
 

 

 

పో తన తలెుగు భాగవతము 

నవమ స్కంధము 

[సౌజన్యము తలెుగుభాగవతం.ఆర్్గ] 

9-1-ఉపో ద్ఘా తము 

9-1-క. 
శ్రీరాజిత! మునిపూజిత! 
వారిధి గర్ాాతిర్ేక వారణ బాణా! 
సూరితాాణ! మహో జ్వల 

సారయశసాసంద్ా! ర్ామచంద్ా న్ర్ేంద్ాా! 
9-2-వ. 
మహనీయ గుణగరి్ష్ఠు లగు న్ముుని శ్రషీ్ఠు లకు నిఖిలపుర్ాణ వాయఖ్యయన్ వ ఖై్ర్ీ 
సమేతఠండెనై్ సూతఠం డటి్లనియె; న్ట్లల  ప్ాాయోపవిష్ఠట ం డయన్ 
పర్ీకి్షన్నర్ేంద్్ాండు శుకయోగీంద్్ాం గన్్ంగొని. 

9-2-స్ూరయవంశారంభము 

9-3-సీ. 
"మన్్వుల న్డవళ్ళు మర్ాయద్లున్్ వింట్ి; 
మన్ాంతరంబున్ మయధవుండు 
ద్ిర్ిగిన్ జాడలు ద్లెిసె సతయవాతఠం; 

డన్్ ర్ాజు ద్వాిళ్ద్శే్ాధిపుండు 



 

 

ప్ోయన్ కలయపంతమున్ విష్ఠు  సవేించి; 

విజాా న్మున్్ బ ంద్ి వ లుుఁగుఱేని 

కతుఁడు వ ైవసాతఠండె ైపుట్ిట  మన్్ వయెయ; 
న్తనికి నిక్షవాకుుఁడాద్ిగాుఁగుఁ 
9-3.1-త.ే 
బద్్రు గొడుకులు గల రండుా, పరుఁగ వారి్ 

వంశ మేరీ్తి వర్ితంచె? వార్ిలోన్ుఁ 
జనిన్వారి్ని, జన్్వారి్ుఁ, జన డువారి్ుఁ 
జెపపవే వాయసన్ంద్న్! చితతగించి. 
9-4-క. 
చెవులయర నుేఁడు వినియదె్ 

రవివంశమున్ంద్్ుఁ గలుగు ర్ాజుల కీరుత ల్ 

వివర్ింపు వరుసతోడన్్ 
భువిిఁ బుణుయల కీరి్త వినిన్ుఁ బుణయము గాద్ే! " 

9-5-వ. 
అనిన్ం బర్ాశరముని మన్్మం డిట్లనియ.ె 
9-6-ఆ. 
"విన్్ము, మన్్వుకులము వయే న్ూఱేండుల న్్ 
బరుఁగ విసతర్ించి పలుకర్ాద్్, 
నాకుుఁ ద్ోచిన్ంత న్రనాథ! వేగంబ 

యెఱ్కపడుఁగుఁ బా్రతి నేరపర్ింతఠ. 
9-7-క. 
ఎక్ుకవ ద్కుువ ప్ొ డవుల 



 

 

కెక్కట్ి మొద్లయన్ పురుష్ఠుఁ డింతయుుఁ జడెుఁ ద్ా 
నొక్కిఁడుుఁ గలయపంతంబున్ 

న్క్కజమ ై నిలచె విశా మతుఁడెై యుంట్న్. 

9-3-వ ైవస్వతమనువు జనమంబు 

9-8-సీ. 
భూమీశ! యముహాపురుష్ఠని నాభిమ; 

ధయమున్ బంగారుుఁ గెంద్మ్ము మొలిచె; 
నా ద్మ్ముపూవులో న్ట్మీుఁద్ుఁ ద్న్యంత, 

నాలుగు మోముల న్లువ పుట్టట; 
నాబహాుమన్మున్ న్ట్ మరీ్చి జనించెుఁ; 
గశయపుం డతనికిుఁ గలిగెన్ంత, 

నా కశయపునికి ద్క్షవతుజ యద్తిికిుఁ; 
గొమరుుఁడెై చుఁకట్ ిగొంగ ప్ొ డమ ; 
9-8.1-త.ే 
జలజ బంధ్ని పెండాల ము సంజా యంద్్ 
శ్ాీద్ధద్ేవుండు మన్్వు సంజాతఠుఁ డయెయ; 
మన్్వున్కు శదీ్ధ  యనియెడి మగువ యంద్్ుఁ 
బద్్రు గొడుకులు గలిగరి్ి భద్యాశులు. 
9-9-వ. 
వార లిక్షవాకుండున్్, న్ృగుండున్్, శర్ాయతియు, ద్ిష్ఠట ండున్్, ధృష్ఠట ండున్్, 
గరూశకుండున్్, న్ర్ిష్యంతఠడున్్, బృష్ద్్ధ ర ండున్్, న్భగుండున్్, గవియు 



 

 

న్న్ న గడి; రట్మున్్న మన్్వు గొడుకులు లేని వాుఁడయ, మ్మతాావరుణుల 
న్్ద్ేేశంచి. 

9-4-స్ుద్ుయమనాద్ుల చరితర 

9-10-సీ. 
మన్్వు బిడడలు పుట్ట  మఖ్ మయచర్ించ్చ ;ో 

న్తని భారయయు హో త నాశయీంచి 

"క ుఁతఠరు పుట్ట నాకుం జేయు"మని పలిు; 

వరభకితతోుఁ బయోవాతము సలిపె; 
నా సతి చెపపపన్ ట్లధారుయుఁడున్్ హో త; 

న్గుుఁగాక! వలేుపు మన్్చ్ుఁ బలికె; 
హవి సంద్్కొని క ుఁతఠ రయెయడు మని వష్; 

ట్ాురంబు చపెుపచ్ుఁ గద్సిప వేలా 
9-10.1-తే. 
హో త పడెచేత నిల యన్్ న్్విద్ పుట్టట 
ద్ానిుఁ బ డగని మన్్వు సంతాప మంద్ి, 
"కొడుకుమేల్ గాక; యేట్కిిుఁ గూతఠ? రకట్ 

చెపపవే"యని పో్యె వసపష్ఠు కడకు. 
9-11-వ. 
చని యట్లనియె. 
9-12-క. 
"అయ్నయ! కొడుకుల కొఱకెై 
యయ్నయగము నీ యన్్జా నేుఁ జయేంగా 



 

 

నియ్నయిఁడు ద్ేల పుట్టటన్్? 

మ్మయ్యంతట్ివారి్ కొండు మేరయుుఁ గలద్ే! 
9-13-వ. 
అద్యిున్్ంగాక; మీరు బాహువాద్్లరు; మంతవాాద్్లరుుఁ; బాపంబు 
లంద్కుండం జయేంచ్వా; ర్ిద్ి యేమ్మ?” యన్వుడు మయ తాత వసపష్ఠు ండు 
హో తృవయభిచారం బెఱ ంగి, మన్్వున్ కటి్లనియ.ె 
9-14-తే. 
"అధిప! సంకలప వ ైష్మయ మగుట్ుఁ జేసప 
హో తకలలతన్ంబున్న్్విద్గలిగ ె

న నై్ుఁగలిగింతఠ నీకుుఁబాియయతుజునిగ 

నీవు మ చెంగుఁజూడు నా నేరుపబలిమ్మ." 

9-15-వ. 
అని పలికి భగవంతఠండగు వసపష్ఠు ండు గీరి్తతతపరుండు గావున్ మన్్వు 
క ుఁతఠ మగతన్ంబు కొఱకు నేక చితతంబున్ నాద్ిపురుష్ఠం డగు హర్ిం 
బ గడిన్ న్పపరమేశారుండు మ చిె, తపసప కోర్ిన్ వరం బిచెె; న్ద్ి 
నిమ్మతతంబుగా నిలయకన్యక స్ద్్యముండన్్ కుమయరుండయ ర్ాజయంబు 
చేయుచ్. 
9-16-సీ. 
ప్ొ ా ద్్ే  ప్ో  కొకనాుఁడు ప్ోయ, పేరడవుల; 

వ ంట్ వేుఁట్ాడుచ్, వడేుతోడుఁ 
గొంద్ఱ్ మంతఠాలుగూడ ర్ా, సెైంధవం; 

బయన్ గుఱఱము న కిు, యంద్మ ైన్ 

బలువిలుల ుఁ గొీ వాాడి బాణంబులున్్ ద్ాలిె; 



 

 

పెన్్ మ కంబులవ ంట్ బిఱ్స్తోడ 

న్్తతరద్ిశన్్ మహో గుీుఁడె ైచనిచని; 

మేరువు ప్ొ ంతుఁ గుమయరవన్ముుఁ 
9-16.1-తే. 
జేరె్; న్ంద్్ మహశేుండు శవయు న పుడు 
రతి సలుపుచ్ంద్్; రంద్్ుఁ జొరంగుఁ బో వ 

నాుఁడుద్యెయన్్ ర్ాజు; ర్ాజాన్్చరులుుఁ 
బడుఁతఠలచైర్;ి తద్శాంబు బడబ యయెయ. 
9-17-వ. 
ఇట్లల  మగతన్ంబు చడెి మగువలచై యండొరుల మొగంబులు చూచి 
మఱ్ుఁగుచ్ండి"రనిన్ విని శుకున్కు ర్ాజిట్లనియ.ె 
9-18-ఆ. 
"ర్ాజుుఁ తోట్విారు రమణు లచై రంట్ివి; 

కాంత లగుట్ యమే్మ కారణమున్? 

నిట్ిట  ద్ేశ మ ఱ్ుఁగ మ న్నుఁడు; నా కథల్ 

వేడుద్ీర నాకు విసతర్ింపు. 
9-19-వ. 
అద్యిున్్ం గాక. 
9-20-ఆ. 
మగువతన్ము మయని మగవాుఁడు గావచ్ెుఁ; 
గాక పేరుుఁ బెంపు గాసప గాుఁగ 

మగతన్ంబు మయని మగువ గావచ్ెన  
మయన్వంతఠుఁ డెనై్ మయన్వున్కు?" 



 

 

9-21-వ. 
అని యడిగిన్ న్రు్ న్ప్ౌతఠాన్కు వాయసపుతఠాం డటి్లనియె. 
9-22-సీ. 
"పురవ ైరి్ కొకనాుఁడు పొ్ డచూపు వేడుకుఁ; 
ద్దే్యు ద్ికుుల తమము లచలల ుఁ 
ద్మతమ వ లుుఁగులు ద్గిలి గొంద్్లు సొ రుఁ; 
గొంద్ఱ్ మౌన్్లు గోర్ి ర్ాుఁగుఁ, 
బాాణేశు తొడలపె ైభాసపలుల  న్ంబిక; 

వారలుఁ జూచి మ  ైవలువ లేమ్మ 

సపగు్  పుట్ిటన్ లేచి చరుఁ గట్ిటన్ుఁ జూచి; 

ద్ేవియు ద్ేవుండు ద్ీరఘ లీల 

9-22.1-తే. 
నొంట్ి ద్మలోన్ుఁ "గీీడించ్చ్న్నవారు 
మన్కు సమయంబు గా"ద్ని, మరలి మున్్లు 
న్రుుఁడు నార్ాయణుండు న్నారతంబు 
మ లుఁగు చోట్ికి న్డచిర్ి మేద్నిీశ! 
9-23-వ. 
అద్ి కారణంబుగా, భగవంతఠ డగు శవుండు ద్న్ పపాయుర్ాలి వేడుకల కొఱకు 
నిట్లని వకాుణ ంచె. 
9-24-క. 
"ఈ న ల వ వాుఁడు జొచిెన్ 

మయనిని యగు"న్నిన్ తొంట్ి మయట్ కతమున్న్, 

మయనవుుఁడు మగువ పో్ ుఁడిమ్మ 



 

 

మయనక పేరడవులంద్్ మఱ యుం ద్ిర్ిగెన్. 
9-25-వ. 
ఇట్లల  చెలికతితయల మొతతంబులుం, ద్ాన్్న్్, నా ర్ాచపూుఁబో డి వాుఁడచిూపుల 
నాుఁడు పో్ ుఁడిమ్మ న ఱపుచ్, ద్ెైవయోగంబున్ సో మ స్తఠండున్్, 
భగవంతఠడున్్ న్గు బుధ్ని యయశమీంబు జేర్ి, మ లుఁగుచ్న్న యడె. 
9-26-ఆ. 
ర్ాజు కొడుకుుఁ జూచె ర్ాజీవద్ళ్నేత;ా 

ర్ాజవద్న్ుఁ జూచ ెర్ాజుపట్ిట; 
ద్ొంగ కాముుఁ డంత ద్ొంద్డిుఁ జిగుర్ాకు 
వాలు వ ఱ కి యుఱ కి, వార్ి మొతెత . 
9-27-వ. 
ఇట్లలరువిలుత ని న ఱబిరుద్్ చిగురు ట్డది్ంబు మొన్కు నోహట్ించి, 

వారలిరువురుం బెైపడి వడేుకలకుం జొచిెన్, వారలకుం బురూరవుం డన్్ 
కుమయరుండు పుట్టట; నివిాధంబున్. 
9-28-ఆ. 
మన్్స్తఠండు ఘన్్ుఁడు మగనాలి తన్మున్ుఁ 
గొడుకుుఁ గాంచి, విసపవి, కుంద్ికుంద్ి, 
చింతుఁ బ ంద్ి, గురు వసపష్ఠు ని భావించె, 
న్తని తలుఁపుతోన్ యతుఁడు వచెె. 
9-29-వ. 
వచిె స్ద్్యమునండు మగవాుఁడగు కొఱకు, న్ముునిపుంగవుండు శంకరు 
నార్ాధింప, నీశారుండున్్ ద్పసప పయాయసంబున్కు సంతసపలిల , యట్లనియ.ె 
9-30-మ. 



 

 

"తన్్ మునానడిన్ మయట్యున్ నిజముగాుఁ, ద్నమునికిం బా్రతిగా, 
మన్్జుండున్ న ల వో న లం బురుష్ఠుఁడెై, మయసాంతరంబెైన్ుఁ గా మ్మనియెై, యీ 
గతి వీడు ప్ాట్మర భూమ్మం ద్ాన్ రకి్షంచ్ుఁ బ "మునిన్న్ వచెె వసపష్ఠు ుఁ; డా 
మన్్స్తఠండార్ీతి ర్ాజయస్థ ుఁడెై. 
9-31-ఆ. 
మగువ యగుచ్ మరల మగవాుఁడు న్గుచ్న్్ 
భూతధాతిా యంత నాతుఁ డేలచుఁ 
బాజలు సంతసపంప బాహాబలముతోడుఁ 
గురుని కరుణుఁ జసేప కువలయేశ! 
9-32-వ. 
అతనికి న్్తుళ్ళండున్్, గయుండున్్, విమలుండున్్ న్న్్ కొడుకులు 
మువుారు గలిగ,ి ధరుపరులచై యుతతర్ాపథంబున్కు ర్ాజులచైర్ి; 
స్ద్్యమునండు ముద్్సలి యయ పాతిష్ాు న్పురంబు విడచిి, పురూరవున్కు 
భూమ్మ నిచిె, వన్ంబున్కుం జనియె[ నివిాధంబున్. 
9-33-సీ. 
కొడుకు స్ద్యమునండు ఘోర్ాట్వుల కేుఁగ; 

వంద్్చ్ మన్్వు వ ైవసాతఠండు 
ద్న్కు బిడడలు గల్ుఁ ద్ప మయచర్ించనె్్; 
హర్ిుఁగూర్ిె న్ూఱేండుల  యమున్లోన్, 

హర్ి యంత నిక్షవాకుుఁ డాద్ిగాుఁ బద్్గురు; 
పుతఠాల నిచెెన్్, బ సుఁగ; వారి్ 

యంద్్ుఁ బృష్ద్ాధ ర ఖ్్యుఁ డన్్వాుఁడు, గురునాజా; 

విమల ధరుంబులు వ లయుఁబూని 



 

 

9-33.1-తే. 
పస్ల కద్్పులుఁ గాచ్చ్, బలుమొగిళ్ళు 
వచిె న్డుర్యే జోరున్ వాన్ గుర్యి, 

మంద్ విడయించి, చ్ట్లట  నేమఱక యుండ ె

న్డవి మొకములు చొరకుండ న్రసపకొన్్చ్. 
9-34-వ. 
అంత. 
9-35-క. 
పాబ్బికొనిన్ పెంజీుఁకట్ ి

నిబిరముగ న్డిుఁకని్డిుఁక,ి నింగికి వడితో 
గొబుిన్ న గసప, తట్ాలున్ 

బెబుిలి మంద్ావుుఁ బట్టట ుఁ బెలుకుఱ  యఱవన్. 
9-36-క. 
ఉలలములు గలుఁగి మొద్వుల 

వ లుల వ లనినయున్్ లేచి, విచెలవిడతిోుఁ 
జెలనల చెద్్ర్ె,ై ప్ాఱెన్్ 
బెలుల గ న్ంబే యట్ంచ్ బెబుులి గాలిన్. 
9-37-వ. 
అయయవసరంబున్. 
9-38-శ్ా. 
ఆ ప ంజీకట్ి మోోలుఁ గాన్ కడిద్ం బంకించి శ్ారూే ల మం 

చా పులయల వు శరంబుుఁ ద్్ాంచి, తెగద్ో  యంచ్ం, బులిన్ వ ండయిున్ 

వాపో వం ద్గె వేాసప, భూవరుుఁడు ద్ోావన్ ఖ్డ్రకతంబుచేుఁ 



 

 

బెపై  ైగయీుచ్ుఁ, జేర్ి చూచెుఁ ద్ల ద్ెవాాంబడడ  యద్ేధన్్వున్. 
9-39-వ. 
చూచి, ద్్ుఃఖితఠండయ యున్న పృష్ద్్ధ ర నిం గని, కులగురుం డగు వసపష్ఠు ండు 
కోపపంచి, “నీవు ర్ాజతాంబున్కుుఁ బాసప, యీ యపర్ాధంబున్ శూద్్ాండవు గ” 
ముని శపపయంచె; న్తండున్్ గృతాంజలి యయ, తన్ కులయచారుయని వలన్ 
మరలం గెైకోలు వడసప, యతని యన్్మతంబున్. 
9-40-సీ. 
అఖిలయతఠుుఁ డగుచ్న్న హర్యింద్్ుఁ, బరున్ంద్్; 
భకితతోుఁ జాలుఁ ద్తపరత మ ఱసప, 
యూరధవర్ేతస్ుుఁ డెై యున్న ప్ాాణులకెలల ; 
నాపుత ుఁడె,ై సర్ేా ంద్ియాములు గెలిె, 

సంగంబున్కుుఁ బాసప, శ్ాంతఠండు న్పరి్గీ; 

హ ండున ,ై కోరక యుండ,ి తన్కు 
వచిెన్ యద్యి జీవన్ము గావించ్చ్ుఁ; 
ద్న్్ుఁద్ాన్ నిలుపుచ్, ధన్యబుద్ిధ  
9-40.1-తే. 
జడుని తెఱగున్, న్ంధ్ని చంద్మున్న్్, 
జెవిట్ి భంగనిి, మహి న లల ుఁ జెలల ుఁ ద్ిర్ిగి, 

యడవులకు నుేఁగి, కార్ిెచ్ెన్ంద్్ుఁ జొచిె 

చికిు, నియతఠుఁడెై బాహుంబుుఁ జెంద్ె న్తుఁడు. 
9-41-క. 
కవి యన్్ కడపట్ి కొమరుుఁడు 
భవన్ము ర్ాజయంబు విడచిి, బంధ్లతో నేుఁ 



 

 

గి, వన్మున్ుఁ బరమపురుష్ఠనిుఁ 
బావిమలమతిుఁ ద్లుఁచితలుఁచి, పరముం బ ంద్ెన్. 
9-42-వ. 
మఱ యుుఁ గరూశుండన్్ మయన్వునివలన్ం గొంద్ఱ్ కారూశులు క్షతియాులు 
గలిగ,ి ధరుంబుతోడి పపయాంబున్ బహాుణుయలచై యుతతర్ాపథంబున్కు 
రక్షకులచైర్;ి ద్ృష్ఠట ని వలన్ ధార్టం బన్్ వంశంబు గలిగి, భూతలంబున్ 
బాహుభూయంబు నొంద్ి న గడె; న్ృగుని వంశంబున్ స్మతి పుట్టట ; న్తనిక ి
భూతజోయతి పుట్టట; న్తనికి వస్వు జనించె; వస్వున్కుం బాతీతఠండు గలిగెుఁ; 
బాతీతఠనికి నోఘవంతఠండు జనించె; న్తని క ుఁతఠ నోఘవతి యన్్ కన్యకన్్ 
స్ద్రశన్్ండు వివాహంబయెయ; న్ర్ిష్యంతఠండన్్ మన్్పుతఠానికి జితాసనే్్ం; 

డా విభున్కు ద్క్షం; డా పుణుయన్కు మీఢాాంస్ం; డా స్జన్్నికి శరుాం; 

డముహాతఠునికి నింద్ాసనే్్ం; డా ర్ాజున్కు వీతిహో తఠాం; డా స్మతికి 
సతయశవీుం; డా ఘన్్నిక ిన్్రుశవీుం; డా వీరున్కు ద్ేవద్తఠత ం; డా 
పండితఠన్కు న్గినవశేుండు స్తఠ లయ జనియంచి; రయయగినవశేుండు 
గానీన్్ం డన్ న గడి, జాతకరుు ండన్్ మహర్ిి యె ైవ లసె; న్తని వలన్ 
నాగినవేశ్ాయయన్ం బన్్ బాహుకులంబు గలిగనె్్. ఇవిాధంబున్. 
9-43-క. 
తెలుపుఁబడ,ె న్ర్ిష్యంతఠని 

కుల మ లలన్్ నీకు, ద్ిష్టకులముం ద్ెలియం 

ద్ెలిపెద్ ర్ాజేంద్ోాతతమ! 
తెలియుము సరాంబు నీకుుఁ ద్ేట్పడంగన్. 

9-5-మరుతతు ని చరతిర 



 

 

9-44-వ. 
ద్ిష్ఠట ని కొడుకు నాభాగుం డన్్వాుఁడు కరువశంబున్ వ ైశాతాంబు నొంద్ె; నా 
నాభాగునికి హలంధన్్ండు కలిగె; న్తనికి వతసపీతాియు, వతసపీతాికిుఁ 
బాాంశువు, న్తనికుిఁ బామతియుుఁ, బమాతికి ఖ్మ్మతఠాండు, ఖ్మ్మతఠానికుిఁ 
జాక్షష్ఠండు, న్తనికి వివింశతియు, వివింశతికి రంభుండు, రంభునికి 
ధార్ిుకుండెనై్ ఖ్నినతేఠాండు, న్తనికుిఁ గరంధన్్ండు, గరంధన్్న్ కవికి్షతఠత , నా 
యవికి్షతఠత న్కు మరుతఠత ండు జనియంచి; ర్ా మరుతఠత ండు చకీవరి్త యయెయ; 
న్తని చర్ితాంబు విన్్ము. 
9-45-సీ. 
అంగిరస్సతఠుఁడు మహాయోగి సంవరుత ుఁ; 
డతని యయగమున్కు యయజకుండు; 
ద్ిర్గిి యుండెడవిారు మరుద్ాఖ్యగణము; లొ; 
ప్ాపరు విశ్రాద్ేవు లచట్ి సభుయ; 
లధిక ద్కి్షుఁణల బాాహుణకోట్ిుఁ ద్నిపెన్్; 
సో మప్ాన్ంబున్ స్రవరుండు 
మద్ి న్్బిు, బంగారు మయము గావించనె్్; 
యయగవస్త వులచలల ; న్ధిక నియతి 

9-45.1-తే. 
నా మరుతఠత ుఁడు జేసపన్ యట్ిటభంగి 

ధీరభావంబుుఁ జాగంబుుఁ ద్ెంపు గలిగ ి

మఖ్ము జసేపన్వారి్ని మఱ యు న ఱ్ుఁగ 

మ లల  లోకములంద్్ న్ర్ంేద్ాముఖ్య! 
9-46-వ. 



 

 

ఆమరుతఠత న్కు ద్ముండున్్, ద్మున్కు ర్ాజవరధన్్ండున్్, ర్ాజ వరధన్్న్కు 
స్ధృతియు, స్ధృతికి సౌధృతయేుండున్్, సౌధృతే యున్కు గేవలుండున్్, 
కేవలున్కు బంధ్మంతఠడున్్, న్తనికి వదే్వంతఠండున్్, వేద్వంతఠనికి 
బంధ్ండున్్, బంధ్న్కుుఁ ద్ృణ బింద్్ండున్్ సంభవించిర్ి; అంత. 
9-47-క. 
అచచరకన్య యలంబుస 

గీచచఱుఁ ద్ృణబింద్్ుఁ జూచి కామ్మంచి, తఠద్ిం 

బచచవిలుకాని యముుల 

ముచ్చచచ్ెన్ వచిె, ప్ొ ంద్ె మోహాతఠరయె ై

9-6-తృణబ్బంద్ు వంశము 

9-48-వ. 
ఆ ద్ంపతఠలకు నిలబిల యన్్గూుఁతఠరుం జనిుంచె; నా కొమున్్ 
విశవీస్ండు ప్ొ ంద్ని్ న లైబిలుండన్ం గుబేరుండు పుట్టట ; మఱ యు నా 
తృణబింద్్న్కు విశ్ాలుండున్్, శూన్యబంధ్ండున్్, ధూమోకేతఠండున్్ 
న్న్్వారు మువుారు గొడుకులు గలిగి రంద్్ విశ్ాలుండు వంశవరధన్్ండయ 
వ ైశ్ాలి యన్్ న్గరంబు నిర్ిుంచె; నా ర్ాజున్కు హేమచంద్్ాం, డా న్రే్ంద్్ాన్కు 
ధూమయోక్షం, డా పుడమ్మఱేనికి సహద్ేవుం; డా బలిష్ఠు న్కుుఁ గృశ్ాశుాం; 

డాతనికి సో మద్తఠత ండు జనిుంచె; న్తండు. 
9-49-ఆ. 
అమరవిభుుఁడు మ చె న్శామేధము జేసప 
భూర్ిపుణయగతికిుఁ బో యె న లమ్మ; 

సో మద్తఠత కొడుకు స్మతికి జన్మజే 



 

 

యుం డన్ంగుఁ గొమరు డుపపతిలచల . 
9-50-వ. 
వీరులు వ ైశ్ాలు రన్ం బరుఁగి తృణబింద్్ని కీరి్తవహించి, ర్ాజయంబు జేసపర్ి; 
మఱ యున్్. 

9-7-శరాయతి వృతఘు ంతము 

9-51-సీ. 
శర్ాయతి యన్్ ర్ాజు జనియంచె బహాుప; 

రుండెైన్ మన్్వుకు రూఢితోడ; 

న్తుఁ డంగిరుని సతమాంద్్ రె్ండవనాుఁట్ి; 
విహతికరుము లచలల  వ లయుఁ జెపెప; 
న్తని క ుఁతఠరు స్కన్యక యన్్ వన్జాక్షి; 
ద్న్ తండిాతోుఁ ద్పో్ వనికి న్ర్ిగి, 

చయవనాశమీముుఁ జేర్ి, సఖ్్లున్్ ద్ాన్్న్్; 
ఫలపుష్పములు గోయుఁ బాఱ , తిర్ిగి 

9-51.1-ఆ. 
యకుపుట్టలోన్ నొప్ాపరు జోయతఠల 

ర్ెంట్ిుఁ గాంచి, వాుఁడి ముంట్ుఁ బ డచిెుఁ; 
గన్య ముగుద్ మఱచి, ఖ్ద్ోయతయుగ మంచ్, 
ద్ెవైవశముకతన్ుఁ ద్మకి యగుచ్. 
9-52-క. 
జోయతతల ముంట్ం బ డచిిన్, 

వాతతల న తఠత రులు గుర్సిె, వస్ధేశభట్ 



 

 

వాాతముల కలెల  న్చెట్, 

నా తఱ  మలమూతబాంధమయెయ; న్ర్ేంద్ాా! 
9-53-వ. 
వారలంజూచి, ర్ాజర్ిి యగు శర్ాయతి విసపుతఠండెై, “మీర లియయయశమీ 
ద్ూష్ణంబు చయేనోపుద్్; రద్ి కారణంబుగా మీక ీనిర్ోధంబు సపద్ిధ ంచ”ె న్ని 
పలుకు న్వసరంబున్ుఁ ద్ండిాకి స్కన్యక యట్లనియె. 
9-54-తే. 
"అయయ! యీ పుట్టచేరువ నాడి యయడి, 
యంద్్లో ర్ెండు జోయతఠల నేన్్ గాంచి, 

కంట్కంబున్ుఁ బ డువ రకతంబు గుర్సిె, 
నే విధంబున్ుఁ గుర్ిసెనో? యెఱ్ుఁగు మీవు. 
9-55-వ. 
అనిన్ శర్ాయతి భీతఠండెై క ుఁతఠం ద్ోడొుని, వలీుకంబు కడకుం జని, యంద్్ుఁ 
ద్పంబు జయేుచ్న్న చయవన్్నిం గని, తన్ నేరుపన్ న్తని వలన్ుఁ బాసన్నత 
పడసప తపసప చితతంబు న ఱ ంగి, తన్ పుతిాక నిచిె, యెట్టకలేకుం బాద్ికని్వాుఁడెై, 
మునీశారుని వీడొుని, పురంబున్కుం జనియె; న్ంత. 
9-56-ఆ. 
పరమకోపుుఁ డయన్ భార్వుుఁ బతిుఁ జేరి్ 

మ్మగులుఁ బన్్ల యెడల మ చెుఁ ద్ిరి్గ ి

యతని పరుశ్ాల నా స్కన్యక యన్్ 
మగువ గొనిన యేండుల  మన్్వు మనియ.ె 
9-57-వ. 
అంత నొకనాుఁ డయయయశమీంబున్కు వేలుపవ జ్ులచనై్ నాసతఠయ లిదే్ఱ్ వచిెన్ 



 

 

వారలం బూజించి, తన్ ముద్మి్మ జూపప, చయవన్్ం డిట్లనియె “మీకు మున్్న 
యయగభాగంబుల లేని సో మప్ాన్ంబు నేుఁడు గలిపంచి యచెెద్; సో మప్ాన్ 
సమయంబున్ుఁ బాన్ప్ాతాంబు మీకు న్ంద్ిచెెద్, నా ముద్ిమ్మ మయన్్పుం” 
డని యట్లనియె. 
9-58-క. 
న్వకంబగు ప్ాాయంబున్ 

జవర్ాండాుఁ గరంచ్ మనేి చకుుఁద్న్ంబున్ 

శవతరముగుఁ గృప జయేుుఁడు 
ద్ివిజాధిప వ దై్్యలయర! ద్వీింతఠ మ్మమున్." 

9-59-వ. 
అనిన్ న్శానిద్వేతలు సంతోషపంచి “సపద్ధనిర్ిుతంబయన్ యీ మడుుఁగున్ 
మున్్ుఁగు” మని పలికి. 
9-60-సీ. 
ముసలితాపస్ుఁ బట్ిట , మొగి న తఠత కొనిపో్య; 

ముగురు నా మడుుఁగున్ మునిుఁగి లేచి, 

వనితాజన్్ల న లల  వలపపంచ్వారలచై; 
స్ంద్ర మూరుత లచై, స్భగు లగుచ్ుఁ, 
గమలమయలికలతోుఁ, గన్కకుండలముల; 

తోుఁ, మంచిచరలతోడుఁ ద్్లుయ 
లచై సూరయతేజస్ులచై యున్నవారల; 

మువుారుఁ బ డగాంచి, ముగుద్ బాల 

9-60.1-తే. 
యంద్్ుఁ బనెిమ్మట్ి వీుఁ డని యెఱ్ుఁగ లేక 



 

 

గర్ిత గావున్ నిజనాథ్ుఁ గాన్ుఁ గోర్ ి

స్భగమతఠలయర! నా నాథ్ుఁ జూపుుఁ"డన్్చ్ 
న్శాద్ేవతల కపు డ యయబల మోొకెు. 
9-61-వ. 
వార లయ పతివాత నిజమర్ితన్ంబున్కు మ చిె, వయోరూపసంపన్్నం డయన్ 
చయవన్్ం జూపప, ద్ంపతఠల వీడొుని, విమయనారూఢులచై వేలుపుల పో్ా లికిం జని 
రంత. 
9-62-సీ. 
యయగంబు చయేంగ న్ర్ిథంచి శర్ాయతి; 

చయవన్మునీంద్్ా నాశమీము కడకుుఁ 
గూుఁతఠ న్లుల నిుఁ ద్ోడుకొనిపో్ వు వేడుక; 

వచిె పుతిాకకుుఁ బారశవంబు న్ంద్్ 
సూరయతేజంబున్ సొ ంప్ారు వరుుఁ గని; 

వీ డెవాుఁడో  ద్నీి విభుుఁడు గాుఁడు, 
చెలల ర్ే!"యని పుతిా చేసపన్ పపాయములు; 
మొకుులు నొలల క మోము వాంచి 

9-62.1-తే. 
మయఱ్మయట్ాడ ద్ీవింప మన్స్ ర్ోసప 
"చయవన్్ుఁ డధికుండు మునిజన్ సతతముండు 
భువన్ సన్్నతఠుఁ డతుఁ డెంద్్ బో యె నాతుఁ 
డెట్లల  వంచింపుఁబడయిె? వీుఁడెవాుఁ? డబల! 
9-63-మ. 
తగవే? ధరుమ ? శ్రలమే? కులజ వ ై, ద్ర్ిపంచి మోద్ంిప, నా 



 

 

జగద్ార్ాధ్యనిుఁ, బుణయశ్రలుుఁ, ద్పసపన్, సాధీా మన్ససముతఠన్, 

మగనిన్ మయని, భుజంగుుఁ బ ంద్ుఁ ద్గునే? మయన్ంబు వాట్ింపుఁగా 
ద్గద్ే? ద్్ర్తిుఁ ద్ోాచితే కఠిన్ వ ై తండిాం బతిం గూుఁతఠర్ా! 
9-64-ఆ. 
పద్ున్యన్! మగుఁడు ప్ాాయంపు వాడెనై్ుఁ 
గాపు పెట్ిట  కొంతుఁ గావ నరేుెుఁ 
గడుఁగి ముసలి తపసప గావంగ నేరుెన ే

యువతి ముద్్కుఁ గూరప నొపప ద్ెంద్్." 

9-65-వ. 
అని పలికిన్ న్పపరమపతాివాతాలలయమంబు చిఱ్న్గవు చెకుుట్దే్ంబులుఁ 
జిడిముడిపడుఁ ద్ండిా కిట్లనియె. 
9-66-క. 
"నియ్యలుల  డితుఁడు భార్వుుఁ 
డయ్నయ! జారుండు గాుఁడు; హరిముతోడన్ 

న య్యంబు నిలుప"మంచ్న్్ 
ద్ొయ్యలి సరాంబుుఁ ద్ండితాో వినిపపంచెన్. 
9-67-వ. 
అంత శర్ాయతియు న్పామతఠత ండెై, క ుఁతఠం గౌగలించ్కొని, గారవంబున్ 
“న్యద్్వవు గ” ముని ద్ీవించె; న్ంత భార్ాయసహతిఠండెై చయవన్్ండు చని, 

తన్ మయమకు యయగంబు చేయంచి, యకు ప్ాతాంబున్ సో మభాగంబుుఁ బట్ిట, 
నిజ తప్ో బలంబున్ న్శాద్ేవతల కర్ిపంచిన్ం జూచి. 
9-68-క. 
కోపముతోడన్్ వాసవుుఁ 



 

 

డేపున్ ముని పెైని వజమా తితన్, మరలం 

ద్ాపస్ుఁడు వజిాభుజమున్, 

నా పవి నిలిపెన్ జగంబు లయశెరయపడన్. 
9-69-వ. 
ఇవిాధంబున్ న్శాద్ేవత లిదే్ఱ్ వ ైద్్యలచై, సో మప్ాన్ంబు లేని వారయుయుఁ, 
జయవన్్ సామరథయంబున్ుఁ బాాపతభాగులయ చనిర్ి; శర్ాయతికి న్్తాత న్బర్ియిు, 
నాన్రుత ండున్్, భూరి్షణేుండు న్న్్ మువుారు గొడుకులు గలిగి; రంద్్. 

9-8-ర ైవతతని వృతఘు ంతము 

9-70-సీ. 
ఆన్రుత న్కు ర్ెైవతాహాయుం డుద్యంచె; 
న్తుఁడు కుశసథలి యన్్ పురంబు 
నీరధిలోపల నిర్ుించి; పంెపుతో; 
నాన్రతముఖ్ విష్యంబులేలచ; 
గనియెుఁ గకుద్ిు ముఖ్యంబెైన్ న్ంద్న్; 

శతము; ర్ెైవతఠుఁడు విశ్ాలయశుడు, 
ద్న్ క ుఁతఠ రే్వతి ధాత ముంద్ట్ుఁ బెట్ిట; 
తగు వరు న్డిగెడ ితలుఁపుతోడుఁ 
9-70.1-తే. 
గన్యుఁ ద్ోడొుని బహాులోకమున్ కేగి 

యచట్ గంధరా కిన్నరు లజుని మోోల 

నాట్ప్ాట్లు సలుపుఁగ, న్వసరంబు 
గాక నిలుచ్ండ,ె న్తుఁ డొకు క్షణము తడవు. 



 

 

9-71-వ. 
అంత న్వసరంబయన్ న్జునికి న్మసురి్ంచి, ర్ెవైతఠండు ర్ేవతిం జూపప 
యట్లనియె. 
9-72-ఆ. 
"చాల ముదే్ర్ాలు, జవర్ాలుుఁ గొమర్ాలు 
నీ శుభాతఠుర్ాలి కెవాుఁ డొకొు 

మగుఁడు? చపెుప మనిన్ యద్ి చూచి పకపక 

న్విా భూమ్మపతిక ిన్లువ పలికె. 
9-73-సీ. 
మన్్జేశ! ద్నీికె ైమద్ిలోన్ుఁ ద్లుఁచిన్; 

వార లచలలన్్ గాలవశతుఁ జనిర్;ి 

వారల బిడడల, వారల మన్్మల; 

వారల గోతాంబు వార్ిన ైన్ 

విన్ము మేద్నిి మీుఁద్; విన్్ము, నీ వచిెన్; 

యీలోన్ నిరువద్యిేడు మయఱ్ 
లొండొండ నాలుగు యుగములుుఁ జనియె; నీ; 

వట్ల గాన్ ధరణ కి న్రుగు; మ్మపుడు 
9-73.1-తే. 
ద్ేవద్ేవుండు హర్,ి బలద్వేుుఁ డన్ుఁగ 

భూమ్మ భారంబు మయన్పంగుఁ బుట్ిటనాుఁడు; 
సకలభూతాతుకుుఁడు నిజాంశంబుతోడ 

యువతిమణ  నిముు జన్మణ  కున్నతాతు!" 

9-74-వ. 



 

 

అని యయన్తిచిెన్ బాహుకు న్మసురి్ంచి, భూలోమున్కుుఁ జన్్ద్ెంచి, సో ద్ర 
సాజన్ హనీ్ంబగు తన్ న్గరంబున్ కా ర్ాజు వచిె, బలభద్్ాం గాంచి, 

ర్ేవతీకన్య న్తని కిచిె, నార్ాయణాశమీంబగు బద్ర్ికావన్ంబున్కు 
నియమంబున్ుఁ ద్పంబు జేయం జనియె. 

9-9-నఘభాగుని చరతిర 

9-75-క. 
న్భగుుఁడన్్ మన్్జపతికిని 

శుభమతి నాభాగుుఁ డన్ుఁగ స్తఠుఁ డుద్యంచెం; 

బాభులచై కవి యన్్ తలుఁపున్ 

విభజించిరి్ భాాత లతని వితతము, న్ధపి్ా! 
9-76-వ. 
అంత నాభాగుండున్్ బహాుచార్యిెై, తన్ తోడంబుట్లట వులన్్ ధన్ంబుల 
ప్ాలడిగిన్, వారలు “ద్ండిా చెపపపన్ కీమంబున్ నిచెెద్” మనిన్ నాభాగుండు 
తండిా యగు న్భగు కడకుం జని, “విభాగంబు చయేు” మని పలికిన్, న్తం 
“డింద్్ న్ంగిరస్లు మధే గలవారయుయన్్, సతత ర యయగంబు చయేుచ్, నాఱవ 
ద్ిన్ంబున్ న్రికరుంబులు ద్ో ుఁపక, మూఢులయెయద్రు; వారలకు నీవు 
వ ైశాద్వేసూకతంబులు ర్ెండెఱ ంగించిన్ుఁ, గవి యన్ం బాసపద్ిధ  కెకెుద్వు; 
ద్ాన్ంజేసప వారు కృతకృతఠయ లచై సార్ంబున్కు బో వుచ్, సతత రపరి్శ్రషపతంబెనై్ 
ధన్ంబు నీకిచెెద్” రని పలికిన్ం ద్ండిా వీడొుని నాభాగుండు చని, యట్ల  
చేసపన్, న్ంగిరస్లు సతత ర పరి్శ్రషపతధన్ంబు లతని కిచిె, నాకంబున్కుం జని; 

రంత. 
9-77-క. 



 

 

అంగిరస్ లిచ్ె పసపుఁడకి ి

మంగళ్మతిుఁ జరేు న్ృపుని మయనిచి, యకుఁ డు 
తఠత ంగుిఁడు, గృష్ాు ంగుుఁడు ద్గ, 

ముంగల నిలుచ్ండి వితతముం జేకొనియనె్. 
9-78-వ. 
వానింజూచి, నాభాగుండు ద్న్కు మున్్ లిచ్ెట్ం జేసప తన్ ధన్ం బని 
పలికిన్, న్ముహాపురుష్ఠండు “మీ తండిా చెపపపన్ కీమంబ కరతవయం” బనిన్ 
నాభాగుండు న్భగు న్డగిిన్, న్తండు “యజామంద్ిర గతం బయన్ యుచిిష్టం 
బగు ధన్ంబు ద్ొలిల మహామున్్లు రుద్్ాన్ కచిిె; రద్ి కారణంబుగా నా 
ద్ేవుండు సరాధన్ంబున్కు న్రుి ం” డనిన్ విని, వచిె, నాభాగుండు 
మహాద్ేవున్కు న్మసుర్ించి, “ద్ేవా! యీ ధన్ంబు నీ యధీన్ం బని మయ 
తండిా చెపెప; నే న్పర్ాధంబు చేసపతి; సహింపు;” మన్వుడు భకతవతసలుండగు 
న్ముహాపురుష్ఠండు న్భగు సతయవచన్ంబున్కు, నాభాగుని నిజంబున్కు 
మ చిె, “నీవు ద్పపక పలికితివి కావున్, సతత రపరి్శ్రషపతం బగు ధన్ంబు నీకు 
నిచిెతి” న్ని పలికి యంతరేర్ిశతాంబున్్ సనాతన్ం బగు బహాుజాా న్ంబు 
న్్న్్పద్శేంచి, తిర్ోహితఠండయెయ; ఇవిాధంబున్. 
9-79-క. 
భువిలో నాభాగునికథ 

ద్విలి మతిన్ ర్ేపు మయపుుఁ ద్లుఁచిన్మయతాం 

గవి యగు; మంతాజాుం డగుుఁ; 
బావిమలగతిుఁ బ ంద్్ న్రుుఁడు భద్ాాతుకుుఁడెై. 

9-10-అంబరీషో పాఖ్నయనము 



 

 

9-80-వ. 
అంత నాభాగున్కు న్ంబర్ీష్ఠండు జనియంచె; న్తని యంద్్ జగ 
ద్పాతిహతంబెనై్ బాాహుణశ్ాపంబు నిరరథకం బయెయ” న్నిన్ విని “యమే్మ 
కారణంబున్ ద్్రంతంబెనై్ బాహుద్ండంబు వలన్ న్తండు విడువంబడయి”ె 
న్నిన్ న్పుపడమ్మఱేనికి శుకుం డిట్లనియె. 
9-81-శ్ా. 
సపుద్ీా ప విశ్ాలభూభరము ద్ో ుః సతంభంబున్ం బూని, సం 

ప్ాాపుశ్రయీుతఠుఁడె,ై మహావిభవసంపచాితఠర్ిం గల్ి, ద్్ 
ర్ాాయప్ు ం జెంద్క, వ ైష్ువారెన్లమేరం గాలముం బుచ్ెచ్న్, 

స్ప్ు ం బ ంద్క, యపెప సద్్్ ణగరి్ష్ఠట ం డంబరీ్ష్ఠం డిలన్. 
9-82-సీ. 
చితతంబు మధ్ర్ిపు శ్రపీ్ాద్ముల యంద్; 

పలుకులు హర్ిగుణపఠన్మంద్; 

కరములు విష్ఠు మంద్ిర మయర్న్ములంద్; 

శవీములు హర్ికథాశవీణమంద్; 

చూపులు గోవింద్ రూపవీక్షణమంద్; 

శరము కేశవ న్మసుృతఠల యంద్; 

పద్ము లీశారగేహపర్ిసరపణములంద్; 

కామంబు చకిీకైెంకరయమంద్; 

9-82.1-తే. 
సంగ మచ్యతజన్ తన్్సంగమంద్; 

ఘయోణ మస్ర్ారి్ భకాత ంఘోి్ కమలమంద్; 

రసన్ుఁ ద్్లసదీ్ళ్ములంద్; రతఠలు పుణయ 



 

 

సంగతఠల యంద్ యయ ర్ాజచంద్ామున్కు. 
9-83-వ. 
మఱ యు న్ముహీవిభుండు. 
9-84-సీ. 
ఘన్ వ ైభవంబున్ుఁ గలుష్ద్ూరుుఁడెై; 
యజేాశు, నీశు, న్బా్ క్షుఁ గూర్ిె, 

మొన్సప వసపష్ాు ద్ి మునివలలభులతోడుఁ; 
ద్గిలి, సరసాతీ తట్మున్ంద్్ 
మేధతో బహ వాజిమేథంబు లొన్ర్ించె; 
గణుతింపర్ాని ద్కి్షణలు బెట్ిట; 
సమలోష్టహేముుఁడెై, సరాకరుంబులు; 
హర్ిపరంబులు గాుఁగ న్వని యేలచ; 
9-84.1-ఆ. 
విష్ఠు భకుత లంద్్, విష్ఠు వున్ంద్్ుఁ, గ 

లంక యెడల, మన్స్ లంకె వ ట్ిట , 
విహతిర్ాజయవృతిత  విడువనివాుఁడున ,ై 
యతుఁడు ర్ాచతపసప యన్ుఁగ నొపెప. 
9-85-వ. 
వ ండయిు న్ముహాభాగవతఠండు 
9-86-క. 
హరి! యని సంభావించ్న్్; 
హరి! యని ద్ర్ిశంచ్; న్ంట్ల; నాఘయోణ ంచ్న్; 

హర!ి యని రుచిగొన్ుఁ ద్లుఁచ్న్్; 



 

 

హరహిర్;ి ఘన్్ న్ంబర్షీ్ఠ న్లవియె ప్ొ గడన్? 

