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దాగవత గణణాఢామమభు

శ్రీభడాబగవతం  
వ్మసభహషి వియచితం 
టులుగు లితలో

ఉలలిి సంఫశివవఝ
24 జనవష 2013

[దాగవత గణణోనుఖమనభునకు ఄనఽఫంధంగ టులుగు లితలో మూనీకోఝీకషంచిన  
వ్మసఽని శ్రీభత్ దాగవతభు శ్లి కభు లనిన ఆకకఝువవడధ ైనడ ి All the Slokas in 
telugu unicode script of  Vyasa Bhagabatham as a supplement under 
Bhagavatham Comprehensive Volumetric Analysis is furnished here.]
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శీ్రభడాబగవతభు
వ్మస భహషి వియచితం టులుగు లితలో 

విషమ సాచిక 
రథభ సకంధభు 

డివతీమ సకంధభు 
తితీమ సకంధభు

చతేయథ సకంధభు 
ంచభ స్కంధము 

షషఠ  సకంధభు
స్తభ స్కంధము 

ఄషట భ సకంధభు
నవభ సకంధభు
దశభ సకంధభు

ఏకదశ సకంధభు
డావదశ సకంధభు



శీ్రభడాబగవతభు

రథభ సకంధభు
||ఓం నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ|| 

ఄఢామమభు - 1 
జణాభదమసమ మటోऽనవమాడితయతశ్చథథషవనజఞ ః సవట్ 
టూణే ఫరహభ హిడా మ అడికవనే భుహమనిత  మతసూయమః 
టూజోవ్షభిడాం మఠా వినిభయో మతర త్రరసగో ऽభిష 
ఢాభాన స్వవన సడా నియసత కుహకం సతమం యం ఢీభహి 1 

ధయభః నుర ర జ్ఝఝ తకఢైతవ్ోऽతర యమో నియభతూణాం సటాం 
వ్ేదమం వ్సత వభతర వసఽత  శివదం టాతరయోనాభలనమ్ 
శీ్రభడాబగవటూ భహభునికిటూ కూం వ్ ఢైుశవయః 
సడయ మ హిదమవయుధమటూऽతర కిత్రనః శుశీ్రషేనసత త్షణాత్ 2 

నిగభకలతగయోలితం పలం 
శుకభుఖాదభితదరవసంముతమ్ 
తఫత దాగవతం యసభాలమం 
భుహటయహో  యస్క బువి దావఝకః 3 

ణడైనేషవऽనినేషక్షథటూర  
ఇశమః శ్ౌనకదమః 
సతరం సవో మ లోకమ 
సహసరసభభాసత 4 

త ఏకడా తే భునమః 



రథభ సకంధభు
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నుర తయుు తహటటాగనమః 
సతకితం సాతభాస్నం 
రచఽఛషదభాదత్ 5 

ఊషమ ఈవ్చ  
తవమా ఖలు ఝణాని 
స్వత్రహసని ఙానఘ 
అఖామటానమమఢీటాని 
ధయభశ్సత ా ణ మానఽమత 6 

మాని వ్ేదవిడాం శ్రషీరఠ   
బగవ్ణాఫదమణః 
ఄణేమ చ భునమః సాత 
వయవిడయ  విదఽః 7 

వ్ేతథ  తవం సౌభమ తతూయవం 
తతత వతసత దనఽగీహత్ 
ఫూర ముః స్నగధసమ శిషమసమ 
గుయవ్ో గుహమభఝమత 8 

తతర తటరా ఞజ సముషభన్ 
బవటా మడివనిశిచతమ్ 
ఝంసధేకనత తః శ్రమీస్ 
తననః శంస్తేభయుస్ 9 

నుర నేణాలాముషః సబమ  
కలావస్భనఽమగథ జణాః 
భణాద ః సఽభనద భతయో భ 
నద దాగమ హటమదఽర టాః 10 



రథభ సకంధభు 

 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

బూుణ బూషకభణ   

శ్లీతవ్మని విదాగశః  
ఄతః సఢయऽతర మటాూయం   

సభుదధ ితమ భనీషమా  

ఫూర హి బడరా మ బూటాణాం  

నేణాటాభ సఽరస్దత్ర 11 
   

సాత జాణాస్ బదరం టూ   

బగవ్ణాూతవటాం త్రః  

డూవకమం వసఽడూవసమ  

జాటో మసమ చికీయిమా 12 
   

తననః శుషసర షభాణాణామ్   

ఄయుసమఙగో నఽవషణతేమ్  

మసమవటాగ బూటాణాం   

క్షథభామ చ బవ్మ చ 13 
   

అననః సంసిత్రం ఘోం   

మణానభ వివశ్ల గిణన్  

తతః సడయ మ విభుఙూమత   

మడిఫదేత్ర సవమం బమమ్ 14 
   

మటాదసంశమీాః సాత   

భునమః రశభామణాః  

సదమః ఝననఽత ుసిషట ః   

సవయుధ ణామనుర ऽనఽస్వవమా 15 
   

కో వ్ బగవతసత సమ   

ఝణమశ్లి కథడమకయభణః  

శుడిధ కమో న శిణుమాద్   



రథభ సకంధభు 
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ఄశః కలిభలాహమ్ 16 
   

తసమ కభణుమడాణ   

షగుటాని సాషనః  

ఫూర హి నః శదీద ఢాణాణాం   

లీలమా దధతః కలాః 17 
   

ఄఠాఖామహి హథుధభన్   

ఄవటాయకఠాః శుదాః  

ఇలా విదధతః స్్ైవయమ్   

ఇశవయసమతభభామమా 18 
   

వమం తే న వితినుమభ   

ఈతత భశ్లి కవికీధే  

మచఛిణవటాం యసజాఞ ణాం   

సవదఽ సవదఽ డూ డూ 19 
   

కితవ్నికల కభణ   

సహ ధేణ కథశవః  

ఄత్రభత ుని బగవ్న్   

గూఢః కటభానఽషః 20 
   

కలిభాగతభాజాఞ మ   
క్షథటూరऽస్భణడైవషణ వ్ే వమమ్  

అస్ణా డీయఘసటూరణ   

కఠామాం సషణా హథః 21 
   

తవం నః సనద షిటో ఢాటరా    

దఽసత యం నిస్త తీయిటామ్  

కలిం సతత వహయం ఝంసం   



రథభ సకంధభు 
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కయణఢాయ ఆవ్యణవమ్ 22 
   

ఫూర హి యోగథశవథ కిషవణ    

ఫరహభణయమ ధయభవయభణ  

సవం కషఠ భధఽణోతవటూ   

ధయభః కం శయణం గతః 23 
   

ఄఢామమభు – 2   

వ్మస ఈవ్చ   

ఆత్ర సభ్రశనసంహిషరట    

వినుర ణాం ౌభహయిణః  

రత్రఞజమ వచస్వత శ్ం   

రవకుత భుచకీధే 1 
   

సాత ఈవ్చ   

మం రవరజనత భనఽతవతభతవతకితమం   

డుైవనుమణో వియహకతయ అజుహవ  
ఝటూరత్ర తనభమతమా తయవ్ోऽనణేదఽస్   

తం సయవబూతహిదమం భునిభానటోऽస్భ 2 
   

మః సవనఽదావభఖిలశీుత్రసయధేకమ్   
ఄఢామతభడీభత్రత్రతీయిటాం తమోऽనధ మ్  

సంసషణాం కయుణమాహ ఝణగుహమం   

తం వ్మససానఽభుమానే గుయుం భునీణామ్ 3 
   

ణామణం నభసకితమ   

నయం ఙుైవ నగతత భమ్  

డూవం సయసవతీం వ్మసం   

తటో జమభుడీయనేత్ 4 
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భునమః సధఽ ిషరట ऽహం   

బవడిబగి కభఙోలమ్  

మతకితః కిషణ సభ్రశ్లన   

నేణాటాభ సఽరస్దత్ర 5 
   

స వ్డై ఝంసం గ ధగభ   

మటో బకూత యఢయ షజథ  

ఄహ ైతేకమరత్రహటా   

మమాటాభ సఽరస్దత్ర 6 
   

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర   

బకూత యోగః రయోజ్ఝతః  

జనమటామశు వ్డైగమం   

జాఞ నం చ మదహ ైతేకమ్ 7 
   

ధయభః సవనఽషఠ తః ఝంసం   

విషవకథూనకఠాసఽ మః  

ణోటాదనేదమడి యత్రం   

శభీ ఏవ హి కథవలమ్ 8 
   

ధయభసమ హమవయోుసమ   
ణాగథ ऽథ యోకలటూ  

ణాయథసమ ధఢైభకనత సమ   

కమో లాదామ హి సభితః 9 
   

కభసమ ణేనిద మాతరత్రర్   

లాదో జీవ్ేత మావటా  

జీవసమ తతత వజ్ఝజాఞ స   

ణాగథ  మశ్రచహ కయభనః 10 
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వదనిత  తతత తత వవిదస్   

తతత వం మజాఞానభదవమమ్  

ఫరహమభత్ర యభాటూభత్ర   

బగవ్నిత్ర శఫద ుటూ 11 
   

తచ్రదద ఢాణా భునయో   

జాఞ నవ్డైగమముకత మా  

శమణాత ుతభని ఙాటాభనం   

బకత ు శీుతగిహీతమా 12 
   

ఄతః ఝనేబషదవజశ్రషీఠ    

వణ శభీవిదాగశః  

సవనఽషఠ తసమ ధయభసమ   

సంస్డిధ యుషటోషణమ్ 13 
   

తసభడూకథన భనస   

బగవ్ణాూతవటాం త్రః  

శ్లీతవమః కీషత తవమశచ   

ఢూమమః ఞజమశచ నితమడా 14 
   

మదనఽఢామస్ణా ముకత ః   

కయభగీనిథ నిఫనధ నమ్  

ఛినద నిత  కోవిడాసత సమ   

కో న కుమతకఠాయత్రమ్ 15 
   

శుశీ్రషర ః శదీద ఢానసమ   

వ్సఽడూవకఠాయుచిః  

సమనభహటూూవమా వినుర ః   

ఝణమతీయథనిషవవణాత్ 16 
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శిణవటాం సవకఠాః కిషణ ః   

ఝణమశవీణకీయత నః  

హిదమనత ఃసరథ  హమబడరా ణ   

విధఽణోత్ర సఽహితూటామ్ 17 
   

నషట నుర నేషవబడూరషే   

నితమం దాగవతస్వవమా  

బగవతేమతత భశ్లి కథ   

బకూత యబవత్ర ణడైషఠ కీ 18 
   

తడా యజసత మోదావ్ః   

కభలోదాదమశచ నే  

ఙూత ఏటుైయణావిదధ ం   

స్థ తం సటూత వ రస్దత్ర 19 
   

ఏవం రసననభనసర    

బగవదబకూత యోగతః  

బగవతత తత వవిజాఞ నం   

భుకత సఙోసమ జామటూ 20 
   

నదమటూ హిదమగీనిథ శ్   

చిదమణేత  సయవసంశమాః  

క్షీమణేత  ఙాసమ కభణ   

దిషట  ఏవ్తభనీశవథ 21 
   

ఄటో వ్డై కవయో నితమం   

బకూత ం యభమా భుడా  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర   

కుయవణాత ుతభరసదనీమ్ 22 
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సతత వం యజసత భ ఆత్ర రకిటూయుో ణాస్్తత ర్   

ఈకత ః యభఝయుష ఏక ఆహసమ ధటూత   

స్థ టామదనే హషవిషఞృచహథత్ర సంజాఞ ః   

శ్రమీాంస్ తతర ఖలు సతత వతణోయనిణాం సఽమః 23 
   

నుషథవ్డాద యుణో ధాభస్   

తసభదగషనసత రనీభమః  

తభససఽత  యజసత సభత్   

సతత వం మద్రహభదయినమ్ 24 
   

దేజ్ఝథ భునయోऽఠాగథీ   

బగవనత భఢయ షజమ్  

సతత వం విశుదధ ం క్షథభామ   

కలణేత  నేऽనఽ టానిహ 25 
   

భుభుషవ్ో ఘోయయౄనున్   

హిటావ బూతతీనథ  

ణామణకలాః శ్ణాత    

బజనిత  హమనసామవః 26 
   

యజసత భఃరకితమః   

సభశ్రలా బజనిత  వ్డై  

తతిబూతరజథశ్డీన్   

శీ్రన ైశవయమరజథూవః 27 
   

వ్సఽడూవ వ్ేడా   

వ్సఽడూవ భఖాః  

వ్సఽడూవ యోగ   

వ్సఽడూవః కూీమాః 28 
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వ్సఽడూవయం జాఞ నం   

వ్సఽడూవయం తః  

వ్సఽడూవగ ధగభ   

వ్సఽడూవ గత్రః 29 
   

స ఏవ్ేదం ససజ గథీ   

బగవ్ణాతభభామమా  

సదసదరా మా ఙాసౌ   

గుణభమాగుణో విబుః 30 
   

తమా విలస్టూషవవషే   

గుణయషే గుణవ్నివ  

ఄనత ఃరవిషట  అదాత్ర   

విజాఞ ణేన విజినేబతః 31 
   

మఠా హమవహిటో వహినర్   

డాయుషవవకః సవయోనిషే  

ణాణేవ దాత్ర విశ్వటాభ   

బూటూషే చ తఠా ఝభాన్ 32 
   

ఄసౌ గుణభన ైబవ్డైర్   

బూతసాక్షథభనిద మాాతభనః  

సవనిషభటూషే నిషవషరట    

బుఙ్టే బూటూషే తదఽో ణాన్ 33 
   

దావమటూమష సటూత వన   

లోకణడైవ లోకదావనః  

లీలావటానఽయటో   

డూవత్రయమఙనడిషే 34 
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ఄఢామమభు – 3   

సాత ఈవ్చ   

జగిహమ నుౌయుషం యౄం బగవ్నభహడాడినః  

సభూబతం షర డశకలభాడౌ లోకస్సిషమా 1 
   

మసమభబస్ శమానసమ యోగనిడరా ం వితనవతః  

ణానహర డాభుఫజాడాస్ద్రహభ విశవసిజాం త్రః 2 
   

మసమవమవసంసథ ణడైః కలిటో లోకవిసత యః  

తడుైవ బగవటో యౄం విశుదధ ం సతత వభూషజతమ్ 3 
   

శమనత ుడయ  యౄభదబరచక్షుష సహసరనుడయ యుబుజానణాదఽబతమ్  

సహసరభూయధశవీణాక్షుణాస్కం సహసరభ్లమభఫయకుణడ లోలిసత్ 4 
   

ఏతణానణావటాణాం నిఢానం నౄజభవమమమ్  

మసమంశ్ంశ్రన సిజమణేత  డూవత్రయమఙనదమః 5 
   

స ఏవ రథభం డూవః కౌభాయం సయోభాశీితః  

చఙాయ దఽశచయం ఫరహభ ఫరహభచయమభఖణడ తమ్ 6 
   

డివతీమం తే బవ్మాసమ యసతలగటాం భహీమ్  

ఈదధ షషమనఽననుదతత  మజథఞ శః సౌకయం వఝః 7 
   

తితీమభిషసయోం వ్డై డూవషితవభుతవతమ సః  

తనత రం సతవతభాచషట  ణడైషకయభుం కయభణాం మతః 8 
   

తేథమ ధయభకలాసథో  నయణామణావిష  

బూటావటోభశమోతవతభకగదఽద శచయం తః 9 
   

ఞచభః కతలో ణాభ స్డూధ శః కలవిఝి తమ్  

నుర ర వ్ఙాసఽయనే సఙ్ుం తతత వగీభవినియణ మమ్ 10 
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షషఠ భటూరయతమతవం వితః నుర నురత ऽనసామమా  

అనీవక్షుకీభలకమ రహిడాడిబమ ఉచివ్న్ 11 
   

తతః సత భ అకటామం యుఙూయమజోఞ ऽబమజామత  

స మాభాడుైమః సఽయగణ ైయనుటాూవమభుబవ్నత యమ్ 12 
   

ఄషట ధే ధేయుడూవ్మం తే ణాదేజ త ఈయుకీభః  

దయిమనవయత మ ఢీణాం సవశభీనభసకితమ్ 13 
   

ఊషనమచిటో దేజథ నవభం నుషథవం వఝః  

దఽగథధభామోషఢీషవనుర స్వత ణామం స ఈశతత భః 14 
   

యౄం స జగిహమ భాతూుం ఙాక్షుషర దఢిసభ్లవ్ే  

ణావ్మగమ భహీభమామభనుడుైవవసవతం భనఽమ్ 15 
   

సఽసఽణాభుదఢిం భథనటాం భనద చలమ్  

దఢూర కభఠయౄతవణ ిషఠ  ఏకదశ్ర విబుః 16 
   

ఢానవనత యం డావదశభం తరయోదశభధేవ చ  

ఄనుమమతేూనణామణోభహిణామ మోహమని్రరమా 17 
   

చతేయదశం ణాయస్ంహం నృబరడుదద టూమనద భాూషజతమ్  

దడాయ కయజఢైయౄవ్ేయకం కటకిదమఠా 18 
   

ఞచదశం వ్భనకం కిటావగదధవయం ఫల ః  

దతరమం మాచభానః రటామడితేూస్త రతషట మ్ 19 
   

ఄవటాథ షర డశధే శమన్రహభదఽర హో  నినున్  

త్రరఃసత కితవః కుతటో నిఃషటరా భకగనభహీమ్ 20 
   

తతః సత దశ్ర జాతః సతమవటామం శత్  
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చకథీ వ్ేదతగః శ్ఖా దిషట వ ఝంసర ऽలధేధసః 21 
   

నయడూవతవభాననః సఽయకయమచికీయిమా  

సభుదరనిగీహడీని చకథీ వమణమతః యమ్ 22 
   

ఏకోనవింశ్ర వింశత్రధే విషణ షే నుర మ జనభనీ  

భకిషణ విత్ర బువ్ో బగవ్నహయదబయమ్ 23 
   

తతః కలౌ సభ్రవిటూత  సమోభహమ సఽయడివషమ్  

ఫుడయధ  ణాభానఞజ నసఽతః కీకటేషే బవిషమత్ర 24 
   

ఄఠాసౌ ముగసణాధ ుమాం దసఽమనుర నేషే జసఽ  

జనిటా విషేణ మశసర  ణాభాన కలికయజగతత్రః 25 
   

ఄవటా హమసఙ్్ ుమా హథః సతత వనిఢూషదవజాః  

మఠావిడాస్నః కులామః సయసః సఽమః సహసరశః 26 
   

ఊషయో భనవ్ో డూవ్ భనఽఝటరా  భహౌజసః  

కలాః సథవ హథథవ సరజాతమః సభిటాః 27 
   

ఏటూ ఙాంశకలాః ఝంసః కిషణ సఽత  బగవ్నూవమమ్  

ఆణాద ా షవ్మకులం లోకం భిడమనిత  ముగథ ముగథ 28 
   

జనభ గుహమం బగవటో మ ఏతత్రమటో నయః  

సమం నుర తయోిణనబకత ు దఽఃఖగీభాడివభుచమటూ 29 
   

ఏతదరా ం బగవటో హమయౄసమ చిడాతభనః  

భామాగుణ ైషవయచితం భహడాడినతభని 30 
   

మఠా నబస్ ధేఘ్ఘో థణువ నుషథవ్ోऽనిల   

ఏవం దరషట ష దిశమతవభాగతతభఫుడిధ నః 31 
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ఄతః యం మదవమకత భవఞమఢగుణఫింహితమ్  

ఄదిషట శీుతవసఽత టావతూ జీవ్ో మతేనయబవః 32 
   

మటూరధే సదసదరా తవ రత్రషడూధ  సవసంవిడా  

ఄవిదమమాతభని కిటూ ఆత్ర తద్రహభదయినమ్ 33 
   

మడూమషర యటా డూవ భామా వ్డైశ్యడీ భత్రః  

సభనన ఏవ్ేత్ర విదఽయభహినేన స్వవ భహీమటూ 34 
   

ఏవం చ జణాభని కభణ హమకయుత యజనసమ చ  

వయణమనిత  సభ కవయో వ్ేదగుహమని హితటూః 35 
   

స వ్ ఆదం విశవభమోఘలీలః సిజతమవతమత్రత  న సజజ టూऽస్భన్  

బూటూషే ఙానత షుత అతభతనత రః షడవషో కం జ్ఝఘరత్ర షడెో ణయశః 36 
   

న ఙాసమ కశిచనినఝణయన ఢాతేయవ్డైత్ర జనఽత ః కుభనీష ఉతీః  

ణాభాని యౄనుణ భణోవఙ గనః సనత నవటో నటచమనేవ్జఞ ః 37 
   

స వ్ేద ఢాతేః దవం యసమ దఽయనత వయమసమ యఠాఙోనుణయః  

యోऽభామమా సనత తమానఽవిటాత ు బజథత తటాదసగజగనధ మ్ 38 
   

ఄఠూహ ధణామ బగవనత  ఆతథ ం మడావసఽడూవ్ేऽఖిలలోకణాఠూ  

కుయవనిత  సవతభకభాతభదావం న మతర బూమః షవయత  ఈగీః 39 
   

ఆదం దాగవతం ణాభ ఝణం ఫరహభసనేభతమ్  

ఈతత భశ్లి కచషతం చకయ బగవ్నిషః  

 నిఃశ్రమీసమ లోకసమ ధనమం సవసత ుమనం భహత్ 40 
 
తడిదం గీ హమాభాససఽతభాతభవటాం వయమ్ 41 

సయవవ్ేడూత్రహసణాం సయం సయం సభుదధ ితమ్  
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స తే సంశ్ీవమాభాసభహజం ుక్షుతమ్ 42 

నుర యోవిషట ం గఙగో మాం ుతం యభషినః  
 
కిషవణ  సవఢామోగటూ ధయభజాఞ ణాడినః సహ  

కలౌ నషట దిశ్ధేష ఝణాగకऽధఽణోడితః 43 
 
తతర కీయత మటో వినుర  విరథియౄబషటూజసః  

ఄహం ఙాధమగభం తతర నివిషట సత దనఽగీహత్  

సర ऽహం వః శ్ీవనషమనే మఠాఢీతం మఠాభత్ర 44 
   

ఄఢామమభు – 4   

వ్మస ఈవ్చ   

ఆత్ర ఫుర వ్ణం సంసాత మ భునీణాం డీయఘసత్రరణామ్  

విదధ ః కులత్రః సాతం ఫహవిచః శ్ౌనకోऽఫరవత్ 1 
   

శ్ౌనక ఈవ్చ   

సాత సాత భహదాగ వద ణో వదటాం వయ  

కఠాం దాగవతీం ఝణామం మడాహ బగవ్ఞఛఛకః 2 
   

కస్భనఽమగథ రవిటూత మం సథ ణే వ్ కథన హమతేణా  

కుతః సఞచచడితః కిషణ ః కితవ్నూంహిటాం భునిః 3 
   

తసమ ఝటరో  భహయోగు సభదిఙౄనషవకలకః  

ఏకనత భత్రయునినడయర  గూఞయ  భూఢ ఆవ్ేమటూ 4 
   

దిషట వనఽమానత భిషభాతభజభమనగనం డూవ్ోమ హిర మా షదధఽయన సఽతసమ చితరమ్  

తడీవషమ ిచఛత్ర భుణౌ జగదఽసత వ్స్త  స్త రఝనేబడా న తే సఽతసమ వివికత దిషవట ః 5 
   

కథభాలక్షుతః నుౌఢైః సభా్ాత ః కుయుజాఙోలాన్  

ఈనభతత భూకజడవడివచయనోజసహవనే 6 
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కథం వ్ నుణడ వ్ేమసమ జథియుభనిణా సహ  

సంవ్దః సభబూటాత త మటుైరష సతవతీ శీుత్రః 7 
   

స గగడయ హనభాతరం హి గిహమషే గిహధేఢిణామ్  

ఄవ్ేషటూ భహదాగస్త ుథకుయవంసత డాశభీమ్ 8 
   

ఄనభనఽమసఽతం సాత నుర హటబగవటోతత భమ్  

తసమ జనభ భహశచయమం కభణ చ గిణీహి నః 9 
   

స సభార టకసమ వ్ హమటోః నుణూడ ణాం భానవయధనః  

నుర యోవిషరట  గఙగో మాభణాదిటామఢిటౄరరమమ్ 10 
   

నభనిత  మటాదనికథతభాతభనః శివ్మ హనీమ ధణాని శతరవః  

కథం స వయః శీిమభఙో దఽసత ుజాం మువ్డైషటోత్రషేట భహో  సహసఽనః 11 
   

శివ్మ లోకసమ బవ్మ బూతనే మ ఈతత భశ్లి కమణా జణాః  

జీవనిత  ణాటాభయథభసౌ శమీం భుమోచ నిషవదమ కుతః కల వయమ్ 12 
   

తతూయవం నః సభాచషవ ిషరట  మడిహ కూఞచన  

భణేమ టావం విషనే వ్ఙాం సనతభనమతర చానద సత్ 13 
   

సాత ఈవ్చ   

డావథ సభనఽనుర తవత  తితీనే ముగయమనే  

జాతః శడయ మగు వ్సవ్మం కలమా హథః 14 
   

స కడాచితూయసవటామ ఈసిశమ జలం శుచిః  

వివికత  ఏక అస్న ఈడిటూ యవిభణడ ల  15 
   

వయజఞ ః స ఊషః కల ణావమకత యంహస  

ముగధయభవమత్రకయం నుర త ం బువి ముగథ ముగథ 16 
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దౌత్రకణాం చ దావ్ణాం శకూత హర సం చ తతకితమ్  

ఄశదీద ఢాణానినఃసటాత వనఽద థభఢాను సా్టాముషః 17 
   

దఽయబగంశచ జణానీవషమ భునిషదవ్ేమన చక్షుష  

సయవవణ శభీాణాం మదద ఢౌమ హితభమోఘదిక్ 18 
   

ఙాతేగు తరం కయభ శుదధ ం రజాణాం వషమ వ్డైడికమ్  

వమదఢాదమజఞ సనత టుైమ వ్ేదధేకం చతేషవధమ్ 19 
   

ఊగమజుఃసభాథవఖామ వ్ేడాశచటావయ ఈదధ ిటాః  

ఆత్రహసఝణం చ ఞచమో వ్ేద ఈచమటూ 20 
   

తతరథో వదధయః త్ైలః సభగగ జఢైనేనిః కవిః  

వ్డైశభామన ఏవ్డైకో నిషణ టో మజుషభుత 21 
   

ఄథవఙౄో యసభాస్తేూభనఽత ద యుణో భునిః  

ఆత్రహసఝణాణాం తటా ధే గభహయిణః 22 
   

త ఏత ఊషయో వ్ేదం సవం సవం వమసమననణేకఢా  

శిష్ైమః రశిష్ైమసత చిఛష్ైమథవడాస్వత  శ్ఖిణోऽబవన్ 23 
   

త ఏవ వ్ేడా దఽథభఢుైధ యమణేత  ఝయుష్ైయమఠా  

ఏవం చకయ బగవ్ణావుసః కిణవతూలః 24 
   

స్త రశ్రదరడివజఫనాధ ణాం తరనీ న శీుత్రగగచ  

కయభశ్రమీస్ భూఞాణాం శ్రమీ ఏవం బవ్ేడిహ  

ఆత్ర దాయతభాఖామనం కిమా భునిణా కితమ్ 25 
   

ఏవం రవితత సమ సడా బూటాణాం శ్రమీస్ డివజాః  

సవతభకథణాత మడా ణాతేషమదధ ిదమం తతః 26 
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ణాత్రరస్దదధ ిదమః సయసవటామసత టే శుఙౌ  

వితయకమనివవికత సథ  ఆదం ఙ గవ్చ ధయభవిత్ 27 
   

ధితవరటూన హి భమా ఛణాద ంస్ గుయవ్ోऽగనమః  

భానిటా నియవులీకథన గిహీతం ఙానఽశ్సనమ్ 28 
   

దాయతవమడూశ్రన హమభానమాయథశచ రదషితః  

దిశమటూ మతర ధభడి స్త రశ్రడరా డినయఝమత 29 
   

తఠాత ఫత ధే డుైహో మ హమటాభ ఙుైవ్తభణా విబుః  

ఄసభనన ఆవ్దాత్ర ఫరహభవయచసమ సతత భః 30 
   

కూం వ్ దాగవటా ధభ న నుర నేణ నియౄతటాః  

తరమాః యభహంసణాం త ఏవ హమచఽమతతరమాః 31 
   

తస్్ైమవం ఖిలభాటాభనం భనమభానసమ ఖిదమతః  

కిషణ సమ ణాయడయऽదామగడాశభీం నుర గుడాహితమ్ 32 
   

తభనజాఞ మ సహస రతేమటాథ మాగతం భునిః  

ఞజమాభాస విఢివణానయదం సఽయఞజ్ఝతమ్ 33 
   

ఄఢామమభు – 5   

సాత ఈవ్చ   

ఄథ తం సఽఖభాస్న ఈనుస్నం ఫిహచ్రవ్ః  

డూవషిః నుర హ విరషిం వణానుణః సభమనినవ 1 
   

ణాయద ఈవ్చ   

నుశయమ భహదాగ బవతః కచిచడాతభణా  

షతేషమత్ర శ్ుయ అటాభ భానస ఏవ వ్ 2 
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జ్ఝజాఞ స్తం సఽసభననభత టూ భహదదఽబతమ్  

కితవ్ణాబయతం మసత వం సవయథషఫింహితమ్ 3 
   

జ్ఝజాఞ స్తభఢీతం చ ఫరహభ మతత తూణాతనమ్  

తఠాత శ్లచసమటాభనభకిటాయథ ఆవ రదో 4 
   

వ్మస ఈవ్చ   

ఄస్వత ువ ధే సయవనేదం తవయోకత ం తఠాత ణాటాభ షతేషమటూ ధే  

తనాభలభవమకత భగధఫో ధం ిఙాఛభహమ టావతభబవ్తభబూతమ్ 5 
   

స వ్డై బవ్ణేవద సభసత గుహమభునుస్టో మతేయుషః ఝణః  

వథశ్ల భనస్్ైవ విశవం సిజతమవతమత్రత  గుణ ైయసఙోః 6 
   

తవం యమటననయక ఆవ త్రరలోకీభనత శచగ వ్ముషవ్తభసక్షీ  

వథ ఫరహభణ ధయభటో వరటుైః సనతసమ ధే నామనభలం విచషవ 7 
   

శీ్రణాయద ఈవ్చ   
బవటానఽడితనుర మం మశ్ల బగవటోऽభలమ్  

నేణడైవ్సౌ న తేషవమత భణేమ తదద యినం ఖిలమ్ 8 
   

మఠా ధభదమశ్చథ  భునివమనఽకీషత టాః  

న తఠా వ్సఽడూవసమ భహిభా హమనఽవషణతః 9 
   

న మదవచశిచతరదం హథయమశ్ల జగతవితరం రగిణీత కషుచిత్  

తడావమసం తీయథభుశనిత  భానస న మతర హంస నియభనఽత ుశిక్షమాః 10 
   

తడావగషవసగో  జనటాఘవిివ్ో మస్భన్రత్రశ్లి కభఫదధ వతమత  

ణాభానమననత సమ మశ్లऽఙౄకటాని మతిిణవనిత  గమనిత  గిణనిత  సధవః 11 
   

ణడైషకయభుభమచఽమతదావవషజతం న శ్లబటూ జాఞ నభలం నియఞజ నమ్  

కుతః ఝనః శశవదబదరనైశవథ న ఙాషతం కయభ మదమకయణమ్ 12 
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ఄఠయ  భహదాగ బవ్నమోఘదికుిచిశవీ్ః సతమయటో ధితవరతః  

ఈయుకీభసమఖిలఫనధ భుకత నే సభాఢిణానఽసభయ తడివఙూషట తమ్ 13 
   

తటోऽనమఠా కూఞచన మడివవషతః ిథగదిశసత తకితయౄణాభనః  

న కషుచిటాకవత చ దఽఃస్థ టా భత్రయిదేత వ్టాహతణౌషవ్సదమ్ 14 
   

జుగుతూతం ధయభకిటూऽనఽశ్సతః సవదావయకత సమ భహనవుత్రకీభః  

మడావకమటో ధయభ ఆతీతయః స్థ టో న భనమటూ తసమ నివ్యణం జనః 15 
   

విచషణోऽసమయుత్ర వ్ేడితేం విదోయననత నుయసమ నివిత్రత తః సఽఖమ్  

రవయత భానసమ గుణ ైయణాతభనసత టో బవ్నద యిమ ఙూషట తం విదోః 16 
   

తమకత వ సవధయభం చయణాభుఫజం హథయబజననకోవऽథ టూతత టో మడి  

మతర కవ వ్బదరభబూదభుషమ కూం కో వ్యథ అనురత ऽబజటాం సవధయభతః 17 
   

తస్్ైమవ హమటోః రమటూత కోవిడయ  న లబమటూ మద్రభటాభుయమధః  

తలిబమటూ దఽఃఖవదనమతః సఽఖం కల న సయవతర గనెయయంహస 18 
   

న వ్డై జణో జాతే కథఞచణావరజథనఽభకునద స్వవమనమవదఙో సంసిత్రమ్  

సభయనఽభకుణాద ఙ్ఘ్రఘ ాుగూహనం ఝనషవహతేనేఙూఛనన యసగీహో  జనః 19 
   

ఆదం హి విశవం బగవ్నివ్ేతగ మటో జగటా్ాననిగధసభబవ్ః  

తడిధ  సవమం వ్ేద బవ్ంసత ఠాత టూ నుర డూశభాతరం బవతః రదషితమ్ 20 
   

తవభాతభణాటాభనభవ్ేహమమోఘదికయసమ ఝంసః యభాతభనః కలామ్  

ఄజం రజాతం జగతః శివ్మ తనభహనఽదావ్బుమదయోऽఢిగణమటామ్ 21 
   

ఆదం హి ఝంససత సః శీుతసమ వ్ స్వషట సమ సాకత సమ చ ఫుడిధ దతత యోః  

ఄవిచఽమటోऽయథః కవినషనయౄతటో మదఽతత భశ్లి కగుణానఽవయణనమ్ 22 
   

ఄహం ఝతీతబవ్ేऽబవం భుణే డాసమసఽత  కసమశచన వ్ేదవ్డిణామ్  
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నియౄతటో ఫాలక ఏవ యోగషణాం శుశీ్రషణయ నుర విష నిషవవిషటామ్ 23 
   

టూ భమమతవటాఖిలఙాల ऽయబకథ డాణేతऽధితకీీడనకథऽనఽవషత ని  

చకుీ ః కినుం మదమత తేలమదయిణాః శుశీ్రషభాణయ భునయోऽలదాషణ 24 
   

ఈచిఛషట ల నుననఽమోడిటో డివజఢైః సకితూమ బుఞజజ  తదనుసత కూలిఫషః  

ఏవం రవితత సమ విశుదధ ఙూతససత దధ యభ ఏవ్తభయుచిః రజామటూ 25 
   

తటరా నవహం కిషణ కఠాః రగమటాభనఽగీహమణాశిణవం భణోహః  

టాః శదీధ మా ధేऽనఽదం విశిణవతః తరమశవీసమఙో భభాబవదఽర చిః 26 
   

తస్భంసత డా లఫధ యుఙూయభహభటూ తరమశవీసమస్లిటా భత్రయభభ  

మమాహధేతతూదసతూవభామమా శ్రమ భన ఫరహభణ కలితం థ 27 
   

ఆతథ ం శయటా్ావిషకవితస హథషవశిణవటో ధేऽనఽసవం మశ్లऽభలమ్  

సఙకకయత ుభానం భునినయభహతభనయబకూత ః రవిటాత తభయజసత మోహ 28 
   

తస్్ైమవం ధేऽనఽయకత సమ రశీితసమ హటుైనసః  

శదీద ఢానసమ ఫాలసమ డానత సమనఽచయసమ చ 29 
   

జాఞ నం గుహమతభం మతత టాూక్షాదబగవటోడితమ్  

ఄనవవ్ోచనోనేషమనత ః కిమా డీనవతూలాః 30 
   

నేణడైవ్హం బగవటో వ్సఽడూవసమ వ్ేధసః  

భామానఽదావభవిదం నేన గచఛనిత  తతదమ్ 31 
   

ఏతతూంసాచితం ఫరహభంసత తరమచికూత్రూతమ్  

మడీశవథ బగవత్ర కయభ ఫరహభణ దావితమ్ 32 
   

అభయో మశచ బూటాణాం జామటూ నేన సఽవరత  

తడూవ హమభమం దరవమం న ఝణాత్ర చికూత్రూతమ్ 33 
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ఏవం నిణాం కూీమాయోగః సథవ సంసిత్రహమతవః  

త ఏవ్తభవిణాశ్మ కలణేత  కలిటాః థ 34 
   

మదతర కూీమటూ కయభ బగవతషటోషణమ్  

జాఞ నం మతత దఢీనం హి బకూత యోగసభనివతమ్ 35 
   

కువణా మతర కభణ బగవచిఛషమాసకిత్  

గిణనిత  గుణణాభాని కిషణ సమనఽసభయనిత  చ 36 
   

ఓం నమో బగవటూ తేబమం వ్సఽడూవ్మ ఢీభహి  

రదఽమభానమానియుడాధ మ నభః సఙకయిణామ చ 37 
   

ఆత్ర భూయత ునఢాణేన భనత రభూషత భభూషత కమ్  

మజటూ మజఞ ఝయుషం స సభమగదయినః ఝభాన్ 38 
   

ఆభం సవనిగభం ఫరహభననవ్ేతమ భదనఽషఠ తమ్  

ఄడాణేభ జాఞ నధ ైశవయమం సవస్భణాబవం చ కథశవః 39 
   

తవభమదబరశీుత విశీుతం విదోః సభామటూ నేన విడాం ఫుబుత్రూతమ్  

నుర ఖామహి దఽఃఖఢైయుభహటయషదటాతభణాం సఙ్టలశనివణభుశనిత  ణానమఠా 40 
   

ఄఢామమభు – 6   

సాత ఈవ్చ   

ఏవం నిశభమ బగవ్ణేద వథియజనభ కయభ చ  

బూమః రచఛ తం ఫరహభణావుసః సతమవతీసఽతః 1 
   

వ్మస ఈవ్చ   

నక్షునషవరవస్టూ విజాఞ ణాడూషట ినసత వ  

వయత భాణో వమసమడూమ తతః కూభకగదబవ్న్ 2 
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సవమభుబవ కమా విటాత ు వషత తం టూ యం వమః  

కథం ఙూదభుదసర క్షీః కల  నుర తవత  కల వయమ్ 3 
   

నుర కకలవిషమాధేటాం సభిత్రం టూ భునిసతత భ  

న హమమష వమవఢాటాకల ఏష సయవనికిత్రః 4 
   

ణాయద ఈవ్చ   

నక్షునషవరవస్టూ విజాఞ ణాడూషట ినయభభ  

వయత భాణో వమసమడూమ తత ఏతదకయషమ్ 5 
   

ఏకతభజా ధే జననీ యోషనాభఞా చ కూఙకు  

భమామతభజథऽననమగటౌ చకథీ స్వనహనఽఫనధ నమ్ 6 
   

ససవతణాత ర  న కలాస్డయ మగక్షథభం భధేచఛతీ  

ఇశసమ హి వశ్ర లోకో యోష డాయుభనీ మఠా 7 
   

ఄహం చ తద్రహభకుల  ఉషవ్ంసత దఽతవషమా  

డిగథదశకలావఝమతణోన ఫాలకః ఞచహమనః 8 
   

ఏకడా నియోటాం గథహదఽద హనీత ం నిశి గం ఠి  

సగऽదశతడా సిషట ః కిణాం కలఙ గడితః 9 
   

తడా తదహనైశసమ బకత ణాం శభనెూతః  

ఄనఽగీహం భనమభానః నుర త్రషఠ ం డిశభుతత మ్ 10 
   

స్పటాఞజ నడాంసత తర ఝయగీభవరజాకన్  

ఖథటఖయవటవ్టకశచ వణానఽమవణాని చ 11 
   

చితరఢాతేవిచిటరా డీరనిబబగనబుజదఽర భాన్  

జలాశమాఞృఛవజలాననలినీః సఽయస్వవిటాః  

చితరసవణడైః తరయఠుైషవబరభద్రభయశీిమః 12 
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నలవ్ేణుశయసత నఫ కుశకీచకగహవయమ్  
ఏక ఏవ్త్రమాటోऽహభడరా షం వితనం భహత్  

ఘోయం రత్రబమాకయం వ్మలోలకశివ్జ్ఝయమ్ 13 
   

షశ్ీణేత నిద మాాటాభహం తిటుటో ఫుబుక్షుతః  

సనటావ తటావ హర డూ నడామ ఈసిషరట  గతశభీః 14 
   

తస్భనినయభనఽజథऽయణయమ తలోసథ  అశిీతః  

అతభణాటాభనభాతభసథ ం మఠాశీుతభచినత మమ్ 15 
   

ఢామమతశచయణామోబజం దావనిషజతఙూతస  

ఔతకణాఠ ుశీుకలాషసమ హిడామస్ణేభ శణడైయుషః 16 
   

తవరభాత్రబయనిషబనన ఝలకఙోో ऽత్రనియవితః  

అననద సభ్లవ్ే లీణో ణాశమభుబమం భుణే 17 
   

యౄం బగవటో మతత నభనఃకనత ం శుఙాహమ్  

ఄశమనూహసర తత స్వథ  వ్డైకివ్మదఽద యభణా ఆవ 18 
   

డిదిక్షుసత దహం బూమః రణఢామ భణో హిడి  

వషభాణోऽత ణాశమభవితిత  ఆవ్తేయః 19 
   

ఏవం మతనత ం విజణే భాభాహగగచగ గషమ్  

గనైబయశిషణమా వ్ఙా శుచః రశభమనినవ 20 
   

హణాత స్భఞజ నభని బవ్ణాభ భాం దరషేట నేహయుత్ర  

ఄవికవకషమాణాం దఽయదగిऽహం కుయోగషణామ్ 21 
   

సకిదమదద షితం యౄధేతటాకభామ టూऽనఘ  

భటాకభః శనకఢైః సధఽ సవనఽభఞచత్ర హిచఛమాన్ 22 
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సటూూవమాడీయఘమాత జాటా భన దిఞా భత్రః  

హిటావవదమనేభం లోకం గణాత  భజజ నటాభస్ 23 
   

భత్రయభన నిఫడూధ మం న విడూమత కషుచిత్  

రజాసయోనిగఢూऽత సభిత్రశచ భదనఽగీహత్ 24 
   

ఏటావదఽకోత వయభ తనభహదాబతం నదోలిఙోభలిఙోనైశవయమ్  

ఄహం చ తస్్ైభ భహటాం భహీమస్వ శ్రణావణాభం విదఢూऽనఽకనేతః 25 
   

ణాభానమననత సమ హతతరః ఠనఽో హమని బడరా ణ కిటాని చ సభయన్  

గం యమటంసఽత షట భణా గతసిహః కలం రతీషనివభడయ  విభతూయః 26 
   

ఏవం కిషణ భటూయ్రహభణానసకత సమభలాతభనః  

కలః నుర దఽయబూటాకల  తఝుటౌూడాభనీ మఠా 27 
   

రముజమభాణే భన టాం శుడాధ ం దాగవతీం తనఽమ్  

అయఫధ కయభనివణో నమతటాఞచదౌత్రకః 28 
   

కలానత  ఆదభాడామ శమాణేऽభబసఽమదనవతః  

శిశనషర యనఽనుర ణం వివిశ్రऽనత యహం విదోః 29 
   

సహసరముగయమణేత  ఈటాథ నేదం స్సిషతః  

భుచినేశ్ీ ఊషమః నుర ణయదోమऽహం చ జజ్ఝఞ థ 30 
   

ఄనత యఫహిశచ లోకంస్త రనథమభమసకనిద తవరతః  

ఄనఽగీహనభహవిషరణ యవిఘాతగత్రః కవచిత్ 31 
  
డూవదటాత నేభాం వణాం సవయఫరహభవిబూషటామ్  

భూయచఛనటావ హషకఠాం గమభానశచభమహమ్ 32 
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రగమతః సవవమణ తీయథనుదః తరమశవీ్ః  

అహఠత ఆవ ధే శ్రఘరం దయినం మాత్ర ఙూతస్ 33 
   

ఏతడాధ ుతేయచిటాత ణాం భాటరా సథిచఛమా భుహటః  

బవస్నఽధ ివ్ో దిషరట  హషచమనఽవయణనమ్ 34 
   

మభాడినగమగఠుైః కభలోబహటో భుహటః  

భుకునద స్వవమా మదవతత ఠాటాభడాధ  న శ్భమత్ర 35 
   

సయవం తడిదభాఖామతం మతిషరట ऽహం తవమానఘ  

జనభకయభయహసమం ధే బవతశ్చతభటోషణమ్ 36 
   

సాత ఈవ్చ   

ఏవం సభాబషమ బగవ్ణానయడయ  వ్సవసఽతమ్  

అభనత రు వణాం యణమనమమౌ మాదిచిఛకో భునిః 37 
   

ఄహో  డూవషియధణోమऽమం మతీకషత ం శ్య్గధనవనః  

గమణాభదమనినదం తణాత ర ు యభమటామతేయం జగత్ 38 
   

ఄఢామమభు – 7   

శ్ౌనక ఈవ్చ   

నియోటూ ణాయడూ సాత బగవ్ణాఫదమణః  

శీుతవ్ంసత దనతవరతం తతః కూభకగడివబుః 1 
   

సాత ఈవ్చ   

ఫరహభనడామం సయసవటామభాశభీః శిచధే తటే  

శభామనుర స ఆత్ర నుర ర కత  ఊషణాం సతరవయధనః 2 
   

తస్భనూవ అశధీే వ్మసర  ఫదుషణడ భణడ టూ  

అస్ణోऽ ఈసిశమ రణదఢౌమ భనః సవమమ్ 3 
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బకూత యోగథన భనస్ సభమక్రణహిటూऽభల   

ఄశమతేయుషం ఞయణం భామాం చ తదనుశమీమ్ 4 
   

మమా సమోభహిటో జీవ అటాభనం త్రరగుణాతభకమ్  

గऽత భనఽటూऽనయథం తతకితం ఙానదమటూ 5 
   

ఄనగథ శభం సక్షాదబకూత యోగభఢయ షజథ  

లోకసమజానటో విడావంశచకథీ సతవతసంహిటామ్ 6 
   

మసమం వ్డై శీ్రమభాణామాం కిషవణ  యభఞయుషవ  

బకూత యుతదమటూ ఝంసః శ్లకమోహబమాహ 7 
   

స సంహిటాం దాగవతీం కిటావనఽకీభమ ఙాతభజమ్  

శుకభఢామమాభాస నివిత్రత నియతం భునిః 8 
   

శ్ౌనక ఈవ్చ   

స వ్డై నివిత్రత నియతః సయవటరో తవషకో భునిః  

కసమ వ్ ఫిహతీధేటాభాటాభభః సభబమసత్ 9 
   

సాత ఈవ్చ   

అటాభభాశచ భునయో నియోరణాథ  ఄఝమయుకీధే  

కుయవనత ుహ ైతేకీం బకూత నేతథ భూబతగుణో హషః 10 
   

హథయుో ణాక్షుత భత్రయబగవ్ణాఫదమణః  

ఄధమగనభహడాఖామనం నితమం విషేణ జనతరమః 11 
   

ుక్షుటోऽథ జథియజనభకయభవిలానమ్  

సంసథ ం చ నుణుడ ఝటరా ణాం వక్షథమ కిషణ కఠయ దమమ్ 12 
   

మడా భిఢూ కౌయవసిఞజ మాణాం వథషవఠయ  వయగత్రం గటూషే  
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వికోదవిదధ గడానభయి బగగనయుదణయడ  ధితషట ాఝటూర 13 
   

బయుత ః తరమం డరౌ ణషత్ర సభ శమనకిషణ సఽటాణాం సవటాం శింస్  

ఈనుహయడివతరమధేవ తసమ జుగుతూతం కయభ విగయుమనిత  14 
   

భాటా శిశ్రణాం నిధనం సఽటాణాం నిశభమ ఘోయం షతమభాణా  

తడాయుదడావషకలాకులాక్షీ టాం సనత వమణానహ కూుటభాలీ 15 
   

తడా శుచస్వత  రభిజానే బడూర మద్రహభఫణోధ ః శియ అతటాననః  

గణీడ వభుకఢతత షవశిఖఢైయునుహథ టావకీభమ మటాూాసమస్ దగధఝటరా  16 
   

ఆత్ర తరమాం వలుో విచితరజల ైః స సనత వనటావచఽమతనేతరసాతః  

ఄణావదరవదద ంశిత ఈగీధణావ కతధవజో గుయుఝతరం యఠూన 17 
   

తభాతనత ం స విలషమ దాతేకభాయహో డివగనభణా యఠూన  

దరవటా్ాణుఝూయువుం మావదోభం యుదరబమాదమఠా కః 18 
   

మడాశయణభాటాభనధ ైషత శ్ీనత వ్జ్ఝనమ్  

ఄసత రం ఫరహభశిగ ధేణే అతభటరా ణం డివజాతభజః 19 
   

ఄఠయ సిశమ సలిలం సనద ఢూ తతూభాహితః  

ఄజానననత సంహయం నుర ణకిచ్ర ఈస్థ టూ 20 
   

తతః నుర దఽషకితం టూజః రచణడ ం సయవటో డిశమ్  

నుర ణాదభనతవరషమ విషేణ ం జ్ఝషేణ యువ్చ హ 21 
   

ఄయుజ న ఈవ్చ   

కిషణ  కిషణ  భహఫాహో  బకత ణాభబమఙకయ  

తవధేకో దహమభాణాణాభవగో ऽస్ సంసిటూః 22 
   

తవభాదమః ఝయుషః సక్షాడీశవయః రకిటూః యః  
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భామాం వఝమదసమ చిచఛకత ు కఢైవల మ స్థ త అతభని 23 
   

స ఏవ జీవలోకసమ భామామోహితఙూతసః  

విధటూూ స్వవన వథమణ శ్రయీో ధభడిలషణమ్ 24 
   

తఠామం ఙావటాయస్వత  బువ్ో దాయజ్ఝహీయిమా  

సవణాం ఙాననమదావ్ణాభనఽఢామణామ ఙాసకిత్ 25 
   

కూనేదం స్వతేకటో వ్ేత్ర డూవడూవ న వ్ేదభుహమ్  

సయవటో భుఖభామాత్ర టూజః యభడాయుణమ్ 26 
   

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

వ్ేటూథ దం డయర ణఝతరసమ ఫరా హభభసత రం రదషితమ్  

ణడైవ్సౌ వ్ేద సంహయం నుర ణఫాధ ఈస్థ టూ 27 
   

న హమసమనమతభం కూఞృచదసత రం రతమవకయినమ్  

జహమసత రటూజ ఈననదధ భసత రజోఞ  హమసత రటూజస 28 
   

సాత ఈవ్చ   

శీుటావ బగవటా నుర ర కత ం నూలుో నః యవయహ  

సిషట వసత ం షకీభమ ఫరా హభం ఫరా హభసత రం సనద ఢూ 29 
   

సంహటామణోమనమభుబయోస్వత జస్ శయసంవిటూ  

అవితమ గదస్ ఖం చ వవిఢాటూऽయకవహినవత్ 30 
   

దిషట వసత రటూజసఽత  తయోస్త రలోి కన్రదహనభహత్  

దహమభాణాః రజాః సవః సంవయత కభభంసత 31 
   

రజోదరవభాలషమ లోకవమత్రకయం చ తమ్  

భతం చ వ్సఽడూవసమ సఞజ హయుజ ణో దవమమ్ 32 
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తత అసదమ తయస డాయుణం గౌతనైసఽతమ్  

ఫఫణాధ భయిటాభార షః శుం యశనమా మఠా 33 
   

శినృమ నినీషనత ం యజాజ వ ఫడాధ వ షఝం ఫలాత్  

నుర హయుజ నం రకుతటో బగవ్నభుఫజథషణః 34 
   

ధ ైనం నుథ యుస్ టరా తేం ఫరహభఫనఽధ నేభం జహి  

యోऽసవణాగసః సఽనుత నవఢీనినశి ఫాలకన్ 35 
   

భతత ం రభతత భునభతత ం సఽత ం ఫాలం స్త రమం జడమ్  

రననం వియథం నెతం న షఝం హనిత  ధయభవిత్ 36 
   

సవనుర ణానమః యనుర ణ ైః రఝషణ తమఘిణః ఖలః  

తదవధసత సమ హి శ్రయీో మడయద షడామతమధః ఝభాన్ 37 
   

రత్రశీుతం చ బవటా నుఞచచల ైమ శిణవటో భభ  

అహషషవమ శియసత సమ మస్వత  భానిని ఝతరహ 38 
   

తదసౌ వధమటాం ను అతటామామతభఫనఽధ హ  

బయుత శచ వితరమం వయ కితవ్నఽకలనుంసనః 39 
   

సాత ఈవ్చ   

ఏవం ుషటా ధయభం నుయథః కిషవణ న ఙ గడితః  

ణడైచఛదధ నఽత ం గుయుసఽతం మదమనుమతభహనం భహన్ 40 
   

ఄఠయ తవతమ సవశినృయం గగవినద తరమసయఠిః  

నమవ్ేదమతత ం తరమాన ై శ్లచణాత ు అతభజాను టాన్ 41 
   

తఠాహితం శువటాశఫదధ భవ్ఙ్ఘ్రభఖం కయభజుగుతూటూన  

నిుషమ కిషణ కితం గుగః సఽతం వ్భసవదావ్ కిమా నణాభ చ 42 
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ఈవ్చ ఙాసహనత ుసమ ఫనధ ణానమనం సతీ  

భుచమటాం భుచమటాధేష ఫరా హభణో నితం గుయుః 43 
   

సయహసర మ ధనఽథవదః సవిసగో సంమభః  

ఄసత రగీభశచ బవటా శిక్షుటో మదనఽగీహత్ 44 
   

స ఏష బగవ్ణోద ా ణః రజాయౄతవణ వయత టూ  

తసమతభణోऽయధం టానుస్వత  ణానవగడీవయసాః కిత 45 
   

తదధ యభజఞ  భహదాగ బవడిబౌో యవం కులమ్  

విజ్ఝనం ణాయుత్ర నుర ఝత ం ఞజమం వనద ుభనెషణశః 46 
   

భా గడీదసమ జననీ గౌతనై త్రడూవటా  

మఠాహం భితవటాూత  గడిభమశీుభుఖీ భుహటః 47 
   

న ైః కోతతం ఫరహభకులం జణడైమయజ్ఝటాతభనః  

తతేకలం రదహటామశు సనఽఫనధ ం శుఙాషతమ్ 48 
   

సాత ఈవ్చ   

ధయభుం ణామమమం సకయుణం నియవులీకం సభం భహత్  

జా ధయభసఽటో జాఞ ుఃరతమననద దవఙ గ డివజాః 49 
   

నకులః సహడూవశచ ముముఢాణో ధనఞజ మః  

బగవ్ణేద వకీఝటరో  నే ఙాణేమ మాశచ యోషతః 50 
   

తటరా హభషిటో నెభసత సమ శ్రమీానవధః సభితః  

న బయుత నతభనశ్చథథ యోऽహనఽూనుత నిిశ్రనవిఠా 51 
   

నిశభమ నెభగడితం డరౌ డామశచ చతేయుబజః  

అలోకమ వదనం సఖఽమషదభాహ హసనినవ 52 
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శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఫరహభఫనఽధ యన హనత వమ అతటానీ వఢాయుణః  

భన ైవ్ోబమభాభానతం షనుహమనఽశ్సనమ్ 53 
   

కుయు రత్రశీుతం సతమం మతత టాూనత వమటా తరమామ్  

తరమం చ నెభస్వనసమ నుఞచచలామ భహమధేవ చ 54 
   

సాత ఈవ్చ   

ఄయుజ నః సహసజాఞ మ హథు యదభఠాస్ణా  

భణం జహయ భూయధనమం డివజసమ సహభూయధజమ్ 55 
   

విభుచమ యశణాఫదధ ం ఫాలహటామహతరబమ్  

టూజస భణణా హీనం శినృనినయమామత్ 56 
   

వనం దరవిణాడానం సథ ణానినమణం తఠా  

ఏష హి ఫరహభఫనాధ ణాం వఢయ  ణాణోమऽస్త  డుైహికః 57 
   

ఝతరశ్లకతేః సథవ నుణడ వ్ః సహ కిషణ మా  

సవణాం భిటాణాం మతకితమం చకుీషనయుయణాడికమ్ 58 
   

ఄఢామమభు – 8   

సాత ఈవ్చ   

ఄథ టూ సభథటాణాం సవణాభుదకనేచఛటామ్  

డాతేం సకిషణ  గఙగో మాం ఝయసకితమ మముః స్త రమః 1 
   

టూ నినీయోదకం సథవ విలమ చ బిశం ఝనః  

అఝి టా హషనుడాఫజ యజఃఞతసషజజ ల  2 
   

తటరా స్నం కుయుత్రం ధితషట ంా సహనఽజమ్  

గణాధ ుం ఝతరశ్లకత ం ిఠాం కిషణ ం చ భాధవః 3 
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సనత వమాభాస భునినయుతఫనాధ ఞఛిఙాషటాన్  

బూటూషే కలసమ గత్రం దయిమనన రత్రకూీమామ్ 4 
   

సధనటావజాతశటరో ః సవం జమం కూతవ్డైయుితమ్  

ఘాతనటావసటో జఞ ః కచసయిషటాముషః 5 
   

మాజనటావశవధేఢుైసత ం త్రరనయుతత భకలకఢైః  

తదమశః నువనం డిక్షు శతభణోమషవ్తణోత్ 6 
   

అభనత రు నుణుడ ఝటరా ంశచ శ్ ైణేయోదధ వసంముతః  

డుైవనుమణాడినషవత్ైరః ఞజ్ఝటుైః రత్రఞజ్ఝతః 7 
   

గనఽత ం కితభత్రయ్రహభణాద వయకం యథభాస్థ తః  

ఈల దేऽనఢావనీత భుతత ం బమవిహవలామ్ 8 
   

ఈతత గవ్చ  

నుహి నుహి భహయోగషణేద వడూవ జగతటూ  

ణానమం తవదబమం శ్రమ మతర భితేమః యసయమ్ 9 
   

ఄనదరవత్ర భానైశ శయసత నుత మసర  విదో  

కభం దహతే భాం ణాథ భా ధే గగబ నినుతమటామ్ 10 
   

సాత ఈవ్చ   

ఈఢాయమ వచసత సమ బగవ్నబకత వతూలః  

ఄనుణడ వనేదం కయుత ం డరౌ ణయయసత రభఫుధమత 11 
   

తథుువ్థ భునిశ్రషీఠ  నుణడ వ్ః ఞచ సమకన్  

అతభణోऽనభుఖానీద నుత ణాలక్షామసత ా ణుమనుదదఽః 12 
   

వమసనం వషమ తటూత షభననమవిషమాతభణామ్  
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సఽదయిణేన సవస్వత రణ సవణాం యక్షాం వమఢాడివబుః 13 
   

ఄనత ఃసథ ః సయవబూటాణాభాటాభ యోగథశవగ హషః  

సవభామమావిణోదోయబం వ్డైటామః కుయుతనత వ్ే 14 
   

మదమమసత రం ఫరహభశియసత వమోఘం ఙారత్రకూీమమ్  

వ్డైషణ వం టూజ అసదమ సభశ్భమదబిగూదవహ 15 
   

భా భంసథ  హమమతడాశచయమం సవశచయమభనే ఞఛచుటూ  

మ ఆదం భామమా డూవ్మ సిజతమవత్ర హనత ుజః 16 
   

ఫరహభటూజోవినియుభకఢతత తభజఢైః సహ కిషణ మా  

రమాణానభుఖం కిషణ నేదభాహ ిఠా సతీ 17 
   

కునఽత ువ్చ  

నభస్వమ ఝయుషం టావదమనైశవయం రకిటూః యమ్  

ఄలషమం సయవబూటాణాభనత యఫహియవస్థ తమ్ 18 
   

భామాజవనికచఛననభజాఞ ఢయ షజభవమమమ్  

న లషమస్వ భూఢదిశ్ నట ో ణాటమధగ మఠా 19 
   

తఠా యభహంసణాం భునీణాభభలాతభణామ్  

బకూత యోగవిఢాణాయథ ం కథం శ్రమభ హి స్త రమః 20 
   

కిషణ మ వ్సఽడూవ్మ డూవకీననద ణామ చ  

ననద గగకుభామ గగవిణాద మ నమో నభః 21 
   

నభః ఙకజణాదామ నభః ఙకజభాలిణే  

నభః ఙకజణేటరా మ నభస్వత  ఙకజాఙఘ నాే 22 
   

మఠా హిషకథశ ఖల న డూవకీ కంస్వన యుడాధ త్రచియం శుఙాషటా  
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విమోచిటాహం చ సహతభజా విదో తవన ైవ ణాఠూన భుహటషవదోణాత్ 23 
   

విషనభహగథనః ఝయుషదదయిణాదసతూదామా వనవ్సకిచ్రతః  

భిఢూ భిఢూऽణేకభహయఠాసత రటో డరౌ ణమసత రతశ్చసభ హథऽనయక్షుటాః 24 
   

విదః సనఽత  టాః శశవతత తర తతర జగదఽో గ  

బవటో దయినం మటాూుదఝనయబవదయినమ్ 25 
   

జణడైభశవయమశీుతశీ్రనథధభానభదః ఝభాన్  

ణడైవ్యుతమనఢాతేం వ్డై టావభకూఞచనగగచయమ్ 26 
   

నమోऽకూఞచనవిటాత మ నివితత గుణవితత నే  

అటాభభామ శ్ణాత మ కఢైవలమతనే నభః 27 
   

భణేమ టావం కలనైశ్నభణాడినిధనం విబుమ్  

సభం చయనత ం సయవతర బూటాణాం మనిభథః కలిః 28 
   

న వ్ేద కశిచదబగవంశిచకీషితం తవ్ేహభానసమ నిణాం విడభఫనమ్  

న మసమ కశిచదద నటోऽస్త  కషుచిడూద వషమశచ మస్భనివషభా భత్రయనిణామ్ 29 
   

జనభ కయభ చ విశ్వతభననజసమకయుత తభనః  

త్రయమఙనీషషే మాదఃసఽ తదతమనత విడభఫనమ్ 30 
   

గగనుమదడూ తవన కిటాగస్ డాభ టావడామ టూ దశ్శీుకలిలాఞజ నసభ్రభాషమ్  

వకత రం నినీమ బమదావనమా స్థ తసమ స భాం విమోహమత్ర నెయత మడిఫదేత్ర 31 
   

కథచిడాహటయజం జాతం ఝణమశ్లి కసమ కీయత నే  

మడయ ః తరమసమనవవ్నే భలమస్వమవ చనద నమ్ 32 
   

ఄథ వసఽడూవసమ డూవకమం మాచిటోऽబమగత్  

ఄజసత వభసమ క్షథభామ వఢామ చ సఽయడివషమ్ 33 
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దావటాయణామాణేమ బువ్ో ణావ ఆవ్ోదఢౌ  

స్దణాత ు బూషదాథణ జాటో హమతభబువ్షథతః 34 
   

బవ్ేऽస్భనిటలశమభాణాణాభవిడామకభకయభనః  

శవీణసభయణాు ణ కషషమనినత్ర కథచన 35 
   

శిణవనిత  గమనిత  గిణనత ునెషణశః సభయనిత  ననద నిత  తవ్ేహితం జణాః  

త ఏవ శమనత ుచిథణ టావకం బవరవ్హో యభం డాభుఫజమ్ 36 
   

ఄమదమ నసత వం సవకిటూహిత రదో జ్ఝహసస్ స్వతేూహిడయऽనఽజీవినః  

నేషం న ఙానమదబవతః డాభుఫజాతమణం జసఽ యోజ్ఝటాంహసమ్ 37 
   

కథ వమం ణాభయౄనుదామం మదఽనః సహ నుణడ వ్ః  

బవటోऽదయినం మషు హిషకణానేవ్ేశితేః 38 
   

ణేమం శ్లనషమటూ తతర మఠూడానీం గడాధయ  

తవతడుైయఙౄకటా దాత్ర సవలషణవిలక్షుటుైః 39 
   

ఆధే జనడాః సవిడాధ ః సఽకౌవషఢివయుధః  

వణాడిరనదఽమదనవణోత  హమమధణేత  తవ వక్షుటుైః 40 
   

ఄథ విశ్రవశ విశ్వతభనివశవభూథత  సవకథషే ధే  

స్వనహనుశనేభం ఛినిధ  దిఢం నుణుడ షే విషణ షే 41 
   

తవన ధేऽననమవిషమా భత్రయభధఽటూऽసకిత్  

యత్రభుదవహటాదడాధ  గఙ్ో వ్ౌఘభుదనవత్ర 42 
   

శీ్రకిషణ  కిషణ సఖ విషణ ుిషదావనిధఽర గీజనమవంశదహణానవయోవయమ  

గగవినద  గగడివజసఽషత హవటాయ యోగథశవఖిలగుగ బగవననభస్వత  43 
   

సాత ఈవ్చ   
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ిథనేతథ ం కలడుైః షణూటాఖిలోదమః  

భనద ం జహస వ్డైకుణోఠ  మోహమనినవ భామమా 44 
   

టాం ఫాఢనేతేమనుభనత రు రవిశమ గజసహవమమ్  

స్త రమశచ సవఝయం మాసమణే్రభాణ  జాఞ  నివ్షతః 45 
   

వ్మసడుైముశవథహజఢదఞ ః కిషవణ ణాదఽబతకయభణా  

రఫో ఢిటోऽతత్రహస్్ైనఫుధమత శుఙాషతః 46 
   

అహ జా ధయభసఽతశిచనత మనఽూహిడాం వధమ్  

నుర కిటూణాతభణా వినుర ః స్వనహమోహవశం గతః 47 
   

ఄహో  ధే శమటాజాఞ నం హిడి యౄఢం దఽతభనః  

నుయకమస్్ైమవ డూహసమ ఫహో వు ధేऽక్షౌహిణీయుటాః 48 
   

ఫాలడివజసఽహినిభతర తతిదరా తిగుయుదఽర హః  

న ధే సమనినయమాణోభక్షో హమత వి ముటాముటుైః 49 
   

ణడైణో జఞ ః రజాబయుత యధయభముడూధ  వఢయ  డివషమ్  

ఆత్ర ధే న తే ఫో ఢామ కలటూ శ్సనం వచః 50 
   

స్త రణాం భదధ తఫనాధ ణాం డయర హో  యోऽసవిహో త్రథ తః  

కయభనయోిహధేఢీన ైనహం కలో వమనుర హితేమ్ 51 
   

మఠా ఙ్కన ఙగకభబః సఽయమా వ్ సఽకితమ్  

బూతహటామం తఠుైవ్డైకం న మజఢదఞ భయుణేభయుత్ర 52 
   

ఄఢామమభు – 9   

సాత ఈవ్చ   

ఆత్ర నెతః రజాడయర హతూయవధయభవివితూమా  
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తటో వినశనం నుర గదమతర డూవవరటోऽతత్ 1 
   

తడా టూ దరా తయః సథవ సదశ్ ైవః సవయణబూషటుైః  

ఄనవగచఛనరఠుైషవనుర  వ్మసఢౌభామదమసత ఠా 2 
   

బగవ్నత విరథి యఠూన సధనఞజ మః  

స టుైయవుగచత నిః కువ్ేయ ఆవ గుహమకఢైః 3 
   

దిషట వ నిత్రతం బూభ్ డివశుచుతనేవ్భయమ్  

రణయభుః నుణడ వ్ నెషభం సనఽగః సహ చకూీణా 4 
   

తతర ఫరహభయిమః సథవ డూవయిమశచ సతత భ  

జయిమశచ తటరా సనద షాేట ం బయతఝఙోవమ్ 5 
   

యవటో ణాయడయ  ఢౌమోమ బగవ్ణాఫదమణః  

ఫిహదశ్లవ బయడావజః సశిషర మ థణుకసఽతః 6 
   

వస్షఠ  ఆనద ారభదస్త రటో గితూభడయऽస్తః  

కక్షీవ్ణౌో తమోऽత్రరశచ కౌశికోऽథ సఽదయినః 7 
   

ఄణేమ చ భునయో ఫరహభన్రహభటాదయోऽభలాః  

శిష్ైమయుతవటా అజగుభః కశమనుఙౄో యసదమః 8 
   

టానూధేటానభహదాగనఽలబమ వసాతత భః  

ఞజమాభాస ధయభజోఞ  డూశకలవిదాగవిత్ 9 
   

కిషణ ం చ తత్రదావజఞ  అస్నం జగడీశవయమ్  

హిడిసథ ం ఞజమాభాస భామయోనుతత విగీహమ్ 10 
   

నుణుడ ఝటరా నఽనుస్ణాన్రశమీతవరభసఙోటాన్  

ఄదామచషట నఽగశ్ ైరయనీధ బూటూన చక్షుష 11 
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ఄహో  కషట భహో ऽణామమమం మదామమం ధయభననద ణాః  

జీవితేం ణాయుథ కూి షట ం విరధభచఽమటాశమీాః 12 
   

సంస్థ టూऽత్రయఠూ నుణడడ  ిఠా ఫాలరజా వధాః  

ముషభతకిటూ ఫహఠణేటలశ్ణా్ానుత  టోకవతీ భుహటః 13 
   

సయవం కలకితం భణేమ బవటాం చ మదతరమమ్  

సనులో మదవశ్ర లోకో వ్యోషవ ఘణావలిః 14 
   

మతర ధయభసఽటో జా గడానుణయవికోదయః  

కిషరణ ऽస్త ర గణడ వం ఙాం సఽహితకిషణ సత టో విత్ 15 
   

న హమసమ కషుచిడరా జనఽభాణేవద విఢిత్రూతమ్  

మడివజ్ఝజాఞ సమా ముకత  భుహమనిత  కవయోऽత హి 16 
   

తసభడిదం డుైవతనత రం వమవసమ బయతయిబ  

తసమనఽవిహిటోऽణాఠా ణాథ నుహి రజాః రదో 17 
   

ఏష వ్డై బగవ్ణాూక్షాడాడయ మ ణామణః ఝభాన్  

మోహమణాభమమా లోకం గూఢశచయత్ర విషణ షే 18 
   

ఄసమనఽదావం బగవ్ణేవద గుహమతభం శివః  

డూవషినయదః సక్షాదబగవ్నకతలో ని 19 
   

మం భనమస్వ భాతేల మం తరమం నేతరం సఽహితత భమ్  

ఄకగః సచివం దాతం సౌహిడాదథ సయఠిమ్ 20 
   

సవతభనః సభదిశ్ల హమదవమసమనహఙకిటూః  

తతకితం భత్రవ్డైషభమం నియవదమసమ న కవచిత్ 21 
   

తఠాతవమకనత బకథత షే శమ బూనునఽకనేతమ్  
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మణేభऽసాంసత ుజతః సక్షాతకిషరణ  దయినభాగతః 22 
   

బకత ువ్ేశమ భణో మస్భణావఙా మణానభ కీయత మన్  

తమజనకల వయం యోగు భుచమటూ కభకయభనః 23 
   

స డూవడూవ్ో బగవ్న్రతీషటాం కల వయం మావడిదం హిణోభమహమ్  

రసననహసయుణలోచణోలిసనఽభఖాభుఫజో ఢామనథశచతేయుబజః 24 
   

సాత ఈవ్చ   

ముఢిషఠ యసత డాకయణు శమానం శయఞజ థ  

ఄిచఛడివవిఢానధ భనిషణాం ఙానఽశిణవటామ్ 25 
   

ఝయుషసవదావవిహిటానమఠావయణం మఠాశభీమ్  

వ్డైగమగగనుఢిదామభాభానటోబమలషణాన్ 26 
   

డానధభణరా జధభణోభషధభనివదాగశః  

స్త రధభనబగవదధ భనూభాసవ్మసయోగతః 27 
   

ధభయథకభమోక్షాంశచ సహో నుమానమఠా భుణే  

ణాణాఖామణేత్రహస్వషే వయణమాభాస తతత వవిత్ 28 
   

ధయభం రవదతసత సమ స కలః రతేమస్థ తః  

యో యోగషనశఛనద భిటోమవఞృఛతసాత తత మణః 29 
   

తడయ సంహితమ గషయః సహసరణీషవభుకత సఙోం భన అడిఞయుషవ  

కిషవణ  లసతీతటే చతేయుబజథ ఝయః స్థ టూऽనైలితదిగవుఢాయమత్ 30 
   

విశుదధ మా ఢాయణమా హటాశుబసత డీషన ైవ్శు గటాముధశభీః  

నివితత సథవనిద మావిత్రత విబరభసఽత షట వ జనమం విసిజఞజ ణాయదనమ్ 31 
   

శీ్రనెషభ ఈవ్చ   
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ఆత్ర భత్రయుకలిటా వితిషణ  బగవత్ర సతవతఝఙోవ్ే విబూనేన  

సవసఽఖభుగటూ కవచిడివహయుత ం రకిత్రభుతవముష మదబవరవ్హః 32 
   

త్రరబువనకభనం తభాలవయణం యవికయగౌయవభఫయం దఢాణే  

వఝయలకకులావిటానణాఫజ ం విజమసఖథ యత్రయసఽత  ధేऽనవడామ 33 
   

ముఢి తేయగయజోవిధాభరవిషవకకచలులితశభీవ్యమలఙకిటాస్వమ  

భభ నిశితశఢైషవనదమభాన తవచి విలసతకవఙూऽసఽత  కిషణ  అటాభ 34 
   

సడి సఖివఙ గ నిశభమ భఢూమ నిజయయోయఫలయో యథం నివ్ేశమ  

స్థ తవత్ర యస్్ైనికముయక్షాణ  హితవత్ర నుయథసఖథ యత్రయభభాసఽత  35 
   

వమవహితితణాభుఖం నిుషమ సవజనవఢాడివభుఖసమ డయ షఫుడాధ ు  

కుభత్రభహయడాతభవిదమమా మశచయణయత్రః యభసమ తసమ ధేऽసఽత  36 
   

సవనిగభభహమ భత్రత్రజాఞ భితభఢికయుత భవఝి టో యథసథ ః  

ధితయథచయణోऽబమమాచచలదఽో యుషషవ హనఽత నేబం గటోతత ుమః 37 
   

శితవిశిఖహటో విశ్రయణ దంశః షతజషఝి త అతటానణో ధే  

రసబభనససయ భదవఢాయథం స బవతే ధే బగవ్నోత్రయుభకునద ః 38 
   

విజమయథకుటుభఫ అతత టోటూర ధితహమయశిభని తచి్ానేషణీనే  

బగవత్ర యత్రయసఽత  ధే భుభూగి యమనేహ నిుషమ హటా గటాః సవయౄమ్ 39 
   

లలితగత్రవిలాసవలుో హస రణమనిుషణకలిటోయుభాణాః  

కితభనఽకితవతమ ఈనభడాణాధ ః రకిత్రభగనికల మసమ గగవధవః 40 
   

భునిగణనివయమసఙ్ఘ్రకల ऽనత ః సదస్ ముఢిషఠ యజసామ ఏషమ్  

ఄయుణభుతవద ఇషణీయో భభ దిశిగగచయ ఏష అవిటాభ 41 
   

తనేభభహభజం శుయదాజాం హిడి హిడి ఢిషఠ తభాతభకలిటాణామ్  
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రత్రదిశనేవ ణడైకఢాయకధేకం సభఢిగటోऽస్భ విధాతదేదమోహః 42 
   

సాత ఈవ్చ   

కిషణ  ఏవం బగవత్ర భణోవ్గదిషట విత్రత నః  

అతభణామటాభనభావ్ేశమ సర ऽనత ఃశ్వస ఈనుయభత్ 43 
   

సభదమభానభాజాఞ మ నెషభం ఫరహభణ నిషకల   

సథవ ఫబూవఝస్వత  తసషణ ం వమాంస్వ డిణాతమనే 44 
   

తతర దఽనఽద బయో ణేదఽథదవభానవవ్డిటాః  

శశంసఽః సధవ్ో జాఞ ం ఖాటూతేః ఝషవిషట మః 45 
   

తసమ నియుయణాడీని సభథతసమ దాయోవ  

ముఢిషఠ యః కయనటావ భుహఠయత ం దఽఃఖిటోऽబవత్ 46 
   

తేషేట వఝయుభనయో హిషట ః కిషణ ం తదఽో హమణాభనః  

తతస్వత  కిషణ హిదమాః సవశభీాన్రమముః ఝనః 47 
   

తటో ముఢిషఠ గ గటావ సహకిషరణ  గజాహవమమ్  

తతయం సనత వమాభాస గణాధ ుం చ తస్వనీమ్ 48 
   

తటరా  ఙానఽభటో జా వ్సఽడూవ్నఽమోడితః  

చకయ జమం ధథభణ తతిత్ైటాభహం విబుః 49 
   

ఄఢామమభు – 10   

శ్ౌనక ఈవ్చ   

హటావ సవషకథసిధ అతటానణో ముఢిషఠ గ ధయభబిటాం వషషఠ ః  

సహనఽజఢైః రతమవయుదధ దోజనః కథం రవితత ః కూభకయషతత తః 1 
   

సాత ఈవ్చ   
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వంశం కుగయవంశదవ్గషననియుితం సంగహనటావ బవదావణో హషః  

నివ్ేశనటావ నిజజమ ఇశవగ ముఢిషఠ యం తరతభణా ఫబూవ హ 2 
   

నిశభమ నెషర భకత భఠాచఽమటోకత ం రవితత విజాఞ నవిధాతవిబరభః  

శశ్స గనేనద  ాఆవ్జ్ఝటాశమీః షధఽమనుణాత భనఽజానఽవషత తః 3 
   

కభం వవయి యజనమః సయవకభదఽఘా భహీ  

స్షచఽః సభ వరజాణాో వః మసర ధసవతీయుభడా 4 
   

నదమః సభుడరా  గషయమః సవనసత్రవయుధః  

పలణోత ుషధమః సవః కభభనవితే తసమ వ్డై 5 
   

ణాధయో వ్మధమః కథి శ్ డుైవబూటాతభహమతవః  

ఄజాతశటరా వబవనజ నాత ణాం జ్ఝఞ  కషుచిత్ 6 
   

ఈషటావ హస్త నఝథ భాసనకత్రమాను షః  

సఽహిడాం చ విశ్లకమ సవసఽశచ తరమకభమమా 7 
   

అభనత రు ఙాబమనఽజాఞ తః షషవజామనవ్దమ తమ్  

అయుగహ యథం కఢైశిచతషషవకోత ऽనవ్డితః 8 
   

సఽబడరా  డరౌ డీ కునీత  విటతనమా తఠా  

గణాధ ు ధితషట శాచ ముముతేూౌో తమో మభ్ 9 
   

వికోదయశచ ఢౌభమశచ స్త రయో భతూుసఽటాదమః  

న స్వహిథ విభుహమణోత  వియహం శ్య్గధనవనః 10 
   

సతూఙగో నఽభకత దఽఃసఙోో  హతేం ణోతూహటూ ఫుధః  

కీయత ుభానం మశ్ల మసమ సకిడాకయణు గచనమ్ 11 
   

తస్భననుసత ఢిమః నుథ ః సహమయనివయహం కథమ్  
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దయినసయిసంలా శమణాసనదోజణడైః 12 
   

సథవ టూऽనినేష్ైయక్షఢైసత భనఽ దఽర తఙూతసః  

వషనత ః స్వనహసభఫడాధ  విఙూలుసత తర తతర హ 13 
   

నమయునధ నఽనదోలడాఫషభ్తకణాఠ ుడూద వకీసఽటూ  

నిమతమగణోనऽబదరనేత్ర సమడాఫనధ వస్త రమః 14 
   

భిదఙోశఙ్దేయమశచ వణాణవగగభుఖాః  

ధఽనఽధ మనకఘణాట డామ ణేదఽయుద నఽద బమసత ఠా 15 
   

నుర సదశిఖయౄఞాః కుయుణాగమ డిదిషమా  

వవిషేః కుసఽధ ైః కిషణ ం తవరభవరఝాస్భటూషణాః 16 
   

స్టాతతరం జగీహ భుకత డాభవిబూషతమ్  

యతనదణడ ం గుఝాకథశః తరమః తరమతభసమ హ 17 
   

ఈదధ వః సతమకూశ్ ైచవ వమజణే యభాదఽబటూ  

వికీయమభాణః కుసఽధ ై థజథ భధఽత్రః ఠి 18 
   

ఄశీ్రమణాత శిషః సటామసత తర తతర డివజథషటాః  

ణానఽయౄనునఽయౄనుశచ నియుో ణసమ గుణాతభనః 19 
   

ఄణోమనమభాస్తూఞజ ల ఈతత భశ్లి కఙూతసమ్  

కౌయవ్ేనద ాఝయస్త రణాం సయవశీుత్రభణోహయః 20 
   

స వ్డై కూలామం ఝయుషః ఝతణో మ ఏక అస్దవిశ్రష అతభని  

ఄగథీ గుణయదోమ జగడాతభనీశవథ నినైలిటాతభనినశి సఽత శకూత షే 21 
   

స ఏవ బూయో నిజవయమఙ గడిటాం సవజీవభామాం రకిత్రం స్సిషతీమ్  

ఄణాభయౄనుతభని యౄణాభనీ విఢితూభాణోऽనఽససయ శ్సత రకిత్ 22 
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స వ్ ఄమం మతదభతర సాయయో జ్ఝటూనిద మాా నిషజతభాతషశవనః  

శమనిత  బకుత ుతకలిటాభలాతభణా నణేవష సతత వం షభాయుణేభయుత్ర 23 
   

స వ్ ఄమం సఖమనఽగుతసతకఠయ  వ్ేడూషే గుహమమషే చ గుహమవ్డినః  

మ ఏక ఇశ్ల జగడాతభలీలమా సిజతమవతమత్రత  న తతర సజజ టూ 24 
   

మడా హమధథభణ తమోఢియో నిను జీవనిత  తటుైరష హి సతత వతః కూల  

ధటూత  బగం సతమభితం దమాం మశ్ల బవ్మ యౄనుణ దధదఽమగథ ముగథ 25 
   

ఄహో  ఄలం శ్ి ఘమతభం మడయ ః కులభహో  ఄలం ఝణమతభం భఢయ యవనమ్  

మడూష ఝంసభిషబః శీిమః త్రః సవజనభణా చఙటరభణయన ఙాఞచత్ర 26 
   

ఄహో  ఫత సవయమశసస్త యసకు కుశసథ లీ ఝణమమశసకు బువః  

శమనిత  నితమం మదనఽగీహమషతం స్భటావలోకం సవత్రం సభ మత్రజాః 27 
   

నానం వరతసననహటటాడిణేశవయః సభషచటో హమసమ గిహీతనుణనః  

తఫనిత  మాః సఖమధభితం భుహటయ ర్జస్త రమః సభుభభుహటయమడాశమాః 28 
   

మా వయమశుల కన హిటాః సవమంవథ రభథమ ఙుైదమరభుఖానిు  శుషభణః  

రదఽమభనసభాఫభఫసఽటాదయోऽ మాశ్చహిటా దౌభవఢూ సహసరశః 29 
   

ఏటాః యం స్త రతవభనుసత తవశలం నియసత శ్ౌచం ఫత సధఽ కుయవటూ  

మాసం గిహతేషకయలోచనః త్రయన జాతవత్ైటామహిత్రనయుిడి సిశన్ 30 
   

ఏవంవిఢా గదనీత ణాం స గషయః ఝయయోషటామ్  

నిుషణయణానననద నూస్భటూన మమౌ హషః 31 
   

ఄజాతశతరే ః ితణాం గగతఠామ భధఽడివషః  

థబమః శఙౄకతః స్వనహటా్ాముఙటర చతేయఙౄో ణీమ్ 32 
   

ఄథ దాగటాణౌిషః కౌయవ్నివయహతేన్  
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సనినవయత ు దిఢం స్నగధ ణా్ామాతూవనగుం తరన ైః 33 
   

కుయుజాఙోలనుఞచచలానాియస్వణానూమాభుణాన్  

ఫరహభవయత ం కుయుక్షథతరం భటాూుణాూయసవటానథ 34 
   

భయుధనవభత్రకీభమ సౌవనెయయోః న్  

అనత ణాబయోవ్ోనుగఙా్ానత వ్హో  భణాగషవబుః 35 
   

తతర తతర హ తతరటుైమయుషః రతేమదమటాయుణః  

సమం దేజథ డిశం శ్చదోవిషరఠ  గం గతసత డా 36 
   

ఄఢామమభు – 11   

సాత ఈవ్చ   

అనత నూ ఈవరజమ సవిడాధ ఞజ నడానూవకన్  

దఢౌభ దయవయం టూషం విషదం శభమనినవ 1 
   

స ఈచచకశ్ర ధవలోదగ దగऽఝమయుకీభసమధయశ్లణశ్లణభా  

డాఢాభమభానః కయకఞజ సభుటే మఠాఫజ ఖణయడ  కలహంస ఈతూవనః 2 
   

తభుశీుతమ నినదం జగదబమబమావహమ్  

రతేమదమముః రజాః సవ బయత ిదయినలాలసః 3 
   

తటరో నీతఫలయో యవ్ేుదనేవ్దిటాః  

అటాభభం ఞయణకభం నిజలాదేన నితమడా 4 
   

తరతేమతేపలిభుఖాః నుర ర చఽయుయిగదోదమా గష  

తతయం సయవసఽహిదభవిటాయనేవ్యబకః 5 
   

నటాః సభ టూ ణాథ సడాఙౄఘ ాఙకజం విషఞచవ్డైషఞచుసఽథనద వానిద తమ్  

మణం క్షథభనేహమచఛటాం యం న మతర కలః రబవ్ేతయః రబుః 6 
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బవ్మ నసత వం బవ విశవదావన తవధేవ భాటాథ సఽహితత్రః తటా  

తవం సదఽో యుయనః యభం చ డుైవతం మసమనఽవిటాత ు కిత్రణో ఫబూవిభ 7 
   

ఄహో  సణాఠా బవటా సభ మదవమం టుైరవిషట నుణాభత దాయదయినమ్  

తవరభస్భతస్నగధనిుషణాననం శ్రమభ యౄం తవ సయవసౌబగమ్ 8 
   

మయుుభుఫజాక్షాససయ దో బవ్నఽకయౄనభధాణావథ సఽహిడిద దిషమా  

తటరా ఫద కోటౄరత్రభః షణో బవ్ేదరవిం విణాక్షోణ షవ నసత వ్చఽమత 9 
   

కథం వమం ణాథ చిగషటూ తవన రసననదిషట ుఖిలటాశ్లషణమ్  

జీవ్ేభ టూ సఽనద యహసశ్లనతభశమభాణా వదనం భణోహయమ్  

ఆత్ర ఙ గడీషటా వ్చః రజాణాం బకత వతూలః  

శిణావణోऽనఽగీహం దిషట ు వితనవణా్ావిశతేయమ్ 10 
   

భధఽదోజదశ్ు యుకుకునధ కవిషణ నః  

అతభతేలమఫల ైయుో నుత ం ణాగఢైగబగవతీనేవ 11 
   

సయవయుత సయవవిబవఝణమవిషలటాశధీ ైః  

ఈడామణోవణాధ ైయవితడాభకయశీిమమ్ 12 
   

గగఝయడావయభాథో షే కితకౌతేకటోయణామ్  

చితరధవజటాకగఢైరయనత ః రత్రహటాతనుమ్ 13 
   

సభాభషజతభహభాయో యఠామణకచతవమ్  

స్కత ం గనధ జల ైయునుత ం పలఝషషటాఙ్ఘ్రకఢైః 14 
   

డావష డావష గిహణాం చ దధమషతపల క్షునః  

ఄలఙకిటాం ఞయణకుధ ైబయఫలినయౄధ డీకఢైః 15 
   

నిశభమ తవరషఠ భామానత ం వసఽడూవ్ో భహభణాః  
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ఄకీయశ్లచగీస్వనశచ భశ్చదఽబతవికీభః 16 
   

రదఽమభనశ్చయుడూషణ శచ సమోఫ జాభఫవతీసఽతః  

రహయివ్ేగగచఛశితశమణాసనదోజణాః 17 
   

వ్యణయనద ంా ఝయసకితమ ఫరా హభణ ైః ససఽభఙోల ైః  

శఙ్తసయమనిణాడూన ఫరహభఘోషవణ ఙాదిటాః  

రతేమజజ గూభ యఠుైయుిషట ః రణమాగతసధవసః 18 
   

వ్యభుఖామశచ శతశ్ల మాణడైసత దద యిణోతేూకః  

లసతేకణడ లనిబతకనుర లవదనశీిమః 19 
   

నటనయత కగనధ వః సాతభాగధవనిద నః  

గమనిత  ఙ గతత భశ్లి కచషటానమదఽబటాని చ 20 
   

బగవ్ంసత తర ఫనాధ ణాం నుౌణాభనఽవషత ణామ్  

మఠావిధఽమసఙోభమ సథవషం భానభాదఢూ 21 
   

రహవనవ్దణాశ్రి షకయసయిస్భటూషణ ైః  

అశ్వసమ ఙాశవనుకథదోమ వఢైశ్చనభటుైషవబుః 22 
   

సవమం చ గుయునషవత్ైరః సడాఢైః సథ విఢైయత  

అశ్రషబయుమజమభాణోऽణడైమయవనిద నశ్చవిశతేయమ్ 23 
   

జభాయోం గటూ కిషవణ  డావయకమాః కులస్త రమః  

హభుణామయుయుహటషవర తడీషణభహో తూవ్ః 24 
   

నితమం నిుషభాణాణాం మదత డావయకౌకసమ్  

న వితిమనిత  హ ిదిశః శీియో ఢాభాఙోభచఽమతమ్ 25 
   

శీియో నివ్సర  మసర మయః నుననుతరం భుఖం దిశ్మ్  
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ఫాహవ్ో లోకనులాణాం సయఙగో ణాం డాభుఫజమ్ 26 
   

స్టాతతరవమజణడైయుసకితః రసానవఢషియనవషితః ఠి  

తశఙోవ్స వనభాలమా ఫదౌ ఘణో మఠాగకడెఙావ్డైదఽమటుైః 27 
   

రవిషట సఽత  గిహం తటరో ః షషవకత ః సవభాతినః  

వవణేద  శియస సత  డూవకీరభుఖా భుడా 28 
   

టాః ఝతరభఙకభాగమ స్వనహసఽనతయోధః  

హయివిహవలిటాటాభనః స్షచఽథనతరజఢైయజల ైః 29 
   

ఄఠావిశతూవబవనం సయవకభభనఽతత భమ్  

నుర సడా మతర తీనణాం సహసర ణ చ షర డశ 30 
   

తనుః త్రం నుర ర షమ గిహనఽనుగతం విలోకమ సఞచజ తభణోభహో తూవ్ః  

ఈతత సఽథ తూహససణాశమాటాూకం వరటుైు్రఝుతలోచణానణాః 31 
   

తభాతభజఢైయదిషట నయనత తభణా దఽయనత దావ్ః షథనథ త్రమ్  

నియుదధ భనుమసరవదభుఫ ణేతరయోషవలజజ తీణాం బిగువయమ వ్డైకివ్త్ 32 
   

మదమమసౌ నుయివగటో యహో గతసత ఠాత తసమఙౄఘ మాుగం నవం నవమ్  

డూ డూ క వియధేత తతడాచచలాత మచ్ఛ్్ాయన జహత్ర కషుచిత్ 33 
   

ఏవం నినుణాం క్షుత్రదాయజనభణాభక్షౌహిణీనః షవితత టూజసమ్  

విఢామ వ్డైయం శవసణో మఠానలం నేఠయ  వఢూణోయటో నిముధః 34 
   

స ఏష నయలోకథऽస్భననవతీయణః సవభామమా  

థధే స్త రయతనకటసరథ  బగవ్ణా్ాకిటో మఠా 35 
   

ఈడాద భదావతశుణాభలవలుో హస  
వరఝావలోకనిహటో భదణోऽత మాసమ్  
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సభుభహమ ఙాభజహత్రభడయ తత భాసత   

మస్వమనిద మాం విభఠితేం కుహకఢైయన శ్రకుః 36 
   

తభమం భనమటూ లోకో హమసఙోభత సఙౄో నమ్  

అటౌభధేమన భనఽజం వ్మిణావనం మటోऽఫుధః 37 
   

ఏతడీశననైశసమ రకిత్రసరథ ऽత తదఽో ణ ైః  

న ముజమటూ సడాతభస్్దథ యమఠా ఫుడిధ సత డాశమీా 38 
   

తం ధేనిథऽఫలా భూఞాః స్్తత ైణం ఙానఽవరతం యహః  

ఄరభాణవిడయ  బయుత ుశవయం భతయో మఠా 39 
   

ఄఢామమభు – 12   

శౌనక ఈవాచ 
ఄశ్వత్థథ మ్ననస్ృష్టట న ఫరహ్భశీర్ష్ణోరుతేజసా 
ఈతతరాయా హ్తో గయబ ఇశేనాజీవితః జృనః 1  
 
తస్మ జనభ భహాబుద్ధః కరాభణి చ భహాతభనః 
నిధనం చ మథైవాసీతస ప్రయతమ గతవానమథా 2  
 
తదిదం శ్రోతుమిచ్ఛఛమ్న గదితుం మది భనమసే 
ఫరయహి నః శ్ యదదధానానాం మస్మ జ్ఞఞ నభదాచ్ఛఛకః 3  
 
స్రత ఈవాచ 
ఄపీలదధయభరాజః పితృవదరఞజ మనరజ్ఞః 
నిఃస్ృహ్ః స్యవకామేబమః కృష్ణపాదానుసేవయా 4  
 
స్భదః కయతవో లోకా భహిషీ భా్రతర్ష్ణ భహీ 
జభరఫద్వవపాధితమం చ మశ్శ్చ త్రరదివం గతమ్ 5  
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కం తే కామః సుయసారాహ ముకునదభనసో దివజ్ఞః 
ఄధిజహ్రయ రుభదం రాజఞః క్షుధితస్మ మథేతరే 6  
 
మతుయగయబగతో వీయః స్ తదా బృగుననదన 
దదయశ జృరుష్ం కఞ్చచదదహ్మమనోऽస్త్రతేజసా 7  
 
ఄఙ్గగ ష్ఠ మతయభభలం సుపయతు యటమౌలినమ్ 
ఄపీవమదయశనం శ్యమభం తడిదావస్స్భచ్ఛమతమ్ 8  
 
శ్రీభద్వదయఘచతురాఫహ్రం తతకాఞచనకుణడలమ్ 
క్షతజ్ఞక్షం గదాపాణిమతభనః స్యవతో దిశ్మ్  
రిబరభనతముల్కకభ్రం భా్రభమనతం గదాం ముహ్రః 9  
 
ఄస్త్రతేజః స్వగదయా నీహాయమివ గోత్రః 
విధభనతం స్నినకరేష రైైక్షత క ఆతమసౌ 10  
 
విధరమ తదమేయాత్థభ బగవానధయభగుబ్వవభః 
మిష్తో దశ్మస్స్మ తతైైవానతయదధే హ్రిః 11  
 
తతః స్యవగుణోదరేక సానుకూలగయహోదయే 
జజ్ఞఞ వంశ్ధయః పాణోడయరబమః పాణ్డడ రివౌజసా 12  
 
తస్మ పీయతభనా రాజ్ఞ విైైర్ధధభమకృపాదిభః 
జ్ఞతకం కాయయామస్ వాచయిత్థవ చ భఙగలమ్ 13  
 
హియణమం గం భహీం గామనహస్తైశ్యవననృత్రయవరాన్ 
పాాదాతసవ ననం చ విప్రయబమః యజ్ఞతీరేథ స్ తీయథవిత్ 14  
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తభరచ్ఛరాఫై హ్భణాసుత ష్టట  రాజ్ఞనం యశ్ యయానివతమ్ 
ఏష్ హ్మస్మభనరజ్ఞతన్తత జృయరణాం పౌయవయషబ 15  
 
దైవేనాయత్రఘాతేన శుక్లే స్ంసాథ ముప్రయుషి 
రాతో వోऽనుగయహారాథ మ విష్ణణనా యబవిష్ణణనా 16  
 
తసాభనానమన విష్ణణరాత ఆత్ర లోక్ల బవిష్మత్ర 
న స్న్దదహో భహాభ్రగ భహాభ్రగవతో భహాన్ 17  
 
శ్రీరాజోవాచ 
ఄప్రమష్ వంశ్యమనాాజర్షషనుణమశ్రేకానభహాతభనః 
ఄనువరితత్థ స్మవదమశ్సా సాధువాద్న స్తతమః 18  
 
బా్రహ్భణా ఉచ్ఛః 
పాయథ యజ్ఞవిత్థ సాక్షాదిక్షావకురివ మనవః 
ఫరహ్భణమః స్తమస్నధశ్చ రామ్న దాశ్యథియమథా 19  
 
ఏష్ దాత్థ శ్యణమశ్చ మథా హ్యమశీనయః శిబ్వః 
మశ్ర వితనిత్థ సావనాం దౌష్మనితరివ మజవనామ్ 20  
 
ధనివనాభగయణీరేష్ తులమశ్యచరుజ నయోయదవయోః 
హ్రత్థశ్ ఆవ దుయధయషః స్ముదర ఆవ దుస్తయః 21  
 
భృగేనదై ఆవ వికాయ నోత నిష్టవోమ హిభవానివ 
త్రత్రక్షుయవసుధేవాసౌ స్హిష్ణణః పితరావివ 22  
 
పిత్థభహ్స్భః సామేమ యసాద్ గిరిశ్రభః 
అశ్ యమః స్యవబరత్థనాం మథా ద్వో యమశ్ యమః 23  
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స్యవస్దుగ ణమహాతేభై ఏష్ కృష్ణభనువయతః 
యనితద్వ ఆవోదార్ష్ణ మయాత్రరివ ధారిభకః 24  
 
హ్ృత్థమ ఫలిస్భః కృష్టణ యహాాద ఆవ స్దగహై్ః 
అహ్రైషోऽశ్వమేధానాం వృదాధ నాం రుమపాస్కః 25  
 
రాజర్షషణాం జనయిత్థ శ్యసాత  చోతథగమినామ్ 
నిగయహీత్థ కలేరేష్ భవో ధయభస్మ కాయణాత్ 26  
 
తక్షకాదాతభనో భృతుమం దివజజృతోాస్రిజత్థత్ 
యతసైత ఈశుయతమ ముకతస్ఙగః దం హ్రేః 27  
 
జిజ్ఞఞ స్మత్థతభయాథార్ష్ణథై మున్దరావైస్సుత్థదసౌ 
హితేవదం నృ గఙ్గగ యాం యాస్మతమదాధ కుతోబమమ్ 28  
 
ఆత్ర రాజఞ ఈపాదిశ్మ విపాా జ్ఞతకకోవిదాః 
లబ్రధ చితమః స్రేవ యత్రజగుభః స్వకానగృహాన్ 29  
 
స్ ఏష్ లోక్ల విఖ్యమతః ర్షక్షిదిత్ర మతరభః 
జౄయవం దృష్టభనుధామమనర్షక్షేత నరేషివహ్ 30  
 
స్ రాజజృతోా వవృధే అశు శుక ేఆవోడుః 
అజౄయమమణః పితృభః కాష్టఠ భరివ సోऽనవహ్మ్ 31  
 
మక్ష్యమణోऽశ్వమేధేన జ్ఞఞ త్రద్రాహ్జిహాస్యా 
రాజ్ఞ లఫధధనో దధ్యమ నానమతయ కయదణడయోః 32  
 
తదభప్రయతమలక్ష్య భా్రతర్ష్ణ ఞ్చ్చైతచోదిత్థః 
ధనం యహీణమజహ్రయ రుద్వచ్ఛమం దిశి బరరిశ్ః 33  
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తేన స్భబృతస్మబర్ష్ణ ధయభజృతోా యుధిషిఠయః 
వాజిమేధైస్త్రిభర్షబతో మజ్ఞః స్భమజదధరిమ్ 34  
 
అహూతో బగవానాాజ్ఞఞ  యాజయిత్థవ దివజైయనృమ్ 
ఈవాస్ కత్రచినాభసానుసహ్ృదాం పియమకాభమయా 35  
 
తతో రాజ్ఞఞ బమనుజ్ఞఞ తః కృష్ణయా స్హ్ఫనుధ భః 
మయౌ దావయవతీం ఫరహ్భనాసరుజ నో మదుభయవృతః 36  

   

ఄఢామమభు – 13   

సాత ఈవ్చ   

విదఽయస్త యథమాటరా మాం ధ ైటూరమాడాతభణో గత్రమ్  

జాఞ టావగడాధ స్త నఝయం తమావ్త వివిత్రూతః 1 
   

మావతః కితవ్న్రశ్నన్షటాత  కౌషయవ్గీతః  

జాటుైకబకూత గో విణేద  టూబమశ్లచయభ హ 2 
   

తం ఫనఽధ భాగతం దిషట వ ధయభఝతరః సహనఽజః  

ధితషరట ా  ముముతేూశచ సాతః శ్యదవతః ిఠా 3 
   

గణాధ ు డరౌ డీ ఫరహభనఽూబడరా  ఙ గతత  కిత  

ఄణామశచ జాభమః నుణోడ ఞాతమః ససఽటాః స్త రమః 4 
   

రతేమజజ గుభః రహథిణ నుర ణం తనవ ఆవ్గతమ్  

ఄనసఙోభమ విఢివతషషవఙగో నవ్దణడైః 5 
   

భుభుచఽః తవరభఫాషౌఘం వియహౌతకణఠ ుకతః  

జా తభయుమాం చకథీ కిటాసనషగీహమ్ 6 
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తం బుకత వనత ం విశ్ీనత భాస్నం సఽఖభాసణే  

రశమీావనటో జా నుర హ టూషం చ శిణవటామ్ 7 
   

ముఢిషఠ య ఈవ్చ   

ఄత సభయథ ణో ముషభతషఙాఛమాసధేఢిటాన్  

విదోణాడివషగనుడూగభచిటా మతూభాతికః 8 
   

కమా విటాత ు వషత తం వశచయడిబః క్షుత్రభణడ లమ్  

తీథ ని క్షథతరభుఖామని స్వవిటానీహ బూతల  9 
   

బవడివఢా దాగవటాస్త యథబూటాః సవమం విదో  

తీుథకుయవనిత  తీథ ని సవనత ఃస్వథ న గడాబిటా 10 
   

ఄత నః సఽహిదసత త ఫానధ వ్ః కిషణ డూవటాః  

దిషట ః శీుటా వ్ మదవః సవఝమం సఽఖభాసటూ 11 
   

ఆతేమకోత  ధయభజథన సయవం తతూభవయణమత్  

మఠానఽబూతం కీభశ్ల విణా మదఽకులషమమ్ 12 
   

ననవతరమం దఽషవషహం నిణాం సవమభుస్థ తమ్  

ణావ్ేదమతూకయుణో దఽఃఖిటానద షాేట భషభః 13 
   

కఞృచటాకలభఠావ్తీూతూతకిటో డూవవతేూఖమ్  

దరా తేథజుషఠ సమ శ్రమీసకితూథవషం సఽఖభావహన్ 14 
   

ఄనృబరదయమభా దణడ ం మఠావదఘకషషే  

మావదద ఢాయ శ్రదరతవం శ్నుదవయిశతం మభః 15 
   

ముఢిషఠ గ లఫధ జోమ దిషట వ నుౌతరం కులనధ యమ్  

దరా తినగి కనులాద ైయుభభుడూ యమా శీిమా 16 
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ఏవం గిహమషే సకత ణాం రభటాత ణాం తడీహమా  

ఄతమకీ భదవిజాఞ తః కలః యభదఽసత యః 17 
   

విదఽయసత దనతవరతమ ధితషట భాదాషత  

జనినయోభమటాం శ్రఘరం శ్రమదం బమభాగతమ్ 18 
   

రత్రకూీమా న మస్వమహ కుతశిచతకషుచిత్రదో  

స ఏష బగవ్ణాకలః సథవషం నః సభాగతః 19 
   

నేన ఙుైవ్నణోనऽమం నుర ణ ైః తరమతధ ైయత  

జనః సడయ మ విముజథమత కూభుటాణడైమయధణాడినః 20 
   

తతిదరా తిసఽహితేటరా  హటాస్వత  విగతం వమమ్  

అటాభ చ జయమా గీసత ః యగథహభునుసస్వ 21 
   

ఄనధ ః ఝఢైవ వఢిగ భనద రజాఞ శచ సభ్రతమ్  

విశ్రయణదణోత  భణాద గషనః సగః కపభుదవహన్ 22 
   

ఄహో  భహీమస్ జణోత ుజవిటాశ్ మఠా బవ్న్  

నెభావషజతం తణడ భాదటూత  గిహనులవత్ 23 
   

ఄగషనషనసిషరట  దతత శచ గగ డాశచ దాషటాః  

హితం క్షథతరం ధనం నేషం తదద టుతత యసఽనః కూమత్ 24 
   

తసమత తవ డూహో ऽమం కిణసమ జ్ఝజీవిషర ః  

ఢైతమనిచఛటో జీగణ  జయమా వ్సస్ ఆవ 25 
   

గతసవయథనేభం డూహం వియకోత  భుకత ఫనధ నః  

ఄవిజాఞ తగత్రయజహమతూ వ్డై ఢీయ ఈడాహితః 26 
   

మః సవకతయటో వ్ేహ జాతనిథవద అతభవ్న్  
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హిడి కిటావ హషం గథహత్రవరజథతూ నగతత భః 27 
   

ఄఠయ డీచ్ఛ్ం డిశం మాతే స్్ైవయజాఞ తగత్రయబవ్న్  

ఆటోऽవక్ామశః కలః ఝంసం గుణవికయిణః 28 
   

ఏవం జా విదఽథణానఽజథన రజాఞ చక్షుగఫఢిత అజనైఢః  

ఛిటాత వ స్వవషే స్వనహనుశ్నద ఞాుమోన నిశచకీ భ దరా తిసనద షిటాఢావ 29 
   

త్రం రమానత ం సఽఫలసమ ఝతీర త్రవరటా ఙానఽజగభ సఢీవ  

హిభాలమం నమసత దణడ రహయిం భనస్వణానేవ సతూభ్రహయః 30 
   

ఄజాతశతరే ః కితధ ైటరో  హటటాగషనషవనుర ననటావ త్రలగగబూనేయుకఢైభః  

గిహం రవిషరట  గుయువనద ణామ న ఙాశమత్రతౌ సౌఫలీం చ 31 
   

తతర సఞజ మభాస్నం రఙ గఛడివగనభానసః  

గవలోణయ కవ నసత టో విడయధ  హీనశచ ణేతరయోః 32 
   

ఄభాఫ చ హతఝటరా త  తతివమః కవ గతః సఽహిత్  

ఄత భమమకితరజథఞ  హతఫనఽధ ః స దాయమమా  

అశంసభానః శభలం గఙగో మాం దఽఃఖిటోऽతత్ 33 
   

తతయుమయటూ నుణడడ  సవననః సఽహిదః శిశ్రన్  

ఄయషటాం వమసనతః తతివ్ౌమ కవ గటావితః 34 
   

సాత ఈవ్చ   

కిమా స్వనహవ్డైకివ్మతసూటో వియహకషితః  

అటూభశవయభచక్షాణో న రటామహత్రతఝుతః 35 
   

విభిజామశీ్రణ నుణదామం విషట దామటాభనభాతభణా  

ఄజాతశతరే ం రతసమఙూ రదోః నుడావనఽసభయన్ 36 
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సఞజ మ ఈవ్చ   

ణాహం వ్ేద వమవస్తం తటరో యవః కులననద న  

గణాధ మ వ్ భహఫాహో  భుషటోऽస్భ భహతభనః 37 
   

ఄఠాజగభ బగవ్ణానయదః సహతేభుఫయుః  

రతేమటాథ మానవ్డామహ సనఽజోऽబమయచమనఽభనిమ్ 38 
   

ముఢిషఠ య ఈవ్చ   

ణాహం వ్ేద గత్రం తటరో యబగవనకవ గటావితః  

ఄభాఫ వ్ హతఝటరా త  కవ గటా చ తస్వనీ 39 
   

కయణఢాయ ఆవ్నుథ బగవ్ణాయదయికః  

ఄఠాఫదాషవ బగవ్ణానయడయ  భునిసతత భః 40 
   

ణాయద ఈవ్చ   

భా కఞచన శుఙ గ జనమడీశవయవశం జగత్  

లోకః సనులా మస్వమధే వహనిత  ఫలినైశితేః  

స సంమునకూత  బూటాని స ఏవ విమునకూత  చ 41 
   

మఠా గవ్ో నస్ నుర ర టాసత ణాత ుం ఫడాధ శచ డాభనః  

వ్కత ణాత ుం ణాభనయఫడాధ  వహనిత  ఫలినైశితేః 42 
   

మఠా కీీఝయ సకణాం సంయోగవిగభావిహ  

ఆచఛమా కీీఝుతేః సమటాం తఠుైవ్ేశ్రచఛమా నిణామ్ 43 
   

మనభనమస్వ ధఽర వం లోకభధఽర వం వ్ న ఙ గబమమ్  

సయవఠా న హి శ్లఙామస్వత  స్వనహదనమతర మోహజాత్ 44 
   

తసభజజ హమఙో వ్డైకివమభజాఞ నకితభాతభనః  

కథం తవణాఠాః కిణా వథత యంస్వత  చ భాం విణా 45 
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కలకయభగుణాఢీణో డూహో ऽమం నుఞచదౌత్రకః  

కథభణామంసఽత  గగనునేతూయగీసరత  మఠా యమ్ 46 
   

ఄహసత ని సహసత ణాభడాని చతేషడామ్  

పలో ని తతర భహటాం జీవ్ో జీవసమ జీవనమ్ 47 
   

తడిదం బగవ్ణరా జణేనక అటాభతభణాం సవదిక్  

ఄనత గऽననత గ దాత్ర శమ తం భామయోయుఢా 48 
   

సర ऽమభదమ భహజ బగవ్నాబతదావనః  

కలయౄనుర ऽవతీగణ ऽసమభదావ్మ సఽయడివషమ్ 49 
   

నిషడితం డూవకితమభవశ్రషం రతీషటూ  

టావదామమభవ్ేషధవం బవ్ేడామవడిహమశవయః 50 
   

ధితషట ఃా సహ దరా టరా  గణాధ మ చ సవదాయమమా  

దక్షుణయన హిభవత ఊషణాభాశభీం గతః 51 
   

సర ర టోనః సత నమ వ్డై సవయుధ నీ సత ఢా వమఢాత్  

సనుత ణాం తరతనే ణాణా సత సర ర తః రచషటూ 52 
   

సనటావనఽసవనం తస్భనఽు టావ ఙాగుననమఠావిఢి  

ఄఫబష ఈశ్ణాత టాభ స అస్వత  విగటుైషణః 53 
   

జ్ఝటాసణో జ్ఝతశ్వసః రటామహితషఝునిద మాః  

హషదావనమా ధవసత యజఃసతత వతమోభలః 54 
   

విజాఞ ణాతభని సంయోజమ క్షథతరజథఞ  రవిలామ తమ్  

ఫరహభణామటాభనభాఢాథ ఘటాభఫయనేవ్భఫథ 55 
   

ధవసత భామాగుణోదగక నియుదధ కయణాశమః  
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నివషత టాఖిలాహయ అస్వత  సథ ణుషవ్చలః  

తసమనత యో ధ ైవ్బూః సననుసత ఖిలకయభణః 56 
   

స వ్ ఄదమతణాడరా జనయతః ఞచధేऽహని  

కల వయం హసమత్ర సవం తచచ బస్భబవిషమత్ర 57 
   

దహమభాణేऽగషననథదహమ తేమః తీన సహో టజథ  

ఫహిః స్థ టా త్రం సఢీవ తభగషనభనఽ వ్ేషమత్ర 58 
   

విదఽయసఽత  తడాశచయమం నిశ్భమ కుయుననద న  

హయిశ్లకముతసత సభదోణాత  తీయథనిషవవకః 59 
   

ఆతేమకత వఠాయుహతూవయోం ణాయదః సహతేభుఫయుః  

ముఢిషఠ గ వచసత సమ హిడి కిటావజహచఽఛచః 60 
   

ఄఢామమభు – 14   

సాత ఈవ్చ   

సభ్రస్థ టూ డావయకమాంజ్ఝషౌణ  ఫనఽధ డిదిషమా  

జాఞ తేం చ ఝణమశ్లి కసమ కిషణ సమ చ విఙూషట తమ్ 1 
   

వమతీటాః కత్రచిణాభససత డా ణామాతత టోऽయుజ నః  

దదయి ఘోయయౄనుణ నినేటాత ని కుయౄదవహః 2 
   

కలసమ చ గత్రం ౌడరా ం వియమసత యుత ధషభణః  

నుతమస్ం నిణాం వ్త ం కోీ ధలోదానిటాతభణామ్ 3 
   

జ్ఝహభనుర మం వమవహితం శ్ఠమనేశంీ చ సౌహిదమ్  

తతిభాతిసఽహిడా్ాతిదభతీణాం చ కలకనమ్ 4 
   

నినేటాత నమతమషషట ని కల  తవనఽగటూ నిణామ్  
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లోదాదమధయభరకిత్రం దిషరట వవ్ఙానఽజం నిః 5 
   

ముఢిషఠ య ఈవ్చ   

సధే్రషటో డావయకమాం జ్ఝషేణ యఫనఽధ డిదిషమాజ్  

ఞచతేం చ ఝణమశ్లి కసమ కిషణ సమ చ విఙూషట తమ్ 6 
   

గటాః సనుత ధఽణా భాస నెభస్వన తవ్నఽజః  

ణామాత్ర కసమ వ్ హమటోనహం వ్ేడూదభఞజ స 7 
   

ఄత డూవషిణాడిషట ః స కలోऽమభుస్థ తః  

మడాతభణోऽఙోభాకీీడం బగవ్నఽత్రూసిషత్ర 8 
   

మసభననః సభడయ  జమం డాః నుర ణాః కులం రజాః  

అసనూతనవిజయో లోకశచ మదనఽగీహత్ 9 
   

శ్లమటాటాననయవ్మఘర డివ్మణౌబభానూడుైహికన్  

డాయుణానింసటోऽదాదబమం ణో ఫుడిధ మోహనమ్ 10 
   

ఉయవక్షుఫాహవ్ో భహమం సఽపయనత ుఙో ఝనః ఝనః  

వ్ేథఽశ్చత హిదనే అడాద సమనిత  వితరమమ్ 11 
   

శివ్డైషర దమనత భాడితమభనౌతమనలానణా  

భాభఙో సయధేయోऽమభనథబతమనెయువత్ 12 
   

శసత ః కుయవనిత  భాం సవమం దక్షుణం శవ్ోऽథ  

వ్హంశచ ఝయుషవ్మఘర లషనే యుదటో భభ 13 
   

భితేమదాతః కనుర టోऽమభులకః కభమనభనః  

రతేమలకశచ కుహవణడైషవశవం వ్డై శ్రనమనేచఛతః 14 
   

ధాభార  డిశః షధమః కభటూ బూః సహడిరనః  
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నిఘ తశచ భహంసత త సకం చ సత ననతేననః 15 
   

వ్మువత్ర ఖయసగి యజస విసిజంసత భః  

ఄసిగవయినిత  జలడా నౄబతూనేవ సయవతః 16 
   

సాయమం హతరబం శమ గీహభయద ం నేఠయ  డివి  

ససఙ్ఘ్రకల ైయౄబతగణ ైయజవలిటూ ఆవ గదస్ 17 
   

నడయ మ నడాశచ క్షునటాః సంస్ చ భణాంస్ చ  

న జవలతమగషనజథమన కలోऽమం కూం విఢాసమత్ర 18 
   

న తఫనిత  సత నం వటాూ న దఽహమనిత  చ భాతయః  

యుదనత ుశీుభుఖా గవ్ో న హిషమనత ుిషదా వరజథ 19 
   

డుైవటాని యుదనీత వ స్వదమనిత  హటమచచలనిత  చ  

ఆధే జనడా గీభాః ఝగడామణాకశభీాః  

బరషట శీియో నినణాద ః కూభఘం దయిమనిత  నః 20 
   

భనమ ఏటుైయభహో టాటుైయౄననం బగవతః డుైః  

ఄననమఝయుషశీ్రనుుణా బూయుతసౌబగ 21 
   

ఆత్ర చినత మతసత సమ దిషట షషవట న ఙూతస  

జఞ ః రటామగభద్రహభనమదఽఝమః కతధవజః 22 
   

తం నుదయోషనత్రతభమఠాఞయవభాతేయమ్  

ఄఢయ వదనభనృఫనాద నూిజనత ం నమణాఫజ యోః 23 
   

విలోకోమడివగనహిదయో విఙాఛమభనఽజం నిః  

ిచఛత్ర సభ సఽహినభఢూమ సంసభయణానయడూషతమ్ 24 
   

ముఢిషఠ య ఈవ్చ   
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కచిచడానయత ఝమం నః సవజణాః సఽఖభాసటూ  

భధఽదోజదశ్ు యు సతవటానధ కవిషణ మః 25 
   

శ్రగ భాటాభహః కచిచతూవసత ుస్వత  వ్థ భాషషః  

భాతేలః సనఽజః కచిచతేకశలామనకదఽనఽద నః 26 
   

సత  సవసయసత తటోను భాతేలానమః సహతభజాః  

అసటూ ససఽనషః క్షథభండూవకీరభుఖాః సవమమ్ 27 
   

కచిచడరా జాహటకో జీవతమసతేటరో ऽసమ ఙానఽజః  

హిడీకః ససఽటోऽకీ గ జమనత గదసయణాః 28 
   

అసటూ కుశలం కచిచడూమ చ శతరే జ్ఝడాదమః  

కచిచడాస్వత  సఽఖం మో బగవ్ణాూతవటాం రబుః 29 
   

రదఽమభనః సయవవిషణ ణాం సఽఖభాస్వత  భహయథః  

గనైబయయయోऽనియుడయధ  వయధటూ బగవ్నఽత 30 
   

సఽషవణశ్చయుడూషణ శచ సమోఫ జాభఫవతీసఽతః  

ఄణేమ చ కషణారవః సఝటరా  ఊషదాదమః 31 
   

తఠుైవ్నఽచః శ్ౌథః శీుతడూవ్ోదధ వ్దమః  

సఽననద ననద శ్రయిణామ నే ఙాణేమ సతవతయిదాః 32 
   

ఄత సవసత ుసటూ సథవ భకిషణ బుజాశమీాః  

ఄత సభయనిత  కుశలభసభకం ఫదధ సౌహిడాః 33 
   

బగవ్నత గగవిణోద  ఫరహభణోమ బకత వతూలః  

కచిచతేథ సఽధభమాం సఽఖభాస్వత  సఽహిదవితః 34 
   

భఙోలామ చ లోకణాం క్షథభామ చ బవ్మ చ  
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అస్వత  మదఽకులామోబఢావ్డయ మऽననత సఖః ఝభాన్ 35 
   

మడాఫహటదణడ గునుత మాం సవఝమం మదవ్ోऽషచటాః  

కీీడనిత  యభాననద ం భహనుౌయుషక ఆవ 36 
   

మటాదశుశీ్రషణభుఖమకయభణా సటామదయో దవుషట సహసరయోషతః  

నిషజతమ సఙ్్ ు త్రరదశ్ంసత డాశిషర  హయనిత  వజరా ముధవలిదోచిటాః 37 
   

మడాఫహటదణాడ బుమదమానఽజీవిణో మదఽరవ హమకుటోబమా భుహటః  

ఄఢికీభనత ుఙౄఘ నాహిటాం ఫలాతూదాం సఽధభం సఽయసతత మోచిటామ్ 38 
   

కచిచటూతऽణాభమం టాత బరషట టూజా విదాస్ ధే  

ఄలఫధ భాణోऽవజాఞ తః కూం వ్ టాత చిగషతః 39 
   

కచిచణాననహటోऽదావ్డైః శఫాద డినయభఙోల ైః  

న దతత భుకత భషథబమ అశమా మత్రత్రశీుతమ్ 40 
   

కచిచతత వం ఫరా హభణం ఫాలం గం విదధ ం గగషణం స్త రమమ్  

శయణోసితం సతత వం ణాటామక్షీః శయణరదః 41 
   

కచిచతత వం ణాగమోऽగభామం గభామం వ్సతకిటాం స్త రమమ్  

జ్ఝటో వ్థ బవ్ణోనతత ధ ైనసధ ైః ఠి 42 
   

ఄత స్వతయమబుఙగటాసత వం సమోబజామనవిదధ ఫాలకన్  

జుగుతూతం కయభ కూఞృచతకితవ్నన మదషభమ్ 43 
   

కచిచటూ్రషఠ తధేణాథ హిదనేణాతభఫనఽధ ణా  

శ్రణోమऽస్భ యహిటో నితమం భనమస్వ టూऽనమఠా న యుక్ 44 
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ఄఢామమభు – 15   

సాత ఈవ్చ   

ఏవం కిషణ సఖః కిషరణ  దరా టరా  జాఞ  వికలితః  

ణాణాశఙగకసదం యౄం కిషణ విశ్రి షకషితః 1 
   

శ్లకథన శుషమదవదన హితూగజో హతరబః  

విబుం తధేవ్నఽసభయణానశకోనత్రత్రదాషతేమ్ 2 
   

కిఙూ్రణ సంసత బమ శుచః నుణణాభిజమ ణేతరయోః  

గక్షథణ సభుననదధ  రణమౌతకణఠ ుకతయః 3 
   

సఖమం ధ ైతీరం సౌహిదం చ సయఠామడిషే సంసభయన్  

నిభగీజనేటామహ ఫాషగదోదమా గష 4 
   

ఄయుజ న ఈవ్చ   
వఞృచటోऽహం భహజ హషణా ఫనఽధ యౄతణా  

నేన ధేऽహితం టూజో డూవవిసభనం భహత్ 5 
   

మసమ షణవియోగథన లోకో హమతరమదయినః  

ఈకథథన యహిటో హమమష భితకః నుర ర చమటూ మఠా 6 
   

మతూంశమీాదఽద ా దగథహభునుగటాణాం జాఞ ం సవమంవయభుఖథ సభయదఽయభడాణామ్  

టూజో హితం ఖలు భమానహతశచ భతూుః సజీజ కిటూన ధనఽషఢిగటా చ కిషణ  7 
   

మతూనినఢావహభు ఖాణడ వభగననేऽడానేనద ంా చ సభయగణం తయస విజ్ఝతమ  

లఫాధ  సదా భమకిటాదఽబతశిలభామా డిగగబుऽహయననితయో ఫలిభధవథ టూ 8 
   

మటూత జస నిశిగऽఙౄఘ భాహనభఖాయథభాగమऽనఽజసత వ గజాముతసతత వవయమః  

టూణాహిటాః రభథణాథభఖామ బూను మణోభచిటాసత దనమనఫలిభధవథ టూ 9 
   

టానుసత వ్ఢిభఖకిిత భహనషవక శ్ి ఘిషఠ ఙాయుకఫయం కూతవ్డైః సదామామ్  



రథభ సకంధభు 

 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

సిషట ం వికీయమ దయోః త్రటాశీుభుఖామ మసత త్ర్రరయోऽకితహటూశవిభుకత కథశ్ః 10 
   

యో ణో జుగగ వన ఏతమ దఽయనత కిఙా్ాదఽద వససర ऽషయచిటాదముటాగీబుగమః  

శ్కననశిషట భుముజమ మతస్త రలోకీం తినుత భభంసత  సలిల  వినిభగనసఙఘ ః 11 
   

మటూత జసథ బగవ్నఽమఢి శ్రలనుణషవసభతతః సగషషజోऽసత రభడానినజం ధే  

ఄణేమऽత ఙాహభభుణడైవ కల వథణ నుర నురత  భహమనద బావణే భహడాసణాయధమ్ 12 
   

తటుైరవ ధే విహయటో బుజదణడ ముగభం గణీడ వలషణభత్రవఢామ డూవ్ః  

స్వణాద ా ః శీిటా మదనఽదావితభాజనైఢ టూణాహభదమ భుషతః ఝయుషవణ బూభాన 13 
   

మడాఫనధ వః కుయుఫలానృధ భననత నుయధేకో యఠూన తతథऽహభతీయమసతత వమ్  

రటామహితం ఫహట ధనం చ భమా థషం టూజాసదం భణభమం చ హితం శిగబమః
 14 
   

యో నెషభకయణగుయుశలమచభూషవదబర జనమవయమయథభణడ లభణడ టాసఽ  

ఄగథీచగ భభ విదో యథమూథనుణాభాముయభణాంస్ చ దిశ్ సహ ఓజ అయచఛత్ 15 
   

మడయద ఃషే భా రణహితం గుయునెషభకయణ నత ిత్రరగయత శలమస్్ైనధ వఫాహిి కడుైమః  

ఄసత ా ణమమోఘభహిభాని నియౄతటాని ణోసిశుయనిహషడాసనేవ్సఽణ 16 
   

సౌటూమ వితః కుభత్రణాతభద ఇశవగ ధే మటాదదభభబవ్మ బజనిత  బవ్మః  

భాం శ్ీనత వ్హభయయో యఠిణో బువిషఠ ం న నుర హయనమదనఽదావనియసత చిటాత ః 17 
   

నభణుమడాయయుచియస్భతశ్లనటాని హమ నుయథ హమऽయుజ న సఖథ కుయుననద ణేత్ర  

సఞజ లిటాని నయడూవ హిడిసిశ్ని సభయుత యుి ఠనిత  హిదమం భభ భాధవసమ 18 
   

శమామసణాటనవికతథ నదోజణాడిష్ైవకమదవమసమ ఊతవ్నిత్ర విరలఫధ ః  

సఖఽమః సఖథవ తతివతత నమసమ సయవం స్వహమ భహనభహితమా కుభటూయఘం ధే 19 
   

సర ऽహం నితవనద  ాయహితః ఝయుషర తత ధేన సఖామ తరనేణ సఽహిడా హిదనేన శ్రనమః  

ఄధవనఽమయుకీభషగీహభఙో యషణోో త్ైయసడిబయఫల వ వినిషజ టోऽస్భ 20 
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తడుైవ ధనఽసత  ఆషవః స యఠయ  హమాస్వత  సర ऽహం యఠీ నితయో మత అనభనిత   

సయవం షణయన తదబూదసడీశషకత ం బసభనఽు తం కుహకదధ నేవ్ోత భూషమమ్ 21 
   

జంసత వమానఽిషట ణాం సఽహిడాం నః సఽహితేథ  

విరశ్విభూఞాణాం నిఘనటాం భుషట నషభథః 22 
   

వ్యుణీం భడిం తటావ భడయ నభఠితఙూతసమ్  

ఄజానటానేవ్ణోమనమం చతేఃఞచచవశ్రషటాః 23 
   

నుర నేణ ైతదబగవత ఇశవయసమ విఙూషట తమ్  

నేఠయ  నిఘననిత  బూటాని దావమనిత  చ మనిభథః 24 
   

జలౌకసం జల  మదవనభహణోత ऽదనత ుణీమసః  

దఽయఫలానఫలిణో జనభహణోత  ఫలిణో నేథః 25 
   

ఏవం ఫలిష్దఠ యమదఽనయభహడిబషతనివబుః  

మదానమదఽనయణోమనమం బూదానూఞజ హయ హ 26 
   

డూశకలాయథముకత ని హిటాత నుర శభాని చ  

హయనిత  సభయతశిచతత ం గగవిణాద నహిటాని ధే 27 
   

సాత ఈవ్చ   

ఏవం చినత మటో జ్ఝషరణ ః కిషణ నుదసగయుహమ్  

సౌహథదణాత్రగఞూన శ్ణాత స్డివభలా భత్రః 28 
   

వ్సఽడూవ్ఙఘ ుానఽఢామన షఫింహితయంహస  

బకత ు నియభఠిటాశ్రష కషమఢిషణోऽయుజ నః 29 
   

గుతం బగవటా జాఞ నం మతత తూఙగో ా భభూయధని  

కలకయభతమోయుదధ ం ఝనయధమగభత్రబుః 30 
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విశ్లకో ఫరహభసభటాత ు సఞృఛననడుైవతసంశమః  

లీనరకిత్రణడైయుో ణామదలిఙోటావదసభబవః 31 
   

నిశభమ బగవణాభయోం సంసథ ం మదఽకులసమ చ  

సవఃఠామ భత్రం చకథీ నిబిటాటాభ ముఢిషఠ యః 32 
   

ిఠామనఽశీుతమ ధనఞజ యోడితం ణాశం మదాణాం బగవదోత్రం చ టామ్  

ఏకనత బకత ు బగవతమఢయ షజథ నివ్ేశిటాటోభయభ సంసిటూః 33 
   

మమాహయదఽబవ్ో దాయం టాం తనఽం విజహవజః  

కణట కం కణట కథణేవ దవమం ఙాతశితేః సభమ్ 34 
   

మఠా భటాూుడియౄనుణ ధటూత  జహమదమఠా నటః  

బూదాయః షతటో నేనజహౌ తచచ కల వయమ్ 35 
   

మడా భుకుణోద  బగవ్నిభాం భహీం జహౌ సవతణావ శవీణీమసతకథః  

తడాహథవ్రత్రఫుదధ ఙూతసభబదరహమతేః కలియనవవయత త 36 
   

ముఢిషఠ యసత తషసయణం ఫుధః ఝథ చ షవట  ాచ గిహమ తఠాతభని  

విదావమ లోదానితజ్ఝహభహింసణాదమధయభచకీం గభణామ యమఢాత్ 37 
   

సవటపతరం వినననభాతభనః సఽసభం గుణ ైః  

టోమనీవ్మః త్రం బూధేయబమషఞచదోజాహవనే 38 
   

భథఽమాం తఠా వజరం శ్రయస్వనత్రం తతః  

నుర జాటామం నియౄతవమషట భగుననతఫడీశవయః 39 
   

విసిజమ తతర తతూయవం దఽకలవలమాడికమ్  

నియభమో నియహఙగకయః సఞృఛణానశ్రషఫనధ నః 40 
   

వ్చం జుహవ భనస్ తటా్ాణ ఆతథ చ తమ్  
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భిటామవనునం సర తూయోం తం ఞచటూవ హమజోహవత్ 41 
   

త్రరటూవ హటటావ చ ఞచతవం తఙుైచకటూవ ఞఛజ హో నఽభనిః  

సయవభాతభనమజుహవద్రహభణామటాభనభవమనే 42 
   

చ్ఛ్యవ్స నిహగ ఫదధ వ్ఙ్ఘ్రభకత భూయధజః  

దయిమణానతభణో యౄం జఝయ నభతత తశ్చవత్ 43 
   

ఄనవ్ేషభాణో నియగదశిణవనఫఢిగ మఠా  

ఈడీచ్ఛ్ం రవివ్ేశ్శ్ం గతఞవం భహతభనః  

హిడి ఫరహభ యం ఢామమణానవథత త మటో గతః 44 
   

సథవ తభనఽనియజగుభ్ాతయః కితనిశచమాః  

కలిణాధయభనేటూరణ దిషట వ సిషట ః రజా బువి 45 
   

టూ సధఽకితసవథ  జాఞ టావతమనిత కభాతభనః  

భనస ఢాయమాభాసఽఢైవకుణఠ చయణాభుఫజమ్ 46 
   

తడాధ ుణోడిరకత మా బకత ు విశుదధ ఢిషణాః థ  

తస్భణానమణడూ ఏకనత భతయో గత్రమ్ 47 
   

ఄవ్ఝయుద యవ్నుం టూ ఄసడిబషవషమాతభనః  

విధాతకలభష సథ నం వియజథణాతభణడైవ హి 48 
   

విదఽగऽత షతమజమ రదాస్వ డూహభాతభనః  

కిషణ వ్ేశ్రన తచిచతత ః తతినః సవషమం మమౌ 49 
   

డరౌ డీ చ తడాజాఞ మ తీణాభనతవషటామ్  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర హమమకనత భత్ర తమ్ 50 
   

మః శదీధ న ైతదబగవత్ర్ామాణాం నుణోడ ః సఽటాణానేత్ర సభ్రమాణమ్  
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శిణోతమలం సవసత ుమనం వితరం లఫాధ వ హౌ బకూత భుత్ైత్ర స్డిధ మ్ 51 
   

ఄఢామమభు – 16   

సాత ఈవ్చ   

తతః ుక్షుడిద వజవయమశిషమా భహీం భహదాగవతః శశ్స హ  

మఠా హి సాటామభనజాతకోవిడాః సభాడిశనివర భహదఽో ణసత ఠా 1 
   

స ఈతత యసమ తనమాభునేభ ఆవతీమ్  

జనధేజమాడీంశచతేయసత సమభుటాదమతేూటాన్ 2 
   

అజహశవధేఢాంస్త రనోఙగో మాం బూషదక్షుణాన్  

శ్యదవతం గుయుం కిటావ డూవ్ మటరా క్షుగగచః 3 
   

నిజగీహౌజస వయః కలిం డిగషవజనే కవచిత్  

నిలిఙోధయం శ్రదరం ఘననత ం గగనేథఽనం డా 4 
   

శ్ౌనక ఈవ్చ   

కసమ హమటోషనజగీ హ కలిం డిగషవజనే నిః  
నిడూవచిహనధికిదర కోऽసౌ గం మః డాహనత్  

తతకథమటాం భహదాగ మడి కిషణ కఠాశమీమ్ 5 
   

ఄథవ్సమ డామోబజ భకయనద లిహం సటామ్  

కూభణడైమయసడాలాత్ైముషర  మదసదవుమః 6 
   

క్షుడరా ముషం నిణాభఙో భత ుణాభితనేచఛటామ్  

ఆహో హఠటో బగవ్నభితేమః శ్నేతరకయభణ 7 
   

న కశిచనిరరమటూ టావడామవడాసత  ఆహనత కః  

ఏతదయథం హి బగవ్ణాహఠతః యభషినః  

ఄహో  నిలోకథ తనేత హషలీలాభితం వచః 8 
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భనద సమ భనద రజఞ సమ వయో భణాద ముషశచ వ్డై  

నిదరమా హిర మటూ నకత ం డివ్ చ వమయథకయభనః 9 
   

సాత ఈవ్చ   
మడా ుక్షుతేకయుజాఙోల ऽవసతకలిం రవిషట ం నిజచకీవషత టూ  

నిశభమ వ్త భనత్రతరమాం తతః శసనం సంముగశ్ౌణడ దడూ 10 
   

సవలఙకితం శ్మభతేయఙోయోజ్ఝతం యథం భిగథనద ధావజభాశీితః ఝత్  

విటో యఠాశవడివత్రత ముకత మా సవస్వనమా డిగషవజమామ నియోతః 11 
   

బడరా శవం కథతేభాలం చ దాయతం ఙ గతత నఽకయౄన్  

కూభుయుషడీని వి ణ విజ్ఝతమ జగిహమ ఫలిమ్ 12 
   

నగంశచ వణాంశ్ ైచవ నడీశచ విభలోదకః  

ఝయుషణేద వకలాంశచ ణాుశచ తరమదయిణాః 13 
   

ఄదిషట ఞవనఽూబగనూ దదయి ధనఞజ మః  

సదణాని చ శుదరా ణ ణాుశ్చూయసం నిదాః 14 
   

తతర తటరో శిణావనః సవఞథవషం భహతభణామ్  

రగుమభాణం చ మశః కిషణ భాహతభుసాచకమ్ 15 
   

అటాభనం చ షటరా తభశవటాథ మోనऽసత రటూజసః  

స్వనహం చ విషణ నుథ ణాం టూషం బకూత ం చ కథశవ్ే 16 
   

టూబమః యభసనఽత షట ః తరతేమజజ ినేబతలోచనః  

భహధణాని వ్సంస్ దడౌ హనభహభణాః 17 
   

సయథమనుయషదస్వవనసఖమడౌతమ  

వసణానఽగభనసత వనరణాభాన్  
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స్నగథధషే నుణుడ షే జగత్రణత్రం చ విషరణ ర్  

బకూత ం కగత్ర నిత్రశచయణాయవిణేద  18 
   

తస్్ైమవం వయత భానసమ ఞథవషం విత్రత భనవహమ్  

ణాత్రదాథ కూలాశచయమం మడాస్తత నినఫో ధ ధే 19 
   

ధయభః డుైకథన చయనివఙాఛమాభులబమ గమ్  

ిచఛత్ర సభశీువదణాం వివటాూనేవ భాతయమ్ 20 
   

ధయభ ఈవ్చ   
కచిచదబడూరऽణాభమభాతభనస్వత  విఙాఛమాస్ భాి మటూషనఽభఖథన  

అలషనే బవతీభనత ఢిం దాథ ఫనఽధ ం శ్లచస్ కఞచణాభఫ 21 
   

నుడుైయౄనునం శ్లచస్ ధ ైకనుదభాటాభనం వ్ విషల ైగబషమభాణమ్  

అహో  సఽడీను ితమజఞ దాగన్రజా ఈత స్వనభఘవతమవయిత్ర 22 
   

ఄయషమభాణాః స్త రమ ఈషవ ఫాలాణోిచసమఠయ  ఝయుషడుైషవ్త న్  

వ్చం డూవం ఫరహభకుల  కుకయభణమఫరహభణయమ జకుల  కులాగీున్ 23 
   

కూం షతరఫనాధ నకలిణోసిషట ణరా షట ా ణ వ్ టుైయవగతటాని  

ఆతసత టో వ్శననునవ్సః సననవమవ్యోనఽభఖజీవలోకమ్ 24 
   

మడావభఫ టూ బూషబవటాయ కిటావటాయసమ హథయధషత్రర  

ఄనత షుతసమ సభయతీ విసిషట  కభణ నివణవిలనేఫటాని 25 
   

ఆదం భభాచషవ తవ్ఢిభూలం వసఽనధ థ నేన వికషిటాస్  

కల న వ్ టూ ఫలిణాం ఫలీమస సఽషచతం కూం హితభభఫ సౌబగమ్ 26 
   

ధయణుమవ్చ  

బవ్నిు  వ్ేద తతూయవం మణాభం ధభనఽిచఛస్  

చతేషబయవయత స్వ నేన నుడుైగి కసఽఖావహ ైః 27 



రథభ సకంధభు 

 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

   

సతమం శ్ౌచం దమా క్షానిత సత ుగః సణోత ష అయజవమ్  

శమో దభసత ః సభమం త్రత్రక్షోయత్రః శీుతమ్ 28 
   

జాఞ నం వియకూత ఢైశవయమం శ్ౌయమం టూజో ఫలం సభిత్రః  

సవతనత రుం కౌశలం కనిత ఢషధ యమం భాయద వధేవ చ 29 
   

నుర గలబుం రశమీః శ్రలం సహ ఓజో ఫలం బగః  

గనైబయమం స్్దథ యమభాస్త కమం కీషత భణోऽనహఙకిత్రః 30 
   

ఏటూ ఙాణేమ చ బగవనినటామ మతర భహగుణాః  

నుర థ ు భహతత వనేచఛడిబయన విమనిత  సభ కషుచిత్ 31 
   

టూణాహం గుణనుటూరణ శీ్రనివ్స్వన సభ్రతమ్  

శ్లఙానే యహితం లోకం నుభణా కలిణేక్షుతమ్ 32 
   

అటాభనం ఙానఽశ్లఙానే బవనత ం ఙాభగతత భమ్  

డూవ్నితీనిషణాూధానూవనవణ ంసత ఠాశభీాన్ 33 
   

ఫరహభదయో ఫహటత్రథం మదనుఙోమోష  

కభాసత ః సభచయనబగవత్రణానః  

స శీ్రః సవవ్సభయవినద వనం విహమ  

మటాదసౌబగభలం బజటూऽనఽయకత  34 
   

తసమహభఫజ కులిశ్ఙ్ఘ్రకశకథతేకథటుైః  

శీ్రభతడుైయబగవతః సభలఙకిటాఙకో   

తీరనతమగచ ఈలబమ తటో విబూత్రం  

లోకనూ భాం వమసిజదఽతూమమతీం తదణేత  35 
   

యో వ్డై భభాత్రబయభాసఽయవంశజాఞ మ్  

ఄక్షౌహిణీశతభనునఽదడాతభతనత రః  
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టావం దఽఃసథ భూనదభాతభని నుౌయుషవణ  

సభాదమనమదఽషే యభమభనృబరదఙోమ్ 36 
   

క వ్ సహమత వియహం ఝయుషర తత భసమ  

తవరభావలోకయుచియస్భతవలుో జల ైః  

స్్దథ యమం సభానభహయనభధఽభానినీణాం  

గమోతూవ్ో భభ మదఙౄఘ వాిటఙౄకటామాః 37 
   

తయోథవం కథమటోః ిఠివధయభయోసత డా  

ుక్షుణానభ జషిః నుర త ః నుర చ్ఛ్ం సయసవతీమ్ 38 
   

ఄఢామమభు – 17   

సాత ఈవ్చ   

తతర గగనేథఽనం జా హనమభానభణాథవత్  

దణడ హసత ం చ విషలం దదిశ్ర నిలాఞఛనమ్ 1 
   

విషం భిణాలధవలం ధేహనత నేవ నృబమతమ్  

వ్ేభానం డుైకథన స్దనత ం శ్రదరటాఝుతమ్ 2 
   

గం చ ధయభదఽఘాం డీణాం బిశం శ్రదరడాహటామ్  

వివటాూభాశీువదణాం క్షాభాం మవసనేచఛతీమ్ 3 
   

రచఛ యథభాయౄఢః కయత సవయషచఛదమ్  

ధేఘగనైబయమా వ్ఙా సభాగతతకయుభకః 4 
   

కసత వం భచఛయణయ లోకథ ఫలాదధ ంసమఫలానఫలీ  

నయడూవ్ోऽస్ వ్ేషవణ నటవతకయభణాడివజః 5 
   

మసత వం కిషవణ  గటూ దాయం సహగణీడ వధనవణా  

శ్లఙ గమऽసమశ్లఙామనరహస్ రహయనవధభయుస్ 6 
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తవం వ్ భిణాలధవలః నుడుైయౄనునః డా చయన్  

విషయౄతవణ కూం కశిచడూద వ్ో నః షఖథదమన్ 7 
   

న జాతే కౌయవ్ేణాద ా ణాం డయ యదణడ షయనేబటూ  

బూతల ऽనఽతనత ుస్భనివణా టూ నుర ణణాం శుచః 8 
   

భా సౌయదేమాతర శుఙ గ వ్ేమతే టూ విషలాదబమమ్  

భా గడీయభఫ బదరం టూ ఖలాణాం భన శ్సత ష 9 
   

మసమ షవట  ారజాః సవసత రసమణేత  సధవుసధఽనః  

తసమ భతత సమ నశమనిత  కీషత ముయబగగ గత్రః 10 
   

ఏష జాఞ ం గ ధగభ హమత ణాభాషత నిగీహః  

ఄత ఏనం వఢిషమనే బూతదఽర హభసతత భమ్ 11 
   

కోऽవిశచతత వ నుడాంస్త రణౌూయదేమ చతేషద  

భా బూవంసత వదిశ్ షవట  ాజాఞ ం కిషణ నఽవషత ణామ్ 12 
   

అఖామహి విష బదరం వః సధాణాభకిటాగసమ్  

అతభవ్డైయౄమకత యం నుథ ణాం కీషత దాషణమ్ 13 
   

జణేऽణాగసమఘం ముఞజ నూయవటోऽసమ చ భదబమమ్  

సధాణాం బదరధేవ సమదసధఽదభణే కిటూ 14 
   

ఄణాగఃస్వహ బూటూషే మ అగసకినినయఙ్ఘ్రకశః  

అహత స్భ బుజం సక్షాదభయత ుసమత సఙోదమ్ 15 
   

జోఞ  హి యమో ధయభః సవధయభసథ నఽనులనమ్  

శ్సటోऽణామనమఠాశ్సత రభణాదఽమతఠానిహ 16 
   

ధయభ ఈవ్చ   
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ఏతదవః నుణడ వ్ేమాణాం ముకత భాత బమం వచః  

నేషం గుణగణ ైః కిషరణ  డౌటామడౌ బగవ్నకితః 17 
   

న వమం కథి శనౄజాని మతః సఽమః ఝయుషయిబ  

ఝయుషం తం విజానీమో వ్కమదేదవిమోహిటాః 18 
   

కథచిడివకలవసణా అహటటాభనభాతభనః  

డుైవభణేమऽథ కయభ సవదావభథ రబుమ్ 19 
   

ఄరతకుదనిథదశ్మడిత్ర కథషవత నిశచమః  

ఄటరా నఽయౄం జథి విభిశ సవభనీషమా 20 
   

సాత ఈవ్చ   

ఏవం ధథభ రవదత్ర స సభార ఝుద వజసతత భాః  

సభాహిటూన భనస విఖథదః యమచషట  తమ్ 21 
   

జోవ్చ  
ధయభం ఫరవష ధయభజఞ  ధగభऽస్ విషయౄధిక్  

మదధయభకితః సథ నం సాచకసమత తదబవ్ేత్ 22 
   

ఄథవ్ డూవభామామా నానం గత్రయగగచ  

ఙూతసర  వచసశ్చత బూటాణానేత్ర నిశచమః 23 
   

తః శ్ౌచం దమా సతమనేత్ర నుడాః కిటూ కిటాః  

ఄధభంశ్ ైసత రయో బగనః సభమసఙోభడుైసత వ 24 
   

ఆడానీం ధయభ నుదస్వత  సతమం నియవయత నేదమతః  

తం జ్ఝఘిషతమధగభऽమభనిటూణడైఢితః కలిః 25 
   

ఆమం చ బూనేయబగవటా ణామస్టోయుబ సతీ  

శీ్రభడిబసత తదణామస్్ైః సయవతః కితకౌతేక 26 
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శ్లచతమశీుకలా సఢీవ దఽయబగథవ్ోజ్ఝఝ టా సతీ  

ఄఫరహభణామ నివ్మజాః శ్రడరా  దోషమనిత  భానేత్ర 27 
   

ఆత్ర ధయభం భహీం ఙుైవ సనత వనటావ భహయథః  

నిశ్తభాదడూ ఖడోం కలనేऽధయభహమతవ్ే 28 
   

తం జ్ఝఘాంసఽభనతవరతమ విహమ నిలాఞఛనమ్  

తటాదభూలం శియస సభగదబమవిహవలః 29 
   

త్రతం నుదయోువయః కిమా డీనవతూలః  

శయణోమ ణావఢీఙ గ్ లకమ అహ ఙూదం హసనినవ 30 
   

జోవ్చ  

న టూ గుఝాకథశమశ్లధణాం ఫడాధ ఞజ ల ఢైవ బమభస్త  కూఞృచత్  

న వషత తవమం బవటా కథఞచన క్షథటూర భడీనే తవభధయభఫనఽధ ః 31 
   

టావం వయత భానం నయడూవడూహమషవనఽరవిటోత ऽమభధయభఞగః  

లోదోऽనితం ఙౌయమభణాయమభంహో  జథమషఠ  చ భామా కలహశచ దభబః 32 
   

న వషత తవమం తదధయభఫణోధ  ధథభణ సటూమన చ వషత తవ్ేమ  

ఫరహభవథత  మతర మజనిత  మజఢదఞ యమజథఞ శవయం మజఞ విటానవిజాఞ ః 33 
   

మస్భను షయబగవ్నిజమభాన ఆజామతభభూషత యమజటాం శం తణోత్ర  

కభానమోఘాని్ాయజఙోభాణాభనత యఫహివముషవ్డైష అటాభ 34 
   

సాత ఈవ్చ   

ుక్షుటుైవభాడిషట ః స కలిజ తవ్ేథఽః  

తభుదమటాస్భాహమదం దణడ నుణనేవ్ోదమతమ్ 35 
   

కలియువ్చ   
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మతర కవ వ్థ వటాూునే సయవదౌభ తవ్జఞ మా  

లషనే తతర తటరా త టావభాటూత షేశసనమ్ 36 
   

తణేభ ధయభబిటాం శ్రషీఠ  సథ నం నిథదషేట భయుస్  

మటుైరవ నిమటో వతూు అత్రషఠ ంస్వతऽనఽశ్సనమ్ 37 
   

సాత ఈవ్చ   

ఄబమషథతసత డా తస్్ైభ సథ ణాని కలనే దడౌ  

దామతం నునం స్త రమః సాణా మటరా ధయభశచతేషవధః 38 
   

ఝనశచ మాచభాణామ జాతయౄభడాత్రబుః  

తటోऽనితం భదం కభం యజో వ్డైయం చ ఞచభమ్ 39 
   

ఄభూని ఞచ సథ ణాని హమధయభరబవః కలిః  

ఔతత థనేణ దటాత ని నమవసతత నినడూశకిత్ 40 
   

ఄఠుైటాని న స్వవ్ేత ఫుబూషేః ఝయుషః కవచిత్  

విశ్రషటో ధయభశ్రలో జా లోకత్రయుో యుః 41 
   

విషసమ నషట ంస్త రణాడానత ః శ్ౌచం దమానేత్ర  

రత్రసనద ధ అశ్వసమ భహీం చ సభవయధమత్ 42 
   

స ఏష ఏతయుుఢామసత  అసనం నుషథవ్ోచితమ్  

తటాభహమణోనమసత ం జాఞ యణమం వివిషటా 43 
   

అస్వతऽధఽణా స జషిః కౌయవ్ేనద శీాియోలిసన్  

గజాహవనే భహదాగశచకీవుత  ఫిహచ్రవ్ః 44 
   

ఆతథ భూబటానఽదావ్ోऽమభనభనఽమసఽటో నిః  

మసమ నులమతః క్షౌణీం మూమం సటరా మ డీక్షుటాః 45 
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ఄఢామమభు – 18   

సాత ఈవ్చ   

యో వ్డై డరౌ ణమసత రవిఝి షరట  న భాతేయుదథ భితః  

ఄనఽగీహదబగవతః కిషణ సమదఽబతకయభణః 1 
   

ఫరహభకోనుర త్రథ టాదమసఽత  తషకటా్ాణవిివ్త్  

న సభుభమోహో యుబమాదబగవతమషటాశమః 2 
   

ఈతూిజమ సయవతః సఙోం విజాఞ టాజ్ఝతసంస్థ త్రః  

వ్డైమాసకథయజహౌ శిషర మ గఙగో మాం సవం కల వయమ్ 3 
   

ణోతత భశ్లి కవ్త ణాం జుషటాం తతకఠాభితమ్  

సమతూభ్రమోऽనత కల ऽత సభయటాం తతడాభుఫజమ్ 4 
   

టావతకలియన రబవ్ేత్రవిషరట ऽతహ సయవతః  

మావడీశ్ల భహనఽవుభానభనమవ ఏకట్ 5 
   

మస్భననహని మథుువ బగవ్నఽతూసయజ గమ్  

తడుైవ్ేహనఽవిటోత ऽసవధయభరబవః కలిః 6 
   

ణానఽడూవషట  కలిం సభార టాూయఙో ఆవ సయబుక్  

కుశలాణామశు స్దధ ునిత  ణేతణ కిటాని మత్ 7 
   

కూం నఽ ఫాల షే శ్రథణ కలిణా ఢీయనెయుణా  

ఄరభతత ః రభటూత షే యో వికో నిషే వయత టూ 8 
   

ఈవషణతధేతదవః ఝణమం నుుక్షుతం భమా  

వ్సఽడూవకఠయ తవతభాఖామనం మదిచఛత 9 
   

మా మాః కఠా బగవతః కథనీయోయుకయభణః  

గుణకభశమీాః ఝనేబః సంస్వవ్మసత  ఫుబూషేనః 10 
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ఊషమ ఉచఽః  

సాత జీవ సభాః సౌభమ శ్శవతీషవశదం మశః  

మసత వం శంసస్ కిషణ సమ భత ుణాభభితం హి నః 11 
   

కయభణమస్భననణాశ్వస్వ ధాభధాభార తభణాం బవ్న్  

అనుమమత్ర గగవినద  నుదడాభసవం భధఽ 12 
   

తేలమాభ లవ్ేణాత న సవయోం ణాఝనయబవమ్  

బగవతూఙౄో సఙోసమ భత ుణాం కూభుటాశిషః 13 
   

కో ణాభ తితవమదరసవితకఠామాం భహతత ధ ైకనత మణసమ  

ణానత ం గుణాణాభగుణసమ జగుభగమగథశవ నే బవనుదభభుఖామః 14 
   

తణోన బవ్ణడైవ బగవత్రఢాణో భహతత ధ ైకనత మణసమ  

హథయుడాయం చషతం విశుదధ ం శుశీ్రషటాం ణో వితణోతే విదవన్ 15 
   

స వ్డై భహదాగవతః ుక్షుడూమణావో ఖమభదబరఫుడిధ ః  

జాఞ ణేన వ్డైమాసకూశనృద టూన దేజథ ఖగథనద ధావజనుదభూలమ్ 16 
   

తననః యం ఝణమభసంవిటాయథభాఖామనభతమదఽబతయోగనిషఠ మ్  

అఖామహమనణాత చషటోననం నుుక్షుతం దాగవటానభమ్ 17 
   

సాత ఈవ్చ   
ఄహో  వమం జనభబిటోऽదమ హసభ విడాధ నఽవిటాత ుత విలోభజాటాః  

డౌషేకలమభాఢిం విధఽణోత్ర శ్రఘరం భహతత భాణాభనఢానయోగః 18 
   

కుతః ఝనయోిణటో ణాభ తసమ భహతత ధ ైకనత మణసమ  

యోऽననత శకూత యబగవ్ననణోత  భహదఽో ణటావదమభననత భాహటః 19 
   

ఏటావటాలం ననఽ సాచిటూన గుణ ైయసభామనత్రశ్మనసమ  
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హిటూవతణా్ాయథమటో విబూత్రయమసమఙౄఘ ాథణుం జుషటూऽననెనుర ూః 20 
   

ఄఠాత మటాదనఖావసిషట ం జగడివషఞచచహిటాయుణాభబః  

స్వశం ఝణాతమనమతమో భుకుణాద టోక ణాభ లోకథ బగవతడాయథః 21 
   

మటరా నఽయకత ః సహస్్ైవ ఢీ వమనుర హమ డూహడిషే సఙోభూఢమ్  

వరజనిత  తటాయభహంసమభనత ుం మస్భననహింసర శభః సవధయభః 22 
   

ఄహం హి ిషరట ऽయమభణో బవడిబచష అటాభవగమోऽతర మావ్న్  

నబః తణాత ుతభసభం తత్రత ణాసత ఠా సభం విషేణ గత్రం విశిచతః 23 
   

ఏకడా ధనఽయుదమభమ విచయనభిగమాం వణే  

భిగననఽగతః శ్ీనత ః క్షుఢితసత ిషటో బిశమ్ 24 
   

జలాశమభచక్షాణః రవివ్ేశ తభాశభీమ్  

దదయి భునిభాస్నం శ్నత ం నైలితలోచనమ్ 25 
   

రత్రయుడూధ నిద మానుర ణ భణోఫుడిధ భునుయతమ్  

సథ నతరమాతయం నుర త ం ఫరహభబూతభవికూీమమ్ 26 
   

విరకీయణజటాచఛననం ౌయవ్ేణాజ్ఝణేన చ  

విశుషమటాత లుయుదకం తఠాబూతభమాచత 27 
   

ఄలఫధ తిణబూభామడియసభా్ానుత యఘుసానితః  

ఄవజాఞ తనేవ్టాభనం భనమభానశుచకో హ 28 
   

ఄబూతఞయవః సహస క్షుతత ిఝాబుభషదటాతభనః  

ఫరా హభణం రతమబూద్రహభనభతూగ భనఽమథవ చ 29 
   

స తే ఫరహభఊషవయంస్వ గటాసఽభుయగం యుష  

వినియోచఛనధ నఽషర కటామ నిఢామ ఝయభాగతః 30 
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ఏష కూం నిబిటాశ్రష కయణో నైలిటూషణః  

భిషసభాఢిహో స్వత్రకం నఽ సమత్షతరఫనఽధ నః 31 
   

తసమ ఝటరో ऽత్రటూజస్వ విహయణాఫలకోऽయబకఢైః  

జాఞ ఘం నుర తతం టాతం శీుటావ తటూరదభఫరవత్ 32 
   

ఄహో  ఄధయభః నులాణాం తవ్నం ఫలిబుజానేవ  

సవనేనమఘం మడాద సణాం డావయనుణాం శుణానేవ 33 
   

ఫరా హభణ ైః షతరఫనఽధ షు గిహనులో నియౄతతః  

స కథం తదోిహమ డావఃసథ ః సదాణడ ం దోకుత భయుత్ర 34 
   

కిషవణ  గటూ బగవత్ర శ్సత యుమతథగనేణామ్  

తడిబననస్వతసనడామహం శ్స్భ శమత ధే ఫలమ్ 35 
   

ఆతేమకత వ గషటాభార క్షో వమసమనిషఫాలకః  

కౌశికమ ఈసిశమ వ్గవజరం విససయజ హ 36 
   

ఆత్ర లఙౄఘ తభమదం తషకః సత ధేऽహని  

దఙ్క్షషమత్ర సభ కులాఙగో యం ఙ గడిటో ధే తతదఽర హమ్ 37 
   

తటోऽదేమటామశభీం ఫాలో గల  సయకల వయమ్  

తతయం వషమ దఽఃఖాగత  భుకత కణోఠ  యుగద హ 38 
   

స వ్ అఙౄో యసర  ఫరహభనఽరాటావ సఽతవిలానమ్  

ఈనీభలమ శనకఢైథనటూర దిషట వ ఙాంస్వ భిటోయగమ్ 39 
   

విసిజమ తం చ రచఛ వతూ కసభడిధ  గడిష  

కథన వ్ టూऽకితనేతేమకత ః స నమవ్ేదమత్ 40 
   

నిశభమ శత భతదయుం నథనద ంా స ఫరా హభణో ణాతభజభబమననద త్  
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ఄహో  ఫటాంహో  భహదదమ టూ కితభలీమస్ డయర హ ఈయుయదమో ధితః 41 
   

న వ్డై నినయనయడూవం ఖమం సభాభతేభయుసమవికవఫుడూధ   

మటూత జస దఽషవషహమణ గునుత  వినద నిత  బడరా ణమకుటోబమాః రజాః 42 
   

ఄలషమభాణయ నయడూవణానేన యఠాఙోనుణావమభఙో లోకః  

తడా హి ఙౌయరచఽగ వినఙ్క్షషమతమయషమభాణోऽవివయౄథవత్షణాత్ 43 
   

తదదమ నః నుభుత్ైతమననవమం మననషట ణాథసమ వసర షవలుభకత్  

యసయం ఘననిత  శనిత  విఞజ టూ శ్రని్రరయోऽథ నఽయుదసమవ్ో జణాః 44 
   

తడాయమధయభః రవిలీమటూ నిణాం వణ శభీాఙాయముతసత రనీభమః  

తటోऽయథకభాననివ్ేశిటాతభణాం శుణాం కతణానేవ వయణసఙకయః 45 
   

ధయభనులో నయత్రః స తే సభార డఫిహచ్రవ్ః  

సక్షానభహదాగవటో జషియుమధేధమాట్  

క్షుతత ిటరరభముటో డీణో ణడైవ్సభఙాఛభయుత్ర 46 
   

ఄనుతవషే సవబిటూమషే ఫాల ణాకవఫుడిధ ణా  

నుం కితం తదబగవ్నూవటాభ షనఽత భయుత్ర 47 
   

త్రయసకిటా విరలఫాధ ః శనుత ః క్షునుత  హటా ఄత  

ణాసమ తత్రత్రకుయవనిత  తదబకత ః రబవ్ోऽత హి 48 
   

ఆత్ర ఝతరకిటాఘేన సర ऽనఽతనురత  భహభునిః  

సవమం విరకిటో జాఞ  ణడైవ్ఘం తదచినత మత్ 49 
   

నుర మశః సధవ్ో లోకథ ఢైయదవణేద వషే యోజ్ఝటాః  

న వమథనిత  న హిషమనిత  మత అటాభగుణాశమీః 50 
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ఄఢామమభు – 19   

సాత ఈవ్చ   

భహీత్రసత వథ తతకయభ గయుుం విచినత మణానతభకితం సఽదఽయభణాః  

ఄహో  భమా నీచభణాయమవతకితం నిగస్ ఫరహభణ గూఢటూజస్ 1 
   

ధఽర వం తటో ధే కితడూవహమలణాదఽద యతమమం వమసనం ణాత్రడీఘ త్  

తదసఽత  కభం హమఘనిషకిటామ ధే మఠా న కుమం ఝనథవభడాధ  2 
   

ఄడుైమవ జమం ఫలభిదధ కోశం రకోతతఫరహభకులానలో ధే  

దహతవబదరసమ ఝనయన ధేऽబూటాతమస్ ఢీషదవజడూవగగబమః 3 
   

స చినత మనినతథ భఠాశిణోదమఠా భుణేః సఽటోకోత  నియిత్రసత షకఖమః  

స సధఽ ధేణే న చిథణ తషక నలం రసకత సమ వియకూత కయణమ్ 4 
   

ఄఠయ  విహనేభభభుం చ లోకం విభషిటౌ హమమతమా ఝయసత త్  

కిషణ ఙౄఘ సా్వవ్భఢిభనమభాన ఈనువిశటా్ామభభయత ునడామమ్ 5 
   

మా వ్డై లసచ్ఛ్్ాతేలస్వినేశ ీకిషణ ఙౄఘ ాథణవబమఢికభుఫణేతీర  

ఝణాత్ర లోకనఽబమతర స్వశ్నకసత ం న స్వవ్ేత భషషమభాణః 6 
   

ఆత్ర వమవచిఛదమ స నుణడ వ్ేమః నుర యోవ్ేశం రత్ర విషేణ డామమ్  

దఢౌ భుకుణాద ఙౄఘ భాననమదావ్ో భునివరటో భుకత సభసత సఙోః 7 
   

తటరో జగుభయుబవనం ఝణాణా భహనఽదావ్ భునమః సశిషమః  

నుర నేణ తీథ నగభాడూశ్ ైః సవమం హి తీథ ని ఝననిత  సనత ః 8 
   

ఄత్రరయవస్షఠ శచువనః శయడావనషషట ణేనేయబిగుయఙౄో శచ  

శగ గఢిసఽటోऽథ భ ఈతథమ ఆనద ారభడూధభవ్హౌ 9 
   

ధేఢాత్రఠిథదవల అషణేషవణో దాయడావజో గౌతభః తలాదః  

ధ ైటూరమ ఔయవః కవషః కుభబయోనిఢషదవనుమణో బగవ్ణానయదశచ 10 
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ఄణేమ చ డూవషిఫరహభషివమ జషివమ ఄయుణాదమశచ  

ణాణాథిమరవనూధేటానబమయచు జా శియస వవణేద  11 
   

సఽఖ ోవిషవట షవథ టూషే బూమః కితరణాభః సవచికీషితం మత్  

విజాఞ మాభాస వివికత ఙూటా ఈస్థ టోऽగథీऽనగిహీతనుణః 12 
   

జోవ్చ  

ఄహో  వమం ధనమతభా నినుణాం భహతత భానఽగీహణీమశ్రలాః  

జాఞ ం కులం ఫరా హభణనుదశ్ౌఙాదాద డివసిషట ం ఫత గయుుకయభ 13 
   

తస్్ైమవ ధేऽఘసమ వథశ్ల వ్మసకత చితత సమ గిహమషవనెషణమ్  

నిథవదభూలో డివజశ్యౄనుర  మతర రసకోత  బమభాశు ధటూత  14 
   

తం మోమాతం రత్రమనఽత  వినుర  గఙగో  చ డూవ ధితచితత నైశ్ర  

డివజోసిషట ః కుహకసత షకో వ్ దశతవలం గమత విషేణ గఠాః 15 
   

ఝనశచ బూమాదబగవతమనణేత  యత్రః రసఙోశచ తడాశనీేషే  

భహతేూ మాం మాభుమానే సిషట ం ధ ైతరుసఽత  సయవతర నమో డివజథబమః 16 
   

ఆత్ర సభ జాధమవసమముకత ః నుర చ్ఛ్నభూల షే కుశ్రషే ఢీయః  

ఈదఙ్ఘ్రభఖ ో దక్షుణకల అస్వత  సభుదరటానుః సవసఽతనమసత దాయః 17 
   

ఏవం చ తస్భననయడూవడూవ్ే నుర యోవిషవట  డివి డూవసఙగఘ ః  

రశసమ బూభ్ వమకూయన్రసాణడైయుభడా భుహటయుద నఽద బమశచ ణేదఽః 18 
   

భహయియో వ్డై సభునుగటా నే రశసమ సఢివతమనఽమోదభాణాః  

ఉచఽః రజానఽగీహశ్రలస మదఽతత భశ్లి కగుణానయౄమ్ 19 
   

న వ్ ఆదం జషివయమ చితరం బవతేూ కిషణ ం సభనఽవరటూషే  

నేऽఢామసనం జకూుటజుషట ం సడయ మ జహటయబగవటాయివకభాః 20 
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సథవ వమం టావడిహసభహమऽథ కల వయం మావదసౌ విహమ  

లోకం యం వియజసకం విశ్లకం మాసమతమమం దాగవతరఢానః 21 
   

అశీుతమ తదిషగణవచః ుక్షుతూభం భధఽచఽమదఽో యు ఙావమలీకమ్  

అదాషటుైణాననననద ు ముకత నఽిశీ్రషభాణశచషటాని విషరణ ః 22 
   

సభాగటాః సయవత ఏవ సథవ వ్ేడా మఠా భూషత ధస్త రిషవఠ   

ణేహథ ణాభుతర చ కశచణాయథ  ఊటూ నఽగీహభాతభశ్రలమ్ 23 
   

తతశచ వః ిచఛునేభం విిఙూఛ విశబీమ వినుర  ఆత్ర కితమటామామ్  

సవతభణా నేరమభాణ ైశచ కితమం శుదధ ం చ తటరా భిశటానముకత ః 24 
   

తటరా బవదబగవ్ణావుసఝటరో  మదిచఛమా గభటభాణోऽనతవషః  

ఄలషమలిఙోో  నిజలాబతేషరట  వితశచ ఫాల ైయవధాతవ్ేషః 25 
   

తం దవుషట వయిం సఽకుభాయనుద కగయుఫాహవంసకనుర లగతరమ్  

ఙావమటాక్షోననసతేలమకయణ సఽదరా వననం కభుఫసఽజాతకణఠ మ్ 26 
   

నిగూఢజతరే ం ిథఽతేఙోవషసభావయత ణానం వలివలో దయం చ  

డిగభఫయం వకత రవికీయణకథశం రలభఫఫాహటం సవభగతత భాబమ్ 27 
   

శ్మభం సడాతవమవయోऽఙోలక్షాభు స్త రణాం భణోజఞ ం యుచియస్భటూన  

రతేమత్రథ టాస్వత  భునమః సవసణేబమసత లిషణజాఞ  ఄత గూఢవయచసమ్ 28 
   

స విషేణ టోऽత్రథమ అగటామ తస్్ైభ సమం శియసజహయ  

తటో నివిటాత  హమఫుఢాః స్త రయోऽయబక భహసణే సర వివ్ేశ ఞజ్ఝతః 29 
   

స సంవితసత తర భహనభహీమసం ఫరహభషిజషిడూవషిసఙణదఘ ః  

వమగచటాలం బగవ్నమఠూనఽద యోరహర్షటానికఢైః ుతః 30 
   

రశ్నత భాస్నభకుణఠ ధేధసం భునిం నినుర  దాగవటోऽబుమతవతమ  
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రణభమ భూధ ావహితః కిటాఞజ లియనటావ గష సానితమానవిచఛత్ 31 
   

ుక్షుదఽవ్చ  

ఄహో  ఄదమ వమం ఫరహభనూటూూవ్మః షతరఫనధ వః  

కిమాత్రఠియౄతవణ బవడిబస్త యథకః కిటాః 32 
   

నేషం సంసభయణాతేంసం సదమః శుదధ ునిత  వ్డై గిహః  

కూం ఝనయదయినసయి నుదశ్ౌఙాసణాడినః 33 
   

సనినఢామటూత  భహయోగషణాతకని భహనత ుత  

సడయ మ నశమనిత  వ్డై ఝంసం విషరణ షవ సఽథతః 34 
   

ఄత ధే బగవ్నీ్రతః కిషణ ః నుణుడ సఽతతరమః  

త్ైతిషవస్వమతరతమయథం తడయో తరసమతత ఫానధ వః 35 
   

ఄనమఠా టూऽవమకత గటూయదయినం నః కథం నిణామ్  

నితం నేరమభాణాణాం సంస్దధ సమ వనీమసః 36 
   

ఄతః ిఙాఛనే సంస్డిధ ం యోగషణాం యభం గుయుమ్  

ఝయుషస్వమహ మటాకయమం నేరమభాణసమ సయవఠా 37 
   

మఙ గ్ ాతవమభఠయ  జమం మతకయత వమం నినః రదో  

సభయత వమం బజనీమం వ్ ఫూర హి మడావ వియమమమ్ 38 
   

నానం బగవటో ఫరహభనోిహమషే గిహధేఢిణామ్  

న లషమటూ హమవసథ నభత గగడయ హనం కవచిత్ 39 
   

సాత ఈవ్చ   

ఏవభాదాషతః ిషట ః స జాఞ  శిషణమా గష  

రతమదాషత ధయభజోఞ  బగవ్ణాఫదమణః 40 

 ॐ ॐ ॐ 
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డివతీమ సకంధభు 

||ఓం నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ|| 

ఄఢామమభు - 1   

శీ్రశుక ఈవ్చ   
వుమాణేష టూ రశనః కిటో లోకహితం ని  
అతభవితూభభతః ఝంసం శ్లీతవ్మడిషే మః యః 1 
   
శ్లీతవ్మడీని జథనద  ానిణాం సనిత  సహసరశః  
ఄశమటాభాతభతతత వం గిహమషే గిహధేఢిణామ్ 2 
   
నిదరమా హిర మటూ నకత ం వమవ్నేన చ వ్ వమః  
డివ్ ఙాథథహమా జనఽకటుభఫబయణయన వ్ 3 
   
డూహతమకలటరా డిషవతభస్్ైణేమషవసతూవత  
టూషం రభటోత  నిధనం శమననత న శమత్ర 4 
   
తసభడాబయత సవటాభ బగవ్నీశవగ హషః  
శ్లీతవమః కీషత తవమశచ సభయత వమశ్రచచఛటాబమమ్ 5 
   
ఏటావ్ణాూఙ్ుయోగదామం సవధయభషనిషఠ మా  
జనభలాబః యః ఝంసభణేత  ణామణసభిత్రః 6 
   
నుర నేణ భునయో జనినవిటాత  విఢిషవధతః  
ణడైయుో ణమసథ  యభణేత  సభ గుణానఽకథణే హథః 7 
   
ఆదం దాగవతం ణాభ ఝణం ఫరహభసనేభతమ్  
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ఄఢీతవ్ణాద వడౌ తతేఢషదవనుమణాదహమ్ 8 
   
షనిషఠ టోऽత ణడైయుో ణమ ఈతత భశ్లి కలీలమా  
గిహీతఙూటా జథి అఖామనం మదఢీతవ్న్ 9 
   
తదహం టూऽనఢాసమనే భహనుౌయుషకో బవ్న్  
మసమ శదీద ధటాభాశు సమనఽభకుణేద  భత్రః సతీ 10 
   
ఏతనినషవదమభాణాణానేచఛటాభకుటోబమమ్  
యోగషణాం ని నిుణతం హథనభానఽకీయత నమ్ 11 
   
కూం రభతత సమ ఫహటనః గక్షఢైు మణడైషహ  
వయం భుహఠయత ం విడితం ఘటటూ శ్రమీస్వ మతః 12 
   
ఖటావఙోో  ణాభ జషిఞాటూవమటాత నేహముషః  
భుహఠత తూయవభుతూిజమ గతవ్నబమం హషమ్ 13 
   
తవ్తవమతషు కౌయవమ సనుత హం జీవిటావఢిః  
ఈకలమ తతూయవం టావదమటాూభనకమ్ 14 
   
ఄనత కల  తే ఝయుష అగటూ గతసధవసః  
ఛిణాద ుదసఙోశస్వత రణ సిహం డూహమऽనఽ నే చ తమ్ 15 
   
గిహత్రవరజ్ఝటో ఢీయః ఝణమతీయథ జలాఝి తః  
శుఙౌ వివికత  అస్ణో విఢివతకలిటాసణే 16 
   
ఄబమస్వనభనస శుదధ ం త్రరవిద్రహభషయం యమ్  
భణో మఙూఛజ్ఝజ తశ్వసర  ఫరహభనౄజభవిసభయన్ 17 



డివతీమ సకంధభు 

 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

   
నిమఙూఛడివషనేదోమऽక్షానభనస ఫుడిధ సయఠిః  
భనః కయభనక్షుత ం శుదాథథ ఢాయనేడిధ మా 18 
   
తటుైరకవమవం ఢామనేదవఝమచిఛణేనన ఙూతస  
భణో నిషవషమం ముకత వ తతః కూఞచన న సభథత్  
దం తతయభం విషరణ యభణో మతర రస్దత్ర 19 
   
యజసత మోదామభాక్షుత ం విభూఢం భన అతభనః  
మఙూఛడాధ యణమా ఢీగ హనిత  మా తతకితం భలమ్ 20 
   
మసమం సణాధ యమభాణామాం యోగషణో బకూత లషణః  
అశు సభదమటూ యోగ అశమీం బదరనైషతః 21 
   
జోవ్చ  
మఠా సణాధ యమటూ ఫరహభణాధ యణా మతర సభభటా  
మాదిశ్ర వ్ హథడాశు ఝయుషసమ భణోభలమ్ 22 
   
శీ్రశుక ఈవ్చ   
జ్ఝటాసణో జ్ఝతశ్వసర  జ్ఝతసఙోో  జ్ఝటూనిద మాః  
సాథ ల  బగవటో యౄతవ భనః సణాధ యనేడిధ మా 23 
   
విశ్రషసత సమ డూహో ऽమం సథ విషఠ శచ సథ వమసమ్  
మటూరదం వమజమటూ విశవం బూతం బవమం బవచచ సత్ 24 
   
ఄణడ కోశ్ర శుథऽస్భనూనుత వయణసంముటూ  
వ్డైజః ఝయుషర  యోऽసౌ బగవ్ణాధ యణాశమీః 25 
   
నుటాలధేతసమ హి నుదభూలం ఠనిత  నుషణారడూ యసతలమ్  
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భహతలం విశవసిజోऽథ గులౌప తలాతలం వ్డై ఝయుషసమ జఙ్ఘ  26 
   
డూవ జానఽనీ సఽతలం విశవభూథత యౄయుదవమం వితలం ఙాతలం చ  
భహీతలం తజజ ఘనం భహీటూ నబసత లం ణానసగ గిణనిత  27 
   
ఈయఃసథ లం జోమత్రయనీకభసమ గుీవ్ భహయవదనం వ్డై జణోऽసమ  
తనుర  వటకం విదఽడిఝంసః సతమం తే శ్రి ణ సహసరశ్రయణాః 28 
   
ఆణాద ా దయో ఫాహవ అహటయుసర ః కౌణ  డిశః శ్లీతరభభుషమ శఫద ః  
ణాసతమదస రౌ  యభసమ ణాస్వ ఘార ణోऽసమ గణోధ  భుఖభగషనషదధ ః 29 
   
డౌమయక్షుణీ చక్షుయబూతతఙోః క్షాభణ విషరణ యహనీ ఈదే చ  
తదా్ావిజిభబః యధేషఠ ఢిషణ ుభానుర ऽసమ టాల యస ఏవ జ్ఝహవ 30 
   
ఛణాద ంసమననత సమ శిగ గిణనిత  దంషట ా  మభః స్వనహకలా డివజాని  
హసర  జణోణాభదకు చ భామా దఽయనత సగో  మదనుఙోమోషః 31 
   
వరఝయ తత ౌషరఠ ऽధయ ఏవ లోదో ధయభః సత ణోऽధయభఠయऽసమ ిషఠ మ్  
కసత సమ ధేఢరం విషణడ చ నేటరౌ  కుక్షుః సభుడరా  గషయయోऽస్థ సఙగఘ ః 32 
   
ణాఝయ మऽసమ నడయ మऽథ తనాయుహణ భహీయుహ విశవతణోయనితవనద  ా  
ఄననత వయమః శవస్తం భాతషశ్వ గత్రయవమః కయభ గుణరవ్హః 33 
   
ఇశసమ కథశ్నివదఽయభుఫవ్హణావససఽత  సణాధ ుం కుయువయమ బూభనః  
ఄవమకత భాహటయుిదమం భనశచస చనద భాాః సయవవికయకోశః 34 
   
విజాఞ నశకూత ం భహిభాభననిత  సవతభణోऽనత ఃకయణం గషషతరమ్  
ఄశ్వశవతయుమషట గాజా నఖాని సథవ భిగః శవః శ్లీణడూశ్ర 35 
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వమాంస్ తడావుకయణం విచితరం భనఽయభనీష భనఽజో నివ్సః  
గనధ యవవిడామధయఙాయణాూయః సవయసభితీయసఽనీకవయమః 36 
   
ఫరహభననం షతరబుజో భహటాభ విడాయుయఙౄఘ శీాితకిషణ వయణః  
ణాణానఢానెజమగణోణోన దరవ్మతభకః కయభ విటానయోగః 37 
   
ఆమానసవశవయవిగీహసమ మః సనినవ్ేశః కఠిటో భమా టూ  
సణాధ యమటూऽస్భనవఝష సథ విషవఠ  భనః సవఫుడాధ ు న మటోऽస్త  కూఞృచత్ 38 
   
స సయవఢీవితత ునఽబూతసయవ అటాభ మఠా సవనజణేక్షుటుైకః  
తం సతమభాననద నిఢిం బజథత ణానమతర సజథజ దమత అతభనుతః 39 
   

ఄఢామమభు – 2   

శీ్రశుక ఈవ్చ   
ఏవం ఝ ఢాయణమాతభయోనియనషట ం సభిత్రం రతమవయుధమ తేషట త్  
తఠా ససథజదభమోఘదిషట యమఠామమాటా్ాగవువసమఫుడిధ ః 1 
   
శ్ఫద సమ హి ఫరహభణ ఏష ణాథ  మణానభనధ ుమత్ర ఢీయనుఢషథః  
షబరభంసత తర న వినద టూऽథ ణాభమాభనే వ్సనమా శమానః 2 
   
ఄతః కవినభసఽ మావదయథః సమదరభటోత  వమవసమఫుడిధ ః  
స్డూధऽనమఠాథథ న మటూత తతర షశభీం తతర సనైషభాణః 3 
   
సటామం క్షుటౌ కూం కశినుర ః రమాస్్ైఫహౌ సవస్డూధ  హటమఫయుణ ైః కూమ్  
సతమఞజ లౌ కూం ఝయుఢానననుటరా ు డిగవలకలాడౌ సత్ర కూం దఽకల ైః 4 
   
చ్ఛ్ణ కూం ఠి న సనిత  డిశనిత  నక్షాం  
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ణడైవ్ఙౄఘ నాుః యబితః సషటోऽమశుషమన్  
యుడాధ  గుహః కూభజ్ఝటోऽవత్ర ణోసణానన్  
కసభదబజనిత  కవయో ధనదఽయభడాణాధ న్ 5 
   
ఏవం సవచిటూత  సవత ఏవ స్దధ  అటాభ తరయోऽగథ  బగవ్నననత ః  
తం నియవిటో నిమటాగథ  బజథత సంసయహమతసయభశచ మతర 6 
   
కసత ం తవణాదితమ నఽచిణాత భిటూ శ్రనసతీం ణాభ కుమత్  
శమఞజ నం త్రతం వ్డైతయణామం సవకయభజానషటానుఞఛజ షణమ్ 7 
   
కథచితూవడూహనత యుిదమావకశ్ర నుర డూశభాతరం ఝయుషం వసనత మ్  
చతేయుబజం కఞజ యఠాఙోశఙ్ గడాధయం ఢాయణమా సభయనిత  8 
   
యసననవకత రం నలిణామటూషణం కదభఫకూఞజ లకతశఙోవ్ససమ్  
లసనభహయతనహియణభమాఙోదం సఽపయనభహయతనకూుటకుణడ లమ్ 9 
   
ఈనినదరహితఙకజకషణకలనే యోగథశవసథ తతనుదలివమ్  
శీ్రలషణం కౌసఽత బయతనకనధ యభభాి నలక్షాభు వనభాలమాచితమ్ 10 
   
విబూషతం ధేఖలమాఙో్ఘ్రలీమకఢైయభహధణడైయౄనఝయకఙకణాడినః  
స్నగధ భలాకుఞృచతనీలకునత ల ైషవగచభాణాననహసతవశలమ్ 11 
   
ఄడీనలీలాహస్టూషణోలిసదా్ాబఙోసంసాచితబూయమనఽగీహమ్  
ఇక్షథత చిణాత భమధేననైశవయం మావనభణో ఢాయణమావత్రషఠ టూ 12 
   
ఏకఢైకశ్లऽఙగో ని ఢిమానఽదావనేటాడాడి మావదధ స్తం గడాబితః  
జ్ఝతం జ్ఝతం సథ నభనుర హమ ఢాయనేతయం యం శుదధ ుత్ర ఢీయమఠా మఠా 13 
   
మావనన జానేత వథऽస్భనివశ్రవశవథ దరషట ష బకూత యోగః  
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టావత్ావమః ఝయుషసమ యౄం కూీమావసణే రమతః సభథత 14 
   
స్థ యం సఽఖం ఙాసనభాస్థ టో మత్రయమడా జ్ఝహసఽషభభఙో లోకమ్  
కల  చ డూశ్ర చ భణో న సజజ నేటా్ాణానినమఙూఛనభనస జ్ఝటాసఽః 15 
   
భనః సవఫుడాధ ుభలమా నిమభమ క్షథతరజఞ  ఏటాం నిననేతత భాతభని  
అటాభనభాతభనమవయుధమ ఢీగ లఫోధ శ్నిత షవయధేత కిటామత్ 16 
   
న మతర కలోऽనినేషం యః రబుః కుటో నఽ డూవ్ జగటాం మ ఇశిథ  
న మతర సతత వం న యజసత భశచ న వ్డై వికగ న భహన్రఢానమ్ 17 
   
యం దం వ్డైషణ వభాభననిత  తదమణేనత్ర ణేతీతమతదఽత్రూసిషవః  
విసిజమ డౌతభుభననమసౌహిడా హిడయ గుహమయుదం డూ డూ 18 
   
ఆతథ ం భునిసాత యధేదవువస్థ టో విజాఞ నదిగువయమసఽయనిధ టాశమః  
సవనుషణాణాతడమ గుదం తటోऽనిలం సథ ణేషే షటృూననభనేజ్ఝజ తకిభః 19 
   
ణాదామం స్థ తం హిదమఢిగమ తసభదఽడానగటోమయస్ తం ననేనఽభనిః  
తటోऽనఽసణాధ మ ఢిమా భనస్వ సవటాలుభూలం శనకఢైయననేత 20 
   
తసభదఽ్ావ్ోయనత యభునననేత నియుదధ సనుత మతణోऽనతవషః  
స్థ టావ భుహఠత యధభకుణఠ దిషట షనషబదమ భూయధనివసిజథతయం గతః 21 
   
మడి రమాసమనని నుయధేషఠ ుం వ్డైహమసణాభుత మడివహయమ్  
ఄషట ఢితమం గుణసనినవ్నే సహ ైవ గఙూఛనభనస్వనిద నా ైశచ 22 
   
యోగథశవణాం గత్రభాహటయనత యఫహిస్త రలోకమః వణానత తభణామ్  
న కయభనసత ం గత్రభాఝనవనిత  విడామతనుర యోగసభాఢిదాజామ్ 23 
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వ్డైశ్వనయం మాత్ర విహమస గతః సఽషేభణ మా ఫరహభఠూన శ్లచిష  
విధాతకలోకऽథ హథయుదసత త్రమాత్ర చకీం ని శ్ ైశుభాయమ్ 24 
   
తడివశవణానం తవత్రవయత ు విషరణ యణీమస వియజథణాతభణడైకః  
నభసకితం ఫరహభవిడాభుత్ైత్ర కలాముషర  మడివఫుఢా యభణేత  25 
   
ఄఠయ  ఄననత సమ భుఖానల న దనద హమభానం స నిుషమ విశవమ్  
నిమత్ర స్డూధ శవయముషట ఢిషణ ుం మడుదద వయధుం తదఽ నుయధేషఠ ుమ్ 26 
   
న మతర శ్లకో న జ న భితేమనషత యన ఙ గడూవగ ఊటూ కుతశిచత్  
మచిచతత టోऽదః కిమానిదంవిడాం దఽయనత దఽఃఖరబవ్నఽదయిణాత్ 27 
   
తటో విశ్రషం రత్రదమ నియబమస్వత ణాతభణానుర ऽనలభూషత యతవయన్  
జోమత్రయభయో వ్ముభుతవతమ కల  వ్మావతభణా ఖం ఫిహడాతభలిఙోమ్ 28 
   
ఘార ణయన గనధ ం యసణేన వ్డై యసం యౄం చ దిషట ు శవసనం తవఙుైవ  
శ్లీటూరణ ఙ గతవతమ నదోగుణతవం నుర ణయన ఙాకత్రభుత్ైత్ర యోగు 29 
   
స బూతసాక్షథభనిద మాసనినకయిం భణోభమం డూవభమం వికయమమ్  
సంసదమ గటామ సహ టూన మాత్ర విజాఞ నతతత వం గుణసనినగధమ్ 30 
   
టూణాతభణాటాభనభుత్ైత్ర శ్నత భాననద భాననద భయోऽవసణే  
ఏటాం గత్రం దాగవతీం గటో మః స వ్డై ఝనథనహ విషజజ టూऽఙో 31 
   
ఏటూ సితీ టూ ని వ్ేదగుటూ తవమానిషవట  చ సణాతణే చ  
నే వ్డై ఝ ఫరహభణ అహ తేషట  అఢిటో బగవ్ణావసఽడూవః 32 
   
న హమటోऽనమః శివః ణాథ  విశతః సంసిటావిహ  
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వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర బకూత యోగగ మటో బవ్ేత్ 33 
   
బగవ్న్రహభ కథత ్ాున త్రరయనీవషమ భనీషమా  
తదధమవసమతసకటసరథ  యత్రతభనమటో బవ్ేత్ 34 
   
బగవ్నూయవబూటూషే లక్షుతః సవతభణా హషః  
దిశ్ ైమయుఫడాధ ుడినయదరషట  లషణ ైయనఽభాకఢైః 35 
   
తసభతూవతభణా జను షః సయవతర సయవడా  
శ్లీతవమః కీషత తవమశచ సభయత వ్ోమ బగవ్ననిణామ్ 36 
   
తఫనిత  నే బగవత అతభనః సటాం కఠాభితం శవీణఝటేషే సభబితమ్  
ఝననిత  టూ విషమవిదాషటాశమం వరజనిత  తచచయణసగయుహనిత కమ్ 37 
   

ఄఢామమభు – 3   

శీ్రశుక ఈవ్చ   
ఏవధేతనినగడితం ిషట వ్నమదబవ్నభభ  
నిణాం మనిరరమభాణాణాం భనఽషవమషే భనీషణామ్ 1 
   
ఫరహభవయచసకభసఽత  మజథత ఫరహభణః త్రమ్  
ఆనద నాేనిద మాకభసఽత  రజాకభః రజాతీన్ 2 
   
డూవం భామాం తే శీ్రకభస్వత జసకమో విదావసఽమ్  
వసఽకమో వసానఽర డరా నీవయమకమోऽథ వయమవ్న్ 3 
   
ఄణానదమకభసత వడిత్రం సవయోకమోऽడిటూః సఽటాన్  
విశ్వణేద వ్ణరా జమకభః సఢామనూంసధకో విశ్మ్ 4 
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అముషకమోऽశివణౌ డూవ్ౌ ఝషట కభ ఆలాం మజథత్  
రత్రషఠ కభః ఝయుషర  గదస్ లోకభాతౌ 5 
   
యౄనునకమో గనధ వనీ్రరకమోऽూయ ఈయవశ్రమ్  
అఢితమకభః సథవషం మజథత యధేషఠ నమ్ 6 
   
మజఞ ం మజథదమశసకభః కోశకభః రఙూతసమ్  
విడామకభసఽత  గషషశం డాభటామయథ ఈభాం సతీమ్ 7 
   
ధభయథ ఈతత భశ్లి కం తనఽత ః తనవనితనుజథత్  
యక్షాకభః ఝణమజణాణోజసకమో భయుదోణాన్ 8 
   
జమకమో భనాణేద వ్నినయిత్రం తవనచయనమజథత్  
కభకమో మజథటోూభభకభః ఝయుషం యమ్ 9 
   
ఄకభః సయవకమో వ్ మోషకభ ఈడాయఢీః  
తీవ్ేరణ బకూత యోగథన మజథత ఝయుషం యమ్ 10 
   
ఏటావ్ణేవ మజటానేహ నిఃశ్రమీసర దమః  
బగవతమచలో దావ్ో మడాబగవతసఙోతః 11 
   
జాఞ నం మడారత్రనివితత గుణోషభచకీమ్  
అతభరసద ఈత మతర గుణయషవసఙోః  
కఢైవలమసభభతథసత వథ బకూత యోగః  
కో నియవిటో హషకఠాసఽ యత్రం న కుమత్ 12 
   
శ్ౌనక ఈవ్చ   
ఆతమనవ్మహితం జా నిశభమ బయతయిబః  
కూభనమతిషట వ్నాబయో వ్డైమాసకూభిషం కవిమ్ 13 
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ఏతచఽఛశీ్రషటాం విదవనాూత ణోऽయుస్ దాషతేమ్  
కఠా హషకఠయ దకః సటాం సఽమః సదస్ ధఽర వమ్ 14 
   
స వ్డై దాగవటో జా నుణడ వ్ేయో భహయథః  
ఫాలకీీడనకఢైః కీీడనకిషణ కీీఝాం మ అదడూ 15 
   
వ్డైమాసకూశచ బగవ్ణావసఽడూవమణః  
ఈయుగమగుణోడాః సటాం సఽమషు సభాగధే 16 
   
అముయుయత్ర వ్డై ఝంసభుదమననసత ం చ మననసౌ  
తసమథత  మత్షణో నీత ఈతత భశ్లి కవ్యత మా 17 
   
తయవః కూం న జీవనిత  బసత ా ః కూం న శవసనఽత ుత  
న ఖాదనిత  న ధేహనిత  కూం గీ ధే శవ్ోऽథ 18 
   
శవవిడవహో షట ఖాఢైః సంసఽత తః ఝయుషః శుః  
న మతకయణఠయ తవటో జాతే ణాభ గడాగీజః 19 
   
నృల  ఫటోయుకీభవికీభాణేమ న శిణవతః కయణఝటే నయసమ  
జ్ఝహవసతీ డాయుద షకథవ సాత న ఙ గగమతేమయుగమగఠాః 20 
   
దాయః యం టట కూుటజుషట భఝమతత భాఙోం న నధేనఽభకునద మ్  
శ్వ్ౌ కౌ ణో కుయుటూ సమం హథయిసటాకఞచనకఙకణడ వ్ 21 
   
ఫు నటూ టూ నమణే నణాం లిఙగో ని విషరణ యన నిుషటో నే  
నుడౌ నిణాం టౌ దఽర భజనభదాజౌ క్షథటరా ణ ణానఽవరజటో హథౌమ 22 
   
జీవఞఛవ్ో దాగవటాఙౄఘ ాథణుం న జాతే భగత ుऽనలదేత మసఽత   
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శీ్రవిషేణ డామ భనఽజసఽత లసమః శవసఞఛవ్ో మసఽత  న వ్ేద గనధ మ్ 23 
   
తదశభసయం హిదమం ఫటూదం మదోిహమభాణ ైయుషణాభఢూన ైః  
న వికూీనేటాథ మడా వికగ ణేటూర జలం గతరయుహమషే హయిః 24 
   
ఄఠానఢూహమఙో భణోऽనఽకలం రదాషస్వ దాగవతరఢానః  
మడాహ వ్డైమాసకూతభవిడామ విశ్యడయ  నిత్రం సధఽ ిషట ః 25 
   

ఄఢామమభు – 4   

సాత ఈవ్చ   
వ్డైమాసకథషత్ర వచసత తత వనిశచమభాతభనః  
ఈఢాయమ భత్రం కిషవణ  ఔతత థమః సతీం వమఢాత్ 1 
   
అతభజామాసఽటాగయ శుదరవిణఫనఽధ షే  
జథమ ఙావికల  నితమం వియౄఞాం భభటాం జహౌ 2 
   
రచఛ ఙూభధేవ్యథం మణాభం ిచఛథ సతత భాః  
కిషణ నఽదావశవీణయ శదీద ఢాణో భహభణాః 3 
   
సంసథ ం విజాఞ మ సననుసమ కయభ టుైరవషో కం చ మత్  
వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర అతభదావం దిఢం గతః 4 
   
జోవ్చ  
సనైచ్ఛ్నం వఙ గ ఫరహభనూయవజఞ సమ తవ్నఘ  
తమో విశ్రయమటూ భహమం హథః కథమతః కఠామ్ 5 
   
బూమ ఏవ వివిటాూనే బగవ్ణాతభభామమా  
మఠూదం సిజటూ విశవం దఽషవదావమభఢీశవఢైః 6 
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మఠా గగనుమత్ర విబుయమఠా సంమచఛటూ ఝనః  
మాం మాం శకూత భునుశిీతమ ఝయుశకూత ః యః ఝభాన్  
అటాభనం కీీడమనీటరడనకగత్ర వికగత్ర చ 7 
   
నానం బగవటో ఫరహభను థయదఽబతకయభణః  
దఽషవదావమనేవ్దాత్ర కవినశ్చత ఙూషట తమ్ 8 
   
మఠా గుణాంసఽత  రకిటూయుమగతరభశ్లऽత వ్  
నృబషత బూషశస్వత వకః కుయవనకభణ జనభనః 9 
   
విచికూత్రూతధేతణేభ ఫరవతే బగవ్నమఠా  
శ్ఫేద  ఫరహభణ నిషణ తః యస్భంశచ బవ్న్లు 10 
   
సాత ఈవ్చ   
ఆతేమనుభనిత టాో జాఞ  గుణానఽకథణే హథః  
హిషకథశభనఽసభితమ రత్రవకుత ం రచకీధే 11 
   
శీ్రశుక ఈవ్చ   
నభః యస్్ైభ ఝయుషమ బూమస్వ సదఽదబవసథ ననిగధలీలమా  
గిహీతశకూత త్రరతమామ డూహిణాభనత యబవ్మానఽలషమవయత మణే 12 
   
బూయో నభః సదవిజ్ఝనచిఛడూऽసటాభసభబవ్మాఖిలసతత వభూయత నే  
ఝంసం ఝనః నుయభహంసమ అశధీే వమవస్థ టాణాభనఽభిగమడాశుషవ 13 
   
నమో నభస్వతऽసత విషదామ సతవటాం విదాయకషఠ మ భుహటః కుయోగషణామ్  
నియసత సభామత్రశనేన ధస సవఢాభని ఫరహభణ యంసమటూ నభః 14 
   
మతీకయత నం మతూమయణం మడీషణం మదవనద నం మచ్రవణం మదయుణమ్  
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లోకసమ సడయ మ విధఽణోత్ర కలభషం తస్్ైభ సఽబదరశవీస్వ నమో నభః 15 
   
విచషణా మచచయణోసదణాతూఙోం వఝమదసర మబమటోऽనత తభనః  
వినద నిత  హి ఫరహభగత్రం గతకిభాసత స్్ైభ సఽబదరశవీస్వ నమో నభః 16 
   
తస్వణో డాన మశస్వణో భనస్వణో భనత రవిదః సఽభఙోలాః  
క్షథభం న వినద నిత  విణా మదయణం తస్్ైభ సఽబదరశవీస్వ నమో నభః 17 
   
కూతహఠణానధ ాఝలినద ఝలకశ్ అనెయశుభాబ మవణాః ఖసదమః  
నేऽణేమ చ నును మదనుశమీాశమీాః శుధమనిత  తస్్ైభ రబవిషణ వ్ే నభః 18 
   
స ఏష అటాభతభవటాభఢీశవయసత రనీభయో ధయభభమసత నుర భమః  
గతవమలీకఢైయజశఙకడినషవతయకులిఙోో  బగవ్న్రస్దటామ్ 19 
   
శీిమః త్రయమజఞ త్రః రజాత్రషధమాం త్రగి కత్రయధత్రః  
త్రయోత్రశ్చనధ కవిషణ సతవటాం రస్దటాం ధే బగవ్నూటాం త్రః 20 
   
మదఙఘ ుానఢామనసభాఢిఢౌతమా ఢిమానఽశమనిత  హి తతత వభాతభనః  
వదనిత  ఙుైతతకవయో మఠాయుచం స ధే భుకుణోద  బగవ్న్రస్దటామ్ 21 
   
రఙ గడిటా నేన ఝ సయసవతీ వితనవటాజసమ సతీం సభిత్రం హిడి  
సవలషణా నుర దఽయబూత్రకలాసమతః స ధే ఊషణాభిషబః రస్దటామ్ 22 
   
బూటుైయభహడిబయమ ఆభాః ఝగ విబుషనభమ శ్రటూ మదభూషే ఞయుషః  
బుఙ్టర గుణాణోి డశ షర డశ్తభకః సర ऽలఙకిషషట  బగవ్నవఙాంస్ ధే 23 
   
నభసత స్్ైభ బగవటూ వ్సఽడూవ్మ వ్ేధస్వ  
ఝఞానభమం సౌభామ మనఽభఖాభుఫయుహసవమ్ 24 
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ఏతడూవ్తభబూ జణానయడామ విిచఛటూ  
వ్ేదగగబऽబమఢాటాూక్షాదమడాహ హషతభనః 25 
   

ఄఢామమభు – 5   

ణాయద ఈవ్చ   
డూవడూవ నభస్వతऽసఽత  బూతదావన ఞయవజ  
తడివజానీహి మజాఞానభాతభతతత వనిదయినమ్ 1 
   
మదరా ం మదఢిషఠ నం మతః సిషట నేదం రదో  
మతూంసథ ం మతయం మచచ తతత తత వం వద తతత వతః 2 
   
సయవం హమమతదబవ్ణేవద బూతబవమబవత్రబుః  
కభలకవడివశవం విజాఞ ణావస్తం తవ 3 
   
మడివజాఞ ణో మడాఢాగ మతయసత వం మడాతభకః  
ఏకః సిజస్ బూటాని బూటుైథవ్తభభామమా 4 
   
అతభణాబవమస్వ టాని న దావమనూవమమ్  
అతభశకూత భవషట బమ ఉయణణానషవ్కిభః 5 
   
ణాహం వ్ేద యం హమస్భణానయం న సభం విదో  
ణాభయౄగుణ ైబవమం సదసత్రకఞృచదనమతః 6 
   
స బవ్నచయడయఘ యం మతత ః సఽసభాహితః  
టూన ఖథదమస్వ నసత వం శఙగకం చ మచఛస్ 7 
   
ఏతణేభ ిచఛతః సయవం సయవజఞ  సకల శవయ  
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విజానీహి మఠుైవ్ేదభహం ఫుఢూమऽనఽశ్స్తః 8 
   
ఫరహో భవ్చ  
సభమకకయుణకస్వమదం వతూ టూ విచికూత్రూతమ్  
మదహం ఙ గడితః సౌభమ బగవడీవయమదయిణే 9 
   
ణానితం తవ తఙాచత మఠా భాం రఫరవష దోః  
ఄవిజాఞ మ యం భతత  ఏటావతత వం మటో హి ధే 10 
   
నేన సవగచిష విశవం గచితం గచమాభమహమ్  
మఠాగకऽగషనయమఠా సర మో మథర్షగీహటాయకః 11 
   
తస్్ైభ నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ ఢీభహి  
మణాభమమా దఽయజమమా భాం వదనిత  జగదఽో యుమ్ 12 
   
విలజజ భానమా మసమ సథ తేనైక్షాఠూऽభుమా  
విమోహిటా వికతథ ణేత  భభాహనేత్ర దఽషధమః 13 
   
దరవమం కయభ చ కలశచ సవదావ్ో జీవ ఏవ చ  
వ్సఽడూవ్తగ ఫరహభనన ఙాణోమऽగథ ऽస్త  తతత వతః 14 
   
ణామణ వ్ేడా డూవ్ ణామణాఙోజాః  
ణామణ లోక ణామణ భఖాః 15 
   
ణామణగ యోగగ ణామణయం తః  
ణామణయం జాఞ నం ణామణ గత్రః 16 
   
తసమత దరషేట ుశసమ కటసథ సమఖిలాతభనః  
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సిజమం సిజానే సిషరట ऽహనైషన ైవ్నఙ గడితః 17 
   
సతత వం యజసత భ ఆత్ర నియుో ణసమ గుణాసత రమః  
స్థ త్రసయోనిగఢూషే గిహీటా భామమా విదోః 18 
   
కయమకయణకయత ిటూవ దరవమజాఞ నకూీమాశమీాః  
ఫధననిత  నితమడా భుకత ం భాననం ఝయుషం గుణాః 19 
   
స ఏష బగవ్ంలిిఙణదో స్త రనథటుైయఢయ షజః  
సవలక్షుతగత్రయ్రహభనూథవషం భభ ఙూశవయః 20 
   
కలం కయభ సవదావం చ భానేశ్ల భామమా సవమా  
అతభనమదిచఛమా నుర త ం విఫుబూషేయునుదడూ 21 
   
కలాదఽో ణవమత్రకయః షణాభః సవదావతః  
కయభణో జనభ భహతః ఝయుషఢిషఠ టాదబూత్ 22 
   
భహతసఽత  వికువణాదరజఃసటోత వఫింహిటాత్  
తభఃరఢానసత వబవదద వామజాఞ నకూీమాతభకః 23 
   
సర ऽహఙగకయ ఆత్ర నుర ర కోత  వికుయవనూభబూత్రత ఢాా  
వ్డైకషకస్్తత జసశచ టాభసశ్రచత్ర మడిబడా  
దరవమశకూత ః కూీమాశకూత ఞానశకూత షత్ర రదో 24 
   
టాభసదత బూటాడూషవకువణాదబూననబః  
తసమ భాటరా  గుణః శఫోద  లిఙోం మదద షాట ిదిశమయోః 25 
   
నబసర ऽథ వికువణాదబూతూపయిగుణోऽనిలః  
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నవమాచఛఫద వ్ంశచ నుర ణ ఓజః సహో  ఫలమ్ 26 
   
వ్యోయత వికువణాటాకలకయభసవదావతః  
ఈదదమత టూజో వ్డై యౄవతూపయిశఫద వత్ 27 
   
టూజససఽత  వికువణాడాస్దమోబ యసతభకమ్  
యౄవతూపయివఙాచమోబ ఘోషవచచ నవమాత్ 28 
   
విశ్రషసఽత  వికువణాదభబసర  గనధ వ్నబూత్  
నవమాదరససయి శఫద యౄగుణానివతః 29 
   
వ్డైకషకనభణో జజథఞ  డూవ్ వ్డైకషక దశ  
డిగవటాయకరఙూటోऽశివ వహీనణోద ా తవనద నాేతరకః 30 
   
టుైజసతేత  వికువణాడినిద మాాణ దశ్బవన్  
జాఞ నశకూత ః కూీమాశకూత యుఫడిధ ః నుర ణశచ టుైజసౌ  
శ్లీతరం తవగఘర ణదిగషజహవ వ్గగద థభఞరా ఙౄఘ నాుమవః 31 
   
మడుైటూऽసఙోటా దావ్ బూటూనిద మాభణోగుణాః  
మడామతననిభణయ న శ్రకుయ్రహభవితత భ 32 
   
తడా సంహతమ ఙాణోమనమం బగవచఛకూత ఙ గడిటాః  
సదసతత వభునుడామ ఙ గబమం ససిజుయుుదః 33 
   
వయిఞగసహసర ణేత  తదణడ భుదకథ శమమ్  
కలకయభసవదావసరథ  జీవ్ో ఞజజ వభజీవమత్ 34 
   
స ఏవ ఝయుషసత సభదణడ ం నిషబదమ నియోతః  
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సహసర ర యవఙౄఘ ఫాాహవషః సహసర ననశ్రయివ్న్ 35 
   
మస్వమహవమవ్డైగి కనకలమనిత  భనీషణః  
కటామడినయధః సత  సనురత యధవం జఘణాడినః 36 
   
ఝయుషసమ భుఖం ఫరహభ షతరధేతసమ ఫాహవః  
ఉగవఢైవశ్లమ బగవతః డాబుం శ్రడయర  వమజామత 37 
   
బూగి కః కలితః డాబుం బువగి కోऽసమ ణానతః  
హిడా సవగి క ఈయస భహగి కో భహతభనః 38 
   
గుీవ్మాం జనలోకోऽసమ తనుర లోకః సత నదవమాత్  
భూయధనః సతమలోకసఽత  ఫరహభలోకః సణాతనః 39 
   
తతకటామం ఙాతలం కిిత భూయుదామం వితలం విదోః  
జానఽదామం సఽతలం శుదధ ం జఙగఘ దామం తే తలాతలమ్ 40 
   
భహతలం తే గులాపదామం రడాదామం యసతలమ్  
నుటాలం నుదతలత ఆత్ర లోకభమః ఝభాన్ 41 
   
బూగి కః కలితః డాబుం బువగి కోऽసమ ణానతః  
సవగి కః కలిటో భూధ ా ఆత్ర వ్ లోకకలణా 42 
   

ఄఢామమభు – 6   

ఫరహో భవ్చ  
వ్ఙాం వహమనయుభఖం క్షథతరం ఛనద సం సత  ఢాతవః  
హవమకవ్మభిటాణానణాం జ్ఝహవ సయవయససమ చ 1 
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సవసాణాం చ వ్యోశచ తణానస్వ యభామణయ  
ఄశివణోగషఢీణాం చ ఘార ణో మోదరమోదయోః 2 
   
యౄనుణాం టూజసం చక్షుషదవః సాయమసమ ఙాక్షుణీ  
కౌణ  డిశ్ం చ తీథ ణాం శ్లీతరభాకశశఫద యోః 3 
 
తడాో తరం వసఽత సణాం సౌబగసమ చ దాజనమ్  
తవగసమ సయివ్యోశచ సయవధేధసమ ఙుైవ హి 4 
 
గభాణుమడిబజజ జాతీణాం న ైవ మజఞ సఽత  సభబితః  
కథశశభశీునఖానమసమ శిలాలోహబరవిదఽమటామ్ 5 
 
ఫాహవ్ో లోకనులాణాం నుర మశః క్షథభకయభణామ్ 6 
   
వికీమో బూయుబవః సవశచ క్షథభసమ శయణసమ చ  
సయవకభవయసమత హథశచయణ అసదమ్ 7 
   
ఄనుం వయమసమ సయోసమ యజనమసమ రజాటూః  
ఝంసః శిశన ఈసథ సఽత  రజాటామననద నియవిటూః 8 
   
నుముయమభసమ నేతరసమ షమోషసమ ణాయద  
హింసమా నియిటూయభిటోమషనయమసమ గుదం సభితః 9 
   
బూటూయధయభసమ తభసశ్చత శిచభః  
ణాఝయ మ నదనడీణాం చ గగటరా ణాభస్థ సంహత్రః 10 
   
ఄవమకత యసస్నాధ ణాం బూటాణాం నిధనసమ చ  
ఈదయం విడితం ఝంసర  హిదమం భనసః దమ్ 11 
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ధయభసమ భభ తేబమం చ కుభాణాం బవసమ చ  
విజాఞ నసమ చ సతత వసమ యసమటాభ మణమ్ 12 
   
ఄహం బవ్నబవశ్ ైచవ త ఆధే భునయోऽగీజాః  
సఽసఽయన ణాగః ఖగ భిగసుసినుః 13 
   
గనధ వూయసర  మక్షా యక్షోబూతగణోయగః  
శవః తతయః స్డాధ  విడామఢరా శ్చయణా దఽర భాః 14 
   
ఄణేమ చ వివిఢా జీవ్జలసథ లనదౌకసః  
గీహర్షకథతవసత సత ఝుతః సత ననతనవః 15 
   
సయవం ఝయుష ఏవ్ేదం బూతం బవమం బవచచ మత్  
టూణేదభావితం విశవం వితస్త భఢిత్రషఠ త్ర 16 
   
సవఢిషణ ుం రతణా్ాణో ఫహిశచ రతతమసౌ  
ఏవం విజం రతంసత తమనత యఫహిః ఝభాన్ 17 
   
సర ऽభితసమబమస్వమశ్ల భయత ుభననం మదతమగత్  
భహిధ ైష తటో ఫరహభనఽయుషసమ దఽయతమమః 18 
   
నుడూషే సయవబూటాని ఝంసః స్థ త్రడయ  విదఽః  
ఄభితం క్షథభభబమం త్రరభూగధ ాऽఢాన భూయధసఽ 19 
   
నుడాసత రయో ఫహిశ్చసననరజాణాం మ అశభీాః  
ఄనత స్త రలోకమసత వగ గిహధేఢయऽఫిహద్రతః 20 
   
సితీ విచకీధే విశవభాూశణానశణే ఈదే  
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మదవిడామ చ విడామ చ ఝయుషసాత బమాశమీః 21 
   
మసభదణడ ం విడజ జథఞ  బూటూనిద మాగుణాతభకః  
తదద వామభతమగడివశవం గగనః సాయమ ఆవ్తన్ 22 
   
మడాసమ ణాదామననలిణాదహభాసం భహతభనః  
ణావిదం మజఞ సభాబనఽయుషవమవ్నిటూ 23 
   
టూషే మజఞ సమ శవః సవనసతమః కుశ్ః  
ఆదం చ డూవమజనం కలశ్లచయుగుణానివతః 24 
   
వసాత ణోమషధమః స్వనహ యసలోహభిడయ  జలమ్  
ఊఙ గ మజూంష సభాని ఙాతేగు తరం చ సతత భ 25 
   
ణాభఢూమాని భణాత ర శచ దక్షుణాశచ వరటాని చ  
డూవటానఽకీభః కలః సఙకలసత నత రధేవ చ 26 
   
గతయో భతమశ్ ైచవ నుర మశిచతత ం సభయణమ్  
ఝయుషవమవ్డైథటూ సభాబః సభబిటా భమా 27 
   
ఆత్ర సభబితసభాబయః ఝయుషవమవ్డైయహమ్  
తధేవ ఝయుషం మజఞ ం టూణడైవ్మజనైశవయమ్ 28 
   
తతస్వత  దరా తయ ఆధే రజాణాం తయో నవ  
ఄమజనవుకత భవమకత ం ఝయుషం సఽసభాహిటాః 29 
   
తతశచ భనవః కల  ఇజ్ఝథ ఊషయోऽథ  
తతగ విఫుఢా డుైటామ భనఽషమః కీతేనషవబుమ్ 30 
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ణామణయ బగవత్ర తడిదం విశవభాహితమ్  
గిహీతభాయోయుగుణః సో డావగుణః సవతః 31 
   
సిజానే తనినముకోత ऽహం హగ హయత్ర తదవశః  
విశవం ఝయుషయౄతవణ షనుత్ర త్రరశకూత ధిక్ 32 
   
ఆత్ర టూऽనహితం టాత మఠూదభనఽిచఛస్  
ణానమదబగవతః కూఞృచడాబవమం సదసడాతభకమ్ 33 
   
న దాయతీ ధేऽఙో భిషర లషమటూ న వ్డై కవచిణేభ భనసర  భిష గత్రః  
న ధే హిషకణ తనత ుసతఠూ మణేభ హిడౌతకణఠ ువటా ధిటో హషః 34 
   
సర ऽహం సభాభానమభమసత నుర భమః రజాతీణాభనవనిద తః త్రః  
అసథ మ యోగం నిఝణం సభాహితసత ం ణాధమగచఛం మత అతభసభబవః 35 
   
నటోऽసభుహం తచచయణం సనైముషం బవచిఛదం సవసత ుమనం సఽభఙోలమ్  
యో హమతభభామావిబవం సభ యమగదమఠా నబః సవనత భఠాథ కుతః 36 
   
ణాహం న మూమం మదిటాం గత్రం విదఽయన వ్భడూవః కూభుటాథ సఽః  
తణాభమమా మోహితఫుదధ మస్త వదం వినిషభతం ఙాతభసభం విచషభహమ 37 
   
మసమవటాయకభణ గమనిత  హమసభడాదమః  
న మం విదనిత  తటూత వన తస్్ైభ బగవటూ నభః 38 
   
స ఏష అదమః ఝయుషః కల  కల  సిజతమజః  
అటాభతభణామతభణాటాభనం స సంమచఛత్ర నుత్ర చ 39 
   
విశుదధ ం కథవలం జాఞ నం రతమకూభమగవస్థ తమ్  
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సతమం ఞయణభణాదమనత ం నియుో ణం నితమభదవమమ్ 40 
   
ఊషవ విదనిత  భునమః రశ్ణాత టూభనిద మాాశమాః  
మడా తడూవ్సతత ఢైకస్త గఢీనేత విఝి తమ్ 41 
   
అడయ మऽవటాయః ఝయుషః యసమ కలః సవదావః సదసనభనశచ  
దరవమం వికగ గుణ ఆనిద మాాణ విటూవటా్ాసఽన చషషేణ  బూభనః 42 
   
ఄహం బవ్ో మజఞ  ఆధే రజథశ్ దక్షాదయో నే బవడాదమశచ  
సవగి కనులాః ఖగలోకనులా నిలోకనులాసత లలోకనులాః 43 
   
గనధ యవవిడామధయఙాయణయశ్ నే మషయక్షోయగణాగణాఠాః  
నే వ్ ఊషణాభిషదాః తటాణ ం డుైటూమనద సా్డూధ శవయడానవ్ేణాద ా ః  
ఄణేమ చ నే తవరతతశ్చబూత కషభణడ మాడయ భిగషమఢీశ్ః 44 
   
మత్రకఞచ లోకథ బగవనభహసవడయ జఃసహసవదఫలవత్షభావత్  
శీ్రహీర విబూటామతభవదదఽబటాయణం తతత వం యం యౄవదసవయౄమ్ 45 
   
నుర ఢానమటో మానిష అభననిత  లీలావటానఽయుషసమ బూభనః  
అతమటాం కయణకషమశ్లషననఽకీనేషవమ త ఆభానఽూతవశ్న్ 46 
   

ఄఢామమభు – 7   

ఫరహో భవ్చ  
మటరో దమతః క్షుత్రతలోదధ యణామ నృబరత్  
కౌీ ఝీం తనఽం సకలమజఞ భనీభననత ః  
ఄనత యభహయణవ ఈనుగతభాడిడుైతమం  
తం దంషట మాాడిరనేవ వజరధగ దడాయ 1 
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జాటో యుఙూయజనమతేూమభానఽూమజఞ   
అకత్రసానఽయభనథ దక్షుణామామ్  
లోకతరమసమ భహతీభహయదమడాషత ం  
సవమభుబవ్ేన భనఽణా హషషతమనాకత ః 2 
   
జజథఞ  చ కయదభగిహమ డివజ డూవహఠటామం  
స్త రనః సభం నవనతభగత్రం సవభాటూర  
ఉఙూ మమాతభశభలం గుణసఙోఙకమ్  
ఄస్భనివధామ కతలసమ గత్రం రతవడూ 3 
   
ఄటూరయతమభనకఙ్క్షషత అహ తేషరట   
దటోత  భమాహనేత్ర మదబగవ్నూ దతత ః  
మటాదఙకజగవితరడూహ  
యోగషధిభాఝయుబనీం మదఽహ ైహమాడామః 4 
   
తత ం తనుర  వివిధలోకస్సిషమా ధే  
అడౌ సణాతూవతసః స చతేఃసణోऽబూత్  
నుర కకలసభ్లవవినషట నేహతభతతత వం  
సభమగజగద భునయో మదచషటాతభన్ 5 
   
ధయభసమ దషదఽహితయమజనిషట  భూత ుం  
ణామణో నయ ఆత్ర సవతఃరదావః  
దిషట వతభణో బగవటో నిమభావలోం  
డూవమసత వనఙోితణా ఘటౄతేం న శ్రకుః 6 
   
కభం దహనిత  కిత్రణో ననఽ గషదిషట ు  
గషం దహనత భుత టూ న దహనత ుసహమమ్  
సర ऽమం మదనత యభలం రవిశనిఫదేత్ర  
కభః కథం నఽ ఝనయసమ భనః శనీేత 7 
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విదధ ః సతేనుడితత్రరనయనిత  జోఞ   
ఫాలోऽత సనఽనగతసత స్వ వణాని  
తసభ ఄడాదఽధ ా వగత్రం గిణటూ రసణోన  
డివ్మః సఽత వనిత  భునయో మదఽయమధసత త్ 8 
   
మడూవనభుతథగతం డివజవ్కమవజర  
నిషే్లషట నుౌయుషబగం నియనే తనత మ్  
టరా టావషథటో జగత్ర ఝతరదం చ ల దే  
దఽగధ  వసాని వసఽఢా సకలాని నేన 9 
   
ణాదేయసవిషబ అస సఽడూవిసానఽర్  
యో వ్డై చఙాయ సభదిగజడయోగచమమ్  
మటాయభహంసమభిషమః దభాభననిత   
సవసథ ః రశ్నత కయణః షభుకత సఙోః 10 
   
సటూర భభాస బగవ్ను మశ్రయషఠయ   
సక్షాతూ మజఞ ఝయుషసత నీమవయణః  
ఛణోద భయో భఖభయోऽఖిలడూవటాటాభ  
వ్ఙ గ ఫబూవఝయుశతీః శవసటోऽసమ నసత ః 11 
   
భటోూు ముగనత సభనే భనఽణోలఫధ ః  
క్షోణీభయో నిఖిలజీవనికమకథతః  
విసరంస్టానఽయుబనే సలిల  భుఖాణేభ  
అడామ తతర విజహయ హ వ్ేదభాో న్ 12 
   
క్షీగదఢావభయడానవమూథనుణామ్  
ఈనభథనటాభభితలఫధ మ అడిడూవః  
ిషవఠ న కచఛవఝషవదఢాయ గగతరం  
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నిడరా షణోऽడిరషవయత కషణకణూడ ః 13 
   
టుైరతషట నుర యుబమహ స నిస్ంహయౄం  
కిటావ బరభదఽ్ాకుటౄదంషట కాలవకత రమ్  
డుైటూమనద భాాశు గదమానతనత భాద్  
ఉౌ నినుతమ విదడాయ నఖఢైః సఽపయనత మ్ 14 
   
ఄనత ఃసయసఽమయుఫల న డూ గిహీటో  
గీహమణ మూథత్రయభుఫజహసత  అయత ః  
అహమదభాడిఝయుషఖిలలోకణాథ  
తీయథశవీః శవీణభఙోలణాభఢూమ 15 
   
శీుటావ హషసత భయణాషథనభరధేమశ్  
చకీ ముధః తగజబుజాఢియౄఢః  
చకథీణ నకీవదనం వినినుటమ తసభద్  
ధస్వత  రగిహమ బగవ్నకియోజజ హయ 16 
   
జామమానఽో ణ ైయవయజోऽమడిటూః సఽటాణాం  
లోకనివచకీభ ఆభానమదఠాఢిమజఞ ః  
క్షాభం వ్భణేన జగిహమ త్రరదచఛల న  
మాఙాఞ భిటూ ఠి చయన్రబునయన ఙాలమః 17 
   
ణాగథ  ఫల యమభుయుకీభనుదశ్ౌచమ్  
అః శిఖాధితవటో విఫుఢాఢితమమ్  
యో వ్డై రత్రశీుతభిటూ న చికీయిదనమద్  
అటాభనభఙో భనస హయనऽేనధేణే 18 
   
తేబమం చ ణాయద బిశం బగవ్నివవిదధ   
దావ్ేన సధఽ షతేషట  ఈవ్చ యోగమ్  
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జాఞ నం చ దాగవతభాతభసతతత వడీం  
మడావసఽడూవశయణా విదఽయఞజ స్్ైవ 19 
   
చకీం చ డిషవవిహతం దశసఽ సవటూజో  
భనవనత థషే భనఽవంశధగ నృబషత  
దఽషవట షే జసఽ దభం వమదఢాతూవకీషత ం  
సటూమ త్రరిషఠ  ఈశతీం రథమంశచషటుైరః 20 
   
ధనవనత షశచ బగవ్నూవమధేవ కీషత ర్  
ణాభాన నిణాం ఝయుయుజాం యుజ అశు హనిత   
మజథఞ  చ దాగభభిటాముయవ్వయునధ   
అముషమవ్ేదభనఽశ్సత ువతీయమ లోకథ 21 
   
షతరం షమామ విఢిణోబితం భహటాభ  
ఫరహభధఽర గుజ్ఝఝ తథం నయకషత లిఝూ  
ఈదధ నత ుసవవనికణట కభుగీవయమస్  
త్రరఃసత కితవ ఈయుఢాయయశవఢూన 22 
   
ఄసభత్రసదసఽభుఖః కలమా కల శ  
ఆక్షావకువంశ ఄవతీయమ గుగషనడూశ్ర  
త్రషఠ నవనం సదనటానఽజ అవివ్ేశ  
మస్భనివయుధమ దశకనధ య అషత భాయచఛత్ 23 
   
మసభ ఄడాదఽదఢియౄఢబమాఙోవ్ేనుర   
భాయోం సదమషఝయం హయవడిద ధక్షోః  
దాథ సఽహినభఠితగషసఽశ్లణదిషట ు  
టాతమభానభకగయగనకీచకీః 24 
   
వషఃసథ లసయియుగనభహమనద వా్హ  



డివతీమ సకంధభు 

 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

దణడతత షవడనేఫతకకుఫుజ ష ఉఢహసమ్  
సడయ మऽసఽనః సహ విణేషమత్ర డాయహయుత ర్  
విసాపషజటుైయధనఽష ఈచచయటోऽఢిస్్ైణేమ 25 
   
బూధేః సఽథతయవయౄథవిభషదటామాః  
కథి శవమమామ కలమా స్తకిషణ కథశః  
జాతః కషషమత్ర జణానఽలషమభాయోః  
కభణ ఙాతభభహిమోనిఫనధ ణాని 26 
   
టోకథన జీవహయణం మదఽలకూకమాస్  
టుైరభాస్కసమ చ డా శకట ోऽవితత ః  
మడిరఙోటానత యగటూన డివిసిశ్లవ  
ఈనాభలనం త్రవతయఠాయుజ నయోయన దావమమ్ 27 
   
మడుైవ వరజథ వరజశ్రనివషటోమతటాన్  
నులాంసత వజీవమదనఽగీహదిషట విషట ు  
తచఽఛదధ నేऽత్రవిషవయమవిలోలజ్ఝహవమ్  
ఈఙాచటనషమదఽయగం విహయను డాిణామమ్ 28 
   
తతకయభ డివమనేవ మనినశి నిఃశమానం  
డావ్గషనణా శుచివణే షదహమభాణే  
ఈణేనషమత్ర వరజభటోऽవస్టానత కలం  
ణేటూర తఢామ సఫలోऽనఢిగభమవయమః 29 
   
గిహీణ త మదమదఽఫనధ భభుషమ భాటా  
శులఫం సఽతసమ న తే తతత దభుషమ భాత్ర  
మజజ ిభబటోऽసమ వదణ ేబువణాని గగత  
సంవషమ శఙౄకతభణాః రత్రఫో ఢిటాస్త్ 30 
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ననద ం చ మోషమత్ర బమాదవయుణసమ నుశ్ద్  
గగనునిఫల షే తహిటానభమసానఽణా చ  
ఄహనుితం నిశి శమానభత్రశధీేణ  
లోకం వికుణఠ భుణేషమత్ర గగకులం సభ 31 
   
గగత్ైయభఖథ రత్రహటూ వరజవిివ్మ  
డూవ్ేऽనవయిత్ర శ్రనకిమా షయక్షుః  
ధగత చిఛలీనధ నాేవ సత డిణాని సత   
వగి  భహీధరభనఘ ైకకథ సలీలమ్ 32 
   
కీీడనవణే నిశి నిశ్కయయశిభగౌమం  
సర నఽభఖః కలడామతభూషచఛటూన  
ఈడీద తతసభయయుజాం వరజబిదవధాణాం  
హయుత యుషషమత్ర శిగ ధనడానఽగసమ 33 
   
నే చ రలభఫఖయదయుద యకథశమషషట   
భల ి బకంసమవణాః కతనుౌణడ కాడామః  
ఄణేమ చ శ్లవకుజఫలవలదనత వకీ  
సనురత షశభఫయవిదాయథయుకూభభుఖామః 34 
   
నే వ్ భిఢూ సనేత్రశ్లిన అతత ఙానుః  
కమోఫజభతూుకుయుసిఞజ మకఢైకమాడామః  
మాసమనత ుదయినభలం ఫలనుయథనెభ  
వ్మజాహవనేన హషణా నిలమం తడీమమ్ 35 
   
కల న నైలితఢిమాభవభిశమ ణాణ ం  
సరత కముషం సవనిగమో ఫత దాయనుయః  
అవిషుతసత వనఽముగం స హి సతమవటామం  
వ్ేదదఽర భం విటశ్ల విబజ్ఝషమత్ర సభ 36 
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డూవడివషం నిగభవయత మని నిషఠ టాణాం  
ఞషబయభనేన విహిటానయదిశమతసషబః  
లోకనఘ ాటాం భత్రవిమోహభత్రరలోబం  
వ్ేషం విఢామ ఫహట దాషమత ఔధయభుమ్ 37 
   
ము ులనేషవత సటాం న హథః కఠాః సఽమః  
నుషణడ ణో డివజజణా విషలా నిడూవ్ః  
సవహ సవఢా వషఝుత్ర సభ గషగ న మతర  
శ్సత  బవిషమత్ర కల యబగవ్నఽమగణేత  38 
   
సథో  తనుర ऽహభిషయో నవ నే రజథశ్ః  
సథ ణేऽథ ధయభభఖభనవభవనీశ్ః  
ఄణేత  తవధయభహయభనఽమవశ్సఽడామ  
భామావిబూతమ ఆభాః ఝయుశకూత దాజః 39 
   
విషరణ యున వయమగణణాం కతమోऽయుతీహ  
మః నుషథవ్నమత కవిషవభధే యజాంస్  
చసకభబ మః సవయహసస్లటా త్రరిషఠ ం  
మసభత్రత సాభమసదణాదఽయుకభమానమ్ 40 
   
ణానత ం విడాభమహభనై భునయోऽగీజాస్వత   
భామాఫలసమ ఝయుషసమ కుటోऽవ నే  
గమనఽో ణానద శశటానన అడిడూవః  
శ్రషర ऽధఽణాత సభవసమత్ర ణాసమ నుయమ్ 41 
   
నేషం స ఏష బగవ్నద మనేదననత ః  
సవతభణాశీితడయ  మడి నియవులీకమ్  
టూ దఽసత భత్రతయనిత  చ డూవభామాం  
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ణడైషం భభాహనేత్ర ఢీః శవశిగలబక్షథమ 42 
   
వ్ేడాహభఙో యభసమ హి యోగభామాం  
మూమం బవశచ బగవ్నథ డుైతమవయమః  
తీన భణోః స చ భనఽశచ తడాతభజాశచ  
నుర చ్ఛ్నఫషుయిబుయఙో ఈత ధఽర వశచ 43 
   
ఆక్షావకుఢైలభుచఽకునద విడూహగఢి  
యఘవభఫుషసగ గమణాహటషడామః  
భాణాధ తరలయకశతధనవనఽయనిత డూవ్  
డూవవరటో ఫలియభూయత రయయో డిలీః 44 
   
సౌబయుమతఙకశినృడూవలతలాద  
సయసవటోదధ వశయబూషషవణాః  
నేऽణేమ వినెషణహనాభదఽతవనద దాతత   
నుథ షణేషవణవిదఽయశీుతడూవవమః 45 
   
టూ వ్డై విదనత ుత్రతయనిత  చ డూవభామాం  
స్త రశ్రదరహఠణశఫ ఄత నుజీవ్ః  
మదమదఽబతకీభమణశ్రలశిక్షాస్  
త్రయమగజణా ఄత కూభు శీుతఢాయణా నే 46 
   
శశవత్రశ్నత భబమం రత్రఫో ధభాతరం  
శుదధ ం సభం సదసతః యభాతభతతత వమ్  
శఫోద  న మతర ఝయుకయకవ్నిటరమాగథ   
భామా ఢైతమనభుఖథ చ విలజజ భాణా 47 
   
తడుైవ దం బగవతః యభసమ ఝంసర   
ఫరహమభత్ర మడివదఽయజసరసఽఖం విశ్లకమ్  
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సధరుఙౄనమభమ మతయో మభకయత హమత్రం  
జహటమః సవఝువ నినునఖనితరనేనద ఃా 48 
   
స శ్రమీసభత విబుయబగవ్నమటోऽసమ  
దావసవదావవిహితసమ సతః రస్డిధ ః  
డూహమ సవఢాతేవిగధేऽనఽవిశ్రయమభాణయ  
వ్ోమధేవ తతర ఝయుషర  న విశ్రయమటూ ఞజ ః 49 
   
సర ऽమం టూऽనహితసత త బగవ్నివశవదావనః  
సభాస్వన హథననమదనమసభతూదసచచ మత్ 50 
   
ఆదం దాగవతం ణాభ మణేభ బగవటోడితమ్  
సఙోహాో ऽమం విబూతీణాం తవధేతడివఝలీ కుయు 51 
   
మఠా హౌ బగవత్ర నిణాం బకూత యబవిషమత్ర  
సవతభనమఖిలాఢాథ ఆత్ర సఙకలు వయణమ 52 
   
భామాం వయణమటోऽభుషమ ఇశవయసమనఽమోదతః  
శిణవతః శదీధ మా నితమం భామమాటాభ న భుహమత్ర 53 
   

ఄఢామమభు – 8   

జోవ్చ  
ఫరహభణా ఙ గడిటో ఫరహభనఽో ణాఖామణేऽగుణసమ చ  
మస్్ైభ మస్్ైభ మఠా నుర హ ణాయడయ  డూవదయినః 1 
   
ఏతడూవడితేనేఙాఛనే తతత వం తతత వవిడాం వయ  
హథయదఽబతవయమసమ కఠా లోకసఽభఙోలాః 2 
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కథమసవ భహదాగ మఠాహభఖిలాతభని  
కిషవణ  నివ్ేశమ నిఃసఙోం భనసత ుక్షథమ కల వయమ్ 3 
   
శిణవతః శదీధ మా నితమం గిణతశచ సవఙూషట తమ్  
కల న ణాత్రడీథఘణ బగవ్నివశటూ హిడి 4 
   
రవిషట ః కయణయణేధ ణా సవణాం దావసగయుహమ్  
ధఽణోత్ర శభలం కిషణ ః సలిలసమ మఠా శయత్ 5 
   
ఢౌటాటాభ ఝయుషః కిషణ  నుదభూలం న భుఞచత్ర  
భుకత సయవషకథి శః నునథ ః సవశయణం మఠా 6 
   
మదఢాతేభటో ఫరహభణేద హయమోబऽసమ ఢాతేనః  
మదిచఛమా హమతేణా వ్ బవణోత  జానటూ మఠా 7 
   
అస్దమదఽదతదభం లోకసంసథ నలషణమ్  
మావ్నమం వ్డై ఝయుష ఆమటాత వమవ్డైః ిథక్  
టావ్నసవిత్ర నుర ర కత ః సంసథ వమవవ్నివ 8 
   
ఄజః సిజత్ర బూటాని బూటాటాభ మదనఽగీహత్  
దదిశ్ర నేన తదరా ం ణానదభసభుదబవః 9 
   
స ఙాత మతర ఝయుషర  విశవస్థ తేమదబవ్మమః  
భుకత వతభభామాం భానేశః శ్రటూ సయవగుహశమః 10 
   
ఝయుషవమవ్డైగి కః సనులాః ఞయవకలిటాః  
లోకఢైయభుషమవమవ్ః సనుల ైషత్ర శుశీుభ 11 
   
మావ్నకలో వికలో వ్ మఠా కలోऽనఽనైమటూ  



డివతీమ సకంధభు 

 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

బూతబవమబవచఛఫద  అముభనం చ మతూతః 12 
   
కలసమనఽగత్రమ తే లషమటూऽణీవ ఫిహతమత  
మావతమః కయభగతయో మాదిశ్రషదవజసతత భ 13 
   
మస్భనకయభసభావ్యో మఠా నేణోగిహమటూ  
గుణాణాం గుణణాం ఙుైవ షణాభభనెూటామ్ 14 
   
బూనుటాలకకుఫో వుభ గీహనషతరబూబిటామ్  
సషతూభుదరడీవనుణాం సభబవశ్ ైచతడయ కసమ్ 15 
   
రభాణభణడ కోశసమ ఫాహమబమనత యదేదతః  
భహటాం ఙానఽచషతం వణ శభీవినిశచమః 16 
   
ముగని ముగభానం చ ధగభ మశచ ముగథ ముగథ  
ఄవటానఽచషతం మడాశచయమతభం హథః 17 
   
నిణాం సఢాయణో ధయభః సవిశ్రషశచ మాదిశః  
శ్రణీీణాం జుిణాం చ ధయభః కిఙూ్రషే జీవటామ్ 18 
   
తటాత వణాం షసఙగ్ ునం లషణం హమతేలషణమ్  
ఝయుషధనవిఢిగమగసమఢామత్రభకసమ చ 19 
   
యోగథశవఢైశవయమగత్రషి ఙోబఙోసఽత  యోగషణామ్  
వ్ేడయ వ్ేదధభణానేత్రహసఝణయోః 20 
   
సభ్లవః సయవబూటాణాం వికీభః రత్రసఙటరభః  
ఆషట ఞయత సమ కభామణాం త్రరవయోసమ చ యో విఢిః 21 
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యో వ్నఽశ్నణాం సయోః నుషణడ సమ చ సభబవః  
అతభణో ఫనధ మోక్షౌ చ వమవసథ నం సవయౄతః 22 
   
మఠాతభతణోత ర బగవ్నివకీీడటామతభభామమా  
విసిజమ వ్ మఠా భామాభుడాస్వత  సక్షువడివబుః 23 
   
సయవధేతచచ బగవనిచఛటో ధేऽనఽఞయవశః  
తతత వటోऽయుసఽమడాహయుత ం రణానమ భహభుణే 24 
   
ఄతర రభాణం హి బవ్నయధేషఠ  మఠాతభబూః  
ఄథ ఙానఽత్రషఠ నిత  ఞథవషం ఞయవజఢైః కితమ్ 25 
   
న ధేऽసవః మనిత  ఫరహభనననశణాదనై  
తఫటో ఞఛచుతతమూషభత డావకమనృధ వినిఃసితమ్ 26 
   
సాత ఈవ్చ   
స ఈనుభనిత టాో జాఞ  కఠామానేత్ర సతటూః  
ఫరహభటో బిశం తరటో విషేణ టూన సంసడి 27 
   
నుర హ దాగవతం ణాభ ఝణం ఫరహభసనేభతమ్  
ఫరహభణయ బగవటో్ాకత ం ఫరహభకల ఈనుగటూ 28 
   
మదమతుక్షుదిషబః నుణూడ ణాభనఽిచఛత్ర  
అనఽఞథవుణ తతూయవభాఖామతేభుచకీధే 29 
   

ఄఢామమభు – 9   

శీ్రశుక ఈవ్చ   
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అతభభామాభిటూ జనయసమనఽబవ్తభనః  
న ఘటేటాయథసభఫనధ ః సవనదరషేట షవ్ఞజ స 1 
   
ఫహటయౄ ఆవ్దాత్ర భామమా ఫహటయౄమా  
యభభాణో గుణయషవసమ భభాహనేత్ర భనమటూ 2 
   
మషు వ్వ భహినేన స్వవ యస్భణాకలభామయోః  
యధేత గతసమోభహసత ుకోత వడాస్వత  తడయ బమమ్ 3 
   
అతభతతత వవిశుదధ ుయథం మడాహ బగవ్నితమ్  
ఫరహభణయ దయిమనరా భవమలీకవరటాదితః 4 
   
స అడిడూవ్ో జగటాం గ గుయుః సవఢిషణ ుభాసథ మ స్సిషన ైషత  
టాం ణాధమగచఛదద ిశభతర సభభటాం రఞచనిభణవిఢియమమా బవ్ేత్ 5 
   
స చినత మనద వుషయధేకడాభబసఽమనుశిణోడిద వయోడితం వఙ గ విబుః  
సథిషే మటోి డశధేకవింశం నిషకఞచణాణాం ని మదధ నం విదఽః 6 
   
నిశభమ తదవకత ిడిదిషమా డిశ్ల విలోకమ తటరా నమదశమభానః  
సవఢిషణ ుభాసథ మ విభిశమ తడిధ తం తసఽమనుడిషట  ఆవ్దఢూ భనః 7 
   
డివమం సహసర ఫద భమోఘదయిణో జ్ఝటానిలాటాభ విజ్ఝటోబనేనిద మాః  
ఄతమత సభఖిలలోకటానం తసత తమాంసత టాం సభాహితః 8 
   
తస్్ైభ సవలోకం బగవ్నూదాజ్ఝతః సనద యిమాభాస యం న మతయమ్  
వమతవతసఙ్టలశవిమోహసధవసం సవదిషట వడిబయుయుష్ైయనషేట తమ్ 9 
   
రవయత టూ మతర యజసత భసత యోః సతత వం చ నేశంీ న చ కలవికీభః  
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న మతర భామా కూభుటాథ హథయనఽవరటా మతర సఽసఽషచటాః 10 
   
శ్మభావడాటాః శతతరలోచణాః తశఙోవసత ా ః సఽయుచః సఽతవశసః  
సథవ చతేఫహవ ఈనిభషనభణ రవ్ేకనిషకబయణాః సఽవయచసః 11 
 
రవ్లవ్డైదాయమభిణాలవయచసః షసఽపయతేకణడ లభ్లిభాలినః 12 
   
దరా జ్ఝషేణ నయమః షటో విజటూ లసడివభాణావలినయభహతభణామ్  
విడయ మతభానః రభడయ తత భాదఽమనః సవిదఽమదదరా వలినయమఠా నబః 13 
   
శీ్రయమతర యౄతణుమయుగమనుదయోః కగత్ర భానం ఫహటఢా విబూత్రనః  
తవరఙ్ం శీిటా మా కుసఽభాకనఽగఢైషవగుమభాణా తరమకయభ గమతీ 14 
   
దదయి తటరా ఖిలసతవటాం త్రం శిీమః త్రం మజఞ త్రం జగతత్రమ్  
సఽననద ననద రఫలాయుణాడినః సవనుయిడాగఢైరః షస్వవితం విబుమ్ 15 
   
బితమరసడానభుఖం దిగసవం రసననహసయుణలోచణాననమ్  
కూుటౄనం కుణడ లినం చతేయుబజం తటాంశుకం వషస్ లక్షుతం శీిమా 16 
   
ఄధమయుణీమాసనభాస్థ తం యం వితం చతేఃషర డశఞచశకూత నః  
ముకత ం బగఢైః స్్ైవషతయతర ఙాధఽర వ్డైః సవ ఏవ ఢాభనరభభాణనైశవయమ్ 17 
   
తదద యిణాహిదషఝి టానత గ హిషమతత నఽః తవరభబశీులోచనః  
నణాభ నుడాభుఫజభసమ విశవసిగమటాయభహంస్వమన ఠాఢిగభమటూ 18 
   
