
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

అష్టమ స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

8-1-ఉపో ద్ఘా తము 

8-1-క. 
శ్రమీన్నామ! పయోద 

శ్యయమ! ధరయభృలల లామ! జగదభిరయమా! 
రయమాజన్కయమ! మహో  
ద్నా మ! గుణసతో మధనమ! దశరథరయమా! 
8-2-వ. 
మహనీయ గుణగరిష్ఠు  లగు న్ముునిశ్రషీ్ఠు లకు నిఖిల పురయణ వ్యయఖ్ాయన్ 
వ్ ైఖ్రీ సమేతఠండెనై్ సూతఠం డిట్ల నియె; అట్లల  ప్యాయోపవిష్ఠట ం డెైన్ 
పరీకి్షన్ార ంద్ాండు శుకయోగీంద్ాం గన్్ంగొని. 

8-2-స్వాయంభువవద్ి చరతిర 

8-3-క. 
వినఁబడయిెన్్ సయాయంభువ 

మనువంశము వరణ ధరు మరయయదలతో 
మనుజుల దన్్జుల వ్ేలుుల 

జనన్ంబులు సషా్ట  లెలల  జనియంచ్ట్యున్. 



 

 

8-4-ఉ. 
ఏ మన్్కయలమంద్ హర ియీశార ుఁ డేట్ికి సంభవించ?ె న్ ే

మేమి యొన్రచె? న్మున్్వు లే? రతుఁ డే కియీుఁ జ యుచ్న్ావ్యుఁ? 

డేమి న్ట్ించ్ ముఁద? గత మెయయద్ి? సజజ న్్లెైన్వ్యర  ము 

న్ేామని చెపుుచ్ంద్ర ? మునీశార! న్న కచఱ ుఁగింపవ్ే దయన్. 
8-5-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్ల నియె. 
8-6-క. 
ఈ కలుంబున్ మన్్వులు 

ప్యాకట్ముగ న్నర ారచైరి పద్న్లువురలో; 
లోకముల జన్్ల పుట్లట వు 

లాకథితము లయెయ వర స న్ఖిలములు న్ృప్య! 

8-3-1స్వాయంభువ మనువు చరతిర 

8-7-వ. 
పాథమ మన్్వువ్ నై్ సయాయంభువున్కు న్నకూతి ద్ేవహూతఠ లన్్ 
నిర వుర ుఁ గ ుఁతఠలు గలర ; వ్యరిుఁకి గీమంబున్ుఁ గపిల యజఞ  న్నమంబుల 
లోకంబులకు ధరుజఞఞ న్ బో ధంబు జ యుకొఱకు హరి పుతతాాంబు న్ ంద్ె; 
న్ంద్ుఁ గపలిుని చరితాంబు మున్ాుఁ జచపుంబడయిె; యజుఞ ని చరితాంబు 
చెపపుద విన్్ము. 
8-8-మ. 
శతరూప్యపతి కయమభోగ విరతిన్ సంతయకో భ  భార ుఁడె ై
సతియుం ద్నన్్న్్ గయన్ క ుఁగి, శతవరషంబుల్ స్న్ంద్నన్ద్ిన్ 



 

 

వాతియెై యేక పదస్థ ుఁడెై నియతఠుఁడెై వ్యచంయమసూూరోితో 
గతద్ో ష్ఠండు తపంబుజ సప భువన్ఖ్ాయతంబుగయ భ వరయ. 
8-9-వ. 
ఇట్లల  తపంబు జ యుచ్ సయాయంభువ మన్్వు తన్ మన్ంబులోన్. 
8-10-సీ. 
“సృష్ిట చే న్ వాుఁడు చేతన్పడకుండు? ; 

సృష్ిట  యవెాని చుేఁతచ ేజనించ్? 

జగములు నిద్ిాంప జఞగరూకత న్ ంద్;ి 

యెవాుఁడు బహా్ుండ మెఱ్ుఁగుచ్ండు? 

న్నతు కయధనరంబు న్ఖిలంబు న్ వాుఁడౌ? ; 

న్ వాని నిజధన్ం బంతవట్లట ుఁ 
బొ డగయన్ రయకుండుఁ బొ డుఁగన్్? న్ వ్ ా డే; 
న్ వాని దృష్ిట క ిన్ ద్ర లేద్? 

8-10.1-ఆ. 
జన్న్ వృద్ిా  విలయ సంగతిుఁ జచందక 

యెవాుఁ డెడపకుండు న్ లల  యెడలుఁ? 

దన్ మహతోవతతోవ సంజఞుఁ న్ వాుఁడు ద్నన్ 

విశారూపుుఁ డన్ుఁగ విసోరలిుల ? 

8-11-వ. 
అని మఱ యు "నిరహంకృతఠండున్్ నిర్తబుద్ా ండున్్ నిరయశియుుఁ 
బరిపూర ణ ండున్్ న్న్న్య పరారితఠండున్్ న్ృశిక్షాపర ండున్్ నిజమార్ 
సంసిథ తఠండున్్ నిఖిలధరు భావన్్ండున్్ న్ ైన్ పరమేశార న్కు 
న్మసకరించదె"న్ని యుపనిష్దరథంబులు పలుకుచ్న్ా మన్్వుం 



 

 

గన్్ంగొని. 
8-12-క. 
రకకస్లు ద్ిన్ుఁగుఁ గడుఁగని్ 

వ్ కకసముగ యజఞన్నమ విష్ఠణ ుఁడు వ్యరిం 

జకకడచిెుఁ జకధీనరల 

మికుకట్ముగ వ్ేలుులెలల  మేలని ప్ొ గడన్. 
8-13-వ. 
ఇద్ి పాథమ మన్ాంతరం; బంక ద్ిాతీయ మన్ాంతరంబు విన్్ము. 

8-4-2స్వారోచిష్మనువు చరితర 

8-14-సీ. 
సయారోచిష్ఠం డన్ సప్యో రిెబడడ ుఁడు; 
మన్్వు; వ్యనికి న్న ద్యమతఠుష్రణ 

రోచిష్ుద్నద్ లారూఢ పుతఠాలు ధనతిా; 
న్ేలిర;ి రోచన్్ుఁ డింద్ాుఁ డయెయ; 
అధికులు తఠష్తినద్ లమర  లూరజసోంబ; 

ముఖ్్య లాఢుయలు సపోమున్్లు న్నుఁడు; 
వ్ేదశిర ం డన్్ విపుు ని దయతకుుఁ; 
ద్ష్ితకుుఁ బుతఠాుఁడెై తోయజఞక్షుఁ 
8-14.1-ఆ. 
డవతరించెన్్ విభుుఁ డన్ న్శ్రతయష్ట  స 

హసా మున్్లు న్ధికు లయన్వ్యర ; 

ఘన్్ లన్్గీహ ంపుఁ గౌమారకబహాు 



 

 

చనరి యగుచ్ న్తుఁడు సలిపప వాతము. 
8-15-వ. 
తదన్ంతరంబ. 

8-5-3ఉతతమమనువు చరితర 

8-16-సీ. 
మన్్వు మ ుఁడవవ్యుఁడు మన్్జ ందా! యుతోముం; 

డన్ుఁ బాయవతాఠన్కు న్నతుజుండు 
ప్యలించె నిల యెలల ుఁ బవన్ సృంజయ యజఞ; 
హో తనాద్ లాతని పుతఠా లధిక 

గుణులు; వసషి్ఠు ని కొడుకులు పామథనద్; 

లెైరి సపోర ష లు; న్మరవిభుుఁడు 
సతయజితోన్్వ్యుఁడు; సతయభద్నాద్యలు; 

స్రలు; ధర ునికనిి సూన్ృతకున్్ 

8-16.1-ఆ. 
బుట్ిట  సతయనియతిుఁ బుర షత తోముుఁడు సతయ 
సరన్్ుఁ డన్ుఁగ ద్ష్ట శ్రలయుతఠల 

దన్్జ యక్షపతఠల దండించె సతయజి 

నిుతఠాుఁ డగుచ్ జగము మే లన్ంగ. 

8-6-4తఘమస్మనువు చరితర 

8-17-వ. 
చతఠరథమన్్వు కయల పసాంగంబు వివరించదె. 



 

 

8-18-సీ. 
మాన్వ్యధీశార! మన్్వు న్నలవవ్యుఁడు; 
తనమస్ం డన్ుఁగ న్్తోముని భాాత; 

పృథీాపతఠలు క తఠ వృష్ న్ర ఖ్ాయతనయద్; 

లతని పుతఠాలు పద్్  రధిక బలులు; 

సతయకహరి వీర సంజఞలు వ్ేలుులు; 

తిాశిఖ్న్నమమువ్యుఁడు ద్వేవిభుుఁడు; 
మున్్లు జయయతిరోాోమ ముఖ్్యలు; హరి పుట్టట; 
హరిమేధ్న్కుుఁ బా్రతి హరణిియంద్; 

8-18.1-ఆ. 
గయీ హబద్ా ుఁ డయన్ గజరయజు విడిపించి 

ప్యాణభయము వలన్ుఁ బాపి కయచ;ె 

హరి దయాసముద్ాుఁ డఖిలలోక శార ుఁ 
డనిన్ శుకునిుఁ జూచి యవనివిభుుఁడు. 

8-7-గజ ంద్రమోక్షణ కథఘ పవర రంభము 

8-19-క. 
నీరవట్ వన్నట్ములకుుఁ 
బో రవట్ం బెట్లల  కలిగచుఁ? బుర షత తోముచ ే

న్నరవట్ మటె్లల  మాన్ న్్? 

ఘోరవట్విలోని భదా కుంజరమున్కున్. 
8-20-క. 
మునిన్నథ! యీ కథనసిథ తి 



 

 

వినిపింపుము విన్ుఁగుఁ న్నకు వ్ేడుక పుట్టట న్; 

వినియదెుఁ గర ణంద్ియాముల 

బెనుఁబండువు సరయ మన్ముుఁ బా్రతిం బొ ందన్. 
8-21-క. 
ఏ కథల యంద్ుఁ బుణయ 
శ్లల కుఁడు హరి చెపుుఁబడున్్ సూరిజన్ముచ ే

న్న కథలు పుణయకథలని 

యాకరిణంపుద్ర  పపదద  లతి హరషమున్న్. 
8-22-వ. 
ఇవిాధంబున్ుఁ బాాయోపవిష్ఠట ండెైన్ పరీకి్షన్ార ంద్ాండు బాదరయయణి 
న్డిగచ"న్ని చపెిు సభాసద్లెనై్ మున్్ల న్వలోకించి సూతఠండు పరమహరష 
సమేతఠండెై చెపపు; న్ట్లల  శుకుండు రయజున్ కిట్ల నియె. 

8-8-తిరకూటపరాత వరణన 

8-23-సీ. 
రయజ ందా! విన్్ స్ధనరయశిలో న్ క పరా; 

తము తిాకూట్ం బన్ుఁ దన్ర చ్ండు; 
యోజన్నయుతమగు న్్న్ాతతాంబున్్; 

న్ంతియ వ్ డలుపు న్తిశయలుల ుఁ; 
గయంచన్నయసయురకలధౌతమయములెై; 
మ ుఁడు శృంగంబులు మొన్సయిుండుుఁ; 
దట్ శృంగబహురతా ధనతఠచితితాములెై; 
ద్ిశలు భ న్భములుుఁ ద్జేరిలుల ; 



 

 

8-23.1-తే. 
భ రి భ జ లతన కుంజ పుంజములున్్ 

మో్రసి పఱతెంచ్ సపలయటే్ి మొతోములున్్ 

మరుఁగి తిరిగచడు ద్ివయవిమాన్ములున్్ 

జఱ్లుఁ గీీడించ్ కిన్ారచయముుఁ గలిగి. 
8-24-వ. 
అద్ి మఱ యున్్ మాతఠలుంగ, లవంగ, లుంగ, చూత, క తకీ, భలాల త, 

కయమాోతక, సరళ, పన్స, బదర,ీ వకుళ, వంజుళ, వట్, కుట్జ, కుంద, కురవక, 

కురంట్క, కోవిద్నర, ఖ్రూజ ర, న్నరిక ళ, సింధ్వ్యర, చందన్, పిచ్మంద, 

మంద్నర, జంబ , జంబ్రర, మాధవీ, మధూక, తనల, తకోకల, తమాల, 

హ ంతనల, రసయల, సయల, పిాయాళు, బలాామలక, కీముక, కదంబ, కరవీర, 

కదళీ, కపితథ , కయంచన్, కందరయళ, శిరీష్, శింశు ప్యశ్లక, పలాశ, న్నగ, పున్నాగ, 

చంపక, శతపత,ా మర వక, మలిల కయమతలిల కయ పమాుఖ్ నిరంతర వసంతసమయ 
సౌభాగయ సంపదంకురిత, పలల విత, కోరకతి, కుస్మిత, ఫలిత, లలిత, విట్ప, 

విట్ప,ి వీర నిావహ్లంకృతంబున్్; మణివ్యలుకయన్ేక విమల పులిన్తరంగిణీ 
సంగత విచితా విద్ామలతన మహో ద్నయన్ శుక పిక నికర నిశిత సమంచిత 
చంచూపుట్ నిరాళిత శ్యఖిశ్యఖ్ాంతర పరపికా ఫలరంధా పావరిషత రసపావ్యహ 
బహుళంబున్్; కన్కమయ సలిల కయసయర కయంచన్, కుముద, కలాా ర, కమల 
పరిమళ మిళిత కబళీహ్ర సంతతనంగీంకయర భార పరిశ్యీంత కయంతన 
సమాలింగిత కుమార మతో మధ్కర విట్సముదయ సమప సంచనర 
సముదంచిత శకుంత, కలహంస, కయరండవ, జలకుకుకట్, చకీవ్యక, బక, 

బలాక, కోయష్ిట క ముఖ్ర జలవిహంగ విసర వివిధ కోలాహల బధిరీ భ త 
భ న్భోంతరయళంబున్్; తఠహ న్కరకయంత, మరకత, కమలరయగ, వజా, వ్ ఢైూరయ, 



 

 

నీల, గోమధేిక, పుష్యరయగ మన్ోహర కన్క కలధౌత మణిమయాన్ేక శిఖ్రతట్ 
దరీ విహరమాణ విద్నయధర, విబుధ, సదాి, చనరణ, గర డ, గంధరా, కిన్ార, 

కింపుర ష్ మిథ్న్ సంతత సరస సలాల ప సంగీత పాసంగ 
మంగళీయతన్ంబున్్; గంధగజ, గవయ, గండభరే ండ, ఖ్డ్, కంఠీరవ, శరభ, 

శ్యరూద ల, శశ, చమర, శలయ, భలల , సయరంగ, సయలావృక, వరయహ, మహ ష్, మరకట్, 

మహో రగ, మారయజ లాద్ి నిఖిల మృగన్నథ సమ హ సమర సన్నాహ సంరంభ 
సంచకిత శరణనగత శమన్ కింకరంబున్ ై యొపుు న్పురాత సమపము 
న్ంద్. 
8-25-క. 
భిలీ్ల భిలల  లులాయక 

భలుీ క ఫణి ఖ్డ్ గవయ వలిముఖ్ చమరీ 

ఝిలీ్ల హరి శరభక కిట్ ి

మలాీ ద్ుత కయక ఘ క మయమగు న్డవిన్. 

8-9-తిరకూట మంద్లి గజములు 

8-26-శ్య. 
అన్ఘాలోకన్ భీకరంబులు, జితనశ్యన్ేకప్యనీకముల్, 

వన్యాభంబులు కొనిా మతోతన్్లెై, వాజఞయవిహ్రయగతో 
దనాతాంబున్ భ రి భ ధరదరీ ద్నారంబులంద్ండి సౌ 
జనాకీీడల నీర గయలిపడి కయసయరయవగయహ్రథమెై. 
8-27-ఆ. 
అంధకయర మెలల  న్ద్ిాగుహ్ంతర 

వీథ్లంద్ుఁ బగలు వ్ ఱచి డనుఁగ ి



 

 

యెడర  వ్ేచి, సంధయ నిన్్ుఁడు వృదాత న్్న్ా 

వ్ డలె న్న్ుఁగ గుహలు వ్ డలెుఁ గర లు. 
8-28-క. 
తలఁగవు కొండలకచైన్న్్; 

మలఁగవు సింగములకచైన్ మారొకన్్ కడమిిం; 

గలఁగవు పడిుగుల కచనై్న్్ 

నిల బలసంపన్ా వృతోి న్నే్్ుఁగు గున్ాల్. 
8-29-సీ. 
పులుల మొతోంబులు ప్ొ దరిండల లోుఁ దూఱ్; 

ఘోరభలూల కముల్ గుహలు సొ చ్ె; 

భ ద్నరములు న్ేల బొ ఱ యలలో డనుఁగు; 

హరిదంతముల క ుఁగు హరిణచయము; 

మడువులుఁ జొరుఁబాఱ్ మహ ష్సంఘంబులు; 

గండశ్ ైలంబులుఁ గపులు ప్యాుఁకు; 

వల్ముకములు జొచ్ె వన్భుజంగంబులు; 

నీలకంఠంబులు నింగి కచగయు; 

8-29.1-తే. 
వ్ ఱచి చమరీమృగంబులు విసర  వ్యల 

చనమరంబుల విహరణశమీము వ్యయ, 

భయదపరహిేల విహరించ్ భదాకర ల 

గయలివ్యఱ న్ మాతనాన్ జఞలిుఁ బొ ంద్ి. 
8-30-క. 
మద్గజ ద్నన్నమ్రదముుఁ 



 

 

గద్లని తమకములుఁ ద్నావి, కడుపులు నిండం 

బొ ద్లుచ్ుఁ ద్ముెదకొదమల 

కద్ుపులు జుం జుముట్ంచ్ గయన్ము సరసపన్. 
8-31-క. 
తేటి యొకట్ి యొర  పియాకున్్ 

మాటికి మాట్ికనిి న్నగ మదజల గంధం 

బేటి కని, తన్్ాుఁ బొ ంద్డె ి

బో టికి న్ంద్ిచ్ె నిండు బో ుఁట్ల దన్మున్న్. 
8-32-క. 
అంగీకృత రంగ న్ను 

తంగీ మదగంధ మగుచ్ దదద యు వ్డేకన్ 

సంగీత విశ్రష్ంబుల 

భృంగీగణ మొపపు మాోన్్పపట్టట డి మాడికన్. 
8-33-క. 
వలీభలు ప్యఱ  మున్్పడ 

వలీభ మని ముసరి ర ని వ్యరణద్నన్ం 

బొ లీక మధ్కరవలల భు 

లులీంబులుఁ బొ ంద్ిరచలల  యులాల సంబుల్. 
8-34-వ. 
అపుుడు. 
8-35-మ. 
కలభంబుల్ చెరలాడుుఁ బలాలము లాఘాోణించి మట్ాట డుచ్న్ 

ఫలభ జంబులు రయయుచ్ం జివుర  జొంపంబుల్ వడిన్ మేయుచ్ం 



 

 

బులులం గయఱెన్్ప్త తఠలన్ మృగములం బో నీక శికి్షంచ్చ్ం 

గొలఁకుల్ జొచిె కలంచ్చ్న్ గిర లపప ైగొబుళుు గోరయడుచ్న్. 
8-36-క. 
త ండంబుల మదజలవృత 

గండంబులుఁ గుంభములన్్ ఘట్ట న్ చయేం 

గొండలు దలకిీంద్ెై పడు 
బెండుపడున్ ద్ిశలు చూచి బెగడున్ జగముల్. 

8-10-గజ ంద్ుర ని వరణన 

8-37-క. 
ఎకకడుఁ జూచిన్ లెకకకు 

న్ కుకవ యెై యడవి న్డచ్ నిభయ ధములో 
న్ కక కరిన్నథ్ుఁ డెడతెగ ి

చిక్కక న్ క కర ణుకోట్ి సరవింపంగన్. 
8-38-వ. 
ఇట్లల  వ్ న్్క ముందట్ న్్భయ ప్యరశంబులుఁ దృషయరిథతంబులెై యర గుద్ెంచ్ 
న్ేన్్ంగు గములం గయన్క తెఱంగుదపిు త లంగుడుపడి యీశారయయతోంబెనై్ 
చితోంబు సంవితోంబు గయకుండుట్ంజ సి తనన్్న్్ దన్ కర ణుసముదయంబున్్ 
న్ కకతెర వ్ ై ప్త వుచ్. 
8-39-సీ. 
పలాలంబుల లేుఁత పచిెక మచిెకుఁ; 
జచలుల కంద్చి్ె న్చిెకము లేక; 

నివుర జొంపములుఁ గొీ వ్ ా లయు పూుఁగొముులుఁ; 



 

 

బాాణవలల భలకుుఁ బాలువ్ ట్లట ; 

ఘన్ద్నన్శ్రతల కరణతనళంబుల; 

దయతల చమెట్ార ెుఁ దన్్వు లరస;ి 

మృద్వుగయుఁ గొముుల మెలల న్ గళములు; 

నివుర చ్ుఁ బేమాతో న్ ఱపు వలపు; 

8-39.1-తే. 
పిఱ్ద్ చకకట్ల  డగ్ఱ  పరమాతోడ 

డనసి మ రొకని ద్ివికుిఁ ద్ ండంబు జఞుఁచ్ 

వ్ ద వివ్ేకించ్ుఁ గీీడించ్ విశమీించ్ 

మతోమాతంగ మలల ంబు మహ మతోడ. 
8-40-సీ. 
తన్ కుంభముల పూరణతకు డిగి్  యువతఠల; 

కుచములు పయెయదకొంగు ల్ముఁగుఁ; 
దన్ యాన్గంభీరతకుుఁ జఞల కబలల; 

యాన్ంబు లంద్ెల న్ండగొన్ుఁగుఁ; 
దన్ కరశ్రీుఁ గని తలుఁకి బాలల చిఱ్; 

ద్ డలు మేఖ్లద్ీపిో ుఁ ద్ో డు పిలువుఁ; 
దన్ దంతర చి కోడి తర ణుల న్గవులు; 

ముఖ్చందా ద్పీుో ల ముస్ుఁగు ద్ిగువుఁ; 
8-40.1-తే. 
దన్ద్ లావణయరూపంబుుఁ దలుఁచిచూుఁడ 

న్ంజన్నభమాు కపలిాద్ి హరిద్భిేంద ా

దయత లందఱ్ుఁ దన్వ్ ంట్ుఁ దగిలిన్డవుఁ; 



 

 

గుంభివిభుుఁ డ పపు న్ పుులకుపు బో లె. 
8-41-వ. 
మఱ యు న్నన్నగహన్ విహరణ మహ మతో మదగజ ందాంబు మార్ంబుుఁ దపిు, 

పిప్యసయపరయయతో చితోంబున్ మతోకర ణువుల మొతోంబున్్ం ద్నన్్న్్ం జని 
చని. 
8-42-మ. 
అటఁ గయంచెం గరిణీవిభుండు న్వఫులాల ంభోజకలాా రమున్ 

న్టద్ింద్ింద్ిర వ్యరముం, గమఠ మన్గయీ హ ద్రయారమున్, 

వట హ ంతనల రసయల సయల స్మన్ో వల్మల కుట్ీతీరముం, 

జటులోదూా త మరయళ చకీ బక సంచనరంబుుఁ గయసయరమున్. 

8-11-గజ ంద్ుర ని క్ొలను పరవయశము 

8-43-వ. 
ఇట్ల న్న్య పుర ష్ సంచనరంబెై నిష్కళంకంబెైన్ యపుంకజఞకరంబుుఁ బొ డగుఁని. 
8-44-సీ. 
తోయజగంధంబుుఁ ద్ో ుఁగిన్ చలల ని; 

మెలల ని గయడుుల మేన్్ లలరుఁ 
గమల న్నళీహ్ర విమలవ్యకకలహంస; 

రవములు చెవుల పండువులు చయే 

ఫులల ద్ింద్ీవరయంభోర హ్ మ్రదంబు; 

ఘాోణరంధాంబుల గయరవింప 

నిరుల కలోల ల నిర్తనసయరంబు; 

వదన్ గహారముల వ్యడు ద్ీరుుఁ 



 

 

8-44.1-తే. 
తిాజగ దభిన్వ సౌభాగయ ద్పోీమెైన్ 

విభవ మక్షణములకున్్ వింద్ చయే 

న్రిగి, పంచేంద్ియా వయవహ్రములన్్ 

మఱచి మతేో భయ ధంబు మడుుఁగుుఁ జొచెె. 
8-45-క. 
త ండంబులుఁ బ రించ్చ్ 

గండంబులుఁ జలుల కొన్్చ్, గళగళరవముల్ 

మెండుకొన్ వలుుఁదకడుపులు 

నిండన్ వ్ేదండకోట్ి నీట్ిం ద్నావ్ న్. 
8-46-వ. 
అపుుడు. 
8-47-మ. 
ఇభలోక ంద్ాుఁడు హసోరంధాముల నీరచకికంచి, పూరించి, చం 

డభ మార్ంబున్ కచతోి, నికకి, వడి న్్డనడ డించి పింజింప న్న 
రభట్ిన్ నీరములోన్ుఁ బలెెల గసి న్కీగయీ హ ప్యఠీన్ముల్ 

న్భమం ద్నడెడు మన్ కరకట్ములన్ బట్టట న్ స్రల్ మాోన్ుడన్. 
8-48-వ. 
మఱ యు న్ గ్జ ందాంబు నిరర్ళవిహ్రంబున్. 
8-49-సీ. 
కరిణీకరోజిిత కంకణచఛట్ుఁ ద్ో ుఁగి; 
సపలయేట్ి నీలాద్ిా చెలువుుఁ ద్ెగడు 
హసిో నీ హసో విన్యసో పదుంబుల; 



 

 

వ్ేయగన్్ాలవ్యని వ్ రవు సూపుుఁ 
గలభసముతీకరణ కలాా ర రజమున్ుఁ; 
గన్కయచలేందాంబు ఘన్తుఁ ద్నలుె 

గుంజరీ పరచిిత కుముద కయండంబుల; 

ఫణిరయజ మండన్ పాభ వహ ంచ్ 

8-49.1-ఆ. 
మదకర ణు ముకో మౌకిోక శుకుో ల 

మెఱ్ుఁగు మొగిలుతోడ మేలమాడు 
న్ ద్ర లేని గరిమ నిభరయజ మలల ంబు 

వన్జగ హక ళి వ్యాలున్పుడు. 
8-50-వ. 
మఱ యు న్న సరోవరలకి్షు మదగజ ందా వివిధ విహ్రవ్యయకులిత న్ూతన్ 
లక్షమువిభవయెై యన్ంగ విద్నయనిరూఢ పలల వ పబాంధపరికంపిత శరీరయలంకయర 
యగు కుస్మ కోమలియున్్ం బో లె వ్యయకీరణ చికుర మతోమధ్కర నికరయు; 

విగతరస వదన్కమలయు; నిజసయథ న్ చలిత కుచరథనంగ యుగళయు; 

లంపట్ిత జఘన్పులిన్తలయున్ ై యుండె; న్ంత. 

8-12-కరి మకరుల యుద్ధము 

8-51-సీ. 
భుగభుగయయతభ రి బుద్ుదచఛట్లతోుఁ; 
గదలుచ్ ద్ివికి భంగంబు లెగయ; 

భువన్ భయంకరఫూతనకర రవమున్; 

ఘోరన్కీగయీ హకోట్ి బెగడ; 



 

 

వ్యలవిక్ష ప ద్రయార ఝంఝానిల; 

వశమున్ ఘమఘమావరో మడరుఁ; 
గలోల లజఞల సంఘట్ట న్ంబులుఁ దట్ీ; 
తర లమ లంబులెై ధరణిుఁ గ ల; 

8-51.1-తే. 
సరసిలోన్్ండి ప్ొ డగని, సంభామించి, 

యుదరి కుపిుంచి, లంఘ ంచి, హుంకరించి, 

భాన్్ుఁ గబళించి పట్లట  సారయున్్పగిద్ ి

న్ కక మకర ంద్ాుఁ డిభరయజు న్ డిసపిట్టట . 
8-52-క. 
వడ ఁ దపిుంచి కరీంద్ాుఁడు 
నిడుదకరం బెతోి వ్ేయా నీరయట్ంబుం 

బొ డ వడుఁగిన్ట్లల  జలములుఁ 
బడ  కడువడుిఁ బట్టట ుఁ బ రాపదయుగళంబున్. 
8-53-చ. 
పద్ములుఁ బట్ిట న్ం దలకుబా ట్ొకయంతయు లేక శూరతన్ 

మద్గజవలల భుండు ధృతిమంతఠుఁడు దంతయుగయంత ఘట్ట న్ం 

జచద్రుఁగుఁ జిమెు; న్ ముకరచిిపులు ప్యద్లు దపున్ పుఱన్ 

వద్లి జలగీహంబు కరివ్యలముమ లముుఁ జీరచుఁ గోఱలన్. 
8-54-క. 
కరిఁ ద్ిగుచ్ మకరి సరసకిిుఁ 
గరి దరికిని మకరిుఁ ద్ిగుచ్ గరకరి బెరయన్ 

గరికి మకరి మకరికిుఁ గరి 



 

 

భర మన్్చ్న్్ న్తల కుతల భట్ల లర ద్ పడన్. 
8-55-వ. 
ఇట్లల  కరిమకరంబులు రచండున్్ న్ ండ ండ సముదద ండదండంబులెై తలపడి 
నిఖిల లోకయలోకన్ భీకరంబులెై, యన్ోయన్య విజయశ్రీ వశ్రకరంబులెై, సంక్షోభిత 
కమలాకరంబులెై, హరి హరయిున్్ గిరి గిరియున్్ం ద్నుఁకి పిఱ్తివియక 
పపన్ంగు తెఱంగున్ నీరయట్ం బయన్ ప్త రయట్ంబున్ం బట్లట చ్, వ్ లికి లోనికిం 
ద్ిగుచ్చ్ుఁ, గొలంకు గలంకంబొ ందుఁ గడువడి నిట్ట ట్లట ుఁ బడి తడుఁబడక, 

బుడబుడనన్్కయరంబులెై బుగులు బుగు లల న్్ చపుుళుతో న్్ర వులుుఁ 
గట్లట చ్, జలంబు లుపురం బెగయం జపురించ్చ్ుఁ, దపుక 
వదన్గహారంబుల న్పుళించ్చ్, నిశితనితనంత ద్రంతదంత కుంతంబుల 
నింతింతలు తఠనియ లయ న్ పుళంబున్ం బున్్క చిపులుుఁ గుద్ళుుుఁ దపిు 
రకోంబులుుఁ గీముుద్ేర హుముని యొకుకముడిం జిముుచ్, నితర తర 
సమాకరషణంబులం గదలక పదంబుల మొదలిపట్లట  వదలక కుద్రచై 
వరిోంచ్చ్, బరిభామణ వ్గేంబున్ జలంబులం ద్ిర గుచ్, మకర కమఠ కరకట్ 
గండక మండూకయద్ి సలిల నిలయంబుల ప్యాణంబులు క్షమణంబులుగయ 
న్ ండ ంట్ిం ద్నుఁకు రభసంబున్ నికకలుబడ మోకకం ద్ ా కుకచ్, మెండుచెడి 
బెండుపడి న్నుఁచ్ గులల చిపు తండంబులుఁ బరసుర తనడన్ంబులకు న్డడ ంబుగయ 
న్ డుడ చ్, న్ోలమాసగొన్క గచలుపు దలంపులు బెట్ిట దంబులెై రచట్ిట ంప 
న్హో రయతాంబులుం బో లెుఁ గీమకీమ విజృంభమాణంబులెై బహుకయల కలహ 
విహ్రంబులయ నిర్త నిద్నాహ్రంబులెై యవకీపరయకీమ ఘోరంబులెై 
ప్త ర చ్న్ా సమయంబున్. 
8-56-క. 
జవమున్్ జలమున్్ బలమున్్ 



 

 

వివిధములుగుఁ బో ర  కఱట్ివీరతకు భువిన్ 

ద్ివి మకర మన్ కరకట్ 

నివహము లొకకట్న్ మితానిలయముుఁ బొ ంద్నె్. 
8-57-శ్య. 
ఆటోపంబున్ుఁ జిముు ఱొ ముగల వజఞాభీల దంతంబులం 

ద్నటించ్న్, మెడుఁ జుట్ిట పట్ిట  హరి ద్ో రదండనభ శుండనహతిన్ 

నీటన్ మాట్ికి మాట్ికిం ద్ిగువుఁగయ నీరయట్మున్ నీట్ి ప్త  
రయట న్ోాట్మిప్యట్లుఁ జూపుట్ కరణనయట్ంబు వ్యచనట్మెై. 
8-58-వ. 
అపుుడు. 
8-59-ఆ. 
మకరితోడుఁ బో ర  మాతంగవిభుని న్  
కకర ని డించి ప్త వుఁ గయళుు రయక 

గోరి చూచ్ చ్ండుెఁ గుంజరీయ ధంబు 

మగలు దగులుుఁ గయరచ మగువలకున్్? 

8-60-వ. 
అంత. 
8-61-ఆ. 
జీవన్ంబు దన్కు జీవన్ంబెై యుంట్ 

న్లవుుఁ జలము న్ంతకంత కచకిక 

మకర మొపపుుఁ; డసపు మతేో భమలల ంబు 

బహుళపక్ష శ్రతభాన్్ పగిద్ి. 
8-62-మ. 



 

 

ఉఱుకుం గుంభయుగంబుపపై హరి కియీన్ హుముంచ్ుఁ; బాదంబులం 

న్ ఱయం గంఠము వ్ న్్ాదన్్ా; న్ గయున్ హలేాగతిన్; వ్యలముం 

జఱచ్ం; న్్గు్ గుఁ ద్నుఁకు; ముంచ్; మున్్గుం; శలయంబులుం దంతముల్ 

విఱుఁగన్ వ్ేయాుచ్ుఁ బొ ంచిప్ొ ంచి కద్యిున్ వ్దేండ య ధో తోమున్. 
8-63-మ. 
ప్ొ డగయన్ం బడకుండ డనుఁగు; వ్ లికిం బో వంగ ద్న న్డడ మె ై
ప్ొ డచూపుం; జరణంబులం బెన్గొన్్ం; బో  రయక రయ రయక బ ె

గ్డ లం గ లుఁగుఁద్నుఁచ్; లేచ్తఱ  న్్ద్నా ట్ించ్; లంఘ ంచ్ుఁ; బ 

లిాడ ఁ జీర ం; దలుఁగున్; మలంగు; న్ డయిన్ వ్ేధంిచ్ుఁ; గోీ ధించ్చ్న్. 
8-64-వ. 
ఇట్లల  విసిుత న్కీచకీంబయ నిరాకవీికీమంబున్ న్లుహృదయజఞఞ న్ ద్ీపంబు 
న్తికీమించ్ మహ్ మాయాంధకయరంబున్్ంబో లె న్ంతకంతకు న్్తనుహ 
కలహసన్నాహ బహువిధ జలావగయహం బయన్ గయీ హంబు 
మహ్సయహసంబున్. 
8-65-శ్య. 
ప్యద్దాందాము న్ేలమ్రప,ి పవన్్న్ బంధించి, పంచేంద్ిాయో 

న్నుద్ంబుం బరిమారిె, బుద్ిా లతకున్ మాఱ ాకు హతోించి, ని 

ష్రేద్బహాుపద్నవలంబన్రతిం గీీడించ్ యోగీంద్ా మ 

రయయద్న్ న్కీము వికీమించెుఁ గరిప్యద్నకయీ ంతనిరాకమీెై. 
8-66-ఆ. 
వన్గజంబు న్ గచ్ వన్చనరిుఁ బొ డగని, 

వన్గజంబ కయన్ వజిాగజము 

వ్ లల  న్ ై స్ర ంద్ా వ్చేి, స్ధనంధ్లు 



 

 

పట్ట ుఁ బట్ట నీక బయలు ప్యాుఁకచ. 
8-67-ఉ. 
ఊహ గలంగి జీవన్పుట్ోలమున్ం బడి ప్త ర చ్న్ మహ్ 

మ్రహలతన నిబదాపదమున్ విడిపించ్కొన్ంగ లేక సం 

ద్ేహముుఁ బొ ంద్ ద్హే  కిీయ ద్నీ్దశన్ గజ ముండె భీష్ణ 

గయీ హ ద్రంత దంత పరఘిట్ిట త ప్యదఖ్్రయగీ శలయమైె. 
8-68-వ. 
ఇ విాధంబున్. 
8-69-క. 
అలయక, సొ లయక, వ్సేట్ 

న్ లయకుఁ, గరి మకరితోడ న్్దద ండత రయ 
తఠాలు, సంధయలు, ద్ివసంబులు 

సలిపపం బో  రొకక వ్యే సంవతురముల్. 

8-13-గజ ంద్ుర ని ద్ీన్ఘలాపములు 

8-70-మ. 
పృథుశకోిన్ గజ మా జలగీహముతోుఁ బెక కండుల  ప్త రయడి, సం 

శిథిలంబె,ై తన్ లావు వ్ ైరబిలముం జింతించి, మిథనయమన్ో 
రథమిం క ట్ికి? ద్నీి గచలా సరి ప్త రం జఞలరయ దంచ్ స 

వయథమెై యట్ల న్్ుఁ బ రాపుణయఫల ద్ివయజఞఞ న్ సంపతోితోన్. 
8-71-శ్య. 
"ఏ రూపంబున్ ద్నీి గచలుో ? నిట్ముఁ ద్ేవ్లేుుుఁ జింతింతఠ? న్  
వ్యారిం జీర ద్? న్ వారడడ ? మిుఁక ని వ్యారిపాచనరోతోమున్ 



 

 

వ్యరింపం దగువ్యర లెవా? రఖిలవ్యయప్యర ప్యరయయణుల్ 

లేర ? మోొకచకద ద్ికుకమాలిన్ మొఱ ాలింపం బాపుణనయతుకుల్. 
8-72-శ్య. 
న్నన్ఘన్ేకపయ ధముల్ వన్ములోన్ం బెదద కయలంబు స 

న్నునింపన్ దశలక్షకోట్ి కరిణీన్నథ్ండన్ ై యుండ ిమ 

ద్నా న్ఘంభః పరిపుష్ట  చందన్ లతనంతచనఛయలం ద్ండ లే 
కీ నీరయశ నిట్ేల వచిెతి? భయం బటె్ోల కద్ే యీశారయ! 
8-73-ఉ. 
ఎవానిచే జనించ్ జగ; మెవాని లోపల న్్ండు ల్మన్మెై; 
యెవాని యంద్ డింద్ుఁ; బరమేశార ుఁ డెవాుఁడు; మ లకయరణం 

బెవాఁ; డన్నద్మిధయలయుుఁ డెవాుఁడు; సరాముుఁ ద్నన్యెైన్ వ్యుఁ 
డెవాఁడు; వ్యని న్నతుభవు నీశార  న్ే శరణంబు వ్ేడెదన్. 
8-74-క. 
ఒకపరి జగములు వ్ లి నిడ ి

యొకపరి లోపలికిుఁ గొన్్చ్ న్్భయముుఁ ద్నన్  ై
సకలారథ సయకి్ష యగు న్ 

యయకలంకుని న్నతుమ లు న్రిథుఁ దలంతఠన్. 
8-75-క. 
లోకంబులు లోక శులు 

లోకస్థ లుుఁ ద్ెగని్ుఁ ద్ద్ి న్లోకం బగు పపం 

జీకట్ి కవాల న్ వాం 

డేక్వకృతి వ్ లుుఁగు న్తని న్ే సరవింతఠన్. 
8-76-క. 



 

 

న్రతకుని భంగిుఁ బెకకగు 

మ రుత లతో న్ వాుఁ డనడు? మున్్లు ద్విిజులుం 

గీరితంప న్ేర? రచవాని 

వరతన్ మొర  లెఱ్ుఁగ? రట్ిట వ్యని న్్తింతఠన్. 
8-77-ఆ. 
ముకోసంగులెైన్ మున్్లు ద్ిదృక్షలు 

సరాభ త హ తఠలు సయధ్చితఠో  

లసదృశవాతనఢుయలెై కొలుో  రచవాని 

ద్ివయపదము వ్యుఁడు ద్ికుక న్నకు. 
8-78-సీ. 
భవము ద్ో ష్ంబు రూపంబుుఁ గరుంబు న్న; 
హాయమున్్ గుణము లెవానికి లేక 

జగములుఁ గలిగించ్ సమయంచ్ కొఱకున్ ై; 
నిజమాయ న్ వాుఁ డనిిాయున్్ుఁ ద్నలుె 

న్న పర శున్కు, న్న్ంతశకిోక,ి బాహు; 

కిదారూపిక,ి రూపహీన్్న్కున్్ుఁ, 
జితాచనర నిక,ి సయకి్షకి, న్నతుర చికనిిుఁ; 
బరమాతఠున్కుుఁ, బరబహాుమున్కు, 

8-78.1-ఆ. 
మాట్లన్్ న్ ఱ్కల మన్ములుఁ జ రంగుఁ 
గయని శుచిక,ి సతోవగముయుఁ డగుచ్ 

నిపుణుుఁ డెనై్వ్యని నిష్కరుతకు మచె్ె 

వ్యని క  న్ న్ర ో  వందన్ములు. 



 

 

8-79-సీ. 
శ్యంతఠన్ కపవర్ సౌఖ్య సంవ్ేద్ికి; 

నిరయాణ భరోకు నిరిా శ్రష్ఠ 

న్కు; ఘోర న్కు గ ఢున్కు గుణధరిుక;ి 

సౌముయన్ కధకి విజఞఞ న్ మయున్ 

కఖిలేంద్ియాదాష్ట  కధయక్షన్కు బహు; 

క్ష తాజుఞ న్కు దయాసింధ్మతిక ి

మ లపాకృతి కయతు మ లున్ కఖిలేంద్ిా; 
య జఞఞ పకున్కు ద్ఃఖ్ాంత కృతిక ి

8-79.1-ఆ. 
న్ ఱ  న్సతయ మన్ డి నీడతో వ్ లుుఁగుచ్ 

న్్ండు న్ కకట్ిక,ి మహో తోర న్కు, 

నిఖిల కయరణున్కు, నిషయకరణున్కు న్ 

మసకరింతఠ న్న్్ా మన్్చ్ కొఱకు. 
8-80-క. 
యోగవగిా దగాకర ులు 

యోగీశార  లే మహ్తఠు న్ ం డెఱ్ుఁగక స 

ద్ో యగ విభాసిత మన్ముల 

బాగుగ వీకి్షంతఠ రట్ిట  పరము భజింతఠన్. 
8-81-సీ. 
సరయాగమామాాయ జలధిక,ి న్పవర్; 

మయునిక,ి న్్తోమ మంద్ిర న్కు, 

సకలగుణనరణచిఛన్ా బో ధనగిాకిుఁ; 



 

 

దన్యంత రయజిలుల  ధన్యమతిక,ి 

గుణలయోద్ీద పిత గుర  మాన్స్న్కు, సం; 

వరిోతకరునిరారిోతఠన్కు, 

ద్ిశ లేని న్న బో ుఁట్ి పశువుల ప్యపంబు; 

లడుఁచ్వ్యనిక,ి సమసయో ంతరయతఠుుఁ 
8-81.1-ఆ. 
డె ైవ్ లుంగువ్యని, కచిఛన్్ాన్కు, భగ 

వంతఠన్కుుఁ, దన్ూజ పశు నివ్ేశ 

ద్నరసకుో  లయన్వ్యరి కందుఁగరయని 

వ్యని కయచరింతఠ వందన్ములు. 
8-82-వ. 
మఱ యున్్. 
8-83-సీ. 
వరధరుకయమారథ వరిజతకయములెై; 
విబుధ్ లెవ్యాని సరవించి యష్ట 
గతిుఁ బొ ంద్ద్ర ? చేర ికయంకి్షంచ్వ్యరి క; 

వయయ ద్హే మిచ్ె న్ వ్యాడు కర ణ? 

ముకయో తఠు లెవాని మున్్కొని చింతింతఠ? ; 

రయన్ందవ్యరిా మగయాంతరంగు 

లేకయంతఠ లెవాని న్ేమియుుఁ గోరక; 

భదాచరితాంబుుఁ బాడుచ్ంద్? 

8-83.1-ఆ. 
రయ మహశేు, న్నద్య, న్వయకుో , న్ధనయతు 



 

 

యోగగముయుఁ, బ ర ణ , న్్న్ాతనతఠు, 

బాహుమయన్ వ్యనిుఁ, బర ని, న్తీంద్ియాు, 

నీశు, సూథ లు, సూక్షు న్ ేభజింతఠ. 
8-84-వ. 
అని మఱ యు నిట్ల ని వితరికంచె. 
8-85-సీ. 
ప్యవకుండర ెల, భాన్్ండు ద్ీపుో ల; 

న్ బుంగి నిగడిింతఠ, రచట్ల  డంతఠ 

రయ కిీయ న్నతుకరయవళిచతే బా; 
హ్ుద్ల, వ్లేుుల, న్ఖిలజంతఠ 

గణముల, జగముల, ఘన్ న్నమ రూప భే; 
దములతో మెఱయంచి తగ న్డంచ్, 

న్ వాుఁడు మన్ము బుద్ీా ంద్ిాయంబులుుఁ ద్నన్; 

యెై, గుణ సంపావ్యహంబు న్ ఱపు, 

8-85.1-తే. 
సీో  ీన్పుంసక పుర ష్ మ రిోయున్్ుఁ గయక, 

తిరయ గమర న్రయద్ి మ రిోయున్్ుఁ గయక, 

కరు గుణ భదే సదసత ర్కయశిుఁ గయక, 

వ్ న్్క న్నిాయుుఁ ద్న న్గు విభుుఁ దలంతఠ. 
8-86-క. 
కలఁ డంద్ర  ద్ీన్్ల యెడుఁ, 
గలఁ డంద్ర  పరమయోగ ిగణముల ప్యలం, 

గలఁ డంద్ రనిాద్ిశలన్్, 



 

 

గలఁడు కలం డన్ డి వ్యుఁడు గలుఁడో  లేుఁడో? 

8-87-సీ. 
కలుగుఁడే న్నప్యలికలిమి సంద్ేహ ంపుఁ; 
గలిమిలేములు లేకుఁ గలుగువ్యుఁడు? 

న్న కడడ పడ రయుఁడె న్లి న్సయధ్వులచేుఁ; 
బడిన్ సయధ్ల కడడ పడెడువ్యుఁడు? 

చూడుఁడే న్న ప్యట్లుఁ జూపులుఁ జూడకుఁ; 
జూచ్వ్యరలుఁ గృపుఁ జూచ్వ్యుఁడు? 

ల్మలతో న్న మొఱ ాలింపుఁడ ేమొఱుఁగుల; 

మొఱ లెఱ్ంగుచ్ుఁ దన్్ా మొఱగువ్యుఁడు? 

8-87.1-తే. 
అఖిల రూపముల్ దన్రూప మెనై్వ్యుఁడు 
ఆద్ిమధనయంతములు లేక యడర వ్యుఁడు 
భకోజన్ముల ద్ీన్్ల ప్యలివ్యుఁడు 
విన్ుఁడె? చూడుఁడ?ె తలుఁపడె? వ్ేగ రయుఁడె? 

8-88-క. 
విశాకర  విశాదూర ని 

విశ్వాతఠుని విశావ్ేద్య విశుా న్విశుాన్ 

శ్యశాతఠ న్జు బహాుపభాు 

నీశార నిం బరమపుర ష్ఠ న్ే భజియంతఠన్." 

8-89-వ. 
అని పలికి, తన్ మన్ంబున్ న్గ్జ ంద్ాం డమశార సనిాధనన్ంబు కలిుంచ్కొని 
యట్ల నియె. 