9-87-వ. 
ఇట్లల  పుణయచితఠత ండు, నీశార్ాయతఠత ండున ై యలలన్లలన్ ర్ాజయంబు 
చేయుచ్న్న సమయంబున్. 
9-88-ఆ. 
అతని కీహ మయన  హరులంద్్ుఁ గరులంద్్ 
ధన్ములంద్్ుఁ గేళివన్ములంద్్ుఁ 
బుతఠాలంద్్ బంధ్మ్మతఠాల యంద్్న్్ 
బురమున్ంద్్ న్ంతిపురమున్ంద్్. 
9-89-వ. 
అంతుఁ గొంతకాలంబున్ కమేుద్నిీకాంతఠండు సంసారంబువలని తగులంబు 
విడిచి నిరులుండెై యేకాంతంబున్ భకితపరవశుండె ైయుండ నా ర్ాచతపసపక ి
భకతలోకవతసలుండగు పురుష్ో తతముండు పాతిభట్శక్షణంబున్్, 
నిజజన్రక్షణంబున్్, నిఖిలజగద్వకీంబున్్ న్గు చకీంబు నిచిె చనియె; 
అంత. 
9-90-క. 
తన తోడనిీడ కెవైడ ి

న్నురూప గుణాఢయ యెనై్ యయతుమహిషపతో 
జనవిభుుఁడు ద్ాాద్శ్రవాత 

మొనరన్ హర్ిుఁగూర్ిె చసేె నొక యేుఁ డధపి్ా! 
9-91-వ. 
ఇట్లల  వాతంబు చేసప, యయ వాతాంతంబున్ం గార్ితకమయసంబున్ మూుఁడు ర్ాతఠా 
లుపవసపంచి, కాళింద్ీజలంబుల సానతఠండయ, మధ్వన్ంబున్ మహాభిషేక 



 

 

విధాన్ంబున్ విహతి పర్కిర స్సంపన్్నం డయ, హర్ి న్భిషేకంబు జసేప, 
మనోహరంబు లయన్ గంధాక్షతంబులు సమర్ిపంచి యభిన్వామోద్ంబులచనై్ 
పుష్పంబులం బూజించి తద్న్ంతరంబ. 
9-92-శ్ా. 
ప్ా లేఱెై పావహింప న్ంగరుచ్లం బాాయంబులున్ రూపము 
లేుల ై ధూరుత లుగాక వ ండగిొర్ిజలేిమోరు శృంగంబులుం 

గాీ లం గీేపుల యఱ్ఱ  నాుఁకుచ్న్్ రంగచేెలలచై యున్న మం 

ద్ాలన్ న్యరుుద్ష్ట్ు మ్మచెె విభుుఁ డుద్యద్ెైా ద్ికశ్రణీ కిన్ 

9-93-క. 
పెక్కండుా విపావరులకు 
గీక్ుకన్ న్తిభకితతోడుఁ గడుపులు నిండం 

జొక్కపు ట్న్నంబిడి విభుుఁ 
డొక్ కడుఁ బారణము చయే న్్ద్ో యగింపన్. 
9-94-వ. 
అయయవసరంబున్. 
9-95-క. 
భాస్ుర నిగమ పద్ోప 

నాయస్ుిఁడు స్తపో్ విలయస్ుఁ డన్్పమ యోగా 
భాయస్ుిఁడు రవిభాస్ుఁడు ద్్ 
ర్ాాస్ుిఁ డతిథి యయెయుఁ ద్నినవాసంబున్కున్. 
9-96-వ. 
అట్లతిథి యెై వచిెన్ న్ముునివలలభున్కుుఁ బాతఠయతాథ న్ంబు చసేప, క రుెండ 
గద్ిేయ యడి ప్ాద్ంబులు గడిగి పూజించి కే్షమం బరసప తన్ యంట్ న్న్నంబు 



 

 

గుడువు మని న్మసురి్ంచిన్ న్ముహా తఠుండు సంతసపంచి భోజన్ంబున్కు 
న్ంగీకరి్ంచి, నిరులంబులగు కాళింద్జీలంబులం బరమధాయన్ంబు చయేుచ్, 
మునింగి లేచి ర్ాక తడవు చేసపన్, ముహ ర్ాత ర్ాధ వశష్ట యగు ద్ాాద్శ యంద్్ుఁ 
బారణ చయేవలయుట్ుఁ జింతించి బాాహుణాతికమీద్ోష్ంబున్కు శంకించి 
విద్ాజ్న్ంబుల ర్ావించి వారల న్్ద్ేేశంచి. 
9-97-క. 
ముని నీరు జొచిె వ డలడు 
చనియెడు ద్ాాద్శయు నింత చనియనెీనలో 
న్న ప్ారణయున్ వలయున్్ 
వినిపపంపుం డరిధరువిధ మ ట్ిటద్యిో? 

9-98-వ. 
అని పలికిన్ నా ర్ాజున్కు బాాహుణజన్్ లిట్లనిర్ి. 
9-99-ఆ. 
అతిథి పో్యర్ామ్మ న్ధిప! యీ ద్ాాద్శ 

ప్ారణంబు మయన్ుఁ బాడి గాద్్ 
గుడువకుంట్ గాద్్ కుడుచ్ట్యున్్ గాద్్ 
సలిలభక్షణంబు సముతంబు. 

9-11-ద్ూరావస్ుని క్ృతయ క్థ 

9-100-వ. 
అని ధరుసంద్హేంబు ప్ాపపన్, నా ర్ాజరిి్శ్రషీ్ఠు ండున్్ మన్ంబున్ హర్ిం 
ద్లంచి నీరు ప్ారణంబు చేసప, జలంబుల మునింగని్ తపసప ర్ాక 
కెద్్రుచూచ్చ్న్న సమయంబున్. 



 

 

9-101-స.ీ 
యమున్లోుఁ గృతకృతఠయుఁడె ైవచిె ర్ాజుచే; 
సేవితఠండెై ర్ాజుచేషపటతంబు 
బుద్ిేలో న్ూహించి బ మముడి మొగముతో; 
న్ద్ర్ెడి మనేితో నాగీహించి 

ర్ెట్ిటంచి యయుఁకలి గొట్లట మ్మట్ాట డంగ; 

నీ సంపద్్న్ుతఠత  నీ న్ృశంస్ 
నీ ద్్రహంకారు నింద్ఱ్ుఁ గంట్ిర్?ే ; 

విష్ఠు భకుత ుఁడు గాడు వీుఁడు; న్న్్నుఁ 
9-101.1-తే. 
గుడువ రముని మున్్ముట్టుఁ గుడచిినాుఁడు 
ధరుభంగంబు చేసప ద్్ష్ురుుుఁ డయెయ; 
న్యన్ నిపుపడు చూపదె్ న్నిన ద్ిశల 

నేన్్ గోపపంప మయన్్ెవాుఁ డెవాుఁ? డన్్చ్. 
9-102-చ. 
పెటపెట్ుఁ బండుల  గీుఁట్లచ్న్్ భీకరుుఁడెై కన్్ుఁ గీేవ నిపుపకల్ 

ప్ొ టపొ్ ట్ర్ాల గండములుప్ొ ంగ మునీంద్్ాుఁడు హ ంకరి్ంచ్చ్న్ 

జట మొద్లంట్ుఁగాుఁ బెఱ క ిచకున్ ద్ాన్న్ కృతయ నాయుధో  
తుట వరశూల హసతయుతుఁగా నొన్ర్ించి కవించె ర్ాజుపెైన్. 
9-103-వ. 
అంత. 
9-104-క. 
కాలనన్ల సనినభయె ై



 

 

శూలనయుధహసత  యగుచ్ స్ఱస్ఱ స్ాకున్ 

నేలిఁ బద్ంబులుఁ ద్ొాకుుచ్ 
వాలి మహాకృతయ మన్్జవలలభుుఁ జేర్ెన్. 
9-105-ఆ. 
ఆ పాకార మ ఱ ుఁగ ిహర్ి విశారూపుండు 
వ ఱ ఱ  తపసప చయేు వేడబంబుుఁ 
జకుుఁబెట్లట  మన్్చ్ుఁ జకంీబుుఁ బంచిన్ 

వచెె న్ద్యిుుఁ బాళ్యవహిన పగిద్ి. 
9-106-వ. 
వచిె మునిపంచిన్ కృతయన్్ ద్హించి, తనివిచన్క ముని వ ంట్ం బడని్, 

మునియున్్ మేరుగుహ జొచిెన్ న్ద్యిు న్్రగంబు వ న్్కొన్్ 
ద్వాన్లంబు చంద్ంబున్ుఁ ద్ోన్ చొచిె మఱ యున్్. 
9-107-మ. 
భువిిఁద్ూఱన్ భువిద్ూఱ్; న్బిధ ుఁ జొర న్బుధ ల్ జొచ్ె; న్్ద్ేా గయిె ై
ద్ివిిఁ బాాకన్ ద్ివిుఁ బాాకు; ద్ికుులకుుఁ బో  ద్ిగీా థ్లం బో వుుఁ; జి 

కిు వ సం గుీంగిన్ుఁ గుీంగు; నిలా నిలుచ్ం; గీేడింపుఁ గీేడించ్; నొ 
కువడిన్ ద్ాపస్ వ ంట్న్ంట్ి హర్ిచకీం బన్యద్్రాకీమ ై. 
9-108-శ్ా. 
ఏ లోకంబున్ కెైన్ వ ంట్ుఁబడి తోనతేెంచ్ చకాీ న్ల 

జాాలల్ మయన్్పువారు లేమ్ముఁ జని ద్ేవజేయష్ఠు  లోకేశు వాుఁ 
డాలోకించి విధాత! విశాజన్న్వాయప్ారప్ారీ్ణర్ ే

ఖ్యలీలేక్షణ! కావవే కరుుఁణ జకీంబున్ నివారి్ంపవ.ే 
9-109-వ. 



 

 

అనిన్ బహాు యట్లనియె. 
9-110-మ. 
కర మరి్థన్ ద్ిా పర్ారథ సంజా గల యీ కాలంబుుఁ గాలయతఠుుఁడె ై
సొ రది్ిన్ నిండుఁగుఁ జేసప లోకములు నా చోట్లన్ విభుం డెవాుఁడో  
పరిపూరి్తన్ గన్్ుఁ గీేవుఁ గెంపుగద్్రన్ భసుంబుగాుఁజేయు నా 
హరి చకాీ న్ల కీల కన్్యుఁ డొకరుం డడడంబు గా నరేుెనే? 

9-111-ఆ. 
ఏన్్ భవుుఁడు ద్క్షుఁ డింద్ాాద్్లున్్ బాజా 
పతఠలు భృగుుఁడు భూతపతఠలు శరము 
లంద్్ుఁ ద్ాలుత  మతని యయజా జగద్ిధతం 

బంచ్ భూరి్కారయమతఠల మగుచ్. 
9-112-వ. 
కావున్ స్ద్రశనాన్ల నివారణంబున్కు నోప” న్ని విర్ించి పలికని్ 
ద్్ర్ాాస్ండు కెైలయసంబున్కుం జన్్ద్ెంచి, శరుా నాలోకించి చకాీ  న్లంబు 
తెఱం గెఱ ంగించిన్ న్ముహాద్వేుం డిట్లనియ.ె 
9-113-స.ీ 
విన్వయయ! తండిా! ఈ విశ్రాశారుని యంద్్ుఁ; 
జతఠర్ాసయ జీవకోశములు పెకుు 

వేల సంఖ్యలు గూడి వేళ్తో నిబుంగ;ి 

న్గుచ్ండుుఁ జన్్చ్ండు; న్ద్ియుుఁగాక 

యెవాానిచే భాాంతి నేమంద్్చ్నానర; 

మేన్్ ద్వేలుుఁ డస్ర్ేంద్ ాస్తఠుఁడు, 
నారద్్ుఁ డజుుఁడు సన్తఠుమయరుుఁడు ధరుుుఁ; 



 

 

డా కపపలుుఁడు మర్చీాయద్్ లన్య 
9-113.1-ఆ. 
ప్ారవిద్్లు సపద్ధపతఠలు న వాని మయయ 

న ఱ్ుఁగలేము ద్ాన్ నింత పడుద్్ 
మట్ిట నిఖిలనాథ్ నాయుథశ్రషీ్ు ంబుుఁ 
ద్ొలుఁగుఁ జయే మయకు ద్్రలభంబు. 
9-114-వ. 
మునీంద్ా! నీవు న్ముహాతఠుని శరణంబు వేుఁడుము; అతండు మేలు 
చేయంగలవా” డని పలికని్ నీశారునివలన్ నిర్ాశుండెై ద్్ర్ాాస్ండు 
వ ైకుంఠన్గరంబున్కుం జని. 
9-115-శ్ా. 
ఆ వ కైుంఠములోని భరు మణ  సౌధాగీంబు పెై లచిెతోుఁ 
గీేవన్ మ లలన్ న్రుభాష్ణములం గీీడించ్ పుణుయన్ హర్ిన్ 

ద్ేవాధీశారుుఁ గాంచి యో వరద్! యో ద్ేవేశ! యో భకతర 

క్షవవిద్ాయపరతంతా! మయన్్పుఁగద్ే చకాీ న్లజాాలలన్, 

9-116-ఉ. 
నీ మహిమయరువంబు తఠద్ి నికుముగా న ఱ్ుఁగంగ లేక నీ 

పేమాకు వచ్ె ద్ాస్న్కుుఁ గీించ్తన్ంబున్ న గు్  చేసపతిన్ 

నా మఱపున్ సహింపు మట్ నారకుుఁడెైన్ మన్ంబులో భవ 

నానమము చింత చేసపన్ న్న్ంత స్ఖ్సపథతి నొంద్కుండనే? 

9-117-వ. 
అని పలికి ప్ాద్కమలంబులకు మోొకిు, లేవక యున్న ద్్ర్ాాస్నిం గని హర్ి 
య ట్లనియె. 



 

 

9-118-చ. 
చలమున్ బుద్ిధమంతఠలగు సాధ్లు నా హృద్యంబు లీల ద్ొం 

గిలి కొనిపో్ వుచ్ండుద్్ రకిలిుష్భకితలతాచయంబులన్ 

నిలువుఁగుఁ బట్ిట  కట్లట ద్్రు నేరుపుతో మద్కుంభికెవైడిన్; 

వలలకుుఁ జికిు భకతజన్ వతసలతం జన్కుంద్్ుఁ ద్ాపసా! 
9-119-ఆ. 
నాకు మేలు గోరు నా భకుత ుఁ డగువాుఁడు 
భకతజన్్ల కేన్ పరమగతియు; 
భకుత ుఁడెంద్్ జనిన్ుఁ బఱతెంతఠ వ న్్వ ంట్ 

గోవు వ ంట్ుఁ ద్గులు కోడ ెభంగి. 
9-120-వ. 
అద్యిున్్ం గాక. 
9-121-ఆ. 
తన్్వు మన్్వు విడిచి, తన్యులుఁ జుట్ాట ల 

నాలి విడిచి, సంపద్ాలి విడిచి, 

న్న్నకాని యన్య మ న్నుఁడు న ఱ్ుఁగని 

వార్ి విడువ న ట్ిటవార్ి న నై్. 
9-122-క. 
పంచ ంద్ియాముల తెరువుల 

వంచ్చంచి మన్ంబున్ంద్్ వరమతఠలు పాతి 

షపటంచ్చ వహింతఠరు న్న్్నన్్ 
మంచ్చవరుం బుణయసతఠలు మరగిన్ భంగిన్. 
9-123-క. 



 

 

సాధుల హృద్యము నాయద్ి; 
సాధుల హృద్యంబు ననే్్; జగముల న లలన్ 

సాధుల నేన్ యెఱ్ంగుద్్ 
సాధు లచఱ్ంగుద్్రు నాద్్ చర్ితము విప్ాా! 
9-124-ఆ. 
ధారుణీస్రులకుుఁ ద్పము విద్యయు ర్ెండు 
ముకిత చయేుచ్ండు ముద్ముతోడ; 

ద్్ర్ిానీతఠలగుచ్ ద్్ర్న్్లగువారి్ 

కివియుుఁ గీడు జయే కేల యుండు? 

9-125-క. 
నా త జము సాధ్లలో 
నాతతమ ై యుండు వారి్ న్లుఁచ్ జన్్లకున్ 

హతేి కియీ భీతి నిచ్ెం 

జేతోమోద్ంబుుఁ జెఱచ్ సపద్ధము స్మీు. 
9-126-క. 
అద్ ెపో్  బాాహుణ! నీకున్్ 
సద్యుుఁడు నాభాగస్తఠుఁడు జన్విన్్త గుణా 
సపద్ుిఁ డచి్ె న్భయ మయతని 

మద్ి సంతసపఱచి వుేఁడుమయ శరణంబున్. 
9-127-మ. 
అని శ్రీవలలభుుఁ డాన్తిచిెన్ మహో ద్యచెకీకీలయవళీ 

జనితాయయస్ుఁడు నిర్ిా కాస్ుఁ డుద్తిశ్ాాస్ండు ద్్ర్ాాస్ుఁడ 

లలన యేతెంచి స్భకితుఁ గాంచెుఁ గరుణాలయవణయ వషే్ఠన్ విద్ో  



 

 

ష్ఠ నయోద్ారమనీష్ఠ మంజుమ్మతభాష్ఠన్ న్ంబర్ీష్ఠన్ వ సన్. 
9-128-వ. 
కని ద్్ుఃఖితఠండయ, యముహీవలలభు ప్ాద్ంబులు పట్ిట  విడువకున్న నా 
న్ర్ేంద్ాచంద్్ాండు చరణసపరశన్ంబున్కు నోడుచ్ుఁ గరుణారసభర్తి 
హృద్యుండయ, హర్చికీంబు నిట్లని స్త తియంచ.ె 
9-129-స.ీ 
నీవ ప్ావకుుఁడవు; నీవ సూరుయండవు; 
నీవ చంద్్ాండవు; నీవ జలము; 
నీవ నలేయు; నింగి నీవ; సమీరంబు; 
నీవ; భూతేంద్ియా నికర మీవ; 

నీవ బహాుంబున్్; నీవ సతయంబున్్; 
నీవ యజాంబున్్; నీవ ఫలము; 
నీవ లోకశేులు; నీవ సర్ాాతుయు; 
నీవ కాలంబున్్; నీవ జగము; 
9-129.1-తే. 
నీవ బహ యజాభోజివి; నీవ నితయ 
మూలతజేంబు; నీకు నే మోొకుువాుఁడ 

నీరజాక్షండు చాల మనినంచ్ న్ట్ిట 
శసత రముఖ్యమ! కావవే చాలు మునిని. 
9-130-మ. 
హరచిే నీవు విసృష్టమ ై చన్ుఁగ మునానలించి నీ ధారలన్ 

ధరణ న్ వాాలుట్ నికుమంచ్ మున్్పే ద్ెతైేయశారవాాతముల్ 

శరముల్ ప్ాద్ములున్ భుజాయుగళ్ముల్ చతేఠల్ నిజాంగంబులం 



 

 

ద్్రులన్ బాాణసమీరముల్ వద్లు నీ యుద్ధంబులం జకీమయ! 
9-131-ఆ. 
కలుఁగి నిద్ాపో్ వుఁ గలలోన్ వచిెన్ 

నిన్్నుఁ జూచి ద్ీరఘనిద్ా ప్ో ద్్ 
రస్రవరులు శయయలం ద్్న్న సతఠలు ప ా

భాతమంద్్ లేచి పలవర్ంిప. 
9-132-ఉ. 
చుఁక్ట్ిుఁ బాపుచ్న్ వ లుుఁగు జయేుచ్ సజ్న్కోట్ని లల  స 

శ్రీక్న్్ జయేు నీరుచ్లు చెలుాగ ధరుసమేతలచై నిన్్న్ 

వాక్ున్ నిట్ిట  ద్ట్ిటద్ని వరున్ చయే విధాత నేరుఁ డ 

సోత క్ము నీద్్ రూపు గలద్్ం ద్్ద్ి లేద్్ పర్ాతపర్ాద్యమ ై. 
9-133-ఆ. 
కమలలోచన్్ండు ఖ్లుల శకి్షంపంగుఁ 
బాలు చయే నీవు ప్ాలు పడితి 

వ నై్ నింకుఁజాలు నాపన్్నుఁడెై యున్న 

తపసపుఁ గావు మీవు ధరువృతిత . 
9-134-వ. 
అని విన్్తించి కేలుుఁ ద్మ్ముద్ోయ నొసలం బ సంగించి యట్లనియ.ె 
9-135-ఆ. 
ఏ న్మసురి్ంతఠ నింద్ాశ్ాతావ ధూమ 

కేతఠవున్కు ధరు సేతఠవున్కు 
విమల రూపమున్కు విశాద్ీపమున్కుుఁ 
జకీమున్కు గుపత  శకీమున్కు. 



 

 

9-136-వ. 
అని మఱ యు నిట్లనియె. 
9-137-ఆ. 
విహతి ధరుమంద్్ విహర్ింతఠ నేనియు 
నిష్టమ ైన్ ద్ావయమ్మతఠత ననేి 

ధరణ స్రుుఁడు మయకు ద్ెవైతం బగునేని 

విపుు న్కు శుభంబు వ లయుుఁగాక. 
9-138-క. 
అఖిల గుణాశయీుుఁ డగు హర్ ి

స్ఖియెై నా కొలువు వలన్ుఁ జొకెుడి ననేిన్ 

నిఖిలయతుమయుం డగుట్కు 
స్ఖ్మంద్్ం గాక భూమ్మస్రుుఁ డివేా ళ్న్. 
9-139-వ. 
అని యవిాధంబున్ం బ గడు పుడమ్మఱేనివలన్ మనినంచి, తపసపని ద్ాహంబు 
నొంద్ింపక, రకుస్లగొంగచకీంబు తిర్ిగి చనియె; అంత ద్్ర్ాాస్ండు శ్ాంతిం 
బ ంద్ి మ లలని మలేి మయట్ల నా ర్ాజుం ద్ీవించి, యట్లనియె. 
9-140-మ. 
న్రనాథోతతమ! మలేు చసేపతి కద్ా! నా తపుప మనినంచి శ్ర ీ

హరి ప్ాద్ాబ్ము లింత ముట్టుఁగొలుతే? యయశెరయమౌన న్్నచ  ో

న్రుద్ండేా నిన్్బో ుఁట్ి సాధ్న్కుుఁ ద్ాన  ైయచ్ెట్ల్ గాచ్ట్ల్ 

సొ రది్ిన్ న ైజగుణంబులచై సరస వచ్ెం గాద్ె మ్మతాాకృతిన్. 
9-141-వ. 
అద్యిున్్ం గాక. 



 

 

9-142-మ. 
ఒక్ మయట్టవాని పేరు కరుములలో నొయయయరమ ై సో కిుఁన్న్ 

సక్లయఘంబులు పలలట్లిిల తొలుఁగున్ సంభాాంతితో న్ట్ిట  స 

తఠసక్రున్ మంగళ్తీరథప్ాద్్ హర్ి విష్ఠు న్ ద్ేవద్వేశేుని 

న్నక్లంకసపథతిుఁ గొలుె భకుత లకు లే ద్డడంబు ర్ాజాగీణీ! 
9-143-మతత . 
తపుు లోుఁగొని చకపీ్ావక ద్ాహముం బడెుఁబాపప తౌ 
నొపుునొపుప భవద్ధయయరస మో న్ర్ేశార! ప్ాాణముల్ 

చెపు మున్్నన్్ ప్ో య కీముఱుఁ జేర్ె ధన్్యుఁడ న తైి నీ 

కెపుుడున్ శుభ మేన్్ గోరె్ద్ నింకుఁ బో యదె్ భూవర్ా! 
9-144-క. 
అనిన్ విని ర్ాజముఖ్్యుఁడు 
మునివలలభు ప్ాద్ములకు మోొకిు కడున్ మ 

న్ననచేసప యష్ట భోజన్ 

మనువుగుఁ బటె్ిటంచెుఁ ద్ృపుత ుఁ డయెయ న్తండున్. 
9-145-వ. 
మఱ యు న్ముునీంద్్ాం డిట్లనియ.ె 
9-146-శ్ా. 
కంటిన్ నేుఁట్ికి నిన్్న నీ వచన్ముల్ కరుద్ాయం బా్రతిగా 
వింటిన్నన్నముుఁ గొంట్ి నీ గృహమున్న్ వేడున్ ఫలం బంద్ె న ే

మంటిం బో యదె్; నీ చర్తిా మమరుల్ మరుత యల్ స్ఖ్యసీన్్లచ ై
మ్మంటన్ మేద్నిి సన్్నతింపుఁగల రీ్మీుఁద్న్ న్రే్ంద్ాాగీణీ! 
9-147-వ. 



 

 

అని చెపపప ద్్ర్ాాస్ం డంబర్ీష్ఠని ద్ీవించి కీరి్తంచి మ్మంట్ి తెరువున్ 
బాహులోకంబున్కుం జనియె, మునీశారుండు వచిె మగుడం జన్్వేళ్కు 
నొకువతసరంబు నిండి వతాంబు పరి్పూరుం బెైన్. 
9-148-ఆ. 
అవనిస్రుుఁడు గుడువ న్తి పవితాంబెైన్ 

వంట్కంబు భూమ్మవరుుఁడు గుడిచుెఁ 
ద్పసప న గులు మయన్పుఁ ద్ాన ంత వాుఁడన్్ 
హర్ి కృప్ామహతా మన్్చ్ుఁ ద్లుఁచి. 
9-149-వ. 
మఱ యున్్. 
9-150-క. 
హరి గొలుెచ్ండువారి్కిుఁ 
పరమేషపు పద్ంబు మొద్లు పద్భోగంబుల్ 

న్రకసమము లన్్ తలుఁపున్ 

ధరణీ ర్ాజయంబుతోడి తగులము మయన న్. 
9-151-వ. 
ఇట్లల  విరకుత ండెై. 
9-152-ఆ. 
తన్కు సద్ృశులచైన్ తన్యుల ర్ావించి 

ధరణ  భరము వారి్ుఁ ద్ాలపుఁ బంచి 

కాన్న్ంబు చొచెెుఁ గామయద్ి విజయుుఁడె ై
న్రవిభుండు హర్ి సనాథ్ుఁ డగుచ్. 
9-153-క. 



 

 

ఈ య్ంబర్ీష్ఠ చర్ితముుఁ 
ద్ీయ్ంబున్ విన్నుఁ జద్్వ ధీసంపన్్నం 

డె ైయ్ుండున్్ భోగపరుం 

డె ైయ్ుండున్్ న్రుుఁడు పుణుయుఁడె ైయుండు న్ృప్ా! 
9-154-వ. 
విన్్ మయయంబర్షీ్ఠన్కు విరూపుండున్్, గేతఠమంతఠండున్్, శంభుండున్్ 
న్న్్వారు మువుారు గొడుకు; లంద్్ుఁ గేతఠమంతఠడున్్ శంభుండున్్ 
హర్ింగూర్ిె తపంబు చయేువారైె్ వన్ంబున్కుం జనిర్ి; విరూపునికిుఁ 
బృష్ద్శుాండున్్, బృష్ద్శుాన్కు రథీతరుండున్్ గలిగి; రముహాతఠునికి 
సంతతి లేకున్నన్ంగిరస్ుఁ డన్్ మునీంద్్ాం డతని భారయయంద్్ 
బాహుతేజోనిధ్ లయన్ కొడుకులం గలిగించె వారలు రథీతరగోతఠాలు 
నాంగిరస్లన్్ బాాహుణులున ై యతరు లంద్్ ముఖ్్యలయ పవార్ితలిల రని 
చెపపప శుకుం డిట్లనియె. 

9-12-ఇక్ష్వవక్ుని వంశము 

9-155-క. 
ఒక్నాుఁడు మన్్వు ద్్మ్మున్ 

విక్లుుఁడు గా కతని ఘయోణవివరము వ ంట్ం 

బాక్ట్యశుం డిక్షవాకుం 

డక్లంకుుఁడు పుట్టట  రవికులయధశీుండెై. 
9-156-స.ీ 
ఇక్షవాకున్కుుఁ బుతఠా లచలమ్ముఁ బుట్ిటర్ి న్ూరుా; 
రమర వికుకి్షయు నిమ్మయు ద్ండ 



 

 

కుండు నాతని పెదే్కొడుకులు మువుా ర్ా; 
ర్ాయవరత మంద్్ హిమయచలంబు 
వింధాయద్ిామధయ ముర్ీా మండలము గొంత; 

యలేిర్ి యరువద్యివేు ర్ొకు 

ప్ొ ంద్్న్ నా తూరుపభూమ్మ ప్ాలించిర్;ి 

యంద్ఱ్ పడమట్ి కధపిులచైర్ ి

9-156.1-తే. 
యున్నన్లువద్ి యేడుారు న్్తత  ర్ోర్ిా 
ద్కి్షణోర్ిా యుుఁ గాచిర్ి తండిా యంత 

న్ష్టకాశ్ాీద్ధ  మొన్ర్ింతఠ న్న్్చ్ న్గీ 

స్తఠ వికుకి్ష నిర్ీకి్షంచి శుద్ధమ ైన్ 

మయంసఖ్ండంబు ద్ెమున  మహితయశుుఁడు. 

9-13-విక్ుక్ష్ి చరతిము 

9-157-మ. 
అగుిఁగా కంచ్ వికుకి్ష వుేఁట్జని ఘోర్ారణయభూమ్మం ద్గన్ 

మృగసంఘంబులుఁ జంపప బిట్టలసప తా; మే నొలల ుఁబో  నాకట్న్ 

సగమ ై యకు శశంబుుఁ బట్ిట  తిని శ్రష్ంబెైన్ మయంసంబు శ్ర 

ఘోగతిం ద్ండిాకిుఁ ద్ెచిె యచెె న్కలంకసూూరి్త వర్ిధలల గాన్. 
9-158-త. 
కులగురుండు వసపష్ఠు ుఁ డంత వికుకి్ష కుంద్ెలు ద్ింట్ లో 
పల న ఱ ంగి యన్రి మ ంగిలి పెతైృకం బ న్ర్ింపుఁగా 
వలద్్ వీుఁడు ద్్ర్ాతుకుం డన్ వాని తండియాు వానిుఁ జెం 



 

 

తలన్్ జేరుఁగనీక ద్ేశము ద్ాుఁట్ి పో్  న్డచిెన్ వడని్. 
9-159-ఆ. 
కొడుకు వ డలుఁగొట్ిట  గుణవంతఠుఁ డిక్షవాకుుఁ 
డా వసపష్ఠు ుఁ డేమ్మ యయన్తిచెె 

న్ద్యిుుఁ జేసప యోగి యె ైవన్ంబున్ుఁ గళే 
బరము విడచిి ముకిత పద్ము నొంద్.ె 
9-160-చ. 
జనకుుఁడు ముకిత కుేఁగ న్యశ్ాలి వికుకి్ష శశ్ాద్్ుఁ డంచ్ భూ 

జనులు న్్తింప నీ ధరణ చకీ మశ్రష్ము నేలి యయగముల్ 

గొనకొని చేసుెఁ బా్రతి హర్ిుఁగూర్ిె పురంజయుుఁ బుతఠాుఁ గాంచెుఁ బ ే

ర్ొున  న్మర్ేంద్ా వాహ ుఁడుుఁ గకుతఠ్థుఁడు న్ంచ్న్్ వాని లోకముల్. 
9-161-స.ీ 
కృతయుగాంతంబున్ ద్ితిస్తామరులకు; 
రణ మయెయ; న్ంద్్ నా ర్ాక్షస్లకు 
న్మర వలలభుుఁ డోడి హర్తిోడుఁ జపెపపన్; 

జలజనతేఠాుఁడు పురంజయుని యంద్్ 
వచిె నే న్్ండెద్ వాసవ! వృష్భంబ; 

వ  ైమోవు మని పలు న్మరవిభుుఁడు 
గోర్ాజమూరి్తుఁ గకుత ర్ద్ేశంబున్; 

నా పురంజయు మోచె న్ంత న్తుఁడు 
9-161.1-తే. 
విష్ఠు తజేంబు ద్న్యంద్్ విసతర్ిలల  
ద్ివయచాపంబు చేుఁబట్ిట  ద్ీరఘ నిశత 



 

 

బాణములుఁ బూని వేలుపలు పాస్త తింప 

న్ంతుఁ గాలయగిన చాడుపన్ న్నికి న్డచె. 
9-162-చ. 
న్డచి శర్ావళిన్ ద్న్్జనాథ్ల మేన్్లు చించి కంఠముల్ 

ద్ొడిిఁద్ొడిుఁ ద్్ాంచి కాలుపుర్ి తోావకుుఁ గొంద్ఱుఁ బుచిె కొంద్ఱన్ 

వడి న్్రగాలయంబున్ నివాసము చయేుఁగ ద్ోలి యంతన్ూ 

ఱడక నిశ్ాచర్ేంద్్ాల పురంబులు గూలచెుఁ బురంజయయఖ్యతన్. 
9-163-వ. 
ఇవిాధంబున్ శశ్ాద్పుతఠాండు ర్ాక్షస్ల పురంబులు జయంచిన్ కతన్ం 
బురంజయుండున్్, వృష్భరూపుండెనై్ యంద్్ాండు వాహన్ంబగుట్ం జేసప 
యంద్వాాహన్్ండున్్, న్తని మూుఁపురం బెకిు రణంబు చసేపన్ కారణంబున్ుఁ 
గకుతఠథ సండున్్ న్న్ నీ మూుఁడు నామంబులం బసాపద్ిధకెకిు, ద్ెైతఠయల ధన్ంబుల 
నింద్్ాన్ కిచెె న్పుపరంజయుని పుతఠాం డననే్స్ం, డతని పుతఠాండు 
పృథ్ండు; పృథ్ని కొడుకు విశాగంధ్ండు; విశాగంధ్న్కు న్ంద్న్్ండు 
చంద్్ాండు; చంద్్ాస్తఠండు యవనాశుాండు; యవనాశాతన్ూభవుండు 
శవస్త ం; డతడు శ్ావసపత  నామ న్గరంబు నిర్ిుంచ;ె శవసత  తన్యుండు 
బృహద్శుాండు; బృహద్శాతన్ూజుండు గువలయయశుాండా న్రే్ంద్్ాండు. 
9-164-క. 
లయవు మ ఱసప యరువద్ి యక 

వేవురు న్ంద్న్్లుుఁ ద్ాన్్ వీరుుఁ డతుఁడు భూ 

ద్ేవుిఁ డుద్ంకుడు పన్్ప ద్్ 
ర్ావహ ుఁడెై చంపె ద్్ంద్్ న్మర్ాబంధ్న్. 
9-165-వ. 



 

 

అద్ి కారణంబుగా ధ్ంధ్మయరుం డన్ న గడె న్యయస్రముఖ్యన్లంబున్ుఁ 
గువలయయశాకుమయరు లంద్ఱ్ భసుంబెై; రంద్్ ద్ృఢాశుాండున్్, 
గపపలయశుాండున్్, భద్ాాశుాండున్్ న్న్్వారలు ముగు్ రు చికిు; రంద్్ 
ద్ృఢాశుాన్కు హరయశుాండున్్, హరయశుాన్కు నికుంభుండున్్, నికుంభున్కు 
బర్ిిణాశుాండున్్, బర్ిిణాశుాన్కుుఁ గృతాశుాండున్్, గృతాశుాన్కు 
సేన్జితఠత న్్, సనే్జితఠత న్కు యువనాశుాండున్్, జనించి; రయుయవనాశుాండు 
గొడుకులు లేక న్ూరుారు భారయలుం ద్ాన్్న్్ నివ ాఱ పడయిుండ నా 
ర్ాజున్కు మున్్లు గృపచేసప యంద్్ాని గూర్ిె సంతతికొఱకు న ైంద్యాయగంబు 
చేయంచిర్;ి అంద్్.శుాన్కుుఁ గృతాశుాండున్్, గృతాశుాన్కు సేన్జితఠత న్్, 
సేన్జితఠత న్కు యువనాశుాండున్్, జనించి; రయుయవనాశుాండు గొడుకులు 
లేక న్ూరుారు భారయలుం ద్ాన్్న్్ నివ ాఱ పడయిుండ నా ర్ాజున్కు 
మున్్లు గృపచసేప యంద్్ాని గూర్ిె సంతతికొఱకు న ైంద్యాయగంబు 
చేయంచిర్;ి అంద్్. 

9-14-మనంధఘత క్థ 

9-166-స.ీ 
భూమీశు భారయకుుఁ బుతలాయభమున్కె;ై 
ప్ోయు తలంపున్ భూమ్మస్రులు 
జలములు మంతిాంచి జలకలశము ద్ాుఁచి; 

నియమంబుతోుఁ గూడి నిద్ాప్ో వ 

ధరణీశారుుఁడు పేరుద్పపపతోుఁ నా ర్ాతి;ా 

ధృతి లేక యజామంద్ిరముుఁ జొచిె 

యయనీరు ద్ాావిన్ న్ంత మేలుని వార; 



 

 

లచవాుఁడు ద్ాావ  నీర్ెంద్్ుఁ బో యె; 
9-166.1-ఆ. 
న్న్్చ్ ర్ాజు ద్ాావు ట్ంతయు భావించి 

యెఱ ుఁగి చోద్య మంద్ి యీశార్ాజా 

యెవాుఁ డోపుుఁ గడవ; నీశారున్కు న్మ 

సాుర మన్్చ్ నదే్ి కారయ మన్్చ్. 
9-167-వ. 
వారలు ద్్ుఃఖించ్చ్ండు న్ంతుఁ గొంత తడవున్కు యువనాశుాని కడుపు 
వాకులించ్కొని చకీవరి్త చిహనంబులు గల కుమయరుండు జనిుంచి తలిల లేని 
కతంబున్ుఁ గడుపున్కు లేక యేడుెచ్ండ, నింద్్ాండు వచిె, శశువున్కు 
నాకుఁలి ద్ీఱ్కొఱకు వాని నోట్ం ద్న్ వేలాిడిన్ం, ద్ాావిన్ కతంబున్ వాని పేరు 
మయంధాత యని నిర్ేేశంచి చనియె; ఇవిాధంబున్. 
9-168-ఆ. 
కడుపు పగుల ముద్్ే కొడుకు జనిుంచిన్ుఁ 
ద్ీఱుఁ డయెయుఁ ద్ండిా ద్వే విప ా

కరుణ యట్లకాద్?ె కడుిఁద్ ిద్ెైవములయవు 
కలుగువాుఁడు బతాఠకుుఁ గాక చెడున ? 

9-169-వ. 
ఇట్లల  బాతికి యున్న యువనాశుాండు గొంతకాలంబున్కుుఁ ద్పంబుచసేప సపద్ిధ ం 
బ ంద్ె; న్ంత. 
9-170-స.ీ 
పడమట్ుఁ బ డమ డు బాలచంద్్ాని మయడిుుఁ; 
బూట్పూట్కు వృద్ిధ ుఁబ ంద్ె బాలుుఁ; 



 

 

డలలన్ పర్ిపూరు యౌవనారూఢుుఁడెై; 
ర్ావణాద్ి రి్పుల ర్ాజవరుల 

ద్ండించి తన్్ుఁ ద్సాద్స్యుఁ డంచ్ స్ర్ేంద్్ాుఁ; 
డంకింప శూరుుఁడెై యఖిలద్ేవ 

మయు న్తీంద్ియాు విష్ఠు  మయధవు ధర్ాుతఠు; 
న్జుని యజాా ధశీు నాతఠుుఁ గూర్ిె 

9-170.1-తే. 
చేసెుఁ గీతఠవులు భూరి్ద్కి్షణల నిచిె 

ద్ావయ యజమయన్ విధి మంతా ధరు యజా 

కాల ఋతిా క ర్ద్ేశ ముఖ్యంబు లచలల  
విష్ఠు రూపంబు లన్్చ్ భావించి యతుఁడు. 
9-171-క. 
బలిమ్మ న్డంచ్చ్ న్రులం 

జలి వ లుుఁగున్ వేుఁడవి లుగుుఁ జన్్చ  ోట్టలలలన్ 

జలరుహన్యన్్ని కరుణన్్ 
జెలువుగ మయంధాత యలేచ సపర్ి నిండారన్. 
9-172-వ. 
అంతనా ర్ాజున్కు శతబింద్్ని క ుఁతఠరగు బింద్్మతి యంద్్ుఁ 
బురుకుసతఠండున్్, న్ంబర్ీష్ఠండున్్, ముచ్కుంద్్ండున్్, న్న్్వారు 
ముగు్ రు గొడుకులు నబేండుా గూుఁతఠలున్్ జనియంచి పెరుుఁగుచ్న్న యెడ. 
9-173-స.ీ 
యమునాజలములోన్ న్ధికుుఁడు సౌభర్;ి 

తపము చయేుచ్ జలసథలమున్ంద్్ుఁ 



 

 

బిలలలుుఁ ద్న్ ప్ాాణవలలభయున్్ గూడి; 
మ లుఁగ నాన్ంద్ించ్ మీన్ర్ాజుుఁ 
గన్్ుఁగొని సంసారకాంకి్షయెై మయంధాత; 

నొక కన్య న్డుగ న్ృపో్ తతముండు 
ద్రుణ  నితఠత న్్ సాయంవరమున్ుఁ జేకొన్్; 
మన్వుడు న్న్్ుఁ జూచి యౌవనాంగి 

9-173.1-ఆ. 
యేల ముసలిుఁ గోరు నిట్టట్లట  వడుఁకెడ ి

వాుఁడుఁ జాల న్రసపనాుఁడ నొడల 

జిగియు బిగయిు లేని శథిలుండుఁ గరుఁగింప 

బాలుఁ ద్ిగచిికొన్్ న్్ప్ాయ మ ట్లల ? 

9-174-వ. 
అద్యిున్్ం గాక. 
9-175-ఆ. 
బాల పువుాుఁబో డి ప్ాాయంపు వానిని 

జెన్్నవాని ధన్ము జేరుెవాని 

మర్ిగెననేిుఁ గొంత మరుగుుఁగా కెద్ిరి్ుఁ ద్ 

న నఱ ుఁగి ముసలితపసప నలే మరుగు? 

9-176-వ. 
అని విచార్ించి సౌభర్ి ద్న్ తప్ో బలంబున్ం జేసప ముసలితన్ంబు విడిచి యెల 
ప్ాాయంపుుఁ గొమరుం డయ యలంకర్ించ్కొని ముంద్ట్ నిలువంబడని్ 
మయంధాతయుుఁ గనినయల న్గరు గాచికొని యున్నవారి్కి సెలవు జేసపన్ వా 
రముునీంద్్ాని నా ర్ాజపుతిాక లున్న యెడకుుఁ గొనిప్ో య చూపపన్. 



 

 

9-177-ఉ. 
కోమలులయర వీుఁడు న్లక బరుుఁడో ; మరుుఁడో ; జయంతఠుఁడో ; 
యమేఱ  వచెె ; వీనిుఁ ద్డవేల వర్ింతఠము నమే యమే యం 

చా మునినాథ్ుఁ జూచి చలితాతిుకలచై సొ రద్ిన్ వరి్ంచి ర్ా 
భామిన్్ లంద్ఱ్ం గుస్మబాణుుఁడు గీ యని ఘంట్ వేయాుఁగన్. 
9-178-వ. 
ఇట్లల  ర్ాజకన్యకల న్ంద్ఱం జేకొని సౌభరి్ నిజతపుఃపాభావంబున్ న్నేక 
లీలయవినోద్ంబులుఁ గలిపంచి. 
9-179-స.ీ 
గృహర్ాజముల యంద్్ుఁ గృతకాచలములంద్్ుఁ; 
గలువలు విలసపలుల  కొలుఁకులంద్్ుఁ 
గలకంఠ శుక మధ్కర నినాద్ములచే; 
వరునీయములచైన్ వన్ములంద్్ 
మణ వేద్ికలయంద్్ మహనీయ పరయంక; 

పీఠ లీలయశ్ ైల బిలములంద్్ 
శృంగారవతఠలగు చెలువలు పలువురు; 
తన్పంపు చయే స్సథలములంద్్ 
9-179.1-తే. 
వసత ర మయలయయన్్లేప స్వరుహార 

భూర్ి సంపద్ నిష్ాు న్న భోజి యగుచ్ుఁ 
బూుఁట్పూుఁట్కు నొక వింత ప్ొ లుపుుఁ ద్ాలిె 

ర్ాజకన్యల న్ంద్ఱ రతఠలుఁ ద్ేలచె. 
9-180-క. 



 

 

పెక్కండుా ర్ాజముఖ్్లకు 
నొక్కిఁడు మగుఁ డయుయుఁ ద్నియకుండె మునీంద్్ాం 

డెక్ుకడు ఘృతధారలచ ే

న్క్కజమ ై తృపపత  లేని యన్లుని భంగిన్. 
9-181-వ. 
ఇవిాధంబున్. 
9-182-క. 
ఆరామంబున్ మునివరుుఁ 
డా రామలతోడ బహ విహారమయుండె ై
గారాములుఁ ద్న్ కటి్టట్ల 
ప్ో రాములు చేసప కొనిన పొ్ా ద్్ే ల్ పుచెెన్. 
9-183-వ. 
అంత నొకునాుఁడు మయంధాతృమేద్నిీవలలభుండు “మునీశారుం డెంద్్ుఁ బో యెుఁ 
గూుఁతఠ లచకుడ న్లజడి పడుచ్న్నవారలో” యని తలంచి వ ద్కవచిె, 

యకు మహాగహన్ంబున్ మణ మయ సౌధంబులం జకీవరి్తయుంబో లచుఁ 
గీీడించ్చ్న్న తాపస ర్ాజుం గని, సంతసపంచి, వ ఱుఁగుపడి, మన్నన్లం బ ంద్ి 
మ లలన్ క ుఁతఠలం బ డగని సతురి్ంచి యట్లనియ.ె 
9-184-క. 
నాతోడులయర! మీ పతి 

మీ తోడే? పన్్ల యడెల మే లే యన్్డున్ 

నాతోడది్ె నాతోడిద్ ె

తాతఘ మే లన్్చ్ న్నిర్ి తరుణులు వరుసన్. 
9-185-వ. 



 

 

అంతుఁ గొంతకాలమున్కు బహ భార్ాయచరుయండగు సౌభరి్ యేకాంతంబున్ుఁ 
ద్న్్నుఁ ద్ాన్ చింతించ్కొని, మీన్మ్మథ్న్ సంగద్ోష్ంబున్ం గాుఁపురంబు 
ద్న్కు న్గపడుట్ యెఱ ంగి, పశ్ాెతాత పంబున్ నిట్లనియె. 
9-186-మ. 
ఉపవాసంబుల డయుయట్ో? విష్యసంయోగంబు వర్ి్ంచ్ట్ో? 

తపముం బూని చర్ించ్ట్ో? హర్ిపద్ధాయన్ంబున్న్ నిలుెట్ో? 

యపలయపంబున్ నేల పొ్ ంద్ితి? హతంబయెయం ద్పంబెలల  నీ 

కపట్సీత రపరి్రంభముల్ మున్్లకుం గెవైలయ సంసపద్్ధ లే? 

9-187-చ. 
మునిన్ుఁట్; తతతవవేద్ిన్ుఁట్; మోక్షమకాని స్ఖ్ంబులచవిాయుం 

జనవుఁట్; కాంత లేుఁబద్ట్; సౌధచయంబుఁట్; వాసద్ేశముం, 

ద్నయులు న ైద్్వేలుఁట్; నిద్ాన్ము మీన్కుట్లంబి సౌఖ్యముం 

గనుట్ుఁట్; చలెల ర్ే! న్గవుగాక మహాతఠులు చూచి మ తఠత ర్ే? 

9-188-ఆ. 
తపము జయేువాుఁడు తతతవజాుడగువాుఁడు 
న లమ్మ మోక్ష మ్మచియంచ్వాుఁడు 
నేకతంబు విడచిి యరేపడనేరుఁడు 
కాుఁపురంబు జయేుుఁ గఱట్ి తపసప. 
9-189-వ. 
అని ద్్ుఃఖించి, తన్్నం ద్ాన్ నింద్ించ్కొని, తన్ వేడబంబు వివేకించ్చ్, 
నిహపరసాధకుండెై, కాపురంబువిడిచి, సతఠలుం ద్ాన్్న్్ వాన్పసాథధరుంబున్ 
న్డవికిం జని, ఘోరతపంబు జేసప, శరీ్రంబు గుద్యించి, యగినసహతిఠండెై, 
పరబహాుంబు జొచెె; అంత. 



 

 

9-190-క. 
మునిపతి వన్మున్ కరి్గిన్ 

వనితలుుఁ తోన్ర్ిగి ప్ాాణవలలభు గతికిం 

జనిర్ి వ న్్తవిలి విడువక 

యనలము చన్ శఖ్లు నిలువ కర్ిగిన్ భంగిన్. 

9-15-పురుక్ుుతతని వృతఘు ంతము 

9-191-వ. 
అంత మయంధాత పదేె్కొడుకగు న్ంబర్ీష్ఠనిం ద్తిపతామహ ండగుట్ంజేసప 
యువనాశుాండు ద్న్కుుఁ బుతఠాండు గావలయున్ని కోరి్ పుచ్ెకొనియె; 
న్యయంబర్షీ్ఠన్కు యౌవనాశుాం, డతనికి హార్తిఠండు జనియంచి రద్ి 
కారణంబుగా న్ంబరీ్ష్ యౌవనాశా హార్ితఠలు మయంధాతృ గోతాంబున్కు పావరు 
లయర్;ి మయంధాత ర్ెండవ కొడుకు పురుకుతఠసుఁ; డతని న్్రగలోకంబున్కుుఁ 
గొనిప్ో య నాగకుమయరులు ద్మ చలెచల లు న్రుద్యన్్ కన్యకన్్ వివాహంబు 
చేసపర్;ి పురుకుతఠసండు న్కుడ న్నేక గంధరా నాథ్ల వధించి తన్ నాగ 
లోకసంచరణంబు ద్లంచ్వార్ికి న్్రగభయము లేకుండ వరంబు పడసప 
తిర్ిగి వచెె; ఆ పురుకుతఠసన్కుుఁ ద్సాద్స్యండుుఁ, ద్ాసద్స్యన్కు 
న్న్రణుయండు, నా యన్రణుయన్కు హరయశుాండు, హరయశుాన్కు 
న్రుణుండున్్, యరుణున్కుుఁ ద్ిాబంధన్్ండుుఁ, ద్ిబాంధన్్న్కు 
సతయవాతఠండున్్ జనిుంచి ర్ా సతయవాతఠండ తిాశంకుం డన్ం బరగె; అతండు. 

