁప నెవిుఁడవు న;
వవధూతవ్ేషవ్ెై యవనియందు
నేమిటికెై చరషయింపంగ వచిు? తి;
చట న కకుఁడవు న ంటి చనుట నేుఁడు
ననుుఁ గృతారుథనిుఁ జేయ ననుకూలుుఁ డగుచుని;
యటిు యా కపలమహ్మమునందురుఁ

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము పరథమాశ్ాిస్ము

56

డవ్ ? న మహ్తత వంబు దవిల్ల విచారషంప;
నెఱుుఁగక చేసతిుఁ; గరుణుఁ జూడు
5.1-147.1-తేటగీతి

తపుుసెైరషంపు; నే యమదండమునకు
హ్రుని శూలంబునకును వజఞరయుధమున
కనల చంద్ారరక ధనదశసాతరస్త మ
ి ులకు
వ్ెఱవ విపుుని కే మద్వ వ్ెఱచినటు
ి .
5.1-148-వచనము

మఱియు నిస్సంగుండవయి జడుండునుంబో లె నిగూఢ విజఞానంబు గల్లగష
చరషయించుచు నునివ్ాుఁడవు; న వచనంబులు యోగశ్ాస్త ి స్మానంబులెై
వ్ాఙ్ెనస్ంబులకు నభేదాంబులయి యుని; వ్ే నవిిషయ
ణ కళీవతీరుణండు
సాక్షాదధ రషయు నగు కపలమహ్మముని వలన బరహ్ెవిదా ద్ెల్లయం గోరష

చనుచునివ్ాుఁడ; నవు లోకనిరీక్షణారథం బవాకత ల్లంగుండవ్ెై చరషయించుచుని
కపలమహ్మమునందురండవు గాబో ుఁలుదువు; మందుండెైన గృహ్స్ుథండు
యోగీశిర చరషతంర బు లెటు ు లెఱుంగనేరుు? కరెవశంబున దృషు ంబైన భారంతి
వహించుచు నడచుచునుని యిీ యాశరమంబు నాకునుం బో లె నకు నగు నని
తోుఁచుచునిద్వ; అద్వ యిెటినిన ఘ్టంబు లేక జలంబు ద్ేనేరని తెఱంగున లేనిద్వ
గలుగనేరదు; గావునం బరమాణమూలం బయిన లోక వావహ్మరంబు
స్తుథంబున స్మెతంబై యుండుటం జేస న వ్ాడు వ్ాకాంబులు నాకు
స్మెతంబు గానేర" వని సంధు ద్ేశ్ాధ్రశిరుండు వినిపంచిన నా విపుుండు
లోకవావహ్మరంబునకు నితాతిం బరపాధ్వకం బగుంగాని నితాంబు గానేరదని
దృషాుంత నిదరశనంబుగా నిటి నియిె.
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5.1-149-సీస్ పదాము

పావక శిఖ్లచే భాండంబు ద్ాుఁ దపత ;
మగుుఁ; దపత ఘ్టముచే నందు నుని

జలము తపంచు; నా జలముచేుఁ దండులం;
బులు తపత మొంద్వ యపుుడు విశిషు
మ్మైన యనిం బగు; నా చందమునను ద్ా;
ద్ేహేంద్వయ
ర ంబులుఁ ద్ెల్లవితోడ
నాశరయించుక యుని యటిు జీవునకు ద్ే;
హ్ంబునుఁ బారణంద్వయ
ర ాద్వకమున
5.1-149.1-తేటగీతి

జరుగుచుండు నిటు
ి స్ంసారఘ్ట వృతిత
దుండు నయిన రాజు దుషు మ్మైన

కరెములకుుఁ బాస కంజఞక్షపద సేవుఁ
జేసెనేని భవముుఁ జెందకుండు.
5.1-150-ఆటవ్ెలద్వ

అనుచు ధ్ారుణీస్ురాతెజుుఁ డమ రీతి
బలుకుటయును రాజు పరషణమించి
వినయవ్ాకాములను వినుతించి కరమెఱుఁ
బుణుాుఁ డెైన సంధు భూవరుండు.
5.1-151-వచనము

"మహ్మతె! నేను రాజ ననియిెడి యభిమాన మద్ాంధుండనెై మహ్మతయెలం
ద్వరస్కరషంచిన ననుిుఁ గరుణింపుము; న వ్ారత బంధుండవు; న కృపాదృషు ంజేస
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మహ్మతయెల నవమానంబు చేసన దురషతంబువలన విముకుతండ నయిెాద;
విశిస్ుహ్ృతత వ్ెైన నకుం గోపంబు గలుగనేరదు; అస్మరుథలయిన మాబో ుఁటి
వ్ారలు మహ్మజనావమానంబున శ్రఘ్ాంబ నశింతయరు; గావున నవు దయాళ ండ
వయి ననుి మనిింపు" మనిన నా విపుుం డిటినియిె.
5.1-152-కంద పదాము

కడు వ్ేడక న వవిద్ాిం
స్ుుఁడవ్ెై యుండియును మిగులుఁ జోదాము విద్ాిం
స్ుుఁడుుఁ బో లెను బల్లకెద వి
పుుడు మ్ేలనవచుుుఁగొంత పురుషయలలోనన్
5.1-153-ఆటవ్ెలద్వ

పరుఁగుఁ బదద లీ పరపంచమంతయుుఁ దథా
మనరు; నవు తథా మనుచుుఁ బల్లకి;

తటు
ి గాన నినుి నధ్వకుండ వని పలక
రాదు నాకుుఁ జూడ రాజచందర!
5.1-154-సీస్ పదాము

యజఞాద్వకములందు నామాియములయందుుఁ;
దఱచుగాుఁ దతత వవ్ాదంబు లేదు
స్ిపింబునందుల సౌఖ్ామాకారంబు;
నందుల నితామ్మై యంతలేని
యటిు చందమున వ్ేద్ాంత వ్ాకాంబులు;
తతత వంబు నెఱిుఁగషంచి తలుఁగుుఁగాని
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నితాంబులెై యుండనేరవు; పురుషయని;
చితత ంబు గుణములుఁ జెంద్వ యిెంత
5.1-154.1-తేటగీతి

కాలముండును మఱి యంత కాలమందు
నరయ విజఞాన కరేెంద్వయ
ర ములచేత
మరగష ధరెంబులను నధరెంబులటు
ి
దగషల్ల పుటిుంచుచుండు నతాంత మహిమ.
5.1-155-వచనము

మఱియు ధరాెధరెవ్ాస్నాయుకత ంబు విషయానురకత ంబు నెైన చితత ంబు గుణ
పరవ్ాహ్ంబులచేత వికారంబు న ంద్వ ద్ేవతిరాఙ్ెనుషా రూపంబు లయిన
ద్ేహ్ంబులం బుటిుంచుచుుఁ గాలపారపత ంబులెైన స్ుఖ్దుఃఖ్ తదుభయ ఫలంబు
లననుభవించుచు ననవరతంబు జీవునికిం బరతాక్షం బగుచు స్ూ
థ ల

స్ూక్షెరూపంబుల నుండు; సాింతంబు గుణరహితంబైన ముకిత కారణంబగు;
ఘ్ృతవరుతలుగల ద్రపంబు స్ధూమ శిఖ్లం బుటిుంచు; ఘ్ృతవరుతలు నాశంబు
న ంద్వన స్ిరూపంబుుఁ బొ ందు; న తెఱంగున మనంబు గుణకరాెనుబంధంబైన
జనాెదులం బుటిుంచు; గుణకరెంబులం బాసెనేనిం బరతతత వంబు న ందు;
జఞానేంద్వయ
ర ంబు లేనును విషయంబులమీుఁదుఁ ద్ో ుఁచు; బుదుధ లేనును నభి
మానంబును నను నేకాదశవృతయ
త లం గూడిన మనంబు జీవునికి నస్ంఖ్ాంబు
లయిన జనెంబుల బొ ంద్వంచు; మనోవృతయ
త ల నతికరమించిన జీవుండు
పరంజోాతియిెైన నారాయణ స్ిరూపంబుగా నెఱుంగుము; సాథవర జంగమంబు
లయిన జీవులకుం బవనుండు పారణంబై యుని చందంబున నశిరుండు
స్రిభూతాంతరాామి యగుచు జీవ్ాతె స్ిరూపంబున నుండు; జీవ్ాతయెండు
జఞానోదయంబునం జేస మాయ నెంతకాలంబు గెలువకుండు నంతకాలంబు
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ముకత స్ంగుండు గాుఁడు; అరషషడిర్ ంబును జయించి పరతతత వంబు నెఱింగషన
నశిరుం డగు; చితత ం బంత కాలంబు విషయాస్కత ం బగు నంతదడవు
స్ంసారచకరంబు నందు స్ంచరషంచుం గావున మహ్మవీరుండెైనను దనకు శతయరవ్ెైన
మనంబు నపరమతయ
త ండయి యుపేక్షాబుద్వధంజేస యిచాావిహ్మరంబున జరగనక
పరమ గురుండెైన శ్రరహ్రషచరణోపాస్నాస్త ంి బునం జితత ంబు గెల్లచినం బరతతత వంబు
న ందు" నని విపుుండు పల్లకిన నతని మహిమకు వ్ెఱుఁ గంద్వ బారహ్ెణునకు
నమసాకరంబుచేయుచు భూవరుం డిటినియిె.
5.1-156-ఉతులమాల

కారణ విగరహ్ంబు నురుకాయము న యవధూతవ్ేషమున్
భూరషధరామరతిమును బూరిస్మాగమ మాతెబావముం
జఞరువిహ్మర మతాతయల శ్ాంతి గుణంబును గూఢ వరత నం
బారయుఁ గలు
్ నకు ననయంబును మ్మక
ా ెకదుఁ బకుక భంగులన్.
5.1-157-మతేత భ వికరరడత
ి ము

జిరషతారుతం డగు రోగష క్షధ మతీషు ంబైన చందంబునున్
ధరలో నాతపతపత ద్ేహి గడు శ్రతంబైన తోయంబునున్
గరషమం గోరషనరీతి నెంతయు నహ్ంకారాహి దషయుండనెై
పరుఁగున్ నాకును న వచోమృతము దపున్ మందు వ్ేఱునిద్ే?
5.1-158-ఆటవ్ెలద్వ

విపరవరా! నేను వ్ేడకతో నా స్ంశ
యంబులెలి నినుి నడిగష తెల్లయుఁ
దలుఁచి యునివ్ాుఁడ; దపుక యిెఱిుఁగషంపు
ముచితవృతిత ుఁ దతత వయోగమ్మలి.
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5.1-159-వచనము

అని యడిగషన యా రాజునకు విపుుం డిటినియిె.
5.1-160-తేటగీతి

కాన వచిున ఫలములు కరెమూల
ము లగుటను జేస స్ంసారములను జితత
మ్మపుడు వరషతంచుచుండుఁగా నెఱుుఁగ లేవు
తతత వయోగంబు మిగుల నితాం బటంచు.
5.1-161-వచనము

మఱియు న వస్ుంధర నుని చరణంబులకు నెకుకడు జంఘ్ లా మీుఁద
జఞనువు లా పొ డవున నూరువు లందులకు నుపరషపద్
ర ేశంబున మధాం బట
మీుఁద నుర మందులకు నెకుకన కంఠం బటమీుఁద స్కంధం బందుల ద్ారు వ్ా
ద్ారువున శిబిక శిబిక యందు రాజ ననియిెడి యభిమానంబుగల్లగష
నవునివ్ాడ విటిు చోదాంబయిన కషు దశంబొ ంద్వన నవు పరజఞపాలనంబు

చేయుచునివ్ాుఁడ; నను గరింబున మా వంటి మహ్మతయెల స్భలలోనం
బూజుాండవుగాక యునివ్ాడవు; ఈ సాథవర జంగమంబులకు నివ్ాస్ సాథనంబు
వస్ుంధర యిెైన చందంబున స్తిియలచేత నెఱుుఁగం దగషన జగతాకరణంబైన
తతత వంబు నెఱింగషంచెద; పరమాణు స్ముదయం బ్ర ధరషతిరయిెైన చందంబున
నవిద్ాామనంబులచేతం గల్లుతం బయిన కృశస్ూ
థ ల బృహ్దణు స్దస్జీా వ్ాజీవ
దరవా స్ిభావ్ాశయ కాల నామ బుద్వధరూపంబైన మాయచే జగతయ
త రెండ వద్వయిెై
కల్లుంపంబడియిె; బాహ్ాభాంతరంబులం గల్లగష స్ిపరకాశంబై
భగవచాబద వ్ాచాంబును విశుదధ ంబును బరమారథంబును జఞానరూపంబును నెైన
బరహ్ెంబు బొ కటి స్తాంబు; జగతత స్తాం బగును;" అని పల్లకి మఱియును
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5.1-162-సీస్ పదాము

ధరలోన బరహ్ెంబుుఁ దపమున ద్ానంబు;
లను గృహ్ధరెంబులను జలాగషి
సో మస్ూరుాలచేత శురతయలచే నెైనను;
బరమ భాగవతయల పాదసేవుఁ
బొ ంద్వన మాడికని బొ ందంగ రాదని;
పలుకుదు రారుాలుుఁ బరమమునులు
ఘ్నతపో బాహ్ా సౌఖ్ాములకు విముఖ్ులు;
నెై పుణుాలు హ్రషగుణానువ్ాద
5.1-162.1-తేటగీతి

మోద్వతతయెలు నగు బుధపాదసేవ
ననుద్వనంబును జేసన నంతమీుఁద

మోక్షమార్ ంబునకును బద్ాెక్షునందు
బటుుపడి యుండు నెపుుడుుఁ బరుఁగబుద్వధ.
5.1-163-వచనము

నరేంద్ార! యిేను బూరింబున భరతయం డను రాజను; స్రిస్ంగపరషతాాగంబు చేస
భగవద్ారాధనంబు చేయుచు మృగంబుతోడి సేిహ్ంబు కతన మృగంబనెై
పుటిుయు నందును హ్రషభకిత దపుకుండిన కతంబున నిపుుడు మనుషయాండనెై
మనుషా స్ంస్ర్ ంబును బాస యిేకాకి నెై చరషయించు చునివ్ాుఁడ; నరుండు
వృదధ స్ంసేవం జేస స్ంసార మోహ్ంబును బాస హ్రషధ్ాానకథలచే లబద జా ఞనుండెై
పుండరీకాక్షునిం బూజించుచుం బరలోకంబునుం బొ ందు" నని పల్లకి విపుుండు
మఱియు నిటి నియిె
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5.1-164-సీస్ పదాము

ధరణీశ! మాయచేతను ద్ాుఁటుఁగారాని;
పదమునుఁ బుటు ంగుఁబటు జీవుుఁ
డెలమిమ్మై గుణకరెములుఁ జేయుచును లాభ;
మాశించి తిరుగు బేహ్మరష మాడిక
ఫల మపేక్షించుచుుఁ బాయక జీవుండు;
స్ంసారగహ్న స్ంచారష యగుచు
ననవరతము నుండు నా మహ్మవనమందుుఁ;
గామ లోభాద్వ తస్కరులుగూడి
5.1-164.1-తేటగీతి

ధరణి విజితేంద్వయ
ర ుుఁడు గాని నరునిుఁబటిు
ధరె మనియిెడి యా మహ్మధనమునెలి

నరస గొనిపో వుచుండుదు రనుద్వనంబుుఁ
గాన స్ంసారమందు నాకాంక్ష వలదు.
5.1-165-కంద పదాము

అరయుఁగ స్ంసారాటవిుఁ
దరలక యా పుతరమితర ద్ారాదు లనం
బరుఁగుచు నుండెడు వృకములు
పరువడి నరబస్త ములను బక్షించు వడిన్.
5.1-166-తరళము

మలస స్ంస్ృతి ఘోరకానన మంద్వరంబుల నెలినుం
జెలుఁగష గులెలతాతృణాదులచేత గహ్ిరమ్మైన ని
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శులనికుంజములందు దురాన స్ంజా లంగల మక్షికం
బుల నిరోధము దనుి సో ుఁకినుఁ బొ ందుచుండు విపదద శన్.
5.1-167-ఆటవ్ెలద్వ

మఱియు న గృహ్స్థ మార్ ంబునం ద్ెలి
విషయములను బొ ంద్వ విశిమ్మలిుఁ
గడుఁకతోడ నిటు
ి గంధరిలోకంబుుఁ
గాుఁ దలంచి మిగుల మోదమందు.
5.1-168-ఆటవ్ెలద్వ

మఱచి కాననమునుఁ గొఱవిదయాముుఁ గాంచి
యగషిుఁగోరష వ్ెంట నరుగుమాడికుఁ
గాంచనంబు గోరష కలవ్ారషయిండి పం
చలను ద్వరుగు నరుుఁడు చలనమంద్వ.
5.1-169-ఆటవ్ెలద్వ

బహ్ుకుటుంబి యగుచు బహ్ుధనాపేక్షచే
నెండమావులుఁగని యిేగు మృగము
కరణిుఁ బేమ
ర ుఁజేస గురువులు వ్ాఱుచు
న కకచోట నిలువకుండు నెపుడు.
5.1-170-ఆటవ్ెలద్వ

మఱియు న కకచోట మతయ
త ుఁ డెై పవన ర
జోహ్తాక్షుుఁ డగుచుుఁ జూపు దపు
ద్వకెకఱుంగ కొండుద్వశ కేగు పురుషయని
కరణిుఁ ద్వరుగు నరుుఁడు నరవరేణా!
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5.1-171-వచనము

మఱియు న కకచోట నులూక ఝిలీి స్ినంబులతోడ స్మానంబు లయిన
శతయరరాజి తిరసాకరంబులకు దుఃఖ్పడుచు, న కకచోట క్షుధ్ారషదతయండెై యపుణా
ఫలవృక్షంబుల నాశించు మాడికుఁ బాపకరుెలు దరవాహీనులు నగు వ్ారష
నాశరయించుచు, న కక యిెడం బిపాసాతయరుండెై జలహీనం బయిన నద్వకిుఁ జనిన
రీతి నిహ్పరదూరు లెైన పాషండుల సేవించుచు, మఱియు న కక పరద్ేశంబునం
దగషిచేతం దపుతడయిన వ్ాుఁడు ద్ావ్ాగషిం జేరష వాధ న ందురీతి, ననాిరషథ