 

 

8-90-శ్య. 
"లా వొకికంతయు లేద్; ధెైరయము విలోలంబయెయ; బాాణంబులున్ 

ఠయవుల్ దపపున్్; మ రఛ వచెఛుఁ; దన్్వున్ డసపున్; శమీంబయెయడిన్; 

నీవయ తపు నితఃపరం బెఱ్ుఁగ; మనిాంపందగున్ ద్నీ్్నిన్; 

రయవయ! యీశార! కయవవ్ే వరద! సంరకి్షంపు భద్నాతుకయ! 
8-91-క. 
విను దుఁట్ జీవుల మాట్లు 

చను దుఁట్ చన్రయనిచోట్ల  శరణనర థ ల కో 
యను దుఁట్ పలిిచిన్ సరాముుఁ 
గను దుఁట్ సంద్ేహ మయెయుఁ గర ణనవ్యరాీ! 
8-92-ఉ. 
ఓ కమలాపో! యో వరద! యో పాతిపక్షవిపక్షదూర! కు 

యోయ! కవియోగివందయ! స్గుణోతోమ! యో శరణనగతనమరయ 
న్ోకహ! యో మునీశార మన్ోహర! యో విమలపభాావ! రయ 
వ్ే! కర ణింపవ్ే! తలుఁపవ్!ే శరణనరిథని న్న్్ాగయవవ్ే!" 

8-93-వ. 
అని పలికి మఱ యు "న్రకి్షత రక్షకుండెైన్ యీశార ం డనపన్్ాుఁడెైన్ న్న్్ాుఁ 
గయచ్ుఁ గయక"యని నింగి నికిక చూచ్చ్, నిట్టట ర ులు నిగడించ్చ్, బయ 
లాలకించ్చ్ న్గ్జ ంద్ాండు మొఱచయేుచ్న్ా సమయంబున్. 

8-14-విష్ణణ వు ఆగమనము 

8-94-ఆ. 
విశామయత లేమి వినియు న్ూరక యుండ ి



 

 

రంబుజఞసన్నద్ లడడ పడక 

విశామయుుఁడు, విభుుఁడు, విష్ఠణ ండు, జిష్ఠణ ండు 
భకిోయుతఠన్ కడడ పడుఁ దలంచె. 
8-95-మ. 
అల వ్ ైకుంఠపురంబులో న్గరిలో న్న మ ల సౌధంబు ద్న 
పల మంద్నరవన్నంతరయమృత సరః ప్యాంతేంద్ కయంతోపలో 
తుల పరయంక రమావిన్ోద్ ియగు న్నపన్ాపాసన్్ాండు వి 

హాల న్నగ ందాము "ప్యహ ప్యహ "యన్ుఁ గుయాయలించి సంరంభియెై. 
8-96-మ. 
సిరికిం జచపుుఁడు; శంఖ్ చకీ యుగముం జ ద్ో య సంధింపుఁ; డ ే

పరివ్యరంబున్్ుఁ జీరుఁ; డభాగపతిం బనిాంపుఁ; డనకరిణకయం 

తర ధమిులల ముుఁ జకక న్ తోుఁడు; వివ్యదప్త ా తిథ తశ్రీకుచ  ో

పరిచేలాంచలమెైన్ వీడుఁడు గజప్యాణనవన్ోతనుహ యెై. 
8-97-వ. 
ఇట్లల  భకోజన్ప్యలన్ పరయయణుండున్్, నిఖిల జంతఠ హృదయారవింద సదన్ 
సంసిథ తఠండున్్ న్గు న్నరయయణుండు కరికులేంద ావిజఞఞ పతి న్నన్నవిధ 
ద్ీన్నలాపంబు లాకరిణంచి, లక్షముకయంతన విన్ోదంబులం దగులు సయలించి, 

సంభామించి ద్శిలు నిరీకి్షంచి, గజ ందారక్షాపరతాంబు న్ంగీకరించి, 

నిజపరికరంబు మరల న్వధరించి గగన్ంబున్ కుద్మించి వ్ేంచయేు 
న్పుుడు. 
8-98-మ. 
తనవ్ ంట్న్ సిర;ి లచిెవ్ ంట్ న్వరోధవ్యాతమున్; ద్నని వ్  
న్కనుఁ బక్షమంద్ాుఁడు; వ్యని పొ్ ంతన్్ ధన్్ఃకౌమ్రదక,ీ శంఖ్, చ 



 

 

కీనికయయంబున్్; న్నరద్ండు; ధాజినీకయంతఠండు రయ వచిె రొ 
యయన వ్ ైకుంఠపురంబున్ం గలుగువ్య రయబాలగోప్యలమున్. 
8-99-వ. 
తదన్ంతరంబ, ముఖ్ారవింద మకరందబంద్ సంద్ో హ పరషి్యందమాన్నన్ం 
ద్ేంద్ింద్ిర యగు న్ యయంద్ిరయద్ేవి గోవింద కరయరవింద సమాకృష్యమాణ 
సంవ్యయన్చేలాంచల యెై ప్త వుచ్. 
8-100-మ. 
తన వ్ేంచయేు పదంబుుఁ బేరొకన్ుఁ; డన్నథసీో  ీజన్నలాపముల్ 

వినె్న్ో? ముోచ్ెలు ముోచెలించిరొ ఖ్లుల్ వ్దేపపాంచంబులన్? 

దనుజఞనీకము ద్వేతనన్గరిపపై దండెతెో న్ో? భకుో లం 

గని చకయీ యుధ్ుఁ డేుఁడి చూపుుఁ డని ధికయకరించిరో? ద్రజన్్ల్. 
8-101-వ. 
అని వితరికంచ్చ్. 
8-102-శ్య. 
తనటంకయచలన్ంబుతో, భుజన్ట్దామిులల బంధంబుతో, 
శ్యటీముకో కుచంబుతో, న్దృఢచంచతనకంచితో, శ్రరణలా 
లాటాలేపముతో, మన్ోహరకరయలగోాతోరయీంబుతోుఁ, 
గోటీంద్పాభతో, న్్రోజభర సంకోచద్ిా లగాంబుతోన్. 
8-103-క. 
అడ గచద న్ని కడువడిుఁ జన్్; 

న్డ గిన్ుఁ దన్్ మగుడ న్్డుగుఁ డని న్డ యుడుగున్; 

వ్ డవ్ డ సిడమిుడి తడుఁబడ 

న్డు గిడు; న్డుగిడద్ జడిమ న్డు గిడున్ డలన్. 



 

 

8-104-స.ీ 
నిట్లాలకము లంట్ నివుర జుంజుముని; 

ముఖ్సరోజము నిండ ముస్ర ుఁ ద్ేంట్లల ; 

న్ళులుఁ జయపుఁగుఁ జిలక లలల  న్లల న్ చేర;ి 

యోష్ు బంబద్యతఠ లొడయి న్్ఱ్కు; 

శుకములుఁ ద్ో లుఁ జక్షరుీన్ములకు మం; 

ద్నకనిీ ప్యఠీన్లోక మెసుఁగు; 

మన్ పంకుో ల ద్నుఁట్ మెయద్ుీఁగతో రయయ; 

శంప్యలతలు మింట్ సరణిుఁ గట్లట ; 

8-104.1-ఆ. 
శంపలన్్ జయంపుఁ జకవీ్యకంబులు 

కుచయుగంబుుఁ ద్నుఁకి కొీవుాజూపు; 

మెలుఁత మొగలిు పిఱ ుఁద్ి మెఱ్ుఁగుుఁద్వీయుుఁ బో లె 
జలదవర ణ  వ్ న్్కుఁ జన్ డున్పుడు. 
8-105-మ. 
వినువీథని్ జన్్ద్ేరుఁ గయంచి రమర ల్ విష్ఠణ న్, స్రయరయతి జీ 

వనసంపతోి నిరయకరిష్ఠణ ుఁ, గర ణనవరిాష్ఠణ ుఁ, యోగీంద ాహృ 
దానవరిోష్ఠణ , సహ ష్ఠణ , భకోజన్బృందప్యాభవ్యలంకరి 

ష్ఠణ , నవ్ోఢో లల  సద్ింద్ిరయ పరిచరిష్ఠణ న్, జిష్ఠణ , రోచిష్ఠణ నిన్. 
8-106-వ. 
ఇట్లల  ప్ొ డగని. 
8-107-మ. 
"చనుద్ెంచనె్ ఘన్్ుఁ డలల వ్యుఁడె; హరి పజజ ం గంట్ిర  లకి్షు? శం 



 

 

ఖ్ నిన్నదం బద్ె; చకీ మలల ద్ె; భుజంగధాంసయిున్ వ్యుఁడె; కీ 

న్ాన యతేెంచె"న్ట్ంచ్ వ్ేలుులు "న్మ్రన్నరయయణనయేతి"ని 

సానులెై మోొకికరి మింట్ హసిో ద్రవసయథ వకిీకిం జకికీిన్. 
8-108-వ. 
అ యయవసరంబున్ుఁ గుంజర ందాప్యలన్ ప్యరవశయంబున్ ద్వేతనన్మసయకరంబు 
లంగీకరింపక మన్సుమాన్ సంచనర ం డెై ప్త యప్త య, కొంతదూరంబున్ 
శింశుమారచకీంబున్్ం బో లె గుర మకరకుళీర మన్మిథ్న్ంబెై; కిన్ార ంద్ాని 
భాండనగయరంబున్్ంబో లె సాచఛ మకరకచఛపంబెై; భాగయవంతఠని 
భాగధయేంబున్్ంబో లె సరయగ జీవన్ంబెై; వ్ ైకుంఠపురంబున్్ంబో లె శంఖ్చకీ 
కమలాలంకృతంబె;ై సంసయర చకీంబున్్ంబో లె దాందాసంకుల పంక సంకీరణంబెై 
యొపుు న్పుంకజఞకరంబుుఁ బొ డగని. 

8-15-గజ ంద్ర రక్షణము 

8-109-మ. 
కరుణనసింధ్ుఁడు శ్ౌరి వ్యరిచరమున్ ఖ్ండింపుఁగయుఁ బంపప స 

తోవరితనకంపిత భ మిచకమీు, మహో దయద్ిాస్ూలింగచఛట్ా 
పరిభ తనంబర శుకమీున్, బహువిధబహా్ుండభాండచఛట్ాం 

తరనిరాకమీుుఁ, బాలితనఖిల స్ధనంధశెకీముం, జకీమున్. 
8-110-వ. 
ఇట్లల  పంచిన్. 
8-111-శ్య. 
అంభోజఞకరమధయ న్ూతన్ న్లిన్నయలింగన్ కీీడ న్న 
రంభుం డెైన్ వ్ లుంగుఱేని చెలువ్యరన్ వచిె, నీట్న్ గుభుల్ 



 

 

గుంభద్నా వన్ముతోుఁ గొలంకున్్ కలంకం బొ ందుఁగయ జొచిె, ద్ 

షయట ంభోవరిో వసించ్ చకకట్ికి డనయంబో య హృద్ేా గమైె. 
8-112-శ్య. 
భీమంబెై తలుఁ ద్ాంచి ప్యాణములుఁ బాపపం జకీ మా శుకియీన్, 

హమేక్షాుధర ద్హేముం, జకితవన్ేయభేందా సంద్ో హముం, 

గయమకోీధన్ గ హమున్, గరట్ి రకోసయావ గయహంబు, ని 

సీుమోతనుహము, వీత ద్నహము, జయశ్రీ మ్రహమున్, గయీ హమున్. 
8-113-వ. 
ఇట్లల  నిమిష్ సురశన్ంబున్ స్దరశన్ంబు మకరతిలుఁ ద్ాంచ్ న్వసరంబున్. 
8-114-క. 
మకర మొకట్ి రవిుఁ జొచెె న్్; 

మకరము మఱ యొకట్ి ధన్ద్ మాట్లన్ డనుఁగచన్; 

మకరయలయమున్ుఁ ద్ిరిగచుఁడు 
మకరంబులు కూరురయజు మఱ్వున్ కరిగచన్. 
8-115-మ. 
తమముం బాసిన్ రోహ ణవీిభు కియీన్ దరిుంచి సంసయరద్ః 
ఖ్ము వీడ కన్ా విరకోచితఠో ని గతిన్ గయీ హంబు పట్టట డిె ప్య 
దము లలాల రిె కర ణుకయవిభుుఁడు సౌందరయంబుతో న్ పపు సం 

భామద్నశ్యకరిణీ కరోజిిత స్ధనంభసయుాన్ విశ్యీంతఠుఁడెై. 
8-116-శ్య. 
పూరించెన్ హరి ప్యంచజన్యముుఁ, గృప్యంభోరయశి సౌజన్యమున్, 

భ రిధనాన్ చలాచల్మకృత మహ్భ త పాచెతైన్యమున్, 

సయరోద్నరసతి పాభాచకతి పరజన్నయద్ి రయజన్యమున్, 



 

 

దూరీభ త విపన్ాద్ెనై్యమున్్, నిరూా తద్ిా ష్తెైున్యమున్. 
8-117-మ. 
మొరసపన్ నిరజరద్ంద్భుల్; జలర హ్మ్రదంబులెై వ్యయువుల్ 

ద్ిరిగచం; బువుాలవ్యన్జలుల ుఁ గురసిపన్; ద్ేవ్యంగన్నలాసయముల్ 

పరఁగచన్; ద్ికుకలయంద్ జీవజయశబద ధనాన్ముల్ నిండె; సయ 
గర ముప్ొ ుంగచుఁ దరంగ చ్ంబత న్భోగంగయముఖ్ాంభోజమెై. 
8-118-క. 
నిడుద యగు క ల గజమున్్ 

మడువున్ వ్ డలంగుఁ ద్ిగచిి మదజల ర ఖ్ల్ 

ద్డుచ్చ్ మెలల న్ పుడుకుచ్ 

న్్డ పపన్ విష్ఠణ ండు ద్ఃఖ్ మురీా న్నథన! 
8-119-క. 
శ్రీహరి కర సంసురశన్్ 

ద్ేహము ద్నహంబు మాని ధృతిుఁ గరిణీసం 

ద్ోహంబుుఁ ద్నన్్ గజపతి 

మ్రహన్ ఘీంకయర శబద ములతో న్ పపున్. 
8-120-క. 
కరమున్ మెలల న్ నివుర చ్ుఁ 
గర మన్్రయగమున్ మెఱసి కలయం బడుచ్ం 

గరి హరికతమున్ బాతికని్ుఁ 
గరపీడన్ మాచరించెుఁ గరణిుల మరలన్. 

8-16-గజ ంద్ుర ని పూరాజనమ కథ 



 

 

8-121-స.ీ 
జన్న్నథ! ద్వేలశ్యప విముకుో ుఁడెై; 
పట్లతర గయీ హరూపంబు మాని 

ఘన్్ుఁడు హూహూ న్నమ గంధర ాుఁ డపుుడు; 
తన్ త ంట్ి నిరుల తన్్వుుఁ ద్నలిె 

హరికి న్వయయున్కు న్తిభకిోతో మోొకిక; 

తవిలి కీరోించి గీతములు ప్యడ ి

యా ద్ేవు కృప న్ ంద్ ియందంద మఱ యున్్; 

విన్త శిరస్కుఁడెై వ్ేడకతోడ 

8-121.1-ఆ. 
దళిత ప్యపుుఁ డగుచ్ దన్లోకమున్ క గచ 
న్పుడు శ్ౌరి క ల న్ంట్ి తడవ 

హసిో  లోకన్నథ్ుఁ డజఞఞ న్ రహ తఠుఁడె ై
విష్ఠణ రూపుుఁ డగుచ్ వ్ లుుఁగుచ్ండె. 
8-122-మ. 
అవనీన్నథ! గజ ంద్ాుఁ డన మకరితో న్నలంబుుఁ గయవించె మున్ 

దావిళీధశీుుఁ డతండు పుణయతముుఁ డిందాద్యమా న్నముండు వ్  ై
ష్ణవ ముఖ్్యండు గృహీతమౌన్నియతిన్ సరయాతఠు న్నరయయణున్ 

సవిశ్రష్ంబుగుఁ బ జ చేసపన్్ మహ్శ్ లైాగీభాగంబున్న్. 
8-123-మ. 
ఒకన్నుఁ డన న్ృపుుఁ డచ్యతఠన్ మన్స్లో న్ూహ ంచ్చ్న్ మౌనియె ై
యకలంకసిథ తి న్్న్ాచ ుోఁ గలశజుం డచోె ట్ికిన్ వచిె లే 
వక పూజింపక యున్ా మౌనిుఁ గని న్వయకోీధ్ుఁడెై మ ఢ! లు 



 

 

బా! కరీంద్ోా తోమ యోనిుఁ బుట్లట  మని శ్యపం బచెె భ వలల భా! 
8-124-క. 
మునిపతి న్వమానించిన్ 

ఘనుఁ డిందదా్యమా విభుుఁడుుఁ గౌంజరయోనిం 

జనన్ం బంద్ెన్్ విపుు లుఁ 
గని యవమానింపుఁ దగద్ ఘన్ పుణుయలకున్. 
8-125-క. 
కరిన్నథ్ుఁ డయెయ న్నతుఁడు 
కరులెైరి భట్ాద్లెలల ; గజముగ న్యుయన్ 

హరచిరణ సరవ కతమున్ుఁ 
గరి వర న్కు న్ధికముకిోుఁ గలిగచ మహ్తను! 
8-126-ఆ. 
కరుతంతఠాుఁ డగుచ్ుఁ గమలాక్షుఁ గొలుెచ్ 

న్్భయ నియతవృతోి న్్ండెన్ేనిుఁ 
జచడున్్ గరుమెలల  శిథలిమెై మెలల న్ 

పాబలమెనై్ విష్ఠణ భకిో చెడద్. 
8-127-క. 
చెడుఁ గర లు హర లు ధన్ములుుఁ 
జచడుద్ర  నిజసతఠలు స్తఠలుుఁ జచడు చెన్ుఁట్లలకుం; 

జచడక మన్్న్ట్ిట  గుణులకుుఁ 
జచడని పద్నరథములు విష్ఠణ సరవ్య నిరతఠల్. 

8-17-లక్ష్మమ న్ఘరవయణ స్ంభాష్ణ 



 

 

8-128-వ. 
అపుుడు జగజజ న్కుండగు న్ పురమేశార ండు దరహసతి ముఖ్కమల యగు 
న్కకమల కిట్ల నియె. 
8-129-క. 
“బాలా! న్న వ్ న్్వ్ ంట్న్్ 

హలేన్ విన్్వీథని్్ండి యేతెంచ్చ్ నీ 

చేలాంచలంబుుఁ బట్లట ట్ 

కయలో న్ేమంట్ి న్న్్ా న్ంభోజముఖీ! 
8-130-క. 
ఎఱుఁగుద్ తెఱవ్య! యపెుుడు 
మఱవన్్ సకలంబు న్న్్ా మఱచిన్ యడెలన్ 

మఱతఠ న్ని యెఱ ుఁగి మొఱుఁగక 

మఱవక మొఱ యడరి యనేి మఱ  యన్యములన్.” 
8-131-వ. 
అని పలికిన్ న్రవిందమంద్ిర యగు న్యయంద్ిరయద్ేవి మందసిుతచంద్ిాకయ 
స్ందరవదన్నరవింద యగుచ్ ముకుంద్న్ కిట్ల నియె. 
8-132-క. 
”ద్ేవవ! ద్వేర యడుగులు 

భావంబున్ నిలిపి కొలచ్ పని న్న పని గయ 
కో వలల భ! యే మనియెద 

నీ వెంట్న్్ వచ్ెచ్ంట్ి నిఖిలాధిపతీ! 
8-133-క. 
ద్ీనుల కుయాయలింపన్్ 



 

 

ద్ీనుల రకి్షంప మేలు ద్వీన్ుఁ బొ ందన్ 

ద్ీన్ఘవన్! నీ కొపుున్్. 
ద్ీనపరయధనీ్! ద్ేవద్వే! మహేశ్య! 
8-134-వ. 
అని మఱ యున్్ సముచిత సంభాష్ణంబుల న్ంకించ్చ్న్ా యపురమ 
వ్ ైష్ణ వీరతాంబున్్ సయదర సరససలాల ప మందహ్స పూరాకంబుగయ 
న్నలింగన్ంబు గయవించి సపరివ్యర ండెై గర డ గంధరా సిదా విబుధగణ 
జ గీయమాన్్ండెై గర డనరూఢుం డగుచ్ హరి నిజసదన్ంబున్కుం 
జనియె"న్ని చెపిు శుకయోగీంద్ాం డటి్ల నియ.ె 

8-18-గజ ంద్రమోక్షణ కథఘ ఫలస్ృతి 

8-135-స.ీ 
”న్రన్నథ! నీకున్్ న్నచతే వివరింపుఁ; 
బడిన్ యీ కృషయణ న్్భావమెైన్ 

గజరయజమ్రక్షణకథ విన్్వ్యరిక;ి 

యశము లిచ్ెన్్ గలుషయపహంబు; 

ద్సువపా న్నశంబు ద్ఃఖ్ సంహ్రంబుుఁ; 
బొా ద్ద న్ మేలాకంచి పూతవృతోి 

నితయంబుుఁ బఠయించ్ నిరులాతఠుకులెనై్; 

విపుు లకున్్ బహువిభవ మమర ; 

8-135.1-తే. 
సంపదలు గలు్ ుఁ; బ్రడలు శ్యంతిుఁ బొ ంద్; 

స్ఖ్ము సది్ిా ంచ్; వరిథలుల  శ్లభన్ములు; 



 

 

మ్రక్ష మఱచతేిద్ెై యుండు; ముదము చేర ” 
న్న్్చ్ విష్ఠణ ండు పీాతఠుఁడెై యాన్తిచెె. 
8-136-వ. 
అని మఱ యు న్పురమశేార ం డిట్ల ని యాన్తిచెె  "ఎవార ని న్పర 
రయతనాంతంబున్ మేలాకంచి సమాహ త మన్స్కలయ న్న్్ాన్్; నిన్్ాన్్; నీ 
సరోవరంబున్్; శ్రాతద్ీా పంబున్్; న్నకుం బాయంబెైన్ స్ధనసయగరంబున్్; 

హేమన్గంబున్్; నిగి్ రి కందర కయన్న్ంబులన్్; వ్తేా కీచక వ్ేణు లతనగులు 
స్రప్యదపంబులన్్; న్నే్్న్్ బాహుయు ఫయలలోచన్్ండున్్ నివసించి 
యుండు న్కొకండ శిఖ్రంబులన్్; గౌమ్రదకీ కౌస్ో భ స్దరశన్ 
ప్యంచజన్యంబులన్్; శ్రీద్వేిని; శ్రష్ గర డ వ్యస్కి పాహ్ల ద న్నరద్లన్్; మతుో 
కూరు వరయహ్దయవతనరంబులన్్; దదవతనరకృత కయరయంబులన్్; సూరయ సత మ 
ప్యవకులన్్; బాణవంబున్్; ధరుతపసుతయంబులన్్; వ్ేదంబున్్; 

వ్ేద్నంగంబులన్్ శ్యసోంీబులన్్; గో భ స్ర సయధ్ పతివాతన జన్ంబులన్్; 

జందా కయశయపజఞయా సముదయంబున్్; గౌరీ గంగయ సరసాతీ కయళింద్ీ 
స్న్ంద్న పమాుఖ్ పుణయతరంగిణీ నిచయంబున్్; న్మర లన్్; 

న్మరతర వులన్్; న్ ైరయవతంబున్్; న్మృతంబున్్; ధ్ావుని; బహాురిష 
నివహంబున్్; బుణయశ్లల కులెైన్ మాన్వులన్్; సమాహ తచితఠో లెై 
తలంచ్వ్యరలకుుఁ బాాణనవసయన్కయలంబున్ మద్యీంబగు విమలగతి 
నితఠో "న్ని హృష్కీ శుండు నిర దశించి శంఖ్ంబు పూరించి సకలామర 
వంద్ితచరణనరవింద్ుఁడెై విహగపరివృఢ వ్యహన్్ండెై వ్ేంచేసప; విబుధననీకంబు 
సంతోష్ించె"న్ని చెపిు శుకుండు రయజున్ కిట్ల నియె. 
8-137-క. 
“గజరయజమ్రక్షణంబున్్ 



 

 

నిజముగుఁ బఠయించ్న్ట్ిట  నియతనతఠులకున్ 

గజరయజ వరద్ుఁ డిచ్ెన్్ 

గజ తఠరగసయందన్ములుుఁ గచవైలయంబున్. 

8-19-5రకవైతమనువు చరితర 

8-138-క. 
తనమస్ తముుుఁడు రచవైత 

న్నమకుుఁడెై వ్ లసప మన్్వు; న్లువురమదన్ 

భ మికిుఁ బాతివింధనయర జ న్ 

న్నమాద్లు న్ృపులు మన్్వు న్ందన్్లు న్ృప్య! 
8-139-స.ీ 
మున్్లు హ రణయరోముుఁడు న్ూరావబాహుండు; 
వ్ేదశ్రర ష ండన్్ వీర  మొదలు 

న్మర లు భ తరయాద్లు శుభుాని; 

పతిా వికుంఠయఖ్య పరమసయధిా; 

యా యదద ఱకుుఁ బుతఠాుఁడె ైతన్ కళలతో; 
వ్ కైుంఠ ుఁ డన్ుఁ బుట్ిట  వ్యరజిఞక్ష 

డవనిపపై వ్ ైకుంఠ మనియడెి లోకంబుుఁ; 
గలిుంచె న్ లల లోకములు మోొకక; 

8-139.1-తే. 
రమ యదె్రోకలు చేకొన్  రయజముఖ్య! 
తదన్్భావంబు గుణములుుఁ దలుఁపుఁ దరమ?ె 

యీ ధరయర ణు పట్లంబు న్ ఱ్ుఁగవచ్ెుఁ 



 

 

గయని రయదయయ హరిగుణగణము సంఖ్య. 
8-140-వ. 
తదన్ంతరంబ. 

8-20-6చఘక్షుస్మనువు చరితర 

8-141-స.ీ 
చక్షసోన్ూజుండు చనక్షష్ఠం డన్్ వీర ుఁ; 
డనఱవ మన్్వయెయ న్వనిన్నథ! 
భ మశార లు పుర ః పుర ష్ స్ద్యమాాద్; 

లాతని న్ందన్్; లమరవిభుుఁడు 
మంతాద్యమాఖ్్యుఁ; డమర ో ో లాప్యయద్ికు; 

లాహవిష్ుద్ీా రకయద్ి ఘన్్లు 

మున్్లంద్ విభుుఁడు సంభ తికి వ్ ైరయజు; 

న్కుుఁ బుట్ిట  యజితఠండు న్నుఁగ న్ పపు; 

8-141.1-ఆ. 
న్తుఁడు కయుఁడె కూరుమె ైమందరయద్ినాి 

న్్దధి జలములోన్ న్్ండి మ్రచె; 
న్తుఁడు చ్వ్ ా  ద్ివిజు లరిథంప న్మృతనబాుఁ 
దాచిె యచెె న్న స్ధనరసంబు. 

8-21-స్ముద్రమథన కథఘ పవర రంభం 

8-142-వ. 
అని పలికిన్ం బరీకి్షన్ార ంద్ాండు మునీంద్ాన్ కటి్ల నియె. 



 

 

8-143-మ. 
విను ము న్ేాట్ికిుఁ దచాెె ప్యలకడలిన్ విష్ఠణ ండు? కూరయుకృతిన్ 

వనధిం జొచిె య ద్ెట్లల  మ్రచె బలుకవాంబెైన్ శ్ లైంబు? ద్ ే

వ నికయయం బమృతంబు న్ ట్లల  పడసపన్? వ్యరయశి న్ేమేమి సం 

జనితం బయెయ? మునీందా! చోదయము గద్న సరాంబుుఁ జచపుంగద్ే. 
8-144-క. 
అపపట్ని్్ండి బుధో తోమ! 
చెప్పపడు భగవతకథన విశ్రష్ంబులు న్న 
కచపుపడుుఁ దన్వి జనింపద్ 

చెపపఁగద్ే చెవులు నిండ శ్రహీరికథలున్. 
8-145-వ. 
అని మఱ యు న్డుగం బడిన్వ్యుఁడెై యతని న్భిన్ంద్ించి హరి పాసంగంబు 
జచపు న్్పకీమించె"న్ని సూతఠండు ద్ిా జుల కిట్ల నియె "న్ట్లల  శుకుండు 
రయజుం జూచి. 

8-22-స్ురలు బ్రహమ శరణు జొచుుట 

8-146-క. 
కసిముఁసగి యస్ర విసరము 

లసి లతికల స్రల న్ గవ న్స్వులు వ్ డలం 

బస్ఁ జచడిర;ి పడిర;ి కచడసరి ి

యస్మ సమర విలసన్ముల న్సమడెలి న్ృప్య! 
8-147-క. 
స్రపతి వర ణనద్లతో 



 

 

స్రముఖ్్యలు గొంద ఱరిగి స్రశ్ ైలముపప ై
స్రన్్తఠుఁడగు న్జుుఁ గని యా 
స్ర ద్ష్కృతిుఁ జచపిు రపుడు సొ లయుచ్ న్తఠలెై. 
8-148-క. 
ద్రవాస్ శ్యపవశమున్ 

నిరీా రయత జగము లెలల  నిశ్రరీకములె ై
పరాతరిపుతోుఁ గ డ న్ 

పరాము లయ యుండె హతస్పరయావళులెై. 
8-149-ఆ. 
న్ లవు వ్ డలి వచిె నిసరో జులెై న్ట్ిట 
వ్ేలుుగములుఁ జూచి వ్లేుుుఁ బెదద  
పరమపుర ష్ఠుఁ దలుఁచి పాణతఠుఁడెై సంఫులల  
పదువదన్్ుఁ డగుచ్ుఁ బలికచుఁ ద్లెియ. 
8-150-క. 
"ఏనున్్ మర న్్ గయలము 

మానవ తిరయగలతన ద్ామ సరాదజముల్ 

మానుగ న్ వాని కళలము 

వ్యనికి మోొకచకదముగయక వగవుఁగ న్లేా? 

8-151-క. 
వధుాండు రక్షణయీుుఁడు 
సయధుాఁడు మాన్్యుఁడని లేక సర్తనాణన 
వధ్ఘాద్ లొన్ర ె న్తం 

డనధాంత విధనన్మున్కు న్ర ా ుఁడు మన్కున్. 



 

 

8-152-క. 
వరద్నిుఁ బరము జగద్్ ర  

కరుణనపరతంతఠా మన్ము గన్్ుఁగొన్ ద్ఃఖ్ 

జారములు చెడు"న్ని స్రలకు 

సరసిజజని చెపిు, యజితఠ సదన్ంబున్కున్. 

8-23-బ్రహ్మమద్ుల హరసి్ుత తి 

8-153-వ. 
అంత ద్నన్్న్్ ద్ేవతనసమ హంబున్్ న్తిరయంబున్ం జని విన్యంబున్ుఁ 
గయన్ంబడని యవిాభు న్్ద్ేద శించి ద్ెైవికంబులగు వచన్ంబుల 
నియతేంద్ియాుండెై యట్ల ని స్ో తియంచె. 
8-154-స.ీ 
ఎవాని మాయకు నింతయు మ్రహ ంచ్ుఁ; 
దఱమి యెవాని మాయ ద్నుఁట్ రయద్; 

తన్ మాయ న్ వాుఁ డింతయు గచలిెన్ట్ిట వ్యుఁ; 
డెవానిుఁ బొ డగయన్ రచట్ిట  మున్్లు; 

సరాభ తములకు సమవృతోి న్ వాుఁడు; 
చరియంచ్ుఁ దన్చేత జనితమయన్; 

ధరణి ప్యదములు చితోము సత ముుఁ డగిా ము; 

ఖ్ంబు గన్్ాలు సత మకమలహ తఠలు; 

8-154.1-తే. 
చెవులు ద్ికుకలు; ర తంబు సిదాజలము; 

మ ుఁడు మ ర ో లపుట్ిట లుల ; మొదలి న్ లవు 



 

 

గరుమఖిలంబు; మ రథంబు గగన్ మగుచ్; 

మలయు న్ వాుఁడు వ్యని న్మసకరింతఠ. 
8-155-వ. 
మఱ యు న్ వాని బలంబున్ మహేంద్ాండున్్; బాసయదంబున్ ద్వేతలున్్; 

గోపంబున్ ర ద్ాండున్్; బౌర ష్ంబున్ విరించియు; నింద్ియాంబులవలన్ 
వ్ేదంబులున్్ మున్్లున్్; మేఢాంబున్ుఁ బాజఞపతియున్్; వక్షంబున్ 
లకి్షుయు; ఛనయవలన్ుఁ బతృద్ేవతలున్్; సోన్ంబులవలన్ ధరుంబున్్; 

బృష్ు ంబువలన్ న్ధరుంబున్్; శిరంబువలన్ న్నకంబున్్; విహ్సంబువలన్ 
న్పురోజన్ంబులున్్; ముఖ్ంబువలన్ విపుు లున్్; గుహయంబున్ 
బాహుంబున్్; భుజంబులవలన్ రయజులున్్ బలంబున్్; న్ూర వులవలన్ 
వ్ ైశుయలున్్ న్ పైుణయంబున్్; బదంబులవలన్ శూద్ాలున్్ న్వ్దేంబున్్; 

న్ధరంబున్ లోభంబున్్; పరిరదచఛదన్ంబువలన్ బా్రతియు; 

న్నసయపుట్ంబువలన్ ద్యతియు; సురశంబున్ుఁ గయమంబున్్; 

భ ాయుగళంబున్ యమంబున్్; బక్షంబున్ుఁ గయలంబున్్ సంభవించె; న్ వాని 
యోగ మాయావిహ తంబులు దవాయవయః కరుగుణ విశ్రష్ంబులు; చతఠరిా ధ 
సర్ం బెవాని యాతుతంతాం; బెవానివలన్ సిద్ిా ంచి లోకంబులున్్ 
లోకప్యలుర న్్ బాతఠకుచ్ంద్ర  పపర గుచ్ంద్ర ; ద్ివిజులకు న్నయువు 
న్ంధంబు బలంబున్ ై జగంబులకు నీశుండెై పాజలకుుఁ బాజన్్ండెై పాజఞవన్ 
కిీయాకయండ నిమితో సంభవుండగు జఞతవ్ేద్ం డెై; యంతసుముదాంబున్ 
ధనతఠసంఘాతంబులం బపాచించ్చ్ బహాుమయుండెై; ముకిోకి ద్నారంబెై; 
యమృత మృతఠయ సారూపుండెై; చరయచరప్యాణులకుుఁ బాాణంబెై; 
యోజసుహో బల వ్యయురూపంబులెనై్ ప్యాణ ంద్ిా యాతు శరీర నిక తన్్ండెై 
పరమ మహ్భ తి యగు న్పురమేశార ండు మాకుం బాసన్్ాండగుం 



 

 

గయక"యని మఱ యున్్. 
8-156-క. 
మొద్ల జల మిడిన్ భ జము 

ద్ద్ ిన్డుమన్్ జలల దన్ము ద్ రకొన్్ మాడికన్ 

మొద్లన్్ హరికిని మోొకికన్ 

ముద్ మొంద్ద్ మెలల  వ్ేలుుమ కలు న్మేున్. 
8-157-క. 
ఆపన్్ాలగు ద్ిదృక్షల 

కో! పుణయ! భవన్్ుఖ్ాబజ  మొయయన్ తఱ తోుఁ 
బాాప్ింపుఁ జ యు సంపద 

న్ో! పరమదయానివ్యస! యుజజ వలతేజఞ! 

8-24-విశాగరుుని ఆవిరవువము 

8-158-వ. 
అని యట్లల  ద్ేవగణసమతేఠండెై యన్ేక విధంబులం గీరోించ్చ్ న్్న్ా 
పరమేష్ిు  యంద్ుఁ గర ణంిచి దయాగరిష్ఠు ండగు విశాగర ుం డనవిరువించ.ె 
8-159-మ. 
ఒకవ్యేర కలు గ డిగట్ిట  కద్పపై యుదయత ర్భాభ తితో 
న్ కరూపపై చన్్ద్ెంచ్మాడిక హరి ద్న న్ ప్యురచ; న్న వ్ేలుపుల్ 

వికలాలోకన్్లెై; విష్ణణ మతఠలెై; విభాాంతఠలెై మో్రలుఁ గయ 
న్క శంకించిరి కొంత ప్ొ ా ద్ద ; విభుుఁ గయన్ం బో లున్ే వ్యరికిన్. 
8-160-వ. 
అపుుడు. 



 

 

8-161-స.ీ 
హ్ర కిరీట్ క య ర కుండల ప్యద; 

కట్క కయంచీలతన కంకణనద్ి 
కౌస్ో భోపరతంబుుఁ గౌమ్రదకీ శంఖ్; 

చకీ శరయసన్ సంయుతంబు 

మరకతశ్యయమంబు సరసజి న్ేతాంబుుఁ; 
గరయణ భరణ కయంతి గండ యుగముుఁ 
గలిత కయంచన్వరణ కౌశ్రయవసోంీబు; 

శ్రీ వన్ మాలికయ సరవితంబు 

8-161.1-ఆ. 
న్  ైమన్ోహరంబున్  ైద్వియసౌభాగయ 
మెనై్ యతని రూపు హరష మెసుఁగ 

జూచి బహాు హర ుఁడు స్రలున్్ ద్నన్్న్్ 

బొ ంగి న్ముోుఁ డగుచ్ుఁ బొ గడుఁ ద్ డుఁగచ. 
8-162-క. 
జనన్సిథ తిలయ దూర ని 

మునిన్్తఠ నిరయాణస్ఖ్ సముద్ాని స్గుణుం 

దనుతన్్నిుఁ బృథ్ల పృథ్లుని 

న్నఘాతఠు మహ్న్్భావు న్భిన్ంద్ింతఠన్. 
8-163-క. 
పురుషత తోమ! నీ రూపము 

పరమశ్రయీంబు భువన్ పంకుో ల కచలల న్ 

సిథరవ్ ైద్ిక యోగంబున్ 



 

 

వరుసన్్ మ యంద కయన్వచెెన్్ మాకున్. 
8-164-క. 
మొద్లున్్ నీలోుఁ ద్ో ుఁచనె్్; 

ద్ద్యిున్్ న్ట్ుఁ ద్ో ుఁచె; న్డుమ ద్ో ుఁచెన్్; నీవ్ ే

మొద్లు న్డుమ ద్ద్ి సృష్ిట కిుఁ 
గద్ియుఁగ ఘట్మున్కు మన్్ా గతి యగు మాడకిన్. 
8-165-క. 
నీ మాయ చతే విశాము 

వ్ేమాఱ్ సృజింతఠ వన్్చ్ విష్ఠణ ుఁడ వన్్చ్న్ 

ధీమంతఠలు గుణపద విని 

న్ేమంబున్ సగుణుుఁడెైన్ నిన్్ుఁ గయంతఠ రొగిన్. 
8-166-ఆ. 
అన్ా మవని యంద్ న్మృతంబు గోవుల 

యంద్ వహ ా సమిధలంద్ న్మర 

యోగవశతుఁ బొ ంద్ న్ోజన్్ బుద్ిా చ ే

న్గుణు నిన్్ాుఁ గయంతఠ రయతువిద్లు. 
8-167-మతో. 
పటుట లేక బహుపాకయర విపన్ా చితఠో లమెైతి; మే 

మెటటక లకు నిన్్ాుఁ గంట్ ిమభీపిుతనరథము వచ్ెుఁ; బె 
న్ ాటటయెైన్ దవ్యన్లంబున్ వ్ేుఁగు న్ేన్్ుఁగు మొతోముల్ 

నిటటవ్ేరిెన్ గంగలోపల నీర  గయంచిన్ చనడుున్న్. 
8-168-మతో. 
నీకు న్ే మని విన్ావింతఠము నీవు సరామయుండవ్  ై



 

 

లోకమెలల న్్ నిండి యుండగ లోకలోచన్! నీ పద్న 
లోకన్ంబు శుభంబు మాకున్్ లోకప్యలకు లేన్్ నీ 

న్నకవ్యస్లు నీవ వహ ాుఁ దన్ర ె క తఠతతికియీన్. 
8-169-వ. 
అని కమలసంభవ పాముఖ్్లు విన్్తి చేసి రని"చెపిు న్ర ంద్ాన్కు శుకుం 
డిట్ల నియ.ె 

8-25-విష్ణణ ని అనుగరహవచనము 

8-170-శ్య. 
ఈ రీతిం జతఠరయన్న్నద్ి న్్తఠుఁడెై యేప్యర జీమ త గం 

భీరంబెైన్ రవంబున్ం బలికచ సంపీతానతఠుుఁడెై యీశార ం 

డన రోమాంచిత కయయులన్ న్వవిముకయో ప్యయులం బేాయులం 

బాారబోా గీ మహ్రణవ్ోన్ుథన్ వ్యంఛనన్లుులన్ వ్లేుులన్. 
8-171-క. 
ఓ! నలువ! యో! స్ర శార! 
యో! నిట్లతట్ాక్ష! యో! స్రోతోములారయ! 
ద్ననవులతోడ నిపుుడు 
మానుగ బో రయమి గలిగి మన్్ట్ే యొపుున్. 
8-172-వ. 
అద్ి యెట్ల ంట్ి ర ని. 
8-173-క. 
ఎపుపడు దన్కున్్ సతోవము 

చొపపడు న్ంద్నుఁక రపిులుఁ జూచియుుఁ దన్మెైుఁ 



 

 

గప్ిపకొని యుండవలయున్్ 

న్ పుపగ న్హ  మ ష్కమున్ కొద్ిుఁగిన్ భంగిన్. 
8-174-క. 
అమృతోతనుదన్ యతాము 

విమల మతిం జ యు ట్ొపుు; వ్ేలుులు! విన్్ుఁడమ 
యమృతంబుుఁ ద్నావి జంతఠవు 
లమృతగతిన్ బతాఠకుచ్ండు న్నయురాృద్ిా న్. 
8-175-స.ీ 
ప్యలమునీాట్ి లోపల సరాతృణలతౌ; 
ష్ధములు ద్పెిుంచి చనల వ్ ైచి 

మందరశ్ ైలంబు మంథనన్ముగుఁ జ సి; 
తన్ర వ్యస్కుిఁ దరతినాడు జ స ి

న్న సహ్యతచతే న్లి న్ందఱ్న్్ మర ; 

తర వుుఁడు వ్ేగ మతంద్ా లగుచ్; 

ఫలము ముఁదయెయడు; బహుళ ద్ఃఖ్ంబులుఁ; 
బడుద్ర  ద్ెైతఠయలు ప్యపమతఠలు; 

8-175.1-ఆ. 
అలసట్ేమి లేక యఖిలారథములుుఁగలు్ ; 

విష్ధిలోన్ న్ కక విష్ము పుట్లట ుఁ; 
గలుఁగి వ్ ఱవ వలద్ కయమరోష్ంబులు 

వస్ో చయము న్ంద్ వలద్ చయే. 
8-176-వ. 
అని యాద్శేించి. 



 

 

8-177-క. 
అంతఘద్ి రహ తఠుఁ డచ్యతఠుఁ 
డంతరయా న్ంబు న్ ంద్ె; న్జ ఫయలాక్షల్ 

సంతోష్ంబున్ుఁ దమతమ 

కయంతఘలయములకుుఁ జనిరి గౌరవ మొపున్. 

8-26-స్ురవస్ురలు సనేహము 

8-178-క. 
కయాంబు జ య న్ లల క 

న్ యాంబున్ న్తఠలు పపట్ిట  నిరజర నికరం 

బయాపున్ములు పపట్లట చ్ుఁ 
ద్ియాంబున్ుఁ గొలెె బలిని ద్ేవద్ేాష్ిన్. 
8-179-క. 
పస్ చెడి తన్కున్్ వశమెై 
స్స్రముతో గొలుెచ్న్ా స్రసంఘములన్ 

గసిమసిుఁగి చంపుఁ బ నిన్ 

న్స్ుర ల వ్యరించె బలియు న్తిన్యయుకిోన్. 
8-180-వ. 
అట్ల వ్యరించి వ్ ైరోచని రయక్షస సముదయంబున్ కటి్ల నియె. 
8-181-క. 
పగవ్యర  శరణు చొచిెన్ 

మగతన్ములు న్ ఱపుఁ దగున్  మగవ్యరలకున్ 

తగు సమయ మెఱ్ుఁగ వలద్ ే



 

 

మగట్ిమిుఁ బాట్ింప వల దమర ో ోలతోడన్. 
8-182-వ. 
అని పలికి కొలువు కూట్ంబున్ న్స్ర నికర పరవిృతఠండెై నిఖిల 
లోకరయజయలక్షము సహ తఠండెై యఖిల విబుధ వీర విజయాహంకయర 
నిజఞలంకయర ండెై స్ఖ్ంబున్ం గొలువున్ా విరోచన్ న్ందన్్ంగని శచీవిభుం 
డుతోమ సచివుండున్్ం బో లె సయాంత వచన్ంబుల శ్యంతిం బొ ంద్ించి 
పుర షత తోమ శికి్షతంబెైన్ నీతిమార్ంబున్ శంబర నికిం బాయంబు చపెిు; 

యరిష్ట న్ేమి న్న్్న్యంచి తిాపురవ్యస్లగు ద్నన్వుల న్ డంబఱచి; జంభుని 
సముతంబు చేకొని; హయగీీవుని విగీహంబు మానిె; న్ముచి తనరక 
బాణనద్లతో సఖ్యంబు న్ ఱపి; విపాచితోికిం బొ తఠో  హతోించి; శకుని విరోచన్ 
పాహతేఠలకుుఁ బో రయమి చూపి మయ మాలి స్మాలి పాముఖ్్లకు మెైతిా 
యెఱ ంగించి; కుంభ నికుంభులకు సౌజన్యంబుుఁ గచకైొలిపి; ప్ౌలోమ కయలక య 
నివ్యత కవచనద్ల యెడ బాంధవంబు పాకట్ించి; వజాదంష్ి్ఱఱకి వశుండెై; యతర 
ద్నన్వ ద్ెతైయ సమ హంబువలన్ న్తిసరాహంబు సంప్యద్ించి; మన్కు న్కక 
చెలియండా బడడ లకు న్ డనడ రంబు లేమిట్ికి? న్ేక కయరయపరతాంబున్ న్డడ ంబు లేక 
బాద్కుద; మన్ోయన్య విరోధంబు లేల? త లిల  యన్ోయన్య విరోధంబున్ న్లంగితి; 

మిద్ి మొదలు దన్్జ ద్విిజ సముదయంబులకు రయజు విరోచన్న్ందన్్ండ; 

మన్ మందఱ మతని పంపు చేయంగలవ్యర; ముభయ కులంబున్్ వరాిలుల  
న్ట్ిట  యుప్యయం బెఱ ంగంితఠ న్ని యమృతజలధమిథన్ ప్యారంభ కథన్ంబు 
ద్ెలియం జచపపు; న్ట్లల  స్రయస్ర య థంబులు బలారయతి బలిపమాుఖ్ం బులెై 
పరమ్రద్ో యగంబున్ స్ధనసంప్యదన్నయతో చితఠో లెై యెైకమతయంబు న్ ంద్ి 
యమందగమన్ంబున్ మందరన్గంబున్కుం జని. 

8-27-మంధరగిరనిి తచెుుట 



 

 

8-183-స.ీ 
వ్యసవ వరాక ివ్యుఁడిగయుఁ జఱచిన్; 

కుద్నద లముఖ్ములుఁ గొంత దావిా 

ముసలాగీముల జొనిు మొదలి ప్యుఁ తగలించి; 

ద్ీరా ప్యశంబులుఁ ద్ిాండు చ్ట్ిట 
పపకలించి బాహుల బ్రడించి కదలించి; 

పపలాల రిె తమతమ పరర  వ్యడ ి

పపఱ కి ముఁద్ికి న్ తోి పృథ్ల హసోంబులుఁ; 
దలల భుజంబులుఁ దరలకుండ 

8-183.1-తే. 
న్నని మెలల న్ కుఱ్తపుుట్డుగు లిడుచ్ 

భార మధికంబు మఱవక పట్లట ుఁ డన్్చ్ 

మందరన్గంబుుఁ ద్చెిె రమందగతిని. 
ద్ేవ ద్ెైతఠయలు జలరయశి తరె వు పట్ిట . 
8-184-క. 
మంద్రము మ్రవ న్ోపమి 

న్ంద్ఱపపైుఁబడయిె న్ద్యిు న్తిచోదయముగయుఁ; 
గొంద్ఱ్ న్ేలం గలిసిర ి

కొంద్ఱ్ న్్గ్యరి; చనిర ికొందఱ్ భీతిన్. 
8-185-క. 
ఏలా హరికడ క ుఁగితి? 

మేలా ద్ రుఁకొంట్ి మధిక హలేన్ శ్ ైలో 
న్ూులన్ము జ సి తచెిెతి? 



 

 

మేలా పపకకండుా మడసిి ర లా న్డుమన్? 