9-16-హరిశచంద్ుర ని వృతఘు ంతము 



 

 

9-192-స.ీ 
గురుశ్ాపవశమున్ుఁ గూలి చండాలుుఁడెై; 
యన్ఘయతఠుుఁ గౌశకు నాశయీంచి; 

యతని లయవున్ ద్విిజాలయంబున్ కేుఁగ; 

మనినంప కమరులు మరలుఁ ద్ోాయుఁ; 
ద్ల కిీంద్్గాుఁ బడ ిద్ెనై్యంబుతో ర్ాుఁగుఁ; 
గౌశకుుఁ డెపపట్ి ఘన్త మ ఱసప 
నిలిపె నాకసమున్; నేుఁడు న్్నానడు తి;ా 

శంకుుఁ; డాతుఁడు హర్ిశెంద్్ాుఁ గనియె; 
9-192.1-తే. 
నా హర్ిశెంద్్ాుఁ గౌశకుుఁ డర్ిథుఁ జేర్ ి

యయగద్కి్షణామ్మష్మున్ న్ఖిలధన్ముుఁ 
గొలల  గొని మీుఁద్ుఁ గులహనీ్్ుఁ గొలువుఁ బెట్ట; 
బ ంక కలజడిుఁ బ ంద్ె నా భూవరుండు. 
9-193-వ. 
ఇట్లల  విశ్ాామ్మతఠాండు హర్ిశెంద్్ా న గులపఱచ్ట్ విని వసపష్ఠు ండు 
విశ్ాామ్మతఠానిుఁ గృధమాువు గముని శపపంచె; విశ్ాామ్మతఠాండున్్ వసపష్ఠు ని 
బకంబవు గముని శపపంచె; పకి్షరూపు లయుయన్్ వ ైరంబు మయన్క 
యయయరువురున్్ యుద్ధంబు చసేప రంత హర్ిశెంద్్ాండు పుతఠాలు లేక 
నారద్్ న్్పద్ేశంబున్ వరు ణోప్ాసన్ంబు న్తి భకితతోుఁ జయే నా వరుణుండు 
పాతయతక్షంబెైన్ న్తనిక మోొకిు యట్లనియె. 
9-194-ఆ. 
వరుణద్ేవ! నాకు వరవీరగుణముల 



 

 

కొడుకు పుట్టటననేి కొడుకుుఁ బట్ిట 
పశువుుఁ జేసప నీవు పర్ిణమ్మంపుఁగ వేలుత ుఁ 
గొడుకు నీుఁ గద్యయ కొసరు లేక. 
9-195-వ. 
అని పలికిన్ం గుమయరుండు గలిగెడు మని వరంబిచిె వరుణుండు చనియె; 
న్ంత హర్ిశెంద్్ాన్కు వరుణపాసాద్ంబున్ ర్ోహితఠుఁడన్్ కుమయరుండు 
జనిుంచ;ె వరుణుండున్్ హర్ిశింద్ాకుమయరు న్్ద్ేే  శంచి. 
9-196-స.ీ 
పుర్ిట్ిలోపల వచిె పుతఠా వేలుపు మన్నుఁ; 
బురుడు బో యన్గాని ప్ొ సుఁగ ద్నియె; 
బలుర్ాకమున్్ వచిె బాలు వేలుపు మన్న; 

బండుల  లేకుండ న్భావుయుఁ డనియెుఁ; 
బండుల  ర్ాుఁజూచి డింభకుని వేలుపు మన్నుఁ; 
బడి పండుల ర్ామ్మ న్భావుయుఁ డనియె; 
బడిపండుల  పొ్ డమ్మన్ుఁ గొడుకు వేలుపు మన్నుఁ; 
బో రుల కొద్వక ప్ో ల ద్నియెుఁ; 
9-196.1-ఆ. 
ద్ొడర్ి యట్లట  గొడుకుతోడి మోహంబున్ుఁ 
బ ా ద్్ే  గడుపుచ్ండె భూవరుండు 
ద్ండిా తలుఁపుకొలుఁద్ి ద్న్లోన్ుఁ జింతించి 

యంట్ న్్ండ కడవి కుేఁగుెఁ గొడుకు. 
9-197-వ. 
ఇట్లల  వన్ంబున్కుుఁ జని శరశర్ాసన్ ధరుండయ ర్ోహితఠండు ద్ిరుగుచ్ండి 



 

 

వరుణగీస్త ండెై హరి్శెంద్్ాండు మహో ద్రవాయధిచుేఁ బ్రడితఠండుగా న్్ండుట్ 
విని పురంబున్కుం ద్ిర్గిరి్ా గమకింప నింద్్ాండు ముసలి తపసపయెై వచిె 
నిట్లనియె. 
9-198-క. 
పుణయభూము లరుగు; పుణయతీరథంబులుఁ 
గుీంకు; పుణయజన్్లుఁ గోర్ ిచూడు; 
పుణయకథలు విన్్ము భూప్ాలపుతాక! 
మేలు గలుగున్ట్ిట  మేర గలద్్. 
9-199-వ. 
అని యట్లల  మగిడించిన్ం ద్ిర్ిగి చని ర్ోహితఠం డొకు యేుఁ డవాన్ంబున్ం 
ద్ిర్ిగి కీముఱుఁ జన్్ద్ేర నింద్్ాండు వచిె తొంట్ి యట్ల  నివారి్ంచె; 
ఇవిాధంబున్. 
9-200-స.ీ 
ఐద్ేండుల  మరలించ ెన్మర్ేంద్్ాుఁ డా బాలు; 
నాఱవ యేుఁట్ుఁ ద్ా న్డవిన్్ండ ి

యంట్ికి వచ్ెచ్ న లమ్మ న్జీగరుత ; 
మధయమ పుతఠా సనాున్యచర్ితఠ 
ఘన్్ శున్శ్రశపునిుఁ గొని యయగపశువుగ; 

నా హర్ిశెంద్్ాన్ కాతుఁ డిచెెుఁ; 
బురుష్మేధము చసేప భూప్ాల వరుయుఁడు; 
వరుణాద్ి నిఖిల ద్ేవతలుఁ ద్నిప ె

9-200.1-తే. 
హో త కౌశకుుఁ; డధారుయుఁ డొన్ర భృగువు; 



 

 

బాహు జమద్గిన; సామంబు ప్ాడువాడు 
ముని వసపష్ఠు ుఁ; డా మఖ్మున్ ముద్ముుఁ బ ంద్ ి

కన్కరథ మ్మచెె నింద్్ాుఁ డా మన్్జపతిక.ి 
9-201-వ. 
శున్శ్రశపుని పభాావంబు వ న్్క వివర్ించెద్; న్ంత భార్ాయసహితఠం డెైన్ 
హర్ిశెంద్్ా వలన్ం బా్రతఠండెై విశ్ాామ్మతఠాండు నిరసతద్ోష్ఠం డెైన్ యతనికి 
ముఖ్యజాా న్ంబు గృప జసేపన్ మన్ం బన్నమయంబు గావున్, మన్ంబున్ 
న్న్నరూపప యెనై్ పృథివి న ఱంగి, పృథివిని జలంబువలన్ న్డంచి, జలంబుుఁ 
ద్ేజంబువలన్ నింకించి, తేజంబు వాయువు వలన్ం జేర్ిచి, వాయువు 
నాకాశంబున్ం గలిపప, యయకాశంబుుఁ ద్ామసాహంకారంబున్ంద్్ లయంబు 
చేసప, యహంకార తయాంబు మహతతతత వంబున్ంద్్ డింద్ించి, పరతతతవంబున్కు 
లోకంబులు సృజించెద్ న్న్్ తలంపెనై్ మహతత  తత వంబు న్ంద్్ 
విష్యయకారంబు నివర్ితంచి, విష్యవర్ి్తంబెైన్ మహతతతత వంబున్్ 
బరతతతవంబుగా న ఱ్ంగుచ్ న్యెయఱ్కవలన్ సంసారహతేఠవ ైన్ పాకృతిని 
భసుంబు చేసప, యయెయఱ్కన్్ నిర్ాాణస్ఖ్ప్ారవశయంబున్ం బర్హిర్ించి, 

సకలబంధవిముకుత ండెై హర్ిశెంద్్ాం డవాఙ్మున్స గోచరంబయన్ 
నిజరూపంబుతో వ లుంగుచ్ండె; అతని కుమయరున్కు లోహతిఠన్కు 
హర్ితఠండు పుట్టట; హర్తిఠన్కుుఁ జంపనామ ధయేుుఁడు జనియంచె; అతండు 
ద్న్పేర జంప్ాన్గరంబు నిర్ిుంచె; ఆ చంపునికి స్ద్ేవుండు, స్ద్ేవునికి 
విజయుండు, విజయున్కు రురుకుండు, రురుకున్కు వృకుండు, వృకున్కు 
బాహ కుండు జనియంచిర్ి; అంద్్ బాహ కుండు. 

9-17-స్గరుని క్థ 



 

 

9-202-స.ీ 
ద్ండించి పగవారు ద్న్భూమ్ముఁ జేకొన్న; 

న్ంగన్లున్్ ద్ాన్్ న్డవి కేుఁగ ి

యడవిలో ముసలియెై యయతుఁడు చచిెన్; 

నాతని భారయ ద్ా న్న్్గమ్మంపుఁ 
గద్ియుచ  ోనా సీత రకి గరభంబు గలుగుట్; 

యౌరామునీశారుుఁ డాతు న ఱ ుఁగ ి

వార్ించ;ె న్ంత న్వాన్జాకి్ష సవతఠలు; 
చూలు నిండార్ిన్ుఁ జూడుఁ జాల 

9-202.1-తే. 
కర్ిథ న్న్నంబు గుడుచ్చ  ోన్ంద్్ుఁ గలిపప 
విష్ము పెట్ిటర్;ి పటె్ిటన్ విర్ిసప పడక 

గరముతోుఁ గూడ సగరుండు ఘన్్ుఁడు పుట్ిట 
వరయశసూూరి్తతోుఁ జకీవర్ిత యయెయ. 
9-203-శ్ా. 
చండసూూరి్త న్తండు తండిాపగకైె సంగాీ మరంగంబులం 

జెండెన్ హ ైహయబరుర్ాద్్ల; వధించెం ద్ాళ్జంఘయద్్లన్; 

ముండభీూతఠలుగా నిరంబరులుగా మూరుత ల్ సబ్రభతసలచ ై
యుండంజసేె, నిజారులన్ సగరనామోర్ీా విభుం డలుపుఁడే. 
9-204-క. 
ఖ్గర్ాజరుచ్లు గల యల 

పగర్ాజుల న్డుఁచి యలేచ బాహాశకితన్ 

న్గర్ాజధీరు శూరున్ 



 

 

సగరున్ హతవిమతన్గరుుఁ జన్్ విన్్తింపన్. 
9-205-స.ీ 
ఔరుాండు చెపపంగ న్మర వేద్ాతుకు; 
హర్ి నీశు న్మృతఠ న్న్ంతఠుఁగూరి్ె 

వాజిమేధంబులు వస్ధశేారుుఁడు చేసె; 
న్ంద్ొకు మఖ్మున్ హయము విడువ 

న్గభేద్ి గొనిప్ో య నాగలోకంబున్ుఁ; 
గపపలుని చేరువుఁ గట్ిట  తొలుఁగెుఁ; 
న్ంత గుఱఱముుఁ గాన్ కా ర్ాజు ద్న్ పుత;ా 

నివహంబు ద్ిశలకు న మకుఁ బంప 

9-205.1-తే. 
వారు నిల యేడు ద్ీవుల వరుస వ ద్క ి

మఖ్తఠరంగంబు లేకున్న మగిడి ర్ాక 

ప్ాాభవంబున్ ద్ో రేండబలము మ ఱసప 
గొీ చిె కోర్ాడి తావిార్ి కుతల మ లల . 
9-206-వ. 
ఇట్లల  స్మతికొడుకులు నేలంద్ావిా ప్ాతాళ్ంబున్ం ద్ూరుపముట్ిట  యున్న 
న్్తతరభాగంబున్ం గపపలమునిపొ్ంతన్్న్న తఠరగంబుుఁ గని. 
9-207-చ. 
ఎఱ ిఁగితి మద్ిేరయయ తడవేట్ిక?ి గుఱఱపుద్ొంగ చికుె; నీ 

జఱభుని బట్ిట  చంపుుఁ; డతిసాధ్మునీంద్్ాుఁడుుఁబో లచ నేతమాు 
లచేఱవక బాకినోరు మ ద్లింపక బెైస్క పట్టట  న్ంచ్ న్ 

యయఱువద్ి వేవురున్ నిజకర్ాయుధముల్ జళిపపంచి డాయుచోన్. 



 

 

9-208-చ. 
కప్లుుఁడు నేతాముల్ ద్ఱెవుఁగాుఁ ద్మ మేన్్ల మంట్ పుట్ిట  తా 
రపగతధెైరుయలచై పడి యఘయళికతంబున్ మూఢచితఠత లచ ై
న్ృపస్తఠ లంద్ఱ్న్ ధరణ  నీఱయ ర్ా క్షణమంద్; సాధ్లం 

ద్పస్లుఁ గాసపుఁ బెట్టటడి మద్స్ూర్తిాతఠులు నిలానేరుత ర్ే?. 

9-209-స.ీ 
కొంద్ఱ్ కపపలుని కోప్ాన్లంబున్; 

మోంద్ిర్ి సగరకుమయరు లన్్చ్ 
న్ంద్్ ర్ా ముని శ్ాంతఠుఁ డాన్ంద్మయమూరి్త; 
తొడర్ి కోపపంచ్నే? ద్్వా నేలుఁ 
గాక జనిుంచ్నే గగన్సథలంబున్? ; 

నే సాంఖ్యమతమున్ నిద్ధమతఠలు 
భవసముద్మాు మృతఠయపద్మున్్ లంఘి్ంతఠ; 
ర్ా బుద్ిధ ుఁ జయేు పర్ాతుభూతఠుఁ 
9-209.1-తే. 
డఖిలబో ధకుుఁ డతనికి న్రసపచూడ 

సఖ్్ లమ్మతఠాలు న వారు? సగరస్తఠలు 
ద్ాము ద్యచయేు నేరమ్ముఁ ద్న్్వులంద్్ 
న్న్లకీలలు పుట్ిట  నీఱెైర్ి గాక. 
9-210-వ. 
మఱ యు సగరుండు గశేని యంద్్ గన్న పుతఠాం డసమంజస్ం డన్్వాుఁడు, 
సమంజస గుణంబులు లేక పూరాజన్ుంబున్ యోగీశారుండెై యుండి, 
సంగద్ోష్ంబువలన్ యోగభాష్ఠు ండయ సగరున్కు జనిుంచి, జాతిసురజాా న్ంబు 



 

 

గలిగి లోకంబువారలకుుఁ ద్మ వారలకు న్పపయాంబగు వరతన్ంబున్ం ద్రిుగుచ్ 
నొకునాుఁడు. 
9-211-చ. 
వరుస న్యోధయలోన్ుఁ గలవారల నాడెడు పపన్నవాండా నా 
సరయువులోన్ుఁ వ చైి జన్సంఘముుఁ ద్ండియాుుఁ ద్ిట్లట చ్ండ వాుఁ 
డురుమతిుఁ గొనిన ప్ొ ా ద్్ే లకు యోగబలంబున్ుఁ జసేప బాలురం 

ద్ిరిగి పురంబు లోపలికుిఁ ద్ెచిెన్ నివ ా ఱుఁ గంద్ి రంద్ఱ్న్. 
9-212-వ. 
అయయసమంజస్ని కొడు కంశుమంతఠం డన్్వాుఁడు వినీతఠండెై తన్ యదే్ుఁ 
బన్్లు జయేుచ్ండు న్ంత; సగరుండమున్్మని న్ంశుమంతఠ న్శాంబు 
వ ద్కి తెమునిపంచిన్ న్తండు ద్న్తండుాల చొపుపన్ం జని, వారలు ద్ావిాన్ 
మహాఖ్యతంబుచొచిె, యంద్్ భసుర్ాస్లప్ొ ంత న్్న్న హయంబుుఁ గని, యయ 
సమీపంబు న్ంద్్న్న కపపలయఖ్్యం డయన్ విష్ఠు ద్ేవునికి ద్ండపాణామంబు 
చేసప, యట్లని స్త తియంచ.ె 
9-213-స.ీ 
మతిచికుుఁబట్ిట  సమయధి గౌరవమున్; 

వాసపగాుఁ ద్న్కు న్వాల వ లుంగు 
నిన్్ుఁ గాన్ుఁ డొకనాుఁడు నిన నఱ్ంగున ? బహాు; 
యజుని మన్ంబున్ న్వయవముల 

బుద్ిధ  జనిుంచిన్ భూర్ిజంతఠవులంద్్; 
హనీ్్లమ నై్ మయ కెఱ్ుఁగ వశమ ? 

తమలోన్ నీ వుండుఁ ద్ా మ ఱ్ంగరు నిన్్న; 

గుణములుఁ జూతఠరు గుణములచైన్ుఁ 



 

 

9-213.1-తే. 
గాన్ ర్ొకవేళ్ుఁ జీుఁకట్ుిఁ గంద్్ ర్ాతు 
లంద్్ుఁ ద్లెియరు వ లుపల న్మరు బ ంద్్ 
లరయుద్్రు ద్హేధారు లతయంధ్ లగుచ్ుఁ 
గడిుఁద్ి నీ మయయ న న్నుఁడుుఁ గడువ లేక. 
9-214-వ. 
అని విన్్తి చయేుచ్, హయంబు విడువు మని చెపపక తన్ తండుాలు 
నీఱగుట్ం ద్డవక, మోొకుి నిలుచ్న్న యంశుమంతఠనికిుఁ గరుణావిపులుం 
డగు కపపలుం డిట్లనియె. 
9-215-క. 
గుఱఱముుఁ గొనిపో్  బుద్్ధ ల 

కుఱఱ ిఁడ! మీ తాతయదే్కున్ నీతండుాల్ 

వ ఱుఱ లు నీఱెై రద్ె! యీ 
మ్మఱుఱ న్ గంగాజలంబు మ లుఁగ శుభమగున్. 
9-216-వ. 
అని పలికిన్ న్మసురి్ంచి, తఠరంగంబుుఁ గొనివచిె, యయ సగరుని కచిిెన్ 
సగరు డా పశువువలన్ జన్నంబు కడమ నిండించి యంశుమంతఠన్కు 
ర్ాజయంబిచిె, ముకతబంధన్్ండెై, యౌరుాండు చెపపపన్ మయర్ంబున్ న్్తతమ 
గతికిం జనియనె్్; అంత. 
9-217-క. 
జనకులు మోగ్ిన్చోట్ిక ి

న్నిమ్మష్న్ద్ిుఁ ద్ెతఠత  న్న్్చ్ న్ట్వీసథలికిం 

జని తపము చయేుఁ జాలక 



 

 

మనమున్ వగ లొలయ న్ంశుమంతఠుఁడు ద్ీఱెన్. 
9-218-క. 
ఆతని కొడుకు ద్లిీపుుఁడు 
భూతలమున్ గంగ ద్ెచిె ప్ొ ంద్ించ్ట్కె ై
పీతాిం ద్పంబు చయేుచ్ 
భాతిగుఁ ద్లేేక కాలపరవశుుఁ డయెయన్. 

9-18-భగీరథుని చరతింబు 

9-219-క. 
అతని స్తఠండు భగీరథ్ుఁ 
డతి తప మొన్ర్ించి కనియె న్మృతాప్ాంగన్ 

స్తరంగన్ ముఖ్వన్రుహ 

రతభృంగన్ శవజట్ాగీరంగన్ గంగన్. 
9-220-వ. 
కని న్మసురి్ంచిన్ గంగ గృపజేసప, వరంబు వేుఁడు మనిన్ నా ర్ాచపట్ిట  
యట్లనియె. 
9-221-క. 
మయ వార్ి భసుర్ాస్ల 

నీ వార్ిం గలిపపకొన్్ము; న ఱ  మయవారల్ 

నీ వార్ిుఁ గలయ నాకము 
మయవార్ికిుఁ గలుగు నిద్ి పామయణము తలీల! 
9-222-ఇం. 
చెలలన్ మద్ిన్ నిన్్న భజింతఠ గంగన్ 



 

 

ఫులనల ంతరంగన్ బహ పుణయసంగం 

గలోల లలక్షముజితకాశమలిలం 

ద్లిలన్ స్ధీకలపలతామతలిలన్. 
9-223-వ. 
అని విన్్తి చయేుచ్న్న ర్ాజకుమయరున్కు లోకప్ావ నిట్లనియ.ె 
9-224-మ. 
వినువీథిం బఱతెంచి నలేుఁబడు నా వేగంబున్్న్ నిలప నో 
పపనవాుఁ డవెాడు? మేద్నిీతలము నే భేద్ించి ప్ాతాళ్ముం 

జనుద్్న్; వచిెతిననేి నా జలములన్ సంసానతఠలచై మయన్వుల్ 

న్నుిఁ బ ంద్ించ్ న్ఘవజాం బెచట్ నే నాశంబుుఁ బ ంద్ించెద్న్. 
9-225-వ. 
అద్ి కారణంబుగా విచార్ంిచెద్” న్ని పలుకుచ్న్న లోకమయతకు 
ర్ాజన్యవరుయండగు భగీరథ్ం డిట్లనియె. 
9-226-మ. 
పరతతతవజాులు శ్ాంతచితఠత లు తపుః ప్ార్ీణు లయరుయల్ ఘన్్ల్ 

బురుష్శ్రషీ్ఠు లు వచిె తలిల! భవద్ంభోగాహముల్ చేయుఁగా 
న్రసంఘయఘము నిన్్నుఁ బ ంద్్న  జగనానథ్ండు నానాఘ సం 

హరుిఁ డా విష్ఠు ుఁడు వార్చిితతములుఁ ద్ా న  ైయుంట్ మంద్ాకినీ. 
9-227-మ. 
తనలో నినిన జగంబులుం గలుగుట్ం ద్ా నినినట్ం గలు్ ట్న్ 

జననీ! తంతఠవులంద్్ుఁ జీర గల యయ చంద్ంబున్న్ విశాభా 
వనుిఁడెై యపుప శవుండు గాక మఱ  నీ వార్ిన్ నివారి్ంప న ే

ర్ిెన వారె్వారు? నిన్ ధర్ించ్కొఱకె ైశ్రీకంఠునిం గొలచెద్న్. 



 

 

9-228-వ. 
అని యెఱ ంగించి వీడొుని, చని, భగీరథ్ండు మహశేారు న్్ద్ేేశంచి గీదే్న్ుఁ 
ద్పంబు చేసపన్. 
9-229-ఆ. 
భకతవతసలుండు ఫాలయక్షుఁ డా భగ ీ

రథ్ని మ చిె నిజ శరంబున్ంద్్ 
శ్ౌర్ిప్ాద్పూత సలిల మ ై ద్ివి న్్ండ ి

ధరకు వచ్ె గంగుఁ ద్ాలచె న్పుడు. 

9-19-గంగాపరవాహ వరణన 

9-230-వ. 
ఇట్లముహాన్ద్ీపవాాహంబు, పుర్ార్ాతిజట్ాజూట్రంధాంబుల వలన్ వ లువడి, 
నిరర్ళీయమయన్ంబెై, నేలకుుఁ జలిలంచి, న ఱసప నిండి పెలుల  వ లిలగొని, పెచ్ె పెర్గిి 
విచెలవిడిం గీేపువ ంబడ ిన్్ఱక కీేళ్ళుఱ్కు మఱక ప్ాాయంపుుఁ గామధేన్్వు 
చంద్ంబున్ ముంద్ఱ కి నిగుడు ముద్్ే ుఁ జంద్్రు తోడి న యయంబున్ుఁ గీయయ 
న్డర్ి చొపుపద్పపక సాుఁగ ిచన్్ద్ెంచ్ స్ధారువంబు కెైవడిుఁ బెంపుుఁ గలిగి 
మహేశారు వద్న్గహారంబు వలన్ నోంకారంబు పపఱ్ంద్ వ లువడు 
శబేబహాుంబు భంగి న్ద్భావిభమాంబెై య ముహపీ్ాల తిలకంబు తెరువు 
వ ంట్న్ంట్ి వచ్ె వ లియేన్్ుఁగు తొండంబుల న్న్్కర్ించి పఱచ్ 
వఱద్మొగంబులున్్, వఱద్మొగంబుల పపఱ్ంద్న్ంద్ంద్ కీంద్్కొని 
ప్ొ డచూపప తొలంగు బాలశ్ారద్ా కుచకుంభంబులకు న్గ్లం బెైన్ బుగ్లున్్, 
బుగ్లసంగడంబున్ం బార్ిజాతకుస్మ సతబకంబుల చెలువంబులం ద్ెగడు 
వ లిన్్రువులున్్, వ లిన్్రువుల చెంగట్ న్ర్ోథ నీులిత 



 

 

కరూపరతరుకిసలయంబులుఁ చకుంద్న్ముుఁ గేలిగొన్్ స్ళ్ళున్్, స్ళ్ు 
కెలంకుల ధవళ్జలధరరే్ఖ్యకారంబుల బాగు మ చెని నిడుద్ యేఱ్లున్్, 
నేఱ్లం గలసప వాయువశంబున్ నొండొంట్ిం ద్ాుఁక ిబిట్లట  మ్మట్ిటంచి, మీుఁద్ి 
కెగయు ద్్ర్తిభంగంబులచైన్ భంగంబులున్్, భంగంబులకొన్ల 
ఛిన్నభిన్నంబులచై కుపపపంచి, యుపపరం బెగసప, ముతితయంపు సరుల 
వడుపున్, మలిలకాద్ామంబుల తెఱంగున్ుఁ గరూపరఖ్ండకద్ంబంబుల 
చెలువంబున్ నింద్్శకలంబుల తజేంబున్ుఁ, ద్ారకానికరంబుల పొ్ లుపున్ 
మ ఱయుచ్, ముకిత కనాయ వశ్రకరంబులచనై్ శ్రకరంబులున్్ం గలిగి, 
మధయమలోక శ్రీకరంబెై, శ్రకీరంబు తెఱంగున్ విష్ఠు పద్ంబు ముట్ిట , విష్ఠు పద్ంబు 
భాతి న్్లలసపతహంసరుచిరంబె,ై రుచిరపక్షంబుర్ీతి న్తిశ్ోభితకువలయంబెై, 
కువలయంబు చెన్్నన్ బహ జీవన్ంబెై, జీవన్ంబులయగున్ 
స్మనోవికాసపాధాన్ంబెై, పాధాన్ పరాంబు ప్ొ లుపున్ నేకచకీ బక భీమ 
మహాభంగ స్భద్ాారు్ న్ చర్ితాార్ామంబెై, ర్ామచితతంబు మ లుఁపువం 
ద్న్వారి్లోుఁజొచిెన్ ద్ోష్ాచరుల కభయపదా్ాన్ చణంబెై, పాద్ాన్చణ వరతన్ంబు 
భాతి సముప్ాసపత మృతఠయంజయంబెై, మృతయంజయురూపంబుప్ో లిక విభూతి 
స్కుమయరంబె,ై కుమయరచరి్తాంబుఠేవన్్ గౌీంచపమాుఖ్విజయంబెై, విజయ 
రథంబుభాతి హర్ిహయయమంథరంబెై, మంథరవిచారంబు గీదే్న్ 
మహార్ామగిర్ివన్పావేశకామంబెై, కామకేతన్ంబు పెలుల న్ న్్ద్ీేపపత మకరంబెై 
మకరకేతన్్ బాణంబు కెవైడి విలీన్పరవాహనిీకలిత శంబరంబెై, శంబర్ార్ాతి 
చిగురు గొంతంబుసూట్ి న్ధాగవేద్నాశమన్ంబెై, శమన్ద్ండంబు జాడ 
నిమోనన్నత సమవృతతంబెై, వృతతశ్ాసత రంబు విధంబున్ వడిగలిగి సద్ా 
గురులఘువాకయచిట్ా పర్ిగణ తంబెై, గణ తశ్ాసత రంబు కొలుఁద్ిని ఘన్ఘన్మూల 
వర్మూల సంకలిత భిన్నమ్మశ ీపాకీరుఖ్యతభీష్ుంబె,ై భీష్ుపరాంబు పెంపున్ 



 

 

న్నేక భగవద్ీ్ తంబెై, గీతశ్ాసత రంబు నిలుకడన్్ మహాస్షపరతన్్ ఘన్ 
నానాశబేంబెై, శబేశ్ాసత రంబు మర్ాయద్ న్చ్ెవడి హలుల  గలిగి, 

మహాభాష్యరూప్ావతారవృతిత  వృద్ిధగుణసమరథంబెై, యరథశ్ాసత రంబు మహమిన్్ 
బహ పయాోజన్ పామయణ ద్ృష్ాట ంతంబెై, ద్ృష్ాట ంతంబు తెఱంగున్ సరాసామయన్య 
గుణవిశ్రష్ంబె,ై శ్రష్వాయప్ారంబు కరణ ని స్సపథర్ోద్ధరణతతపరంబెై, 
పరబహాుంబుగరి్మ న్తికాీ ంతానేక నిగమంబెై, నిగమంబు న్డవడనిి 
బాహువరుపద్కీమసంగీహంబెై, గీహశ్ాసత రంబు పరి్ప్ాట్ిని గరుట్ మీన్ మ్మథ్న్ 
మకరర్ాశ స్ంద్రంబెై, స్ంద్రి్ ముఖ్ంబు పో్ ుఁడమి్మని నిరుల చంద్ాకాంతంబెై, 
కాంతాధరంబు రుచిని శ్ోణచాియయవిలయసంబెై, విలయసవతి కొపుపనొపుపన్ుఁ 
గృష్ునాగాధికంబెై, యధికమతిశ్ాసత రసంవాద్ంబు సొ ంపున్ న్ప్ార సరసాతీ 
విజయ విభమాంబెై, విభమావతిచన్్ద్ోయ పగిద్ి నిరంతర పయో 
వాయప్ాత ఖిలలోక జీవన్పాద్ తఠంగభద్ాాతిర్ఖే్య సలలితంబెై, లలితవతి న్గవు 
మ్మంచ్న్ న్పహసపత చంద్ాభాగధయేంబెై, భాగధయేవంతఠని వివాహంబు లీల 
మహామేఖ్లకన్యకావిసాత రంబెై, తారకెంగేలి యడకింబున్ నాకాీ ంత 
సూరయతన్యంబెై, సూరయతన్యు శరవరింబు పో్ లిక భీమరథాయట్ోపవారణంబెై, 
వారణంబు పరుస్న్ం బుష్ుర్ోన్నత సంరంభంబెై, రంభ న మోుము డాలున్ 
స్రసాతిశయ ద్శం బెై, ద్శరథ తన్యు బ మముడి చాడుపన్ సపంధ్గరా 
పాభంజన్ం బె,ై పాభంజతన్యు గద్పటె్లట  మయడిుని సమీపగత ద్్శ్ాససన్ 
ద్్రుద్ నివారకరంబెై, వారకన్యక ముంజేతి గతిని ముహ రుుహరుచెలిత 
కంకణాలంకృతంబె,ై కృతయుగంబు నోజ న్పంకంబెై, పంకజాసన్్ముఖ్ంబు 
నొఱపున్ుఁ బభాూతముఖ్యవరుంబెై, వరుగుణ తంబు తఱెకువన్్ బహ ద్ీరఘబింద్్ 
విసర్ంబె,ై సర్బంధకావయంబు విన్నన్్వున్ గంభీరభావమధ్రంబెై, 
మథ్ర్ాపురంబు సొ బగున్ మహాన్ంద్న్ంద్న్ంబెై, న్ంద్న్వన్ంబు పొ్ ంద్్న్ 



 

 

విహరమయణ కౌశకంబెై, కౌశకహయంబు ర్తీి స్ద్శధ్ావంబెై, ధ్ావు తలంపు 
కీియం గీియయబరి్శ్రలిత విశాంభరంబెై, విశాంభరుని శంఖ్ంబు రూపున్ 
ద్కి్షణావర్ోత తతరంబెై, యుతతర్ావివాహంబు చంద్ంబున్ుఁ బాముద్ిత న్రంబెై, 
న్రసపంహ  న్ఖ్రంబుల భాతి నాశీత పహాాల ద్ గురువిభవ పదా్ాన్ంబెై, 
ద్ాన్కాండంబు సపర్ిం గామధేన్్ కలపలతాద్యభివన్ంబెై, న్వసూతికాకుచంబు 
పేర్ిుని నిరంతర పయోవరధన్ంబెై, ధన్ద్్ నిలయంబు తూనికన్్ సంభృత 
మకర పద్ు మహాపద్ు కచిపంబెై, కచిప కరపరంబు బలిమ్మని 
బతితశ్ ైలసముద్ధరణంబెై, ధరణీధరంబు సాట్ి న్్తఠత ంగ తట్ముఖ్యంబెై, 
ముఖ్యవర్ాహంబు గరి్మ న్్న్నత క్షమంబెై, క్షమయస్ర హసతంబు గరగరి్కన్్ 
సతపవితా మనోర్ామం బెై, ర్ామచంద్్ాని బాణంబుకడింద్ి న్భాగయత ఖ్రద్ూష్ణ 
మద్ాపహరణ ముఖ్రంబెై, ముఖ్ర ర్ామ కుఠారంబు ర్ీతిని భూభృన్ూులచేి 
ద్న్ పాబలంబెై, బలర్ామహలంబుభాతిని బాతిక లసనినకరిణ పాబుద్ధంబెై, 
బుద్ధద్ేవునిమనేి యఱపున్ న్భియయతి రక్షోద్ార మనోహరం బెై, 
హరతాండవంబు మేర న్్లలసపతానిమ్మష్ంబెై, యనిమ్మష్ావతారంబు కీరి్తని శీుతి 
మంగళ్పాద్ంబె,ై పాద్ాత యీగి సూట్ిన్రథ పరంపర్ా వామన్ంబెై, 
వామన్చరణర్ేఖ్న్్ బలివంశవయపన్యంబెై, న్యశ్ాసత రంబు మయర్ంబున్ 
సామభేద్మయయోప్ాయ చతఠరంబెై, చతఠర్ాన్ నాండంబు భావంబున్ 
న్పర్ిమ్మత భువన్ జంతఠజాల సేవయమయన్ం బెై, మయనినియన్ లోుఁతఠ చూపక, 

గరి్తయన్ చడచిపుపడు చేయక, ముగుద్ యన్ బయలు పడక, పామద్ 
యన్ గీయయంబాఱ్చ్ుఁ, బతివాత యన్ నిట్టట్లట ుఁ జన్క, తలిలయన్ న విాయెనై్ 
లోుఁగొన్్చ్, ద్ెవైంబన్ భకత మనోరథంబు లిచ్ెచ్, న్ంతకంతకు విసతర్ించి 
గుఱ గడచి, యవాఙ్మున్స గోచరంబెై పావహించి. 
9-231-మ. 



 

 

జగతీనాథ్ రథంబుపజ్ బహ ద్ేశంబుల్ వడని్ ద్ాుఁట్ి త 

తసగరక్షవుపకుమయర భసుముల మీుఁద్న్ ముంచి ప్ాఱన్ మరు 
న్నగర్ావాసము వారు పొ్ ంద్ిర్ి న్వీన్శ్రలీతో గంగ నీ 

రుగతిం గాక మహాద్్రంత స్జన్ద్ోాహాన్లం బాఱ్నే. 
9-232-మ. 
హరు మ పపపంచి మహా తప్ో  నియతఠుఁడెై యయకాశగంగాన్ద్ిన్ 

ధరకుం ద్చెిె నితాంత కరీ్ితలతికా సతంభంబుగా న్వయ స్ 
సపథర లీలం బితృకృతయ మంతయు నొన్ర్ెెన్ వారి్తానేక ద్్ 
సతర వంశవయధ్ుఁ డా భగీరథ్ుఁడు నితయశ్రీకరుం డలుపుఁడే? 

9-233-క. 
హరిిఁ ద్మ మన్ముల లోనిడ ి

హరి ప్ాద్ాంభోజ జనితమ నై్ న్ద్ని్ స్ 
సపథరులచై కుీంకి మునీంద్్ాలు 
హరిిఁ గలిసపర్ి తిాగుణరహతిఠలచై యవేా ళ్న్. 
9-234-వ. 
అంత నా భగీరథ్న్కు శీుతఠండున్్, శీుతఠన్కు నాభావరుండున్్, 
నాభావరున్కు సపంధ్ద్ీాపుండున్్, సపంధ్ద్ీాపునికి న్యుతాయువున్్, 
న్యుతాయువున్కు ఋతఠపరుు ండున్్ జనియంచనె్్; అతండు. 
9-235-ఆ. 
న్య విశ్ాలబుద్ిధ  న్లచకీవరి్తతో 
సంగడమనితన్ము చాలుఁ జేసప 
యక్షహృద్య మతని కవయసతముగ నిచిె 

యశావిద్య నేర్ెె న్తనివలన్. 



 

 

9-20-క్లనమషపాద్ుని చరతిరము 

9-236-వ. 
ఆ ఋతఠపరుు న్కు సరాకాముండున్్, సరాకామున్కు మద్యంతీ 
వలలభుండెైన్ స్ద్ాస్ండున్్, బుట్టట  నా ర్ాజశ్రఖ్రుని మ్మతసాహ ండున్్, 
గలయుష్ప్ాద్్ండు న్ని చపెుపద్్ ర్ా భూవరుండు వసపష్ఠు ని శ్ాపంబున్ 
ర్ాక్షస్డయ, తన్ కరుంబున్ న్పతఠయండయెయ,” న్నిన్ విని పర్ీకి్షన్నర్ేంద్్ా 
డేమ్మ కారణంబున్ స్ద్ాస్న్కు గురుశ్ాపంబు ప్ాాపత ంబయెయ” న్ని యడిగని్ 
శుకుం డిట్లనియె. 
9-237-స.ీ 
ఆ స్ద్ాస్ుఁడు వేుఁట్కె ైవన్ంబున్ కేగ;ి 

గర్ిాంచి యకు రకుస్నిుఁ జంపప 
వానితోుఁ బుట్ిటన్ వానిుఁ బో  విడిచిన్; 

వాుఁడున్్ ద్న్తోడవిాని చావు 
ప్ో నీక కపట్యిెై భూప్ాలుగృహమున్; 

న్డబాలతన్మున్ న్ర్ిథుఁ గొలిచి 

యుండ వసపష్ఠు న్ కుర్ీా శుుఁ డొకునాుఁ; 
డన్నంబు జయేంగ న్తనిుఁ బన్్ప 

9-237.1-తే. 
వాుఁడు మయన్వ మయంసంబు వండి తచెిె 

మునికి వడిడ ంపుఁ గోపపంచి ముని న్ర్ేంద్్ాుఁ 
బిలిచి మన్్జామ్మష్ంబున్్ బెట్ిట  తన్్చ్ 
న్లుకతో ర్ాక్షస్ుఁడవు గముని శపపంచె. 
9-238-వ. 



 

 

ఇట్లల  శపపయంచి పద్ంపడి, ర్ాక్షస్ండు వండి తచె్ెట్యు, స్ద్ాస్ం 
డెరుంగమ్మయుుఁ ద్న్ మన్ంబున్ న ఱ ంగి, వసపష్ఠు ుఁడు పండెాండేండుల  
రకుస్ండవయ యుండుమని నియమ్మంచనె్్; అయయవసరంబున్. 
9-239-మ. 
గురువున్ మయఱ్శపపంతఠ న్ంచ్ జలముల్ గోపంబుతో ద్ోయట్న్ 

న్రనాథ్ండు ధర్ింపుఁ ద్తసతి పతినాార్ింప మ్మన్్నం ద్ిశల్ 

ధరయున్ జీవమయంబకా నిఖిలముం ద్ాుఁ జూచి చలచల న్ ధర్ా 
వరుిఁ డాతీుయపద్ంబులం గరపుట్ీవాుఃపూరముం బ కుుచ్న్. 
9-240-వ. 
ఇట్లల  మ్మతాసహ ండు గావున్ుఁ గళ్తాాన్్క లుండె ైశపపయంప నొలల క 
స్ద్ాస్ండు ర్ాక్షస భావంబు నొంద్ి, కలుష్వరుంబు లయన్ ప్ాద్ంబులతో 
న్డవులం ద్ిరుగుచ్. 
9-241-క. 
ఆుఁక్ట్ మలమల మయుఁడుచ్ 
వీుఁక్ న్తం డడవి న్్న్న విపా మ్మథ్న్ముం 

ద్ాుఁకి్ తట్ాలున్ విపుు నిుఁ 
గూుఁక్ట్ి చేుఁబట్ిట  మ్మోంగుఁ గొనిపో్ వుతఱ న్. 
9-242-వ. 
అంత నా బాాహుణుని భారయ మోుఁద్ికొన్్చ్ం బెగ్డలిిల , డగు్ తితకతోుఁ బతికి 
న్డడంబు వచిె, యేడుెచ్ ర్ాచరకుస్న్ కిట్లనియె. 
9-243-క. 
మయనుష్ద్హేము గలుగుట్ 

భూనఘయక! ద్్రలభంబు పుట్ిటన్మీద్ుఁన్ 



 

 

ద్ానముుఁ బర్ోపకారము 
భూనుతకీరి్తయున్్ వలద్ె పురుష్ఠన్ కెంద్్న్? 

9-244-మ. 
రవి వంశ్ాగీణ వ ై సమసతధరణీర్ాజాయన్్ సంధాయవ  ై
భువన్స్త తఠయుఁడవ ై పర్ారథరతివ ై పుణాయన్్క లుండవ ై 
వివరంబేమ్మయు లేక నా పెనిమ్మట్ిన్ విపుు ం ద్పశ్రశలు స 

త ర్వరున్ బహాువిద్్న్ జగన్్నతగుణున్ భకి్షంపుఁగాుఁ బాడయిే? 

9-245-శ్ా. 
తండీర! మీకు ద్ినేశవంశజులకున్ ద్ెవైం బగున్ బాాహుణుం 

డండఘర  మయట్లు లేవ ? భూమ్మస్ర గోహతాయభిలయష్ంబు గె ై
కొండ ర మీ యట్లవంట్ి సాధ్వులు? రక్షోభావ మ్మట్లలల? మీ 

తండిరం ద్ాతలుఁ బూరుాలం ద్లుఁపవే ధరుంబున్్ం బో ుఁగద్ే. 
9-246-శ్ా. 
అనఘా! చెలచల ల న్యెయద్న్; విడువు నీకన్నంబు బటె్ిటంతఠ; నా 
హృనఘాథ్న్ ద్ిాజు గంగికుఱ ఱ  న్కట్ా! హింసపంప నలేయయ? నీ 

వ నాం డింతఠలతోడుఁ బుట్టవ ? నిజం బిట్టటటన్ మున్్ుట్ట నా 
పనాన్ న్న్్న శరంబు ద్్ాంచి మఱ  మతా్ాణశేు భకి్షంపవే. 
9-247-క. 
అని కరుణ పుట్ట నాడుచ్ 
వనితామణ  పలవర్ింప వస్ధాద్ేవుం 

ద్ినియె న్తుఁడు పులి పశువుం 

ద్ిను కియీ శ్ాపంబు కతన్ ధీరహతిఠండెై. 
9-248-వ. 



 

 

అంత నా బాాహుణ  గోపపంచి “కామయరతన్యన్ నాద్్ పెనిమ్మట్ిని భకి్షంచితివి 
గావున్ నీవు న లుఁతలంబ ంద్ుఁ జేర్ిన్వేళ్ మరణంబుుఁ బ ంద్్” మని 
కలయుష్ప్ాద్్ని శపపంచి, పతిశలయంబులతో న్గినపవాేశంబు జసేప స్గతికిం 
జనియె; న్ంతుఁ బండెాండంేడుల  చనిన్ నా ర్ాజు మునిశ్ాపనిరుుకుత ండెై. 
9-249-ఆ. 
రతఠలకొఱకు నాలి ర్ావింప న్ద్యిున్్ 
బెద్ర్ి విపసాతి శపపంచ్ ట్టఱ ుఁగి 
మగని న్డడపెట్ిట  మ ైథ్న్కరుంబు 
మయన ె సతఠల గోషపు  మయన  న్తడు. 
9-250-క. 
అద్ ికారణముగుఁ బుతాా 
భుయద్యము లేద్ా స్ద్ాసభూప్ాలున్కుం 

ద్ద్న్్మతి న్వాసపష్ఠు ుఁడు 
మద్యంతికిుఁ గడుపుజసేె మద్న్కీడీన్. 
9-251-వ. 
ఇట్లల  స్ద్ాస్ని భారయ యగు మద్యంతి వసపష్ఠు నివలన్ గర్ిభణ  యెై 
యేడేండుల  గరభంబు ధర్ించి నీళీుడ సంకట్పడుచ్న్న వసపష్ఠు ండు వాుఁడి 
యగు న్శుంబున్ నా గరభంబుుఁ జీర్ిన్ న్శుకుం డన్్ కుమయరుండు పుట్టట ; 
న్తనికి మూలకుండు పుట్టట; న్తండు. 
9-252-క. 
వీరుిఁడగు పరశుర్ాముుఁడు 
ఘోర కుఠారమున్ న్ృపులుఁ గూలుచ్ వేళ్న్ 



 

 

నారీజన్ములు ద్ాుఁచిన్ 

నారీకవచ్ం డన్ంగ న్లి న్్తి కెకెున్. 

9-21-ఖ్టావంగుని చరితరము 

9-253-వ. 
ఆ నార్ీకవచ్ండు నిరూులం బయన్ రవివంశంబున్కు మూలం బగుట్ంజసేప 
మూలకుండన్ం బరుఁగెనా మూలకున్కు విశాసహ ండు పుట్టట  విశాసహ న్కు 
ఖ్ట్ాాంగుడు పుట్ిట  చకీవర్ిత యయెయన్్; అతండు. 
9-254-స.ీ 
అమరులు వేుఁడని్ న్స్రనాథ్లుఁ జంపప; 
తిాద్శులతోుఁ ద్న్ బాతఠకుకాల 

మ ంతని యడిగిన్ నిద్ె నిండుచ్న్నద్ి; 
తడవులే ద్ేమ ైన్ న్డుగు మనిన్ 

వరములు గోరక వరవిమయన్ం బెకిు; 

తన్పుర్ికేతెంచి తతతవబుద్ిధ ుఁ 
బరమేశారుని యంద్ భావంబుుఁ గలీించి; 

కులద్ెైవతద్ిా జకులముకంట్ట 
9-254.1-తే. 
న్ంగనా ప్ాాణ ర్ాజయ పుతాాద్్ లచలల  
గావు పపాయములు ధరుంబు గడచి నాద్్ 
మతి పావర్ితంప ద్ెన్నుఁడు మద్ి న ఱ్ంగ 

న్న్య మయ యీశారునిుఁ ద్కు న్న్్చ్ మఱ యు. 
9-255-మ. 



 

 

ఇలమీుఁద్న్ బదా్్కేల? వలేుపలవరం బలేయ? ధన్ం బేల? చం 

చల గంధరాపుర్ీ విడంబన్ము లచైశారయంబు లేలయ? జగం 

బులిఁ బుట్ిటంచ్ తలంపున్ం బాకృతితోుఁ బ తెతత  తఠద్ంి బాసప ని 

రులమ ై వాఙ్ున్సామ్మతం బగు పరబహాుంబు నేుఁ జెంద్ెద్న్. 
9-256-వ. 
అని నిశెయంచి. 
9-257-మ. 
కలసెన్ సంగములచలల ుఁ బాసప నియతిన్ ఖ్ట్ాాంగు డశ్ాీంతమ  ై
కల ద్యుయన్ మఱ మీుఁద్ లే ద్న డది్ెై కలయయణమ ై యయతులోుఁ 
ద్లిఁపం బలుగర్ానిద్ెై పరమమ ై తతతవజాు ల హించి హృ 
జ్లజాతంబుల వాస్ద్ేవుుఁ డని సంసాు పపంచ్ నా బాహుమున్. 