తం తరమభాణం సభుస్థ తం కవిం రజావిసథో  నిజశ్సణాయుణమ్  
ఫదాష ఇషత్రూమతశ్లచిష గష తరమః తరమం తరతభణాః కథ సిశన్ 19 
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శీ్రబగవ్నఽవ్చ  
తవమాహం టోషతః సభమగథవదగయబ స్సిషమా  
చియం బిటూన తస దఽసరత షః కటయోగషణామ్ 20 
   
వయం వయమ బదరం టూ వథశం భానవ్ఞృఛతమ్  
ఫరహభఞజ్ేమఃషశ్ీభః ఝంసం భదద యిణావఢిః 21 
   
భనీషటానఽదావ్ోऽమం భభ లోకవలోకనమ్  
మదఽశీుతమ యహస్ చకయథ యభం తః 22 
   
రటామడిషట ం భమా తతర తవన కయభవిమోహిటూ  
తనుర  ధే హిదమం సక్షాడాటాభహం తసర ऽనఘ 23 
   
సిజానే తస్్ైవ్ేదం గీసనే తస ఝనః  
నృబషభ తస విశవం వయమం ధే దఽశచయం తః 24 
   
ఫరహో భవ్చ  
బగవనూయవబూటాణాభధమక్షోऽవస్థ టో గుహమ్  
వ్ేద హమరత్రయుడూధ న రజాఞ ణేన చికీషితమ్ 25 
   
తఠాత ణాథభానసమ ణాథ ణాథమ ణాఠితమ్  
వథ మఠా యౄతవజానీమాం టూ తవయౄతణః 26 
   
మఠాతభభామాయోగథన ణాణాశకుత ుఫింహితమ్  
విలుభనివసిజనోిహణ నిఫబరడాటాభనభాతభణా 27 
   
కీీడసమమోఘసఙకల ఉయణణానయమఠయ యుణ టూ  
తఠా తడివషమాం ఢూహి భనీషం భన భాధవ 28 
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బగవచిఛక్షుతభహం కయవ్ణ హమతనిద తాః  
ణేహభానః రజాసయోం ఫఢూమమం మదనఽగీహత్ 29 
   
మావతూఖా సఖఽమషవ్ేశ టూ కితః రజావిసథో  విబజానే దో జనమ్  
ఄవికివస్వత  షకయభణ స్థ టో భా ధే సభుననదధ భడయ  ఞజ  భానినః 30 
   
శీ్రబగవ్నఽవ్చ  
జాఞ నం యభగుహమం ధే మడివజాఞ నసభనివతమ్  
సయహసమం తదఙోం చ గిహణ గడితం భమా 31 
   
మావ్నహం మఠాదావ్ో మదరా గుణకయభకః  
తఠుైవ తతత వవిజాఞ నభసఽత  టూ భదనఽగీహత్ 32 
   
ఄహధేవ్సధేవ్గథీ ణానమదమతూదసతయమ్  
శ్చదహం మడూతచచ యోऽవశిషవమత సర ऽసభుహమ్ 33 
   
ఊటూऽయథం మత్రతీనేత న రతీనేత ఙాతభని  
తడివడామడాతభణో భామాం మఠాదాసర  మఠా తభః 34 
   
మఠా భహనిత  బూటాని బూటూషసఙాచవఙూషవనఽ  
రవిషట నమరవిషట ని తఠా టూషే న టూషవహమ్ 35 
   
ఏటావడూవ జ్ఝజాఞ సమం తతత వజ్ఝజాఞ సఽణాతభనః  
ఄనవమవమత్రథకదామం మటాూుతూయవతర సయవడా 36 
   
ఏతనభతం సభాత్రషఠ  యధేణ సభాఢిణా  
బవ్నకలవికల షే న విభుహమత్ర కషుచిత్ 37 
   
శీ్రశుక ఈవ్చ   
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సభ్రడిశ్ ైమవభజణో జణాణాం యధేషఠ నమ్  
శమతసత సమ తదరా భాతభణో నమయుణదధ షః 38 
   
ఄనత షుటూనిద మాాథ మ హయనే విహిటాఞజ లిః  
సయవబూతభయో విశవం ససథజదం స ఞయవవత్ 39 
   
రజాత్రయధయభత్రథకడా నిమభానమభాన్  
బదరం రజాణాభనివచఛణానత్రషఠ టాూవయథకభమమా 40 
   
తం ణాయదః తరమతమో షకథ డాణాభనఽవరతః  
శుశీ్రషభాణః శ్రల న రశనీేణ దధేన చ 41 
   
భామాం వివిడిషనివషరణ భనేశసమ భహభునిః  
భహదాగవటో జనితయం యమటోషమత్ 42 
   
తేషట ం నిశ్భమ తతయం లోకణాం రతటాభహమ్  
డూవషిః షరచఛ బవ్నమణాభనఽిచఛత్ర 43 
   
తసభ ఆదం దాగవతం ఝణం దశలషణమ్  
నుర ర కత ం బగవటా నుర హ తరతః ఝటరా మ బూతకిత్ 44 
   
ణాయదః నుర హ భుననే సయసవటామసత టే ని  
ఢామమటూ ఫరహభ యభం వ్మసమానేతటూజస్వ 45 
   
మదఽటాహం తవమా ిషరట  వ్డైజాతేయుషడిదమ్  
మఠాస్తత దఽనుఖామస్వత  రశ్ననణామంశచ కితూాశః 46 
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ఄఢామమభు – 10   

శీ్రశుక ఈవ్చ   
ఄతర సగో  విసయోశచ సథ నం నుర షణభూతమః  
భనవనత థశ్నఽకఠా నిగఢయ  భుకూత శమీః 1 
   
దశభసమ విశుదధ ుయథం నవ్ణానేహ లషణమ్  
వయణమనిత  భహటాభనః శీుటూణాథథన ఙాఞజ స 2 
   
బూతభాటూరనిద మాఢిమాం జనభ సయో ఈడాహితః  
ఫరహభణో గుణవ్డైషభామడివసయోః నుౌయుషః సభితః 3 
   
స్థ త్రఢైవకుణఠ విజమః నుర షణం తదనఽగీహః  
భనవనత ణ సదధ యభ ఉతమః కయభవ్సణాః 4 
   
ఄవటానఽచషతం హథశ్చసమనఽవషత ణామ్  
ఝంసనైశకఠాః నుర ర కత  ణాణాఖామణోఫింహిటాః 5 
   
నిగఢయऽసమనఽశమనభాతభనః సహ శకూత నః  
భుకూత షుటావనమఠా యౄం సవయౄతవణ వమవస్థ త్రః 6 
   
అదాసశచ నిగధశచ మటోऽసత ుధమవస్మటూ  
స అశమీః యం ఫరహభ యభాటూభత్ర శఫద ుటూ 7 
   
యోऽఢామత్రభకోऽమం ఝయుషః సర ऽసవ్ేవ్ఢిడుైవికః  
మసత టరో బమవిఙూఛదః ఝయుషర  హమఢిదౌత్రకః 8 
   
ఏకధేకతదావ్ే మడా ణోలదాభహమ  
త్రరతమం తతర యో వ్ేద స అటాభ సవశమీాశమీః 9 
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ఝయుషర ऽణడ ం వినిషబదమ మడాసౌ స వినియోతః  
అతభణోऽమనభనివచఛనననుర ऽసర క్షీచఽఛచిః శుచ్ఛ్ః 10 
   
టాసవవ్తీూతూవసిషట సఽ సహసరం షవతూన్  
టూన ణామణో ణాభ మడాః ఝయుషర దబవ్ః 11 
   
దరవమం కయభ చ కలశచ సవదావ్ో జీవ ఏవ చ  
మదనఽగీహతః సనిత  న సనిత  మదఽతవషమా 12 
   
ఏకో ణాణాతవభనివచఛణోమగతలాతూభుత్రథ తః  
వయమం హియణభమం డూవ్ో భామమా వమసిజత్రత ఢాా 13 
   
ఄఢిడుైవభఠాఢామతభభఢిబూతనేత్ర రబుః  
ఄఠుైకం నుౌయుషం వయమం త్రరఢానదమత తచఛిణు 14 
   
ఄనత ః శుయ అకశ్తేయుషసమ విఙూషట తః  
ఓజః సహో  ఫలం జజథఞ  తతః నుర ణో భహనసఽః 15 
   
ఄనఽనుర ణనిత  మం నుర ణాః నుర ణనత ం సయవజనఽత షే  
ఄనుననత భనుననిత  నయడూవనేవ్నఽగః 16 
   
నుర ణయణాక్షుటా క్షుతత ిడనత  జామటూ విదోః  
తనుసటో జషతశచ నుర ఙ్ఘ్రభఖం నియనదమత 17 
   
భుఖతసత లు నిషబననంజ్ఝహవ తటరో జామటూ  
తటో ణాణాయసర  జజథఞ  జ్ఝహవమా యోऽఢిగభమటూ 18 
   
వివక్షోయుభఖటో బూమోన వహినవగవుహితం తయోః  
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జల  ఙుైతసమ సఽచియం నిగధః సభజామత 19 
   
ణాస్కథ నియనడూమటాం డయ ధామత్ర నబసవత్ర  
తతర వ్ముయోనధ వహో  ఘార ణో నస్ జ్ఝఘిషతః 20 
   
మడాతభని నిలోకభాటాభనం చ డిదిషతః  
నిషబణేన హమక్షుణీ తసమ జోమత్రశచక్షుయుో ణగీహః 21 
   
ఫో ధమభానసమ ఊషనతభనసత జ్ఝజ ఘిషతః  
కౌణ  చ నియనడూమటాం డిశః శ్లీతరం గుణగీహః 22 
   
వసఽత ణో భిదఽకజషనమ లఘుగుగవషణ శ్రతటామ్  
జ్ఝఘిషతసత వఙౄనషబణాన తసమం గభభహీయుహః  
తతర ఙానత యఫహివతసత వఙా లఫధ గుణో వితః 23 
   
హసౌత  యుయుహతేసత సమ ణాణాకయభచికీయిమా  
తయోసఽత  ఫలవ్నినద  ాఅడానభుబమాశమీమ్ 24 
   
గత్రం జ్ఝగుషతః నుడౌ యుయుహటూऽనకనేకమ్  
డాబుం మజఞ ః సవమం హవమం కయభనః కూీమటూ నినః 25 
   
నియనదమత శిశ్లన వ్డై రజానణాద భిటాషథనః  
ఈసథ  అస్టాకభాణాం తరమం తదఽబమాశమీమ్ 26 
   
ఈత్రూసిక్షోధ తేభలం నియనదమత వ్డై గుదమ్  
తతః నుముసత టో నేతర ఈతూయో ఈబమాశమీః 27 
   
అస్సినుర ూః ఝయః ఝమ ణానడావయభనునతః  
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తటరా నునసత టో భితేమః ిథకత వభుబమాశమీమ్ 28 
   
అడిటోూయనననుణాణాభాసనఽకషమనత రణాడమః  
నదమః సభుడరా శచ తయోసఽత షట ః ఝషట సత డాశనీే 29 
   
నిడిఢామసర తభభామాం హిదమం నియనదమత  
తటో భనశచనద  ాఆత్ర సఙకలః కభ ఏవ చ 30 
   
తవకచయభభాంసయుఢియ ధేడయ భజాజ స్థ ఢాతవః  
బూభమతవత జోభమాః సత  నుర ణో వ్ోమభాభుఫవ్మునః 31 
   
గుణాతభకనీనిద మాాణ బూటాడిరబవ్ గుణాః  
భనః సయవవికటాభ ఫుడిధ షవజాఞ నయౄతణీ 32 
   
ఏతదబగవటో యౄం సాథ లం టూ వ్మహితం భమా  
భహమడినశ్చవయణ ైయషట నయఫహివితమ్ 33 
   
ఄతః యం సాషభతభభవమకత ం నిషవశ్రషణమ్  
ఄణాడిభధమనిధనం నితమం వ్ఙభనసః యమ్ 34 
   
ఄభునీ బగవదరా తవ భమా టూ హమనఽవషణటూ  
ఈదే ఄత న గిహణ నిత  భామాసిషవట  విశిచతః 35 
   
స వ్చమవ్చకతమా బగవ్న్రహభయౄధిక్  
ణాభయౄకూీమా ధటూత  సకభకయభకః యః 36 
   
రజాతీనభనాణేద వ్నిషనితిగణానిథక్  
స్దధ ఙాయణగనధ వనివడామఢరా సఽయగుహమకన్ 37 
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కూననూయసర  ణాగనూనికభుయుషననన్  
భాతరషఃతశ్ఙాంశచ తవరతబూతవిణామకన్ 38 
   
కషభణోడ ణాభదవ్ేటాలాణామతేఢాణానోహానత  
ఖగనభిగనశ్రనవిక్షానోిునని సుసినున్ 39 
   
డివవిఢాశచతేషవఢా నేऽణేమ జలసథ లనదౌకసః  
కుశలాకుశలా నేశ్ీః కయభణాం గతమస్త వభాః 40 
   
సతత వం యజసత భ ఆత్ర త్రసరః సఽయనిణాయకః  
తటరా తవమకఢైకశ్ల జనిబదమణేత  గతమస్త రఢా  
మడుైకఢైకతగऽణామదామం సవదావ ఈహనమటూ 41 
   
స ఏవ్ేదం జగడాధ టా బగవ్నధ యభయౄధిక్  
ఝషణ త్ర సథ మనివశవం త్రయమఙనయసఽడినః 42 
   
తతః కలాగషనయుడరా టాభ మతూిషట నేదభాతభనః  
సనినమచఛత్ర తటాకల  ఘణానీకనేవ్నిలః 43 
   
ఆతథ భాబవ్ేన కఠిటో బగవ్నబగవతత భః  
ణేతథ భాబవ్ేన హి యం దరషేట భయునిత  సాయమః 44 
   
ణాసమ కయభణ జణాభడౌ యసమనఽవిఢీమటూ  
కయత ితవరత్రషవఢాయథం భామమాగతతం హి తత్ 45 
   
ఄమం తే ఫరహభణః కలః సవికల ఈడాహితః  
విఢిః సఢాయణో మతర సో ః నుర కితవ్డైకిటాః 46 
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షభాణం చ కలసమ కలలషణవిగీహమ్  
మఠా ఝయసత డావుఖామస్వమ నుదభం కలభఠయ  శిణు 47 
   
శ్ౌనక ఈవ్చ   
మడాహ ణో బవ్నాూత షటాత  దాగవటోతత భః  
చఙాయ తీథ ని బువసత ుకత వ ఫనాధ నఽూదఽసత ుజాన్ 48 
   
షతేత ః కౌశ్యవ్ేసత సమ సంవ్డయऽఢామతభసంశీితః  
మడావ స బగవ్ంసత స్్ైభ ిషట సత తత వభువ్చ హ 49 
   
ఫూర హి నసత డిదం సౌభమ విదఽయసమ విఙూషట తమ్  
ఫనఽధ టామగనినేతత ం చ మఠుైవ్గతవ్నఽనః 50 
   
సాత ఈవ్చ   
జాఞ  ుక్షుటా ిషరట  మదవ్ోచనభహభునిః  
తడయ వऽనఢాస్వమ శిణుత జఞ ః రశ్ననఽసయతః 51 

 ॐ ॐ ॐ  



తితీమ సకంధభు 
 

ఓం నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ 
 

ఄఢామమభు - 1  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవధేతతే ిషరట  ధ ైటూరయో బగవ్నికల  

షటాత ర  వనం రవిషవట న తమకత వ సవగిహభిడిధ భత్ 1 

  

మడావ ఄమం భనత రకిడయ వ బగవ్నఖిల శవయః  

నుౌయవ్ేనద గాిహం హిటావ రవివ్ేశ్తభసతకితమ్ 2 

  

జోవ్చ  

కుతర షతేత యబగవటా ధ ైటూరనేణాస సఙోభః  

కడా వ్ సహసంవ్ద ఏతదవయణమ నః రదో 3 

  

న హమలాగథ దమసత సమ విదఽయసమభలాతభనః  

తస్భనవుమస్ రశనః సధఽవ్డయ ఫింహితః 4 

  

సాత ఈవ్చ  

స ఏవభిషవగమऽమం ిషరట  జాఞ  ుక్షుటా  

రటామహ తం సఽఫహటవితీ్ాటాటాభ శీ్రమటానేత్ర 5 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

మడా తే జా సవసఽటానసధానఽషణ నన ధథభణ వినషట దిషట ః  

దరా తేయమవిషఠ సమ సఽటానివఫనాధ న్రవ్ేశమ లాక్షాబవణే దడాహ 6 

  

మడా సదామాం కుయుడూవడూవ్మః కథశ్నభయిం సఽతకయభ గయుుమ్  

న వ్యమాభాస నిః సఽనషమాః సవస్్ైరయుయణాత ుః కుచకుఙ్ఘ్రకభాని 7 
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దామటూ తవధథభణ జ్ఝతసమ సఢయ ః సటామవలభఫసమ వనం గతసమ  

న మాచటోऽడాతూభనేన డామం తమోజుషణో మదజాతశటరో ః 8 

  

మడా చ నుయథరహితః సదామాం జగదఽో యుమని జగద కిషణ ః  

న టాని ఝంసభభిటామణాని జోయు ధేణే షతఝణమల శః 9 

  

మడయ హఠటో బవనం రవిషరట  భణాత ర మ ిషట ః కూల ఞయవజథన  

ఄఠాహ తనభనత రదిశ్ం వుమానమనభనిత ణాో వ్డైదఽషకం వదనిత  10 

  

ఄజాతశటరో ః రత్రమచఛ డామం త్రత్రషటో దఽషవషహం తవ్గః  

సహనఽజో మతర వికోదహిః శవసనఽర ష మతత వభలం నృదేష 11 

  

నుథ ంసఽత  డూవ్ో బగవ్నఽభకుణోద  గిహీతవ్నూక్షుత్రడూవడూవః  

అస్వత  సవఝమం మదఽడూవడూవ్ో వినిషజటాశ్రషనిడూవడూవః 12 

  

స ఏష డయ షః ఝయుషడివఝాస్వత  గిహన్రవిషరట  మభతమభటామ  

ఝషణ స్ కిషణ డివభుఖ ో గతశీ్రసత ుజాశవశ్ ైవం కులకౌశలామ 13 

  

ఆతసమచివ్ంసత తర సఽయోధణేన రవిదధ కోసఽపషటాధథణ  

ఄసతకితః సతూపిహణీమశ్రలః షటాత  సకణ నఽజసౌఫల న 14 

  

క ఏనభటరో జుహవ జ్ఝహభం డాసమః సఽతం మదఫలిణడైవ ఝషట ః  

తస్భన్రతీః యకితమ అస్వత  నివసమటాభాశు ఝచఛవసనః 15 

  

సవమం ధనఽద వష నిఢామ భామాం దరా తేః ఝగ భయభసఽ టాఝుటోऽత  

స ఆతథ భతేమలఫణకయణఫాణ ైయోతవమఠయऽమాదఽయు భానమానః 16 

  

స నియోతః కౌయవఝణమలఫోధ  గజాహవమాతీత యథదః డాని  

ఄణావకీభతేణమచికీయియోవుభఢిషఠ టో మాని సహసరభూషత ః 17 

  

ఝథషే ఝణోమవణాడిరకుఞజజ షవఙకటోనేషే సషతూయఃసఽ  

ఄననత లిఙణదో ః సభలఙకిటూషే చఙాయ తీథ మతణేషవననమః 18 
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గం యమటణేభధమవివికత విత్రత ః సడాఝి టోऽధః శమణోऽవధాతః  

ఄలక్షుతః స్్ైవయవధాతవ్ేషర  వరటాని ఙూథ హషటోషణాని 19 

  

ఆతథ ం వరజణాబయతధేవ వయిం కల న మావదోతవ్న్రదాసమ్  

టావచఛశ్స క్షుత్రధేక చకీ ధేి కతటరా భజ్ఝటూన నుయథః 20 

  

తటరా థ శుశ్ీవ సఽహిడివనషట ం వనం మఠా వ్ేణుజవహినసంశమీమ్  

సంసయధమా దగధభఠానఽశ్లచనూయసవతీం రతమగషమామ తసషణ మ్ 21 

  

తసమం త్రరతసర మశనసర  భణోశచ ిఠయ యఠాగథనయస్తసమ వ్యోః  

తీయథం సఽడాససమ గవ్ం గుహసమ మఙా్ాదధ డూవసమ స అస్షవవ్ే 22 

  

ఄణామని ఙూహ డివజడూవడూవ్డైః కిటాని ణాణామతణాని విషరణ ః  

రతమఙోభుఖామఙౄకతభనిద ణ మదద యిణాతకిషణ భనఽసభయనిత  23 

  

తతసత వత్రవరజమ సఽషట భాిదధ ం సౌవయభటాూునఽకయుజాఙోలాంశచ  

కల న టావదమభుణాభుతవతమ తటరో దధ వం దాగవతం దదయి 24 

  

స వ్సఽడూవ్నఽచయం రశ్నత ం ఫిహసటూః నుర కత నమం రతీతమ్  

అలిఙోు గఢం రణనేన బదరం సవణాభిచఛదబగవత్రజాణామ్ 25 

  

కచిచతేణడ ఝయుషౌ సవణాబమ నుడాభనఽవిటూత ుహ కూలావతీౌణ   

అసత ఈవుః కుశలం విఢామ కితషణడ కుశలం శ్రయగథహమ 26 

  

కచిచతేకయౄణాం యభః సఽహిణోన దాభః స అస్వత  సఽఖభఙో శ్ౌషః  

యో వ్డై సవసణ ం తతివదద డాత్ర వనవడాణోమ వయతయణయన 27 

  

కచిచదవయౄఠాఢిత్రయమదాణాం రదఽమభన అస్వత  సఽఖభఙో వయః  

మం యుకూభణీ బగవటోऽనల దే అధమ వినుర నూమయభాడిసథో  28 

  

కచిచతేూఖం సతవతవిషణ దోజ డాశ్యుకణాభఢిః స అస్వత   

మభబమషఞచచఛతతరణేటరో  నినుసణాశ్ం షహితమ దాత్ 29 

  

కచిచదధ థః సౌభమ సఽతః సదిష అస్వతऽగీణీ యఠిణాం సధఽ సభఫః  
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ఄసాత మం జాభఫవతీ వరటాఞామ డూవం గుహం యోऽనేఫకమా ధిటోऽగథీ 30 

  

క్షథభం స కచిచదఽమముఢాన అస్వత  మః నూలుో ణాలిఫధ ధనాయహసమః  

ల దేऽఞజ సఢయ షజస్వవన ైవ గత్రం తడీమాం మత్రనయుద నుమ్ 31 

  

కచిచదఽఫధః సవసత ుననైవ అస్వత  శవపలకఝటరో  బగవత్రననః  

మః కిషణ నుడాఙౄకతభాయోనుంసఽషవఙూషట త తవరభవినననఢుైయమః 32 

  

కచిచచిఛవం డూవకదోజఝటరా ు విషేణ రజామా ఆవ డూవభాతేః  

మా వ్డై సవగథబణ దఢాయ డూవం తరనీ మఠా మజఞ విటానభయథమ్ 33 

  

ఄతస్వడాస్వత  బగవ్నఽూఖం వ్ో మః సతవటాం కభదఽఘోऽనియుదధ ః  

మభాభననిత  సభ హి శఫద యోనిం భణోభమం సతత వతేుమతతత వమ్ 34 

  

ఄతస్వదణేమ చ నిజాతభడుైవభననమవిటాత ు సభనఽవరటా నే  

హిడీకసటామతభజఙాయుడూషణ  గడాదమః సవస్త  చయనిత  సౌభమ 35 

  

ఄత సవడయ బుం విజమాచఽమటాదామం ధథభణ ధయభః షనుత్ర స్వతేమ్  

దఽగమధణోऽతమత మతూదామాం సభార జమలక్షాభు విజమానఽవిటాత ు 36 

  

కూం వ్ కిటాఘేషవఘభతమభుి నెమోऽహివడీద యఘతభం వమభుఞచత్  

మసమఙౄఘ నాుతం యణబూయన స్వహమ భాయోం గడామాశచయటో విచితరమ్ 37 

  

కచిచదమశ్లఢా యథమూథనుణాం గణీడ వధణోవయటాషస్వత   

ఄలక్షుటో మచఛయకటగూఞయ  భామాకూటో గషషశసఽత టోష 38 

  

మభావఝతస్వతత నమౌ ిఠామాః నుఢషథయవిటౌ షభనయక్షుణీవ  

థభాత ఈడాద మ భిఢూ సవషకథం తేూణ వివ వజ్ఝరవకత రత్ 39 

  

ఄహో  ిఠాత ఢిరమటూऽయబకథథ జషివథమణ విణాత టూన  

మస్వత వకవగऽఢియఠయ  విజ్ఝగథమ ధనఽషదవతీమః కకుబశచతసరః 40 

  

సౌభామనఽశ్లఙూ తభధఃతనత ం దరా టూర థటామ విదఽదఽర హమ మః  

నిమతటో నేన సఽహితూవఝమ ఄహం సవఝటరా నూభనఽవరటూన 41 
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సర ऽహం హథయభయత ువిడభఫణేన దిశ్ల నిణాం ఙాలమటో విఢాతేః  

ణాణోమలషమః దవం రసడాచచనే శమనోతవిసభయోऽతర 42 

  

నానం నినుణాం త్రరభడయ తఠాణాం భహీం భుహటశ్చలమటాం చభూనః  

వఢాత్రణానషత జ్ఝహీయినేశ్లऽఝమత్ైషటాఘం బగవ్నఽకయౄణామ్ 43 

  

ఄజసమ జణోభతథణాశణామ కభణమకయుత యోరహణామ ఝంసమ్  

ననవనమఠా కోऽయుత్ర డూహయోగం గ గుణాణాభుత కయభతనత రమ్ 44 

  

తసమ రణానఖిలలోకనుణాభవస్థ టాణాభనఽశ్సణే స్వవ  

ఄథ మ జాతసమ మదఽషవజసమ వ్త ం సఖథ కీయత మ తీయథకీథత ః 45 

ఄఢామమభు – 2  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర దాగవతః ిషట ః షటాత ర  వ్త ం తరమాశమీామ్  

రత్రవకుత ం న ఙ గటూూహ ఔతకణాఠ ుటాూమషటూశవయః 1 

  

మః ఞచహమణో భాటరా  నుర తశ్మ మాచితః  

తణడైనచఛదరచమనమసమ సమం ఫాలలీలమా 2 

  

స కథం స్వవమా తసమ కల న జయసం గతః  

ిషరట  వ్త ం రత్రఫూర మాదబయుత ః నుడావనఽసభయన్ 3 

  

స భుహఠయత భబూతసత షణ ం కిషణ ఙౄఘ సాఽధమా బిశమ్  

తీవ్ేరణ బకూత యోగథన నిభగనః సధఽ నియవితః 4 

  

ఝలకోడిబననసవఙోో  భుఞచనీభలదద ిశ్ శుచః  

ఞణ గథ  లక్షుతస్వత న స్వనహరసయసభు్లతః 5 

  

శనకఢైయబగవలోి కననిలోకం ఝనగతః  

విభిజమ ణేటూర విదఽయం తరటామహో దధ వ ఈతూమమన్ 6 

  

ఈదధ వ ఈవ్చ  
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కిషణ దఽమభణ నిమిోఙూ గుథణషవజగథణ హ  

కూం నఽ నః కుశలం ఫూర మాం గతశీ్రషే గిహమషవహమ్ 7 

  

దఽయబగగ ఫత లోకోऽమం మదవ్ో నితభత  

నే సంవసణోత  న విదఽయుషం నైణా ఆవ్ోడెమ్ 8 

  

ఆఙౄో తజాఞ ః ఝయును రౌ ఞా ఏకభాశచ సతవటాః  

సతవటాభిషబం సథవ బూటావ్సభభంసత 9 

  

డూవసమ భామమా సిషట  నే ఙానమదసడాశిీటాః  

దరా భమటూ ఢీయన తడావకఢైమతభనఽమనుత తభణో హౌ 10 

  

రదిుతత తసభవితిత దిశ్ం నిణామ్  

అడామానత యఢాదమసఽత  సవనృభఫం లోకలోచనమ్ 11 

  

మనభయత ులీలౌనకం సవయోగ భామాఫలం దయిమటా గిహీతమ్  

విసభనం సవసమ చ సౌబగథధిః యం దం బూషణబూషణాఙోమ్ 12 

  

మదధ యభసాణోయఫత జసానే నిుషమ దికూవసత ుమనం త్రరలోకః  

కథత ్ాున ఙాడూమహ గతం విఢాతేయవకూిటౌ కౌశలనేతమభనమత 13 

  

మసమనఽగఝి తహసస లీలావలోకరత్రలఫధ భాణాః  

వరజస్త రయో దిగషబయనఽరవితత  ఢియోऽవతసఽథ ః కూల కితమశ్రషః 14 

  

సవశ్నత యౄతవషవతఢైః సవయౄత్ైయబమయదుభాణేషవనఽకనేటాటాభ  

వథశ్ల భహదంశముకోత  హమజోऽత జాటో బగవ్నమఠాగషనః 15 

  

భాం ఖథదమటూమతదజసమ జనభ విడభఫనం మదవసఽడూవగథహమ  

వరజథ చ వ్సర ऽషబమాడివ సవమం ఝదవువ్తీూదమదననత వయమః 16 

  

దఽణోత్ర ఙూతః సభయటో భధ ైతదమడాహ నుడావనవనద ు తటరో ః  

టాటాభఫ కంసదఽయుశఙౄకటాణాం రస్దతం ణోऽకితనిషకితీణామ్ 17 

  

కో వ్ ఄభుషమఙౄఘ సాగజథణుం విసభయుత నైశ్రత ఝభానివజ్ఝఘరన్  
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యో విసఽపయదా్ావిటతవన బూధేబయం కిటాణేత న త్రయశచకయ 18 

  

దిషట  బవడిబయననఽ జసానే ఙుైదమసమ కిషణ ం డివషటోऽత స్డిధ ః  

మాం యోగషనః సంసిహమనిత  సభమగగమగథన కసత డివయహం సహమత 19 

  

తఠుైవ ఙాణేమ నయలోకవ మ అహవ్ే కిషణ భుఖాయవినద మ్  

ణేటుైరః తఫణోత  నమణానభం నుథ సత రఞతః దభాఝయసమ 20 

  

సవమం తవసభామత్రశమసత రుఢీశః సవజమలక్షాభుత సభసత కభః  

ఫలిం హయడిబశిచయలోకనుల ైః కూుటకోటేమఝుతనుదతఠః 21 

  

తతత సమ కఢైఙకయమభలం బిటాణోన విగి మతమఙో మదఽగీస్వనమ్  

త్రషఠ నినషణణ ం యధేషఠ ఢిషవణ ు నమఫో ధమడూద వ నిఢాయనేత్ర 22 

  

ఄహో  ఫకీ మం సత నకలకటం జ్ఝఘాంసమానుమమదమసఢీవ  

ల దే గత్రం ఢాతరే ుచిటాం తటోऽనమం కం వ్ దమాలుం శయణం వరజథభ 23 

  

భణేమऽసఽణాబగవటాంసత రుఢీశ్ర సంయభబభాో ననివిషట చిటాత న్  

నే సంముగథऽచషత టార్షమఝతరభంస్వ సఽణాదాముధభాతనత మ్ 24 

  

వసఽడూవసమ డూవకమం జాటో దోజథనద ఫానధ ణే  

చికీయుి యబగవ్నసమః శభజథణానమాచితః 25 

  

తటో ననద వరజనేతః తటరా  కంసడివనృబమటా  

ఏకదశ సభాసత తర గూఞాషచః సఫలోऽవసత్ 26 

  

ుటో వతూత్ైయవటాూంశ్చయమనవుహయడివబుః  

మభుణోవణే కజద్ డివజసఙ్ఘ్రకలిటాఙౄఘ తావ 27 

  

కౌభాుం దయిమంశ్రచషట ం తవరషణీమాం వరజౌకసమ్  

యుదనినవ హసనఽభగధ ఫాలస్ంహవలోకనః 28 

  

స ఏవ గగధనం లక్షాభు నికథతం స్తగగవిషమ్  

ఙాయమనననఽగణోో నునరణడూవణుయుయభత్ 29 



తితీమ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

రముకత ణోబజజథన భాననః కభయౄతణః  

లీలమా వమనఽదటాత ంసత ణాఫలః కీీడనకనివ 30 

  

విణాననివషనుణేన నిగిహమ బుజగఢిమ్  

ఈటాథ నుమనుమమడాో వసత టోత మం రకిత్రస్థ తమ్ 31 

  

ఄమాజమడయో సవ్ేన గగజం డివజోతత ధ ైః  

వితత సమ ఙ గయుదాయసమ చికీయినూదవుమం విబుః 32 

  

వయితీణేద  ావరజః కోనుదబగనభాణేऽత్రవిహవలః  

గగతరలీలాతటూరణ టరా టో బడరా నఽగిహణ టా 33 

  

శయచఛశికఢైయభిషట ం భానమనరజనీభుఖమ్  

గమనకలదం థధే స్త రణాం భణడ లభణడ నః 34 

  

ఄఢామమభు – 3  

ఈదధ వ ఈవ్చ  

తతః స అగతమ ఝయం సవతటరో శిచకీయిమా శం ఫలడూవసంముతః  

నినుతమ తేఙగో డిరఝమూథణాథం హతం వమకయిదవుసఽమోజసర వుమ్ 1 

  

సనీద ణేః సకిటో్ాకత ం ఫరహభఢీతమ సవిసత యమ్  

తస్్ైభ నుర డాదవయం ఝతరం భితం ఞచజణోదత్ 2 

  

సభాహటటా నెషభకకనమమా నే శీిమః సవథణన ఫుబూషన ైషమ్  

గనధ యవవిటాత ు నేషటాం సవదాగం జహమర  దం భూషధా దధతేూయణః 3 

  

కకుడిభణోऽవిదధ నసర  దనేటావ సవమంవథ ణాగనజ్ఝతీభువ్హ  

తదబగనభాణానత గిధమటోऽజాఞ ఞజ ఘేనऽషతః శసత రబితః సవశస్్తత ైః 4 

  

తరమం రబుో ర భమ ఆవ తరమామా విఢితేూయచఛదఽద ుతయుం మదథథ  

వజరా ుదరవతత ం సగణో యుషనధ ః కీీఝాభిగగ నానభమం వధాణామ్ 5 
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సఽతం భిఢూ ఖం వఝష గీసనత ం దిషట వ సఽణాదోనభఠితం ధషటరా ు  

అభనిత తాసత తత నమామ శ్రషం దటాత వ తదనత ఃఝయభావివ్ేశ 6 

  

తటరా హిటాసత  నయడూవకణామః కుజథన దిషట వ హషభాయత ఫనఽధ మ్  

ఈటాథ మ సడయ మ జగిహటః రహయి వరఝానఽగరహిటావలోకఢైః 7 

  

అసం భుహఠయత ఏకస్భణానణాగథషే యోషటామ్  

సవిధం జగిహమ నుణీననఽయౄః సవభామమా 8 

  

టాసవటామనమజనమడాతభతేలామని సయవతః  

ఏకఢైకసమం దశ దశ రకిటూషవఫుబూషమా 9 

  

కలభాగధశ్లావడీననీకఢై యునధ తః ఝయమ్  

ఄజీఘనతూవమం డివమం సవఝంసం టూజ అడిశత్ 10 

  

శభఫయం డివవిదం ఫాణం భుయం ఫలవలధేవ చ  

ఄణామంశచ దనత వకీ డీనవఢీటాకంశచ ఘాతమత్ 11 

  

ఄథ టూ దరా తిఝటరా ణాం షయోః త్రటాననినున్  

చఙాల బూః కుయుక్షథతరం నేషభాతటాం ఫల ైః 12 

  

స కయణ దఽఃశ్సనసౌఫలాణాం కుభనత రనుకథన హతశీిమాముషమ్  

సఽయోధనం సనఽచయం శమానం బగగనయుభూవుం న నననద  శమన్ 13 

  

కూమానఽబవ్ోऽమం షతటోయుదాగ మడయద ా ణనెషభయుజ ననెభభూల ైః  

ఄషట దశ్క్షౌహిణకో భదంశ్ ైస్వత  ఫలం దఽషవషహం మదాణామ్ 14 

  

నేఠయ  మడుైషం బవిటా వివ్డయ  భఢావభడాటాభరవిలోచణాణామ్  

ణడైషం వఢయ నుమ ఆమానటోऽణోమ భముమదమటూऽనత యదధటూ సవమం సభ 15 

  

ఏవం సఞృచనత ు బగవ్నూవజథమ సథ మ ధయభజమ్  

ననద మాభాస సఽహిదః సధాణాం వయత మ దయిమన్ 16 

  

ఈతత మాం ధితః ఞగయవంశః సధవనభనఽమణా  
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స వ్డై డరౌ ణమసత రసభు్లషట ః ఝనయబగవటా ధితః 17 

  

ఄమాజమదధ యభసఽతభశవధేఢుైస్త రనషవబుః  

సర ऽత క్షాభభనఽజఢై యషణేరధే కిషణ భనఽవరతః 18 

  

బగవ్నత విశ్వటాభ లోకవ్ేదఠానఽగః  

కభానిూషవవ్ే డావయవటామభసకత ః సఙ్ుభాస్థ తః 19 

  

స్నగధస్భటావలోకథన వ్ఙా తమూషకలమా  

చషటూరణానవడూమన శీ్రనికథటూన ఙాతభణా 20 

  

ఆభం లోకభభుం ఙుైవ యభమనఽూతం మదాన్  

థధే షణదమా దతత  షణస్త రషణసౌహిదః 21 

  

తస్్ైమవం యభభాణసమ సంవతూయగణానఫహఠన్  

గిహధేఢూషే యోగథషే విగః సభజామత 22 

  

డుైవ్ఢీణేషే కధేషే డుైవ్ఢీనః సవమం ఝభాన్  

కో విశధీేబత యోగథన యోగథశవయభనఽవరతః 23 

  

ఝమం కడాచితీరడడిబయమదఽదోజకుభాయకఢైః  

కోతటా భునమః శ్రఝయబగవనభతకోవిడాః 24 

  

తతః కత్రన ైభస్్ైయవిషణ దోజానధ కదమః  

మముః రదాసం సంహిషట  యఠుైథదవవిమోహిటాః 25 

  

తతర సనటావ తటూదేవ్నిషంశ్ ైచవ తదభబస  

తయనటావథ వితవరదోమ గవ్ో ఫహటగుణా దదఽః 26 

  

హియణమం యజతం శమామం వ్సంసమజ్ఝనకభఫలాన్  

మానం యఠానిదానకణామ ధం విత్రత కుభత 27 

  

ఄననం ఙ గయుయసం టూదోమ దటాత వ బగవదయణమ్  

గగవినుర థ సవః శ్రః రణయభుయుబవి భూయధనః 28 
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ఄఢామమభు – 4  

ఈదధ వ ఈవ్చ  

ఄథ టూ తదనఽజాఞ టా బుకత వ తటావ చ వ్యుణీమ్  

తమా విబరంశితజాఞ ణా దఽయుకఢతత యభయభ సిశుః 1 

  

టూషం ధ ైథమడయ షవణ విషనైకితఙూతసమ్  

నిమిోచత్ర యవ్వ్స్డూవణూణానేవ భయదనమ్ 2 

  

బగవ్ణాూవతభభామామా గత్రం టాభవలోకమ సః  

సయసవతీభుసిశమ విషభూలభునువిశత్ 3 

  

ఄహం ఙ గకోత  బగవటా రణానషత హథణ హ  

ఫదుం తవం రమాహీత్ర సవకులం సఞృజ హీయుి ణా 4 

  

తఠాత తదనతవరతం జానననహభషనద భ  

ిషఠ టోऽనవగభం బయుత ః నుదవిశ్రి షణాషభః 5 

  

ఄడరా షధేకభాస్నం విచినవనద నతం త్రమ్  

శీ్రనికథతం సయసవటామం కితకథతభకథతనమ్ 6 

  

శ్మభావడాతం వియజం రశ్ణాత యుణలోచనమ్  

డయ షబశచతేషబషవడితం తతకౌశ్భఫథణ చ 7 

  

వ్భ ఉవఢిశీితమ దక్షుణాఙౄఘ సాగయుహమ్  

ఄనుశీిటాయబకశవతథ భకిశం తమకత తలమ్ 8 

  

తస్భనభహదాగవటో డుైవనుమనసఽహితూఖా  

లోకననఽచయనిూదధ  అససద మదిచఛమా 9 

  

తసమనఽయకత సమ భుణేయుభకునద ః రమోదదావ్నతకనధ యసమ  

అశిణవటో భాభనఽగహస సనైషమా విశభీమనఽనవ్చ 10 
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శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

వ్ేడాహభనత యభనస్తూతం టూ దడానే మతత దఽద యవ్భణడైమః  

సటూర ఝ విశవసిజాం వసాణాం భత్రూడిధ కధేన వసర  తవనేషట ః 11 

  

స ఏష సఢయ  చయమో బవ్ణాభాసడితస్వత  భదనఽగీహో  మత్  

మణాభం నిలోకనరహ ఈతూిజనత ం డిషట ు దదిశ్వనివశడానఽవిటాత ు 12 

  

ఝ భమా నుర ర కత భజామ ణాదేమ డూభ నిషణాణ మ భభాడిసథో   

జాఞ నం యం భనభహిభావదాసం మతసూయయో దాగవతం వదనిత  13 

  

ఆటామదిటోకత ః యభసమ ఝంసః రత్రషణానఽగీహదాజణోऽహమ్  

స్వనహో తథ గభా స్లిటాషయసత ం భుఞచఞఛఛచః నుర ఞజ లిఫదాషవ 14 

  

కో నీవశ టూ నుదసగజదాజాం సఽదఽయిదోऽథథషే చతేయివతహ  

తఠాత ణాహం రవిణోనే బూభనబవతడామోబజనిషవవణోతేూకః 15 

  

కభణమనీహసమ బవ్ోऽబవసమ టూ దఽో శయీోऽఠాషబమాతలామనమ్  

కలాతభణో మత్రభడాముటాశభీః సవతభనరటూః ఖిదమత్ర ఢీషవడానేహ 16 

  

భణేత రషే భాం వ్ ఈహఠమ మతత వభకుణఠ టాఖణడ సడాతభఫో ధః  

ిఙూఛః రదో భుగధ ఆవ్రభతత సత ణోన భణో మోహమతీవ డూవ 17 

  

జాఞ నం యం సవతభయహఃరకశం నుర ర వ్చ కస్్ైభ బగవ్నూభగీమ్  

ఄత షభం ణో గీహణామ బయత యవడాఞజ స మదవిజ్ఝనం తథభ 18 

  

ఆటామవ్ేడితహద మ భహమం స బగవ్నయః  

అడిడూశ్యవిణాద ష అతభనః యభాం స్థ త్రమ్ 19 

  

స ఏవభాఢితనుదతీథ దఢీతతటాత వతభవిఫో ధభాయోః  

రణభమ నుడౌ షవితమ డూవనేహగటోऽహం వియహతేటాభ 20 

  

సర ऽహం తదద యిణాహిద వియోగషత ముతః రదో  

గనేషవమ దనతం తసమ ఫదమశభీభణడ లమ్ 21 
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మతర ణామణో డూవ్ో నయశచ బగవ్నిషః  

భిదఽ తీవరం తనుర  డీయఘం టూనుటూ లోకదావణౌ 22 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమదధ వ్దఽనుకయణు సఽహిడాం దఽఃసహం వధమ్  

జాఞ ణేణాశభమత్షటాత  శ్లకభుతత్రతం ఫుధః 23 

  

స తం భహదాగవతం వరజనత ం కౌయవయిబః  

విశభీాబదబమధటూత దం భుఖమం కిషణ షగీహమ 24 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

జాఞ నం యం సవతభయహఃరకశం మడాహ యోగథశవయ ఇశవయస్వత   

వకుత ం బవ్ణోనऽయుత్ర మడిధ  విషరణ యబిటామః సవబిటామయథకితశచయనిత  25 

  

ఈదధ వ ఈవ్చ  

ననఽ టూ తతత వసంధమ ఊషః కౌషయవ్ోऽనిత కథ  

సక్షాదబగవటాడిషరట  భయత ులోకం జ్ఝహసటా 26 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర సహ విదఽథణ విశవభూథత యుో ణకథమా సఽధమా నుి విటోయుటాః  

షణనేవ ఝలిణే మభసవసఽసత ం సభుషత ఔగవిషనశ్ం తటోऽగత్ 27 

  

జోవ్చ  

నిధనభుగటూషే విషణ దోజథషవఢియథమూథమూథతవషే భుఖమః  

స తే కథభవశిషట  ఈదధ వ్ో మదధ షయత తతమజ అకిత్రం తరుఢీశః 28 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఫరహభశ్నుడూశ్రన కల ణామోఘవ్ఞృఛతః  

సంహితమ సవకులం స్పతం తమషమణేద హభచినత మత్ 29 

  

ఄసభలోి కదఽయటూ భన జాఞ నం భడాశమీమ్  

ఄయుతేమదధ వ ఏవ్డాధ  సభ్రటామతభవటాం వయః 30 
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ణోదధ వ్ోऽణవత భనానుణో మదఽో ణ ైనషదతః రబుః  

ఄటో భదవమునం లోకం గీహమనినహ త్రషఠ తే 31 

  

ఏవం త్రరలోకగుయుణా సనిద షట ః శఫద యోనిణా  

ఫదమశభీభాసదమ హషనైజథ సభాఢిణా 32 

  

విదఽగऽఝమదధ వ్చఽ్ాటావ కిషణ సమ యభాతభనః  

కీీడయోనుతత డూహసమ కభణ శ్ి ఘిటాని చ 33 

  

డూహణామసం చ తస్్ైమవం ఢీణాం ఢుైయమవయధనమ్  

ఄణేమషం దఽషకయతయం శ్రణాం వికివ్తభణామ్ 34 

  

అటాభనం చ కుయుశ్రషీఠ  కిషవణ న భనస్వక్షుతమ్  

ఢామమనోటూ దాగవటూ యుగద తవరభవిహవలః 35 

  

కలిణాద ుః కత్రనః స్దధ  ఄహో నయబయతయిబ  

నుర దమత సవఃసషతం మతర నేటరా సఽటో భునిః 36 

ఄఢామమభు – 5  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

డావష దఽమనడామ ఊషబః కుయౄణాం ధ ైటూరమభాస్నభగధఫో ధమ్  

షటోత సిటామచఽమతదావస్దధ ః రచఛ సౌశ్రలమగుణానతిత ః 1 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

సఽఖామ కభణ కగత్ర లోకో న టుైః సఽఖం వ్నమదఽనుయభం వ్  

విణేద త బూమసత త ఏవ దఽఃఖం మదతర ముకత ం బగవ్నవడూననః 2 

  

జనసమ కిషణ డివభుఖసమ డుైవ్దధయభశ్రలసమ సఽదఽఃఖితసమ  

ఄనఽగీహనేహ చయనిత  నానం బూటాని బవ్మని జణాయదనసమ 3 

  

తటాూధఽవమడిశ వయత మ శం నః సంఢిటో బగవ్ణేమన ఝంసమ్  

హిడి స్థ టో మచఛత్ర బకూత ఞటూ జాఞ నం సతటాత వఢిగభం ఝణమ్ 4 
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కగత్ర కభణ కిటావటాగ మాణామతభతణోత ర  బగవ్ంసత రుఢీశః  

మఠా ససజ గీ ఆదం నిుహః సంసథ మ విత్రత ం జగటో విధటూత  5 

  

మఠా ఝనః స్వవ ఖ ఆదం నివ్ేశమ శ్రటూ గుహమాం స నివితత విత్రత ః  

యోగథశవఢీశవయ ఏక ఏతదనఽరవిషరట  ఫహటఢా మఠాస్త్ 6 

  

కీీడనివధటూత  డివజగగసఽణాం క్షథభామ కభణమవటాయదేడుైః  

భణో న తిమతమత శిణవటాం నః సఽశ్లి కభ్ల శచషటాభిటాని 7 

  

న ైసత తత వదేడుైయఢిలోకణాఠయ  లోకనలోకనూహ లోకనులాన్  

ఄచ్ఛ్కిిదమతర హి సయవసతత వ నికమదేడయऽఢికితః రతీతః 8 

  

నేన రజాణాభుత అతభకయభ యౄనునఢాణాం చ నడాం వమధతత   

ణామణో విశవసిగతభయోనిథతచచ ణో వయణమ విరవయమ 9 

  

వథషం బగవన్రటాని శీుటాని ధే వ్మసభుఖాదనెషణమ్  

ఄతిఝనభ క్షులిసఽఖావహణాం టూషభిటూ కిషణ కఠాభిటౌఘాత్ 10 

  

కసత ిఝనమాతీత యథడయऽనఢాణాతూటూరషే వః సాషనుడమభాణాత్  

మః కయణణాఝీం ఝయుషసమ మాటో బవరడాం గథహయత్రం ఛినత్రత  11 

  

భునిషవవక్షుయబగవదఽో ణాణాం సఖాత టూ దాయతభాహ కిషణ ః  

మస్భననిణాం గీభమసఽఖానఽవ్డుైయభత్రయోిహీటా నఽ హథః కఠామామ్ 12 

  

స శదీద ఢానసమ వివయధభాణా వియకూత భనమతర కగత్ర ఝంసః  

హథః డానఽసభిత్రనియవితసమ సభసత దఽఃఖామమభాశు ధటూత  13 

  

టాఞచఛచమశ్లఙామనవిడయऽనఽశ్లఙూ హథః కఠామాం విభుఖానఘేన  

క్షుణోత్ర డూవ్ోऽనినేషసఽత  నేషభాముయవిఠావ్దగత్రసభితీణామ్ 14 

  

తదసమ కౌషయవ శయభడాతేయుథః కఠాధేవ కఠాసఽ సయమ్  

ఈదధ ితమ ఝషవబమ ఆవ్యత ఫణోధ  శివ్మ నః కీయత మ తీయథకీథత ః 15 

  

స విశవజనభస్థ త్రసంమభాథథ కిటావటాయః రగిహీతశకూత ః  
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చకయ కభణమత్రఞయుషణ మానీశవయః కీయత మ టాని భహమమ్ 16 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

స ఏవం బగవ్నిషట ః షటాత ర  కౌషయవ్ో భునిః  

ఝంసం నిఃశ్రమీసథథన తభాహ ఫహటభానమన్ 17 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సధఽ ిషట ం తవమా సఢయ  లోకణాూధవనఽగిహణ టా  

కీషత ం వితనవటా లోకథ అతభణోऽఢయ షజాతభనః 18 

  

ణడైతచిచతరం తవన షతత ఫదమణవయమజథ  

గిహీటోऽననమదావ్ేన మతత వమా హషుశవయః 19 

  

భాణడ వమశ్నుదబగవ్న్రజాసంమభణో మభః  

దరా తేః క్షథటూర బుజ్ఝషమమాం జాతః సతమవతీసఽటాత్ 20 

  

బవ్నబగవటో నితమం సభభతః సనఽగసమ హ  

మసమ జాఞ ణోడూశ్మ భాడిశదబగవ్న్రజన్ 21 

  

ఄథ టూ బగవలిీలా యోగభాయోయుఫింహిటాః  

విశవస్థ తేమదబవ్ణాత థ  వయణమాభమనఽఞయవశః 22 

  

బగవ్ణేక అస్వదభగీ అటాభతభణాం విబుః  

అటూభఙాఛనఽగటావ్టాభ ణాణాభతేమలషణః 23 

  

స వ్ ఏష తడా దరషట  ణాశమదద ిశమధేకట్  

ధేణేऽసనత నేవ్టాభనం సఽత శకూత యసఽత దిక్ 24 

  

స వ్ ఏతసమ సందరషేట ః శకూత ః సదసడాత్రభక  

భామా ణాభ భహదాగ మనేదం నియభధే విబుః 25 

  

కలవిటాత ు తే భామామాం గుణభమామభఢయ షజః  

ఝయుషవణాతభబూటూన వయమభాధతత  వయమవ్న్ 26 
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తటోऽబవనభహతత తత వభవమకత టాకలఙ గడిటాత్  

విజాఞ ణాటాభతభడూహసథ ం విశవం వమఞజ ంసత మోనఽదః 27 

  

సర ऽమంశగుణకలాటాభ బగవదద ిషట గగచయః  

అటాభనం వమకగడాటాభ విశవసమసమ స్సిషమా 28 

  

భహతత టాత వడివకువణాదహంతతత వం వమజామత  

కయమకయణకత రటాభ బూటూనిద మాభణోభమః  

వ్డైకషకస్్తత జసశచ టాభసశ్రచతమహం త్రరఢా 29 

 
ఄహంతటాత వడివకువణానభణో వ్డైకషకదబూత్  

వ్డైకషకశచ నే డూవ్ ఄథ నవమఞజ నం మతః 30 

  

టుైజసనీనిద మాాణయమవ జాఞ నకయభభమాని చ 31 

 
టాభసర  బూతసాక్షాభడియమతః ఖం లిఙోభాతభనః 32 

  

కలభామాంశయోగథన బగవడీవక్షుతం నబః  

నబసర ऽనఽసితం సయిం వికుయవనినయభధేऽనిలమ్ 33 

  

ఄనిలోऽత వికువణో నబసర యుఫలానివతః  

ససయజ యౄతణాభతరం జోమత్రగి కసమ లోచనమ్ 34 

  

ఄనిల ణానివతం జోమత్రషవకుయవతయవక్షుతమ్  

అధటాత మోబ యసభమం కలభామాంశయోగతః 35 

  

జోమత్రషమోబऽనఽసంసిషట ం వికుయవద్రహభవక్షుతమ్  

భహీం గనధ గుణాభాఢాటాకలభామాంశయోగతః 36 

  

బూటాణాం నబఅడీణాం మదమదబవ్మవవయమ్  

టూషం నఽసంసో దమఠా సఙ్ుం గుణానివదఽః 37 

  

ఏటూ డూవ్ః కలా విషరణ ః కలభామాంశలిఙౄో నః  
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ణాణాటావతూవకూీమానీశ్ః నుర ర చఽః నుర ఞజ లయో విబుమ్ 38 

  

డూవ్ ఉచఽః  

నభాభ టూ డూవ డాయవినద ం రననటానుర శభాతతరమ్  

మనాభలకథటా మతయోऽఞజ సర యు సంసయదఽఃఖం ఫహియుత్రషషనిత  39 

  

ఢాతయమదస్భనబవ ఇశ జీవ్సత తరనేణానహటా న శయభ  

అతభనిబణేత  బగవంసత వ్ఙౄఘ  ాఙాఛమాం సవిడామభత అశనీేభ 40 

  

భాయోనిత  మటూత  భుఖదభనీఝుైశఛనద ఃసఽఢషణయిషయో వివికథత  

మసమఘభగి దసషదవమాః దం దం తీయథదః రణానః 41 

  

మచ్రదధ మా శీుతవటామ చ బకత ు సభభిజమభాణే హిదనేऽవఢామ  

జాఞ ణేన వ్డైగమఫల న ఢీ వరజథభ తటూతऽఙౄఘ సాగజతఠమ్ 42 

  

విశవసమ జనభస్థ త్రసంమభాథథ కిటావటాయసమ డాభుఫజం టూ  

వరజథభ సథవ శయణం మడీశ సభితం రమచఛతమబమం సవఝంసమ్ 43 

  

మటాూనఽఫణేధऽసత్ర డూహగథహమ భభాహనేతసమఢదఽగీహణామ్  

ఝంసం సఽదాయం వసటోऽత ఝమం బజథభ తటూత  బగవనడాఫజ మ్ 44 

  

టాణడైవ హమసదవిత్రత నయక్షునథమ హిటానత యభనసః థశ  

ఄఠయ  న శమనఽత ుయుగమ నానం నే టూ దణామసవిలాసలక్షామః 45 

  

నుణేన టూ డూవ కఠాసఽఢామాః రవిదధ బకత ు విశడాశమా నే  

వ్డైగమసయం రత్రలబమ ఫో ధం మఠాఞజ సనీవముయకుణఠ ఢిషణ ుమ్ 46 

  

తఠాథ ఙాతభసభాఢియోగ ఫల న జ్ఝటావ రకిత్రం ఫలిషఠ మ్  

టావధేవ ఢీః ఝయుషం విశనిత  టూషం శభీః సమనన తే స్వవమా టూ 47 

  

తటూత  వమం లోకస్సిషమాదమ తవమానఽసిషట స్త రనతభనః సభ  

సథవ విముకత ః సవవిహయతనత రం న శకునభసత త్రత్రహయత వ్ే టూ 48 

  

మావదఫలిం టూऽజ హభ కల  మఠా వమం ఙాననభడాభ మతర  
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మఠయ బనేషం త ఆధే హి లోక ఫలిం హయణోత ऽననభదనత ునాహః 49 

  

తవం నః సఽణాభస్ సనవమాణాం కటసథ  అదమః ఝయుషః ఝణః  

తవం డూవ శకత ుం గుణకయభయోణౌ థతసత వజామాం కవిభాదఢూऽజః 50 

  

తటో వమం భత్రభుఖా మదథథ ఫబూవిభాతభనకయవ్భ కూం టూ  

తవం నః సవచక్షుః షడూహి శకత ు డూవ కూీమాథథ  మదనఽగీహణామ్ 51 

ఄఢామమభు – 6  

ఊషయువ్చ  

ఆత్ర టాసం సవశకీత ణాం సతీణాభసధేతమ సః  

రసఽత లోకతణాత ర ణాం నిశ్భమ గత్రనైశవయః 1 

  

కలసఞచఞాం తడా డూవం నృబరచఛకూత భుయుకీభః  

తరయోవింశత్ర తటాత వణాం గణం ముగడావిశత్ 2 

  

సర ऽనఽరవిషరట  బగవ్ంశ్రచషట యౄతవణ తం గణమ్  

నననం సంయోజమాభాస సఽత ం కయభ రఫో ధమన్ 3 

  

రఫుదధ కయభ డుైవ్ేన తరయోవింశత్రకో గణః  

తవరషటోऽజనమటాూవనభటరా నయఢిఞయుషమ్ 4 

  

థణ విశటా సవస్భణాభతరమా విశవసిగోణః  

చఽక్షోదాణోమనమభాసదమ మస్భణోి కశచచః 5 

  

హియణభమః స ఝయుషః సహసరషవతూన్  

అణడ కోశ ఈవ్సఝూ సయవసటోత వఫింహితః 6 

  

స వ్డై విశవసిజాం గగబ డూవకభతభశకూత భాన్  

విఫదాజాతభణాటాభనధేకఢా దశఢా త్రరఢా 7 

  

ఏష హమశ్రషసటాత వణాభాటాభంశః యభాతభనః  

అడయ మऽవటాగ మటరా సౌ బూతగీమో విదావమటూ 8 
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సఢామతభః సఢిడుైవశచ సఢిబూత ఆత్ర త్రరఢా  

విటా్ాణో దశవిధ ఏకఢా హిదనేన చ 9 

  

సభయనివశవసిజానైశ్ల విజాఞ తతభఢయ షజః  

విజభతటూూవన టూజస్్ైషం వివితత నే 10 

  

ఄథ తసమనతత సమ కత్రఢామతణాని హ  

నియనదమనత  డూవ్ణాం టాని ధే గదతః శిణు 11 

  

తసమగషనసమం నిషబననం లోకనులోऽవిశతదమ్  

వ్ఙా సవంశ్రన వకత వమం మమాసౌ రత్రదమటూ 12 

  

నిషబననం టాలు వయుణో లోకనులోऽవిశదధ థః  

జ్ఝహవమాంశ్రన చ యసం మమాసౌ రత్రదమటూ 13 

  

నిషబణేన ఄశివణౌ ణాస్వ విషరణ విశటాం దమ్  

ఘార ణయణాంశ్రన గనధ సమ రత్రత్రత యమటో బవ్ేత్ 14 

  

నిషబణేన ఄక్షుణీ తవషట  లోకనులోऽవిశడివదోః  

చక్షుషంశ్రన యౄనుణాం రత్రత్రత యమటో బవ్ేత్ 15 

  

నిషబణాననమసమ చభణ లోకనులోऽనిలోऽవిశత్  

నుర ణయణాంశ్రన సంసయిం నేణాసౌ రత్రదమటూ 16 

  

కణ వసమ వినిషబణౌన ఢిషణ ుం సవం వివిశుషదశః  

శ్లీటూరణాంశ్రన శఫద సమ స్డిధ ం నేన రదమటూ 17 

  

తవచభసమ వినిషబణానం వివిశుషధషణ ుమోషఢీః  

ఄంశ్రన గభనః కణూడ ం న ైయసౌ రత్రదమటూ 18 

  

ధేఢరం తసమ వినిషబననం సవఢిషణ ుం క ఈనువిశత్  

థతసంశ్రన నేణాసవ్ననద ం రత్రదమటూ 19 

  

గుదం ఝంసర  వినిషబననం నేటరో  లోకథశ అవిశత్  
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నుముణాంశ్రన నేణాసౌ విసయోం రత్రదమటూ 20 

  

హసత వసమ వినిషబణానవినద ఃా సవయత్రవిశత్  

వ్యత మాంశ్రన ఝయుషర  మమా విత్రత ం రదమటూ 21 

  

నుడావసమ వినిషబణౌన లోకథశ్ల విషేణ విశత్  

గటామ సవంశ్రన ఝయుషర  మమా నుర మం రదమటూ 22 

  

ఫుడిధ ం ఙాసమ వినిషబణానం వ్గుశ్ల ఢిషణ ుభావిశత్  

ఫో ఢూణాంశ్రన ఫో దధ వమభ్రత్రత్రత యమటో బవ్ేత్ 23 

  

హిదమం ఙాసమ నిషబననం చనద భాా ఢిషణ ుభావిశత్  

భనసంశ్రన నేణాసౌ వికూీమాం రత్రదమటూ 24 

  

అటాభనం ఙాసమ నిషబననభనభాణోऽవిశతదమ్  

కయభణాంశ్రన నేణాసౌ కయత వమం రత్రదమటూ 25 

  

సతత వం ఙాసమ వినిషబననం భహనిధ షణ ుభునువిశత్  

చిటూత ణాంశ్రన నేణాసౌ విజాఞ నం రత్రదమటూ 26 

  

శ్రగణాऽసమ డౌమయధ డాబుం ఖం ణాదేయుదదమత  

గుణాణాం వితత యో నేషే రతీమణేత  సఽదమః 27 

  

అతమనిత కథన సటూత వన డివం డూవ్ః రతవడిథ  

ధం యజఃసవదావ్ేన ణయో నే చ టాననఽ 28 

  

టాుత నేన సవదావ్ేన బగవణాననభాశీిటాః  

ఈబయోయనత యం వ్ోమభ నే యుదరనుయిడాం గణాః 29 

  

భుఖటోऽవయత త ఫరహభ ఝయుషసమ కుయౄదవహ  

మసాత నఽభఖటావదవణ ణాం భుఖ ోమऽబూడా్ాహభణో గుయుః 30 

  

ఫాహటదోమऽవయత త షతరం షత్రరమసత దనఽవరతః  

యో జాతసత ా మటూ వణ ణౌయుషః కణట కషటాత్ 31 
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విశ్లऽవయత నత  తసర మగవగి కవిత్రత కుషవదోః  

వ్డైశమసత దఽదబవ్ో వ్త ం నిణాం మః సభవయత మత్ 32 

  

డాబుం బగవటో జజథఞ  శుశీ్రష ధయభస్దధ నే  

తసమం జాతః ఝ శ్రడయర  మదవిటాత ు తేషమటూ హషః 33 

  

ఏటూ వణ ః సవధథభణ మజనిత  సవగుయుం హషమ్  

శదీధ మాతభవిశుదధ ుయథం మజాజ టాః సహ విత్రత నః 34 

  

ఏతత్షతత యబగవటో డుైవకభతభయౄతణః  

కః శదీద ఢామదఽనుకయుత ం యోగభామాఫలోదమమ్ 35 

  

తఠాత కీయత మాభమఙో మఠాభత్ర మఠాశీుతమ్  

కీషత ం హథః సవం సతకయుత ం గషయభణామనఢాసతీమ్ 36 

  

ఏకనత లాబం వచసర  నఽ ఝంసం సఽశ్లి కభ్ల యుో ణవ్దభాహటః  

శీుటూశచ విదవడిబయునుకిటామాం కఠాసఽఢామాభుసభ్రయోగమ్ 37 

  

అతభణోऽవస్టో వతూ భహిభా కవిణాడిణా  

సంవతూయసహసర ణేత  ఢిమా యోగవికకమా 38 

  

ఄటో బగవటో భామా భానణాభత మోహినీ  

మతూవమం ఙాతభవత మటాభ న వ్ేద కూభుటాథ 39 

  

మటోऽనుర మ నమవయత నత  వ్చశచ భనస సహ  

ఄహం ఙానమ ఆధే డూవ్సత స్్ైభ బగవటూ నభః 40 

ఄఢామమభు – 7  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం ఫుర వ్ణం ధ ైటూరమం డుైవనుమనసఽటో ఫుధః  

తరణమనినవ దాయటామ విదఽయః రతమదాషత 1 

  

విదఽయ ఈవ్చ  
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ఫరహభనకథం బగవతశిచణాభతరసమవికషణః  

లీలమా ఙాత ముజథమయనినయుో ణసమ గుణాః కూీమాః 2 

  

కీీఝామాభుదమమోऽయబసమ కభశిచకీీఝుషనమతః  

సవతసత ిత సమ చ కథం నివితత సమ సడానమతః 3 

  

ఄసర క్షీదబగవ్నివశవం గుణభమామతభభామమా  

తమా సంసథ మటూమతదాబమః రతమతఢాసమత్ర 4 

  

డూశతః కలటో యోऽసవవసథ తః సవటోऽనమతః  

ఄవిలునుత వఫో ఢాటాభ స ముజథమటాజమా కథమ్ 5 

  

బగవ్ణేక ఏవ్డైష సయవక్షథటూరషవవస్థ తః  

ఄభుషమ దఽయబగతవం వ్ కథి శ్ల వ్ కయభనః కుతః 6 

  

ఏతస్భణేభ భణో విదవన్ిదమటూऽజాఞ నసఙకటే  

తననః ణుద విదో కశభలం భానసం భహత్ 7 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

స ఆతథ ం ఙ గడితః షటాత ర  తతత వజ్ఝజాఞ సఽణా భునిః  

రటామహ బగవచిచతత ః సభమనినవ గతసభమః 8 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స్వమం బగవటో భామా మనననేన వియుధమటూ  

ఇశవయసమ విభుకత సమ కయణమభుత ఫనధ నమ్ 9 

  

మదథథన విణాభుషమ ఝంస అతభవియమమః  

రతీమత ఈదరషేట ః సవశియశ్రఛదణాడికః 10 

  

మఠా జల  చనద భాసః కభాడిసత తకిటో గుణః  

దిశమటూऽసననత దరషేట తభణోऽణాతభణో గుణః 11 

  

స వ్డై నివిత్రత ధథభణ వ్సఽడూవ్నఽకభమా  
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బగవదబకూత యోగథన త్రగధటూత  శణడైషహ 12 

  

మడూనిద యాోమోऽథ దరషట ా తభని థ హౌ  

విలీమణేత  తడా కథి శ్ః సంసఽత స్వమవ కితూాశః 13 

  

ఄశ్రషసఙ్టలశశభం విధటూత  గుణానఽవ్దశవీణం భుథః  

కూం వ్ ఝనసత చచయణాయవినద  గస్వవ్యత్రతభలఫాధ  14 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

సఞృఛననః సంశయో భహమం తవ సాకత స్ణా విదో  

ఈబమటరా త బగవనభణో ధే సభ్రఢావత్ర 15 

  

సఢూవతడావుహితం విదవణానతభభామామనం హథః  

అదాతమనుయథం నియౄభలం విశవభూలం న మదఫహిః 16 

  

మశచ భూఢతమో లోకథ మశచ ఫుడూధ ః యం గతః  

టావఝదౌ సఽఖధేఢూటూ కూి శమతమనత షటో జనః 17 

  

ఄథ దావం వినిశిచతమ రతీతసమత ణాతభనః  

టాం ఙాత ముషభచచయణ స్వవమాహం ణుడూ 18 

  

మటూూవమా బగవతః కటసథ సమ భధఽడివషః  

యత్రసర  బవ్ేతీత వరః నుదయోయవుసణాయదనః 19 

  

దఽను హమలతసః స్వవ్ వ్డైకుణఠ వయత మసఽ  

మటరో గుమటూ నితమం డూవడూవ్ో జణాయదనః 20 

  

సిషట వగథీ భహడాడీని సవికణమనఽకీభాత్  

టూదోమ విజభుదధ ితమ తభనఽ నుర విశడివబుః 21 

  

మభాహటదమం ఝయుషం సహసర ఙ్ఘ్రఘ ా ుయుఫాహటకమ్  

మతర విశవ ఆధే లోకః సవికశం త అసటూ 22 

  

మస్భనద శవిధః నుర ణః స్వనిద మాాథథ నిద మాస్త రవిత్  
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తవనేషటో మటో వణ సత డివబూతీయవదసవ నః 23 

  

మతర ఝటుైరశచ నుౌటుైరశచ నత ినః సహ గగతరజఢైః  

రజా విచిటరా కితమ అసణామనషదం తతమ్ 24 

  

రజాతీణాం స త్రశచకిితవ కన్రజాతీన్  

సో ంశ్ ైచవ్నఽసో ంశచ భనానభనవనత ఢినున్ 25 

  

ఏటూషభత వ్ేడాంశచ వంశ్నఽచషటాని చ  

ఈయమధశచ నే లోక బూధేషభటరా తభజాసటూ 26 

  

టూషం సంసథ ం రభాణం చ బూగి కసమ చ వయణమ  

త్రయమఙగభనఽషడూవ్ణాం సుసితత్రత ణాామ్  

వద నః సయోసంవఞమహం గయబస్వవదడివజోడిబడామ్ 27 

  

గుణావటాఢైషవశవసమ సయోస్థ తమమమాశమీమ్  

సిజతః శీ్రనివ్ససమ వ్మచక్షోవడాయవికీభమ్ 28 

  

వణ శభీవిదాగంశచ యౄశ్రలసవదావతః  

ఊషణాం జనభకభణ వ్ేదసమ చ వికయిణమ్ 29 

  

మజఞ సమ చ విటాణాని యోగసమ చ థః రదో  

ణడైషకయభుసమ చ సఙ్ుసమ తనత రం వ్ బగవతూమితమ్ 30 

  

నుషణడ థవ్డైషభమం రత్రలోభనివ్ేశనమ్  

జీవసమ గతయో మాశచ మావతీయుో ణకయభజాః 31 

  

ధభయథకభమోక్షాణాం నినేటాత నమవిగధతః  

వ్త మా దణడ నీటూశచ శీుతసమ చ విఢిం ిథక్ 32 

  

శ్ీదధ సమ చ విఢిం ఫరహభనిటాణ ం సయోధేవ చ  

గీహనషతరటాణాం కలావమవసంస్థ త్రమ్ 33 

  

డానసమ తసర  వ్త మఙూచషట ఞయత యోః పలమ్  
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రవ్ససథ సమ యో ధగభ మశచ ఝంస ఈటాడి 34 

  

నేన వ్ బగవ్ంసఽత షవమదధ యభయోనియజణాయదనః  

సభ్రస్దత్ర వ్ నేషధేతడాఖామహి ధేऽనఘ 35 

  

ఄనఽవరటాణాం శిషమణాం ఝటరా ణాం చ డివజోతత భ  

ఄణాిషట భత ఫూర ముయుో యవ్ో డీనవతూలాః 36 

  

తటాత వణాం బగవంస్వత షం కత్రఢా రత్రసఙటరభః  

తటూరభం క ఈనుస్యనక ఈ స్వదనఽశ్రయటూ 37 

  

ఝయుషసమ చ సంసథ నం సవయౄం వ్ యసమ చ  

జాఞ నం చ ణడైగభం మతత దఽో యుశిషమరయోజనమ్ 38 

  

నినేటాత ని చ తస్వమహ నుర ర కత నమనఘసాషనః  

సవటో జాఞ నం కుతః ఝంసం బకూత ఢైవగమధేవ వ్ 39 

  

ఏటాణేభ ిచఛతః రశ్నను థః కయభవివితూమా  

ఫూర హి ధేऽజఞ సమ నేతరటావదజమా నషట చక్షుషః 40 

  

సథవ వ్ేడాశచ మజాఞ శచ తనుర  డాణాని ఙానఘ  

జీవ్బమరడానసమ న కుువయనకలాభత 41 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

స ఆతథ భాిషట ఝణకలః కుయురఢాణేన భునిరఢానః  

రవిదధ హగి  బగవతకఠామాం సఞచచడితసత ం రహసనినవ్హ 42 

ఄఢామమభు – 8  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సటూూవనీయో ఫత ఞయువంశ్ల మలోి కనులో బగవత్రఢానః  

ఫబూవిఠూహజ్ఝతకీషత భాలాం డూ డూ నాతనమసమనెషణమ్ 1 

  

సర ऽహం నిణాం క్షులిసఽఖామ దఽఃఖం భహదోటాణాం వియభామ తసమ  
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రవయత నే దాగవతం ఝణం మడాహ సక్షాదబగవ్నిషబమః 2 

  

అస్నభువుం బగవనత భాదమం సఙకయిణం డూవభకుణఠ సతత వమ్  

వివితూవసత తత వభతః యసమ కుభాయభుఖామ భునయోऽనవిచఛన్ 3 

  

సవధేవ ఢిషణ ుం ఫహట భానమనత ం మడావసఽడూవ్నధభాభననిత   

రతమగధిటాక్షాభుఫజకోశనైషదఽనీభలమనత ం విఫుఢయ దమామ 4 

  

సవయుధ నఽమడాఢదధరః సవజటాకలాత్ైయుసిశనత శచయణోఢానమ్  

దభం మదయచనత ుహిజకణామః సతవరభ ణాణాఫలినయవథ ః 5 

  

భుహటయోిణణోత  వచసనఽగ స్లతడూణాసమ కిటాని తజాఞాః  

కూుటసహసరభణరవ్ేక రడయ మత్రటోడాద భపణాసహసరమ్ 6 

  

నుర ర కత ం కూల ైతదబగవతత ధేన నివిత్రత ధభనయటామ టూన  

సనతేకభామ స ఙాహ ిషట ః సఙగ్ ుమణామాఙో ధితవరటామ 7 

  

సఙగ్ ుమనః నుయభహంసమభుఖ ోమ వివషభాణో బగవడివబూతీః  

జగద సర ऽసభదఽో యవ్ేऽనివటామ శమాథ ఫిహసటూశచ 8 

  

నుర ర వ్చ భహమం స దమాలుయుకోత  భునిః ఝలస్వత ున ఝణభాదమమ్  

సర ऽహం తవ్డైతతకథమానే వతూ శడీాధ లవ్ే నితమభనఽవరటామ 9 

  

ఈడాఝి తం విశవనేదం తడాస్దమనినదరమానైలితదిఙనునైలమత్  

ఄహీనద తాల ऽఢిశమాన ఏకః కితషణః సవతభయటౌ నిుహః 10 

  

సర ऽనత ః శుథऽషతబూతసాషభః కలాత్రభకం శకూత భుడీయమాణః  

ఈవ్స తస్భనూలిల  డూ స్వవ మఠానలో డాయుణ యుదధ వయమః 11 

  

చతేయుమగణాం చ సహసరభఝూ సవనూవయోడీషతమా సవశకత ు  

కలాఖమమాసడితకయభతణోత ర లోకనతటానద దిశ్ర సవడూహమ 12 

  

తసమయథసాక్షాభననివిషట దిషవట యనత యోటోऽగథ  యజస తనీమాన్  

గుణయన కలానఽగటూన విదధ ః సాషమంసత డానదమత ణానడూశ్త్ 13 
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స దభకోశః సహసర దత్రషఠ టాకల న కయభరత్రఫో ధణేన  

సవగచిష తతూలిలం విశ్లం విడయ మతమననయక ఆవ్తభయోనిః 14 

  

తలోి కదభం స ఈ ఏవ విషేణ ః నుర వవిశతూయవగుణావదాసమ్  

తస్భనూవమం వ్ేదభయో విఢాటా సవమభుబవం మం సభ వదనిత  సర ऽబూత్ 15 

  

తసమం స ఙామోబయుహకషణకమాభవస్థ టో లోకభశమభానః  

షకీభణోవునేన వివితత ణేతరశచటావష ల దేऽనఽడిశం భుఖాని 16 

  

తసభదఽమగనత శవసణావఘూయణ జలోషభచకీ తూలిలాడివయౄఢమ్  

ఈనుశీితః కఞజ భు లోకతతత వం ణాటాభనభడాధ విదడాడిడూవః 17 

  

క ఏష యోऽసవహభఫజ ిషఠ  ఏతతేకటో వ్ఫజ భననమదఝూ  

ఄస్త  హమధసత డిహ కూఞచణడైతదఢిషఠ తం మతర సటా నఽ దావమమ్ 18 

  

స ఆతథ భుడీవషమ తదఫజ ణాల ణాఝీనయనత యజలభావివ్ేశ  

ణావగోతసత త్యణాలణాల ణానం విచినవంసత దవినద టాజః 19 

  

తభసమనుథ విదఽతభసయోం విచినవటోऽబూతేూభహంస్త రణయనేః  

యో డూహదాజాం బమనైయమాణః షక్షుణోటామముయజసమ హమత్రః 20 

  

తటో నివిటోత ऽరత్రలఫధ కభః సవఢిషణ ుభాసదమ ఝనః స డూవః  

శణడైషజతశ్వసనివితత చిటోత  నమషదడాయౄఢసభాఢియోగః 21 

  

కల న సర ऽజః ఝయుషముషన రవితత యోగథన వియౄఢఫో ధః  

సవమం తదనత యుిదనేऽవదాతభశమటాశమత మనన ఞయవమ్ 22 

  

భిణాలగౌమతశ్రషదోగ యమఙక ఏకం ఝయుషం శమానమ్  

పణాతటరా ముతభూయధయతన దఽమనయుతఢావనత ముగనత టోనే 23 

  

తవరక్షాం క్షునత ం హషటోలాడూరః సణాధ ుబరనీవ్ేయుయుయుకభభూయధాః  

యటోనదఢాౌషఢిసౌభనసమ వనసరజో వ్ేణుబుజాఙౄఘ నాుఙ్ఘ ఃా 24 
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అమాభటో విసత యతః సవభాన డూహమన లోకతరమసఙోహామణ  

విచితరడివ్మబయణాంశుకణాం కితశీిమానుశీితవ్ేషడూహమ్ 25 

  

ఝంసం సవకభామ వివికత భాఢషో యబమయచటాం కభదఽఘాఙౄఘ ాదభమ్  

రదయిమనత ం కిమా నఖథనఽద  భమూఖనణానఙో్ఘ్రలిఙాయుతరమ్ 26 

  

భుఖథన లోకషత హయస్భటూన షసఽపయతేకణడ లభణడ టూన  

శ్లణానటూణాధయనృభఫదాస రతమయుమనత ం సఽనస్వన సఽదరా వ 27 

  

కదభఫకూఞజ లకతశఙోవ్సస సవలఙకితం ధేఖలమా నితధేఫ  

హథణ ఙాననత ధణేన వతూ శ్రీవతూవషఃసథ లవలిదేన 28 

  

యధుకథమూయభణరవ్ేక యమసత డయ యదణడ సహసరశ్ఖమ్  

ఄవమకత భూలం బువణాఙౄఘ తావనద భాహీనద దాోగఢైయఢివతవలిమ్ 29 

  

చచౌకో బగవనభహీధరభహీనద ఫానఽధ ం సలిలోగూఢమ్  

కూుటసహసరహియణమశిఙోభావియబవటౌకసఽత బయతనగయబమ్ 30 

  

నివతభాభానమభధఽవరతశీిమా సవకీషత భమామ వనభాలమా హషమ్  

సాథమనఽద వ్మవగనుగభం త్రరఢాభనః షకీభటా్ాధనికఢైయుద సదమ్ 31 

  

తథుువ తణాననసయఃసగజభాటాభనభభబః శవసనం విమచచ  

దదయి డూవ్ో జగటో విఢాటా ణాతః యం లోకవిసయోదిషట ః 32 

  

స కయభనౄజం యజసర యకత ః రజాః స్సిషనినమడూవ దిషట వ  

ఄసౌత డివసో నభుఖసత నైడమభవమకత వయత మనమనవ్ేశిటాటాభ 33 

ఄఢామమభు – 9  

ఫరహో భవ్చ  

జాఞ టోऽస్ ధేऽదమ సఽచినననఽ డూహదాజాం  

న జాఞ మటూ బగవటో గత్రషతమవదమమ్  

ణానమతత వదస్త  బగవననత తనన శుదధ ం  

భామాగుణవమత్రకదమదఽయుషవదాస్ 1 
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యౄం మడూతదవఫో ధయసర దనేన  

శశవనినవితత తభసః సదనఽగీహమ  

అడౌ గిహీతభవటాయశటుైకనౄజం  

మణాననదభబవణాదహభావిసమ్ 2 

  

ణాతః యం యభ మదబవతః సవయౄమ్  

అననద భాతరభవికలభవిదధ వయచః  

శ్మనే విశవసిజధేకభవిశవభాతభన్  

బూటూనిద మాాతభకభదసత  ఈనుశీిటోऽస్భ 3 

  

తడావ ఆదం బువనభఙోల భఙోలామ  

ఢామణే సభ ణో దషితం త ఈనుసకణామ్  

తస్్ైభ నమో బగవటూऽనఽవిఢూభ తేబమం  

యోऽణాదిటో నయకదాగషబయసత్రసఙణదో ః 4 

  

నే తే తవడీమచయణాభుఫజకోశగనధ ం  

జ్ఝఘరనిత  కయణవివఢైః శీుత్రవ్తనీతమ్  

బకత ు గిహీతచయణః యమా చ టూషం  

ణాత్ైష ణాథ హిదమాభుఫయుహతూవఝంసమ్ 5 

  

టావదబమం దరవిణడూహసఽహినిననేతత ం  

శ్లకః సిహ షబవ్ో విఝలశచ లోబః  

టావనభధేతమసదవగీహ అషత భూలం  

మావనన టూऽఙౄఘ భాబమం రవిణీత లోకః 6 

  

డుైవ్ేన టూ హతఢియో బవతః రసఙగో త్  

సవశుదోశభణాడివభుఖథనిద మాా నే  

కుయవనిత  కభసఽఖల శలవ్మ డీణా  

లోదానబూతభనసర ऽకుశలాని శశవత్ 7 

  

క్షుతత ిటౄత రఢాతేనషభా భుహటయయదుభాణాః  
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శ్రటోషణ వ్తవయష్ైషతథతచచ  

కభాగషనణాచఽమతయుష చ సఽదఽయబథణ  

సభశమటో భన ఈయుకీభ స్దటూ ధే 8 

  

మావతిథకత వనేదభాతభన ఆనిద మాాయథ  

భామాఫలం బగవటో జన ఇశ శ్రమత్  

టావనన సంసిత్రయసౌ రత్రసఙటరధేత  

వమథ త దఽఃఖనివహం వహతీ కూీమాథ  9 

  

ఄహనుిటాయత కయణా నిశి నిఃశమాణా  

ణాణాభణోయథఢిమా షణబగననిడరా ః  

డుైవ్హటాయథయచణా ఊషయోऽత డూవ  

ముషభత్రసఙోవిభుఖా ఆహ సంసయనిత  10 

  

తవం బకూత యోగషదావితహితూగజ  

అస్వూ శీుటూక్షుతఠయ  ననఽ ణాథ ఝంసమ్  

మదమడిధ మా త ఈయుగమ విదావమనిత   

తతత దవఝః రణమస్వ సదనఽగీహమ 11 

  

ణాత్రరస్దత్ర తఠయ చిటోఙాఢైర్  

అఢితః సఽయగణ ైయుిడి ఫదధ కధ ైః  

మతూయవబూతదమమాసదలబమన ైకో  

ణాణాజణేషవవహితః సఽహిదనత టాభ 12 

  

ఝంసభటో వివిధకయభనయధవడుైమర్  

డాణేన ఙ గగీతస షచయమమా చ  

అధనం బగవతసత వ సత్రరమాగథ   

ధగభऽషతః కషుచిడిరరమటూ న మతర 13 

  

శశవతూవయౄభహస్్ైవ నితతదేద  

మోహమ ఫో ధఢిషణామ నభః యస్్ైభ  

విశ్లవదబవస్థ త్రలనేషే నినేతత లీలా  
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సమ టూ నభ ఆదం చకిధేశవమ 14 

  

మసమవటాయగుణకయభవిడభఫణాని  

ణాభాని నేऽసఽవిగధే వివశ్ గిణనిత   

టూऽణడైకజనభశభలం సహస్్ైవ హిటావ  

సంమానత ునువిటాభితం తభజం రడూమ 15 

  

యో వ్ ఄహం చ గషషశశచ విబుః సవమం చ  

స్థ తేమదబవరలమహమతవ అతభభూలమ్  

నటాత వ త్రరనుదవవిధ ఏక ఈయురగహస్  

తస్్ైభ నమో బగవటూ బువనదఽర భామ 16 

  

లోకో వికయభనియతః కుశల  రభతత ః  

కయభణమమం తవదఽడిటూ బవదయచణే స్వవ  

మసత వదసమ ఫలవ్నిహ జీవిటాశ్ం  

సదమశిఛనతత ునినేషమ నమోऽసఽత  తస్్ైభ 17 

  

మసభడిఫదేభమహభత డివయధఢిషణ ుమ్  

ఄఢామస్తః సకలలోకనభసకితం మత్  

టూతవ తనుర  ఫహటసవ్ోऽవయుయుతూభానస్  

తస్్ైభ నమో బగవటూऽఢిభఖామ తేబమమ్ 18 

  

త్రయమఙభనఽషమవిఫుఢాడిషే జీవయోనిష్వవ  

అటూభచఛమాతభకితస్వతేుూమా మః  

థధే నియసత విషయోऽమవయుదధ డూహస్  

తస్్ైభ నమో బగవటూ ఝయుషర తత భామ 19 

  

యోऽవిదమమానఽహటోऽత దశ్యధవిటాత ు  

నిడరా భువ్హ జఠుకితలోకమాతరః  

ఄనత యజల ऽహికశిఝసినఽకలాం  

నెమోషభభాలిని జనసమ సఽఖం వివిణవన్ 20 
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మణాననదభబవణాదహభాసనైడమ  

లోకతరయోకయణో మదనఽగీహమణ  

తస్్ైభ నభసత  ఈదయసథ బవ్మ యోగ  

నిడరా వసనవికసననలిణేషణామ 21 

  

సర ऽమం సభసత జగటాం సఽహిడూక అటాభ  

సటూత వన మనభిడమటూ బగవ్నబగథన  

టూణడైవ ధే దిశభనఽసిశటాదమఠాహం  

సరక్షామనే ఞయవవడిదం రణతతరయోऽసౌ 22 

  

ఏష రననవయడయ  యభమాతభశకత ు  

మదమతకషషమత్ర గిహీతగుణావటాయః  

తస్భనూవవికీభనేదం సిజటోऽత ఙూటో  

ముఞజజ త కయభశభలం చ మఠా విజహమమ్ 23 

  

ణానహర డాడిహ సటోऽభబస్ మసమ ఝంసర   

విజాఞ నశకూత యహభాసభననత శకథత ః  

యౄం విచితరనేదభసమ వివిణవటో ధే  

భా ుషషషట  నిగభసమ గషం విసయోః 24 

  

సర ऽసవదబరకయుణో బగవ్నివవిదధ   

తవరభస్భటూన నమణాభుఫయుహం విజిభబన్  

ఈటాథ మ విశవవిజమామ చ ణో విషదం  

భాఢావు గషనమటాతేయుషః ఝణః 25 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సవసభబవం నిశ్ధ ైమవం తనుర విడామసభాఢినః  

మావనభణోవచః సఽత టావ వియభ స ఖిననవత్ 26 

  

ఄఠానతవరతభనీవషమ ఫరహభణో భధఽసాదనః  

విషణణ ఙూతసం టూన కలవమత్రకభబస 27 
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లోకసంసథ నవిజాఞ న అతభనః షఖిదమతః  

తభాహగధమా వ్ఙా కశభలం శభమనినవ 28 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

భా వ్ేదగయబ గసత నీద ంా సయో ఈదమభభావహ  

తనభమానుడితం హమగథీ మణాభం నుర యథ మటూ బవ్న్ 29 

  

బూమసత వం త అత్రషఠ  విడామం ఙుైవ భడాశమీామ్  

టాదామభనత యుిడి ఫరహభణోి కనద షామసమనువిటాన్ 30 

  

తత అతభని లోకథ చ బకూత ముకత ః సభాహితః  

దరషట స్ భాం తతం ఫరహభనభన లోకంసత వభాతభనః 31 

  

మడా తే సయవబూటూషే డాయుషవగషననేవ స్థ తమ్  

రత్రచక్షీత భాం లోకో జహమతత థుువ కశభలమ్ 32 

  

మడా యహితభాటాభనం బూటూనిద మాగుణాశన ైః  

సవయౄతవణ భయోతవతం శమణాూవజమభిచఛత్ర 33 

  

ణాణాకయభవిటాణేన రజా ఫహీవః స్సిషతః  

ణాటాభవస్దతమస్భంస్వత  వుిమానభదనఽగీహః 34 

  

ఊషభాదమం న ఫఢానత్ర నుతమాంసత వం యజోగుణః  

మనభణో భన నియఫదధ ం రజాః సంసిజటోऽత టూ 35 

  

జాఞ టోऽహం బవటా తవదమ దఽషవజథఞ యోऽత డూహిణామ్  

మణాభం తవం భనమస్వऽముకత ం బూటూనిద మాగుణాతభనః 36 

  

తేబమం భడివచికూటాూమాభాటాభ ధే దషిటోऽఫహిః  

ణాల న సలిల  భూలం ఝషకయసమ విచినవతః 37 

  

మచచకథ ఙో భటో్రతరం భతకఠాబుమదమాఙౄకతమ్  

మడావ తస్ టూ నిషఠ  స ఏష భదనఽగీహః 38 
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తరటోऽహభసఽత  బదరం టూ లోకణాం విజనేచఛమా  

మదసౌత షయుో ణభమం నియుో ణం భానఽవయణమన్ 39 

  

మ ఏటూన ఝభానినతమం సఽత టావ సరత టూరణ భాం బజథత్  

తసమశు సభ్రస్డూమం సయవకభవథశవయః 40 

  

ఞథత న తస మజఢదఞ ద ణడైగమగసభాఢిణా  

దధ ం నిఃశ్రమీసం ఝంసం భతీ్ాత్రసత తత వవినభతమ్ 41 

  

ఄహభాటాభతభణాం ఢాతః తవరషఠ ః సణే్రమసభత  

ఄటో భన యత్రం కుమడూద హడియమతకిటూ తరమః 42 

  

సయవవ్ేదభనేణేదభాతభణాటాభతభయోనిణా  

రజాః సిజ మఠాఞయవం మాశచ భమమనఽశ్రయటూ 43 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తసభ ఏవం జగత్రషవట  ారఢానఝయుషవశవయః  

వమజథమదం స్వవన యౄతవణ కఞజ ణాబస్త గదఢూ 44 

 

ఄఢామమభు – 10  

విదఽయ ఈవ్చ  

ఄనత షుటూ బగవత్ర ఫరహభ లోకతటాభహః  

రజాః ససయజ కత్రఢా డుైహికీభనస్షవబుః 1 

  

నే చ ధే బగవనిషట సత వమమథ  ఫహటవితత భ  

టానవదసవనఽఞథవుణ ఛినిధ  నః సయవసంశమాన్ 2 

  

సాత ఈవ్చ  

ఏవం సఞచచడితస్వత న షటాత ర  కౌషయవియుభనిః  

తరతః రటామహ టాన్రశ్నను ిడిసథ నథ దాయోవ 3 
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ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

విషఞచచऽత తఠా చకథీ డివమం వయిశతం తః  

అతభణామటాభనభావ్ేశమ మఠాహ బగవ్నజః 4 

  

తడివలోకమఫజ సభూబటో వ్ముణా మదఢిషఠ తః  

దభభభబశచ తటాకల కితవథమణ కనేతమ్ 5 

  

తస హమమధభాణేన విదమమా ఙాతభసంసథ మా  

వివిదధ విజాఞ నఫలో నమనుడావముం సహభబస 6 

  

తడివలోకమ విమడావుత ఝషకయం మదఢిషఠ తమ్  

ఄణేన లోకణా్ాగుి ణానకలిటాస్భతమచినత మత్ 7 

  

దభకోశం తడావిశమ బగవతకయభఙ గడితః  

ఏకం వమదాఙ్క్షకషదఽయుఢా త్రరఢా దావమం డివసత ఢా 8 

  

ఏటావ్ఞజజ వలోకసమ సంసథ దేదః సభాహితః  

ధయభసమ హమనినేతత సమ వినుకః యధేషఠ ుసౌ 9 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

మఠాతథ  ఫహటయౄసమ హథయదఽబతకయభణః  

కలాఖమం లషణం ఫరహభనమఠా వయణమ నః రదో 10 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

గుణవమత్రకకగ నిషవశ్రషర ऽరత్రషఠ తః  

ఝయుషసత దఽనుడానభాటాభనం లీలమాసిజత్ 11 

  

విశవం వ్డై ఫరహభతణాభతరం సంస్థ తం విషేణ భామమా  

ఇశవథణ షచిఛననం కల ణావమకత భూషత ణా 12 

  

మఠూడానీం తఠాగథీ చ శ్చదతవమతడీదిశమ్ 13 

 
సగో  నవవిధసత సమ నుర కిటో వ్డైకితసఽత  మః  
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కలదరవమగుణ ైయసమ త్రరవిధః రత్రసఙటరభః 14 

 
అదమసఽత  భహతః సగో  గుణవ్డైషభమభాతభనః  

డివతీమసత వహమో మతర దరవమజాఞ నకూీయోదమః 15 

 
బూతసయోసత ితీమసఽత  తణాభటరో  దరవమశకూత భాన్  

చతేయథ ఐనిద మాః సగో  మసఽత  జాఞ నకూీమాతభకః 16 

 
వ్డైకషకో డూవసయోః ఞచమో మనభమం భనః  

షషఠ సఽత  తభసః సగో  మసత వఫుడిధ కితః రదోః 17 

 
షఝుధే నుర కిటాః సో  వ్డైకిటానత ధే శిణు  

యజోదాజో బగవటో లీల మం హషధేధసః 18 

 
సత మో భుఖమసయోసఽత  షఝువధసత సఽథ షం చ మః  

వనసటోమషఢిలటా తవకూ వయుఢయ  దఽర భాః 19 

 
ఈటో్ాతససత భఃనుర మా ఄనత ఃసి విశ్రషణః 20 

  

త్రయశ్చభషట భః సయోః సర ऽషట వింశడివఢయ  భతః  

ఄవిడయ  బూషతభసర  ఘార ణజాఞ  హిదమవ్ేడినః 21 

  

గౌయజో భహిషః కిషణ ః సాకగ గవయో యుయుః  

డివశనూః శవశ్రచధే ఄవియుషట శాచ సతత భ 22 

  

ఖగऽశ్లవऽశవతగ గౌయః శయబశచభు తఠా  

ఏటూ ఙుైకశనూః షతత ః శిణు ఞచనఖానశ్రన్ 23 

  

శ్వ సిగలో వికో వ్మఘోర  భాజ యః శశశలికౌ  

స్ంహః కతయోజః కగభ గగఢా చ భకదమః 24 
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కఙకగిధరఫకశ్రమన దాసబలి కఫషుణః  

హంససయసచకీ హవ కకోలకదమః ఖగః 25 

  

ఄవకో్ాతసఽత  నవభః షతత థకవిఢయ  నిణామ్  

యజోऽఢికః కయభ దఽఃఖథ చ సఽఖభానినః 26 

  

వ్డైకిటాసత రమ ఏవ్డైటూ డూవసయోశచ సతత భ  

వ్డైకషకసఽత  మః నుర ర కత ః కౌభాయసాత బమాతభకః 27 

  

డూవసయోశ్చషట విఢయ  విఫుఢాః తతగऽసఽః  

గనధ వూయసః స్డాధ  మషయక్షాంస్ ఙాయణాః 28 

  

బూతతవరతతశ్ఙాశచ విడామఢరా ః కూననదమః  

దశ్ ైటూ విదఽఖామటాః సో స్వత  విశవసికకిటాః 29 

  

ఄతః యం రవక్షామనే వంశ్నభనవనత ణ చ  

ఏవం యజఃఝి తః సరషట  కలాడిషవతభబూయుషః  

సిజతమమోఘసఙకల అటుైభవ్టాభనభాతభణా 30 

ఄఢామమభు – 11  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

చయభః సడివశ్రషణాభణేకోऽసంముతః సడా  

యభాణుః స విజథఞ యో నిణాధ ైకమబరమో మతః 1 

  

సత ఏవ డాయథసమ సవయౄనువస్థ తసమ మత్  

కఢైవలమం యభభహనవిశ్రషర  నియనత యః 2 

  

ఏవం కలోऽమనఽనేతః సౌక్షథభు సౌథ ల మ చ సతత భ  

సంసథ నబుకత ు బగవ్నవమకోత  వమకత బుగషవబుః 3 

  

స కలః యభాణుఢైవ యో బుఙ్టర యభాణుటామ్  

సటోऽవిశ్రషబుగమసఽత  స కలః యమో భహన్ 4 
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ఄణుౌద వ యభాణూ సమతత రసథణుసత రమః సభితః  

జాలాయకయశభువగతః ఖధేవ్నఽతననగత్ 5 

  

తరసథణుత్రరకం బుఙ్టర మః కలః స తరే టౄః సభితః  

శతదాగసఽత  వ్ేధః సమటుతత స్త రనసఽత  లవః సభితః 6 

  

నిధేషస్త రలవ్ో జథఞ మ అభానతస్వత  తరమః షణః  

షణానఞచ విదఽః కషఠ ం లఘు టా దశ ఞచ చ 7 

  

లఘూని వ్డై సభాభానటా దశ ఞచ చ ణాఝుక  

టూ డూవ భుహఠయత ః రహయః షఝామభః సత  వ్ నిణామ్ 8 

  

డావదశ్యధలోణాభనం చతేషబశచతేయఙో్ఘ్రల ైః  

సవయణభాష్ైః కితచిఛదరం మావత్రసథ జలఝి తమ్ 9 

  

మాభాశచటావయశచటావగ భత ుణాభహనీ ఈదే  

షః ఞచదశ్హని శుకిః కిషణ శచ భానద 10 

  

తయోః సభుచచయో భాసః తతీణాం తదహషనశమ్  

డౌవ టావితేః షడమనం దక్షుణం ఙ గతత యం డివి 11 

  

ఄమణే ఙాహనీ నుర హటయవతూగ డావదశ సభితః  

సంవతూయశతం ణాణ ం యభాముషనయౄతతమ్ 12 

  

గీహర్షటాచకీసథ ః యభాణావడిణా జగత్  

సంవతూవసణేన థమతమనినేషర  విబుః 13 

  

సంవతూయః షవతూయ ఆఝావతూయ ఏవ చ  

ఄనఽవతూగ వతూయశచ విదఽఢైవం రదాషమటూ 14 

  

మః సిజమశకూత భుయుఢయ చఛవసమనూవశకత ు  

ఝంసర ऽబరభామ డివి ఢావత్ర బూతదేదః  

కలాఖమమా గుణభమం కీతేనషవతనవంస్  
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తస్్ైభ ఫలిం హయత వతూయఞచకమ 15 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

తతిడూవభనఽషమణాభాముః యనేదం సభితమ్  

థషం గత్రభాచషవ నే సఽమః కలాదఫహిషవదః 16 

  

బగవ్ణేవద కలసమ గత్రం బగవటో ననఽ  

విశవం విచషటూ ఢీ యోగడూధ న చక్షుష 17 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

కితం టూరటా డావయం చ కలిశ్రచత్ర చతేయుమగమ్  

డివ్డైమద వదశనయవఢషిః సవఢానం నియౄతతమ్ 18 

  

చటావష తీరణ డూవ ఙుైకం కిటాడిషే మఠాకీభమ్  

సఙగ్ ుటాని సహసర ణ డివగుణాని శటాని చ 19 

  

సణాధ ుసణాధ ుంశయోయనత యమః కలః శతసఙ్ుయోః  

తధేవ్హటయుమగం తజాఞా మతర ధగభ విఢీమటూ 20 

  

ధయభశచతేషనభనఽజానకిటూ సభనఽవయత టూ  

స ఏవ్ణేమషవధథభణ వ్ేమత్ర నుడూన వయధటా 21 

  

త్రరలోకమ ముగసహసరం ఫహిఫరహభణో డినమ్  

టావటూమవ నిశ్ టాత మనిననైలత్ర విశవసిక్ 22 

  

నిశ్వసన అయఫోధ  లోకకలోऽనఽవయత టూ  

మావడిద నం బగవటో భనానఽబఞజ ంశచతేయదశ 23 

  

సవం సవం కలం భనఽయుబఙ్టర సఢికం హమమకసత త్రమ్ 24 

 
భనవనత థషే భనవసత దవంశ్మ ఊషమః సఽః  

బవనిత  ఙుైవ ముగతేూథశ్శ్చనఽ నే చ టాన్ 25 
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ఏష డుైననిద నః సగో  ఫరా హభస్్తత ైలోకమవయత నః  

త్రయమఙనితతిడూవ్ణాం సభబవ్ో మతర కయభనః 26 

  

భనవనత థషే బగవ్నిఫబరతూతత వం సవభూషత నః  

భణావడినషదం విశవభవతేమడితనుౌయుషః 27 

  

తమోభాటరా భునుడామ రత్రసంయుదధ వికీభః  

కల ణానఽగటాశ్రష అస్వత  తసషణ ం డిణాతమనే 28 

  

తధేవ్నవత ఢీమణేత  లోక బూదమసత రమః  

నిశ్మాభనఽవిటాత మాం నియుభకత శశిదాసకయమ్ 29 

  

త్రరలోకమం దహమభాణామాం శకత ు సఙకయిణాగషనణా  

మానాత ుషభణా భహగి కజజ నం బిగవదయోऽషదటాః 30 

  

టావత్రత బాువనం సదమః కలాణడతత ఢితస్నధ వః  

నుి వమనఽత ుతకటాట ో చణడ వ్టూషటోయభమః 31 

  

ఄనత ః స తస్భనూలిల అస్వతऽనణాత సణో హషః  

యోగనిడరా నినైలాషః సాత మభాణో జణాలన ైః 32 

  

ఏవంవిఢుైయహో టుైరః కలగటోమలక్షుటుైః  

ఄక్షుతనేవ్సమత యభాముయవమఃశతమ్ 33 

  

మదయధభాముషసత సమ యధభనఢీమటూ  

ఞయవః గధ ऽకీ ణోత  హమగऽదమ రవయత టూ 34 

  

ఞయవసమడౌ యధసమ ఫరా హో భ ణాభ భహనబూత్  

కలో మటరా బవద్రహభ శఫద ఫరహమభత్ర మం విదఽః 35 

  

తస్్ైమవ ఙాణేత  కలోऽబూదమం నుదభభనచషటూ  

మదధ థననసయస అస్లోి కసగయుహమ్ 36 

  

ఄమం తే కఠితః కలో డివతీమసమత దాయత  
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వ్హ ఆత్ర విఖామటో మటరా స్చాఛకగ హషః 37 

  

కలోऽమం డివధ ఖ ోమ నిధేష ఈచయమటూ  

ఄవ్మకితసమననత సమ హమణాడూయజగడాతభనః 38 

  

కలోऽమం యభాణావడిషదవధ నత  ఇశవయః  

ణడైవ్ేశితేం రబుయౄబభన ఇశవగ ఢాభభానిణామ్ 39 

  

వికఢైః సహిటో ముకఢతత షవశ్రషడినవితః  

అణడ కోశ్ల ఫహియమం ఞచచశటోకటౄవిసత ితః 40 

  

దశ్లతత ఢికఢైయమతర రవిషట ః యభాణువత్  

లషమటూऽనత యోటాశ్చణేమ కోటౄశ్ల హమణడ శమః 41 

  

తడాహటయషయం ఫరహభ సయవకయణకయణమ్  

విషరణ ధ భ యం సక్షాతేయుషసమ భహతభనః 42 

ఄఢామమభు – 12  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర టూ వషణతః షతత ః కలాఖమః యభాతభనః  

భహిభా వ్ేదగగబऽథ మఠాసర క్షీనినఫో ధ ధే 1 

  

ససజ గథీऽనధ టానేసరభథ టానేసరభాడికిత్  

భహమోహం చ మోహం చ తభశ్చజాఞ నవితత మః 2 

  

దిషట వ నుతమస్ం సిషట ం ణాటాభనం ఫహవభనమత  

బగవడాధ ునఞటూన భనసణామం తటోऽసిజత్ 3 

  

సనకం చ సననద ం చ సణాతనభఠాతభబూః  

సనతేకభాయం చ భునీనినషటరమానాయధవథతసః 4 

  

టానఫదాషవ సవబూః ఝటరా న్రజాః సిజత ఝతరకః  

తణడైనచఛణోభషధభణో వ్సఽడూవమణాః 5 
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సర ऽవఢామతః సఽటుైథవం రటామఖామటానఽశ్సణడైః  

కోీ ధం దఽషవషహం జాతం నిమనఽత భుచకీధే 6 

  

ఢిమా నిగిహమభాణోऽత బుర వ్ోయభఢామత్రజాటూః  

సడయ మऽజామత తనభనఽమః కుభాగ నీలలోహితః 7 

  

స వ్డై యుగద డూవ్ణాం ఞయవజో బగవ్నబవః  

ణాభాని కుయు ధే ఢాతః సథ ణాని చ జగదఽో గ 8 

  

ఆత్ర తసమ వచః నుడయ భ బగవ్నషనులమన్  

ఄబమఢాదబదరమా వ్ఙా భా గడీసత తకగనే టూ 9 

  

మదగడీః సఽయశ్రషీఠ  సర డూవగ ఆవ ఫాలకః  

తతసత వభనఢాసమనిత  ణాభాన యుదర ఆత్ర రజాః 10 

  

హిడినిద మాాణమసఽగవుభ వ్ముయగషనయజలం భహీ  

సాయమశచనద సాత శ్ ైచవ సథ ణానమగథీ కిటాని టూ 11 

  

భనఽమయభనఽయభహినసర  భహఞృఛవ ఊతధవజః  

ఈగీథటా బవః కలో వ్భడూవ్ో ధితవరతః 12 

  

ఢీయధిత్రయసలోభా చ నిముతూషషలానేఫక  

ఆవతీ సవఢా డీక్షా యుడరా ణోమ యుదర టూ స్త రమః 13 

  

గిహణ ైటాని ణాభాని సథ ణాని చ సయోషణః  

ఏనః సిజ రజా ఫహీవః రజాణాభస్ మతత్రః 14 

  

ఆటామడిషట ః సవగుయుణా బగవ్నీనలలోహితః  

సటాత వకిత్రసవదావ్ేన ససజ తభసభాః రజాః 15 

  

యుడరా ణాం యుదరసిషట ణాం సభణాత దోసాటాం జగత్  

నిశ్భామసఙ్ుశ్ల మూఠాన్రజాత్రయశఙకత 16 

  

ఄలం రజానః సిషట నుదిశ్రనః సఽగతత భ  
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భమా సహ దహనీత నషదశశచక్షుషబయులఫణ ైః 17 

  

త అత్రషఠ  బదరం టూ సయవబూతసఽఖావహమ్  

తస్్ైవ మఠా ఞయవం సరషట  విశవనేదం బవ్న్ 18 

  

తస్్ైవ యం జోమత్రయబగవనత భఢయ షజమ్  

సయవబూతగుహవ్సభఞజ స వినద టూ ఝభాన్ 19 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవభాతభబువ్డిషట ః షకీభమ గషం త్రమ్  

ఫాఢనేతమభుభాభనత రు వివ్ేశ తస్వ వనమ్ 20 

  

ఄఠానఢామమతః సయోం దశ ఝటరా ః రజజ్ఝఞ థ  

బగవచఛకూత ముకత సమ లోకసణాత నహమతవః 21 

  

భుచియతరుఙౄో యసౌ ఝలసత ుః ఝలహః కీతేః  

బిగుయవస్షరఠ  దషశచ దశభసత తర ణాయదః 22 

  

ఈతూఙగో ణానయడయ  జజథఞ  దక్షోऽఙో్ఘ్రషఠ తూవమభుబవః  

నుర ణాదవస్షఠ ః సఞచజ టో బిగుసత వచి కతరతేః 23 

  

ఝలహో  ణానటో జజథఞ  ఝలసత ుః కయణయోయిషః  

ఄఙౄో  భుఖటోऽక్షోణ ऽత్రరయభుచియభనసర ऽబవత్ 24 

  

ధయభః సత ణాదద క్షుణటో మతర ణామణః సవమమ్  

ఄధయభః ిషఠ టో మసభనభితేమగి కబమఙకయః 25 

  

హిడి కమో బుర వః కోీ ఢయ  లోబశ్చధయదచఛడాత్  

అసమడావకూూనధ వ్ో ధేఞరా నినయిత్రః నుయోయఘాశమీః 26 

  

చామామాః కయదమో జజథఞ  డూవహఠటామః త్రః రబుః  

భనసర  డూహతశ్రచదం జజథఞ  విశవకిటో జగత్ 27 

  

వ్చం దఽహితయం తనీవం సవమభూబయుయతీం భనః  
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ఄకభాం చకధే షతత ః సకభ ఆత్ర నః శీుతమ్ 28 

  

తభధథభ కితభత్రం విలోకమ తతయం సఽటాః  

భుచిభుఖామ భునయో విశభీాబత్రతమఫో ధమన్ 29 

  

ణడైతతసఢైవః కితం తవడూమ న కషషమనిత  ఙాథ  

మసత వం దఽహితయం గఙూఛయనిగిహమఙోజం రబుః 30 

  

టూజీమసభత హమమతనన సఽశ్లి కమం జగదఽో గ  

మదవితత భనఽత్రషఠ ణడైవ లోకః క్షథభామ కలటూ 31 

  

తస్్ైభ నమో బగవటూ మ ఆదం స్వవన గచిష  

అతభసథ ం వమఞజ మాభాస స ధయభం నుతేభయుత్ర 32 

  

స ఆతథ ం గిణతః ఝటరా నఽగ దిషట వ రజాతీన్  

రజాత్రత్రసత నవం తటామజ వరఝుతసత డా  

టాం డిశ్ల జగిహటగఘ ం నీహయం మడివదఽసత భః 33 

  

కడాచిడాధ ుమతః సరషేట థవడా అసంశచతేయుభఖాత్  

కథం సరక్షామభమహం లోకనూభవ్ేటానమఠా ఝ 34 

  

ఙాతేగు తరం కయభతనత రభువ్ేదనన ైః సహ  

ధయభసమ నుడాశచటావయసత ఠుైవ్శభీవితత మః 35 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

స వ్డై విశవసిజానైశ్ల వ్ేడాడీనఽభఖటోऽసిజత్  

మదమడూమణాసిజడూద వసత ణేభ ఫూర హి తనుర ధన 36 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఊగమజుఃసభాథవఖామణేవడానావడినయుభఖఢైః  

శ్సత రనేజామం సఽత త్రసరత భం నుర మశిచతత ం వమఢాతరభాత్ 37 

  

అముథవదం ధనఽథవదం గనధ యవం వ్ేదభాతభనః  
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సథ తమం ఙాసిజడూవదం కీభాతసవడినయుభఖఢైః 38 

  

ఆత్రహసఝణాని ఞచభం వ్ేదనైశవయః  

సథవబమ ఏవ వకథత రబమః ససిజథ సయవదయినః 39 

  

షర డశుమకౌథ  ఞయవవకత రతేుషమగషనషేట టావథ  

అనురత మభాత్రటరౌ  చ వ్జతవమం సగగసవమ్ 40 

  

విడామ డానం తః సతమం ధయభస్వమత్ర డాని చ  

అశభీాంశచ మఠాసఙ్ుభసిజతూహ విత్రత నః 41 

  

సవితరం నుర జాతమం చ ఫరా హభం ఙాథ ఫిహతత ఠా  

వ్త  సఞచమశ్లీన శిలోఞఛ ఆత్ర వ్డై గిహమ 42 

  

వ్డైఖానస వ్లఖిలౌమ దఽభఫః థవనను వణే  

ణామస్వ కుటకచకః ఞయవం ఫహో వడయ  హంసనిషటరమౌ 43 

  

అనీవక్షుకీ తరనీ వ్త  దణడ నీత్రసత ఠుైవ చ  

ఏవం వ్మహితమశ్చసన్రణవ్ో హమసమ దహర తః 44 

  

తసర మషణ గస్లోి భదోమ గమతీర చ తవఙ గ విదోః  

త్రరషేట భాభంసతేూాటోऽనఽషేట ఫజ గతమసథ ాః రజాటూః 45 

  

భజాజ మాః ఙౄటరయుతణాన ఫిహతీ నుర ణటోऽబవత్ 46 

 
సయిసత సమబవజీజ వః సవగ డూహ ఈడాహిత  

ఉషభణనేనిద మాాణామహటయనత ఃసథ  ఫలభాతభనః  

సవః సత  విహథణ బవనిత  సభ రజాటూః 47 

  

శఫద ఫరహభతభనసత సమ వమకత వమకత తభనః యః  

ఫరహభవదాత్ర వితటో ణాణాశకుత ుఫింహితః 48 

  

తటోऽభునుడామ స సో మ భణో దఢూ 49 
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ఊషణాం బూషవమణాభత సయోభవిసత ితమ్  

జాఞ టావ తదధ ిదనే బూమశిచనత మాభాస కౌయవ 50 

 
ఄహో  ఄదఽబతధేతణేభ వ్మితసమత నితమడా  

న హమమధణేత  రజా నానం డుైవభతర విఘాతకమ్ 51 

 
ఏవం ముకత కితసత సమ డుైవం ఙావ్ేషతసత డా  

కసమ యౄభబూడూద వఢా మటాకమభనచషటూ 52 

 
టాదామం యౄవిదాగదామం నేథఽనం సభదమత 53 

  

మసఽత  తతర ఝభాణోూऽబూనభనఽః సవమభుబవః సవట్  

స్త ర మాస్చఛతయౄనుఖామ భహిషమసమ భహతభనః 54 

  

తడా నేథఽనధథభణ రజా హమమఢాభఫబూవిథ  

స ఙాత శతయౄనుమాం ఞచచటామనమజీజనత్ 55 

  

తరమవరటోటాత ననుడౌ త్రసరః కణామశచ దాయత  

అకత్రథదవహఠత్రశచ రసాత్రషత్ర సతత భ 56 

  

అకత్రం యుచనే నుర డాతకయదభామ తే భధమభామ్  

దక్షామాడాత్రసాత్రం చ మత అఞషతం జగత్ 57 

 

ఄఢామమభు – 13  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

నిశభమ వ్చం వదటో భుణేః ఝణమతభాం ని  

బూమః రచఛ కౌయవ్ోమ వ్సఽడూవకఠాదితః 1 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

స వ్డై సవమభుబవః సభార టౄ్రమః ఝతరః సవమభుబవః  
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రత్రలబమ తరమాం తీనం కూం చకయ తటో భుణే 2 

  

చషతం తసమ జథిడిజసమ సతత భ  

ఫూర హి ధే శదీద ఢాణామ విషవకథూణాశయీో హమసౌ 3 

  

శీుతసమ ఝంసం సఽచియశభీసమ ననవఞజ స సాషనుఝుటోऽయథః  

తతత దఽో ణానఽశవీణం భుకునద  నుడాయవినద ం హిదనేషే నేషమ్ 4 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర ఫుర వ్ణం విదఽయం వినీతం సహసరశ్రయణాశచయణోఢానమ్  

రహిషట గభా బగవతకఠామాం రణీమభాణో భునియబమచషట  5 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

మడా సవదాయమమా సయధం జాతః సవమభుబవ్ో భనఽః  

నుర ఞజ లిః రణతశ్రచదం వ్ేదగయబభదాషత 6 

  

తవధేకః సయవబూటాణాం జనభకిదవిత్రత దః తటా  

తఠాత నః రజాణాం టూ శుశీ్రష కథన వ్ బవ్ేత్ 7 

  

తడివఢూహి నభసఽత బమం కయభస్వఝామతభశకూత షే  

మతకిటూవహ మశ్ల విషవగభుతర చ బవ్ేదోత్రః 8 

  

ఫరహో భవ్చ  

తరతసఽత బమభహం టాత సవస్త  సత డావం క్షుతీశవయ  

మనినయవులీకథన హిడా శ్ఢి ధేటామతభణాషతమ్ 9 

  

ఏటావటామతభజఢైువయ కమ హమచిత్రయుో ౌ  

శకత ురభటుతత యోిహమమత సదయం గతభతూఢైః 10 

  

స తవభసమభటామని సదిశ్ణామతభణో గుణ ైః  

ఈటాదమ శ్స ధథభణ గం మజఢదఞ ః ఝయుషం మజ 11 

  

యం శుశీ్రషణం భహమం సమత్రజాయషమా ని  
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బగవ్ంస్వత  రజాబయుత యుిషకథశ్లऽనఽతేషమత్ర 12 

  

నేషం న తేషరట  బగవ్నమజఞ లిఙోో  జణాయదనః  

టూషం శమీో హమనుథ మ మడాటాభ ణాదితః సవమమ్ 13 

  

భనఽయువ్చ  

అడూశ్రऽహం బగవటో వథత మానైవసాదన  

సథ నం త్రవహనఽజానీహి రజాణాం భభ చ రదో 14 

  

మడయ కః సయవబూటాణాం భహీ భగన భహభబస్  

ఄసమ ఈదధ యణయ మటోన డూవ డూవ్మ విఢీమటామ్ 15 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

యధేషఠ  తవనుం భఢూమ తఠా సణానభవ్ేషమ గమ్  

కథధేణాం సభుణేనషమ ఆత్ర దఢౌమ ఢిమా చియమ్ 16 

  

సిజటో ధే క్షుత్రవషబః నుి వమభాణా యసం గటా  

ఄఠాతర కూభనఽషవఠ మభసభనః సయోయోజ్ఝటుైః  

మసమహం హిదమాడాసం స ఇశ్ల విదఢాతే ధే 17 

  

ఆతమనఢామమటో ణాస వివతూహసనఘ  

వహటోకో నియగదఙో్ఘ్రషఠ షభాణకః 18 

  

తసమనశమతః ఖసథ ః షణయన కూల దాయత  

గజభాతరః రవవిఢూ తదదఽబతభబూనభహత్ 19 

  

భుచిరభుఖఢైషవత్ైరః కుభాఢైయభనఽణా సహ  

దిషట వ తటౌూకయం యౄం తయకమాభాస చితరఢా 20 

  

కూధేతతసూకయవ్మజం సతత వం డివమభవస్థ తమ్  

ఄహో  ఫటాశచయమనేదం ణాసమా ధే వినిఃసితమ్ 21 

  

దిషరట ऽఙో్ఘ్రషఠ శిగభాతరః షణాదోణడ శిలాసభః  
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ఄత స్వదబగవ్ణేష మజోఞ  ధే ఖథదమనభనః 22 

  

ఆత్ర నైభాంసతసత సమ ఫరహభణః సహ సానఽనః  

బగవ్నమజఞ ఝయుషర  జగజ గథనద సానినబః 23 

  

ఫరహభణం హయిమాభాస హషసత ంశచ డివజోతత భాన్  

సవగషజటూన కకుబః రత్రసవనమటా విబుః 24 

  

నిశభమ టూ ఘయఘషతం సవఖథద షనషేణ  భామాభమసాకయసమ  

జనసత ఃసతమనివ్స్నస్వత  త్రరనః విటుైరయుభనయోऽగిణనూమ 25 

  

టూషం సటాం వ్ేదవిటానభూషత య్రహభవఢామతభగుణానఽవ్దమ్  

వినదమ బూయో విఫుఢయ దమామ గజథనద లాీలో జలభావివ్ేశ 26 

  

ఈత్రషషత వ్లః ఖచయః కజగయః సటా విధఽనవన్యగభశతవక్  

ఖఽహటాబరః స్తదంషట  ాఇక్షా జోమత్రయఫదాస్వ బగవ్నభహీధరః 27 

  

ఘార ణయన ిఠావుః దవం విజ్ఝఘరణోటాఝాడూశః సవమభధవఙోః  

కలదంషరట ా ऽమకలదిగబుభుడీవషమ వినుర నోిణటోऽవిశతకమ్ 28 

  

స వజరకటాఙోనినుతవ్ేగ విశ్రయణకుక్షుః సత నమనఽనదణావన్  

ఈతూిషట డీగఘ షభబుజఢైషవ్యత శుచకోీశ మజథఞ శవయ నుహి ధేత్ర 29 

  

ఖఽఢైః క్షుయత్ైరయద యమంసత డా ఈటాయనుయం త్రరయౄ యసమామ్  

దదయి గం తతర సఽషేఝూయగథీ మాం జీవఢానీం సవమభబమధతత  30 

  

నుటాలభూల శవయదోగసంహటౌ వినమసమ నుడౌ ిఠివం చ నృబరతః  

మసర మభాణో న ఫబూవ సర ऽచఽమటో భభాసఽత  భాఙోలమవివిదధ నే హషః 31 

  

సవదంషట యాోదధ ితమ భహీం నిభగనం స ఈత్రథ తః సంయుయుఙూ యసమాః  

తటరా త డుైతమం గదమాతనత ం సఽణాబసనీద తతతీవరభనఽమః 32 

  

జఘాన యుణాధ నభసహమవికీభం స లీలనేబం భిగఝువ్భబస్  

తదరకత ఙగకఙౄకతగణడ తేణోడ  మఠా గజథణోద ా  జగతీం విననద న్ 33 
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తభాలనీలం స్తదనత కోటామ క్షాభభుత్రషషనత ం గజలీలమాఙో  

రజాఞ మ ఫడాధ ఞజ లయోऽనఽవ్కఢైషవషఞృచభుఖామ ఈతసఽథ ుశమ్ 34 

  

ఊషమ ఉచఽః  

జ్ఝతం జ్ఝతం టూऽజ్ఝత మజఞ దావన తరనీం తనఽం సవం షధఽనవటూ నభః  

మడయర భగథత షే నిలిలుమయదధ మసత స్్ైభ నభః కయణసాకమ టూ 35 

  

యౄం తవ్డైతనననఽ దఽషకిటాతభణాం దఽయదయినం డూవ మదధవతభకమ్  

ఛణాద ంస్ మసమ తవచి ఫషుగభసవజమం దిశి తవఙౄఘ షాే ఙాతేగు తరమ్ 36 

  

సరకుత ణడ  అస్తే్ావ ఇశ ణాసయోషఝయ దథ చభసః కయణయణేధ  ా  

నుర శితరభాస్వమ గీసణే గీహసఽత  టూ మచచయవణం టూ బగవననగషనహో తరమ్ 37 

  

డీక్షానఽజణోభసదః శిగధయం తవం నుర మణీయోదమనీమదంషట ఃా  

జ్ఝహవ రవయోుసత వ శ్రయికం కీటోః సటామవసథమం చితయోऽసవ్ో హి టూ 38 

  

సర భసఽత  థతః సవణానమవస్థ త్రః సంసథ విదేడాసత వ డూవ ఢాతవః  

సటరా ణ సవణ శుయసనిధ సత వం సయవమజఞ కీతేషషట ఫనధ నః 39 

  

నమో నభస్వతऽఖిలభనత రడూవటా దరవ్మమ సయవకీతవ్ే కూీమాతభణే  

వ్డైగమబకత ుతభజమానఽదావిత జాఞ ణామ విడామగుయవ్ే నమో నభః 40 

  

దంషట ా గీకోటామ బగవంసత వమా ధిటా విజటూ బూధయ బూః సబూధ  

మఠా వణానినఃసయటో దటా ధిటా భతఙోజథనద సామ సతరడిభనీ 41 

  

తరనీభమం యౄనేదం చ సౌకయం బూభణడ ల ణాథ దటా ధిటూన టూ  

చకస్త  శిఙోో ఢఘణేన బూమస కులాచల నద సామ మఠుైవ విబరభః 42 

  

సంసథ న ైణాం జగటాం సతసఽథ షం లోకమ తీనభస్ భాతయం తటా  

విఢూభ ఙాస్్ైమ నభస సహ తవమా మసమం సవటూజోऽగషననేవ్యణావఢాః 43 

  

కః శదీద ఢీటానమతభసత వ రదో యసం గటామా బువ ఈడివఫయుణమ్  

న విసభయోऽసౌ తవన విశవవిసభనే యో భామనేదం ససిజథऽత్రవిసభమమ్ 44 
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విధఽనవటా వ్ేదభమం నిజం వఝయజనసత ఃసతమనివ్స్ణో వమమ్  

సటాశిఖ ోదాధ తశివ్భుఫనృనఽద నషవభిజమభాణా బిశనైశ నువిటాః 45 

  

స వ్డై ఫత బరషట భత్రసత వ్డైషటూ మః కయభణాం నుయభనుయకయభణః  

మడయ మగభామాగుణయోగమోహితం విశవం సభసత ం బగవనివఢూహి శమ్ 46 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతేమస్థ మభాణోऽసౌ భునినయ్రహభవ్డినః  

సలిల  సవఖఽకీ నత  ఈనుధటాత విటావనిమ్ 47 

  

స ఆతథ ం బగవ్నఽువం విషవకథూనః రజాత్రః  

యసమా లీలయోనీనటాభఝూ నమసమ మమౌ హషః 48 

  

మ ఏవధేటాం హషధేధసర  హథః కఠాం సఽబడరా ం కథనీమభాననః  

శిణీవత బకత ు శవీనేత వ్ోశతీం జణాయదణోऽసమశు హిడి రస్దత్ర 49 

  

తస్భన్రసణేన సకలాశిషం రదౌ కూం దఽయిబం టానయలం లవ్తభనః  

ఄననమదిషట ు బజటాం గుహశమః సవమం విధటూత  సవగత్రం యః మ్ 50 

  

కో ణాభ లోకథ ఝయుషయథసయవితేకఠాణాం బగవతకఠాసఽఢామ్  

అతమ కణ ఞజ లినయబవ్హభహో  వియజథమత విణా నథతయమ్ 51 

 

ఄఢామమభు – 14  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

నిశభమ కౌషయవిణోవషణటాం హథః కఠాం కయణసాకతభనః  

ఝనః స రచఛ తభుదమటాఞజ లియన ఙాత్రతినురత  విదఽగ ధితవరతః 1 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

టూణడైవ తే భునిశ్రషీఠ  హషణా మజఞ భూషత ణా  

అడిడుైటోమ హియణామక్షో హత ఆతమనఽశుశీుభ 2 
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తసమ ఙ గదధ యతః క్షౌణీం సవదంషట ా గథీణ లీలమా  

డుైతమజసమ చ ఫరహభనకసభడూధ టోయబూనభిధః 3 

  

శదీద ఢాణామ బకత మ ఫూర హి తజజ నభవిసత యమ్  

ఊషవ న తిమత్ర భనః యం కౌతసహలం హి ధే 4 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సధఽ వయ తవమా ిషట భవటాయకఠాం హథః  

మతత వం ిచఛస్ భత ుణాం భితేమనుశవిశ్తనీమ్ 5 

  

మయోటాత నదః ఝటరో  భునిణా గుతమాయబకః  

భిటోమః కిటుైవవ భూయధాుఙౄఘ భాాయుగహ హథః దమ్ 6 

  

ఄఠాటరా తత్రహసర ऽమం శీుటో ధే వషణతః ఝ  

ఫరహభణా డూవడూవ్ేన డూవ్ణాభనఽిచఛటామ్ 7 

  

డిత్రద క్షామణీ షతత భుచం కశమం త్రమ్  

ఄతమకభా చకధే సణాధ ుమాం హిచఛమాషదటా 8 

  

ఆషట వగషనజ్ఝహవం మస ఝయుషం మజుషం త్రమ్  

నిమిోచతమయక అస్నభగనుగథ సభాహితమ్ 9 

  

డిత్రయువ్చ  

ఏష భాం తవతకిటూ విదవణాకభ అతత శసనః  

దఽణోత్ర డీణాం వికీభమ యభాబనేవ భతఙోజః 10 

  

తదబవ్నద హమభాణామాం సతీనణాం సభిడిధ నః  

రజావతీణాం బదరం టూ భమామముఙగటరభనఽగీహమ్ 11 

  

బయత మనురత యుభాణాణాం లోకణావిశటూ మశః  

త్రయబవడివఢయ  మాసం రజమా ననఽ జామటూ 12 

  

ఝ తటా ణో బగవ్నద క్షో దఽహితివతూలః  
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కం విణీత వయం వటాూ ఆతమిచఛత నః ిథక్ 13 

  

స విడిటావతభజాణాం ణో దావం సణాత నదావనః  

తరయోదశ్దడాటాత సం మాస్వత  శ్రలభనఽవరటాః 14 

  

ఄథ ధే కుయు కలామణం కభం కభలలోచన  

అగత సయణం బూభననమోఘం హి భహీమస్ 15 

  

ఆత్ర టాం వయ భాుచః కిణాం ఫహటదాషణీమ్  

రటామహనఽనమణావఙా రవిడాధ నఙోకశభలామ్ 16 

  

ఏష టూऽహం విఢాసమనే తరమం నెయు మడిచఛస్  

తసమః కభం న కః కుమత్రూడిధ స్్తత ైవషో కీ మతః 17 

  

సవశభీానఽనుడామ సవశధీేణ కలతరవ్న్  

వమసణాయణవభటూమత్ర జలమాణడైయమఠాయణవమ్ 18 

  

మాభాహటతభణో హమయధం శ్రమీసకభసమ భానిని  

మసమం సవధఽయభధమసమ ఝభాంశచయత్ర విజవయః 19 

  

మాభాశీిటూమనిద మాాతీనఽద యజమానితశధీ ైః  

వమం జనేభ హమలానయదసామనఽద యోత్రయమఠా 20 

  

న వమం రబవసత ం టావభనఽకయుత ం గిహమశవష  

ఄనుమముష వ్ కథత ్ాున నే ఙాణేమ గుణగిధనవః 21 

  

ఄఠాత కభధేతం టూ రజాటుైమ కయవ్ణమలమ్  

మఠా భాం ణాత్రగచనిత  భుహఠయత ం రత్రనులమ 22 

  

ఏష ఘోయతభా వ్ేలా ఘోణాం ఘోయదయిణా  

చయనిత  మసమం బూటాని బూటూశ్నఽచణ హ 23 

  

ఏతసమం సఢివ సణాధ ుమాం బగవ్నాబతదావనః  

ుటో బూతయిడిబయవిషవణాటత్ర బూతట్ 24 
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శభశ్నచకీనిలధాలిధాభర వికీయణవిడయ మతజటాకలాః  

బసభవగుణాఠ భలయుకభడూహో  డూవస్త రనః శమత్ర డూవయస్వత  25 

  

న మసమ లోకథ సవజనః గ వ్ ణాటామదిటో ణోత కశిచడివగయుుః  

వమం వరటుైయమచచయణావిడాధ భాశ్సభహమऽజాం ఫత బుకత దోగమ్ 26 

  

మసమనవడామచషతం భనీషణో గిణనత ువిడామటలం నృనతూవః  

నియసత సభామత్రశయోऽత మతూవమం తశ్చచమభచయదోత్రః సటామ్ 27 

  

హసనిత  మసమచషతం హి దఽయబగః సవతభనరతసమవిదఽషః సనైహితమ్  

న ైయవసత రభాలామబయణానఽల ణడైః శవదోజనం సవతభతయోలాలితమ్ 28 

  

ఫరహభదయో మతకితస్వతేనులా మటాకయణం విశవనేదం చ భామా  

అజాఞ కు మసమ తశ్చచమ ఄహో  విబూభనశచషతం విడభఫనమ్ 29 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స్్ైవం సంవిడిటూ బత ర భనభఠయ నభఠిటూనిద మాా  

జగీహ వ్సర  ఫరహభథియవిషలీవ గతతరను 30 

  

స విడిటావథ దామమాసత ం నియఫనధ ం వికయభణ  

నటావ డిషట మ యహస్ తమాఠయ వివ్ేశ హి 31 

  

ఄఠయ సిశమ సలిలం నుర ణాణామభమ వ్గమతః  

ఢామమఞజ జా వియజం ఫరహభ జోమత్రః సణాతనమ్ 32 

  

డిత్రసఽత  వరఝుటా టూన కభవడూమన దాయత  

ఈసఙోభమ విరషిభఢయ భుఖమబమదాషత 33 

  

డిత్రయువ్చ  

న ధే గయబనేభం ఫరహభనాబటాణాభిషదోऽవఢీత్  

యుదరః త్రషు బూటాణాం మసమకయవభంహసమ్ 34 

  

నమో యుడరా మ భహటూ డూవ్యోగీ మ నైఢెషవ  
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శివ్మ నమసత దణాడ మ ధితదణాడ మ భనమవ్ే 35 

  

స నః రస్దటాం దామో బగవ్నఽయవనఽగీహః  

వ్మధసమమనఽకభాుణాం స్త రణాం డూవః సతీత్రః 36 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సవసయోసమశిషం లోకమభాశ్సణాం రవ్ేతీమ్  

నివితత సణాధ ునిమమో దామభాహ రజాత్రః 37 

  

కశమ ఈవ్చ  

ఄనుర మటామడాతభనస్వత  డయ షణౌభహఠషత కదఽత  

భనినడూశ్త్రఙాథణ డూవ్ణాం ఙాత్రహమలణాత్ 38 

  

బవిషమతసత వ్బడరా వబడూర జాఠధభ్  

లోకనూనులాంస్త రంశచణడ  భుహటకీనద నషమతః 39 

  

నుర ణణాం హనమభాణాణాం డీణాణాభకిటాగసమ్  

స్త రణాం నిగిహమభాణాణాం కోతటూషే భహతభసఽ 40 

  

తడా విశ్రవశవయః కుీ డయధ  బగవ్లోి కదావనః  

హనిషమతమవతీమసౌ మఠాడీరనితయవధిక్ 41 

  

డిత్రయువ్చ  

వధం బగవటా సక్షాతేూణాదోడాయఫాహటణా  

అశ్స్వ ఝతరయోయభహమం భా కుీ డాధ డా్ాహభణాద్రదో 42 

  

న ఫరహభదణడ దగధసమ న బూతబమదసమ చ  

ణాయకశ్చనఽగిహణ నిత  మాం మాం యోనిభసౌ గతః 43 

  

కశమ ఈవ్చ  

కితశ్లకనఽటాతవన సదమః రతమవభయిణాత్  

బగవతేమయుభాణాచచ బవ్ే భమమత ఙాదత్ 44 
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ఝతరస్్ైమవ చ ఝటరా ణాం బవిటుైకః సటాం భతః  

గసమనిత  మదమశః శుదధ ం బగవదమశస సభమ్ 45 

  

యోగఢైథుధేవ దఽయవయణం దావనషమనిత  సధవః  

నిఢైవడినటాభనం మచ్ఛ్ఛలభనఽవషత తేమ్ 46 

  

మత్రసడాడిదం విశవం రస్దత్ర మడాతభకమ్  

స సవదిగబగవ్నమసమ టోషమటూऽననమమా దిశ్ 47 

  

స వ్డై భహదాగవటో భహటాభ భహనఽదావ్ో భహటాం భహిషఠ ః  

రవిదధ బకత ు హమనఽదావిటాశనే నివ్ేశమ వ్డైకుణఠ నేభం విహసమత్ర 48 

  

ఄలభటః శ్రలధగ గుణాకగ హిషట ః యధిు వమఠిటో దఽఃఖిటూషే  

ఄబూతశతరే యజగతః శ్లకహత  ణడైడాఘికం టానేవ్ోడెజః 49 

  

ఄనత యఫహిశ్చభలభఫజ ణేతరం సవఞయుషవఙాఛనఽగిహీతయౄమ్  

నుౌతరసత వ శీ్రలలణాలలాభం దరషట  సఽపయతేకణడ లభణడ టాననమ్ 50 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

శీుటావ దాగవతం నుౌతరభమోదత డిత్రయబిశమ్  

ఝతరయోశచ వధం కిషణ డివడిటావస్నభహభణాః 51 

 

ఄఢామమభు – 15  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

నుర జాతమం తే తటూత జః యటూజోహనం డిత్రః  

దఢాయ వి ణ శతం శఙకభాణా సఽయదణాత్ 1 

  

లోకథ టూణాహటాలోకథ లోకనులా హటౌజసః  

నమవ్ేదమనివశవసిజథ ఢావనత వమత్రకయం డిశ్మ్ 2 

  

డూవ్ ఉచఽః  
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తభ ఏతడివదో వ్ేతథ  సంవిగన మదవమం బిశమ్  

న హమవమకత ం బగవతః కల ణాసిషట వయత మనః 3 

  

డూవడూవ జగడాధ తగి కణాథశిఖాభణయ  

థషభథషం తవం బూటాణాభస్ దావవిత్ 4 

  

నమో విజాఞ నవమమ భామనేదభుతవముషవ  

గిహీతగుణదేడామ నభస్వతऽవమకత యోననే 5 

  

నే టావనణేమన దావ్ేన దావమణాత ుతభదావనమ్  

అతభని నుర ర తబువనం యం సదసడాతభకమ్ 6 

  

టూషం సఽకవయోగణాం జ్ఝతశ్వస్వనిద మాాతభణామ్  

లఫధ ముషభత్రసడాణాం న కుతశిచతబవః 7 

  

మసమ వ్ఙా రజాః సవ గవసత ణేత ువ మనిత టాాః  

హయనిత  ఫలిభామటాత సత స్్ైభ భుఖామమ టూ నభః 8 

  

స తవం విధతూవ శం బూభంసత భస లుత కయభణామ్  

ఄదబరదమమా దిషట ు అణాననయుస్క్షుతేమ్ 9 

  

ఏష డూవ డిటూయోయబ ఓజః కశమభషతమ్  

డిశస్త నేయమనూవ వయధటూऽగషనషవ్డైధస్ 10 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స రహసమ భహఫాహో  బగవ్నిఫద గగచయః  

రటామచషట తభబూథదవ్నీ్రణనఽర చియమా గష 11 

  

ఫరహో భవ్చ  

భానస ధే సఽటా ముషభత్ ఞయవజాః సనకదమః  

ఙూయుషవహమస లోకలోి కథషే విగతసిహః 12 

  

త ఏకడా బగవటో వ్డైకుణఠ సమభలాతభనః  



తితీమ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

మముఢైవకుణఠ నిలమం సయవలోకనభసకితమ్ 13 

  

వసనిత  మతర ఝయుషః సథవ వ్డైకుణఠ భూయత మః  

నేऽనినేతత నినేటూత న ధథభణాధమను షమ్ 14 

  

మతర ఙాదమః ఝభాణాస్వత  బగవ్నిఫద గగచయః  

సతత వం విషట బమ వియజం సవణాం ణో భిడమనవిషః 15 

  

మతర ణడైఃశ్రమీసం ణాభ వనం కభదఽఘ ైయుదర ధ ైః  

సయవయుత శీ్రనషవదరా జటుైకవలమనేవ భూషత భత్ 16 

  

వ్డైభానికః సలలణాశచషటాని శశవద్  

గమనిత  మతర శభలషణాని బయుత ః  

ఄనత యజల ऽనఽవికసనభధఽభాధవణాం  

గణేధ న ఖణడ తఢియోऽమనిలం క్షునత ః 17 

  

నువటానమబితసయసచకీవ్క  

డాతసమహహంసశుకత్రత్రత షఫషుణాం మః  

కోలాహలో వియభటూऽచియభాతరభుఙుైచర్  

బిఙగో ఢితవ హషకఠానేవ గమభాణే 18 

  

భణాద యకునద కుయఫో తలచభకయణ  

ఝణానగణాగఫకులాభుఫజనుషజాటాః  

గణేధऽషచటూ తేలస్కబయణయన తసమ  

మస్భంసత ః సఽభనసర  ఫహట భానమనిత  19 

  

మతూఙ్ఘ్రకలం హషడానత్రభాతరదిష్దట ర్  

వ్డైదాయమభాయకతహమభభన ైషవభాణడైః  

నేషం ఫిహతకటౄతటాః స్భతశ్లనభుఖమః  

కిషణ తభణాం న యజ అదధఽయుతూమమాడుైమః 20 

  

శీ్ర యౄతణీ కవణమతీ చయణాయవినద ం  

లీలాభుఫజథన హషసదభని భుకత డయ ష  
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సంలషమటూ సపటౄకకుడమ ఈతవతహమనేన  

సభాభయజతీవ మదనఽగీహణయऽనమమతనః 21 

  

వ్తషే విదఽర భతటాసవభలాభిటాఝూ  

తవరషమనివటా నిజవణే తేలస్నుశమ్  

ఄబమయచతీ సవలకభుననసనైషమ వకత రమ్  

ఈఙూఛషతం బగవటూతమభటాఙో మచ్ఛ్్ాః 22 

  

మనన వరజనత ుఘనడయ  యచణానఽవ్డాచ్  

ఛిణవనిత  నేऽనమవిషమాః కుకఠా భత్రఘీనః  

మాసఽత  శీుటా హతబగఢైయనినతత సస్  

టాంసత నిషషనత ుశయణయషే తభఃసఽ హనత  23 

  

నేऽబమషథటాభత చ ణో నిగత్రం రణాన  

జాఞ నం చ తతత వవిషమం సహధయభం మతర  

ణాధనం బగవటో వితయనత ుభుషమ  

సమోభహిటా వితతమా ఫత భామమా టూ 24 

  

మచచ వరజనత ునినేషభిషదానఽవిటాత ు  

దాథ మభా హటమష నః సిహణీమశ్రలాః  

బయుత షభథః సఽమశసః కథణానఽగ  

వ్డైకివమఫాషకలమా ఝలకీకిటాఙగో ః 25 

  

తడివశవగుయవఢికితం బువణడైకవనద ుం  

డివమం విచితరవిఫుఢాగీువిభానశ్లచిః  

అఝః ం భుదభఞయవభుతవతమ యోగ  

భామాఫల న భునమసత దఠయ  వికుణఠ మ్ 26 

  

తస్భననతీతమ భునమః షడసజజ భాణాః  

కక్షాః సభానవమసవథ సత భామామ్  

డూవ్వచషత గిహీతగడౌ యధు  

కథమూయకుణడ లకూుటవిటఙకవ్ేషౌ 27 
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భతత డివథపవనభాలికమా నివటౌ  

వినమసత మాస్తచతేషట మఫాహటభఢూమ  

వకత రం బుర వ్ కుటౄలమా సఽపటనియోభాదామం  

యకథత షణయన చ భణాగీబసం దఢాణౌ 28 

  

డావథమతయోషనవివిశుషభషటోయిషట వ  

ఞవ మఠా ఝయటవజరకనుటౄక మాః  

సయవతర టూऽవిషభమా భునమః సవదిషట ు  

నే సఞచయనత ువిహటా విగటానశఙగకః 29 

  

టానీవషమ వ్తయశణాంశచతేయః కుభాన్  

విడాధ నద శ్యధవమసర  విడిటాతభతటాత వన్  

వ్ేటూరణ ఙాస్లమటాభతదయుణాంసౌత   

టూజో విహసమ బగవత్రత్రకలశ్రలౌ 30 

  

టాదామం నేషతూవనినేషవషే నిషధమభాణాః  

సవయుతత భా హమత హథః రత్రహయనుదామమ్  

ఉచఽః సఽహితత భడిదిక్షుతబఙో ఇషత్  

కభానఽజథన సహస త ఈఝి టాక్షాః 31 

  

భునమ ఉచఽః  

కో వ్నేహ ైతమ బగవతషచయమయోఙుైచస్  

తదధ షభణాం నివసటాం విషభః సవదావః  

తస్భన్రశ్నత ఝయుషవ గతవిగీహమ వ్ం  

కో వ్తభవతేకహకయోః షశఙకనీమః 32 

  

న హమనత యం బగవతీహ సభసత కుక్షావ్  

అటాభనభాతభని నదో నబస్వ ఢీః  

శమనిత  మతర మువయోః సఽయలిఙౄో ణోః కూం  

వఝమటాడితం హటమదయదేడి బమం మటోऽసమ 33 
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తడావభభుషమ యభసమ వికుణఠ బయుత ః  

కయుత ం రకిషట నేహ ఢీభహి భనద ఢీదామమ్  

లోకనిటో వరజతభనత యదావదిషట ు  

నుతమససత రమ ఆధే షవ్ోऽసమ మతర 34 

  

టూషనేతీషతభుదావవఢాయమ ఘోయం  

తం ఫరహభదణడ భనివ్యణభసత రఞగఢైః  

సడయ మ హథయనఽచవఝయు నృబమతసత త్  

నుదగీహవతటాభత్రకతథణ 35 

  

బూమాదఘోని బగవడిబయకష దణోడ   

యో ణౌ హథత సఽయహమలనభమశ్రషమ్  

భా వ్ోऽనఽటాకలమా బగవతూమిత్రఘోన  

మోహో  బవ్ేడిహ తే ణౌ వరజటోయఢయऽధః 36 

  

ఏవం తడుైవ బగవ్నయవినద ణాబః  

సవణాం విఫుధమ సదత్రకీభభాయమహిదమః  

తస్భనమమౌ యభహంసభహభునీణామ్  

ఄణేవషణీమచయణడ చలమనూహశ్రీః 37 

  

తం టావగతం రత్రహిటౌనకం సవఝనేబస్  

టూऽచషటాషవిషమం సవసభాఢిదాగమమ్  

హంసశీియోయవుజనయోః శివవ్ములోలచ్  

ఛఽదరా తతరశశికథసయశ్రకభుఫమ్ 38 

  

కితూారసదసఽభుఖం సిహణీమఢాభ  

స్వనహవలోకకలమా హిడి సంసిశనత మ్  

శ్మధే ిఠావఝయస్ శ్లనతమా శీిమా సవశ్  

చాఝాభణం సఽబగమనత నేవ్తభఢిషణ ుమ్ 39 

  

తటాంశుకథ ిథఽనితనేఫని విసఽపయణాత ు  

కఞచచులినషవయుతమా వనభాలమా చ  
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వలుో రకోషఠ వలమం వినటాసఽటాంస్వ  

వినమసత హసత నేతథణ ధఽణానభఫజ మ్ 40 

  

విదఽమత్రషషనభకయకుణడ లభణడ ణాయు  

గణడ సథ లోననసభుఖం భణభత్రకుటమ్  

డయ యదణడ షణడ వివథ హయటా యధు  

హథణ కనధ యగటూన చ కౌసఽత దేన 41 

  

ఄటరో సిషట నేత్ర ఙ గత్రూమతనేనిద మాః  

సవణాం ఢిమా వియచితం ఫహటసౌషఠ వ్ఢమమ్  

భహమం బవసమ బవటాం చ బజనత భఙోం  

ణేభుషనుషమ న వితిత దిశ్ల భుడా కఢైః 42 

  

తసమయవినద నమనసమ డాయవినద   

కూఞజ లకనేశతీేలస్భకయనద వ్ముః  

ఄనత యోతః సవవివథణ చకయ టూషం  

సఙ్క్షోషబభషయజుషభత చితత తణోవః 43 

  

టూ వ్ ఄభుషమ వదణాస్తదభకోశమ్  

ఈడీవషమ సఽనద యతధయకునద హసమ్  

లఫాధ శిషః ఝనయవ్ేషమ తడీమభఙౄఘ  ా  

దవనద వం నఖాయుణభణశమీణం నిదధఽమః 44 

  

ఝంసం గత్రం భిగమటానేహ యోగభాఢషో ర్  

ఢామణాసదం ఫహటభతం నమణానభమ్  

నుౌంసనం వఝయదయిమానభననమస్డుదధ ర్  

ఔతత్రత కఢైః సభగిణనఽమతభషట దోగఢైః 45 

  

కుభా ఉచఽః  

యోऽనత షుటో హిడి గటోऽత దఽతభణాం తవం  

సర ऽడుైమవ ణో నమనభూలభననత  దధ ః  

మథుువ కయణవివథణ గుహం గటో నః  
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తటరా నఽవషణతయహ బవదఽదబవ్ేన 46 

  

తం టావం విడాభ బగవనయభాతభతతత వం  

సటూత వన సభ్రత్ర యత్రం యచమనత ధేషమ్  

మటూతऽనఽటావిడిటుైయదిఢబకూత యోగఢైర్  

ఈదోనాథ యో హిడి విదఽయుభనయో విగః 47 

  

ణాతమనిత కం విగణమనత ుత టూ రసదం  

కూభవనమదషతబమం బుర వ ఈననన ైస్వత   

నేऽఙో తవదఙౄఘ శాయణా బవతః కఠామాః  

కీయత నమతీయథమశసః కుశలా యసజాఞ ః 48 

  

కభం బవః సవవిజ్ఝణడైషనయనేషే నః సత చ్  

ఙూటోऽలివదమడి నఽ టూ దయో యధేత  

వ్చశచ నసఽత లస్వదమడి టూऽఙౄఘ శా్లదాః  

ఞథమత టూ గుణగణ ైయమడి కయణయనధ ఃా 49 

  

నుర దఽశచకయథ మడిదం ఝయుహఠత యౄం  

టూణేశ నియవిత్రభవ్ఝయలం దిశ్ల నః  

తసభ ఆదం బగవటూ నభ ఆడివఢూభ  

యోऽణాతభణాం దఽయుదయో బగవ్న్రతీతః 50 

  

ఄఢామమభు – 16 

ఫరహో భవ్చ  

ఆత్ర తదోిణటాం టూషం భునీణాం యోగధషభణామ్  

రత్రననద ు జగడూదం వికుణఠ నిలయో విబుః 1 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఏటౌ టౌ నుయిడౌ భహమం జయో విజమ ఏవ చ  

కదుథకితమ భాం మడయ వ ఫహవకీ టాభత్రకీభమ్ 2 
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మస్వత వతయోయధిటో దణోడ  బవడిబభభనఽవరటుైః  

స ఏవ్నఽభటోऽసభనయుభనయో డూవహమలణాత్ 3 

  

తదవః రసదమాభమదమ ఫరహభ డుైవం యం హి ధే  

తడీధ టామతభకితం భణేమ మతూవఝనేబయసతకిటాః 4 

  

మణానభాని చ గిహణ త్ర లోకో బిటూమ కిటాగస్  

సర ऽసధఽవ్దసత తీకషత ం హనిత  తవచనేవ్భమః 6 

  

మసమభిటాభలమశఃశవీణావగహః  

సదమః ఝణాత్ర జగడాశవఙాడివకుణఠ ః  

సర ऽహం బవదబు ఈలఫధ సఽతీయథకీషత శ్  

ఛిణాద ుం సవఫాహటభత వః రత్రకలవిత్రత మ్ 6 

  

మటూూవమా చయణదభవితరథణుం  

సదమః షటాఖిలభలం రత్రలఫధ శ్రలమ్  

న శీ్రషవయకత భత భాం విజహత్ర మసమః  

తవరక్షాలవ్యథ ఆతథ నిమభానవహనిత  7 

  

ణాహం తఠాడిభ మజభానహవిషవటాణే  

శ్లచుతదఘ ితఝి తభదనఽు తబుఙ్ఘ్రభఖథన  

మడా్ాహభణసమ భుఖతశచయటోऽనఽఘాసం  

తేషట సమ భమమవహిటుైషనజకయభనుకఢైః 8 

  

నేషం నృబయభుహభఖణడ వికుణఠ యోగ  

భామావిబూత్రయభలాఙౄఘ యాజః కూుట ైః  

వినుర ంసఽత  కో న విషహమత మదయుణాభబః  

సదమః ఝణాత్ర సహచనద లాలాభలోకన్ 9 

  

నే ధే తనాషదవజవనఽద హతీయభడీమా  

బూటానమలఫధ శయణాని చ దేదఫుడాధ ు  

దరషమనత ుఘషతదిశ్ల హమహిభనమవసత న్  
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గిఢరా  యుష భభ కుషనత ుఢిదణడ ణేతేః 10 

  

నే ఫరా హభణానభన ఢిమా క్షుటోऽయచమనత స్  

తేషమదధ ిదః స్భతసఽఢయ క్షుతదభవకత రః  

వ్ణామనఽగకలమాతభజవదోిణనత ః  

సమోఫధమనత ుహనేవ్హభునుహితస్్తత ః 11 

  

తణేభ సవబయుత యవసమభలషభాణడ  

ముషభదవుత్రకీభగత్రం రత్రదమ సదమః  

బూయో భభానిత కనేటాం తదనఽగీహో  ధే  

మతకలటాభచియటో బితయోషవవ్సః 12 

  

ఫరహో భవ్చ  

ఄథ తసర మశతీం డూవభిషకులామం సయసవతీమ్  

ణాసవదమ భనఽమదషట ణాం టూషభాటాభమతిమత 13 

  

సతీం వ్మడామ శిణవణోత  లఘీవం గుయవయథగహవమ్  

విగహమగధగనైబం న విదఽసత చిచకీషితమ్ 14 

  

టూ యోగభామమాయఫధ  నుయధేషఠ ుభహో దమమ్  

నుర ర చఽః నుర ఞజ లయో వినుర ః రహిషట ః క్షునతతవచః 15 

  

ఊషమ ఉచఽః  

న వమం బగవనివదభసత వ డూవ చికీషితమ్  

కిటో ధऽేనఽగీహశ్రచత్ర మదధమషః రదాషస్వ 16 

  

ఫరహభణమసమ యం డుైవం ఫరా హభణాః కూల టూ రదో  

వినుర ణాం డూవడూవ్ణాం బగవ్ణాతభడుైవతమ్ 17 

  

తవతత ః సణాతణో ధగభ యషమటూ తనఽనసత వ  

ధయభసమ యమో గుహో మ నిషవకగ బవ్నభతః 18 

  

తయనిత  హమఞజ స భితేమం నివిటాత  మదనఽగీహత్  
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యోగషనః స బవ్నికం స్వదనఽగిహమమత మతఢైః 19 

  

మం వ్డై విబూత్రయుమాతమనఽవ్ేలభణడైమర్  

ఄథ షథనః సవశియస ధితనుదథణుః  

ధణామషటాఙౄఘ తాేలస్నవడాభఢామోన  

లోకం భధఽవరతటూషవ కభమాణా 20 

  

మసత ం వివికత చషటుైయనఽవయత భాణాం  

ణాటామడిరమతయభదాగవతరసఙోః  

స తవం డివజానఽథఝణమయజఃఝనీతః  

శీ్రవతూలషభ కూభగ బగదాజనసత వమ్ 21 

  

ధయభసమ టూ బగవతస్త రముగ త్రరనః స్్ైవః  

డిబశచచయనేదం డివజడూవటాయథమ్  

నానం బితం తదనఘాత్ర యజసత భశచ  

సటూత వన ణో వయదమా తనఽవ్ నియసమ 22 

  

న తవం డివజోతత భకులం మడి హతభగగం  

గగనుత  విషః సవయుణయన ససానిటూన  

తథుువ నఙ్క్షషమత్ర శివసత వ డూవ ణాథ   

లోకోऽగీహీషమదిషబసమ హి తత్రభాణమ్ 23 

  

తటూతऽననెషట నేవ సతత వనిఢూషవఢిటోూః  

క్షథభం జణామ నిజశకూత నయుదధ ిటాథః  

ణడైటావటా తరుఢిటూయఫత విశవబయుత స్  

టూజః షతం తవవనతసమ స టూ విణోదః 24 

  

మం వ్నయోయదభభఢీశ బవ్నివధటూత   

విత్రత ం నఽ వ్ తదనఽభనభహి నియవులీకమ్  

ఄసభసఽ వ్ మ ఈచిటో ఢిరమటాం స దణోడ   

నేऽణాగసౌ వమభముఙ్క్షషభహి కూలిఫషవణ 25 
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శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఏటౌ సఽథతయగత్రం రత్రదమ సదమః  

సంయభబసభబితసభాధమనఽఫదధ యోగౌ  

బూమః సకశభుమాసమత అశు యో వః  

శ్నుర  భన ైవ నినేతసత దవ్ేత వినుర ః 26 

  

ఫరహో భవ్చ  

ఄథ టూ భునయో దిషట వ నమణాననద దాజనమ్  

వ్డైకుణఠ ం తదఢిషఠ నం వికుణఠ ం చ సవమంరబమ్ 27 

  

బగవనత ం షకీభమ రణటామనఽభానమ చ  

రత్రజగుభః రభుడిటాః శంసణోత  వ్డైషణ వం శీిమమ్ 28 

  

బగవ్ననఽగవ్హ మాతం భా ద ైషట భసఽత  శమ్  

ఫరహభటూజః సభగథ ऽత హనఽత ం ణేఙూఛ భతం తే ధే 29 

  

ఏతతేఢైవ నిషదషట ం యభమా కుీదధ మా మడా  

ఝవ్షటా డావష విశనీత  భముమనుయటూ 30 

  

భన సంయభబయోగథన నిస్త యమ ఫరహభహమలనమ్  

రటూమషమతం నికశం ధే కల ణాలీమస ఝనః 31 

  

డావఃసథ వ్డిశమ బగవ్నివభానశ్రణీబూషణమ్  

సవత్రశమమా లక్షాభు జుషట ం సవం ఢిషణ ుభావిశత్ 32 

  

టౌ తే గువణఊషదౌ దఽసత దధ షలోకతః  

హతశీిమౌ ఫరహభశ్నుదబూటాం విగతసభమౌ 33 

  

తడా వికుణఠ ఢిషణాతత యోషనతభానయోః  

హహకగ భహణాస్డివభాణాగథీుషే ఝతరకః 34 

  

టావ్ేవ హమధఽణా నుర నుౌత  నుయిదరవౌ హథః  

డిటూయజఠయనిషవషట ం కశమం టూజ ఈలఫణమ్ 35 
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తయోయసఽయయోయదమ టూజస మభయోషు వః  

అక్షుత ం టూజ ఏతషు బగవ్ంసత డివఢితూత్ర 36 

  

విశవసమ మః స్థ త్రలయోదబవహమతేడయ మ  

యోగథశవఢైయత దఽయతమమయోగభామః  

క్షథభం విఢాసమత్ర స ణో బగవ్ంసత రుఢీశస్  

తటరా సభడీమవిభిశ్రన కూమానిహయథః 37 

 

ఄఢామమభు – 17  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

నిశభామతభబువ్ గుతం కయణం శఙకయోజ్ఝఝ టాః  

తతః సథవ నమవయత నత  త్రరడివ్మ డివ్ౌకసః 1 

  

డిత్రసఽత  బయుత డూశ్దతమషశఙౄకనీ  

ఞథణ వయిశటూ సఢీవ ఝటరౌ  రసఽషేవ్ే మభ్ 2 

  

ఈటాటా ఫహవసత తర నితవతేజ మభానయోః  

డివి బువమనత షక్షథ చ లోకసర మయుబమావహః 3 

  

సహచలా బువశ్రచలుషదశః సవః రజజవలుః  

సర లాకశ్చశనమః తవతేః కథతవశ్చషత హమతవః 4 

  

వవ్ౌ వ్ముః సఽదఽఃసయిః పఞటాకనీయమనఽభహటః  

ఈనాభలమననగతీణావటామనీకో యజోధవజః 5 

  

ఈదధ సతత ఝుదమోబద ఘటమా నషట దాగణయ  

వ్ోమనేన రవిషట తభస న సభ వ్మదిశమటూ దమ్ 6 

  

చఽకోీ శ విభణా వ్షధయుదాషభః క్షునటోదయః  

సర దనుణాశచ సషతశుచక్షుబుః శుషకఙకజాః 7 
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భుహటః షధయోऽబూవనూహో వః శశిసాయమయోః  

నిఘ టా యథనిుర డా వివథబమః రజజ్ఝఞ థ 8 

  

ఄనత ో ర ధేషే భుఖటో వభణోత ు వహినభులఫణమ్  

సిగలోలకటఙగకఢైః రణయదఽయశివం శివ్ః 9 

  

సఙకో తవడయర దనవదఽననభమమ శిగధమ్  

వమభుఞచనివవిఢా వ్ఙ గ గీభస్ంహసత తసత తః 10 

  

ఖశచ కయకశ్ ైః షతత ః ఖఽఢైయఘాణోత  ధతలమ్  

ఖాకయయబస భటాత ః యమఢావనవయౄథశః 11 

  

యుదణోత  సబతరసత  నీఝాదఽదతన్గః  

ఘోషవऽయణయమ చ శవః శకినాభతరభకుయవత 12 

  

గవ్ోऽతరసననసిగగద హసరత మడాః ఞమవషిణః  

వమయుదణేద వలిఙగో ని దఽర భాః తవతేషవణానిలమ్ 13 

  

గీహనఽణమతభానణేమ బగణాంశ్చత డీతటాః  

ఄత్రఙూయుయవకీగటామ ముముధఽశచ యసయమ్ 14 

  

దిషట వణామంశచ భహో టాటానతతత తత వవిదః రజాః  

ఫరహభఝటరా నిటూ నెటా ధేనిథ విశవసభ్లవమ్ 15 

  

టావ్డిడుైటౌమ సహస వమజమభాణాతభనుౌయుషౌ  

వవిఢాటూऽశభసథణ కనేణాడిరతీ ఆవ 16 

  

డివిసిశ్ౌ హమభకూుటకోటౄనషనయుదధ కషౌఠ  సఽపయదఙోడాబుజౌ  

గం కభమణౌత  చయణ ైః డూ డూ కటామ సఽకఞచచుయకభతీతమ తసథ తేః 17 

  

రజాత్రనభ తయోయకుిదమః నుర కూవడూహదమభయోయజామత  

తం వ్డై హియణమకశిఝం విదఽః రజా మం తం హియణామషభసాత సగీతః 18 

  

చకథీ హియణమకశిఝగద బుం ఫరహభవథణ చ  
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వశ్ర సనులాణోి కంస్త రనకుటోభితేమయుదధ తః 19 

  

హియణామక్షోऽనఽజసత సమ తరమః తరత్రకిదనవహమ్  

గడానుణషదవం మాటో ముముతేూయభిగమనరణమ్ 20 

  

తం వషమ దఽఃసహజవం యణటాకఞచననాఝయమ్  

వ్డైజమణాత ు సరజా జుషట భంసనమసత భహగదమ్ 21 

  

భణోవయమవగత్రూకత భసిణమభకుటోబమమ్  

నెటా నిలిలిమథ డూవ్సత ర్షమతరసత  ఆవ్హమః 22 

  

స వ్డై త్రగహిటానద ిషట వ భహస స్వవన డుైతమట్  

స్వణాద ా ణేద వగణానీషషఫానశమనవునదదబిశమ్ 23 

  

తటో నివితత ః కీీఝుషమనోనైబయం నెభనిసవనమ్  

విజగహమ భహసటోత వ వ్షధం భతత  ఆవ డివః 24 

  

తస్భన్రవిషవట  వయుణసమ స్్ైనిక మాడయ గణాః సననఢిమః ససధవసః  

ఄహనమభాణా ఄత తసమ వయచస రధషిటా దాయతయం రదఽదఽర వఝః 25 

  

స వయిఞగనఽదఢౌ భహఫలశచయనభహో ుభఞఛవసణేషటానఽభహటః  

భ్వునజఘేన గదమా విదావుభాస్వడివ్ంసత త ఝుం రఙూతసః 26 

  

తటరో లదామసఽయలోకనులకం మాడయ గణాణాభిషబం రఙూతసమ్  

సభమన్రలఫుధ ం రణతమ నీచవజజ గద ధే డూహమఢిజ సంముగమ్ 27 

  

తవం లోకనులోऽఢిత్రయఫిహచ్రవ్ వమహో  దఽయభదవయభానిణామ్  

విజ్ఝతమ లోకథऽఖిలడుైతమడానవ్నమడరా జసానేన ఝమజత్రదో 28 

  

స ఏవభుత్రూకత భడూన విడివష దిఢం రలఫోధ  బగవ్ననుం త్రః  

గషం సభుతథ ం శభమనూవమా ఢిమా వమవ్ోచదఙోో శభం గటా వమమ్ 29 

  

శ్మనే ణానమం ఝయుషతేతణాదమః సంముగథ టావం యణభాయోకోవిదమ్  

అధనషమతమసఽయయిదేహి తం భనస్వణో మం గిణటూ బవ్దిశ్ః 30 
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తం వయభాదనదమ విసభమః శనషమస్వ వయశనే శవనయవితః  

మసత వడివఢాణాభసటాం రశ్నత నే యౄనుణ ధటూత  సదనఽగీహమచఛమా 31 

 

ఄఢామమభు – 18  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తడూవభాకయణు జల శదాషతం భహభణాసత డివగణమమ దఽయభదః  

హథషవడిటావ గత్రభఙో ణాయడాదరసతలం నిషవవిశ్ర తవనివతః 1 

  

దదయి తటరా నజ్ఝతం ధధయం నుర ర నీనమభాణావనిభగీదంషట మాా  

భుషణ నత భక్షాణ  సవయుఙ గऽయుణశీిమా జహస ఙాహో  వనగగచగ భిగః 2 

  

అహ ైనధేహమజఞ  భహీం విభుఞచ ణో యసౌకసం విశవసిజథమభషటా  

న సవస్త  మాసమసమనమా భధేషతః సఽధభాసడితసాకకిటూ 3 

  

తవం నః సటుైనయబవ్మ కూం బిటో యో భామమా హనత ుసఽనగషజ్ఝత్  

టావం యోగభామాఫలభలనుౌయుషం సంసథ మ భూఢ రభిజథ సఽహిచఽఛచః 4 

  

తవన సంస్థ టూ గదమా శ్రయణశ్రయిణమసభదఽబజచఽమతమా నే చ తేబమమ్  

ఫలిం హయనత ుిషయో నే చ డూవ్ః సవమం సథవ న బవిషమనత ుభూలాః 5 

  

స తేదమభాణోऽషదఽయుకత టోభఢైయద ంషట ా గీగం గభులషమ నెటామ్  

టోదం భిషనినయగదభుఫభఢామడాో ా హహతః సకథణుయమఠూబః 6 

  

తం నిఃసయనత ం సలిలాదనఽదఽర టో హియణమకథశ్ల డివయదం మఠా ఝషః  

కలదంషరట ా ऽశనినిసవణోऽఫరవదోతహిర మాం కూం తవసటాం విగషుతమ్ 7 

  

స గభుదసత తూలిలసమ గగచథ వినమసమ తసమభదఢాతూవసతత వమ్  

ఄనషేట టో విశవసిజా రసాణడైఞయమభాణో విఫుఢుైః శమటోऽథః 8 

  

నఽషకత ం తనీయోకలం భహగదం కఞచనచితరదంశమ్  

భభణమనెషణం రతేదనత ం దఽయుకఢతత ః రచణడ భనఽమః రహసంసత ం ఫదాషవ 9 
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శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

సతమం వమం దో వనగగచ భిగ ముషభడివఢానభిగనే గీభస్ంహన్  

న భితేమనుశ్ ైః రత్రభుకత సమ వ వికతథ నం తవ గిహణ నత ుబదర 10 

  

ఏటూ వమం ణామసహ యసౌకసం గతహిర యో గదమా డరా విటాస్వత   

త్రషఠ భహమऽఠాత కథఞృచడాజౌ స్వథ మం కవ మామో ఫలిణోటాదమ వ్డైయమ్ 11 

  

తవం దరఠాణాం కూల మూథనుఢినుర  ఘటసవ ణోऽసవసత మ అశవనాహః  

సంసథ మ ఙాసభన్రభిజాశీు సవకణాం మః సవం రత్రజాఞ ం ణాత్రతయత ుసబమః 12 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సర ऽఢిక్షునురత  బగవటా రలఫధ శచ యుష బిశమ్  

అజహగలఫణం కోీ ధం కీీడమభాణోऽహిఝువ 13 

  

సిజననభషితః శ్వసనభనఽమరచలిటూనిద మాః  

అసదమ తయస డుైటోమ గదమా నమహనదధ షమ్ 14 

  

బగవ్ంసఽత  గడావ్ేగం విసిషట ం షఝణోయస్  

ఄవఞచమత్రత యశ్రచణో యోగయౄఢ ఆవ్నత కమ్ 15 

  

ఝనయోడాం సవభాడామ దరా భమనత భనెషణశః  

ఄబమఢావదధ షః కుీ దధ ః సంయభాబదద షట దచఛదమ్ 16 

  

తతశచ గదమాత్రం దక్షుణసమం బుర వి రబుః  

అజఘేన స తే టాం సౌభమ గదమా కోవిడయऽహనత్ 17 

  

ఏవం గడాదామం గుువదామం హయమక్షో హషథవ చ  

జ్ఝగుషమా సఽసంయఫాధ వణోమనమభనజఘనతేః 18 

  

తయోః సిఢయ స్త గభగడాహటాఙోయోః షటాసరవఘార ణవివిదధ భణోమవః  

విచితరభాో ంశచయటోషజగుషమా వమదాడిలామానేవ శుషభణోయభిధః 19 

  

డుైతమసమ మజాఞ వమవసమ భామా గిహీతవ్హతణోయభహతభనః  
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కౌయవమ భహమం డివషటోషవభయదనం డిదిక్షుగదిషనయవితః సవట్ 20 

  

అసననశ్ౌణీడ యభతవతసధవసం కితరతీకయభహయమవికీభమ్  

విలషమ డుైతమం బగవ్నూహసరణీయజగద ణామణభాడిసాకయమ్ 21 

  

ఫరహో భవ్చ  

ఏష టూ డూవ డూవ్ణాభఙౄఘ భాూలభుతవముషమ్  

వినుర ణాం సౌయదేనీణాం బూటాణాభమణాగసమ్ 22 

  

అగసకిదబమకిదఽద షకిదసభడరా దధ వగऽసఽయః  

ఄణేవషననరత్రయఠయ  లోకనటత్ర కణట కః 23 

  

ధ ైనం భామావినం దిత ం నియఙ్ఘ్రకశభసతత భమ్  

అకీీడ ఫాలవడూద వ మఠాశ్రవిషభుత్రథ తమ్ 24 

  

న మావడూష వథధత సవం వ్ేలాం నుర మ డాయుణః  

సవం డూవ భామాభాసథ మ టావజజ హమఘభచఽమత 25 

  

ఏష ఘోయతభా సణాధ ు లోకచఛభఫటకు రదో  

ఈసయత్ర సవతభనఽూణాం జమభావహ 26 

  

ఄధఽణడైషర ऽనజ్ఝణానభ యోగగ భ్హఠషత కో హమగత్  

శివ్మ నసత వం సఽహిడాభాశు నిసత య దఽసత యమ్ 27 

  

డిషట ు టావం విహితం భితేమభమభాసడితః సవమమ్  

వికీధ ైమనం భిఢూ హటావ లోకణాఢూహి శయభణ 28 

 

ఄఢామమభు – 19  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఄవఢాయమ విషఞచసమ నియవులీకభితం వచః  

రహసమ తవరభగథబణ తదనుఙ్ో న సర ऽగీహీత్ 1 

  

తతః సతనం భుఖతశచయనత భకుటోబమమ్  
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జఘాణోతతమ గదమా హణావసఽయభషజః 2 

  

స హటా టూన గదమా విహటా బగవతకత్  

విఘూషణటాతడూరజథ తదదఽబతనేవ్బవత్ 3 

  

స తడా లఫధ తీగథ ऽత న ఫఫాఢూ నిముధమ్  

భానమనూ భిఢూ ధయభం విషవకథూనం రకోమన్ 4 

  

గడామాభవిడాధ మాం హహకథ వినియోటూ  

భానమాభాస తదధ యభం సఽణాబం ఙాసభయడివబుః 5 

  

తం వమగీచకీం డిత్రఝటరా ధధేన సవనుయిదభుఖథమన విషజజ భానమ్  

చిటరా  వ్ఙ గऽతడివడాం ఖథచణాం తతర సభసనూవస్త  టూऽభుం జహీత్ర 6 

  

స తం నిశ్భామతత యఠాఙోభగీటో వమవస్థ తం దభలాశలోచనమ్  

విలోకమ ఙాభయిషఝి టూనిద యాో యుష సవదనత చఛదభాదశచఛవసన్ 7 

  

కలదంషట శాచక్షుబుం సఞచక్షాణో దహనినవ  

ఄనఝి తమ సవగదమా హటోऽస్టామహనదధ షమ్ 8 

  

డా సవ్ేమన టాం సఢయ  బగవ్నమజఞ సాకయః  

లీలమా నేషతః శటరో ః నుర హయడావతయంహసమ్ 9 

  

అహ ఙాముధభాధతూవ ఘటసవ తవం జ్ఝగుషస్  

ఆతేమకత ః స తడా బూమసత డమనవునదదబిశమ్ 10 

  

టాం స అతతీం వషమ బగవ్నూభవస్థ తః  

జగీహ లీలమా నుర నుత ం గయుటాభనివ ననగుమ్ 11 

  

సవనుౌయుషవ రత్రహటూ హతభాణో భహసఽయః  

ణడైచఛదోడాం డీమభాణాం హషణా విగతరబః 12 

  

జగీహ త్రరశిఖం శ్రలం జవలజజ వలనలోలుమ్  

మజాఞ మ ధితయౄనుమ వినుర మానచయనమఠా 13 
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తడయ జస డుైతమభహబటాషతం చకసదనత ఃఖ ఈడీయణడీఢిత్ర  

చకథీణ చిఙూఛద నిశ్తణేనేణా హషయమఠా టార్షమతతరభుజ్ఝఝ తమ్ 14 

  

వికథణ సవశ్రల  ఫహటఢాషణా హథః రటూమతమ విస్త యణభుగ విబూత్రభత్  

రవిదధ గషః స కజగయభుషట ణా నదన్రహిటామనత యఢీమటాసఽయః 15 

  

టూణేతథ భాహతః షతత యబగవ్ణాడిసాకయః  

ణాకభత భణాకకవత సరజా హత ఆవ డివః 16 

  

ఄఠయ యుఢాసిజణాభమాం యోగభానేశవథ హౌ  

మాం విలోకమ రజాసత రసత  ధేనిథऽసర మసంమభమ్ 17 

  

రవవఝవమవశచణాడ సత భః నుంసవధ ైయమన్  

డిగగబు నితవతేో ర వ్ణః క్షథణ ైః రహిటా ఆవ 18 

  

డౌమయనషట బగణాదరౌ ఘ ైః సవిదఽమత్రననతేననః  

వయిడిబః ఞమకథశ్సిగ్ విణూభటరా స్థ ని ఙాసకిత్ 19 

  

గషయమః రతమదిశమనత  ణాణాముధభుఙ గऽనఘ  

డిగవససర  మాతేఢానమః శ్రలిణోమ భుకత భూయధజాః 20 

  

ఫహటనయమషయక్షోనః తత ుశవయథకుఞజ ఢైః  

అతటాననయుతూిషట  హింసర  వ్ఙ గऽత్రవ్డైశసః 21 

  

నుర దఽషకిటాణాం భామాణాభాసఽుణాం విణాశమత్  

సఽదయిణాసత రం బగవ్ణా్ాముఙటర దనతం త్రరనుత్ 22 

  

తడా డిటూః సభబవతూహస హిడి వ్ేథఽః  

సభయణాత ు బయుత డూశం సత ణాఙాచసిక్రసఽసఽర వ్ే 23 

  

వినషట సఽ సవభామాసఽ బూమశ్చవరజమ కథశవమ్  

యుషర గూహభాణోऽభుం దదిశ్రऽవస్థ తం ఫహిః 24 
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తం భుషట నషవనిఘననత ం వజరసఢైయఢయ షజః  

కథణ కయణభూల ऽహనమఠా టావషట ంా భయుతత్రః 25 

  

స అహటో విశవజ్ఝటా హమవజఞ మా షబరభడాో తర ఈదసత లోచనః  

విశ్రయణఫాహవఙౄఘ శాిగయుహో ऽతదమఠా నగథణోద ా  లులిటో నబసవటా 26 

  

క్షుటౌ శమానం తభకుణఠ వయచసం కలదంషట ంా షదషట దచఛదమ్  

ఄజాదయో వషమ శశంసఽగటా ఄహో  ఆభం కో నఽ లదేత సంస్థ త్రమ్ 27 

  

మం యోగషణో యోగసభాఢిణా యహో  ఢామమనిత  లిఙగో దసటో భుభుషమా  

తస్్ైమష డుైతమఊషబః డాహటో భుఖం రశమంసత నఽభుతూసయజ హ 28 

  

ఏటౌ టౌ నుయిడావసమ శ్నుడామటావసదోత్రమ్  

ఝనః కత్రన ైః సథ నం రటూూుటూ హ జనభనః 29 

  

డూవ్ ఉచఽః  

నమో నభస్వతऽఖిలమజఞ తనత వ్ే స్థ టౌ గిహీటాభలసతత వభూయత నే  

డిషట ు హటోऽమం జగటాభయునఽత దసత వటాదబకత ు వమనైశ నియవిటాః 30 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం హియణామషభసహమవికీభం స సదనటావ హషడిసాకయః  

జగభ లోకం సవభఖణడ టోతూవం సనైఝుతః ఝషకయవిషట డినః 31 

  

భమా మఠానాకత భవ్డి టూ హథః కిటావటాయసమ సఽనేతర ఙూషట తమ్  

మఠా హియణామష ఈడాయవికీమో భహభిఢూ కీీడనవనినకితః 32 

  

సాత ఈవ్చ  

ఆత్ర కౌషయవ్ఖామటాభాశీుతమ బగవతకఠామ్  

షటాత ననద ం యం ల దే భహదాగవటో డివజ 33 

  

ఄణేమషం ఝణమశ్లి కణాభుడాద భమశసం సటామ్  

ఈశీుతమ బవ్ేణోభదః శీ్రవటాూఙకసమ కూం ఝనః 34 
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యో గజథనద ంా ఝషగీసత ం ఢామమనత ం చయణాభుఫజమ్  

కోీ శనీత ణాం కథణూణాం కిచ్రటోऽమోచమదఽద ా తమ్ 35 

  

తం సఽఖాధమభిజునయననమశయణ ైయనినః  

కితజఞ ః కో న స్వవ్ేత దఽధమభసధఽనః 36 

  

యో వ్డై హియణామషవధం భహదఽబతం వికీీఝుతం కయణసాకతభనః  

శిణోత్ర గమతమనఽమోదటూऽఞజ స విభుచమటూ ఫరహభవఢాదత డివజాః 37 

  

ఏతనభహఝణమభలం వితరం ధనమం మశసమం దభాముశిషమ్  

నుర ణయనిద మాాణాం ముఢి శ్ౌయమవయధనం ణామణోऽణేత  గత్రయఙో శిణవటామ్ 38 

 

ఄఢామమభు – 20  

శ్ౌనక ఈవ్చ  

భహీం రత్రషఠ భధమసమ సౌటూ సవమభుబవ్ో భనఽః  

కనమనవత్రషఠ డాద వణ భాో మావయజనభణామ్ 1 

  

షటాత  భహదాగవతః కిషణ స్్ైమకనిత కః సఽహిత్  

మసత టామజాగీజం కిషవణ  సతమభఘవ్నిత్ర 2 

  

డుైవనుమణాదనవగ భహిటూవ తసమ డూహజః  

సవతభణా శీితః కిషణ ం తతంశ్చమనఽవరతః 3 

  

కూభనవిచఛణడైభటూరమం వియజాస్త యథస్వవమా  

ఈగభమ కుశ్వయత అస్నం తతత వవితత భమ్ 4 

  

తయోః సంవదటోః సాత రవిటాత  హమభలాః కఠాః  

అనుర  గఙగో  ఆవ్ఘఘీనయుథః నుడాభుఫజాశమీాః 5 

  

టా నః కీయత మ బదరం టూ కీయత ణోమడాయకయభణః  

యసజఞ ః కో నఽ తితవమత హషలీలాభితం తఫన్ 6 

  

ఏవభుగీశవీ్ః ిషట  ఊషనఢైననేషమణడైః  
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బగవతమషటాఢామతభసత ణాహ శీ్రమటానేత్ర 7 

  

సాత ఈవ్చ  

హథయధితకోీడతణోః సవభామమా నిశభమ గగయుదధ యణం యసతలాత్  

లీలాం హియణామషభవజఞ మా హతం సఞచజ తహగి  భునిభాహ దాయతః 8 

  

విదఽయ ఈవ్చ  

రజాత్రత్రః సిషట వ రజాసథో  రజాతీన్  

కూభాయబత ధే ఫరహభన్రఫూర హమవమకత భాయోవిత్ 9 

  

నే భుఙామదయో వినుర  మసఽత  సవమభుబవ్ో భనఽః  

టూ వ్డై ఫరహభణ అడూశ్తకథధేతదదావమన్ 10 

  

సడివతీమాః కూభసిజనూవతణాత ర  ఈత కయభసఽ  

అహో  స్వతూంహటాః సయవ ఆదం సభ సభకలమన్ 11 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

డుైవ్ేన దఽషవతథకుణ థణానినేషవణ చ  

జాతక్షోదాదబగవటో భహణాస్దఽో ణతరమాత్ 12 

  

యజఃరఢాణానభహతస్త రలిఙోో  డుైవఙ గడిటాత్  

జాతః ససయజ బూటాడిషవమడాడీని ఞచశః 13 

  

టాని ఙుైకఢైకశః సరషేట భసభథ ని దౌత్రకమ్  

సంహతమ డుైవయోగథన హ ైభభణడ భవ్సిజన్ 14 

  

సర ऽశనషట నృధ సలిల  అణడ కోశ్ల నితభకః  

సగీం వ్డై వయిసహసరభనవవ్తీూతత నైశవయః 15 

  

తసమ ణాదేయబూతదభం సహసర గకయుడీఢిత్ర  

సయవజీవనికమౌకో మతర సవమభబూతూవట్ 16 

  

సర ऽనఽవిషరట  బగవటా మః శ్రటూ సలిలాశనే  
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లోకసంసథ ం మఠా ఞయవం నియభధే సంసథ మా సవమా 17 

  

ససయజ ఙాఛమమావిడామం ఞచవణభగీతః  

టానేసరభనధ టానేసరం తమో మోహో  భహతభః 18 

  

విససజ తభనః కమం ణానననద ంసత మోభమమ్  

జగిహటయమషయక్షాంస్ త్రరం క్షుతత ిటూభుదబవ్మ్ 19 

  

క్షుతత ిఝాబుభుసిషట స్వత  తం జగుధ భనదఽదఽర వఝః  

భా యషటుైనం జషధవనేతసమచఽః క్షుతత ిడషదటాః 20 

  

డూవసత ణాహ సంవిగగన భా భాం జషత యషత  

ఄహో  ధే మషయక్షాంస్ రజా మూమం ఫబూవిథ 21 

  

డూవటాః రబమా మా మా డీవమన్రభుఖటోऽసిజత్  

టూ ఄహయుి థదవమణోత  విసిషట ం టాం రదాభహః 22 

  

డూవ్ోऽడూవ్ఞజ ఘనతః సిజత్ర సభత్రలోలునున్  

త ఏనం లోలుతమా ధ ైథఽణామానతవడిథ 23 

  

తటో హసనూ బగవ్నసఽఢైషనయతరత్ైః  

ఄనీవమభానసత యస కుీ డయధ  నెతః తత్ 24 

  

స ఈవరజమ వయదం రణానషత హయం హషమ్  

ఄనఽగీహమ బకత ణాభనఽయౄనుతభదయినమ్ 25 

  

నుహి భాం యభాతభంస్వత  తవరషణయణాసిజం రజాః  

టా ఆభా మనతేం నును ఈనుకీ భనిత  భాం రదో 26 

  

తవధేకః కూల లోకణాం కూి షట ణాం కథి శణాశనః  

తవధేకః కథి శదస్వత షభణాసననడాం తవ 27 

  

సర ऽవఢామసమ కయణమం వివికత ఢామతభదయినః  

విభుఞచచతభతనఽం ఘోనేతేమకోత  విభుమోచ హ 28 
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టాం కవణచచయణామోబజాం భదవిహవలలోచణామ్  

కఞజచకలావిలసద్ దఽకలచఛననగధసమ్ 29 

  

ఄణోమనమశ్రి షయోతేత ఙో నియనత యయోధమ్  

సఽణాసం సఽడివజాం స్నగధ హసలీలావలోకణామ్ 30 

  

గూహనీత ం వరడమాటాభనం నీలాలకవయౄఠినీమ్  

ఈలదామసఽ ధయభ సథవ సభుభభుహటః స్త రమమ్ 31 

  

ఄహో  యౄభహో  ఢుైయమభహో  ఄసమ నవం వమః  

భఢూమ కభమభాణాణాభకధేవ విసయత్ర 32 

  

వితయకమణోత  ఫహటఢా టాం సణాధ ుం రభడాకిత్రమ్  

ఄనసభాబవమ విశభీాబతయమిచఛనఽకధేధసః 33 

  

కస్ కసమస్ యమోబయు కో వ్యథస్వతऽతర దానేని  

యౄదరవిణణయమన దఽయబగణోన విఫాధస్వ 34 

  

మా వ్ కచితత వభఫల  డిషట ు సనద యినం తవ  

ఈతేూణోషషభాణాణాం కనఽద కకీీడమా భనః 35 

  

ణడైకతర టూ జమత్ర శ్లిని నుదదభం  

ఘనణాత ు భుహటః కయతల న తతతఙోమ్  

భధమం విషదత్ర ఫిహత్రనదాయనెతం  

శ్ణేత వ దిషట యభలా సఽశిఖాసభూహః 36 

  

ఆత్ర సమనత నీం సణాధ ుభసఽః రభడామతీమ్  

రలోబమనీత ం జగిహటయభటావ భూఢఢిమః స్త రమమ్ 37 

  

రహసమ దావగనైబయం జ్ఝఘరణాత ుటాభనభాతభణా  

కణాత ు ససయజ బగవ్నోనధ వూయసం గణాన్ 38 

  

విససయజ తనఽం టాం వ్డై జోమటాూాం కనిత భతీం తరమామ్  
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త ఏవ ఙాదదఽః తరటామ విశ్వవసఽఝగగభాః 39 

  

సిషట వ బూతతశ్ఙాంశచ బగవ్ణాతభతనిద ణాా  

డిగవససర  భుకత కథశ్నీవషమ ఙానైలమదద ిశ్ౌ 40 

  

జగిహటసత డివసిషట ం టాం జిభబణాఖామం తనఽం రదోః  

నిడరా నేనిద మావికథి డయ  మమా బూటూషే దిశమటూ  

నేణోచిఛషట నధ యిమనిత  తభుణాభదం రచషటూ 41 

  

ఉయజసవనత ం భనమభాన అటాభనం బగవ్నజః  

సఢామనోణానితిగణానగక్షథణాసిజత్రబుః 42 

  

త అతభసయోం తం కమం తతయః రత్రతవడిథ  

సఢూమబమశచ తతిబమశచ కవయో మడివతనవటూ 43 

  

స్డాధ నివడామధంశ్ ైచవ త్రగఢాణేన సర ऽసిజత్  

టూదోమऽదడాతత భాటాభనభనత ధ ణాఖమభదఽబతమ్ 44 

  

స కూనననికభుయుషన్రటామటూభుణాసిజత్రబుః  

భానమణానతభణాటాభనభాటాభదాసం విలోకమన్ 45 

  

టూ తే తజజ గిహఠ యౄం తమకత ం మతయధేషఠ ణా  

నేథఽనీబూమ గమనత సత ధేవ్ోషస్ కయభనః 46 

  

డూహమన వ్డై దోగవటా శమాణో ఫహటచినత మా  

సథోऽనఽచిటూ కోీ ఢాదఽతూసయజ హ తదవఝః 47 

  

నేऽహీమణాత భుతః కథశ్ ఄహమస్వతऽఙో జజ్ఝఞ థ  

సః రసయతః కీ  ణాగ దోగగయుకనధ ః 48 

  

స అటాభనం భనమభానః కితకితమనేవ్తభబూః  

తడా భనానూసజ ణేత  భనస లోకదావణాన్ 49 

  

టూబమః సర ऽసిజతీూవమం ఝయం ఝయుషభాతభవ్న్  
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టానద ిషట వ నే ఝ సిషట ః రశశంసఽః రజాత్రమ్ 50 

  

ఄహో  ఏతజజ గత్రషట ః సఽకితం ఫత టూ కితమ్  

రత్రషఠ టాః కూీమా మస్భణాూకభననభడాభ హమ 51 

  

తస విదమమా ముకోత  యోగథన సఽసభాఢిణా  

ఊషనిషయుిషకథశః ససజ నభటాః రజాః 52 

  

టూబమశ్ ైచకఢైకశః సవసమ డూహసమంశభడాదజః  

మతత తూభాఢియోగషధి తనుర విడామవియకూత భత్ 53 

 

ఄఢామమభు – 21  

విదఽయ ఈవ్చ  

సవమభుబవసమ చ భణోయంశః యభసభభతః  

కథమటాం బగవనమతర ధ ైథఽణేణడైఢిథ రజాః 1 

  

తరమవరటోటాత ననుడౌ సఽటౌ సవమభుబవసమ వ్డై  

మఠాధయభం జుగుతేః సత డీవవతీం భహీమ్ 2 

  

తసమ వ్డై దఽహిటా ఫరహభణేద వహఠతీత్ర విశీుటా  

తీన రజాటూయుకత  కయదభసమ తవమానఘ 3 

  

తసమం స వ్డై భహయోగు ముకత మాం యోగలషణ ైః  

ససయజ కత్రఢా వయమం తణేభ శుశీ్రషవ్ే వద 4 

  

యుచిగమ బగవ్న్రహభనద క్షో వ్ ఫరహభణః సఽతః  

మఠా ససయజ బూటాని లఫాధ వ దామం చ భానవమ్ 5 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

రజాః సిజథత్ర బగవ్నకయదమో ఫరహభణోడితః  

సయసవటామం తస్వత తవ సహసర ణాం సభా దశ 6 

  

తతః సభాఢిముకథత న కూీమాయోగథన కయదభః  
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సభ్రతవడూ హషం బకత ు రననవయడాశుషమ్ 7 

  

టావత్రసణోన బగవ్నఽషకషః కిటూ ముగథ  

దయిమాభాస తం షతత ః శ్ఫద ం ఫరహభ దధదవఝః 8 

  

స తం వియజభకబం స్తడయ భతలసరజమ్  

స్నగధనీలాలకవ్ర త వకత రఫజ ం వియజోऽభఫయమ్ 9 

  

కూుటౄనం కుణడ లినం శఙ్చకీగడాధయమ్  

శ్రవటోతలకీీడనకం భనఃసయిస్భటూషణమ్ 10 

  

వినమసత చయణామోబజభంసడూశ్ర గయుతభతః  

దిషట వ ఖథऽవస్థ తం వషః శిీమం కౌసఽత బకనధ యమ్ 11 

  

జాతహగి ऽతనాభధ ా క్షుటౌ లఫధ భణోయథః  

గుషబసత వబమగిణాతీ్ాత్ర సవదావ్టాభ కిటాఞజ లిః 12 

  

ఊషయువ్చ  

జుషట ం ఫటాడామఖిలసతత వశ్రః సంస్దధ ుభక్షోణ సత వ దయిణాననః  

మదద యినం జనభనుడమ సడిబశ్సటూ యోగషణో యౄఢయోగః 13 

  

నే భామమా టూ హతధేధససత వత్ నుడాయవినద ం బవస్నఽధ నుర తమ్  

ఈనుసటూ కభలవ్మ టూషం స్శ కభానినయనేऽత నే సఽమః 14 

  

తఠా స ఙాహం షవ్ోఢెకభః సభానశ్రలాం గిహధేధఢూనఽమ్  

ఈతవనవ్నాభలభశ్రషభూలం దఽశమః కభదఽఘాఙౄఘ ాసమ 15 

  

రజాటూస్వత  వచసఢీశ తణాత ు లోకః కూలామం కభహటోऽనఽఫదధ ః  

ఄహం చ లోకనఽగటో వహనే ఫలిం చ శుకి నినేషమ తేబమమ్ 16 

  

లోకంశచ లోకనఽగటానశ్రంశచ హిటావ శిీటాస్వత  చయణాతతరమ్  

యసయం తవదఽో ణవ్దస్ధఽ తమూషనిమతతడూహధభః 17 

  

న టూऽజషబరనేముథషం తరయోదశ్యం త్రరశతం షషట యవ  
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షణయనభమననత చఛడి మత్రత ణాాన కలసర ర టో జగడాచిఛదమ ఢావత్ 18 

  

ఏకః సవమం సనజ గతః స్సిషమా డివతీమమాతభననఢియోగభామమా  

సిజసమదః నుస్ ఝనయోరస్షమస్వ మఠయ యణణానయబగవనూవశకూత నః 19 

  

ణడైతదఫటాఢీశ దం తవ్ేతూతం మణాభమమా నసత నఽషవ బూతసాషభమ్  

ఄనఽగీహమాసత వత మషు భామమా లసతేత లసమ బగవ్నివలక్షుతః 20 

  

తం టావనఽబూటోమయతకూీమాయథ ం సవభామమా వషత తలోకతనత రమ్  

నభాభమనెషణం నభనీమనుద సగజభలీమస్ కభవయిమ్ 21 

  

ఊషయువ్చ  

ఆతమవమలీకం రణుటోऽఫజ ణాబసత భాఫదాషవ వచసభిటూన  

సఽయణక్షోష గచభానః తవరభస్భటోడీవషణవిబరభదా్ాః 22 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

విడిటావ తవ ఙుైతమం ధే ఝఢైవ సభయోజ్ఝ తత్  

మదయథభాతభనిమధ ైసత వన ైవ్హం సభషచతః 23 

  

న వ్డై జాతే భిష్ైవ సమత్రజాధమష భదయుణమ్  

బవడివఢూషవత్రతం భన సఙోినటాతభణామ్ 24 

  

రజాత్రసఽతః సభార ణభనఽషవఖామతభఙోలః  

ఫరహభవయత ం యోऽఢివసణాిస్త  సనుత యణవ్ం భహీమ్ 25 

  

స ఙూహ విర జషియభహిషమ శతయౄమా  

అమాసమత్ర డిదిక్షుసత వం యశ్లవ ధయభకోవిదః 26 

  

అతభజాభస్టానుఙకో ం వమఃశ్రలగుణానివటామ్  

భిగమనీత ం త్రం డాసమతమనఽయౄనుమ టూ రదో 27 

  

సభాహితం టూ హిదమం మటూరభానషవతూన్  

స టావం ఫరహభననివధాః కభభాశు బజ్ఝషమత్ర 28 
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మా త అతభబితం వయమం నవఢా రసవిషమత్ర  

వథమ తవడీనే ఊషమ అఢాసమనత ుఞజ సతభనః 29 

  

తవం చ సభమగనఽషఠ మ నిడూశం భ ఈశతత భః  

భన తీుథకిటాశ్రష కూీమాగథ  భాం రతూుస్వ 30 

  

కిటావ దమాం చ జీవ్ేషే దటాత వ ఙాబమభాతభవ్న్  

భమామటాభనం సహ జగదద షామసమతభని ఙాత భామ్ 31 

  

సహహం సవంశకలమా తవడీవథమణ భహభుణే  

తవ క్షథటూర డూవహఠటామం రణయషవమ తతత వసంహిటామ్ 32 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం తభనఽదాషమథ బగవ్న్రతమగషజః  

జగభ నృనఽద సయసః సయసవటామ షశీిటాత్ 33 

  

నిుషతసత సమ మమావశ్రష స్డూధ శవనషేట తస్దధ భాయోః  

అకయణమనతరయఠూనద ాక్షఢైయుఙాచషతం సరత భభుడీయణసభ 34 

  

ఄథ సభ్రస్థ టూ శుకథి  కయదమో బగవ్నిషః  

అస్వత  సభ నృనఽద సయస్ తం కలం రత్రనులమన్ 35 

  

భనఽః సమనద నభాసథ మ శ్తకౌభబషచఛదమ్  

అగమ సవం దఽహితయం సదాయమః యమటనభహీమ్ 36 

  

తస్భనఽూధనవననహని బగవ్నమతూభాడిశత్  

ఈనుమాడాశభీదం భుణేః శ్నత వరతసమ తత్ 37 

  

మస్భనబగవటో ణేటరా ననుతననశీునృనద వః  

కిమా సభుతసమ రణేనऽషతమా బిశమ్ 38 

  

తడుైవ నృనఽద సగ ణాభ సయసవటామ షఝి తమ్  

ఝణమం శివ్భితజలం భహషిగణస్వవితమ్ 39 

  



తితీమ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఝణమదఽర భలటాజాల ైః కజతేణమభిగడివజఢైః  

సయవయుత పలఝషఢమం వనజ్ఝశీిమానివతమ్ 40 

  

భతత డివజగణ ైయుఘ షట ం భతత బరభయవిబరభమ్  

భతత ఫషునటాట ోభాహవమనభతత కోకూలమ్ 41 

  

కదభఫచభకశ్లక కయఞజ ఫకులాసణడైః  

కునద భణాద యకుటజఢైశ్రచతనుర టుైయలఙకితమ్ 42 

  

కయణడ వ్డైః ివ్డైయుంస్్ైః కుయఢైయజలకుకుకట ైః  

సయస్్ైశచకీవ్కఢైశచ చకోఢైయవలుో  కజ్ఝతమ్ 43 

  

తఠుైవ హషణ ైః కోీ ఝుైః శ్వవిదోవమకుఞజ ఢైః  

గగఝఙుైఛయుషనయభఢైకయనకుల ైనననయవితమ్ 44 

  

రవిశమ తతీత యథవయభాడిజః సహతభజః  

దదయి భునిభాస్నం తస్భనఽు తహటటాశనమ్ 45 

  

విడయ మతభానం వఝష తసఽమగీముజా చియమ్  

ణాత్రక్షాభం బగవతః స్నగధ నుఙగో వలోకణాత్  

తడావుహిటాభితకలా తమూషశవీణయన చ 46 

  

నుర ంశుం దభలాశ్షం జటౄలం చ్ఛ్యవ్ససమ్  

ఈసంశిీతమ భలినం మఠాయుణభసంసకితమ్ 47 

  

ఄఠయ టజభునుమాతం నిడూవం రణతం ఝయః  

సయమమా యమగిహణ త్రత్రనణాద ునఽయౄమా 48 

  

గిహీటాయుణభాస్నం సంమతం తరణమనఽభనిః  

సభయనబగవడాడూశనేటామహ శిషణమా గష 49 

  

నానం చఙటరభణం డూవ సటాం సంయషణామ టూ  

వఢామ ఙాసటాం మసత వం హథః శకూత షు నులినీ 50 
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యోऽథకనద వగుననద వా్మూణాం మభధయభరఙూతసమ్  

యౄనుణ సథ న అధటూూ తస్్ైభ శుకి మ టూ నభః 51 

  

న మడా యథభాసథ మ జఢైతరం భణగణాషతమ్  

విసాపయజచచణడ కోదణోడ  యఠూన టరా సమననఘాన్ 52 

  

సవస్్ైనమచయణక్షుణణ ం వ్ేమనభణడ లం బువః  

వికయినఫిహతీం స్వణాం యమటసమంశుభానివ 53 

  

తడుైవ స్వతవః సథవ వణ శభీనిఫనధ ణాః  

బగవదరచిటా జనిబడూమయనఫత దసఽమనః 54 

  

ఄధయభశచ సధేఢూత లోలుత్ైయవుఙ్ఘ్రకశ్ ైయనినః  

శమాణే తవన లోకోऽమం దసఽమగీసరత  వినఙ్క్షషమత్ర 55 

  

ఄఠాత ిఙూఛ టావం వయ మదయథం తవనేహగతః  

తదవమం నియవులీకథన రత్రడామభహమ హిడా 56 

 

ఄఢామమభు – 22  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవభావిషకిటాశ్రష గుణకగభదయో భునిమ్  

సవరడ ఆవ తం సభార డెనుయతభువ్చ హ 1 

  

భనఽయువ్చ  

ఫరహభసిజతూవభుఖటో ముషభణాతభుూమా  

ఛణోద భమసత నుర విడామ యోగముకత నలభటాన్ 2 

  

తటాత ర ణామాసిజఙాచసభణోద ఃసహసర తూహసరనుత్  

హిదమం తసమ హి ఫరహభ షతరభఙోం రచషటూ 3 

  

ఄటో హమణోమనమభాటాభనం ఫరహభ షతరం చ యషతః  

యషత్ర సభవమయో డూవః స మః సదసడాతభకః 4 
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తవ సనద యిణాడూవ చిఛణాన ధే సయవసంశమాః  

మతూవమం బగవ్నీ్రటామ ధయభభాహ షయక్షుషర ః 5 

  

డిషట ు ధే బగవ్నద ిషరట  దఽయదగి యోऽకిటాతభణామ్  

డిషట ు నుదయజః సిషట ం శ్రణా ధే బవతః శివమ్ 6 

  

డిషట ు తవమానఽశిషరట ऽహం కితశ్చనఽగీహో  భహన్  

ఄనువిటుైః కయణయణడ్రైయుజ షట  డిషరట ుశతీషో యః 7 

  

స బవ్నఽద హితిస్వనహ షకూి షట తభణో భభ  

శ్లీతేభయుస్ డీనసమ శ్ీవితం కిమా భుణే 8 

  

తరమవరటోటాత నడయ ః సవస్వమం దఽహిటా భభ  

ఄనివచఛత్ర త్రం ముకత ం వమఃశ్రలగుణాడినః 9 

  

మడా తే బవతః శ్రల శీుతయౄవయోగుణాన్  

ఄశిణోణానయడాడూష తవమామస్తకితనిశచమా 10 

  

తత్రతీచఛ డివజాగథీుభాం శదీధ యోహిటాం భమా  

సవతభణానఽయౄనుం టూ గిహధేఢిషే కయభసఽ 11 

  

ఈదమతసమ హి కభసమ రత్రవ్డయ  న శసమటూ  

ఄత నియుభకత సఙోసమ కభయకత సమ కూం ఝనః 12 

  

మ ఈదమతభణాదితమ కీణాశభనమాచటూ  

క్షీమటూ తదమశః స్పతం భానశ్చవజఞ మా హతః 13 

  

ఄహం టావశిణవం విదవనివవ్హయథం సభుదమతమ్  

ఄతసత వభుకువణః రటాత ం రత్రగిహణ ధే 14 

  

ఊషయువ్చ  

ఫాఢభుడయ వఢెకమోऽహభరటాత  చ తవ్తభజా  

అవయోయనఽయౄనుర ऽసవ్డయ మ వ్డైవ్హికో విఢిః 15 
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కభః స బూమాననయడూవ టూऽసమః ఝటరా ుః సభాభానమవిఢౌ రతీతః  

క ఏవ టూ తనమాం ణాడిరనేత సవన ైవ కణాత ు క్షుతీనేవ శీిమమ్ 16 

  

మాం హయభుిషవఠ  కవణదఙౄఘ శా్లదాం వికీీడతీం కనఽద కవిహవలాక్షీమ్  

విశ్వవసఽయనుతటాూవడివభాణాడివలోకమ సమోభహవిభూఢఙూటాః 17 

  

టాం నుర యథమనీత ం లలణాలలాభభస్వవితశీ్రచయణ ైయదిషట మ్  

వటాూం భణోయుచచదః సవసయం కో ణానఽభణేమత ఫుఢయऽనమాటామ్ 18 

  

ఄటో బజ్ఝషవమ సభనేన సఢీవం మావటూత జో నృబిమాడాతభణో ధే  

ఄటో ధభణాయభహంసమభుఖామనఽికినుర ర కత నఫహట భణేమऽవిహింసర న్ 19 

  

మటోऽబవడివశవనేదం విచితరం సంసథ సమటూ మతర చ వ్వత్రషఠ టూ  

రజాతీణాం త్రథష భహమం యం రభాణం బగవ్నననత ః 20 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స ఈగీధనవనినమడూవ్ఫదాషవ అస్చచ తసషణ భయవినద ణాబమ్  

ఢియోగిహణ నిూమతశ్లనటూన భుఖథన ఙూటో లులుదే డూవహఠటామః 21 

  

సర ऽనఽ జాఞ టావ వమవస్తం భహిషమ దఽహితేః సఽపటమ్  

తస్్ైభ గుణగణాఞామమ దడౌ తేలామం రహషితః 22 

  

శతయౄను భహజీఞ  నుషఫు నభహధణాన్  

దభటోమః యమడాతీ్ాటామ బూషవ్సః షచఛడాన్ 23 

  

రటాత ం దఽహితయం సభార టూదిక్షామ గతవమథః  

ఈగుహమ చ ఫాహటదామభ్తకణోఠ ునభఠిటాశమః 24 

  

ఄశకునవంసత డివయహం భుఞచణాఫషకలాం భుహటః  

అస్ఞచదభఫ వటూూత్ర ణేటరో డుైయుద హితేః శిఖాః 25 

  

అభనత రు తం భునివయభనఽజాఞ తః సహనఽగః  

రతస్వథ  యథభాయుహమ సదాయమః సవఝయం నిః 26 
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ఈబయోయిషకులామమాః సయసవటామః సఽగధసర ః  

ఊషణాభుశ్ణాత ణాం శమణానశభీసభదః 27 

  

తభామానత భనతవరతమ ఫరహభవత త్రజాః త్రమ్  

గుతసంసఽత త్రవ్డిటుైరః రతేమడీముః రహషిటాః 28 

  

ఫషుషభతీ ణాభ ఝు సయవసభతూభనివటా  

నమతనమతర గభాణ మజఞ సమఙోం విధఽనవతః 29 

  

కుశ్ః కశ్సత  ఏవ్సనిశవదధ షతవయచసః  

ఊషయో న ైః దావమ మజఞ ఘాననమజఞ నైజ్ఝథ 30 

  

కుశకశభమం ఫషుస్త యమ బగవ్నభనఽః  

ఄమజదమజఞ ఝయుషం లఫాధ  సథ నం మటో బువమ్ 31 

  

ఫషుషభతీం ణాభ విబుమం నిషవశమ సభావసత్  

తసమం రవిషరట  బవనం టాతరమవిణాశనమ్ 32 

  

సదాయమః సరజః కభానఽఫబుజథऽణామవిగధతః  

సఙకో మభానసతీకషత ః సస్త రనః సఽయగమకఢైః  

రతసమషవషవనఽఫడూధ న హిడా శిణవను థః కఠాః 33 

  

నిషణ తం యోగభామాసఽ భునిం సవమభుబవం భనఽమ్  

మడాబరంశనతేం దోగ న శ్రకుయబగవతయమ్ 34 

  

ఄమాతమాభాసత సమసణామభాః సవనత యమాణాః  

శిణవటో ఢామమటో విషరణ ః కుయవటో ఫుర వతః కఠాః 35 

  

స ఏవం సవనత యం నిణేమ ముగణాధేకసత త్రమ్  

వ్సఽడూవరసఙ్ో న షబూతగత్రతరమః 36 

  

శ్ు భానస డివ్మ వ్డైమాస్వ నే చ భానఽషః  

దౌత్రకశచ కథం కథి శ్ ఫాధణేత  హషసంశమీమ్ 37 
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మః ిషరట  భునినః నుర హ ధభణానణావిఢానఽఛదాన్  

నిణాం వణ శభీాణాం చ సయవబూతహితః సడా 38 

  

ఏతతత  అడిజసమ భణోశచషతభదఽబతమ్  

వషణతం వయణనీమసమ తదటోమదమం శిణు 39 

 

ఄఢామమభు – 23  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తతిదామం రస్థ టూ సఢీవ త్రనేఙౄో తకోవిడా  

నితమం యమచయతీ్ాటామ బవ్నీవ బవం రబుమ్ 1 

  

విశధీేబణాతభశ్ౌఙూన గౌయవ్ేణ దధేన చ  

శుశీ్రషమా సౌహిడూన వ్ఙా భధఽయమా చ దోః 2 

  

విసిజమ కభం దభబం చ డూవషం లోబభఘం భదమ్  

ఄరభటోత దమటా నితమం టూజీమాంసభటోషమత్ 3 

  

స వ్డై డూవషివయమసత ం భానవం సభనఽవరటామ్  

డుైవ్దోుమసః తేమశ్సణాం భహశిషః 4 

  

కల న బూమస క్షాభాం కషిటాం వరతచయమమా  

తవరభగదోదమా వ్ఙా తఝుతః కిమాఫరవత్ 5 

  

కయదభ ఈవ్చ  

తేషరట ऽహభదమ తవ భానవి భానడామాః  

శుశీ్రషమా యభమా యమా చ బకత ు  

యో డూహిణాభమభతీవ సఽహితూ డూహో   

ణావ్ేక్షుతః సభుచితః షతతేం భదథథ 6 

  

నే ధే సవధయభనియతసమ తఃసభాఢి  

విడామతభయోగవిజ్ఝటా బగవత్రసడాః  

టాణేవ టూ భదనఽస్వవనమావయుడాధ న్  
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దిషట ం రశమ వితభమబమానశ్లకన్ 7 

  

ఄణేమ ఝనయబగవటో బుర వ ఈడివజిభబ  

విబరంశిటాయథయచణాః కూభుయుకీభసమ  

స్డాధ స్ బుఙ్క్షషవ విబవ్నినజధయభడయ హన్  

డివ్మననఢైయుద యఢిగననివికూీమానః 8 

  

ఏవం ఫుర వ్ణభఫలాఖిలయోగభామా  

విడామవిచషణభవ్ేషమ గటాఢిస్త్  

సభ్రశమీరణమవిహవలమా గషథషద్  

వరఝావలోకవిలసదధ స్టానణాహ 9 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

దధ ం ఫత డివజవిష్ైతదమోఘయోగ  

భామాఢితవ తవన విదో తదవ్డైనే బయత ః  

మస్వతऽబమఢాన సభమః సకిదఙోసఙోో   

బూమాదోుమస్ గుణః రసవః సతీణామ్ 10 

  

తటూరత్రకితమభుశిష మఠయ డూశం  

నేణడైష ధే కషిటోऽత్రషయంసమాటాభ  

స్డూధ ుత టూ కితభణోబవధషిటామా  

డీనసత డీశ బవనం సదిశం విచషవ 11 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తరమామాః తరమభనివచఛనకయదమో యోగభాస్థ తః  

విభానం కభగం షతత సత థుువ్వియచ్ఛ్కయత్ 12 

  

సయవకభదఽఘం డివమం సయవయతనసభనివతమ్  

సయవయుధిుచయోదయకం భణసత ధ ైబయుసకితమ్ 13 

  

డివ్ోమకయణోతవతం సయవకలసఽఖావహమ్  

టౄట కనః టాకనషవచిటరా నయలఙకితమ్ 14 
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సరగషబషవచితరభాలామనయభఞఛజ శిఞజ తిడఙౄఘ నాః  

దఽకలక్షౌభకౌశ్రన ైనణావస్్తత ైషవజ్ఝతమ్ 15 

  

ఈయుమష వినమసత  నిలనేషే ిథకిథక్  

క్షుత్తత ః కశిఝనః కనత ం యమఙకవమజణాసణడైః 16 

  

తతర తతర వినిక్షుత  ణాణాశిలోశ్లనతమ్  

భహభయకతసథ లామ జుషట ం విదఽర భవ్ేడినః 17 

  

డావఃసఽ విదఽర భడూహలామ దాతం వజరకనుటవత్  

శిఖథషవనద నాీల షే హమభకుధ ైబయఢిశీితమ్ 18 

  

చక్షుషభతదభగగఢైరుయవజరనత్రత షే నిషభటుైః  

జుషట ం విచితరవ్డైటాణడైయభహఢషుథుభటోయణ ైః 19 

  

హంసనువతవ్ర టుైసత తర తతర నికజ్ఝతమ్  

కిత్రరభానభనమభాణడైః సవనఢియుహమఢియుహమ చ 20 

  

విహయసథ నవిశ్ీభ సంవ్ేశనుర ఙోణాజ్ఝఢైః  

మఠయ జోషం యచిటుైషవసభననేవ్తభనః 21 

  

ఇదిగోిహం తతశమనీత ం ణాత్రతరటూన ఙూతస  

సయవబూటాశమానజఞ ః నుర వ్ోచతకయదభః సవమమ్ 22 

  

నిభజాజ ుస్భను డాూ నెయు విభాననేదభాయుహ  

ఆదం శుకికితం తీయథభాశిషం మాకం నిణామ్ 23 

  

స తదబయుత ః సభాడామ వచః కువలనేషణా  

సయజం నృబరతీ వ్సర  వ్ేణీబూటాంశచ భూయధజాన్ 24 

  

ఄఙోం చ భలఙ్కన సఞఛననం శఫలసత నమ్  

అవివ్ేశ సయసవటామః సయః శివజలాశమమ్ 25 

  

సనత ః సయస్ వ్ేశభసథ ః శటాని దశ కనమకః  
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సవః కూశ్లయవమసర  దదగితలగనధ మః 26 

  

టాం దిషట వ సహసర టాథ మ నుర ర చఽః నుర ఞజ లమః స్త రమః  

వమం కయభకుసఽత బమం శ్ఢి నః కయవ్భ కూమ్ 27 

  

సనణేన టాం భహథుణ సననటావ భనస్వనీమ్  

దఽకల  నియభల  నాటూన దదఽయస్్ైమ చ భానడాః 28 

  

బూషణాని ధ ుని వుమాంస్ దఽమభనిత  చ  

ఄననం సయవగుణోతవతం నునం ఙుైవ్భిటాసవమ్ 29 

  

ఄఠాదథి సవభాటాభనం సరగషవణం వియజాభఫయమ్  

వియజం కితసవసత ుమనం కణామనయఫహటభానితమ్ 30 

  

సనతం కితశియఃసననం సవబయణబూషతమ్  

నిషకగుీవం వలననం కజటాకఞచననాఝయమ్ 31 

  

శ్లీణోమయధమసత మా కఞచచు కఞచణామ ఫహటయతనమా  

హథణ చ భహథుణ యుచకథన చ బూషతమ్ 32 

  

సఽదటా సఽబుర వ్ శిషణ స్నగధ నుఙ్ో న చక్షుష  

దభకోశసిఢా నీల ైయలకఢైశచ లసనఽభఖమ్ 33 

  

మడా ససభయ ఊషబభిషణాం దనతం త్రమ్  

తతర ఙాస్వత  సహ స్త రనయమటరా స్వత  స రజాత్రః 34 

  

బయుత ః ఝయసత డాటాభనం స్త రసహసరవితం తడా  

నిశ్భమ తడయ మగగత్రం సంశమం రతమదమత 35 

  

స టాం కితభలసనణాం విదరా జనీత భఞయవవత్  

అతభణో నృబరతీం యౄం సంవతయుచియసత నీమ్ 36 

  

విడామధుసహస్వరణ స్వవమభాణాం సఽవ్ససమ్  

జాతదావ్ో విభానం తడాగహమదనేతరహన్ 37 
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తస్భననలుత భహిభా తరమమానఽయకోత   

విడామధునయుచ్ఛ్యణవఝషవభాణే  

ఫదరా జ ఈతకచకుభుదోణవ్నతచమస్  

టానవిత ఆవ్ోడెత్రయనబఃసథ ః 38 

  

టూణాషట లోకవిహయకులాచల నద  ా  

డయర ణీషవనఙోసఖభాయుతసౌబగసఽ  

స్డుదధ యునటో దఽమధఽనినుతశివసవణాసఽ  

థధే చియం ధనదవలిలణావయౄఠీ 39 

  

వ్డైశభీబకథ సఽయసణే ననద ణే ఝషబదరకథ  

భానస్వ ఙుైతరయఠూమ చ స థధే భమా యతః 40 

  

దరా జ్ఝషేణ ణా విభాణేన కభగథన భహీమస  

వ్డైభానికనతమశ్రత చయలోి కనమఠానిలః 41 

  

కూం దఽనుదనం టూషం ఝంసభుడాద భఙూతసమ్  

న ైశీితస్త యథదశచయణో వమసణాతమమః 42 

  

తవరషనటావ బువ్ో గగలం టుైను మావ్నూవసంసథ మా  

ఫహవశచయమం భహయోగు సవశభీామ నమవయత త 43 

  

విబజమ నవఢాటాభనం భానవం సఽయటోతేూకమ్  

భాం నియభమణేరధే వయిఞగనఽభహఠయత వత్ 44 

  

తస్భనివభాన ఈతకిషట ం శమామం యత్రకుం శీిటా  

న ఙాఫుధమత తం కలం టామతఙూమన సఙోటా 45 

  

ఏవం యోగనఽదావ్ేన దభటోమ యభభాణయోః  

శతం వమతీముః శయదః కభలాలసయోయభణాక్ 46 

  

తసమభాధతత  థతసత ం దావమణానతభణాతభవిత్  
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ణోఢా విఢామ యౄం సవం సయవసఙకలవిడివబుః 47 

  

ఄతః స సఽషేవ్ే సడయ మ డూవహఠత్రః స్త రమః రజాః  

సవసత శ్చయుసవఙోో ు లోహిటోతలగనధ మః 48 

  

త్రం స రవరజ్ఝషమనత ం తడాలక్షోమశతీ ఫహిః  

సభమభాణా వికివ్ేన హిదనేన విదామటా 49 

  

లిఖనత ుఢయ భుఖీ బూనేం డా నఖభణశీిమా  

ఈవ్చ లలిటాం వ్చం నియుఢామశీుకలాం శణడైః 50 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

సయవం తదబగవ్నభహమభునుర వ్హ రత్రశీుతమ్  

ఄఠాత ధే రణానమా ఄబమం డాతేభయుస్ 51 

  

ఫరహభనఽద హితినసఽత బమం విభిగమః తమః సభాః  

కశిచటాూుణేభ విశ్లకమ తవన రవరజ్ఝటూ వనమ్ 52 

  

ఏటావటాలం కల న వమత్రకీణేత న ధే రదో  

ఆనిద మాాయథరసఙ్ో న షతమకత తభనః 53 

  

ఆనిద మాాథథషే సజజ ణాత ు రసఙోసత వన ధే కితః  

ఄజానణాత ు యం దావం తఠామసత వబమామ ధే 54 

  

సఙోో  మః సంసిటూథుతేయసతేూ విహిటోऽఢిమా  

స ఏవ సధఽషే కిటో నిఃసఙోటావమ కలటూ 55 

  

ణేహ మతకయభ ధభమ న విగమ కలటూ  

న తీయథదస్వవ్న ై జీవననత భిటో హి సః 56 

  

సహం బగవటో నానం వఞృచటా భామమా దిఢమ్  

మటాత వం విభుకూత దం నుర మ న భుభుక్షథమ ఫనధ ణాత్ 57 
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ఄఢామమభు – 24  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

నిథవదవ్డినీధేవం భణోయుద హితయం భునిః  

దమాలుః శ్లినీభాహ శుకి నవ్మహితం సభయన్ 1 

  

ఊషయువ్చ  

భా ఖిడయ  జఝతీరతథ భాటాభనం రతమనినిద టూ  

బగవ్ంస్వతऽషగ గయబభదాతూభ్రతూుటూ 2 

  

ధితవరటాస్ బదరం టూ దధేన నిమధేన చ  

తనుర దరవిణడాణడైశచ శదీధ మా ఙూశవయం బజ 3 

  

స తవమాఢితః శుకోి  వితనవణాభభకం మశః  

చూటాత  టూ హిదమగీనిథ భ్దగమ ఫరహభదావనః 4 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

డూవహఠతమత సణేద శం గౌయవ్ేణ రజాటూః  

సభమకరరడాధ మ ఝయుషం కటసథ భబజదఽో యుమ్ 5 

  

తసమం ఫహటత్రఠూ కల  బగవ్నభధఽసాదనః  

కయదభం వయమభాణోన జజథఞऽగషనషవ డాయుణ 6 

  

ఄవ్దమంసత డా వ్ోమనేన వ్డిటరా ణ ఘణాఘణాః  

గమనిత  తం సభ గనధ వ నితమనత ుూయసర  భుడా 7 

  

తవతేః సఽభనసర  డివ్మః ఖథచఢైయవషజటాః  

రస్వదఽశచ డిశః సవ ఄభాబంస్ చ భణాంస్ చ 8 

  

తతకయదభాశభీదం సయసవటామ షశీితమ్  

సవమభూబః సకభిషనయభుఙామడినయబమమాత్ 9 

  

బగవనత ం యం ఫరహభ సటూత వణాంశ్రన శతరే హన్  

తతత వసఙగ్ ునవిజఞ త్తత ు జాతం విడావనజః సవట్ 10 
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సదాజమనివశుడూధ న ఙూతస తచిచకీషితమ్  

రహిషమభాణ ైయసఽనః కయదభం ఙూదభబమఢాత్ 11 

  

ఫరహో భవ్చ  

తవమా ధేऽచిత్రసత త కలిటా నియవులీకతః  

మణేభ సఞజ గిహమ వ్కమం బవ్ణాభనద భానమన్ 12 

  

ఏటావటూమవ శుశీ్రష కమ తతష ఝతరకఢైః  

ఫాఢనేతమనఽభణేమత గౌయవ్ేణ గుగయవచః 13 

  

ఆభా దఽహితయః సతమసత వ వతూ సఽభధమభాః  

సయోధేతం రదావ్డైః స్్ైవయఫింహనషమనత ుణేకఢా 14 

  

ఄతసత వభిషభుఖథమదోమ మఠాశ్రలం మఠాయుచి  

అతభజాః షడూహమదమ విసత ిణీహి మశ్ల బువి 15 

  

వ్ేడాహభాదమం ఝయుషభవతీయణం సవభామమా  

బూటాణాం శ్రవఢిం డూహం నృదరా ణం కతలం భుణే 16 

  

జాఞ నవిజాఞ నయోగథన కయభణాభుదధ యనజ టాః  

హియణమకథశః డాభషః దభభుడరా డాభుఫజః 17 

  

ఏష భానవి టూ గయబం రవిషట ః కఢైటదాయదనః  

ఄవిడామసంశమగీనిథ ం ఛిటాత వ గం విచషషమత్ర 18 

  

ఄమం స్దధ గణాఢీశః సఙగ్ ుఙాఢైమః సఽసభభతః  

లోకథ కతల ఆటామఖామం గణాత  టూ కీషత వయధనః 19 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

టావ్శ్వసమ జగత్రషట  కుభాఢైః సహణాయదః  

హంసర  హంస్వన మాణేన త్రరఢాభయభం మమౌ 20 

  

గటూ శతధిటౌ షతత ః కయదభస్వత న ఙ గడితః  
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మఠయ డితం సవదఽహిత్ః నుర డాడివశవసిజాం తతః 21 

  

భుచనే కలాం నుర డాదనసామాభఠాతరనే  

శడీాధ భఙౄో యస్వऽమచఛతేలసత ుమ హవియుబవమ్ 22 

  

ఝలహమ గత్రం ముకత ం కీతవ్ే చ కూీమాం సతీమ్  

ఖామత్రం చ బిగవ్ేऽమచఛదవస్షఠ మామయునధ తీమ్ 23 

  

ఄథయవణయऽదడాఙాఛనిత ం మమా మజోఞ  వితనమటూ  

విరయిదానకిటోడావహనూడానూభలాలమత్ 24 

  

తతసత  ఊషమః షతత ః కితడా నిభనత రు తమ్  

నుర త్రషఠ నననిద భాణానః సవం సవభాశభీభణడ లమ్ 25 

  

స ఙావతీయణం త్రరముగభాజాఞ మ విఫుధయిబమ్  

వివికత  ఈసఙోభమ రణభమ సభదాషత 26 

  

ఄహో  నుచమభాణాణాం నియనే స్్ైవయభఙోల ైః  

కల న బూమస నానం రస్దనీత హ డూవటాః 27 

  

ఫహటజనభవికథవన సభమగగమగసభాఢిణా  

దరషేట ం మతణేత  మతమః శ్రణామగథషే మతదమ్ 28 

  

స ఏవ బగవ్నదమ హమలనం న గణమమ నః  

గిహమషే జాటో గీభామణాం మః సవణాం షనుర షణః 29 

  

స్వమం వ్కమభితం కయుత భవతీగణ ऽస్ ధే గిహమ  

చికీయుి యబగవ్ణాఞానం బకత ణాం భానవయధనః 30 

  

టాణేమవ టూऽనయౄనుణ యౄనుణ బగవంసత వ  

మాని మాని చ గచణేత  సవజణాణాభయౄతణః 31 

  

టావం సాషనసత తత వఫుబుతూమాడాధ  సడానవ్డాయుణనుదతఠమ్  

ఐశవయమవ్డైగమమశ్లऽవఫో ధ వయమశీిమా ఞయత భహం రడూమ 32 
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యం రఢానం ఝయుషం భహనత ం కలం కవిం త్రరవితం లోకనులమ్  

అటాభనఽబూటామనఽగతరఞచం సవచఛనద శకూత ం కతలం రడూమ 33 

  

ఄ సభనిఙూఛऽదమ త్రం రజాణాం తవమావతీయణయణ ఈటాత కభః  

షవరజతదవభాస్థ టోऽహం చషషవమ టావం హిడి ముఞజ నివశ్లకః 34 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

భమా నుర ర కత ం హి లోకసమ రభాణం సతమలౌకూకథ  

ఄఠాజని భమా తేబమం మదవ్ోచభితం భుణే 35 

  

ఏతణేభ జనభ లోకథऽస్భనఽభభుక్షూణాం దఽశమాత్  

రసఙగ్ ుణామ తటాత వణాం సభభటామాతభదయిణే 36 

  

ఏష అతభఠయऽవమకోత  నషట ః కల న బూమస  

తం రవయత నతేం డూహనేభం విడిధ  భమా బితమ్ 37 

  

గచఛ కభం భమాిషరట  భన సననుసత కయభణా  

జ్ఝటావ సఽదఽయజమం భితేమభభితటావమ భాం బజ 38 

  

భాభాటాభనం సవమంజోమత్రః సయవబూతగుహశమమ్  

అతభణేమవ్తభణా వషమ విశ్లకోऽబమభిచఛస్ 39 

  

భాతర అఢామత్రభకీం విడామం శభనీం సయవకయభణామ్  

వితషషవమ మమా ఙాసౌ బమం ఙాత్రతషషమత్ర 40 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం సభుడితస్వత న కతల న రజాత్రః  

దక్షుణీకితమ తం తరటో వనధేవ జగభ హ 41 

  

వరతం స అస్థ టో భ్నభాటుైభకశయణో భునిః  

నిఃసఙోో  వమచయటోషషణీభనగషనయనికథతనః 42 

  

భణో ఫరహభణ ముఞచజ ణో మతత తూదసతః యమ్  
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గుణావదాస్వ విగుణ ఏకబకత ునఽదావిటూ 43 

  

నియహఙకిత్రషనయభభశచ నియదవనద వః సభదికూవదిక్  

రతమక్రశ్నత ఢీుధయః రశ్ణోత షభషవ్ోదఢిః 44 

  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర సయవజథఞ  రతమగతభని  

థణ బకూత దావ్ేన లఫాధ టాభ భుకత ఫనధ నః 45 

  

అటాభనం సయవబూటూషే బగవనత భవస్థ తమ్  

ఄశమతూయవబూటాని బగవతమత ఙాతభని 46 

  

ఆఙాఛడూవషవిహీణేన సయవతర సభఙూతస  

బగవదబకూత ముకథత న నుర నుత  దాగవతీ గత్రః 47 

 

ఄఢామమభు – 25  

శ్ౌనక ఈవ్చ  

కతలసత తత వసఙగ్ ుటా బగవ్ణాతభభామమా  

జాతః సవమభజః సక్షాడాతభరజఞ త నే నిణామ్ 1 

  

న హమసమ వయిమణః ఝంసం వషభణ ః సయవయోగషణామ్  

విశీుటౌ శీుతడూవసమ బూష తిమనిత  ధేऽసవః 2 

  

మదమడివధటూత  బగవ్నూవచఛణాద టాభతభభామమా  

టాని ధే శదీద ఢానసమ కీయత ణామనమనఽకీయత మ 3 

  

సాత ఈవ్చ  

డుైవనుమనసఖస్వత వవం ధ ైటూరయో బగవ్ంసత ఠా  

నుర హమదం విదఽయం తరత అనీవక్షుకమం రఙ గడితః 4 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తతష రస్థ టూऽయణమం భాతేః తరమచికీయిమా  

తస్భనిఫనఽద సథऽవ్తీూదబగవ్నకతలః కూల 5 
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తభాస్నభకభణం తతత వభాో గీదయినమ్  

సవసఽతం డూవహఠటామహ ఢాతేః సంసభయతీ వచః 6 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

నిషవణాణ  నితం బూభననసడినిద మాతయిణాత్  

నేన సభాబవమభాణేన రణాననధ ం తభః రదో 7 

  

తసమ తవం తభసర ऽనధ సమ దఽషయసమదమ నుయగమ్  

సచచక్షుయజనభణాభణేత  లఫధ ం ధే తవదనఽగీహత్ 8 

  

మ అడయ మ బగవ్నఽంసనైశవగ వ్డై బవ్నికల  

లోకసమ తభసనధ సమ చక్షుః సాయమ ఆవ్ోడితః 9 

  

ఄథ ధే డూవ సమోభహభనుకీషేట ం తవభయుస్  

యోऽవగీహో ऽహం భధేతీటూమతస్భణోమజ్ఝతసత వమా 10 

  

తం టావ గటాహం శయణం శయణమం సవబితమసంసయతగః కుజయమ్  

జ్ఝజాఞ సమాహం రకిటూః ఞయుషసమ నభానే సదధ యభవిడాం వషషఠ మ్ 11 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర సవభాతేషనయవదమనైతూతం నిశభమ ఝంసభవయోవయధనమ్  

ఢిమాననణాద ుతభవటాం సటాం గత్రయఫదాష ఇషత్రూమతశ్లనటాననః 12 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

యోగ అఢామత్రభకః ఝంసం భటో నిఃశ్రమీసమ ధే  

ఄతమణోత యత్రయమతర దఽఃఖసమ చ సఽఖసమ చ 13 

  

తనేభం టూ రవక్షామనే మభవ్ోచం ఝనఘే  

ఊషణాం శ్లీతేకభాణాం యోగం సవఙోణడైఝణమ్ 14 

  

ఙూతః ఖలవసమ ఫణాధ మ భుకత నే ఙాతభణో భతమ్  

గుణయషే సకత ం ఫణాధ మ యతం వ్ ఝంస్ భుకత నే 15 
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ఄహం భభానభాణోటుదథ ః కభలోదాడినయభల ైః  

వతం మడా భనః శుదధ భదఽఃఖభసఽఖం సభమ్ 16 

  

తడా ఝయుష అటాభనం కథవలం రకిటూః యమ్  

నియనత యం సవమంజోమత్రయణభానభఖణడ తమ్ 17 

  

జాఞ నవ్డైగమముకథత న బకూత ముకథత న ఙాతభణా  

షశమతేమడాస్నం రకిత్రం చ హటౌజసమ్ 18 

  

న ముజమభానమా బకత ు బగవతమఖిలాతభని  

సదిశ్లऽస్త  శివః ణాథ  యోగషణాం ఫరహభస్దధ నే 19 

  

రసఙోభజయం నుశభాతభనః కవయో విదఽః  

స ఏవ సధఽషే కిటో మోషడావయభనువితమ్ 20 

  

త్రత్రషవః కయుణకః సఽహిదః సయవడూహిణామ్  

ఄజాతశతరవః శ్ణాత ః సధవః సధఽబూషణాః 21 

  

భమమనణేమన దావ్ేన బకూత ం కుయవనిత  నే దిఞామ్  

భతకిటూ తమకత కభణసత ుకత సవజనఫానధ వ్ః 22 

  

భడాశమీాః కఠా భిషట ః శిణవనిత  కథమనిత  చ  

తనిత  వివిఢాసత ను ణడైటానభదోతఙూతసః 23 

  

త ఏటూ సధవః సఢివ సయవసఙోవివషజటాః  

సఙోస్వత షవథ టూ నుర యథుః సఙోడయ షహ హి టూ 24 

  

సటాం రసఙగో నభభ వయమసంవిడయ  బవనిత  హితకయణయసమణాః కఠాః  

తజోజ షణాడాశవవయోవయత మని శడీాధ  యత్రయబకూత యనఽకీనేషమత్ర 25 

  

బకత ు ఝభాణాజ తవిగ ఐనిద మాాదద ిషట శీుటానభదరచణానఽచినత మా  

చితత సమ మటోత  గీహణయ యోగముకోత  మత్రషమటూ ఊజునగమగభాఢషో ః 26 

  

ఄస్వవమామం రకిటూయుో ణాణాం జాఞ ణేన వ్డైగమవిజినేబటూన  
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యోగథన భమమషతమా చ బకత ు భాం రతమగటాభననేహవయుణేధ  27 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

కచితత వముమచిటా బకూత ః కీదిశ్ర భభ గగచ  

మమా దం టూ నివణభఞజ సణావశనవ్ ఄహమ్ 28 

  

యో యోగగ బగవడాఫణో నివణాతభంసత వయోడితః  

కీదిశః కత్ర ఙాఙగో ని మతసత టాత వవఫో ధనమ్ 29 

  

తడూతణేభ విజానీహి మఠాహం భనద ఢీయుథ  

సఽఖం ఫుడూధ ుమ దఽగఫధం యోష బవదనఽగీహత్ 30 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

విడిటావయథం కతలో భాతేషతథ ం జాతస్వనహో  మతర తణావనజాతః  

తటాత వభానమం మత్రవదనిత  సఙ్ుం నుర ర వ్చ వ్డై బకూత విటానయోగమ్ 31 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

డూవ్ణాం గుణలిఙగో ణాభానఽశవీికకయభణామ్  

సతత వ ఏవ్డైకభనసర  విత్రత ః సవదావికీ తే మా 32 

  

ఄనినేటాత  దాగవతీ బకూత ః స్డూధ యోుమస్  

జయమటామశు మా కోశం నిగుయణభనలో మఠా 33 

  

ణడైకతభటాం ధే సిహమనిత  కథచినభటాదస్వవ్నయటా భడీహః  

నేऽణోమనమటో దాగవటాః రసజమ సదాజమణేత  భభ నుౌయుషణ 34 

  

శమనిత  టూ ధే యుచిణమభఫ సనత ః రసననవకత రయుణలోచణాని  

యౄనుణ డివ్మని వయరడాని సకం వ్చం సిహణీమాం వదనిత  35 

  

టుైయదయినీమావమవ్డైయుడాయ విలాసహస్వక్షుతవ్భసాకఢతత ః  

హిటాతభణో హితనుర ణాంశచ బకూత యనిచఛటో ధే గత్రభణీవం రముఙ్టర 36 

  

ఄఠయ  విబూత్రం భభ భామావినసత ధ ైశవయమభషట ఙోభనఽరవితత మ్  
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శీిమం దాగవతీం వ్సిహమనిత  బడరా ం యసమ ధే టూऽశునవటూ తే లోకథ 37 

  

న కషుచినభతః శ్నత యౄతవ నఙ్క్షషమనిత  ణో ధేऽనినేషర  ల ఞు హమత్రః  

నేషభహం తరమ అటాభ సఽతశచ సఖా గుయుః సఽహిడయ  డుైవనేషట మ్ 38 

  

ఆభం లోకం తఠుైవ్భుభాటాభనభుబమాననమ్  

అటాభనభనఽ నే ఙూహ నే మః శవ్ో గిహః 39 

  

విసిజమ సవనణామంశచ భాధేవం విశవటోభుఖమ్  

బజనత ుననమమా బకత ు టానభిటోమయత్రనుయనే 40 

  

ణానమతర భదబగవతః రఢానఝయుషవశవత్  

అతభనః సయవబూటాణాం బమం తీవరం నివయత టూ 41 

  

భదబమాడావత్ర వ్టోऽమం సాయమసత త్ర భదబమాత్  

వయితీణోద ా దహతమగషనయభితేమశచయత్ర భదబమాత్ 42 

  

జాఞ నవ్డైగమముకథత న బకూత యోగథన యోగషనః  

క్షథభామ నుదభూలం ధే రవిశనత ుకుటోబమమ్ 43 

  

ఏటావ్ణేవ లోకథऽస్భనఽంసం నిఃశ్రమీసర దమః  

తీవ్ేరణ బకూత యోగథన భణో భమమషతం స్థ యమ్ 44 

 

ఄఢామమభు – 26  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఄథ టూ సభ్రవక్షామనే తటాత వణాం లషణం ిథక్  

మడివడిటావ విభుఙూమత ఝయుషః నుర కిటుైయుో ణ ైః 1 

  

జాఞ నం నిఃశ్రమీసథ మ ఝయుషసమతభదయినమ్  

మడాహటయవయణనే తటూత  హిదమగీనిథ దేదనమ్ 2 

  

ఄణాడిటాభ ఝయుషర  నియుో ణః రకిటూః యః  

రతమగధ భా సవమంజోమత్రషవశవం నేన సభనివతమ్ 3 
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స ఏష రకిత్రం సాక్షాభం డుైవం గుణభనీం విబుః  

మదిచఛన ైవ్ోగటాభబమదమత లీలమా 4 

  

గుణ ైషవచిటరా ః సిజతీం సయౄనుః రకిత్రం రజాః  

విలోకమ భుభుహమ సదమః స ఆహ జాఞ నగూహమా 5 

  

ఏవం నఢామణేన కయత ితవం రకిటూః ఝభాన్  

కయభసఽ కూీమభాణయషే గుణ ైతభని భనమటూ 6 

  

తదసమ సంసిత్రయఫనధ ః నుయతనత రుం చ తతకితమ్  

బవతమకయుత ుశసమ సక్షుణో నియవిటాతభనః 7 

  

కయమకయణకయత ిటూవ కయణం రకిత్రం విదఽః  

దోకత ిటూవ సఽఖదఽఃఖాణాం ఝయుషం రకిటూః యమ్ 8 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

రకిటూః ఝయుషసమత లషణం ఝయుషర తత భ  

ఫూర హి కయణయోయసమ సదసచచ మడాతభకమ్ 9 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

మతత త్రత గాుణభవమకత ం నితమం సదసడాతభకమ్  

రఢానం రకిత్రం నుర హటయవిశ్రషం విశ్రషవత్ 10 

  

ఞచనః ఞచనయ్రహభ చతేషబయదశనసత ఠా  

ఏతచచతేషవంశత్రకం గణం నుర ఢానికం విదఽః 11 

  

భహబూటాని ఞ్ైచవ బూనుర ऽగషనయభయుననబః  

తణాభటరా ణ చ టావనిత  గణాధ డీని భటాని ధే 12 

  

ఆనిద మాాణ దశ శ్లీతరం తవగద ిగీసనణాస్కః  

వ్కకౌ చయణడ ధేఢరం నుముయదశభ ఈచమటూ 13 

  

భణో ఫుడిధ యహఙగకయశిచతత నేతమనత తభకమ్  
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చతేధ  లషమటూ దేడయ  విటాత ు లషణయౄమా 14 

  

ఏటావ్ణేవ సఙగ్ ుటో ఫరహభణః సగుణసమ హ  

సనినవ్ేశ్ల భమా నుర ర కోత  మః కలః ఞచవింశకః 15 

  

రదావం నుౌయుషం నుర హటః కలధేకథ మటో బమమ్  

ఄహఙగకయవిభూఢసమ కయుత ః రకిత్రనైముషః 16 

  

రకిటూయుో ణసభమసమ నిషవశ్రషసమ భానవి  

ఙూషట  మతః స బగవ్ణాకల ఆతేమలక్షుతః 17 

  

ఄనత ః ఝయుషయౄతవణ కలయౄతవణ యో ఫహిః  

సభణేవటూమష సటాత వణాం బగవ్ణాతభభామమా 18 

  