8-186-క. 
ఏటికి మముుఁ బని బంచనె్్? 

న్ేటికి మన్ుఁ బో ుఁట్వి్యరి కింతలు పన్్? లిం 

క టికి రయుఁడు రమేశార ుఁ? 

డేటి కుపరకి్షంచ?ె మఱవ న్ేట్ికి మన్లన్? 

8-187-వ. 
అని కులకుధర పతన్జన్యం బగు ద్ెైన్యంబు సహ ంప న్ోపక పలవించ్చ్న్ా 
ద్ివిజ ద్తిిజుల భయంబు మన్ంబున్ న్ ఱ ంగి సకల వ్యయపకుండగు హరి 
దతుమపంబున్. 
8-188-మ. 
గరుడనరోహకుుఁడెై గద్నద్ధిర ుఁడెై కయర ణయసంయుకుో ుఁడె ై
హరికోట్ిపాభతో న్ హో  వ్ ఱవకుం డంచ్ం బాద్పీించి త 

ద్ి్రిఁ గ లన్ న్లువ్ ంద గంద్కము మాడికంబట్ిట  కీడీించ్చ్ 

న్్రుణనలోకస్ధన్ స్రయస్ర ల ప్యాణంబుల్ సమరిథంచ్చ్న్. 
8-189-క. 
వ్యరలు గొలువుఁగ హరయిున్్ 

వ్యరవనిాధి కర గు మన్ుఁగ వస్ధనధరమున్ 

వ్యరిజన్యన్్నిుఁ గొంచ్ న్ 

వ్యరితగతిుఁ జనియె విహగవలల భుుఁ డఱ్తన్. 
8-190-క. 
చని జలరయశి తట్ంబున్ 

వనజఞక్షని గిరిని డించి వందన్ములు స 



 

 

ద్ిానుతఠలు జ సి ఖ్గ ంద్ాుఁడు 
పనివినియనె్్ భకోి న్నతుభవన్ంబున్కున్. 
8-191-వ. 
అపుుడు. 

8-28-స్ముద్ర మథన యతేము 

8-192-స.ీ 
భ న్నథ! విన్వయయ భోగంీద్ా వ్యస్కుిఁ; 
బలిపించి యతనికుిఁ బాయము జచపిు 

ఫలభాగ మ న్ డుఁబడి సముతఠనిుఁ జ సి; 
మెలల న్ చతేఠల మేన్్ నివిరి 
నీవ కయ కచవార  న్ేర ో ? రీ పని కయియ; 
కొముని యతని కచైకోలు పడస ి

కవాంపుుఁ గొండ నిష్కంట్కంబుగుఁ జ సి; 
ఘరిషంచి యతని భోగంబుుఁ జుట్ిట 
8-192.1-ఆ. 
కడుఁగి యమృతజలధిుఁ గలశంబుుఁ గయవించి 

తాచ్ె న్వసరమున్ుఁ దలుఁపు లమర 

బదావసోకీ శభార లెై యా రచండు 
గములవ్యర  తర వుఁ గద్సిి రచట్. 
8-193-వ. 
తదన్ంతరంబ. 
8-194-క. 



 

 

హరయిున్్ ద్ేవ్యనీకము 

న్్రగ ంద్ాని తలలు పట్ట న్్ద్ో యగింపన్ 

హరమిాయా పరవశులె ై
స్రవిమతఠలు కూడి పలుకుఁ జొచిెరి కడిమిన్. 
8-195-మతో. 
సాచఛమెైన్ ఫణంబు మరలు చకకుఁబట్ిట  మథింపుఁగయుఁ 
బుచఛ మేట్ికి మాకుుఁ బట్ట ుఁగుఁ? బ ర ష్తాము గల్ి మ ే

మచఛమెనై్ తప్త బలాధయయన్నన్ాయంబుల వ్యరమెై 
యచఛయంతఠమె తఠచఛవృతోికి? నిండు మాకు ఫణనగీముల్ . 
8-196-వ. 
అని పలుకు దన్్జులం జూచి. 
8-197-క. 
విస్మయముుఁ బొ ంద్ి ద్నన్వ 

ఘస్మర ుఁ డహ ఫణము విడువుఁ గచకైొని యస్ర ల్ 

విసిమతముఖ్్లెై యారిె ర 

విసిమతముగుఁ గొనిరి స్రలు వీుఁకం ద్ో ుఁకన్. 
8-198-వ. 
ఇట్లల  సమాకరషణసయథ న్భాగనిరణయంబు లేరుఱచ్కొని ద్ేవతలు పుచఛంబున్్; 

బ రాద్ేవతలు ఫణంబులుం బట్ిట  పయోరయశి మధయంబున్ం బరాతంబు పపట్ిట ; 
పరమాయతోచితఠో లెై యమృతనరథంబు తాచ్ెచ్న్ా సమయంబున్. 
8-199-క. 
విడు విడుుఁ డని ఫణి పలుకుఁగుఁ 
గడుభరమున్ మొదలుఁ గుద్ర  గలుగమి గచడుఁవ్  ై



 

 

బుడబుడ రవమున్ న్ఖిలము 

వడవడ వడుఁకుఁగ మహ్ద్ిా వన్ధి మునింగచన్. 
8-200-ఉ. 
గౌరవమెనై్ భారమున్ుఁ గవాపుుఁగొండ ధరింప లేక ద్ో  
సయుర విహీన్్లెై యుభయ సపనైికులుం గడు సిగు్ తో న్కూ 

ప్యరతట్ంబున్ం బడిరి ప్ౌర ష్ముం జచడి ప్యండవ్యే! య ె

వ్యారికి న్రేుఁబో లు బలవంతపు ద్ెైవము న్నకమీింపగన్? 

8-29-కూరవమవతఘరము 

8-201-క. 
వననిధి జలముల లోపల 

మునిఁగచడి గిరిుఁ జూచి ద్ఃఖ్మున్ుఁ జింతనబాన్ 

మునిఁగచడి వ్ేలుులుఁ గన్్ుఁగొని 

వనజఞక్షుఁడు వ్యరాిన్డుమ వ్యరలు చూడన్. 
8-202-స.ీ 
సవరన్ ై లక్ష యోజన్ముల వ్ డలుపపై; 
కడుుఁ గఠోరమున్ ైన్ కరురమున్్ 

న్దన్ ైన్ బహా్ుండమెనై్ న్నహ్రించ్; 

ఘన్తరంబగు ముఖ్గహారంబు 

సకల చరయచర జంతఠరయస్ల న్ లల ; 
మిోంగి లోుఁగొన్్న్ట్ిట  మేట్ ికడుపు 

విశాంబుపపై వ్ేఱ్ విశాంబు పపైుఁబడడ ; 
న్నుఁగిన్ుఁ గదలని యట్ిట  కయళుు 



 

 

8-202.1-తే. 
వ్ లికి లోనికిుఁ జన్్ద్ెంచ్ విపుల తఠండ 

మంబుజంబులుఁ బో లెడు న్కి్ష యుగము 

స్ందరంబుగ విష్ఠణ ండు స్రలతోడ ి

కూరిు చలెువ్ ంద న్ క మహ్ కూరు మయెయ. 
8-203-మ. 
కమఠంబెై జలరయశిుఁ జొచిె లఘు ముకయో శుకిో చందంబున్న్ 

న్మదద్ీాందమాు న్ తెో  వ్యస్కి మహ్న్నగంబుతో ల్మలతో 
న్మర ంద్నాద్లు మౌళికంపములతో న్ౌన్ౌుఁగద్ే! బాపుర ! 
కమలాక్షా! శరణంచ్ భ ద్ిశలు న్నకయశంబున్్న్ మో్రయుఁగన్. 
8-204-వ. 
ఇవిాధంబున్. 
8-205-క. 
తరిగయండాలోన్ న్ కుఁడట్ 

తరి గడవకుుఁ గుద్ర  న్నుఁక తనాడుఁట్ చేర ల్; 

దరి గవాంబున్్ ద్న న్ుఁట్ 

హరహిరి! హరిచితాల్మల హరయిే యెఱ్ుఁగున్. 
8-206-ఆ. 
జలధిుఁ గడవ చయే శ్ లైంబుుఁ గవాంబు 

చేయ భోగిుఁ ద్నాడు చయేుఁ దర వ 

సిరియు స్ధయుుఁ బడయ శ్రీవలల భుుఁడుుఁ దకక 

న్ ర ుఁడు శకిోమంతఠుఁ డ కుఁడు గలుఁడ?ె 

8-207-ఆ. 



 

 

గొలల వ్యరి బాతఠకు గొఱుఁతన్ వచ్ెన్  
గొలల రీతిుఁ బాలకుపు దచాిె 

గొలల లెైరి స్రలు గొలల యెయ విష్ఠణ ండు 
చేట్ల లేని మంద్ సిరయిుుఁ గనిరి. 

8-30-స్ముద్రమథన వరణన 

8-208-వ. 
ఇట్లల  స్రయస్రయ థంబులు హరసిన్నథంబులయ కవచంబులు న్ ట్ట ంబులు 
పపట్ిట కొని; పుట్ట ంబులు పరిిచ్ట్లల  చ్ట్లట కొని; కరంబులుుఁ గరంబుల 
న్పుళించ్చ్; భుజంబులు భుజంబుల న్ రయుచ్; లెండు లెండు దర వుఁ 
ద్ డంగుుఁడు రండని యమందగతిం బెర గుుఁ దాచ్ె మందగొలల ల చందంబున్ 
మహ్రణవమధయంబున్ మంథనయమాన్ మందరమహీధర విలగాభోగి 
భోగయదయంతంబులం గరంబులం ద్మెలుెచ్ుఁ; బనె్్బొ బబలం బహా్ుండ 
కట్ాహంబు నిరురంబయ గుబుబగుబబని యుర లు కొండకవాంబుగుతోి 
జిఱజిఱంద్ిర ుఁగు వ్ేగంబున్ ఛట్చఛట్ాయ మాన్ంబులయ 
బుగులుబుగుళున్్ చపుుళుుపురం బెగసి లెకుకకు మికికలి చ్కకల కొముల 
చెకుకల నికకలుపడు మిసిమిగల ముఁద్ి ముఁగడ ప్యలతేట్ నిగు్ ుఁ ద్ంపరల 
పరంపరలవలన్ నిజకరకమీ కీమాకరషణపరిభాాంత ఫణిఫణనగరు సముదూుత 
నిరుర విష్ కీలి కీలాజఞలంబుల న్పుట్పుట్ికి న్్పుతిలిలన్ దపిుం గొండ క 
మందగతిం జచందక యకూకప్యర వ్లేా తట్ కుట్జ కుస్మగుచఛ పచిిఛల 
సాచఛ మకరంద స్గంధ ిగంధవహంబులం గొీ ంజచమట్ నీట్ి పపన్్ వఱదగము 
లొడళు నిగుర న్ ండ ర  లంబరిహసించ్చ్ుఁ బేర వ్యడి విలసించ్చ్; మేలు 
మేలని యుగ్డించ్చ్ుఁ; గయద్ కయదని భంగించ్చ్; నిచఛ మచెెని 



 

 

మచెరంబుల వలన్ వన్ధి వలమాన్ వ్ ైశ్యఖ్ వస్ంధరయధర పరవిరోన్ 
సముజజ నిత ఘమఘమారయవంబున్్; మథన్ గుణనయమాన్ 
మహ్హీందపాాముఖ్ ముహుర ుహుర చెలిత భ రి ఘోర ఫూతనకర 
ఘోష్ంబున్్; గులకుధర పరిక్ష పణ క్షోభిత సములల ంఘన్ సమాకులితంబులెై 
వ్ ఱచఱచి గుబుర గుబురలెై యొరలు కమఠ కరకట్ కయకోదర మకర తిమి 
తిమింగిల మరయళ చకవీ్యక బలాహక భేక సయరసయనీకంబుల మొఱలున్్ం 
గ డికొని ముపిురిగొని; దన్్జ ద్విిజ భట్ాట్ట హ్స తరజన్గరజన్ధాన్్లు 
న్లుపురయిెై మొతోిన్ట్టలల న్ ద్ిశద్ిగంత భితఠో లున్్; బేుఁట్టతోి పపలల గిలం ద్ాళుుచ్ుఁ 
గికుర  ప్ొ డుచ్చ్ న్ కకుఁడ కనికంట్ట వడయిున్్ం గడపున్్ం గలుగుఁ 
దాచ్ెచ్ుఁ బంతంబు లిచ్ెచ్ స్ధనజన్న్ంబుుఁ జింతించ్చ్ 
న్ూతన్పద్నరథంబులకు న్ ద్ళుు చూచ్చ్ న్ ంతదడవు దాతఠో మని హరి 
న్డుగుచ్ న్ డపడని తమకంబుల న్ంతకంతకు ముర వుడింపక తాచ్ె 
సమయంబున్. 
8-209-క. 
అపవపలవ్ లిల  లోపల 

న్పపట్ికపుట్ికి మందరయగము ద్ిర గం 

జపుపడు నిండె న్జఞండము 

చెప్పపడి ద్ే మజుని చెవులు చిందఱగొనియెన్. 
8-210-వ. 
అంత న్పుయోరయశి మధయంబున్. 
8-211-క. 
ఎడముఁ గుడి మున్్పు ద్ిర గుచ్ 

గుడ  న్ డమన్్ వ్ న్్కుఁ ద్ిర గు కులగిరి గడలిం 



 

 

గడ లెడల స్రలు న్స్ర లుుఁ 
ద్ డ త డి ఫణి ఫణము మొదలుుఁ ద్ద్యిున్్ ద్ిగువన్. 
8-212-క. 
వడ గొని కులగిరిుఁ దర వుఁగ 

జడనిధి ఖ్గ మకర కమఠ ఝష్ ఫణి గణముల్ 

స్డ వడుుఁ దడుఁబడుుఁ గచలుఁకులుఁ 
బడు భయపడి న్ గసి బయలుఁ బడు న్్రలిపడున్. 
8-213-క. 
అమరయస్ర కర విపర ి

భామణ ధరయధరవర ందా భమాణంబున్్ ద్నుఁ 
గమఠ ంద్ా వీపు తీుఁట్న్్ 

శమియంపుఁగుఁ జఞలదయయె జగతీన్నథన! 
8-214-వ. 
తదన్ంతరంబ 

8-31-క్వలకూట విష్ము పుటుట ట 

8-215-క. 
ఆలోల జలధి లోపల 

న్నలో న్హ  విడచిి స్రలు న్స్ర లుుఁ బఱవం 

గీలా కోలాహలమె ై
హ్లాహల విష్ము పుట్టట  న్వనీన్నథన! 
8-216-వ. 
అద్యిున్్ం బాళయకయలాభీల ఫయలలోచన్ లోచన్నన్లశతంబు చందంబున్ 



 

 

న్మందంబె;ై విలయ దహన్ సహసాంబు కచవైడి వడయిెై; కడపట్ి పట్ట పగలింట్ి 
వ్ లుంగుల లక్ష తెఱంగున్ ద్రలకి్షతంబె;ై తఠద్ిర య వ్ లింగిన్ మొగిలుగముల 
వలన్ం బడు బలు పిడుగుల వడువున్ బెడదింబె;ై పంచభ తంబులుం 
ద్ేజయరూపంబులెైన్ చనడుున్ ద్సుహంబెై; భుగభుగయయమాన్ంబులెైన్ 
ప్ొ గలున్్; జిట్చిట్ాయమాన్ంబులెైన్ విస్ూలింగంబులున్్; 

ధగధగయయమాన్ంబు లెనై్ న్ ఱమంట్లున్్; గలిగ ిమహ్రణవ మధయంబున్ 
మందరన్గం బమంథరంబుగం ద్ిర గున్ డ జనియంచి పట్పట్ాయమాన్ంబెై 
నింగికిం బొ ంగి ద్ిశలకుం గ లు చనుఁచి బయళుు పబాబకొని తరగివాంపుుఁ గొండ 
న్ండ గొన్క; నిగిడి కడలి న్లుగడలకుం బఱచి; దర ల కుఱ క;ి స్రయస్ర 
సముదయంబులం దరిగొని; గిరివర గుహ్గహారంబుల స్డిపడక కులశిఖ్రి 
శిఖ్రంబుల న్ రగలివడి; గహన్ంబుల దహ ంచి కుంజమంజరీ పుంజంబుల 
భసుంబుజ సి; జన్పదంబు లేరిె; న్ద్ీ న్దంబు లెరయించి; ద్ికుకంభి 
కుంభంబులు నికకలుపడ నికిక; తరణి తనరయమండలంబులపపై మిట్ిట ంచి; 

మహరోల కంబు దరికొని; యుపరిలోకంబున్కు మాఱ్గొన్లిడి స్డపిడి 
ముస్ర కొని; బహా్ుండ గోళంబు చిట్లిి పడన్ ద్నుఁట్ి; ప్యతనళీద్ి లోకంబులకు 
వ్ేళుుబాఱ ; సరాలోకయధికంబెై శకయంబుగయక యెకకడుఁ జూచిన్ం ద్నన్యెై; 
కురంగంబు కీియం గ ీళుుఱ్కుచ్; భుజంగంబు విధంబున్ న్ డయిుచ్; 

సింగంబు భంగి లంఘ ంచ్చ్; విహంగంబు పగిద్ి న్ గయుచ్; మాతంగంబు 
ప్త లికి నిలువంబడుచ్ నిట్లల  హ్లాహల దహన్ంబు జగంబులం గోలాహలంబు 
చేయుచ్న్ా సమయంబున్; మలెకు సపగల మిడుకం జఞలక నీఱెైన్ 
ద్ేవతలున్్; న్ేలంగ లిన్ రకకస్లున్్; డులిల న్ తనరకలున్్; గీట్డంగిన్ 
కిన్ార మిథ్న్ంబులున్్; గమరిన్ గంధరావిమాన్ంబులున్్; జీకయకుపడని్ 
సిదాచయంబులున్్; జికుకపడిన్ గీహంబులున్్ జిందఱవందఱ లయన్ 



 

 

వరయణ శమీంబులున్్; నిగరిిప్త యన్ న్ద్లున్్; నింకిన్ సముదాంబులున్్; 

గయలిన్ కయన్న్ంబులున్్ బొ గిలిన్ పురంబులున్్; బొ న్్ుఁగుపడిన్ 
పుర ష్ఠలున్్; బొ కికపడని్ పుణనయంగన్న జన్ంబులున్్; బగలిిపడని్ 
పరాతంబులున్్ భసుంబులెైన్ ప్యాణి సంఘంబులున్్; వ్ుేఁగిన్ లోకంబులున్్; 

వివశలెైన్ ద్ిశలున్్; న్ డడ గచడవులెైన్ భ జచయంబులున్్; న్ఱవఱలెైన్ 
భ ములున్్న్ ై యకయల విలయకయలంబెై తోచ్చ్న్ా సమయంబున్. 
8-217-క. 
ఒడఘా రించి విష్ంబున్ 

కడాము చన్్ద్ెంచి కయవ న్ధికులు లేమిన్ 

గొడడాఱ  మోంద్ి రయ లన్ 

బడాన్ న్ డలేక జన్్లు పృథీాన్నథన! 
8-218-వ. 
అపుుడు 

8-32-శివుని గరళ భక్షణక్కై వయడుట 

8-219-మ. 
చని కచైలాసముుఁ జొచిె శంకర ని వ్యసద్నారముం జ రి యీ 
శుని ద్ౌవ్యరికు లడడ పడడ ుఁ దల మంచ్ం జొచిె కుయోయ మొఱో  

విను; మాలింపుము; చితోగింపుము; దయన్ వీకి్షంపు మం చంబుజఞ 
సనముఖ్్యల్ గని రయరోరక్షణ కళీసంరంభునిన్ శంభునిన్. 
8-220-క. 
వ్యరలు ద్నీ్త వచ్ెట్ుఁ 
గ రిమితో న్ ఱ ుఁగి దక్షకూుఁతఠర ుఁ ద్నన్్ం 



 

 

బేరోలగమున్ న్్ండి ద 

యారతఠుఁడెై చందచాూడుుఁ డవసర మిచెె న్. 
8-221-వ. 
అపుుడు భోగభి ష్ణున్కు సయషయట ంగ దండపణానమంబులు గయవించి పాజఞపతి 
ముఖ్్య లిట్ల ని స్ో తించిర.ి 
8-222-స.ీ 
భ తనతు! భ తేశ! భ త భావన్రూప! ; 
ద్ేవ! మహ్ద్ేవ! ద్వేవందయ! 
యీ లోకముల కచలల  నీశార ండవు నీవ; 

బంధమ్రక్షములకుుఁ బభాుుఁడ వీవ; 

యారో శరణుయండ వగు గుర ండవు నిన్్ాుఁ; 
గోరి భజింతఠర  కుశలమతఠలు; 

సకల సృష్ిట సిథ తిసంహ్రకరోవ్ ై; 
బాహు విష్ఠణ  శివ్యఖ్యుఁ బరుఁగు ద్ీవ; 

8-222.1-ఆ. 
పరమ గుహయ మయన్ బహాుంబు సదసతో 

మంబు నీవ శకోిమయుుఁడ వీవ; 

శబద యోని వీవ; జగదంతరయతువు 
నీవ; ప్యాణ మరయ నిఖిలమున్కు. 
8-223-క. 
నీ యంద సంభవించ్న్్ 

నీ యంద వసించి యుండు నిఖిల జగములున్ 

నీ యంద లయముుఁ బొ ంద్న్్ 



 

 

నీ యుదరము సరాభ త నిలయము. ర ద్నా! 
8-224-స.ీ 
అగిాముఖ్ంబు; పరయపరయతుక మాతు; 

కయలంబు గతి; రతాగరు పదము; 

శాసన్ంబు నీ య ర ు; రసన్ జలేశుండు; 
ద్ిశలుుఁ గరణంబులు; ద్విము న్నభి; 

సూర యండు గన్్ాలు; శుకలంబు సలిలంబు; 

జఠరంబు జలధ్లు; చదలు శిరము; 

సరౌాష్ధ్లు రోమచయములు; శలయంబు; 

లద్ాలు; మాన్స మమృతకర ుఁడు; 
8-224.1-తే. 
ఛందములు ధనతఠవులు; ధరుసమితి హృదయ; 

మాసయ పంచక ముపనిష్ ద్నహాయంబు; 

న్యన్ నీ రూపు పరతతోవమె ైశివ్యఖ్య 
మె ైసాయంజయయతి యెై యొపుున్నదయ మగుచ్. 
8-225-క. 
కొంద్ఱ్ గలుఁ డంద్ర  నిన్్ుఁ; 
గొంద్ఱ్ లేుఁ డంద్; రతుఁడు గుణి గయుఁ డన్్చ్ం 

గొంద్ఱ్; గలుఁ డని లేుఁ డని 

కొంద్ల మంద్ద్ర  నిన్్ాుఁ గ రిె మహేశ్య! 
8-226-స.ీ 
తలుఁపుఁ బాాణ ంద్ియా దవాయగుణసాభా; 
వుుఁడవు; కయలకీతఠవులున్్ నీవ; 



 

 

సతయంబు ధరు మక్షరము ఋతంబున్్; 

నీవ ముఖ్్యండవు నిఖిలమున్కు; 

ఛంద్ో మయుండవు సతోవరజసోమ; 

శెక్షండవ్ ై యుంద్; సరారూప 

కయమ పురయధార కయలగరయద్ి భ ; 

తద్ోా హభయము చోదయంబు గయద్; 

8-226.1-తే. 
ల్మలలోచన్వహ ా స్ూలింగ శిఖ్ల 

న్ంతకయద్లుఁ గయలిెన్ యట్ిట  నీకు 

రయజఖ్ండనవతంస! పురయణ పుర ష్! 
ద్ీన్ రక్షక! కర ణనతు! ద్వే ద్ేవ! 
8-227-ఆ. 
మ ుఁడు మ ర ో లకున్్ మ ుఁడు లోకములకు 

మ ుఁడు కయలములకు మ ల మగుచ్ 

భేద మగుచ్ుఁ ద్ద్ి న్భదేమెై యొప్యుర  

బాహు మన్ుఁగ నీవ ఫయలన్యన్! 
8-228-క. 
సద్సతోతోవ చరయచర 

సద్న్ం బగు నిన్్ాుఁ బొ గడ జలజభవ్యద్ల్ 

పపద్వులుుఁ గదలుప వ్ ఱతఠర  

వద్లక నిన్్ుఁ బొ గడ న్ ంతవ్యరము ర ద్నా! 
8-229-మతో. 
బాహుశకోి స్రయస్ర ల్ చని ప్యలవ్ లిల  మథింప హ్ 



 

 

లాహలంబు జనించె న్ేరి కలంఘయ మెై భువన్ంబు గో 
లాహలంబుగుఁ జ సి చిచ్ెన్్ లాగముం గొని ప్యాణసిం 

ద్ోహమున్ బాతికింపవ్ే దయ ద్ ంగలింపుఁగ నీశారయ! 
8-230-క. 
లంపట్ము నివ్యరింపన్్ 

సంపదుఁ గృపజ య జయము సంప్యద్ింపం 

జంప్పడివ్యరి వధింపన్్ 

సొ ంపవరుఁగ నీక చలెుల  సత మారాధరయ! 
8-231-క. 
నీకంట్ట న్ ండెఱ్ంగము; 

నీకంట్టం బర లు గయవ న్రేర  జగముల్; 

నీకంట్ట న్ డయుఁ డెవాుఁడు 
లోకంబుల కచలల  నిఖిలలోకస్ో తనయ! 

8-33-గరళ భక్షణము 

8-232-వ. 
అని మఱ యు న్భిన్ంద్ంిచ్చ్న్ా పాజఞపతి ముఖ్్యలం గని సకల భ త 
సముండగు న్ద్ేద వద్వేుండుుఁ దన్ పియాసతి కిట్ల నియె. 
8-233-క. 
కంటే జగముల ద్ఃఖ్ము; 

వింటే జలజనిత విష్ము వ్ేుఁడిమి; పభాువ్  ై
యుంటకు న్నర ో ల యాపద 

గచంటింపుఁగ ఫలము గయద్ె కీరిో మృగయక్షమ! 



 

 

8-234-క. 
ప్యాణేచఛ వచిె చొచిెన్ 

ప్యాణుల రకి్షంపవలయుుఁ బాభువుల కచలల ం 

బాాణుల కతిఠో ర  సయధ్లు 

బాాణంబులు నిమిష్ భంగురము లని మగువ్య! 
8-235-క. 
పరహ తము జ యు న్ వాుఁడు 
పరమ హ తఠం డగున్్ భ త పంచకమున్కుం 

బరహ తమె పరమ ధరుము 

పరహ తఠన్కు న్ ద్ర లేద్ పర ా ంద్ముఖీ! 
8-236-క. 
హరి మద్ి న్నన్ంద్ించిన్ 

హరణినకి్ష! జగంబులెలల  న్నన్ంద్ించ్న్ 

హరయిున్్ జగములు మెచెుఁగ 

గరళము వ్యరించ్ ట్ొపుుుఁ గమలదళీక్షమ! 
8-237-క. 
శిక్ష్ ంతఠ హ్లహలమున్్ 

భక్ష్ ంతఠన్్ మధ్రసూక్షు ఫలరసము కియీన్ 

రక్ష్ ంతఠుఁ బాాణి కోట్ల న్్ 

వీక్ష్ ంపుము నీవు న్ేుఁడు వికచనబజ ముఖీ! 
8-238-వ. 
అని పలికిన్ ప్యాణవలల భున్కు వలల భ "ద్ేవ్య! ద్ేవర చితోంబు కొలంద్ి 
న్వధరింతఠర  గయక!"యని పలికచ"న్ని చెపిున్ యముునీంద్ాన్కు న్ర ంద్ాం 



 

 

డిట్ల నియ.ె 
8-239-మ. 
అమరన్ లోకహ తనరథమంచ్ న్భవుం "డౌుఁ గయక"యం చనడెుఁ బో  
యమర ల్ భీతిని "మిోంగవ్ే"యనిరి వ్ో యంభోజగరయుద్లుం 

దముఁ గయవన్ హర! "లెముు లెమునిరి"వ్ో తనుఁ జూచి కన్్ంట్ న్ 

యుయమ ప్యాణ శార  న్ ట్లల  మిోంగుమన్  న్యుయగయీ న్లజఞాలలన్. 
8-240-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్ల నియె. 
8-241-క. 
మిోంగకడి వ్యుఁడు విభుం డని 

మిోంగకడిద్యిు గరళ మనియు మే లని పాజకున్ 

మిోంగు మన్  సరామంగళ 

మంగళసూతాంబు న్ ంత మద్ి న్మిున్ద్ో ! 
8-242-మ. 
తనచ్ట్లట న్ స్రసంఘముల్ జయజయధనాన్ంబులన్ బొ బబడన్ 

ఘన గంభీర రవంబుతో శివుుఁడు లోకద్ోా హ ! హుం! ప్త కు ర 

ముని కచంగ లుఁ ద్మెలిె కూరిె కడిగయ న్ంకించి జంబ ఫలం 

బని సరాంకష్మున్ మహ్విష్ము న్నహ్రించె హలేాగతిన్. 
8-243-వ. 
అయయవిరళ మహ్గరళదహన్ ప్యన్ సమయంబున్. 
8-244-మ. 
కద్లం బాఱవు ప్యుఁప పరర ; లొడలన్ ఘరయుంబుజఞలంబు పు 
ట్టద్ు; న్తేాంబులు న్ ఱఱ  గయవు; నిజజూట్ా చంద్ాుఁడుం గందుఁడున్; 



 

 

వద్న్నంభోజము వ్యడ; ద్న విష్ము న్నహ్ానించ్చ  ోడనయుచ ుోఁ 
బద్ిలుండెై కడి జ యుచ ుోఁ ద్ిగుచ్చ  ోభకి్షంచ్చ  ోమిోంగుచోన్. 
8-245-క. 
ఉద్రము లోకంబులకున్్ 

సద్న్ం బగు ట్టఱ ుఁగి శివుుఁడు చట్లల విషయగిాం 

గుద్ుర కొన్ుఁ గంఠబలమున్ 

బద్ిలంబుగ నిలిపప సూక్షుఫలరసము కియీన్. 
8-246-క. 
మెచిున్ మచిెక గలిగిన్ 

నిచిున్ నీవచ్ెుఁ గయక యచె న్ ర లకుం 

జిచుుఁ గడిగొన్ుఁగ వచ్ెన్  
చిచుఱరూ పచ్ెపడిన్ శివున్కుుఁ దకకన్. 
8-247-ఆ. 
హర ుఁడు గళమున్ంద్ హ్లహలము బెట్ట ుఁ 
గపుుుఁ గలిగి త డవు కరణి న్ పపు; 

సయధ్రక్షణంబు సజజ న్్లకు న్ న్ా 

భ ష్ణంబు గయద్ ెభ వర ందా! 
8-248-వ. 
తదన్ంతరంబ 

8-249-క. 
గరళంబుుఁ గంఠబలమున్ 

హరుఁడు ధరించ్ట్కు మెచిె యౌ న్ౌ న్న్్చ్న్ 

హరయిు విరించియు న్్మయున్్ 



 

 

స్రన్నథ్ుఁడుుఁ బొ గడి రంత స్సిథ రమతితోన్. 
8-250-క. 
హ్లాహల భక్షణ కథ 

హలేాగతి విన్ా వ్యాయ న్ లమిుఁ బఠింపన్ 

వ్యయళాన్ల వృశిెకముల 

ప్యల ై చడె రచట్ిట జన్్లు భయవిరహ తఠలెై. 

8-34-స్ురభి ఆవిరవువము 

8-251-వ. 
మఱ యు న్న రతనాకరంబు స్రయస్ర లు దాచ్ెన్ డ. 
8-252-క. 
తెలీని మేన్్న్్ న్మృతము 

జిలుీ న్ జలిల ంచ్ పొ్ ద్ుఁగు శితశృంగములుం 

బెలుీ గ న్ర థ ల కోర కలు 

వ్ లీిగొలుపు మొదవు ప్యలవ్ లిల ం బుట్టట న్. 
8-253-ఆ. 
అగిాహో తిా యన్్చ్ న్న స్రభిని ద్ేవ 

మున్్లు పుచిెకొనిరి మున్ ాఱ ంగ ి

విబుధ సంఘములకు వ్ రవుతో న్ధార 

హవులు పపట్లట కొఱకు న్వనిన్నథ! 
8-254-వ. 
మఱ యు న్న జలరయశి యంద్. 

8-35-ఉచెైుశరవ ఆవిరువము 



 

 

8-255-క. 
సచుందాప్యండురంబె ై
యుచెైుశవీ మన్ుఁగుఁ ద్రగ మొగి జనియంచెం 

బుచిు కొనియె బలి ద్ెతైఠయం 

డిచు గొన్ం డయెయ నింద్ాుఁ డమశారశిక్షన్. 
8-256-క. 
ఒఱ పగు న్్రమున్్ బఱ్ుఁద్న్్ 

న్ ఱ ఁ ద్ో ుఁకయు ముఖ్ముసిరియు నిరులఖ్్రముల్ 

కుఱచచవెులుుఁ ద్ెలిుఁగన్్ాలు 

దఱచగు కందంబుుఁ జూడుఁ దగు న్న హరికిన్. 
8-257-వ. 
అంత న్న ప్యలకుపు యంద్. 

8-36-ఐరవవత ఆవిరవువము 

8-258-క. 
దంతచతఠషయట హతి శ్  ై
లాంతంబులు విఱ గి పడుఁగ న్వద్నత కుభృ 
తనకంతంబగు న్ ైరయవణ 

దంతఘవళ ముదువించె ధరణీన్నథన! 
8-259-క. 
తడ లేని న్డపు వడి గల 

యొడలున్్ బెన్్ నిడుదకరము న్్ర కుంభములున్ 

బెడఁగచై యువతఠల మురపిపు 



 

 

న్డకలకున్ మ లగుర  వన్న్ గజ మొపపున్. 
8-260-వ. 
మఱ యు న్తోరంగిణీవలల భు మథించ్ న్యెయడ. 

8-37-కలపవృక్ష ఆవిరవువము 

8-261-ఆ. 
ఎలల  ఋతఠవులంద్ న్ లరయరి పర వమె ై
యంద్ావిర లతోుఁట్ క పు ద్ెచిె 

కోరి వచ్ె వ్యర ికోర కల నీన్ డు 
వ్ేలుు మాోన్్ ప్యలవ్ లిల ుఁ బుట్టట . 

8-38-అపసరల ఆవిరవువము 

8-262-వ. 
మఱ యున్్ం గొండకవాంబున్ం గడలి మథింప న్పురోజన్ంబు జనించె 
న్ంత. 
8-263-క. 
కొీక్వకర  మెఱ్ుఁగు మేన్్లు 

గీిక్కకరిసిన్ చన్్ాుఁగవలుుఁ గీిసిున్ న్డుముల్ 

పికకట్లిి యున్ా తఠఱ్ములుుఁ 
జకకని చూపులున్్ ద్విిజసతఠలకు న్ పపున్. 
8-264-వ. 
వ్ ండయిు న్న రతనాకరంబు న్ంద్ స్ధనకర ం డుదువించి; విరించి 
యన్్మతంబున్ుఁ దన్ యథనసయథ న్ంబున్ం బవారిోంచ్చ్ండె; న్ంత. 



 

 

8-39-లక్ష్మమద్డవి పుటుట ట 

8-265-క. 
త లుకయర  మెఱ్ుఁగు కచైవడి 
తళతళ మని మేన్్ మఱెవ ధగధగ మన్్చ్న్ 

గలుముల నీన్ డు చూపులుఁ 
జచలువంబుల మొదలి ట్టంకి సరిి పుట్టట  న్ృప్య! 
8-266-స.ీ 
ప్యలమునీాట్ి లోపలి ముఁద్ి ముఁగడ; 

మిసిమి జిడుడ న్ుఁ జ సి మేన్్ పడస ి

కొీకయకర  మెఱ్ుఁగుల కొన్ల కొీతోళుకుల; 

మేనిచే గలనిగు్  మెఱ్ుఁగు జ స ి

న్నుఁట్ి న్నుఁట్ికిుఁ బోా ద్ి న్వకంపుుఁద్ీవల; 

న్్న్్ుఁ బో ద న్ యయంబు న్ూలుకొలిప ి

కొీవ్యార  కచందమిు కొలుఁకున్ుఁ బొా ద్ద న్ుఁ; 
బొ లసిన్ వలపులుఁ బోా ద్ి పపట్ిట 
8-266.1-తే. 
పసిడి చంపక ద్నమంబు బాగుుఁగ రిె 

వ్యలు కొీన్ ాల చలెువున్ వ్యడిుఁ ద్ీరిె 

జఞణతన్మున్ుఁ జ తఠల జడుడ  విడచిి 

న్లువ యీ కొము న్ గిుఁ జ సిన్నుఁడు న్ేుఁడు. 
8-267-క. 
కచంపవరచడు న్ధరంబున్్ 

జంపవరచడి న్డుము సతిక ిశంప్యర చ్లన్ 



 

 

సొ ం పవర  మ్రముుఁ గన్్ాలుుఁ 
బెంపవర చ్ న్ పుుగొపుు పిఱ్ుఁద్న్్ గుచముల్. 
8-268-వ. 
అని జన్్లు ప్ొ గడుచ్ండ 

8-269-స.ీ 
తర ణికి మంగళసయాన్ంబు చయేంత; 

మని పపట్టట  నింద్ాుఁ డన్రమాెైన్ 

మణిమయ పీఠంబు; మంగళవతఠలెనై్; 

వ్ేలుపు గరితలు విమల తోయ 

పూరణంబులెై యున్ా పుణనయహ కలశంబు; 

లిడిర;ి పలల వముల నిచెె భ మిుఁ; 
గడిమి గోవులు పంచగవయంబులన్్ నిచెె; 

మలసి వసంతఠండు మధ్ వ్ సంగచ; 
8-269.1-తే. 
మున్్లు గలుంబుుఁ జచపుిరి; మొగిలుగములు 

పణవ గోముఖ్ కయహళ పట్హ మురజ 

శంఖ్ వలల కీ వ్ేణు నిసాన్ము లిచెెుఁ; 
బాడి రయడిరి గంధరా పతఠలు సతఠలు. 
8-270-క. 
పండ త సూకుో ల తోడుతుఁ 
ద్ండంబులు చనుఁచి తీరథ తోయములెలల ం 

ద్ండముల ముంచి ద్ిగ ా  

దండంబులు జలక మారచె ుఁ దర ణీ మణికిన్. 



 

 

8-271-స.ీ 
కట్ట ంగుఁ బచెని పట్లట ుఁబుట్ట పు ద్ో య; 

ముద్తికుుఁ ద్చెిె సముద్ాుఁ డచిెె; 

మతనో ళి నికరంబు మధనాశ మ ుఁగిన్; 

వ్ జైయంతీమాల వర ణుుఁ డిచెెుఁ; 
గయంచన్ క య ర కంకణ కింకిణ;ీ 

కట్కయద్లన్్ విశాకరు యచెె; 

భారతి యొక మంచి తనరహ్రము నిచెె; 

బాణిపదుము నిచెెుఁ బదుభవుుఁడు; 
8-271.1-ఆ. 
కుండలివజాంబు గుండలముల నిచెె; 

శీుతఠలు భదమాెైన్ న్్తఠలు జ సప; 
న్ లల  లోకములకు న్లేిక సయనివ్  ై
బాతికచ దన్్చ్ ద్ిశలు పలికచ న్ధిప! 
8-272-వ. 
మఱ యున్్ 

8-273-స.ీ 
పలుకుల న్మృతంబు చిలుక న్ వ్యానితో; 
భాష్ించె వ్యుఁడెప్త  బహాు యన్ుఁగ 

న్ లయంచి కచంగ ల న్ వాని వరయించె; 
వ్యుఁడె లోకములకు వలల భుండు 
మెయద్ీుఁగ న్ వాని మేనితోుఁ గద్యించె; 
వ్యుఁడెప్త  పరమ సరాజఞమ రోి 



 

 

న్ లతఠక యెపుుడు నివసించ్ న్యేంట్; 

న్నయలుల  పరమగు న్మృత పదము 

8-273.1-ఆ. 
నింతి చూపు వ్యఱె న్ చోె ట్ి కచోె ట్ల 

జిష్ఠణ ధన్ద ధరు జీవితంబు 

గొము చిన్ా న్గవు గుర తర ద్ఃఖ్ ని 

వ్యరణంబు సృష్ిట  కయరణంబు. 
8-274-వ. 
మఱ యు న్కొకము న్ మున్ంబున్. 
8-275-స.ీ 
భావించి యొకమాట్ల బహా్ుండ మంతయు; 

న్నట్ల బొ మురలిల ని తలంచ్ుఁ 
బో లించి యొకమాట్ల భువన్ంబు లనిాయుుఁ; 
దన్ యంట్ిలో ద్ ంతఠలని తలంచ్ుఁ 
బాట్ించి యొకమాట్ల బహా్ుద్ి స్రలన్్; 

దన్ యంట్ిలో బొ ములని తలంచ్ 

గొన్కొని యొకమాట్ల కుంభినీచకీంబు; 

న్లవడ బొ ముపీుఁట్ని తలంచ్ 

8-275.1-ఆ. 
సొ లసి యొకకమాట్ల సూర యంద్రోచ్ల 

న్చట్ి ద్ీపకళిక లని తలంచ్ 

భామ యొకక మాట్ల భారతీద్ర్ల 

న్నతుసఖ్్ లట్ంచ్ న్నదరించ్. 



 

 

8-276-వ. 
తదన్ంతరంబ. 
8-277-ఆ. 
చంచరీకనికర ఝంకయర నిన్దంబు 

దన్ర  న్్తులముల దండ పపట్ిట 
మేఘకోట్ి న్డిమి మెఱ్ుఁగుుఁ బుతోడి మాడిక 

స్రల న్డుమ నిలెె స్ందరయంగి. 
8-278-క. 
ఆ కన్్ాలు న్న చన్్ాలు 

న్న కుర  లా పిఱ్ుఁద్ న్డుము న్న ముఖ్మా న్ 

వ్యయక్వరముుఁ గని వ్ేలుులు 

చీక్వకున్ుఁ బడిరి కలుఁగి శ్రహీరి దకకన్. 

8-40-లక్ష్మమద్డవి హరనిి వరించుట 

8-279-వ. 
అట్లల  నిలిచి దశద్ిశలం బరివ్ేష్ిట ంచి యున్ా యక్ష రక్షసిుదా సయదాో ద్ివిజ 
గర డ గంధరా చనరణ పమాుఖ్ నిఖిల య థంబులం గన్్ం గొని య 
పుురయణ ప్ౌాఢకన్యకయరతాంబుుఁ దన్ మన్ంబున్ నిట్ల ని వితరకించె. 
8-280-స.ీ 
ఐద్వన్ ై యుండ న్లవడ ద్ క చోట్; 

న్ కచోట్ సవితితో న్ోరా రయద్ 

తగ న్ కచోట్ సంతత వ్ ైభవంబుుఁ గయ; 
ద్ కచోట్ వ్ేుఁడిమి న్్ండుఁ బో ల 



 

 

ద్ కచోట్ుఁ గర ణ లే ద్ కికంత వ్ దకిన్; 

న్ కచోట్ డగ్ఱ  యుండుఁ బెట్ట 
న్ ఱయంగ న్ కచోట్ నిలుకడ చనలద్; 

చరిెంప న్ కచోట్ జడత గలద్ 

8-280.1-ఆ. 
కొనిాచోట్ల  కయమగుణ గరిష్ు ంబులు 

కోీధ సంయుతములుుఁ గొనిా యడెలు 

గొనిా మ్రహలోభకుంఠతింబులుుఁ గొనిా 

పామద మతురయన్్ భావకములు. 
8-281-వ. 
అని సకల సతఠుర ష్ జన్న్ వరోన్ంబులు మాన్సించి పరహిరించి. 
8-282-స.ీ 
అమర ముతెతో ద్వన్ ై యుండ వచ్ెన్్; 

వర సకు సవతఠ లెవార న్్ లేర  

వ్ లయంగ న్శ్యీంత విభవ మతని యలుల ; 

శృంగయర చందన్ శ్రతలుండు 
గలుఁగుఁ డనె్ాుఁడు శుదాకయర ణయమయమ రోి; 

విమలుండు గద్ిసి సరవింప వచ్ె 

న్ ఱ  న్నడి తిర గుఁడు నిలుకడుఁ గలవ్యుఁడు; 
సకల కయరయములంద్ జడత లేద్; 

8-282.1-ఆ. 
సయధ్రక్షకుండు ష్డార్ రహ తఠండు 
న్నథ్ుఁ డయెయ న్ేని న్డప న్ోపు 



 

 

నితుఁడె భరో యన్్చ్ నింతి సరోజఞక్షుఁ 
బుష్ు ద్నమకమున్ుఁ బ జచేసప. 
8-283-క. 
ఇంద్ీవర ద్నమమున్ ము 

కుంద్ునిుఁ బ జించి తన్కుుఁ గ డి వసింపన్ 

మంద్రిముగుఁ దదాక్షము 

న్ంద్ంద సలజజ దృష్ిట  న్నలోకించెన్. 
8-284-ఆ. 
మ్రహర చ్ల వలన్ ముద్ిద య దల యెతఠో  

సిగు్ వలన్ బాల శిరము వంచ్ 

నింతి వ్ ఱపు వలన్ న్ తోద్ వంపద్ 

తన్ద్ ముఖ్ము ప్యాణదయతఠుఁ జూచి. 
8-285-క. 
హరి చూచిన్ సిరి చూడద్ 

సిరి చూచిన్ హరయిుుఁ జూుఁడ సిగు్ న్్ బొ ంద్న్ 

హరయిున్్ సిరియున్్ుఁ దమలో 
సరిఁజూపులుఁజూడ మర ుఁడు సందడి పపట్టట న్. 
8-286-చ. 
జగముల తండియాెై తన్ర  శ్ౌరి జగంబుల తలిల  నింద్ిరం 

దగ న్్రమంద్ుఁ ద్నలెె; న్ట్ుఁ దతకర ణనరసదృష్ిట చేుఁ బాజల్ 

మగుడుఁగుఁ ద్ ంట్ి భంగి న్తిమంగళసయధిా  పతితాసంపదన్ 

న్ గడిన్ లోకముల్ గని; రన్ేక శుభంబులుఁ బొ ంద్ి రతోఱ న్. 
8-287-వ. 



 

 

అట్మున్ా యబారయజు దన్యంద్ న్్న్ా యమ లయంబెైన్ కౌస్ో భంబు 
పరరిట్ి యన్రా మణిరయజంబు న్యయంబుజఞక్షన్కు సమరిుంచిన్ ద్ననిం దన్ 
వక్షసథ లంబున్ ధరయించ;ె న్పుు డయాయద్ిలకి్షుయు శ్రీవతు కౌస్ో భ 
వ్ ైజయంతీవన్మాలికయ తనరహ్రయదయలంకృతంబెనై్ పుండరీకయక్ష 
వక్షంసథ లంబున్ వసయించె న్యయవసరంబున్. 
8-288-శ్య. 
మో్రసపన్ శంఖ్ మృదంగ వ్ేణురవముల్ మున్నాడ;ి పపంజీుఁకట్లల్ 

వ్యసపన్; న్రోన్ గయన్ ల్మలల స్రల్ భాసలిిల; రయర యల్ జగ 

ద్నాస్ుల్ విష్ఠణ ని బహాు ర దా ముఖ్ర ల్ తలిల ంగమంతాంబులం 

బాాస్కిోన్ విన్్తించి ర లల సిత పుష్ుశ్రణీి వరిషంచ్చ్న్. 
8-289-క. 
ఆ పవలవ్ లిల  కూుఁతఠర  

ద్ీపుల చూపులన్్ ద్ో ుఁగి తిలకింపుఁ బజాల్ 

చేపట్ిట రి సంపదలన్్ుఁ; 
బాాప్ించెన్్ మేలు; జగము బతాికచ న్ర ంద్నా! 
8-290-క. 
ప్యలేట్ి రయచకనిాయ 

మే లారచడు చూపులేక మిడు మిడు కంచ్న్ 

జఞలిం బురపురుఁ బొ కుకచ్ుఁ 
దూలిరి రకకస్లు కడీు ద్ో ుఁచిన్ న్ధిప్య! 