యగుచు ద్ాయాదులం జేరష దుఃఖించుచు, మఱియు న కకచోటుఁ బరబాధం జేస
మునుి గానక రాజఞాభిలాషం బారణస్ఖ్ులెైన పతృపుతరభారతృ జేాషయ
ఠ ల నెైనను
వధ్వయిం చుచు, మఱియు శూరులచేతం గొటుుబడి స్రిధనంబును బో నాడి
చింతాపరవశుండెై దుఃఖించుచు నునింత గంధరినగర పారయంబైన స్ంసార
స్ుఖ్ంబు ననుభవించి మోద్వంచుచు, మఱియు నగారోహ్ణంబు చేయు నరుండు
గంటక పాషాణాదులవలనం బాదపీడితయం డగుచు దుఃఖించు చందంబున
గృహ్మశరమోచిత మహ్మనుషాఠనంబునకు నుపకరమించి వాస్న కంటక
శరకరాపీడితయండెై దుఃఖించుచు, న కకచోటన్ జఠరాగషిపీడితయండెై కుటుంబంబు
మీుఁద నాగరహించుచు, వనంబున నజగరగళితయండెై జీరషణతయండెైన చందంబున రాతిర
గృహ్మటవి యందు నిద్ారపరవశుండెై యిెఱుంగక వరషతంచుచు, మఱియును
వనంబునుఁ దృణచాని కూపపతితయం డగుచు స్రుదషయుండెైన తెఱంగున స్ంసారష
యిెై దురానులచేత వాధ్వతహ్ృదయుం డగుచు నంధుండెై యజఞానాంధ
కూపంబునం బడుచు, న కక యిెడ జుంటితేనియకునెై మక్షికాబాధ
నతాంతదుఃఖితయం డయిన మాడికని స్ంసారకాముండెై పరద్ార దరవ్ాా భిలాష
యగుచు భూపాలకులచేతనెైనను గృహ్పతిచేతనెైనను ద్ాడితయండెై నరకంబునం
బడుచు య్వనంబున స్ంపాద్వంచిన దరవాంబులు పరులచేతం బో నాడిన
విధంబున శ్రతవ్ాతాదానేక పరయాస్ లబద ంబైన ధనంబు బో నాడి స్ంసారష
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యతిచింతాకారంతయం డెై యుండు; మఱియును వనంబున లుబద కులు
స్ంస్ృషు ంబయిన యలాుమిషంబునకు ననోానా వ్ెైషమాంబునం గలహించిన
విధంబున స్ంస్ృషు వావహ్మరషయిెై యలుదరవాంబులకుం బో రాడుచుండు" నని
భూపాలు నకు విపుుండు స్ంసారాటవి తెఱం గెఱింగషంచి వ్ెండియు నిటి నియిె.
5.1-172-ఆటవ్ెలద్వ

అలుధనుుఁడు విశరమాసాథనములుఁ దృపత ుఁ
బొ ంద కొరుల ధనముుఁ బొ ందుఁ గోరష
యరషగష వ్ారషవలన నవమానములుఁ బొ ంద్వ
యధ్వకమ్మైన దుఃఖ్ మనుభవించు.
5.1-173-ఆటవ్ెలద్వ

అంతుఁ గొందఱలి ననోానావితాతద్వ
వినిమయమునుఁ గడుుఁ బరవృదధ మ్మైన

వ్ెైరములనుబొ ంద్వ పో రాట మొందుదు
రాతెచింత లేక యనుద్వనంబు.
5.1-174-సీస్ పదాము

స్ంసారమార్ స్ంచారుుఁడెై యధ్వక పర;
యాస్ంబునన గూరుు నరథములను
విహ్రషంచుచును గొంద ఱిహ్లోక ఫలములుఁ;
గోరుచు మోక్షంబు గోర కంతుఁ
జెడిపో వుచుందు; రెపుడు గాని యందుకుుఁ;
గడపటి యోగంబుుఁ గానలేరు;
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మానవంతయలు నస్మానశ్ౌరుాలు నగు;
వ్ారు మికికల్లయిెైన వ్ెైరబుద్వధ
5.1-174.1-తేటగీతి

నాహ్వంబున మడియుదు; రంతె కాని
మోక్షమార్ ంబు గానరు మూఢవృతిత
ననుచు స్ంసార గహ్న విహ్మర మ్మలిుఁ
ద్ెల్లప కరమెఱ ననియిె ధ్ాతీరస్ురుండు.
5.1-175-వచనము

"మఱియుం గాలచకరనియంతిరతయండెై చకారయుధునిం గొలిక కాక గృధ
బకస్మానులెైన పాషాండులతోడి స్ఖ్ాంబునం జేస వ్ారలచేత వంచితయండెై
బారహ్ెణకులంబునంజేస శ్ౌరత సాెరత కరాెనుషాునపరుం డెై విషయస్ుఖ్ంబు
లందుుఁ దగులుబడి కాలంబు తయద నెఱుంగక వృక్షంబులుం బో లె

నెైహికారథంబులయందుుఁ దృషణ గల్లగష మ్మైథున నిమితత ంబు స్ుతద్ారాదులయందు
సేిహ్ంబు చేయుచుుఁ బథవకుండు మాతంగంబుల యందు భయంబున
ద్రరని
ా మికూపంబునం బడిన తెఱంగున స్ంసారమృతయా గజ భయంబున
గషరషకంధరపారయం బయిన యజఞాన తమంబునం బడుం గావున మాయచేత
స్ంసారమార్ ం బైన రాజ భావంబు విడిచి స్రిభూతమ్మైతిర గల్లగష జితేంద్వయ
ర ుండవ్ెై
జఞానాసచే మార్ ంబు కడపల గను" మని పల్లకిన భూపాలుం డిటినియిె.
5.1-176-కంద పదాము

అకకట! మానుష జనెము
పెకుకవయిెై యుండు నెపు డభేదమతిం బం
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పెకకి న యోగషస్మాగమ
మకకజముగుఁ గల్లగెనేని నఖిలాతయెలకున్.
5.1-177-కంద పదాము

ధరణీస్ురవర! న శ్రర

చరణాంబుజ యుగళ రేణు స్ంస్ురశము నా
దురషతంబు లడుఁచె; నింతట
హ్రషభకితయు నంతకంత కధ్వకం బయిెాన్.
5.1-178-వచనము

మఱియు విపరవరులయందు యోగీశిరు లవధూత వ్ేషంబునం జరషయించు
చుందురు; గావున విపుులు పని పెదద లనక యందఱకు నమసాకరం" బని
స్ుతతియించిన నా యోగీశిరుండును సంధుపతికిుఁ గరుణానిితయం డగుచుుఁ
దతత వజఞానం బుపద్ేశించి యారాజుచేత వంద్వత చరణుండెై పూరాణరణవంబునుం బో లె
స్ంపూరణకరుణారస్పూరషత సాింతయండెై వస్ుంధరం జరషయించుచుండె;
సంధుభూపతియును స్ుజన స్మాగమంబున లబద తతత వజఞానుండయి
ద్ేహ్మతెభరమం బాసె;" అని పల్లకిన శుకయోగీందురనకుం బరీక్షినిరేందురం
డిటినియిె.
5.1-179-చంపకమాల

అరయుఁగ మక్షికంబు వినతాతెజుుఁ గూడుఁగలేని రీతి యిీ
భరతయని స్చురషతమ
ర ులు పరస్త ుతి చేయుఁగ న వస్ుంధరన్
నరపతయ లెలి నోపరు మనంబున నెైనను నెంచ; నింక నా
భరతయని పుణావరత నముుఁ బరస్త ుతిచేయుఁగ నాకు శకామ్ే?
5.1-180-వచనము
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నరేంద్ార! భరతయండు స్ుతద్ారరాజఞాదులను బూరికాలంబునంద విడిచి
భగవతురుం డగుచు యజా రూపంబును ధరెస్ిరూపంబును
సాంఖ్ాయోగంబును బరకృతిపురుష స్ిరూపంబును నెైన నారాయణునకు
నమసాకరం బనుచు మృగరూపంబును బాసె; నటిు భరతయని చరషతంర బవిరు
చెపున నెవిరు వినిన నటిువ్ారలుఁ బుండరీకాక్షుండు రక్షించు; ఆయు రభివృద్వధ
యగు; ధనధ్ానా స్మృద్వధయు నగుచుండ స్ిరో్పభోగంబులం బొ ందుదురు; అని.

5.1-16-పూరషణ
5.1-181-మతేత భ వికరరడత
ి ము

నరద్ేవ్ాస్ుర యక్షరాక్షస్ మునందరస్త ుతా! ద్వవ్ాాంబరా
భరణాలంకృత! భకత వతసల! కృపాపారీణ! వ్ెైకుంఠ మం
ద్వర! బృంద్ావనభాస్ురపరయధరషతీరనాథ! గోవింద! శ్రర
కర! పుణాాకర! వ్ాస్ుద్ేవ! తిరజగతకలాాణ! గోపాలకా!
5.1-182-కంద పదాము

పరమపదవ్ాస్! దుషకృత
హ్ర! కరుణాకర! మహ్మతె! హ్తద్వతిస్ుత! భా
స్ురగోపకామనోహ్ర!
స్రసజదళనేత!ర భకత జననుతగాతార!
5.1-183-మాల్లని

స్రస్హ్ృదయవ్ాసా! చారులక్షమెవిలాసా!
భరషతశుభచరషతార! భాస్కరాబాారషనేతార!
నిరుపమఘ్నగాతార! నిరెలజఞానపాతార!
గురుతరభవదూరా! గోపకాచితత చోరా!
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5.1-184-గదాము
ఇద్వ స్కల స్ుకవిజనానందకర బొ పునామాతాపుతర గంగనారాపరణీ తంబన
ై శ్రర

మహ్మభాగవతపురాణమునందుుఁ బిరయవరతయని స్ుజఞాన ద్రక్షయు, బరహ్ెదరశనంబును,
నాగీిధ్ారదుల జనెంబును, నుతత మ తామస్ రెైవతయల జనెంబును, బిరయవరతయండు

వనంబునకుం జనుట యు, నాగీిధురం డపసరస్ం బరషగరహించుటయు, వరాిధ్వపతయల

జనెం బును, నాగీిధురండు వనంబునకుం జనుటయు, నాభి పరముఖ్ుల రాజాంబును,
నాభి యజా ంబును, ఋషభుని జనెంబును, ఋషభుని రాజాభిషేకంబును, భరతయని
జనెంబును, ఋషభుండు దపంబునకుుఁ జనుచు స్ుతయలకు నతయల జఞానం

బుపద్ేశించుటయు, భరతయని పటాు భిషేకంబును, భరతయండు వనంబునకుుఁ జనుటయు,
భరతయండు హ్రషణపో తంబునందల్ల పీతి
ర ంజేస హ్రషణగరుంబున జనించుటయు, మరల
విపరస్ుతయండెై జనియించుటయు, విపుుండు చండికాగృహ్ంబున బరద్క
వ వ
ి చుుటయు,
సంధుపతి విపర స్ంవ్ాదంబును నను కథలు గల పంచమ స్కంధంబు నందుుఁ
పరథమాశ్ాిస్ము స్మాపత ము

---

పో తన తెలుగు భాగవతము
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5.2-1-ఉపో ద్ాాతము .......................................................................................... 1
5.2-2-స్ుమతి వంశవిసాతరము ........................................................................... 1
5.2-3-గయుని చరషతంర బు .................................................................................. 3
5.2-4-భూద్రిపవరి విసాతరములు........................................................................ 5
5.2-5-భగణ విషయము .................................................................................. 32
5.2-6-పాతాళ లోకములు ................................................................................ 43
5.2-7-నరక లోక విషయములు ....................................................................... 55
5.2-8-పూరషణ.................................................................................................... 64

పో తన తెలుగు భాగవతము

పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము
5.2-1-ఉపో ద్ాాతము
5.2-1-కంద పదాము

శ్రరకాంతాహ్ృదయపరయ!
లోకాలోకపరచార! లోకేశిర! స్ు
శ్లిక! భవభయనివ్ారక!
గోకులమంద్ార! నందగోపకుమారా!
5.2-2-వచనము

స్కల పురాణారథ జఞాన విఖ్ాాతయం డగు స్ూతయం డిటినియిె.

5.2-2-స్ుమతి వంశవిసాతరము
5.2-3-కంద పదాము

మునులార! బాదరాయణి
యనఘ్ాతెకుుఁడెైన యుతత రాతెజునకు స్
ద్వినయోకిత భరతయచరషతము
వినిపంచుచు మఱియు నిటు
ి వినిపంచెుఁ దగన్.
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5.2-4-ఆటవ్ెలద్వ

పారషథవ్ేందర! యిటు
ి భరతాతయెజుండెైన
స్ుమతి ధరెవరత నమునుఁ ద్వరుగ
నద్వ యిెఱింగష దుషయులెైన పాషాండులు
తమమతంబు మిగులుఁ దలుఁచి పొ గడి.
5.2-5-కంద పదాము

ధరణీవలి భ! నినుిను
నిరతంబును బుదధ ద్ేవునిం గొల్లచిన యా
తెఱుఁగునుఁ గొల్లచెద మని భా
స్ురమతి బో ధ్వంచి రపుడు స్ుమతిం బ్రరతిన్
5.2-6-వచనము

ఇటు
ి పాషాండబో ధ్వతయండెైన స్ుమతికి ధురవసేన యందు ద్ేవతాజితత ను
పుతయరండు జనించె; వ్ానికి ద్ేవదుామిండను స్తయుతయరం డాస్ురష

యందుదయించె; నమెహ్మతయెనకు ధ్ేనుమతి యందుుఁ బరమ్ేషఠ జనియించె;
నతనికి స్ువరులయందుుఁ బరతీహ్ుం డనువ్ాుఁడు స్ుతయం డయిెా; యపురమ
పురుషయండు స్కలజనులకు బరహ్ో ెపద్ేశంబు జేస తాను శుద్ాధతయెండెై
హ్రషస్ెరణ జేయుచు యజా కరణ నిపుణు లగు పరతిహ్రత పరసత ో త యుద్ా్త యను
స్తయుతయరలం గాంచెను; ఆ పరతిహ్రత కు నుతియందు వ్ోామ భూమనామక
పుతరదియం బుతునిం బయిెా; నందు భూమునకు ఋషకులాయందు
నుద్ర్ థుం డను స్ుతయండు జనించె; నతనికి ద్ేవకులాయందుుఁ బరసత ో తగల్లగె; యా
పరసత ో తకు వరరుతసయందు విభుం డను తనయుం డుదువించె; నతనికి
భారతియందుుఁ బృథుషయణుం డుదయించె; యతనికి నాకూతి యందు నకుతండు
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గల్లగె; యా నకుతనకు రాజరషి శ్ేష
ర ఠ యండగు గయుం డను మహ్మకరరత ష స్ంపనుిం
డుదయించె.

5.2-3-గయుని చరషతరంబు
5.2-7-ఆటవ్ెలద్వ

అటిు గయునివలన నఖిలజీవులుఁ బోర వుఁ
దలుఁచి సాతిికపరధ్ానమయిన
యటిు మ్ేను ద్ాల్లు యాతెతతత వజఞానుుఁ
డగుచునుండె హ్రష నిజఞంశమునను.
5.2-8-వచనము

ఇటిు మహ్నయ గుణాకరుండగు గయుని గాథానువరణనంబు పురావిదులగు
మహ్మతయెలచే న తెఱంగున నుతింపంబడుచునిద్వ; సావధ్ానమనస్ుకండవ్ెై
యాలకింపు" మని యిటి నియిె.
5.2-9-సీస్ పదాము

ధరెమార్ ంబున ధ్ారుణీజనులను;
బేమ
ర తోుఁ బో షణ పేరషణోప
లాలనశ్ాస్నలక్షణాదులచేతుఁ;
బో షంచుచును యజా మునను యజా
పురుషయ నశిరుుఁ జితత మున నిల్లు సేవించి;
సాింతమందుని యిీశిరునిుఁ గాంచి
యఖిలజీవతతికి నానంద మొస్ుఁగుచు;
నిరభిమానతమ్మయి ధరణి నేలె
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5.2-9.1-ఆటవ్ెలద్వ

స్తామందు మిగులు స్తేసవయందును
ధరెమందు యజా కరెమందు
గయుుఁడు వస్ుధలోనుఁ గంజఞక్షుుఁడే కాని
మానవుండు గాుఁడు మానవ్ేందర!
5.2-10-వచనము

అటిు మహ్మపురుషగుణగణ పరషపూరుణండగు గయునికి దక్షకనాక లగు శరద్ధ ా మ్మైతీర
దయాదులు దమయంతన వచిు కోరషక లొస్ంగ, నతని పరజలకు వస్ుంధర
కామధ్ేనువ్ెై పదుక, వ్ేదంబులు స్కల కామంబుల నిచుుచుండ, స్ంగరంబున
భంగంబు న ంద్వన రాజులపునంబు లొస్ంగ, విపుులు ధరెం బాఱవపాలు
పంచియిడ, నిరంతర సో మపానంబును శరద్ధ ాభకిత యోగంబుుఁ గల్లగష యొనరుు
యజా ంబుల నింద్ారద్వ ద్ేవతలు దృపుతలెై యజా ఫలంబుల న స్ంగ, బరహ్మెద్వ

తృణగులెలతాంతంబుగా స్కలలోకంబుల వ్ారషనిం దృపత ం బొ ంద్వంచుచు, శ్రరహ్రషం
దృపత ుఁ బొ ందుఁ జేయుచు, గయుండు పెకుకకాలంబు రాజాంబు జేసె; నటిు
గయునికి జయంతియందుుఁ జితరరథ సాితావరోధను లను మువుిరు గొడుకలు
పుటిురష; యా చితరరథునికి నూరణయందు సామాాటుును, వ్ానికి నుతకళ యందు
మరీచియు, నా మ్ేటికి బిందుమతియందు బిందుమంతయండును, నా
బిందుమంతయనకు స్రఘ్యందు మధువును, మధువునకు స్ుమనస్
యనుద్ాని యందు వీరవరతయండును, నా వీరవరతయనకు భోజయందు మనుా
పరమనుావు లను నిరువురును, నందు మనుావునకు స్తాయందు
భువనుండును, నతనికి ద్ో షయందుుఁ దిషు యు, నా తిషు కు విరోచనయందు
విరజుం డను వ్ాుఁడును జనియించిరష; అంత.
5.2-11-కంద పదాము
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ఆ విరజున కుదయించిరష
భూవినుత! విషూచియందుుఁ బుతర శతంబున్
ఆవల న క కనాకయున్
నావ్ేళ స్మస్త జనులు హ్రిం బందన్
5.2-12-కంద పదాము

ఘ్నుుఁడు పరయవరతయ వంశం
బునకుం దుదయిెై విరజుుఁడు భూపతివంశం
బును ద్ా నలంకరషంచెను
విను మింద్ారవరజుుఁ డయిన విషయ
ణ ని మాడికన్.