డుైవ్త్ేషనతధషభణామం సవసమం యోణౌ యః ఝభాన్  

అధతత  వయమం ససాత భహతత తత వం హియణభమమ్ 19 

  

విశవభాతభగతం వమఞజ నాకటసరథ  జగదఙ్ఘ్రకయః  

సవటూజసతఫతీత వరభాతభరసవనం తభః 20 

  

మతత తూతత వగుణం సవచఛం శ్నత ం బగవతః దమ్  

మడాహటవసఽడూవ్ఖమం చితత ం తనభహడాతభకమ్ 21 

  

సవచఛతవభవికషతవం శ్నత తవనేత్ర ఙూతసః  

విత్రత నయిషణం నుర ర కత ం మఠానుం రకిత్రః  22 

  

భహతత టాత వడివకువణాదబగవడీవయమసభబవ్త్  

కూీమాశకూత యహఙగకయస్త రవిధః సభదమత 23 

  

వ్డైకషకస్్తత జసశచ టాభసశచ మటో బవః  

భనసశ్రచనిద మాాణాం చ బూటాణాం భహటాభత 24 

  

సహసరశియసం సక్షాదమభననత ం రచషటూ  

సఙకయిణాఖమం ఝయుషం బూటూనిద మాభణోభమమ్ 25 



తితీమ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

కయత ితవం కయణతవం చ కయమతవం ఙూత్ర లషణమ్  

శ్నత ఘోయవిభూఢతవనేత్ర వ్ సమదహఙకిటూః 26 

  

వ్డైకషకడివకువణానభనసత తత వభజామత  

మతూఙకలవికలాదామం వయత టూ కభసభబవః 27 

  

మడివదఽయుునియుడాధ ఖమం హిషకణాభఢీశవయమ్  

శ్యడూనీద వయశ్మభం సంధమం యోగషనః శణడైః 28 

  

టుైజసతేత  వికువణాదఽఫడిధ తతత వభబూతూత్ర  

దరవమసఽపయణవిజాఞ ననేనిద మాాణాభనఽగీహః 29 

  

సంశయోऽథ విమసర  నిశచమః సభిత్రథవ చ  

సవ ఆతేమచమటూ ఫుడూధ యిషణం విత్రత తః ిథక్ 30 

  

టుైజసనీనిద మాాణయమవ కూీమాజాఞ నవిదాగశః  

నుర ణసమ హి కూీమాశకూత యుఫడూధ షవజాఞ నశకూత టా 31 

  

టాభసచచ వికువణాదబగవడీవయమఙ గడిటాత్  

శఫద భాతరభబూతత సభననబః శ్లీతరం తే శఫద గమ్ 32 

  

ఄథ శమీతవం శఫద సమ దరషేట షి ఙోతవధేవ చ  

తణాభతరతవం చ నబసర  లషణం కవయో విదఽః 33 

  

బూటాణాం ఛిదరడాతితవం ఫహియనత యధేవ చ  

నుర ణయనిద మాాతభఢిషణ ుతవం నబసర  విత్రత లషణమ్ 34 

  

నబసః శఫద తణాభటరా టాకలగటామ వికుయవతః  

సగిऽబవతత టో వ్ముసత వకూపయిసమ చ సఙోహాః 35 

  

భిదఽతవం కజషనతవం చ శ్ ైతమభుషణ తవధేవ చ  

ఏతతూపయిసమ సయితవం తణాభతరతవం నబసవతః 36 
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ఙాలనం వఞమహనం నుర తత థనతితవం దరవమశఫద యోః  

సథవనిద మాాణాభాతభతవం వ్యోః కభనలషణమ్ 37 

  

వ్యోశచ సయితణాభటరా దరా ం డుైవ్ేషటాదబూత్  

సభుత్రథ తం తతస్వత జశచక్షూ యౄనుర లభబనమ్ 38 

  

దరవ్మకిత్రతవం గుణటా వమకూత సంసథ తవధేవ చ  

టూజసత వం టూజసః సఢివ యౄభాతరసమ వితత మః 39 

  

డయ మతనం చనం నునభదనం హిభభయదనమ్  

టూజసర  వితత మస్వత వటాః శ్లషణం క్షుతత ిఝూవ చ 40 

  

యౄభాటరా డివకువణాటూత జసర  డుైవఙ గడిటాత్  

యసభాతరభబూతత సభదమోబ జ్ఝహవ యసగీహః 41 

  

కషయో భధఽయస్త కత ః కటవభి ఆత్ర ణడైకఢా  

దౌత్రకణాం వికథణ యస ఏకో వినదమటూ 42 

  

కథి దనం తణడ నం తితత ః నుర ణణానుమమణోనద నమ్  

టానుణోడయ  బూమసత వభభబసర  వితత మస్త వభాః 43 

  

యసభాటరా డివకువణాదభబసర  డుైవఙ గడిటాత్  

గనధ భాతరభబూతత సభతిఠీవ ఘార ణసఽత  గనధ గః 44 

  

కయభబఞత్రసౌయబమ శ్ణోత గీ భాి డినః ిథక్  

దరవ్మవమవవ్డైషభామదోనధ  ఏకో వినదమటూ 45 

  

దావనం ఫరహభణః సథ నం ఢాయణం సడివశ్రషణమ్  

సయవసతత వగుణోడూబదః ిఠివవిత్రత లషణమ్ 46 

  

నదోగుణవిశ్రషర ऽగథ  మసమ తఙ గ్ ాతరభుచమటూ  

వ్యోయుో ణవిశ్రషర ऽగథ  మసమ తతూపయినం విదఽః 47 

  

టూజోగుణవిశ్రషర ऽగథ  మసమ తచచక్షుయుచమటూ  
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ఄమోబగుణవిశ్రషర ऽగథ  మసమ తదరసనం విదఽః  

బూధేయుో ణవిశ్రషర ऽగథ  మసమ స ఘార ణ ఈచమటూ 48 

  

యసమ దిశమటూ ధగభ హమయస్భనూభనవమాత్  

ఄటో విశ్రషర  దావ్ణాం బూభావ్ేవ్ోలషమటూ 49 

  

ఏటానమసంహతమ మడా భహడాడీని సత  వ్డై  

కలకయభగుణోతవటో జగడాడియునువిశత్ 50 

  

తతస్వత ణానఽవిడూధ దోమ ముకథత దోమऽణడ భఙూతనమ్  

ఈత్రథ తం ఝయుషర  మసభదఽదత్రషఠ దసౌ విట్ 51 

  

ఏతదణడ ం విశ్రషఖమం కీభవిడుదధ యదశ్లతత ఢైః  

టోమాడినః షవితం రఢాణేణావిటుైయఫహిః  

మతర లోకవిటాణోऽమం యౄం బగవటో హథః 52 

  

హియణభమాదణడ కోశ్దఽటాథ మ సలిల  శమాత్  

తభావిశమ భహడూవ్ో ఫహటఢా నిషఫదేద ఖమ్ 53 

  

నియనదమటాసమ రథభం భుఖం వ్ణీ తటోऽబవత్  

వ్ణామ వహినయఠయ  ణాస్వ నుర ణోటో ఘార ణ ఏతయోః 54 

  

ఘార ణాడావముయనడూమటాభక్షుణీ చక్షుథతయోః  

తసభతసూగమ నమనడూమటాం కౌణ  శ్లీతరం తటో డిశః 55 

  

నిషఫదేద విజసత వగ్ గభశభశ్ీవదమసత తః  

తత ఓషధమశ్చసనిిశనం నిషఫనడూ తతః 56 

  

థతసత సభడా అసనినయనదమత వ్డై గుదమ్  

గుడాదనుణోऽనుణాచచ భితేమగి కబమఙకయః 57 

  

హసౌత  చ నియనడూమటాం ఫలం టాదామం తతః సవట్  

నుడౌ చ నియనడూమటాం గత్రసత దామం తటో హషః 58 
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ణాఝయ మऽసమ నియనదమనత  టాదోమ లోహితభాబితమ్  

నదమసత తః సభబవనఽనదయం నియనదమత 59 

  

క్షుత్రనుస్వ తతః సమటాం సభుదరస్వత వతయోయబూత్  

ఄఠాసమ హిదమం నననం హిదమానభన ఈత్రథ తమ్ 60 

  

భనసశచనద భాా జాటో ఫుడిధ యుఫడూధ షో ం త్రః  

ఄహఙగకయసత టో యుదరశిచతత ం ఙుైతమసత టోऽబవత్ 61 

  

ఏటూ హమబుమత్రథ టా డూవ్ ణడైవ్సర మటాథ ణేऽశకన్  

ఝనవివిశుః ఖాని తభుటాథ నతేం కీభాత్ 62 

  

వహినవఙా భుఖం దేజథ ణోదత్రషఠ తత డా విట్  

ఘార ణయన ణాస్కథ వ్ముగనదత్రషఠ తత డా విట్ 63 

  

ఄక్షుణీ చక్షుషడిటోమ ణోదత్రషఠ తత డా విట్  

శ్లీటూరణ కౌణ  చ డిశ్ల ణోదత్రషఠ తత డా విట్ 64 

  

తవచం గభనగషఢయ మ ణోదత్రషఠ తత డా విట్  

థతస శిశనభాసఽత  ణోదత్రషఠ తత డా విట్ 65 

  

గుదం భితేమయనుణేన ణోదత్రషఠ తత డా విట్  

హసత విణోద ా ఫల ణడైవ ణోదత్రషఠ తత డా విట్ 66 

  

విషేణ యోటుైమవ చయణడ ణోదత్రషఠ తత డా విట్  

ణాఝీయనడయ మ లోహిటూన ణోదత్రషఠ తత డా విట్ 67 

  

క్షుతత ిఝాబుభుదయం స్నఽధ గనదత్రషఠ తత డా విట్  

హిదమం భనస చణోద ా ణోదత్రషఠ తత డా విట్ 68 

  

ఫుడాధ ు ఫరహభత హిదమం ణోదత్రషఠ తత డా విట్  

యుడయరऽనభటామ హిదమం ణోదత్రషఠ తత డా విట్ 69 

  

చిటూత న హిదమం ఙుైతమః క్షథతరజఞ ః నుర విశదమడా  
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విటత డుైవ ఝయుషః సలిలాదఽదత్రషఠ త 70 

  

మఠా రసఽత ం ఝయుషం నుర ణయనిద మాభణోఢిమః  

రబవనిత  విణా నేన ణోటాథ నతేమోజస 71 

  

తభస్భన్రతమగటాభనం ఢిమా యోగరవితత మా  

బకత ు వియకత ు జాఞ ణేన వివిఙామతభని చినత నేత్ 72 

 

ఄఢామమభు – 27  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

రకిత్రసరథ ऽత ఝయుషర  ణాజమటూ నుర కిటుైయుో ణ ైః  

ఄవికదకయత ిటావనినయుో ణటావజజ లాయకవత్ 1 

  

స ఏష మషు రకిటూయుో ణయషవనవిషజజ టూ  

ఄహఙౄటరమావిభూఞాటాభ కత స్భతమనభనమటూ 2 

  

టూన సంసయదవభవశ్లऽదేమతమనియవితః  

నుర సఙౄో కఢైః కయభడయ ష్ైః సదసనిభశయీోనిషే 3 

  

ఄథథ హమవిదమభాణేऽత సంసిత్రయన నివయత టూ  

ఢామమటో విషమానసమ సవతవనऽనథ గమో మఠా 4 

  

ఄత ఏవ శణడైశిచతత ం రసకత భసటాం ఠి  

బకూత యోగథన తీవ్ేరణ వియకత ు చ ననేదవశమ్ 5 

  

మభాడినగమగఠుైయబమసఞరేదధ మానివతః  

భన దావ్ేన సటూమన భతకఠాశవీణయన చ 6 

  

సయవబూతసభటూవన నిఢైవథణారసఙోతః  

ఫరహభచథమణ భ్ణేన సవధథభణ ఫలీమస 7 

  

మదిచఛయోలఫేధ న సనఽత షరట  నేతబుఙ్ఘ్రభనిః  

వివికత శయణః శ్ణోత  ధ ైతరః కయుణ అతభవ్న్ 8 
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సనఽఫణేధ  చ డూహమऽస్భననకుయవననసడాగీహమ్  

జాఞ ణేన దిషట తటూత వన రకిటూః ఝయుషసమ చ 9 

  

నివితత ఫుదధ ువసథ ణో దాుబూటానమదయినః  

ఈలదామతభణాటాభనం చక్షుషవవ్యకభాతభదిక్ 10 

  

భుకత లిఙోం సడాదాసభసత్ర రత్రదమటూ  

సటో ఫనఽధ భసచచక్షుః సవనఽసామతభదవమమ్ 11 

  

మఠా జలసథ  అదాసః సథ లస్వథ ణావదిశమటూ  

సవదాస్వన తఠా సాగమ జలస్వథ న డివి స్థ తః 12 

  

ఏవం త్రరవిదహఙగకగ బూటూనిద మాభణోభన ైః  

సవదాస్్ైయిక్షుటోऽణేన సడాదాస్వన సతమదిక్ 13 

  

బూతసాక్షథభనిద మాభణో ఫుడాధ ుడిషవహ నిదరమా  

లీణేషవసత్ర మసత తర వినిడయర  నియహఙౄటరమః 14 

  

భనమభానసత డాటాభనభనషరట  నషట వనభిష  

నషవటऽహఙకయణయ దరషట  నషట వితత  ఆవ్తేయః 15 

  

ఏవం రతమవభిశ్మసవ్టాభనం రత్రదమటూ  

సహఙగకయసమ దరవమసమ యోऽవసథ నభనఽగీహః 16 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

ఝయుషం రకిత్రయ్రహభనన విభుఞచత్ర కషుచిత్  

ఄణోమణామనుశమీటావచచ నితమటావదనయోః రదో 17 

  

మఠా గనధ సమ బూధేశచ న దావ్ో వమత్రథకతః  

ఄనుం యససమ చ మఠా తఠా ఫుడూధ ః యసమ చ 18 

  

ఄకయుత ః కయభఫణోధ ऽమం ఝయుషసమ మడాశమీః  

గుణయషే సతేూ రకిటూః కఢైవలమం టూషవతః కథమ్ 19 
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కవచితత టాత వవభథిన నివితత ం బమభులఫణమ్  

ఄనివితత నినేతత టావతేనః రతమవత్రషఠ టూ 20 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఄనినేతత నినేటూత న సవధథభణాభలాతభణా  

తీవరమా భన బకత ు చ శీుతసభబితమా చియమ్ 21 

  

జాఞ ణేన దిషట తటూత వన వ్డైగథమణ ఫలీమస  

తనుర ముకథత న యోగథన తీవ్ేరణాతభసభాఢిణా 22 

  

రకిత్రః ఝయుషస్వమహ దహమభాణా తవహషనశమ్  

త్రగబవితీర శనకఢైయగథనగమనిషవ్యణః 23 

  

బుకత దోగ షతమకత  దిషట డయ ష చ నితమశః  

ణేశవయసమశుబం ధటూత  స్వవ భహినేన స్థ తసమ చ 24 

  

మఠా హమరత్రఫుదధ సమ రసవనుర  ఫహవనయథబిత్  

స ఏవ రత్రఫుదధ సమ న వ్డై మోహమ కలటూ 25 

  

ఏవం విడితతతత వసమ రకిత్రయభన భానసమ్  

ముఞజ టో ణాకుయుత అటాభభసమ కషుచిత్ 26 

  

మడుైవభఢామతభయతః కల న ఫహటజనభణా  

సయవతర జాతవ్డైగమ అఫరహభబువణానఽభనిః 27 

  

భదబకత ః రత్రఫుడాధ గథ  భత్రసడూన బూమస  

నిఃశ్రమీసం సవసంసథ నం కఢైవలామఖమం భడాశమీమ్ 28 

  

నుర నుర నతీహఞజ స ఢీయః సవదిశ్ చిఛననసంశమః  

మదోటావ న నివథత త యోగు లిఙగో డివనియోధే 29 

  

మడా న యోగగచిటాసఽ ఙూటో భామాసఽ స్దధ సమ విషజజ టూऽఙో  

ఄననమహమతేషవథ ధే గత్రః సమడాతమనిత కీ మతర న భితేమహసః 30 
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ఄఢామమభు – 28  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

యోగసమ లషణం వక్షథమ సనౄజసమ నినుతభజథ  

భణో నేణడైవ విఢిణా రసననం మాత్ర సతథమ్ 1 

  

సవధభచయణం శకత ు విధభచచ నివయత నమ్  

డుైవ్లిఫేధ న సణోత ష అతభవిచచయణాయచనమ్ 2 

  

గీభమధయభనివిత్రత శచ మోషధయభయత్రసత ఠా  

నేతధేఢామదనం శశవడివవికత క్షథభస్వవనమ్ 3 

  

ఄహింస సతమభస్వత మం మావదయథ షగీహః  

ఫరహభచయమం తః శ్ౌచం సవఢామమః ఝయుషయచనమ్ 4 

  

భ్నం సడాసనజమః స్్దథ యమం నుర ణజమః శణడైః  

రటామహయశ్రచనిద మాాణాం విషమానభనస హిడి 5 

  

సవఢిషణ ుణాధేకడూశ్ర భనస నుర ణఢాయణమ్  

వ్డైకుణఠ లీలానఢామనం సభాఢానం తఠాతభనః 6 

  

ఏటుైయణడైమశచ ఠినయభణో దఽషట భసతథమ్  

ఫుడాధ ు ముఞజజ త శనకఢైషజతనుర ణో హమతనిద తాః 7 

  

శుఙౌ డూశ్ర రత్రషఠ మ విజ్ఝటాసన అసనమ్  

తస్భనూవస్త  సభాస్న ఊజుకమః సభబమస్వత్ 8 

  

నుర ణసమ శ్లధనేణాభయోం ఞయకుభబకథచకఢైః  

రత్రకల న వ్ చితత ం మఠా స్థ యభచఞచలమ్ 9 

  

భణోऽచిటాూుడివయజం జ్ఝతశ్వససమ యోగషనః  

వ్మవగషనదామం మఠా లోహం ఢాభతం తమజత్ర వ్డై భలమ్ 10 
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నుర ణామాధ ైయదహమడయద షణాధ యణానశచ కూలిఫషన్  

రటామహథణ సంసో ణాధ ుణేణానీశవనఽో ణాన్ 11 

  

మడా భనః సవం వియజం యోగథన సఽసభాహితమ్  

కషఠ ం బగవటో ఢామనేతూవణాసగీవలోకనః 12 

  

రసననవదణామోబజం దభగబయుణయషణమ్  

నీలోతలదలశ్మభం శఙ్చకీగడాధయమ్ 13 

  

లసతఙకజకూఞజ లక తతకౌశ్రమవ్ససమ్  

శీ్రవతూవషసం దరా జటౌకసఽత దాభుకత కనధ యమ్ 14 

  

భతత డివథపకలమా ుతం వనభాలమా  

యధుహయవలమ కూుటాఙోదనాఝయమ్ 15 

  

కఞజచగుణోలిసఙ గ్ ాణం హిదమామోబజవిషట యమ్  

దయినీమతభం శ్నత ం భణోనమనవయధనమ్ 16 

  

ఄతచమదయినం శశవతూయవలోకనభసకితమ్  

సనత ం వమస్ కఢైశ్లథ బిటామనఽగీహకతయమ్ 17 

  

కీయత నమతీయథమశసం ఝణమశ్లి కమశసకయమ్  

ఢామనేడూద వం సభగీ ఙోం మావనన చమవటూ భనః 18 

  

స్థ తం వరజనత భాస్నం శమానం వ్ గుహశమమ్  

తవరషణీనేహితం ఢామనేచఽఛదధ దావ్ేన ఙూతస 19 

  

తస్భనిఫధ దం చితత ం సవవమవసంస్థ తమ్  

విలక్షఢైమకతర సంముజామదఙ్ో  బగవటో భునిః 20 

  

సఞృచనత నేదబగవతశచయణాయవినద ం  

వజరా ఙ్ఘ్రకశధవజసగయుహలాఞఛణాఢమమ్  

ఈతేత ఙోయకత విలసననఖచకీవ్ల  
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జోమటాూానహతభహదధ ిదమానధ కయమ్ 21 

  

మఙౌఛచనిఃసితసషత్రవగదకథన  

తీథథన భూయధాుఢికిటూన శివః శివ్ోऽబూత్  

ఢామతేయభనఃశభలశ్ ైలనిసిషట వజరం  

ఢామనేచిచయం బగవతశచయణాయవినద మ్ 22 

  

జానఽదవమం జలజలోచనమా జనణామ  

లక్షాభుఖిలసమ సఽయవనిద తమా విఢాతేః  

ఉగవషనఢామ కయలివగచిష మత్  

సంలాలితం హిడి విదోయబవసమ కుమత్ 23 

  

ఉయౄ సఽయణబుజయోయఢి శ్లబభాణావ్  

ఓజోనిఢీ ఄతస్కకుసఽభావదాసౌ  

వ్మలనేఫతతవయవ్సస్ వయత భాన  

కఞజచకలాషయనేబ నితభఫనృభఫమ్ 24 

  

ణానహర దం బువనకోశగుహో దయసథ ం  

మటరా తభయోనిఢిషణాఖిలలోకదభమ్  

వఞమఢం హషనభణవిషసత నయోయభుషమ  

ఢామనేదద వమం విశదహయభమూఖగౌయమ్ 25 

  

వక్షోऽఢివ్సభిషబసమ భహవిబూటూః  

ఝంసం భణోనమననియవిత్రభాదఢానమ్  

కణఠ ం చ కౌసఽత బభణయయఢిబూషణాయథం  

కుమనభనసమఖిలలోకనభసకితసమ 26 

  

ఫాహఠంశచ భనద యగషథః షవయత ణేన  

నిషణకత ఫాహటవలమానఢిలోకనులాన్  

సఞృచనత నేదద శశటాయభసహమటూజః  

శఙ్ం చ తతకయసగయుహజహంసమ్ 27 
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కౌమోదకీం బగవటో దనటాం సభథత  

డిగధ భత్రబటశ్లణతకయదధేన  

భాలాం భధఽవరతవయౄథగషగఘుషట ం  

ఙుైతమసమ తతత వభభలం భణభసమ కణయఠ  28 

  

బిటామనఽకనేతఢినేహ గిహీతభూథత ః  

సఞృచనత నేదబగవటో వదణాయవినద మ్  

మడివసఽపయనభకయకుణడ లవలోిటూన  

విడయ మత్రటాభలకనుర లభుడాయణాసమ్ 29 

  

మచ్ఛ్్ానికథతభలినః షస్వవమభానం  

బూటామ సవమా కుటౄలకునత లవినద జుషట మ్  

నైనదవమాశమీభఢిక్షుదఫజ ణేతరం  

ఢామనేనభణోభమభతనిద తా ఈలిసదఽ్ా 30 

  

తసమవలోకభఢికం కిమాత్రఘోయ  

టాతరయోశభణామ నిసిషట భక్షోణ ః  

స్నగధస్భటానఽగుణతం విఝలరసదం  

ఢామనేచిచయం విఝలదావనమా గుహమామ్ 31 

  

హసం హథయవనటాఖిలలోకతీవర  

శ్లకశీుసగయవిశ్లషణభతేమడాయమ్  

సమోభహణామ యచితం నిజభామమాసమ  

బూర భణడ లం భునికిటూ భకయధవజసమ 32 

  

ఢామణామనం రహస్తం ఫహటలాధగషఠ   

దాసయుణానతతనఽడివజకునద ఙౄటర  

ఢామనేతూవడూహకుహథऽవస్తసమ విషరణ ర్  

బకత ుయదరమాషతభణా న ిథగషదదిక్షథత్ 33 

  

ఏవం హౌ బగవత్ర రత్రలఫధ దావ్ో  

బకత ు దరవదధ ిదమ ఈతేలకః రమోడాత్  
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ఔతకణఠ ుఫాషకలమా భుహటయయదుభానస్  

తఙాచత చితత ఫఝుశం శనకఢైషవముఙ్టర 34 

  

భుకత శమీం మషు నిషవషమం వియకత ం  

నివణభిచఛత్ర భనః సహస మఠాషచః  

అటాభనభతర ఝయుషర ऽవమవఢానధేకమ్  

ఄనీవషటూ రత్రనివితత గుణరవ్హః 35 

  

సర ऽతవమతమా చయభమా భనసర  నివిటాత ు  

తస్భనభహిభనువస్తః సఽఖదఽఃఖఫాహమమ  

హమతేతవభమసత్ర కయత ష దఽఃఖయోయమత్  

సవతభనివధతత  ఈలఫధ తభకషఠ ః 36 

  

డూహం చ తం న చయభః స్థ తభుత్రథ తం వ్  

స్డయధ  విశమత్ర మటోऽధమగభతూవయౄమ్  

డుైవ్దఽతవతభథ డుైవవశ్దతవతం  

వ్సర  మఠా షకితం భడిభడానధ ః 37 

  

డూహో ऽత డుైవవశగః ఖలు కయభ మావత్  

సవయభబకం రత్రసనైషత ఏవ ససఽః  

తం సరఞచభఢియౄఢసభాఢియోగః  

సవనం ఝనయన బజటూ రత్రఫుదధ వసఽత ః 38 

  

మఠా ఝటరా చచ విటాత చచ ిథఙభయత ుః రతీమటూ  

ఄనుమతభటూవణానభటాడూద హడూః ఝయుషసత ఠా 39 

  

మఠయ లుభకడివసఽపలిఙగో దాధ భాడావత సవసభబవ్త్  

ఄనుమతభటూవణానభటాదమఠాగషనః ిథగులుభకత్ 40 

  

బూటూనిద మాానత ఃకయణాత్రఢాణాజీజ వసంజ్ఝఞ టాత్  

అటాభ తఠా ిథగదరషట  బగవ్న్రహభసంజ్ఝఞ తః 41 

  

సయవబూటూషే ఙాటాభనం సయవబూటాని ఙాతభని  
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ఇక్షథటాననమదావ్ేన బూటూషవవ తడాతభటామ్ 42 

  

సవయోనిషే మఠా జోమత్రథకం ణాణా రతీమటూ  

యోనీణాం గుణవ్డైషభామతత ఠాటాభ రకిటౌ స్థ తః 43 

  

తసభడిభాం సవం రకిత్రం డుైవం సదసడాత్రభకమ్  

దఽషవదావ్మం దావమ సవయౄతవణావత్రషఠ టూ 44 

 

ఄఢామమభు – 29  

డూవహఠత్రయువ్చ  

లషణం భహడాడీణాం రకిటూః ఝయుషసమ చ  

సవయౄం లషమటూऽనైషం నేన తటాయభాషథకమ్ 1 

  

మఠా సఙ్్ ుషే కఠితం మనాభలం తత్రచషటూ  

బకూత యోగసమ ధే భాయోం ఫూర హి విసత యశః రదో 2 

  

విగగ నేన ఝయుషర  బగవనూయవటో బవ్ేత్  

అచషవ జీవలోకసమ వివిఢా భభ సంసితీః 3 

  

కలస్వమశవయయౄసమ థషం చ యసమ టూ  

సవయౄం ఫత కుయవనిత  మడూధ టోః కుశలం జణాః 4 

  

లోకసమ నేఠామనభటూయచక్షుషశిచయం రసఽత సమ తభసమణాశనీే  

శ్ీనత సమ కయభసవనఽవిదధ మా ఢిమా తవభావిస్ః కూల యోగదాసకయః 5 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర భాతేయవచః శిషణం రత్రననద ు భహభునిః  

అఫదాషవ కుయుశ్రషీఠ  తరతసత ం కయుణాషదతః 6 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

బకూత యోగగ ఫహటవిఢయ  భాఢషో బనేని దావమటూ  

సవదావగుణభాథో ణ ఝంసం దావ్ో వినదమటూ 7 
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ఄనసణాధ మ యో హింసం దభబం భాతూయమధేవ వ్  

సంయనైబ నననదిగబవం భన కుమతూ టాభసః 8 

  

విషమాననసణాధ మ మశ ఐశవయమధేవ వ్  

ఄచడావయచనేడయ మ భాం ిథగబవః స జసః 9 

  

కయభనిు యభుడిద శమ యస్భణావ తదయణమ్  

మజథదమషట వమనేత్ర వ్ ిథగబవః స సత్రత వకః 10 

  

భదఽో ణశీుత్రభాటూరణ భన సయవగుహశనే  

భణోగత్రయవిచిఛణాన మఠా గఙగో భబసర ऽభుఫఢౌ 11 

  

లషణం బకూత యోగసమ నియుో ణసమ హటమడాహితమ్  

ఄహ ైతేకమవమవహిటా మా బకూత ః ఝయుషర తత ధే 12 

  

సలోకమసషణేసనైమ సయౄత్ైమకతవభఝమత  

డీమభానం న గిహణ నిత  విణా భటూూవనం జణాః 13 

  

స ఏవ బకూత యోగఖమ అతమనిత క ఈడాహితః  

నేణాత్రవరజమ త్రరగుణం భడాబవ్యోదమటూ 14 

  

నిషవవిటూణానినేటూత న సవధథభణ భహీమస  

కూీమాయోగథన శస్వత న ణాత్రహింస్వరణ నితమశః 15 

  

భడిధ షణ ుదయినసయి ఞజాసఽత తమనవనద ణడైః  

బూటూషే భడాబవనమా సటూత వణాసఙోధేన చ 16 

  

భహటాం ఫహటభాణేన డీణాణాభనఽకభమా  

ధ ైటరా ు ఙుైవ్తభతేల మషే మధేన నిమధేన చ 17 

  

అఢామత్రభకనఽశవీణాణానభసఙకకయత ణాచచ ధే  

అయజవ్ేణాయమసఙ్ో న నియహఙౄటరమమా తఠా 18 

  

భదధ యభణో గుణ ైథటుైః షసంశుదధ  అశమః  
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ఝయుషసమఞజ సదేమత్ర శీుతభాతరగుణం హి భామ్ 19 

  

మఠా వ్తయఠయ  ఘార ణభావిఙ్టర గనధ  అశమాత్  

ఏవం యోగయతం ఙూత అటాభనభవికష మత్ 20 

  

ఄహం సథవషే బూటూషే బూటాటాభవస్థ తః సడా  

తభవజాఞ మ భాం భయత ుః కుయుటూऽచవిడభఫనమ్ 21 

  

యో భాం సథవషే బూటూషే సనత భాటాభననైశవయమ్  

హిటావచం బజటూ భ్ఞామదబసభణేమవ జుహో త్ర సః 22 

  

డివషతః యకనే భాం భానిణో నననదషినః  

బూటూషే ఫదధ వ్డైయసమ న భనః శ్నిత భిచఛత్ర 23 

  

ఄహభుఙాచవఙుైయదరవ్డైమః కూీమయోతననమానఘే  

ణడైవ తేషవమऽషచటోऽచమాం బూతగీ భావభానినః 24 

  

ఄచడావయచనేటాత వడీశవయం భాం సవకయభకిత్  

మావనన వ్ేద సవహిడి సయవబూటూషవవస్థ తమ్ 25 

  

అతభనశచ యసమత మః కగతమనత గదయమ్  

తసమ నననదిశ్ల భితేమషవదఢూ బమభులఫణమ్ 26 

  

ఄథ భాం సయవబూటూషే బూటాటాభనం కిటాలమమ్  

ఄయునేడాద నభాణాదామం ధ ైటరా ునణేనన చక్షుష 27 

  

జీవ్ః శ్రషీఠ  హమజీవ్ణాం తతః నుర ణబితః శుదే  

తతః సచిటాత ః రవసత తశ్రచనిద మావితత మః 28 

  

తటరా త సయివ్ేడిబమః రవ యసవ్ేడినః  

టూదోమ గనధ విదః శ్రషీఠ సత తః శఫద విడయ  వః 29 

  

యౄదేదవిదసత తర తతశ్లచబమటోదతః  

టూషం ఫహటడాః శ్రషీఠ శచతేషదసత టో డివనుత్ 30 
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తటో వణ శచ చటావయస్వత షం ఫరా హభణ ఈతత భః  

ఫరా హభణయషవత వ్ేదజోఞ  హమయథజోఞ ऽబమఢికసత తః 31 

  

ఄయథజాఞ తూంశమఙూఛటాత  తతః శ్రమీానూవకయభకిత్  

భుకత సఙోసత టో బూమానడయ గధ  ధయభభాతభనః 32 

  

తసభనభమమషటాశ్రష కూీమాథ టాభ నియనత యః  

భమమషటాతభనః ఝంసర  భన సననుసత కయభణః  

న శ్మనే యం బూతభకయుత ః సభదయిణాత్ 33 

  

భనస్్ైటాని బూటాని రణధేదఫహటభానమన్  

ఇశవగ జీవకలమా రవిషరట  బగవ్నిత్ర 34 

  

బకూత యోగశచ యోగశచ భమా భానవఝమడీషతః  

మయోథకతథణ ైవ ఝయుషః ఝయుషం వరజథత్ 35 

  

ఏతదబగవటో యౄం ఫరహభణః యభాతభనః  

యం రఢానం ఝయుషం డుైవం కయభవిఙూషట తమ్ 36 

  

యౄదేడాసదం డివమం కల ఆతమనఢీమటూ  

బూటాణాం భహడాడీణాం మటో నననదిశ్ం బమమ్ 37 

  

యోऽనత ః రవిశమ బూటాని బూటుైయతత ుఖిలాశమీః  

స విషణ వఖ ోమऽఢిమజోఞ ऽసౌ కలః కలమటాం రబుః 38 

  

న ఙాసమ కశిచదద నటో న డూవషర మ న చ ఫానధ వః  

అవిశతమరభటోత ऽసౌ రభతత ం జనభనత కిత్ 39 

  

మదబమాడావత్ర వ్టోऽమం సాయమసత త్ర మదబమాత్  

మదబమాదవయిటూ డూవ్ో బగణో దాత్ర మదబమాత్ 40 

  

మదవనసతయో నెటా లటాశ్ౌచషఢినః సహ  

స్వవ స్వవ కల ऽనగిహణ నిత  ఝషణ చ పలాని చ 41 
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సరవనిత  సషటో నెటా ణోతూయతేమదఢియమతః  

ఄగషనషణేధ  సగషషనయౄబయన భజజ త్ర మదబమాత్ 42 

  

నదో దడాత్ర శవసటాం దం మనినమభాదదః  

లోకం సవడూహం తనఽటూ భహనూత నవితమ్ 43 

  

గుణానభానిణో డూవ్ః సో డిషవసమ మదబమాత్  

వయత ణేతऽనఽముగం నేషం వశ ఏతచచచయమ్ 44 

  

సర ऽనణోత ऽనత కయః కలోऽణాడిడికిదవమమః  

జనం జణేన జనమణాభయమనభితేమణానత కమ్ 45 

 

ఄఢామమభు – 30  

కతల ఈవ్చ  

తస్్ైమతసమ జణో నానం ణామం వ్ేడయ యువికీభమ్  

కలమభాణోऽత ఫలిణో వ్యోషవ ఘణావలిః 1 

  

మం మభయథభునుదటూత  దఽఃఖథన సఽఖహమతవ్ే  

తం తం ధఽణోత్ర బగవ్నఽభాణోఛచత్ర మతకిటూ 2 

  

మదధఽర వసమ డూహసమ సనఽఫనధ సమ దఽయభత్రః  

ధఽర వ్ణ భనమటూ మోహదోిహక్షథతరవసాని చ 3 

  

జనఽత ఢైవ బవ ఏతస్భణామం మాం యోనిభనఽవరజథత్  

తసమం తసమం స లబటూ నియవిత్రం న వియజమటూ 4 

  

నయకసరథ ऽత డూహం వ్డై న ఝభాంసత ుకుత నేచఛత్ర  

ణాయకమం నియవిటౌ సటామం డూవభామావిమోహితః 5 

  

అతభజామాసఽటాగయ శుదరవిణఫనఽధ షే  

నియౄఢభూలహిదమ అటాభనం ఫహట భనమటూ 6 
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సనద హమభానసవఙో ఏషభుదవహణాఢిణా  

కగతమవియతం భూఞయ  దఽషటాని దఽశమః 7 

  

అక్షునుత టూభనిద మాః స్త రణాభసతీణాం చ భామమా  

యహో  యచితమాలాత్ైః శిశ్రణాం కలదాషణామ్ 8 

  

గిహమషే కటధథభషే దఽఃఖతణేత రషవతనిద తాః  

కుయవనఽద ఃఖరతీకయం సఽఖవనభనమటూ గిహీ 9 

  

ఄఢషథనుడిటుైయుో వు హింసనేతసత తశచ టాన్  

ఝషణ త్ర నేషం నుర షవణ శ్రషబుగమతమధః సవమమ్ 10 

  

వ్త మాం లుమభాణామాభాయఫాధ మాం ఝనః ఝనః  

లోదానబూటో నిఃసతత వః థథ కుయుటూ సిహమ్ 11 

  

కుటుభఫబయణాకలో భనద దాగగమ విఠయ దమభః  

శీిమా విహీనః కిణో ఢామమనఛవస్త్ర భూఢఢీః 12 

  

ఏవం సవబయణాకలం తతకలటరా దమసత ఠా  

ణాడిరమణేత  మఠా ఞయవం కీణాశ్ ఆవ గగజయమ్ 13 

  

తటరా మజాతనిథవడయ  నరమభాణః సవమభబిటుైః  

జయయోనుతత వ్డైయౄనుర మ భయణానభుఖ ో గిహమ 14 

  

అస్వతऽవభటోమనమసత ం గిహనుల ఆవ్హయన్  

అభమావమరడీనుత గషనయలాహగऽలఙూషట తః 15 

  

వ్ముణోతరభటోటాత యః కపసంయుదధ ణాఝుకః  

కసశ్వసకిటామాసః కణయఠ  ఘుయఘుమటూ 16 

  

శమానః షశ్లచడిబః షవతః సవఫనఽధ నః  

వ్చమభాణోऽత న ఫూర టూ కలనుశవశం గతః 17 

  

ఏవం కుటుభఫబయణయ వ్మిటాటాభజ్ఝటూనిద మాః  
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నేరమటూ యుదటాం సవణాభుయువ్ేదనమాసత ఢీః 18 

  

మభదాటౌ తడా నుర నుౌత  నెభ్ సయబస్వషణడ  

స దిషట వ తరసత హిదమః శకినాభతరం విభుఞచత్ర 19 

  

మాతణాడూహ అవితమ నుశ్ ైయఫడాధ వ గల  ఫలాత్  

నమటో డీయఘభఢావనం దణడ ుం జబటా మఠా 20 

  

తయోషనషబననహిదమసత యజణడైజ తవ్ేథఽః  

ఠి శవనయబషమభాణ అగత ऽఘం సవభనఽసభయన్ 21 

  

క్షుతత ిటుటోऽయకదవ్నలానిల ైః సనత మభానః ఠి తత వ్లుకథ  

కిఙూ్రణ ిషవఠ  కశమా చ టాఝుతశచలతమశకోత ऽత నిశమీోదకథ 22 

  

తతర తతర తణా్ాణోత  భూషచఛతః ఝనయుత్రథ తః  

ఠా నుతమస నీతసత యస మభసదనమ్ 23 

  

యోజణాణాం సహసర ణ నవత్రం నవ ఙాధవనః  

త్రరనయుభహఠఢతత ద వదామం వ్ నీతః నుర నుర నత్ర మాతణాః 24 

  

అడీనం సవగటరా ణాం వ్ేషట నటోవలుభకడినః  

అతభభాంసదనం కవత సవకితత ం యటోऽత వ్ 25 

  

జీవతశ్చణాత ర బుమడాధ యః శవగిఢుైరయమభసదణే  

సయవిశిచకదంశ్డుైమయదశడిబశ్చతభవ్డైశసమ్ 26 

  

కినత నం ఙావమవశ్ల గజాడిదోమ నడానమ్  

నుతనం గషషశిఙ్ో దోమ గధనం ఙాభుఫగయత యోః 27 

  

మాసత నేసర నధ టానేసర  ౌయవ్డామశచ మాతణాః  

బుఙ్టర నగ వ్ ణాు వ్ నేథః సఙ్ో న నిషభటాః 28 

  

ఄటుైరవ నయకః సవయో ఆత్ర భాతః రచషటూ  

మా మాతణా వ్డై ణాయకమసత  ఆహఝమలక్షుటాః 29 
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ఏవం కుటుభఫం నృదరా ణ ఈదయభబయ ఏవ వ్  

విసిజథమహో బమం తవరతమ బుఙ్టర తతపలనైదిశమ్ 30 

  

ఏకః రదమటూ ఢావనత ం హిటూవదం సవకల వయమ్  

కుశల తయనుఠూయో బూతడయర హమణ మదబితమ్ 31 

  

డుైవ్ేణాసడితం తసమ శభలం నియనే ఝభాన్  

బుఙ్టర కుటుభఫనుర షసమ హితవితత  ఆవ్తేయః 32 

  

కథవల న హమధథభణ కుటుభఫబయణోతేూకః  

మాత్ర జీవ్ోऽనధ టానేసరం చయభం తభసః దమ్ 33 

  

ఄధసత ననయలోకసమ మావతీమతణాదమః  

కీభశః సభనఽకీభమ ఝనయటరా వరజథచఽఛచిః 34 

 

ఄఢామమభు – 31  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

కయభణా డుైవణేటూరణ జనఽత థదహో తత నే  

స్త రమాః రవిషట  ఈదయం ఝంసర  థతఃకణాశమీః 1 

  

కలలం టూవకటూరణ ఞచటూరణ ఫుదఽఫదమ్  

దశ్హమన తే కయకనాధ ః తవశమణడ ం వ్ తతః యమ్ 2 

  

భాస్వన తే శిగ డావదామం ఫాహవఙగఘ ా ుదమఙోవిగీహః  

నఖలోభాస్థ చభణ లిఙోచిఛడయర దబవస్త రనః 3 

  

చతేషబధ తవః సత  ఞచనః క్షుతత ిడెదబవః  

షఝుబయజముణా వతః కుక్షౌ దరా భమత్ర దక్షుణయ 4 

  

భాతేయజగధ నననుణాడుైమథధడాధ తేయసభభటూ  

శ్రటూ విణూభతరయోయోథత  స జనఽత యజనఽత సభబవ్ే 5 
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కినేనః షతసవఙోః సౌకుభామత్రత్రషణమ్  

భూచఛభానుర నతేమయుకథి శసత తరటుైమః క్షుఢిటుైయుభహటః 6 

  

కటుతీక్షోణ షణ లవణ యౄక్షాభాి డినయులఫణ ైః  

భాతిబుకఢతత యుసిషట ః సవఙోో త్రథ తవ్ేదనః 7 

  

ఈల ఫన సంవితసత స్భననణడతత ైశచ ఫహివితః  

అస్వత  కిటావ శియః కుక్షౌ బుగనిషఠ శిగధయః 8 

  

ఄకలః సవఙోఙూషట మాం శకునత  ఆవ ఞజ థ  

తతర లఫధ సభిత్రఢషదవ్తకయభ జనభశటోదబవమ్  

సభయనీద యఘభనఽఙాఛవసం శయభ కూం ణాభ వినద టూ 9 

  

అయబమ సత భాణాభసలిఫధ ఫో ఢయऽత వ్ేతతః  

ణడైకటరా స్వత  సాత్రవ్టుైషవషఠ బూషవ సర దయః 10 

  

ణాథభాన ఊషుబతః సత వఢిరః కిటాఞజ లిః  

సఽత వత తం వికివమా వ్ఙా నేణోదథऽషతః 11 

  

జనఽత యువ్చ  

తసర మసననభవితేం జగడిచఛమాతత   

ణాణాతణోయుబవి చలచచయణాయవినద మ్  

సర ऽహం వరజానే శయణం హమకుటోబమం ధే  

నేణేదిశ్ర గత్రయదయిుసటోऽనఽయౄను 12 

  

మసత వతర ఫదధ  ఆవ కయభనవిటాటాభ  

బూటూనిద మాాశమభనీభవలభఫు భామామ్  

అస్వత  విశుదధ భవికయభఖణడ ఫో ధమ్  

అతమభానహిదనేऽవస్తం నభానే 13 

  

మః ఞచబూతయచిటూ యహితః శుథ  

చఛణోనऽమఠూనిద మాగుణాయథచిడాతభకోऽహమ్  

టూణావికుణఠ భహిభానభిషం తధేనం  
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వణేద  యం రకిత్రఞయుషయోః ఝభాంసమ్ 14 

  

మణాభమయోయుగుణకయభనిఫనధ ణేऽస్భన్  

సంసషకథ ఠి చయంసత దనశధీేణ  

నషట సభిత్రః ఝనయమం రవిణీత లోకం  

ముకత ు కమా భహదనఽగీహభనత థణ 15 

  

జాఞ నం మడూతదదఢాతకతభః స డూవస్  

టుైరకలికం స్థ యచథషవనఽవషత టాంశః  

తం జీవకయభదవభనఽవయత భాణాస్  

టాతరయోశభణామ వమం బజథభ 16 

  

డూహమనమడూహవివథ జఠగషనణాసిగ్  

విణూభతరకత్రటో బిశతత డూహః  

ఆచఛనినటో వివస్తేం గణమనూవభాసన్  

నివసమటూ కిణఢీయబగవనకడా నఽ 17 

  

నేణేదిశ్రం గత్రభసౌ దశభాసమ ఇశ  

సఙగో ా హితః ఝయుదనేన బవ్దిశ్రన  

స్వవణడైవ తేషమతే కిటూన స డీనణాథః  

కో ణాభ తత్రత్ర విణాఞజ లిభసమ కుమత్ 18 

  

శమతమమం ఢిషణమా ననఽ సత వఢిరః  

శ్ుయకథ దభశుయమయః సవడూహమ  

మతూిషట మాసం తభహం ఝయుషం ఝణం  

శ్రమ ఫహియుిడి చ ఙుైతమనేవ రతీతమ్ 19 

  

సర ऽహం వసననత విదో ఫహటదఽఃఖవ్సం  

గబనన నిషజగనేషవ ఫహియనధ కతవ  

మటరో మాతభుసయత్ర డూవభామా  

నేఠామ భత్రయమదనఽ సంసిత్రచకీధేతత్ 20 
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తసభదహం విగతవికివ ఈదధ షషమ  

అటాభనభాశు తభసః సఽహిడాతభణడైవ  

బూయో మఠా వమసనధేతదణేకయనధ ంా  

భా ధే బవిషమదఽసడితవిషేణ నుదః 21 

  

కతల ఈవ్చ  

ఏవం కితభత్రయోథబ దశభాసమః సఽత వననిషః  

సదమః క్షుతమవ్చ్ఛ్నం రసాటుైమ సాత్రభాయుతః 22 

  

టూణావసిషట ః సహస కిటావవ్కూియ అతేయః  

వినిషటాభత్ర కిఙూ్రణ నియుఙాఛవసర  హతసభిత్రః 23 

  

త్రటో బువమసిఙౄభశఃీ విషఠ బూషవ ఙూషట టూ  

గయౄమత్ర గటూ జాఞ ణే విుటాం గత్రం గతః 24 

  

యచఛనద ం న విదఽష ఝషమభాణో జణేన సః  

ఄననతవరతభాననః రటామఖామతేభనీశవయః 25 

  

శ్నటోऽశుచియమఙ్క జనఽత ః స్వవదజదాషటూ  

ణేశః కణూడ మణేऽఙగో ణాభాసణోటాథ నఙూషట ణే 26 

  

తేదణాత ుభతవచం దంశ్ భశక భతేకణాదమః  

యుదనత ం విగతజాఞ నం కిభమః కినేకం మఠా 27 

  

ఆటూమవం శ్ ైశవం బుకత వ దఽఃఖం నుౌగణడ ధేవ చ  

ఄలఫాధ నెతూటోऽజాఞ ణాడిదధ భనఽమః శుఙాషతః 28 

  

సహ డూహమన భాణేన వయధభాణేన భనఽమణా  

కగత్ర విగీహం కనై కనేషవణాత మ ఙాతభనః 29 

  

బూటుైః ఞచనయఫేధ  డూహమ డూహమఫుఢయऽసకిత్  

ఄహం భధేతమసడాో ా హః కగత్ర కుభత్రయభత్రమ్ 30 
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తదయథం కుయుటూ కయభ మదఫడయధ  మాత్ర సంసిత్రమ్  

యోऽనఽమాత్ర దదటూటలశభవిడామకయభఫనధ నః 31 

  

మదమసడిబః ఠి ఝనః శిశ్లనదయకిటోదమధ ైః  

అస్థ టో యభటూ జనఽత సత మో విశత్ర ఞయవవత్ 32 

  

సతమం శ్ౌచం దమా భ్నం ఫుడిధ ః శీ్రుురయమశః షభా  

శమో దమో బగశ్రచత్ర మతూఙగో డామత్ర సఙ్క్షషమమ్ 33 

  

టూషవశ్ణేత షే భూఞూషే ఖణడ టాతభసవసధఽషే  

సఙోం న కుమఙ గఛఙూమషే యోషతీరఝాభిగథషే చ 34 

  

న తఠాసమ బవ్ేణోభహో  ఫనధ శ్చనమరసఙోతః  

యోషతూఙగో దమఠా ఝంసర  మఠా తతూఙౄో సఙోతః 35 

  

రజాత్రః సవం దఽహితయం దిషట వ తదరా ధషితః  

గహిదాబటాం సర ऽనవఢావదిషయౄత హతతరః 36 

  

తతూిషట సిషట సిషవట షే కో నవఖణడ తఢీః ఝభాన్  

ఊషం ణామణభిటూ యోషనభనేమహ భామమా 37 

  

ఫలం ధే శమ భామామాః స్త రభమామ జనణో డిశ్మ్  

మా కగత్ర డాకీణాత నా్ావిజిధేబణ కథవలమ్ 38 

  

సఙోం న కుమత్రభడాసఽ జాతే యోగసమ నుయం యభాయుయుక్షుః  

భటూూవమా రత్రలఫాధ తభలాదో వదనిత  మా నియమడావయభసమ 39 

  

యోమాత్ర శణడైభమా యోషడూద వవినిషభటా  

టానైక్షథటాతభణో భితేమం తిణ ైః కనేవ్వితమ్ 40 

  

మాం భనమటూ త్రం మోహనభణాభమాభిషదామతీమ్  

స్త రతవం స్త రసఙోతః నుర నురత  విటాత తమగిహరదమ్ 41 

  

టాభాతభణో విజానీమాతతమతమగిహతభకమ్  
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డుైవ్ోసడితం భితేమం భిగయోో మనం మఠా 42 

  

డూహమన జీవబూటూన లోకలోి కభనఽవరజన్  

బుఞచజ న ఏవ కభణ కగతమవియతం ఝభాన్ 43 

  

జీవ్ో హమసమనఽగగ డూహో  బూటూనిద మాభణోభమః  

తనినగఢయऽసమ భయణభావిబవసఽత  సభబవః 44 

  

దరవ్ోమలనృధ సథ నసమ దరవ్ేమక్షాయోగమటా మడా  

తతఞచతవభహంభాణాదఽతత్రత యదరవమదయినమ్ 45 

  

మఠాక్షోణ యదరవ్మవమవ దయిణాయోగమటా మడా  

తడుైవ చక్షుషర  దరషేట యదరషట ిటావయోగమటానయోః 46 

  

తసభనన కయమః సణాత ర సర  న కయణమం న సభ్రభః  

ఫుడాధ వ జీవగత్రం ఢీగ భుకత సఙోశచథడిహ 47 

  

సభమగదయినమా ఫుడాధ ు యోగవ్డైగమముకత మా  

భామావియచిటూ లోకథ చథననుసమ కల వయమ్ 48 

 

ఄఢామమభు – 32  

కతల ఈవ్చ  

ఄథ యో గిహధేఢీమానధ భణేవ్వసనోిహమ  

కభభయథం చ ధభణాూవణోద గషధ బూమః తషత  టాన్ 1 

  

స ఙాత బగవదధ భటాకభభూఢః ఙ్ఘ్రభఖః  

మజటూ కీతేనథదవ్నిత్ంశచ శదీధ మానివతః 2 

  

తచ్రదధ మాకీ నత భత్రః తతిడూవవరతః ఝభాన్  

గటావ ఙానద భాసం లోకం సర భనుః ఝనథషమత్ర 3 

  

మడా ఙాహీనద శామామమాం శ్రటూऽనణాత సణో హషః  

తడా లోక లమం మానిత  త ఏటూ గిహధేఢిణామ్ 4 
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నే సవధభనన దఽహమనిత  ఢీః కభాయథహమతవ్ే  

నిఃసఙగో  నమసత కభణః రశ్ణాత ః శుదధ ఙూతసః 5 

  

నివిత్రత ధయభనియటా నియభభా నియహఙకిటాః  

సవధభతవత న సటూత వన షశుడూధ న ఙూతస 6 

  

సాయమడావథణ టూ మానిత  ఝయుషం విశవటోభుఖమ్  

వథశం రకిత్రభసర మతతత ునత దావనమ్ 7 

  

డివధ వసణే మః రలయో ఫరహభణసఽత  టూ  

టావదఢామసటూ లోకం యసమ యచినత కః 8 

  

క్షాభమోబऽనలానిలవిమనభణడైనిద మాాయథ  

బూటాడినః షవితం రత్రసఞృజ హీయుి ః  

ఄవ్మకితం విశత్ర మషు గుణతరమాటాభకలం  

ఖమభనఽబూమ యః సవమభూబః 9 

  

ఏవం థతమ బగవనత భనఽరవిషట నే  

యోగషణో జ్ఝతభయునభనసర  విగః  

టూణడైవ సకభభితం ఝయుషం ఝణం  

ఫరహభ రఢానభుమానత ుగటానభాణాః 10 

  

ఄథ తం సయవబూటాణాం హితడూభషే కిటాలమమ్  

శీుటానఽదావం శయణం వరజ దావ్ేన దానేని 11 

  

అదమః స్థ యచణాం యో వ్ేదగయబః సహషినః  

యోగథశవఢైః కుభాడుైమః స్డుదధ గమగరవయత కఢైః 12 

  

దేదదిషట ునభాణేన నిఃసఙ్ో ణాత కయభణా  

కయత ిటావతూగుణం ఫరహభ ఝయుషం ఝయుషయిబమ్ 13 

  

స సంసితమ ఝనః కల  కల ణేశవయభూషత ణా  
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జాటూ గుణవమత్రకథ మఠాఞయవం రజామటూ 14 

  

ఐశవయమం నుయధేషఠ ుం చ టూऽత ధయభవినిషభతమ్  

నిషవవమ ఝనమానిత  గుణవమత్రకథ సత్ర 15 

  

నే త్రవహసకత భనసః కయభసఽ శదీధ మానివటాః  

కుయవనత ురత్రషడాధ ని నిటామనమత చ కితూాశః 16 

  

యజస కుణఠ భనసః కభాటాభణోऽజ్ఝటూనిద మాాః  

తతనుజనత ునఽడినం గిహమషవనయటాశమాః 17 

  

టుైరవషో కస్వత  ఝయుష విభుఖా హషధేధసః  

కఠామాం కథనీయోయు వికీభసమ భధఽడివషః 18 

  

నానం డుైవ్ేన విహటా నే ఙాచఽమతకఠాసఽఢామ్  

హిటావ శిణవనత ుసడాో ఠాః ఝుషనేవ విడెబజః 19 

  

దక్షుణయన ఠాయమభణ ః తతిలోకం వరజనిత  టూ  

రజాభనఽ రజామణేత  శభశ్ణానత కూీమాకితః 20 

  

తతస్వత  క్షీణసఽకిటాః ఝనగి కనేభం సత్ర  

తనిత  వివశ్ డూవ్డైః సడయ మ విబరంశిటోదమాః 21 

  

తసభతత వం సయవదావ్ేన బజసవ యధేషఠ నమ్  

తదఽో ణాశమీమా బకత ు బజనీమడాభుఫజమ్ 22 

  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర బకూత యోగః రయోజ్ఝతః  

జనమటామశు వ్డైగమం జాఞ నం మద్రహభదయినమ్ 23 

  

మడాసమ చితత భథథషే సధేషవనిద మావిత్రత నః  

న విగిహణ త్ర వ్డైషభమం తరమభతరమనేతేమత 24 

  

స తడుైవ్తభణాటాభనం నిఃసఙోం సభదయినమ్  

హమయోనుడూమయహితభాయౄఢం దనైషటూ 25 
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జాఞ నభాతరం యం ఫరహభ యభాటూభశవయః ఝభాన్  

దిశ్మడినః ిథగబవ్డైయబగవ్ణేక ఇమటూ 26 

  

ఏటావ్ణేవ యోగథన సభగథీణయహ యోగషనః  

ముజమటూऽనభటో హమగథ  మదసఙోసఽత  కితూాశః 27 

  

జాఞ నధేకం చ్ఛ్ణడైషనిద నా ైయ్రహభ నియుో ణమ్  

ఄవదాతమయథయౄతవణ దరా ణాత ు శఫాద డిధషభణా 28 

  

మఠా భహనహంయౄస్త రవితఞచవిధః సవట్  

ఏకదశవిధసత సమ వఝయణడ ం జగదమతః 29 

  

ఏతడుైవ శదీధ మా బకత ు యోగదామస్వన నితమశః  

సభాహిటాటాభ నిఃసఙోో  వియకత ు షశమత్ర 30 

  

ఆటూమతతకఠితం గుషవ జాఞ నం తద్రహభదయినమ్  

నేణానఽఫుదధ ుటూ తతత వం రకిటూః ఝయుషసమ చ 31 

  

జాఞ నయోగశచ భనినషరఠ  ణడైయుో ణోమ బకూత లషణః  

దవయోయతవమక ఏవ్గథ  బగవచఛఫద లషణః 32 

  

మఠూనిద నా ైః ిథగద వఢైయగథ  ఫహటగుణాశమీః  

ఏకో ణాణేమటూ తదవదబగవ్ణాిసత రవయత మనః 33 

  

కూీమమా కీతేనద ణడైసత ఃసవఢామమభయిణడైః  

అటూభనిద మాజనేణాత సణానుస్వన చ కయభణామ్ 34 

  

యోగథన వివిఢాఙ్ో న బకూత యోగథన ఙుైవ హి  

ధథభణోబమచిహమనన మః రవిత్రత నివిత్రత భాన్ 35 

  

అతభతటాత వవఫో ఢూన వ్డైగథమణ దిఞూన చ  

ఇమటూ బగవ్ణేనః సగుణో నియుో ణః సవదిక్ 36 
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నుర వ్ోచం బకూత యోగసమ సవయౄం టూ చతేషవధమ్  

కలసమ ఙావమకత గటూగమऽనత ధ వత్ర జనఽత షే 37 

  

జీవసమ సంసితీయఫహీవయవిడామకయభనిషభటాః  

మాసవఙో రవిశణానటాభ న వ్ేద గత్రభాతభనః 38 

  

ణడైతత్లాయోడిశ్రణానవినీటామ కషుచిత్  

న సత ఫాధ మ న నణానమ ణడైవ ధయభధవజామ చ 39 

  

న లోలునుయోడిశ్రనన గిహయౄఢఙూతస్వ  

ణాబకత మ చ ధే జాతే న భదబకత డివషభత 40 

  

శదీద ఢాణామ బకత మ వినీటామానసామవ్ే  

బూటూషే కితధ ైటరా మ శుశీ్రషనయటామ చ 41 

  

ఫహిజ తవిగమ శ్నత చిటాత మ డీమటామ్  

నియభతూమ శుచనే మసమహం తవరమసం తరమః 42 

  

మ ఆదం శిణుమాదభఫ శదీధ మా ఝయుషః సకిత్  

యో వ్నధటూత  భచిచతత ః స హమమత్ర దవం చ ధే 43 

 

ఄఢామమభు – 33  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం నిశభమ కతలసమ వఙ గ జనితీరస కయదభసమ దనటా కూల డూవహఠత్రః  

విసరసత మోహటలా తభనరణభమతేషట వ తతత వవిషమాఙౄకతస్డిధ బూనేమ్ 1 

  

డూవహఠత్రయువ్చ  

ఄఠామజోऽనత ఃసలిల  శమానం బూటూనిద మాాథ తభభమం వఝస్వత   

గుణరవ్హం సదశ్రషనౄజం దఢౌమ సవమం మజజ ఠఫజ జాతః 2 

  

స ఏవ విశవసమ బవ్నివధటూత  గుణరవ్హమణ విబకత వయమః  

సో దమనీహో ऽవితఠానసనిధ టూభశవగऽతయకుసహసరశకూత ః 3 
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స తవం బిటో ధే జఠథణ ణాథ కథం నఽ మసర మదయ ఏతడాస్త్  

విశవం ముగణేత  వటతర ఏకః శ్రటూ సభ భామాశిశుయఙౄఘ నాునః 4 

  

తవం డూహతనత రః రశభామ నుభణాం నిడూశదాజాం చ విదో విబూతనే  

మఠావటాసత వ సాకదమసత ఠామభనుమతభఠయ లఫధ నే 5 

  

మణానభఢూమశవీణానఽకీయత ణాదమత్రహవణాదమతూమయణాదత కవచిత్  

శ్వడయऽత సదమః సవణామ కలటూ కుతః ఝనస్వత  బగవనఽన దయిణాత్ 6 

  

ఄహో  ఫత శవఙ గऽటో గుమానమజ్ఝజ హవగథీ వయత టూ ణాభ తేబమమ్  

టూఝసత స్వత  జుహటవఝః ససఽనమ ఫరహభనాచఽనభ గిణనిత  నే టూ 7 

  

తం టావభహం ఫరహభ యం ఝభాంసం రతమకో్ాతసమతభని సంవిదావమమ్  

సవటూజస ధవసత గుణరవ్హం వణేద  విషేణ ం కతలం వ్ేదగయబమ్ 8 

  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఇఝుటో బగవ్ణేవం కతలాఖమః యః ఝభాన్  

వ్ఙావికివనేటామహ భాతయం భాతివతూలః 9 

  

కతల ఈవ్చ  

భాథో ణాణేన భాతస్వత  సఽస్వవ్ేమణోడిటూన ధే  

అస్థ టూన ం కషఠ భచిదవగతూుస్ 10 

  

శదీధ టుైూవతనభతం భహమం జుషట ం మద్రహభవ్డినః  

నేన భాభబమం మామా భితేమభిచఛనత ుతడివదః  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ 11 

  

ఆత్ర రదయిు బగవ్నూతీం టాభాతభణో గత్రమ్  

సవభాటరా  ఫరహభవ్డిణామ కతలోऽనఽభటో మమౌ 12 

  

స ఙాత తనయోకథత న యోగడూశ్రన యోగముక్  

తస్భణానశభీ అతఝూ సయసవటామః సభాహిటా 13 
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ఄనెక్షాణ వగహకతశ్నజ టౄలానఽకటౄలాలకన్  

అటాభనం ఙ గగీతస నృబరతీ చ్ఛ్షణం కిశమ్ 14 

  

రజాటూః కయదభసమ తనుర యోగవిజినేబతమ్  

సవగయుసథ ుభణౌభమం నుర యథుం వ్డైభానికఢైయత 15 

  

మఃథవననిదాః శమామ డాణాత  యుకభషచఛడాః  

అసణాని చ హ ైభాని సఽసిసత యణాని చ 16 

  

సవచఛసపటౄకకుఝూమషే భహభాయకటూషే చ  

యతనరడీను అదానిత  లలణా యతనసంముటాః 17 

  

గిహో డామనం కుసఽనేటుై యభమం ఫహవభయదఽర ధ ైః  

కజడివహఙోనేథఽనం గమనభతత భధఽవరతమ్ 18 

  

మతర రవిషట భాటాభనం విఫుఢానఽచ జగుః  

వ్నుమభుతలగనిధ ణామం కయదధేణోలాలితమ్ 19 

  

హిటావ తడీతూతతభభనుమఖణడ లయోషటామ్  

కూఞృచచచకయ వదనం ఝతరవిశ్రి షణాతే 20 

  

వనం రవరజ్ఝటూ టామవతమవియహతే  

జాఞ తతటాత వమబూననషవట  వటూూ గౌషవ వతూలా 21 

  

తధేవ ఢామమతీ డూవభతమం కతలం హషమ్  

ఫబూవ్చియటో వతూ నిఃసిహ టాదిశ్ర గిహమ 22 

  

ఢామమతీ బగవదరా ం మడాహ ఢామనగగచయమ్  

సఽతః రసననవదనం సభసత వమసత చినత మా 23 

  

బకూత రవ్హయోగథన వ్డైగథమణ ఫలీమస  

ముకత నఽషఠ నజాటూన జాఞ ణేన ఫరహభహమతేణా 24 

  

విశుడూధ న తడాటాభనభాతభణా విశవటోభుఖమ్  
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సవనఽబూటామ త్రగబూత భామాగుణవిశ్రషణమ్ 25 

  

ఫరహభణమవస్థ తభత్రయబగవటామతభసంశనీే  

నివితత జీవ్త్రత టావతీషషణకథి శ్త నియవిత్రః 26 

  

నిటామయౄఢసభాఢిటావతవితత గుణబరభా  

న ససభయ తడాటాభనం సవతవన దిషట నేవ్ోత్రథ తః 27 

  

తడూద హః యతః నుర షర ऽమకిశశ్చధమసభబవ్త్  

ఫదౌ భల ైయవచఛననః సధాభ ఆవ నువకః 28 

  

సవఙోం తనుర యోగభమం భుకత కథశం గటాభఫయమ్  

డుైవగుత ం న ఫుఫుఢూ వ్సఽడూవరవిషట ఢీః 29 

  

ఏవం స కతలోకథత న భాథో ణాచియతః యమ్  

అటాభనం ఫరహభనివణం బగవనత భవ్ హ 30 

  

తడీవస్తేణమతభం క్షథతరం టుైరలోకమవిశీుతమ్  

ణాభాన స్దధ దం మతర స సంస్డిధ భుతవముష 31 

  

తసమసత డయ మగవిధఽత భాయత ుం భయత ుభబూతూషత్  

సర ర తసం రవ సౌభమ స్డిధ డా స్దధ స్వవిటా 32 

  

కతలోऽత భహయోగు బగవ్నితేశభీాత్  

భాతయం సభనఽజాఞ మ నుర గుడీచ్ఛ్ం డిశం మమౌ 33 

  

స్దధ ఙాయణగనధ ఢైవయుభనినశ్చూగగణ ైః  

సాత మభానః సభుడూరణ దటాత యుణనికథతనః 34 

  

అస్వత  యోగం సభాసథ మ సఙగ్ ుఙాఢైమయనషేట తః  

తరమాణాభత లోకణాభుశ్ణడతత ు సభాహితః 35 

  

ఏతనినగడితం టాత మతిషరట ऽహం తవ్నఘ  

కతలసమ చ సంవ్డయ  డూవహఠటామశచ నువనః 36 
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మ ఆదభనఽశిణోత్ర యోऽనధటూత  కతలభుణేయభతభాతభయోగగుహమమ్  

బగవత్ర కితఢీః సఽయణకథటావఝలబటూ బగవతడాయవినద మ్ 37 
  ॐ ॐ ॐ  



చతేయథ  సకంధభు 

ఓం నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ 
 

ఄఢామమభు - 1  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

భణోసఽత  శతయౄనుమాం త్రసరః కణామశచ జజ్ఝఞ థ  

అకత్రథదవహఠత్రశచ రసాత్రషత్ర విశీుటాః 1 
  

అకత్రం యుచనే నుర డాదత దరా తిభతీం నిః  

ఝత్రరకధయభభాశీితమ శతయౄనునఽమోడితః 2 
  

రజాత్రః స బగవ్నఽర చిసత సమభజీజనత్  

నేథఽనం ఫరహభవయచస్వ యధేణ సభాఢిణా 3 
  

మసత యోః ఝయుషః సక్షాడివషేణ యమజఞ సవయౄధిక్  

మా స్త ర స దక్షుణా బూటూయంశబూటాననుననీ 4 
  

అనిణేమ సవగిహం ఝటరా ుః ఝతరం వితతగచిషమ్  

సవమభుబవ్ో భుడా ముకోత  యుచియజ గీహ దక్షుణామ్ 5 
  

టాం కభమాణాం బగవ్నఽవ్హ మజుషం త్రః  

తేషట మాం టోషభాణోనऽ జనమడాద వదశ్తభజాన్ 6 
  

టోషః రటోషః సణోత షర  బదరః శ్నిత షడసత్రః  

ఆధభః కవిషవబుః సవహనః సఽడూవ్ో గచణో డివషట్ 7 
  

తేషటా ణాభ టూ డూవ్ అసణాూవమభుబవ్నత థ  

భుచినేశ్ీ ఊషయో మజఞ ః సఽయగణయశవయః 8 
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తరమవరటోటాత ననుడౌ భనఽఝటరౌ  భహౌజసౌ  

తతేతరనుౌతరనత ీణాభనఽవితత ం తదనత యమ్ 9 
  

డూవహఠత్రభడాటాత త కయదభామాతభజాం భనఽః  

తతూభఫనిధ  శీుతనుర మం బవటా గదటో భభ 10 
  

దక్షామ ఫరహభఝటరా మ రసాత్రం బగవ్నభనఽః  

నుర మచఛదమతకితః సయోస్త రలోకమం వితటో భహన్ 11 
  

మాః కయదభసఽటాః నుర ర కత  నవ ఫరహభషితనమః  

టాసం రసాత్రరసవం నుర ర చమభానం నిఫో ధ ధే 12 
  

తీన భుఙూసఽత  కలా సఽషేవ్ే కయదభాతభజా  

కశమం ఞషణభానం చ మయోఞషతం జగత్ 13 
  

ఞషణభాసాత వియజం విశవగం చ యనత   

డూవకులామం హథః నుద శ్ౌఙాడామబూతూషడిద వః 14 
  

ఄటూరః తనునసామా తీరఞజ జథఞ  సఽమశసః సఽటాన్  

దతత ం దఽవససం సర భభాటూభశఫరహభసభబవ్న్ 15 
  

విదఽయ ఈవ్చ  

ఄటూరయోిహమ సఽయశ్రషీఠ ః స్థ తేమతతత ునత హమతవః  

కూఞృచచిచకీయివ్ో జాటా ఏతడాఖామహి ధే గుగ 16 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఫరహభణా ఙ గడితః సిషట వత్రరయ్రహభవిడాం వయః  

సహ టాను మమావిషం కులాడిరం తస్ స్థ తః 17 
  

తస్భన్రసానసత ఫక లాశ్శ్లకకనణే  
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వ్షబః సరవడిబయుదఽఘ షవట  నిషవణాధ ుమాః సభనత తః 18 
  

నుర ణామాధేన సంమభమ భణో వయిశతం భునిః  

ఄత్రషఠ డూకనుడూన నియదవణోద వऽనిలదోజనః 19 
  

శయణం తం రడూమऽహం మ ఏవ జగడీశవయః  

రజాభాతభసభాం భహమం రమచఛత్రవత్ర చినత మన్ 20 
  

తమభానం త్రరబువనం నుర ణామాధ ైధసగషనణా  

నియోటూన భుణేయౄభయధ ాః సనైషమ రబవసత రమః 21 
  

ఄూగభునిగనధ యవ స్దధ విడామధగయగఢైః  

విటామభానమశససత డాశభీదం మముః 22 
  

తటా్ాదఽబవసంయోగ విడయ మత్రతభణా భునిః  

ఈత్రత షఠ ణేనకనుడూన దదయి విఫుధయిదాన్ 23 
  

రణభమ దణడ వదాబభావఝతస్వథऽయుణాఞజ లిః  

విషహంససఽయణసథ ణడైూవః స్్ైవశిచహ ైనశచ చిహినటాన్ 24 
  

కినువలోకథన హసద్ వదణేణోలనేబటాన్  

తడయర చిష రత్రహటూ నినైలమ భునియక్షుణీ 25 
  

ఙూతసత త్రవణం ముఞజ ననసత వతూంహటాఞజ లిః  

శిషణమా సాకత మా వ్ఙా సయవలోకగుమసః 26 
  

ఄత్రరయువ్చ  

విశ్లవదబవస్థ త్రలనేషే విబజమభాణడైర్  

భామాగుణ ైయనఽముగం విగిహీతడూహః  
టూ ఫరహభవిషేణ గషషశ్ః రణటోऽసభుహం వస్  

టూబమః క ఏవ బవటాం భ ఆహో హఠతః 27 
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ఏకో భనేహ బగవ్నివవిధరఢాణడైశ్  

చితీత కితః రజనణామ కథం నఽ మూమమ్  
ఄటరా గటాసత నఽబిటాం భనసర ऽత దాద్  

ఫూర త రస్దత భహనిహ విసభయో ధే 28 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర తసమ వచః శీుటావ తరమస్వత  విఫుధయిదాః  

రటామహటః శిషణమా వ్ఙా రహసమ తభిషం రదో 29 
  

డూవ్ ఉచఽః  

మఠా కితస్వత  సఙకలో దావమం టూణడైవ ణానమఠా  

సతూఙకలసమ టూ ఫరహభనమడుైవ ఢామమత్ర టూ వమమ్ 30 
  

ఄఠాసభదంశబూటాస్వత  అతభజా లోకవిశీుటాః  

బవిటాగऽఙో బదరం టూ విసరూునిత  చ టూ మశః 31 
  

ఏవం కభవయం దటాత వ రత్రజగుభః సఽథశవః  

సదాజ్ఝటాసత యోః సభమగదభటోమషభషటోసత తః 32 
  

సర మోऽబూద్రహభణోऽంంశ్రన దటోత  విషరణ సఽత  యోగవిత్  

దఽవసః శఙకయసమంశ్ల నిఫో ఢాఙౄో యసః రజాః 33 
  

శడీాధ  తవఙౄో యసః తీన చతసర ర ऽసాత కనమకః  

స్నీవ్లీ కుహఠ క చతేయథునఽభత్రసత ఠా 34 
  

తతేటరా వవ్సత ం ఖామటౌ సవగచిషవऽనత థ  

ఈతఠయ మ బగవ్ణాూక్షాద్రహిభషఠ శచ ఫిహసత్రః 35 
  

ఝలసరత ుऽజనమతటానుభగసత ుం చ హవియుబవి  

సర ऽనమజనభని దహర గషనషవశవీ్శచ భహతనుః 36 
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తసమ మషత్రథదవః కుఫేయస్త వడవిఝాసఽతః  

వణః కుభబకయణశచ తఠానమసమం వినెషణః 37 
  

ఝలహసమ గత్రబమ తీరనసాత సతీ సఽటాన్  

కయభశ్రషీఠ ం వుమాంసం సహిషేణ ం చ భహభటూ 38 
  

కీటోయత కూీమా దామ వ్లఖిలామనసామత  

ఊషనిషట సహసర ణ జవలటో ఫరహభటూజస 39 
  

ఉజ మాం జజ్ఝఞ థ ఝటరా  వస్షఠ సమ యనత   

చితరకథతేరఢాణాస్వత  సత  ఫరహభయియోऽభలాః 40 
  

చితరకథతేః సఽగచిశచ వియజా నేతర ఏవ చ  

ఈలఫణో వసఽబిడామణో దఽమభానికత ుదయోऽథ 41 
  

చిత్రత సత వథయవణః తీన ల దే ఝతరం ధితవరతమ్  

దధమఞచభశవశియసం బిగగయవంశం నిఫో ధ ధే 42 
  

బిగుః ఖామటామం భహదాగః టానుం ఝటరా నజీజనత్  

ఢాటాయం చ విఢాటాయం శీిమం చ బగవతమ్ 43 
  

అమత్రం నిమత్రం ఙుైవ సఽటూ ధేయుసత యోయడాత్  

టాదామం తయోయబవటాం భికణడ ః నుర ణ ఏవ చ 44 
  

భాయకణయడ యో భికణడ సమ నుర ణాడూవదశి భునిః  

కవిశచ దాయోవ్ో మసమ బగవ్నఽశణా సఽతః 45 
  

త ఏటూ భునమః షతత గి కనూఢషో యదావమన్  

ఏష కయదభడౌహితర సణాత నః కఠితసత వ  

శిణవతః శదీద ఢానసమ సదమః నుహయః యః 46 
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రసాత్రం భానవం దష ఈనేధే హమజాతభజః  

తసమం ససయజ దఽహితీః షర డశ్భలలోచణాః 47 
  

తరయోదశ్డాదధ భమ తఠుైకభగననే విబుః  

తతిబమ ఏకం ముకథత దోమ బవ్న ైకం బవచిఛడూ 48 
  

శడీాధ  ధ ైతీర దమా శ్నిత సఽత షట ః ఝషట ః కూీయోననత్రః  

ఫుడిధ థభఢా త్రత్రక్షా హీర యౄభషత యధయభసమ తనమః 49 
  

శడీాధ సాత శుబం ధ ైతీర రసదభబమం దమా  

శ్నిత ః సఽఖం భుదం తేషట ః సభమం ఝషట యసామత 50 
  

యోగం కూీయోననత్రయదయభయథం ఫుడిధ యసామత  

ధేఢా సభిత్రం త్రత్రక్షా తే క్షథభం హీర ః రశమీం సఽతమ్ 51 
  

భూషత ః సయవగుణోతత్రత యనయణామణావిష 52 
  

మయోయజనభనమడయ  విశవభబమననద తేూనియవితమ్  

భణాంస్ కకుదో వ్టాః రస్వదఽః సషటోऽదరమః 53 
  

డివమవ్దమనత  తసమణ తవతేః కుసఽభవిషట మః  

భునమసఽత షేట వఝసఽత షట  జగుయోనధ యవకూననః 54 
  

నితమనిత  సభ స్త రయో డూవమ అస్తయభభఙోలమ్  

డూవ్ ఫరహభదమః సథవ ఈతసఽథ యనషట వ్డైః 55 
  

డూవ్ ఉచఽః  

యో భామమా వియచితం నిజమాతభనీదం  

ఖథ యౄదేదనేవ తత్రత్రచషణామ  

ఏటూన ధయభసదణే ఊషభూషత ణాదమ  

నుర దఽశచకయ ఝయుషమ నభః యస్్ైభ 56 
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సర ऽమం స్థ త్రవమత్రకగశభామ సిషట న్  

సటూత వన నః సఽయగణాననఽధేమతతత వః  

దిశ్మదదబరకయుణయన విలోకణేన  

మచ్ఛ్్ానికథతభభలం క్షుటాయవినద మ్ 57 
  

ఏవం సఽయగణ ైసత త బగవణాత వనషేట టౌ  

లఫాధ వలోకఢైయమమతేయషచటౌ గనధ భాదనమ్ 58 
  

టావిభ్ వ్డై బగవటో హథయంశ్విహగటౌ  

దాయవమమామ చ బువః కిషౌణ  మదఽకుయౄదవహౌ 59 
  

సవహనభానినశ్చగథనతభజాంస్త రనజీజనత్  

నువకం వభానం చ శుచిం చ హటతదోజనమ్ 60 
  

టూదోమऽగనమః సభబవనచటావషంశచచ ఞచ చ  

త ఏవ్డైకోనఞచచశటాూకం తతితటాభహ ైః 61 
  

వ్డైటానికథ కయభణ మన్ ణాభనయ్రహభవ్డినః  

అగథనమమ ఆషట యో మజథఞ  నియౄమణేతऽగనమసఽత  టూ 62 
  

ఄగషనషవటాత  ఫషుషదః సౌభామః తతయ అజమనుః  

సగనయోऽనగనమస్వత షం తీన డాక్షామణీ సవఢా 63 
  

టూదోమ దఢాయ కణేమ డూవ వముణాం ఢాషణీం సవఢా  

ఈదే టూ ఫరహభవ్డిణౌమ జాఞ నవిజాఞ ననుయగథ 64 
  

బవసమ తీన తే సతీ బవం డూవభనఽవరటా  

అతభనః సదిశం ఝతరం న ల దే గుణశ్రలతః 65 
  

తతయమరత్రయౄతవ స్వవ బవ్మాణాగస్వ యుష  
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ఄను రౌ ఞుైవ్తభణాటాభనభజహడయ మగసంముటా 66 
 

ఄఢామమభు – 2  

విదఽయ ఈవ్చ  

బవ్ే శ్రలవటాం శ్రషీవఠ  దక్షో దఽహితివతూలః  

విడూవషభకగతకసభదణాదిటామతభజాం సతీమ్ 1 
  

కసత ం చచయగుయుం నిఢైవయం శ్నత విగీహమ్  

అటాభభం కథం డూవషట  జగటో డుైవతం భహత్ 2 
  

ఏతడాఖామహి ధే ఫరహభణాజ భాతేః శవశుయసమ చ  

విడూవషసఽత  మతః నుర ణాంసత తమజథ దఽసత ుజానూతీ 3 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఝ విశవసిజాం సటూర సధేటాః యభయిమః  

తఠాభయగణాః సథవ సనఽగ భునయోऽగనమః 4 
  

తతర రవిషట భిషయో దిషట వయకనేవ గచిష  

దరా జభానం విత్రనేయం కుయవనత ం తనభహతూదః 5 
  

ఈదత్రషఠ నూదసమస్వత  సవఢిషవణ ుబమః సహగనమః  

ఊటూ విషఞచచం శయవం చ తడాబసక్షుత ఙూతసః 6 
  

సదససత్రనయదక్షో బగవ్ణాూధఽ సతకితః  

ఄజం లోకగుయుం నటావ నిషసద తడాజఞ మా 7 
  

నుర ఙౄనషణణ ం భిడం దిషట వ ణాభిషమతత దణాదితః  

ఈవ్చ వ్భం చక్షుబుభనవషమ దహనినవ 8 
  

శీ్రమటాం ఫరహభయియో ధే సహడూవ్ః సహగనమః  
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సధాణాం ఫుర వటో వితత ం ణాజాఞ ణానన చ భతూత్ 9 
  

ఄమం తే లోకనులాణాం మశ్లఘోన నియతరః  

సడిబచషతః ణాథ  నేన సత ఫేధ న దాషతః 10 
  

ఏష ధే శిషమటాం నుర నురత  మణేభ దఽహితేయగీహీత్  

నుణం వినుర గషనభుఖతః సవిటరా ు ఆవ సధఽవత్ 11 
  

గిహీటావ భిగశ్వ్క్షామః నుణం భయకటలోచనః  

రతేమటాథ ణానవ్డాథు వ్ఙామకిత ణోచితమ్ 12 
  

లుత కూీమామాశుచనే భానిణే నననస్వతవ్ే  

ఄనిచఛననమడాం ఫాలాం శ్రడరా నేవ్ోశతీం గషయమ్ 13 
  

తవరటావ్స్వషే ఘోథషే తవరటుైయౄబతగణ ైయవితః  

ఄటతేమనభతత వననగగన వఝమత కథశ్ల హసనఽర దన్ 14 
  

చిటాబసభకితసననః తవరతసరఙదరస్థ బూషణః  

శివ్డూశ్ల హమశివ్ో భటోత  భతత జనతరమః  

త్రః రభథణాఠాణాం తమోభాటరా తభకతభణామ్ 15 
  

తసభ ఈణాభదణాఠామ నషట శ్ౌఙామ దఽయుిడూ  

దటాత  ఫత భమా సఢీవ ఙ గడిటూ యధేషఠ ణా 16 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

వినిణడదద ువం స గషషశభరతీభవస్థ తమ్  

దక్షోऽఠా ఈసిశమ కుీదధ ః శఝత ం రచకీధే 17 
  

ఄమం తే డూవమజన ఆణోద ా తవణాద ా డినయబవః  

సహ దాగం న లబటాం డూవ్డైథదవగణాధభః 18 
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నిషధమభానః స సదసమభుఖఢైమయదక్షో గషషటరా మ విసిజమ శ్మ్  

తసభడివనిషటరభమ వివిదధ భనఽమయజగభ కౌయవమ నిజం నికథతనమ్ 19 
  

విజాఞ మ శ్ం గషషశ్నఽగగీణీయననీద శవగ గషకషమదాషతః  

దక్షామ శ్ం విససయజ డాయుణం నే ఙానవమోదంసత దవ్చమటాం డివజాః 20 
  

మ ఏతనభయత ుభుడిద శమ బగవతమరత్రదఽర హి  

దఽర హమతమజఞ ః ిథగద ిషట సత తత వటో విభుఖ ో బవ్ేత్ 21 
  

గిహమషే కటధథభషే సకోత  గీభమసఽఖథచఛమా  

కయభతనత రం వితనఽటూ వ్ేదవ్దవిననఢీః 22 
  

ఫుడాధ ు నఢామనణామ విసభిటాతభగత్రః శుః  

స్త రకభః సర ऽసత వత్రతం దక్షో ఫసత భుఖ ోऽచిత్ 23 
  

విడామఫుడిధ యవిడామమాం కయభభమామభసౌ జడః  

సంసయనిత వహ నే ఙాభుభనఽ శవవభానినమ్ 24 
  

గషయః శీుటామాః ఝషణామ భధఽగణేధ న బూషణా  

భఠాన ఙ గనభఠిటాటాభనః సభుభహమనఽత  హయడివషః 25 
  

సయవబక్షా డివజా విటుతత ు ధితవిడామతనుర వరటాః  

వితత డూహమనిద మాాభా మాచక విచయనిత వహ 26 
  

తస్్ైమవం వదతః శ్ం శీుటావ డివజకులామ వ్డై  

బిగుః రతమసిజఙాఛం ఫరహభదణడ ం దఽయతమమమ్ 27 
  

బవవరతధ నే చ నే చ టానూభనఽవరటాః  

నుషణడ నస్వత  బవనఽత  సఙాఛసత రషనిథ నః 28 
  

నషట శ్ౌఙా భూఢఢియో జటాబసభస్థ ఢాషణః  
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విశనఽత  శివడీక్షామాం మతర డుైవం సఽసవమ్ 29 
  

ఫరహభ చ ఫరా హభణాంశ్ ైచవ మదామమం షనినద థ  

స్వతేం విఢాయణం ఝంసభతః నుషణడ భాశీిటాః 30 
  

ఏష ఏవ హి లోకణాం శివః ణాథ ః సణాతనః  

మం ఞథవ ఙానఽసనత సఽథ యమత్రభాణం జణాయదనః 31 
  

తద్రహభ యభం శుదధ ం సటాం వయత మ సణాతనమ్  

విగయుు మాత నుషణడ ం డుైవం వ్ో మతర బూతట్ 32 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తస్్ైమవం వదతః శ్ం బిగగః స బగవ్నబవః  

నిశచకీ భ తతః కూఞృచడివభణా ఆవ సనఽగః 33 
  

టూऽత విశవసిజః సతరం సహసరషవతూన్  

సంవిఢామ భహమషవస మటూరజమ ఊషదో హషః 34 
  

అఝి టామవబిథం మతర గఙగో  మభునమానివటా  

వియజథణాతభణా సథవ సవం సవం ఢాభ మముసత తః 35 
 

ఄఢామమభు – 3  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సడా విడివషటోథవం కలో వ్డై ఢిరమభాణయోః  

జాభాతేః శవశుయసమత సఽభహనత్రచకీధే 1 
  

మడానషకోత  దషసఽత  ఫరహభణా యధేషఠ ణా  

రజాతీణాం సథవషభాఢిటూమ సభయోऽబవత్ 2 
  

ఆషట వ స వ్జతవనేన ఫరహిభషఠ ననబూమ చ  
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ఫిహసత్రసవం ణాభ సభాథదే కీతసతత భమ్ 3 
  

తస్భన్రహభయిమః సథవ డూవషితతిడూవటాః  

అసనకితసవసత ుమణాసత తతనుశచ సబయత ికః 4 
  

తదఽశీుతమ నబస్ ఖథచణాం రజలటామ్  

సతీ డాక్షామణీ డూవ తతిమజఞ భహో తూవమ్ 5 
  

వరజనీత ః సయవటో డిగబు ఈడూవవయస్త రమః  

విభానమాణాః సతవరషఠ  నిషకకణీఠ ః సఽవ్ససః 6 
  

దిషట వ సవనిలమాదామశ్ర లోలాక్షీయభిషట కుణడ లాః  

త్రం బూతత్రం డూవభ్తేూకమదబమదాషత 7 
  

సతేమవ్చ  

రజాటూస్వత  శవశుయసమ సభ్రతం నిమతటో మజఞ భహో తూవః కూల  

వమం చ తటరా నసభ వ్భ టూ మదమషథటానై విఫుఢా వరజనిత  హి 8 
  

తస్భనబగషణోమ భభ బయత ినః సవకఢైయుధర వం గనేషమనిత  సఽహిడిద దిషవః  

ఄహం చ తస్భనబవటానకభనే సహో నీతం షఫయుభషుతేమ్ 9 
  

తతర సవసీథభ ననఽ బయత ిసనేభటా భాతిషవసీః కూి ననఢిమం చ భాతయమ్  

దరక్షథమ చిగతకణఠ భణా భహషినయునీనమభానం చ భిఝాధవయధవజమ్ 10 
  

తవనేమతడాశచయమభజాతభభామమా వినిషభతం దాత్ర గుణతరమాతభకమ్  

తఠామహం యోషదతతత వవిచచ టూ డీణా డిదిక్షథ బవ ధే బవక్షుత్రమ్ 11 
  

శమ రమానీత యబవ్నమయోషటోऽమలఙకిటాః కనత సఖా వయౄథశః  

మాసం వరజడిబః శిత్రకణఠ  భణడ తం నదో విభాణడైః కలహంసనుణుడ నః 12 
  

కథం సఽటామాః తతిగథహకౌతేకం నిశభమ డూహః సఽయవయమ ణేఙోటూ  
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ఄణాహటటా ఄమనమనిత  సౌహిదం బయుత యుో గథదహకితశచ కథతనమ్ 13 
  

తణేభ రస్డూదభభయత ు వ్ఞృఛతం కయుత ం బవ్ణాకయుణకో ఫటాయుత్ర  

తవమాతభణోऽథధऽహభదబరచక్షుష నియౄతటా భానఽగిహణ మాచితః 14 
  

ఊషయువ్చ  

ఏవం గషషతరః తరమమానదాషతః రతమబమధతత  రహసనఽూహిత్ర్ామః  

సంసభషటో భయభనదః కువ్గషషసణామణాహ కో విశవసిజాం సభషతః 15 
  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

తవయోడితం శ్లబనధేవ శ్లబణే ఄణాహటటా ఄమనమనిత  ఫనఽధ షే  

టూ మదమనఽటాడితడయ షదిషట యో ఫలీమసణాతభుభడూన భనఽమణా 16 
  

విడామతనుర వితత వఝయవమఃకుల ైః సటాం గుణ ైః షఝుబయసతత ధేతఢైః  

సభిటౌ హటామాం బితభానదఽయదిశః సత ఫాధ  న శమనిత  హి ఢాభ బూమసమ్ 17 
  

ణడైటాదిశ్ణాం సవజనవమతవషమా గిహన్రతీమాదనవస్థ టాతభణామ్  

నేऽదామగటానవకీఢిమానచషటూ అగతతబూర నయభయిణాక్షునః 18 
  

తఠాషనయన వమథటూ శిలీభుఖఢైః శ్రటూऽషదటాఙోో  హిదనేన దామటా  

సవణాం మఠా వకీఢిమాం దఽయుకూత నషదవ్నిశం తమత్ర భయభటాఝుతః 19 
  

వమకత ం తవభుతకిషట గటూః రజాటూః తరమాతభజాణాభస్ సఽబుర  ధే భటా  

తఠాత భానం న తతేః రతూుస్వ భడాశమీాతకః షతమటూ మతః 20 
  

నుచమభాణేన హిడాతేథనిద మాః సభిడిధ నః ఞయుషఫుడిధ సక్షుణామ్  

ఄకల ఏషభఢిగఢెభఞజ స యం దం డూవషట  మఠాసఽ హషమ్ 21 
  

రతేమదోభరశమీణానవ్దనం విఢీమటూ సధఽ నేథః సఽభధమధే  

నుర జఢదఞ ః యస్్ైభ ఝయుషమ ఙూతస గుహశమాన ైవ న డూహభానిణే 22 
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సతత వం విశుదధ ం వసఽడూవశనృద తం మడీమటూ తతర ఝభాననువితః  

సటూత వ చ తస్భనబగవ్ణావసఽడూవ్ో హమఢయ షజో ధే నభస విఢీమటూ 23 
  

తటూత  నిుక్షోమ న తటాత డూహకిదద క్షో భభ డివటత దనఽవరటాశచ నే  

యో విశవసిగమజఞ గతం వగయు భాభణాగసం దఽయవచసకగత్రత యః 24 
  

మడి వరజ్ఝషమసమత్రహమ భదవఙ గ బదరం బవటామ న తటో బవిషమత్ర  

సభాబవితసమ సవజణాతబవ్ో మడా స సడయ మ భయణామ కలటూ 25 
 

ఄఢామమభు – 4  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏటావదఽకత వ వియభ శఙకయః తనుఙోణాశం హటమబమతర చినత మన్  

సఽహిడిద దిక్షుః షశఙౄకటా బవ్నినషటాభతీ నిషవశతీ డివఢాస స 1 
  

సఽహిడిద దిక్షారత్రఘాతదఽయభణాః స్వనహదఽర దతమశీుకలాత్రవిహవలా  

బవం బవ్నమరత్రఞయుషం యుష రధషమతీవ్డైషత జాతవ్ేథఽః 2 
  

తటో వినిఃశవసమ సతీ విహమ తం శ్లకథన గషవణ చ దామటా హిడా  

తటరో యగటుై్రర ణవిభూఢఢీయోిహణే్రభాణ తభణో యోऽయధభడాతూటాం తరమః 3 
  

టాభనవగచఛనఽద ా తవికీభాం సతీధేకం త్రరణేటరా నఽచః సహసరశః  

సనుయిదమక్షా భణభనభడాదమః ఝగవిషవణాద ా సత యస గతవమఠాః 4 
  

టాం సషకకనఽద కదయణాభుఫజ శ్రవటాతతరవమజనసరగడినః  

గుటామణడైయుద నఽద నశఙ్వ్ేణునయవిషవనద భాాగమ విటఙౄకటా మముః 5 
  

అఫరహభఘోషర షజతమజఞ వ్డైశసం విరషిజుషట ం విఫుఢుైశచ సయవశః  

భిడాద యవమఃకఞచనదయబచయభనషనసిషట దాణడ ం మజనం సభావిశత్ 6 
  

టాభాగటాం తతర న కశచణాడిరమడివభానిటాం మజఞ కిటో బమాజజ నః  
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ఊటూ సవసీఢైవ జననీం చ సదః తవరభాశీుకణఠ ుః షషసవజుయుభడా 7 
  

సౌదయమసభ్రశనసభయథవ్యత మా భాటరా  చ భాతిషవసినశచ సదయమ్  

దటాత ం సమం వయభాసనం చ స ణాదతత  తటరా రత్రననిద టా సతీ 8 
  

ఄయుదరదాగం తభవ్ేషమ ఙాధవయం తటరా  చ డూవ్ే కితహమలనం విదౌ  

ఄణాదిటా మజఞ సదసమఢీశవు చఽకో లోకనివ ధషమతీ యుష 9 
  

జగయు సభయివిననమా గష శివడివషం ధాభథశభీసభమమ్  

సవటూజస బూతగణానూభుత్రథ టానినగిహమ డూవ జగటోऽనశిణవతః 10 
  

డూవఝమవ్చ  
న మసమ లోకథऽసత ుత్రశ్మనః తరమసత ఠాతరయో డూహబిటాం తరమాతభనః  

తస్భనూభసత తభని భుకత వ్డైయకథ ఊటూ బవనత ం కతభః రతీనేత్ 11 
  

డయ షనథషం హి గుణయషే సధవ్ో గిహణ నిత  కథచినన బవ్దిశ్ల డివజ  

గుణాంశచ పలో నఫహటలీకషషణ వ్ో భహతత భాస్వత షవవిదదబవ్నఘమ్ 12 
  

ణాశచయమధేతదమదసతేూ సయవడా భహడివనిణాద  కుణనుతభవ్డిషే  

స్వయిుం భహఞయుషనుదనుంసఽనషనయసత టూజఃసఽ తడూవ శ్లబనమ్ 13 
  

మదద వుషయం ణాభ గషథషతం నిణాం సకిత్రసఙగో దఘభాశు హనిత  తత్  

వితరకీషత ం తభలఙఘ ుశ్సనం బవ్నహో  డూవషట  శివం శివ్ేతయః 14 
  

మటాదదభం భహటాం భణోऽలినషనషవవితం ఫరహభయససవ్షథనః  

లోకసమ మదవయిత్ర ఙాశిషర ऽషథనసత స్్ైభ బవ్నఽద ా హమత్ర విశవఫనధ వ్ే 15 
  

కూం వ్ శివ్ఖమభశివం న విదఽసత వదణేమ ఫరహభదమసత భవకీయమ జటాః శభశ్ణే  

తణాభలమబసభనికనులమవసత్రశ్ఙుైథమ భూయధనయదధత్ర తచచయణావసిషట మ్ 16 
  

కౌణ  తఢామ నియమాదమదకల ఇశ్ర ధభవితయమసిణనయనినయసమభాణే  
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ఛిణాద ుత్రసహమ యుశతీభసతీం రబుశ్రచజ్ఝజ హవభసానత తటో విసిజథతూ ధయభః 17 
  

ఄతసత వ్ోతనననేదం కల వయం న ఢాయనషవమ శిత్రకణఠ గషుణః  

జగధసమ మోహడిధ  విశుడిధ భనధ సర  జుగుతూతసర మదధ యణం రచషటూ 18 
  

న వ్ేదవ్డాననఽవయత టూ భత్రః సవ ఏవ లోకథ యభటో భహభుణేః  

మఠా గత్రథదవభనఽషమయోః ిథకూవ ఏవ ధథభ న యం క్షుతవత్ర్ాతః 19 
  

కయభ రవితత ం చ నివితత భమితం వ్ేడూ వివిఙ గమబమలిఙోభాశీితమ్  

విగఢి తడౌమగడుైకకయత ష దవమం తఠా ఫరహభణ కయభ నయచఛత్ర 20 
  

భా వః దవమః తతయసభడాస్థ టా మా మజఞ శ్లాసఽ న ధాభవయత మనః  

తదననతిత్తత యసఽబిడిబుఝుటా ఄవమకత లిఙగో  ఄవధాతస్వవిటాః 21 
  

ణడైటూన డూహమన హథ కిటాగసర  డూహో దబవ్ేణాలభలం కుజనభణా  

వరఝా భభాబూతేకజనరసఙోతసత జజ నభ ఢిగగమ భహటాభవదమకిత్ 22 
  

గగతరం తవడీమం బగవ్నవిషధవజో డాక్షామణీటామహ మడా సఽదఽయభణాః  

వమతవతనయభస్భతభాశు తడాహం వఝమత్రషమ ఏతతేకణం తవదఙోజమ్ 23 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతమధవథ దషభనాదమ శతరే హనిషషటావఝడీచ్ఛ్ం నిషసద శ్నత వ్క్  

సిషట వ జలం తతదఽకలసంవిటా నినైలమ దిగగమగథం సభావిశత్ 24 
  

కిటావ సభాణావనిలౌ జ్ఝటాసణా సర డానభుటాథ మ చ ణానచకీతః  

శణడైయుిడి సథ మ ఢియోయస్ స్థ తం కణాఠ దఽ్ావ్ోయభధమభనినిద టానమత్ 25 
  

ఏవం సవడూహం భహటాం భహీమస భుహటః సభాగతతభఙకభాదత్  

జ్ఝహసతీ దషయుష భనస్వనీ దఢాయ గటూరషవనిలాగషనఢాయణామ్ 26 
  

తతః సవబయుత శచయణాభుఫజాసవం జగదఽో గశిచనత మతీ న ఙాయమ్  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

దదయి డూహో  హతకలభషః సతీ సదమః రజజావల సభాఢిజాగషనణా 27 
  

తతశమటాం ఖథ బువి ఙాదఽబతం భహఢా హమత్ర వ్దః సఽభహనజామత  

హనత  తరమా డుైవతభసమ డూవ జహవసాణేకన సతీ రకోతటా 28 
  

ఄహో  ఄణాతభుం భహదసమ శమత రజాటూయమసమ చచయం రజాః  

జహవసానమడివభటాతభజా సతీ భనస్వనీ భానభనెషణభయుత్ర 29 
  

సర ऽమం దఽయభయిహిదయో ఫరహభధఽర కచ లోకథऽకీషత ం భహతీభవ్ూుత్ర  

మదఙోజాం సవం ఝయుషడివడెదమటాం న రతమషవధనభితనేऽధతః 30 
  

వదటూమవం జణే సటామ దిషట వసఽటామగభదఽబతమ్  

దషం తటాయిడా హనఽత భుదత్రషఠ నఽనడాముఢాః 31 
  

టూషభాతటాం వ్ేగం నిశ్భమ బగవ్నబిగుః  

మజఞ ఘనఘేనన మజుష దక్షుణాగౌన జుహవ హ 32 
  

ఄధవయుమణా హఠమభాణే డూవ్ ఈటూతేగజస  

ఊబవ్ో ణాభ తస సర భం నుర నుత ః సహసరశః 33 
  

టుైయలాటాముఢుైః సథవ రభఠాః సహగుహమకః  

హనమభాణా డిశ్ల దేజుయుశడిబయ్రహభటూజస 34 
 

ఄఢామమభు – 5  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

బవ్ో బవ్ణామ నిధనం రజాటూయసతకిటామా ఄవగభమ ణాయడాత్  

సవనుయిదస్్ైనమం చ తదధవయయుబనషవడరా వితం కోీధభనుయభాదఢూ 1 
  

కుీ దధ ః సఽదషౌట షఠ ఝటః స ధాయజ టౄయజ టాం తఝుదవహినసట ోగీగచిషమ్  

ఈతకితమ యుదరః సహసర త్రథ టో హసనోనైబయణాడయ  విససయజ టాం బువి 2 
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తటోऽత్రకమసత నఽవ్ సిశనిద వం సహసరఫాహటయఘనయుకూత రసాయమదిక్  

కలదంషరట ా  జవలదగషనభూయధజః కనులభాలీ వివిఢయ దమటాముధః 3 
  

తం కూం కగనైత్ర గిణనత భాహ ఫడాధ ఞజ లిం బగవ్నాబతణాథః  

దషం సమజఞ ం జహి భదబటాణాం తవభగీణీ యుదర బటాంశకో ధే 4 
  

అజఞ త  ఏవం కుతటూన భనఽమణా స డూవడూవం షచకీధే విబుమ్  

ధేణేతడాటాభనభసఙోయంహస భహీమసం టాత సహః సహిషేణ మ్ 5 
  

ఄనీవమభానః స తే యుదరనుయిడుైయబిశం నదడిబయవునదతేూద ైయవమ్  

ఈదమభమ శ్రలం జగదనత కనత కం సభా్ాదరవడయఘ షణబూషణాఙౄఘ ఃా 6 
  

ఄథషత వజో మజభానః సదసమః కకుబుమడీఙామం రసనైషమ థణుమ్  

తభః కూధేతతేకత ఏతదరజోऽబూడిత్ర డివజా డివజతనుశచ దధఽమః 7 
  

వ్టా న వ్నిత  న హి సనిత  దసమవః నుర చ్ఛ్నఫషుుజ వత్ర హో గీదణడ ః  

గవ్ో న కలమనత  ఆదం కుటో యజో లోకోऽధఽణా కూం రలమామ కలటూ 8 
  

రసాత్రనేశ్ీః స్త రమ ఈడివగనచిటాత  ఉచఽషవనుకో విజ్ఝనస్్ైమవ తసమ  

మతశమనీత ణాం దఽహితీణాం రజథశః సఽటాం సతీభవదఢామవణాగమ్ 9 
  

మసత వనత కల  వఝమత జటాకలాః సవశ్రలసాచమషతడిగోజథనద ఃా  

వితతమ నితమతేమడిటాసత రడయ యధ వజానఽఙాచటట హససత ననతేననననడిక్ 10 
  

ఄభయినటావ తభసహమటూజసం భనఽమఝి తం దఽషనుషమం బుర కుటామ  

కలదంషట ా నయుదసత దాగణం సమతూవస్త  కూం కోమటో విఢాతేః 11 
  

ఫహమవవభుడివగనదిశ్లచమభాణే జణేన దషసమ భుహటయభహతభనః  

ఈటూతేయుటాతతభాః సహసరశ్ల బమావహ డివి బూభ్ చ యమక్ 12 
  

టావతూ యుడరా నఽచఢైయభహభఖ ో ణాణాముఢుైవభనకఢైయుడాముఢుైః  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

తఙణదో ః తశఙణదో యభకగదనణడైః మదరవడిబషవదఽనవయుధమత 13 
  

కథచిదఫబఞఛజ ః నుర గవంశం తీనశ్లాం తఠాథ  

సద అగునధరశ్లాం చ తడివహయం భహనసమ్ 14 
  

యుయుజుయమజఞ నుటరా ణ తఠుైకథऽగుననణాశమన్  

కుణయడ షవభూతరమణేకచిడిఫనదఽథవడిధేఖలాః 15 
  

ఄఫాధనత  భునీనణేమ ఏకథ తీనయతయజమన్  

ఄథ జగిహటథదవ్న్రటామసణాననలానటాన్ 16 
  

బిగుం ఫఫనధ  భణభానీవయబదరః రజాత్రమ్  

చణయడ శః ఞషణం డూవం బగం ననీద శవగऽగీహీత్ 17 
  

సయవ ఏవషత వజో దిషట వ సదసమః సడివ్ౌకసః  

టుైయయదుభాణాః సఽబిశం గీవనఢైనకఢాదరవన్ 18 
  

జుహవతః సఽర వహసత సమ శభశీ్రణ బగవ్నబవః  

బిగగయుి లుఞజచ సదస్ యోऽహసచఛమశీు దయిమన్ 19 
  

బగసమ ణేటూర బగవ్ణాత్రతసమ యుష బువి  

ఈజజ హయ సదసరథ ऽక్షాణ  మః శనత భసాసఽచత్ 20 
  

ఞషరణ  హమనుతమదద ణాత ణాకలిఙోసమ మఠా ఫలః  

శమభాణే గషభణ యోऽహసదద యిమనద తః 21 
  

అకీమోమయస్ దషసమ శితఢాథణ హమత్రణా  

ఛినద ననత తదఽదధ యుత ం ణాశకోనతత రుభఫకసత డా 22 
  

శస్్తత ైయసత ా నివటుైథవభనిషబననతవచం హయః  

విసభమం యభాణోన దఢౌమ శుత్రశిచయమ్ 23 
  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

దిషట వ సంజఞ నం యోగం శ్రణాం స త్రయభఖథ  

మజభానశ్లః కసమ కమాటూత ణాహయచిఛయః 24 
  

సధఽవ్దసత డా టూషం కయభ తతత సమ శమటామ్  

బూతతవరతతశ్ఙాణాం ఄణేమషం తడివయమమః 25 
  

జుహవ్డైతచిఛయసత స్భనద క్షుణాగనవభషితః  

తడూద వమజనం దగధ వ నుర త్రషఠ దఽో హమకలమమ్ 26 
 

ఄఢామమభు – 6  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఄథ డూవగణాః సథవ యుడరా నీకఢైః జ్ఝటాః  

శ్రలటౄట శనిస్త రంశ గడాషఘభుదోఢైః 1 
  

సఞృఛనననననసవఙగో ః సషత వకూదామ బమాకులాః  

సవమభుబవ్ే నభసకితమ కథత ్ాుణడైతననువ్ేదమన్ 2 
  

ఈలబమ ఝఢైవ్డైతదబగవ్నఫజ సభబవః  

ణామణశచ విశ్వటాభ న కసమధవయనైమతేః 3 
  

తడాకయణు విబుః నుర హ టూజీమస్ కిటాగస్  

క్షథభామ తతర స బూమానన నుర నేణ ఫుబూషటామ్ 4 
  

ఄఠాత మూమం కితకూలిఫష బవం నే ఫషుషర  దాగదాజం దఽః  

రసదమధవం షశుదధ ఙూతస క్షురరసదం రగిహీటాఙౄఘ ాదభమ్ 5 
  

అశ్సణా జీవితభధవయసమ లోకః సనులః కుతటూ న మస్భన్  

తభాశు డూవం తరమమా విహీనం షభామధవం హిడి విదధ ం దఽయుకఢతత ః 6 
  

ణాహం న మజోఞ  న చ మూమభణేమ నే డూహదాజో భునమశచ తతత వమ్  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

విదఽః రభాణం ఫలవయమయోవ మసమతభతనత రసమ క ఈనుమం విఢిటూూత్ 7 
  

స ఆతథ భాడిశమ సఽనజసఽత  టుైః సభనివతః తతినః సరజథశ్ ైః  

మమౌ సవఢిషణ ునినలమం ఝయడివషః కఢైలాసభడిరరవయం తరమం రదోః 8 
  

జణౌభషఢితనుర భనత ర యోగస్డుదధ యనథతఢైః  

జుషట ం కూననయగనధ ఢైవయూగనయవితం సడా 9 
  

ణాణాభణభన ైః శిఙణదో నణాఢాతేవిచిత్రరటుైః  

ణాణాదఽర భలటాగుల ైభనణాభిగగణావిటుైః 10 
  

ణాణాభలరసరవణ ైనణాకనద యసనఽనః  

యభణం విహయనీత ణాం యభణ ైః స్దధ యోషటామ్ 11 
  

భమూయకథకనయుతం భడాణాధ లివిభూషచఛతమ్  

నుి విటుై యకత కణాఠ ణాం కజ్ఝటుైశచ తత్రత ణాామ్ 12 
  

అహవమనత నేవ్ోదధ స్్తత షదవజాణాకభదఽఘ ైయుదర ధ ైః  

వరజనత నేవ భాతఙణదో యోిణనత నేవ నియఝఢైః 13 
  

భణాద ఢైః నుషజాటుైశచ సయల ైశ్లచశ్లనతమ్  

తభాల ైః శ్లటాల ైశచ కోవిడాసణాయుజ ణడైః 14 
  

చాటుైః కదధ ైఫునత్ైశచ ణాగఝణానగచభకఢైః  

నుటలాశ్లకఫకుల ైః కుణడదద ః కుయఫకఢైయత 15 
  

సవణ యణ శతటుైరశచ వయథణుకజాత్రనః  

కుఫజ కఢైయభలిికనశచ భాధవనశచ భణడ తమ్ 16 
  

నసర దఽభఫశవతథ  ిషనమగగీధహిఙో్ఘ్రనః  

బూఢషజగషఢినః ఞగఢై జఞగఢైశచ జభుఫనః 17 
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ఖయౄజ భార తకభార డుైమః తరమాలభధఽకథఙో్ఘ్రడుైః  

దఽర భజాత్రనయణడైమశచ జ్ఝతం వ్ేణుకీచకఢైః 18 
  

కుభుడయ తలకహియ శతతరవనషధినః  

నలినీషే కలం కజత్ ఖగవిణోద శ్లనతమ్ 19 
  

భిగఢైః శ్ఖాభిగఢైః కోీ ఝుైయభిగథణడ్ధైయిషశలమకఢైః  

గవన ైః శయద ైవుఘ ై ైయుయునయభహిషడినః 20 
  

కణ ణడతత ైకడాశ్వస్్ైమషనయుజ షట ం వికణాననః  

కదలీఖణడ సంయుదధ  నలినీఝలినశీిమమ్ 21 
  

యమసత ం ననద మా సటామః సననఝణమతగదమా  

విలోకమ బూటూశగషషం విఫుఢా విసభమం మముః 22 
  

దదిశుసత తర టూ యభామభలకం ణాభ వ్డై ఝుమ్  

వనం సౌగనిధ కం ఙాత మతర తణానభ ఙకజమ్ 23 
  

నణాద  ఙాలకనణాద  చ సషటౌ ఫాహమతః ఝయః  

తీయథనుదడామోబజ యజసతీవ నువణే 24 
  

మయోః సఽయస్త రమః షతత యవయుహమ సవఢిషణ ుతః  

కీీడనిత  ఝంసః స్ఞచణోత ు విగహమ యత్రకషిటాః 25 
  

మయోసత టాూానవిబరషట  నవకుఙ్ఘ్రకభతఞజ యమ్  

వితిషర ऽత తఫనత ుభబః నుమమణోత  గజా గజీః 26 
  

టాయహమభభహయతన విభానశతసఙ్ఘ్రకలామ్  

జుషట ం ఝణమజనస్త రనయమఠా ఖం సతఝుదఘ నమ్ 27 
  

హిటావ మక్షథశవయఝుం వనం సౌగనిధ కం చ తత్  
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దఽర ధ ైః కభదఽఘ ైయుిదమం చితరభాలమపలచఛడుైః 28 
  

యకత కణఠ ఖగనీక సవయభణడ తషటదమ్  

కలహంసకులతవరషఠ ం ఖయదణడ జలాశమమ్ 29 
  

వనకుఞజ యసఙఘ ిషట  హషచనద నవ్ముణా  

ఄఢి ఝణమజనస్త రణాం భుహటయునభథమనభనః 30 
  

వ్డైదాయమకితసర నుణా వ్మ ఈతలభాలినీః  

నుర త ం కూభుయుష్ైయదిషట వ త అదద దిశుయవటమ్ 31 
  

స యోజనశటోటూూధః నుడయ నవిటనుమతః  

యమకకిటాచలఙాఛయో నిునడసత వషజతః 32 
  

తస్భనభహయోగభనే భుభుక్షుశయణయ సఽః  

దదిశుః శివభాస్నం తమకత భయినేవ్నత కమ్ 33 
  

సననద ణాడుైమయభహస్డుదధ ః శ్ణడతత ః సంశ్నత విగీహమ్  

ఈనుసమభానం సఖామ చ బత ర గుహమకయషసమ్ 34 
  

విడామతనుర యోగథభాస్థ తం తభఢీశవయమ్  

చయనత ం విశవసఽహిదం వ్తూలామలోి కభఙోలమ్ 35 
  

లిఙోం చ టాసనెషట ం బసభదణడ జటాజ్ఝనమ్  

ఄఙ్ో న సణాధ ుబరయుఙా చనద లా ఖాం చ నృబరతమ్ 36 
  

ఈవిషట ం దయబభమామం ఫిసమం ఫరహభ సణాతనమ్  

ణాయడామ రవ్ోచనత ం ిచఛటూ శిణవటాం సటామ్ 37 
  

కిటోవౌ దక్షుణయ సవమం నుదదభం చ జానఽని  

ఫాహటం రకోషవఠ ऽషభాలాభాస్నం తయకభుదరమా 38 
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తం ఫరహభనివణసభాఢిభాశీితం వఝమనుశీితం గషషశం యోగకక్షామ్  

సలోకనులా భునయో భనాణాభాదమం భనఽం నుర ఞజ లమః రణయభుః 39 
  

స తసలదామగతభాతభయోనిం సఽసఽథశ్ ైయనవనిద టాఙౄఘ ఃా  

ఈటాథ మ చకథీ శియసనవనద నభయుతత భః కసమ మఠుైవ విషేణ ః 40 
  

తఠాథ స్దధ గణా భహషినథమ వ్డై సభణాత దనఽ నీలలోహితమ్  

నభసకితః నుర హ శశ్ఙకశ్రఖయం కితరణాభం రహసనినవ్తభబూః 41 
  

ఫరహో భవ్చ  

అణే టావనైశం విశవసమ జగటో యోనినౄజయోః  

శకథత ః శివసమ చ యం మతత ద్రహభ నియనత యమ్ 42 
  

తవధేవ బగవణేనతచిఛవశకోత ుః సవయౄయోః  

విశవం సిజస్ నుసమత్రూ కీీడనానయణట ో మఠా 43 
  

తవధేవ ధభయథదఽఘానతత నే దక్షథణ సాటూరణ ససషజఠాధవయమ్  

తవన ైవ లోకథऽవస్టాశచ స్వతవ్ో మాణా్ాహభణాః శదీద ధటూ ధితవరటాః 44 
  

తవం కయభణాం భఙోల భఙోలాణాం కయుత ః సవలోకం తనఽషవ సవః యం వ్  

ఄభఙోలాణాం చ తనేసరభులఫణం వియమమః కథన తడూవ కసమచిత్ 45 
  

న వ్డై సటాం తవచచయణాషటాతభణాం బూటూషే సథవషవనశమటాం తవ  

బూటాని ఙాతభనమిథగషదదిషటాం నుర నేణ గషర ऽనబవ్ేదమఠా శుమ్ 46 
  

ిథగషధమః కయభదిశ్ల దఽశమాః గదనేణాషతహిదఽర జోऽనిశమ్  

నఽద యుకఢతత షవతేదనత ుయునఽత డాసత ణాభవఢీడుదద వవఢానబవడివధః 47 
  

మస్భనమడా ఝషకయణాబభామమా దఽయనత మా సిషట ఢిమః ిథగదిశః  

కుయవనిత  తతర హమనఽకభమా కినుం న సధవ్ో డుైవఫలాతకిటూ కీభమ్ 48 
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బవ్ంసఽత  ఝంసః యభసమ భామమా దఽయనత మాసిషట భత్రః సభసత దిక్  

తమా హటాతభసవనఽకయభఙూతఃసవనఽగీహం కయుత నేహయుస్ రదో 49 
  

కుయవధవయసర మదధ యణం హతసమ దోః తవమాసభాత సమ భణో రజాటూః  

న మతర దాగం తవ దాగషణో దదఽః కుమాజ్ఝణో నేన భఖ ో నినీమటూ 50 
  

జీవటాదమజభాణోऽమం రడూమటాక్షుణీ బగః  

బిగగః శభశీ్రణ గహనఽత  ఞషరణ  దణాత శచ ఞయవవత్ 51 
  

డూవ్ణాం బగనగటరా ణాభిత్రవజాం ఙాముఢాశభనః  

బవటానఽగిహీటాణాభాశు భణోమऽసత వణాతేయమ్ 52 
  

ఏష టూ యుదర దాగగऽసఽత  మదఽచిఛషరట ऽధవయసమ వ్డై  

మజఞ స్వత  యుదర దాగథన కలటాభదమ మజఞ హన్ 53 
 

ఄఢామమభు – 7  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతమజథణానఽనీటూన బవ్ేన షతేషమటా  

ఄబమఢాన భహఫాహో  రహసమ శీ్రమటానేత్ర 1 
  

భహడూవ ఈవ్చ  

ణాఘం రజథశ ఫాలాణాం వయణనే ణానఽచినత నే  

డూవభామానబూటాణాం దణడ సత తర ధిటో భమా 2 
  

రజాటూయదగధశ్రగణా బవతవజభుఖం శియః  

నేతరసమ చక్షుషవక్షథత దాగం సవం ఫషుషర  బగః 3 
  

ఞష తే మజభానసమ దడిబయజషతే తషట బుక్  

డూవ్ః రకితసవఙగో  నే భ ఈఙూఛషణం దదఽః 4 
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ఫాహటదామభశివణోః ఞషరణ  హసత దామం కితఫాహవః  

బవనత వధవయమవశ్చణేమ ఫసత శభశీుయబిగుయబవ్ేత్ 5 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తడా సవణ బూటాని శీుటావ నైఢెషట మోడితమ్  

షతేషట తభనసత త సధఽ సఢివతమఠాఫుర వన్ 6 
  

తటో నైఞావంసభాభనత రు శుణాస్ః సహషినః  

బూమసత డూద వమజనం సనైఢవడూవధసర  మముః 7 
  

విఢామ కథత ్ాున చ తదమడాహ బగవ్నబవః  

సనద ధఽః కసమ కనేన సవనీమశ్లః శియః 8 
  

సనీధ మభాణే శియస్ దక్షో యుడరా నవక్షుతః  

సదమః సఽత  ఆవ్ోతత సౌథ  దదిశ్ర ఙాగీటో భిడమ్ 9 
  

తడా విషధవజడూవష కలిలాటాభ రజాత్రః  

శివ్వలోకదబవచఛయదధ దా ఆవ్భలః 10 
  

బవసత వ్మ కితఢీనశకోనదనఽగతః  

ఔతకణాఠ ుడాఫషకలమా సభథటాం సఽటాం సభయన్ 11 
  

కిఙా్ాతూంసత బమ చ భనః తవరభవిహవలితః సఽఢీః  

శశంస నియవులీకథన దావ్ేణేశం రజాత్రః 12 
  

దష ఈవ్చ  

బూమాననఽగీహ ఄహో  బవటా కిటో ధే  

దణడ సత వమా భన బిటో మదత రలఫధ ః   

న ఫరహభఫనఽధ షే చ వ్ం బగవననవజాఞ   

తేబమం హథశచ కుత ఏవ ధితవరటూషే 13 
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విడామతనుర వరతధనఽభఖతః సభ వినుర న్  

ఫరహభతభతతత వభవితేం రథభం తవభసర క్  

తడా్ాహభణానయభ సయవవితేూ నుస్  

నులః శ్రనివ విదో రగిహీతదణడ ః 14 
  

యోऽసౌ భమావిడితతతత వదిశ్ సదామాం  

క్షునురత  దఽయుకూత విశిఖఢైషవగణమమ తణాభమ్  

ఄవకతనత భయుతత భనినద మానుద్  

దిషట ుయదరమా స బగవ్నూవకిటూన తేషవమత్ 15 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

షభాత్ైమవం స నైఞావంసం ఫరహభణా ఙానఽభనిత తాః  

కయభ సణాత నమాభాస సర నుఢామమషత వగడినః 16 
  

వ్డైషణ వం మజఞ సనత టుైమ త్రరకనులం డివజోతత భాః  

ఝగఝాశం నియవనీవయసంసయోశుదధ నే 17 
  

ఄధవయుమణాతత హవిష మజభాణో విశ్భటూ  

ఢిమా విశుదధ మా దఢౌమ తఠా నుర దఽయబూదధ షః 18 
  

తడా సవరబమా టూషం డయ మతమణాత ు డిశ్ల దశ  

భుషణ ంస్వత జ ఈనునీతసత థషషమణ సరత తరవ్జ్ఝణా 19 
  

శ్మమో హియణమయశణోऽయకకూుటజుషరట   

నీలాలకబరభయభణడ తకుణడ లాసమః  

శఙగ్ ఫజ చకీశయఙాగడాస్చయభ  

వమగఢైరషుయణభమబుజఢైషవ కషణకయః 20 
  

వషసమఢిశీితవధాయవనభాలుమడాయ  

హసవలోకకలమా యభమంశచ విశవమ్  

నుయివబరభదవుజనఙాభయజహంసః  
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శ్రవటాతతరశశిణోష యజమభానః 21 
  

తభునుగతభాలషమ సథవ సఽయగణాదమః  

రణయభుః సహసర టాథ మ ఫరహమభనద తారుషణామకః 22 
  

తటూత జస హతయుచః సననజ్ఝహవః ససధవసః  

భూధ ా ధిటాఞజ లిఝటా ఈతసఽథ యఢయ షజమ్ 23 
  

ఄమవగవితత యో మసమ భహి టావతభబువ్దమః  

మఠాభత్ర గిణనిత  సభ కిటానఽగీహవిగీహమ్ 24 
  

దక్షో గిహీటాయుణసదణోతత భం  

మజథఞ శవయం విశవసిజాం యం గుయుమ్  

సఽననద నణాద దమనఽగఢైయవితం భుడా  

గిణన్రతవడూ రమతః కిటాఞజ లిః 25 
  

దష ఈవ్చ  

శుదధ ం సవఢాభునుయటాఖిలఫుదధ ువసథ ం  

చిణాభతరధేకభబమం రత్రషధమ భామామ్  

త్రషఠ ంసత న ైవ ఝయుషతవభుతవతమ తసమమ్  

అస్వత  బవ్నషశుదధ  ఆవ్తభతనత రః 26 
  

ఊత్రవజ ఉచఽః  

తతత వం న టూ వమభనఞజ న యుదరశ్నుత్  

కయభణమవగీహఢియో బగవనివడాభః  

ధగభలషణనేదం త్రరవిదధవఖమం  

జాఞ తం మదయథభఢిడుైవభడయ  వమవసథ ః 27 
  

సదసమ ఉచఽః  
ఈతతత ుధవనమశయణ ఈయుకథి శదఽథోऽనత కోగీ  

వ్మలానివషవట  విషమభిగతిషమతభగథహో యుదాయః  
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దవనద వశవదేర ఖలభిగబనే శ్లకడావ్ేऽజఞ సయథః  

నుడౌకస్వత  శయణద కడా మాత్ర కమోసిషట ః 28 
  

యుదర ఈవ్చ  

తవ వయద వఙగఘ ా వ్శిషవహఖిలాథథ  

హమత భునినయసకఢతత దథణాయుణీనే  
మడి యచితఢిమం భావిదమలోకోऽవిదధ ం  

జత్ర న గణనే తతత వతనఽగీహమణ 29 
  

బిగుయువ్చ  

మణాభమమా గహనమాహిటాతభఫో ఢా  

ఫరహభదమసత నఽబితసత భస్ సవనత ః  

ణాతభనిరరతం తవ విదనత ుధఽణాత తతత వం  

సర ऽమం రస్దతే బవ్న్రణటాతభఫనఽధ ః 30 
  

ఫరహో భవ్చ  
ణడైతతూవయౄం బవటోऽసౌ డాయథ  దేదగీహ ైః ఝయుషర  మావడీక్షథత్  

జాఞ నసమ ఙాయథసమ గుణసమ ఙాశయీో భామాభమాదవుత్రషకోత  భతసత వమ్ 31 
  

ఆనద  ాఈవ్చ  

ఆదభమచఽమత విశవదావనం వఝననద కయం భణోదిశ్మ్  

సఽయవిడివట్షణ ైయుడాముఢుైయుబజదణ దడ యుననభషట నః 32 
  

తను ఉచఽః  
మజోఞ ऽమం తవ మజణామ కథన సిషరట  విధవసత ః శుత్రణాదమ దషకోనుత్  

తం నసత వం శవశమణాబశ్నత ధేధం మజాఞ తభననలినయుఙా దిశ్ ఝనీహి 33 
  

ఊషమ ఉచఽః  

ఄననివతం టూ బగవనివఙూషట తం మడాతభణా చయస్ హి కయభ ణాజమస్వ  

విబూతనే మత ఈస్వదఽుశవుం న భనమటూ సవమభనఽవయత తీం బవ్న్ 34 
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స్డాధ  ఉచఽః  

ఄమం తవతకఠాభిషట తమూషనడామం భణోవ్యణః కథి శడావ్గషనదగధః  

తిషగత ऽవగఞయ  న ససభయ డావం న నిషటాభత్ర ఫరహభసభననవననః 35 
  

మజభానఽమవ్చ  

సవగతం టూ రస్డూశ తేబమం నభః శ్రీనివ్స శీిమా కనత మా టరా హి నః  

టావభిటూऽఢీశ ణాఙణదో యభఖః శ్లబటూ శ్రయిహీనః కఫణోధ  మఠా ఝయుషః 36 
  

లోకనులా ఉచఽః  

దిషట ః కూం ణో దిగషబయసదోహా ైసత వం రతమగదరషట  దిశమటూ నేన విశవమ్  

భామా హమమష బవడీమా హి బూభనమసత వం షషఠ ః ఞచనబస్ బూటుైః 37 
  

యోగథశవ ఉచఽః  
తవరమానన టూऽణోమऽసత ుభుతసత వన రదో విశ్వతభనీక్షథనన ిథగమ అతభనః  

ఄఠాత బకథత ుశ తయోఢావటాభననమవిటాత ునఽగిహణ వతూల 38 
  

జగదఽదబవస్థ త్రలనేషే డుైవటో ఫహటనదమభానగుణమాతభభామమా  

యచిటాతభదేదభతనే సవసంసథ మా వినివషత తబరభగుణాతభణే నభః 39 
  

ఫరహో భవ్చ  

నభస్వత  శీితసటాత వమ ధభడీణాం చ సాతనే  

నియుో ణామ చ మటాకషఠ ం ణాహం వ్ేడాథऽత చ 40 
  

ఄగషనయువ్చ  

మటూత జసహం సఽసనేదధ టూజా హవమం వహమ సవధవయ అజమస్కత మ్  

తం మజ్ఝఞ మం ఞచవిధం చ ఞచనః స్వషట ం మజుషబః రణటోऽస్భ మజఞ మ్ 41 
  

డూవ్ ఉచఽః  

ఝ కలానునే సవకితభుదుకితమ వికితం  

తవధేవ్దమసత స్భనూలిల ఈయగథణాద ా ఢిశమణే  

ఝభాణేిషవ స్డుదధ యుిడి విభిశిటాఢామతభదవిః  
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స ఏవ్డామక్షోణ యమః ఠి చయస్ బిటామనవస్ నః 42 
  

గనధ వ ఉచఽః  

ఄంశ్ంశ్స్వత  డూవ భుఙామదమ ఏటూ ఫరహమభణాద ా డామ డూవగణా యుదరఝగగః  

కీీఝాదాణడ ం విశవనేదం మసమ విబూభనత స్్ైభ నితమం ణాథ నభస్వత  కయవ్భ 43 
  

విడామధ ఉచఽః  
తవణాభమమాయథభనదమ కల వథऽస్భన్  

కిటావ భభాహనేత్ర దఽయభత్రయుతఠుైః స్్ైవః  
క్షునురత ऽమసడివషమలాలస అతభమోహం  

ముషభతకఠాభితనిషవవక ఈదఽవుదస్వమత్ 44 
  

ఫరా హభణా ఉచఽః  

తవం కీతేసత వం హవిసత వం హటటాశః సవమం తవం హి భనత రః సనేదద యబనుటరా ణ చ  

తవం సదసమషత వజో దభతీ డూవటా ఄగషనహో తరం సవఢా సర భ అజమం శుః 45 
  

తవం ఝ గం యసమా భహసాకగ దంషట మాా డిభనీం వ్యణయణోద ా  మఠా  

సాత మభాణో నదలిీలమా యోగషనయువుజజ హయథ తరనీగతర మజఞ కీతేః 46 
  

స రస్ద తవభసభకభాకఙ్క్షషటాం దయినం టూ షబరషట సతకయభణామ్  

కీయత ుభాణే నినననేన మజథఞ శ టూ మజఞ విఘానః షమం మానిత  తస్్ైభ నభః 47 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర దషః కవియమజఞ ం బదర యుడరా నభషితమ్  

కీయత ుభాణే హిషకథశ్ర సనినణేమ మజఞ దావణే 48 
  

బగవ్ణేూవన దాగథన సవటాభ సయవదాగబుక్  

దషం ఫదాష అదాషమ తరమభాణ ఆవ్నఘ 49 
  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఄహం ఫరహభ చ శయవశచ జగతః కయణం యమ్  
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అటూభశవయ ఈదరషట  సవమనద ిగవిశ్రషణః 50 
  

అతభభామాం సభావిశమ సర ऽహం గుణభనీం డివజ  

సిజనరషను యనివశవం దఢూర సంజాఞ ం కూీయోచిటామ్ 51 
  

తస్భన్రహభణమడివతీనే కథవల  యభాతభని  

ఫరహభయుడరౌ  చ బూటాని దేడూణాజోఞ ऽనఽశమత్ర 52 
  

మఠా ఝభానన సవఙ్ో షే శియఃనుణామడిషే కవచిత్  

నుయకమఫుడిధ ం కుయుటూ ఏవం బూటూషే భతయః 53 
  

తరమాణాధేకదావ్ణాం యో న శమత్ర వ్డై నడామ్  

సయవబూటాతభణాం ఫరహభనూ శ్నిత భఢిగచఛత్ర 54 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం బగవటాడిషట ః రజాత్రత్రయుషమ్  

ఄషచటావ కీతేణా స్వవన డూవ్నఽబమటోऽమజత్ 55 
  

యుదరం చ స్వవన దాగథన హటమనుఢావతూభాహితః  

కయభణోదవసణేన సర భనునితనత  

ఈదవసమ సహషత వగషబః ససనవవబిథం తతః 56 
  

తసభ ఄమనఽదావ్ేన స్వవణడైవ్వ్త ధస్వ  

ధయభ ఏవ భత్రం దటాత వ త్రరదశ్స్వత  డివం మముః 57 
  

ఏవం డాక్షామణీ హిటావ సతీ ఞయవకల వయమ్  

జజథఞ  హిభవతః క్షథటూర ధేణామానేత్ర శుశీుభ 58 
  

తధేవ దనతం బూమ అవిఙ్టర త్రభనేఫక  

ఄననమదావ్డైకగత్రం శకూత ః సఽతవత వ ఞయుషమ్ 59 
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ఏతదబగవతః శమోబః కయభ దక్షాధవయదఽర హః  

శీుతం దాగవటాచిఛషమదఽదధ వ్ణేభ ఫిహసటూః 60 
  

ఆదం వితరం యనైశఙూషట తం మశసమభాముషమభఘ్ఘభయిణమ్  

యో నితమడాకయణు నగऽనఽకీయత నేదఽధ ణోతమఘం కౌయవ బకూత దావతః 61 
 

ఄఢామమభు – 8  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  
సనకడామ ణాయదశచ ఊబుయుంసర ऽయుణయమత్రః  

ణడైటూ గిహన్రహభసఽటా హమవసనానయధవథతసః 1 
  

భిషధయభసమ దామస్దద భబం భామాం చ శతరే హన్  

ఄసాత నేథఽనం తతేత  నియిత్రయజగిహమऽరజః 2 
  

తయోః సభబవలోి దో నికిత్రశచ భహభటూ  

టాదామం కోీధశచ హింస చ మదఽద యుకూత ః సవస కలిః 3 
  

దఽయుకౌత  కలిధతత  బమం భితేమం చ సతత భ  

తయోశచ నేథఽనం జజథఞ  మాతణా నియమసత ఠా 4 
  

సఙోహామణ భమాఖామతః రత్రసయోసత వ్నఘ  

త్రరః శీుటుైవతతేభానఽణమం విధఽణోటామతభణో భలమ్ 5 
  

ఄఠాతః కీయత నే వంశం ఝణమకీథత ః కుయౄదవహ  

సవమభుబవసమత భణోయుథయంశ్ంశజనభనః 6 
  

తరమవరటోటాత ననుడౌ శతయౄనుటూః సఽటౌ  

వ్సఽడూవసమ కలమా యక్షామాం జగతః స్థ టౌ 7 
  

జానే ఈటాత ననుదసమ సఽనీత్రః సఽయుచిసత యోః  
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సఽయుచిః తవరమస్ తేమథనత మతేూటో ధఽర వః 8 
  

ఏకడా సఽయుఙూః ఝతరభఙకభాగమ లాలమన్  

ఈతత భం ణాయుయుషనత ం ధఽర వం జాబమననద త 9 
  

తఠా చికీయిభాణం తం సటానుసత నమం ధఽర వమ్  

సఽయుచిః శిణవటో జఞ ః స్వయిుభాహత్రగషవటా 10 
  

న వతూ నిటూషధషణ ుం బవ్ణాగఢెభయుత్ర  

న గిహీటో భమా మతత వం కుక్షావత నినుతభజః 11 
  

ఫాలోऽస్ ఫత ణాటాభనభనమస్త రగయబసభబితమ్  

నానం వ్ేద బవ్నమసమ దఽయిదేऽథథ భణోయథః 12 
  

తసధమ ఝయుషం తస్్ైమవ్నఽగీహమణ ధే  

గథబ తవం సధమాటాభనం మడీచఛస్ నినుసనమ్ 13 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

భాతేః సటానుః స దఽయుకూత విదధ ః శవసనఽర ష దణడ హటో మఠాహిః  

హిటావ నేషనత ం తతయం సననవ్చం జగభ భాతేః రయుదనూకశమ్ 14 
  

తం నిఃశవసనత ం సఽపషటాధగషఠ ం సఽనీత్రయుతూఙో ఈదాహమ ఫాలమ్  

నిశభమ తటౌయభుఖానినటానత ం స వివమఠూ మదోడితం సటాను 15 
  

సర తూిజమ ఢుైయమం విలలా శ్లక డావ్గషనణా డావలటూవ ఫాలా  

వ్కమం సటానుః సభయతీ సగజ శీిమా దిశ్ ఫాషకలాభువ్హ 16 
  

డీయఘం శవసనీత  విజ్ఝనసమ నుయభశమతీ ఫాలకభాహ ఫాలా  

భాభఙోలం టాత థషే భంసథ  బుఙ్టర జణో మతయదఽఃఖదసత త్ 17 
  

సతమం సఽయుఙామనహితం బవ్ణేభ మదఽద యబగమా ఈదథ గిహీతః  
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సత ణేమన విదధ శచ విలజజ టూ మాం దాథమత్ర వ్ వ్ోఢెనేడసత్రభమ్ 18 
  

అత్రషఠ  తటాత త విభతూయసత వభుకత ం సభాటరా త మదవమలీకమ్  

అధమాఢయ షజనుదదభం మడీచఛస్వऽఢామసనభుతత మో మఠా 19 
  

మసమఙౄఘ ాదభం షచయమ విశవ విదావణామాతత గుణానటూత ః  

ఄజోऽధమత్రషఠ త్లు నుయధేషఠ ుం దం జ్ఝటాతభశవసణానవనద ుమ్ 20 
  

తఠా భనఽగవ బగవ్నిటాభహో  మధేకభటామ ఝయుదక్షుణ ైయభఖఢైః  

ఆషట వనతవడూ దఽయవ్భనమటో దౌభం సఽఖం డివమభఠావయోుమ్ 21 
  

తధేవ వటాూశమీ బితమవతూలం భుభుక్షునయభిగమడాఫజ దధ త్రమ్  

ఄననమదావ్ే నిజధయభదావిటూ భనసమవసథ మ బజసవ ఞయుషమ్ 22 
  

ణానమం తతః దభలాశలోచణాదఽద ఃఖచిఛదం టూ భిగమానే కఞచన  

యో భిగమటూ హసత గిహీతదభమా శీినేతఢైయఙో విభిగమభాణమా 23 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం సఞజ లితం భాతేకణ ుథ గభం వచః  

సనినమభామతభణాటాభనం నిశచకీ భ తతేః ఝత్ 24 
  

ణాయదసత దఽనుకయణు జాఞ టావ తసమ చికీషితమ్  

సిషట వ భూయధనమఘఘేనన నుణణా నుర హ విస్భతః 25 
  

ఄహో  టూజః షత్రరమాణాం భానబఙోభభిషమటామ్  

ఫాలోऽమమం హిడా ధటూత  మతూభాతేయసదవచః 26 
  

ణాయద ఈవ్చ  

ణాధఽణామవభానం టూ సభాభనం వ్త ఝతరక  

లషమాభః కుభాయసమ సకత సమ కీీడణాడిషే 27 
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వికల  విదమభాణేऽత న హమసణోత షహమతవః  

ఝంసర  మోహభిటూ నణాన మలోి కథ నిజకయభనః 28 
  

షతేషవమతత తసత త టావణాభటూరణ ఞయుషః  

డుైవ్ోసడితం మావడీవక్షథమశవయగత్రం ఫుధః 29 
  

ఄథ భాటరో డిషవట న యోగథణావయుయుతూస్  

మత్రసదం స వ్డై ఝంసం దఽఢయ మ భటో భభ 30 
  

భునమః దవం మసమ నిఃసఙ్ో ణోయుజనభనః  

న విదఽయభిగమణోత ऽత తీవరయోగసభాఢిణా 31 
  

ఄటో నివయత టాధేష నియఫనధ సత వ నిషపలః  

మత్రషమత్ర బవ్ణాకల  శ్రమీసం సభుస్థ టూ 32 
  

మసమ మడుదద వవిహితం స టూన సఽఖదఽఃఖయోః  

అటాభనం టోషమణేద హీ తభసః నుయభిచఛత్ర 33 
  

గుణాఢికనఽభదం లితవూదనఽకోీ శం గుణాధభాత్  

ధ ైతీరం సభాణాదనివఙూఛనన టాత్ైయనబూమటూ 34 
  

ధఽర వ ఈవ్చ  
సర ऽమం శమో బగవటా సఽఖదఽఃఖహటాతభణామ్  

దషితః కిమా ఝంసం దఽయదగిऽసభడివఢుైసఽత  మః 35 
  

ఄఠాత ధేऽవినీతసమ క్షాతత రం ఘోయభుతవముషః  

సఽయుఙామ దఽయవఙ గఫాణ ైయన నణేన శమీటూ హిడి 36 
  

దం త్రరబువణోతకిషట ం జ్ఝగుషర ః సధఽ వయత మ ధే  

ఫూర హమసభత్రతినయ్రహభననణడైమయమనఢిషఠ తమ్ 37 
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నానం బవ్నబగవటో యోऽఙోజః యధేషఠ నః  

వితేదననటటూ వణాం హిటామ జగటోऽయకవత్ 38 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతేమడాహితభాకయణు బగవ్ణానయదసత డా  

తరతః రటామహ తం ఫాలం సడావకమభనఽకభమా 39 
  

ణాయద ఈవ్చ  

జనణామనహితః ణాథ ః స వ్డై నిఃశ్రమీససమ టూ  

బగవ్ణావసఽడూవసత ం బజ తం రవణాతభణా 40 
  

ధభయథకభమోక్షాఖమం మ ఆఙూఛఙూ్రమ అతభనః  

ఏకం హమమవ హథసత తర కయణం నుదస్వవనమ్ 41 
  

తటాత త గచఛ బదరం టూ మభుణామాసత టం శుచి  

ఝణమం భధఽవనం మతర సనినధమం నితమడా హథః 42 
  

సనటావనఽసవనం తస్భణాకలిణాద ుః సలిల  శివ్ే  

కిటోవచిటాని నివసణానతభనః కలిటాసనః 43 
  

నుర ణామాధేన త్రరవిటా నుర ణయనిద మాభణోభలమ్  

శణడైయువుదసమనఢామనేనభనస గుయుణా గుయుమ్ 44 
  

రసడానభుఖం శశవత్రసననవదణేషణమ్  

సఽణాసం సఽబుర వం ఙాయు కనుర లం సఽయసఽనద యమ్ 45 
  

తయుణం యభణీమాఙోభయుణోషవఠ షణాధయమ్  

రణటాశమీణం నిభణ ం శయణమం కయుణాయణవమ్ 46 
  

శీ్రవటాూఙకం ఘనశ్మభం ఝయుషం వనభాలినమ్  

శఙ్చకీగడాడుైభయనవమకత చతేయుబజమ్ 47 
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కూుటౄనం కుణడ లినం కథమూయవలమానివతమ్  

కౌసఽత దాబయణగుీవం తతకౌశ్రమవ్ససమ్ 48 
  

కఞజచకలాయమసత ం లసటాకఞచననాఝయమ్  

దయినీమతభం శ్నత ం భణోనమనవయధనమ్ 49 
  

డాబుం నఖభణశ్రణీామ విలసడాబుం సభయచటామ్  

హితదభకషణకఢిషణ ుభాకీభామతభనమవస్థ తమ్ 50 
  

సభమభానభనఢామనేటాూనఽగవలోకనమ్  

నిమటూణడైకబూటూన భనస వయదయిబమ్ 51 
  

ఏవం బగవటో యౄం సఽబదరం ఢామమటో భనః  

నియవిటామ యమా తసయణం సభననం న నివయత టూ 52 
  

జశచ యమో గుహమః శీ్రమటాం ధే నినుతభజ  

మం సత తరం రఠనఽభానశమత్ర ఖథచన్ 53 
  

ఓం నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ  

భణేత రణాణేన డూవసమ కుమదద వామభనీం ఫుధః  

సమం వివిఢుైయదరవ్డైమథదశకలవిదాగవిత్ 54 
  

సలిల ైః శుచినభల ైమయవణడైమయౄభలపలాడినః  

శసత ఙ్ఘ్రకంశుకఢైశ్చథచతేత లసమ తరమమా రబుమ్ 55 
  

లఫాధ వ దరవమభనీభచం క్షుతమభాఫవడిషే వ్యచనేత్  

అబిటాటాభ భునిః శ్ణోత  మతవ్ఙౄభతవనమబుక్ 56 
  

స్వవఙాఛవటాయచషటుైయచినత ునిజభామమా  

కషషమతేమతత భశ్లి కసత డాధ ునేదధ ిదమఙోభమ్ 57 
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షచమ బగవటో మావతమః ఞయవస్వవిటాః  

టా భనత రహిదనేణడైవ రముఞచజ ునభనత రభూయత నే 58 
  

ఏవం కనేన భనస వచస చ భణోగతమ్  

షచయమభాణో బగవ్నబకూత భతషచయమమా 59 
  

ఝంసభభానణాం సభమగబజటాం దావవయధనః  

శ్రయీో డిశతమనభతం మదధ భడిషే డూహిణామ్ 60 
  

వియకత శ్రచనిద మాయటౌ బకూత యోగథన బూమస  

తం నియనత యదావ్ేన బజథటాడాధ  విభుకత నే 61 
  

ఆతేమకత సత ం షకీభమ రణభమ చ నినుయబకః  

మమౌ భధఽవనం ఝణమం హథశచయణచషచతమ్ 62 
  

తనుర వనం గటూ తస్భన్రవిషరట ऽనత ఃఝయం భునిః  

ఄషుటాయుణకో జాఞ  సఽఖాస్న ఈవ్చ తమ్ 63 
  

ణాయద ఈవ్చ  

జనికం ఢామమస్వ డీయఘం భుఖథన షశుషమటా  

కూం వ్ న షషమటూ కమో ధగభ వ్థథన సంముతః 64 
  

జోవ్చ  

సఽటో ధే ఫాలకో ఫరహభణడై్రర ణయణాకయుణాతభణా  

నివస్తః ఞచవయిః సహ భాటరా  భహనకవిః 65 
  

ఄమణాథం వణే ఫరహభణాభ సభదనత ుయబకం వికః  

శ్ీనత ం శమానం క్షుఢితం షభాి నభుఖాభుఫజమ్ 66 
  

ఄహో  ధే ఫత డౌతభుం స్త రజ్ఝతసర మఢాయమ  

యోऽఙకం తవరభాణ యుయుషనత ం ణాబమననద భసతత భః 67 
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ణాయద ఈవ్చ  

భా భా శుచః సవతనమం డూవగుత ం విశ్భటూ  

తత్రదావభవిజాఞ మ నుర విఙ్టర మదమశ్ల జగత్ 68 
  

సఽదఽషకయం కయభ కిటావ లోకనుల ైయత రబుః  

ఐషమతమచియటో జనమశ్ల విఝలమంసత వ 69 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర డూవషిణా నుర ర కత ం విశీుతమ జగతీత్రః  

జలక్షీభభణాదితమ ఝతరధేవ్నవచినత మత్ 70 
  

తటరా నషకత ః రమతసత భునుర షమ విదావుమ్  

సభాహితః యమచయదిషమడూశ్రన ఞయుషమ్ 71 
  

త్రరటరా ణేత  త్రరటరా ణేత  కతతథ ఫదశనః  

అతభవితత ునఽసథణ భాసం నిణేమऽయచమను షమ్ 72 
  

డివతీమం చ తఠా భాసం షషవఠ  షషవఠ ऽయబకో డిణే  

తిణణ డినః శ్రఢషణః కిటాణోనऽబమయచమనివబుమ్ 73 
  

తితీమం ఙానమణాభసం నవధే నవధేऽహని  

ఄఫబష ఈతత భశ్లి కభునుఢావతూభాఢిణా 74 
  

చతేయథభత వ్డై భాసం డావదశ్ర డావదశ్రऽహని  

వ్ముబక్షో జ్ఝతశ్వసర  ఢామమణేద వభఢాయమత్ 75 
  

ఞచధే భాసమనఽనుర తవత  జ్ఝతశ్వసర  నినుతభజః  

ఢామమన్రహభ డుైకథన తసౌథ  సథ ణుషవ్చలః 76 
  

సయవటో భన అకిషమ హిడి బూటూనిద మాాశమమ్  
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ఢామమనబగవటో యౄం ణాడరా క్షీత్రకఞచణాయమ్ 77 
  

అఢాయం భహడాడీణాం రఢానఝయుషవశవయమ్  

ఫరహభ ఢాయమభాణసమ తరయో లోకశచకనేథ 78 
  

మడుైకనుడూన స నుషథవ్యబకసత సౌథ  తదఙో్ఘ్రషఠ నితఝుటా భహీ  

నణాభ తటరా యధనేదేనద ఢాిషఠ టా తువ సవ్ేమతయతః డూ డూ 79 
  

తస్భనననఢామమత్ర విశవభాతభణో డావయం నియుఢామసఽభననమమా ఢిమా  

లోక నియుఙాఛవసనితఝుటా బిశం సలోకనులాః శయణం మముయుషమ్ 80 
  

డూవ్ ఉచఽః  

ణడైవం విడామో బగవణా్ాణగధం చచయసమఖిలసతత వఢాభనః  

విఢూహి తణోన విజ్ఝణాడివమోషం నుర నుత  వమం టావం శయణం శయణమమ్ 81 
  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

భా ద ైషట  ఫాలం తసర  దఽయతమమానినవయత నషవమ రత్రమాత సవఢాభ  

మటో హి వః నుర ణనిగధ అస్డౌటాత ననుడియభన సఙోటాటాభ 82 
 

ఄఢామమభు – 9  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

త ఏవభుతూననబమా ఈయుకీధే కిటావణాభాః రమముస్త రవిషట మ్  

సహసరశ్రి త తటో గయుతభటా భఢయ యవనం బితమడిదిషమా గతః 1 
  

స వ్డై ఢిమా యోగవినుకతీవరమా హితదభకోశ్ర సఽపషతం తఝుత్రబమ్  

త్రగహితం సహస్్ైవ్ోలషమ ఫహిఃస్థ తం తదవసథ ం దదయి 2 
  

తదద యిణేణాగతసధవసః క్షుటావవనద టాఙోం వినభమమ దణడ వత్  

దిగబుం రశమన్రతఫనినవ్యబకశుచభఫనినవ్స్వమన బుజఢైషవ్శిిషన్ 3 
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స తం వివషనత భతడివదం హషఞాటావసమ సయవసమ చ హిదమవస్థ తః  

కిటాఞజ లిం ఫరహభభనేన కభుఫణా సయి ఫాలం కిమా కనుర ల  4 
  

స వ్డై తడుైవ రత్రనుడిటాం గషయం డుైవం షజాఞ తతభనియణమః  

తం బకూత దావ్ోऽబమగిణాదసతవయం షశీుటోయుశవీసం ధఽర వక్షుత్రః 5 
  

ధఽర వ ఈవ్చ  
యోऽనత ః రవిశమ భభ వ్చనేభాం రసఽనుత ం  

సఞజజ వమతమఖిలశకూత ధయః సవఢాభాన  

ఄణామంశచ హసత చయణశవీణతవగడీన్  

నుర ణాననమో బగవటూ ఝయుషమ తేబమమ్ 6 
  

ఏకసత వధేవ బగవనినదభాతభశకత ు  

భామాఖమయోయుగుణమా భహడాదమశ్రషమ్  

సిషట వనఽవిశమ ఝయుషసత దసదఽో ణయషే  

ణాణేవ డాయుషే విదావసఽవడివదాస్ 7 
  

తవదద తత మా వముననేదభచషట  విశవం  

సఽత రఫుదధ  ఆవ ణాథ బవత్రననః  

తసమవయోుశయణం తవ నుదభూలం  

విసభయమటూ కితవిడా కథభాయత ఫణోధ  8 
  

నానం విభుషట భతమసత వ భామమా టూ  

నే టావం బవ్మమవిమోషణభనమహమటోః  

ఄయచనిత  కలకతయుం కుణనుర దోగమమ్  

ఆచఛనిత  మతూపయిజం నియనేऽత ణాణ మ్ 9 
  

మా నియవిత్రసత నఽబిటాం తవ నుదదభ  

ఢామణాదబవజజ నకఠాశవీణయన వ్ సమత్  

స ఫరహభణ సవభహిభనమత ణాథ భా బూత్  
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కూం తవనత కస్లులిటాతతటాం విభాణాత్ 10 
  

బకూత ం భుహటః రవహటాం తవన ధే రసఙోో   

బూమాదననత  భహటాభభలాశమాణామ్  

నేణాఞజ సర లఫణభుయువమసనం బవ్నృధ ం  

ణేషవమ బవదఽో ణకఠాభితనునభతత ః 11 
  

టూ న సభయనత ుత్రతం తరమనైశ భయత ుం  

నే ఙానవదః సఽతసఽహిదోిహవితత డాః  

నే తవఫజ ణాబ బవడీమడాయవినద   

సౌగనధ ులుఫధ హిదనేషే కితరసఙగో ః 12 
  

త్రయమఙనగడివజసుసిడూవడుైతమ  

భత ుడినః షచితం సదసడివశ్రషమ్  

యౄం సథ విషఠ భజ టూ భహడాదమణేకం  

ణాతః యం యభ వ్ేడిభ న మతర వ్దః 13 
  

కలానత  ఏతదఖిలం జఠథణ గిహణ న్  

శ్రటూ ఝభానూవదిగననత సఖసత దఙ్క  

మణాననస్నఽధ యుహకఞచనలోకదభ  

గథబ దఽమభానబగవటూ రణటోऽస్భ తస్్ైభ 14 
  

తవం నితమభుకత షశుదధ విఫుదధ  అటాభ  

కటసథ  అడిఝయుషర  బగవ్ంసత రుఢీశః  

మదఽఫదధ ువస్థ త్రభఖణడ తమా సవదిషట ు  

దరషట  స్థ టావఢిభఖ ో వమత్రషకత  అస్వూ 15 
  

మస్భనివయుదధ గతయో హమనిశం తనిత   

విడామదయో వివిధశకత మ అనఽఞవుత్  

తద్రహభ విశవబవధేకభననత భాదమమ్  
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అననద భాతరభవికయభహం రడూమ 16 
  

సటామశిషర  హి బగవంసత వ నుదదభమ్  

అశ్రసత ఠానఽబజతః ఝయుషయథభూథత ః  

ఄతవమవభయమ బగవ్నషనుత్ర డీణాన్  

వ్శ్రవీ వతూకభనఽగీహకతగऽసభన్ 17 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఄఠానషేట త ఏవం వ్డై సతూఙకల న ఢీభటా  

బిటామనఽయకోత  బగవ్న్రత్రనణేద ుదభఫరవత్ 18 
  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

వ్ేడాహం టూ వమవస్తం హిడి జనమఫాలక  

తత్రమఙాఛనే బదరం టూ దఽభత సఽవరత 19 
  

ణాణడైమయఢిషఠ తం బదర మడా్ాజ్ఝషేణ  ధఽర వక్షుత్ర  

మతర గీహర్షటాణాం జోమత్రషం చకీభాహితమ్ 20 
  

ధేఞామం గగచకీవటా్ాసఽన యసత తకలవ్స్ణామ్  
ధగభऽగషనః కశమః శుకోీ భునయో నే వణౌకసః  

చయనిత  దక్షుణీకితమ బరభణోత  మతూటాయకః 21 
  

రస్థ టూ తే వనం తటరా  దటాత వ గం ధయభసంశమీః  

షటౄత రంశదవయిసహసరం యక్షుటావ్మహటూనిద మాః 22 
  

తవడా్ాతయుమతత ధే నషవట  భిగమామాం తే తనభణాః  

ఄణేవషనీత  వనం భాటా డావ్గషనం స రవ్ేషమత్ర 23 
  

ఆషట వ భాం మజఞ హిదమం మజఢదఞ ః ఝషకలదక్షుణ ైః  

బుకత వ ఙూహశిషః సటామ ఄణేత  భాం సంసభషషమస్ 24 
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తటో గణాత స్ భటా్ానం సయవలోకనభసకితమ్  

ఈషషట దిషబమసత వం మటో ణావయత టూ గతః 25 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతమషచతః స బగవ్నత్రడిశ్మతభనః దమ్  

ఫాలసమ శమటో ఢాభ సవభగదోయుడధవజః 26 
  

సర ऽత సఙకలజం విషరణ ః నుదస్వవ్ోసడితమ్  

నుర మ సఙకలనివణం ణాత్రతరటోऽబమగతేయమ్ 27 
  

విదఽయ ఈవ్చ  

సఽదఽయిబం మతయభం దం హథభమావినసత చచయణాయచణాషజతమ్  

లఫాధ వమస్డాధ యథనేవ్డైకజనభణా కథం సవభాటాభనభభనమటాయథవిత్ 28 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

భాతేః సటాను వ్గఫణ ైయుిడి విదధ సఽత  టానూమయన్  

ణడైచఛనఽభకూత టూయుభకూత ం తసభటాత భుతవనవ్న్ 29 
  

ధఽర వ ఈవ్చ  

సభాఢిణా ణడైకబవ్ేన మతదం విదఽః సనణాద దమ ఉయధవథతసః  

భాస్్ైయహం షఝుబయభుషమ నుదయోశ్ఛమాభుతవటామగతః ిథఙభత్రః 30 
  

ఄహో  ఫత భభాణాతభుం భనద దాగమసమ శమత  

బవచిఛదః నుదభూలం గటావ మాఙూ మదనత వత్ 31 
  

భత్రషవదాషటా డూవ్డైః తడిబయసహిషేణ నః  

యో ణాయదవచసత థమం ణాగీహిషభసతత భః 32 
  

డుైవం భామాభునుశీితమ రసఽత  ఆవ నననదిక్  

తతవమ డివతీనేऽమసత్ర దరా తిదరా తివమహిదఽర జా 33 
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భన ైతటా్ాషథతం వమయథం చికూటూూవ గటాముష  

రసదమ జగడాటాభనం తస దఽష్రసదనమ్  

బవచిఛదభమాఙూऽహం బవం దాగమవివషజతః 34 
  

సవజమం మచఛటో భ్ఞామణాభణో ధే నక్షుటో ఫత  

ఇశవతీషషణఝణయమన పలీకనివ్ధనః 35 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

న వ్డై భుకునద సమ డాయవినద యో యజోజుషసత త బవ్దిశ్ జణాః  

వ్ఞఛనిత  తడాద సమభిటూऽయథభాతభణో మదిచఛమా లఫధ భనఃసభిదధ మః 36 
  

అకణ ుతభజభామానత ం సభథతమ మఠాగతమ్  

జా న శదీద ఢూ బదరభబదరసమ కుటో భభ 37 
  

శడీాధ మ వ్కమం డూవథియుయివ్ేగథన ధషితః  

వ్త హయుత యత్రతరటో హయం నుర డానభహధనమ్ 38 
  

సదశవం యథభాయుహమ కయత సవయషషకితమ్  

ఫరా హభణ ైః కులవిడుదధ శచ యమసరత ऽభాతమఫనఽధ నః 39 
  

శఙ్దఽనఽద నణాడూన ఫరహభఘోషవణ వ్ేణునః  

నిశచకీ భ ఝతసత యణభాతభజానెషణోతేూకః 40 
  

సఽనీత్రః సఽయుచిశ్చసమ భహిషౌమ యుకభబూషటూ  

అయుహమ శినృకం సయధభుతత ధేణానజగభతేః 41 
  

తం దిషరట వవణాదామశ అమానత ం తయస యఠాత్  

ఄవయుహమ నిసాత యణభాసదమ తవరభవిహవలః 42 
  

షథదేऽఙోజం డయ బుం డీగఘ తకణఠ భణాః శవసన్  

విషవకథూణాఙౄఘ సాంసయి హటాశ్రషఘఫనధ నమ్ 43 
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ఄఠాజ్ఝఘరనఽభహటయౄభషధా శ్రటుైయనమనవ్షనః  

సనమాభాస తనమం జాటోడాద భభణోయథః 44 
  

ఄనవనద ు తతేః నుడావ్శ్రషబశ్చనభనిత తాః  

నణాభ భాతౌ శ్రణా సతకితః సజజ ణాగీణీః 45 
  

సఽయుచిసత ం సభుటాథ మ నుడావనతభయబకమ్  

షషవజామహ జీవ్ేత్ర ఫాషగదోదమా గష 46 
  

మసమ రసణోన బగవ్నఽో ణ ైఢైభటరా ుడినయుషః  

తస్్ైభ నభనిత  బూటాని నిభనభా ఆవ సవమమ్ 47 
  

ఈతత భశచ ధఽర వశ్లచదావణోమనమం తవరభవిహవలౌ  

ఄఙోసఙగో దఽతేలకవస రౌ ఘం భుహటయౄహతేః 48 
  

సఽనీత్రయసమ జననీ నుర ణయదోమऽత తరమం సఽతమ్  

ఈగుహమ జహవ్ఢిం తదఙోసయినియవిటా 49 
  

మః సత ణాదామం సఽసర వ ణేతరజఢైః సలిల ైః శివ్డైః  

తడానషచమభాణాదామం వయ వయసఽవ్ో భుహటః 50 
  

టాం శశంసఽయజణా జీఞ ం డిషట ు టూ ఝతర అషత హ  

రత్రలఫధ శిచయం నషరట  యక్షుటా భణడ లం బువః 51 
  

ఄబమషచతసత వమా నానం బగవ్న్రణటాషత హ  

మదనఽఢామనణో ఢీ భితేమం జ్ఝగుమః సఽదఽయజమమ్ 52 
  

లాలమభానం జణడైథవం ధఽర వం సదరా తయం నిః  

అగమ కషణీం హిషట ః సాత మభాణోऽవిశతేయమ్ 53 
  

తతర తటరో సఙటలిత్తత యిసనభకయటోయణ ైః  
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సవిణడదద ః కదలీసత ధ ైబః ఞగనుర టుైశచ తడివఢుైః 54 
  

చాతలివవ్సఃసరఙ్క్ష భుకత డాభవిలనేఫనః  

ఈసకితం రత్రడావయభనుం కుధ ైబః సడీకఢైః 55 
  

నుర కఢైగో ఝగఢైః శ్తకుభబషచఛడుైః  

సయవటోऽలఙకితం శీ్రభద్ విభానశిఖయదఽమనః 56 
  

భిషట చతవయయఠామటట  భాయోం చనద నచషచతమ్  

లాజాషటుైః ఝషపల ైసత ణుడ ల ైయఫలినయుమతమ్ 57 
  

ధఽర వ్మ ఠి దిషట మ తతర తతర ఝయస్త రమః  

స్డాధ థ షతదధమభుఫ దావఝషపలాని చ 58 
  

ఈజహటర ః రముఞచజ ణా వ్తూలామడాశిషః సతీః  

శిణవంసత దవలుో గుటాని నుర విశదబవనం తతేః 59 
  

భహభణవ్ర తభనే స తస్భనబవణోతత ధే  

లాలిటో నితం తటరా  నమవసడిద వి డూవవత్ 60 
  

మఃథవననిదాః శమామ డాణాత  యుకభషచఛడాః  

అసణాని భహు ణ మతర ౌకభ ఈసకః 61 
  

మతర సపటౄకకుఝూమషే భహభాయకటూషే చ  

భణరడీను అదానిత  లలణాయతనసంముటాః 62 
  

ఈడామణాని చ యభామణ విచిటుైరయభయదఽర ధ ైః  

కజడివహఙోనేథఽణడైో మనభతత భధఽవరటుైః 63 
  

వ్నుర మ వ్డైదాయమసర నుణాః డయ భతలకుభుదవతీః  

హంసకయణడ వకుల ైయుజ షట శచకీ హవసయస్్ైః 64 
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ఈటాత ననుడయ  జషిః రదావం తనమసమ తమ్  

శీుటావ దిషట వదఽబతతభం రతవడూ విసభమం యమ్ 65 
  

వక్షోమఢవమసం తం చ రకితీణాం చ సభభతమ్  

ఄనఽయకత రజం జా ధఽర వం చకథీ బువః త్రమ్ 66 
  

అటాభనం చ రవమసభాకలమమ విశ్భత్రః  

వనం వియకత ః నుర త్రషఠ డివభిశణానతభణో గత్రమ్ 67 
 

ఄఢామమభు – 10  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

రజాటూయుద హితయం శిశుభాయసమ వ్డై ధఽర వః  

ఈనేధే బరనేం ణాభ తతేూటౌ కలవతూౌ 1 
  

ఆలామాభత దామమాం వ్యోః ఝటరా ుం భహఫలః  

ఝతరభుతకలణాభానం యోషదరతనభజీజనత్ 2 
  

ఈతత భసత వకిటోడావహో  భిగమామాం ఫలీమస  

హతః ఝణమజణేణాడరౌ  తణాభటాసమ గత్రం గటా 3 
  

ధఽర వ్ో దరా తివధం శీుటావ కోనుభయిశుఙాషతః  

జఢైతరం సమనద నభాసథ మ గతః ఝణమజణాలమమ్ 4 
  

గటోవడీచ్ఛ్ం డిశం జా యుడరా నఽచయస్వవిటామ్  

దదయి హిభవడయద ా ణామం ఝుం గుహమకసఙ్ఘ్రకలామ్ 5 
  

దఢౌభ శఙ్ం ఫిహడాఫహటః ఖం డిశశ్చనఽణాదమన్  

నేణోడివగనదిశః షతత యుడూవ్ోమऽతరసనబిశమ్ 6 
  

తటో నిషటరభమ ఫలిన ఈడూవభహబటాః  
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ఄసహనత సత నినణాదభనతవతేయుడాముఢాః 7 
  

స టాణాతటో వయ ఈగీధణావ భహయథః  

ఏకఢైకం ముగతూవనహణాఫణ ైస్త రనస్త రనః 8 
  

టూ వ్డై లలాటలగఢైనస్్తత షషేనః సయవ ఏవ హి  

భటావ నియసత భాటాభనభాశంసనకయభ తసమ తత్ 9 
  

టూऽత ఙాభుభభిషమనత ః నుదసయినేవ్ోయగః  

శఢైయవిధమనఽమగడిద వగుణం రచికీయివః 10 
  

తతః షఘనిస్త రంశ్ ైః నుర సశ్రలయశవఢుైః  

శకత ుిషట నయుబశుణీడ నశిచతరవ్జఢైః శఢైయత 11 
  

ఄబమవయిన్రకుతటాః సయథం సహసయఠిమ్  

ఆచఛనత సత త్రతీకయుత భముటాణాం తరయోదశ 12 
  

ఔటాత ననుడిః స తడా శసత రవథిణ బూషణా  

న ఏవ్దిశమటాచఛనన అసథణ మఠా గషషః 13 
  

హహకయసత డుైవ్స్త్రూడాధ ణాం డివి శమటామ్  

హటోऽమం భానవః సాగమ భగనః ఝణమజణాయణవ్ే 14 
  

నదతేూ మాతేఢాణేషే జమకశిషవఠయ  భిఢూ  

ఈదత్రషఠ దరథసత సమ నీహడివ దాసకయః 15 
  

ధనఽషవసాపయజమనిద వమం డివషటాం ఖథదభుదవహన్  

ఄసౌత ా ఘం వమధభడాఫణ ైయఘణానీకనేవ్నిలః 16 
  

తసమ టూ ఙానియుభకత  నటాత వ వభణ యషసమ్  

కమాణావివిశుస్త గభ గషునశనయో మఠా 17 
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బల ది ః సఞృఛదమభాణాణాం శిగనశ్చయుకుణడ ల ైః  

ఉయునథుభటాలాద ైగద షబయవలమవలుో నః 18 
  

హయకథమూయభుకుట ైయుషణ ష్ైశచ భహధణడైః  

అసత ిటాసత  యణబువ్ో థజుువయభణోహః 19 
  

హటావశిషట  ఆతథ యణాజ్ఝదరక్షోగణాః షత్రరమవయమసమకఢైః  

నుర యో వివికణ వమవ్ విదఽదఽర వఝయభిగథనద వాికీీఝుతమూథను ఆవ 20 
  

ఄశమభానః స తడాతటాననం భహభిఢూ కఞచన భానవ్ోతత భః  

ఝుం డిదిషననత ణావిశడిద వషం న భానణాం వ్ేద చికీషితం జనః 21 
  

ఆత్ర ఫుర వంశిచతరయథః సవసయఠిం మతత ః థషం రత్రయోగశఙౄకతః  

శుశ్ీవ శఫద ం జలఢూషవ్ేషతం నబసవటో డిక్షు యజోऽనవదిశమత 22 
  

షణయణాఙాఛడితం వ్ోమభ ఘణానీకథన సయవతః  

విసఽపయతత ఝుటా డిక్షు టరా సమత్రననతేనణా 23 
  

వవిషస యుఢిౌఘాసిక్ ఞమవిణూభతరధేదసః  

నితవతేయోగణాదసమ కఫణాధ నమగీటోऽనఘ 24 
  

తతః ఖథऽదిశమత గషషషనతవతేః సయవటోడిశమ్  

గడాషఘనిస్త రంశ భుసలాః సశభవషిణః 25 
  

ఄహయోऽశనినిఃశ్వస వభణోత ऽగషనం యుషక్షునః  

ఄబమఢావనోజా భటాత ః స్ంహవ్మఘార శచ మూథశః 26 
  

సభుదర ఉషభనుబభః నుి వమనూయవటో బువమ్  

అససద భహహర దః కలానత  ఆవ నెషణః 27 
  

ఏవంవిఢానమణేకని టరా సణానమభనస్వణామ్  
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ససిజుస్త గభగతమ అసఽమ భామమాసఽః 28 
  

ధఽర వ్ే రముకత భసఽఢైసత ం భామాభత్రదఽసత మ్  

నిశభమ తసమ భునమః శభాశంసనూభాగటాః 29 
  

భునమ ఉచఽః  

ఔటాత ననుద బగవ్ంసత వ శ్య్గధణావ  

డూవః క్షుణోతవవనటాషత హగ విక్షాన్  

మణానభఢూమభనఢామ నిశభమ ఙాడాధ   

లోకోऽఞజ స తయత్ర దఽసత యభఙో భితేమమ్ 30 
 

ఄఢామమభు – 11  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

నిశభమ గదటాధేవభిషణాం ధనఽష ధఽర వః  

సనద ఢూऽసత రభుసిశమ మణానమణనిషభతమ్ 1 
  

సనీధ మభాన ఏతస్భణాభమా గుహమకనిషభటాః  

క్షురం విణేశుషవదఽయ కథి శ్ జాఞ ణోదనే మఠా 2 
 
తసమి సత రం ధనఽష రముఞజ తః సఽవయణఝఙగ్ ః కలహంసవ్ససః  

వినిఃసిటా అవివిశుషదవషదఫలం మఠా వనం నెభయవ్ః శిఖణడ నః 3 
 
టుైస్త గభఢాఢైః రధణే శిలీభుఖఢైషతసత తః ఝణమజణా ఈదఽర టాః  

తభబమఢావనఽకతటా ఈడాముఢాః సఽయణభుననదధ పణా ఆవ్హమః 4 
 
స టానిషటుైకయనఢావటో భిఢూ నికితత ఫాహఠయుశిగధగదన్  

నిణామ లోకం యభయకభణడ లం వరజనిత  నిషబదమ మభూయధవథతసః 5 
 

టాను నమభాణాననవషమ గుహమకనణాగసశిచతరయఠూన బూషశః  
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ఔటాత ననుడిం కిమా తటాభహో  భనఽయజగడయ గతః సహషినః 6 
  

భనఽయువ్చ  

ఄలం వటాూత్రగషవణ తమోడావథణ నుభణా  

నేన ఝణమజణాణేటానవఢీసత వభణాగసః 7 
 

ణాసభతేకలోచితం టాత కఢైభతతూడివగషుతమ్  

వఢయ  మదఽడూవ్ణాభాయఫధ స్వతऽకిటుైనసమ్ 8 
  

నణేవకసమఢూన రసఙగో దఫహవ్ో హటాః  

దరా తేయవఢానతతవత న తవమాఙో దరా తివతూల 9 
 

ణామం భాగో  హి సధాణాం హిషకథశ్నఽవషత ణామ్  

మడాటాభనం గోిహమ శువదాబతవ్డైశసమ్ 10 
 

సయవబూటాతభదావ్ేన బూటావ్సం హషం బవ్న్  

అఢామ దఽధమం విషరణ సత తయభం దమ్ 11 
 
స తవం హథయనఽఢామతసత తేంసభత సభభతః  

కథం తవవదమం కితవ్ననఽశిషనూటాం వరతమ్ 12 
 

త్రత్రషమా కయుణమా ధ ైటరా ు ఙాఖిలజనఽత షే  

సభటూవన చ సవటాభ బగవ్నూభ్రస్దత్ర 13 
 

సభ్రసణేన బగవత్ర ఝయుషః నుర కిటుైయుో ణ ైః  

విభుకోత  జీవనియుభకోత  ఫరహభ నివణభిచఛత్ర 14 
 

బూటుైః ఞచనయఫ దధ గమషతేయుష ఏవ హి  

తయోయవువ్మాతూభూబత్రగమషతేయుషయోషహ 15
  

ఏవం రవయత టూ సయోః స్థ త్రః సంమభ ఏవ చ  
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గుణవమత్రకడరా జణాభమమా యభాతభనః 16 
 

నినేతత భాతరం తటరా స్నినయుో ణః ఝయుషయిబః  

వమకత వమకత నేదం విశవం మతర బరభత్ర లోహవత్ 17 
 

స ఖలివదం బగవ్ణాకలశకత ు గుణరవ్హమణ విబకత వయమః  

కగతమకఢతత వ నిహనత ుహణాత  ఙూషట  విబూభనః ఖలు దఽషవదావ్మ 18 
 

సర ऽనణోత ऽనత కయః కలోऽణాడిడికిదవమమః  

జనం జణేన జనమణాభయమనభితేమణానత కమ్ 19 
 

న వ్డై సవక్షోऽసమ విష ఏవ వ్ యసమ భిటోమషవశతః సభం రజాః  

తం ఢావభానభనఽఢావనత ునీశ్ మఠా యజాంసమనిలం బూతసఙగఘ ః 20 
 

అముషర ऽచమం జణోత సత ఠుైవ్ోచమం విబుః  

ఈదాదామం యహితః సవసరథ  దఽఃసథ సమ విదఢాతమసౌ 21 
 

కథచితకయభ వదణేత ునం సవదావభథ ని  

ఏకథ కలం థ డుైవం ఝంసః కభభుటాథ 22 
 

ఄవమకత సమరధేమసమ ణాణాశకుత ుదమసమ చ  

న వ్డై చికీషితం టాత కో వ్ేడాథ సవసభబవమ్ 23 
 

న ఙుైటూ ఝతరక దరా తేయుణాత గ ధనడానఽగః  

విసో డానయోసత త ఝంసర  డుైవం హి కయణమ్ 24 
 

స ఏవ విశవం సిజత్ర స ఏవ్వత్ర హనిత  చ  

ఄఠాత హమనహఙగకణానజమటూ గుణకయభనః 25 
 

ఏష బూటాని బూటాటాభ బూటూశ్ల బూతదావనః  

సవశకత ు భామమా ముకత ః సిజతమత్రత  చ నుత్ర చ 26 
 



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

తధేవ భితేమభభితం టాత డుైవం సవతభణోతవహి జగతమణమ్  

మస్్ైభ ఫలిం విశవసిజో హయనిత  గవ్ో మఠా వ్డై నస్ డాభమనిత టాాః 27 
 

మః ఞచవగి  జననీం తవం విహమ భాతేః సటాను వచస నననభభ  

వనం గతసత స రతమగషభాధమ ల దే భూషధా దం త్రరలోకమః 28 
 

తధేనభఙగో తభని భుకత విగీహమ వమనుశీితం నియుో ణధేకభషయమ్  

అటాభనభనివచఛ విభుకత భాతభదిగమస్భనినదం దేదభసత్రతీమటూ 29 
 

తవం రతమగతభని తడా బగవతమననత  అననద భాతర ఈననసభసత శకౌత   

బకూత ం విఢామ యభాం శనకఢైయవిడామ గీనిథ ం విదేతూుస్ భభాహనేత్ర రయౄఢమ్ 30 
 

సంమచఛ గషం బదరం టూ రతీం శ్రమీసం యమ్  

శీుటూన బూమస జననగడూన మఠాభమమ్ 31 
 

నేణోసిషట తేయుషలోి క ఈడివజటూ బిశమ్  

న ఫుధసత దవశం గఙూఛడిచఛననబమభాతభనః 32 
 

హమలనం గషషశదరా తేయధనదసమ తవమా కితమ్  

మజజ ఘినవ్నఽణమజణాణా్ాతిఘాననితమభషితః 33 
 

తం రసదమ వటాూశు సననటామ రశయీోకూత నః  

న మావనభహటాం టూజః కులం ణోऽనబవిషమత్ర 34 
 

ఏవం సవమభుబవః నుౌతరభనఽశ్సమ భనఽయుధర వమ్  

టూణానవనిద తః సకభిషనః సవఝయం మమౌ 35 
 

ఄఢామమభు – 12  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ధఽర వం నివితత ం రత్రఫుదధ ు వ్డైశసదతవతభనఽమం బగవ్నధ ణేశవయః  
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తటరా గతశ్చయణమషకూననఢైః సంసాత మభాణో నమవదతకిటాఞజ లిమ్ 1 
  

ధనద ఈవ్చ  
దో దోః షత్రరమడామాద షతేషరట ऽస్భ టూऽనఘ  

మతత వం తటాభహడూశ్డుైవయం దఽసత ుజభతమజః 2 
  

న బవ్నవఢీదమక్షానన మక్షా దరా తయం తవ  

కల ఏవ హి బూటాణాం రబుయమమదావయోః 3 
  

ఄహం తవనేతమనుథ  ఢీయజాఞ ణాతేయుషసమ హి  

సవతనవ్దాతమతడాధ ుణాదమమా ఫనధ వియమమౌ 4 
  

తదోచఛ ధఽర వ బదరం టూ బగవనత భఢయ షజమ్  

సయవబూటాతభదావ్ేన సయవబూటాతభవిగీహమ్ 5 
  

బజసవ బజనీమాఙౄఘ భాబవ్మ బవచిఛదమ్  

ముకత ం వియహితం శకత ు గుణభమామతభభామమా 6 
  

విణీహి కభం ని మనభణోగతం భతత సత వభ్టాత నడూऽవిశఙౄకతః  

వయం వగు ऽభుఫజణాబనుదయోయననత యం టావం వమభఙో శుశీుభ 7 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స జజథన వమ ఙ గడిటో ధఽర వ్ో భహదాగవటో భహభత్రః  

హౌ స వవ్ేరऽచలిటాం సభిత్రం మమా తయతమమటూనన దఽయతమమం తభః 8 
  

తసమ తరటూన భనస టాం దటుతత వడవిడసత తః  

శమటోऽనత యదఢూ సర ऽత సవఝయం రతమదమత 9 
  

ఄఠామజత మజథఞ శం కీతేనయౄబషదక్షుణ ైః  

దరవమకూీమాడూవటాణాం కయభ కయభపలరదమ్ 10 
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సవతభనమచఽమటూऽసథవ తీవ్రౌ ఘాం బకూత భుదవహన్  

దదితభని బూటూషే తధేవ్వస్థ తం విబుమ్ 11 
  

తధేవం శ్రలసభననం ఫరహభణమం డీనవతూలమ్  

గగనుత యం ధయభస్వతసణాం ధేనిథ తతయం రజాః 12 
  

షటౄత రంశదవయిసహసరం శశ్స క్షుత్రభణడ లమ్  

దోగఢైః ఝణమషమం కుయవననదోగఢైయశుబషమమ్ 13 
  

ఏవం ఫహటసవం కలం భహటాభవిచల నిద మాః  

త్రరవౌో నకం నీటావ ఝటరా మాడాననినుసనమ్ 14 
  

భనమభాన ఆదం విశవం భామాయచితభాతభని  

ఄవిడామయచితసవనగనధ యవనగగభమ్ 15 
  

అతభసత రుతమసఽహిడయ  ఫలభిదధ కోశమ్  

ఄనత ఃఝయం షవిహయబువశచ యభామః  

బూభణడ లం జలఢిధేఖలభాకలమమ  

కలోసిషట నేత్ర స రమమౌ విశ్లామ్ 16 
  

తసమం విశుదధ కయణః శివవ్షవగహమ  

ఫడాధ వసనం జ్ఝతభయునభనసహిటాషః  

సాథ ల  దఢాయ బగవత్రత్రయౄ ఏతద్  

ఢామమంసత దవమవహిటో వమసిజతూభాఢౌ 17 
  

బకూత ం హౌ బగవత్ర రవహననజసరమ్  

అననద ఫాషకలమా భుహటయయదుభానః  

వికూి దమభానహిదమః ఝలకచిటాఙోో   

ణాటాభనభసభయదసవిత్ర భుకత లిఙోః 18 
  

స దదయి విభాణాగీుం నబసర ऽవతయదఽధ ా వః  
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విదరా జమదద శ డిశ్ల కత్రనేవ్ోడితమ్ 19 
  

తటరా నఽ డూవరవౌ చతేయుబజౌ  

శ్మభ్ కూశ్లవయుణాభుఫజథషణడ  

స్థ టావవషట బమ గడాం సఽవ్ససౌ  

కూుటహఙోదఙాయుకుణడ లౌ 20 
  

విజాఞ మ టావఝతత భగమకూఙకవ్  

ఄబుమత్రథ తః సధవసవిసభితకీభః  

నణాభ ణాభాని గిణనభధఽడివషః  

నుయిత్రఢాణావిత్ర సంహటాఞజ లిః 21 
  

తం కిషణ నుడాననివిషట ఙూతసం  

ఫడాధ ఞజ లిం రశమీనభరకనధ యమ్  

సఽననద నణాద వఝసితమ సస్భతం  

రతసమచతేః ఝషకయణాబసభభటౌ 22 
  

సఽననద నణాద వఞచతేః  
దో దో జనఽూబదరం టూ వ్చం ణోऽవహితః శిణు  

మః ఞచవయిసత స బవ్ణేద వభతీతిత్ 23 
  

తసమఖిలజగడాధ తేవ్ం డూవసమ శ్ష్గణః  

నుయిడావిహ సభా్ానుౌత  ణేతేం టావం బగవతదమ్ 24 
  

సఽదఽయజమం విషేణ దం జ్ఝతం తవమా మతసూయయోऽనుర మ విచషటూ యమ్  

అత్రషఠ  తచచనద డాివ్కదయో గీహర్షటాః షమనిత  దక్షుణమ్ 25 
  

ఄణాస్థ తం టూ తతినయణడైమయమఙో కషుచిత్  

అత్రషఠ  జగటాం వనద ుం తడివషరణ ః యభం దమ్ 26 
  

ఏతడివభానరవయభుతత భశ్లి కభ్లిణా  
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ఈసథ తతభాముషభననఢిగఢెం తవభయుస్ 27 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

నిశభమ వ్డైకుణఠ నియోజమభుఖమయోయభధఽచఽమతం వ్చభుయుకీభతరమః  

కిటానషవకః కితనితమభఙోలో భునీన్రణభామశిషభబమవ్దమత్ 28 
  

ుటామబమయచు ఢిషణ ుగీుం నుయిడావనవనద ు చ  

ఆనేష తదఢిషఠ తేం నృబరదరా ం హియణభమమ్ 29 
  

తడయ టాత నదః ఝటరో  దదినత కభాగతమ్  

భిటోమయౄభషధా దం దటాత వ అయుగహదఽబతం గిహమ్ 30 
  

తడా దఽనఽద బయో ణేదఽయభిదఙోణవ్దమః  

గనధ యవభుఖామః రజగుః తవతేః కుసఽభవిషట మః 31 
  

స చ సవగి కభాగషమనఽూనీత్రం జననీం ధఽర వః  

ఄనవసభయదగం హిటావ డీణాం మాస్వమ త్రరవిషట మ్ 32 
  

ఆత్ర వమవస్తం తసమ వమవసమ సఽగతత భ్  

దయిమాభాసతేథదవం ఝగ మాణేన గచఛతీమ్ 33 
  

తతర తతర రశంసడిబః ఠి వ్డైభానికఢైః సఽఢైః  

ఄవకీయమభాణో దదిశ్ర కుసఽధ ైః కీభశ్ల గీహన్ 34 
  

త్రరలోకీం డూవమాణేన సర ऽత్రవరజమ భునీనత  

యసత దమదఽధ ా వగత్రషవషరణ ః దభఠాబమగత్ 35 
  

మడా్ాజభానం సవయుఙుైవ సయవటో లోకసత రయో హమనఽ విదరా జనత  ఏటూ  

మణానవరజనజ నఽత షే నేऽననఽగీహ వరజనిత  బడరా ణ చయనిత  నేऽనిశమ్ 36 
  

శ్ణాత ః సభదిశః శుడాధ ః సయవబూటానఽయఞజ ణాః  
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మానత ుఞజ సచఽమతదభచఽమతతరమఫానధ వ్ః 37 
  

ఆతేమటాత నదః ఝటరో  ధఽర వః కిషణ మణః  

ఄబూతత రమాణాం లోకణాం చాఝాభణషవ్భలః 38 
  

గనైబయవ్ేగగऽనినేషం జోమత్రషం చకీభాహితమ్  

మస్భన్రభత్ర కౌయవమ ధేఞామనేవ గవ్ం గణః 39 
  

భహిభానం విలోకమసమ ణాయడయ  బగవ్నిషః  

అటోదమం వితేదఞచరలకనూటూరऽగమత్రఙూతసమ్ 40 
  

ణాయద ఈవ్చ  

నానం సఽనీటూః త్రడూవటామాసత ఃరదావసమ సఽతసమ టాం గత్రమ్  

దిషట వబుమనుమానత వ్ేదవ్డిణో ణడైవ్ఢిగనఽత ం రబవనిత  కూం నినుః 41 
  

మః ఞచవగి  గుయుడాయవ్కిఢైషబణేనన మాటో హిదనేన దామటా  

వనం భడాడూశకగऽజ్ఝతం రబుం జ్ఝగమ తదబకత గుణ ైః జ్ఝతమ్ 42 
  

మః షతరఫనఽధ యుబవి తసమఢియౄఢభణావయుయుక్షథదత వయిఞగఢైః  

షటఞచవగి  మదహో నయల ైః రసదమ వ్డైకుణఠ భవ్ తతదమ్ 43 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  
ఏతటూతऽనహితం సయవం మతిషరట ऽహనేహ తవమా  

ధఽర వసర మడాద భమశసశచషతం సభభతం సటామ్ 44 
  

ధనమం మశసమభాముషమం ఝణమం సవసత ుమనం భహత్  

సవయోుం ఢరౌ వమం సౌభనసమం రశసమభఘభయిణమ్ 45 
  

శీుటుైవతచ్రదధ మానెషణభచఽమతతరమఙూషట తమ్  

బవ్ేదబకూత యబగవత్ర మమా సమటూటలశసఙ్క్షషమః 46 
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భహతత వనేచఛటాం తీయథం శ్లీతేః శ్రలాదయో గుణాః  

మతర టూజసత డిచాఛణాం భాణో మతర భనస్వణామ్ 47 
  

రమతః కీయత నేటా్ాతః సభవ్నే డివజనభణామ్  

సమం చ ఝణమశ్లి కసమ ధఽర వసమ చషతం భహత్ 48 
  

నుౌయణభాసమం స్నీవ్లామం డావదశ్మం శవీణయऽథవ్  

డినషనే వమతీనుటూ సఙటరధేऽయకడిణేऽత వ్ 49 
  

శ్ీవనేచ్రదద ఢాణాణాం తీయథనుదడాశమీః  

ణేచఛంసత టరా తభణాటాభనం సనఽత షట  ఆత్ర స్ధమత్ర 50 
  

జాఞ నభజాఞ తతటాత వమ యో దడామతూతఠూऽభితమ్  

కినులోుదనణాథసమ డూవ్సత సమనఽగిహణ టూ 51 
  

ఆదం భమా టూऽనహితం కుయౄదవహ ధఽర వసమ విఖామతవిశుదధ కయభణః  

హిటావయబకః కీీడనకని భాతేయోిహం చ విషేణ ం శయణం యో జగభ 52 

ఄఢామమభు – 13  

సాత ఈవ్చ  

నిశభమ కౌషయవిణోవషణతం ధఽర వసమ వ్డైకుణఠ డాఢిగహణమ్  

రయౄఢదావ్ో బగవతమఢయ షజథ రషేట ం ఝనసత ం విదఽయః రచకీధే 1 
  

విదఽయ ఈవ్చ  

కథ టూ రఙూతసర  ణాభ కసమటామని సఽవరత  

కసమనవవ్నే రఖామటాః కుతర వ్ సతరభాసత 2 
  

భణేమ భహదాగవతం ణాయదం డూవదయినమ్  

నేన నుర ర కత ః కూీమాయోగః షచమవిఢియుథః 3 
  

సవధయభశ్రల ైః ఝయుష్ైయబగవ్నమజఞ ఞయుషః  
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ఆజమభాణో బకూత భటా ణాయడూణేషతః కూల 4 
  

మాసత  డూవషిణా తతర వషణటా బగవతకఠాః  

భహమం శుశీ్రషవ్ే ఫరహభణాకథత ్ాుణాచషేట భయుస్ 5 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ధఽర వసమ ఙ గతకలః ఝతరః తతష రస్థ టూ వనమ్  

సయవదౌభశీిమం ణడైచఛదఢిజాసనం తతేః 6 
  

స జనభణోశ్ణాత టాభ నిఃసఙోః సభదయినః  

దదయి లోకథ వితతభాటాభనం లోకభాతభని 7 
  

అటాభనం ఫరహభ నివణం రతమసత నేతవిగీహమ్  

ఄవఫో ధయస్్ైకతభుభాననద భనఽసనత తమ్ 8 
  

ఄవమవచిఛననయోగగషన దగధకయభభలాశమః  

సవయౄభవయుణాధ ణో ణాతభణోऽనమం తడుైషత 9 
  

జఝానధ ఫఢిగనభతత  భూకకిత్రయతనభత్రః  

లక్షుతః ఠి ఫాలాణాం రశ్ణాత షచషవ్నలః 10 
  

భటావ తం జడభునభతత ం కులవిడాధ ః సభనిత ణాః  

వతూయం బూత్రం చకుీ యమవమాంసం బరధేః సఽతమ్ 11 
  

సవువఠియవతూయస్వమషట  దామసాత షఝాతభజాన్  

ఝషయణం త్రగభకథతేం చ ఆషభూయజం వసఽం జమమ్ 12 
  

ఝషయణసమ రదా దామ డయ ష చ డూవ ఫబూవతేః  

నుర తయభధమనిద నం సమనేత్ర హమసన్రదాసఽటాః 13 
  

రడయ షర  నిశిఠయ  వఝమషట  ఆత్ర డయ షసఽటాసత రమః  
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వఝమషట ః సఽతం ఝషకషణామం సయవటూజసభాదఢూ 14 
  

స చక్షుః సఽతభాకటామం టానుం భనఽభవ్ హ  

భణోయసాత భహిష వియజాననడవలా సఽటాన్ 15 
  

ఝయుం కుతూం త్రరతం దఽమభనం సతమవనత భితం వరతమ్  

ఄగషనషరట భభతీతరం రదఽమభనం శినృభులుభకమ్ 16 
  

ఈలుభకోऽజనమతేటరా నఽషకషణామం షడెతత భాన్  

ఄఙోం సఽభనసం ఖామత్రం కీతేభఙౄో యసం గమమ్ 17 
  

సఽనీఠాఙోసమ మా తీన సఽషేవ్ే వ్ేనభులఫణమ్  

మడౌద ఃశ్రలామతూ జషిషనషవణోణ  నియగతేత్ 18 
  

మభఙో శ్రఝః కుతటా వ్గవజరా  భునమః కూల  

గటాసర సత సమ బూమస్వత  భభనఽథ యదక్షుణం కయమ్ 19 
  

ఄజకథ తడా లోకథ దసఽమనః తఝుటాః రజాః  

జాటో ణామణాంశ్రన ిథఽదమః క్షుతీశవయః 20 
  

విదఽయ ఈవ్చ  

తసమ శ్రలనిఢూః సఢయ య్రహభణమసమ భహతభనః  

జఞ ః కథభబూదఽద షట  రజా మడివభణా మమౌ 21 
  

కూం వ్ంహో  వ్ేన ఈడిద శమ ఫరహభదణడ భమూముజన్  

దణడ వరతధథ జ్ఝఞ  భునయో ధయభకోవిడాః 22 
  

ణావఢూమమః రజానులః రజానయఘవ్నత  

మదసౌ లోకనులాణాం నృబగత ుజః సవటూజస 23 
  

ఏతడాఖామహి ధే ఫరహభనఽూనీఠాతభజఙూషట తమ్  
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శదీద ఢాణామ బకత మ తవం వయవితత భః 24 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  
ఄఙోో ऽశవధేధం జషిజహయ భహకీతేమ్  

ణాజగుభథదవటాసత స్భణానహఠటా ఫరహభవ్డినః 25 
  

తభూచఽషవస్భటాసత తర మజభానభథషత వజః  

హవంష హఠమభాణాని న టూ గిహణ నిత  డూవటాః 26 
  

జను వంషమదఽషట ని శదీధ మాసడిటాని టూ  

ఛణాద ంసమమాతమాభాని యోజ్ఝటాని ధితవరటుైః 27 
  

న విడాధేహ డూవ్ణాం హమలనం వమభణవత  

మనన గిహణ నిత  దాగణాూవణేమ డూవ్ః కయభసక్షుణః 28 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఄఙోో  డివజవచః శీుటావ మజభానః సఽదఽయభణాః  

తత్రషేట ం వమసిజడావచం సదసమంసత దనఽజఞ మా 29 
  

ణాగచఛణాత ుహటటా డూవ్ న గిహణ నిత  గీహనిహ  

సదససతయో ఫూర త కూభవదమం భమా కితమ్ 30 
  

సదససతమ ఉచఽః  

నయడూవ్ేహ బవటో ణాఘం టావనభణాకూ్ాతమ్  

ఄస్వత ుకం నుర కత నభఘం మడిహమదికత వభరజః 31 
  

తఠా సధమ బదరం టూ అటాభనం సఽరజం ని  

ఆషట స్వత  ఝతరకభసమ ఝతరం డాసమత్ర మజఞ బుక్ 32 
  

తఠా సవదాగఢూమాని గీహీషమనిత  డివ్ౌకసః  

మదమజఞ ఝయుషః సక్షాదటామమ హషయవితః 33 
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టాంసత ణాకభాను షయదడామడామణామణాకభమటూ జనః  

అఢిటో మఠుైవ్డైష తఠా ఝంసం పలోదమః 34 
  

ఆత్ర వమవస్టా వినుర సత సమ జఞ ః రజాతనే  

ఝగఝాశం నియవనిితవిషట మ విషణ వ్ే 35 
  

తసభతేయుష ఈతత సౌథ  హమభభాలమభలాభఫయః  

హియణభనేన నుటూరణ స్దధ భాడామ నుమసమ్ 36 
  

స వినుర నఽభటో జా గిహీటావఞజ లిణౌదనమ్  

ఄవఘార మ భుడా ముకత ః నుర డాతటాను ఈడాయఢీః 37 
  

స తతేంసవనం జీఞ  నుర శమ వ్డై తేమదఢూ  

గయబం కల ఈనువిటూత  కుభాయం సఽషేవ్ేऽరజా 38 
  

స ఫాల ఏవ ఝయుషర  భాటాభహభనఽవరతః  

ఄధభంశ్లదబవం భితేమం టూణాబవదఢాషభకః 39 
  

స శసనభుదమభమ భిగముయవనగగచయః  

హనత ుసధఽయభిగనీద ణాణేవణోऽసవితమౌజజ నః 40 
  

అకీీఝూ కీీడటో ఫాలానవమసమనత్రడాయుణః  

రసహమ నియనఽకోీ శః శుభాయభభాయమత్ 41 
  

తం విచషమ ఖలం ఝతరం శ్సణడైషవవిఢుైయనిః  

మడా న శ్స్తేం కలో బిశభాస్తేూదఽయభణాః 42 
  

నుర నేణాబమషచటో డూవ్ో నేऽరజా గిహధేఢినః  

కదతమబితం దఽఃఖం నే న వినద నిత  దఽయబయమ్ 43 
  

మతః నుతమస్ కీషత యధయభశచ భహననిణామ్  
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మటో విగధః సథవషం మత అఢియననత కః 44 
  

కసత ం రజాడూశం వ్డై మోహఫనధ నభాతభనః  

ణడ టో ఫహట భణేమత మదథ ః కథి శడా గిహః 45 
  

కదతమం వయం భణేమ సదటామచఽఛఙాం డాత్  

నిషవడూమత గిహనభగత ు మటూటలశనివహ గిహః 46 
  

ఏవం స నిషవణణ భణా నినుర  గిహనినశ్రథ ఈటాథ మ భహో దయోదమాత్  

ఄలఫధ నిడయరऽనఽలక్షుటో నినషుటావ గటో వ్ేనసఽవం రసఽనుత మ్ 47 
  

విజాఞ మ నిషవదమ గతం త్రం రజాః ఝగహిటాభాతమసఽహిదోణాదమః  

విచికుమయువుభత్రశ్లకకత మఠా నిగూఢం ఝయుషం కుయోగషనః 48 
  

ఄలషమనత ః దవం రజాటూయుటోదమభాః రతేమసితమ టూ ఝుమ్  

ఊషనూధేటాననవనద ు సశవీ్ో నమవ్ేదమణౌయవ బయత ివిివమ్ 49 

ఄఢామమభు – 14  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

బిగవదమస్వత  భునయో లోకణాం క్షథభదషినః  

గగత యమసత్ర వ్డై నీణాం శమనత ః శుసభమటామ్ 1 
  

వయభాతయభాహఠమ సఽనీఠాం ఫరహభవ్డినః  

రకితమసభభతం వ్ేనభబమషఞచనత్రం బువః 2 
  

శీుటావ నినుసనగతం వ్ేనభతేమగీశ్సనమ్  

నిలిలుమయదసమవః సదమః సయతరసత  ఆవ్ఖవః 3 
  

స అయౄఢనిసథ న ఈననడయధ ऽషట విబూత్రనః  

ఄవధేణే భహదాగన్రఫధ ః సభాబవితః సవతః 4 
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ఏవం భడానధ  ఈత్రూకోత  నియఙ్ఘ్రకశ ఆవ డివః  

యమటనరథభాసథ మ కభమనినవ గదస్ 5 
  

న మషట వమం న డాతవమం న హో తవమం డివజాః కవచిత్  

ఆత్ర నమవ్యమదధ యభం దేుఘోషవణ సయవశః 6 
  

వ్ేనసమవ్ేషమ భునయో దఽయవితత సమ విఙూషట తమ్  

విభిశమ లోకవమసనం కియోచఽః సభ సత్రరణః 7 
  

ఄహో  ఈబమతః నుర త ం లోకసమ వమసనం భహత్  

డాయుణుమబమటో డీతవత  ఆవ తసకయనులయోః 8 
  

ఄజకబమాడూష కిటో జాతదయుణః  

తటోऽనుమస్దబమం తవదమ కథం సమతూవస్త  డూహిణామ్ 9 
  

ఄహమషవ మఃనుర షః నుర షకసమమనయథబిత్  

వ్ేనః రకిటుైమవ ఖలః సఽనీఠాగయబసభబవః 10 
  

నియౄతతః రజానులః స జ్ఝఘాంసత్ర వ్డై రజాః  

తఠాత సనత వనేభాభుం ణాసభంసత టాతకం సిశ్రత్ 11 
  

తడివదవడిబయసదవిటోత  వ్ేణోऽసభనః కిటో నిః  

సనిత వటో మడి ణో వ్చం న గీహీషమతమధయభకిత్ 12 
  

లోకఢికకయసనద గధం దహిషమభః సవటూజస  

ఏవభధమవసన ైనం భునయో గూఢభనమవః  

ఈవరజామఫుర వణేవనం సనత వనటావ చ సభనః 13 
  

భునమ ఉచఽః  

నివయమ నిఫో ఢుైతదమటూత  విజాఞ మాభ దోః  

అముఃశ్రీఫలకీుత ణాం తవ టాత వివయధనమ్ 14 
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ధయభ అచషతః ఝంసం వ్ఙభనఃకమఫుడిధ నః  

లోకనివశ్లకనివతయతమఠాననత ుభసఙౄో ణామ్ 15 
  

స టూ భా వినశ్రడీవయ రజాణాం క్షథభలషణః  

మస్భనివనషవట  నిత్రఢైశవమదవగహత్ర 16 
  

జననసధవభాటూమబమశ్లచడిబమః రజా నిః  

యషనమఠా ఫలిం గిహణ నినహ తవరతమ చ మోదటూ 17 
  

మసమ షవట  ాఝథ ఙుైవ బగవ్నమజఞ ఞయుషః  

ఆజమటూ స్వవన ధథభణ జణడైయవణ శభీానివటుైః 18 
  

తసమ జోఞ  భహదాగ బగవ్నాబతదావనః  

షతేషమత్ర విశ్వటాభ త్రషఠ టో నిజశ్సణే 19 
  

తస్భంసఽత షవట  కూభనుర మంజగటానైశవథశవథ  

లోకః సనులా హమమతస్్ైభ హయనిత  ఫలిభాదిటాః 20 
  

తం సయవలోకభయమజఞ సఙోహాం తరనీభమం దరవమభమం తనుర భమమ్  

మజఢదఞ షవచిటుైరయమజటో బవ్మ టూ జనూవడూశ్ననఽగదఽధ భయుస్ 21 
  

మజథఞ న ముషభడివషనే డివజాత్రనషవటామభాణేన సఽః కలా హథః  

స్వషట ః సఽతేషట ః రడిశనిత  వ్ఞృఛతం తడూధ లనం ణాయుస్ వయ ఙూషట తేమ్ 22 
  

వ్ేన ఈవ్చ  

ఫాలిశ్ ఫత మూమం వ్ ఄధథభ ధయభభానినః  

నే విత్రత దం త్రం హిటావ జాయం త్రభునుసటూ 23 
  

ఄవజాననత ునై భూఞా నియౄతణనైశవయమ్  

ణానఽవినద నిత  టూ బదరనేహ లోకథ యతర చ 24 
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కో మజఞ ఝయుషర  ణాభ మతర వ్ో బకూత ుదిశ్ర  

బయత ిస్వనహవిదాణాం మఠా జాథ కుయోషటామ్ 25 
  

విషేణ షవషఞచచ గషషశ ఆణోద ా  వ్ముయమమో యవిః  

యజణోమ ధనదః సర భః క్షుత్రయగషనయనుభత్రః 26 
  

ఏటూ ఙాణేమ చ విఫుఢాః రబవ్ో వయశ్యోః  

డూహమ బవనిత  నిటూః సయవడూవభయో నిః 27 
  

తసభణాభం కయభనషవనుర  మజధవం గతభతూః  

ఫలిం చ భహమం హయత భటోత ऽనమః కోऽగీబుకుభాన్ 28 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతథ ం వియమమభత్రః నుతమానఽతథం గతః  

ఄనఽనీమభానసత డామఙాఞ ం న చకథీ బరషట భఙోలః 29 
  

ఆత్ర టూऽసతకిటాస్వత న డివజాః ణడ తభానిణా  

బగనమాం బవమమాఙాఞ మాం తస్్ైభ విదఽయ చఽకుీ ధఽః 30 
  

హనమటాం హనమటాధేష నుః రకిత్రడాయుణః  

జీవనజ గదసవ్శు కుయుటూ బసభసదఽధ ా వమ్ 31 
  

ణామభయుతమసదవిటోత  నయడూవవసనమ్  

యోऽఢిమజఞ త్రం విషేణ ం వినినద తమనతరః 32 
  

కో వ్డైనం షచక్షీత వ్ేనధేకభిటూऽశుబమ్  

నుర త  ఇదిశధ ైశవయమం మదనఽగీహదాజనః 33 
  

ఆతథ ం వమవస్టా హనఽత భిషయో యౄఢభనమవః  

నిజఘునయుు ఙకిటుైథవనం హతభచఽమతనినద మా 34 
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ఊషనః సవశభీదం గటూ ఝతరకల వయమ్  

సఽనీఠా నులమాభాస విడామయోగథన శ్లచతీ 35 
  

ఏకడా భునమస్వత  తే సయసవతూలిలాఝి టాః  

హటటావగుననూతకఠాశచకుీ యువిషట ః సషతత టే 36 
  

వక్షోమత్రథ టాంసత డయ టాటాణాహటగి కబమఙకన్  

ఄమబదరభణాఠామా దసఽమదోమ న బవ్ేదఽబవః 37 
  

ఏవం భిశనత  ఊషయో ఢావటాం సయవటోడిశమ్  

నుంసఽః సభుత్రథ టో బూషశ్లచణాభనలుభటామ్ 38 
  

తదఽదరవభాజాఞ మ లోకసమ వసఽ లుభటామ్  

బయత యుమయటూ తస్భననణోమనమం చ జ్ఝఘాంసటామ్ 39 
  

ఙ గయనుర మం జనదం హీనసతత వభజకమ్  

లోకణానవ్యమఞఛకత  ఄత తడయద షదషినః 40 
  

ఫరా హభణః సభదికిణోత  డీణాణాం సభుతవషకః  

సరవటూ ఫరహభ తసమత నననదాణాడ తయో మఠా 41 
  

ణాఙోసమ వంశ్ల జథిథష సంసథ తేభయుత్ర  

ఄమోఘవమ హి నిను వంశ్రऽస్భణేకశవ్శమీాః 42 
  

వినిశిచటుైమవభిషయో విననసమ భహీటూః  

భభనఽథ యౄయుం తయస తటరా స్డాఫహటకో నయః 43 
  

కకకిషరణ ऽత్రహర సవఙోో  హర సవఫాహటయభహహనఽః  

హర సవనునినభనణాసగగీ యకత షసత భరభూయధజః 44 
  

తం తే టూऽవనతం డీనం కూం కగనైత్ర వ్డినమ్  
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నిషడూతమఫుర వంసత త స నిషదసత టోऽబవత్ 45 
  

తసమ వంశ్మసఽత  ణడైషడా గషషకననగగచః  

నేణాహయజాజ మభాణో వ్ేనకలభషభులఫణమ్ 46 
 

ఄఢామమభు – 15  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఄథ తసమ ఝనషవత్ైరయఝతరసమ భహీటూః  

ఫాహటదామం భథమభాణాదామం నేథఽనం సభదమత 1 
  

తదద ిషట వ నేథఽనం జాతభిషయో ఫరహభవ్డినః  

ఉచఽః యభసనఽత షట  విడిటావ బగవతకలామ్ 2 
  

ఊషమ ఉచఽః  

ఏష విషరణ యబగవతః కలా బువననులినీ  

ఆమం చ లక్షాభుః సభూబత్రః ఝయుషసమననుననీ 3 
  

ఄమం తే రథమో జాఞ ం ఝభాన్రథనటా మశః  

ిథఽనభ భహజో బవిషమత్ర ిథఽశవీ్ః 4 
  

ఆమం చ సఽదతీ డూవ గుణబూషణబూషణా  

ఄషచనభ వగహ ిథఽధేవ్వయునధ తీ 5 
  

ఏష సక్షాదధ థయంశ్లజాటో లోకషయషమా  

ఆమం చ తత హి శీ్రయనఽజజథఞऽననుననీ 6 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

రశంసనిత  సభ తం వినుర  గనధ యవరవ జగుః  

భుభుచఽః సఽభణోఢాః స్డాధ  నితమనిత  సవఃస్త రమః 7 
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శఙ్తసయమభిదఙగో డామ ణేదఽయుద నఽద బయో డివి  

తతర సయవ ఈనుజగుభథదవషితతీణాం గణాః 8 
  

ఫరహభ జగదఽో యుథదవ్డైః సహసితమ సఽథశవఢైః  

వ్డైనమసమ దక్షుణయ హస్వత  దిషట వ చిహనం గడాబితః 9 
  

నుదయోయయవినద ం చ తం వ్డై ధేణే హథః కలామ్  

మసమరత్రహతం చకీభంశః స యధేషఠ నః 10 
  

తసమనషవక అయఫోధ  ఫరా హభణ ైయ్రహభవ్డినః  

అనషవచనికనమస్్ైభ అజహటర ః సయవటో జణాః 11 
  

సషతూభుడరా  గషయయో ణాగ గవః ఖగ భిగః  

డౌమః క్షుత్రః సయవబూటాని సభాజహటర యునుమనమ్ 12 
  

సర ऽనషకోత  భహజః సఽవ్సః సధవలఙకితః  

టానుషచషలఙకితమా విథజథऽగషనషవ్యః 13 
  

తస్్ైభ జహయ ధనడయ  హ ైభం వయ వసనమ్  

వయుణః సలిలసర వభాతతరం శశిరబమ్ 14 
  

వ్ముశచ వ్లవమజణే ధయభః కీషత భనీం సరజమ్  

ఆనద ఃా కూుటభుతకిషట ం దణడ ం సంమభనం మభః 15 
  

ఫరహభ ఫరహభభమం వయభ దాయతీ హయభుతత భమ్  

హషః సఽదయినం చకీం తతతనువ్మహటాం శీిమమ్ 16 
  

దశచనద భాస్ం యుదరః శతచనద ంా తఠానేఫక  

సర మోऽభితభమానశ్వంసత వషట  యౄనుశమీం యథమ్ 17 
  

ఄగషనజగవం ఙాం సాగమ యశిభభమానిషసన్  
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బూః నుదఽకథ యోగభమౌమ డౌమః ఝషవలిభనవహమ్ 18 
  

ణాటమం సఽగుతం వ్డితరభనత ధ నం చ ఖథచః  

ఊషమశ్చశిషః సటామః సభుదరః శఙ్భాతభజమ్ 19 
  

స్నధ వః యవటా నడయ మ యథవఠీయభహతభనః  

సాటోऽథ భాగఢయ  వనీద  తం సరత తేభుతస్థ థ 20 
  

సత వకంసత ననతవరతమ ిథఽఢైవనమః రటావ్న్  

ధేఘనిుర దమా వ్ఙా రహసనినదభఫరవత్ 21 
  

ిథఽయువ్చ  
దోః సాత హమ భాగధ సౌభమ వనిద ణోి కథऽధఽణాసషట గుణసమ ధే సమత్  

కూభాశయీో ధే సత వ ఏష యోజమటాం భా భమమబూవనివతఠా గషగ వః 22 
  

తసభతగక్షథऽసభదఽశీుటానమలం కషషమథ సరత తరభతచమవ్చః  

సతేమతత భశ్లి కగుణానఽవ్డూ జుగుతూతం న సత వమనిత  సదామః 23 
  

భహదఽో ణాణాతభని కయుత నైశః కః సత వకఢైః సత వమటూऽసటోऽత  

టూऽసమబవిషమనినత్ర విరలఫోధ  జణావహసం కుభత్రయన వ్ేద 24 
  

రబవ్ో హమతభనః సరత తరంజుగుూనత ుత విశీుటాః  

హీర భనత ః యమోడాః నుౌయుషం వ్ విగషుతమ్ 25 
  

వమం తవవిడిటా లోకథ సాటాడామత వుభనః  

కయభనః కథభాటాభనం గనషమభ ఫాలవత్ 26 
 

ఄఢామమభు – 16  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర ఫుర వ్ణం నిత్రం గమక భునిఙ గడిటాః  
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తేషేట వఝసఽత షట భనససత డావగభితస్వవమా 1 
  

ణాలం వమం టూ భహిభానఽవయణణే యో డూవవగమऽవతటాయ భామమా  

వ్ేణాఙోజాతసమ చ నుౌయుషణ టూ వ్చసతీణాభత ఫబరభుషధమః 2 
  

ఄఠాఝమడాయశవీసః ిఠయ యుథః కలావటాయసమ కఠాభిటాదిటాః  

మఠయ డూశం భునినః రఙ గడిటాః శ్ి ఘామని కభణ వమం వితనభహి 3 
  

ఏష ధయభబిటాం శ్రషీరఠ  లోకం ధథభऽనఽవయత మన్  

గగనుత  చ ధయభస్వతసణాం శ్సత  తతషనిథ ణామ్ 4 
  

ఏష వ్డై లోకనులాణాం నృబథత ుకసత ణౌ తనాః  

కల  కల  మఠాదాగం లోకయోయుబయోషుతమ్ 5 
  

వసఽ కల ఈనుదటూత  కల  ఙామం విభుఞచత్ర  

సభః సథవషే బూటూషే రతనాూయమవడివబుః 6 
  

త్రత్రషతమకీభం వ్డైనమ ఈమకీభటాభత  

బూటాణాం కయుణః శశవడాత ణాం క్షుత్రవిత్రత భాన్ 7 
  

డూవ్ేऽవయితమసౌ డూవ్ో నయడూవవఝయుషః  

కిచ్రనుర ణాః రజా హమమష యక్షుషమతమఞజ స్వనద వాత్ 8 
  

అనుమమమతమసౌ లోకం వదణాభితభూషత ణా  

సనఽగవలోకథన విశదస్భతఙాయుణా 9 
  

ఄవమకత వఢతత మష నిగూఢకగమ గనైబయవ్ేఢా ఈగుత వితత ః  

ఄననత భాహతభుగుణ ైకఢాభా ిథఽః రఙూటా ఆవ సంవిటాటాభ 10 
  

దఽసడయ  దఽషవషహ అసణోనऽత విదాయవత్  

ణడైవ్నబవితేం శకోమ వ్ేణాయణుమత్రథ టోऽనలః 11 
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ఄనత యఫహిశచ బూటాణాం శమనకభణ ఙాయణ ైః  

ఈడాస్న ఆవ్ధమక్షో వ్ముటూభవ డూహిణామ్ 12 
  

ణాదణడ ుం దణడ మటూమష సఽతభాతభడివషభత  

దణడ మటామతభజభత దణడ ుం ధయభఠూ స్థ తః 13 
  

ఄసమరత్రహతం చకీం ిఠయ భానసచలాత్  

వయత టూ బగవ్నగక మావతత త్ర గగగణ ైః 14 
  

యఞజ నషమత్ర మలోి కభమభాతభవిఙూషట టుైః  

ఄఠాభుభాహఠ జానం భణోయఞజ నకఢైః రజాః 15 
  

దిఢవరతః సతమసణోధ  ఫరహభణోమ విదధ స్వవకః  

శయణమః సయవబూటాణాం భానడయ  డీనవతూలః 16 
  

భాతిబకూత ః యస్త రషే టానుభయధ  ఆవ్తభనః  

రజాసఽ తతివత్రూాగధః కూఙకగ ఫరహభవ్డిణామ్ 17 
  

డూహిణాభాతభవటూ్రషఠ ః సఽహిడాం ననిద వయధనః  

భుకత సఙోరసఙోో ऽమం దణడ నుణయసధఽషే 18 
  

ఄమం తే సక్షాదబగవ్ంసత రుఢీశః కటసథ  అటాభ కలమావతీయణ ః  

మస్భననవిడామయచితం నియయథకం శమనిత  ణాణాతవభత రతీతమ్ 19 
  

ఄమం బువ్ో భణడ లమోదమాడూరగో త్తత కవగ నయడూవణాథః  

అసథ మ జఢైతరం యథభాతత ఙాః యమసమటూ దక్షుణటో మఠాయకః 20 
  

ఄస్్ైభ నినులాః కూల తతర తతర ఫలిం హషషమనిత  సలోకనులాః  

భంసమనత  ఏషం స్త రమ అడిజం చకీముధం తదమశ ఈదధ యనత ుః 21 
  

ఄమం భహీం గం దఽదఽహమऽఢిజః రజాత్రయవిత్రత కయః రజాణామ్  
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యో లీలమాడీరనూవశసకోటామ ననద నూభాం గభకగదమఠూనద ఃా 22 
  

విసాపయజమణానజగవం ధనఽః సవమం మడాచయటాషషభభవిషహమభాజౌ  

తడా నిలిలుమషదశి డిశమసణోత  లాఙో్ఘ్రలభుదమభమ మఠా భిగథనద ఃా 23 
  

ఏషర ऽశవధేఢాఞితభాజహయ సయసవతీ నుర దఽయదావి మతర  

ఄహుిదమసమ హమం ఝయనద యః శతకీతేశచయధే వయత భాణే 24 
  

ఏష సవసడయ భవణే సధేతమ సనతేకభాయం బగవనత ధేకమ్  

అధమ బకత ులబటాభలం తజాఞానం మటో ఫరహభ యం విదనిత  25 
  

తతర తతర గషయసత సత  ఆత్ర విశీుతవికీభః  

శ్లీషమటామటాభశిీటా గఠాః ిథఽః ిథఽకీభః 26 
  

డిశ్ల విజ్ఝటామరత్రయుదధ చకీః సవటూజసర టాటౄతలోకశలమః  

సఽసఽథణడ్ధైయుగుమభాన భహనఽదావ్ో బవిటా త్రయుబవః 27 
 

ఄఢామమభు – 17  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం స బగవ్ణడైవనమః ఖామతటో గుణకయభనః  

ఛనద మాభాస టాణాకధ ైః రత్రఞజామనననద ు చ 1 
  

ఫరా హభణరభుఖానవణ నబిటామభాతమఝగధసః  

నుౌణాజ నడాణేరరణీః రకితీః సభఞజమత్ 2 
  

విదఽయ ఈవ్చ  

కసభదద ఢాయ గగయౄం ధషతీర ఫహటయౄతణీ  

మాం దఽడయ హ ిథఽసత తర కో వటోూ డయ హనం చ కూమ్ 3 
  

రకిటామ విషభా డూవ కిటా టూన సభా కథమ్  
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తసమ ధేధమం హమం డూవః కసమ హమటోయనుహయత్ 4 
  

సనతేకభాదబగవటో ఫరహభన్రహభవిదఽతత భాత్  

లఫాధ వ జాఞ నం సవిజాఞ నం జషిః కం గత్రం గతః 5 
  

మఙాచనమదత కిషణ సమ బవ్నబగవతః రదోః  

శవీః సఽశవీసః ఝణమం ఞయవడూహకఠాశమీమ్ 6 
  

బకత మ ధేऽనఽయకత మ తవ ఙాఢయ షజసమ చ  

వకుత భయుస్ యోऽదఽహమడుైవనమయౄతవణ గనేభామ్ 7 
  

సాత ఈవ్చ  

ఙ గడిటో విదఽథణ ైవం వ్సఽడూవకఠాం రత్ర  

రశసమ తం తరతభణా ధ ైటూరమః రతమదాషత 8 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

మడానషకత ః ిథఽయఙో విత్ైరభనిత టాో జనటామాశచ నులః  

రజా నియణేన క్షుత్రిషఠ  ఏతమ క్షుటాషషభడూహః త్రభబమవ్ోచన్ 9 
  

వమం జఞచజ ఠథణానతనుత  మఠాగషనణా కోటయస్వథ న విక్షాః  

టావభదమ మాటాః శయణం శయణమం మః సఢిటో విత్రత కయః త్రయనః 10 
  

తణోన బవ్నీహతే తవ్ేऽననం క్షుఢాషదటాణాం నయడూవడూవ  

మావనన నఙ్క్షగషమభహ ఈజ్ఝఝ టోజ  వ్త త్రసత వం కూల లోకనులః 11 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ిథఽః రజాణాం కయుణం నిశభమ షడూవితమ్  

డీయఘం దఢౌమ కుయుశ్రషీఠ  నినేతత ం సర ऽనవదమత 12 
  

ఆత్ర వమవస్టో ఫుడాధ ు రగిహీతశసనః  

సనద ఢూ విశిఖం బూధేః కుీదధ స్త రఝయహ మఠా 13 
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రవ్ేభాణా ధయణీ నిశ్మోమడాముధం చ తమ్  

గౌః సతమనుదరవడీబటా భిగువ భిగముదఽర టా 14 
  

టాభనవఢావతత డుైవనమః కుతటోऽతమయుణయషణః  

శయం ధనఽష సణాధ మ మతర మతర లామటూ 15 
  

స డిశ్ల విడిశ్ల డూవ గదస్ ఙానత యం తయోః  

ఢావనీత  తతర తటుైరనం దదినాదమటాముధమ్ 16 
  

లోకథ ణావినద త టరా ణం వ్డైణామనభిటోమషవ రజాః  

తరసత  తడా నివవిటూ హిదనేన విదామటా 17 
  

ఈవ్చ చ భహదాగం ధయభజాఞ ననవతూల  

టరా హి భాభత బూటాణాం నులణేऽవస్థ టో బవ్న్ 18 
  

స తవం జ్ఝఘాంసస్వ కసభడీద ణాభకితకూలిఫషమ్  

ఄహనిషమతకథం యోషం ధయభజఞ  ఆత్ర యో భతః 19 
  

రహయనిత  న వ్డై స్త రషే కిటాగఃసవత జనత వః  

కూభుత తవడివఢా జనకయుణా డీనవతూలాః 20 
  

భాం వినుటామజం ణావం మతర విశవం రత్రషఠ తమ్  

అటాభనం చ రజాశ్రచభాః కథభభబస్ ఢాసమస్ 21 
  

ిథఽయువ్చ  

వసఽఢూ టావం వఢిషమనే భఙాఛసనఙ్ఘ్రభఖీమ్  

దాగం ఫషుష మా విఙ్టర న తణోత్ర చ ణో వసఽ 22 
  

మవసం జగధునఽడినం ణడైవ డయ గౌధ ుధసం మః  

తసమధేవం హి దఽషట మాం దణోడ  ణాతర న శసమటూ 23 
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తవం ఖలోవషఢినౄజాని నుర కూిషట ని సవమభుబవ్  

న భుఞచసమతభయుడాధ ని భాభవజాఞ మ భనద ఢీః 24 
  

ఄభూషం క్షుతుటాణాభాత ణాం షడూవితమ్  

శభనషమనే భడాఫణ ైషబణానమాసత వ ధేదస 25 
  

ఝభాణోమషదఽత కీి ఫ అతభసభాబవణోऽధభః  

బూటూషే నియనఽకోీ శ్ల నినుణాం తదవఢయऽవధః 26 
  

టావం సత ఫాధ ం దఽయభడాం నీటావ భామాగం త్రలశః శఢైః  

అతభయోగఫల ణేభా ఢాయనషమభమహం రజాః 27 
  

ఏవం భనఽమభనీం భూషత ం కిటానత నేవ నృబరతమ్  

రణటా నుర ఞజ లిః నుర హ భహీ సఞచజ తవ్ేథఽః 28 
  

ధగవ్చ  

నభః యస్్ైభ ఝయుషమ భామమా వినమసత ణాణాతనవ్ే గుణాతభణే  

నభః సవయౄనునఽబవ్ేన నియుధ త దరవమకూీమాకయకవిబరమోయభనే 29 
  

నేణాహభాటాభమతనం వినిషభటా ఢాటరా  మటోऽమం గుణసయోసఙోహాః  

స ఏవ భాం హనఽత భుడాముధః సవడెస్థ టోऽనమం శయణం కభాశనీే 30 
  

మ ఏతడాడావసిజచచచయం సవభామమాటాభశమీమావితయకుమా  

తన ైవ సర ऽమం కూల గగఝత భుదమతః కథం నఽ భాం ధయభగ జ్ఝఘాంసత్ర 31 
  

నానం ఫటూశసమ సనైహితం జణడైసత ణాభమమా దఽయజమమాకిటాతభనః  

న లషమటూ మసత వకగదకయమడయ మऽణేక ఏకః యతశచ ఇశవయః 32 
  

సో డి యోऽసమనఽయుణడిధ  శకూత నయదరవమకూీమాకయకఙూతణాతభనః  

తస్్ైభ సభుననదధ నియుదధ శకత నే నభః యస్్ైభ ఝయుషమ వ్ేధస్వ 33 
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స వ్డై బవ్ణాతభవినిషభతం జగదాబటూనిద మాానత ఃకయణాతభకం విదో  

సంసథ నషమననజ భాం యసతలాదబుమజజ హభబస అడిసాకయః 34 
  

ఄనుభుస్వథ  భన ణావమవస్థ టాః రజా బవ్నదమ షయక్షుషేః కూల  

స వయభూషత ః సభబూదధ ధగ యో భాం మసఽమగీశగ జ్ఝఘాంసస్ 35 
  

నానం జణడైుహితనైశవణాభసభడివఢుైసత దఽో ణసయోభామమా  

న జాఞ మటూ మోహితచితత వయత మనస్వత దోమ నమో వయమశసకథబమః 36 
 

ఄఢామమభు – 18  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతథ ం ిథఽభనషసట మ యుష రసఽపషటాధయమ్  

ఝనహవనిుబటా సంసత దామటాభనభాతభణా 1 
  

సనినమఙాఛనదో భనఽమం నిఫో ధ శ్ీవితం చ ధే  

సయవతః సయభాదటూత  మఠా భధఽకగ ఫుధః 2 
  

ఄస్భణోి కథऽథవ్భుషభనఽభనినసత తత వదషినః  

దిషట  యోగః రముకత శచ ఝంసం శ్రమీఃరస్దధ నే 3 
  

టాణాత్రషఠ త్ర మః సభమగునుమానాయవదషిటాన్  

ఄవయః శదీధ యోతవత ఈతవమానివనద టూऽఞజ స 4 
  

టానణాదితమ యోऽవిడావనథ ణాయబటూ సవమమ్  

తసమ వమనచయనత ుథ  అయఫాధ శచ ఝనః ఝనః 5 
  

ఝ సిషట  హో మషధయో ఫరహభణా మా విశ్భటూ  

బుజమభాణా భమా దిషట  ఄసడిబయధితవరటుైః 6 
  

ఄనులిటాణాదిటా చ బవడిబగి కనులకఢైః  
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ఙ గుబూటూऽథ లోకథऽహం మజాఞ థథऽగీసమోషఢీః 7 
  

నానం టా వయుధః క్షీణా భన కల న బూమస  

తతర యోగథన దిషవట న బవ్ణాడాతేభయుత్ర 8 
  

వతూం కలమ ధే వయ నేణాహం వతూలా తవ  

ఢయ క్షథమ క్షీయభమాణాకభాననఽయౄం చ డయ హనమ్ 9 
  

డయ గధ యం చ భహఫాహో  బూటాణాం బూతదావన  

ఄనననైతూతభూయజసవదబగవ్ణావఞఛటూ మడి 10 
  

సభాం చ కుయు భాం జణేద వవిషట ం మఠా మః  

ఄత వత బదరం టూ ఈనువథత త ధే విదో 11 
  

ఆత్ర తరమం హితం వ్కమం బువ అడామ బూత్రః  

వతూం కిటావ భనఽం నుణావదఽహతూకలౌషఢీః 12 
  

తఠాథ చ సయవతర సయభాదదటూ ఫుఢాః  

తటోऽణేమ చ మఠాకభం దఽదఽహటః ిథఽదావిటామ్ 13 
  

ఊషయో దఽదఽహటథదవనేనిద నాేషవథ సతత భ  

వతూం ఫిహసత్రం కిటావ మశఛణోద భమం శుచి 14 
  

కిటావ వతూం సఽయగణా ఆనద ంా సర భభదాదఽహన్  

హియణభనేన నుటూరణ వయమమోజో ఫలం మః 15 
  

డుైటూమా డానవ్ వతూం రహిదభసఽయయిబమ్  

విఢామాదాదఽహనీషషయభమఃనుటూర సఽసవమ్ 16 
  

గనధ వూయసర ऽధఽషణాటూర దభభనే మః  

వతూం విశ్వవసఽం కిటావ గనధ యవం భధఽ సౌబగమ్ 17 
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వటూూన తతగऽయమభాణ  కవమం క్షీయభధఽషత  

అభనుటూర భహదాగః శదీధ మా శ్ీదధ డూవటాః 18 
  

రకలు వతూం కతలం స్డాధ ః సఙకలణాభనీమ్  

స్డిధ ం నబస్ విడామం చ నే చ విడామధదమః 19 
  

ఄణేమ చ భానణో భామాభనత ధ ణాదఽబటాతభణామ్  

భమం రకలు వతూం టూ దఽదఽహటధ యణాభనీమ్ 20 
  

మషయక్షాంస్ బూటాని తశ్ఙాః తశిటాశణాః  

బూటూశవటాూ దఽదఽహటః కనుల  షతజాసవమ్ 21 
  

తఠాహయో దనద శ్రకః స ణాగశచ తషకమ్  

విఢామ వతూం దఽదఽహటషఫలనుటూర విషం మః 22 
  

శవ్ో మవసం క్షీయం వతూం కిటావ చ గగవిషమ్  

ఄయణమనుటూర ఙాధఽషనభిగథణేద ణా చ దంషట ణాః 23 
  

కీవ్మడాః నుర ణనః కీవమం దఽదఽహటః స్వవ కల వథ  

సఽయణవటాూ విహగశచయం ఙాచయధేవ చ 24 
  

వటవటాూ వనసతమః ిథగీసభమం మః  

గషయయో హిభవదవటాూ ణాణాఢాతసనూవసనఽషే 25 
  

సథవ సవభుఖమవటూూన స్వవ స్వవ నుటూర ిథకమః  

సయవకభదఽఘాం ిఠీవం దఽదఽహటః ిథఽదావిటామ్ 26 
  

ఏవం ిఠావదమః ిఠీవభణానడాః సవననభాతభనః  

డయ హవటాూడిదేడూన క్షీయదేదం కుయౄదవహ 27 
  

తటో భహీత్రః తరతః సయవకభదఽఘాం ిథఽః  
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దఽహితిటూవ చకథభాం తవరభాణ  దఽహితివతూలః 28 
  

చాయణమనూవధనఽషర కటామ గషషకటాని జట్  

బూభణడ లనేదం వ్డైనమః నుర మశచకథీ సభం విబుః 29 
  

ఄఠాస్భనబగవ్ణడైవనమః రజాణాం విత్రత దః తటా  

నివ్సనకలమాం చకథీ తతర తతర మఠాయుతః 30 
  

గీభానఽయః తత ణాని దఽో ణ వివిఢాని చ  

ఘోషన్రజానూశినృణాకణే్ టఖయవటాన్ 31 
  

నుర కిఠయ షహ ణడైవ్డైష ఝయగీభాడికలణా  

మఠాసఽఖం వసనిత  సభ తతర తటరా కుటోబమాః 32 
 

ఄఢామమభు – 19  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఄఠాడీషత జా తే హమధేధశటూన సః  

ఫరహభవథత  భణోః క్షథటూర మతర నుర చ్ఛ్ సయసవతీ 1 
  

తదనతవరతమ బగవ్నకభత్రశమభాతభనః  

శతకీతేయన భభిషవ ిఠయ యమజఞ భహో తూవమ్ 2 
  

మతర మజఞ త్రః సక్షాదబగవ్ను షుశవయః  

ఄనవబూమత సవటాభ సయవలోకగుయుః రబుః 3 
  

ఄనివటో ఫరహభశవదామం లోకనుల ైః సహనఽగఢైః  

ఈగుమభాణో గనధ ఢైవయుభనినశ్చూగగణ ైః 4 
  

స్డాధ  విడామధ డుైటామ డానవ్ గుహమకదమః  

సఽననద ననద రభుఖాః నుయిదరవ హథః 5 
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కతలో ణాయడయ  దటోత  యోగథశ్ః సనకదమః  

తభనీవముబగవటా నే చ తటూూవణోతేూకః 6 
  

మతర ధయభదఽఘా బూనేః సయవకభదఽఘా సతీ  

డయ గషధ సభనెతూటానథ నమజభానసమ దాయత 7 
  

ఉహటః సయవయసననదమః క్షీయదధమననగగయసన్  

తయవ్ో బూషవి మణః నుర సామనత  భధఽచఽమతః 8 
  

స్నధ వ్ో యతననికనోియయోऽననం చతేషవధమ్  

ఈనుమనభునుజహటర ః సథవ లోకః సనులకః 9 
  

ఆత్ర ఙాఢయ షజథశసమ ిఠయ సఽత  యమోదమమ్  

ఄసామనబగవ్నినద ఃా రత్రఘాతభచ్ఛ్కయత్ 10 
  

చయధేణాశవధేఢూన మజభాణే మజుషత్రమ్  

వ్డైణేమ మజఞ శుం సయధనననుర వ్హ త్రగహితః 11 
  

తభత్రరయబగవ్ణడైషతత వయభాణం విహమస  

అభుకత నేవ నుఖణడ ం యోऽధథభ ధయభవిబరభః 12 
  

ఄత్రరణా ఙ గడిటో హనఽత ం ిథఽఝటరో  భహయథః  

ఄనవఢావత సఙ్ఘ్రటాదధ స్త షఠ  త్రషవఠ త్ర ఙాఫరవత్ 13 
  

తం టాదిశ్కిత్రం వషమ ధేణే ధయభం శుషణమ్  

జటౄలం బసభణాచఛననం తస్్ైభ ఫాణం న భుఞచత్ర 14 
  

వఢానినవితత ం తం బూయో హనత వ్ేऽత్రరయఙ గదమత్  

జహి మజఞ హనం టాత భహమనద ంా విఫుఢాధభమ్ 15 
  

ఏవం వ్డైనమసఽతః నుర ర కత సత వయభాణం విహమస  
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ఄనవదరవదనకుీ డయధ  వణం గిధరఝువ 16 
  

సర ऽశవం యౄం చ తడిధ టావ తసభ ఄనత షుతః సవట్  

వయః సవశుభాడామ తతేయమజఞ భుతవనవ్న్ 17 
  

తతత సమ ఙాదఽబతం కయభ విచషమ యభయిమః  

ణాభఢూమం దదఽసత స్్ైభ విజ్ఝటాశవ ఆత్ర రదో 18 
  

ఈసిజమ తభస్త వరం జహశవం ఝనయుషః  

చషలమూతశఛణోన హియణమయశనం విబుః 19 
  

ఄత్రరః సనద యిమాభాస తవయభాణం విహమస  

కనులఖటావఙోధయం వగ ణడైనభఫాధత 20 
  

ఄత్రరణా ఙ గడితసత స్్ైభ సనద ఢూ విశిఖం యుష  

సర ऽశవం యౄం చ తడిధ టావ తసథ వనత షుతః సవట్ 21 
  

వయశ్చశవభునుడామ తతిమజఞ భఠావరజత్  

తదవదమం హథ యౄం జగిహటఞానదఽయఫలాః 22 
  

మాని యౄనుణ జగిహమ ఆణోద ా  హమజ్ఝహీయిమా  

టాని నుసమ ఖణాడ ని లిఙోం ఖణడ నేహో చమటూ 23 
  

ఏవనేణేద  ాహయతమశవం వ్డైనమమజఞ జ్ఝఘాంసమా  

తదోిహీతవిసిషవట షే నుఖణయడ షే భత్రయనిణామ్ 24 
  

ధయభ ఆతేమధథభషే నగనయకత టాడిషే  

నుర నేణ సజజ టూ దరా ణాత ు తవశల షే చ వ్గషభషే 25 
  

తదనజాఞ మ బగవ్నిథఽః ిథఽకీభః  

ఆణాద ా మ కుతటో ఫాణభాదటోత దమతకయుభకః 26 
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తభిత్రవజః శకీవఢానసనిధ తం విచషమ దఽషవ్రషమభసహమయంహసమ్  

నివ్యమాభాసఽయహో  భహభటూ న ముజమటూऽటరా నమవధః రఙ గడిటాత్ 27 
  

వమం భయుతవనత నేహయథణాశనం హవమాభహమ తవచ్రవస హతత్రవషమ్  

ఄమాతమామోహవ్డైయననత యం రసహమ జనఽజ హవ్భ టూऽహితమ్ 28 
  

ఆటామభనత రు కీతేత్రం విదఽసమషత వజో యుష  

సఽర గఘసత నఽజ హవటోऽదేమతమ సవమభూబః రతమషవధత 29 
  

న వఢయ మ బవటానేణోద ా  మదమజోఞ  బగవతత నఽః  

మం జ్ఝఘాంసథ మజథఞ న మస్వమషట సత నవః సఽః 30 
  

తడిదం శమత భహద్ ధయభవమత్రకయం డివజాః  

ఆణేద ణాానఽషఠ తం జఞ ః కఢైభతడివజ్ఝఘాంసటా 31 
  

ిథఽకీథత ః ిఠయ యౄబమాతత థుుకోనశతకీతేః  

ఄలం టూ కీతేనః స్వష్దట యమదబవ్ణోభషధయభవిత్ 32 
  

ణడైవ్తభణే భహమణాద ా మ గషభాహయుత భయుస్  

ఈదావత హి బదరం టూ ఈతత భశ్లి కవిగీహౌ 33 
  

భాస్భనభహజ కిఠాః సభ చిణాత ం నిశ్భమాసభదవచ అదిటాటాభ  

మడాధ ుమటో డుైవహతం నఽ కయుత ం భణోऽత్రయుషట ం విశటూ తమోऽనధ మ్ 34 
  

కీతేషవయభటాధేష డూవ్ేషే దఽయవగీహః  

ధయభవమత్రకగ మతర నుఖణ దడ షనద నాిషభటుైః 35 
  

ఏనషణోద ా సంసిష్దట ః నుఖణ దడ ు షనయజనమ్  

హిర మభాణం విచక్షఢైవనం మస్వత  మజఞ ధఽర గశవభుట్ 36 
  

బవ్నషటరా తేనేహవతీగణ  ధయభం జణాణాం సభమానఽయౄమ్  
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వ్ేణాఙాదవలుత భదమ తడూద హటో విషేణ కలాస్ వ్డైనమ 37 
  

స తవం విభిశ్మసమ బవం రజాటూ సఙకలనం విశవసిజాం తతిహి  

ఐనీద ంా చ భామాభుధయభభాతయం రచణడ నుఖణడ థం రదో జహి 38 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతథ ం స లోకగుయుణా సభాడిషరట  విశ్భత్రః  

తఠా చ కిటావ వ్తూలమం భఘోణాత చ సనద ఢూ 39 
  

కిటావబిథసనణామ ిథవ్ే బూషకయభణయ  

వనద దఽస్వత  వయడా నే తదఫషుష తషటాః 40 
  

వినుర ః సటామశిషసఽత షట ః శదీధ మా లఫధ దక్షుణాః  

అశిషర  ముముజుః షతత డిజామ సతకిటాః 41 
  

తవమాహఠటా భహఫాహో  సయవ ఏవ సభాగటాః  

ఞజ్ఝటా డానభాణాదామం తతిడూవషిభానవ్ః 42 
 

ఄఢామమభు – 20  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

బగవ్నత వ్డైకుణఠ ః సకం భఘవటా విబుః  

మజఢదఞ యమజఞ త్రసఽత షరట  మజఞ బుకత భదాషత 1 
  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  
ఏష టూऽకుిదబఙోం హమధేధశతసమ హ  

షభామత అటాభనభభుషమ షనఽత భయుస్ 2 
  

సఽఢిమః సధవ్ో లోకథ నయడూవ నగతత భాః  

ణానదఽర హమనిత  బూటూదోమ మషు ణాటాభ కల వయమ్ 3 
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ఝయుష మడి భుహమనిత  టావదిశ్ డూవభామమా  

శభీ ఏవ యం జాటో డీయఘమా విదధ స్వవమా 4 
  

ఄతః కమనేభం విడావనవిడామకభకయభనః  

అయఫధ  ఆత్ర ణడైవ్స్భన్రత్రఫుడయధ ऽనఽషజజ టూ 5 
  

ఄసంసకత ః శుథऽస్భననభుణోటాడిటూ గిహమ  

ఄటూమ దరవిణయ వ్త కః కుమనభభటాం ఫుధః 6 
  

ఏకః శుదధ ః సవమంజోమత్రషనయుో ణోऽసౌ గుణాశమీః  

సయవగగऽణావితః సక్షీ నిటాభటాభతభనః యః 7 
  

మ ఏవం సనత భాటాభనభాతభసథ ం వ్ేద ఞయుషః  

ణాజమటూ రకిత్రసరథ ऽత తదఽో ణ ైః స భన స్థ తః 8 
  

మః సవధథభణ భాం నితమం నిశ్రః శదీధ మానివతః  

బజటూ శనకఢైసత సమ భణో జన్రస్దత్ర 9 
  

షతమకత గుణః సభమగదయిణో విశడాశమః  

శ్నిత ం ధే సభవసథ నం ఫరహభ కఢైవలమభశునటూ 10 
  

ఈడాస్ననేవ్ధమషం దరవమజాఞ నకూీమాతభణామ్  

కటసథ నేభభాటాభనం యో వ్ేడానుర నత్ర శ్లబనమ్ 11 
  

నననసమ లిఙోసమ గుణరవ్హో  దరవమకూీమాకయకఙూతణాతభనః  

దిషట సఽ సభతేూ వితేూ సాయయో న వికూీమణేత  భన ఫదధ సౌహిడాః 12 
  

సభః సభాణోతత భభధమభాధభః సఽఖథ చ దఽఃఖథ చ జ్ఝటూనిద మాాశమః  

భయోకిినుత ఖిలలోకసంముటో విధతూవ వఖిలలోకయషణమ్ 13 
  

శ్రమీః రజానులనధేవ జోఞ  మటాూభనే సఽకిటాతిషఠ భంశమ్  
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హత నమఠా హితఝణమః రజాణాభయక్షుటా కయహగऽఘభత్రత  14 
  