8-41-వవరుణి ఆవిరవువము 



 

 

8-291-క. 
వ్యరిధిుఁ దర వుఁగ న్ంతట్ 

వ్యరుణి యన్ న్ కక కన్య వచిెన్ న్స్ర ల్ 

వ్యరిజలోచన్్ సముతి 

వ్యరక ైకచైకొనిరి ద్నని వ్యరిజన్ేతాన్. 

8-42-ధనాంతరవామృత జననము 

8-292-వ. 
మఱ యుం దర వం దర వ న్ పుయోరయశి యంద్. 
8-293-స.ీ 
తర ణుండు ద్ీరా ద్ో రదండుండు గంబుకం; 

ధర ుఁడు పీతనంబరధనరి సాగిా 

లాసిత భ ష్ణనలంకృతఠం డర ణనక్షుఁ; 
డున్ాతోరస్కుఁ డతఠయతోముండు 
నీలకుంచిత క శ నివహుండు జలధర; 

శ్యయముండు మృగరయజ సతోవశ్యలి 

మణికుండలుుఁడు రతామంజీర ుఁ డచ్యతఠ; 

న్ంశ్యంశ సంభవుం డమలమ రోి 

8-293.1-ఆ. 
భ రయిాగభాగ భోకో ధన్ాంతర ి

యన్ుఁగ న్మృత కలశ హస్ో ుఁ డగుచ్ 

నిఖిలవ్ దైయశ్యసో ీనిపుణుుఁ డనయుర ా ద్ ి

వ్ేలుు వ్ జుజ ుఁ గడలి వ్ డలి వచెె. 



 

 

8-294-వ. 
తదన్ంతరంబ 

8-295-ఆ. 
అతనిచేత న్్న్ా యమృత కుంభము చూచి 

కచరలు ప్ొ డిచి స్రలుఁ గికుర పపట్ిట 
పుచిెకొనిరి యస్ర పుంగవు లెలల న్్ 

మాఱ్లేని బలిమి మాన్వ్ేందా! 
8-296-వ. 
వ్ ండయిు. 
8-297-ఆ. 
చనవులేని మంద్ చకకుఁగ మన్ కబెబ 

న్న్్చ్ుఁ గడవ న్స్ర లాుఁచి కొనిన్ 

వ్ ఱచి స్రలు హరికి మొఱలు పపట్ిట రి స్ధన 
పూరణఘట్ము ప్త యెుఁ బో యె న్న్్చ్. 
8-298-వ. 
ఇట్లల  శరణనగతఠలెైన్ వ్ేలుుల ద్ెైన్యంబు ప్ొ డగని భృతఠయజన్ కయమద్ండగు 
న్పురమేశార ండు "మరలు ద్ఃఖింప వలవ ద్నే్్ న్న 
మాయాబలంబున్ంజ సి మ యరథంబు మరల సయధించెద"న్ని పలికచ; 
దతుమయంబున్ న్ యయమృతపూరంబు న్మే తనావుద్ మని తమకించ్ 
ద్ెైతయద్నన్వ జన్ంబుల లోపల న్మంగళంబగు కలి సంభవించిన్ కతంబున్ుఁ 
బాబలులగు రకకస్లు విలోకించి సతోయీాగంబు న్ంద్ న్డచ్ చందంబున్ుఁ 
ద్లయపయాాస హేతఠవులగు స్రలున్్ స్ధన భాగంబున్ కర ా  లగుద్ర  
గయవున్ుఁ బంచి కుడుచ్ట్ కరోవయం; బద్ి సన్నతన్ంబగు ధరుంబగుట్ంజ సి య 



 

 

యయమృత కుంభంబు విడువుండని ద్రులులగు నిశ్యచర లు జఞతమతుర లెై 
పాబలు లెైన్ తమవ్యరల వ్యరించ్చ్న్ా సమయంబున్. 
8-299-ఆ. 
ఒకని చతే న్్ండ న్ కుఁడు బలిష్ఠు ుఁడె ై
పుచిెకొనిన్ వ్యనిుఁ బొ ద్గుఁ బట్ిట 
యంతకంట్ట న్ధికుుఁ డమృత కుంభము న్ తోి 

కొంచ్ుఁ బాఱెుఁ బర లుుఁ గుయయడంగ. 

8-43-జగన్మమహనిి వరణన 

8-300-వ. 
అంత. 
8-301-స.ీ 
మెతోని యడుగుల మెఱ్ుఁగయర  జఞన్్వు; 

లరుఁట్ి కంబములద్ో  యెనై్ త డలు 

ఘన్మగు జఘన్ంబుుఁ గడు లేత న్డుమున్్; 

బలల వ్యర ణకయంతి ప్యణయిుగము 

గడు ద్ డడ  ప్యలిండుల ుఁ గంబుకంఠంబున్్; 

బంబాధరముుఁ జందాబంబముఖ్ముుఁ 
ద్ెలిగన్్ాుఁ గవయున్్ న్లికుంతలంబున్్; 

బాలేంద్ సనిాభ ఫయలతలము 

8-301.1-తే. 
న్మరుఁ గుండల క య ర హ్ర కంక 

ణనద్ లేప్యర మంజీర న్నద మొపు 



 

 

న్లల  న్వుాలుఁ బదుదళీక్షుఁ డస్ర 

పతఠల న్డగింప న్నుఁడు రూపంబుుఁ ద్నలిె. 
8-302-వ. 
అయయవసరంబున్ జగన్ోుహన్నకయరంబున్. 
8-303-స.ీ 
ప్యలిండల పపై న్్న్ా పయెయద జఞఱ ంచ్; 

జఞఱ ంచి మలెల న్ చకక న్ తఠో  

దళుక దళకన్్ గండఫలకంబు లొలయంచ్; 

న్ లయంచి కచంగ ల న్్జజ గంిచ్ుఁ 
గట్ల మెఱ్ంగులు వ్యఱ్ కడకన్్ా లలాల ర ె; 

న్లాల రిె ఱెపుల న్ండుఁ గొలుపు 
సవరని దరహ్స చంద్ిాకుఁ జిలికించ్ుఁ; 
జిలకించి కచమ్రువిుఁ జికుకపఱచ్ 

8-303.1-తే. 
దళిత ధమిులల  కుస్మ గంధముు న్ ఱపుుఁ 
గంకణనద్ి ఝణంకృతఠల్ గడలు కొలుపు 
న్ డలి కయంతఠలు పట్లట లే కులుకుఁ బాఱ్ 

సన్ావలిపంపుుఁ బయెయద చౌకళింప. 
8-304-వ. 
ఇవిాధంబున్ న్ కకపట్ యువతీరతాంబు జగన్ోుహన్ ద్వేతయున్్ంబో లె 
న్ మొుగంబు తనవికి మతోిలిల న్ తుేఁట్ి మొతోంబులన్ గచలిచి చిగుర  జొంపంబుల 
న్ డగలుగ జడయిుచ్ ముఱ యుచ్ండ రయక్షసవర లు గన్్ంగొని. 
8-305-స.ీ 



 

 

అవుుఁగద్ే లావణయ; మవుుఁగద్ే మాధ్రయ; 
మవుుఁగద్ే సతి! న్వయౌవన్నంగి! 
యెట్న్్ండి వచిెతి? వ్మేి యచిెంచెద్? ; 

నీ న్నమమయెయద్ి? నీరజఞక్షి! 
యమర గంధరా సది్నా స్ర చనరణ; 

మన్్జకన్యలకు నీ మహ మ గలద్ె? 

ప్యాణ చితేో ంద్ియా పరిణనమ ద్నయయెై; 
నిరిుంచుెఁ బో  విధి నిన్్ా గర ణ; 

8-305.1-తే. 
వనిత! గశయపు సంతతి వ్యర మేము 

భాాతలము స్రలకు నిదాప్ౌర ష్ఠలము 

జఞఞ తఠలకు మాకు న్ేకయరథసంగతఠలకుుఁ 
బాలు ద్ీరని యరథంబు బంచి యముు. 
8-306-క. 
సభ యెై యుండదె మిందఱ 

మభయంబున్ వచ్ె కొలుఁద్ి న్మృతంబున్్ నీ 

విభరయజగమన్! తపుక 

విభజింపు విపక్షపక్ష విరహ తమతి వ్ ై. 
8-307-వ. 
అని మందలించిన్ ద్ెతైఠయలం గని మాయాయువతి రూపుం డగు హరి తన్ 
వ్యుఁడి వ్యలు జూపుట్ంపఱలవలన్ వ్యరల తనలుముల న్గలించి చిఱ్న్గవు 
లెగయ మొగమెతోి యట్ల నియె. 
8-308-క. 



 

 

స్ంద్ర లగు పుర ష్ఠలుఁగని 

ప్ొ ంద్డెు న్నయంద్ నిజము పుట్లట న్  మకున్? 

బృంద్ఘరకరిపులారయ! 
చెంద్ర  కయమిన్్ల విశాసింపర  పపదద ల్. 
8-309-క. 
పలుకులు మధ్రసధనరలు 

దలఁపులు న్నన్న పాకయర ద్నవ్యన్లముల్ 

చెలుములు సయలావృకములు 

చెలువల న్ముుట్లు వ్దేసిద్నా ంతములే? 

8-44-అమృతము పంచుట 

8-310-క. 
న్న న్యర ెకొలద్ి మకున్్ 

మానుగ విభజించి యతఠో ; మాన్్ుఁడు శంకన్ 

కయ నిం డన్వుడు నిచిెర ి

ద్ననవు లమృతంపుుఁ గడవుఁ దర ణీమణికని్. 
8-311-క. 
ఆ శ్వంతన లోకన్ములు 

న్న శీతల భాష్ణములు న్న లాలితముల్ 

రయశి పరంపర లగుచ్ం 

బాశములెై వ్యరి న్ోళుు బంధించె న్ృప్య! 
8-312-వ. 
ఇట్లల  స్ధనకలశంబు క ల న్ంద్కొని మందసుిత భాష్ణంబుల స్ందరీ 



 

 

రూపుుఁ డగు ముకుంద్ండు "మేలుుఁ గీ డన్క న్నే్్ుఁ బంచియచిెన్ తెఱంగున్ 
న్ంగీకరించ్ట్ కరోవయం"బన్వుడు "న్గుంగయక"యని స్రయస్ర ద్ెతైయద్నన్వ 
సమ హం బుపవసించి కృతసయాన్్లెై హో మంబు లాచరించి విపుు లకు 
గోభ హ రణనయద్ి ద్నన్ంబులు చేసి తద్నశ్రః పావచన్ంబులు గచైకొని 
ధవళపరిధనన్్ లెై గంధమాలయ ధూపద్ీప్యలంకృతం బగు కన్కరతాశ్యలా 
మధయంబున్ుఁ బాాగగీకుశ పీఠంబులం బ రాద్ిశ్యభిముఖ్్లెై పంకుో లుుఁ గొని 
యున్ా సమయంబున్. 
8-313-క. 
శ్లీణీభర కుచయుగ భర 

వ్ేణీభరములన్్ డసిు వివిధనభరణ 

కయాణ యయ యువిద వచెెన్్ 

బాణి సరోజమున్ న్మృతభాండముుఁ గొంచ్న్. 
8-314-క. 
భాస్ుర కుండల భాసిత 

న్నస్వముఖ్ కరణ గండ న్యన్నంచల యె ై
శ్రీస్తి యగు సతిుఁ గని ద్ ే

వ్యస్ుర య థంబు మ్రహ మంద్ె న్ర ంద్నా! 
8-315-వ. 
అపుుడు 
8-316-క. 
అస్ుర ల కమృతము ప్త యుట్ 

ప్ొ స్గద్ ప్యములకుుఁ బాలు ప్త సిన్ మాడికన్ 

ద్ స్ఁగగు న్ంచ్న్్ వ్ేఱొ క 



 

 

ద్ెస్ఁ గ ర ెండంగుఁ బెట్టట  ద్ేవ్యహ తఠలన్. 
8-317-వ. 
ఇట్లల  రచండు పంకుో లుగయ న్ేరురచి. 
8-318-స.ీ 
వ్ేగిర పడకుడమ విన్్ుఁడు ద్నన్వులార! ; 
తడవు చయేక వతఠో  ద్ెతైఠయలార! 
యట్ల పాకకుఁ గ ర ెండుుఁ డని కన్్ా లలాల రిె; 

చన్్గవ పయెయద జఞఱుఁ ద్ిగిచి 

వద్ిన్  మఱంద్ల వ్యవులు కలిుంచి; 

మరుంబు లెడలించి మఱ్ుఁగు జ స ి

మెలల ని న్గవుల మేన్్లు మఱపించి; 

కడు జఞణ మాట్లుఁ గయకు పఱచి 

8-318.1-ఆ. 
యస్ర వర ల న్ లల  న్డకించి స్రలన్్ 

దడవు జ య వలద్; ద్నావుుఁ డన్్చ్ 

వచ్ె కొలుఁద్ి న్మృతవ్యరి విభాగించెుఁ 
దర ణి ద్ివిజు లెలల ుఁ దనిసి ప్ొ గడ. 
8-319-వ. 
అయయవసరంబున్. 
8-320-స.ీ 
మన్కు వ్లేుులకున్్ మందట్ లేకుండుఁ; 
బంచి పపట్టట ద న్ని పడుఁతి పూన్ ుఁ 
ద్నన్ేల తపుున్్? తపుద్ తరళీక్ష;ి 



 

 

గయక రమున్్చ్న్్ గడకుఁ బలా 

మఱ్మాట్ లాడద్ో  మఱ  చూడకుండున్ో; 
చన్్ గవుఁ గపుున్ో చనలు న్న్్చ్ 

న్ ండనడుఁ గలుగుచ్ న్ కకింత సొ లయున్ో; 
మన్యెడుఁ గంద్న్ో మగువ యన్్చ్ 

8-320.1-ఆ. 
న్ లతుఁ చూడిక గముల నీరచై కరంగుచ్ుఁ 
బాణయ భంగ భీతి బద్ా  లగుచ్ 

న్ూరకుండుా గయని యువిద తే తెముని 

యడుుఁగ జఞలరచైరి యస్ర వర లు. 

8-45-రవహువు వృతఘత ంతము 

8-321-వ. 
అపుుడు 
8-322-మ. 
అమరవ్యాతములోన్ జొచిె ద్ివిజుండె ైరయహు పయీ ష్ ప్య 
న్ము జ యం గని చందభాాసకర లు సన్ాల్ చయే న్నరయయణుం 

డమరయరయతిశిరంబు చకహీతిుఁ ద్న్నుడనె్ స్ధనసికో మె ై
యమరతాంబున్్ జచంద్ె మ రాముుఁ దదన్నయంగంబు న్ేలం బడెన్. 
8-323-ఆ. 
అజుుఁడు వ్యని శిరము న్ంబరవీథనిి 

గీహము జ సి పపట్ిట  గయరవించె; 
వ్యుఁడు పరాములన్్ వ్ రైంబు దపుక 



 

 

భాన్్చందాములన్్ బట్లట  చ్ండు. 
8-324-క. 
ఒకబొ ట్లట ుఁ జికక కుండుఁగ 

సకల స్ధనరసము న్మర సంఘంబులకుం 

బాకట్ించి ప్త సి హరి దన్ 

స్కరయకృతిుఁ ద్నలెె న్స్ర శూర లు బెగడన్. 
8-325-మ. 
అమర ల్ రకకస్లుం బయాాసబలసతనో వరయథ  భిమాన్ంబులన్ 

సములెై లబావికలుు లెైర ియమర ల్ సంశ్రయీముం బొ ంద్ి ర 

యయమరయర ల్; బహుద్ఃఖ్ముల్ గనిరి తన మతయంత ద్ో ర్ర ాలెై; 
కమలాక్షన్ శరణంబు వ్ుేఁడని జన్్ల్ కలాయణ సంయుకుో లే. 
8-326-క. 
ద్ననవు లమృతము ద్నావం 

బ ని పయోరయశిుఁ దచాిె ప్ొ గలిిన్ మాడికన్ 

శ్రీన్ఘథ పరయఙ్ముఖ్్లగు 

హనీులు పొ్ ందంగుఁజఞల రిషయట రథంబుల్. 
8-327-క. 
శ్లధ్ించి జలధి న్మృతము 

సయధ్ించి నిలింపవ్ ైరి చక్షర్తఠలన్ 

రోధ్ించి స్రల కిడి హర ి

బో ధ్ించి ఖ్గ ంద్ా న్ కిక ప్త యె న్ర ంద్నా! 

8-46-స్ురవస్ుర యుద్ధము 



 

 

8-328-క. 
శుద్ధముగ స్రల కమృతము 

సిద్ిధంచిన్ న్స్ర వర లు సిడిముడిపడుచ్న్ 

కుీద్ుధ లు న్నన్నయుధ స 

న్ాద్ుధ లు న్య యుదామున్కు న్డచిరి బలిమిన్. 
8-329-క. 
ధనుాలు వ్ ైరోచని శత 

మనుాపాముఖ్్లు మద్నభిమాన్్లు దమలో 
న్న్మాన్యరణము బాహ్ 

సిన్ఘాసంబులన్్ బేరిె చసేిరి కడిమిన్. 
8-330-మ. 
అరుద్ెై కయమగమెై మయాస్రకృతంబె ైలోకితనలోకయమెై 
వరశసయో ా సో ీసమేతమైె తరళమైె వ్ హై్యసంబెై మహ్ 

స్రయోధననిాతమెనై్ యాన్మున్ సంశ్లభిలెల ుఁ బ ర ణంద్ స్ 

సిథరకయంతిన్ బలి చనమరధాజ చమ ద్పోీసిథ తిన్ ముందట్న్. 
8-331-వ. 
మఱ యు న్ముచి శంబర బాణ ద్ిామ రా కయలన్నభ శకుని జంభాయోముఖ్ 
పాహతేి హతేి భ తసంతనాస హయగీీవ కపిలేలాలోతకళ మేఘద్ంద్భి 
మయతిాపురయధపి విపచాితోి విరోచన్ వజా దంష్ట  ాతనరకయరిషయట రిష్ట న్మేి శుంభ 
నిశుంభ శంకుశిరః పమాుఖ్్లున్్ బౌలోమ కయలక యులున్్, నివ్యత కవచ 
పాభృతఠలున్్, దకికన్ దండయోధ్లున్్ం గ డకిొని యరదంబులం 
ద్రగంబుల మాతంగంబుల హరిణంబుల హరి కిరి శరభ మహ ష్ గవయ ఖ్డ్ 
గండభేర ండ చమరీ జంబుక శ్యరూద ల గో వృషయద్ి మృగంబులన్్, గంక గృధా 



 

 

కయక కుకుకట్ బక శ్రయన్ హంసయద్ి విహంగంబులన్్, ద్ిమి తిమింగ లాద్ి 
జలచరంబులన్్, న్ర లన్్, న్స్ర స్ర నికర వికృత విగీహ రూపంబులగు 
జంతఠవులన్్ న్నరోహ ంచి తమకు న్డయిాలంబులగు గొడుగులు పడగలు 
జయడుుఁగచైద్వలు పకచకరలు బొ మిడికంబులు మొదలగు ప్త ట్లము 
ట్ాల యతంబుగుఁ గచైకొని వ్ఱే్ వ్ేఱ మొన్లెై విరోచన్న్ందన్్ం డగు బలిముందట్ 
నిలువంబడిరి; ద్ేవ్ేంద్ాండున్్ న్ ైరయవతనరూఢుండె ైవ్ ైశ్యాన్ర వర ణ వ్యయు 
దండధరయదయన్ేక నిరజర వ్యహ నీ సంద్ో హంబున్్ం, ద్నన్్ న్ ద్ర పడి 
పిఱ్తివియక మ్రహరించె; న్ట్లల  సంరంభసన్నాహ సముతనుహంబుల 
రచండుద్ెఱంగుల వ్యర న్్ం బో రయడు వ్ేడుకల ముఁట్గు మాట్ల 
సందడించ్చ్న్ా సమయంబున్. 
8-332-స.ీ 
వజాదంషయ్ఱఱంచిత వయజన్ంబులున్్ బరా; 

చనమరంబులు సతిచఛతోమీులున్్ 

జితావరణధాజచేలంబులున్్ వ్యత; 

చలితోతోరోష్ీణ ష్ జఞలములున్్ 

జపుుళు న్ సుఁగు భ ష్ణ కంకణంబులుుఁ; 
జండనంశురోచ్ల శసోమీులున్్ 

వివిధ ఖ్ ట్కములు వీరమాలికలున్్; 

బాణపూరణములెైన్ తూణములున్్ 

8-332.1-ఆ. 
నిండి పపచ్ెర ుఁగ ినిరజరయస్రవీర 

సపనై్యయుగుకంబు చనల న్ పపు 

గయీ హతతఠల తోడుఁ గలహంబున్కు వచ్ె 



 

 

సయగరములభంగి జన్వర ణయ! 
8-333-క. 
భేరీ భాంకయరంబులు 

వ్యరణ ఘీంకయరములున్్ వరహరి హేష్ల్ 

భ రి రథన్మేి రవములు 

ఘోరములెై పపలల గించెుఁ గులశ్ ైలములన్. 
8-334-వ. 
ఇవిాధంబున్ న్్భయబలంబులున్్ మ్రహరించి బలితో నింద్ాండున్్, 

ద్నరకునితో గుహుండున్్, హేతితో వర ణుండున్్, బాహేతితో మితఠాండున్్, 

గయలన్నభునితో యముండున్్, మయునితో విశాకరుయు, శంబర నితోుఁ 
దాష్ట యు, విరోచనితో సవితయు, న్ముచితోుఁ బరయజితఠండున్్, 

వృష్పర ానితో న్శిాద్వేతలున్్, బలిస్తబాణనద్ ిపుతాశతంబుతో 
సూర యండున్్, రయహువుతో సత ముండున్్, బులోమునితో న్నిలుండున్్, 

శుంభ నిశుంభులతో భదకాయళీద్ేవియు, జంభునితో వృషయకపయిున్్, 

మహ ష్ఠనితో విభావస్ండున్్, నిలాల వ్యతనపులతో బహాుపుతఠాలున్్, 

ద్రురషణునితోుఁ గయమద్ేవుండున్్, న్్తకలునితో మాతృకయగణంబున్్, 

శుకుీనితో బృహసుతియు, న్రకునితో శన్ ైశెర ండున్్, నివ్యత కవచ్లతో 
మర తఠో లున్్, గయలేయులతో వస్వులు, న్మర లున్్, బౌలోములతో 
విశ్రాద్వేగణంబున్్, గోీ ధవశులతో ర ద్ాలున్్, నివిాధంబున్ం గలిసి పపన్ంగి 
దాందాయుదాంబు చయేుచ్ మఱ యు రథికులు రథికులన్్, పద్నతఠలు 
పద్నతఠలన్్, వ్యహన్నరూఢులు వ్యహన్నరూఢులన్్ం, ద్నుఁకి సింహన్నదంబులు 
చేయుచ్, న్ట్ట హ్సంబు లిచ్ెచ్, న్నహ్ాన్ంబు లొసంగుచ్, 

న్న్ోయన్యతిరసయకరంబులు చేయుచ్, బాహున్నదంబుల విజృంభించ్చ్ుఁ, 



 

 

బెన్్బొ బబల న్్బుర గుచ్, హుంకరించ్చ్, న్హంకరించ్చ్, 

ధన్్ర ్ ణంబులుఁ డంకరించ్చ్, శరంబుల న్నట్ించ్చ్ుఁ, బరశువుల 
న్ఱకుచ్ం, జకీంబులం జచకుకచ్, శకుో లం ద్న్్ముచ్ుఁ, గశలంబటె్లట చ్ుఁ, 
గుఠయరంబులుఁ బొ డుచ్చ్, గదల న్డచ్చ్ుఁ, గరంబులుఁ బొ డుచ్చ్ుఁ, 
గరవ్యలంబుల వ్ేయాుచ్ుఁ, బట్ిట సంబుల న్ ంచ్చ్ుఁ, బాాసంబులం ద్ెాంచ్చ్ుఁ, 
బాశంబులం గట్లట చ్ుఁ, బరిఘంబుల మొతఠో చ్, ముసలంబుల మ్రుఁద్చ్, 

ముద్రంబుల జద్పుచ్, ముష్ిట వలయంబుల ఘట్ిట ంచ్చ్ుఁ, ద్ో మరంబుల 
న్్ఱ్ముచ్ శూలంబులుఁ జిముుచ్, న్ఖ్ంబులం జీర చ్ుఁ, దర  శ్ ైలంబుల 
ఱ్వుాచ్, న్్లుుకంబులం జూుఁడుచ్ నిట్లల  బహువిధంబులం గలహ 
విహ్రంబులు సలుపు న్వసరంబున్ భిన్ాంబు లయన్ శిరంబులున్్, 

విచిఛన్ాంబులెైన్ కప్యలంబులున్్, వికలంబులెైన్ కప్త లంబులున్్, 

జికుకపడని్ క శబంధంబులున్్, భగాంబులెైన్ దంతంబులున్్, గృతోంబులెనై్ 
భుజంబులున్్, ఖ్ండితంబులెైన్ కరంబులున్్, విదళితంబు లెనై్ 
మధయంబులున్్, వికృతంబులెైన్ వదన్బంబంబులున్్, వికలంబు లెైన్ 
న్యన్ంబులున్్, వికీరణంబు లయన్ కరణంబులున్్, విశ్రరణంబు లెైన్ 
న్నసికలున్్, విఱ గిపడిన్ య ర ద్ేశంబులున్్, విసంధ్లయన్ 
పదంబులున్్ుఁ, జిరిగిన్ కంకట్ంబులున్్, రయలిన్ భ ష్ణంబులున్్, వ్యాలిన్ 
క తన్ంబులున్్, గ లిన్ ఛతాంబులున్్, మోగ్ిన్ గజంబులున్్, న్్గ్యన్ 
రథంబులున్్, న్్ఱ్మెనై్ హయంబులున్్ుఁ, జిందఱవందఱలెనై్ 
భట్సమ హంబులున్్, న్ ఱలెడు కొఱప్యాణంబులున్్, బొ ఱలెడు మనే్్లున్్, 

న్్బబ యాడెడు భ తంబులున్్, బాఱెడు రకో పవా్యహంబులున్్, 

గుట్ట లుగొన్ా మాంసంబులున్్, న్ గసి తిరిగచడి కబంధంబులున్్ుఁ, 



 

 

గలకలంబులు జ యు కంక గృధనాద్ి విహంగంబులు, న్య యొపుు 
న్ప్త ురతిఘోరంబయెయ న్పుుడు. 

8-47-బ్లి పరతఘపము 

8-335-శ్య. 
న్నక్వధీశుుఁ బద్ింట్, మ ుఁట్ గజమున్, న్నల్ింట్ గుఱఱ ంబులన్, 

ఏక్వసోంీబున్ సయరథిం జొనిపప, ద్ెతైేయంద్ాండు ద్న న్నకస 

లోల క్వధీశుుఁడు ద్ాంచి యనిాట్నిి ద్ో డోో  న్నిా భలల ంబులన్ 

రయకుండన్ రిపువర్ముం ద్నిమె గీరయాణనరి యగి్ ంపుఁగన్. 
8-336-స.ీ 
తన్ తూపులనిాయుుఁ దరమిడి శకుీండు; 
న్ఱ కిన్ జయద్ విన్ాన్్వు మెఱసి 
బలి మహ్శకోిచుేఁ బట్ిట న్ న్ద్ియున్్; 

న్తుఁడు ఖ్ండించె న్తయద్ుతముగ; 

మఱ  ప్యాస శూల తోమరములు గచైకొన్ా; 

ద్ో డోో డ న్వియున్్ ద్నిమివ్ ైచ;ె 

న్ంతట్ుఁ బో క యయెయద్ి వ్యుఁడు సయగించుెఁ; 
ద్ డరి తన న్ద్యిున్్ ద్ర ము జ సప; 
8-336.1-ఆ. 
న్స్రభరో విరథ్ుఁడెై తన్ పగఱకుుఁ 
గయన్ుఁబడక వివిధ కపట్ వృతోి 

న్ేర ు మెఱసి మాయ నిరిుంచె మింట్న్్ 

వ్ేలుుగములు చూచి వ్ ఱుఁగు పడుఁగ. 



 

 

8-337-వ. 
ఇట్లల  ద్నన్వ్ేంద్ాని మాయావిశ్రష్విధనన్ంబున్ స్రయనీకంబులపపైుఁ 
బరాతంబులు పడయిె; ద్నవ్యగిా దందహయమాన్ తర వరషంబులు గురసిప సట్ంక 
శిఖ్ర నికర శిలాసయరంబులు గపపు; మహో రగ దందశూకంబులు గఱచె; 
వృశిెకంబులు మట్ట; వరయహ వ్యయఘో సింహంబులు గద్ిసి విదళింపన్ 
ద్ రుఁకొనియె; వన్గజంబులు మట్ిట మలాల డం జొచెె; శూలహస్ో లు 
ద్ిగంబర లున్ ై రండు రండని బలురకకస్లు శతసహసాసంఖ్్యలు 
భేదన్చేఛదన్ భాష్ణంబులు చయేం ద్ డంగిరి; వికృత వదన్్లు 
గద్నదండధనర లు న్నలంబత క శభార లున్ ై యన్కే రయక్షస వీర లు "ప్త నీకు 
ప్త నీకుుఁడు; తఠన్్ము తఠన్్ముం"డని వ్ న్్తగలిిరి; పర ష్ గంభీర నిరయా త 
సమేతంబులయన్ జీమ త సంఘాతంబులు వ్యతనహతంబు లెై యుపుతిలిల  
నిపుుల కుపులు మంట్ల ప్త ా వులుం గురిసప; మహ్పవన్ విజృంభితంబెైన్ 
కయరిెచ్ె పాళయాన్లంబు చందంబున్ం దరికొనియె; పాచండ ఝంఝానిల 
పరారిత సముతఠో ంగ తరంగయవరో భీష్ణంబయన్ మహ్రణవంబు చలెియలి కట్ట  
ద్నుఁట్ి వ్ లిల విరసిిన్ ట్ల మయేంబయ యుండె; న్న సమయంబున్ం 
బాళయకయలంబున్్ం బో లె మిన్్ా మన్్ాన్్ ర యంబగలు న్ ఱ్ంగ 
రయదయెయ; అయయవసరంబున్. 
8-338-క. 
ఆ యస్ర ంద్ాని బహుతర 

మాయాజఞలంబులకున్్ మా ఱెఱ్ుఁగక వ 

జఞాయుధ ముఖ్రయద్తిఠయల 

ప్యయంబున్్ బొ ంద్ి చికుకపడిరి న్ర ంద్నా! 
8-339-వ. 



 

 

అపుుడు 
8-340-క. 
ఇయాస్ర ల చేుఁ జికికతి 

మెయాద్ి ద్ెర ? వ్ ంద్ుఁ జొతఠో ుఁ? మిట్ల ప్ొ లయుఁ గద్ే 
యయాా! ద్వే! జన్నరదన్! 
కుయ్యా! మొఱోఱ ! యట్ంచ్ుఁ గ యడి రమర ల్ 

8-48-హరి అస్ురుల శిక్ష్ ంచుట 

8-341-వ. 
అట్లల  మొఱయడు న్వసరంబున్. 
8-342-మ. 
విహగ ంద్నాశా నిరూఢుుఁడె ైమణిరమా విభాాజితోరస్కుఁడె ై
బహుశసయో ా సో ీరథనంగ సంకలితఠుఁడెై భాసాతికరీట్ాద్ ిద్ 

సుహుఁడెై న్వయపిశంగచలే ధర ుఁడెై సంఫులల పద్నుక్షుఁడె ై
విహతినలంకృతితోడ మాధవుుఁడు ద్న వ్ేంచేసప న్చోె ట్ికిన్. 
8-343-చ. 
అస్ుర ల మాయ లనిాయున్్ న్బజ దళీక్షుఁడు వచిెన్ంతట్న్ 

గసిబసయిెై నిరరథమయ గీకుకన్ుఁ బో యనె్్; నిదబాొ ంద్ి సం 

తస్మున్ మలేుకొన్ాగతిుఁ ద్నలిె చలెంగిరి వ్ేలుు లందఱ్ం; 

బస్ చెడ క లయుండు హరిప్యద పరిష్కృతిచయే న్నపదల్? 

8-344-వ. 
అయెయడ 

8-345-ఆ. 



 

 

కయలన్ేమి ఘోర కంఠీరవము న్ కిక 

తనర్గ క్షయ శిరము శూలధనరుఁ బొ డువ 

న్తని ప్త ట్లముట్లట  హరి గ ల న్ంకించి 

ద్నన్ుఁ జఞవుఁ బొ డిచె ద్ెతైయవర ని. 
8-346-క. 
పద్పడి మాలి స్మాలులు 

బెద్రించిన్ుఁ దలలుుఁ ద్ాంచెుఁ బృథ్ చకీహతిన్; 

గద్ఁగొని గర డుని ఱెకకలు 

చెద్రించిన్ మాలయవంతఠ శిరమున్ వ్ేాసపన్. 
8-347-వ. 
ఇట్లల  పరమపుర ష్ఠండగు హరి కర ణనపరతాంబున్ం బాతఠయపలబా 
మన్స్కలయన్ వర ణ వ్యయు వ్యసవ పాముఖ్్లు పూరాంబున్ 
న్ వారచవారతిోుఁ గయయంబు జ యుద్ర , వ్యర  వ్యరలం దలపడి న్ పిుంచి; 

రయయవసరంబున్. 
8-348-క. 
బాహుబలంబున్ నింద్ాుఁడు 
సయహసమున్ బలిని గచలువ సమకట్ిట  సము 

తనుహమున్ వజా మెతోిన్ 

హ్హ్మనిన్దంబు జ సి రఖిల జన్ములున్. 
8-349-వ. 
ఇట్లల  సముదయత భిద్ర హస్ో ండెై యంద్ాండుుఁ దన్ పురోభాగంబున్ం 
బరయకీమించ్చ్న్ా విరోచన్న్ందన్్ న్్పలకి్షంచి యట్ల నియె. 
8-350-మ. 



 

 

జగతిన్ వ్ ైరి మొఱంగి గచలుెట్ద్యిున్ శ్ౌరయంబె ధెైరయంబె? తన 
మగవ్యుఁడయుయన్్ దన్్ాుఁ ద్న న్ ఱ ుఁగి సయమరథోంబున్్ం గల్ియున్ 

బగవ్యనిం గని డనుఁగచన్నేి మయె చూపం జఞలుఁడనేిం గట్ా! 
న్గర  బంధ్లు? ద్ిట్ట ర  బుధ్లుుఁ? గన్యల్ గ ర ో ర ? ద్నన్వ్య! 
8-351-శ్య. 
మాయల్ చయేుఁగ రయద్ ప్త ; న్గవులే మాతోడి ప్త రయట్ముల్? 

ద్నయా! చికికతి; వాకకలించెదుఁ గన్దద ంభోళి ధనరయహతిన్; 

నీ యిషయట రథము లెలల ుఁ జూడుము వ్ సన్ నీ వ్యరలం గ డుకో 
నీ యాట్ోపము నిరజర ంద్ాుఁ డడుఁచ్న్ న్ేుఁ డనజిలో ద్రుతీ! 
8-352-వ. 
అని యుప్యలంభించిన్ విని విరోచన్న్ందన్్ం డిట్ల నియె. 
8-353-శ్య. 
నీవయ ప్త ట్రవి్ే? స్ర ందా! తెగడన్ నీక ల? గచలోుట్ముల్ 

లేవయ? యెవారి ప్యలుఁ బో యన్వి? మేల్్మడుల్ విరించనద్లుం 

ద్ోావం జఞలుద్ రచవిాధనన్మున్ సంతోష్ింప శ్లకింప న్న 
ద్ెవైం బేమి? కరసథ లామలకమే? దరోుకుో లుం బాడయిే? 

8-354-ఆ. 
జయము లపజయములు సంపద లాపద 

లనిల చలిత ద్ీపికయంచలములు 

చందాకళలు మఘేచయములు దరుఁగలు 

మెఱ్ుఁగు లమరవరయ! మిట్ిట పడకు. 
8-355-వ. 
అని య ట్ాల క్ష పించి. 



 

 

8-356-క. 
వీరుఁడు ద్నన్వ న్నథ్ుఁడు 
న్నరసముల నింద్ా మేన్ న్నట్ించి మహ్ 

ఘోరవయుధ కలుములగు 

శూరవలాపములు చవెులుఁ జొనిపపన్ మరలన్. 
8-357-వ. 
ఇట్లల  తథయవ్యద్ి యెైన్ బలిచే నిరయకృతఠండె ై
8-358-క. 
శతణర వు న్నక్ష పంబున్ుఁ 
ద్ోతఘర హత గజము భంగుిఁ ద్ాళుుచ్ బలి న్న 
వృతఘర రి వీచి వ్ ైచిన్ 

గోతఘర కృతి న్తుఁడు న్ేలుఁగ లె న్ర ంద్నా! 

8-49-జంభాస్ురుని వృతఘత ంతము 

8-359-క. 
చెలికయని ప్యట్లుఁ గన్్ుఁగొని 

బలి సఖ్్ుఁడగు జంభుుఁ డతఠల బాహ్శకోిం 

జచలితన్ము చనల న్ ఱపుచ్ 

నిలునిలు మని వీుఁకుఁ ద్నుఁకచ నిరజర న్నథ్న్. 
8-360-క. 
పంచఘన్న్ వ్యహన్్ుఁడె ై
చంచద్ద జంభుుఁ డెతోి శ్ లైారనిి ద్నుఁ 
కించి స్ర భంబున్్ న్  



 

 

పిుంచి విజృంభించి యారిెపరరచెం గడిమిన్. 
8-361-క. 
వీుఁక చెడి ఘన్గద్నహతిుఁ 
ద్ో ుఁకయు గదలింపలేక ద్సుహపీడన్ 

మ్రుఁకరిలుఁ బడయిె న్లేన్్ 

సత ుఁ క్ోరాక ద్ిగ్జంబు స్డిస్డి గొంచ్న్. 
8-362-వ. 
అయెయడ 

8-363-క. 
సయరథి వ్యేు హయంబుల 

తే రవయత పఱచి తేర ద్వే్ేంద్ాుఁడు ద్న 
న్నరోహ ంచెన్్ ద్ెతైఠయుఁడు 
ద్నరత మాతలిని శూలధనరం బొ డిచెన్. 
8-364-ఆ. 
శూల నిహతి న్ ంద్ి స్ాకకక యారిె న్ 

సూతఠ వ్ ఱకు మంచ్ స్రవిభుండు 
వ్యని శిరముుఁ ద్నిమె వజాఘాతంబున్ 

ద్ెతైయ సరన్ లెలల  దలల  డలిల . 
8-365-చ. 
చని స్రన్నథ్చేుఁ గలన్ జంభుుఁడు చచ్ెట్ న్నరద్ండు చ ె

పిున విని వ్యని భాాతలు గభీర బలాధికుుఁ లా బలుండు ప్య 
కనముచ్ లా పురందర నిుఁ గయంచి ఖ్రోకుో లుఁ దూలన్నడుచ్న్ 

ఘనజలధనరలన్ న్గముుఁ గపిున్ చనడుున్ుఁ గపిు రముులన్. 



 

 

8-366-స.ీ 
విబుధలోక ంద్ాని వ్యేుగుఱఱ ంబుల; 

న్నిా కోలల బలుుఁ డదర న్ేసప 
నిన్ూాట్ మాతలి నిన్ూాట్ రథమున్్; 

న్న రీతి నింద్ా పాతయంగకమున్్ 

వ్ేధించెుఁ; బాకుండు వింట్ వ్యుఁ డసోంీబు; 

లేయుట్ుఁ ద్ డుగుట్ యఱె్ుఁగరయద్; 

కన్క పుంఖ్ంబుల కయండంబు లొక పద్ి; 
యనేింట్ న్ముచియు న్సేి యారచె; 

8-366.1-ఆ. 
బలిమి నిట్లల  ముగుర  పగవ్యని రథ సూత 

సహ తఠ ముంచి రసో ీజఞలములన్్ 

వన్జలోక సఖ్్ని వ్యన్ కయలంబున్ 

మొగిలు గములు మున్్ుఁగ మ ుఁగిన్ట్లల . 
8-367-వ. 
అయయవసరంబున్. 
8-368-మ. 
అమరయరయతఠల బాణజఞలముల ప్యలెై ప్త యతే చెలల ర ! 
యమరయధీశార! యంచ్ ఖిన్ాతర లెై యంభోధలిోుఁ జంచల 

తామున్ం గుీంకు వణిగజన్ంబుల కీియన్ ద్ెైతనయధపివూయహ మ 

ధయమున్ం జికికరి వ్ేలుు లందఱ్ విపద్నా వన్ంబులం జ యుచ్న్. 
8-369-శ్య. 
"ఓహో ! ద్వేతలార! కుయయడకుుఁ; డే న్్న్నాుఁడ "న్ం చంబుభృ 



 

 

ద్నాహుం డన శరబదా పంజరము న్ంతం జించి తజేంబున్న్ 

వ్యహో పరత రథంబుతోడ వ్ లికిన్ వచెెన్ నిశ్యంతోలల  స 

న్నుహ్మతుోంబున్ుఁ దూర ున్ం బొ డుచ్ న్న మారయో ండు చందంబున్న్. 
8-370-వ. 
ఇట్లల  వ్ లువడి. 
8-371-చ. 
విఱ గిన్ సరన్ుఁ గయంచి స్రవీర ుఁ డ హో  యని బట్లట  చీరి కీ 
ముఱఁ బురికొలిు ప్యకబల మసోకముల్ నిశితనసోధీనరలన్ 

న్ ఱసని్ తీక్షణవజమాున్ న్లేకు వ్యాలెెన్్ వ్యని చ్ట్ట ముల్ 

వ్ ఱచిర;ి తచెమ పతఠలు విహాలులెై చెడి ప్యఱ  రయరిోతోన్. 

8-50-నముచి వృతఘత ంతము 

8-372-వ. 
అపుుడు న్ముచి నిలువంబడి. 
8-373-మ. 
తన చ్ట్ట ంబులుఁ జంపప వీుఁడన్్చ్ న్్దయత్క్రోధ శ్లకయతఠుుఁడె ై
కనకయంతంబున్్ న్శుసయరమయమున్ ఘంట్ాసమేతంబున్  ై
జనదృగుద సుహమెైన్ శూలము న్ గిన్ సయరించి వ్ ైచనె్ స్ర ం 

ద్ానిపపై ద్ీన్ హతఠండవ్ౌ దని మృగ ంద్ాంబో లి గరిజంచ్చ్న్. 
8-374-శ్య. 
ఆక్వశంబున్ వచ్ె శూలమున్్ జంభారయతి ఖ్ండించి న్న 
న్న క్వండంబుల వ్యని కంఠము ద్ెగన్ దంభోళియున్ వ్ ైచె న్ 

సతో క్ ంద్నాయుధమున్ స్రయరిగళముంద్ాంపంగ లేదయెయ; వ్య 



 

 

డనకంపింపక నిలెె ద్ేవవిభుుఁ డతనయశెరయముం బొ ందుఁగన్. 
8-375-వ. 
ఇట్లల  నిలిచి యున్ా న్ముచిం గన్్ంగొని వజాంబు పాతిహతంబగుట్కు 
శంకించి బలభేద్ి దన్ మన్ంబున్. 
8-376-స.ీ 
కొండల ఱెకకలు ఖ్ండించి వ్ ైచ్చ ;ో 

వజా మెన్ాుఁడు నింత వ్యుఁడి చెడద్; 

వృతనాస్రయద్ల విదళించ్చ  ోనిద్ి; 
ద్ిర గ ద్ెన్ాుఁడు పనిుఁ ద్రీిెకయని; 

యంద్ాండుఁ గయన్ కో యనే్్ దంభోళియుుఁ; 
గయద్ కో యద్ి పయాోగంబు చెడెన్  
దన్్జఞధముుఁడు మొన్తనుఁకుుఁ దపిుంచెన్ో; 
భిద్రంబు న్ేుఁ డేల బెండుపడయిె; 
8-376.1-ఆ. 
న్న్్చ్ వజిా వగవ న్నరదర శుష్కంబులుఁ 
జఞవకుండుఁ దపము సలిపప నీతుఁ 
డితర మెద్ిద  యెనై్ నిందా! పాయోగింపు 
వ్ ళై మన్్చ్ ద్ివయవ్యణి పలికచ. 
8-377-వ. 
ఇట్ాల ద్శేించిన్ ద్వియవ్యణి పలుకు లాకరిణంచి పురందర ండు. 
8-378-ఆ. 
ఆతుబుద్ిా ుఁ దలుఁచి యారదరంబు శుష్కంబు 

గయని సయధన్ంబు ఫరన్ మన్్చ్ 



 

 

న్ద్ి యమరిె ద్నన్ న్మర లు మెచెంగ 

న్ముచి శిరముుఁ ద్ాంచె న్నకవిభుుఁడు. 
8-379-వ. 
అయయవసరంబున్. 
8-380-స.ీ 
పుర హూతఠ న్గి్ ంచి పుషయుంజలులు చేసి; 
మున్్లు ద్వీించిరి ముదము తోడ; 

గంధరాముఖ్్యలు ఘన్్లు విశ్యావస్ుఁ; 
డున్్ బరయవస్ుఁడు నింపపన్యుఁ బాడ;ి 

రమరయంగన్నజన్్ లాడిర;ి ద్ేవతన; 
ద్ంద్భులున్్ మో్రసప ద్రములోన్; 

వ్యయు వహ ా కృతనంత వర ణనద్లున్్ బాతి; 

దాంద్ాల గచలిె ర దద ండ వృతోి; 

8-380.1-తే. 
న్లు మృగముల సింహంబు లట్ల  తోలి 

రమరవర యలు దన్్జుల న్దట్ల వ్యయ 

న్జుుఁడు పుతేో ర న్నరద్ుఁ డర గుుఁ ద్ెంచ ె

ద్ెతైయహరణంబు వ్యరింప ధరణిన్నథ! 
8-381-వ. 
వచిె స్రలకు న్నరద్ం డిట్ల నియ.ె 
8-382-శ్య. 
సిద్ిధంచెన్ స్రలార! మ కమృతమున్; శ్రీన్నథ సంప్యాపుో లె ై
వృద్ిధం బొ ంద్ితి రచలల  వ్యరలున్్; విద్ేాష్ఠల్ మృతిం బొ ంద్ి; రీ 



 

 

యుద్ధం బేట్ికి ?నింకుఁ జఞలుుఁ; బనిలే ద్ో హో  పుర "యంచ్ సం 

బద్ఘధ లాపము లాడి మాన్ ె స్రలం బాండవయవంశ్యగీణీ! 
8-383-వ. 
ఇట్లల  న్నరద వచన్ నియుకుో లెై రయక్షస్లతోడి సంగయీ మంబు చనలించి సకల 
ద్ేవ ముఖ్్యలున్్ ద్ిావిష్ట పంబున్కుం జనిర"ిహతశ్రష్ఠ లెైన్ ద్ెైతయద్నన్వులు 
విష్ణుణ ండెైన్ బలిం ద్ో డ కని పశిెమ శిఖిశిఖ్రంబుుఁ జ రిరి; 

విధాంసమాన్కంధర లెై విన్ష్ట ద్హేులగు యామినీచర ల న్ లల న్్ శుకుీండు 
మృతసంజీవని యెైన్ తన్ విదయ పపంపున్ం జ సి బతాికించె; బలియున్్ 
భార్వ్యన్్గీహంబున్ విగత శరీర వ్ేదన్్ండెై పరయజితఠండయుయన్్ లోకతతోవ 
విచక్షణుం డగుట్ం జ సి ద్ఃఖింపక యుండె"న్ని చెపిు రయజున్కు శుకుం 
డిట్ల నియ.ె 

8-51-హరి హర స్లాీ పవద్ి 

8-384-స.ీ 
కచలైాసగిరి ముఁద ఖ్ండేంద్ భ ష్ణుం; 

డ కన్నుఁడు గొలువున్ న్్న్ా వ్ేళ 

న్ంగన్ యెై విష్ఠణ ుఁ డస్ర ల వంచించి; 

స్రలకు న్మృతంబు సూఱ లిడుట్ 

విని ద్వేియున్్ ద్నన్్ వృష్భేందా గమన్్ుఁడెై; 
కడు వ్ేడక భ త సంఘములు గొలువ 

మధ్సూదన్్ం డున్ా మంద్ిరంబున్ క గి; 

పుర షత తోమునిచేతుఁ బ జ పడస ి

8-384.1-తే. 