5.2-4-భూద్రిపవరి విసాతరములు
5.2-13-కంద పదాము

అని పల్లకిన శుకయోగషం
గనుుఁగొని యభిమనుా స్ుతయుఁడు గడు మోదముతో
వనజదళీక్షుని మహిమలు
విని స్ంతస్ మంద్వ యనియిె వ్ేడుక మఱియున్.
5.2-14-వచనము

"మునంద్ార! స్ూరారశిె యిెంద్ాుఁకం బరవరషతలి ు, నక్షతరయుకత ంబైన చందర కిరణంబు
లెంతమ్ేరుఁ ద్వరుగు, నంత దూరంబు పరయవరతయని రథనేమి ఘ్టు నలచేత
స్పత ద్రిపంబులును, స్పత స్ముదరంబులు నయిెా నని పల్లకితివి; ఆ
ద్రిపస్ముదరంబుల పరషమాణంబులు స్విస్త రంబుగా నెఱింగషంపుము;
గుణమయంబును స్ూ
థ లరూపంబును నయిన శ్రరహ్రష శరీరంబగు న
లోకంబునందు నిల్లపన చితత ంబగుణంబును, స్ూక్షెంబును, నాతెజోాతియు,
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బరహ్ెంబును నయిన వ్ాస్ుద్ేవునియందు నిలుుం గావున, ద్రిపవరాిద్వ
విసాతరంబు వినిపంపుము" యనిన శుకయోగీందుర డిటినియిె.
5.2-15-కంద పదాము

ధరణీవలి భ! విను శ్రర

హ్రషమాయాగుణవిభూతయ లగు జలనిధులుం
బరుఁగషన ద్రవులు వరిము
లరయంగా గొలుఁద్వపెటు నలవియిె జగతిన్?
5.2-16-ఆటవ్ెలద్వ

తెలసనంత నేను ద్ెల్లపెద స్ంక్షేప
మునను జితత గషంచి వినుము ద్ెల్లయ
ననుచుుఁ జెపుుఁద్ొ డుఁ గెనభిమనుాస్ుతయనకు
నింపుగాను శుకమునందురుఁ డిటి ు.
5.2-17-వచనము

నరేందర జంబుద్రిపంబు భూపదెంబునకు మధాపరద్ేశంబున లక్ష యోజనంబుల
వ్ెడలుు నంతియ నిడుపునుం గల్లగష కమలపతరంబునుం బో లె వరుతలాకారంబు
నవస్హ్స్ర యోజన పరషమితాయామంబు గల నవవరింబుల నషు మరాాద్ా
గషరులునుం గల్లగష విభకత ం బయి యుండు; నందు మధావరిం బిలావృతవరిం
బగు; నందు మధాపరద్ేశంబున స్ువరణమయంబయి.
5.2-18-కంద పదాము

భూపదెమునకు మ్ేరువు
ద్రపంచుచుుఁ గరషణకాకృతిని బం పగుచుం
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బారపెై కులగషరషరాజుగుఁ
జూపటుును స్ురగణాళి చోదాం బందన్.
5.2-19-సీస్ పదాము

మఱియును నా మ్ేరుగషరష లక్ష యోజనో;
నిత మగుచుండి యా నడిమి దళము
విద్వతమ్మై పద్వయాఱువ్ేల యోజనములు;
నంతియ పాుఁతయనెై యతిశయిలుి;
నా మీుఁద విసాతర మరయ ముపుద్వ రెండు;
వ్ేల యోజనముల వ్ెలస యుండు
నాగషరష కుతత రంబందు నలశ్ేిత;
శృంగ పరితములు నింగష ముటిు
5.2-19.1-ఆటవ్ెలద్వ

యుండు; రెండువ్ేల యోజనంబుల ద్ాుఁకుఁ
బఱపు గల్లగష పూరిపశిుమాయ
తంబు దక్షిణోతత రంబును విసాతర
మగుచు మిగుల రమామ్మై నరేందర!
5.2-20-వచనము

ఇటు
ి పూరిపశిుమంబులు లవణసాగరాంతంబులెై యుని సీమాపరితంబుల
యందు నలశ్ేితశృంగవ తురితంబులు నిడివిని యథాకరమంబుగా దశమాంశ
నూానపరమాణ యోజనంబులు గలవిగా నుండు; వీని మధా పరద్ేశంబున రమాక
హిరణెయ కురువరింబు లను నామంబులు గల వరింబులుండు; వ్ాని
విసాతరంబులు నవ స్హ్స్ర యోజనంబులు గల్లగష లవణ స్ముద్ారంతంబులెై
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కరమంబున నలాద్వ పరితద్రరా పరషమాణంబుల నుండు; ఇలావృత వరింబునకు
దక్షిణంబున నిషధ హేమకూట హిమవతురితంబు లను
సీమాపరితంబులును, బూరిపశిుమంబులు నిడుపును, దక్షిణోతత రంబులు
విశ్ాలంబును నగుచు, నా నలాద్వపరితంబుల తీరున నుండు; ఆ గషరుల
మధాపరద్ేశంబున హ్రషవరి కింపురుషవరి భారతవరింబు లను నామంబులు గల
వరింబు లుండు; ఆ యిలావృతవరింబునకుుఁ బశిుమంబున
మాలాావతురితంబును, బూరిభాగంబున గంధమాధనంబును,
సీమాపరితంబులు; పూరిపశిుమంబులు నిడుపును దక్షిణోతత రంబులు
విశ్ాలంబును నగుచు నలపరిత నిషధపరితంబులం గద్వస, ద్విస్హ్స్ర
యోజనంబుల విసాతరంబై యుండు; మాలావతురితంబు పశిుమస్ముద్ారంతంబై
కేతయమాలవరింబును, గంధమాధనపరితంబునకుుఁ బూరిభాగంబున
స్ముద్ారంతం బగుచు భద్ారశివరింబును, మ్ేరువునకుం దూరుున

మందరపరితంబును, దక్షిణంబున మ్ేరు మందర పరితంబులును, బడమటి
పారశంబుల నుతత రమునం గుముదపరితంబులు నను నామంబులు గల్లగష
యయుత యోజనోనితంబులయి మ్ేరునగం బను మధ్ో ానిత మ్ేధ్వ
స్త ంభంబునకుం జతయరుెఖ్ంబుల హ్ర స్ిస్త ంభములుం బో లె నుండు; ఆ
చతయస్త ంభంబుల యందును బరితశిఖ్రంబులుఁ వ్ెలుుఁగొందు కేతయవులబో లె
చూత జంబూ కదంబ నాగోరధంబు లను వృక్షరాజంబులు గరమంబున న ండొంటికి
నేకాదశశత యోజనాయతంబును శత యోజన విసాతరంబును గల్లగష యుండు;
మఱియు నా పరిత శిఖ్రంబులం గరమంబునం బయో మధ్విక్షు రస్ మృషు
జలంబులు గల్లగష శత యోజన విసాతరంబు లయిన స్రోవరంబులు ద్ేజరషలి ు;
నందు స్ుసాితయ లగు వ్ారలకు యోగెైశిరాంబులు స్ిభావంబునం గలుగు
మఱియు నందన చెైతర
ర థ వ్ెైభారజిక స్రితోభదరంబు లను నామంబులుగల ద్ేవ్ో
ద్ాానంబు లా పరితశిఖ్రంబుల వ్ెలుుఁగొందుచుండు; నందు ద్ేవతాగణంబులు
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ద్ేవ్ాంగనలం గూడి గంధరుిల గీతనృతాంబులు గనుంగొనుచు విహ్రషంతయరు;
అంత.
5.2-21-ఉతులమాల

మందరపరితంబు తయద్వ మామిడిపం డి మృతోపమానమ్మై
మందర శ్ైల శృంగ స్ుస్మానములెై గషరషమీుఁద నటిు మా
కందఫలామృతంబు గలుఁగం బడి జఞఱి మహ్మపరవ్ాహ్మ్మై
యం దరుణోదనామమున నదుుతమ్మై విలసలుి నెంతయున్.
5.2-22-చంపకమాల

కడు మధురంబునన్ స్ురభిగంధముచే నరుణపరకాశతన్
వడిగొని మందరాచలము వంతలచెంతల జఞఱి యంతలోుఁ
ద్ొ డితొడి నా యిలావృతముుఁ ద్ో ుఁచుచు వింతగుఁ బూరివ్ాహియిెై
యడరుుఁ దరంగస్ంతతయల నందఱి నచుటుఁ జేయు ధనుాలన్.
5.2-23-ఆటవ్ెలద్వ

ఆనద్రజలంబు లాడిన యచుటి
యంబికానుచరుల యంగగంధ
మంద్వ పవనుుఁ డంత మనుజేశ! పద్వ యోజ
నములు జుటుుుఁ బరషమళముల నింపు.
5.2-24-ఆటవ్ెలద్వ

మ్ేరు మందరముల మీుఁద జంబూఫలం
బులు మహ్మగజోపములుగ వ్ారల్ల
యవిస యంతుఁ దదరసామృతం బలి న
యమెహ్మనగంబునందుుఁ బొ డమి.
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5.2-25-కంద పదాము

అనుపమ మగు జంబూనద్వ
యను పేరను వ్ెలస లీల నరుగుచు నంతన్
ఘ్నత నిలావృత వరిము
పనుపడుఁ దడుపుచును ధరణి బరవహించుుఁ దగన్
5.2-26-ఉతులమాల

ఆ నద్వనటుఁ ద్ో ుఁగష పదనెై యటు మృతత ని లారక స్ంగతిం
బూని కడున్ విపాకమునుఁ బొ ందుచు శుదధ స్ువరణజఞతి జఞం
బూనద నామ మొంద్వ స్ురముఖ్ుాల కెలిను భూషణారిమ్మై
మానుగ వనెి మించి కడు మంచిద్వయిెై విలసలుి నెంతయున్.
5.2-27-వచనము

మఱియు స్ుపారశవ నగాగరంబునందుుఁ బంచవ్ాామ పరీణాహ్ బంధురంబు లగు
నెైదు మధుధ్ారా పరవ్ాహ్ంబులు పంచముఖ్ంబుల వ్ెడల్ల స్ుపారశవనగ

శృంగంబులం బడి యిలావృత వరింబు పశిుమభాగంబుుఁ దడపుచుం బరవహించు;
ఆ తేనియ ననుభవించువ్ారల ముఖ్మారుత స్ుగంధంబు శత యోజన
పరాంతంబు పరషమళించు.
5.2-28-సీస్ పదాము

కుముద పరిత శిఖ్ాగరమున నుతునిమ్మై;
కనుపటుు వటతరు స్కంధమునను
నుదయించునటిు పయో దధ్వ ఘ్ృత మధు;
గుడ విశిషాునింబు లుడుగ కెపుడు
నంబర శయాాస్నాభరణాద్వ వ;
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స్ుతవులుఁ గోరషకలు ద్రరుుచును గుముద
పరితాగరంబునుఁ బడి యిలావృతవరి ;
మున జనులకు నెలి భోగాములను
5.2-28.1-ఆటవ్ెలద్వ

వదల కొస్ుఁగు; వ్ారష వళిపల్లతంబులు
దలుఁగు దుషు గంధములును బాయు
మరణభయము ముద్వమి పొ రయ ద్ెనిడును శ్ర
తోషణ బాధ జెందకుండు నధ్వప!
5.2-29-ఆటవ్ెలద్వ

ద్ేవద్ానవులును ద్వవామునందర గం
ధరుి లాద్వగాుఁగుఁ దగషల్ల యాశర
యించి యుందు; రా గషరీందర మూలమునందు
హ్రిమంద్వ ఘ్న విహ్మర లీల.
5.2-30-వచనము

నరేంద్ార! కురంగ కురర కుస్ుంభ వ్ెైకంకత తిరకూట శిశిర పతంగ రుచక నిషధ
శితివ్ాస్ కపల శంఖ్ాదులయిన పరితంబులు మ్ేరుపరితకరషణకకుుఁ
గేస్రంబులయి పరషవ్ేషు ంచి యుండు; నా మ్ేరు నగేందరంబునకుుఁ
బూరిభాగంబున జఠర ద్ేవకూటంబులును, బశిుమంబునం బవన
పారషయాతరంబులు నను పరితంబులు నాలుగు, దక్షిణోతత రంబు లొండొంటికి
నషాుదశస్హ్స్ర యోజనంబుల నిడుపును బూరిపశిుమంబులు ద్విస్హ్స్ర
యోజనంబుల వ్ెడలుును నగుచు దక్షిణంబునుఁ గెైలాస్ కరవీరంబులు
నుతత రంబున ద్వశ
ర ృంగ మకరంబు లను నామంబులు గల పరితంబులు
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నాలుగును, బూరిపశిుమంబుల నషాుదశస్హ్స్ర యోజనంబుల నిడుపును
దక్షిణోతత రంబుల ద్విస్హ్స్ర యోజనంబుల వ్ెడలుు నగుచు నగషిపురుషయనకుం
బరదక్షిణం బగు పరషస్తరణంబుల చందంబున మ్ేరువునకుం బరదక్షిణంబుగా నషు
నగంబులు నిల్లచి యుండు; మ్ేరుశిఖ్రంబున దశస్హ్స్ర యోజనంబుల నిడుపు
నంతియ విసాతరంబు నగుచు స్ువరణమయం బైన బరహ్ెపురంబు ద్ేజరషలి ు
చుండు; నా పటు ణంబునకు నషు ద్వకుకల యందును లోకపాలుర పురంబు
లుండు.
5.2-31-కంద పదాము

పరమ్ేషఠ పటు ణంబున
హ్రష మునుి తిరవికరమణము లందన్ స్రేి
శిర చరణాగర నఖ్ాహ్తిుఁ
బరువడి నూరాధవండ మంతుఁ బగషలె నరేంద్ార!
5.2-32-వచనము

ఇటు
ి చరణనఖ్స్ురశం జేస భేద్వంపబడి యూరధవకటాహ్ వివరంబు వలన
నంతఃపరవ్ేశంబు జేయుచుని బాహ్ాజలధ్ార శ్రరహ్రషపాద్ో స్ురశం జేయుచుుఁ
జనుద్ెంచి, స్కలలోకజనంబుల దురషతంబులు వ్ాపుచు భగవతాుద్వయను పేరం
ద్ేజరషలి ుచు ద్రరక
ా ాలంబు స్ిర్ ంబున విహ్రషంచు విషయ
ణ పదంబున నుతాతనపాద
పుతయరండును బరమ భాగవతయండును నెైన ధురవుండు దన కులద్ేవత యిెైన
శ్రరహ్రష పాద్ో దకంబుుఁ బరతిద్వనంబును భకితయోగంబున నిమీల్లతనేతయరండెై
యానందబాషుంబుల రోమాంచితగాతయరండెై యతాాదరంబున నేుఁడును శిరంబున
ధరషయించుచు నునివ్ాుఁడు; యతనికి నధ్ో భాగంబున నుండు మండలాధ్వపతయ
లెైన స్పత రుిలును హ్రషపాద్ో దక పరభావంబు నెఱింగష తాము పొ ందు తపససద్వధ
యాకాశగంగాజలంబుల సాితయ లగుటయిే యని స్రిభూతాంతరాామి యగు
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నశిరుని యందు భకిత స్ల్లప యితరపద్ారాథపేక్ష జేయక మోక్షారషథ ముకితమార్ ంబు
బహ్ుమానంబు జేయు తెఱంగున బహ్ుమానయుకత ంబుగాుఁ దమ
జటాజూటంబుల యందు నేడును ధరషయించుచుండుదురు.
5.2-33-సీస్ పదాము

అంత నస్ంఖ్ాంబు లెైన ద్వవావిమాన;
స్ంకులంబుల స్ువిశ్ాలమ్మైన
ద్ేవమార్ ంబున ద్వగష వచిు చందరమం;
డలముుఁ ద్ో ుఁచుచు మ్ేరునగ శిఖ్ాగర
మునను నా బరహ్ెద్ేవుని పటు ణమునకు;
వచిు యందులుఁ జతయరాధవరములను
వరుస్తో ద్రరప
ా వ్
ర ాహ్ంబు లగుచును;
బరవహించి యమల పరభావములను
5.2-33.1-ఆటవ్ెలద్వ

నరుగు లవణసాగరాంతంబులుగ నాలు
్
మోములందు నాలు
్ నామములను
దనుిుఁ గనివ్ారషుఁ దన వ్ారషుఁద్ో గషన
వ్ారష కెలి నమృతవ్ారష యగుచు.
5.2-34-వచనము

ఇటు
ి సీత యను పేర వినుతి న ంద్వన యమెహ్మనద్రపరవ్ాహ్ంబు బరహ్ెస్దన
పూరిద్ాిరంబున వ్ెడల్ల కేస్రావలయంబుుఁ దడుపుచు గంధమాదనాద్వక
ర ిం జని
భద్ారశివరింబుం బావనంబు జేయుచుుఁ బూరిలవణసాగరంబునం బరవ్ేశించు;
చక్షు వను పేరం ద్ేజరషలెి డు ద్రరప
ా వ్
ర ాహ్ంబు పశిుమద్ాిరంబున వ్ెడల్ల
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మాలావతురితంబు నుతత రషంచి కేతయమాలవరింబుం బవితరంబు జేయుచుుఁ
బశిుమ లవణారణవంబునం గలయు; భదర యనుపేర వ్ెలుుఁగొంద్వన యతయల
పరవ్ాహ్ం బుతత రద్ాిరంబున వ్ెడల్ల కుముద నల శ్ేితాఖ్ా పరిత శిఖ్రంబులం
గరమంబునుఁ బరవహించుచు శృంగ నగరంబునకుం జని మానసో తత రంబు లగు
నుతత ర కురుభూములుఁ బవితరంబు జేయుచు నుతత ర లవణ సాగరంబుుఁ జేరు;
నలకనంద యనం బరఖ్ాాతి గాంచిన యమెహ్మనద్ర పరవ్ాహ్ంబు బరహ్ె స్దన
దక్షిణద్ాిరంబున వ్ెడల్ల యతాంత దుర్ మంబు లెైన భూధరంబులుఁ గడచి
హేమకూట హిమకూట నగంబుల నుతత రషంచి యతివ్ేగంబునుఁ గరెక్షేతంర బగు
భారతవరింబుుఁ బావనంబు జేయుచు దక్షిణ లవణాంబుధ్వం గలయు; నంత.
5.2-35-సీస్ పదాము

జగతిలో మ్ేరు వ్ాద్వగుఁ బరితములకుుఁ;
బుతిరక లెై నటిు పుణాతీరథ

ములు వ్ేలస్ంఖ్ాలు గలవు; జంబూద్రిప;
మందు భారతవరి మరయుఁ గరె
భూమి దకికన వరిముల ద్వవంబున నుండి;
భువికి వచిునవ్ారు పుణాశ్ేష
ములు భుజించుచు నుండుర; భూస్ిర్ మనుఁ దగు;
నా వరిముల నుండునటిు వ్ార
5.2-35.1-ఆటవ్ెలద్వ

లయుతస్ంఖ్ా వతస రాయువు లయుత మా
తంగబలులు ద్ేవతాస్మాను
లతయల వజరద్ేహ్ు లధ్వక పరమోద్వతయ
లపరమతయ
త లారుా లనఘ్ు లధ్వప!
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5.2-36-వచనము