9-22-శ్రీరాముని క్థనంబు 

9-258-వ. 
అట్ిట  ఖ్ట్ాాంగున్కు ద్ీరఘబాహ ండు, ద్ీరఘబాహ న్కు రఘువు, రఘువున్కుుఁ 
బృథ్శవీుండుుఁ, బృథ్శవీున్కు న్జుండు, న్జున్కు ద్శరథ్ండున్్, పుట్ిట; ర్ా 
ద్శరథ్న్కు స్రప్ాార్ిథతఠండెై పరబహాుమయుండెనై్ హర్ి నాలు్ విధంబులచై 
శ్రీర్ామ లక్షుణ భరత శతఠాఘన నామంబుల నిజాంశ సంభూతఠండెై జనిుంచె; 
తచెరి్తాంబు వాలీుకి పమాుఖ్్లచైన్ మున్్లచతే వర్ిుతంబెైన్ద్ి; యెైన్న్్ం 
జెపెపద్ సావధాన్మన్స్ుండవ ై యయకర్ిుంపుము. 
9-259-మ. 
అమర్ేంద్ాాశకుుఁ బూరుచంద్్ాుఁ డుద్తిఠండె ైన్ట్లల  నార్ాయణాం 

శమున్ం బుట్టట  మద్ాంధ ర్ావణశరససంఘయతసంఛదే్న్ 



 

 

కీమణోద్ాే ముుఁడు ర్ాముుఁ డా గర్ితకుం గౌసలయకున్ సన్్నతా 
సమన ైరులయ కతఠలయ కంచితజన్్ససంసారసాఫలయకున్. 
9-260-మ. 
సవరక్షవరథము ద్ండి ాపంపుఁ జని విశ్ాామ్మతఠాుఁడుం ద్ోడర్ా 
న్వలీలం ద్్న్్మయడె ర్ాముుఁ డద్యుండెై బాలుుఁడెై కుంతల 

చివిసంపజ్ితహాట్కం గపట్భాష్ావిస్ూరనానట్కన్ 

జవభినానరయమఘోట్కం గరవిర్ాజతేేట్కం ద్ాట్కన్. 
9-261-క. 
గారామున్ుఁ గౌశక మఖ్ 

మయ రాముుఁడు గాచి ద్ెతైఠయ న్ధికు స్బాహ న్ 

ఘోరాజిుఁ ద్్ాంచి తోలచన్ 

మయరచీ్న్ నీచ్ుఁ గపట్మంజులర్ోచ్న్. 
9-262-మ. 
ఒక్ మున్ూనఱ్ గద్లిె తెచిెన్ లలయట్ోగాీ క్షచాపంబు బా 
లక్ర్ీంద్ాంబు స్లీలమ ైుఁ జెఱకుుఁగోలం ద్్ాంచ్ చంద్ంబున్న్ 

సక్లోర్ీా శులు చూడుఁగా విఱ చె ద్ోశశకితన్ విద్హేక్షమయ 
పక్ గహేంబున్ సీతకెై గుణమణ పసాీూతకైె లీలతోన్. 
9-263-క. 
భూతలనాథ్ుఁడు ర్ాముుఁడు 
పీతాతండెై పెండిలయయడెుఁ బృథ్గుణమణ  సం 

ఘయతన్ భాగోయపతేన్ 

సీతన్ ముఖ్కాంతివిజిత సపతఖ్ద్ో యతన్. 
9-264-క. 



 

 

ర్ాముిఁడు నిజబాహ బల 

సేథమంబున్ భంగపఱ చె ద్రీఘకుఠార్ో 
ద్ాే మున్ విద్ళీకృతన్ృప 

భామున్ రణరంగభీము భార్వర్ామున్. 
9-265-క. 
ద్శరథ్ుఁడు మున్్న గెైకకు 
వశిఁడెై తానిచిె న్ట్ిట  వరము కతన్ వా 
గేశ చెడక యడివి కనిచనె్్ 
ద్శముఖ్ముఖ్కమలతఠహిన్ధామున్ ర్ామున్. 
9-266-క. 
జనకుుఁడు పనిచిన్ మేలని 

జనకజయున్్ లక్షుణుండు సంసేవింపన్ 

జనపతి ర్ాముుఁడు విడచినె్్ 
జనప్ాలయర్ాధయ ద్ిా ష్ద్సాధయ న్యోధయన్. 
9-267-క. 
భరతఠన్ నిజపద్సవేా 
నిరతఠన్ ర్ాజయమున్ న్్నిచి న్ృపమణ  యెకెున్ 

స్రుచిర రుచి పరి్భావిత 

గురుగోతాాచలముుఁ జితాక ట్ాచలమున్. 
9-268-ఉ. 
పుణుయిఁడు ర్ామచంద్్ాుఁ డట్ ప్ోయ ముద్ంబున్ుఁ గాంచె ద్ండకా 
రణయముుఁ ద్ాపసో తతమ శరణయము న్్దే్త బర్ిి బర ిలయ 
వణయము గౌతమీ విమల వాుఃకణ పరయట్న్పాభూత సా 



 

 

ద్్్ ణయము న్్లలసతతరు నికుంజ వరే్ణయము న్గీగణయమున్. 
9-269-స.ీ 
ఆ వన్ంబున్ ర్ాముుఁ డన్్జ సమతేఠడెై; 
సతితోడ నొక పరుశ్ాల న్్ండ 

ర్ావణు చలెలలు రతిుఁ గోరి్ వచిెన్; 

మొగి లక్షుణుుఁడు ద్ాని ముకుు గోయ 

న్ద్ి విని ఖ్రద్ూష్ణాద్్లు పద్్నాలు్ ; 

వేలు వచిెన్ ర్ామవిభుుఁడు గలన్ 

బాణాన్లంబున్ భసుంబు గావింప; 

జన్కన్ంద్న్ మనేి చకుుఁద్న్ము 
9-269.1-తే. 
విని ద్శగీీవుుఁ డంగజ వివశుుఁ డగుచ్ 
న్ర్ిథుఁ బంచిన్ుఁ బసపుఁడిఱ ఱ  యెై న్ట్ించ్ 
నీచ్ మయర్చీ్ ర్ాముుఁడు న ఱ  వధించ ె

న్ంతలో సీతుఁ గొనిపో్యె న్స్రవిభుుఁడు. 
9-270-ఉ. 
ఆ య్స్ర్ేశారుండు వడ ిన్ంబరవీథి నిలయతన్ూజ న్ 

నాయయ్ము చేసప నిష్ురుణుుఁడె ైకొనిప్ో వుఁగ న్డడమ నై్ ఘో 

ర్ాయ్తహతేిుఁ ద్్ాంచె న్సహాయత ర్ామన్ర్ేంద్ాకారయద్ 

తాత య్ువుుఁ బక్షవేగపరి్హాసపతవాయువు న్జ్ట్ాయువున్. 
9-271-వ. 
అంతనా ర్ామచంద్్ాండు లక్షుణసహితఠండెై, సీత వ ద్క న్రుద్ెంచి, 

నిజకారయనిహతఠండెైన్ జట్ాయువున్కుుఁ పరలోకకీియలు గావించి, 



 

 

ఋశయమూకంబున్కుం జని. 
9-272-క. 
నిగీహము నీకు వల ద్ుిఁక 

న్గీజు వాలిన్ వధింతఠ న్ని నియమముతో 
న్గరీసరుుఁగా నలేచన్్ 
స్గీీవుం జరణఘయతచూరుగాీ వున్. 
9-273-క. 
లీలన్ ర్ామవిభుం డొక 

కోలం గూలంగ నేసె గురు న్యశ్ాలిన్ 

శ్రలిన్ సవేితశూలిన్ 

మయలిన్ వాలిన్ ద్శ్ాసయమయనోన్ూులిన్. 
9-274-క. 
ఇలమీుఁద్ సీత వ ద్కుఁగ 

న్లఘుుఁడు ర్ాఘవుుఁడు పనిచె హన్్మంతఠ న్తి 

చిలవంతఠన్, మతిమంతఠన్, 

బలవంతఠన్, శ్ౌరయవంతఠ, బాాభవవంతఠన్. 
9-275-క. 
అలవాట్ల కలిమ్మ మయరుతి 

లలితామ్మత లయఘవమున్ లంఘ్ించెన్్ శ్  ై
వలినీగణసంబంధని్ 

జలపూరి్త ధరణ  గగన్ సంధిం గంధిన్. 
9-276-వ. 
ఇట్లల  సముద్ాంబు ద్ాుఁట్ి సీతం గని, హన్్మంతఠండు ద్ిర్ిగి చన్్ద్ెంచ్చ్ 



 

 

న్క్షకుమయర్ాద్్ల వధయించి. 
9-277-క. 
సముద్గీత న్నిలస్తఠం 

డమర్ాహతి ద్తత  వాల హసాత గునల భ 

సుము చసేె నిర్ాతంకన్ 

సముద్ాస్రస్భట్విగతశంకన్ లంకన్. 
9-278-వ. 
ఇట్లల  లంకాద్హన్ంబు చసేపవచిె వాయుజుండు సతీకథన్ంబు చెపపపన్ విని 
ర్ామచంద్్ాండు వన్చరనాథ యూధంబులుం ద్ాన్్న్్ చనిచని. 
9-279-శ్ా. 
ఆ రాజేంద్్ాుఁడు గాంచె భూరి్విధరతానగారమున్ మీన్ కుం 

భీరగాీ హకఠోరమున్ విపుల గంభీరంబు న్భభాామ 

ద్ోఘరానోయన్యవిభిన్నభంగభవనిర్ోఘ ష్చిట్ాంభుఃకణ 

ప్ాారుద్ాధ ంబరప్ారమున్ లవణప్ార్ావారముం జేరువన్. 
9-280-వ. 
కని తన్కుుఁ ద్ోావ యముని వేుఁడిన్ న్ద్యిు మయర్ంబు చూపక మ్మన్నంద్ిన్ 
నా ర్ాచపట్ిట  ర్ెట్ిటంచిన్ కోపంబున్. 
9-281-క. 
మ లలని న్గవున్ న్యన్ము 
లలనల ర్ిె శరంబు విలుల  న్ంద్ిన్ మయతాన్ 

గులలలు నాుఁచ్లుుఁ జిపపలుుఁ 
బెలలలున ై జలధి పెదే్ బ్రడె ైయుండెన్. 
9-282-వ. 



 

 

ఇట్లల  విపన్్నండగు సముద్్ాండు న్ద్్లతోుఁ గూడి మూరి్త మంతఠండయ 
చన్్ద్ెంచి ర్ామచంద్్ాని చరణంబులు శరణంబు జొచిె యట్లని స్త తియంచె. 
9-283-శ్ా. 
"ఓ క్ాకుత్థకులేశ! యోగుణనిధీ! యో ద్ీన్మంద్ార! నే 
నీ క్ోపంబున్ కెంతవాుఁడ? జడధిన్; నీవేమ్మ భూర్ాజవే? 

లోక్ాధీశుుఁడ; వాద్ినాయకుుఁడ; వీ లోకంబు లచలలపుపడున్ 

నీ క్ుకి్షం బాభవించ్; న్్ండు; న్డుఁగున్; నికుంబు సర్ాాతుకా! 
9-284-క. 
ధాతల రజమున్ ద్వే 

వాాతము సతతవమున్ భూతర్ాశుఁ ద్మమున్న్ 

జాతతలుఁగా నొన్ర్ించ్ గు 
ణాతీతఠుఁడ వీవు గుణగణాలంకార్ా! 
9-285-క. 
కటటు ము సేతఠవు; లంకం 

జుటటు ము; నీ బాణవహిన స్రవ ైరి్తలల్ 

గొటటు ము నలేంబడుఁ; జ ే

పటటు ము నీ యబల న్ధకిభాగయపాభలన్. 
9-286-ఆ. 
హర్ికి మయమ న్గుద్్; న్ట్మీుఁద్ శ్రీద్వేి 

తండి;ా న్ూరకేల తాగడింప? 

గట్టుఁ గట్ిట  ద్ాుఁట్ల కమలయపతకులనాథ! 
నీ యశ్ోలతలకు న లవుగాుఁగ 

9-287-వ. 



 

 

అని విన్నవించిన్ ర్ామచంద్్ాండు సముద్్ానిం బూరాపాకారంబున్ న్్ండు 
ప్ొ ముని వీడుకొలచపన్్; అంత. 
9-288-క. 
ఘన శ్ ైలంబులుుఁ ద్రువులు 
ఘనజవమున్ుఁ బెఱ కి తచెిె కపపకులనాథ్ల్ 

ఘనజలర్ాశం గట్ిటర్ ి

ఘనవాహపమాుఖ్ద్విిజగణము న్్తింపన్. 
9-289-వ. 
ఇట్లల  సముద్ాంబు ద్ాుఁట్ి ర్ామచంద్్ాండు ర్ావణు తముుం డెైన్ విభీష్ణుండు 
శరణంబు వుేఁడిన్ న్భయం బిచిె; క డుకొని లంకకుుఁ జని విడిసప వేడెపటె్ిటంచి 
లగ్లుపట్ిటంచిన్. 
9-290-స.ీ 
ప్ాాకారములు ద్ావిా పర్ఖి్లు పూడిచి; 

కోట్కొములు నలేుఁ గూలుఁ ద్ోాచి 

వపాంబు లగలించి వాకిళ్ళు పెకలించి; 

తలుపులు విఱ చి యంతమాులు న ఱ చి 

ఘన్విట్ంకంబులు ఖ్ండంిచి పడవ చైి; 

గోపురంబులు నేలుఁ గూలుఁ ద్నిన 

మకరతోరణములు మహుిఁ గూలిె కేతన్ం; 

బులు చించి సో ప్ాన్ములు గద్లిె 

9-290.1-ఆ. 
గృహము లచలల  వాచిె గృహర్ాజముల గొీ చిె 

భరుకుంభచయము ప్ాఱవ ైచి 



 

 

కరులు కొలన్్ చొచిె కలుఁచిన్ కెైవడిుఁ 
గపులు లంకుఁ జొచిె కలుఁచి రపుుఁడు. 
9-291-వ. 
అంత న్యయస్ర్ేంద్్ాండు పంచిన్ుఁ గుంభ, నికుంభ, ధూమయోక్ష, విరూప్ాక్ష, 

స్ర్ాంతక, న్ర్ాంతక, ద్్రుుఖ్, పహాసత , మహాకాయ పమాుఖ్్లగు 
ద్న్్జవీరులు శర శర్ాసన్ తోమర గద్ాఖ్డ్ శూల భింద్ిప్ాల పరశు పట్ిటస 
ప్ాాస ముసలయద్ి సాధన్ంబులు ధర్ించి మయతంగ తఠరంగ సయంద్న్ 
సంద్ోహంబుతో బవరంబు చయే స్గీీవ, పవన్తన్య, పన్స, గజ, గవయ, 

గంధమయద్న్, నీలయం గద్, కుముద్, జాంబవద్ాద్్ లయ రకుస్ల న కుట్ి 
కయయంబు లంద్్ుఁ ద్రుల గిరులుఁ గర్ాఘయతంబుల న్్కుడించి తఠాంచి; రంత. 
9-292-క. 
ఆ యడె లక్షుణుుఁ డుజ్వల 

సాయ్కములుఁ ద్్ాంచె శ్ లైసమకాయు స్ర్ా 
జేయ్ు న్న్ర్ళ్మయయో 

ప్ాయ్ున్ న్యగుణ విధయేు న్యయతికాయున్. 
9-293-ఆ. 
ర్ామచంద్ావిభుుఁడు రణమున్ ఖ్ండించ ె

మేట్ికడమి్మ నీలమేఘవరుు  
బాహ శకితపూరుు ుఁ బట్లసపంహనాద్సం 

కుచిత ద్ిగిభకరుు ుఁ గుంభకరుు . 
9-294-క. 
అలవున్ లక్షుణుుఁ డాజి 

సథలిిఁ గూలచెన్ మఘేనాద్్ుఁ జట్లలయహాల ద్్న్ 



 

 

బలభదే్ిజయవినోద్్న్ 

బలజనితస్పరాస్భట్భావవిష్ాద్్న్. 
9-295-వ. 
అంత. 
9-296-క. 
తనవా రంద్ఱ్ మగోి్న్ 

న్నిమ్మష్పతివ ైర్ి పుష్పకారూఢుండె ై
యనికి న్డచి ర్ామునితో 
ఘనర్ౌద్మాుతోడ న్ంపకయయము చేసనె్. 
9-297-వ. 
అ యయవసరంబున్. 
9-298-క. 
స్రపతిపంపున్ మయతలి 

గురుతరమగు ద్వియరథముుఁ గొనివచిెన్, నా 
ధరణీవలలభుుఁ డెకెున్్ 
ఖ్రకరుుఁ డుద్యయద్ిా న కుు కెవైడి ద్ో ుఁపన్. 
9-299-వ. 
ఇట్లల  ద్ివయరథారూఢుండయ ర్ామచంద్్ాండు ర్ావణున్ కిట్లనియె. 
9-300-మ. 
"చపలతాంబున్ డాుఁగి హేమమృగమున్ సంపీతాిుఁ బుతెత ంచ్ట్ో 
కపట్బాాహుణమూరి్తవ ై యబల నా కాంతారమధయంబున్ం 

ద్పలయపపంచ్ట్యో మద్యీశతద్విాయమోఘబాణాగిన సం 

తపన్ం బేగతి నోరుెవాుఁడవు? ద్్రంతం బెంతయున్ ర్ావణా! 



 

 

9-301-క. 
నీ చ సపన్ ప్ాపములకు 
నీచఘతుక! యముుఁడు వలద్్ నుేఁడిట్ నా నా 
ర్ాచముల ద్్ాంచి వ ైచెద్ 

ఖ్ేచర భూచరులు గూడి కీడీం జూడన్." 

9-302-వ. 
అని పలికి. 
9-303-మ. 
బలువింట్న్ గుణట్ంకృతంబు నిగుడన్ బహాాుండ భీమంబుగా 
బాళయోగాీ న్లసనినభం బగు మహాబాణంబు సంధించి ర్ా 
జలలయముండగు ర్ాముుఁడేసె ఖ్రభాష్ాశ్ాీవణున్ ద్ేవతా 
బలవిద్ాావణు వ ైర్ిద్ారజన్గరభసాావణున్ ర్ావణున్. 
9-304-క. 
ద్శరథసూన్్ండేసపన్ 

విశిఖ్ము హృద్యంబుుఁద్ూఱ వివశుం డగుచ్న్ 

ద్శకంధరుండు గూలచన్్ 
ద్శవద్న్ంబులన్్ రకతధారలు ద్ొరుఁగన్. 
9-305-వ. 
అంతనా ర్ావణుండు ద్ెగుట్ విని. 
9-306-స.ీ 
కొపుపలు బిగి వీడి కుస్మమయలికలతో; 
న్ంసభాగంబుల నావర్ింప 

సేసముతయంబులు చదె్రుఁ గరి్ుక ల డుఁ; 



 

 

గంఠహారంబులు గీంద్్కొన్ుఁగ 

వద్న్పంకజములు వాడ ివాతెఱ లచండుఁ; 
గనీనళ్ువఱద్ లంగములు ద్డుప 

సన్నపు న్డుములు జవాాడుఁ బాలిండల ; 
బరువులు న్డుములుఁ బబాిుకొన్ుఁగ 

9-306.1-ఆ. 
న తిత  మోుఁద్ికొన్్చ్ న ఱ ుఁ బయెయద్లు జాఱ 

న్ట్లట  నిట్లట ుఁ ద్పపట్డుగు లిడుచ్ 
న్స్రసతఠలు వచిె రట్ భూతభేతాళ్ 

సద్న్మున్కు ఘోరకద్న్మున్కు. 
9-307-వ. 
ఇట్లల  వచిె తమతమ నాథ్లం గని, శ్ోకించి; రంద్్ మండోద్ర్ ిర్ావణుం జూచి 
యట్లనియె. 
9-308-ఉ. 
హా! ద్న్్జేంద్ా! హా! స్రగణాంతక! హా! హృద్యశే! నిర్ర్ేం 

ద్ాాద్ుల గలెిె నీవు కుస్మయస్త ర నికోలల కోరాలేక సో  
నాుద్ముగన్ రఘుపావరుమయనిని నేట్ికిుఁ ద్ెచిె? తపుపడేుఁ 
గాద్ని చపెపపన్న్ విన్క కాలవశంబున్ుఁ బ ంద్ి తకుట్ా. 
9-309-ఆ. 
ఎండుఁ గాయ వ ఱచ్ నిన్్డు వ న నలుఁ గాయ 

వ ఱచ్ విధ్ుఁడు గాలి వీవ వ ఱచ్ 
లంకమీుఁద్; నిట్ిట  లంకాపుర్ికి మయకు 
న్ధిప! విధవభావ మడర్ ెనేుఁడు. 



 

 

9-310-క. 
ద్్రితముుఁ ద్లపరు గాన్రు 
జరుగుద్్ రె్ట్ కెైన్ నిమ్మష్ సౌఖ్యంబుల కె ై
పరవనితాసకుత లకున్్ 
బరధన్రకుత లకు నిహముుఁ బరముం గలద్?ే 

9-311-వ. 
అని విలపపంప న్ంత విభీష్ణుండు ర్ామచంద్్ాని పంపుపడసప, ర్ావణున్కు 
ద్హనాద్ి కీియలు గావించె; న్ంత ర్ాఘవేంద్్ాండు న్శ్ోకవన్ంబున్ కేుఁగి, 
శంశుప్ాతరు సమీపంబు న్ంద్్. 
9-312-శ్ా. 
ద్ెతై యపామద్ా పరీ్త న్తిభీతన్ గీంథి బంధాలక 

వాాతన్ నిశశవసనానిలయశీుకణ జీవం జీవద్ార్ామ భూ 

జాతన్ శుష్ుకపో్ ల కీలిత కర్ాబా్ తం బాభూతం గృశ్ర 

భూతం బాాణసమతే సీతుఁ గనియెన్ భూమీశుుఁ డా ముంద్ట్న్. 
9-313-వ. 
కని ర్ామచంద్్ాండున్్ ద్ాపంబు నొంద్ి, భారయవలన్ ద్ోష్ంబు లేకుంట్ 
వహినముఖ్ంబున్ం బాకట్ంబుజసేప, ద్ేవతల పంపున్ ద్ేవిం జేకొని. 
9-314-ఉ. 
శ్ోష్తద్ాన్వుండు న్ృపసో ముుఁడు ర్ాముుఁడు ర్ాక్షసేంద్ాతా 
శ్రషవిభూతిుఁ గలపసమజీవివి గముని నిలచప న్రి్థ సం 

తోషణుుఁ బాపశ్ోష్ణు న్ద్ూష్ణు శశాద్ర్ోష్ణున్ మ్మతా 
భాషణు నారయపో్ ష్ణుుఁ గృప్ాగుణభూష్ణు న్విాభీష్ణున్. 
9-315-వ. 



 

 

ఇట్లల  విభీష్ణసంసాథ పన్్ండయ ర్ామచంద్్ాుఁడు సీతాలక్షుణ సమతేఠండయ 
స్గీీవ హన్్మద్ాద్్లం గూడికొని, పుష్పకారూఢుం డయ, వేలుపలు 
గుర్యిు పువుాలసో న్లం ద్డియుచ్ుఁ ద్ొలిల వచిెన్ తెరువుజాడలు సతీకు 
న ఱ ుఁగించ్చ్, మరలి న్ంద్ిగాీ మంబున్కు వచెెన్్; అయయవసరంబున్. 
9-316-ఆ. 
ర్ామచంద్ావిభుని ర్ాక వీన్్ల విని 

భరతఠుఁ డుతసహించి ప్ాద్్కలన్్ 
మోచికొన్్చ్ వచిె ముద్ముతోుఁ బురజన్్ 
లచలల  గొలువ న్న్న కెద్్రువచెె. 
9-317-వ. 
వచిె ప్ాద్్కల ముంద్ట్ నిడికొని, యెడన డ సాష్ాట ంగద్ండపాణామంబులు 
చేయుచ్, మ లలమ లలన్ డాసప, ర్ామచంద్్ాని ప్ాద్ంబులు ద్న్ నొసలం 
గద్ియంచి, తచెరణర్ేణువులు ద్్డచిి, శరంబున్ం జలిలకొని, తనివి చన్క, 

మఱ యు న్పపద్కమలంబు లకుున్ మోపప కొన్్చ్, సంతసంపుుఁ గనీనట్ం 
గడిగి, కే్షమంబు లరయుచ్ండె; న్ంత సీతాలక్షుణ సహితఠండయ 
విభుండున్్, ద్న్ కెద్్రువచిెన్ బాాహుణ జన్ంబులకు న్మసురి్ంచి, 

తకిున్వారలచేత మన్నన్లు పొ్ ంద్ి, వారల మనినంచెన్్; అయయవసరంబున్. 
9-318-చ. 
న్ృపవర! పెకుునాళ్ుుఁగొలచ నిన్ గన్కుండని్ యట్ిట నేుఁడు మయ 
తపములుపండె నింద్ఱము ధన్్యలమ తైి మట్ంచ్ుఁ బుట్టముల్ 

చపలతుఁ ద్ిాపపప పువుాల వసంతములయడుచ్ుఁ బాడుచ్న్ గత 

తాపులయ యయడుచ్ం బాజలు ద్దే్యుుఁ బండుగ జేసప రె్లచల డన్. 
9-319-స.ీ 



 

 

కవ గూడి యరుద్ెసుఁ గపపర్ాజు ర్ాక్షస; 

ర్ాజు నొకుట్ుఁ జామరములు వీవ 

హన్్మంతఠుఁ డతిధవళీతపతాముుఁ బట్ట; 
బాద్్కల్ భరతఠండు భకితుఁ ద్ేర 

శతఠాఘున డముులుుఁ జాపంబుుఁ గొనిర్ాుఁగ; 

సౌమ్మతిా భృతఠయుఁడెై చన్్వుచూప 

జలప్ాతచాేుఁబట్ిట  జన్కజ గూడిర్ాుఁ; 
గాంచన్ఖ్డ్ మంగద్్ుఁడు మోవుఁ 
9-319.1-ఆ. 
బసపుఁడి కడేె మరి్థ భల ల కపతి మోచి 

కొలువుఁ బుష్పకంబు వ లయ న కిు 

గీహము లచలల ుఁ గొలువుఁ గడు నొపుప సంపూరు 
చంద్్ాపగది్ి ర్ామచంద్్ాుఁ డొపెప. 
9-320-వ. 
ఇట్లల  పుష్పకారూఢుండెై, కపప బలంబులు చేర్ికొలువ. శ్రీర్ాముం డయోధయకుం 
జనియె; న్ంతకు మున్న యపుపరంబున్ంద్్. 
9-321-స.ీ 
వీథ్లు చకుుఁ గావించి తోయంబులు; 
చలిల రంభా సత ంభచయము నిలిపప 
పట్లట జీరలు చ్ట్ిట  బహ తోరణంబులుుఁ; 
గలువడంబులు మేలుకట్లల ుఁ గట్ిట 
వేద్ిక లలికించి వివిధరతనంబుల; 

ముోగు్ లు పలుచంద్ములుగుఁ బెట్ిట 



 

 

కలయ గోడల ర్ామకథలచలల  వాాయంచి; 

ప్ాాసాద్ముల ద్వేభవన్ములన్్ 
9-321.1-తే. 
గోపురంబుల బంగారు కుండ లచతిత  
యెలల  వాకిండల  గానిక లేరపరి్ంచి 

జన్్లు గెైచేసప తూరయఘోష్ములతోడ 

న ద్్రు న్డతెంచి ర్ా ర్ాఘవేంద్్ాకడకు. 
9-322-క. 
సమద్ గజద్ాన్ధారల 

ద్్మద్్మలచై యున్న పెదే్ తోావలతోడన్ 

రమణయీ మయెయ న్పుపర్ి 
రమణుుఁడు వచిెన్ుఁ గరంగు రమణ యప్ో లచన్. 
9-323-ఆ. 
ర్ామచంద్ావిభుని ర్ాకుఁ ద్ూరయములతో 
రథ గజాశా స్భట్ర్ాజితోడ 

న్మరె్ుఁ బురము చంద్్ాుఁ డరుద్ేర ఘూరి్ులుల  

జంతఠభంగమ్మలిత జలధభింగి. 
9-324-వ. 
ఇట్లల పుపచ్న్న యపుపరంబు పావశేంచి, ర్ాజమయర్ంబున్ ర్ామచంద్్ా 
డరుగుచ్న్న సమయంబున్. 
9-325-మ. 
ఇతిఁడే ర్ామన్ర్ేంద్్ాుఁ డమ యబలకా యంద్ాార్ి ఖ్ండించె న్ 

లలతిఁడే లక్షుణుుఁ డాతుఁడే కపపవరుం డా పొ్ ంతవాుఁడే మరు 



 

 

తఠసతతిఁ డా చెంగట్ నా విభీష్ణుుఁ డట్ంచ్ం చేతఠలం జూపుచ్న్ 

సతతలచలల ం బర్ికించి చూచిర్ి పుర్ీసౌధాగీభాగంబులన్. 
9-326-వ. 
ఇట్లల  సమసతజన్ంబులు చూచ్చ్ండ ర్ామచంద్్ాండు ర్ాజమయర్ంబున్ం 
జనిచని. 
9-327-స.ీ 
పట్ికంపు గోడలు బవడంపు వాకిండుల ; 

నీలంపుట్రుగులు న ఱయుఁ గలిగ ి

కమనీయ వ డైూరయ సతంభచయంబుల; 

మకరతోరణముల మహతి మగుచ్ 
బడగల మయణ కయబద్ధ  చేలంబులుఁ; 
జిగురుుఁ దో్రణములుఁ జలెువు మీఱ  
పుష్పద్ామకముల భూర్విాసన్లన్్; 
బహ తరధూపద్ీపముల మ ఱసప 
9-327.1-తే. 
మయఱ్వేలుపలభంగిని మలయుచ్న్న 

సతఠలుుఁ బురుష్ఠలు న పుపడు సంద్డింప 

గుఱ్తఠ లిడర్ాని ధన్ముల కుపప లున్న 

ర్ాజసద్న్ంబున్కు వచెె ర్ామవిభుుఁడు. 
9-328-వ. 
ఇట్లల  వచిె. 
9-329-ఉ. 
తలుల లకెలల  మోొకిు తమ తలిలకి వంద్న్ మయచర్ించి య 



 

 

లలలల  బుధాళికని్ విన్తఠుఁడె ైచెలికాండనా్్ ద్ముులం బాసం 

పులలతుఁ గౌగలించ్కొని భూవరుుఁ డోలిుఁ గృప్ారసంబు రం 

జిలల ిఁగుఁ జాల మన్నన్లు చేసె న్మయతఠయలుఁ బూరాభృతఠయలన్. 
9-330-వ. 
తతసమయంబున్ుఁ ద్లుల లు 
9-331-చ. 
కొడుకులుుఁ బదేె్కోడలున్్ గొబుున్ మోొకిున్ న తిత  చేతఠలం 

బుడుకుచ్ మోములుంద్లలుబో రన్ ముద్్ే లుగొంచ్న్వుాచ్ం 

ద్ొడలకు వారి్ ర్ాుఁద్ిగచిి తోుఁగుఁగుఁ జేసపర్ి నతేాధారలన్ 

వ డలిన్ ప్ాాణముల్ ద్గుఁ బావిష్టములయెయ న్ట్ంచ్ న్్బుుచ్న్. 
9-332-వ. 
అంత వసపష్ఠు ం డరుగుద్ంెచి. శ్రీర్ామచంద్్ాని జట్ాబంధంబు విడిపపంచి, 

కులవృద్్ే లుం ద్ాన్్న్్ సమంతాకంబుగ ద్ేవేంద్్ాని మంగళ్సానన్ంబు 
చేయంచ్ బృహసపతి చంద్ంబున్, సముద్ాన్ద్జీలంబుల న్భిషేకంబు 
చేయంచె; రఘువరుండున్్, సీతాసమేతఠండెై, జలకంబులయడి, మంచి 
పుట్టంబులు గట్ిటకొని, కముని పువుాలు ద్్ఱ మ్మ, స్గంధంబు లలంద్కిొని, 

తొడవులు ద్ొడిగికొని, తన్కు భరతఠుఁడు సమరి్పంచిన్ ర్ాజసపంహాసన్ంబున్ం 
గూరుెండ,ి యతని మనినంచి కౌసలయకుుఁ బాియంబు చయేుచ్, 
జగతూపజయంబుగ ర్ాజయంబు జయేుచ్ండెన్్; అపుపడు. 
9-333-స.ీ 
కలుఁగు ట్టలలన్్ మయన ుఁ జలధ్ లేడింట్ిక;ి 

జలన్ంబు మయన  భూచకమీున్కు; 
జాగరూకత మయన  జలజలోచన్్న్కు; 



 

 

ద్ీన్భావము మయన  ద్ికపతఠలకు; 
మయసప యుండుట్ మయన  మయర్ాత ండవిధ్లకుుఁ; 
గావిర్ి మయన  ద్గ్ిగన్ములకు; 
న్్డిగిపో్ వుట్ మయన  న్్ర్ీారుహంబుల; 

కడుఁగుట్ మయన  ద్ేాతాగునలకున్్; 
9-333.1-ఆ. 
గడిుఁద్ి వేుాఁగు మయన ుఁ గర్ి గిరి్ కిట్ి నాగ 

కమఠములకుుఁ బాజల కలుఁక మయన ; 
ర్ామచంద్ావిభుుఁడు ర్ాజేంద్ారతనంబు 
ధరణ భరణర్ఖే్ుఁ ద్ాలుె న్పుడు. 
9-334-వ. 
మఱ యున్్. 
9-335-స.ీ 
ప్ొ లుఁతఠల వాలుచూపుల యంద్ చాంచలయ; 
మబలల న్డుముల యంద్ లేమ్మ; 

కాంతాలకములంద్ కౌట్లియసంచార; 

మతివల న్డపుల యంద్ జడిమ; 

ముగుద్ల పరి్రంభముల యంద్ పీడన్; 

మంగనాకుచముల యంద్ ప్ో రు; 
పడుఁతఠల రతఠలంద్ బంధసద్ాభవంబు; 
సతఠలుఁబాయుట్లంద్ సంజారంబు; 
9-335.1-తే. 
పపయాులు పపయాుర్ాండా మన్ముల బెరసప తారుప 



 

 

లంద్ చౌరయంబు; వలలభు లయతు సతఠల 

నాుఁగి కొీముుళ్ళు పట్లట ట్ం ద్కీమంబు; 
ర్ామచంద్్ాుఁడు ప్ాలించ్ ర్ాజయమంద్్. 
9-336-క. 
తండిర కిీయ ర్ామచంద్్ాుఁడు 
తండుర ల మఱపపంచి పజాలుఁ ద్ా రకి్షంపన్ 

తండుర ల న్ంద్ఱ్ మఱచిర్ి 
తండిరగద్ా ర్ామచంద్ధారణ పుుఁ డన్్చ్న్. 
9-337-వ. 
మఱ యు, నా ర్ామచంద్్ాండు ర్ాజర్ిిచర్ితఠండున్్, నిజధరునిరతఠండున్్, 
నేకపతీనవాతఠండున్్, సరాలోకసముతఠండున్్ న్గుచ్ ధరువిర్ోధంబు 
గాకుండుఁ గోర్ిక లన్్భవించ్చ్ుఁ ద్ేాతాయుగంబెైన్ గృతయుగధరుంబుుఁ 
గావించ్చ్, బాలమరణంబు మొద్లగు న్రి్ష్టంబులు పాజలకుుఁ గలుగకుండ 
ర్ాజయంబుచయేుచ్ండె; న్యెయడ 

9-338-ఆ. 
సపగు్ పడుట్ గల్ి సపంగారమున్్ గల్ి 

భకితగల్ి చాల భయముుఁ గలిగ ి

న్యముుఁ బాియముుఁ గల్ి న్రనాథ్ చితతంబు 
సీత ద్న్కు వశము చేసపకొనియె. 
9-339-వ. 
అనిన్ విని పర్ీకి్షన్నర్ేంద్్ాం డిట్లనియ.ె 
9-340-ఆ. 
"భాాతృజన్్ల యంద్్ బంధ్వులంద్్న్్ 



 

 

పాజల యంద్్ ర్ాజభావ మొంద్ ి

యెట్లల  మ లుఁగె? ర్ాఘవేశారుం డెవానిుఁ 
గూర్ిె కీతఠవు లచట్లల  గోర్ి చేసె?" 

9-341-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్లనియె. 
9-342-స.ీ 
"భగవంతఠుఁడగు ర్ామభద్్ాండు పీాతితో; 
ద్ేవోతతముని సరాద్వేమయునిుఁ 
ద్న్్ుఁద్ాన్ క ర్ిె యధారములు చేసెన్్; 
హో తకుుఁ ద్ూరుపు న్్తతరంబు 
సామగాయకునిక ిశమన్ద్ిగాభగంబు; 
బాహుకుుఁ గీమమున్ుఁ బడమ ర్ెలల  
న్ధారుయన్కు శ్రష్ మయచారుయన్కు నిచిె; 

సొ ముులుఁ బంచి భూస్రుల కొసుఁగ ి

9-342.1-తే. 
తన్ద్్ రె్ండు పుట్టంబులు ద్న్కు న్యన్ 

మ లుఁత మంగళ్సూతాంబు మ్మన్్కుుఁ ద్కు 

విన్తఠుఁడెై యుండె; నా ర్ాము వితరణంబు 
ప్ాండవోతతమ! యేమని పలుకవచ్ె? 

9-343-వ. 
అంత నా ర్ామచంద్్ాని ద్ాన్శ్రలతాంబున్కు మ చిె విపవారులు ద్మతమ 
భూములు మరల నిచిె యట్లనిర్ి. 
9-344-ఆ. 



 

 

"ధరణ  వలద్్ మయకుుఁ ద్పస్ల కేల? నీ 

వఖిలలోక గురుుఁడవ నై్ హర్ివి; 

మయ మన్ంబు లంద్్ మలయు చుఁకట్ిుఁ బాపు 
భవ ద్్ద్ారరుచ్లుఁ బార్ిథవేంద్ా!" 

9-345-వ. 
అని పలికి బహాుణయద్ేవుండెైన్ ర్ామచంద్్ాని విన్యోకుత లం బూజించి 
మున్్లు చని; ర్ిట్లల  పెదే్కాలంబు ర్ాజయంబుచేసప, ర్ాఘవేంద్్ాం 
డొకుద్ిన్ంబున్. 

9-23-శ్రీరామనద్ుల వంశము 

9-346-స.ీ 
వస్ధపెైుఁ బుట్టటడు వారత లయకరి్ుంచ్; 
కొఱకున ై ర్ాముండు గూఢవృతిత  
న్డురే్య ద్ిరుగుచ  ోనాగరజన్్లలో; 
నొకుుఁడు ద్న్ సతి యపపకున్న 

నొరునింట్ుఁ గాపురంబున్న చంచలుర్ాలిుఁ; 
బాయంగలేక చపేట్ట నేమ్మ 

తా వ ఱ ఱ  యగు ర్ామధరణీశారుండనే; 
బేల! ప్ొ మున్్ మయట్ బిట్లట  పలుక 

9-346.1-ఆ. 
నాలకించి మఱ యు నా మయట్ చారుల 

వలన్ జగములోన్ుఁ గలుగుఁ ద్ెలిసప 
సీత నిద్ాప్ో వుఁ జపెపక వాలీుక ి



 

 

పరుశ్ాలుఁ బెట్టుఁ బనిచె ర్ాతిా. 
9-347-వ. 
అంత; సీతయు గరి్భణ  గావున్ుఁ గుశలవు లనియడెి కొడుకులం గనియె; వారి్కి 
వాలీుకి జాతకరుంబు లొన్ర్ించె లక్షుణున్కు న్ంగ ద్్ండున్్, 
జంద్ాకేతఠండున్్ భరతఠన్కుుఁ ద్క్షండున్్, బుష్ులుం డున్్ శతఠాఘునన్కు 
స్బాహ ండున్్, శీుతసనే్్ండున్్ సంభ వించిర్ి; అయెయడ. 
9-348-క. 
బంధురబలుుఁడగు భరతఠుఁడు 
గంధరాచయంబుుఁ ద్్ాంచి కన్కాద్్ల స 

ద్ుంధుిఁ డగు న్న్న కిచెె న్్ 
బంధువులున్్ మయతృజన్్లుుఁ బాజలున్ మ చెన్. 
9-349-ఆ. 
మధ్వన్ంబులోన్ మధ్న్ంద్న్్ం డగు 
లవణుుఁ జంపప భుజబలంబు మ ఱసప 
మధ్పురంబు చేసె మధ్భాషప శతఠాఘునుఁ 
డన్న ర్ామచంద్్ాుఁ డౌ న్న్ంగ. 
9-350-వ. 
అంతుఁ గొంతకాలంబున్కు ర్ామచంద్్ాని కొమయరులయన్ కుశ లవులిదే్ఱన్్ 
వాలీుకవిలన్ వదే్ాద్విిద్యల యంద్్ నేరపరులచై పెకుు సభల సతాన్ంబుగా 
ర్ామకథాశ్ోల కంబులు ప్ాడుచ్ నొకునాుఁడు ర్ాఘవేంద్్ాని యజాశ్ాలకుం జని. 
9-351-మతత . 
వటిు  మయోకులు పలలవింప న్వార్యిెై మధ్ధార ద్ా 
న్్టు ిఁబాడిన్ వారి్ప్ాట్కు న్్రార్ాధిపుుఁడుం బజాల్ 



 

 

బిటటు  సంతస మంద్ి; రయెయడుఁ బా్రతిుఁ గన్్నల బాష్పముల్ 

ద్ొటు  నముఁద్ల ల ుఁచి వారలతోడి మకుువ పుట్టుఁగాన్. 
9-352-వ. 
అంతనా ర్ామచంద్్ాండు కుమయరుల కటి్లనియ.ె 
9-353-ఆ. 
"చిన్నయన్నలయర! శ్రతాంశుముఖ్్లయర! 
న్ళిన్ద్ళ్విశ్ాలన్యన్్లయర! 
మధ్రభాష్ఠలయర! మహమిీుఁద్ న వారు 
ద్లిలద్ండిా మీకు ధన్్యలయర? " 

9-354-వ. 
అనిన్ వార “లేము వాలీుకి ప్ౌతఠాలము; ర్ాఘవశేారుని యయగంబు చూడ 
వచిెతి” మన్వుడు; మ లలన్ న్గి “ యలెిల ప్ొ ా ద్్ే న్ మీ తండిా న ఱ ంగెద్; 

రుండుం” డని యకు నివాసంబున్కు సతురి్ంచి పనిచె; మఱ్నాుఁడు సీతం 
ద్ోడొుని కుశలవుల ముంద్ట్ నిడుకొని వాలీుకి వచిె రఘుపుంగవునిం గని 
యనేక పాకారంబుల విన్్తించి యట్లనియె. 
9-355-ఆ. 
"సీత స్దే్ర్ాలు, చితతవాకురుంబు 
లంద్్ సతయమూరి్త యమలచర్ిత 

పుణయసాధిా విడువుఁ బో లద్్ చేకొన్్ 
రవికులయబిధచంద్ా! ర్ామచంద్ా!" 

9-356-వ. 
అని వాలీుకి పలుక, ర్ామచంద్్ాండు పుతాార్ిథ యెై విచార్ింపుఁ, గుశ లవులన్్ 
వాలీుకికి నొపపగించి, ర్ామచంద్ాచరణధాయన్ంబు చేయుచ్ నిర్ాశ యెై సతీ 



 

 

భూవివరంబు జొచెెన్్; అయెయడ. 
9-357-మ. 
ముద్తిా! యేట్ికిుఁ గుీంకి తీవు మన్లో మోహంబు చింతింపవ ే

వద్నాంభోజము చూపవ ేమృద్్వు నీ వాకయంబు వినిపంపవ ే

తఠద్ి చయేం ద్గ ద్ంచ్ నీశారుుఁడున ై ద్్ుఃఖించె భూప్ాలుుఁ డా 
పద్గాద్ే పపయాుర్ాలిుఁ బాసపన్ తఱ న్ భావింప న వాార్ికిన్? 

9-358-వ. 
అని వగచి, ర్ామచంద్్ాండు బాహుచరయంబు ధర్యించి, పద్్మూుఁడువలే 
యేం డెల డతెగకుండ న్గినహో తాంబు చలెిలంచి తా నీశారుండు గావున్ుఁ ద్న్ 
మొద్లిన లవుకుం జనియె నివిాధంబున్. 
9-359-ఆ. 
ఆద్ిద్ేవుుఁడెైన్ యయ ర్ామచంద్్ాని 

కబిధ  గట్లట  ట్టంత యస్రకోట్ ి

జంపు ట్టంత కపుల సాహాయయ మద్ి యెంత 

స్రల కొఱకుుఁ గీీడ జూపుెఁగాక. 
9-360-చ. 
వశిఁడుగ మోొకెుద్న్ లవణవార్ిధ విజృంభణతా నివర్ితకిన్ 

ద్శద్ిగధీశమౌళిమణ  ద్రపణమండిత ద్వియకీరి్తకిన్ 

ద్శశతభాన్్మూర్ితకి స్ధారుచిభాషపకి సాధ్పో్ షపకిన్ 

ద్శరథర్ాజుపట్ిటకిని ద్ెతైయపతిం బ ర్ిగొన్న జెట్ిటకిన్. 
9-361-ఉ. 
న్లలనివాుఁడు పద్ున్యన్ంబులవాుఁడు మహాశుగంబులున్ 

విలుల న్్ ద్ాలుెవాుఁడు గడు విపపగు వక్షమువాుఁడు మేలు పెైుఁ 



 

 

జల లడువాుఁడు నికిున్ భుజంబులవాుఁడు యశంబు ద్ికుులం 

జల లడువాుఁడు న ైన్ రఘుసతతముుఁ డిచ్ెత మయ కభీష్టముల్. 
9-362-ఆ. 
ర్ామచంద్్ాుఁ గూడ ిర్ాకలుఁ ప్ో కలుఁ 
గద్ిసప తిరుగువారుుఁ గన్నవారు 
న్ంట్ికొన్నవారు నా కోసలపాజ 

లర్ిగి ర్ాద్ియోగు లరుగు గతికి. 
9-363-క. 
మంతన్ములు సద్్తఠలకుుఁ 
బ ంతన్ములు ఘన్ములచైన్ పుణయముల కది్ా 
నీంతన్పూరామహాఘ ని 

కృంతన్ములు ర్ామనామ కృతి చింతన్ముల్. 
9-364-వ. 
ఆ ర్ామచంద్్ాన్కుుఁ గుశుండున్్, గుశున్కు న్తిథయిు, న్తిథికి 
నిష్ధ్ండున్్, నిష్ధ్న్కు న్భుండున్్, న్భునికుిఁ బుండర్ీకుండున్్ 
బుండర్ీకున్కు కే్షమధన్్ాండున్్, కే్షమధన్్ాన్కు ద్ేవానీకుండున్్, 
ద్ేవానీకున్కు న్హనీ్్ండున్్, న్హీన్్న్కుుఁ బారి్యయతఠాండున్్, 
బారి్యయతఠాన్కు బలుండున్్, బలున్కుుఁ జలుండున్్, జలున్కు 
న్రుసంభవుం డగు వజనాాభుండున్్, వజానాభున్కు శంఖ్ణుండున్్, 
శంఖ్ణున్కు విధృతియు, విధృతికి హిరణయనాభుండున్్ జనియంచి; రతండు 
జెైమ్మని శష్ఠయండెైన్ యయజావలుముని వలన్ న్ధాయతుయోగంబు నేర్ిె, 

హృద్యకలుష్ంబులం బాసప యోగచరుయండయెయ నా హిరణయనాభున్కుుఁ 
బుష్ఠయండున్్, బుష్ఠయన్కు ధ్ావసంధయిు, ధ్ావసంధికి స్ద్రశన్్ండున్్, 



 

 

స్ద్రశన్్న్కు న్గినవరుు ండున్్, న్గినవరుు న్కు శ్రఘుోండున్్, శ్రఘుోన్కు 
మరువన్్ ర్ాజశ్రషీ్ఠు ండున్్ బుట్ిట 
ర్ా ర్ాజయోగి సపద్్ధ ండయ కలయపగాీ మంబున్ న్్న్నవాుఁడు 
కలియుగాంతంబున్ న్ష్టంబయెయడు సూరయవంశంబుుఁ గీముఱుఁ 
బుట్ిటంపంగలవాుఁ; డా మరువున్కుుఁ బశాుశీుకుండున్్, నా పశాుశీుకున్కు 
సంధయిు, న్తనికి న్మరిణుండున్్, నా యమరిణునికి మహసాంతఠండున్్, 
నా మహసాంతఠన్కు విశాసాహ యండున్్, నా విశాసాహ యన్కు 
బృహద్ులుండున్్, జనియంచి; ర్ా బృహద్ులుుఁడు భారతయుద్ధంబున్ మీ 
తండి ాయగు న్భిమన్్య చేత హతఠండయెయ; విన్్ము. 