 

 

తనన్్ుఁ గ ర ెండి పూజించె దన్్జ వ్ ైరిుఁ 
గుశలమే మకు మాకున్్ుఁ గుశల మన్్చ్ 

మధ్రభాష్ల హరిముఁద మెతైిా న్ ఱప ి

హర ుఁడు పద్నుక్షుఁజూచి యట్ల నియుెఁ బా్రతి. 
8-385-స.ీ 
"ద్ేవ! జగన్ుయ! ద్ేవ్ేశ! జగద్ీశ! ; 
కయలజగద్నాోపకసారూప! 
యఖిల భావములకు న్నతుయు హేతఠవు; 

న్ నై్ యీశార ుఁడ వ్యదయంతములకు 

మధయంబు బహ యున్్ మఱ  లోపలయు లేక; 

పూరణమెై యమృతమెై భ రిసతయ 
మాన్ంద చిన్నుతా మవికయర మాదయ మ; 

న్న్య మశ్లకంబు న్గుణ మఖిల 

8-385.1-తే. 
సంభవసిథ తిలయముల దంభకంబు 

న్ నై్ బహాుంబు నీవ; నీ యంఘ యోుగము 

న్్భయ సంగ విసృష్ఠట లె ైయున్ామున్్లు 

గోరి కచైవలయకయములెై కొలుో  రచపుడు. 
8-386-స.ీ 
భావించి కొందఱ్ బహాుంబు నీ వని; 

తలప్త సి కొందఱ్ ధరు మనియుుఁ 
జరిెంచి కొందఱ్ సదసద్ీశార ుఁడని; 

సరవిుఁ గొందఱ్ శకిో సహ తఠుఁ డనియుుఁ 



 

 

జింతించి కొందఱ్ చిరతర ం డవయయుుఁ; 
డనతుతంతఠాుఁడు పర ం డధికుుఁ డనియు 

ద్ డరి య హ ంతఠర  తఠద్ి న్దాయదాయ; 

సదసద్ిా శిష్ట  సంశయీుుఁడ వీవు; 

8-386.1-తే. 
తలుఁప న్ కికంత వస్ో భేదంబుుఁ గలద్ ె

కంకణనద్లు బసిుఁడి యొకకట్యి కయద్ె? 

కడలు పపకచైకన్ వ్యరిథ యొకకట్ియ కయద్ె? 

భేద మంచ్న్్ నిన్్ వికలిుంప వలద్. 
8-387-స.ీ 
యద్ిా లాసము మరీచనయద్ లెఱ్ంగర ; 

నితఠయుఁడ న్ ై యున్ా న్ేన్్ న్ ఱ్ుఁగ 

యన్నుయ న్ంధ్లెై యమరయస్రయద్లు; 

వన్రచద రుఁట్! యున్ావ్యరలెంత? 

యే రూపమున్ుఁ బొ ంద క ప్యర ద్వు నీవు; 

రూపివ్ ై సకలంబు రూపుచేయ 

రకి్షంపుఁ జచఱ్పుఁ గయరణమెైన్ సచరయచ; 

రయఖ్యమెై విలసిలుల  దంబరమున్ 

8-387.1-తే. 
న్నిలుుఁ డే రీతి విహరించ్ న్ట్ల  నీవు 
గలసి వరోింతఠ సరయాతుకతా మొపు; 

జగములకు న్ లల  బంధమ్రక్షములు నీవ 

నీవ సరాంబుుఁ దలప్త య నీరజఞక్ష! 



 

 

8-388-మ. 
ఘనతన్ నీ మగప్త ుఁడుముల్ పలుమఱ్ం గన్నారుఁ గన్నార; మే 

నిను విన్నారము చూడమెన్ాుఁడున్్ మున్ నీయాుఁడుుఁజందంబు మ్ర 

హ నివ్ ై ద్ెైతఠయలుఁ గన్్ాుఁ బాామి యమృతం బంద్నాద్ి ద్ేవ్యళి క ి

చిెన నీ రూపముుఁ జూపుమా! కుతఠకముం జితోంబున్ం బుట్టట డని్. 
8-389-క. 
మగవ్యుఁడ వ్ ై జగంబులుఁ 
దగిలిుఁచి చికుకలన్్ బెట్లట  దంట్కు నీకున్ 

మగువ తన్ంబున్ జగములుఁ 
దగులము బొ ంద్ింప న్ ంతదడవు ముకుంద్న! " 

8-390-వ. 
అని పలుకుచ్న్ా శూలప్యణిచే న్పరకి్షతఠండెై విష్ఠణ ండు భావ గంభీరంబగు 
న్వుా నివాట్ిలల  న్ వ్యామద్ేవున్ కిట్ల నియె. 
8-391-శ్య. 
"శ్రీకంఠయ! నిన్్ నీవ యమేఱకు మ చితోంబు రంజించెదన్; 

న్నకద్ేా ష్ఠల డనుఁగురించ్ట్కున్ ై న్నుఁ డేన్్ గచైకొన్ా కయం 

తనక్వరంబు జగద్ిామ్రహన్ము నీకచ ైచూచదె్ేుఁ జూపపదం; 

గచకై్ో న్రాము లండుా కయముకులు సంకలుపాభావంబులన్. " 

8-392-వ. 
అని పలికి కమలలోచన్్ం డంతరాితఠండయెయ; అ యుయమాసహ తఠండెనై్ 
భవుండు విష్ఠణ ుఁ డెట్ల ప్త యెన్ో యెంద్ుఁ జొచెెన్ో యని దశద్ిశలం గలయ 
న్వలోకించ్చ్ండం దన్ పురోభాగంబున్. 

8-52-జగనమోహిని కథ 



 

 

8-393-స.ీ 
ఒక యలెద్ో ట్ుఁలోన్ కవీథ ిన్ కనీడుఁ; 
గుచకుంభముల ముఁదుఁ గొంగు దలుఁగుఁ 
గబరికయబంధంబుుఁ గంపింప న్్ద్ట్ిపపుైఁ; 
జికురజఞలంబులు చికుకపడుఁగ 

న్న్్మాన్మెై మధయ మలాల డుఁ జచకుకలుఁ; 
గరణకుండల కయంతి గంతఠ లిడుఁగ 

న్నరోహభరమున్ న్డుగులుుఁ దడుఁబడ; 

దృగీదపిో  సంఘంబు ద్ిశలుఁ గపు 

8-393.1-తే. 
వ్యమకరమున్ జఞఱ న్ వలువుఁ బట్ిట 
కన్క న్ూపుర యుగళంబు గలల న్ంగుఁ 
గంకణంబుల ఝణఝణతనకర మెసుఁగ 

బంతిచే న్నడు ప్యాయంపుట్ింతిుఁ గనియ.ె 
8-394-వ. 
కని మున్్ా మగువ మరగి సగమయన్ మగవ్యుఁ డముగువ వయో రూప 
గుణ విలాసంబులు దన్్ా న్ూరింపం గన్్ఱెపు వ్ేాయక తపుక చూచి 
మెతోన్యన్ చితోంబున్. 
8-395-శ్య. 
ఈ క్వంతనజన్రతా మవెారిద్ కో? యీ యాడురూపంబు ము 

న్ేా కలుంబుల యంద్ుఁ గయన్; మజుుఁ డమ యంతిన్ సృజింపంగుఁ ద్న 
లేకుం ట్టలల  నిజంబు; వలల భత నీ ల్మలావతిం జ రుఁగయ 
న్ే క్వంతఠండుుఁ గలండ ? కీీడలకు న్నకీ యంతి సిద్ిా ంచ్న్ే? 



 

 

8-396-వ. 
అని మఱ యుం జచఱకువిలుతఠని మెఱవడిుఁ దరపని్ న్ ఱబర ద్ వ్ ఱంగుపడం 
ద్ెఱవ ద్ఱ మికొనిన్ తఠఱ్ము బగమిుడి వదలి కదలి భుజముల మెడల 
న్ డల న్దరి చెదరిన్ కుర లు న్ సలి మృగమద తిలకంపుట్సలు మసల, 

విసవిస న్గుమొగము మెఱ్ంగులు దశద్ిశలం బసలు కొలుపుఁ, జిఱ్న్గవు 
మెఱయ, న్్న్్ుఁ జచమట్ం దడంబడి పులకరములు గులకరములు గొన్, 

హృదయాన్ందకందం బగు కంద్కంబు గరయరవిందంబున్ం దమరిె, 

యకుకన్ం జ రిె, చెకుకన్ హతోించి, చ్బుకంబు మ్రపి, చూచ్కంబులం 
గద్ియంచి, న్ఖ్ంబుల మట్లచ్, మలెల మలెల న్ గచలాల డు కరకమలంబులం గన్క 
మణి వలయంబులు ఝణఝణ యన్ం గుచకలశంబు లొండ ంట్ి న్ రయ, 

న్ డముఁ గుడిం దడంబడుఁ గీమున్ న్ గురుఁ జిముుచ్, న్ గురుఁ జిమిు 
తన్కుుఁద్నన్  కొనిా చిన్ాపనిాదంబులు చేసికొని బడుగు న్డుము బెడుఁకి 
వడవడ వడంక న్ఱ తి సర లుుఁ గలయంబడుఁ ద్ిర గుచ్, తిర ుఁగు న్ డుఁ 
బెన్ుఁకువలుగొన్ుఁ జచవుల త డవుల ర చ్లు గట్ముల న్ట్న్ములు సలుపుఁ 
బవిరి తిరిగి యొడయిుచ్, న్ డిచి కచలంకులన్ జడయిుచ్, జడిసి జడన్్ 
పడక వలువ న్ లవు వదలి ద్ిగంబడం, గట్ిసథ లంబున్ుఁ గయంచీ కన్కమణి 
కింకిణులు మొరయుఁ జరణకట్కముులు గలుల గలుల మన్ం, గరకంకణమణి 
గణములు మెఱయ మితితపిున్ మ్రహ్తిర కం బుపొ్ ుంగ వ్ న్్కొని యుఱ్కి 
పట్లట చ్ుఁ, బట్ిట  పుడమిం బడవ్ చైి, ప్యట్ల వ్ ంట్న్ మింట్ికచగసి గచంట్క 
కరంబున్ం గరంబు ద్ిరంబయ పలుమఱ్ న్ గయ న్డుచ్చ్, న్ గయు న్ డం 
ద్ిగంబడు తఱ ని నీలంపు మెఱ్ంగు నిగు్ సత గ పగ్ంబుల వలలువ్ చైి రయుఁ 
ద్ిగిచిన్ పగది్ి వ్ న్్కొన్ంగ, విలోకన్ జఞలంబులు నిగిడించ్చ్, మగిడించ్చ్ుఁ 
గరలాఘవంబున్ న్ కట్,ి పద్ి, న్ూఱ్, వ్యే చేసి న్ేర ులు వ్యట్ించ్చ్, 



 

 

న్ర ణ చరణకమల ర చ్ల న్్దయ శిఖ్రి శిఖ్ర తరణి కరణి చయేుచ్, 

ముఖ్చందా చంద్ిాకలుఁ జందామండలంబులు గయవించ్చ్, న్ డన్ డ న్్రోజ ద్ర్ 
నిర్త చలేాంచలంబు జకక న్ తఠో చ్ం, గప్త లఫల కయలోల ఘరు జలబంద్ 
బృందంబుల న్ఖ్ాంకురంబుల న్ోసరించ్చ్, అర ణనధరబంబఫల భాాంత 
సమాగత రయజకీరంబులం జయపుచ్, ముఖ్సరోజ పరిమళీసకో 
మతోమధ్పంబుల నివ్యరించ్చ్, మందగమన్నభాయస కుతూహలాయతో 
మరయళ యుగుంబులకుం దలంగుచ్, విలాస వీక్షణన న్ంద్ిత మయ ర 
మిథ్న్ంబులకు న్ డగలుగుచ్ుఁ, బొ దరిండల  యీఱములకుం బో క 
మలంగుచ్, కరకిసలయాసయాద కయముక కలకంఠ దంపతఠలకు 
దూరమగుచ్, ద్ీుఁగ యుయెయలల న్ూగుుఁచ్, మాధవీ మండపంబు లెకుకచ్ుఁ, 
గుస్మర ణు పట్లంబుల గుబబళుు ప్యాకుచ్ మకరందసయంద 
బంద్బృందంబు న్్తోరించ్చ్ుఁ, గృతక శ్ ైలం బుల న్నరోహ ంచ్చ్ుఁ, బలల వ 
పీఠంబులం బథిశమీంబు పుచ్ెచ్, లతనసౌధభాగంబులుఁ బొ డచూపుచ్, 

న్్న్ాత క తకీ సోంభంబుల న్ రగుచ్ుఁ, బుష్ుదళఖ్చిత వ్యతనయన్ంబులం 
ద్ ంగిచూచ్చ్ుఁ, గమలకయండప్యలికల న్నలంబంచ్చ్ుఁ, జంపక గ హళీ 
మధయంబుల నిలువంబడుచ్ుఁ, గదళికయపతా కవ్యట్ంబుల న్్ద్నా ట్ించ్చ్ుఁ, 
బరయగ నిరిుత సయలభంజికయ నివహంబుల న్నదరించ్చ్, మణికుట్ిట మంబుల 
మురయిుచ్ుఁ, జందాకయంత వ్ేద్ికల న్ లయుచ్, రతాపంజర 
శ్యరికయనివహంబులకుం జద్వులు చెపుుచ్ుఁ, గోరిన్ కిీయంజూచ్చ్ చూచిన్ 
కిీయ మెచ్ెచ్, మచెిెన్ కిీయ వ్ ఱుఁగుపడుచ్, వ్ ఱుఁగుపడిన్ కీియ 
మఱచ్చ్, మఱవక యకేయంతం బగు న్వాన్నంతం బున్ న్న్ంత 
విభామంబుల జగన్ోుహ నియెై విహరించ్చ్ న్్న్ా సమయంబున్. 
8-397-ఆ. 



 

 

వ్యలుుఁగంట్ి వ్యుఁడి వ్యలార ుఁజూపుల 

శూలి ధెైరయమెలల ుఁ గోలుప్త య 

తఱలి యెఱ్కలేక మఱచె గుణంబుల 

న్నలి మఱచె నిజగణనలి మఱచె. 
8-398-వ. 
అపుుడు 
8-399-ఆ. 
ఎగురవ్ చైి పట్ట  న్ డలేమి చే దపిు 

వ్యాలు బంతి గొన్ుఁగ వచ్ెన్ డన్్ 

బడతి వలువ వీడ ిపడయిె మార తహతిుఁ 
జందాధర ని మన్ము సంచలింప. 
8-400-మ. 
ర చిరయప్యంగనిి వసోబీంధన్పరన్ రోమాంచ విభాాజితం 

గుచభారయన్మితం గరదాయపుట్ీ గ ఢమకృతనంగిం జల 

తకచ బంధం గని మన్ుథనతఠరత న్నకంపించి శంభుండు ల 

జజ  చలింపం దన్కయంత చూడుఁ గద్ిసపం జంద్నాసయ క లద మిుకని్. 
8-401-ఆ. 
పదము చేరవచ్ె ఫయలక్షుఁ బొ డగని 

చీర వీడపిడిన్ సిగు్ తోడ 

మగువ న్గుచ్ుఁ దర ల మాట్లన్ డనుఁగచన్్ 

వ్ేలుుఱేుఁడు న్బల వ్ ంట్ుఁ బడయిె. 
8-402-మ. 
పాబ్లోదయతకరిణిం గరీంద్ాుఁడు రమింపన్ వచ్ె ల్మలన్ శివుం 



 

 

డబ్లా ప్త కుము ప్త కుమ యన్్చ్ డనయం బాఱ  కచంగ లుఁ ద 

తకబ్రీ బంధము పట్ిట  సంభామముతోుఁ గౌగిళు న్ోలారచె న్ం 

త బ్హ ః పాకియీ న్ ట్ట క నిుఁ గద్ియం దద్నబహునిర ుకో యె.ై 
8-403-స.ీ 
వీడి వ్ న్్ాన్ న్నడు వ్ణేభీరంబుతో; 
జఘన్ భారయగత శ్యీంతితోడ 

మాయావధూట్ి యెై మఱలిచూచ్చ్ుఁ బాఱ్; 

విష్ఠణ  న్ద్ుతకర ు వ్ ంట్ుఁదగిలి 

యీశ్యన్్ మరల జయంచె మర ం డన్ుఁ; 
గరిణి వ్ న్కన్్ కర ికరణిుఁ ద్నలిె 

కొండలు న్ేఱ్లుుఁ గొలుఁకులు వన్ములు; 

ద్నుఁట్ి శంభుుఁడు చన్ం దన్ుహ్తఠు 

8-403.1-తే. 
నిరులామ్రఘ వీరయంబు న్ేలముఁదుఁ 
బడిన్ చోట్టలల  వ్ ండయిుుఁ బెడైి యయెయ 
ధరణి వీరయంబు పడుఁ దన్్ాుఁద్న న్ ఱ ంగ ి

ద్ేవ మాయా జడతాంబు ద్ెలిసప హర ుఁడు. 
8-404-క. 
జగద్నతుకుుఁడగు శంభుుఁడు 
మగిడెన్్ హరి న్ ఱ ుఁగి తన్ద్ మాహ్తుోమున్న్ 

విగతతాపుుఁడెై నిలిచనె్్ 

మగువతన్ం బుడిగి హరయిు మగవ్యుఁ డయెయన్. 
8-405-ఆ. 



 

 

కయము గచలువవచ్ెుఁ గయలారి గయవచ్ె 

మృతఠయజయముుఁ గలిగి మెఱయవచ్ె 

న్నుఁడువ్యరి చూపుట్ంపఱ గచలువంగ 

వశము గయద్ తిాపురవ్ రైి కచైన్. 
8-406-వ. 
ఇట్లల  పుర షయకయరంబు వహ ంచిన్ హరి హర న్ కిట్ల నియె. 
8-407-స.ీ 
నిఖిలద్వే్ోతోమ! నీ వ్ కకర ుఁడు దకక; 

న్ వాుఁడు న్న మాయ న్ ఱ్ుఁగ న్ేర ె? 

మానిని యెనై్ న్న మాయచే మున్్ుఁగక; 

ధృతి మ్రహ తఠండవ్ ై తలెిసి తీవు 
కయలరూపంబున్ుఁ గయలంబుతోడ న్న; 
యంద్న్్ నీ మాయ యధవిసించ్ 

నీ మాయ న్న్్ా జయంప న్ేరద్ నిజ; 

మకృతనతఠులకు న్ లల  న్న్్పలభయ 
8-407.1-తే. 
మిపుడు నీ నిష్ు  పపంపున్ న్ ఱ ుఁగి తన్్చ్ 

సతకరించిన్ సఖ్యంబు చనల న్ ఱ ప ి

దక్షతన్య గణంబులుుఁ దన్్ాుఁ గొలువ 

భవుుఁడు విచేెసపుఁదగ నిజ భవన్మున్కు. 
8-408-శ్య. 
ప్యరవవ్యరము దాచ్ెచ  ోగరిి సముదయద్నురమెై కచఛ ప్య 
కయరుండెైన్ రమశేువరోన్ము న్నకరిణంపుఁ గీరోింప సం 



 

 

సయరవంభోనిధిలో మున్్ంగు కుజన్్ల్ సంశ్రయీముం బొ ంద్ి వి 

సయో రోద్నర స్ఖ్ంబుుఁ జచంద్ద్ర  తథయం బెంతయున్ భ వరయ! 
8-409-మ. 
ఎలమిన్ ద్ెైతఠయల న్నుఁడురూపమున్ మ్రహ ంపించి పీయ ష్ముం 

జలితనపన్్ాలకున్ స్రోతోములకుం జకకన్ విభాగించి ని 

రుల ర ఖ్న్ విలసిలుల  శ్రీవిభునిుఁ దన్నుయావధూరూపముం 

దలఁతఠన్ మోొకుకద్ న్నతులోన్ ద్రితధనాంతనరక రూపంబుగన్. 
8-410-వ. 
అని చెపిు శుకుం డిట్ల నియె. 

8-53-7వెవైశాతమనువు చరతిర 

8-411-త.ే 
న్రవరయధీశ! యపుుడు న్డచ్చ్న్ా 

వ్యుఁడు సపోమ మన్్వు వ్ ైవసాతఠండు; 
శ్యీదాద్ేవుం డన్ందగు జన్వర ణయ! 
పద్ర  న్ందన్్ లతనికుిఁ బాకట్ బలులు. 
8-412-వ. 
వ్యరలిక్షాాకుండున్్, న్భంగుండున్్, ధృష్ఠట ండున్్, శరయయతియు, 

న్రిష్యంతఠండున్్, న్నభాగుండున్్, ద్షి్ఠట ండున్్, గరూశకుండున్్, బృష్ద్ా ా ం 
డున్్, వస్మంతఠండున్్ న్న్్వ్యర  పద్గుర  రయజులు; పురందర ండన్్ 
వ్య డింద్ాం; డనద్ితయ మర దశిా వస్ ర దా సంజఞలుుఁ గలవ్యర  ద్ేవతలు; 

గౌతమ కశయ ప్యతిా విశ్యామితా జమదగిా భరద్నాజ వసిష్ఠు  లన్్వ్యర  
సపోర ష లయ యున్ావ్యర ; అంద్ుఁ గశయపున్ కద్తిి గరుంబున్ విష్ఠణ ండు 



 

 

వ్యమన్రూపుండెై జనియంచి యంద్నావరజుం డయెయ; ఇపుు డేడు 
మన్ాంతరంబులు చెపుంబడయిె; రయుఁగల మన్ాంతరంబులున్్ శ్రహీరి 
పరయకీమంబున్్ం జచపపుద దతనో వధనన్్ండవ్ ై విన్్"మని శుకుం డటి్ల నియ.ె 

8-54-8స్ూరాస్వవరిణమనువు చరతిర 

8-413-స.ీ 
జన్న్నథ సంజఞయు ఛనయయు న్న్్వ్యర ; 

గల రర కన్కు విశాకరుతన్య 

లిర వుర  వలల భ లిట్మున్ా చెపిుతిుఁ; 
బరుఁగు దృతీయము బడబ యన్ుఁగ 

సంజఞకు యముుఁడున్్ శ్యీదాద్ేవుండున్్; 

యమున్యుుఁ బుట్ిట రి హరష మసెుఁగ; 

ఛనయకుుఁ దపతియు సయవరిణయున్్ శనీ; 

శార ుఁడున్్ుఁ గలిగిరి; సంవరణుుఁడు 
8-413.1-తే. 
దపతి న్నలిుఁగుఁ గచైకొన్ ుఁ ద్న వరించె; 
యశిా యుగళంబు బడబకు న్వతరించె; 
వచ్ె న్ష్ట మ వస్వు సయవరిణ; వ్యుఁడు 
తపము చయేుచ్న్్న్నాుఁడు ధరణని్నథ! 
8-414-క. 
ఒకపరి చూచిన్ వ్ ండయిు 

న్ కపరి చూడంగ లేకయుండు సిర లకచ ై
యొక న్ కని చేట్ల వ్ేళకు 



 

 

న్ కఁ డ కకుఁడు మన్్వుుఁ గయచి యుండు న్ర ంద్నా! 
8-415-వ. 
సూరయసయవరిణ మన్ాంతరంబున్ న్తని తన్యులు నిరోుహ విరజసయకద్యలు 
రయజులున్్; స్తప్త విరజయమృత పాభు లన్్వ్యర  ద్వేతలున్్ గయుఁగలర ; 

గయలవుండున్్, ద్పీిో మంతఠండున్్, బరశురయముండున్్, ద్ోా ణపుతఠాుఁడగు 
న్శాతనథ మయుుఁ, గృపుండున్్, మజజ న్కుం డగు బాదరయయణుండున్్, 

ఋష్యశృంగుండున్్ సపోర ష  లయెయదర ; వ్యర లిపుుడుుఁ దమతమ 
యోగబలంబుల నిజఞశమీ మండలంబులుఁ జరయించ్చ్న్ావ్యర ; విరోచన్ 
న్ందన్్ం డగు బలి యంద్ాం డయెయడు"న్ని చపెుి శుకుం డిట్ల నియె. 
8-416-స.ీ 
బలిమున్్ా న్నకంబు బలిమిమెుైఁ జ కొన్ా; 

వ్యమన్్ండెై హర ివచిె వ్ేుఁడుఁ 
బాదతయాం బచిె భగవనిాబద్ా ుఁడెై; 
స్రమంద్ిరము కంట్ట స్భగమెైన్ 

స్తల లోకంబున్ స్సిథ తి న్్న్నాుఁడు; 
వ్ తలేక యట్ ముఁద వ్ేదగుహ క ి

న్న సరసాతికిుఁ ద్న న్ట్ సయరాభౌముండు; 
న్నుఁ బాభువయ హరి న్నకవిభునిుఁ 
8-416.1-ఆ. 
బదవిహీన్్ుఁ జ సి బలిుఁద్చెిె నిలుపున్్; 

బలియు నిరజర ంద్ా పదము న్ ంద్; 

నిందాపదము హరికి నిచిెన్ కతమున్ 

ద్నన్ఫలము చెడద్ ధరణిన్నథ! 



 

 

8-55-9ద్క్షస్వవరిణమనువు చరితర 

8-417-వ. 
అట్ ముఁదట్ి కయలంబున్ వర ణ న్ందన్్ండగు దక్షసయవరిణ త మిుదవ మన్్ 
వయెయడు; న్తని కొడుకులు ధృతక తఠ, ద్పోీక తఠ, పాముఖ్్లు రయజులున్్; 

బరమరీచి గరయ్ ద్లు నిరజర లున్్; న్ద్ుతఠం డన్్ వ్యుఁడింద్ాండున్్; 

ద్యతిమత ర్భృతఠలగు వ్యరలు ఋష్ఠలున్్ న్యయెదర ; అంద్. 
8-418-ఆ. 
దన్్జహరణుుఁ డంబుధనర కయయుష్ుంతఠ 

న్కు జనించి రక్షణంబు చేయ 

మ ుఁడు లోకములన్్ మ్రదంబుతో న్లేు 

న్ద్ుతనఖ్య న్ పుు న్మర విభుుఁడు. 

8-56-10బ్రహమస్వవరిణమనువు చరతిర 

8-419-వ. 
మఱ యు న్్పశ్లల క స్తఠం డగు బహాుసయవరిణ దశమ మన్్వయెయడి; 
తతఠుతఠాలు భ రిష్రణనద్లు భ పతఠలున్్; హవిష్ుత్రముఖ్్లు 
మున్్లున్్; శంభుం డన్్ వ్యుఁ డింద్ాండున్్; విబుద్నా ోద్లు నిరజర లున్్ 
న్యెయద; రంద్. 
8-420-ఆ. 
విశాసృజుని యంట్ విభుుఁడు విష్ూచిక ి

సంభవించ్ న్ంశ సహ తఠుఁ డగుచ్ుఁ 
జచలిమి శంభుతోడుఁ జ యు విష్ాక ున్్ుఁ 
డన్ుఁగ జగముుఁ గయచ్ న్వనిన్నథ! 



 

 

8-57-11ధరమస్వవరిణమనువు చరతిర 

8-421-వ. 
మఱ యుం దద్నగమియష్యతనకలంబున్ ధరుసయవరిణ పద్న్ కండవ 
మన్్వయెయడి; మన్్తన్ూజులు సతయధరయుద్లు పద్ండుా; ధరణపీతఠలున్్; 

విహంగమ కయమగమన్ నిరయాణర చ్ లన్్వ్యర  స్ర లున్్; వ్ ైధృతఠుఁడన్్ 
వ్యుఁ డింద్ాండున్్; న్ర ణనద్లు ఋష్ఠలున్్ న్యెయదర ; అంద్. 
8-422-ఆ. 
అంబుజఞత న్తేఠాుఁడన సూరయ సూన్్ుఁడె ై
ధరుసరతఠ వన్ుఁగుఁ దగ జనించి 

వ్ భైవ్యఢుయుఁ డగుచ్ వ్ ధైృతఠుఁ డలరంగుఁ 
గర ణుఁ ద్ిాజగములన్్ుఁ గయవుఁ గలుఁడు. 

8-58-12భద్రస్వవరిణమనువు చరతిర 

8-423-వ. 
మఱ యుుఁ దదువిష్యతుమయంబున్ భదాసయవరిణ పండెాండవ మన్్ వయెయడి; 
న్తని న్ందన్్లు ద్ేవవం ద్పద్ేవ ద్వేజ యషయు ద్లు వస్ధనధిపతఠలున్్; 

ఋతఠధనముం డన్్ వ్యుఁ డింద్ాండున్్ హరతినద్లు వ్ేలుులున్్ుఁ; 
దప్త మ రోి తప్యగీాధా కయద్లు ఋష్ఠలున్్ న్యెయదర ; అంద్. 
8-424-ఆ. 
జలజలోచన్్ండు సతయతపసూున్ృ 
తలకు సంభవించ్ుఁ దన్యుుఁ డగుచ్ 

ధరణిుఁ గయచ్ న్ంచితసాధనమాఖ్్యుఁడె ై
మన్్వు సంతసింప మాన్వ్ేందా! 



 

 

8-59-13ద్డవస్వవరిణమనువు చరతిర 

8-425-వ. 
మఱ యుం దద్షే్యతనకలంబున్ న్నతువంతఠండగు ద్ేవసయవరిణ పద్మ ుఁడవ 
మన్్వయెయడి; మన్్కుమార లు చితసారన్ విచితనాద్లు జగతీన్నయకులున్్; 

స్కరు స్తనామ సంజఞలు గలవ్యర  బృంద్నరకులున్్; ద్ివసుతి యన్్ వ్య 
డింద్ాండున్్; నిరోుహ తతోవదరయశ ద్యలు ఋష్ఠలున్్ న్యెయదర ; అంద్. 
8-426-ఆ. 
ధరణి ద్ేవహో తా దయతకు బృహతిక ి

యోగవిభుుఁడు న్నుఁగ న్్దువించి 

వన్జన్తేఠాుఁ డన ద్ివసుతి కచంతయు 

సౌఖ్య మాచరించ్ జగతిన్నథ! 

8-60-14ఇంద్రస్వవరిణమనువు చరతిర 

8-427-వ. 
మఱ యు న్ట్ వచ్ె కయలంబున్ నిందసాయవరిణ పద్న్నలవ మన్్ వయెయడి; 
మన్్ న్ందన్్లు గభీరవసయాద్లు రయజులున్్; బవితా చనక్షష్ఠ లన్్వ్యర  
ద్ేవగణంబులున్్; శుచి యన్్వ్యుఁ డింద్ాండున్్; న్గిా బాహు శుచి శుకీ 
మాగధనద్లు ఋష్ఠలున్్ న్యెయదర ; అంద్. 
8-428-త.ే 
తన్ర సతనాయణున్కు వితనన్ యంద్ 

భవము న్ ంద్ెడి హరి బృహద్నున్్ుఁ డన్ుఁగ 

విసోరించ్ం గీియాతంతఠ విసరములన్్ 

న్నకవ్యస్లు ముదమంద న్రవర ణయ! 



 

 

8-429-క. 
జగతీశ! తిాకయలములన్్ుఁ 
బొ గడ ంద్ మన్్పాకయరములు చెపుుఁబడెం; 

దగఁ బద్న్లువుర  మన్్వులుుఁ 
ద్ెగ యుగములు వ్యేు న్డవ ద్ివ మజున్ కగున్. 
8-430-వ. 
అనిన్ుఁ బరీకి్షన్ార ంద్ాండు శుకయోగీంద్ాన్ కిట్ల నియె. 
8-431-ఆ. 
ఈ పదంబులంద్ నీ మన్్ పాముఖ్్ల 

న్ వాుఁ డున్్చ్? వ్యర లేమి కతన్ 

న్ధిక విభవులెైర?ి హరి యేల జనియంచె? 

న్ ఱ్ుఁగుఁ బలుకు న్నకు నిదాచరిత! 
8-432-వ. 
అనిన్ం బారయశరయ కుమార ం డిట్ల నియె. 
8-433-స.ీ 
మన్్వులు మున్్లున్్ మన్్స్తఠ లింద్ాలు; 

న్మర లు హరి యాజఞ న్డుఁగువ్యర  

యాజఞఞ ద్ లందఱ్ హరపి్ౌర షయకృతఠ; 

లా మన్్వులు దతుహ్యశకోి 

జగముల న్డుపుద్ రొగ ిన్నలు్ యుగముల; 

కడపట్ుఁ గయల సంగీసోమెనై్ 

నిగమచయంబున్్ నిజతప్త బలముల; 

మరలుఁ గయంతఠర  ఋష్విర లు; ద్ ంట్ ి



 

 

8-433.1-తే. 
పగిద్ి ధరుంబు న్నలుగు ప్యదములన్్ 

గలిగి వరిోలుల ; మన్్వులు గమల న్ేతఠా 

న్నజఞుఁ ద్ిర గుద్; ర లుద్ రవని పతఠలు 

జగతి భాగించి తమతమ సమయములన్్. 
8-434-వ. 
మఱ యుం బాాపుో లయన్ వ్యరల నిందపాదంబులన్్, బహుపాకయరంబుల 
ద్ేవపదంబులన్్, హరి పతాిష్ిు ంచ్చ్ండు; వ్యరలు విహ త కరుంబుల 
జగతోయీంబున్్ం బరపి్యలింతఠర ; లోకంబులు స్వృష్ఠట లెై యుండు. 
8-435-స.ీ 
యోగీశరూపుుఁడెై యోగంబుుఁ జూపుచ్; 

మౌని రూపమున్ుఁ గరుంబుుఁ ద్నలుె 

సర్ంబు చయేుుఁ బజాఞపతి రూపుుఁడెై; 
యంద్ాుఁడెై ద్ెతైఠయల న్ేపడంచ్ 

జఞఞ న్ంబు న్ ఱ ుఁగించ్ుఁ జతఠర సిద్నా కృతిుఁ; 
గయలరూపమున్ుఁ బాకంబు చయేు 

న్నన్నవిధములెనై్ న్నమరూపంబులుఁ; 
గరులోచన్్లకుుఁ గయన్ుఁబడుఁడు 
8-435.1-ఆ. 
చనిన్ రూపములన్్ుఁ జన్్రూపముల నింక 

జన్ుఁగన్్న్ా రూపచయము న్తుఁడు 
వివిధ్ుఁడెై యన్ేక వృతఠో ల వ్ లిుఁగించ్ 

విష్ఠణ ుఁ డవయయుండు విమలచరిత! " 



 

 

8-436-వ. 
అనిన్ భ వర ం డటి్ల నియె. 
8-437-మ. 
బలి న్ంభోర హ న్ేతఠాుఁ డమేిట్ికిన్ ై ప్యదతయాన్ వ్ేుఁడె? ని 

శెలుఁడున్ బ ర ణ ుఁడు లబాకయముుఁడు రమా సంపన్్ాుఁడెై తనుఁ బర 

సథలికిన్ ద్ీన్్నిమాడిక న్లే చనియెం? దపరుమియున్ లేక ని 

ష్కలుష్ఠన్ బంధన్ మేల చేసపన్్? విన్ం గౌతూహలం బయెయడని్. 

8-61-బ్లి యుద్ధ  యాతర 

8-438-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్ల నియె. 
8-439-స.ీ 
పుర హూతఠచే న్ చిె ప్త య భార్వులచే; 
బలి యెట్ట క లకు బాతికి వ్యరి 

చితోంబురయుఁ గొలిె శిష్ఠయుఁడెై వరిోంప; 

వ్యర  న్నతని భకిో వలన్ మెచిె 

విశాజిద్నయగంబు విధితోడుఁ జ యంప; 

భవయకయంచన్పట్ట  బదా రథము 

న్ర కవ్యజులుఁ బో లు హర లుుఁ గంఠీరవ; 

ధాజము మహ్ద్ివయధన్్వుుఁ బ రణ 
8-439.1-తే. 
తూణయుగళంబుుఁ గవచంబుుఁ ద్ లుత హో మ 

ప్యవకుం డిచెె; న్మాల న్ పదుమాలుఁ 



 

 

గలుష్ హర ుఁడగు తన్ తనత కర ణ న్ సుఁగచ; 
సత మ సంకయశ శంఖ్ంబు శుకుీుఁ డిచెె. 
8-440-వ. 
ఇవిాధంబున్ 

8-441-క. 
ప్యణయిు, రథయిుుఁ, గృప్యణియుుఁ, 
దూణయిు, ధనిాయున్్, సాగిా తఠరగియు, ద్హే 

తనాణయిు, ధకికృత విమత 

ప్యాణయిు, మణి కన్క వలయ ప్యణయిు న్గుచ్న్. 
8-442-మ. 
పలుద్నన్ంబుల విపుు లం దనిపి తదుద్ోా కుో లం బొ ంద్ి పప 
దదలకున్ మోొకిక విశిష్ట ద్వేతల న్ంతరుకిోుఁ బ జించి ని 

రులుఁ బహా్ల ద్నిుఁ జీరి న్మోశిర ుఁడెై రయజదథానరూఢుుఁడె ై
వ్ లిఁగచన్ ద్నన్వ భరో శ్ ైల శిఖ్ రోద్ేా లల  దద వ్యగిా పాభన్. 
8-443-క. 
దండ త మృతఠయ కృతనంతఠలు 

ఖ్ండ త స్ర సిదా సయధయ గంధరయాద్ల్ 

పిండ త ద్శిు లమరయహ త 

దండఘధీశార లు సములు దన్్ాం గొలువన్. 
8-444-క. 
చూపుల గగన్ము మిోంగుచ్ 

న్ేపున్ ద్ివి భువియు న్నత ల్మతల చయేన్ 



 

 

రూప్ించ్చ్ దన్్జ ంద్ాుఁడు 
ప్యాప్ించెన్్ ద్ివిజన్గర పథము న్ర ంద్నా! 

8-62-స్ారగ వరణనము 

8-445-వ. 
ఇట్లల  బలవంతఠుఁడగు బలి స్ర ంద్ాని సయధింప సమకట్ిట  దండ గమన్ంబులు 
జ స,ి నిడుద పయన్ంబులం జనిచని. 
8-446-మ. 
కనియెం బుణయజన్ౌకమున్ విగతరోగసాపా పడీనన్ా ఖ్ా 
దన సంశ్లకముుఁ బుష్ు పలల వ ఫలోద్నద మద్ామానీకమున్ 

సానితోదూా త పతనకముం బావిచరద్ెైా మానికయనీకమున్ 

ఘన గంగయసలి లెైకమున్ మఘవయుకోశ్రీకమున్ న్నకమున్. 
8-447-వ. 
కని రకకస్లఱేుఁడు వ్ కకసంబెై చనలుుగల వ్ేలుుల న్ లవు దఱ యం జొచిె, 

చెచెెర ముందట్ికిం జనిచని, ముందట్ న్ డపడక మొన్ మ్రపి, యగుర చ్ 
చిగుర  తలిరయకు జొంపంబు న్న్మొగుడు మొగ్ యరవిరి న్ ఱవిరి గుతోి పంిద్ె 
పూుఁప ద్ో రకయయ పండు గచలలతండంబుల వ్ేాగు లాుఁగలేక మ ుఁగి వీుఁగి 
వ్ేాుఁకలగు మాోకుల ప్త ా క లకుుఁ బేుఁట్ లగు పపంద్ో ుఁట్లున్్; ద్ో ుఁట్ల గయట్ంబులెై 
నివాట్ిలుల  మవాంపుుఁ గొీ విార లకుుఁ గవలువివాక కసిమసలు కలిగి ముసరిి 
కొసరి పూనిప్త ని తనేియ లాని విసర  గలిగి మసర  కవిసి కొీవిా రిము గొని 
జుముు జుమున్్చ్ జంజఞట్ించ్ తేుఁట్ి ద్నట్లలున్్; ద్నుఁట్ల పడక న్నుఁట్లకొని 
పూవిడుచ్ కూడి జయడువీడక కోీమాువుల కముని కొముల నిముుల ముసరి 
పసిమి గల కిసలయముులు పొ్ సగంగ మసెంగి కిసర పడక కసర చెడి బట్లట  



 

 

రట్ట డితన్ంబు లలమి మించి కరయళించ్ కోయలల మొతోంబులున్్; 

మొతోంబులయ చితోంబుల మతోంబులుగుఁ దతోఱంబున్ ద్యియని పండల కుుఁ 
గయయంబులు చసేి చయయన్ న్ేసర ుఁగి బసేంబులు గయసంబులుగొని వ్యసికచకకి 
పలుబాస లాడుచ్ బహుపాకయరంబులగు కీరంబులున్్ుఁ; గీరంబులకు 
సరిుఁగడచి మింట్న్ంట్ న్ గసి పపట్ట లం బట్ిట  చీరి యట్ట ట్లట  చన్క న్ ట్లట కొని 
న్ లవుల వ్యాలుచ్ నింపుగల రవముులుుఁ గలుుఁగు కలరవముులున్్ 
గలరవముు లలరం ద్ లంకుల కొలంకుల కచలంకులుఁ గడంకల బాయల 
నిడుకొని కీమిుద్ మిుచసేి యలెదమిు తూుఁడులవ్యుఁడు లగు చంచ్వులం 
జించి మెకిక చొకిక మికికలి కలుఁకలం బడుచ్ న్లబలంబులు చయేు 
కలహంసంబులున్్; హంసర చి జనిత వికసన్ముల వికవిక న్గుచ్ం 
బసుఁగలిగ ిమిసమిస మఱెచ్ పసిుఁడి కచందముు లింద్ిరయ మంద్ిరముుల 
చందముులుగ న్ందముులగు కొలంకులున్్; కొలంకుల కరళుుఁ దడసిి 
వడవడ వడంకుచ్ న్లిలబలుల లుగొని సయుఁగిన్ తీగచయండల  గండల  యీఱములం 
ద్ో రములుచడెి పలువిర ల కము వలపుల వ్ేాుఁగున్ం దూఱలేక 
యీడిగలంబడు గయడుులున్్, గయడుుల వలన్ న్ గసి గగన్మున్ విరసిి 
పలువన్ ాలం జచన్గు మలేుకట్లట ుఁ బుట్ట ంబుల తెఱంగున్ దట్ట ంబులయన్ 
కుస్మ పరయగంబులున్్; బరయగంబుల సరయంగంబులగు వ్యుఁగు వాంతల 
చెంతల గుంపులుగొని గఱ కి జొంపంబుల లంపులు ద్ిని మంపులుగొని పపలుల  
న్ మర ల పపట్లట చ్ న్ ద్ుఁగుల ప్ొ ద్గులు గదల వ్యడల వ్యడల జఞడలం 
బర గులిడు దూడల కీీడల వ్ేడుకలం గ డుకొని యండల  వ్యకిండల కుం జ రి 
ప్ౌర ల కోరికల కన్్సయరకిలగుచ్ న్మృతం బుుఁగురయిు కయమధేన్్వులున్్ుఁ; 
గయమధేన్్వులకు నిలువ నీడ లగుచ్ న్డిగిన్ జన్ముులకు ధన్ముులు 
ఘన్ముుగుఁ బుడుకు కలుతర వులున్్; కలుతర వుల పలల వ మంజర లుఁ 



 

 

గుంజర లకు విఱ చి యచ్ెచ్ మచిెకల కలిమి నిచె మచె్ెచ్ గృతక 
గిర ల చఱ్ల సిర ల న్డర  పడుఁతఠల న్డలకు గుర వులగుచ్ మెఱయు 
ముర వుల న్ తోరించ్ మతేో భంబులున్్, నిభంబుల సరస న్ రసికొని వర సుఁ 
బర సుఁదన్ములెడలి స్కరములగు మకరతోరణ సోంభంబులున్్; 

తోరణసోంభంబుల చేర వ నిలిచి చెఱకువిలుతఠం డ ఱపపఱ కిన్ బెడదిము లగు 
న్వకంపు మెఱ్ుఁగుం జిగుర  ట్డి దముల తెఱంగున్ నిలుకడ సంపదలు 
గలుగు శంపల సొ ంపున్ం గరచరణనద్ి శ్యఖ్లుగల చందార ఖ్ల ప్త ుఁడిమిని 
వ్యహ ని గల మ్రహ నీ విదయల గీదద న్ుఁ జూపులకుం ద్ీపు లొదవించ్చ్ 
మరుకరుంబు వశంబు లరయు యశంబులు గలిగి యన్ూన్ంబులగు 
విమాన్ంబు లెకిక చచిెవచిెన్ సచెరితఠాలకుం జచచెెర న్ ద్ర  చని తూకొని 
తోడ కని ప్త వు రంభాద్ి కుంభికుంభకుచల కలకలంబులున్్; గల హంస 
కయరండవ కోక సయరసబృంద స్ందర స్ందరియు; నింద్ీవరయర 
విందన్ందద్ింద్ింద్ిరయు; న్భంగయు సభంగయున్గు గంగ నింగి కిం బొ ంగచన్ో 
యని మిగుల ద్ిగులుపడుఁ బొ గడోల కచకికన్ యగడోలున్్ న్గడోల మిన్ేాట్ి 
తేట్నీట్ నీట్లల్మన్్ ప్యట్ి సూట్ిచలుల లాట్ల మేట్ి కూట్లవలు గొన్్చ్ న్ేచిన్ 
ఖ్ చర కన్యకయవ్యరంబులున్్; వ్యరవనితన స్పూజిత విరయజిత ద్హేళీ 
ప్యట్వంబు లగు గోపుర కన్క కవ్యట్ంబులున్్; గవ్యట్ వ్ేద్ికయఘట్ిత మణగిణ 
కిరణోద్నరంబులగు నిందనాీల సోంభ గంభీరతలున్్; గంభీర విమల కమలరయగ 
ప్యలికయ వ్యరంబులగు చతఠరయద వరంబులున్్; ద్నారద్ేశంబుల చనవిళుం 
గయవళుుండి ప్ొ ా ద్ద  ప్త క పపదద  రకకస్ల వ్ేలుుల కయయంబులు న్ యయంబులం 
జచపిుకొన్్చ్న్ా యసో ీశసో ీధనర లు శూర లు న్యన్ మహ్ద్నార ప్యలక 
వీర లున్్; వీర రస జలధి వ్ేలోద్నరంబులయ శుదాసూట్ిక బదా 
మహో తనో న్ంబులగు సత ప్యన్ స్భగయకయరంబులున్్; స్భగయకయర పాద్ీపంబు 



 

 

లగు వజా మహ్రజిత వపాంబులున్్; వ ప్త ా పరి వజా కుడయ శిరోభాగ చందాకయంత 
తర ణ హ మకరకిరణ ముఖ్రంబులగు సయలశిఖ్రంబులున్్, శిఖ్ర సతో మధనమ 
నికృతో తనరకంబులున్్, ద్నర తనర మణి శిలా కఠోరంబులగుచ్ మిగుల గరిత 
యగు న్గరిసిరి మఱ న్మర  మొగులు ప్ొ డగని నిలుకడలకు న్లువ 
న్డిగికొని పడసని్ పసుిఁడ ితెరల వలువల బెడంగున్ం ద్ో రంబులగు ప్యాకయరం 
బులున్్ుఁ; బాాకయర కయంచన్నంచిత యుదాసన్ాదా మహ్ఖ్రా గంధరా వ్యహ నీ 
ప్యలకంబులగు మరక తనట్ాట లకంబులున్్; న్ట్ాట లకోతఠో ంగ వజమాయ 
సోంభోదంచన్ంబులున్్ుఁ; బరభట్ ప్యాణ వంచన్ంబులు సముదంచన్ంబులు 
న్గు దంచన్ంబులున్్; దంచన్ంబుల తఠదలు రథంబుల యర స్లు 
న్ రసికొన్ం, గోట్ యీవలి యావలి తివియని ద్ివియల కరణి ర చిరము 
లగుచ్ుఁ బచరించ్ న్హ మకర హ మ కర మండలంబులున్్; హ మకర 
మండలంబు నిదద ంపు ట్దద ంబని మ ుఁగి త ంగి చూచ్చ్ న్లిక ఫలకంబులుఁ 
గులకములుుఁగొన్్ న్లకములం దరపి తిలకములం ద్ెఱంగు పఱచ్కొన్్ 
సమయ ముల వ్ న్్క న్ ద్ిుఁగి కద్ిసి ముకురంబులం బాతిఫలితఠలెైన్ పతఠ 
లితర సతఠల రతఠల కన్్మతఠలని కన్్కనిన్ మరలి నీడ తలం గిన్ుఁ గలంగి 
చని కయంతఠలు పొ్ లయ న్లయు ముగుదలకు న్కేయం తంబులెై గగన్ 
సముతేుధంబు లెైన్ రయజ సౌధంబులున్్; సౌధం బుల సమీల ముతోియంపు 
సర ల తోడి నిబబరపు గుబబచన్్ాలకు చెన్్ాలం బాకకలం 
జుకకలపదవులుండ మండిత సౌధశిఖ్రంబులకు శృంగయరంబులయన్ 
భృంగయరంబులున్్; భృంగయరశయన్ జఞలక డో లికయ నిశ్రణీికయద్ి విశ్రష్ 
రమయంబులయన్ హరుోంబులున్్; హరుో కన్క గవ్యక్షరంధా నిర్త కరూుర 
కుంకుమాగర  ధూపధూమంబు లున్్; ధూమంబులు జీమ త సతో మంబులని 
పరామంబు లుబబ గొబుబన్ం డబాబట్ల పబబంబు లబెబ న్ని మర లుుఁగొని 



 

 

పుర ల వనిా యల సిర లు సర లు గొన్ం గుట్ విట్పములుఁ దట్పపట్ 
న్ట్ించ్చ్ుఁ బలుకులు విరిసి కికుర పొ్ డుచ్ వలఱేని మఱ్పుుఁ జద్వుల 
ట్ీక లన్ం గ క లిడు న్ మిళుున్్; న్ మిళు పుర ల న్నరలు న్నర లగు రతన్ంపు 
విండల  నిన్దములన్్ తలంపులం ద్ో ుఁకలు జడిసి వీుఁకలు మెఱసి 
మ ుఁకలుుఁగొని ద్ివికచగిరి రవికిం గవిసిన్ రయహువు కిీయం ద్ివిుఁ దడంబడు 
పడగలున్్; బడగలున్్ గొడుగులున్్ దమకున్నలం బులకు 
న్డయిాలంబులుగుఁ ద్ో రంబులెనై్ సయరంబుల బ్రరంబులు మెఱసి బెబుబలుల 
గబుబన్ం గర ల సిర ల సింగంబుల భంగుల శరభంబుల రభసంబుల ధూమ 
క తఠవుల రీతఠల వ్ ైరిం జీరికిం గొన్క శంకలుడిగి ఱంకచ లిడుచ్ లంకచలెై లెకకకు 
మికికలి యగుచ్ రకకస్ల చకకట్ి యెకకట్ి కయయముల డయయము 
లెఱ్ంగం ద్ిర గు వీరభట్కదంబులున్్; గదంబ కరవ్యల శూలాద్ల మఱె్ం 
గులు మెఱపుల తెఱంగులం ద్ిశల చెఱంగులం ద్ఱంగలింప న్ేమి 
నిన్దంబులు దరములగు న్్ఱ్ములుగ న్డ మొగిళు పపలుల న్ం బావరిషత రథిక 
మన్ోరథంబు లగు రథంబుల గములున్్; గములుుఁ గొని గమన్ వ్ేగంబు 
వలన్ హరహిర ల న్గి గయలిం జఞలింబడం గ లికొని ఘన్ంబులగు మన్ంబులం 
ద్ెగడి న్ గడు స్రంగంబు లగు తఠరంగంబులున్్; రంగద్తోంగ విశద మదకల 
కరట్ి కట్తట్ జనిత మదసలిల కణగణ విగళిత దశశతన్యన్ భుజ సరళ 
మిళిత లలిత నిఖిలద్ిగధిపతి శుభకర కరకన్క కట్కఘట్ిత మణి సముదయ 
సముద్ిత ర ణువర్ద్ర్మంబు లయన్ నిరాకీ మార్ం బులున్్; 

మార్సథ లోపరిగతనగత శతశతనయుతనన్ేక గణన్నతీత రోహణనచలతట్ 
విరయజమాన్ంబులగు విమాన్ంబులున్్; విమాన్ విహరమాణ స్ందర 
స్ందరీ సంద్ో హ సంవ్యద్ిత భ రిభేరీ వీణన పణవ మృదంగ కయహళ శంఖ్ాద్ి 
వ్యదన్న న్ూన్ గయన్ సయహ తయ న్ృతయ విశ్రష్ంబులున్్; విశ్రష్రతాసంఘట్తి 



 

 

శృంగయర శృంగయట్క వ్యట్ికయ ద్ేహ ద్హేళీ పాద్ీపంబులున్్, ద్పీ్యయమాన్ 
మానిత సభామం డప ఖ్చిత ర చిర చింతనరతాంబులున్్ం, గలిగి 
రతనాకరంబున్్ం బో లె న్నిమిష్ కౌశిక వ్యహ నీ విశీుతంబయ, 

శీుతివ్యకయంబున్్ంబో లె న్కలుష్ స్వరణ పభా తంబయ భ తపతి 
కంఠంబున్్ం బో లె భోగిరయజకయంతంబయ, కయంతనకుచంబున్్ం బో లె స్వృతోం 
బయ, వృతోజఞతంబున్్ంబో లె సద్న గుర లఘు నియమాభిరయమం బయ, 

రయమచంద్ాని తజేంబున్్ం బో లె ఖ్రదూష్ణనద్ి ద్ో షయచరయ న్్పలబాంబయ, 

లబావర ణ చరతిాంబున్్ం బో లె విమలాంతరంగ దో్ యత మాన్ం బయ మాన్ధన్్ని 
న్డవడయిున్్ం బో లె సన్నుర్ భాతి స్ందరం బయ స్ందరోద్నయన్ంబున్్ం 
బో లె రంభాంచితనశ్లక పున్నాగంబయ, పున్నాగంబున్్ం బో లె 
స్రభిస్మన్ోవిశ్రష్ం బయ, శ్రషయహ  మసోకంబున్్ంబో లె న్్న్ాత క్షమా 
విశ్యరదంబయ, శ్యరద సముదయంబున్్ంబో లె ధవళ జీమ త 
పాకయశితంబయ, సతిేత రయజిన్ ద్నన్ంబున్్ం బో లె సరస తిలోతోమంబయ, 

యుతోమ పుర ష్ వచన్ంబున్్ం బో లె న్న్ేక స్ధనరస పావరషంబెై, వరయష ద్యిు 
న్్ంబో లె న్్లల సద్ిందా గోపంబయ, గోపతి మ ుఁపురంబున్్ంబో లె 
విచక్షరయరయయలంకృతంబె,ై కృతనరథం బయన్ యమరయవతీ న్నమ న్గరంబు చరేం 
జని కోట్చ్ట్లట న్్ం బట్లట  గలుగ బలంబులుఁ జలంబున్ విడయిం బంచి పొ్ ంచి 
మార్ంబు లెలల  న్రికట్లట కొని యేమఱక యుండెన్్; అంత. 
8-448-క. 
మాయర  న్గవులకున్్ గన్్ 

మ యర  కయలంబు కతన్ ముద్యిర  ఖ్లులన్ 

డనయర  పుణయజన్ంబుల 

బాయర  స్రరయజ వీట్ి పామద్నజన్ముల్. 