మఱియు స్ురతస్ుఖ్ానందంబున మోక్షంబు నెైనం గెైకొనక స్కృత్రస్ూతయ
లగుచు ననవరతంబును ద్ేరతాయుగకాలంబు గల్లగష పరవరషతంతయరు; ఈ యషు
వరింబులయందు ద్ేవతాగణంబులు దమ భృతయావర్ ంబు లతయాపచారంబులు
జేయుచుండ నెలి ఋతయవుల యందుం గషస్లయ కుస్ుమ ఫల భరషతంబులెైన
లతాదుల శ్లభితంబు లగు వనంబులు గల వరి నిధ్వ గషరషద్ోర ణుల యందును,
వికచ వివిధ నవ గమలా మోద్వతంబు లగు రాజహ్ంస్ కలహ్ంస్లు గల
స్రోవరంబుల యందును జలకుకుకట కారండవ సారస్ చకరవ్ాకాద్వ వినోదంబులు
గల్లగష మతాతళిఝంకృతి మనోహ్రంబులెై నానావిధంబు లయిన కొలంకుల
యందును ద్ేవ్ాంగనల కామోద్ేక
ర జంబు లయిన విలాస్ హ్మస్
లీలావలోకనంబులం ద్వవియంబడిన మనోదృషయులు గల్లగష ద్ేవగణంబులు విచితర
వినోదంబులుఁ దగషల్ల యిచాువిహ్మరంబులు స్లుపుచుండుదురు.
5.2-37-కంద పదాము

ఈ నవవరింబుల యం
ద్ా నారాయణుుఁడు వచిు యనవరతము లో
కానుగరహ్మునకెై స్ు
జఞానం బ్రుఁ దలుఁచి లీలుఁ జరషయించుుఁ దగన్.
5.2-38-సీస్ పదాము

వస్ుధ నిలావృత వరాిధ్వపతి యిెైన;
పురహ్రుం డా వరిమున వనంబు
నందు నుండుటకు నా యంబికాశ్ాప వ;
శంబున నా వనస్థ లములందు
నెవిరు వచిున నింతయలెై యుందు రా;
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వనమందుుఁ బారితి యనుద్వనంబు
నంగనాజన స్హ్సారరుుదంబులతోడ;
నస్మలోచనుుఁ గొలుు నతయల భకిత
5.2-38.1-ఆటవ్ెలద్వ

నటిు శివునిుఁ గోరష యా యిలావృతవరి
మునుఁ జరషంచు జనులు మోదమునను
గద్వస తతుపకాశకములెైన మంతర తం
తరములుఁ బూజ జేస తలుఁతయ రెపుడు.
5.2-39-కంద పదాము

భద్ారశివరిమందుల

భదరశవ
ర ు డనెడి పేరుఁ బరుఁగుచుుఁ దపన
యాద్వరస్మ ధ్ెైరుాుఁ డగుచు స్

ముద్ారంతంబైన జగతిుఁ బొ లుపుగ నేలున్.
5.2-40-కంద పదాము

ఆ నరవరునకుుఁ బిరయతముుఁ
డెైన హ్యగీవ
ర మూరషత ననవరతంబున్
ధ్ాానసోత తరజపాను

షాఠనాదులుఁ బూజచేస స్జా ను లంతన్.
5.2-41-ఆటవ్ెలద్వ

తత్రకాశకృత్రధ్ాన మంతారరథ స్ం
సద్వధుఁ జేస ముకితుఁజెంద్వ రపుు
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డటిు వరిమందు నా హ్యగీవ
ర ునిుఁ

దలుఁచి కొల్లచి మిగుల ధనుా లగుచు.
5.2-42-సీస్ పదాము

హ్రషవరి పతి యిెైన నరహ్రష ననిశంబు;
నందుని జనులు మహ్మతయె లయిన
ద్ెైతాద్ానవ కులోతత ములు పరహ్మిద్ాద్వ;
వృదుదలుఁ గూడి స్ంపీరతితోడ
స్ుసాితయలెై భకితుఁ జూచుచు నుందురు;
రమా దుకూలాంబరములు ద్ాల్లు
తత్రకాశక మంతరతంతరజపసోత తర;
పఠన స్ుధ్ాానతపః పరధ్ాన
5.2-42.1-తేటగీతి

మ్మైన స్తూుజలనుజేస యచల బుద్వధ
శ్రర నృసంహ్ునిుఁ జేరష పూజించి యతని
కరుణ న ందుచు నతయల పరకాశు లగుచు
భుకిత ముకుతలుఁ గెైకొండుర భూపవరా!
5.2-43-వచనము

మఱియుుఁ గేతయమాల వరింబునందు భగవంతయండు శ్రరద్ేవికి స్ంతోషంబు
న స్ంగుటకుుఁ గామద్ేవరూపంబున నుండును; అమెహ్మపురుషయని యస్త త
ి ేజః
పరకాశంబునుఁ బరజఞపతి దుహితలగు రాతరయధ్వ ద్ేవతల గరుంబులు

స్ంవతసరాంతంబున నిరీావంబు లెై స్రవించును; ఆ కామద్ేవుండును దన గతి
విలాస్లీలావిలోకన స్ుందర భూ
ర మండల స్ుభగ వదనారవింద కాంతయలంజేస
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శ్రరరమాద్ేవిని రమింపం జేయు; భగవనాెయారూపణి యగు శ్రరద్ేవియుుఁ బరజఞపతి
పుతిరకలును బుతయరలు నెైన రాతయరలం బగళళం గూడి కామద్ేవుని సోత తరపఠన
పూజఞధ్ాానాదులం బూజించుచుండు; మఱియును.
5.2-44-కంద పదాము

విమలమతిుఁ జితత గషంపుము
రమణీయంబైన విమల రమాక మను వ
రిమునకు నధ్వద్ేవత ద్ా
నమరంగా మతసయరూపుుఁడగు హ్రష దలపన్.
5.2-45-ఆటవ్ెలద్వ

అటిు వరిమునకు నధ్వపతి యగుచుని
మనువు పుతరపౌతర మంతిరవరులుఁ
గూడి మతసయమ్మైన కుంభినధరుుఁ జితత
మతయల భకితయుకిత హ్తత ుఁ గొలుచు.
5.2-46-ఆటవ్ెలద్వ

తత్రకాశ కృత్రధ్ాన మంతరసత ో తర
ములను ధరెకరెములను హ్ో మ
ములను జనులు చేస పుణుాలెై భుకిత ము
కుతలను బొ ందుచుందు రెలమితోడ.
5.2-47-కంద పదాము

వినుము; హిరణెయ వరిం
బునకుం గూరాెవతారమును ద్ాల్లున యా
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వనజోదరుుఁ డధ్వద్ేవత
యనఘ్ుుఁడు పతృపతి మహ్మతయెుఁ డరాముుఁడు నృపా!
5.2-48-కంద పదాము

ఆ వరిమందు నరాముుఁ
డా వరిజనంబుగూడి హ్రషుఁ జితత ములో
భావించి స్ంస్త వంబులు
గావించుచుుఁ గాంతయ రతని కెవ
ై లాంబున్.
5.2-49-కంద పదాము

ఉతత ర కురుభూములుఁ దను
హ్తయ
త కొని వరాహ్ద్ేవుుఁ డధ్వపతియిెైనన్
స్తయ
త గ భూస్తి యతనిం
జితత ములో నిల్లప పూజ చేయుచు నుండున్.
5.2-50-కంద పదాము

ఆ వరిమందులను బరజ
లా విపుల వరాహ్మూరషత ననవతరంబున్
సేవించి కొల్లచి స్ంస్ుతతిుఁ
గావించుచుుఁ గాంతయ రంతుఁ గెవ
ై లాంబున్.
5.2-51-కంద పదాము

అరయుఁగ సీతాలక్షెణ
పరషవృతయుఁడెై వచిు రామభదురుఁడు గడిమిం
బరుఁగు నధ్వద్ేవతగుఁ గషం
పురుష మహ్మవరిమునకు భూపవరేణాా!
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5.2-52-ఆటవ్ెలద్వ

అటిు రామభదుర నంజనస్ుతయుఁడు గషం
పురుషగణముుఁ గూడి పూజ చేస
తత్రకాశకపరధ్ాన మంతరసత ో తర
పఠనములను దగను పారపత జేయు.
5.2-53-సీస్ పదాము

భారతవరాిధ్వపతియిెైన బదరషకా;
శరమమున నుని నారాయణుండు
భూనాథ! యా మహ్మతయెని నారద్ాదులు;
భారతవరింబు పరజలుఁ బేమ
ర
బాయక చేరష యుపాసత చేయుచు సాంఖ్ా;
యోగంబు నుపద్ేశ ముచితవృతిత

నంద్వ యందఱును గృతారుథలెై యటిు నా;
రాయణద్ేవు నారాధనంబు
5.2-53.1-ఆటవ్ెలద్వ

చేస యాతెుఁ జఞలుఁ జింతించి తత్రకా
శకము లయిన మంతర స్ంస్త వములుఁ
బూజ చేస ముకితుఁ బొ ందుచు నుండుదు
రచలమ్మైన భకిత ననుద్వనంబు,
5.2-54-కంద పదాము

భారతవరిము నందుల
సారాంశములెైన పుణా శ్ల
ై ంబులు గం
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భీరపరవ్ాహ్ములుుఁ గల
వ్ారయ నెఱిుఁగషంతయ వ్ాని నవననాథా!
5.2-55-వచనము

మలయపరితంబును, మంగళపరస్థంబును, మ్మైనాకంబును, ద్వక
ర ూటంబును,
ఋషభపరితంబును, గూటరంబును, గోలి ంబును, స్హ్ాపరితంబును,
వ్ేదగషరషయును, ఋషామూకపరితంబును, శ్రరశ్ైలంబును, వ్ేంకటాద్వయ
ర ును,
మహేందరంబును, వ్ారషధరంబును, వింధా పరితంబును, శుకితమతురితంబును,
ఋక్షగషరషయును, బారషయాతరంబును, ద్ోర ణపరితంబును, చితరకూటంబును,
గోవరథనాద్వయ
ర ును, రెైవతకంబును, గుకుంభంబును, నలగషరషయును,
గాకముఖ్ంబును, నిందరకరలంబును, రామగషరషయును నాద్వగాుఁ గల పుణా
పరితంబు లనేకంబులు గలవ్ా పరితపుతిరక లెైన చందరవటయు, ద్ామాపరషణయు,
నవటోదయుుఁ, గృతమాలయు, వ్ెైహ్మయసయుుఁ, గావ్ేరషయు, వ్ేణియుుఁ,

బయసినియుుఁ, బయోదయు, శరకరావరత యుుఁ, దుంగభదరయుుఁ, గృషణ వ్ేణియు,
భీమరథవయు, గోద్ావరషయు, నిరషింధాయుుఁ, బయోషణ యుుఁ, ద్ాపయు,
రేవ్ానద్వయు, శిలానద్వయు, స్ురస్యుుఁ, జరెణితియు, వ్ేదస్ెృతియు,
ఋషకులాయుుఁ, ద్వస్
ర మయుుఁ, గ్శికయు, మంద్ాకినియు, యమునయు,
స్రస్ితియుుఁ, దృషదితియు, గోమతియు, స్రయువును, భోగవతియు,
స్ుషయమయు, శతదురవును, జందరభాగయు, మరుదిృథయు, వితస్త యు,
నసకిియు, విశియు నను న మహ్మనదులును, నరెద, సంధువు, శ్లణ యను
నదంబులును నెైన మహ్మ పరవ్ాహ్ంబు లీ భారతవరింబునుఁ గలవు; అందు
స్ుసాితయలెైన మానవులు ముకితం జెందుదురు; మఱియు న భారత వరింబున
జనిెంచిన పురుషయలు శుకి లోహిత కృషణ వరణ రూపంబు లగు తిరవిధ
కరెంబులంజేస కరమంబుగ ద్ేవ మనుషా నరక గతయలను తిరవిధ గతయలం
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బొ ందుదురు; వినుము; రాగద్ేిషాద్వ శూనుాండు, నవ్ాఙ్మెనస్గోచరుండు,
ననాధ్ారుండు నగు శ్రరవ్ాస్ుద్ేవమూరషత యందుుఁ జితత ంబు నిల్లప భకితయోగంబున
నారాధ్వంచెడు మహ్మతయెల విద్ాాగరంథవ దహ్నంబు గావించుట జేస పరమ
భాగవతోతత ములు పొ ంద్ెడు నుతత మగతిం జెందుదురు; కావున భారత వరింబు
మిగుల నుతత మం బని మహ్మపురుషయ ల్లటు
ి స్ుతతించు చుండుదురు;
5.2-56-ఉతులమాల

భారతవరి జంతయవుల భాగాము లేమని చెపువచుు? న
భారతవరిమందు హ్రష పలెఱుుఁ బుటుుచు జీవకోటికిన్
ధ్రరతతోడుఁ దతత వ ముపద్ేశము చేయుచుుఁ జెల్లె జేయుచు
నాిరయ బాంధవ్ాకృతిుఁ గృతారుథలుఁ జేయుచునుండు నెంతయున్.
5.2-57-కంద పదాము

తన జనె కరెములనుం

గొనియాడెడివ్ారషకెలిుఁ గోరషన వ్ెలిం
దనియుఁగ న స్ుఁగుచు మోక్షం
బనయముుఁ గృపచేయుుఁ గృషయ
ణ డవననాథా!
5.2-58-వచనము

ఇటు
ి భారత వరింబునందుల జనంబులకు నెద్ధ య
వ ు నసాధాంబు లేదు;
నారాయణ స్ెరణంబు స్కల దురషతంబుల నడంచు; తనాిమస్ెరణ
రహితంబులెైన యజా తపో ద్ానాదులు దురషతంబుల నడంప లేవు;
బరహ్ెకలాుంతంబు బరద్వకెడి యితర సాథనంబునం బునరానె భయంబున
భీతిలుిచు నుండుటకని భారతవరింబు నందు క్షణమాతరంబు మనంబున
స్రిస్ంగపరషతాాగంబు చేసన పురుషశ్ేష
ర ఠ యనకు శ్రరమనాిరాయణ పదపారపత యతి
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స్ులభంబుగ స్ంభవించుం; గావున నటిు యుతత మంబగు న భారతవరింబ
కోరుచుండుదురు; మఱియు నెకకడ వ్ెైకుంఠుని కథావ్ాస్న లేకుండు, నే
ద్ేశంబున స్తయురుషయలెైన పరమభాగవతయలు లేకుండుదు, రే భూమిని
యజేాశిరుని మహ్ో తసవంబులు లేక యుండు, నద్వ స్ురేందరలోకంబైన నుండ
దగదు; జఞానానుషాఠన దరవాకలాపంబుల చేత మనుషాజఞతిం బొ ంద్వ తపంబున
ముకితం బొ ందకుండెనేని మృగంబుల మాడిక నతండు దనకుం ద్ానె బంధనంబు
న ందు భారతవరింబునందుుఁ బరజలచేత శరద్ధ ాయుకత ంబుగా ననుషఠ ంపంబడిన
యజా ంబులయందు వ్ేలింబడు హ్విస్ుసలను బకుక నామంబులం
బుండరీకాక్షుం డంద్వ తనమీుఁద్వ భకిత యధ్వకంబుగాుఁ జేయు; నటిు భారతవరింబు
నందల్ల పరజమీుఁదం గరుణించి స్రేిశిరుం డిహ్పర సౌఖ్ాంబుల న స్ంగుచుండు;
జంబూద్రిపంబున స్గరాతెజు లశిమ్ేధ్ాశింబు ననేిషంపం బూని
భూఖ్ననంబు చేయుటంజేస స్ిరణపస్
ర థ చందరశుకాివరత న రమణక మంద్ేహ్మరుణ
పాంచజనా సంహ్ళ లంకాద్రిపంబు లన నెనిమిద్వ యుపద్రిపంబులు గల్లగె.
5.2-59-సీస్ పదాము

లక్ష యోజనముల లవణాబిద పరషవృత;
మగుచు జంబూద్రిప మతిశయిలుి;
విను రెండు లక్షల విస్త ృతముగను పి ;
క్షద్రిప ముండు నా క్షార సాగ
రముుఁ జుటిు; యందుల రమామ్మై యొపెుడు;
వృక్షంబు పి క్షంబు విద్వతముగను;
దనరు నా ద్రిపంబు దరునామ మహిమచే;
మిగులుఁ బి క్షం బన మించి రహిని;
5.2-59.1-ఆటవ్ెలద్వ

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము

24

నందు స్ంచరషంచు నటిు వ్ారల కగషి
ద్ేవుుఁ డమరు నాద్వ ద్ేవతయుుఁగ;
నందులోన నా పరయవరత పుతయరండు
నిధెజిహ్ుిుఁడగు మహీవరుండు.
5.2-60-వచనము

నరేంద్ార! యా యిధెజిహ్ుిం డా పి క్షద్రిపంబు నేడు వరింబులుగ విభజించి
యందు నా వరినామధ్ారులుగా నుండు తన పుతయర లగు శివ యశస్ా స్ుభదర
శ్ాంత క్షేమాభయామృతయ లనియిెడు నేడుగుర నేడు వరింబుల కధ్వపతయలం
గావించి తపంబునకుం జనియిె; ఆ వరింబుల యందు మణికూట వజరకూట
నిందరసేన జోాతిషెదూ
ధ మావరణ హిరణాగీవ
ర మ్ేఘ్మాల లను నామంబులు గల

స్పత కులపరితంబులును, నరుణయు స్ృమణయు నాంగీరస్యు సావితిరయు
స్ుపరభాతయు ఋతంభరయు స్తాంభరయు నన స్పత మహ్మనదులును, నా
నదులయందు స్ుసాితయ లగుచు గత పాపు లెైన హ్ంస్ పతం గోరాధవయన

స్తాాంగు లను నామంబులు గల చాతయరిరణయంబును గలగష యుండు; నందుుఁ
బురుషయలు స్హ్స్ర వతసర జీవులును ద్ేవతాస్ములును దృషు మాతరంబునం
గి మసేిద్ాద్వ రహితంబగు నపతోాతాుదనంబు గలవ్ార లగుచు వ్ేద
తరయాతెకుండును, స్ిర్ ద్ాిర భూతయండును, భగవతసవరూపయు నగు
స్ూరుాని వ్ేదతరయముెన సేవింపుదురు; పి క్షద్రిపం బాద్వగా మీుఁదటి
ద్రిపపంచకంబు నందల్ల పురుషయలకు నాయు రషంద్వయ
ర
పటుతింబులును ద్ేజో
బలంబులును ద్ో డనె జనియించుచుండు.
5.2-61-కంద పదాము

పి క్షద్రిపము ద్విగుణిత
లక్షేక్షురసాబిద చుటిురా విలసలుి
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నిిక్షురసో దద్విగుణం
బక్షయముగ శ్ాలెలీ మహ్మద్రిప మిలన్.
5.2-62-వచనము