ఏవం డివజాగీ ునఽభటానఽవితత  ధయభరఢాణోऽనమతమోऽవిటాసమః  

హర స్వవన కల న గిహో మాటానద షాట స్ స్డాధ ననఽయకత లోకః 15 
  

వయం చ భతకఞచన భానవ్ేనద  ావిణీషవ టూऽహం గుణశ్రలమనిత తాః  

ణాహం భఖఢైఢైవ సఽలబసత నుర నగమగథన వ్ మతూభచితత వుత 16 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స ఆతథ ం లోకగుయుణా విషవకథూణేన విశవజ్ఝత్  

ఄనఽశ్స్త అడూశం శియస జగిహమ హథః 17 
  

సిశనత ం నుదయోః తవరభాణ  వరఝుతం స్వవన కయభణా  

శతకీతేం షషవజమ విడూవషం విససయజ హ 18 
  

బగవ్నథ విశ్వటాభ ిథఽణోహిటాయుణః  

సభుజ్ఝజ హనమా బకత ు గిహీతచయణాభుఫజః 19 
  

రసథ ణానభుఖ ోऽతవమనభనఽగీహవిలనేఫతః  

శమనదభలాశ్క్షో న రతస్వథ  సఽహితూటామ్ 20 
  

స అడిజో యచిటాఞజ లియుషం విలోకూతేం ణాశకదశీులోచనః  

న కూఞచణోవ్చ స ఫాషవికివ్ో హిడయ గుహమభుభఢాదవస్థ తః 21 
  

ఄఠావభిజామశీుకలా విలోకమననతిత దిగగో చయభాహ ఞయుషమ్  

డా సిశనత ం క్షుత్రభంస ఈననటూ వినమసత హసత గీభుయఙోవిడివషః 22 
  

ిథఽయువ్చ  

వనివదో తవదవయడూశవదఽఫధః కథం విణీటూ గుణవికూీమాతభణామ్  

నే ణాయకణాభత సనిత  డూహిణాం టానీశ కఢైవలమటూ విణయ న చ 23 
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న కభనే ణాథ తదమహం కవచినన మతర ముషభచచయణాభుఫజాసవః  

భహతత భానత యుిదమానఽభఖచఽమటో విధతూవ కణ ముతధేష ధే వయః 24 
  

స ఈతత భశ్లి క భహనఽభఖచఽమటో బవతడామోబజసఽఢా కణానిలః  

సభిత్రం ఝనషవసభితతతత వవయత మణాం కుయోగషణాం ణో వితయతమలం వఢైః 25 
  

మశః శివం సఽశవీ అయమసఙోధే మదిచఛమా ఙ గశిణోత్ర టూ సకిత్  

కథం గుణజోఞ  వియధేడివణా శుం శ్రీయమత్రవవ్ేర గుణసఙోహామచఛమా 26 
  

ఄఠాబజథ టావఖిలఞయుషర తత భం గుణాలమం దభకథవ లాలసః  

ఄనుమవయోథకత్రసిఢయ ః కలియన సమతకితతవచచయణ ైకటానయోః 27 
  

జగజజ నణామం జగడీశ వ్డైశసం సమడూవ మతకయభణ నః సనైహితమ్  

కగష పలోవఝమయు డీనవతూలః సవ ఏవ ఢిషవణ ుऽనయతసమ కూం తమా 28 
  

బజనత ుథ టావభత ఏవ సధవ్ో వఝమదసత భామాగుణవిబరమోదమమ్  

బవతడానఽసభయణాదిటూ సటాం నినేతత భనమదబగవనన విదభహమ 29 
  

భణేమ గషయం టూ జగటాం విమోహినీం వయం విణీషవవత్ర బజనత భాతథ  మత్  

వ్ఙా నఽ తణాత ు మడి టూ జణోऽస్తః కథం ఝనః కయభ కగత్ర మోహితః 30 
  

తవణాభమమాడాధ  జన ఇశ ఖణడ టో మదనమడాశ్సత  ఊటాతభణోऽఫుధః  

మఠా చథడాఫలహితం తటా సవమం తఠా తవధేవ్యుస్ నః సనైహితేమ్ 31 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆటామడిజథన నఽతః స విశవదికత భాహ జనభన బకూత యసఽత  టూ  

డిషవట ుదిశ్ర ఢీయభన టూ కిటా మమా భామాం భడీమాం తయత్ర సభ దఽసత ుజామ్ 32 
  

తతత వం కుయు భమాడిషట భరభతత ః రజాటూ  

భడాడూశకగ లోకః సయవటరా నుర నత్ర శ్లబనమ్ 33 
  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర వ్డైనమసమ జథిః రత్రనణాద ుయథవదవచః  

ఞజ్ఝటోऽనఽగిహీటుైవనం గనఽత ం చకథీऽచఽమటో భత్రమ్ 34 
  

డూవషితతిగనధ యవ స్దధ ఙాయణననగః  

కూననూయసర  భత ుః ఖగ బూటానమణేకశః 35 
  

మజథఞ శవయఢిమా జాఞ  వ్గషవటాత ఞజ లిబకూత తః  

సదాజ్ఝటా మముః సథవ వ్డైకుణాఠ నఽగటాసత తః 36 
  

బగవ్నత జథిః సర నుఢామమసమ ఙాచఽమతః  

హయనినవ భణోऽభుషమ సవఢాభ రతమదమత 37 
  

ఄదిషట మ నభసకితమ నిః సనద షిటాతభణే  

ఄవమకత మ చ డూవ్ణాం డూవ్మ సవఝయం మమౌ 38 
 

ఄఢామమభు – 21  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

భ్కూత కఢైః కుసఽభసరగషబయుద కల ైః సవయణటోయణ ైః  

భహసఽయననయౄధ త్ైయభణడ తం తతర తతర వ్డై 1 
  

చనద ణాగుయుటోమాయదర యఠామచతవయభాయోవత్  

ఝషషతపల ైసరత కఢైభి జఢైయషచషబయషచతమ్ 2 
  

సవిణడదద ః కదలీసత ధ ైబః ఞగనుర టుైః షషకితమ్  

తయులివభాలానః సయవతః సభలఙకితమ్ 3 
  

రజాసత ం డీఫలినః సభబిటాశ్రషభఙోల ైః  

ఄనెముయభిషట కణామశచ భిషట కుణడ లభణడ టాః 4 
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శఙ్దఽనఽద నఘోషవణ ఫరహభఘోషవణ చషత వజామ్  

వివ్ేశ బవనం వయః సాత మభాణో గతసభమః 5 
  

ఞజ్ఝతః ఞజమాభాస తతర తతర భహమశ్ః  

నుౌఞచజ నడాంసత ంసత నీ్రతః తరమవయరదః 6 
  

స ఏవభాడీనమనవదమఙూషట తః కభణ బూమాంస్ భహనభహతత భః  

కుయవనిశ్సవనిభణడ లం మశః స్పతం నిఢామాయుయుహమ యం దమ్ 7 
  

సాత ఈవ్చ  

తడాడిజసమ మశ్ల విజినేబతం గుణ ైయశ్రష్ైయుో ణవతూదాజ్ఝతమ్  

షటాత  భహదాగవతః సదసటూ కౌషయవిం నుర హ గిణనత భయచమన్ 8 
  

విదఽయ ఈవ్చ  
సర ऽనషకత ః ిథఽషవత్ైరయిఫాధ శ్రషసఽయుణః  

నృబరతూ వ్డైషణ వం టూజో ఫాహో వమదామం దఽడయ హ గమ్ 9 
  

కో నవసమ కీషత ం న శిణోతమనజోఞ  మడివకీమోచిఛషట భశ్రషబూనుః  

లోకః సనులా ఈజీవనిత  కభభడామత తణేభ వద కయభ శుదధ మ్ 10 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

గఙగో మభునయోయనడయ మయనత  క్షథతరభావసన్  

అయఫాధ ణేవ ఫుబుజథ దోగనఽణమజ్ఝహసమా 11 
  

సయవటరా స్లిటాడూశః సత డీవత్ైకదణడ ధిక్  

ఄనమతర ఫరా హభణకులాదనమటరా చఽమతగగతరతః 12 
  

ఏకడాస్నభహసతర డీక్షా తతర డివ్ౌకసమ్  

సభాజో ఫరహభుిణాం చ జుిణాం చ సతత భ 13 
  

తస్భననయుతేూ సథవషే సవషచటూషే మఠాయుతః  
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ఈత్రథ తః సదసర  భఢూమ టాణాభుడెఝువ 14 
  

నుర ంశుః తణామతబుజో గౌయః కఞచజ యుణయషణః  

సఽణాసః సఽభుఖః సౌభమః తణాంసః సఽడివజస్భతః 15 
  

వఞమఢవక్షా ఫిహఙ గ్ ాణయవలివలుో దలోదయః  

అవయత ణానగజస్వ కఞచణోయుయుదగీనుత్ 16 
  

సాషభవకీస్తస్నగధ భూయధజః కభుఫకనధ యః  

భహధణే దఽకలాగథీు షఢాయోవమ చ 17 
  

వమఞృజ టాశ్రషగతరశీ్రషనమధే నమసత బూషణః  

కిషణ జ్ఝనధయః శీ్రభానఽకశనుణః కిటోచితః 18 
  

శిశియస్నగధటాషః సధ ైషత సభనత తః  

ఉచివ్నిదభుువశః సదః సంహయిమనినవ 19 
  

ఙాయు చితరదం శిషణం భిషట ం గూఢభవికివమ్  

సథవషభుకయథం తడా ఄనఽవదనినవ 20 
  

జోవ్చ  

సదామః శిణుత బదరం వః సధవ్ో మ ఆహగటాః  

సతేూ జ్ఝజాఞ సఽనయధయభభావ్ేదమం సవభనీషతమ్ 21 
  

ఄహం దణడ ధగ జా రజాణానేహ యోజ్ఝతః  

యక్షుటా విత్రత దః స్వవషే స్వతేషే సథ తటా ిథక్ 22 
  

తసమ ధే తదనఽషఠ ణాడామణాహటయ్రహభవ్డినః  

లోకః సఽమః కభసణోద హ మసమ తేషమత్ర డిషట దిక్ 23 
  

మ ఈదధ థతకయం జా రజా ధథభషవశిషమన్  
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రజాణాం శభలం బుఙ్టర బగం చ సవం జహత్ర సః 24 
  

తత్రజా బయత ితణాడ యథం సవయథధేవ్నసామవః  

కుయుటాఢయ షజఢిమసత షు ధऽేనఽగీహః కితః 25 
  

మూమం తదనఽమోదధవం తతిడూవయియోऽభలాః  

కయుత ః శ్సఽత యనఽజాఞ తేసఽత లమం మటూ్రతమ తతపలమ్ 26 
  

ఄస్త  మజఞ త్రనభ కథషఞృచదయుసతత భాః  

ఆహభుతర చ లషమణేత  జోమటాూావతమః కవచిదఽబవః 27 
  

భణోయుటాత ననుదసమ ధఽర వసమత భహీటూః  

తరమవరతసమ జథియఙోసమసభత్రతేః తతేః 28 
  

ఇదిశ్ణాభఠాణేమషభజసమ చ బవసమ చ  

రహిదసమ ఫల శ్చత కితమభస్త  గడాబిటా 29 
  

డౌహిటరా డీనిటూ భిటోమః శ్లఙామనధ యభవిమోహిటాన్  

వయోసవో వో ణాం నుర నేణ ైకతభుహమతేణా 30 
  

మటాదస్వవ్నయుచిసత స్వణాభశ్రషజణోభచితం భలం ఢిమః  

సదమః క్షుణోతమనవహధేధతీ సతీ మఠా డాఙో్ఘ్రషఠ వినిఃసిటా సషత్ 31 
  

వినియుధ టాశ్రషభణోభలః ఝభానసఙోవిజాఞ నవిశ్రషవయమవ్న్  

మదఙౄఘ భాూల  కితకథతనః ఝనయన సంసిత్రం కథి శవహం రదమటూ 32 
  

తధేవ మూమం బజటాతభవిత్రత నయభణోవచఃకమగుణ ైః సవకయభనః  

ఄభాననః కభదఽఘాఙౄఘ ాఙకజం మఠాఢికవస్టాయథస్దధ మః 33 
  

ఄసవిహణేకగుణోऽగుణోऽధవయః ిథగషవధదరవమగుణకూీయోకూత నః  

సభదమటూऽథ శమలిఙోణాభనషవశుదధ విజాఞ నఘనః సవయౄతః 34 
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రఢానకలాశమధయభసఙోహామ శుయ ఏష రత్రదమ ఙూతణామ్  

కూీమాపలటూవన విబుషవదావమటూ మఠానలో డాయుషే తదఽో ణాతభకః 35 
  

ఄహో  భభానై వితయనత ునఽగీహం హషం గుయుం మజఞ బుజాభఢీశవయమ్  

సవధయభయోగథన మజనిత  భాభక నియనత యం క్షోణతల  దిఢవరటాః 36 
  

భా జాతే టూజః రబవ్ేనభహషధినస్త త్రషమా తస విదమమా చ  

డూడీమభాణేऽజ్ఝతడూవటాణాం కుల  సవమం జకులాడిద వజాణామ్ 37 
  

ఫరహభణమడూవః ఝయుషః ఝతణో నితమం హషయమచచయణానవనద ణాత్  

ఄవ్ లక్షీభభననుననీం మశ్ల జగతవితరం చ భహతత భాగీణీః 38 
  

మటూూవమాశ్రషగుహశమః సవఝువరతరమసఽత షమత్ర కభనైశవయః  

తడూవ తదధ యభఢైషవనీటుైః సవతభణా ఫరహభకులం నిషవవమటామ్ 39 
  

ఝభానిదేటానత్రవ్ేలభాతభనః రస్దటోऽతమనత శభం సవతః సవమమ్  

మనినతమసభఫనధ నిషవవమా తతః యం కూభటరా స్త  భుఖం హవియుబజామ్ 40 
  

ఄశ్నతమననత ః ఖలు తతత వకోవిడుైః శడీాధ హటతం మనఽభఖ ఆజమణాభనః  

న వ్డై తఠా ఙూతనమా ఫహిషకిటూ హటటాశణే నుయభహంసమయమగుః 41 
  

మద్రహభ నితమం వియజం సణాతనం శడీాధ తనుర భఙోలభ్నసంమధ ైః  

సభాఢిణా నృబరత్ర హయథదిషట నే మటూరదభాదయి ఆవ్వదాసటూ 42 
  

టూషభహం నుదసగజథణుభామ వహమమాఢికూుటభాముః  

మం నితమడా నృబరత అశు నుం నశమతమభుం సయవగుణా బజనిత  43 
  

గుణామనం శ్రలధనం కితజఞ ం విడాధ శమీం సంవిణటూऽనఽ సభదః  

రస్దటాం ఫరహభకులం గవ్ం చ జణాయదనః సనఽచయశచ భహమమ్ 44 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  
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ఆత్ర ఫుర వ్ణం నిత్రం తతిడూవడివజాతమః  

తేషేట వఝయుిషట భనసః సధఽవ్డూన సధవః 45 
  

ఝటూరణ జమటూ లోకనిత్ర సతమవతీ శీుత్రః  

ఫరహభదణడ హతః నునుర  మడూవణోऽతమతయతత భః 46 
  

హియణమకశిఝశ్చత బగవనిననద మా తభః  

వివిక్షుయతమగతసూణోః రహిదసమనఽదావతః 47 
  

వయవయమ తతః ిఠావుః సభాః సఞజజ వ శ్శవతీః  

మస్వమదిశమచఽమటూ బకూత ః సయవలోకఢైకబయత ష 48 
  

ఄహో  వమం హమదమ వితరకీథత  తవన ైవ ణాఠూన భుకునద ణాఠాః  

మ ఈతత భశ్లి కతభసమ విషరణ య్రహభణమడూవసమ కఠాం వమనకూత 49 
  

ణాతమదఽబతనేదం ణాథ తవ్జీవ్మనఽశ్సనమ్  

రజానఽగగ భహటాం రకిత్రః కయుణాతభణామ్ 50 
  

ఄదమ నసత భసః నుయసత వయోనుసడితః రదో  

దరా భమటాం నషట దిషట ణాం కయభనఢషదవసంజ్ఝఞ టుైః 51 
  

నమో వివిదధ సటాత వమ ఝయుషమ భహీమస్వ  

యో ఫరహభ షతరభావిశమ నృబుత దం సవటూజస 52 
 

ఄఢామమభు – 22  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

జణేషే రగిణటూూవవం ిథఽం ిథఽలవికీభమ్  

తటరో జగుభయుభనమశచటావయః సాయమవయచసః 1 
  

టాంసఽత  స్డూధ శవణరా జా వ్ోమమోనऽవతయటోऽషచష  
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లోకననునునఽకవణాణాూనఽగగऽచషట  లక్షుటాన్ 2 
  

తదద యిణోదోటాణా్ాణాన్రటామడితేూషవ్ోత్రథ తః  

ససదసమనఽగగ వ్డైనమ ఆనిద నాేశ్ల గుణానివ 3 
  

గౌయవ్దమనిత తాః సబమః రశమీానతకనధ యః  

విఢివతసజమాం చకథీ గిహీటాధమయుణాసణాన్ 4 
  

తటాదశ్ౌచసలిల ైభషజటాలకఫనధ నః  

తతర శ్రలవటాం వితత భాచయణాభనమనినవ 5 
  

హటకసన అస్ణానూవఢిషవణ ుషవవ నువకన్  

శడీాధ సంమభసంముకత ః తరతః నుర హ బవ్గీజాన్ 6 
  

ిథఽయువ్చ  

ఄహో  అచషతం కూం ధే భఙోలం భఙోలామణాః  

మసమ వ్ో దయినం హమస్దఽద యదిణాం చ యోగషనః 7 
  

కూం తసమ దఽయిబతయనేహ లోకథ యతర చ  

మసమ వినుర ః రస్దనిత  శివ్ో విషేణ శచ సనఽగః 8 
  

ణడైవ లషమటూ లోకో లోకనయమటటోऽత మాన్  

మఠా సయవదిశం సయవ అటాభనం నేऽసమ హమతవః 9 
  

ఄధణా ఄత టూ ధణామః సధవ్ో గిహధేఢినః  

మదోిహ హమయువమభుఫ తిణబూనైశవవః 10 
  

వ్మలాలమదఽర భా వ్డై టూషవషకత ఖిలసభదః  

మదోిహస్త యథనుడీమ నుదతీయథవివషజటాః 11 
  

సవగతం వ్ో డివజశ్రషీఠ  మద్రటాని భుభుషవః  
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చయనిత  శదీధ మా ఢీ ఫాలా ఏవ ఫిహనిత  చ 12 
  

కచిచననః కుశలం ణాఠా ఆనిద మాాథ యథవ్ేడిణామ్  

వమసణావ్ ఏతస్భనత్రటాణాం సవకయభనః 13 
  

బవతేూ కుశలరశన అటాభధేషే ణేషమటూ  

కుశలాకుశలా మతర న సనిత  భత్రవితత మః 14 
  

తదహం కితవిశభీబః సఽహిడయ  వసత స్వణామ్  

సభిఙూఛ బవ ఏతస్భణేషషభః కథణాఞజ స బవ్ేత్ 15 
  

వమకత భాతభవటాభాటాభ బగవ్ణాతభదావనః  

సవణాభనఽగీహనేభాం స్దధ యౄత చయతమజః 16 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ిఠయ సత తసూకత భాకయణు సయం సఽషేఠ  నేతం భధఽ  

సభమభాన ఆవ తరటామ కుభాయః రతేమవ్చ హ 17 
  

సనతేకభాయ ఈవ్చ  

సధఽ ిషట ం భహజ సయవబూతహిటాతభణా  

బవటా విదఽష ఙాత సధాణాం భత్రుదిశ్ర 18 
  

సఙోభః ఖలు సధాణాభుబనేషం చ సభభతః  

మతూభాబషణసభ్రశనః సథవషం వితణోత్ర శమ్ 19 
  

ఄస్వత ువ జనబవటో భధఽడివషః నుడాయవినద సమ గుణానఽవ్దణే  

యత్రయుద ను విధఽణోత్ర ణడైషఠ కీ కభం కషమం భలభనత తభనః 20 
  

శ్స్వత రషవమాణేవ సఽనిశిచటో నిణాం క్షథభసమ సధరుగషవభిశ్రషే హమతేః  

ఄసఙో అతభవమత్రషకత  అతభని దిఞా యత్రయ్రహభణ నియుో ణయ చ మా 21 
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స శదీధ మా బగవదధ యభచయమమా జ్ఝజాఞ సమాఢామత్రభకయోగనిషఠ మా  

యోగథశవగనుసనమా చ నితమం ఝణమశవీఃకథమా ఝణమమా చ 22 
  

ఄథథనిద మాాభసగగషఠ ుతిషణ మా తతూభభటాణాభషగీహమణ చ  

వివికత యుఙామ షటోష అతభని విణా హథయుో ణతమూషనుణాత్ 23 
  

ఄహింసమా నుయభహంసమచయమమా సభిటామ భుకుణాద చషటాగీుస్ధఽణా  

మధ ైయకధ ైషనమధ ైశ్చమనినద మా నిుహమా దవనద వత్రత్రషమా చ 24 
  

హథయుభహటసత తయకయణఞయ గుణానఢాణేన విజిభబభాణమా  

బకత ు హమసఙోః సదసతమణాతభని సమనినయుో ణయ ఫరహభణ ఙాఞజ స యత్రః 25 
  

మడా యత్రయ్రహభణ ణడైషఠ కీ ఝభాణాఙాయమవ్ణాఞానవిగయంహస  

దహతమవయమం హిదమం జీవకోశం ఞచచతభకం యోనినేవ్ోత్రథ టోऽగషనః 26 
  

దగధ శయో భుకత సభసత తదఽో ణో ణడైవ్తభణో ఫహియనత షవచషవట   

తభణోయమదవువఢానం ఝయసత తూవతవన మఠా ఝయుషసత డివణాశ్ర 27 
  

అటాభననేనిద మాాయథం చ యం మదఽబయోయత  

సటామశమ ఈనుఢౌ వ్డై ఝభానశమత్ర ణానమడా 28 
  

నినేటూత  సత్ర సయవతర జలాడావత ఞయుషః  

అతభనశచ యసమత నడాం శమత్ర ణానమడా 29 
  

ఆనిద నా ైషవషమాకిష్దట క్షుత ం ఢామమటాం భనః  

ఙూతణాం హయటూ ఫుడూధ ః సత భఫసరత మనేవ హర డాత్ 30 
  

బరశమతమనఽసభిత్రశిచతత ం జాఞ నబరంశః సభిత్రషనే  

తడయర ధం కవమః నుర హటటాభహనవభాతభనః 31 
  

ణాతః యతగ లోకథ ఝంసః సవయథవమత్రకీభః  
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మదధమనమసమ తవరమసత వభాతభనః సవవమత్రకీభాత్ 32 
  

ఄథథనిద మాాథ నఢామనం సవథ హనవ్ో నిణామ్  

బరంశిటో జాఞ నవిజాఞ ణాడూమణావిశత్ర భుఖమటామ్ 33 
  

న కుమతకషుచితూఙోం తభస్త వరం త్రతీషషేః  

ధభయథకభమోక్షాణాం మదతమనత విఘాతకమ్ 34 
  

తటరా త మోష ఏవ్యథ అతమనిత కతనేషమటూ  

టుైరవగో ుऽగథ  మటో నితమం కిటానత బమసంముతః 35 
  

థऽవథ చ నే దావ్ గుణవమత్రకదనఽ  

న టూషం విదమటూ క్షథభనైశవిధవంస్టాశిషమ్ 36 
  

తతత వం నథనద  ాజగటాభథ తసాథ షం చ  

డూహమనిద మాాసఽఢిషణాతభనవిటాణామ్  

మః క్షథతరవితత తమా హిడి విశవగవిః  

రతమకచకస్త  బగవ్ంసత భవ్ేహి సర ऽస్భ 37 
  

మస్భనినదం సదసడాతభతమా విదాత్ర  

భామా వివ్ేకవిధఽత్ర సరజ్ఝ వ్హిఫుడిధ ః  

తం నితమభుకత షశుదధ విశుదధ తతత వం  

రతసమఢకయభకలిలరకిత్రం రడూమ 38 
  

మటాదఙకజలాశవిలాసబకత ు  

కభశమం గీఠితభుదోథామనిత  సనత ః  
తదవనన షకత భతయో మతయోऽత యుదధ   

సర ర టోగణాసత భయణం బజ వ్సఽడూవమ్ 39 
  

కిఙ గ్ ా భహనిహ బవ్యణవభివ్ేశ్ం  

షడవయోనకీభసఽఖథన త్రతీయినిత   
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తతత వం హథయబగవటో బజనీమభఙౄఘ ంా  

కిటోవడెం వమసనభుతత య దఽసత యణమ్ 40 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

స ఏవం ఫరహభఝటూరణ కుభాథణాతభధేధస  

దషిటాతభగత్రః సభమక్రశసర మవ్చ తం నిః 41 
  

జోవ్చ  
కిటో ధేऽనఽగీహః ఞయవం హషణాత నఽకనేణా  

తభానుదనతేం ఫరహభనబగవనామమభాగటాః 42 
  

నిషడితశచ కథత ్ాున బగవడిబయఘిణాలునః  

సధాచిఛషట ం హి ధే సయవభాతభణా సహ కూం దడూ 43 
  

నుర ణా డాః సఽటా ఫరహభనోిహశచ సషచఛడాః  

జమం ఫలం భహీ కోశ ఆత్ర సయవం నివ్ేడితమ్ 44 
  

స్్ైణాతమం చ జమం చ దణడ ణేతితవధేవ చ  

సయవ లోకఢితమం చ వ్ేదశ్సత రవిదయుత్ర 45 
  

సవధేవ ఫరా హభణో బుఙ్టర సవం వస్వత  సవం దడాత్ర చ  

తస్్ైమవ్నఽగీహమణాననం బుఞజ టూ షత్రరమాదమః 46 
  

న ైుదిశ్ర బగవటో గత్రతభవ్ద  

ఏకనత టో నిగనేనః రత్రనుడిటా నః  

తేషమనత వదబరకయుణాః సవకిటూన నితమం  

కో ణాభ తత్రత్రకగత్ర విణోదనుతరమ్ 47 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

త అతభయోగతమ అడిజథన ఞజ్ఝటాః  

శ్రలం తడీమం శంసనత ః ఖథऽబవనిభషటాం నిణామ్ 48 
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వ్డైనమసఽత  ధఽగమ భహటాం సంస్థ టామఢామతభశిషమా  

అత కభనేవ్టాభనం ధేన అతభనమవస్థ తః 49 
  

కభణ చ మఠాకలం మఠాడూశం మఠాఫలమ్  

మఠయ చితం మఠావితత భకగద్రహభసతకితమ్ 50 
  

పలం ఫరహభణ సననుసమ నిషవషఙోః సభాహితః  

కభధమషం చ భణావన అటాభనం రకిటూః యమ్ 51 
  

గిహమషే వయత భాణోऽత స సభార జమశీిమానివతః  

ణాసజజ టూనిద మాాథథషే నియహభభత్రయయకవత్ 52 
  

ఏవభఢామతభయోగథన కభణమనఽసభాచయన్  

ఝటరా నఽటాదమాభాస ఞచచషచషమతభసభభటాన్ 53 
  

విజ్ఝటాశవం ధాభరకథశం హయమషం దరవిణం వికమ్  

సథవషం లోకనులాణాం దఢాఢైకః ిథఽయుో ణాన్ 54 
  

గగతఠామ జగతూిషవట ః కల  స్వవ స్వవऽచఽమటాతభకః  

భణోవ్గవిత్రత నః సౌధ ైమయుో ణ ైః సంయఞజ మన్రజాః 55 
  

జథతమఢాణానభఢూమం సర భజ ఆవ్యః  

సాయమవడివసిజనోిహణ న్రతంశచ బువ్ో వసఽ 56 
  

దఽయధయిస్వత జస్వవ్గషనయభహమనద  ాఆవ దఽయజమః  

త్రత్రషమా ధషతీరవ డౌమషవ్నెషట డయ  నిణామ్ 57 
  

వయిత్ర సభ మఠాకభం యజనమ ఆవ తయమన్  

సభుదర ఆవ దఽగఫధః సటూత వణాచలఝువ 58 
  

ధయభఝువ శిక్షామాభాశచథమ హిభవ్నివ  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

కువ్ేయ ఆవ కోశ్ఞయ మ గునుత గథ  వయుణో మఠా 59 
  

భాతషశ్రవవ సవటాభ ఫల న భహసౌజస  

ఄవిషహమతమా డూవ్ో బగవ్నాబతఝువ 60 
  

కనద య ఆవ సౌనద థమ భనస్వ భిగఝువ  

వ్తూల మ భనఽవననిణాం రబుటూవ బగవ్నజః 61 
  

ఫిహసత్రయ్రహభవ్డూ అతభవటూత వ సవమం హషః  

బకత ు గగగుయువితవరషే విషవకథూణానఽవషత షే  

హిర మా రశమీశ్రలాదామభాతభతేలమః గదమధే 62 
  

కీగత ుయధవగుతమా ఝనేబస్్తత ైలోకథమ తతర తతర హ  

రవిషట ః కయణ యణేధ షాే స్త రణాం భః సటానేవ 63 
 

ఄఢామమభు – 23  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

దిషట వటాభనం రవమసధేకడా వ్డైనమ అతభవ్న్  

అతభణా వషధటాశ్రష సవనఽసయోః రజాత్రః 1 
  

జగతసత సఽథ షశ్చత విత్రత డయ  ధయభబితూటామ్  

నిషడిటూశవడూశ్ల మదయథనేహ జజ్ఝఞ వ్న్ 2 
  

అతభజథషవతభజాం నమసమ వియహదఽర దతీనేవ  

రజాసఽ విభనఃస్వవకః సడాగऽగతత నుర వనమ్ 3 
  

తటరా మడాబమనిమమో వ్డైఖానససఽసభభటూ  

అయఫధ  ఈగీతస్ మఠా సవవిజనే ఝ 4 
  

కనద భూలపలాహయః శుషకణ శనః కవచిత్  
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ఄఫబషః కత్రచితక్షాణావముబషసత తః యమ్ 5 
  

గుీషవభ ఞచతను వగ వి సవసయషణుభనిః  

అకణఠ భగనః శిశిథ ఈదకథ సథ ణడ ల శమః 6 
  

త్రత్రక్షుయమతవ్గద నత  ఉయధవథటా జ్ఝటానిలః  

అషధనషేః కిషణ భచయతత  ఈతత భమ్ 7 
  

టూన కీభానఽస్డూధ న ధవసత కయభభలాశమః  

నుర ణామాధ ైః సనినయుదధ  షడవయోశిఛననఫనధ నః 8 
  

సనతేకభాగ బగవ్నమడాహఢామత్రభకం యమ్  

యోగం టూణడైవ ఝయుషభబజతేయుషయిబః 9 
  

బగవదధ షభణః సఢయ ః శదీధ మా మతతః సడా  

బకూత యబగవత్ర ఫరహభణమననమవిషమాబవత్ 10 
  

తసమనమా బగవతః షకయభశుదధ   

సటాత వతభనసత దనఽసంసభయణానఽఞత ు  

జాఞ నం వియకూత భదబూనినశిటూన నేన  

చిఙూఛద సంశమదం నిజజీవకోశమ్ 11 
  

ఛిణాననమఢీయఢిగటాతభగత్రషనుహస్  
తతత తమజథऽచిఛనడిదం వముణేన నేన  

టావనన యోగగత్రనయమత్రయరభటోత   

మావదోడాగీజకఠాసఽ యత్రం న కుమత్ 12 
  

ఏవం స వయరవయః సంయోజామటాభనభాతభని  

ఫరహభబూటో దిఢం కల  తటామజ సవం కల వయమ్ 13 
  

సనైడమ నుముం నుషణాదామం వ్ముభుటాూయమఞఛణడైః  
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ణాదామం కోషవఠ షవవసథ మ హిదఽయఃకణఠ శ్రయిణ 14 
  

ఈతూయమంసఽత  తం భూషధా కీధేణావ్ేశమ నిఃసిహః  

వ్ముం వ్మౌ క్షుటౌ కమం టూజస్వత జసమమూముజత్ 15 
  

ఖాణామకశ్ర దరవం టోనే మఠాసథ నం విదాగశః  

క్షుత్రభభబస్ తటూత జసమడయ  వ్మౌ నబసమభుమ్ 16 
  

ఆనిద నాేషే భనసత ని తణాభటూరషే మఠయ దబవమ్  

బూటాడిణాభూనఽమతకిషమ భహటామతభని సనద ఢూ 17 
  

తం సయవగుణవిణామసం జీవ్ే భామాభనే నమఢాత్  

తం ఙానఽశమభాతభసథ భసవనఽశనీ ఝభాన్  

ణానవ్డైగమవథమణ సవయౄసరథ ऽజహత్రబుః 18 
  

ఄషచనభ భహజీఞ  తతతనునఽగటా వనమ్  

సఽకుభాయమతదు  చ మతడాబుం సయినం బువః 19 
  

ఄతీవ బయుత య్రతధయభనిషఠ మా శుశీ్రషమా ఙాయిడూహమాతరమా  

ణావినద టాషత ం షకషిటాత స తవరమసకయసయినభాననియవిత్రః 20 
  

డూహం విణానఖిలఙూతణాడికం తేమః ిఠివ్మ దనతసమ ఙాతభనః  

అలషమ కూఞృచచచ విలమ స సతీ చిటాభఠాగమదడిరసనఽని 21 
  

విఢామ కితమం హర డినీజలాఝి టా దటోత వదకం బయుత యుడాయకయభణః  

నటావ డివిసథ ంస్త రదశ్ంస్త రః ుతమ వివ్ేశ వహినం ఢామమతీ బయత ినుడౌ 22 
  

విలోకమనఽగటాం సఢీవం ిథఽం వయవయం త్రమ్  

తేషేట వఝయవయడా డూవ్డైథదవతనుః సహసరశః 23 
  

కుయవతమః కుసఽభాసయం తస్భనభనద యసనఽని  
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నదతూవభయతసథమషే గిణనిత  సభ యసయమ్ 24 
  

డూవమ ఉచఽః  

ఄహో  ఆమం వధాయధణామ మా ఙుైవం బూబుజాం త్రమ్  

సవతభణా త్రం దేజథ మజథఞ శం శీ్రయవధాషవ 25 
  

స్్ైష నానం వరజతసమయధవభనఽ వ్డైనమం త్రం సతీ  

శమటాసభనతీటామషచయుద షవదావ్ేమన కయభణా 26 
  

టూషం దఽం కూం తవనమనభత ుణాం బగవతదమ్  

బువి లోలాముషర  నే వ్డై ణడైషకయభుం సధమనఽత ుత 27 
  

స వఞృచటో ఫటాతభధఽర కకిఙూ్రణ భహటా బువి  

లఫాధ వవయోుం భానఽషమం విషనేషే విషజజ టూ 28 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

సఽత వతీషవభయస్త రషే త్రలోకం గటా వధాః  

మం వ్ అతభవిడాం ధఽగమ వ్డైనమః నుర నుచఽమటాశమీః 29 
  

ఆతథ భూబటానఽదావ్ోऽసౌ ిథఽః స బగవతత భః  

కీషత తం తసమ చషతభుడాద భచషతసమ టూ 30 
  

మ ఆదం సఽభహతేణమం శదీధ మావహితః జథత్  

శ్ీవనేచఛిణుమాడావత స ిఠయ ః దవనేమాత్ 31 
  

ఫరా హభణో ఫరహభవయచస్వ జణోమ జగతీత్రః  

వ్డైశమః ఠనివటత్రః సమచాఛదరః సతత భటానేమాత్ 32 
  

త్రరః కితవ ఆదభాకయణు నగ ణాయమథవ్దిటా  

ఄరజః సఽరజతమో నియధణో ధనవతత భః 33 
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ఄసషట కీషత ః సఽమశ్ భూగ్  బవత్ర ణడ తః  

ఆదం సవసత ుమనం ఝంసభభఙోలమనివ్యణమ్ 34 
  

ధనమం మశసమభాముషమం సవయోుం కలిభలాహమ్  

ధభయథకభమోక్షాణాం సభమకూూడిధ భనెఝూనః  

శదీధ న ైతదనఽశ్ీవమం చతేణ ం కయణం యమ్ 35 
  

విజమానభుఖ ో జా శీుటుైవతదనమాత్ర మాన్  

ఫలిం తస్్ైభ హయనత ుగథీ జానః ిథవ్ే మఠా 36 
  

భుకత నమసఙోో  బగవతమభలాం బకూత భుదవహన్  

వ్డైనమసమ చషతం ఝణమం శిణుమాఙా్ావనేతజథత్ 37 
  

వ్డైచితరవమనహితం భహణాభహతభుసాచకమ్  

ఄస్భనకితభత్రభయత ుం నుయథవం గత్రభాఝనమాత్ 38 
  

ఄనఽడిననేదభాదథణ శిణవనిథఽచషతం రథమనివభుకత సఙోః  

బగవత్ర బవస్నఽధ నుర తనుడూ స చ నిఝణాం లబటూ యత్రం భనఽషమః 39 
 

ఄఢామమభు – 24  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  
విజ్ఝటాశ్లవऽఢిజాస్తిథఽఝతరః ిథఽశవీ్ః  

మవయోదోమऽదడాటాకషఠ  దరా తిదోమ దరా తివతూలః 1 
  

హయమక్షామాడిశటా్ాచ్ఛ్ం ధాభరకథశ్మ దక్షుణామ్  

రతీచ్ఛ్ం వికసంజాఞ మ తేమం దరవిణస్వ విబుః 2 
  

ఄనత ధ నగత్రం శకీ లిఫాధ వనత ధ నసంజ్ఝఞ తః  

ఄతమతరమభాధతత  శిఖణడ ణామం సఽసభభతమ్ 3 
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నువకః వభానశచ శుచిషతమగనమః ఝ  

వస్షఠ శ్నుదఽతణానః ఝనగమగగత్రం గటాః 4 
  

ఄనత ధ ణో నబసవటామం హవిధ నభవినద త  

మ ఆనద భాశవహత యం విడావనత న జఘినవ్న్ 5 
  

జాఞ ం విత్రత ం కడాన దణడ శులాకడిడాయుణామ్  

భనమభాణో డీయఘసతత ర వ్మజథన విససయజ  హ 6 
  

తటరా త హంసం ఝయుషం యభాటాభనభాతభదిక్  

మజంసత లోి కటాభా కుశల న సభాఢిణా 7 
  

హవిధ ణాదధ విధ నీ విదఽసాత షటుూటాన్  

ఫషుషదం గమం శుకిం కిషణ ం సతమం జ్ఝతవరతమ్ 8 
  

ఫషుషతేూభహదాగగ హవిధ నిః రజాత్రః  

కూీమాకణయడ షే నిషణ టో యోగథషే చ కుయౄదవహ 9 
  

మస్వమదం డూవమజనభనఽమజఞ ం వితనవతః  

నుర చ్ఛ్ణాగఢైరః కుశ్ ైస్డాసత ితం వసఽఢాతలమ్ 10 
  

సభుడీరం డూవడూవ్ోకత భునేధే శతదఽర త్రమ్  

మాం వషమ ఙాయుసవఙకో ం కూశ్లుం సఽషఠ వలఙకిటామ్  

షకీభనీత భుడావహమ చకధేऽగషనః శుకీనేవ 11 
  

విఫుఢాసఽయగనధ యవ భునిస్దధ నగయగః  

విజ్ఝటాః సాయమమా డిక్షు కవణమణడతత ువ నాఝఢైః 12 
  

నుర చ్ఛ్నఫషుషః ఝటరా ః శతదఽర టామం దశ్బవన్  

తేలమణాభవరటాః సథవ ధయభసనటాః రఙూతసః 13 
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తటరా డిషట ః రజాసథో  తస్వऽయణవభావిశన్  

దశవయిసహసర ణ తసయచంసత సత్రమ్ 14 
  

మదఽకత ం ఠి దిషవట న గషషశ్రన రస్దటా  

తడాధ ుమణోత  జనత శచ ఞజమనత శచ సంమటాః 15 
  

విదఽయ ఈవ్చ  

రఙూతసం గషషటూరణ మఠాస్తఠి సఙోభః  

మదఽటాహ హయః తరతసత ణోన ఫరహభనవడాయథవత్ 16 
  

సఙోభః ఖలు విరథి శివ్ేణేహ శుషణామ్  

దఽయిదో భునయో దధఽమయసఙగో దమభనెతూతమ్ 17 
  

అటాభమోऽత మసత వసమ లోకకలసమ ధస్వ  

శకత ు ముకోత  విచయత్ర ఘోయమా బగవ్నబవః 18 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

రఙూతసః తతేవకమం శియసడామ సధవః  

డిశం రతీచ్ఛ్ం రమముసత సమదితఙూతసః 19 
  

ససభుదరభు విస్త యణభశమనఽూభహతూయః  

భహనభన ఆవ సవచఛం రసననసలిలాశమమ్ 20 
  

నీలయకోత తలామోబజ కహిథనీద వకయమ్  

హంససయసచకీ హవ కయణడ వనికజ్ఝతమ్ 21 
  

భతత బరభయసౌసవయమ హిషట గభలటాఙౄఘ ామ్  

దభకోశయజో డిక్షు విక్షుతవణోతూవమ్ 22 
  

తతర గనధ యవభాకయణు డివమభాయోభణోహయమ్  

విస్సాభు జఝటరా స్వత  భిదఙోణవ్దమనఽ 23 
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తథుువ సయససత సభనినషటాభనత ం సహనఽగమ్  

ఈగుమభానభభయ రవయం విఫుఢానఽగఢైః 24 
  

తత హమభనికమాబం శిత్రకణఠ ం త్రరలోచనమ్  

రసదసఽభుఖం వషమ రణయభుజ తకౌతేకః 25 
  

స టాన్రణానషత హగ బగవ్నధ యభవతూలః  

ధయభజాఞ నీిలసభణాననీ్రతః తరటానఽవ్చ హ 26 
  

శీ్రయుదర ఈవ్చ  

మూమం వ్ేడిషదః ఝటరా  విడితం వశిచకీషితమ్  

ఄనఽగీహమ బదరం వ ఏవం ధే దయినం కితమ్ 27 
  

మః యం యంహసః సక్షాత్రత గాుణాజీజ వసంజ్ఝఞ టాత్  

బగవనత ం వ్సఽడూవం రననః స తరయో హి ధే 28 
  

సవధయభనిషఠ ః శతజనభనః ఝభానివషఞచటాధేత్ర తతః యం హి భామ్  

ఄవ్మకితం దాగవటోऽథ వ్డైషణ వం దం మఠాహం విఫుఢాః కలాతమనే 29 
  

ఄథ దాగవటా మూమం తరమాః సథ  బగవ్నమఠా  

న భడాబగవటాణాం చ తవరమానణోమऽస్త  కషుచిత్ 30 
  

ఆదం వివికత ం జత వమం వితరం భఙోలం యమ్  

నిఃశ్రమీసకయం ఙాత శీ్రమటాం తదవడానే వః 31 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆతమనఽకోీ శహిదయో బగవ్ణాహ టాఞృఛవః  

ఫడాధ ఞజ లీణరా జఝటరా ణానమణగ వచః 32 
  

శీ్రయుదర ఈవ్చ  
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జ్ఝతం త అతభవిదవయమ సవసత నే సవస్త యసఽత  ధే  

బవటాధస దధ ం సయవసభ అతభణే నభః 33 
  

నభః ఙకజణాదామ బూతసాక్షథభనిద మాాతభణే  

వ్సఽడూవ్మ శ్ణాత మ కటసథ మ సవగచిషవ 34 
  

సఙకయిణామ సాక్షాభమ దఽయణాత మానత కమ చ  

నమో విశవరఫో ఢామ రదఽమభానమానత తభణే 35 
  

నమో నమోऽనియుడాధ మ హిషకథశ్రనిద మాాతభణే  

నభః యభహంసమ ఞణ మ నిబిటాతభణే 36 
  

సవో వయోడావమ నితమం శుచిషడూ నభః  

నమో హియణమవమమ ఙాతేగు టరా మ తనత వ్ే 37 
  

నభ ఉయజ ఆషవ తరమామః తనే మజఞ థతస్వ  

తితత డామ చ జీవ్ణాం నభః సయవయసతభణే 38 
  

సయవసటాత వతభడూహమ విశ్రషమ సథ వమస్వ  

నభస్్తత ైలోకమనులామ సహ ఓజోఫలామ చ 39 
  

ఄయథలిఙగో మ నబస్వ నమోऽనత యఫహితభణే  

నభః ఝణామమ లోకమ ఄభుష్ైభ బూషవయచస్వ 40 
  

రవిటాత మ నివిటాత మ తతిడూవ్మ కయభణయ  

నమోऽధయభవినుకమ భితమవ్ే దఽఃఖడామ చ 41 
  

నభసత  అశిషనైశ భనవ్ే కయణాతభణే  

నమో ధభమ ఫిహటూ కిషణ మాకుణఠ ధేధస్వ  

ఝయుషమ ఝణామ సఙ్ుయోగథశవమ చ 42 
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శకూత తరమసధేటామ నైఢెషవऽహఙకిటాతభణే  

ఙూతఅకత్రయౄనుమ నమో వ్ఙ గ విబూతనే 43 
  

దయినం ణో డిదిక్షూణాం డూహి దాగవటాషచతమ్  

యౄం తరమతభం సవణాం సథవనిద మాగుణాఞజ నమ్ 44 
  

స్నగధనుర విడఘ నశ్మభం సయవసౌనద యమసఙోహామ్  

ఙావమతచతేఫహట సఽజాతయుచిననమ్ 45 
  

దభకోశలాశ్షం సఽనద యబుర  సఽణాస్కమ్  

సఽడివజం సఽకనుర లాసమం సభకయణవిబూషణమ్ 46 
  

తరత్రరహస్టానుఙోభలకఢై యౄశ్లనతమ్  

లసతఙకజకూఞజ లక దఽకలం భిషట కుణడ లమ్ 47 
  

సఽపయత్రకుటవలమ హయనాఝయధేఖలమ్  

శఙ్చకీగడాదభ భాలాభణుమతత భషధిభత్ 48 
  

స్ంహసకనధ త్రవషర  నృబరటౌూబగగుీవకౌసఽత బమ్  

శీిమాననునణామ క్షుత  నికషశ్లభయసర లిసత్ 49 
  

ఞయథచకసంవిగన వలివలుో దలోదయమ్  

రత్రసఙగటాభమడివశవం ణాదామవయత గనెయమా 50 
  

శ్మభశ్లీణమఢిగచిషేణ  దఽకలసవయణధేఖలమ్  

సభఙాయవఙౄఘ జాఙోఘ యు నిభనజానఽసఽదయినమ్ 51 
  

డా శయతదభలాశగచిష నఖదఽమనగనऽనత యఘం విధఽనవటా  

రదయిమ స్వమభనుసత సధవసం దం గుగ భాయోగుయుసత మోజుషమ్ 52 
  

ఏతదరా భనఽఢూమమభాతభశుడిధ భనెూటామ్  
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మదబకూత యోగగऽబమదః సవధయభభనఽత్రషఠ టామ్ 53 
  

బవ్నబకూత భటా లదోమ దఽయిబః సయవడూహిణామ్  

సవజమసమమనభత ఏకణేత ణాతభవిదోత్రః 54 
  

తం దఽధమభాధమ సటాభత దఽమా  

ఏకనత బకత ు కో వ్ఞజఛటాదభూలం విణా ఫహిః 55 
  

మతర నిషవషట భయణం కిటాణోత  ణానభనమటూ  

విశవం విధవంసమనీవయమ శ్ౌయమవిసాపషజతబుర వ్ 56 
  

షణాథధణాత తేలనే న సవయోం ణాఝనయబవమ్  

బగవతూఙౄో సఙోసమ భత ుణాం కూభుటాశిషః 57 
  

ఄఠానఘాఙ్ఘ సాత వ కీషత తీయథయోయనత యఫహిఃసననవిధాతనుభణామ్  

బూటూషవనఽకోీ శసఽసతత వశ్రలిణాం సమతూఙోమోऽనఽగీహ ఏష నసత వ 58 
  

న మసమ చితత ం ఫహియయథవిబరభం తమోగుహమాం చ విశుదధ భావిశత్  

మదబకూత యోగనఽగిహీతభఞజ స భునిషవచషవట  ననఽ తతర టూ గత్రమ్ 59 
  

మటూరదం వమజమటూ విశవం విశవస్భననవదాత్ర మత్  

తతత వం ఫరహభ యం జోమత్రకశనేవ విసత ితమ్ 60 
  

యో భామనేదం ఝయుయౄమాసిజడిఫబషత  బూమః షమతమవికూీమః  

మడూబదఫుడిధ ః సడివ్తభదఽఃసథ మా తవభాతభతనత రం బగవన్రతీభహి 61 
  

కూీమాకలాత్ైషదధేవ యోగషనః శడీాధ నివటాః సధఽ మజనిత  స్దధ నే  

బూటూనిద మాానత ఃకయణోలక్షుతం వ్ేడూ చ తణేత ర చ త ఏవ కోవిడాః 62 
  

తవధేక అదమః ఝయుషః సఽత శకూత సత మా యజఃసతత వతమో వినదమటూ  

భహనహం ఖం భయుదగషనవ్యధః సఽయయియో బూతగణా ఆదం మతః 63 
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సిషట ం సవశకథత ుదభనఽరవిషట శచతేషవధం ఝయభాటాభంశకథన  

ఄఠయ  విదఽసత ం ఝయుషం సనత భనత యుబఙ్టర హిషకఢైయభధఽ సయఘం మః 64 
  

స ఏష లోకనత్రచణడ వ్ేగగ వికయిస్ తవం ఖలు కలమానః  

బూటాని బూటుైయనఽధేమతటోత వ ఘణావలీవముషవ్విషహమః 65 
  

రభతత భుఙుైచషత్ర కితమచినత మా రవిదధ లోబం విషనేషే లాలసమ్  

తవభరభతత ః సహసనదమస్వ క్షుల ి లిహణోऽహిషవ్ఖఽభనత కః 66 
  

కసత వతడాఫజ ం విజహత్ర ణడ టో మస్వతऽవభానవమమభానకథతనః  

విశఙకమాసభదఽో యుయయచత్ర సభ మడివణోత్రత ం భనవశచతేయదశ 67 
  

ఄథ తవభస్ ణో ఫరహభనయభాతభనివశిచటామ్  

విశవం యుదరబమధవసత భకుతశిచదబమా గత్రః 68 
  

ఆదం జత బదరం వ్ో విశుడాధ  నిననద ణాః  

సవధయభభనఽత్రషఠ ణోత  బగవతమషటాశమాః 69 
  

తధేవ్టాభనభాతభసథ ం సయవబూటూషవవస్థ తమ్  

ఞజమధవం గిణనత శచ ఢామమనత శ్చసకిదధ షమ్ 70 
  

యోగడూశభునుసదమ ఢాయమణోత  భునివరటాః  

సభాహితఢిమః సయవ ఏతదబమసటాదిటాః 71 
  

ఆదభాహ ఝసభకం బగవ్నివశవసికత్రః  

బిగవడీణాభాతభజాణాం స్సిక్షుః సంస్సిషటామ్ 72 
  

టూ వమం ణోడిటాః సథవ రజాసథో  రజథశవః  

ఄణేన ధవసత తభసః స్సిక్షోభ వివిఢాః రజాః 73 
  

ఄఠూదం నితమడా ముకోత  జననవహితః ఝభాన్  
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ఄచిఙూ్రమ అనుర నత్ర వ్సఽడూవమణః 74 
  

శ్రమీసనేహ సథవషం జాఞ నం నిఃశ్రమీసం యమ్  

సఽఖం తయత్ర దఽషయం జాఞ నణౌయవుసణాయణవమ్ 75 
  

మ ఆభం శదీధ మా ముకోత  భడీో తం బగవత్రవమ్  

ఄఢీమాణో దఽధమం హషభాధమతమసౌ 76 
  

వినద టూ ఝయుషర ऽభుషభదమదమడిచఛతమసతవయమ్  

భడీో తగుటాతేూతరటాఙూ్రమసధేకవలిదాత్ 77 
  

ఆదం మః కలమ ఈటాథ మ నుర ఞజ లిః శదీధ మానివతః  

శిణుమాఙా్ావనేనభగత ు భుచమటూ కయభఫనధ ణడైః 78 
  

గుతం భనేదం నయడూవననద ణాః యసమ ఝంసః యభాతభనః సత వమ్  

జనత  ఏకగీఢిమసత నుర  భహతచయధవభణేత  తత అూుఠూతూతమ్ 79 
 

ఄఢామమభు – 25  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర సనిద శమ బగవ్ణాఫషుషడుైయనఞజ్ఝతః  

శమటాం జఝటరా ణాం తటుైరవ్నత యద ఢూ హయః 1 
  

యుదరగుతం బగవతః సరత తరం సథవ రఙూతసః  

జనత స్వత  తస్వత ఝయవి ణాభముతం జల  2 
  

నుర చ్ఛ్నఫషుషం షతత ః కయభసవసకత భానసమ్  

ణాయడయऽఢామతభతతత వజఞ ః కినులుః రతమఫో ధమత్ 3 
  

శ్రమీసత వం కతభడరా జనకయభణాతభన ఇహస్వ  

దఽఃఖహనిః సఽఖావ్తత ః శ్రమీసత ణేనహ ఙూషమటూ 4 
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జోవ్చ  

న జాణానే భహదాగ యం కభవిదధ ఢీః  

ఫూర హి ధే విభలం జాఞ నం నేన భుఙూమమ కయభనః 5 
  

గిహమషే కటధథభషే ఝతరడాయధణాయథఢీః  

న యం వినద టూ భూఞయ  దరా భమనూంసయవయత మసఽ 6 
  

ణాయద ఈవ్చ  

దో దోః రజాటూ జనశ్రనశమ తవమాధవథ  

సంజాఞ తటాఞజజ వసఙగఘ నినయఘిణయన సహసరశః 7 
  

ఏటూ టావం సభ్రతీషణేత  సభయణోత  వ్డైశసం తవ  

సభథతభమఃకట ైశిఛనద నఽత ుత్రథ తభనమవః 8 
  

ఄతర టూ కథనషవమऽభునేత్రహసం ఝతనమ్  

ఝయఞజ నసమ చషతం నిఫో ధ గదటో భభ 9 
  

అస్తేయఞజ ణో ణాభ జా జనఫిహచ్రవ్ః  

తసమవిజాఞ తణాభాస్తూఖావిజాఞ తఙూషట తః 10 
  

సర ऽణేవషభాణః శయణం ఫదరా భ ిఠివం రబుః  

ణానఽయౄం మడావినద దబూతూ విభణా ఆవ 11 
  

న సధఽ ధేణే టాః సవ బూతల  మావతీః ఝయః  

కభాణాకభమభాణోऽసౌ తసమ తసర మతత నే 12 
  

స ఏకడా హిభవటో దక్షుణయషవథ సనఽషే  

దదయి నవనద వషబః ఝయం లక్షుతలషణామ్ 13 
  

నుర కగవణాటాట ల షఖఢైయషటోయణ ైః  
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సవయణౌనుమమస్్ైః శిఙణదో ః సఙ్ఘ్రకలాం సయవటో గిహ ైః 14 
  

నీలసపటౄకవ్డైదాయమ భుకత భయకటాయుణ ైః  

కిిత హయభుసథ లీం డీనుత ం శీిమా దోగవతీనేవ 15 
  

సదాచతవయయఠామనకీీఝామతణాణ ైః  

ఙుైతమధవజటాకనయుమకత ం విదఽర భవ్ేడినః 16 
  

ఝమసఽత  ఫాహో మవణే డివమదఽర భలటాకుల   

నదడివహఙగో లికుల కోలాహలజలాశనే 17 
  

హిభనియఝయవిఝర షభత్ కుసఽభాకయవ్ముణా  

చలత్రవ్లవిట నలినీతటసభడి 18 
  

ణాణాయణమభిగవ్ర టుైయణాఫాఢూ భునివరటుైః  

అహఠతం భనమటూ నుణోథ  మతర కోకూలకజ్ఝటుైః 19 
  

మదిచఛమాగటాం తతర దదయి రభడయ తత భామ్  

బిటుైమయదశనమానీత ధేకఢైకశతణామకఢైః 20 
  

ఄఞచశ్రి హిణా గునుత ం రతీహథణ సయవతః  

ఄణేవషభాణాభిషబభను రౌ ఞాం కభయౄతణీమ్ 21 
  

సఽణాసం సఽదతీం ఫాలాం సఽకనుర లాం వనణామ్  

సభవినమసత కణ దామం నృబరతీం కుణడ లశీిమమ్ 22 
  

తశఙోనీవం సఽశ్లీణీం శ్మభాం కనకధేఖలామ్  

డాబుం కవణడాబుం చలనీత ం నాఝఢైథదవటానేవ 23 
  

సత ణౌ వమఞృజ తకఢైశ్లౌ సభవిటౌత  నియనత ౌ  

వసత ా ణేత న నిగూహనీత ం వరడమా గజగనేనీమ్ 24 
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టాభాహ లలితం వయః సవరడస్భతశ్లబణామ్  

స్నగథధణానుఙోఝఙ్్ న సిషట ః తవరమోద్రభదఽ్ావ్ 25 
  

క తవం కఞజ లాశ్క్షు కసమస్హ కుతః సత్ర  

ఆభాభు ఝుం నెయు కూం చికీయిస్ శంస ధే 26 
  

క ఏటూऽనఽఠా నే త ఏకదశ భహబటాః  

ఏటా వ్ లలణాః సఽబుర  కోऽమం టూऽహిః ఝయఃసయః 27 
  

తవం హీర యబవ్నమసమథ వ్గీభా త్రం విచినవతీ కూం భునివదరహో  వణే  

తవదఙౄఘ కాభాత సభసత కభం కవ దభకోశః త్రతః కగీత్ 28 
  

ణాసం వగయవనమతభా బువిసికుునేభాం వయవథణ సకమ్  

ఄయుసమలఙకయుత భదబరకయభణా లోకం యం శీ్రషవ మజఞ ఝంస 29 
  

మడూష భానుఙోవిఖణడ టూనిద మాం సవరడదావస్భతవిబరభదఽ్ావ్  

తవయోసిషరట  బగవ్నభణోబవః రఫాధటూऽఠానఽగిహణ శ్లబణే 30 
  

తవడాననం సఽబుర  సఽటాయలోచనం వ్మలనేఫనీలాలకవినద సంవితమ్  

ఈనీనమ ధే దయిమ వలుో వ్చకం మడీ్రడమా ణానభుఖం శుచిస్భటూ 31 
  

ణాయద ఈవ్చ  

ఆతథ ం ఝయఞజ నం ణాు మాచభానభఢీయవత్  

ఄబమననద త తం వయం హసనీత  వయ మోహిటా 32 
  

న విడాభ వమం సభమకకత యం ఝయుషయిబ  

అతభనశచ యసమత గగతరం ణాభ చ మతకితమ్ 33 
  

ఆహదమ సనత భాటాభనం విడాభ న తతః యమ్  

నేణేమం నిషభటా వయ ఝు శయణభాతభనః 34 
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ఏటూ సఖామః సఖ ోమ ధే న ణాయమశచ భానద  

సఽనుత మాం భన జాగషత  ణాగగऽమం నులమనఽుమ్ 35 
  

డిషట ుగటోऽస్ బదరం టూ గీభామణాకభాననెూస్వ  

ఈదవహిషమనే టాంస్వతऽహం సవఫనఽధ నయషనద భ 36 
  

ఆభాం తవభఢిత్రషఠ సవ ఝుం నవభుఖీం విదో  

భయోనీటానోిహణ నః కభదోగనితం సభాః 37 
  

కం నఽ తవదనమం యభనే హమయత్రజఞ భకోవిదమ్  

ఄసభమానభుఖభశవసత నవిదం శుమ్ 38 
  

ధగభ హమటరా యథకభ్ చ రజానణోద ऽభితం మశః  

లోక విశ్లక వియజా మానన కథవలిణో విదఽః 39 
  

తతిడూవషిభత ుణాం బూటాణాభాతభనశచ హ  

క్షథభమం వదనిత  శయణం బవ్ేऽస్భనమదోిహశభీః 40 
  

క ణాభ వయ విఖామతం వడానమం తరమదయినమ్  

న విణీత తరమం నుర త ం భాదిశ్ర టావదిశం త్రమ్ 41 
  

కసమ భనస్వత  బువి దోగషదోగయోః స్త రమా న సజథజ దఽబజయోయభహబుజ  

యోऽణాథవో ఢిభలం ఘిణోదధ త స్భటావలోకథన చయతమనుర హితేమ్ 42 
  

ణాయద ఈవ్చ  

ఆత్ర టౌ దభతీ తతర సభుదమ సభమం నేథః  

టాం రవిశమ ఝుం జనఽభభుడాటూ శతం సభాః 43 
  

ఈగుమభాణో లలితం తతర తతర చ గమకఢైః  

కీీడనషవితః స్త రనయురడినీభావిశచఽఛఙౌ 44 
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సనురత ష కిటా డావయః ఝయసత సమసఽత  డూవ ఄధః  

ిథగషవషమగతమయథం తసమం మః కశచణేశవయః 45 
  

ఞచ డావయసఽత  నుౌయసత ు దక్షుణ ైక తఠయ తత   

శిచధే డూవ ఄభూషం టూ ణాభాని ని వయణనే 46 
  

ఖడయ మటావియుభఖీ చ నుర గద వవ్ేకతర నిషభటూ  

విదరా జ్ఝతం జనదం మాత్ర టాదామం దఽమభతూఖః 47 
  

నలినీ ణాలినీ చ నుర గద వవ్ేకతర నిషభటూ  

ఄవధాతసఖసత దామం విషమం మాత్ర సౌయబమ్ 48 
  

భుఖామ ణాభ ఝయసత డాద వసత మాణఫహఠదణౌ  

విషమౌ మాత్ర ఝయడరసజఞ విణానివతః 49 
  

తతిహఠయని ఝమ డావయదక్షుణయన ఝయఞజ నః  

షట ంా దక్షుణఞచచలం మాత్ర శీుతధనివతః 50 
  

డూవహఠనభ ఝమ డావ ఈతత థణ ఝయఞజ నః  

షట భాుతత యఞచచలం మాత్ర శీుతధనివతః 51 
  

అసఽు ణాభ శ్చడాద వసత మా మాత్ర ఝయఞజ నః  

గీభకం ణాభ విషమం దఽయభడూన సభనివతః 52 
  

నియిత్రనభ శ్చడాద వసత మా మాత్ర ఝయఞజ నః  

వ్డైశసం ణాభ విషమం లుఫధ కథన సభనివతః 53 
  

ఄణాధ వనైషం నుౌణాం నివకథశసకిటావఝదౌ  

ఄషణవటాభఢిత్రసత దామం మాత్ర కగత్ర చ 54 
  

స మయుునత ఃఝయగటో విషసచ్ఛ్నసభనివతః  
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మోహం రసదం హయిం వ్ మాత్ర జామాతభజోదబవమ్ 55 
  

ఏవం కయభసఽ సంసకత ః కభాటాభ వఞృచటోऽఫుధః  

భహిష మదమడీహమత తతత డూవ్నవవయత త 56 
  

కవచిత్రఫణాత ుం తఫత్ర భడిం భదవిహవలః  

ఄశనణాత ుం కవచిదశ్నత్ర జషటామం సహ జక్షుత్ర 57 
  

కవచిడాో మత్ర గమణాత ుం యుదటామం యుదత్ర కవచిత్  

కవచిదధ సణాత ుం హసత్ర జలణాత ుభనఽ జలత్ర 58 
  

కవచిడాధ వత్ర ఢావణాత ుం త్రషఠ ణాత ుభనఽ త్రషఠ త్ర  

ఄనఽ శ్రటూ శమాణామాభణావస్వత  కవచిడాసతీమ్ 59 
  

కవచిచఛిణోత్ర శిణవణాత ుం శమణాత ుభనఽ శమత్ర  

కవచిజ్ఝజ ఘరత్ర జ్ఝఘరణాత ుం సిశణాత ుం సిశత్ర కవచిత్ 60 
  

కవచిచచ శ్లచతీం జామాభనఽ శ్లచత్ర డీనవత్  

ఄనఽ హిషమత్ర హిషమణాత ుం భుడిటాభనఽ మోదటూ 61 
  

విరలఫోధ  భహిష్ైమవం సయవరకిత్రవఞృచతః  

ణేచఛనననఽకగతమజఞ ః కఢషి ఫామతీరఝాభిగగ మఠా 62 
 

ఄఢామమభు – 26  

ణాయద ఈవ్చ  

స ఏకడా భహమషవసర  యథం ఞచచశవభాశుగమ్  

డీవషం డివచకీధేకషం త్రరవ్ేణుం ఞచఫనఽధ యమ్ 1 
  

ఏకయశ్రభుకదభనధేకనీడం డివకఫయమ్  

ఞచరహయణం సత  వయౄథం ఞచవికీభమ్ 2 
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హ ైమోసకయభాయుహమ సవయణవభషనేషేఢిః  

ఏకదశచభూణాథః ఞచరసథ భగదవనమ్ 3 
  

చఙాయ భిగమాం తతర దిత  అటూత షేకయుభకః  

విహమ జామాభతదు ం భిగవమసనలాలసః 4 
  

అసఽుం విత్రత భాశీితమ ఘోటాభ నియనఽగీహః  

నమహననినశిటుైఫణ ైయవణేషే వనగగచన్ 5 
  

తీథథషే రత్రదిషవట షే జా ధేఢామనశ్రనవణే  

మావదయథభలం లుఫోధ  హణామడిత్ర నిమభమటూ 6 
  

మ ఏవం కయభ నిమతం విడావనఽకువత భానవః  

కయభణా టూన జథనద  ాజాఞ ణేన న స లిమటూ 7 
  

ఄనమఠా కయభ కువణో భాణాయౄఞయ  నిఫధమటూ  

గుణరవ్హత్రటో నషట రజోఞ  వరజతమధః 8 
  

తతర నిషబననగటరా ణాం చితరవ్జఢైః శిలీభుఖఢైః  

విివ్ోऽబూదఽద ఃఖిటాణాం దఽఃసహః కయుణాతభణామ్ 9 
  

శశ్నవహనభహిషనోవమానఽర యుశలమకన్  

ధేఢామనణామంశచ వివిఢానివనిఘననరరభభధమగత్ 10 
  

తతః క్షుతత ిటషశ్ీణోత  నివిటోత  గిహధేనవ్న్  

కితసనణోచిటాహయః సంవివ్ేశ గతకిభః 11 
  

అటాభనభయుమాం చకథీ ధానుల సరగడినః  

సధవలఙకితసవఙోో  భహిషమభాదఢూ భనః 12 
  

తినురత  హిషట ః సఽదిత శచ కనద కిషట భానసః  
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న వమచషట  వగహం గిహిణీం గిహధేఢినీమ్ 13 
  

ఄనత ఃఝయస్త రయోऽిచఛడివభణా ఆవ వ్ేడిషత్  

ఄత వః కుశలం భాః స్వశవుణాం మఠా ఝ 14 
  

న తఠుైతషు గచణేత  గిహమషే గిహసభదః  

మడి న సమదోిహమ భాటా తీన వ్ త్రడూవటా  

వమఙ్ో  యథ ఆవ నుర జఞ ః కో ణాభాస్త డీనవత్ 15 
  

కవ వయత టూ స లలణా భజజ నత ం వమసణాయణవ్ే  

మా భాభుదధ యటూ రజాఞ ం డీమనీత  డూ డూ 16 
  

భా ఉచఽః  

నయణాథ న జానీభసత వత్ర్ామా మదవువసమత్ర  

బూతల  నియవసత థ శమాణాం శమ శతరే హన్ 17 
  

ణాయద ఈవ్చ  

ఝయఞజ నః సవభహిషం నిుక్షామవధఽటాం బువి  

తతూఙోో నభఠితజాఞ ణో వ్డైకివమం యభం మమౌ 18 
  

సనత వమనరలషణమా వ్ఙా హిదనేన విదామటా  

తవరమసమః స్వనహసంయభబ లిఙోభాతభని ణాబమగత్ 19 
  

ఄనఽనిణేమऽథ శనకఢైువగऽనఽనమకోవిదః  

సయి నుదముగలభాహ ఙ గతూఙోలాలిటామ్ 20 
  

ఝయఞజ న ఈవ్చ  

నానం తవకితఝణామస్వత  బిటామ నేషవశవః శుదే  

కిటాగఃసవతభసతకిటావ శిక్షాదణడ ం న ముఞజ టూ 21 
  

యమోऽనఽగీహో  దణోడ  బిటూమషే రబుణాషతః  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఫాలో న వ్ేద తతత నివ ఫనఽధ కితమభభయిణః 22 
  

స తవం భుఖం సఽదత్ర సఽబరవనఽగదాయ వరఝావిలభఫవిలసదధ స్టావలోకమ్  

నీలాలకలినయుసకితభుననసం నః సవణాం రదయిమ భనస్వని వలుో వ్కమమ్ 23 
  

తస్భనద ఢూ దభభహం తవ వయత్రన యోऽనమతర బూసఽయకులాతకితకూలిఫషసత మ్  

శ్రమ న వతబమభునఽభడితం త్రరలోకమభనమతర వ్డై భుయషనుర షతయతర డాసత్ 24 
  

వకత రం న టూ విత్రలకం భలినం విహయిం సంయభబనెభభవిభిషట భతవతగమ్  

శ్రమ సత ణావత శుఙ గహటౌ సఽజాటౌ నృభాఫధయం విగతకుఙ్ఘ్రకభఙకగమ్ 25 
  

తణేభ రస్ద సఽహిదః కితకూలిఫషసమ స్్ైవయం గతసమ భిగమాం వమసణాతేయసమ  

క డూవయం వశగతం కుసఽభాసత రవ్ేగ విసరసత నుౌంసనభుశతీ న బజథత కిటూమ 26 
 

ఄఢామమభు - 27   

ణాయద ఈవ్చ  

ఆతథ ం ఝయఞజ నం సధరుగవశభానీమ విబరధ ైః  

ఝయఞజ నీ భహజ థధే యభమతీ త్రమ్ 1 
  

స జా భహిషం జనఽూసనటాం యుచినణామ్  

కితసవసత ుమణాం తినుత భబమననద దఽనుగటామ్ 2 
  

తయోగూఢః షయఫధ కనధ గ యహో ऽనఽభణడతత ైయకిషట ఙూతనః  

న కలయంహో  ఫుఫుఢూ దఽయతమమం డివ్ నిశ్రత్ర రభడాషగీహః 3 
  

శమాన ఈననదధ భడయ  భహభణా భహయుతల  భహిషబుజోఢిః  

టాధేవ వగ భనఽటూ యం మతసత మోऽనబూటో న నిజం యం చ మత్ 4 
  

తన ైవం యభభాణసమ కభకశభలఙూతసః  

షణాయధనేవ జథనద  ావమత్రకీనత ం నవం వమః 5 
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తసమభజనమతేటరా నఽయఞజ ణామం ఝయఞజ నః  

శటాణేమకదశ విఝాముషర ऽయధభఠాతమగత్ 6 
  

దఽహితీయదశ్లతత యశతం తతిభాతిమశసకుః  

శ్రలౌడాయమగుణోతవటాః నుౌయఞజ నమః రజాటూ 7 
  

స ఞచచలత్రః ఝటరా నితివంశవివయధణాన్  

డాఢైః సంయోజమాభాస దఽహితీః సదిశ్ ైయవఢైః 8 
  

ఝటరా ణాం ఙాబవనఽటరా  ఏకఢైకసమ శతం శతమ్  

న ైఢైవ నుౌయఞజ ణో వంశః ఞచచల షే సధేఢితః 9 
  

టూషే తడిరకథహథషే గిహకోశ్నఽజీవిషే  

నియౄఞూన భభటూవన విషనేషవనవఫధమత 10 
  

ఇజథ చ కీతేనగఘ ఢైుదక్షుతః శుభాయకఢైః  

డూవ్నితీనాబతతీణానణాకమో మఠా బవ్న్ 11 
  

ముకథత షవవవం రభతత సమ కుటుభాఫసకత ఙూతసః  

అససద స వ్డై కలో యోऽతరమః తరమయోషటామ్ 12 
  

చణడ వ్ేగ ఆత్ర ఖామటో గనధ వఢిత్రయని  

గనధ వసత సమ ఫలినః షషేట ుతత యశతతరమమ్ 13 
  

గనధ యవుసత దిశ్రయసమ ధ ైథఽనమశచ స్టాస్టాః  

షవిటాత ు విలుభనిత  సయవకభవినిషభటామ్ 14 
  

టూ చణడ వ్ేగనఽచః ఝయఞజ నఝయం మడా  

హయుత భాథనథ తతర రతమషవధత్రజాగయః 15 
  

స సత నః శటుైథకో వింశటామ చ శతం సభాః  
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ఝయఞజ నఝధమక్షో గనధ ఢైవయుమముఢూ ఫలీ 16 
  

క్షీమభాణయ సవసభఫణేధ  ఏకస్భనఫహటనయుమఢా  

చిణాత ం ం జగభాయత ః సషట ాఝయఫానధ వః 17 
  

స ఏవ ఝమం భధఽబుకఞచచల షే సవనుయిడుైః  

ఈనీతం ఫలిం గిహణ నీ్రరజ్ఝటో ణావిదదబమమ్ 18 
  

కలసమ దఽహిటా కచిత్రత లాోకీం వయనేచఛతీ  

యమటనీత  న ఫషుషభన్రతమననద త కశచన 19 
  

డౌబగథమణాతభణో లోకథ విశీుటా దఽయబగథత్ర స  

మా తేషట  జయినే తే విటాడాతసయవ్ే వయమ్ 20 
  

కడాచిదటభాణా స ఫరహభలోకనభహీం గతమ్  

వవ్ేర ఫిహద్రతం భాం తే జానతీ కభమోహిటా 21 
  

భన సంయబమ విఝల భడాఙాఛం సఽదఽఃసహమ్  

సథ తేభయుస్ ణడైకతర భడామఙాఞ విభుఖ ో భుణ ే 22 
  

తటో విహతసఙకలా కనమక మవణేశవయమ్  

భయోడిషట భాసదమ వవ్ేర ణాభాన బమం త్రమ్ 23 
  

ఊషబం మవణాణాం టావం విణయ వథతూతం త్రమ్  

సఙకలసత వన బూటాణాం కితః కూల న షషమత్ర 24 
  

డావవిభావనఽశ్లచనిత  ఫాలావసదవగీహౌ  

మలోి కశ్సరత ా నతం న త్ర న తడిచఛత్ర 25 
  

ఄఠయ  బజసవ భాం బదర బజనీత ం ధే దమాం కుయు  

ఏటావ్ణౌయుషర  ధగభ మడాత ననఽకభటూ 26 
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కలకణోమడితవఙ గ నిశభమ మవణేశవయః  

చికీయుి థదవగుహమం స సస్భతం టాభదాషత 27 
  

భమా నియౄతతసఽత బమం త్రతభసభాఢిణా  

ణానననద త్ర లోకోऽమం టావభబడరా భసభభటామ్ 28 
  

తవభవమకత గత్రయుబఙ్క్షషవ లోకం కయభవినిషభతమ్  

మా హి ధే ితణాముకత  రజాణాశం రణయషమస్ 29 
  

రజావగऽమం భభ దరా టా తవం చ ధే బగషనీ బవ  

చభుమదాదామం లోకథऽస్భననవమకోత  నెభస్్ైనికః 30 
 

ఄఢామమభు – 28  

ణాయద ఈవ్చ  

స్్ైనిక బమణామోన నే ఫషుషభనిద షట కషణః  

రజావయకలకణామదామం విఙూయుయవనీనేభామ్ 1 
  

త ఏకడా తే యబస ఝయఞజ నఝుం ని  

యుయుధఽౌబభదోగఞామం జయతననగనులిటామ్ 2 
  

కలకణామత ఫుబుజథ ఝయఞజ నఝయం ఫలాత్  

మమానబూతః ఝయుషః సడయ మ నిఃసయటానేమాత్ 3 
  

తయోబుజమభాణాం వ్డై మవణాః సయవటోడిశమ్  

డావషబః రవిశమ సఽబిశం నుర యదమనూకలాం ఝుమ్ 4 
  

తసమం రతడమభాణామాభనభానీ ఝయఞజ నః  

ఄవ్నుర యువిఢాంసత నునఽకటునైఫ భభటాకులః 5 
  

కణోమగూఞయ  నషట శీ్రః కిణో విషమాతభకః  
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నషట రజోఞ  హిటుైశవగమ గనధ యవమవణడైయఫలాత్ 6 
  

విశ్రణ ం సవఝుం వషమ రత్రకలానణాదిటాన్  

ఝటరా ణౌటరా నఽగభాటామణాజ మాం చ గతసౌహిడామ్ 7 
  

అటాభనం కనమమా గీసత ం ఞచచలానషదాషటాన్  

దఽయనత చిణాత భాణోన న ల దే తత్రత్రకూీమామ్ 8 
  

కభాననలషనీద ణో మాతమాభాంశచ కనమమా  

విగటాతభగత్రస్వనహః ఝతరడాంశచ లాలమన్ 9 
  

గనధ యవమవణాకీ ణాత ం కలకణోమభషదటామ్  

హతేం రచకీధే జా టాం ఝుభనికభతః 10 
  

బమణామోనऽగీజో దరా టా రజావయః రతేమస్థ తః  

దడాహ టాం ఝుం కిటాూాం దరా తేః తరమచికీయిమా 11 
  

తసమం సనద హమభాణామాం సనుౌయః సషచఛదః  

కౌటునేఫకః కుటునేఫణామ ఈనుతమత సనవమః 12 
  

మవణోయుడాధ మతణో గీసత మాం కలకనమమా  

ఝమం రజావయసంసిషట ః ఝయనులోऽనవతమత 13 
  

న శ్రకథ సర ऽవితేం తతర ఝయుకిఙ గ్ ాయువ్ేథఽః  

గనఽత ధ ైచఛతత టో విష కోటడివ సనలాత్ 14 
  

శిఠిలావమవ్ో మషు గనధ ఢైవయుితనుౌయుషః  

మవణడైయషనె జనఽనయుడయధ  యుగద హ 15 
  

దఽహితీః ఝతరనుౌటరా ంశచ జానేజాభాతినుయిడాన్  

సవటావవశిషట ం మత్రకఞృచదోిహకోశషచఛదమ్ 16 
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ఄహం భధేత్ర స్వకితమ గిహమషే కుభత్రయోిహీ  

దఢౌమ రభదమా డీణో విరయోగ ఈస్థ టూ 17 
  

లోకనత యం గతవత్ర భమమణాఠా కుటునేఫనీ  

వషత షమటూ కథం టూవష ఫాలకననఽశ్లచతీ 18 
  

న భమమణాశిటూ బుఙ్టర ణాసనటూ సనత్ర భత  

భన యుషవట  సఽసనత రసత  బషత ్టూ మతవ్గబమాత్ 19 
  

రఫో ధమత్ర భావిజఞ ం వఝమషటూ శ్లకకషిటా  

వఢతత మతదోిహధేఢీమం వయసాయత ణేషమత్ర 20 
  

కథం నఽ డాయక డీణా డాయకీవమణాః  

వషత షమణేత  భన గటూ నననణావ ఆవ్ోదఢౌ 21 
  

ఏవం కిణమా ఫుడాధ ు శ్లచనత భతదయుణమ్  

గీహీతేం కితఢీథనం బమణాభాబమదమత 22 
  

శువదమవణడైథష నీమభానః సవకం షమమ్  

ఄనవదరవనననఽఠాః శ్లచణోత  బిశభాతేః 23 
  

ఝుం విహయోగత ఈయుడయధ  బుజఙోభః  

మడా తధేవ్నఽ ఝు విశ్రణ  రకిత్రం గటా 24 
  

వికిషమభాణః రసబం మవణేన ఫలీమస  

ణావినద తత భసవిషట ః సఖామం సఽహిదం ఝయః 25 
  

తం మజఞ శవ్ోऽణేన సంజఞ నుత  నేऽదమాలుణా  

కుజఢైశిచచిఛదఽః కుీ డాధ ః సభయణోత ऽనైవభసమ తత్ 26 
  

ఄననత నుథ తభస్ భగగన నషట సభిత్రః సభాః  
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శ్శవతీయనఽబూమాషత ం రభడాసఙోదాషతః 27 
  

టాధేవ భనస గిహణ నఫబూవ రభడయ తత భా  

ఄననత యం విదయబసమ జస్ంహసమ వ్ేశభని 28 
  

ఈనేధే వయమణాం వ్డైదుబం భలమధవజః  

ముఢి నిషజతమ జణామణాణడ ుః యఝయఞజ మః 29 
  

తసమం స జనమాం చకీ అతభజాభస్టూషణామ్  

మవమసః సత  సఽటానూత  దరవిడబూబితః 30 
  

ఏకఢైకసమబవటూత షం జననయుఫదభయుఫదమ్  

దోషమటూ మదవంశధఢైయభహీ భనవనత యం యమ్ 31 
  

ఄగసత ుః నుర గుద హితయభునేధే ధితవరటామ్  

మసమం దిఢచఽమటో జాత ఆధభవ్హతభజో భునిః 32 
  

విబజమ తననేబమః క్షాభం జషియభలమధవజః  

అషధనషేః కిషణ ం స జగభ కులాచలమ్ 33 
  

హిటావ గిహనఽూటాణోబగణడైవదుబ భడిథషణా  

ఄనవఢావత నుణయడ ుశం జోమటూూావ యజనీకయమ్ 34 
  

తతర చనద వాస ణాభ టాభరుణ వట ోదక  

తతేణమసలిల ైషనతమభుబమటరా తభణో భిజన్ 35 
  

కణాద షట నయౄభలపల ైః ఝషఢషణసత ిణోదకఢైః  

వయత భానః శణడైో తర కయినం త అస్థ తః 36 
  

శ్రటోషణ వ్తవి ణ క్షుత్రనుస్వ తరమాతరనే  

సఽఖదఽఃఖథ ఆత్ర దవణాద వనమజమతూభదయినః 37 
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తస విదమమా కవ కషయో నిమధ ైయమధ ైః  

ముముజథ ఫరహభణామటాభనం విజ్ఝటాక్షానిలాశమః 38 
  

అస్వత  సథ ణుషవ్డైకతర డివమం వయిశతం స్థ యః  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర ణానమడూవడయ దవహనరత్రమ్ 39 
  

స వ్మకతమాటాభనం వమత్రషకత తమాతభని  

విడావనూవన ఆవ్భయి సక్షుణం వియభ హ 40 
  

సక్షాదబగవటోకథత న గుయుణా హషణా ని  

విశుదధ జాఞ నడీతవన సఽపయటా విశవటోభుఖమ్ 41 
  

థ ఫరహభణ ఙాటాభనం యం ఫరహభ తఠాతభని  

వషభాణో విహనేక్షాభసభదఽయభ హ 42 
  

త్రం యభధయభజఞ ం వ్డైదుబ భలమధవజమ్  

తవరభాణ  యమచయడిధ టావ దోగణాూ త్రడూవటా 43 
  

చ్ఛ్యవ్స వరతక్షాభా వ్ేణీబూతశిగయుహ  

ఫదావఝ త్రం శ్ణాత  శిఖా శ్నత నేవ్నలమ్ 44 
  

ఄజానతీ తరమతభం మడయ యతభఙోణా  

సఽస్థ సనభాసదమ మఠాఞయవభునుచయత్ 45 
  

మడా ణోలదేటాఙగఘ ా వఞషభణం తేమయయచతీ  

అస్తూంవిగనహిదమా మూథబరషట  భిగు మఠా 46 
  

అటాభనం శ్లచతీ డీనభఫనఽధ ం వికివ్శీునః  

సత ణావ్స్చమ వితణే సఽసవయం రయుగద స 47 
  

ఈత్రత షరఠ త్రత షఠ  జథి ఆభాభుదఢిధేఖలామ్  
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దసఽమబమః షతరఫనఽధ దోమ నృబమతీం నుతేభయుస్ 48 
  

ఏవం విలనీత  ఫాలా వితణేऽనఽగటా త్రమ్  

త్రటా నుదయోయబయౄత  యుదతమశీ్రణమవయత మత్ 49 
  

చిత్రం డాయుభనీం చిటావ తసమం తేమః కల వయమ్  

అడీమ ఙానఽభయణయ విలనీత  భణో దఢూ 50 
  

తతర ఞయవతయః కశిచతూఖా ఫరా హభణ అతభవ్న్  

సనత వమనవలుో ణా సభాన టాభాహ యుదతీం రదో 51 
  

ఫరా హభణ ఈవ్చ  

క తవం కసమస్ కో వ్మం శమాణో మసమ శ్లచస్  

జాణాస్ కూం సఖామం భాం నేణాగథీ విచచయథ  హ 52 
  

ఄత సభయస్ ఙాటాభనభవిజాఞ తసఖం సఖథ  

హిటావ భాం దభనివచఛణౌబభదోగయటో గతః 53 
  

హంసవహం చ తవం ఙాయమ సఖామౌ భానసమణౌ  

ఄబూటాభనత  వ్ౌకః సహసరషవతూన్ 54 
  

స తవం విహమ భాం ఫణోధ  గటో గీభమభత్రయభహీమ్  

విచయనదభడరా క్షీః కమాచినినషభతం స్త రమా 55 
  

ఞచచభం నవడావయధేకనులం త్రరకోషఠ కమ్  

షటుకలం ఞచవిణం ఞచరకిత్ర స్త రధవమ్ 56 
  

ఞజచనిద మాాథ  అభా డావయః నుర ణా నవ రదో  

టూజోऽఫణానని కోషఠ ని కులనేనిద మాసఙోహాః 57 
  

విణసఽత  కూీమాశకూత యౄబతరకిత్రయవమమా  
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శకత ుఢీశః ఝభాంసత వతర రవిషరట  ణావఫుధమటూ 58 
  

తస్భంసత వం భమా సిషరట  యభభాణోऽశీుతసభిత్రః  

తతూఙగో డీదిశ్రం నుర నురత  దశ్ం నుతమస్ం రదో 59 
  

న తవం విదయబదఽహిటా ణామం వయః సఽహితత వ  

న త్రసత వం ఝయఞజ ణామ యుడయధ  నవభుఖథ మమా 60 
  

భామా హమమష భమా సిషట  మతేభాంసం స్త రమం సతీమ్  

భనమస్వ ణోబమం మడుైవ హంసౌ శ్మవయోయోత్రమ్ 61 
  

ఄహం బవ్నన ఙానమసత వం తవధేవ్హం విచషవ దోః  

న ణౌ శమనిత  కవమశిఛదరం జాతే భణాగత 62 
  

మఠా ఝయుష అటాభనధేకభాదయిచక్షుషర ః  

డివఢాబూతభవ్ేక్షథత తఠుైవ్నత యభావయోః 63 
  

ఏవం స భానసర  హంసర  హంస్వన రత్రఫో ఢితః  

సవసథ సత దవునఙాథణ నషట భా ఝనః సభిత్రమ్ 64 
  

ఫషుషభణేనతదఢామతభం నుగక్షథమణ రదషితమ్  

మతగషతరయో డూవ్ో బగవ్నివశవదావనః 65 
 

ఄఢామమభు – 29  

నుర చ్ఛ్నఫషుయువ్చ  
బగవంస్వత  వఙ గऽసభనయన సభమగవగభమటూ  

కవమసత డివజాననిత  న వమం కయభమోహిటాః 1 
  

ణాయద ఈవ్చ  

ఝయుషం ఝయఞజ నం విడామదమదవునకత ుతభనః ఝయమ్  
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ఏకడివత్రరచతేషదం ఫహటనుదభనుదకమ్ 2 
  

యోऽవిజాఞ టాహితసత సమ ఝయుషసమ సఖథశవయః  

మనన విజాఞ మటూ ఝనేబనభనవ కూీమాగుణ ైః 3 
  

మడా జ్ఝఘిషనఽయుషః కథత ్ాున రకిటూయుో ణాన్  

నవడావయం డివహసత ఙౄఘ  ాతటరా భనఽత సఢివత్ర 4 
  

ఫుడిధ ం తే రభడాం విడామనభభాహనేత్ర మతకితమ్  

మాభఢిషఠ మ డూహమऽస్భనఽభానఽబఙ్టరऽషనయుో ణాన్ 5 
  

సఖామ ఆనిద మాగణా జాఞ నం కయభ చ మతకితమ్  

సఖమసత దవితత మః నుర ణః ఞచవిత్రత యమఠయ యగః 6 
  

ఫిహదఫలం భణో విడామదఽబనేనిద మాణామకమ్  

ఞచచలాః ఞచ విషమా మనభఢూమ నవఖం ఝయమ్ 7 
  

ఄక్షుణీ ణాస్కథ కౌణ  భుఖం శిశనగుడావిత్ర  

డూవ డూవ డావౌ ఫహిమత్ర మసత డినిద మాసంముతః 8 
  

ఄక్షుణీ ణాస్కథ అసమనేత్ర ఞచ ఝయః కిటాః  

దక్షుణా దక్షుణః కయణ ఈతత  ఙ గతత యః సభితః 9 
  

శిచధే ఆతమఢయ  డావౌ గుదం శిశననేహో చమటూ  

ఖడయ మటావియుభఖీ ఙాతర ణేటూర ఏకతర నిషభటూ  

యౄం విదరా జ్ఝతం టాదామం విచషవట  చక్షుషవశవయః 10 
  

నలినీ ణాలినీ ణాస్వ గనధ ః సౌయబ ఈచమటూ  

ఘార ణోऽవధాటో భుఖామసమం విణో వ్గీసవిదరసః 11 
  

అణో వమవహగऽతర చితరభణోధ  ఫహఠదనమ్  
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తతిహఠయదక్షుణః కయణ ఈతత గ డూవహఠః సభితః 12 
  

రవితత ం చ నివితత ం చ శ్సత రం ఞచచలసంజ్ఝఞ తమ్  

తతిమానం డూవమానం శ్లీటరా చఽ్ాతధద్రజథత్ 13 
  

అసఽు ధేఢరభవగద వయవువ్యో గీ నేణాం యత్రః  

ఈసరథ  దఽయభదః నుర ర కోత  నియిత్రయుో ద ఈచమటూ 14 
  

వ్డైశసం నయకం నుముయుి ఫధ కోऽణౌధ  తే ధే శిణు  

హసత నుడౌ ఝభాంసత దామం ముకోత  మాత్ర కగత్ర చ 15 
  

ఄనత ఃఝయం చ హిదమం విషసచియభన ఈచమటూ  

తతర మోహం రసదం వ్ హయిం నుర నుర నత్ర తదఽో ణ ైః 16 
  

మఠా మఠా వికూీమటూ గుణాకోత  వికగత్ర వ్  

తఠా తఠయ దరషట టాభ తదవితీత యనఽకయమటూ 17 
  

డూహో  యథస్త వనిద మాాశవః సంవతూయయయోऽగత్రః  

డివకయభచకీస్త రగుణ ధవజః ఞచచసఽఫనఽధ యః 18 
  

భణోయశిభయుఫడిధ సాటో హినీనఝయ  దవనద వకఫయః  

ఞజచనిద మాాయథరక్షథః సత ఢాతేవయౄథకః 19 
  

అకత్రషవకీమో ఫాహో మ భిగతిషణ ం రఢావత్ర  

ఏకదశ్రనిద మాచభూః ఞచసాణావిణోదకిత్ 20 
  

సంవతూయశచణడ వ్ేగః కలో నేణోలక్షుతః  

తసమహనీహ గనధ వ గనధ గవు తరమః సభిటాః  

హయణాత ుముః షకీ ణాత ు షషేట ుతత యశతతరమమ్ 21 
  

కలకణామ జ సక్షాలోి కసత ం ణానననద త్ర  
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సవసయం జగిహమ భితేమః షమామ మవణేశవయః 22 
  

అధయో వ్మధమసత సమ స్్ైనిక మవణాశచః  

బూటోసో శుయమః రజావగ డివవిఢయ  జవయః 23 
  

ఏవం ఫహటవిఢుైయుద ఃఖఢైఢషదవబూటాతభసభబవ్డైః  

కూి శమభానః శతం వయిం డూహమ డూహీ తమోవితః 24 
  

నుర ణయనిద మాభణోధభణాతభనమధమసమ నియుో ణః  

శ్రటూ కభలవ్ణాధ ుమనభభాహనేత్ర కయభకిత్ 25 
  

మడాటాభనభవిజాఞ మ బగవనత ం యం గుయుమ్  

ఝయుషసఽత  విషజథజ త గుణయషే రకిటూః సవదిక్ 26 
  

గుణానభానీ స తడా కభణ కుయుటూऽవశః  

శుకిం కిషణ ం లోహితం వ్ మఠాకభనజామటూ 27 
  

శుకి త్రకశబూనషఠ  లోకణానుర నత్ర కషుచిత్  

దఽఃఖ ోదకనిటరమామాసంసత భఃశ్లకోతకటానకవచిత్ 28 
  

కవచితేభానకవచిచచ స్త ర కవచిణోనబమభనధ ఢీః  

డూవ్ో భనఽషమస్త యమగవ మఠాకయభగుణం బవః 29 
  

క్షుతుటో మఠా డీనః సయధేయో గిహం గిహమ్  

చయనివనద త్ర మడిద షట ం దణడ మోదనధేవ వ్ 30 
  

తఠా కభాశయో జీవ ఈఙాచవచఠా బరభన్  

ఈయమఢయ  వ్ భఢూమ వ్ మాత్ర డిషట ం తరమాతరమమ్ 31 
  

దఽఃఖథషవవకతథణాత డుైవబూటాతభహమతేషే  

జీవసమ న వమవఙూఛదః సమఙూచతత తత త్రత్రకూీమా 32 
  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

మఠా హి ఝయుషర  దాయం శియస గుయుభుదవహన్  

తం సకణేధ న స అధటూత  తఠా సవః రత్రకూీమాః 33 
  

ణడైకనత తః రతీకయః కయభణాం కయభ కథవలమ్  

దవమం హమవిడయ మసితం సవతవన సవన ఆవ్నఘ 34 
  

ఄథథ హమవిదమభాణేऽత సంసిత్రయన నివయత టూ  

భనస లిఙోయౄతవణ సవతవన విచయటో మఠా 35 
  

ఄఠాతభణోऽయథబూతసమ మటోऽనయథయభ  

సంసిత్రసత దవువఙూఛడయ  బకత ు యభమా గుౌ 36 
  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర బకూత యోగః సభాహితః  

సఢీరచ్ఛ్ణేన వ్డైగమం జాఞ నం చ జననషమత్ర 37 
  

సర ऽచిడూవ జథి సమదచఽమతకఠాశమీః  

శిణవతః శదీద ఢానసమ నితమడా సమదఢీమతః 38 
  

మతర దాగవటా జణాూధవ్ో విశడాశమాః  

బగవదఽో ణానఽకథన శవీణవమగీఙూతసః 39 
  

తస్భనభహనఽభఖషటా భధఽనచ్ చషతరతమూషశ్రషసషతః షతః సరవనిత   

టా నే తఫనత ువితిషర  ని గఢకఢషణసత నన సిశనత ుశనతిడబమశ్లకమోహః 40 
  

ఏటుైయుదఽర టో నితమం జీవలోకః సవదావజఢైః  

న కగత్ర హథయౄననం కఠాభితనిఢౌ యత్రమ్ 41 
  

రజాత్రత్రః సక్షాదబగవ్నోిషశ్ల భనఽః  

దక్షాదమః రజాధమక్షా ణడైషఠ కః సనకదమః 42 
  

భుచియతరుఙౄో యసౌ ఝలసత ుః ఝలహః కీతేః  
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బిగుయవస్షఠ  ఆటూమటూ భదణాత  ఫరహభవ్డినః 43 
  

ఄడామత వ్చసతమసత నుర విడామసభాఢినః  

శమణోత ऽత న శమనిత  శమనత ం యధేశవయమ్ 44 
  

శఫద ఫరహభణ దఽషథ చయనత  ఈయువిసత థ  

భనత రలిఙణదో యవువచిఛననం బజణోత  న విదఽః యమ్ 45 
  

సథవషధేవ జనాత ణాం సతతం డూహనుర షణయ  

ఄస్త  రజాఞ  సభామటాత  కో విశ్రషసత డా నిణామ్ 46 
  

లఫేధ వహణేత  భనఽషమతవం హిటావ డూహదమసదోహామ్  

అతభసిటామ విహనేదం జీవ్టాభ స విశిషమటూ 47 
  

మడా మసమనఽగిహణ త్ర బగవ్ణాతభదావితః  

స జహత్ర భత్రం లోకథ వ్ేడూ చ షనిషఠ టామ్ 48 
  

తసభతకయభసఽ ఫషుషభననజాఞ ణాదయథకశిషే  

భాయథదిషట ం కిఠాః శ్లీతర సషిషవసిషట వసఽత షే 49 
  

సవం లోకం న విదఽస్వత  వ్డై మతర డూవ్ో జణాయదనః  

అహటయౄధ భరఢియో వ్ేదం సకయభకభతడివదః 50 
  

అస్త యమ దఢైబః నుర గగఢైరః కథత ్ాున క్షుత్రభణడ లమ్  

సత ఫోధ  ఫిహదవఢాణాభనీ కయభ ణావ్డైష మతయమ్  

తతకయభ హషటోషం మటాూ విడామ తనభత్రయమమా 51 
  

హషథదహబిటాభాటాభ సవమం రకిత్రుశవయః  

తటాదభూలం శయణం మతః క్షథమో నిణానేహ 52 
  

స వ్డై తరమతభశ్చటాభ మటో న బమభణవత  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఆత్ర వ్ేద స వ్డై విడావణోమ విడావనూ గుయుయుషః 53 
  

ణాయద ఈవ్చ  

రశన ఏవం హి సఞృఛణోన బవతః ఝయుషయిబ  

ఄతర ధే వదటో గుహమం నిశ్భమ సఽనిశిచతమ్ 54 
  

క్షుదరం చయం సఽభనసం శయణయ నేఠిటావ  

యకత ం షడఙౄఘ గాణసభసఽ లుఫధ కయణమ్  
ఄగథీ వికనసఽతినుర ऽవిగణమమ మానత ం  

ిషవఠ  భిగం భిగమ లుఫధ కఫాణనననమ్ 55 
  

ఄసమయథః సఽభనఃసభధయభణాం స్త రణాం శయణ అశధీే ఝషభధఽగనధ వత్ేషదరతభం  

కభమకయభవినుకజం కభసఽఖలవం జఢైహౌవుసథ ుడి విచినవనత ం నేథఽనీబూమ 
తదననివ్ేశిత 
భనసం 
షడఙౄఘ గాణసభగుతవదత్రభణోహయవనిటాడిజణాలాతవషవత్రతభత్రరలోనతకయణ భగథీ 
వికమూథవడాతభన అముయుయటోऽహో టరా ణాత ణాకలలవవిశ్రషనవిగణమమ గిహమషే 
విహయనత ం ిషఠ త ఏవ 
గషభనఽరవిటోత  లుఫధ కః కిటాణోత ऽనత ః శథణ మనేహ విధమత్ర 
తనేభభాటాభనభహో  
జనిబననహిదమం దరషేట భయుస్త్ర 56 
  

స తవం విచషమ భిగఙూషట తభాతభణోऽనత శ్  

చితత ం నిమచఛ హిడి కయణధఽనీం చ చిటూత   

జహమఙోణాశభీభసతత భమూథగథం  

తరణీహి హంసశయణం వియభ కీధేణ 57 
  

జోవ్చ  

శీుతభనీవక్షుతం ఫరహభనబగవ్నమదదాషత  

ణడైతజాజ ననఽత ునుఢామమాః కూం న ఫూర ముషవదఽయమడి 58 



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

సంశయోऽతర తే ధే విర సఞృఛననసత తకిటో భహన్  

ఊషయోऽత హి భుహమనిత  మతర ణేనిద మావితత మః 59 
  

కభణామయబటూ నేన ఝభానిహ విహమ తమ్  

ఄభుటరా ణేమన డూహమన జుషట ని స మదశునటూ 60 
  

ఆత్ర వ్ేదవిడాం వ్దః శీ్రమటూ తతర తతర హ  

కయభ మత్రరమటూ నుర ర కత ం గషం న రకశటూ 61 
  

ణాయద ఈవ్చ  

నేణడైవ్యబటూ కయభ టూణడైవ్భుతర తతేభాన్  

బుఙ్టర హమవమవఢాణేన లిఙ్ో న భనస సవమమ్ 62 
  

శమాననేభభుతూిజమ శవసనత ం ఝయుషర  మఠా  

కభతభణామహితం బుఙ్టర టాదిశ్రణేతథణ వ్ 63 
  

భధ ైటూ భనస మదమదసవహనేత్ర ఫుర వన్  

గిహీణ మాతత తేభాణరా దధ ం కయభ నేన ఝనయబవః 64 
  

మఠానఽనైమటూ చితత భుబన ైషనిద నాేహిటుైః  

ఏవం నుర గథదహజం కయభ లషమటూ చితత విత్రత నః 65 
  

ణానఽబూతం కవ ఙాణేన డూహమణాదిషట భశీుతమ్  

కడాచిదఽలదేమత మదరా ం మాదిగతభని 66 
  

టూణాసమ టాదిశం జ లిఙౄో ణో డూహసభబవమ్  

శదీధ టాూవననఽబూటోऽగథ  న భనః స్రషేట భయుత్ర 67 
  

భన ఏవ భనఽషమసమ ఞయవయౄనుణ శంసత్ర  

బవిషమతశచ బదరం టూ తఠుైవ న బవిషమతః 68 
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ఄదిషట భశీుతం ఙాతర కవచినభనస్ దిశమటూ  

మఠా తఠానఽభనత వమం డూశకలకూీమాశమీమ్ 69 
  

సథవ కీభానఽగఢూన భనస్నిద మాగగచః  

అమానిత  ఫహటశ్ల మానిత  సథవ సభనసర  జణాః 70 
  

సటుతత వకనిషవఠ  భనస్ బగవటాయివవషత ని  

తభశచనద భాస్వ్ేదభుయజామవదాసటూ 71 
  

ణాహం భధేత్ర దావ్ోऽమం ఝయుషవ వమవఢీమటూ  

మావదఽఫడిధ భణోऽక్షాయథ గుణవఞమహో  హమణాడిభాన్ 72 
  

సఽతత భూగచఛటాతవషే నుర ణామనవిఘాతతః  

ణేహటూऽహనేత్ర జాఞ నం భితేమరజావయయోయత 73 
  

గథబ ఫాల మऽమనుౌషకలామడూకదశవిధం తడా  

లిఙోం న దిశమటూ మూనః కుహవం చనద భాసర  మఠా 74 
  

ఄథథ హమవిదమభాణేऽత సంసిత్రయన నివయత టూ  

ఢామమటో విషమానసమ సవతవనऽనథ గమో మఠా 75 
  

ఏవం ఞచవిధం లిఙోం త్రరవిటోి డశ విసత ితమ్  

ఏష ఙూతనమా ముకోత  జీవ ఆతమనఢీమటూ 76 
  

ఄణేన ఝయుషర  డూహనఽనుదటూత  విభుఞచత్ర  

హయిం శ్లకం బమం దఽఃఖం సఽఖం ఙాణేన వినద త్ర 77 
  

బకూత ః కిషవణ  దమా జీవ్ేషవకుణఠ జాఞ నభాతభని  

మడి సమడాతభణో బూమాదవయోసఽత  సంసిటూః 78 
  

మఠా తిణజలకథమం ణామాతమమాత్ర చ  
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న తమజథనిరరమభాణోऽత నుర గథదహనభత్రం జనః 79 
  

ఄదిషట ం దిషట వననఙ్క్ష్షదాబతం సవనవదనమఠా  

బూతం బవదబవిషమచచ సఽత ం సయవయహో యహః  

మావదనమం న విణేద త వమవఢాణేన కయభణామ్  

భన ఏవ భనఽషవమనద  ాబూటాణాం బవదావనమ్ 80 
  

మడాక్షఢైశచషటాణాధ ుమనకభణామచినఽటూऽసకిత్  

సత్ర కయభణమవిడామమాం ఫనధ ః కయభణమణాతభనః 81 
  

ఄతసత దవ్డాయథం బజ సవతభణా హషమ్  

శమంసత డాతభకం విశవం స్థ తేమతతత ుమమా మతః 82 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

దాగవతభుఖ ోమ బగవ్ణానయడయ  హంసయోయోత్రమ్  

రదయిు హమభుభాభనత రు స్దధ లోకం తటోऽగభత్ 83 
  

నుర చ్ఛ్నఫుు జషిః రజాసో నయషణయ  

అడిశమ ఝటరా నగభతత స్వ కతలాశభీమ్ 84 
  

తటుైరకగీభణా ఢీగ గగవినద చయణాభుఫజమ్  

విభుకత సఙోో ऽనఽబజనబకత ు తటాూభమటాభగత్ 85 
  

ఏతదఢామతభనుగషమం గుతం డూవషిణానఘ  

మః శ్ీవనేదమః శిణుమాతూ లిఙ్ో న విభుచమటూ 86 
  

ఏతనఽభకునద మశస బువనం ఝణానం  

డూవషివయమభుఖనిఃసితభాతభశ్ౌచమ్  

మః కీయత ుభానభఢిగచఛత్ర నుయధేషఠ ుం  

ణాస్భనబవ్ే బరభత్ర భుకత సభసత ఫనధ ః 87 
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ఄఢామతభనుగషమనేదం భమాఢిగతభదఽబతమ్  

ఏవం స్త రమాశభీః ఝంసశిఛణోనऽభుతర చ సంశమః 88 
 

ఄఢామమభు – 30  

విదఽయ ఈవ్చ  

నే తవమానహిటా ఫరహభనఽూటాః నుర చ్ఛ్నఫషుషః  

టూ యుదరగుటూన హషం స్డిధ భాఝః రటోషమ కమ్ 1 
  

కూం ఫాయుసటూమహ యతర వ్థ కఢైవలమణాథతరమనుయివవషత నః  

అసదమ డూవం గషషశం మదిచఛమా నుర ఝః యం నానభథ రఙూతసః 2 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  
రఙూతసర ऽనత యుదఢౌ తతేడూశకషణః  

ఄమజథఞ న తస ఝయఞజ నభటోషమన్ 3 
  

దశవయిసహసర ణేత  ఝయుషసఽత  సణాతనః  

టూషభావియబూతకిచ్రం శ్ణేత న శభమనఽర ఙా 4 
  

సఽయణసకనధ భాయౄఞయ  ధేయుశిఙోనేవ్భుఫదః  

తతవ్స భణగుీవః కుయవనివత్రనే డిశః 5 
  

కశిషేణ ణా కనకవయణవిబూషణయన  

దరా జతకనుర లవదణో విలసత్రకుటః  

ఄషట ముఢుైయనఽచఢైయుభనినః సఽథణడ్ధైర్  

అస్వవిటో గయుడకూననయగుతకీషత ః 6 
  

తణామటాషట బుజభణడ లభధమలక్షాభు  

సయధచి్ామా షవిటో వనభాలమాదమః  

ఫషుషభతః ఝయుష అహ సఽటాన్రణానన్  

యజనమణాదయుతమా సఘిణావలోకః 7 
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శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

వయం విణీధవం బదరం వ్ో మూమం ధే నిననద ణాః  

సౌహథదణాిథగధభసఽత షరట ऽహం సౌహిడూన వః 8 
  

యోऽనఽసభయత్ర సణాధ ుమాం ముషభననఽడినం నయః  

తసమ దరా తిషవతభసభమం తఠా బూటూషే సౌహిదమ్ 9 
  

నే తే భాం యుదరగుటూన సమం నుర తః సభాహిటాః  

సఽత వనత ుహం కభవణాద స్వమ రజాఞ ం చ శ్లబణామ్ 10 
  

మదామమం తతేడూశభగీహీషట  భుడానివటాః  

ఄఠయ  వ ఈశతీ కీషత గి కననఽ బవిషమత్ర 11 
  

బవిటా విశీుతః ఝటరో ऽనవమో ఫరహభణో గుణ ైః  

మ ఏటాభాతభవథమణ త్రరలోకీం ఞయనషమత్ర 12 
  

కణోడ ః రమిోచమా లఫాధ  కణామ కభలలోచణా  

టాం ఙావిడాధ ం జగిహటయౄబయుహ నిననద ణాః 13 
  

క్షుటాషషభామా భుఖథ జా సర భః తమూషవషిణీమ్  

డూశినీం గదభాణామా నిదఢూ స దమానివతః 14 
  

రజావిసయో అడిషట ః తటరా  భాభనఽవయత టా  

తతర కణామం వగహం టాభుదవహత భా చియమ్ 15 
  

ఄిథగధయభశ్రలాణాం సథవషం వః సఽభధమభా  

ఄిథగధయభశ్రల మం బూమాతతనుషటాశమా 16 
  

డివమవయిసహసర ణాం సహసరభహటౌజసః  

దౌభాణోబషమథ దోగణడైవ డివ్మంశ్చనఽగీహనభభ 17 
  



చతేయథ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఄథ భమమననునణామ బకత ు కవగుణాశమాః  

ఈమాసమథ భడాధ భ నిషవదమ నియమాదతః 18 
  

గిహమషవవిశటాం ఙాత ఝంసం కుశలకయభణామ్  

భడావత మాతమాభాణాం న ఫణాధ మ గిహ భటాః 19 
  

నవమవదధ ిదనే మజోఞా ఫరహ ైభతద్రహభవ్డినః  

న భుహమనిత  న శ్లచనిత  న హిషమనిత  మటో గటాః 20 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఏవం ఫుర వ్ణం ఝయుషయథదాజనం జణాయదనం నుర ఞజ లమః రఙూతసః  

తదద యినధవసత తమోయజోభలా గషగిణనోదోదమా సఽహితత భమ్ 21 
  

రఙూతస ఉచఽః  

నమో నభః కథి శవిణాశణామ నియౄతటోడాయగుణాహవమామ  

భణోవఙ గవ్ేగఝగజవ్మ సవషభాఢషో యగటాధవణే నభః 22 
  

శుడాధ మ శ్ణాత మ నభః సవనిషఠ మా భనసమనుయథం విలసదద వమామ  

నమో జగటా్ానలయోదనేషే గిహీతభామాగుణవిగీహమ 23 
  

నమో విశుదధ సటాత వమ హయనే హషధేధస్వ  

వ్సఽడూవ్మ కిషణ మ రబవ్ే సయవసతవటామ్ 24 
  

నభః కభలణాదామ నభః కభలభాలిణే  

నభః కభలనుడామ నభస్వత  కభల షణ 25 
  

నభః కభలకూఞజ లక తశఙగో భలవ్సస్వ  

సయవబూతనివ్సమ నమోऽముఙ్క్షషభహి సక్షుణయ 26 
  

యౄం బగవటా టూవతదశ్రషకథి శసఙ్క్షషమమ్  

అవిషకితం నః కూి షట ణాం కూభనమదనఽకనేతమ్ 27 
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ఏటావతత వం హి విబునబవమం డీణేషే వతూల ైః  

మదనఽసభయమటూ కల  సవఫుడాధ ుబదరయనధ న 28 
  

నేణోశ్నిత యౄబటాణాం క్షులికణాభతహటామ్  

ఄనత షుటోऽనత యుిదనే కసభణోన వ్ేద ణాశిషః 29 
  

ఄసవ్ేవ వగऽసభకనైతూటో జగతః టూ  

రసణోన బగవ్ణేమషభవయోః గుయుయోత్రః 30 
  

వయం విణీభహమऽఠాత ణాథ తవతయతః త్  

న హమనత సత వడివబూతీణాం సర ऽననత  ఆత్ర గుమస్వ 31 
  

నుషజాటూऽఞజ స లఫేధ  సయఙోో ऽనమనన స్వవటూ  

తవదఙౄఘ భాూలభాసదమ సక్షాత్రకం కూం విణీభహి 32 
  

మావటూత  భామమా సిషట  బరభాభ ఆహ కయభనః  

టావదబవత్రసఙగో ణాం సఙోః సమణోన బవ్ే బవ్ే 33 
  

తేలమాభ లవ్ేణాత న సవయోం ణాఝనయబవమ్  

బగవతూఙౄో సఙోసమ భత ుణాం కూభుటాశిషః 34 
  

మటూరడమణేత  కఠా భిషట సత ిషణ మాః రశమో మతః  

నిఢైవయం మతర బూటూషే ణోడూవగగ మతర కశచన 35 
  

మతర ణామణః సక్షాదబగవ్ణానుస్ణాం గత్రః  

సంసాత మటూ సతకఠాసఽ భుకత సఙణదో ః ఝనః ఝనః 36 
  

టూషం విచయటాం డాబుం తీథ ణాం నువణేచఛమా  

నెతసమ కూం న గఙూత టావకణాం సభాగభః 37 
  

వమం తే సక్షాదబగవనబవసమ తరమసమ సఖఽమః షణసఙోధేన  
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సఽదఽశిచకూతూుసమ బవసమ భిటోమషబషకత భం టావదమ గత్రం గటాః సభ 38 
  

మననః సవఢీతం గుయవః రసడిటా వినుర శచ విడాధ శచ సడానఽవిటాత ు  

అమ నటాః సఽహిడయ  దరా తయశచ సవణ బూటానమనసామన ైవ 39 
  

మననః సఽతత ం త ఏతడీశ నియనధ సం కలభదబరభఝూ  

సయవం తడూతతేయుషసమ బూమోన విణీభహమ టూ షటోషణామ 40 
  

భనఽః సవమభూబయబగవ్నబవశచ నేऽణేమ తనుర జాఞ నవిశుదధ సటాత వః  

ఄదిషట ను ఄత మనభహిభనః సఽత వనత ుఠయ  టావతభసభం గిణీభః 41 
  

నభః సభామ శుడాధ మ ఝయుషమ మ చ  

వ్సఽడూవ్మ సటాత వమ తేబమం బగవటూ నభః 42 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర రఙూటోనయనషేట టో హషః తరతసత ఠూటామహ శయణమవతూలః  

ఄనిచఛటాం మానభతిత చక్షుషం మమౌ సవఢాభానవయోవయమః 43 
  

ఄథ నిమమ సలిలాత్రఙూతస ఈదనవతః  

వక్షామకుమనఽద ా ధ ైశఛణానం గం గం గదఽధ నేవ్ోచి్ాటుైః 44 
  

తటోऽగషనభాయుటౌ జననభుఞచనఽభఖటో యుష  

భహీం నిువయుధం కయుత ం సంవయత క ఆవ్తమనే 45 
  

బసభసత్రరమభాణాంసత నఽద ా భానీవషమ తటాభహః  

అగతః శభమాభాస ఝటరా నఫషుషభటో నన ైః 46 
  

తటరా వశిషట  నే విక్షా నెటా దఽహితయం తడా  

ఈజజ హటర స్వత  రఙూటోబమ ఈడిషట ః సవమభుబవ్ 47 
  

టూ చ ఫరహభణ అడూశ్ణాభషషభునేనేథ  
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మసమం భహదవజాఞ ణాదజనమజనయోనిజః 48 
  

ఙాక్షుషవ తవనత థ నుర తవత  నుర కూథో  కలవిదఽర టూ  

మః ససయజ రజా ఆషట ః స దక్షో డుైవఙ గడితః 49 
  

యో జామభానః సథవషం టూజస్వత జస్వణాం యుఙా  

సవయోనుదతత  డాక్షామచచ కయభణాం దషభఫుర వన్ 50 
  

తం రజాసయోయక్షామాభణాడియనషచమ చ  

ముయోజ ముముజథऽణామంశచ స వ్డై సయవరజాతీన్ 51 

ఄఢామమభు – 31  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

తత ఈతననవిజాఞ ణా అశవఢయ షజదాషతమ్  

సభయనత  అతభజథ దామం విసిజమ నుర వరజనోిహత్ 1 
  

డీక్షుటా ఫరహభసటూరణ సయవబూటాతభధేధస  

రతీఙామం డిశి వ్ేలామాం స్డయధ ऽబూదమతర జాజలిః 2 
  

టానినషజతనుర ణభణోవఙ గదిశ్ల జ్ఝటాసణాణాినత సభానవిగీహన్  

థऽభల  ఫరహభణ యోజ్ఝటాతభనః సఽసఽథఝయ మ దదిశ్ర సభ ణాయదః 3 
  

తభాగతం త ఈటాథ మ రణటామనననద ు చ  

ఞజనటావ మఠాడూశం సఽఖాస్నభఠాఫుర వన్ 4 
  

రఙూతస ఉచఽః  
సవగతం టూ సఽయథిऽదమ డిషట ు ణో దయినం గతః  

తవ చఙటరభణం ఫరహభననబమామ మఠా యవ్ేః 5 
  

మడాడిషట ం బగవటా శివ్ేణాఢయ షజథన చ  

తదోిహమషే రసకత ణాం నుర మశః షతతం రదో 6 
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తననః రడయ మతమాఢామతభ జాఞ నం తటాత వయథదయినమ్  

నేణాఞజ స తషషమమో దఽసత యం బవసగయమ్ 7 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర రఙూతసం ిషరట  బగవ్ణానయడయ  భునిః  

బగవతేమతత భశ్లి క అవిషట టాభఫరవననినున్ 8 
  

ణాయద ఈవ్చ  

తజజ నభ టాని కభణ తడాముసత నభణో వచః  

నిణాం నేన హి విశ్వటాభ స్వవమటూ హషుశవయః 9 
  

కూం జనభనస్త రనథవహ శ్ౌకీసవితరమాజ్ఝఞ కఢైః  

కయభనవ తరనీనుర ర కఢతత ః ఝంసర ऽత విఫుఢాముష 10 
  

శీుటూన తస వ్ కూం వఙ గనశిచతత విత్రత నః  

ఫుడాధ ు వ్ కూం నిఝణమా ఫల ణేనిద మాధస 11 
  

కూం వ్ యోగథన సఙ్్ ున ణామససవఢామమయోయత  

కూం వ్ శ్రయీోనయణడైమశచ న మటరా తభరడయ  హషః 12 
  

శ్రమీసభత సథవషభాటాభ హమవఢియయథతః  

సథవషభత బూటాణాం హషటాభతభదః తరమః 13 
  

మఠా తగయౄభలనిషవచణేన తిమనిత  తతూకనధ బుజోశ్ఖాః  

నుర ణోహచచ మఠూనిద మాాణాం తఠుైవ సవయుణభచఽమటూజామ 14 
  

మఠుైవ సామత్రబవనిత  వ్యః ఝనశచ తస్భన్రవిశనిత  కల   

బూటాని బూభ్ స్థ యజఙోభాని తఠా హవ్ేవ గుణరవ్హః 15 
  

ఏతతదం తజజ గడాతభనః యం సకిడివదాతం సవితేయమఠా రదా  
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మఠాసవ్ో జాగీత్ర సఽత శకత యో దరవమకూీమాజాఞ ననడాబరభాతమమః 16 
  

మఠా నబసమబరతభఃరకశ్ బవనిత  బూను న బవనత ునఽకీభాత్  

ఏవం థ ఫరహభణ శకత మసత వభూ యజసత భః సతత వనేత్ర రవ్హః 17 
  

టూణడైకభాటాభనభశ్రషడూహిణాం కలం రఢానం ఝయుషం థశమ్  

సవటూజస ధవసత గుణరవ్హభాటుైభకదావ్ేన బజధవభడాధ  18 
  

దమమా సయవబూటూషే సనఽత షట ు నేన కథన వ్  

సథవనిద యాోశ్ణాత ు చ తేషమటామశు జణాయదనః 19 
  

ఄహతసకల ైషణాభలాతభనమవియతధేఢితదావణోహఠతః  

నిజజనవశగతవభాతభణోऽమనన సయత్ర ఛిదరవదషయః సటాం హి 20 
  

న బజత్ర కుభనీషణాం స ఆజామం హషయధణాతభధనతరయో యసజఞ ః  

శీుతధనకులకయభణాం భడుైథమ విదధత్ర నుభకూఞచణేషే సతేూ 21 
  

శీిమభనఽచయతీం తదషథనశచ డివదతీనివఫుఢాంశచ మతూవఞయణః  

న బజత్ర నిజబితమవయోతనత రః కథభభుభుడివసిజథతేభానకితజఞ ః 22 
  

ధ ైటూరమ ఈవ్చ  

ఆత్ర రఙూతసర  జననణామశచ బగవతకఠాః  

శ్ీవనటావ ఫరహభలోకం మమౌ సవమభుబవ్ో భునిః 23 
  

టూऽత తనఽభఖనిమతం మశ్ల లోకభలాహమ్  

హథషనశభమ తటాదం ఢామమనత సత దోత్రం మముః 24 
  

ఏతటూతऽనహితం షతత యమణాభం తవం షిషట వ్న్  

రఙూతసం ణాయదసమ సంవ్దం హషకీయత నమ్ 25 
  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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మ ఏష ఈటాత నడయ  భానవసమనఽవషణతః  

వంశః తరమవరతసమత నిఫో ధ నిసతత భ 26 
  

యో ణాయడాడాతభవిడామభఢిగభమ ఝనయభహీమ్  

బుకత వ విబజమ ఝటూరబమ ఐశవయం సభగతదమ్ 27 
  

ఆభాం తే కౌషయవిణోవషణటాం షటాత  నిశభామజ్ఝతవ్దసతకఠామ్  

రవిదధ దావ్ోऽశీుకలాకులో భుణేయదఢాయ భూధ ా చయణం హిడా హథః 28 
  

విదఽయ ఈవ్చ  
సర ऽమభదమ భహయోగషనబవటా కయుణాతభణా  

దషితసత భసః నుగ మటరా కూఞచనగగ హషః 29 
  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆటామనభమ తభాభనత రు విదఽగ గజసహవమమ్  

సవణాం డిదిక్షుః రమమౌ జాఞ తీణాం నియవిటాశమః 30 
  

ఏతదమః శిణుమాడరా జణరా జాఞ ం హయమషటాతభణామ్  

అముయధనం మశః సవస్త  గత్రధ ైశవయమభాఝనమాత్ 31 
 

  ॐ ॐ ॐ  



 

ంచభ సకంధభు 

||ఓం నమ్న బగవతే వాసుద్వామ|| 
 

ఄఢామమభు – 1  

జోవ్చ  

తరమవరటో దాగవటాటాభభః కథం భుణే  

గిహమऽయభత మనాభలః కయభఫనధ ః బవః 1 

  

న నానం భుకత సఙగో ణాం టాదిశ్ణాం డివజయిబ  

గిహమషవననివ్ేశ్లऽమం ఝంసం బవితేభయుత్ర 2 

  

భహటాం ఖలు విరథి ఈతత భశ్లి కనుదయోః  

చామానియవితచిటాత ణాం న కుటుధేఫ సిహభత్రః 3 

  

సంశయోऽమం భహన్రహభణాద గయసఽటాడిషే  

సకత సమ మత్రూడిధ యబూతకిషవణ  చ భత్రయచఽమటా 4 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఫాఢభుకత ం బగవత ఈతత భశ్లి కసమ శీ్రభచచయణాయవినద భకయనద యస అవ్ేశితఙూతసర  
దాగవతయభహంసదనతకఠాం కూఞృచదనత మవిహటాం సవం శివతభాం దవం న 
నుర నేణ హినవనిత  5 

  

మషు వ్వ హ జనూ జఝతరః తరమవరతః యభదాగవటో ణాయదసమ 
చయణోస్వవమాఞజ సవగతయభాయథసతటోత వ ఫరహభసటూరణ 
డీక్షుషమభాణోऽవనితలషనులణామాభానత రవయగుణగణ ైకనత దాజనతమా 
సవతటరో నుభనిత టాో బగవత్ర వ్సఽడూవ ఏవ్వమవఢానసభాఢియోగథన 
సభావ్ేశితసకలకయకకూీమాకలానుర  ణడైవ్బమననద దమదమత తదరటామభానతవమం 
తదఢికయణ అతభణోऽనమసభదసటోऽత బవభనీవషభాణః 6 
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ఄథ హ బగవ్ణాడిడూవ ఏతసమ గుణవిసయోసమ షఫింహణానఽఢామనవమవస్తసకలజగద్ 
ఄననుర మ అతభయోనియఖిలనిగభనిజగణషవ్ేషట తః సవబవణాదవతటాయ 7 

  

స తతర తతర గగనతల ఈడెత్రషవ విభాణావలినయనఽథభభయ 
షవిఞుైయనఞజమభానః ఠి ఠి చ వయౄథశః స్దధ గనధ యవసధమఙాయణభుని 
గణ ైయుగుమభాణో గనధ భాదనడయర ణీభవదాసమనఽనససయ 8 

  

తతర హ వ్ ఏనం డూవషియుంసమాణేన తతయం బగవనత ం హియణమగయబభులబభానః 
సహస్్ైవ్ోటాథ మాయుణయన సహ తటాఝటరా దామభవహిటాఞజ లియుతస్వథ  9 

  

బగవ్నత దాయత తదఽనీటాయుణః సాకత వ్కథణాత్రతభుడితగుణగణావటాయసఽజమః 
తరమవరతభాడిఝయుషసత ం సదమహసవలోక ఆత్ర హో వ్చ 10 

  
  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

నిఫో ధ టాటూదభితం ఫరవనే భాసానతేం డూవభయుసమరధేమమ్  

వమం బవస్వత  తత ఏష భహషియవహభ సథవ వివశ్ మసమ డిషట మ్ 11 

  

న తసమ కశిచతత స విదమమా వ్ న యోగవథమణ భనీషమా వ్  

ణడైవ్యథధఢైభః యతః సవటో వ్ కితం విహనఽత ం తనఽబిడివబూమాత్ 12 

  

బవ్మ ణాశ్మ చ కయభ కయుత ం శ్లకమ మోహమ సడా బమామ  

సఽఖామ దఽఃఖామ చ డూహయోగభవమకత డిషట ం జనటాఙో ధటూత  13 

  

మడావచి తణాత ుం గుణకయభడాభనః సఽదఽసత ఢైయవతూ వమం సఽయోజ్ఝటాః  

సథవ వహమో ఫలినైశవమ నుర ర టా నస్వ డివడూ చతేషదః 14 

  

ఇశ్నసిషట ం హమవయునధ మహమऽఙో దఽఃఖం సఽఖం వ్ గుణకయభసఙగో త్  

అసథ మ తతత దమదముఙటర ణాథశచక్షుషభటాణాధ  ఆవ నీమభాణాః 15 

  

భుకోత ऽత టావడిఫబిమాతూవడూహభాయఫధ భశననననభానశ్రనమః  

మఠానఽబూతం రత్రమాతనిదరః కూం తవనమడూహమ గుణానన విఙ్టర 16 

  

బమం రభతత సమ వణేషవత సమదమతః స అస్వత  సహషటూతనః  
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జ్ఝటూనిద మాసమతభయటూయుఫధసమ గిహశభీః కూం నఽ కగతమవదమమ్ 17 

  

మః షటూటాననివజ్ఝగుషభాణో గిహమషే నిషవశమ మటూత ఞయవమ్  

ఄటూమత్ర దఽో శీిత ఉషజటాునీషషణయషే కభం విచథడివశిచత్ 18 

  

తవం తవఫజ ణాదాఙౄఘ సాగజకోశ దఽో శీిటో నిషజతషటూతనః  

బుఙ్క్ష్షవహ దోగనఽయుషత్రడిషట నివభుకత సఙోః రకిత్రం బజసవ 19 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర సభనహిటో భహదాగవటో బగవతస్త రబువనగుగయనఽశ్సనభాతభణో 
లఘుతమావనత శిగధగ ఫాఢనేత్ర సఫహటభానభువ్హ 20 

  

బగవ్నత భనఽణా మఠావదఽకలిటాచిత్రః తరమవరత 
ణాయదయోయవిషభభనసనైషభాణయోతభసభవసథ నభవ్ఙభనసం 
షమభవమవహితం రవయత మననగభత్ 21 

  

భనఽయత థణ ైవం రత్రసనిధ తభణోయథః సఽయషివనఽభటూణాతభజభఖిలధభణడ ల 
స్థ త్రగుత మ అసథ మ సవమభత్రవిషభవిషమవిషజలాశమాశ్మా ఈయభ 22 

  

ఆత్ర హ వ్వ స జగతీత్రుశవథచఛమాఢినివ్ేశితకభఢికగऽఖిలజగదఫనధ ధవంసన 
నఽదావసమ బగవత అడిఝయుషసమఙౄఘ మాుగలానవయతఢామణానఽదావ్ేన 
షయనిధ తకషమాశయోऽవడాటోऽత భానవయధణో భహటాం భహీతలభనఽశశ్స 23 

  

ఄథ చ దఽహితయం రజాటూషవశవకయభణ ఈనేధే ఫషుషభతీం ణాభ తసమభు హ వ్వ 
అతభజాణాతభసభానశ్రలగుణకయభయౄవగమడానద శ దావమాభఫబూవ కణామం చ 
మవమస్భూయజసవతీం ణాభ 24 

  

అగునఢూరధభజ్ఝహవమజఞ ఫాహటభహవయహియణమథటోఘితిషఠ సవనధేఢాత్రఠివత్రహో తరకవ
మ ఆత్ర సయవ ఏవ్గషనణాభానః 25 

  

ఏటూషం కవియభహవయః సవన ఆత్ర తరమ అసనానయధవథతససత  అతభవిడామమాభయబ 
దావ్డాయబమ కితషచమాః నుయభహంసమధేవ్శభీభబజన్ 26 
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తస్భనఽన హ వ్ ఈశభశ్రలాః యభయిమః సకలజీవనికమావ్ససమ బగవటో 
వ్సఽడూవసమ నెటాణాం శయణబూతసమ 
శీ్రభచచయణాయవిణాద వియతసభయణావిగలితయభబకూత యోగనఽదావ్ేన 
షదావిటానత యుిదమాఢిగటూ బగవత్ర సథవషం బూటాణాభాతభబూటూ రతమగ్ 
అతభణేమవ్తభనసత డాతభుభవిశ్రషవణ సనైముః 27 

  

ఄనమసమభత జామామాం తరమః ఝటరా  అసనఽనతత భసత భసర  ఢైవత ఆత్ర 
భనవనత ఢితమః 28 

  

ఏవభుశభామణేషే సవతననేషవథ జగతీత్రయజగతీభయుఫడాణేమకదశ 
షవతూణాభవ్మహటాఖిలఝయుషకయసయసభబితడయ యదణడ ముగలాతఝుతభ్ువగుణ
సత నితవియనేత ధయభరత్రక్షో 
ఫషుషభటామశ్చనఽడినధేధభానరమోదరసయణమౌషణమవరఝారభుషత 
హసవలోకయుచియక్షథవలామడినః బూమభానవివ్ేక ఆవ్నవఫుధమభాన ఆవ 
భహభణా ఫుబుజథ 29 

  

మావదవదాసమత్ర సఽయగషషభనఽషకీ భనబగవ్ణాడిటోమ వసఽఢాతలభథధణడైవ 
రతతమథధణావఙాఛదమత్ర తడా హి బగవదఽనుసణోచిటాత్రఝయుష 
రదావసత దననననద నూభజవ్ేన యఠూన జోమత్రయభనేన యజనీభత డినం కషషమనైత్ర సత  
కితవసత యణభనఽయమకీ భడిద వతీమ ఆవ తఙోః 30 

  

నే వ్ ఈ హ తదరథచయణణేనేకితషఖాటాస్వత  సత  స్నధ వ అసనమత ఏవ కిటాః సత  బువ్ో 
డీవనుః 31 

  

జభూఫిషశ్లభలికుశకౌీఞచశ్కఝషకయసంజాఞ స్వత షం షభాణం 
ఞయవసభతసయవసభదఽతత య ఈతత గ మఠాసఙ్ుం డివగుణభాణేన ఫహిః సభనత త 
ఈకిినుత ః 32 

  

క్షీగదకథశు యసర ద సఽగద గీట ోద క్షీగదదఢిభండయ ద సఽఝయ బదః సత  జలఢాయమ సత  డీవ 
షకబుంతయ డీవ సభాణడైకఢైశ్రమల మటానఽఞనణ సత సవత ఫహిుదవతవషే ిథక్ 
షత ఈకలిటాస్వత షే జంఫావడిశు ఫషుసభత్రత్రర్ ఄనఽవత ణాతనజాన్ 
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అగునఢూరధభజ్ఝహవ మఙఞ ఫాహట హియణమథటోగీటరసథ  ధేఠాత్రఠి విత్రహో తర సంఙగఞ న మఠా 
సంఖథమణడైకస్భనణేకమ్ ఎవ్ఢిత్రం విదఢూ 33 

  

దఽహితయం ఙ గయజసవతీం ణామోశనస్వ నుర మచఛదమసమభాస్డూద వమానీ ణాభ కవమసఽటా 34 

  

ణడైవంవిధః ఝయుషకయ ఈయుకీభసమ  

ఝంసం తదఙౄఘ యాజస జ్ఝతషడెో ణాణామ్  

చితరం విదాయవిగతః సకిడాదడీత  

మణానభఢూమభధఽణా స జహత్ర ఫనధ మ్ 35 

  

స ఏవభషనేతఫలకీభ ఏకడా తే డూవషిచయణానఽశమణానఽత్రతగుణవిసయో 
సంసథో ణానియవితనేవ్టాభనం భనమభాన అతభనిథవద ఆదభాహ 36 

  

ఄహో  ఄసధవనఽషఠ తం మదననివ్ేశిటోऽహనేనిద నా ైయవిడామయచితవిషభవిషమానధ కతవ 
తదలభలభభుషమ వనిటామా విణోదభిగం భాం ఢిగషధగషత్ర గయుమాం చకయ 37 

  

యడూవటారసడాఢిగటాతభరతమవభథిణానఽరవిటూత బమః ఝటూరబమ ఆభాం మఠాడామం 
విబజమ బుకత దోగం చ భహిషం భితకనేవ సహ భహవిబూత్రభహమ సవమం 
నిహితనిథవడయ  హిడి గిహీతహషవిహనఽదావ్ో బగవటో ణాయదసమ దవం 
ఝనథవ్నఽససయ  38 

  

తసమ హ వ్ ఏటూ శ్లి కః –  

తరమవరతకితం కయభ కో నఽ కుమడివణేశవయమ్  

యో ణేనేనిధ ైనయకగఙాఛమాం ఘననూత  వ్షఢీన్ 39 

  

బూసంసథ నం కితం నేన సషడిో షవణాడినః  

స్భా చ బూతనియవిటుైమ డీవతవ డీవతవ విదాగశః 40 

  

దౌభం డివమం భానఽషం చ భహితవం కయభయోగజమ్  

మశచకథీ నియమౌభమం ఝయుషనఽజనతరమః 41 
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ఄఢామమభు – 2  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం తతష సభ్రవిటూత  తదనఽశ్సణే వయత భాన అగునఢయర  జభూఫడీవనుౌకసః రజా 
ఔయసవదధ భవ్ేషభాణః యమగగనుమత్ 1 

  

స చ కడాచిత్రతిలోకకభః సఽయవయవనిటాకీీఝాచలడయర ణామం బగవనత ం విశవసిజాం 
త్రభాబితషచగమకయణ అతభ ఆకగథీుణ తసవుధమాం ఫబూవ 2 

  

తదఽలబమ బగవ్ణాడిఝయుషః సదస్ గమనీత ం ఞయవచిత్రత ం 
ణాభాూయసభనమామాభాస 3  

  

స చ తడాశమీోవనభత్రయభణీమం వివిధనినృడవిటతవిటనికయసంశిిషట ఝయట 
లటాయౄఢసథ లవిహఙోభనేథఽణడైః నుర ర చమభానశీుత్రనః 
రత్రఫో ధమభానసలిలకుకుకటకయణడ వ 
కలహంసడినషవచితరభుకజ్ఝటాభలజలాశమకభలాకయభుఫదరా భ 4 

  

తసమః సఽలలితగభనదవిణామసగత్రవిలాసమాశ్చనఽదం ఖణఖణామభానయుచియ 
చయణాబయణసవనభునుకయణు నయడూవకుభాయః 
సభాఢియోగథణానైలితనమననలినభుకుల ముగలనైషడివకచమమ వమచషట  5 

  

టాధేవ్విదాథ భధఽకునేవ సఽభనస ఈజ్ఝఘరనీత ం డివిజభనఽజభణోనమణాహిద 
దఽఘ ైయోత్రవిహయవరఝావినమావలోకసఽసవషవమవ్డైయభనస్ నిణాం 
కుసఽభాముధసమ విదధతీం వివయం 
నిజభుఖవిగలిటాభిటాసవసహసదాషణామోదభడానధ భధఽకయనికగగఢూన 
దఽర తద విణామస్వన వలుో సనద నసత నకలశకఫయదాయయశణాం డూవం తదవలోకణేన 
వివిటావసయసమ బగవటో భకయధవజసమ వశభునీటో జడవడిత్ర హో వ్చ 6 

  

క తవం చికీయిస్ చ కూం భునివయమ శ్ ైల   

భామాస్ కత బగవతయడూవటామాః  

విజథమ నృబషి ధనఽష సఽహిడాతభణోऽథథ  

కూం వ్ భిగనభిగమస్వ వితణే రభటాత న్ 7 
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ఫాణావిభ్ బగవతః శతతరటరౌ   

శ్ణాత వఝఙ్యుచివత్రత్రగభదణౌత   

కస్్ైభ ముముఙ్క్షషస్ వణే విచయనన విదభః  

క్షథభామ ణో జడఢిమాం తవ వికీమోऽసఽత  8 

  

శిషమ ఆధే బగవతః షతః ఠనిత   

గమనిత  సభ సయహసమభజసరనైశమ్  

ముషభచిఛఖావిలులిటాః సఽభణోऽనవిషట ః  

సథవ బజనత ుిషగణా ఆవ వ్ేదశ్ఖాః 9 

  

వ్చం యం చయణఞజ యత్రత్రత ుణాం  

ఫరహభననయౄభుఖం శిణవ్భ తేబమమ్  

లఫాధ  కదభఫయుచియఙకవిటఙకనృధేఫ  

మసమభలాతషఢిః కవ చ వలకలం టూ 10 

  

కూం సభబితం యుచియయోషదవజ శిఙోయోస్వత   

భఢూమ కిశ్ల వహస్ మతర దిశిః శీిటా ధే  

ఙోకऽయుణః సఽయనతభవిషణ ఇదిగ్  

నేణాశభీం సఽబగ ధే సఽయనెకగష 11 

  

లోకం రదయిమ సఽహితత భ టావకం ధే  

మతరతమ ఆతథ భుయసవమవ్వఞౌవ  

ఄసభడివధసమ భణౌననమణౌ నృబషత  

ఫహవదఽబతం సయసససఽఢాడి వకథత ర 12 

  

క వ్తభవిత్రత యదణాదధ వియఙో వ్త్ర  

విషరణ ః కలాసమనినేషర నభకౌ చ కౌణ   

ఈడివగననైనముగలం డివజఙౄటరశ్లచిర్  

అసననబిఙోనికయం సయ ఆనఽభఖం టూ 13 

  

యోऽసౌ తవమా కయసగజహతః తఙోో   

డిక్షు బరభన్రభత ఏజమటూऽక్షుణీ ధే  
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భుకత ం న టూ సభయస్ వకీజటావయౄథం  

కషరట ऽనిలో హయత్ర లభట ఏష నీవమ్ 14 

  

యౄం తనుర ధన తశచయటాం తనుర ఘనం  

హమమతతేత  కథన తస బవటోలఫధ మ్  

చయుత ం తనుర ऽయుస్ భమా సహ నేతర భహమం  

కూం వ్ రస్దత్ర స వ్డై బవదావణో ధే 15 

  

న టావం తమజానే దనతం డివజడూవదతత ం  

మస్భనభణో దిగత ణో న విమాత్ర లగనమ్  

భాం ఙాయుశిఙోుయుస్ ణేతేభనఽవరతం టూ  

చితత ం మతః రత్రసయనఽత  శివ్ః సచివమః 16 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర లలణానఽనమాత్రవిశ్యడయ  గీభమవ్డైదగధ ుమా షదాషమా టాం విఫుధవధాం విఫుధ 
భత్రయఢిసదాజమాభాస 17 

  

స చ తతసత సమ వయమూథటూయుఫడిధ శ్రలయౄవమఃశీిమౌడాథమణ క్షుత భణాస్వత న 
సహముటాముతషవతూగలషణం కలం జభూఫడీవత్రణా 
దౌభసవయోదోగనఽఫబుజథ 18 

  

తసమభు హ వ్ అతభజానూ జవయ అగునఢయర  
ణానకూభుయుషహషవథిలావితయభమకహియణభమ  

కుయుబడరా శవకథతేభాలసంజాఞ ననవ ఝటరా నజనమత్ 19 

  

స సాటావథ సఽటాననవ్నఽవతూయం గిహ ఏవ్హమ ఞయవచిత్రత యౄబమ ఏవ్జం 
డూవభుతస్వథ  20  

  

అగునధరసఽటాస్వత  భాతేయనఽగీహడౌతత్రత కథణడైవ సంహననఫలోతవటాః తటరా  విబకత  అతభతేలమ 
ణాభాని మఠాదాగం జభూఫడీవవి ణ ఫుబుజుః 21 

  

అగునఢయర  జాతిత ః కభాణాభూయసధేవ్నఽడినభఢిభనమభానసత సమః సలోకటాం 
శీుత్రనయవ్యునధ  మతర తతగ భాదమణేత  22 
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సభథటూ తతష నవ దరా తగ ధేయుదఽహిటూరమయుడూవం రత్రయౄనుభుగీదంషట ంా లటాం యభామం 
శ్మభాం ణాుం బడరా ం డూవవత్రనేత్ర సంజాఞ  నవ్ోదవహన్ 23 

  

ఄఢామమభు – 3  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ణానయతమకమోऽరజమా ధేయుడూవ్మ బగవనత ం మజఞ ఝయుషభవహిటాటాభమజత 1 

  

తసమ హ వ్వ శదీధ మా విశుదధ దావ్ేన మజతః రవథో ుషే రచయతేూ దరవమడూశకల 
భనత రషత వగద క్షుణావిఢానయోగగటాత ు దఽయఢిగమోऽత బగవ్ణాబగవతవ్తూలమతమా 
సఽరతీక అటాభనభజ్ఝతం నిజజణానతవరటాయథవిఢితూమా గిహీతహిదయో 
హిదమఙోభం భణో నమణాననద ణావమవ్నభభావిశచకయ 2 

  

ఄథ హ తభావిషకితబుజముగలదవమం హియణభమం ఝయుషవిశ్రషం 
కతశకౌశ్రమాభఫయ ధయభుయస్ విలసచ్ఛ్్ావతూలలాభం 
దయవయవనయుహవనభాలాచాఛయమభితభణ గడాడినయులక్షుతం 
సఽపటకూయణరవయభుకుటకుణడ లకటకకటౄసాతరహయకథమూయనాఝదమఙో 
బూషణవిబూషతభిత్రవకూదసమగిహతయోऽధణా ఆవ్ోతత భధనభులబమ సఫహట 
భానభయుణయణావనతశ్రి ణ ఈతసఽథ ః 3 

  

ఊత్రవజ ఉచఽః  

ఄయుస్ భుహటయయుతత భాయుణభసభకభనఽఠాణాం నమో నభ ఆటూమటావతూదఽశిక్షుతం 
కోऽయుత్ర ఝభాన్రకిత్రగుణవమత్రకయభత్రయనీశ 4 

ఇశవయసమ యసమ రకిత్రఝయుషయోయవకత ణాననభ యౄనుకిత్రనె 
యౄనియౄణభూకలజననికమవిజ్ఝననియసనశివతభరవయగుణగణ ైకడూశ కథణాదిటూ
 5 

  

షజణానఽగవియచితశఫలసంశఫద సలిలస్తకూసలమతేలస్కదావఙ్ఘ్రకఢైయత 
సభబితమా సయమమా కూల యభ షతేషమస్ 6 

  

ఄఠానమాత న బవత ఆజమయోయుదాయబయమా సభుచితభయథనేహో లదాభహమ 7 
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అతభన ఏవ్నఽసవనభఞజ సవమత్రథకథణ ఫో బూమభాణాశ్రషఝయుషయథసవయౄసమ కూనఽత  
ణాఠాశిష అశ్సణాణాధేతదనసంధనభాతరం బవితేభయుత్ర 8 

  

తదమఠా ఫాలిశ్ణాం సవమభాతభనః శ్రమీః యభవిదఽషం యభయభఝయుష రకయి 
కయుణమా సవభహిభానం ఙావో ఖమభుకలనషమనూవమం ణాచిత 
ఏవ్ేతయవడిహో లక్షుతః 9 

  

ఄఠామధేవ వగ హమయుతత భ మషు ఫషుష జథియవయదయిదో బవ్నినజఝయుషవషణవిషమ 
అస్త్ 10 

  

ఄసఙోనిశితజాఞ ణానలవిధాటాశ్రషభలాణాం బవతూవదావ్ణాభాటాభభాణాం 
భునీణాభనవయతషగుణతగుణగణ యభభఙోలామనగుణగణకథణోऽస్ 11 

  

ఄథ కథఞృచత్ఖలనక్షుతతనజిభబణదఽయవసథ ణాడిషే వివశ్ణాం నః సభయణామ జవయ 
భయణదశ్మాభత సకలకశభలనియసణాని తవ గుణకితణాభఢూమాని వచనగగచణ 
బవనఽత  12 

  

కూఞచచమం జషియతమకభః రజాం బవ్దిశ్రభాశ్సన ఇశవయభాశిషం  

సవో వయోయోయత బవనత భుఢావత్ర రజామాభయథరతమయో ధనదనేవ్ధనః 
పలీకయణమ్ 13 

  

కో వ్ ఆహ టూऽజ్ఝటోऽజ్ఝతమా 
భామమానవస్తదవ్మణావితభత్రషవషమవిషయమాణావిత  

రకిత్రయనఽనుస్తభహచచయణః 14 

  

మదఽ హ వ్వ తవ ఝనయదబరకయత షహ సభాహఠతసత టరా యథఢిమాం భణాద ణాం 
నసత దమడూద వహమలనం డూవడూవ్యుస్ సధేమన సవన్రత్రవ్ోఢెభవిదఽషమ్ 15 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర నిగడూణానషసట మభాణో బగవ్ననినేషయిదో వయిధనవ్డిటానవనిద తచయణః 
సదమనేదభాహ 16 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  
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ఄహో  ఫటాహభిషయో బవడిబయవితథగుషబయవయభసఽలబభనమాచిటో 
మదభుషమతభజో భమా సదిశ్ల బూమాడిత్ర భభాహధేవ్నయౄః కఢైవలామదఠాత 
ఫరహభవ్డయ  న భిష బవితేభయుత్ర భధ ైవ హి భుఖం మడిద వజడూవకులమ్ 17 

  

తత అగునఢీరనేంశకలమావతషషమభామతభతేలమభనఽలబభానః 18 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర నిశ్భమణాత ు ధేయుడూవ్మః త్రభనఢామానత యదఢూ బగవ్న్ 19 

  

ఫషుష తస్భణేనవ విషేణ దతత  బగవ్న్ యభషినః రసడిటో ణాదేః తరమచికిషమా 
తదగఢామణడ ధేయుడూవ్మమ్ ధభన్ దయినతేకమో ణాతయశణానమ్ శభీణానమ్ 
ఊషణామ్ ఉయధవభంత్రణామ్ శుకిమా తనఽణావతటాయ 20 

 

ఄఢామమభు – 4  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄథ హ తభుతటుతత ువ్నవమజమభానబగవలిషణం సమోమశభవ్డైగఢైమశవయమభహ 
విబూత్రనయనఽడినధేధభాణానఽదావం రకితమః రజా ఫరా హభణా 
డూవటాశ్చవనితలసభవణామాత్రతం జగిధఽః 1  

  

తసమ హ వ్ ఆతథ ం వయిమణా వుమస ఫిహఙ గ్ లకథన ఙౌజస ఫల న శీిమా మశస 
వయమశ్ౌమదామం  

చ తటా ఊషబ ఆతీదం ణాభ చకయ 2 

  

మసమ హీనద ఃా సయధభాణో బగవ్నవథి న వవయి తదవఢాయమ బగవ్నిషబడూవ్ో యోగథశవయః 
రహసమతభయోగభామమా సవవయిభజణాబం ణాభాబమవయిత్ 3 

  

ణానసఽత  మఠానలషతం సఽరజసత వభవయుఢామత్రరమోదబయవిహవలో గదోడాషయమా గష 
స్్ైవయం గిహీతనయలోకసధయభం బగవనత ం ఝణఝయుషం భామావిలస్తభత్రయవతూ 
టాటూత్ర సనఽగభులాలమనం నియవిత్రభుగతః 4 

  

విడిటానఽగభానుౌయరకిత్ర జనడయ  జా ణానతభజం సభమస్వతేయక్షామాభనషచమ 
ఫరా హభణయషసనిఢామ సహ ధేయుడూవ్మ విశ్లామాం రసనననిఝణయన తస 
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సభాఢియోగథన నయ ణామణాఖమం బగవనత ం వ్సఽడూవభునుస్నః కల న 
తనభహిభానభవ్ 5 

  

మసమ హ నుణడ వ్ేమ శ్లి కవఝడాహయనిత  -        

కో నఽ తతకయభ జథినదేయణావచథతభాన్  

ఄతమటాభగదమసమ హషః శుడూధ న కయభణా 6 

  

ఫరహభణోమऽనమః కుటో ణాదేషవనుర  భఙోలఞజ్ఝటాః  

మసమ ఫషుష మజథఞ శం దయిమాభాసఽగజస 7 

  

ఄథ హ బగవ్నిషబడూవః సవవయిం కయభక్షథతరభనఽభనమభానః రదషితగుయుకులవ్సర  
లఫధ వఢైయుో యునయనఽజాఞ టో గిహధేఢిణాం ధభననఽశిషభాణో 
జమణాత ునేనద దాటాత మాభుబమ లషణం కయభ 
సభాభానమాభానతభనముఞజ ణానతభజాణాభాతభసభాణాణాం శతం 
జనమాభాస 8 

  

నేషం ఖలు భహయోగు బయటో జథమషఠ ః శ్రషీఠ గుణ అస్డూమణేదం వయిం దాయతనేత్ర వమడిశనిత
 9 

  

తభనఽ కుశ్వయత  ఆలావగత  ఫరహభవగత  భలమః కథతేయబదరస్వన ఆనద సాిగషవదయబః కీకట ఆత్ర
 నవ 
నవత్ర రఢాణాః10 

  

కవియువియనత షషః రఫుదధ ః తలామనః  

అవిగు టరో ऽథ దఽర నేలశచభసః కయదాజనః 11 

  

ఆత్ర దాగవతధయభదయిణా నవ భహదాగవటాస్వత షం సఽచషతం బగవనభహిమోఫింహితం
  

వసఽడూవణాయదసంవ్దభుశభామనభుషషట దవయణనషమభః 12 

  

మవమాంస ఏకశ్రత్రజ మణేత మాః తతేడూశక భహశ్లీణా భహశ్లీత్రరమా మజఞ శ్రలాః 
కయభవిశుడాధ   

ఫరా హభణా ఫబూవఝః 13 
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బగవ్నిషబసంజఞ  అతభతనత రః సవమం నితమనివిటాత నయథ యభయః కథవలానణాద నఽబవ ఇశవయ 
ఏవ విుతవతకభణామయబభాణః కల ణానఽగతం 
ధయభభాచయణయణోశిషమననతడివడాం సభ ఈశ్ణోత  ధ ైతరః కయుణకో 
ధభయథమశఃరజానణాద భిటావగఢూన గిహమషే లోకం నిమభమత్ 14 

  

మదమచ్ఛ్ఛయిణామచషతం తతత దనఽవయత టూ లోకః 15 

  

మదమత సవవిడితం సకలధయభం ఫరా హభం గుహమం ఫరా హభణ ైయదషితభాథో ణ 
సభాడినయునున ైయజనటాభనఽశశ్స 16 

  

దరవమడూశకలవమఃశదీధ షత వగషవవిఢయ డూద శ్లచిటుైః సఢైవయత కీతేనయమఠయ డూశం శత కితవ ఆమాజ
 17 

  

బగవతయిదేణ షయషమభాణ ఏతస్భనవథి న కశచన ఝయుషర  
వ్ఞఛతమవిదమభాననేవ్తభణోऽనమసభతకథఞచన కూభత కషుచిదవ్ేషటూ 
బయత యమనఽసవనం విజినేబతస్వనహత్రశమభనత థణ 18 

  

స కడాచిదటభాణో బగవ్నిషదో ఫరహభవయత గటో ఫరహభషిరవయసదామాం రజాణాం 
నిశ్భమనీత ణాభాతభజానవహిటాతభనః 
రశమీరణమబయసఽమనిత టాానఝమశిషమనినత్ర హో వ్చ 19 

  

ఄఢామమభు – 5  

ఊషబ ఈవ్చ  

ణామం డూహో  డూహదాజాం నిలోకథ కషట ణాకభానయుటూ విడెబజాం నే   

తనుర  డివమం ఝతరక నేన సతత వం శుడూధ ుదమసభద్రహభసౌఖమం తవననత మ్ 1 

  

భహటూూవ్ం డావయభాహటషవభుకథత సత మోడావయం యోషటాం సఙౄో సఙోమ్  

భహనత స్వత  సభచిటాత ః రశ్ణాత  విభనమవః సఽహిదః సధవ్ో నే 2 

  

నే వ్ భనీశ్ర కితసౌహిడాథ  జణేషే డూహభబయవ్షత కథషే  

గిహమషే జామాతభజత్రభతేూ న తరత్రముకత  మావదథ శచ లోకథ 3 

  

నానం రభతత ః కుయుటూ వికయభ మడినిద మాతరతమ అిణోత్ర  
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న సధఽ భణేమ మత అతభణోऽమభసననత కథి శద అస డూహః 4 

  

బవసత వదఫో ధజాటో మావనన జ్ఝజాఞ సత అతభతతత వమ్  

మావత్రరమాసత వడిదం భణో వ్డై కభతభకం నేన శుయఫనధ ః 5 

  

ఏవం భనః కయభవశం రముఙ్టర ఄవిదమమాతభనఽమఢీమభాణే  

తరత్రయన మావనభన వ్సఽడూవ్ే న భుచమటూ డూహయోగథన టావత్ 6 

  

మడా న శమతమమఠా గుణయహం సవథథ రభతత ః సహస విశిచత్  

గతసభిత్రషవనద త్ర తతర టానుణాసదమ ధ ైథఽనమభగయభజఞ ః 7 

  

ఝంసః స్త రమా నేథఽనీదావధేతం తయోషభఠయ  హిదమగీనిథ భాహటః  

ఄటో గిహక్షథతరసఽటాత విటుతత యజనసమ మోహో ऽమభహం భధేత్ర 8 

  

మడా భణోహిదమగీనిథ యసమ కభనఽఫడయధ  దిఢ అశిఠూత  

తడా జనః సభషవయత టూऽసభదఽభకత ః యం మాతమత్రహమ హమతేమ్ 9 

  

హంస్వ గుౌ భన బకత ునఽవిటామ వితిషణ మా దవనద వత్రత్రషమా చ  

సయవతర జణోత యవుసణావగటామ జ్ఝజాఞ సమా తస్వహనివిటాత ు 10 

  

భతకయభనయభతకథమా చ నితమం భడూద వసఙగో దఽో ణకీయత ణాణేభ  

నిఢైవయసమోమశధేన ఝటరా  జ్ఝహసమా డూహగథహతభఫుడూధ ః 11 

  

ఄఢామతభయోగథన వివికత స్వవమా నుర ణయనిద మాాటాభనజనేన సధరుక్  

సచ్రదధ మా ఫరహభచథమణ శశవదసభ్రభాడూన మధేన వ్ఙామ్ 12 

  

సయవతర భడాబవవిచషణయన జాఞ ణేన విజాఞ నవిజ్ఝటూన  

యోగథన ధితేమదమభసతత వముకోత  లిఙోం వమనుర హమతేకశలోऽహభాఖమమ్ 13 

  

కభశమం హిదమగీనిథ ఫనధ భవిదమమాసడితభరభతత ః  

ఄణేన యోగథన మఠయ డూశం సభమగవునుర హో మయధేత యోగత్ 14 
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ఝటరా ంశచ శిషమంశచ నినుర  గుయువ భలోి కకమో భదనఽగీహయథ ః ఆతథ ం 
విభనఽమయనఽశిషమదతజాఞానన యోజనేతకయభసఽ కయభభూఞాన్ కం 
యోజమనభనఽజోऽయథం లదేత నినుతమననషట దిశం హి గథత  15  

  

లోకః సవమం శ్రమీస్ నషట దిషట గమऽథ నూనైహమత నికభకభః  

ఄణోమనమవ్డైయః సఽఖల శహమటోయననత దఽఃఖం చ న వ్ేద భూఢః 16 

  

కసత ం సవమం తదనజోఞ  విశిచదవిడామమాభనత థ వయత భానమ్  

దిషట వ ఝనసత ం సఘిణః కుఫుడిధ ం రయోజనేదఽతథగం మఠానధ మ్ 17 

  

గుయుయన స సమతూవజణో న స సమత్రటా న స సమజజ ననీ న స సమత్  

డుైవం న తటాూునన త్రశచ స సమనన మోచనేదమః సభుతవతభితేమమ్ 18 

  

ఆదం శుయం భభ దఽషవదావమం సతత వం హి ధే హిదమం మతర ధయభః  

ిషవఠ  కిటో ధే మదధయభ అదటో హి భాభిషబం నుర హటమః 19 

  

తసభదబవణోత  హిదనేన జాటాః సథవ భహీమాంసభభుం సణాబమ్  

ఄకూి షట ఫుడాధ ు బయతం బజధవం శుశీ్రషణం తదబయణం రజాణామ్ 20 

  

బూటూషే వయుదబు ఈదఽతత భా నే సుసినుస్వత షే సఫో ధనిషఠ ః  

తటో భనఽషమః రభఠాసత టోऽత గనధ యవస్డాధ  విఫుఢానఽగ నే 21 

  

డూవ్సఽథదోమ భఘవత్రఢాణా దక్షాదయో ఫరహభసఽటాసఽత  టూషమ్  

బవః యః సర ऽథ విషఞచవయమః స భతగऽహం డివజడూవడూవః 22 

  

న ఫరా హభణ ైసఽత లనే బూతభనమతశ్మనే వినుర ః కూభతః యం తే  

మస్భననినః రహటతం శదీధ మాహభశ్ననే కభం న తఠాగషనహో టూర 23 

  

ధిటా తనాయుశతీ ధే ఝణీ నేణేహ సతత వం యభం వితరమ్  

శమో దభః సతమభనఽగీహశచ తస్త త్రక్షానఽబవశచ మతర 24 

  

భటోత ऽమనణాత తయతః యసభతూవో వో ఢిటూయన కూఞృచత్  

నేషం కూభు సమడితథణ టూషభకూఞచణాణాం భన బకూత దాజామ్ 25 
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సవణ భడిధ షణ ుతమా బవడిబశచణ బూటాని సఽటా ధఽర వ్ణ  

సభాబవితవ్మని డూ డూ వ్ో వివికత దిగషబసత దఽ హయుణం ధే 26 

  

భణోవఙ గదికకయణయహితసమ సక్షాతకితం ధే షఫయుణం హి  

విణా ఝభాణేమన భహవిమోహతకిటానత నుశ్నన విమోకుత నైశ్రత్ 27 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవభనఽశ్సమతభజానూవమభనఽశిషట నత లోకనఽశ్సణాయథం భహనఽదావః యభ 
సఽహిదబగవ్నిషదాడూశ ఈశభశ్రలాణాభుయతకయభణాం భహభునీణాం 
బకూత జాఞ నవ్డైగమ లషణం నుయభహంసమధయభభుశిషభాణః సవతనమశతజథమషఠ ం 
యభదాగవతం బగవజ్ జనమణం బయతం ధయణనులణామానషచమ సవమం 
బవన ఏవ్ోయవషతశుయభాతరషగీహ ఈనభతత  ఆవ గగనషఢానః రకీయణ కథశ 
అతభణామగతటాహవనీయో ఫరహభవత త్రవవ్ర జ 28 

  

జఝానధ భూకఫఢియతశ్ఙ గణాభదకవదవధాతవ్ేషర ऽనదాషమభాణోऽత జణాణాం గిహీతభ్న 
వరతసాత షణ ం ఫబూవ 29 

  

తతర తతర ఝయగీభాకయఖథటవ్టఖయవటశినృయవరజఘోషసయథ గషష 
వణాశభీాడిషవనఽథభవనిచసడుైః షబూమభాణో భక్షుకనషవ వనగజసత యజన 
టాడణావధేహనషఠ వనగీవశకిదరజఃరక్షథఞత్రవ్తదఽయుకఢతత సత దవిగణమణేనవ్సతూంసథ
న ఏతస్భణేద హో లషణయ సదడూశ ఈబమానఽబవసవయౄతవణ 
సవభహిభావసథ ణేణాసభాగతటాహం భభానభానటావదవిఖణడ తభణాః 
ిఠివధేకచయః షఫదరా భ 30 

  

ఄత్రసఽకుభాయకయచయణోయఃసథ లవిఝలఫాహవంసగలవదణాదమవమవవిణామసః రకిత్ర 
సఽనద యసవదావహససఽభుఖ ో 
నవనలినదలామభానశిశియటాయుణామతనమనయుచియః సదిశసఽబగ 
కనుర లకయణకణఠ ణాసర  విగూఢస్భతవదనభహో తూవ్ేన ఝయవనిటాణాం భనస్ కుసఽభ 
శసనభుదఢానః 
గవలభఫభానకుటౄలజటౄలకతశకథశబూషదాగऽవధాతభలిననిజ శుథణ 
గీహగిహీత ఆవ్దిశమత 31 
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మషు వ్వ స బగవ్ణోి కనేభం యోగసమడాధ  రతీనేవ్చక్షాణసత త్రత్రకూీమాకయభ 
నౄబత్రూతనేత్ర వరతభాజగయభాస్థ తః శమాన ఏవ్శ్నత్ర తఫత్ర ఖాదతమవధేహత్ర 
హదత్ర సభ ఙూషట భాన ఈచచషత అడిగగధ డూద శః 32  

  

తసమ హ మః ఝుషసఽయనసౌగనధ ువ్ముసత ం డూశం దశయోజనం సభణాత తేూయనం చకయ 
33  

  

ఏవం గగభిగకకచయమమా వరజంస్త షఠ ణానస్నః శమానః కకభిగగగచషతః తఫత్ర 
ఖాదతమవధేహత్ర సభ 34 

  

ఆత్ర ణాణాయోగచమచయణో బగవ్ణడైకవలమత్రయిషదోऽవియతయభభహనణాద నఽబవ 
అతభని సథవషం బూటాణాభాతభబూటూ బగవత్ర వ్సఽడూవ 
అతభణోऽవమవఢాణాననత గదయదావ్ేన స్దధ  సభసత యథషఞగణ  యోగఢైశవమణ 
వ్డైహమసభణోజవ్నత ధ నయకమరవ్ేశదాయగీహణాడీని మదిచఛయోగటాని 
ణాఞజ స ని హిదనేణాబమననద త్ 35 

  

ఄఢామమభు – 6  

జోవ్చ  

న నానం బగవ అటాభభాణాం యోగసనైషతజాఞ ణావబషజతకయభనౄజాణాధ ైశవమణ ఝనః 
కథి శడాని బవితేభయునిత  మదిచఛయోగటాని 1 

  

ఊషయువ్చ  

సతమభుకత ం కూనిత వహ వ్ ఏకథ న భనసర ऽడాధ  విశభీబభనవసథ నసమ శఠకూత ఆవ 
సఙోచఛణేత  2 

  

తఠా ఙ గకత మ్ -   

న కుమతకషుచితూఖమం భనస్ హమనవస్థ టూ  

మడివశభీాబచిచచ్ఛ్చయణం చసకనద  త ఐశవయమ్ 3 

  

నితమం దడాత్ర కభసమ చిఛదరం తభనఽ నేऽయమః  

యోగషనః కితధ ైతరసమ తేమజ నేవ ఝంశచలీ 4 
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కమో భనఽమయభడయ  లోబః శ్లకమోహబమాదమః  

కయభఫనధ శచ మనాభలః స్వకుమటోక నఽ తదఽఫధః 5 

  

ఄఠుైవభఖిలలోకనులలలామోऽత విలషణ ైయజడవదవధాతవ్ేషదాషచషటుైయవిలక్షుత 
బగవత్రదావ్ో యోగషణాం సభమవిఢిభనఽశిషమనూవకల వయం 
జ్ఝహసఽతభణామటాభనభసంవమవహితభనథ నత యదావ్ేణానీవషభాణ 
ఈయటానఽవిత్రత యుయభ 6 

  

తసమ హ వ్ ఏవం భుకత లిఙోసమ బగవత ఊషబసమ యోగభామావ్సనమా డూహ ఆభాం 
జగతీభనభాణాదాస్వన సఙటరభభాణః కోఙకవ్ేఙకకుటకనద క్షుణ 
కణ టకణేద శ్నమదిచఛయోగతః కుటకచలోవన అసమ కిటాశభకవల ఈణాభద ఆవ 
భుకత భూయధజోऽసంవత ఏవ విచఙాయ 7  

  

ఄథ సనైయవ్ేగవిధాతవ్ేణువికయిణజాటోగీడావ్నలసత దవనభాల లిహనః సహ టూన దడాహ 
8  

  

మసమ కూలానఽచషతభునుకయణు కోఙకవ్ేఙకకుటకణాం జాయుణానమోశిషమ కలావధయభ 
ఈతకిషమభాణయ బవితవ్ేమన విమోహితః సవధయభథభకుటోబమభహమ కుథ 
నుఖణడ భసభఞజ సం నిజభనీషమా భనద ః సభ్రవయత నషమటూ 9 

  

నేన హ వ్వ కలౌ భనఽజాసడా డూవభామామోహిటాః 
సవవిఢినియోగశ్ౌచఙాషతరవిహీణా డూవ హమలణానమవరటాని నిజనిజథచఛమా గిహణ ణా 
ఄసనణాణాచభణాశ్ౌచకథశ్లలుి ఞచణాడీని కలిణాధయభ ఫహటల ణోహతఢియో 
ఫరహభఫరా హభణమజఞ ఝయుషలోకవిదాషకః నుర నేణ బవిషమనిత  10 

  

టూ చ హమవకత నమా నిజలోకమాతరమానధ యభయమాశవసత సత భసమణేధ  సవమధేవ 
రత్రషమనిత  11 

  

ఄమభవటాగ యజసర ఝి తకఢైవలోమశిషణాయథ ః 12 

  

తసమనఽగుణాణోరలకణాో మనిత  –   

ఄహో  బువః సత సభుదరవటామ డీవతవషే వథిషవఢిఝణమధేతత్   

గమనిత  మతరతమజణా భుథః కభణ బడరా ణమవటాయవనిత  13 
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ఄహో  నఽ వంశ్ల మశసవడాతః త్ైరమవరటో మతర ఝభానఽణః  

కిటావటాయః ఝయుషః స అదమశచఙాయ ధయభం మదకయభహమతేమ్ 14 

  

కో నవసమ కషఠ భగऽనఽగఙూఛనభణోయఠూణామబవసమ యోగు  

యో యోగభామాః సిహమతేమదసత  హమసతత మా నేన కితరమటానః 15 

  

ఆత్ర హ సభ సకలవ్ేదలోకడూవఫరా హభణగవ్ం యభగుగయబగవత ఊషదాఖమసమ 
విశుడాధ చషతనైషతం ఝంసం సభసత దఽశచషటానహయణం యభభహ 
భఙోలామననేదభనఽశదీధ యోచితమానఽశిణోటామశ్ీవమత్ర వ్వహిటో బగవత్ర 
తస్భణావసఽడూవ ఏకనత టో బకూత యనయోయత సభనఽవయత టూ 16 

  

మసమధేవ కవమ అటాభనభవియతం 
వివిధవిజ్ఝనసంసయషటానుర తమభానభనఽసవనం సనమనత సత న ైవ యమా 
నియవిటామ హమవయోభాతమనిత కం యభఝయుషయథభత సవమభాసడితం ణో 
ఏవ్డిరమణేత  బగవడీమటూవణడైవ షసభాత సవథ ః 17 

  

జనత్రయుో యుయలం బవటాం మదాణాం  

డుైవం తరమః కులత్రః కవ చ కూఙకగ వః  

ఄస్వత వవభఙో బగవ్నబజటాం భుకుణోద   

భుకూత ం దడాత్ర కషుచితూమ న బకూత యోగమ్ 18 

  

నిటామనఽబూతనిజలాబనివితత తిషణ ః  

శ్రమీసమతదరచనమా చియసఽత ఫుడూధ ః  

లోకసమ మః కయుణమాబమభాతభలోకమ్  

అఖామననమో బగవటూ ఊషదామ తస్్ైభ 19 

  

ఄఢామమభు – 7  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

బయతసఽత  భహదాగవటో మడా బగవటావనితలషనులణామ సఞృచనిత తసత దనఽశ్సనయః 
ఞచజనీం విశవయౄదఽహితయభునేధే 1 
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తసమభు హ వ్ అతభజాణాకథత ్ాుణానఽయౄనుణాతభనః ఞచ జనమాభాస బూటాడిషవ 
బూత సాక్షాభణ సఽభత్రం షట బాితం సఽదయినభావయణం ధాభరకథతేనేత్ర 2 

  

ఄజణాబం ణాధ ైతదవయిం దాయతనేత్ర మత అయబమ వమడిశనిత  3 

  

స ఫహటవినభహీత్రః తతితటాభహవదఽయువతూలతమా స్వవ స్వవ కయభణ వయత భాణాః రజాః 
సవధయభభనఽవయత భానః యమనులమత్ 4 

  

ఇజథ చ బగవనత ం మజఞ కీతేయౄం కీతేనయుఙాచవఙుైః 
శదీధ మాహిటాగషనహో తరదయిఞయణభాస ఙాతేభసమశుసర భాణాం 
రకిత్రవికిత్రనయనఽసవనం ఙాతేగు తరవిఢిణా 5 

  

సభ్రచయతేూ ణాణామాగథషే వియచిటాఙోకూీనేషవఞయవం మతత త్రరమాపలం ధభఖమం థ 
ఫరహభణ మజఞ ఝయుషవ సయవడూవటాలిఙగో ణాం భణాత ర ణాభయథ నిమాభకతమా సక్షాతకయత ష 
యడూవటామాం బగవత్ర వ్సఽడూవ ఏవ దావమభాన అతభణడైఝణమభిడితకషయో 
హవిఃషవధవయుమనయోిహమభాణయషే స మజభాణో మజఞ దాజో 
డూవ్ంసత నఽయుషవమవ్ేషవబమఢామమత్ 6 

  

ఏవం కయభవిశుడాధ ు విశుదధ సతత వసమనత యుిదమాకశశుథ ఫరహభణ బగవత్ర వ్సఽడూవ్ే భహ 
ఝయుషయౄనుర లషణయ శీ్రవతూకౌసఽత బవనభాలాషదయగడాడినయులక్షుటూ 
నిజఝయుషహిలిిఖిటూణాతభని ఝయుషయౄతవణ విగచభాన ఈఙుైచసత ం 
బకూత యనఽడినధేధభానయమాజామత 7 

  

ఏవం వి ముతసహసరయమణాత వస్తకయభనివణావసగऽఢిబుజమభానం సవతననేదోమ 
షకథం తతిత్ైటాభహం మఠాడామం విబజమ సవమం 
సకలసభనినకథటాతూవనికథటాతేలహశభీం రవవ్ర జ 8 

  

మతర హ వ్వ బగవ్ను షయడామత తతరటామణాం నిజజణాణాం వ్తూల మన సనినఢామత 
ఆఙాఛ యౄతవణ 9 

  

మటరా శభీడానఽమబమటో ణాననయదిషచచకఢైరశచకీనడీ ణాభ సషత్రవ సయవతః వితీర 
కగత్ర 10 
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తస్భణావవ కూల స ఏకలః ఝలహశమీోవణే వివిధకుసఽభకూసలమతేలస్కభుఫనః 
కనద భూల పలోహఢైశచ సనైహభాణో బగవత అధనం వివికత  
ఈయతవిషమానలాష ఈబిటోశభః ం నియవిత్రభవ్ 11 

  

తనేతథ భవియతఝయుషషచయమమా బగవత్ర రవయధభాణానఽగబయదఽర తహిదమశ్ ైఠిలమః 
రహయివ్ేగథణాతభనఽమడిబదమభానగభఝలకకులక 
ఔతకణఠ ురవితత రణమఫాషనియుడాధ వలోక నమన ఏవం 
నిజయభణాయుణచయణాయవిణాద నఽఢామనషచితబకూత యోగథన షఝి తయభాహిదగనైబయ 
హిదమహర డావగఢఢిషణసత భత కూీమభాణాం బగవతూమం న ససభయ 12 

  

ఆతథ ం ధితబగవద్రత ఐణయమాజ్ఝనవ్ససనఽసవణానషవకయదరకతశకుటౄలజటాకలాతవన చ 
విగచభానః సాయమచ బగవనత ం హియణభమం ఝయుషభుజ్ఝజ హణే 
సాయమభణడ ల ऽబుమత్రషఠ ణేనతదఽ హో వ్చ 13 

  

గయజః సవితేజ తవ్ేడయ  డూవసమ బగో  భనస్వదం జజాన  

సఽథతసదః ఝనవిశమ చషవట  హంసం గిఢరా ణం నిషడిరఙౄో నేభః 14 

  

ఄఢామమభు – 8  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏకడా తే భహనడామం కిటానషవకణడైమనేకవశమకో ఫరహభషయభనగిణాణో భుహఠయత  
తరమభుదకనత  ఈవివ్ేశ 1 

  

తతర తడా జను షణీ తనుసమా జలాశమాదామశధేకఢైవ్ోజగభ 2 

  

తమా తవతమభాన ఈదకథ టావడూవ్విదాథణ నదటో భిగటూయుణానడయ  లోకబమఙకయ 
ఈదతత్ 3 

  

తభుశీుతమ స భిగవధాః రకిత్రవికివ్ చకూతనిుషణా సఽతభత హషబమాననివ్ేశ 
వమగీహిదమా నుషివదిషట యగతతిష బమాతూహస్్ైవ్ోచచకీభ 4 

  

తసమ ఈతతణాత ు ఄనత యవటాను ఈయుబమావగలిటో యోనినియోటో గయబః సర ర తస్ నినుత 5 
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తత్రసవ్ోతూయణబమఖథడాతే సవగణయన విముజమభాణా కసమఞృచదద మం కిషణ సయసతీ 
నినుటాథ చ భభాయ 6 

  

తం టూవణకుణకం కిణం సర ర తసనాహమభానభనవక్షామవిదధ ం ఫనఽధ షవ్నఽకభమా 
జషియబయత అడామ భితభాతయనేటామశభీదభనమత్ 7 

  

తసమ హ వ్ ఏణకుణక ఈఙుైచథతస్భనకితనిజానభానసమహయహసత టోషణనులనలాలన 
తరణణానఽఢామణేణాతభనిమభాః సహమభాః ఝయుషషచమదమ ఏకఢైకశః 
కత్రనేణాహయోణయన విముజమభాణాః కూల సయవ ఏవ్ోదవసన్ 8 

  

ఄహో  ఫటామం హషణకుణకః కిణ ఇశవయయథచయణషబరభణయనేణ సవగణసఽహిద్ 
ఫనఽధ బమః షవషజతః శయణం చ మోసడిటో భాధేవ భాటాతతౌ 
దరా తిజాఞ తీణౌమఠికంశ్ ైచవ్ోతవమామ ణానమం కఞచన వ్ేద భమమత్రవిసరఫధ శ్చత ఏవ 
భమా భతమణసమ నుర షణనులనతరణన లాలనభనసాముణానఽషవఠ మం 
శయణోమతవక్షాడయ షవిదఽష 9 

  

నానం హమమః సధవ ఈశభశ్రలాః కిణసఽహిద ఏవంవిఢాథథ సవథ నత 
గుయుతనఽతవషణేత  10 

  

ఆత్ర కిటానఽషఙో అసనశమణాటనసనణాశణాడిషే సహ భిగజహటణా 
స్వనహనఽఫదధ హిదమ అస్త్ 11  

  

కుశకుసఽభసనేతలాశపలభూలోదకణామహషషమభాణో వికసలావికడిదోమ 
బమభాశంసభాణో మడా సహ హషణకుణకథన వనం సభావిశత్ర 12 

  

ఠిషే చ భుగధదావ్ేన తతర తతర విషకత భత్రరణమబయహిదమః కయణామతూకణేధ ణోదవహత్ర 
ఏవభుతూఙో ఈయస్ ఙాఢాయోలాలమనఽభదం యభాభవ్ 13 

  

కూీమామాం నియవయత ుభాణామాభనత ల ऽఝమటాథ యోటాథ మ మడుైనభనచక్షీత తషు వ్వ స 
వయి త్రః రకిత్రస్వథ న భనస తసభ అశిష అశ్స్వత  సవస్త  సత దవతూ టూ సయవత ఆత్ర 14 
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ఄనమడా బిశభుడివగనభణా నషట దరవిణ ఆవ కిణః సకయుణభత్రతథిణ హషణకుణకవియహ 
విహవలహిదమసణాత సత ధేవ్నఽశ్లచనికల కశభలం భహదనయనేబత ఆత్ర హో వ్చ
 15 

  

ఄత ఫత స వ్డై కిణ ఏణఫాలకో భితహషణీసఽటోऽహో  భభాణాయమసమ 
శఠకూతభటూయకిత సఽకితసమ కితవిసరభబ అతభరతమనేన తదవిగణమనఽూజన 
ఆవ్గనేషమత్ర 16 

  

ఄత క్షథధేణాస్భణానశమీోవణే శషణ చయనత ం డూవగుత ం దరక్షామనే 17 

  

ఄత చ న వికః సలావికోऽనమతమో వ్ ణడైకచయ ఏకచగ వ్ బషమత్ర 18 

  

నిమిోచత్ర హ బగవ్నూకలజగటూషషమోదమసత రమామటాభడామత భభ న భిగవధాణామస 
అగచఛత్ర 19 

  

ఄత స్వదకితసఽకితభాగతమ భాం సఽఖనషమత్ర హషణజకుభాగ 
వివిధయుచియదయినీమనిజ  

భిగడాయకవిణోడుైయసణోత షం సవణాభనఽదన్ 20 

  

క్షథవలికమాం భాం భిషసభాఢిణానైలితదిశం తవరభసంయధేబణ చకూతచకూత అగతమ 
ిషద్ ఄయుషవిషణాగథీణ లుఠత్ర 21 

  

అసడితహవిష ఫషుష దాషటూ భయోనులఫోధ  నెతనెతః సదఽమయతస 
ఊషకుభాయవదవహిత  

కయణకలా అస్వత  22 

  

కూం వ్ ఄథ అచషతం తసత స్వణామనమా మడిమభవనిః 
సవినమకిషణ సయతనమతనఽతయ 
సఽబగశివతభాఖయఖఽయదఙౄటరనయదరవిణవిధఽతేయసమ కిణసమ భభ దరవిణదవం 
సాచమణాత ుటాభనం చ సయవతః కితకౌతేకం డివజాణాం సవో వయోకభాణాం 
డూవమజనం కగత్ర 23 
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ఄత స్వదసౌ బగవ్నఽడెత్రథనం భిగత్రబమానభితభాతయం భిగఫాలకం సవశభీ 
షబరషట భనఽకభమా కిణజనవతూలః షనుత్ర 24 

  

కూం వ్తభజవిశ్రి షజవయదవదహనశిఖానయుతమభానహిదమసథ లనలినీకం 
భాభుసితభిగుతనమం 
శిశియశ్ణాత నఽగగుణతనిజవదనసలిలాభితభమగబస్త నః సవధమతీత్ర చ 25 

  

ఏవభఘటభానభణోయఠాకులహిదయో భిగడాయకదాస్వన సవయఫధ కయభణా 
యోగయభబణటో  

విబరంశితః స యోగటాసర  బగవడాధనలషణాచచ కథనేతయఠా జాతమనత య ఏణకుణక 
అసఙోః సక్షానినఃశ్రమీసరత్రషతమా నుర కషతమకత దఽసత ుజహిదమానజాతసమ 
తస్్ైమవభనత మవిహత యోగయభబణసమ జథియబయతసమ 
టావనభిగయబకనుర షణనులనతరణనలాలణానఽషఙ్ో ణావిగణమత 
అటాభనభహిషవ్ఖఽనృలం దఽయత్రకీభః కలః కలయబస అదమత 26 

  

తడానీభత నుయివవషత నభాతభజనేవ్నఽశ్లచనత భనవషభాణో భిగ ఏవ్ననివ్ేశితభణా 
విసిజమ లోకనేభం సహ భిగథణ కల వయం భితభనఽ న 
భితజణాభనఽసభిత్రషతయవనభిగశుయభవ్ 27 

  

తటరా త హ వ్ అతభణో భిగతవకయణం బగవడాధన సనైహనఽదావ్ేణానఽసభితమ 
బిశభనఽతమభాన అహ 28 

  

ఄహో  కషట ం బరషరట ऽహభాతభవటాభనఽఠాదమడివభుకత సభసత సఙోసమ వివికత ఝణామయణమ 
శయణసమతభవత అతభని సథవషభాతభణాం బగవత్ర వ్సఽడూవ్ే తదనఽశవీణభనన 
సఙకకయత ణాధణానఽసభయణానయోగథణాశ్రనమసకలమాధేన కల న సభావ్ేశితం 
సభాహితం కథత ్ాున భనసత తేత  ఝనయభభాఫుధసమనభిగసఽతభనఽ షసఽసర వ
 29 

  

ఆటూమవం నిగూఢనిథవడయ  విసిజమ భిగుం భాతయం ఝనయబగవటూషషతరభుశభశ్రలభునిగణ 
దనతం శ్లగీ భం ఝలసత ుఝలహశభీం కలఞజ త్రటామజగభ 30 
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తస్భననత కలం రతీషభాణః సఙగో చచ బిశభుడివగన అతభసహచయః శుషకయణతిణ 
వయుఢా వయత భాణో భిగతవనినేటాత వసనధేవ గణమనభిగశుయం 
తీగథ దకకూి ననభుతూసయజ 31 

  

ఄఢామమభు – 9  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄథ కసమచిడిద వజవయసమఙౄో యఃరవయసమ శభదభతఃసవఢామమాధమమనటామగసణోత ష 
త్రత్రక్షారశమీవిడామనసామాతభజాఞ ణాననద ముకత సమతభసదిశశీుతశ్రలాఙాయయౄనుౌడాయమ
గుణా నవ సర దమ ఄఙోజా ఫబూవఝషభథఽనం చ మవమసమం దామమాభమసఽత   1 

తతర ఝభాంసత ం యభదాగవతం జషి రవయం బయతభుతూిషట భిగశుయం చయభశుథణ 
విరతవం గతభాహటః 2 

  

తటరా త సవజనసఙగో చచ బిశభుడివజభాణో బగవతః కయభఫనధ విధవంసనశవీణ 
సభయణగుణవివయణచయణాయవినద ముగలం భనస విదధడాతభనః 
రత్రఘాతభాశఙకభాణో బగవద్ 
ఄనఽగీహమణానఽసభితసవఞయవజణాభవలిటాభనభునభతత జఝానధ ఫఢియసవయౄతవణ 
దయిమాభాస లోకసమ 3 

  

తసమత హ వ్ అతభజసమ విరః ఝతరస్వనహనఽఫదధ భణా 
అసభావయత ణాతూంసకనమఠయ డూశం విదఢాన ఈనీతసమ చ ఝనః 
శ్ౌఙాచభణాడీనకయభనిమభానననతవరటానత సభశిషమదనఽశిషవట న హి దావమం తతేః 
ఝటూరణయత్ర 4 

  

స ఙాత తదఽ హ తతిసనినఢావ్ేవ్సఢీరచ్ఛ్ననేవ సభ కగత్ర ఛణాద ంసమఢామనషమనూహ 
వ్మహిత్రనః సరణవశియస్త రడీం సవితీరం 
గఢైరషభవ్సనిత కణాభసనఢీమానభమసభవ్ేతయౄం గీహమాభాస 5  

  

ఏవం సవతనఽజ అతభనమనఽగవ్ేశితచితత ః 
శ్ౌఙాధమమనవరతనిమభగుయవనలశుశీ్రషణాద్మ ఔకువణకకభణమననముకత నమత 
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సభనఽశిషవట న దావమనేతమసడాగీహః ఝతరభనఽశ్సమ సవమం టావదనఢిగతభణోయథః 
కల ణారభటూత న సవమం గిహ ఏవ రభతత  ఈసంహితః 6 

  

ఄథ మవమస్ డివజసతీ సవగయబజాతం నేథఽనం సటాను ఈనమసమ 
సవమభనఽసంసథ మా త్రలోకభగత్ 7 

  

తతయుమయటూ దరా తయ ఏనభతత్రదావవిదసత రమామం విడామమాధేవ యమవస్తభతయో న 
యవిడామమాం జడభత్రషత్ర దరా తేయనఽశ్సననియఫణాధ ననువితూనత  8 

  

స చ నుర కిటుైషదవదశునయునభతత జడఫఢియభూకథతమనదాషమభాణో మడా తదనఽయౄనుణ 
రదాషటూ కభణ చ కయమభాణః థచఛమా కగత్ర విషట టో వ్ేతనటో వ్ మాఙాఞ ు 
మదిచఛమా వ్ోసడితభలం  

ఫహట భిషట ం కదననం వ్బమవహయత్ర యం 
ణేనిద మాతరత్రనినేతత నేనతమనివితత నినేతత సవస్దధ  విశుడాధ నఽబవ్ననద సవతభలాదాఢిగభః 
సఽఖదఽఃఖయోయదవనద వనినేతత యోయసభాబవిత డూహనభానః 9 

  

శ్రటోషణ వ్తవథిషే విష ఆవ్ణావిటాఙోః తనః సంహనణాఙోః సథ ణడ ల 
సంవ్ేశణానఽనభయదణాభజజ నయజస భహభణషవ్ననవమకత ఫరహభవయచసః కుటావిత 
కటౄయువటూణోయుభషణా డివజాత్రషత్ర ఫరహభఫనఽధ షత్ర సంజఞ మాతజఞాజణావభటో విచఙాయ
 10 

  

మడా తే యత అహయం కయభవ్ేతనత ఇహభానః సవదరా తినయత కథడాయకయభణ 
నియౄతతసత దత కగత్ర కూనఽత  న సభం విషభం నామనభఢికనేత్ర వ్ేద 
కణతణామకపలీకయణకులాభష సథ లీఝుషడీనమమభితవదబమవహయత్ర 11 

  

ఄథ కడాచితకశిచదవిషలత్రయబదరకల ైమ ఝయుషశుభాలబటాతమకభః 12 

  

తసమ హ డుైవభుకత సమ శ్లః దవం తదనఽచః షఢావణోత  నిశి నిశ్రథసభనే 
తభసవిటామాభనఢిగతశవ అకస్భకథన విఢిణా కథడానీవసణేన 
భిగవహడిబమః సంయషభాణభఙౄో యఃరవయసఽతభశమన్ 13 

  

ఄథ త ఏనభనవదమలషణభవభిశమ బయత ికయభనిషత్రత ం భనమభాణా ఫడాధ వ యశనమా 
చణడ కగిహభునినఽమయుభడా వికస్తవదణాః 14 
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ఄథ ణమసత ం సవవిఢిణానషఙామహటూన వ్ససఙాఛదమ 
బూషణాల సరకూత లకడినయుసకితం బుకత వనత ం 
ధాడీభాలమలాజకూసలమాఙ్ఘ్రకయపలోహగతవతమా వ్డైశససంసథ మా భహటా 
గుతసఽత త్ర భిదఙోణవఘోషవణ చ ఝయుషశుం బదరకలామః ఝయత ఈవ్ేశమాభాసఽః
 15 

  

ఄథ విషలజణః ఝయుషశ్లయసిగసవ్ేన డూవం బదరకలీం మషమభాణసత ద్ 
ఄనభనిత తాభస్భత్రకలనిశితభునుదడూ 16 

  

ఆత్ర టూషం విషలాణాం యజసత భఃరకితీణాం ధనభదయజౌత్రూకత భనసం బగవతకలావయ 
కులం కదుథకిటోమతఠూన స్్ైవయం విహయటాం హింసవిహణాం కభత్రడాయుణం 
మద్రహభబూతసమ సక్షాద్రహభషిసఽతసమ నిఢైవయసమ సయవబూతసఽహిదః 
సాణామాభమననఽభతభాలభబనం తదఽలబమ ఫరహభటూజసత్రదఽషవషహమణ 
దనద హమభాణేన వఝష సహసర చచఙాట స్్ైవ డూవ బదరకలీ 17 

  

బిశభభయిగషవ్ేశయబసవిలస్తబుర కుటౄవిటకుటౄలదంషట ా యుణయషణాట ోనుత్రబమానక 
వదణా హనఽత కధేవ్ేదం భహటట హసభత్రసంయధేబణ విభుఞచనీత  తత ఈతతమ 
నుతమసం దఽషట ణాం టూణడైవ్స్ణా వివికణశ్రణాం గలాత్రవనత భసిగసవభతేమషణ ం సహ 
గణయన నితమాత్రనునభద విహవలోఙుైచసత ం సవనుయిడుైః సహ జగౌ ననయత  చ విజహయ చ 
శియఃకనఽద కలీలమా 18 

  

ఏవధేవ ఖలు భహదనఙాత్రకీభః కథత ్ాుణాతభణే పలత్ర 19  

  

న వ్ ఏతడివషేణ దతత  భహదదఽబతం మదసభ్రభః సవశియశ్రఛదన అత్రటూऽత విభుకత  
డూహడామతభదావసఽదిఢహిదమగీనీథ ణాం సయవసతత వసఽహిడాతభణాం నిఢైవణాం 
సక్షాదబగవటానినేషషవముఢూణారభటూత న టుైస్్తత బవ్డైః షయషమభాణాణాం తటాద 
భూలభకుతశిచదబమభుసిటాణాం దాగవతయభహంసణామ్ 20 

  

ఄఢామమభు – 10  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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ఄథ స్నఽధ సౌవయటూ యహఠగణసమ వరజత ఆక్షుభటామసత టే తతేకలత్రణా శినృకవ్హ 
ఝయుషణేవషణసభనే డుైవ్ేణోసడితః స డివజవయ ఈలఫధ  ఏష తవ్ మువ్ 
సంహనణాఙోో  గగ ఖయవదఽధ యం వ్ోఢెభలనేత్ర ఞయవవిషట గిహీటుైః సహ గిహీతః 
రసబభతదయు ఈవ్హ శినృకం స భహనఽదావః 1 

  

మడా హి డివజవయస్వమషేభాటరా వలోకనఽగటూయన సభాహిటా ఝయుషగత్రసత డా విషభగటాం 
సవశినృకం యహఠగణ ఈఢాయమ ఝయుషనఢివహత అహ హమ వ్ోఞాయః సధవత్రకీభత 
కూనేత్ర విషభభుహమటూ మాననేత్ర 2 

  

ఄథ త ఇశవయవచః సర నులభబభునుకగణ ునుమతేుమాచఛఙౄకతభనససత ం విజాఞ మాం 
ఫబూవఝః 3  

  

న వమం నయడూవ రభటాత  బవనినమభానఽఠాః సఢూవవ వహభః ఄమభధఽణడైవ 
నిముకోత ऽత న దఽర తం వరజత్ర ణాణేన సహ వ్ోఢెభు హ వమం నుయమాభ ఆత్ర 4 

  

సంసషో కో డయ ష ఏవ నానధేకసమత సథవషం సంసషో కణాం బవితేభయుతీత్ర నిశిచతమ 
నిశభమ కిణవఙ గ జా యహఠగణ ఈనుస్తవిడయధ ऽత నిసథో ణ ఫలాతకిత 
ఇషదఽత్రథ తభనఽమయవిసషట ఫరహభ టూజసం తవ్ేదసనేవ యజసవితభత్రహ 5 

  

ఄహో  కషట ం దరా తయవుకత భుయుషశ్ీణోత  డీయఘభఢావనధేక ఏవ ఉహివ్నఽూచియం ణాత్రతవ్ న 
సంహనణాఙోో  జయస ఙ గదఽర టో బవ్నూఖథ ణో ఏవ్య ఏటూ సఙఘ టౄట న ఆత్ర 
ఫహటవిరలఫోధ ऽమవిదమమా యచితదరవమగుణకభశమసవచయభకల వథऽవసఽత ని 
సంసథ నవిశ్రషవऽహం భధేతమనఢామగతత నేఠామరతమయో ఫరహభబూతసాత షణ ం శినృకం 
ఞయవవదఽవ్హ 6 

  

ఄథ ఝనః సవశినృకమాం విషభగటామాం రకుతత ఈవ్చ యహఠగణః కూనేదభథ తవం 
జీవనభిటో భాం కదుథకితమ బయత ిశ్సనభత్రచయస్ రభతత సమ చ టూ కగనే చికూటాూం 
దణడ నుణషవ జనటామా మఠా రకిత్రం సవం బజ్ఝషమస ఆత్ర 7 

  

ఏవం ఫహవఫదధ భత దాషభాణం నయడూవ్నభానం యజస తభసనఽవిడూధ న భడూన 
త్రయసకిటాశ్రషబగవత్ర్ామనికథతం ణడ తభానినం స బగవ్ణా్ాహభణో 
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ఫరహభబూతసయవబూత సఽహిడాటాభ యోగథశవయచమమాం ణాత్రవఝమతననభత్రం 
సభమభాన ఆవ విగతసభమ ఆదభాహ 8 

  

ఫరా హభణ ఈవ్చ  

తవయోడితం వమకత భవిరలఫధ ం బయుత ః స ధే సమదమడి వయ దాయః  

గనఽత యమడి సమదఢిగభమభఢావ తవ్ేత్ర శ్ౌ న విడాం రవ్దః 9 

  

సౌథ లమం కయిుం వ్మధమ అధమశచ క్షుతత ిడబమం కలిషఙాఛ జ చ  

నిడరా  యత్రయభనఽమయహం భదః శుఙ గ డూహమన జాతసమ హి ధే న సనిత  10 

  

జీవనభితతవం నిమధేన జణాదమనత వదమడివకితసమ దిషట మ్  

సవసవభమదావ్ో ధఽర వ ఇడమ మతర తయుు ుచమటూऽసౌ విఢికితమయోగః 11 

  

విశ్రషఫుడూధ షవవయం భణాకచ శ్మభ మనన వమవహయటోऽనమత్  

క ఇశవయసత తర కూనైశితవమం తఠాత జనకయవ్భ కూం టూ 12 

  

ఈనభతత భతత జడవతూవసంసథ ం గతసమ ధే వయ చికూత్రూటూన  

ఄయథః కూమానబవటా శిక్షుటూన సత ఫధ రభతత సమ చ తషట తవషః 13 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏటావదనఽవ్దషదాషమా రతేమడీయమ భునివయ ఈశభశ్రల ఈయటాణాతభునినేతత  
ఈదోగథన కభయఫధ ం వమనమణరా జమానభత తఠయ వ్హ 14 

  

స ఙాత నుణడ వ్ేమ స్నఽధ సౌవయత్రసత తత వజ్ఝజాఞ సమాం సభమక్ 
శదీధ మాఢికిటాఢికయసత దధ ిదమగీనిథ మోచనం డివజవచ అశీుతమ 
ఫహటయోగగీనథ సభభతం తవయమావయుహమ శియస నుదభూలభుసితః 
షభామనివగతనిడూవసభమ ఈవ్చ 15 

  

కసత వం నిగూఢశచయస్ డివజాణాం నృబషి సాతరం కతమోऽవధాతః  

కసమస్ కుతరతమ ఆహత కసభటూషషభామ నశ్రచదస్ ణోత శుకిః 16 

  

ణాహం విశఙ్క సఽయజవజరా నన తరుషశ్రలానన మభసమ దణాడ త్  

ణాగనుయకసర భానిలవితత నుసత ా చఛఙ్క బిశం ఫరహభకులావభాణాత్ 17 
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తదా్ాహమసఙోో  జడవనినగూఢ విజాఞ నవగమ విచయసమనుయః  

వఙాంస్ యోగగీఠిటాని సఢయ  న నః షభణేత  భనసత దేతేత మ్ 18 

  

ఄహం చ యోగథశవయభాతభతతత వ విడాం భునీణాం యభం గుయుం వ్డై  

రషేట ం రవితత ః కూనేహయణం తటాూక్షాదధ షం జాఞ నకలావతీయణమ్ 19 

  

స వ్డై బవ్ లోకనిుషణాయథభవమకత లిఙోో  విచయతమత స్వత్  

యోగథశవణాం గత్రభనధ ఫుడిధ ః కథం విచక్షీత గిహనఽఫనధ ః 20 

  

దిషట ః శభీః కయభత అతభణో వ్డై బయుత యోనఽత యబవతశ్చనఽభణేమ  

మఠాసటోడానమణాదమదావ్తూభూల ఆషరట  వమవహయభాయోః 21 

  

సథ లమగషనటానుతమసర ऽనటాసత టాత తసత ణుడ లగయబయనిధ ః  

డూహమనిద మాాసవశమసనినకి తత తూంసిత్రః ఝయుషసమనఽగఢాత్ 22 

  

శ్సత నగగనుత  నిత్రః రజాణాం మః కూఙకగ వ్డై న తనషట  తషట మ్  

సవధయభభాధనభచఽమతసమ మడీహభాణో విజహతమఘ్ఘమ్ 23 

  

తణేభ బవ్ననయడూవ్నభాన భడూన తేచ్ఛ్ఛకితసతత భసమ  

కిషషట  ధ ైతీరదిశభాయత ఫణోధ  మఠా తథ సదవఢామనభంహః 24 

  

న వికూీమా విశవసఽహితూఖసమ సధేమన వటానభటూసత వ్త  

భహడివభాణాతూవకిటాడిధ  భాదిఙనఙ్క్షషమతమదాదత శ్రలనుణః 25 

  

ఄఢామమభు – 11  

ఫరా హభణ ఈవ్చ  

ఄకోవిదః కోవిదవ్దవ్డానవదసమఠయ  ణాత్రవిడాం వషషఠ ః  

న సాయయో హి వమవహయధేనం తటాత వవభథిన సహభననిత  1 

  

తఠుైవ జనఽనయుగయుధేధ విటానవిడయ మయువిజినేబటూషే  

న వ్ేదవ్డూషే హి తతత వవ్దః నుర నేణ శుడయధ  నఽ చకస్త  సధఽః 2 
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న తసమ తతత వగీహణామ సక్షాదవుమస్యత వ్చః సభాసన్  

సవతవన నియుకత ు గిహధేఢిసౌఖమం న మసమ హమమానఽనేతం సవమం సమత్ 3 

  

మావనభణో యజస ఞయుషసమ సటూత వన వ్ తభస వ్నఽయుదధ మ్  

ఙూటోనకత్రనతణోత్ర నియఙ్ఘ్రకశం కుశలం ఙూతయం వ్ 4 

  

స వ్సణాటాభ విషయోయకోత  గుణరవ్హో  వికితః షర డశ్టాభ  

నృబరతిథఙగనభన యౄదేదభనత యఫహిషట వం చ ఝఢైసత ణోత్ర 5 

  

దఽఃఖం సఽఖం వమత్రషకత ం చ తీవరం కలోననం పలభావమనకూత  

అలిఙోు భామాయచిటానత టాభ సవడూహినం సంసిత్రచకీకటః 6 

  

టావ్నమం వమవహయః సడావిః క్షథతరజఞ సక్షోమ బవత్ర సాథ లసాషభః  

తసభనభణో లిఙోభడయ  వదనిత  గుణాగుణతవసమ వయసమ 7 

  

గుణానఽయకత ం వమసణామ జణోత ః క్షథభామ ణడైయుో ణమభఠయ  భనః సమత్  

మఠా రడీనుర  ఘితవషత భశననిిఖాః సధాభా బజత్ర హమనమడా సవమ్  

దం తఠా గుణకభనఽఫదధ ం వితీత యభనః శమీటూऽనమతర తతత వమ్ 8 

  

ఏకదశ్సనభనసర  హి వితత మ అకతమః ఞచ ఢియోऽనభానః  

భాటరా ణ కభణ ఝయం చ టాసం వదనిత  హ ైకదశ వయ బూనైః 9 

  

గణాధ కిత్రసయియసశవీ్ంస్ విసయోయతమయత ునజలశిలాః  

ఏకదశం స్వకయణం భధేత్ర శమామభహం డావదశధేక అహటః 10 

  

దరవమసవదావ్శమకయభకల ైథకదశ్నై భనసర  వికః  

సహసరశః శతశః కోటౄశశచ క్షథతరజఞ టో న నేఠయ  న సవతః సఽమః 11 

  

క్షథతరజఞ  ఏటా భనసర  విబూతీుజవసమ భామాయచితసమ నిటామః  

అవిషుటాః కవత త్రగహిటాశచ శుడయధ  విచషవట  హమవిశుదధ కయుత ః 12 

  

క్షథతరజఞ  అటాభ ఝయుషః ఝణః సక్షాతూవమం జోమత్రయజః థశః  

ణామణో బగవ్ణావసఽడూవః సవభామమాతభనమవఢీమభానః 13 
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మఠానిలః సథ వయజఙోభాణాభాతభసవయౄతవణ నివిషట  ఇశ్రత్  

ఏవం గ బగవ్ణావసఽడూవః క్షథతరజఞ  అటూభదభనఽరవిషట ః 14 

  

న మావడూటాం తనఽబిననథనద  ావిధామ భామాం వముణోదనేన  

విభుకత సఙోో  జ్ఝతషటూటోన వ్ేడాతభతతత వం బరభతీహ టావత్ 15 

  

న మావడూతనభన అతభలిఙోం సంసయటానువనం జనసమ  

మఙ గఛకమోహభమగలోబ వ్డైనఽఫనధ ం భభటాం విధటూత  16 

  

దరా తివమధేనం తదదబరవయమభుతవషమాఢూమఢితభరభతత ః  

గుగయుథశచయణోనుసణాసరత ా  జహి వమలీకం సవమభాతభమోషమ్ 17 

  

ఄఢామమభు – 12  

యహఠగణ ఈవ్చ  

నమో నభః కయణవిగీహమ సవయౄతేచ్ఛ్ఛకితవిగీహమ  

నమోऽవధాత డివజఫనఽధ లిఙో నిగూఢనిటామనఽబవ్మ తేబమమ్ 1 

  

జవభమాయత సమ మఠాగదం సత్రనడాఘదగధసమ మఠా హిభాభబః  

కుడూహభాణాహివిదషట దిషవట ః ఫరహభనవచస్వతऽభితభ్షధం ధే 2 

  

తసభదబవనత ం భభ సంశమాయథం రక్షామనే శ్చదధఽణా సఽఫో ధమ్  

ఄఢామతభయోగగీఠితం తవ్ోకత భాఖామహి కౌతసహలఙూతసర  ధే 3 

  

మడాహ యోగథశవయ దిశమభానం కూీమాపలం సదవువహయభూలమ్  

న హమఞజ స తతత వవిభయిణామ బవ్నభుషభన్రభటూ భణో ధే 4 

  

ఫరా హభణ ఈవ్చ  

ఄమం జణో ణాభ చలనిఠివ్మం మః నుషథవః నుషథవ కసమ హమటోః  

తసమత ఙాఙోఘ ా ుయఢి గులపజఙగఘ  జానాయుభఢయ మయశిగధంసః 5 

  

ఄంస్వऽఢి డాువ శినృక చ మసమం సౌవయజథతమడూశ అస్వత   

మస్భనబవ్నరా ఢనిజానభాణో జాస్భ స్నఽధ షవత్ర దఽయభడానధ ః 6 
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శ్లఙామనిభాంసత వభఢికషట డీణానివషట ు నిగిహణ నినయనఽగీహో ऽస్  

జనసమ గగనుత స్భ వికతథ భాణో న శ్లబస్వ విదధ సదాసఽ ధిషట ః 7 

  

మడా క్షుటావ్ేవ చచయసమ విడాభ నిషఠ ం రబవం చ నితమమ్  

తణానభటోऽనమదవువహయభూలం నియౄమటాం సత్రరమమానఽధేమమ్ 8 

  

ఏవం నియుకత ం క్షుత్రశఫద వితత భసనినఢాణాతయభాణవ్ో నే  

ఄవిదమమా భనస కలిటాస్వత  నేషం సభూహమన కిటో విశ్రషః 9 

  

ఏవం కిశం సాథ లభణుయఫిహదమదసచచ సజీజ వభజీవభనమత్  

దరవమసవదావ్శమకలకయభ ణాభానజమావ్ేహి కితం డివతీమమ్ 10 

  

జాఞ నం విశుదధ ం యభాయథధేకభననత యం తవఫహియ్రహభ సతమమ్  

రతమక్రశ్నత ం బగవచఛఫద సంజఞ ం మడావసఽడూవం కవయో వదనిత  11 

  

యహఠగణ ైతతత స న మాత్ర న ఙూజమమా నియవణాదోిహడావ  

న చఛనద స ణడైవ జలాగషనసాఢైమషవణా భహటాదయజోऽనషవకమ్ 12 

  

మటరో తత భశ్లి కగుణానఽవ్దః రసాత మటూ గీభమకఠావిఘాతః  

నిషవవమభాణోऽనఽడినం భుభుక్షోయభత్రం సతీం మచఛత్ర వ్సఽడూవ్ే 13 

  

ఄహం ఝ బయటో ణాభ జా విభుకత దిషట శీుతసఙోఫనధ ః  

అధనం బగవత ఇహభాణో భిగగऽబవం భిగసఙగో దధ టాయథః 14 

  

స భాం సభిత్రయభిగడూహమऽత వయ కిషణ యచనరబవ్ ణో జహత్ర  

ఄఠయ  ఄహం జనసఙగో దసఙోో  విశఙకభాణోऽవివితశచనే 15 

  

తసభననగऽసఙోసఽసఙోజాత జాఞ ణాస్ణేహ ైవ వివికణమోహః  

హషం తడీహకథనశీుటాదామం లఫధ సభిత్రమతమత్రనుయభధవనః 16 

  

ఄఢామమభు – 13  

ఫరా హభణ ఈవ్చ  

దఽయతమనేऽధవనమజమా నివ్ేశిటో యజసత భఃసతత వవిబకత కయభదిక్  
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స ఏష సగథ ऽయథయః షబరభనబవ్టవం మాత్ర న శయభ వినద త్ర 1 

  

మసమనేధే షణనయడూవ దసమవః సయథం విలుభనిత  కుణామకం ఫలాత్  

గగభామవ్ో మతర హయనిత  సషథకం రభతత భావిశమ మఠయ యణం వికః 2 

  

రబూతవయుతత ిణగులభగహవథ కజగయదంశ్ ైయభశకఢైయుదఽర తః  

కవచితేత  గనధ యవఝయం రశమత్ర కవచితకవచిఙాచశుయయోలుభకగీహమ్ 3 

  

నివ్సటోమదరవిణాతభఫుడిధ సత తసత టో ఢావత్ర దో ఄటవ్మమ్  

కవచిచచ వ్టోమత్రథ తనుంసఽధాభార  డిశ్ల న జాణాత్ర యజసవలాషః 4 

  

ఄదిశమఛిలిీసవనకయణశ్రల ఈలకవ్గషబయవుఠిటానత టాభ  

ఄఝణమవిక్షానరరమటూ క్షుఢాషదటో భుచిటోమానమనఢావత్ర కవచిత్ 5 

  

కవచిడివటోమాః సషటోऽనమాత్ర యసయం ఙాలషటూ నియనధ ః  

అసదమ డావం కవచిదగషనతనురత  నిషవదమటూ కవ చ మక్షఢైయుిటాసఽః 6 

  

శ్రఢైయుితసవః కవ చ నిషవణణ ఙూటాః శ్లచనివభుహమనఽనమాత్ర కశభలమ్  

కవచిచచ గనధ యవఝయం రవిషట ః రమోదటూ నియవితవనఽభహఠయత మ్ 7 

  

చలనకవచితకణట కశయకఙౄఘ యానగయుయుక్షుషవభణా ఆవ్స్వత   

డూ డూऽబమనత యవహినణాషదతః కౌటునేఫకః కుీ ధమత్ర వ్డై జణామ 8 

  

కవచినినగుగణ ऽజగహిణా జణో ణావ్డైత్ర కూఞృచడివతణేऽవిదధ ః  

దషట ః సభ శ్రటూ కవ చ దనద శ్రకఢైయణోధ ऽనధ కతవ త్రతసత నేస్వర 9 

  

కషు సభ చిత్ేషదరయసనివచినవంసత నభక్షుకనయవుఠిటో విభానః  

తటరా త్రకిఙా్ాత్రత్రలఫధ భాణో ఫలాడివలుభనత ుథ తం తటోऽణేమ 10 

  

కవచిచచ శ్రటాతవ్తవయి రత్రకూీమాం కయుత భనీశ అస్వత   

కవచినిభఠయ  విణనమచచ కూఞృచడివడూవషభిచఛతేమత వితత శ్జమత్ 11 

  

కవచితకవచితీషషణధనసఽత  తస్భనిమామసనసథ నవిహయహీనః  

మాచనదరత్రలఫధ కభః నుయకమదిషట యిబటూऽవభానమ్ 12 
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ఄణోమనమవితత వమత్రషఙోవిదధ  వ్డైనఽఫణోధ  వివహనిభథశచ  

ఄధవనమభుషభనఽనయుకిచ్రవితత  ఫాఢయ సఢషో షవహయనివననః 13 

  

టాంసత నివణాననూ హి తతర తతర విహమ జాతం షగిహమ సయథః  

అవయత టూऽడామత న కశిచదతర వధవనః నుయభుత్ైత్ర యోగమ్ 14 

  

భనస్వణో నిషజతడిగోజథణాద ా  భధేత్ర సథవ బువి ఫదధ వ్డైః  

భిఢూ శనీయనన తే తద్రజనిత  మననుసత దణోడ  గతవ్డైగऽనమాత్ర 15 

  

రసజజ త్ర కవత లటాబుజాశమీసత డాశమీావమకత దడివజసిహః  

కవచితకడాచిదధ షచకీతసత రసనూఖమం విధటూత  ఫకకఙకగిఢుైరః 16 

  

టుైయవఞృచటో హంసకులం సభావిశననగచమనీిలభుత్ైత్ర వ్నన్  

తజాజ త్రస్వన సఽనియవిటూనిద మాః యసగడీవషణవిసభిటావఢిః 17 

  

దఽర ధేషే యంసమనఽూతడాయవతూలో వమవ్మడీణో వివశః సవఫనధ ణే  

కవచిత్రభాడాడిో షకనద థ తనవలిీం గిహీటావ గజనెత అస్థ తః 18 

  

ఄతః కథఞృచతూ విభుకత  అదః ఝనశచ సయథం రవిశతమషనద భ  

ఄధవనమభుషభననజమా నివ్ేశిటో బరభఞజ ణోऽడామత న వ్ేద కశచన 19 

  

యహఠగణ తవభత హమధవణోऽసమ సననుసత దణడ ః కితబూతధ ైతరః  

ఄసజ్ఝజ టాటాభ హషస్వవమా శితం జాఞ ణాస్భాడామ తత్రనుయమ్ 20 

  

జోవ్చ  

ఄహో  నిజణాభఖిలజనభశ్లబనం కూం జనభనసత వఢైయమభుషభన్  

న మదధ ిషకథశమశఃకిటాతభణాం భహతభణాం వః రచఽయః సభాగభః 21 

  

న హమదఽబతం తవచచయణాఫజ థణునయుటాంహసర  బకూత యఢయ షజథऽభలా  

భ్హఠషత కదమసమ సభాగభాచచ ధే దఽసత యకభూలోऽహటోऽవివ్ేకః 22 

  

నమో భహడయ బుऽసఽత  నభః శిశుదోమ నమో మువదోమ నభ అవటుబమః  

నే ఫరా హభణా గభవధాతలిఙగో శచయనిత  టూబమః శివభసఽత  జాఞ మ్ 23 
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శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆటూమవభుతత భాతః స వ్డై ఫరహభషిసఽతః స్నఽధ తమ అతభసతతత వం విగణమతః 
నఽదావః యభకయుణకతయోడిశమ యహఠగణయన సకయుణభనవనిద తచయణ 
అఞణ యణవ ఆవ నిబితకయణోభుశయో ధయణనేభాం విచఙాయ 24 

  

సౌవయత్రయత సఽజనసభవగతయభాతభసతతత వ అతభనమవిడామఢామగతటాం చ డూహతభ 
భత్రం విససయజ ఏవం హి ని బగవడాశీిటాశీిటానఽదావః 25 

  

జోవ్చ  

యో హ వ్ ఆహ ఫహటవిడా భహదాగవత తవమానహితః గక్షథణ వచస 
జీవలోకబవ్ఢావ స హమయమభనీషమా 
కలితవిషయోణాఞజ సవఝమతననలోకసభఢిగభః ఄథ తడూవ్డైతదఽద యవగభం 
సభవ్ేటానఽకల న నిషదశమటానేత్ర 26 

  

ఄఢామమభు – 14  

స హో వ్చ  

స ఏష డూహతభభానిణాం సటాత వడిగుణవిశ్రషవికలితకుశలాకుశలసభవహయవినిషభతవివిధ 
డూహవలినషవయోగసంయోగదమణాడిసంసనఽబవసమ డావయబూటూన షఝునిద మావథో ణ 
తస్భనఽద ో ధవవదసఽగధేऽధవణామత్రత ఇశవయసమ బగవటో విషరణ యవశవషత ణామ భామమా 
జీవలోకోऽమం మఠా వణకూగథ ऽయథయః సవడూహనిషడితకభనఽబవః 
శభశ్నవదశివతభామాం సంసటవ్మం గటో ణాడామత 
విపలఫహటరత్రయోగథహసత టాత నుర శభనీం హషగుయుచయణాయవినద  
భధఽకనఽదవభవయుణేధ  1 

  

మసమభు హ వ్ ఏటూ షఝునిద మాణాభానః కయభణా దసమవ ఏవ టూ తదమఠా ఝయుషసమ 
ధనం మత్రకఞృచదధ ౌభనకం ఫహటకిఙా్ాఢిగతం సక్షాతయభఝయుషధనలషణో 
యోऽసౌ ధయభసత ం తే సభమ ఈడాహయనిత  తదధ యభుం ధనం 
దయినసయినశవీణాసవదణావఘార ణసఙకల వమవసమగిహగీమోమదోగథన 
కుణాథసమజ్ఝటాతభణో మఠా సయథసమ విలుభనిత  2 
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ఄథ చ మతర కౌటునేఫక డాటామదయో ణాభాన కయభణా వికసిగలా ఏవ్నిచఛటోऽత 
కదయమసమ కుటునేఫన ఈయణకవతూంయషమభాణం నేషటోऽత హయనిత  3 

  

మఠా హమనఽవతూయం కిషమభాణభమదగధనౄజం క్షథతరం ఝనథవ్వనకల  గులభతిణ 
వయుడిబయోహవయనేవ బవటూమవధేవ గిహశభీః కయభక్షథతరం మస్భనన హి కభణుమతీూదనిత  
మదమం కభకయణడ  ఏష అవసథః 4 

  

తతర గటో దంశభశకసభాసడుైయభనఽజఢైః శలబశకునత తసకయ
 భూ
షకడినయుయుధమభానఫహిఃనుర ణః కవచితషవయత భాణోऽస్భననధవనమవిడామకభ 
కయభనయుయకత భనసనఽణానయథ ం నయలోకం గనధ యవనగయభునననేత్ర నేఠామ దిషట యనఽశమత్ర5 

  

తతర చ కవచిడాతనుర దకనిదానివషమానఽఢావత్ర నునదోజనవమవ్మాడివమసనలోలుః
 6 

  

కవచిఙాచశ్రషడయ షనిషదనం ఝుషవిశ్రషం తదవయణగుణనిషభతభత్రః 
సఽవయణభునుడితూతమగషనకభకతయ ఆవ్ోలుభకతశ్చమ్ 7 

  

ఄథ కడాచినినవ్సనునీమదరవిణాదమణేకటోభజీవణాననివ్ేశ ఏతసమం 
సంసటవ్మనేతసత తః షఢావత్ర 8 

  

కవచిచచ వ్టౌమభమమా రభదమాగహభాగతతసత టాకలయజస యజనీబూత 
ఆవ్సధఽభమడయ   

యజసవలాక్షోऽత డిగథదవటా ఄత్రయజసవలభత్రయన విజాణాత్ర 9 

  

కవచితూకిదవగతవిషమవ్డైతథమః సవమం నఢామణేన విబరంశితసభిత్రసత న ైవ భుచి 
టోమనుర మాంసత ణేవ్నఢావత్ర 10 

  

కవచిదఽలకఛిలిీసవనవదత్రయుషయబసట ోం రతమషం గషం వ్ షఝజకుల 
నియబషత ్టూణాత్రవమఠితకయణభూలహిదమః 11 

  

స మడా దఽగధఞయవసఽకితసత డా కయసకయకకతేణాడ దమఝణమదఽర భలటావిషర ద 
నునవదఽబమాయథశ్రనమదరవిణానీజ వనభిటానూవమం జీవనిరరమభాణ ఈఢావత్ర 12 
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ఏకడాసత్రసఙగో నినకితభత్రయువుదకసర ర తఃస్లనవదఽబమటోऽత దఽఃఖదం 
నుఖణడ భనమాత్ర 13 

  

మడా తే యఫాధమానధ  అతభణే ణోనభత్ర తడా హి తతిఝతరఫషుషభతః తతిఝటరా ణావ 
స ఖలు బషమత్ర 14 

  

కవచిడాసదమ గిహం డావవత్ర్ామాయథ విధఽయభసఽఖ ోదయకం శ్లకగషనణా దహమభాణో బిశం 
నిథవదభుగచఛత్ర 15 

  

కవచిటాకలవిషనేతజకులయషసహితతరమతభధణాసఽః రభితక ఆవ 
విగతజీవలషణ అస్వత  16 

  

కడాచినభణోయఠయ గతతతితటాభహదమసతూడిత్ర సవననియవిత్రలషణభనఽబవత్ర 17 

  

కవచిదోిహశభీకయభఙ గదణాత్రబయగషషభాయుయుషభాణో లోకవమసనకషితభణాః కణట క 
శయకక్షథతరం రవిశనినవ స్దత్ర 18 

  

కవచిచచ దఽఃసహమన కమాబమనత యవహినణా గిహీతసయః సవకుటుభాఫమ కుీ ధమత్ర 19 

  

స ఏవ ఝనషనడరా జగయగిహీటోऽణేధ  తభస్ భగనః శ్రణామయణమ ఆవ శ్రటూ ణానమత్రకఞచన 
వ్ేద శవ ఆవ్విదధ ః 20 

  

కడాచిదబగనభానదంషరట ా  దఽయజనదనద శ్రకఢైయలఫధ నిడరా షణో వమఠిత 
హిదనేణానఽక్షీమభాణవిజాఞ ణోऽనధ కతవऽనధ వతతత్ర 21 

  

కషు సభ చిటాకభభధఽలవ్నివచినవనమడా యడాయయదరవ్మణమవయుణాధ ణో జాఞ  
సవనేనవ నిహతః తతమనుథ నియనే 22 

  

ఄథ చ తసభదఽబమఠాత హి కభస్భణానతభనః సంసవనభుడాహయనిత  23 

  

భుకత సత టో మడి ఫణాధ డూద వదతత  ఈనుచిఛనత్రత  తసభదత విషేణ నేతర ఆతమనవస్థ త్రః 24 

  

కవచిచచ శ్రతవ్టాదమణేకఢిడుైవికదౌత్రకతీభమాణాం దశ్ణాం రత్రనివ్యణయऽకలో దఽయనత  
చినత మా విషణణ  అస్వత  25 
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కవచినిభఠయ  వమవహయనమత్రకఞృచదధ నభణేమదోమ వ్ కకూణక భాతరభమహయనమత్రకఞృచడావ 
విడూవషధేత్ర వితత శ్జమత్ 26 

  

ఄధవనమభుషభనినభ ఈసో సత ఠా సఽఖదఽఃఖగడూవషబమానభానరభాడయ ణాభద 
శ్లకమోహలోబభాతూథమి ువభానక్షుత్రనుసఢివ్మఢిజనభజభయణాదమః 27 

  

కవత డూవభామమా స్త రమా బుజలటోగూఢః రసకననవివ్ేకవిజాఞ ణో 
మడివహయగిహయభాబకుల  

హిదమసత డాశమీావసకత సఽతదఽహితికలతరదాషటావలోకవిఙూషట టాహితహిదమ 
అటాభనభజ్ఝటాటాభనుథऽణేధ  తభస్ రహిణోత్ర 28 

  

కడాచిడీశవయసమ బగవటో విషరణ శచకీ తయభాణావడిడివధ వయో 
కలోలషణాతషవషత టూన వమస యంహస హయత అఫరహభతిణసత భాఫడీణాం 
బూటాణాభనినేషటో నేషటాం వితరసత హిదమసత ధేవ్ేశవయం కలచకీనిజాముధం 
సక్షాదబగవనత ం మజఞ ఝయుషభణాదితమ నుఖణడ డూవటాః కఙకగిధరఫకవటనుర మా 
అయమసభమషహిటాః సఙ్కటూమణానధటూత   29 

  

మడా నుఖణడ నతభవఞృచటుైస్్తత యుయు వఞృచటో ఫరహభకులం సభావసంస్వత షం 
శ్రలభునమణాడిశ్ౌీతసభయత కభనఽషఠ ణేన బగవటో మజఞ ఝయుషసమధనధేవ 
తదగచమనాిదరకులం బజటూ నిగభాఙాథऽశుడిధ టో మసమ నేథఽనీదావః 
కుటుభఫబయణం మఠా వ్నయజాటూః 30 

  

తటరా త నియవగధః స్్ైవథణ విహయననత్రకిణఫుడిధ యణోమనమభుఖనిుషణాడిణా గీభమ 
కయభణ ైవ విసభితకలావఢిః 31 

  

కవచిదఽద ా భవడుైహికథథషే గిహమషే యంసమనమఠా వ్నయః సఽతడాయవతూలో వమవ్మషణః 32 

  

ఏవభధవనమవయుణాధ ణో భితేమగజబమాతత భస్ గషషకనద యనుర నే 33 

  

కవచిచ్ఛ్ఛతవ్టాదమణేకడుైవికదౌత్రకతీభమాణాం దఽఃఖాణాం రత్రనివ్యణయऽకలో 
దఽయనత విషమ విషణణ  అస్వత  34 

  

కవచినిభఠయ  వమవహయనమత్రకఞృచదధ నభుమాత్ర వితత శ్జథమన 35 
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కవచితీషషణధనః శమామసణాశణాదఽమదోగవిహీణో 
మావదరత్రలఫధ భణోయఠయ గటాడాణేऽవస్తభత్రసత తసత టోऽవభాణాడీని జణాదనలబటూ
 36 

  

ఏవం వితత వమత్రషఙోవివిదధ వ్డైనఽఫణోధ ऽత ఞయవవ్సనమా నేథ ఈదవహతమఠావహత్ర
 37 

  

ఏతస్భనూంసధవని ణాణాకథి శ్లసయోఫాఢిత అననవిణోన మతర మసత భు హ 
వ్వ్ేతయసత తర విసిజమ జాతం జాతభునుడామ శ్లచనఽభహమనిఫబమద్ 
వివదనటరనద నూంహిషమణాో మననహమభానః సధఽవషజటో వ్వయత టూऽడామత మత అయఫధ  ఏష 
నయలోక సగథ  మభధవనః నుయభుడిశనిత  38 

  

మడిదం యోగనఽశ్సనం న వ్ ఏతదవయునధ టూ మననుసత దణాడ  భునమ ఈశభశ్రలా 
ఈయటాటాభనః సభవగచఛనిత  39 

  

మదత డిగషబజనణో మజ్ఝవణో నే వ్డై జయిమః కూం తే యం భిఢూ శనీయననసమధేవ 
భధేమనేత్ర కితవ్డైనఽఫణాధ మాం విసిజమ సవమభుసంహిటాః 40 

  

కయభవలిీభవలభఫు తత అదః కథఞృచననయకడివభుకత ః ఝనయతవమవం సంసధవని 
వయత భాణో నయలోకసయథభుమాత్ర ఏవభుష గటోऽత 41 

  

తస్వమదభుగమనిత  -  

అయిబస్వమహ జథియభనసత భహతభనః  

ణానఽవత మయుత్ర నినుర  భక్షుకథవ గయుతభతః 42 

  

యో దఽసత ుజాణాద యసఽటానఽూహిడరా జమం హిడిసిశః  

జహౌ మువ్డైవ భలవదఽతత భశ్లి కలాలసః 43 

  

యో దఽసత ుజానిషషత్రసఽతసవజణాయథడాన్  

నుర థ ుం శీిమం సఽయవఢైః సదమావలోకమ్  

ణడైచఛననిసత దఽచితం భహటాం భధఽడివట్  

స్వవ్నఽయకత భనసభబవ్ోऽత పలుో ః 44 
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మజాఞ మ ధయభతనే విఢిణడైఝణామ  

యోగమ సఙ్ుశియస్వ రకితీశవమ  

ణామణామ హయనే నభ ఆతేమడాయం  

హసమనభిగతవభత మః సభుడాజహయ 45 

  

మ ఆదం దాగవతసదాజ్ఝటావడాతగుణకయభణో జథియబయతసమనఽచషతం సవస్త ు 
ఄమనభాముషమం ధనమం మశసమం సవో ువయోుం వ్నఽశిణోటామఖామసమతమనననద త్ర 
చ సవ ఏవ్శిష అతభన అశ్స్వత  న కఞచన యత ఆత్ర 46 

  

ఄఢామమభు – 15  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

బయతసమతభజః సఽభత్రనభానహిటో మభు హ వ్వ కథచిటాఖణడ న ఊషబ 
దవభనఽవయత భానం ఙాణామ ఄవ్ేదసభాభానటాం డూవటాం సవభనీషమా 
నుతమసమ కలౌ కలనషమనిత  1 

  

తసభదవిదధ స్వణామాం డూవటాజ్ఝణానభ ఝటరో ऽబవత్ 2 

  

ఄఠాసఽమం తతత నయో డూవదఽమభనసత టో ఢూనఽభటామం సఽతః  

యధేషఠ  తసమ సఽవయచలామాం రతీహ ఈజాతః 3 

  

మ అతభవిడామభాఖామమ సవమం సంశుడయధ  భహఝయుషభనఽససభయ 4 

  

రతీహతేూవయచలామాం రత్రహత రదమసత రమ అసనినజామకోవిడాః సానవః రత్రహయుత ః 
సఽత టామభజ బూభాణావజనిషటామ్ 5 

  

బూభన ఊషకులామమాభుడీో థసత తః రసత వ్ో డూవకులామమాం రసత వ్నినముటాూమాం 
హిదమజ అస్డివబుషవదో యటామం చ ిథఽషవణసత సభననకత  అకటామం జజథఞ  
నకత దఽద ా త్రఝటరో  గయో జషిరవయ ఈడాయశవీ్ ఄజామత సక్షాదబగవటో 
విషరణ యజగడిరయక్షుషమా గిహీతసతత వసమ కలాతభవటాత వడిలషణయన భహఝయుషటాం నుర త ః 6 

  

స వ్డై సవధథభణ రజానులననుర షణతరణణోలాలణానఽశ్సనలషణయణేజామడిణా చ బగవత్ర 
భహఝయుషవ వథ ఫరహభణ సవతభణాషతయభాయథలషణయన 
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ఫరహభవిచచయణానఽస్వవమానుడిత బగవదబకూత యోగథన ఙానెషణశః 
షదావిటాత్రశుదధ భత్రయుయటాణాతభు అతభని 
సవమభులబమభానఫరహభటాభనఽబవ్ోऽత నియనభాన ఏవ్వనిభజూగుత్ 7 

  

తస్వమభాం గఠాం నుణడ వ్ేమ ఝవిద ఈగమనిత   8 

  

గమం నిః కః రత్రమాత్ర కయభనయమజావనభానీ ఫహటవిదధ యభగగనుత   

సభాగతశీ్రః సదససత్రః సటాం సటూూవకోऽణోమ బగవతకలాభిటూ 9 

  

మభబమషఞచనయమా భుడా సతీః సటామశిషర  దషకణామః సషడిబః  

మసమ రజాణాం దఽదఽహమ ధశిషర  నిశిషర  గుణవతూసఽనటోఢాః 10 

  

ఛణాద ంసమకభసమ చ మసమ కభానఽద దాహటజహటర యఠయ  ఫలిం నినుః  

రతమఞృచటా ముఢి ధథభణ వినుర  మడాశిషం షషఠ భంశం థతమ 11 

  

మసమధవథ బగవ్నధవటాభ భఘోని భాదమతేమయుసర భతఠూ  

శడీాధ విశుడాధ చలబకూత యోగ సభషటూజామపలభాజహయ 12 

  

మతీ్ాణణాదఫషుష డూవత్రయమఙ్క్ష భనఽషమవయుతత ిణభావిషఞచచత్  

తరనేత సదమః స హ విశవజీవః తరతః సవమం తరత్రభగదోమసమ 13 

  

గమాదోమణాత ుం చితరయథః సఽగత్రయవగధన ఆత్ర తరమః ఝటరా  
ఫబూవఝశిచతరయఠాదాణ మాం సభార డజనిషట   14 

తత ఈతకలామాం భుచియభుఙూషఫనఽద భటామం నృనఽద భానఽదదమత తసభతూయఘామాం 
భధఽనభాబవనభఢయ ః సఽభనస్ వయవరతసత టో దోజామాం భనఽథ రభనాథ  జజాఞ టూ 
భణోథ ః సటామమాం దౌవనసత టో దాషణామాం తవషట జనిషట  తవషేట షవగచణామాం వియజో 
వియజసమ శతజ్ఝత్రవయం ఝతర శతం కణామ చ విషసఙామం కూల జాతమ్ 15 

  

తటరా మం శ్లి కః  

త్ైరమవరతం వంశనేభం వియజశచయమోదబవః  

ఄకగదతమలం కీత ు విషేణ ః సఽయగణం మఠా 16 
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ఄఢామమభు – 16  

జోవ్చ  

ఈకత సత వమా బూభణడ లామాభవిశ్రషర  మావడాడితమసత త్ర మతర ఙాసౌ జోమత్రషం 
గణ ైశచనద భాా వ్ సహ దిశమటూ 1 

  

తటరా త తరమవరతయథచయణషఖాటుైః సత నః సత  స్నధ వ ఈకిినుత  మత ఏతసమః సత  
డీవవిశ్రషవికలసత వమా బగవన్లు సాచిత ఏతడూవ్ఖిలభహం భానటో లషణతశచ 
సయవం వి జ్ఝజాఞ సనే 2 

  

బగవటో గుణభనే సాథ లయౄ అవ్ేశితం భణో హమగుణయऽత సాషభతభ అతభజోమత్రష థ 
ఫరహభణ బగవత్ర వ్సఽడూవ్ఖథమ షభభావ్ేశితేం తదఽ 
హ ైతదఽో గऽయుసమనఽవయణనతేనేత్ర 3 

  

ఊషయువ్చ  

న వ్డై భహజ బగవటో భామాగుణవిబూటూః కషఠ ం భనస వచస వ్ఢిగనఽత భలం 
విఫుఢాముషత ఝయుషసత సభటా్ాఢాణేమణడైవ బూగగలకవిశ్రషం ణాభయౄభానలషణటో 
వ్మఖామసమభః 4 

  

యో వ్మం డీవః కువలమకభలకోశ్బమనత యకోశ్ల నిముతయోజనవిశ్లః సభవయుత లో 
మఠా ఝషకయతరమ్ 5 

  

మస్భననవ వి ణ నవయోజనసహసర మాభానమషట నయభమడాగషషనః సఽవిబకత ని బవనిత
 6 

  

ఏషం భఢూమ ఆలావితం ణాభాబమనత యవయిం మసమ ణాదామభవస్థ తః సయవతః సౌవయణః కుల 
గషషజో ధేయుుదవనుమాభసభుణానహః కషణకబూతః కువలమకభలసమ భూయధని 
డావత్రరంశతూహసర యోజనవితటో భూల  షర డశసహసరం టావటానత యౄబభామం రవిషట ః 7 

  

ఈతత గతత థణయలావితం నీలః శ్రవతః శిఙోవ్నిత్ర తరయో యభమకహియణభమకుయౄణాం వి ణాం 
భమడా గషయమః నుర గమటా ఈబమతః క్షాగడావధయో డివసహసరిథవ ఏకఢైకశః 
ఞయవసభతసయవసభదఽతత య ఈతత గ దశ్ంశ్ఢికంశ్రన డుైయఘు ఏవ హర సనిత  8 
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ఏవం దక్షుణయణేలావితం నిషఢయ  హమభకట ో హిభాలమ ఆత్ర నుర గమటా మఠా 
నీలాదయోऽముతయోజణోటూూఢా హషవయికూభుయుషదాయటాణాం మఠాసఙ్ుమ్ 9 

  

తఠుైవ్ేలావితభథణ ఞథవణ చ భాలమవదోనధ భాదణావ్నీలనిషఢామటౌ డివసహసరం 
రథతేః కథతేభాలబడరా శవయోః స్భానం విదఢాటూ 10 

  

భనద గ ధేయుభనద యః సఽనుయివః కుభుద ఆతమముతయోజనవిసత గణానహ ధేగశచతేర్ 
డిశభవషట భబగషయమ ఈకిినుత ః 11 

  

చతేథివటూషే చాతజభూఫకదభఫనమగగీఢాశచటావయః నుదరవః యవతకథతవ ఆవ్ఢి 
సహసరయోజణోణానహసత వడివటవితతమః శతయోజనషణాహః 12 

  

హర డాశచటావయః యోభఢివక్షుయసభిషట జలా మదఽసషిన ఈడూవగణా యోగఢైశవమణ 
సవదావికని బయతయిబ ఢాయమనిత  13 

  

డూవ్ోడామణాని చ బవనిత  చటావష ననద నం ఙుైతరయథం వ్డైదరా జకం సయవటోబదరనేత్ర 14 

  

నేషవభయషవిఞాః సహ సఽయలలణాలలాభమూథతమ ఈడూవగణ ైయుగుమభాన 
భహిభానః కూల విహయనిత  15 

  

భనద గతూఙో ఏకదశశతయోజణోతేత ఙోడూవచాతశియసర  గషషశిఖయసాథ లాని పలానమభిత 
కలాని తనిత   16 

  

టూషం విశ్రయమభాణాణాభత్రభధఽయసఽయనసఽగనిధ ఫహటలాయుణయసర డూణాయుణోడా ణాభ నడీ 
భనద యగషషశిఖనినతనీత  ఞథవణయలావితభునుి వమత్ర 17 

  

మదఽజోషణాదబవ్ణామ ఄనఽచుణాం ఝణమజనవధాణాభవమవసయిసఽగనధ వ్టో దశ 
యోజనం సభణాత దనఽవ్సమత్ర 18 

  

ఏవం జభూఫపలాణాభతేమచచనినుతవిశ్రణ ణాభనస్థ నుర మాణానేబకమనిదాణాం యస్వన 
జభూఫ ణాభ నడీ ధేయుభనద యశిఖదముతయోజణాదవనితల  నితనీత  
దక్షుణయణాటాభనం మావడిలావితభుసమనద మత్ర  19 
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టావదఽబయోయత గధసర మ భిత్రత క తదరస్వణానఽవిధమభాణా వ్మవయకసంయోగవినుకథన 
సడాభయలోకబయణం జాభూఫనదం ణాభ సఽవయణం బవత్ర 20 

  

మదఽ హ వ్వ విఫుఢాదమః సహ మువత్రనయుభకుటకటకకటౄసాటరా డామబయణయౄతవణ 
ఖలు ఢాయమనిత  21 

  

మసఽత  భహకదభఫః సఽనుయివనియౄఞయ  మాసత సమ కోటథదోమ వినిఃసిటాః 
ఞచచమాభషణాహః ఞచ భధఽఢాః 
సఽనుయివశిఖతతణోత ుऽథణాటాభననేలావితభనఽమోదమనిత  22 

  

మా హటమముఞచజ ణాణాం భుఖనివస్టో వ్ముః 
సభణాత చఛతయోజనభనఽవ్సమత్ర 23 

  

ఏవం కుభుదనియౄఞయ  మః శతవలోి ణాభ వటసత సమ సకణేధ దోమ నీచ్ఛ్ణాః 
యోదఢిభధఽఘిత గుఝాణానదమభఫయశమామసణాబయణాదమః సయవ ఏవ 
కభదఽఘా నడాః కుభుడాగీతతనత సత భుతత థణయలావితభుయోజమనిత  24 

  

మానఽజుషణాణాం న కడాచిదత రజాణాం వలీలితకిభస్వవదడౌయోనధ ుజభమభితేమ 
శ్రటోషణ వ్డైవగణ ుసో దమసత విశ్రష బవనిత  మావజీజ వం సఽఖం నియత్రశమధేవ 25 

  

కుయఙోకుయయకుసఽభబవ్డైకఙకత్రరకటశిశియతఙోయుచకనిషధశినీవ్సకతలశఙ్ 
వ్డైదాయమజాయుఢిహంసఊషబణాగకలఞజ యణాయడాదయో వింశత్రగషయయో ధేగః కషణకమా 
ఆవ కథసయబూటా భూలడూశ్ర షత ఈకిినుత ః 26 

  

జఠయడూవకటప ధేయుం ఞథవణాషట దశయోజనసహసరభుదగమటౌ డివసహసరం 
ిథఽతేఙో  బవతః ఏవభథణ వననుషమాటరౌ  దక్షుణయన కఢైలాసకయవౌ 
నుర గమటావ్ేవభుతత యతస్త రశిఙో భకవషట నథటుైః షసిటోऽగషనషవ షతశచకస్త  
కఞచనగషషః 27 

  

ధేగయౄభయధని బగవత అతభయోణేయభధమత ఈకిినుత ం ఝుభముతయోజనసహస్రం సభ 
చతేయసర ం శ్తకౌనైబం వదనిత  28 
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టాభనఽషటో లోకనులాణాభషట ణాం మఠాడిశం మఠాయౄం తేుమభాణేన 
ఝగऽషట వఝకిినుత ః 29 

  

ఄఢామమభు – 17  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తతర బగవతః సక్షాదమజఞ లిఙోసమ విషరణ షవకీభటో వ్భనుడాఙో్ఘ్రషఠ నఖ 
నిషబణోనధ వణడ కటాహవివథణానత ఃరవిషట  మా ఫాహమజలఢా 
తచచయణఙకజావణేజణాయుణ కూఞజ లోకయఞృజ టాఖిలజగదఘభలాహో సయిణాభలా 
సక్షాదబగవతడీతమనఽలక్షుతవఙ గ నఢీమభాణాత్రభహటా కల న 
ముగసహసర ర లషణయన డివ్ో భూయధనమవతటాయ మతత డివషేణ దభాహటః 1 