 

 

8-63-ద్ురుర ద్ఘనవ పరతఘపము 

8-449-వ. 
అపుుడు 
8-450-క. 
ద్రుర ద్నన్వ శంఖ్ా 
విరూుతధాన్్లు నిండి విబుధేందావధూ 

గరుములు పగలిి లోపలి 

యరుకతతఠ లావు రన్్చ్ న్నకోీశించెన్. 
8-451-వ. 
అంత 

8-452-స.ీ 
బలి వచిె విడయిుట్ బలభేద్ి వీకి్షంచి; 

గట్ిట గయుఁ గోట్కుుఁ గయపు పపట్ిట 
ద్ేవవీర లుుఁ ద్నన్్ ద్ేవతనమంతినాి; 

రపిుంచి స్రవ్ ైర ిరయకుఁ జచపిు 

పాళయాన్లుని భంగి భాసిలుల చ్న్నాుఁడు; 
ఘోరరయక్షస్లన్్ గ డిన్నుఁడు 
మన్ కోడి చని న్ుేఁడు మరల వీుఁ డేతెంచ;ె 

న్ే తపంబున్ వీని కింత వచెె? 

8-452.1-ఆ. 
నీ ద్రయతఠుకున్కు న్ వాుఁడు ద్ో డయెయ? 

నింక వీని గచలా న్ేద్ి తోావ? 

యమేి చయేువ్యర? మెకకడి మగుఁట్మిి? 



 

 

న్ ద్ర  మ్రహరింప న్ వాుఁ డో పు? 

8-453-క. 
మిోంగకడు న్నకయశంబున్్ుఁ 
బొ ంగకడు న్మరయద్ిా కంట్టుఁ బొ డవ్ ై వీుఁడున్ 

మిోంగకడుుఁ గయలాంతకు కియీ 

భంగించ్న్్ మరలుఁ బడడ  బంకజగర ున్. 
8-454-క. 
ఈరవద్ రయజయ మలెల న్్ుఁ 
బో రవద్ రణంబు చయేుఁ బో యతి మనేిన్ 

రయరవద్ దన్్జుచతేన్్ 

జఞరవ ద్ిట్ ముఁద న్ేమిజఞడ మహ్తను! 

8-64-బ్ృహస్పతి మంతఘర ంగము 

8-455-వ. 
అనిన్ స్రరయజున్కు స్రయచనర యం డిట్ల నియ.ె 
8-456-స.ీ 
విన్వయయ ద్ేవ్ేంద ావీనికి సంపద; 

బాహువ్యద్లు భృగుపావర  లరిథ 
నిచిెర;ి రయక్షస్ న్ ద్రన్్ నిలువంగ; 

హరి యీశార ుఁడుుఁ దకక న్న్యజన్్లు 

నీవున్్ నీ సముల్ నీకంట్ట న్ధికులుుఁ; 
జఞలర ; రయజయంబు చనలు; నీకు 

విడిచి ప్త వుట్ నీతి విబుధనివ్యసంబు; 



 

 

విమతఠలు న్లుఁగచడువ్ేళ చూచి 

8-456.1-తే. 
మరలి మఱ్న్నుఁడు వచ్ెట్ మా మతంబు; 

విపాబలమున్ వీనికి వృద్ిా వచెె 

వ్యరిుఁ గచైకొన్ కిట్ముఁద వ్యుఁడి చెడున్్; 

దలుఁగు మంద్నక రిపుుఁ బేర  దలుఁపరయద్. 
8-457-క. 
పరు గచలువ వలయు న్ ండెన్్ 

సరిప్త రగ వలయు న్ ండుెఁ జఞ వలె న్ ండెన్ 

సరి గచలుపు మృతియు ద్ రకమి 

సరసంబుగ మున్ా త లుఁగి చన్వలె న్ ండనె్. 
8-458-వ. 
అనిన్ుఁ గయరయకయల పాదరశి యగు బృహసుతి వచన్ంబులు విని కయమరూపులెై 
ద్ివిజులు తిావిష్ట పంబు విడిచి తమతమ పొ్ ంద్పట్ల కుం జనిరి; బలియున్్ం 
బాతిభట్ వివరిజత యగు ద్ేవధనని న్ధషి్ిు ంచి జగతయాంబున్్ం దన్ వశంబు 
జ సికొని విశావిజయుండె ైపపదద  కయలంబు రయజయంబు జ యుచ్ండె, 
శిష్యవతులులగు భృగయాద్ లతని చేత శతనశామధేంబులు చయేంచిరి; 
తతనకలంబున్. 
8-459-శ్య. 
అరుు ల్ వ్ేుఁడర ; ద్నతలుంజచడర ; సరయారంభముల్ పండుుఁ; బ ా

తయరుు ల్ లేర ; మహో తువంబులన్్ ద్ేవ్యగయరముల్ ప్ొ లుెుఁ బ  

రయణ రుు ల్ విపుు లు; వరషముల్ గురయిుుఁ గయలారాంబులెై; ధనతిాకిన్ 

సయరుంబయెయ వస్ంధరయతా మస్ర ంద్నాధశీు రయజయంబున్న్. 



 

 

8-65-అద్ితి కశాపుల స్ంభాష్ణ 

8-460-వ. 
అంత 

8-461-స.ీ 
తన్ తన్ూజుప్త ా లు దన్్జులు గొన్్ట్యు; 

వ్ేలుు లెలల న్్ డనుఁగ వ్ డలుట్యున్్ 

భావించి స్రమాత పరతినపమున్ుఁ బొ ంద్ి; 
వగ న్న్నథనకృతి వన్ర చ్ండ 

న్నయము పపనిమిట్ి యగు కశయపబహాు; 

మఱ  యొకన్నుఁడు సమాధి మాని 

తన్ కుట్లంబని యున్ా ధనమమున్కు న్ేగి; 
న్నతిచే విహ తనరెన్ములు పడస ి

8-461.1-ఆ. 
వంద్ి వ్యాలి కుంద్ి వ్యడిన్ యలాల లి 

వదన్వ్యరిజంబు వడువుుఁ జూచి 

చేరుఁ ద్ిగిచి మగువ చిబుకంబు పుడుకుచ్ 

"వ్యరిజఞకి్ష! యేల వగచ"ెదన్్చ్. 
8-462-వ. 
ఆ మహ్తఠుం డటి్ల నియ.ె 
8-463-మ. 
“తెఱవ్య! విపుు లు పూర ణ లే? చెలగున్ే ద్వే్యరెన్నచనరముల్? 

తఱ తో వ్లేుతఠర  గృహస్థ లు? స్తఠల్ ధరయున్్సంధనన్్లే? 

న్ ఱ న్భాయగత కోట్ి కన్ా మిడుద్?ే నీరంబున్్ం బో యుద్ే? 



 

 

మఱలే కర థ ల ద్నస్లన్ స్జన్్లన్ మనిాంపుద్?ే పపైదల్మ! 
8-464-ఆ. 
అన్ామెైన్ుఁ దకమీెనై్ుఁ ద్ో యంబెనై్ 

శ్యకమైెన్ దన్కుుఁ జర గు కొలుఁద్ ి

న్తిథి జన్్ల కడడ  మాడక యడర ని 

లేమ! వ్యర  కలిగ ిలేనివ్యర . 
8-465-వ. 
మఱ యు. 
8-466-ఆ. 
న్ లుఁత! విష్ఠణ న్కున్్ నిఖిలద్వే్యతఠున్ 

కయన్న్ంబు శిఖియు న్వనిస్ర లు; 

వ్యర  దనియుఁ దనియు వన్జఞతలోచన్్ం 

డతుఁడుుఁ దనియ జగము లనిాుఁ దనియు. 
8-467-క. 
బడాలు వ్ ఱతఠరచ నీకఱ 

గొడాంబులు జ య కచలల  కోడండుాన్్ మా 
ఱొ డఘా రింపక న్డతఠరచ 
యడాెము గయకున్ాద్ే మృగ క్షణ! యంట్న్. 
8-468-వ. 
అని పలికిన్ం బతికి సతి య ట్ల నియె. 
8-469-ఉ. 
”పరమాయొకింత లేక ద్ితి బడడ లు బడడ లబడడ లున్ మహ్ 

భీమబలాఢుయలెై తన్ద్బడడ ల న్ందఱుఁ ద్ో లి సయహసయ 



 

 

కయీ మిత వ్ ైర లయుయ న్మరయవతి న్లేుచ్ న్్న్ావ్యర ; నీ 

క మని విన్ావింతఠ? హృదయేశార! మలేుుఁ దలంచి చూడవ్ే? 

8-470-క. 
అక్వకచెలెల ండయాుయన్్ 

దకకర  న్నతోడి ప్త ర ుఁ; ద్నన్్న్ ద్తిియున్ 

రకకస్లు స్రల మొతోుఁగ 

న్కకట్! వల దన్ద్ చూచ్ న్ౌన్ౌ న్న్్చ్న్. 
8-471-స.ీ 
ఎండకన్ ాఱ్గని యంద్ాని యలాల లు; 

పలుపంచలన్్ జఞలిుఁ బడియె న్ేుఁడు 
తిాభువన్ సయమాోజయ విభవంబుుఁ గోలోుయ; 

ద్ేవ్ేంద్ాుఁ డడవులుఁ ద్ిరిుఁగచ న్ేుఁడు 
కలిమి గయరయబు బడడ లు జయంతనద్లు; 

శబరయరుకుల వ్ ంట్ుఁ జనిరి న్ేుఁడు 
న్మర ల కయధనరమగు న్మరయవతి; 

యస్ర ల కయట్పట్ట యెయ న్ేుఁడు 
8-471.1-ఆ. 
బలి జగముల న్ లల  బలియుచ్ న్్న్నాుఁడు 
వ్యని గచలువరయద్ వ్యసవున్కు 

యాగభాగమెలల  న్తుఁ డనహరించ్చ్ుఁ 
గడుఁగి స్రల కొకక కడయిుుఁ నీుఁడు. 
8-472-క. 
పాజలకు న్ లల న్్ సముుఁడవు 



 

 

పాజలన్్ గడుప్యరుఁ గన్ా బాహువు న్యుయం 

బాజలంద్ ద్ష్ట మతఠలన్్ 

నిజముగ శికి్షంప వలద్ె నీవు? మహ్తను! 
8-473-మ. 
స్రలన్ సభుయల న్నర ో లన్ విరథ్లన్ శ్లకంబు వ్యరించి ని 

రజరధననిన్ నిలుపంగ రయతిాచర లన్ శ్యసింప సతనకరయ మే 
వ్ రవ్ేరీతి ఘట్ిలుల  న్ట్ిట  కమీమున్ వ్ేగంబ చింతింపవ్ే? 

కరుణనలోక స్ధనఝరిం దన్్పవ్ే? కళీయణ సంధనయకయ!” 
8-474-వ. 
అనిన్ మన్ోవలల భ పలుకు లాకరిణంచి ముహూరోమాతాంబు చింతించి 
విజఞఞ న్దృష్ిట  న్వలంబంచి భావికయల కయరయంబు విచనరించి కశయప బాహు 
యట్ల నియె. 
8-475-మ. 
"జనకుం డెవాడు? జఞతఠుఁ డెవాుఁడు? జనిసయథ న్ంబు లెచోె ట్ల? సం 

జనన్ం బయెయద్ి? మనే్్ లేకొలుఁద్ిుఁ? సంసయరంబు లేరూపముల్? 

వినుమా యంతయు విష్ఠణ మాయ దలుఁపన్ేా ఱేమియున్ లేద్; మ్ర 

హనిబంధంబు నిద్నన్ మింతట్ికి జఞయా!విన్ాుఁబో  న్ేట్ికిన్? 

8-66-పయ్యభక్షణ వరతము 

8-476-వ. 
అగు న్యన్న్్ం గయలోచిత కయరయంబు చెపపుద. 
8-477-మ. 
భగవంతఠం బరముం జన్నరదన్్ుఁ గృప్యప్యరీణు సరయాతుకున్ 



 

 

జగద్ీశున్ హరి సరవజ యు మతుఁడున్ సంతఠష్ిట నిం బొ ంద్ి నీ 

కగునిషయట రథము లెలల  నిచ్ె; నిఖిలారయథ వ్యపిో  చేకూరచడిన్ 

భగవతేువలుఁ బొ ందరయద్ె బహుసౌభాగయంబులం బేయాసీ! " 

8-478-వ. 
అనిన్ గృహస్థ న్కు గృహ ణి యట్ల నియ.ె 
8-479-క. 
"న్నరవయణుుఁ బరమేశార  

న్ేరీతిుఁ దలంతఠ? మంతా మెయయద్ి? విహ తన 
చనరంబు లే పాకయరము? 

లారవధన్ కయల మదె్ిద ? యాన్తి యీవ్ే. " 

8-480-వ. 
అనిన్ుఁ గశయప పాజఞపతి సతికిుఁ బయోభక్షణంబన్్ వాతంబుపద్ేశించి 
తనతనకలంబున్్ుఁ, దన్ుంతాంబున్్, దద్ిా ధనన్ంబున్్, దద్పవ్యస ద్నన్ భోజన్ 
పాకయరంబులున్్ న్ ఱ ంగించెన్్. అద్ితియున్్ ఫయలు్ ణ మాసంబున్ 
శుకలపక్షంబున్ుఁ బాథమద్విసంబున్న్ ద్ రకొని పండెాండు ద్ిన్ంబులు హరి 
సమరుణంబుగయ వాతంబు జ సి వాతనంతంబున్ నియత యెై యున్ా యెడుఁ 
జతఠరయబహుండున్్ుఁ బ్రతవ్యస్ండున్్ శంఖ్ చక ీగద్నధర ండున్్న్ ై, 
న్ేతాంబుల కగోచర ండెైన్ న్నరయయణద్ేవుండు పాతయక్షంబెైన్ం గన్్ంగొని. 
8-481-క. 
కనుేల సంతోషయశీులు 

చనుేలపపైుఁ బఱవుఁ బులక జఞలము లెసగన్ 

సనేతఠలున్్ సన్్ాతఠలున్్ 

న్్నేత ర చిుఁ జ సి నిట్ల యుకయో ంజలియెై. 



 

 

8-482-క. 
చూపుల శ్రీపతి రూపము 

న్నపో వక తనావి తనావి హరోష దాతయె ై
వ్యపుచిె మంద మధ్రయ 
లాపంబులుఁ బొ గడె న్ద్తిి లక్షమున్నథ్న్. 
8-483-స.ీ 
యజ ఞశ! విశాంభరయచ్యత! శవీణ మం; 

గళన్నమధయే! లోకసారూప! 
యాపన్ా భకో జన్నరిో విఖ్ండన్! ; 
ద్ీన్లోకయధనర! తీరథప్యద! 
విశ్లాదువసిథ తి విలయకయరణభ త! ; 
సంతతనన్ంద! శశాద్ిా లాస! 
యాయువు ద్ేహంబు న్న్్పమ లకి్షుయు; 

వస్ధయు ద్ివముుఁ ద్ివార్ములున్్ 

8-483.1-తే. 
వ్ దై్ికజఞఞ న్ యుకిోయు వ్ రైిజయము 

నిన్్ాుఁ గొలువని న్ర లకు న్ ఱయుఁ గలద్ ె

విన్్తమంద్నర! గుణహ్ర! వ్ేదసయర! 
పాణత వతుల! పద్నుక్ష! పరమపుర ష్! 
8-484-ఆ. 
అస్రవర లు స్రల న్దలించి బదెరించి 

న్నక మేలుచ్న్ా న్నుఁట్ న్్ండ ి

కన్ా కడుపుుఁ గయన్ కంట్ుఁ గ ర కు రయద్ 



 

 

కడుపుుఁబొ కుక మానిు కయవవయయ. 
8-485-వ. 
అనిన్ విని దరహసితవదన్్ండయ యాశిీతకయమధేన్్వ్ నై్ యపురమేశార ం 
డిట్ల నియ.ె 
8-486-శ్య. 
"నీక్ోడండుాన్్, నీ కుమారవర లున్, నీన్నథ్ుఁడున్, నీవు సం 

శ్లల క్కంపన్ సతఠలుం బతఠల్ మిగుల సమ్రుద్ింప రయతిాంచర ల్ 

శ్లక్కంపన్, భవద్యీ గరుమున్ుఁ ద్ేజయమ రోి జనిుంచెదన్ 

న్నకున్వ్డేుక పుట్లట  నీ స్తఠుఁడన్ ై న్రిోంచి వరోింపుఁగయన్. 
8-487-మ. 
బలిమిన్ ద్ెతైఠయలుఁ జంపరయద్ విన్యోప్యయంబున్ం గయని; సం 

చలన్ం బొ ందకు; న్ేన్్ నీ నియతికిన్ సదుకిోకిన్ మెచిెతిన్; 

బలివిద్ేా ష్యిు న్న నిలింపగణముం బౌలోమియున్ మెచె ద్ె ై
తఠయలరయజయంబు హరింతఠ; నింద్ానికి నితఠో న్;ద్ఃఖ్మింక ట్ికిన్? 

8-488-క. 
నీ రమణుని సరవింపుము 

న్నరూపము మాన్సించి న్ళినీ! గరయు 

గయరంబు వచిె చొచెెద 

గయరవమున్ుఁ బెంపవము కర ణన్ న్న్్ాన్. 

8-67-వవమనుడు గరుస్ుత  డగుట 

8-489-క. 
ఏలింతఠ ద్ివము స్రలన్్ుఁ 



 

 

బాలింతఠ మహేందయాువతి భాగయశ్రీలం 

దూలింతఠ ద్నన్వుల ని 

రూులింతఠ రపిుపియాాంగముల భ ష్ణముల్. " 

8-490-వ. 
అని యట్లల  భకోజన్పరతంతఠాండగు పురయణపుర ష్ఠం డనన్తిచిె 
తిరోహ తఠడయెయ; అ యయద్ితియుుఁ గృతకృతయ యెై సంతోష్ంబున్ుఁ దన్ 
మన్ోవలల భుండగు కశయపు న్నశయీంచి సరవించ్చ్ండె; అంత న్ కక 
ద్ివసంబున్. 
8-491-ఆ. 
ఘన్ సమాధని్్ండి కశయపుుఁ డచ్యతఠ 

న్ంశ మాతున్ లయ న్ద్తిి యంద్ుఁ 
దన్ద్ వీరయ మధికతరము సరరచెన్్ గయలి 

శిఖిని ద్నర వంద్ుఁజ రిెన్ట్లల . 
8-492-వ. 
ఇట్లల  కశయప చిరతర తపసుంభృత వీరయపాతిష్ిు త గరుయెై స్రల తలిల  
యులల ంబున్ న్్లల సిలుల చ్ న్్ండె; న్ంత. 
8-493-క. 
చలచలన్ ై పిదపిదన్  ై
గలలంబెై కర డు గట్ిట  గళన్నళముతోుఁ 
దలయేరుడి గరుంబె ై
న్ లమసలం జీరచికచక న్ లుఁతకు న్ధిప్య! 
8-494-క. 
న్ లతకుుఁ జూలెై న్ ల రచ 



 

 

న్ ాలలెై మఱ  మ ుఁడు న్నలు్  న్ లలెై వర సన్ 

న్ లలంతకంత కచకకుఁగ 

న్ లలున్్ డగ్ఱ యె న్స్ర నిరూులతకున్. 
8-495-క. 
మహతితర మఘేమాలా 
పిహతినయుత చండభాన్్ బంబపాభతో 
విహతినంగంబులుఁ గశయపు 
గృహణిీగరుమున్ శిశువుుఁ గీీడించె న్ృప్య! 
8-496-క. 
తనకడుపున్ న్ క యర వున్ుఁ 
వనర హగరయుండభాండ వన్ధిచయంబుల్ 

గొనకొని జగములు నిడుకొని 

తనుగతిుఁ గడు న్డుఁగి మడిుఁగి తన్రచన్ బెడుఁగచ.ై 
8-497-వ. 
అంత న్ కయకంతనతిలకంబు కీమకీమంబున్. 
8-498-మ. 
నిలిపపన్ ఱెపుల బృంద్మిన్, విశద్మిన్ న్తేాంబులం, జూచ్కం 

బులన్నకయళిమ, మేఖ్లం దాఢిమ, న్ మ్రుమారుఁగయుఁ బాండిమన్ 

బలిమిం జన్్ాల, శ్లీణిప్యళిగరిమన్, మధయంబున్న్ బృంహ మ 

న్లలితనతున్ లఘ మన్, మహ్మహ మ మనే్న్్రుద్రయారమెై. 
8-499-క. 
పపటుట ద్ర  న్్ద్ట్ భ తిని 

బొ టిటడుద్ర  మేుఁన్ బట్లట ుఁ బుట్ట పుద్ో యం 



 

 

బెటుట ద్ర  వ్ేలుు లముకుుఁ 
గటుట ద్ర  స్రక్ష పడుఁతిగరుంబున్కున్. 
8-500-వ. 
ఇవిాధంబున్. 
8-501-త.ే 
విశాగర ుుఁడు దన్ గరు వివరమంద్ుఁ 
బ ట్పూట్కుుఁ బ ర ణ ుఁడెై ప్ొ ట్కరింప 

వ్ేాుఁక జూలాలితన్మున్ వ్లేుుుఁ బెదద  
ప్ొ లుఁతి కంతట్ నీళీుడు ప్ొ ా ద్ద లయెయ. 

8-68-గరుస్ు  వవమనుని స్ుత తించుట 

8-502-వ. 
తదన్ంతరంబున్ం జతఠరయన్న్్ం డర గుద్ెంచి యద్తిిగరుపరభిామ విభమాుం 
డగు న్పురమేశార  న్్ద్ేద శించి యట్ల ని స్ో తియంచె. 
8-503-స.ీ 
తిాభువన్ జయరూఢ! ద్వే! తిావికీమ! ; 
పృథ్లాతు! శిపివిష్ట ! పృశిాగరు!; 
పీతా! తిాన్నభ! తిపాృష్ు ! జగంబుల; 

కయదయంత మధయంబు లరయ నీవ; 

జంగమ సయథ వర జన్న్నద్ి హేతఠవు; 

నీవ; కయలంబవ్  ైనిఖిల మాతు 

లోపల ధరియంతఠ లోని జంతఠల న్ లల ; 
సత ా తంబులోుఁ గొన్్ చొపుు ద్ో ుఁప; 



 

 

8-503.1-తే. 
బాహులకు న్ లల  సంభవ భవన్ మవ; 

ద్ివమున్కుుఁ బాసి ద్రదశ ద్ికుకలేక 

శ్లకవ్యరిా మునింగిన్ స్రలకచలల ుఁ 
ద్ేల న్నధనర మగుచ్న్ా తెపు నీవ. 
8-504-క. 
విచడుయు మద్ితి గరుము 

చెచెుర వ్ లువడి మహ్తు! చిరకయలంబున్ 

విచులవిడి లే కమర లు 

ముచుట్పడి యున్ావ్యర  ముద మంద్ింపన్. " 

8-505-వ. 
అని యట్లల  కమలసంభవుండు విన్్తిచయేు న్యయవసరంబున్. 

8-69-వవమను డవతరించుట 

8-506-మ. 
రవిమధనయహామున్ం జరింప గీహతనరయచందాభదసాిథ తిన్ 

శవీణద్నాదశిన్నుఁడు శ్లీణ న్భిజితుంజఞఞ త లగాంబున్న్ 

భువన్నధశీుుఁడు పుట్టట  వ్యమన్గతిం బుణయవాతోపరతకున్ 

ద్ివిజఞధీశార  మాతకుం బరమప్యతివాతయ విఖ్ాయతకున్. 
8-507-వ. 
మఱ యు న్ద్ేద వుండు శంఖ్చకీగద్న కమల కలిత చతఠర ుజుండున్్ుఁ 
బశంగవరణవస్ో ా ండున్్. మకరకుండల మండిత గండభాగుండున్్, 

శ్రీవతువక్షండున్్, న్ళిన్చక్షండున్్, నిరంతర శ్రీవిరయజిత రోలంబ 



 

 

కదంబాలంబత వన్మాలికయ పరిష్కృతఠండున్్, మణికన్కయంచిత 
కయంచీవలయాంగద కిరీట్హ్ర న్ూపురయలంకృతఠండున్్ుఁ, గమనీయ కంఠ 
కౌస్ో భాభరణుండున్్, నిఖిలజన్ మన్ోహరణుండున్్న్ ై యవతరించిన్ 
సమయంబున్. 
8-508-శ్య. 
చింతంబాసిరి యక్ష తనర్గక్షయ స్మన్సిుద్ోా రగయధీశార ల్ 

సంతోష్ించిరి సయధయ చనరణ మునీశబహాు విద్నయధర ల్ 

గయంతింజచంద్ిరి భాన్్చందాములు; రంగద్ీ్ త వ్యదయంబులన్ 

గంతణల్వ్ చైిరి మింట్ుఁ గింపుర ష్ఠలున్ గంధర ాలుం గిన్ార ల్. 
8-509-క. 
ద్ికుకలకయవిరి వ్యసపన్్ 

న్ కుకవ నిరులత న్ ంద్ె న్ేుఁడు పయోధ్ల్ 

నికకమయె నిలిచె ధరణయిుుఁ 
జుకకల తోావయున్్ విపసా్ర సరవయములెై. 
8-510-క. 
ముంపుఁగొని విర ల వ్యన్ల 

జొంపంబులుుఁ గురయిు స్రలు, స్మన్ోమధ్వుల్ 

తఠంపర లెగయుఁ బరయగపు 

రొంపుల భ భాగమతి నిరూష్ిత మయెయన్. 
8-511-వ. 
తదన్ంతరంబ. 
8-512-ఆ. 
"ఈమహ్న్్భావుుఁ డటె్ిల ంత కయలంబు 



 

 

న్్దర మంద్ నిలిచి యుండె"న్న్్చ్ 

న్ద్ితి వ్ ఱుఁగుపడయిె న్నన్ంద జయశబద  
ములన్్ గశయపుండు మొగి న్్తించె. 
8-513-వ. 
అంత న్విాభుండు సయయుధసయలంకయరంబగు తన్ ద్ివయరూపంబు న్్జజ గంిచి 
రూప్యంతరం బంగీకరించి కపట్వట్ల చందంబున్ న్్పన్యన్వయస్కండెైన్ 
వ్యమన్ బాలకుండెై తలిల  ముంగట్ుఁ గుమార సముచితనలాపంబు లాడుుఁచ్ 
గీీడించ్ సమయంబున్ న్ద్ితియుం దన్య విలోకన్ పరిణనమ 
ప్యరవశయంబున్. 
8-514-క. 
"న్న్్ాుఁ గన్ా తండిా! న్నప్యలి ద్ెైవమ! 
న్నతపఃఫలంబ! న్నకుమార! 
న్నద్ చినిా వడుగ! న్నకులద్ీపిక! 
రయుఁగదయయ; భాగయ రయశి వగుచ్. 
8-515-క. 
అన్ఘే!ర"ముని డగ్ఱ  
చనుేల ప్యలేఱ్వ్యఱ సంశ్రలష్ిణి యె ై
చిన్ఘేరి మొగము నివుర చ్ుఁ 
గన్ఘేరం జూచెుఁ గన్ాకడుపపై యుంట్న్. 
8-516-క. 
"పురుడమ బో ట్ికి నింద్ిర 

పురుడంబక గయక యొర లు పుర డ?ే"యన్్చ్న్ 

బురుట్ాలికిుఁ బద్ి ద్ిన్ములు 



 

 

పురుడు పావరిోంచి రచలమిుఁ బుణయపు గరితల్. 
8-517-వ. 
అంత న్బాబలున్కు సంతసంబున్ మహర ష లు కశయపపాజఞపతిం 
బురసకరించ్కొని సముచితోపన్యన్కరు కలాపంబులు చయేంచిరి; సవిత 
సయవితిా న్్పద్శేించె, బృహసుతి యజయఞ పవీతధనరణంబున్్ుఁ, గశయపుండు 
ముంజియుుఁ, గౌపీన్ం బద్ితియు, ధరణి కృషయణ జిన్ంబున్్, దండంబు వన్సుతి 
యగు సత ముండున్్, గగన్నధిషయు న్ద్ేవత ఛతాంబున్్ుఁ, గమండలువు 
బాహుయు, సరసాతి యక్షమాలికయు, సపోర ష లు కుశపవితాంబులు నిచిెర;ి 

మఱ యున్్. 
8-518-క. 
భిక్ష్ాప్యతిాక నిచెెన్్ 

యక్ష్ శుుఁడు వ్యమన్్న్కు; న్క్షయ మన్్చ్న్ 

సయక్ష్ాతకరించి పపట్టట న్్ 

భిక్షున్కు భవ్యని పూరణభిక్ష న్ర ంద్నా! 
8-519-క. 
శుద్ధబహాురిష సమా 
రయద్ుధ ండెై విహ తమంతారయజిుఁ జద్వుచ్ం 

బోా ద్ధంబగు న్న్లంబున్ 

వృద్ఘధ చనరమున్ వట్లుఁడు వ్ేలెెన్ గడకన్! 

8-70-వవమనుని విపుు ల స్ంభాష్ణ 

8-520-వ. 
ఇట్లల  కృతకృతఠయండెైన్ మాయామాణవకుండు ద్శే్యంతర సమాగతఠ లగు 



 

 

బాాహుణులం గొందఱ న్వలోకించి యట్ల నియె. 
8-521-క. 
”వతణత రచ విపుు లు? వ్ుేఁడుఁగ 

నితణత రచ ద్నతలున్్ వ్ేడక నిషయట రథములం? 

ద్ెతణత రచ మర న్్ సంపద? 

లితెతఱుఁగున్ ద్నన్ వీర ుఁ డవెాుఁడ  చెపుడన”. 
8-522-వ. 
అనిన్ న్ఖిల ద్శే్రయు లగు భ స్ర  లిట్ల నిరి. 
8-523-మ. 
"కలర న్ ద్నతలు; నితఠో ర న్ ధన్ములుం; గయమాయరథముల్ గొంచ్ వి 

పుు లున్తేెంతఠర ; గయని యీవిని బలిం బో లన్ వద్నన్్యండు లేుఁ 
డలఘుండెై యొన్రించె న్ధారశతం బాభార్వ్యన్్జఞచే; 
బలివ్ేుఁడం బడయంగ వచ్ె బహుసంపలాల భముల్ వ్యమన్న! " 

8-524-వ. 
అని తెలియంజచపిున్ బాాహుణులవచన్ంబు లాలకించి లోకంబులకుం బా్రతి 
పుట్ిట ంపుఁ బయన్ంబెై లాభవచన్ంబులుుఁ గచైకొని తలిల ుఁదండుాల వీడ కని 
శుభముహూరోంబున్ం గద్ిలి. 

8-71-వవమనుని భిక్ష్ాగమనము 

8-525-క. 
పాక్ష్మణ ద్ివిజ వలల భ 

రక్ష్ాపరతంతఠాుఁ డగుచ్ రయజీవ్యక్షం 

డన క్షణమున్ బలి యంట్కిి 



 

 

భిక్ష్ాగమన్ంబు జ సపుఁ బేదఱ కముతోన్. 
8-526-క. 
హరహిర;ి సిరి యురమున్ుఁ గల 

హరహిరహియుకొఱకు దన్్జు న్డుగం జనియనె్; 

బరహ తరత మతియుతఠలగు 

ద్ రలకు న్డుగుట్యు న్ డలి త డవగుుఁ బుడమిన్. 
8-527-క. 
సరాపాపంచ గుర భర 

నిరవాహకుుఁ డగుట్ుఁజ సి న్ ఱ ుఁ జన్్ద్ేరన్ 

ఖ్రుాని వ్ేుాఁగు సహ ంపక 

యురీా సథ లి గుీంగచ; మోొగచ్  న్్రగ ంద్ాండున్. 
8-528-వ. 
ఇట్లల  చనిచని. 
8-529-క. 
శరమద, యమదండక్షత 

వరమద, న్తి కఠిన్ ముకిో వనితనచేతో 
మరమద, న్ంబునివ్యరిత 

ద్రమద, న్రుదుఁ దరించుెఁ ద్ోా వన్ వట్లుఁడున్. 
8-530-వ. 
ద్నట్ి తత ర్వ్యహంబున్ కుతోరతట్ంబు న్ంద్. 
8-531-శ్య. 
చండసూూరోి వట్లండుుఁ గయంచె బహుధనజలునిాశ్యట్ంబు, న్్ 

దద ండఘహూత మునీభయబభయదమృతనంధసిుదాకూట్ంబు, వ్ ే



 

 

దండఘశాధాజనీ కవ్యట్ము, మహో దయదూా మ సంఛన్ా మా 
రయో ండసయందన్ ఘోట్మున్, బలిమఖ్ాంతర ాద్ి కయవ్యట్మున్. 

8-72-వవమనుడు యజఞవవటిక చడరుట 

8-532-వ. 
కని ద్నన్వ్ేంద్ాని హయమేధ వ్యట్ి దఱ యం జొచ్ె న్యయవసరంబున్. 
8-533-శ్య. 
”శంభుండో  హరియో పయోజభవుుఁడో  చండనంశుుఁడో  వహ ాయో 

దంభాకయరత వచెెుఁ గయక ధరణిన్ ధనతీాస్ర ం డవెాడమ 
శుంభద్ో యతన్్ుఁ డమ మన్ోజఞ తన్్ుఁ” డంచ్నిాసుయభాాంతఠలె ై
సంభాష్ించిరి బహాుచనరుిఁ గని తతుభుయల్ రహసయంబుగన్. 
8-534-క. 
గుజగుజలు ప్త వువ్యర న్్ 

గజిబజిుఁ బడువ్యర  చనలుఁ గలకల పడుచ్న్ 

గజిబజి యెైరి సభాసథ లిుఁ 
బాజలెలల న్్ బొ ట్ిట వడుగు ప్యపని రయకన్. 
8-535-వ. 
ఆ సమయంబున్ బలిసభామండపంబుుఁ దఱ యం జొచిె. 
8-536-స.ీ 
చవులుగయుఁ జచవులకు సయమగయన్ంబులు; 

చద్వు న్్ద్న్ తల చద్వు విన్్చ్ 

మంతా తంతనారథ సంబంధభావములు పర; 
రొకన్ డి హో తలతోడుఁ గ డికొన్్చ్ 



 

 

హో మకుండంబులం ద్న్ా తేాతనగుాల; 

వ్ లిుఁగించ్ యాజక వితతిుఁ గన్్చ్ 

దక్షలెై బహువిధనధార విధనన్ంబులు; 

చెపపుడు సభుయలుఁ జ రుఁ జన్్చ్ుఁ 
8-536.1-తే. 
బెట్లట గోరచడు వ్ేడుక పట్లట పఱ్చ్ 

న్ద్ితి పుట్లట వు లచిెకి న్నట్పట్లట  

కోరి చరయించె సభలోన్ుఁ గొంతుఁదడవు 
పుట్లట  వ్ న్ాుఁడు న్ ఱ్గని ప్ొ ట్ిట వడుుఁగు. 
8-537-వ. 
మఱ యున్్. 
8-538-క. 
వ్ ఱచ్చ్ వంగుచ్ వ్యాలుచ్ 

న్ఱ ముఱ ుఁ గబుర లకుుఁ జన్్చ్ హరహిరి యన్్చ్న్ 

మఱుఁగుచ్ న్్లుకుచ్ ద్ిఱద్ిఱుఁ 
గుఱుమట్ట పుుఁ బడుచ్ వడుగుుఁ గొంత న్ట్ించెన్. 
8-539-క. 
కొంద్ఱతోుఁజరిెంచ్న్్ 

గొంద్ఱతో జట్లు చపెుు గోష్ిు ం జ యుం 

గొంద్ఱతోుఁ దరికంచ్న్్ 

గొంద్ఱతో ముచెట్ాడుుఁ; గొందఱ న్వుాన్. 
8-540-వ. 
మఱ యు న్న్కే విధంబుల న్ందఱకు న్నిా రూపులెై విన్ోద్ించ్చ్. 



 

 

8-541-క. 
వ్ డవ్ డ న్డకలు న్డచ్చ్ 

న్ డన్ డ న్డు గిడక న్డర ియల ద్ిగుఁబడగయ 
బుడ బుడి న్ డువులు న్ డువుచ్ుఁ 
జిడ ముడి తడుఁబడగ వడుగు చేరచన్ రయజున్. 
8-542-వ. 
ఇట్లల  డగ్ఱ  మాయాభిక్షకుండు రక్షోవలల భుం జూచి యట్ల నియె. 
8-543-మ. 
”ఇతఁడే ద్నన్వచకీవరోి స్రలోక ంద్నాగిాకయలాద్ి ద్ ి

కుతిగరయాపన్యపావరిో, గతలోభసూూరోి, న్నన్న మఖ్ 

వాతద్నన్పావణనన్్వరిో, స్మన్ోరయమామన్ోభదేన్ో 
దాతచంద్నాతపకీరోి, సతయకర ణన ధరోులల సన్ూురిో ద్నన్.” 
8-544-వ. 
అని కుశ పవితనాక్షత సంయుతం బయన్ దకి్షణహసోంబు సయుఁచి యట్ల నియె. 
8-545-ఉ. 
”సాసితజగతోయీీ భువన్ శ్యసన్ కరోకు హ్సమాతా వి 

ధాస్తనిలింపభరోకు, న్్ద్నరపదవయవహరోకున్, మునీం 

దాస్ుత త మంగళీధార విధనన్ విహరోకు, నిరజరీగళ 

న్యస్తస్వరణసూతా పరహిరోకు, ద్నన్వలోక భరోకున్.” 
8-546-వ. 
అని ద్ీవించి కరచరణనదయవయవంబులు ధరించిన్ వ్ేదరయశియుం బో లె 
ముందట్ న్కుట్లిుండున్్, జట్ిలుండున్్, సదండఛతఠాండున్్ుఁ, గక్షలంబత 
భిక్షాప్యతఠాండున్్ుఁ, గరకలిత జల కమండలుండున్్, మన్ోహరవదన్ 



 

 

చందామండలుండున్్, మాయావ్యదన్ న్ట్లండున్్ న్గు వట్లనిం గని ద్ని్కర 
కిరణ పిహ తంబులెనై్ గీహంబుల చందంబున్ుఁ ద్రిోహ తఠలెై భృగువులుుఁ 
గ ర ెన్ా యడెల లేచి క్ష మం బడిగి తియయని మాట్ల న్నదరించిరి; 
బలియున్్ న్మసకరించి తగిన్ గద్ిద య న్్నిచి, ప్యదంబులుుఁ ద్డిచి తన్ 
ప్యాణవలల భ పసిండి గిండయిల న్్దకంబు ప్త య వడుగు కొమర ని 
చరణంబులుఁ గడిగి తడి యొతోి తతుమయంబున్. 
8-547-ఆ. 
వట్లని ప్యద శ్ౌచవ్యరి శిరంబున్ుఁ 
బరమ భదా మన్్చ్ బలి వహ ంచ ె

న్ేజలము గిరీశుుఁ డింద్జూట్లుఁడు ద్వే 

ద్ేవుుఁ డుదాహ ంచె ధృతి శిరమున్. 

8-73-వవమనుని భిక్ష క్ోరు మనుట 

8-548-వ. 
మఱ యు న్యయజమాన్్ం డభాయగతఠన్ కటి్ల నియ.ె 
8-549-మ. 
"వడుగయ! యెవారివ్యుఁడ? వ్ వాుఁడవు? సంవ్యససథ లంబెయయ? ద్ ి

యెయడకున్ నీ వర ద్ెంచ్ట్న్ సఫలమయెయన్ాంశమున్ జన్ుముం; 

గడుధన్నయతఠుుఁడన్ తైి; నీ మఖ్ము యోగయంబయెయ; న్న కోరికల్ 

గడతేఱెన్; స్హుతంబులయెయ శిఖ్్లుం; గలాయణ మికయకలమున్. 
8-550-మ. 
వరచేలంబులొ మాడలో ఫలములో వన్యంబులో గోవులో 
హరులో రతాములో రథంబులొ విమృషయట న్ాంబులో కన్యలో 



 

 

కరులో కయంచన్మ్ర నిక తన్ములో గయీ మంబులో భ ములో 
ధరణీ ఖ్ండమొ కయక య ేమడిగచద్ో  ధనతీాస్ర ందాో్ తోమా! " 

8-551-వ. 
అని ధరుయుకోంబుగయుఁ బలికిన్ వ్ ైరోచని వచన్ంబులు విని సంతోష్ించి 
యీశార ం డటి్ల నియ.ె 

8-74-వవమనుని స్మాధ్ఘనము 

8-552-స.ీ 
"ఇద్ి న్నకు న్ లవని యరేీతిుఁ బలుకుద్? ; 

న్ క చ  ోట్న్క యెంద్ న్్ండ న్ేర ో ; 

న్ వానివ్యుఁడ న్ం చమేని న్్డువుద్? ; 

న్నయంతవ్యుఁడన్ ై న్డవన్రే ో ; 

నీన్డవడి యని యెట్లల  వకయకణింతఠుఁ? ; 

బ ని ముప్త ుకల బో వ న్ేర ో ; 

న్ద్ిన్ేర ో  నిద్ిన్ేర ో  న్ని యేలుఁ జచపుంగ? ; 

న్ేర పు లనిాయు న్ేన్ న్ేర ో ; 

8-552.1-తే. 
న్ ర లుుఁ గయర  న్నకు న్ ర లకు న్ే న్ౌద్ 

న్ ంట్ివ్యుఁడుఁ జుట్ట  మొకుఁడు లేుఁడు 
సిరియుుఁ ద్ లిల  గలద్ చపెపుద న్న ట్టంక ి

స్జన్్లంద్ుఁ దఱచ్ చొచిెయుంద్. 
8-553-వ. 
అద్ి యట్లల ండ నిముు. 