9-24-భవిషయద్ఘర  జరతిహాస్ము 

9-365-త.ే 
పరుఁగ నిక్షవాకుుఁడున్్ బృహద్ులుుఁడు మొద్లు 
ద్్ద్యుుఁ గాుఁగల ర్ాజులుఁ ద్ోడుతోడ 

న ఱ్ుఁగుఁ జపెపపతి నీవారి్; నింకమీుఁద్ుఁ 
బుట్టుఁ గలవారి్ుఁ జెపెపద్ భూవర్ేంద్ా! 
9-366-వ. 
ఆ బృహద్ులున్కు బృహద్ణాుండున్్ బృహద్ాణున్కు న్్రుక్షతఠండున్్, 
నాతనికి వతసపీాతఠండున్్, వతసపీాతఠన్కుుఁ బతాివోయముండున్్, 
బాతివోయమున్కు భాన్్ండున్్, భాన్్న్కు సహద్వేుండున్్, సహద్ేవున్కు 
బృహద్శుాండున్్, బృహద్శుాన్కు భాన్్మంతఠండున్్, భాన్్మంతఠన్కుుఁ 
బాతీకాశుాండున్్, బాతీకాశుాన్కు స్పాతీకుండున్్, స్పాతీకున్కు 
మేరుద్ేవుండున్్, మేరుద్ేవున్కు స్తక్షతఠాండున్్, స్తక్షతఠాన్కు 



 

 

ఋక్షకుండున్్, ఋక్షకున్కు న్ంతరి్క్షండున్్, న్ంతరి్క్షన్కు 
స్తపుండున్్, స్తపున్కు న్మ్మతాజితఠత న్్, న్తనికి బృహద్ాాజియు, 
న్తనికి బర్ియిు, బర్ిికి ధన్ంజయుండున్్, ధన్ంజయున్కు 
రణంజయుండున్్, న్తనికి సృంజయుండున్్, సృంజయున్కు శ్ాకుయండున్్, 
శ్ాకుయన్కు శుద్ాధ ద్్ండున్్, శుద్ాధ ద్్న్కు లయంగలుండున్్, లయంగలున్కుుఁ 
బాసేన్జితఠత న్్, న్తనికి క్షద్ాకుండున్్, క్షద్ాకున్కు ఋణకుండున్్, 
ఋణకున్కు స్రథ్ండున్్, స్రథ్న్కు స్మ్మతఠాండున్్ బుట్లట ద్్రు; 
స్మ్మతఠాని యన్ంతర కాలంబున్ సూరయవంశంబు న్శంపుఁ గలద్్ వీరలు 
బృహద్ులునిన్్ండి కీమంబున్ం బుట్టం గలవార” లని చపెపప శుకుం 
డిట్లనియ.ె 

9-25-నిమి క్థ 

9-367-స.ీ 
ధన్్యుఁడా యక్షవాకు తన్యుుఁడౌ నిమ్మ యయగ; 

మయచర్ింపుఁగుఁ గోరి్ యయ వశష్ఠు  

నార్ితవజయమున్కుుఁ ద్ా న్ర్ిథంపుఁ గని యయతుఁ; 
డింద్్ానిమఖ్ము చయేంప నియయ 
కొనినాుఁడ మఱ  వతఠత ుఁ గొద్వలే ద్న్ వచిె; 

సంసార మ ంతయు చంచలంబు 
కాలయయపన్మేల? కీతఠవు చేసెద్ న్ని; 

యన్య ఋతిాకుుల న్తుఁడు గూర్ిె 

9-367.1-తే. 
చేయ నింద్్ాని యయగంబు చెలల ుఁజేసప 



 

 

గురుుఁడు చన్్ద్ెంచి శష్ఠయపెైుఁ గోప మ తిత  
యోర్ి నా వచ్ెన్ంద్ాక న్్ండ వన్్చ్. 
న్తని ద్ేహంబు పడుుఁగాత మని శపపంచ ె

9-368-వ. 
ఇట్లల  వశష్ఠు ండు శపపంచిన్, నిమ్మయున్్ వశష్ఠు ని ద్ేహంబు పడుుఁ గాక యని 
మరల శపపయంప, న్వాశష్ఠు ండు మ్మతాావరుణుల వలన్ుఁ గడపట్ న్ూరాశకి 
జనిుంచ;ె గురుశ్ాపంబున్ బాహుజాా ని యెైన్ నిమ్మ విగతద్హే ండెనై్, న్తని 
ద్ేహంబు మునీశారులు గంధ వస్త వులం బ ద్ివి, ద్ాుఁచి ద్ొరకొన్న 
సతత రయయగంబు చెలల ంచిరి్; కడపట్ ద్ేవగణంబులు మ చిె వచిెన్ వారలకు 
నిమ్మద్ేహంబు చూపప “బదా్్కం జయేుం” డన్వుడు వారలు “నిమ్మప్ాాణంబు 
వచ్ెం గాక” యని పలికిన్ నిమ్మ తన్ద్హేంబు చొరనొలల క యట్లనియె. 
9-369-మ. 
అతి మోహాకులితంబు సాంద్ామమతాహంకారమూలంబు సం 

తత నానాస్ఖ్ద్్ుఃఖ్పడీతి మనితయం; బిట్ిట  ద్ేహంబు సం 

కృతి నా కేట్ిక?ి మీన్జీవన్ము భంగిన్ భీతి బాహ ళ్య మం 

చితరుల్ పెదే్లు ద్ీనిుఁ జకేొన్రు సర్ేాశున్ హర్ిం గొలుెచ్న్. 
9-370-వ. 
అని పలికిన్ నిమ్మమయట్లు కీముఱ ంపనేరక "శరీ్రులు గన్్నలు 
ద్ెఱచిన్పుపడున్్, మూసపన్పుపడున్్ నిమ్మ గాన్వచ్ెంగాక"యని పలిు 
ద్ేవతలు చని; రంత. 
9-371-ఆ. 
పెదే్లచనై్ మున్్లు పృథవిీసథలికి ర్ాజు 

లేమ్ముఁ జూచి నిమ్మకళేబరంబు 



 

 

ద్రువ నొకుఁడు పుట్టట ుఁ ద్న్యుండు వానిని 

జన్కుుఁ డన్్చ్ుఁ బలికె జగము లచలల . 
9-372-వ. 
మఱ యు న్తండు విద్హేజుండు గావున్ వ ైద్హే ం డనియు మథన్జాతఠండు 
గావున్ మ్మథిలుం డనియు న్న్ం బరగె; న్మ్ముథ్లుని చేత నిర్ుితం బయన్ద్ి 
మ్మథిలయన్గరంబు నాుఁ బరగె; నా జన్కున్కు న్్ద్ావస్ండున్్, న్్ద్ావస్న్కు 
న్ంద్ివరధన్్ండున్్, న్ంద్విరథన్్న్కు స్కేతఠండున్్, స్కేతఠన్కు 
ద్ేవర్ాతఠండున్్, ద్ేవర్ాతఠన్కు బృహద్థా్ండున్్ బుట్ిటర్ి; ఆతనికి 
మహావీరుయండున్్, న్తనికి స్ధృతియు, న్తనికిుఁ ధృష్టకేతఠండున్్, న్తనిక ి
హరయశుాండున్్, న్తనిక ిమరువున్్, న్తనికుిఁ బతాింధకుండున్్, న్తనికిుఁ 
గృతర యుండున్్, న్తనికి ద్ేవమీఢుుఁడున్్, న్తనికి విధృతఠండున్్, న్తనికి 
మహాధృతియు, న్తనికి గీరి్తర్ాతఠండున్్, న్తనికి మహార్ోముండున్్, న్తనికి 
సారుర్ోముండున్్, న్తనికి హరసార్ోముండున్్, న్త నికి సీరధాజుండున్్ 
పుట్ిటర్ి. 
9-373-ఆ. 
అతుఁడు మఖ్ము చయే న్వని ద్్నినంపంగ 

లయంగలంబుకొన్న్్ లక్షణాంగి 

సీత జాత యయెయ సీరధాజుం డన్ుఁ 
ద్ాన్ుఁ జపెపుఁబడయిె ధన్్యుఁ డతుఁడు. 
9-374-వ. 
ఆ సీరధాజున్కుుఁ గుశధాజుండున్్, గుశధాజున్కు ధరుధాజుండు, 
ధరుధాజున్కుుఁ గృతధాజ మ్మతధాజులన్్ వారి్ద్ధఱ్ుఁ బుట్ిట; రంద్్ుఁ 
గృతధాజున్కుుఁ గశేధాజుం డుద్యంచె న్తండు తన్్నుఁ ద్ాన ఱ ంగెడి విద్య 



 

 

యంద్్ నేరపరి్ యయెయ; మ్మతధాజున్కు ఖ్యండికుయం డన్్వాుఁడు జనిుంచి 
తండిావలన్ న ఱ్క గలవాుఁడయ, కరుతంతాంబు నరే్ిె కేశధాజునివలన్ 
భీతఠండయ యేుఁగె; ఖ్యండికుయన్కు భాన్్మంతఠండున్్, భాన్్మంతఠన్కు 
శతద్్యమునండున్్ శతద్్యముననికి శుచియు, శుచికి సన్ధాాజుండు, 
సన్ధాాజున్కు న్ూరధవకతేఠండున్్, న్ూరధవకేతఠన్కు న్జుండున్్, న్జున్కుుఁ 
గురుజితఠత న్్, గురుజితఠత న్కు న్ర్ిష్టనమే్మయు, న్ర్షి్టనేమ్మకి శీుతాయువున్్, 
శీుతాయువున్కుుఁ బారశవకుండున్్, బారసవకున్కుుఁ జితారథ్ండున్్, 
చితారథ్న్కు కే్షమయపపయు, కే్షమయపపకి హమేరథ్ండున్్, హేమరథ్న్కు 
సతయరథ్ండున్్, సతయరథ్న్కు న్్పగురుండున్్, న్్పగురున్కు న్గినద్వేు 
పాసాద్ంబున్ న్్పగురుాండున్్, న్్పగురుాన్కు సావన్్ండున్్, సావన్్న్కు 
స్వరెస్ండున్్, గల్ి; రతండె స్భూష్ణుండని విన్ంబడు; నా 
స్భూష్ణున్కు జయుండున్్, జయున్కు విజయుండున్్, విజయున్కు 
ధృతఠండున్్, ధృతఠన్కు న్న్ఘుండున్్, న్న్ఘున్కు వీతిహవుయండున్్, 
వీతిహవుయన్కు ధృతియు, ధృతికి బహ ళీశుాండున్్, బహ ళీశుాన్కుుఁ 
గృతియుుఁ, గృతికి మహావశయున్్ జనిుంచిర్ి; వీరలు మ ైథలిులగు ర్ాజులని 
చెపపంబడుద్్రు; యోగశీారపాసాద్ంబున్ గృహస్థ లయ యుండయిు, 
బంధనిరుుకుత లయ, యయతుజాా న్ంబు గలిగి నిరంతర బాహాున్్సంధాన్ంబు 
చేయుచ్న్్ండుద్్” రని పలికి శుకయోగీంద్్ాం డిట్లనియ.ె 

9-26-చంద్రవంశారంభము 

9-375-ఆ. 
చంద్ాగౌరమ నై్ చంద్ావంశమున్ంద్్ుఁ 
జంద్ాకీరి్తతోడ జనిత మ ైన్ 



 

 

యట్ిట పుణయమతఠల న ళైీద్ి ర్ాజుల 

నింక విన్్ము మయన్వేంద్ాచంద్ా! 
9-376-స.ీ 
ఒక వయేతలలతో న్్ండు జగనానథ్; 
బ డుడ ుఁ ద్మ్ముని బహాు పుట్టట; మొద్ల 

న్తనికి గుణముల న్తనిుఁ బో లిన్ ద్క్షుఁ; 
డగు న్తిా సంజాతఠుఁ డయెయ; న్తి ా

కడగంట్ి చూడుులుఁ గలువలసంగడముఁ; 
డుద్యంచి విపుు ల కోష్ధ్లకు 
న్మరుఁ ద్ార్ాతతి కజుని పంపున్ నాథ్ుఁ; 
డె ైయుండి ర్ాజసూయంబు చేసప 
9-376.1-తే. 
మూుఁడులోకములన్్ గెలిె మోఱకమున్ 

జని బృహసపతి పెండాల ముుఁ జారుమూర్ితుఁ 
ద్ార నిలుచొచిె కొనిప్ో య తన్్న గురుుఁడు 
వేడిన్ంద్ాక న్యయంతి విడువుఁ డయెయ. 
9-377-వ. 
అంత వేలుపలతో రకుస్లకుుఁ గయయం బయెయ; బృహసపతితోడి వ ైరంబున్ం 
జేసప, ర్ాక్షస్లుం ద్ాన్్న్్ శుకుీండు చంద్్ానిం జపేట్ిట  స్ర్ాచారుయనిం 
బో ుఁద్ోలిన్, హరుండు భూతగణసమతేఠండెై, తన్ గురుపుతఠాండెైన్ బృహసపతిం 
జేపట్టట; ద్ేవేంద్్ాండు స్రగణంబులుం ద్ాన్్న్్ బృహసపతికి న్డడంబు వచెె; 

న్యయవసరంబున్ బృహసపతి భార్ాయనిమ్మతతంబున్ రణంబు స్ర్ాస్ర 
వినాశకరం బయెయ; నాలోన్ బృహసపతి తండిా యగు న్ంగిరస్ండు చెపపపన్ 



 

 

విని, బహాుద్ేవుండు వచిె చంద్్ాని గోపపంచి, గరి్భణ యెనై్ తారన్్ మరల 
నిపపపంచిన్ం జూచి బృహసపతి ద్ాని కిట్లనియె. 
9-378-ఉ. 
సపగగొ కయంతలేక వ లచేడయి కెైవడి ధరుకీరుత లన్ 

బ గుొ లు చేసప జారు శశుఁ బ ంద్ి కట్ా! కడుపేల ద్చె్ెకొం 

ట్టగుొ ద్లంపుఁగా వలద్ె? యపుపడు గరభము ద్ించ్కొముు నిన్ 

మోగొిఁగుఁ జసేెద్ం, జెన్ట్ి! మయన్వతఠల్ నిన్్ుఁ జూచి మ తఠత ర్ే? 

9-27-బుధుని వృతఘు ంతము 

9-379-వ. 
అని కోపపంచ్చ్ండ నా చెలువకుుఁ బసపండచిాయమేన్్గల కుఱఱండు పుట్టట . 
వానింజూచి మోహంబు చసేప, బృహసపతిద్న్ కొడుకనియున్్ం, జంద్్ాండు 
ద్న్కన్నవాుఁడనియున్్ం జగడించి రపుపడు. 
9-380-ఆ. 
వార్ివాద్్ చూచి వార్ింపుఁగా వచిె 

యేరపర్ింప లేక యెలల  మున్్లు 
న్మరవరుల న్డుగ నా వేడుకలకతెత  
యెఱ్ుఁగుుఁ గాని యతరు లచఱ్ుఁగ రనిర్ి. 
9-381-వ. 
ఆ పలుకులు విని సపగు్ పడియున్న తారం జూచి చినిన కొమరుం డిట్లనియ.ె 
9-382-క. 
ఇలువరుస చెడుఁగ బంధ్లు 
ద్లవంపుఁగ మగుఁడు ర్ోయుఁ ద్లీల! కట్ాట ! 



 

 

వ లినేల న్న్్నుఁ గంట్విి 

కలిగించిన్వాుఁడు శ్రతకరుుఁడో  గురుుఁడో . 
9-383-వ. 
అని పలుకుచ్న్న కొడుకున్కు మఱ్మయట్లయడనేరక రక యున్న తార 
నేకాంతంబున్కుంజీర్ి మంతన్ంబున్ బహాు యట్లనియె. 
9-384-మ. 
చెలువా! నీ యెలసపగు్  వాసప, గురుుఁడో  శ్రతాంశుుఁడో  యెవాడమ 
లలితాకారుుఁ గుమయరుుఁ గన్న యతుఁ? డేలయ ద్ాుఁప? నీప్ాట్ల నీ 

తలనపేుట్టటన ? వ చెన్ూరపకుము? కాంతల్ గాముకల్ గార్?ె మయ 
ట్ల నింద్ేమ్మయుుఁ బో ద్్ ప్ో  యరులతోడంజెపప; వినిపంపవే. 
9-385-వ. 
అని పలికిన్ బహాుకు న ద్్రుమయట్ాడ వ ఱచి, మంతన్ంబున్ న్యయంతి 
“చంద్్ానికిం గన్నద్ాన్” న్న్వుడు నా బాలకున్కు బుధ్ం డని పేరు పెట్ిట ; 
చంద్్ాన్ కచిిె బహాు చనియె; న్ంత. 
9-386-ఆ. 
బుద్ిధమంతఠుఁడయన్ బుధ్ుఁడు పుతఠాండెైన్ 

మేన్్ పెంచి ర్ాజు మ్మన్్నముట్టట; 
బుద్ిధగల స్తఠండు పుట్ిటన్చ ుోఁ ద్ండి ా
మ్మన్్నముట్టకలే మ్మన్నకుండు? 

9-28-పురూరవుని క్థ 

9-387-వ. 
ఆ బుధ్న్కుుఁ ద్ొలిల చపెపపన్ యళీకన్యకవలన్ుఁ బురూరవుండు పుట్టట ; నా 



 

 

పురూరవున్కుం గల శ్ౌరయసౌంద్రయగాంభీర్ాయద్ి గుణంబులు నారద్్నివలన్ 
నింద్ాసభలోన్ న్ూరాశ విని; మ్మతాావరుణశ్ాపంబున్ మన్్ష్యసీత రరూపంబు 
ద్ాలిె, భూలోకంబున్కు వచిె, యపుపరూరవు ముంద్ట్ నిలువంబడ.ి 
9-388-త. 
సరసపజాక్ష మృగేంద్ామధ్య విశ్ాలవక్ష మహాభుజున్ 

స్రుచిర్ాన్న్చంద్మాండలశ్ోభితఠన్ స్కుమయరు నా 
పురుష్వరుయుఁ బురూరవుం గని పువుాట్ంపఱజోద్్చేుఁ 
ద్ొరిఁగు కొీవిార్ితూపులన్ మద్ి ద్ూలిప్ో వుఁగ భాాంతయె.ై 
9-389-వ. 
ఊరాశ నిలిచి యున్నంత. 
9-390-ఉ. 
భావజుద్మీమో? మొగులుుఁబాసప వ లుంగు మ ఱ్ంగొ? మోహనిీ 

ద్ేవతయో? న్భోరమయ? ద్నీికరగీహణంబు లేనిచ  ో

జీవన్ మటే్ి కంచ్ మరుచేుఁ జిగుర్ా కడిద్ముు జిముులం 

ద్ా వడుఁకెం బురూరవుుఁడు ద్ామరప్ాకు జలంబు కెైవడిన్. 
9-391-వ. 
ఇట్ాల  ర్ాచపట్ిట  చెఱ్కువింట్ివాని ద్ాడికి నోడి, యటె్టకేలకు సెైరణ జేసప నిలుకడుఁ 
ద్ెచిెకొని, యచెెలువ కటి్లనియె. 
9-392-ఉ. 
ఎక్కడన్్ండి ర్ాక? మన్ కిద్ధఱకుం ద్గు నీకు ద్కుితిన్ 

ముోక్కడి వచెెనే యలరుములుులవాుఁ డడిద్ంబుుఁ ద్ిాపుపచ ే

ద్ిక్ుక న ఱ్ంగ జూడు న్న్్ ద్హేము ద్హేముుఁ గేలుుఁ గేల నీ 

చెక్ుకన్ుఁ జెకుు మోపప తగుచయెుాల న్న్్న విపన్్నుఁ గావవ.ే 



 

 

9-393-వ. 
అనిన్ం బోా డ చడేి“ఓ స్ంద్ర్ీ! ఎకుడ న్్ండి వచాెవు. మనిదే్ఱ కి ఈడూ 
జోడు సర్ిపో్యంద్ి. నీ వలపుకు చికాున్్, మన్ుథ్డు కతిత  తిపుపతఠంట్ల 
నాకు ద్ికుుతోచట్ంలేద్్. న్న్్న ద్యచూడు. చతేిలో చయెయ వేసప పట్లట కో. 
చెంపకు చెంప చేరుె, బిగికౌగిలి అంద్ించ్. విపన్్నడన ైన్ న్న్్న 
కాప్ాడు.”య యట్లనియ.ె 
9-394-మ. 
ఇవ  నాక రుె తగళ్ళు ర్ంెడు ద్గ నీ వ లలపుపడుం గాచెద్ ే

ని వివస్త ర ండవుగాక నాకడుఁ ద్గన్ నీవుండుద్నేిన్ విశ్ర 
ష్విలయసాధిక! నీకు నా ఘృతము భక్షయంబయెయననేిన్ మనో 
జవినోద్ంబుల నిన్్నుఁ ద్లేుత  న్గునే చంద్ాాన్ాయగాీ మణీ! 
9-395-వ. 
అని పలికిన్ వేలుపలవ లయయలి పతాిన్మయట్ల కయియకొని తన్ మన్ంబున్. 
9-396-క. 
మంచ్చద్ుఁట్ రూపు సంతతి 

న్ంచ్చత యౌ ద్వేగణ క యుఁట్ మరుచతేన్ 

సంచలితచితత  యెై కా 
మ్మంచ్చన్ ద్ుఁట్ యంతకంట్ట మేలుం గలద్ే. 
9-397-వ. 
అని నిశెయంచ్కొని. 
9-398-ఆ. 
ర్ాజు ర్ాజముఖిని రతిుఁద్లేచె బంగారు 
మేడలంద్్ుఁ ద్రుల నీడలంద్్ుఁ 



 

 

ద్ో ుఁట్లంద్్ రతనక ట్ంబులంద్్న్్ 
గొలుఁకులంద్్ గిరులకెలుఁకులంద్్. 
9-399-వ. 
అంత న్ యయద్ధఱకుం ద్గులంబు న లకొనిన్. 
9-400-క. 
ఒక్ద్ికు కాని చన్ుఁబో  
ర్ొక్చోట్న్ కాని నిలిచి యుండరు ద్మలో 
నొక్ట్యి కాని తలంపరు 
నొక్నిమ్మష్ముుఁ బాయలేరు న్్విద్యు ఱేుఁడున్. 
9-401-క. 
ద్య్య మ ఱ్ంగున్ వారల 

న య్యంబులు మకుువలున్్ నిజమర్తిన్ముల్ 

వియ్యములున్్ న డసంద్ిని 

బయ్యద్కొం గడడమ నై్ుఁ బాాణము వ డలున్. 
9-402-వ. 
ఇ ట్లల రాశయుం బురూరవుండు నొండొరులవలన్ మకుువలు చెకుులొతత  
బగళ్ళు ర్ేలు న లలడల విహర్ింప నొకునాుఁడు ద్ేవలోకంబున్ ద్వేేంద్్ాండు 
గొలువుండుతఱ ుఁ గొలువున్ న్ూరాశ లేకుండుట్ం జూచి. 
9-403-క. 
ఇనిాద్ని్ంబులకున్్ మన్ 

మునా సభామధయవేద్ి యూరాశ లేమ్మన్ 

వినాిఁద్న్ంబున్ న్్న్నద్ి 
వన ా ద్ఱ ుఁగయిున్న బసపుఁడివడువున్ న్న్్చ్న్. 



 

 

9-404-వ. 
ఇంద్్ాండు గంధరుాలం బనిచిన్ వారు న్డురే్యం జని చుఁకట్ి న్ూరాశ 
పెంచ్చ్న్న యేడకంబులం బట్ిటన్ న్వి రె్ండున్్ మొఱపటె్ిటన్; వాని మొఱ 
విని రతిఖిన్్నండెై మేన్్ మఱచి క రుకుచ్న్న పురూరవు కౌుఁగటి్న్్ండి 
యూరాశ యట్లనియె. 
9-405-మ. 
అద్ ెనా బిడడలుఁ బట్ిట  ద్ొంగలు మహాహంకారులచై కొంచ్ న్్ 
న్ుద్ులచై పో్యెద్; రడడప్ాట్లన్కు సామరథయంబున్న్ హీన్్ుఁడె ై
కద్లం డమ మగపంద్ క రుకుగతిం గన్ూుసప గుర్ెాట్లట చ్న్ 

వద్లం జాలుఁడు నాద్్కౌుఁగిలియు ద్ా వంధాయతఠుుఁడెై చెలల ర్ే. 
9-406-క. 
పగతఠరు ద్ొంగల ర్ుేఁపుఁగ 

మగిఁట్మి్మ ప్ాట్ింపలేక మగతన్ మ లలన్ 

మగువల కౌుఁగిట్ుఁ జూపెడు 
మగవాుఁ డగుకంట్ట మగుఁడు మగువగు ట్లపుపన్. 
9-407-ఆ. 
అధముుఁడెైన్వాని కా లగుకంట్ట న్ 

తయధికునింట్ ద్ాసప యగుట్ మేలు; 
హనీ్్ుఁ బ ంద్ి యోని హింసపంపుఁగా నేల? 

యువతిజన్్ల క రకుంట్ లచసస. 
9-408-క. 
ఏటికి నీ ర్ాచఱ కం 

బాుఁటద్ి మొఱపటె్టుఁ బశువులయతఠరపడ నో 



 

 

యయుఁటద్ని లేచి ద్ొంగల 

గీుఁటవు వ డలంగ శవము కియీన్్ండె ద్ిద్.ే 
9-409-క. 
నియు విన్వు రణభీరువు 
మనుజాధము నిద్్రపో్ తఠ మంద్్ని న్కట్ా! 
నినుిఁ జకీవరి్తుఁ జేసపన్ 

వనజాసన్్కంట్ట వ ఱ ఱవాుఁడున్్ గలుఁడే. 
9-410-వ. 
అని పెకుుభంగుల న్యయంతి పరుష్పుపలుకులన్్ కఱకువాలముులు 
చెవులుఁజొన్్ప, నా ర్ాజశ్రఖ్రుం డంకుశంబుప్ో ట్లన్డరు మద్గజంబు 
చంద్ంబున్ుఁ జీర మఱచి ద్ిగంబరుండెై లేచి వాలు కేలన్ంకించి, యయ 
న్డురే్య ద్ొంగల న్ఱ కవి ైచి మషే్ంబుల విడిపపంచ్కొని, తిర్ిగివచ్ె న డ. 
9-411-ఆ. 
చరలేనిమగని జెలువ ద్ా నీకి్షంచి 

కన్్నమొఱుఁగిపో్యెుఁ గడక న్తుఁడు 
వ ఱ ఱవానిభంగి వివశుుఁడెై పడిలేచి 

ప్ొ రలి తెరలి స్ాకిు పొ్ కిుపడయిె. 
9-412-వ. 
మఱ యుుఁ బురూరవుండు మద్నాతఠరుండెై, వ ద్కుచ్, సరసాతీ 
న్ద్ీతీరంబున్ం జలెికతెతలతోుఁ గూడయిున్న యూరాశంగని, వికసపత 
ముఖ్కమలుండెై యట్లనియె. 
9-413-మ. 
తనుమధాయ! యద్ి యలే వచిె తకట్ా! ధరుంబె శరుంబె మున్ 



 

 

మనలో న్్ంకుగనాడికొన్న పలుకుల్ మర్ాయద్లుం ద్పెపన ే

నిను నుేఁ బాసపన్ యంతన్్ండి తన్్వునేనలం బడంబాఱె మ ే

ద్ినిపెై వాాలకమున్న న్న్్నుఁ గరుణాద్ృషపటన్ విలోకంిపవే. 
9-414-వ. 
అనిన్ న్ూరాశ యట్లనియె. 
9-415-క. 
మగువలకు నింత లొంగెద్్ 
మగవాుఁడవ  నీవు పశువుమయడిున్ వగవం 

ద్గవే మయన్్ష్పశువున్్ 
మృగములుుఁ గని ర్ోయుుఁగాక మేలని తిన్్నే. 
9-416-వ. 
అద్యిున్్ం గాక. 
9-417-మ. 
తలిఁపుల్ చిచ్ెలు మయట్ లుజాలస్ధాధారల్ విభుండెనై్ పు 
విాలితఠన్ మ చెర యన్్యలన్ వలుఁతఠర్ ేవిశ్ాాసముంలేద్్ క ీ 

రలు తోడుంబతిన నై్ుఁ జంపుద్్ రధరుల్ నిరేయల్ చంచలల్ 

వ లయయండెాకుడ వారి్ వడేబము లయ వేద్ాంతసూకతంబులే. 
9-418-ఉ. 
ఇంక్ొక యుేఁడు పో్యన్ న్రే్శార! యయతలిర్యే నీవు నా 
లంక్ కు వచిె యయతుజుల లక్షణవంతఠలుఁ గాంచె ద్ేమ్మయుం 

గొంక్క ప్ొ ముు నీ వన్్డుుఁ గొమున్్ గర్ిభణ ుఁగాుఁ ద్లంచ్చ్న్ 

శంక్ యకింతలేక న్ృపసతతముుఁ డలలన్ పో్యె వీట్ికిన్. 
9-419-వ. 



 

 

ఇట్లల  మరలి, తన్ పురంబున్ నొకు యుేఁడుండి, పపద్ప న్ూరాశ కడ కేుఁగి 
యకు ర్యే పురూరవుం డ యయంతికడ న్్న్న నా వ లంద్యిు 
గంధరావరుల వేుఁడికొన్్ము న్నినచెెద్; రన్వుడు న్తండు గంధరావరులం 
బాార్ిథంచిన్ వార లతండు ప్ొ గడుట్కు మ చిె యగనిసాథ లి నిచిెన్, 

న్యయగినసాథ లి న్ూరాశంగా ద్లంచ్చ్ ద్ానితో న్డవిం ద్ిరుగుచ్ండి 
యకునాుఁ డద్ి యూరాశగాద్గినసాథ లి యని యఱె ంగి; వన్ంబున్ ద్ిగవిడచిి, 

యంట్ికుిఁ జన్్ద్ెంచి, నితయంబు ర్ాతిా ద్ానిన్ చింతించ్చ్ండుఁ ద్ేాతాయుగంబు 
చొచిెన్ నా ర్ాజు చితతంబున్ుఁ గరుబో ధంబులయ వేద్ంబులు మూుఁడు 
మయర్ంబులం ద్ో ుఁచిన్, నా భూవరుండు సాథ లికడకుం జని యంద్్ 
శమీగరభజాతం బెైన్ యశాతథంబుుఁ జూచి, యయ యశాతథంబుచేత న్రణులు 
ర్ెండు గావించి, ముంద్ట్ ియరణ  ద్ాన్్న్్, వ న్్కట్ి యరణ  
యూరాశయున్్, ర్ెంట్ిన్డుమ న్్న్న కాష్ు ంబు పుతఠాండు న్ని, మంతాంబు 
చెపుపచ్ం ద్ాచ్ెచ్ండ, జాతవదే్్ండన్్ న్గిన సంభవించి విహితార్ాధన్ 
సంసాురంబున్ం జేసప యయహవనీయయద్ి రూపపయెై న గడి, పురూరవుని 
పుతఠాండని కలిపంపం బడియె; నా యగిన పురూరవునిుఁ బుణయలోకంబున్కుుఁ 
బన్్పం గారణం బగుట్ం జేసప. 
9-420-క. 
ఆ య్గినచేుఁ బురూరవుుఁ 
డా య్జేాశారు న్న్ంతఠ హర్ి వేద్మయున్ 

శ్రీయ్ుతఠుఁ గూరి్ె యజించె గు 
ణాయ్ుతఠుఁ డూరాశుఁ గన్ంగ న్ర్ిగెడు కొఱకెై. 
9-421-ఉ. 
ఒక్కిఁడవహిన వేలుప పురుష్ో తతముుఁ డొకుుఁడ సరావాఙ్ుయం 



 

 

బ క్కిఁడ వేద్ మయ పణావ మొకుుఁడ వరుము ద్ొలిల తేాతయం 

ద్ెక్కట్మియనిె మూుఁడుగన్్ నేరపఱ చెం ద్న్బుద్ిధపంెపుచేుఁ 
జక్కిఁగ నా పురూరవుుఁ డశకుత లకున్ స్లభంబులౌ గతిన్. 
9-422-వ. 
ఇట్లల  వేద్విభాగంబు గలిపంచి, యయగంబుచేసప, పురూరవుం డూరాశ యున్న 
గంధరాలోకంబున్కుం జనియె న్తనికి న్ూరాశ గరభంబున్ నాయువు, 
శీుతాయువు, సతాయయువు, రయుండు, జయుండు, విజయుం డన్ నారు్ రు 
పుతఠాలు గలిగ;ి రంద్్ శీుతాయువున్కు వస్మంతఠండున్్, 
సతాయయువున్కు శీుతంజయుండున్్, రయున్కు శీుతఠండు నేకుం డన్ 
నిరువున్్, జయున్కు న్మ్మతఠండున్్, విజయున్కు భీముండున్్ జనించి 
ర్ా భీమున్కుుఁ గాంచన్్ండు, కాంచన్్న్కు హో తాకుండు, హో తాకున్కు 
గంగాపావాహంబు పుకిుట్ం బెట్ిటన్ జహ నండు, జహ నన్కుుఁ బూరుండు 
పూరున్కు బాలకుండు, బాలకున్కు న్జకుం, డజకున్కుుఁ గుశుండు, 
కుశున్కుుఁ గుశ్ాంబుండు ధూరతయుండు వస్వు కుశనాభుం డన్ 
న్లువురున్్ సంభవించి; రంద్్ గుశ్ాంబున్కు గాధి యన్్ వాుఁడు గలిగె నా 
గాధి ర్ాజయంబు చయేుచ్ండ. 

9-29-జమద్గిా వృతఘు ంతము 

9-423-స.ీ 
సతయవతిని గాధిజాతన్్ గన్యన్్; 
విపుు ుఁడు ఋచికుండు వుేఁడికొనిన్ 

గాధియు స్త కీడు గాుఁడని తలెలని; 

న్వకంపు మేన్్లు న్లలచెవులు 



 

 

గల గుఱఱములు వయే కన్యకు నీ వుంకు; 
విచిెన్ుఁ గూతఠ న ేనితఠత  న్నిన్ 

వస్ధామరుండున్్ వరుణుని కడ కేుఁగ;ి 

హరులుఁ ద్ెచిెన్ుఁ గూతఠ నాుఁత డచిెె 

9-423.1-ఆ. 
నా మహాతఠు సతియు న్తతయుుఁ గొడుకులుఁ 
గోర్ి యడుగ నియయకొని యతండు 
విపార్ాజ మంతవాితతఠల వేలిపంచి 

చరువు చేసప కుీంక న్ర్ిగె న్ద్ికి. 
9-424-వ. 
అయెయడం ద్లిల యడిగని్, సతయవతి బహాుమంతాంబులుఁ ద్న్కు వలేిపంచిన్ 
చరువు ద్లిల కచిిె క్షవతమాంతాంబులం ద్లిలకి వలేిపంచిన్ చరువు ద్ా న్ంద్్కొని 
యుండ నా ముని చన్్ద్ెంచి చరువు వీడాడుట్ యెఱ ంగి భారయ కిట్లనియె. 
9-425-ఆ. 
తలిల చరువు నీవు ద్ాలిె నీ చరు వేల 

తలిలప్ాల నిడతిి తరళ్నతే!ా 
కొము! యంక నీకుుఁ గూీ రుుఁడు పుట్లట  మీ 

యము బహాువిద్్ని న్న్ఘుుఁ గాంచ్. 
9-426-వ. 
అనిన్ న్యయంతి వ ఱచి మోొకిు విన్యంబులయడని్ం బాసన్్నండెై నీ కొడుకు 
సాధ్వ ై, నీ మన్్మండు క ీరుం డగుంగాక యని ఋచికుం డన్్గీహించిన్ 
నా సతయవతికి జమద్గిన సంభవించె; సతయవతియుం గౌశకీన్ద్ి యెై లోకప్ావని 



 

 

యెై పవాహించె; నా జమద్గినయు ర్ేణువు క ుఁతఠరయన్ ర్ేణుకన్్ 
వివాహంబెై వస్మనాద్ి కుమయరులం గనియెన్్; అంద్్. 

9-30-పరశరాముని క్థ 

9-427-క. 
పురుష్ో తతము న్ంశంబున్ 

ధర జమద్గినకి జనించి ధన్్యుఁడు ర్ాముం 

డిరువద్యికపర్ి న్ృపతఠల 

శరములుఁ జకుడచిెుఁ ద్న్ద్్ చేగొడడంట్న్. 
9-428-వ. 
అనిన్ విని భూవరుండు శుకున్ కిట్లనియ.ె 
9-429-ఉ. 
ఏటికి జంపె ర్ాముుఁడ వనీశులుఁ బలుార వారి్ యంద్్ ద్ 

పేపటికిుఁ గలచ్  విపుు ుఁ డతుఁ డేట్ికి ర్ాజస తామసంబులన్ 

వాటముుఁ బ ంద్ె భూభరము వార్తి మౌ ట్ద్ి యవేిధంబు నా 
మయటకు మౌనిచంద్ా! మఱ్మయట్ పాకాశముగాుఁగుఁ జెపపవే. 
9-430-వ. 
అనిన్ విని శుకుం డిట్లనియె. 
9-431-స.ీ 
హ హైయయధీశారుం డరు్ న్్ం డన్్వాుఁడు; 
ధరణీశారులలోన్ుఁ ద్గిన్వాుఁడు 
పురుష్ో తతమయంశ్ాంశుుఁ బుణుయ ద్తాత తేయాు; 
నార్ాధన్ముచసేప యతనివలన్ 



 

 

బరపంథిజయమున్్ బాహ సహసాంబు; 
న్ణ మయద్ిగుణములు యశము బలము 
యోగీశారతాంబు నోజయుుఁ ద్ేజంబుుఁ; 
జెడనియంద్ియాములు సపర్ియుుఁ బడసప 
9-431.1-తే. 
గాలికెైవడి సకలలోకంబు లంద్్ుఁ 
ద్న్కుుఁ బో ర్ాని ర్ార్ాని తావులేక 

యెట్ిటచ  ోన ైన్ుఁ ద్న్యయజా యేపు మ్మగుల 

ధరణ  వ లుుఁగొంద్ె విన్్వీథిుఁ ద్రణ  మయడిు. 
9-432-మ. 
ఒక్నాుఁ డా మన్్జేంద్్ాుఁ డంగన్లతో న్్ద్ాే ముుఁడెై వీట్ న్్ం 

డక్ ర్ేవాన్ద్ి కేుఁగి యంద్్ుఁ ద్ెలినీట్ం జలుల పో్ ర్ాడి ద్ీ 
రఘక్ర్ాబ్ంబుల నా న్ద్ీజలములం గట్టటన్ వడిన్ నీరు మోో 

లక్ుిఁ బెలుల బిు రణాగతఠండయన్ యయ లంకశేుపెుైఁ ద్ొట్ట ుఁగన్. 
9-433-వ. 
ఇట్లల  ద్ిగిాజయయరథంబు వచిెన్ ర్ావణుం డా ర్ాజుచే కట్టంద్ొట్ిటన్ యటే్నిీట్ికి 
సహింపక ర్ోష్ంబున్ం బో ట్ర్ియుంబో లచ న్మేుట్మిగని తోడి పో్ ర్ాట్కుం 
ద్ొడర్ిన్ుఁ బాట్ింపకుఁ ద్న్ బాహ ప్ాట్వంబున్. 
9-434-క. 
వీుఁక్మ య న్తుఁడు ర్ావణుుఁ 
గూుఁక్ట్లలగలించి పట్ిటకొని మోకాళ్ుం 

ద్ాుఁక్ించి కోుఁతికెైవడ ి

నాుఁక్ం బెట్ిటంచెుఁ గింకర్ావళిచేతన్. 



 

 

9-435-వ. 
అంత న్రు్ న్్ండు మహషి్ుతీపురంబున్ కేతెంచి. 
9-436-క. 
ఆ రాజేంద్్ాుఁడు ర్ావణు 
నోరీ! యట్మీుఁద్ న్ూరకుండుము; జగతిన్ 

వీరుిఁడ న్న్కుము; కాచితిుఁ 
బో రా! యని సపగు్  పఱచి పుచెెన్ మరలన్. 
9-437-వ. 
అంత. 
9-438-స.ీ 
ధరణీశుుఁ డొకనాుఁడు ద్ెవైయోగంబున్; 

వేుఁట్కెై కాంతారవీథి కేుఁగ ి

తిర్ిగి యయుఁకట్ శ్ాీంతద్హే ుఁడెై జమద్గిన; 

ముని యయశమీముుఁజేర్ి మోొకిు నిలువ 

నా మునీంద్్ాుఁడు ర్ాజు న్ర్ిథతోుఁ బూజించి; 

యయ ర్ాజున్కు ర్ాజున్న్్చరులకుుఁ 
ద్న్ హోమధనే్్వుుఁ ద్డయక రపపపంచి; 

యష్ాట న్నములు గుర్యింప న్తుఁడు 
9-438.1-తే. 
గుడచిి క రుెండి మొద్వుపెై గోర్ిుుఁ జేసప 
సంపద్ యద్ేల యీ యయవు చాలుుఁగాక 

యట్ిట గోవుల న న్నండు న ఱ్ుఁగ మన్్చ్ుఁ 
బట్ిట  తెండని తమ యద్ిే  భట్లలుఁ బనిచె. 



 

 

9-439-వ. 
పంచిన్ వారలు ద్రపంబున్ం జని. 
9-440-క. 
కేపీుం బాపకుుఁ డంచ్న్్ 
నాపద్లం బడితి మన్్చ్ న్ంబా యన్్చ్ం 

జూపో వరు న్ృపు లంచ్న్్ 
వాపో వన్ మొద్వుుఁ గొన్్చ్ వచిెరి్ పుర్ికిన్. 
9-441-వ. 
అంత న్రు్ న్్ండు మహషి్ుతీపురంబున్కు వచ్ెన డ ర్ాముండా శమీంబున్ 
కేతెంచి, తద్ాృతాత ంతం బంతయు విని. 
9-442-ఆ. 
"అద్ిేరయయ! యంట్ న్న్నంబు గుడచిి మయ 
యయయ వల ద్న్ంగ నాకమీ్మంచి 

కొీవిా ర్ాజు మొద్వు గొనిప్ో యనాుఁ డంట్ 

యేన్్ ర్ాముుఁ డౌట్ యఱె్ుఁగుఁ డొకొు. 
" 

9-443-వ. 
అని పలికి. 
9-444-మ. 
పాళయయగినచిట్ భంగిుఁ గుంభి విద్ళింపం బాఱ్ సపంహాకృతిం 

బెలుచన్ ర్ాముుఁ డలిేశు వ ంట్ న్డచెం బృథీా తలంబెలల  నా 
కులమ ై కుీంగుఁ గుఠార్యిె ైకవచియెై కోద్ండయిెై కాండియె ై
ఛలియెై సాహసపయెై మృగాజిన్మనోజాశ్ోీణ యెై తూణ యె.ై 
9-445-వ. 



 

 

చని మహషి్ుతీపురద్ాారంబుుఁ జేర్ి నిలుచ్న్న సమయంబున్. 
9-446-మ. 
కనియెన్ ముంద్ట్ుఁ గారతవీరుయుఁడు సమ్మతాుముం బాకామున్ శర్ా 
సన తూణరీ కుఠార భీము న్తిర్ోష్ప్ో ా చెలద్ూరయాుగా 
న్న నేతాాంచల సీము న ణైపట్ నానామయలికోద్ాే ము న్ూ 

తన సంరంభ న్ర్ేంద్దా్ార శుభసూతాక్షవమునిన్ ర్ామునిన్. 
9-447-వ. 
కని కోపపంచి. 
9-448-ఉ. 
"బాలుిఁడు వ ఱ ఱ  బాాహుణుుఁడు బాాహుణుకెైవడి న్్ంట్ మయని భూ 

ప్ాలురతోడ భూర్బిలభవుయలతోడ భయంబు ద్కిు క 

యయయలకు వచిెనాుఁడు మన్ యంద్ిుఁకుఁ బాపము లేద్్ లచండులచం 

డేల సహింప భూస్రుని నేయుుఁడు వేయాుుఁడు గూలుపుఁ డమిుహిన్." 

9-449-వ. 
అని కద్లించి ద్ండనాయకులుఁ బుర్ికొలిపన్, వారు రథ గజ తఠరగ పద్ాతి 
సమూహంబులతో లచకుకుం బద్యిేడక్షౌహిణులతో న ద్్రున్డచి శర చకీ 
గద్ాఖ్డ్ భిండపి్ాల శూల పాముఖ్ సాధన్ంబుల నొపపపంచిన్ న్విాపావరుండు 
గన్్నలకొలకుల నిపుపలుగుపపలు కొన్ ర్ెట్ిటంచిన్ కట్టలు మ్మట్ిటపడి, 
యజోా పవీతంబు చకునిడికొని కర్ాళించి బిట్లట  ద్ట్ిటంచి కఠోరం బగు కుఠారంబు 
సారి్ంచి మూుఁకల పెై కుఱ క,ి తొలకరి్ మొగంబున్ం గొీ చెెలికపట్లట న్ం జెట్లట లు 
గొట్లట  కృషీవలుని తెఱంగున్ుఁ బద్ంబులు ద్ెాంచ్చ్ుఁ, న్న్ట్ికంబంబులుఁ 
ద్ెగన్డచ్ నార్ామకారుని పగిద్ి మధయంబులుఁ ద్్ాంచ్చ్ుఁ, ద్ాళ్ఫలంబులు 
ర్ాలుె వృక్షవర్ోహకునికెవైడి శరంబులు ద్్ాంచ్చ్, మృగంబుల వండం 



 

 

ద్్ండించ్ సూపకారుని భంగి న్వయవంబులం జకెుుచ్, న్ంతట్ం 
ద్నివిజన్క విలయకాలకలీి కేలిని మంట్ లుమ్మయుచ్, విలల ంద్ి యెలలడం 
బిడుగుల సో న్లు గుర్యిు బలుమొగిళ్ళువడువున్ న్పామయణంబు లగు 
బాణంబుల బఱపప, స్భట్సెైన్యంబుల ద్ెైన్యంబు నొంద్ించ్చ్, న్డడంబులేని 
యయర్ాభట్ంబులు గల బాణవరిఘృతంబులతో ర్ాహ తఠలం గోప్ాన్లంబున్ 
కాహ తఠలుచయేుచ్, తఠరంగంబుల నిరంగంబులుఁ గావించ్చ్, రథంబుల 
విశలథంబులుఁగా నొన్రుెచ్ ద్ిా రద్ంబుల న్రద్ంబులపెైుఁ బఱవం ద్ోాలుచ్ 
నివిాధంబున్ సనే్ల న్ంపవాన్ల ముంచి రూపుమయపపన్. 
9-450-క. 
మతిులిల భూతజాలము 
చితుంబులుఁ జొకిు వేడుుఁ జింద్్లుబాఱన్ 

జొతిులిల సమ్మతతలమున్ 

న తతు రు మేద్ంబు పలలనికరం బయెయన్. 
9-451-వ. 
అయయవసరంబున్. 
9-452-క. 
"మేలీ బాాహుణుుఁ డొకుుఁడు 
నేలం బడుఁగూలచె సెైన్యనిచయము న లలన్ 

బాలనరప నేల యీతనిుఁ 
ద్ూలించెద్ుఁగాక నాద్్ ద్ోరులము వడిన్." 

9-453-వ. 
అని పలిక ి

9-454-మ. 



 

 

ఒక్ యేన్ూఱ్కరంబులన్ ధన్్వు లతఠయలయల సపయెై తాలిె వ ే

ఱ క్ యేన్ూట్ గుణధాన్్ల్ నిగుడ శ్ాతోగాీ సత రముల్ గూరి్ె వి 

పా! క్ుఠారంబున్్ నిన్్నుఁ గూలుత  న్న్్చ్న్ భర్ి్ంచి పుంఖ్యన్్పుం 

ఖ్క్ఠోరంబుగ నసేప యయర్ెె  రయర్ఖే్య ధామునిన్ ర్ామునిన్. 
9-455-క. 
వడిిఁద్ూపు లచగయ గుడుస్లు 
పడి కారుుకపంచశతము పరగ విభుుఁడు సొ ం 

పడర్ెుఁ బర్ివేష్మండలి 

న్డుముఁ గరద్్యతఠల వ లయు న్ళినాపుత  కీియన్. 
9-456-వ. 
ఇట్లరు్ న్్ండు బాహ విలయసంబు చూపపన్. 
9-457-మ. 
ధరణీద్వేుుఁడు ర్ాముుఁ డాఢుయుఁడు జగద్ాధ న్్ష్ురతనంబు ద్్ 
ష్ుర చాపం బ క ట్టకుుపట్ిట  శరముల్ సంధించి పలెేల సప భూ 

వరు కోద్ండము లొకుచూడిుుఁ ద్్నిమ న్ వాుఁడంతట్ం బో క వ ే

తరువుల్ ఱ్వాుఁ గుఠారధార న్ఱకెం ద్ద్ాుహ సంద్ోహమున్. 
9-458-క. 
కరములు ద్్నిసపన్ న్తనిక ి

శర మొకుట్ి చికు శ్ ైలశఖ్రముభంగిం 

బరశువున్ న్ద్యిుుఁ ద్్ాంచెన్్ 
బరసూద్న్్ుఁ డెనై్ ఘన్్ుఁడు భార్వుుఁడు వడిన్. 
9-459-ఆ. 
తండిా పడిన్ న్తని తన్యులు పద్ివేలు 



 

 

ద్లుఁగిపో్య రతనిుఁ ద్ాకలేక 

పరభయంకరుండు భార్వుం డంత నా 
గోవుుఁ గీేపుతోడుఁ గొన్్చ్ుఁ జనియె. 
9-460-వ. 
ఇట్లల  హోమధేన్్వు మరలం ద్ెచిెయచిె తన్ పర్ాకీమంబు ద్ండిా 
ద్ోబుట్లట వులకుం ద్లెియం జెపపపన్ జమద్గిన ర్ామున్ కటి్లనియ.ె 
9-461-క. 
"కలవేలుప లచలల ుఁ ద్మతమ 

చెలువంబులు ద్చెిె ర్ాజుుఁ జయేుద్్ రకట్ా! 
బలువేలుప ర్ాజు వానిం 

జలమున్నిట్లలల ప్ో య చంపపతి పుతాా! 
9-462-క. 
తాలిమ్మ మన్కున్్ ధరుము 
తాలిమ్మ మూలంబు మన్కు ధన్యతామున్ం 

ద్ాలిమ్మ గలద్ని యీశుం 

డేలించ్న్్ బహాుపద్ము న లలన్ మన్లన్. 
9-463-క. 
క్షమ గలిగని్ సపర్ి గలుగున్్ 
క్షమ గలిగని్ వాణ  గలుగు సౌరపాభయున్ 

క్షమ గలుగుఁ ద్ోన్ కలుగున్్ 
క్షమ గలిగని్ మ చ్ె శ్ౌర్ ిసద్యుుఁడు ద్ండమా! 
9-464-క. 
పటుపుర్ాజున్్ జంపుట్ 



 

 

గటులుకన్ విపుు ుఁ జంపు కంట్టన్్ బాపం 

బటిుట్టన్కుము నీవీ 

చెటుజెడం ద్ీరథసవేచయేుము ద్న్యయ!" 