అందు శ్ాలెలీ వృక్షంబు పి క్షాయామంబై తేజరషలి ు; నా వృక్షరాజంబు నకు
నధ్ో భాగంబునం బతతిరరాజుగా నుండు గరుతెంతయండు నిలుకడగా వసంచు; నా
శ్ాలెలీ వృక్షంబు పేర నా ద్రిపంబు శ్ాలెలీ ద్రిపం బన విలసలుి; ఆ
ద్రిపపతియిెైన పరయవర తాతెజుండగు యజా బాహ్ువు దన పుతయరలగు స్ురోచన
సౌమనస్ా రమణక ద్ేవబరి పారషబరాిపాాయ నాభిజఞాతయ లనియిెడు వ్ారష పేర
నేడు వరింబుల నేరుఱచి యా వరింబుల యం ద్ేడుిరుఁ గుమారుల నభిషకుతలం
జేసె; నా వరింబుల యందు స్ిరస్, శతశృంగ, వ్ామద్ేవ, కుముద, ముకుంద,
పుషువరి, శతశురతయ లను పరిత స్పత కంబును ననుమతియు, సనవ్ాల్లయు,
స్రస్ితియుుఁ, గుహ్ువును, రజనియు, నందయు, రాకయు నను స్పత
మహ్మనదులును గలవు; నందు శురతధర, విద్ాాధర, వస్ుంధ, రేధెధర
స్ంజా లగు నా వరిపురుషయలు భగవతసవరూపుండు, వ్ేదమయుండు,
నాతెస్ిరూపుండు నగు సో ముని వ్ేదమంతరంబులచే నారాధ్వంపుదు; రా
ద్రిపంబు లక్షచతయషు యపరషమిత యోజన విస్త ృతం బయిన స్ురాస్ముదరంబుచే
నావృతంబై తేజరషలి ు; నందు.
5.2-63-సీస్ పదాము

భూనాథ! యా స్ురాంభోధ్వకిుఁ జుటుుగా;
నుండు కుశద్రిప మురషిమీుఁదుఁ;
ద్ో రమ్మై తా ద్విచతయరి క్ష యోజనం;
బులను విసాతరమ్మై పొ లుపు మిగుల;
నందుుఁ గుశస్త ంభ మనిశంబు ద్ేవతా;
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కల్లుతం బైనటిు కాంతిచేత
ద్వకుకలు వ్ెల్లుఁగషంచు ద్రిపంబునకుుఁ దన;
పేరను స్తీకరషత పెంపు జేయు
5.2-63.1-తేటగీతి

నటిు ద్రవికి నధ్వపతి యగు పరయవర
త తనయుండు హిరణారేతస్ుుఁ డనం ద
నరెడి భూపతి తన స్ుతనామములను
వరిములుఁ జేసె నతాంత హ్రిమునను
5.2-64-వచనము

ఇటు
ి హిరణారేతస్ుండు వస్ుద్ాన, దృఢరుచి, నాభి, గుపత , స్తావరత, విపర,
వ్ామద్ేవు,లను నామంబులుగల పుతయరల,నామంబుల స్పత వరింబులం గావించి
యా కుమారులనందు నిల్లప తాను దపంబు నకుం జనియిె; నా వరింబునందు

బభుర చతయశశృంగ కపల చితరకూట ద్ేవ్ానకోరధవరోమ దరవిణంబులను నామంబులు
గల స్పత గషరులును, రస్కులాయు, మధుకులాయు, శురతవిందయు,
మితరవిందయు, ద్ేవగరుయు, ఘ్ృతచుాతయు, మంతరమాలయు నను స్పత
మహ్మనదులును గల వ్ా నద్రజలంబులుఁ గృతమజా ను లగుచు భగవంతయండగు
యజా పురుషయనిుఁ గుశల కోవిద్ాభియుకత కులక స్ంజా లు గల వరిపురుషయ
లారాధ్వంచుచుందురు.
5.2-65-సీస్ పదాము

ఆ కుశద్రిపంబు నరషకటుుకొని యుండు;
నెనిమిద్వలక్షల ఘ్న ఘ్ృతాబిద ;
యా ఘ్ృతసాగరం బవిల షో డశ;
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లక్ష యోజనముల లల్లత మగుచు
నుండుుఁ గ్రంచద్రిప; మురీిశ! యందు మ;
ధాపరద్ేశంబున నటిు ద్రని

పేరుగాుఁ దనపేరుఁ బదద గాుఁ జేసన;
క్రంచాద్వర గల; ద్ా నగంబు మునుి
5.2-65.1-ఆటవ్ెలద్వ

షణుెఖ్ుండు ద్వవాశరమున ఘ్ననితం
బంబు దూయ నేయుఁ బాలవ్ెల్లి
గరషముఁ దడుపుచుండు వరుణుండు రక్షింప
నందు మిగుల భయము న ందకుండె.
5.2-66-వచనము

నరేంద్ార యా క్రంచద్రిపపతి యగు ఘ్ృతపృషయ
ఠ ండు దన కుమారుల నా

పేళ ళగల యామోద, మధువహ్, మ్ేఘ్పృషఠ , స్ుద్ామ, ఋషజా, లోహితారణ ,
వనస్ుతయ లను వరింబుల కభిషకుతలం జేస పరమ కలాాణ గుణ యుకుతం
డయిన శ్రరహ్రష చరణారవిందంబుల సేవించుచు దపంబు నకుం జనియిె; నా
వరింబుల యందు శుకి వరధమాన భోజ నోపబరిణానంద నందన స్రితోభదరంబు
లను స్పత సీమాపరితం బులును నభయయు, నమృతౌఘ్యు, నారాకయు,
తీరథవతియుుఁ, దృపత రూపయుుఁ, బవితరవతియు, శుకి యు నను స్పత నదులును
గలవు; అందులుఁ బవితోరదకంబు లనుభవించుచు గురు ఋషభ దరవిణక ద్ేవక
స్ంజా లు గల్లగష వరుణద్ేవుని నుదకాంజలులం బూజించు చుని చాతయరిరణయంబు
గల్లగష యుండు.
5.2-67-సీస్ పదాము
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జగతీశ! వినుము; క్రంచద్రిపమును జుటిు;
యుండు షో డశలక్ష యోజనముల
విసాతరమ్మై పాలవ్ెల్లి; యందునను శ్ా;
కద్రిప మతయల పరకాశ మొందు;
దండిమ్మై ముపుద్వరెండులక్షల యోజ;
నముల విసాతరమ్మై యమరష యుండు;
నందుల శ్ాకవృక్షామోద మా ద్రిప;
మును స్ుగంధంబునుఁ బనుఁగుఁ జేస
5.2-67.1-తేటగీతి

యంతుఁ దనపేర ద్రవి పరఖ్ాాత మగుటుఁ
జేస యందుల మిగులుఁ బరసద్వధకెకెక;
నందు మ్ేధ్ాతిథవయుుఁ గరత యగుచు నుండెుఁ
దవిల్ల వ్ేడుకుఁ దనదు నందనులుఁ జూచి.
5.2-68-వచనము

మఱియు; నా పరయవరతపుతయరం డయిన మ్ేధ్ాతిథవ దన పుతయరల పేరం గల
పురోజవ మనోజవ వ్ేపమాన ధూమాానక చితరరథ బహ్ురూప విశిచారంబు
లను స్ంజా లు గల స్పత వరింబుల యందు వ్ారలకుుఁ బటు ంబు గటిు శ్రరహ్రష
పాదసేవ జేయుచుుఁ దపో వనంబునకుం జనియిె; నా శ్ాకద్రిపంబునందు
నశ్ానోరుశృంగ బలభదర శతకేస్ర స్హ్స్రసో ర తో ద్ేవపాల మహ్మనస్ నామంబులు
గల సీమాగషరులును, ననఘ్ాయు రోదభయస్ృ షు యపరాజిత పంచపరీ స్హ్స్రస్ృతి
నిజధృతయ లను స్పత నదులును గల; వ్ా నద్రజలంబు లుపయోగషంచి యచుటి
వ్ారలు పారణాయామంబు జేస విధిస్త రజస్త మో గుణులయి పరమస్మాధ్వని
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వ్ాయురూపంబైన భగవంతయని సేవింతయరు; ఋతయవరత స్తావరత ద్ానవరత స్ువరత
నామంబులు గల చాతయరిరణ యం బందు గల్లగష యుండు.
5.2-69-సీస్ పదాము

అటిు శ్ాకద్రిప మరషకటిు తత్రమా;
ణంబున దధ్వస్ముదరంబు వ్ెలుుఁగు;
నందుకుుఁ బరషవృతంబయి పుషకరద్రిప;
మిలుఁ జతయషి షఠ లక్షల విశ్ాల;
మమెహ్మద్రిపమం దయుత కాంచన పతర;
ములు గల్ల్ కమలగరుునకు నాస్
నంబగు పంకేరుహ్ంబుండు; నా ద్రిప;
మధాంబునను న కక మానసో తత
5.2-69.1-ఆటవ్ెలద్వ

రం బనంగుఁ బరితం; బుండుుఁ దనకుుఁ బూ
రాిపరముల నుండునటిు వరి
ములకు రెంటి కటు
ి నిల్లచిన మరాాద
నగ మనంగుఁ జఞలుఁ బొ గడ నెగడు.
5.2-70-వచనము

ఇటు
ి దనకు లోపల్ల వ్ెలుపల్ల వరింబులు రెంటికి మరాాద్ాచలంబునుం బో లె
నుని మానసో తత ర పరితం బయుత యోజన విసాతరంబును నంతియ
య్నితాంబునుం గల్లగష యుండు; నా నగంబునకు నలుద్వకుకల యందు
నాలుగు లోకపాలుర పురంబులుండు; నా మానసో తత రపరితంబు తయద
స్ూరారథచకరంబు స్ంవతసరాతెకం బయి యహ్ో రాతరంబుల యందు మ్ేరు
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పరదక్షిణంబు జేయు; నందు నా పుషకరద్రిపాధ్వపతియగు వీతిహ్ో తయరండు
రమణక ధ్ాతక నామంబులు గల పుతయరల నిరువుర వరిదియంబునం
దభిషకుతలం జేస తాను బూరిజు లేగషన తెఱంగున భగవతకరెశ్రలుం డగుచుుఁ
దపంబునకుం జనియిె; అంత.
5.2-71-కంద పదాము

మనుజేశిర; యా వరిం
బున నపుుడు స్ంచరషంచు పురుషయలు పద్ాె
స్ను దగ స్కరె కారా
ధన చేయుదు రచల బుద్వధ తాతురామునన్.
5.2-72-కంద పదాము

ధరణీవలి భ! విను పు
షకర మను ద్రిపమున లేరు చాతయరిరుణయల్
పరగుఁగ భేదము లేకే

స్రస్త స్ము లగుదు రందు స్కల జనములున్.
5.2-73-వచనము

మఱియు; పుషకరద్రిపంబు చతయషి షఠ లక్ష యోజన విసాతరం బైన శుద్ోధ దక
స్ముదర ముద్వత
ర ం బగుచుండు; నవిల లోకాలోకపరితం బుండు; శుద్ోధ దక
స్ముదర లోకాలోకపరితంబుల నడుమ రెండుకోటి యోజన విసాతరంబయిన
నిరాన భూమి దరుణోదర స్మానంబై ద్ేవతావ్ాస్ యోగాంబుగా నుండు; నా
భూమిం జేరషన పద్ారథంబు మరలుఁ బొ ంద నశకాంబుగా నుండు; అటమీుఁద
లోకాలోకపరితం బనిమిద్వ కోటి యోజనంబులు స్ువరణ భూమియు స్ూరాాద్వ
ధురవ్ాంతంబు లగు జోాతిర్ ణంబుల మధాంబున నుండుటంజేస లోకాలోకపరితం
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బనందగష యుండు; పంచాశతోకటి యోజనవిస్త ృతం బగు భూమండల
మానంబునకు దురీయాంశ పరమాణంబుగల యా లోకాలోక పరితంబు మీుఁద
నఖిల జగదు
్ రువగు బరహ్ెచేతుఁ జతయరషదశల యందు ఋషభ పుషకరచూడ వ్ామ
నాపరాజిత స్ంజా లుగల ద్వగ్జంబులు నాలుగును లోకరక్షణారథంబు నిరషెతంబై
యుండు; మఱియును.
5.2-74-సీస్ పదాము

తనదు విభూతయలెై తనరషన యా ద్ేవ;
బృంద తేజశ్ౌశరా బృంహ్ణారథ
మ్మై భగవంతయండు నాద్వద్ేవుండును;
నెైన జగదు
్ రుం డచుాతయండు
స్రషలేని ధరె విజఞాన వ్ెైరాగాాదు;
లయిన విభూతయల నలరష యుని

యటిు విషికేసను డాద్వగాుఁ గలుగు పా;
రిదులతోుఁ గూడి పరశస్త మ్మైన
5.2-74.1-తేటగీతి

నిజవరాయుధ ద్ో రదండ నితా స్తయ
త వుఁ
డగుచు నా పరితంబుపెై నఖిలలోక
రక్షణారథంబు కలుపరాంత మతుఁడు
యోగమాయా విరచితయుఁడెై యొపుుచుండు.
5.2-75-వచనము

ఇటు
ి వివిధమంతర గోపనారథం బా నగాగరంబున నుని భగవంతయండు దకక
లోకాలోకపరితంబునకు నవిల న రులకు స్ంచరషంప నశకాంబయి యుండు;
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బరహ్మెండంబునకు స్ూరుాండు మధా గతయండెై యుండు; నా స్ూరుానకు
నుభయ పక్షంబుల యందు నిరువద్ేను కోటి యోజన పరషమాణంబున
నండకటాహ్ం బుండు; నటిు స్ూరుానిచేత నాకాశద్వకసవరా్పవర్ ంబులును
నరకంబులును నిరణయింపంబడు; ద్ేవ తిరాఙ్ెనుషా నాగ పక్షి తృణ గులెలతాద్వ
స్రిజీవులకును స్ూరుాం డాతె యగుచు నుండు.
5.2-76-కంద పదాము

కర మనురాగంబున న
ధరణీమండలము స్ంవిధ్ానం బలి
నెిఱిుఁగషంచితి నింతియ కా
ద్ెఱుఁి గషంచెద ద్వవామాన మ్మలి నరేంద్ార!

5.2-5-భగణ విషయము
5.2-77-ఆటవ్ెలద్వ

కమలజఞండ మధాగతయుఁడెైన స్ూరుాండు
భరషతమ్మైన యాతపంబుచేత
మూుఁడు లోకములను ముంచి తపంపంగుఁ
జేస కాంతి న ందుఁజేయుచుండు.
5.2-78-వచనము

ఇటు
ి భాస్కరుం డుతత రాయణ దక్షిణాయన విషయవు లను నామంబులు గల
మాందా తీవర స్మానగతయల నారోహ్ణావరోహ్ణ సాథనంబుల యందు ద్రరా హ్ర స్ి
స్మానంబులుగాుఁ జేయుచుండు.
5.2-79-ఆటవ్ెలద్వ
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మ్ేషతయలల యందు మిహిరుం డహ్ో రాతర
మందుుఁ ద్వరుగు స్మవిహ్మరములను;
బరుఁగుఁగ వృషభాద్వ పంచరాస్ులను న
కొకకక గడియ రాతిర దకిక నడచు.
5.2-80-ఆటవ్ెలద్వ

మించి వృశిుకాద్వ పంచరాస్ులను న
కొకకక గడియ రాతిర నికిక నడచు;
ద్వనములందు నెలి ద్వగజఞరు న కొకకక
గడియ నెలకుుఁ దత్రకారమునను.
5.2-81-వచనము

మఱియు; నివిిధంబున ద్వవస్ంబు లుతత రాయణ దక్షణాయనంబుల
వృద్వధక్షయంబుల న ంద న కక యహ్ో రాతరంబున నేకపంచాశదుతత రనవ కోటి

యోజనంబుల పరషమాణంబు గల మానసో తత ర పరితంబున స్ూరారథంబు
ద్వరుగుచుండు; నా మానసో తత రపరితంబు నందుుఁ దూరుున ద్ేవధ్ాని యను
నిందరపురంబును, దక్షిణంబున స్ంయమని యను యమ నగరంబును,
పశిుమంబున నిమో
ి చని యను వరుణ పటు ణంబును, నుతత రంబున విభావరష
యను సో ముని పుటభేదనం బును ద్ేజరషలి ుచుండు; నా పటు ణంబుల యందు
నుదయ మధ్ాాహ్మి స్త మయ నిశ్రథంబు లనియిెడు కాలభేదంబులను, భూత
పరవృతిత నిమితత ం బచుటి జనులకుుఁ బుటిుంచు చుండు; స్ూరుాం డెపు డిందర
నగరంబున నుండి గమనించు నద్వ యాద్వగాుఁ బద్వయిేను గడియలను రెండుకోటి
ముపుద్వయిేడులక్షల డెబుద్వయిెైదువ్ేల యోజనంబులు నడచు; నివిింధంబున
నిందర యమ వరుణ సో మ పురంబుల మీుఁదుఁ జంద్ారద్వ గరహ్ నక్షతరంబులం గూడి
స్ంచరషంచుచుం బండెంర డంచులు, నాఱు గముెలును, మూుఁడు ద్ొ లులుం గల్లగష
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స్ంవతసరాతెకంబయి యిేకచకరం బయిన స్ూరుాని రథంబు ముహ్ురత
మాతరంబున ముపుద్వ నాలుగులక్షల నెనమనూిఱు యోజనంబులు
స్ంచరషంచు.
5.2-82-సీస్ పదాము

ఇనురథంబున కుని యిరుసొ కకటియ మ్ేరు; శిఖ్రంబునందును జేరష యుండు;
న నరుఁ జకరము మానసో తత ర పరితం; బందులుఁ ద్వరషగెడు నా రథంబు
నిరుస్ున నుని రెం డిరుస్ులు దగులంగుఁ; బవన పాశంబుల బదధ మగుచు
ధురవమండలంబు నందుల నంటియుండుఁగా; స్ంచరషంచుచునుండు స్ంతతంబు;
5.2-82.1-తేటగీతి

నటిు యరదంబు ముపుద్వయాఱులక్ష
లందు నంటిన కాడిుఁయు ననిి యోజ
నముల విసాతరమ్మై తయరంగముల కంధ

రములుఁ దగులుచు వ్ెలుుఁగొందు రమణతోడ.
5.2-83-వచనము

ఆ రథంబునకు గాయతీరచాందం బాద్వగా స్పత చాందంబులు నశింబులెై
స్ంచరషంచు; భాస్కరునకు నగరభాగంబున నరుణుండు నియుకుతండెై రథంబు
గడపుచుండు; వ్ెండియు నంగుషు పరిమాతర శరీరంబులుగల యఱువద్వవ్ేల
వ్ాలఖిలాాఖ్ుా లగు ఋషవరులు స్ూరుాని ముందట సౌరస్ూకత ంబుల
స్ుతతియింప, మఱియు ననేక మునులును గంధరి కినిర కింపురుష
నాగాపసరః పతంగాదులును నెలనెల వరుస్ కరమంబున సేవింపం, ద్ొ మిెద్వకోటి
నేబుఁద్వ యొక లక్ష యోజనంబుల పరషమాణంబు గల భూమండలంబు నం ద్ొ క
క్షణంబున స్ూరుాండు రెండువ్ేలయిేబద్వ యోజనంబులు స్ంచరషంచుచు, న క
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యహ్ో రాతరంబు నంద్ె యిీ భూమండలం బంతయు స్ంచరషంచు" ననిన
శుకయోగీందురనకుుఁ బరీక్షినిరేందురం డిటినియిె.
5.2-84-కంద పదాము