  

మతర హ వ్వ వయవరత ఔటాత ననుడిః యభదాగవటోऽసభతేకలడూవటాచయణాయవిణోద దకనేత్ర 
మాభనఽసవనభుతకిషమభాణబగవదబకూత యోగథన దిఢం కూి దమభాణానత యుిదమ 
ఔతకణఠ ు 
వివశ్నైలితలోచనముగలకుడభలవిగలిటాభలఫాషకలమానవమజమభానగభఝలక
కులకోऽధఽణాత యభాదథణ శియస నృబషత 2 

  

తతః సత  ఊషమసత త్రదావ్నజాఞ  మాం ననఽ తస అతమనిత కీ స్డిధ థటావతీ బగవత్ర 
సవతభని వ్సఽడూవ్ేऽనఽయతబకూత యోగలాదేణడైవ్ోతవక్షుటాణామథ తభగతయో 
భుకూత నేవ్గటాం భుభుషవ ఆవ సఫహటభానభడామత జటాజూట ైయుదవహనిత  3 

  

తటోऽణేకసహసరకోటౄవిభాణానీకసఙ్ఘ్రకలడూవమాణేణావతయనీత నఽద  భణడ లభావ్యమ ఫరహభ 
సదణే నితత్ర 4 

  

తతర చతేధ  నదమభాణా చతేషబనభనశచతేషదశభనసనద నీత  నదనడీ 
త్రధేవ్ననివిశత్ర స్టాలకనణాద  చక్షుయబడూరత్ర 5 

  

స్టా తే ఫరహభసదణాటూకసచలాడిగషషశిఖథదోమऽఢయऽధః రసరవనీత  గనధ భాదనభూయధసఽ 
త్రటావనత థణ బడరా శవవయిం నుర ఙామం డిశి క్షాయసభుదరభనరవిశత్ర 6 
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ఏవం భాలమవచిఛఖనినషతనీత  తటోऽనఽయతవ్ేగ కథతేభాలభన చక్షుః రతీఙామం డిశి 
సషత్ త్రం రవిశత్ర 7 

  

బడరా  ఙ గతత యటో ధేయుశియసర  నిత్రటా గషషశిఖడిో షశిఖయభత్రహమ శిఙోవతః 
శిఙగో దవసమనద భాణా ఈతత ంసఽత  కుయౄననత ఈడీఙామం డిశి జలఢిభనరవిశత్ర 8 

  

తఠుైవ్లకనణాద  దక్షుణయన ఫరహభసదణాదఫహఠని గషషకటానమత్రకీభమ 
హమభకటాడుదధ భకటానమత్రయబసతయయంహస లుఠమనీత  దాయతభనవయిం దక్షుణసమం 
డిశి జలఢిభనరవిశత్ర మసమం సనణాయథం ఙాగచఛతః ఝంసః డూ 
డూऽశవధేధజసామాడీణాం పలం న దఽయిబనేత్ర 9 

  

ఄణేమ చ నడా నదమశచ వథి వథి సనిత  ఫహటశ్ల ధేవడిగషషదఽహితయః శతశః  10 

  

తటరా త దాయతధేవ వయిం కయభక్షథతరభణామనమషట  వి ణ సవషో ణాం ఝణమశ్రషర దోగ సథ ణాని 
దౌభాని సవయోడాని వమడిశనిత  11 

  

ఏషే ఝయుషణాభముతఝయుషముయవి ణాం డూవకలాణాం ణాగముతనుర ణాణాం 
వజరసంహననఫల 
వయోమోదరభుడితభహసౌయతనేథఽనవమవ్మావయోవయిధిటుైకగయబకలటరా ణాం తతర 
తే టూరటా ముగసభః కలో వయత టూ 12 

  

మతర హ డూవతమః స్్ైవః స్్ైవయోణణామకఢైషవహితభహయుణాః సయవయుత కుసఽభసత ఫకపల 
కూసలమశీిమానభమభానవిటలటావిటతనయుశుభబభానయుచియకనణాశభీామత
నవయిగషషడయర ణీషే తఠా ఙాభలజలాశనేషే 
వికచవివిధనవవనయుహమోదభుడితజహంసజలకుకుకటకయణడ వసయస 
చకీవ్కడినయభధఽకయనికకిత్రనయుకజ్ఝటూషే జలకీీఝాడినషవచితరవిణోడుైః 
సఽలలితసఽయసఽనద ుణాం కభకలిలవిలాసహసలీలావలోకకిషట భణోదిషట మః స్్ైవయం 
విహయనిత  13 

  

నవసవత వథిషే బగవ్ణానమణో భహఝయుషః ఝయుషణాం 
తదనఽగీహమాతభతతత వవఞమహమణాతభణాడామత సనినఢీమటూ 14 
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ఆలావిటూ తే బగవ్నబవ ఏక ఏవ ఝభానన హమనమసత టరా గ నిషవశత్ర బవ్ణామః 
శ్నినేతత జోఞ  మత్రవ్ేషమతః స్త రదావసత తశ్చదవక్షామనే 15 

  

బవ్నీణాఠుైః స్త రగణాయుఫదసహస్్ైరయవయుధమభాణో బగవతశచతేయౄభథత యభహఝయుషసమ 
తేుమాం టాభస్ం భూషత ం రకిత్రభాతభనః సఙకయిణసంజాఞ భాతభసభాఢియౄతవణ 
సనినఢాత్ైమతదనగిణనబవ ఈఢావత్ర 16 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఓం నమో బగవటూ భహఝయుషమ సయవగుణసఙగ్ ుణామానణాత మావమకత మ నభ ఆత్ర
 17 

  

బజథ బజణామయణనుదఙకజం బగసమ కితూాసమ యం మణమ్  

బకథత షవలం దావితబూతదావనం బవ్హం టావ బవదావనైశవయమ్ 18 

  

న మసమ భామాగుణచితత విత్రత నషనుషటో హమణవత దిషట యజమటూ  

ఇశ్ర మఠా ణోऽజ్ఝతభనఽమయంహసం కసత ం న భణేమత జ్ఝగుషేతభనః 19 

  

ఄసదద ిశ్ల మః రత్రదాత్ర భామమా క్షీఫేవ భఢావసవటాభరలోచనః  

న ణాగవఢయ వऽయుణ ఇశిథ హిర మా మటాదయోః సయినధషిటూనిద మాాః 20 

  

మభాహటయసమ స్థ త్రజనభసంమభం త్రరనషవహీనం మభననత భిషమః  

న వ్ేద స్డాధ యథనేవ కవచిత్ర్ాతం బూభణడ లం భూయధసహసరఢాభసఽ 21 

  

మసమదమ అస్దఽో ణవిగీహో  భహనివజాఞ నఢిషరణ ు బగవ్నజః కూల  

మతూభబవ్ోऽహం త్రరవిటా సవటూజస వ్డైకషకం టాభసధ ైనిద మాం సిజథ 22 

  

ఏటూ వమం మసమ వశ్ర భహతభనః స్థ టాః శకుణాత  ఆవ సాతరమనిత టాాః  

భహనహం వ్డైకితటాభస్వనిద మాాః సిజాభ సథవ మదనఽగీహడిదమ్ 23 

  

మనినషభటాం కయుుత కయభయవణీం భామాం జణోऽమం గుణసయోమోహితః  

న వ్ేద నిసత యణయోగభఞజ స తస్్ైభ నభస్వత  విలయోదమాతభణే 24 
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ఄఢామమభు – 18  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తఠా చ బదరశవీ్ ణాభ ధయభసఽతసత తేకలతమః ఝయుష బడరా శవవథి సక్షాదబగవటో 
వ్సఽడూవసమ తరమాం తనఽం ధయభభనీం హమశ్రి నఢాణాం యధేణ సభాఢిణా 
సనినఢాతవమదభనగిణనత  ఈఢావనిత  1 

  

బదరశవీస ఉచఽః  

ఓం నమో బగవటూ ధభమాతభవిశ్లధణామ నభ ఆత్ర 2 

  

ఄహో  విచితరం బగవడివఙూషట తం ఘననత ం జణోऽమం హి నేషనన శమత్ర  

ఢామమననసదమషు వికయభ స్వవితేం నియుితమ ఝతరం తతయం జ్ఝజీవిషత్ర 3 

  

వదనిత  విశవం కవమః సభ నశవయం శమనిత  ఙాఢామతభవిడయ  విశిచతః  

తఠాత భుహమనిత  తవ్జ భామమా సఽవిస్భతం కితమభజం నటోऽస్భ తమ్ 4 

  

విశ్లవదబవసథ ననిగధకయభ టూ హమకయుత యఙకో కితభమనువితః  

ముకత ం న చితరం తవన కయమకయణయ సవతభని వమత్రషకథత  చ వసఽత తః 5 

  

వ్ేడానఽమగణేత  తభస త్రయసకిటానరసతలాడయ మ నితేయఙోవిగీహః  

రటామదడూ వ్డై కవనేऽనమాచటూ తస్్ైభ నభస్వతऽవితఠూహిటామ ఆత్ర 6 

  

హషవథి ఙాత బగవ్ననయహషయౄతవణాస్వత  తదరా గీహణనినేతత భుతత యటరా నఢాస్వమ 
తదద నతం యౄం భహఝయుషగుణదాజణో భహదాగవటో 
డుైతమడానవకులతీుథకయణశ్రలాచషతః రహిడయऽవమవఢాణాననమబకూత యోగథన సహ 
తదవయిఝయుష్ైయునుస్వత  ఆదం ఙ గడాహయత్ర 7 

  

ఓం నమో బగవటూ నయస్ంహమ నభస్వత జస్వత జస్వ అవివియబవ వజరనఖ వజరదంషట  ా
కభశమానరనధ మ యనధ మ తమో గీస గీస ఓం సవహ ఄబమభబమభాతభని 
బూనషఠ  ఓం క్షౌర మ్ 8 

  

సవసత ుసఽత  విశవసమ ఖలః రస్దటాం ఢామమనఽత  బూటాని శివం నేఠయ  ఢిమా  

భనశచ బదరం బజటాదఢయ షజథ అవ్ేశమటాం ణో భత్రయమహ ైతేకీ 9 
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భాగయడాతభజవితత ఫనఽధ షే సఙోో  మడి సమదబగవత్ర్ానేషే నః  

మః నుర ణవిటాత ు షతేషట  అతభవ్నిూదధ ుతమదానన తఠూనిద మాతరమః 10 

  

మతూఙోలఫధ ం నిజవయమవ్డైబవం తీయథం భుహటః సంసిశటాం హి భానసమ్  

హయతమజోऽనత ః శీుత్రనయోటోऽఙోజం కో వ్డై న స్వవ్ేత భుకునద వికీభమ్ 11 

  

మసమస్త  బకూత యబగవతమకూఞచణా సఢైవయుో ణ ైసత తర సభాసటూ సఽః  

హవబకత సమ కుటో భహదఽో ణా భణోయఠూణాసత్ర ఢావటో ఫహిః 12 

  

హషషు సక్షాదబగవ్నిుషణాభాటాభ ఝషణానేవ టోమనైతూతమ్  

హిటావ భహంసత ం మడి సజజ టూ గిహమ తడా భహతత వం వమస దభతీణామ్ 13 

  

తసభదరజోగవిషదభనఽమ భానసిహబమడుైణామఢిభూలమ్  

హిటావ గిహం సంసిత్రచకీవ్లం నిస్ంహనుదం బజటాకుటోబమనేత్ర 14 

  

కథతేభాల ऽత బగవ్ణాకభడూవసవయౄతవణ లక్షాభుః తరమచికీయిమా రజాటూయుద హిటాణ ం 
ఝటరా ణాం తదవయితీణాం ఝయుషముషహో తరషసఙగ్ ుణాణాం మాసం గబ 
భహఝయుషభహసత రటూజసర డూవజ్ఝత భనసం విధవసత  వమసవః సంవతూణేత  వినితనిత
 15 

  

ఄతీవ సఽలలితగత్రవిలాసవిలస్తయుచియహసల శ్వలోకలీలమా 
కూఞృచదఽతత నేబతసఽనద యబూర భణడ ల  

సఽబగవదణాయవినద శీిమా యభాం యభమనిననిద మాాణ యభమటూ 16 

  

తదబగవటో భామాభమం యౄం యభసభాఢియోగథన యభా డూవ సంవతూయసమ 
త్రరషే రజాటూయుద హితినయుతవటాహఃసఽ చ తదబయత ినయునుస్వత  ఆదం ఙ గడాహయత్ర 17 

  

ఓం హర ం హీర ం హఠర ం ఓం నమో బగవటూ హిషకథశ్మ సయవగుణవిశ్రష్ైషవలక్షుటాతభణే 
అకతీణాం  

చితీత ణాం ఙూతసం విశ్రషణాం ఙాఢితనే షర డశకలామ 
చఛణోద భమామాననభమామాభితభమామ సయవభమామ సహస్వ ఓజస్వ 
ఫలామ కణాత మ కభామ నభస్వత  ఈబమతర బూమాత్ 18 
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స్త రయో వరటుైసత వ హిషకథశవయం సవటో హమధమ లోకథ త్రభాశ్సటూऽనమమ్  

టాసం న టూ వ్డై షనునత ుతమం తరమం ధణామూంష మటోऽసవతణాత ర ః 19 

  

స వ్డై త్రః సమదకుటోబమః సవమం సభనత తః నుత్ర బమాతేయం జనమ్  

స ఏక ఏవ్ేతయఠా నేఠయ  బమం ణడైవ్తభలాదాదఢి భనమటూ యమ్ 20 

  

మా తసమ టూ నుదసగయుహయుణం నికభనేటాూఖిలకభలభటా  

తడూవ స్తూతనైతూటోऽషచటో మదబగనమాఙాఞ  బగవన్రతమటూ 21 

  

భటా్ాత నేऽజథశసఽసఽదమసత మనత  ఈగీం త ఐనిద నేా ఢిమః  

ఊటూ బవటాదమణానన భాం వినద నత ుహం తవదధ ిదమా మటోऽజ్ఝత 22 

  

స తవం భభామచఽమత శ్రషణా వనిద తం కభుఫజం మతత వదఢాన సతవటామ్  

నృబషి భాం లషభ వథణమ భామమా క ఇశవయస్వమహితభూహితేం విబుషత్ర 23 

  

యభమకథ చ బగవతః తరమతభం భాతూుభవటాయయౄం తదవయిఝయుషసమ భణోః నుర క్ 
రదషితం స ఆడానీభత భహటా బకూత యోగథణాధమతీదం ఙ గడాహయత్ర 24 

  

ఓం నమో బగవటూ భుఖమతభామ నభః సటాత వమ నుర ణామౌజస్వ సహస్వ ఫలామ 
భహభటాూుమ   

నభ ఆత్ర 25 

  

ఄనత యఫహిశ్చఖిలలోకనులకఢైయదిషట యౄనుర  విచయసఽమయుసవనః  

స ఇశవయసత వం మ ఆదం వశ్రऽనమణానభాన మఠా డాయుభనీం నయః స్త రమమ్ 26 

  

మం లోకనులాః కూల భతూయజవ హిటావ మతణోత ऽత ిథకూధేతమ చ  

నుతేం న శ్రకుషదవదశచతేషదః సుసిం సథ ణు మదతర దిశమటూ 27 

  

బవ్నఽమగణాత యణవ ఉషభభాలిని క్షోణీనేభామోషఢివయుఢాం నిఢిమ్  

భమా సహో యు కీభటూऽజ ఓజస తస్్ైభ జగటా్ాణగణాతభణే నభ ఆత్ర 28 

  

హియణభనేऽత బగవ్నినవసత్ర కయభతనఽం నృదరా ణసత సమ తత్ర్ామతభాం తనఽభయమభా 
సహ  
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వయిఝయుష్ైః తతిగణాఢిత్రయుఢావత్ర భనత రనేభం ఙానఽజత్ర 29 

  

ఓం నమో బగవటూ ఄకనుమ సయవసతత వగుణవిశ్రషణామానఽలక్షుతసథ ణామ నమో 
వయిమణయ నమో బూధేన నమో నమోऽవసథ ణామ నభస్వత  30 

  

మదరా ధేతనినజభామమాషతభయథసవయౄం ఫహటయౄయౄతతమ్  

సఙగ్ ు న మసమసత ుమఠయ లభబణాతత స్్ైభ నభస్వతऽవమడూశయౄతణయ 31 

  

జముజం స్వవదజభణడ జోడిబదం చచయం డూవషితతిబూతధ ైనిద మామ్  

డౌమః ఖం క్షుత్రః శ్ ైలసషతూభుదర డీవగీహథషషతమనఢూమ ఏకః 32 

  

మస్భననసఙ్్ ుమవిశ్రషణాభ యౄనుకిటౌ కవినః కలిటూమమ్  

సఙగ్ ు మమా తతత వదిశ్నీమటూ తస్్ైభ నభః సఙ్ునిదయిణామ టూ ఆత్ర 33 

  

ఈతత థషే చ కుయుషే బగవ్నమజఞ ఝయుషః కితవహయౄ అస్వత  తం తే డూవ హ ైష బూః 
సహ కుయునయస్లితబకూత యోగథణోఢావత్ర ఆభాం చ యభాభునిషదభావయత మత్ర 34 

  

ఓం నమో బగవటూ భనత రతతత వలిఙగో మ మజఞ కీతవ్ే భహధవవమవ్మ 
భహఝయుషమ నభః కయభశుకి మ త్రరముగమ నభస్వత  35 

  

మసమ సవయౄం కవయో విశిచటో గుణయషే డాయుషవవ జాతవ్ేదసమ్  

భథననిత  భఠాన భనస డిదిషవ్ో గూఢం కూీమాఢషథయనభ ఇషటాతభణే 36 

  

దరవమకూీమాహమతవమణేశకయత ినభమాగుణ ైయవసఽత నిుక్షుటాతభణే  

ఄనీవషమాఙగో త్రశమాతభఫుడిధ నషనయసత భామాకితనే నమో నభః 37 

  

కగత్ర విశవస్థ త్రసంమమోదమం మస్వమతూతం ణేతూతనైక్షుతేయుో ణ ైః  

భామా మఠాయో బరభటూ తడాశమీం గీవ్ోణ  నభస్వత  గుణకయభసక్షుణయ 38 

  

రభథమ డుైతమం రత్రవ్యణం భిఢూ యో భాం యసమా జగడాడిసాకయః  

కిటావగీదంషవట  ానియగదఽదనవతః కీీడనినవ్ేబః రణటాస్భ తం విబునేత్ర 39 
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ఄఢామమభు – 19  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

కూభుయుషవ వథి బగవనత భాడిఝయుషం లషభణాగీజం స్టానభం భం తచచయణ 
సనినకి నయతః యభదాగవటో హనఽభానూహ కూభుయుష్ైయవియతబకూత యునుస్వత  1 

  

అషణేషవణయన సహ గనధ ఢైవయనఽగుమభాణాం యభకలామణీం బయత ిబగవతకఠాం సభుశిణోత్ర 
సవమం ఙూదం గమత్ర 2 

  

ఓం నమో బగవటూ ఈతత భశ్లి కమ నభ అయమలషణశ్రలవరటామ నభ ఈశిక్షుటాతభన 
ఈనుస్త లోకమ నభః సధఽవ్దనికషణామ నమో ఫరహభణమడూవ్మ 
భహఝయుషమ భహజామ నభ ఆత్ర 3 

  

మతత డివశుడాధ నఽబవభాతరధేకం సవటూజస ధవసత గుణవమవసథ మ్  

రతమక్రశ్నత ం సఽఢియోలభబనం హమణాభయౄం నియహం రడూమ 4 

  

భత ువటాయస్త వహ భయత ుశిషణం యక్షోవఢాన ైవ న కథవలం విదోః  

కుటోऽనమఠా సమదరభతః సవ అతభనః స్టాకిటాని వమసణానీశవయసమ 5 

  

న వ్డై స అటాభతభవటాం సఽహితత భః సకత స్త రలోకమం బగవ్ణావసఽడూవః  

న స్త రకితం కశభలభశునవత న లషభణం ఙాత విహతేభయుత్ర 6 

  

న జనభ నానం భహటో న సౌబగం న వ్ఙన ఫుడిధ నకిత్రసరత షహమతేః  

టుైయమడివసిషట నత ణో వణౌకసశచకయ సఖథమ ఫత లషభణాగీజః 7 

  

సఽగऽసఽగ వ్మథ వ్నగ నయః సవతభణా మః సఽకితజఞ భుతత భమ్  

బజథత భం భనఽజాకిత్రం హషం మ ఈతత ననమటోకసలానిద వనేత్ర 8 

  

దాయటూऽత వథి బగవ్ననయణామణాఖమ అకలానత భుచితధయభజాఞ న 
వ్డైగఢైమశవగమశమోయభాటోభలభబనభనఽగీహమాతభవటాభనఽకభమా 
తనుర ऽవమకత గత్రశచయత్ర 9 

  



ంచభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

తం బగవ్ణానయడయ  వణ శభీవతీనబయతీనః రజానయబగవటో్ాకత దామం సఙ్ు యోగదామం 
బగవదనఽదావ్ోవయణనం సవథణయుడూషమభాణః యభబకూత దావ్ేణోసయత్ర ఆదం 
ఙానగిణాత్ర 10 

  

ఓం నమో బగవటూ ఈశభశ్రలాయోయటాణాటాభుమ నమోऽకూఞచనవిటాత మ 
ఊషఊషదామ నయణామణామ యభహంసయభగుయవ్ే అటాభభాఢితనే 
నమో నభ ఆత్ర 11 

  

గమత్ర ఙూదమ్  

కత సమ సో డిషే యో న ఫధమటూ న హనమటూ డూహగటోऽత డుైహికఢైః  

దరషేట యన దిగమసమ గుణ ైషవదాషమటూ తస్్ైభ నమోऽసకత వివికత సక్షుణయ 12 

  

ఆదం హి యోగథశవయ యోగణడైఝణం హియణమగగబ బగవ్ఞజ గద మత్  

మదనత కల  తవన నియుో ణయ భణో బకత ు దఢీటోజ్ఝఝ తదఽషకల వయః 13 

  

మఠుైహికభుషభకకభలభటః సఽటూషే డాథషే ధణేషే చినత మన్  

శఙ్కత విడావనఽకకల వతమమాదమసత సమ మతనః శభీ ఏవ కథవలమ్ 14 

  

తననః రదో తవం కుకల వషటాం తవణాభమమాహంభభటాభఢయ షజ  

నణాద ుభ నేణాశు వమం సఽదఽషబడాం విఢూహి యోగం తవన నః సవదావనేత్ర 15 

  

దాయటూऽమస్భనవథి సషఙుైఛలాః సనిత  ఫహవ్ో భలయో భఙోలరసరథ  ధ ైణాకస్త రకట ఊషబః 
కటకః కోలికః సహో మ డూవగషషయిషమభూకః శీ్రశ్ ైలో వ్ేఙకట ో భహమణోద ా  వ్షఢాగ వినధ ుః 
శుకూత భానిషగషషః నుషమాటరో  డయర ణశిచతరకట ో గగవయధణో ఢైవతకః కకుదో నీలో గగకభుఖ 
ఆనద కాీలః కభగషషషత్ర ఙాణేమ చ శతసహసరశః శ్ ైలాస్వత షం నితభఫరబవ్ నడా నదమశచ 
సనత ుసఙగ్ ుటాః 16 

  

ఏటాసభనుర  దాయతమః రజా ణాభనథవ ఝననీత ణాభాతభణా ఙ గసిశనిత  17 

  

చనద వాస టాభరుణ ఄవట ోడా కితభాలా వ్డైహమస్ కవ్ేు వ్ేణీ మస్వనీ శయకవత  
తేఙోబడరా  కిషణ వ్ేణామ నెభయఠీ గగడావు నిషవణాధ ు యోషణ  టాత థవ్ సఽయస నయభడా 
చయభణవతీ స్నఽధ యనధ ః శ్లణశచ నడౌ భహనడీ వ్ేదసభిత్రయిషకులామ త్రరసభా కౌశికీ 
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భణాద కూనీ మభుణా సయసవతీ దిషదవతీ గగభతీ సయమూ గధసవతీ సత వతీ సఽషర భా 
శతదరా శచనద దాాగ భయుదవిఢా వితసత  ఄస్కీన విశ్రవత్ర భహనదమః 18 

  

ఄస్భణేనవ వథి ఝయుష్ైయిఫధ జనభనః శుకిలోహితకిషణ వథణన సవయఫేధ న కయభణా డివమ 
భానఽషణాయకగతయో ఫహవు అతభన అనఽఞథవుణ సవ హమమవ సథవషం విఢీమణేత  
మఠావయణ విఢానభవయోశ్చత బవత్ర 19 

  

యోऽసౌ బగవత్ర సయవబూటాతభనమణాటూభుऽనియుకథతऽనిలమణే యభాతభని వ్సఽడూవ్ేऽననమ 
నినేతత బకూత యోగలషణో ణాణాగత్రనినేటాత విడామగీనిథ యనధ నడావథణ మడా హి 
భహఝయుషఝయుష రసఙోః 20 

  

ఏతడూవ హి డూవ్ గమనిత  -  

ఄహో  ఄనైషం కూభకష శ్లబనం రసనన ఏషం స్వదఽత సవమం హషః  

న ైయజనభ లఫధ ం నిషే దాయటాజ్ఝథ భుకునద స్వవ్ౌనకం సిహ హి నః 21 

  

కూం దఽషకఢైయనః కీతేనసత నుర వరటుైద ణాడినవ దఽమజనేన పలుో ణా  

న మతర ణామణనుదఙకజ సభిత్రః రభుషట త్రశనేనిద యాోతూవ్త్ 22 

  

కలాముషం సథ నజమాతేనయబవ్త్షణాముషం దాయతబూజయో వయమ్  

షణయన భథత ున కితం భనస్వనః సననుసమ సంమానత ుబమం దం హథః 23 

  

న మతర వ్డైకుణఠ కఠాసఽఢాగ న సధవ్ో దాగవటాసత డాశమీాః  

న మతర మజథఞ శభఖా భహో తూవ్ః సఽథశలోకోऽత న వ్డై స స్వవమటామ్ 24 

  

నుర నుత  నిజాత్రం త్రవహ నే చ జనత వ్ో జాఞ నకూీమాదరవమకలాసభబిటామ్  

న వ్డై మటూయననఝనయబవ్మ టూ బూయో వణౌక ఆవ మానిత  ఫనధ నమ్ 25 

  

న ైః శదీధ మా ఫషుష దాగశ్ల హవిషనయుత నేషట ం విఢిభనత రవసఽత తః  

ఏకః ిథఙగనభనహటటో భుడా గిహణ త్ర ఞయణః సవమభాశిషం రబుః 26 

  

సతమం డిశతమషథతభషథటో నిణాం ణడైవ్యథడయ  మతేనయషథటా మతః  

సవమం విధటూత  బజటాభనిచఛటానేఙాఛతఢానం నిజనుదలివమ్ 27 

  



ంచభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

మదమతర నః సవయోసఽఖావశ్రషతం స్వషట సమ సాకత సమ కితసమ శ్లబనమ్  

టూణాజణాదే సభిత్రభజజ నభ నః సమదవథి హషయమదబజటాం శం తణోత్ర 28 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

జభూఫడీవసమ చ జనఽనడీవనునషౌట  హ ైక ఈడిశనిత  సగతభజఢైయశ్వణేవషణ ఆభాం 
భహీం షటో నిఖనడిబయుకలిటాన్ 29 

  

తదమఠా సవయణరసథ శచనద శాుకి అవయత ణో యభణకో భనద యహషణః నుఞచజనమః స్ంహలో లఙ్కత్ర
 30 

  

ఏవం తవ దాయటోతత భ జభూఫడీవవయివిదాగగ మఠయ డూశభువషణత ఆత్ర 31 

  

ఄఢామమభు – 20  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄతః యం ిక్షాడీణాం రభాణలషణసంసథ నటో వయివిదాగ ఈవయణుటూ 1 

  

జభూఫడీవనుర ऽమం మావత్రభాణవిసత యసత వటా క్షాగదఢిణా షవ్ేషట టో మఠా 
ధేయుయజభాఫవఖథమన లవణోదఢియత తటో డివగుణవిశ్ల న ిక్షాఖథమన షక్షునురత  మఠా 
షఖా ఫాహో మవణేన ిక్షో జభూఫ రభాణో డీవనుఖామకగ హియణభమ ఈత్రథ టో 
మటరా గషనయునుస్వత  సత జ్ఝహవసత సమఢిత్రః తరమవరటాతభజ ఆధభజ్ఝహవః సవం డీవం 
సత వి ణ విబజమ సత వయిణాభబమ అతభజథబమ అకలమమ సవమభాతభ 
యోగథణోయభ  2 

  

శివం మవసం సఽబదరం శ్నత ం క్షథభభభితభబమనేత్ర వి ణ టూషే గషయయో నదమశచ 
సత్తత వ్నజాఞ టాః 3 

  

భణకట ో వజరకట ఆనద సా్వణో జోమత్రషభనఽూగణ  హియణమషఠ వ్ో ధేఘభాల ఆత్ర స్వతేశ్ ైలాః 
ఄయుణా నిభాణ ఙౄో యస్ సవితీర సఽత దాటా ఊతభబ సతమభబ ఆత్ర భహనదమః 
మాసం లోసయినవిధాతయజస్ తభసర  
హంసతఙోో ధ వమనసటామఙోసంజాఞ శచటావగ వణ ః సహసర ముషర  విఫుఢయ భసనద యిన 
రజనణాః సవయోడావయం తరమామ విదమమా బగవనత ం తరనీభమం సాయమభాటాభనం 
మజణేత  4 
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రతనసమ విషరణ  యౄం మతూతమసమయత సమ ఫరహభణః  

ఄభితసమ చ భిటోమశచ సాయమభాటాభననైభహీత్ర 5 

  

ిక్షాడిషే ఞచసఽ ఝయుషణాభాముషనిద మామోజః సహో  ఫలం ఫుడిధ షవకీభ ఆత్ర చ 
సథవషభ్తత్రత కీ స్డిధ యవిశ్రషవణ వయత టూ 6 

  

ిషః సవసభాణేణేక్షుయసర డూణావిటో మఠా తఠా డీవనుర ऽత శ్లభలో డివగుణవిశ్లః 
సభాణేన సఽగడూణావితః షవిఙ్టర 7 

  

మతర హ వ్డై శ్లభలీ ిక్షామాభా మసమం వ్వ కూల నిలమభాహటయబగవతశఛనద ఃసఽత తః 
తత్రత  ాజసమ స డీవహఠతనే ఈలషమటూ 8 

  

తడీద వనుఢిత్రః తరమవరటాతభజో మజఞ ఫాహటః సవసఽటూబమః సత బమసత ణానభాని సత వి ణ 
వమబజతేూగచనం సౌభనసమం యభణకం డూవవయిం నుషబదరభానుమమనభవిజాఞ తనేత్ర
 9 

  

టూషే వి దరయో నదమశచ సత్తత వ్నజాఞ టాః సవయసః శతశిఙోో  వ్భడూవః కుణోద  భుకునద ః 
ఝష వయిః సహసరశీుత్రషత్ర ఄనఽభత్రః స్నీవ్లీ సయసవతీ కుహఠ యజనీ నణాద  కథత్ర10 

  

తదవయిఝయుషః శీుతధయవయమధయవసఽనధ థషనధ యసంజాఞ  బగవనత ం వ్ేదభమం 
సర భభాటాభనం వ్ేడూన మజణేత  11 

  

సవగగనః తతిడూవ్ేదోమ విబజనకిషణ శుకియోః  

రజాణాం సవసం జా నధ ః సర మో న అస్త వత్ర 12 

  

ఏవం సఽగడాదఫహిసత డిద వగుణః సభాణేణావిటో ఘిటోడూన మఠాఞయవః కుశడీవనుర  
మస్భనఽకశ సత మోఫ డూవకితసత డీద వనుఖామకగ జవలన ఆవ్యః సవశషగచిష డిశ్ల 
విజమత్ర 13 

  

తడీద వత్రః త్ైరమవరటో జనిు యణమథటా ణాభ సవం డీవం సత బమః సవఝటూరదోమ మఠా 
దాగం విబజమ సవమం త అత్రషఠ త 
వసఽవసఽడానదిఢయుచిణానగుత సఽత తమవరతవివికత వ్భడూవ ణాభబమః 14 
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టూషం వథిషే స్భాగషయయో నదమశ్చనజాఞ టాః సత  సత్తత వ చకీశచతేఃశిఙోః కతలశిచతరకట ో 
డూవ్నీక ఉయధవగభా దరవిణ ఆత్ర యసకులామ భధఽకులామ నేతరవిణాద  శీుతవిణాద  డూవగబ 
ఘితచఽమటా భనత రభాల త్ర 15 

  

మాసం యోనః కుశడీవనుౌకసః కుశలకోవిడానముకత కులకసంజాఞ  బగవనత ం జాతవ్ేద 
సయౄతణం కయభకౌశల న మజణేత  16 

  

యసమ ఫరహభణః సక్షాజాజ తవ్ేడయऽస్ హవమవ్ట్  

డూవ్ణాం ఝయుషఙగో ణాం మజథఞ న ఝయుషం మజథత్ర 17 

  

తఠా ఘిటోడాదఫహిః కౌీ ఞచడీవనుర  డివగుణః సవభాణేన క్షీగడూన షత ఈకిినురత  విటో 
మఠా కుశడీవనుర  ఘిటోడూన మస్భణౌటాఞచచ ణాభ యవతజో డీవణాభనియవయత క అస్వత
 18 

  

యోऽసౌ గుహరహయణోనభఠితనితభఫకుఞచజ ऽత క్షీగడూణాస్చమభాణో బగవటా 
వయుణయణానగునురత  విబయో ఫబూవ 19 

  

తస్భననత త్ైరమవరటో ఘితిషరఠ  ణాభాఢిత్రః స్వవ డీవతవ వి ణ సత  విబజమ టూషే 
ఝతరణాభసఽ సత  షకథ డానవయినునినవ్ేశమ సవమం బగవ్నబగవతః 
యభకలామణమశస అతభబూతసమ హథశచయణాయవినద భుజగభ 20 

  

అమో భధఽయుహో  ధేఘిషఠ ః సఽఢాభా దరా జ్ఝషరఠ  లోహిటాగణ  వనసత్రషత్ర 
ఘితిషఠ సఽటాస్వత షం  

వయిగషయమః సత  సత్తత వ నదమశ్చనఖామటాః శుకోి  వయధభాణో దోజన ఈఫషుణో నణోద  ననద నః 
సయవటోబదర ఆత్ర ఄబమా ఄభిటౌఘా అయమక తీయథవతీ యౄవతీ వితరవతీ శుకథి త్ర 21 

  

మాసభభబః వితరభభలభుముఞచజ ణాః ఝయుషఊషబదరవిణడూవకసంజాఞ  
వయిఝయుష అనుర భమం డూవభనుం ఞథణణాఞజ లిణా మజణేత  22 

  

అః ఝయుషవమః సథ  ఝననీత యౄబయుబవఃసఽవః  

టా నః ఝనీటానైవఘీనః సిశటాభాతభణా బువ ఆత్ర 23 
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ఏవం ఝయసత తీషషగడాతషత ఈవ్ేశితః శ్కడీవనుర  డావత్రరంశలిషయోజణామాభః సభాణేన 
చ దఢిభణోడ డూన ుటో మస్భణాికో ణాభ భహీయుహః సవక్షథతరవమడూశకో మసమ హ 
భహసఽయన గనధ సత ం డీవభనఽవ్సమత్ర  24 

  

తసమత త్ైరమవరత ఏవ్ఢిత్రనభాన ధేఢాత్రఠిః సర ऽత విబజమ సత  వి ణ ఝతరణాభాని 
టూషే సవతభజానఽగజవభణోజవవభానధాభార నీకచితరథపఫహటయౄవిశవఢాయ 
సంజాఞ నినఢానుమఢితీనూవమం బగవతమననత  అవ్ేశితభత్రసత నుర వనం రవివ్ేశ 25 

  

ఏటూషం వయిభమడాగషయయో నదమశచ సత  సత్తత వ ఇశ్న ఈయుశిఙోో  ఫలబదరః శతకథసయః 
సహసరసర ర టో డూవనులో భహనస ఆత్ర ఄనఘాముద  ఈబమసిషట యజ్ఝటా 
ఞచడీ సహసరసఽర త్రషనజధిత్రషత్ర 26 

  

తదవయిఝయుష ఊతవరతసతమవరతడానవరటానఽవరతణాభాణో బగవనత ం వ్మావతభకం 
నుర ణామాభవిధాతయజసత భసః యభసభాఢిణా మజణేత  27 

  

ఄనత ఃరవిశమ బూటాని యో నృబత ుతభకథతేనః  

ఄనత మనైశవయః సక్షాటాతే ణో మదవశ్ర సఽపటమ్ 28 

  

ఏవధేవ దఢిభణోడ డాతయతః ఝషకయడీవసత టో డివగుణామాభః సభనత త ఈకలితః 
సభాణేన సవదాదకథన సభుడూరణ ఫహివిటో మస్భనఫిహతేషకయం 
జవలనశిఖాభలకనక టరా ముటాముతం బగవతః కభలాసనసమఢామసనం 
షకలితమ్ 29 

  

తడీద వభఢూమ భానసర తత యణాధ ైక ఏవ్వచ్ఛ్నచ్ఛ్నవయియోయభమడాచలోऽముత 
యోజణోఙా్ామామామో మతర తే చతసిషే డిక్షు చటావష ఝణ 
లోకనులాణానేణాద ా డీణాం మదఽషషట తసూయమ యథసమ ధేయుం షబరభతః 
సంవతూతభకం చకీం డూవ్ణాభహో టరా దామం షబరభత్ర 30 

  

తడీద వసమమఢిత్రః త్ైరమవరటో వత్రహో టరో  ణాధ ైతసమతభజౌ యభణకఢాతకూణాభాణౌ వయి 
తీ నిముజమ స సవమం ఞయవజవదబగవతకయభశ్రల ఏవ్స్వత  31 

  

తదవయిఝయుష బగవనత ం ఫరహభయౄతణం సకయభకథణ కయభణాధమనీత దం ఙ గడాహయనిత  32
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మతత తకయభభమం లిఙోం ఫరహభలిఙోం జణోऽయచనేత్  

ఏకనత భదవమం శ్నత ం తస్్ైభ బగవటూ నభ ఆత్ర 33 

  

తతః యసత లోి కలోకణాభాచలో లోకలోకయోయనత ల  షత ఈక్షుత ః 34 

  

మావణాభనసర తత యధేగవయనత యం టావతీ బూనేః కఞచనమణామదయితలోభా మసమం 
రహితః డాగథ  న కథఞృచతేనః రతేమలబమటూ తసభతూయవసతత వషహిటాస్త్ 35 

  

లోకలోక ఆత్ర సభాఖామ మదణేణాచల న లోకలోకసమనత యవషత ణావసథ మటూ 36 

  

స లోకతరమాణేత  షత ఇశవథణ విహిటో మసభతసూమడీణాం ధఽర వ్వో ణాం 
జోమత్రయోణాణాం గబసత యోऽవచ్ఛ్ణాంస్త రణోి కణావితణావణా న కడాచితచ్ఛ్ణా 
బవితేభుతూహణేత  టావదఽననహణామాభః 37 

  

ఏటావ్ణోి కవిణామసర  భానలషణసంసథ నషవచినిత తః కవినః స తే ఞచచశటోకటౄగణతసమ బూ 
గగలసమ తేుమదాగగऽమం లోకలోకచలః 38 

  

తదఽషషట చచతసిషవశ్సవతభయోనిణాఖిలజగదఽో యుణాఢినివ్ేశిటా నే 
డివయదతమఊషబః  

ఝషకయచాఝయ  వ్భణోऽజ్ఝత ఆత్ర సకలలోకస్థ త్రహమతవః 39 

  

టూషం సవవిబూతీణాం లోకనులాణాం చ వివిధవగమఫింహణామ 
బగవ్నయభభహఝయుషర  భహవిబూత్రత్రయనత మభామతభణో విశుదధ సతత వం 
ధయభజాఞ నవ్డైగఢైమశవమదమషట భహస్ద్ధ ు ఈలషణం విషవకథూణాడినః సవనుయిదరవఢైః 
షవ్షటో నిజవముఢయ శ్లనటుైషనజబుజదణ దడ ః సణాధ యమభాణసత స్భనోిషవథ 
సభణాత తూకలలోకసవసత మ అస్వత  40 

  

అకలధేవం వ్ేషం గత ఏష బగవ్ణాతభయోగభామమా వియచితవివిధలోకమాటరా  
గగతమానేతమయథః 41  

  

యోऽనత షవసత య ఏటూన హమలోకషభాణం చ వ్మఖామతం మదఫహిగి కలోకచలాతత తః 
యసత డయ మగథశవయగత్రం విశుడాధ భుడాహయనిత  42 

  



ంచభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఄణడ భధమగతః సాగమ డామవ్బూమోమయమదనత యమ్  

సామణడ గగలయోయభఢూమ కోటమః సఽమః ఞచవింశత్రః 43 

  

భిటూऽణడ  ఏష ఏతస్భనమదబూతత టో భాయత ణడ  ఆత్ర వమడూశః హియణమగయబ ఆత్ర మడిధ యణామణడ  
సభుదబవః  44 

  

సాథమణ హి విబజమణేత  డిశః ఖం డౌమయభహీ నడా  

సవో వౌో  నయక యసౌకంస్ చ సయవశః 45 

  

డూవత్రయమఙభనఽషమణాం సుసిసవయుఢామ్  

సయవజీవనికమాణాం సాయమ అటాభ దిగుశవయః 46 

  

ఄఢామమభు – 21  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏటావ్ణేవ బూవలమసమ సనినవ్ేశః రభాణలషణటో వ్మఖామతః 1 

  

ఏటూన హి డివ్ో భణడ లభానం తడివద ఈడిశనిత  మఠా డివదలయోషనషవ్డీణాం టూ 
ఄనత థణానత షషం తదఽబమసనిధ తమ్ 2 

  

మనభధమగటో బగవ్ంసత టాం త్రసత న అతతవన త్రరలోకీం రతతమవదాసమటామతభ దాస 
స ఏష ఈదగమనదక్షుణామనవ్డైషేవతసంజాఞ నభనద ుశ్ ైఘరు 
సభాణానయోత్రనగహణావగహణసభానసథ ణేషే మఠాసవనభనదమభాణో 
భకడిషే శిషవహో టరా ణ డీయఘహర సవసభాణాని విధటూత  3 

  

మడా ధేషతేలయోయవయత టూ తడాహో టరా ణ సభాణాని బవనిత  మడా విషదాడిషే 
ఞచసఽ చ శిషే చయత్ర తడాహణేమవ వయధణేత  హర సత్ర చ భాస్ భాస్వమకఢైక ఘటౄక 
త్రరషే 4 

  

మడా విశిచకడిషే ఞచసఽ వయత టూ తడాహో టరా ణ వియమమాణ బవనిత  5 

  

మావదద క్షుణామనభహని వయధణేత  మావదఽదగమనం తరమః 6 

  



ంచభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఏవం నవ కోటమ ఏకఞచచశలిక్షాణ యోజణాణాం భానసర తత యగషషషవయత నసర మడిశనిత  
తస్భణడైననీద ంా ఝుం ఞయవసభణేభగథదవఢానీం ణాభ దక్షుణటో మాభామం సంమభనీం 
ణాభ శ్చడావయుణీం నిమిోచనీం ణాభ ఈతత యతః సౌభామం విదావుం ణాభ 
టాసాదమభఢామహనసత భమ నిశ్రఠానీత్ర బూటాణాం రవిత్రత నివిత్రత నినేటాత ని 
సభమవిశ్రషవణ ధేగశచతేషదశమ్ 7 

  

తతరటామణాం డివసభధమఙోత ఏవ సడాడితమసత త్ర సవ్ేమణాచలం దక్షుణయన కగత్ర 8 

  

మటరో డూత్ర తసమ హ సభానసాతరనినుటూ నిమిోచత్ర మతర కవచన సమణేద ణానతత్ర తసమ 
హ ైష సభాన సాతరనినుటూ రసవమత్ర తతర గతం న శమనిత  నే తం సభనఽశ్రమయన్ 
 9 

  

మడా ఙుైణాద ా ుః ఝమః రచలటూ ఞచదశఘటౄకనమభామం సనుదకోటౄదవమం 
యోజణాణాం సయధడావదశలక్షాణ సఢికని ఙ గమాత్ర 10 

  

ఏవం తటో వ్యుణీం సౌభామధ ైనీద ంా చ ఝనసత ఠాణేమ చ గీహః సర భాదయో నషటుైరః సహ 
జోమత్రశ్ చకథీ సభబుమదమనిత  సహ వ్ నిమిోచనిత  11 

  

ఏవం భుహఠథత న చతేస్త రంశలిషయోజణానమషట శటాఢికని సౌగ యథసత రనీభయోऽసౌ 
చతసిషే షవయత టూ ఝుషే 12 

  

మస్్ైమకం చకీం డావదశ్యం షణయననే త్రరణాన సంవతూతభకం సభాభననిత  తసమక్షో 
ధేగయౄభయధ ని కిటో భానసర తత థ కిటూతయదాగగ మతర నుర ర తం యవియథచకీం టుైలమనత ర 
చకీవద్రభణాభనసర తత యగషౌ షబరభత్ర 13 

  

తస్భననక్షథ కితభూలో డివతీయోऽషసఽత యమభాణేన సనేభతస్్తత లమణాత ర షవదఽధ ా వ్ే కిటోష 
దాగః 14 

  

యథనీడసఽత  షటౄత రంశలిషయోజణామతసత తేత ుమదాగవిశ్లసత వ్నరవియథముగగ మతర 
హమాశఛణోద ణాభానః సనుత యుణయోజ్ఝటా వహనిత  డూవభాడితమమ్ 15 

  

ఝయసత తూవితేయయుణః శ్చచచ నిముకత ః సౌటూమ కయభణ కూలాస్వత  16 
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తఠా వ్లిఖిలామ ఊషయోऽఙో్ఘ్రషఠ యవభాటరా ః షషట సహసర ణ ఝయతః సాయమం సాకత వ్కమ 
నిముకత ః  

సంసఽత వనిత  17 

  

తఠాణేమ చ ఊషయో గనధ వూయసర  ణాగ గీభణోమ మాతేఢాణా డూవ్ ఆటూమకఢైకశ్ల గణాః 
సత  చతేయదశ భాస్ భాస్ బగవనత ం సాయమభాటాభనం ణాణాణాభానం 
ిథఙగనణాణాభానః ిథక్ కయభనయదవనద వశ ఈనుసటూ 18 

  

లక్షోతత యం సయధ నవకోటౄ యోజనషభండలం బూవలమసమ షణయన సగవఝమతత యం 
డివసహసరయోజణాని స బూఙ్క 19 

  

ఄఢామమభు – 22  

జోవ్చ  

మడూతదబగవత అడితమసమ ధేయుం ధఽర వం చ రదక్షుణయన షకీ భటో శ్రణాభనభుఖం 
రచలితం ఙారదక్షుణం బగవటోవషణతభభుషమ వమం కథభనఽనేనైభహీత్ర 1 

  

స హో వ్చ  

మఠా కులాలచకథీణ బరభటా సహ బరభటాం తడాశమీాణాం తతలికడీణాం గత్రయణడైమవ 
రడూశ్నత థషవఝమలబమభానటావడూవం నషతరశినయులక్షుటూన కలచకథీణ ధఽర వం 
ధేయుం చ రదక్షుణయన షఢావటా సహ షఢావభాణాణాం తడాశమీాణాం సామడీణాం 
గీహణాం గత్రయణడైమవ నషటరా నత థ శమనత థ ఙ గలబమభానటావత్ 2 

  

స ఏష బగవ్ణాడిఝయుష ఏవ సక్షాణానమణో లోకణాం సవసత మ అటాభనం 
తరనీభమం కయభ విశుడిధ నినేతత ం కవినయత చ వ్ేడూన విజ్ఝజాఞ సమభాణో డావదశఢా 
విబజమ షటుూ వసణాత డిషవితేషే మఠయ  జోషభితేగుణానివదఢాత్ర 3 

  

తధేతనేహ ఝయుషసత రమామ విదమమా వణ శభీాఙానఽఠా ఈఙాచవఙుైః  

కయభనభానటుైగమగ విటాణడైశచ శదీధ మా మజణోత ऽఞజ స శ్రమీః సభఢిగచఛనిత  4 

  

ఄథ స ఏష అటాభ లోకణాం డామవ్ిఠివ్ోమయనత థణ నదోవలమసమ కలచకీగటో డావదశ
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భాసనఽబఙ్టర శిసంజాఞ నూంవతూవమవ్ణాభసః షదవమం డివ్ నకత ం ఙూత్ర 
సనుదర్ష  

దవమభుడిశనిత  మావటా షషఠ భంశం బుఞజజ త స వ్డై ఊతేషతేమడిశమటూ 
సంవతూవమవః 5 

  

ఄథ చ మావటాథధన నదోవఠామం రచయత్ర తం కలభమనభాచషటూ 6 

  

ఄథ చ మావననదోభణడ లం సహ డామవ్ిఠివ్ోమయభణడ లాదామం కథత ్ాున స హ బుఞజజ త 
తం  

కలం సంవతూయం షవతూయనేఝావతూయభనఽవతూయం వతూయనేత్ర దాణోభనద ుశ్ ైఘరుసభ
  

గత్రనః సభాభననిత  7 

  

ఏవం చనద భాా ఄయకగబస్త బమ ఈషషట లిషయోజనత ఈలబమభాణోऽయకసమ సంవతూయ  

బుకూత ం క్షాదామం భాసబుకూత ం సనుదషషదామం డిణేణడైవ షబుకూత భగీఙాు దఽర తతయగభణో
  

బుఙ్టర 8 

  

ఄథ ఙాఞయమభాణానశచ కలానయభణాం క్షీమభాణానశచ కలానః తటాణ భహో టరా ణ
  

ఞయవ క్షాయక్షాదామం వితణావనః సయవజీవనివహనుర ణో జీవశ్ ైచకధేకం నషతరం త్రరంశటా
  

భుహఠఢతత యుబఙ్టర 9 

  

మ ఏష షర డశకలః ఝయుషర  బగవ్నభణోభయోऽననభయోऽభితభయో  

డూవతతిభనఽషమబూతశు క్షుసుసివయుఢాం నుర ణానుమమనశ్రలటావతూయవభమ ఆత్ర 
వయణమనిత  10 

  

తత ఈషషట డిద వలషయోజనటో నషటరా ణ ధేయుం దక్షుణయణడైవ కలామన ఇశవయయోజ్ఝటాని
  

సహనజ్ఝటాషట వింశత్రః 11 

  

తత ఈషషట దఽశణా డివలషయోజనత ఈలబమటూ ఝయతః శ్చతూహ ైవ వ్యకసమ శ్ ైఘరు
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భానద ుసభామనయోత్రనయయకవచచయత్ర లోకణాం నితమడానఽకల ఏవ నుర నేణ 
వయిమంశ్చథణానఽనైమటూ స  

విషట విషట భబగీహో శభనః 12 

  

ఈశనస ఫుఢయ  వ్మఖామతసత త ఈషషట డిద వలషయోజనటో ఫుధః సర భసఽత ఈలబమభానః
  

నుర నేణ శుబకిదమడాకదవుత్రషఙూమత తడాత్రవ్టాబరనుర మాణావిషట ుడిబమభాశంసటూ
 13 

  

ఄత ఉయధవభఙగో యకోऽత యోజనలషడివతమ ఈలబమభానస్త రనస్త రనః క్షఢైథకఢైకశ్ల  

శ్రణాద వదశ్నఽబుఙ్టర మడి న వకథీణానవయత టూ నుర నేణాశుబగీహో ऽఘశంసః 14 

  

తత ఈషషట డిద వలషయోజణానత యగటా బగవ్నఫిహసత్రథకఢైకస్భణరా శ్ౌ షవతూయం  

షవతూయం చయత్ర మడి న వకీః సమటా్ానేణానఽకలో ఫరా హభణకులసమ 15 

  

తత ఈషషట డయ మజనలషదవమాత్రతీమభానః శణడైశచయ ఏకఢైకస్భణరా శ్ౌ  

త్రరంశణాభసనివలభఫభానః సవణేవ్నఽథమత్ర టావడిబయనఽవతూఢైః నుర నేణ హి 
సథవషభశ్నిత కయః 16 

  

తత ఈతత యసభదిషమ ఏకదశలషయోజణానత య ఈలబమణేత  మ ఏవ లోకణాం  

శభనఽదావమణోత  బగవటో విషరణ యమతయభం దం రదక్షుణం రకీభనిత  17 

  

ఄఢామమభు -23  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄథ తసభతయతసత రయోదశలషయోజణానత యటో మతత డివషరణ ః యభం దభనవదనిత  మతర
  

హ భహదాగవటో ధఽర వ ఔటాత ననుడియగషనణేణేద ణా రజాత్రణా కశమతవన ధథభణ చ 
సభకలముగషబః  

సఫహటభానం దక్షుణతః కూీమభాణ ఆడానీభత కలజీవిణాభాజీవమ ఈనుస్వత  
తస్వమహనఽదావ ఈవషణతః 1 

  

స హి సథవషం జోమత్రయోణాణాం గీహనషటరా డీణాభనినేషవణావమకత యంహస బగవటా కల న
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దరా భమభాణాణాం సథ ణుషవ్వషట భబ ఇశవథణ విహితః శశవదవదాసటూ 2  

  

మఠా ధేఞీసత భబ అకీభణశవః సంయోజ్ఝటాస్త రనస్త రనః సవణడైయమఠాసథ నం భణడ లాని  

చయణేత ువం బగణా గీహదమ ఏతస్భనననత యఫహిగమగథన కలచకీ అయోజ్ఝటా 
ధఽర వధేవ్వలభఫు  

వ్ముణోడీయమభాణా అకలానత ం షచఙటరభనిత  నబస్ మఠా ధేఘాః శ్రమణాదయో 
వ్మువశ్ః కయభసయథమః షవయత ణేత  ఏవం జోమత్రయోణాః 
రకిత్రఝయుషసంయోగనఽగిహీటాః కయభనిషభతగతయో బువి న తనిత  3 

  

కథచణడైతజోజ ుత్రయనీకం శిశుభాయసంసథ ణేన బగవటో వ్సఽడూవసమ యోగ  

ఢాయణామాభనఽవయణమనిత  4 

  

మసమ ఝఙాఛగథీऽవ్కూియసః కుణడ లీబూతడూహసమ ధఽర వ ఈకలితసత సమ లాఙో్ఘ్రల   

రజాత్రయగషనషణోద ా  ధయభ ఆత్ర ఝచఛభూల  ఢాటా విఢాటా చ కటామం సత యిమః తసమ 
దక్షుణావయత కుణడ లీ  

బూతశుయసమ మానఽమదగమణాని దక్షుణనుథివ తే నషటరా ణుమకలమనిత  దక్షుణామణాని 
తే సవ్ేమ మఠా  

శిశుభాయసమ కుణడ లాదోగసనినవ్ేశసమ నుయివయోయుబయోయమవమవ్ః సభసఙగ్ ు బవనిత  
ిషవఠ   

తవజవఠీ అకశగఙగో  ఙ గదయతః 5 

  

ఝనయవసఽఝషౌమ దక్షుణవ్భయోః శ్లీణోమదర శ్రి షవ చ దక్షుణవ్భయోః శిచభయోః  

నుదయోయనజ్ఝదఽతత షఞూ దక్షుణవ్భయోనస్కయోయమఠాసఙ్ుం శవీణఞవషఞూ 
దక్షుణ  

వ్భయోగి చనయోయధనిషఠ  భూలం చ దక్షుణవ్భయోః కయణయోయభఘాడీనమషట  నషటరా ణ 
దక్షుణామణాని  

వ్భనుయివవఙౄటరషే ముఞజజ త తఠుైవ భిగశ్రి డీనఽమదగమణాని దక్షుణనుయివవఙౄటరషే 
నుర త్రలోధేమన  

రముఞజజ త శతనషజథమషవఠ  సకనధ యోయదక్షుణవ్భయోయనుస్వత్ 6 

  



ంచభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఈతత హణావగస్త యధహణౌ మమో భుఖథషే ఙాఙగో యకః శణడైశచయ ఈస్వథ  ఫిహసత్రః 
కకుడి  

వషసమడిటోమ హిదనే ణామణో భనస్ చణోద ా  ణాదామభుశణా సత నయోయశివణౌ ఫుధః 
నుర ణానునయో  

హటయోల  కథతవః సవఙ్ో షే గభసఽ సథవ టాగణాః 7 

  

ఏతదఽ హ ైవ బగవటో విషరణ ః సయవడూవటాభమం యౄభహయహః సణాధ ుమాం రమటో 
వ్గమటో  

నిుషభాణ ఈత్రషవఠ త నమో జోమత్రగి కమ కలామణామానినేషం తనే 
భహఝయుషమానఢీభహీత్ర 8 

  

గీహర్షటాభమభాఢిడుైవికం నునుహం భనత రకిటాం త్రరకలమ్  

నభసమతః సభయటో వ్ త్రరకలం నశ్రమత తటాకలజభాశు నుమ్ 9 

  

ఄఢామమభు – 24  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄధసత తూవితేగమజణాముటూ సవబనఽయనషతరవచచయతీటూమకథ యోऽసవభయతవం గీహతవం
  

ఙాలబత బగవదనఽకభమా సవమభసఽసదః స్్ైంహికథయో హమతదయుసత సమ టాత 
జనభ కభణ  

ఙ గషషట దవక్షామభః 1 

  

మదదసత యణయయభణడ లం రతతసత డివసత యటో యోజణాముతభాచషటూ డావదశసహసరం  

సర భసమ తరయోదశసహసరం హో యమః యవణ తదవువఢానకిడుైవనఽఫనధ ః సామ  

చనద భాసవనఢావత్ర 2 

  

తనినశమోమబమటరా త బగవటా యషణామ రముకత ం సఽదయినం ణాభ దాగవతం  

దనతభసత రం తటూత జస దఽషవషహం భుహటః షవయత భానభబమవస్థ టో 
భుహఠయత భుడివజభానశచకూత  

హిదమ అడూవ నివయత టూ తదఽగనేత్ర వదనిత  లోకః 3 
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తటోऽధసత త్రూదధ ఙాయణవిడామధణాం సదణాని టావణాభతర ఏవ 4 

  

తటోऽధసత దమషయషఃతశ్చతవరతబూతగణాణాం విహజ్ఝయభనత షషం మావడావముః రవ్త్ర
  

మావణేభఘా ఈలబమణేత  5 

  

తటోऽధసత చఛతయోజణానత య ఆమం ిఠివ మావదధ ంసదాసశ్రమనసఽణ దమః తత్రత ా  
రవ ఈతతనీత త్ర 6 

  

ఈవషణతం బూధేయమఠాసనినవ్ేశ్వసథ నభవణేయమధసత తూత  బూవివ ఏకఢైకశ్ల  

యోజణాముటానత థణామాభవిసత థణోకిినుత  ఄతలం వితలం సఽతలం తలాతలం 
భహతలం యసతలం  

నుటాలనేత్ర 7 

  

ఏటూషే హి నృలసవథో షే సవో దమఢికకభదోగఢైశవమననద బూత్రవిబూత్రనః సఽసభిదధ   
బవణోడామణాకీీడవిహథషే డుైతమడానవకదరవ్ేమా 

నితమరభుడిటానఽయకత కలటరా తమఫనఽధ సఽహిద్  

ఄనఽచ గిహతమ ఇశవదమరత్రహతకభా భామావిణోడా నివసనిత  8 

  

నేషే భహజ భనేన భామావిణా వినిషభటాః ఝగ 
ణాణాభణరవయరవ్ేకవియచితవిచితరబవన  

నుర కయగగఝయసదాఙుైతమచతవమతణాడిననగసఽయనేథఽననువతశుకసషకకీయణకిత్రర
భ బూనేనషవవథశవయగిహో తత ధ ైః సభలఙకిటాశచకసత్ర 9 

  

ఈడామణాని ఙాత్రతం భణడైనిద మాాననిద నః కుసఽభపలసత ఫకసఽబగకూసలమావనతయుచియ 
విటవిటతణాం లటాఙగో లిఙౄో టాణాం శ్రీనః 
సనేథఽనవివిధవిహఙోభజలాశమాణాభభలజలఞణ ణాం 
ఝషకులోలిఙఘ నక్షునతనీయనీయజకుభుదకువలమకహియనీలోతలలోహితశతటరా డివ
ణేషే కిత 
నికథతణాణాధేకవిహకులభధఽయవివిధసవణాడినషనిద యాోతూవ్డైయభయలోకశీిమభత్రశ
నటాని 10 

  

మతర హ వ్వ న బమభహో టరా డినః కలవిదాగఢైయులషమటూ 11 
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మతర హి భహహిరవయశిగభణమః సయవం తభః రఫాధణేత  12 

  

న వ్ ఏటూషే వసటాం డివ్ౌమషఢియసయసమణానననునసనణాడినధయో వ్మధయో 
వలీలిత జదమశచ డూహవ్డైవయణుడౌయోనధ ుస్వవదకిభగి నిషత్ర వయోऽవసథ శచ బవనిత  13 

  

న హి టూషం కలామణాణాం రబవత్ర కుతశచన భితేమషవణా బగవటూత జసశచకీడూశ్త్ 14 

  

మస్భన్రవిషవటऽసఽయవధాణాం నుర మః ఝంసవణాని బమాడూవ సరవనిత  తనిత  చ 15 

  

ఄఠాతల  భమఝటరో ऽసఽగ ఫలో నివసత్ర నేన హ వ్ ఆహ సిషట ః షణణ వత్రభమాః 
కశచణాడామత భామావిణో ఢాయమనిత  మసమ చ జిభబభాణసమ భుఖతసత రమః స్త రగణా 
ఈదదమనత  స్్ైవషణమః కనేనమః  ఝంశచలమ ఆత్ర మా వ్డై నృలామనం రవిషట ం ఝయుషం 
యస్వన హటకఖథమన సధనటావ సవవిలాసవలోకణానఽగ 
స్భతసంలానుర గూహణాడినః స్్ైవయం కూల యభమనిత  మస్భనఽనముకథత  ఝయుష  
శవగऽహం స్డయధ ऽహనేతమముతభహగజఫలభాటాభనభనభనమభానః కతథ టూ భడానధ  
ఆవ 16 

  

తటోऽధసత డివతల  హగ బగవ్ణాు టకథశవయః సవనుయిదబూతగణావితః రజాత్ర 
సగో ఫింహణామ బవ్ో బవ్ణామ సహ నేథఽనీబూత అస్వత  మతః రవిటాత  సషత్రవ 
హటకీ ణాభ బవయోువథమణ మతర చితరదానఽభతషశవణా సనేధమభాన ఓజస తఫత్ర 
తనినషసఠ ుతం హటకఖమం సఽవయణం బూషణయణాసఽథణాద ా వగఢూషే ఝయుషః సహ 
ఝయుషనధ యమనిత  17 

  

తటోऽధసత తేూతల  ఈడాయశవీ్ః ఝణమశ్లి కో విగచణాతభజో ఫలియబగవటా భహమనద సామ తరమం 
చికీయిభాణయణాడిటూయిఫధ కయో బూటావ వటువ్భనయౄతవణ క్షుత లోకతరయో 
బగవదనఽకభన ైవ ఝనః రవ్ేశిత ఆణాద ా డిషవవిదమభానమా సఽసభిదధ మా 
శీిమానజుషట ః సవధథభణాధమంసత ధేవ బగవనత భాధనీమభగతసధవస 
అస్వతऽధఽణాత 18 

  

ణో ఏవ్డైతటాూక్షాటాకగ బూనేడానసమ మతత దబగవతమశ్రషజీవనికమాణాం 
జీవబూటాతభబూటూ యభాతభని వ్సఽడూవ్ే తీయథతధే నుతర ఈణేన యమా శదీధ మా 
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యభాదయసభాహితభనస సభ్రత్రనుడితసమ సక్షాదవయోడావయసమ 
మడిఫలనిలన ైశవయమమ్ 19 

  

మసమ హ వ్వ క్షుతతనరస్లణాడిషే వివశః సకిణానభానగిణనఽయుషః కయభ 
ఫనధ నభఞజ స విధఽణోత్ర మసమ హ ైవ రత్రఫాధనం భుభుషవ్ోऽనమఠుైవ్ోలబణేత  20 

  

తదబకత ణాభాతభవటాం సథవషభాతభణామతభద అతభతన ైవ 21 

  

న వ్డై బగవ్నాననభభుషమనఽజగీహ మదఽత ఝనటాభనఽసభిత్రమోషణం 
భామాభమ దోగఢైశవయమధేవ్తనఽటూత్ర 22 

  

మతత దబగవటానఢిగటాణోమనునేన మాఙాఞ చఛల ణాహితసవశువశ్రషతలోకతరయో 
వయుణ నుశ్ ైశచ సభ్రత్రభుకోత  గషషదమం ఙావిదధ  ఆత్ర హో వ్చ 23 

  

నానం ఫటామం బగవ్నథథషే న నిషణ టో యోऽసవిణోద ా  మసమ సచివ్ో భణాత ర మ విత 
ఏకనత టో ఫిహసత్రసత భత్రహమ సవమభుతవణేద ణాాటాభనభమాచటాతభనశ్చశిషర  ణో 
ఏవ తడాద సమభత్రగనైబయ వమసః కలసమ భనవనత యషవితత ం కూమలోి కతరమనేదమ్
 24 

  

మసమనఽడాసమధేవ్సభత్రటాభహః కూల వవ్ేర న తే సవతతరుం మదఽటాకుటోబమం 
దం డీమభానం బగవతః యనేత్ర బగవటోయటూ ఖలు సవతతష 25 

  

తసమ భహనఽదావసమనఽథభభిజ్ఝతకషమః కో వ్సభడివధః షహీణబగవదనఽగీహ 
ఈజ్ఝగనేషతీత్ర 26 

  

తసమనఽచషతభుషషట డివసత షషమటూ మసమ బగవ్నూవమభఖిలజగదఽో యునమణో 
డావష గడానుణయవత్రషఠ టూ నిజజణానఽకనేతహిదయో నేణాఙో్ఘ్రషవఠ న డా దశకనధ గ 
యోజణాముటాముతం డిగ్ విజమ ఈఙాచటౄతః 27 

  

తటోऽధసత తత లాతల  భయో ణాభ డానవ్ేనద సా్త రఝఢిత్రయబగవటా ఝషణా త్రరలోకీశం 
చికీయుి ణా నియదగధసవఝయతరమసత త్రసడాలిఫధ డయ  భామావిణాభాఙాగమ భహడూవ్ేన 
షయక్షుటో విగతసఽదయినబయో భహీమటూ 28 
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తటోऽధసత నభహతల  కదరవ్ేమాణాం సణాం ణడైకశియసం కోీధవశ్ల ణాభ గణః కుహక 
తషకకలిమసఽషవణాడిరఢాణా భహదోగవనత ః తత్రత ాజాఢిటూః ఝయుష 
వ్హదనవయతభుడివజభాణాః సవకలటరా తమసఽహితేకటుభఫసఙ్ో న కవచిత్రభటాత  
విహయనిత  29 

  

తటోऽధసత దరసతల  డుైటూమా డానవ్ః ణయో ణాభ నివ్తకవఙాః కల మా 
హియణమఝయవ్స్న ఆత్ర విఫుధరతమనీక ఈతటాత ు భహౌజసర  భహసహస్ణో బగవతః 
సకలలోకనఽదావసమ హథథవ టూజస రత్రహతఫలావల ను నృల శమా ఆవ వసనిత  నే 
వ్డై సయభనేనద దాాటామ వ్గషబయభనత రవణ నషణాద ా డిఫబమత్ర 30 

  

తటోऽధసత టాటాల  ణాగలోకతయో వ్సఽకూరభుఖాః శఙ్కులికభహశఙ్శ్రవత 
ధనఞజ మధితషట శాఙ్చాడకభఫలాశవతయడూవదటాత దయో భహదోగషణో భహభి  
నివసనిత   నేషభు హ వ్డై ఞచసత దశశతసహసరశ్రి ణాం పణాసఽ వియచిటా 
భహభణయో గచిషణ వః నుటాల వివయత్రనేయనికయం సవగచిష విధభనిత  31 

  

ఄఢామమభు – 25  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తసమ భూలడూశ్ర త్రరంశడయ మజనసహసర నత య అస్వత  మా వ్డై కలా బగవతసత భస్ సభాఖామటాననత  
ఆత్ర సతవతీమా దరషట ిదిశమయోః సఙకయిణభహనేతమనభానలషణం మం 
సఙకయిణనేటామచషటూ 1 

  

మస్వమదం క్షుత్రభణడ లం బగవటోऽననత భూథత ః సహసరశియస ఏకస్భణేనవ శ్రయిణ ఢిరమభాణం 
స్డాధ యథ ఆవ లషమటూ 2 

  

మసమ హ వ్ ఆదం కల ణోసఞృజ హీయిటోऽభయివియచితయుచియబరభదఽ్ావ్ోయనత థణ సఙకయిణో 
ణాభ యుదర ఏకదశవఞమహసత రుషస్త రశిఖం శ్రలభుతత భబమనఽనదత్రషఠ త్ 3 

  

మసమఙౄఘ కాభలముగలాయుణవిశదనఖభణషణడ భణడ ల షవహితమః సహ 
సతవతయిద ైథకనత బకూత యోగథణావనభనత ః సవవదణాని షసఽపయతేకణడ లరదాభణడ తగణడ  
సథ లానమత్రభణోహణ రభుడితభనసః ఖలు విలోకమనిత  4 
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మస్్ైమవ హి ణాగజకుభాయమ అశిష అశ్సణాశ్చయవఙోవలమవిలస్తవిశదవిఝలధవల
  

సఽబగయుచియబుజయజతసత ధేబషవగుయుచనద నకుఙ్ఘ్రకభఙగకనఽల తవణావలిభభాణాసత ద్ 
ఄనభయిణోనభఠితహిదమభకయధవజావ్ేశయుచియలలితస్భటాసత దనఽగభదభుడితభ
ద విఘూషణటాయుణకయుణావలోకనమనవదణాయవినద ం సవరడం కూల విలోకమనిత  5 

  

స ఏవ బగవ్ననణోత ऽననత గుణాయణవ అడిడూవ ఈసంహిటాభయిగషవ్ేగగ లోకణాం సవసత మ 
అస్వత  6 

  

ఢామమభానః సఽసఽగయగస్దధ గనధ యవవిడామధయభునిగణ ైయనవయతభదభుడితవికిత 
విహవలలోచనః సఽలలితభుఖషకభిటూణానుమమభానః 
సవనుయిదవిఫుధమూథతీనషభాి నగనవ తేలస్కమోదభఢావసవ్ేన 
భాదమనభధఽకయవ్ర తభధఽయగుతశీిమం వ్డైజమనీత ం సవం వనభాలాం నీల వ్స 
ఏకకుణడ లో హలకకుడి కితసఽబగసఽనద యబుజో బగవ్నభహమణోద ా  వ్యణయనద  ాఆవ కఞచనీం 
కక్షాభుడాయలీలో నృబషత 7 

  

మ ఏష ఏవభనఽశీుటో ఢామమభాణో 
భుభుక్షూణాభణాడికలకయభవ్సణాగీఠితభవిడామభమం హిదమగీనిథ ం 
సతత వయజసత మోభమభనత యుిదమం గత అశు నిషబనత్రత  
తసమనఽదావ్నబగవ్ణాూవమభుబవ్ో ణాయదః సహ తేభుఫయుణా సదామాం ఫరహభణః 
సంశ్లి కమాభాస 8 

  

ఈతత్రత స్థ త్రలమహమతవ్ోऽసమ కలాః  

సటాత వడామః రకిత్రగుణా మడీషమాసన్  

మదరా ం ధఽర వభకితం మడూకభాతభన్  

ణాణాఢాతకథభు హ వ్ేద తసమ వయత మ 9 

  

భూషత ం నః ఝయుకిమా ఫదాయ సతత వం  

సంశుదధ ం సదసడిదం విదాత్ర తతర  

మలిీలాం భిగత్రదడూऽనవడామమ్  

అడాతేం సవజనభణాంసఽమడాయవయమః 10 
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మణానభ శీుతభనఽకీయత నేదకసభద్  

అగత  వ్ మడి త్రతః రలభబణాడావ  

హనత ుంహః సడి నిణాభశ్రషభనమం  

కం శ్రషదబగవత అశనీేనఽభభుక్షుః 11 

  

భూయధనమషతభణువతూహసరభూగధ ా  

బూగగలం సగషషసషతూభుదరసతత వమ్  

అనణాత ుదనినేతవికీభసమ బూభనః  

కో వమణమఢి గణనేతూహసరజ్ఝహవః 12 

  

ఏవభ్రదావ్ో బగవ్ననణోత   

దఽయనత వగమయుగుణానఽదావః  

భూల  యసమాః స్థ త అతభతణోత ర  

యో లీలమా క్షాభం స్థ తనే నృబషత 13 

  

ఏటా హమమవ్ేహ నినయుగనత వ్మ గతయో మఠాకయభవినిషభటా మఠయ డూశభనఽవషణటాః 
కభాణాకభమభాణడైః 14 

  

ఏటావతీషు జనఽంసః రవిత్రత లషణసమ ధయభసమ వినుకగతమ ఈఙాచవఙా విసదిశ్ 
మఠా రశనం వ్మచఖథమ కూభనమతకథమాభ ఆత్ర 15 

  

ఄఢామమభు – 26  

జోవ్చ  

భహయి ఏతడుైవచితరుం లోకసమ కథనేత్ర 1 

  

ఊషయువ్చ  

త్రరగుణటావతకయుత ః శదీధ మా కయభగతమః ిథగషవఢాః సవ ఏవ సయవసమ టాయతధేమన బవనిత
 2 

ఄఠూడానీం రత్రషదధ లషణసమధయభసమ తఠుైవ కయుత ః శడీాధ మా వ్డైసదిశ్మతకయభపలం విసదిశం 
బవత్ర మా హమణాదమవిదమమా కితకభాణాం తతషణాభలషణాః సితమః సహసరశః 
రవిటాత సత సం నుర చఽథమణానఽవయణనషమభః 3 
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జోవ్చ  

నయక ణాభ బగవనికం డూశవిశ్రష ఄథవ్ ఫహిస్త రలోకమ అహో స్వదనత ల ఆత్ర 4 

  

ఊషయువ్చ  

ఄనత ల ఏవ త్రరజగటామసఽత  డిశి దక్షుణసమభధసత దాబధేయుషషట చచ 
జలాదమసమభగషనషవటాత దమః తతిగణా డిశి సవణాం గగటరా ణాం యధేణ సభాఢిణా 
సటామ ఏవ్శిష అశ్సణా నివసనిత  5 

  

మతర హ వ్వ బగవ్నితిజో వ్డైవసవతః సవవిషమం నుర తటూషే సవఝయుష్ైయజనఽత షే 
సభథటూషే మఠాకభవదమం డయ షధేవ్నఽలిఙౄఘ తబగవఙాఛసనః సగణో దభం 
ఢాయమత్ర 6 

  

తతర హ ైకథ నయకణేకవింశత్రం గణమనిత  ఄథ టాంస్వత  
జణానభయౄలషణటోऽనఽకీనేషమభసత నేసర ర ऽనధ టానేసర ర  ౌయవ్ో భహౌయవః 
కునైబనుకః కలసాతరభస్తరవనం సాకయభుఖభనధ కః కినేదోజనః 
సనద ంశసత త సాషభయవజరకణట కశ్లభలీ వ్డైతయణీ ఞయోదః నుర ణగఢయ  విశసనం లాలాబషః 
సయధేమాదనభవచియమఃనుననేత్ర కూఞచ క్షాయకయదమో యక్షోగణ దోజనః శ్రలనుర ర టో 
దనద శ్రకోऽవటనిగధనః మవయత నః సాచ్ఛ్భుఖనేతమషట వింశత్రయనయక వివిధ 
మాతణాబూభమః 7 

  

తతర మసఽత  యవిటాత తమకలటరా ణమహయత్ర స హి కలనుశఫడయధ  మభఝయుష్ైయత్ర 
బమానకఢైసత నేస్వర నయకథ ఫలానిననుతమటూ ఄనశణానఽదనునదణడ టాడన 
సనత యజణాడినమతణానమతమభాణో జనఽత యమతర కశభలభాసడిత ఏకడుైవ 
భూచఛభుమాత్ర టానేసర నుర నే 8 

  

ఏవధేవ్నధ టానేస్వర మసఽత  వఞచనటావ ఝయుషం డాడీనఽముఙ్టర మతర శుు 
నినుతమభాణో  

మాతణా సరథ  వ్ేదనమా నషట భత్రయనషట దిషట శచ బవత్ర మఠా 
వనసత్రయవిశచుభానభూలసత సభదనధ టానేసరం తభుడిశనిత  9 

  

మస్త వహ వ్ ఏతదహనేత్ర భధేదనేత్ర బూతడయర హమణ కథవలం సవకుటుభఫధేవ్నఽడినం 
రఝషణ త్ర స తడిహ విహమ సవమధేవ తదశుదేన ౌయవ్ే నితత్ర 10 
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నే త్రవహ మఠుైవ్భుణా విహింస్టా జనత వః యతర మభమాతణాభుగతం త ఏవ 
యుయవ్ో బూటావ తఠా తధేవ విహింసనిత  తసభడరౌ యవనేటామహఠ యుయుషత్ర 
సదత్రకీ యసతత వసమడూశః 11 

  

ఏవధేవ భహౌయవ్ో మతర నిత్రతం ఝయుషం కీవ్మడా ణాభ యుయవసత ం కీవ్ేమణ 
ఘాతమనిత  మః కథవలం డూహభబయః 12 

  

మస్త వహ వ్ ఈగీః శ్రనక్షుణో వ్ నుర ణత ఈయనధ మత్ర తభకయుణం ఝయుషడుైయత 
విగషుతభభుతర మభానఽచః కునైబనుకథ తత టుైల  ఈయనధ మనిత  13 

  

మస్త వహ ఫరహభధఽర కూ కలసాతరసంజఞ కథ నయకథ ఄముతయోజనషభణడ ల  టాభరభనే 
తత  ఖల  ఈయమధసత దగనుకదామభత్రతమభాణేऽననివ్ేశితః క్షుత్రనుసదామం చ 
దహమభాణానత యఫహిః శుయ అస్వత  శ్రటూ ఙూషట టూऽవత్రషఠ త్ర షఢావత్ర చ మావనిత  శుగభాణ 
టావదవయిసహసర ణ 14 

  

మస్త వహ వ్డై నిజవ్ేదఠాదణాదమగతః నుఖణడ ం ఙ గగతసత భస్తరవనం రవ్ేశమ కశమా 
రహయనిత  తతర హసవితసత టో ఢావభాన ఈబమటో ఢాఢైసత లవణాస్టుైరశిఛదమభాన 
సవఙోో  హ హటోऽస్భత్ర యభమా వ్ేదనమా భూషచఛతః డూ డూ నితత్ర 
సవధయభహ నుఖణాడ నఽగతం పలం బుఙ్టర 15 

  

మస్త వహ వ్డై జా జఝయుషర  వ్ ఄదణయడ ు దణడ ం రణమత్ర ఫరా హభణయ వ్ శుయదణడ ం స 
నుతమాననయకథऽభుతర సాకయభుఖథ నితత్ర తటరా త్రఫల ైషవనిషషమభాణావమవ్ో 
మఠుైవ్ేహమక్షుఖణడ  అయత  సవథణ సవనమనకవచినాభషచఛతః కశభలభుగటో 
మఠుైవ్ేహదిషట డయ ష ఈయుడాధ ః 16 

  

మస్త వహ వ్డై బూటాణానైశవగకలితవితీత ణాభవివికత యవమఠాణాం సవమం 
ఝయుషర కలిత విత్రత షవవికత యవమఠయ  వమఠాభాచయత్ర స యటరా నధ కతవ తదనడయర హమణ 
నితత్ర తతర హసౌ టుైయజనఽత నః 
శుభిగక్షుసుసిత్ైయభశకమూకభతేకణభక్షుకడినథమ కథ ఙానదఽర గధ స్్తత ః 
సయవటోऽనదఽర హమభాణసత భస్ విహతనిడరా నియవిత్రయలఫాధ వసథ నః షకీ భత్ర మఠా 
కుశుథ జీవః 17 
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మస్త వహ వ్ ఄసంవిబజామశ్నత్ర మత్రకఞచణోనతభనిషభతఞచమజోఞ  
వ్మససంసఽత తః స యతర కినేదోజణే నయకధధే నితత్ర తతర శతసహసరయోజణే 
కినేకుణయడ  కినేబూతః సవమం కినేనథవ బషమభాణః కినేదోజణో 
మావతత దరటాత రహఠటాడయऽనిథవశభాటాభనం మాతమటూ 18 

  

మస్త వహ వ్డై స్వత నేన ఫలాడావ హియణమయటానడీని ఫరా హభణసమ వ్హయతమనమసమ వ్ణాడి 
ఝయుషసత భభుతర జనమభఝయుష ఄమసభన ైయగషనతణ దడ ః సనద ంశ్ ైసత వచి నిషేకషనిత  19 

  

మస్త వహ వ్ ఄగభామం స్త రమభగభమం వ్ ఝయుషం యోషదనగచఛత్ర టావభుతర 
కశమా టాడమనత స్త గభమా సాభు లోహభమామ ఝయుషభాలిఙోమనిత  స్త రమం చ 
ఝయుషయౄమా సాభు 20 

  

మస్త వహ వ్డై సవనగభసత భభుతర నియనే వయత భానం వజరకణట కశ్లభలీభాగమ 
నిషకయినిత  21 

  

నే త్రవహ వ్డై జణామ జఝయుష వ్ ఄనుఖణాడ  ధయభస్వతసనిబనద నిత  టూ సభథతమ 
వ్డైతయణామం నితనిత  నననభమడాసత సమం నియమషఖాబూటామాం నడామం 
మాడయ గణ ైషతసత టో బషమభాణా అతభణా న విముజమభాణాశ్చసఽనయుహమభాణాః 
సవఘేన కయభనుకభనఽసభయణోత  విణూభతరఞమశ్లణత 
కథశనఖాస్థ ధేడయ భాంసవసవ్హిణామభుతమణేత  22 

  

నే త్రవహ వ్డై విషలీతయో నషట శ్ౌఙాఙాయనిమభాసత ుకత లజాజ ః శుచమం చయనిత  టూ ఙాత 
తవరతమ ఞమవిణూభతరశ్రి షభభలాఞణ యణవ్ే నితనిత  తడూవ్త్రనౄబత్రూతభశననిత  23 

  

నే త్రవహ వ్డై శవగయదబతయో ఫరా హభణాదయో భిగమా విహ ఄతీథథ చ 
భిగనినఘననిత  టానత  

సభథటానిషమబూటానమభఝయుష ఆషేనషవధమనిత  24 

  

నే త్రవహ వ్డై డానేబక దభబమజథఞ షే శ్రనివశసనిత  టానభుషభణోి కథ వ్డైశస్వ నయకథ 
త్రటానినయమతయో మాతనటావ విశసనిత   25 

  

మస్త వహ వ్డై సవణ ం దామం డివజో థతః నుమమత్ర కభమోహితసత ం నుకితభభుతర 
థతః కులామమాం నుతనటావ థతః సభామమనిత  26 
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నే త్రవహ వ్డై దసమవ్ోऽగషనడా గయడా గీభాణాూథ ణావ విలుభనిత  జాణో జబటా వ్ 
టాంశ్చత హి థతమ మభదాటా వజరదంషట ా ః శ్వనః సత శటాని వింశత్రశచ సయబసం 
ఖాదనిత  27 

  

మస్త వహ వ్ ఄనితం వదత్ర సక్షథమ దరవమవినిభనే డాణే వ్ కథఞృచతూ వ్డై తవరతమ నయకథ 
ऽవచిభతమధఃశి నియవకశ్ర యోజనశటోఙా్ామాడిో షభూయధాః సభాతమటూ మతర 
జలనేవ సథ లభశభ ిషఠ భవదాసటూ తదవచిభత్రత లశ్ల విశ్రయమభాణశుగ న 
నేరమభాణః ఝనగతటో నితత్ర 28 

  

మస్త వహ వ్డై వినుర ర  జణోమ వ్డైశ్లమ వ్ సర భతథసత తకలతరం వ్ సఽం వరతసరథ ऽత వ్ తఫత్ర 
రభాదతస్వత షం నియమం నీటాణాభుయస్ డాకీభామస్వమ వహినణా దరవభాణం 
కణామసం నిషఞచనిత  29 

  

ఄథ చ మస్త వహ వ్ అతభసభాబవణేన సవమభధమో జనభతనుర విడామఙాయవణ శభీవటో 
వుమసర  న ఫహట భణేమత స భితక ఏవ భిటావ క్షాయకయదధే నియనేऽవ్కూి 
నినుత్రటో దఽయణాత  మాతణా హమశునటూ 30 

  

నే త్రవహ వ్డై ఝయుషః ఝయుషధేఢూన మజణేత  మాశచ స్త రయో నిశ్రణా్ దనిత  టాంశచ టూ 
శవ ఆవ నిహటా మభసదణే మాతమణోత  యక్షోగణాః సౌనిక ఆవ 
సవఢిత్రణావడామాసికూఫనిత  నితమనిత  చ గమనిత  చ హిషమభాణా మఠూహ ఝయుషడాః
 31 

  

నే త్రవహ వ్ ఄణాగసర ऽయణయమ గీధే వ్ వ్డైశభీబకఢైయుసిటానఽవిశభీబమమ 
జ్ఝజీవిషసనాిల సాటరా డిషసనుర ర టానీటరడనకతమా మాతమనిత  టూऽత చ తవరతమ 
మభమాతణాసఽ శ్రలాడిషే నుర ర టాటాభనః క్షుతత ిఝాబుం ఙానహటాః 
కఙకవటాడినశ్రచతసత తస్త గభతేణ దడ హనమభాణా అతభశభలం సభయనిత  32 

  

నే త్రవహ వ్డై బూటానఽమడూవజమనిత  న ఈలఫణసవదావ్ మఠా దనద శ్రకస్వత ऽత తవరతమ 
నయకథ దనద శ్రకఖథమ నితనిత  మతర ని దనద శ్రకః ఞచభుఖాః సత భుఖా ఈసితమ 
గీసనిత  మఠా నృల శమాన్ 33 
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నే త్రవహ వ్ ఄణాధ వటకుసాలగుహడిషే బూటాని నియునధ నిత  తఠాభుతర టూషవవవ్ోవ్ేశమ 
సగథణ వహినణా ధాధేన నియునధ నిత  34 

  

మస్త వహ వ్ ఄత్రఠీనదామగటాణావ గిహత్రయసకిదఽగతభనఽమషదధక్షుషవ నుతవన 
చక్షుష నిుషటూ తసమ ఙాత నియనే నుదిషవట యక్షుణీ వజరతేణాడ  గిఢరా ః 
కఙకకకవటాదమః రసహో మయు ఫలాదఽటాటమనిత  35 

  

మస్త వహ వ్ అఞామనభత్రయహఙకిత్రస్త యమకథ ర్షణః సయవటోऽనవిశఙకక ఄయథవమమణాశచినత మా 
షశుషమభాణహిదమవదణో నియవిత్రభనవగటో గీహ ఆవ్యథ భనయషత్ర స ఙాత తవరతమ 
తద్ ఈటాదణోతకయిణసంయషణశభలగీహః సాచ్ఛ్భుఖథ నయకథ నితత్ర మతర హ 
వితత గీహం నుఝయుషం ధయభజఝయుష వ్మక ఆవ సయవటోऽఙ్ో షే సాటుైరః 
షవమనిత  36 

  

ఏవంవిఢా నయక మభాలనే సనిత  శతశః సహసరశస్వత షే సథవషే చ సయవ ఏవ్ధయభవషత ణో 
నే కథచిడిహో డిటా ఄనఽడిటాశ్చవనిటూ మనేణ విశనిత  తఠుైవ ధభనఽవషత న ఆతయతర 
ఆహ తే ఝనయబవ్ే త ఈబమశ్రషదామం నివిశనిత  37 

  

నివిత్రత లషణభాయో అడావ్ేవ వ్మఖామతః ఏటావ్ణేవ్ణడ కోశ్ల మశచతేయదశఢా ఝణయషే 
వికలిత ఈగుమటూ మతత దబగవటో ణామణసమ సక్షానభహఝయుషసమ సథ విషఠ ం 
యౄభాతభభామా గుణభమభనఽవషణతభాదితః ఠత్ర శిణోత్ర శ్ీవమత్ర స 
ఈగథమం బగవతః యభాతభణోऽగీహమభత శడీాధ బకూత విశుదధ ఫుడిధ థవద 38 

  

శీుటావ సాథ లం తఠా సాషభం యౄం బగవటో మత్రః  

సాథ ల  నిషజతభాటాభనం శణడైః సాషభం ఢిమా ననేడిత్ర 39 

  

బూడీవవయిసషదడిరనబఃసభుదర  

నుటాలడిఙనయకదాగణలోకసంసథ   

గుటా భమా తవ నినుదఽబతనైశవయసమ  

సాథ లం వఝః సకలజీవనికమఢాభ 40 
 

  ॐ ॐ ॐ  



 

షషఠ  సకంధభు 

||ఓం నమో బగవటూ వ్సఽడూవ్మ|| 
 

ఄఢామమభు – 1  

శీ్రుక్షుదఽవ్చ  

నివిత్రత భాయోః కఠిత అడౌ బగవటా మఠా  

కీభయోగగలఫేధ న ఫరహభణా మదసంసిత్రః 1 

  

రవిత్రత లషణశ్ ైచవ టుైరగుణమవిషయో భుణే  

యోऽసవలీనరకిటూయుో ణసయోః ఝనః ఝనః 2 

  

ఄధయభలషణా ణాణా నయకశ్చనఽవషణటాః  

భనవనత యశచ వ్మఖామత అదమః సవమభుబవ్ో మతః 3 

  

తరమవరటోటాత నడయ యవంశసత చచషటాని చ  

డీవవయిసభుడరా డిర నదఽమడామనవనసతీన్ 4 

  

ధభణడ లసంసథ నం దాగలషణభానతః  

జోమత్రషం వివణాం చ మఠూదభసిజడివబుః 5 

  

ఄధఽణేహ భహదాగ మఠుైవ నయకననయః  

ణాణోగీమాతణాణేనమాతత ణేభ వ్మఖామతేభయుస్ 6 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

న ఙూడిహ ైవ్చిత్రం మఠాంహసః కితసమ కుమనభణౌకత నుణనః 
ధఽర వం స వ్డై తవరతమ నయకనఽత్ైత్ర నే కీషత టా ధే బవతస్త గభమాతణాః 7 

  

తసభతేఢైవ్శివహ నునిషకిటౌ మటూత భిటోమయవిదమటాతభణా 

డయ షసమ దిషట వ గుయులాఘవం మఠా నషకూచకూటూూత యుజాం నిడానవిత్ 8 
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శీ్రజోవ్చ  

దిషట శీుటాదామం మటాం జాననననుమతభణోऽహితమ్  

కగత్ర బూయో వివశః నుర మశిచతత భఠయ  కథమ్ 9 

  

కవచినినవయత టూऽబడరా తకవచిచచయత్ర తతేనః  

నుర మశిచతత భఠయऽనుయథం భణేమ కుఞజ యశ్ౌచవత్ 10 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

కయభణా కయభనిు గ న హమతమనిత క ఆషమటూ  

ఄవిదవదఢికషటావటా్ామశిచతత ం విభయినమ్ 11 

  

ణాశనతః థమధేవ్ననం వ్మధయోऽనబవనిత  హి  

ఏవం నిమభకిడరా జనిణడైః క్షథభామ కలటూ 12 

  

తస ఫరహభచథమణ శధేన చ దధేన చ  

టామగథన సతమశ్ౌఙాదామం మధేన నిమధేన వ్ 13 

  

డూహవ్గుఫడిధ జం ఢీ ధయభజాఞ ః శదీధ మానివటాః  

క్షునత ుఘం భహదత వ్ేణుగులభనేవ్నలః 14 

  

కథచిటూకవలమా బకత ు వ్సఽడూవమణాః  

ఄఘం ధఽనవనిత  కథత ్ాున నీహయనేవ దాసకయః 15 

  

న తఠా హమఘవ్ణరా జనానేత తనుడినః  

మఠా కిషణ షతనుర ణసత తేయుషనిషవవమా 16 

  

సఢీరచ్ఛ్ణో హమమం లోకథ ణాథ ః క్షథమోऽకుటోబమః  

సఽశ్రలాః సధవ్ో మతర ణామణమణాః 17 

  

నుర మశిచటాత ని చ్ఛ్ణ ని ణామణఙ్ఘ్రభఖమ్  

న నిషేననిత  జథనద  ాసఽకుభబనేవ్గః 18 

  

సకినభనః కిషణ డాయవినద యోషనవ్ేశితం తదఽో ణగష న ైషహ 
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న టూ మభం నుశబితశచ తదబటానూవతవనऽత శమనిత  హి చ్ఛ్యణనిషకిటాః 19 

  

ఄతర ఙ గడాహయనీత భనేత్రహసం ఝతనమ్  

దాటాణాం విషేణ మభయోః సంవ్దసత ం నిఫో ధ ధే 20 

  

కనమకుఫేజ  డివజః కశిచడాద స్త్రయజానేలః  

ణాభాన నషట సడాఙాగ డాసమః సంసయోదాషతః 21 

  

ఫనద ుక్షఢైః కఢైతవ్డైశ్ౌచఢైమయోషుటాం విత్రత భాస్థ తః  

నృబరతేకటుభఫభశుచిమతమాభాస డూహినః 22 

  

ఏవం నివసతసత సమ లాలమానసమ తతేూటాన్  

కలోऽతమగనభహణరా జననషట శ్రటామముషః సభాః 23 

  

తసమ రవమసః ఝటరా  దశ టూషం తే యోऽవభః  

ఫాలో ణామణో ణాభాన తటరో శచ దనటో బిశమ్ 24 

  

స ఫదధ హిదమసత స్భననయబకథ కలదాషణ  

నిుషభాణసత లిీలాం భుభుడూ జయజగ బిశమ్ 25 

  

బుఞచజ నః రతఫణా్ దణాఫలకం స్వనహమనిత తాః  

దోజమణామమనాభఞయ  న వ్ేడాగతభనత కమ్ 26 

  

స ఏవం వయత భాణోऽజోఞ  భితేమకల ఈస్థ టూ  

భత్రం చకయ తననే ఫాల  ణామణాహవనే 27 

  

స నుశహసత ంస్త రనద ిషట వ ఝయుషనత్రడాయుణాన్  

వకీతేణాడ నాయధవగభణ  అటాభనం ణేతేభాగటాన్ 28 

  

దాథ కీీడనకసకత ం ఝతరం ణామణాహవమమ్  

నుి విటూన సవథణోఙుైచజుహవ్కుల నిద మాః 29 

  

నిశభమ నేరమభాణసమ భుఖటో హషకీయత నమ్  

బయుత నభ భహజ నుయిడాః సహసతన్ 30 
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వికయిటోऽనత యుిదమాడాద స్త్రభజానేలమ్  

మభతవరషమనివషేణ దాటా వ్యమాభాసఽగజస 31 

  

ఉచఽషనషవఢిటాసత ంస్వత  వ్డైవసవతఝయఃసః  

కథ మూమం రత్రషవడాధ గ ధయభజసమ శ్సనమ్ 32 

  

కసమ వ్ కుత అమాటాః కసభదసమ నిషవధథ  

కూం డూవ్ ఈడూవ్ మా మూమం కూం స్దధ సతత భాః 33 

  

సథవ దభలాశ్క్షాః తతకౌశ్రమవ్ససః  

కూుటౄనః కుణడ లిణో లసతేషకయభాలినః 34 

  

సథవ చ నాతనవమసః సథవ ఙాయుచతేయుబజాః  

ధనఽషనషఙగో స్గడా శఙ్చకీ భుఫజశిీమః 35 

  

డిశ్ల విత్రనేలోకః కుయవనత ః స్వవన టూజస  

కూభయథం ధయభనులసమ కూఙకణోన నిషవధథ 36 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకథత మభదాటుైస్వత  వ్సఽడూవ్ోకత కషణః  

టాన్రతసమచఽః రహస్వమదం ధేఘనిుర దమా గష 37 

  

శీ్రవిషేణ దాటా ఉచఽః  

మూమం వ్డై ధయభజసమ మడి నిథదశకషణః  

ఫూర త ధయభసమ నసత తత వం మఙాచధయభసమ లషణమ్ 38 

  

కథం స్వడిధ మాటూ దణడ ః కూం వ్సమ సథ ననైతూతమ్  

దణాడ ుః కూం కషణః సథవ అహో  స్వతకత్రచిననిణామ్ 39 

  

మభదాటా ఉచఽః  

వ్ేదరణహిటో ధగభ హమధయభసత డివయమమః  

వ్ేడయ  ణామణః సక్షాతూవమభూబషత్ర శుశీుభ 40 
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నేన సవఢాభనునై దావ్ యజఃసతత వతమోభమాః  

గుణణాభకూీమాయౄత్ైషవదావమణేత  మఠాతథమ్ 41 

  

సాగమऽగషనః ఖం భయుడూద వః సర భః సణాధ ుహనీ డిశః  

కం కుః సవమం ధయభ ఆత్ర హమమటూ డుైహమసమ సక్షుణః 42 

  

ఏటుైయధగభ విజాఞ తః సథ నం దణడ సమ ముజమటూ  

సథవ కభనఽగఢూన దణడ భయునిత  కషణః 43 

  

సభబవనిత  హి బడరా ణ విుటాని ఙానఘాః  

కషణాం గుణసఙోో ऽస్త  డూహవ్నన హమకయభకిత్ 44 

  

నేన మావ్నమఠాధగభ ధగభ వ్ేహ సనైహితః  

స ఏవ తతపలం బుఙ్టర తఠా టావదభుతర వ్డై 45 

  

మఠూహ డూవరవస్్తత ైవిధమభులబమటూ  

బూటూషే గుణవ్డైచిటరా ుతత ఠానమటరా నఽనైమటూ 46 

  

వయత భాణోऽనమయోః కలో గుణానజాఞ కో మఠా  

ఏవం జణాభనమయోథతదధ భధయభనిదయినమ్ 47 

  

భనస్్ైవ ఝథ డూవః ఞయవయౄం విశమత్ర  

ఄనఽనైభాంసటూऽఞయవం భనస బగవ్నజః 48 

  

మఠాజఞ సత భస ముకత ఈనుస్వత  వమకత ధేవ హి  

న వ్ేద ఞయవభయం నషట జనభసభిత్రసత ఠా 49 

  

ఞచనః కుయుటూ సవథ నఞచ వ్ేడాథ ఞచనః  

ఏకసఽత  షర డశ్రన తీరనూవమం సత దశ్లऽశునటూ 50 

  

తడూతటోి డశకలం లిఙోం శకూత తరమం భహత్  

ధటూతऽనఽసంసిత్రం ఝంస్ హయిశ్లకబమాషత డామ్ 51 

  

డూహమజోఞ ऽజ్ఝతషడవగో  ణేచఛనకభణ కయమటూ  
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కోశకయ ఆవ్టాభనం కయభణాఙాఛదమ భుహమత్ర 52 

  

న హి కశిచత్షణభత జాతే త్రషఠ తమకయభకిత్  

కయమటూ హమవశః కయభ గుణ ైః సవదావికఢైయఫలాత్ 53 

  

లఫాధ వ నినేతత భవమకత ం వమకత వమకత ం బవతేమత  

మఠాయోని మఠానౄజం సవదావ్ేన ఫలీమస 54 

  

ఏష రకిత్రసఙ్ో న ఝయుషసమ వియమమః  

అస్తూ ఏవ న చిడీశసఙగో డివలీమటూ 55 

  

ఄమం హి శీుతసభననః శ్రలవితత గుణాలమః  

ధితవరటో భిదఽద నత ః సతమవ్ఙభనత రవిచఽఛచిః 56 

  

గుయవగనుత్రఠివిడాధ ణాం శుశీ్రషేయనహఙకితః  

సయవబూతసఽహిటాూధఽషభతవ్గనసామకః 57 

  

ఏకడాసౌ వనం మాతః తతిసణేద శకిడిద వజః  

అడామ తత అవితత ః పలఝషసనేతేకశ్న్ 58 

  

దదయి కనేనం కఞృచచాఛదరం సహ బుజ్ఝషమమా  

తటావ చ భధఽ ధ ైథమం భడాఘూషణతణేతరమా 59 

  

భతత మా విశిథనీనవ్మ వమతవతం నియతరమ్  

కీీడనత భనఽగమనత ం హసనత భనమానిత కథ 60 

  

దిషట వ టాం కభలితవత న ఫాహటణా షయనేబటామ్  

జగభ హిచఛమవశం సహస్్ైవ విమోహితః 61 

  

సత భబమణానతభణాటాభనం మావతూతత వం మఠాశీుతమ్ 

న శశ్క సభాఢాతేం భణో భదనవ్ేతతమ్ 62 

  

తనిననేతత సభయవ్మజ గీహగీసరత  విఙూతనః  

టాధేవ భనస ఢామమనూవధభడివయభ హ 63 



షషఠ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

టాధేవ టోషమాభాస తటూరుణాథథన మావటా  

గీధ ైమయభణోయధ ైః కధ ైః రస్డూత మఠా తఠా 64 

  

వినుర ం సవదామభను రౌ ఞాం కుల  భహత్ర లనేబటామ్  

విససజ చిటాః స్్ైవషణామనుఙోవిదధ ఢీః 65 

  

మతసత తశ్లచనిణేమ ణామమటోऽణామమటో ధనమ్  

ఫదాసమః కుటునేఫణామః కుటుభఫం భనద ఢీయమమ్ 66 

  

మదసౌ శ్సత రభులిఙఘ ు స్్ైవయఙాయమత్రగషుతః  

ఄవయత త చియం కలభఘాముయశుచియభలాత్ 67 

  

తత ఏనం దణడ నుణయః సకశం కితకూలిఫషమ్  

ణేషమమోऽకితనిథవశం మతర దణయడ న శుదధ ుత్ర 68 

  

ఄఢామమభు -2  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఏవం టూ బగవదాద టా మభదాటానదాషతమ్  

ఈఢామథ టాణరా జన్రటామహటయనమకోవిడాః 1 

  

శీ్రవిషేణ దాటా ఉచఽః  

ఄహో  కషట ం ధయభదిశ్భధయభః సిశటూ సదామ్  

మటరా దణయడ ుషవనుతవషే దణోడ  న ైషధ రమటూ విఠా 2 

  

రజాణాం తతగ నే చ శ్సత యః సధవః సభాః  

మడి సమటూత షే వ్డైషభమం కం మానిత  శయణం రజాః 3 

  

మదమడాచయత్ర శ్రమీానితయసత తత డీహటూ  

స మత్రభాణం కుయుటూ లోకసత దనఽవయత టూ 4 

  

మసమఙ్క శియ అఢామ లోకః సవతత్ర నియవితః  

సవమం ధయభభధయభం వ్ న హి వ్ేద మఠా శుః 5 
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స కథం నమషటాటాభనం కితధ ైతరభఙూతనమ్  

విసరభబణీయో బూటాణాం సఘిణో డయ గుధ భయుత్ర 6 

  

ఄమం హి కితనిథవశ్ల జనభకోటమంహసభత  

మడావుజహయ వివశ్ల ణాభ సవసత ుమనం హథః 7 

  

ఏటూణడైవ హమఘోణోऽసమ కితం సమదఘనిషకితమ్  

మడా ణామణానేత్ర జగద చతేయషయమ్ 8 

  

స్వత నః సఽనుర  నేతరధఽర గ్రహభహ గుయుతలగః  

స్త రజతతిగగహణాత  నే చ నుతకూణోऽథ 9 

  

సథవషభమఘవటానేదధేవ సఽనిషకితమ్  

ణాభవ్మహయణం విషరణ యమతసత డివషమా భత్రః 10 

  

న నిషకిటుయైుడటిుైయ్రహభవ్డినసత ఠా విశుదధ ుతమఘవ్న్రటాడినః 
మఠా హథనభడుైయుడాహిటుైసత దఽతత భశ్లి కగుణోలభబకమ్ 11 

  

ణడైకనిత కం తడిధ  కిటూऽత నిషకిటూ భనః ఝనధ వత్ర ఙూదసతఠూ 
తతకయభనిు యభనెూటాం హథయుో ణానఽవ్దః ఖలు సతత వదావనః 12 

  

ఄఠుైనం భానమత కిటాశ్రషఘనిషకితమ్  

మదసౌ బగవణానభ నేరమభాణః సభగీహీత్ 13 

  

సఙ్కతమం నుషహసమం వ్ సరత బం హమలనధేవ వ్  

వ్డైకుణఠ ణాభగీహణభశ్రషఘహయం విదఽః 14 

  

త్రతః స్లిటో బగనః సనద షట సత త  అహతః  

హషషతమవశ్రణాహ ఝభాణానయుత్ర మాతణాః 15 

  

గుయౄణాం చ లఘూణాం చ గుయౄణ చ లఘూని చ  

నుర మశిచటాత ని నునుణాం జాఞ టోవకత ని భహషినః 16 
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టుైసత నమఘాని ఞమణేత  తనుర డానవరటాడినః  

ణాధయభజం తదధ ిదమం తదతశ్ఙౄఘ సా్వవమా 17 

  

ఄజాఞ ణాదథవ్ జాఞ ణాదఽతత భశ్లి కణాభ మత్  

సఙకకషత తభఘం ఝంసర  దహమడూఢయ  మఠానలః 18 

  

మఠాగదం వయమతభభుముకత ం మదిచఛమా  

ఄజానటోऽనుమతభగుణం కుమనభణోత రऽఝమడాహితః 19 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

త ఏవం సఽవినిుణమ ధయభం దాగవతం ని  

తం మాభమనుశ్నినయుభచమ విరం భిటోమయభూభుచన్ 20 

  

ఆత్ర రతేమడిటా మాభామ దాటా మాటావ మభానిత కమ్ 

మభజథఞ  మఠా సయవభాచచక్షుయషనద భ 21 

  

డివజః నుశ్డివనియుభకోత  గతనెః రకిత్రం గతః  

వవణేద  శియస విషరణ ః కూఙకనద యిణోతూవః 22 

  

తం వివక్షుభనతవరతమ భహఝయుషకూఙకః  

సహస శమతసత సమ తటరా నత యదఢిథऽనఘ 23 

  

ఄజానేలోऽమఠాకయణు దాటాణాం మభకిషణ యోః  

ధయభం దాగవతం శుదధ ం టుైరవ్ేదమం చ గుణాశమీమ్ 24 

  

బకూత భానబగవటామశు భాహతభుశవీణాదధ థః  

ఄనఽటానుర  భహణాస్తూమయటోऽశుబభాతభనః 25 

  

ఄహో  ధే యభం కషట భబూదవిజ్ఝటాతభనః  

నేన వినుి వితం ఫరహభ విషలామం జామటాతభణా 26 

  

ఢిఙగభం విగషుతం సడిబయుద షకితం కులకజజ లమ్  

హిటావ ఫాలాం సతీం యోऽహం సఽతభసతీభగమ్ 27 
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విడాధ వణాఠౌ తతౌ ణానమఫనాధ  తస్వణౌ  

ఄహో  భమాధఽణా తమకత వకితజథఞ న నీచవత్ 28 

  

సర ऽహం వమకత ం త్రషమనే నయకథ బిశడాయుణయ  

ధయభఘానః కనేణో మతర వినద నిత  మభమాతణాః 29 

  

కూనేదం సవన అహో  స్వటాూక్షాదద ిషట నేహదఽబతమ్  

కవ మాటా ఄదమ టూ నే భాం వమకయిణాశనుణమః 30 

  

ఄథ టూ కవ గటాః స్డాధ శచటావయశ్చయుదయిణాః  

వ్మమోచమనీనమభానం ఫడాధ వ నుశ్ ైయఢయ  బువః 31 

  

ఄఠాత ధే దఽయబగసమ విఫుఢయ తత భదయిణే  

బవితవమం భఙోల న నేణాటాభ ధే రస్దత్ర 32 

  

ఄనమఠా నేరమభాణసమ ణాశుఙూయవిషలీటూః  

వ్డైకుణఠ ణాభగీహణం జ్ఝహవ వకుత నేహయుత్ర 33 

  

కవ ఙాహం కూతవః నునుర  ఫరహభఘోన నియతరః  

కవ చ ణామణయటూమతదబగవణానభ భఙోలమ్ 34 

  

సర ऽహం తఠా మత్రషమనే మతచిటూత నిద మాానిలః  

మఠా న బూమ అటాభనభణేధ  తభస్ భజజ నే 35 

  

విభుచమ తనేభం ఫనధ భవిడామకభకయభజమ్  

సయవబూతసఽహిఙాఛణోత  ధ ైతరః కయుణ అతభవ్న్ 36 

  

మోచనే గీసత భాటాభనం యోషనభమామతభభామమా 

వికీీఝుటో మన ైవ్హం కీీఝాభిగ ఆవ్ధభః 37 

  

భభాహనేత్ర డూహడౌ హిటావనేఠామయథఢీయభత్రమ్  

ఢాస్వమ భణో బగవత్ర శుదధ ం తతీకయత ణాడినః 38 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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ఆత్ర జాతసఽనిథవదః షణసఙ్ో న సధఽషే  

గఙగో డావయభుతవమామ భుకత సవనఽఫనధ నః 39 

  

స తస్భణేద వసదన అస్ణో యోగభాస్థ తః  

రటామహిటూనిద మాగీమో ముయోజ భన అతభని 40 

  

తటో గుణయబమ అటాభనం విముజామతభసభాఢిణా  

ముముజథ బగవడాధ నేన ఫరహభణమనఽబవ్తభని 41 

  

మయుు ునుయతఢీసత స్భననడరా క్షీతేయుషనఽయః  

ఈలదోమలఫాధ ణా్ాగవవణేద  శియస డివజః 42 

  

హిటావ కల వయం తీథథ గఙగో మాం దయిణాదనఽ  

సదమః సవయౄం జగిహమ బగవటాయివవషత ణామ్ 43 

  

సకం విహమస వినుర ర  భహఝయుషకూఙకఢైః  

హ ైభం విభానభాయుహమ మమౌ మతర శీిమః త్రః 44 

  

ఏవం స వినుి వితసయవధభ డాసమః త్రః త్రటో గయుుకయభణా 

నినుతమభాణో నియనే హతవరతః సడయ మ విభుకోత  బగవణానభ గిహణ న్ 45 

  

ణాతః యం కయభనిఫనధ కినత నం భుభుషటాం తీయథడానఽకీయత ణాత్ 

న మతేనః కయభసఽ సజజ టూ భణో యజసత మోదామం కలిలం తటోऽనమఠా 46 

  

మ ఏతం యభం గుహమనేత్రహసభఘాహమ్  

శిణుమాచ్రదధ మా ముకోత  మశచ బకత ునఽకీయత నేత్ 47 

  

న వ్డై స నయకం మాత్ర ణేక్షుటో మభకూఙకఢైః  

మదమమభఙోలో భగత ు విషేణ లోకథ భహీమటూ 48 

  

నేరమభాణో హథనభ గిణనఽటరో ఙాషతమ్  

ఄజానేలోऽమగడాధ భ కూభుత శదీధ మా గిణన్ 49 
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ఄఢామమభు – 3  

శీ్రజోవ్చ  

నిశభమ డూవః సవబట ోవషణతం రటామహ కూం టానత ధయభజః 
ఏవం హటాజోఞ  విహటానఽభథఢైనడూశికఢైయమసమ వశ్ర జణోऽమమ్ 1 

  

మభసమ డూవసమ న దణడ బఙోః కుతశచనథి శీుతఞయవ అస్త్ 

ఏతనఽభణే విశచత్ర లోకసంశమం న హి తవదనమ ఆత్ర ధే వినిశిచతమ్ 2 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

బగవతేయుష్ై జణామభామః రత్రహటోదమభాః  

త్రం విజాఞ మాభాసఽయమభం సంమభనీత్రమ్ 3 

  

మభదాటా ఉచఽః  

కత్ర సనీత హ శ్సత గ జీవలోకసమ వ్డై రదో  

టుైరవిధమం కుయవతః కయభ పలానవమకూత హమతవః 4 

  

మడి సఽమయఫహవ్ో లోకథ శ్సత గ దణడ ఢాషణః  

కసమ సమటాం న వ్ కసమ భితేమశ్చభితధేవ వ్ 5 

  

కూనఽత  శ్సత ిఫహటటూవ సమదఫహఠణానేహ కషభణామ్  

శ్సత ితవభుఙాగ హి మఠా భణడ లవషత ణామ్ 6 

  

ఄతసత వధేకో బూటాణాం స్వశవణాభఢీశవయః  

శ్సత  దణడ ధగ నీణాం శుదాశుబవివ్ేచనః 7 

  

తసమ టూ విహిటో దణోడ  న లోకథ వయత టూऽధఽణా  

చతేషబయదఽబటుైః స్డుదధ జాఞ  టూ విరలనేబటా 8 

  

నీమభానం తవ్డూశ్దసభనమతణాగిహన్  

వ్మమోచమణాతకూనం ఛిటాత వ నుశ్న్రసహమ టూ 9 

  

టాంస్వత  వ్ేడితేనేఙాఛమో మడి ణో భనమస్వ షభమ్  

ణామణయతమనహిటూ భా ద ైషటామమముయుదర తమ్ 10 
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శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఆత్ర డూవః స అిషట ః రజాసంమభణో మభః  

తరతః సవదాటాన్రటామహ సభయణాడాభుఫజం హథః 11 

  

మభ ఈవ్చ  

గ భదణోమ జగతసత సఽథ షశచ ఓతం నుర ర తం టవదమతర విశవమ్ 

మదంశటోऽసమ స్థ త్రజనభణాశ్ నసర మతవదమసమ వశ్ర చ లోకః 12 

  

యో ణాభనవచి జనం నిజామాం ఫఢానత్ర తణాత ర ునేవ డాభనో ః 
మస్్ైభ ఫలిం త ఆధే ణాభకయభ నిఫనధ ఫడాధ శచకూటా వహనిత  13 

  

ఄహం భహమణోద ా  నియిత్రః రఙూటాః సర మోऽగషనుశః వణో విషఞృచః 
అడితమవిశ్రవ వసవ్ోऽథ సఢామ భయుదోణా యుదరగణాః సస్డాధ ః 14 

  

ఄణేమ చ నే విశవసిజోऽభథశ్ బిగవదయోऽసిషట యజసత భసకః 
మస్వమహితం న విదఽః సిషట భామాః సతత వరఢాణా ఄత కూం తటోऽణేమ 15 

  

మం వ్డై న గగనయభనససఽనవ హిడా గష వ్సఽబిటో విచషటూ 
అటాభనభనత యుిడి సనత భాతభణాం చక్షుయమఠుైవ్కితమసత తః యమ్ 16 

  

తసమతభతనత రసమ హథయఢీశితేః యసమ భామాఢిటూయభహతభనః 
నుర నేణ దాటా ఆహ వ్డై భణోహశచయనిత  తదరా గుణసవదావ్ః 17 

  

బూటాని విషరణ ః సఽయఞజ్ఝటాని దఽయదయిలిఙగో ని భహదఽబటాని 

యషనిత  తదబకూత భతః థదోమ భతత శచ భత ునథ సయవతశచ 18 

  

ధయభం తే సక్షాదబగవత్రణీతం న వ్డై విదఽయిషయో ణాత డూవ్ః 
న స్దధ భుఖామ ఄసఽ భనఽషమః కుటో నఽ విడామధయఙాయణాదమః 19 

  

సవమభూబనయదః శభుబః కుభాయః కతలో భనఽః  

రహిడయ  జనకో నెషర భ ఫలిఢైవమాసకూయవమమ్ 20 

  

డావదశ్ ైటూ విజానీమో ధయభం దాగవతం బటాః  
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గుహమం విశుదధ ం దఽగఫధం మం జాఞ టావభితభశునటూ 21 

  

ఏటావ్ణేవ లోకథऽస్భనఽంసం ధయభః యః సభితః  

బకూత యోగగ బగవత్ర తణానభగీహణాడినః 22 

  

ణామోఙాచయణభాహతభుం హథః శమత ఝతరకః  

ఄజానేలోऽత నేణడైవ భితేమనుశ్దభుచమత 23 

  

ఏటావటాలభఘనియుయణామ ఝంసం  

సఙకకయత నం బగవటో గుణకయభణాభానమ్  

వికుీశమ ఝతరభఘవ్నమదజానేలోऽత  

ణామణయత్ర నేరమభాణ ఆమామ భుకూత మ్ 24 

  

నుర నేణ వ్ేద తడిదం న భహజణోऽమం  

డూవ్మ విమోహితభత్రయఫత భామమాలమ్  

తరమామం జఝీకితభత్రయభధఽఝషటామాం  

వ్డైటానికథ భహత్ర కయభణ ముజమభానః 25 

  

ఏవం విభిశమ సఽఢియో బగవతమనణేత   

సవతభణా విదధటూ ఖలు దావయోగమ్  

టూ ధే న దణడ భయునత ుథ మదమనైషం  

సమటాతకం తదత హనఽత ుయుగమవ్దః 26 

  

టూ డూవస్దధ షగుతవితరగఠా  

నే సధవః సభదిశ్ల బగవత్రణానః  

టాణోనస్దత హథయోదమానగునుత న్  

ణడైషం వమం న చ వమః రబవ్భ దణయడ  27 

  

టాణానమధవభసటో విభుఖానఽభకునద   

నుడాయవినద భకయనద యసదజసరమ్  

నిషకఞచణడైః యభహంసకుల ైయసఙణదో ర్  

జుషట దోిహమ నియమవయత మని ఫదధ తిషణ న్ 28 
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జ్ఝహవ న వకూత బగవదఽో ణణాభఢూమం  

ఙూతశచ న సభయత్ర తచచయణాయవినద మ్  

కిషణ మ ణో నభత్ర మచిఛయ ఏకడాత  

టాణానమధవభసటోऽకితవిషేణ కిటామన్ 29 

  

తత్షభమటాం స బగవ్నఽయుషః ఝణో  

ణామణః సవఝయుష్ైయమదసతకితం నః  

సవణాభహో  న విదఽషం యచిటాఞజ లీణాం  

క్షానిత యోుమస్ నభః ఝయుషమ బూధేన 30 

  

తసభతూఙకకయత నం విషరణ యజగనభఙోలభంహసమ్  

భహటాభత కౌయవమ విడుదధ ుకనిత కనిషకితమ్ 31 

  

శిణవటాం గిణటాం వమణుమడాద భాని హథయుభహటః  

మఠా సఽజాతమా బకత ు శుడూధ ుణానటాభ వరటాడినః 32 

  

కిషణ ఙౄఘ ాదభభధఽలిణన ఝనషవసిషట   

భామాగుణయషే యభటూ విజ్ఝణావహమషే  

ఄనమసఽత  కభహత అతభయజః రభాయుణేమ్  

ఇహమత కయభ మత ఏవ యజః ఝనః సమత్ 33 

  

ఆతథ ం సవబయత ిగడితం బగవనభహితవం  

సంసభితమ విస్భతఢియో మభకూఙకస్వత   

ణడైవ్చఽమటాశమీజనం రత్రశఙకభాణా  

దరషేట ం చ నృబమత్ర తతః రబిత్ర సభ జన్ 34 

  

ఆత్రహసనేభం గుహమం బగవ్నఽకభబసభబవః  

కథమాభాస భలమ అస్ణో హషభయచమన్ 35 

  

ఄఢామమభు – 4  

శీ్రజోవ్చ  
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డూవ్సఽయనిణాం సగో  ణాగణాం భిగక్షుణామ్  

సభాస్కసత వమా నుర ర కోత  మసఽత  సవమభుబవ్ేऽనత థ 1 

  

తస్్ైమవ వ్మసనేఙాఛనే జాఞ తేం టూ బగవనమఠా  

ఄనఽసయోం మమా శకత ు ససయజ బగవ్నయః 2 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  

ఆత్ర సభ్రశనభాకయణు జథిఫదమణః  

రత్రననద ు భహయోగు జగద భునిసతత భాః 3 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

మడా రఙూతసః ఝటరా  దశ నుర చ్ఛ్నఫషుషః  

ఄనత ఃసభుడరా దఽనభగన దదిశుో ం దఽర ధ ైయవిటామ్ 4 

  

దఽర ధేబమః కుీ ధమభాణాస్వత  తనుర డీతతభనమవః  

భుఖటో వ్ముభగషనం చ ససిజుసత డిద ధషమా 5 

  

టాదామం నియదహమభాణాంసత నఽలబమ కుయౄదవహ  

జోవ్చ భహణోూమో భనఽమం రశభమనినవ 6 

  

న దఽర ధేదోమ భహదాగ డీణేదోమ డయర గుధ భయుథ  

వివయధనషవ్ో మూమం రజాణాం తమః సభిటాః 7 

  

ఄహో  రజాత్రత్రయబగవ్ను షయవమమః  

వనసతీణోషఢీశచ ససగజ యజనేషం విబుః 8 

  

ఄననం చణాభచ హమదః నుదఙాషణామ్  

ఄహసత  హసత ముకత ణాం డివడాం చ చతేషదః 9 

  

మూమం చ తటరా ణావడిషట  డూవడూవ్ేన ఙానఘాః  

రజాసో మ హి కథం విక్షానినయదగుధ భయుథ 10 

  

అత్రషఠ త సటాం భాయోం కోం మచఛత డీతతమ్  
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తటరా  తటాభహమణాత జుషట ం వః రతటాభహ ైః 11 

  

టోకణాం తతౌ ఫనాధ  దిశః షభ స్త రమాః త్రః  

త్రః రజాణాం నక్షూణాం గిహమజాఞ ణాం ఫుధః సఽహిత్ 12 

  

ఄనత థదహమషే బూటాణాభాటాభస్వత  హషుశవయః  

సయవం తడిధ షణ ునైషధవధేవం వసరత షటో హమసౌ 13 

  

మః సభుతత్రతం డూహ అకశ్నభనఽమభులఫణమ్  

అతభజ్ఝజాఞ సమా మఙూఛతూ గుణానత్రవయత టూ 14 

  

ఄలం దగఢషధయుదర ధ ైుదణడైః ఖిలాణాం శివభసఽత  వః  

వ్ుషష హమమష వ కణామ తీనటూవ రత్రగిహమటామ్ 15 

  

ఆటామభనత రు వగహం కణామభాూయస్ం ని  

సర మో జా మమౌ దటాత వ టూ ధథభణోనేనేథ 16 

  

టూబమసత సమం సభబవదద షః నుర ఙూతసః కూల  

మసమ రజావిసథో ణ లోక అఞషటాసత రమః 17 

  

మఠా ససయజ బూటాని దక్షో దఽహితివతూలః  

థతస భనస ఙుైవ తనభభావహితః శిణు 18 

  

భనస్్ైవ్సిజతసయవం రజాత్రషభాః రజాః  

డూవ్సఽయభనఽషమడీననబఃసథ లజలౌకసః 19 

  

తభఫింహితభాలోకమ రజాసయోం రజాత్రః  

వినధ ునుడానఽవరజమ సర ऽచయదఽద షకయం తః 20 

  

తటరా ఘభయిణం ణాభ తీయథం నుహయం యమ్  

ఈసిశ్మనఽసవనం తసటోషమదధ షమ్ 21 

  

ఄసౌత షదధ ంసగుహమమన బగవనత భఢయ షజమ్  

తేబమం తదనఢాసమనే కసమతేషమదమఠా హషః 22 
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శీ్రరజాత్రయువ్చ  

నభః మావితఠానఽబూతనే గుణతరమాదాసనినేతత ఫనధ వ్ే 
ఄదిషట ఢాధేన గుణతతత వఫుడిధ నషనవితత భాణామ దఢూ సవమభుబవ్ే 23 

  

న మసమ సఖమం ఝయుషర ऽవ్డైత్ర సఖఽమః సఖా వసనూంవసతః ఝథऽస్భన్ 

గుణో మఠా గుణణో వమకత దిషవట సత స్్ైభ భహమశ్మ నభసకగనే 24 

  

డూహో ऽసవ్ోऽక్షా భనవ్ో బూతభాటరా భాటాభనభనమం చ విదఽః యం మత్ 

సయవం ఝభాణేవద గుణాంశచ తజోఞా న వ్ేద సయవజఞ భననత నైఝూ 25 

  

మడయ మో భనసర  ణాభయౄ యౄసమ దిషట సభిత్రసభ్రమోషత్ 

మ ఇమటూ కథవలమా సవసంసథ మా హంసమ తస్్ైభ శుచిసదభణే నభః 26 

  

భనీషణోऽనత యుిడి సనినవ్ేశితం సవశకూత నయనవనశచ త్రరవిడిబః 
వహినం మఠా డాయుణ నుఞచదశమం భనీషమా నిషకయినిత  గూఢమ్ 27 

  

స వ్డై భభాశ్రషవిశ్రషభామా నిషవధనివణసఽఖానఽబూత్రః 
స సయవణాభా స చ విశవయౄః రస్దటాభనియుకత తభశకూత ః 28 

  

మదమనినయుకత ం వచస నియౄతతం ఢిమాషనవ భనసర త మసమ 

భా బూతూవయౄం గుణయౄం హి తతత తూ వ్డై గుణానుమవిసయోలషణః 29 

  

మస్భనమటో నేన చ మసమ మస్్ైభ మడయ మ మఠా కుయుటూ కయమటూ చ 

వథషం యభం నుర క్రస్దధ ం తద్రహభ తడూధ తేయననమడూకమ్ 30 

  

మచఛకత యో వదటాం వ్డిణాం వ్డై వివ్దసంవ్దబువ్ో బవనిత  
కుయవనిత  ఙుైషం భుహటతభమోహం తస్్ైభ నమోऽననత గుణామ బూధేన 31 

  

ఄస్త త్ర ణాస్త త్ర చ వసఽత నిషఠ యోథకసథ యోషబననవియుదధ ధయభణోః 
ఄవ్ేక్షుతం కూఞచన యోగసఙ్ుయోః సభం యం హమనఽకలం ఫిహతత త్ 32 

  

యోऽనఽగీహయథ ం బజటాం నుదభూలభణాభయౄనుర  బగవ్నననత ః 
ణాభాని యౄనుణ చ జనభకయభనథబజథ స భహమం యభః రస్దతే 33 
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మః నుర కిటుైఞానఠుైయజణాణాం మఠాశమం డూహగటో విదాత్ర 

మఠానిలః నుషథవభాశీిటో గుణం స ఇశవగ ధే కుయుటాం భణోయథమ్ 34 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర సఽత తః సంసఽత వతః స తస్భననఘభయిణయ  

నుర దఽస్తేకయుశ్రషీఠ  బగవ్నబకత వతూలః 35 

  

కితనుదః సఽణ ంస్వ రలభాఫషట భహబుజః  

చకీశఙగ్ స్చథభషే ధనఽఃనుశగడాధయః 36 

  

తతవ్స ఘనశ్మభః రసననవదణేషణః  

వనభాలానివటాఙోో  లసచ్ఛ్్ావతూకౌసఽత బః 37 

  

భహకూుటకటకః సఽపయనభకయకుణడ లః  

కఞచుఙో్ఘ్రలీమవలమ నాఝఙోదబూషతః 38 

  

టుైరలోకమమోహనం యౄం నృబరత్రత బాువణేశవయః  

విటో ణాయదనణాద డుైమః నుయిడుైః సఽయమూథత్ైః 39 

  

సాత మభాణోऽనఽగమడిబః స్దధ గనధ యవఙాయణ ైః  

యౄం తనభహడాశచయమం విచక్షామగతసధవసః 40 

  

నణాభ దణడ వదాబభ్ రహిషట టాభ రజాత్రః  

న కూఞచణోడీయనతేభశకతీత వరమా భుడా  

అఞషతభణోడావఢైయురడినమ ఆవ నియఝఢైః 41 

  

తం తఠావనతం బకత ం రజాకభం రజాత్రమ్  

చితత జఞ ః సయవబూటాణానేదభాహ జణాయదనః 42 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

నుర ఙూతస భహదాగ సంస్దధ సత స బవ్న్  

మచ్రదధ మా భతయమా భన దావం యం గతః 43 
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తరటోऽహం టూ రజాణాథ మటూతऽసర మదఫింహణం తః  

భధ ైష కమో బూటాణాం మదాబమాసఽషవబూతమః 44 

  

ఫరహభ బవ్ో బవనత శచ భనవ్ో విఫుఢూశవః  

విబూతయో భభ హమమటా బూటాణాం బూత్రహమతవః 45 

  

తనుర  ధే హిదమం ఫరహభంసత నఽషవడామ కూీమాకిత్రః  

ఄఙగో ని కీతవ్ో జాటా ధయభ అటాభసవః సఽః 46 

  

ఄహధేవ్సధేవ్గథీ ణానమత్రకఞచచనత యం ఫహిః  

సంజాఞ నభాతరభవమకత ం రసఽత నేవ విశవతః 47 

  

భమమననత గుణయऽనణేత  గుణటో గుణవిగీహః  

మడాస్తత త ఏవ్దమః సవమభూబః సభబూదజః 48 

  

స వ్డై మడా భహడూవ్ో భభ వగమఫింహితః  

ధేణే ఖిలనేవ్టాభనభుదమతః సవయోకయభణ 49 

  

ఄథ ధేऽనహిటో డూవసత నుర ऽతమత డాయుణమ్  

నవ విశవసిజో ముషభణేమణాడావసిజడివబుః 50 

  

ఏష ఞచజనసమఙో దఽహిటా వ్డై రజాటూః  

ఄస్కీన ణాభ తీనటూవ రజథశ రత్రగిహమటామ్ 51 

  

నేథఽనవమవ్మధయభసత వం రజాసయోనేభం ఝనః  

నేథఽనవమవ్మధషభణామం బూషశ్ల దావనషమస్ 52 

  

తవటోత ऽధసత త్రజాః సవ నేథఽనీబూమ భామమా  

భడీమమా బవిషమనిత  హషషమనిత  చ ధే ఫలిమ్ 53 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకత వ నేషతసత సమ బగవ్నివశవదావనః  

సవనుర నలఫాధ యథ ఆవ తటుైరవ్నత యద ఢూ హషః 54 
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ఄఢామమభు – 5  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తసమం స నుఞచజణామం వ్డై విషేణ భాయోఫింహితః  

హయమశవసంజాఞ నముతం ఝటరా నజనమడివబుః 1 

  

ఄిథగధయభశ్రలాస్వత  సథవ డాక్షామణా ని  

తటరా  నుర ర కత ః రజాసథో  రతీచ్ఛ్ం రమముషదశమ్ 2 

  

తతర ణామణసయస్త యథం స్నఽధ సభుదరయోః  

సఙోమో మతర సఽభహనఽభనిస్దధ నిషవవితమ్ 3 

  

తదఽసయిణాడూవ వినియౄధ తభలాశమాః  

ధథభ నుయభహంస్వమ చ నుర ర తననభతయోऽఝమత 4 

  

టూతథ త ఏవ్ోగీం తటరా డూశ్రన మనిత టాాః  

రజావివిదధ నే మటాత ణేద వషిసత నద దయి హ 5 

  

ఈవ్చ ఙాథ హయమశ్వః కథం సరషమథ వ్డై రజాః  

ఄదిషట వనత ం బువ్ో మూమం ఫాలిశ్ ఫత నులకః 6 

  

తఠుైకఝయుషం షట ంా నృలం ఙాదిషట నియోభమ్  

ఫహటయౄనుం స్త రమం ఙాత ఝభాంసం ఝంశచలీత్రమ్ 7 

  

నడీభుబమటో వ్హం ఞచఞచచదఽబతం గిహమ్  

కవచిదధ ంసం చితరకథం క్షౌయవమం సవమం బరనే 8 

  

కథం సవతతేడూశభవిడావంసర  విశిచతః  

ఄనఽయౄభవిజాఞ మ ఄహో  సయోం కషషమథ 9 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తనినశభామథ హయమశ్వ ఔతత్రత కభనీషమా  

వ్చః కటం తే డూవథిః సవమం విభభిశుషధమా 10 
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బూః క్షథతరం జీవసంజఞ ం మదణాడి నిజఫనధ నమ్  

ఄదిషట వ తసమ నివణం కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 11 

  

ఏక ఏవ్ేశవయసఽత గమ బగవ్ణాూవశమీః యః  

తభదిషట వబవం ఝంసః కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 12 

  

ఝభాణడైనవ్డైత్ర మదోటావ నృలసవయోం గటో మఠా  

రతమగధ భావిద ఆహ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 13 

  

ణాణాయౄనుతభణో ఫుడిధ ః స్్ైవషణీవ గుణానివటా  

తనినషఠ భగతస్వమహ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 14 

  

తతూఙోబరంశిటుైశవయమం సంసయనత ం కుదాయమవత్  

తదోతీయఫుధస్వమహ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 15 

  

సిషట ుమమకుం భామాం వ్ేలాకలానత వ్ేగషటామ్  

భతత సమ టాభవిజఞ సమ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 16 

  

ఞచవింశత్రతటాత వణాం ఝయుషర ऽదఽబతదయణః  

ఄఢామతభభఫుధస్వమహ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 17 

  

ఐశవయం శ్సత రభుతూిజమ ఫనధ మోక్షానఽదయినమ్  

వివికత దభజాఞ మ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 18 

  

కలచకీం బరనే తీషణం సయవం నిషకయిమజజ గత్  

సవతనత రభఫుధస్వమహ కూభసతకయభనయబవ్ేత్ 19 

  

శ్సత రసమ తతేడూశం యో న వ్ేద నివయత కమ్  

కథం తదనఽయౄనుమ గుణవిసరభుబుకీధేత్ 20 

  

ఆత్ర వమవస్టా జను యమశ్వ ఏకఙూతసః  

రమముసత ం షకీభమ ణాథ నభనివయత నమ్ 21 

  

సవయఫరహభణ నిబత హిషకథశడాభుఫజథ  
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ఄఖణడ ం చితత భావ్ేశమ లోకననఽచయనఽభనిః 22 

  

ణాశం నిశభమ ఝటరా ణాం ణాయడాచ్ఛ్ఛలశ్లిణామ్  

ఄనవతమత కః శ్లచనఽూరజసత వం శుఙాం దమ్ 23 

  

స బూమః నుఞచజణామమాభజథన షసనిత వతః  

ఝటరా నజనమదద షః సవలాశ్వనూహస్రణః 24 

  

టూ చ తటరా  సభాడిషట ః రజాసథో  ధితవరటాః  

ణామణసగ జగుభయమతర స్డాధ ః సవఞయవజాః 25 

  

తదఽసయిణాడూవ వినియౄధ తభలాశమాః  

జణోత  ఫరహభ యభం టూఝసత తర భహతత ః 26 

  

ఄఫబక్షాః కత్రచిణాభసనకత్రచిడావముదోజణాః  

అధమనభనత రనేభభబమసమనత  ఆడసత్రమ్ 27 

  

ఓం నమో ణామణామ ఝయుషమ భహతభణే  

విశుదధ సతత వఢిషణ ుమ భహహంసమ ఢీభహి 28 

  

ఆత్ర టానత జథనద  ారజాసయోఢియో భునిః  

ఈతవతమ ణాయదః నుర హ వ్చః కటాని ఞయవవత్ 29 

  

డాక్షామణాః సంశిణుత గదటో నిగభం భభ  

ఄనివచఛటానఽదవం దరా తీణాం దరా తివతూలాః 30 

  

దరా తీణాం నుర మణం దరా టా యోऽనఽత్రషఠ త్ర ధయభవిత్  

స ఝణమఫనఽధ ః ఝయుషర  భయుడిబః సహ మోదటూ 31 

  

ఏటావదఽకత వ రమమౌ ణాయడయऽమోఘదయినః  

టూऽత ఙానవగభణాభయోం దరా తీణాధేవ భాషష 32 

  

సఢీరచ్ఛ్నం రతీచ్ఛ్నం యసమనఽథం గటాః  

ణాడామత టూ నివయత ణేత  శిచభా మానేనీషవ 33 
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ఏతస్భణాకల ఈటాటానఫహఠనశమన్రజాత్రః  

ఞయవవణానయదకితం ఝతరణాశభునుశిణోత్ 34 

  

చఽకోీ ధ ణాయడామాసౌ ఝతరశ్లకవిభూషచఛతః  

డూవషిభులదామహ గషడివసఽపషటాధయః 35 

  

శీ్రదష ఈవ్చ  

ఄహో  ఄసఢయ  సధాణాం సధఽలిఙ్ో న నసత వమా  

ఄసధవకయమయబకణాం నక్షోభయోః రదషితః 36 

  

ఊణ ైస్త రనయభుకత ణాభనైభాంస్తకయభణామ్  

విఘాతః శ్రమీసః ను లోకయోయుబయోః కితః 37 

  

ఏవం తవం నియనఽకోీ శ్ల ఫాలాణాం భత్రనదధ థః  

నుయిదభఢూమ చయస్ మశ్లహ నియతరః 38 

  

ననఽ దాగవటా నితమం బూటానఽగీహకతః  

ఊటూ టావం సౌహిదఘనం వ్డై వ్డైయఙకయభవ్డైషణామ్ 39 

  

ణేతథ ం ఝంసం విగః సమతత వమా కథవలిణా భిష  

భనమస్వ మదఽమశభం స్వనహనుశనికినత నమ్ 40 

  

ణానఽబూమ న జాణాత్ర ఝభానివషమతీషణటామ్  

నిషవదమటూ సవమం తసభనన తఠా నననఢీః ఢైః 41 

  

మననసత వం కయభసణాధ ణాం సధాణాం గిహధేఢిణామ్  

కితవ్నస్ దఽయభయిం వితరమం తవ భషితమ్ 42 

  

తనఽత కినత న మననసత వభబదరభచయః ఝనః  

తసభలోి కథషే టూ భూఢ న బవ్ేద్రభతః దమ్ 43 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

రత్రజగీహ తడాఫఢం ణాయదః సధఽసభభతః  
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ఏటావ్ణాూధఽవ్డయ  హి త్రత్రక్షథటూశవయః సవమమ్ 44 

  

ఄఢామమభు – 6  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తతః నుర ఙూతసర ऽస్కనుభనఽనీతః సవమభుబవ్ 1 

  

షషట ం సఞజ నమాభాస దఽహితీః తతివతూలాః  

దశ ధభమ కమాడాడిద వషటౄత రణవ ఙూనద వ్ే 2 

  

బూటాఙౄో యఃకిశ్శ్రవదోమ డూవ డూవ టాషషమమ ఙాః  

ణాభఢూమానమభూషం తవం సటామణాం చ ధే శిణు 3 

  

మాసం రసాత్రరసవ్డైగి క అఞషటాసత రమః  

దానఽయిభాఫ కకుడామనేషవశ్వ సఢామ భయుతవతీ 4 

  

వసఽయుభహఠత  సఙకలా ధయభతనుః సఽటాఞిిణు  

దాణోసఽత  డూవఊషబ ఆనద సా్వనసత టో ని 5 

  

విడయ మత అస్లిభాఫమాసత తశచ సత ననతనవః  

కకుదః సఙకటసత సమ కీకటసత నయో మతః 6 

  

బువ్ో దఽో ణ మాధేమః సవగో  ననిద సత టోऽబవత్  

విశ్రవడూవ్సఽత  విశ్వమా ఄరజాంసత న్రచషటూ 7 

  

సఢయ మగణశచ సఢామమా ఄయథస్డిధ సఽత  తతేూతః  

భయుటావంశచ జమనత శచ భయుతవటామ ఫబూవతేః 8 

  

జమణోత  వ్సఽడూవ్ంశ ఈతవనద  ాఆత్ర మం విదఽః  

భ్హఠషత క డూవగణా భుహఠత మాశచ జజ్ఝఞ థ 9 

  

నే వ్డై పలం రమచఛనిత  బూటాణాం సవసవకలజమ్  

సఙకలామాసఽత  సఙకలః కభః సఙకలజః సభితః 10 
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వసవ్ోऽషౌట  వసర ః ఝటరా స్వత షం ణాభాని ధే శిణు  

డయర ణః నుర ణో ధఽర వ్ోऽగకऽగషనగద షర  వ్సఽత షవదావసఽః 11 

  

డయర ణసమనభటూః టాను హయిశ్లకబమాదమః  

నుర ణసర మయజసవతీ దామ సహ అముః ఝగజవః 12 

  

ధఽర వసమ దామ ధయణయసాత వివిఢాః ఝయః  

ఄయకసమ వ్సణా దామ ఝటరా సత ి దమః సభిటాః 13 

  

ఄగథనబమ వసర ధ  ఝటరా  దరవిణకదమః  

సకనద శచ కిత్రత కఝటరో  నే విశ్ఖాదమసత తః 14 

  

డయ షసమ శయవుఝతరః శిశుభాగ హథః కలా  

వ్సరత ఙౄో యస్ఝటరో  విశవకభకితీత్రః 15 

  

తటో భనఽశ్చక్షుషర ऽబూడివశ్రవ సఢామ భణోః సఽటాః  

విదావసర యసాటోష వఝమషట ం గచిషభాతమ్ 16 

  

ఞచమామోऽథ బూటాని నేన జాగీత్ర కయభసఽ  

సయౄనుసాత బూతసమ దామ యుడరా ంశచ కోటౄశః 17 

  

ఢైవటోऽజో బవ్ో నెమో వ్భ ఈగగీ విషకతః  

ఄజఢైకనుదహియ్రఢయ న ఫహటయౄనుర  భహనిత్ర 18 

  

యుదరసమ నుయిడాశ్చణేమ ఘోః తవరతవిణామకః  

రజాటూయఙౄో యసః సవఢా తీన తతీనథ 19 

  

ఄథవఙౄో యసం వ్ేదం ఝతరటూవ ఙాకగతూతీ  

కిశ్శ్లవऽషచష దామమాం ధాభకథతేభజీజనత్ 20 

  

ఢిషణామాం వ్ేదశిగ డూవలం వమునం భనఽమ్  

టార్షమసమ వినటా కదరా ః తఙకో  మానేనీత్ర చ 21 

  

తఙోుసాత తగణామనేనీ శలదానథ  
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సఽణ సాత గయుడం సక్షాదమజథఞ శవ్హనమ్  

సాయమసాతభనాయుం చ కదరా నగనణేకశః 22 

  

కిత్రత కడీని నషటరా ణీణోద ః తనుసఽత  దాయత  

దషశ్నుటోూऽనతమసత సఽ మషభగీహషద తః 23 

  

ఝనః రసదమ తం సర భః కలా ల దే షనే డిటాః  

శిణు ణాభాని లోకణాం భాతీణాం శఙకణ చ 24 

  

ఄథ కశమతీనణాం మత్రసాతనేదం జగత్  

ఄడిత్రషదత్రయదనఽః కషఠ  ఄషషట  సఽయస ఆలా 25 

  

భునిః కోీ ధవశ్ టాభార  సఽయనః సయభా త్రనేః  

త్రధేమడయ గణా అసణాివడాః సయభాసఽటాః 26 

  

సఽయదేయభహిష గవ్ో నే ఙాణేమ డివశనూ ని  

టాభార మాః శ్రమనగిఢరా డామ భుణేయూయసం గణాః 27 

  

దనద శ్రకదమః స జణోటాధవశ్తభజాః  

ఆలామా బూయుహః సథవ మాతేఢాణాశచ సౌయసః 28 

  

ఄషషట మాసఽత  గనధ వః కషఠ మా డివశథవతః  

సఽటా దణోథకషషట స్వత షం నుర ఢానికఞిిణు 29 

  

డివభూధ  శభఫగऽషషరట  హమగుీవ్ో విదావసఽః  

ఄయోభుఖః శఙ్ఘ్రకశిః సవబనఽః కతలోऽయుణః 30 

  

ఝలోభా విషవ చ ఏకచకోీ ऽనఽటానః  

ధాభరకథశ్ల వియౄనుక్షో విరచిత్రత శచ దఽయజమః 31 

  

సవబణోః సఽరదాం కణామభువ్హ నభుచిః కూల  

విషయవణసఽత  శషభషఠ ం మమాత్రనహటషర  ఫలీ 32 

  

వ్డైశ్వనయసఽటా మాశచ చతసరశ్చయుదయిణాః  



షషఠ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఈడానవ హమశి ఝలోభా కలక తఠా 33 

  

ఈడానవం హియణామషః కీతేయుమశిం ని  

ఝలోభాం కలకం చ డూవ వ్డైశ్వనయసఽటూ తే కః 34 

  

ఈనేధేऽథ బగవ్నకశమనుర  ఫరహభఙ గడితః  

నుౌలోభాః కలకథమాశచ డానవ్ ముదధ శ్లినః 35 

  

తయోః షషట సహసర ణ మజఞ ఘానంస్వత  తతేః తటా  

జఘాన సవయోటో జణేనక ఆనద తారమఙకయః 36 

  

విరచిత్రత ః స్ంహికమాం శతం ఙుైకభజీజనత్  

హటజథమషఠ ం కథతేశతం గీహతవం మ ఈనుగటాః 37 

  

ఄఠాతః శీ్రమటాం వంశ్ల యోऽడిటూయనఽఞయవశః  

మతర ణామణో డూవః సవంశ్రణావ్తయడివబుః 38 

  

వివసవనయమభా ఞష తవషట థ సవిటా బగః  

ఢాటా విఢాటా వయుణో నేతరః శతరే  ఈయుకీభః 39 

  

వివసవతః శ్ీదధ డూవం సంజాఞ సామత వ్డై భనఽమ్  

నేథఽనం చ భహదాగ మభం డూవం మనైం తఠా  

స్్ైవ బూటావథ వడవ్ ణాసటౌమ సఽషేవ్ే బువి 40 

  

చామా శణడైశచయం ల దే సవషణం చ భనఽం తతః  

కణామం చ తతీం మా వ్డై వవ్ేర సంవయణం త్రమ్ 41 

  

ఄయమమోణ  భాతిక తీన తయోశచయిణమః సఽటాః  

మతర వ్డై భానఽష జాత్రయ్రహభణా ఙ గకలిటా 42 

  

ఞషనతమః తషట డయ  బగనదణోత ऽబవతే  

యోऽసౌ దక్షామ కుతతం జహస వివితడివజః 43 

  

తవషేట ఢషదటామతభజా దామ యచణా ణాభ కనమక  
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సనినవ్ేశసత యోయజజథఞ  విశవయౄశచ వయమవ్న్ 44 

  

తం వవిరథ సఽయగణా సవస్రమం డివషటాభత  

విభటూన షతమకత  గుయుణాఙౄో యస్వన మత్ 45 

  

ఄఢామమభు – 7  

శీ్రజోవ్చ  

కసమ హమటోః షతమకత  అఙాథమణాతభనః సఽః  

ఏతడాచషవ బగవఞృఛషమణాభకీభం గుౌ 1 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఆనద సా్త రబువణడైశవయమ భడయ లిఙౄఘ తసతథః  

భయుడిబయవసఽనె యుడుైరడిటుైమయిబునయని 2 

  

విశ్రవడూవ్డైశచ సఢుైమశచ ణాసటామదామం షశీితః  

స్దధ ఙాయణగనధ ఢైవయుభనినయ్రహభవ్డినః 3 

  

విడామధూగనశచ కూననఢైః తగగయగఢైః  

నిషవవమభాణో భఘవ్నా్రమభానశచ దాయత 4 

  

ఈగుమభాణో లలితభాసథ ణాఢామసణాశీితః  

నుణుడ థణాతటూరణ చనద భాణడ లఙాయుణా 5 

  

ముకత శ్చణడైమః నుయధేష్దఠ ుశ్చభయవమజణాడినః  

విజభానః నుౌలభామ సహధ సనమా బిశమ్ 6 

  

స మడా యభాఙాయమం డూవ్ణాభాతభనశచ హ  

ణాబమననద త సభా్ాత ం రతేమటాథ ణాసణాడినః 7 

  

వ్చసత్రం భునివయం సఽసఽయనభసకితమ్  

ణోచచఙాలాసణాడినద ఃా శమననత సదాగతమ్ 8 

  

తటో నియోతమ సహస కవిఙౄో యసః రబుః  
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అమమౌ సవగిహం తసషణ ం విడావనీరరభదవికూీమామ్ 9 

  

తథుువ రత్రఫుఢూమణోద ా  గుయుహమలనభాతభనః  

గయుమాభాస సదస్ సవమభాటాభనభాతభణా 10 

  

ఄహో  ఫత భమాసధఽ కితం వ్డై దబరఫుడిధ ణా  

మనభన ైశవయమభటూత న గుయుః సదస్ కతకితః 11 

  

కో గిఢూమతణడ టో లక్షీభం త్రరతషట టూయత  

మమాహభాసఽయం దావం నీటోऽదమ విఫుఢూశవయః 12 

  

మః నుయధేషఠ ుం ఢిషణభఢిత్రషఠ నన కఞచన  

రతేమత్రత షవఠ డిత్ర ఫూర ముయధయభం టూ న యం విదఽః 13 

  

టూషం కుథడూషట ీణాం తటాం తభస్ హమధః  

నే శదీద ధఽమయవచస్వత  వ్డై భజజ నత ుశభివ్ ఆవ 14 

  

ఄఠాహభభఙాయమభగధఢిషణం డివజమ్  

రసదనషవమ నిశఠః శ్రణా తచచయణం సిశన్ 15 

  

ఏవం చినత మతసత సమ భఘోణో బగవ్నోిహత్  

ఫిహసత్రయోటోऽదిషట ం గత్రభఢామతభభామమా 16 

  

గుగనఢిగతః సంజాఞ ం ుషనబగవ్నూవట్  

ఢామమనిధ మా సఽఢైయుమకత ః శయభ ణాలబటాతభనః 17 

  

తచఽ్ాటుైవవ్సఽః సయవ అశీిటౌమశనసం భతమ్  

డూవ్న్రతేమదమభం చకుీ యుద యభడా అతటాననః 18 

  

టుైషవసిషవట షేనస్త క్షఢణణ షనషబణానఙోో యుఫాహవః  

ఫరహభణం శయణం జగుభః సహమణాద ా  నతకనధ ః 19 

  

టాంసత ఠాబమషదటానీవషమ బగవ్ణాతభబూయజః  

కిమా యమా డూవ ఈవ్చ షసనత వమన్ 20 
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శీ్రఫరహో భవ్చ  

ఄహో  ఫత సఽయశ్రషీఠ  హమబదరం వః కితం భహత్  

ఫరహిభషఠ ం ఫరా హభణం డానత ధ ైశవమణానబమననద త 21 

  

తసమమభనమసమస్తథదోమ వః బవః  

రక్షీణయబమః సవవ్డైషబమః సభిడాధ ణాం చ మతేూః 22 

  

భఘవనిద వషతః శమ రక్షీణానఽో యవత్రకీభాత్  

సభ్రతేమచిటానాబమః కవమభాధమ బకూత తః  

అదడీయనినలమనం భభాత బిగుడూవటాః 23 

  

త్రరతషట ం కూం గణమనత ుదేదమ భణాత ర  బిగూణాభనఽశిక్షుటాథ ః 
న విరగగవినద గవశవణాం బవనత ుబడరా ణ నథశవణామ్ 24 

  

తడివశవయౄం బజటాశు విరం తస్వనం టావషట భాఠాతభవనత మ్ 

సదాజ్ఝటోऽథ నూ విఢాసమటూ వ్ో మడి షనేషమధవభుటాసమ కయభ 25 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

త ఏవభుడిటా జన్రహభణా విగతజవః  

ఊషం టావషట భాువరజమ షషవజథమదభఫుర వన్ 26 

  

శీ్రడూవ్ ఉచఽః  

వమం టూऽత్రథమః నుర నుత  అశభీం బదరభసఽత  టూ  

కభః సభాదమటాం టాత తతీణాం సభయోచితః 27 

  

ఝటరా ణాం హి గ ధయభః తతిశుశీ్రషణం సటామ్  

ఄత ఝతరవటాం ఫరహభనికభుత ఫరహభఙాషణామ్ 28 

  

అఙాగమ ఫరహభణో భూషత ః తటా భూషత ః రజాటూః  

దరా టా భయుతటూయౄభషత భటా సక్షాత్రషషటూసత నఽః 29 

  

దమామా బగషనీ భూషత యధయభసమటాభత్రఠిః సవమమ్  
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ఄగథనయదామగటో భూషత ః సయవబూటాని ఙాతభనః 30 

  

తసభత్రతీణాభాత ణాభాషత ం యబవమ్  

తసనమంసత త సణేద శం కయుత భయుస్ 31 

  

విణీభహమ టోవనుఢామమం ఫరహిభషఠ ం ఫరా హభణం గుయుమ్ 

మఠాఞజ స విజథషమభః సటానంసత వ టూజస 32 

  

న గయుమనిత  హమథథషే మవిషఠ ఙఘ ుానవ్దనమ్  

ఛణోద దోమऽనమతర న ఫరహభనవయో జఢైమషఠ ుసమ కయణమ్ 33 

  

శీ్రఊషయువ్చ  

ఄబమషథతః సఽయగణ ైః నుౌయహిటూమ భహతనుః  

స విశవయౄసత ణాహ రసననః శిషణమా గష 34 

  

శీ్రవిశవయౄ ఈవ్చ  

విగషుతం ధయభశ్రల ైయ్రహభవౌచవమమమ్  

కథం నఽ భడివఢయ  ణాఠా లోకథశ్ ైయనమాచితమ్  

రటామఖామసమత్ర తచిఛషమః స ఏవ సవయథ ఈచమటూ 35 

  

ఄకూఞచణాణాం హి ధనం శిలోఞఛనం టూణేహ నియవషత తసధఽసత్రరమః 
కథం విగయుుం నఽ కగభమఢీశవః నుౌగధసం హిషమత్ర నేన దఽయభత్రః 36 

  

తఠాత న రత్రఫూర మాం గుయునః నుర షథతం కూమత్  

బవటాం నుర షథతం సయవం నుర ణ ైయఢషథశచ సధనే 37 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

టూబమ ఏవం రత్రశీుతమ విశవయౄనుర  భహతనుః  

నుౌయహితమం వితశచకథీ యధేణ సభాఢిణా 38 

  

సఽయడివషం శీిమం గునుత భ్శనసమత విదమమా  

అచిఛడామడానభహమణాద ా మ వ్డైషణ వ్మ విదమమా విబుః 39 

  



షషఠ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

మమా గుత ః సహసర క్షో జ్ఝగథమऽసఽయచభూషవబుః  

టాం నుర హ స భహమణాద ా మ విశవయౄ ఈడాయఢీః 40 

  

ఄఢామమభు – 8  

శీ్రజోవ్చ  

మమా గుత ః సహసర షః సవ్హనిరఝస్్ైనికన్  

కీీడనినవ వినిషజతమ త్రరలోకమ ఫుబుజథ శీిమమ్ 1 

  

బగవంసత నభభాఖామహి వయభ ణామణాతభకమ్  

మఠాతటాననః శతసర ణేమన గునురత ऽజమనభిఢూ 2 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

వితః ఝగహితసత వషరట ా  భహమణాద ా మానఽిచఛటూ  

ణామణాఖమం వభహ తడిహ ైకభణాః శిణు 3 

  

శీ్రవిశవయౄ ఈవ్చ  

ఢౌటాఙౄఘ నాుణచభమ సవితర ఈదఙ్ఘ్రభఖః  

కితసవఙోకయణామసర  భణాత ర దామం వ్గమతః శుచిః 4 

  

ణామణయం వయభ సననహమమదబమ అగటూ  

నుదయోజ నఽణోయౄగవయుదథ హిదమఠయ యస్ 5 

  

భుఖథ శియసమనఽఞవుడయ ంకడీని వినమస్వత్  

ఓం నమో ణామణానేత్ర వియమమభఠాత వ్ 6 

  

కయణామసం తతః కుమడాద వదశ్షయవిదమమా  

రణవ్డిమకనత భఙో్ఘ్రలమఙో్ఘ్రషఠ యవసఽ 7 

  

నమస్వదధ ిదమ ఓంకయం వికయభనఽ భూయధని  

షకయం తే బుర వ్ోయభఢూమ ణకయం శిఖమా నమస్వత్ 8 

  

వ్ేకయం ణేతరయోయుమఞచజ ుననకయం సయవసనిధ షే  
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భకయభసత రభుడిద శమ భనత రభూషత యబవ్ేదఽఫధః 9 

  

సవిసయోం పడనత ం తతూయవడిక్షు వినిషదశ్రత్  

ఓం విషణ వ్ే నభ ఆత్ర 10 

  

అటాభనం యభం ఢామనేడూధ ుమం షటికూత నయుమతమ్  

విడామటూజసత నుర భూషత నేభం భనత రభుడాహథత్ 11 

  

ఓం హషషవదఢామనభభ సయవయక్షాం నమసత ఙౄఘ ాదభః తగథనద ాిషవఠ  
దషచభస్గడూషేఙా నుశ్నద ఢాణోऽషట గుణోऽషట ఫాహటః 12 

  

జల షే భాం యషతే భతూుభూషత మడయ గణయదోమ వయుణసమ నుశ్త్ 

సథ ల షే భామావటువ్భణోऽవ్మత్రత వాికీభః ఖథऽవతే విశవయౄః 13 

  

దఽథో షవటవ్మజ్ఝభుఖాడిషే రబుః నుమాననిస్ంహో ऽసఽయమూథనుషః 
విభుఞచటో మసమ భహటట హసం డిశ్ల విణేదఽయనుతంశచ గబః 14 

  

యషతవసౌ భాధవని మజఞ కలః సవదంషట యాోనీనతధగ వహః 
మోऽడిరకటేషవథ విరవ్స్వ సలషభణోऽవ్మదబయటాగీజోऽసభన్ 15 

  

భాభుగీధభదఖిలాత్రభాడాణానమణః నుతే నయశచ హసత్ 

దతత సత వయోగదథ యోగణాథః నుమాదఽో ణయశః కతలః కయభఫణాధ త్ 16 

  

సనతేకభాగऽవతే కభడూవ్దధ మశ్రి  భాం ఠి డూవహమలణాత్ 

డూవషివయమః ఝయుషయచణానత తసకగభ హషభం నియమాదశ్రషత్ 17 

  

ధనవనత షయబగవ్ణాతవఠామదద వణాద వదబమాదిషదో నిషజటాటాభ 

మజఞ శచ లోకదవటాజజ ణాణాత దఫలో గణాత్క్రోధవశ్దహీనద ఃా 18 

  

డుైవనుమణో బగవ్నరఫో ఢాదఽఫదధ సఽత  నుషణడ గణరభాడాత్ 

కలికః కల ః కలభలాత్రనుతే ధభవణాయోయుకిటావటాయః 19 

  

భాం కథశవ్ో గదమా నుర తయవ్మడయో వినద  అసఙోవభాతత వ్ేణుః 
ణామణః నుర హణ  ఈడాతత శకూత యభధమనిద ణే విషేణ యునద నాుణః 20 
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డూవ్ోऽహమణ  భధఽహో గీధణావ సమం త్రరఢాభావతే భాధవ్ో భామ్ 

డయ షవ హిషకథశ ఈటాయధటూర నిశ్రథ ఏకోऽవతే దభణాబః 21 

  

శీ్రవతూఢాభాయతర ఇశః రతసమష ఇశ్లऽస్ధగ జణాయదనః 
డామోదగऽవ్మదనఽసనధ ుం రదాటూ విశ్రవశవగ బగవ్ణాకలభూషత ః 22 

  

చకీం ముగణాత నలత్రగభణేనే బరభతూభణాత దబగవత్రముకత మ్ 

దనద గషధ దనద గధ ుషస్్ైనమభాశు కషం మఠా వ్తసఖ ో హటటాశః 23 

  

గడూऽశనిసయినవిసఽపలిఙ్ో  నిషణఢ  నిషణఢ ుజ్ఝతతరమాస్ 
కుషభణడ వ్డైణామకమషయక్షో బూతగీహంశ్రచయణ మ చాయణ మాున్ 24 

  

తవం మాతేఢానరభథతవరతభాతి తశ్చవిరగీహఘోయదిషట న్ 

దథనద  ావిడరా వమ కిషణ ఞషటో నెభసవణోऽథయుిదమాని కభమన్ 25 

  

తవం త్రగభఢాస్వషస్్ైనమనైశరముకోత  భభ ఛినిధ  ఛినిధ  
చక్షూంష చయభనఛతచనద  ాచాదమ డివషభఘోణాం హయ నుచక్షుషమ్ 26 

  

మణోన బమం గీహమదోమऽబూటూకతేదోమ నిబమ ఏవ చ  

సుసితవదోమ దంషట దాోమ బూటూదోమऽంంహో బమ ఏవ చ 27 

  

సవణయమటాని బగవణానభయౄనునఽకీయత ణాత్  

రమానఽత  సఙ్క్షషమం సడయ మ నే నః శ్రమీఃరతీకః 28 

  

గయుఝయ  బగవ్ణో్రతర సరత బశఛణోద భమః రబుః  

యషతవశ్రషకిఙూ్రదోమ విషవకథూనః సవణాభనః 29 

  

సవడయ బు హథనభ యౄమాణాముఢాని నః  

ఫుడీధ నిద మాభనఃనుర ణాణానఽత  నుయిదబూషణాః 30 

  

మఠా హి బగవ్ణేవ వసఽత తః సదసచచ మత్  

సటూమణాణేన నః సథవ మానఽత  ణాశభుదరవ్ః 31 
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మఠుైకటాభునఽదావ్ణాం వికలయహితః సవమమ్  

బూషణాముధలిఙగో ఖామ ధటూత  శకీత ః సవభామమా 32 

  

టూణడైవ సతమభాణేన సయవజోఞ  బగవ్ను షః  

నుతే సఢైవః సవయౄత్ైయనః సడా సయవతర సయవగః 33 

  

విడిక్షు డిక్షూయధవభధః సభణాత దనత యఫహియబగవ్ణానయస్ంహః 
రహమ లోకబమం సవణేన సవటూజస గీసత సభసత టూజాః 34 

  

భఘవనినదభాఖామతం వయభ ణామణాతభకమ్  

విజథషమస్వऽఞజ స నేన దంశిటోऽసఽయమూథనున్ 35 

  

ఏతడాధ యమభాణసఽత  మం మం శమత్ర చక్షుష  

డా వ్ సంసిశ్రతూదమః సధవసతూ విభుచమటూ 36 

  

న కుతశిచదబమం తసమ విడామం ఢాయమటో బవ్ేత్  

జదసఽమగీహడిదోమ వ్మఢామడిబమశచ కషుచిత్ 37 

  

ఆభాం విడామం ఝ కశిచటౌకశికో ఢాయమనిద వజః  

యోగఢాయణమా సవఙోం జహౌ స భయుధనవని 38 

  

తసర మష విభాణేన గనధ యవత్రథకడా  

మమౌ చితరయథః స్త రనయవిటో మతర డివజషమః 39 

  

గగణాననుతతూదమః సవిభాణో హమవ్కూిః  

స వ్లిఖిలమవచణాదస్థ ణామడామ విస్భతః  

నుర సమ నుర చ్ఛ్సయసవటామం సనటావ ఢాభ సవభనవగత్ 40 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

మ ఆదం శిణుమాటాకల  యో ఢాయమత్ర ఙాదితః  

తం నభసమనిత  బూటాని భుచమటూ సయవటో బమాత్ 41 

  

ఏటాం విడామభఢిగటో విశవయౄనుచఛతకీతేః  
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టుైరలోకమలక్షీభం ఫుబుజథ వినిషజతమ భిఢూऽసఽన్ 42 

  

ఄఢామమభు – 9  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తసమసనివశవయౄసమ శింస్ తీరణ దాయత  

సర భతథం సఽతథభణానదనేత్ర శుశీుభ 1 

  

స వ్డై ఫషుష డూవ్ేదోమ దాగం రతమషభుచచకఢైః  

ఄదదదమసమ తతగ డూవ్ః సరశమీం ని 2 

  

స ఏవ హి దడౌ దాగం గషభసఽన్రత్ర  

మజభాణోऽవహడాబగం భాతిస్వనహవశ్నఽగః 3 

  

తడూద వహమలనం తసమ ధభలీకం సఽథశవయః  

అలషమ తయస నెతసత చ్ఛ్ఛి ణమచిఛనదఽర ష 4 

  

సర భతథం తే మతత సమ శియ అస్తకతఞజ లః  

కలవిఙకః సఽతథభణానదం మతూ త్రత్రత షః 5 

  

ఫరహభహటామభఞజ లిణా జగీహ మదతశవయః  

సంవతూణేత  తదఘం బూటాణాం స విశుదధ నే  

బూభమభుఫదఽర భయోషదబుశచతేధ  వమబజదధ షః 6 

  

బూనేసఽత ుమం జగీహ ఖాతఞయవథణ వ్డై  

ఇషణం ఫరహభహటామమా యౄం బూభ్ రదిశమటూ 7 

  

తేయమం చూదవిగహమణ వథణ జగిహటయుదర భాః  

టూషం నిమసయౄతవణ ఫరహభహటామ రదిశమటూ 8 

  

శశవటాకభవథణాంహసఽత ుమం జగిహటః స్త రమః  

యజోయౄతవణ టాసవంహో  భాస్ భాస్ రదిశమటూ 9 

  

దరవమబూయోవథణాసఽత ుమం జగిహటయభలమ్  
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టాసఽ ఫుదఽఫదథవణాదామం దిషట ం తదధ యత్ర క్షున్ 10 

  

హతఝతరసత తసత వషట  జుహవ్ేణాద ా మ శతరవ్ే  

ఆనద శాటరో  వివయధసవ భా చియం జహి విడివషమ్ 11 

  

ఄఠాణావహయమచణాదఽత్రథ టో ఘోయదయినః  

కిటానత  ఆవ లోకణాం ముగనత సభనే మఠా 12 

  

విషవగషవవయధభానం తనేషేభాతరం డిణే డిణే  

దగధశ్ ైలరతీకశం సణాధ ుదరా నీకవయచసమ్ 13 

  

తత టాభరశిఖాశభశీుం భఢామహనగకగీలోచనమ్ 14 

  

డూడీమభాణే త్రరశిఖథ శ్రల అగమ గదస్  

నితమనత భుననదనత ం చ ఙాలమనత ం డా భహీమ్ 15 

  

దుగనైబయవకథత రణ తఫటా చ నబసత లమ్  

లిహటా జ్ఝహవమషషణ గీసటా బువనతరమమ్ 16 

  

భహటా ౌదరదంషవట ణా జిభబభాణం భుహటయుభహటః  

వితరసత  దఽదఽర వఝగి క వషమ సథవ డిశ్ల దశ 17 

  

నేణావిటా ఆధే లోకసత స టావషట భాూషత ణా  

స వ్డై వితర ఆత్ర నుర ర కత ః నుః యభడాయుణః 18 

  

తం నిజఘునయనదఽర తమ సగణా విఫుధయిదాః  

స్్ైవః స్్ైవషద వ్మసత రశసౌత ా ఘ ైః సర ऽగీసటాత ని కితూాశః 19 

  

తతస్వత  విస్భటాః సథవ విషణాణ  గీసత టూజసః  

రతమఞచభాడిఝయుషభుతసఽథ ః సభాహిటాః 20 

  

శీ్రడూవ్ ఉచఽః  

వ్మవభఫగనుతషషతమస్త రలోక ఫరహభదయో నే వమభుడివజనత ః 
హభ మస్్ైభ ఫలిభనత కోऽసౌ నృదేత్ర మసభదయణం తటో నః 21 
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ఄవిస్భతం తం షఞయణకభం స్వవణడైవ లాదేన సభం రశ్నత మ్ 

విణోసయతమయం హి ఫాలిశః శవలాఙో్ఘ్రల ణాత్రత్రతషత  స్నఽధ మ్ 22 

  

మసర మయుశిఙ్ో  జగతీం సవణావం భనఽయమఠాఫధమ తటాయ దఽయోమ్ 

స ఏవ నసత వషట బామాదఽద యణాత టాత ర టాశీిటాణావషచగऽత నానమ్ 23 

  

ఝ సవమభూబయత సంమభాభబసఽమడీయణవ్టోషభయవ్డైః కల  
ఏకోऽయవిణాద తత్రతసత టాయ తసభదబమాడూమన స ణోऽసఽత  నుయః 24 

  

మ ఏక ఇశ్ల నిజభామమా నః ససయజ నేణానఽసిజాభ విశవమ్ 

వమం న మసమత ఝయః సనైహతః శ్మభ లిఙోం ిథగుశభానినః 25 

  

యో నః సటుైనయబిశభయదుభాణాణేద వషిత్రయమఙనిషే నితమ ఏవ 

కిటావటాయసత నఽనః సవభామమా కిటావతభసటాత్ర ముగథ ముగథ చ 26 

  

తధేవ డూవం వమభాతభడుైవతం యం రఢానం ఝయుషం విశవభనమమ్ 

వరజాభ సథవ శయణం శయణమం సవణాం స ణో ఢాసమత్ర శం భహటాభ 27 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర టూషం భహజ సఽణాభుత్రషఠ టామ్  

రతీఙామం డిశమబూడావిః శఙ్చకీగడాధయః 28 

  

అతభతేల ైమః షర డశనషవణా శీ్రవతూకౌసఽత దౌ  

యుమనుస్తభునినదర శయదభుఫయుహమషణమ్ 29 

  

దిషట వ తభవణౌ సయవ ఇషణాహిదవికివ్ః  

దణడ వతత్రటా జఞఛణడైయుటాథ మ తేషేట వఝః 30 

  

శీ్రడూవ్ ఉచఽః  

నభస్వత  మజఞ వమమ వమస్వ ఈత టూ నభః  

నభస్వత  హమసత చకీ మ నభః సఽఝయుహఠతనే 31 

  

మటూత  గతీణాం త్రసిణానైశితేః యభం దమ్  
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ణావచ్ఛ్ణో విసయోసమ ఢాతథవడితేభయుత్ర 32 

  

ఓం నభస్వతऽసఽత  బగవణానమణ వ్సఽడూవ్డిఝయుష భహఝయుష భహనఽదావ 
యభభఙోల 

యభకలామణ యభకయుణక కథవల జగడాఢాయ లోకఢైకణాథ సథవశవయ లక్షీభణాథ 

యభహంసషవ్ర జకఢైః యధేణాతభయోగసభాఢిణా  

షదావితషసఽపటనుయభహంసమధథభణోడాఘ టౄతతభఃకనుటడావథ చిటూతऽనువిత అతభలోకథ 
సవమభులఫధ నిజసఽఖానఽబవ్ో బవ్న్ 33 

  

దఽయవఫో ధ ఆవ తవ్మం విహయయోగగ మదశయణోऽశుయ ఆదభనవ్ేక్షుటాసభతూభవ్మ 

అతభణడైవ్వికూీమభాణయన సగుణభగుణః సిజస్ నుస్ హయస్ 34 

  

ఄథ తతర బవ్నికం డూవదతత వడిహ గుణవిసయోత్రతః నుయతణేత రుణ సవకితకుశలాకుశలం 

పలభునుదడాటామహో స్వడాటాభభ ఈశభశ్రలః సభఞజ సదయిన ఈడాసత  ఆత్ర హ వ్వ 
న విడాభః 35 

  

న హి విగధ ఈబమం బగవతమషనేతగుణగణ ఇశవథऽనవగహమభాహటూభు 

ऽవచ్ఛ్నవికలవితయకవిఙాయరభాణాదాసకుతయకశ్సత రకలిలానత ఃకయణాశమీదఽయవగీహవ్డి
ణాం 

వివ్డానవసయ ఈయతసభసత భామాభనే కథవల ఏవ్తభభామాభనత ధ మ కో నవగథ  
దఽయఘట ఆవ బవత్ర 

సవయౄదవమాదావ్త్ 36 

  

సభవిషభభతీణాం భతభనఽసయస్ మఠా యజుజ ఖణడ ః సడిఢిమామ్ 37 

  

స ఏవ హి ఝనః సయవవసఽత ని వసఽత సవయౄః సథవశవయః సకలజగటాకయణకయణబూతః 
సయవరతమగతభటావతూయవగుణాదాసర లక్షుత ఏక ఏవ యమవశ్రషతః 38 

  

ఄథ హ వ్వ తవ భహిభాభితయససభుదరవిఝర ష సకిదవలీఢమా సవభనస్ 
నిషమనద భాణానవయతసఽఖథన విసభషతదిషట శీుతవిషమసఽఖల శ్దాసః యభదాగవటా 

ఏకనిత ణో 
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బగవత్ర సయవబూతతరమసఽహిడి సవతభని నితం నియనత యం నియవితభనసః కథభు హ 
వ్ ఏటూ 

భధఽభథన ఝనః సవయథకుశలా హమతభతరమసఽహిదః సధవసత వచచయణాభుఫజానఽస్వవ్ం 
విసిజనిత  న మతర 

ఝనయమం సంసయమవయత ః 39 

  

త్రరబువణాతభబవన త్రరవికీభ త్రరనమన త్రరలోకభణోహనఽదావ తవ్డైవ విబూతయో 

డిత్రజదనఽజాదమశ్చత టూషభుకీభసభయోऽమనేత్ర సవతభభామమా 

సఽయనయభిగనేశీితజలచకిత్రనయమఠాధం దణడ ం దణడ ధయ దధయథ ఏవధేనభత 
బగవనజ హి 

టావషట భాుత మడి భనమస్వ 40 

  

ఄసభకం టావకణాం తతతత నటాణాం హథ తవ  

చయణనలినముగలఢామణానఽఫదధ హిదమనిగఝాణాం  

సవలిఙోవివయణయణాతభసతకిటాణాభనఽకభానఽయఞృజ తవిశదయుచియశిశియస్భటావలోకథన 

విగలితభధఽయభుఖయసభితకలమా ఙానత సత భనఘాయుస్ శభనతేమ్ 41 

  

ఄథ బగవంసత వ్సభనయఖిలజగదఽతత్రత స్థ త్రలమనినేటాత మభానడివమభామావిణోదసమ 
సకలజీవనికమాణాభనత యుిదనేషే ఫహియత చ ఫరహభరతమగతభసవయౄతవణ 
రఢానయౄతవణ చ మఠాడూశకలడూహవసథ నవిశ్రషం 
తదఽనుడాణోలభబకతమానఽబవతః  సయవరతమమసక్షుణ అకశశుయసమ 
సక్షాతయఫరహభణః యభాతభనః కూమానిహ వ్యథవిశ్రషర  విజాఞ నీమః  
సమడివసఽపలిఙగో డినషవ హియణమథతసః 42 

  

ఄత ఏవ సవమం తదఽకలమాసభకం బగవతః యభగుగసత వ 

చయణశతలాశఙాఛమాం వివిధవిజ్ఝనసంసయషశమీోశభనీభుసిటాణాం వమం 
మటాకధేణోసడిటాః 43 

  

ఄఠయ  ఇశ జహి టావషట ంా గీసనత ం బువనతరమమ్ 44

  

గీసత ని నేన నః కిషణ  టూజాంసమసత ా ముఢాని చ  
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హంసమ దహర నిలమామ నిుషకమ కిషణ మ భిషట మశస్వ నియుకీభామ 

సతూఙోహామ బవనునథ నిజాశభీానుత వణేత  ుషట గతనే హయనే నభస్వత  45 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄఠుైవనైఝుటో జణాూదయం త్రరదశ్ ైయుషః  

సవభుసథ నభాకయణు నుర హ టాననననిద తః 46 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

తరటోऽహం వః సఽయశ్రషీఠ  భదఽసథ నవిదమమా  

అటుైభశవయమసభిత్రః ఝంసం బకూత శ్ ైచవ మమా భన 47 

  

కూం దఽం భన తరటూ తఠాత విఫుధయిదాః  

భనేమకనత భత్రననమనభటోత  వ్ఞఛత్ర తతత వవిత్ 48 

  

న వ్ేద కిణః శ్రమీ అతభణో గుణవసఽత దిక్  

తసమ టానిచఛటో మఙూఛదమడి సర ऽత తఠావిధః 49 

  

సవమం నిఃశ్రమీసం విడావనన వకత ుజాఞ మ కయభ హి  

న త్ర గగషణోऽథమం వ్ఞఛటోऽత నషకత భః 50 

  

భఘవణామత బదరం వ్ో దధమఞచభిషసతత భమ్  

విడామవరతతఃసయం గతరం మాచత భా చియమ్ 51 

  

స వ్ ఄఢిగటో దధమఙఙ శివదామం ఫరహభ నిషకలమ్  

మడావ ఄశవశిగ ణాభ తయోయభయటాం వమఢాత్ 52 

  

దధమఙగఙ థయవణసత వషవట  ావభదేదమం భడాతభకమ్  

విశవయౄనుమ మటా్ాడాతత వషట  మతత వభఢాసత తః 53 

  

ముషభబమం మాచిటోऽశివదామం ధయభజోఞ ऽఙగో ని డాసమత్ర  

తతస్్తత ముధశ్రషీరఠ  విశవకయభవినిషభతః  

నేన వితరశిగ హత  భటూత జౌఫింహితః 54 
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తస్భనివనిహటూ మూమం టూజోऽసత ా ముధసభదః  

బూమః నుర ూుథ బదరం వ్ో న హింసనిత  చ భతన్ 55 

  

ఄఢామమభు – 10  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఆనద ధాేవం సభాడిశమ బగవ్నివశవదావనః  

శమటాభనిధేషణాం ఄటుైరవ్నత యద ఢూ హషః 1 

  

తఠానమాచిటో డూవ్డైయిషథయవణో భహన్  

మోదభాన ఈవ్ఙూదం రహసనినవ దాయత 2 

  

ఄత విణాద యక మూమం న జానీథ శుషణామ్  

సంసథ మాం మసత వనడయర హో  దఽఃసహశ్రచతణాహః 3 

  

జ్ఝజీవిషసణాం జీవ్ణాభాటాభ తవరషఠ  ఆహమతూతః  

క ఈతూహమత తం డాతేం నషభాణామ విషణ వ్ే 4 

  

శీ్రడూవ్ ఉచఽః  

కూం నఽ తదఽద సత ుజం ఫరహభనఽంసం బూటానఽకనేణామ్ 

బవడివఢాణాం భహటాం ఝణమశ్లి కథడమకయభణామ్ 5 

  

నానం సవయథగ లోకో న వ్ేద యసఙకటమ్  

మడి వ్ేద న మాఙూత ణేత్ర ణాహ మడీశవయః 6 

  

శీ్రఊషయువ్చ  

ధయభం వః శ్లీతేకధేన మూమం ధే రతేమడాహిటాః  

ఏష వః తరమభాటాభనం తమజనత ం సనత ుజాభమహమ్ 7 

  

యోऽధఽర వ్ేణాతభణా ణాఠా న ధయభం న మశః ఝభాన్  

ఇహమత బూతదమమా స శ్లచమః సథ వఢైయత 8 

  

ఏటావ్నవమయో ధయభః ఝణమశ్లి కఢైయునుస్తః  
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యో బూతశ్లకహి దామభాటాభ శ్లచత్ర హిషమత్ర 9 

  

ఄహో  డుైనమభహో  కషట ం నుయకఢైమః షణబఙో్ఘ్రఢైః  

మణోనకుమదసవఢషథయభయత ుః సవజాఞ త్రవిగీహ ైః 10 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఏవం కితవమవస్టో దధమఙగఙ థయవణసత నఽమ్  

థ బగవత్ర ఫరహభణామటాభనం సననమనజ హౌ 11 

  

మటాక్షాసఽభణోఫుడిధ సత తత వదిగధవసత ఫనధ నః  

అస్థ తః యభం యోగం న డూహం ఫుఫుఢూ గతమ్ 12 

  

ఄఠూణోద ా వజరభుదమభమ నిషభతం విశవకయభణా  

భుణేః శకూత నయుత్రూకోత  బగవటూత జసనివతః 13 

  

విటో డూవగణ ైః సఢైవయోజథణోద ా యమశ్లబత  

సాత మభాణో భునిగణ ైస్్తత ైలోకమం హయిమనినవ 14 

  

వితరభబమదరవచఛతరే భసఽనీకమూథత్ైః  

యమసత మోజస జనఽటాడయధ  యుదర ఆవ్నత కమ్ 15 

  

తతః సఽణాభసఽఢై యణః యభడాయుణః  

టూరటాభుఖథ నయభడామాభబవత్రథధే ముగథ 16 

  

యుడుైరయవసఽనడిటుైమయశివదామం తతివహిననః  

భయుడిబయిబునః సఢుైమషవశ్రవడూవ్డైయభయుతత్రమ్ 17 

  

దిషట వ వజరధయం శకీం గచభానం సవమా శీిమా  

ణాభిషమననసఽ జనభిఢూ వితరఝయఃసః 18 

  

నభుచిః శభఫగऽనవ డివభూధ  ఊషదోऽసఽయః  

హమగుీవః శఙ్ఘ్రకశి విరచిత్రత యయోభుఖః 19 

  

ఝలోభా విషవ చ రహమత్రథుత్రయుతకలః  
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డుైటూమా డానవ్ మక్షా యక్షాంస్ చ సహసరశః 20 

  

సఽభాలిభాలిరభుఖాః కయత సవయషచఛడాః  

రత్రషఢూమనద సా్వణాగీం భిటోమయత దఽసదమ్ 21 

  

ఄబమయదమననసభా్ాణాత ః స్ంహణాడూన దఽయభడాః  

గడానః షఘ ైఫణ ైః నుర సభుదోయటోభఢైః 22 

  

శ్రల ైః యశవఢుైః ఖఝుదో ః శతఘీననయుబశుణడ నః  

సయవటోऽవ్కూయనిస్్తత ైయస్్తత ైశచ విఫుధయిదాన్ 23 

  

న టూऽదిశమనత  సఞఛణానః శయజాల ైః సభనత తః  

ఝఙగ్ నఽఝఙ్త్రటుైగజ ుతీంషవ నదోఘణడైః 24 

  

న టూ శసత ా సత రవౌి ఘా హమస్వదఽః సఽయస్్ైనికన్  

ఛిణానః స్దధ ఠూ డూవ్డైయిఘుహస్్తత ః సహసరఢా 25 

  

ఄథ క్షీణాసత రశసౌత ా ఘా గషషశిఙోదఽర మోల ైః  

ఄబమవయినఽూయఫలం చిచిఛదఽసత ంశచ ఞయవవత్ 26 

  

టానషటానూవస్త భటో నిశ్భమ శసత ా సత రఞగఢైయథ వితరణాఠాః 
దఽర ధ ైయదిషడిబషవవిఢాడిరశిఙణదో యవిషటాంసత తరసఽషనద సా్్ైనికన్ 27 

  

సథవ రమాస ఄబవనివమోఘాః కిటాః కిటా డూవగణయషే డుైటుైమః 
కిషణ నఽకల షే మఠా భహతేూ క్షుడుైరః రముకత  ఉషతీ యౄషవ్చః 28 

  

టూ సవరమాసం వితథం నిుషమ హవబకత  హతముదధ దః 
లామణామాజ్ఝభుఖథ విసిజమ త్రం భనస్వత  దధఽతత సః 29 

  

విటరో ऽసఽంసత ననఽగనభనస్వ రఢావతః తవరషమ ఫదాష ఏతత్ 

లానతం తవరషమ ఫలం చ బగనం బనేన తీవ్ేరణ విహసమ వయః 30 

  

కలోణానం యుచిం భనస్వణాం జగద వ్చం ఝయుషరవయః 
హమ విరచిటూత  నభుఙూ ఝలోభనభమానయవనఛభఫయ ధే శిణుధవమ్ 31 
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జాతసమ భితేమయుధర వ ఏవ సయవతః రత్రకూీమా మసమ న ఙూహ కిినుత  

లోకో మశశ్చథ తటో మడి హమభుం కో ణాభ భితేమం న విణీత ముకత మ్ 32 

  

డౌవ సభభటావిహ భితసమ దఽనుౌ మద్రహభసణాధ యణమా జ్ఝటాసఽః 
కల వయం యోగయటో విజహమదమదగీణీువయశనేऽనివితత ః 33 

  

ఄఢామమభు – 11  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

త ఏవం శంసటో ధయభం వచః తేమయఙూతసః  

ణడైవ్గిహణ నత  సభా్ాణాత ః లామన ని 1 

  

విశ్రయమభాణాం ితణాభాసఽుభసఽయయిబః  

కలానఽకల ైస్త రదశ్ ైః కలమభాణాభణాథవత్ 2 

  

దిషట వతమత సఙ్ఘ్రటాదధ  ఆనద శాతరే యభషితః  

టానినవ్ౌమజస జనినయబథత ్ుదభువ్చ హ 3 

  

కూం వ ఈచచషటుైభతేధ వడిబః ిషఠ టో హటుైః  

న హి నెతవధః శ్ి ఘోమ న సవయోుః శ్రయభానిణామ్ 4 

  

మడి వః రధణే శడీాధ  సయం వ్ క్షులిక హిడి  

ఄగథీ త్రషఠ త భాతరం ధే న ఙూడాో ా భమసఽఖథ సిహ 5 

  

ఏవం సఽయగణానఽటాడయధ  నెషమనవఝష షఞన్  

వమనదతేూభహనుర ణో నేన లోక విఙూతసః 6 

  

టూన డూవగణాః సథవ వితరవిసర పటణేన వ్డై  

నితవతేయౄభషచఛటా బూభ్ మఠుైవ్శనిణా హటాః 7 

  

భభయద డాబుం సఽయస్్ైనమభాతేయం నినైలిటాషం యణయఙోదఽయభదః 
గం కభమనఽనదమతశ్రల ఓజస ణాలం వనం మూథత్రయమఠయ నభదః 8 
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విలోకమ తం వజరధగऽతమభషితః సవశతరవ్ేऽనదరవటూ భహగడామ్ 

చిక్షథ టాభాతతీం సఽదఽఃసహం జగీ హ వ్ధేన కథణ లీలమా 9 

  

స ఆనద శాతరే ః కుతటో బిశం తమా భహమనద వా్హం గదయోయువికీభః 
జఘాన కుభబసథ ల ఈననదనభిఢూ తతకయభ సథవ సభఞజమనని 10 

  

ఐవటో వితరగడానభిషరట  విఘూషణటోऽడిరః కులిశ్హటో మఠా 

ఄనుసయడిబననభుఖః సహమణోద ా  భుఞచననసికూత ధనఽయబిశ్యత ః 11 

  

న సననవ్హమ విషణణ ఙూతస్వ నుర ముఙటర బూమః స గడాం భహటాభ 

ఆణోద ాऽభితసమనిద కనభయి వతవమథషతవ్హో ऽవతస్వథ  12 

  

స తం నితవణాద ా హవకభమమా షఝం వజరా ముధం దరా తిహణం విలోకమ 

సభయంశచ తతకయభ నిశంసభంహః శ్లకథన మోహమన హసనజ గద 13 

  

శీ్రవితర ఈవ్చ  

డిషట ు బవ్ణేభ సభవస్థ టో షఝగమ ఫరహభహ గుయుహ దరా తిహ చ 

డిషట ునిణోऽడామహభసతత భ తవమా భచాఛలనిషబననదిషదధ ిడాచిత్ 14 

  

యో ణోऽగీజసమతభవిడయ  డివజాటూయుో గయనుసమ చ డీక్షుతసమ 

విశబీమ ఖఝూో న శింసమవిశచతశ్లషవ్కయుణః సవయోకభః 15 

  

శీ్రహీర దమాకీషత నయుజ్ఝఝ తం టావం సవకయభణా ఝయుషడుైశచ గయుుమ్ 

కిఙూ్రణ భచాఛలవినననడూహభసిషట వహినం సభదనిత  గిఢరా ః 16 

  

ఄణేమऽనఽ నే టూవహ నిశంసభజాఞ  మదఽదమటాసత ా ః రహయనిత  భహమమ్ 

టుైయౄబతణాఠానూగణానినశ్త త్రరశ్రలనిషబననగల ైయమజానే 17 

  

ఄఠయ  హథ ధే కులిశ్రన వయ హత  రభఠుైమవ శిగ మడీహ 

తటరా నిణో బూతఫలిం విఢామ భనస్వణాం నుదయజః రటూూు 18 

  

సఽథశ కసభనన హిణోష వజరం ఝయః స్థ టూ వ్డైషణ భమమమోఘమ్ 

భా సంశనషఠ  న గడూవ వజరః సమనినషపలః కిణాథథవ మాఙాఞ  19 
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నణేవష వజరసత వ శకీ టూజస హథయదఢీఙూసత స చ టూజ్ఝతః  

టూణడైవ శతరే ం జహి విషేణ మనిత టాో మటో హషషవజమః శీ్రయుో ణాసత తః 20 

  

ఄహం సభాఢామ భణో మఠాహ నః సఙకయిణసత చచయణాయవిణేద  
తవదవజరయంహో లులితగీ భమనుశ్ల గత్రం భుణేమభమవిదధ లోకః 21 

  

ఝంసం కూల ైకనత ఢిమాం సవకణాం మాః సభడయ  డివి బూభ్ యసమామ్ 

న త్ర మడూద వష ఈడూవగ అఢియభదః కలియవుసనం సభ్రమాసః 22 

  

టుైరవషో కమాసవిఘాతభసభతత్రషవధటూత  ఝయుషసమ శకీ 

తటోऽనఽధేయో బగవత్రసడయ  యో దఽయిదోऽకూఞచనగగచగऽణడైమః 23 

  

ఄహం హథ తవ నుడుైకభూల డాసనఽడాసర  బవిటాస్భ బూమః 
భనః సభథటాసఽటూయుో ణాంస్వత  గిణీత వ్కకయభ కగతే కమః 24 

  

న ణాకిషఠ ం న చ నుయధేషఠ ుం న సయవదౌభం న యసఢితమమ్ 

న యోగస్డీధ యఝనయబవం వ్ సభఞజ స టావ వియహమమ కఙ్క్ష్ష 25 

  

ఄజాతక్షా ఆవ భాతయం ఖగః సత నమం మఠా వతూతః క్షుఢాత ః 
తరమం తరనేవ వఝమషతం విషణాణ  భణోऽయవిణాద ష డిదిషటూ టావమ్ 26 

  

భమోతత భశ్లి కజణేషే సఖమం సంసయచకథీ బరభతః సవకయభనః 
తవణాభమమాటాభతభజడాయగథహమషవసకత చితత సమ న ణాథ బూమాత్ 27 

  

ఄఢామమభు – 12  

శీ్రఊషయువ్చ  

ఏవం జ్ఝహసఽయని డూహభాజౌ భితేమం వయం విజమానభనమభానః 
శ్రలం రగిహమబమతతేూథనద ంా మఠా భహఝయుషం కఢైటదోऽఝూ 1 

  

తటో ముగణాత గషనకజగయజ్ఝహవభావిధమ శ్రలం తయససఽథనద ఃా 
క్షునుత వ భహమణాద ా మ వినదమ వగ హటోऽస్ నుతవత్ర యుష జగద 2 

  

ఖ అతతత డివచలదోహాో లకవనినుషమ దఽషవ్రషమభజాతవికివః 
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వజథరణ వజీర శతయవణాచిఛనదఽబజం చ తసర మయగజదోగమ్ 3 

  

ఛిణడైనకఫాహటః షఘేణ వితరః సంయఫధ  అసదమ గిహీతవజరమ్ 

హణౌ తటాఝూనద భాఠాభథబం వజరం చ హసత ననుతనభఘోనః 4 

  

వితరసమ కభత్రభహదఽబతం తతేూసఽశ్చయణస్దధ సఙగఘ ః 
ఄఞజమంసత తేయుహఠతసఙకటం నిుషమ హ హమత్ర విచఽకుీ శుయబిశమ్ 5 

  

ఆణోద ా  న వజరం జగిహమ విలజ్ఝజ తశుచుతం సవహసత దషసనినఢౌ ఝనః 
తభాహ విటరో  హయ అతత వజరో  జహి సవశతరే ం న విషదకలః 6 

  

ముముతూటాం కుతరచిడాతటానణాం జమః సడుైకతర న వ్డై తభణామ్ 

విణడైకభుతత్రత లమస్థ తీశవయం సయవజఞ భాదమం ఝయుషం సణాతనమ్ 7 

  

లోకః సనులా మస్వమధే శవసనిత  వివశ్ వశ్ర  

డివజా ఆవ శిఙా ఫడాధ ః స కల ఆహ కయణమ్ 8 

  

ఓజః సహో  ఫలం నుర ణభభితం భితేమధేవ చ  

తభజాఞ మ జణో హమతేభాటాభనం భనమటూ జడమ్ 9 

  

మఠా డాయుభనీ ణాు మఠా తరభయో భిగః  

ఏవం బూటాని భఘవనీనశతణాత ర ణ విడిధ  దోః 10 

  

ఝయుషః రకిత్రయవుకత భాటాభ బూటూనిద మాాశమాః  

శకునవనత ుసమ సో డౌ న విణా మదనఽగీహత్ 11 

  

ఄవిడావణేవభాటాభనం భనమటూऽనీశనైశవయమ్  

బూటుైః సిజత్ర బూటాని గీసటూ టాని టుైః సవమమ్ 12 

  

అముః శ్రీః కీషత ఢైశవయమభాశిషః ఝయుషసమ మాః  

బవణేత ువ హి తటాకల  మఠానిఙ గఛషవయమమాః 13 

  

తసభదకీషత మశసర యజమాజమయోయత  

సభః సమతేూఖదఽఃఖాదామం భితేమజీవితయోసత ఠా 14 
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సతత వం యజసత భ ఆత్ర రకిటూనతభణో గుణాః  

తతర సక్షుణభాటాభనం యో వ్ేద స న ఫధమటూ 15 

  

శమ భాం నిషజతం శతరే  వికణ ముధబుజం భిఢూ  

ఘటభానం మఠాశకూత  తవ నుర ణజ్ఝహీయిమా 16 

  

నుర ణగిహో ऽమం సభయ ఆషవక్షో వ్హణాసనః  

ఄతర న జాఞ మటూऽభుషమ జయోऽభుషమ జమః 17 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆణోద ా  వితరవచః శీుటావ గటాలీకభఞజమత్  

గిహీతవజరః రహసంసత భాహ గతవిసభమః 18 

  

ఆనద  ాఈవ్చ  

ఄహో  డానవ స్డయధ ऽస్ మసమ టూ భత్రుదిశ్ర  

బకత ః సవతభణాటాభనం సఽహిదం జగడీశవయమ్ 19 

  

బవ్నటాుిణాభమాం వ్డై వ్డైషణ వం జనమోహినీమ్  

మడివహమాసఽయం దావం భహఝయుషటాం గతః 20 

  

ఖలివదం భహడాశచయమం మదరజఃరకిటూసత వ  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర సటాత వతభని దిఞా భత్రః 21 

  

మసమ బకూత యబగవత్ర హౌ నిఃశ్రమీస్వశవథ  

వికీీడటోऽభిటామోబఢౌ కూం క్షుడుైరః ఖాతకోదకఢైః 22 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర ఫుర వ్ణావణోమనమం ధయభజ్ఝజాఞ సమా ని  

ముముఢాటూ భహవమవినద వాిటరౌ  ముఢాభతీ 23 

  

అవిధమ షఘం వితరః కణామసభషనద భః  

ఆణాద ా మ నుర హిణోడయఘ యం వ్భహస్వత న భాషష 24 
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స తే వితరసమ షఘం కయం చ కయదోభమ్  

చిఙూఛద ముగడూద వ్ో వజథరణ శతయవణా 25 

  

డయ బుభుతకితత భూలాదామం ఫదౌ యకత సరవ్ోऽసఽయః  

ఛిననక్షో మఠా గగతరః ఖాద్రషరట  వజ్ఝరణా హతః 26 

  

భహనుర ణో భహవగమ భహసయ ఆవ డివమ్  

కిటావధం హనఽం బూభ్ డుైటోమ డివఝమతత ం హనఽమ్ 27 

  

నదోగనైబయవకథత రణ ల లిహో లఫణజ్ఝహవమా  

దంషట ా నః కలకలానయోరసనినవ జగతత రమమ్ 28 

  

ఄత్రభాతరభహకమ అక్షుంసత యస గషున్  

గషషటాదఙాువ డాబుం నియజయమనభహీమ్ 29 

  

జగీస స సభాసదమ వజ్ఝరణం సహవ్హనమ్  

వితరగీసత ం తభాలోకమ సరజాతమః సఽః  

హ కషట నేత్ర నిషవణాణ శుచకుీశుః సభహయిమః 30 

  

నిగుగణ ऽమసఽథణేద ణా న భభాగదయం గతః  

భహఝయుషసననడయధ  యోగభామాఫల న చ 31 

  

నటాత వ వజథరణ తతేకక్షుం నిషటరభమ ఫలనడివబుః  

ఈచచకయత  శియః శటరో షో షశిఙోనేవ్ౌజస 32 

  

వజరసఽత  తతకనధ యభాశువ్ేగః కినత నూభణాత తషవయత భానః 
నమనుతమటాత వదహయోణయన యో జోమత్రషభమణే వ్యత రహటూమ 33 

  

తడా చ ఖథ దఽనఽద బయో విణేదఽయోనధ యవస్డాధ ః సభహషిసఙగఘ ః 
వ్యత రఘనలిఙణదో సత భనషేట వ్ణా భణడతత ైయుభడా కుసఽధ ైయబమవయిన్ 34 

  

వితరసమ డూహనినషటానత భాతభజోమత్రయషనద భ  

శమటాం సయవడూవ్ణాభలోకం సభదమత 35 
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ఄఢామమభు – 13  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

విటూర హటూ తరయో లోక విణా శకథీణ బూషద  

సనులా హమబవనూడయ మ విజవ నియవిటూనిద మాాః 1 

  

డూవషితతిబూటాని డుైటామ డూవ్నఽగః సవమమ్  

రత్రజగుభః సవఢిషణ ుని ఫరహమభశ్రణాద ా దమసత తః 2 

  

శీ్రజోవ్చ  

ఆనద సామనియవిటూథుతేం శ్లీతేనేఙాఛనే దో భుణే  

నేణాసనఽూఖిణో డూవ్ హథయుద ఃఖం కుటోऽబవత్ 3 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

వితరవికీభసంవిగనః సథవ డూవ్ః సహషినః  

తదవఢామాయథమనిననద ంా ణడైచఛడీబటో ఫిహదవఢాత్ 4 

  

ఆనద  ాఈవ్చ  

స్త రబూదఽర భజల ైథణో విశవయౄవఢయ దబవమ్  

విబకత భనఽగిహణ డిబయవితరహటామం కవ భాయజముహమ్ 5 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఊషమసత దఽనుకయణు భహమనద నాేదభఫుర వన్  

మాజనషమభ బదరం టూ హమధేఢూన భా సభ ద ైః 6 

  

హమధేఢూన ఝయుషం యభాటాభననైశవయమ్  

ఆషట వ ణామణం డూవం మోషమస్వऽత జగదవఢాత్ 7 

  

ఫరహభహ తతిహ గగఘోన భాతిహఙాయమహఘవ్న్  

శ్వదః ఝలకసకో వ్త శుడూధ ుయనమసమ కీయత ణాత్ 8 

  

తభశవధేఢూన భహభఖథన శడీాధ నివటోऽసభనయనఽషఠ టూన 

హటావత సఫరహభచచయం తవం న లిమస్వ కూం ఖలనిగీహమణ 9 
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శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం సఞచచడిటో విత్ైరయభయుటావనహనడిరఝమ్  

ఫరహభహటామ హటూ తస్భణానససద విషకతమ్ 10 

  

తనేనద ఃా సభసహటాత ం నియవిత్రనభుభావిశత్  

హీర భనత ం వ్చమటాం నుర త ం సఽఖమనత ుత ణో గుణాః 11 

  

టాం దదినఽఢావనీత ం ఙాణాడ లీనేవ యౄతణీమ్  

జయమా వ్ేభాణాఙకో ం మషభగీసత భసికటామ్ 12 

  

వికీయమ లిటాణేకశ్ంస్త షఠ  త్రషవఠ త్ర దాషణీమ్  

నైనగనధ ుసఽగణేధ న కుయవతీం భాయోదాషణమ్ 13 

  

నదో గటో డిశః సవః సహసర క్షో విశ్భటూ  

నుర గుడీచ్ఛ్ం డిశం తసయణం రవిషరట  ని భానసమ్ 14 

  

స అవసతేషకయణాలతనాత నలఫధ దోగగ మడిహగషనదాతః 
వి ణ సహసరభలక్షుటోऽనత ః సఞృచనత మన్రహభవఢాడివమోషమ్ 15 

  

టావత్రత ణాాకం నహటషః శశ్స విడామతనుర యోగఫలానఽదావః 
స సభడుైశవయమభడానధ ఫుడిధ ునతస్త యశ్చం గత్రనేనద ాటాను 16 

  

తటో గటో ఫరహభగషగహఠత ఊతభబయఢామననివ్షటాఘః 
నుసఽత  డిగథదవతమా హటౌజాసత ం ణాబమబూదవితం విషేణ టాను 17 

  

తం చ ఫరహభయియోऽదేమతమ హమధేఢూన దాయత  

మఠావడీద షమాం చకుీ ః ఝయుషధణేన హ 18 

  

ఄఠూజమభాణే ఝయుషవ సయవడూవభమాతభని  

ఄశవధేఢూ భహమణేద ణా వితటూ ఫరహభవ్డినః 19 

  

స వ్డై టావషట వాఢయ  బూమానత నుచయో ని  

నీతస్వత ణడైవ శ్రణామమ నీహయ ఆవ దానఽణా 20 
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స వ్జ్ఝధేఢూన మఠయ డిటూన విటామభాణేన భుచినేశ్ ైరః 
ఆషట వఢిమజఞ ం ఝయుషం ఝణనేణోద ా  భహణాస విధాతనుః 21 

  

ఆదం భహఖామనభశ్రషనుభణాం రక్షాలనం తీయథడానఽకీయత నమ్ 

బకుత ుచ్రమం బకత జణానఽవయణనం భహమనద మాోషం విజమం భయుతవతః 22 

  

జథముఖామననేదం సడా ఫుఢాః శిణవనత ుఠయ  యవణ యవణీనిద మామ్ 

ధనమం మశసమం నిఖిలాఘమోచనం షఝఞజ మం సవసత ుమనం తఠాముషమ్ 23 

  

ఄఢామమభు – 14  

శీ్రుక్షుదఽవ్చ  

యజసత భఃసవదావసమ ఫరహభనవితరసమ నుభనః  

ణామణయ బగవత్ర కథభాస్దద ిఞా భత్రః 1 

  

డూవ్ణాం శుదధ సటాత వణాభిషణాం ఙాభలాతభణామ్  

బకూత యుభకునద చయణయ న నుర నేణోజామటూ 2 

  

యజోనః సభసఙగ్ ుటాః నుషథవ్డైషహ జనత వః  

టూషం నే కథచణేహణేత  శ్రయీో వ్డై భనఽజాదమః 3 

  

నుర యో భుభుషవస్వత షం కథచణడైవ డివజోతత భ  

భుభుక్షూణాం సహస్వరషే కశిచనఽభఙూమత స్ధమత్ర 4 

  

భుకత ణాభత స్డాధ ణాం ణామణమణః  

సఽదఽయిబః రశ్ణాత టాభ కోటౄషవత భహభుణే 5 

  

వితరసఽత  స కథం నుః సయవలోకోటానః  

ఆతథ ం దిఢభత్రః కిషణ  అస్తూఙగో ా భ ఈలఫణయ 6 

  

ఄతర నః సంశయో బూమాఞచ్ేతేం కౌతసహలం రదో  

మః నుౌయుషవణ సభథ సహసర షభటోషమత్ 7 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  
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ుక్షుటోऽథ సభ్రశనం బగవ్ణాఫదమణః  

నిశభమ శదీద ఢానసమ రత్రననద ు వఙ గऽఫరవత్ 8 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

శిణుషవవహిటో జనినత్రహసనేభం మఠా  

శీుతం డుైవనుమనభుఖాణానయడాడూద వలాదత 9 

  

అస్డరా జా సయవదౌభః శ్రయస్వణేషే వ్డై ని  

చితరకథతేషత్ర ఖామటో మసమస్టాకభధఽఙభహీ 10 

  

తసమ దామసహసర ణాం సహసర ణ దశ్బవన్  

సణాత నికశ్చత నినుర  న ల దే టాసఽ సనత త్రమ్ 11 

  

యౄనుౌడాయమవయోజనభ విడుైమశవయమశీిమాడినః  

సభననసమ గుణ ైః సఢైవశిచణాత  ఫణాధ ుటూయబూత్ 12 

  

న తసమ సభదః సవ భహిషర మ వ్భలోచణాః  

సయవదౌభసమ బూశ్రచమభబవనీ్రత్రహమతవః 13 

  

తస్్ైమకడా తే బవనభఙౄో  బగవ్నిషః  

లోకననఽచయణేనటానఽనుగచఛదమదిచఛమా 14 

  

తం ఞజనటావ విఢివత్రతేమటాథ ణాయుణాడినః  

కిటాత్రథమభునుస్దతేూఖాస్నం సభాహితః 15 

  

భహషిసత భునుస్నం రశమీావనతం క్షుటౌ  

రత్రఞజమ భహజ సభాదాషవమదభఫరవత్ 16 

  

ఄఙౄో  ఈవ్చ  

ఄత టూऽణాభమం సవస్త  రకితీణాం తఠాతభనః  

మఠా రకిత్రనయుో త ః ఝభాణరా జా చ సత నః 17 

  

అటాభనం రకిత్రషవడాధ  నిఢామ శ్రమీ అఝనమాత్  
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జాఞ  తఠా రకితయో నయడూవ్హిటాధమః 18 

  

ఄత డాః రజాభాటామ బిటామః శ్రణీోమऽథ భనిత ణాః  

నుౌ జానడా బూను అతభజా వశవషత నః 19 

  

మసమటాభనఽవశశ్రచటాూుతూథవ తదవశగ ఆధే  

లోకః సనులా మచఛనిత  సథవ ఫలిభతనిద టాాః 20 

  

అతభనః తరమటూ ణాటాభ యతః సవత ఏవ వ్  

లషనేऽలఫధ కభం టావం చినత మా శఫలం భుఖమ్ 21 

  

ఏవం వికలిటో జనివదఽష భునిణాత సః  

రశమీావనటోऽదామహ రజాకభసత టో భునిమ్ 22 

  

చితరకథతేయువ్చ  

బగవనికం న విడితం తనుర జాఞ నసభాఢినః  

యోగషణాం ధవసత నునుణాం ఫహియనత ః శుషషే 23 

  

తఠాత ిచఛటో ఫూర మాం ఫరహభణానతభని చినిత తమ్  

బవటో విదఽషశ్చత ఙ గడితసత వదనఽజఞ మా 24 

  

లోకనుల ైయత నుర థ ుః సభార జఢైమశవయమసభదః  

న ననద మనత ురజం భాం క్షుతత ిటాకభనేవ్థ 25 

  

తతః నుహి భహదాగ ఞఢైవః సహ గతం తభః  

మఠా తథభ దఽషయం రజమా తడివఢూహి నః 26 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతమషథతః స బగవ్నకినులుయ్రహభణః సఽతః  

శీనటావ చయుం టావషట ంా తవషట యభమజడివబుః 27 

  

జథమషఠ  శ్రషీఠ  చ మా జోఞ  భహిషణాం చ దాయత  

ణాభాన కితదఽమత్రసత స్్ైమ మజోఞ చిఛషట భడాడిద వజః 28 
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ఄఠాహ నిత్రం జనబవిటుైకసత వ్తభజః  

హయిశ్లకరదసఽత బమనేత్ర ఫరహభసఽటో మమౌ 29 

  

సత తటా్ాశణాడూవ చితరకథటోయఢాయమత్  

గయబం కితదఽమత్రథదవ కిత్రత కగథనషవ్తభజమ్ 30 

  

తసమ ఄనఽడినం గయబః శుకిష ఆవ్ోడెః  

వవిఢూ శ్రయస్వణేశ టూజస శనకఢైయని 31 

  

ఄథ కల ఈనువిటూత  కుభాయః సభజామత  

జనమనాియస్వణాణాం శిణవటాం యభాం భుదమ్ 32 

  

హిషరట  జా కుభాయసమ సనతః శుచియలఙకితః  

వ్చనటావశిషర  విత్ైరః కయమాభాస జాతకమ్ 33 

  

టూదోమ హియణమం యజతం వ్సంసమబయణాని చ  

గీభాను మానోజాణా్ాడాడూధ నాణాభయుఫడాని షట్ 34 

  

వవయి కభానణేమషం యజనమ ఆవ డూహిణామ్  

ధనమం మశసమభాముషమం కుభాయసమ భహభణాః 35 

  

కిచ్రలఫేధऽథ జథిసత ననేऽనఽడినం తతేః  

మఠా నిఃసవసమ కిఙా్ాతవత  ధణే స్వనహో ऽనవవయధత 36 

  

భాతేసత వత్రతం ఝటూర స్వనహో  మోహసభుదబవః  

కితదఽమటూః సతీనణాం రజాకభజవగऽబవత్ 37 

  

చితరకథటోయత్రతరత్రయమఠా డాథ రజావత్ర  

న తఠాణేమషే సఞజ జథఞ  ఫాలం లాలమటోऽనవహమ్ 38 

  

టాః యమతమణానటాభనం గయుమణోత ుऽబమసామమా  

అనటూమన దఽఃఖథన జఞ శ్చణాదథణ చ 39 

  

ఢిగరజాం స్త రమం నునుం తేమశ్చగిహసభభటామ్  
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సఽరజానః సతీననద స్నేవ త్రయసకిటామ్ 40 

  

డాస్ణాం కో నఽ సణాత ః సవనేనః షచయమమా  

ఄనెషణం లఫధ భాణాణాం డాసమ డాస్వ దఽయబగః 41 

  

ఏవం సనద హమభాణాణాం సటానుః ఝతరసభడా  

జోఞ ऽసభభతవితీత ణాం విడూవషర  ఫలవ్నబూత్ 42 

  

విడూవషనషట భతమః స్త రయో డాయుణఙూతసః  

గయం దదఽః కుభామ దఽయభి  నిత్రం రత్ర 43 

  

కితదఽమత్రయజాననీత  సతీనణాభఘం భహత్  

సఽత  ఏవ్ేత్ర సఞృచనత ు నిుషమ వమచయదోిహమ 44 

  

శమానం సఽచియం ఫాలభుఢాయమ భనీషణీ  

ఝతరభానమ ధే బడూర ఆత్ర ఢాతీరభఙ గదమత్ 45 

  

స శమానభువరజమ దిషట వ ఙ గటాత యలోచనమ్  

నుర ణయనిద మాాతభనసత ుకత ం హటాస్భతమతదఽబవి 46 

  

తసమసత డాకయణు బిశ్తేయం సవయం ఘనణాత ుః కదామభుయ ఈచచకఢైయత 
రవిశమ జీఞ  తవయమాతభజానిత కం దదయి ఫాలం సహస భితం సఽతమ్ 47 

  

నుత బూభ్ షవిదధ మా శుఙా భుమోహ విబరషట శిగయుహభఫ 48 

  

తటో నినునత ఃఝయవషత ణో జణా నశచ ణాయమశచ నిశభమ గదనమ్ 

అగతమ తేలమవమసణాః సఽదఽఃఖిటాసత శచ వమలీకం యుయుదఽః కిటాగసః 49 

  

శీుటావ భితం ఝతరభలక్షుటానత కం వినషట దిషట ః రతన్ఖలనఠి 
స్వనహనఽఫణడదధ ఢితమా శుఙా బిశం విభూషచఛటోऽనఽరకిత్రషదవజఢైయవితః 50 

  

నుత ఫాలసమ స నుదభూల  భితసమ విసరసత శిగయుహభఫయః 
డీయఘం శవసణాఫషకలోగధటో నియుదధ కణోఠ  న శశ్క దాషతేమ్ 51 

  



షషఠ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

త్రం నిుక్షోమయుశుఙాషతం తడా భితం చ ఫాలం సఽతధేకసనత త్రమ్ 

జనసమ జీఞ  రకిటూశచ హిదఽర జం సతీ దఢాణా విలలా చితరఢా 52 

  

సత నదవమం కుఙ్ఘ్రకభఙకభణడ తం నిషఞచతీ సఞజ నఫాషనృనఽద నః 
వికీయమ కథశ్నివగలత్రజః సఽతం శుశ్లచ చితరం కుయువ సఽసవయమ్ 53 

  

ఄహో  విఢాతసత వభతీవ ఫాలిశ్ల మసత వతభసిషట ురత్రయౄనైహస్వ 
థ నఽ జీవతమయసమ మా భిత్రషవయమమశ్రచతత వభస్ ధఽర వః యః 54 

  

న హి కీభశ్రచడిహ భితేమజనభణోః శుషణాభసఽత  తడాతభకయభనః 
మః స్వనహనుశ్ల నిజసయోవిదధ నే సవమం కితస్వత  తనేభం వివిశచస్ 55 

  

తవం టాత ణాయుస్ చ భాం కిణాభణాఠాం  

తమకుత ం విచషవ తతయం తవ శ్లకతత మ్  

ఄఞజ సత థభ బవటారజదఽసత యం మద్  

ఢావనత ం న మాహమకయుణయన మధేన దాయమ్ 56 

  

ఈత్రత షఠ  టాత త ఆధే శిశవ్ో వమసమస్  

టావభాహవమనిత  నిననద న సంవిహయుత మ్  

సఽత శిచయం హమశనమా చ బవ్నుటో  

బుఙ్క్షషవ సత నం తఫ శుఙ గ హయ నః సవకణామ్ 57 

  

ణాహం తనాజ దదిశ్ర హతభఙోలా టూ  

భుగధస్భతం భుడితవషణభానణాఫజ మ్  

కూం వ్ గటోऽసమఝనయనవమభనమలోకం  

నీటోऽఘిణయన న శిణోనే కలా గషయస్వత  58 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

విలణాత ు భితం ఝతరనేత్ర చితరవిలాణడైః  

చితరకథతేయబిశం తనురత  భుకత కణోఠ  యుగద హ 59 

  

తయోషవలటోః సథవ దభటోమసత దనఽవరటాః  

యుయుదఽః సభ న ణాయమః సయవభాస్దఙూతనమ్ 60 
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ఏవం కశభలభాననం నషట సంజఞ భణామకమ్  

జాఞ టావఙౄో  ణాభ ఊషజగభ సణాయదః 61 

  

ఄఢామమభు – 15  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఉచతేయభితకోనుణేత  త్రతం భితకోభమ్  

శ్లకనబూతం జానం ఫో ధమణౌత  సదఽకూత నః 1 

  

కోऽమం సమతత వ జథనద  ాబవ్నమభనఽశ్లచత్ర  

తవం ఙాసమ కతభః సిషౌట  ఝథడానీభతః యమ్ 2 

  

మఠా రమానిత  సంమానిత  సర ర టోవ్ేగథన ఫాలుకః  

సంముజమణేత  విముజమణేత  తఠా కల న డూహినః 3 

  

మఠా ఢాణాసఽ వ్డై ఢాణా బవనిత  న బవనిత  చ  

ఏవం బూటాని బూటూషే ఙ గడిటానీశభామమా 4 

  

వమం చ తవం చ నే ఙూధే తేలమకలాశచచః  

జనభభిటోమయమఠా శ్చటా్ాఙణైనవభధఽణాత దోః 5 

  

బూటుైయౄబటాని బూటూశః సిజతమవత్ర హనిత  చ  

అతభసిష్దట యసవతణడతత ైయనతవక్షోऽత ఫాలవత్ 6 

  

డూహమన డూహిణో జణేద హడూద హో ऽనజామటూ  

నౄజాడూవ మఠా నౄజం డూహమయథ ఆవ శ్శవతః 7 

  

డూహడూహివిదాగగऽమభవివ్ేకకితః ఝ  

జాత్రవమకూత విదాగగऽమం మఠా వసఽత ని కలితః 8 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవభాశ్వస్టో జా చితరకథతేషదవజోకూత నః  

విభిజమ నుణణా వకత రభాఢిభాి నభదాషత 9 
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శీ్రజోవ్చ  

కౌ మువ్ం జాఞ నసభణౌన భహిషౌఠ  చ భహీమసమ్ 

ఄవధాటూన వ్ేషవణ గూఞావిహ సభాగటౌ 10 

  

చయనిత  హమవణౌ కభం ఫరా హభణా బగవత్ర్ామాః  

భాదిశ్ం గీభమఫుడీధ ణాం ఫో ఢాయోనభతత లిఙౄో నః 11 

  

కుభాగ ణాయద ఊబుయఙౄో  డూవలోऽస్తః  

ఄనునత యతభా వ్మసర  భాయకణయడ యోऽథ గౌతభః 12 

  

వస్షరఠ  బగవ్ణరా భః కతలో ఫాదమణః  

దఽవస మాజఞ వలకుశచ జాతేకయణసత ఠాయుణః 13 

  

గభశశచువణో దతత  అసఽషః సతఞజ లిః  

ఊషథవదశి ఢౌమోమ భునిః ఞచశిఖసత ఠా 14 

  

హియణమణాబః కౌశలమః శీుతడూవ ఊతధవజః  

ఏటూ థ చ స్డూధ శ్శచయనిత  జాఞ నహమతవః 15 

  

తసభదఽమవ్ం గీభమశ్లయభభ భూఢఢిమః రబూ  

ఄణేధ  తభస్ భగనసమ జాఞ నడీ ఈడీయమటామ్ 16 

  

శీ్రఙౄో  ఈవ్చ  

ఄహం టూ ఝతరకభసమ ఝతరడయऽసభుఙౄో  ని  

ఏష ఫరహభసఽతః సక్షాణానయడయ  బగవ్నిషః 17 

  

ఆతథ ం టావం ఝతరశ్లకథన భగనం తభస్ దఽసత థ  

ఄతదయుభనఽసభితమ భహఝయుషగగచయమ్ 18 

  

ఄనఽగీహమ బవతః నుర నుత వ్వ్నేహ రదో  

ఫరహభణోమ బగవదబకోత  ణావ్సడితేభయుస్ 19 

  

తడుైవ టూ యం జాఞ నం దడానే గిహభాగతః  
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జాఞ టావణామననివ్ేశం టూ ఝతరధేవ దడాభమహమ్ 20 

  

ఄధఽణా ఝత్రరణాం టానుర  బవటుైవ్నఽబూమటూ  

ఏవం డా గిహ యో వివిఢుైశవయమసభదః 21 

  

శఫాద దమశచ విషమాశచలా జమవిబూతమః  

భహీ జమం ఫలం కోషర  బిటామభాతమసఽహిజజ ణాః 22 

  

సథవऽత శ్రయస్వణేధే శ్లకమోహబమాషత డాః  

గనధ యవనగయరఖామః సవనభామాభణోయఠాః 23 

  

దిశమభాణా విణాథథన న దిశమణేత  భణోబవ్ః  

కయభనధ ుమటో ణాణా కభణ భనసర ऽబవన్ 24 

  

ఄమం హి డూహిణో డూహో  దరవమజాఞ నకూీమాతభకః  

డూహిణో వివిధకథి శ సణాత కిదఽడాహితః 25 

  

తసభతూవస్వథ న భనస విభిశమ గత్రభాతభనః  

డుైవటూ ధఽర వ్యథవిశభీబం తమజోశభభావిశ 26 

  

శీ్రణాయద ఈవ్చ  

ఏటాం భణోత ర నిషదం రతీచఛ రమటో భభ  

మాం ఢాయమనూత టరా దద షాట  సఙకయిణం విబుమ్ 27 

  

మటాదభూలభుసితమ నథనద  ాఞథవ  

శవదయో బరభనేభం డివతమం విసిజమ  

సదమసత డీమభతేలానఢికం భహితవం  

నుర ఝయబవ్నత యం న చిదఽత్ైత్ర 28 

  

ఄఢామమభు – 16  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఄథ డూవఊష జనూభథతం నినుతభజమ్  
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దయినటూవత్ర హో వ్చ జాఞ తీణాభనఽశ్లచటామ్ 1 

  

శీ్రణాయద ఈవ్చ  

జీవ్తభనశమ బదరం టూ భాతయం తతయం చ టూ  

సఽహిడయ  ఫానధ వ్సత నుత ః శుఙా తవతకితమా బిశమ్ 2 

  

కల వయం సవభావిశమ శ్రషభాముః సఽహిదవితః  

బుఙ్క్షషవ దోగనితిరటాత నఢిత్రషఠ  నినుసనమ్ 3 

  

జీవ ఈవ్చ  

కస్భనజ నభనమనై భహమం తతగ భాతగऽబవన్  

కయభన్ాభమభాణసమ డూవత్రయమఙనియోనిషే 4 

  

ఫనఽధ జాఞ తమషభధమసథ  నేటరో డాస్నవిడివషః  

సయవ ఏవ హి సథవషం బవనిత  కీభశ్ల నేథః 5 

  

మఠా వసాత ని ణామని హమభాడీని తతసత తః  

యమటనిత  నథషవవవం జీవ్ో యోనిషే కయత ిషే 6 

  

నితమసమయథసమ సభఫణోధ  హమనిటోమ దిశమటూ నిషే  

మావదమసమ హి సభఫణోధ  భభతవం టావడూవ హి 7 

  

ఏవం యోనిగటో జీవః స నిటోమ నియహఙకితః  

మావదమటరో లదేమత టావతూవతవం హి తసమ తత్ 8 

  

ఏష నిటోమऽవమమః సాషభ ఏష సవశమీః సవదిక్  

అతభభామాగుణ ైషవశవభాటాభనం సిజటూ రబుః 9 

  

న హమసమస్త  తరమః కశిచణానతరమః సవః గऽత వ్  

ఏకః సయవఢిమాం దరషట  కయత ీణాం గుణడయ షయోః 10 

  

ణాదతత  అటాభ హి గుణం న డయ షం న కూీమాపలమ్  

ఈడాస్నవడాస్నః వయదిగుశవయః 11 
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శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఆతేమడీయమ గటో జీవ్ో జాఞ తమసత సమ టూ తడా  

విస్భటా భుభుచఽః శ్లకం ఛిటాత వతభస్వనహశిఙ్లామ్ 12 

  

నియుితమ జాఞ తయో జాఞ టూథదహం కిటోవచిటాః కూీమాః  

తతమజుయుద సత ుజం స్వనహం శ్లకమోహబమాషత దమ్ 13 

  

ఫాలఘోను వరఝుటాసత తర ఫాలహటామహతరదాః  

ఫాలహటామవరతం ఙూయు్ాహభణ ైయమనినయౄతతమ్  

మభుణామాం భహజ సభయణోత ు డివజదాషతమ్ 14 

  

స ఆతథ ం రత్రఫుడాధ టాభ చితరకథతేషదవజోకూత నః  

గిహనధ కనునినషటానత ః సయఃఙగకడివ డివః 15 

  

కలిణాద ుం విఢివటాూాటావ కితఝణమజలకూీమః  

భ్ణేన సంమతనుర ణో ఫరహభఝటరా వవనద త 16 

  

ఄథ తస్్ైభ రణానమ బకత మ రమటాతభణే  

బగవ్ణానయదః తరటో విడామధేటాభువ్చ హ 17 

  

ఓం నభసఽత బమం బగవటూ వ్సఽడూవ్మ ఢీభహి  

రదఽమభానమానియుడాధ మ నభః సఙకయిణామ చ 18 

  

నమో విజాఞ నభాటరా మ యభాననద భూయత నే  

అటాభభామ శ్ణాత మ నివితత డుైవతదిషట నే 19 

  

అటాభనణాద నఽబూటుైమవ నమసత శకత ుయభనే నభః  

హిషకథశ్మ భహటూ నభస్వతऽననత భూయత నే 20 

  

వచసఽమయటూऽనుర మ మ ఏకో భనస సహ  

ఄణాభయౄశిచణాభతరః సర ऽవ్మననః సదసతయః 21 

  

మస్భనినదం మతశ్రచదం త్రషఠ తమతవమత్ర జామటూ  
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భిణభనేషవవ భిజాజ త్రసత స్్ైభ టూ ఫరహభణయ నభః 22 

  

మనన సిశనిత  న విదఽయభణోఫుడీధ నిద మాాసవః  

ఄనత యఫహిశచ వితతం వ్ోమభవతత ననటోऽసభుహమ్ 23 

  

డూహమనిద మానుర ణభణోఢియోऽనై మదంశవిడాధ ః రచయనిత  కయభసఽ 

ణడైవ్నమడా లౌహనేవ్రతత ం సథ ణేషే తదద షాట ాడూశధేత్ర 24 

  

ఓం నమో బగవటూ భహఝయుషమ భహనఽదావ్మ భహవిబూత్రతనే 
సకలసతవతషవిఢనికయకయకభలకుడభలోలాలితచయణాయవినద ముగల 

యభయధేషఠ ననభస్వత  25 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

బకత న ైటాం రణానమ విడామభాడిశమ ణాయదః  

మమావఙౄో యస సకం ఢాభ సవమభుబవం రదో 26 

  

చితరకథతేసఽత  టాం విడామం మఠా ణాయదదాషటామ్  

ఢాయమాభాస సనుత హభఫబషః సఽసభాహితః 27 

  

తతః స సత టరా ణేత  విదమమా ఢాయమభాణమా  

విడామధఢితమం చ ల దేऽరత్రహతం ని 28 

  

తతః కత్రమాహో నషవదమనేదధ భణోగత్రః  

జగభ డూవడూవసమ శ్రషసమ చయణానిత కమ్ 29 

  

భిణాలగౌయం శిత్రవ్ససం సఽపయత్రకుటకథమూయకటౄతరకఙకణమ్ 

రసననవకత రయుణలోచనం వితం దదయి స్డూధ శవయభణడ ల ైః రబుమ్ 30 

  

తదద యినధవసత సభసత కూలిఫషః సవసథ భలానత ఃకయణోऽబమమానఽభనిః 
రవిదధ బకత ు రణమాశీులోచనః రహిషట గభానభడాడిఝయుషమ్ 31 

  

స ఈతత భశ్లి కడాఫజ విషట యం తవరభాశీుల శ్ ైయుధేహమనఽభహటః 
తవరమోయుడాధ ఖిలవయణనియోమో ణడైవ్శకతత ం రసనైఝుతేం చియమ్ 32 
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తతః సభాఢామ భణో భనీషమా ఫదాష ఏతత్రత్రలఫధ వ్గసౌ 

నిమభమ సథవనిద మాఫాహమవయత నం జగదఽో యుం సతవతశ్సత రవిగీహమ్ 33 

  

చితరకథతేయువ్చ  

ఄజ్ఝత జ్ఝతః సభభత్రనః సధఽనయబవ్నిజ టాతభనయబవటా 

విజ్ఝటాస్వతऽత చ బజటాభకభాతభణాం మ అతభడయऽత్రకయుణః 34 

  

తవ విబవః ఖలు బగవనజ గదఽదమస్థ త్రలమాడీని  

విశవసిజస్వతऽంంశ్ంశ్సత తర భిష సయధనిత  ిథగనభటామ 35 

  

యభాణుయభభహటోసత వభాదమణాత నత యవుత  తరమవిధఽయః 
అడావణేతऽత చ సటాత వణాం మదఽధ ా వం తడూవ్నత ల ऽత 36 

  

క్షుటామడినథష కూలావితః సత నయదశగుణోతత ఢైయణడ కోశః  

మతర తతమణుకలః సహణడ కోటౄకోటౄనసత దననత ః 37 

  

విషమతిషర  నయశవ్ో మ ఈనుసటూ విబూతీయన యం టావమ్ 

టూషభాశిష ఇశ తదనఽ వినశమనిత  మఠా జకులమ్ 38 

  

కభఢిమసత వన యచిటా న యభ గహనిత  మఠా కయభబనౄజాని 

జాఞ ణాతభనమగుణభనే గుణగణటోऽసమ దవనద వజాలాని 39 

  

జ్ఝతభజ్ఝత తడా బవటా మడాహ దాగవతం ధయభభనవదమమ్ 

నిషకఞచణా నే భునమ అటాభభా మభునుసటూऽవో మ 40 

  

విషభభత్రయన మతర నిణాం తవభహనేత్ర భభ తవ్ేత్ర చ మదనమతర 
విషభఢిమా యచిటో మః స హమవిశుదధ ః షనషేణ యధయభఫహటలః 41 

  

కః క్షథమో నిజయయోః కూమాణావయథః సవయదఽర హ ధథభణ 

సవడయర హతత వ కోః యసనైడమా చ తఠాధయభః 42 

  

న వమనచయత్ర తవ్ేక్షా మమా హమనహిటో దాగవటో ధయభః 
స్థ యచయసతత వకదధేఫషవిథగషధయో మభునుసటూ టావమః 43 

  



షషఠ  సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

న హి బగవననఘటౄతనేదం తవదద యిణాననిణాభఖిలనుషమః 
మణానభ సకిచ్రవణాతేకకశ్లऽత విభుచమటూ సంసత్ 44 

  

ఄథ బగవనవమభధఽణా తవదవలోకషభిషట శమభలాః 
సఽయఊషణా మతకఠితం టావకథన కథభనమఠా బవత్ర 45 

  

విడితభననత  సభసత ం తవ జగడాతభణో జణడైషహచషతమ్ 

విజాఞ మం యభగుగః కూమడివ సవితేషవ ఖడయ మటుైః 46 

  

నభసఽత బమం బగవటూ సకలజగత్ర్ాత్రలయోదనేశ్మ  

దఽయవస్టాతభగతనే కుయోగషణాం నడా యభహంసమ 47 

  

మం వ్డై శవసనత భనఽ విశవసిజః శవసనిత   

మం ఙూకూటానభనఽ చితత మ ఈచచకనిత   

బూభణడ లం సయినుమత్ర మసమ భూషధా  

తస్్ైభ నమో బగవటూऽసఽత  సహసరభూథధా 48 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

సంసఽత టో బగవ్ణేవభననత సత భదాషత  

విడామధయత్రం తరతశిచతరకథతేం కుయౄదవహ 49 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

మణానయడాఙౄో గదామం టూ వ్మహితం ధేऽనఽశ్సనమ్  

సంస్డయధ ऽస్ తమా జనివదమమా దయిణాచచ ధే 50 

  

ఄహం వ్డై సయవబూటాని బూటాటాభ బూతదావనః  

శఫద ఫరహభ యం ఫరహభ భమోదే శ్శవతీ తనా 51 

  

లోకథ వితతభాటాభనం లోకం ఙాతభని సనత తమ్  

ఈబమం చ భమా వ్మత ం భన ఙుైవ్ోబమం కితమ్ 52 

  

మఠా సఽషేత ః ఝయుషర  విశవం శమత్ర ఙాతభని  

అటాభనధేకడూశసథ ం భనమటూ సవన ఈత్రథ తః 53 
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ఏవం జాగయణాడీని జీవసథ ణాని ఙాతభనః  

భామాభాటరా ణ విజాఞ మ తదద షాట యం యం సభథత్ 54 

  

నేన రసఽత ః ఝయుషః సవం వ్ేడాతభనసత డా  

సఽఖం చ నియుో ణం ఫరహభ తభాటాభనభవ్ేహి భామ్ 55 

  

ఈబమం సభయతః ఝంసః రసవరత్రఫో ధయోః  

ఄణేవత్ర వమత్రషఙూమత తజాఞానం ఫరహభ తతయమ్ 56 

  

మడూతడివసభితం ఝంసర  భడాబవం నననభాతభనః  

తతః సంసయ ఏతసమ డూహడూద హో  భిటూయభిత్రః 57 

  

లఫేధ వహ భానఽషం యోనిం జాఞ నవిజాఞ నసభబవ్మ్  

అటాభనం యో న ఫుడూధ ుత న కవచిటూషషభభాఝనమాత్ 58 

  

సభిటూవహమాం షకథి శం తతః పలవియమమమ్  

ఄబమం ఙామనీహమాం సఙకలాడివయధేతకవిః 59 

  

సఽఖామ దఽఃఖమోక్షామ కువటూ దభతీ కూీమాః  

తటోऽనివిత్రత యనుర తత యుద ఃఖసమ చ సఽఖసమ చ 60 

  

ఏవం వియమమం ఫుడాధ వ నిణాం విజాఞ నభానిణామ్  

అతభనశచ గత్రం సాక్షాభం సథ నతరమవిలషణామ్ 61 

  

దిషట శీుటానభటరా నషనయుభకత ః స్వవన టూజస  

జాఞ నవిజాఞ నసనత ినురత  భదబకత ః ఝయుషర  బవ్ేత్ 62 

  

ఏటావ్ణేవ భనఽజఢైగమగణడైఝణమఫుడిధ నః  

సవయథః సవతభణా జథఞ యో మతటుైభకదయినమ్ 63 

  

తవధేతచ్రదధ మా జననరభటోత  వఙ గ భభ  

జాఞ నవిజాఞ నసభణోన ఢాయమణానశు స్ధమస్ 64 
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శీ్రశుక ఈవ్చ  

అశ్వసమ బగవ్నితథ ం చితరకథతేం జగదఽో యుః  

శమతసత సమ విశ్వటాభ తతశ్చనత యదఢూ హషః 65 

  

ఄఢామమభు – 17  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

మతశ్చనత షుటోऽననత సత స్్ైమ కిటావ డిశ్ర నభః  

విడామధయశిచతరకథతేశచఙాయ గగణే చయః 1 

  

స లషం వయిలక్షాణాభవ్మహతఫల నిద మాః  

సాత మభాణో భహయోగు భునినః స్దధ ఙాయణ ైః 2 

  

కులాచల నద డాయర ణీషే ణాణాసఙకలస్డిధ షే  

థధే విడామధయస్త రనో మను షనైశవయమ్ 3 

  

ఏకడా స విభాణేన విషేణ దటూత న దాసవటా  

గషషశం దదిశ్ర గచఛనుతం స్దధ ఙాయణ ైః 4 

  

అలిఙగో ుఙకకకిటాం డూవం ఫాహటణా భునిసంసడి  

ఈవ్చ డూవ్మః శిణవణాత ు జహసర ఙుైచసత దనిత కథ 5 

  

చితరకథతేయువ్చ  

ఏష లోకగుయుః సక్షాదధ యభం వకత  శుషణామ్  

అస్వత  భుఖమః సదామాం వ్డై నేథఽనీబూమ దాయమమా 6 

  

జటాధయస్త వరతను ఫరహభవ్డిసదాత్రః  

ఄఙకకకితమ స్త రమం ఙాస్వత  గతహీర ః నుర కిటో మఠా 7 

  

నుర మశః నుర కిటాశ్చత స్త రమం యహస్ నృబరత్ర  

ఄమం భహవరతధగ నృబషత  సదస్ స్త రమమ్ 8 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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బగవ్నత తచఽ్ాటావ రహసమగధఢీయని  

తసషణ ం ఫబూవ సదస్ సదామశచ తదనఽవరటాః 9 

  

ఆతమతడీవయమవిదఽష ఫుర వ్ణయ ఫహవశ్లబనమ్  

యుషహ డూవ ధిషట మ నిషజటాటాభనభానిణే 10 

  

శీ్రనుయవతేమవ్చ  

ఄమం కూభధఽణా లోకథ శ్సత  దణడ ధయః రబుః  

ఄసభడివఢాణాం దఽషట ణాం నియిజాజ ణాం చ విరకిత్ 11 

  

న వ్ేద ధయభం కూల దభయోనియన ఫరహభఝటరా  బిగుణాయడాడామః 
న వ్డై కుభాయః కతలో భనఽశచ నే ణో నిషవధనత ుత్రవషత నం హయమ్ 12 

  

ఏషభనఽఢూమమడాఫజ ముగభం జగదఽో యుం భఙోలభఙోలం సవమమ్ 

మః షతరఫనఽధ ః షబూమ సాున్రశ్స్త  ధిషట సత దమం హి దణడ ుః 13 

  

ణామభయుత్ర వ్డైకుణఠ  నుదభూలోసయణమ్  

సభాబవితభత్రః సత ఫధ ః సధఽనః యుమనుస్తమ్ 14 

  

ఄతః నుతమస్ం యోనిభాసఽుం మాహి దఽయభటూ  

మఠూహ బూయో భహటాం న కత  ఝతర కూలిఫషమ్ 15 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం శత శిచతరకథతేషవభాణాదవయుహమ సః  

రసదమాభాస సతీం భూధ ా నధేరణ దాయత 16 

  

చితరకథతేయువ్చ  

రత్రగిహణ నే టూ శ్భాతభణోऽఞజ లిణానేఫకథ  

డూవ్డైయభత ుమ మటో్ాకత ం ఞయవడిషట ం హి తసమ తత్ 17 

  

సంసయచకీ ఏతస్భఞజ నఽత యజాఞ నమోహితః  

దరా భమనఽూఖం చ దఽఃఖం చ బుఙ్టర సయవతర సయవడా 18 
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ణడైవ్టాభ న యశ్చత కత  సమతేూఖదఽఃఖయోః  

కత యం భనమటూऽటరా జఞ  అటాభనం యధేవ చ 19 

  

గుణరవ్హ ఏతస్భనకః శ్ః కో నవనఽగీహః  

కః సవగో  నయకః కో వ్ కూం సఽఖం దఽఃఖధేవ వ్ 20 

  

ఏకః సిజత్ర బూటాని బగవ్ణాతభభామమా  

ఏషం ఫనధ ం చ మోషం చ సఽఖం దఽఃఖం చ నిషకలః 21 

  

న తసమ కశిచదద నతః రతీనుర  న జాఞ త్రఫనఽధ యన గ న చ సవః 
సభసమ సయవతర నియఞజ నసమ సఽఖథ న గః కుత ఏవ గషః 22 

  

తఠాత తచఛకూత విసయో ఏషం సఽఖామ దఽఃఖామ హిటాహిటామ 

ఫణాధ మ మోక్షామ చ భితేమజనభణోః శుషణాం సంసితనేऽవకలటూ 23 

  

ఄథ రసదనే న టావం శ్మోక్షామ దానేని  

మనభనమస్వ హమసధాకత ం భభ తత్షభమటాం సత్ర 24 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర రసదమ గషషశ్ౌ చితరకథతేయషనద భ  

జగభ సవవిభాణేన శమటోః సభమటోసత యోః 25 

  

తతసఽత  బగవ్నఽర డయర  యుడరా ణీనేదభఫరవత్  

డూవషిడుైతమస్డాధ ణాం నుయిడాణాం చ శిణవటామ్ 26 

  

శీ్రయుదర ఈవ్చ  

దిషట వతమస్ సఽశ్లీణ హథయదఽబతకయభణః  

భాహతభుం బితమబిటామణాం నిఃసిహణాం భహతభణామ్ 27 

  

ణామణః సథవ న కుతశచన నృబమత్ర  

సవో వయోనయకథషవత తేలామయథదషినః 28 

  

డూహిణాం డూహసంయోగదద వణాద వనీశవయలీలమా  
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సఽఖం దఽఃఖం భిత్రయజనభ శ్నుర ऽనఽగీహ ఏవ చ 29 

  

ఄవివ్ేకకితః ఝంసర  హమయథదేద ఆవ్తభని  

గుణడయ షవికలశచ నడూవ సరజ్ఝవతకితః 30 

  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర బకూత భుదవహటాం నిణామ్  

జాఞ నవ్డైగమవమణాం న హి కశిచదవునుశమీః 31 

  

ణాహం విషఞచచ న కుభాయణాయడౌ న ఫరహభఝటరా  భునమః సఽథశ్ః 
విడాభ మస్వమహితభంశకంశక న తతూవయౄం ిథగుశభానినః 32 