9-465-క. 
అని తన్్నుఁ ద్ండిా పనిచిన్ుఁ 
బనిపూని పసాాద్ మన్్చ్ భార్వుుఁడు రయం 

బున నొకయేుఁడు పయాయణము 
చని తీరథము లచలల  నాడి చన్్ద్ెంచె న్ృప్ా! 
9-466-ఉ. 
ఆ యడె నొకునాుఁడు సలిలయరథము ర్ేణుక గంగలోనికిం 

బో య పవాాహమధయమున్ుఁ బ లుపగ న్చెరలేమపపండుతోుఁ 
ద్ోయ్విహారముల్ సలుపు ద్్రలభుుఁ జితారథ్న్ సర్ోజమయ 
లయయ్ుతఠుఁ జూచ్చ్ండెుఁ బతి యయజా ద్లంపక కొంత పేామతోన్. 
9-467-వ. 
ఇట్లల  గంధరావలలభునిం జూచ్ కారణంబున్ ద్డసప. 
9-468-ఉ. 
"అక్కట్ వచిె పెదే్తడ వయెయన్్; హోమమువేళ్ ద్పెప; న ే

నిక్కడనేల యుంట్ి; ముని యేమన్్నో"యని భీతచితత  యె ై
గీక్ుకన్ుఁ ద్ోయకుంభము శరసథలమంద్ిడి తచెిెయచిె వ ే

మోొక్ిక కరంబు మోడిె పతి ముంద్ట్ న్లలన్ నిలచె న్లుుచ్న్. 
9-469-వ. 
అపుపడు. 
9-470-క. 



 

 

చితుమున్ భారయ ద్డసపన్ 

వృతఘు ంతం బెఱ ుఁగి తపసప వేకని స్తఠలన్ 

"మతుం ద్నీిం జావుఁగ 

మొతతు ం"డన్ మొతతర్ెైరి్ మున్్కుచ్ వారల్. 
9-471-క. 
కొడుకులు పెండలముుఁ జంపమ్ముఁ 
గొడుకులుఁ బెండాల ముుఁ జంప గురు డాన్తి యీ 
న్డుగులకు న ఱ ుఁగి ర్ాముం 

డడుగిడకుండంగుఁ ద్్ాంచ ెన్న్నలుఁ ద్లిలన్. 
9-472-శ్ా. 
తలిలన్ భాాతల న లల ుఁ జంపు మన్్చ ుోఁ ద్ాుఁ జంపప ర్ాకున్నుఁ బెం 

పెలల ంబో వ శపపంచ్ుఁ ద్ండి ాతన్ పంపేుఁ జయేుడున్ మ చిె ద్ా 
తలిలన్ భాాతల నిచ్ె నికుము తప్ో ధనాయతుకుం డంచ్ వ ే

తలిలన్ భాాతలుఁ జంపె భార్వుుఁడు లేద్ా చంపుఁ జయేయడునే? 

9-473-వ. 
ఇవిాధంబున్. 
9-474-క. 
అడడము జపెపక కడపట్ ి

బిడడ ిఁడు ర్ాముండు స్తఠలుఁ బెండలము న్చట్న్ 

గొడడంట్ం ద్ెగ న్డచిన్ 

జడడన్ుఁ ద్లయూుఁచి మ చెె  జమద్గిన మద్ని్. 
9-475-క. 
మ చ్చచన్ తండినాి గన్్ుఁగొని 



 

 

చెచెచర "నీ పడిన్వారి్ జీవంబులు నీ 

విచ్చచతి"న్న్్ మని మోొకిున్ 

నిచెచన్ వారలున్్ లేచి రె్పపట్ి భంగిన్. 
9-476-ఆ. 
పడిన్వారి్ మరల బాతికింప నోపున్్ 
జన్కుుఁ డన్్చ్ుఁ జంపె జామద్గునయుఁ 
డతుఁడు చంపె న్న్్చ్ న్న్నలుఁ ద్లిలని 

జన్కునాజా యెైన్ుఁ జంపుఁ ద్గద్్. 
9-477-స.ీ 
పరశుర్ాముని కోడి పరుగులు పటె్ిటన్; 

యరు్ న్్పుతాకు లయతు యంద్్ుఁ 
ద్ండిా మోగు్ ట్కు సంతపుత లచై ప్ొ గలుచ్; 
నింతట్ న్ంతట్ న డరు వచేి 

తిర్ిగి యయడుచ్ నొకు ద్విసమం ద్ా ర్ాముుఁ; 
డడవి కన్నలతోడ న్రుగుఁ బిద్ప 

బగుఁద్ీరపుఁ ద్ఱ  యని పఱతెంచి హోమయల; 

యంబున్ సర్ేా శు నాతు నిలిపప 
9-477.1-తే. 
నిరుపమధాయన్స్ఖ్వృతిత  నిలిచియున్న 

పుణుయ జమద్గినన్ంద్ఱ్ బ ద్ివి పట్ిట 
కుద్్లకుండంగుఁ ద్లుఁ ద్ెంాచి కొన్్చ్ుఁ జనిర్ ి

యడడ మేతెంచి రే్ణుక యడచికొన్ుఁగ. 
9-478-వ. 



 

 

మఱ యున్్. 
9-479-మ. 
"జనకుం జంపపన్ వ ైరముం ద్లుఁచి ర్ాజనాయతుజుల్ నేుఁడు మీ 

జనకుం జంపపరి్ ర్ామ! ర్ామ! ర్ిపులన్ శ్ాసపంతఠ ర"ముంచ్ న్ 

ముునిపెైవాాలి లతాంగి మోుఁద్కిొనియనె్ ముయేయడుమయఱ్లయాం 

బున ర్ాముం డరుద్ెంచి యనెినకొన్ నాపూర్ాు పద్ాకాీ ంతయెై. 
9-480-వ. 
అపుపుఁడుుఁ ద్లిల మొఱ విని, జమద్గిన కుమయరులు వచిె యట్లని విలపపంచిర్ి. 
9-481-క. 
"వాకి్లివ డలవు కొడుకులు 
ర్ాక్ుండుఁగ న్ట్ిట  నీవు ర్ాజస్తఠలచుేఁ 
జీక్ాకు నొంద్ి పో్ వుఁగ 

నీక్ా ళలల ట్ాల డెుఁ ద్ండిా! నిర్రపుర్ికిన్." 

9-482-వ. 
అని విలపపంచ్చ్న్న యన్నలుఁ జూచి ర్ాముం డిట్లనియ.ె 
9-483-ఉ. 
ఏడువనేల తండిా తన్్ వమేఱకుండుుఁడు తోడులయర! నే 
సూడిద్ె తీరుత "న్ంచ్ుఁ బరశుద్్యతిభీముుఁడు ర్ాముుఁ డుగుీుఁడె ై
యోడక యరు్ నాతుభవులున్నపురంబున్ కేుఁగి చొచిె గో 
డాడిఁగుఁ బట్ిట  చంపె వడి న్రు్ న్జాతఠల బహాుఘయతఠలన్. 
9-484-క. 
ఖ్ండించి రి్పుల శరములు 
గొండలుగాుఁ బోా గు లిడయిె గురురకతన్ద్్ల్ 



 

 

నిండికొని ప్ాఱ న్్బుుచ్ 
భండన్మున్ విపార్ిపులు భయమంద్ న్ృప్ా! 
9-485-వ. 
మఱ యు న్ంతట్ుఁ బో క. 
9-486-ఆ. 
అయయ పగకు ర్ాముుఁ డలయక ర్ాజుల 

నిరువద్ొకుమయఱ్ న్రసప చంప;ె 

జగతిమీుఁద్ ర్ాజశబేంబు లేకుండ 

సూడు ద్ీరపలేని స్తఠుఁడు స్తఠుఁడె? 

9-487-వ. 
మఱ యు నా ర్ాముండు శమంతపంచకంబున్ ర్ాజరకతంబులం ద్ొమ్ముద్ి 
మడుుఁగులు గావించి తండిాశరంబు ద్ెచిె, శరీ్రంబుతో సంధించి, 

సరాద్వేమయుండగు ద్వేుండు ద్ాన్ కావున్ుఁ ద్న్్నన్్ద్ేేశంచి 
యయగంబుంజసేప, హో తకుం ద్ూరుపన్్, బహాుకు ద్కి్షణ భాగంబున్్, 
న్ధారున్కుుఁ బడమట్ి ద్కిుున్్, న్్ద్ా్ తృన్కున్్తతర ద్ిశయు, న్్న్నవారల 
కవాంతరద్ిశలున్్, గశయపున్కు మధయద్ేశంబున్్, న్్పద్షా్టకు 
నార్ాయవరతంబున్్, సద్స్యలకుం ద్కిున్ యెడలున్్ గలయనిచిె బాహున్ద్ి 
యెైన్ సరసాతియం ద్వబృథసానన్ంబు చేసప, కలుష్ంబులం బాసప, 
మేఘవిముకుత ండయన్ సూరుయండున్్ం బో లచ నొపుపచ్ండెన్్; అంత. 
9-488-క. 
ఆపుు ిఁడగు పుతఠావలన్న్్ 
బాాపుతన్్ం డగుచ్ుఁ ద్పము బలిమ్మని మ్మంట్న్ 

సపుర్ిిమండలంబున్ 



 

 

సపుముుఁడెై వ లుుఁగుచ్ండె జమద్గిన న్ృప్ా! 
9-489-క. 
ఆ జమద్గినతన్ూజుుఁడు 
ర్ాజీవాక్షండు ఘన్్ుఁడు ర్ాముుఁ డధికుుఁడె ై
యోజన్్ సపతరుి లలో 
ర్ాజిలచల డు మీుఁద్ి మన్్వు ర్ా న్వేాళ్న్. 
9-490-ఆ. 
శ్ాంతచితఠత ుఁ డగుచ్ సంగవిముకుత ుఁడె ై
భవుయుఁడెై మహేంద్ాపరాతమున్ 

న్్న్నవాుఁడు ర్ాముుఁ డోజతో గంధరా 
సపద్ధవరులు న్్తఠలు చయేుచ్ండ. 
9-491-క. 
భగవంతఠుఁడు హర్ి యీ కిీయ 

భృగుకులమున్ుఁ బుట్ిట  యెలల  పృథివీపతఠలన్ 

జగతీభారము వాయుఁగుఁ 
బగగొని పలుమయఱ్ుఁ జంపె బవరమున్ న్ృప్ా! 

9-31-విశావమితతర ని వృతఘు ంతము 

9-492-వ. 
అంత గాధికి న్గినతేజుండగు విశ్ాామ్మతఠాండు జనిుంచి, తప్ో బలంబున్ 
ర్ాజధరుంబున్్ ద్ిగనాడ,ి బాహుర్ిియెై యేకశతసంఖ్యయగణ తఠ లగు కొడుకులం 
గనియె; న్యెయడ భృగుకులజాతఠండెైన్ యజీగరుత నికొడుకు శున్శ్రశఫుండు 
ద్లిలద్ండుాలచేత హర్ిశెంద్్ాని యయగపశుతాంబున్కు న్ముుడుపడి, 



 

 

బాహాుద్ిద్వేతల విన్్తిచయేుచ్ మ పపపంచి, ద్వేతలచేత 
బంధవిముకుత ండయన్ వానియంద్్ుఁ గృపగలిగి విశ్ాామ్మతఠాండు పుతఠాల 
కిట్లనియె. 
9-493-క. 
కనుాలుఁ గంట్నిి వీనిని 

మనాన్ కొమరుండు నాకు మకుువ మీర్ో 
యనాన్న యన్్చ్ నీతని 

మనిాంపుం డనిన్ుఁ జూచి మద్సంయుతఠలచై. 
9-494-క. 
ఇతిఁ డన్నుఁట్ప్ో  మయకున్్ 
గృతకృతఠయల మయతి మన్్చ్ గేలి యన్రపన్ 

స్తతలన్ మేల చ్ిలు గండని 

ధృతిలేక శపపంచుెఁ ద్పసప తిరుగుడుపడుఁగన్. 
9-495-వ. 
అయెయడ న్తని శ్ాపంబున్కు వ రచి, యయ న్ూరుారయంద్్ మధయముండెైన్ 
మధ్చింద్్ం డేుఁబండుా ద్ముులుం ద్ాన్్న్్ న్మసురి్ంచి “తండమా నీచెపపపన్ 
కీమంబున్ శున్శ్రశపుండు మయ కన్న యని మనినంపంగలవార” మన్వుడు 
సంతసపంచి మంతాద్ర్ిశయెైన్ శున్శ్రశపుని వారల యంద్్ుఁ బదేె్ుఁజసేప, 
మధ్చింద్్న్ కిట్లనియ.ె 
9-496-ఆ. 
ప్ాడ ిచెడక వీుఁడు నుేఁడు మీకతమున్ుఁ 
గొడుకు గలిగె నాకుుఁ గొడుకులయర! 
కడుపులయర! మీరు గొడుకులుఁ గన్్ుఁ డింక 



 

 

బా్రతితోడ ద్వేర్ాతఠుఁ గూడ.ి 
9-497-వ. 
అని పలికె; న్ట్లల  శున్శ్రశఫుండు ద్ేవతలచేత విడవిడుట్ం జేసప 
ద్ేవర్ాతఠండయెయ; మధ్చింద్్ండు మొద్లయన్ యుేఁబండుా నా 
ద్ేవర్ాతఠన్కుుఁ ద్ముులచరై్ి పెదే్లయన్ యష్టక, హార్ీత, జయంత స్మద్ాద్్ 
లేుఁబండుాన్్ వేఱెై చనిర్ి; ఈ కీమంబున్ విశ్ాామ్మతఠా కొడుకులు ర్ెండు 
విధంబులయన్ం, బావర్ాంతంబు గలిగ”ె న్ని చెపపప శుకుం డిట్లనియె “నా 
పురూరవు కొడుకగు నాయువున్కు న్హ ష్ఠండున్్, క్షతత రవృద్్ే ండున్్, 
రజియున్్, రంభుండున్్, న్నేన్స్ండున్్ న్న్్వారు పుట్ిట; రంద్్ 
క్షతత రవృద్్ధ న్కుుఁ గుమయరుండగు స్హో తఠాన్కుుఁ గాశుయండుుఁ గుశుుఁడు 
గృతసనమద్్ండు న్న్ ముగు్ రు గలిగి; ర్ా కృతసనమద్్న్కు శున్కుండున్్, 
శున్కున్కు శ్ౌన్కుండున్్, న్ముహాతఠునికి బహాృచపావరుండున్్ జనిుంచి; 

ర్ా బహాృచపావరుండు ద్ప్ో నియతఠండెై చనియె; కాశుయన్కుుఁ గాశయుుఁ గాశకి 
ర్ాష్ఠట ర ండున్్, ర్ాష్ఠట ర న్కు ద్ీరఘతపుండున్్ జనించిర్.ి 
9-498-క. 
ఆ ద్ీరఘతపుని కధికుుఁడు 
శ్రీద్యతాంశమున్ుఁ బుట్టట సేవుయం డాయు 
ర్ేాద్జాుఁడు ధన్ాంతర్ ి

ఖ్ేద్ంబులు వాయు న్తనిుఁ గీరతన్చయేన్. 
9-499-వ. 
వాస్ద్వేాంశసంభూతఠండగు నా ధన్ాంతర్ి యజాభాగంబున్ కరుి ం; డతనికిుఁ 
గేతఠమంతఠండు, గతేఠమంతఠన్కు భీమరథ్ుఁడు న్తనికి ద్ివోద్ాస్ండన్ం 
బరుఁగు ద్్యమంతఠండు న్్ద్యంచి; ర్ా ద్్యమంతఠన్కుుఁ బాతరేన్్ండు 



 

 

జనిుంచ;ె నా పాతరేన్్ండు శతఠాజితతనియున్్ ఋతధాజుండనియుం 
జెపపంబడ;ె నాతనికుిఁ గువలయయశుాండు సంభవించె. 
9-500-ఆ. 
వస్మతీశ! విన్్ కువలయయశాభూభరత 
లలితపుణుయ ఘన్్ న్లరుుుఁ గనియ ె

నాతుఁ డలేచ నేల న్ఱ్వద్యియఱ్ వ ే

లేండుల  వాని భంగి నేల ర్వెరు. 
9-501-వ. 
అయయలరుున్కు సన్నతియున్్, న్తనికి స్నీతఠండున్్, న్తనికి 
స్కేతన్్ండున్్, న్తనిక ిధరుకేతఠవు, న్తనికి సతయకేతఠవున్్, నాతనికి 
ధృష్టకేతఠవున్్, నా ధృష్టకేతఠవున్కు స్కుమయరుండున్్, స్కుమయరున్కు 
వీతిహో తఠాండు, వీతిహో తఠాన్కు భరు్ ండున్్, భరు్ న్కు భార్భూమ్మయు 
జనియంచిర్ి. 
9-502-ఆ. 
వాుఁడు తఠద్యుుఁ గాశయవస్మతీశుం డాద్ ి

యెైన్వారు కాశు లన్ుఁగ న గడ ి

రవనిమీుఁద్ వార లయ క్షతవాృద్్ధ ని 

వంశజాతఠ లగుచ్ వంశవరయ! 
9-503-వ. 
మఱ యు, క్షతావృద్్ధ నికి ర్ెండవకొడుకగు కుశునికిుఁ బా్రతియున్్, వానికి 
సంజయుండున్్, సంజయునికి జయుండున్్, జయునికిుఁ గృతఠండున్్, 
గృతఠనికి హరయధాన్్ండున్్, హరయధాన్్న్కు, సహద్వేుండున్్, సహద్వేునికి 
భీముండున్్, భీమున్కు జయతేసన్్ండున్్, జయతేసన్్న్కు సంకృతియు, 



 

 

సంకృతికి జయుండున్్, జయునిక,ి క్షతాధరుండున్్ బుట్ిటర్;ి వీరలు 
క్షతావృద్్ధ ని వంశంబున్ం గల ర్ాజులు; రంభునికి రభస్ండున్్, రభస్నిక ి
గంభీరుండున్్ గంభీరునికిుఁ గృతఠండున్్ గల్ి; ర్ా గృతఠనికి బహాుకులంబు 
పుట్టట; న్ యయనసే్న్కు శుద్్ధ ండున్్, శుద్్ధ న్కు శుచియు, శుచికి 
బాహుసారథి యెనై్ తిాకకుతఠత న్్ జనించి; రతనికి శ్ాంతరజుండు పుట్టట ; న్తండు 
విజాా న్వంతఠండుుఁ, గృతకృతఠయండు, విరకుత ండు న్యెయ. 
9-504-స.ీ 
రజియన్్ వానిక ిర్ాజేంద్!ా యేన్ూఱ్; 
కొడుకులు గలిగిర్ ిఘోరబలులు 
వేలుపలచలలన్్ వచిె వేుఁడని్ నా రజి; 

ద్ెతైఠయలుఁ బెకుండా ధరణ ుఁ గూలిె 

నాకంబు ద్వేేంద్్ాన్కు నిచెె నిచిెన్; 

రజికాళ్ుకెఱ ుఁగి స్రపభాుండు 
వ ండయిు న్తనికి విబుధగేహము నిచిె; 

సంతోష్బుద్ిధ  న్రెన్ మొన్ర్ెె 

9-504.1-ఆ. 
న్ంతనా రజి మృతఠుఁడెనై్ న్తని పుతఠా 
లమరవిభుుఁడు తముు న్డిగికొనిన్ 

నీక యంద్ాలోక; మేలిర్ి యయగభా 
గములు పుచిెకొనిర్ి గరామంద్.ి 
9-505-క. 
వేలుపులఱేుఁడు గురుచ ే

వేలిమ్మ వలేిపంచి బలిమ్మ వ లయుఁగ నిజ ద్ం 



 

 

భోళిని రజిస్తఠలన్్ ని 

రూులము గావించి సార్ముం గెైకొనియెన్. 

9-32-నహుషతని వృతఘు ంతము 

9-506-వ. 
అద్ి యట్లల ండె; న్హ ష్ఠన్కు యతియు, యయయతియున్్, సంయయతియు, 
నాయయతియు, వియతియుుఁ, గృతియు న్న్ నారు్ రు గొడుకులు ద్హేికి 
నింద్ియాంబుల చంద్ంబున్ సంభవించి; రంద్్ుఁ బదేె్కొడుకగు యతికి ర్ాజయం 
బిచిెన్ న్తండు విరకుత ండెై. 
9-507-క. 
ర్ాజయంబు ప్ాపమూలము 
ర్ాజయముతో నొడలచఱ్ంగ ర్ాద్్ స్మతియున్ 

ర్ాజయమున్ుఁ బూజుయ న ఱ్ుఁగడు 
ర్ాజయము గీజయముు ముకితరతఠన్కు నలేయ? 

9-508-వ. 
అని పలికి వాుఁడు ర్ాజయంబున్కుం బాసప చనియె. 
9-509-క. 
ఆ నహ ష్ఠుఁడు మఖ్శతమున్్ 
మయనుగుఁ నొన్ర్ించి యంద్ామయనిని గవయం 

బూని మునీంద్్ాలు మోచిన్ 

యయనముపెై న్్ండి క లచ న్హి యెై నేలన్. 

9-33-య్య్నతి చరతిరము 



 

 

9-510-ఉ. 
అనాయుుఁ ద్ండియాుం జన్, యయయతి మహీపతి యెై చతఠర్ిేశల్ 

పనుాగుఁ గావుఁ ద్ముులకుుఁ బాలిడి శుకుీని క ుఁతఠరున్ స్సం 

పనాగుణాభిర్ామ వృష్పరుాని క ుఁతఠరు నోలి నాండుాగా 
న్నాయశ్ాలి యీ ధరణ చకీధ్రంధరుుఁ డయెయుఁ బరే్ిుతోన్." 

9-511-వ. 
అనిన్ విని పర్ీకి్షన్నర్ేంద్్ాం డిట్లనియ.ె 
9-512-ఆ. 
"ప్ార్ిథవుుఁడు యయయతి బహాుర్ిి భార్వుుఁ 
డలుల ుఁ డగుట్ మయమ యగుట్ యెట్లల ? 

ర్ాజు ర్ాచక ుఁతఠ రతిజయేుఁ ద్గు గాక 

విపాకన్య నొంద్ విహతి మగున ?" 

9-513-వ. 
అనిన్ శుకుం డిట్లనియె. 
9-514-స.ీ 
ద్న్్జేంద్్ా క ుఁతఠరు తరళీక్షి శరి్ుష్ు ; 
పురములో నొకనాుఁడు ప్ొ ా ద్్ే పో్ క 

వేవురుబో ట్లలు వ ంట్ర్ా గురుస్త; 

యగు ద్ేవయయనితో నాట్ మరి్గ ి

పూచిన్ యెలద్ో ుఁట్ ప్ొ ంత జొంపముగొన్న; 

కొీమయువి చేరువ కొలుఁకుుఁ జేర్ ి

యంద్్ుఁ ద్ముులతేన  లయని చొకుుచ్ మోోయు; 
న్ళ్ళల ఝంకృతఠలకు న్ద్ిర్ిపడుచ్ 



 

 

9-514.1-ఆ. 
వలువ ల డిె  కొలుఁకు వడిుఁ జొచిె తమలోన్ 

బెలుల  ర్ేుఁగి నీట్ుఁ జలుల లయడ 

న్ంద్ిన కిు మౌళి నింద్్ర్ోచ్లు పరా 
శూలి వచెెుఁ గొండచూలితోడ. 
9-515-చ. 
మలహరుుఁ జూచి సపగు్ పడి మయనిన్్ లంద్ఱ్ సంభామంబున్న్ 

వలువలు గట్లట చ  ోద్న్్జవలలభుక ుఁతఠరు ద్వేయయని ద్్ 
వాలువ ధర్ించి వేగమున్ వచిెన్ుఁ జూచి యెఱ ంగెఱ ంగి నా 
వలు విద్ి యెట్లల  కట్ిటకొనివచిెన్ ద్ాన్వు యంచ్ుఁ ద్ిట్లట చ్న్. 
9-516-వ. 
ద్ేవయయని యట్లనియె. 
9-517-శ్ా. 
ఆ లోకేశుముఖ్ంబున్ం గలిగె బాాహుణయంబు బహాుంబునా 
మేల ై వ ైద్ికమయర్ముల్ ద్లెుపుచ్న్; మ్మన్నంద్ి యంద్్న్ మహా 

శ్రలుర్ భార్వు; లంద్్ శుకుీుఁడు స్ధీసేవుయండు; న ేవానికిం 

జూలన్ నా వలువ ట్లల  గట్ిటతివి రక్షోజాతవ ై చేట్ికా! 
9-518-క. 
మహమివతఠలచనై్ భూస్ర 

మహళి్ల వితతముులు పఱెమగువల కగునే? 

మహిిఁ బసపుఁడిగొలుస్ లిడిన్న్ 

విహతిములే కుకులకు హవిర్ాభగంబుల్? 

9-519-క. 



 

 

మీ తండిా మయకు శష్ఠయుఁడు 
మయ తండిా గురుండు గొంతమయతాం బెైన్ం 

బా్రతిం గావింపక పర్ ి

భూతం జయేుద్్వ  తఠలువ ప్ో ుఁడిమ్ముఁ జెన్ుఁట్ీ! 
9-520-వ. 
అని భర్ి్ంచ్చ్న్న ద్ేవయయని పలుకులు విని, కర్ాళించి, మోోగుచ్న్న 
భుజంగి చంద్ంబున్ నిట్లట రుపలు నిగిడించి, పదె్వులు గొఱ్కుచ్ శర్ిుష్ు  
యట్లనియె. 
9-521-శ్ా. 
"బిక్షండెై తమ తండిా మయ జన్కునిన్ బికి్షంచిన్ం ద్న్్న సం 

రకి్ష్ంపం ద్్ద్ి నింత యెై మఱపుతో ర్ాజపసాూనాకృతి 

న్ాక్ష్ోర్ాజతన్ూజతో స్గుణతో నాతో సమం బాడడెంి 

గుకి్ష్సో ూట్ముగాుఁగ ద్నీిుఁ జెలు లీ క పంబున్ం ద్ోావర్ే." 

9-522-వ. 
అని పలిక ి

9-523-ఆ. 
బో ట్ిపపండుచతేుఁ బ ద్్వంగుఁ బట్ిటంచి 

ర్ాజసమున్ ద్ెైతయర్ాజతన్య 

ద్ొడర్ి ద్ేవయయనిుఁ ద్ోాపపంచె వలు వీక 

కుీంకి న్ూతిలోన్ుఁ గుతిలుఁకొన్ుఁగ. 
9-524-వ. 
ఇట్లల  చేసప శర్ిుష్ు  ప్ో యన్ వ న్్క, యయయతిభూప్ాలుండు వుేఁట్ మయర్ంబున్ 
న్డవిం ద్ిరుగుచ్, ద్ెవైయోగంబున్ నా ద్వేయయని యున్న న్ూయ జేరం 



 

 

జన్్ద్ెంచి యంద్్. 
9-525-క. 
బంధువుల న లల ుఁ జీరుచ్ 
న్ంద్ు జలయమగనన్గన యెై వగచ్చ్ ని 

రభంధమున్ుఁ జికిు వీడాా 
సపంధువున్ మునింగి యున్న చడేయిుఁ గనియనె్. 

9-34-ద్ వయ్నని య్య్నతి వరించుట 

9-526-వ. 
కన్్ంగొని 

9-527-శ్ా. 
సపాు ంభోనిధిమఖే్లయవృతమహాసరాంసహాకన్యకా 
ప్ాాపోు ద్యద్ారద్క్షద్కి్షణకరప్ాాలంబముం జేసప పో్ా  
తిషక్షపుం జేసె యయయతి గట్లట కొన్ుఁ బెై చలేంబు మునినచిె ప 

ర్ాయపుసేాద్జలయంగి నాళిసముద్ాయసార్విన్ భార్విన్. 
9-528-వ. 
ఇట్లల  న్ూయ వ డలించిన్ ర్ాజున్కు ర్ాజవద్న్ యట్లనియె. 
9-529-మ. 
న్నుిఁ బాణ గీహణం బ న్రి్ెతికద్ా నా భరతవున్ నీవ ద్ెై 
వ నియోగం బిద్ి తపపద్పుపరుష్తా వాకయంబు సపద్ధంబు సౌ 
ఖ్యనివాస్న్ నిన్్ మయని యండువరునిం గాంకి్షంప నే నేరుత నే? 

వనజం బాన డి తేుఁట్ి యన్యకుస్మయవాసం బపేకి్షంచ్నే? 

9-530-వ. 



 

 

అద్యిున్్ం గాక. 
9-531-స.ీ 
స్గుణాఢయ! విన్్ నేన్్ శుకుీని క ుఁతఠర; 

ద్ేవయయనిని ద్ొలిల ద్ేవమంతి ా

తన్యుండు కచ్ుఁడు మయ తండిచాేత మృతసం; 

జీవినిుఁ ద్ా న్భయసపంచ్వళే్ 

న్తనిుఁ గామ్మంచిన్ న్త డొలల  న్న్వుడు; 
న్తుఁడు నేరి్ెన్ విద్య యడుఁగి ప్ో వ 

న్తని శపపంచిన్ న్తుఁడు నా భరత బాా; 
హుణుుఁడు గాకుండెడు మని శపపంచ ె

9-531.1-తే. 
న్ద్ి నిమ్మతతంబు నాకు బాాహుణుుఁడు గాుఁడు 
ప్ాాణనాథ్ుఁడ వీ వని పడుఁతి పలుకుఁ 
ద్న్ద్్ హృద్యంబు న లుఁతపెుైఁ ద్గులుపడిన్ుఁ 
ద్మక మొక యంతయున్్ లేక తలుఁచి చూచి. 
9-532-మతత . 
ద్ెవైయోగముగాక విపాస్తన్ వర్ించ్న  నా మన్ం 

బే విధంబున్ నీశార్ాజాయు నిట్ిట  ద్ంచ్ వర్ించె ధా 
తీావరుండున్్ ద్ేవయయనిని ధీరబుద్్ధ లకున్ మనో 
భావ మొకుట్యిే పమాయణ మభావయభావయ పర్ీక్షకున్. 
9-533-వ. 
ఇట్లల  వర్ించి, యయయతి చనిన్ వ న్్క ద్వేయయని శుకుీనికడకుం జని, శరి్ుష్ు  
చేసపన్ వృతాత ంతం బంతయు జెపపప కనీనరుమునీనరుగా వగచిన్. 



 

 

9-534-క. 
క ీరాతఠుల మంద్ిరములుఁ 
బౌరోహతియంబు కంట్ట ప్ాపం బ్ర సం 

సారముకంట్ట శలల్ ద్నిి 

యూరక కాప్ో తవృతిత  న్్ండుట్ యపుపన్. 
9-535-వ. 
అని వృష్పరుాకడ న్్ండుట్ నింద్ించ్చ్ శుకుీం డా క ుఁతఠం ద్ోడొుని 
పురంబు వ డలి చన్; న్యయస్రవలలభుం డెఱ ంగ ిశుకుీని వలన్ం ద్వేతల 
గెలువుఁద్లంచి తెరువున్ కడడంబువచిె, ప్ాద్ంబులపెైుఁ బడి, ప్ాార్ిథంచి పాసన్్నం 
జేసపన్, నా కోపంబు మయని శుకుీండు శష్ఠయన్ కిట్లనియె. 
9-536-త. 
"చెలులు వేవురుుఁ ద్ాన్్ నీ స్త చేట్ికెైవడి నా స్తం 

గొలుచ్ చ్ండిన్ుఁ ద్ీఱ్ుఁ గోపము గొలాుఁ బటె్టటద్వనేి నీ 

వ లిఁద్ిుఁ ద్ోడొుని వతఠత "నావుడు వేగ రముని భార్విం 

గొలువుఁ బటె్టట  స్ర్ారి్వరుయుఁడు గూుఁతఠ న చెలిపపండుతోన్. 
9-537-మ. 
చలమ్మంకేలని తన్్నుఁ ద్ండిా పన్్పన్ శర్ిుష్ు  సనినష్ు తో 
జలజాతాసయలు సద్ాయసయలు సహసాంబున్నజసంాబుుఁ ద్ 

న్నలమన్ ద్ాసప స్ద్ాసప యయెయుఁ బగవాయన్ భూరి్కోప్ాన్లయ 
కలితగాల నికి ద్వేయయనికి మహాగర్ోాద్యమసాథ నికిన్. 
9-538-వ. 
అంత. 
9-539-ఉ. 



 

 

ఆతతమ ైన్ వేడు ద్న్్జాధిపమంతిా స్ర్ారి్న్ంద్నో 
పేతిఁ ద్న్ూభవం బిలిచి పెండిల  యన్ర్ెె మహావిభూతికిం 

బా్రతి మహో గీజాతికి న్భీతికి సాధ్వినీతికని్ సపత 

ఖ్యయతికి భిన్నద్్ుఃఖ్బహ కారయభియయతికి న్యయయయతికిన్. 
9-540-వ. 
ఇట్లల  యయయతికి ద్వేయయని నిచిె శుకుీండు శరి్ుష్ాు సంగమంబు చయేకు 
మని యతని నియమ్మంచి పనిచె; పపద్ప ద్ేవయయనియు న్ యయయయతివలన్ 
యద్్ తఠరాస్లన్్ కుమయరులం గనియెన్్; ఒకు ర్ేయ చెఱంగుమయసప, 
ద్ేవయయని వ లుపలన్్న్నయెడ శరి్ుష్ు  యెడరు వేచి యేకాంతంబున్ 
యయయతి కడకుం జని, చెఱకువింట్ి జోద్్ పువుాట్ంపఱ కోహట్ించి తన్ 
తలంపు జెపపపన్. 

9-35-య్య్నతి శాపము 

9-541-ఉ. 
ఆ జవర్ాలిుఁ జూచి మన్ మయుఁపగ లేక మనోభవారుత ుఁడె ై
యయ జన్భరత మున్్న కవి యయడిన్ మయట్ ద్లంచి యెనై్ుఁ జ ే

తోజస్ఖ్ంబులం ద్నిపుెఁ ద్ోావుఁగవచ్ెన  ద్ెైవయోగముల్ 

ర్ాజిఁట్ సద్హాసయముఁట్ ర్ాజకుమయర్నిి మయన్ నేరుెనే? 

9-542-వ. 
ఇట్లల  యయయతివలన్ శర్ుిష్ు  గరభంబెై కీమంబున్ ద్్ాహ ుయండు, న్న్్వుుఁ, 
బూరువు న్న్ మువుారు తన్యులం గాంచె; న్ంత ద్ేవ యయని 
తద్ాృతాత ంతంబంతయు న ఱ ంగి, కోపపంచి, శుకుీకడకుం జని కోీధమూరి్ిత యెై 
యున్న సమయంబున్ యయయతి వ ంట్ జని, యట్లనియె. 



 

 

9-543-ఆ. 
"మయమకేల చెపప మయన్్ సర్ోజాక్ష ి

ద్న్్జతన్యుఁ బ ంద్ి తపుపపడతిిుఁ 
గామ్మన్యన్ న్న్్నుఁ గరుణ ంపు పతిమయట్ 

తండిామయట్కంట్టుఁ ద్గున్్ సతికి." 

9-544-వ. 
అని పలికి ప్ాద్ంబుల కఱె ుఁగిన్ న్యయంతి యడంబడక యుండె; న్ంత న్ద్ి 
యెఱ ంగి శుకుీం డిట్లనియె. 
9-545-క. 
"నామనట్ుఁ ద్ోాచి ద్ాన్వ 

భామన్్ బ ంద్తిివి ధరణ ప్ాలక! తగవ?ే 

యమేనట్ యేద్ి రూపము 
కాముకులకు లోలుపులకుుఁ గలవే నిజముల్." 

9-546-వ. 
అని పలికి “నిన్్న వనితాజన్హయేంబయన్ ముద్ిమ్మ పొ్ ంద్ెడు” మని 
శపపయంచిన్ యయయతి యట్లనియె. 
9-547-క. 
"మయమన నా పెైుఁ గోపము 
మయమన నీ పుతియాంద్్ మయన్వు నాకుం 

గామోపభోగవాంఛలు 
పేమాన్ రమ్మయంచి ముద్ిమ్ముఁ బిద్పం ద్ాలుత న్" 

9-548-వ. 
అని పలికి యన్్జాగొని, ద్ేవయయనింద్ోడొుని పురంబున్కుం జని, పెదే్కొడుకగు 



 

 

యద్్వుం బిలిచి యయయతి యట్లనియె. 
9-549-శ్ా. 
"నీ తలిలం గనిన్ట్ిట  శుకుీవలన్న్ నుేఁడమ జరంబ ంద్తిిన్; 

నా తండమా యద్్నామధయే! తన్యయ! నా వృద్ధతం ద్ాలపవే; 
నీ తఘరుణయము నాకు నీవ ; తనివో నిండార గొనానళ్ళు నేుఁ 
జేతోజాతస్ఖ్ంబులం ద్రి్ిగెద్న్ శృంగార్ిన ై పుతాకా! " 

9-550-వ. 
అనిన్ విని తండిాకి యద్్ం డిట్లనియ.ె 
9-551-శ్ా. 
"కాంతఘహయేము ద్్ర్ిా కారము ద్్ర్ాకండూతి మ్మశంీబు హృ 
చిెంతఘమూలము పీన్సానిాతము పాసేా ద్వాణాకంపన్ 

శ్ాీంతిసో ూట్కయుకత మీ ముద్మి్మ వాంఛం ద్ాలిె నానాస్ఖ్  ో

ప్ాంతంబెైన్ వయోనిధాన్మ్మద్ి యయయయ! తేర యీ వచ్ెనే?" 

9-36-పూరువు వృతఘు ంతము 

9-552-వ. 
అని యద్్ం డొడంబడకున్న యయయతి ద్్రాస్ ద్్ాహాయద్్ల న్డిగిన్ 
వారున్్ యద్్వు పలికని్ట్ల  పలికని్ుఁ గడగొట్లట  కుమయరుండెైన్ పూరువున్ 
కిట్లనియె. 
9-553-ఉ. 
"పపనావుగాని నీవు కడుుఁబెదే్వు బుద్్ధ ల యంద్్ రముు నా 
యనా! మద్ాజా ద్ాుఁట్వుగ ద్న్న! వినీతఠుఁడ వన్న! నీవు నీ 

యనాలు చెపపపన్ట్లల  పర్హిారము చెపపకు మన్న! నా జరన్ 



 

 

మనాన్ ద్ాలిె నీ తరుణ మం బ న్గూరుెము నాకుుఁ బుతాకా!" 

9-554-వ. 
అనిన్ విని గురుభకితగుణాధారుండయన్ పూరుం డటి్లనియె. 
9-555-శ్ా. 
"అయ్నయ! న్నినట్ల వేుఁడనేల? భవద్యీయజాా సములల ంఘన్ం 

బయ్ుయండం బర్హిారమునొనడువ నే న్నాయయనే? నీ జరన్ 

న య్యం బ పపగుఁ ద్ాలిె, నా తరుణ మన్ నీకచిెెద్ం, బంపపన్ం 

గయ్యం బాడెడి పుతాకుండు కిీమ్మసంకాశుండు గాకుండునే?" 

9-556-వ. 
అద్యిున్్ం గాక. 
9-557-క. 
మునివృతిత  డయయ నుేఁట్ిక ి

జనప్ాలక! స్గతిుఁ గోరు సతఠపరుష్ఠలకుం 

ద్నుిఁ గన్న తండిజాెపపపన్ 

పని చసేపన్ స్గతి గొంగుపసపుఁడయి కాద్?ే 

9-558-క. 
పనుపక చయేుద్్ రధికులు 
పనిచిన్ మధయములు పొ్ ంద్్పఱతఠరు తండుాల్ 

పని చపెపప కోరి్ పనిచిన్ 

న్నిశము మయఱయడు పుతఠా లధములు ద్ండమా!" 

9-559-వ. 
అని పలికి పూరుండు ముద్ిమ్మ చేకొని తన్ లేబాాయంబు యయయతి కిచెెన్్; 
అ యయయయతియుం ద్రుణుండెై. 



 

 

9-560-శ్ా. 
ఏడౌ ద్ీా పము లేడు వాడలుగ సర్ేా లయతలంబలెల ుఁ బె 
నీాడె ైపో్ ుఁడమి్మ నేలుచ్ం బాజల న్నేా షపంచి రకి్షంచ్చ్ం 

ద్ోడన్ భార్వి ర్ా మనోజస్ఖ్సంతోష్ంబులం ద్లేుచ్ం 

గీీడించెన్ నియతేంద్ియాుం డగుచ్ నా కీడీాతిర్ేకంబులన్. 
9-561-క. 
మరమంబుల న్తిసాధీా  
ధరమంబుల ద్వేయయని ద్న్ ప్ాాణశేున్ 

న్రమముల మనోవాకతన్్ 
కరమంబుల నొండులేక కడు మ పపపంచెన్. 
9-562-శ్ా. 
ఆక్ాశంబున్ మఘేబృంద్ము ఘన్ంబె ైసన్నమ ై ద్రీఘమ ై 
యకే్ంబెై బహ రూపమ ై యడుఁగు న్ట్లల ద్ేవుగరభంబులో 
లోక్శ్రణీ  జనించ్చ్న్ మ లుఁగుచ్న్ లోపపంచ్ నా ద్ేవు స్ 
శ్రీక్ాంతఠన్ హర్ిుఁగూరి్ె యయగములు చసేెన్ నాహష్ఠం డమిుులన్. 
9-563-వ. 
మఱ యున్్. 
9-564-ఉ. 
చెలికాండాం గరులన్ రథముుల భట్శ్రణీ ం ద్్రంగంబులం 

గలలోుఁగన్న ధనావళిన్ సమములంగాుఁ జూచ్చ్న్ భారయతో 
బలు వలేేండుల  మనోజభోగలహర్పీర్ాయపుత ుఁడెై తలేియున్ 

బలుతృష్ుం గడుఁగాన్ కెంతయు మహాబంధంబులన్ స్ాకుుచ్న్. 

9-37-య్య్నతి బసో్ు పాఖ్నయనము 



 

 

9-565-వ. 
ఒకు ద్ిన్ంబున్ నాతుజాా న్ంబున్ంజేసప కాంతానిమ్మతతంబున్ మోసపో్ వుట్ 
యెఱ ంగి యయయతి యతివిష్ాద్ంబునొంద్ి ద్ేవయయని కటి్లనియ.ె 
9-566-క. 
"మన చార్తిామువంట్ిద్ ి

విను మ్మతిహాసంబు గలద్్; వృద్ధజన్ములున్ 

మునులున్్ మ తఠత రు; నీవున్్ 
మనమున్ న్ంగీకరి్ంపు మంజులవాణీ! 
9-567-వ. 
అద్ి యెట్ిటద్నిన్. 
9-568-స.ీ 
అజ మొకం డడవిలో న్రుగుచ్ం ద్ాుఁ గరు; 
ఫలమున్ న్ూతిలోపలికి జాఱ  
లోుఁగెడి ఛాగి నాలోకించి కామ్మ యెై; 
కొముున్ ద్రి్ుఁ గొంత గూలుఁ ద్ోాచి 

వ డలింపన్చాిగి విభునిుఁగాుఁ గోరి్న్; 

న్గుుఁగాక యని తాన్్ న్ద్ియుుఁ ద్ిరుగ 

న నినయనేిని ద్న్్న న ంత కామ్మంచిన్; 

న్నినట్ికనిి భరత యెై తన్ర్ిె 

9-568.1-తే. 
వాని నే పొ్ా ద్్ే  రతఠలకు వశలుఁ జసేప 
సొ రి్ద్ుిఁ గీీడించి కీీడించి చొకిుచొకిు 

కాముుఁ డనియడెి ద్్ససహగీహముకతన్ 



 

 

జితత  మేమఱ  మతితలిల చెలల ుఁ జికిు. 
9-569-క. 
వ డ విలుతఠకళేిుఁ జిగుర్ా 
కడిద్పు వేాట్లన్కు లోుఁగి యతి మోహితఠుఁడె ై
విడువక సతఠలం ద్గిలచడు 
జడున్కు న కుడవిి బుద్ిధచాతఠరయంబుల్? 

9-570-వ. 
అంత న్చాిగంబు ద్న్ పపద్పం ద్గలిిన్ ఛాగనిీనివహంబు లోపలం 
జూడనొపెపడి ఛాగి యంద్్ుఁ ద్గిలి కీడీింపం గని, న్ూతిలోపలంబడి వ లువడని్ 
ఛాగ,ి తన్ పతివలని న యయంబు లేకుండుట్కు విన్నన ై తన్ మన్ంబున్. 
9-571-క. 
"పలికిన్ుఁ బలుకులు పలుకుఁడు 
కలిఁచ్న్ న్వకాంతుఁ జూచి కడు సంచలుుఁడె ై
నిలిచిన్ చోట్న్ నిలువుఁడు 
నిలువ లలన్్ గలల  కామ్మ నిజమర్ి గలుఁడే." 

9-572-వ. 
అని పలికి విడిచి చనిన్ న్యయజవలలభుండు స్రతపరతంతఠాండెై, మ్మసపమ్మసప 
యన్్ శబేంబుచయేుచ్ుఁ, ద్చాిగి వ ంట్ంజని, యడంబఱ్పంజాలకుండె; 
న్ంత ద్ానికిుఁ గరత యెైన్ బాాహుణుండు ర్ోష్ంబున్ రతిసమరథంబు గాకుండ 
న్లయల డుచ్ండ ఛాగవృష్ణంబులు ద్ెాంచివసేపన్, న్చాిగంబు గీింద్ుఁబడి 
వేడుకొనిన్ుఁ, బయాోజన్ంబు పొ్ డగని యోగవిద్్ండు గావున్ 
బాాహుణోతతముండు గీముఱ న్యయజవృష్ణంబులు సంధించిన్. 
9-573-క. 



 

 

వృషణములు మరలుఁ గలిగిన్ 

స్షముండెై ఛాగవిభుుఁడు స్ంద్ర్ితోడన్ 

విషయస్ఖ్ంబులుఁ బ ంద్్చ్ుఁ 
ద్ృష తఠద్ిుఁ గన్ుఁ డయెయుఁ బెకుు ద్ివసము లయుయన్." 

9-574-వ. 
అని యవిాధంబున్ యయయతి ద్ేవయయనికి నిజవృతాత ంతంబు గథారూపంబున్ 
న ఱ ంగించి యట్లనియ.ె 
9-575-మ. 
"అబలయ! నీ నిబిడాతిద్్ర్య సలజా్ ప్ాంగభలల ంబులం 

బాబలంబెైన్ మన్ంబు భగనముగ నా ప్ాావీణయముం గోలుప్ో  
య బలిష్ఠు ండగు కాముబారి్ుఁ బడి నే న ట్ోల రుత నే బంద్ిక 

తెత  బడిం బాపపుుఁ ద్ృష్ు  యపుప డకట్ా! ద్ీర్ాఘ కృతిన్ ర్ొపెపడిన్. 
9-576-క. 
అద్లద్్ ప్ాాణము లద్లిన్ుఁ 
గద్లద్్ సర్ాాంగకములుుఁ గద్లుచ్ న్్ండన్ 

వద్లద్్ బిగువులు వద్లిన్ుఁ 
ద్్ద్లిే ద్ీ తృష్ు  ద్నీిుఁ ద్్ాంపుఁగవలయున్. 
9-577-క. 
వ య్యం డలయెయన్్ నీతోుఁ 
గీయ్యంబడి యున్నవాుఁడుఁ గామస్ఖ్ములం 

గుీయ్య ద్ొక యంచ్కెనై్ 

న్డయ్యద్్ కొన్లిడయిుెఁ ద్ృష్ు  న్వపద్ుముఖీ! 
9-578-క. 