మునివర! మ్ేరుధురవులకు
న నరుఁ బరదక్షిణము ద్వరుగుచుండెడు నజుుఁ డా
యినుుఁ డభిముఖ్ుుఁడెై రాస్ుల
కనుకూలత నేగు నంటి; వద్వ యిెటి లపుున్.
5.2-85-కంద పదాము

అని పల్లకిన భూవరునిం
గనుగొని శుకయోగష మిగులుఁ గరుణానిితయుఁడెై
మనమున శ్రరహ్రషుఁ దలుఁచుచు
విను మని కరమెఱుఁగ నిటు
ి వినిపంచెుఁ దగన్.
5.2-86-వచనము

నరేంద్ార! యతి వ్ేగంబునుఁ ద్వరుగుచుండు కులాల చకరంబు నందు జకర
భరమణంబునకు వ్ేఱ ైన గతి న ంద్వ బంతిసాగష తిరషగెడు పపీలకాదుల చందంబున
నక్షతరరాస్ులతోడం గూడిన కాలచకరంబు ధురవమ్ేరువులం బరదక్షిణంబు
ద్వరుగునపు డా కాలచకరంబు నెదుర స్ంచరషంచు స్ూరాాద్వగహ్
ర ంబులకు

నక్షతారంతరంబుల యందును రాశాంతరంబుల యందు నునునికి గలుగుటం జేస
స్ూరాాద్వ గరహ్ంబులకుుఁ జకరగతి స్ిగతయలవలన గతిదియంబు గలుగుచుండు;
మఱియు నా స్ూరుాం డాద్వనారాయణమూరషత యగుచు లోకంబుల
యోగక్షేమంబులకు వ్ేదతరయాతెకంబై కరెసద్వధ నిమితత ంబై ద్ేవరషి గణంబులచేత
వ్ేద్ాం తారథంబుల ననవరతంబు వితరకయమాణం బగుచుని తన స్ిరూపంబును

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము

36

ద్ాిదశ విధంబులుగ విభజించి వస్ంతాద్వ ఋతయవుల నాయా కాలవిశ్ేషంబుల
యందుుఁ గలుగుఁ జేయుచుండు; నటిు పరమ పురుషయని మహిమ న లోకంబున
మహ్మతయెలగు పురుషయలు దమతమ వరాణశరమాచారముల చొపుున వ్ేద్ో కత
పరకారంబుగా భకత యతిశయంబున నారాధ్వంచుచు క్షేమంబు న ందుచుందు; రటిు
యాద్వనారాయణమూరషత జోాతిశుకారంతరిరషతయిెై స్ికరయ తేజఃపుంజద్రపతాఖిల
జోాతిర్ ణంబులు గలవ్ాడెై ద్ాిదశరాస్ుల యందు న క స్ంవతసరంబున
స్ంచరషంచుచుండు; నటిు యాద్వపురుషయని గమన విశ్ేషకాలంబును లోకు లయన
ఋతయ మాస్ పక్ష తిథాాదులచే వావహ్రషంచుచుందురు; మఱియు
నపురమపురుషయం డా రాస్ుల యందు షషాుంశ స్ంచారంబు న ంద్వన
స్మయంబును ఋతయ వని వావహ్రషంపుదు; రా రాస్ుల యందు నరాథంశ
స్ంచారముెన రాశిషటకభోగల బొ ంద్వన తఱి యయనం బని చెపుుదురు;
స్మగరంబుగా రాశుల యందు స్ంచార మొంద్వన యిెడల నటిు కాలంబును

స్ంవతసరం బని నిరణ యింపుదు; రటిు స్మగరరాశి స్ంచారంబునందు శ్రఘ్ాగతి
మందగతి స్మగతయ లనియిెడు తిరవిధగతి విశ్ేషంబులవలన వ్ేఱుపడెడు నా
వతసరంబును స్ంవతసరంబు పరషవతసరం బిడావతసరం బనువతసరం బిదితసరం
బని పంచవిధంబులుఁ జెపుుదురు; చందురండు న తెఱంగున నా
స్ూరామండలంబు మీుఁద లక్షయోజనంబుల నుండి స్ంవతసర పక్ష రాశి నక్షతర
భుకుతలు గరహించుచు నగరచారషయిెై శ్రఘ్ా గతిం జరషంచునంత
వృద్వధక్షయరూపంబునం బితృగణంబులకుుఁ బూరి పక్షాపరపక్షంబులచేత
నహ్ో రతరంబులుఁ గలుుఁగుఁ జేయుచు స్కలజీవ పారణంబై యొకక నక్షతరంబు
తిరంశనూెహ్ూరత ంబు లనుభవించుచు షో డశ కళలు గల్లగష మనోమయానిమ
యామృతమయ ద్ేహ్ుండెై ద్ేవ పతృ మనుషా భూత పశు పక్షి స్రీస్ృప
వీరుత్ర భృతయలకుుఁ బారణాపాాయనశ్రలుం డగుటంజేస స్రిస్ముం డనంబడు.
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5.2-87-కంద పదాము

చందురునకు మీుఁద్ెై యా
నందంబున లక్ష యోజనంబులుఁ ద్ారల్
కరందుకొని మ్ేరు శ్ైలం
బంద్వ పరదక్షిణము ద్వరుగు నభిజిదుముతోన్.
5.2-88-సీస్ పదాము

అట మీుఁదుఁ ద్ారల కనిిటి కుపరష యిెై;
రెండులక్షల శుకురుఁ డుండి భాస్క
రుని ముందఱం బిఱుుఁదను సామామృదు శ్రఘ్ా;
స్ంచారములను భాస్కరుని మాడికుఁ
జరషయించుచుండును జనులకు ననుకూలుుఁ;
డెై వృషు న స్ుఁగుచు నంతనంతుఁ

జతయరత వృషు విషకంభక గరహ్శ్ాంతి;
న నరషంచువ్ారల కొస్ుఁగు శుభము;
5.2-88.1-తేటగీతి

లుండు నా మీుఁద సౌముాండు రెండులక్ష
లను జరషంచుచు రవిమండలంబుుఁ బాస
కానుఁబడినను జనులకు క్షామ డాంబ
రాద్వ భయములుఁ బుటిుంచు నతయల మహిమ
5.2-89-సీస్ పదాము

ధరణీతనూజుుఁ డంతటిమీుఁద రెండుల;
క్షల నుండి మూుఁడు పక్షముల న కక
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రాశి ద్ాుఁటుచు నుండుుఁ; గరమమున ద్ాిదశ;
రాస్ుల భుజియించు రాజస్మున;
వకింర చియిెైన నవకరత నెైనను;
దఱచుగాుఁ బ్రడలు నరుల కొస్ుఁగు;
నంగారకుని టెంకి కావల రెండుల;
క్షల యోజనంబుల ఘ్నత మించి
5.2-89.1-ఆటవ్ెలద్వ

యొకక రాశినుండి యొకొకకక వతసరం
బనుభవించుచుండు నమరగురుుఁడు
వకరమందు నెైన వస్ుధ్ామరులకును
శుభము న స్ుఁగు నెపుడు నభినవముగ.
5.2-90-కంద పదాము

స్ురగురునకు మీుఁద్ెై భా
స్కరస్ుతయుఁ డిరు లక్షలను జగములకు బ్రడల్
జరపుచుుఁ ద్వంర శనాెస్ము
లరుదుగ న కొకకక రాశియందు వసంచున్.
5.2-91-కంద పదాము

పారకటముగ రవి స్ుతయనకు
నేకాదశలక్షలను మహీస్ురులకు న
లోకులకు మ్ేలు గోరుచుుఁ
జోకగ మునిస్పత కంబు సొ ంపు వహించున్.
5.2-92-కంద పదాము
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మునిస్పత కమున కెగువం
దనరుచు నా మీుఁదుఁ ద్వయ
ర ుతదశలక్షలుఁ బం
పున శింశుమారచకరం
బనుఁగా నినిిుఁటికి నుపరష యగుచుండు నృపా!
5.2-93-సీస్ పదాము

ఆ శింశుమారాఖ్ామగు చకరమున భాగ;
వతయుఁడెైన ధురవుుఁ డిందర వరుణ కశా
పపరజఞపతి యమపరముఖ్ులతోుఁ గూడి;
బహ్ుమానముగ విషయ
ణ పదముుఁ జేరష
కణుఁక నిచులుుఁ బరదక్షిణముగాుఁ ద్వరుగుచుుఁ;
జెలుఁగష యుండును గలుజీవి యగుచు;
ననఘ్ుుఁ డుతాతన పాద్ాతెజుుఁ డారుాుఁడు;
నయిన యా ధురవుని మహ్తత వ మ్మలిుఁ

5.2-93.1-తేటగీతి

ద్ెల్లస వరషణంప బరహ్ెకు నలవిగాదు
నే నెఱింగషనయంతయు నకు ముని
తెల్లయుఁ బల్లకితిుఁ; గరమెఱుఁ దలుఁచికొనుము
జితరషపువ్ారత! శ్రరపరీక్షినిరేందర!
5.2-94-వచనము

మఱియు నా ధురవుండు గాలంబుచేత నిమిషమాతరం బడలేక స్ంచరషంచు
జోాతిర్ రహ్ నక్షతరంబులకు నశిరునిచేత ధ్ానాాకరమణంబునుఁ బశువులకెై
యిేరుఱిచిన మ్ేధ్వస్తంభంబు తెఱంగున మ్ేటిగాుఁ గల్లుంపంబడి పరకాశించుచుండు;
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గగనంబు నందు మ్ేఘ్ంబులును శ్ేానాద్వ పక్షులును వ్ాయువశంబునం
గరెసారథులెై చరషంచు తెఱంగున జోాతిర్ ణంబులును బరకృతిపురుష యోగ
గృహీతాశులెై కరెనిమితత గతి గల్లగష వస్ుంధరం బడకుందురు.
5.2-95-కంద పదాము

పొ ందుగ జోాతిర్ ణముల
నందఱ నా శింశుమారమందుల నుండం
గొందఱు దఱచుగుఁ జెపుుచు
నుందురు; వినిపంతయ, విను మనూనచరషతార!
5.2-96-కంద పదాము

తల కింర ద్ెై వటురవ యిెై
స్లల్లతమగు శింశుమార చకరము నందున్
నెలకొని పుచాాగరంబున

నిల్లచి ధురవుం డుండు నెపుడు నిరెల చరషతా!
5.2-97-వచనము

మఱియు; నా శింశుమార చకరపుచాంబునుఁ బరజఞపతియు నగీిందర ధరుెలును,
బుచామూలంబున ధ్ాతృవిధ్ాతలును, గటిపద్
ర ేశంబున ఋషస్పత కంబును,
దక్షిణావరత కుండలీభూతభూత శరీరంబునకు నుదగయన నక్షతరంబులును,
దక్షిణపారశవంబున దక్షిణాయన నక్షతరంబులును, బృషు ంబున ద్ేవమార్ ంబును,
నాకాశగంగయు నుతత ర భాగంబునుఁ బునరిస్ు పుషాంబులును,
దక్షిణభాగంబున నారాదరశ్ేిష లును, దక్షిణ వ్ామ పాదంబుల నభిజి
దుతత రాషాఢలును, దక్షిణ వ్ామ నాసారందరంబుల శరవణ పూరాిషాఢలును,
దక్షిణ వ్ామ లోచనంబుల ధనిషాఠ మూలలును, దక్షిణ వ్ామ కరణంబుల
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మఘ్ాదాషు నక్షతరంబులును, వ్ామ పారశవంబున దక్షిణాయనంబును, దక్షిణ
పారశవంబునుఁ గృతిత కాద్వ నక్షతర తరయంబును, నుతత రాయణంబును, వ్ామ దక్షిణ
స్కంధంబుల శతభిగేాయషఠ లును, నుతత ర హ్నువున నగస్ుతయండును, నపర
హ్నువున యముండును, ముఖ్ంబున నంగారకుండును, గుహ్ాంబున
శనెైశురుాండును, మ్ేఢంర బున బృహ్స్ుతియును, వక్షంబున నాద్వతయాండును,
నాభిని శుకురండును, మనంబునం జందురండును, స్త నంబుల నాశిినులును,
బారణాపానంబుల బుధుండును, గళంబున రాహ్ువును, స్రాింగంబులుఁ
గేతయగరహ్ంబును, రోమంబులుఁ ద్ారలును నుండు; నద్వ స్రిద్ేవతామయంబైన
పుండరీకాక్షుని ద్వవాద్ేహ్ంబు ధురవునింగా నెఱుంగుము.
5.2-98-సీస్ పదాము

ఇటిు ద్వవాశరీర మ్మవిుఁడు పరతిద్వనం;
బందు స్ంధ్ాాకాల మతయలభకిత

మనమందు నిల్లప యిేమఱక మికికల్ల పరయ;
తింబున నియతయుఁడెై తతత వబుద్వధ
మౌనవరతంబునుఁ బూని వీక్షించుచు;
న స్ంస్త వంబు ద్ానెంతొ పేరమ
జపయించి కడుుఁ బరశస్త మును మునందర సే;
వామును జోాతిస్ిరూపమున వ్ెలుుఁగు
5.2-98.1-ఆటవ్ెలద్వ

విపుల శింశుమార విగరహ్ంబునకు వం
దనము వందనంబు లనుచు నిల్లచి
స్నుితించెనేని స్కలారథసదుధలుఁ
బొ ందు మీుఁద ముకితుఁ జెందు నధ్వప!
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ఇనమండలంబునకుుఁ గషంర

దను దశసాహ్స్ర యోజనంబుల స్ిరాు
నుని మండలంబు గరహ్మ్మై
ఘ్నముగ నపస్వామార్ గతి నుండు నృపా!
5.2-100-కంద పదాము

అస్ురాధముుఁడగు రాహ్ువు
బిస్రుహ్స్ంభవుని వరము పెంపున నెంతో
పస్యగు నమరతింబున
నస్మానంబైన గరహ్విహ్మరముుఁ బొ ంద్ెన్
5.2-101-సీస్ పదాము

జననాథ! రాహ్ువు జనెకరెంబులు;
వినిపంతయ ముందఱ విస్త రషంచి

యయుత యోజన విస్త ృతారక మండలము ద్వి;
షటసహ్స్ర విశ్ాల చందరమండ
లముుఁ బరికాలంబులను దరయోదశ స్హ్;
స్ర విశ్ాలమ్మై మీుఁద రాహ్ు గపుు
నద్వ చూచి యుపరాగ మనుచును బలుకుదు;
రెలి వ్ారును స్ిధరేెచుా లగుచు;
5.2-101.1-ఆటవ్ెలద్వ

నంతలోన నినశశ్ాంక మండలములుఁ
గరుణుఁ బోర వుఁదలచి హ్రషస్ుదరశ
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నంబు వచుునను భయంబున నెై ద్ాఱు
గడియలకును రాహ్ు నడిుఁకి తొలుఁగు.
5.2-102-కంద పదాము

నరవర! యా రాహ్ువునకు
స్రస్త నా కింర ద సదధ చారణ విద్ాా
ధరు లయుత యోజనంబులుఁ
ద్వరముగ వసయించి లీలుఁ ద్వరుగుదు రచటన్.
5.2-103-కంద పదాము

పరషకింప సదధ విద్ాా

ధరులకుుఁ బద్వవ్ేలు కింర ద దరలక యక్షుల్
మఱియును భూతపేరతలు
జరషయింతయరు రాక్షస్ులు పశ్ాచులు గొలువన్.
5.2-104-ఆటవ్ెలద్వ

వ్ారష కింర దుఁ దగషల్ల వ్ాయువశంబున
మలయుచుండు మ్ేఘ్మండలంబు
మ్ేఘ్మండలంబు మీుఁ దగుచుండు భూ
మండలంబు కింర దనుండు నధ్వప!