  

న హమసమస్త  తరమః కశిచణానతరమః సవః గऽత వ్  

అతభటావతూయవబూటాణాం సయవబూతతరయో హషః 33 

  

తసమ ఙామం భహదాగశిచతరకథతేః తరయోऽనఽగః  

సయవతర సభదికిణోత  హమహం ఙుైవ్చఽమతతరమః 34 

  

తసభనన విసభమః కయమః ఝయుషవషే భహతభసఽ  

భహఝయుషబకథత షే శ్ణేత షే సభదషిషే 35 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర శీుటావ బగవతః శివసర మభానదాషతమ్  

ఫబూవ శ్నత ఢీ జణేద వ విగతవిసభమా 36 

  

ఆత్ర దాగవటో డూవ్మః రత్రశఝత భలనత భః  

భూధ ా స జగిహమ శ్ధేటావటాూధఽలషణమ్ 37 

  

జజథఞ  తవషేట యదక్షుణాగౌన డానవం యోనిభాశీితః  

వితర ఆతమనవిఖామటో జాఞ నవిజాఞ నసంముతః 38 

  

ఏతటూత  సయవభాఖామతం మణాభం తవం షిచఛస్  

వితరసమసఽయజాటూశచ కయణం బగవనభటూః 39 

  

ఆత్రహసనేభం ఝణమం చితరకథటోయభహతభనః  
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భాహతభుం విషేణ బకత ణాం శీుటావ ఫణాధ డివభుచమటూ 40 

  

మ ఏతటా్ాతయుటాథ మ శదీధ మా వ్గమతః జథత్  

ఆత్రహసం హషం సభిటావ స మాత్ర యభాం గత్రమ్ 41 

  

ఄఢామమభు – 18  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ిశినసఽత  తీన సవితేః సవితీరం వ్మహిత్రం తరనీమ్  

ఄగషనహో తరం శుం సర భం ఙాతేభసమం భహభఖాన్ 1 

  

స్డిధ యబగసమ దామఙో భహిభానం విబుం రబుమ్  

అశిషం చ వగహం కణామం నుర సాత సఽవరటామ్ 2 

  

ఢాతేః కుహఠః స్నీవ్లీ క ఙానఽభత్రసత ఠా  

సమం దయిభథ నుర తః ఞయణభాసభనఽకీభాత్ 3 

  

ఄగుననఽుషమణాధతత  కూీమామాం సభననత యః  

చయిణీ వయుణసమస్దమసమం జాటో బిగుః ఝనః 4 

  

వ్లీభకూశచ భహయోగు వలీభకదబవత్రకల  

ఄగసత ుశచ వస్షఠ శచ నేటరా వయుణయోయిష 5 

  

థతః స్షచతేః కుధేబ ఈయవశ్మః సనినఢౌ దఽర తమ్  

థవటామం నేతర ఈతూయోభషషట ం తలం వమఢాత్ 6 

  

నుౌలోభామనేనద  ాఅధతత  తీరనఽటరా నిత్ర నః శీుతమ్  

జమనత భిషబం టాత తితీమం నైఢెషం రబుః 7 

  

ఈయుకీభసమ డూవసమ భామావ్భనయౄతణః  

కీౌత  టానుం ఫిహఙ గ్ లకసత సమసణౌూబగదమః 8 

  

తతకయభగుణవమణ కశమసమ భహతభనః  

శ్చదవక్షామభహమऽడిటామం మఠుైవ్వతటాయ హ 9 
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ఄథ కశమడామాడాణడదద టూమానీకయత మానే టూ  

మతర దాగవతః శీ్రభాన్రహర డయ  ఫలిథవ చ 10 

  

డిటూద వవ్ేవ డామాడౌ డుైతమడానవవనిద టౌ  

హియణమకశిఝనభ హియణామషశచ కీషత టౌ 11 

  

హియణమకశినుర బమ కమాధఽనభ డానవ  

జభబసమ తనమా స తే సఽషేవ్ే చతేయః సఽటాన్ 12 

  

సంహర దం నుర గనఽహర దం హర దం రహర దధేవ చ  

తతూవస స్ంహిక ణాభ హటం విరచిటోऽగీహీత్ 13 

  

శిగऽహయదమసమ హషశచకథీణ తఫటోऽభితమ్  

సంహర దసమ కిత్రబమ సాత ఞచజనం తతః 14 

  

హర దసమ ధభనిబమ సాత వ్టాతనేలవలమ్  

యోऽగసత ుమ తవత్రథనే తవఙూ వ్టాతనేలవలః 15 

  

ఄనఽహర దసమ సామమాం ఫాషకలో భహిషసత ఠా  

విగచనసఽత  నుర హర డిథదవ్మం తసమబవదఫలిః 16 

  

ఫాణజథమషఠ ం ఝతరశతభశణామాం తటోऽబవత్  

తసమనఽదావం సఽశ్లి కమం శ్చడూవ్నఢాసమటూ 17 

  

ఫాణ అధమ గషషశం ల దే తదోణభుఖమటామ్  

మటాథివ బగవ్ణాస్వత  హమడామత ఝయనులకః 18 

  

భయుతశచ డిటూః ఝటరా శచటావషంశననవ్ఢికః  

త అసననరజాః సథవ నీటా ఆణేద ణా సతభటామ్ 19 

  

శీ్రజోవ్చ  

కథం త అసఽయం దావభనుర హౌమతత్రత కం గుగ  

ఆణేద ణా నుర తటాః సతభుం కూం తటాూధఽ కితం హి టుైః 20 
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ఆధే శదీద ధటూ ఫరహభననిషయో హి భమా సహ  

షజాఞ ణామ బగవంసత ణోన వ్మఖామతేభయుస్ 21 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  

తడివషేణ తసమ స ఫాదమణయవఙ గ నిశభామదితభలభయథవత్ 

సదాజమనూనినబిటూన ఙూతస జగద సటరా మణ సయవదయినః 22 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

హతఝటరా  డిత్రః శకీ నుషణాగీహమణ విషేణ ణా  

భనఽమణా శ్లకడీతవత న జవలనీత  యమచినత మత్ 23 

  

కడా నఽ దరా తిహణాత యనేనిద మాాభభులఫణమ్  

ఄకూి ననహిదమం నుం ఘాతనటావ శనే సఽఖమ్ 24 

  

కినేవిడబసభసంజాఞ స్దమస్వమశ్నహితసమ చ  

బూతధఽర కత తకిటూ సవయథం కూం వ్ేద నియయో మతః 25 

  

అశ్సనసమ తస్వమదం ధఽర వభుననదధ ఙూతసః  

భదశ్లషక ఆనద సామ బూమాడూమన సఽటో హి ధే 26 

  

ఆత్ర దావ్ేన స బయుత చఙాసకిత్ర్ామమ్  

శుశీ్రషమానఽగథణ రశనీేణ దధేన చ 27 

  

బకత ు యభమా జనభణోజఢదఞ యవలుో దాషటుైః  

భణో జగీహ దావజాఞ  సస్భటానుఙోవషణ ైః 28 

  

ఏవం స్త రమా జఝీబూటో విడావనత భణోజఞ మా  

ఫాఢనేటామహ వివశ్ల న తచిచతరం హి యోషత్ర 29 

  

విలోకఢైమకనత బూటాని బూటాణామడౌ రజాత్రః  

స్త రమం చకథీ సవడూహయధం మమా ఝంసం భత్రయుిటా 30 

  

ఏవం శుశీ్రషతసత త బగవ్నకశమః స్త రమా  
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రహసమ యభతరటో డిత్రభాహనననద ు చ 31 

  

శీ్రకశమ ఈవ్చ  

వయం వయమ వ్మోయు తరతస్వతऽహభనినిద టూ  

స్త రమా బయత ష సఽతరటూ కః కభ ఆహ ఙాగభః 32 

  

త్రథవ హి ణాుణాం డుైవతం యభం సభితమ్  

భానసః సయవబూటాణాం వ్సఽడూవః శీిమః త్రః 33 

  

స ఏవ డూవటాలిఙణదో నభయౄవికలిటుైః  

ఆజమటూ బగవ్నఽనేబః స్త రనశచ త్రయౄధిక్ 34 

  

తసభతత్రవరటా ణాయమః శ్రమీసకభాః సఽభధమధే  

మజణేతऽననమదావ్ేన త్రభాటాభననైశవయమ్ 35 

  

సర ऽహం తవమాషచటో బడూర ఇదిగబవ్ేన బకూత తః  

తం టూ సభాదనే కభభసతీణాం సఽదఽయిబమ్ 36 

  

డిత్రయువ్చ  

వయడయ  మడి ధే ఫరహభనఽతరనేనద హాణం విణయ  

ఄభితేమం భితఝటరా హం నేన ధే ఘాత్రటౌ సఽటౌ 37 

  

నిశభమ తదవఙ గ వినుర ర  విభణాః యమతమత  

ఄహో  ఄధయభః సఽభహనదమ ధే సభుస్థ తః 38 

  

ఄహో  ఄథథనిద మాామో యోషనభనేమహ భామమా  

గిహీతఙూటాః కిణః త్రషవమ నయకథ ధఽర వమ్ 39 

  

కోऽత్రకీమోऽనఽవయత ణాత ుః సవదావనేహ యోషతః  

ఢిఙగభం ఫటాఫుధం సవథథ మదహం తవజ్ఝటూనిద మాః 40 

  

శయతడయ భతూవం వకత రం వచశచ శవీణాభితమ్  

హిదమం క్షుయఢాబం స్త రణాం కో వ్ేద ఙూషట తమ్ 41 
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న హి కశిచత్ర్ామః స్త రణాభఞజ స సవశిషతభణామ్  

త్రం ఝతరం దరా తయం వ్ ఘననత ుథథ ఘాతమనిత  చ 42 

  

రత్రశీుతం దడానైత్ర వచసత నన భిష బవ్ేత్  

వధం ణాయుత్ర ఙూణోద ాऽత తటూరదభుకలటూ 43 

  

ఆత్ర సఞృచనత ు బగవ్ణాభుచః కుయుననద న  

ఈవ్చ కూఞృచతేకతత అటాభనం చ విగయుమన్ 44 

  

శీ్రకశమ ఈవ్చ  

ఝతరస్వత  బవిటా బడూర ఆనద హాడూవఫానధ వః  

సంవతూయం వరతనేదం మదమఞచజ  ఢాయనషమస్ 45 

  

డిత్రయువ్చ  

ఢాయనషవమ వరతం ఫరహభనా్ాహి కమణ మాని ధే  

మాని ఙూహ నిషడాధ ని న వరతం ఘననిత  మానఽమత 46 

  

శీ్రకశమ ఈవ్చ  

న హింసమదాబతజాటాని న శతవణాననితం వడూత్  

న ఛిణాద ుననఖగభాణ న సిశ్రదమదభఙోలమ్ 47 

  

ణాఝూ సనమానన కుతవమత న సభాబషవత దఽయజణడైః  

న వస్టాఢౌతవ్సః సరజం చ విధిటాం కవచిత్ 48 

  

ణోచిఛషట ం చణడ కననం చ సనేషం విషలాహితమ్  

బుఞజజ టోదకమమా దిషట ం తఫేణానఞజ లిణా తవః 49 

  

ణోచిఛషట సిషట సలిలా సణాధ ుమాం భుకత భూయధజా  

ఄనషచటాసంమతవ్కనసంవటా ఫహిశచథత్ 50 

  

ణాఢౌతనుడారమటా ణాయదరనుడా ఈదకూిః  

శనీత ణాఙగనణడైమయన నగన న చ సనధ ుయోః 51 
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ఢౌతవ్స శుచిషనతమం సయవభఙోలసంముటా  

ఞజనేటా్ాతశ్టా్ాగగో వినుర ఞృరేమభచఽమతమ్ 52 

  

స్త రయో వయవతీశ్చథచత్రగోనధ ఫలిభణడ ణడైః  

త్రం ఙాగచుత్రషవఠ త ఢామనేటోకషఠ గతం చ తమ్ 53 

  

సంవతూయం ఝంసవనం వరతధేతదవిఝి తమ్  

ఢాయనషమస్ ఙూతేత బమం శకీహ బవిటా సఽతః 54 

  

ఫాఢనేతమబుమతవటామథ డితీ జనభహభణాః  

కశమనుదోయబభాధతత  వరతం ఙాఞచజ  దఢాయ స 55 

  

భాతిషవసఽయననుర మనేనద  ాఅజాఞ మ భానద  

శుశీ్రషణయణాశభీసథ ం డిత్రం యమచయతకవిః 56 

  

నితమం వణాతేూభనసః పలభూలసనేతేకశ్న్  

టరా ఙ్ఘ్రకయభిడయऽశచ కల  కల ఈనుహయత్ 57 

  

ఏవం తసమ వరతసథ మా వరతచిఛదరం హషయని  

తవరఝూః యమచయజ్ఝజ హో భ భిగహమవ భిగకిత్రః 58 

  

ణాధమగచఛద్రతచిఛదరం తతగऽథ భహీటూ  

చిణాత ం తీవ్ర ం గతః శకీః కథన ధే సమచిఛవం త్రవహ 59 

  

ఏకడా స తే సణాధ ుమాభుచిఛషట  వరతకషిటా  

ఄసిషట వ్యమఢౌటాఙౄఘ ఃా సఽషవ విఢిమోహిటా 60 

  

లఫాధ వ తదనత యం శకోీ  నిడరా హితఙూతసః  

డిటూః రవిషట  ఈదయం యోగథశ్ల యోగభామమా 61 

  

చకయత  సత ఢా గయబం వజథరణ కనకరబమ్  

యుదనత ం సత ఢుైకఢైకం భా గడీషత్ర టానఽనః 62 

  

తభూచఽః నుటమభాణాస్వత  సథవ నుర ఞజ లయో ని  
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కూం న ఆనద  ాజ్ఝఘాంసస్ దరా తగ భయుతసత వ 63 

  

భా ద ైషట  దరా తగ భహమం మూమనేటామహ కౌశికః  

ఄననమదావ్ణాయిడాణాతభణో భయుటాం గణాన్ 64 

  

న భభాయ డిటూయోయబః శీ్రనివ్సనఽకభమా  

ఫహటఢా కులిశక్షుణోణ  డరౌ ణమస్వత రణ మఠా బవ్న్ 65 

  

సకిడిషట వడిఝయుషం ఝయుషర  మాత్ర సభమటామ్  

సంవతూయం కూఞృచదానం డిటామ మదధ షయషచతః 66 

  

సజూషణేద ణా ఞచచశడూద వ్స్వత  భయుటోऽబవన్  

వమనుర హమ భాతిడయ షం టూ హషణా సర భనుః కిటాః 67 

  

డిత్రయుటాథ మ దదిశ్ర కుభాననలరదాన్  

ఆణేద ణా సహిటాణేద వ యమతేషమదనినిద టా 68 

  

ఄఠూనద భాాహ టాటాహభాడిటామణాం బమావహమ్  

ఄతమనేచఛనత ుచయం వరతధేతతేూదఽషకయమ్ 69 

  

ఏకః సఙకలితః ఝతరః సత  సనుత బవనకథమ్  

మడి టూ విడితం ఝతర సతమం కథమ భా భిష 70 

  

ఆనద  ాఈవ్చ  

ఄభఫ టూऽహం వమవస్తభుఢామగటోऽనిత కమ్  

లఫాధ నత గऽచిఛదం గయబభయథఫుడిధ యన ధయభదిక్ 71 

  

కిటోత  ధే సత ఢా గయబ అసనూత  కుభాయకః  

టూऽత ఙుైకఢైకశ్ల వికణ ః సత ఢా ణాత భనేరథ 72 

  

తతసత తయభాశచయమం వషమ వమవస్తం భమా  

భహఝయుషఞజామాః స్డిధ ః కనుమనఽషఙౄో ణీ 73 

  

అధనం బగవత ఇహభాణా నిశిషః  
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నే తే ణేచఛనత ుత యం టూ సవయథకుశలాః సభిటాః 74 

  

అఢామతభరదం డూవం సవటాభనం జగడీశవయమ్  

కో విణీత గుణసయిం ఫుధః సమననయకథऽత మత్ 75 

  

తడిదం భభ డౌయజనమం ఫాలిశసమ భహీమస్  

షనఽత భయుస్ భాతసత వం డిషట ు గగబ భిటోత్రథ తః 76 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆనద సాత మాబమనఽజాఞ తః శుదధ దావ్ేన తేషట మా  

భయుడిబః సహ టాం నటావ జగభ త్రరడివం రబుః 77 

  

ఏవం టూ సయవభాఖామతం మణాభం తవం షిచఛస్  

భఙోలం భయుటాం జనభ కూం బూమః కథమానే టూ 78 

  

ఄఢామమభు – 19  

శీ్రజోవ్చ  

వరతం ఝంసవనం ఫరహభనబవటా మదఽడీషతమ్  

తసమ వ్ేడితేనేఙాఛనే నేన విషేణ ః రస్దత్ర 1 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

శుకథి  భాయోశిథ క్షథ యోషదబయుత యనఽజఞ మా  

అయదేత వరతనేదం సయవకనేకభాడితః 2 

  

నిశభమ భయుటాం జనభ ఫరా హభణాననఽభనత రు చ  

సనటావ శుకిదతీ శుకథి  వస్టాలఙకిటాభఫథ  

ఞజనేటా్ాతశ్టా్ాగబగవనత ం శీిమా సహ 3 

  

ఄలం టూ నియతవక్షామ ఞయణకభ నమోऽసఽత  టూ  

భహవిబూత్రతనే నభః సకలస్దధ నే 4 

  

మఠా తవం కిమా బూటామ టూజస భహిభ్జస  
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జుషట  ఇశ గుణ ైః సఢైవసత టోऽస్ బగవ్న్రబుః 5 

  

విషేణ త్రన భహభానే భహఝయుషలషణయ  

తరనేఠా ధే భహదాగథ లోకభాతయనమోऽసఽత  టూ 6 

  

ఓం నమో బగవటూ భహఝయుషమ భహనఽదావ్మ భహవిబూత్రతనే సహ 

భహవిబూత్రనయఫలిభుహనైత్ర ఄణేణాహయహయభణేత రణ 

విషరణ వ్హణాయఘునుడయ మసయినసననవ్సౌవతవిబూషణగనధ ఝషధాడీనుర హ
దఽమఙానఽూస్ 

ఄభాహిటోనుహథత్ 7 

  

హవిఃశ్రషం చ జుహటమాదనల  డావదశ్హటతీః  

ఓం నమో బగవటూ భహఝయుషమ భహవిబూత్రతనే సవహమత్ర 8 

  

శీిమం విషేణ ం చ వయడావ్శిషం రబవ్వఝదౌ  

బకత ు సభూజనేనినతమం మడీఙూఛతూయవసభదః 9 

  

రణధేదద ణడ వదాబభ్ బకూత రహమవణ ఙూతస  

దశవ్యం జతవనభనత రం తతః సరత తరభుడీయనేత్ 10 

  

మువ్ం తే విశవసమ విబూ జగతః కయణం యమ్  

ఆమం హి రకిత్రః సాక్షాభ భామాశకూత యుద యతమమా 11 

  

తసమ ఄఢీశవయః సక్షాతత వధేవ ఝయుషః యః  

తవం సయవమజఞ  ఆజథమమం కూీనేమం పలబుగబవ్న్ 12 

  

గుణవమకూత షమం డూవ వమఞజ కో గుణబుగబవ్న్  

తవం హి సయవశుమటాభ శీ్రః శుథనిద మాాశమాః  

ణాభయౄతవ బగవతీ రతమమసత వభనుశమీః 13 

  

మఠా మువ్ం త్రరలోకసమ వయడౌ యధేషఠ ణౌ  

తఠా భ ఈతత భశ్లి క సనఽత  సటామ భహశిషః 14 
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ఆతమనషసట మ వయదం శీ్రనివ్సం శీిమా సహ  

తనినఃసగమహయణం దటాత వచభనభయచనేత్ 15 

  

తతః సఽత వత సరత టూరణ బకూత రహమవణ ఙూతస  

మజోఞ చిఛషట భవఘార మ ఝనయబమయచనేదధ షమ్ 16 

  

త్రం చ యమా బకత ు భహఝయుషఙూతస  

తరన ైస్్తత స్్తత యునధేటూ్రభశ్రలః సవమం త్రః  

నృబిమాతూయవకభణ టాను ఈఙాచవఙాని చ 17 

  

కితధేకతథణాత దభటోమయుబయోయత  

టానుం కుమదను మాం త్రథతతూభాహితః 18 

  

విషరణ య్రతనేదం నృబరనన విహణామతకథఞచన  

వినుర ని్రరయో వయవతీః సరగోనధ ఫలిభణడ ణడైః  

ఄథచదహయహయబకత ు డూవం నిమభభాస్థ టా 19 

  

ఈడావసమ డూవం స్వవ ఢానేన తనినవ్ేడితభగీతః  

ఄడామడాతభవిశుదధ ుయథం సయవకభసభిదధ నే 20 

  

ఏటూన ఞజావిఢిణా భాసణాద వదశ హమనమ్  

నీటావఠయ యధేటాూఢీవ కషత కథ చయధేऽహని 21 

  

శ్లవబూటూऽ ఈసిశమ కిషణ భబమయచు ఞయవవత్  

మఃశిటూన జుహటమాచచయుణా సహ సషష  

నుకమజఞ విఢాణేన డావదశ్ ైవ్హటతీః త్రః 22 

  

అశిషః శియసడామ డివజఢైః తరటుైః సనైషటాః  

రణభమ శియస బకత ు బుఞజజ త తదనఽజఞ మా 23 

  

అఙాయమభగీతః కిటావ వ్గమతః సహ ఫనఽధ నః  

దడామతటుైను చగః శ్రషం సఽరజాసత వం సఽసౌబగమ్ 24 
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ఏతచచషటావ విఢివద్రతం విదోయనెతూటాయథం లబటూ ఝభానిహ 

స్త ర ఙుైతడాసథ మ లదేత సౌబగం శీిమం రజాం జీవత్రం మశ్ల గిహమ్ 25 

  

కణామ చ విణేద త సభగీలషణం త్రం తవవ హతకూలిఫషం గత్రమ్ 

భితరజా జీవసఽటా ధణేశవు సఽదఽయబగ సఽబగ యౄభగీుమ్ 26 

  

విణేద డివయౄను వియుజా విభుచమటూ మ అభమావనిద మాకలమడూహమ్ 

ఏతతఠననబుమదనే చ కయభణమననత తితత ః తతిడూవటాణామ్ 27 

  

తేషట ః రమచఛనిత  సభసత కభాణోు భావసణే హటతబుకీరరహషశచ 

జనభహనభయుటాం జనభ ఝణమం డిటూయ్రతం ఙానహితం భహటూత  28 

 

 
  ॐ ॐ ॐ  



 

సత భ సకంధభు 

||ఓం నమ్న బగవతే వాసుద్వామ|| 
 

ఄఢామమభు – 1  

శ్రీరాజోవాచ  
స్భః పియమః సుహ్ృదఫైహ్భనరబత్థనాం బగవానసవమమ్  
ఆనదైసామరేథ కథం దైత్థమనవధీదివష్మ్న మథా 1 
  
న హ్మసామయథః సుయగణైః సాక్షానినఃశేయమసాతభనః  
నైవాసురేభ్యమ విద్వషో నోద్వగశ్యచగుణస్మ హి 2 
  
ఆత్ర నః సుభహాభ్రగ నారామణగుణానరత్ర  
స్ంశ్మః సుభహానాజ తస్తదబవాంశేఛతుత భయహత్ర 3 
  
శ్రీఊషిరువాచ  
సాధు ృష్టం భహారాజ హ్రేశ్చరితభదుబతమ్  
మదాబగవతమహాతభైం బగవదబకతవయధనమ్ 4 
  
గీమతే యభం జృణమభృషిభరానయదాదిభః  
నత్థవ కృష్టణమ మునయే కథయిష్టమ హ్రేః కథామ్ 5 
  
నిరుగ ణోऽపి హ్మజోऽవమకోత బగవానరకృతేః యః  
స్వమయాగుణమవిశ్మ బ్రధమబ్రధకత్థం గతః 6 
  
స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర యకృతేరానతభనో గుణాః  
న తేష్టం యుగదాాజనాహై స్ ఈలే్కస్ ఏవ వా 7 
  



సత భ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

జమకాలే తు స్తతవ స్మ ద్వర్షషనరజసోऽసురాన్  
తభసో మక్షయక్షాంస్మ తత్థకల్కనుగుణోऽబజత్ 8 
  
జోమత్రరాదిరివాభ్రత్ర స్ఙ్గఘత్థనన వివిచమతే  
విదనాత ైత్థభనమతభస్థం భథిత్థవ కవయోऽనతతః 9 
  
మదా స్మస్ృక్షుః జృయ అతభనః ర్ష్ణ యజః స్ృజతేమష్ ృథకసవమమయా  
స్తతవ ం విచితా్థసు రియంసుర్షశ్వయః శ్యిష్మమణస్తభ ఇయమతమసౌ 10 
  
కాలం చయనతం స్ృజతీశ్ అశ్ యమం యధానజృమబైం నయద్వ స్తమకృత్ 11 
 
మ ఏష్ రాజననపి కాల ఇశిత్థ స్తతవ ం సురానీకమివైధమతమతః  
తతరతమనీకానసురానుసయపియయో యజస్తభసాకనరమిణోతుమరుశ్ యవాః 12 
  
ఄతైైవోదాహ్ృతః జౄయవమిత్రహాస్ః సుయరిషణా  
పీయత్థమ భహాకయతౌ రాజనృచఛతేऽజ్ఞతశ్తయవే 13 
  
దృష్టట వ భహాదుబతం రాజ్ఞ రాజస్రయే భహాకయతౌ  
వాసుద్వే బగవత్ర సాయుజమం చేదిబరభజః 14 
  
తతా్థసీనం సుయఊషిం రాజ్ఞ పాణ్డడ సుతః కయతౌ  
యచఛ విస్మభతభనా మునీనాం శ్ృణవత్థమిదమ్ 15 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  
ఄహో ఄతమదుబతం హ్యమతదుద యేభైకానితనాభపి  
వాసుద్వే రే తతేతవ పాాపితశై్ైదమస్మ విదివష్ః 16 
  
ఏతద్వదితుమిచ్ఛఛభః స్యవ ఏవ వమం మున్ద  
బగవనిననదయా వేనో దివజైస్తభస్మ పాత్రతః 17 
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దభఘోష్సుతః పా అయబమ కలభ్రష్ణాత్  
స్భరతమభర్షష గోవిన్దద దనతవకయశ్చ దుయభత్రః 18 
  
శ్తోయస్కృదివష్ణణం మదఫైహ్భ యభవమమమ్  
శివతోా న జ్ఞతో జిహావయాం నానధం వివిశ్తుస్తభః 19 
  
కథం తస్మభనబగవత్ర దుయవగాహ్మధాభని  
శ్మత్థం స్యవలోకానాం లమమీమతుయఞజ సా 20 
  
ఏతదాబై భమత్ర మే బుదిధర్షదపారిచరివ వాయునా  
ఫరయహ్యమతదదుబతతభం బగవానహైతయ కాయణమ్ 21 
  
శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  
రాజఞస్తదవచ అకయణై నాయద్ర బగవానృషిః  
తుష్టః పాాహ్ తమభ్రష్మ శ్ృణవత్థమస్తతసదః కథాః 22 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
నినదనస్తవస్త్థకయ నమకాకరాయథం కలేవయమ్  
యధానయయో రాజననవివేక్లన కలితమ్ 23 
  
హింసా తదభమన్దన దణడపారుష్మయోయమథా  
వైష్భమమిహ్ బరత్థనాం భమహ్మిత్ర పారిథవ 24 
  
మనినఫద్రధऽభమనోऽమం తదవధాత్థరణినాం వధః  
తథా న మస్మ కైవల్కమదభమనోऽఖిల్కతభనః  
యస్మ దభకరుత రిహ హింసా క్లనాస్మ కలైతే 25 
  
తసాభదైవరానుఫన్దధన నిరైవరేణ బయేన వా  
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సేనహాత్థకమేన వా యుఞ్జ్యాతకథఞ్చచన్దనక్షతే ృథక్ 26 
  
మథా వైరానుఫన్దధన భయతై స్తనభమత్థమియాత్  
న తథా బకతయోగేన ఆత్ర మే నిశిచత్థ భత్రః 27 
  
కీటః ప్రశ్స్ృత్థ రుదధః కుడ్యమయాం తభనుస్భయన్  
స్ంయభబబమయోగేన వినదతే తతసవ యరత్థమ్ 28 
  
ఏవం కృష్టణ బగవత్ర మయాభనుజ ఇశ్వరే  
వైరేణ జౄతపాపాభనస్తమజృయనుచినతయా 29 
  
కామద్దవష్టదబయాతేేహాదమథా బక్లతైశ్వరే భనః  
అవేశ్మ తదఘం హిత్థవ ఫహ్వస్తదగత్రం గత్థః 30 
  
గోమః కామదబయాతకంసో ద్వష్టచైైదామదయో నృపాః  
స్భఫనాధ దవృష్ణమః సేనహాదరమమం బకాత ై వమం విభ్య 31 
  
కతమ్నऽపి న వేనః సామతఞ్జ్యచనాం జృరుష్ం యత్ర  
తసాభతేకనాజృమపాయేన భనః కృష్టణ నివేశ్యేత్ 32 
  
మతృష్వసేయయో వశై్ైద్రమ దనతవకయశ్చ పాణడవ  
పాయషదయవర్ధ విషోణరివయశ్యపాతదచ్ఛమతౌ 33 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  
కీదృశ్ః కస్మ వా శ్యపో హ్రిదాసాభభయశనః  
ఄశ్ యద్ధమ ఆవాభ్రత్ర హ్రేరేకానితనాం బవః 34 
  
ద్హ్యనిదైయాసుహీనానాం వైకుణఠజృయవాస్మనామ్  
ద్హ్స్భఫనధస్భఫదధమేతదాఖ్యమతుభయహస్మ 35 
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శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏకదా ఫరహ్భణః జృతా్థ విష్ణణలోకం మదృచఛయా  
స్ననదనాదయో జగుభశ్చయనోత భవనతయమమ్ 36 
  
ఞచష్డ్యఢ మనారాబభ్రః జౄరేవష్టభపి జౄయవజ్ఞః  
దిగవస్స్ః శిశ్రనభత్థవ దావఃసౌథ త్థనరతమష్టధత్థమ్ 37 
  
ఄశ్నుకపిత్థ ఏవం యువాం వాస్ం న చ్ఛయహథః  
యజస్తమ్నభ్రమం యహితే పాదభరలే భధుదివష్ః  
పాపిష్టఠ మసుర్షం యోనిం బ్రలిశౌ యాతమశ్వతః 38 
  
ఏవం శ్పౌత స్వబవనాతతన్తత తౌ కృపాలుభః  
పాోక్తత జృనయజనభభరావం త్రరభర్ష్ణేకామ కలత్థమ్ 39 
  
జజ్ఞఞ తే తౌ దితేః జృతౌా దైతమదానవవనిదతౌ  
హియణమకశిజృరేాషోఠ హియణామక్షోऽనుజస్తతః 40 
  
హ్తో హియణమకశిజృయహరిణా స్మంహ్యరపిణా  
హియణామక్షో ధర్ష్ణదాధ రే బ్వబరత్థ శౌకయం వజృః 41 
  
హియణమకశిజృః జృతయం యహేాదం క్లశ్వపియమమ్  
జిఘాంసుయకర్ష్ణనాననా యాతనా భృతుమహ్యతవే 42 
  
తం స్యవబరత్థతభబరతం యశ్యనతం స్భదయశనమ్  
బగవతేతజసా స్ృష్టం నాశ్కోనదధనుత ముదమమైః 43 
  
తతసౌత రాక్షసౌ జ్ఞతౌ క్లశినామం విశ్ యవఃసుతౌ  
రావణః కుభబకయణశ్చ స్యవలోకోత్థన్త 44 
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తతా్థపి రాఘవో బరత్థవ నమహ్నచ్ఛఛముకతయే  
రాభవీయమం శ్రోష్మస్మ తవం మయకణ్డడమముఖ్యతరభ్య 45 
  
త్థవతయ క్షత్రరయౌ జ్ఞతౌ మతృష్వసాాతభజౌ తవ  
ఄధునా శ్యనిరుభక్తత కృష్ణచకయహ్త్థంహ్సౌ 46 
  
వైరానుఫనధతీవేయణ ధామన్దనాచ్ఛమతసాతభత్థమ్  
నీతౌ జృనయహరేః పాయశవం జగభతురివష్ణణపాయషదౌ 47 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  
విద్వషో దయితే జృతేర కథమసీనభహాతభని  
ఫరయహి మే బగవన్దమన యహేాదసామచ్ఛమత్థతభత్థ 48 
 

ఄఢామమభు – 2  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
భా్రతరేమవం వినిహ్తే హ్రిణా కోోడభరరితనా  
హియణమకశిజౄ రాజనయమతమదుయ ష్ట శుచ్ఛ 1 
  
అహ్ చేదం రుష్ట జౄయణః స్నదష్టదశ్నచఛదః  
కోపోజజవలదాబైం చక్షురాబైం నిర్షక్షనరధభాభభఫయమ్ 2 
  
కరాలదంషోటైగ యదృష్టట ై దుష్టరక్ష్యభయ కుటీముఖః  
శ్రలముదమభమ స్దస్మ దానవానిదభఫరవీత్ 3 
  
భ్య భ్య దానవదైతేయా దివభరయధంస్త్రమక్ష శ్భఫయ  
శ్తబ్రహో హ్మగీయవ నముచే పాక ఆలవల 4 
  
వియచితేత భభ వచః జృలోభనశకునాదమః  
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శ్ృణ్డత్థననతయం స్రేవ కయమత్థమశు మ చియమ్ 5 
  
స్తైీరాఘత్రతః క్షుదైైరాబై త్థ మే దయితః సుహ్ృత్  
పారిోగాహ్యణ హ్రిణా స్మేనాజృమధావనైః 6 
  
తస్మ తమక తస్వభ్రవస్మ ఘృణ్డరాభయావన్తకస్ః  
బజనతం బజమనస్మ బ్రలసేమవాస్మథరాతభనః 7 
  
భచ్ఛఛలభననగీయవస్మ బరరిణా రుధిరేణ వై  
ఄస్ృకరమం తయయిష్టమ భా్రతయం మే గతవమథః 8 
  
తస్మభనరకటేऽహితే నష్టట  కృతతభరలే వనస్తౌ  
విటపా ఆవ శుష్మనిత విష్ణణపాాణా దివౌకస్ః 9 
  
త్థవదామత భవం మరమం ఫరహ్భక్షతయస్మేధిత్థమ్  
స్రదమధవం తపోమజఞ సావధామమవయతదానినః 10 
  
విష్ణణరిద వజకయయాభరలో మజోఞ ధయభభమః జృమన్  
ద్వరిషపితృబరత్థనాం ధయభస్మ చ రామణమ్ 11 
  
మతయ మతయ దివజ్ఞ గవో వేదా వరాణశ్ యభకయయాః  
తం తం జనదం యాత స్నీదమత వృశ్చత 12 
  
ఆత్ర తే బయృనిరేదశ్మదామ శియసాదృత్థః  
తథా యజ్ఞనాం కదనం విదధుః కదనపియయాః 13 
  
జృయగాభవయజోదామన క్షేతా్థరామశ్ యమకరాన్  
ఖేటఖయవటఘోష్టంశ్చ దదహ్రః తతనాని చ 14 
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క్లచితఖనితైైరిఫభదుః సేతుపాాకాయగోజృరాన్  
అజీవామంశిచచిఛదుయవృక్షాన్దకచితయశుపాణమః  
పాాదహ్నశయణాన్దమక్ల యజ్ఞనాం జవలితోలుభకైః 15 
  
ఏవం వియకృతే లోక్ల దైతేమనాద ై నుచరైరుభహ్రః  
దివం ద్వాః రితమజమ భవి చేరుయలక్షిత్థః 16 
  
హియణమకశిజృరాబై తుః స్భరేతస్మ దుఃఖితః  
కృత్థవ కటోదకాద్వని భా్రతృజృతా్థనసానతవమత్ 17 
  
శ్కునిం శ్భఫయం ధృషిటం బరతస్నాత నం వృకమ్  
కాలనాబం భహానాబం హ్రిశ్భశుయభథోతకచమ్ 18 
  
తనాభతయం రుష్టభ్రనుం దిత్రం చ జననీం గిరా  
శ్కే్షణయా ద్శ్కాలజఞ ఆదమహ్ జన్దశ్వయ 19 
  
శ్రీహియణమకశిజృరువాచ  
ఄమఫభఫ హ్య వధరః జృతా్థ వీయం మయహథ శ్రచితుమ్  
రిపోయభముఖే శే్యఘమః శ్రరాణాం వధ ఇపిసతః 20 
  
బరత్థనామిహ్ స్ంవాస్ః యపాయామివ సువయతే  
దైవేనైకతయ నీత్థనామునీనత్థనాం స్వకయభభః 21 
  
నితమ అత్థభవమమః శుదధః స్యవగః స్యవవితయః  
ధతేతऽసావాతభనో లిఙగం మమయా విస్ృజనుగ ణాన్ 22 
  
మథాభబసా యచలత్థ తయవోऽపి చల్క ఆవ  
చక్షుష్ట భా్రభమమణ్డన దృశ్మతే చలతీవ బరః 23 
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ఏవం గుణైరాబై భమమణ్డ భనస్మవికలః జృమన్  
యాత్ర తత్థసభమత్థం బద్ర హ్మలిఙ్గగ  లిఙగవానివ 24 
  
ఏష్ అతభవిరామసో హ్మలిఙ్గగ లిఙగభ్రవనా  
ఏష్ పియయాపియయైర్ష్ణమగో వియోగః కయభస్ంస్ృత్రః 25 
  
స్భబవశ్చ వినాశ్శ్చ శ్రకశ్చ వివిధః స్భృతః  
ఄవివేకశ్చ చినాత  చ వివేకాస్భృత్రరేవ చ 26 
  
ఄతా్థజృమదాహ్యనీతభమిత్రహాస్ం జృరాతనమ్  
మభస్మ ప్రయతఫనరధనాం స్ంవాదం తం నిబోధత 27 
  
ఈశీనరేష్వబరదాాజ్ఞ సుమజఞ ఆత్ర విశుయతః  
స్తైీరినహ్తో యుద్ధ జ్ఞఞ తమస్తముపాస్త 28 
  
విశీయణయతనకవచం విబరష్టట బయణస్యజమ్  
శ్యనిరిబననహ్ృదమం శ్యానభస్ృగవిలమ్ 29 
  
యకీయణక్లశ్ం ధవసాత క్షం యబసా దష్టదచఛదమ్  
యజఃకుణఠముఖ్యమ్నబజం ఛినానయుధభజం భృధే 30 
  
ఈశీనరేనదైం విధినా తథా కృతం త్రం భహిష్మః యస్మీక్ష్య దుఃఖిత్థః  
హ్త్థః స్భ నాథేత్ర కరైరుర్ష్ణ బృశ్ం ఘననోతై ముహ్రస్తతదయోరుపాతన్ 31 
  
రుదతమ ఈచైైయదయిత్థఙ్ఘ్ఘైఙకజం స్మఞచనతై ఄసైైః కుచకుఙ్గకమరుణైః  
విస్యస్తక్లశ్యబయణాః శుచం నృణాం స్ృజనతై అకయనదనయా విలేపిరే 32 
  
ఄహో విధాతా్థకరుణ్డన నః యభ్య బవానరణీతో దృగగోచరాం దశ్యమ్  
ఈశీనరాణాభస్మ వృత్రతదః జృరా కృతోऽధునా యేన శుచ్ఛం వివయధనః 33 
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తవయా కృతజ్ఞఞన వమం భహీతే కథం వినా సామభ సుహ్ృతతమేన తే  
తతా్థనుయానం తవ వీయ పాదయోః శుశ్రయష్తీనాం దిశ్ మతయ యాస్మస్మ 34 
  
ఏవం విలతీనాం వై రిగృహ్మ భృతం త్రమ్  
ఄనిచఛతీనాం నిరాహయభర్ష్ణకऽస్తం స్ననైవయతత 35 
  
తతయ హ్ ప్రయతఫనరధనామశుయతమ రిద్వితమ్  
అహ్ త్థనాఫలకో బరత్థవ మభః స్వమముపాగతః 36 
  
శ్రీమభ ఈవాచ  
ఄహో ఄమీష్టం వమసాధికానాం విశ్మత్థం లోకవిధిం విమ్నహ్ః  
మతా్థగతస్తతయ గతం భనుష్మం స్వమం స్ధరాభ ఄపి శ్రచనతైపాయథమ్ 37 
  
ఄహో వమం ధనమతమ మదతయ తమకాత ః పితృభ్రమం న విచినతయాభః  
ఄబక్ష్యమణా ఄఫల్క వృకాదిభః స్ యక్షిత్థ యక్షత్ర యో హి గరేబ 38 
  
మ ఆచఛయేశ్ః స్ృజతీదభవమయో మ ఏవ యక్షతమవలుభతే చ మః  
తసామఫల్కః కీయడనమహ్రర్షశితుశ్చరాచయం నిగ యహ్స్ఙగహై్య యభః 39 
  
థి చ్ఛమతం త్రష్ఠ త్ర దిష్టయక్షితం గృహ్య స్మథతం తదివహ్తం వినశ్మత్ర  
జీవతమనాథోऽపి తద్వక్షితో వన్ద గృహ్యऽభగుపోత ऽస్మ హ్తో న జీవత్ర 40 
  
బరత్థని తైసైరినజయోనికయభభయబవనిత కాలే న బవనిత స్యవశ్ః  
న తతయ హాత్థభ యకృత్థవపి స్మథతస్తసామ గుణైయనమతమ్న హి ఫధమతే 41 
  
ఆదం శ్ర్షయం జృరుష్స్మ మ్నహ్జం మథా ృథగ్భబత్రకమీమతే గృహ్మ్  
మథౌదకైః పారిథవతైజసైయజనః కాలేన జ్ఞతో వికృతో వినశ్మత్ర 42 
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మథానలో దారుష్ణ భనన ఇమతే మథానిలో ద్హ్గతః ృథకసితః  
మథా నబః స్యవగతం న స్జజతే తథా జృమనసయవగుణాశ్ యమః యః 43 
  
సుమజోఞ ననవమం శేతే భరఢా మభనుశ్రచథ  
మః శ్రోత్థ యోऽనువక్లతహ్ స్ న దృశేమత కరిహచిత్ 44 
  
న శ్రోత్థ నానువకాతమం ముఖ్యమऽమతయ భహానసుః  
మస్మతవహ్యనిదైమవానాత్థభ స్ చ్ఛనమః పాాణద్హ్యోః 45 
  
బరతేనిదైమభనోలిఙ్గగ న్దదహానుచ్ఛచవచ్ఛనివభః  
బజతుమతసృజత్ర హ్మనమస్తచ్ఛచపి సేవన తేజసా 46 
  
యావలేిఙ్గగ నివతో హామత్థభ త్థవతకయభనిఫనధనమ్  
తతో వియమమః క్లేశ్ర మయాయోగోऽనువయతతే 47 
  
వితథాభనివేశ్రऽమం మదుగ ణ్డష్వయథదృగవచః  
మథా భనోయథః స్వనః స్యవమైనిదైమకం భృష్ట 48 
  
ఄథ నితమభనితమం వా న్దహ్ శ్రచనిత తదివదః  
నానమథా శ్కమతే కరుత ం స్వభ్రవః శ్రచత్థమిత్ర 49 
  
లుఫధకో విపిన్ద కశిచతక్షిణాం నిరిభతోऽనతకః  
వితతమ జ్ఞలం విదధే తతయ తతయ యలోబమన్ 50 
  
కులిఙగమిథునం తతయ విచయతసభదృశ్మత  
తయోః కులిఙ్గగ స్హ్సా లుఫధక్లన యలోభత్థ 51 
  
అస్జజత స్మచస్తనాతై మం భహిష్మః కాలమనితైత్థ  
కులిఙగసాత ం తథానానం నిర్షక్ష్య బృశ్దుఃఖితః  
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సేనహాదకలః కృణః కృణాం యమద్వమత్ 52 
  
ఄహో ఄకరుణో ద్వః స్త్రియాకరుణయా విభః  
కృణం మభనుశ్రచనాత ై ద్వనయా కం కరిష్మత్ర 53 
  
కాభం నమతు మం ద్వః కభరేధనాతభనో హి మే  
ద్వన్దన జీవత్థ దుఃఖభన్దన విధురాయుష్ట 54 
  
కథం తవజ్ఞతక్షాంసాత నాభతృహీనానిఫబయభైహ్మ్  
భనదభ్రగమః యతీక్షన్దత నీడే మే మతయం యజ్ఞః 55 
  
ఏవం కులిఙగం విలనతమరాత్రరయావియోగతుయభశుయకణఠమ్  
స్ ఏవ తం శ్యకునికః శ్రేణ వివామధ కాలయహితో విలీనః 56 
  
ఏవం మరమభశ్మనతై అత్థభపామభబుదధమః  
నైనం పాాసైథ శ్రచనతైః త్రం వయషశ్తైయపి 57 
  
శ్రీహియణమకశిజృరువాచ  
బ్రల ఏవం యవదత్ర స్రేవ విస్మభతచేతస్ః  
జ్ఞఞ తయో మేనిరే స్యవభనితమభమథోత్రథ తమ్ 58 
  
మభ ఏతదుపాఖ్యమమ తతైైవానతయధీమత  
జ్ఞఞ తయో హి సుమజఞస్మ చకుయ యమత్థసభరాయికమ్ 59 
  
ఄతః శ్రచత మ మరమం యం చ్ఛత్థభనమేవ వా  
క అత్థభ కః ర్ష్ణ వాతయ సీవమః పాయకమ ఏవ వా  
స్వరాభనివేశేన వినాజ్ఞఞ న్దన ద్హినామ్ 60 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఆత్ర దైతమతేరావకమం దిత్రరాకయణై స్సునష్ట  
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జృతయశ్రకం క్షణాతతైకాత వ తతేతవ చితతభధాయమత్ 61 
 

ఄఢామమభు – 3  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
హియణమకశిజౄ రాజననజ్ఞమభజరాభయమ్  
అత్థభనభయత్రదవనదవమేకరాజం వమధితసత 1 
  
స్ తేప్ర భనదయద్రాణామం తః యభదారుణమ్  
ఉయధవబ్రహ్రయనభ్యదృషిటః పాదాఙ్గగ ష్టఠ శియత్థవనిః 2 
  
జటాద్వధిత్రభీ రేజ్ఞ స్ంవరాత యక ఆవాంశుభః  
తస్మభంస్తస్తమమన్ద ద్వాః సాథ నాని భేజిరే 3 
  
తస్మ భరయధీః స్ముదరబతః స్ధరమ్నऽగినస్తపోభమః  
తీయమగరయధవభధో లోకానారతదివష్వగీరితః 4 
  
చ్ఛక్షుభయనదుమదనవనతః స్ద్వవపాదిరశ్చచ్ఛల బరః  
నిప్రతుః స్గయహాసాత రా జజవలుశ్చ దిశ్ర దశ్ 5 
  
తేన తపాత  దివం తమకాత వ ఫరహ్భలోకం మయుః సురాః  
ధాతేర విజ్ఞఞ యామసురేదవద్వ జగతతే 6 
  
దైతేమనదైతసా తపాత  దివి సాథ తుం న శ్కునభః  
తస్మ చోశ్భం బరభనివధేహి మది భనమసే  
లోకా న యావననఙక్మనిత ఫలిహారాస్తవాభబరః 7 
  
తసామమం కల స్ఙకలశ్చయతో దుశ్చయం తః  
శ్రయమత్థం కం న విదితస్తవాథాపి నివేదితమ్ 8 
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స్ృష్టట వ చరాచయమిదం తపోయోగస్మధినా  
ఄధామసేత స్యవధిష్టణైబమః యమేషీఠ  నిజ్ఞస్నమ్ 9 
  
తదహ్ం వయధమన్దన తపోయోగస్మధినా  
కాల్కతభనోశ్చ నితమత్థవత్థసధయిష్టమ తథాతభనః 10 
  
ఄనమథేదం విధాసేమऽహ్భమథా జౄయవమ్నజసా  
కభనైైః కాలనియరధతైః కల్కన్దత వైష్ణవాదిభః 11 
  
ఆత్ర శుశుయభ నియఫనధం తః యభమస్మథతః  
విధత్థసవననతయం యుకతం స్వమం త్రరభవన్దశ్వయ 12 
  
తవాస్నం దివజగవాం పాయమేష్ఠ ైం జగతతే  
బవామ శేయమసే బరతైై క్షేమమ విజయామ చ 13 
  
ఆత్ర విజ్ఞఞ పితో ద్వైయబగవానాతభబరయనృ  
రితో బృగుదక్షాదైైయమయౌ దైతేమశ్వరాశ్ యభమ్ 14 
  
న దదయశ యత్రచఛననం వలీభకతృణకీచకైః  
పిపీలికాభరాచీయణం మేదస్తవఙ్గభంస్శ్రణితమ్ 15 
  
తనతం తసా లోకానమథాభా్రపిహితం యవిమ్  
విలక్ష్య విస్మభతః పాాహ్ హ్స్ంస్తం హ్ంస్వాహ్నః 16 
  
శ్రీఫరహోభవాచ  
ఈత్రతషోఠత్రతష్ఠ  బదరం తే తఃస్మద్రధऽస్మ కాశ్మ  
వయద్రऽహ్భనుపాాపోత  వియమత్థమీపిసతో వయః 17 
  
ఄదాాక్షభహ్మేతం తే హ్ృత్థసయం భహ్దదుబతమ్  
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దంశ్బక్షితద్హ్స్మ పాాణా హ్మస్మథష్ణ శేయతే 18 
  
నైతతరయవయషమశ్చకుయ యన కరిష్మనిత చ్ఛరే  
నియముఫరాధ యయేత్థరణానోక వై దివమస్మః శ్తమ్ 19 
  
వమవసాయేన తేऽన్దన దుష్కరేణ భనస్మవనామ్  
తపోనిష్టఠ న బవత్థజితోऽహ్ం దిత్రననదన 20 
  
తతస్త అశిష్ః స్రావ దదాభమసుయజృఙగవ  
భయతస్మ తే హ్మభయతస్మ దయశనం నాపలం భభ 21 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఆతుమకాత వదిబవో ద్వో బక్షిత్థఙగం పిపీలికైః  
కభణడలుజలేన్తక్షదిదవేమనామ్నఘరాధసా 22 
  
స్ తతీకచకవలీభకాతసహ్జోఫల్కనివతః  
స్రావవమవస్భనోన వజరస్ంహ్ననో యువా  
ఈత్రథ తస్తతహ్యమభ్య విభ్రవసురివైధస్ః 23 
  
స్ నిర్షక్ష్యాభఫరే ద్వం హ్ంస్వాహ్ముస్మథతమ్  
ననాభ శియసా బరమౌ తదదయశనభహోతసవః 24 
  
ఈత్థథ మ పాాఞజ లిః యహ్వ ఇక్షమణో దృశ్య విభమ్  
హ్రాషశుయజృలకోద్బద్ర గిరా గదగదయాగృణాత్ 25 
  
శ్రీహియణమకశిజృరువాచ  
కల్కన్దత కాలస్ృష్టట న యోऽన్దధన తభసావృతమ్  
ఄభవమనగజగదిదం స్వమఞ్జ్యాత్రః స్వర్ష్ణచిష్ట 26 
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అతభనా త్రరవృత్థ చేదం స్ృజతమవత్ర లుభత్ర  
యజఃస్తతవ తమ్నధామేన రామ భహ్తే నభః 27 
  
నభ అదామమ బీజ్ఞమ జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నభరయతయే  
పాాణ్డనిదైమభనోబుదిధ  వికారైయవైకతమీయుష్ట 28 
  
తవమీశిష్ట జగతస్తసుథ ష్శ్చ పాాణ్డన ముఖేమన త్రః యజ్ఞనామ్  
చితతస్మ చితైయభనైనిదైయాణాం త్రయభహానరబతగుణాశ్యేశ్ః 29 
  
తవం స్తతనరతనివతనోషి తనావ తయయామ చతుర్ష్ణహతయకవిదమయా చ  
తవమేక అత్థభతభవత్థభనాదియననతపాయః కవియనతరాత్థభ 30 
  
తవమేవ కాలోऽనిమిషో జనానామయుయేవాదమవమవైః క్షిణోషి  
కూటస్థ అత్థభ యమేష్ఠ ైజో భహాంస్తవం జీవలోకస్మ చ జీవ అత్థభ 31 
  
తవతతః యం నాయభమన్దజద్జచచ కఞ్చచదవైత్రరికతభస్మత  
విదామః కల్కసేత తనవశ్చ స్రావ హియణమగర్ష్ణబऽస్మ ఫృహ్త్రతైృష్ఠ ః 32 
  
వమక తం విభ్య స్రథలమిదం శ్ర్షయం యేన్దనిదైమపాాణభనోగుణాంస్తవమ్  
భఙ్గక్ స్మథతో ధాభని పాయమేష్టఠ ై ఄవమక త అత్థభ జృరుష్ః జృరాణః 33 
  
ఄననాత వమక తయరప్రణ యేన్దదభఖిలం తతమ్  
చిదచిచఛకతయుకాతమ తసైై బగవతే నభః 34 
  
మది దాస్మస్మభభత్థనవరాన్దభ వయద్రతతభ  
బరతేబమస్తవదివస్ృష్టట భ్యమ భృతుమరాభ బరనభభ యభ్య 35 
  
నానతయఫహిరిదవా నకతభనమసాభదపి చ్ఛయుధైః  
న బరమౌ నాభఫరే భృతుమయన నరైయన భృగైయపి 36 
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వమసుభరావసుభదిబరావ సురాసుయభహోయగైః  
ఄయత్రదవనదవత్థం యుద్ధ ఐకతమం చ ద్హినామ్ 37 
  
స్రేవష్టం లోకపాల్కనాం భహిమనం మథాతభనః  
తపోయోగయభ్రవాణాం మనన రిష్మత్ర కరిహచిత్ 38 
 

ఄఢామమభు – 4  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏవం వృతః శ్తధృత్రరిహయణమకశిపోయథ  
పాాదాతతతతసా పీయతో వరాంస్తస్మ సుదుయేభ్రన్ 1 
  
శ్రీఫరహోభవాచ  
త్థతేమే దుయేభ్రః జృంసాం యానవృణీష్ట వరానభభ  
తథాపి వితరాభమఙగ వరానమదమపి దుయేభ్రన్ 2 
  
తతో జగభ బగవానమ్నఘానుగయహో విభః  
జౄజితోऽసుయవరేమణ స్రతమమనః యజ్ఞశ్వరైః 3 
  
ఏవం లఫధవర్ష్ణ దైతోమ బ్వబరద్ధభభమం వజృః  
బగవతమకర్ష్ణద్దవష్ం భా్రతుయవధభనుస్భయన్ 4 
  
స్ విజితమ దిశ్ః స్రావ లోకాంశ్చ తీరనభహాసుయః  
ద్వాసుయభనుష్టమనదై గనధయవగరుడోయగన్ 5 
  
స్మదధచ్ఛయణవిదామధాానృషీనితృతీనభనరన్  
మక్షయక్షఃపిశ్యచేశ్యన్దరతబరతతీనపి 6 
  
స్యవస్తతవ తీనిజత్థవ వశ్మనీమ విశ్వజిత్  
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జహాయ లోకపాల్కనాం సాథ నాని స్హ్ తేజసా 7 
  
ద్వోదామనశియయా జుష్టభధామసేత స్భ త్రరపిష్టమ్  
భహ్యనదైబవనం సాక్షానినరిభతం విశ్వకయభణా  
తైైలోకమలక్షాభైమతనభధుమవాసాఖిలరిదిభత్ 8 
  
మతయ విదుయ భసోపానా భహామయకత్థ భవః  
మతయ సాపటికకుడ్యమని వైదరయమస్తభబఙకతమః 9 
  
మతయ చితయవిత్థనాని దభరాగస్నాని చ  
మఃఫేననిభ్రః శ్యామ ముకాతదాభరిచఛదాః 10 
  
కూజదిబయరనజృరైరేదవమః శ్ఫద మనతై ఆతస్తతః  
యతనస్థలీష్ణ శ్మనిత సుదతీః సునదయం ముఖమ్ 11 
  
తస్మభనభహ్యనదైబవన్ద భహాఫలో భహాభనా నిరిజతలోక ఏకరాట్  
రేమేऽభవనాద ైఙ్ఘ్ఘైయుగః సురాదిభః యత్థపితైయరరిజతచణడశ్యస్నః 12 
  
తభఙగ భతతం భధునోరుగనిధనా వివృతతత్థమాక్షభశేష్ధిష్ణైపాః  
ఈపాస్తోపామనపాణిభరివనా త్రరభస్తపోయోగఫలౌజసాం దమ్ 13 
  
జగుయభహ్యనాద ై స్నమ్నజసా స్మథతం విశ్యవవసుసుత ముఫరుయస్భదాదమః  
గనధయవస్మదాధ  ఊష్యోऽసుత వనుభహ్రరివదామధరాశ్యచసయస్శ్చ పాణడవ 14 
  
స్ ఏవ వరాణశ్ యమిభః కయతుభయరబరిదక్షిణైః  
ఆజమమనో హ్విరాబగనగయహీతేసవన తేజసా 15 
  
ఄకృష్టచ్ఛమ తసామసీతసతద్వవవతీ భహీ  
తథా కాభదుఘా గవో నానాశ్చయమదం నబః 16 
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యత్థనకరాశ్చ యతౌనఘాంస్తతతనైశ్రచహ్రయరరిభభః  
క్షాయసీధుఘృతక్షౌదర దధిక్షీరాభృతోదకాః 17 
  
శ్ైల్క ద్రాణీభరాకీయడం స్యవరుత ష్ణ గుణానుద ై మః  
దధాయ లోకపాల్కనామేక ఏవ ృథగుగ ణాన్ 18 
  
స్ ఆతథం నిరిజతకకుబేకరాడివష్యానిరయాన్  
మథోజోష్ం భఞ్జ్యజ నో నాతృమదజితేనిదైమః 19 
  
ఏవమైశ్వయమభతతస్మ దృతసోమచ్ఛఛస్త్రవరితనః  
కాలో భహానవైతీయామ ఫరహ్భశ్యముప్రయుష్ః 20 
  
తసోమగ యదణడస్ంవిగనః స్రేవ లోకాః స్పాలకాః  
ఄనమతా్థలఫధశ్యణాః శ్యణం మయుయచ్ఛమతమ్ 21 
  
తసైై నమ్నऽసుత  కాష్టఠ యై మతా్థత్థభ హ్రిర్షశ్వయః  
మదగత్థవ న నివయతన్దత శ్యనాత ః స్నానైస్మనోऽభల్కః 22 
  
ఆత్ర తే స్ంమత్థత్థభనః స్మహితధియోऽభల్కః  
ఈతసుథ యహృషీక్లశ్ం వినిదాా వాయుభ్యజనాః 23 
  
తేష్టమవియబరదావణీ ఄయరపా మేఘనిఃస్వనా  
స్నానదమనీత కకుబః సాధరనాభబమఙకర్ష 24 
  
మ భైష్ట విబుధశేయష్టఠ ః స్రేవష్టం బదరభసుత  వః  
భదదయశనం హి బరత్థనాం స్యవశేయయోతతయే 25 
  
జ్ఞఞ తమేతస్మ దౌరాతభైం దైతేయాస్దస్మ మత్  
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తస్మ శ్యనితం కరిష్టమమి కాలం త్థవతరతీక్షత 26 
  
మదా ద్వేష్ణ వేద్ష్ణ గోష్ణ విప్రయష్ణ సాధుష్ణ  
ధరేభ భయి చ విద్వష్ః స్ వా అశు వినశ్మత్ర 27 
  
నిరైవరామ యశ్యనాత మ స్వసుత్థమ భహాతభన్ద  
యహాాదామ మదా దుయ హ్యమదధనిష్టమऽపి వర్ష్ణరిజతమ్ 28 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఆతుమకాత  లోకగురుణా తం యణభమ దివౌకస్ః  
నమవయతనత గతోద్వగ మేనిరే చ్ఛసుయం హ్తమ్ 29 
  
తస్మ దైతమతేః జృతా్థశ్చత్థవయః యమదుబత్థః  
యహాాద్రऽబరనభహాంసేతష్టం గుణైయభహ్దుపాస్కః 30 
  
ఫరహ్భణమః శీలస్భననః స్తమస్నోధ జితేనిదైమః  
అతభవతసయవబరత్థనామేకపియమసుహ్ృతతభః 31 
  
దాస్వతసననత్థరామఙ్ఘ్ఘైః పితృవద్వదనవతసలః  
భా్రతృవతసదృశే స్మనగోధ గురుషీవశ్వయభ్రవనః  
విదామయథయరజనాభఢ్యమ మనస్తభబవివరిజతః 32 
  
నోదివగనచితోత వమస్న్దష్ణ నిఃస్ృహ్ః శుయతేష్ణ దృష్టట ష్ణ గుణ్డష్వవసుత దృక్  
దాన్దతనిదైమపాాణశ్ర్షయధీః స్దా యశ్యనతకామ్న యహిత్థసుర్ష్ణऽసుయః 33 
  
మస్మభనభహ్దుగ ణా రాజనగృహ్మన్దత కవిభరుభహ్రః  
న తేऽధునా పిధీమన్దత మథా బగవతీశ్వరే 34 
  
మం సాధుగథాస్దస్మ రివోऽపి సురా నృ  
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యత్రమనం యకుయవనిత కముత్థన్దమ బవాదృశ్యః 35 
  
గుణైయలభస్ఙ్గఖైయైరాభహాతభైం తస్మ స్రచమతే  
వాసుద్వే బగవత్ర మస్మ నైస్రిగకీ యత్రః 36 
  
నమస్తకీయడనకో బ్రలో జడవతతనభనస్తయా  
కృష్ణగ యహ్గృహీత్థత్థభ న వేద జగద్వదృశ్మ్ 37 
  
అసీనః యమటననశ్ననశయానః యపిఫనుఫై వన్  
నానుస్నధతత ఏత్థని గోవినదరియమిబతః 38 
  
కవచిదుయ దత్ర వైకుణఠ చినాత శ్ఫలచేతనః  
కవచిదధస్త్ర తచిచనాత  హేాద ఈదాగ మత్ర కవచిత్ 39 
  
నదత్ర కవచిదుతకణోఠ విలజోజ నృతమత్ర కవచిత్  
కవచితతదాబవనాయుకతస్తనభయోऽనుచకాయ హ్ 40 
  
కవచిదుతు లకస్రతషీణమసేత స్ంస్యశనియవృతః  
ఄస్నదయణయాననద స్లిల్కమీలితేక్షణః 41 
  
స్ ఈతతభశ్రేకదాయవినదయోరినష్టవయాకఞచనస్ఙగలఫధయా  
తనవనరాం నియవృత్రమతభనో ముహ్రరుద ఃస్ఙగద్వనస్మ భనః శ్భం వమధాత్ 42 
  
తస్మభనభహాభ్రగవతే భహాభ్రగే భహాతభని  
హియణమకశిజౄ రాజననకర్ష్ణదఘమతభజ్ఞ 43 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  
ద్వయష ఏతదిచ్ఛఛమ్న వేదితుం తవ సువయత  
మదాతభజ్ఞమ శుదాధ మ పిత్థదాత్థసధవే హ్మఘమ్ 44 
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జృతా్థనివయత్రకూల్కనాసవనితయః జృతయవతసల్కః  
ఈపాలబన్దత శిక్షాయథం నైవాఘభర్ష్ణ మథా 45 
  
కముత్థనువశ్యనాసధరంసాత దృశ్యనుగ రుద్వత్థన్  
ఏతతౌకతరహ్లం ఫరహ్భననసాభకం విధభ యభ్య  
పితుః జృతా్థమ మద్దవషో భయణామ యయోజితః 46 
 

ఄఢామమభు – 5  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
పౌర్ష్ణహిత్థమమ బగవానవృతః కావమః కల్కసురైః  
ష్ణాడ భర్ధక సుతౌ తస్మ దైతమరాజగృహానితక్ల 1 
  
తౌ రాజ్ఞఞ  పాాపితం బ్రలం యహేాదం నమకోవిదమ్  
పాఠయామస్తుః పాఠ్యమననామంశ్యచసుయబ్రలకాన్ 2 
  
మతతతయ గురుణా పాోక తం శుశుయవేऽనుపాఠ చ  
న సాధు భనసా మేన్ద స్వరాస్దగహైాశ్ యమమ్ 3 
  
ఏకదాసుయరాట్పతయభఙకమర్ష్ణమ పాణడవ  
యచఛ కథమత్థం వతస భనమతే సాధు మదబవాన్ 4 
  
శ్రీయహేాద ఈవాచ  
తత్థసధు భన్దమऽసుయవయమ ద్హినాం స్దా స్ముదివగనధియాభస్దగహైాత్ 
హిత్థవతభపాతం గృహ్భనధకూం వనం గతో మదధరిమశ్ యయేత 5 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
శుయత్థవ జృతయగిర్ష్ణ దైతమః యక్షస్మహిత్థః  
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జహాస్ బుదిధరాఫల్కనాం భదమతే యబుదిధభః 6 
  
స్భమగివధాయమత్థం బ్రలో గురుగేహ్య దివజ్ఞత్రభః  
విష్ణణక్షః యత్రచఛనైీయన భద్మత్థస్మ ధీయమథా 7 
  
గృహ్మనీతమహూమ యహాాదం దైతమయాజకాః  
యశ్స్మ శ్కే్షణయా వాచ్ఛ స్భృచఛనత సాభభః 8 
  
వతస యహాాద బదరం తే స్తమం కథమ మ భృష్ట  
బ్రల్కనత్ర కుతసుత బమమేష్ బుదిధవియమమః 9 
  
బుదిధభేదః యకృత ఈత్థహో తే స్వతోऽబవత్  
బణమత్థం శ్రోతుకామనాం గుయరణాం కులననదన 10 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
యః స్వశేచతమస్దాగై హ్ః జృంసాం మనాభమయా కృతః  
విమ్నహితధియాం దృష్టస్తసైై బగవతే నభః 11 
  
స్ మదానువయతః జృంసాం శుబుదిధరివభదమతే  
ఄనమ ఏష్ తథానోమऽహ్మిత్ర భేదగత్థస్తీ 12 
  
స్ ఏష్ అత్థభ స్వరేతమబుదిధభరుద యతమయానుకయభణో నియరమతే  
ముహ్మనిత మదవయతై ని వేదవాదినో ఫరహాభదయో హ్యమష్ భనత్రత మే భత్రమ్ 13 
  
మథా భా్రభమతమయో ఫరహ్భనసవమమకయషస్నినధ్య  
తథా మే భదమతే చేతశ్చకయపాణ్డయమదృచఛయా 14 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏత్థవదాఫై హ్భణాయోకాతవ వియరాభ భహాభత్రః  
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తం స్నినబయత్ మ కుపితః సుద్వనో రాజసేవకః 15 
  
అనీమత్థభరే వేతయభసాభకభమశ్స్కయః  
కుల్కఙ్గగ యస్మ దురుఫద్ధశ్చతుర్ష్ణథऽసోమదితో దభః 16 
  
దైతేమచనదనవన్ద జ్ఞతోऽమం కణటకదుయ భః  
మనరభలోనరభలయశ్రరివషోణరానల్కయితోऽయబకః 17 
  
ఆత్ర తం వివిధోపాయైర్షబష్మంస్తయజనాదిభః  
యహాాదం గాహ్యామస్ త్రరవయగసోమపాదనమ్ 18 
  
తత ఏనం గురురాజ ాత్థవ జ్ఞఞ తజ్ఞఞమచతుష్టమమ్  
దైతేమనదైం దయశయామస్ మతృభృష్టభలఙృతమ్ 19 
  
పాదయోః త్రతం బ్రలం యత్రననాద ైశిష్టసుయః  
రిష్వజమ చియం ద్రరాబైం యమమ నియవృత్రమ్ 20 
  
అర్ష్ణపామఙకభవఘాామ భరయధనమశుయకల్కముఫభః  
అస్మఞచనివకస్దవక తమైిదమహ్ యుధిషిఠయ 21 
  
హియణమకశిజృరువాచ  
యహాాదానరచమత్థం త్థత స్వధీతం కఞ్చచదుతతభమ్  
కాలేనైత్థవత్థయుష్భనమదశిక్షదుగ ర్ష్ణయబవాన్ 22 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
శ్ యవణం కీయతనం విషోణః స్భయణం పాదసేవనమ్  
ఄయచనం వనదనం దాస్మం స్ఖమమతభనివేదనమ్ 23 
  
ఆత్ర జృంసారిత్థ విష్ణణ బకతశేచననవలక్షణా  
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కయయేత బగవతమదాధ  తనభన్దమऽధీతముతతభమ్ 24 
  
నిశ్మైైతతుసతవచో హియణమకశిజృస్తదా  
గురుజృతయమువాచేదం రుష్ట యసుపరిత్థధయః 25 
  
ఫరహ్భఫనోధ కమేతతేత విక్షం శ్ యమత్థస్త్థ  
ఄసాయం గాహితో బ్రలో మభనాదృతమ దుయభతే 26 
  
స్నిత హ్మసాధవో లోక్ల దురైైతా్థశ్ఛదభవేషిణః  
తేష్టముద్తమఘం కాలే ర్ష్ణగః పాతకనామివ 27 
  
శ్రీగురుజృతయ ఈవాచ  
న భతరణీతం న యయణీతం సుతో వదతేమష్ తవేనదైశ్తోా  
నైస్రిగకీమం భత్రయస్మ రాజనినమచఛ భనుమం కదదాః స్భ మ నః 28 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
గురుణైవం యత్రపాోకోత బరమ అహాసుయః సుతమ్  
న చేదుగ రుముఖీమం తే కుతోऽబదాాస్తీ భత్రః 29 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
భత్రయన కృష్టణ యతః స్వతో వా మిథోऽభద్మత గృహ్వయత్థనామ్  
ఄదానతగోభరివశ్త్థం తమిస్యం జృనః జృనశ్చరివతచయవణానామ్ 30 
  
న తే విదుః సావయథగత్రం హి విష్ణణం దురాశ్యా యే ఫహియయథమనినః  
ఄనాధ  మథాన్ధరునీమమనాసేతऽపీశ్తనాతై మమురుదామిన ఫదాధ ః 31 
  
నైష్టం భత్రసాత వదురుకయమఙ్ఘ్ఘైం స్ృశ్తమనరాథ గమ్న మదయథః  
భహీమసాం పాదయజోऽభష్టకం నిషికఞచనానాం న వృణీత యావత్ 32 
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ఆతుమకోతవయతం జృతయం హియణమకశిజౄ రుష్ట  
ఄనీధకృత్థత్థభ సోవతసఙ్గగ నినయస్మత భహీతలే 33 
  
అహాభయషరుష్టవిష్టః కష్టయీబరతలోచనః  
వధమత్థమశ్వమం వధోమ నిఃసాయమత నైయృత్థః 34 
  
ఄమం మే భా్రతృహా సోऽమం హిత్థవ సావనుసహ్ృద్రऽధభః  
పితృవమహ్నుత ః పాదౌ యో విషోణరాద స్వదయచత్ర 35 
  
విషోణరావ సాధవసౌ కం ను కరిష్మతమస్భఞజ స్ః  
సౌహ్ృదం దుస్తైజం పితోాయహాదమః ఞచహామనః 36 
  
ర్ష్ణऽమతమం హితకృదమథౌష్ధం స్వద్హ్జోऽపామభమవతుసతోऽహితః  
ఛినాద ైతతదఙగం మదుత్థతభనోऽహితం శేష్ం సుఖం జీవత్ర మదివవయజనాత్ 37 
  
స్రైవరుపాయైయహనతవమః స్మ్నబజశ్మనాస్నైః  
సుహ్ృలేిఙగధయః శ్తుయ రుభన్దరుద ష్టమివేనిదైమమ్ 38 
  
నైయృత్థసేత స్మదిష్టట  బరాతై  వై శ్రలపాణమః  
త్రగభదంస్త్రుకరాల్కసామసాత భాశ్భశుయశిర్ష్ణరుహాః 39 
  
నదనోత భైయవం నాదం ఛినిధ భనీధత్ర వాదినః  
అసీనం చ్ఛహ్ననరశలైః యహాాదం స్యవభయభసు 40 
  
రే ఫరహ్భణమనిరేదశేమ బగవతమఖిల్కతభని  
యుకాతతభనమపల్క అస్ననజృణమసేమవ స్త్రియాః 41 
  
యయాసేऽహ్తే తస్మభన్ద తేమనదైః రిశ్ఙ్ఘ్కతః  
చకాయ తదవధోపాయానినయఫన్దధన యుధిషిఠయ 42 
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దిగగజైయదనదశ్రక్లన్ద ైయభచ్ఛరావపాతనైః  
మయాభః స్నినర్ష్ణధైశ్చ గయదానైయభ్యజనైః 43 
  
హిభవామవగినస్లిలైః యవత్థకయభణైయపి  
న శ్శ్యక మదా హ్నుత భపాభసుయః సుతమ్  
చినాత ం ద్వయఘతమం పాాతస్తతకరుత ం నాబమదమత 44 
  
ఏష్ మే ఫహ్వసాధరకోత వధోపాయాశ్చ నిరిభత్థః  
తైసైర్ష్ణదైహైయస్దధరైైరుభక తః సేవనైవ తేజసా 45 
  
వయతమనోऽవిదరరే వై బ్రలోऽమజడధీయమమ్  
న విస్భయత్ర మేऽనాయమం శునః శే ఆవ యభః 46 
  
ఄయమేయానుభ్రవోऽమభకుతశిచదబయోऽభయః  
నరనమేతదివర్ష్ణధేన భృతుమరేభ బవిత్థ న వా 47 
  
ఆత్ర తచిచనతయా కఞ్చచనాభానశియమభధోముఖమ్  
శ్ణాడ భరాకవౌశ్నసౌ వివికత ఆత్ర హోచతుః 48 
  
జితం తవయైక్లన జగతతైమం భయ వోరివజృభబణతయస్తస్భస్తధిష్ణైమ్  
న తస్మ చినతైం తవ నాథ చక్షవహ్య న వై శిశ్రనాం గుణద్రష్యోః దమ్ 49 
  
ఆభం తు పాశై్యవరుణస్మ ఫదాధ వ నిధేహి భీతో న ల్కమతే మథా  
బుదిధశ్చ జృంసో వమసాయమసేవయా యావదుగ రురాబయగవ అగమిష్మత్ర 50 
  
తథేత్ర గురుజృతోాక తభనుజ్ఞఞ యేదభఫరవీత్  
ధర్ష్ణభ హ్మసోమద్ష్టవోమ రాజ్ఞఞ ం యో గృహ్మేధినామ్ 51 
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ధయభభయథం చ కాభం చ నితరాం చ్ఛనుజౄయవశ్ః  
యహాాదాయోచతర రాజనరశియత్థవనత్థమ చ 52 
  
మథా త్రరవయగం గురుభరాతభన్ద ఈశిక్షితమ్  
న సాధు మేన్ద తచిఛక్షాం దవనాద వరామ్నవరిణత్థమ్ 53 
  
మదాచ్ఛయమః రావృతోత గృహ్మేధీమకయభసు  
వమసైైరాఫలకైస్తతయ సోహూతః కృతక్షణైః 54 
  
ఄథ త్థనశాక్షణయా వాచ్ఛ యత్థమహూమ భహాబుధః  
ఈవాచ విదావంస్తనినష్టఠ ం కృయా యహ్స్నినవ 55 
  
తే తు తదౌగయవాతసరేవ తమక తకీయడ్యరిచఛదాః  
బ్రల్క ఄదరషితధియో దవనాద వరామేరితేహితైః 56 
  
రుమపాస్త రాజ్ఞనదై తననైస్తహ్ృదయేక్షణాః  
త్థనాహ్ కరుణో మైతోా భహాభ్రగవతోऽసుయః 57 
 

ఄఢామమభు – 6  

శ్రీయహాాద ఈవాచ  
క్తమయ అచరేత్థరజోఞ ధరాభనాబగవత్థనిహ్  
దుయేబం మనుష్ం జనభ తదమధుయ వభయథదమ్ 1 
  
మథా హి జృరుష్సేమహ్ విషోణః పాద్రస్యణమ్  
మద్ష్ స్యవబరత్థనాం పియమ అతేభశ్వయః సుహ్ృత్ 2 
  
సుఖమైనిదైమకం దైత్థమ ద్హ్యోగేన ద్హినామ్  
స్యవతయ లబమతే దైవాదమథా దుఃఖభమతనతః 3 
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తతరయాసో న కయతవోమ మత అయుయవైమః యమ్  
న తథా వినదతే క్షేభం ముకునదచయణాముఫజమ్ 4 
  
తతో మతేత కుశ్లః క్షేమమ బవమశియతః  
శ్ర్షయం పౌరుష్ం యావనన విద్మత జృష్కలమ్ 5 
  
జృంసో వయషశ్తం హామయుస్తదయధం చ్ఛజిత్థతభనః  
నిష్పలం మదసౌ రాతా్థమం శేతేऽనధం పాాపితస్తభః 6 
  
ముగధస్మ బ్రలేమ కైశ్రరే కీయడతో యాత్ర వింశ్త్రః  
జయయా గయస్తద్హ్స్మ యాతమకలస్మ వింశ్త్రః 7 
  
దురాజౄరేణ కామేన మ్నహ్యన చ ఫలీమసా  
శేష్ం గృహ్యష్ణ స్కతస్మ యభతతసామయాత్ర హి 8 
  
కో గృహ్యష్ణ జృమనసకతమత్థభనభజితేనిదైమః  
సేనహ్పాశై్యదృఢైయఫదధముతసహ్యత విమ్నచితుమ్ 9 
  
కో నవయథతృష్టణం విస్ృజ్ఞత్థరణ్డభ్యమऽపి మ ఇపిసతః  
మం కీయణాతమసుభః ప్రయష్్ఠస్తస్కయః సేవకో వణిక్ 10 
  
కథం పియయాయా ఄనుకమిత్థయాః స్ఙగం యహ్స్మం రుచిరాంశ్చ భనాతై న్ 
సుహ్ృతుస తతేేహ్స్మతః శిశ్రనాం కల్కక్షరాణాభనుయకతచితతః 11 
  
జృతా్థనసైయంసాత  దుహితౄయహృదయామ భా్రతౄనసవస్ౄరావ పితర్ధ చ ద్వన్త  
గృహానభనోజోఞరురిచఛదాంశ్చ వృతీతశ్చ కుల్కమః శుబృతమవరాగ న్ 12 
  
తమజ్ఞత కోశ్స్ృదివేహ్మనః కరాభణి లోభ్రదవితృతకాభః  
ఔస్థైజైహ్వం ఫహ్రభనమమనః కథం వియజ్ఞమత దుయనతమ్నహ్ః 13 
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కుట్పభఫపోష్టమ విమనినజ్ఞయుయన బుధమతేऽయథం విహ్తం యభతతః  
స్యవతయ త్థతయమదుఃఖిత్థత్థభ నిరివదమతే న స్వకుట్పభఫరాభః 14 
  
వితేతష్ణ నిత్థమభనివిష్టచేత్థ విదావంశ్చ ద్రష్ం యవితతహ్రుత ః  
ప్రయతేమహ్ వాథామజితేనిదైమస్తదశ్యనతకామ్న హ్యతే కుట్పమీఫ 15 
  
విదావనపీతథం దనుజ్ఞః కుట్పభఫం జృష్ణనసవలోకామ న కలతే వై  
మః సీవమపాయకమవిభననభ్రవస్తభః యద్మత మథా విభరఢః 16 
  
మతో న కశిచతకవ  చ కుతయచిదావ ద్వనః స్వమత్థభనభలం స్భయథః  
విమ్నచితుం కాభదృశ్యం విహాయ కీయడ్యభృగో మనినగడో విస్యగః 17 
  
తతో విదరరాతరిహ్ృతమ దైత్థమ దైతేమష్ణ స్ఙగం విష్యాతభక్లష్ణ  
ఈప్రత నారామణమదిద్వం స్ ముకతస్ఙ్గరిషితోऽవయగః 18 
  
న హ్మచ్ఛమతం పీయణమతో ఫహావయాసోऽసురాతభజ్ఞః  
అతభత్థవతసయవబరత్థనాం స్మదధత్థవదిహ్ స్యవతః 19 
  
రావరేష్ణ బరతేష్ణ ఫరహాభనతసాథ వరాదిష్ణ  
భౌత్రక్లష్ణ వికారేష్ణ బరతేష్వథ భహ్తుస చ 20 
  
గుణ్డష్ణ గుణసామేమ చ గుణవమత్రకరే తథా  
ఏక ఏవ ర్ష్ణ హామత్థభ బగవానీశ్వర్ష్ణऽవమమః 21 
  
యతమగతభస్వయరప్రణ దృశ్మయరప్రణ చ స్వమమ్  
వామమవామకనిరేదశ్రమ హ్మనిరేదశ్రమऽవికలితః 22 
  
క్లవల్కనుబవాననద స్వయరః యమేశ్వయః  
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మమయానతరిహతైశ్వయమ ఇమతే గుణస్యగయా 23 
  
తసాభతసరేవష్ణ బరతేష్ణ దయాం కురుత సౌహ్ృదమ్  
భ్రవమసుయమునుభచమ మయా తుష్మతమధోక్షజః 24 
  
తుష్టట  చ తతయ కభలబమభననత అద్మ  
కం తైరుగ ణవమత్రకరాదిహ్ యే స్వస్మదాధ ః  
ధరాభదమః కభగుణ్డన చ కాఙ్ఘ్క్తేన  
సాయం జుష్టం చయణయోరుగమత్థం నః 25 
  
ధరాభయథకాభ ఆత్ర యోऽభహితస్త్రివయగ  
ఇక్షా తయయీ నమదమౌ వివిధా చ వారాత   
భన్దమ తద్తదఖిలం నిగభస్మ స్తమం  
సావత్థభయణం స్వసుహ్ృదః యభస్మ జృంస్ః 26 
  
జ్ఞఞ నం తద్తదభలం దుయవామహ్  
నారామణో నయస్ఖః కల నాయదామ  
ఏకానితనాం బగవతస్తదకఞచనానాం  
పాదాయవినదయజసాజేృతద్హినాం సామత్ 27 
  
శుయతమేతనభయా జౄయవం జ్ఞఞ నం విజ్ఞఞ నస్ంయుతమ్  
ధయభం భ్రగవతం శుదధం నాయదాద్దవదయశనాత్ 28 
  
శ్రీదైతమజృతా్థ ఉచ్ఛః  
యహాాద తవం వమం చ్ఛపి నరేతऽనమం విదభహ్య గురుమ్  
ఏత్థభ్రమం గురుజృతా్థభ్రమం బ్రల్కనాభపి హీశ్వర్ధ 29 
  
బ్రలసామనతఃజృయస్థస్మ భహ్తసఙ్గగ  దుయనవమః  
ఛినిధ నః స్ంశ్మం సౌభమ సామచేచదివస్యభబకాయణమ్ 30 
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ఄఢామమభు – 7  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏవం దైతమసుతైః ృషోట భహాభ్రగవతోऽసుయః  
ఈవాచ త్థనసైమమనః స్భయనభదనుభ్రషితమ్ 1 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
పితరి యస్మథతేऽసాభకం తసే భనదరాచలమ్  
యుద్రధదమభం యం చకుయ రివబుధా దానవానరత్ర 2 
  
పిపీలికైయహిరివ దిష్టట ై లోకోత్థనః  
పాప్రన పాపోऽబక్షీత్ర వదనోత వాస్వాదమః 3 
  
తేష్టభత్రఫలోద్రమగం నిశ్మమసుయమరథపాః  
వధమమనాః సురైర్షబత్థ దుదుయ వః స్యవతో దిశ్మ్ 4 
  
కలతయజృతయవిత్థత పాత నగృహానశురిచఛదాన్  
నావేక్ష్యమణాస్తవరిత్థః స్రేవ పాాణర్షసవః 5 
  
వమలుభనాాజశిబ్వయభభరా జమకాఙ్ఘ్క్ణః  
ఆనదైసుత  రాజభహిషీం మతయం భభ చ్ఛగయహీత్ 6 
  
నీమమనాం బయోదివగనం రుదతీం కుయర్షమివ  
మదృచఛయాగతస్తతయ ద్వరిషయదదృశే థి 7 
  
పాాహ్ నైనాం సుయతే న్దతుభయహస్మనాగస్మ్  
ముఞచ ముఞచ భహాభ్రగ స్తీం యరిగయహ్మ్ 8 
  



సత భ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

శ్రీనదై ఈవాచ  
అసేతऽసామ జఠరే వీయమభవిష్హ్మం సుయదివష్ః  
అస్మత్థం యావతరస్వం మ్నక్షేమऽయథదవీం గతః 9 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఄమం నిషికలిఫష్ః సాక్షానభహాభ్రగవతో భహాన్  
తవయా న పాాసైతే స్ంసాథ భననాత నుచర్ష్ణ ఫలీ 10 
  
ఆతుమకతసాత ం విహాయేనోదై ద్వరేషరాభనమనవచః  
ఄననతపియమబకైైనాం రికయభమ దివం మయౌ 11 
  
తతో మే మతయభృషిః స్మనీమ నిజ్ఞశ్ యమే  
అశ్యవసేమహోష్మత్థం వతేస యావతేత బరుత రాగభః 12 
  
తథేతమవాతీసద్దవరేషయనితక్ల సాకుతోబయా  
యావద్దతమత్రర్ష్ణఘరాతతసో న నమవయతత 13 
  
ఊషిం యమచయతతతయ బకాత ై యభయా స్తీ  
ఄనతయవతీన స్వగయబస్మ క్షేమయేచ్ఛఛయస్రతయే 14 
  
ఊషిః కారుణికస్తసామః పాాదాదుబమమీశ్వయః  
ధయభస్మ తతతవ ం జ్ఞఞ నం చ మభజృమదిదశ్మ నియభలమ్ 15 
  
తతుత  కాలస్మ ద్వయఘత్థవతీసతైత్థవనాభతుస్మతర్ష్ణదధే  
ఊషిణానుగృహీతం మం నాధునామజహాతసైృత్రః 16 
  
బవత్థభపి బరయాన్దభ మది శ్ యదదధతే వచః  
వైశ్యయద్వ ధీః శ్ యదాధ తః స్త్రీబ్రల్కనాం చ మే మథా 17 
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జనాభదామః ష్డిమే భ్రవా దృష్టట  ద్హ్స్మ నాతభనః  
పల్కనామివ వృక్షస్మ కాలేన్దశ్వయభరరితనా 18 
  
అత్థభ నితోమऽవమమః శుదధ ఏకః క్షేతయజఞ అశ్ యమః  
ఄవికయమః స్వదృఘేతురావైకోऽస్ఙగైనావృతః 19 
  
ఏతైరాద వదశ్భరివదావనాతభనో లక్షణైః రైః  
ఄహ్ం భమేతమస్దాబవం ద్హాదౌ మ్నహ్జం తమజ్ఞత్ 20 
  
స్వయణం మథా గావసు హ్యభకాయః క్షేతేరష్ణ యోగైస్తదభజఞ అజృనయాత్  
క్షేతేరష్ణ ద్హ్యష్ణ తథాతభయోగైయధామతభవిదఫైహ్భగత్రం లభేత 21 
  
ఄష్ణట యకృతమః పాోకాతస్త్రమ ఏవ హి తదుగ ణాః  
వికారాః షోడశ్యచ్ఛరైైః జృమన్దకః స్భనవయాత్ 22 
  
ద్హ్సుత  స్యవస్ఙ్గఘతో జగతతసుథ రిత్ర దివధా  
ఄతైైవ భృగమః జృరుషో న్దత్ర న్దతీతమతతతైజన్ 23 
  
ఄనవమవమత్రరేక్లణ వివేక్లనోశ్త్థతభనా  
స్వయగసాథ నస్మమనయైరివభృశ్దిబయస్తవరైః 24 
  
బుద్ధరాజ గయణం స్వనః సుష్ణపితరిత్ర వృతతమః  
త్థ యేనైవానుబరమన్దత సోऽధమక్షః జృరుష్ః యః 25 
  
ఏభస్త్రివర్ణః యమసైరుఫదిధభేదైః కయయోదబవైః  
స్వయరమతభనో బుధేమదగన్ధరావయుమివానవయాత్ 26 
  
ఏతదాద వర్ష్ణ హి స్ంసార్ష్ణ గుణకయభనిఫనధనః  
ఄజ్ఞఞ నభరలోऽపార్ష్ణథऽపి జృంస్ః స్వన ఆవాయైతే 27 
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తసాభదబవదిబః కయతవమం కయభణాం త్రరగుణాతభనామ్  
బీజనియహయణం యోగః యవాహోయమ్న ధిమః 28 
  
తతోాపామస్హ్సాాణాభమం బగవతోదితః  
మద్వశ్వరే బగవత్ర మథా యైయఞజ సా యత్రః 29 
  
గురుశుశ్రయష్యా బకాత ై స్యవలబ్రధ యణ్డన చ  
స్ఙ్గగన సాధుబకాతనామీశ్వరారాధన్దన చ 30 
  
శ్ యదధయా తతకథాయాం చ కీయతనైరుగ ణకయభణామ్  
తత్థదాముఫరుహ్ధామనాతతలేిఙ్గగక్షాయహణాదిభః 31 
  
హ్రిః స్రేవష్ణ బరతేష్ణ బగవానాస్త ఇశ్వయః  
ఆత్ర బరత్థని భనసా కామైసైః సాధు మనయేత్ 32 
  
ఏవం నిరిజతష్డవర్గః కయమతే బకతర్షశ్వరే  
వాసుద్వే బగవత్ర మయా స్ంలబమతే యత్రః 33 
  
నిశ్భమ కరాభణి గుణానతుల్కమనీవరామణి లీల్కతనుభః కృత్థని  
మదాత్రహ్ర్ష్ణషతు లకాశుయగదగదం పాోతకణఠ ఈదాగ మత్ర ర్ధత్ర నృతమత్ర 34 
  
మదా గయహ్గయస్త ఆవ కవచిదధస్త్థమకయనదతే ధామమత్ర వనదతే జనమ్  
ముహ్రః శ్వస్నవకత హ్రే జగతతే నారామణ్డత్థమతభభత్రయగతతయః 35 
  
తదా జృమనుభకతస్భస్తఫనధనస్తదాబవభ్రవానుకృత్థశ్యాకృత్రః  
నియదగధబీజ్ఞనుశ్యో భహీమసా బకతయయోగేణ స్మేతమధోక్షజమ్ 36 
  
ఄధోక్షజ్ఞలభబమిహాశుభ్రతభనః శ్ర్షరిణః స్ంస్ృత్రచకయశ్యతనమ్  
తదఫైహ్భనిరావణసుఖం విదురుఫధాస్తతో బజధవం హ్ృదయే హ్ృద్వశ్వయమ్ 37 
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కోऽత్రయయాసోऽసుయబ్రలకా హ్రేరుపాస్న్ద సేవ హ్ృది ఛిదరవతసతః  
స్వసామతభనః స్ఖ్యమయశేష్ద్హినాం సామనమతః కం విష్యోపాదనైః 38 
  
రామః కలతయం శ్వః సుత్థదయో గృహా భహీ కుఞజ యకోశ్బరతమః  
స్రేవऽయథకామః క్షణబఙ్గగ రాయుష్ః కుయవనిత భయతై స్మ కమత్రరమం చల్కః 39 
  
ఏవం హి లోకాః కయతుభః కృత్థ ఄమీ క్షయిష్ణవః సాత్రశ్యా న నియభల్కః  
తసాభదదృష్టశుయతదరష్ణం యం బకోతైక తయేశ్ం బజత్థతభలఫధయే 40 
  
మదయథ ఆహ్ కరాభణి విదవనాభనమస్కృననయః  
కర్ష్ణతమతో విరామస్భమ్నఘం వినదతే పలమ్ 41 
  
సుఖ్యమ దుఃఖమ్నక్షామ స్ఙకల ఆహ్ కరిభణః  
స్దాపోనతీహ్యా దుఃఖభనీహాయాః సుఖ్యవృతః 42 
  
కామనాకభమతే కామైైయమదయథమిహ్ జౄరుష్ః  
స్ వై ద్హ్సుత  పాయకోమ బఙ్గగ ర్ష్ణ యాతుమైత్ర చ 43 
  
కము వమవహిత్థతమ దారాగయధనాదమః  
రాజమకోశ్గజ్ఞమతమ బృత్థమపాత  భభత్థస్దాః 44 
  
కమేతైరాతభనసుత చైఛః స్హ్ ద్హ్యన నశ్వరైః  
ఄనర్థయయథస్ఙ్గకశై్రినత్థమననదయసోదధేః 45 
  
నియరమత్థమిహ్ సావయథః కయాన్దదహ్బృతోऽసురాః  
నిష్టకాదిష్వవసాథ సు కేశ్మమనస్మ కయభభః 46 
  
కరాభణామయబతే ద్హీ ద్హ్యనాత్థభనువరితనా  
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కయభభస్తనుతే ద్హ్ముబమం తవవివేకతః 47 
  
తసాభదరాథ శ్చ కామశ్చ ధరాభశ్చ మదపాశ్ యయాః  
బజత్థనీహ్యాత్థభనభనీహ్ం హ్రిమీశ్వయమ్ 48 
  
స్రేవష్టభపి బరత్థనాం హ్రిరాతేభశ్వయః పియమః  
బరతైయభహ్దిబః స్వకృతైః కృత్థనాం జీవస్ంజిఞతః 49 
  
ద్వోऽసుర్ష్ణ భనుషోమ వా మక్షో గనధయవ ఏవ వా  
బజనుభకునదచయణం స్వస్మతమనాసైదమథా వమమ్ 50 
  
నాలం దివజతవం ద్వతవభృషితవం వాసురాతభజ్ఞః  
పీయణనామ ముకునదస్మ న వృతతం న ఫహ్రజఞత్థ 51 
  
న దానం న తపో న్దజ్ఞమ న శౌచం న వయత్థని చ  
పీయమతేऽభలయా బకాత ై హ్రియనమదివడభఫనమ్ 52 
  
తతో హ్ర్ధ బగవత్ర బకతం కురుత దానవాః  
అతౌభమేమన స్యవతయ స్యవబరత్థతభనీశ్వరే 53 
  
దైతేయా మక్షయక్షాంస్మ స్త్రిమః శ్రదాా వయజౌకస్ః  
ఖగ భృగః పాజీవాః స్నిత హ్మచ్ఛమతత్థం గత్థః 54 
  
ఏత్థవాన్దవ లోక్లऽస్మభనుంస్ః సావయథః యః స్భృతః  
ఏకానతబకతర్ష్ణగవిన్దద మతసయవతయ తద్వక్షణమ్ 55 
 

ఄఢామమభు – 8  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
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ఄథ దైతమసుత్థః స్రేవ శుయత్థవ తదనువరిణతమ్  
జగృహ్రరినయవదమత్థవనైీవ గుయవనుశిక్షితమ్ 1 
  
ఄథాచ్ఛయమసుతసేతష్టం బుదిధమేకానతస్ంస్మథత్థమ్  
అలక్ష్య భీతస్తవరితో రాజఞ అవేదమదమథా 2 
  
శుయత్థవ తదపియమం దైతోమ దుఃస్హ్ం తనయానమమ్  
కోపావేశ్చలదాగ తయః జృతయం హ్నుత ం భనో దధే 3 
  
క్షిపాత వ రుష్యా వాచ్ఛ యహాాదభతదయహణమ్  
అహ్యక్షమణః పాప్రన త్రయశీచన్దన చక్షుష్ట 4 
  
యశ్ యయావనతం దానతం ఫదాధ ఞజ లిభవస్మథతమ్  
స్యః దాహ్త ఆవ శ్వస్నరకృత్రదారుణః 5 
  
శ్రీహియణమకశిజృరువాచ  
హ్య దురివనీత భనాద తభనుకలభేదకరాధభ  
స్తఫధం భచ్ఛఛస్నోదవృతతం న్దష్టమ త్థవదమ మభక్షమమ్ 6 
  
కుయ దధస్మ మస్మ కభన్దత తయయో లోకాః స్హ్యశ్వరాః  
తస్మ మేऽభీతవనరభఢ శ్యస్నం కం ఫలోऽతమగః 7 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
న క్లవలం మే బవతశ్చ రాజనస వై ఫలం ఫలినాం చ్ఛరేష్టమ్  
రేऽవరేऽమీ స్మథయజఙగమ యే ఫరహాభదయో యేన వశ్ం యణీత్థః 8 
  
స్ ఇశ్వయః కాల ఈరుకయమ్నऽసావోజః స్హ్ః స్తతవ ఫలేనిదైయాత్థభ  
స్ ఏవ విశ్వం యభః స్వశ్కతభః స్ృజతమవతమత్రత గుణతయయేశ్ః 9 
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జహామసుయం భ్రవమిభం తవమతభనః స్భం భనో ధతసవ  న స్నిత విదివష్ః 
ఊతేऽజిత్థదాతభన ఈతథే స్మథత్థతతదిధ  హ్మననతస్మ భహ్తసభయహణమ్ 10 
  
దస్రమనురా ష్ణన విజితమ లుభతో భనమనత ఏక్ల స్వజిత్థ దిశ్ర దశ్  
జిత్థతభనో జఞస్మ స్భస్మ ద్హినాం సాధోః స్వమ్నహ్యబవాః కుతః రే 11 
  
శ్రీహియణమకశిజృరువాచ  
వమక తం తవం భరుత కామ్నऽస్మ యోऽత్రమతయం వికతథసే  
ముభరయరషణాం హి భనాద తభననను సుమరివకవేా గియః 12 
  
మస్తవయా భనదభ్రగోమకోత భదనోమ జగద్వశ్వయః  
కావసౌ మది స్ స్యవతయ కసాభతసతమేబ న దృశ్మతే 13 
  
సోऽహ్ం వికతథమనస్మ శియః కాయాదధరామి తే  
గోపాయేత హ్రిసాత వదమ మసేత శ్యణమీపిసతమ్ 14 
  
ఏవం దురుకైరుభహ్రయయదమనుయ ష్ట సుతం భహాభ్రగవతం భహాసుయః  
ఖడగం యగృహోమతత్రతో వరాస్నాతసతభబం తత్థడ్యత్రఫలః స్వముషిటనా 15 
  
తదైవ తస్మభనిననద్రऽత్రభీష్ణో ఫబరవ యేనాణడకటాహ్భసుపటత్  
మం వై స్వధిషోణైగతం తవజ్ఞదమః శుయత్థవ స్వధామతమమభఙగ మేనిరే 16 
  
స్ వికయభనుతయవధేజృసర్ష్ణజసా నిశ్భమ నిరాహై దభజౄయవభదుబతమ్  
ఄనతఃస్భ్రయాం న దదయశ తతదం వితతయసురేమన సురారిమరథపాః 17 
  
స్తమం విధాతుం నిజబృతమభ్రషితం వామపితం చ బరతేష్వఖిలేష్ణ చ్ఛతభనః  
ఄదృశ్మత్థతమదుబతయరముదవహ్నసతమేబ స్భ్రయాం న భృగం న మనుష్మ్ 18 
  
స్ స్తతవ మేనం రితో విశ్మనసతభబస్మ భధామదనునిరిజహానమ్  
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నామం భృగో నాపి నర్ష్ణ విచితయభహో కమేతననృభృగేనదైయరమ్ 19 
  
మీమంస్మనస్మ స్ముత్రథ తోऽగ యతో నృస్మంహ్యరస్తదలం బయానకమ్  
యతతచ్ఛమీకయచణడలోచనం సుపయతసటాక్లశ్యజృమిబత్థననమ్ 20 
  
కరాలదంస్త్రుం కయవాలచఞచల క్షురానతజిహ్వం భయ కుటీముఖ్యలఫణమ్  
స్తబోధయధవకయణం గిరికనదరాదుబత వామత్థత స్మనాస్ం హ్నుభేదభీష్ణమ్ 21 
  
దివిస్ృశ్త్థకమభద్వయఘపీవయ గీయవోరువక్షఃస్థలభలభధమభమ్  
చనాద ై ంశుగ్భరైశుఛరితం తనరరుహైరివష్వగుబజ్ఞనీకశ్తం నఖ్యయుధమ్ 22 
  
దురాస్దం స్యవనిజ్ఞతరాయుధ యవేకవిదాావితదైతమదానవమ్  
పాాయేణ మేऽమం హ్రిణోరుమయినా వధః స్భృతోऽన్దన స్ముదమతేన కమ్ 23 
  
ఏవం బుయ వంస్తవబమతదగదాయుధో నదననృస్మంహ్ం యత్ర దైతమకుఞజ యః  
ఄలక్షితోऽగ్భన త్రతః తఙగమ్న మథా నృస్మంహ్యజస్మ సోऽసుయస్తదా 24 
  
న తదివచితయం ఖలు స్తతవ ధాభని స్వతేజసా యో ను జృరాపిఫతతభః  
తతోऽభదామబమహ్ననభహాసుర్ష్ణ రుష్ట నృస్మంహ్ం గదయోరువేగయా 25 
  
తం వికయభనతం స్గదం గదాధర్ష్ణ భహోయగం త్థయక్మసుతో మథాగయహీత్  
స్ తస్మ హ్సోతతకలితస్తదాసుర్ష్ణ వికీయడతో మదవదహియగరుతభతః 26 
  
ఄసాధవభనమనత హ్ృతౌకసోऽభరా ఘనచఛదా భ్రయత స్యవధిష్ణైపాః  
తం భనమమనో నిజవీయమశ్ఙ్ఘ్కతం మదధస్తముకోత నృహ్రిం భహాసుయః  
జృనస్తమస్జజత ఖడగచయభణీ యగృహ్మ వేగేన గతశ్ యమ్న భృధే 27 
  
తం శేమనవేగం శ్తచనదైవయతై భశ్చయనతభచిఛదరముయమధో హ్రిః  
కృత్థవటట హాస్ం ఖయముతసవ నోలఫణం నిమీలిత్థక్షం జగృహ్య భహాజవః 28 
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విష్వకుసూయనతం గ యహ్ణాతుయం హ్రిరావైలో మథాఖ్యం కులిశ్యక్షతతవచమ్ 
దావయరమరుమతమ దదాయ లీలయా నఖైయమథాహిం గరుడో భహావిష్మ్ 29 
  
స్ంయభబదుష్టరక్ష్యకరాలలోచనో వామత్థత ననానతం విలిహ్నసవజిహ్వయా  
ఄస్ృగవేాకాతరుణక్లశ్రాననో మథానతైమలీ దివహ్తమయా హ్రిః 30 
  
నఖ్యఙ్గకర్ష్ణత్థటితహ్ృతసర్ష్ణరుహ్ం విస్ృజమ తసామనుచరానుదాయుధాన్  
ఄహ్నసభసాత ననఖశ్స్త్రపాణిభర్ష్ణదయదణడమరథోऽనుథానసహ్స్యశ్ః 31 
  
స్టావధరత్థ జలదాః రాతనగైహాశ్చ తదదృషిటవిముష్టర్ష్ణచిష్ః  
ఄమ్నబధమః శ్యవస్హ్త్థ విచ్ఛక్షుభరినరాహై దభీత్థ దిగిభ్ర విచ్ఛకుయ శుః 32 
  
దౌమస్తతసటోత్రక్తవిమనస్ఙ్గకల్క పాోతసయత క్షాభ చ దాభపీడిత్థ  
శ్ైల్కః స్ముతేతుయముష్మ యంహ్సా తతేతజసా ఖం కకుభ్య న రేజిరే 33 
  
తతః స్భ్రయామువిష్టముతతమే నృపాస్న్ద స్భబృతతేజస్ం విభమ్  
ఄలక్షితదైవయథభతమభయషణం యచణడవక తంై న ఫభ్రజ కశ్చన 34 
  
నిశ్యభమ లోకతయమభస్తకజవయం తమదిదైతమం హ్రిణా హ్తం భృధే  
యహ్యషవేగోతకలిత్థననా ముహ్రః యస్రనవర్షయవవృష్ణః సుయస్త్రిమః 35 
  
తదా విమనావలిభయనబస్తలం దిదృక్షత్థం స్ఙ్గకలమస్ నాకనామ్  
సురానకా దునుద బయోऽథ జఘ్ననరే గనధయవముఖ్యమ ననృతుయజగుః స్త్రిమః 36 
  
తతోావయజమ విబుధా ఫరహ్యభనదైగిరిశ్యదమః  
ఊష్మః పితయః స్మదాధ  విదామధయభహోయగః 37 
  
భనవః యజ్ఞనాం తయో గనధరావసయచ్ఛయణాః  
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మక్షాః కమురుష్టసాత త వేత్థల్కః స్హ్కననరాః 38 
  
తే విష్ణణపాయషదాః స్రేవ సుననదకుముదాదమః  
భరరిధీ ఫదాధ ఞజ లిజృటా అసీనం తీవయతేజస్మ్  
ఇడిరే నయశ్యరుద లం నాత్రదరయచరాః ృథక్ 39 
  
శ్రీఫరహోభవాచ  
నతోऽస్భైననాత మ దుయనతశ్క తయే విచితయవీరామమ వితయకయభణ్డ  
విశ్వస్మ స్యగస్మథత్రస్ంమమనుగ ణైః స్వలీలయా స్నదధతేऽవమయాతభన్ద 40 
  
శ్రీరుదర ఈవాచ  
కోకాలో యుగనతసేత హ్తోऽమభసుర్ష్ణऽలకః  
తతుసతం పాహ్రమస్ృతం బకతం తే బక తవతసల 41 
  
శ్రీనదై ఈవాచ  
యత్థమనీత్థః యభ బవత్థ తా్థమత్థ నః స్వభ్రగ  
దైత్థమకాయ నతం హ్ృదమకభలం తదగృహ్ం యతమబోధి  
కాలగయస్తం కమదిదభహో నాథ శుశ్రయష్త్థం తే  
ముకతసేతష్టం న హి ఫహ్రభత్థ నాయస్మంహారైః కమ్ 42 
  
శ్రీఊష్మ ఉచ్ఛః  
తవం నస్తః యభమతథ మదాతభతేజో  
యేన్దదమదిజృరుష్టతభగతం స్స్యకి  
తదివయలుతభమునాదమ శ్యణమపాల  
యక్షాగృహీతవజృష్ట జృనయనవభంసాథ ః 43 
  
శ్రీపితయ ఉచ్ఛః  
శా్యదాధ ని నోऽధిబుభజ్ఞ యస్బం తనరజైర్  
దత్థత ని తీయథస్భయేऽమపిఫత్రతల్కముఫ  
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తసోమదరాననఖవిద్వయణవపాదమ అయచఛత్  
తసైై నమ్న నృహ్యయేऽఖిలధయభగోప్రతై 44 
  
శ్రీస్మదాధ  ఉచ్ఛః  
యో నో గత్రం యోగస్మదాధ భసాధుయహార్షషద్రమగతపోఫలేన  
నానా దయం తం నఖైరివదదాయ తసైై తుబమం యణత్థః సోభ నృస్మంహ్ 45 
  
శ్రీవిదామధరా ఉచ్ఛః  
విదామం ృథగధ యణయానురాదాధ ం నమష్టధదజోఞ ఫలవీయమదృతః  
స్ యేన స్ఙ్గఖై శువదధతస్తం మయానృస్మంహ్ం యణత్థః స్భ నితమమ్ 46 
  
శ్రీనాగ ఉచ్ఛః  
యేన పాప్రన యత్థనని స్త్రీయత్థనని హ్ృత్థని నః  
తదవక్షఃపాటన్దనాసాం దత్థత ననద నమ్నऽసుత  తే 47 
  
శ్రీభనవ ఉచ్ఛః  
భనవో వమం తవ నిద్శ్కారిణో దిత్రజ్ఞన ద్వ రిబరతసేతవః  
బవత్థ ఖలః స్ ఈస్ంహ్ృతః యభ్య కయవాభ తే కభనుశ్యధి కఙకరాన్ 48 
  
శ్రీయజ్ఞతమ ఉచ్ఛః  
యజ్ఞశ్య వమం తే రేశ్యభస్ృష్టట  న యేన యజ్ఞ వై స్ృజ్ఞమ్న నిషిదాధ ః  
స్ ఏష్ తవయా భననవక్షా ను శేతే జగనభఙగలం స్తతవ భరరేతऽవత్థయః 49 
  
శ్రీగనధరావ ఉచ్ఛః  
వమం విభ్య తే నటనాటమగమకా యేనాతభసాద్వవయమఫలౌజసా కృత్థః  
స్ ఏష్ నీతో బవత్థ దశ్యమిమం కముతథస్థ ః కుశ్ల్కమ కలతే 50 
  
శ్రీచ్ఛయణా ఉచ్ఛః  
హ్రే తవాఙ్ఘ్ఘైఙకజం బవావయగమశియత్థః  
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మద్ష్ సాధుహ్ృచఛమస్తవయాసుయః స్మపితః 51 
  
శ్రీమక్షా ఉచ్ఛః  
వమభనుచయముఖ్యమః కయభభసేత భనోజ్ఞస్  
త ఆహ్ దిత్రసుతేన పాాపిత్థ వాహ్కతవమ్  
స్ తు జనరిత్థం తతృతం జ్ఞనత్థ తే  
నయహ్య ఈనీతః ఞచత్థం ఞచవింశ్ 52 
  
శ్రీకమురుష్ట ఉచ్ఛః  
వమం కమురుష్టస్తవం తు భహాజృరుష్ ఇశ్వయః  
ఄమం కుజృరుషో నషోట ధికృతః సాధుభయమదా 53 
  
శ్రీవైత్థలికా ఉచ్ఛః  
స్భ్రసు స్తేరష్ణ తవాభలం మశ్ర గీత్థవ స్రామం భహ్తీం లభ్రభహ్య  
మసాత భనైషీదవశ్మేష్ దుయజనో దివష్టట ై హ్తసేత బగవనమథాభమః 54 
  
శ్రీకననరా ఉచ్ఛః  
వమమీశ్ కననయగణాస్తవానుగ దిత్రజ్ఞన విషిటభమునానుకారిత్థః  
బవత్థ హ్రే స్ వృజినోऽవసాదితో నయస్మంహ్ నాథ విబవామ నో బవ 55 
  
శ్రీవిష్ణణపాయషదా ఉచ్ఛః  
ఄదైైతదధరినయయరభదుబతం తే దృష్టం నః శ్యణద స్యవలోకశ్యభ  
సోऽమం తే విధికయ ఇశ్ వియశ్తస్తసేమదం నిధనభనుగయహామ విదభః 56 
 

ఄఢామమభు – 9  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏవం సురాదమః స్రేవ ఫరహ్భరుదరజృయః స్రాః  
నోైతుభశ్కనభనుమ స్ంయభబం సుదురాస్దమ్ 1 
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సాక్షాతీశైః ప్రయషిత్థ ద్వైయదృష్టట వ తం భహ్దదుబతమ్  
ఄదృష్టట శుయతజౄయవత్థవత్థస నోప్రయామ శ్ఙ్ఘ్కత్థ 2 
  
యహాాదం ప్రయష్యామస్ ఫరహాభవస్మథతభనితక్ల  
త్థత యశ్భయోప్రహి స్వపితేర కుపితం యభమ్ 3 
  
తథేత్ర శ్నకై రాజనభహాభ్రగవతోऽయబకః  
ఈప్రతమ భవి కాయేన ననాభ విధృత్థఞజ లిః 4 
  
స్వపాదభరలే త్రతం తభయబకం విలోకమ ద్వః కృయా రిజేృతః  
ఈత్థథ మ తచీఛయోమదధాతకరాముఫజం కాల్కహివితయస్తధియాం కృత్థబమమ్ 5 
  
స్ తతకయస్యశధుత్థఖిల్కశుబః స్దమభవమక తరాతభదయశనః  
తత్థదదభం హ్ృది నియవృతో దధ్య హ్ృష్మతతనుః కేననహ్ృదశుయలోచనః 6 
  
ఄసౌతషీదధరిమేకాగయ భనసా సుస్మహితః  
ప్రయభగదగదయా వాచ్ఛ తననైస్తహ్ృదయేక్షణః 7 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
ఫరహాభదమః సుయగణా మునయోऽథ స్మదాధ ః  
స్తవైకత్థనగతయో వచసాం యవాహైః  
నారాధితుం జృరుగుణైయధునాపి పిజైృః  
కం తోష్ణట భయహత్ర స్ మే హ్రిరుగయజ్ఞతేః 8 
  
భన్దమ ధనాభజనయరతఃశుయతౌజస్  
తేజఃయభ్రవఫలపౌరుష్బుదిధయోగః  
నారాధనామ హి బవనిత యస్మ జృంసో  
బకాత ై తుతోష్ బగవానగజమరథపామ 9 
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విపాాదిద వష్డుగ ణయుత్థదయవినదనాబ  
పాదాయవినదవిముఖ్యతశవ చం వరిష్ఠ మ్  
భన్దమ తదరితభనోవచన్దహిత్థయథ  
పాాణం జృనాత్ర స్ కులం న తు బరరిమనః 10 
  
నైవాతభనః యభయమం నిజల్కబజౄర్ష్ణణ  
మనం జనాదవిదుష్ః కరుణో వృణీతే  
మదమజజనో బగవతే విదధీత మనం  
తచ్ఛచతభన్ద యత్రముఖస్మ మథా ముఖశ్రీః 11 
  
తసాభదహ్ం విగతవికవే ఇశ్వయస్మ  
స్రావతభనా భహి గృణామి మథా భనీష్మ్  
నీచోऽజయా గుణవిస్యగభనుయవిష్టః  
జౄయేత యేన హి జృమననువరిణతేన 12 
  
స్రేవ హ్మమీ విధికరాస్తవ స్తతవ ధామ్నన  
ఫరహాభదయో వమమివేశ్ న చోదివజనతః  
క్షేమమ బరతమ ఈత్థతభసుఖ్యమ చ్ఛస్మ  
వికీయడితం బగవతో రుచిరావత్థరైః 13 
  
తదమచఛ భనుమభసుయశ్చ హ్తస్తవయాదమ  
మ్నద్త సాధుయపి వృశిచకస్యహ్త్థమ  
లోకాశ్చ నియవృత్రమిత్థః యత్రమనిత స్రేవ  
యరం నృస్మంహ్ విబయామ జనాః స్భయనిత 14 
  
నాహ్ం బ్వభేభమజిత తేऽత్రబయానకాస్మ  
జిహావయకన్దతయభయ కుటీయబసోగయదంష్టటై త్  
అనతైస్యజఃక్షతజక్లశ్యశ్ఙ్గకకరాణన్  
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నిరాహై దభీతదిగిభ్రదరిభననఖ్యగాత్ 15 
  
తయసోతऽస్భైహ్ం కృణవతసల దుఃస్హోగయ  
స్ంసాయచకయకదనాదగసై్త్థం యణీతః  
ఫదధః స్వకయభభరుశ్తతభ తేऽఙ్ఘ్ఘైభరలం  
పీయతోऽవయగశ్యణం హ్వమసే కదా ను 16 
  
మసాభత్రరయాపియమవియోగస్ంయోగజనభ  
శ్రకాగిననా స్కలయోనిష్ణ దహ్మమనః  
దుఃఖౌష్ధం తదపి దుఃఖభతదిధయాహ్ం  
బరభనబైమమి వద మే తవ దాస్మయోగమ్ 17 
  
సోऽహ్ం పియమస్మ సుహ్ృదః యద్వత్థయా  
లీల్కకథాస్తవ నృస్మంహ్ విరిఞచగీత్థః  
ఄఞజ స్మతతయభైనుగృణనుగ ణవియముకోత  
దురాగ ణి తే దయుగలమహ్ంస్స్ఙగః 18 
  
బ్రలస్మ న్దహ్ శ్యణం పితర్ధ నృస్మంహ్  
నాయతస్మ చ్ఛగదముదనవత్ర భజజతో న్తః  
తతస్మ తతరత్రవిధియమ ఆహాఞజ సేష్టస్  
త్థవదివభ్య తనుబృత్థం తవదుప్రక్షిత్థనామ్ 19 
  
మస్మభనమతో మరిహ యేన చ మస్మ మసాభద్  
మసైై మథా మదుత మస్తవయః ర్ష్ణ వా  
భ్రవః కర్ష్ణత్ర వికర్ష్ణత్ర ృథకసవభ్రవః  
స్ఞ్జ్యచదితస్తదఖిలం బవతః స్వయరమ్ 20 
  
మయా భనః స్ృజత్ర కయభభమం ఫలీమః  
కాలేన చోదితగుణానుభతేన జృంస్ః  
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ఛనోదభమం మదజయారితషోడశ్యయం  
స్ంసాయచకయభజ కోऽత్రతరేతతవ దనమః 21 
  
స్ తవం హి నితమవిజిత్థతభగుణః స్వధామన  
కాలో వశీకృతవిస్ృజమవిస్యగశ్కతః  
చక్లయ విస్ృష్టభజయేశ్వయ షోడశ్యరే  
నిషీడమమనముకయష విభ్య యననమ్ 22 
  
దృష్టట  భయా దివి విభ్యऽఖిలధిష్ణైపానామ్  
అయుః శియయో విబవ ఆచఛత్ర యానజనోऽమమ్  
యేऽస్భత్రతుః కుపితహాస్విజృమిబతబరయ  
విస్రపరిజతేన లులిత్థః స్ తు తే నియస్తః 23 
  
తసాభదభరస్తనుబృత్థభహ్మశిషోऽజఞ  
అయుః శియమం విబవమైనిదైమమవిరిఞ్జ్యచైత్  
న్దచ్ఛఛమి తే విలులిత్థనురువికయమేణ  
కాల్కతభనోనమ మం నిజబృతమపాయశవమ్ 24 
  
కుతా్థశిష్ః శుయత్రసుఖ్య భృగతృషిణయరపాః  
క్లవదం కలేవయభశేష్రుజ్ఞం విర్ష్ణహ్ః  
నిరివదమతే న తు జనో మదపీత్ర విదావన్  
కామనలం భధులవైః శ్భమనుద రాైః 25 
  
కావహ్ం యజఃయబవ ఇశ్ తమ్నऽధిక్లऽస్మభన్  
జ్ఞతః సురేతయకులే కవ తవానుకమ  
న ఫరహ్భణో న తు బవస్మ న వై యమయా  
మన్దభऽరితః శియస్మ దభకయః యసాదః 26 
  
నైష్ట రావయభత్రయబవతో నను సామజ్  
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జనోతయమథాతభసుహ్ృద్ర జగతస్తథాపి  
స్ంసేవయా సుయతర్ష్ణరివ తే యసాదః  
సేవానుయరముదయో న రావయతవమ్ 27 
  
ఏవం జనం నిత్రతం యబవాహికూప్ర  
కామభకాభభను మః యతనరస్ఙ్గగ త్  
కృత్థవతభసాతుసయరిషణా బగవనగృహీతః  
సోऽహ్ం కథం ను విస్ృజ్ఞ తవ బృతమసేవామ్ 28 
  
భత్థరణయక్షణభననత పితుయవధశ్చ  
భన్దమ స్వబృతమఊషివాకమభృతం విధాతుమ్  
ఖడగం యగృహ్మ మదవోచదస్దివధితుసస్  
త్థవమీశ్వర్ష్ణ భదర్ష్ణऽవతు కం హ్రామి 29 
  
ఏకస్తవమేవ జగద్తభముష్మ మతతవ మ్  
అదమనతయోః ృథగవస్మస్మ భధమతశ్చ  
స్ృష్టట వ గుణవమత్రకయం నిజమమయేదం  
నాన్దవ తైయవస్మతస్తదనుయవిష్టః 30 
  
తవమవ ఆదం స్దస్ద్వశ్ బవాంస్తతోऽనోమ  
మయా మదాతభయబుదిధరిమం హ్మపారాథ   
మదమస్మ జనభ నిధనం స్మథత్రర్షక్షణం చ  
తదైవతద్వ వసుకాలవదషిటతర్ష్ణవః 31 
  
నమసేమదమతభని జగదివలయాముఫభధేమ  
శేష్టతభనా నిజసుఖ్యనుబవో నిర్షహ్ః  
యోగేన మీలితదృగతభనిపీతనిదరస్  
తురేమ స్మథతో న తు తమ్న న గుణాంశ్చ యుఙ్గక్ 32 
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తసైైవ తే వజృరిదం నిజకాలశ్కాత ై  
స్ఞ్జ్యచదితయకృత్రధయభణ అతభగరఢమ్  
ఄభబస్మననతశ్మనాదివయభతసమధేర్  
నాభేయబరతసవ కణికావటవనభహాఫజమ్ 33 
  
తతసభబవః కవియతోऽనమదశ్మమనస్  
త్థవం బీజమతభని తతం స్ ఫహిరివచినతై  
నావినదదఫద శ్తభజృస నిభజజమనో  
జ్ఞతేऽఙ్గకరే కథముహోలభేత బీజమ్ 34 
  
స్ త్థవతభయోనియత్రవిస్మభత అశియతోऽఫజం  
కాలేన తీవయతసా రిశుదధభ్రవః  
త్థవమతభనీశ్ భవి గనధమివాత్రస్రక్ష్మం  
బరతేనిదైయాశ్మభయే వితతం దదయశ 35 
  
ఏవం స్హ్స్యవదనాఙ్ఘ్ఘైశియఃకర్ష్ణరు  
నాసాదమకయణనమనాబయణాయుధాఢమమ్  
మయాభమం స్దులక్షితస్నినవేశ్ం  
దృష్టట వ భహాజృరుష్మ ముదం విరిఞచః 36 
  
తసైై బవానహమశియస్తనువం హి బ్వబరద్  
వేదదుయ హావత్రఫలౌ భధుకైటభ్రఖౌమ  
హ్త్థవనమచ్ఛఛై త్రగణాంశ్చ యజస్తభశ్చ  
స్తతవ ం తవ పియమతమం తనుమభననిత 37 
  
ఆతథం నృత్రయమగృషిద్వఝష్టవత్థరైర్  
లోకానివభ్రవమస్మ హ్ంస్మ జగతరతీపాన్  
ధయభం భహాజృరుష్ పాస్మ యుగనువృతతం  
ఛననః కలౌ మదబవస్త్రియుగోऽథ స్ తవమ్ 38 
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నైతనభనస్తవ కథాసు వికుణఠనాథ  
స్మీరమతే దురితదుష్టభసాధు తీవయమ్  
కామతుయం హ్యషశ్రకబయైష్ణాయతం  
తస్మభనకథం తవ గత్రం విభృశ్యమి ద్వనః 39 
  
జిహైవకతోऽచ్ఛమత వికయషత్ర మవితృపాత   
శిశ్రనऽనమతస్తవగుదయం శ్ యవణం కుతశిచత్  
ఘాాణోऽనమతశ్చలదృకకవ చ కయభశ్కతర్  
ఫహ్వైః స్తనై ఆవ గేహ్త్రం లుననిత 40 
  
ఏవం స్వకయభత్రతం బవవైతయణామమ్  
ఄనోమనమజనభభయణాశ్నభీతభీతమ్  
శ్మనజనం స్వయవిగయహ్వైయమైతయం  
హ్న్దతత్ర పాయచయ పీృహి భరఢభదమ 41 
  
కో నవతయ తేऽఖిలగుర్ష్ణ బగవనరయాస్  
ఈత్థత యణ్డऽస్మ బవస్భబవలోహ్యతోః  
భరఢేష్ణ వై భహ్దనుగయహ్ అయతఫనోధ  
కం తేన తే పియమజనాననుసేవత్థం నః 42 
  
నైవోదివజ్ఞ య దుయతమమవైతయణామస్  
తవద్వవయమగమనభహాభృతభగనచితతః  
శ్రచే తతో విముఖచేతస్ ఆనిదైయాయథ  
మయాసుఖ్యమ బయముదవహ్తో విభరఢాన్ 43 
  
పాాయేణ ద్వ మునమః స్వవిముకతకామ  
మౌనం చయనిత విజన్ద న రాయథనిష్టఠ ః  
నైత్థనివహామ కృణానివముముక్ష ఏకో  
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నానమం తవదస్మ శ్యణం బరభతోऽనుశేమ 44 
  
మనైైథునాదిగృహ్మేధిసుఖం హి తుచఛం  
కణరడమన్దన కయయోరివ దుఃఖదుఃఖమ్  
తృమనిత న్దహ్ కృణా ఫహ్రదుఃఖభ్రజః  
కణరడత్రవనభనస్మజం విష్హ్యత ధీయః 45 
  
మౌనవయతశుయతతపోऽధమమనస్వధయభ  
వామఖ్యమయహోజస్మధమ అవరాగ ైః  
పాామః యం జృరుష్ తే తవజితేనిదైయాణాం  
వారాత  బవనుత ైత న వాతయ తు దామిబకానామ్ 46 
  
యరప్ర ఆమే స్దస్తీ తవ వేదస్ృష్టట   
బీజ్ఞఙ్గకరావివ న చ్ఛనమదయరకస్మ  
యుకాతః స్భక్షముబమతయ విచక్షన్దత త్థవం  
యోగేన వహినమివ దారుష్ణ నానమతః సామత్ 47 
  
తవం వాయుయగినయవనిరివమదముఫ మతా్థః  
పాాణ్డనిదైయాణి హ్ృదమం చిదనుగయహ్శ్చ  
స్యవం తవమేవ స్గుణో విగుణశ్చ బరభన్  
నానమతతవ దస్తైపి భనోవచసా నిరుకతమ్ 48 
  
నైతే గుణా న గుణినో భహ్దాదయో యే  
స్రేవ భనః యబృతమః స్హ్ద్వభరాత ైః  
అదమనతవనత ఈరుగమ విదనిత హి త్థవమ్  
ఏవం విభృశ్మ సుధియో వియభనిత శ్బ్రద త్ 49 
  
తతేతऽయహతతభ నభః సుత త్రకయభజౄజ్ఞః  
కయభ స్భృత్రశ్చయణయోః శ్ యవణం కథాయామ్  
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స్ంసేవయా తవయి విన్దత్ర ష్డఙగయా కం  
బకతం జనః యభహ్ంస్గతౌ లభేత 50 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏత్థవదవరిణతగుణో బకాత ై బక్లతన నిరుగ ణః  
యహాాదం యణతం పీయతో మతభనుమయభ్రష్త 51 
  
శ్రీబగవానువాచ  
యహాాద బదర0 బదరం తే పీయతోऽహ్ం తేऽసుర్ష్ణతతభ  
వయం వృణీష్టవభభతం కాభజౄర్ష్ణऽస్భైహ్ం నృణామ్ 52 
  
మభపీయణత అయుష్భనదయశనం దుయేబం హి మే  
దృష్టట వ మం న జృనయజనుత రాత్థభనం తజృతభయహత్ర 53 
  
పీయణనిత హ్మథ మం ధీరాః స్యవభ్రవేన సాధవః  
శేయమసాకమ భహాభ్రగ స్రావసామశిష్టం త్రమ్ 54 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఏవం యలోబమమనోऽపి వరైర్ష్ణేకయలోబనైః  
ఏకానితత్థవదబగవత్ర నైచఛత్థత నసుర్ష్ణతతభః 55 
 

ఄఢామమభు – 10  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
బకతయోగస్మ తతసయవభనతరామతయాయబకః  
భనమమనో హ్ృషీక్లశ్ం స్భమమన ఈవాచ హ్ 1 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
మ మం యలోబయోతత్థత ై స్క తంకామేష్ణ తైయవరైః  
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తతసఙగభీతో నిరివణోణ ముముక్షుసాత వముపాశియతః 2 
  
బృతమలక్షణజిజ్ఞఞ సుయబక తం కామేష్వచోదమత్  
బవానసంసాయబీజ్ఞష్ణ హ్ృదమగయనిథష్ణ యభ్య 3 
  
నానమథా తేऽఖిలగుర్ష్ణ ఘటేత కరుణాతభనః  
మస్త అశిష్ అశ్యసేత న స్ బృతమః స్ వై వణిక్ 4 
  
అశ్యసానో న వై బృతమః సావమినామశిష్ అతభనః  
న సావమీ బృతమతః సావభమమిచఛనోమ రాత్ర చ్ఛశిష్ః 5 
  
ఄహ్ం తవకాభస్తవదబక తస్తవం చ సావభమనపాశ్ యమః  
నానమథేహావయోయర్ష్ణథ రాజసేవకయోరివ 6 
  
మది దాస్మస్మ మే కామనవరాంస్తవం వయదయషబ  
కామనాం హ్ృదమస్ంర్ష్ణహ్ం బవతసుత  వృణ్డ వయమ్ 7 
  
ఆనిదైయాణి భనః పాాణ అత్థభ ధర్ష్ణభ ధృత్రయభత్రః  
హీాః శ్రీసేతజః స్భృత్రః స్తమం మస్మ నశ్మనిత జనభనా 8 
  
విముఞచత్ర మదా కామనాభనవో భనస్మ స్మథత్థన్  
తరేహైవ జృణడర్షకాక్ష బగవత్థత వమ కలతే 9 
  
ఓం నమ్న బగవతే తుబమం జృరుష్టమ భహాతభన్ద  
హ్యయేऽదుబతస్మంహామ ఫరహ్భణ్డ యమతభన్ద 10 
  
శ్రీబగవానువాచ  
నైకానితనో మే భయి జ్ఞత్రవహాశిష్ అశ్యస్తేऽముతయ చ యే బవదివధాః  
తథాపి భనవనతయమేతదతయ దైతేమశ్వరాణాభనుభఙక్వ భ్యగన్ 11 
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కథా భద్వయా జుష్మణః పియయాస్తవమవేశ్మ మమతభని స్నతమేకమ్  
స్రేవష్ణ బరతేష్వధిమజఞమీశ్ం మజస్వ యోగేన చ కయభ హినవన్ 12 
  
భ్యగేన జృణమం కుశ్లేన పాం కలేవయం కాలజవేన హిత్థవ  
కీరితం విశుదాధ ం సుయలోకగీత్థం విత్థమ మమేష్మస్మ ముకతఫనధః 13 
  
మ ఏతతీకయతయేనభహ్మం తవయా గీతమిదం నయః  
త్థవం చ మం చ స్భయనాకలే కయభఫనాధ తరముచమతే 14 
  
శ్రీయహాాద ఈవాచ  
వయం వయమ ఏతతేత వయద్శ్యనభహ్యశ్వయ  
మదనినదత్రత్థ మే త్థవభవిదావంసేతజ ఐశ్వయమ్ 15 
  
విదాధ భరాషశ్మః సాక్షాతసయవలోకగురుం యభమ్  
భా్రతృహ్యత్ర భృష్టదృషిటస్తవదబక్లత భయి చ్ఛఘవాన్ 16 
  
తసాభత్రత్థ మే జౄయేత దుయనాత దుద స్తరాదఘాత్  
జౄతసేతऽపాఙగస్ందృష్టస్తదా కృణవతసల 17 
  
శ్రీబగవానువాచ  
త్రరఃస్తభః పిత్థ జౄతః పితృభః స్హ్ తేऽనఘ  
మత్థసధోऽస్మ కులే జ్ఞతో బవానైవ కులపావనః 18 
  
మతయ మతయ చ భదబకాత ః యశ్యనాత ః స్భదరిశనః  
సాధవః స్ముదాచ్ఛరాసేత జౄమన్దతऽపి కీకటాః 19 
  
స్రావతభనా న హింస్నిత బరతగామేష్ణ కఞచన  
ఈచ్ఛచవచేష్ణ దైతేమనదై భదాబవవిగతస్ృహాః 20 
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బవనిత జృరుష్ట లోక్ల భదబకాతసాత వభనువయత్థః  
బవాన్దభ ఖలు బకాతనాం స్రేవష్టం యత్రయరధృక్ 21 
  
కురు తవం ప్రయతకృత్థమని పితుః జౄతస్మ స్యవశ్ః  
భదఙగస్యశన్దనాఙగ లోకానామస్మత్ర సుయజ్ఞః 22 
  
పితయం చ సాథ నమత్రష్ఠ  మథోకతం ఫరహ్భవాదిభః  
భయామవేశ్మ భనసాత త కురు కరాభణి భతయః 23 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
యహాాద్రऽపి తథా చక్లయ పితుయమత్థసభరాయికమ్  
మథాహ్ బగవానాాజననభషికోత దివజ్ఞత్రభః 24 
  
యసాదసుముఖం దృష్టట వ ఫరహాభ నయహ్రిం హ్రిమ్  
సుత త్థవ వాగిబః వితా్థభః పాాహ్ ద్వాదిభయవృతః 25 
  
శ్రీఫరహోభవాచ  
ద్వద్వాఖిల్కధమక్ష బరతభ్రవన జౄయవజ  
దిష్టట ై తే నిహ్తః పాపో లోకస్నాత నోऽసుయః 26 
  
యోऽసౌ లఫధవర్ష్ణ భతోత న వధోమ భభ స్ృషిటభః  
తపోయోగఫలోననదధః స్భస్తనిగమనహ్న్ 27 
  
దిష్టట ై తతతనమః సాధుయభహాభ్రగవతోऽయబకః  
తవయా విమ్నచితో భృతోమరిదష్టట ై త్థవం స్మితోऽధునా 28 
  
ఏతదవజృసేత బగవనాధ ైమతః యమతభనః  
స్యవతో గోృ స్నాతై సానభృతోమయపి జిఘాంస్తః 29 
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శ్రీబగవానువాచ  
మైవం విభ్యऽసురాణాం తే యద్మః దభస్భబవ  
వయః కూయ యనిస్రాగ ణాభహీనాభభృతం మథా 30 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఆతుమకాత వ బగవానాాజంస్తతశ్యచనతయదధే హ్రిః  
ఄదృశ్మః స్యవబరత్థనాం జౄజితః యమేషిఠనా 31 
  
తతః స్భరజమ శియసా వవన్దద యమేషిఠనమ్  
బవం యజ్ఞతీన్దదవానరహాాద్ర బగవతకల్కః 32 
  
తతః కావామదిభః సాయధం మునిభః కభల్కస్నః  
దైత్థమనాం దానవానాం చ యహాాదభకర్ష్ణతత్రమ్ 33 
  
యత్రననదై తతో ద్వాః యయుజమ యమశిష్ః  
స్వధామని మమర రాజనఫైహాభదామః యత్రజౄజిత్థః 34 
  
ఏవం చ పాయషదౌ విషోణః జృతయతవం పాాపితౌ దితేః  
హ్ృది స్మథతేన హ్రిణా వైయభ్రవేన తౌ హ్తౌ 35 
  
జృనశ్చ వియశ్యప్రన రాక్షసౌ తౌ ఫబరవతుః  
కుభబకయణదశ్గీయవౌ హ్తౌ తౌ రాభవికయమైః 36 
  
శ్యాన్త యుధి నిరిబనన హ్ృదయౌ రాభశ్యమకైః  
తచిచతౌత జహ్తురేదహ్ం మథా పాాక తనజనభని 37 
  
త్థవిహాథ జృనరాజ తౌ శిశుపాలకయరష్జౌ  
హ్ర్ధ వైరానుఫన్దధన శ్మతసేత స్మీమతుః 38 
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ఏనః జౄయవకృతం మతతదాాజ్ఞనః కృష్ణవైరిణః  
జహ్రసేతऽన్దత తదాత్థభనః కీటః ప్రశ్స్ృతో మథా 39 
  
మథా మథా బగవతో బకాత ై యభయాభదా  
నృపాశ్ైైదామదమః సాతభైం హ్రేస్తచిచనతయా మయుః 40 
  
అఖ్యమతం స్యవమేతతేత మనాభం తవం రిృష్టవాన్  
దభఘోష్సుత్థద్వనాం హ్రేః సాతభైభపి దివష్టమ్ 41 
  
ఏష్ట ఫరహ్భణమద్వస్మ కృష్ణస్మ చ భహాతభనః  
ఄవత్థయకథా జృణామ వధో మతా్థదిదైతమయోః 42 
  
యహాాదసామనుచరితం భహాభ్రగవతస్మ చ  
బకతరాజ ానం వియకతశ్చ యాథాయథైం చ్ఛస్మ వై హ్రేః 43 
  
స్యగస్మథతమమయేశ్స్మ గుణకరాభనువయణనమ్  
రావరేష్టం సాథ నానాం కాలేన వమతమయో భహాన్ 44 
  
ధర్ష్ణభ భ్రగవత్థనాం చ బగవాన్దమన గభమతే  
అఖ్యమన్దऽస్మభనసమమనతమధామత్రభకభశేష్తః 45 
  
మ ఏతతు ణమమఖ్యమనం విషోణర్షవర్ష్ణమఫృంహితమ్  
కీయతయేచఛైదధయా శుయత్థవ కయభపాశై్రివముచమతే 46 
  
ఏతదమ అదిజృరుష్స్మ భృగేనదైలీల్కం  
దైతేమనదైమరథవధం యమతః ఠేత  
దైత్థమతభజస్మ చ స్త్థం యవయస్మ జృణమం  
శుయత్థవనుభ్రవభకుతోబమమేత్ర లోకమ్ 47 
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మరమం నృలోక్ల ఫత బరరిభ్రగ లోకం జృనానా మునయోऽభమనిత  
యేష్టం గృహానావస్తీత్ర సాక్షాదరగఢం యం ఫరహ్భ భనుష్మలిఙగమ్ 48 
  
స్ వా ఄమం ఫరహ్భ భహ్దివభృగమ కైవలమనిరావణసుఖ్యనుబరత్రః  
పియమః సుహ్ృదవః ఖలు మతులేమ అత్థభయహణీయో విధికృదుగ రుశ్చ 49 
  
న మస్మ సాక్షాదబవదభజ్ఞదిభీ యరం ధియా వసుత తయోవరిణతమ్  
మౌన్దన బకోతైశ్మేన జౄజితః యసీదత్థమేష్ స్ సాతవత్థం త్రః 50 
  
స్ ఏష్ బగవానాాజనవైతనోదివహ్తం మశ్ః  
జృరా రుదరస్మ ద్వస్మ భయేనాననతమయినా 51 
  
రాజోవాచ  
కస్మభనకయభణి ద్వస్మ భయోऽహ్నజగద్వశితుః  
మథా చోచిత్థ కీరితః కృష్టణనాన్దన కథమత్థమ్ 52 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
నిరిజత్థ ఄసురా ద్వైరుమధమన్దనోఫృంహితైః  
మయినాం యమచ్ఛయమం భమం శ్యణమమయుః 53 
  
స్ నిరాభమ జృయస్మతసోా హైమీర్ధపామమసీరివభః  
దుయేక్ష్యాపామస్ంయోగ దురివతయకైరిచఛదాః 54 
  
త్థభసేతऽసుయసేనానోమ లోకాంస్త్రీన్దసశ్వరాననృ  
స్భయనోత నాశ్యాం చకుయ ః జౄయవవైయభలక్షిత్థః 55 
  
తతసేత సేశ్వరా లోకా ఈపాసాద్మశ్వయం నత్థః  
తా్థహి నసాత వకాన్దదవ వినష్టట ంస్త్రిజృరాలయైః 56 
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ఄథానుగృహ్మ బగవానాభ భైష్టట త్ర సురానివభః  
శ్యం ధనుషి స్నాధ మ జృరేష్వస్త్రం వమముఞచత 57 
  
తతోऽగినవరాణ ఆష్వ ఈతేతుః స్రయమభణడల్కత్  
మథా భమరఖస్నోదహా నాదృశ్మనత జృర్ష్ణ మతః 58 
  
తైః స్ృష్టట  వమస్వః స్రేవ నిప్రతుః స్భ జృర్ధకస్ః  
త్థనానీమ భహాయోగీ భమః కూయసేऽక్షిత్ 59 
  
స్మదాధ భృతయస్స్ృష్టట  వజరసారా భహ్యజస్ః  
ఈతతసుథ రేభఘదలనా వైదుమత్థ ఆవ వహ్నమః 60 
  
విలోకమ బగనస్ఙకలం విభనస్కం వృష్ధవజమ్  
తదామం బగవానివష్ణణస్తతోాపామభకలమత్ 61 
  
వతసశ్యచసీతతదా ఫరహాభ స్వమం విష్ణణయమం హి గ్భః  
యవిశ్మ త్రరజృయం కాలే యస్కూపాభృతం పౌ 62 
  
తేऽసురా హ్మపి శ్మనోత న నమష్టధనివమ్నహిత్థః  
తదివజ్ఞఞ మ భహాయోగీ యస్పాల్కనిదం జగ్భ  
స్భమనివశ్రకః శ్రకారాత నసైయన్ద వగత్రం చ త్థమ్ 63 
ద్వోऽసుర్ష్ణ నర్ష్ణऽనోమ వా న్దశ్వర్ష్ణऽసీతహ్ కశ్చన  
అతభనోऽనమస్మ వా దిష్టం దైవేనాపోహితుం దవయోః 64 
ఄథాసౌ శ్కతభః సావభః శ్మ్నబః పాాధానికం వమధాత్  
ధయభజ్ఞఞ నవియకతై ృదిధ  తపోవిదామకయయాదిభః 65 
యథం స్రతం ధవజం వాహానధనుయవయభశ్రాది మత్  
స్ననద్రధ యథమసాథ మ శ్యం ధనురుపాదద్ 66 
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శ్యం ధనుషి స్నాధ మ ముహూరేతऽభజితీశ్వయః  
దదాహ్ తేన దురేబదామ హ్ర్ష్ణऽథ త్రరజృర్ష్ణ నృ 67 
 
దివి దునుద బయో న్దదురివమనశ్తస్ఙ్గకల్కః  
ద్వరిషపితృస్మద్ధశ్య జయేత్ర కుసుమ్నతకరైః  
ఄవాకయనజగుయహృష్టట  ననృతుశ్యచసర్ష్ణగణాః 68 
  
ఏవం దగధ వ జృయస్మతసోా బగవానుయహా నృ  
ఫరహాభదిభః స్రతమమనః స్వం ధాభ యతమదమత 69 
  
ఏవం విధానమస్మ హ్రేః స్వమమయా విడభఫమనస్మ నృలోకమతభనః 
వీరామణి గీత్థనమృషిభయజగదుగ ర్ష్ణర్ష్ణేకం జృనానానమయం వదామి కమ్ 70 
 

ఄఢామమభు – 11  

శ్రీశుక ఈవాచ  
శుయతేవహితం సాధు స్భ్రస్భ్రజితం భహ్తతమగయణమ ఈరుకయమతభనః  
యుధిషిఠర్ష్ణ దైతమతేరుభదానివతః యచఛ బరమస్తనమం స్వమముబవః 1 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  
బగవనోశైతుమిచ్ఛఛమి నృణాం ధయభం స్నాతనమ్  
వరాణశ్ యమచ్ఛయయుతం మతు మనివనదతే యమ్ 2 
  
బవానరజ్ఞతేః సాక్షాదాతభజః యమేషిఠనః  
సుత్థనాం స్భభతో ఫరహ్భంస్తపోయోగస్మధిభః 3 
  
నారామణరా విపాా ధయభం గుహ్మం యం విదుః  
కరుణాః సాధవః శ్యనాత స్తవదివధా న తథారే 4 
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శ్రీనాయద ఈవాచ  
నత్థవ బగవతేऽజ్ఞమ లోకానాం ధయభసేతవే  
వక్షేమ స్నాతనం ధయభం నారామణముఖ్యచ్ఛఛై తమ్ 5 
  
యోऽవతీరామతభనోऽంంశేన దాక్షామణామం తు ధయభతః  
లోకానాం స్వస్తయేऽధామసేత తపో ఫదరికాశ్ యమే 6 
  
ధయభభరలం హి బగవానసయవవేదభయో హ్రిః  
స్భృతం చ తదివదాం రాజన్దమన చ్ఛత్థభ యసీదత్ర 7 
  
స్తమం దయా తః శౌచం త్రత్రక్షేక్షా శ్మ్న దభః  
ఄహింసా ఫరహ్భచయమం చ త్థమగః సావధామమ అయజవమ్ 8 
  
స్నోతష్ః స్భదృక్లసవా గామేమహోయభః శ్నైః  
నృణాం వియమయేహ్యక్షా మౌనమతభవిభయశనమ్ 9 
  
ఄనానదామద్ః స్ంవిభ్రగో బరతేబమశ్చ మథాయహతః  
తేష్టవతభద్వత్థబుదిధః సుతరాం నృష్ణ పాణడవ 10 
  
శ్ యవణం కీయతనం చ్ఛస్మ స్భయణం భహ్త్థం గతేః  
సేవేజ్ఞమవనత్రరాద స్మం స్ఖమమతభస్భయణమ్ 11 
  
నృణాభమం ర్ష్ణ ధయభః స్రేవష్టం స్ముదాహ్ృతః  
త్రరంశ్లేక్షణవానాాజనసరావత్థభ యేన తుష్మత్ర 12 
  
స్ంసాకరా మతా్థవిచిఛనానః స్ దివజోऽజో జగద మమ్  
ఆజ్ఞమధమమనదానాని విహిత్థని దివజనభనామ్  
జనభకరాభవదాత్థనాం కయయాశ్యచశ్ యభచోదిత్థః 13 
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వియసామధమమనాద్వని ష్డనమసామయత్రగ యహ్ః  
రాజోఞ వృత్రతః యజ్ఞగోజృతయవిపాాదావ కరాదిభః 14 
  
వైశ్మసుత  వారాత వృత్రతః సామనినతమం ఫరహ్భకుల్కనుగః  
శ్రదరస్మ దివజశుశ్రయష్ట వృత్రతశ్చ సావమినో బవేత్ 15 
  
వారాత  విచితా్థ శ్యలీన యాయావయశిలోఞఛనమ్  
వియవృత్రతశ్చతురేధమం శేయమసీ చోతతర్ష్ణతతరా 16 
  
జఘనోమ నోతతమం వృత్రతభనాది బజ్ఞననయః  
ఊతే రాజనమమతుస స్రేవష్టభపి స్యవశ్ః 17 
  
ఊత్థభృత్థభ్రమం జీవేత భృతేన యభృతేన వా  
స్త్థమనృత్థభ్రమభపి వా న శ్వవృత్థత ై కదాచన 18 
  
ఊతముఞఛశిలం పాోక తభభృతం మదయాచితమ్  
భృతం తు నితమయాచ్ఛఞ  సామతరభృతం కయషణం స్భృతమ్ 19 
  
స్త్థమనృతం చ వాణిజమం శ్వవృత్రతర్షనచసేవనమ్  
వయజయేత్థత ం స్దా విపాో రాజనమశ్చ జుగుపిసత్థమ్  
స్యవవేదభయో వియః స్యవద్వభయో నృః 20 
  
శ్మ్న దభస్తః శౌచం స్నోతష్ః క్షానితరాయజవమ్  
జ్ఞఞ నం దయాచ్ఛమత్థతభతవం స్తమం చ ఫరహ్భలక్షణమ్ 21 
  
శౌయమం వీయమం ధృత్రసేతజసాత ైగశ్యచతభజమః క్షమ  
ఫరహ్భణమత్థ యసాదశ్చ స్తమం చ క్షతయలక్షణమ్ 22 
  
ద్వగుయవచ్ఛమతే బకతస్త్రివయగరిపోష్ణమ్  
అస్మతకమముదమమ్న నితమం నైజృణమం వైశ్మలక్షణమ్ 23 
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శ్రదరస్మ స్ననత్రః శౌచం సేవా సావమినమమమయా  
ఄభనతైమజోఞ హ్మసేతమం స్తమం గోవియయక్షణమ్ 24 
  
స్త్రీణాం చ త్రద్వానాం తచ్ఛఛశ్రయష్టనుకూలత్థ  
తదఫనుధ ష్వనువృత్రతశ్చ నితమం తదవైతధాయణమ్ 25 
  
స్మభయజనోలేపాభ్రమం గృహ్భణడనవయతనైః  
స్వమం చ భణిడత్థ నితమం రిభృష్టరిచఛదా 26 
  
కామైరుచ్ఛచవచైః సాధీవ యశ్ యయేణ దమేన చ  
వాకైైః స్తైైః పియయైః ప్రయమణ కాలే కాలే బజ్ఞతత్రమ్ 27 
  
స్నుత ష్టట లోలుపా దక్షా ధయభజ్ఞఞ  పియమస్తమవాక్  
ఄయభత్థత  శుచిః స్మనగధ  త్రం తవత్రతం బజ్ఞత్ 28 
  
యా త్రం హ్రిభ్రవేన బజ్ఞతీశైరివ తతరా  
హ్రామతభనా హ్రేర్ష్ణేక్ల త్థమ శ్రీరివ మ్నదతే 29 
  
వృత్రతః స్ఙకయజ్ఞతీనాం తతతతుకలకృత్థ బవేత్  
ఄచౌరాణాభపాపానాభనతైజ్ఞన్దతవసాయినామ్ 30 
  
పాామః స్వభ్రవవిహితో నృణాం ధర్ష్ణభ యుగే యుగే  
వేదదృగిబః స్భృతో రాజన్దరతమ చేహ్ చ శ్యభకృత్ 31 
  
వృత్థత ై స్వభ్రవకృతయా వయతమనః స్వకయభకృత్  
హిత్థవ స్వభ్రవజం కయభ శ్నైరినరుగ ణత్థమియాత్ 32 
  
ఈమమనం ముహ్రః క్షేతయం స్వమం నిర్షవయమత్థమియాత్  
న కలతే జృనః స్రతైై ఈతం బీజం చ నశ్మత్ర 33 
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ఏవం కామశ్మం చితతం కామనాభత్రసేవయా  
వియజ్ఞమత మథా రాజననగినవత్థకభబ్వనుద భః 34 
  
మస్మ మలేక్షణం పాోక తం జృంసో వరాణభవమఞజ కమ్  
మదనమతా్థపి దృశేమత తతేతనైవ వినిరిదశేత్ 35 
 

ఄఢామమభు – 12  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
ఫరహ్భచ్ఛర్ష గురుకులే వస్నాద నోత గుర్ష్ణరిహతమ్  
అచయనాద స్వనీనచో గుర్ధ సుదృఢసౌహ్ృదః 1 
  
సామం పాాతరుపాసీత గుయవగనైయకసుర్ష్ణతతమన్  
స్న్దధై ఈభే చ మతవాగజనఫైహ్భ స్మహితః 2 
  
ఛనాద ంస్మధీయీత గుర్ష్ణరాహూతశేచతుసమనితైతః  
ఈకయమేऽవసాన్ద చ చయణౌ శియసా నమేత్ 3 
  
మేఖల్కజినవాసాంస్మ జటాదణడకభణడలూన్  
బ్వబృయాదువీతం చ దయబపాణియమథోదితమ్ 4 
  
సామం పాాతశ్చరేదైైక్ష్యం గుయవే తనినవేదయేత్  
భఞ్జజత మదమనుజ్ఞఞ తో నో చేదువసేతకవ చిత్ 5 
  
సుశీలో మితభగదక్షః శ్ యదదధానో జితేనిదైమః  
యావదయథం వమవహ్రేతీసతైష్ణ స్త్రీనిరిజతేష్ణ చ 6 
  
వయజయేతరభదాగథాభగృహ్సోథ ఫృహ్దవైతః  
ఆనిదైయాణి యమథీని హ్యనతైపి మతేయభనః 7 
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క్లశ్యసాధనోనభయద  స్ననాబమఞజ నాదికమ్  
గురుస్త్రీభరుమవత్రభః కాయయేనానతభనో యువా 8 
  
ననవగినః యభదా నాభ ఘృతకుభబస్భః జృమన్  
సుత్థభపి యహో జహామదనమదా యావదయథకృత్ 9 
  
కలయిత్థవతభనా యావదాభ్రస్మిదమీశ్వయః  
దైవతం త్థవనన వియమేతతతో హ్మస్మ వియమమః 10 
  
ఏతతసయవం గృహ్స్థస్మ స్మమనతం మతేయపి  
గురువృత్రతరివకలేన గృహ్స్థస్మరుత గమినః 11 
  
ఄఞజ నాబమఞజ నోనభయద  స్త్రమవలేఖ్యమిష్ం భధు  
స్యగగనధలేపాలఙ్గకరాంస్తైజ్ఞయురేమ ఫృహ్దవైత్థః 12 
  
ఈషితైవవం గురుకులే దివజోऽధీత్థమవబుధమ చ  
తయయీం సాఙ్గగ నిష్దం యావదయథం మథాఫలమ్ 13 
  
దత్థత వ వయభనుజ్ఞఞ తో గుర్ష్ణః కాభం మద్వశ్వయః  
గృహ్ం వనం వా యవిశేతరవయజ్ఞతతతయ వా వసేత్ 14 
  
ఄగ్భన గురావాతభని చ స్యవబరతేష్వధోక్షజమ్  
బరతైః స్వధాభభః శేమదయవిష్టం యవిష్టవత్ 15 
  
ఏవం విధో ఫరహ్భచ్ఛర్ష వానయసోథ మత్రయగృహీ  
చయనివదితవిజ్ఞఞ నః యం ఫరహాభధిగచఛత్ర 16 
  
వానయస్థస్మ వక్ష్యామి నిమమనుభనిస్భభత్థన్  
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యానాసాథ మ మునియగచేఛదృషిలోకముహాఞజ సా 17 
  
న కృష్టచమభశీనయాదకృష్టం చ్ఛమకాలతః  
ఄగినకవభథాభం వా ఄయకకవముత్థహ్రేత్ 18 
  
వనైైశ్చరుజృర్ష్ణడ్యశ్యనినయవప్రత్థకలచోదిత్థన్  
లబేధ నవే నవేऽనానద్మ జృరాణం చ రితమజ్ఞత్ 19 
  
ఄగనైయథమేవ శ్యణముటజం వాదిరకనదయమ్  
శ్ యయేత హిభవామవగిన వరాషరాకతష్టటసవమమ్ 20 
  
క్లశ్ర్ష్ణభనఖశ్భశుయ  భల్కని జటిలో దధత్  
కభణడలవజిన్ద దణడ వలకల్కగినరిచఛదాన్ 21 
  
చరేదవన్ద దావదశ్యబ్రద నష్ణట వా చతుర్ష్ణ మునిః  
దావవేకం వా మథా బుదిధయన విద్మత కృచఛైతః 22 
  
మదాకలః స్వకయయాయాం వామధిభయజయయాథవా  
అనీవక్షికామం వా విదామయాం కురామదనశ్నాదికమ్ 23 
  
అతభనమగీననసమర్ష్ణమ స్ననైసామహ్ం భమతభత్థమ్  
కాయణ్డష్ణ నమసేతసభమకసఙ్గఘతం తు మథాయహతః 24 
  
ఖే ఖ్యని వాయౌ నిశ్యవసాంసేతజఃస్రష్టభణమతభవాన్  
ఄసవస్ృక్లశాష్భజౄయాని క్షితౌ శేష్ం మథోదబవమ్ 25 
  
వాచభగ్భన స్వకతవామమిన్దదై శిలం కరావపి  
దాని గత్థమ వమస్మ యతోమస్థం యజ్ఞతౌ 26 
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భృతౌమ పాయుం విస్యగం చ మథాసాథ నం వినిరిదశేత్  
దిక్షు శ్రోతయం స్నాద్న స్రేశనాధామతభని తవచమ్ 27 
  
యరపాణి చక్షుష్ట రాజనోాత్రష్మభనివేశ్యేత్  
ఄజృస యచేతసా జిహావం ఘేాయైరాఘై ణం క్షితౌ నమసేత్ 28 
  
భనో భనోయథైశ్చన్దదై బుదిధం బోధైైః కవౌ రే  
కరాభణమధామతభనా రుద్ర మదహ్ం భభత్థకయయా  
స్తేతవన చితతం క్షేతయజ్ఞఞ గుణైరైవకారికం రే 29 
  
ఄజృస క్షిత్రభపో జోమత్రష్మద్ర వాయౌ నబస్మముమ్  
కూటసేథ తచచ భహ్త్ర తదవమక్లతऽక్షరే చ తత్ 30 
  
ఆతమక్షయతయాత్థభనం చినాభతయభవశేషితమ్  
జ్ఞఞ త్థవదవయోऽథ వియమేదదగధయోనిరివానలః 31 
 

ఄఢామమభు – 13  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
కలసేతవవం రివయజమ ద్హ్మతా్థవశేషితః  
గామైకరాతయవిధినా నియప్రక్షశ్చరేనభహీమ్ 1 
  
బ్వబృయాదమదమసౌ వాస్ః క్తపీనాచ్ఛఛదనం యమ్  
తమక తం న లిఙ్గగ దదణాడ ద్యనమత్రకఞ్చచదనాది 2 
  
ఏక ఏవ చరేదిబక్షురాత్థభరామ్నऽనపాశ్ యమః  
స్యవబరతసుహ్ృచ్ఛఛనోత నారామణరామణః 3 
  
శేమదాతభనమద్ర విశ్వం రే స్దస్తోऽవమయే  
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అత్థభనం చ యం ఫరహ్భ స్యవతయ స్దస్నభయే 4 
  
సుపితయబోధయోః స్నాధ వాతభనో గత్రమతభదృక్  
శ్మనఫనధం చ మ్నక్షం చ మయామతయం న వసుత తః 5 
  
నాభనన్దదదుధ ై వం భృతుమభధుయ వం వాస్మ జీవితమ్  
కాలం యం యతీక్షేత బరత్థనాం యబవామమమ్ 6 
  
నాస్చ్ఛఛసేతైష్ణ స్జ్ఞజత నోజీవేత జీవికామ్  
వాదవాదాంస్తైజ్ఞతతరాకనక్షం కంచ న స్ంశ్ యయేత్ 7 
  
న శిష్టమననుఫధీనత గ యనాథ నైీవాబమసేదఫహూన్  
న వామఖ్యమముయుఞ్జజత నాయమబనాయభేతకవ చిత్ 8 
  
న మతేరాశ్ యభః పాాయో ధయభహ్యతుయభహాతభనః  
శ్యనతస్మ స్భచితతస్మ బ్వబృయాదుత వా తమజ్ఞత్ 9 
  
ఄవమక తలిఙ్గగ  వమకాతర్ష్ణథ భనీష్ణమనభతతబ్రలవత్  
కవియరభకవదాత్థభనం స్ దృష్టట ై దయశయేననృణామ్ 10 
  
ఄతా్థజృమదాహ్యనీతభమిత్రహాస్ం జృరాతనమ్  
యహాాదస్మ చ స్ంవాదం మున్దరాజగయస్మ చ 11 
  
తం శ్యానం ధర్ష్ణసేథ కావేరామం స్హ్మసానుని  
యజస్వలైస్తనరద్శై్రినగరఢాభలతేజస్మ్ 12 
  
దదయశ లోకానివచయనోేకతతతవ వివితసయా  
వృతోऽమతైైః కత్రయైః యహాాద్ర బగవత్రరమః 13 
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కయభణాకృత్రభరావచ్ఛ లిఙ్గయవరాణశ్ యమదిభః  
న విదనిత జనా మం వై సోऽసావిత్ర న వేత్ర చ 14 
  
తం నత్థవబమయచై విధివత్థదయోః శియసా స్ృశ్న్  
వివితుసరిదభపాాక్షీనభహాభ్రగవతోऽసుయః 15 
  
బ్వబరిష కామం పీవానం సోదమమ్న భ్యగవానమథా  
వితతం చైవోదమభవత్థం భ్యగో వితతవత్థమిహ్  
భ్యగినాం ఖలు ద్హోऽమం పీవా బవత్ర నానమథా 16 
  
న తే శ్యానస్మ నిరుదమభస్మ ఫరహ్భనున హార్ష్ణథ మత ఏవ భ్యగః  
ఄభ్యగినోऽమం తవ వియ ద్హ్ః పీవా మతస్తదవద నః క్షభం చేత్ 17 
  
కవిః కలో నిజృణదృకచతయపియమకథః స్భః  
లోకస్మ కుయవతః కయభ శేష్ట తద్వవక్షిత్థపి వా 18 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
స్ ఆతథం దైతమత్రనా రిృషోట భహామునిః  
స్భమమనస్తభభ్రమహ్ తదావగభృతమనితైతః 19 
  
శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  
వేద్దభసుయశేయష్ఠ  బవానననావయమస్భభతః  
ఇహోయభయోయనౄణాం దానమధామతభచక్షుష్ట 20 
  
మస్మ నారామణో ద్వో బగవానహృదగతః స్దా  
బకాత ై క్లవలయాజ్ఞఞ నం ధునోత్ర ధావనతభయకవత్ 21 
  
తథాపి ఫరయభహ్య యశ్యనంస్తవ రాజనమథాశుయతమ్  
స్మబష్ణీయో హి బవానాతభనః శుదిధమిచఛత్థ 22 
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తృష్ణయా బవవాహినామ యోగైైః కామైయజౄయమయా  
కరాభణి కాయమమణోऽహ్ం నానాయోనిష్ణ యోజితః 23 
  
మదృచఛయా లోకమిభం పాాపితః కయభభయబైభన్  
స్వరాగ వయగయోరాద వయం త్రయశ్యచం జృనయస్మ చ 24 
  
తతా్థపి దభతీనాం చ సుఖ్యయానామనుతతయే  
కరాభణి కుయవత్థం దృష్టట వ నివృతోతऽస్మభ వియమమమ్ 25 
  
సుఖభసామతభనో యరం స్రేవహోయత్రస్తనుః  
భనఃస్ంస్యశజ్ఞనదృష్టట వ భ్యగనసవపాసైమి స్ంవిశ్న్ 26 
  
ఆతేమతదాతభనః సావయథం స్నతం విస్భృతమ వై జృమన్  
విచితా్థభస్త్ర దైవతే ఘోరామపోనత్ర స్ంస్ృత్రమ్ 27 
  
జలం తదుదబవైశ్ఛననం హిత్థవజోఞ జలకాభమయా  
భృగతృష్టణముపాధావేతతథానమతా్థయథదృకసవతః 28 
  
ద్హాదిభర్దవతనైరైాతభనః సుఖమీహ్తః  
దుఃఖ్యతమమం చ్ఛనీశ్స్మ కయయా మ్నఘాః కృత్థః కృత్థః 29 
  
అధామత్రభకాదిభరుద ఃఖైయవిముకతస్మ కరిహచిత్  
భయతై స్మ కృచోఛైనతైయర్థః కామైః కయయేత కమ్ 30 
  
శ్యమమి ధనినాం క్లేశ్ం లుబ్రధ నాభజిత్థతభనామ్  
బయాదలఫధనిదాాణాం స్యవతోऽభవిశ్ఙ్ఘ్కనామ్ 31 
  
రాజతశౌచయతః శ్తోాః స్వజనాతశుక్షితః  
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ఄరిథబమః కాలతః స్వసాభనినతమం పాాణాయథవదబమమ్ 32 
  
శ్రకమ్నహ్బమకోోధ రాగక్ఫేమశ్ యమదమః  
మనరభల్కః సుమయనృణాం జహామతసుృహాం పాాణాయథయోరుఫధః 33 
  
భధుకాయభహాస్ర్ధ లోక్లऽస్మభనోన గుయరతతమౌ  
వైరాగమం రితోష్ం చ పాాపాత  మచిఛక్షయా వమమ్ 34 
  
విరాగః స్యవకామేబమః శిక్షితో మే భధువయత్థత్  
కృచ్ఛఛై తం భధువదివతతం హ్త్థవమనోమ హ్రేతత్రమ్ 35 
  
ఄనీహ్ః రితుష్టట త్థభ మదృచోఛనత్థదహ్మ్  
నో చేచఛయే ఫహ్వహాని భహాహిరివ స్తతవ వాన్ 36 
  
కవచిదలం కవచిదరబరి భఞ్జజऽననం సావదవసావదు వా  
కవచిదరబరి గుణోప్రతం గుణహీనముత కవచిత్ 37 
  
శ్ యదధయోహ్ృతం కావపి కదాచినాభనవరిజతమ్  
భఞ్జజ భకాత వథ కస్మభంశిచదిదవా నకతం మదృచఛయా 38 
  
క్షౌభం దుకూలభజినం చీయం వలకలమేవ వా  
వసేऽనమదపి స్మరతం దిష్టభకుత ష్టధీయహ్మ్ 39 
  
కవచిచఛయే ధర్ష్ణసేథ తృణరాణశ్భబస్భసు  
కవచిత్థరసాదయమఙ్గక కశిపౌ వా రేచఛయా 40 
  
కవచిత్థేతోऽనులిపాత ఙగః సువాసాః స్యగవైలఙృతః  
యథేభ్రశ్ైవశ్చరే కావపి దిగవసా గ యహ్వదివభ్య 41 
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నాహ్ం నిన్దద న చ సౌతమి స్వభ్రవవిష్భం జనమ్  
ఏతేష్టం శేయమ అశ్యసే ఈతైకాతభైం భహాతభని 42 
  
వికలం జుహ్రయాచిచతౌత త్థం భనస్మయథవిబరమే  
భనో వైకారిక్ల హ్రత్థవ తం మయాయాం జుహోతమను 43 
  
అత్థభనుబరతౌ త్థం మయాం జుహ్రయాతసతమదృఙ్గభనిః  
తతో నిర్షహో వియమేత్థసవనుబరత్థమతభని స్మథతః 44 
  
సావతభవృతతం భయేతథం తే సుగుతభపి వరిణతమ్  
వమప్రతం లోకశ్యసాతై భ్రమం బవానిహ బగవతయః 45 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
ధయభం పాయభహ్ంస్మం వై మున్దః శుయత్థవసురేశ్వయః  
జౄజయిత్థవ తతః పీయత అభనతైమ యమయౌ గృహ్మ్ 46 
 

ఄఢామమభు – 14  

శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  
గృహ్స్థ  ఏత్థం దవీం విధినా యేన చ్ఛఞజ సా  
యాయాద్దవఊష్ట ఫరయహి మదృశ్ర గృహ్భరఢధీః 1 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  
గృహ్యష్వవస్మథతో రాజనిియాః కుయవనమథోచిత్థః  
వాసుద్వాయణం సాక్షాదుపాసీత భహామునీన్ 2 
  
శ్ృణవనబగవతోऽభీక్షణభవత్థయకథాభృతమ్  
శ్ యదదధానో మథాకాలముశ్యనతజనావృతః 3 
  
స్తసఙ్గగ చఛనకైః స్ఙగమతభజ్ఞయాతభజ్ఞదిష్ణ  
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విముఞ్జచనుభచమమన్దష్ణ స్వమం స్వనవదుత్రథ తః 4 
  
యావదయథముపాసీనో ద్హ్య గేహ్య చ ణిడతః  
వియకోత యకతవతతతయ నృలోక్ల నయత్థం నమసేత్ 5 
  
జ్ఞఞ తమః పితర్ధ జృతా్థ భా్రతయః సుహ్ృద్రऽరే  
మదవదనిత మదిచఛనిత చ్ఛనుమ్నద్త నియభభః 6 
  
దివమం భౌభం చ్ఛనతర్షక్షం వితతభచ్ఛమతనిరిభతమ్  
తతసయవముయుఞ్జ్యజ న ఏతతుకరామతసవ తో బుధః 7 
  
యావదిబై యేత జఠయం త్థవతసవ తవం హి ద్హినామ్  
ఄధికం యోऽభభన్దమత స్ సేతనో దణడభయహత్ర 8 
  
భృగోస్త్రుఖయభరాకఖ్య స్ర్షస్ృఖగభక్షికాః  
అతభనః జృతయవతశేమతైరేష్టభనతయం కమత్ 9 
  
త్రరవయగం నాత్రకృచేఛైణ బజ్ఞత గృహ్మేధమపి  
మథాద్శ్ం మథాకాలం యావద్దవోపాదితమ్ 10 
  
అశ్యవఘాన్దతऽవసాయిబమః కామనసంవిబజ్ఞదమథా  
ఄప్రమకామతభనో దారాం నృణాం స్వతవగ యహో మతః 11 
  
జహామదమదరేథ సావనారణానహనామదావ పితయం గురుమ్  
తసామం స్వతవం స్త్రియాం జహామదమసేతన హ్మజితో జితః 12 
  
కృమివిడబస్భనిష్టఠ నతం క్లవదం తుచఛం కలేవయమ్  
కవ తద్వమయత్రరాబరామ కావమమత్థభ నబశ్ఛదిః 13 
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స్మద్ధయమజ్ఞఞ వశిష్టట ర్థః కలయేదవృత్రతమతభనః  
శేష్ట స్వతవం తమజనారజఞః దవీం భహ్త్థమియాత్ 14 
  
ద్వానృషీననృబరత్థని పితౄనాత్థభనభనవహ్మ్  
స్వవృత్థత ైగతవితేతన మజ్ఞత జృరుష్ం ృథక్ 15 
  
మరాహైతభనోऽధికారాదామః స్రావః సుమయమజఞస్భదః  
వైత్థనిక్లన విధినా ఄగినహోతా్థదినా మజ్ఞత్ 16 
  
న హ్మగినముఖతోऽమం వై బగవానసయవమజఞభక్  
ఆజ్ఞమత హ్విష్ట రాజనమథా వియముఖే హ్రతైః 17 
  
తసాభదాఫై హ్భణద్వేష్ణ భరాత ైదిష్ణ మథాయహతః  
తైసైః కామైయమజసైవనం క్షేతయజఞం బా్రహ్భణానను 18 
  
కురామదయక్షీమం మస్మ పాౌష్ఠ ద్ దివజః  
శా్యదధం పితోాయమథావితతం తదఫనరధనాం చ వితతవాన్ 19 
  
ఄమన్ద విష్ణవే కురామదవైతీపాతే దినక్షయే  
చనాద ై దితోమరాగే చ దావదశ్యమం శ్ యవణ్డష్ణ చ 20 
  
తృతీయాయాం శుకేక్షే నవమమభథ కారితక్ల  
చతస్ృష్వమష్టకాసు హ్యభన్దత శిశిరే తథా 21 
  
మఘే చ స్మతస్తమమం భఘారాకాస్మగమే  
రాకయా చ్ఛనుభత్థమ చ మస్రాక్ణి యుత్థనమపి 22 
  
దావదశ్యమభనురాధా సామచఛైవణస్మతస్య ఈతతరాః  
త్రస్ృష్టవకాదశీ వాసు జనభయక్శ్రోణయోగయుక్ 23 
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త ఏతే శేయమస్ః కాల్క నౄణాం శేయయోవివయధనాః  
కురామతసరావతభనైతేష్ణ శేయయోऽమ్నఘం తదాయుష్ః 24 
  
ఏష్ణ సాననం జపో హోమ్న వయతం ద్వదివజ్ఞయచనమ్  
పితృద్వనృబరతేభ్యమ మదదతతం తదధైనశ్వయమ్ 25 
  
స్ంసాకయకాలో జ్ఞయాయా ఄతమసామతభనస్తథా  
ప్రయతస్ంసాథ  భృత్థహ్శ్చ కయభణమభమదయే నృ 26 
  
ఄథ ద్శ్యనరవక్ష్యామి ధరాభదిశేయయావహాన్  
స్ వై జృణమతమ్న ద్శ్ః స్త్థతయం మతయ లబమతే 27 
  
బ్వభఫం బగవతో మతయ స్యవమేతచచరాచయమ్  
మతయ హ్ బా్రహ్భణకులం తపోవిదామదయానివతమ్ 28 
  
మతయ మతయ హ్రేయరాచ స్ ద్శ్ః శేయమసాం దమ్  
మతయ గఙ్గగ దయో నదమః జృరాణ్డష్ణ చ విశుయత్థః 29 
  
స్రాంస్మ జృష్కరాద్వని క్షేతా్థణమరాహశియత్థనుమత  
కురుక్షేతయం గమశియః యయాగః జృలహాశ్ యభః 30 
  
నైమిష్ం ఫాలుగ నం సేతుః యభ్రసోऽథ కుశ్స్థలీ  
వారాణసీ భధుజృర్ష మ బ్వనుద స్యస్తథా 31 
  
నారామణాశ్ యమ్న ననాద  సీత్థరామశ్ యమదమః  
స్రేవ కుల్కచల్క రాజనభహ్యనదైభలయాదమః 32 
  
ఏతే జృణమతమ ద్శ్య హ్రేయరాచశియత్థశ్చ యే  
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ఏత్థన్దదశ్యనినష్టవేత శేయమసాకమ్న హ్మభీక్షణశ్ః  
ధర్ష్ణభ హ్మతేరహితః జృంసాం స్హ్సాాధిపలోదమః 33 
  
పాతయం తవతయ నిరుకతం వై కవిభః పాతయవితతమైః  
హ్రిరేవైక ఈర్షవశ్ మనభమం వై చరాచయమ్ 34 
  
ద్వయషైయహతుస వై స్తుస తతయ ఫరహాభతభజ్ఞదిష్ణ  
రాజనమదగయజౄజ్ఞయాం భతః పాతయతయాచ్ఛమతః 35 
  
జీవరాశిభరాకీయణ ఄణడకోశ్యఙ్ఘ్ఘైపో భహాన్  
తనరభలత్థవదచ్ఛమతేజ్ఞమ స్యవజీవాతభతయణమ్ 36 
  
జృరాణమన్దన స్ృష్టట ని నృత్రయమగృషిద్వత్థః  
శేతే జీవేన యరప్రణ జృరేష్ణ జృరుషో హ్మసౌ 37 
  
తేష్టవవ బగవానాాజంసాత యతమేమన వయతతే  
తసాభత్థతయం హి జృరుషో యావానాత్థభ మథేమతే 38 
  
దృష్టట వ తేష్టం మిథో నృణాభవజ్ఞఞ నాతభత్థం నృ  
తేరత్థదిష్ణ హ్రేయరాచ కయయాయై కవిభః కృత్థ 39 
  
తతోऽరాచయాం హ్రిం క్లచితసంశ్ యదాధ మ స్యమయా  
ఈపాస్త ఈపాసాత పి నాయథదా జృరుష్దివష్టమ్ 40 
  
జృరుష్టష్వపి రాజ్ఞనదై సుపాతయం బా్రహ్భణం విదుః  
తసా విదమయా తుష్టట ై ధతేత వేదం హ్రేస్తనుమ్ 41 
  
ననవస్మ బా్రహ్భణా రాజనృష్ణస్మ జగదాతభనః  
జృననతః పాదయజసా త్రరలోకీం దైవతం భహ్త్ 42 
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ఄఢామమభు – 15  

శ్రీనాయద ఈవాచ  
కయభనిష్టఠ  దివజ్ఞః క్లచితతపోనిష్టఠ  నృపారే  
సావధామయేऽన్దమ యవచన్ద క్లచన జ్ఞఞ నయోగయోః 1 
  
జ్ఞఞ ననిష్టఠ మ ద్యాని కవామనామననతైమిచఛత్థ  
దైవే చ తదభ్రవే సామదితరేభ్యమ మథాయహతః 2 
  
దౌవ దైవే పితృకారేమ తీరన్దకైకముబమతయ వా  
భ్యజయేతుసస్భృద్రధऽపి శా్యద్ధ కురామనన విస్తయమ్ 3 
  
ద్శ్కాలోచితశ్ యదాధ  దరవమపాతా్థయహణాని చ  
స్భమగబవనిత నైత్థని విస్తరాతసవ జనాయణాత్ 4 
  
ద్శే కాలే చ స్మరప్రత మునమననం హ్రిదైవతమ్  
శ్ యదధయా విధివత్థతేర నమస్తం కాభధుగక్షమమ్ 5 
  
ద్వరిషపితృబరతేబమ అతభన్ద స్వజనామ చ  
ఄననం స్ంవిబజనశేమతసయవం తతు రుష్టతభకమ్ 6 
  
న దదామదామిష్ం శా్యద్ధ న చ్ఛదామదధయభతతతవ విత్  
మునమనైీః సామతరా పీయత్రయమథా న శుహింస్యా 7 
  
నైత్థదృశ్ః ర్ష్ణ ధర్ష్ణభ నృణాం స్దధయభమిచఛత్థమ్  
నామసో దణడస్మ బరతేష్ణ భనోవాకాకమజస్మ మః 8 
  
ఏక్ల కయభభయానమజ్ఞఞ నాజ ానినో మజఞవితతమః  
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అతభస్ంమభన్దऽనీహా జుహ్వత్ర జ్ఞఞ నద్వపితే 9 
  
దరవమమజ్ఞయమక్ష్యమణం దృష్టట వ బరత్థని బ్వబమత్ర  
ఏష్ మకరుణో హ్నామదతజోజా హ్మసుతృజృధ ైవమ్ 10 
  
తసాభద్దవోన్దనన మునమన్దననాపి ధయభవిత్  
స్నుత షోటऽహ్యహ్ః కురామనినతమనైమిత్రతకీః కయయాః 11 
  
విధయభః యధయభశ్చ అభ్రస్ ఈమ ఛలః  
ఄధయభశ్యఖ్యః ఞ్జచమ ధయభజోఞऽధయభవతతైజ్ఞత్ 12 
  
ధయభబ్రధో విధయభః సామతయధర్ష్ణభऽనమచోదితః  
ఈధయభసుత  పాఖణోడ దమ్నబ వా శ్ఫద భచఛలః 13 
  
మస్మతవచఛయా కృతః జృమిబరాభ్రసో హామశ్ యమతృథక్  
స్వభ్రవవిహితో ధయభః కస్మ న్దష్టః యశ్యనతయే 14 
  
ధరాభయథభపి న్దహ్యత యాతా్థయథం వాధనో ధనమ్  
ఄనీహానీహ్మనస్మ భహాహ్యరివ వృత్రతదా 15 
  
స్నుత ష్టస్మ నిర్షహ్స్మ సావత్థభరాభస్మ మతుసఖమ్  
కుతస్తత్థకభలోభేన ధావతోऽరేథహ్యా దిశ్ః 16 
  
స్దా స్నుత ష్టభనస్ః స్రావః శివభయా దిశ్ః  
శ్యకరాకణటకాదిభ్యమ మథోపానతదః శివమ్ 17 
  
స్నుత ష్టః క్లన వా రాజనన వరేతత్థపి వారిణా  
ఔస్థైజైహ్వైకాయణామదగృహ్పాల్కమతే జనః 18 
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ఄస్నుత ష్టస్మ వియస్మ తేజో విదామ తపో మశ్ః  
స్యవనీతనిదైమలౌలేమన జ్ఞఞ నం చైవావకీయమతే 19 
  
కాభసామనతం హి క్షుతృడ్యబైం కోోధసైైతతపలోదయాత్  
జనో యాత్ర న లోబస్మ జిత్థవ భకాత వ దిశ్ర భవః 20 
  
ణిడత్థ ఫహ్వో రాజనఫహ్రజ్ఞఞ ః స్ంశ్మచిఛదః  
స్దస్స్తయోऽప్రమక్ల ఄస్నోతష్టతతనతైధః 21 
  
ఄస్ఙకల్కజజయేత్థకభం కోోధం కాభవివయజనాత్  
ఄరాథ నరేథక్షయా లోబం బమం తత్థత వవభయశనాత్ 22 
  
అనీవక్షికామ శ్రకమ్నహ్య దభబం భహ్దుపాస్యా  
యోగనతరాయాన్తభన్దన హింసాం కామదమనీహ్యా 23 
  
కృయా బరతజం దుఃఖం దైవం జహామతసమధినా  
అతభజం యోగవీరేమణ నిదాాం స్తతవ నిష్టవయా 24 
  
యజస్తభశ్చ స్తేతవన స్తతవ ం చోశ్మేన చ  
ఏతతసయవం గుర్ధ బకాత ై జృరుషో హ్మఞజ సా జయేత్ 25 
  
మస్మ సాక్షాదబగవత్ర జ్ఞఞ నద్వయద్ గుర్ధ  
భరాత ైస్ద్వధః శుయతం తస్మ స్యవం కుఞజ యశౌచవత్ 26 
  
ఏష్ వై బగవానాసక్షాతరధానజృరుష్టశ్వయః  
యోగేశ్వరైరివభృగమఙ్ఘ్ఘైర్ష్ణేకో మం భనమతే నయమ్ 27 
  
ష్డవయగస్ంమమైకానాత ః స్రావ నిమభచోదనాః  
తదనాత  మది నో యోగనావహ్యయుః శ్ యమవహాః 28 
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భనవనత థ హథయజనభ కభణ చ భహీమసః  

గిణనిత  కవయో ఫరహభంసత ని ణో వద శిణవటామ్ 2 

  

మదమస్భనననత థ ఫరహభనబగవ్నివశవదావనః  

కితవ్నఽకయుటూ కత  హమతీటూऽణాగటూऽదమ వ్ 3 

  

శీ్రఊషయువ్చ  

భనవ్ోऽస్భనవుతీటాః షటకల  సవమభుబవ్దమః  

అదమస్వత  కఠిటో మతర డూవ్డీణాం చ సభబవః 4 

  

అకటామం డూవహఠటామం చ దఽహిటరో సత సమ వ్డై భణోః  

ధయభజాఞ ణోడూశ్యథం బగవ్నఽతరటాం గతః 5 

  

కితం ఝ బగవతః కతలసమనఽవషణతమ్  

అఖామస్వమ బగవ్నమజోఞ  మచచకయ కుయౄదవహ 6 

  

వియకత ః కభదోగథషే శతయౄనుత్రః రబుః  

విసిజమ జమం తస్వ సదాగమ వనభావిశత్ 7 

  

సఽనణాద మాం వయిశతం డుైకథన బువం సిశన్  

తమభానసత నుర  ఘోయనేదభణావహ దాయత 8 
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శీ్రభనఽయువ్చ  

నేన ఙూతమటూ విశవం విశవం ఙూతమటూ న మమ్  

యో జాగషత శమాణేऽస్భణానమం తం వ్ేద వ్ేద సః 9 

  

అటాభవ్సమనేదం విశవం మత్రకఞృచజజ గటామం జగత్  

టూన తమకథత న బుఞజజ ఠా భా గిధః కసమ స్వదధ నమ్ 10 

  

మం శమత్ర న శమనత ం చక్షుయమసమ న షషమత్ర  

తం బూతనిలమం డూవం సఽయణభుఢావత 11 

  

న మసమదమణౌత  భధమం చ సవః గ ణానత యం ఫహిః  

విశవసమభూని మదమసభడివశవం చ తదితం భహత్ 12 

  

స విశవకమః ఝయుహఠతశః సతమః సవమంజోమత్రయజః ఝణః 
ధటూతऽసమ జణాభదమజమాతభశకత ు టాం విదమయోదసమ నిుహ అస్వత  13 

  

ఄఠాగథీ ఊషమః కభణీహణేతऽకయభహమతవ్ే  

ఇహభాణో హి ఝయుషః నుర యోऽనీహం రదమటూ 14 

  

ఇహటూ బగవ్నీశ్ల న హి తతర విసజజ టూ  

అతభలాదేన ఞణ గథ  ణావస్దనిత  నేऽనఽ తమ్ 15 

  

తనైహభానం నియహఙకితం ఫుధం నిశిషం ఞయణభననమఙ గడితమ్ 

నీనిిషమనత ం నిజవయత మసంస్థ తం రబుం రడూమऽఖిలధయభదావనమ్ 16 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర భణోత ర నిషదం వ్మహయనత ం సభాహితమ్  

దిషట వసఽ మాతేఢాణా జగుధ భబమదరవన్ఽషఢా 17 

  

టాంసత ఠావస్టానీవషమ మజఞ ః సయవగటో హషః  

మాధ ైః షవిటో డూవ్డైయుటావశ్సత్రత వాిషట మ్ 18 

  

సవగచిషర  డివతీమసఽత  భనఽయగథనః సఽటోऽబవత్  
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దఽమభతేూషవణగచిషభత్రభుఖాసత సమ ఙాతభజాః 19 

  

తటూరణోద ా గచనసత వస్డూద వ్శచ తేషటాదమః  

ఉయజసత భాబదమః సత  ఊషయో ఫరహభవ్డినః 20 

  

ఊషవసఽత  వ్ేదశియససఽత షటా ణాభ తనుబూత్  

తసమం జజథఞ  తటో డూవ్ో విబుషతమనవిశీుతః 21 

  

ఄషట శ్రత్రసహసర ణ భునయో నే ధితవరటాః  

ఄనవశిషన్రతం తసమ కౌభాయఫరహభఙాషణః 22 

  

తితీమ ఈతత మో ణాభ తరమవరతసఽటో భనఽః  

వనః సిఞజ యో మజఞ  హో టరా డామసత తేూటా ని 23 

  

వస్షఠ తనమాః సత  ఊషమః రభడాదమః  

సటామ వ్ేదశీుటా బడరా  డూవ్ ఆనద సాఽత  సతమజ్ఝత్ 24 

  

ధయభసమ సానిటామాం తే బగవ్నఽయుషర తత భః  

సతమస్వన ఆత్ర ఖామటో జాతః సతమవరటుైః సహ 25 

  

సర ऽనితవరతదఽఃశ్రలానసటో మషషసన్  

బూతదఽర హో  బూతగణాంశ్చవఢీతూతమజ్ఝతూఖః 26 

  

చతేయథ ఈతత భదరా టా భనఽనభాన చ టాభసః  

ిథఽః ఖామత్రయనయః కథతేషటామడామ దశ తతేూటాః 27 

  

సతమక హయయో వ డూవ్స్త రశిఖ ఇశవయః  

జోమత్రధ భాదమః సత  ఊషమసత భస్వऽనత థ 28 

  

డూవ్ వ్డైధితయో ణాభ విధిటూసత నమా ని  

నషట ః కల న న ైథవడా విధిటాః స్వవన టూజస 29 

  

తటరా త జజథఞ  బగవ్ను షణామం హషధేధసః  

హషషటామహిటో నేన గజథణోద ా  మోచిటో గీహత్ 30 
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శీ్రజోవ్చ  

ఫాదమణ ఏతటూత  శ్లీతేనేఙాఛభహమ వమమ్  

హషయమఠా గజత్రం గీహగీసత భభూభుచత్ 31 

  

తతకఠాసఽ భహతేణమం ధనమం సవసత ుమనం శుబమ్  

మతర మటరో తత భశ్లి కో బగవ్నోీమటూ హషః 32 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  

ుక్షుటుైవం స తే ఫాదమణః నుర యోవిషవట న కఠాసఽ ఙ గడితః 
ఈవ్చ వినుర ః రత్రననద ు నుషథవం భుడా భునీణాం సదస్ సభ శిణవటామ్ 33 

  

ఄఢామమభు – 2 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

అస్డిో షవగ జంస్త రకట ఆత్ర విశీుతః  

క్షీగడూణావితః శీ్రభాణోమజణాముతభుచి్ాతః 1 

  

టావటా విసత ితః యమకూత రనః శిఙణదో ః యోనిఢిమ్  

డిశః ఖం గచమణానస్వత  ౌనుమమసహియణభన ైః 2 

  

ఄణడైమశచ కకుబః సవ యతనఢాతేవిచిత్రరటుైః  

ణాణాదఽర భలటాగుల ైభషనగఘ ష్ైషనయఝభబసమ్ 3 

  

స ఙావనిజమభాణాఙౄఘ ఃా సభణాత తమషభనః  

కగత్ర శ్మభలాం బూనేం హషనభయకటాశభనః 4 

  

స్దధ ఙాయణగనధ ఢైవషవడామధయభహో యగఢైః  

కూననఢైయూగనశచ కీీడడిబయుజ షట కనద యః 5 

  

మతర సఙకో తసణానడుైయనదదఽో హభభయిమా  

ఄనగయజనిత  హయమః శ్ి ఘినః యశఙకమా 6 

  

ణాణాయణమశువ్ర త సఙ్ఘ్రకలడయర ణమలఙకితః  
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చితరదఽర భసఽగడామన కలకణఠ విహఙోభః 7 

  

సషతూగనయఙ గఛడుైః ఝలిణడైయభణవ్లుకఢైః  

డూవస్త రభజజ ణామోద సౌయదాభఫవనిల ైయుమతః 8 

  

తసమ డయర ణామం బగవటో వయుణసమ భహతభనః  

ఈడామనభితేభణానభ అకీీడం సఽయయోషటామ్ 9 

  

సయవటోऽలఙకితం డివ్డైమషనతమఝషపలదఽర ధ ైః  

భణాద ఢైః నుషజాటుైశచ నుటలాశ్లకచభకఢైః 10 

  

చాటుైః తమాల ైః నస్్ైధ ైైభార తకఢైయత  

కీభుకఢైనషకథల ైశచ ఖయౄజ ఢైుఫజఞయకఢైః 11 

  

భధఽకఢైః శ్లటాల ైశచ తభాల ైయసణాయుజ ణడైః  

ఄషషరట డెభఫయిక్షఢైయవట ైః కూంశుకచనద ణడైః 12 

  

తచఽభఢషదః కోవిడాఢైః సయల ైః సఽయడాయునః  

డరా క్షథక్షుయభాబజభుఫనయఫదయమక్షాబమాభల ైః 13 

  

నృల ైవః కతటుదథ యజనైఫఢైయవిటో బలాి తకడినః  

తస్భనూయః సఽవిఝలం లసటాకఞచనఙకజమ్ 14 

  

కుభుడయ తలకహియ శతతరశీియోషజతమ్  

భతత షటదనియుఘ షట ం శకుణడతత శచ కలసవణడైః 15 

  

హంసకయణడ వ్కీయణం చకీ హ ైవః సయస్్ైయత  

జలకుకుకటకోమషట  డాతసమహకులకజ్ఝతమ్ 16 

  

భతూుకచఛసఞచచయ చలతదభయజఃమః  

కదభఫవ్ేతసనల నీవఞఛజ లకఢైయవితమ్ 17 

  

కుణడదద ః కుయుఫకశ్లకఢైః శిుష్ైః కటజథఙో్ఘ్రడుైః  

కుఫజ కఢైః సవయణమూఠీననగఝణానగజాత్రనః 18 
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భలిికశతటుైరశచ భాధవజాలకడినః  

శ్లనతం తీయజఢైశ్చణడైమషనతమయుత నయలం దఽర ధ ైః 19 

  

తటుైరకడా తడిో షకనణాశమీః కథణునవయణమూథశచయన్ 

సకణట కం కీచకవ్ేణువ్ేతరవడివశ్లగులభం రయుజనవనసతీన్ 20 

  

మదోనధ భాటరా దధ యయో గజథణాద ా  వ్మఘార దయో వ్మలభిగః సఖఝాో ః 
భహో యగశ్చత బమాదద వానిత  సగౌయకిషణ ః సయదాశచభయమః 21 

  

విక వహ భహిషర్షశలామ గగఝచఛశ్లావికభయకటాశచ 

ఄనమతర క్షుడరా  హషణాః శశ్దమశచయనత ునెటా మదనఽగీహమణ 22 

  

స ఘయభతత ః కషనః కథణునయవిటో భదచఽమతకయద ైయనఽదఽర తః 
గషషం గషభాణ  షతః రకభమనినషవవమభాణోऽలికుల ైయభడాశణడైః 23 

  

సగऽనిలం ఙకజథణుయౄషతం జ్ఝఘరనివదానభదవిహవల షణః 
వితః సవమూఠూన తిషషదటూన తతూగవదామసభఠాగభదఽద ా తమ్ 24 

  

విగహమ తస్భననభిటాభుఫ నియభలం హమభాయవిణోద తలథణుయౄషతమ్ 

నుౌ నికభం నిజఝషకగదధ ితభాటాభనభడిబః సనమనోతకిభః 25 

  

స ఝషకథణోదధ ితశ్రకభుఫనషననుమమనూంసనమనమఠా గిహీ 
ఘిణీ కథణుః కయదాంశచ దఽయభడయ  ణాచషట  కిచ్రం కిణోऽజభామమా 26 

  

తం తతర కశిచనని డుైవఙ గడిటో గీహో  ఫలీమాంశచయణయ యుషగీహీత్ 

మదిచఛన ైవం వమసనం గటో గజో మఠాఫలం సర ऽత్రఫలో విచకీధే 27 

  

తఠాతేయం మూథత్రం కథణవ్ో వికిషమభాణం తయస ఫలీమస 

విచఽకుీశుుదనఢియోऽథ గజాః నుషణాగీహసత యనతేం న ఙాశకన్ 28 

  

నిముధమటోథవనేదేనద నాకీయోషవకయిటోయనత యటో ఫహిషభథః  

సభాః సహసరం వమగభనభహీటూ సనుర ణయోశిచతరభభంసటాభః 29 
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తటో గజథనద సామ భణోఫలౌజసం కల న డీథఘణ భహనబూదవుమః 
వికిషమభాణసమ జల ऽవస్దటో వియమయోऽబూతూకలం జలౌకసః 30 

  

ఆతథ ం గజథనద ఃా స మడా సఙకటం నుర ణసమ డూహీ వివశ్ల మదిచఛమా 

ఄనుయమణానతభవిమోషణయ చియం దఢామవిభాం ఫుడిధ భఠాబమదమత 31 

  

న భానేధే జాఞ తమ అతేయం గజాః కుతః కషణమః రబవనిత  మోచితేమ్ 

గీహమణ నుశ్రన విఢాతేవిటోऽమహం చ తం మానే యం మణమ్ 32 

  

మః కశచణేశ్ల ఫలిణోऽనత కోయగత్రచణడ వ్ేగదనఢావటో బిశమ్ 

నెతం రననం షనుత్ర మదబమానభితేమః రఢావతమయణం తనైభహి 33 

  

ఄఢామమభు – 3 

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఏవం వమవస్టో ఫుడాధ ు సభాఢామ భణో హిడి  

జజా యభం జామం నుర గజనభనమనఽశిక్షుతమ్ 1 

  

శీ్రగజథనద  ాఈవ్చ  

ఓం నమో బగవటూ తస్్ైభ మత ఏతచిచడాతభకమ్  

ఝయుషమాడినౄజామ థశ్మానఢీభహి 2 

  

మస్భనినదం మతశ్రచదం నేణేదం మ ఆదం సవమమ్ 

యోऽసభతయసభచచ యసత ం రడూమ సవమభుబవమ్ 3 

  

మః సవతభనీదం నిజభామమాషతం కవచిడివదాతం కవ చ తత్రత గహితమ్ 

ఄవిదధ దికూక్షుమబమం తడీషటూ స అతభభూలోऽవతే భాం తయః 4 

  

కల న ఞచతవనేటూషే కితూాశ్ల లోకథషే నుల షే చ సయవహమతేషే 

తభసత డాస్దోహనం గనెయం మసత సమ నుథऽనవిజటూ విబుః 5 

  

న మసమ డూవ్ ఊషమః దం విదఽయజనఽత ః ఝనః కోऽయుత్ర గనఽత నైషతేమ్ 

మఠా నటసమకిత్రనషవఙూషట టో దఽయతమమానఽకీభణః స భావతే 6 
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డిదిషవ్ో మసమ దం సఽభఙోలం విభుకత సఙగో  భునమః సఽసధవః 
చయనత ులోకవరతభవరణం వణే బూటాతభబూటాః సఽహిదః స ధే గత్రః 7 

  

న విదమటూ మసమ చ జనభ కయభ వ్ న ణాభయౄతవ గుణడయ ష ఏవ వ్ 

తఠాత లోకమమసభబవ్మ మః సవభామమా టానమనఽకలభిచఛత్ర 8 

  

తస్్ైభ నభః థశ్మ ఫరహభణయऽననత శకత నే  

ఄయౄనుయోయుయౄనుమ నభ అశచయమకయభణయ 9 

  

నభ అతభరడీనుమ సక్షుణయ యభాతభణే  

నమో గషం విదామ భనసశ్రచతసభత 10 

  

సటూత వన రత్రలదామమ ణడైషకథభుణ విశిచటా  

నభః కఢైవలమణాఠామ నివణసఽఖసంవిడూ 11 

  

నభః శ్ణాత మ ఘోమ భూఞామ గుణధషభణయ  

నిషవశ్రషమ సభామమ నమో జాఞ నఘణామ చ 12 

  

క్షథతరజాఞ మ నభసఽత బమం సవధమక్షామ సక్షుణయ  

ఝయుషమాతభభూలామ భూలరకితనే నభః 13 

  

సథవనిద మాగుణదరషవట  ాసయవరతమమహమతవ్ే  

ఄసటా ఙాఛమయోకత మ సడాదాసమ టూ నభః 14 

  

నమో నభస్వతऽఖిలకయణామ నిషకయణామాదఽబతకయణామ 

సవగభాభానమభహయణవ్మ నమోऽవో మ మణామ 15 

  

గుణాయణచఛననచిదఽషభనుమ తటోషషబవిసాపషజతభానసమ 

ణడైషకయభుదావ్ేన వివషజటాగభ సవమంరకశ్మ నభసకగనే 16 

  

భాదిక్రననశునుశవిమోషణామ భుకత మ బూషకయుణామ నమోऽలమామ 

సవంశ్రన సయవతనఽబినభనస్ రతీత రతమగదిశ్ర బగవటూ ఫిహటూ నభస్వత  17 

  

అటాభతభజాత గిహవితత జణేషే సకఢతత యుద ష్ాణామ గుణసఙోవివషజటామ 
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భుకత తభనః సవహిదనే షదావిటామ జాఞ ణాతభణే బగవటూ నభ ఇశవమ 18 

  

మం ధయభకభాయథవిభుకూత కభా బజనత  ఆషట ం గత్రభాఝనవనిత  
కూం ఙాశిషర  తమత డూహభవమమం కగతే ధేऽదబరదయో విమోషణమ్ 19 

  

ఏకనిత ణో మసమ న కఞచణాయథం వ్ఞఛనిత  నే వ్డై బగవత్రణానః 
ఄతమదఽబతం తచచషతం సఽభఙోలం గమనత  అననద సభుదరభగనః 20 

  

తభషయం ఫరహభ యం థశభవమకత భాఢామత్రభకయోగగభమమ్ 

ఄతీనిద మాం సాషభనేవ్త్రదాయభననత భాదమం షఞయణనైఝూ 21 

  

మసమ ఫరహభదయో డూవ్ వ్ేడా లోకశచచః  

ణాభయౄవిదేడూన పలాో వు చ కలమా కిటాః 22 

  

మఠాషచషర ऽగథనః సవితేయోబసత యో నిమనిత  సంమానత ుసకితూవగచిషః 
తఠా మటోऽమం గుణసభ్రవ్హో  ఫుడిధ యభనః ఖాని శుయసో ః 23 

  

స వ్డై న డూవ్సఽయభయత ుత్రయమఙన స్త ర న షణోఢ  న ఝభానన జనఽత ః 
ణామం గుణః కయభ న సనన ఙాసనినషవధశ్రషర  జమటాదశ్రషః 24 

  

జ్ఝజీవిషవ ణాహనేహభుమా కూభనత యఫహిశ్చవితనేబయోణామ 

ఆఙాఛనే కల న న మసమ విివసత సమతభలోకవయణసమ మోషమ్ 25 

  

సర ऽహం విశవసిజం విశవభవిశవం విశవవ్ేదసమ్  

విశ్వటాభనభజం ఫరహభ రణటోऽస్భ యం దమ్ 26 

  

యోగయనిధ తకభణో హిడి యోగవిదావిటూ  

యోగషణో మం రశమనిత  యోగథశం తం నటోऽసభుహమ్ 27 

  

నమో నభసఽత బమభసహమవ్ేగ శకూత తరమామాఖిలఢీగుణామ 

రనననులామ దఽయనత శకత నే కడినిద మాాణాభనవ్మవయత మణే 28 

  

ణామం వ్ేద సవభాటాభనం మచఛకత ుహంఢిమా హతమ్ 

తం దఽయతమమభాహతభుం బగవనత నేటోऽసభుహమ్ 29 
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శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం గజథనద భాువషణతనిషవశ్రషం  

ఫరహభదయో వివిధలిఙోనడానభాణాః  

ణడైటూ మడయ ససిఝషనఖిలాతభకటావత్  

తటరా ఖిలాభయభయో హషవిస్త్ 30 

  

తం తదవడాయత భులబమ జగనినవ్సః  

సరత తరం నిశభమ డివిజఢైః సహ సంసఽత వడిబః  

ఛణోద భనేన గయుఝూన సభుహమభానశ్  

చకీ ముఢయऽబమగభడాశు మటో గజథనద ఃా 31 

  

సర ऽనత ఃసయసఽమయుఫల న గిహీత అగత   

దిషట వ గయుతభత్ర హషం ఖ ఈనుతత చకీమ్  

ఈత్రషషమ సభుఫజకయం గషయభాహ కిఙా్ాన్  

ణామణాఖిలగుగ బగవననభస్వత  32 

  

తం వషమ తఝుతభజః సహసవతీయమ  

సగీహభాశు సయసః కియోజజ హయ  

గీహడివనుటౄతభుఖాదషణా గజథనద ంా  

సంశమటాం హషయభూభుచదఽచి్ామాణామ్ 33 

  

ఄఢామమభు – 4 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తడా డూవషిగనధ వ ఫరహమభశ్నఝగగభాః  

భుభుచఽః కుసఽభాసయం శంసనత ః కయభ తదధ థః 1 

  

ణేదఽయుద నఽద బయో డివ్మ గనధ వ ననితేయజగుః  

ఊషమశ్చయణాః స్డాధ సఽత షేట వఝః ఝయుషర తత భమ్ 2 

  

యోऽసౌ గీహః స వ్డై సదమః యభాశచయమయౄధిక్  
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భుకోత  డూవలశ్తవన హఠహఠయోనధ యవసతత భః 3 

  

రణభమ శియసఢీశభుతత భశ్లి కభవమమమ్  

ఄగమత మశ్లఢాభ కీయత నమగుణసతకథమ్ 4 

  

సర ऽనఽకనేత ఇశ్రన షకీభమ రణభమ తమ్  

లోకసమ శమటో లోకం సవభగనఽభకత కూలిఫషః 5 

  

గజథణోద ా బగవతూపిడివభుకోత ऽజాఞ నఫనధ ణాత్  

నుర నురత  బగవటో యౄం తతవ్సశచతేయుబజః 6 

  

స వ్డై ఞయవభబూడరా జా నుణోడ ు దరవిడసతత భః  

ఆనద దాఽమభన ఆత్ర ఖామటో విషేణ వరతమణః 7 

  

స ఏకడాధనకల అతభవ్నోిహీతభ్నవరత ఇశవయం హషమ్ 

జటాధయసత స అఝి టోऽచఽమతం సభయచమాభాస కులాచలాశభీః 8 

  

మదిచఛమా తతర భహమశ్ భునిః సభాగభచిఛషమగణ ైః షశీితః 
తం వషమ తసషణ భకిటాయుణాడికం యహసఽమనుస్నభిషశుచకో హ 9 

  

తసభ ఆభం శ్భడాదసధఽయమం దఽటాభకితఫుడిధ యదమ 

వినుర వభణాత  విశటాం తనేసరం మఠా గజః సత ఫధ భత్రః స ఏవ 10 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం శనుత వ గటోऽగసరత ు బగవ్నని సనఽగః  

ఆనద దాఽమమోనऽత జషిషదషట ం తదఽఢాయమన్ 11 

  

అననః కౌఞజ ుం యోనిభాతభసభిత్రవిణాశినీమ్  

హయమయచణానఽదావ్ేన మదోజటూవऽమనఽసభిత్రః 12 

  

ఏవం విమోషమ గజమూథభఫజ ణాబస్  

టూణాత నుయిదగత్రం గనేటూన ముకత ః  

గనధ యవస్దధ విఫుఢుైయుగుమభాన  
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కభదఽబతం సవబవనం గయుఝాసణోऽగత్ 13 

  

ఏతనభహజ తవ్ేషటో భమా కిషణ నఽదావ్ో గజజమోషణమ్ 

సవయోుం మశసమం కలికలభషహం దఽఃసవనణాశం కుయువయమ శిణవటామ్ 14 

  

మఠానఽకీయత మణేత ుతఙూ్రమసకభా డివజాతమః  

శుచమః నుర తయుటాథ మ దఽఃసవనునదఽమశ్నత నే 15 

  

ఆదభాహ హషః తరటో గజథనద ంా కుయుసతత భ  

శిణవటాం సయవబూటాణాం సయవబూతభయో విబుః 16 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

నే భాం టావం చ సయశ్రచదం గషషకనద యకననమ్  

వ్ేతరకీచకవ్ేణూణాం గులాభని సఽయనుదనున్ 17 

  

శిఙగో ణీభాని ఢిషణ ుని ఫరహభణో ధే శివసమ చ  

క్షీగదం ధే తరమం ఢాభ శ్రవతడీవం చ దాసవయమ్ 18 

  

శీ్రవతూం కౌసఽత బం భాలాం గడాం కౌమోదకీం భభ  

సఽదయినం నుఞచజనమం సఽయణం తగథశవయమ్ 19 

  

శ్రషం చ భతకలాం సాక్షాభం శిీమం డూవం భడాశమీామ్ 

ఫరహభణం ణాయదభిషం బవం రహర దధేవ చ 20 

  

భతూుకయభవహడుైమయవటాఢైః కిటాని ధే  

కభణమననత ఝణామని సాయమం సర భం హటటాశనమ్ 21 

  

రణవం సతమభవమకత ం గగవినుర నధ యభభవమమమ్  

డాక్షామణీయధయభతీనః సర భకశమయోయత 22 

  

గఙగో ం సయసవతీం నణాద ం కలినీద ం స్తవ్యణమ్  

ధఽర వం ఫరహభఊషనూత  ఝణమశ్లి కంశచ భానవ్న్ 23 

  

ఈటాథ మాయటరా ణేత  రమటాః సఽసభాహిటాః  
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సభయనిత  భభ యౄనుణ భుచమణేత  టూऽంంహసర ऽఖిలాత్ 24 

  

నే భాం సఽత వనత ుణేణాఙో రత్రఫుధమ నిశ్తమనే  

టూషం నుర ణాతమనే ఙాహం దడానే విఝలాం గత్రమ్ 25 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆటామడిశమ హిషకథశః నుర ఢాభమ జలజోతత భమ్  

హయిమనివఫుఢానీకభాయుగహ ఖగఢిమ్ 26 

  

ఄఢామమభు – 5 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

జనఽనడితధేతటూత  హథః కభఘణాశనమ్  

గజథనద మాోషణం ఝణమం ఢైవతం తవనత యం శిణు 1 

  

ఞచమో ఢైవటో ణాభ భనఽసత భససర దయః  

ఫలివిణాధ ుదమసత సమ సఽటా హయుజ నఞయవకః 2 

  

విబుషనద ఃా సఽయగణా జనాబతయమాదమః  

హియణమగభా వ్ేదశి ఉయధవఫాహవదయో డివజాః 3 

  

తీన వికుణాఠ  శుబరసమ వ్డైకుణ దఠ ః సఽయసతత ధ ైః  

తయోః సవకలమా జజథఞ  వ్డైకుణోఠ  బగవ్నూవమమ్ 4 

  

వ్డైకుణఠ ః కలిటో నేన లోకో లోకనభసకితః  

యభమా నుర యథుభాణేన డూవ్మ తత్ర్ామకభమమా 5 

  

తసమనఽదావః కఠిటో గుణాశచ యమోదమాః  

దౌభాణేరణూనూ విభధే యో విషరణ యవయణనేదఽో ణాన్ 6 

  

షషఠ శచ చక్షుషః ఝతరశ్చక్షుషర  ణాభ వ్డై భనఽః  

ఞయుఞయుషసఽదఽమభన రభుఖాశ్చక్షుషతభజాః 7 

  

ఆణోద ా భనత రదఽర భసత తర డూవ్ అనుమదయో గణాః  
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భునమసత తర వ్డై జను విషభడీవయకదమః 8 

  

తటరా త డూవసభూబటామం వ్డైజసమబవతేూతః  

ఄజ్ఝటో ణాభ బగవ్నంశ్రన జగతః త్రః 9 

  

యోఢిం నేన నియభథమ సఽణాం సఢిటా సఽఢా  

బరభభాణోऽభబస్ ధితః కయభయౄతవణ భనద యః 10 

  

శీ్రజోవ్చ  

మఠా బగవటా ఫరహభనభఠితః క్షీయసగయః  

మదయథం వ్ మతశ్చడిరం దఢాభుఫచతభణా 11 

  

మఠాభితం సఽఢైః నుర త ం కూం ఙానమదబవతత తః  

ఏతదబగవతః కయభ వదసవ యభాదఽబతమ్ 12 

  

తవమా సఙకథమభాణేన భహిభాన సతవటాం టూః  

ణాత్రతిమత్ర ధే చితత ం సఽచియం టాటాతతమ్ 13 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  

సభిషరట  బగవ్ణేవం డుైవనుమనసఽటో డివజాః  

ఄనననద ు హథువయమభదామచషేట ం రచకీధే 14 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

మడా ముడూధऽసఽఢైథదవ్ ఫధమభాణాః శిటాముఢుైః  

గటాసవ్ో నిత్రటా ణోత్రత షవఠ యనూమ బూషశః 15 

  

మడా దఽవసః శ్తవన స్వణాద ా  లోకసత రయో ని  

నిఃశీ్రకశ్చబవంసత తర ణేశుషజామదమః కూీమాః 16 

  

నిశ్ధ ైమతతేూయగణా భహమనద వాయుణాదమః  

ణాధమగచఛనూవమం భణడతత ైయభనత రమణోత  వినిశిచతమ్ 17 

  

తటో ఫరహభసదాం జగుభథభగయౄభయధని సయవశః  
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సయవం విజాఞ మాం చకుీ ః రణటాః యధేషఠ ణే 18 

  

స విలోకథమనద వా్మావడీనినఃసటాత వనివగతరదాన్  

లోకనభఙోలనుర మానసఽనమఠా విబుః 19 

  

సభాహిటూన భనస సంసభయనఽయుషం యమ్  

ఈవ్ఙ గతేపలివదణో డూవ్నూ బగవ్నయః 20 

  

ఄహం బవ్ో మూమభఠయऽసఽదయో భనఽషమత్రయమగుదర భఘయభజాతమః 
మసమవటాంశకలావిసషజటా వరజాభ సథవ శయణం తభవమమమ్ 21 

  

న మసమ వఢయ మ న చ యషణీయో ణోతవషణీమాదయణీమషః 
తఠాత సయోస్థ త్రసంమభాయథం ధటూత  యజఃసతత వతభాంస్ కల  22 

  

ఄమం చ తసమ స్థ త్రనులనషణః సతత వం జుషణసమ బవ్మ డూహిణామ్ 

తసభద్రజాభః శయణం జగదఽో యుం సవణాం స ణో ఢాసమత్ర శం సఽయతరమః 23 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆటామదాషమ సఽణేవఢాః సహ డూవ్డైయషనద భ  

ఄజ్ఝతసమ దం సక్షాజజ గభ తభసః యమ్ 24 

  

తటరా దిషట సవయౄనుమ శీుతఞవమ వ్డై రబుః  

సఽత త్రభఫూర త డుైవనుో షబసత వవహిటూనిద మాః 25 

  

శీ్రఫరహో భవ్చ  

ఄవికూీమం సతమభననత భాదమం గుహశమం నిషకలభరతయకుమ్ 

భణోऽగీమానం వచసనియుకత ం నభాభహమ డూవవయం వథణమమ్ 26 

  

విశిచతం నుర ణభణోఢిమాతభణాభథథనిద మాాదాసభనిదరభవరణమ్ 

చామాతనుౌ మతర న గిధరక్షౌ తభషయం ఖం త్రరముగం వరజాభహమ 27 

  

ఄజసమ చకీం తవజనేయమభాణం భణోభమం ఞచదశ్యభాశు 

త్రరణాన విదఽమచచలభషట ణేనే మదషభాహటసత భితం రడూమ 28 
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మ ఏకవయణం తభసః యం తదలోకభవమకత భననత నుయమ్ 

అసం చకగసఽయణధేనభునుసటూ యోగయఠూన ఢీః 29 

  

న మసమ కశ్చత్రత్రతషత  భామాం మమా జణో భుహమత్ర వ్ేద ణాయథమ్ 

తం నిషజటాటాభతభగుణం థశం నభాభ బూటూషే సభం చయనత మ్ 30 

  

ఆధే వమం మత్ర్ామన ైవ తణావ సటూత వన సిషట  ఫహియనత విః 
గత్రం న సాక్షాభభిషమశచ విదభహమ కుటోऽసఽడామ ఆతయరఢాణాః 31 

  

నుడౌ భహీమం సవకిటుైవ మసమ చతేషవఢయ  మతర హి బూతసయోః 
స వ్డై భహఞయుష అతభతనత రః రస్దటాం ఫరహభ భహవిబూత్రః 32 

  

ఄభబసఽత  మడూరత ఈడాయవయమం స్ధమనిత  జీవనఽత ుత వయధభాణాః 
లోక మటోऽఠాఖిలలోకనులాః రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 33 

  

సర భం భణో మసమ సభాభననిత  డివ్ౌకసం యో ఫలభనధ  అముః 
ఇశ్ల నగణాం రజనః రజాణాం రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 34 

  

ఄగషనయుభఖం మసమ తే జాతవ్ేడా జాతః కూీమాకణడ నినేతత జణాభ 

ఄనత ఃసభుడూరऽనఽచనూవఢాతసన్రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 35 

  

మచచక్షుస్తత యణథదవమానం తరనీభయో ఫరహభణ ఏష ఢిషణ ుమ్ 

డావయం చ భుకథత యభితం చ భితేమః రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 36 

  

నుర ణాదబూదమసమ చచణాం నుర ణః సహో  ఫలమోజశచ వ్ముః 
ఄణావసభ సభార జనేవ్నఽగ వమం రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 37 

  

శ్లీటరా డిద శ్ల మసమ హిదశచ ఖాని రజజ్ఝఞ థ ఖం ఝయుషసమ ణాదామః 
నుర ణయనిద మాాటాభసఽశుయకథతః రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 38 

  

ఫలానభహమనద సా్త రదశ్ః రసడానభణోమషో ుశ్ల ఢిషణాడివషఞచః  

ఖథబమసఽత  ఛణాద ంసమిషయో ధేఢరతః కః రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 39 

  

శీ్రయవషసః తతయశ్ఛమమాసనధ యభః సత ణాడితయః ిషఠ టోऽబూత్ 
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డౌమయమసమ శ్రగణాऽూయసర  విహత్రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 40 

  

వినుర ర  భుఖాద్రహభ చ మసమ గుహమం జనమ అస్దఽబజయోయఫలం చ 

ఉగవషవఝయ జోऽఙౄఘ యావ్ేదశ్రడరౌ  రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 41 

  

లోదోऽధతీ్ాత్రయుయమబూదఽద ుత్రయనసత ః శవమః సథిన కభః 
బుర వ్ోయమభః షభబవసఽత  కలః రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 42 

  

దరవమం వమః కయభ గుణానివశ్రషం మడయ మగభామావిహిటానవదనిత  
మదఽద షవదావమం రఫుఢాఫాధం రస్దటాం నః స భహవిబూత్రః 43 

  

నమోऽసఽత  తసభ ఈశ్నత శకత నే సవజమలాబరత్రఞషటాతభణే 
గుణయషే భామాయచిటూషే విత్రత నయన సజజ భాణామ నబసవదాతనే 44 

  

స తవం ణో దయిమాటాభనభసభతకయణగగచయమ్  

రణానణాం డిదిక్షూణాం సస్భతం టూ భుఖాభుఫజమ్ 45 

  

టుైస్్తత ః స్వవఙాఛబూటుై యౄత్ైః కల  కల  సవమం విదో  

కయభ దఽషవషహం మణోన బగవ్ంసత తకగత్ర హి 46 

  

కథి శబూయమలసణ కభణ విపలాని వ్  

డూహిణాం విషమాత ణాం న తఠుైవ్షతం తవన 47 

  

ణావభః కయభకలోऽత విపలానేశవషతః  

కలటూ ఝయుషస్్ైమవ స హమటాభ దనటో హితః 48 

  

మఠా హి సకనధ శ్ఖాణాం తగయౄభలావస్వచనమ్  

ఏవభాధనం విషరణ ః సథవషభాతభనశచ హి 49 

  

నభసఽత బమభనణాత మ దఽషవతకుతభకయభణయ  

నియుో ణామ గుణయశ్మ సతత వసథ మ చ సభ్రతమ్ 50 
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ఄఢామమభు – 6 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం సఽత తః సఽయగణ ైయబగవ్ను షుశవయః  

టూషభావియబూడరా జనూహసర గకదమదఽమత్రః 1 

  

టూణడైవ సహస సథవ డూవ్ః రత్రహటూషణాః  

ణాశమన్ం డిశః క్షౌణీభాటాభనం చ కుటో విబుమ్ 2 

  

విషఞచచ బగవ్నద ిషట వ సహ శథవణ టాం తనఽమ్  

సవఙాఛం భయకతశ్మభాం కఞజ గబయుణయషణామ్ 3 

  

తత హమభావడాటూన లసటౌకశ్రమవ్సస  

రసననఙాయుసవఙకో ం సఽభుఖీం సఽనద యబుర వమ్ 4 

  

భహభణకూుటేన కథమూదామం చ బూషటామ్  

కణ బయణనిబత కనుర లశీ్రభుఖాభుఫజామ్ 5 

  

కఞజచకలావలమ హయనాఝయశ్లనటామ్  

కౌసఽత దాబయణాం లక్షీభం నృబరతీం వనభాలినీమ్ 6 

  

సఽదయిణాడినః సవస్్తత ైయౄభషత భడిబయునుస్టామ్  

తేషట వ డూవరవయః సశయవః ఝయుషం యమ్  

సవభయగణ ైః సకం సవఙణదో యవనిం గటుైః 7 

  

శీ్రఫరహో భవ్చ  

ఄజాతజనభస్థ త్రసంమభామా గుణామ నివణసఽఖాయణవ్మ 

ఄణోయణధేనऽషగణమఢాధేన భహనఽదావ్మ నమో నభస్వత  8 

  

యౄం తవ్డైతతేయుషయిదేజమం శ్రయీోऽషథనఢైవడికటానిత కాథణ  

యోగథన ఢాతః సహ నస్త రలోకనశ్మభమభుషభనఽన హ విశవభూౌత  9 

  

తవమమగీ అస్తత వన భధమ అస్తత వమమనత  అస్డిదభాతభతణేత ర 
తవభాడియణోత  జగటోऽసమ భధమం ఘటసమ భిటూూావ యః యసభత్ 10 
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తవం భామమాటాభశమీమా సవనేదం నిభమ విశవం తదనఽరవిషట ః 
శమనిత  ముకత  భనస భనీషణో గుణవమవ్నేऽమగుణం విశిచతః 11 

  

మఠాగషనధేధసమభితం చ గగషే బువమననభభూఫదమభణే చ విత్రత మ్ 

యోగఢైయభనఽషమ ఄఢిమనిత  హి టావం గుణయషే ఫుడాధ ు కవయో వదనిత  12 

  

తం టావం వమం ణాథ సభుజ్ఝజ హనం సగజణాదాత్రచిథతూటాయథమ్ 

దిషట వ గటా నియవితభదమ సథవ గజా దవ్త  ఆవ గఙోభభబః 13 

  

స తవం విధటాూవఖిలలోకనులా వమం మదథ సత వ నుదభూలమ్ 

సభాగటాస్వత  ఫహియనత తభనికం వ్నమవిజాఞ మభశ్రషసక్షుణః 14 

  

ఄహం గషషతరశచ సఽదయో నే దక్షాదయోऽగథనషవ కథతవస్వత  
కూం వ్ విడాధేశ ిథగషవదాటా విధతూవ శం ణో డివజడూవభనత రమ్ 15 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం విషఞచచడినుఝుతసత డివజాఞ మ టూషం హిదమం మఠుైవ 

జగద జీభూతగనెయమా గష ఫడాధ ఞజ లీనూంవితసయవకయకన్ 16 

  

ఏక ఏవ్ేశవయసత స్భనఽూయకథమ సఽథశవయః  

విహయుత కభసత ణాహ సభుడయర నభథణాడినః 17 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

హనత  ఫరహభననహో  శమోబ హమ డూవ్ భభ దాషతమ్  

శిణుటావహిటాః సథవ శ్రయీో వః సమదమఠా సఽః 18 

  

మాత డానవడుైటూన ైసత వతూనిధ షవఢీమటామ్  

కల ణానఽగిహీటుైస్్తత మవడయ వ బవ అతభనః 19 

  

ఄయయోऽత హి సణేధ మాః సత్ర కమయథగౌయవ్ే  

ఄహిభూషకవడూద వ్ హమయథసమ దవం గటుైః 20 

  

ఄభిటోటాదణే మతనః కూీమటాభవిలనేఫతమ్  
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మసమ తతసమ వ్డై జనఽత యభితేమగీసరత ऽభగ బవ్ేత్ 21 

  

క్షునుత వ క్షీగదఢౌ సవ వయుతత ిణలటౌషఢీః  

భణాథ నం భనద యం కిటావ ణేతరం కిటావ తే వ్సఽకూమ్ 22 

  

సహనేన భమా డూవ్ నియభనథ ధవభతనిద టాాః  

కథి శదాజో బవిషమనిత  డుైటామ మూమం పలగీహః 23 

  

మూమం తదనఽమోదధవం మడిచఛనత ుసఽః సఽః  

న సంయధేబణ స్ధమనిత  సవథ ః సనత వమా మఠా 24 

  

న దేతవమం కలకటాడివషజజ లఢిసభబవ్త్  

లోబః కగమ న వ్ో జాతే గషః కభసఽత  వసఽత షే 25 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర డూవ్నూభాడిశమ బగవ్నఽయుషర తత భః  

టూషభనత యదఢూ జనూవచఛనద గత్రుశవయః 26 

  

ఄథ తస్్ైభ బగవటూ నభసకితమ తటాభహః  

బవశచ జగభతేః సవం సవం ఢామోతవముయఫలిం సఽః 27 

  

దిషట వునమసంమటాత ణాజ తక్షోదానూవణామకన్  

నమషవధడుదద తమట ోరలకమః సనిధ విగీహకలవిత్ 28 

  

టూ వ్డైగచనిభాస్నం గుత ం ఙాసఽయమూథత్ైః  

శీిమా యభమా జుషట ం జ్ఝటాశ్రషభునుగభన్ 29 

  

భహమనద ఃా శిషణమా వ్ఙా సనత వనటావ భహభత్రః  

ఄబమదాషత తతూయవం శిక్షుతం ఝయుషర తత భాత్ 30 

  

తతత వగచత డుైతమసమ తటరా ణేమ నేऽసఽఢినుః  

శభఫగऽషషట ణేనేశచ నే చ త్రరఝయవ్స్నః 31 

  

తటో డూవ్సఽః కిటావ సంవిదం కితసౌహిడాః  
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ఈదమభం యభం చకుీ యభిటాథథ యనత  32 

  

తతస్వత  భనద యగషషమోజసర టాటమ దఽయభడాః  

నదనత  ఈదఢిం నినఽమః శకత ః షఘఫాహవః 33 

  

దాయదాగదవహశ్ీణాత ః శకీవ్డైగచణాదమః  

ఄనుయమనత సత ం వ్ోఢెం వివశ్ విజహటః ఠి 34 

  

నితనూ గషషసత తర ఫహఠనభయడానవ్న్  

చాయణమాభాస భహటా దాథణ కనకచలః 35 

  

టాంసత ఠా బగనభనసర  బగనఫాహఠయుకనధ న్  

విజాఞ మ బగవ్ంసత తర ఫబూవ గయుడధవజః 36 

  

గషషనుతవినిషషట నివలోకమభయడానవ్న్  

ఇషమా జీవమాభాస నియజనినయ్రణానమఠా 37 

  

గషషం ఙాగమ గయుఝూ హస్వత ణడైకథన లీలమా  

అయుహమ రమమావనృధ ం సఽసఽయగణ ైయవితః 38 

  

ఄవగమ గషషం సకణాధ తేూయణః తటాం వయః  

మమౌ జలానత  ఈతూిజమ హషణా స విసషజతః 39 

  

ఄఢామమభు – 7 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

టూ ణాగజభాభనత రు పలదాగథన వ్సఽకూమ్  

షవమ గషౌ తస్భణేనతరభనృధ ం భుడానివటాః 1 

  

అథనథ సఽ మటాత  ఄభిటాథథ కుయౄదవహ  

హషః ఝయసత జజ గిహమ ఞయవం డూవ్సత టోऽబవన్ 2 

  

తణడైనచఛణడదద తమతయో భహఝయుషఙూషట తమ్  

న గిహీణ మో వమం ఝచఛభహమయఙోభభఙోలమ్ 3 



ఄషట భ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

సవఢామమశీుతసభణానః రఖామటా జనభకయభనః  

ఆత్ర తసషణ ం స్థ టాణడదద టామనివలోకమ ఝయుషర తత భః  

సభమభాణో విసిజామగీం ఝచఛం జగీ హ సభయః 4 

  

కితసథ నవిదాగసత  ఏవం కశమననద ణాః  

భభనఽథ ః యభం మటాత  ఄభిటాయథం యోనిఢిమ్ 5 

  

భథమభాణేऽయణవ్ే సర ऽడిరయణాఢాగ హమనుర ऽవిశత్  

ఢిరమభాణోऽత ఫలినౌో యవ్టాణుడ ననద న 6 

  

టూ సఽనిషవణణ భనసః షభాి నభుఖశీిమః  

అసనూవనుౌయుషవ నషవట  డుైవ్ేణాత్రఫలీమస 7 

  

విలోకమ విఘేనశవిఢిం తడూశవగ దఽయనత వగమऽవితఠానసనిధ ః 
కిటావ వఝః కచఛభదఽబతం భహత్రవిశమ టోమం గషషభుజజ హయ 8 

  

తభుత్రథ తం వషమ కులాచలం ఝనః సభుదమటా నియభఠితేం సఽసఽః 
దఢాయ ిషవఠ న స లషయోజన రసత షణా డీవ ఆవ్గ భహన్ 9 

  

సఽసఽథణడ్ధైయుబజవయమవ్ేతతం షబరభనత ం గషషభఙో ిషఠ తః 
నృబరతత డావయత నభాడికచఛనుర  ధేణేऽఙోకణూడ మనభరధేమః 10 

  

తఠాసఽణావిశడాసఽథణ యౄతవణ టూషం ఫలవయమనైయమన్ 

ఈడీద మణేద వగణాంశచ విషేణ ఢషదవ్ేన ణాగథనద భాఫో ధయౄః 11 

  

ఈయమగథనద ంా గషషఝువ్నమ అకీభమ హస్వత న సహసరఫాహటః  

తసౌథ  డివి ఫరహభబవ్ేనద భాుఖఢైమయనషేట వడిబః సఽభణోऽనవిషట ః 12 

  

ఈయమధశ్చతభని గగతరణేతరయోః థణ టూ నుర విశటా సధేఢిటాః 
భభనఽథ యనృధ ం తయస భడయ తకటా భహడిరణా క్షోనతనకీచకీమ్ 13 

  

ఄహీనద సాహసరకజగయదిఙ్ఘ్రభఖ శ్వసగషనధాభాహతవయచసర ऽసఽః 
నుౌలోభకల మఫలీలవలాదయో దవ్గషనదగధ ః సయలా ఆవ్బవన్ 14 
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డూవ్ంశచ తఙాఛవసశిఖాహతరదానాధ భార భఫయసరగవయకఞఛచకనణాన్ 

సభబమవయినబగవదవశ్ ఘణా వవఝః సభుడయర యుభుగూఢవ్మవః 15 

  

భథమభాణాతత ఠా స్ణోధ థదవ్సఽయవయౄథత్ైః  

మడా సఽఢా న జానేత నియభభణాథ జ్ఝతః సవమమ్ 16 

  

ధేఘశ్మభః కనకషఢిః కయణవిడయ మతవిదఽమన్  

భూషధా దరా జడివలులితకచః సరగధగ యకత ణేతరః  

జఢైటుై రగద షబయజ గదబమడుైయద నద శ్రకం గిహీటావ  

భథననభఠాన రత్రగషషషవ్శ్లబటాఠయ  ధిటాడిరః 17 

  

నియభథమభాణాదఽదఢూయబూడివషం భహో లఫణం హలహలాహవభగీతః 
సభా్ానత నైణోనభకహికచఛనుత్రత నేడివగీ హత్రనేఙౄో లాకులాత్ 18 

  

తదఽగీవ్ేగం డిశి డిశుమయమఢయ  విసయదఽతూయదసహమభరత్ర 

నెటాః రజా దఽదఽర వఝయఙో స్వశవ ఄయషమభాణాః శయణం సడాశివమ్ 19 

  

విలోకమ తం డూవవయం త్రరలోకమ బవ్మ డూవ్మనభతం భునీణామ్ 

అస్నభడరా వవయోహమటోసత నుర  జుషణం సఽత త్రనః రణయభుః 20 

  

శీ్రరజాతమ ఉచఽః  

డూవడూవ భహడూవ బూటాతభనాబతదావన  

టరా హి నః శయణాణానంస్్తత ైలోకమదహణాడివషత్ 21 

  

తవధేకః సయవజగత ఇశవగ ఫనధ మోషయోః  

తం టావభయచనిత  కుశలాః రణానషత హయం గుయుమ్ 22 

  

గుణభమామ సవశకత ుసమ సయోస్థ తమమమానివదో  

ధటూూ మడా సవదిగూబభన్రహభవిషేణ శివ్నఢామ్ 23 

  

తవం ఫరహభ యభం గుహమం సదసడాబవదావనమ్  

ణాణాశకూత నదాతసత వభాటాభ జగడీశవయః 24 
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తవం శఫద యోనియజగడాడిటాభ నుర ణయనిద మాదరవమగుణః సవదావః 
కలః కీతేః సతమభితం చ ధయభసత వమమషయం మత్రత వాిడాభననిత  25 

  

ఄగషనయుభఖం టూऽఖిలడూవటాటాభ క్షుత్రం విదఽగి కబవ్ఙౄఘ ాఙకజమ్ 

కలం గత్రం టూऽఖిలడూవటాతభణో డిశశచ కౌణ  యసనం జల శమ్ 26 

  

ణానయనబస్వత  శవసనం నబసవనాూయమశచ చక్షూంష జలం సభ థతః 
వటాభశమీణం తవ్టాభ సర మో భణో డౌమయబగవనిియస్వత  27 

  

కుక్షుః సభుడరా  గషయయోऽస్థ సఙగఘ  గభాణ సౌవషఢివయుధస్వత  
ఛణాద ంస్ సక్షాతత వ సత  ఢాతవసత రనీభమాతభను ిదమం సయవధయభః 28 

  

భుఖాని ఞచచనిషదసత వ్ేశ న ైస్త రంశదషరట తత యభనత రవయోః  

మతత చిఛవ్ఖమం యభాతభతతత వం డూవ సవమంజోమత్రయవస్థ త్రస్వత  29 

  

చామా తవధగభషభషే న ైషవసగో  ణేతరతరమం సతత వయజసత భాంస్ 
సఙగ్ ుతభనః శ్సత రకితసత వ్ేక్షా ఛణోద భయో డూవ ఊషః ఝణః 30 

  

న టూ గషషటరా ఖిలలోకనుల విషఞచవ్డైకుణఠ సఽథనద గాభమమ్  

జోమత్రః యం మతర యజసత భశచ సతత వం న మద్రహభ నియసత దేదమ్ 31 

  

కభాధవయత్రరఝయకలగదమణేక  

బూతదఽర హః షమతః సఽత తనే న తటూత   

మసత వనత కల ఆదభాతభకితం సవణేతర  

వహినసఽపలిఙోశిఖమా బస్తం న వ్ేద 32 

  

నే టావతభభగుయునయుిడి చినిత టాఙౄఘ  ా  

దవనద వం చయనత భుభమా తసనతత మ్  

కతథ నత  ఈగీయుషం నియతం శభశ్ణే  

టూ నానభూత్రభవిదంసత వ హతలజాజ ః 33 

  

తతత సమ టూ సదసటోః యతః యసమ  

ణాఞజ ః సవయౄగభణే రబవనిత  బూభనః  
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ఫరహభదమః కూభుత సంసత వణే వమం తే  

తతూయోసయోవిషమా ఄత శకూత భాతరమ్ 34 

  

ఏతతయం రశ్మమో న యం టూ భహమశవయ  

భిడణామ హి లోకసమ వమకూత స్వతऽవమకత కయభణః 35 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తడీవషమ వమసనం టాసం కిమా బిశతఝుతః  

సయవబూతసఽహిడూద వ ఆదభాహ సతీం తరమామ్ 36 

  

శీ్రశివ ఈవ్చ  

ఄహో  ఫత బవ్ణేమతత్రజాణాం శమ వ్డైశసమ్  

క్షీగదభథణోదాబటాటాకలకటాదఽస్థ తమ్ 37 

  

అసం నుర ణుఞూణాం విఢూమభబమం హి ధే  

ఏటావ్నిు  రదోయగథ  మడీద నషనులనమ్ 38 

  

నుర ణ ైః స్్ైవః నుర ణనః నునిత  సధవః షణబఙో్ఘ్రఢైః  

ఫదధ వ్డైథషే బూటూషే మోహిటూషవతభభామమా 39 

  

ఝంసః కిమటో బడూర సవటాభ తరమటూ హషః  

తరటూ హౌ బగవత్ర తరనేऽహం సచచయః  

తసభడిదం గయం బుఞజజ  రజాణాం సవస్త యసఽత  ధే 40 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవభాభనత రు బగవ్నబవ్నీం విశవదావనః  

తడివషం జగుధ భాథదే రదావజాఞ నవమోదత 41 

  

తతః కయతలీకితమ వ్మత హలాహలం విషమ్  

ఄబషమనభహడూవః కిమా బూతదావనః 42 

  

తసమత దయిమాభాస సవవయమం జలకలభషః  

మచచకయ గల  నీలం తచచ సఢయ షవబూషణమ్ 43 
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తమణేత  లోకటాతవన సధవః నుర మశ్ల జణాః  

యభాధనం తడిధ  ఝయుషసమఖిలాతభనః 44 

  

నిశభమ కయభ తచఛమోబథదవడూవసమ నైఢెషః  

రజా డాక్షామణీ ఫరహభ వ్డైకుణఠ శచ శశంస్థ 45 

  

రసకననం తఫతః నుణయయమత్రకఞృచజజ గిహటః సభ తత్  

విశిచకహివిషౌషఢయ మ దనద శ్రకశచ నేऽథ 46 

  

ఄఢామమభు – 8 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తటూ గథ విషఙ్కణ తరటాస్వతऽభయడానవ్ః  

భభనఽథ సత యస స్నఽధ ం హవిధ నీ తటోऽబవత్ 1 

  

టాభగషనహో తీరభిషయో జగిహటయ్రహభవ్డినః  

మజఞ సమ డూవమానసమ ధేఢామమ హవిషవ ని 2 

  

తత ఈఙుైచఃశవీ్ ణాభ హయోऽబూచచనద నాుణుడ యః  

తస్భనఫలిః సిహం చకథీ ణేనద  ాఇశవయశిషమా 3 

  

తత ఐవటో ణాభ వ్యణయణోద ా  వినియోతః  

దణడతత శచతేషబః శ్రవటాడూరయుయనబగవటో భహిమ్ 4 

  

ఐవణాదమసత వషౌట  డిగోజా ఄబవంసత తః  

ఄబరభురబితయోऽషౌట  చ కషణమసత వబవనని 5 

  

కౌసఽత దాఖమభబూదరతనం దభగగ భహో దఢూః  

తస్భనభణడ సిహం చకథీ వక్షోऽలఙకయణయ హషః   

తటోऽబవటాషజాతః సఽయలోకవిబూషణమ్  

ఞయమతమషథణో యోऽఢషథః శశవదఽబవి మఠా బవ్న్ 6 

  

తతశ్చూయసర  జాటా నిషకకణఠ ుః సఽవ్ససః  
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యభణమః సవషో ణాం వలుో  గత్రలీలావలోకణడైః 7 

  

తతశ్చవియబూటాూక్షాచ్ఛ్్ా యభా బగవత  

యఞజ మనీత  డిశః కణాత ు విదఽమటౌూడాభనీ మఠా 8 

  

తసమం చకుీః సిహం సథవ ససఽసఽయభానవ్ః  

యౄనుౌడాయమవయోవయణ భహిభాక్షుత ఙూతసః 9 

  

తసమ అసనభానిణేమ భహమణోద ా  భహదదఽబతమ్  

భూషత భతమః సషఙూ్రషఠ  హమభకుధ ైబయజలం శుచి 10 

  

అనషవచనిక బూనేహయతూకలౌషఢీః  

గవః ఞచ విటరా ణ వసణోత  భధఽభాధవ్ౌ 11 

  

ఊషమః కలమాం చకుీ నషవకం మఠావిఢి  

జగుయబడరా ణ గనధ వ నటమశచ ననితేయజగుః 12 

  

ధేఘా భిదఙోణవ భుయజానకగగభుఖాన్  

వమణాదమనిఙ్వ్ేణు వణాసఽత భులనిఃసవణాన్ 13 

  

తటోऽనషషచఽథదవం శీిమం దభకం సతీమ్  

డిగషదాః ఞయణకలశ్ ైః సాకత వ్కఢైమషదవజథషటుైః 14 

  

సభుదరః తతకౌశ్రమ వ్సస్ సభునుహయత్  

వయుణః సరజం వ్డైజమనీత ం భధఽణా భతత షటడామ్ 15 

  

బూషణాని విచిటరా ణ విశవకభ రజాత్రః  

హయం సయసవతీ దభభజో ణాగశచ కుణడ ల  16 

  

తతః కితసవసత ుమణోతలసరజం నదడిద వథనూం షగిహమ నుణణా 

చఙాల వకత రం సఽకనుర లకుణడ లం సవరడహసం దధతీ సఽశ్లబనమ్ 17 

  

సత నదవమం ఙాత్రకిశ్లదు సభం నియనత యం చనద నకుఙ్ఘ్రకమోక్షుతమ్ 

తతసత టో నాఝయవలుో  శిఞృజ టుైషవసయతీ హమభలటూవ స ఫదౌ 18 
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విలోకమనీత  నియవదమభాతభనః దం ధఽర వం ఙావమనఙాషసదఽో ణమ్ 

గనధ యవస్డాధ సఽయమషఙాయణ టుైరతషట తవమాడిషే ణానవవినద త 19 

  

నానం తనుర  మసమ న భనఽమనియజయో జాఞ నం కవచితత చచ న సఙోవషజతమ్ 

కశిచనభహంసత సమ న కభనియజమః స ఇశవయః కూం యటో వమనుశమీః 20 

  

ధయభః కవచితత తర న బూతసౌహిదం టామగః కవచితత తర న భుకూత కయణమ్ 

వయమం న ఝంసర ऽసత ుజవ్ేగనిషకితం న హి డివతీయో గుణసఙోవషజతః 21 

  

కవచిచిచముయన హి శ్రలభఙోలం కవచితత దమస్త  న వ్ేదమభాముషః 
మటరో బమం కుతర చ సర ऽమభఙోలః సఽభఙోలః కశచ న కఙ్క్షషటూ హి భామ్ 22 

  

ఏవం విభిశ్మవమనఙాషసదఽో ణ ైయవయం నిజఢైకశమీతమాగుణాశమీమ్ 

వవ్ేర వయం సయవగుణ ైయతవక్షుతం యభా భుకునద ం నియతవషనైతూతమ్ 23 

  

తసమంసడూశ ఈశతీం నవకఞజ భాలాం  

భాదమనభధఽవరతవయౄథగషగఘుషట మ్  

తసౌథ  నిఢామ నికటే తదఽయః సవఢాభ  

సవరడహసవికసననమణేన మాటా 24 

  

తసమః శీిమస్త రజగటో జనకో జనణామ  

వక్షో నివ్సభకగతయభం విబూటూః  

శీ్రః సవః రజాః సకయుణయన నిుషణయన  

మతర స్థ టుైధమత సఢితీంస్త రలోకన్ 25 

  