 

 

ముద్సిెన్్ ద్ంతావళియున్్ 
ముద్సిెన్్ గేశములు ద్న్్వు ముద్ిసెం ద్న్కున్ 

ముద్యి నివి రె్ండు చికుెన్్ 
బాద్ికెడి తీపపయున్్ విష్యపక్ష సపృహయున్. 
9-579-క. 
కడలే ద్ాశ్ాలతకుం 

గడిఁ జూడుఁగుఁ గాన్ర్ాద్్ కడుఁ గనిర్నేిన్ 

గడు ముద్మున్ సంసారము 
గడిఁ గంద్్రు తతత వవిద్్లు గమలద్ళీక్షమ! 
9-580-క. 
మండన్ హాట్క పశు వ ే

ద్ండఘశా వధూ ద్్క ల ధానాయద్్లు ప ె

కుుండయిు నాశ్ాప్ాశము 
ఖ్ండింపుఁగ లేవు మఱ యుుఁ గడమయ చ్మీు. 
9-581-క. 
కామోపభోగస్ఖ్ములు 
వేమనఱ్న్్ బురుష్ఠుఁ డన్్భవించ్చ్ న్్న్నం 

గామంబు శ్ాంతిుఁ బ ంద్ద్్ 
ధూమధాజుుఁ డాజయవృషపట ుఁ ద్్ాంగుడు పడునే? 

9-582-ఆ. 
అకు తలిల చెలచల  లయతుజ యెకిున్ 

ప్ాన్్ పెకుుఁ జన్ద్్ పద్ున్యన్! 
పరమయోగకిెైన్ బలిమ్మని నింద్ియా 



 

 

గాీ మ మధికపడీుఁ గలుగుఁ జేయు. 
9-583-క. 
వ ంగలివితతయ తిరుగుచ్ుఁ 
గంగార్ెై చెడక ముకితుఁ గాంకి్షంచ్ న్తం 

డంగన్లతోడ విడువని 

సంగడములు వద్లవలయు జలజాతముఖీ! 
9-584-వ. 
అద్ిగావున్ నుేఁడు మొద్లు తృష్ాు ఖ్ండన్ంబు చసేప, నిర్ిా ష్యుండన్య, 

యహంకారంబు విడచిి, మృగంబులం గలసప, వన్ంబున్ సంచరి్ంచెద్; 

పరబహాుంబున్ంద్్ుఁ జితతంబుజేర్ెెద్ బహాునిష్ు  మన్్ష్ఠయలకు నాశ్ానివార్ిణ  
యగుట్ం జేసప యే న్ంద్్ుఁ ద్తపరుండన ై యయహారనిద్ాాద్ియోగంబులం 
బర్ిహర్ించదె్ నాతువిద్్ండెై సంసార నాశంబులుఁ ద్లంచిన్వాుఁడె విద్ాాంస్ుఁ” 
డని పలికి, పూరుని యౌవన్ం బతని కిచిె ముద్మి్మ ద్ాన్్ గైెకొని 
విగతలోభుండెై, నిజ భుజ శకితప్ాలితం బగు భూమండలంబు విభాగించి, 

ద్్ాహ యన్కుుఁ బూరాభాగంబున్్, యద్్వున్కు ద్కి్షణభాగంబున్్, 
ద్్రాస్న్కుుఁ బశెమద్గిాభగంబున్్, న్న్్వున్కు న్్తతరద్ిగాభగంబున్్ 
సంరకి్షంపుండని యచిె వారల సమక్షంబున్. 
9-585-క. 
నాలుగుచెఱగుల నలేయుుఁ 
బాలింపుం డన్్చ్ న్గీభవులన్్ బంచనె్ 

భూలోక మేలు మన్్చ్న్్ 
బాలనర్ోుద్ారుుఁ బూరుుఁ బట్టము గట్టటన్. 
9-586-వ. 



 

 

ఇట్లల  పూరునికి ర్ాజయంబిచిె పెకుువరింబులంద్్ న్న్్భూతంబు లయన్ 
యంద్ియాస్ఖ్ంబులు వర్ి్ంచి. 
9-587-క. 
మ్మక్కలి స్జాా న్ంబున్ుఁ 
జక్కగుఁ ద్ెగన్డచి వ ైరి్ష్డార్ంబున్ 

ఱెక్కలు వచిెన్ విహగము 
గీక్ుకన్ నీడంబు విడుచ్ కరణ  న్్ద్ితఠుఁడె.ై 
9-588-క. 
కారుణ కోతతముుఁడగు హర్ ి

కారుణయముకతన్ న్తుఁడు ఘన్్ుఁడెై గెలిచెం 

గూీ రములగు విష్యంబుల 

న్ూరక గెలువంగ శకుత ుఁ డొకుుఁడు గలుఁడే? 

9-589-వ. 
మఱ యు నిరూులితసకలసంగుండెై సతత వరజసతమోగుణంబుల ద్ిగనాడి 
నిరులంబయ, పరమంబయన్ వాస్ద్వేాభిధాన్బహాుంబున్ంద్్ 
యయయతిభూప్ాలుండు సాతసపసద్ధయయన్ భాగవతగతిం జెంద్ెన్్; అంత. 
9-590-స.ీ 
ప్ాాణేశుుఁ డాడని్ పలుకులు న్గవులు; 
గాుఁ జూడ కంతరంగమున్ నిలిపప 
పథికులచై ప్ో వుచ్ుఁ బానీయశ్ాలలుఁ; 
జలలగా న్్ండడె ిజన్్ల యట్ల  
సంసారమున్ుఁ గరుసంబంధ్లచై వచిె; 

యయలు బిడడలు మగం డన్్చ్ుఁ గూడ ి



 

 

యుండుట్ గాని సంయోగంబు నితయంబు; 
గా ద్ీశమయయయపాకలిపతంబు 
9-590.1-తే. 
ద్ీని విడుచ్ట్ ద్గ వని తెగువ మ ఱసప 
నిద్ాచాలించి మేలొున్న నేరుప చాల 

గలిగి భార్వి సరాసంగముల విడచిి 

హర్ిపర్ాధీన్ యెై ముకిత కర్ిగె న్ధిప!" 

9-591-వ. 
అని యట్లల  యయయతిచర్ితంబు చపెపప “భగవంతఠండున్్ 
సరాభూతనివాస్ండున్్, శ్ాంతఠండున్్, వేద్మయుండున్్ న ైన్ 
వాస్ద్వేునికి న్మసురి్ంచెద్” న్ని శుకుం డిట్లనియె. 

9-38-పూరుని చరతిర 

9-592-క. 
"భారత! నీవు జనించిన్ 

పూరుని వంశంబున్ంద్్ుఁ బుట్ిటన్వారి్ం 

జారు యశ్ోలంకారుల 

ధీరుల వినిపపంతఠ న్ధిక తేజోధన్్లన్. 
9-593-వ. 
పూరున్కు జన్మేజయుండు, జన్మేజయున్కుుఁ బాాచనాాంస్ండు, నా 
ప్ాాచనాాంస్న్కుుఁ బావిర్ోధన్మన్్యవు, న్తనికిుఁ జారువుుఁ బుట్ిట; ర్ా 
చారువున్కు స్ద్్యవు, స్ద్్యవున్కు బహ గతఠండున్్, బహ గతఠన్కు 
శర్ాయతియు, శర్ాయతికి సంయయతియు, సంయయతికి ర్ౌద్ాాశుాండున్్, 



 

 

ర్ౌద్ాాశుాన్కు ఘృతాచి యన్్ న్చెరలేమ యంద్్ ఋతేపువుుఁ, గకే్షపువు, 
సథలేపువుుఁ, గృతేపువు, జలేపువు, సన్నతేపువు, సతేయపువు, ధర్ేుపువు, 
వాతేపువు, వనపేువు న్న్్ వారు జగద్ాతుభూతఠండెైన్ ప్ాాణున్కు 
నింద్ియాంబుల చంద్ంబున్ుఁ బద్్గురు గొడుకులు జనిుంచి; రంద్్ 
ఋతపేువున్కు న్ంతిసారుండున్్, న్ంతిసారున్కు స్మతియు, ధ్ావుండు, 
న్పాతిరథ్ండున్న్ మువుారు పుట్ిట; రంద్్ న్పతాిరథ్నికిుఁ గణుాండున్్, 
గణుానికి మేధాతిథయిు, న్తనికి బసాుంద్్ండు మొద్లగు బాాహుణులున్్ 
జనిుంచి; ర్ా స్మతికి ర్ెభైుయండు పుట్టట; ర్ెైభుయన్కు ద్్ష్యంతఠడు పుట్టట . 

9-39-ద్ుషయంతతని చరతిరము 

9-594-క. 
ప్ారావారపర్తీో 
ద్ార ధర్ాభారద్క్ష ద్కి్షణహసత  
శ్రీ రాజిలల ుఁగ నొకనాుఁ 
డా రాజేంద్్ాండు వేుఁట్యం ద్భిరతఠుఁడె.ై 
9-595-క. 
గండక కంఠీరవ భ ే

రుండ శశవాయళ్ కోల ర్ోహషి్ రురు వే 
ద్ండవాయఘో మృగాద్న్ 

చండ శరభ శలయ భలల  చమర్ాట్వులన్. 
9-596-క. 
చపుుడు చయేుచ్ మృగముల 

ర్ొపుుచ్ నీరముల యంద్్ ర్ోయుచ్ వలలం 



 

 

ద్ిపాుుకొని పడుఁగుఁ బో వుచ్ుఁ 
ద్పుక వేయాుచ్న్్ వేుఁట్తమకం బ పపన్. 
9-597-క. 
మృగయూథంబుల వ ంట్న్్ 
మృగలయంఛన్ సనినభుండు మృగయయతఠరుుఁడె ై
మృగయులు గొంద్ఱ్ గొలువుఁగ 

మృగర్ాజపర్ాకీమంబు మ ఱయుఁగ వచెెన్. 
9-598-వ. 
ఇట్లల  వచిెవచిె ద్ెవైయోగంబున్ుఁ గణామహాముని తపో్ వన్ంబు చేరం జని. 
9-599-స.ీ 
ఉరుతర శ్ాీంతాహి యుగళ్ంబులకుుఁ బింఛ; 

ముల విసర్ెడి కేకిముఖ్యములన్్ 
గరుణతో మద్యుకత కలభంబులకు మేుఁత; 

లిడుచ్ ముద్ాే డు మృగంేద్ాములున్్ 
ఘన్మృగాద్న్ములు గాపుగా లేళ్ుతో; 
రతఠలు సాగించ్ సారంగములన్్ 
న్్న్్పుగా హోమధేన్్వుల కంఠంబులు; 
ద్్వుాచ్ నాడు శ్ారూే లములన్్ 
9-599.1-తే. 
ద్ార కలహించ్ న్్ంద్్రు ద్ంపతఠలకు 
మ తైిా న్ంకించ్ మయర్ా్ లమలలములన్్ 
మతిని జాతివ ైరంబులు మయని యట్లల  

గలసప కీీడించ్ మృగములుఁ గాంచె న్తుఁడు. 



 

 

9-600-క. 
"ఇతెుఱుఁగున్ మృగజాతఠల 

ప్ొ తతు లు మే మ ఱ్ుఁగ"మన్్చ్ భూవలలభుుఁడుం 

జితుములోపల నా ముని 

సతుము సద్ాృతతమున్కు సంతసపడుచ్న్. 
9-601-క. 
హలలక బిస్రుహ సరస ీ

కలోల లోతఠూలల  యూథికా గిరి్మలీల 
మలీల మరువక కురువక 

సలలలితానిలమువలన్ సంతఠష్ఠట ండె ై
9-602-వ. 
ద్్ష్యంతఠండు వచ్ె న్వసరంబున్. 
9-603-క. 
ఇంద్ింద్ిర్ాతిస్ంద్రి్ 

యంద్ింద్ిరచికుర యున్న ద్ింద్ింద్; శుభం 

బిం ద్ింద్్వంశ; యన్్ కిీయ 

నింద్ీవరవీథి మోోసె నింద్ంిద్ిరముల్. 
9-604-క. 
మయ క్ంద్రుపని శరములు 
మయక్ంద్ము లగుట్ుఁ జసేప మయ కంద్ంబుల్ 

మయక్ంద్ము లన్్ కైెవడ ి

మయక్ంద్ాగీములుఁ బికసమయజము లులిసెన్. 
9-605-వ. 



 

 

అంత. 
9-606-క. 
ఇంద్ున్న కణామునికనిి 

వంద్న్ మొన్ర్ించి తిరి్గి వచెెద్ న్న్్చ్ం 

బ ంద్ుగ న్న్్చరులన్్ ద్ా 
న్ంద్ఱ న్ంద్ంద్ నిలిపప యట్ుఁ జని మోోలన్. 
9-607-శ్ా. 
ఆ క్ణాాశమీమంద్్ నీరజనివాసాంతపాద్శేంబులన్ 

మయక్ంద్ంబులనీడుఁ గలపలతికా మధయంబులన్ మంజు రం 

భాక్ాండాంచితశ్ాలలోుఁ గుస్మ సంపన్నసథలిం జూచె నా 
భూక్ాంతఠండు శకుంతలన్ న్వన్ట్ద్ూరపారయట్తఠుంతలన్. 
9-608-క. 
ద్టుపుుఁ ద్్ఱ్మున్్ మీుఁద్ిక ి

మ్మటిు ంచిన్ చన్్నుఁగవయు మ్మఱ్మ్మఱ్ చూడుుల్ 

న్టాు డున్డుముుఁ ద్నేియ 

లుటటుడు మోవియున్్ మన్ము న్ూర్ింపంగన్. 
9-609-వ. 
అంతనా ర్ాజకుమయరుం డలరుట్ముులవిలుకాని వ డవింట్ 
ఘణఘణాయమయన్లయ మోోయు ఘంట్లకుం బంట్ించి, తన్ మన్ంబున్. 
9-610-శ్ా. 
"వనఘయహారములన్ జితేంద్ిాయత నావాసపంచ్ నా కణుాుఁ డమ 
కనఘయరతనము నే గతిం గనియెడిం; గా ద్ీ కురంగాకి్ష ర్ా 
జనఘయపతయముగాుఁగనోపు; న్భిలయష్ం బయెయుఁ; గాద్ేని న ే



 

 

యనఘయయకియీలంద్్ుఁ బౌరవుల కెం ద్ాశంచ్నే చితతముల్? 

9-611-క. 
అడగిిన్ న్ృపస్తఠుఁ గాన్ని 

నొడివ డనిో యద్ి మన్ంబు నొవా"న్ని విభుం 

డుడుర్ాజవద్న్ న్డుగక 

తడుమన్ యక కొంత ప్ొ ా ద్్ే  ద్డుఁబడ జొచెెన్. 
9-612-వ. 
మఱ యు న ట్టకేలకుుఁ ద్న్ చితతసంచారంబు సతయంబుగాుఁ ద్లంచి యట్లనియె. 
9-613-క. 
"భూపాలక కన్యక వని 

నీ పయుఁ జితతంబు నాుఁట్ట; నీవా ర్ేరీ్? 

నీ పేర్ెవారు? నిర్న్ 

భూపరయట్న్ంబు ద్గవ ? పూర్ేుంద్్ముఖీ!" 

9-614-వ. 
అని పలుకుచ్న్న ర్ాజకుమయరుని వద్న్చంద్ిాకారసంబు నతేా 
చకోరంబులవలన్ం ద్ాావుచ్, న్యుయవిద్ విభాాంతయెై యున్న 
సమయంబున్. 
9-615-క. 
కంఠరకాలునిచేతం 

గుంఠితఠుఁడగు ట్టట్లల  మరుుఁడు? కుస్మయసత రంబుల్ 

లుంఠించి గుణనినాద్ము 
ఠంఠమున్ బాల నేసె ఠవఠవ గద్్రన్. 
9-616-వ. 



 

 

ఇట్లల  వలర్ాచవాని కొీవిార్ికోలలవుేఁడిమ్ముఁ ద్ాలిమ్మప్ో ుఁడిమ్మ చడెి, యయ 
వాలుుఁగంట్ి యట్లనియ.ె 
9-617-మ. 
"అనివారయపాభ మున్్న మేన్కయు విశ్ాామ్మతాభూభరతయుం 

గని; ర్ా మనే్క డించిప్ో యెన్డవిం; గణుాండు న్నినంతగా 
మనిచెన్; సరాము నామునీంద్్ాుఁ డెఱ్ుఁగున్; మద్ాభగధయేంబున్న్ 

నినుిఁగంట్ిం బిద్పం గృతారథ న్గుచ్న్ నేుఁడమ వనాంతంబున్న్. 
9-618-క. 
నీ వారము పాజలేమున్్ 
నీవారము పూజగొన్్ము నిలువుము నీవున్ 

నీవారున్్ మయ యంట్న్్ 
నీవార్ాన్నంబుగొన్్ుఁడు నేుఁడు న్ర్ేంద్ాా! " 

9-619-వ. 
అని పలికిన్, ద్్ష్యంతఠండు మ చిె, మచెెకంట్ి యచె యెఱ ంగి యట్లనియె. 
9-620-ఆ. 
"ర్ాజతన్య వగుద్్ ర్ాజీవద్ళ్నేతా! 
మయట్ నిజము లోనిమయట్లేద్్ 
తన్కు సద్ృశుుఁడయన్ తరుణునిుఁ గైెకొంట్ 

ర్ాజస్తకుుఁ ద్గవు ర్ాజవద్న్! " 

9-621-వ. 
అని మఱ యుుఁ ద్యియని న యయంపుుఁ బలుకులవలన్ న్యుయవిద్ నియయకొలిపప. 
9-622-క. 
బంధురయశుుఁడు జగన్్నత 



 

 

సంధుిఁడు ద్్ష్యంతఠుఁ డుచిత సమయజాుండె ై
గంధగజగమన్ న్పుపడు 
గాంధరావిధిన్ వరి్ంచె గహనాంతమున్న్. 

9-40-భరతతని చరతిర 

9-623-వ. 
ఇవిాధంబున్ న్మోఘవీరుయండగు నా ర్ాచపట్ిట , ద్పసపర్ాచూలికుిఁ జూలు 
న కొులిపప, మఱ్నాుఁడు తన్ వీట్ికిం జనియె; న్యయంతియుుఁ 
గొంతకాలంబున్కుుఁ గొడుకుం గనిన్ుఁ గణామునీంద్్ాం డా ర్ాచపట్ిటకి 
జాతకర్ాుద్ి మంగళీచారంబు లొన్ర్ెె; నా డింభకుండున్్ ద్ని్ద్ిన్ంబున్కు 
బాలచంద్్ాుఁడున్్ం బో లచ న ద్్గుచ్. 
9-624-క. 
కుంఠితఠుఁడుగాక వాుఁడు 
తుంఠం ద్న్ పపన్ననాుఁడె కణావన్చర 

తుంఠరీవ ముఖ్యంబుల 

కంఠములం బట్ిట  యడుచ్ుఁ; గట్లట న్; విడుచ్న్. 
9-625-వ. 
అంత నా కణామునీంద్్ాండు బాలకుం జూచి శకుంతల కిట్లనియ.ె 
9-626-ఉ. 
"పటుపుర్ాజు నీ మగుఁడు; ప్ాపుఁడు న్నినట్ న కుు డంతకుం; 

బటుపుద్ేవివ ై గఱ్వ బాగున్ న్్ండక ప్ాఱ్వార్తిో 
గటటు వన్ంబులో న్వయుఁగాుఁ బనిలే ద్ిట్ుఁ ద్ర్ిలపో్ ుఁగద్ే 
పుటిున్ యండల  మయనిన్్లు ప్ో రచిగా న్నిశంబు న్్ంద్్ర్ే? " 



 

 

9-627-వ. 
అనిన్ నియయకొని. 
9-628-క. 
"ఆ పన్్నవాని న్తఠల 

వాయపారు న్్ద్ారు వ ైష్ువాంశ్ోద్భవునిం 

జూప ద్"న్ంచ్ శకుంతల 

భూపాలునికడకు వచెెుఁ బుతఠాని గొన్్చ్న్. 
9-629-వ. 
వచిె ద్్ష్యంతఠండున్న సభామండపంబున్కుం జని నిలిచి యున్న యడె. 
9-630-మ. 
వల కేలన్ గురుచకీరే్ఖ్యుుఁ బద్ద్ాంద్ాంబున్ం బద్ుర్ ే

ఖ్లు నొప్ాపరుఁగ న్ంద్్ వచిెన్ రమయకాంతఠండు నాుఁ గాంతి న్ 

గ్లమ ై యున్న కుమయరు మయరసద్ృశ్ాకారున్ విలోకించి తాుఁ 
బలుకం డయెయ విభం డఱె ంగి సతి విభాాంతాతు యెై యుండగన్. 
9-631-వ. 
ఆ సమయంబున్. 
9-632-మ. 
"అద్ె నీ వలలభ; వాుఁడు నీ స్తఠుఁడు; భార్ాయపుతఠాలం బాతఠాలన్ 

వద్లంగా; ద్లనాుఁట్ి కణావనికా వ వైాహికారంభముల్ 

మద్ి న్ూహింపు; శకుంతలయవచన్ముల్ మయన్యంబుగా భూవర్ేం 

ద్ా! ద్యం జేకొన్్"మంచ్ మోోసెన్్ వియద్ాాణవీధూవాకయముల్. 
9-633-వ. 
ఇట్లశరీ్రవాణ  సరాభూతంబులకుుఁ ద్ేట్పడ భర్ింపు మని పలికిన్, నా 



 

 

కుమయరుండు భరతఠండయెయ; న్ంత నా ర్ాజు ర్ాజవద్న్ న్ంగీకర్ించి 
తన్ూభవుం జేకొని కొంతకాలంబు ర్ాజయంబుజేసప పరలోకంబున్కుం జనియె; 
తద్న్ంతరంబ. 
9-634-క. 
ర్ెండవహర్ి కియీ ధరణ ీ

మండలభారంబు నిజసమంచితబాహా 

ద్ండమున్ నిలిపప తన్కున్్ 
భండన్మున్ న ద్్రులేక భరతఠం డొపెపన్. 
9-635-వ. 
మఱ యునా ద్ౌష్యంతి, యమునాతట్ంబున్ ద్ీరఘతపుండు పుర్ోహతిఠండుగా 
డెబుద్యినెిమ్మద్యిున్్, గంగాతీరంబున్ నేుఁబద్ి యయద్్న్్, నిట్లల  
న్ూట్ముపపద్మిూుఁడశామేధయయగంబులు సద్కి్షణంబులుగా నొన్ర్ిె; 

ద్ేవేంద్ావిభవంబున్ న్తిశయంచి, పద్్మూుఁడువలేున న్్బద్నిాలుగు 
కద్్పుధేన్్వులుగలయద్ి ద్ాంద్ాంబన్ం బరుఁగు, న్ట్ిట  వయే ద్ాంద్ాంబుల 
ప్ాుఁడమిొద్వులుఁ గీేపులతోడ న్లంకారసహతిలం జేసప వేవురు బాాహుణుల 
కిచిె, మష్ాుర తీరథక లంబున్ విపాముఖ్్యలకుుఁ బుణయద్ని్ంబున్ గన్క 
భూష్ణ శ్ోభితంబులయ ధవళ్ద్ంతంబులు గల న్లలని యేన్్ంగులం 
బద్్నాలుగులక్షల నొసంగె; ద్ిగిాజయకాలంబున్ శక, శబర, బరుర, కష్, 

కిర్ాతక, హూణ, మేల చి ద్ేశంబుల ర్ాజులుఁ బ్రచంబడంచి, రసాతలంబున్ ర్ాక్షస 
కార్ాగృహంబులంద్్న్న వేలుపల గరి్తలం బెకుండా విడిపపంచి తెచిె, వారల 
వలలభులం గూర్ెె; తిాపురద్ాన్వుల జయచి; నిర్రుల నిజమంద్ిరంబుల 
న్్నిచ;ె న్తని ర్ాజయంబున్ గగన్ ధరణీతలంబులు పాజలుగోరి్న్ కోరి్క 
లిచ్ెచ్ండ;ె నివిాధంబున్. 



 

 

9-636-ఆ. 
సతయచర్ితమంద్్ుఁ జలమంద్్ బలమంద్్ 
భాగయమంద్్ లోకపతఠలకంట్ట 
న కుుడెైన్ పేరి్ు నిరువద్యిేడువ ే

లేండుల  ధరణ  భరతఠుఁ డేలచ న్ధిప! 
9-637-క. 
అరథపతికంట్టుఁ గలిమ్ముఁ గృ 
తారుథ ండెై యతఠల శ్ౌరయ మలవడయిు న్తం 

డరథములన్్ బాాణములన్్ 
వయరథము లని తలుఁచి శ్ాంతఠుఁ డయెయ న్ర్ేంద్ాా! 
9-638-క. 
భరతఠని భారయలు మువుారు 
వరుసం బుతాకులుఁ గాంచి వలలభుతోడన్ 

సరిగారని తోడోత డన్్ 
శరములు ద్్న్్మయడి ర్ాతు శశువుల న్ధిప్ా! 
9-639-వ. 
ఇట్లల  విద్రభర్ాజపుతిాకలు శశువులం జంపపన్ భరతఠం డపుతాకుండెై మరుత్ 
సోత మంబన్్ యయగంబు పుతాార్ిథయెై చేసప, ద్వేతల మ పపపంచెన్్; 
అయయవసరంబున్. 
9-640-స.ీ 
అన్న యలయల లిుఁ జూలయలిని మమతాఖ్యుఁ; 
జూచి బృహసపతి స్రతమున్కుుఁ 
ద్ొరుఁకొని పెైబడడ ుఁ ద్ొలిల గరభంబున్; 



 

 

న్్న్న బాలుుఁడు భయం బ ద్వి వలద్్ 
తగద్ని మొఱజయేుఁద్మకంబుతో వాని; 

న్ంధ్ండ వగుమన్న న్లిగి వాుఁడు 
యోనిలోపలి వీరయ మూడుఁ ద్నినన్ నేలుఁ; 
బడి బిడడ ుఁడెై యున్నుఁ బాయ లేక 

9-640.1-ఆ. 
నితని పెంపు; కొడుకు లిరువురు జనిుంచి 

రన్్చ్ వ లయుఁ జయేు మనిన్ మమతుఁ 
బెంపుఁజాల; నీవ పెంపు; భర్ింపు; మీ 

ద్ాాజు న్న్్చ్ుఁ జనియె ద్ాని విడిచి. 
9-641-వ. 
ఇట్లల  చథ్యని భారయ యగు మమతయు బృహసపతియు శశువుం గని, 

ద్ాాజుండెైన్ వీని నీవ నీవ భర్ింపుమని, వద్ిన  మఱుఁద్్లు ద్మలో 
నొండొరువులం బలికిన్ కారణంబున్ వాుఁడు భరద్ాాజుండయెయ; 
గరభస్థ ండయన్ వాుఁడు బృహసపతి శ్ాపంబున్ ద్రీఘతముండయెయ; న్ంత నా 
బృహసపతియు మమతయు న్్ద్యంచిన్ వాని విడిచి నిజేచిం జనిన్, 

మరుతఠత లు వానిం బో షపంచి పుతాార్ిథ యయన్ భరతఠన్ కిచిెర్ి; భరతఠండు 
వానిం జేకొనియె; వితథంబయన్ భరతవంశంబున్కు నా భరద్ాాజుండు 
వంశకరత యగుట్ం జేసప వితథ్ండన్ం బరుఁగె నా వితథ్నికి మన్్యవు, 
మన్్యవున్కు బృహత్క్షతత ర జయ మహావీరయ న్ర గరు్  లన్్ వారే్వురు 
సంభవించి; రంద్్ న్రునికి సంకృతి, సంకృతికి గురుండు, రంతిద్ేవుం డన్ 
నిరువురు జనిుంచిర్ి; అంద్్. 

9-41-రంతిద్ వుని చరతిరము 



 

 

9-642-స.ీ 
ర్ాజవంశ్ోతతమ! రంతిద్వేుని కీరి్త; 
యేల చెపపుఁగ? విన్్ మ్మంద్్ న్ంద్్ 
నా ర్ాజు ద్న్ సంచితారథంబు లనినయు; 
న డపక ద్ీన్్ల కిచిెయచిె 

సకుట్లంబుుఁడెై ధెైరయసంయుతఠండెై పదే్; 

యెై క డు నీరులే కధమవృతిత  
న ంద్ేని న్లువద్యిెనిమ్మద్ి ద్ివసముల్; 

చర్ియంప నొకద్ివసంబు ర్ేపు 
9-642.1-ఆ. 
న యయ ప్ాయసంబు నీరున్్ గలిగిన్ 

బహ కుట్లంబభారభయముతోడ 

న్లసప నీరుపట్లట  నాకలియున్్ మ్మకిు 

లొద్వుఁ జూచి కుడువ న్్తసహించె. 
9-643-వ. 
అయయవసరంబున్. 
9-644-స.ీ 
అతిథి భూస్రుుఁ డొకుుఁ డాహార మడిగిన్ుఁ; 
గడపక పపయాముతో గారవించి 

హర్ిసమరపణ మంచ్ న్న్నంబులో సగ; 

మ్మచిెన్ భుజియంచి యుేఁగె నాతుఁ; 
డంతలో నొక శూద్్ాుఁ డశనార్ిథ యెై వచిె; 

ప్ొ డసూప లేద్న్ుఁ బో క తన్కు 



 

 

న్్న్న యన్నములోన్ నొక భాగమ్మచిెన్; 

సంతఠష్ఠట ుఁడెై వాుఁడు చనిన్ వ న్్క 

9-644.1-ఆ. 
కుకుగమ్మయుుఁ ద్ాన్్ నొకుుఁ డేతేర నా 
యన్న శ్రష్ మ్మచిె సన్నయంబు 
లయడి మోొకిు పంప నోడక చండాలుుఁ 
డొకు డరుగుద్ెంచి చకు నిలిచి. 
9-645-క. 
"హనీుిఁడుఁ జండాలుండన్్ 
మయనవకులనాథ! ద్పపప మయన్ద్్; న్వలం 

బో నేర; నీకుుఁ జికిున్ 

ప్ానీయము నాకుుఁ బో సప బాతికింపుఁగద్ే." 

9-646-వ. 
అనిన్ వాని ద్ీనాలయపంబులకుుఁ గరుణ ంచి ర్ా జిట్లనియె. 
9-647-ఉ. 
"అనాము లేద్్ కొనిన మధ్ర్ాంబువు లున్నవి; తాావు మన్న! ర్ా 
వనా! శరీ్రధారులకు నాపద్ వచిెన్ వారి్ యయపద్ల్ 

గీనాన్ మయనిె వారి్కి స్ఖ్ంబులు చయేుట్కన్న నొండు మ ే

లునాద్?ె నాకు ద్ికుు పురుష్ో తతముుఁ డొకుుఁడ చ్ముు పులుసా!" 

9-648-వ. 
అని పలిక ి

9-649-మ. 
బలవంతంబగు నీరుపట్లట న్ నిజప్ాాణాంతమ ై యున్నచ  ో



 

 

న్లయం డేమ్మయు; వీని హృజారము నాయయసంబు ఖ్దే్ంబు నా 
జలద్ాన్ంబున్ నేుఁడు మయన్్ న్న్్చ్న్ సర్ేా శార్ాధీన్్ుఁడె ై
జలముం బో సనె్్ రంతిద్వేుుఁడు ద్యం జండాలప్ాతాంబున్న్. 
9-650-వ. 
తద్న్ంతరంబ; బహాాుద్ి ద్ేవతలు సంతోషపంచి, రంతిద్ేవునికి మేలుచయేం 
ద్లుఁచి, నిజాకారంబులతో ముంద్ట్ నిలువంబడి యయ ర్ాజు ధెైరయపర్ీక్షవరథంబు 
ద్మ చేసపన్ వృష్లయద్ి రూపంబులగు విష్ఠు మయయ న ఱ ంగించిన్, నా న్రే్ంద్్ాం 
డంద్ఱకు న్మసురి్ంచి. 
9-651-క. 
వారల నమే్మయు న్డుగక 

నారాయణభకిత ద్న్ మన్ంబున్ వ లుుఁగన్ 

ధీరుం డాతుఁడు మయయయ 
ప్ారజాుం డగుచ్ బరమపద్ముం బ ంద్ెన్. 
9-652-క. 
ఆ రాజర్ిిని గొలిచిన్ 

వార లల ుఁ ద్ద్యీ యోగవ భైవమున్ శ్ర ీ

నారాయణ చింతన్్లచ ై
చేరిర్ి యోగశీులగుచ్ సపదే్పద్ంబున్. 
9-653-వ. 
ఇట్లల  రంతిద్ేవుండు విజాా న్గరి్భణ  యగు భకితవలన్ుఁ బరమపద్ంబున్కుం 
జనియె; న్ంత గరు్ న్కు శని జనిుంచె. శనికి గారు్ యండు గలిగె; నాతనిన్్ండ ి
బాాహుణకులంబయెయ; మహావీరుయనికి న్్రుక్షయుండున్్, న్్రుక్షయున్కుుఁ 
ద్ాయయరుణ యుుఁ గవియుుఁ బుష్ుర్ారుణ యు న్న్్ మువుారు సంభవించిర్ి; 



 

 

వారున్్ బాాహుణులయ చనిర్ి; బహాుక్షతఠానికి స్హో తఠాండు, స్హో తఠాన్కు 
హసపతయు జనించి ర్ా హసపత  ద్న్ పేర హసపతనాపురంబు నిర్ిుంచె నా హసపతకి 
న్జమీఢుండున్్ ద్ిా మీఢుండున్్ బురుమీఢుండున్్ న్న్ మువుారు 
జనియంచి; రం ద్జమీఢుని వంశంబున్ం బాియమేధాద్్లు గొంద్రు పుట్ిట  
బాాహుణులయ చని; రయయజమీఢునికి బృహద్షి్ఠడు న్తని పుతఠాండు 
బృహదే్న్్వు, న్తనికి బృహతాుయుండు, న్తనిక ిజయద్ాథ్ండు, న్తనికి 
విశాజితఠత , విశాజితఠత న్కు సేన్జితఠత , సనే్జితఠత న్కు రుచిర్ాశుాండు, 
ద్ృఢహన్్వుుఁ గాశుయండు వతఠసండున్న్ న్లువురు జనించి; రంద్్ 
రుచిర్ాశుాన్కుుఁ బాాజాుండున్్, న్తనికుిఁ బృథ్సనే్్ండున్్, బృథ్సనే్్నికిుఁ 
బారుండున్్, వానికి నీపుండు, నీపునికి న్ూరుారు గొడుకులున్్ బుట్ిటర్ి; 
మఱ యున్్. 
9-654-ఆ. 
శుకుని క ుఁతఠర్ెనై్ స్ంద్ర్ి సతుృతిుఁ 
బ ంద్ి వేడు నీపభూవిభుండు 
విమల యోగవితఠత  విజాా న్ద్ీపపతో 
ద్ారచితఠత  బహాుద్తఠత ుఁ గనియె. 
9-655-వ. 
ఆ బాహుద్తఠత ండు జెైగిష్వోయపద్ేశంబున్, యోగతంతాంబున్ం జసేప గోద్ేవియన్్ 
భారయవలన్ విష్ాకేసన్్ండన్్ కుమయరునిం గనియె; విష్ాకేసన్్న్కు 
న్్ద్కేసన్్ండున్్, ద్కేయన్్న్కు భలయల ద్్ండు గల్ి, వీరలు బారిద్షి్వులన్్ 
ర్ాజులచైర్;ి ద్ిా మీఢున్కు యమీన్రుండు, యమీన్రునికిుఁ గృతిమంతఠండు, 
గృతిమంతఠనికి సతయధృతి, సతయధృతికి ద్ృఢనమే్మ, ద్ృఢనేమ్మకి స్ప్ారశవకృతఠత , 

స్ప్ారశవకృతఠత న్కు స్ప్ారుశవండున్్, స్ప్ారుశవన్కు స్మతి, స్మతికి 



 

 

సన్నతిమంతఠండు, సన్నతిమంతఠని కొడుకు కృతి యన్్వాుఁడు 
హిరణయనాభునివలన్ యోగమయర్ం బెఱ ంగి, శ్ోకమోహంబులు విడిచి 
తూరుపద్ేశంబున్ సామసంహిత పఠయించె; న్తనికి న్్గాీ యుధ్ండున్్, 
న్్గాీ యుధ్న్కు కే్షముయండు. కే్షముయన్కు స్వీరుండు, స్వీరున్కుుఁ 
బురంజయుండుుఁ, బురంజయున్కు బహ రథ్ండు జనిుంచిర్ి; హసపత  కొడుకు 
పురుమీఢునికి సంతతి లేద్యెయ; న్యయజమీఢునికి న్ళిని యన్్ భారయ 
యంద్్ నీలుండు నీలునికి శ్ాంతియు, శ్ాంతికి స్శ్ాంతియు, స్శ్ాంతికుిఁ 
బురుజుండు, బురుజునిక ిన్రుుండు, న్రుునికి భర్ాుయశుాండు, భర్ాుయశుాన్కు 
ముద్్ల యవీన్ర బృహద్ిష్ఠ కాంపపలయ సృంజయులన్్ వార్ేరువురుం బుట్ిటర్ి. 
9-656-క. 
మ్మంచ్చన్ భర్ాుయశుాుఁడు స్త 

పంచకమున్్ జూచి విష్యపంచకమున్్ వ 

ర్ి్ంచ్చతిుఁ ద్ల మని పలిున్ుఁ 
బాంచఘలురు నాుఁగ స్తఠలు పరుఁగిరి్ ధరణ న్. 
9-657-వ. 
అంత ముద్్లునిన్్ండి బాాహుణకులంబెై, ముద్్ల గోతాంబు నా న గడె; 
భర్ాుయశాపుతఠాండెనై్ యయ ముద్్లునికి ద్విోద్ాస్ండు, న్హలయయన్్ 
కన్యకయున్్ం బుట్ిట; ర్ా యహలయ యంద్్ గౌతమునికి శతాన్ంద్్ండు పుట్టట ; 
శతాన్ంద్్నికి ధన్్ర్ేా ద్ విశ్ారద్్ండయన్ సతయధృతి పుట్టట ; న్తం డొకనాుఁడు 
వన్ంబున్ న్ూరాశం గనిన్ న్తనికి ర్ేతుఃప్ాతంబెై, తద్ీారయంబు శరసతంబంబున్ం 
బడి మ్మథ్న్ం బయెయ; నా సమయంబున్. 
9-658-క. 
చపలరతి శంతన్్ం డన్్ 



 

 

న్ృపవరుుఁ డడవికనిి వేుఁట్ న పమున్ుఁ జన్్చ్ం 

గృపతో శశుయుగముం గని 

కృప్యుుఁ గృపుం డన్్చ్ుఁ ద్ెచిె గృహమున్ుఁ బెంచెన్. 

9-42-పాంచఘలనద్ుల వంశము 

9-659-వ. 
ఆ కృపప ద్ోాణున్కు భారయ యయెయ; ద్ివోద్ాస్న్కు మ్మతాాయువు, 
మ్మతాాయువున్కుుఁ జయవన్్ుఁడుుఁ, జయవన్్న్కు స్ద్ాస్ండు, స్ద్ాస్న్కు 
సహద్ేవుండు, సహద్ేవున్కు సో మకుండు, సో మకున్కు స్జన్ుకృతఠత  
స్జన్ుకృతఠత న్కు న్ూరుారు కొడుకులుం గలిగిరి్; వారి్లో జంతఠ వన్్వాుఁడు 
జేయష్ఠు ండు కడచూలు పృష్తఠండు పృష్తఠన్కు ద్్ాపద్్ండు, ద్్ాపద్్న్కు 
ధృష్టద్్యమయనద్్లయన్ కొడుకులున్్ ద్ౌాపద్ి యన్్ క ుఁతఠరుం గలిగిర్ి; 
ధృష్టద్్యమునన్కు ధృష్టకేతఠవు పుట్టట; వీరలు ప్ాంచాలర్ాజులని 
యెఱ్ంగుము; మఱ యు న్యయజమీఢుని కొడుకు ఋక్షండు, ఋక్షన్కు 
సంవరణుండా సంవరణుండు తపతి యనియెడి సూరయకన్య యంద్్ుఁ గురువుం 
గనియె; నా కురువు పేరం గురుకే్షతాంబయెయ; నా కురువున్కుుఁ బర్ీకి్షతఠత  
స్ధన్్వు జహనవు నిష్ధ్ండు న్న్్వారు న్లువురు పుట్ిట ; రంద్్ుఁ బర్కిీ్షతఠత  
కొడుకులులేక చనియె; స్ధన్్వున్కు స్హో తఠాం, డతనికుిఁ జయవన్్ండు, 
చయవన్్న్కుుఁ గృతి, గృతిక ిఉపర్ిచరవస్వు, వస్వున్కు బృహద్ాథ, కుస్ంభ, 

మతసయ, పాతయగీ, చేద్షి్ాద్్లు పుట్ిట; రంద్్ బృహద్థా్న్కుుఁ గుశ్ాగుీండు, 
గుశ్ాగుీనికి ఋష్భుండు, ఋష్భునికి సతయహితఠండు, సతయహతిఠనికిుఁ 
పుష్పవంతఠండు పుష్పవంతఠన్కు జహ న వన్్వాుఁడు మఱ యున్్. 

9-43-బృహద్రథుని వృతఘు ంతము 



 

 

9-660-స.ీ 
ఆ బృహద్థా్న్కు న్న్య భార్ాయగరభ; 

మున్ ర్ెండు తన్్ఖ్ండములు జనించ ె

ద్్న్్కలుగని తలిల తొలుఁగంగ వ ైచిన్; 

సంధించె నొకట్ిగా జర యన్ంగ 

నొక ద్ెైతయకాంత; వాుఁడొపెప జర్ాసంధ్ుఁ; 
డన్; గిరి్వాజపుర మయతుఁ డేలచ; 
న్తనికి సహద్ేవుుఁ; డతనికి సో మయపప; 
తన్యుుఁ; డాతనికి శీుతశవీుండు 
9-660.1-తే. 
జహ నపుతఠాండు స్రథ్ండు జన్వర్ణేయ! 
యతని కొడుకు విద్ూరథ్ుఁ; డతని పట్ిట 
సారాభౌముండు; వానికి సంభవుండు 
విన్్ జయతేసన్్ుఁ డన్్వాుఁడు విమలకీరి్త! 
9-661-వ. 
ఆ జయతేసన్్నికి రథికుండు, రథికున్కు న్యుతాయువు, 
న్యుతాయువున్కుుఁ గోీ ధన్్ండు, గోీ ధన్్న్కు ద్వేాతిథయిు, ద్ేవాతిథికి 
ఋక్షండు, ఋక్షనికి భీమసేన్్ండు, వానికుిఁ బాతీపుండుుఁ, బాతీపున్కు ద్ేవాపప 
శంతన్్ బాహిల కు లన్ మువుారు గొడుకులు పుట్ిటర్ి; అంద్్. 

9-44-శంతనుని వృతఘు ంతము 

9-662-స.ీ 
ద్ేవాపప ర్ాజయంబు ద్ీరపనొలల క వన్ం; 



 

 

బున్కుేఁగెుఁ ద్ముుండు పూరాజన్ు 
మంద్్ మహాభిష్ఠుఁ డనియెడు వాుఁడు శం; 

తన్్ుఁ డయెయ వాుఁడె యీ ధాతిాన లల  
నేలుచ్ుఁ గరముల న ేవృద్్ధ  ముట్ిటన్; 

వాుఁడెలల  నిండు జవాన్ము నొంద్్; 
న్తుఁడు శ్ాంతిప్ాాపుత ుఁడె ైయున్నద్ాన్ుఁ బం; 

డెాండేండుల  వజిా వర్ిింపకున్న 

9-662.1-ఆ. 
వృషపట  లేని చొపుప విపుు ల న్డిగిన్ 

న్న్న యుండుఁ ద్ముుుఁ డగినహో త ా

ద్ార సంగీహంబు ద్ాలిెన్ుఁ బర్ివతేత  
యండుా గాన్ నీవ యతుఁడ వ ైతి. 
9-663-వ. 
అద్ి కారణంబుగా న్న్న యుండుఁ ద్ముుండుుఁ ర్ాజాయరుి ండుగాుఁడు; నీవు 
పర్ివేతతవు; మీ యన్నకు ర్ాజయంబిచిెన్, న్నావృషపటద్ోష్ంబు చెడు” న్ని 
బాాహుణులు పలిున్, శంతన్్ండు వన్ంబున్కుం జని, ద్ేవాపపకిుఁ బాియంబు 
జెపపప, ర్ాజయంబు చేకొముని పలచు; న్ంతకు మున్న వానిమంతిా ద్వేాపపని 
ర్ాజయంబున్ కరుి ంజయేంద్లంచి విపుు లం బిలిచిన్ నా విపుు లు ప్ాష్ాండమత 
వాకయంబులు ద్వేాపపకి న్్పద్ేశంచిన్, ద్ేవాపప వేద్ంబుల నింద్ించిన్ 
ప్ాష్ాండుండున్్ ద్ేవద్ూష్కుండున్్ న్యెయం గావున్ ద్ేవాపపకి ర్ాజయంబు 
లేద్ని బాాహు ణులు జెపపపన్ శంతన్్ండు మగిడి వచిె ర్ాజయంబుుఁ జేకొనియె; 
న్ంత వరింబున్్ గుర్ిసనె్్; ఇవిాధంబున్. 
9-664-క. 



 

 

ద్ేవాపప కలయపపురం 

బావాసము గాుఁగ యోగ ియెై యునానుఁ డు 
ర్ీావర! కలి న్ష్టంబగు 
జె ైవాతృకకులముమీుఁద్ సంసాథ పపంచ్న్. 
9-665-వ. 
బాహీల కుం డన్్వానికి సో మద్తఠత ండు పుట్టట ; సో మద్తఠత న్కు భూరి్యు 
భూరి్శవీస్ుఁడున్్ శలుండు న్న్్వారు మువుారు పుట్ిటర్ి. 

9-45-భీషతమని వృతఘు ంతము 

9-666-క. 
భాతిగ శంతన్్న్కు గం 

గాతట్ికిని వ ైష్ువాగీగణుయుఁడు ఘోర్ా 
ర్ాతిన్యన్నీలోతపల 

భీతికరగీీష్ఠుుఁడెైన్ భీష్ఠుుఁడు పుట్టటన్. 
9-667-ఆ. 
పరశుర్ాముతోడుఁ బతాిఘట్ించి జయంప 

న్న్్య నొకనిుఁ గాన్ మతనిుఁ ద్కు 

వీరయూథపతి వివేకధరుజాుండు 
ద్ివిజన్ద్ి స్తఠండు ద్ేవసముుఁడు. 
9-668-వ. 
ఆ శంతన్్న్కు ద్ాశకన్యక యెైన్ సతయవతి యంద్్ుఁ జితాాంగద్ విచితావీరుయలు 
పుట్ిట; రంద్్ుఁ జితాాంగద్్ండు గంధరుాలచే నిహతఠండయెయ మఱ యున్్. 
9-669-ఉ. 



 

 

సతయవతీవధూట్ి మున్్ శంతన్్పెండలముగాని నాుఁడు సాం 

గతయమున్ం బర్ాశరుుఁడు గరభముజేసపన్ బాద్ర్ాయణుం 

డతయధికుండు శ్రహీర్ికళీంశజుుఁడెై పాభవించె నితయముల్ 

సతయములచైన్ వేద్ముల సాంగములన్ విభజింపుఁ ద్క్షుఁడెై. 
9-670-ఆ. 
బాద్ర్ాయణుండు భగవంతఠుఁ డన్ఘుండు 
పరమగుహయమ నై్ భాగవతము 
న్ంద్న్్ండ న్యన్ నాకుుఁ జెపెపన్్ శష్య 
జన్్ల మొఱుఁగి యనే్్ జద్్వుకొంట్.ి 

9-46-పాండవ క్ౌరవుల క్థ 

9-671-వ. 
ఆ విచితవాీరుయనికుిఁ గాశర్ాజుక ుఁతఠల, న్ంబికాంబాలికల భీష్ఠుండు 
బలయతాురంబున్ ద్ెచిె వివాహంబు చసేపన్ విచితవాీరుయండు వారలం ద్గిలి 
మనోజర్ాగమతఠత ండెై, చిరకాలంబు నానావిధకీీడల విహర్ించ్చ్, ర్ాజయక్షు 
పీడితఠండె,ై మృతఠం డయెయ; న్ంత. 
9-672-క. 
అతని సతఠలవలన్ స్తఠల 

స్త! కన్్ మని తలిల పన్్ప సొ ర్ిద్ిం గనియెన్ 

ధృతర్ాష్ట ర ప్ాండు విద్్రుల 

న్్తచర్ితఠుఁడు బాద్ర్ాయణుండు న్ర్ేంద్ాా! 
9-673-వ. 
అంత, ధృతర్ాష్ఠట ర నికి గాంధార్ి యంద్్ ద్్ర్ోయధనాద్్లగు కొడుకులు 



 

 

న్ూరుారున్్, ద్్శశలయన్్ కన్యకయున్్ జనిుంచిర్ి; మృగశ్ాప 
భయంబున్ం జసేప, భారయలం బ ంద్ వ ఱచిన్ ప్ాండున్కుుఁ గుంతీద్వేియంద్్ 
ధర్ాునిలేంద్్ాల పసాాద్ంబున్ యుధిషపు ర భీమయరు్ న్్లన్్ మువుారున్్, 
మయద్ిదా్ేవివలన్ నాసతయపాసాద్ంబున్ న్కుల సహద్వేులన్్ వారి్ద్ధఱ్న్్గా 
నేవురు పుట్ిట; రయేయవురకున్్ ద్్ాపద్ర్ాజపుతిా యెైన్ ద్ౌాపద్ి యంద్్ుఁ 
గీమంబున్ం బాతివింధ్యండున్్, శీుతసేన్్ండున్్, శీుతకీరి్తయు, 
శతానీకుండున్్, శీుతకరుుండున్్ న్న్ నేవురు పుట్ిటర్ి; మఱ యు 
యుధిషపు రున్కుుఁ బౌరవతి యంద్్ ద్ేవకుండున్్, భీమసేన్్నికి 
హిడింబయంద్్ ఘట్ోతుచ్ండున్్, గాళి యంద్్ సరాగతఠండున్్, 
సహద్ేవునికి విజయ యంద్్ స్హోర తఠాండున్్, న్కులున్కు ర్ణేుమతి 
యంద్్ నిరమ్మతఠాండున్్, న్రు్ న్్న్కు న్్ల పప యన్్ నాగకన్యక యంద్్ 
నిలయవంతఠండున్్, మణల రుపతిపుతిా యయన్ చితాాంగద్ యంద్్ 
బబుావాహన్్ండున్్, స్భద్యాంద్్ శ్ౌరయధెైరయ తజేోవిభవంబుల 
న్ఖిలర్ాజనికరంబున్ం బాఖ్యయతఠండెైన్ యభిమన్్యండున్్ జనిుంచి; రంద్్ 
బబుావాహన్్ం డరు్ న్్నియోగంబున్ మయతామహ ని గోతాంబున్కు వంశకరత 
యయెయ. 
9-674-ఉ. 
అన్యస్పూజయ! నీ జన్కుుఁడెై యభిమన్్యుఁడు భూవర్ేంద్ామూ రధన్్యుఁడు 
ధన్యమయర్ణ కద్ంబవిద్ార్ితవ ైరి్వీర ర్ా జన్్యుఁడు జన్యభీత గురుసెైన్్యుఁడు 
సెైన్యసమూహనాథద్ృ ఙ్మున్్యుఁడు మయన్యకీరి్త మహిమం ద్న్ర్ెం గురువంశకరత 
యెై. 
9-675-వ. 
ఆ అభిమన్్యన్కు న్్తతర యంద్్ నీవు జనిుంచితివి. 