5.2-6-పాతాళ లోకములు
5.2-105-వచనము

అటిు భూమండలంబు కింర ద యోజనాయుతాంతరంబున నండకటాహ్మయామంబు
గల్లగష కరమంబున న ండొంటికిం గషంర దగుచు నతల వితల స్ుతల రసాతల తలాతల
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మహ్మతల పాతాళలోకంబు లుండు; నటిు బిల స్ిర్ ంబుల యందు నుపరష
స్ిర్ ంబున కధ్వకం బైన కామ భోగంబుల నెైశిరాానందంబులను స్ుస్మృదధ
వనోద్ాాన కరడ
ర ా విహ్మర సాథనంబు లననుభవించుచు ద్ెైతా ద్ానవ కాదరవ్ేయాద్వ
ద్ేవయోనులు నితా పరముద్వతానురకుత లగుచుుఁ గళతారపతా స్ుహ్ృదుంధు
ద్ాసీద్ాస్ పరషజనులతోుఁ జేరుకొని మణిగణ ఖ్చితంబులగు నతిరమణీయ
గృహ్ంబులయందు నశిరునివలనం జేటు లేని కాయంబులు గల్లగష వివిధ
మాయావిశ్ేష వినిరషెత నూతన కేళీస్దన విహ్రణమండప విచితోరద్ాానాదుల
యందుుఁ గేళీవినోదంబులు స్లుపుచుుఁ జరషయింతయరు; అంత.
5.2-106-సీస్ పదాము

అటిు పాతాళంబులందును మయకల్లు; తములగు పుటభేదనముల యందు
బహ్ురతినిరషెత పారకార భవన గో; పుర స్భా చెైతా చతిరవిశ్ేష
ముల యందు నాగాస్ురుల మిథునములచే; శుక పక శ్ారషకానికర స్ంకు

లముల శ్లభిలుి కృతిరమ భూములను గల; గృహ్ములచే నలంకృతము లగుచు
5.2-106.1-ఆటవ్ెలద్వ

కుస్ుమచయ స్ుగంధ్వ కిస్లయ స్త బక స్ం
తతయలచేత ఫలవితతయలచేత
నతయలరుచిర నవలతాంగనాల్లంగషత
విటపములను గలుగు విభవములను.
5.2-107-వచనము

మఱియు మానసేంద్వయ
ర ంబుల కానందకరంబులెైన నానావిధ జలవిహ్ంగమ
మిథునంబులు గల్లగష నిరెలజలపూరషతంబులెై మతసయకుల స్ంచార
క్షుబితంబులెైన కుముద కువలయ కహ్మిర లోహిత శతపతారద్వకంబులుఁ
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ద్ేజరషలెి డు స్రోవరంబులుగల యుద్ాానవనంబుల యందుుఁ గృతనికేతనులెై
స్ిర్ భూముల నతిశయించిన వివిధ విహ్మరంబులు గల్లగష యహ్ో రాతారద్వ
కాలవిభాగ భయంబులు లేక మహ్మహిపవ
ర రుండయిన శ్ేషయని శిరోమణి
ద్రధ్వతయలచే నంధకారోపదరవంబు లేక యిెలిపుుడు ద్వవసాయమానంబుగా
నుండు; నా లోకంబు నందు నఖిల జనులు ద్వవ్యాషధ్వ రస్ రసాయనంబుల
ననవరతంబు ననిపానంబులుగా సేవించుటం జేస యచుటివ్ారలకు
నాధ్వవ్ాాధులును, వల్లతఫల్లతంబులును, జరారోగంబులును,
శరీరవ్ెైవరణయంబులును, సేిదద్ౌర్ ం ధాంబులును, గలుగక పరమకలాాణమూరుత
లగుచు హ్రషచకరభయంబు దకక ననాంబగు మృతయాభయంబు న ందక
యుందురు; అద్వయునుం గాక.
5.2-108-తేటగీతి

అటిు పాతాళలోకంబునందు విషయ
ణ

చకర మ్మపుుడేనిని బరవ్ేశంబు న ందు
నపుుడెలిను ద్ెైతాకులాంగనలకు
గరుస్ంపద లందంద కరుఁగుచుండు.
5.2-109-చంపకమాల

అతలమునందు నమెయుని యాతెజుుఁడెైన బలాస్ురుండు స్
మెతిుఁ జరషయించు షణణ వతి మాయలుఁ గూడి వినోద మందుచుం
గుతలములందు నేుఁడు న క కొందఱు నచుటి మాయుఁ జెంద్వ స్ం
తతముుఁ జరషంచుచుండుదురు దపుక మోహ్నిబదద చితయ
త లెై.
5.2-110-వచనము
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అటిు బలుని యావల్లంతలను సెైిరషణులు కామినులు పుంశులు లను సీత ి
గణంబులు జనియించి; రా కామిన జనంబులు పాతాళంబుుఁ బరవ్ేశించిన

పురుషయనికి హ్మటకరస్ం బనియిెడు సదధ రస్ఘ్ుటిక నిచిు రస్సదుధనిం గావించి
యతనియందు స్ివిలాసావలోక నానురాగ సెత స్లాిపో పగూహ్ నాదుల నిచాా
విహ్మరంబులు స్లుపుచుండ నా పురుషయండు మద్ాంధుండెై తానె సదుధండ
ననియును నాగాయుత బలుండ ననియును దలంచి నానావిధ రతికరడ
ర లుఁ
బరమానందంబు న ందుచుండు.
5.2-111-సీస్ పదాము

హ్మటకేశిరుుఁడెైన యంబికాధ్రశుండు;
వితలంబునందుల వ్ేడక నిల్లచి
తనదు పారిద భూతతతయలతో బరహ్ెస్;
రో్పబృంహ్ణమున న కకచోటుఁ

బారితీ స్ంభోగపరుుఁ డగుచుండుఁగా;
వ్ారల వీరాంబువలనుఁ బుటిు
నటిుద్వ హ్మటకి యనియిెడు నద్వ యని;
లాగుిలు భక్షించి యందు నుమియ
5.2-111.1-తేటగీతి

నద్వయు హ్మటక మను పేర నతిశయిల్లి
వనెి మీఱుచు శుదధ స్ువరణ మయిెా
నా స్ువరణంబు నా లోకమందు నుని
జనుల కెలిను వినుత భూషణము లయిెా.
5.2-112-సీస్ పదాము
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ఆ కింర ద్వ స్ుతలంబు నందు మహ్మపుణుాుఁ;
డగు విరోచనపుతయరుఁడెైన యటిు
బల్లచకరవరషత యా పాకశ్ాస్నునకు;
ముద మొస్ంగుఁగుఁగోరష, యద్వతి గరు
మున వ్ామనాకృతిుఁ బుటిు యంతటుఁ ద్వవి
ర ;
కరమ రూపమునను లోకతరయంబు
నాకరమించిన ద్ానవ్ారాతిచేత ముం;
దటన యిీుఁబడిన యిందరతి మిటు
ి
5.2-112.1-ఆటవ్ెలద్వ

గలుగువ్ాుఁడు పుణాకరెస్ంధ్ానుండు
హ్రషపద్ాంబుజఞరు నాభిలాషయుఁ
డగుచు శ్రరరమ్ేశు నారాధనము చేయు

చుండు నెపుడు నతి మహ్ో తసవమున.
5.2-113-వచనము

నరేంద్ార! స్కలభూతాంతరాామియు ద్రరథభూతయండును నయిన వ్ాస్ుద్ేవుని
యందుుఁ జితత ంబు గల్లగష యిచిాన భూద్ానంబునకు సాక్షాతకరషంచిన మోక్షంబు
ఫలం బగుం; గాని పాతాళస్ిర్ రాజాంబులు ఫలంబులు గానేరవు; అయిన
నెవిరషకిని మోక్షంబు సాక్షాతకృతంబు గాకుండుటంజేస లోకపరదరశనారథంబు
పాతాళ స్ిర్ రాజాంబుల నిచెు; క్షుత పతన పరస్ఖలనాదు లందును వివశుండెైన
యిెడల నామస్ెరణంబు చేయు పురుషయండు గరెబంధంబువలన విముకుతం
డగుచు స్ుజఞానంబునం బొ ందు; నటిు వ్ాస్ుద్ేవుం డాతెజఞాన పరపో షణంబు
జేయు మాయామయంబు లెైన భోగెైశిరాంబుల నెలి నెటి లస్ంగు ననవలదు;
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భగవంతయండు యాచనజేస స్కల స్ంపదలుఁ జేకొని శరీరమాతారవశిషయునిం జేస
వ్ారుణ పాశంబులం గటిు విడిచినపుుడు బలీందుర డిటినియిె.
5.2-114-సీస్ పదాము

పరమ్ేశిరునకు నెపుటి పద్ారథములందు;
దృషణ లేకుండుట ద్ెల్లసనాుఁడ
నింద్ారదులెలి నుపేందురనిుఁ బారరషథంచి;
యడిగషరష గాని శ్రరహ్రషకిుఁ గోరష
కలు లేవు; మికికల్ల గంభీరమగు మహ్మ;
కాల స్ిభావంబు గలుగుచుండు
నరయంగ మనింతరాధ్వపతామును లో;
కతరయంబును నెంత గాన తలప
5.2-114.1-ఆటవ్ెలద్వ

మతిుతామహ్ుండు మానవంతయండు పర
హ్మిద విభునిుఁ జూచి హ్రిమంద్వ
యిెద్ధ యి
వ ెైనుఁ గోరు మిచెుద ననుటకు
నంతలోన నశిరాజా ుఁ ద్ెల్లస.
5.2-115-వచనము

ఇటు
ి కృతారుథండెై పరతయర ం బయిన రాజాంబు న లి క పరమ్ేశిరు ద్ాస్ాంబ కోరె, నా
పరహ్మిద చరషతర కథనావస్రముెన న తండిక
ర ిని నకును విశ్ేషంబుగా నే
పురుషయండు భగవదనుగరహ్ంబుుఁ బొ ంద నోపు" నని పుండరీకాక్షుం డానతిచిున
వ్ాకాంబులు వక్షామాణ గరంథంబున విస్త రషంచెద; నా బల్లచకరవరషత గృహ్ద్ాిరంబున
నఖిలలోకగురుం డయిన శ్రరమనాిరాయణుండు గద్ాపాణియును
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నిజజనానుకంపతయండును శంఖ్చకారద్ాాయుధ ధరుండును, నగుచు
నిపుుడును ద్ేజరషలి ుచుండు; నటిు బల్లద్ాిరంబున లోకంబుల గెలువ నిచుగొని
దశగీవ
ర ుం డులి ంఘిత శ్ాస్నుండెై పరవ్ేశంబు గావింప నయాాద్వ పురుషయండు దన
పాద్ాంగుషఠ ంబున యోజనాయు తాయుతంబులం బాఱం జిమ్మె; వినుము.
5.2-116-కంద పదాము

ఆ స్ుతలమునకుుఁ గషంర ద్ెై

భాసలుిుఁ దలాతలంబు; పరభు వందు మయుం
డా స్ురపుర నిరాెతగ
వ్ాసగుఁ బొ గడొంద్వ యిేలు వస్ుధ్ాధ్రశ్ా!
5.2-117-చంపకమాల

పురహ్రుచే రమ్ేశిరుుఁడు భూతహితారథముగాుఁ బురతరయం
బరుదుగ నఱు జేస;ె శరణాగతయ నా మయుుఁ గాచి యిెంతయుం
గరుణుఁ దలాతలంబునకుుఁ గరత గ నిల్లున నునివ్ాుఁడు శ్రర

ధరుని స్ుదరశనంబునకుుఁ దపు విముకత భయుండు గాుఁ దగన్.
5.2-118-కంద పదాము

తలుఁపుఁగ నా కింర ద మహ్మ
తలమునుఁ గదురవవధూటి తనయులు స్రుం
బులు గలవు పెకుక శిరములు
నలరంగాుఁ గోరధవశగణావళి యనుఁగన్.
5.2-119-వచనము

మఱియును గుహ్క తక్షక కాళియ స్ుషేణాద్వ పరధ్ాను లయిన వ్ార లతయల
శరీరంబులు గల్లగష యాద్వపురుషయని వ్ాహ్నం బైన పతగరాజ భయంబున
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ననవరతంబు నుద్ేిజితయ లగుచు స్ికళతార పతా స్ుహ్ృద్ాుంధవ స్మ్ేతయ
లయి యుండుదు; రా కింర ద రసాతలంబున ద్ెైతయాలు ద్ానవులు నగు నివ్ాత
కవచ కాలకేయు లను హిరణాపుర నివ్ాస్ులగు ద్ేవతాశతయరవులు మహ్మ
సాహ్స్ులును ద్ేజోధ్వకులును నగుచు స్కల లోకాధ్రశిరుండెైన
శ్రరహ్రషతేజంబునం బరతిహ్తయలెై వలీెకంబు నందు నడంగష యుని స్రుంబుల
చందంబున నిందరదూత యగు స్రమచేుఁ జెపుబడెడు మంతారతెక వ్ాకాంబులకు
భయంబు న ందు చుండుదురు.
5.2-120-కంద పదాము

ఇందుకులోదువ! వినుమా
కింర దటి పాతాళమునను గీడ
ర ించుచు నా
నందము న ందుచు నుండును

స్ందడిుఁబడి నాగకులము చతయరత తోుఁడన్.
5.2-121-వచనము

ఇటు
ి వ్ాస్ుకి పరముఖ్ులెైన శంఖ్ కుళిక మహ్మశంఖ్ శ్ేిత ధనంజయ ధృతరాషు ర
శంఖ్చూడ కంబళీశితర ద్ేవదతాతదు లయిన మహ్మనాగంబు లెైదు నేడు పద్వ
నూఱు వ్ేయి శిరంబులు గల్లగష ఫణామణికాంతయలం జేస పాతాళ తిమిరంబును
బాపుచుందురు.
5.2-122-సీస్ పదాము

పాతాళలోకంబు పాుఁతయన శ్ేషయండు;
వ్ెలయంగ ముపుద్వవ్ేల యోజ
నంబుల వ్ెడలుపునను ద్ో ుఁకుఁ జుటు గా;
జుటుుక యుండు; విషయ
ణ ని మహ్ో గర
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మ్మైన శరీరంబు; ద్ానెై యనంతాఖ్ా;
స్ంకరిణుం డుండు స్ంతతంబు;
నటిు యనంత నామాభిధ్ానుని మస్త ;
కమున సద్ాధరథంబు కరణి ధరణి;
5.2-122.1-ఆటవ్ెలద్వ

యంత నా విభుండు నఖిలలోకంబుల
స్ంహ్రషంపుఁగోరష చండకోప
వశత స్ృజనుఁ జేయు వరుస్ నేకాదశ
రుదరమూరుత లనెడు ర్దరమతయల.
5.2-123-ఆటవ్ెలద్వ

అటిు రుదరమూరుత లతయల తిరనేతయరలు
నఖిలశూల హ్స్ుత లగుచు నుందు;

రందు నుని ఫణికులాధ్వపుల్ శ్ేషయని
పాదపంకజముల భకితుఁ జేరష.
5.2-124-ఆటవ్ెలద్వ

నముా లగుచు ననుద్వనంబును మౌళి ర
తిములచేతుఁ గడు ముదంబు న ంద్వ
కోరషకలు దల్లరు నరాజనంబుల
నిచుుచుందు రెపుడు మచిుకలను.
5.2-125-వచనము

మఱియు; నా స్ంకరిణమూరషతం జేరష నాగకనాకలు కోరషకలు గల వ్ార లగుచు
న పెుడి శరీర విలాస్ంబులం జేస యగరు చందన కుంకుమ పంకంబు
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లనులేపనంబులు చేయుచు స్ంకరిణమూరషత దరశన స్ురశనాదులను నుద్ో ుధ్వత
మకరధిజఞవ్ేశిత చితత ంబుల గల్లగష చిఱునవుి లొలయ నధ్వకాభిలాషం జేస
సెతావలోకనంబుల స్వీరడితలెై యవలోకించుచుండ ననంత గుణంబులు గల
యనంతద్ేవుం డుపస్ంహ్రషంపం బడిన కోరధంబు గల్లగష లోకంబులకు క్షేమంబు
గోరుచు స్ురాస్ుర సదధ గంధరి విద్ాాధర ముని గణంబులనవరతంబు ధ్ాానంబు
జేయ స్ంతత స్ంతోషాతిశయంబున మాాుఁగనుిబటుుచు, స్లల్లత
గీతావ్ాదాంబుల నానందంబు న ందుచుుఁ దన పరషజనంబుల నతిసేిహ్ంబున
నవలోకించుచు నవతయలసీగంధ పుషురసామోద్వత మధుకరవ్ారత మధుర
గీతంబులు గల వ్ెైజయంతీవనమాల్లకల ధరషయించుచు నలాంబర ధరుండును
హ్లధరుండును నగుచు నితండు మహేందురండో ? హ్రుండో ? యనుచు
జనంబులు పలుకుచుండుఁ గాంచనాంబర ధరుం డెై ముముక్షువులు
ధ్ాానంబులు చేయ నధ్ాాతె విద్ాా యుకత ం బయిన యానంద హ్ృదయ గరంథవని
భేద్వంచు నటిు శ్ేషయని సాియంభువుండగు నారదుండు తయంబురు పరభురతయ లగు
ఋషశ్ేష
ర ు యలతోుఁ జేరుకొని కమలాస్నుని స్భాసాథనమునందు నిటు
ి
స్ుతతియించుచుండు.
5.2-126-సీస్ పదాము

ఓల్లమ్మై నెవిని లీలావినోదముల్;
జనె స్ంరక్షణ క్షయములకును
హేతయవు లగుచుండు, నెవిని చూపుల;
జనియించె స్తత వరజస్త మంబు
లెవిని రూపంబు లేకమ్మై బహ్ువిధం;
బులను జగతయ
త లుఁ బోర చుచుండు,
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నెవిని నామంబు లెఱుుఁగక తలుఁచిన;
యంతన దురషతంబు లుఁడుఁగుచుండు,
5.2-126.1-తేటగీతి

నటిు స్ంకరిణాఖ్ుాండు నవాయుండు
నెైన శ్ేషయని వినుతి జేయంగుఁ దరమ్మ?
తలుఁప నెపుుడు వ్ాఙ్ెనంబులకు నింక
మూుఁడు లోకంబులందును భూతతతికి.
5.2-127-ఆటవ్ెలద్వ

మఱియుుఁ బకుకగతయల మాబో ుఁటి వ్ారలుఁ
బోర వ దలుఁచి శ్ేషమూరషత సాతిత వ
కస్ిభావ మొంద్ెుఁ గడుఁకతో నటిు శ్ే
షయనకు మొాకుకచుందు ననుద్వనంబు.
5.2-128-వచనము

మఱియు; నా శ్ేషయని నెవిండేని నాకసెకంబుగ నయినను నారుతం డగుచు
నయినను స్ెరషంచినమాతరన యఖిల పాపంబులం బాస స్కలశ్ేయ
ర స్ుసలం
బొ ందు; నటిు శ్ేషయనినే ముముక్షువు లాశరయించి ధ్ాానం బొ నరషు భవబంధ
నిరుెకుత లగుదురు; అతని ఫణంబుల యందు భూగోళం బణుమాతరం బగుచు
నుండు; నతని మహ్మమహిమలు గణుతింప స్హ్స్రజిహ్ిలు గల పురుషయండెైన
నోపం డని పలుకు చుందు; రా యనంతయండు పాతాళంబున నుండి స్కల
లోకహితారథంబు భూమిని ధరషయించు" నని లోకతిరాఙ్ెనుషా గతయలను
లోకసథ తియును శుకయోగీందురండు వినిపంచి "యింక నేమి వినిపంతయ
నెఱింగషంపు" మనినం బరీక్షినిరేందురండు శుకయోగీందురన కిటినియిె.
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5.2-129-కంద పదాము

మునివర! లోకచరషతంర
బనుపమము మహ్మవిచితర మగునటు
ి గ నా
కును వినిపంచితి వంతయుుఁ
బనుపడి నా చితత మందుుఁ బాయక నిల్లచెన్.
5.2-130-వచనము

అనిన శుకయోగీందురం డిటినియిె.
5.2-131-ఆటవ్ెలద్వ

జంతయజఞలములకు శరదధలు తిరగుణాతె
కములు గాన వ్ారష కరెగతయల
తారతమాములును దగషల్ల యినిియు వివి
ధంబు లగుచు స్ంతతంబు నుండు.
5.2-132-వచనము

నరేంద్ార! పరతిషదధ లక్షణంబగు నధరెం బాచరషంచు నరుని శరదధ విపరీతంబుగాుఁ
బరవరషతలి ు నటిువ్ానికిుఁ గల్లగెడి కరెఫలంబును విపరీతంబుగనే యుండుం గావున
ననాదావిద్ాాకామపరవరత నల వలనుఁ బకుక తెఱంగులుఁ గల్లగెడి కరెగతయల
స్ంగరహ్ంబుగ నెఱింగషంచెద" ననిన శుకునితోుఁ బరీక్షినిరేందురం డిటినియిె.
5.2-133-ఆటవ్ెలద్వ

మునివరేణా! నరకములు ముజా గంబుల
యంద్ొ ? యంతరాళమంద్ొ ? వ్ెల్లన ?
యద్వయుుఁ గాక ద్ేశమందుండు భూవిశ్ే
షముల యంద్ొ ? తెలుపు స్ంతస్మున.

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము

55

5.2-134-వచనము

అనిన శుకయిెగీందురం డిటినియిె.