శఙ్తసయమభిదఙగో ణాం వ్డిటరా ణాం ిథఽః సవనః  

డూవ్నఽగణాం సస్త రణాం నితమటాం గమటాభబూత్ 26 

  

ఫరహభయుడరా ఙౄో గభుఖామః సథవ విశవసిజో విబుమ్  

ఇఝుథऽవితఠుైయభణడతత ైసత లిిఙణదో ః ఝషవషిణః 27 

  

శీిమావలోకూటా డూవ్ః సరజాతమః రజాః  
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శ్రలాడిగుణసభణాన ల నథ నియవిత్రం మ్ 28 

  

నిఃసటాత వ లోలును జనినయుడయ మగ గతతరనుః  

మడా ఙ గతవక్షుటా లక్షాభు ఫబూవఝఢషదతమడానవ్ః 29 

  

ఄఠాస్డావయుణీ డూవ కణామ కభలలోచణా  

ఄసఽ జగిహటసత ం వ్డై హథయనఽభటూన టూ 30 

  

ఄఠయ దఢూయభథమభాణాటాకశమత్ైయభిటాషథనః  

ఈదత్రషఠ నభహజ ఝయుషః యభాదఽబతః 31 

  

డీయఘతవయడయ యదణడ ః కభుఫగుీవ్ోऽయుణయషణః  

శ్మభలసత యుణః సరగువ సవబయణబూషతః 32 

  

తతవ్స భహో యసకః సఽభిషట భణకుణడ లః  

స్నగధకుఞృచతకథశ్నత  సఽబగః స్ంహవికీభః  

ఄభిటాఞయణకలసం నృబరదవలమబూషతః 33 

 

స వ్డై బగవతః సక్షాడివషరణ యంశ్ంశసభబవః   

ధనవనత షషత్ర ఖామత అముథవదదిగషజమదాక్ 34 

 

తభాలోకమసఽః సథవ కలసం ఙాభిటాబితమ్   

లిూనత ః సయవవసాత ని కలసం తయసహయన్ 35 

 

నీమభాణేऽసఽఢైసత స్భనకలస్వऽభితదాజణే   

విషణణ భనసర  డూవ్ హషం శయణభామముః 36 

 

ఆత్ర తడుదద నమభాలోకమ బగవ్నబితమకభకిత్  

భా ఖిదమత నేఠయऽయథం వః సధనషవమ సవభామమా 37 

  

నేథః కలియబూటూత షం తదథథ తయిఙూతసమ్  

ఄహం ఞయవభహం ఞయవం న తవం న తవనేత్ర రదో 38 

  

డూవ్ః సవం దాగభయునిత  నే తేలామమాసహమతవః  
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సతరమాగ ఆవ్డైతస్భణేనష ధయభః సణాతనః 39 

  

ఆత్ర సవన్రతమషవధణడైవ డుైటూమా జాతభతూః  

దఽయఫలాః రఫలాణరా జనోిహీతకలసనఽభహటః 40 

  

ఏతస్భనననత థ విషేణ ః సగవనుమవిడీశవయః  

యోషదరా భనిథదశమం దఢాయయభాదఽబతమ్ 41 

  

తవరషణీయోతలశ్మభం సవవమవసఽనద యమ్  

సభానకణ బయణం సఽకనుర లోననసననమ్ 42 

  

నవమౌవననియవితత  సత నదాయకిశ్లదయమ్  

భుఖామోడానఽయకత లి ఝఙగకగడివగనలోచనమ్ 43 

  

నృబరతేూకథశదాథణ భాలాభుతేపలిభలిికమ్  

సఽగుీవకణాఠ బయణం సఽబుజాఙోదబూషతమ్ 44 

  

వియజాభఫయసంవత నితభఫడీవశ్లబమా  

కఞచచు రవిలసదవలుో  చలచచయణనాఝయమ్ 45 

  

సవరడస్భతవిక్షుత  బూర విలాసవలోకణడైః  

డుైతమమూథఙూతఃసఽ కభభుడీద మనఽభహటః 46 

  

ఄఢామమభు – 9 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

టూऽణోమనమటోऽసఽః నుతరం హయనత సత ుకత సౌహిడాః  

క్షుణోత  దసఽమధభణ అమానీత ం దదిశుః స్త రమమ్ 1 

  

ఄహో  యౄభహో  ఢాభ ఄహో  ఄసమ నవం వమః  

ఆత్ర టూ టాభనదఽర తమ రచఽఛజ తహిచఛమాః 2 

  

క తవం కఞజ లాశ్క్షు కుటో వ్ కూం చికీయిస్  

కసమస్ వద వ్మోయు భథనతీవ భణాంస్ నః 3 
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న వమం టావభఢైఢషదటుైమః స్దధ గనధ యవఙాయణ ైః  

ణాసిషట ఞవం జానీమో లోకథశ్ ైశచ కుటో నినః 4 

  

నానం తవం విఢిణా సఽబూర ః తవరషటాస్ శుషణామ్  

సథవనిద మాభనఃతరత్రం విఢాతేం సఘిణయన కూమ్ 5 

  

స తవం నః సయధభాణాణాధేకవసఽత ని భానిని  

జాఞ తీణాం ఫదధ వ్డైణాం శం విధతూవ సఽభధమధే 6 

  

వమం కశమడామాడా దరా తయః కితనుౌయుషః  

విబజసవ మఠాణామమం ణడైవ దేడయ  మఠా బవ్ేత్ 7 

  

ఆతేమనుభనిత టాో డుైటుైమభమాయోషదవఝయుషః  

రహసమ యుచినుఙణదో షనుషనినదభఫరవత్ 8 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

కథం కశమడామాడాః ఝంశచలామం భన సఙోటాః  

విశ్వసం ణడ టో జాతే కనేనీషే న మాత్ర హి 9 

  

సలావికణాం స్త రణాం చ స్్ైవషణీణాం సఽయడివషః  

సఖామణామహటయనిటామని నాతనం నాతనం విచినవటామ్ 10 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర టూ క్షథవలిటుైసత సమ అశవసత భనసర ऽసఽః  

జహసఽబవగనైబయం దదఽశ్చభితదాజనమ్ 11 

  

తటో గిహీటావభితదాజనం హషయఫదాష ఇషత్రూమతశ్లబమా గష 

మదమబుమతవతం కవ చ సధవసధఽ వ్ కితం భమా వ్ో విబజథ సఽఢానేభామ్ 12 

  

ఆతమనవ్మహితం తసమ అకణ ుసఽయఝఙోవ్ః  

ఄరభాణవిదసత సమసత తత ఠూతమనవభంసత 13 

  

ఄఠయ నుర షమ కితసనణా హటటావ చ హవిషనలమ్  
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దటాత వ గగవిరబూటూబమః కితసవసత ుమణా డివజఢైః 14 

  

మఠయ జోషం వ్సంస్ షఢామాహటాని టూ  

కుశ్రషే నుర విశనూథవ నుర గగథీషవనబూషటాః 15 

  

నుర ఙ్ఘ్రభఖథషసవిషవట షే సఽథషే డిత్రజథషే చ  

ధానుమోడితశ్లామాంజుషట మాం భాలమడీకఢైః 16 

  

తసమం నథనద  ాకయదోయుయుశదఽద కల శ్లీణీతటాలసగత్రయభదవిహవలాక్షీ 
స కజతీ కనకనాఝయశిఞృజ టూన కుభబసత నీ కలసనుణయఠావివ్ేశ 17 

  

టాం శీ్రసఖీం కనకకుణడ లఙాయుకయణ ణాసకనుర లవదణాం యడూవటాఖామమ్ 

సంవషమ సభుభభుహటయుత్రూమతవషణయన డూవ్సఽ విగలితసత నటౄట కణాత మ్ 18 

  

ఄసఽణాం సఽఢాడానం సణానేవ దఽయనమమ్  

భటావ జాత్రనిశంసణాం న టాం వమబజదచఽమతః 19 

  

కలనటావ ిథకఙకటరయుబనేషం జగతత్రః  

టాంశ్లచవ్ేశమాభాస స్వవషే స్వవషే చ ఙౄటరషే 20 

  

డుైటామనోిహీతకలసర  వఞచమనఽనసఞచఢైః  

దాయసథ ణామమాభాసజభితేమహం సఽఢామ్ 21 

  

టూ నులమనత ః సభమభసఽః సవకితం ని  

తసషణ భాసనకితస్వనహః స్త రవివ్దజుగుూమా 22 

  

తసమం కిటాత్రరణమాః రణమానుమకతః  

ఫహటభాణేన ఙాఫడాధ  ణోచఽః కూఞచన వితరమమ్ 23 

  

డూవలిఙోరత్రచఛననః సవబనఽథదవసంసడి  

రవిషట ః సర భభతఫచచణాద ా కదామం చ సాచితః 24 

  

చకథీణ క్షుయఢాథణ జహయ తఫతః శియః  

హషసత సమ కఫనధ సఽత  సఽధమానుి విటోऽతత్ 25 
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శియసత వభయటాం నీతభజో గీహభచ్ఛ్కిిత్  

మసఽత  యవణ చణాద ా కవనఢావత్ర వ్డైయఢీః 26 

  

తతనుర నేऽభిటూ డూవ్డైయబగవ్ణోి కదావనః  

శమటాభసఽథణాద ా ణాం సవం యౄం జగిహమ హషః 27 

  

ఏవం సఽసఽయగణాః సభడూశకల  

హమతవయథకయభభతయోऽత పల  వికలాః  

తటరా భితం సఽయగణాః పలభఞజ సఝర్  

మటాదఙకజయజఃశమీణానన డుైటామః 28 

  

మదఽమజమటూऽసఽవసఽకయభభణోవఙ గనర్  

డూహతభజాడిషే నినసత దసతిథకత వత్  

టుైథవ సదబవత్ర మత్రరమటూऽిథకత వత్  

సయవసమ తదబవత్ర భూలనిషవచనం మత్ 29 

  

ఄఢామమభు – 10 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర డానవడుైటూమా ణావినద ననభితం ని  

ముకత ః కయభణ మటాత శచ వ్సఽడూవఙ్ఘ్రభఖాః 1 

  

సధనటావభితం జణామనటావ సవకనఽూన్  

శమటాం సయవబూటాణాం మమౌ గయుడవ్హనః 2 

  

సటానణాం భిడిధ ం దిషట వ టూ డిత్రననద ణాః  

ఄభిషమభాణా ఈటూతేథదవ్న్రతేమదమటాముఢాః 3 

  

తతః సఽయగణాః సథవ సఽధమా తతన ైఢిటాః  

రత్రసంముముధఽః శస్్తత ైనమణడాశమీాః 4 

  

తతర డుైవ్సఽగ ణాభ యణః యభడాయుణః  
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గధసఽమదనవటో జంసఽత భులో గభహయిణః 5 

  

తటరా ణోమనమం సటానస్వత  సంయఫధ భనసర  యణయ  

సభాసడామస్నఫణ ైషనజఘునషవవిఢాముఢుైః 6 

  

శఙ్తసయమభిదఙగో ణాం దేుడభషణాం భహన్  

హసత ుశవయథతీత ణాం నదటాం నిసవణోऽబవత్ 7 

  

యఠిణో యఠినసత తర త్రత నః సహ తత మః  

హమా హన ైషదాశ్రచద ైః సభసజజ నత  సంముగథ 8 

  

ఈష్్్ైః కథచిడిద ైః కథచిదథ ముముధఽః ఖఢైః  

కథచిడౌో యభుఖఢైయిక్షఢైుదవతనయుషనయబటాః 9 

  

గిఢుైరః కఙణైకయఫకఢైయణేమ శ్రమనదాస్్ైస్త నేఙౄో ల ైః  

శయద ైయభహిష్ైః ఖఝుదో గో విష్ైయోవమాయుణ ైః 10 

  

శివ్నఖఽనః కథచితకికలాస్్ైః శశ్ ైయనఢైః  

ఫస్్తత థకథ కిషణ సఢైయుంస్్ైయణేమ చ సాకఢైః 11 

  

ఄణేమ జలసథ లఖగఢైః సటుతత వషవకితవిగీహ ైః  

స్వనయోయుబయో జనివవిశుస్వతऽగీటోऽగీతః 12 

  

చితరధవజట ై జణానతటుైరః స్టాభల ైః  

భహధణడైయవజరదణ దడ యవుజణడైఫయుఙాభఢైః 13 

  

వ్టోదాధ టోతత గషణ ష్ైయషచషబయవయభబూషణ ైః  

సఽపయడిబషవశడుైః శస్్తత ైః సఽతం సాయమయశిభనః 14 

  

డూవడానవవణాం ధవజ్ఝణౌమ నుణుడ ననద న  

థజతేువయభాలానమదసనేవ సగౌ 15 

  

వ్డైగచణో ఫలిః సఙ్్ ు సర ऽసఽణాం చభూత్రః  

మానం వ్డైహమసం ణాభ కభగం భమనిషభతమ్ 16 



ఄషట భ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

సయవసఙగో ా నేకోతవతం సవశచయమభమం రదో  

ఄరతయకుభనిథదశమం దిశమభానభదయినమ్ 17 

  

అస్థ తసత డివభాణాగీుం సవనీకఢిత్ైయవితః  

ఫాలవమజనఛటరా గఢైరు థజథ చనద  ాఆవ్ోదనే 18 

  

తసమసనూయవటో మాణడైయౄమఠాణాం తయోऽసఽః  

నభుచిః శభఫగ ఫాణో విరచిత్రత యయోభుఖః 19 

  

డివభూధ  కలణాదోऽథ రహమత్రథుత్రషలవలః  

శకునియౄబతసణాత నుర  వజరదంషరట ా  విగచనః 20 

  

హమగుీవః శఙ్ఘ్రకశిః కతలో ధేఘదఽనఽద నః  

టాయకశచకీదికుిమోబ నిశుమోబ జభబ ఈతకలః 21 

  

ఄషషరట ऽషషట ణేనేశచ భమశచ త్రరఝఢిః  

ఄణేమ నుౌలోభకల మా నివ్తకవఙాదమః 22 

  

ఄలఫధ దాగః సర భసమ కథవలం కథి శదాగషనః  

సయవ ఏటూ యణభుఖథ ఫహటశ్ల నిషజటాభః 23 

  

స్ంహణాడానివభుఞచనత ః శఙగ్ నద ధఽభయభహయవ్న్  

దిషట వ సటాననఽత్రూకత నఫలనతేకతటో బిశమ్ 24 

  

ఐవతం డికకషణభాయౄఢః శుశుదే సవట్  

మఠా సరవత్రసరవణభుదమాడిరభహయత్రః 25 

  

తసమసనూయవటో డూవ్ ణాణావ్హధవజాముఢాః  

లోకనులాః సహగణ ైవమవగషనవయుణాదమః 26 

  

టూऽణోమనమభనసంసితమ క్షుణోత  భయభనషభథః  

అహవమణోత  విశణోత ऽగథీ ముముధఽయద వనద వయోఢినః 27 
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ముయోధ ఫలిషణేద ణా టాయకథణ గుహో ऽసమత  

వయుణో హమత్రణాముధమనిభటరో  జన్రహమత్రణా 28 

  

మభసఽత  కలణాదేన విశవకభ భనేన వ్డై  

శభఫగ ముముఢూ తవషట ా  సవిటరా  తే విగచనః 29 

  

ఄజ్ఝటూన నభుచియశివణౌ విషయవణా  

సాగమ ఫలిసఽటుైథదవ్ో ఫాణజథమష్దఠ ః శటూన చ 30 

  

హటణా చ తఠా సర భః ఝలోభాన ముముఢూऽనిలః  

నిశుభబశుభబయోథదవ బదరకలీ తయస్వనీ 31 

  

విషకతసఽత  జధేబన భహిషవణ విదావసఽః  

ఆలవలః సహ వ్టాతయ్రహభఝటుైరయషనద భ 32 

  

కభడూవ్ేన దఽయభయి ఈతకలో భాతినః సహ  

ఫిహసత్రశ్లచశనస నయకథణ శణడైశచయః 33 

  

భయుటో నివ్తకవఙుైః కల న ైయవసవ్ోऽభః  

విశ్రవడూవ్సఽత  నుౌలోధ ై యుడరా ః కోీ ధవశ్ ైః సహ 34 

  

త ఏవభాజావసఽః సఽథణాద ా  దవణేద వన సంహతమ చ ముధమభాణాః 
ఄణోమనమభాసదమ నిజఘునగజస జ్ఝగుషవస్త షణశస్టోభఢైః 35 

  

బుశుణడ నశచకీగదషణేటౄట శ్ ైః శకుత ులుభకఢైః నుర సయశవఢుైయత  

నిస్త రంశబల ది ః షఘ ైః సభుదోఢైః సననిద నుల ైశచ శింస్ చిచిఛదఽః 36 

  

గజాసఽత యఙగో ః సయఠాః డాతమః సగహవ్హ వివిఢా విఖణడ టాః 
నికితత ఫాహఠయుశిగధఙఘ మాశిఛననధవజథషవసతనఽతరబూషణాః 37 

  

టూషం డాఘాతయఠాఙోచాషణటాడాయోధణాదఽలఫణ ఈత్రథ తసత డా 

థణుషదశః ఖం దఽమభణం చ చాదమననువయత టాసికు్ాత్రనః షఝి టాత్ 38 

  

శిగనయుదాధ తకూుటకుణడ ల ైః సంయభబదిగషబః షదషట దచఛడుైః 
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భహబుజఢైః సబయణ ైః సహముఢుైః స నుర సత ిటా బూః కయదోయునయఫదౌ 39 

  

కఫణాధ సత తర ఙ గటూతేః త్రతసవశిగऽక్షునః  

ఈదమటాముధడయ యదణ దడ ఢావణోత  బటానభిఢూ 40 

  

ఫలియభహమనద ంా దశనస్త రనఢైవతం శఢైః  

చతేషబశచతేగ వ్హణేకథణాగహభాయచఛమత్ 41 

  

స టాణాతతః శకీసత వడిబః శ్రఘరవికీభః  

చిఙూఛద నిశిటుైయబల ది యసభా్ానుత ను సనినవ 42 

  

తసమ కగభతత భం వషమ దఽయభయిః శకూత భాదడూ  

టాం జవలనీత ం భహో లాకదాం హసత సథ భచిఛనదధ షః 43 

  

తతః శ్రలం తతః నుర సం తతసరత భయభిషట మః  

మదమచఛసత రం సభాదడామతూయవం తదచిఛనడివబుః 44 

  

ససజ ఠాసఽుం భామాభనత ధ నగటోऽసఽయః  

తతః నుర దఽయబూఙుైఛలః సఽనీకోష రదో 45 

  

తటో నితవతేసత యవ్ో దహమభాణా దవ్గషనణా  

శిలాః సటఙకశిఖశ్రచయణమణోత ు డివషదఫలమ్ 46 

  

భహో యగః సభుటూతేయదనద శ్రకః సవిశిచకః  

స్ంహవ్మఘరవహశచ భయదమణోత  భహగజాః 47 

  

మాతేఢానమశచ శతశః శ్రలహసత  వివ్ససః  

ఛినిధ  ననీధ త్ర వ్డినమసత ఠా యక్షోగణాః రదో 48 

  

తటో భహఘణా వ్ోమనేన గనైబయయుషసవణాః  

ఄఙగో నఽభభుచఽవటుైహటాః సత ననతనవః 49 

  

సిషరట  డుైటూమన సఽభహనవహినః శవసనసయఠిః  

సంవయత క ఆవ్తేమగగీ విఫుధధవజ్ఝనీభఢాక్ 50 
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తతః సభుదర ఈడూవలః సయవతః రతమదిశమత  

రచణడ వ్టుైయుదాధ త తయఙగో వయత నెషణః 51 

  

ఏవం డుైటుైమయభహభాన ైయలషమగత్రనె యణయ  

సిజమభాణాసఽ భామాసఽ విషవదఽః సఽయస్్ైనికః 52 

  

న తత్రత్రవిఢిం మతర విదఽషణాద ా దయో ని  

ఢామతః నుర దఽయబూతత తర బగవ్నివశవదావనః 53 

  

తతః సఽణ ంసకిటాఙౄఘ ాలివః తశఙోవ్స నవకఞజ లోచనః 
ఄదిశమటాషట ముధఫాహటయులిసచ్ఛ్్ాకౌసఽత దానయఘుకూుటకుణడ లః 54 

  

తస్భన్రవిషవటऽసఽయకటకయభజా భామా విణేశుయభహిణా భహీమసః 
సవనుర న మఠా హి రత్రఫో ధ అగటూ హషసభిత్రః సయవవిడివమోషణమ్ 55 

  

దిషట వ భిఢూ గయుడవ్హనేదాషవ్హ అవిధమ శ్రలభహిణోదథ కలణేనేః 
తలిీలమా గయుడభూషధా తదోిహీటావ టూణాహననని సవ్హభషం తరుఢీశః 56 

  

భాలీ సఽభాలమత్రఫలౌ ముఢి తవతతేయమచచకథీణ కితత శియసవథ భాలమవ్ంసత మ్ 

అహతమ త్రగభగదమాహనదణడ జథనద ంా టావచిఛగऽచిఛనదథయనదటోऽషణాదమః 57 

  

ఄఢామమభు – 11 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄఠయ  సఽః రతేమలఫధ ఙూతసః యసమ ఝంసః యమానఽకభమా 

జఘునయబిశం శకీసనైయణాదమసత ంసత నరణయ న ైయనసంహటాః ఝ 1 

  

వ్డైగచణామ సంయఫోధ  బగవ్ణాకశ్సనః  

ఈదమచఛదమడా వజరం రజా హ హమత్ర చఽకుీ శుః 2 

  

వజరనుణసత భాహమదం త్రయసకితమ ఝయఃస్థ తమ్  

భనస్వనం సఽసభననం విచయనత ం భహభిఢూ 3 
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నటవనాభఢ భామానభనేశ్ణోన జ్ఝగుషస్  

జ్ఝటావ ఫాలానినఫడాధ క్షాననట ో హయత్ర తదధ నమ్ 4 

  

అయుయుషనిత  భామానయుత్రూసిూనిత  నే డివమ్  

టానద సామనివధఽణోభమజాఞ నాయవసభచచ డాదధః 5 

  

సర ऽహం దఽభననస్వతऽదమ వజథరణ శతయవణా  

శిగ హషషవమ భణాద తభనఘ టసవ జాఞ త్రనః సహ 6 

  

శీ్రఫలియువ్చ  

సఙగో ా ధే వయత భాణాణాం కలఙ గడితకయభణామ్  

కీషత యజయోऽజయో భితేమః సథవషం సఽమయనఽకీభాత్ 7 

  

తడిదం కలయశనం జగతశమనిత  సాయమః  

న హిషమనిత  న శ్లచనిత  తతర మూమభణడ టాః 8 

  

న వమం భనమభాణాణాభాటాభనం తతర సధనమ్  

గషగ వః సధఽశ్లఙామణాం గిహీణ మో భయభటాడణాః 9 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆటామక్షుమ విబుం వగ ణాఙుైువయభయదనః  

అకయణఞఢషణయహనడాక్షథత్ైహ తం ఝనః 10 

  

ఏవం నికిటో డూవ్ో వ్డైషణా తథమవ్డిణా  

ణాభిషమతత దఢిక్షథం టోటరా హత ఆవ డివః 11 

  

నుర హయతేకలిశం తసభ ఄమోఘం యభయదనః  

సమాణో నమతదాబభ్ ఛిననష ఆవ్చలః 12 

  

సఖామం త్రతం దిషట వ జమోబ ఫలిసఖః సఽహిత్  

ఄబమమాటౌూహిదం సఖఽమయుతసమత సభాచయన్ 13 

  

స స్ంహవ్హ అసదమ గడాభుదమభమ యంహస  
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జటరా వటాడమచఛకీం గజం చ సఽభహఫలః 14 

  

గడారహయవమఠిటో బిశం విహవలిటో గజః  

జానఽదామం ధయణీం సిషట వ కశభలం యభం మమౌ 15 

  

తటో యఠయ  భాతలిణా హషనయదశశటుైయవితః  

అనీటో డివభుతూిజమ యథభాయుయుహమ విబుః 16 

  

తసమ తతసజమనకయభ మనఽత ద నవసతత భః  

శ్రల న జవలటా తం తే సభమభాణోऽహననభిఢూ 17 

  

స్వహమ యుజం సఽదఽయభి ం సతత వభాలభఫు భాతలిః  

ఆణోద ా  జభబసమ సఙ్ఘ్రటాడయధ  వజథరణానుహయచిఛయః 18 

  

జభబం శీుటావ హతం తసమ జాఞ తయో ణాయడాదిషవః  

నభుచిశచ ఫలః నుకసత టరా తవతేసత వనివటాః 19 

  

వఙ గనః యుష్ైషనద భాయదమణోత ऽసమ భయభసఽ  

శఢైయవ్కూయణేభఘా ఢానషవ యవతమ్ 20 

  

హునద శశటాణామజౌ హయమశవసమ ఫలః శఢైః  

టావడిబయయదమాభాస ముగలిఘుహసత వ్న్ 21 

  

శటాదామం భాతలిం నుకో యథం సవమవం ిథక్  

సకితూణాధ నమోక్షథణ తదదఽబతభబూదరణయ 22 

  

నభుచిః ఞచదశనః సవయణఝఙణద్ యభహమషేనః  

అహతమ వమనదతూఙ్్ ు సటోమ ఆవ టోమదః 23 

  

సయవతః శయకటేన శకీం సయథసయఠిమ్  

చాదమాభాసఽయసఽః నుర విటృూయమనేవ్భుఫడాః 24 

  

ఄలషమనత సత భతీవ విహవలా విచఽకుీశుథదవగణాః సహనఽగః 
ఄణామకః శతరే ఫల న నిషజటా వణకఠా ననననవ్ో మఠాయణవ్ే 25 
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తతసఽత షఝుషేఫదధ ఞజ డివనియోతః సశవయథధవజాగీణీః  

ఫదౌ డిశః ఖం ిఠివం చ గచమనూవటూజస సాయమ ఆవ షనుతమనే 26 

  

నిుషమ ితణాం డూవః ఢైయబమషదటాం యణయ  

ఈదమచఛడిరఝం హనఽత ం వజరం వజరధగ యుష 27 

  

స టూణడైవ్షట ఢాథణ శియస్ ఫలనుకయోః  

జాఞ తీణాం శమటాం జనజ హయ జనమనబమమ్ 28 

  

నభుచిసత దవధం దిషట వ శ్లకభయియుషనివతః  

జ్ఝఘాంసఽషనద ంా నిటూ చకయ యమోదమభమ్ 29 

  

ఄశభసయభమం శ్రలం ఘణాట వడూధ భబూషణమ్  

రగిహమబమదరవతేటాడయధ  హటోऽస్త్ర వితయజమన్  

నుర హిణోడూద వజామ నినదనభిగఝువ 30 

  

తడాతదోగనతల  భహజవం విచిచిఛడూ హషషషేనః సహసరఢా 

తభాహననని కులిశ్రన కనధ థ యుషనివతస్త రదశత్రః శిగ హయన్ 31 

  

న తసమ హి తవచభత వజర ఉషజటో నృదేద మః సఽయత్రణౌజస్వషతః 
తదదఽబతం యభత్రవయమవితరనత్రత యసకిటో నభుచిశిగధయతవఙా 32 

  

తసభడిణోద ాऽనృదేచఛటరో యవజరః రత్రహటో మతః  

కూనేదం డుైవయోగథన బూతం లోకవిమోహనమ్ 33 

  

నేన ధే ఞయవభడీరణాం షఙూఛదః రజాతమనే  

కిటో నివిశటాం దాఢైః తటుతత ైః తటాం బువి 34 

  

తఃసయభమం టావషట ంా విటరో  నేన వినుటౄతః  

ఄణేమ ఙాత ఫలోతవటాః సవస్్తత ైయషతతవచః 35 

  

సర ऽమం రత్రహటో వజరో  భమా భుకోత ऽసఽథऽలకథ  

ణాహం తడాదడూ దణడ ం ఫరహభటూజోऽమకయణమ్ 36 



ఄషట భ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

ఆత్ర శకీం విషదనత భాహ వ్గశుషణీ  

ణామం శుష్ైకయఠయ  ణాఢదధరయవధభయుత్ర డానవః 37 

  

భమాస్్ైభ మదవగ దటోత  భితేమఢైనవ్యదరశుషకయోః  

ఄటోऽనమశిచనత నీమస్వత  ఈనుయో భఘవనిరనుర ః 38 

  

టాం డుైవం గషయభాకయణు భఘవ్నఽూసభాహితః  

ఢామమణేపనభఠాశమదఽనుమభుబమాతభకమ్ 39 

  

న శుషవకణ న ఙాథదరణ జహయ నభుఙూః శియః  

తం తేషేట వఝయుభనిగణా భాల ైమశ్చవ్కూయనివబుమ్ 40 

  

గనధ యవభుఖౌమ జగతేషవశ్వవసఽవసా  

డూవదఽనఽద బయో ణేదఽయనయత కోమ ననితేయుభడా 41 

  

ఄణేమऽతవమవం రత్రదవణాద వణావమవగషనవయుణాదమః  

సాదమాభాసఽయసఽనభిగణేకసషణో మఠా 42 

  

ఫరహభణా తవరషటో డూవ్ణేద వషినయడయ  ని  

వ్యమాభాస విఫుఢానద ిషట వ డానవసఙ్క్షషమమ్ 43 

  

శీ్రణాయద ఈవ్చ  

బవడిబయభితం నుర త ం ణామణబుజాశనీ ైః  

శీిమా సధేఢిటాః సయవ ఈనుయభత విగీహత్ 44 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

సంమభమ భనఽమసంయభబం భానమణోత  భుణేయవచః  

ఈగుమభాణానఽచఢైయమముః సథవ త్రరవిషట మ్ 45 

  

నేऽవశిషట  యణయ తస్భణానయడానఽభటూన టూ  

ఫలిం విననభాడామ ఄసత ం గషషభునుగభన్ 46 

  

తటరా వినషట వమవ్నివదమభానశిగధన్  
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ఈశణా జీవమాభాస సంజీవణామ సవవిదమమా 47 

  

ఫలిశ్లచశనస సిషట ః రటామణేననిద మాసభిత్రః  

జ్ఝటోऽత ణాఖిదమలోి కతతత వవిచషణః 48 

  

ఄఢామమభు – 12 

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

విషధవజో నిశధేమదం యోషదరా తవణ డానవ్న్  

మోహనటావ సఽయగణాను షః సర భభనుమమత్ 1 

  

విషభాయుహమ గషషశః సయవబూతగణ ైయవితః  

సహ డూవ్మ మమౌ దరషేట ం మటరా స్వత  భధఽసాదనః 2 

  

సదాజ్ఝటో బగవటా సదయం సర భమా బవః  

సావిషట  ఈవ్ఙూదం రత్రఞజమ సభమను షమ్ 3 

  

శీ్రభహడూవ ఈవ్చ  

డూవడూవ జగడావుతనజ గడీశ జగనభమ  

సథవషభత దావ్ణాం తవభాటాభ హమతేుశవయః 4 

  

అదమణాత వసమ మనభధమనేదభనమదహం ఫహిః  

మటోऽవమమసమ ణడైటాని తతూతమం ఫరహభ చిదబవ్న్ 5 

  

తవ్డైవ చయణామోబజం శ్రమీసకభా నిశిషః  

విసిజోమబమతః సఙోం భునమః సభునుసటూ 6 

  

తవం ఫరహభ ఞయణభభితం విగుణం విశ్లకమ్  

అననద భాతరభవికయభననమదనమత్   

విశవసమ హమతేయుదమస్థ త్రసంమభాణామ్  

అటూభశవయశచ తదతవషతమానతవషః 7 

  

ఏకసత వధేవ సదసదద వమభదవమం చ  
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సవయణం కిటాకితనేవ్ేహ న వసఽత దేదః   

ఄజాఞ నతసత వన జణడైషవహిటో వికలో  

మసభదఽో ణవమత్రకగ నియునుఢికసమ 8 

  

టావం ఫరహభ కథచిదవమనఽత ుత ధయభధేకథ  

ఏకథ యం సదసటోః ఝయుషం థశమ్   

ఄణేమऽవమనిత  నవశకూత ముతం యం టావం  

కథచినభహఝయుషభవమమభాతభతనత రమ్ 9 

  

ణాహం ముయిషయో న భుచిభుఖామ  

జాననిత  మడివయచితం ఖలు సతత వసో ః   

మణాభమమా భుషతఙూతస ఇశ డుైతమ  

భత ుదమః కూభుత శశవదబదరవిటాత ః 10 

 

స తవం సనైహితభదః స్థ త్రజనభణాశం  

బూటూహితం చ జగటో బవఫనధ మోక్షౌ  

వ్ముయమఠా విశత్ర ఖం చ చచఖమం  

సయవం తడాతభకతమావగమోऽవయుణేత ్ 11 

 

ఄవటా భమా దిషట  యభభాణసమ టూ గుణ ైః  

సర ऽహం తదద షాేట నేఙాఛనే మటూత  యోషదవఝయధితమ్ 12 

 

నేన సమోభహిటా డుైటామః నునటాశ్చభితం సఽః  

తడిద దిషవ అమాటాః యం కౌతసహలం హి నః 13 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవభబమషథటో విషేణ యబగవ్నాిలనుణణా  

రహసమ దావగనైబయం గషషశం రతమదాషత 14 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

కౌతసహలామ డుైటామణాం యోషడూవషర  భమా ధితః  

శమటా సఽయకమణ గటూ తమూషదాజణే 15 
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తటూతऽహం దయినషమనే డిదిక్షోః సఽయసతత భ  

కనేణాం ఫహట భనత వమం సఙకలరబవ్ోదమమ్ 16 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర ఫుర వ్ణో బగవ్ంసత టుైరవ్నత యఢీమత  

సయవతశ్చయమంశచక్షుయబవ అస్వత  సహో భమా 17 

  

తటో దదగివణే వయస్త రమం విచితరఝషయుణలివదఽర ధే 
వికీీడతీం కనఽద కలీలమా లసదఽద కలయమసత నితభఫధేఖలామ్ 18 

  

అవయత ణోదవయత నకనేతసత న రకిషట హగయుబఢైః డూ డూ  

రబజమభాణానేవ భధమతశచలతదరవ్లం నమతీం తతసత తః 19 

  

డిక్షు బరభతకనఽద కఙాల ైయబిశం నుర ర డివగనటామతలోలలోచణామ్ 

సవకయణవిదరా జ్ఝతకుణడ లోలిసతకనుర లనీలాలకభణడ టానణామ్ 20 

  

శిథదఽద కలం కఫుం చ విచఽమటాం సననహమతీం వ్భకథణ వలుో ణా 

వినిఘనతీభనమకథణ కనఽద కం విమోహమనీత ం జగడాతభభామమా 21 

  

టాం వషమ డూవ ఆత్ర కనఽద కలీలనేషడీ్రఝాసఽపటస్భతవిసిషట కటాషభుషట ః 
స్త రతవరషణరత్రసనైషణవిహవలాటాభ ణాటాభనభనిత క ఈభాం సవగణాంశచ వ్ేద 22 

  

తసమః కగీతూ తే కనఽద కో మడా గటో విదాయం తభనఽవరజత్ర్రరమాః 
వ్సః ససాతరం లఘు భాయుటోऽహయదబవసమ డూవసమ కూలానఽశమతః 23 

  

ఏవం టాం యుచినుఙకో ం దయినీమాం భణోయభామ్  

దిషట వ తసమం భనశచకథీ విషజజ ణాత ుం బవః కూల 24 

  

తమాహితవిజాఞ నసత తకితసభయవిహవలః  

బవ్ణామ ఄత శమణాత ు గతహీర సత తదం మమౌ 25 

  

స తభామానత భాలోకమ వివసత ా  వరఝుటా బిశమ్  

నిలీమభాణా విక్షథషే హసనీత  ణానవత్రషఠ త 26 
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టాభనవగచఛదబగవ్నబవః రభుషటూనిద మాః  

కభసమ చ వశం నీతః కథణునేవ మూథః 27 

  

సర ऽనఽవరజామత్రవ్ేగథన గిహీటావనిచఛతీం స్త రమమ్  

కథశఫనధ  ఈనునీమ ఫాహటదామం షషసవజథ 28 

  

సర గూఞా బగవటా కషణా కషణీ మఠా  

ఆతసత తః రసయనీత  విరకీయణశిగయుహ 29 

  

అటాభనం మోచనటావఙో సఽయయిబబుజానత త్  

నుర దరవటాూ ిథఽశ్లీణీ భామా డూవవినిషభటా 30 

  

తసమసౌ దవం యుడయర  విషరణ యదఽబతకయభణః  

రతమదమత కధేన వ్డైషణయవ వినిషజతః 31 

  

తసమనఽఢావటో థతశచసకణాద మోఘథతసః  

శుషభణో మూథస్వమవ వ్స్టాభనఽఢావతః 32 

  

మతర మటరా తనభహమం థతసత సమ భహతభనః  

టాని యౄమసమ హమభనశచ క్షథటరా ణామసనభహీటూ 33 

  

సషతూయఃసఽ శ్ ైల షే వణేషసవణేషే చ  

మతర కవ ఙాసననిషమసత తర సనినహిటో హయః 34 

  

సకణేన థతస్ సర ऽశమడాటాభనం డూవభామమా  

జఝీకితం నిశ్రషీఠ  సననువయత త కశభలాత్ 35 

  

ఄఠావగతభాహతభు అతభణో జగడాతభనః  

ఄషజథఞ మవయమసమ న ధేణే తదఽ హదఽబతమ్ 36 

  

తభవికివభవరడభాలషమ భధఽసాదనః  

ఈవ్చ యభతరటో నృబరటాూవం నుౌయుషం తనఽమ్ 37 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  
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డిషట ు తవం విఫుధశ్రషీఠ  సవం నిషఠ భాతభణా స్థ తః  

మణేభ స్త రయౄమా స్్ైవయం మోహిటోऽమఙో భామమా 38 

  

కో నఽ ధऽేత్రతథణాభమాం విషకత సత వదిటూ ఝభాన్  

టాంసత నివసిజతీం దావ్నఽద సత భకిటాతభనః 39 

  

స్వమం గుణభనీ భామా న టావభనబవిషమత్ర  

భమా సధేటా కల న కలయౄతవణ దాగశః 40 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం బగవటా జనీరరవటాూఙ్కన సతకితః  

అభనత రు తం షకీభమ సగణః సవలమం మమౌ 41 

  

అటాభంశబూటాం టాం భామాం బవ్నీం బగవ్నబవః  

సభభటాభిషభుఖామణాం తరటామచషట థ దాయత 42 

  

ఄన వమశమసత వభజసమ భామాం యసమ ఝంసః యడూవటామాః 
ఄహం కలాణాభిషదోऽత భుహమమ మమావశ్లऽణేమ కూభుటాసవతణాత ర ః 43 

  

మం భాభిచఛసత వభుతవతమ యోగతూభాసహసర నత  ఈనుయతం వ్డై 
స ఏష సక్షాతేయుషః ఝణో న మతర కలో విశటూ న వ్ేదః 44 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర టూऽనహితసత త వికీభః శ్య్గధనవనః  

స్ణోధ షనయభథణే నేన ధితః ిషవఠ  భహచలః 45 

  

ఏతనఽభహటః కీయత మటోऽనఽశిణవటో న షషమటూ జాతే సభుదమభః కవచిత్ 

మదఽతత భశ్లి కగుణానఽవయణనం సభసత సంసయషశభీాహమ్ 46 

  

ఄసదవిషమభఙౄఘ ంా దావగభమం రణానన్  

ఄభితభభయవమణాశమత్రూనఽధ భథమమ్  

కటమువత్రవ్ేషర  మోహమనమః సఽుంస్  

తభహభుసిటాణాం కభఞయం నటోऽస్భ 47 
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ఄఢామమభు – 13 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

భనఽషవవసవతః ఝతరః శ్ీదధ డూవ ఆత్ర శీుతః  

సత మో వయత భాణో మసత దటామని ధే శిణు 1 

  

ఆక్షావకుయనబగశ్ ైచవ ధిషట ః శమత్రథవ చ  

నషషమణోత ऽథ ణాదాగః సత మో డిషట  ఈచమటూ 2 

  

తయౄషశచ ిషధరశచ దశమో వసఽభానూమితః  

భణోఢైవవసవతస్్ైమటూ దశఝటరా ః యనత  3 

  

అడిటామ వసవ్ో యుడరా  విశ్రవడూవ్ భయుదోణాః  

ఄశివణావిబవ్ో జనిననద సా్వత షం ఝయనద యః 4 

  

కశమనుర ऽత్రరయవస్షఠ శచ విశ్వనేటరో ऽథ గౌతభః  

జభదగషనయబయడావజ ఆత్ర సత యిమః సభిటాః 5 

  

ఄటరా త బగవజజ నభ కశమనుదడిటూయబూత్  

అడిటామణాభవయజో విషేణ వభనయౄధిక్ 6 

  

సఙ్క్ష్షటో భయోకత ని సత భనవనత ణ టూ  

బవిషమణమథ వక్షామనే విషరణ ః శకత ునివటాని చ 7 

  

వివసవతశచ డూవ జానే విశవకయభసఽటూ ఈదే  

సంజాఞ  చామా చ జథనద  ానే నుర గనహిటూ తవ 8 

  

తితీమాం వడవ్ధేకథ టాసం సంజాఞ సఽటాసత రమః  

మమో మనై శ్ీదధ డూవశ్ఛమామాశచ సఽటానఛిణు 9 

  

సవషణసత తీ కణామ దామ సంవయణసమ మా  

శణడైశచయసత ితీయోऽబూదశివణౌ వడవ్తభజౌ 10 
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ఄషట ధేऽనత య అమాటూ సవషణయబవిటా భనఽః  

నిగభకవియజసకడామః సవషణతనమా ని 11 

  

తతర డూవ్ః సఽతసర  వియజా ఄభితరదాః  

టూషం విగచనసఽటో ఫలిషణోద ా  బవిషమత్ర 12 

  

దటూత వభాం మాచభాణామ విషణ వ్ే మః దతరమమ్  

దధ నేనద ాదం హిటావ తతః స్డిధ భవ్ూుత్ర 13 

  

యోऽసౌ బగవటా ఫదధ ః తరటూన సఽతల  ఝనః  

నివ్ేశిటోऽఢికథ సవో దధఽణాస్వత  సవఝువ 14 

  

గలవ్ో డీతత భాణరా మో డయర ణఝతరః కిసత ఠా  

ఊషమశిఙోః తటాసభకం బగవ్ణాఫదమణః 15 

  

ఆధే సత యిమసత తర బవిషమనిత  సవయోగతః  

ఆడానీభాసటూ జణేూవ సవ అశభీభణడ ల  16 

  

డూవగుహమతూయసవటామం సయవదౌభ ఆత్ర రబుః  

సథ నం ఝయనద దధ ిటావ ఫలనే డాసమతీశవయః 17 

  

నవమో దషసవషణయభనఽయవయుణసభబవః  

బూతకథతేుదత కథతేషటామడామసత తేూటా ని 18 

  

నుభుచిగబడామ డూవ్ ఆణోద ాऽదఽబతః సభితః  

దఽమత్రభత్రభుఖాసత తర బవిషమనత ుిషమసత తః 19 

  

అముషభటోऽభుఫఢామాభిషదో బగవతకలా  

బవిటా నేన సండాధ ం త్రరలోకీం దోషమటూऽదఽబతః 20 

  

దశమో ఫరహభసవషణయుశ్లి కసఽటో భనఽః  

తతేూటా బూషషవణాడామ హవిషభత్రభుఖా డివజాః 21 

  

హవిషభనఽూకితః సటోమ జయో భూషత సత డా డివజాః  
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సఽవ్సనవియుడాధ డామ డూవ్ః శభుబః సఽథశవయః 22 

  

విషవకథూణో విషసఙామం తే శమోబః సఖమం కషషమత్ర  

జాతః సవంశ్రన బగవ్నోిహమ విశవసిజో విబుః 23 

  

భనఽఢైవ ధయభసవషణథకదశభ అతభవ్న్  

ఄణాగటాసత తేూటాశచ సతమధభదయో దశ 24 

  

విహఙోభాః కభగభా నివణయుచమః సఽః  

ఆనద శాచ వ్డైధితస్వత షభిషమశ్చయుణాదమః 25 

  

అయమకసమ సఽతసత తర ధయభస్వతేషత్ర సభితః  

వ్డైధిటామాం హథయంశస్త రలోకీం ఢాయనషమత్ర 26 

  

బవిటా యుదరసవుణ జణాద వదశమో భనఽః  

డూవవ్నఽడూవశచ డూవశ్రషీఠ దమః సఽటాః 27 

  

ఊతఢాభా చ తటూరణోద ా  డూవ్శచ హషటాదమః  

ఊషమశచ తనుర భూషత సత సవుగునధరకదమః 28 

  

సవఢాభాఖ ోమ హథయంశః సధనషమత్ర తనభణోః  

ఄనత యం సతమసహసః సఽనిటామాః సఽటో విబుః 29 

  

భనఽసత రయోదశ్ల దావ్ోమ డూవసవషణతభవ్న్  

చితరస్వనవిచిటరా డామ డూవసవషణడూహజాః 30 

  

డూవ్ః సఽకయభసఽటరా భ సంజాఞ  ఆణోద ా  డివసత్రః  

నిగభకతతత వదిడామ బవిషమనత ుిషమసత డా 31 

  

డూవహో తరసమ తనమ ఈహత  డివసటూః  

యోగథశవగ హథయంశ్ల ఫిహటామం సభబవిషమత్ర 32 

  

భనఽవ ఆనద సావషణశచతేయదశభ ఏషమత్ర  

ఈయుగనైబయఫుఢాడామ ఆనద సావషణవయమజాః 33 
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విటరా శ్చక్షుష డూవ్ః శుచిషణోద ా  బవిషమత్ర  

ఄగషనఫహటః శుచిః శుడయధ  భాగఢాడామసత స్వనః 34 

  

సటరా మణసమ తనయో ఫిహడాబనఽసత డా హషః  

విటాణామాం భహజ కూీమాతనాత నివటానటా 35 

  

జంశచతేయదశ్ ైటాని త్రరకలానఽగటాని టూ  

నుర ర కత ణేమనషభతః కలో ముగసహసరయమమః 36 

  

ఄఢామమభు – 14 

శీ్రజోవ్చ  

భనవనత థషే బగవనమఠా భణావదమస్త వధే  

మస్భనకయభణ నే నేన నిముకత సత దవదసవ ధే 1 

  

శీ్రఊషయువ్చ  

భనవ్ో భనఽఝటరా శచ భునమశచ భహీటూ  

ఆణాద ా ః సఽయగణాశ్ ైచవ సథవ ఝయుషశ్సణాః 2 

  

మజాఞ దయో మాః కఠిటాః నుౌయుషమసత నవ్ో ని  

భణావదయో జగడామటరా ం నమణాత ునః రఙ గడిటాః 3 

  

చతేయుమగణేత  కల న గీసత నఽ్ాత్రగణానమఠా  

తస ఊషయోऽశమనమటో ధయభః సణాతనః 4 

  

తటో ధయభం చతేషదం భనవ్ో హషణోడిటాః  

ముకత ః సఞచచయమనత ుడాధ  స్వవ స్వవ కల  భహీం ని 5 

  

నులమనిత  రజానులా మావదనత ం విదాగశః  

మజఞ దాగబుజో డూవ్ నే చ తటరా నివటాశచ టుైః 6 

  

ఆణోద ా  బగవటా దటాత ం టుైరలోకమశీిమభూషజ టామ్  

బుఞచజ నః నుత్ర లోకంస్త రణాకభం లోకథ రవయిత్ర 7 
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జాఞ నం ఙానఽముగం ఫూర టూ హషః స్దధ సవయౄధిక్  

ఊషయౄధయః కయభ యోగం యోగథశయౄధిక్ 8 

  

సయోం రజథశయౄతవణ దసామను ణామతూవడవఝః  

కలయౄతవణ సథవషభదావ్మ ిథగుో ణః 9 

  

సాత మభాణో జణడైథనభమమా ణాభయౄమా  

విమోహిటాతభననణా దయిణడైయన చ దిశమటూ 10 

  

ఏతతకలవికలసమ రభాణం షకీషత తమ్  

మతర భనవనత ణామహటశచతేయదశ ఝవిదః 11 

  

ఄఢామమభు – 15 

శీ్రజోవ్చ  

ఫల ః దతరమం బూధేః కసభదధ షయమాచత  

బూటూశవయః కిణవలిఫాధ గథ ऽత ఫఫనధ  తమ్ 1 

  

ఏతడూవడితేనేఙాఛమో భహటౌకతసహలం హి నః  

మజథఞ శవయసమ ఞయణసమ ఫనధ నం ఙామణాగసః 2 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

జ్ఝతశీ్రయసఽనశచ హతటో హీణేద ణా జనబిగునః స జీవితః 
సవతభణా టానబజదబిగూనఫలిః శిషర మ భహటాభయథనివ్ేదణేన 3 

  

తం ఫరా హభణా బిగవః తరమభాణా ఄమాజమనివశవజ్ఝటా త్రరణాకమ్ 

జ్ఝగుషభాణం విఢిణానషచమ భహనషవకథణ భహనఽదావ్ః 4 

  

తటో యథః కఞచనటట నడయధ  హమాశచ హయమశవతేయఙోవణ ః 
ధవజశచ స్ంహమన విజభాణో హటటాశణాడాస హవిషబషషట త్ 5 

  

ధనఽశచ డివమం ఝయట ోనదధ ం తసణావషకౌత  కవచం చ డివమమ్ 

తటాభహసత సమ దడౌ చ భాలాభభాి నఝషం జలజం చ శుకీః 6 
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ఏవం స వినుర షజతయోధణాయథస్్తత ః కలితసవసత ుమణోऽథ వినుర న్ 

రదక్షుణీకితమ కితరణాభః రహర దభాభనత రు నభశచకయ 7 

  

ఄఠాయుహమ యథం డివమం బిగుదతత ం భహయథః  

సఽసరగధగऽథ సననహమ ధనీవ ఖఝీో  ధిటూషేఢిః 8 

  

హమభాఙోదలసడాఫహటః సఽపయనభకయకుణడ లః  

యజ యథభాయౄఞయ  ఢిషణ ుసథ  ఆవ హవమవ్ట్ 9 

  

తేల ైమశవయమఫలశ్రీనః సవమూఠుైఢషదతమమూథత్ైః  

తఫడిబషవ ఖం దిగషబయదహడిబః షఢీనివ 10 

  

విటో వికయినభహతీభాసఽుం ధవజ్ఝనీం విబుః  

మమావినద ాఝుం సవిడాధ ం కభమనినవ గదస్ 11 

  

యభామభువణోడామణడైః శీ్రభడిబయననద ణాడినః  

కజడివహఙోనేథఽణడైో మనభతత భధఽవరటుైః  

రవ్లపలఝషర యు దాయశ్ఖాభయదఽర ధ ైః 12 

 

హంససయసచకీ హవ కయణడ వకులాకులాః  

నలిణోమ మతర కీీడనిత  రభడాః సఽయస్వవిటాః 13 

  

అకశగఙోమా డూవ్మ విటాం షఖబూతమా  

నుర కథణాగషనవథణన సటాట ల ణోననటూన చ 14 

  

యుకభటట కనుట ైశచ డావఢైః సపటౄకగగఝఢైః  

జుషట ం విబకత రఠాం విశవకయభవినిషభటామ్ 15 

  

సదాచతవయయఠామఞామం విభాణడైయనుయుఫడుైయుమటామ్  

శిఙగో టకఢైయభణభన ైయవజరవిదఽర భవ్ేడినః 16 

  

మతర నితమవయోయౄనుః శ్మభా వియజవ్ససః  

దరా జణేత  యౄవణానగమ హమషచషబషవ వహనమః 17 
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సఽయస్త రకథశవిబరషట  నవసౌగనిధ కసరజామ్  

మటరా మోదభునుడామ భాయో అవ్త్ర భాయుతః 18 

  

హమభజాలాషనియోచఛదాధ ధేణాగుయుగనిధ ణా  

నుణుడ థణ రత్రచఛనన భాథో  మానిత  సఽయతరమాః 19 

  

భుకత విటాణడైయభణహమభకథతేననణాటాకవలనెనవిటామ్ 

శిఖణడ నువతబిఙోణాడిటాం వ్డైభానికస్త రకలగుతభఙోలామ్ 20 

  

భిదఙోశఙగ్ నకదఽనఽద నసవణడైః సటాలవణాభుయజథషట వ్ేణునః 
నిటుైమః సవ్డుైమయుడూవగుతకఢైయభణోయభాం సవరబమా జ్ఝతరదామ్ 21 

  

మాం న వరజనత ుధషభషఠ ః ఖలా బూతదఽర హః శజః  

భానినః కనేణో లుఫాధ  ఏనుుణా వరజనిత  మత్ 22 

  

టాం డూవఢానీం స వయౄఠినీత్రయఫహిః సభణాత దఽర యుఢూ ితనమమా 

అఙాయమదతత ం జలజం భహసవనం దఢౌభ రముఞజ నబమనేనద యాోషటామ్ 23 

  

భఘవ్ంసత భనతవరతమ ఫల ః యభభుదమభమ్  

సయవడూవగణోతవటో గుయుధేతదఽవ్చ హ 24 

  

బగవనఽనదమమో బూమానఫల యనః ఞయవవ్డైషణః  

ఄవిషహమనేభం భణేమ కథణాస్టూత జసర షజతః 25 

  

ణడైనం కశిచతేకటో వ్త రత్రవ్ోమఢెభఢీశవయః  

తఫనినవ భుఖథణేదం లిహనినవ డిశ్ల దశ  

దహనినవ డిశ్ల దిగషబః సంవత గషనషవ్ోత్రథ తః 26 

  

ఫూర హి కయణధేతసమ దఽయధయితవసమ భడిరనుర ః  

ఓజః సహో  ఫలం టూజో మత ఏతతూభుదమభః 27 

  

శీ్రగుయుయువ్చ  

జాణానే భఘవనఛటరో యుననటూయసమ కయణమ్  
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శిషమయోబితం టూజో బిగునయ్రహభవ్డినః 28 

  

ఓజస్వనం ఫలిం జథతేం న సభగథ ऽస్త  కశచన  

బవడివఢయ  బవ్ణావత వయజనటూవశవయం హషమ్   

విజథషమత్ర న కోऽతవమనం ఫరహభటూజఃసధేఢితమ్  

ణాసమ శకత ః ఝయః సథ తేం కిటానత సమ మఠా జణాః 29 

  

తసభనినలమభుతూిజమ మూమం సథవ త్రరవిషట మ్  

మాత కలం రతీషణోత  మతః శటరో షవయమమః 30 

  

ఏష విరఫలోదయకః సభ్రతసమషజతవికీభః  

టూషధేవ్భాణేన సనఽఫణోధ  వినఙ్క్షషమత్ర 31 

  

ఏవం సఽభనిత టాాథ స్వత  గుయుణాథ నఽదషిణా  

హిటావ త్రరవిషట ం జగుభుో వణాః కభయౄతణః 32 

  

డూవ్ేషవథ నిలీణేషే ఫలిఢైవగచనః ఝుమ్  

డూవఢానీభఢిషఠ మ వశం నిణేమ జగతత రమమ్ 33 

  

తం విశవజననం శిషమం బిగవః శిషమవతూలాః  

శటూన హమధేఢాణాభనఽవరతభమాజమన్ 34 

  

తతసత దనఽదావ్ేన బువనతరమవిశీుటామ్  

కీషత ం డిక్షువితణావనః స థజ ఈడెఝువ 35 

  

ఫుబుజథ చ శీిమం సవిడాధ ం డివజడూవ్ోలనేబటామ్  

కితకితమనేవ్టాభనం భనమభాణో భహభణాః 36 

  

ఄఢామమభు – 16 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం ఝటూరషే నషవట షే డూవభాటాడిత్రసత డా  

హిటూ త్రరవిషట తవ డుైటుైమః యమతమదణాథవత్ 1 
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ఏకడా కశమసత సమ అశభీం బగవ్నగత్  

నియుతూవం నిననద ం సభాఢూషవయతశిచత్ 2 

  

స తీనం డీనవదణాం కిటాసనషగీహః  

సదాజ్ఝటో మఠాణామమనేదభాహ కుయౄదవహ 3 

  

ఄమబదరం న వినుర ణాం బడూర లోకథऽధఽణాగతమ్  

న ధయభసమ న లోకసమ భిటోమశఛణాద నఽవషత నః 4 

  

ఄత వ్కుశలం కూఞృచదోిహమషే గిహధేఢిని  

ధయభసమయథసమ కభసమ మతర యోగగ హమయోగషణామ్ 5 

  

ఄత వ్త్రథయోऽదేమతమ కుటుభాఫసకత మా తవమా  

గిహదఞజ్ఝటా మాటాః రతేమటాథ ణేన వ్ కవచిత్ 6 

  

గిహమషే నేషవత్రథయో ణాషచటాః సలిల ైయత  

మడి నిమనిత  టూ నానం థవయుజగిహో భాః 7 

  

ఄమగనమసఽత  వ్ేలామాం న హటటా హవిష సత్ర  

తవయోడివగనఢిమా బడూర నుర ర షటూ భన కషుచిత్ 8 

  

మతసజమా కభదఽఘాణామత్ర లోకనోిహనివతః  

ఫరా హభణోऽగషనశచ వ్డై విషరణ ః సయవడూవ్తభణో భుఖమ్ 9 

  

ఄత సథవ కుశలినసత వ ఝటరా  భనస్వని  

లషనేऽసవసథ భాటాభనం బవటామ లషణ ైయహమ్ 10 

  

శీ్రడిత్రయువ్చ  

బదరం డివజగవ్ం ఫరహభనధ యభసమసమ జనసమ చ  

త్రరవయోసమ యం క్షథతరం గిహధేఢినోిహ ఆధే 11 

  

ఄగనయోऽత్రథయో బిటామ నషవ్ో నే చ లిూవః  

సయవం బగవటో ఫరహభనననఽఢామణానన షషమత్ర 12 
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కో నఽ ధే బగవణాకమో న సభడూమత భానసః  

మసమ బవ్న్రజాధమష ఏవం ధభన్రదాషటూ 13 

  

తవ్డైవ భాుచ భనఃశుయజాః రజా ఆభాః సతత వయజసత మోజుషః 
సమో బవ్ంసత సవసఽడిషే రదో తఠాత బకత ం బజటూ భహమశవయః 14 

  

తసభడీశ బజణాత ు ధే శ్రమీశిచనత మ సఽవరత  

హితశీియో హితసథ ణానూటుైనః నుహి నః రదో 15 

  

ఢైషవవ్స్టా సహం భగన వమసనసగథ  

ఐశవయమం శీ్రయమశః సథ నం హిటాని రఫల ైయభభ 16 

  

మఠా టాని ఝనః సఢయ  రడూమయనభభాతభజాః  

తఠా విఢూహి కలామణం ఢిమా కలామణకితత భ 17 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవభబమషథటోऽడిటామ కసత భాహ సభమనినవ  

ఄహో  భామాఫలం విషరణ ః స్వనహఫదధ నేదం జగత్ 18 

  

కవ డూహో  దౌత్రకోऽణాటాభ కవ ఙాటాభ రకిటూః యః  

కసమ కథ త్రఝటరా డామ మోహ ఏవ హి కయణమ్ 19 

  

ఈత్రషఠ సవ ఝయుషం బగవనత ం జణాయదనమ్  

సయవబూతగుహవ్సం వ్సఽడూవం జగదఽో యుమ్ 20 

  

స విఢాసమత్ర టూ కభాను షుదణానఽకభనః  

ఄమోఘా బగవదబకూత థనతథత్ర భత్రయభభ 21 

  

శీ్రడిత్రయువ్చ  

కథణాహం విఢిణా ఫరహభనఽనసథ స్వమ జగతత్రమ్  

మఠా ధే సతమసఙకలో విదఢామతూ భణోయథమ్ 22 

  

అడిశ తవం డివజశ్రషీఠ  విఢిం తదఽఢావనమ్  
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అశు తేషమత్ర ధే డూవః స్దణాత ుః సహ ఝతరకఢైః 23 

  

శీ్రకశమ ఈవ్చ  

ఏతణేభ బగవ్నిషట ః రజాకభసమ దభజః  

మడాహ టూ రవక్షామనే వరతం కథశవటోషణమ్ 24 

  

నూలుో నసమభల  క్షథ డావదశ్హం యోవరతమ్  

ఄయచనేదయవిణాద షం బకత ు యభమానివతః 25 

  

స్నీవ్లామం భిడాలిమ సనమాత్క్రోడవిడీయణమా  

మడి లదేమత వ్డై సర ర తస్వమతం భనత రభుడీయనేత్ 26 

  

తవం డూవ్మడివహమణ యసమాః సథ ననేచఛటా  

ఈదధ ిటాస్ నభసఽత బమం నునుభనం ధే రణాశమ 27 

  

నియవషత టాతభనిమమో డూవభథచతూభాహితః  

ఄచమాం సథ ణడ ల  సాథమ జల  వహౌన గువత 28 

  

నభసఽత బమం బగవటూ ఝయుషమ భహీమస్వ  

సయవబూతనివ్సమ వ్సఽడూవ్మ సక్షుణయ 29 

  

నమోऽవమకత మ సాక్షాభమ రఢానఝయుషమ చ  

చతేషవంశదఽో ణజాఞ మ గుణసఙగ్ ునహమతవ్ే 30 

  

నమో డివశ్రథణా త్రరడూ చతేఃశిఙగో మ తనత వ్ే  

సత హసత మ మజాఞ మ తరనీవిడామతభణే నభః 31 

  

నభః శివ్మ యుడరా మ నభః శకూత ధమ చ  

సయవవిడామఢితనే బూటాణాం తనే నభః 32 

  

నమో హియణమగబమ నుర ణామ జగడాతభణే  

యోగఢైశవయమశుమ నభస్వత  యోగహమతవ్ే 33 

  

నభసత  అడిడూవ్మ సక్షుబూటామ టూ నభః  
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ణామణామ ఊషనే నమ హయనే నభః 34 

  

నమో భయకతశ్మభ వఝషవऽఢిగతశీినే  

కథశవ్మ నభసఽత బమం నభస్వత  తతవ్సస్వ 35 

  

తవం సయవవయదః ఝంసం వథణమ వయదయిబ  

ఄతస్వత  శ్రమీస్వ ఢీః నుదథణుభునుసటూ 36 

  

ఄనవవయత నత  మం డూవ్ః శీ్రశచ తటాదదభయోః  

సిహమనత  ఆవ్మోదం బగవ్ణేభ రస్దటామ్ 37 

  

ఏటుైయభణడతత ైయుిషకథశభావ్హనఝయసకితమ్  

ఄయచనేచ్రదధ మా ముకత ః నుడయ మసయిణాడినః 38 

  

ఄషచటావ గనధ భాలామడుైమః మస సననేడివబుమ్  

వసరత ా వటాబయణ నుడయ మసయిణడైసత తః  

గనధ ధానుడినశ్చథచడాద వదశ్షయవిదమమా 39 

  

శితం మస్ ణడైవ్ేదమం శ్లమననం విబవ్ే సత్ర  

ససషః సగుడం దటాత వ జుహటమానాభలవిదమమా 40 

  

నివ్ేడితం తదబకత మ దడామదఽబఞజజ త వ్ సవమమ్  

దటాత వచభనభషచటావ టాభూఫలం చ నివ్ేదనేత్ 41 

  

జతవదషరట తత యశతం సఽత వత సఽత త్రనః రబుమ్  

కిటావ రదక్షుణం బూభ్ రణధేదద ణడ వనఽభడా 42 

  

కిటావ శియస్ తఙూఛషం డూవభుడావసనేతత తః  

దవువణోబజనేడివనుర ణామస్వన మఠయ చితమ్ 43 

  

బుఞజజ త టుైయనఽజాఞ తః స్వషట ః శ్రషం సదాజ్ఝటుైః  

ఫరహభఙాయమథ తడరా టరా ుం శ్లవ బూటూ రథధేऽహని 44 

  

సనతః శుచియమఠయ కథత న విఢిణా సఽసభాహితః  
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మస సననటావథచడామవద్రతసభానమ్ 45 

  

యోబక్షో వరతనేదం చథడివషణ వయచణాదితః  

ఞయవవజుజ హటమాదగషనం ఫరా హభణాంశ్చత దోజనేత్ 46 

  

ఏవం తవహయహః కుమడాద వదశ్హం యోవరతమ్  

హథధనం హో భభయుణం డివజతయణమ్ 47 

  

రత్రడిద నభాయబమ మావచఽఛకితరయోదశ్రమ్  

ఫరహభచయమభధఃసవనం సననం త్రరషవణం చథత్ 48 

  

వయజనేదసడాలాం దోగనఽఙాచవఙాంసత ఠా  

ఄహింసరః సయవబూటాణాం వ్సఽడూవమణః 49 

  

తరయోదశ్మభఠయ  విషరణ ః సననం ఞచకఢైషవదోః  

కయనేఙాఛసత రదిషవట న విఢిణా విఢికోవిడుైః 50 

  

ఞజాం చ భహతీం కుమడివతత శ్ఠమవివషజతః  

చయుం నియౄమ మస్ శితవిషట మ విషణ వ్ే 51 

  

సాకథత న టూన ఝయుషం మజథత సఽసభాహితః  

ణడైవ్ేదమం ఙాత్రగుణవదద డామతేయుషతేషట దమ్ 52 

  

అఙాయమం జాఞ నసభననం వసత ా బయణఢూనఽనః  

టోషనేదిత్రవజశ్ ైచవ తడివడాధ ుధనం హథః 53 

  

దోజనేటాత నఽో ణవటా సదణేనన శుచిస్భటూ  

ఄణామంశచ ఫరా హభణానఛకత ు నే చ తతర సభాగటాః 54 

  

దక్షుణాం గుయవ్ే దడామదిత్రవగబుశచ మఠాయుతః  

ఄణానడూమణాశవనుకంశచ తరణనేతూభునుగటాన్ 55 

  

బుకత వతేూ చ సథవషే డీణానధ కిణాడిషే  

విషరణ సత తీ్ాణనం విడావనఽబఞజజ త సహ ఫనఽధ నః 56 
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నితమవ్డితరగుటుైశచ సఽత త్రనః సవస్త వ్చకఢైః  

కయనేతత తకఠానశచ ఞజాం బగవటోऽనవహమ్ 57 

  

ఏతతయోవరతం ణాభ ఝయుషధనం యమ్  

తటాభహమణానహితం భమా టూ సభుడాహితమ్ 58 

  

తవం ఙాణేన భహదాగథ సభమకీచథణన కథశవమ్  

అతభణా శుదధ దావ్ేన నిమటాటాభ బజావమమమ్ 59 

  

ఄమం వ్డై సయవమజాఞ ఖమః సయవవరతనేత్ర సభితమ్  

తఃసయనేదం బడూర డానం ఙూశవయతయణమ్ 60 

  

త ఏవ నిమభాః సక్షాతత  ఏవ చ మమోతత భాః  

తనుర  డానం వరతం మజోఞ  నేన తేషమతమఢయ షజః 61 

  

తసభడూతద్రతం బడూర రమటా శదీధ మాచయ  

బగవ్నషతేషట స్వత  వణాశు విఢాసమత్ర 62 

  

ఄఢామమభు – 17 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకత  సడితీ జనూవబత ర కశమతవన వ్డై  

ఄనవత్రషఠ ద్రతనేదం డావదశ్హభతనిద టాా 1 

  

చినత మణేత ుకమా ఫుడాధ ు భహఝయుషనైశవయమ్  

రగిహమమనిద మాదఽషట శ్వనభనస ఫుడిధ సయఠిః 2 

  

భనశ్ ైచకగీమా ఫుడాధ ు బగవతమఖిలాతభని  

వ్సఽడూవ్ే సభాఢామ చఙాయ హ యోవరతమ్ 3 

  

తసమః నుర దఽయబూటాత త బగవ్ణాడిఝయుషః  

తతవ్సశచతేఫహటః శఙ్చకీగడాధయః 4 
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తం ణేతరగగచయం వషమ సహసర టాథ మ సదయమ్  

నణాభ బువి కనేన దణడ వతీ్ాత్రవిహవలా 5 

  

సర టాథ మ ఫడాధ ఞజ లిుఝుతేం స్థ టా ణోటూూహ అననద జలాకుల షణా 
ఫబూవ తసషణ ం ఝలకకులాకిత్రసత దద యిణాతేమతూవగతరవ్ేథఽః 6 

  

తరటామ శణడైయోదోదమా గష హషం తేషట వ స డూవమడిత్రః కుయౄదవహ 

ఈడీవషతీ స తఫతీవ చక్షుష యభాత్రం మజఞ త్రం జగతత్రమ్ 7 

  

శీ్రడిత్రయువ్చ  

మజథఞ శ మజఞ ఝయుషచఽమత తీయథనుద  

తీయథశవీః శవీణభఙోలణాభఢూమ  

అననలోకవిజ్ఝణోశమోదమాదమ  

శం నః కిఢీశ బగవననస్ డీనణాథః 8 

  

విశ్వమ విశవబవనస్థ త్రసంమభామ  

స్్ైవయం గిహీతఝయుశకూత గుణామ బూధేన  

సవసథ మ శశవదఽఫింహితఞయణఫో ధ  

వ్మనుడిటాతభతభస్వ హయనే నభస్వత  9 

  

అముః యం వఝయనెషట భతేలమలక్షీభర్  

డయ మబూయసః సకలయోగగుణాస్త రవయోః  

జాఞ నం చ కథవలభననత  బవనిత  తేషట త్  

తవటోత  నిణాం కూభు సతనజమాడిశ్రః 10 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄడిటుైమవం సఽత టో జనబగవ్నఽషకథషణః  

క్షథతరజఞ ః సయవబూటాణానేత్ర హో వ్చ దాయత 11 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

డూవభాతయబవటామ ధే విజాఞ తం చియకఙ్క్షౄషతమ్  

మతూటుైనయుితశీ్రణాం ఙామవిటాణాం సవఢాభతః 12 
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టానివనిషజతమ సభథ దఽయభడానసఽయయిదాన్  

రత్రలఫధ జమశీ్రనః ఝటుైరషచఛసఽమనుస్తేమ్ 13 

  

ఆనద జాథమష్దఠ ః సవతనన ైయుటాణాం ముఢి విడివషమ్  

స్త రయో యుదనీత సదమ దరషేట నేచఛస్ దఽఃఖిటాః 14 

  

అతభజానఽూసభిడాధ ంసత వం రటామహితమశఃశీిమః  

ణాకిషఠ భఢిషఠ మ కీీడటో దరషేట నేచఛస్ 15 

  

నుర యోऽధఽణా టూऽసఽయమూథణాఠా ఄనుయణీమా ఆత్ర డూవి ధే భత్రః 
మటూతऽనఽకల శవయవిరగునుత  న వికీభసత తర సఽఖం దడాత్ర 16 

  

ఄఠాఝమనుయో భభ డూవి చినత ుః సణోత షతసమ వరతచయమమా టూ 
భభాయచనం ణాయుత్ర గనఽత భనమఠా శడీాధ నఽయౄం పలహమతేకటావత్ 17 

  

తవమాషచతశ్చహభతమగుత నే యోవరటూణానఽగుణం సనైఝుతః 
సవంశ్రన ఝతరతవభుతవతమ టూ సఽటాణోో నుత స్భ భాుచతసమఢిషఠ తః 18 

  

ఈఢావ త్రం బడూర రజాత్రభకలభషమ్  

భాం చ దావమతీ టామవ్ేవం యౄభవస్థ తమ్ 19 

  

ణడైతతయసభ అఖథమమం ిషట మాత కథఞచన  

సయవం సభదమటూ డూవి డూవగుహమం సఽసంవితమ్ 20 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏటావదఽకత వ బగవ్ంసత టుైరవ్నత యఢీమత  

ఄడిత్రయుద యిబం లఫాధ వ హథయజణాభతభని రదోః 21 

  

ఈనుఢావతత్రం బకత ు యమా కితకితమవత్  

స వ్డై సభాఢియోగథన కశమసత దఫుధమత 22 

  

రవిషట భాతభని హథయంశం హమవితఠూషణః  

సర ऽడిటామం వయమభాధతత  తస చియసభబితమ్  
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ఄభాహితభణా జణాద యుణమగషనం మఠానిలః 23 

  

ఄడిటూషధషఠ తం గయబం బగవనత ం సణాతనమ్  

హియణమగగబ విజాఞ మ సనైఝూ గుహమణాభనః 24 

  

శీ్రఫరహో భవ్చ  

జయోయుగమ బగవనఽనయుకీభ నమోऽసఽత  టూ  

నమో ఫరహభణమడూవ్మ త్రరగుణామ నమో నభః 25 

  

నభస్వత  ిశినగబమ వ్ేదగబమ వ్ేధస్వ  

త్రరణాదామ త్రరిషఠ మ శితవిషట మ విషణ వ్ే 26 

  

తవభాడియణోత  బువనసమ భధమభననత శకూత ం ఝయుషం మభాహటః 
కలో బవ్ణాక్షుతీశ విశవం సర ర టో మఠానత ః త్రతం గనెయమ్ 27 

  

తవం వ్డై రజాణాం స్థ యజఙోభాణాం రజాతీణాభస్ సభబవిషేణ ః 
డివ్ౌకసం డూవ డివశుచుటాణాం మణం ణౌషవ భజజ టోऽఝూ 28 

  

ఄఢామమభు – 18 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతథ ం విషఞచసఽత తకయభవయమః నుర దఽయఫబూవ్భితబూయడిటామమ్ 

చతేయుబజః శఙ్గడాఫజ చకీః తశఙోవ్స నలిణామటూషణః 1 

  

శ్మభావడాటో ఝషజకుణడ ల త్రవషర లిసచ్ఛ్్ావదణాభుఫజః ఝభాన్ 

శీ్రవతూవక్షా ఫలమాఙోడయ లిసత్రకుటకఞజచగుణఙాయునాఝయః 2 

  

భధఽవ్ర తవరతవిఘుషట మా సవమా విజ్ఝతః శీ్రవనభాలమా హషః 
రజాటూథవశభతభః సవగచిష విణాశమనకణఠ నివిషట కౌసఽత బః 3 

  

డిశః రస్వదఽః సలిలాశమాసత డా రజాః రహిషట  ఊతవ్ో గుణానివటాః 
డౌమయనత ుషం క్షుత్రయగషనజ్ఝహవ గవ్ో డివజాః సఞజ హిషేయనగశచ 4 

  

శ్లీణామాం శవీణడావదశ్మం భుహఠథతऽనజ్ఝత్ర రబుః  
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సథవ నషతరటాడామశచకుీసత జజ నభ దక్షుణమ్ 5 

  

డావదశ్మం సవిటాత్రషఠ నభధమనిద నగటో ని  

విజమాణాభ స నుర ర కత  మసమం జనభ విదఽయుథః 6 

  

శఙ్దఽనఽద బయో ణేదఽయభిదఙోణవ్నకః  

చితరవ్డితరతసమణాం నిగఘ షసఽత భులోऽబవత్ 7 

  

తరటాశ్చూయసర ऽనితమనోనధ యవరవ జగుః  

తేషేట వఝయుభనయో డూవ్ భనవః తతగऽగనమః 8 

  

స్దధ విడామధయగణాః సకూభుయుషకూననః  

ఙాయణా మషయక్షాంస్ సఽణ  బుజగగతత భాః 9 

  

గమణోత ऽత్రరశంసణోత  నితమణోత  విఫుఢానఽగః  

ఄడిటామ అశభీదం కుసఽధ ైః సభవ్కూయన్ 10 

  

దిషట వడిత్రసత ం నిజగయబసభబవం యం ఝభాంసం భుదభా విస్భటా 
గిహీతడూహం నిజయోగభామమా రజాత్రశ్చహ జనేత్ర విస్భతః 11 

  

మతత దవఝబత్ర విబూషణాముఢుైయవమకత చిదవుకత భఢాయమదధ షః 
ఫబూవ టూణడైవ స వ్భణో వటుః సభశమటోషదవమగత్రయమఠా నటః 12 

  

తం వటుం వ్భనం దిషట వ మోదభాణా భహయిమః  

కభణ కయమాభాసఽః ఝయసకితమ రజాత్రమ్ 13 

  

తసర మనీమభానసమ సవితీరం సవిటాఫరవత్  

ఫిహసత్రయ్రహభసాతరం ధేఖలాం కశమనుర ऽదడాత్ 14 

  

దడౌ కిషణ జ్ఝనం బూనేయదణడ ం సర మో వనసత్రః  

కౌతణాఙాఛదనం భాటా డౌమశఛతరం జగతః టూః 15 

  

కభణడ లుం వ్ేదగయబః కుశ్నూత యియో దదఽః  

ఄషభాలాం భహజ సయసవతమవమమాతభనః 16 
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తసభ ఆతేమనీటామ మషటాత్రరకభడాత్  

నక్షాం బగవతీ సక్షాదఽభాడాదనేఫక సతీ 17 

  

స ఫరహభవయచస్వణడైవం సదాం సభాబవిటో వటుః  

ఫరహభషిగణసఞఛజ షట భతమగచత భాషషః 18 

  

సనేదధ భాహితం వహినం కిటావ షసభూహనమ్  

షస్త యమ సభబమయచు సనేడిబయజుహో డిద వజః 19 

  

శీుటావశవధేఢుైయమజభానభూషజతం ఫలిం బిగూణాభుకలిటుైసత తః 
జగభ తటరా ఖిలసయసభబిటో దాథణ గం సననభమనడూ డూ 20 

  

తం నయభడామాసత ట ఈతత థ ఫల యమ ఊత్రవజస్వత  బిగుకచఛసంజఞ కథ 
రవయత మణోత  బిగవః కీతసతత భం వమచషటాదఽడితం మఠా యవిమ్ 21 

  

టూ ఊత్రవజో మజభానః సదసమ హతత్రవషర  వ్భనటూజస ని 

సాయమః కూలామాతేమత వ్ విదావసఽః సనతేకభాగऽథ డిదిషమా కీటోః 22 

  

ఆతథ ం సశిషవమషే బిగుషవణేకఢా వితయకుభాణో బగవ్నూ వ్భనః 
ఛతరం సదణడ ం సజలం కభణడ లుం వివ్ేశ నృబరదధ మధేధవ్టమ్ 23 

  

భ్ఞచజ ు ధేఖలమా వతభువటాజ్ఝణోతత యమ్  

జటౄలం వ్భనం విరం భామాభాణవకం హషమ్ 24 

  

రవిషట ం వషమ బిగవః సశిషమస్వత  సహగషననః  

రతమగిహణ నూభుటాథ మ సఙ్క్షౄషనుత సత సమ టూజస 25 

  

మజభానః రభుడిటో దయినీమం భణోయభమ్  

యౄనునఽయౄనువమవం తసభ అసనభాహయత్ 26 

  

సవగటూణాననణాద ుథ నుడౌ బగవటో ఫలిః  

ఄవనిజామయచమాభాస భుకత సఙోభణోయభమ్ 27 
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తటాదశ్ౌచం జనకలభషహం స ధయభవినాభయధాుదఢాతేూభఙోలమ్ 

మడూద వడూవ్ో గషషశశచనద భా్లియదఢాయ భూధ ా యమా చ బకత ు 28 

  

శీ్రఫలియువ్చ  

సవగతం టూ నభసఽత బమం ఫరహభనికం కయవ్భ టూ  

ఫరహభుిణాం తః సక్షానభణేమ టావయమ వఝయధయమ్ 29 

  

ఄదమ నః తతయసత ినుత  ఄదమ నః నువితం కులమ్  

ఄదమ స్వషట ః కీతేయమం మదబవ్ణాగటో గిహన్ 30 

  

ఄడామగనయో ధే సఽహటటా మఠావిఢి డివజాతభజ తవచచయణావణేజణడైః 
హటాంహసర  వ్షబషమం చ బూయహో  తఠా ఝనీటా తనఽనః డుైసత వ 31 

  

మదమదవట ో వ్ఞఛస్ తత్రతీచఛ ధే టావభషథనం విరసఽటానఽతయకనే 
గం కఞచనం గుణవడాధ భ భిషట ం తఠాననతవమభుత వ్ విరకణామమ్ 

గీభానూభిడాధ ంసఽత యగనోజాణావ యఠాంసత ఠాయుతత భ సభ్రతీచఛ 32 

  

ఄఢామమభు – 19 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర వ్డైగచణేవకమం ధయభముకత ం స సానితమ్  

నిశభమ బగవ్నీ్రతః రత్రనణేద ుదభఫరవత్ 1 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

వచసత వ్డైతజజ నడూవ సానితం కులోచితం ధయభముతం మశసకయమ్ 

మసమ రభాణం బిగవః సభనే తటాభహః కులవిదధ ః రశ్నత ః 2 

  

న హమమతస్భనఽకల  కశిచనినఃసతత వః కిణః ఝభాన్  

రటామఖామటా రత్రశీుతమ యో వ్డాటా డివజాతనే 3 

  

న సనిత  తీథథ ముఢి ఙాషథణాషథటాః ఙ్ఘ్రభఖా నే తవభనస్వణో ని 

ముషభతేకల  మదమశసభల న రహర ద ఈడాబత్ర మఠయ డెః ఖథ 4 
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మటో జాటో హియణామషశచయణేనక ఆభాం భహీమ్  

రత్రవయం డిగషవజనే ణావినద త గడాముధః 5 

  

మం వినిషజతమ కిఙూ్రణ విషేణ ః క్షోభడాధ య అగతమ్  

అటాభనం జననం ధేణే తడీవయమం బూయమనఽసభయన్ 6 

  

నిశభమ తదవధం దరా టా హియణమకశిఝః ఝ  

హనఽత ం దరా తిహణం కుీ డయధ  జగభ నిలమం హథః 7 

  

తభామానత ం సభాలోకమ శ్రలనుణం కిటానత వత్  

చినత మాభాస కలజోఞ  విషేణ భమావిణాం వయః 8 

  

మటో మటోऽహం తటరా సౌ భితేమః నుర ణబిటానేవ  

ఄటోऽహభసమ హిదమం రవ్ేక్షామనే గదిశః 9 

  

ఏవం స నిశిచతమ షనుర ః శుయభాఢావటో నిషవవిశ్రऽసఽథనద  ా  

శ్వసనిలానత షుతసాషభడూహసత టా్ాణయణేధ ణా వివిగనఙూటాః 10 

  

స తనినకథతం షభిశమ శ్రనమభశమభానః కుతటో నణాద 

క్షాభం డామం డిశః ఖం వివనూభుడరా నివషేణ ం విచినవనన దదయి వయః 11 

  

ఄశమనినత్ర హో వ్చ భమానివషట నేదం జగత్  

దరా తిహ ధే గటో నానం మటో ణావయత టూ ఝభాన్ 12 

  

వ్డైనఽఫనధ  ఏటావ్ణాభిటోమషహ డూహిణామ్  

ఄజాఞ నరబవ్ో భనఽమయహంభాణోఫింహితః 13 

  

తటా రహర దఝతరస్వత  తడివడావనిద వజవతూలః  

సవభాముషదవజలిఙ్ో దోమ డూవ్ేదోమऽడాతూ మాచితః 14 

  

బవ్ణాచషటానధ భణాస్థ టో గిహధేఢినః  

ఫరా హభణ ైః ఞయవజఢైః శ్రఢైయణడైమశ్లచడాద భకీషత నః 15 

  

తసభతత వటోత  భహీనైషదవిణయऽహం వయదయిదాత్  
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డాని తీరణ డుైటూమనద  ాసనేభటాని డా భభ 16 

  

ణానమటూత  కభనే జనవడాణామజజ గడీశవత్  

ణడైనః నుర నుర నత్ర వ్డై విడావణామవదయథ రత్రగీహః 17 

  

శీ్రఫలియువ్చ  

ఄహో  ఫరా హభణడామాద వ్చస్వత  విదధ సభభటాః  

తవం ఫాలో ఫాలిశభత్రః సవయథం రతమఫుఢయ  మఠా 18 

  

భాం వఙ గనః సభాధమ లోకణాధేకనైశవయమ్  

దతరమం విణీటూ యోऽఫుడిధ భానీద వడాశుషమ్ 19 

  

న ఝభాణాభభువరజమ బూయో మాచితేభయుత్ర  

తసభదవిత్రత కుం బూనేం వట ో కభం రతీచఛ ధే 20 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

మావణోత  విషమాః తవరషఠ స్త రలోకమభజ్ఝటూనిద మామ్  

న శకునవనిత  టూ సథవ రత్రఞయనతేం ని 21 

  

త్రరనః కీధ ైయసనఽత షరట  డీవతవణాత న ఞయమటూ  

నవవయిసధేటూన సత డీవవథచఛమా 22 

  

సత డీవనుఢితయో నిను వ్డైణమగమాదమః  

ఄఢషథః కధ ైయోటా ణానత ం తిషణ మా ఆత్ర నః శీుతమ్ 23 

  

మదిచఛయోణేనన సనఽత షరట  వయత టూ సఽఖమ్  

ణాసనఽత షట స్త రనగి కఢైయజ్ఝటాటోభసడిటుైః 24 

  

ఝంసర ऽమం సంసిటూథుతేయసణోత షర ऽయథకభయోః  

మదిచఛయోణేనన సణోత షర  భుకత నే సభితః 25 

  

మదిఙాఛలాబతేషట సమ టూజో విరసమ వయధటూ  

తత్రశ్భమతమసణోత షదభబస్వవ్శుశుషణః 26 
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తసభతీత ణా డాణేమవ విణయ తవదవయదయిదాత్  

ఏటావటుైవ స్డయధ ऽహం వితత ం మావత్రయోజనమ్ 27 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకత ః స హసణానహ వ్ఞచఛతః రత్రగిహమటామ్  

వ్భణామ భహీం డాతేం జగీహ జలదాజనమ్ 28 

  

విషణ వ్ే క్షాభం రడాసమనత భుశణా ఄసఽథశవయమ్  

జానంశిచకీషితం విషరణ ః శిషమం నుర హ విడాం వయః 29 

  

శీ్రశుకీ ఈవ్చ  

ఏష వ్డైగచణే సక్షాదబగవ్నివషేణ యవమమః  

కశమనుదడిటూజ టో డూవ్ణాం కయమసధకః 30 

  

రత్రశీుతం తవన ైతస్్ైభ మదనయథభజానటా  

న సధఽ భణేమ డుైటామణాం భహనఽగటోऽనమః 31 

  

ఏష టూ సథ నధ ైశవయమం శీిమం టూజో మశః శీుతమ్  

డాసమటామచిఛదమ శకీ మ భామాభాణవకో హషః 32 

  

త్రరనః కీధ ైషభాలోి కనివశవకమః కీనేషమత్ర  

సయవసవం విషణ వ్ే దటాత వ భూఢ వషత షమస్వ కథమ్ 33 

  

కీభటో గం డుైకథన డివతీనేన డివం విదోః  

ఖం చ కనేన భహటా టాుత మసమ కుటో గత్రః 34 

  

నిషఠ ం టూ నయకథ భణేమ హమరడాతేః రత్రశీుతమ్  

రత్రశీుతసమ యోऽనీశః రత్రనుదనతేం బవ్న్ 35 

  

న తడాద నం రశంసనిత  నేన విత్రత షవదమటూ  

డానం మజఞ సత ః కయభ లోకథ విత్రత భటో మతః 36 

  

ధభమ మశస్వऽథ మ కభామ సవజణామ చ  
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ఞచఢా విబజనివతత నేహభుతర చ మోదటూ 37 

  

ఄటరా త ఫహవిఙుైుో తం శిణు ధేऽసఽయసతత భ  

సతమమోనేత్ర మటో్ాకత ం మణేనటామహనితం హి తత్ 38 

  

సతమం ఝషపలం విడామడాతభవిషసమ గుమటూ  

విక్షథऽజీవత్ర తనన సమదనితం భూలభాతభనః 39 

  

తదమఠా విష ఈనాభలః శుషమతేమదవయత టూऽచిత్  

ఏవం నషట నితః సదమ అటాభ శుషవమనన సంశమః 40 

  

గషీకత భఞయణ ం వ్ ఄషయం మతత డయ నేత్ర  

మత్రకఞృచడయ నేత్ర ఫూర మాటూత న షఙూమత వ్డై ఝభాన్  

నషవ్ే సయవమోం కుయవణానలం కధేన ఙాతభణే 41 

  

ఄఠుైతతసయణభదామతభం మచచ ణేతమనితం వచః  

సయవం ణేతమనితం ఫూర మాతూ దఽషకషత ః శవసనభితః 42 

  

స్త రషే నయభవివ్హమ చ వితత ుథథ నుర ణసఙకటే  

గగఫరా హభణాథథ హింసమాం ణానితం సమజుజ గుతూతమ్ 43 

  

ఄఢామమభు – 20 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఫలిథవం గిహత్రః కులాఙాథమణ దాషతః  

తసషణ ం బూటావ షణం జనఽనవ్ఙావహిటో గుయుమ్ 1 

  

శీ్రఫలియువ్చ  

సతమం బగవటా నుర ర కత ం ధగభऽమం గిహధేఢిణామ్  

ఄయథం కభం మశ్ల విత్రత ం యో న ఫాఢూత కషుచిత్ 2 

  

స ఙాహం వితత లోదేన రటామచక్షథ కథం డివజమ్  

రత్రశీుతమ దడానైత్ర నుర హర డిః కూతవ్ో మఠా 3 
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న హమసటామతగऽధయభ ఆత్ర హో వ్చ బూషమమ్  

సయవం సర ఢెభలం భణేమ ఊటూऽలీకయం నయమ్ 4 

  

ణాహం నృదేనే నియమాణానధణామదసఽఖాయణవ్త్  

న సథ నచమవణానభిటోమయమఠా విరరలభబణాత్ 5 

  

మదమడాధ సమత్ర లోకథऽస్భనూభథతం ధణాడికమ్  

తసమ టామగథ నినేతత ం కూం విరసఽత షవమనన టూన ఙూత్ 6 

  

శ్రమీః కుయవనిత  బూటాణాం సధవ్ో దఽసత ుజాసఽనః  

దధమఙౄినృరబితమః కో వికలో ధడిషే 7 

  

న ైషమం ఫుబుజథ ఫరహభణడదద టూమణడ్ధైయనివషత నః  

టూషం కలోऽగీస్లోి కనన మశ్లऽఢిగతం బువి 8 

  

సఽలదా ముఢి విరథి హమనివిటాత సత నఽతమజః  

న తఠా తీయథ అమాటూ శదీధ మా నే ధనతమజః 9 

  

భనస్వనః కయుణకసమ శ్లబనం మదషథకమోననేన దఽయోత్రః 
కుతః ఝనయ్రహభవిడాం బవ్దిశ్ం తటో వట ోయసమ దడానే వ్ఞృఛతమ్ 10 

  

మజనిత  మజఞ ం కీతేనయమభాదిటా బవనత  అభానమవిఢానకోవిడాః 
స ఏవ విషేణ యవయడయऽసఽత  వ్ గ డాసమభమభుష్ైభ క్షుత్రనైతూటాం భుణే 11 

  

మదమమసవధథభణ భాం ఫఢీనమాదణాగసమ్  

తఠాతవమనం న హింస్షవమ నెతం ఫరహభతనఽం షఝమ్ 12 

  

ఏష వ్ ఈతత భశ్లి కో న జ్ఝహసత్ర మదమశః  

హటావ ధ ైణాం హథదఽమడూధ  శనీత నిహటో భమా 13 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవభశడీిధ తం శిషమభణాడూశకయం గుయుః  

శశ్ డుైవరహితః సతమసనధ ం భనస్వనమ్ 14 
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దిఢం ణడ తభానమజఞ ః సత ఫోధ ऽసమసభదఽతవషమా  

భఙాఛసణాత్రగగ మసత వభచిద్రశమస్వ శిీమః 15 

  

ఏవం శత ః సవగుయుణా సటామనన చలిటో భహన్  

వ్భణామ దడావ్ేణాభషచటోవదకఞయవకమ్ 16 

  

విణాధ ువలిసత డాగతమ తీన జాలకభాలినీ  

అనిణేమ కలశం హ ైభభవణేజనమనుం బితమ్ 17 

  

మజభానః సవమం తసమ శీ్రభటాదముగం భుడా  

ఄవనిజామవహనాభషధా తదనుర  విశవనువనీః 18 

  

తడాసఽథనద ంా డివి డూవటాగణా గనధ యవవిడామధయస్దధ ఙాయణాః  

తతకయభ సథవऽత గిణనత  అయజవం రసానవఢషియవవిషేయుభడానివటాః 19 

  

ణేదఽయుభహటయుద నఽద బమః సహసరశ్ల గనధ యవకూభూయుషకూనన జగుః 
భనస్వణాణేన కితం సఽదఽషకయం విడావనడాదమడిరవ్ే జగతత రమమ్ 20 

  

తడావభనం యౄభవయధటాదఽబతం హథయననత సమ గుణతరమాతభకమ్ 

బూః ఖం డిశ్ల డౌమషవవః యోధమస్త యమఙనిడూవ్ ఊషయో మడాసత 21 

  

కనే ఫలిసత సమ భహవిబూటూః సహషత వగఙాయమసదసమ ఏతత్ 

దదయి విశవం త్రరగుణం గుణాతభకథ బూటూనిద మాాథ శమజీవముకత మ్ 22 

  

యసభచషట ఙౄఘ తాల ऽథ నుదయోయభహీం భహీఢరా నఽయుషసమ జఙఘ యోః 
తత్రత ణాో జానఽని విశవభూథత యౄగవయోణం భాయుతనేనద సా్వనః 23 

  

సణాధ ుం విదోవసస్ గుహమ ఐషత్రజాతీనజ ఘణే అతభభుఖామన్ 

ణాదామం నబః కుక్షుషే సత స్నాధ నఽయుకీభసర మయస్ చర్షభాలామ్ 24 

  

హిదమఙో ధయభం సత నయోయుభథయితం చ సతమం చ భనసమఠూనఽద మ్ 

శీిమం చ వషసమయవినద హసత ం కణయఠ  చ సభాని సభసత థనూన్ 25 

  

ఆనద ారఢాణానభనఽబజథషే తతకయణయోః కకుదో డౌమశచ భూషధా 
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కథశ్రషే ధేఘానఛవసనం ణాస్కమాభక్షోణ శచ సాయమం వదణే చ వహినమ్ 26 

  

వ్ణామం చ ఛణాద ంస్ యస్వ జల శం బుర వ్ోషనషవధం చ విఢిం చ షభసఽ 

ఄహశచ త్రరం చ యసమ ఝంసర  భనఽమం లలాటేऽధయ ఏవ లోబమ్ 27 

  

సథి చ కభం ని థతసభబః ిషవఠ  తవధయభం కీభణయషే మజఞ మ్ 

చామాసఽ భితేమం హస్టూ చ భామాం తనాయుహమషర వషఢిజాతమశచ 28 

  

నడీశచ ణాఝీషే శిలా నఖథషే ఫుడాధ వజం డూవగణానిషంశచ 

నుర ణయషే గటూర స్థ యజఙోభాని సవణ బూటాని దదయి వయః 29 

  

సవతభనీదం బువనం నిుషమ సథవऽసఽః కశభలభాఝయఙో 

సఽదయినం చకీభసహమటూజో ధనఽశచ శ్య్గం సత ననతేనఘోషమ్ 30 

  

యజనమఘోషర  జలజః నుఞచజనమః కౌమోదకీ విషేణ గడా తయస్వనీ 

విడామధగऽస్ః శతచనద మాుకత సాత ణోతత భావషమసమకౌ చ 31 

  

సఽననద భుఖామ ఈతసఽథ ుశం నుయిదభుఖామః సహలోకనులాః 
సఽపయత్రకుటాఙోదనైనకుణడ లః శీ్రవతూయటోనతత భధేఖలాభఫఢైః 32 

  

భధఽవరతసరగవనభాలమావిటో యజ జనబగవ్నఽయుకీభః 
క్షుత్రం డుైకథన ఫల షవచకీధే నబః శుథణ డిశశచ ఫాహటనః 33 

  

దం డివతీమం కీభతస్త రవిషట ం న వ్డై తితీమామ తడీమభణవత 
ఈయుకీభసమఙౄఘ యాుయుమయమఠయ  భహయజణాదామం తసః యం గతః 34 

  

ఄఢామమభు – 21 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

సతమం సనైక్షామఫజ బవ్ో నఖథనఽద నయుతసవఢాభదఽమత్రవిటోऽబమగత్ 

భుచినేశ్ీ ఊషయో ఫిహద్రటాః సననద ణాడామ నయడూవ యోగషనః 1 

  

వ్ేడయ వ్ేడా నిమభా మభానివటాసత థకత్రహసఙోఝణసంహిటాః 
నే ఙాథ యోగసనైయడీతత జాఞ ణాగషనణా యనిధ తకయభకలభషః 
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వవనిద థ మతూమయణానఽదావతః సవమభుబవం ఢాభ గటా ఄకయభకమ్ 2 

  

ఄఠాఙఘ నాే నుర ర నననేటామ విషరణ యునుహయతదభబవ్ోऽయుణోదకమ్ 

సభయచు బకత ుబమగిణాచఽఛచిశవీ్ మణాననఙ్కయుహసభబవః సవమమ్ 3 

  

ఢాతేః కభణడ లుజలం తదఽయుకీభసమ నుడావణేజనవితరతమా నథనద ా 
సవయుధ నమబూననబస్ స తతీ నిభాషణే లోకతరమం బగవటో విశడూవ కీషత ః 4 

  

ఫరహభదయో లోకణాఠాః సవణాఠామ సభాదిటాః  

సనఽగ ఫలిభాజహటర ః సఙ్క్షౄషనుత తభవిబూతనే 5 

  

టోన ైః సభయుణ ైః సరగషబషదవమగణాధ నఽల ణడైః  

ధాత్ైుదత్ైః సఽయనని జాషతపలాఙ్ఘ్రకఢైః 6 

  

సత వణడైయజమశఫ దద శచ తడీవయమభహిభాఙౄకటుైః  

నితమవ్డితరగుటుైశచ శఙ్దఽనఽద ననిఃసవణడైః 7 

  

జాభఫవ్నిషజసఽత  దేుశఫ దద యభణోజవః  

విజమం డిక్షు సవసఽ భహో తూవభఘోషమత్ 8 

  

భహీం సవం హిటాం దిషట వ త్రరదవ్మజమాచఞ మా  

ఉచఽః సవబయుత యసఽ డీక్షుతసమతమభషిటాః 9 

  

న వ్మం ఫరహభఫనఽధ షవషేణ భమావిణాం వయః  

డివజయౄరత్రచఛణోన డూవకయమం చికీయిత్ర 10 

  

ఄణేన మాచభాణేన శతరే ణా వటుయౄతణా  

సయవసవం ణో హితం బయుత యనుసత దణడ సమ ఫషుష 11 

  

సతమవరతసమ సతతం డీక్షుతసమ విశ్రషతః  

ణానితం దాషతేం శకమం ఫరహభణమసమ దమావతః 12 

  

తసభదసమ వఢయ  ధగభ బయుత ః శుశీ్రషణం చ నః  

ఆటామముఢాని జగిహటయఫల యనఽచసఽః 13 
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టూ సథవ వ్భనం హనఽత ం శ్రలటౄట శనుణమః  

ఄనిచఛణోత  ఫల  జణా్ాదరవణాజ తభనమవః 14 

  

టాననదరవటో దిషట వ డిత్రజానీకనునని  

రహసమనఽచ విషరణ ః రతమషవధనఽనడాముఢాః 15 

  

ననద ః సఽనణోద ऽథ జయో విజమః రఫలో ఫలః  

కుభుదః కుభుడాషశచ విషవకథూనః తత్రత ాట్ 16 

  

జమనత ః శీుతడూవశచ ఝషదణోత ऽథ సతవతః  

సథవ ణాగముతనుర ణాశచభూం టూ జఘునసఽుమ్ 17 

  

హనమభాణానూవకనద ిషట వ ఝయుషనఽచఢైయఫలిః  

వ్యమాభాస సంయఫాధ ణాకవమశ్భనఽసభయన్ 18 

  

హమ విరచిటూత  హమ హో  హమ ణేధే శీ్రమటాం వచః  

భా ముధమత నివయత ధవం న నః కలోऽమభయథకిత్ 19 

  

మః రబుః సయవబూటాణాం సఽఖదఽఃఖ ోతత నే  

తం ణాత్రవషత తేం డుైటామః నుౌయుష్ైుశవయః ఝభాన్ 20 

  

యో ణో బవ్మ నుర గస్దబవ్మ డివ్ౌకసమ్  

స ఏవ బగవ్నదమ వయత టూ తడివయమమమ్ 21 

  

ఫల న సచివ్డైయుఫడాధ ు దఽఢషో యభణౌత ర షఢాడినః  

సభాడినయునున ైశచ కలం ణాటూమత్ర వ్డై జనః 22 

  

బవడిబషనషజటా హమమటూ ఫహటశ్లऽనఽచ హథః  

డుైవ్ేనఢ్ధిసత  ఏవ్దమ ముఢి జ్ఝటావ నదనిత  నః 23 

  

ఏటానవమం విజథషమమో మడి డుైవం రస్దత్ర  

తసభటాకలం రతీషధవం యో ణోऽయథటావమ కలటూ 24 
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శీ్రశుక ఈవ్చ  

తేమషనగడితం శీుటావ డుైతమడానవమూథనుః  

యసం నిషవవిశ్ర జనివషేణ నుయిద టాఝుటాః 25 

  

ఄథ టార్షమసఽటో జాఞ టావ విట్రబుచికీషితమ్  

ఫఫనధ  వ్యుణ ైః నుశ్ ైయఫలిం సాటూమऽహని కీటౌ 26 

  

హహకగ భహణాస్డయర దసర మః సయవటో డిశమ్  

నిగిహమభాణయऽసఽయటౌ విషేణ ణా రబవిషేణ ణా 27 

  

తం ఫదధ ం వ్యుణ ైః నుశ్ ైయబగవ్ణాహ వ్భనః  

నషట శీిమం స్థ యరజఞ భుడాయమశసం ని 28 

  

డాని తీరణ దటాత ని బూధేయభహమం తవమాసఽయ  

డావదామం కీణాత  భహీ సవ తితీమభుకలమ 29 

  

మావతత తమసౌ గగనమవడినఽద ః సహో డెనః  

మావదవయిత్ర యజనమసత వతీ బూషమం తవ 30 

  

డుైకథన భమాకీణోత  బూగి కః ఖం డిశసత ణోః  

సవగి కస్వత  డివతీనేన శమతస్వత  సవభాతభణా 31 

  

రత్రశీుతభడాతేస్వత  నియనే వ్స ఆషమటూ  

విశ తవం నియమం తసభదఽో యుణా ఙానఽమోడితః 32 

  

విఠా భణోయథసత సమ దాయః సవయోః తతమధః  

రత్రశీుతసమడాణేన యోऽషథనం విరలభబటూ 33 

  

విరలఫోధ  దడానైత్ర తవమాహం ఙాఢమభానిణా  

తదవులీకపలం బుఙ్క్షషవ నియమం కత్రచితూభాః 34 

  

ఄఢామమభు – 22 

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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ఏవం విరకిటో జనఫలియబగవటాసఽయః  

నదమభాణోऽమనణానటాభ రటామహవికివం వచః 1 

  

శీ్రఫలియువ్చ  

మదఽమతత భశ్లి క బవ్నభధేషతం వఙ గ వమలీకం సఽయవయమ భనమటూ 
కగభమితం తనన బవ్ేత్రలభబనం దం తితీమం కుయు శ్రషణా ధే నిజమ్ 2 

  

నృదేనే ణాహం నియమాతదచఽమటో న నుశఫణాధ దవుసణాదఽద యతమమాత్ 

ణడైవ్యథకిఙా్ాదబవటో వినిగీహదసధఽవ్డాదబిశభుడివజథ మఠా 3 

  

ఝంసం శ్ి ఘమతభం భణేమ దణడ భయుతత భాషతమ్  

మం న భాటా తటా దరా టా సఽహిదశ్చడిశనిత  హి 4 

  

తవం నానభసఽణాం నః గషః యమో గుయుః  

యో ణోऽణేకభడాణాధ ణాం విబరంశం చక్షుడిశత్ 5 

  

మస్భణడైవనఽఫణేధ న వఞమఞూన విఫుఢూతః  

ఫహవ్ో ల నథ స్డిధ ం మాభు హ ైకనత యోగషనః 6 

  

టూణాహం నిగిహీటోऽస్భ బవటా బూషకయభణా  

ఫదధ శచ వ్యుణ ైః నుశ్ ైనత్రవరఝూ న చ వమఠూ 7 

  

తటాభహో  ధే బవడీమసభభతః రహర ద అవిషకితసధఽవ్దః 
బవడివక్షథణ విచితరవ్డైశసం సభా్ాతతసత వం యభః సవతటరా  8 

  

కూభాతభణాణేన జహత్ర యోऽనత తః కూం షకథహఢైః సవజణాఖమదసఽమనః 
కూం జామమా సంసిత్రహమతేబూతమా భయత ుసమ గథహ ైః కూనేహముషర  వమమః 9 

  

ఆతథ ం స నిశిచతమ తటాభహో  భహనగధఫో ఢయ  బవతః నుదదభమ్ 

ధఽర వం రతవడూ హమకుటోబమం జణాడీబతః సవషషణసమ సతత భ 10 

  

ఄఠాహభనుమతభషనుర సత వ్నిత కం డుైవ్ేన నీతః రసబం టామజ్ఝతశీ్రః 
ఆదం కిటాణాత నిత కవషత  జీవితం మమాధఽర వం సత ఫధ భత్రయన ఫుధమటూ 11 
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శీ్రశుక ఈవ్చ  

తస్వమతథ ం దాషభాణసమ రహర డయ  బగవత్ర్ామః  

అజగభ కుయుశ్రషీఠ  కత్రషవ్ోత్రథ తః 12 

  

తనేనద సా్వనః సవతటాభహం శీిమా విజభానం నలిణామటూషణమ్ 

నుర ంశుం తశఙగో భఫయభఞజ నత్రవషం రలభఫఫాహటం శుబగయిబధ ైషత 13 

  

తస్్ైభ ఫలివయుణనుశమనిత తాః సభయుణం ణోజహయ ఞయవవత్ 

నణాభ భూధ ాశీువిలోలలోచనః సవరడనీచ్ఛ్నభుఖ ో ఫబూవ హ 14 

  

స తతర హస్నభుడీషమ సతత్రం హషం సఽనణాద దమనఽగఢైయునుస్తమ్ 

ఈతవతమ బూభ్ శియస భహభణా నణాభ భూధ ా ఝలకశీువికివః 15 

  

శీ్రరహర ద ఈవ్చ  

తవన ైవ దతత ం దధ ైనద భాూషజతం హితం తడూవ్దమ తఠుైవ శ్లబనమ్ 

భణేమ భహనసమ కిటో హమనఽగీహో  విబరంశిటో మచి్ామ అతభమోహణాత్ 16 

  

మమా హి విడావనత భుహమటూ మతసత టోక విచషవట  గత్రభాతభణో మఠా 

తస్్ైభ నభస్వత  జగడీశవమ వ్డై ణామణామాఖిలలోకసక్షుణయ 17 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తసమనఽశిణవటో జన్రహర దసమ కిటాఞజ ల ః  

హియణమగగబ బగవ్నఽవ్చ భధఽసాదనమ్ 18 

  

ఫదధ ం వషమ త్రం సఢీవ తతతీన బమవిహవలా  

నుర ఞజ లిః రణటోతవనద ంా ఫదాషవऽవ్ఙ్ఘ్రభఖీ ని 19 

  

శీ్రవిణాధ ువలియువ్చ  

కీీఝాయథభాతభన ఆదం త్రరజగతకితం టూ సవభమం తే తతర కుఢియోऽయ ఇశ కుయుమః 
కయుత ః రదోసత వ కూభసమత అవహనిత  తమకత హిర మసత వదవగతతకయత ివ్డాః 20 

  

శీ్రఫరహో భవ్చ  

బూతదావన బూటూశ డూవడూవ జగనభమ  
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భుఞ్ైచనం హితసయవసవం ణామభయుత్ర నిగీహమ్ 21 

  

కిటాూా టూऽణేన దటాత  బూగి కః కభషజటాశచ నే  

నివ్ేడితం చ సయవసవభాటాభవికివమా ఢిమా 22 

  

మటాదయోయశఠఢీః సలిలం రడామ  

దావఙ్ఘ్రకఢైయత విఢామ సతీం సమమ్  

ఄఝమతత భాం గత్రభసౌ బజటూ త్రరలోకీం  

డాశ్వనవికివభణాః కథభాషత భిఙూఛత్ 23 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఫరహభనమభనఽగిహణ నే తడివశ్ల విధఽణోభమహమ్  

మనభదః ఝయుషః సత ఫోధ  లోకం భాం ఙావభనమటూ 24 

  

మడా కడాచిజీజ వ్టాభ సంసయనినజకయభనః  

ణాణాయోనిషవనీశ్లऽమం నుౌయుషం గత్రభావరజథత్ 25 

  

జనభకయభవయోయౄ విడుైమశవయమధణాడినః  

మదమసమ న బవ్ేత్రభబసత టరా మం భదనఽగీహః 26 

  

భానసత భబనినేటాత ణాం జణాభడీణాం సభనత తః  

సయవశ్రమీఃరతీనుణాం హనత  భుహమమనన భతయః 27 

  

ఏష డానవడుైటామణాభగీనీః కీషత వయధ నః  

ఄజఢైషదజమాం భామాం స్దననత న భుహమత్ర 28 

  

క్షీణషకథశుచుతః సథ ణాత్రషషనురత  ఫదధ శచ శతరే నః  

జాఞ త్రనశచ షతమకోత  మాతణాభనఽమాతతః 29 

  

గుయుణా బషత ్తః శనురత  జహౌ సతమం న సఽవరతః  

ఛల ైయుకోత  భమా ధగభ ణామం తమజత్ర సతమవ్క్ 30 

  

ఏష ధే నుర తతః సథ నం దఽష్ాభభఢైయత  
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సవథణయనత యసమమం బవిటూణోద ా  భడాశమీః 31 

  

టావతేూతలభఢామసత ం విశవకయభవినిషభతమ్  

మడాధయో వ్మధమశచ కిభసత ణాద ా  బవః  

ణోసో  నివసటాం సభబవనిత  భధేషమా 32 

  

ఆనద సా్వన భహజ మాహి దో బదరభసఽత  టూ  

సఽతలం సవషో నః నుర యథుం జాఞ త్రనః షవ్షతః 33 

  

న టావభనబవిషమనిత  లోకథశ్ః కూభుటాథ  

తవఙాఛసణాత్రగణడదద టామంశచకీం ధే సాదనషమత్ర 34 

  

యక్షుషవమ సయవటోऽహం టావం సనఽగం సషచఛదమ్  

సడా సనినహితం వయ తతర భాం దరషమటూ బవ్న్ 35 

  

తతర డానవడుైటామణాం సఙగో టూత  దావ అసఽయః  

దిషట వ భదనఽదావం వ్డై సదమః కుణోఠ  వినఙ్క్షషమత్ర 36 

  

ఄఢామమభు – 23 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకత వనత ం ఝయుషం ఝతనం భహనఽదావ్ోऽఖిలసధఽసభభతః 
ఫడాధ ఞజ లిఫషకలాకుల షణో బకుత ుతకలో గదోదమా గషఫరవత్ 1 

  

శీ్రఫలియువ్చ  

ఄహో  రణాభామ కితః సభుదమభః రననబకత యథవిఢౌ సభాహితః 
మలోి కనుల ైసత వదనఽగీహో ऽభఢైయలఫధ ఞగవऽసడూऽసఽథऽషతః 2 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకత వ హషభానతమ ఫరహభణం సబవం తతః  

వివ్ేశ సఽతలం తరటో ఫలియుభకత ః సహసఽఢైః 3 

  

ఏవనేణాద ా మ బగవ్న్రటామనీమ త్రరవిషట మ్  
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ఞయనటావడిటూః కభభశ్సతూకలం జగత్ 4 

  

లఫధ రసదం నియుభకత ం నుౌతరం వంశధయం ఫలిమ్  

నిశ్భమ బకూత రవణః రహర ద ఆదభఫరవత్ 5 

  

శీ్రరహర ద ఈవ్చ  

ణేభం విషఞచచ లబటూ రసదం న శ్రీయన శయవః కూభుటాథऽణేమ 

మణోనऽసఽణాభస్ దఽయోనులో విశ్వనవణడదద ుయనవనిద టాఙౄఘ ఃా 6 

  

మటాదదభభకయనద నిషవవణయన  

ఫరహభదమః శయణడాశునవటూ విబూతీః  

కసభదవమం కుసితమః ఖలయోనమస్వత   

డాక్షుణమదిషట దవం బవతః రణీటాః 7 

  

చితరం తవ్ేహితభహో ऽనేతయోగభామా  

లీలావిసిషట బువనసమ విశ్యదసమ  

సవతభనః సభదిశ్లऽవిషభః సవదావ్ో  

బకత తరయో మదస్ కలతయుసవదావః 8 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

వతూ రహర ద బదరం టూ రమాహి సఽతలాలమమ్  

మోదభానః సవనుౌటూరణ జాఞ తీణాం సఽఖభావహ 9 

  

నితమం దరషట స్ భాం తతర గడానుణభవస్థ తమ్  

భదద యినభహహిద ధవసత కయభనిఫనధ నః 10 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

అజాఞ ం బగవటో జన్రహర డయ  ఫలిణా సహ  

ఫాఢనేతమభలరజోఞ  భూధ ాుఢామ కిటాఞజ లిః 11 

  

షకీభామడిఝయుషం సవసఽయచభూత్రః  

రణతసత దనఽజాఞ తః రవివ్ేశ భహనృలమ్ 12 
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ఄఠాహో శనసం జను షనమణోऽనిత కథ  

అస్నభిత్రవజాం భఢూమ సదస్ ఫరహభవ్డిణామ్ 13 

  

ఫరహభనూనత నఽ శిషమసమ కయభచిఛదరం వితనవతః  

మతత తకయభసఽ వ్డైషభమం ఫరహభదిషట ం సభం బవ్ేత్ 14 

  

శీ్రశుకీ ఈవ్చ  

కుతసత తకయభవ్డైషభమం మసమ కథభశవగ బవ్న్  

మజథఞ శ్ల మజఞ ఝయుషః సయవదావ్ేన ఞజ్ఝతః 15 

  

భనత రతసత నత రతశిఛదరం డూశకలాయువసఽత తః  

సయవం కగత్ర నిశిఛదరభనఽసఙకకయత నం తవ 16 

  

తఠాత వదటో బూభనకషషమభమనఽశ్సనమ్  

ఏతఙూ్రమః యం ఝంసం మతత వ్జాఞ నఽనులనమ్ 17 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

రత్రననద ు హథజాఞ భుశణా బగవ్నిత్ర  

మజఞ చిఛదరం సభాధతత  ఫల షవరషినః సహ 18 

  

ఏవం ఫల యభహీం జనిబక్షుటావ వ్భణో హషః  

దడౌ దరా టూర భహమణాద ా మ త్రరడివం మతఢైయుితమ్ 19 

  

రజాత్రత్రయ్రహభ డూవషితతిబూనేత్ైః  

దషబిగవఙౄో గభుఖఢైమః కుభాథణ బవ్ేన చ 20 

  

కశమసమడిటూః తరటుైమ సయవబూతబవ్మ చ  

లోకణాం లోకనులాణాభకగడావభనం త్రమ్ 21 

  

వ్ేడాణాం సయవడూవ్ణాం ధయభసమ మశసః శీిమః  

భఙోలాణాం వరటాణాం చ కలం సవో వయోయోః 22 

  

ఈతవనద ంా కలమాం చకథీ త్రం సయవవిబూతనే  
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తడా సవణ బూటాని బిశం భుభుడిథ ని 23 

  

తతస్త వనద ఃా ఝయసకితమ డూవమాణేన వ్భనమ్  

లోకనుల ైషదవం నిణేమ ఫరహభణా ఙానఽమోడితః 24 

  

నుర మ త్రరబువనం ఙూనద  ాఈతవనద బాుజనులితః  

శీిమా యభమా జుషరట  భుభుడూ గతసధవసః 25 

  

ఫరహభ శయవః కుభాయశచ బిగవడామ భునయో ని  

తతయః సయవబూటాని స్డాధ  వ్డైభానికశచ నే 26 

  

సఽభహతకయభ తడివషరణ ో మనత ః యభదఽబతమ్  

ఢిషణ ుని సవని టూ జగుభయడిత్రం చ శశంస్థ 27 

  

సయవధేతనభమాఖామతం బవతః కులననద న  

ఈయుకీభసమ చషతం శ్లీతీణాభఘమోచనమ్ 28 

  

నుయం భహిభన ఈయువికీభటో గిణాణో  

మః నుషథవ్ని విభధే స యజాంస్ భయత ుః  

కూం జామభాన ఈత జాత ఈత్ైత్ర భయత ు  

ఆటామహ భనత రదిగిషః ఝయుషసమ మసమ 29 

  

మ ఆదం డూవడూవసమ హథయదఽబతకయభణః  

ఄవటానఽచషతం శిణవణామత్ర ం గత్రమ్ 30 

  

కూీమభాణయ కయభణీదం డుైవ్ే తటూరుऽథ భానఽషవ  

మతర మటరా నఽకీథత ుత తటూత షం సఽకితం విదఽః 31 

  

ఄఢామమభు – 24 

శీ్రజోవ్చ  

బగవణో్ాతేనేఙాఛనే హథయదఽబతకయభణః  

ఄవటాయకఠాభాడామం భామాభతూువిడభఫనమ్ 1 
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మదయథభదఢాదరా ం భాతూుం లోకజుగుతూతమ్  

తభఃరకిత్రదఽయభయిం కయభగీసత  ఆవ్ేశవయః 2 

  

ఏతణోన బగవనూయవం మఠావదవకుత భయుస్  

ఈతత భశ్లి కచషతం సయవలోకసఽఖావహమ్ 3 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  

ఆతేమకోత  విషేణ టూన బగవ్ణాఫదమణః  

ఈవ్చ చషతం విషరణ యభతూుయౄతవణ మతకితమ్ 4 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

గగవిరసఽయసధాణాం ఛనద సభత ఙూశవయః  

యక్షానేచఛంసత నాయధటూత  ధయభసమయథసమ ఙుైవ హి 5 

  

ఈఙాచవఙూషే బూటూషే చయణావముషవ్ేశవయః  

ణోఙాచవచతవం బజటూ నియుో ణటావడిధ యో గుణ ైః 6 

  

అస్దతీతకలాణేత  ఫరా హో భ ణడైనేత్రత కో లమః  

సభుడయర ఝి టాసత తర లోక బూదయో ని 7 

  

కల ణాగతనిదరసమ ఢాతేః శిశనషర యఫలీ  

భుఖటో నిఃసిటాణేవడాను మగుీవ్ోऽనిత కథऽహయత్ 8 

  

జాఞ టావ తడాద నవ్ేనద సామ హమగుీవసమ ఙూషట తమ్  

దఢాయ శపుయౄం బగవ్ను షుశవయః 9 

  

తతర జఊషః కశిచణానభాన సతమవరటో భహన్  

ణామణగऽతతత ః స సలిలాశనః 10 

  

యోऽసవస్భనభహకల  తనమః స వివసవతః  

శ్ీదధ డూవ ఆత్ర ఖామటో భనఽటూవ హషణాషతః 11 

  

ఏకడా కితభాలామాం కుయవటో జలతయణమ్  
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తసమఞజ లుమదకథ కచిచఛపథమకబమదమత 12 

  

సతమవరటోऽఞజ లిగటాం సహ టోనేన దాయత  

ఈతూసయజ నడీటోనే శపుం దరవిఝూశవయః 13 

  

తభాహ సత్రకయుణం భహకయుణకం నిమ్  

మాడయ దోమ జాఞ త్రఘాత్రదోమ డీణాం భాం డీనవతూల  

కథం విసిజస్వ జనీబటాభస్భనూషజజ ల  14 

  

తభాతభణోऽనఽగీహయథ ం తరటామ భతూువఝయధయమ్  

ఄజాననరషణాథ మ శపమః స భణో దఢూ 15 

  

తసమ డీనతయం వ్కమభాశీుతమ స భహీత్రః  

కలశ్ఝూ నిఢాన ైణాం దమాలుషననమ అశభీమ్ 16 

  

స తే తటుైరకటూరణ వయధ భాణా కభణడ లౌ  

ఄలఫాధ వటాభవకశం వ్ ఆదభాహ భహీత్రమ్ 17 

  

ణాహం కభణడ లావస్భనకిచ్రం వసఽత నేహో తూహమ  

కలమౌకః సఽవిఝలం మటరా హం నివస్వ సఽఖమ్ 18 

  

స ఏణాం తత అడామ నమఢాడౌదఞచణోదకథ  

తతర క్షునుత  భుహఠథత న హసత తరమభవయధత 19 

  

న భ ఏతదలం జనఽూఖం వసఽత భుదఞచనమ్  

ిథఽ డూహి దం భహమం మటాత వహం శయణం గటా 20 

  

తత అడామ స జాఞ  క్షునుత  జనూగవథ  

తడావిటామతభణా సర ऽమం భహనైణోऽనవవయధత 21 

  

ణడైతణేభ సవసత నే జనఽనదకం సలిలౌకసః  

నిఢూహి యక్షాయోగథన హర డూ భాభవిడాస్ని 22 

  

ఆతేమకత ః సర ऽనమనభతూుం తతర తటరా విడాస్ని  
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జలాశనేऽసనేభతం తం సభుడూర నుర క్షుజఝ షమ్ 23 

  

క్షుమభాణసత భాహమదనేహ భాం భకదమః  

ఄదనత ుత్రఫలా వయ భాం ణేహో త్రషేట భయుస్ 24 

  

ఏవం విమోహితస్వత న వదటా వలుో దాయతీమ్  

తభాహ కో బవ్నసభనభతూుయౄతవణ మోహమన్ 25 

  

ణడైవం వగమ జలచగ దిషరట ऽసభనః శీుటోऽత వ్  

యో బవ్ణోమజనశతభహననవ్మనశ్ర సయః 26 

  

నానం తవం బగవ్ణాూక్షాదధ షనమణోऽవమమః  

ఄనఽగీహమ బూటాణాం ధటూూ యౄం జలౌకసమ్ 27 

  

నభస్వత  ఝయుషశ్రషీఠ  స్థ తేమతతత ుమనేశవయ  

బకత ణాం నః రణానణాం భుఖ ోమ హమతభగత్రషవదో 28 

  

సథవ లీలావటాస్వత  బూటాణాం బూత్రహమతవః  

జాఞ తేనేఙాఛభమడయ  యౄం మదయథం బవటా ధితమ్ 29 

  

న టూऽయవిణాద ష డయ సయణం భిష బవ్ేతూయవసఽహిత్ర్ామాతభనః 
మఠూతథషం ిథగతభణాం సటాభడీదిశ్ల మదవఝయదఽబతం హి నః 30 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర ఫుర వ్ణం నిత్రం జగతత్రః సతమవరతం భతూువఝయుమగషనే 
విహయుత కభః రలమాయణవ్ేऽఫరవచిచకీయుి థకనత జనతరమః తరమమ్ 31 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

సత ధే హమదమతణాదాయధవభహణేమతదషనద భ  

నిభఙ్క్షషమతమమమామోబఢౌ టుైరలోకమం బూయుబవ్డికమ్ 32 

  

త్రరలోకమం లీమభాణామాం సంవత భబస్ వ్డై తడా  

ఈసథ సమత్ర ణౌః కచిడివశ్లా టావం భనేషటా 33 
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తవం టావడయ షఢీః సవ నౄజానఽమఙాచవఙాని చ  

సత షినః షవితః సయవసటోత వఫింహితః 34 

  

అయుహమ ఫిహతీం ణావం విచషషమసమవికివః  

ఏకయణవ్ే నిలోకథ ఊషణాధేవ వయచస 35 

  

డయ ధామభాణాం టాం ణావం సనైథణ ఫలీమస  

ఈస్థ తసమ ధే శిఙ్ో  నిఫఢీనహి భహహిణా 36 

  

ఄహం టావభిషనః సయధం సహణావభుదనవత్ర  

వికయినివచషషమనే మావడా్ాహీభ నిశ్ రదో 37 

  

భడీమం భహిభానం చ యం ఫరహమభత్ర శనృద తమ్  

వ్ేతూుసమనఽగిహీతం ధే సభ్రశ్ ైనషవవితం హిడి 38 

  

ఆతథ భాడిశమ జానం హషయనత యఢీమత  

సర ऽనవవ్డైషత తం కలం మం హిషకథశ అడిశత్ 39 

  

అస్త యమ దబణా్ాకకలాణరా జషిః నుర గుదఙ్ఘ్రభఖః  

నిషసద హథః నుడౌ చినత మనభతూుయౄతణః 40 

  

తతః సభుదర ఈడూవలః సయవతః నుి వమనభహీమ్  

వయధభాణో భహధేఘ ైయవయిడిబః సభదిశమత 41 

  

ఢామమనబగవడాడూశం దదిశ్ర ణావభాగటామ్  

టాభాయుగహ వితవరణడ్ధైడామౌషఢివయుధః 42 

  

తభూచఽయుభనమః తరటా జణాధ ుమసవ కథశవమ్  

స వ్డై నః సఙకటాదసభదవిటా శం విఢాసమత్ర 43 

  

సర ऽనఽఢామతసత టో జాఞ  నుర దఽస్నభహయణవ్ే  

ఏకశిఙోధగ భటోూు హ ైమో నిముతయోజనః 44 

  

నిఫధమ ణావం తచఛిఙ్ో  మఠయ కోత  హషణా ఝ  
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వయటూరణాహిణా తేషట సఽత షట వ భధఽసాదనమ్ 45 

  

శీ్రజోవ్చ  

ఄణాదమవిడయ మహటాతభసంవిదసత నాభలసంసయషశభీాతేః 
మదిచఛయోసిటా మభాఝనముషవభుకూత డయ  నః యమో గుయుయబవ్న్ 46 

  

జణోऽఫుఢయऽమం నిజకయభఫనధ నః సఽఖథచఛమా కయభ సనైహటూऽసఽఖమ్ 

మటూూవమా టాం విధఽణోతమసనభత్రం గీనిథ ం స నణాద ుదధ ిదమం స ణో గుయుః 47 

  

మటూూవమాగథనషవ యుదరగదనం ఝభానివజహమనభలభాతభనసత భః 
బజథత వయణం నిజధేష సర ऽవమయో బూమాతూ ఇశః యమో గుగయుో యుః 48 

  

న మత్రసడాముతదాగల శభణేమ చ డూవ్ గుయవ్ో జణాః సవమమ్ 

కయుత ం సధేటాః రబవనిత  ఝంససత నైశవయం టావం శయణం రడూమ 49 

  

ఄచక్షుయనధ సమ మఠాగీణీః కితసత ఠా జనసమవిదఽషర ऽఫుఢయ  గుయుః 
తవభయకదికూయవదిశ్ం సనైషణో విటో గుయుయనః సవగత్రం ఫుబుతూటామ్ 50 

 

జణో జనసమడిశటూऽసతీం గత్రం మమా రడూమత దఽయతమమం తభః 
తవం తవవమమం జాఞ నభమోఘభఞజ స రదమటూ నేన జణో నిజం దమ్ 51 

  

తవం సయవలోకసమ సఽహిత్ర్ానేశవగ హమటాభ గుయుఞానభనెషట స్డిధ ః 
తఠాత లోకో న బవనత భనధ ఢీజ ణాత్ర సనత ం హిడి ఫదధ కభః 52 

  

తం టావభహం డూవవయం వథణమం రదమ ఇశం రత్రఫో ధణామ 

ఛినధ ుయథడీత్ైయబగవనవఙ గనయోరనీథ ను ిదమామనివవిణు సవమోకః 53 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతేమకత వనత ం నిత్రం బగవ్ణాడిఞయుషః  

భతూుయౄత భహమోబఢౌ విహయంసత తత వభఫరవత్ 54 

  

ఝణసంహిటాం డివ్మం సఙ్ుయోగకూీమావతీమ్  

సతమవరతసమ జథితభగుహమభశ్రషతః 55 
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ఄశ్ౌీషదిషనః సకభాతభతతత వభసంశమమ్  

ణావ్మస్ణో బగవటా నుర ర కత ం ఫరహభ సణాతనమ్ 56 

  

ఄతీతరలమానుమ ఈత్రథ టామ స వ్ేధస్వ  

హటావసఽయం హమగుీవం వ్ేడాన్రటామహయదధ షః 57 

  

స తే సతమవరటో జా జాఞ నవిజాఞ నసంముతః  

విషరణ ః రసడాతకల ऽస్భణానస్డుైవవసవటో భనఽః 58 

  

సతమవరతసమ జథిభమాభతూుసమ శ్ష్గణః  

సంవ్దం భహడాఖామనం శీుటావ భుఙూమత కూలిఫషత్ 59 

  

ఄవటాయం హథగమऽమం కీయత నేదనవహం నయః  

సఙకలాసత సమ స్ధమనిత  స మాత్ర యభాం గత్రమ్ 60 

  

రలమమస్ ఢాతేః సఽత శకథత యుభఖథబమః  

శీుత్రగణభనీతం రతేమనుదతత  హటావ  

డిత్రజభకథమడయ మ ఫరహభ సతమవరటాణాం  

తభహభఖిలహమతేం జ్ఝహభనైనం నటోऽస్భ 61 
 

  ॐ ॐ ॐ  



 

నవభ సకంధభు 

||ఓం నమ్న బగవతే వాసుద్వామ|| 
 

ఄఢామమభు – 1  

శీ్రజోవ్చ  

భనవనత ణ సవణ తవయోకత ని శీుటాని ధే  

వమణమననత వయమసమ హథసత తర కిటాని చ. 1 

  

యోऽసౌ సతమవరటో ణాభ జషియదరవిఝూశవయః  

జాఞ నం యోऽతీతకలాణేత  ల దే ఝయుషస్వవమా. 2 

  

స వ్డై వివసవతః ఝటరో  భనఽస్డిత్ర శీుతమ్  

తవతత సత సమ సఽటాః నుర ర కత  ఆక్షావకురభుఖా నినుః. 3 

  

టూషం వంశం ిథగ్రహభనవంశ్నఽచషటాని చ  

కీయత మసవ భహదాగ నితమం శుశీ్రషటాం హి నః. 4 

  

నే బూటా నే బవిషమశచ బవనత ుదమతణాశచ నే  

టూషం నః ఝణమకీుత ణాం సథవషం వద వికీభాన్. 5 

  

శీ్రసాత ఈవ్చ  

ఏవం ుక్షుటా జాఞ  సదస్ ఫరహభవ్డిణామ్  

ిషట ః నుర ర వ్చ బగవ్ఞఛఛకః యభధయభవిత్. 6 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

శీ్రమటాం భానవ్ో వంశః నుర చఽథమణ యనత   

న శకమటూ విసత యటో వకుత ం వయిశటుైయత. 7 

  

వథషం బూటాణాభాటాభ మః ఝయుషః యః  
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స ఏవ్స్డిదం విశవం కలాణేతऽనమనన కూఞచన. 8 

  

తసమ ణాదేః సభబవతదభకోషర  హియణభమః  

తస్భనజ జథఞ  భహజ సవమభూబశచతేననః. 9 

  

భుచియభనససత సమ జజథఞ  తసమత కశమః  

డాక్షామణామం తటోऽడిటామం వివసవనబవతేూతః. 10 

  

తటో భనఽః శ్ీదధ డూవః సంజాఞ మాభాస దాయత  

శడీాధ మాం జనమాభాస దశ ఝటరా నూ అతభవ్న్. 11 

  

ఆక్షావకునిగశమత్ర డిషట ధిషట కయౄషకన్  

నషషమనత ం ిషధరం చ నబగం చ కవిం విబుః. 12 

  

ఄరజసమ భణోః ఞయవం వస్షరఠ  బగవ్నికల  

నేటరా వయుణయోషషట ం రజాయథభకగడివబుః. 13 

  

తతర శడీాధ  భణోః తీన హో టాయం సభమాచత  

దఽహితరయథభునుగభమ రణతమ యోవరటా. 14 

  

తవరషటోऽధవయుమణా హో టా వమచయతత తూభాహితః  

గిహీటూ హవిష వ్ఙా వషటాకయం గిణనిద వజః. 15 

  

హో తేసత దవునఙాథణ కణేమలా ణాభ సబవత్  

టాం విలోకమ భనఽః నుర హ ణాత్రతేషట భణా గుయుమ్. 16 

  

బగవనికనేదం జాతం కయభ వ్ో ఫరహభవ్డిణామ్  

వియమమభహో  కషట ం ధ ైవం సమద్రహభవికూీమా. 17 

  

మూమం ఫరహభవిడయ  ముకత సత స దగధకూలిఫషః  

కుతః సఙకలవ్డైషభమభనితం విఫుఢూషవవ. 18 

  

నిశభమ తదవచసత సమ బగవ్న్రతటాభహః  

హో తేయవుత్రకీభం జాఞ టావ ఫదాషవ యవిననద నమ్. 19 
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ఏతతూఙకలవ్డైషభమం హో తేస్వత  వమనఙాయతః  

తఠాత సధనషవమ టూ సఽరజాసత వం సవటూజస. 20 

  

ఏవం వమవస్టో జనబగవ్నూ భహమశ్ః  

ఄసౌత షడాడిఝయుషనేలామాః ఝంసత వకభమమా. 21 

  

తస్్ైభ కభవయం తేషరట  బగవ్ను షుశవయః  

దడావిలాబవటూత న సఽదఽమభనః ఝయుషయిబః. 22 

  

స ఏకడా భహజ విచయనభిగమాం వణే  

వితః కత్రమాభాటుైమయశవభాయుహమ స్్ైనధ వమ్. 23 

  

రగిహమ యుచియం ఙాం శంశచ యభాదఽబటాన్  

దంశిటోऽనఽభిగం వగ జగభ డిశభుతత మ్. 24 

  

సఽకుభాయవనం ధేగయధసత త్రవివ్ేశ హ  

మటరా స్వత  బగవ్నఛగవ యభభాణః సహో భమా. 25 

  

తస్భన్రవిషట  ఏవ్సౌ సఽదఽమభనః యవయహ  

ఄశమత్ర్రరమభాటాభనభశవం చ వడవ్ం ని. 26 

  

తఠా తదనఽగః సథవ అతభలిఙోవియమమమ్  

దిషట వ విభనసర ऽబూవనీవషభాణాః యసయమ్. 27 

  

శీ్రజోవ్చ  

కథధేవం గుణో డూశః కథన వ్ బగవనకితః  

రశనధేనం సభాచషవ యం కౌతసహలం హి నః. 28 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏకడా గషషశం దరషేట భిషమసత తర సఽవరటాః  

డిశ్ల విత్రనేదాసః కుయవనత ః సభునుగభన్. 29 

  

టానివలోకమనేఫక డూవ వివ్స వరఝుటా బిశమ్  
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బయుత యఙగకతూభుటాథ మ నీవభాశవథ యమఢాత్. 30 

  

ఊషయోऽత తయోువషమ రసఙోం యభభాణయోః  

నివిటాత ః రమముసత సభననయణామణాశభీమ్. 31 

  

తడిదం బగవ్ణాహ తరమామాః తరమకభమమా  

సథ నం మః రవిశ్రడూతతూ వ్డై యోషదబవ్ేడిత్ర. 32 

  

తత ఉయధవం వనం తడుైవ ఝయుష వయజమనిత  హి  

స ఙానఽచయసంముకత  విచఙాయ వణాదవనమ్. 33 

  

ఄథ టాభాశభీాదామశ్ర చయనీత ం రభడయ తత భామ్  

స్త రనః షవిటాం వషమ చకధే బగవ్నఽఫధః. 34 

  

సత తం చకధే సఽబూర ః సర భజసఽతం త్రమ్  

స తసమం జనమాభాస ఝయౄయవసభాతభజమ్. 35 

  

ఏవం స్త రతవభనఽనుర త ః సఽదఽమమోన భానవ్ో నిః  

ససభయ స కులాఙాయమం వస్షఠ నేత్ర శుశీుభ. 36 

  

స తసమ టాం దశ్ం దిషట వ కిమా బిశతఝుతః  

సఽదఽమభనసమశమనఽంసత వభునుఢావత శఙకయమ్. 37 

  

తేషట సత స్్ైభ స బగవ్నిషనే తరమభావహన్  

సవం చ వ్చభిటాం కుయవనినదభాహ విశ్భటూ. 38 

  

భాసం ఝభానూ బవిటా భాసం స్త ర తవ గగతరజః  

ఆతథ ం వమవసథ మా కభం సఽదఽమమోనऽవతే ధేడినీమ్. 39 

  

అఙామనఽగీహటాకభం లఫాధ వ ఝంసత వం వమవసథ మా  

నులమాభాస జగతీం ణాబమననద నూమ తం రజాః. 40 

  

తసర మతకలో గయో జనివభలశచ తరమః సఽటాః  

దక్షుణాథజాణో ఫబూవఝయధయభవతూలాః. 41 
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తతః షణటూ కల  రత్రషఠ నత్రః రబుః  

ఝయౄయవస ఈతూిజమ గం ఝటరా మ గటో వనమ్. 42 

 

ఄఢామమభు – 2  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం గటూऽథ సఽదఽమధేన భనఽఢైవవసవతః సఽటూ  

ఝతరకభసత స్వత తవ మభుణామాం శతం సభాః. 1 

  

తటోऽమజనభనఽథదవభటామయథం హషం రబుమ్  

ఆక్షావకుఞయవజానఽటరా ణేి దే సవసదిశ్నద శ. 2 

  

ిషధరసఽత  భణోః ఝటరో  గగనులో గుయుణా కితః  

నులమాభాస గ మటోత  టరా ుం వసనవరతః. 3 

  

ఏకడా నుర విశడయో షఠ ం శ్యౄద లో నిశి వయిత్ర  

శమాణా గవ ఈటాథ మ నెటాసత  ఫబరభుయ్రజథ. 4 

  

ఏకం జగీ హ ఫలవ్ణాూ చఽకోీశ బమాతే  

తసమసఽత  కీనిద తం శీుటావ ిషఢయరऽనఽససయ హ. 5 

  

ఖడోభాడామ తయస రలీణోడెగణయ నిశి  

ఄజానననచిఛణోదఫదరో ః శియః శ్యౄద లశఙకమా. 6 

  

వ్మఘోర ऽత వికణ శవీణో నిస్త రంశ్గీ హతసత తః  

నిశచకీ భ బిశం నెటో యకత ం ఠి సభుతూిజన్. 7 

  

భనమభాణో హతం వ్మఘరం ిషధరః యవయహ  

ఄడరా క్షీతూవహటాం ఫబుర ం వఝమషట మాం నిశి దఽఃఖితః. 8 

  

తం శశ్ కులాఙాయమః కిటాగసభకభతః  
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న షతరఫనఽధ ః శ్రదరసత వం కయభణా బవిటాభుణా. 9 

  

ఏవం శత సఽత  గుయుణా రతమగిహణ తకిటాఞజ లిః  

ఄఢాయమద్రతం వయ ఉయధవథటా భునితరమమ్. 10 

  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర సవతభని థऽభల   

ఏకనిత తవం గటో బకత ు సయవబూతసఽహితూభః. 11 

  

విభుకత సఙోః శ్ణాత టాభ సంమటాక్షోऽషగీహః  

మదిచఛయోణేనన కలమనవిత్రత భాతభనః. 12 

  

అతభణామటాభనభాఢామ జాఞ నతిత ః సభాహితః  

విచఙాయ భహీధేటాం జఝానధ ఫఢికిత్రః. 13 

  

ఏవం విటోత  వనం గటావ దిషట వ డావ్గషనభుత్రథ తమ్  

టూణోముకత కయణో ఫరహభ నుర  యం భునిః. 14 

  

కవిః కనీమానివషనేషే నిఃసిహో  విసిజమ జమం సహ ఫనఽధ నయవనమ్ 

నివ్ేశమ చిటూత  ఝయుషం సవగచిషం వివ్ేశ కఢైశ్లయవమాః యం గతః. 15 

  

కయౄషణాభనవ్డాసణాకయౄషః షతరజాతమః  

ఈతత థగగనుత గ ఫరహభణామ ధయభవతూలాః. 16 

  

ధిషట డాధ యణేభబూత్షతరం ఫరహభబూమం గతం క్షుటౌ  

నిగసమ వంశః సఽభత్రయౄబతజోమత్రసత టో వసఽః. 17 

  

వసర ః రతీకసత తేతర ఓఘవ్ణోఘవత్రటా  

కణామ ఙౌఘవతీ ణాభ సఽదయిన ఈవ్హ టామ్. 18 

  

చితరస్వణో నషషమణాత దిషసత సమ సఽటోऽబవత్  

తసమ నైఞావంసత తః ఞయణ ఆనద సా్వనసఽత  తతేూతః. 19 

  

వత్రహో తరస్త వనద సా్వణాతత సమ సతమశవీ్ ఄబూత్  

ఈయుశవీ్ః సఽతసత సమ డూవదతత సత టోऽబవత్. 20 
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తటోऽగషనవ్ేశ్లమ బగవ్నగషనః సవమభబూతేూతః  

కనీన ఆత్ర విఖామటో జాతసకగణ ు భహనిషః. 21 

  

తటో ఫరహభకులం జాతభాగషనవ్ేశ్మమనం ని  

నషషమణాత నవమః నుర ర కోత  డిషట వంశభతః శిణు. 22 

  

ణాదాగగ డిషట ఝటరో ऽనమః కయభణా వ్డైశమటాం గతః  

బలనద నః సఽతసత సమ వతూతరత్రయబలనద ణాత్. 23 

  

వతూతరటూః సఽతః నుర ంశుసత తేూతం రభత్రం విదఽః  

ఖనితరః రభటూసత సభఙాచక్షుషర ऽథ వివింశత్రః. 24 

  

వివింశటూః సఽటో యభబః ఖనీణేటరో ऽసమ ఢాషభకః  

కయనధ మో భహజ తసమస్డాతభజో ని. 25 

  

తసమవక్షుతేూటో మసమ భయుతత శచకీవయత ుబూత్  

సంవగత ऽమాజమదమం వ్డై భహయోగమఙౄో యఃసఽతః. 26 

  

భయుతత సమ మఠా మజోఞ  న తఠాణోమऽస్త  కశచన  

సయవం హియణభమం టావస్దమత్రకఞృచఙాచసమ శ్లబనమ్. 27 

  

ఄభాదమడినద ఃా సర ధేన దక్షుణానషదవజాతమః  

భయుతః షవ్ేషట గ విశ్రవడూవ్ః సదాసదః. 28 

  

భయుతత సమ దభః ఝతరసత సమస్డరా జమవయధనః  

సఽధిత్రసత తేూటో జజథఞ  సౌధిటూయో నయః సఽతః. 29 

  

తతేూతః కథవలసత సభదఽధ నఽధ భాణేవగవ్ంసత తః  

ఫుధసత సమబవదమసమ తిణనృనఽద యభహీత్రః. 30 

  

తం దేజథऽలభుఫష డూవ బజనీమగుణాలమమ్  

వూ మతః ఝటరా ః కణామ ఙూలవిలాబవత్. 31 
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మసమభుటాదమాభాస విశవీ్ ధనదం సఽతమ్  

నుర డామ విడామం యభాభిషగమగథశవయః తతేః. 32 

  

విశ్లః శ్రనమఫనఽధ శచ ధాభరకథతేశచ తతేూటాః  

విశ్లో వంశకిడరా జా వ్డైశ్లీం నియభధే ఝుమ్. 33 

  

హమభచనద ఃా సఽతసత సమ ధాభార షసత సమ ఙాతభజః  

తతేటరా తూంమభాడాస్తకిశ్శవః సహడూవజః. 34 

  

కిశ్శ్వటోూభదటోత ऽబూడయ మऽశవధేఢుైషడసత్రమ్  

ఆషట వ ఝయుషభానుగీ ుం గత్రం యోగథశవశీిటామ్. 35 

  

సౌభదత్రత సఽత  సఽభత్రసత తేటరో  జనధేజమః  

ఏటూ వ్డైశ్లబూనులాసత ిణనృణోద యమశ్లధః. 36 

 

ఄఢామమభు – 3  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

శమత్రభనవ్ో జా ఫరహిభషఠ ః సభఫబూవ హ  

యో వ్ ఄఙౄో యసం సటూర డివతీమభహయౄచివ్న్. 1 

  

సఽకణామ ణాభ తసమస్తకణామ కభలలోచణా  

తమా సయధం వనగటో హమగభచచువణాశభీమ్. 2 

  

స సఖీనః షవిటా విచినవనత ుఙౄఘ నాునవణే  

వలీభకయణేధ  ాదదిశ్ర ఖడయ మటూ ఆవ జోమత్రష. 3 

  

టూ డుైవఙ గడిటా ఫాలా జోమత్రష కణట కథన వ్డై  

ఄవిధమనఽభగధదావ్ేన సఽసర వ్సికత టో ఫహిః. 4 

  

శకినాభతరనిగఢయऽబూటుైూనికణాం చ తత్షణాత్  

జషిసత భునులషమ ఝయుషనివస్భటోऽఫరవత్. 5 
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ఄమబదరం న ముషభనబయోవసమ విఙూషట తమ్  

వమకత ం కథణాత నసత సమ కితభాశభీదాషణమ్. 6 

  

సఽకణామ నుర హ తతయం నెటా కూఞృచతకితం భమా  

డూవ జోమత్రష ఄజానణాత ు నిషబణేన కణట కథన వ్డై. 7 

  

దఽహితేసత దవచః శీుటావ శమత్రజ తసధవసః  

భునిం రసదమాభాస వలీభకనత షుతం శణడైః. 8 

  

తదననుర మభాజాఞ మ నుర డాదఽద హితయం భుణేః  

కిఙా్ానఽభకత సత భాభనత రు ఝయం నుర మాతూభాహితః. 9 

  

సఽకణామ చమవనం నుర మ త్రం యభకోనమ్  

తరణమాభాస చితత జాఞ  ఄరభటాత నఽవిత్రత నః. 10 

  

కసమచితత వథ కలసమ ణాసటామవ్శభీాగటౌ  

టౌ ఞజనటావ నుర ర వ్చ వయో ధే దతత నైశవౌ. 11 

  

గీహం గీహీషవమ సర భసమ మజథఞ  వ్భమసర భనుర ః  

కూీమటాం ధే వయోయౄం రభడాణాం మడీతూతమ్. 12 

  

ఫాఢనేతసమచతేషవరభనననద ు నషకత భ్  

నిభజజ టాం బవ్నస్భను డాూ స్దధ వినిషభటూ. 13 

  

ఆతేమకోత  జయమా గీసత  డూహో  ధభనిసనత తః  

హర దం రవ్ేశిటోऽశివదామం వలీలితవిగీహః. 14 

  

ఝయుషసత రమ ఈతత సఽథ యతవ్మ వనిటాతరమాః  

దభసరజః కుణడ లినసఽత లమయౄనుః సఽవ్ససః. 15 

  

టానినుషమ వగహ సయౄనునాూయమవయచసః  

ఄజానతీ త్రం సఢీవ ఄశివణౌ శయణం మమౌ. 16 

  

దయినటావ త్రం తస్్ైమ నుత్రవరటూమన టోషటౌ  
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ఊషభాభనత రు మమతేషవభాణేన త్రరవిషట మ్. 17 

  

మషమభాణోऽథ శమత్రశచువనసమశభీం గతః  

దదయి దఽహితేః నుథివ ఝయుషం సాయమవయచసమ్. 18 

  

జా దఽహితయం నుర హ కితనుడానవనద ణామ్  

అశిషశ్చరముఞచజ ణో ణాత్రతరత్రభణా ఆవ. 19 

  

చికీషితం టూ కూనేదం త్రసత వమా రలనేబటో లోకనభసకిటో భునిః 
మతత వం జగీసత భసతమసభభతం విహమ జాయం బజస్వऽభుభధవగమ్. 20 

  

కథం భత్రస్వతऽవగటానమఠా సటాం కులరసాటూ కులదాషణం త్రవదమ్ 

నృబషి జాయం మదతరను కులం తతేశచ బయుత శచ నమసమధసత భః. 21 

  

ఏవం ఫుర వ్ణం తతయం సభమభాణా శుచిస్భటా  

ఈవ్చ టాత జాభాటా తవ్డైష బిగుననద నః. 22 

  

శశంస తటూర తతూయవం వయోయౄనునలభబనమ్  

విస్భతః యభతరతసత నమాం షషసవజథ. 23 

  

సర ధేన మాజమనీవయం గీహం సర భసమ ఙాగీహీత్  

ఄసర భనుర యమశివణోశచువనః స్వవన టూజస. 24 

  

హనఽత ం తభాదడూ వజరం సడయ మ భనఽమయభషితః  

సవజరం సత భబమాభాస బుజనేనద సామ దాయోవః. 25 

  

ఄనవజానంసత తః సథవ గీహం సర భసమ ఙాశివణోః  

నషజావిత్ర మతసయవం సర భాహటటామ ఫహిషకిటౌ. 26 

  

ఈటాత నఫషునగత  బూషషవణ ఆత్ర తరమః  

శమటూయబవనఽటరా  అనత డూరవటోऽబవత్. 27 

  

సర ऽనత ఃసభుడూర నగుం వినిభమ కుశసథ లీమ్  

అస్థ టోऽబుఙటర విషమాణానత డీనషనద భ. 28 



నవభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

తసమ ఝతరశతం జజథఞ  కకుడిభజథమషఠ భుతత భమ్  

కకుడీభ థవతీం కణామం సవభాడామ విబుం గతః. 29 

  

ఝటరా ు వయం షరషేట ం ఫరహభలోకభనువితమ్  

అవయత భాణే గనధ థవ స్థ టోऽలఫధ షణః షణమ్. 30 

  

తదనత  అదమభానభమ సవననుర మం నమవ్ేదమత్  

తచఽ్ాటావ బగవ్న్రహభ రహసమ తభువ్చ హ. 31 

  

ఄహో  జనినయుడాధ స్వత  కల న హిడి నే కిటాః  

తతేతరనుౌతరననుత ాం గగటరా ణ చ న శిణభహమ. 32 

  

కలోऽనమాతస్త రణవ చతేయుమగవికలితః  

తదోచఛ డూవడూవ్ంశ్ల ఫలడూవ్ో భహఫలః. 33 

  

కణామయతననేదం జననయయటానమ డూహి దోః  

బువ్ో దావటామ బగవ్నాబతదావనః. 34 

  

ఄవతీగణ  నిజాంశ్రన ఝణమశవీణకీయత నః  

ఆటామడిషరట ऽనవణాద ుజం నిః సవఝయభాగతః  

తమకత ం ఝణమజనటరా సడా్ాతినషదషవవస్థ టుైః. 35 

  

సఽటాం దటాత వనవడామఙకో ం ఫలామ ఫలశ్లిణే  

ఫదమఖమం గటో జా తఝత ం ణామణాశభీమ్. 36 

 

ఄఢామమభు – 4  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ణాదాగగ నబగతమం మం తతం దరా తయః కవిమ్  

మవిషఠ ం వమబజణాద మం ఫరహభఙాషణభాగతమ్. 1 

  

దరా తగऽదాఙటర కూం భహమం బజాభ తతయం తవ  
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టావం భభామసత టాదాఙ్ఘ్రషషభ ఝతరక తడాదిఠాః. 2 

  

ఆధే ఄఙౄో యసః సతరభాసటూऽదమ సఽధేధసః  

షషఠ ం షషఠ భుతవటామహః కవ్ే భుహమనిత  కయభణ. 3 

  

టాంసత వం శంసమ సాకథత  డూవ వ్డైశవడూవ్ే భహతభనః  

టూ సవయమణోత  ధనం సతర షశ్రషతభాతభనః. 4 

  

డాసమనిత  టూऽథ టానయచఛ తఠా స కితవ్నమఠా  

తస్్ైభ దటాత వ మముః సవయోం టూ సతరషశ్రషణమ్. 5 

  

తం కశిచతీూవకషషమనత ం ఝయుషః కిషణ దయినః  

ఈవ్ఙ గతత యటోऽదేమతమ భధేదం వ్సఽత కం వసఽ. 6 

  

భధేదభిషనయదతత నేత్ర తషు సభ భానవః  

సమణౌన టూ తతష రశనః ిషట వ్నితయం మఠా. 7 

  

మజఞ వ్సఽత గతం సయవభుచిఛషట భిషమః కవచిత్  

చకుీ షు దాగం యుడరా మ స డూవః సయవభయుత్ర. 8 

  

ణాదాగసత ం రణభామహ తవ్ేశ కూల వ్సఽత కమ్  

ఆటామహ ధే తటా ఫరహభఞృఛయస టావం రసదనే. 9 

  

మటూత  తటావదదధ యభం తవం చ సతమం రదాషస్వ  

దడానే టూ భనత రదిశ్ల జాఞ నం ఫరహభ సణాతనమ్. 10 

  

గిహణ దరవిణం దతత ం భతూతరషశ్రషతమ్  

ఆతేమకత వనత షుటో యుడయర  బగవ్నధ యభవతూలః. 11 

  

మ ఏతతూంసభథటా్ాతః సమం చ సఽసభాహితః  

కవియబవత్ర భనత రజోఞ  గత్రం ఙుైవ తఠాతభనః. 12 

  

ణాదాగదభఫుషర ऽబూనభహదాగవతః కితీ  

ణాసిశద్రహభశ్నుర ऽత మం న రత్రహతః కవచిత్. 13 
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శీ్రజోవ్చ  

బగవణో్ాతేనేఙాఛనే జథిసత సమ ఢీభతః  

న నుర బూదమతర నియుభకోత  ఫరహభదణోడ  దఽయతమమః. 14 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄభఫుషర  భహదాగః సత డీవవతీం భహీమ్  

ఄవమమాం చ శీిమం లఫాధ వ విబవం ఙాతేలం బువి. 15 

  

ధేణేऽత్రదఽయిబం ఝంసం సయవం తతూవనసంసఽత తమ్  

విడావనివబవనివణం తమో విశత్ర మతేభాన్. 16 

  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర తదబకథత షే చ సధఽషే  

నుర నురత  దావం యం విశవం నేణేదం లోషట వాతూమితమ్. 17 

  

స వ్డై భనః కిషణ డాయవినద యోయవఙాంస్ వ్డైకుణఠ గుణానఽవయణణే 
కౌ హథయభనిద యభాయజణాడిషే శీుత్రం చకచఽమతసతకఠయ దనే. 18 

  

భుకునద లిఙగో లమదయిణే దిశ్ౌ తదబితమగతరసథిऽఙోసఙోభమ్ 

ఘార ణం చ తటాదసగజసౌయదే శీ్రభతేత లసమ యసణాం తదషటూ. 19 

  

నుడౌ హథః క్షథతరడానఽసయణయ శిగ హిషకథశడానవనద ణే 
కభం చ డాస్వమ న తే కభకభమమా మఠయ తత భశ్లి కజణాశమీా యత్రః. 20 

  

ఏవం సడా కయభకలాభాతభనః థऽఢిమజథఞ  బగవతమఢయ షజథ 
సవతభదావం విదధనభహీనేభాం తనినషఠ వినుర నహితః శశ్స హ. 21 

  

ఇజథऽశవధేఢుైయఢిమజఞ నైశవయం భహవిబూటోమచిటాఙోదక్షుణ ైః 
తటుైయవస్షఠ స్తగౌతభాడినయధనవనమనసర ర తభసౌ సయసవతీమ్. 22 

  

మసమ కీతేషే గువణ ైః సదసమ ఊత్రవజో జణాః  

తేలమయౄనుశ్చనినేష వమదిశమనత  సఽవ్ససః. 23 

  

సవగో  న నుర షథటో మసమ భనఽజఢైయభయతరమః  
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శిణవడిబయుగమడిబయుతత భశ్లి కఙూషట తమ్. 24 

  

సంవయధమనిత  మటాకభాః సవజమషదావిటాః  

దఽయిదా ణాత స్డాధ ణాం భుకునద ం హిడి శమతః. 25 

  

స ఆతథ ం బకూత యోగథన తనుర ముకథత న నుషథవః  

సవధథభణ హషం తరణనూవణాకభానిణడైయజహౌ. 26 

  

గిహమషే డాథషే సఽటూషే ఫనఽధ షే డివనుర తత భసమనద నవ్జ్ఝవసఽత షే 

ఄషమమయటానబయణాభఫడిషవననత కోశ్రషవకగదసనభత్రమ్. 27 

  

తసభ ఄడాదధ షశచకీం రతమనీకబమావహమ్  

ఏకనత బకూత దావ్ేన తరటో బకత నయషణమ్. 28 

  

అషధనషేః కిషణ ం భహిషమ తేలమశ్రలమా  

ముకత ః సంవతూయం వగ దఢాయ డావదశ్రవరతమ్. 29 

  

వరటాణేత  కషత కథ భాస్ త్రరతరం సభునుర షతః  

సనతః కడాచిటాకలిణాద ుం హషం భధఽవణేऽయచమత్. 30 

  

భహనషవకవిఢిణా సగవసకయసభడా  

ఄనషఙామభఫకల ైయోనధ భాలామయుణాడినః. 31 

  

తదోటానత యదావ్ేన ఞజమాభాస కథశవమ్  

ఫరా హభణాంశచ భహదాగనిూడాధ థ నత బకూత తః. 32 

  

గవ్ం యుకభవిషణీణాం యౄనుమఙకఘ ణాాం సఽవ్ససమ్  

మఃశ్రలవయోయౄ వటోూసకయసభడామ్. 33 

  

నుర హిణోటాూధఽవితవరదోమ గిహమషే నమయుఫడాని షట్  

దోజనటావ డివజానగథీ సవదవననం గుణవతత భమ్. 34 

  

లఫధ కధ ైయనఽజాఞ తః నుయణాయోచకీధే  

తసమ తయుుత్రఠిః సక్షాదఽద వస బగవ్నబూత్. 35 



నవభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

తభానచత్రఠిం బూః రతేమటాథ ణాసణాయుణ ైః  

మమాఙూऽబమవహమ నుదభూలభునుగతః. 36 

  

రత్రననద ు స టాం మాఙాఞ ం కయుత భావశమకం గతః  

నిభభజజ  ఫిహడాధ ుమణాకలినీద సలిల  శుదే. 37 

  

భుహఠత ధ వశిషట మాం డావదశ్మం నుయణం రత్ర  

చినత మాభాస ధయభజోఞ  డివజఢైసత దధ యభసఙకటే. 38 

  

ఫరా హభణాత్రకీధే డయ షర  డావదశ్మం మదనుయణయ  

మతకిటావ సధఽ ధే బూమాదధగభ వ్ న భాం సిశ్రత్. 39 

  

ఄభబస కథవల ణాథ కషషవమ వరతనుయణమ్  

అహటయఫబషణం వినుర  హమశితం ణాశితం చ తత్. 40 

  

ఆతమః నుర శమ జషిశిచనత మనభనసచఽమతమ్  

రతమచషట  కుయుశ్రషీఠ  డివజాగభనధేవ సః. 41 

  

దఽవస మభుణాకలాతకిటావశమక అగతః  

జాఞ నననిద తసత సమ ఫుఫుఢూ ఙూషట తం ఢిమా. 42 

  

భనఽమణా రచలడాో టరో  బుర కుటకకుటౄలాననః  

ఫుబుక్షుతశచ సఽతం కిటాఞజ లిభదాషత. 43 

  

ఄహో  ఄసమ నిశంససమ శీియోనభతత సమ శమత  

ధయభవమత్రకీభం విషరణ యబకత స్వమశభానినః. 44 

  

యో భాభత్రఠిభామాతభాత్రఠూమన నిభనత రు చ  

ఄదటాత వ బుకత వ్ంసత సమ సదమస్వత  దయినే పలమ్. 45 

  

ఏవం ఫుర వ్ణ ఈతకితమ జటాం గషరడీతతః  

తమా స నియభధే తస్్ైభ కిటామం కలానలోభామ్. 46 
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టాభాతనీత ం జవలతీభస్హసత ం డా బువమ్  

వ్ేమనీత ం సభుడీవషమ న చఙాల డాననిః. 47 

  

నుర గషదషట ం బితమయక్షామాం ఝయుషవణ భహతభణా  

దడాహ కిటామం టాం చకీం కుీ డాధ హినేవ నువకః. 48 

  

తదనదరవదఽడీవషమ సవరమాసం చ నిషపలమ్  

దఽవస దఽదఽర వ్ే నెటో డిక్షు నుర ణుూమా. 49 

  

తభనవఢావదబగవదరఠాఙోం డావ్గషనయుదాధ తశిఖ ో మఠాహిమ్ 

తఠానఽషకత ం భునిుషభాణో గుహం వివిక్షుః రససయ ధేగః. 50 

  

డిశ్ల నబః క్షాభం వివనూభుడరా ణోి కనూనులాంస్త రడివం గతః సః 
మటో మటో ఢావత్ర తతర తతర సఽదయినం దఽష్రసహం దదయి. 51 

  

ఄలఫధ ణాథః స సడా కుతశిచతూనత రసత చిటోత ऽయణధేషభాణః  

డూవం విషఞచం సభగడివఢాతసత ా హమతభయోణేऽజ్ఝతటూజసర  భామ్. 52 

  

శీ్రఫరహో భవ్చ  

సథ నం భడీమం సహవిశవధేతతీరఝావసణే డివయధసంజథఞ  
బూర బఙోభాటూరణ హి సనిద ధక్షోః కలాతభణో మసమ త్రగబవిషమత్ర. 53 

  

ఄహం బవ్ో దషబిగురఢాణాః రజథశబూటూశసఽథశభుఖామః 
సథవ వమం మనినమభం రణాన భూధ ాుషతం లోకహితం వహభః. 54 

  

రటామఖామటో విషఞజచన విషేణ చకోీ టాతతః  

దఽవసః శయణం మాతః శయవం కఢైలాసవ్స్నమ్. 55 

  

శీ్రశఙకయ ఈవ్చ  

వమం న టాత రబవ్భ బూనేన మస్భనథऽణేమऽమజజీవకోశ్ః 
బవనిత  కల  న బవనిత  హీదిశ్ః సహసరశ్ల మతర వమం బరభాభః. 56 

  

ఄహం సనతేకభాయశచ ణాయడయ  బగవ్నజః  
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కతలోऽనునత యతమో డూవలో ధయభ అసఽషః. 57 

  

భుచిరభుఖాశ్చణేమ స్డూధ శ్ః నుయదయిణాః  

విడాభ న వమం సథవ మణాభమాం భామమావిటాః. 58 

  

తసమ విశ్రవశవయస్వమదం శసత రం దఽషవషహం హి నః  

తధేవం శయణం మాహి హషస్వత  శం విఢాసమత్ర. 59 

  

తటో నిశ్ల దఽవసః దం బగవటో మమౌ  

వ్డైకుణాఠ ఖమం మదఢామస్వత  శీ్రనివ్సః శీిమా సహ. 60 

  

సనద హమభాణోऽజ్ఝతశసత రవహినణా తటాదభూల  త్రతః సవ్ేథఽః 
అహచఽమటాననత  సడీతూత రదో కిటాగసం భావహి విశవదావన. 61 

  

ఄజానటా టూ యభానఽదావం కితం భమాఘం బవతః తరమాణామ్ 

విఢూహి తసమచిత్రం విఢాతయుభఙూమత మణానభునుడిటూ ణాయకోऽత. 62 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఄహం బకత ఢీణో హమసవతనత ర ఆవ డివజ  

సధఽనయోరసత హిదయో బకఢతత యబకత జనతరమః. 63 

  

ణాహభాటాభనభాశ్స్వ భదబకఢతత ః సధఽనషవణా  

శీిమం ఙాతమనిత కీం ఫరహభణేమషం గత్రయహం . 64 

  

నే డాగయఝటరా త  నుర ణానివతత నేభం యమ్  

హిటావ భాం శయణం మాటాః కథం టాంసత ుకుత భుతూహమ. 65 

  

భన నియఫదధ హిదమాః సధవః సభదయిణాః  

వశ్ర కుయవనిత  భాం బకత ు సత్ర్రరమః సతత్రం మఠా. 66 

  

భటూూవమా రతీతం టూ సలోకమడిచతేషట మమ్  

ణేచఛనిత  స్వవమా ఞణ ః కుటోऽనమటాకలవిఝి తమ్. 67 

  

సధవ్ో హిదమం భహమం సధాణాం హిదమం తవహమ్ 
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భదనమటూత  న జాననిత  ణాహం టూదోమ భణాగత. 68 

  

ఈనుమం కథనషమనే తవ విర శిణుషవ తత్  

ఄమం హమటాభనఙాయస్వత  మతసత ం మాహి భా చియమ్  

సధఽషే రహితం టూజః రహయుత ః కుయుటూऽశివమ్. 69 

  

తనుర  విడామ చ వినుర ణాం నిఃశ్రమీసకథ ఈదే  

టూ ఏవ దఽషవనీతసమ కల టూ కయుత యనమఠా. 70 

  

ఫరహభంసత దోచఛ బదరం టూ ణాదాగతనమం నిమ్  

షభామ భహదాగం తతః శ్నిత యబవిషమత్ర. 71 

 

ఄఢామమభు – 5  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం బగవటాడిషరట  దఽవసశచకీటాతతః  

ఄభఫుషభునువితమ తటాడౌ దఽఃఖిటోऽగీహీత్. 1 

  

తసమ సర దమభభావషమ నుదసయివిలజ్ఝజ తః  

ఄసత వతత దధ థయసత రం కిమా తఝుటో బిశమ్. 2 

  

ఄభఫుష ఈవ్చ  

తవభగషనయబగవ్నాూయమసత వం సర మో జోమత్రషం త్రః  

తవభాసత వం క్షుత్రగవుభ వ్ముభటూరనిద మాాణ చ. 3 

  

సఽదయిన నభసఽత బమం సహసర చఽమతతరమ  

సవసత రఘాత్రనివనుర మ సవస్త  బూమా ఆడసటూ. 4 

  

తవం ధయభసత వభితం సతమం తవం మజోఞ ऽఖిలమజఞ బుక్  

తవం లోకనులః సవటాభ తవం టూజః నుౌయుషం యమ్. 5 
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నభః సఽణాదాఖిలధయభస్వతవ్ే హమధయభశ్రలాసఽయధాభకథతవ్ే 
టుైరలోకమగగనుమ విశుదధ వయచస్వ భణోజవ్మాదఽబతకయభణయ గిణయ. 6 

  

తవటూత జస ధయభభనేన సంహితం తభః రకశశచ దిశ్ల భహతభణామ్ 

దఽయతమమస్వత  భహిభా గషం టూ తవదరా ధేతతూదసతవయమ్. 7 

  

మడా విసిషట సత వభనఞజ ణేన వ్డై ఫలం రవిషరట ऽజ్ఝత డుైతమడానవమ్ 

ఫాహఠదగయవఙౄఘ శాిగధణ విశచననజసరం రధణే విజస్వ. 8 

  

స తవం జగటాత ర ణ ఖలరహణనే నియౄతతః సయవసహో  గడాబిటా 

విరసమ ఙాసభతేకలడుైవహమతవ్ే విఢూహి బదరం తదనఽగీహో  హి నః. 9 

  

మదమస్త  దతత నేషట ం వ్ సవధగభ వ్ సవనఽషఠ తః  

కులం ణో విరడుైవం ఙూడిద వజో బవతే విజవయః. 10 

  

మడి ణో బగవ్నీ్రత ఏకః సయవగుణాశమీః  

సయవబూటాతభదావ్ేన డివజో బవతే విజవయః. 11 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆత్ర సంసఽత వటో జోఞ  విషేణ చకీం సఽదయినమ్  

ఄశ్భమతూయవటో విరం రదహడరా జమాచఞ మా. 12 

  

స భుకోత ऽసత ా గషనటాతవన దఽవసః సవస్త భాంసత తః  

రశశంస తభుువశం ముఞచజ నః యభాశిషః. 13 

  

దఽవస ఈవ్చ  

ఄహో  ఄననత డాసణాం భహతత వం దిషట భదమ ధే  

కిటాగసర ऽత మడరా జనభఙోలాని సనైహస్వ. 14 

  

దఽషకయః కో నఽ సధాణాం దఽసత ుజో వ్ భహతభణామ్  

న ైః సఙోిహీటో బగవ్ణాూతవటాభిషదో హషః. 15 

  

మణానభశీుత్రభాటూరణ ఝభానబవత్ర నియభలః  
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తసమ తీయథదః కూం వ్ డాసణాభవశిషమటూ. 16 

  

జనననఽగిహీటోऽహం తవమాత్రకయుణాతభణా  

భదఘం ిషఠ తః కిటావ నుర ణా మణేభऽనయక్షుటాః. 17 

  

జా తభకిటాహయః రటామగభనకఙ్క్షషమా  

చయణావఝసఙోిహమ రసదమ సభదోజమత్. 18 

  

సర ऽశిటావదితభానీతభాత్రథమం సయవకనేకమ్  

తినుత టాభ నిత్రం నుర హ బుజమటానేత్ర సదయమ్. 19 

  

తరటోऽసభునఽగిహీటోऽస్భ తవ దాగవతసమ వ్డై  

దయినసయిణాలాత్ైత్రఠూమణాతభధేధస. 20 

  

కభవడాతధేతటూత  గమనిత  సవఃస్త రయో భుహటః  

కీషత ం యభఝణామం చ కీయత నషమత్ర బూషమమ్. 21 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏవం సఙకకయత ు జానం దఽవసః షటోషతః  

మమౌ విహమసభనత రు ఫరహభలోకభహ ైతేకమ్. 22 

  

సంవతూగऽతమగటాత వడామవటా ణాగటో గతః  

భునిసత దద యిణాకఙ్క్షోష జాఫబక్షో ఫబూవ హ. 23 

  

గటూऽథ దఽవసస్ సర ऽభఫుషర  డివజోయోగత్రవితరభాహయత్ 

ఊషవషవమోషం వమసనం చ వషమ ధేణే సవవయమం చ నఽదావమ్. 24 

  

ఏవం విఢాణేకగుణః స జా తభని ఫరహభణ వ్సఽడూవ్ే 
కూీమాకలాత్ైః సభువ్హ బకూత ం మమావిషఞచచునినయమాంశచకయ. 25 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄఠాభఫుషసత ననేషే జమం సభానశ్రల షే విసిజమ ఢీయః 
వనం వివ్ేశ్తభని వ్సఽడూవ్ే భణో దధదధ వసత గుణరవ్హః. 26 
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ఆటూమతతేణమభాఖామనభభఫుషసమ బూటూ  

సఙకకయత మనననఽఢామమనబకోత  బగవటో బవ్ేత్. 27 

  

ఄభఫుషసమ చషతం నే శిణవనిత  భహతభనః  

భుకూత ం రమానిత  టూ సథవ బకత ు విషరణ ః రసదతః. 28 

 

ఄఢామమభు – 6  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

వియౄః కథతేభానఛభుబయభఫుషసఽటాసత రమః  

వియౄనుతిషదశ్లవऽబూతత తేతరసఽత  యఠీతయః. 1 

  

యఠీతయసమరజసమ దామమాం తనత వ్ేऽషథతః  

ఄఙౄో  జనమాభాస ఫరహభవయచస్వనః సఽటాన్. 2 

  

ఏటూ క్షథతరరసాటా వ్డై ఝనసత వఙౄో యసః సభిటాః  

యఠీతణాం రవః క్షథటరో తవటా డివజాతమః. 3 

  

క్షువతసఽత  భణోయజజథఞ  ఆక్షావకుఘర ణతః సఽతః  

తసమ ఝతరశతజథమషఠ  వికుక్షునినేదణడ కః. 4 

  

టూషం ఝయసత దబవణానమవథత  నిను ని  

ఞచవింశత్రః శ్చచచ తరయో భఢూమऽథऽనమతః. 5 

  

స ఏకడాషట కశ్ీడూధ  ఆక్షావకుః సఽతభాడిశత్  

భాంసభానీమటాం ధేధమం వికుక్షథ గచఛ భా చియమ్. 6 

  

తఠూత్ర స వనం గటావ భిగను టావ కూీమాయుణాన్  

శ్ీణోత  ఫుబుక్షుటో వయః శశం ఙాదదసభిత్రః. 7 

  

శ్రషం నివ్ేదమాభాస తటూర టూన చ తదఽో యుః  
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ఙ గడితః నుర ర షణామాహ దఽషట ధేతదకయభకమ్. 8 

  

జాఞ టావ ఝతరసమ తతకయభ గుయుణానహితం నిః  

డూశ్నినఃసయమాభాస సఽతం తమకత విఢిం యుష. 9 

  

స తే వితవరణ సంవ్దం జాఞ కథన సభాచయన్  

తమకత వ కల వయం యోగు స టూణావ్ మతయమ్. 10 

  

తతయుమయటూऽదేమతమ వికుక్షుః ిఠివనేభామ్  

శ్సడీజథ హషం మజఢదఞ ః శశ్ద ఆత్ర విశీుతః. 11 

  

ఝయఞజ మసత సమ సఽత ఆనద వా్హ ఆతీషతః  

కకుత్ా ఆత్ర ఙాఝమకత ః శిణు ణాభాని కయభనః. 12 

  

కిటానత  అస్తూభగ డూవ్ణాం సహ డానవ్డైః  

నుషణాగీ హో  విటో వగ డూవ్డైఢషదతమజ్ఝటుైః. 13 

  

వచణాడూద వడూవసమ విషరణ షవశ్వతభనః రదోః  

వ్హనటూవ వితసత సమ ఫబూవ్ేణోద ా  భహవిషః. 14 

  

స సననడయధ  ధనఽషదవమభాడామ విశిఖానిఛటాన్  

సాత మభానసత భాయుహమ ముముతేూః కకుడి స్థ తః. 15 

  

టూజసనుమనటో విషరణ ః ఝయుషసమ భహతభనః  

రతీఙామం డిశి డుైటామణాం నమయుణత్రత దాశ్ ైః ఝయమ్. 16 

  

టుైసత సమ ఙాబూత్రధనం తేభులం లోభహయిణమ్  

మభామ బల ది యనమడుదద టామననమముయభిఢూ. 17 

  

తస్వమషేనుటానభుఖం ముగణాత గషననేవ్ోలఫణమ్  

విసిజమ దఽదఽర వఝఢషదటామ హనమభాణాః సవభాలమమ్. 18 

  

జ్ఝటావ యం ధనం సయవం సస్త రకం వజరనుణనే  

రతమమచఛతూ జషిషత్ర ణాభనహితః. 19 
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ఝయఞజ మసమ ఝటరో ऽబూదణేణాసత తేూతః ిథఽః  

విశవగనిధ సత తశచణోద ా మువణాశవసఽత  తతేూతః. 20 

  

శ్ీవసత సత తేూటో నేన శ్ీవస్త  నియభధే ఝు  

ఫిహదశవసఽత  శ్ీవస్త సత తః కువలమాశవకః. 21 

  

మః తరమాయథభుతఙకసమ ధఽనఽధ ణాభాసఽయం ఫలీ  

సఽటాణాధేకవింశటామ సహస్్ైరయహనదవితః. 22 

  

ధఽనఽధ భాయ ఆత్ర ఖామతసత తేూటాస్వత  చ జజవలుః  

ధఽణోధ యుభఖాగషనణా సథవ తరమ ఏవ్వశ్రషటాః. 23 

  

దిఞాశవః కతలాశవశచ బడరా శవ ఆత్ర దాయత  

దిఞాశవఝటరో  హయమశ్లవ నికుభబసత తేూతః సభితః. 24 

  

ఫహటలాశ్లవ నికుభబసమ కిశ్శ్లవऽఠాసమ స్వనజ్ఝత్  

మువణాశ్లవऽబవతత సమ సర ऽనటోమ వనం గతః. 25 

  

దామశటూన నిషవణణ  ఊషయోऽసమ కినులవః  

ఆషట ం సభ వయత మాం చకుీ ఢైనీద ంా టూ సఽసభాహిటాః. 26 

  

జా తదమజఞ సదనం రవిషరట  నిశి తషితః  

దిషట వ శమాణానివనుర ంసత ననుౌ భనత రజలం సవమమ్. 27 

  

ఈత్రథ టాస్వత  నిశభామథ వఝమదకం కలశం రదో  

రచఽఛః కసమ కథభదం తతం ఝంసవనం జలమ్. 28 

  

జాఞ  తతం విడిటావ వ్డై ఇశవయరహిటూన టూ  

ఇశవమ నభశచకుీయహో  డుైవఫలం ఫలమ్. 29 

  

తతః కల ఈనువిటూత  కుక్షుం నిషబదమ దక్షుణమ్  

మువణాశవసమ తనమశచకీవుత  జజాన హ. 30 
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కం ఢాసమత్ర కుభాగऽమం సత ణేమ గయౄమటూ బిశమ్  

భాం ఢాటా వతూ భా గడీషతీణోద ా  డూశినీభడాత్. 31 

  

న భభాయ తటా తసమ విరడూవరసదతః  

మువణాశ్లవऽథ తటుైరవ తస స్డిధ భనవగత్. 32 

  

తరసదద సఽమషతీణోద ాऽఙో విదఢూ ణాభ మసమ వ్డై  

మసభతత రసనిత  హటమడివగన దసమవ్ో వణాదమః. 33 

  

మౌవణాశ్లవऽథ భాణాధ టా చకీవయత ువనీం రబుః  

సత డీవవతీధేకః శశ్సచఽమతటూజస. 34 

  

ఇజథ చ మజఞ ం కీతేనతభవిదాబషదక్షుణ ైః  

సయవడూవభమం డూవం సవతభకభతీనిద మామ్. 35 

  

దరవమం భణోత ర విఢియమజోఞ  మజభానసత థషత వజః  

ధగభ డూశశచ కలశచ సయవధేతదమడాతభకమ్. 36 

  

మావతసూయమ ఈడూత్ర సభ మావచచ రత్రత్రషఠ త్ర  

తతూయవం మౌవణాశవసమ భాణాధ తేః క్షథతరభుచమటూ. 37 

  

శశనృణోద యుద హితష నృనఽద భటామభఢాననిః  

ఝయుకుతూభభఫుషం భుచఽకునద ం చ యోగషనమ్  

టూషం సవసయః ఞచచశటౌూబషం వవిరథ త్రమ్. 38 

  

మభుణానత యజల  భగనసత మభానః యం తః  

నియవిత్రం నైనజసమ దిషట వ ధ ైథఽనధషభణః. 39 

  

జాతసిహో  నిం విరః కణామధేకభమాచత  

సర ऽనుమహ గిహమటాం ఫరహభణాకభం కణామ సవమంవథ. 40 

  

స విచిణాత ుతరమం స్త రణాం జయజగऽహభసనభతః  

వలీలిత ఏజతక ఆతమహం రతేమడాహితః. 41 
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సధనషవమ తఠాటాభనం సఽయస్త రణాభనెతూతమ్  

కూం ఝనయభనఽజథణాద ా ణానేత్ర వమవస్తః రబుః. 42 

  

భునిః రవ్ేశితః షటరా  కణామనత ఃఝయభిడిధ భత్  

వితః స జకణామనథకం ఞచచశటా వయః. 43 

  

టాసం కలియబూదాబమాంసత దథథऽనుర హమ సౌహిదమ్  

భభానఽయౄనుర  ణామం వ ఆత్ర తదోతఙూతసమ్. 44 

  

స ఫహవిచసత నయనుయణీమ తఃశీిమానయఘుషచఛడూషే  

గిహమషే ణాణోవణాభలాభబః సయఃసఽ సౌగనిధ కకనణేషే. 45 

  

భహయుశమామసనవసత రబూషణ సనణానఽల నుబమవహయభాలమకఢైః 
సవలఙకితస్త రఝయుషవషే నితమడా థధేऽనఽగమడిద వజబిఙోవనిద షే. 46 

  

మడాో యుసథ ుం తే సంవషమ సత డీవవతీత్రః  

విస్భతః సత భబభజహటాూయవదౌభశీిమానివతమ్. 47 

  

ఏవం గిహమషవనయటో విషమానివవిఢుైః సఽఖఢైః  

స్వవభాణో న ఙాతేషమడాజమసరత కఢైషవ్నలః. 48 

  

స కడాచిదఽనుస్న అటాభహనవభాతభనః  

దదయి ఫహవిఙాఙాగమ నైనసఙోసభుత్రథ తమ్. 49 

  

ఄహో  ఆభం శమత ధే విణాశం తస్వనః సచచషతవరతసమ 

ఄనత యజల  వ్షచయరసఙగో త్రఙామవితం ఫరహభ చియం ధితం మత్. 50 

  

సఙోం తమజథత నేథఽనవరతీణాం భుభుక్షుః  

సవతభణా న విసిజథదఫహిషనిద మాాణ  

ఏకశచయనరహస్ చితత భననత  ఇశ్ర  

ముఞజజ త తద్రత్రషే సధఽషే ఙూత్రసఙోః. 51 

  

ఏకసత సవుహభఠాభబస్ భతూుసఙగో త్  
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ఞచచశడాసభుత ఞచసహసరసయోః  

ణానత ం వరజాభుమబమకితమభణోయఠాణాం  

భామాగుణ ైయుితభత్రషవషనేऽయథదావః. 52 

  

ఏవం వసనోిహమ కలం వియకోత  ణామసభాస్థ తః  

వనం జగభానఽమముసత తతనుః త్రడూవటాః. 53 

  

తతర తనుత వ తస్త షణభాతభదయినభాతభవ్న్  

సహ ైవ్గషననటాభనం ముయోజ యభాతభని. 54 

  

టాః సవతేమయభహజ నిుక్షామఢామత్రభకీం గత్రమ్  

ఄనీవముసత త్రదావ్ేణ ఄగషనం శ్నత నేవ్షచషః. 55 

 

ఄఢామమభు - 7  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

భాణాధ తేః ఝతరరవగ యోऽభఫుషః రకీషత తః  

తటాభహమన రవిటో మౌవణాశవసఽత  తతేూతః  

హుతసత సమ ఝటరో ऽబూణాభణాధ తిరవ ఆధే. 1 

  

నయభడా దరా తినయదటాత  ఝయుకుటాూమ యోయగఢైః  

తమా యసతలం నీటో బుజగథనద ారముకత మా. 2 

  

గనధ వనవఢీతత తర వఢామణడైవ విషేణ శకూత ధిక్  

ణాగలిఫధ వయః సదబమం సభయటానేదమ్. 3 

  

తరసదద సఽమః నుౌయుకుటోూ యోऽనయణమసమ డూహకిత్  

హయమశవసత తేూతసత సభటా్ాయుణోऽథ త్రరఫనధ నః. 4 

  

తసమ సతమవరతః ఝతరస్త రశఙ్ఘ్రకషత్ర విశీుతః  

నుర త శ్చణాడ లటాం శ్నుదఽో గః కౌశికటూజస. 5 

  

సశుగ గతః సవయోభడామత డివి దిశమటూ  
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నుత్రటోऽవ్కూి డూవ్డైస్వత ణడైవ సత నేబటో ఫలాత్. 6 

  

టుైరశఙకవ్ో హషశచణోద ా  విశ్వనేతరవస్షఠ యోః  

మనిననేతత భబూదఽమదధ ం క్షుణోయఫహటవ్షికమ్. 7 

  

సర ऽనటోమ విషణాణ టాభ ణాయదసర మడూశతః  

వయుణం శయణం మాతః ఝటరో  ధే జామటాం రదో. 8 

  

మడి వగ భహజ టూణడైవ టావం మజథ ఆత్ర  

తఠూత్ర వయుణయణాసమ ఝటరో  జాతసఽత  గహితః. 9 

  

జాతః సఽటో హమణేణాఙో భాం మజస్వవత్ర సర ऽఫరవత్  

మడా శుషనయదశః సమదథ ధేఢయ మ బవ్ేడిత్ర. 10 

  

నియదశ్ర చ స అగతమ మజస్వవటామహ సర ऽఫరవత్  

దణాత ః శ్లయమజాజ నేయననథ ధేఢయ మ బవ్ేడిత్ర. 11 

  

దణాత  జాటా మజస్వవత్ర స రటామహథ సర ऽఫరవత్  

మడా తనత ుసమ దణాత  ఄథ ధేఢయ మ బవ్ేడిత్ర. 12 

  

శ్లషనత్రటా దణాత  మజస్వవటామహ సర ऽఫరవత్  

మడా శ్లః ఝనయదణాత  జామణేతऽథ శుః శుచిః. 13 

  

ఝనజ టా మజస్వవత్ర స రటామహథ సర ऽఫరవత్  

సణానహికో మడా జణరా జణోమऽథ శుః శుచిః. 14 

  

ఆత్ర ఝటరా నఽగథణ స్వనహమనిత తాఙూతస  

కలం వఞచమటా తం తభుకోత  డూవసత ధ ైషత. 15 

  

గహితసత దనజాఞ మ తతేః కయభ చికీషితమ్  

నుర ణతవరఝూయధనఽషణయయణమం రతమదమత. 16 

  

తతయం వయుణగీసత ం శీుటావ జాతభహో దయమ్  

గహిటో గీ భధేమామ తనేనద ఃా రతమషవధత. 17 
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బూధేః యమటనం ఝణమం తీయథక్షథతరనిషవవణ ైః  

గహిటామాడిశచఛకీః సర ऽమయణయమऽవసతూభామ్. 18 

  

ఏవం డివతీనే తితీనే చతేథథ ఞచధే తఠా  

ఄదేమటామదేమతమ సథ విగ వినుర ర  బూటావహ వితరహ. 19 

  

షషఠ ం సంవతూయం తతర చషటావ గహితః ఝుమ్  

ఈవరజననజీగత దకీీణానభధమభం సఽతమ్.   

శునఃశ్రపం శుం తటూర రడామ సభవనద త 20 

 

తతః ఝయుషధేఢూన హషశచణోద ా  భహమశ్ః.   

భుకోత దగऽమజడూద వ్నవయుణాడీనభహతకథః 21 

 

విశ్వనేటరో ऽబవతత స్భణోు టా ఙాధవయుమతభవ్న్.   

జభదగషనయబూద్రహభ వస్షరఠ ऽమాసమః సభగః 22 

 

తస్్ైభ తేషరట  దడావినద ఃా శ్తకౌభబభమం యథమ్.   

శునఃశ్రపసమ భాహతభుభుషషట త్రచషమటూ 23 

 

సతమం సయం ధిత్రం దిషట వ సదాయమసమ చ బూటూః.   

విశ్వనేటరో  బిశం తరటో దడావవిహటాం గత్రమ్ 24 

 

భనః ిఠివ్మం టాభడిబస్వత జసనుర ऽనిల న తత్.   

ఖథ వ్ముం ఢాయమంసత చచ బూటాడౌ తం భహతభని 25 

 

తస్భణాఞానకలాం ఢామటావ తమాజాఞ నం వినియదహన్.   

హిటావ టాం స్వవన దావ్ేన నివణసఽఖసంవిడా  

ఄనిథదశ్మరతథకుణ తసౌథ  విధవసత ఫనధ నః. 26 

 

ఄఢామమభు – 8. 

శీ్రశుక ఈవ్చ  

హషటో గహితసఽతశచభసత సభడివనిషభటా  
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చభాఝు సఽడూవ్ోऽటో విజయో మసమ ఙాతభజః. 1 

  

బయుకసత తేూతసత సభదవికసత సమత ఫాహటకః  

సర ऽషనయుితబూ జా సదాగమ వనభావిశత్. 2 

  

విదధ ం తం ఞచటాం నుర త ం భహిషమనఽభషషమతీ  

ఔథవణ జానటాటాభనం రజావనత ం నివ్షటా. 3 

  

అజాఞ మాస్్ైమ సతీననయోగ దటోత ऽనధ స సహ  

సహ టూణడైవ సఞచజ తః సగఖ ోమ భహమశ్ః.   

సగయశచకీవత ుస్టాూగగ మతేూటుైః కితః 4 

 

మసత లజఙగఘ నమవణాఞఛకణడదు హమఫయఫన్.   

ణావఢీదఽో యువ్కథమన చకథీ వికితవ్ేషణః 5 

 

భుణాడ నఛమశీుధణాకంశిచనఽభకత కథశ్యధభుణడ టాన్.   

ఄననత వససః కంశిచదఫహివససర ऽన్ 6 

 

సర ऽశవధేఢుైయమజత సయవవ్ేదసఽతభకమ్.   

ఔగవడిషట యోగథన హషభాటాభననైశవయమ్  

తసర మతూిషట ం శుం మజథఞ  జహశవం ఝయనద యః. 7 

  

సఽభటామసత నమా దినుత ః తతేడూశకషణః  

హమభణేవషభాణాస్వత  సభణాత ననుఖననభహీమ్. 8 

  

నుర గుడీఙామం డిశి హమం దదిశుః కతలానిత కథ  

ఏష వ్జ్ఝహయశ్ౌచయ అస్వత  నైలితలోచనః. 9 

  

హనమటాం హనమటాం ను ఆత్ర షషట సహస్రణః  

ఈడాముఢా ఄనమముయునిభధేష తడా భునిః. 10 

  

సవశుగషనణా టావనభహమనద హాితఙూతసః  

భహదవుత్రకీభహటా బసభసదబవన్షణాత్. 11 

  



నవభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

న సధఽవ్డయ  భునికోబషజటా నితవనద ాఝటరా  ఆత్ర సతత వఢాభని 

కథం తమో గషభమం విదావమటూ జగతవిటరా తభని ఖథ యజో బువః. 12 

  

మస్వమషటా సఙ్ుభనీ దిఞూహ ణౌయమమా భుభుక్షుసత యటూ దఽయతమమమ్ 

బవ్యణవం భితేమథం విశిచతః తభబూతసమ కథం ిథఙభత్రః. 13 

  

యోऽసభఞజ స ఆతేమకత ః స కథశిణామ నినుతభజః  

తసమ ఝటరో ऽంంశుభాణానభ తటాభహహిటూ యతః. 14 

  

ఄసభఞజ స అటాభనం దయిమననసభఞజ సమ్  

జాత్రసభయః ఝ సఙగో డయ మగు యోగడివఙాలితః. 15 

  

అచయనోషుతం లోకథ జాఞ తీణాం కయభ వితరమమ్  

సయమావం కీీడటో ఫాలాణా్ాసమదఽడూవజమనజ నమ్. 16 

  

ఏవం వితత ః షతమకత ః తటరా  స్వనహభనుర హమ వ్డై  

యోగఢైశవథమణ ఫాలాంసత నద యినటావ తటో మమౌ. 17 

  

ఄయోఢామవ్స్నః సథవ ఫాలకనఽనగటాన్  

దిషట వ విస్స్భథ జణరా జా ఙామనవతమత. 18 

  

ఄంశుభాంశ్లచడిటో జాఞ  తేయగణేవషణయ మమౌ  

తతివమఖాటానఽథం బసభనిత  దదిశ్ర హమమ్. 19 

  

తటరా స్నం భునిం వషమ కతలాఖమభఢయ షజమ్  

ఄసౌత తూభాహితభణాః నుర ఞజ లిః రణటో భహన్. 20 

  

ఄంశుభానఽవ్చ  

న శమత్ర టావం యభాతభణోऽజణో న ఫుధమటూऽడామత సభాఢిముకూత నః 
కుటోऽథ తసమ భనఃశుయఢీ విసయోసిషట  వమభరకశ్ః. 21 

  

నే డూహదాజస్త రగుణరఢాణా గుణానివశమనఽత ుత వ్ తభశచ 

మణాభమమా మోహితఙూతససత వం విదఽః సవసంసథ ం న ఫహిఃరకశ్ః. 22 
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తం టావం ఄహం జాఞ నఘనం సవదావ రధవసత భామాగుణదేదమోహ ైః 
సననద ణాడుైమయుభనినషవదావమం కథం విభూఢః షదావమానే. 23 

  

రశ్నత  భామాగుణకయభలిఙోభణాభయౄం సదసడివభుకత మ్ 

జాఞ ణోడూశ్మ గిహీతడూహం నభాభహమ టావం ఝయుషం ఝణమ్. 24 

  

తవణాభమాయచిటూ లోకథ వసఽత ఫుడాధ ు గిహడిషే  

బరభనిత  కభలోదేి ు మోహవిదరా నత ఙూతసః. 25 

  

ఄదమ నః సయవబూటాతభణాకభకథభనిద మాాశమః  

మోహనుశ్ల దిఢశిఛణోన బగవంసత వ దయిణాత్. 26 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఆతథ ం గుటానఽదావసత ం బగవ్నకతలో భునిః  

ఄంశుభనత భువ్ఙూదభనఽగీ హమ ఢిమా ని. 27 

  

శీ్రబగవ్నఽవ్చ  

ఄశ్లవऽమం నీమటాం వతూ తటాభహశుసత వ  

ఆధే చ తతగ దగధ  గఙగో మోబऽయునిత  ణేతయత్. 28 

  

తం షకీభమ శియస రసదమ హమభానమత్  

సగయస్వత న శుణా మజఞ శ్రషం సభామత్. 29 

  

జమభంశుభటూ నమసమ నిఃసిహో  భుకత ఫనధ నః  

ఔగవడిషట భాథో ణ ల దే గత్రభనఽతత భామ్. 30 

  

ఄఢామమభు – 9  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄంశుభాంశచ తస్వత తవ గఙగో నమనకభమమా  

కలం భహనత ం ణాశకోనతత తః కల న సంస్థ తః. 1 

  

డిలీసత తేూతసత దవదశకత ః కలధేనవ్న్  
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బగుయథసత సమ సఽతస్వత తవ స సఽభహతత ః. 2 

  

దయిమాభాస తం డూవ రసణాన వయడాస్భ టూ  

ఆతేమకత ః సవభననుర మం శశంసవనటో నిః. 3 

  

కోऽత ఢాయనటా వ్ేగం తణాత ు ధే భహీతల   

ఄనమఠా బూతలం నటాత వ ని మాస్వమ యసతలమ్. 4 

  

కూం ఙాహం న బువం మాస్వమ న భమామభిజనత ుఘమ్ 

భిజానే తదఘం కవహం జంసత తర విచినత ుటామ్. 5 

  

శీ్రబగుయథ ఈవ్చ  

సధవ్ో ణామస్నః శ్ణాత  ఫరహిభషఠ  లోకనువణాః  

హయనత ుఘం టూऽఙోసఙగో టూత షవస్వత  హమఘనదధ షః. 6 

  

ఢాయనషమత్ర టూ వ్ేగం యుదరసత వటాభ శుషణామ్  

మస్భణోనతనేదం నుర ర తం విశవం శ్టకవ తనఽత షే. 7 

  

ఆతేమకత వ స నినుర  డూవం తసటోషమచిఛవమ్  

కల ణాలీమస జంసత స్వమశశ్చశవతేషమత. 8 

  

తఠూత్ర జాఞ నహితం సయవలోకహితః శివః  

దఢావహిటో గఙగో ం నుదఞతజలాం హథః. 9 

  

బగుయథః స జషిషనణేమ బువననువనీమ్  

మతర సవతటాణ ం డూహ బస్భబూటాః సభ శ్రయటూ. 10 

  

యఠూన వ్మువ్ేగథన రమానత భనఽఢావతీ  

డూశ్నఽననీత  నియదగధ ణాస్ఞచతూగతభజాన్. 11 

  

మజజ లసయిభాటూరణ ఫరహభదణడ హటా ఄత  

సగతభజా డివం జగుభః కథవలం డూహబసభనః. 12 

  

బస్భబూటాఙోసఙ్ో న సవమటాః సగతభజాః  
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కూం ఝనః శదీధ మా డూవం స్వవణేత  నే ధితవరటాః. 13 

  

న హమమతతయభాశచయమం సవయుధ ణామ మడిహో డితమ్  

ఄననత చయణామోబజ రసాటామా బవచిఛదః. 14 

  

సనినవ్ేశమ భణో మస్భఞ్ేదధ మా భునయోऽభలాః  

టుైరగుణమం దఽసత ుజం హిటావ సడయ మ మాటాసత డాతభటామ్. 15 

  

శీుటో బగుయఠాజజ జథఞ  తసమ ణాదోऽగऽబవత్  

స్నఽధ డీవసత తసత సభదముటాముసత టోऽబవత్. 16 

  

ఊతసగణ  నలసఖ ో యోऽశవవిడామభమాననలాత్  

దటాత వషహిదమం ఙాస్్ైభ సయవకభసఽత  తతేూతమ్. 17 

  

తతః సఽడాససత తేటరో  దభమనీత త్రయనిః  

అహటషభతరసహం మం వ్డై కలాభషఙౄఘ భాుత కవచిత్  

వస్షఠ శ్నుదరక్షోऽబూదనతమః సవకయభణా. 18 

  

శీ్రజోవ్చ  

కూం నినేటోత  గుగః శ్ః సౌడాససమ భహతభనః  

ఏతడూవడితేనేఙాఛభః కథమటాం న యహో  మడి. 19 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

సౌడాసర  భిగమాం కూఞృచచచయనరక్షో జఘాన హ  

భుమోచ దరా తయం సర ऽథ గతః రత్రచికీయిమా. 20 

  

సఞృచనత మననఘం జఞ ః సాదయౄధగ గిహమ  

గుయవ్ే దోకుత కభామ కత వ నిణేమ ననేషమ్. 21 

  

షవ్ేషమభాణం బగవ్నివలోకమబషమభఞజ స  

జానభశతేటాడయధ  యక్షో హమమవం బవిషమస్. 22 

  

యషఃకితం తడివడిటావ చకథీ డావదశవ్షికమ్  
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సర ऽమనుర ऽఞజ లిభాడామ గుయుం శఝత ం సభుదమతః. 23 

  

వ్షటో భదమణాత ునుర  యుశతీః నుదయోయజహౌ  

డిశః ఖభవనీం సయవం శమనీజ వభమం నిః. 24 

  

షసం దావభాననః నుడూ కలాభషటాం గతః  

వమవ్మకల  దదిశ్ర వణౌకోదభతీ డివజౌ. 25 

  

క్షుఢాగత  జగిహమ విరం తతటానుహకిటాయథవత్  

న బవ్ణరా షసః సక్షాడిక్షావకణాం భహయథః. 26 

  

భదమణాత ుః త్రువయ ణాధయభం కయుత భయుస్  

డూహి ధేऽతమకభామా ఄకిటాయథం త్రం డివజమ్. 27 

  

డూహో ऽమం భానఽషర  జనఽయుషసమఖిలాయథదః  

తసభదసమ వఢయ  వయ సవయథవధ ఈచమటూ. 28 

  

ఏష హి ఫరా హభణో విడావంసత ఃశ్రలగుణానివతః  

అషధనషేయ్రహభ భహఝయుషసంజ్ఝఞ తమ్  

సయవబూటాతభదావ్ేన బూటూషవనత షుతం గుణ ైః. 29 

  

సర ऽమం ఫరహభషివయమస్వత  జషిరవడివదో  

కథభయుత్ర ధయభజఞ  వధం తతేషవ్తభజః. 30 

  

తసమ సఢయ యనుసమ బూర ణసమ ఫరహభవ్డినః  

కథం వధం మఠా ఫదరో యభనమటూ సనభటో బవ్న్. 31 

  

మదమమం కూీమటూ బషమసత షు భాం ఖాద ఞయవతః  

న జీవిషవమ విణా నేన షణం చ భితకం మఠా. 32 

  

ఏవం కయుణదాషణామ విలణాత ు ఄణాథవత్  

వ్మఘరః శునేవ్ఖాదటౌూడాసః శ్మోహితః. 33 

  

ఫరా హభణీ వషమ డిఢిషేం ఝయుషడూన బక్షుతమ్  
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శ్లచణాత ుటాభనభుువశభశతేకతటా సతీ. 34 

  

మసభణేభ బక్షుతః ను కభాత మాః త్రసత వమా  

తవ్త భితేమఢాణాదకితరజఞ  దషితః. 35 

  

ఏవం నేతరసహం శనుత వ త్రలోకమణా  

తదస్థ ని సనేడూధऽగౌన నుర సమ బయుత యోత్రం గటా. 36 

  

విశ్నుర  డావదశ్ఫాద ణేత  ధ ైథఽణామ సభుదమతః  

విజాఞ మ ఫరా హభణీశ్ం భహిషమ స నివ్షతః. 37 

  

ఄత ఉయధవం స తటామజ స్త రసఽఖం కయభణారజాః  

వస్షఠ సత దనఽజాఞ టో భదమణాత ుం రజాభఢాత్. 38 

  

స వ్డై సత  సభా గయబభనృబరనన వమజామత  

జఘేనऽశభణోదయం తసమః సర ऽశభకస్వత న కథమటూ. 39 

  

ఄశభకడాఫలికో జజథఞ  మః స్త రనః షయక్షుతః  

ణాుకవచ ఆతేమకోత  నిఃషటూర భూలకోऽబవత్. 40 

  

తటో దశయథసత సభతేతర ఐడవిఝుసత తః  

జా విశవసహో  మసమ ఖటావఙోశచకీవయత ుబూత్. 41 

  

యో డూవ్డైయషథటో డుైటామనవఢీదఽమఢి దఽయజమః  

భుహఠయత భాముఞాటుైవతమ సవఝయం సనద ఢూ భనః. 42 

  

న ధే ఫరహభకులాటా్ాణాః కులడుైవ్నన ఙాతభజాః  

న శీియో న భహీ జమం న డాశ్చత్రవలిదాః. 43 

  

న ఫాల మऽత భత్రయభహమభధథభ యభటూ కవచిత్  

ణాశమభుతత భశ్లి కదనమత్రకఞచన వసత వహమ్. 44 

  

డూవ్డైః కభవగ దటోత  భహమం త్రరబువణేశవఢైః  

న విణయ తభహం కభం బూతదావనదావనః. 45 
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నే విక్షుతవత నిద మాఢియో డూవ్స్వత  సవహిడి స్థ తమ్  

న వినద నిత  తరమం శశవడాటాభనం కూభుటాథ. 46 

  

ఄఠూశభామాయచిటూషే సఙోం గుణయషే గనధ యవఝగధేషే 

యౄఢం రకిటామతభని విశవకయుత బవ్ేన హిటావ తభహం రడూమ. 47 

  

ఆత్ర వమవస్టో ఫుడాధ ు ణామణగిహీతమా  

హిటావనమదావభజాఞ నం తతః సవం దావభాస్థ తః. 48 

  

మతత ద్రహభ యం సాషభభశ్రనమం శ్రనమకలితమ్  

బగవ్ణావసఽడూవ్ేత్ర మం గిణనిత  హి సతవటాః. 49 

 

ఄఢామమభు – 10  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఖటావఙగో డీద యఘఫాహటశచ యఘుసత సభతిథఽశవీ్ః  

ఄజసత టో భహజసత సభదద శయఠయऽబవత్. 1 

  

తసమత బగవ్ణేష సక్షాద్రహభభయో హషః  

ఄంశ్ంశ్రన చతేధ గతేతరతవం నుర షథతః సఽఢైః  

భలషభణబయత శతరే ఘాన ఆత్ర సంజఞ మా. 2 

  

తసమనఽచషతం జననిషనసత తత వదషినః  

శీుతం హి వషణతం బూష తవమా స్టాటూయుభహటః. 3 

  

గుయవథథ తమకత జోమ వమచయదనఽవనం దభడాబుం తరమామాః 
నుణసిషభాదామం భిజ్ఝతథయుజో యో హుణాద ా నఽజాదామమ్ 

వ్డైయౄనుమచాఛయణఖామః తరమవియహయుషగతతబూర విజిభబ 

తరసత నృధ యఫదధ స్వతేః ఖలదవదహనః కోసల ణోద ాऽవటాననః. 4 

  

విశ్వనేటరా ధవథ నేన భాుఙాడామ నిశ్చః  

శమటో లషభణస్్ైమవ హటా ణడైయితఝఙోవ్ః. 5 
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యో లోకవయసనేటౌ ధనఽఢైశభుగీం  

స్టాసవమంవయగిహమ త్రరశటోనీతమ్  

అడామ ఫాలగజలీల ఆవ్ేక్షుమషట ం  

సజీజ ుకితం ని వికిషమ ఫబఞజ  భఢూమ. 6 

  

జ్ఝటావనఽయౄగుణశ్రలవయోऽఙోయౄనుం  

స్టానఢాం శీిమభుయసమనలఫధ భాణామ్  

భాథో  వరజనబిగుటూయవునమత్రయౄఢం  

దయం భహీభకిత మస్త రయజనౄజామ్. 7 

  

మః సతమనుశషవతతతేషనడూశం  

స్్తత ైణసమ ఙాత శియస జగిహమ సదాయమః  

జమం శీిమం రణననః సఽహిడయ  నివ్సం  

తమకత వ మమౌ వనభసానివ భుకత సఙోః. 8 

  

యషఃసవసఽయవుకిత యౄభశుదధ ఫుడూధ స్  

తసమః ఖయత్రరశియదాషణభుఖమఫనాధ న్  

జఘేన చతేయదశసహసరభనుయణీమ  

కోదణడ నుణయటభాన ఈవ్స కిచ్రమ్. 9 

  

స్టాకఠాశవీణడీతతహిచఛనేన  

సిషట ం విలోకమ నిటూ దశకనధ థణ  

జఘేనऽదఽబటుైణవఝషశభీటోऽకిషరట   

భాుచభాశు విశిఖథన మఠా కభుగీః. 10 

  

యక్షోऽధధేన వికవడివతణేऽసభషం  

వ్డైడూహజదఽహితయమమాతటామామ్  

దరా టరా  వణే కిణవత్ర్ామమా విముకత ః  

స్త రసఙౄో ణాం గత్రనేత్ర రథమంశచఙాయ. 11 

  

దగధ వతభకితమహతకితమభహనకఫనధ ం  
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సఖమం విఢామ కతనయదనటాగత్రం టుైః  

ఫుడాధ వథ వ్లిని హటూ ివగథనద సా్్ైణడైమర్  

వ్ేలాభగతూ భనఽజోऽజబవ్షచటాఙౄఘ ఃా. 12 

  

మడయర షవిబరభవివితత కటాషనుత  

సభా్ానత నకీభకగ బమగుయణఘోషః  

స్నఽధ ః శియసమయుణం షగిహమ యౄత  

నుడాయవినద భుగభమ ఫదాష ఏతత్. 13 

  

న టావం వమం జడఢియో నఽ విడాభ బూభన్  

కటసథ భాడిఝయుషం జగటాభఢీశమ్  

మతూతత వతః సఽయగణా యజసః రజథశ్  

భణోమశచ బూతతమః స బవ్నఽో ణయశః. 14 

  

కభం రమాహి జహి విశవీసర ऽవధేహం  

టుైరలోకమవణభవ్ఝనహి వయ తీనమ్  

ఫఢీనహి స్వతేనేహ టూ మశసర  వితటుైమ  

గమనిత  డిగషవజనణో మభుతవతమ బూనుః. 15 

  

ఫడయధ వదఢౌ యఘుత్రషవవిఢాడిరకట ైః  

స్వతేం కతనద కాయకనేతబూయుహఙణదో ః  

సఽగుీవనీలహనఽభత్రభుఖఢైయనీకఢైర్  

లఙగకం వినెషణదిశ్విశదగీదగధ మ్. 16 

  

స వ్నథనద ఫాలయుదధ విహయకోషఠ   

శీ్రడావయగగఝయసడయ వలనెవిటఙగక  

నియబజమభానఢిషణధవజహమభకుభబ  

శిఙగో టక గజకుల ైయురడినీవ ఘూణ . 17 

  

యషఃత్రసత దవలోకమ నికుభబకుభబ  

ధాభార షదఽయుభఖసఽనత కననత కడీన్  

ఝతరం రహసత భత్రకమవికభణాడీన్  
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సవనఽగనూభహిణోదథ కుభబకయణమ్. 18 

  

టాం మాతేఢానితణాభస్శ్రలఙా  

నుర సషణేశకూత శయటోభయఖడోదఽో మ్  

సఽగుీవలషభణభయుతేూతగనధ భాద  

నీలాఙోదర్షనసడినయనివటోऽగత్. 19 

  

టూऽనీకను యఘుటూయనతమ సథవ  

దవనద వం వయౄథనేబత్రత యఠాశవయోఢుైః  

జఘునయుదర ధ ైషో షగడూషేనయఙోడాడామః  

స్టానభయిహతభఙోలవణయశ్న్. 20 

  

యషఃత్రః సవఫలనషట భవ్ేషమ యుషట   

అయుహమ మానకభఠానససయ భమ్  

సవఃసమనద ణే దఽమభత్ర భాతలిణోనీటూ  

విదరా జభానభహననినశిటుైః క్షుయత్ైరః. 21 

  

భసత భాహ ఝయుషదఝుష మననః  

కణాత సభషభసటాహిటా శవవటూత   

తమకత తరసమ పలభదమ జుగుతూతసమ  

మఙాఛనే కల ఆవ కయుత యలఙఘ ువయమః. 22 

  

ఏవం క్షునధ నఽష సనిధ తభుతూసయజ  

ఫాణం స వజరనేవ తదధ ిదమం నృదేద  

సర ऽసిగవభనద శభుఖఢైయనుతడివభాణాద్  

ఢాహమత్ర జలత్ర జణే సఽకితీవ షకత ః. 23 

  

తటో నిషటరభమ లఙగకమా మాతేఢానమః సహసరశః  

భణోద దమ సభం తతర రయుదనత ు ఈనుదరవన్. 24 

  

సవణాూవనఫనాధ నషషవజమ లషభణయషేనయషదటాన్  

యుయుదఽః సఽసవయం డీణా ఘననత ు అటాభనభాతభణా. 25 
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హ హటాః సభ వమం ణాథ లోకవణ వణ  

కం మామాచఛయణం లఙగక తవడివహీణా షదటా. 26 

  

న వ్డై వ్ేద భహదాగ బవ్ణాకభవశం గతః  

టూజోऽనఽదావం స్టామా నేన నీటో దశ్నేభామ్. 27 

  

కిటుైష విధవ్ లఙగక వమం చ కులననద న  

డూహః కిటోऽననం గిఢరా ణాభాటాభ నయకహమతవ్ే. 28 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

సవణాం వినెషణశచకథీ కోసల ణాద ా నఽమోడితః  

తతిధేధవిఢాణేన మదఽకత ం సభనకమ్. 29 

  

తటో దదయి బగవ్నశ్లకవనికశధీే  

క్షాభాం సవవియహవ్మఢిం శింశనుభూలభాశీిటామ్. 30 

  

భః తరమతభాం దామం డీణాం వక్షామనవకభత  

అతభసనద యిణాహిద వికసనఽభఖఙకజామ్. 31 

  

అగనుమయుయుహమ మానం దరా తిదామం హనఽభదఽమతః  

వినెషణామ బగవ్నద టాత వ యక్షోగణయశటామ్.   

లఙగకభాముశచ కలానత ం మమౌ చ్ఛ్యణవరతః ఝుమ్ 32 

 

ఄవకీయమభాణః సఽకుసఽధ ైగి కనులాషటుైః ఠి.   

ఈగుమభానచషతః శతధిటామడినయుభడా 33 

 

గగభూతరమావకం శీుటావ దరా తయం వలకలాభఫయమ్.   

భహకయుణకోऽతమజజ టౄలం సథ ణడ ల శమమ్ 34 

 

బయతః నుర త భాకయణు నుౌభాతమఝగహిటుైః.   

నుదఽకథ శియస్ నమసమ భం రతేమదమటోऽగీజమ్ 35 

 

ననిద గీభాతూవశినృడీో తవ్డితరనిఃసవణడైః.   
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ఫరహభఘోషవణ చ భుహటః ఠడిబయ్రహభవ్డినః 36 

 

సవయణకషటాకనఢషుధ ైశిచతరధవజఢై యఠుైః.   

సదశ్ ైవ యుకభసణానహ ైయబట ైః ఝయటవయభనః 37 

శ్రణీీనవయభుఖామనయబిటుైమశ్ ైచవ డానఽగఢైః.   