 

 

9-676-క. 
ద్ోాణస్తఠ తూపువేుఁడమి్మ 

బాాణంబులుఁ బాసప హర్ికృప్ాద్రశన్ సం 

తాాణంబున్ బాతికతిికా 
క్షోణీశార! మున్్న నీ శశుతామువేళ్న్. 
9-677-వ. 
నీ కుమయరులు జన్మజేయ, శీుతసనే్, భీమసే, నోగీసేన్్ లన్్ న్లుారు వీరల 
యంద్్. 
9-678-ఆ. 
నీవు తక్షకాహి నిహతఠండ వని విని 

సకలసరపలోక సంహృతముగ 

సరపయయగ మ్మంక జన్మజేయుుఁడు చయేుఁ 
గలుఁడు పూరార్ోష్కలితఠుఁ డగుచ్. 
9-679-వ. 
మఱ యు న్తండు సరాధరణీమండలంబున్్ జయంచి, కావషయేుండు 
పుర్ోహితఠండుగాన్శామధేంబు చయేంగలవాుఁడు. వానికి శతానీకుండు 
జనియంచి, యయజావలుుయనితోడ వేద్ంబులు పఠించి, కృప్ాచారుయనివలన్ 
విలువిద్యనేర్ిె, శ్ౌన్కునివలన్నాతు జాా న్ంబు బడయుఁగలవాుఁ; డా 
శతానీకునికి సహసాానీకుండు వానికి న్శామధేజుం, డశామధేజునికి 
నాసీమకృష్ఠు ం; డాసీమకృష్ఠు న్కు నిచకుం; డా నిచకుండు గజాహాయంబు 
న్ద్ిచే హృతంబుగాుఁ, గౌశంబి యంద్్ వసపయంచ్; నాతనికి న్్పుత ం; 

డుపుత నికిుఁ జితారథ్ండు, చితారథ్న్కు శుచిరథ్ండు, శుచిరథ్నికి 
వృషపటమంతఠండు, వృషపటమంతఠనికి స్షేణుండు, స్షేణునికి స్పీతఠండు, 



 

 

స్పీతఠనికి న్ృచక్షవు, న్ృచక్షవున్కు స్ఖ్యనిలుండు, స్ఖ్యనిలునికుిఁ 
బర్ిపలవుండు, బర్ిపలవున్కు మేధావి, మేధావికి స్న్యుండు, స్న్యునిక ి
న్ృపంజయుండు, న్ృపంజయునికి ద్ూరుాండు, ద్ూరుానికి నిమ్మ, నిమ్మకి 
బృహద్థా్ండు, బృహద్థా్న్కు స్ద్ాస్ండు, స్ద్ాస్నికి శతానీకుండు, 
శతానీకున్కు ద్్రేమన్్ండు, ద్్రేమన్్నికి విహనీ్రుండు, విహీన్రునికి 
ద్ండప్ాణ , ద్ండప్ాణ కి మ్మతఠండు, మ్మతఠన్కు కే్షమకుండు, కే్షమకున్కు 
బాహుక్షతఠాండు; వాుఁడు నిరాంశుండెై, ద్వేర్ిి సతుృతఠండె,ై కలియుగంబు న్ంద్్ 
జన్ంగలవాుఁడు. 
9-680-క. 
జగతి నిట్మీుఁద్ుఁ బుట్టటడు 
మగధాధీశారుల నిఖిలమన్్జేశారులన్ 

నిగమయంతవిద్్లుఁ జెపెపద్ 

స్గుణాలంకార! ధీర! స్భగవిచార్ా! 
9-681-వ. 
జర్ాసంధపుతఠాండయన్ సహద్ేవునికి మయర్ా్ లి, మయర్ా్ లికి శీుతశవీుండు, 
శీుతశవీున్కు న్యుతాయువు, న్యుతాయువున్కు నిరమ్మతఠాండు, 
నిరమ్మతఠాన్కు స్న్క్షతఠాండు, స్న్క్షతఠానికి బృహతేసన్్ండు, బృహతేసన్్నికిుఁ 
గరుజితఠత , గరుజితఠత న్కు శీుతంజయుండు, శీుతంజయున్కు విపుు ండు, 
విపుు న్కు శుచి, శుచికి కే్షముండు, కే్షమునికి స్వాతఠండు, స్వాతఠన్కు 
ధరునేతఠాండు, ధరునేతఠాన్కు శీుతఠండు, శీుతఠన్కు ద్ృఢసేన్్ండు, 
ద్ృఢసేన్్నికి స్మతి, స్మతికి స్బలుండు, స్బలున్కు స్నీతఠండు, 
స్నీతఠన్కు సతయజితఠత , సతయజితఠత న్కు విశాజితఠత , విశాజితఠత న్కుుఁ 
బురంజయుండున్్ జనిుంచెద్” రని చెపపప మఱ యు నిట్లనియ.ె 



 

 

9-682-ఆ. 
విన్్ము మగధద్ేశవిభులు జర్ాసంధ 

పాముఖ్ ధరణ పతఠలు పబాలయశులు 
వీరు కలియుగమున్ వయేేండల  లోపలుఁ 
బుట్ిట  గిట్టుఁగలరు భూవర్ేంద్ా! 
9-683-వ. 
యయయతికొడు కన్్వున్కు సభాన్రుండుుఁ, జక్షవుుఁ, బర్ోక్షండు న్న్్ వారు 
మువుారు పుట్ిట; రంద్్ సభాన్రునికిుఁ గాలనాథ్ండు, గాలనాథ్న్కు 
సృంజయుండు, సృంజయన్కుుఁ బురంజయుండు, పురంజయున్కు 
జన్మేజయుండు, జన్మేజయున్కు మహాశ్ాలుండు, మహాశ్ాలునికి 
మహామన్స్ండు, మహామన్స్న్కు స్శ్రన్రుండు తితిక్షవన్ నిరువురు 
జనిుంచి; రంద్్ స్శ్రన్రున్కు శబి వన్ కిీమ్మ ద్రుప లన్ న్లువురు జనిుంచి; 

రంద్్ శబికి వృష్ ద్రప స్వీర మద్ా కేకయులు న్లువురు పుట్ిటర్ి; 
తితిక్షన్కు రుశద్థా్ండు, రుశద్ాథ్న్కు హమేుండు, హేమున్కు స్తపుండు, 
స్తపున్కు బలియుుఁ, బుట్ిట; ర్ా బలివలన్ న్ంగ వంగ కళింగ సపంహ 
పుండాాంధ్ాలన్్ పేరుల గలవా ర్ారుారు కుమయరులు పుట్ిటర్ి; వారలు ద్ూరుప 
ద్ేశంబులకు ర్ాజులయ ద్ేశంబులకుుఁ ద్మ తమ నామ ధయేంబు లిడి, 
యలేిర్ి; స్వీరున్కు సతయరథ్ండు సతయరథ్నికి ద్ివిరథ్ండు, ద్ివిరథ్నికి 
ధరురథ్ుఁడు, ధరురథ్న్కుుఁ జితారథ్ండుుఁ బుట్ిట ; ర్ా చితారథ్ండు 
ర్ోమప్ాద్్ండు నాుఁ బరుఁగె. 

9-47-ఋశయశృంగుని వృతఘు ంతము 



 

 

9-684-క. 
సంతతిలేనితన్ంబున్ుఁ 
జింతించ్చ్న్్ండ న్తని చెలికాుఁ డగు ధ ీ

మంతతిఁడు ద్శరథ్ుఁ డతనిక ి

సంతతిగా నిచెె నాతుజన్్ శ్ాంతాఖ్యన్. 
9-685-వ. 
అంత ర్ోమప్ాద్్ండు, ద్న్ క ుఁతఠరు శ్ాంత యని కెైకొని మ లంగుచ్ండ, నా 
ర్ాజు ర్ాజయంబున్ుఁ గొంతకాలంబు వరింబు లేమ్మకంి జింతించి, 

విభాండకస్తఠండెనై్ ఋశయశృంగుండు వచిెన్ వరింబు గుర్యిు న్ని 
పెదే్లవలన్ న ఱ ంగి. 
9-686-క. 
ఆ రాజు ఋశయశృంగుని 

ఘోరతప్ో నియముుఁ ద్ెచ్ెకొఱకెై పనిచెన్ 

వారసతఠల నేరపరుల న్్ 
ద్ారసతన్భారభీరుతరమధయగలన్. 
9-687-వ. 
వారలుుఁ జని. 
9-688-త.ే 
"కాంతలయర మ కము గన్నద్ి మొద్లుగా 
నాుఁడువార్ి న ఱ్ుఁగుఁ డడవిలోన్ 

గోుఁచి బిగయిుఁగట్లట కొనిన్ యయ వడుగని 

మతితకాని రతికి మరపవలయు." 

9-689-వ. 



 

 

అని పలుకుచ్. 
9-690-క. 
ఆడుచ్ుఁ జెవులకు నింపుగుఁ 
బాడుచ్ నాలోక నిశతబాణౌఘములన్ 

వీడుచ్ డగ్ఱ నోడుచ్ుఁ 
జేడయి లయ తపసపకడకుుఁ జేర్ిరి్ కలుఁపన్. 
9-691-వ. 
అయయవసరంబున్ వారలం జూచి. 
9-692-స.ీ 
మ్మళితాళినీల ధమ్ములలభారంబులు; 
చారుజట్ావిశ్రష్ంబు లనియు, 
భర్ాుంచ లోజాలపభా ద్్క లంబులు; 
తతచరువసత రభదే్ంబు లనియు, 
బహ  రతనకీలిత భాస్రహారంబు; 
లధికరుద్ాాక్షమయలయద్్ లనియు, 
మలయజ మృగనాభి మహిత లేపంబులు; 
బహ విధ భూతి లేపంబు లనియు, 
9-692.1-తే. 
మధ్రగాన్ంబు శీుతియుకతమంతజాాతఠ 
లనియు, వీణలెు ద్ండంబు లనియు, సతఠల 

మూరుత  లచన్నుఁడు న ఱ్ుఁగని ముగుద్ తపసప 
వార్ిుఁ ద్ాపస్లని డాయవచిె మోొకెు. 
9-693-వ. 



 

 

ఇట్లల  వచిె మోొకిున్ ఋశయశృంగుం జూచి, న్గుచ్ డగ్ఱ . 
9-694-స.ీ 
కే్షమమే యని సతఠల్ చతేఠల గుీచిె క; 

రుశకుచంబులు మోవుఁ గౌుఁగలించి 

చిరతపో్ నియతి డసపసతిగద్ా యని మోముుఁ; 
గంఠంబు నాభియుుఁ గలయుఁ బుడిక ి

కొీతతద్ీవన్ లివి గొన్్మని వీన్్ల; 

ప్ొ ంత నాలుకలుఁ జపుపళ్ళు చేసప 
మయ వన్ంబుల పండుల  మంచివి తిన్్మని; 

పెకుు భక్షయంబులు పీతాి నొసుఁగ ి

9-694.1-ఆ. 
న్ూతనాజిన్ంబు న్్న్్పపద్ి మేలని 

గోుఁచి విడచిి మృద్్ ద్్క లమ్మచిె 

మౌని మరగుఁజసేప మయ పరుశ్ాలకుుఁ 
బో ద్ మన్్చ్ుఁ గొంచ్ుఁబో య రతని. 
9-695-వ. 
ఇట్లల  హర్ణిీస్తఠండు కాంతాకట్ాక్షప్ాశబద్్ే ండెై, వారల వ ంట్ం జని, 

ర్ోమప్ాద్్కడకుం బో యన్, న్తండు ద్న్ పపయాన్ంద్న్ యెనై్ శ్ాంతనిచిె 
పురంబు న్న్్నిచికొనియె; న్ముునీశారుండు వచిెన్ వరిపాతిబంధద్ోష్ంబు 
చెడి వరింబు గుర్ిసనె్్; అంత. 
9-696-ఆ. 
ఆ న్ృప్ాలచంద్్ాుఁ డన్పతఠయుఁడెై యుండ 

న ఱ గి మునికులేంద్్ాుఁ డంిద్్ాుఁగూరి్ె 



 

 

యషపట చేసప స్తఠల నిచెె నాతని కృపుఁ 
బంకితరథ్ుఁడు పపద్పుఁ బడసె స్తఠల. 
9-697-వ. 
ఆ ర్ోమప్ాద్్న్కుుఁ జతఠరంగుుఁడున్్, జతఠరంగున్కుుఁ బృథ్లయక్షండున్్, 
బృథ్లయక్షనికి బృహద్థా్ండు, బృహతురుుండు బృహద్ాభన్్ండు న్న్్వారు 
మువుారు పుట్ిట; రంద్్ బృహద్థా్న్కు బృహన్ున్స్ుఁడు, బృహన్ున్స్న్కు 
జయద్ాథ్ండు, జయద్ాథ్న్కు విజయుండు, విజయున్కు సంభూతి యన్్ 
భారయయంద్్ ధృతియు, నా ధృతికి ధృతవతాఠండు, ధృతవాతఠన్కు 
సతయకరుుండు, సతయకరుున్కు న్తిరథ్ండున్్ జనిుంచిర్ి. 
9-698-ఆ. 
కుంతి పపన్ననాుఁడు గోర్ి సూరుయనిుఁ బ ంద్ 

బిడడ ుఁ డుద్ితఠుఁడెనై్ుఁ బటె్టట ుఁ బెట్ిట 
గంగ నీట్ విడువుఁ గని యతిరథ్ుఁ డంత 

గరుు ుఁ డన్్చ్ుఁ గొడుకు గారవించె. 

9-48-ద్ుర హాయనుతతరవస్ులవంశము 

9-699-వ. 
ఇట్లతిరథ్న్కుుఁ గానీన్్ండెైన్ కరుు ండు కొడుకయెయ; కరుు న్కు వృష్సేన్్ండు 
పుట్టటన్్; అయయయయతి కొడుకైెన్ ద్్ాహ యన్కు బభుాసేతఠవు, బభుాసతేఠవున్కు 
నారబుే ండు, నారబుధ న్కు గాంధారుండు, గాంధారున్కు ఘరుుండు, ఘరుున్కు 
ఘృతఠండు, ఘృతఠన్కు ద్్రుద్్ండు, ద్్రుద్్న్కుుఁ బాచేతస్ండు, 
బాచేతస్న్కు న్ూరు్ రు పుట్ిట , మేల చాిధపితఠలయ, యుద్గిేశ నాశయీంచిర్ి; 
తఠరాస్న్కు వహిన, వహినకి భరు్ ండు, భరు్ న్కు భాన్్మంతఠండు, 



 

 

భాన్్మంతఠన్కుుఁ ద్ిాసాన్్వు, ద్ిాసాన్్వున్కుుఁ గరంధముండున్్, 
గరంధమున్కు మరుతఠత ండు, న్తనికి యయయతిశ్ాపంబున్ సంతతి లేద్యెయ; 
విన్్ము. 

9-49-య్ద్ువంశ చరతిరము 

9-700-చ. 
అనఘ యయయతి పదేె్కొడుకెనై్ యద్్క్షితిప్ాలు వంశమున్ 

వినిన్ుఁ బఠించిన్న్ న్రుుఁడు వ ండయిుుఁ బుట్టుఁడు ముకితుఁ బ ంద్్ న్ 

యయనుపమమూర్ిత విష్ఠు ుఁడు న్ర్ాకృతిుఁ బ ంద్ి జనించెుఁ గావున్న్ 

వినుము న్ర్ేంద్ా! నా పలుకు వీన్్ల పండువుగాుఁగుఁ జెపెపద్న్. 
9-701-వ. 
యద్్వున్కు సహసాజితఠత ుఁ గోీ ష్ఠట వు న్లుండు రి్పుండు న్న్్వారు న్లువురు 
సంభవించి; రంద్్ుఁ బెదే్కొడుకయన్ సహసాజితఠత న్కు శతజితఠత  గలిగె; నా 
శతజితఠత న్కు మహాహయ వణేుహయ హహేయు లన్్వారు మువుారు 
జనించి;రంద్్ హేహయున్కు ధరుుండు ధరుున్కు నేతఠాండు నతేఠాన్కుుఁ 
గుంతి గుంతికి మహిష్ుంతఠండు మహిష్ుంతఠనిక ిభద్ాసేన్్ండు, 
భద్ాసేన్్న్కు ద్్రుద్్ండు, ద్్రుద్్నికి ధనికుండు, ధనికునికుిఁ గృతవీరయ 
కృతాగిన కృతవరు కృతౌజులన్్ న్లువురు సంభవించి; రంద్్ గృతవీరుయనికి 
న్రు్ న్్ండు జనియంచె; అతండు మహాబుద్ిధబలంబున్. 

9-50-క్ారువీరుయని చరితర 

9-702-స.ీ 
హర్ికళీసంజాతఠుఁడెనై్ ద్తాత తేయాు; 



 

 

సేవించి సద్ో యగసపద్ిధ ుఁ బ ంద్ి 
బహ  యజా ద్ాన్ తపంబులు గావించి; 

సకలద్ికుులు గెలిె జయముతోడ 

సతతంబు హర్నిామ సంకీరతన్ము చేసప; 
ధన్ముల నొంద్ి యుద్ారవృతిత  
యెన్్బద్యిెదై్్వే లేండుల  భూచకీంబు; 
ఘన్కీరి్తుఁ ద్న్పేరుగాుఁగ నలేచ; 
9-702.1-ఆ. 
ముద్మి్మలేక తరుణమూర్ిత యెై యురుకరీ్ిత 
న్మరె్ుఁ గారతవీరుయుఁ డన్ుఁగ విభుుఁడు 
నిజము వానిభంగి నలే యలేిన్యట్ిట 
ర్ాజు న ఱ్ుఁగ మ ంద్్ ర్ాజముఖ్య! 
9-703-వ. 
అయయరు్ న్్న్కుం గల పుతాసహసాంబున్ం బరశుర్ామునిబారి్కిం ద్పపప 
జయధాజుండు, శూరసనే్్ండు, వృష్ణుండు, మధ్వు, న్ూర్ి్తఠండు న్న్్ 
వారే్వురు బాతికిరి్; జయధాజున్కుుఁ ద్ాళ్జంఘుండున్్, ద్ాళ్జంఘున్కు 
నమరాముని తేజంబున్ న్ూరుారు గొడుకులున్్ గలిగి; రంద్్ుఁ బథాముండు 
వీతిహో తఠాండు మధ్వున్కు వృకుు ండు, వృకుు న్కుుఁ బుతాశతంబు పుట్టట ; 
న్ంద్్ుఁ బథాముుఁడు వృషపు ; మఱ యు మధ్ వృషపు  యద్్వుల యయ 
వంశంబులవారు మయధవులు వృష్ఠు లు యయద్వులు న్న్ం బరుఁగిరి్; 

యద్్పుతఠాం డెనై్ కోీష్ఠు వున్కు వృజిన్వంతఠండు, వృజిన్వంతఠన్కు 
శ్ాాహితఠండు, శ్ాాహతిఠన్కు భేరుశ్రకుండు, భేరుశ్రకున్కుుఁ జితారథ్ండు, 
చితారథ్న్కు శశబింద్్ండుం బుట్ిటర్ి. 



 

 

9-51-శశిబ్బంద్ుని చరితర 

9-704-మ. 
కృశమధయల్ పద్ివవేు రంగన్లతోుఁ గీీడం బామోద్ింప స 

తఠుశలుండెై పద్ివేలలక్షలు స్పుతఠాల్ భకితజయేం జతఠ 
రేశ రతఠనండున్్ యోగనిాుఁ బరుఁగి సపతద్ీా పర్ాజంేద్్ాుఁడె ై
శశిబింద్్ం డురునీతిమంతఠుఁ డమరన్ సతాుంతిపూరే్ుంద్్ుఁడెై. 
9-705-వ. 
అతని కొడుకుల మొతతంబున్కు ముఖ్రులయన్ యయరుారలోుఁ 
బృథ్శవీుండన్్ వానికి ధరుుండు పుట్టట ; ధరుున్కు న్్శన్్ండు పుట్ిట , 
న్ూఱశామథేంబులుజేసె; న్యయశన్్న్కు రుచికుండు పుట్టట; నా రుచికున్కుుఁ 
బురుజితఠత , రుకుుండు, రుకేుష్ఠవుుఁ, బృథ్వు, జాయముఖ్్ండు న్న్్ 
వారే్వురు పుట్ిట; రంద్్ జాయముఖ్్ండు. 
9-706-స.ీ 
తొట్లాకొలచపడు శ్ ైబయతోడి పేామంబున్; 

న్న్పతఠయుఁ డయుయన్్ న్న్యభారయుఁ 
గెకైొన్ కొక కొంతకాలంబున్కుుఁ బో య; 

పగవార్ి యంట్న్్ బలిమ్ముఁ బట్ిట 
యకకన్యుఁ ద్ేర్పిెై న్్నిచి తోడేత రంగ; 

జన్నాథ్ుఁగన్యన్్ శ్ బైయ చూచి 

కోపపంచి మయన్వకుహక! యీ పడుచ్న్్; 
ద్ెచిెయు నేన్్ండుఁ ద్ేర్మిీుఁద్ 

9-706.1-ఆ. 
బెట్ిటనాుఁడ వన్్చ్ బిఱ్స్లు పలుకంగ 



 

 

న్తడు పలికె న్ంత న్తివతోడ 

నాకుుఁ గోడ లింత న్ముు మీ లలితాంగి 

సవతిగాద్్ నీకు సతయ మన్్చ్. 
9-707-వ. 
అయయవసరంబున్ శ్ ైబయ కొడుకుం గాంచ్ న్ని యెఱ ంగి విశ్రా ద్ేవతలున్్ 
బితృద్ేవతలున్్ సంతసపంచిర్ి; వారల పాసాద్ంబున్. 
9-708-క. 
తన సవతి మొఱుఁగి పనెిమ్మట్ ి

తనుిఁ బ ంద్ని్ శ్ ైబయ మఱ  విద్రుభనిుఁ గనియెం 

ద్నయుుఁ గని జాయముఖ్్ండున్్ 
ద్నతచెిెన్ కన్యుఁ ద్చెిె తన్యున్ కిచెెన్. 
9-709-వ. 
ఆ కన్యక యంద్్ విద్రుభన్కుుఁ గుశుండున్్ గుీథ్ండున్్ 
ర్ోమప్ాద్్ండున్్ం బుట్ిట; ర్ా ర్ోమప్ాద్్న్కు బభుావు బభుావున్కు విభువు 
విభువున్కుుఁ గృతి గృతిక ిన్్శకుండు న్్శకున్కుం జేద్ి చేద్ి కిుఁ జెైద్ాయద్్లు 
పుట్టర్;ి కృథ్న్కుుఁ గుంతి, గుంతికి ధృషపట , ధృషపటకి నిరాృతి, నిరాృతికి 
ద్శ్ారుి ండు, ద్శ్ారుి న్కు వోయముండు, వోయమున్కు జీమూతఠండు, 
జీమూతఠన్కు వికృతి, వికృతికి భీమరథ్ండు, భీమరథ్న్కు న్వరథ్ండు, 
న్వరథ్న్కు ద్శరథ్ండు, ద్శరథ్న్కు శకుని, శకునికిుఁ గుంతి, గుంతికి 
ద్ేవర్ాతఠండు, ద్వేర్ాతఠన్కు ద్ేవక్షతఠాండు ద్ేవక్షతఠాన్కు మధ్వు 
మధ్వున్కుుఁ గురువశుండు, కురువశున్కు న్న్్వు, అన్్వున్కుుఁ 
బురుహో తఠాం, డతనికి న్ంశు, వతనికి సాతాతఠండు సాతాతఠన్కు 
భజమయన్్ండున్్ భజియున్్ ద్విుయండున్్ వృషపుయు ద్ేవాపృథ్ండున్్ 



 

 

న్ంధకుండున్్ మహాభోజుండున్్ న్న్ నేడుారు పుట్ిట; రంద్్ భజమయన్్న్కుుఁ 
బాథమభారయ యంద్్ నిమోోచి కంకణ వృష్ఠు లు మువుారున్్, ర్ెండవ భారయ 
యంద్్ శతజితఠత  సహసజాితఠత  న్యుతజితఠత న్న్ మువుారు బుట్ిట ; రంద్్ 
ద్ేవాపృథ్నికి బభుావు పుట్టట ; వీర లిరువుర పభాావంబులుఁ బెదే్లు 
శ్ోల కరూపంబున్ుఁ బఠయింతఠ; రట్ిట  శ్ోల కారథం బెట్ిటద్నిన్. 
9-710-త.ే 
విన్్ము ద్ూరంబున్ం ద్మే్మ విన్్చ్ న్్ంద్్ 
మద్యి చూతఠము డగ్ఱ న్రుగుద్ేర 

న్రులలో బభుాకంట్ట న్్న్నతఠుఁడు లేడు 
యోజ ద్ేవాపృథ్న్ కెన్ యరుుఁడు గలుఁడె? 

9-711-క. 
పద్ునాలుగు వవేురు న్ఱ్ 
వద్యిేవురు న్రులు ముకిత పడసపర్ి బభుాం 

డుద్ితఠుఁడు ద్ేవాపృథ్ుఁడున్్ 
బద్పడి యోగంబుుఁ ద్లెియుఁబలికని్కతన్న్. 
9-712-వ. 
మహాభోజుం డతిధార్ిుకుండు; వాని వంశంబువారు భోజులని పలుకంబడిర్ి; 
వృషపటకి స్మ్మతఠాండు, యుధాజితఠత న్్ జనిుంచి; రంద్్ యుథాజితఠత న్కు 
శనియు, న్న్మ్మతఠాండున్్ జనించిర్ి; అన్మ్మతఠానికి నిమునండు, నిముననికి 
సతాాజితఠండు, బాసేన్్ండు న్న్ నిరువురు పుట్ిటర్ి; మఱ యు న్న్మ్మతఠానికి 
శని యన్్వాుఁడు వేఱ కండు గలం; డతనికి పుతఠాండు సతయకుండున్్; 
న్తనికి యుయుధాన్్ం డన్ంబరుఁగని్ సాతయకయిు, నా సాతయకికి 
జయుండున్్, జయున్కుుఁ గుణ యు, నా కుణ కి యుగంధరుండున్్ం బుట్టర్ి; 



 

 

మఱ యు న్న్మ్మతఠాన్కుుఁ బృశన యన్్ వేఱ క కొడుకు గలుఁడు; వానికి 
శాఫలు చితాకులు గలిగ;ి రంద్్ శాఫలుున్కు గాంద్ినియం ద్క ీరుండున్్, 
న్సంగుండున్్, సారమయేుండున్్, మృద్్కుండున్్, మృద్్పచిివుండున్్, 
వరుద్ృకుున్్, ధృష్టవరుుండున్్, క్షతోాపేక్షండున్్, న్ర్ిమరేన్్ండున్్, 
శతఠాఘునండున్్, గంధమయద్న్్ండున్్, బాతిబాహ వున్్ న్న్్ వారు 
పనినద్ధఱ్ గొడుకులున్్ స్చారు వన్్ కన్యకయు జనించిర్ి; వారి్యం 
ద్క ీరునికి ద్వేలుండున్్, న్న్్పద్ేవుండున్్ం బుట్టర్ి; మఱ యుుఁ జితఠాన్కుుఁ 
బృథ్ండున్్ విడూరథ్ండున్్ మొద్లుగాుఁ గలవారు పెకుండుా 
వృషపువంశజాతఠ లచైర్ి; భజమయన్్ండు, కుకురుుఁడు, శుచి, కంబళ్బర్ిిష్ఠండు 
న్న్ న్లువు రంధకున్కుుఁ బుట్ిటర్ి; కుకురునికి వృషపు  వృషపుకి 
విలోమతన్యుండు, విలోమతన్యున్్కుిఁ గపో్ తర్ోముండు గప్ో తర్ోమునికి 
ద్్ంబురు సఖ్్ండెైన్ యన్్వున్్, న్న్్వున్కు ద్్ంద్్భి ద్్ంద్్భికి 
ద్విద్ో యతఠండు, ద్విద్ోయతఠన్కుుఁ బున్రాస్వు, న్తనికి నాహ కుండన్్ 
కుమయరుండు, నాహ కి యన్్కన్యయుం గలిగి; ర్ా యయహ కునికి ద్ేవకుం, 

డుగీసేన్్ండు న్న్ నిరువురు జనించి; రంద్్ ద్వేకునికి ద్ేవలుండు, 
న్్పద్వేుండున్్, స్ద్ేవుండు, ద్ేవవరధన్్ం డన్ న్లుగురు గలిగరి్; వారలకు 
ధృతద్ేవయు, శ్ాంతిద్ేవయు, న్్పద్ేవయు, శ్రీద్వేయు, ద్ేవరకి్షతయు, 
సహద్ేవయు, ద్ేవకయిు న్న్ుఁ ద్ోబుట్టవు లేడుారు గలిగిరి్; విన్్ము. 
9-713-క. 
అస్ద్ృశ లలితాకారలుఁ 
గిస్లయ కరతలల ద్ేవకీముఖ్యల నా 
బిస్రుహన్యన్ల న్ంద్ఱ 

వస్ుద్ేవుుఁడు పెండిలయయడె వస్ధాధీశ్ా! 



 

 

9-714-వ. 
ఉగీసేన్్న్కుుఁ గంస్ండున్్, న్యగోీ ధ్ండున్్, స్నామకుండున్్, 
కహ ాండున్్, శంకుండున్్, స్భువున్్, ర్ాష్ట రప్ాలుండున్్, విసృష్ఠట ండున్్, 
ద్్షపటమంతఠండున్్ న్న్్వారు ద్ొముండుా కొడుకులున్్, కంసయుుఁ, 
గంసవతియు, స్ర్ాభువున్్, ర్ాష్ట రప్ాలికయు న్న్్ క ుఁతఠలుం బుట్టర్ి; వారు 
వస్ద్వేాన్్జభారయలచైర్ి; భజమయన్్నికి విడూరథ్ండున్్, విడూరథ్నికి 
శనియు, న్తనికి భోజుండు భోజునికి హృద్ికుండున్్ గలిగి; రంద్్ హృద్ికునికి 
ద్ేవమీఢుండు, శతధన్్వు కృతవరుయు న్న్్ కొడుకులు గలిగి; ర్ా 
ద్ేవమీఢుండు శూరుండు న్న్ంబడు శూరునికి మయర్ిష్ యన్్ భారయ యంద్్ 
వస్ద్వేుండున్్ ద్వేభాగుండున్్ ద్ేవశవీుండున్్ నాన్కుండున్్ 
సృంజయుండున్్ శ్ాయమకుండున్్ గంకుండున్్ న్నీకుండున్్ వతసకుండున్్ 
వృకుండున్్ న్న్్వారు పద్్గురు గొడుకులున్్ బృథయు శీుతద్వేయు 
శీుతకీరి్తయు శీుతశవీసయు ర్ాజాధది్ేవియు న్న్్ క ుఁతఠ లేవురున్్ బుట్ిటర్ి; 
అంద్్. 

9-52-వస్ుద్ వుని వంశము 

9-715-ఉ. 
ధీనయశ్ాలి యెైన్ వస్ద్ేవుుఁడు పుట్ిటన్వ ంట్ మ్మంట్ిపెై 
నానక ద్్ంద్్భుల్ మొరసె న్చ్యతఠుఁ డమతనికిం ద్న్ూజుుఁడె ై
మయనుగుఁ బుట్లట న్ంచ్ గర్ిమంబున్ ద్ేవత లుబు ర్ాజపం 

చానన్! తనినమ్మతతమున్ నాన్కద్్ంద్్భి యయెయ వాుఁడిలన్. 
9-716-క. 
తన చెలికాుఁడగు కుంతికిుఁ 



 

 

ద్నయులు లేకున్నుఁ జూచి తన్ తన్యుఁ బృథం 

ద్నయుఁగ నిమున్ శూుఁరుడు 
ద్న యంద్లి మ ైతిా నిచెె ధరణీనాథా! 
9-717-వ. 
అయయంతి కుంతిభోజునింట్ం బెరుగుచ్ండ, నొకనాుఁడు ద్్ర్ాాస్ం 
డరుగుద్ెంచిన్, న్ముహాతఠున్కుుఁ గొనిన ద్ిన్ంబులు పర్ిచరయలు చేసప 
వేలుపలం జేరంజీరు విద్యం బడసప, యయ విద్య లయవ ఱ్ంగ నొకునా 
డేకాంతంబున్ వ లుంగుఱేని నాకరిి్ంచిన్ నా ద్ేవుండు వచిెన్ం జూచి 
వ ఱుఁగుపడి, యట్లనియె. 
9-718-క. 
"మంతర పర్ీక్షవరథం బభి 

మంతిరంచితిుఁ గాని ద్వే! మద్న్కీీడా 
తంతరంబుుఁ గోరి్ చరన్్ 
మంతిరంచిన్ తపుప సెైుఁచి మరలు ద్నిేశ్ా!" 

9-719-వ. 
అనిన్ న్యుయవిద్కుుఁ బద్ిునీవలలభుం డిట్లనియె. 
9-720-మ. 
"తెఱవా! నీ పలుకట్లయౌ న్సద్్లే ద్ేవోతతమయహాాన్ముల్ 

మొఱుిఁగంబో లున ? వలేుపలం బడయుట్ల్ మోఘంబులే నీకు నీ 

తఱ  గరభం బగుుఁ బుతఠాుఁడుం గలుగు; నీ తారుణయముం బూజయమౌ 
వ ఱవం గారయములేద్్; సపగు్ ద్గునే? వీడాావిన్మయోన్నా!" 

9-721-చ. 
అని తగ నియయకొలిప లలితాంగికి గరభము చేసప మ్మంట్ికిం 



 

 

జనియె ద్నిేశారుం డపుడు చకుని ర్ెండవసూరుయడో  యన్ం 

ద్నర్ెడు పుతఠాుఁ గాంచి కృప ద్పపప జగజ్న్వాద్భీతయె ై
తనయుని నీట్ుఁ బో విడచిి తా న్ర్ిగెం బృథద్ండిా యంట్ికని్. 
9-722-వ. 
అ యుయవిద్న్్ నీ పాపపతామహ ండెైన్ ప్ాండుర్ాజు వివాహంబయెయ; 
న్యయంగన్కుుఁ బాండుర్ాజువలన్ ధరుజ, భీమయరు్ న్్లు పుట్ిట; రముగువ 
చెలచల లగు శీుతద్వేయన్్ద్ానిం గారూష్కుం డెైన్ వృద్ధ  శరు పెండిలయయడె; 
న్యయదే్ఱకు మునిశ్ాపంబున్ ద్ంతవకుతర ండన్్ ద్ాన్వుండు జనిుంచె; ద్ాని 
తోడంబుట్లట వగు శీుతకరీ్ితని గేకయర్ాజెైన్ ధృష్టకేతఠండు పెండిలయయడె; నా 
ద్ంపతఠలకుుఁ బాతరేనాద్్లేవురు పుట్టర్ి; ద్ాని భగిని యెైన్ ర్ాజాధిద్వేిని 
జయతేసన్్ండు పర్ణియంబయెయ; నా మ్మథ్న్ంబున్కు వింద్ాన్్వింద్్లు 
సంభవించిర్;ి చదే్ిద్ేశ్ాధపితి యెైన్ ద్మఘోష్ఠండు శీుతశవీసన్్ బరి్గీహించె; 
వారలకు శశుప్ాలుం డుద్యంచె. వస్ద్ేవుని తముుుఁడెైన్ ద్ేవభాగునికిుఁ 
గంసయంద్్ుఁ జితాకేతఠబృహద్ులు లిరువురు జనించిర్ి; వాని భాాతయగు 
ద్ేవశవీుండన్్వానికిుఁ గంసవతి యంద్్ వీరుండున్్ నిష్ఠమంతఠండున్్ 
న్్పపతిలిలర్;ి వాని సో ద్రుండయన్ కంకునికుిఁ గంక యన్్ద్ానికి బకుండు, 
సతయజితఠత , పురుజితఠత , న్న్్వారుద్భవిలిలర్ి; వాని సహజుండయన్ 
సృంజయునికి ర్ాష్ట రప్ాలి యంద్్ వృష్ద్్రురిణాద్్ లయవిరభవించిర్ి; వాని 
యన్్జాతఠం డయన్ శ్ాయమకున్కు స్రభూమ్మ యంద్్ హర్ికేశ 
హిరణాయక్షలు పాభవించిర్;ి వాని తముుండెనై్ వతఠసండు మ్మశకీేశయన్్ 
న్పసరస యంద్్ వృకాద్ ిస్తఠలం గనియె; వాని యన్్జుండెైన్ వృకుండు 
ద్ూర్ాాకి్ష యంద్్ుఁ ద్క్ష పుష్ుర సాళీాద్్ల న్్తాపద్ించె; వాని 
జఘన్యజుండయన్ యనీకుండు స్ద్ామని యన్్ద్ాని యంద్్ స్మ్మతాానీక 



 

 

బాణాద్్లయన్ గొడుకులం బడసె; వాని యన్్జుం డెైన్ యయన్కుండు 
గరి్ుకయంద్్ ఋతఠధామ జయులం గాంచె; వస్ద్ేవునివలన్ ర్ోహిణ  యంద్్ 
బలుండున్్ గద్్ండున్్ సారణుండున్్ ద్్రుద్్ండున్్ విపులుండున్్ 
ధ్ావుండున్్ గృతాద్్లున్్, బౌరవి యంద్్ స్భద్్ాండున్్ 
భద్ాబాహ ండున్్ ద్్రుద్్ండున్్ భద్్ాండున్్ భూతాద్్లుం గూడ 
బనినదే్ఱ్న్్, మద్ిర యంద్్ న్ంద్ోపన్ంద్ కృతక శీుత శూర్ాద్్లున్్ 
గౌసలయ యంద్్ుఁ గశేయు, ర్ోచన్ యంద్్ హసత  హమేయంగాద్్లున్్, నిళ్ 
యంద్్ యద్్ ముఖ్్యలయన్ యురువలులయద్్లున్్, ధృతద్ేవ యంద్్ుఁ 
ద్ిాపృష్ఠు ండున్్, శ్ాంతిద్వే యంద్్ుఁ బాశమీ పాశతీాద్్లున్్, న్్పద్ేవ 
యంద్్ుఁ గలపవృష్ాట యద్్లు పద్్ండుాన్్, శ్రీద్ేవ యంద్్ వస్హంస 
స్ధనాాద్్ లయరు్ రున్్, ద్ేవరకి్షత యంద్్ గద్ాద్్లు ద్ొముండుాన్్, 
సహద్ేవయంద్్ుఁ బురూఢ శీుతముఖ్్య లచన్మండుాన్్, ద్ేవకి యంద్్ుఁ 
గీరి్తమంతఠండున్్ స్షేణుండున్్ భద్ాసనే్్ండున్్ ఋజువున్్ 
సమద్న్్ండున్్ భద్్ాండున్్ సంకరిణుండున్్ న్న్్ వా ర్ేడుారున్్ బుట్ిటర్ి; 
మఱ యున్్. 

9-53-శ్రకీ్ృషాణ వతఘర క్థఘ స్ూచన 

9-723-క. 
ద్్షుజన్ నిగీహంబున్్ 
శషుజనాన్్గీహంబు చయేుట్ కొఱకె ై
యషుమగరభమున్ గుణో 
తుృషతు ిఁడు ద్వేకికి విష్ఠు ద్ేవుుఁడు పుట్టటన్. 
9-724-ఆ. 



 

 

విష్ఠు ుఁ డుద్ితఠుఁడెైన్ వ న్్క నా ద్ేవకి 

భద్ామూరి్త యగు స్భద్ుాఁ గనియె; 
నా గుణాఢయ ముతతవగు నీకు న్రు్ న్్ 
ద్యత యగుట్ుఁ జేసప ధరణ నాథ! 
9-725-క. 
ఎపుుడు ధరుక్షయ మగు 
న పుుడు ప్ాపంబుపొ్ డము నీ లోకములో 
న్పుుడు విశ్రా శుుఁడు హర్ి 
ద్పుక విభుఁ డయుయుఁ ద్న్్నుఁ ద్ా సృజియంచ్న్. 
9-726-క. 
తనమయయ లేక పరున్కు 
ఘనున్కుుఁ నీశారున్ కాతుకరతకు హర్ికిన్ 

జనన్ములకుుఁ గరుములకు 
మనుజేశార! కారణంబు మఱ యున్్ గలద్ే? 

9-727-క. 
తలిఁపుఁగ న వాని మయయయ 
విలసన్ములు జన్న్వృద్ిధ  విలయంబులకుం 

గలిమ్మ కన్్గీహ మోక్షం 

బులకున్్ జీవునికి మూలములు నా న గడున్. 
9-728-స.ీ 
అట్ిట  సర్ేా శుాని కరయంగ జనాుద్ి; 
పరతంతాభావ మ ప్ాపట్ుఁ గలద్్ 
ర్ాజలయంఛన్ముల ర్ాక్షసవలలభు; 



 

 

లక్షౌహణిీశులచై యవనిుఁ బుట్ిట  
జన్్లన్్ బాధింప శ్ాసపంచ్ కొఱకున ై; 
సంకరిణునితోడ జన్న్మంద్ి 
యమరుల మన్ముల కెనై్ లచకిుంపంగ; 

ర్ాకుండు న్ట్ిట  కరుములుఁ జేసప 
9-728.1-తే. 
కలియుగంబున్ జనిుంపుఁ గలుగు న్రుల 

ద్్ుఃఖ్జాలంబు లనినట్ిుఁ ద్ొలుఁగ న్డచి 

నేల వేాుఁగలెల  వారి్ంచి నిఖిలద్ిశల 

విమలకీరుత లు వ ద్చలిల వ లసె శ్ౌర్ి. 
9-729-క. 
మంగళ్హర్ికీర్ిత మహా 

గంగామృత మ్మంచ్కెనై్ుఁ గర్ాు ంజలులన్ 

సంగతము జేసప ద్ాావుఁ ద్ొ  
లంగున్్ గరుంబు లయవిలం బగుచ్ న్ృప్ా! 
9-730-క. 
వనజాక్షని మంద్సపుత 

ఘనకుండలద్ీపపత గండ కలితాన్న్మున్ 

వనితలుుఁ బురుష్ఠలుుఁ జూచ్చ్ 
న్నిమ్మష్భావంబు లేమ్మ కలయుద్్ రధిప్ా! 
9-731-స.ీ 
జన్కుని గృహమున్ జనిుంచి మంద్లోుఁ; 
బెర్ిుఁగి శతఠాలన లల ుఁ బ్రుఁచ మడుఁచి 



 

 

పెకుండుా భారయలుఁ బెండిలయెై స్తశతం; 

బులుఁ గాంచి తన్్ నాద్పిురుష్ఠుఁ గూరి్ె 

కీతఠవులు పెకుులు గావించి ప్ాండవ; 

కౌరవులకు న్ంతుఁ గలహ మయన్ 

న్ంద్ఱ సమయంచి యరు్ న్్ గెలిపపంచి; 

యుద్ధవున్కుుఁ ద్తతవ మొపపుఁ జెపపప 
9-731.1-ఆ. 
మగధ ప్ాండవ సృంజయ మధ్ ద్శ్ార ి

భోజ వృష్ు యంధకాద్ి సంపూజుయుఁ డగుచ్ 
న్్ర్ిాభరము నివారి్ంచి, యుండ నొలల  
కా మహామూరి్త నిజమూర్ిత యంద్్ుఁ బ ంద్ె. 
9-732-చ. 
న్గుమొగమున్ స్మధయమున్్ న్లలనిద్హేము లచిె కాట్ప 

ట్టగు న్్రమున్ మహాభుజము లంచితకుండలకరుముల్ మద్ ే

భగతియు నీలవేణ యుుఁ గృప్ారసద్ృషపటయుుఁ గలు్  వ న్్నుఁ డ ి

ముుగిఁ బ డసూపుుఁగాత గన్్మూసపన్ యపుపడు విచ్ెన్పుపడున్." 

9-733-వ. 
అని చెపపప. 

9-54-పూరిణ 

9-734-క. 
జనకస్తాహృచోె ర్ా! 
జనకవచోలబధవిపపన్ శ్ లైవిహార్ా! 



 

 

జనకామ్మతమంద్ార్ా! 
జనకాద్ి మహీశార్ాతిశయసంచార్ా! 
9-735-మయలి. 
జగద్వన్విహార్ీ! శతఠాలోకపాహార్ీ! 
స్గుణవన్విహార్ీ! స్ంద్ర్ీమయన్హార్ీ! 
విగతకలుష్పో్ షీ! వీరవిద్ాయభిలయషీ! 
సాగురుహృద్యతోషీ! సరాద్ా సతయభాషీ! 
9-736-గ. 
ఇద్ి శ్రీపరమేశారకరుణాకలిత కవితావిచితా కేసన్మంతిాపుతా సహజప్ాండతియ 
ప్ో తనామయతయ పాణీతంబెనై్ శ్రీ మహాభాగవతం బన్్ మహాపుర్ాణంబు న్ంద్్ 
సూరయవంశ్ారంభంబున్్, వ ైవసాతమన్్వు జన్ుంబున్్, 
హ ైమచంద్ాకథన్ంబున్్, స్ద్్యమయనద్మిన్్ సూన్్ల చరి్తాంబున్్, 
మరుతఠత , తృణబింద్్, శర్ాయతి, కకుద్ిు, సగర, నాభాగ పాముఖ్్ల 
చర్ితాంబులున్్, న్ంబరీ్ష్ఠని యంద్్ుఁ బయాోగింపబడిన్ ద్్ర్ాాస్ని 
కృతయనిరరథక యగుట్యు, నిక్షవాకు వికుకి్ష మయంధాతృ పురుకుతస హర్ిశెంద్ా 
సగర భగీరథ పమాుఖ్్ల చర్ితాంబులున్్, భాగీరథీపావాహ వరున్ంబున్్, 
గలయుష్ప్ాద్ ఖ్ట్ాాంగ పమాుఖ్్ల వృతాత ంతంబున్్, శ్రీర్ామచంద్ా 
కథన్ంబున్్, ద్ద్యీ వంశపరంపర్ా గణన్ంబున్్, నిమ్మకథయున్్, 
జంద్ావంశ్ారంభంబున్్, బుధ పురూరవుల కథయున్్, జమద్గిన 
పరశుర్ాముల వృతాత ంతంబున్్, విశ్ాామ్మతా న్హ ష్ యయయతి పూరు 
ద్్ష్యంత భరత రంతిద్ేవ ప్ాంచాల బృహద్ాథ శంతన్్ భీష్ు ప్ాండవ కౌరవ 
పాముఖ్్ల వృతాత ంతంబున్్, ఋశయశృంగ వాతభంగంబున్్, 
ద్్ాహాయన్్తఠరాస్ల వంశంబున్్, యద్్ కారతవీరయ శశ బింద్్ 



 

 

జామద్గానయద్్ల చర్ితాంబున్్, శ్రీకృష్ాు వతార కథాసూచన్ంబున్్ న్న్్ 
కథలుగల న్వమ సుంధము సంపూరుము. 

 
 