5.2-7-నరక లోక విషయములు
5.2-135-కంద పదాము

ఎడతెగక ముజా గంబుల
కడపల నయాామాద్వశను గదలక నిలుచుం
గడు ఘోరములుగ నరకము
లడరంగా నంతరాళమందుల నధ్వపా!
5.2-136-వచనము

మఱియును; దక్షిణంబున నగషిషాితాతద్వ పతృగణంబులు దమ గోతరజులకు
మ్ేలుగలుగుట కొఱకు స్తాంబులగు నాశ్రరాిదంబుల న స్ంగుచుండుదు;
రచుటి పతృపతి యగు శమనుండు దన లోకంబునకుం జనుద్ెంచు జంతయవుల
కరెంబులకుం దగషన ఫలంబుల నిచిు శిక్షించుచు నుండు; నందుుఁ
ద్ామిస్రంబును నంధతామిస్రంబును ర్రవంబును మహ్మర్రవంబును
గుంభీపాకంబును కాలస్ూతరంబును నసపతరవనంబును స్ూకర ముఖ్ంబును
నంధకూపంబును గషమి
ర భోజనంబును స్ందంశంబును దపోత రషెయు

వజరకంటకశ్ాలెల్లయు వ్ెైతరణియుుఁ బూయోదంబును బారణరోధంబును
విశస్నంబును లాలాభక్షంబును సారమ్ేయాదనంబును నవీచిరయంబును
రేతఃపానంబును నను నేకవిశంతి మహ్మనరకంబులును; మఱియును
క్షారకరదమంబును రక్షోగణభోజనంబును శూలపో ర తంబును దందశూకంబును
నవటనిరోధనంబును నపరాావరత నంబును స్ూచీముఖ్ంబును నన స్పత విధ

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము

56

నరకంబుల తోడం గూడి యషాువింశతి నరకంబులు గల వని కొందఱు
న డువుదురు; అందు.
5.2-137-కంద పదాము

పరపుతరకళతరంబులుఁ

బరషకింపక యపహ్సంచు పాపాతయెుఁడు దు
షకరపాశబదుదుఁడెై యమ
పురుషయలచే నధ్వక బాధుఁ బొ ందుచు నుండున్.
5.2-138-వచనము

మఱియు; నవిిధంబున బాధ్వతయం డగుచుుఁ ద్ామిస్రనరకంబునం బడి
యనశనాద్వప
ర ాతన దండతాడన తరానాద్వ బాధలం జెంద్వ కడు భయంబున
మూరాలం బొ ందుచుండు.
5.2-139-కంద పదాము

పరకాంత నెవిుఁడేనిం

బురుషయం డుండంగ మొఱుఁగష పొ ంద్వన యమకిం
కరు లతనిుఁ బటిు వడిుఁ ద
తత ఱమునుఁ బడవ్ెైతయ రంధతామిస్రమునన్.
5.2-140-వచనము

నరేంద్ార! యిెవిుఁడేనిం గుటుంబపో షణారథంబు పరులకు ద్ోర హ్ంబు జేయు నా
నరుండు ర్రవ్ాద్వనరకంబునం బడు; నెవిం డిహ్లోకంబు నందు
సేిచాావిహ్మరంబున స్ంచరషంచుచుుఁ బరోపదరవ పరాఙ్మెఖ్ంబు లయి యుండు
పశుపక్షి మృగాదుల బాధ్వంచు నాయా మృగంబులు రురురూపంబులుఁ ద్ాల్లు
యటిు పాపజనుల నానావిధ యాతనల బాధ్వంచుటం జేస మహ్మ ర్రవ
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ర్రవనరకంబు లనంబడు; నెవిండేని ద్ేహ్పో షణారథంబు మూషకాదుల
బిలనిరోధంబు జేస వధ్వంచు, నా నిషకరుణుం డెైన పురుషయనిం
గుంభీపాకనరకంబుల యందుుఁ గల తపత తెైలంబులం బకుక బాధలం
బొ ంద్వంతయరు.
5.2-141-సీస్ పదాము

తల్లి దండురలకును ధరణిస్ురులకును;
నహితంబు జేసన యటిువ్ాడు
కాలస్ూతరం బను కడుుఁ ద్రవర నరకంబు;
నందును నందంద యయుత యోజ
నాయత పాతారదు లందుల స్ూరుాుఁ డా;
మీుఁద గషంర దను వహిి మిగుల మండ

నతాంత క్షుతిుపాసాదులచేతను;

బాధ్వతయం డగుచుండుుఁ బాయ కెపుడుుఁ

5.2-141.1-ఆటవ్ెలద్వ

బరువు పెటు ుచునిుఁ బడియుని నిల్లచినుఁ
గదలకునిుఁ జఞల న ద్వగష యుని
బాధుఁ బొ ందుచుండుఁ బశురోమముల లెకక
వరుస్ నపరషమ్ేయ వతసరములు.
5.2-142-వచనము

మఱియు వ్ేదమార్ ంబు విడిచి పాషాండమార్ ంబు లాచరషంచు పురుషయని
నసపతరవనంబు నందు యమకింకరులు తఱటి నడచుచుుఁ బరషహ్సంచుచుం
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ద్ో లునెడ నా యసపతరంబు ల్లరుగెలంకుల శరీరంబుుఁ ద్ెంర చుచుండ నడుగడుగున
బిటుు మొఱపెటు ుచుండ బాధ్వంచుచుండుదురు.
5.2-143-కంద పదాము

దండింప దగని వ్ారల

దండించిన విపరవరుల తనువులు ముటు ం
దండించిన దురెతయలం
దండింతయరు కాలస్ూతర నరకము లందున్.
5.2-144-ఆటవ్ెలద్వ

మఱియు నటిు దుషు మానవుుఁ గషంకరుల్
విఱిచి చెఱకుుఁగోల విఱిచినటు
ి
బాధపెటు ుచుండుఁ బడి మూరాుఁ జెందుచు
మొఱలు పెటు ుచుండు భూపవరా!
5.2-145-వచనము

నరేంద్ార! యిెవిండేని నశిరకల్లుతవృతిత గల జంతయవుల హింసంచు నటిువ్ాని
నంధకూపం బను నరకంబునం బడ వ్ెైచిన నందు నతండు ద్ొ ల్లి తాను జేసన
భూత ద్ోర హ్ంబున నచుట వివిధ కూ
ర ర పక్షి మృగ పశు స్రు మశక మతయకణ
మక్షికాదులచేత హింస్ంబొ ందుచు మహ్మంధకారంబునందు నిద్ారనుభవ
స్ుఖ్లేశంబును లేక కుశరీరంబు నందుల జీవుండునుం బో లె మృతపారయుండెై
యుండు; అంత.
5.2-146-కంద పదాము

తన కల్లమి నెవిుఁడేనియుుఁ
దన బాంధవవరులుఁగూడి తగుఁ గుడువక తా
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నును వ్ాయస్ంబు భక్షిం
చిన మాడికం ద్వనివ్ాని శ్రఘ్ామ్మ యచటన్.
5.2-147-కంద పదాము

కిమి
ర భోజన మనియిెడి నర
కమునం బడి కిమ
ర ులె కూడుగాుఁ గుడుచుచుుఁ ద్ాుఁ
గషమి
ర యగుచు లక్ష పరషమా

ణముుఁ గల కిమి
ర గుండ మందు నాుఁటుక యుండున్.
5.2-148-వచనము

మఱియు న భూలోకంబున నెవిుఁడేని నవిపనుిండెై చౌరావృతిత చే బారహ్ెణాదుల
హిరణారతాిద్వ దరవాంబుల నపహ్రషంచు, నటిు పురుషయని నగషి వరణంబులగు
నయఃపండంబుల నగషి తపత ంబు లగు శూలంబుల నతని శరీరంబునం
ద్వవియుచుండుదురు; మఱియును మదనాతయరు లగుచు సీత ప
ి ురుషయ
లగమాాగమనంబు జేసరేని నటిు వ్ారషని యమలోకంబున నతితీక్షణ

కశ్ాతాడితయలం జేస యగషిమయంబు లయిన యుకుక పరతిమల నాల్లంగనంబు
చేయింతయరు.
5.2-149-ఆటవ్ెలద్వ

స్రిజంతయజఞల స్ంగమ మొంద్ెడు
వ్ానిుఁ బటిు కటిు వజర దంషు ర
కములు గలుగునటిు ఘ్నతర శ్ాలెలీ
తరువులందుుఁ జేరషు దంతయ రెపుడు.
5.2-150-ఆటవ్ెలద్వ
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పారషథవ్ేందర! నరుుఁడు పాషండదరశనుుఁ
డగుచు ధరెమార్ మడుఁచెనేని
వ్ాుఁడు నరకమందు వ్ెైతరణీనద్వ
నుడుగ కెపుడుుఁ బొ రల్ల పడుచునుండు.
5.2-151-వచనము

మఱియు నటిు వ్ెైతరణీనద్వ యందు జలగారహ్ంబులు ద్వగషచి భక్షింపం బారణంబులు
నిర్ మింపుఁ దన పాపంబు లుచారషంచుచు విణూెతర పూయ శ్లణిత కేశ నఖ్ాసథ
మ్ేద్ో మాంస్ వసా వ్ాహిని యందుుఁ దపుతం డగుచునుండు; విపుుండు

శూదరకామినులం బొ ంద్వ శ్ౌచాచారంబులం బాస గతలజుాండెై పశువుంబో లె
జరషయించెనేని నతండు నరకంబునుం బొ ంద్వ యందుుఁ బూయ విణూెతర లాలా
శ్ేిషె పూరాణరణవమందు ద్ొర బుంబడి యతి భీభతిసతంబు లగు నా దరవాంబుల
భుజియించుచుండు.
5.2-152-కంద పదాము

శునకములుఁ బంచి యిెవిం
డనయంబును వ్ేుఁట స్ల్లప యాతాెరథముగా
వనమృగములుఁ జంపును నా
మనుజఞధము నస్త మ
ి ులను మరషదంతయ రొగషన్.
5.2-153-ఆటవ్ెలద్వ

దరవాలోభమునను దంభారథమ్మై పశు
వులను జంప జనిములను జేయు
వ్ానిుఁబటిు యమునివ్ారలు గోయుచు
నుందు రెపుడు మిగుల స్ందడిలుచు.

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము

61

5.2-154-వచనము

కామమోహితయండెై యిెవిండేనిుఁ దన భారాచేత రేతఃపానంబు చేయించు నా
పాపాతయెని రేతోహ్ర దంబునం ద్ోర చి యా రేతంబునె పానంబు జేయింపుదురు;
రాజపుతయర లెైనను జోరు లెైనను ధనికుల గారమంబులపెైుఁ బడి యందు

గృహ్ద్ాహ్ంబు జేయువ్ారలను విషాదుల వలన ననుాలుఁ జంపెడు వ్ారలను
వజరదంషు ల
ర ు గల వింశతయాతత ర స్పత శత శునకంబు లెడతెగక తిగషచి
భక్షించుచుండు.
5.2-155-సీస్ పదాము

లంచంబుుఁ గొని సాక్షి వంచించి యనృతంబు;
పల్లకెడు పాపాతయెుఁ బటిు కటిు
యంత మానకవీచి యను నరకమునందు;
శతయోజనోనిత శ్ైల శిఖ్ర

మునుఁ దలకింర దుగా నునిచి యధ్ో ముఖ్ం;
బుగుఁ బడద్ొర బిున బొ బుల్లడుచుుఁ
గలోిలములు లేని కమలాకరముుఁబో లెుఁ;
జదరమ్మై యుని పాషాణ మందుుఁ
5.2-155.1-తేటగీతి

బడిన యంతన ద్ేహ్ంబు పగషల్ల పెకుక
తయనకలెై పాస యద్వ గూడుకొనుచునుండ
దండి యాకులతను బొ ందుచుండుుఁ గాని
చావులేకుండు నా దుషు జంతయవునకు.
5.2-156-ఆటవ్ెలద్వ
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సో మయాజి భారాుఁ గామించి పొ ంద్వన
వ్ానిుఁ గపట మదాపాన సో మ
పాన మనుద్వనంబుుఁ బానంబు జేయు వి
ట్క్క్షతిరయులను బటిు స్ంభరమమున.
5.2-157-ఆటవ్ెలద్వ

ఱొ ముెుఁ ద్ొ కిక మోము ఱిమెపటు ుఁగ మోద్వ
యనలముఖ్మునందు నగషివరణ
ముగను గాుఁచి వకత ుమున నిండుఁగా నుకుక
నరు పో తయ రేచి నిషయ
ఠ రముగ.
5.2-158-వచనము

మఱియు; నచవరుణండు నిషు స్లుపుచుుఁ దపో ద్ాన విద్ాాచారంబులుఁ బదద ల
కవమానంబు జేయువ్ాుఁడు క్షారకరదమంబను నరకంబు నందు నధ్ో ముఖ్ుం
డగుచు బాధలంబొ ందు; సీత ి పురుషయ లెవిరేని శరీరరక్షణారథంబు పశువుల
మానవుల బల్ల యిచిురేని; వ్ారల నిరయంబునందు యమకింకరులు

స్ురషయలం దునిమి తదరకతంబు పానంబు జేయుచుం బాఱాడుచుందురు;
గారమారణాంబులయందు జంతయవుల శూలపో ర తంబులం గావించి హింసంచుచు
హ్రషించుచుని వ్ారలను శూలస్ూతరంబను నరకంబు నందు శూలపో ర తయలం
జేసన క్షుతిుపాసా పరవశులగుచుండుఁగంక గృధ్ాదులుద్రక్షణతయండాగరంబులం
ద్వగషచి భక్షించుచుండు మఱియు ధూరత స్ిభావంబున జంతయ పీడనంబుుఁ
గావించెడు పాపాతయెల దందశూకం బను నరకంబు నందు వ్ెైవ నెైదు నేడు
ముఖ్ంబుల స్రుంబులు గఱచుచుండు.
5.2-159-ఆటవ్ెలద్వ
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ఎనయ ద్ొ డల
ిి ోన నిండి లో నెైనను
బశు పతంగ హ్రషణ పంకిత నెలిుఁ
బటిు హింస్జేయు పాపాతయె విషవహిి
ధూమశిఖ్ల ద్ొర బుుదురు నృపాల!
5.2-160-కంద పదాము

తన యింటికి వచిున మను
జుని నతిథవం గోరధదృషు ుఁ జూచిన వ్ానిం
గనుుఁగవల వజరదంషు ల
ర ుఁ

దనరషన యా కంక గృధరతతి భక్షించున్.
5.2-161-మతేత భ వికరరడత
ి ము

ధనవంతయండగు మానవుండు గడుఁకన్ ధరోెపకారంబులన్
ఘ్నతం జేయక యుండెనేని యమలోకంబందు స్ూచీముఖ్ం
బను నా దుర్ తిుఁ బటిు తోరుఁచి నిధ్వగా పెై యుని భూతం బటం
చును బాశంబులుఁ బటిు కటిు వడితో న పుంతయ రతయాగురలెై.
5.2-162-ఆటవ్ెలద్వ

నరవరేణా! యిటిు నరకముల్ యమలోక
మందుుఁ గలవు మఱి స్హ్స్ర స్ంఖ్ా;
లందు శమనదూత లనిశంబు బాధ్వంతయ
రవని ధరెదూరు లయిన నరుల.
5.2-163-ఆటవ్ెలద్వ

ధరెవంతయలెలి దపుక స్ిర్ ంబు
నందు భోగస్మితిుఁ బొ ందుచుందు;

63

పో తన తెలుగు భాగవతము – పంచమ స్కంధము ద్వితీయాశ్ాిస్ము

64

రెలమిుఁ బుణాపాపముల శ్ేషములవలి ుఁ
బుటుుచుందు రవనిుఁ బుణాచరషత.
5.2-164-వచనము

నరేంద్ార! మోక్షమార్ ంబు మునెి వినిపంచితి; నిపుుడు న కెఱింగషంచిన వ్ెలిను
బరహ్మెండకోశంబునం జతయరదశ కోశంబులుుఁ గల వని పురాణంబులు
పలుకుచుండు; నటిు బరహ్మెండంబు శ్రర మనాిరాయణుని స్ూ
థ లశరీరం బగుటంజేస
బరహ్మెండం బవిరు వరషణంతయ రెవిరు విందురు వ్ారలకు స్కల శ్ేయ
ర స్ుసలుం
గలుగు; నశిర స్ూ
థ లశరీరంబుుఁ ద్ెల్లసన వ్ారషకి శరద్ధ ాభకుతలంజేస స్ూక్షెద్ేహ్ంబు
నెఱుంగవచుు; భూ ద్రిప వరి స్రషదద్వర నభస్సముదర పాతాళ ద్వఙ్ిరక తారాగణ
లోకస్ంసథ తంబైన స్కల జీవనికాయాంబై యదుుతంబైన శ్రరహ్రష
స్ూ
థ లశరీరపరకారంబు వినిపంచితి" నని

5.2-8-పూరషణ
5.2-165-చంపకమాల

జలజభవ్ాద్వ ద్ేవ ముని స్నుిత తీరథపద్ాంబుజఞత! ని
రెల నవరతి నూపుర విరాజిత! క్స్ుతభ భూషణాంగ! యు
జా వల తయలసీ కురంగ మదవ్ాస్నవ్ాసత ద్వవాద్ేహ్! శ్రర
నిలయ శరీర! కృషణ ! ధరణీధర! భాను శశ్ాంకలోచనా!
5.2-166-కంద పదాము

శ్రర తరుణీ హ్ృదయసథ త!
పాతకహ్ర! స్రిలోకపావన! భువనా
తీతగుణాశరయ! యతి వి
ఖ్ాాత! స్ురారషుత పద్ాబా ! కంస్విద్ారీ!
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5.2-167-మతత కోకిలము

దండితారషస్మూహ్! భకత నిధ్ాన! ద్ాస్విహ్మర! మా
రాతండమండల మధాస్ంసథ త! తతత వరూప! గద్ాస కో
దండ శంఖ్ స్ుదరశనాంక! స్ుధ్ాకరారక స్ునేతర! భూ
మండలోదధ రణారత పో షణ! మతత ద్ెైతా నివ్ారణా!
5.2-168-గదాము

ఇద్వ శ్రర స్కల స్ుకవిజనానందకర బొ పునామాతాపుతర గంగనారా పరణీతంబైన
శ్రరమద్ాుగవత మహ్మపురాణంబునందు భరతాతెజుం డెైన స్ుమతికి
రాజఞాభిషేకంబును, పాషండదరశనంబును, స్ుమతి పుతర జనె విసాతరంబును,
గయుని చరషతంర బును, గయుని స్ంస్ుతతియు, భూ ద్రిప వరి స్రషదద్వర
నభస్సముదర పాతాళ ద్వఙ్ిరక తారాగణ స్ంసథ తియు నను కథలు గల
పంచమస్కంధంబు నందు ద్వితీయాశ్ాిస్ము స్మాపత ము.
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