 

 

8-554-స.ీ 
జన్న్నథ! నీ మాట్ సతయంబు సతీకరోి; 

దంబు గులారాంబు ధరుయుతముుఁ 
గర ణనన్్వర ో లు ఘన్సతోవమ ర ో లు; 

కయని మ కులమంద్ుఁ గలుగ రొర లు 

రణభీర వులు వితరణభీర వులు లేర ; 

పాతయర థ  లర థ లు పాబబకొనిన్ 

ద్నన్శ్ౌండిమమున్ుఁ దన్్పుద్ రధికులెై; 
మతనత లందఱ్ మేట్మిగలు 

8-554.1-ఆ. 
మకులంబున్ంద్ మెఱయుుఁ బహా్ల ద్ండు 
మింట్ి చంద్ామాడిక మేలి ర చ్లుఁ 
బాథిత కీరిోతోడ భవద్యీవంశంబు 

నీరరయశి భంగి న్ గడు చ్ండు. 
8-555-వ. 
త లిల  మ మ ుఁడవ తనత హ రణనయక్షండు విశాజయంబు జ సి గద్నయుధ్ండెై 
భ తలంబున్ుఁ బాతివీర లం గయన్క సంచరింప విష్ఠణ ండు వరయహరూపంబున్ 
న్తని సమయంచె; తద్నరాత యగు హ రణయకశిపుుఁ డద్ి విని 
హరిపరయకీమంబున్కు న్నశెరయంబు న్ ంద్ి తన్ జయంబున్్ బలంబున్్ం 
బరిహసించి గీదద న్ న్్దద విడి న్దద న్్జమరదన్్ మంద్ిరంబున్కుం జనియె; 
అపుుడు. 
8-556-క. 
శూలాయుధహస్ో ండె ై



 

 

కయలాకృతి వచ్ె దన్్జుుఁ గని విష్ఠణ ండుం 

గయలజఞత మాయాగుణ 

శ్రలత నిట్ల ని తలంచెుఁ జితోములోన్న్. 
8-557-మ. 
”ఎద్ురచై ప్త ర జయంప రయ ద్ితనిుఁ; గయ కచంద్ేనియుం బో వ భీ 

పాద్ుఁడెై ప్యాణులుఁ ద్ో లు మృతఠయవు కిీయం బెవైచ్ె” న్ంచ్ం గీియా 
విద్ుఁడబాజ క్షుఁడు సూక్షురూపమున్ న్నవ్ేశించె నిశ్యశవస రం 

ధాద్ిశన్ ద్ెైతఠయ హృదంతరయళమున్ుఁ బాతయక్షకియీాభీర ుఁడెై. 
8-558-వ. 
అంత న్ద్ెలద తయవలల భుండు వ్ ైష్ణ వ్యలయంబు జొచిె వ్ దకి హరిం గయన్క కోపంబు 
మాన్క మిన్్ా మన్్ా న్న్ేాష్ించి తిదా్ివంబు న్రస,ి ద్ిశలం బరికించి, భ  
వివరంబులు వీకి్షంచి, సముదాంబులు వ్ దకి, పురంబులు శ్లధించి, వన్ంబులు 
విమరిశంచి, ప్యతనళంబు పరీకి్షంచి, జగంబున్ న్దృష్ట శతఠాండెై మార్ణంబు 
చనలించి, తన్లో నిట్ల నియె. 
8-559-క. 
"పగవ్యుఁడు మడయి న్ోపున్్ 

ద్ెగడేనియు న్ ద్ర పడుఁడె? ద్ేహధర లకుం 

ద్ెగిన్ యెడుఁ బగఱ ముఁదన్్ుఁ 
బగఁగొన్ుఁ దగ"దన్్చ్ న్్డిగచుఁ బాాభవశకోిన్. 
8-560-వ. 
అతండు మ పపాితనమహుం; డతని గుణంబు లన్కేంబులు గలవు; అవి 
యట్లల ండనిముు. 
8-561-క. 



 

 

ఆతణర భ స్రగతిుఁ బుర  

హూతఘద్లుుఁ దన్్ా వ్ేుఁడ న్ గిుఁ గొం డన్్చ్న్ 

మ తండిా యచెె న్నయువు 

న్ేతన్నుతృుఁడవ్  నీవు నీలోకమున్న్? 

8-562-క. 
ఏలితివి మ ుఁడు జగములుుఁ; 
ద్ోలితి వింద్నాద్ి స్రలుఁ; ద్ లిల ట్వి్యరిం 

బో లితివి ద్నన్గుణముల; 

సత లితివి పిశ్యచరయక్షస్ల రకి్షంపన్. 

8-75-వవమనుడు ద్ఘన మడుగుట 

8-563-వ. 
అద్యిున్్ం గయక. 
8-564-క. 
రయజాంబు గలిగచ న్నేిం 

బ జ్యాలకున్్ యాచకులకు భ మిస్ర లకున్ 

భాజాముగ బాతఠక డనేిం 

ద్నయజాంబులు వ్యని జన్ు ధన్ గ హంబుల్. 
8-565-క. 
మునె్ేన్్ాద్ర  వద్నన్్యల 

న్ నె్ేడుచ  ోనిన్్ాుఁ ద్ిభాువన్ేశుం డన్్చ్న్; 

ఇనిేద్ని్ంబుల న్్ండయిు 

న్ నేఁడు నిన్్ుఁ బెట్లట  మన్్చ్ నీండమాు జ యన్. 



 

 

8-566-ఆ. 
ఒంట్ివ్యుఁడ న్నకు న్ కట్ి రచం డడుగుల 

మేర యముు సొ ముు మేర యొలల ; 
గోరికుఁద్ీర బహాుకూకట్ి ముట్టట ద 

ద్నన్కుతఠకసయందా! ద్నన్వ్ేందా!". 
8-567-వ. 
అనిన్ బరమయాచకున్కుుఁ బాద్నత యట్ల నియె. 
8-568-ఆ. 
"ఉన్ామాట్లెలల  న్ పుున్్ విపుు ండ! 
సతయ గతఠలు వృదా సముతంబు; 

లడుగుఁ దలుఁచి కొంచె మడిగితివ్ో చలెల ; 
ద్నత పపంపు సొ ంపుుఁ దలుఁపవలద్.ె" 

8-569-వ. 
అని మఱ యు ని ట్ల నియె. 
8-570-మ. 
”వస్ుధనఖ్ండము వ్ేుఁడతిో? గజములన్ వ్యంఛంచితో? వ్యజులన్ 

వ్ స్న్ూహ ంచిత ? కోరితో యువతఠలన్ వీకి్షంచి కయంకి్షంచితో? 

పసిబాలుండవు; న్ేర వీ వడుగ; నీ భాగయంబు ల్మప్యట్ి గయ 
కస్ుర ంద్ాండు పదతయాం బడుగ నీ యలుంబు నీ న్ేర ెన్?ే" 

8-571-వ. 
అనిన్ మొగంబున్ం జిఱ్న్గవు మొలకలెతో గృహమథేికి మేధనవి య 
ట్ల నియె. 
8-572-మ. 



 

 

"గొడుగో. జనిాదమ్ర, కమండలువ్ , న్నకున్్ుంజియో, దండమ్ర, 

వడుఁగ  న్ కకడ భ ము లెకకడ? కర ల్, వ్యమాక్ష, లశాంబు లె 
కకడ?నితోయచిత కరు మకెకడ? మద్నకయంక్షామితంబెైన్ మ ుఁ 
డడుగుల్ మేరయ తోావ కిచ్ెట్ద్ి బాహ్ుండంబు న్న ప్యలికని్. 
8-573-వ. 
అద్యిున్్ంగయక. 
8-574-క. 
వ్యయప్ిత ంబొ ందక వగవక 

ప్యాపతంబగు లేశమైెన్ుఁ బద్వి్ే లన్్చ్ం 

దృప్ిత ంజచందని మన్్జుుఁడు 
సపతద్ీా పముల న్యన్ుఁ జకకంబడున్?ే 

8-575-శ్య. 
ఆశ్వప్యశము ద్నుఁ గడున్ నిడుపు; లే దంతంబు రయజ ందా! వ్య 
రయశిప్యావృత మేద్నిీవలయ సయమాోజయంబు చేకూడియుం 

గయసింబొ ంద్ిరిుఁ గయక వ్ ైన్య గయ భ కయంతనద్లున్ారథకయ 
మాశంబాయుఁగ న్ేరిెర  మున్్ నిజఞశ్యంతంబులం జూచిర . 
8-576-స.ీ 
సంతఠష్ఠట ుఁడమ మ ుఁడు జగములుఁ బ జుయండు; 
సంతోష్ి కచపుుడుుఁ జర ుఁగు స్ఖ్ము 

సంతోష్ిుఁ గయకుంట్ సంసయర హేతఠవు; 

సంతసంబున్ ముకిోసతియు ద్ రకుుఁ 
బ ుఁట్పూుఁట్కు జగంబుల యదృచనఛలాభ; 

తఠష్ిట ని ద్ేజంబు తోన్ పపర ుఁగుుఁ 



 

 

బరితోష్ హీన్తుఁ బాభ చడెపి్త వున్్; 

జలధనర న్న్లంబు సమయున్ట్లల  

8-576.1-ఆ. 
నీవు రయజ వన్్చ్ నిఖిలంబు న్డుగుట్ 

దగవు గయద్ న్నకుుఁ; దగని్ కొలుఁద్ ి

యేన్్ వ్ేుఁడికొనిన్ యీపదతయామున్్ుఁ 
జఞల దన్క యముు; చనలుుఁజఞలు." 

8-76-శుకర బ్లి స్ంవవద్ంబ్ును 

8-577-వ. 
అని యట్లల  పలుకుచ్న్ా ఖ్ర ాన్కు న్్రీా ద్నన్ంబు చయేం దలంచి కరకలిత 
సలిల కలశుండెనై్ య విాతరణగుణముఖ్ర నిం గని, నిజ విచనరయుకో 
దన్్జ రయజయ చకుీండగు శుకుీం డిట్ల నియె. 
8-578-స.ీ 
"దన్్జ ందా! యీతుఁడు ధరణీస్ర ుఁడుుఁ గయడు; 
ద్ేవకయరయంబు సయధించ్కొఱకు 

హరి విష్ఠణ ుఁ డవయయుం డద్ితి గరుంబున్ుఁ; 
గశయపసూన్్ుఁడెై కలిుఁగచ; న్కట్! 
యెఱ్గ కతీని కోరిక నిచెె ద న్ంట్ివి; 

ద్ెతైయ సంతతి కుపదావము వచ్ె 

నీలకి్షుుఁ ద్ేజంబు న్ లవు న్ ైశారయంబు; 

వంచించి యచ్ెుఁ ద్న వ్యసవున్కు; 

8-578.1-ఆ. 



 

 

మొన్సి జగము లెలల  మ ుఁడు ప్యదంబుల 

న్ఖిలకయయుుఁ డగుచ్ న్నకీమించ్ 

సరా ధన్ము విష్ఠణ  సంసరజన్ము చేస ి

బడుగు పగది్ి న్ ట్లల  బతాికచ ద్ీవు? 

8-579-క. 
ఒకకపదంబున్ భ మియు 

న్ కకట్ుఁ ద్ిాద్వింబు ద్ ా కిక యున్ాతమ రోిన్ 

ద్ికుకలు గగన్ముుఁ ద్నన్  ై
వ్ కకసమెై యున్ా న్ ంద్ వ్ డలెద్? చెపుమా! 
8-580-స.ీ 
ఇచెెద న్ని పలిక యీకున్ా న్రకంబు; 

ద్ోా వ నీవున్్ సమర థ ుఁడవుుఁ గయవ; 

యేద్నన్మున్ న్నశ మేతంెచ్ న్ద్యిున్్; 

ద్నన్ంబుుఁ గయ దండుా తతోవవిద్లు; 

ద్నన్ంబు యజఞంబుుఁ దపముుఁ గరుంబున్్; 

ద్నవితోవంతఠుఁడెై తలుఁపవలయుుఁ; 
దన్ యంట్ుఁ గల సరాధన్మున్్ న్ దై్ భా; 
గములుగయ విభజించి కయమమున్కు 

8-580.1-ఆ. 
న్రథమున్కు ధరుయశముల కయశిీత 

బృందములకు సమతుఁ బెట్లట న్ట్ిట 
పుర ష్ఠుఁ డింద్ న్ంద్ బ ర ణ ుఁడెై మ్రద్ించ్ుఁ 
దన్్ా మాని చేుఁత దగవుుఁ గయద్. 



 

 

8-581-వ. 
అద్యిున్్ం గయక యీ యరథంబున్ంద్ బహుభంగి బహాృచ గీతనరథంబుుఁ గల 
ద్ కకట్ి; సయవధనన్్ండవ్ ై యాకరిణంపుము. 
8-582-స.ీ 
అంగీకరించిన్ న్ఖిలంబుుఁ బో వుచ ;ో 

న్న్ృతంబుుఁగయద్ లే దనిన్ న్ధిప! 
యాతు వృక్షము మ ల మన్ృతంబు నిశెయ; 

మన్ృత మ లముుఁ గల్ న్నతు చడెద్; 

పుష్ుఫలము లాతు భ జంబున్కు సతయ; 
మామాోన్్ బాతఠకమి న్ద్ియుుఁ జచడున్్; 

ఫలపుష్ుములు లేక పస చెడి వృక్షంబు; 

మ లంబుతో వృద్ిా ుఁ బొ ంద్ుఁ గయద్ె? 

8-582.1-తే. 
చేట్లుఁ గొఱతయు లఘ మయుుఁ జచందకుండ 

నిచ్ె పుర ష్ఠండు చడెకుండు నిదాచరిత! 
కయక యంచిత సతయ సంగతి న్ట్ంచ్ 

నిజధన్ం బరిథ కిచిెన్ నీకు లేద్. 
8-583-ఆ. 
సరామయన్చోట్ సరాధన్ంబులు 

న్డుగ లే దట్ంచ్ న్న్ృతమాడు 
చెన్ట్ి పందన్ేమి చపెుుఁ బాాణము తోడ ి

శవము వ్యుఁడు; వ్యని జన్ు మేల? 

8-584-వ. 



 

 

మఱ యు నిం ద్ కక విశ్రష్ంబు గలద్; వివరించదె. 
8-585-ఆ. 
వ్యరిజఞక్షలంద్ వ్ ైవ్యహ కము లంద్ుఁ 
బాాణవితోమాన్భంగమంద్ుఁ 
జకిత గోకులాగీ జన్ురక్షణ మంద్ 

బొ ంకవచ్ె న్ఘము పొ్ ందుఁ దధిప! 
8-586-మ. 
కులమున్ రయజయముుఁ ద్జేమున్ నిలుపుమ కుబుజ ండు విశాంభర ం 

డలతిం బో ుఁడు; తిావికమీస్ూరణ వ్యుఁడెనైిండు బహా్ుండముం; 

గలఁడే మాన్ు న్ కండు? న్న పలుకు లాకరిణంపు కరణంబులన్; 

వలద్ీ ద్నన్ము గీన్ముం బన్్పుమా వరిణన్ వద్నన్ోయతోమా!” 
8-587-వ. 
అని యట్లల  హ తంబు పలుకుచ్న్ా కులాచనర యన్కు క్షణమాతా నిమలిత 
లోచన్్ండయ యశసిా  యట్ల నియె. 
8-588-స.ీ 
"నిజ మాన్తిచిెతి వీవు మహ్తుక! ; 
మహ ని గృహసథ ధరుంబు నిద్యి 

యరథంబుుఁ గయమంబు యశమున్్ వృతోియు; 

న్ యయద్ి ప్యారిథంప నితఠో  న్నియు 

న్రథ లోభంబున్ న్రిథుఁ బొ మున్్ ట్టట్లల ? ; 

పలికి లే దన్్కంట్టుఁ బాప మెద్ిద ? 

యెట్ిట  ద్ష్కర ుని న్ేభరంిచెదుఁ గయని; 

సతయహనీ్్ని మ్రవుఁ జఞల న్న్్చ్ుఁ 



 

 

8-588.1-తే. 
పలుకద్ే త లిల  భ ద్ేవి బహాుతోడ 

సమరమున్న్్ండి తిర గక చచ్ెకంట్ట 
బలికి బొ ంకక నిజమున్ుఁ బరుఁగుకంట్ట 
మాన్ధన్్లకు భదాంబు మఱ యుుఁ గలద్ె. 
8-589-క. 
ధనతిరని హలికున్కున్్ స్ 

క్ష తరము బ్రజములు న్ కట్ుఁ జ కుఱ్ భంగిం 

జితరముగ ద్నత కీవియుుఁ 
బాతరము సమకూర న్ట్ిట  భాగయము గలద్ే? 

8-590-శ్య. 
కయర రయజులు? రయజయముల్ గలుగవ్ే? గరోాన్ాతిం బొ ందర ? 

వ్యర రీ సిరిమ ట్ుఁగట్లట కొని ప్త వంజఞలిర ? భ మిపపుైఁ 
బేరకనై్ం గలద్?ే శిబపమాుఖ్్లుం బా్రతిన్ యశః కయములె ై
యీర కోర కలు? వ్యరలన్ మఱచిర  యకయకలమున్? భార్వ్య! 
8-591-క. 
ఉడుగని కీతఠవులుఁ వతాములుఁ 
బొ డగన్ుఁ జన్ న్ట్ిట  ప్ొ డవు ప్ొ డవున్ుఁ గుఱ్చె ై
యడ గచడిన్ుఁట్; న్న్్బో ుఁట్కిి 
నిడరయద్ె మహ్న్్భావ! యషయట రథంబుల్. 
8-592-శ్య. 
ఆద్ిన్శ్రసీతి కొపుుపపైుఁ, దన్్వుపప,ై న్ంసత తోరయీంబుపపై, 
బాద్ఘబజ ంబులపపైుఁ, గప్త లతట్ిపపైుఁ, బాలిండల పపై న్ూతామ 



 

 

రయయద్ంజచంద్ కరంబు గీిం దగుట్ ముఁద్ెనై్న కరంబుంట్ మేల్ 

గయద్డ?రయజయము గీజయమున్ సతతమే? కయయంబు న్నప్యయమే? 

8-593-మ. 
నిరయంబెనై్, నిబంధమైెన్, ధరణ ీనిరూులన్ంబెైన్, ద్ 

రురణంబెనై్ుఁ గులాంతమెనై్ నిజమున్ రయనిముు; కయనిముు ప్త ; 
హరుఁడెైన్న్, హరయిెైన్, నీరజభవుం డభాయగతఠండెైన్ న్ౌుఁ; 
ద్ిరుగన్ న్ేరద్ న్నద్ జిహా; విన్్మా; ధీవరయ! వ్ే యటే్ికిన్? 

8-594-ఆ. 
న్ డివిన్ంత పట్లట  న్్సలక యచ్ెచ  ో

న్ేల కట్లట  విష్ఠణ ుఁ డేట్ి మాట్? 

గట్టట న్ేనిుఁ ద్నన్ కర ణించి విడుచ్న్్ 

విడువకుండ నిముు విమలచరిత! 

8-77-బ్లి ద్ఘన నిరణయము 

8-595-క. 
మేరువు దల కీిం ద్ెైన్న్్ 

బారవవ్యరంబు లింకుఁ బాఱ న్ లోలో 
ధనరుణి రజమెై ప్త యన్ుఁ 
ద్నరవధాము బదామెైన్ుఁ దపుక యతఠో న్. 
8-596-మతో. 
ఎనేడుం బర వ్ేుఁడుఁ బో ుఁడట్; యేకలుం డుఁట్; కన్ా వ్య 
రనేదముులు న్ ైన్ లేరుఁట్; యనిావిదయల మ ల గో 
ష్ిు నె్ేఱ ంగిన్ ప్త ా డ గుజజ ుఁట్; చేతఠ లొగి్  వసింప నీ 



 

 

చినిేప్యపనిుఁ ద్ోా సపిుచెుఁగుఁ జితో మొలల ద్ సతోమా!” 
8-597-వ. 
అని యట్లల  సతయ పదవీ పామాణ తతుర ండున్్, వితరణ కుతూహల 
సతోవర ండున్్, విమల యశస్కండున్్, దృఢ మన్స్కండున్్, 

నియతసతయసంధ్ండున్్, న్రిథజన్ కమలబంధ్ండున్్ న్ ైన్ బలిం జూచి 
శుకుీండు గోపించి "మద్యీ శ్యసన్ం బతికీమించితివి గయవున్ శ్రఘోకయలంబున్ుఁ 
బదభాష్ఠట ండవుుఁ గ"ముని శ్యపం బచెె బలియున్్ గుర శ్యపతపుో ండయుయ 
న్న్ృతమార్ంబు న్కభిముఖ్్ండుుఁ గయకుండె; అపుుడు. 
8-598-ఆ. 
బాతఠక వచ్ెుఁగయుఁక బహుబంధన్ములెైన్ 

వచ్ెుఁగయక లేమి వచ్ెుఁగయక 

జీవధన్ములెైన్ుఁ జచడుుఁగయక పడుుఁగయక 

మాట్ుఁ ద్ిర ుఁగ లేర  మాన్ధన్్లు. 

8-78-వవమనునిక్క ద్ఘన మిచుుట 

8-599-వ. 
అ యయవసరంబున్. 
8-600-ఆ. 
దన్్జలోకన్నథ్ దయత వింధనయవళి 

రయజవదన్ మదమరయళ గమన్ 

వట్లని కయళుుుఁ గడుగ వరహేమ ఘట్మున్ 

జలముుఁ ద్ెచెె  భరో సన్ా యెఱ ుఁగి. 
8-601-వ. 



 

 

అయయవసరంబున్ుఁ గపట్వట్లన్కు న్ ద్నద న్వ్ేంద్ాం డిట్ల నియ.ె 
8-602-క. 
"రమామమాణవకోతోమ! 
లెమామనీ వ్యంఛతంబు లేదన్ కితఠో ం 

ద్ెమామయడుగుల నిట్ల రయ 
నిమామకడుగంగవలయు న్ేట్ికిుఁ దడయన్?" 

8-603-వ. 
అనిన్ విని. 
8-604-మ. 
బలిద్ెైతేయందా కరదాయీ కృత జలపాక్షాళన్వ్యయపిో కని్ 

జలజఞతనక్షుఁడు చనుఁచె యోగి స్మన్సుంప్యారిథతశ్రీదముం 

గలితనన్మో రమా లలాట్పదవీ కసూో రికయ శ్యదమున్ 

న్లిన్నమ్రదము రతాన్ూపురిత న్నన్నవ్దేముం బాదమున్. 
8-605-క. 
స్రలోక సముదారణము 

నిరతశ్రీకరణ మఖిల నిగమాంతనలం 

కరణము భవసంహరణము 

హరచిరణము నీుఁట్ుఁ గడగిచ న్స్రోతోముడున్. 
8-606-వ. 
ఇట్లల  ధరణీస్ర దకి్షణ చరణ పాక్షాళన్ంబు చేసి వ్యమప్యదంబు గడిగి 
తతనువన్ జలంబు శిరంబున్ం జలుల కొని వ్యరిె ద్శే కయలాద్ి పరిగణన్ంబు 
చేసి. 
8-607-శ్య. 



 

 

"విపవర య పాకట్వాతనయ భవతే విష్ఠణ సారూప్యయ వ్ే 
దపవర మాణయవిద్ే తిాప్యద ధరణిం ద్నసయయమి!"యంచ్ం గీియా 
కి్షపుు ండెై దన్్జ శార ండు వడుగుం జ సయుఁచి పూజించి "బ ా

హుప్రరత"ముని ధనరప్త సప భువన్ం బాశెరయముం బొ ందగన్. 
8-608-వ. 
తతనకలంబున్. 
8-609-ఆ. 
నీరధనరుఁ బడుఁగ నీక యడడ ంబుగయుఁ 
గలశరంధా మాుఁపగయన్్ ద్లెిస ి

హరయిుుఁ గయవుయ న్ేతా మట్ుఁ గుశ్యగీంబున్ 

న్డువ న్ేకన్తేఠాుఁ డయెయ న్తుఁడు. 
8-610-వ. 
అంత. 
8-611-మ. 
అమరయరయతి కరయక్షతోజిిత పవితనాంభః కణశ్రణీికిం 

గమలాధీశార ుఁ డ డెడ  ఖ్ండిత ద్ివ్ౌకసయువమిజిన్ుసోముం 

గమలాకరషణ స్పాశసోము రమాకయంతనకచోప్యసోమున్ 

విమలశ్రీ కుచశ్యత చూచ్క తట్ీవిన్యసోమున్ హసోమున్. 
8-612-క. 
మునిజన్ నియమాధనరన్్ 

జనితనస్ర యువతి న్ేతజాలకణ ధనరన్ 

దనుజ ందా నిరయధనరన్్ 

వనజఞక్షుఁడు గొనియె బలివివరిజతధనరన్. 



 

 

8-613-ఆ. 
కమలన్నభు న్ ఱ ుఁగి కయలంబు ద్ేశంబు 

న్ ఱ ుఁగి శుకుీ మాట్ లెఱ గి న్నశ 

మెఱ ుఁగి ప్యతా మన్్చ్ నిచెె ద్నన్ము బలి 

మహ  వద్నన్్యుఁ డ ర ుఁడు మఱ యుుఁ గలుఁడె. 
8-614-క. 
బలిచేసిన్ ద్నన్మున్కు 

న్ళిన్నక్షుఁడు నిఖిలభ త న్నయకుుఁ డగుట్ం 

గలకల మని దశద్ికుకలు 

బళిబళి యని పొ్ గడె భ తపంచక మన్ఘా! 
8-615-క. 
"కి్షతిద్నన్మిచ్ె న్తుఁడున్్ 

న్తికయంక్షుఁ బరిగీహ ంచ్ న్తుఁడున్్ ద్రిత 

చ్యతణలెై శతవతురములు 

శతమఖ్ లోకమున్ుఁ గీీడ సలుపుద్ రచలమిన్. 
8-616-వ. 
అట్లల గయవున్ న్ే ద్నన్ంబున్్ భ ద్నన్ంబున్కు సదృశంబు గయన్ేరద్; గయవున్ 
వస్ంధరయ ద్నన్ం బచిెతి; వుభయలోకంబులం గీరోి స్కృతంబులు 
పడయు"మని పలికి య మాుయావట్లం డటి్ల నియె. 
8-617-క. 
"ఇద్యిేమి వ్ుేఁడితని నీ 

మద్ివగవక ధనరప్త యుమా;సతయము పపం 

ప్ొ ద్వుఁగ గోరిన్ యరథం 



 

 

బద్యిచ్ెట్ ముజజ గంబు లిచ్ెట్ మాకున్." 

8-618-వ. 
అని పలికిన్ వట్లని పలుకులకు హరష నిరుర చేతస్కండెై వ్ ైరోచన్్ండు. 
8-619-ఆ. 
”పుట్ిట  న్ేర ెకొన్ న్  పుట్ట క న్ేరచెన్ో 
చిట్ిట బుద్ా  లిట్ిట  పొ్ ట్ిట వడుగు 

ప్ొ ట్ట  న్్న్ా వ్ లల  బ మలెు” న్ని న్విా 

యెలమి ధరణి ద్నన్ మిచెె న్పుడు. 
8-620-ఆ. 
గీహ మునీందా సిదా గంధరా కిన్ార 

యక్ష పకి్ష ద్ేవతనహ  పతఠలు 

ప్ొ గడి రతని పపంపుుఁ; బుష్ువరషంబులు 

గురిసప ద్ేవతూరయకోట్ి మొరసప. 
8-621-వ. 
ఇట్లల  ధనరయ పరిగీహంబు చేసి. 

8-79-తిరవికరమ స్ుురణంబ్ు 

8-622-శ్య. 
ఇంతింతె,ై వట్లుఁడింతయెై మఱ యుుఁ ద్న నింతెై న్భోవీథిపప ై
న్ంతెతైోయదమండలాగీమున్ కలల ంతెై పాభారయశిపప ై
న్ంతెచైంద్ాని కంతయెై ధ్ావునిపపై న్ంతెై మహరయాట్ిపప ై
న్ంతెసైతయపదో్ న్ాతఠం డగుచ్ బహా్ుండనంత సంవరిాయె.ై 
8-623-మ. 



 

 

రవిబంబం బుపమింపుఁ బాతామగు ఛతాంబెై శిరోరతామె ై
శవీణనలంకృతియెై గళీభరణమెై సౌవరణక య రమైె 

ఛవిమతకంకణమెై కట్సిథ లి న్్దంచదాంట్యెై న్ూపుర 

పావరంబెై పదపీఠమెై వట్లుఁడు ద్న బహా్ుండమున్ నిండుచోన్. 
8-624-వ. 
ఇట్లల  విష్ఠణ ండు గుణతయాాతుకంబగు విశారూపంబు ధరియంచి భువియున్్, 

న్భంబున్్, ద్ివంబున్్, ద్ిశలున్్, ద్ిశ్యఛదాంబులున్్, సముదాంబులున్్ుఁ, 
జలదచల దఖిల భ తనివహంబులుం ద్నన్యెై యేకీభవించి, కీమకమీంబున్ 
భ లోకంబున్కుం బొ డవ్ ై భువరోల కంబు న్తికీమించి, స్వరోల కంబున్్ 
దలకడచి, మహరోల కంబు ద్నుఁట్ి, జన్లోకంబున్కు ముఁద్ెై, తపంబున్కు 
న్్చిరాతఠండెై, సతయలోకంబు కంట్ట న్ౌన్ాతయంబు వహ ంచి, యడె లిఱ్ములు 
సంద్లు రంధమాులు లేకుండ నిండి, మహ్ద్హే మహ తఠండెై చరణతలంబున్ 
రసయతలంబున్్ుఁ, బాదంబుల మహ యున్్, జంఘల మహీధాంబులున్్, 

జఞన్్వులుఁ బతతోిసాముదయంబులున్్, న్ూర వుల నిందాసరన్ 
మర ద్ణంబులున్్, వ్యససథ సలంబున్ సంధయయు, గుహయంబున్ుఁ 
బాజఞపతఠలున్్, జఘన్ంబున్ దన్్జులున్్, న్నభిని న్భంబున్్, న్్దరంబున్ 
న్్దధసిపోకంబున్్, న్్రంబున్ ద్నరకయనికరంబున్్, హృదయంబున్ 
ధరుంబున్్, న్్రోజంబుల ఋతసతయంబులున్్, మన్ంబున్ుఁ జంద్ాండున్్, 

వక్షంబున్ గమలహసో యగు లకి్షుయుుఁ, గంఠంబున్ సయమాద్ి సమసో 
వ్ేదంబులున్్, భుజంబులుఁ బురంద రయద్ి ద్ేవతలున్్ుఁ, గరణంబుల ద్ిశలున్్, 

శిరంబున్ న్నకంబున్్, శిరోజంబుల మేఘంబులున్్, న్నసయపుట్ంబున్ 
వ్యయువున్్, న్యన్ంబుల సూర యండున్్, వదన్ంబున్ వహ ాయు, వ్యణి 
న్ఖిలచఛంద సుముదయంబున్్, రసన్ంబున్ జలేశుండున్్, 



 

 

భ ాయుగళంబున్ విధినిష్రధంబులున్్, ఱెపుల న్హో రయతాంబులున్్, 

లలాట్ంబున్ుఁ గోపంబున్్, న్ధరంబున్ లోభంబున్్, సురశంబున్ుఁ 
గయమంబున్్, ర తంబున్ జలంబున్్, బృష్ు ంబున్ న్ధరుంబున్్, గీమణంబుల 
యజఞంబులున్్, ఛనయల మృతఠయవున్్, న్గవులవలన్ న్న్ేక 
మాయావిశ్రష్ంబులున్్, రోమంబుల న్ోష్ధ్లున్్, న్నడమపాద్ేశంబుల 
న్ద్లున్్, న్ఖ్ంబుల శిలలున్్, బుద్ిా  న్జుండున్్, బాాణంబుల 
ద్ేవరిషగణంబులున్్, గయతంాబున్ జంగమ సయథ వర జంతఠ సంఘంబులున్్ 
గలవ్యుఁడయ, జలధరనిన్ద శంఖ్ శ్యరఙ స్దరశన్ గద్నదండ ఖ్ డన్ క్షయ 
బాణతూణీర విభాాజితఠండున్్, మకరకుండల కిరటీ్ క య ర హ్ర కట్క 
కంకణ కౌస్ో భమణి మఖే్లాంబర వన్మాలికయ విరయజితఠండున్్, స్న్ంద 
న్ంద జయ విజయ పమాుఖ్ పరిచర వ్యహ నీ సంద్ో హ పరవిృతఠండున్్, 

న్మయే తేజయవిరయజితఠండున్్, న్ ై బహా్ుండంబు దన్ మేనికపుు తెఱంగున్ 
న్్ండ విజృంభించి. 
8-625-మ. 
ఒకప్యదంబున్ భ మి గపిు ద్ివి వ్ ేఱొ ంట్న్ నిరోధించి యొం 

డ కట్న్ ముఁద్ి జగంబు లెలల ుఁ ద్ డి, న్ ండ ంట్ని్ విలంఘ ంచి. ప 

ట్టకబహా్ుండకట్ాహముం బెట్ిలి వ్ేండాంబెై పర ల్ గయన్రయ 
కొకఁడెై వ్యగదృగలభుయుఁడెై హరి విభుం డ ప్యురచ విశ్యాకృతిన్. 
8-626-ఆ. 
ఒక పదంబు కిీంద న్్రిా  పదుము న్ంట్ ి

కొన్ా పంకలవము కొమర ుఁ ద్నలెె; 

న్ కట్ి ముఁదుఁ దమిు కొద్ిుఁగిన్ తేుఁట్ని్న 
వ్ లసప మిన్్ా న్ృప! తిావికీమమున్. 



 

 

8-627-వ. 
తతుమయంబున్. 
8-628-ఆ. 
జగము లెలల  ద్నుఁట్ి చనిన్ తిావికీము 

చరణన్ఖ్ర చంద ాచంద్ిాకలన్్ 

బొ న్్ుఁగు పడయిె సతయమున్ బాహుతేజంబు 

ద్ివసకర ని ర చ్ల ద్ివియ బో లె. 
8-629-స.ీ 
భవబంధములుఁ బాసి బహాులోకంబున్ుఁ; 
గయపురంబులు చయేు ఘన్్లు రయజు 

లామరీచనయద్లు, న్నసన్ంద్నద్లు; 

న్నద్ివయయోగీంద్ా లచట్ న్ పుడు 
మ రిోమంతంబులెై మో్రయు పురయణ త; 

రయకమాాయ నియమేతిహ్స ధరు 

సంహ తనద్లు గుర జఞఞ న్నగిానిరదగా; 

కర ులెై మఱ యున్్ గలుగున్ట్ిట 
8-629.1-తే. 
వ్యర లెలల ుఁ జొచిె వచిె సరయాధపిు 

న్ంఘ ోుఁ జూచి మోొకిక రధకి భకిోుఁ 
దమ మన్ంబు లంద్ుఁ దలచ్ నిధనన్ంబుుఁ 
గంట్ి మన్్చ్ న్ేుఁడు మంట్ి మన్్చ్. 
8-630-మ. 
తనపుట్ిట లిల ద్ె పొ్ ముట్ంచ్ న్జుుఁడుం దన్నాభిపంక ర హం 



 

 

బునిరీకి్షంచి న్ట్ించి యున్ాత పదంబుంజూచి తతనుదసర 
చనముం జ సపుఁ గమండలూదకములం జలిల ంచి; తతోో యముల్ 

వినువీథిం బవాహ ంచె ద్వేన్ద్ిన్న విశ్యాతఠుకీరిోపభాన్. 
8-631-వ. 
తతుమయంబున్. 
8-632-స.ీ 
యోగమార్ంబున్ న్ూహ ంచి బహువిధ; 

పుష్ుద్నమంబులుఁ బ జ చేసి 
ద్ివయగంధంబులుుఁ ద్చెిె సమరిుంచి; 

ధూపద్ీపములుఁ ద్ో డోో డ నిచిె 

భ రి లాజఞక్షతంబులు జలిల  ఫలములుుఁ; 
గయనిక లిచిె రయగములుఁ బొ గడ ి

శంఖ్ాద్ిరవములు జయఘోష్ములుుఁ జ సి; 
కర ణనంబునిధి! తివాికీమ! యట్ంచ్ 

8-632.1-ఆ. 
బాహు మొదలు లోకప్యలుర ుఁ గొనియాడి; 
రచలల  ద్ిశల వన్చర శార ండు 
జఞంబవంతఠుఁ డరిగి చనట్ట భేరిధాని 

వ్ లయుఁ జ సి విష్ఠణ  విజయ మన్్చ్. 
8-633-క. 
అనిేజగంబులుఁ ద్నన్  ై
యునేజగన్నాథ్ుఁ జూడ న్ గి భావింపం 



 

 

గనేందక మన్ మందక 

సనుేతఠలం జ సి రపుడు సభుయలు బలియున్. 

8-80-ద్ఘనవులు వవమనుప్పై క్కళళుట 

8-634-వ. 
అంత న్ యయన్ పూరాపాకయరంబున్ వ్యమన్నకయరంబు వహ ంచి యున్ా 
వ్యమన్్నిం గని "పదతయా వ్యయజంబున్ నితండు సకల మహీ మండలంబు 
న్నకీమించె కపట్వట్లరూప తిరోహ తఠండగు విష్ఠణ ండని యెఱ్ంగక మన్ 
ద్నన్వ్ేంద్ాుఁడు సతయసంధ్ండు గయవున్ మాట్ుఁ ద్ిర గక యచెె న్తని వలన్ 
న్ేరంబు లేద్ ఈ కుబుజ ం డపాతిహత తజేః పాభావంబున్ సజజ కట్లట గయ 
నిజజ గంబులం బరిగీహ ంచి, పరజన్నయద్లకు విసరజన్ంబు చయేందలంచి 
యున్ావ్యుఁ, డమ ప్యఱ్నిం దూఱ  ప్యఱనీక నిరిజంచ్ట్ుఁ గరజం"బని 
తరజన్ంబులున్్ గరజన్ంబులున్్ుఁ జ యుచ్, వజఞాయుధనద్ి మర జ జ తలగు హతేి 
పాహతేి విపచాితోి ముఖ్్యలయన్ రకకస్లు పపకకం డుాకుకమిగిలి 
యుదాంబున్కు సన్ాధ్లెై పరశు పట్ిట స భలాల ద్ి సయధన్ంబులు ధరయించి 
కసిమెసంగి ముసరికొని దశద్ిశలుఁ బాసరించిన్ుఁ జూచి హరిపరిచర లు స్న్ంద 
న్ంద జయ జయంత విజయ పాబలోదబల కుముద కుముద్నక్ష తనర్గక్షయ 
పుష్ుదంత విష్ాక ున్ శీుతద్వే సయతాత పమాుఖ్్లగు దండన్నథ్ లయుత 
వ్ేదండ సముదద ండ బలులుుఁ దమతమ య థంబుల న్నయుధంబులతోడం 
గ ర ెకొని ద్నన్వ్యనీకంబులం బరలోకంబున్ కన్్చ్వ్యరలెై వ్యరల 
న్ ద్రొకని కదన్ంబున్కున్ బరవసంబు చయేుచ్న్ాం గన్్ంగొని 
శుకుీశ్యపంబుుఁ దలంచి దన్్జ వలల భుం డిట్ల నియె. 
8-635-స.ీ 



 

 

”రయక్షసత తోములార! రండు ప్త రయడక; 

కయలంబు గయద్ిద్ ికలహమున్కు; 

సరాభ తములకు సంపద్నపదలకు; 

బాభువ్ ైన్ ద్ెైవంబుుఁ బరిభవింప 

మన్ మ్రపుద్మ?ె త లిల మన్కు రయజయంబున్్; 

స్రలకు న్నశంబు సొ రిద్ ినిచిె 

విపరీతముగుఁ జ యు వ్లేుు న్ే మందము; 

మన్ప్యలి భాగయంబు మహ మ గయక; 

8-635.1-తే. 
వ్ ఱచి పలుమాఱ్ుఁ బాఱెడి విష్ఠణ భట్లలు 

మిముు న్ గచ్ట్ ద్ెవైంబు మేర గయద్ె? 

మన్కు న్ పుుడు ద్ెైవంబు మంచిదగున్్ 

న్నుఁడుగచలుతఠము పగవ్యరి న్ేుఁడువలద్. 
8-636-వ. 
అద్యిున్్ం గయక. 
8-637-క. 
పలుద్ర్ంబులు సచివులు 

బలములు మంతౌాష్ధములు బహు శ్రముష్యిుం 

గలిగియు సయమ్రప్యయం 

బులఁగయల మెఱ ంగి న్ృపుడు ప్త ర ట్ యొపుున్. 

8-81-బ్లిని బ్ంధ్ించుట 



 

 

8-638-వ. 
అట్లల  గయవున్ రణంబున్ శతఠాల కిపుు డెద్ర  మ్రహరించ్ట్ కయరయంబుుఁ 
గయద్; మన్కుం దగు కయలంబున్ జయంతము; న్లంగక త లంగుం” డనిన్ 
దలంగి భాగవత భట్ భీతఠలెై చికిక రకకస్లు రసయతలంబున్కుం జని; రంత 
హరి హృదయం బెఱ ంగి తనర్గక్షన్ందన్్ండు యాగస్తనయహంబున్ వ్యర ణ 
ప్యశంబుల న్స్రవలల భుని బంధించనె్్; అంత. 
8-639-క. 
బాహులుుఁ బదములుుఁ గట్ిట న్ 

శ్రీహరి కృపగయక యేమి జ యుద్ న్ని సం 

ద్ేహింపక బలి నిలిచెన్్ 

హ్హ్మరవ మసెుఁగచ దశ ద్గింతములంద్న్. 
8-640-క. 
సంపద చెడయిున్్ ద్ెైన్యము 

గంపంబున్్ లేక త ంట్ికంట్టన్్ బెంపుం 

ద్ెంపున్్ న్ ఱ్కయు ధెరైయము 

వంపని స్రవ్ ైరిుఁ జూచి వట్లుఁ డిట్ల నియెన్. 
8-641-స.ీ 
“ద్నన్వ! తిాపదభ తల మితఠో  న్ంట్విి; 

ధరణిుఁ జంద్నార క లెంద్నుఁక న్్ంద్ 

రంత భ మియు న్ కక యడుగయెయ న్నకున్్; 

సారోల కమున్్ న్ కక చరణమయెయ; 
నీసొ ముు సకలంబు న్ేుఁడు రచండడుగులు; 

గడమ ప్యదమున్కుుఁ గలద్ె భ మి? 



 

 

యచెెద న్న్ారథ మని ద్రయతఠుండు; 
నిరయంబు బొ ంద్ట్ నిజముగయద్ె? 

8-641.1-తే. 
కయన్ ద్ర్తికనిిుఁ గొంత కయల మర గు 

కయక యచెెదవ్నేి వ్ేగంబ న్నకు 

నిపుడ మ ుఁడవ పదమున్ కిముుుఁ జూపు 
బాాహుణనధనీ్ములు ద్ోా వ బాహువశమ?ె” 

8-642-వ. 
అని యట్లల  వ్యమన్్ండు పలుక సతయభంగ సంద్హే విష్ద్ిగా శలయ నికృతో 
హృదయుం డయుయన్్ విష్ణుణ ండుుఁ గయక వ్ ైరోచని పాసన్ా వదన్ంబుతోడుఁ 
జినిా ప్త ా డ వడుగున్ కి ట్ల నియె. 
8-643-ఆ. 
”సూన్ృతంబుుఁ గయని స్డియద్ న్న జిహా 

బొ ంకుఁజఞల; న్నకు బొ ంకు లేద్; 

నీతృతీయపదము నిజము న్న శిరమున్ 

న్ లవు సరసి పపట్లట  నిరులాతు! 
8-644-ఆ. 
నిరయమున్కుుఁ బాాపో నిగీహంబున్కున్్ 

బదవిహీన్తకున్్ బంధన్మున్ 

కరథ భంగమున్కు న్ఖిల ద్ఃఖ్మున్కు 

వ్ ఱవ ద్ేవ! బొ ంక వ్ ఱచిన్ట్లల . 
8-645-వ. 
అద్యిున్్ం గయక. 



 

 

8-646-స.ీ 
తలిల దండుాలు న్న్ాదముులు చలెికయండుా; 
గుర వులు శికి్షంపుఁ గొఱతపడున్ ? 

పిదప మేలగుుఁ గయక; పృథ్మద్నంధ్లకున్్; 

ద్నన్వులకు మాకుుఁ దఱ యెఱ ంగ ి

విభాంశచక్షవు వ్ లయ నిచ్ెట్ుఁ జ సి; 
గుర వులలోన్నద్ిగుర వ వీవ; 

నీవు బంధించిన్ నిగీహమ్ర లజజ ; 
యోన్ష్ిట యో బాధయోతలంప 

8-646.1-తే. 
నిన్్ాన్ ద్ిరించి ప్త రయడి నిరజరయద్ 

లాద్యిోగీంద్ా లంద్ెడు న్ట్ిట  ట్టంకి 

న్ందర  త లిల  పపకకండుా? హరషమ రోి! 
యీశ! నీ యెడ ద్రలభ మేమి కలద్? 

8-647-మ. 
చెలియే మృతఠయవు? చ్ట్ట మే యముుఁడు? సంసరవ్యర థ లే కింకర ల్? 

శిలలం జ సపన్  బహాుదన్్ా? దృఢమ ేజీవంబు? న్ో చెలల ర ; 
చలితం బౌట్ యెఱ్ంగ క ీకపట్ సంసయరంబు నికకంబుగయుఁ 
దలఁచ్న్ మ ఢుుఁడు సతయద్నన్ కర ణనధరయుద్నిిర ుకుో ుఁడె.ై 
8-648-స.ీ 
చ్ట్ాట లు ద్ ంగలు స్తఠలు ఋణస్థ లు; 

కయంతలు సంసయర కయరణములు; 

ధన్ము లసిథ రములు; దన్్ వతి చంచల; 



 

 

గయరయయర థ  లన్్యలు; గడచ్ుఁగయల 

మాయువు; సతార మెశైారయ మతి శ్రఘో; 
మని కయద్ె తమ తండి ాన్తకరించి 

మాతనత సయధ్సముతఠుఁడు పాహ్ల ద్ండు; 
నీప్యదకమలంబు నియతిుఁ జ రచ 
8-648.1-తే. 
భద్ాుఁ డతనికి మృతి లేని బాతఠకుుఁ గలిగచ 
వ్ రై లెై కయని త లిల  మా వ్యర ుఁ గయన్ 

రరిథవ్ ై వచిె నీవు న్ న్ాడుగు ట్టలల  
బదులోచన్! న్న పుణయ ఫలము గయద్?ె” 

8-649-వ. 
అని యట్లల  పలుకుచ్న్ా యవసరంబున్. 
8-650-శ్య. 
ఆద్ెతైేయంద్ాుఁడు పీన్వక్ష, న్వపద్నుక్షం, బశంగయంబరయ 
చనఛద్ున్నిరులసయధ్వ్యద్. ఘన్సంసయరయద్విిచేఛద్. సం 

శ్రీద్ున్,భకిోలతనధిరోహ త హరశి్రీప్యద్, నిఃఖ్ ద్ుఁ, బ ా

హ్ల ద్ున్బో ధకళీవిన్ోద్ుఁ గనియెన్ హరషంబుతో ముందట్న్. 

8-82-పరహీ్మ ద్ఘగమనము 

8-651-వ. 
ఇట్లల  సమాగతఠండెనై్ తమ తనతం గన్్ుఁగొని విరోచన్ న్ందన్్ండు 
వ్యర ణప్యశబద్ా ండుుఁ గయవున్ుఁ దన్కుం దగిన్ న్మసయకరంబు జ య 
రయమింజ సి సంకులాశీువిలోల లోచన్్ండెై సిగు్ పడి న్త శిరస్కండెై 



 

 

న్మోభావంబున్ మోొకుక చెలిల ంచె; న్ంతుఁ బహా్ల ద్ుఁడు ముఖ్మండపంబున్ 
స్న్ంద్నద్ి పరిచర సమతేఠండెై కూర ెన్ా వ్యమన్ద్ేవునిం గని యాన్ంద 
బాష్ుజలంబులుుఁ బులకయంకురంబులున్ న్ ఱయ దండపాణనమం బాచరించి 
యట్ల ని విన్ావించె. 
8-652-స.ీ 
”ఇతనికి మున్్ా నీ విందాపదం బచిె; 

న్ేుఁడు తిాపుుట్యున్్ న్ ఱయమలేు 

మ్రహన్న హంకృతి మ లంబు గరయాంధ; 

తమస వికయరంబు ద్నని మానిు 

కర ణ రకి్షంచ్ట్ుఁగయక బంధించ్ట్?ే ; 

తతోవజుఞ న్కు మహేందాతామేల? 

నీప్యదకమలంబు నియతిుఁ గొలిెన్ ద్నని; 

బో లున్ే స్రరయజయ భోగపరత? 

8-652.1-తే. 
గరా మేప్యరుఁ గన్్ాలు గయన్రయవు; 

చెవులు విన్రయవు; చితోంబు చికుకపడున్్; 

మఱచ్ నీ సరవలనిాయు మహ మ మానిు 

మేలు చేసతిి నీ మేట్ి మేర చూపి.” 
8-653-వ. 
అని పలికి జగద్ీశార ండున్్ నిఖిలలోక సయకి్షయు న్గు న్నరయయణ ద్ేవున్కు 
న్మసకరించి, పహా్ల ద్ండు పలుకుచ్న్ా సమయంబున్. 
8-654-మ. 
తతమతోద్ిా పయాన్ యెై కుచ నిర ంధచోఛళ సంవ్యయన్యె ై



 

 

ధృతభాషయుంబు వితనన్ యెై కరయుగయధీన్నలికసయథ న్యె ై
”పతిభిక్షాం మమ ద్హే  కోమలమతే! పద్నుపతే!” యంచ్ుఁ ద 

తుతివింధనయవళి చేరవచెెుఁ ద్ిాజగదాక్షామన్్న్ వ్యమన్్న్. 
8-655-వ. 
వచిె యచేెడయి తచెరణ సమపంబున్ం బణాతయెై నిలువంబడి 
యట్ల నియె. 
8-656-క. 
”నీకుంగీీడనరథము లగు 

లోకంబులుఁ జూచి పర లు లోకులు కుమతఠల్ 

లోక్వధీశుల మంద్ర  

లోకములకు రయజవీవ లోకస్ో తనయ! 
8-657-క. 
కయ ద్న్ుఁడు పొ్ ముు లే ద్ ీ

రయద్న్ుఁడు జగతో ీయెైక రయజయము నిచెెన్ 

న్న ద్యతఠుఁ గట్ట న్ేట్ికి? 

శ్రీద్యతనచితోచోర! శిీతమంద్నరయ!” 

8-83-హరిణాగ రవుగమనము 

8-658-వ. 
అని యట్లల  వింధనయవళియుం బహా్ల ద్ండున్్ విన్ావించ్ న్వసరంబున్ 
హ రణయగర ుండు చన్్ద్ంెచి యట్ల నియ.ె 
8-659-స.ీ 
”భ తలోక శార! భ తభావన్! ద్ేవ ; 



 

 

ద్ేవ! జగన్నాథ! ద్వేవందయ! 
తన్ సొ ముు సకలంబుుఁ దపుక నీ కిచెె ; 

దండయోగుయుఁడు గయడు ద్నన్పర ుఁడుుఁ; 
గర ణింప న్ర ా ండు గమలలోచన్! నీకు; 

విడిపింపు మతని వ్ ఱపు ద్ీర; 

తోయపూరము చలిల దూరయాంకురంబులుఁ; 
జ రి నీ పదము లరిెంచ్న్ట్ిట 
8-659.1-తే. 
భకిోయుకుో ుఁడు లోక శుపదము న్ంద్ 

నీవు పాతయక్షముగ వచిె న్ేుఁడు వ్ేుఁడ 

న్ ఱ ుఁగి తన్ రయజయ మంతయు నిచిె న్ట్ిట 
బలికిుఁ దగున్యయ! దృఢప్యశబంధన్ంబు?” 

8-660-వ. 
అని పలికిన్ బహాువచన్ంబులు విని భగవంతఠం డిట్ల నియ.ె 
8-661-స.ీ 
”ఎవానిుఁ గర ణింప నిచఛయంచితి వ్యని; 

యఖిల వితోంబు న్ే న్పహరింతఠ 

సంసయర గుర మద సోబుా ుఁడెై యవెాుఁడు; 
ద్ెగడి లోకము న్న్్ా ధకికరించ్ 

న్తుఁ డెలల  కయలంబు న్ఖిల యోన్్ల యంద్ుఁ; 
బుట్లట చ్ ద్ర్తిుఁ బొ ంద్ుఁ బదప 

వితో వయో రూప విద్నయ బలెైశారయ; 
కరు జన్ుంబుల గరా ముడిగ ి



 

 

8-661.1-తే. 
యేక విధమున్ విమలుుఁడెై యవెాుఁ డుండు 
వ్యుఁడు న్న కూరిె రకి్షంపవలయువ్యుఁడు; 
సోంభ లోభాభిమాన్ సంసయర విభవ 

మతఠో ుఁడెై చెడ న్ లల ుఁడు మతుర ండు. 
8-662-శ్య. 
బద్ుధ ండెై గుర శ్యపతపుో ుఁడయ తన బంధ్వాజతయకుో ుఁడె ై
సిద్ెధధశారయముుఁ గోలుప్త య విభవక్షమణుండున్ ై పరదయె ై
శుద్ధతాంబున్్ సతయముం గర ణయున్ సొ ంపరమియుం దపుుఁ డు 
ద్బద్ుధ ండెై యజయాఖ్యమాయ గచలిచెం బుణుయం డితం డలుుుఁడే. 
8-663-ఆ. 
అస్రన్నథ్ుఁ డన్్చ్ న్న్ఘుని మరయయద 

యేన్్ జూత మన్్చ్ నింత వలుక 

నిజము పలికచ నితుఁడు నిరులాచనర ండు 
మేలుమలేు న్నకు మెచ్ెవచ్ె. 

8-84-రవక్షస్ుల స్ుతల గమనంబ్ు 

8-664-క. 
సయవరిణ మన్్వు వ్ేళన్్ 

ద్ేవయంద్ాండగు నితండు ద్ేవతలకు; ద్ 

రయువిత మగు న్న చోట్ిక ి

రయవించెద; న్ంతముఁద రకి్షంతఠ దయన్. 
8-665-క. 



 

 

వ్యయధులు దపుులు న్ పుులు 

బాధలుుఁ జచడి విశాకరుభావిత దన్్జఞ 
రయధ్ిత స్తలాలయమున్ 

న్ేధ్ిత విభవమున్ న్్ండు నితుఁ డంద్నకన్.” 
8-666-వ. 
అని పలికి బలిం జూచి భగవంతఠం డి ట్ల నియె. 
8-667-స.ీ 
”సరమంబు నీ కిందసారన్ మహ్రయజ!; 
వ్ ఱవకు మేలు నీ వితరణంబు; 

వ్ేలుపు లం ద్ండ వ్ేడుక పడుద్ర ; 

ద్ఃఖ్ంబు లిడుములు ద్రురణము 

లాతఠరతలు న్ పుు లంద్ండు వ్యరిక;ి 

న్ ందవు స్తల మంద్ండు నీవు; 

నీపంపు జ యని నిరజరయరయతఠల; 

న్నచకీ మేతెంచి న్ఱకుచ్ండు; 
8-667.1-ఆ. 
లోకప్యలకులకు లోన్్గయ వకకడ 

న్న్్య లెంతవ్యర లచట్? నిన్్ా 

న్ లల  ప్ొ ా ద్ద  వచిె యేన్్ రకి్షంచెదుఁ 
గర ణతోడ నీకుుఁ గయన్వతఠో . 
8-668-క. 
ద్ననవ ద్ెతైఠయల సంగతిుఁ 
బ నిన్ నీ యస్రభావమున్్ ద్ో డోో  మ 



 

 

ద్నా ోనమున్ుఁ దలుఁగి ప్త వున్్ 

మానుగ స్తలమున్ న్్ండుమామా యాజఞన్.” 
8-669-వ. 
అని యట్లల  పలుకుచ్న్ా ముమ ుర ో ల ముద్కవ్ేలుు తియయని న్ యయంపుుఁ 
బలుకుుఁ జచఱకు రసంపుసత న్లు వీన్్ల తెర వులం జొచిె లోన్్ బయలు 
నిండి ఱెపుల కపుు దపుం ద్ోా చికొని కన్్ుఁగవ కొలంకుల న్లుగులు వ్ డలిన్ 
చందంబున్ సంతసంబున్ం గనీార  మునీారచై పఱవ, న్్రఃఫలకంబున్ం 
బులకంబులు కులకంబులయ తిలకంబు లొతోుఁ, గ లు మొగిడిె న్ కొకన్ా 
వ్ేడుకం ద్ ా కుకడు పడుచ్ుఁ జికకని చితోంబున్ుఁ జకకని మాట్ల రకకస్ల ఱేుఁ 
డిట్ల నియ.ె 
8-670-ఉ. 
”ఎనేడు లోకప్యలకుల నీకృపుఁ జూడని నీవు న్ుేఁడు న్ 

న్్ానేతఠుఁ జ సి న్న బతాఠకు న్ోజయు న్నన్తి యచిె కయచి తీ 

మనేన్ ల్మ దయారసము మాట్లు పపదద ఱ కంబుుఁ జఞలవ్ే? 

పనేగతలు! నిన్ ాఱ ుఁగి పట్ిట న్ న్నపద గల్న్ేర ెన్?ే” 

8-671-వ. 
అని పలికి హరికి న్మసకరించి బహాుకుం బణానమంబు జ సి, యంద్ధర న్కు 
వందన్ం బాచరించి, బంధవిముకుో ండెై తన్ వ్యరలతోుఁ జ రికొని బలి 
స్తలంబున్కుం జనియ;ె న్ంత హరికృప్యవశంబున్ం గృతనర థ ండెై 
కులోద్నా రకుం డయన్ మన్్మనిం గని సంతోష్ంిచి పాహ్ల ద్ండు భగవంతఠన్ 
కిట్ల నియె. 
8-672-స.ీ 
”చతఠరయన్న్్ుఁడు నీ పసాయదంబు గయన్ుఁడు; 



 

 

శర ాుఁడమ లక్షుల జఞడుఁ బొ ందుఁ, 
డన్్యల కచకకడ?ి దస్ర లకున్్ మాకు; 

బాహ్ుద్ిపూజితపద్ుఁడ వయన్ 

ద్రలభుండవు నీవు ద్ర్ప్యలుుఁడ వ్ ైతి; 

పదుజఞద్లు భవతనుదపదు 

మకరంద సరవన్ మహ మ న్ ైశారయంబు; 

లంద్ిరి కయక యే మలుమతఠల 

8-672.1-తే. 
మధిక ద్రోయన్్లము కుతిుతనతుకులము 

నీకృప్యదృష్ిట మార్ంబు న్ లవు చేర 

న్ేమి తప మాచరించితి మెన్ాుఁగలమ?ె 

మముుుఁ గయచ్ట్ చితాంబు మంగళీతు! 
8-673-వ. 
అద్యిున్్ం గయక. 
8-674-ఆ. 
సరాగతఠుఁడ వయుయ సమదరశన్్ుఁడ వయుయ 
న్ కట్ విష్మవృతోి న్్ండు దరయ 

నిచఛలేనివ్యరి కీవు భకుో లు గోర  

తలుఁపు లితఠో  కలుతర వు మాడిక.” 
8-675-వ. 
అని విన్ావించ్చ్న్ా పాహ్ల ద్ం జూచి పరమ పుర ష్ఠం డిట్ల నియ.ె 
8-676-త.ే 
”వతు! పాహ్ల ద! మేలు నీ వ్యర  నీవు 



 

 

సొ రిద్ి మన్్మనిుఁ ద్ో డ కని స్తలమున్కుుఁ 
బయన్మెై పొ్ ముు న్ే గద్నప్యణి న్గుచ్ుఁ 
జ రి రకి్షంప ద్రితంబు చంెద దచట్.” 
8-677-వ. 
అని యట్లల  నియమించిన్ం బరమేశార న్కు న్మసకరించి వలగొని కరకమల 
పుట్ ఘట్ిత నిట్ల తట్లండయ, వీడ కని, బలిం ద్ో డ కని సక 
లాస్రయ థంబున్్ం ద్నన్్ న్ కక మహ్బలద్నారంబు చొచిె పహా్ల ద్ండు 
స్తల లోకంబున్కుం జనియె; న్ంత బహాువ్యద్ లయన్ యాజకుల 
సభామధయంబున్ం గ ర ెన్ా శుకుీనిం జూచి న్నరయయణుం డి ట్ల నియె. 

8-85-బ్లియజఞమును విస్తరించుట 

8-678-ఆ. 
”ఏమిుఁ గొఱత పడయిె నీతని జన్ాంబు 

విసోరింపు కడమ విపావరయ! 
విష్మ మయన్ కరు విసరంబు బాాహుణ 

జన్్లు చూచిన్ంత సమతుఁ బొ ంద్.” 
8-679-వ. 
అనిన్ శుకుీం డి ట్ల నియ.ె 
8-680-స.ీ 
”అఖిల కరుంబుల కధని్నథ్ుఁడవు నీవ; 

యజ ఞశుుఁడవు నీవ యజఞపుర ష్! 
పాతయక్షమున్ నీవు పరతిఠష్ిట  న్ ంద్ిన్ుఁ; 
గడ మేలుఁ కలు్  న్ే కరుములకు? 



 

 

ధన్ద్ేశకయలారాతంతమాంతాంబులుఁ; 
గొఱుఁతలు నిన్్ాుఁ బేరొకనిన్ మాన్్; 

న్యన్ుఁ గయవింతఠ నీ యాన్తి భవద్నజఞ; 
మెలుఁగుట్ జన్్లకు మేలుుఁ గయద్?ె 

8-680.1-తే. 
యంతకంట్టన్్ శుభము న్న కచచట్ుఁ గలుగు” 
న్న్్చ్ హరపింపు శిరమున్ న్నవహ ంచి 

కయవుయుఁ డస్ర ంద్ా జన్ాంబు కడముఁ ద్ీరచె 

మున్్లు విపుు లు సయహ్యయమున్ుఁ జరింప. 
8-681-వ. 
ఇ విాధంబున్ వ్యమన్్ం డయ హరి బలి న్డిగి, మహ ం బరిగీహ ంచి, తన్కు 
న్గీజుండగు న్మర ంద్ాన్కుం ద్ిాద్ివంబు సదయుం డయ యొసంగచ; న్ తోరి 
దక్ష భృగు పాముఖ్ పాజఞపతఠలున్్, భవుండున్్, గుమార ండున్్, ద్వేరిష, 
పితృగణంబులున్్, రయజులున్్, ద్నన్్న్్ గ డికొని చతఠరయన్న్్ండు 
గశయపున్కు న్ద్ితికి సంతోష్ంబుగయ లోకంబులకు లోకప్యలురకు 
"వ్యమన్్ండు వలల భుం"డని నియమించి యంత ధరుంబున్కు యశంబున్కు 
లకి్షుకి శుభంబులకు ద్వేతలకు వ్దేంబులకు వతాంబులకు 
సారయ్ పవర్ంబులకు "న్్పరంద్ాండు పాధనన్్ం"డని సంకలిుంచె న్న 
సమయంబున్. 
8-682-క. 
కమలజుుఁడు లోకప్యలుర  

న్మర ంద్ానిుఁగ డి ద్ేవయాన్ంబున్ న్ 

యయమరయవతికనిి వ్యమన్్ 



 

 

న్మరం గొనిప్త య రంత న్ట్ ముఁద న్ృప్య! 
8-683-ఆ. 
బలిల దంపుద్ో డు ప్యాపున్ నింద్ాని 

కిందాపదము చేర  ట్టి్లల  గలిగచుఁ; 
దన్కు న్నఢుయుఁడెైన్ తముుుఁడుుఁ గలిగిన్ుఁ 
గోర కలన్ా క ల కొఱుఁత న్ ంద్? 

8-684-క. 
ప్య లడుగుఁడు మే లడుగం 

డేలఁడు భికి్షంచి యన్ాకిచెెుఁ ద్ిాజగమున్ 

వ్ేలుపులతలిల  కడపట్ ి

చూలుంబో లంగుఁ గలరచ సొ లయని తముుల్. 
8-685-ఆ. 
కడుపు బదరగయుఁగ గొడుకులుఁ గన్్కంట్ట 
దలిల  కొకుఁడె చనలు బలిలద్ండు; 
తిాదశగణముుఁ గన్ా యద్ితి గయన్్పు ద్ీఱుఁ 
జినిామటే్ివడుగుుఁ గన్ాయట్లల . 
8-686-వ. 
ఇట్లల  ద్ేవ్ేంద్ాండు వ్యమన్ భుజప్యలితం బగు తిభాువన్సయమాోజయ విభవంబు 
మరల న్ంగీకరించ;ె న్పుుడు బాహుయు, శర ాండున్్ుఁ, గుమార ండున్్, 

భృగు పాముఖ్్లయన్ మున్్లున్్ుఁ, బతృద్వేతలున్్, దక్షాద్ి 
పాజఞపతఠలున్్, సిద్ా లున్్, వ్ ైమానికులున్్ మఱ యుం దకికన్ వ్యరలున్్ 
బరమాద్ుతంబెైన్ విష్ఠణ ని స్మహ్కరుంబులకు న్నశెరయంబు న్ ంద్చ్ుఁ, 
బాశంసించ్చ్, న్నడుచ్ం, బాడుచ్, తమతమ నివ్యసంబులకుం జని;"రని 



 

 

చెపిు శుకుం డి ట్ల నియ.ె 
8-687-త.ే 
”మన్్జన్నథ! తివాికీము మహ మ కొలుఁద్ ి

యెఱ్ుఁగుఁ దరికంప లెకికంప న్ వాుఁడో పుుఁ? 

గుంభినీ ర ణుకణములు గుఱ్తఠ పపట్లట  

వ్యుఁడు న్ేరుఁడు; తకికన్ వ్యరి వశమ?ె 

8-688-క. 
అద్ుుత వరోన్్ుఁడగు హరి 
సద్ఘువితమెనై్ విమలచరితము విన్్వ్యుఁ 
డుద్ుట్ వికీముుఁడెై తఠద్ ి

న్్ద్ఘుసితల్మలుఁ బొ ంద్ న్్తోమ గతఠలన్. 
8-689-త.ే 
తగిలి మాన్్ష్ పపైతృక ద్ెవై కరు 

వ్ేళలంద్ుఁ ద్ిావికీమ వికమీంబు 

లెకకడెకకడుఁ గీరోింతఠ రచవార నిుఁ 
బొ ంద్ద్ర  నితయ సౌఖ్యంబు భ వర ందా! 
8-690-మ. 
జడులెై న్నకముుఁ గోలుప్త వు స్రలం జంభారినిం బోా వుఁగయ 
వడుగచై భ మి బదతయాం బడుట్కచై వ్ రైోచనిన్ వ్ేుఁడి రచం 

డడుగుల్ సయుఁచి తిావికీమస్ూరణ బహా్ుండంబుుఁ ద్న నిండుచ్ం 

గడుమ్రదంబున్ న్్ండు వ్యమన్్న్ కచకయకలంబున్న్ మోొకచకదన్.” 
8-691-వ. 



 

 

అని యట్లల  శుకుండు రయజున్కు వ్యమన్నవతనరచరితంబు చపెపు”న్ని 
సూతఠండు మున్్లకుం జచపిున్ విని, వ్యర లతని కిట్ల నిరి. 

8-86-మతఘసావతఘర కథఘ పవర రంభం 

8-692-స.ీ 
విమలాతు! విన్ మాకు వ్ేడక యయెయడి; మున్్ా; 

హరి మతుోమెైన్ వృతనో ంతమెలల ుఁ; 
గరుబద్ా ని భంగి ఘన్్ుఁ డమశార ుఁడు లోక; 

నింద్ితంబెై తమ్రనిలయమెైన్ 

మన్రూపము న్ేల మే లని ధరయించె? ; 

న్ కకడ వరిోంచె? న్మేి చసేప? 

న్నదయమెై వ్ లయు న్ యయవతనరమున్కు న్ ; 
యయద్ి కయరణంబు? గయరయయంశ మెట్లల ? 

8-692.1-ఆ. 
నీవు దగుద్ మాకు నిఖిలంబు న్ ఱ ుఁగింపుఁ 
ద్ెలియుఁ జచపువలయు, ద్ేవద్ేవు 
చరిత మఖిలలోక సౌభాగయ కరణంబు 

గయద్ె? విసోరింపు కీమముతోడ. 
8-693-వ. 
అని మునిజన్ంబులు సూతఠ న్డిగిన్ న్తం డిట్ల నియె మర లడిగిన్ యీ 
యరథంబుుఁ బరీకి్షన్ార ంద్ాం డడిగిన్ భగవంతఠం డగు బాదరయ యణి 
యట్ల నియె. 
8-694-స.ీ 



 

 

విభుుఁ డమశార ుఁడు వ్దేవిపాగోస్రసయధ్; 

ధరయురథములుఁ గయవుఁ దన్్వుుఁ ద్నలిె, 

గయలిచందంబున్ ఘన్రూపములయంద్ుఁ; 
దన్్రూపములయంద్ుఁ దగిలియుండు; 
న్ కుకవుఁ దకుకవ లెన్ాుఁడు న్ ందక; 

నిర ్ ణతాంబున్ న్ ఱ యు ఘన్్ుఁడు; 
గుర తయుుఁ గొఱుఁతయు గుణసంగతివహ ంచ్; 

మన్్జ శ! చోదయమే మతుో మగుట్? 

8-694.1-తే. 
విన్్ము ప్త యన్ కలాుంతవ్ేళుఁ ద్ లిల 
దావిళద్ేశపురయజు సతయవతాఠండు 
నీర  ద్నావుచ్ హరిుఁగ రిె  నిష్ు తోడుఁ 
దపముుఁ గయవించె న్ కయటే్ి తట్ము న్ంద్. 
8-695-వ. 
మఱ యు, న్ కకన్నుఁ డముేద్నిీ కయంతఠండు గృతమాలిక యన్్ న్ేట్ి పొ్ ంత 
హరిసమరుణంబుగయ జలతరుణంబు జ యు చ్న్ా సమ యంబున్ న్న రయజు 
ద్ో సిట్ న్ కక మన్్పిలల  దవిలివచిెన్ న్్లికపిడి, మరలం దరంగిణీ జలంబు 
న్ంద్ శకుల శ్యబకంబు విడిచె; న్ట్లల  విడి వడి నీట్ిలో న్్ండి జలచరప్త తంబు 
భ తలేశార న్ కి ట్ల నియె. 
8-696-మతో. 
"ప్యటువచిెన్ జఞఞ తి ఘాతఠలు ప్యపజఞతి ఝష్ంబు ల్మ 

యేటఁ గొండ క మన్్పలిల ల న్ేఱ  పట్ిట  వధింప న్ 

చోె టు న్్ండక నీద్ ద్ో సిలి చొచిె వచిెన్ న్న్్ా న్ 



 

 

ట్ేటటఁ ద్ోా వుఁగుఁ బాడయి?ే కృప యంత లేక దయానిధీ! 
8-697-ఆ. 
వలలు ద్నర  నింక వచిె జఞలరి వ్ేుఁట్ 

కయఱ్ న్ేఱ్ గలుఁచి కయరపపట్ిట  
మిడిసి ప్త వనీక మెడుఁ బట్లట కొనియదె; 

రపుు డెంద్ుఁ జొతఠో ? న్న్ఘచరిత! 
8-698-క. 
భక్ష్ ంచ్ న్ ండె ఝష్ములు 

శిక్ష్ ంతఠర  ధూర ో  లొండుెఁ; జచడకుండ న్న్్న్ 

రక్ష్ ంపు ద్ీన్వతుల! 
పాక్ష్మణులుఁ గయచ్కంట్ట భాగయము గలద్?ే " 

8-699-వ. 
అనిన్ విని కర ణనకర ండగు న్ విాభుండు మలెల న్ య యయంభశెర 
డింభకంబున్్ుఁ గమండలు జలంబున్ం బెట్ిట  తన్ న్ లవున్కుం గొని ప్త యె, 
న్ద్యిు న్ కక రయతాంబున్ం గుండిక నిండి తన్కు న్్ండ నిముు చనలక 
రయజన్్యన్ కి ట్ల నియె. 
8-700-క. 
"ఉండ నిద్ిుఁ గొంచె మెంతయు 

న్ ండొకట్ిం ద్ెముు భ వరోతోమ!"యన్్డున్ 

గండకముుఁ ద్చెిె విడచినె్్ 

మండలపతి సలిల కలశ మధయమున్ న్ృప్య! 
8-701-వ. 
అద్యిున్్ ముహూరోమాతాంబున్కు మ ుఁడు చేతఠల నిడుపపై యుదంచంబు 



 

 

నిండి పట్లట  చనలక వ్ేఱొ ండుుఁ ద్ె మున్వుడు న్న రయచ పట్ిట  
కర ణనగుణంబున్కు న్నట్పట్లట ుఁ గయవున్ గండకంబు న్ ండ కక 
చిఱ్తమడుుఁగున్ న్్నిచె; న్ద్యిు న్న సరోవర జలంబున్కు న్గ్లం బెై 
తన్కు సంచరింప న్ద్ి గొంచెం బని పలికిన్ం బుడమిఱేడు మంచి వ్యుఁడగుట్ం 
జ సి యా కంచరంబు న్్దంచిత జలాసుదంబెైన్ హర దం బున్ంద్ నిడయిె; 
న్ద్యిు న్న సలిలాశయంబున్కున్్ న్ధకింబెై పపర ుఁగ నిముు చనలదని 
చెపిుకొనిన్ న్పుుణుయం డ పపుడి న్డవడిం దపుని వ్యుఁడెైన్ కతంబున్ న్ 
ముహ్మన్ంబున్్ మహ్రణవంబున్ విడిచె; న్ద్యిున్్ మకరయకరంబున్ం బడి 
రయజున్ కిట్ల న్్ "పపన్్ మొ సళుు ముసరికొని కసిమసంగి మిోంగచడి; 
నింతకయలంబు న్డపి కడ పట్ ద్ిగవిడువకు వ్ డలుఁ ద్ిగువు"మని యెలింగింప 
ద్ెలిసి కడపట్ యనీాట్తిిర గుడు ప్త ా డకుం బుడమిఱేుఁ డిట్ల నియె. 
8-702-స.ీ 
ఒక ద్ిన్ంబున్ శతయోజన్మాతాము; 

విసోరించెద్ నీవు; విన్ము చూడ 

మిట్లవంట్ి ఝష్ముల న్ న్ాుఁడు న్ ఱ్ుఁగము; 

మన్జఞతఠల కిట్ిట  మేన్్ గలద్?ె 

యమేిట్ి కచవాుఁడ? వీ ల్మలుఁ ద్ిాపపుద్; 

కర ణ న్న పన్్ాలుఁ గయవ వ్ేుఁడ ి

యంభశెరంబెైన్ హరివి న్ే న్ ఱ ుఁగితి; 

న్వయయ న్నరయయణనభిధనన్ 

8-702.1-తే. 
జన్న్ సంసిథ తి సంహ్ర చతఠరచితో! 
ద్ీన్్లకు భకుో లకు మాకు ద్ికుక నీవ; 



 

 

నీద్ ల్మలావతనరముల్ నిఖిలభ త 

భ తి హేతఠవుల్ మోొకచకదుఁ బుర ష్వరయ! 
8-703-క. 
ఇతర లముుఁ గయము చితుం 

గతణలము మా ప్యలి నీవుుఁ గలిగితి భకో 

సిథతణఁడవగు నిన్్ా న్ పుుడు 
న్తి చేసిన్వ్యని క ల న్నశముుఁ గలుగున్. 
8-704-క. 
శ్రీలలన్నకుచవ్ేద్ికుఁ 
గ ళీపరతంతబాుద్ిా ుఁ గీీడించ్ స్ఖ్ా 
లోలుఁడవు ద్నమసయకృతి 

న్ేలా మతుోంబ వ్ తైి వ్ ఱ ుఁగింపు హరీ! 

8-87-మీన్ఘవతఘరుని ఆనతి 

8-705-వ. 
అని పలుకు సతయవాత మహ్రయజున్కు న్యుయగంబు కడపట్ుఁ బాళయ వ్ళే 
సముదాంబున్ న్ేకయంతజన్ పీాతఠండయ విహరింప నిచిఛంచి మన్ 
రూపధర ండెనై్ హరి యట్ల నియె. 
8-706-స.ీ 
"ఇట్ముఁద నీ రయతిాక డవద్ిన్మున్ుఁ; 
బదుగర ున్ కొకక పగలు నిండు; 
భ ర ువ్యద్ిక జగంబులు మ ుఁడు విలయాబా; 

లోన్ మున్్ంగు; న్నలోన్ుఁ బెదద  



 

 

న్నవ చేరుఁగ వచ్ె; న్న పంపు పపంపున్; 

ద్ననిపపై న్ోష్ధతితఠలు బ్రజ 

రయస్లు నిడి పయోరయశిలో విహరింపుఁ; 
గలవు సపోర ష లుుఁ గలసి తిర ుఁగ 

8-706.1-ఆ. 
మో్రలుఁ గయన్ రయక ముంచ్ పపంజీుఁకట్ ి

మిడుకుచ్ండు మున్్ల మేనివ్ లుుఁగుుఁ 
ద్ లకుచ్ండు జలధి ద్ో ధూయమాన్ మె ై
న్నవ ద్ేలుచ్ండు న్రవర ణయ! 
8-707-వ. 
మఱ యు న్ న్నావ మునీాట్ి కరళుకు లోన్్ుఁ గయకుండ, నిర ుఁ గచలం కుల 
వ్ న్్క ముందట్ న్ేమఱకుండుఁ, బెన్ ాఱ్ుఁలగు న్న గఱ్లన్ జడి యుచ్ుఁ 
బొ డువ వచిెన్ బలుగయీ హంబుల న్ డయిుచ్ సంచరించెద; ఒకక పపన్్ుఁబాము 
చేర వ న్న యన్్మతిం బొ డచూపపడు ద్నన్ంజ సి స్డిగయడుుల కతంబున్ 
న్నవ వడిం ద్ిర గంబడకుండ న్న కొముు తఠద్ిం పద్ిలము చేసి నీకున్్ుఁ 
దపస్లకున్్ న్లజడి చెందకుండ మునీాట్ ని ప్యుట్ం దమిుచూలి ర య 
వ్ేగున్ంతకు మెలంగచద; న్ద్ి కయరణంబుగయ జలచర రూపంబుుఁ గయకొంట్ి; 
మఱ యు న్ క పయాోజన్ంబుుఁ గలద్; న్న మహ మ పరబహాుం బని 
తెలియుము; నిన్్ా న్న్్గీహ ంచితి"న్ని సతయవాతఠండు చూడ హరి 
తిరోహ తఠం డయెయ; అయయవసరంబున్. 
8-708-ఆ. 
మతుోరూపి యెైన్ మాధవు న్్డుగులుుఁ 
దలుఁచికొన్్చ్ రయచతపసి యొకక 



 

 

దరుశయయుఁ దూర ుుఁ దలగడగయుఁ బండ ి

కయచి యుండె న్నుఁట్ి కయలమున్కు. 
8-709-వ. 
అంతుఁ గలాుంతంబు డనసిన్ 

8-710-క. 
ఉలీసతి మేఘ పంకుో లు 

జలీించి మహో గీవృష్ిట  జడగిొని కురియన్ 

వ్ లీి విరిసి జలరయస్లు 

చెల ీ లి కట్ట లన్్ ద్నుఁట్ి సమీల ముంచెన్. 

8-88-కలాపంత వరణన 

8-711-వ. 
తదన్ంతరంబ 

8-712-త.ే 
మున్్ా ప్త యన్ కలాుంతమున్ న్ర ందా! 
బాహు మన్ుఁగ న్ ైమితోిక పాళయ వ్ేళ 

నింగిపపై నిట్ట త లుఁకు మునీాట్ిలోన్ుఁ 
గ లె భ తనళి జగముల కొలుఁద్ లెడలి. 
8-713-వ. 
అంత న్ ముహ్రయతిా యంద్ 

8-714-మ. 
న్ ఱ  న్ లల పుుడు నిలిె ప్యాణిచయమున్ నిరిుంచి నిరిుంచి వీుఁ 
పిఱయన్ నీలు్ చ్ న్నవులించ్చ్ న్జుం డే సృష్ిట యున్ మాని మ ే



 

 

న్ ఱఁగన్ ఱెపులు మ స ిక ల్ దలగడె ైయుండంగ నిద్ిాంచ్చ్న్ 

గుఱు పపట్ట ం ద్ డుఁగచం గలల్ గన్్చ్ నిరోా ష్ించ్చ్న్ భ వరయ! 
8-715-ఆ. 
అలసి సొ లసి నిద్ర న్ంద్ిన్ పరమషే్ిు  
ముఖ్ము న్ంద్ వ్ డలె మొదలి శీుతఠలు 

న్పహరించె న్ క హయగీీవుుఁ డన్్ ద్ెతైయ 
భట్లుఁడు; ద్ ంగుఁ ద్ డర బర ల వశమ?ె 

8-716-క. 
చద్ువులుుఁ దన్ చుేఁ బడని్ం 

జద్ువుచ్ుఁ బెన్ బయల న్్ండ శంకించి వడిం 

జద్ువుల ముద్కుఁడు గ ర కుఁ 
జద్ువుల తసకర ుఁడు చొచెె జలనిధి కడుపున్. 
8-717-వ. 
ఇట్లల  వ్ేదంబులు ద్ ంగలిి ద్ ంగరకకస్ండు మునీాట్ మునింగిన్, వ్యని 
జయంపవలసయిు, మాోన్్ద్ీుఁగచల వితోన్ంబుల ప్ొ తోరలు పప నీాట్ న్నని 
చెడకుండ మన్్పవలసయిు న్ లల  కయరయంబులకుం గయవలి యగున్న 
పుర షత తోముం డ పపున్్ ర య చొర దల యంద్. 
8-718-క. 
కుఱుగఱ్లు వలుుఁద మసలు 

చిఱుద్ో కయుుఁ బసిుఁడి యొడలు సిరిగల పొ్ డలున్ 

న్ ఱ  మొగము న్ కక కొముున్్ 

మిఱుచూపులుుఁ గలిగి యొకక మన్ం బయెయన్. 

8-89-గురుపవఠీన విహరణము 



 

 

8-719-వ. 
ఇట్లల  లక్ష యోజన్నయతం బయన్ ప్యఠీన్ంబెై విశాంభర ండు జలధి చొచిె. 
8-720-స.ీ 
ఒకమాట్ల జలజంతఠయ థంబులోుఁగ డు; 
న్ కమాట్ల దర లకు న్్ఱ కి వచ్ె; 

న్ కమాట్ల మింట్ిక ిన్్దరి యులల ంఘ ంచ్; 

న్ కమాట్ల లోపల న్ ద్ిుఁగ ియుండు; 
న్ కమాట్ల వ్యరయశి న్ డలు ముంపమిుఁ జూచ్; 

న్ కమాట్ల బహా్ుండ మొరయుఁ దలుఁచ్; 

న్ కమాట్ల ఝష్కోట్ి న్ డిసి యాహ్రించ్; 

న్ కమాట్ల జలముల న్్మిసి వ్ ైచ్; 

8-720.1-తే. 
గఱ్లు సయరించ్; మసయలుుఁ గడలు కొలుపుుఁ; 
బొ డలు మెఱయంచ్ుఁ; గన్్ాలుఁ పొ్ లప మార ె; 

న్ డలు జళిపించ్ుఁ దళతళ లొలయ మన్ 

వ్ేష్ి పపనీాట్ నిగమ గవ్షే్ి యగుచ్. 

8-90-కడలిలో న్ఘవను గవచుట 

8-721-వ. 
అంతకు మున్ా సతయవతాఠండు మహ్రణవంబులు మహవీలయంబు ముంచ్ 
న్వసరంబున్ భకో పరయధనీ్్ం డగు హరిుఁ దలంచ్చ్ న్్ండ న్నరయయణ 
పరారితయెై యొకక న్నవ వచిెన్ం గన్్ంగొని. 
8-722-మ. 



 

 

చని సతయవాతమదే్నిీదయతఠుఁ డో జం బ ని మాోనీద ుఁగచ వి 

తోనముల్ పపకుకలు న్నవపపై నిడి హరిధనయన్ంబుతో ద్ననిపప ై
ముని సంఘంబులుుఁ ద్నన్్ న్ కిక వ్ ఱతో మునీాట్ిపపైుఁ ద్ేలుచ్ం 

గనియెన్ ముందట్ భకోలోక హృదలంకరీుణమున్ మన్మున్. 
8-723-వ. 
కని జలచర ంద్ాని కొముున్ న్ కక పపన్్ుఁ బాపతనాట్న్ న్నవుఁ గట్ిట , సంతసించి 
డెందంబు నివుర కొని తపస్ాలుం ద్నన్్ న్న రయచపపదద  మన్నకయర ండగు 
వ్ేలుుఱేని నిట్ల ని పొ్ గడం ద్ డంగచ. 
8-724-మ. 
తమలోుఁ బుట్లట  న్విదయ గపిుకొన్్డుం దన్ూులసంసయర వి 

భాములెై కొందఱ్ ద్ేలుచ్ం గలుఁగుచ్న్ బలెాంట్లన్ ద్ెైవ యో 

గమున్ం ద్ే పరమశేుుఁ గొలిె ఘన్్లెై కచవైలయ సంప్యాపుో లె ై
పామదంబంద్ద్ రట్ిట  నీవు కర ణం బాలింపు మముశారయ! 
8-725-ఉ. 
కనుేలు గలు్ వ్యుఁడు మఱ  కయన్నివ్యరికుిఁ ద్ోా వుఁ జూపుఁగయుఁ 
జనే తెఱంగు మ ఢున్కు సన్ుతిుఁ ద్న గుర ుఁడౌట్ సూర యుఁడ ే

కనుేలుగయుఁగ భ తములుఁ గయంచ్చ్ న్్ండు రమేశ! మాకు న్్ 

దయనేయమ రోివ్ ై గుర వవ్  ైయల సద్తిజఞడుఁ జూపవ్ే. 
8-726-క. 
ఇంగలముతోడి సంగతి 

బంగవరము వన్ ా గలుగు భంగిని దాతేు 

వ్యంగీకృతఠల యఘంబులు 

భంగంబులుఁ బొ ంద్ ముకిో ప్యాపించ్ హరీ! 



 

 

8-727-క. 
హృద్యేశ! నీ పాసన్ాత 

పద్ివ్ేలవప్యలి లేశభాగము కతన్ం 

ద్ిదా్శ్రందాతాము గలదుఁట్; 

తఠద్ి నిన్్ మపెిుంప న్దే్ి ద్ రకద్ శ్రీశ్య! 
8-728-క. 
పపఱవ్యుఁడు గుర  డట్ంచ్న్్ 

గొఱగయని పదంబు చూపుఁ గుజన్్ండగు నీ 

న్ ఱ తోావ న్డవ న్రేిెన్ 

న్ఱమఱ లేన్ట్ిట పదమున్ంద్ దయాబా్ర! 
8-729-మ. 
చెలివ్ ై చ్ట్ట మవ్ ై మన్సిథ సతఠుఁడవ్ ై చిన్ూురిోవ్ ై యాతువ్  ై
వలన్ ై కోర కలపంట్వ్ ై విభుుఁడవ్ ై వరిోలుల  నిన్ ాలల క  
పలువ్ ంట్ంబడి లోక మకకట్; వృథన బద్నా శమెై ప్త యెడని్ 

నిలువన్ న్ేర ెన్  హేమరయశిుఁ గనియున్ నిరయుగుయుఁ డంభశశయా! 
8-730-ఆ. 
నీరరయశిలోన్ నిజకరు బదామె ై
యుచితనిదాుఁ బొ ంద్ి యున్ా లోక 

మే మహ్తఠుచేత న్ పుట్ ిమేలాకంచ్ 

న్ట్ిట  నీవు గుర ుఁడ వగుట్ మాకు. 
8-731-క. 
ఆలింపుము విన్ాప మిద్ె 
వ్ేలుపు గమిఱేని నిన్్ా వ్ేుఁడికొనియెదన్ 



 

 

న్నలోని చికుక మానిచి 

నీలోనికిుఁ గొంచ్ుఁ బొ ముు నిఖిలాధీశ్య! 
8-732-వ. 
అని యట్లల  సతయవాతఠండు పలికిన్ సంతసించి మతుోరూపంబున్ 
మహ్సముదాంబున్ విహరించ్ హరి పురయణపుర ష్ఠం డగుట్ం జ సి 
సయంఖ్యయోగకియీాసహ తయగు పురయణసంహ త న్్పద్శేించె; న్ముహ్రయజు 
ముని సమతేఠండెై భగవనిాగద్ితంబెై సన్నతన్ంబగు బహాుసారూపంబు విని 
కృతనర థ ం డయెయ; న్తం డిముహ్కలుంబున్ వివసాతఠం డన్ం బరుఁగని్ 
సూర యన్కు శ్యీదాద్ేవుండన్ జనిుంచి శ్రీహరి కృప్యవశంబున్ న్ేడవ 
మన్్వయెయ; అంత న్విాధంబున్ బెన్్ర య నిండున్ంతకు సంచరించి 
జలచరయకయర ండగు న్నరయయణుండు తనిాశ్యంత సమయంబున్. 
8-733-మ. 
ఉఱ కంభోనిధి రోసి వ్దేముల కుయుయన్ ద్ెనై్యముం జూచి వ్ుేఁ 
గఱు లలాల రిె ముఖ్ంబు సయుఁచి బలువీుఁకంద్ో ుఁక సయరించి మ ే

న్ ుఱయన్ ద్ౌడలు ద్టీ్ి మస లదరన్ మన్నకృతిన్ విష్ఠణ ుఁ డ 

కకఱట్ిం ద్నుఁకి వధించె ముష్ిట దళితగయీ వున్ హయగీీవునిన్. 

8-91-పరళ యావస్వన వరణన 

8-734-వ. 
అంతం బాళయావసయన్ సమయంబున్. 
8-735-స.ీ 
ఎపుుడు వ్ేగు న్ం చెద్ర  చూచ్చ్న్్ండు; 
మున్్ల డెందంబులం ముదము న్ ందుఁ, 



 

 

ద్ెలివితోుఁ బాకక నిద్ిాంచ్ భారతి లేచి; 

యోరపయెయదుఁ జకక న్ తోి కొన్ుఁగ, 

మలిన్మెై పపన్్ర య మోకికన్ తేజంబుుఁ; 
ద్ ంట్ి చందంబున్ుఁ ద్ ంగలింపుఁ, 
బాాణుల సంచితభాగధయేంబులుుఁ; 
గన్్ాల కొలకులుఁ గయన్ుఁబడుఁగ, 

8-735.1-తే. 
న్వయవంబులుుఁ గదలించి, యావులించి 

నిద్రుఁ ద్ెపుఱ , మలేాకంచి, నీల్ి, మలుఁగ,ి 

యొడలు విఱ్చ్చ్ుఁ గన్్ుఁగవ లుస్ముకొన్్చ్. 
ధనత గ ర ెండె సృష్ిట  సంధనత యగుచ్. 
8-736-వ. 
అయయవసరంబున్. 
8-737-ఆ. 
వ్యసవ్యరిుఁ జంపి వ్యని చేుఁ బడయిున్ా 

వ్ేదకోట్ి చికుక విచిె తచెిె 

నిద్ర మాని యున్ా నీరజఞసన్్న్కు 

నిచెెుఁ గర ణతోడ నీశార ండు. 
8-738-క. 
జలర హన్నభుని కొఱకచ ై
జలతరుణ మాచరించి సతయవాతఠుఁ డన 
జలధి బతాికి మన్్ వయయెన్్; 

జలజఞక్షనిుఁ గొలువ కచంద్ సంపదుఁ గలద్ే? 



 

 

8-92-మతఘావతఘర కథఘ ఫలస్ృతి 

8-739-ఆ. 
జన్విభుండు దపసి సతయవాతఠండున్్ 

మతుోరూపి యెైన్ మాధవుండు 
సంచరించిన్ట్ిట  సదమలాఖ్ాయన్ంబు 

వినిన్ వ్యుఁడు బంధ విరహ తఠండు. 
8-740-క. 
హరి జలచరయవతనరముుఁ 
బరువడి పతాిద్ిన్ముుఁ జద్వుఁ బరమపదంబున్ 

న్రుఁ డ ంద్ వ్యని కోర కలు 

ధరణీశార! సిద్ిా ుఁ బొ ంద్ుఁ దథయము స్ము. 
8-741-మ. 
పాళయాంభోనిధిలోన్ మనే్ుఱచి నిదాంజచంద్ వ్యణశీు మ్ర 

ముల వ్ేదంబులుుఁ గొన్ా ద్ెైతఠయని మృతిం బొ ంద్ించి సతయవాతఠం 

డలరన్ బహాుము మాట్లం ద్ెలిపి సరయాధనర ుఁడెై మన్మె ై
జలధిం గుీంకుచ్ుఁ ద్ేలుచ్న్ మెలుఁగు రయజన్ూురిోకిన్ మోొకచకదన్. 
8-742-వ. 
అని చెపిు. 

8-93-పూరిణ 

8-743-క. 
రయజ ందా! ద్ెైతయద్నన్వ 

రయజమహ్గహన్ దహన్! రయజస్ో తనయ! 



 

 

రయజావతంస! మానిత 

రయజధరయరిెత! గుణనఢయ! రయఘవరయమా! 
8-744-మాలి. 
ద్ివిజరిపువిద్నరీ! ద్ేవలోకోపకయరీ! 
భువన్భరనివ్యరీ! పుణయరక్షాన్్సయరీ! 
పావిమలశుభమ రోీ! బంధ్ప్త ష్పవారీో! 
ధవళబహుళకీరోీ! ధరునితనయన్్వరీో! 
8-745-గ. 
ఇద్ి శ్రీ పరమేశార కర ణనకలిత కవితనవిచితా క సన్మంతిాపుతా సహజప్యండతియ 
ప్త తన్నమాతయ పాణీతంబయన్ శ్రీమహ్భాగవత పురయణం బన్్ 
మహ్పాబంధంబు న్ంద్ సయాయంభువ సయారోచిషత తోమ తనమస మన్్వుల 
చరితాంబున్్, గరిమకరంబుల యుదాంబున్్, గజ ందా రక్షణంబున్్, రచైవత 
చనక్షష్ మన్్వుల వరోన్ంబున్్, సముదా మథన్ంబున్్, 

కూరయువతనరంబున్్, గరళ భక్షణంబున్్, అమృతనద్ి సంభవంబున్్, ద్ేవ్యస్ర 
కలహంబున్్, హరి కపట్కయమినీ రూపంబున్ న్స్ర ల వంచించి ద్ేవతల 
కమృతంబు ప్త యుట్యు, రయక్షస వధంబున్్, హరిహర సలాల పంబున్్, హరి 
కపట్కయమినీరూప విభమాణంబున్్, వ్ వైశాత సూరయసయవరిణ దక్షసయవరిణ 
బాహుసయవరిణ భదాసయవరిణ ద్ేవసయవరీణందసాయవరిణ మన్్వుల వృతనో ంతంబులున్్, 

బలి యుదాయాతయాున్్, సార్వరణన్ంబున్్, ద్ేవ పలాయన్ంబున్్, 

వ్యమన్నవతనరంబున్్, శుకీ బలి సంవ్యదంబున్్ుఁ, ద్ిావికీమ విస్ూరణంబున్్, 

రయక్షస్ల స్తల గమన్ంబున్్, సతయవాతోప్యఖ్ాయన్ంబున్్, మన్నవతనరంబున్్ 
న్న్్ కథలుుఁ గల యష్ట మ సకంధము. 

 
 