నుయధేషఠ ునఽమనుడామ ణామనఽమఙాచవఙాని చ  

నుదయోయనుతటూ్రభాణ  రకూి ననహిదనేషణః. 38 

  

నుదఽకథ నమసమ ఝయతః నుర ఞజ లిఫషలోచనః  

తభాశిిషమ చియం డయ బుం సనమణేనతరజఢైయజల ైః. 39 

  

మో లషభణస్టాదామం వితవరదోమ నేऽయుసతత భాః  

టూబమః సవమం నభశచకథీ రజానశచ నభసకితః. 40 

  

ధఽనవనత  ఈతత సఙగో నత్రం వషమ చిగతమ్  

ఈతత ః కోసలా భాల ైమః కూయణోత  ననితేయుభడా. 41 

  

నుదఽకథ బయటోऽగిహణ ఙాచభయవమజణోతత ధే  

వినెషణః ససఽగుీవః శ్రవతచఛతరం భయుతేూతః. 42 

  

ధనఽషనషఙగో నఛతరే ఘనః స్టా తీయథకభణడ లుమ్  

ఄనృబరదఙోదః ఖడోం హ ైభం చయభర్షణని. 43 

  

ఝషకసరథ  నఽతః స్త రనః సాత మభానశచ వనిద నః  

విథజథ బగవ్ణరా జనోహా ైశచనద  ాఆవ్ోడితః. 44 

  

దరా టరా నననిద తః సర ऽథ సర తూవ్ం నుర విశతేుమ్  

రవిశమ జబవనం గుయుతీనః సవభాతయమ్. 45 

  

గుయౄనవమసమవయజానాజ్ఝతః రతమఞజమత్  

వ్డైడూహీ లషభణశ్ ైచవ మఠావతూభుతవమతేః. 46 

  

ఝటరా నూవభాతయసత సఽత  నుర ణాంసత నవ ఆవ్ోత్రథ టాః  
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అగనుమఙ్కऽనషఞచణోత ు ఫాషౌఘ ైషవజహటః శుచః. 47 

  

జటా నియుభచమ విఢివతేకలవిడుదధ ః సభం గుయుః  

ఄబమషఞచదమఠుైవ్ేనద ంా చతేఃస్నఽధ జలాడినః. 48 

  

ఏవం కితశియఃసననః సఽవ్సః సరగవులఙకితః  

సవలఙకిటుైః సఽవ్సర న్ాతినబయమమా ఫదౌ. 49 

  

ఄగీహీడాసనం దరా టరా  రణతమ రసడితః  

రజాః సవధయభనియటా వణ శభీగుణానివటాః  

జుగగ తతివడరా మో ధేనిథ తతయం చ తమ్. 50 

  

టూరటామాం వయత భాణామాం కలః కితసమోऽబవత్  

ధే జని ధయభజథఞ  సయవబూతసఽఖావహమ. 51 

  

వణాని నడయ మ గషయయో వి ణ డీవస్నధ వః  

సథవ కభదఽఘా అసన్రజాణాం బయతయిబ. 52 

  

ణాఢివ్మఢిజగి ని దఽఃఖశ్లకబమకిభాః  

భితేమశ్చనిచఛటాం ణాస్డరా ధే జనమఢయ షజథ. 53 

  

ఏకతీనవరతధగ జషిచషతః శుచిః  

సవధయభం గిహధేఢీమం శిషమనూవమభాచయత్. 54 

  

తవరభాణ నఽవిటాత ు శ్రల న రశమీావనటా సతీ  

నమా హిర మా చ దావజాఞ  బయుత ః స్టాహయనభనః. 55 

 

ఄఢామమభు – 11  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

బగవ్ణాతభణాటాభనం భ ఈతత భకలకఢైః  

సయవడూవభమం డూవనైజథऽఠాఙాయమవ్నభఖఢైః. 1 
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హో టూరऽదడాడిద శం నుర చ్ఛ్ం ఫరహభణయ దక్షుణాం రబుః  

ఄధవయమవ్ే రతీచ్ఛ్ం వ్ ఈతత ం సభగమ సః. 2 

  

అఙామమ దడౌ శ్రషం మావతీ బూసత దనత   

ఄనమభాన ఆదం కితూాం ఫరా హభణోऽయుత్ర నిఃసిహః. 3 

  

ఆతమమం తదలఙగకయ వ్సర దామభవశ్రషతః  

తఠా జఞ ుత వ్డైడూహీ సౌభఙోలామవశ్రషటా. 4 

  

టూ తే ఫరా హభణడూవసమ వ్తూలమం వషమ సంసఽత తమ్  

తరటాః కూి ననఢిమసత స్్ైభ రతమథుదం ఫదాషథ. 5 

  

ఄరతత ం నసత వమా కూం నఽ బగవనఽబవణేశవయ  

మణోనऽనత యుిదమం విశమ తమో హంస్ సవగచిష. 6 

  

నమో ఫరహభణమడూవ్మ భామాకుణఠ ధేధస్వ  

ఈతత భశ్లి కధఽమమ నమసత దణాడ షటాఙఘ నాే. 7 

  

కడాచిలోి కజ్ఝజాఞ సఽయౄో ఞయ  టరా ుభలక్షుతః  

చయణావఙ గऽశిణోడరా మో దామభుడిద శమ కసమచిత్. 8 

  

ణాహం నృబషభ టావం దఽషట భసతీం యవ్ేశభగమ్  

స్్తత ైణో హి నృబిమాతీూటాం మో ణాహం బజథ ఝనః. 9 

  

ఆత్ర లోకదఫహటభుఖాదఽద ఢామదసంవిదః  

టామ నెటూన స తమకత  నుర నుత  నుర ఙూతసశభీమ్. 10 

  

ఄనత యవటానుగటూ కల  మభ్ స సఽషేవ్ే సఽటౌ  

కుశ్ల లవ ఆత్ర ఖామటౌ తయోశచకథీ కూీమా భునిః. 11 

  

ఄఙోదశిచతరకథతేశచ లషభణసమతభజౌ సభిటౌ  

తషః ఝషకల ఆటామసత ం బయతసమ భహీటూ. 12 

  

సఽఫాహటః శీుతస్వనశచ శతరే ఘనసమ ఫబూవతేః  
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గనధ వణోకటౄశ్ల జఘేన బయటో విజనే డిశ్మ్. 13 

  

తడీమం ధనభానీమ సయవం జథఞ  నమవ్ేదమత్  

శతరే ఘనశచ భఢయ ః ఝతరం లవణం ణాభ షసమ్  

హటావ భధఽవణే చకథీ భథఽం ణాభ వ్డై ఝుమ్. 14 

  

భుణౌ నిక్షుమ తనమౌ స్టా బత ర వివ్స్టా  

ఢామమనీత  భచయణడ వివయం రవివ్ేశ హ. 15 

  

తచఽ్ాటావ బగవ్ణరా మో యునధ ననత ఢిమా శుచః  

సభయంసత సమ గుణాంసత ంసత ణానశకోనడయర దఽధ నైశవయః. 16 

  

స్త రఝంరసఙో ఏటాదికూయవతర టరా సభావహః  

ఄతశవణాం కూభుత గీభమసమ గిహఙూతసః. 17 

  

తత ఉయధవం ఫరహభచయమం ఢాయమననజుహో త్రబుః  

తరయోదశ్ఫద సహసరభగషనహో తరభఖణడ తమ్. 18 

  

సభయటాం హిడి వినమసమ విదధ ం దణడ కకణట కఢైః  

సవనుదలివం భ అతభజోమత్రయగతత తః. 19 

  

ణేదం మశ్ల యఘుటూః సఽయమాచఞ మాతత   

లీలాతణోయఢికసభమవిభుకత ఢాభనః  

యక్షోవఢయ  జలఢిఫనధ నభసత రఞగఢైః  

కూం తసమ శతరే హనణే కమః సహమాః. 20 

  

మసమభలం నిసదఃసఽ మశ్లऽధఽణాత  

గమనత ుఘఘనభిషయో డిగషదేనద ాటట మ్  

తం ణాకనులవసఽనులకూుటజుషట   

నుడాభుఫజం యఘుత్రం శయణం రడూమ. 21 

  

స న ైః సిషరట ऽనదిషరట  వ్ సంవిషరట ऽనఽగటోऽత వ్  

కోసలాస్వత  మముః సథ నం మతర గచఛనిత  యోగషనః. 22 
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ఝయుషర  భచషతం శవీణ ైయుఢాయమన్  

అనిశంసమగ జనకయభఫణడదధ షవభుచమటూ. 23 

  

శీ్రజోవ్చ  

కథం స బగవ్ణరా మో దరా టానవ సవమభాతభనః  

తస్భణావ టూऽనవవయత నత  రజాః నుౌశచ ఇశవథ. 24 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఄఠాడిశడిద గషవజనే దరా త్ంస్త రబువణేశవయః  

అటాభనం దయిమణాూవణాం ఝుధ ైషత సనఽగః. 25 

  

అస్కత భాో ం గణోధ డుైః కషణాం భదశ్రకఢైః  

సవనేనం నుర త భాలోకమ భటాత ం వ్ సఽతనేవ. 26 

  

నుర సదగగఝయసదా ఙుైతమడూవగిహడిషే  

వినమసత హమభకలశ్ ైః టాకనశచ భణడ టామ్. 27 

  

ఞగఢైః సవిణడతత  యభాబనః టౄట కనః సఽవ్ససమ్  

అదఢైియంశుకఢైః సరగషబః కితకౌతేకటోయణామ్. 28 

  

తభుతవముసత తర తతర నుౌ ఄయుణనుణమః  

అశిషర  ముముజుథదవ నుహీభాం నుర కత వయోదధ ిటామ్. 29 

  

తతః రజా వషమ త్రం చిగతం డిదిషయోతూిషట గిహః స్త రయో నః 
అయుహమ హభుణమయవినద లోచనభతిత ణేటరా ః కుసఽధ ైయవ్కూయన్. 30 

  

ఄథ రవిషట ః సవగిహం జుషట ం స్్ైవః ఞయవజనః  

ఄనణాత ఖిలకోషఢమభనగఘ ుయుషచఛదమ్. 31 

  

విదఽర మోదఽభఫయడావఢైఢైవదాయమసత భబఙౄటరనః  

సథ ల ైభయకటుైః సవఙుైఛ్ాజతూఫటౄకనత్రత నః. 32 

  

చితరసరగషబః టౄట కనవసర భణగణాంశుకఢైః  
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భుకత పల ైశిచదఽలాి స్్ైః కనత కమోత్రత నః. 33 

  

ధాడీత్ైః సఽయననయభణడ తం ఝషభణడ ణడైః  

స్త రఝనేబః సఽయసఙగకశ్ ైయుజ షట ం బూషణబూషణ ైః. 34 

  

తస్భనూ బగవ్ణరా భః స్నగధమా తరమనేషట మా  

థధే సవభఢీణాభిషబః స్తమా కూల. 35 

  

ఫుబుజథ చ మఠాకలం కభానధ యభభతడమన్  

వయిఞగనఫహఠననీణాభనఢామటాఙౄఘ ాలివః. 36 

 

ఄఢామమభు – 12  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

కుశసమ ఙాత్రఠిసత సభనినషధసత తేూటో నబః  

ఝణడ ుకోऽథ తతేతరః క్షథభధణావబవతత తః. 1 

  

డూవ్నీకసత టోऽనీహః నుషమాటరో ऽథ తతేూతః  

తటో ఫలసథ లసత సభదవజరణాదోऽయకసభబవః. 2 

  

సగణసత తేూతసత సభడివధిత్రశ్చబవతేూతః  

తటో హియణమణాదోऽబూడయ మగఙాయమసఽత  జఢైనేణేః. 3 

  

శిషమః కౌశలమ అఢామతభం మాజఞ వలోకుऽధమగదమతః  

యోగం భహో దమభిషయుిదమగీనిథ దేదకమ్. 4 

  

ఝషర  హియణమణాబసమ ధఽర వసనిధ సత టోऽబవత్  

సఽదయిణోऽఠాగషనవయణః శ్రఘరసత సమ భయుః సఽతః. 5 

  

సర ऽసవ్స్వత  యోగస్దధ ః కలాగీ భభాస్థ తః  

కల యణేత  సాయమవంశం నషట ం దావనటా ఝనః. 6 

  

తసభత్రసఽశీుతసత సమ సనిధ సత సమమభయిణః  
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భహసవంసత తేూతసత సభడివశవఫాహటయజామత. 7 

  

తతః రస్వనజ్ఝతత సభతత షకో బవిటా ఝనః  

తటో ఫిహదఫలో మసఽత  తటరా  టూ సభథ హతః. 8 

  

ఏటూ హీక్షావకుబూనులా ఄతీటాః శిణవణాగటాన్  

ఫిహదఫలసమ బవిటా ఝటరో  ణాభాన ఫిహదరణః. 9 

  

ఉయుకూీమః సఽతసత సమ వతూవిడయధ  బవిషమత్ర  

రత్రవ్ోమభసత టో దానఽషదవ్కో వ్హినీత్రః. 10 

  

సహడూవసత టో వగ ఫిహదశ్లవऽథ దానఽభాన్  

రతీకశ్లవ దానఽభతః సఽరతీకోऽథ తతేూతః. 11 

  

బవిటా భయుడూవ్ోऽథ సఽనషటరో ऽథ ఝషకయః  

తసమనత షషసత తేతరః సఽతనుసత దనేతరజ్ఝత్. 12 

  

ఫిహడరా జసఽత  తసమత ఫషుసత సభతకితఞజ మః  

యణఞజ మసత సమ సఽతః సఞజ యో బవిటా తతః. 13 

  

తసభఙాఛకోమऽథ శుడయధ డయ  లాఙోలసత తేూతః సభితః  

తతః రస్వనజ్ఝతత సభత్ేషదరకో బవిటా తతః. 14 

  

యణకో బవిటా తసభతేూయథసత నమసత తః  

సఽనేటరో  ణాభ నిషఠ నత  ఏటూ ఫాయుదఫలానవమాః. 15 

  

ఆక్షావకణాభమం వంశః సఽనేటరా ణోత  బవిషమత్ర  

మతసత ం నుర మ జానం సంసథ ం నుర ూుత్ర వ్డై కలౌ. 16 

 

ఄఢామమభు – 13  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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నినేషక్షావకుతనయో వస్షఠ భవితషత వజమ్  

అయబమ సతరం సర ऽనుమహ శకథీణ నుర గవిటోऽస్భ దోః. 1 

  

తం నియవత ుగనేషమనే టావణాభం రత్రనులమ  

తసషణ భాస్దోిహత్రః సర ऽతనద సామకగనభఖమ్. 2 

  

నినేతత శచలనేదం విడావనూతరభాయబటాభాతభవ్న్  

ఊత్రవగషబయఢైసత వణానగభడామవటా గుయుః. 3 

  

శిషమవమత్రకీభం వషమ తం నియవత ుగటో గుయుః  

ఄశతతటాడూద హో  నిధేః ణడ తభానినః. 4 

  

నినేః రత్రదడౌ శ్ం గుయవ్ऽేధయభవషత ణే  

తవ్త తటాడూద హో  లోదాదధ యభభజానతః. 5 

  

ఆతేమతూసయజ సవం డూహం నినేయఢామతభకోవిదః  

నేటరా వయుణయోయజజథఞ  ఈయవశ్మం రతటాభహః. 6 

  

గనధ వసఽత షే తడూద హం నిఢామ భునిసతత భాః  

సభాతవత  సతరమాగథ చ డూవ్నాచఽః సభాగటాన్. 7 

  

జోఞ  జీవతే డూహో ऽమం రసణానః రబవ్ో మడి  

తఠూతేమకథత  నినేః నుర హ భా బూణేభ డూహఫనధ నమ్. 8 

  

మసమ యోగం న వ్ఞఛనిత  వియోగబమకతః  

బజనిత  చయణామోబజం భునయో హషధేధసః. 9 

  

డూహం ణావయుయుటూూऽహం దఽఃఖశ్లకబమావహమ్  

సయవటరా సమ మటో భితేమయభటాూుణాభుదకథ మఠా. 10 

  

డూవ్ ఉచఽః  

విడూహ ఈషమటాం కభం లోచణేషే శుషణామ్  

ఈణేభషణనిధేషదామం లక్షుటోऽఢామతభసంస్థ తః. 11 
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ఄజకబమం ణాణ ం భనమభాణా భహయిమః  

డూహం భభనఽథ ః సభ నిధేః కుభాయః సభజామత. 12 

  

జనభణా జనకః సర ऽబూడుైవడూహసఽత  విడూహజః  

నేఠిలో భథణాజాజ టో నేఠిలా నేన నిషభటా. 13 

  

తసభదఽడావసఽసత సమ ఝటరో ऽబూనననిద వయధనః  

తతః సఽకథతేసత సమత డూవటో భహీటూ. 14 

  

తసభదఫిహదరథసత సమ భహవయమః సఽధిత్రటా  

సఽధిటూయధిషట కథతేఢైవ హయమశ్లవऽథ భయుసత తః. 15 

  

భగః రతీకసత సభజాజ తః కితయఠయ  మతః  

డూవనైఢసత సమ ఝటరో  విశీుటోऽథ భహధిత్రః. 16 

  

కిత్రతసత తసత సభనభహగభా చ తతేూతః  

సవయణగభా సఽతసత సమ హర సవగభా వమజామత. 17 

  

తతః శ్రయధవజో జజథఞ  మజాఞ యథం కయిటో భహీమ్  

స్టా శ్రగీటో జాటా తసభతీియధవజః సభితః. 18 

  

కుశధవజసత సమ ఝతరసత టో ధయభధవజో నిః  

ధయభధవజసమ డౌవ ఝటరౌ  కితధవజనేతధవజౌ. 19 

  

కితధవజాటూకశిధవజః ఖాణడ కమసఽత  నేతధవజాత్  

కితధవజసఽటో జణానతభవిడామవిశ్యదః. 20 

  

ఖాణడ కమః కయభతతత వజోఞ  నెతః కథశిధవజాదఽద ా తః  

దానఽభాంసత సమ ఝటరో ऽబూచఛతదఽమభనసఽత  తతేూతః. 21 

  

శుచిసఽత  తనమసత సభతూనడావజః సఽటోऽబవత్  

ఉయజకథతేః సనడావజాదజోऽథ ఝయుజ్ఝతేూతః. 22 

  

ఄషషట ణేనేసత సమత శీుటాముసత తేూనుయివకః  
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తతశిచతరయఠయ  మసమ క్షథభాఢిషభఠిలాఢిః. 23 

  

తసభతూభయథసత సమ సఽతః సతమయథసత తః  

అస్దఽగుయుసత సభదఽగునురత ऽగషనసభబవః. 24 

  

వసవనణోత ऽథ తతేటరో  ముముఢయ  మతేూదాషణః  

శీుతసత టో జమసత సభడివజయోऽసభదితః సఽతః. 25 

  

శునకసత తేూటో జజథఞ  వతహవ్ోమ ధిత్రసత తః  

ఫహటలాశ్లవ ధిటూసత సమ కిత్రయసమ భహవశ్ర. 26 

  

ఏటూ వ్డై ధ ైఠిలా జణానతభవిడామవిశ్యడాః  

యోగథశవయరసడూన దవణడదద వయుభకత  గిహమషవత. 27 

 

ఄఢామమభు – 14  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄఠాతః శీ్రమటాం జనవంశః సర భసమ నువనః  

మస్భణడైనలాదయో బూనుః కీయత ుణేత  ఝణమకీయత మః. 1 

  

సహసరశియసః ఝంసర  ణానహర దసగయుహత్  

జాతసమస్తేూటో ఢాతేయత్రరః తతిసమో గుణ ైః. 2 

  

తసమ దిగగబుऽబవతేతరః సర మోऽభితభమః కూల  

విను రౌ షధఽమడెగణాణాం ఫరహభణా కలితః త్రః. 3 

  

సర ऽమజడరా జసానేన విజ్ఝతమ బువనతరమమ్  

తీనం ఫిహసటూయదటాత ం ణాభాహయదఫలాత్. 4 

  

మడా స డూవగుయుణా మాచిటోऽనెషణశ్ల భడాత్  

ణాతమజతత తకిటూ జజథఞ  సఽయడానవవిగీహః. 5 

  

శుకోీ ఫిహసటూథద వషదగీహీటాూసఽగడెమ్  
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హగ గుయుసఽతం స్వనహతూయవబూతగణావితః. 6 

  

సయవడూవగణోతవటో భహమణోద ా  గుయుభనవమాత్  

సఽసఽయవిణాశ్లऽబూతూభయసత యకభమః. 7 

  

నివ్ేడిటోऽఠాఙౄో యస సర భం నియబయత ్ు విశవకిత్  

టాం సవబథత ర నుర మచఛదనత యవతీనభవ్డైతత్రః. 8 

  

తమజ తమజాశు దఽష్రజథఞ  భటూషషటరా డాహితం ఢైః  

ణాహం టావం బసభసతేకమం స్త రమం సణాత నికథऽసత్ర. 9 

  

తటామజ వరఝుటా టా కుభాయం కనకరబమ్  

సిహభాఙౄో యసశచకథీ కుభాథ సర భ ఏవ చ. 10 

  

భభామం న తవ్ేతేమఙుైచసత స్భనివవదభానయోః  

రచఽఛయిషయో డూవ్ ణడైవ్ోఙూ వరఝుటా తే స. 11 

  

కుభాగ భాతయం నుర హ కుతటోऽలీకలజజ మా  

కూం న వచసమసదవిటూత  అటాభవదమం వడాశు ధే. 12 

  

ఫరహభ టాం యహ అహఠమ సభనుర క్షీచచ సనత వమన్  

సర భస్వమటామహ శనకఢైః సర భసత ం టావదగీహీత్. 13 

  

తసమతభయోనియకిత ఫుధ ఆతమనఢాం ని  

ఫుడాధ ు గనైబయమా నేన ఝటూరణానుర డెణుభదమ్. 14 

  

తతః ఝయౄయవ్ జజథఞ  ఆలామాం మ ఈడాహితః  

తసమ యౄగుణడడాయమ శ్రలదరవిణవికీభాన్. 15 

  

శీుటోవయవశ్రనద బావణే గుమభాణానఽూయషిణా  

తదనిత కభుతవమామ డూవ సభయశషదటా. 16 

  

నేటరా వయుణయోః శ్నుడాణాన నయలోకటామ్  

నిశభమ ఝయుషశ్రషీఠ ం కనద యనేవ యౄతణమ్  
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ధిత్రం విషట బమ లలణా ఈతస్వథ  తదనిత కథ. 17 

  

స టాం విలోకమ నిత్రయుథిణోతేపలిలోచనః  

ఈవ్చ శిషణమా వ్ఙా డూవం హిషట తనాయుహః. 18 

  

శీ్రజోవ్చ  

సవగతం టూ వగహమ అసమటాం కయవ్భ కూమ్  

సంయభసవ భమా సకం యత్రౌన శ్శవతీః సభాః. 19 

  

ఈయవశుమవ్చ  

కసమసత వన న సజథజ త భణో దిషట శచ సఽనద య  

మదఙగో నత యభాసదమ చమవటూ హ షయంసమా. 20 

  

ఏటావఝయణకౌ జణానుసౌ యషసవ భానద  

సంయంస్వమ బవటా సకం శ్ి ఘమః స్త రణాం వయః సభితః. 21 

  

ఘితం ధే వయ బషమం సమణేనక్షథ టావనమతర ధ ైథఽణాత్  

వివ్ససం తతత ఠూత్ర రత్రతవడూ భహభణాః. 22 

  

ఄహో  యౄభహో  దావ్ో నయలోకవిమోహనమ్  

కో న స్వవ్ేత భనఽజో డూవం టావం సవమభాగటామ్. 23 

  

తమా స ఝయుషశ్రషీరఠ  యభమణాత ు మఠాయుతః  

థధే సఽయవిహథషే కభం ఙుైతరయఠాడిషే. 24 

  

యభభాణసత మా డూవ్మ దభకూఞజ లకగనధ మా  

తనఽభఖామోదభుషటో భుభుడూऽహయోణానఫహఠన్. 25 

  

ఄశమనఽనయవశ్రనేణోద ా గనధ వనూభఙ గదమత్  

ఈయవశ్రయహితం భహమభాసథ నం ణాత్రశ్లబటూ. 26 

  

టూ ఈతవతమ భహటూర తభస్ రతేమస్థ టూ  

ఈయవశ్మ ఈయణడ జహటర యనుసౌత  జని జామమా. 27 
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నిశభామకీనిద తం డూవ ఝతరయోునమభానయోః  

హటాసభుహం కుణాఠూన నఝంస వయభానిణా. 28 

  

మడివశభీాబదహం నషట  హిటాటామ చ దసఽమనః  

మః శ్రటూ నిశి సనత రసరత  మఠా ణాు డివ్ ఝభాన్. 29 

  

ఆత్ర వ్కూమకఢైషఫదధ ః రటోటుతత ైషవ కుఞజ యః  

నిశి నిస్త రంశభాడామ వివసరత ా ऽబమదరవదఽర ష. 30 

  

టూ విసిజోమయణడ తతర వమడయ మతనత  సభ విదఽమతః  

అడామ ధేషవ్మానత ం నగనధ ైషత స త్రమ్. 31 

  

ఐలోऽత శమణే జామాభశమనివభణా ఆవ  

తచిచటోత  విహవలః శ్లచనఫదరా మోనభతత వనభహీమ్. 32 

  

స టాం వషమ కుయుక్షథటూర సయసవటామం చ తతూఖీః  

ఞచ రహిషట వదనః నుర హ సాకత ం ఝయౄయవ్ః. 33 

  

ఄహో  జానే త్రషఠ  త్రషఠ  ఘోథ న తమకుత భయుస్  

భాం తవభడామమనియవితమ వఙాంస్ కిణవ్వహ ై. 34 

  

సఽడూహో ऽమం తతమతర డూవి దాయం హితసత వమా  

ఖాదణేత ునం విక గిఢరా సత వత్రసదసమ ణాసదమ్. 35 

  

ఈయవశుమవ్చ  

భా భిఠాః ఝయుషర ऽస్ తవం భా సభ టావదఽమయవిక ఆధే 
కవత సఖమం న వ్డై స్త రణాం వికణాం హిదమం మఠా. 36 

  

స్త రయో హమకయుణాః కీ  దఽయభి ః తరమసహసః  

ఘననత ులాథథऽత విశఫీధ ం త్రం దరా తయభఝమత. 37 

  

విఢామాలీకవిశభీబభజథఞ షే తమకత సౌహిడాః  

నవం నవభనెూనత ుః ఝంశచలమః స్్ైవయవితత మః. 38 
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సంవతూణేత  హి బవ్ణేకతరం భనేశవయః  

యంసమతమటామని చ టూ బవిషమనత ుణ దోః. 39 

  

ఄనత యవతీనభునులషమ డూవం స రమమౌ ఝుమ్  

ఝనసత తర గటోऽఫాద ణేత  ఈయవశ్రం వయభాతయమ్. 40 

  

ఈలబమ భుడా ముకత ః సభువ్స తమా నిశ్మ్  

ఄఠుైనభుయవశ్ర నుర హ కిణం వియహతేయమ్. 41 

  

గనధ వనఽఢావ్ేభాంసఽత బమం డాసమనిత  భానేత్ర  

తసమ సంసఽత వతసఽత షట  ఄగషనసథ లీం దదఽయని  

ఈయవశ్రం భనమభానసత ం సర ऽఫుధమత చయనవణే. 42 

  

సథ లీం నమసమ వణే గటావ గిహణాఢామమటో నిశి  

టూరటామాం సభ్రవిటాత మాం భనస్ తరమమవయత త. 43 

  

సథ లీసథ నం గటోऽశవతథ ం శనైగయబం విలషమ సః  

టూన డూవ ఄయణీ కిటావ ఈయవశ్రలోకకభమమా. 44 

  

ఈయవశ్రం భనత రటో ఢామమననధయణభుతత మ్  

అటాభనభుబయోయభఢూమ మతత త్రజననం రబుః. 45 

  

తసమ నియభనథ ణాజాజ టో జాతవ్ేడా విదావసఽః  

తరమామ స విదమమా జాఞ  ఝతరటూవ కలితస్త రవిత్. 46 

  

టూణామజత మజథఞ శం బగవనత భఢయ షజమ్  

ఈయవశ్రలోకభనివచఛనూయవడూవభమం హషమ్. 47 

  

ఏక ఏవ ఝ వ్ేదః రణవః సయవవ్ఙభమః  

డూవ్ో ణామణో ణానమ ఏకోऽగషనయవయణ ఏవ చ. 48 

  

ఝయౄయవస ఏవ్స్తత రనీ టూరటాభుఖథ ని  

ఄగషనణా రజమా జా లోకం గనధ యవధేనవ్న్. 49 
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ఄఢామమభు – 15  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఐలసమ ఙ గయవశ్రగబతిఝాసణానతభజా ని  

అముః శీుటాముః సటామమూ యయోऽథ విజయో జమః. 1 

  

శీుటాయోయవసఽభానఽతరః సటామయోశచ శీుతఞజ మః  

యమసమ సఽత ఏకశచ జమసమ తనయోऽనేతః. 2 

  

నెభసఽత  విజమసమథ కఞచణో హో తరకసత తః  

తసమ జహటనః సఽటో గఙగో ం గణూడ షకితమ యోऽతఫత్  

జహో నసఽత  ఝయుసత సమథ ఫలాకశ్చతభజోऽజకః. 3 

  

తతః కుశః కుశసమత కుశ్భుఫసత నయో వసఽః  

కుశణాబశచ చటావగ గఢిస్తేకశ్భుఫజః. 4 

  

తసమ సతమవతీం కణామభిచ్ఛ్కోऽమాచత డివజః  

వయం విసదిశం భటావ గఢిబయోవభఫరవత్. 5 

  

ఏకతః శ్మభకణ ణాం హమాణాం చనద వాయచసమ్  

సహసరం డీమటాం శులకం కణామమాః కుశిక వమమ్. 6 

  

ఆతేమకత సత నభతం జాఞ టావ గతః స వయుణానిత కమ్  

అనీమ దటాత వ టానశ్వనఽనేధే వనణామ్. 7 

  

స ఊషః నుర షథతః టాను శవశ్ీవ ఙాతమకభమమా  

శీనటోవబన ైయభణడతత ైశచయుం సనతేం గటో భునిః. 8 

  

టావతూతమవతీ భాటరా  సవచయుం మాచిటా సతీ  

శ్రషీఠ ం భటావ తమామచఛణాభటూర భాతేయదతూవమమ్. 9 

  

తడివడిటావ భునిః నుర హ తీనం కషట భకయషః  
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ఘోగ దణడ ధయః ఝటరో  దరా టా టూ ఫరహభవితత భః. 10 

  

రసడితః సతమవటామ ధ ైవం బూషత్ర దాయోవః  

ఄథ తషు బవ్ేటౌటరో జభదగషనసత టోऽబవత్. 11 

  

స ఙాబూతేూభహతేణామ కౌశికీ లోకనువనీ  

థణోః సఽటాం థణుకం వ్డై జభదగషనయువ్హ మామ్. 12 

  

తసమం వ్డై దాయోవఊషవః సఽటా వసఽభడాదమః  

మవమానజ జఞ  ఏటూషం భ ఆతమనవిశీుతః. 13 

  

మభాహటవసఽడూవ్ంశం హ ైహమాణాం కులానత కమ్  

త్రరఃసత కిటోవ మ ఆభాం చకథీ నిఃషత్రరమాం భహీమ్. 14 

  

దిత ం షతరం బువ్ో దాయభఫరహభణమభనీనశత్  

యజసత మోవితభహనపలుో నమత కిటూऽంంహస్. 15 

  

శీ్రజోవ్చ  

కూం తదంహో  బగవటో జణడైమయజ్ఝటాతభనః  

కితం నేన కులం నషట ం షత్రరమాణాభనెషణశః. 16 

  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

హ ైహమాణాభఢిత్రయయుజ నః షత్రరమయిబః  

దతత ం ణామణాంశ్ంశభాధమ షకయభనః. 17 

  

ఫాహఠనద శశతం ల దే దఽయధయితవభత్రషే  

ఄవ్మహటూనిద మాౌజః శీ్ర టూజోవయమమశ్లఫలమ్. 18 

  

యోగథశవయతవధ ైశవయమం గుణా మటరా ణభాదమః  

చఙావ్మహతగత్రగి కథషే వణో మఠా. 19 

  

స్త రయటుైనవితః కీీడణేరవ్భబస్ భడయ తకటః  

వ్డైజమనీత ం సరజం నృబరదఽర గధ సషతం బుజఢైః. 20 
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వినుి వితం సవశినృయం రత్రసర ర తఃసషజజ ల ైః  

ణాభిషమతత సమ తడీవయమం వయభానీ దశ్ననః. 21 

  

గిహీటో లీలమా స్త రణాం సభషం కితకూలిఫషః  

భాహిషభటామం సనినయుడయధ  భుకోత  నేన కతయమఠా. 22 

  

స ఏకడా తే భిగమాం విచయనివజణే వణే  

మదిచఛమాశభీదం జభదగథనయునువిశత్. 23 

  

తస్్ైభ స నయడూవ్మ భునియయుణభాహయత్  

సస్్ైణామభాతమవ్హమ హవిషభటామ తనుర ధనః. 24 

  

స వ్డై యతనం తే తదద ిషట వ అటుైభశవమత్రశ్మనమ్  

తణానడిరమటాగషనహో టరా ుం సనలాషః సహ ైహమః. 25 

  

హవిధ నీభిషవయదననను యుత భఙ గదమత్  

టూ చ భాహిషభతీం నినఽమః సవటాూం కీనద తీం ఫలాత్. 26 

  

ఄథ జని నిమటూ భ అశభీ అగతః  

శీుటావ తతత సమ డౌతభుం చఽకోీ ఢాహిషవ్హతః. 27 

  

ఘోయభాడామ యశుం సతసణం వయభ కయుభకమ్  

ఄనవఢావత దఽయభగి  భిగథనద  ాఆవ మూథమ్. 28 

  

తభాతనత ం బిగువయమమోజస ధనఽయధయం ఫాణయశవఢాముధమ్ 

ఐణయమచభభఫయభయకఢాభనయుమతం జటానయదదిశ్ర ఝుం విశన్. 29 

  

ఄఙ గదమదధ స్త యఠాశవత్రత నయోడాస్ఫాణషణేశతఘినశకూత నః  

ఄక్షౌహిణీః సత దశ్త్రనెషణాసత  భ ఏకో బగవ్నసాదమత్. 30 

  

మటో మటోऽసౌ రహయతయశవఢయ  భణోऽనిలౌజాః యచకీసాదనః 
తతశత తస్ఛననబుజోయుకనధ  నితవతేయువుం హతసాతవ్హణాః. 31 

  

దిషట వ సవస్్ైనమం యుఢిౌఘకయదధే యణాజ్ఝథ భకుజయసమకఢైః 
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వివికణ వయభధవజఙావిగీహం నినుత్రతం హ ైహమ అతదఽర ష. 32 

  

ఄఠాయుజ నః ఞచశటూషే ఫాహటనయధనఽఃషే ఫాణానఽమగతూ సనద ఢూ 
భామ మోऽసత రబిటాం సభగీణీసత ణేమకధణేవషేనచిఛనతూభమ్. 33 

  

ఝనః సవహస్్తత యచలానభిఢూऽఙౄఘ నాునఽత్రషషమ వ్ేగదనఢావటో ముఢి 
బుజానఽకజథణ కజగయణేనేణా చిఙూఛద భః రసబం తవహమషవ. 34 

  

కితత ఫాహో ః శియసత సమ గషథః శిఙోనేవ్హయత్  

హటూ తతష తతేటరా  ఄముతం దఽదఽర వఝయబమాత్. 35 

  

ఄగషనహో తీరభునువయత ు సవటాూం యవయహ  

సభుతవటామశభీం తటూర షకూి షట ం సభయమత్. 36 

  

సవకయభ తతకితం భః తటూర దరా తిబమ ఏవ చ  

వయణమాభాస తచఽ్ాటావజభదగషనయదాషత. 37 

  

భ భ భహఫాహో  బవ్ణాభకయషత్  

ఄవఢీననయడూవం మతూయవడూవభమం విఠా. 38 

  

వమం హి ఫరా హభణాసత త షభమాయుణటాం గటాః  

మమా లోకగుయుథదవః నుయధేషఠ ుభగతదమ్. 39 

  

షభమా గచటూ లక్షీభ్ాహీభ సౌు మఠా రదా  

షనేణాభాశు బగవ్ంసఽత షమటూ హషుశవయః. 40 

  

జోఞ  భూధ నషకత సమ వఢయ  ఫరహభవఢాదఽో యుః  

తీయథసంస్వవమా ఙాంహో  జహమఙగో చఽమతఙూతనః. 41 

 

ఄఢామమభు – 16  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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తటరో శిక్షుటో భసత ఠూత్ర కుయుననద న  

సంవతూయం తీయథమాటరా ం చషటావశభీభావరజత్. 1 

  

కడాచిడూరణుక మాటా గఙగో మాం దభభాలినమ్  

గనధ యవజం కీీడనత భూగనయశమత. 2 

  

విలోకమనీత  కీీడనత భుదకయథం నడీం గటా  

హో భవ్ేలాం న ససభయ కూఞృచచిచతరయథసిహ. 3 

  

కలాతమమం తం విలోకమ భుణేః శ్విశఙౄకటా  

అగతమ కలశం తసౌథ  ఝగఢామ కిటాఞజ లిః. 4 

  

వమనఙాయం భునిఞాటావ టానుః రకుతటోऽఫరవత్  

ఘనటుైణాం ఝతరకః నునునేతేమకత స్వత  న చకూీథ. 5 

  

భః సఞచచడితః తటరా  దరా టానమటరా  సహవఢీత్  

రదావజోఞ  భుణేః సభమకూభాఢూసత సశచ సః. 6 

  

వథణ చఛనద మాభాస తరతః సతమవతీసఽతః  

వవ్ేర హటాణాం మోऽత జీవితం ఙాసభిత్రం వఢూ. 7 

  

ఈతత సఽథ స్వత  కుశలిణో నిడరా నుమ ఆవ్ఞజ స  

తతేషవడావంసత నుర వయమం భశచకథీ సఽహిదవధమ్. 8 

  

నేऽయుజ నసమ సఽటా జనూమయనత ః సవతతేయవధమ్  

భవయమబూటా ల నథ శయభ న కవచిత్. 9 

  

ఏకడాశభీటో ధే సదరా తష వనం గటూ  

వ్డైయం స్షధనషవ్ో లఫధ చిఛడరా  ఈనుగభన్. 10 

  

దిషట వగనుగయ అస్నభావ్ేశితఢిమం భునిమ్  

బగవతేమతత భశ్లి కథ జఘునస్వత  నునిశచమాః. 11 

  

మాచమభాణాః కిణమా భభాటరా త్రడాయుణాః  
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రసహమ శియ ఈతకితమ నినఽమస్వత  షతరఫనధ వః. 12 

  

థణుక దఽఃఖశ్లకత  నిఘనణాత ుటాభనభాతభణా  

భ ధేత్ర టాటూత్ర విచఽకోీశ్లచచకఢైః సతీ. 13 

  

తదఽశీుతమ దాయసథ  హ ధేటామయత వతూవనమ్  

తవయమాశభీభాసదమ దదిశుః తతయం హతమ్. 14 

  

టూ దఽఃఖగషభి షత  శ్లకవ్ేగవిమోహిటాః  

హ టాత సఢయ  ధషభషఠ  తమకత వసభనూవయోటో బవ్న్. 15 

  

విలత్ైమవం తతేథదహం నిఢామ దరా తిషే సవమమ్  

రగిహమ యశుం భః షటరా ణాత మ భణో దఢూ. 16 

  

గటావ భాహిషభతీం మో ఫరహభఘనవిహతశిీమమ్  

టూషం స శ్రయినె జనభఢూమ చకథీ భహగషషమ్. 17 

  

తదరకథత న నడీం ఘోభఫరహభణమబమావహమ్  

హమతేం కిటావ తతివధం షటూరऽభఙోలకషణ. 18 

  

త్రరఃసత కితవః ిఠివం కిటావ నిఃషత్రరమాం రబుః  

సభనత ఞచకథ చకథీ శ్లణటోడాను డాాననవ. 19 

  

తతేః కనేన సణాధ మ శియ అడామ ఫషుష  

సయవడూవభమం డూవభాటాభనభమజనభఖఢైః. 20 

  

దడౌ నుర చ్ఛ్ం డిశం హో టూర ఫరహభణయ దక్షుణాం డిశమ్  

ఄధవయమవ్ే రతీచ్ఛ్ం వ్డై ఈడాో టూర ఈతత ం డిశమ్. 21 

  

ఄణేమదోమऽవ్నత యడిశః కశమనుమ చ భధమతః  

అమవయత భుదరషవట  ాసదస్వమబమసత తః యమ్. 22 

  

తతశ్చవబిథసనన విధాటాశ్రషకూలిఫషః  

సయసవటామం భహనడామం థజథ వమఫ్ర ఆవ్ంశుభాన్. 23 
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సవడూహం జభదగషనసఽత  లఫాధ వ సంజాఞ నలషణమ్  

ఊషణాం భణడ ల  సర ऽబూతూత మో భఞజ్ఝతః. 24 

  

జాభదగగనుऽత బగవ్ణరా భః కభలలోచనః  

అగనేనమనత థ జనవయత నషమత్ర వ్డై ఫిహత్. 25 

  

అస్వతऽడామత భహమణాద ా డరౌ  నమసత దణడ ః రశ్నత ఢీః  

ఈగుమభానచషతః స్దధ గనధ యవఙాయణ ైః. 26 

  

ఏవం బిగుషే విశ్వటాభ బగవ్ను షుశవయః  

ఄవతీయమ యం దాయం బువ్ోऽహనఫహటశ్ల నినున్. 27 

  

గఢూయబూనభహటూజాః సనేదధ  ఆవ నువకః  

తస క్షాతరభుతూిజమ యో ల దే ఫరహభవయచసమ్. 28 

  

విశ్వనేతరసమ ఙుైవ్సనఽటరా  ఏకశతం ని  

భధమభసఽత  భధఽచఛణాద  భధఽచఛనద స ఏవ టూ. 29 

  

ఝతరం కిటావ శునఃశ్రపం డూవతం చ దాయోవమ్  

అజీగయత ం సఽటాణాహ జథమషఠ  ఏష రకలుటామ్. 30 

  

యో వ్డై హషశచనద భాఖథ వికీీతః ఝయుషః శుః  

సఽత టావ డూవ్న్రజథశ్డీనఽభభుఙూ నుశఫనధ ణాత్. 31 

  

యో టో డూవమజణే డూవ్డైో ఢిషే టాసః  

డూవత ఆత్ర ఖామతః శునఃశ్రపసఽత  దాయోవః. 32 

  

నే భధఽచఛనద సర  జథమషఠ ః కుశలం ధేనిథ న తత్  

ఄశటాత నఽభనిః కుీ డయధ  ధేి ఙాఛ బవత దఽయజణాః. 33 

  

స హో వ్చ భధఽచఛణాద ః సయధం ఞచచశటా తతః  

మణోన బవ్నూఞచజ నీటూ తస్భంస్త షఠ భహమ వమమ్. 34 
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జథమషఠ ం భనత రదిశం చకుీసత వభనవఞచచ వమం సభ హి  

విశ్వనేతరః సఽటాణాహ వయవణోత  బవిషమథ  

నే భానం ధऽేనఽగిహణ ణోత  వయవనత భకయత  భామ్. 35 

  

ఏష వః కుశిక వగ డూవతసత భనివత  

ఄణేమ ఙాషట కహుత జమకీతేభడాదమః. 36 

  

ఏవం కౌశికగగతరం తే విశ్వనేటుైరః ిథగషవధమ్  

రవనత యభాననం తడిధ  ఙుైవం రకలితమ్. 37 

 

ఄఢామమభు – 17  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

మః ఝయౄయవసః ఝతర అముసత సమబవనఽూటాః  

నహటషః షతరవిదధ శచ యజీ బశచ వయమవ్న్. 1 

  

ఄణేణా ఆత్ర జథనద  ాశిణు షతరవిఢయऽనవమమ్  

షతరవిదధ సఽతసమసనఽూహో తరసమతభజాసత రమః. 2 

  

కశమః కుశ్ల గితూభద ఆత్ర గితూభడాదబూత్  

శునకః శ్ౌనకో మసమ ఫహవిచరవగ భునిః. 3 

  

కశమసమ కశిసత తేటరో  షరట ా  డీయఘతభఃతటా  

ధనవనత షుదయఘతభస అముథవదరవయత కః. 4 

  

మజఞ బుగవసఽడూవ్ంశః సభితభాటరా షత ణాశనః  

తతేతరః కథతేభానసమ జజథఞ  నెభయథసత తః. 5 

  

డివ్ోడాసర  దఽమభాంసత సభత్రతయదన ఆత్ర సభితః  

స ఏవ శతరే జ్ఝదవతూ ఊతధవజ ఆతీషతః  

తఠా కువలమాశ్రవత్ర నుర ర కోత ऽలకదమసత తః. 6 

  

షషట ం వయిసహసర ణ షషట ం వయిశటాని చ  
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ణాలకదగ జనఽఫబుజథ ధేడినీం మువ్. 7 

  

ఄలకతూనత త్రసత సభతేూనీఠయऽథ నికథతనః  

ధయభకథతేః సఽతసత సభతూతమకథతేయజామత. 8 

  

ధిషట కథతేసత తసత సభతేూకుభాయః క్షుతీశవయః  

వత్రహో టరో ऽసమ బగో ऽటో దాయోబూనేయబూనని. 9 

  

ఆతీధే కశయో బూనుః షతరవిడాధ నవమాననః  

బసమ యబసః ఝటరో  గనైబయశ్చకూీమసత తః. 10 

  

తడయో తరం ఫరహభవిజజ జథఞ  శిణు వంశభణేనసః  

శుదధ సత తః శుచిసత సభచిచతరకిదధ యభసయఠిః. 11 

  

తతః శ్నత యజో జజథఞ  కితకితమః స అతభవ్న్  

యజథః ఞచశటాణామసనఽటరా ణాభనేటౌజసమ్. 12 

  

డూవ్డైయబమషథటో డుైటామను టూవణాద ా మాదడాడిద వమ్  

ఆనద సాత స్్ైభ ఝనయదటాత వ గిహీటావ చయణడ యజథః. 13 

  

అటాభనభయమాభాస రహర డాదమషశఙౄకతః  

తతయుమయటూ ఝటరా  మాచభాణామ ణో దదఽః. 14 

  

త్రరవిషట ం భహమణాద ా మ మజఞ దాగనూభాదదఽః  

గుయుణా హఠమభాణేऽగౌన ఫలనతత నమానరజథః. 15 

  

ఄవఢీద్రంశిటాణాభో నన కశిచదవశ్రషతః  

కుశ్త్రత్రః క్షాతరవిడాధ తూఞజ మసత తేూటో జమః. 16 

  

తతః కితః కితసమత జజథఞ  హయమఫలో నిః  

సహడూవసత టో హీణో జమస్వనసఽత  తతేూతః. 17 

  

సఙకిత్రసత సమ చ జమః షతరధభ భహయథః  

షతరవిడాధ నవమా బూను ఆధే శిణవథ ణాహటషన్. 18 
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ఄఢామమభు – 18  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

మత్రయమమాత్రః సంమాత్రమత్రషవమత్రః కిత్రః  

షఝుధే నహటషసమసనిననిద మాాణీవ డూహినః. 1 

  

జమం ణడైచఛదమత్రః తటరా  దతత ం తతషణాభవిత్  

మతర రవిషట ః ఝయుష అటాభనం ణావఫుధమటూ. 2 

  

తతష బరంశిటూ సథ ణాడిణాద ా ణామ ధయిణాడిద వజఢైః  

నుర తటూऽజగయతవం వ్డై మమాత్రయబవననిః. 3 

  

చతసిషవడిశడిద క్షు దరా టానరర టా మవమసః  

కితడాగ జుగగనుర ువం కవమసమ విషయవణః. 4 

  

శీ్రజోవ్చ  

ఫరహభషియబగవ్ణాకవమః షతరఫనఽధ శచ ణాహటషః  

జనమవిరయోః కసభడివవ్హః రత్రలోభకః. 5 

  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఏకడా డానవ్ేనద సామ శషభషఠ  ణాభ కనమక  

సఖీసహసరసంముకత  గుయుఝటరా ు చ దానేనీ. 6 

  

డూవమాణామ ఝగడామణే ఝషతదఽర భసఙ్ఘ్రకల   

వమచయతకలగుటాలి నలినీఝలిణేऽఫలా. 7 

  

టా జలాశమభాసదమ కణామః కభలలోచణాః  

తీథ నమసమ దఽకలాని విజహటర ః స్ఞచతీషభథః. 8 

  

వషమ వరజనత ం గషషశం సహ డూవ్మ విషస్థ తమ్  

సహసర తీత యమ వ్సంస్ యమధఽు ర్ఝుటాః స్త రమః. 9 
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శషభషఠ జానతీ వ్సర  గుయుఝటరా ుః సభవమమత్  

స్వమం భటావ రకుతటా డూవమానీదభఫరవత్. 10 

  

ఄహో  నిుషమటాభసమ డాసమః కయభ హమసభ్రతమ్  

ఄసభడాధ యమం ధితవతీ శునీవ హవియధవథ. 11 

  

న ైషదం తస సిషట ం భుఖం ఝంసః యసమ నే  

ఢాయమటూ న ైషహ జోమత్రః శివః ణాథ ః రదషితః. 12 

  

మానవనద నఽత ుత్రషఠ ణేత  లోకణాఠాః సఽథశవః  

బగవ్నత విశ్వటాభ నువనః శీ్రనికథతనః. 13 

  

వమం తటరా త బిగవః శిషర మऽసమ నః తటాసఽయః  

ఄసభడాధ యమం ధితవతీ శ్రడయర  వ్ేదనేవ్సతీ. 14 

  

ఏవం క్షునీత ం శషభషఠ  గుయుఝతీరభదాషత  

యుష శవసనఽత ుయఙకో వ ధషిటా దషట దచఛడా. 15 

  

అతభవితత భవిజాఞ మ కతథ స్వ ఫహట నక్షుకూ  

కూం న రతీషస్వऽసభకం గిహనఫలిబుజో మఠా. 16 

  

ఏవంవిఢుైః సఽయుష్ైః క్షునుత వఙాయమసఽటాం సతీమ్  

శషభషఠ  నుర క్షుతసకతవ వ్సశ్చడామ భనఽమణా. 17 

  

తసమం గటామాం సవగిహం మమాత్రయభిగమాం చయన్ 

నుర నురత  మదిచఛమా కతవ జలాుథ టాం దదయి హ. 18 

  

దటాత వ సవభుతత యం వ్ససత స్్ైమ జా వివ్సస్వ  

గిహీటావ నుణణా నుణభుజజ హయ దమాయః. 19 

  

తం వయభాహౌశనస్ తవరభనియబయమా గష  

జంసత వమా గిహీటో ధే నుణః యఝయఞజ మ. 20 

  

హసత గీ హో ऽగ భా బూదోిహీటామాసత వమా హి ధే  
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ఏష ఇశకిటో వయ సభఫణోధ  ణౌ న నుౌయుషః  

మడిదం కభగనమా బవటో దయినం భభ. 21 

  

న ఫరా హభణో ధే బవిటా హసత గీహో  భహబుజ  

కచసమ ఫాయుసతమసమ శ్నుదమభశం ఝ. 22 

  

మమాత్రయననతవరతం డుైవ్ోహితభాతభనః  

భనసఽత  తదోతం ఫుడాధ వ రత్రజగీహ తదవచః. 23 

  

గటూ జని స ఢీథ తతర సభ యుదతీ తతేః  

నమవ్ేదమతత తః సయవభుకత ం శషభషఠ మా కితమ్. 24 

  

దఽయభణా బగవ్ణాకవమః నుౌగహితమం విగయుమన్  

సఽత వనవిత్రత ం చ కనుర తీం దఽహిటరా  స మమౌ ఝత్. 25 

  

విషవ తభాజాఞ మ రతమనీకవివక్షుతమ్  

గుయుం రసదమనాభధ ా నుదయోః త్రతః ఠి. 26 

  

షణాయధభనఽమయబగవ్నిిషమం వ్మచషట  దాయోవః  

కమోऽసమః కూీమటాం జణడైనణాం తమకుత నేహో తూహమ. 27 

  

తఠూతమవస్థ టూ నుర హ డూవమానీ భణోగతమ్  

తటరా  దటాత  మటో మాస్వమ సనఽగ మాతే భాభనఽ. 28 

  

తటరా  దటాత  డూవమాణడైమ శషభషఠ  సనఽగ తడా  

సవణాం తతూఙకటం వషమ తదయథసమ చ గౌయవమ్  

డూవమానీం యమచయతీ్రరసహస్వరణ డాసవత్. 29 

  

ణాహటషమ సఽటాం దటాత వ సహ శషభషఠ యోశణా  

తభాహ జనఛషభషఠ భాఢాసత ల  న కషుచిత్. 30 

  

విలోకౌమశనస్ం జఞఛషభషఠ  సఽరజాం కవచిత్  

తధేవ వవ్ేర యహస్ సఖామః త్రభిటౌ సతీ. 31 

  



నవభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

జఝటరా ుషథటోऽటూమ ధయభం ఙావ్ేషమ ధయభవిత్  

సభయనఽఛకీవచః కల  డిషట ధేవ్బమదమత. 32 

  

మదఽం చ తేయవసఽం ఙుైవ డూవమానీ వమజామత  

దఽర హటమం ఙానఽం చ ఞయుం చ శషభషఠ  వ్యియవణీ. 33 

  

గయబసభబవభాసఽమ బయుత షవజాఞ మ భానినీ  

డూవమానీ తతేథో హం మమౌ కోీ ధవిభూషఛటా. 34 

  

తరమాభనఽగతః కనై వఙ గనయుభనత రమన్  

న రసదనతేం శ్రకథ నుదసంవ్హణాడినః. 35 

  

శుకీసత భాహ కుతతః స్త రకభానితఞయుష  

టావం జ విశటాం భనద  వియౄకయణీ నిణామ్. 36 

  

శీ్రమమాత్రయువ్చ  

ఄతినురత ऽసభుదమ కభాణాం ఫరహభనఽద హితష సభ టూ  

వమతమసమటాం మఠాకభం వమస యోऽనఢాసమత్ర. 37 

  

ఆత్ర లఫధ వమవసథ నః ఝతరం జథమషఠ భవ్ోచత  

మడయ  టాత రతీఙూఛభాం జం డూహి నిజం వమః. 38 

  

భాటాభహకిటాం వతూ న తినురత  విషనేషవహమ్  

వమస బవడీనేన యంస్వమ కత్రమాః సభాః. 39 

  

శీ్రమదఽయువ్చ  

ణోతూహమ జయస సథ తేభనత  నుర త మా తవ  

ఄవిడిటావ సఽఖం గీభమం వ్డైతిషణ ుం ణడైత్ర ఞయుషః. 40 

  

తేయవసఽశ్లచడితః తటరా  దఽర హటమశ్చనఽశచ దాయత  

రటామచఖఽమయధయభజాఞ  హమనిటూమ నితమఫుదధ మః. 41 

  

ఄిచఛతత నమం ఞయుం వమసర నం గుణాఢికమ్  
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న తవభగీజవదవతూ భాం రటామఖామతేభయుస్. 42 

  

శీ్రఞయుయువ్చ  

కో నఽ లోకథ భనఽషవమనద  ాతతేతభకితః ఝభాన్  

రత్రకయుత ం షమో మసమ రసడాడివనద టూ యమ్. 43 

  

ఈతత భశిచనిత తం కుమటో్ాకత కు తే భధమభః  

ఄధమోऽశదీధ మా కుమదకగత చచషతం తతేః. 44 

  

ఆత్ర రభుడితః ఞయుః రతమగిహణ జజ ం తతేః  

సర ऽత తదవమస కభానమఠావజుజ జుషవ ని. 45 

  

సత డీవత్రః సంమకూతివటాలమన్రజాః  

మఠయ జోషం విషమాఞఛజ జుషవऽవ్మహటూనిద మాః. 46 

  

డూవమానమమనఽడినం భణోవ్గథదహవసఽత నః  

తవరమసః యభాం తరత్రభువ్హ తవరమస్ యహః. 47 

  

ఄమజదమజఞ ఝయుషం కీతేనయౄబషదక్షుణ ైః  

సయవడూవభమం డూవం సయవవ్ేదభమం హషమ్. 48 

  

మస్భనినదం వియచితం వ్ోమనైనవ జలడావలిః  

ణాణేవ దాత్ర ణాదాత్ర సవనభామాభణోయథః. 49 

  

తధేవ హిడి వినమసమ వ్సఽడూవం గుహశమమ్  

ణామణభణీమాంసం నిశ్రయమజత్రబుమ్. 50 

  

ఏవం వయిసహసర ణ భనఃషష్దఠ యభనఃసఽఖమ్  

విదఢాణోऽత ణాతిమటాూయవదౌభః కడినిద నా ైః. 51 

 

ఄఢామమభు – 19  

శీ్రశుక ఈవ్చ  
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స ఆతథ భాచయణాకభాణడై్రర ణోऽహనవభాతభనః  

ఫుడాధ వ తరమాన ై నిషవణోణ  గఠాధేటాభగమత. 1 

  

శిణు దాయోవమభూం గఠాం భడివఢాచషటాం బువి  

ఢీ మసమనఽశ్లచనిత  వణే గీభనివ్స్నః. 2 

  

ఫసత  ఏకో వణే కశిచడివచినవని్రమభాతభనః  

దదయి కతవ త్రటాం సవకయభవశగభజామ్. 3 

  

తసమ ఈదధ యణోనుమం ఫసత ః కనై విచినత మన్  

వమధతత  తీయథ భుదధ ితమ విషణాగథీణ గధస్. 4 

  

సర తీత యమ కనుతేూశ్లీణీ తధేవ చకధే కూల  

తమా వితం సభుడీవషమ ఫహో వుऽజాః కనత కనేనీః. 5 

  

తవ్నం శభశీులం తవరషఠ ం నైఞావంసం మాబకోవిదమ్  

స ఏకోऽజవిషసత సం ఫహీవణాం యత్రవయధనః  

థధే కభగీహగీసత  అటాభనం ణావఫుధమత. 6 

  

తధేవ తవరషఠ తభమా యభభాణభజానమమా  

విలోకమ కసంవిగన ణాభిషమదఫసత కయభ తత్. 7 

  

తం దఽయుిదం సఽహిదరా ం కనేనం షణసౌహిదమ్  

ఆనిద మాాభభుతూిజమ సవనేనం దఽఃఖిటా మమౌ. 8 

  

సర ऽత ఙానఽగతః స్్తత ైణః కిణసత ం రసడితేమ్  

కుయవనినడవిఝాకయం ణాశకోనతఠి సనిధ తేమ్. 9 

  

తసమ తతర డివజః కశిచదజాసవభమచిఛనదఽర ష  

లభఫనత ం విషణం బూమః సనద ఢూऽథ మ యోగవిత్. 10 

  

సభఫదధ విషణః సర ऽత హమజమా కలఫధ మా  

కలం ఫహటత్రథం బడూర కధ ైనడామత తేషమత్ర. 11 
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తఠాహం కిణః సఽబుర  బవటామః తవరభమనిత తాః  

అటాభనం ణానజాణానే మోహితసత వ భామమా. 12 

  

మతిఠివ్మం వరహిమవం హియణమం శవః స్త రమః  

న దఽహమనిత  భనఃతరత్రం ఝంసః కభహతసమ టూ. 13 

  

న జాతే కభః కభాణాభుదోగథన శ్ంమత్ర  

హవిష కిషణ వథత మవ బూమ ఏవ్నవయధటూ. 14 

  

మడా న కుయుటూ దావం సయవబూటూషవభఙోలమ్  

సభదిషవట సత డా ఝంసః సవః సఽఖభమా డిశః. 15 

  

మా దఽసత ుజా దఽయభత్రనుజయమటో మా న జీయమటూ  

టాం తిషణ ం దఽఃఖనివహం శయభకమో దఽర తం తమజథత్. 16 

  

భాటరా  సవసర  దఽహిటరా  వ్ ణావివికత సణో బవ్ేత్  

ఫలవ్నినిద మాగీమో విడావంసభత కయిత్ర. 17 

  

ఞయణం వయిసహసరం ధే విషమాణేూవటోऽసకిత్  

తఠాత ఙానఽసవనం తిషణ  టూషసజామటూ. 18 

  

తసభడూటాభహం తమకత వ ఫరహభణమఢామమ భానసమ్  

నియదవణోద వ నియహఙగకయశచషషమనే భిగఢైః సహ. 19 

  

దిషట ం శీుతభసదఽఫడాధ వ ణానఽఢామనేనన సనిద శ్రత్  

సంసిత్రం ఙాతభణాశం చ తతర విడావనూ అతభదిక్. 20 

  

ఆతేమకత వ ణాహటషర  జామాం తడీమం ఞయవ్ే వమః  

దటాత వ సవజయసం తసభడాదడూ విగతసిహః. 21 

  

డిశి దక్షుణఞయవసమం దఽర హటమం దక్షుణటో మదఽమ్  

రతీఙామం తేయవసఽం చకీ ఈడీఙామభనఽనైశవయమ్. 22 

  

బూభణడ లసమ సయవసమ ఞయుభయుతత భం విశ్మ్  
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ఄనషఙామగీజాంసత సమ వశ్ర సథ మ వనం మమౌ. 23 

  

అస్వవితం వయిఞగనిడవయోం విషనేషే సః  

షణయన భుభుఙూ నీడం జాతష ఆవ డివజః. 24 

  

స తతర నియుభకత సభసత సఙో అటాభనఽబూటామ విధఽతత్రరలిఙోః 
థऽభల  ఫరహభణ వ్సఽడూవ్ే ల దే గత్రం దాగవతీం రతీతః. 25 

  

శీుటావ గఠాం డూవమానీ ధేణే రసరత బభాతభనః  

స్త రఝంసర ః స్వనహవ్డైకివ్మతషహసనేవ్ేషతమ్. 26 

  

స సనినవ్సం సఽహిడాం రనుమానేవ గచఛటామ్  

విజాఞ నేశవయతణాత ర ణాం భామావియచితం రదోః. 27 

  

సయవతర సఙోభుతూిజమ సవనుౌనధేమన దాయోవ  

కిషవణ  భనః సభావ్ేశమ వమధఽణోలిిఙోభాతభనః. 28 

  

నభసఽత బమం బగవటూ వ్సఽడూవ్మ వ్ేధస్వ  

సయవబూటాఢివ్సమ శ్ణాత మ ఫిహటూ నభః. 29 

 

ఄఢామమభు – 20  

శీ్రఫాదమణయువ్చ  

ఞగయవంశం రవక్షామనే మతర జాటోऽస్ దాయత  

మతర జయియో వంశ్మ ఫరహభవంశ్మశచ జజ్ఝఞ థ. 1 

  

జనధేజయో హమబూతసగః రచిణావంసత తేూతసత తః  

రవగऽథ భనఽసఽమఢైవ తసభఙాచయుడయऽబవత్. 2 

  

తసమ సఽదఽమయబూతేతరసత సభదఫహటగవసత తః  

సంమాత్రసత సమహంమాతీ ౌడరా శవసత తేూతః సభితః. 3 

  

ఊటూముసత సమ కక్షథముః సథ ణడ ల ముః కిటూముకః  
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జల ముః సననటూముశచ ధయభసతమవరటూమవః. 4 

  

దశ్ ైటూऽూయసః ఝటరా  వణేముశ్చవభః సభితః  

ఘిటాఙామనేనిద మాాణీవ భుఖమసమ జగడాతభనః. 5 

  

ఊటూయో యనిత ణావ్ోऽబూతత రమసత సమతభజా ని  

సఽభత్రయుధర వ్ోऽరత్రయథః కణోవऽరత్రయఠాతభజః. 6 

  

తసమ ధేఢాత్రఠిసత సభత్రసకణానడామ డివజాతమః  

ఝటరో ऽబూతేూభటూ థనయుద షభనత సత తేూటో భతః. 7 

  

దఽషభణోత  భిగమాం మాతః కణావశభీదం గతః  

తటరా స్ణాం సవరబమా భణడ మనీత ం యభానేవ. 8 

  

విలోకమ సడయ మ భుభుహమ డూవభామానేవ స్త రమమ్  

ఫదాషవ టాం వగహం బట ైః కత్రన ైయవితః. 9 

  

తదద యినరభుడితః సనినవితత షశభీః  

రచఛ కభసనత త ః రహసఞరలషణమా గష. 10 

  

క తవం కభలటరా క్షు కసమస్ హిదమఙోధే  

కూం స్వచిచకీషితం తతర బవటామ నియజణే వణే. 11 

  

వమకత ం జనమతనమాం వ్ేదభుహం టావం సఽభధమధే  

న హి ఙూతః నుౌయవ్ణాభధథభ యభటూ కవచిత్. 12 

  

శీ్రశకునత లోవ్చ  

విశ్వనేటరా తభజఢైవ్హం తమకత  ధేనకమా వణే  

వ్ేడుైతదబగవ్నకణోవ వయ కూం కయవ్భ టూ. 13 

  

అసమటాం హమయవిణాద ష గిహమటాభయుణం చ నః  

బుజమటాం సనిత  నీవ్ ఈషమటాం మడి గచటూ. 14 

  

శీ్రదఽషభనత  ఈవ్చ  
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ఈనననేదం సఽబుర  జాటామాః కుశికనవనే  

సవమం హి విణుటూ జాఞ ం కనమకః సదిశం వయమ్. 15 

  

ఓనేతేమకథత మఠాధయభభునేధే శకునత లామ్  

గనధ యవవిఢిణా జా డూశకలవిఢానవిత్. 16 

  

ఄమోఘవగమ జషియభహిషమం వయమభాదఢూ  

శ్లవబూటూ సవఝయం మాతః కల ణాసాత స సఽతమ్. 17 

  

కణవః కుభాయసమ వణే చకథీ సభుచిటాః కూీమాః  

ఫడాధ వ భిగథనద ంా తయస కీీడత్ర సభ స ఫాలకః. 18 

  

తం దఽయతమమవికీ నత భాడామ రభడయ తత భా  

హథయంశ్ంశసభూబతం బయుత యనిత కభాగభత్. 19 

  

మడా న జగిహమ జా దామఝటరా వనినిద టౌ  

శిణవటాం సయవబూటాణాం ఖథ వ్గహశుషణీ. 20 

  

భాటా బసత ా  తతేః ఝటరో  నేన జాతః స ఏవ సః  

బయసవ ఝతరం దఽషభనత  భావభంసథ ః శకునత లామ్. 21 

  

థటోఢాః ఝటరో  నమత్ర నయడూవ మభషమాత్  

తవం ఙాసమ ఢాటా గయబసమ సతమభాహ శకునత లా. 22 

  

తతయుమయటూ సర ऽత చకీవుత  భహమశ్ః  

భహిభా గుమటూ తసమ హథయంశబువ్ో బువి. 23 

  

చకీం దక్షుణహస్వతऽసమ దభకోశ్లऽసమ నుదయోః  

ఇజథ భహనషవకథణ సర ऽనషకోత ऽఢిఝువబుః. 24 

  

ఞచఞచచశటా ధేఢుైమయోఙగో మాభనఽ వ్జ్ఝనః  

భాభటూమం ఝగఢామ మభుణాభనఽ చ రబుః. 25 

  

ఄషట సత త్రధేఢామశ్వనఫఫనధ  రదదదవసఽ  
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బయతసమ హి డౌషభణేత యగషనః సచ్ఛ్గుణయ చితః  

సహసరం ఫదవశ్ల మస్భణా్ాహభణా గ విదేజ్ఝథ. 26 

  

తరమస్త రంశచఛతం హమశ్వనఫడాధ వ విసభమననినున్  

డౌషభనిత యతమగణాభమాం డూవ్ణాం గుయుభామమౌ. 27 

  

భిగనఽఛకిదతః కిషణ నిు యణయమన ువిటాన్  

ఄడాతకయభణ భషణ థ నిముటాని చతేయదశ. 28 

  

బయతసమ భహతకయభ న ఞథవ ణాథ నినుః  

ణడైవ్ఝఢైనవ నుర ూునిత  ఫాహటదామం త్రరడివం మఠా. 29 

  

కూతహఠణానమవణాణౌణాడ ా నకఙగకన్శ్నఛకన్  

ఄఫరహభణమనినుంశ్చహణేరలఙాఛనిద గషవజనేऽఖిలాన్. 30 

  

జ్ఝటావ ఝసఽ డూవ్ణేమ యసౌకంస్ దేజ్ఝథ  

డూవస్త రయో యసం నీటాః నుర ణనః ఝనహయత్. 31 

  

సవణాకభానఽద దఽహతేః రజాణాం తసమ గదస్  

సభాస్త రణవసహస్రషద క్షు చకీభవయత మత్. 32 

  

స సంఝయి కనులాఖమధ ైశవయమభఢిటౄరరమమ్  

చకీం ఙాస్లితం నుర ణానభిషవతేమయభ హ. 33 

  

తసమసనని వ్డైదయబుః తనుస్త సరః సఽసభభటాః  

జఘునసత ుగబమాతేటరా ణాననఽయౄను ఆతీషటూ. 34 

  

తస్్ైమవం వితఠూ వంశ్ర తదయథం మజతః సఽతమ్  

భయుటో్రధేన భయుటో బయడావజభునుదదఽః. 35 

  

ఄనత యవటానుం దరా తిటానుం ధ ైథఽణామ ఫిహసత్రః  

రవిటోత  వ్షటో గయబం శనుత వ వయమభునుసిజత్. 36 

  

తం తమకుత కభాం భభటాం బయుత సత ుగవిశఙౄకటామ్  
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ణాభనివచనం తసమ శ్లి కధేనం సఽ జగుః. 37 

  

భూఞూ బయ డావజనేభం బయ డావజం ఫిహసటూ  

మాటౌ మదఽకత వ తతౌ బయడావజసత తసత వమమ్. 38 

  

ఙ గదమభాణా సఽఢైథవం భటావ వితథభాతభజమ్  

వమసిజనభయుటోऽనృబరనద టోత ऽమం వితఠూऽనవనే. 39 

 

ఄఢామమభు – 21  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

వితథసమ సఽటానభణోమయఫిహత్షటరో  జమసత తః  

భహవగమ నగ గయోః సఙకిత్రసఽత  నతభజః. 1 

  

గుయుశచ యనిత డూవశచ సఙకిటూః నుణుడ ననద న  

యనిత డూవసమ భహిభా ఆహభుతర చ గుమటూ. 2 

  

విమడివతత సమ దదటో లఫధ ం లఫధ ం ఫుబుషతః  

నిషకఞచనసమ ఢీయసమ సకుటుభఫసమ స్దతః. 3 

  

వమతీముయషట చటావషంశదహనమతఫతః కూల  

ఘితనుమససంమావం టోమం నుర తయుస్థ తమ్. 4 

  

కిచ్రనుర త కుటుభఫసమ క్షుతత ిఝాబుం జాతవ్ేఠయ ః  

ఄత్రఠి్ాహభణః కల  దోకుత కభసమ ఙాగభత్. 5 

  

తస్్ైభ సంవమబజటోూऽననభాదితమ శదీధ మానివతః  

హషం సయవతర సభశమనూ బుకత వ రమమౌ డివజః. 6 

  

ఄఠాణోమ దోషమభాణసమ విబకత సమ భహీటూః  

విబకత ం వమబజతత స్్ైభ విషలామ హషం సభయన్. 7 

  

మాటూ శ్రడూర తభణోమऽగదత్రఠిః శవనవితః  
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జణేభ డీమటాభననం సగణామ ఫుబుషటూ. 8 

  

స అదిటామవశిషట ం మదఫహటభానఝయసకితమ్  

తచచ దటాత వ నభశచకథీ శవబమః శవతనే విబుః. 9 

  

నునీమభాతరభుఙూఛషం తఙుైచకషతయణమ్  

నుసమతః ఝలకసర ऽదామగదనుర  డూహమశుదామ ధే. 10 

  

తసమ టాం కయుణాం వ్చం నిశభమ విఝలశభీామ్  

కిమా బిశసనత త  ఆదభాహభితం వచః. 11 

  

న కభనేऽహం గత్రనైశవతభషట షధిముకత భఝనయబవం వ్ 

అషత ం రడూమऽఖిలడూహదాజాభనత ఃస్థ టో నేన బవనత ుదఽఃఖాః. 12 

  

క్షుతత ిటరరమో గతరషబరభశచ డుైనమం కిభః శ్లకవిషదమోహః 
సథవ నివిటాత ః కిణసమ జణోత షజజీవిషర ుజవజలాయణాణేభ. 13 

  

ఆత్ర రదాషమ నునీమం నేరమభాణః తనుసమా  

ఝలకసమాదడాడీధ గ నిసయోకయుణో నిః. 14 

  

తసమ త్రరబువణాఢీశ్ః పలడాః పలనేచఛటామ్  

అటాభనం దయిమాం చకుీ భమా విషేణ వినిషభటాః. 15 

  

స వ్డై టూదోమ నభసకితమ నిఃసఙోో  విగతసిహః  

వ్సఽడూవ్ే బగవత్ర బకత ు చకథీ భనః యమ్. 16 

  

ఇశవలభఫనం చితత ం కుయవటోऽననమధసః  

భామా గుణభనీ జనూవనవత్రతమలీమత. 17 

  

తత్రసఙగో నఽదావ్ేన యనిత డూవ్నఽవషత నః  

ఄబవణోమగషనః సథవ ణామణమణాః. 18 

  

గో చిఛనిసత టో గయోుః షటరా ద్రహభ హమవయత త  

దఽషతషయో భహవమతత సమ తరమామయుణః కవిః. 19 
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ఝషకయుణషతమతర నే ఫరా హభణగత్రం గటాః  

ఫిహత్షతరసమ ఝటరో ऽబూదధ స్త  మదధ స్త ణాఝయమ్. 20 

  

ఄజనైఞయ  డివనైఢశచ ఝయునైఢశచ హస్త నః  

ఄజనైఢసమ వంశ్మః సఽమః తరమధేఢాదయో డివజాః. 21 

  

ఄజనైఞాదఫిహడిషేసత సమ ఝటరో  ఫిహదధ నఽః  

ఫిహటాకమసత తసత సమ ఝతర అస్జజ మదరథః. 22 

  

తతేూటో విశదసత సమ స్వమనజ్ఝతూభజామత  

యుచిశ్లవ దిఢహనఽః కశ్లమ వతూశచ తతేూటాః. 23 

  

యుచిశవసఽతః నుయః ిథఽస్వనసత డాతభజః  

నుయసమ తనయో నీసత సమ ఝతరశతం తవబూత్. 24 

  

స కిటావుం శుకకణామమాం ఫరహభదతత భజీజనత్  

యోగు స గవి దామమాం విషవకథూనభఢాతేూతమ్. 25 

  

జఢైగుషవ్ోమడూశ్రన యోగతనత రం చకయ హ  

ఈదకథూనసత తసత సభదబలాి ట ో ఫాయుడీషవ్ః. 26 

  

మవనగ డివనైఢసమ కిత్రభాంసత తేూతః సభితః  

ణాభాన సతమధిత్రసత సమ దిఢణేనేః సఽనుయివకిత్. 27 

  

సఽనుివతేూభత్రసత సమ ఝతరః సననత్రభాంసత తః  

కితీ హియణమణాదాడయ మ యోగం నుర మ జగౌ సభ షట్. 28 

  

సంహిటాః నుర చమసభానం వ్డై నీనుర  హటమడాో ా ముధసత తః  

తసమ క్షథభమః సఽవగऽథ సఽవయసమ షఝఞజ మః. 29 

  

తటో ఫహటయఠయ  ణాభ ఝయునైఞయऽరజోऽబవత్  

నలిణామభజనైఢసమ నీలః శ్నిత సఽత  తతేూతః. 30 
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శ్ణేత ః సఽశ్నిత సత తేతరః ఝయుజోऽయకసత టోऽబవత్  

బభుశవసత నమసత సమ ఞచచసనఽభదోలాదమః. 31 

  

మవనగ ఫిహడివశవః కనేలిః సఞజ మః సఽటాః  

బభుశవః నుర హ ఝటరా  ధే ఞచచణాం యషణామ హి. 32 

  

విషమాణాభలనేధే ఆత్ర ఞచచలసంజ్ఝఞ టాః  

భుదోలాద్రహభనియవితత ం గగతరం భ్దోలమసంజ్ఝఞ తమ్. 33 

  

నేథఽనం భుదోలాడాబభుడిద వ్ోడాసః ఝభానబూత్  

ఄహలామ కనమక మసమం శటాననద సఽత  గౌతభాత్. 34 

  

తసమ సతమధిత్రః ఝటరో  ధనఽథవదవిశ్యదః  

శయడావంసత తేూటో మసభదఽయవశ్రదయిణాత్రకల. 35 

  

శయసత ధేఫऽతడూరటో నేథఽనం తదబూచఽఛబమ్  

తదద ిషట వ కిమాగిహణ ఙాఛనత నఽయభిగమాం చయన్  

కిః కుభాయః కణామ చ డయర ణతనుబవతకిత. 36 

 

ఄఢామమభు – 22  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

నేటరా ముశచ డివ్ోడాసచచువనసత తేూటో ని  

సఽడాసః సహడూవ్ోऽథ సర భకో జనఽత జనభకిత్. 1 

  

తసమ ఝతరశతం టూషం మవమానిషతః సఽతః  

స తసభదఽద ా డయ  జజథఞ  సయవసభతూభనివతః  

దఽర డాడౌద ా డీ తసమ ధిషట దఽమభానదమః సఽటాః. 2 

  

ధిషట దఽమభానదధ ిషట కథతేబభుః నుఞచచలక ఆధే  

యోऽజనైఢసఽటో హమనమ ఊషః సంవయణసత తః. 3 

  

తటామం సాయమకణామమాం కుయుక్షథతరత్రః కుయుః  
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ుక్షుః సఽధనఽయజహటనషనషధశచ కుగః సఽటాః. 4 

  

సఽహో టరో ऽబూతేూధనఽషశచువణోऽథ తతః కితీ  

వసఽసత సర మషచగ ఫిహదరథభుఖాసత తః. 5 

  

కుశ్భఫభతూురతమగీ ఙూడినుడామశచ ఙూడినుః  

ఫిహదరఠాతేకశ్గగీऽబూదిషబసత సమ తతేూతః. 6 

  

జజథఞ  సతమహిటోऽతమం ఝషవ్ంసత తేూటో జహటః  

ఄనమసమభత దామమాం శకల  డూవ ఫిహదరఠాత్. 7 

  

నే భాటరా  ఫహియుతూిషవట  జయమా ఙానసనిధ టూ  

జీవ జీవ్ేత్ర కీీడణాత ు జసణోధ ऽబవతేూతః. 8 

  

తతశచ సహడూవ్ోऽబూటోూభాతయమచఽ్ాతశవీ్ః  

ుక్షుయనటోమऽబూతేూయఠయ  ణాభ జాహనవః. 9 

  

తటో విదాయథసత సభటాూయవదౌభసత టోऽబవత్  

జమస్వనసత తత నయో ఢికోऽటోऽముటామవబూత్. 10 

  

తతశ్చకోీధనసత సభడూద వ్త్రఠియభుషమ చ  

ఊషసత సమ డిలీనుర ऽబూత్రతీసత సమ ఙాతభజః. 11 

  

డూవ్తః శ్నత నఽసత సమ ఫాహీి క ఆత్ర ఙాతభజాః  

తతిజమం షతమజమ డూవ్తసఽత  వనం గతః. 12 

  

ఄబవఙాఛనత నా జా నుర ఙభహనషసంజ్ఝఞ తః  

మం మం కదామం సిశత్ర జీయణం మౌవనధేత్ర సః. 13 

  

శ్నిత భానుర నత్ర ఙుైవ్గీ ుం కయభణా టూన శ్నత నఽః  

సభా డావదశ తడరా జథమ న వవయి మడా విబుః. 14 

  

శ్నత నఽ్ాహభణ ైయుకత ః షవ్ేటాత మభగీబుక్  

జమం డూహమగీజామాశు ఝయషట వాివిదధ నే. 15 
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ఏవభుకోత  డివజఢైథజుషఠ ం ఛనద మాభాస సర ऽఫరవత్  

తనభనిత ారహిటుైషవత్ైరథవడాడివబరంశిటో గష. 16 

  

వ్ేదవ్డాత్రవ్డాణడైవ తడా డూవ్ో వవయి హ  

డూవ్తగమగభాసథ మ కలాగీభభాశీితః. 17 

  

సర భవంశ్ర కలౌ నషవట  కిటాడౌ సథ నషమత్ర  

ఫాహీి కటోూభదటోత ऽబూదాబషయౄబషశవీ్సత తః. 18 

  

శలశచ శ్నత ణోస్దోఙగో మాం నెషభ అతభవ్న్  

సయవధయభవిడాం శ్రషీరఠ  భహదాగవతః కవిః. 19 

  

వయమూఠాగీణీథమన మోऽత ముఢి టోషతః  

శ్నత ణోద సకణామమాం జజథఞ  చిటరా ఙోదః సఽతః. 20 

  

విచితరవయమశ్చవయజో ణాభాన చిటరా ఙోడయ  హతః  

మసమం శటాూక్షాదవతీగణ  హథః కలా. 21 

  

వ్ేదగునురత  భునిః కిషరణ  మటోऽహనేదభధమగమ్  

హిటావ సవశిషమణడైలాడీనబగవ్ణాఫదమణః. 22 

  

భహమం ఝటరా మ శ్ణాత మ యం గుహమనేదం జగౌ  

విచితరవగమऽఠయ వ్హ కశ్రజసఽటూ ఫలాత్. 23 

  

సవమంవదఽనునీటూ ఄనేఫకభాఫలికథ ఈదే  

తయోసకత హిదయో గిహీటో మషభణా భితః. 24 

  

క్షథటూరऽరజసమ వ్డై దరా తేభటరో కోత  ఫాదమణః  

ధితషట ంా చ నుణుడ ం చ విదఽయం ఙామజీజనత్. 25 

  

గణాధ మం ధితషట సామ జజథఞ  ఝతరశతం ని  

తతర దఽగమధణో జథమషరఠ  దఽఃశలా ఙాత కనమక. 26 
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శ్నుణడైభథఽనయుదధ సమ నుణోడ ః కుణాత ుం భహయఠాః  

జాటా ధభనిల ణేద దాోమ ముఢిషఠ యభుఖాసత రమః. 27 

  

నకులః సహడూవశచ భాడరా ుం ణాసతమదసరయోః  

డరౌ డామం ఞచ ఞచబమః ఝటరా స్వత  తతగऽబవన్. 28 

  

ముఢిషఠ త్రత్రవినధ ుః శీుతస్వణో వికోదత్  

ఄయుజ ణాచఽ్ాతకీషత సఽత  శటానీకసఽత  ణాకులిః. 29 

  

సహడూవసఽటో జనఽ్ాతకభ తఠాథ  

ముఢిషఠ తేత  నుౌయవ్మం డూవకోऽథ ఘట ోతకచః. 30 

  

నెభస్వణాడిధ ఝుభాఫమాం కలామం సయవగతసత తః  

సహడూవ్తేూహో తరం తే విజమాసాత నుయవతీ. 31 

  

కథణుభటామం నకులో నయనేతరం తఠాయుజ నః  

ఆవనత భులునుమం వ్డై సఽటామాం ఫబుర వ్హనమ్  

భణఝయటూః సర ऽత తతేతరః ఝత్రరకసఽతః. 32 

  

తవ టాతః సఽబడరా మాభనభనఽమయజామత  

సవత్రయథజ్ఝడీవయ ఈతత మాం తటో బవ్న్. 33 

  

షక్షీణయషే కుయుషే డరౌ ణయయ్రహభసత రటూజస  

తవం చ కిషణ నఽదావ్ేన సజీవ్ో మోచిటోऽనత కత్. 34 

  

తవ్ేధే తనమాసత త జనధేజమఞయవకః  

శీుతస్వణో నెభస్వన ఈగీస్వనశచ వయమవ్న్. 35 

  

జనధేజమసత వం విడిటావ తషకనినధనం గతమ్  

సణడైవ సయమాగగౌన స హో షమత్ర యుషనివతః. 36 

  

కలషవమం ఝగఢామ తేయం తేయగధేధషట్  

సభణాత తిఠివం సవం జ్ఝటావ మషమత్ర ఙాధవఢైః. 37 
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తసమ ఝతరః శటానీకో మాజఞ వలాకుతత రనీం ఠన్  

ఄసత రజాఞ నం కూీమాజాఞ నం శ్ౌనకతయధేషమత్ర. 38 

  

సహసర నీకసత తేతరసత తశ్ ైచవ్శవధేధజః  

ఄస్భకిషణ సత సమత ణేనేచకీసఽత  తతేూతః. 39 

  

గజాహవనే హిటూ నడామ కౌశ్భాఫుం సధఽ వతూుత్ర  

ఈకత సత తశిచతరయథసత సభచఽఛచియథః సఽతః. 40 

  

తసభచచ విషట భాంసత సమ సఽషవణోऽథ భహీత్రః  

సఽనీథసత సమ బవిటా నిచక్షుయమతేూఖీనలః. 41 

  

షివః సఽతసత సభణేభఢావ సఽనమాతభజః  

నిఞజ మసత టో దాయవస్త నేసత సభజజ నిషమత్ర. 42 

  

త్రధేయఫిహదరథసత సభచఛటానీకః సఽడాసజః  

శటానీకదఽద యదభనసత సమతమం భహీనయః. 43 

  

దణడ నుణషననేసత సమ క్షథభకో బవిటా మతః  

ఫరహభషతరసమ వ్డై యోనియవంశ్ల డూవషిసతకితః. 44 

  

క్షథభకం నుర మ జానం సంసథ ం నుర ూుత్ర వ్డై కలౌ  

ఄథ భాగధజాణో దావిణో నే వడానే టూ. 45 

  

బవిటా సహడూవసమ భాజ షయమచఽ్ాతశవీ్ః  

తటో ముటాముసత సమత నియనేటరో ऽథ తతేూతః. 46 

  

సఽనషతరః సఽనషటరా దఫిహటూూణోऽథ కయభజ్ఝత్  

తతః సఽతఞజ మాడివరః శుచిసత సమ బవిషమత్ర. 47 

  

క్షథమోऽథ సఽవరతసత సభదధ యభసాతరః సభసత తః  

దఽమభటూూణోऽథ సఽభత్రః సఽఫలో జనిటా తతః. 48 

  

సఽనీథః సతమజ్ఝదథ విశవజ్ఝదమడిరఝఞజ మః  



నవభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఫాయుదరఠాశచ బూనులా దావ్మః సహసరవతూయమ్. 49 

 

ఄఢామమభు – 23  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

ఄణోః సదానయశచక్షుః థషేణ శచ తరమః సఽటాః  

సదానటాకలనయః సిఞజ మసత తేూతసత తః. 1 

  

జనధేజమసత సమ ఝటరో  భహశ్లో భహభణాః  

ఈశ్రనయస్త త్రక్షుశచ భహభనస అతభజౌ. 2 

  

శినృయవయః కినేయదషశచటావగశ్రనతభజాః  

విషదయబః సఽఢీయశచ భదరః కథకమ అతభవ్న్. 3 

  

శిఫేశచటావయ ఏవ్సంస్త త్రక్షోశచ యుషదరథః  

తటో హో మోऽథ సఽతను ఫలిః సఽతసర ऽబవత్. 4 

  

ఄఙోవఙోకలిఙగో డామః సఽహభఝణడడ ా డరసంజ్ఝఞ టాః  

జజ్ఝఞ థ డీయఘతభసర  ఫల ః క్షథటూర భహీక్షుతః. 5 

  

చకుీ ః సవణాభాన విషమానిఝుభాణా్ాచమకంశచ టూ  

ఖలనుణోऽఙోటో జజథఞ  తసభడిద వియథసత తః. 6 

  

సఽటో ధయభయఠయ  మసమ జజథఞ  చితరయఠయऽరజాః  

గభనుద ఆత్ర ఖామతసత స్్ైభ దశయథః సఖా. 7 

  

శ్ణాత ం సవకణామం నుర మచఛదిషమశిఙో ఈవ్హ మామ్  

డూవ్ేऽవయిత్ర మం భా అనినఽమయుషణీసఽతమ్. 8 

  

ణాటమసఙకో తవ్డిటుైరషవబరభాలిఙోణాయుణ ైః  

స తే జోఞ ऽనతమసమ నియౄతవమషట ం భయుతవటూ. 9 

  

రజాభడాదద శయఠయ  నేన ల దేऽరజాః రజాః  
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చతేయఙోో  గభనుడాతిథఽలాషసఽత  తతేూతః. 10 

  

ఫిహదరఠయ  ఫిహతకభ ఫిహడాబనఽశచ తతేూటాః  

అడామదఫిహనభణాసత సభజజ మదరథ ఈడాహితః. 11 

  

విజమసత సమ సభూబటామం తటో ధిత్రయజామత  

తటో ధితవరతసత సమ సతకభఢియథసత తః. 12 

  

యోऽసౌ గఙగో తటే కీీడనభఞజజ షనత యోతం శిశుమ్  

కుణాత ువిదధ ం కనీనభనటోమऽకగతేూతమ్. 13 

  

విషస్వనః సఽతసత సమ కయణసమ జగతీటూ  

దఽర హో మశచ తనయో ఫబుర ః స్వతేసత సమతభజసత తః. 14 

  

అయఫధ సత సమ గణాధ యసత సమ ధయభసత టో ధితః  

ధితసమ దఽయభదసత సభత్రఙూటాః నుర ఙూతసః శతమ్. 15 

  

ధేి ఙాఛఢితయోऽబూవనఽనడీచ్ఛ్ం డిశభాశీిటాః  

తేయవసర శచ సఽటో వహినయవహమనయబగో ऽథ దానఽభాన్. 16 

  

త్రరదానఽసత తేూటోऽసమత కయనధ భ ఈడాయఢీః  

భయుతసత తేూటోऽఝతరః ఝతరం నుౌయవభనవబూత్. 17 

  

దఽషభనత ః స ఝనథబజథ సవవంశం జమకభుకః  

మమాటూథజుషఠ ఝతరసమ మడయ యవంశం నయయిబ. 18 

  

వయణమానే భహఝణమం సయవనుహయం నిణామ్  

మడయ యవంశం నయః శీుటావ సయవనుత్ైః రభుచమటూ. 19 

  

మటరా వతీగణ  బగవ్నయభాటాభ నకిత్రః  

మడయ ః సహసరజ్ఝత్క్రోషట  నలో షఝషత్ర శీుటాః. 20 

  

చటావయః సానవసత తర శతజ్ఝత్రథభాతభజః  

భహహయో థణుహయో హ ైహమశ్రచత్ర తతేూటాః. 21 
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ధయభసఽత  హ ైహమసఽటో ణేతరః కుణేత ః తటా తతః  

సర హఞృజ యబవతేకణేత యభహిషభనబదరస్వనకః. 22 

  

దఽయభడయ  బదరస్వనసమ ధనకః కితవయమసాః  

కిటాగషనః కితవభ చ కిటౌజా ధనకతభజాః. 23 

  

ఄయుజ నః కితవయమసమ సత డీవతవశవగऽబవత్  

దటాత టూరమాదధ థయంశ్టా్ాత యోగభహగుణః. 24 

  

న నానం కయత వయమసమ గత్రం మాసమనిత  నుషథవ్ః  

మజఞ డానతనుర యోగఢైః శీుతవయమదమాడినః. 25 

  

ఞచచశ్రత్ర సహసర ణ హమవ్మహతఫలః సభాః  

ఄనషట వితత సభయణో ఫుబుజథऽషమమషడవసఽ. 26 

  

తసమ ఝతరసహస్వరషే ఞ్ైచవ్ోయవషటా భిఢూ  

జమధవజః శ్రయస్వణో విషదో భధఽయౄషజతః. 27 

  

జమధవజాటాత లజఙఘ సత సమ ఝతరశతం తవబూత్  

షతరం మటాత లజఙగఘ ఖమభ్యవటూజోసంహితమ్. 28 

  

టూషం జథమషరఠ  వత్రహో టరో  విషణ ః ఝటరో  భఢయ ః సభితః  

తసమ ఝతరశతం టావస్దవిషణ జథమషఠ ం మతః కులమ్. 29 

  

భాధవ్ విషణ యో జణామదవ్శ్రచత్ర సంజ్ఝఞ టాః  

మదఽఝతరసమ చ కోీ షరట ః ఝటరో  విజ్ఝనవ్ంసత తః. 30 

  

సవహిటోऽటో విషదఽో ఢైవ తసమ చితరయథసత తః  

శశనృనఽద యభహయోగు భహదాగగ భహనబూత్.   

చతేయదశభహయతనశచకీవయత ుజ్ఝతః 31 

తసమ తీనసహసర ణాం దశ్ణాం సఽభహమశ్ః.   

దశలషసహసర ణ ఝటరా ణాం టాసవజీజనత్ 32 
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టూషం తే షట్రఢాణాణాం ిథఽశవీస అతభజః.   

ధగభ ణామోశణా తసమ హమధేధశతసమ మాట్ 33 

 

తతేూటో యుచకసత సమ ఞచచసణానతభజాః శిణు.   

ఝయుజ్ఝదఽర కభయుకథభషే ిథఽజామభఘసంజ్ఝఞ టాః 34 

 

జామభఘసత వరజోऽమణామం దామం శ్ ైఫామత్రయబమాత్.   

ణావినద చఛతరే బవణాడయ బజామం కణామభహయషత్  

యథసథ ం టాం నిుక్షామహ శ్ ైఫామ త్రభభషిటా. 35 

  

కథమం కుహక భటా్ానం యథభాగతటూత్ర వ్డై  

సఽనష తవ్ేతమనహిటూ సభమనీత  త్రభఫరవత్. 36 

  

ఄహం ఫణాధ ుసతీన చ సఽనష ధే ముజమటూ కథమ్  

జననషమస్ మం జ్ఝఞ  తస్వమమభుముజమటూ. 37 

  

ఄనవమోదనత  తడివశ్రవ డూవ్ః తతయ ఏవ చ  

శ్ ైఫామ గయబభఢాటాకల  కుభాయం సఽషేవ్ే శుబమ్  

స విదయబ ఆత్ర నుర ర కత  ఈనేధే సఽనషం సతీమ్. 38 

 

ఄఢామమభు – 24  

శీ్రశుక ఈవ్చ  

తసమం విదగబऽజనమతేటరౌ  ణాభాన కుశకీఠౌ  

తితీమం గభనుదం చ విదయబకులననద నమ్. 1 

  

గభనుదసఽటో ఫబుర యఫదరో ః కిత్రయజామత  

ఈశికసత తేూతసత సభఙూచడిశ్ ైచడామదయో నినుః. 2 

  

కీథసమ కునిత ః ఝటరో ऽబూదవిషణ సత సమథ నియవిత్రః  

తటో దశ్గు  ణాభానబూతత సమ వ్ోమభః సఽతసత తః. 3 

  

జీభూటో వికిత్రసత సమ మసమ నెభయథః సఽతః  



నవభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

తటో నవయథః ఝటరో  జాటో దశయథసత తః. 4 

  

కయనేబః శకుణేః ఝటరో  డూవతసత డాతభజః  

డూవషతరసత తసత సమ భధఽః కుయువశ్దనఽః. 5 

  

ఝయుహో తరసత వణోః ఝతరసత సమముః సతవతసత తః  

బజభాణో బజ్ఝషదవ్ోమ విషణ థదవ్విఢయऽనధ కః. 6 

  

సతవతసమ సఽటాః సత  భహదోజశచ భాషష  

బజభానసమ నిమిోచిః కూఙకణో ధిషట థవ చ. 7 

  

ఏకసమభాతభజాః టానుభనమసమం చ తరమః సఽటాః  

శటాజ్ఝచచ సహసర జ్ఝదముటాజ్ఝడిత్ర రదో. 8 

  

ఫబుర థదవ్విధసఽతసత యోః శ్లి కౌ ఠనత ుభూ  

మఠుైవ శిణుమో దాతూభశ్మభసత ఠానిత కత్. 9 
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  ॐ ॐ ॐ  



 

దశభ సకంధభు 

||ఓం నమ్న బగవతే వాసుద్వామ|| 
 

ఄఢామమభు – 1  

శ్రీరాజోవాచ  

కథితో వంశ్విసాత ర్ష్ణ బవత్థ సోభస్రయమయోః  

రాజ్ఞఞ ం చోబమవంశ్యమనాం చరితం యమదుబతమ్ 1 
  
మద్రశ్చ ధయభశీలస్మ నితరాం మునిస్తతభ  

తతా్థంశేనావతీయణస్మ విషోణర్షవరామణి శ్ంస్ నః 2 
  
ఄవతీయమ మద్రయవంశే బగవానరబతభ్రవనః  

కృతవానామని విశ్యవత్థభ త్థని నో వద విస్తరాత్ 3 
  

నివృతతతర్షరుగీమమనాదబవౌష్ధాచోఛైతయభనోऽభరామత్  

క ఈతతభశ్రేకగుణానువాదాతు మనివయజ్ఞమత వినా శుఘానత్ 4 
  

పిత్థభహా మే స్భరేऽభయఞజ యైరేదవవయత్థదామత్రయథైస్మతమిఙ్ఘ్గలైః  

దుయతమమం క్తయవసైనమసాగయం కృత్థవతయనవతసదం స్భ మతావాః 5 
  
దాౌణమస్త్రవిజేృష్టమిదం భదఙగం స్నాత నబీజం కురుపాణడవానామ్  

జుగో కుక్షిం గత అతతచకోో మతుశ్చ మే మః శ్యణం గత్థయాః 6 
  
వీరామణి తసామఖిలద్హ్భ్రజ్ఞభనతయఫహిః జౄరుష్కాలయరైః  

యమచఛతో భృతుమముత్థభృతం చ మయాభనుష్మస్మ వదస్వ విదవన్ 7 
  
ర్ష్ణహిణామస్తనమః పాోకోత రాభః స్ఙకయషణస్తవయా  

ద్వకామ గయబస్భఫనధః కుతో ద్హానతయం వినా 8 
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కసాభనుభకునోద బగవానితురేగహాదవైజం గతః  

కవ వాస్ం జ్ఞఞ త్రభః సాయధం కృతవానాసతవత్థం త్రః 9 
  
వయజ్ఞ వస్నికభకర్ష్ణనభధుజృరామం చ క్లశ్వః  

భా్రతయం చ్ఛవధీతకంస్ం మతుయదాధ తదయహణమ్ 10 
  
ద్హ్ం మనుష్మశియతమ కత్ర వరాషణి వృషిణభః  

మదుజృరామం స్హావాతీసతతనైః కతమబవనరభ్యః 11 
  
ఏతదనమచచ స్యవం మే మున్ద కృష్ణవిచేషిటతమ్  

వకుత భయహస్మ స్యవజఞ శ్ యదదధానామ విస్ృతమ్ 12 
  
నైష్టత్రదుఃస్హా క్షునాభం తమకోతదభపి బ్రధతే  

పిఫనతం తవనుభఖ్యమ్నబజ చ్ఛమతం హ్రికథాభృతమ్ 13 
   
స్రత ఈవాచ  

ఏవం నిశ్భమ బృగుననదన సాధువాదం  

వైయాస్కః స్ బగవానథ విష్ణణరాతమ్  

యతమయచై కృష్ణచరితం కలికలభష్ఘనం  

వామహ్రుత మయబత భ్రగవతయధానః 14 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

స్భమగవైవస్మత్థ బుదిధస్తవ రాజరిషస్తతభ  

వాసుద్వకథాయాం తే మజ్ఞజ త్థ నైషిఠ కీ యత్రః 15 
  
వాసుద్వకథాయశ్నః జృరుష్టంస్త్రీనునాత్ర హి  

వకాతయం యచఛకం శ్రోతౄంస్తత్థదస్లిలం మథా 16 
  
బరమియదృతనృవామజ దైత్థమనీకశ్త్థయుతైః  

అకాయ నాత  బరరిభ్రరేణ ఫరహాభణం శ్యణం మయౌ 17 
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గ్భయరబత్థవశుయముఖీ ఖినాన కయనదనీత కరుణం విభ్యః  

ఈస్మథత్థనితక్ల తసైై వమస్నం స్భవోచత 18 
  
ఫరహాభ తదుధారామథ స్హ్ ద్వైస్తయా స్హ్  

జగభ స్త్రరనమనసీతయం క్షీయయోనిధేః 19 
  
తతయ గత్థవ జగనానథం ద్వద్వం వృష్టకపిమ్  

జృరుష్ం జృరుష్స్రక్లతన ఈతసేథ స్మహితః 20 
  
గియం స్మధ్య గగన్ద స్మీరిత్థం నిశ్భమ వేధాస్త్రిదశ్యనువాచ హ్  

గం పౌరుషీం మే శ్ృణ్డత్థభరాః జృనరివధీమత్థమశు తథైవ మ చియమ్ 21 
  
జృరైవ జృంసావధృతో ధరాజవర్ష్ణ బవదిబయంశ్ైయమదుష్రజనమత్థమ్  

స్ యావదురావై బయమీశ్వరేశ్వయః స్వకాలశ్కాత ై క్షమంశ్చరేదుబవి 22 
  
వసుద్వగృహ్య సాక్షాదబగవానురుష్ః యః  

జనిష్మతే తత్రరయాయథం స్భబవనుత  సుయస్త్రిమః 23 
  
వాసుద్వకల్కననతః స్హ్స్యవదనః స్వరాట్  

ఄగయతో బవిత్థ ద్వో హ్రేః పియమచికీయషయా 24 
  
విషోణరాభయా బగవతీ మయా స్మ్నభహితం జగత్  

అదిష్టట  యభణాంశేన కారామరేథ స్భబవిష్మత్ర 25 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమదిశ్యమభయగణానరజ్ఞత్రత్రరివభః  

అశ్యవస్మ చ భహీం గీరిబః స్వధాభ యభం మయౌ 26 
  
శ్రయసేనో మదుత్రయభథురామవస్నుర్షమ్  

మథురాఞరఛయసేనాంశ్చ విష్యానుఫభజ్ఞ జృరా 27 
  
రాజధానీ తతః సాబరతసయవయాదవబరభజ్ఞమ్  
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భథురా బగవానమతయ నితమం స్నినహితో హ్రిః 28 
  
తసామం తు కరిహచిచౌఛరియవసుద్వః కృతోదవహ్ః  

ద్వకామ స్రయమయా సాయధం యయాణ్డ యథమరుహ్త్ 29 
  
ఈగయసేనసుతః కంస్ః స్వసుః పియమచికీయషయా  

యశీభనహయానాం జగాహ్ ర్ధకైై యథశ్తైయవృతః 30 
  
చతుఃశ్తం పారిఫయహం గజ్ఞనాం హ్యభమలినామ్  

ఄశ్యవనాభయుతం సాయధం యథానాం చ త్రరష్టశతమ్ 31 
  
దాసీనాం సుకుమర్షణాం ద్వ శ్తే స్భలఙృతే  

దుహితేర ద్వకః పాాదాదామన్ద దుహితృవతసలః 32 
  
శ్ఙఖతరయమభృదఙ్గగ శ్చ న్దదురుద నుద బమః స్భమ్  

యయాణయకయమే త్థత వయవధోవః సుభఙగలమ్ 33 
  
థి యగ యహిణం కంస్మభ్రష్టమహాశ్ర్షయవాక్  

ఄసామసాత వభష్టమ్న గర్ష్ణబ హ్నాత  యాం వహ్సేऽబుధ 34 
  
ఆతుమకతః స్ ఖలః పాపో భ్యజ్ఞనాం కులపాంస్నః  

బగినీం హ్నుత మయఫధం ఖడగపాణిః కచేऽగ యహీత్ 35 
  
తం జుగుపిసతకరాభణం నృశ్ంస్ం నియతయమ్  

వసుద్వో భహాభ్రగ ఈవాచ రిసానతవమన్ 36 
  
శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

శే్యఘనీమగుణః శ్రరైయబవానోబజమశ్స్కయః  

స్ కథం బగినీం హ్నామత్రసతై మముదావహ్యవణి 37 
  
భృతుమయజనభవత్థం వీయ ద్హ్యన స్హ్ జ్ఞమతే  

ఄదమ వాఫద శ్త్థన్దత వా భృతుమరైవ పాాణినాం ధుయ వః 38 
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ద్హ్య ఞచతవమన్దన ద్హీ కరాభనుగోऽవశ్ః  

ద్హానతయభనుపాామ పాాక తనం తమజతే వజృః 39 
  
వయజంస్మతష్ఠ నదైక్లన మథైవైక్లన గచఛత్ర  

మథా తృణజలౌకైవం ద్హీ కయభగత్రం గతః 40 
  
స్వప్రన మథా శ్మత్ర ద్హ్మీదృశ్ం భనోయథేనాభనివిష్టచేతనః  

దృష్టశుయత్థభ్రమం భనసానుచినతమనరదమతే తత్రకభపి హ్మస్భృత్రః 41 
  
మతో మతో ధావత్ర దైవచోదితం భనో వికారాతభకమ ఞచసు  

గుణ్డష్ణ మయార్ష్ణచితేష్ణ ద్హ్మసౌ యదమమనః స్హ్ తేన జ్ఞమతే 42 
  
జోమత్రయమథైవోదకపారిథవేష్వదః  

స్మీయవేగనుగతం విభ్రవమతే  

ఏవం స్వమయాయచితేష్వసౌ జృమన్  

గుణ్డష్ణ రాగనుగతో విముహ్మత్ర 43 
  
తసాభనన కస్మచిద్రదైహ్మచరేతస తథావిధః  

అతభనః క్షేభభనివచఛనోదైగుధ రైవ యతో బమమ్ 44 
  
ఏష్ట తవానుజ్ఞ బ్రల్క కృణా జృత్రరకోమ  

హ్నుత ం నాయహస్మ కల్కమణీమిమం తవం ద్వనవతసలః 45 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం స్ సాభభరేబదైర్ష్ణఫధమమనోऽపి దారుణః  

న నమవయతత క్తయవమ జృరుష్టదాననువయతః 46 
  
నియఫనధం తస్మ తం జ్ఞఞ త్థవ విచినాత ైనకదునుద భః  

పాాతం కాలం యత్రవోమఢుమిదం తతా్థనవదమత 47 
  
భృతుమరుఫదిధభత్థపోహోమ యావదుఫదిధఫలోదమమ్  
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మదమసౌ న నివరేతత నారాధోऽస్మత ద్హినః 48 
  
యదామ భృతమవే జృతా్థనోభచయే కృణామిమమ్  

సుత్థ మే మది జ్ఞయేయనభృతుమరావ న మిరయేత చేత్ 49 
  
వియమయో వా కం న సామదగత్రరాధ తురుద యతమయా  

ఈస్మథతో నివరేతత నివృతతః జృనరాతేత్ 50 
  

ఄగేనయమథా దారువియోగయోగయోయదృష్టతోऽనమనన నిమితతభస్మత  

ఏవం హి జనోతయపి దురివభ్రవమః శ్ర్షయస్ంయోగవియోగహ్యతుః 51 
  
ఏవం విభృశ్మ తం పాం యావదాతభనిదయశనమ్  

జౄజయామస్ వై శౌరియఫహ్రమనజృయఃస్యమ్ 52 
  
యస్ననవదనామ్నబజో నృశ్ంస్ం నియతయమ్  

భనసా దరమమన్దన విహ్స్నినదభఫరవీత్ 53 
  
శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

న హ్మసామసేత బమం సౌభమ మదైవ సాహాశ్ర్షయవాక్  

జృతా్థనసభయయిష్టమऽసామ మతసేత బమముత్రథ తమ్ 54 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

స్వసుయవధానినవవృతే కంస్స్తదావకమసాయవిత్  

వసుద్వోऽపి తం పీయతః యశ్స్మ పాావిశ్దగృహ్మ్ 55 
  
ఄథ కాల ఈపావృతేత ద్వకీ స్యవద్వత్థ  

జృతా్థనరసుష్ణవే చ్ఛష్ణట కనామం చైవానువతసయమ్ 56 
  
కీరితభనతం యథభజం కంసాయానకదునుద భః  

ఄయయామస్ కృచేఛైణ సోऽనృత్థదత్రవిహ్వలః 57 
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కం దుఃస్హ్ం ను సాధరనాం విదుష్టం కభప్రక్షితమ్  

కభకాయమం కదరామణాం దుస్తైజం కం ధృత్థతభనామ్ 58 
  
దృష్టట వ స్భతవం తచౌఛరేః స్తేమ చైవ వమవస్మథత్రమ్  

కంస్సుత ష్టభనా రాజనరహ్స్నినదభఫరవీత్ 59 
  

యత్రయాతు కుమర్ష్ణऽమం న హ్మసాభదస్మత మే బమమ్  

ఄష్టమదుమవయోయగరాబనభృతుమరేభ విహితః కల 60 
  
తథేత్ర సుతమదామ మయావానకదునుద భః  

నాబమననదత తదావకమభస్తోऽవిజిత్థతభనః 61 
  
ననాద దామ యే వయజ్ఞ గోపా యాశ్యచమీష్టం చ యోషితః  

వృష్ణయో వసుద్వాదామ ద్వకామదామ మదుస్త్రిమః 62 
  
స్రేవ వై ద్వత్థపాాయా ఈబయోయపి భ్రయత  

జ్ఞఞ తయో ఫనుధ సుహ్ృద్ర యే చ కంస్భనువయత్థః 63 
  
ఏతతకంసామ బగవాఞఛశ్ంసాభేమతమ నాయదః  

బరమేరాబరామమణానాం దైత్థమనాం చ వధోదమభమ్ 64 
  
ఊష్టరివనియగమే కంసో మదరనభత్థవ సురానిత్ర  

ద్వకామ గయబస్భరబతం విష్ణణం చ స్వవధం యత్ర 65 
  
ద్వకీం వసుద్వం చ నిగృహ్మ నిగడైయగృహ్య  

జ్ఞతం జ్ఞతభహ్నుతయం తయోయజనశ్ఙకయా 66 
  
మతయం పితయం భా్రతౄనసరావంశ్చ సుహ్ృదస్తథా  

ఘననిత హ్మసుతృపో లుబ్రధ  రాజ్ఞనః పాామశ్ర భవి 67 
  
అత్థభనమిహ్ స్ఞ్జ్యజ తం జ్ఞననారగివష్ణణనా హ్తమ్  

భహాసుయం కాలన్దమిం మదుభః స్ వమరుధమత 68 
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ఈగయసేనం చ పితయం మదుభ్యజ్ఞనధకాధిమ్  

స్వమం నిగృహ్మ బుభజ్ఞ శ్రయసేనానభహాఫలః 69 

 

ఄఢామమభు – 2  

శ్రీశుక ఈవాచ  

యలభఫఫకచ్ఛణరయ తృణావయతభహాశ్నైః  

ముషిటకారిష్టదివవిద జౄతనాక్లశీధేనుకైః 1 
  
ఄనైైశ్యచసుయబరపాలైరాఫణభౌమదిభరుమతః  

మదరనాం కదనం చక్లయ ఫలీ మగధస్ంశ్ యమః 2 
  
తే పీడిత్థ నివివిశుః కురుఞ్జ్యచలక్లకయాన్  

శ్యల్కవనివదరాబనినష్ధానివద్హానోకశ్ల్కనపి 3 
  
ఏక్ల తభనురునాధ నా జ్ఞఞ తమః రుమపాస్తే  

హ్తేష్ణ ష్ట్పస బ్రలేష్ణ ద్వకామ ఔగ యసేనినా 4 
  
స్తమ్న వైష్ణవం ధాభ మభననతం యచక్షతే  

గర్ష్ణబ ఫబరవ ద్వకామ హ్యషశ్రకవివయధనః 5 
  
బగవానపి విశ్యవత్థభ విదిత్థవ కంస్జం బమమ్  

మదరనాం నిజనాథానాం యోగమయాం స్మదిశ్త్ 6 
  
గచఛ ద్వి వయజం బద్ర గోగోభయలఙృతమ్  

ర్ష్ణహిణీ వసుద్వస్మ భ్రరామసేత ననదగోకులే  

ఄనామశ్చ కంస్స్ంవిగన వివరేష్ణ వస్నిత హి 7 
  
ద్వకామ జఠరే గయబం శేష్టఖమం ధాభ మభకమ్  

తతసనినకృష్మ ర్ష్ణహిణామ ఈదరే స్నినవేశ్మ 8 
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ఄథాహ్భంశ్భ్రగేన ద్వకామః జృతయత్థం శుభే  

పాాపాసైమి తవం మశ్రదాయాం ననదత్థనైం బవిష్మస్మ 9 
  
ఄరిచష్మనిత భనుష్టమసాత వం స్యవకాభవరేశ్వర్షమ్  

ధరపోహాయఫలిభః స్యవకాభవయయదామ్ 10 
  
నాభధేయాని కుయవనిత సాథ నాని చ నరా భవి  

దురేగత్ర బదరకాలీత్ర విజయా వైష్ణవీత్ర చ 11 
  
కుముదా చణిడకా కృష్టణ మధవీ కనమక్లత్ర చ  

మయా నారామణీశ్యనీ శ్యయద్తమమిఫక్లత్ర చ 12 
  
గయబస్ఙకయషణాతతం వై పాాహ్రః స్ఙకయషణం భవి  

రామేత్ర లోకయభణాదఫలబదరం ఫలోచఛైయాత్ 13 
  
స్నిదష్్టవం బగవత్థ తథేతోమమిత్ర తదవచః  

యత్రగృహ్మ రికయభమ గం గత్థ తతతథాకర్ష్ణత్ 14 
  
గరేబ యణీతే ద్వకామ ర్ష్ణహిణీం యోగనిదరయా  

ఄహో విస్యంస్మతో గయబ ఆత్ర పౌరా విచ్ఛకుయ శుః 15 
  
బగవానపి విశ్యవత్థభ బకాతనాభబమఙకయః  

అవివేశ్యంశ్భ్రగేన భన అనకదునుద భేః 16 
  
స్ బ్వబరతౌరుష్ం ధాభ భా్రజమనో మథా యవిః  

దురాస్ద్రऽత్రదుయధర్ష్ణష బరత్థనాం స్భఫబరవ హ్ 17 
  
తతో జగనభఙగలభచ్ఛమత్థంశ్ం స్మహితం శ్రయసుతేన ద్వీ  

దధాయ స్రావతభకమతభబరతం కాష్టఠ  మథాననదకయం భనస్తః 18 
  
సా ద్వకీ స్యవజగనినవాస్ నివాస్బరత్థ నితరాం న రేజ్ఞ  

భ్యజ్ఞనదైగేహ్యऽగినశిఖేవ రుదాధ  స్యస్వతీ జ్ఞఞ నఖలే మథా స్తీ 19 
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త్థం వీక్ష్య కంస్ః యబయాజిత్థనతరాం  

విర్ష్ణచమనీతం బవనం శుచిస్మభత్థమ్  

అహైష్ మే పాాణహ్ర్ష్ణ హ్రిరుగ హాం  

ధుయ వం శియతో మనన జృరేమమీదృశీ 20 
  
కభదమ తస్మభనకయణీమమశు మే మదయథతనోతై న విహ్నిత వికయభమ్  

స్త్రియాః స్వసురుగ రుభత్థమ వధోऽమం మశ్ః శియమం హ్నతైనుకాలమయుః 21 
  

స్ ఏష్ జీవనఖలు స్భరేతో వరేతత యోऽతమనతనృశ్ంస్మతేన  

ద్హ్య భృతే తం భనుజ్ఞః శ్నిత గనాత  తమ్నऽనధం తనుమనినో ధుయ వమ్ 22 
  
ఆత్ర ఘోయతమదాబవాతసనినవృతతః స్వమం యభః  

అసేత యతీక్షంస్తజజనభ హ్రేరైవరానుఫనధకృత్ 23 
  
అసీనః స్ంవిశ్ంస్మతష్ఠ నుబఞ్జ్యజ నః యమటనభహీమ్  

చినతయానో హ్ృషీక్లశ్భశ్మతతనభమం జగత్ 24 
  
ఫరహాభ బవశ్చ తతైైతమ మునిభరానయదాదిభః  

ద్వైః సానుచరైః సాకం గీరిబయవృష్ణమైడమన్ 25 
  
స్తమవయతం స్తమయం త్రరస్తమం  

స్తమస్మ యోనిం నిహితం చ స్తేమ  

స్తమస్మ స్తమభృతస్తమన్దతయం  

స్త్థమతభకం త్థవం శ్యణం యనానః 26 
  

ఏకామనోऽసౌ దివపలస్త్రిభరలశ్చతరయస్ః ఞచవిధః ష్డ్యత్థభ  

స్తతవగష్టవిటపో నవాక్షో దశ్చఛద్వ దివఖగో హామదివృక్షః 27 
  
తవమేక ఏవాస్మ స్తః యస్రత్రస్తవం స్నినధానం తవభనుగయహ్శ్చ  

తవనాభమయా స్ంవృతచేతస్సాత వం శ్మనిత నానా న విశిచతో యే 28 
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బ్వబరిష యరపాణమవబోధ అత్థభ క్షేమమ లోకస్మ చరాచయస్మ  

స్తోతవనానని సుఖ్యవహాని స్త్థభబదాాణి ముహ్రః ఖల్కనామ్ 29 
  
తవమమముఫజ్ఞక్షాఖిలస్తతవ ధామిన స్మధినావేశితచేతసైక్ల  

తవత్థదపోతేన భహ్తృతేన కుయవనిత గోవతసదం బవాబ్వధ మ్ 30 
  
స్వమం స్ముతీతయమ సుదుస్తయం దుమభన్  

బవాయణవం భీభభదబరసౌహ్ృదాః  

బవతదామ్నబరుహ్నావభతయ తే  

నిధామ యాత్థః స్దనుగయహో బవాన్ 31 
  

యేऽన్దమऽయవినాద క్ష విముకతమనినస్  

తవమమస్తభ్రవాదవిశుదధబుదధమః  

అరుహ్మ కృచేఛైణ యం దం తతః  

తనతైధోऽనాదృతయుష్భదఙఘైమః 32 
  
తథా న తే మధవ త్థవకాః కవచిదబైశ్మనిత మరాగ తతవ యి ఫదధసౌహ్ృదాః  

తవయాభగుపాత  విచయనిత నియబయా వినామకానీకభరయధసు యభ్య 33 
  
స్తతవ ం విశుదధం శ్ యమతే బవానిసితౌ  

శ్ర్షరిణాం శేయయౌపామనం వజృః  

వేదకయయాయోగతఃస్మధిభస్  

తవాయహణం యేన జనః స్మీహ్తే 34 
  
స్తతవ ం న చేదాధ తరిదం నిజం బవేద్  

విజ్ఞఞ నభజ్ఞఞ నభదామయజనమ్  

గుణయకాశై్యనుమీమతే బవాన్  

యకాశ్తే మస్మ చ యేన వా గుణః 35 
  
న నాభయరప్ర గుణజనభకయభభరినయరపితవేమ తవ తస్మ సాక్షిణః  
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భనోవచోభ్రమభనుమేమవయతై నో ద్వ కయయాయాం యత్రమనతైథాపి హి 36 
  
శ్ృణవనగృణనసంస్భయమంశ్చ చినతమన్  

నామని యరపాణి చ భఙగల్కని తే  

కయయాసు మస్తవచచయణాయవినదయోర్  

అవిష్టచేత్థ న బవామ కలతే 37 
  

దిష్టట ై హ్రేऽసామ బవతః ద్ర భవో  

భ్రర్ష్ణऽనీతస్తవ జనభన్దశితుః  

దిష్టట ైఙ్ఘ్కత్థం తవతదకైః సుశ్రబనైర్  

దరక్ష్యాభ గం దామం చ తవానుకమిత్థమ్ 38 
  

న తేऽబవసేమశ్ బవస్మ కాయణం వినా వినోదం ఫత తయకయాభహ్య  

బవో నిర్ష్ణధః స్మథత్రయమవిదమయా కృత్థ మతస్తవమమబయాశ్ యయాతభని 39 
  
భత్థసైశ్వకచఛనృస్మంహ్వరాహ్హ్ంస్  

రాజనమవియవిబుధేష్ణ కృత్థవత్థయః  

తవం పాస్మ నస్త్రిభవనం చ మథాధున్దశ్  

భ్రయం భవో హ్య మదరతతభ వనదనం తే 40 
  
దిష్టట ైభఫ తే కుక్షిగతః యః జృమన్  

ఄంశేన సాక్షాదబగవానబవామ నః  

మబరదబమం భ్యజతేరుభభరర్ష్ణషర్  

గోపాత  మదరనాం బవిత్థ తవాతభజః 41 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతమభష్రటమ జృరుష్ం మదరయభనిదం మథా  

ఫరహ్యభశ్యన్త జృర్ష్ణధామ ద్వాః యత్రమయురిదవమ్ 42 
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ఄఢామమభు – 3  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ స్యవగుణోప్రతః కాలః యభశ్రబనః  

మరేహైవాజనజనభయక్ం శ్యనతయక్గ యహ్త్థయకమ్ 1 
  
దిశ్ః యసేదుయగగనం నియభలోడుగణోదమమ్  

భహీ భఙగలబరయిష్ఠ  జృయగాభవయజ్ఞకరా 2 
  
నదమః యస్ననస్లిల్క హ్ోదా జలరుహ్శియమః  

దివజ్ఞలికులస్నానద స్తవకా వనరాజమః 3 
  
వవౌ వాయుః సుఖస్యశః జృణమగనధవహ్ః శుచిః  

ఄగనమశ్చ దివజ్ఞతీనాం శ్యనాత స్తతయ స్మినధత 4 
  
భనాంసామస్నరస్నానని సాధరనాభసుయదుయ హామ్  

జ్ఞమమన్దऽజన్ద తస్మభన్దనదురుద నుద బమః స్భమ్ 5 
  
జగుః కననయగనధరావసుత ష్ణట వః స్మదధచ్ఛయణాః  

విదామధయమశ్చ ననృతుయసర్ష్ణభః స్భం ముదా 6 
  
ముముచ్ఛరుభనయో ద్వాః సుభనాంస్మ ముదానివత్థః  

భనదం భనదం జలధరా జగరుజ యనుసాగయమ్ 7 
  
నిశీథే తమౌదరబతే జ్ఞమమన్ద జనాయదన్ద  

ద్వకామం ద్వయరపిణామం విష్ణణః స్యవగుహాశ్మః  

అవిరాసీదమథా పాాచ్ఛమం దిశీనుద రివ జృష్కలః 8 
  
తభదుబతం బ్రలకభముఫజ్ఞక్షణం చతురుబజం శ్ఙఖగదాదుమదాయుధమ్  

శ్రీవతసలక్ష్మం గలశ్రభక్తసుత బం పీత్థభఫయం సానదైయోదసౌబగమ్ 9 
  
భహాయహవైదరయమకర్షటకుణడల త్రవష్ట రిష్వక తస్హ్స్యకునతలమ్  
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ఈదాద భకాఞచైఙగదకఙకణాదిభరివర్ష్ణచమనం వసుద్వ ఐక్షత 10 
  
స్ విస్భయోతుపలేవిలోచనో హ్రిం సుతం విలోకామనకదునుద భస్తదా  

కృష్టణవత్థర్ష్ణతసవస్భబైమ్నऽస్ృశ్నుభదా దివజ్ఞభ్యమऽయుతమజేృతో గవామ్ 11 
  
ఄథైనభసౌతదవధాయమ జౄరుష్ం యం నత్థఙగః కృతధీః కృత్థఞజ లిః  

స్వర్ష్ణచిష్ట భ్రయత స్రత్రకాగృహ్ం విర్ష్ణచమనతం గతభీః యభ్రవవిత్ 12 
  
శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

విదితోऽస్మ బవానాసక్షాతు రుష్ః యకృతేః యః  

క్లవల్కనుబవాననద స్వయరః స్యవబుదిధదృక్ 13 
  
స్ ఏవ స్వయకృతేమదం స్ృష్టట వగేయ త్రరగుణాతభకమ్  

తదను తవం హ్మయవిష్టః యవిష్ట ఆవ భ్రవమసే 14 
  

మథేమేऽవికృత్థ భ్రవాస్తథా తే వికృతైః స్హ్  

నానావీరామః ృథగరబత్థ విరాజం జనమనిత హి 15 
  

స్నినతమ స్ముత్థదమ దృశ్మన్దతऽనుగత్థ ఆవ  

పాాగేవ విదమమనత్థవనన తేష్టమిహ్ స్భబవః 16 
  
ఏవం బవానుఫదధైనుమేమలక్షణైరాగ ై హైైరుగ ణైః స్ననపి తదుగ ణాగయహ్ః  

ఄనావృతత్థవదఫహియనతయం న తే స్యవస్మ స్రావతభన అతభవసుత నః 17 
  

మ అతభనో దృశ్మగుణ్డష్ణ స్నినత్ర వమవస్మతే స్వవమత్రరేకతోऽబుధః  

వినానువాదం న చ తనభనీషితం స్భమగమతస్తైక తముపాదదతు మన్ 18 
  

తవతోతऽస్మ జనభస్మథత్రస్ంమమనివభ్య  

వదనతైనీహాదగుణాదవికయయాత్  

తవయీశ్వరే ఫరహ్భణి నో విరుధమతే  

తవదాశ్ యమత్థవదుచయమతే గుణైః 19 
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స్ తవం త్రరలోకస్మథతయే స్వమమయా  

బ్వబరిష శుకంే ఖలు వయణమతభనః  

స్రాగ మ యకతం యజసోఫృంహితం  

కృష్ణం చ వయణం తభసా జనాతమయే 20 
  

తవభస్మ లోకస్మ విభ్య రియక్షిష్ణయగృహ్యऽవతీర్ష్ణణऽస్మ భమఖిలేశ్వయ  

రాజనమస్ంజ్ఞఞ సుయకోటిమరథైరినయరవైహ్మమనా నిహ్నిష్మసే చభరః 21 
  
ఄమం తవస్బమస్తవ జనభ న్త గృహ్య  

శుయత్థవగ యజ్ఞంసేత నమవధీతుసరేశ్వయ  

స్ తేऽవత్థయం జృరుష్ైః స్భరితం  

శుయత్థవధునైవాభస్యతుమదాయుధః 22 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథైనమతభజం వీక్ష్య భహాజృరుష్లక్షణమ్  

ద్వకీ తముపాధావతకంసాద్వబత్థ సువిస్మభత్థ 23 
  
శ్రీద్వకుమవాచ  

యరం మతతత్థరహ్రయవమక తమదమం  

ఫరహ్భ జోమత్రరినరుగ ణం నిరివకాయమ్  

స్త్థత మతయం నిరివశేష్ం నిర్షహ్ం  

స్ తవం సాక్షాదివష్ణణయధామతభద్వః 24 
  
నష్టట  లోక్ల దివరారాధ వసాన్ద భహాబరతేష్టవదిబరతం గతేష్ణ  

వమక్లతऽవమక తం కాలవేగేన యాతే బవాన్దకః శిష్మతేऽశేష్స్ంజఞః 25 
  

యోऽమం కాలస్తస్మ తేऽవమక తఫనోధ  

చేష్టట మహ్రశేచష్టతే యేన విశ్వమ్  

నిమేష్టదియవతసరానోత భహీయాంస్  

తం తేవశ్యనం క్షేభధాభ యద్మ 26 
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భర్ష్ణతై భృతుమవామలభీతః ల్కమనోేకానసరావనినయబమం నాధమగచఛత్  

తవత్థదాఫజం పాామ మదృచఛయాదమ సుస్థ ః శేతే భృతుమయసాభదైత్ర 27 
  
స్ తవం ఘోరాదుగయసేనాతభజ్ఞననసాతై హి తయసాత నబృతమవితా్థస్హాస్మ  

యరం చేదం పౌరుష్ం ధామనధిష్ణైం మ యతమక్షం మంస్దృశ్యం కృషీష్టఠ ః 28 
  
జనభ తే భమమసౌ పాపో మ విదామనభధుస్రదన  

స్ముదివజ్ఞ బవద్ధతోః కంసాదహ్భధీయధీః 29 
  
ఈస్ంహ్య విశ్యవతభననద్ర యరభలౌకకమ్  

శ్ఙఖచకయగదాదభ శియయా జుష్టం చతురుబజమ్ 30 
  
విశ్వం మద్తతసవ తన్త నిశ్యన్దత మథావకాశ్ం జృరుష్ః ర్ష్ణ బవాన్  

బ్వబరిత సోऽమం భభ గయబగోऽబరదహో నృలోకస్మ విడభఫనం హి తత్ 31 
  
శ్రీబగవానువాచ  

తవమేవ జౄయవస్రేగऽబరః ృశినః సావమముబవే స్త్ర  

తదామం సుతపా నాభ యజ్ఞత్రయకలభష్ః 32 
  
యువాం వై ఫరహ్భణాదిష్ణట యజ్ఞస్రేగ మదా తతః  

స్నినమమేమనిదైమగాభం తేపాథే యభం తః 33 
  
వయషవాత్థతహిభ ఘయభకాలగుణానను  

స్హ్మన్త శ్యవస్ర్ష్ణధ వినియరధతభనోభలౌ 34 
  
శీయణరాణనిల్కహారావశ్యన్దతన చేతసా  

భతతః కామనభీసన్తత భదారాధనమీహ్తుః 35 
  
ఏవం వాం తమతోసీతవయం తః యభదుష్కయమ్  

దివమవయషస్హ్సాాణి దావదశేయుయభదాతభనోః 36 
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తదా వాం రితుషోటऽహ్భమునా వజృష్టనఘే  

తసా శ్ యదధయా నితమం బకాత ై చ హ్ృది భ్రవితః 37 
  
పాాదురాస్ం వయదరాడుమవయోః కాభదితసయా  

వియమత్థం వయ ఆతుమక్లత మదృశ్ర వాం వృతః సుతః 38 
  
ఄజుష్టగాభమవిష్యావనతౌమ చ దభతీ  

న వవాాథేऽవయగం మే మ్నహితౌ ద్వమమయా 39 
  
గతే భయి యువాం లబ్రధ వ వయం భతసదృశ్ం సుతమ్  

గామమనోబగనభఞ్జ్యజ థాం యువాం పాాతభనోయథౌ 40 
  
ఄదృష్టట వనమతభం లోక్ల శీలౌదాయమగుణైః స్భమ్  

ఄహ్ం సుతో వాభబవం ృశినగయబ ఆత్ర శుయతః 41 
  
తయోరావం జృనరేవాహ్భదిత్థమమస్ కశ్మపాత్  

ఈప్రనదై ఆత్ర విఖ్యమతో వాభనత్థవచచ వాభనః 42 
  

తృతీయేऽస్మభనబవేऽహ్ం వై తేనైవ వజృష్టథ వామ్  

జ్ఞతో బరమస్తయోరేవ స్తమం మే వామహ్ృతం స్త్ర 43 
  
ఏతదావం దరిశతం యరం పాాగజనభస్భయణామ మే  

నానమథా భదబవం జ్ఞఞ నం భయతై లిఙ్గగన జ్ఞమతే 44 
  
యువాం మం జృతయభ్రవేన ఫరహ్భభ్రవేన చ్ఛస్కృత్  

చినతమన్తత కృతసేనహ్య యాసేమథే భదగత్రం రామ్ 45 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమకాత వసీదధరిస్రతషీణం బగవానాతభమమయా  

పితోాః స్భశ్మతోః స్ద్రమ ఫబరవ పాాకృతః శిశుః 46 
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తతశ్చ శౌరియబగవతరచోదితః  

సుతం స్మదామ స్ స్రత్రకాగృహాత్  

మదా ఫహియగనుత మియేష్ తయహైజ్ఞ  

యా యోగమయాజని ననదజ్ఞమయా 47 
  
తయా హ్ృతయతమమస్యవవృత్రతష్ణ దావఃసేథష్ణ పౌరేష్వపి శ్యయితేష్వథ  

దావయశ్చ స్రావః పిహిత్థ దుయతమయా ఫృహ్తకపాటామస్కీలశ్ృఙఖలైః 48 
  
త్థః కృష్ణవాహ్య వసుద్వ అగతే స్వమం వమవయమనత మథా తమ్న యవేః  

వవయష యజనమ ఈపాంశుగరిజతః శేషోऽనవగదావరి నివాయమనపణైః 49 
  
భఘోని వయషతమస్కృదమమనుజ్ఞ గమీబయతోయౌఘజవోరిభఫేనిల్క  

బయానకావయతశ్త్థకుల్క నద్వ మయగం దదౌ స్మనుధ రివ శియమః తేః 50 
  
ననదవయజం శౌరిరుప్రతమ తతయ త్థన్  

గోపానరసుపాత నులబమ నిదరయా  

సుతం మశ్రదాశ్మన్ద నిధామ తత్  

సుత్థముపాదామ జృనయగృహానగత్ 51 
  

ద్వకామః శ్మన్ద నమస్మ వసుద్వోऽథ దారికామ్  

యత్రముచమ ద్రర్ష్ణేహ్మసేత జౄయవవదావృతః 52 
  
మశ్రదా ననదతీన చ జ్ఞతం యభబుధమత  

న తలేిఙగం రిశా్యనాత  నిదరయాగతస్భృత్రః 53 

 

ఄఢామమభు – 4  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఫహియనతఃజృయదావయః స్రావః జౄయవవదావృత్థః  

తతో బ్రలధవనిం శుయత్థవ గృహ్పాల్కః స్ముత్రథ త్థః 1 
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తే తు తరయణమువయజమ ద్వకామ గయబజనభ తత్  

అచఖ్యమర్ష్ణబజరాజ్ఞమ మదుదివగనః యతీక్షతే 2 
  

స్ తల్కతరతయణముత్థథ మ కాలోऽమమిత్ర విహ్వలః  

స్రతీగృహ్భగతరతయణం యస్ఖలనుభక తభరయధజః 3 
  
తమహ్ భా్రతయం ద్వీ కృణా కరుణం స్తీ  

సునష్టమం తవ కల్కమణ స్త్రిమం మ హ్నుత భయహస్మ 4 
  
ఫహ్వో హింస్మత్థ భా్రతః శిశ్వః పావకోమః  

తవయా దైవనిస్ృష్టట న జృత్రరకైకా యద్వమత్థమ్ 5 
  
ననవహ్ం తే హ్మవయజ్ఞ ద్వనా హ్తసుత్థ యభ్య  

దాతుభయహస్మ భనాద యా ఄఙ్గగమం చయమం యజ్ఞమ్ 6 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఈగుహామతభజ్ఞమేవం రుదత్థమ ద్వనద్వనవత్  

యాచితసాత ం వినియబయత్ మ హ్సాత దాచిచిఛద్ ఖలః 7 
  
త్థం గృహీత్థవ చయణయోరాజ తమతా్థం స్వసుః సుత్థమ్  

ఄపోథమచిఛల్కృష్టఠ  సావర్ష్ణథనరభలితసౌహ్ృదః 8 
  
సా తదధసాత తసముతతమ స్ద్రమ ద్వమభఫయం గత్థ  

ఄదృశ్మత్థనుజ్ఞ విషోణః సాయుధాష్టభహాభజ్ఞ 9 
  
దివమస్యగభఫరాలే యత్థనబయణబరషిత్థ  

ధనుఃశ్రలేష్ణచరాభస్మ శ్ఙఖచకయగదాధరా 10 
  
స్మదధచ్ఛయణగనధరైవయసయఃకననర్ష్ణయగైః  

ఈపాహ్ృతోరుఫలిభః స్రతమమన్దదభఫరవీత్ 11 
  
కం భయా హ్తయా భనద జ్ఞతః ఖలు తవానతకృత్  
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మతయ కవ వా జౄయవశ్తుయ రాభ హింసీః కృణానవృథా 12 
  
ఆత్ర యభ్రష్మ తం ద్వీ మయా బగవతీ భవి  

ఫహ్రనాభనిక్లతేష్ణ ఫహ్రనామ ఫబరవ హ్ 13 
  
తయాభహితమకయణై కంస్ః యభవిస్మభతః  

ద్వకీం వసుద్వం చ విముచమ యశియతోऽఫరవీత్ 14 
  
ఄహో బగినమహో భ్రభ భయా వాం ఫత పాభనా  

జృరుష్టద ఆవాతమం ఫహ్వో హింస్మత్థః సుత్థః 15 
  
స్ తవహ్ం తమక తకారుణమస్తైక తజ్ఞఞ త్రసుహ్ృతఖలః  

కానోేకానైవ గమిష్టమమి ఫరహ్భహ్యవ భృతః శ్వస్న్ 16 
  
దైవభమనృతం వకత న భరాత ై ఏవ క్లవలమ్  

మదివశ్ యమబదహ్ం పాః స్వసురినహ్తవాఞ్చఛశ్రన్ 17 
  
మ శ్రచతం భహాభ్రగవాతభజ్ఞనసవకృతం భజః  

జ్ఞనతవో న స్దైకతయ దైవాధీనాస్తదాస్తే 18 
  
భవి భౌమని బరత్థని మథా యానతైయానిత చ  

నామమత్థభ తథైతేష్ణ విరేమత్ర మథైవ బరః 19 
  
మథాన్దవంవిద్ర భేద్ర మత అతభవియమమః  

ద్హ్యోగవియోగ్భ చ స్ంస్ృత్రయన నివయతతే 20 
  
తసాభదబద్ర స్వతనయానభయా వామపాదిత్థనపి  

మనుశ్రచ మతః స్యవః స్వకృతం వినదతేऽవశ్ః 21 
  

యావదధతోऽస్మభ హ్నాత సీభ త్థమత్థభనం భనమతేऽస్వదృక్  

త్థవతతదభమనమజోఞ బ్రధమబ్రధకత్థమియాత్ 22 
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క్షభధవం భభ దౌరాతభైం సాధవో ద్వనవతసల్కః  

ఆతుమకాత వశుయముఖః పాదౌ శ్యమలః స్వసోాయథాగయహీత్ 23 
  
మ్నచయామస్ నిగడ్యదివశ్ యఫధ ః కనమకాగిరా  

ద్వకీం వసుద్వం చ దయశమనానతభసౌహ్ృదమ్ 24 
  
భా్రతుః స్భనుతతస్మ క్షానతర్ష్ణష్ట చ ద్వకీ  

వమస్ృజదవసుద్వశ్చ యహ్స్మ తమువాచ హ్ 25 
  
ఏవమేతనభహాభ్రగ మథా వదస్మ ద్హినామ్  

ఄజ్ఞఞ నయబవాహ్ంధీః స్వరేత్ర భదా మతః 26 
  
శ్రకహ్యషబమద్వష్ లోబమ్నహ్భదానివత్థః  

మిథో ఘననతం న శ్మనిత భ్రవైరాబవం ృథగదృశ్ః 27 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

కంస్ ఏవం యస్నానభ్రమం విశుదధం యత్రభ్రషితః  

ద్వకీవసుద్వాభ్రమభనుజ్ఞఞ తోऽవిశ్దగృహ్మ్ 28 
  
తసామం రాతా్థమం వమతీత్థయాం కంస్ అహూమ భనితైణః  

తేబమ అచష్ట తతసయవం మదుకతం యోగనిదరయా 29 
  
అకయణై బరుత యగదితం తభరచ్ఛరేదవశ్తయవః  

ద్వానరత్ర కృత్థభరాష దైతేయా నాత్రకోవిదాః 30 
  
ఏవం చేతతరిహ భ్యజ్ఞనదై జృయగాభవయజ్ఞదిష్ణ  

ఄనియదశ్యనినయదశ్యంశ్చ హ్నిష్టమమ్నऽదమ వై శిశ్రన్ 31 
  
కముదమమైః కరిష్మనిత ద్వాః స్భయభీయవః  

నితమముదివగనభనసో జ్ఞమఘోష్ైయధనుష్స్తవ 32 
  
ఄస్మతసేత శ్యవాాతైయహనమమనాః స్భనతతః  
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జిజీవిష్వ ఈతసృజమ ల్కమనరా మయుః 33 
  
క్లచిత్థరఞజ లయో ద్వనా నమస్తశ్సాతై  దివౌకస్ః  

ముకతకచఛశిఖ్యః క్లచిద్వబత్థః స్భ ఆత్ర వాదినః 34 
  
న తవం విస్భృతశ్సాతై సాతై నివయథానబమస్ంవృత్థన్  

హ్ంస్మనామస్కతవిముఖ్యనబగనచ్ఛపానయుధమతః 35 
  
కం క్షేభశ్రరైరివబుధైయస్ంయుగవికతథనైః  

యహోజుష్ట కం హ్రిణా శ్ముబనా వా వన్తకసా  

కమిన్దదైణాలవీరేమణ ఫరహ్భణా వా తస్మత్థ 36 
  
తథాపి ద్వాః సాత్థనైనోనప్రక్ష్యా ఆత్ర భనభహ్య  

తతస్తనరభలఖనన్ద నియుఙ్గక్వసాభననువయత్థన్ 37 
  

మథాభయోऽఙ్గగ స్ముప్రక్షితో నృభయన శ్కమతే యరఢదశిచకత్రసతుమ్  

మథేనిదైమగాభ ఈప్రక్షితస్తథా రిజృయభహానఫదధఫలో న చ్ఛలమతే 38 
  
భరలం హి విష్ణణరేదవానాం మతయ ధయభః స్నాతనః  

తస్మ చ ఫరహ్భగోవిపాాస్తపో మజ్ఞఞ ః స్దక్షిణాః 39 
  
తసాభతసరావతభనా రాజనాఫై హ్భణానఫైహ్భవాదినః  

తస్మవనో మజఞశీల్కనాగ శ్చ హ్నోభ హ్విరుద ఘాః 40 
  
విపాా గవశ్చ వేదాశ్చ తః స్తమం దభః శ్భః  

శ్ యదాధ  దయా త్రత్రక్షా చ కయతవశ్చ హ్రేస్తనరః 41 
  
స్ హి స్యవసురాధమక్షో హ్మసుయదివడుగ హాశ్మః  

తనరభల్క ద్వత్థః స్రావః సేశ్వరాః స్చతురుభఖ్యః  

ఄమం వై తదవధోపాయో మదృషీణాం విహింస్నమ్ 42 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  
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ఏవం దుయభనితైభః కంస్ః స్హ్ స్భభనతైమ దుయభత్రః  

ఫరహ్భహింసాం హితం మేన్ద కాలపాశ్యవృతోऽసుయః 43 
  
స్నిదశ్మ సాధులోకస్మ కదన్ద కదనపియయాన్  

కాభయరధరానిదక్షు దానవానగృహ్మవిశ్త్ 44 
  
తే వై యజఃయకృతమస్తభసా భరఢచేతస్ః  

స్త్థం విద్వష్మచేరురారాదాగతభృతమవః 45 
  
అయుః శియమం మశ్ర ధయభం లోకానాశిష్ ఏవ చ  

హ్నిత శేయయాంస్మ స్రావణి జృంసో భహ్దత్రకయభః 46 

 

ఄఢామమభు – 5  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ననదసాత వతభజ ఈతన్దన జ్ఞత్థహేాద్ర భహాభనాః  

అహూమ విపాాన్దవదజ్ఞఞ నాేతః శుచియలఙృతః 1 
  
వాచయిత్థవ స్వస్తైమనం జ్ఞతకరాభతభజస్మ వై  

కాయయామస్ విధివత్రతృద్వాయచనం తథా 2 
  
ధేనరనాం నియుతే పాాదాదివప్రయబమః స్భలఙృతే  

త్రల్కద్వరనసత యతౌనఘ శ్యతక్తమబభఫరావృత్థన్ 3 
  
కాలేన సాననశౌచ్ఛభ్రమం స్ంసాకరైస్తసేజమయా  

శుధమనిత దానైః స్నుత ష్టట ై దరవామణామత్థభతభవిదమయా 4 
  
సౌభఙగలమగిర్ష్ణ విపాాః స్రతమగధవనిదనః  

గమకాశ్చ జగురేనదురేబర్ష్ణమ దునుద బయో ముహ్రః 5 
  
వయజః స్భభృష్టస్ంస్మకత దావరాజియగృహానతయః  
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చితయధవజత్థకాస్యక్ చైలలేవతోయణైః 6 
  
గవో వృష్ట వతసతరా హ్రిదాాతైలయరషిత్థః  

విచితయధాతుఫయహస్యగ్ వస్త్రకాఞచనమలినః 7 
  
భహాయహవసాతై బయణ కఞ్చ్చకోషీణష్బరషిత్థః  

గోపాః స్మమమర రాజనాననోపామనపాణమః 8 
  
గోమశ్యచకయణై ముదిత్థ మశ్రదాయాః సుతోదబవమ్  

అత్థభనం బరష్యాం చకుయ యవసాతై కల్కఞజ నాదిభః 9 
  
నవకుఙ్గకభకఞజ లక ముఖఙకజబరతమః  

ఫలిభస్తవరితం జగుభః ృథుశ్రోణమశ్చలతుకచ్ఛః 10 
  
గోమః సుభృష్టభణికుణడలనిష్కకణఠైశ్  

చితా్థభఫరాః థి శిఖ్యచ్ఛమతమలమవరాషః  

ననాద లమం స్వలయా వయజతీరివరేజుర్  

వామలోలకుణడలయోధయహాయశ్రభ్రః 11 
  
త్థ అశిష్ః యయుఞ్జ్యజ నాశిచయం పాహీత్ర బ్రలక్ల  

హ్రిదాాచ్ఛయణతైల్కదిబః స్మఞచనోతైऽజనముజజగుః 12 
  
ఄవాదమనత విచితా్థణి వాదితా్థణి భహోతసవే  

కృష్టణ విశేవశ్వరేऽనన్దత ననదస్మ వయజమగతే 13 
  
గోపాః యస్యం హ్ృష్టట  దధిక్షీయఘృత్థముఫభః  

అస్మఞచనోత విలిభనోత నవనీతైశ్చ చిక్షిజృః 14 
  

ననోద భహాభనాసేతభ్యమ వాసోऽలఙ్గకయగోధనమ్  

స్రతమగధవనిదభ్యమ యేऽన్దమ విద్రమజీవినః 15 
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తైసైః కామైయద్వనాత్థభ మథోచితభజౄజమత్  

విషోణరారాధనారాథ మ స్వజృతయసోమదయామ చ 16 
  
ర్ష్ణహిణీ చ భహాభ్రగ ననదగోపాభననిదత్థ  

వమచయదిదవమవాస్స్యక్ కణాఠ బయణబరషిత్థ 17 
  
తత అయబమ ననదస్మ వయజః స్యవస్భృదిధమన్  

హ్రేరినవాసాతభగుణై యమకీయడభబరననృ 18 
  
గోపానోగకులయక్షాయాం నియరమ భథురాం గతః  

ననదః కంస్స్మ వారిషకమం కయం దాతుం కుయరదవహ్ 19 
  
వసుద్వ ఈశుయతమ భా్రతయం ననదమగతమ్  

జ్ఞఞ త్థవ దతతకయం రాజ్ఞఞ మయౌ తదవమ్నచనమ్ 20 
  
తం దృష్టట వ స్హ్సోత్థథ మ ద్హ్ః పాాణమివాగతమ్  

పీయతః పియమతభం ద్రరాబైం స్స్వజ్ఞ ప్రయభవిహ్వలః 21 
  
జౄజితః సుఖమసీనః ృష్టట వనాభమమదృతః  

యస్క తధీః సావతభజయోరిదమహ్ విశ్యభతే 22 
  
దిష్టట ై భా్రతః యవమస్ ఆదానీభయజస్మ తే  

యజ్ఞశ్యయా నివృతతస్మ యజ్ఞ మతసభదమత 23 
  

దిష్టట ై స్ంసాయచక్లయऽస్మభనవయతమనః జృనయబవః  

ఈలబోధ బవానదమ దుయేబం పియమదయశనమ్ 24 
  
నైకతయ పియమస్ంవాస్ః సుహ్ృదాం చితయకయభణామ్  

ఓఘేన వ్యమహ్మమనానాం ేవానాం సోాతసో మథా 25 
  
కచిచతశ్వమం నిరుజం బరయమముఫతృణవీరుధమ్  

ఫృహ్దవనం తదధునా మతా్థసేస తవం సుహ్ృదవృతః 26 
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భా్రతయభభ సుతః కచిచనాభతా్థ స్హ్ బవదవైజ్ఞ  

త్థతం బవనతం భనావనో బవదాబైముల్కలితః 27 
  
జృంస్స్త్రివర్ష్ణగ విహితః సుహ్ృద్ర హ్మనుభ్రవితః  

న తేష్ణ కేశ్మమన్దష్ణ త్రరవర్ష్ణగऽరాథ మ కలతే 28 
  
శ్రీననద ఈవాచ  

ఄహో తే ద్వకీజృతా్థః కంసేన ఫహ్వో హ్త్థః  

ఏకావశిష్టట వయజ్ఞ కనామ సాపి దివం గత్థ 29 
  

నరనం హ్మదృష్టనిషోఠऽమభదృష్టయమ్న జనః  

ఄదృష్టమతభనస్తతతవ ం యో వేద న స్ ముహ్మత్ర 30 
  
శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

కర్ష్ణ వై వారిషకో దతోత రాజ్ఞఞ దృష్టట  వమం చ వః  

న్దహ్ సేథమం ఫహ్రత్రథం స్నుత ైత్థత్థశ్చ గోకులే 31 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర ననాద దయో గోపాః పాోకాతసేత శౌరిణా మయుః  

ఄనోభయనడుదుమకైస్తభనుజ్ఞఞ మ గోకులమ్ 32 

 

ఄఢామమభు – 6  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ననదః థి వచః శౌరేయన భృష్టత్ర విచినతమన్  

హ్రిం జగభ శ్యణముత్థత్థగభశ్ఙ్ఘ్కతః 1 
  
కంసేన యహిత్థ ఘోరా జౄతనా బ్రలఘాత్రనీ  

శిశ్రంశ్చచ్ఛయ నిఘననీత జృయగాభవయజ్ఞదిష్ణ 2 
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న మతయ శ్ యవణాద్వని యక్షోఘానని స్వకయభసు  

కుయవనిత సాతవత్థం బరుత రామతుధానమశ్చ తతయ హి 3 
  
సా ఖేచరేమకద్రతతమ జౄతనా ననదగోకులమ్  

యోషిత్థవ మమయాత్థభనం పాావిశ్త్థకభచ్ఛరిణీ 4 
  
త్థం క్లశ్ఫనధవమత్రష్కతభలేికాం  

ఫృహ్నినతభఫస్తనకృచఛైభధమమమ్  

సువాస్స్ం కలితకయణబరష్ణ  

త్రవషోలేస్తుకనతలభణిడత్థననామ్ 5 
  
వలుగ స్మభత్థపాఙగవిస్యగవీక్షితైర్  

భనో హ్యనీతం వనిత్థం వయజౌకసామ్  

ఄభంస్త్థమ్నబజకరేణ యరపిణీం  

గోమః శియమం దరష్ణట మివాగత్థం త్రమ్ 6 
  

బ్రలగయహ్స్తతయ విచినవతీ శిశ్రనమదృచఛయా ననదగృహ్యऽస్దనతకమ్  

బ్రలం యత్రచఛనననిజోరుతేజస్ం దదయశ తలేऽగినమివాహితం బస్మ 7 
  
విబుధమ త్థం బ్రలకమరికాగయహ్ం చరాచరాత్థభ స్ నిమీలితేక్షణః  

ఄననతమర్ష్ణమదఙకభనతకం మథోయగం సుతభబుదిధయజుజ ధీః 8 
  
త్థం తీక్షణచిత్థత భత్రవాభచేషిటత్థం వీక్ష్యానతరా కోష్రిచఛదాస్మవత్  

వయస్త్రిమం తతరబయా చ ధరిషతే నిర్షక్ష్యమణ్డ జననీ హ్మత్రష్ఠ త్థమ్ 9 
  
తస్మభనసతనం దుయజయవీయమములఫణం  

ఘోరాఙకమదామ శిశ్రయదదావథ  

గఢం కరాభ్రమం బగవానరపీడమ తత్  

పాాణైః స్భం ర్ష్ణష్స్భనివతోऽపిఫత్ 10 
  
సా ముఞచ ముఞ్జ్యచలమిత్ర యభ్రషిణీ నిషీడమమనాఖిలజీవభయభణి  
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వివృతమ న్దతేర చయణౌ భజౌ ముహ్రః యస్మవననగతా్థ క్షితీ రుర్ష్ణద హ్ 11 
  
తసామః స్వన్దనాత్రగభీయయంహ్సా సాదిరయభహీ దౌమశ్చ చచ్ఛల స్గ యహా  

యసా దిశ్శ్చ యత్రన్దదిరే జనాః ప్రతుః క్షితౌ వజరనిపాతశ్ఙకయా 12 
  
నిశ్యచర్షతథం వమథితస్తనా వమసుర్  

వామదామ క్లశ్యంశ్చయణౌ భజ్ఞవపి  

యసాయమ గోష్టఠ  నిజయరమస్మథత్థ  

వజా్ఞహ్తో వృతయ ఆవాతననృ 13 
  

తమనోऽపి తద్దహ్స్త్రిగవ్యమతమనతయదుయ మన్  

చ్ఛయణయామస్ రాజ్ఞనదై భహ్దాసీతతదదుబతమ్ 14 
  
ఇష్టమతోాగ యదంష్టట ై స్మం గిరికనదయనాస్మకమ్  

గణడశై్లస్తనం ర్ధదరం యకీరాణరుణభరయధజమ్ 15 
  
ఄనధకూగభీరాక్షం జృలినార్ష్ణహ్భీష్ణమ్  

ఫదధసేతుభజోయవఙ్ఘ్ఘై శ్రనమతోమహ్ోద్రదయమ్ 16 
  
స్నతతయసుః స్భ తద్వవక్ష్య గోపా గోమః కలేవయమ్  

జౄయవం తు తనినఃస్వనిత భననహ్ృతకయణభస్తకాః 17 
  
బ్రలం చ తసామ ఈయస్మ కీయడనతభకుతోబమమ్  

గోమస్రతయణం స్భభేమతమ జగృహ్రరాజ తస్భబైమః 18 
  
మశ్రదార్ష్ణహిణీభ్రమం త్థః స్భం బ్రలస్మ స్యవతః  

యక్షాం విదధిరే స్భమగోగజృచఛబరభణాదిభః 19 
  
గోభరతేరణ సానయిత్థవ జృనర్ష్ణగయజసాయబకమ్  

యక్షాం చకుయ శ్చ శ్కృత్థ దావదశ్యఙ్గగష్ణ నాభభః 20 
  
గోమః స్ంస్ృష్టస్లిల్క ఄఙ్గగష్ణ కయయోః ృథక్  
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నమసామతభనమథ బ్రలస్మ బీజనామస్భకుయవత 21 
  

ఄవామదజోऽఙ్ఘ్ఘై భణిమంస్తవ జ్ఞనవథోయర  

మజోఞऽచ్ఛమతః కటితటం జఠయం హ్యాస్మః  

హ్ృతేకశ్వస్తవదుయ ఇశ్ ఆనసుత  కణఠం  

విష్ణణరుబజం ముఖమురుకయభ ఇశ్వయః కమ్ 22 
  
చకయగ యతః స్హ్గద్ర హ్రియసుత  శ్యచత్  

తవత్థయశవయోయధనుయసీ భధుహాజనశ్చ  

కోణ్డష్ణ శ్ఙఖ ఈరుగమ ఈరుమప్రనదైస్  

త్థయక్మః క్షితౌ హ్లధయః జృరుష్ః స్భనాత త్ 23 
  

ఆనిదైయాణి హ్ృషీక్లశ్ః పాాణానానరామణోऽవతు  

శేవతద్వవత్రశిచతతం భనో యోగేశ్వర్ష్ణऽవతు 24 
  
ృశినగయబసుత  తే బుదిధమత్థభనం బగవానయః  

కీయడనతం పాతు గోవినదః శ్యానం పాతు మధవః 25 
  
వయజనతభవామదైవకుణఠ అసీనం త్థవం శియమః త్రః  

భఞ్జ్యజ నం మజఞభకాతు స్యవగ యహ్బమఙకయః 26 
  

డ్యకనోమ యాతుధానమశ్చ కుష్టభణాడ  యేऽయబకగ యహాః  

బరతప్రయతపిశ్యచ్ఛశ్చ మక్షయక్షోవినామకాః 27 
  
కోటరా రేవతీ జ్ఞమష్టఠ  జౄతనా మతృకాదమః  

ఈనాభదా యే హ్మసాభరా ద్హ్పాాణ్డనిదైమదుయ హ్ః 28 
  
స్వనదృష్టట  భహోత్థత్థ వృదాధ  బ్రలగయహాశ్చ యే  

స్రేవ నశ్మనుత  తే విషోణరానభగయహ్ణభీయవః 29 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  
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ఆత్ర యణమఫదాధ భర్ష్ణగపీభః కృతయక్షణమ్  

పామయిత్థవ స్తనం మత్థ స్ననైవేశ్మదాతభజమ్ 30 
  
త్థవనననాద దయో గోపా భథురాయా వయజం గత్థః  

విలోకమ జౄతనాద్హ్ం ఫబరవయత్రవిస్మభత్థః 31 
  
నరనం ఫతరిషః స్ఞ్జ్యజ తో యోగేశ్ర వా స్మస్ స్ః  

స్ ఏవ దృషోట హ్రమత్థతో మదాహానకదునుద భః 32 
  
కలేవయం యశుభశిఛత్థత వ తతేత వయజౌకస్ః  

దరరే క్షిపాత వవమవశ్ర నమదహ్నాకష్ఠ వేషిటతమ్ 33 
  
దహ్మమనస్మ ద్హ్స్మ ధరభశ్యచగురుసౌయబః  

ఈత్రథ తః కృష్ణనిరుబక త స్దామహ్తపాభనః 34 
  
జౄతనా లోకబ్రలఘ్నన రాక్షసీ రుధిరాశ్నా  

జిఘాంస్యాపి హ్యయే స్తనం దత్థత వ స్దగత్రమ్ 35 
  
కం జృనః శ్ యదధయా బకాత ై కృష్టణమ యమతభన్ద  

మచఛనిరమతభం కం ను యకాతస్తనాభతర్ష్ణ మథా 36 
  
దాబైం బకతహ్ృదిసాథ భ్రమం వనాద ైభ్రమం లోకవనిదతైః  

ఄఙగం మసామః స్మకయభమ బగవానపి తతసతనమ్ 37 
  
యాతుధానమపి సా స్వయగభవా జననీగత్రమ్  

కృష్ణభకతస్తనక్షీరాః కము గవోऽనుమతయః 38 
  
యాంస్మ యాసాభపిఫతు తయసేనహ్సునత్థనమలమ్  

బగవాన్దదవకీజృతయః కైవల్కమదమఖిలయదః 39 
  
త్థసాభవియతం కృష్టణ కుయవతీనాం సుతేక్షణమ్  

న జృనః కలతే రాజనసంసార్ష్ణऽజ్ఞఞ నస్భబవః 40 
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కటధరభస్మ సౌయబమభవఘాామ వయజౌకస్ః  

కమిదం కుత ఏవేత్ర వదనోత వయజమమయుః 41 
  
తే తతయ వరిణతం గోైః జౄతనాగభనాదికమ్  

శుయత్థవ తనినధనం స్వస్మత శిశ్రశ్యచస్నుసవిస్మభత్థః 42 
  
ననదః స్వజృతయమదామ ప్రయత్థమగతముదాయధీః  

భరరుధ ీమపాఘాామ యమం ముదం లేభే కుయరదవహ్ 43 
  
మ ఏతతరతనామ్నక్షం కృష్ణసామయబకభదుబతమ్  

శ్ృణ్డయాచఛైదధయా భర్ష్ణతై గోవిన్దద లబతే యత్రమ్ 44 

 

ఄఢామమభు – 7  

శ్రీరాజోవాచ  

యేన యేనావత్థరేణ బగవానహరిర్షశ్వయః  

కర్ష్ణత్ర కయణయమమణి భనోజ్ఞఞ ని చ నః యభ్య 1 
  

మచఛృణవతోऽైతమయత్రరివతృష్టణ స్తతవ ం చ శుదధైతమచిరేణ జృంస్ః  

బకతయహర్ధ తతు రుష్ట చ స్ఖమం తద్వ హాయం వద భనమసే చేత్ 2 
  
ఄథానమదపి కృష్ణస్మ తోకాచరితభదుబతమ్  

మనుష్ం లోకమసాదమ తజ్ఞజ త్రభనురునధతః 3 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

కదాచిదౌత్థథ నికక్తతుకాేవే జనభయక్యోగే స్భవేతయోషిత్థమ్  

వాదితయగీతదివజభనతైవాచకైశ్చకాయ స్రనోయభష్టచనం స్తీ 4 
  
ననదస్మ తీన కృతభజజనాదికం విైైః కృతస్వస్తైమనం సుజౄజితైః  

ఄనానదమవాస్ఃస్యగభీష్టధేనుభః స్ఞ్జ్యజ తనిదాాక్షభశీశ్మచఛనైః 5 
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ఔత్థథ నిక్తతుసకమభనా భనస్మవనీ స్మగత్థనరజమతీ వయజౌకస్ః  

నైవాశ్ృణోదైవ రుదితం సుతస్మ సా రుదనసతనార్షథ చయణావదక్షిత్ 6 
  

ఄధఃశ్యానస్మ శిశ్రయనోऽలక యవాలభృదవఙ్ఘ్ఘైహ్తం వమవయతత  

విధవస్తనానాయస్కుమభ్రజనం వమతమస్తచకాయ క్షవిభననకూఫయమ్ 7 
  
దృష్టట వ మశ్రదాయముఖ్య వయజస్త్రిమ  

ఔత్థథ నిక్ల కయభణి యాః స్మగత్థః  

ననాద దమశ్యచదుబతదయశనాకుల్కః  

కథం స్వమం వై శ్కటం వియమగత్ 8 
  
ఉచ్ఛయవమవస్మతభతీనోగపానోగపీశ్చ బ్రలకాః  

రుదత్థన్దన పాద్న క్షితమేతనన స్ంశ్మః 9 
  
న తే శ్ యదదధిరే గోపా బ్రలభ్రషితమితుమత  

ఄయమేమం ఫలం తస్మ బ్రలకస్మ న తే విదుః 10 
  
రుదనతం సుతమదామ మశ్రదా గయహ్శ్ఙ్ఘ్కత్థ  

కృతస్వస్తైమనం విైైః స్రకైః స్తనభపామమత్ 11 
  
జౄయవవత్థసిపితం గోైయఫలిభః స్రిచఛదమ్  

విపాా హ్రత్థవయచయాం చకుయ యదధమక్షతకుశ్యముఫభః 12 
  

యేऽస్రయానృతదమేబరాష హింసామనవివరిజత్థః  

న తేష్టం స్తమశీల్కనామశిషో విపల్కః కృత్థః 13 
  
ఆత్ర బ్రలకమదామ సాభయగైజురుపాకృతైః  

జలైః వితౌాష్ధిభయభషిచమ దివజోతతమైః 14 
  
వాచయిత్థవ స్వస్తైమనం ననదగోః స్మహితః  

హ్రత్థవ చ్ఛగినం దివజ్ఞత్రబమః పాాదాదననం భహాగుణమ్ 15 
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గవః స్యవగుణోప్రత్థ వాస్ఃస్యగుయ కభమలినీః  

అతభజ్ఞభమదయారాథ మ పాాదాతేత చ్ఛనవయుఞజ త 16 
  
విపాా భనతైవిద్ర యుకాతసైరామః పాోకాతస్తథాశిష్ః  

త్థ నిష్పల్క బవిష్మనిత న కదాచిదపి సుపటమ్ 17 
  
ఏకదార్ష్ణహ్మయరఢం ల్కలమనీత సుతం స్తీ  

గరిమణం శిశ్రర్ష్ణవఢుం న సేహ్య గిరికూటవత్ 18 
  
బరమౌ నిధామ తం గోపీ విస్మభత్థ భ్రయపీడిత్థ  

భహాజృరుష్మదధ్యమ జగత్థమస్ కయభసు 19 
  
దైతోమ నామన తృణావయతః కంస్బృతమః యణోదితః  

చకయవాతస్వయరప్రణ జహారాసీనభయబకమ్ 20 
  
గోకులం స్యవమవృణవనుభష్ణంశ్చక్షంషి రేణ్డభః  

ఇయమనుసభహాఘోయ శ్బేదన యదిశ్ర దిశ్ః 21 
  
ముహూయతభబవద్రగష్ఠ ం యజసా తభసావృతమ్  

సుతం మశ్రదా నాశ్మతతస్మభననైస్తవతీ మతః 22 
  
నాశ్మతకశ్చనాత్థభనం యం చ్ఛపి విమ్నహితః  

తృణావయతనిస్ృష్టట భః శ్యకరాభరుదుయ తః 23 
  
ఆత్ర ఖయవనచకయపాంశువరేష సుతదవీభఫల్కవిలక్ష్య మత్థ  

ఄత్రకరుణభనుస్భయనతైశ్రచదుబవి త్రత్థ భృతవతసకా మథా గ్భః 24 
  

రుదితభనునిశ్భమ తతయ గోపోమ బృశ్భనుతతధియోऽశుయజౄయణముఖమః  

రురుదుయనులబమ ననదస్రనుం వన ఈపాయతపాంశువయషవేగే 25 
  
తృణావయతః శ్యనతయయో వాత్థమయరధర్ష్ణ హ్యన్  
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కృష్ణం నభ్యగతో గనుత ం నాశ్కోనదరబరిభ్రయబృత్ 26 
  
తభశ్యభనం భనమమన అతభనో గురుభతతయా  

గలే గృహీత ఈతసై ష్ణట ం నాశ్కోనదదుబత్థయబకమ్ 27 
  
గలగయహ్ణనిశేచషోట దైతోమ నియగతలోచనః  

ఄవమక తరావో నమతతసహ్బ్రలో వమసుయవైజ్ఞ 28 
  
తభనతరిక్షాతత్రతం శిల్కయాం విశీయణస్రావవమవం కరాలమ్  

జృయం మథా రుదరశ్రేణ విదధం స్త్రియో రుదతోమ దదృశుః స్మేత్థః 29 
  
పాాదామ మతేర యత్రహ్ృతమ విస్మభత్థః కృష్ణం చ తసోమయస్మ లభఫమనమ్  

తం స్వస్మతభనతం జృరుష్టదనీతం విహామసా భృతుమముఖ్యతరముకతమ్  

గోమశ్చ గోపాః కల ననదముఖ్యమ లబ్రధ వ జృనః పాాజృయతీవ మ్నదమ్ 30 
  

ఄహో ఫత్థతమదుబతమేష్ యక్షసా బ్రలో నివృత్రతం గమితోऽబమగతు నః  

హింస్యః స్వపాప్రన విహింస్మతః ఖలః సాధుః స్భతేవన బయాదివముచమతే 31 
  
కం నస్తశీచయణభధోక్షజ్ఞయచనం  

జౄరేతష్టదతతముత బరతసౌహ్ృదమ్  

మతసభరేతః జృనరేవ బ్రలకో  

దిష్టట ై స్వఫనరధనరణమనునస్మథతః 32 
  
దృష్టట వదుబత్థని ఫహ్రశ్ర ననదగోపో ఫృహ్దవన్ద  

వసుద్వవచో బరయో మనయామస్ విస్మభతః 33 
  
ఏకదాయబకమదామ సావఙకమర్ష్ణమ భ్రమినీ  

యసునతం పామయామస్ స్తనం సేనహ్రిజేృత్థ 34 
  
పీతపాామస్మ జననీ సుతస్మ రుచియస్మభతమ్  

ముఖం ల్కలమతీ రాజఞజ ృభబతో దదృశే ఆదమ్ 35 
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ఖం ర్ష్ణదసీ జోమత్రయనీకమశ్యః స్రరేమనుద వహినశ్వస్నాముఫధీంశ్చ  

ద్వవపాననగంస్తదుద హితౄయవనాని బరత్థని యాని స్మథయజఙగమని 36 
  
సా వీక్ష్య విశ్వం స్హ్సా రాజనసఞ్జ్యజ తవేథుః  

స్మీభలమ భృగశ్యవాక్షీ న్దతేర అసీతుసవిస్మభత్థ 37 
 

ఄఢామమభు – 8  

శ్రీశుక ఈవాచ  

గయగః జృర్ష్ణహితో రాజనమదరనాం సుభహాతపాః  

వయజం జగభ ననదస్మ వసుద్వయచోదితః 1 
  
తం దృష్టట వ యభపీయతః యతుమత్థథ మ కృత్థఞజ లిః  

అనరాచధోక్షజధియా యణిపాతజృయఃస్యమ్ 2 
  
స్రవిష్టం కృత్థత్రథమం గిరా స్రనృతయా మునిమ్  

ననదయిత్థవఫరవీదఫైహ్భనరయణస్మ కయవాభ కమ్ 3 
  
భహ్దివచలనం నౄణాం గృహిణాం ద్వనచేతసామ్  

నిఃశేయమసామ బగవనకలతే నానమథా కవచిత్ 4 
  
జోమత్రష్టభమనం సాక్షాదమతతజ్ఞజ ానభతీనిదైమమ్  

యణీతం బవత్థ యేన జృమన్దవద రావయమ్ 5 
  
తవం హి ఫరహ్భవిదాం శేయష్ఠ ః స్ంసాకరానకరుత భయహస్మ  

బ్రలయోయనయోయనౄణాం జనభనా బా్రహ్భణో గురుః 6 
  
శ్రీగయగ ఈవాచ  

మదరనాభహ్మచ్ఛయమః ఖ్యమతశ్చ భవి స్యవదా  

సుతం భయా స్ంస్ృతం తే భనమతే ద్వకీసుతమ్ 7 
  
కంస్ః పాభత్రః స్ఖమం తవ చ్ఛనకదునుద భేః  
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ద్వకామ ఄష్టమ్న గర్ష్ణబ న స్త్రీ బవితుభయహత్ర 8 
  
ఆత్ర స్ఞ్చచనతమఞ్చ్ఛై త్థవ ద్వకామ దారికావచః  

ఄపి హ్నాత  గత్థశ్ఙకస్తరిహ తనోనऽనయో బవేత్ 9 
  
శ్రీననద ఈవాచ  

ఄలక్షితోऽస్మభనరహ్స్మ మభకైయపి గోవయజ్ఞ  

కురు దివజ్ఞత్రస్ంసాకయం స్వస్మతవాచనజౄయవకమ్ 10 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం స్మరరిథతో వియః స్వచికీరిషతమేవ తత్  

చకాయ నాభకయణం గరఢ్య యహ్స్మ బ్రలయోః 11 
  
శ్రీగయగ ఈవాచ  

ఄమం హి ర్ష్ణహిణీజృతోా యభమనుసహ్ృద్ర గుణైః  

అఖ్యమస్మతే రాభ ఆత్ర ఫల్కధికామదఫలం విదుః  

మదరనాభృథగబవాతసఙకయషణముశ్నతైపి 12 
  

అస్నవరాణస్త్రయో హ్మస్మ గృహ్ణతోऽనుయుగం తనరః  

శుకోే యక తస్తథా పీత ఆదానీం కృష్ణత్థం గతః 13 
  
పాాగమం వసుద్వస్మ కవచిజ్ఞజ తస్తవాతభజః  

వాసుద్వ ఆత్ర శ్రీమనభజ్ఞఞ ః స్భరచక్షతే 14 
  
ఫహూని స్నిత నామని యరపాణి చ సుతస్మ తే  

గుణకరాభనుయరపాణి త్థనమహ్ం వేద నో జనాః 15 
  
ఏష్ వః శేయమ అధాస్మద్రగగోకులననదనః  

ఄన్దన స్యవదురాగ ణి మరమభఞజ స్తరిష్మథ 16 
  
జృరాన్దన వయజతే సాధవో దసుమపీడిత్థః  
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ఄరాజక్ల యక్ష్యమణా జిగుమయదస్రమనసమేధిత్థః 17 
  
మ ఏతస్మభనభహాభ్రగః పీయత్రం కుయవనిత మనవాః  

నాయయోऽభబవన్దతైత్థనివష్ణణక్షానివాసురాః 18 
  

తసాభనననాద తభజోऽమం తే నారామణస్మ్న గుణైః  

శియయా కీరాత ైనుభ్రవేన గోపామస్వ స్మహితః 19 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమత్థభనం స్మదిశ్మ గరేగ చ స్వగృహ్ం గతే  

ననదః యముదితో మేన్ద అత్థభనం జౄయణమశిష్టమ్ 20 
  
కాలేన వయజత్థలేన గోకులే రాభక్లశ్వౌ  

జ్ఞనుభ్రమం స్హ్ పాణిభ్రమం రిఙగమణౌ విజహ్ోతుః 21 
  
త్థవఙ్ఘ్ఘైయుగభభనుకృష్మ స్ర్షస్ృన్తత  

ఘోష్యఘోష్రుచియం వయజకయదమేష్ణ  

తనానదహ్ృష్టభనసావనుస్ృతమ లోకం  

ముగధయభీతవదుప్రమతుయనిత మతోాః 22 
  
తనాభతర్ధ నిజసుతౌ ఘృణయా సునవన్తతై  

ఙ్గకఙగరాగరుచిరావగృహ్మ ద్రరాబైమ్  

దత్థత వ స్తనం యపిఫతోః స్భ ముఖం నిర్షక్ష్య  

ముగధస్మభత్థలదశ్నం మమతుః యమ్నదమ్ 23 
  
మయహైఙగనాదయశనీమకుమయలీల్కవ్  

ఄనతయవైజ్ఞ తదఫల్కః యగృహీతజృచైఛః  

వతై్రితస్తత ఈభ్రవనుకృష్మమణౌ  

ప్రయక్షనతై ఈజిఝతగృహా జహ్ృష్ణయహస్నతైః 24 
  
శ్ృఙగైగినదంస్త్రుమస్మజలదివజకణటక్లబమః  
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కీయడ్యరావత్రచలౌ స్వసుతౌ నిష్టదుధ మ్  

గృహామణి కరుత భపి మతయ న తజజనన్తమ  

శేకాత అతుయలం భనసోऽనవసాథ మ్ 25 
  
కాలేనాలేన రాజరేష రాభః కృష్ణశ్చ గోకులే  

ఄఘృష్టజ్ఞనుభః దిబరివచకయభతుయఞజ సా 26 
  
తతసుత  బగవానృషోణ వమసైైయవైజబ్రలకైః  

స్హ్రామ్న వయజస్త్రీణాం చికీయడే జనమనుభదమ్ 27 
  
కృష్ణస్మ గోపోమ రుచియం వీక్ష్య క్తమయచ్ఛలమ్  

శ్ృణవనాత ైః కల తనాభతురిత్ర హోచ్ఛః స్మగత్థః 28 
  
వత్థసనుభఞచనకవచిదస్భయే కోోశ్స్ఞ్జ్యజ తహాస్ః  

సేతమం సావదవతతైథ దధిమః కలితైః సేతమయోగైః  

భరాకనోబక్ష్యనివబజత్ర స్ చేనానత్రత భ్రణడం భననత్రత   

దరవామల్కభే స్గృహ్కుపితో యాతుమకోోశ్మ తోకాన్ 29 
  
హ్సాత గాహ్యమ యచమత్ర విధిం పీఠకోలూఖల్కదైైశ్  

ఛిదరం హ్మనతరినహితవయునః శికమభ్రణ్డడష్ణ తదివత్  

ధావనాత గరే ధృతభణిగణం సావఙగభయథయద్వం  

కాలే గోపోమ మరిహ గృహ్కృతేమష్ణ సువమగ యచిత్థత ః 30 
  
ఏవం ధారాానుమశ్త్ర కురుతే మేహ్నాద్వని వాసౌత  

సేతయోపాయైరివయచితకృత్రః సుయతీకో మథాసేత  

ఆతథం స్త్రీభః స్బమనమనశ్రీముఖ్యలోకనీభర్  

వామఖ్యమత్థరాథ  యహ్స్మతముఖీ న హ్రమపాలబుధ మైచఛత్ 31 
  
ఏకదా కీయడమనాసేత రామదామ గోదాయకాః  

కృషోణ భృదం బక్షితవానిత్ర మతేర నమవేదమన్ 32 
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సా గృహీత్థవ కరే కృష్ణముపాలబమ హితైషిణీ  

మశ్రదా బమస్మబైనత ప్రయక్షణాక్షభభ్రష్త 33 
  
కసాభనభృదభదానాత తభనబవానబక్షితవానరహ్ః  

వదనిత త్థవకా హ్యమతే కుమరాసేతऽగ యజోऽమమమ్ 34 
  
నాహ్ం బక్షితవానభఫ స్రేవ మిథామభశ్ంస్మనః  

మది స్తమగియస్తరిహ స్భక్షం శ్మ మే ముఖమ్ 35 
  
మద్మవం తరిహ వామద్హీ తుమకతః స్ బగవానహరిః  

వామదత్థత వామహ్తైశ్వయమః కీయడ్యభనుజబ్రలకః 36 
  
సా తతయ దదృశే విశ్వం జగత్థసిసున చ ఖం దిశ్ః  

సాదిరద్వవపాబ్వధ బరగోలం స్వామవగీననుద త్థయకమ్ 37 
  
జోమత్రశ్చకయం జలం తేజో నబసావనివమద్వ చ  

వైకారికాణీనిదైయాణి భనో మతా్థ గుణాస్త్రమః 38 
  
ఏతదివచితయం స్హ్జీవకాల స్వభ్రవకరాభశ్మలిఙగభేదమ్  

స్రనోస్తన్త వీక్ష్య విదారిత్థసేమ వయజం స్హాత్థభనభవా శ్ఙ్గకమ్ 39 
  
కం స్వన ఏతదుత ద్వమయా కం వా భద్వయో ఫత బుదిధమ్నహ్ః  

ఄథో ఄముష్ైైవ భమయబకస్మ మః కశ్చన్తతత్రతక అతభయోగః 40 
  
ఄథో మథావనన వితయకగోచయం చేతోభనఃకయభవచోభయఞజ సా  

మదాశ్ యమం యేన మతః యతీమతే సుదురివభ్రవమం యణత్థస్మభ తతదమ్ 41 
  
ఄహ్ం భమసౌ త్రరేష్ మే సుతో వయజ్ఞశ్వయసామఖిలవితతపా స్తీ  

గోమశ్చ గోపాః స్హ్గోధనాశ్చ మే మనాభమయేతథం కుభత్రః స్ మే గత్రః 42 
  
ఆతథం విదితతత్థత వయాం గోపికాయాం స్ ఇశ్వయః  

వైష్ణవీం వమతనోనాభయాం జృతయసేనహ్భయీం విభః 43 
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స్ద్రమ నష్టస్భృత్రర్ష్ణగపీ సార్ష్ణపామర్ష్ణహ్మతభజమ్  

యవృదధసేనహ్కలిల హ్ృదయాసీదమథా జృరా 44 
  
తయయామ చోనిష్దిబశ్చ సాఙఖైయోగైశ్చ సాతవతైః  

ఈగీమమనమహాతభైం హ్రిం సాభనమత్థతభజమ్ 45 
  
శ్రీరాజోవాచ  

ననదః కభకర్ష్ణదఫైహ్భన్దశైమ ఏవం భహోదమమ్  

మశ్రదా చ భహాభ్రగ పౌ మసామః స్తనం హ్రిః 46 
  
పితర్ధ నానవవిన్దదత్థం కృషోణదారాయబక్లహితమ్  

గమనతైదామపి కవయో మలేోకశ్భల్కహ్మ్ 47 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ద్రాణో వస్రనాం యవర్ష్ణ ధయయా భ్రయమయా స్హ్  

కరిష్మమణ అద్శ్యనఫైహ్భణస్తమువాచ హ్ 48 
  
జ్ఞతయోర్ధన భహాద్వే భవి విశేవశ్వరే హ్ర్ధ  

బకతః సామతయమ లోక్ల మయాఞ్జ్యజ దుయగత్రం తరేత్ 49 
  
ఄస్మతవతుమక తః స్ బగవానవైజ్ఞ ద్రాణో భహామశ్యః  

జజ్ఞఞ ననద ఆత్ర ఖ్యమతో మశ్రదా సా ధరాబవత్ 50 
  
తతో బకతయబగవత్ర జృతీరబరతే జనాయదన్ద  

దభతోమరినతరామసీద్రగగోపీష్ణ భ్రయత 51 
  
కృషోణ ఫరహ్భణ అద్శ్ం స్తమం కరుత ం వయజ్ఞ విభః  

స్హ్రామ్న వస్ంశ్చక్లయ తేష్టం పీయత్రం స్వలీలయా 52 
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ఄఢామమభు – 9  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏకదా గృహ్దాసీష్ణ మశ్రదా ననదగేహినీ  

కరాభనతయనియుకాతసు నియభభనథ స్వమం దధి 1 
  
యాని యానీహ్ గీత్థని తదాఫలచరిత్థని చ  

దధినియభనథన్ద కాలే స్భయనీత త్థనమగమత 2 
  
క్షౌభం వాస్ః ృథుకటితటే బ్వబరతీ స్రతయనదధం  

జృతయసేనహ్సునతకుచయుగం జ్ఞతకభం చ సుబరయః  

యజ్ఞజ వకయషశ్ యభభజచలతకఙకణౌ కుణడలే చ  

స్మవననం వక తంై కఫయవిగలనాభలతీ నియభభనథ 3 
  
త్థం స్తనమకాభ అసాదమ భథననీతం జననీం హ్రిః  

గృహీత్థవ దధిభనాథ నం నమష్టధతీరత్రమవహ్న్ 4 
  
తభఙకమయరఢభపామమతసతనం సేనహ్సునతం స్స్మభతమీక్షతీ ముఖమ్ 
ఄతృతముతసృజమ జవేన సా మయావత్రసచమమన్ద మస్మ తవధిశియతే 5 
  
స్ఞ్జ్యజ తకోః సుపరిత్థరుణాధయం స్నదశ్మ దదిబయదధిభనథభ్రజనమ్  

భత్థత వ భృష్టశుయయదృష్దశ్భనా యహో జఘాస్ హైమఙగవభనతయం గతః 6 
  
ఈత్థత యమ గోపీ సుశ్ృతం మః జృనః యవిశ్మ స్ందృశ్మ చ దధమభతయకమ్  

బగనం విలోకమ స్వసుతస్మ కయభ తజజహాస్ తం చ్ఛపి న తతయ శ్మతీ 7 
  
ఈలూఖల్కఙ్గఘైరురి వమవస్మథతం భరాకమ కాభం దదతం శిచి స్మథతమ్  

హైమఙగవం చౌయమవిశ్ఙ్ఘ్కతేక్షణం నిర్షక్ష్య శ్యచతుసతమగభచఛనైః 8 
  
త్థమతతమషిటం యస్మీక్ష్య స్తవయస్  

తతోऽవరుహామస్సాయ భీతవత్  

గోమనవధావనన మమ యోగినాం  
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క్షభం యవేష్ణట ం తసేరితం భనః 9 
  
ఄనవఞచమనా జననీ ఫృహ్చచలచ్ ఛ్రాణీబరాకాయ నతగత్రః సుభధమమ  

జవేన విస్యంస్మతక్లశ్ఫనధన చ్ఛమతయస్రనానుగత్రః రాభృశ్త్ 10 
  
కృత్థగస్ం తం యరుదనతభక్షిణీ కష్నతభఞజ నభషిణీ స్వపాణినా  

ఈద్వవక్షమణం బమవిహ్వలేక్షణం హ్సేత గృహీత్థవ భష్మనతైవాగుయత్ 11 
  
తమకాత వ మషిటం సుతం భీతం విజ్ఞఞ యాయబకవతసల్క  

ఆయేష్ కల తం ఫదుధ ం దామనతద్వవయమకోవిదా 12 
  
న చ్ఛనతయన ఫహియమస్మ న జౄయవం నాపి చ్ఛయమ్  

జౄరావయం ఫహిశ్యచనతయజగతో యో జగచచ మః 13 
  
తం భత్థవతభజభవమక తం భయతై లిఙగభధోక్షజమ్  

గోపికోలూఖలే దామన ఫఫనధ పాాకృతం మథా 14 
  
తదాద భ ఫధమమనస్మ సావయబకస్మ కృత్థగస్ః  

దవైఙ్గగ లోనభబరతేతన స్నదధేऽనమచచ గోపికా 15 
  
మదాసీతతదపి నరమనం తేనానమదపి స్నదధే  

తదపి దవైఙ్గగ లం నరమనం మదమదాదతత ఫనధనమ్ 16 
  
ఏవం స్వగేహ్దామని మశ్రదా స్నదధతమపి  

గోపీనాం సుస్భమనీతనాం స్భమనీత విస్మభత్థబవత్ 17 
  
స్వమతుః స్మవననగతా్థయా విస్యస్తకఫయస్యజః  

దృష్టట వ రిశ్ యభం కృష్ణః కృయాసీతసవ ఫనధన్ద 18 
  
ఏవం స్నదరిశత్థ హ్మఙగ హ్రిణా బృతమవశ్మత్థ  

స్వవశేనాపి కృష్టణన మసేమదం సేశ్వయం వశే 19 
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న్దభం విరిఞ్జ్యచ న బవో న శ్రీయమఙగస్ంశ్ యయా  

యసాదం లేభరే గోపీ మతతత్థర విముకతదాత్ 20 
  
నామం సుఖ్యపో బగవాన్దదహినాం గోపికాసుతః  

జ్ఞఞ నినాం చ్ఛతభబరత్థనాం మథా బకతభత్థమిహ్ 21 
  
కృష్ణసుత  గృహ్కృతేమష్ణ వమగాయాం మతరి యభః  

ఄదాాక్షీదరుజ న్త జౄయవం గుహ్మక్త ధనదాతభజౌ 22 
  
జృరా నాయదశ్యప్రన వృక్షత్థం పాాపితౌ భదాత్  

నలకూవయభణిగీయవావిత్ర ఖ్యమతౌ శియయానివతౌ 23 

 

ఄఢామమభు – 10  

శ్రీరాజోవాచ  

కథమత్థం బగవన్దనతతతయోః శ్యస్మ కాయణమ్  

మతతదివగరిహతం కయభ యేన వా ద్వరేషస్తభః 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

రుదరసామనుచర్ధ బరత్థవ సుదృపౌత ధనదాతభజౌ  

కైల్కసోవన్ద యమేమ భనాద కనామం భద్రతకటౌ 2 
  
వారుణీం భదిరాం పీత్థవ భదాఘరరిణతలోచన్త  

స్త్రీజనైయనుగమదిబశేచయతుః జృషితే వన్ద 3 
  
ఄనతః యవిశ్మ గఙ్గగ యాభమ్నబజవనరాజిని  

చికీయడతురుమవత్రభయగజ్ఞవివ కరేణ్డభః 4 
  
మదృచఛయా చ ద్వరిషయబగవాంస్తతయ క్తయవ  

ఄశ్మనానయద్ర ద్వౌ క్షీబ్రణౌ స్భబుధమత 5 
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తం దృష్టట వ వీయడిత్థ ద్వోమ వివసాతై ః శ్యశ్ఙ్ఘ్కత్థః  

వాసాంస్మ యమధుః శీఘాం వివసౌతై నైవ గుహ్మక్త 6 
  
తౌ దృష్టట వ భదిరాభతౌత శ్రీభదాన్తధ సురాతభజౌ  

తయోయనుగయహారాథ మ శ్యం దాస్మనినదం జగ్భ 7 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  

న హ్మనోమ జుష్తో జోష్టమనుఫదిధబరంశ్ర యజోగుణః  

శ్రీభదాదాభజ్ఞత్థమదియమతయ స్త్రీ దరమతమస్వః 8 
  
హ్నమన్దత శ్వో మతయ నియదయైయజిత్థతభభః  

భనమమనైరిభం ద్హ్భజరాభృతుమ నశ్వయమ్ 9 
  
ద్వస్ంజిఞతభమన్దత కృమివిడబస్భస్ంజిఞతమ్  

బరతధుయ క తతృతే సావయథం కం వేద నియయో మతః 10 
  
ద్హ్ః కభననదాతుః స్వం నిష్టకుత రాభతురేవ చ  

మతుః పితురావ ఫలినః క్లయతుయగేనః శునోऽపి వా 11 
  
ఏవం సాధాయణం ద్హ్భవమక తయబవామమమ్  

కో విదావనాతభసాతృత్థవ హ్నిత జనరతనృతేऽస్తః 12 
  
ఄస్తః శ్రీభదానధస్మ దారిదయం యభఞజ నమ్  

అతౌభమేమన బరత్థని దరిదరః యమీక్షతే 13 
  
మథా కణటకవిదాధ ఙ్గగ  జనోతరేనచఛత్ర త్థం వమథామ్  

జీవసాభమం గతో లిఙ్గయన తథావిదధకణటకః 14 
  
దరిద్రా నియహ్ంస్తమ్నబ ముకతః స్యవభదైరిహ్  

కృచఛైం మదృచఛయాపోనత్ర తదిధ  తస్మ యం తః 15 
  
నితమం క్షుత్థక్భద్హ్స్మ దరిదరసామననకాఙ్ఘ్క్ణః  
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ఆనిదైయాణమనుశుష్మనిత హింసాపి వినివయతతే 16 
  
దరిదరసైైవ యుజమన్దత సాధవః స్భదరిశనః  

స్దిబః క్షిణోత్ర తం తయషం తత అరాదివశుదధైత్ర 17 
  
సాధరనాం స్భచిత్థత నాం ముకునదచయణైషిణామ్  

ఈప్రక్షమః కం ధనస్తమైైయస్దిబయస్దాశ్ యయైః 18 
  
తదహ్ం భతతయోరాభధావై వారుణామ శ్రీభదానధయోః  

తమ్నభదం హ్రిష్టమమి సైణైయోయజిత్థతభనోః 19 
  
మదిమౌ లోకపాలస్మ జృతౌా బరత్థవ తభఃజేృతౌ  

న వివాస్స్మత్థభనం విజ్ఞనీతః సుదుయభదౌ 20 
  

ఄతోऽయహతః సాథ వయత్థం సామత్థం నైవం మథా జృనః  

స్భృత్రః సామనభతరసాద్న తతా్థపి భదనుగయహాత్ 21 
  
వాసుద్వస్మ సానినధమం లబ్రధ వ దివమశ్యచఛతే  

వృతేత స్వర్ష్ణేకత్థం బరయో లఫధబకీత బవిష్మతః 22 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవముకాతవ స్ ద్వరిషయగతో నారామణాశ్ యభమ్  

నలకూవయభణిగీయవావాస్తుయమభల్కరుజ న్త 23 
  
ఊష్టరాబగవతముఖమస్మ స్తమం కరుత ం వచో హ్రిః  

జగభ శ్నకైస్తతయ మతా్థసాత ం మభల్కరుజ న్త 24 
  
ద్వరిషరేభ పియమతమ్న మదిమౌ ధనదాతభజౌ  

తతతథా సాధయిష్టమమి మద్వగతం తనభహాతభనా 25 
  
ఆతమనతరేణారుజ నయోః కృష్ణసుత  మభయోయమయౌ  

అతభనిరేవశ్మతేరణ త్రయమగగతములూఖలమ్ 26 
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బ్రలేన నిష్కయషమత్థనవగులూఖలం తద్  

దామ్నదరేణ తయసోతకలిత్థఙ్ఘ్ఘైఫన్తధ  

నిష్టతతుః యభవికయమిత్థత్రవే  

స్కనధయవాలవిటపౌ కృతచణడశ్బ్దద 27 
  
తతయ శియయా యభయా కకుబః సుపయన్తత  

స్మదాధ వప్రతమ కుజయోరివ జ్ఞతవేదాః  

కృష్ణం యణభమ శియసాఖిలలోకనాథం  

ఫదాధ ఞజ లీ వియజసావిదభరచతుః స్భ 28 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహాయోగింస్తవమదమః జృరుష్ః యః  

వమకాతవమక తమిదం విశ్వం యరం తే బా్రహ్భణా విదుః 29 
  
తవమేకః స్యవబరత్థనాం ద్హాసావతేభనిదైయేశ్వయః  

తవమేవ కాలో బగవానివష్ణణయవమమ ఇశ్వయః 30 
  
తవం భహానరకృత్రః స్రక్షాభ యజఃస్తతవ తమ్నభయీ  

తవమేవ జృరుషోऽధమక్షః స్యవక్షేతయవికాయవిత్ 31 
  
గృహ్మమణైస్తవభగాహోమ వికారైః పాాకృతైరుగ ణైః  

కో నివహాయహత్ర విజ్ఞఞ తుం పాాకసదధం గుణస్ంవృతః 32 
  
తసైై తుబమం బగవతే వాసుద్వామ వేధసే  

అతభద్రమతగుణైశ్ఛనన భహిమేన ఫరహ్భణ్డ నభః 33 
  
మసామవత్థరా జ్ఞఞ మన్దత శ్ర్షరేష్వశ్ర్షరిణః  

తైసైయతుల్కమత్రశ్యైర్షవరైైరేదహిష్వస్ఙగతైః 34 
  
స్ బవానసయవలోకస్మ బవామ విబవామ చ  

ఄవతీర్ష్ణణऽంంశ్భ్రగేన సాభరతం త్రరాశిష్టమ్ 35 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

నభః యభకల్కమణ నభః యభభఙగల  

వాసుద్వామ శ్యనాత మ మదరనాం తయే నభః 36 
  
ఄనుజ్ఞనీహి న్త బరభంస్తవానుచయకఙకర్ధ  

దయశనం న్త బగవత ఊష్టరాసీదనుగయహాత్ 37 
  
వాణీ గుణానుకథన్ద శ్ యవణౌ కథాయాం  

హ్సౌత చ కయభసు భనస్తవ పాదయోయనః  

స్భృత్థమం శియస్తవ నివాస్జగతరణామే  

దృషిటః స్త్థం దయశన్దऽసుత  బవతతనరనామ్ 38 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం స్ఙ్గకరితతసాత భ్రమం బగవానోగకులేశ్వయః  

దామన చోలూఖలే ఫదధః యహ్స్నానహ్ గుహ్మక్త 39 
  
శ్రీబగవానువాచ  

జ్ఞఞ తం భభ జృరైవైతదృషిణా కరుణాతభనా  

మచీఛైభదానధయోరావగిబరివబరంశ్రऽనుగయహ్ః కృతః 40 
  
సాధరనాం స్భచిత్థత నాం సుతరాం భతృత్థతభనామ్  

దయశనానోన బవేదఫనధః జృంసోऽక్షోణః స్వితుయమథా 41 
  
తదగచఛతం భతయమౌ నలకూవయ సాదనమ్  

స్ఞ్జ్యజ తో భయి భ్రవో వామీపిసతః యమ్నऽబవః 42 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమక్తత తౌ రికయభమ యణభమ చ జృనః జృనః  

ఫద్రధలూఖలమభనతైమ జగభతురిదశ్ముతతరామ్ 43 
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ఄఢామమభు – 11  

శ్రీశుక ఈవాచ  

గోపా ననాద దమః శుయత్థవ దుయ భయోః తతో యవమ్  

తతా్థజగుభః కురుశేయష్ఠ  నిరాఘతబమశ్ఙ్ఘ్కత్థః 1 
  
బరమమం నిత్రతౌ తతయ దదృశుయమభల్కరుజ న్త  

ఫబరముస్తదవిజ్ఞఞ మ లక్ష్యం తనకాయణమ్ 2 
  
ఈలూఖలం వికయషనతం దామన ఫదధం చ బ్రలకమ్  

కసేమదం కుత అశ్చయమముత్థత ఆత్ర కాతరాః 3 
  
బ్రల్క ఉచ్ఛయన్దన్దత్ర త్రయమగగతములూఖలమ్  

వికయషత్థ భధమగేన జృరుష్టవమచక్ష్మహి 4 
  
న తే తదుకతం జగృహ్రయన ఘటేతేత్ర తస్మ తత్  

బ్రలసోమత్థటనం తర్ష్ణవః క్లచితసనిదగధచేతస్ః 5 
  
ఈలూఖలం వికయషనతం దామన ఫదధం స్వమతభజమ్  

విలోకమ ననదః యహ్స్ద్ వదనో విముమ్నచ హ్ 6 
  

గోపీభః సోతభతోऽనృతమదబగవానాఫలవతకవ చిత్  

ఈదాగ మత్ర కవచినుభగధస్తదవశ్ర దారుమనతైవత్ 7 
  
బ్వబరిత కవచిదాజఞతః పీఠకోనాభనపాదుకమ్  

బ్రహ్రక్షేం చ కురుతే సావనాం చ పీయత్రమవహ్న్ 8 
  
దయశమంస్తదివదాం లోక అతభనో బృతమవశ్మత్థమ్  

వయజసోమవాహ్ వై హ్యషం బగవానాఫలచేషిటతైః 9 
  
కీయణీహి భ్యః పల్కనీత్ర శుయత్థవ స్తవయభచ్ఛమతః  

పల్కర్షథ ధానమమదామ మయౌ స్యవపలయదః 10 
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పలవికయయిణీ తస్మ చ్ఛమతధానమకయదవమమ్  

పలైయజౄయమదరతైీః పలభ్రణడభజౄరి చ 11 
  
స్రితీతయగతం కృష్ణం బగనరుజ నభథాహ్వమత్  

రాభం చ ర్ష్ణహిణీ ద్వీ కీయడనతం బ్రలకైయబృశ్మ్ 12 
  
నోప్రయాత్థం మదాహూతౌ కీయడ్యస్ఙ్గగన జృతయక్త  

మశ్రదాం ప్రయష్యామస్ ర్ష్ణహిణీ జృతయవతసల్కమ్ 13 
  
కీయడనతం సా సుతం బ్రలైయత్రవేలం స్హాగయజమ్  

మశ్రదాజోహ్వీతృష్ణం జృతయసేనహ్సునతస్తనీ 14 
  
కృష్ణ కృష్టణయవినాద క్ష త్థత ఏహి స్తనం పిఫ  

ఄలం విహారైః క్షుత్థక్నతః కీయడ్యశా్యనోతऽస్మ జృతయక 15 
  
హ్య రామగచఛ త్థత్థశు సానుజః కులననదన  

పాాతరేవ కృత్థహాయస్తదబవానోబకుత భయహత్ర 16 
  
యతీక్షతే త్థవం దాశ్యయహ భ్యక్ష్యమణో వయజ్ఞధిః  

ఏహామవయోః పియమం ధేహి స్వగృహానామత బ్రలకాః 17 
  
ధరలిధరస్రిత్థఙగస్తవం జృతయ భజజనమవహ్  

జనభయక్ం తేऽదమ బవత్ర విప్రయభ్యమ ద్హి గః శుచిః 18 
  
శ్మ శ్మ వమసామంసేత మతృభృష్టట నసవలఙృత్థన్  

తవం చ సానతః కృత్థహార్ష్ణ విహ్యస్వ స్వలఙృతః 19 
  
ఆతథం మశ్రదా తభశేష్శేఖయం భత్థవ సుతం సేనహ్నిఫదధధీయనృ  

హ్సేత గృహీత్థవ స్హ్రాభభచ్ఛమతం నీత్థవ స్వవాటం కృతవతమథోదమమ్ 20 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  
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గోవృదాధ  భహోత్థత్థననుబరమ ఫృహ్దవన్ద  

ననాద దమః స్మగభమ వయజకాయమభభనతైమన్ 21 
  

తతోాపాననదనామహ్ గోపో జ్ఞఞ నవయోऽధికః  

ద్శ్కాల్కయథతతతవ జఞః పియమకృదాాభకృష్ణయోః 22 
  

ఈత్థథ తవమమితోऽసాభభర్ష్ణగకులస్మ హితైషిభః  

అయానతైతయ భహోత్థత్థ బ్రల్కనాం నాశ్హ్యతవః 23 
  
ముకతః కథఞ్చచదాాక్షసామ బ్రలఘానై బ్రలకో హ్మసౌ  

హ్రేయనుగయహానరననభనశ్రచరి నాతత్ 24 
  

చకయవాతేన నీతోऽమం దైతేమన విదం విమత్  

శిల్కయాం త్రతస్తతయ రితా్థతః సురేశ్వరైః 25 
  
మనన మిరయేత దుయ భయోయనతయం పాామ బ్రలకః  

ఄసావనమతమ్న వాపి తదమచ్ఛమతయక్షణమ్ 26 
  

యావదౌత్థత్రకోऽరిషోట వయజం నాభబవేదితః  

త్థవదాఫల్కనుపాదామ యాసామమ్నऽనమతయ సానుగః 27 
  
వనం వృనాద వనం నాభ శ్వమం నవకాననమ్  

గోగోపీగవాం సేవమం జృణామదిరతృణవీరుధమ్ 28 
  
తతతతా్థదైైవ యాసామభః శ్కటానుమఙకత మ చియమ్  

గోధనానమగ యతో యానుత  బవత్థం మది ర్ష్ణచతే 29 
  
తచ్ఛఛై తైవకధియో గోపాః సాధు సాధివత్ర వాదినః  

వయజ్ఞనాసవనాసవనసమయుజమ మమర యరఢరిచఛదాః 30 
  
వృదాధ నాఫల్కనిసతైయో రాజనసర్ష్ణవకయణాని చ  
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ఄనఃసావర్ష్ణమ గోపాల్క మత్థత  అతతశ్రాస్నాః 31 
  
గోధనాని జృయస్ృతమ శ్ృఙ్గగ ణామజౄయమ స్యవతః  

తరయమఘోష్టణ భహ్త్థ మయుః స్హ్జృర్ష్ణహిత్థః 32 
  
గోపోమ యరఢయథా నరతన కుచకుఙ్గకభకానతమః  

కృష్ణలీల్క జగుః పీయత్థమ నిష్కకణఠైః సువాస్స్ః 33 
  
తథా మశ్రదార్ష్ణహిణామవేకం శ్కటమస్మథతే  

రేజతుః కృష్ణరామభ్రమం తతకథాశ్ యవణోతుసక్ల 34 
  
వృనాద వనం స్భరవిశ్మ స్యవకాలసుఖ్యవహ్మ్  

తతయ చకుయ యవైజ్ఞవాస్ం శ్కటైయయధచనదైవత్ 35 
  
వృనాద వనం గోవయధనం మమునాజృలినాని చ  

వీక్ష్యాసీదుతతమ పీయతీ రాభమధవయోయనృ 36 
  
ఏవం వయజౌకసాం పీయత్రం మచఛన్తత బ్రలచేషిటతైః  

కలవాకైైః స్వకాలేన వతసపాలౌ ఫబరవతుః 37 
  
ఄవిదరరే వయజభవః స్హ్ గోపాలదాయకైః  

చ్ఛయయామస్తుయవత్థసనాననాకీయడ్యరిచఛదౌ 38 
  
కవచిదావదమతో వేణ్డం క్షేణైః క్షితః కవచిత్  

కవచిత్థదైః కఙ్ఘ్కణీభః కవచితృత్రరభగోవృష్ైః 39 
  
వృష్టమమణౌ నయదన్తత యుయుధాతే యస్యమ్  

ఄనుకృతమ రుతైయజనరతంశేచయతుః పాాకృతౌ మథా 40 
  
కదాచిదమమునాతీరే వత్థసంశ్యచయమతోః స్వకైః  

వమసైైః కృష్ణఫలయోరిజఘాంసుర్దతమ అగభత్ 41 
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తం వతసయరపిణం వీక్ష్య వతసమరథగతం హ్రిః  

దయశమనఫలద్వామ శ్నైరుభగధ ఆవాస్దత్ 42 
  
గృహీత్థవయపాదాభ్రమం స్హ్ల్కఙరగలభచ్ఛమతః  

భా్రభయిత్థవ కపిత్థథ గేయ పాాహిణోదగతజీవితమ్  

స్ కపిత్థ యభహాకామః పాతమమనైః పాత హ్ 43 
  
తం వీక్ష్య విస్మభత్థ బ్రల్కః శ్శ్ంసుః సాధు సాధివత్ర  

ద్వాశ్చ రిస్నుత ష్టట  ఫబరవః జృష్వరిషణః 44 
  
తౌ వతసపాలక్త బరత్థవ స్యవలోకైకపాలక్త  

స్పాాతరాశౌ గోవత్థసంశ్యచయమన్తత విచేయతుః 45 
  
స్వం స్వం వతసకులం స్రేవ పామయిష్మనత ఏకదా  

గత్థవ జల్కశ్యాభ్రమశ్ం పామయిత్థవ జృయజలమ్ 46 
  
తే తతయ దదృశురాఫల్క భహాస్తతవ భవస్మథతమ్  

తతయసుయవజరనిరిబననం గిరేః శ్ృఙగమివ చ్ఛమతమ్ 47 
  
స్ వై ఫకో నాభ భహానసుర్ష్ణ ఫకయరధృక్  

అగతమ స్హ్సా కృష్ణం తీక్షణతుణోడऽగ యస్దఫలీ 48 
  

కృష్ణం భహాఫకగయస్తం దృష్టట వ రామదయోऽయబకాః  

ఫబరవరినిదైయాణీవ వినా పాాణం విచేతస్ః 49 
  
తం త్థలుభరలం యదహ్నతభగినవద్రగపాలస్రనుం పితయం జగదుగ ర్ష్ణః  

చచఛయద స్ద్రమऽత్రరుష్టక్షతం ఫకసుత ణ్డడన హ్నుత ం జృనయబమదమత 50 
  
తమతనతం స్ నిగృహ్మ తుణడయోర్ష్ణదరాబైం ఫకం కంస్స్ఖం స్త్థం త్రః 
శ్మతుస బ్రలేష్ణ దదాయ లీలయా ముదావహో వీయణవదిదవౌకసామ్ 51 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

తదా ఫకారిం సుయలోకవాస్మనః స్మకయనననదనభలేికాదిభః  

స్మీడిరే చ్ఛనకశ్ఙఖస్ంస్తవైస్తద్వవక్ష్య గోపాలసుత్థ విస్మస్మభరే 52 
  
ముకతం ఫకాసామదులబమ బ్రలకా రామదమః పాాణమివేనిదైయో గణః  

సాథ నాగతం తం రియబమ నియవృత్థః యణీమ వత్థసనవైజమేతమ తజజగుః 53 
  
శుయత్థవ తదివస్మభత్థ గోపా గోమశ్యచత్రపియయాదృత్థః  

ప్రయత్థమగతమివోతుసకామదైక్షనత తృషితేక్షణాః 54 
  

ఄహో ఫత్థస్మ బ్రలస్మ ఫహ్వో భృతమవోऽబవన్  

ఄపామసీదివపియమం తేష్టం కృతం జౄయవం మతో బమమ్ 55 
  
ఄథామభబవన్దతైనం నైవ తే ఘోయదయశనాః  

జిఘాంస్యైనమసాదమ నశ్మనతైగ్భన తఙగవత్ 56 
  
ఄహో ఫరహ్భవిదాం వాచో నాస్త్థమః స్నిత కరిహచిత్  

గర్ష్ణగ మదాహ్ బగవాననవభ్రవి తథైవ తత్ 57 
  
ఆత్ర ననాద దయో గోపాః కృష్ణరాభకథాం ముదా  

కుయవనోత యభమణాశ్చ నావినదనబవవేదనామ్ 58 
  
ఏవం విహారైః క్తమరైః క్తమయం జహ్తుయవైజ్ఞ  

నిల్కమనైః సేతుఫన్ధయభయకటోతావనాదిభః 59 

 

ఄఢామమభు – 12  

శ్రీశుక ఈవాచ  

కవచిదవనాశ్యమ భనో దధదవైజ్ఞత్థరతః స్ముత్థథ మ వమస్మవతసపాన్  

యబోధమఞఛృఙగయవేణ చ్ఛరుణా వినియగతో వతసజృయఃస్ర్ష్ణ హ్రిః 1 
  
తేనైవ సాకం ృథుకాః స్హ్స్యశ్ః స్మనగధ ః సుశిగేవతయవిష్టణవేణవః  
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సావనాసవనసహ్సోారిస్ఙఖైయానివత్థనవత్థసనుయస్ృతమ వినియమయురుభదా 2 
  
కృష్ణవతై్యస్ఙ్గఖైతైయరమథీకృతమ స్వవతసకాన్  

చ్ఛయమనోతऽయబలీల్కభరివజహ్రయ స్తతయ తతయ హ్ 3 
  
పలయబ్రలస్తవక సుభనఃపిచఛధాతుభః  

కాచగుఞ్జ్యజ భణిస్వయణ బరషిత్థ ఄమబరష్మన్ 4 
  

ముష్ణనోతऽనోమనమశికామద్వనాజ ాత్థనారాచచ చిక్షిజృః  

తతయత్థమశ్చ జృనయరదరాదధస్నతశ్చ జృనయదదుః 5 
  
మది దరయం గతః కృషోణ వనశ్రభేక్షణామ తమ్  

ఄహ్ం జౄయవభహ్ం జౄయవమిత్ర స్ంస్ృశ్మ రేమిరే 6 
  
క్లచిద్వణరనావదమనోత ధాభనతః శ్ృఙ్గగ ణి క్లచన  

క్లచిదబృఙ్గః యగమనతః కూజనతః కోకలైః రే 7 
  
విచ్ఛఛయాభః యధావనోత గచఛనతః సాధుహ్ంస్కైః  

ఫకైరువిశ్నతశ్చ నృతమనతశ్చ కల్కపిభః 8 
  
వికయషనతః కీశ్బ్రల్కనార్ష్ణహ్నతశ్చ తైరుద ై మన్  

వికుయవనతశ్చ తైః సాకం ేవనతశ్చ ల్కశిష్ణ 9 
  
సాకం భేకైరివలఙఘనతః స్రితః స్యవస్ముాత్థః  

విహ్స్నతః యత్రచ్ఛఛయాః శ్నతశ్చ యత్రస్వనాన్ 10 
  
ఆతథం స్త్థం ఫరహ్భసుఖ్యనుబరత్థమ దాస్మం గత్థనాం యదైవతేన  

మయాశియత్థనాం నయదాయక్లణ సాకం విజహ్రయ ః కృతజృణమజృఞ్జ్యజ ః 11 
  
మత్థదపాంసుయఫహ్రజనభకృచఛైతో  

ధృత్థతభభర్ష్ణమగిభయమలబమః  

స్ ఏవ మదదృగివష్మః స్వమం స్మథతః  
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కం వయణైతే దిష్టభతో వయజౌకసామ్ 12 
  
ఄథాఘనామబమతనభహాసుయసేతష్టం సుఖకీయడనవీక్షణాక్షభః  

నితమం మదనతరినజజీవితేజృసభః పీత్థభృతైయమభరైః యతీక్ష్యతే 13 
  
దృష్టట వయబకానృష్ణముఖ్యనఘాసుయః  

కంసానుశిష్టః స్ ఫకీఫకానుజః  

ఄమం తు మే సోదయనాశ్కృతతయోర్  

దవయోయభమైనం స్ఫలం హ్నిష్టమ 14 
  
ఏతే మదా భతుసహ్ృద్రస్మతల్కః కృత్థస్తదా నష్టస్మ వయజౌకస్ః  

పాాణ్డ గతే వయషైసు కా ను చినాత  యజ్ఞస్వః పాాణబృతో హి యే తే 15 
  
ఆత్ర వమవసామజగయం ఫృహ్దవజృః స్ యోజనాయాభభహాదిరపీవయమ్  

ధృత్థవదుబతం వామతతగుహాననం తదా థి వమశేత గ యస్నాశ్యా ఖలః 16 
  
ధరాధర్ష్ణషోఠ జలద్రతతర్ష్ణషోఠ దరామననానోత గిరిశ్ృఙగదంస్త్రుః  

ధావనాత నతరాసోమ వితత్థధవజిహ్వః రుష్టనిలశ్యవస్దవేక్షణోష్ణః 17 
  
దృష్టట వ తం త్థదృశ్ం స్రేవ భత్థవ వృనాద వనశియమమ్  

వామత్థత జగయతుణ్డడన హ్రమతేరక్షన్దత స్భ లీలయా 18 
  
ఄహో మితా్థణి గదత స్తతవ కూటం జృయః స్మథతమ్  

ఄస్భతసఙగసై్నవామతత వామలతుణాడ మతే న వా 19 
  
స్తమభయకకరాయకతముతతరాహ్నువదఘనమ్  

ఄధరాహ్నువద్రాధస్తతరత్రచ్ఛఛమయారుణమ్ 20 
  
యత్రస్రేధతే స్ృకకభ్రమం స్వామస్వేమ నగోదరే  

తుఙగశ్ృఙ్గగ లయోऽప్రమత్థస్తదదంష్టట ై భశ్చ శ్మత 21 
  

అస్ృత్థయాభమర్ష్ణగऽమం యస్నాం యత్రగయజత్ర  
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ఏష్టం ఄనతయగతం ధావనతమేతదమనతరాననమ్ 22 
  

దావోష్ణఖయవాతోऽమం శ్యవస్వదాబత్ర శ్మత  

తదదగధస్తతవ దుయగనోధऽమనతరామిష్గనధవత్ 23 
  
ఄసాభనికభతయ గ యస్మత్థ నివిష్టట నమం తథా చేదఫకవదివనఙక్మత్ర  

క్షణాదన్దన్దత్ర ఫకారుమశ్నుభఖం వీక్షోమదధస్నతః కయత్థడనైయమయుః 24 
  

ఆతథం మిథోऽతథమభతజజాభ్రషితం  

శుయత్థవ విచిన్దతైతమభృష్ట భృష్టమతే  

యక్షో విదిత్థవఖిలబరతహ్ృత్రసితః  

సావనాం నిర్ష్ణదుధ ం బగవానభనో దధే 25 
  
త్థవతరవిష్టట స్తవసుర్ష్ణదరానతయం యం న గీరాణః శిశ్వః స్వత్థసః  

యతీక్షమణ్డన ఫకారివేశ్నం హ్తస్వకానతస్భయణ్డన యక్షసా 26 
  
త్థనీవక్ష్య కృష్ణః స్కల్కబమయద్ర  

హ్మననమనాథానసవకరాదవచ్ఛమత్థన్  

ద్వనాంశ్చ భృతోమయజఠరాగినఘాసాన్  

ఘృణారిదతో దిష్టకృతేన విస్మభతః 27 
  
కృతమం కభతా్థస్మ ఖలస్మ జీవనం  

న వా ఄమీష్టం చ స్త్థం విహింస్నమ్  

దవమం కథం సామదిత్ర స్ంవిచినతై  

జ్ఞఞ త్థవవిశ్తుత ణడభశేష్దృగఘరిః 28 
  
తదా ఘనచఛదా ద్వా బయాదాధ హ్యత్ర చ్ఛకుయ శుః  

జహ్ృష్ణరేమ చ కంసాదామః క్తణపాస్తవఘబ్రనధవాః 29 
  
తచ్ఛఛై త్థవ బగవానృష్ణస్తవవమమః సాయబవతసకమ్  

చ్ఛర్షణచికీర్ష్ణషరాత్థభనం తయసా వవృధే గలే 30 
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తతోऽత్రకామస్మ నిరుదధమరిగణో హ్రమద్వగయణదృష్టట యబైభతస్మతవతస్తతః  

జౄర్ష్ణణऽనతయఙ్గగ వనో నిరుద్రధ భరయధనివనిరిబదమ వినియగతో ఫహిః 31 
  
తేనైవ స్రేవష్ణ ఫహియగతేష్ణ పాాణ్డష్ణ వత్థసనుసహ్ృదః రేత్థన్  

దృష్టట ై స్వయోత్థథ మ తదనివతః జృనయవకాతైనుభకునోద బగవానివనియమయౌ 32 
  
పీనాహిభ్యగోత్రథ తభదుబతం భహ్జోాత్రః స్వధామన జవలమదిదశ్ర దశ్  

యతీక్ష్య ఖేऽవస్మథతమీశ్నియగభం వివేశ్ తస్మభనిభష్త్థం దివౌకసామ్ 33 
  

తతోऽత్రహ్ృష్టట ః స్వకృతోऽకృత్థయహణం  

జృష్ైుః సుగ ఄసయస్శ్చ నయతనైః  

గీతైః సురా వాదమధరాశ్చ వాదమకైః  

స్తవైశ్చ విపాా జమనిఃస్వనైయగణాః 34 
  
తదదుబతసోతతయసువాదమగీత్రకా జయాదినైకోతసవభఙగలస్వనాన్  

శుయత్థవ స్వధామ్ననऽనతైజ అగతోऽచిరాదదృష్టట వ భహీశ్స్మ జగభ విస్భమమ్ 35 
  

రాజనానజగయం చయభ శుష్కం వృనాద వన్దऽదుబతమ్  

వయజౌకసాం ఫహ్రత్రథం ఫబరవాకీయడగహ్వయమ్ 36 
  
ఏతతౌకమయజం కయభ హ్రేరాత్థభహిమ్నక్షణమ్  

భృతోమః పౌగణడక్ల బ్రల్క దృషోటవచ్ఛరివస్మభత్థ వయజ్ఞ 37 
  
నైతదివచితయం భనుజ్ఞయబమయినః రావరాణాం యభస్మ వేధస్ః  

ఄఘోऽపి మతసుయశనధ్యతపాతకః పాాపాతభసాభమం తవస్త్థం సుదుయేబమ్ 38 
  
స్కృదమదఙగయత్రమనతరాహిత్థ భనోభయీ భ్రగవతీం దదౌ గత్రమ్  

స్ ఏవ నిత్థమతభసుఖ్యనుబరతమభ వమదస్తమయోऽనతయగతో హి కం జృనః 39 
  
శ్రీస్రత ఈవాచ  
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ఆతథం దివజ్ఞ యాదవద్వదతతః శుయత్థవ స్వరాతుశ్చరితం విచితయమ్  

యచఛ బరయోऽపి తద్వ జృణమం వైయాస్కం మనినగృహీతచేత్థః 40 
  
శ్రీరాజోవాచ  

ఫరహ్భనాకల్కనతయకృతం తత్థకలీనం కథం బవేత్  

మతౌకమరే హ్రికృతం జగుః పౌగణడక్లऽయబకాః 41 
  
తదరఫైహి మే భహాయోగినయం క్తతరహ్లం గుర్ష్ణ  

నరనమేతదధరేరేవ మయా బవత్ర నానమథా 42 
  

వమం ధనమతమ లోక్ల గుర్ష్ణऽపి క్షతయఫనధవః  

వమం పిబ్రమ్న ముహ్రస్తవతతః జృణమం కృష్ణకథాభృతమ్ 43 
  
శ్రీస్రత ఈవాచ  

ఆతథం స్భ ృష్టః స్ తు బ్రదరామణిస్  

తత్థసైరిత్థననతహ్ృత్థఖిలేనిదైమః  

కృచ్ఛఛై తు నయేఫధఫహియదృశిః శ్నైః  

యత్థమహ్ తం భ్రగవతోతతమ్నతతభ 44 

 

ఄఢామమభు – 13  

శ్రీశుక ఈవాచ  

సాధు ృష్టం భహాభ్రగ తవయా భ్రగవతోతతభ  

మనరనతనమసీశ్స్మ శ్ృణవననపి కథాం ముహ్రః 1 
  
స్త్థభమం సాయబృత్థం నిస్ర్ష్ణగ మదయథవాణీశుయత్రచేతసాభపి  

యత్రక్షణం నవమవదచ్ఛమతస్మ మత్రసతై యా విటానామివ సాధు వారాత  2 
  
శ్ృణ్డష్టవవహితో రాజననపి గుహ్మం వదామి తే  

ఫరయయుః స్మనగధస్మ శిష్మస్మ గుయవో గుహ్మభజృమత 3 
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తథాఘవదనానభృతోమ యక్షిత్థవ వతసపాలకాన్  

స్రితు లినమనీమ బగవానిదభఫరవీత్ 4 
  

ఄహోऽత్రయభమం జృలినం వమసామః స్వక్లలిస్భనభృదుల్కచఛబ్రలుకమ్  

సుపటతసర్ష్ణగనధహ్ృత్థలిత్రరక ధవనియత్రధావనలస్దుద ై మకులమ్ 5 
  
ఄతయ భ్యకతవమభసాభభరిదవాయరఢం క్షుధారిదత్థః  

వత్థసః స్మీప్రऽః పీత్థవ చయనుత  శ్నకైస్ృణమ్ 6 
  
తథేత్ర పామయిత్థవరాబ వత్థసనారుధమ శ్యదవలే  

ముకాతవ శికామని బుభజుః స్భం బగవత్థ ముదా 7 
  
కృష్ణస్మ విష్వకురురాజిభణడలైర్  

ఄభ్రమననాః జలేదృశ్ర వయజ్ఞయబకాః  

స్హోవిష్టట  విపిన్ద విరేజుశ్  

ఛదా మథామ్నబరుహ్కరిణకాయాః 8 
  
క్లచితు ష్ైుయదలైః క్లచితలేవైయఙ్గకరైః పలైః  

శిగిబస్తవగిబయదృష్దిబశ్చ బుభజుః కృతభ్రజనాః 9 
  
స్రేవ మిథో దయశమనతః స్వస్వభ్యజమరుచిం ృథక్  

హ్స్నోత హాస్మనతశ్యచ బమవజహ్రయ ః స్హ్యశ్వరాః 10 
  
బ్వబరద్వణ్డం జఠయటయోః శ్ృఙగవేతేర చ కక్షే  

వామే పాణౌ భస్ృణకవలం తతపల్కనమఙ్గగ లీష్ణ  

త్రష్ఠ నభధేమ స్వరిసుహ్ృద్ర హాస్మననయభభః సైవః  

స్వరేగ లోక్ల మిష్త్ర బుభజ్ఞ మజఞభగఫలక్లలిః 11 
  
భ్రయతైవం వతసప్రష్ణ భఞ్జ్యజ న్దష్వచ్ఛమత్థతభసు  

వత్థసస్తవనతయవన్ద దరయం వివిశుస్ృణలోభత్థః 12 
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త్థనదృష్టట వ బమస్నతైసాత నరచే కృషోణऽస్మ భీబమమ్  

మితా్థణామశ్యనాభ వియభతే హాన్దష్టమ వతసకానహ్మ్ 13 
  
ఆతుమకాత వదిరదర్షకుఞజ  గహ్వరేష్టవతభవతసకాన్  

విచినవనబగవానృష్ణః స్పాణికవలో మయౌ 14 
  
ఄమ్నబజనభజనిస్తదనతయగతో మయాయబకసేమశితుర్  

దరష్ణట ం భఞ్చ్జ  భహితవభనమదపి తదవత్థసనితో వతసపాన్  

నీత్థవనమతయ కుయరదవహానతయదధాతేఖऽవస్మథతో మః జృరా  

దృష్టట వఘాసుయమ్నక్షణం యబవతః పాాతః యం విస్భమమ్ 15 
  

తతో వత్థసనదృష్్టవతమ జృలిన్దऽపి చ వతసపాన్  

ఈభ్రవపి వన్ద కృషోణ విచికామ స్భనతతః 16 
  
కావమదృష్టట వనతరివపిన్ద వత్థసనాల్కంశ్చ విశ్వవిత్  

స్యవం విధికృతం కృష్ణః స్హ్సావజగభ హ్ 17 
  
తతః కృషోణ ముదం కరుత ం తనాభతౄణాం చ కస్మ చ  

ఈబయాయితమత్థభనం చక్లయ విశ్వకృద్వశ్వయః 18 
  
యావదవతసవతసకాలకవజృరామవతకరాఙ్గఘై మదికం  

యావదమషిటవిష్టణవేణ్డదలశిగమవదివబరష్టభఫయమ్  

యావచీఛలగుణాభధాకృత్రవయో యావదివహారాదికం  

స్యవం విష్ణణభమం గిర్ష్ణऽఙగవదజః స్యవస్వయరపో ఫభౌ 19 
  
స్వమమత్థభతభగోవత్థసనరత్రవారామతభవతసైః  

కీయడనానతభవిహారైశ్చ స్రావత్థభ పాావిశ్దవైజమ్ 20 
  
తతతదవత్థసనృథఙ్గనత్థవ తతతద్రగష్టఠ  నివేశ్మ స్ః  

తతతదాత్థభబవదాాజంస్తతతతసదభ యవిష్టవాన్ 21 
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తనాభతర్ష్ణ వేణ్డయవతవర్ష్ణత్రథ త్థ ఈత్థథ మ ద్రరిబః రియబమ నియబయమ్  

సేనహ్సునతస్తనమమఃసుధాస్వం భత్థవ యం ఫరహ్భ సుత్థనపామమన్ 22 
  
తతో నృపోనభయదనభజజలేనా లఙ్గకయయక్షాత్రలకాశ్నాదిభః  

స్ంల్కలితః సావచరితైః యహ్యషమనాసమం గతో యాభమమేన మధవః 23 
  
గవస్తతో గోష్ఠ ముప్రతమ స్తవయం హ్రఙ్గకయఘోష్ైః రిహూతస్ఙగత్థన్  

స్వకానసవకానవతసతరానపామమనుభహ్రరేిహ్నతైః స్యవదౌధస్ం మః 24 
  
గోగోపీనాం మతృత్థస్మభనానసీతేేహ్రిధకాం వినా  

జృర్ష్ణవదాస్వపి హ్రేసోతకత్థ మమయా వినా 25 
  
వయజౌకసాం స్వతోక్లష్ణ సేనహ్వలే్కైఫద భనవహ్మ్  

శ్నైరినఃసీభ వవృధే మథా కృష్టణ తవజౄయవవత్ 26 
  
ఆతథమత్థభతభనాత్థభనం వతసపాలమిష్టణ స్ః  

పాలమనవతసపో వయషం చికీయడే వనగోష్ఠ యోః 27 
  
ఏకదా చ్ఛయమనవత్థసనసరామ్న వనమవిశ్త్  

ఞచష్టసు త్రరయామసు హామనాజౄయణీష్వజః 28 
  
తతో విదరరాచచయతో గవో వత్థసనువయజమ్  

గోవయధనాదిరశియస్మ చయనోతై దదృశుస్ృణమ్ 29 
  

దృష్టట వథ తతేేహ్వశ్రऽస్భృత్థత్థభ స్ గోవయజోऽత్థమతభదుయగమయగః  

దివపాతకకుద్వగ ైవ ఈదాస్మజృచోఛऽగదుధ ఙృతైరాసుయ యా జవేన 30 
  

స్మేతమ గవోऽధో వత్థసనవతసవతోమऽమపామమన్  

గిలనతై ఆవ చ్ఛఙ్గగ ని లిహ్నతైః సౌవధస్ం మః 31 
  
గోపాస్తద్రాధనాయాస్ మౌఘమలజోజరుభనుమనా  
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దురాగ ధవకృచఛైతోऽభేమతమ గోవతై్యదదృశుః సుత్థన్ 32 
  

తద్వక్షణోతేరభయసాజేృత్థశ్యా జ్ఞత్థనురాగ గతభనమవోऽయబకాన్  

ఈదుహ్మ ద్రరిబః రియబమ భరయధని ఘాాణైయవాజృః యమం ముదం తే 33 
  
తతః యవమసో గోపాసోతకాశేేష్సునియవృత్థః  

కృచ్ఛఛై చఛనైయగత్థస్తదనుస్భృతుమదశ్ యవః 34 
  
వయజస్మ రాభః ప్రయభరేధర్షవక్షౌమతకణఠైభనుక్షణమ్  

ముకతస్తన్దష్వతేమష్వమహ్యతువిదచినతమత్ 35 
  

కమేతదదుబతమివ వాసుద్వేऽఖిల్కతభని  

వయజస్మ సాతభనసోతక్లష్వజౄయవం ప్రయభ వయధతే 36 
  
క్లమం వా కుత అయాత్థ దైవీ వా నారుమత్థసుర్ష  

పాాయో మయాసుత  మే బరుత రాననామ మేऽపి విమ్నహినీ 37 
  
ఆత్ర స్ఞ్చచనతై దాశ్యర్ష్ణహ వత్థసనసవమసానపి  

స్రావనాచష్ట వైకుణఠం చక్షుష్ట వయున్దన స్ః 38 
  

నైతే సురేశ్య ఊష్యో న చైతే తవమేవ భ్రసీశ్ భదాశ్ యయేऽపి  

స్యవం ృథకతవం నిగమతకథం వద్తుమక్లతన వృతతం యభణా ఫలోऽవైత్ 39 
  
త్థవద్త్థమతభబరరాతభ మన్దన తుయ టమన్దహ్సా  

జృర్ష్ణవదాఫద ం కీయడనతం దదృశే స్కలం హ్రిమ్ 40 
  
యావనోత గోకులే బ్రల్కః స్వత్థసః స్యవ ఏవ హి  

మయాశ్యే శ్యానా మే నాదామపి జృనరుత్రథ త్థః 41 
  

ఆత ఏతేऽతయ కుతయత్థమ భనాభయామ్నహితేతరే  

త్థవనత ఏవ తతా్థఫద ం కీయడనోత విష్ణణనా స్భమ్ 42 
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ఏవమేతేష్ణ భేద్ష్ణ చియం ధామత్థవ స్ అతభబరః  

స్త్థమః క్ల కతరే న్దత్ర జ్ఞఞ తుం న్దష్టట  కథఞచన 43 
  
ఏవం స్మ్నభహ్మనివష్ణణం విమ్నహ్ం విశ్వమ్నహ్నమ్  

స్వయైవ మమయాజోऽపి స్వమమేవ విమ్నహితః 44 
  
తమమం తమ్నవనైీహాయం ఖద్రమత్థరిచరివాహ్ని  

భహ్తీతయమయైశ్మం నిహ్నాత ైతభని యుఞజ తః 45 
  

త్థవతసరేవ వతసపాల్కః శ్మతోऽజస్మ తతక్ణాత్  

వమదృశ్మనత ఘనశ్యమమః పీతక్తశేమవాస్స్ః 46 
  
చతురుబజ్ఞః శ్ఙఖచకయ గదారాజీవపాణమః  

కర్షటినః కుణడలినో హారిణో వనమలినః 47 
  
శ్రీవత్థసఙగదద్రయతన కముఫకఙకణపాణమః  

నరజృరైః కటకైరాబత్థః కటిస్రతా్థఙ్గగ లీమకైః 48 
  
అఙ్ఘ్ఘైభస్తకమజౄరాణసుత లసీనవదాభభః  

కోభలైః స్యవగతేరష్ణ బరరిజృణమవదరితైః 49 
  
చనిదైకావిశ్దసేభరైః సారుణాపాఙగవీక్షితైః  

స్వకారాథ నామివ యజః స్త్థత వభ్రమం స్యష్టృపాలకాః 50 
  
అత్థభదిస్తభఫయమనైయరభరితభదిబశ్చరాచరైః  

నృతమగీత్థదమన్దకార్హః ృథకృథగుపాస్మత్థః 51 
  
ఄణిమదైైయభహిభభయజ్ఞదామభరివబరత్రభః  

చతురివంశ్త్రభస్తతవైః ర్షత్థ భహ్దాదిభః 52 
  
కాలస్వభ్రవస్ంసాకయ కాభకయభగుణాదిభః  
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స్వభహిధవస్తభహిభయరభరితభదిబరుపాస్మత్థః 53 
  
స్తమజ్ఞఞ నాననాత ననద మతైైకయస్భరయతమః  

ఄస్ృష్టబరరిమహాత్థభై ఄపి హ్రమనిష్దదృశ్యమ్ 54 
  

ఏవం స్కృదదదరాశజః యఫరహాభతభనోऽఖిల్కన్  

మస్మ భ్రసా స్యవమిదం విభ్రత్ర స్చరాచయమ్ 55 
  

తతోऽత్రకుతుకోదవృతమ స్మతమితైకాదశేనిదైమః  

తదాధ మనబరదజస్రతషీణం జౄరేదవమనీతవ జృత్రరకా 56 
  

ఆతీరేశేऽతరేకై నిజభహిభని స్వయమిత్రక్ల  

యతా్థజ్ఞతోऽతనినయస్నముఖఫరహ్భకమితౌ  

ఄనీశేऽపి దరష్ణట ం కమిదమిత్ర వా ముహ్మత్ర స్త్ర  

చచ్ఛఛదాజో జ్ఞఞ త్థవ స్ది యమ్నऽజ్ఞజవనికామ్ 57 
  

తతోऽరావకరత్రలబ్రధ క్షః కః రేతవదుత్రథ తః  

కృచ్ఛఛై దునీభలమ వై దృషీట రాచష్టట దం స్హాతభనా 58 
  

స్ద్మవాభతః శ్మనిదశ్రऽశ్మతు యఃస్మథతమ్  

వృనాద వనం జనాజీవమ దుయ మకీయణం స్మపియమమ్ 59 
  
మతయ నైస్యగదురైవరాః స్హాస్ననృభృగదమః  

మితా్థణీవాజిత్థవాస్ దుయ తరుటత యషకాదికమ్ 60 
  
తతోాదవహ్తశువంశ్శిశుతవనాటమం  

ఫరహాభదవమం యభననతభగధబోధమ్  

వత్థసనసఖీనివ జృరా రితో విచినవద్  

ఏకం స్పాణికవలం యమేష్ఠ ైచష్ట 61 
  

దృష్టట వ తవరేణ నిజధోయణతోऽవతీయమ  
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ృథావైం వజృః కనకదణడమివాభపాతమ  

స్ృష్టట వ చతురుభకుటకోటిభయఙ్ఘ్ఘైయుగభం  

నత్థవ ముదశుయసుజలైయకృత్థభష్టకమ్ 62 
  
ఈత్థథ యోత్థథ మ కృష్ణస్మ చియస్మ పాదయోః తన్  

అసేత భహితవం పాాగదృష్టం స్భృత్థవ స్భృత్థవ జృనః జృనః 63 
  
శ్నైయథోత్థథ మ విభృజమ లోచన్ద ముకునదముద్వవక్ష్య వినభాకనధయః  

కృత్థఞజ లిః యశ్ యమవానసమహితః స్వేథుయగదగదయైలతేలయా 64 

 

ఄఢామమభు – 14  

శ్రీఫరహోభవాచ  

న్తమీడమ తేऽబరవజృష్ట తడిదభఫరామ  

గుఞ్జ్యజ వతంస్రిపిచఛలస్నుభఖ్యమ  

వనమస్యజ్ఞ కవలవేతయవిష్టణవేణ్డ  

లక్ష్మశియయే భృదుద్ శుపాఙగజ్ఞమ 1 
  

ఄసామపి ద్వ వజృషో భదనుగయహ్స్మ సేవచ్ఛఛభమస్మ న తు బరతభమస్మ కోऽపి 
న్దశే భహి తవవస్మతుం భనసానతరేణ సాక్షాతతవైవ కముత్థతభసుఖ్యనుబరతేః 2 
  
జ్ఞఞ న్ద యయాస్ముదపాస్మ నభనత ఏవ  

జీవనిత స్నుభఖరిత్థం బవద్వమవారాత మ్  

సాథ న్ద స్మథత్థః శుయత్రగత్థం తనువాఙభనోభర్  

యే పాామశ్రऽజిత జితోऽమస్మ తైస్త్రిలోకామమ్ 3 
  
శేయమఃస్ృత్రం బకతముదస్మ తే విభ్య  

కేశ్మనిత యే క్లవలబోధలఫధయే  

తేష్టభసౌ క్లేశ్ల ఏవ శిష్మతే  

నానమదమథా స్రథలతుష్టవఘాత్రనామ్ 4 
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జృరేహ్ బరభనఫహ్వోऽపి యోగినస్తవదరితేహా నిజకయభలఫధయా  

విబుధమ బకైైవ కథోనీతయా యప్రదిరేऽఞ్జ్యజऽచ్ఛమత తే గత్రం రామ్ 5 
  
తథాపి బరభనభహిమగుణస్మ తే విబోదుధ భయహతమభల్కనతరాతభభః  

ఄవికయయాత్థసవనుబవాదయరతో హ్మననమబోధామతభతయా న చ్ఛనమథా 6 
  

గుణాతభనసేతऽపి గుణానివమతుం హిత్థవతీఊనస్మ క ఇశిరేऽస్మ  

కాలేన యైరావ విమిత్థః సుకలైుయరబపాంశ్వః ఖే మిహికా దుమభ్రస్ః 7 
  

తతేతऽనుకమం సుస్మీక్షమణో భఞ్జ్యజ న ఏవాతభకృతం విపాకమ్  

హ్ృదావగవజృరిబరివదధననభసేత జీవేత యో ముకతద్ స్ దామభ్రక్ 8 
  

శేమశ్ మేऽనాయమభననత అద్మ రాతభని తవమమపి మయిమయిని  

మయాం వితతేమక్షితుమతభవైబవం హ్మహ్ం కయానైచఛమివారిచయగ్భన 9 
  
ఄతః క్షభసావచ్ఛమత మే యజోభవో హ్మజ్ఞనతస్తవతృథగీశ్మనినః  

ఄజ్ఞవలేపానధతమ్నऽనధచక్షుష్ ఏషోऽనుకమ్నై భయి నాథవానిత్ర 10 
  
కావహ్ం తమ్నభహ్దహ్ంఖచరాగినవాయరబ  

స్ంవేషిటత్థణడఘటస్తవితస్మతకామః  

క్లవదృగివధావిగణిత్థణడరాణ్డచరామ  

వాత్థధవర్ష్ణభవివయస్మ చ తే భహితవమ్ 11 
  
ఈతేక్ణం గయబగతస్మ పాదయోః కం కలతే మతుయధోక్షజ్ఞగసే  

కభస్మతనాస్మతవమద్శ్బరషితం తవాస్మత కుక్షేః కమదమననతః 12 
  
జగతతైయానోతదధిస్భావోద్ నారామణసోమదయనాభనాల్కత్  

వినియగతోऽజస్మతవత్ర వాఙన వై భృష్ట కనీతవశ్వయ తవనన వినియగతోऽస్మభ 13 
  
నారామణస్తవం న హి స్యవద్హినామత్థభస్మధీశ్యఖిలలోకసాక్షీ  

నారామణోऽఙగం నయబరజల్కమనాతతచ్ఛచపి స్తమం న తవైవ మయా 14 
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తచేచజజలస్థం తవ స్జజగదవజృః  

కం మే న దృష్టం బగవంస్తదైవ  

కం వా సుదృష్టం హ్ృది మే తదైవ  

కం నో స్ద్మవ జృనయవైదరిశ 15 
  
ఄతైైవ మయాధభనావత్థరే హ్మస్మ యఞచస్మ ఫహిః సుపటస్మ  

కృతేస్మ చ్ఛనతయజఠరే జననామ మయాతవమేవ యకటీకృతం తే 16 
  
మస్మ కుక్షావిదం స్యవం సాతభం భ్రత్ర మథా తథా  

తతతవ మమపీహ్ తతసయవం కమిదం మమయా వినా 17 
  

ఄదైైవ తవదృతేऽస్మ కం భభ న తే మయాతవమదరిశతమ్  

ఏకోऽస్మ యథభం తతో వయజసుహ్ృదవత్థసః స్భసాత  ఄపి  

త్థవనోతऽస్మ చతురుబజ్ఞస్తదఖిలైః సాకం భయోపాస్మత్థస్  

త్థవన్దతైవ జగనతైబరస్తదమితం ఫరహాభదవమం శిష్మతే 18 
  
ఄజ్ఞనత్థం తవతదవీభనాతభనామత్థభతభనా భ్రస్మ వితతమ మయామ్  

స్ృష్టట వివాహ్ం జగతో విధాన ఆవ తవమేషోऽనత ఆవ త్రరన్దతయః 19 
  

సురేష్వృషిషీవశ్ తథైవ నృష్వపి త్రయమక్షు యాదఃస్వపి తేऽజనస్మ  

జనాభస్త్థం దుయభదనిగయహామ యభ్య విధాతః స్దనుగయహామ చ 20 
  
కో వేత్రత బరభనబగవనరాతభనోమగేశ్వర్ష్ణతీయబవతస్త్రిలోకామమ్  

కవ వా కథం వా కత్ర వా కద్త్ర విసాత యమనీిడస్మ యోగమయామ్ 21 
  
తసాభదిదం జగదశేష్భస్తసవ యరం  

స్వపానబభస్తధిష్ణం జృరుదుఃఖదుఃఖమ్  

తవయేమవ నితమసుఖబోధతనావనన్దత  

మయాత ఈదమదపి మతసదివావభ్రత్ర 22 
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ఏకస్తవమత్థభ జృరుష్ః జృరాణః స్తమః స్వమంజోమత్రయననత అదమః  

నితోమऽక్షర్ష్ణऽజస్యసుఖ్య నియఞజ నః జౄరాణదవయో ముకత ఈపాధితోऽభృతః 23 
  
ఏవంవిధం త్థవం స్కల్కతభనాభపి సావత్థభనమత్థభతభతయా విచక్షతే  

గుయవయకలబోధనిష్తుసచక్షుష్ట యే తే తయనీతవ బవానృత్థముఫధిమ్ 24 
  
అత్థభనమేవాతభతయావిజ్ఞనత్థం తేనైవ జ్ఞతం నిఖిలం యఞ్చచతమ్  

జ్ఞఞ న్దన బరయోऽపి చ తతరలీమతే యజ్ఞజ వభహ్యర్ష్ణబగబవాబవౌ మథా 25 
  
ఄజ్ఞఞ నస్ంజౌఞ బవఫనధమ్నక్షౌ దౌవ నాభ నాన్తమ స్త ఊతజఞభ్రవాత్  

ఄజస్యచిత్థమతభని క్లవలే రే విచ్ఛయమమణ్డ తయణావివాహ్నీ 26 
  
త్థవమత్థభనం యం భత్థవ యమత్థభనమేవ చ  

అత్థభ జృనయఫహియభృగమ ఄహోऽజఞజనత్థజఞత్థ 27 
  

ఄనతయబవేऽననత బవనతమేవ హ్మతతతైజనోత భృగమనిత స్నతః  

ఄస్నతభమనతైహిభనతరేణ స్నతం గుణం తం కము మనిత స్నతః 28 
  
ఄథాపి తే ద్వ దాముఫజదవమ యసాదలేశ్యనుగృహీత ఏవ హి  

జ్ఞనాత్ర తతతవ ం బగవనభహిమ్నన న చ్ఛనమ ఏకోऽపి చియం విచినవన్ 29 
  

తదసుత  మే నాథ స్ బరరిభ్రగో బవేऽతయ వానమతయ తు వా త్రయశ్యచమ్  

యేనాహ్మేకోऽపి బవజజనానాం బరత్థవ నిష్టవే తవ పాదలేవమ్ 30 
  

ఄహోऽత్రధనామ వయజగోయభణమః స్తనామభృతం పీతభతీవ తే ముదా  

యాసాం విభ్య వతసతరాతభజ్ఞతభనా మతృతయేऽదామపి న చ్ఛలభధవరాః 31 
  
ఄహో భ్రగమభహో భ్రగమం ననదగోవయజౌకసామ్  

మనిభతయం యమననదం జౄయణం ఫరహ్భ స్నాతనమ్ 32 
  
ఏష్టం తు భ్రగమభహిమచ్ఛమత త్థవదాసాత మ్  
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ఏకాదశ్ైవ హి వమం ఫత బరరిభ్రగః  

ఏతదధృషీకచష్కైయస్కృత్రబ్రభః  

శ్రావదయోऽఙ్గఘై మదజభధవభృత్థస్వం తే 33 
  
తదరబరిభ్రగమమిహ్ జనభ కభమటవామం  

మద్రగకులేऽపి కతమఙ్ఘ్ఘైయజోऽభష్టకమ్  

మజీజవితం తు నిఖిలం బగవానుభకునదస్  

తవదామపి మతదయజః శుయత్రభృగమమేవ 34 
  
ఏష్టం ఘోష్నివాస్మనాముత బవానికం ద్వ రాతేత్ర నశ్  

చేతో విశ్వపల్కతపలం తవదయం కుతా్థమమనుభహ్మత్ర  

స్ద్వష్టదివ జౄతనాపి స్కుల్క త్థవమేవ ద్వాపిత్థ  

మదాధ మయథసుహ్ృత్రరయాతభతనమపాాణాశ్యాస్తవతృతే 35 
  
త్థవదాాగదమః సేతనాసాత వత్థకరాగృహ్ం గృహ్మ్  

త్థవనోభహోऽఙ్ఘ్ఘైనిగడో యావతృష్ణ న తే జనాః 36 
  

యఞచం నిష్రఞ్జ్యచऽపి విడభఫమస్మ బరతలే  

యననజనత్థననద స్నోదహ్ం యథితుం యభ్య 37 
  
జ్ఞననత ఏవ జ్ఞననుత  కం ఫహూకాతై న మే యభ్య  

భనసో వజృషో వాచో వైబవం తవ గోచయః 38 
  
ఄనుజ్ఞనీహి మం కృష్ణ స్యవం తవం వేత్రస స్యవదృక్  

తవమేవ జగత్థం నాథో జగద్తతతవారితమ్ 39 
  
శ్రీకృష్ణ వృషిణకులజృష్కయజోష్దాయిన్  

క్షాభనియజయదివజశ్రదధివృదిధకారిన్  

ఈదధయభశ్యయవయహ్య క్షిత్రరాక్షస్ధుయ గ్  

అకలమయకభయహనబగవననభసేత 40 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతమభష్రటమ బరమనం త్రరః రికయభమ పాదయోః  

నత్థవభీష్టం జగదాధ త్థ స్వధాభ యతమదమత 41 
  

తతోऽనుజ్ఞఞ మ బగవానసవభవం పాాగవస్మథత్థన్  

వత్థసనులినమనిన్దమ మథాజౄయవస్ఖం స్వకమ్ 42 
  

ఏకస్మభననపి యాతేऽబేద పాాణ్డశ్ం చ్ఛనతరాతభనః  

కృష్ణమయాహ్త్థ రాజనక్ణాయధం మేనిరేऽయబకాః 43 
  
కం కం న విస్భయనీతహ్ మయామ్నహితచేతస్ః  

మనోభహితం జగతసయవభభీక్షణం విస్భృత్థతభకమ్ 44 
  

ఉచ్ఛశ్చ సుహ్ృదః కృష్ణం సావగతం తేऽత్రయంహ్సా  

నైకోऽమభ్యజి కవల ఏహీతః సాధు భజమత్థమ్ 45 
  

తతో హ్స్నహృషీక్లశ్రऽబమవహ్ృతమ స్హాయబకైః  

దయశమంశ్చరాభజగయం నమవయతత వనాదవైజమ్ 46 
  
ఫయహయస్రనవనధాతువిచిత్రరత్థఙగః  

పాోదాద భవేణ్డదలశ్ృఙగయవోతసవాఢమః  

వత్థసనగృణనననుగగీతవితయకీరితర్  

గోపీదృగుతసవదృశిః యవివేశ్ గోష్ఠ మ్ 47 
  
ఄదామన్దన భహావామలో మశ్రదాననదస్రనునా  

హ్తోऽవిత్థ వమం చ్ఛసాభదిత్ర బ్రల్క వయజ్ఞ జగుః 48 
  
శ్రీరాజోవాచ  

ఫరహ్భనర్ష్ణదబవే కృష్టణ ఆయాన్దరమ కథం బవేత్  

యోऽబరతజౄయవసోతక్లష్ణ సోవదబవేష్వపి కథమత్థమ్ 49 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

స్రేవష్టభపి బరత్థనాం నృ సావతైైవ వలేబః  

ఆతరేऽతమవిత్థత దామస్తదవలేబతయైవ హి 50 
  
తదాాజ్ఞనదై మథా సేనహ్ః స్వస్వకాతభని ద్హినామ్  

న తథా భభత్థలమిఫ జృతయవితతగృహాదిష్ణ 51 
  
ద్హాతభవాదినాం జృంసాభపి రాజనమస్తతభ  

మథా ద్హ్ః పియమతభస్తథా న హ్మను యే చ తమ్ 52 
  

ద్హోऽపి భభత్థభ్రక్లచతతయహైసౌ నాతభవత్రరమః  

మజీజయమతమపి ద్హ్యऽస్మభనీజవిత్థశ్య ఫలీమసీ 53 
  
తసాభత్రరమతభః సావత్థభ స్రేవష్టభపి ద్హినామ్  

తదయథమేవ స్కలం జగద్తచచరాచయమ్ 54 
  
కృష్ణమేనభవేహి తవమత్థభనభఖిల్కతభనామ్  

జగదిధత్థమ సోऽమతయ ద్హీవాభ్రత్ర మమయా 55 
  
వసుత తో జ్ఞనత్థభతయ కృష్ణం సాథ సున చరిష్ణణ చ  

బగవదరయభఖిలం నానమదవస్మతవహ్ కఞచన 56 
  
స్రేవష్టభపి వస్రతనాం భ్రవార్ష్ణథ బవత్ర స్మథతః  

తసామపి బగవానృష్ణః కభతదవసుత  యరమత్థమ్ 57 
  
స్మశియత్థ యే దలేవేవం భహ్తదం జృణమమశ్ర మురారేః  

బవాముఫధియవతసదం యం దం దం దం మదివదాం న తేష్టమ్ 58 
  

ఏతతేత స్యవమఖ్యమతం మతృషోటऽహ్మిహ్ తవయా  

తతౌకమరే హ్రికృతం పౌగణ్డడ రికీరితతమ్ 59 
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ఏతతుసహ్ృదిబశ్చరితం మురారేయఘాయదనం శ్యదవలజ్ఞభనం చ  

వమక్లతతయదరయభజోయవభష్టవం శ్ృణవనగృణన్దనత్ర నర్ష్ణऽఖిల్కరాథ న్ 60 
  
ఏవం విహారైః క్తమరైః క్తమయం జహ్తుయవైజ్ఞ  

నిల్కమనైః సేతుఫన్ధయభయకటోతావనాదిభః 61 

 

ఄఢామమభు – 15  

శ్రీశుక ఈవాచ  

తతశ్చ పౌగణడవమఃశ్రీతౌ వయజ్ఞ  

ఫబరవతుసౌత శుపాలస్భభతౌ  

గశ్యచయమన్తత స్ఖిభః స్భం దైర్  

వృనాద వనం జృణమభతీవ చకయతుః 1 
  
తనాభధవో వేణ్డముద్వయమనవృతో గోైయగృణదిబః స్వమశ్ర ఫల్కనివతః  

శ్రనుయస్ృతమ శ్వమమవిశ్దివహ్రుత కాభః కుసుమకయం వనమ్ 2 
  
తనభఞ్చ్జ ఘోష్టలిభృగదివజ్ఞకులం భహ్నభనఃయఖమమఃస్యస్వత్థ  

వాతేన జుష్టం శ్తతయగనిధనా నిర్షక్ష్య యనుత ం బగవానభనో దధే 3 
  
స్ తతయ తతా్థరుణలేవశియయా పలయస్రనోరుబరేణ పాదయోః  

స్ృశ్చిఛఖ్యనీవక్ష్య వనస్తీనుభదా స్భమనినవాహాగయజమదిజౄరుష్ః 4 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఄహో ఄమీ ద్వవరాభరారిచతం పాదాముఫజం తే సుభనఃపల్కయహణమ్  

నభనుత ైపాదామ శిఖ్యభరాతభనస్తమ్నऽహ్తైై తరుజనభ మతృతమ్ 5 
  

ఏతేऽలినస్తవ మశ్రऽఖిలలోకతీయథం  

గమనత అదిజృరుష్టనుథం బజన్దత  

పాాయో ఄమీ మునిగణా బవద్వమముఖ్యమ  

గరఢం వన్దऽపి న జహ్తమనఘాతభదైవమ్ 6 
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నృతమనతైమీ శిఖిన ఇడమ ముదా హ్రిణమః  

కుయవనిత గోమ ఆవ తే పియమమీక్షణ్డన  

స్రకైశ్చ కోకలగణా గృహ్మగత్థమ  

ధనామ వన్తకస్ ఆయానిహ స్త్థం నిస్యగః 7 
  
ధన్దమమభదమ ధయణీ తృణవీరుధస్తవత్  

పాదస్ృశ్ర దుయ భలత్థః కయజ్ఞభభృష్టట ః  

నద్రమऽదరమః ఖగభృగః స్దయావలోకైర్  

గోపోమऽనతరేణ భజయోయపి మతసుృహా శ్రీః 8 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం వృనాద వనం శ్రీభతృష్ణః పీయతభనాః శ్రన్  

రేమే స్ఞ్జ్యచయమననద్రః స్రిద్రాధఃసు సానుగః 9 
  
కవచిదాగ మత్ర గమతుస భదానాధ లిష్వనువయతైః  

ఈగీమమనచరితః థి స్ఙకయషణానివతః 10 
  
ఄనుజలత్ర జలనతం కలవాకైైః శుకం కవచిత్  

కవచితసవలుగ  కూజనతభనుకూజత్ర కోకలమ్  

కవచిచచ కాలహ్ంసానాభనుకూజత్ర కూజితమ్  

 ఄభనృతమత్ర నృతమనతం ఫరిహణం హాస్మనకవచిత్ 11 
  
మేఘగమీబయయా వాచ్ఛ నాభభయరదయగనశ్రన్  

కవచిదాహ్వమత్ర పీయత్థమ గోగోపాలభనోజఞయా 12 
  
చకోయక్తయఞచచకాయ హ్వ భ్రయదావజ్ఞంశ్చ ఫరిహణః  

ఄనుర్ధత్ర స్భ స్త్థత వనాం భీతవదావైఘాస్మంహ్యోః 13 
  
కవచితీిడ్యరిశా్యనతం గోపోతసఙ్గగ ఫయహణమ్  

స్వమం విశ్ యభమత్థమయమం పాదస్ంవాహ్నాదిభః 14 
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నృతమతో గమతః కావపి వలగతో యుధమతో మిథః  

గృహీతహ్సౌత గోపాల్కనహస్న్తత యశ్శ్ంస్తుః 15 
  
కవచితలేవతలేష్ణ నియుదధశ్ యభకరిశతః  

వృక్షభరల్కశ్ యమః శేతే గోపోతసఙ్గగ ఫయహణః 16 
  
పాదస్ంవాహ్నం చకుయ ః క్లచితతస్మ భహాతభనః  

ఄరే హ్తపాపాభనో వమజనైః స్భవీజమన్ 17 
  
ఄన్దమ తదనుయరపాణి భనోజ్ఞఞ ని భహాతభనః  

గమనిత స్భ భహారాజ సేనహ్కేననధిమః శ్నైః 18 
  
ఏవం నిగరఢాతభగత్రః స్వమమయా గోపాతభజతవం చరితైరివడభఫమన్ 
రేమే యమల్కలితపాదలేవో గామైైః స్భం గాభమవద్వశ్చేషిటతః 19 
  
శ్రీదామ నాభ గోపాలో రాభక్లశ్వయోః స్ఖ్య  

సుఫలసోతకకృష్టణదామ గోపాః ప్రయమేణదభబుయ వన్ 20 
  
రాభ రాభ భహాబ్రహో కృష్ణ దుష్టనిఫయహణ  

ఆతోऽవిదరరే సుభహ్దవనం త్థల్కలిస్ఙ్గకలమ్ 21 
  
పల్కని తతయ బరర్షణి తనిత త్రత్థని చ  

స్నిత కనతవవరుదాధ ని ధేనుక్లన దురాతభనా 22 
  

సోऽత్రవీర్ష్ణమऽసుర్ష్ణ రాభ హ్య కృష్ణ ఖయయరధృక్  

అతభతులమఫలైయనైైరాజ ాత్రభయఫహ్రభయవృతః 23 
  
తసాభతృతనరాహారాద్వబతైయనృభయమితయహ్న్  

న సేవమతే శుగణైః క్షిస్ఙ్ఘరివవరిజతమ్ 24 
  

విదమన్దతऽభకతజౄరావణి పల్కని సుయభీణి చ  
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ఏష్ వై సుయభయగనోధ విష్రచీనోऽవగృహ్మతే 25 
  
యమచఛ త్థని నః కృష్ణ గనధలోభతచేతసామ్  

వాఞ్జ్యఛస్మత భహ్తీ రాభ గభమత్థం మది ర్ష్ణచతే 26 
  
ఏవం సుహ్ృదవచః శుయత్థవ సుహ్ృత్రరమచికీయషయా  

యహ్స్మ జగభతుర్ష్ణగైయవృతౌ త్థలవనం యబర 27 
  
ఫలః యవిశ్మ బ్రహ్రభ్రమం త్థల్కనసభరికభమన్  

పల్కని పాతయామస్ భతఙగజ ఆవౌజసా 28 
  
పల్కనాం తత్థం శ్ఫద ం నిశ్మమసుయరాస్బః  

ఄబమధావత్రక్త్రతలం స్నగం రికభమన్ 29 
  
స్మేతమ తయసా యతమగద వభ్రమం దాబైం ఫలం ఫలీ  

నిహ్తోమయస్మ కాశ్ఫద ం ముఞచనయమస్యతఖలః 30 
  
జృనరాసాదమ స్ంయఫధ  ఈకోోష్టట  రాకసితః  

చయణావర్ధ రాజనఫల్కమ పాాక్షిదుయ ష్ట 31 
  
స్ తం గృహీత్థవ యద్రరాబై భయితైవకపాణినా  

చిక్షే తృణరాజ్ఞగేయ భా్రభణతమక తజీవితమ్ 32 
  
తేనాహ్తో భహాత్థలో వేమనో ఫృహ్చిఛరాః  

పాయశవస్థం కభమనబగనః స్ చ్ఛనమం సోऽపి చ్ఛయమ్ 33 
  
ఫలస్మ లీలయోతసృష్ట ఖయద్హ్హ్త్థహ్త్థః  

త్థల్కశ్చకమిరే స్రేవ భహావాతేరిత్థ ఆవ 34 
  
నైతచిచతయం బగవత్ర హ్మనన్దత జగద్వశ్వరే  

ఓతపాోతమిదం మస్మభంస్తనుత ష్వఙగ మథా టః 35 
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తతః కృష్ణం చ రాభం చ జ్ఞఞ తయో ధేనుకస్మ యే  

కోోష్టట ర్ష్ణऽబమదరవనసరేవ స్ంయబ్రధ  హ్తబ్రనధవాః 36 
  
త్థంసాత నాతతః కృషోణ రాభశ్చ నృ లీలయా  

గృహీతశ్యచచచయణానారహిణోతృణరాజసు 37 
  
పలయకయస్ఙ్గకయణం దైతమద్హైయగత్థసుభః  

యరాజ బరః స్త్థల్కగైైయఘనైరివ నబస్తలమ్ 38 
  
తయోస్తతుసభహ్తకయభ నిశ్భమ విబుధాదమః  

ముముచ్ఛః జృష్వరాషణి చకుయ రావదామని తుష్ణట వః 39 
  
ఄథ త్థలపల్కనామదనభనుష్టమ గతసాధవసాః  

తృణం చ శ్వశేచరుయహతధేనుకకానన్ద 40 
  
కృష్ణః కభలతా్థక్షః జృణమశ్ యవణకీయతనః  

స్రతమమనోऽనుగైర్ష్ణగైః సాగయజో వయజమవయజత్ 41 
  
తం గోయజశుఛరితకునతలఫదధఫయహ  

వనమయస్రనరుచిరేక్షణచ్ఛరుహాస్మ్  

వేణ్డభకవణనతభనుగైరుగీతకీరితం  

గోపోమ దిదృక్షితదృశ్రऽబమగభనసమేత్థః 42 
  
పీత్థవ ముకునదముఖసాయఘభక్షిబృఙ్గస్  

త్థం జహ్రరివయహ్జం వయజయోషితోऽహిన  

తతసతృత్రం స్భధిగభమ వివేశ్ గోష్ఠ ం  

స్వీయడహాస్వినమం మదపాఙగమ్నక్షమ్ 43 
  
తయోయమశ్రదార్ష్ణహిణౌమ జృతయయోః జృతయవతసలే  

మథాకాభం మథాకాలం వమధత్థత ం యమశిష్ః 44 
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గత్థధావనశ్ యమౌ తతయ భజజనోనభయదనాదిభః  

నీవీం వస్మత్థవ రుచిరాం దివమస్యగగనధభణిడతౌ 45 
  
జననుమహ్ృతం పాాశ్మ సావదమననముల్కలితౌ  

స్ంవిశ్మ వయశ్యామయాం సుఖం సుష్ణతుయవైజ్ఞ 46 
  
ఏవం స్ బగవానృషోణ వృనాద వనచయః కవచిత్  

మయౌ రాభభృతే రాజనాకలినీదం స్ఖిభయవృతః 47 
  
ఄథ గవశ్చ గోపాశ్చ నిదాఘాతపీడిత్థః  

దుష్టం జలం జృస్తసామస్ృష్టణరాత  విష్దరషితమ్ 48 
  
విష్టభబస్తదుస్ృశ్మ దైవోహ్తచేతస్ః  

నిప్రతుయవైస్వః స్రేవ స్లిల్కన్దత కుయరదవహ్ 49 
  
వీక్ష్య త్థనైవ తథాబరత్థనృషోణ యోగేశ్వరేశ్వయః  

ఇక్షయాభృతవరిషణామ స్వనాథానసభజీవమత్ 50 
  
తే స్భరతీతస్భృతమః స్ముత్థథ మ జల్కనితకాత్  

అస్నుసవిస్మభత్థః స్రేవ వీక్షమణాః యస్యమ్ 51 
  
ఄనవభంస్త తదాాజనోగవినాద నుగయహ్యక్షితమ్  

పీత్థవ విష్ం రేతస్మ జృనరుత్థథ నమతభనః 52 

 

ఄఢామమభు – 16  

శ్రీశుక ఈవాచ  

విలోకమ దరషిత్థం కృష్టణం కృష్ణః కృష్టణహినా విభః  

తసామ విశుదిధభనివచఛనసయం తముదవాస్మత్ 1 
  
శ్రీరాజోవాచ  
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కథభనతయజలేऽగధే నమగృహాణదబగవానహిమ్  

స్ వై ఫహ్రయుగవాస్ం మథాసీదివయ కథమత్థమ్ 2 
  
ఫరహ్భనబగవతస్తస్మ బరభనః స్వచఛనదవరితనః  

గోపాలోదాయచరితం కస్ృప్రమత్థభృతం జుష్న్ 3 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

కాలినాద ైం కాలిమసామసీధరదః కశిచదివష్టగిననా  

శ్ యమమణయా మస్మభనతనుత ైరిగః ఖగః 4 
  
విజైృష్భత్థ విష్ద్రరిభ మరుతేనాభభరిశత్థః  

మిరమన్దత తీయగ మస్మ పాాణినః స్మథయజఙగమః 5 
  
తం చణడవేగవిష్వీయమభవేక్ష్య తేన  

దుష్టట ం నద్వం చ ఖలస్ంమభనావత్థయః  

కృష్ణః కదభఫభధిరుహ్మ తతోऽత్రతుఙగమ్  

అసోపటమ గఢయశ్నో నమతదివషోద్ 6 
  
స్యహ్ోదః జృరుష్సాయనిపాతవేగ  

స్ఙ్గక్భతోయగవిషోచఛవస్మత్థముఫరాశిః  

యమకుాతో విష్కష్టమబ్వభీష్ణోరిభర్  

ధావనధనుఃశ్తభననతఫలస్మ కం తత్ 7 
  
తస్మ హ్ోద్ విహ్యతో భజదణడఘరయణ  

వార్ష్ణఘష్భఙగ వయవాయణవికయభస్మ  

అశుయతమ తతసవ స్దనాభబవం నిర్షక్ష్య  

చక్షుఃశ్ యవాః స్భస్యతతదభృష్మమణః 8 
  
తం ప్రయక్షణీమసుకుమయఘనావదాతం  

శ్రీవతసపీతవస్నం స్మభతసునదరాస్మమ్  

కీయడనతభయత్రబమం కభలోదరాఙ్ఘ్ఘైం  
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స్నదశ్మ భయభసు రుష్ట భజయా చఛాద 9 
  
తం నాగభ్యగరివీతభదృష్టచేష్టమ్  

అలోకమ తత్రరమస్ఖ్యః శుపా బృశ్యరాత ః  

కృష్టణऽరిత్థతభసుహ్ృదయథకలతయకామ  

దుఃఖ్యనుశ్రకబమభరఢధియో నిప్రతుః 10 
  
గవో వృష్ట వతసతయమః క యనదమనాః సుదుఃఖిత్థః  

కృష్టణ నమసేతక్షణా భీత్థ రుదనతై ఆవ తస్మథరే 11 
  
ఄథ వయజ్ఞ భహోత్థత్థస్త్రివిధా హ్మత్రదారుణాః  

ఈతేతురుబవి దివామతభనామస్ననబమశ్ంస్మనః 12 
  
త్థనాలక్ష్య బయోదివగన గోపా ననదజృర్ష్ణగమః  

వినా రామేణ గః కృష్ణం జ్ఞఞ త్థవ చ్ఛయయితుం గతమ్ 13 
  
తైరుద రినమితైరినధనం భత్థవ పాాతభతదివదః  

తత్థరణాస్తనభనసాకసేత దుఃఖశ్రకబయాతురాః 14 
  

అబ్రలవృదధవనిత్థః స్రేవऽఙగ శువృతతమః  

నియజగుభర్ష్ణగకుల్కద్వదనాః కృష్ణదయశనల్కలసాః 15 
  
త్థంస్తథా కాతరానీవక్ష్య బగవానాభధవో ఫలః  

యహ్స్మ కఞ్చచనోనవాచ యభ్రవజోఞऽనుజస్మ స్ః 16 
  

తేऽన్దవష్మణా దయితం కృష్ణం స్రచితయా దైః  

బగవలేక్షణైయజగుభః దవామ మమునాతటమ్ 17 
  
తే తతయ తతా్థఫజమవాఙ్గకశ్యశ్ని ధవజోనానని దాని విశ్తేః  

మరేగ గవాభనమదానతరానతరే నిర్షక్షమణా మయుయఙగ స్తవరాః 18 
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ఄనతయహదై్ భజగభ్యగర్షతమరాత్  

కృష్ణం నిర్షహ్ములబమ జల్కశ్యాన్దత  

గోపాంశ్చ భరఢధిష్ణానరితః శ్రంశ్చ  

స్ఙినదతః యభకశ్భలమజృరారాత ః 19 
  

గోపోమऽనుయకతభనసో బగవతమనన్దత  

తతౌసహ్ృదస్మభతవిలోకగియః స్భయనతైః  

గ యసేతऽహినా పియమతమే బృశ్దుఃఖతపాత ః  

శ్రనమం పియమవమత్రహ్ృతం దదృశుస్త్రిలోకమ్ 20 
  
త్థః కృష్ణమతయభతమభనుయవిష్టట ం  

తులమవమథాః స్భనుగృహ్మ శుచః స్యవనతైః  

త్థసాత  వయజపియమకథాః కథమనతై అస్న్  

కృష్టణనన్దऽరితదృశ్ర భృతకయతీకాః 21 
  
కృష్ణపాాణానినరివశ్తో ననాద ద్వనీవక్ష్య తం హ్ోదమ్  

యతమష్టధతస బగవానాాభః కృష్టణనుభ్రవవిత్ 22 
  
ఆతథభసవగోకులభననమగత్రం నిర్షక్ష్య  

స్స్త్రీకుమయభత్రదుఃఖితమతభహ్యతోః  

అజ్ఞఞ మ భయతై దవీభనువయతమనః  

స్మథత్థవ ముహూయతముదత్రష్ఠ దుయఙగఫనాధ త్ 23 
  
తతరథమమనవజృష్ట వమథిత్థతభభ్యగస్  

తమకోతవననభమమ కుపితః స్వపణానుబజఙగః  

తసౌథ శ్వస్ఞఛవస్నయనధైవిష్టభఫర్షష్  

స్తబేధక్షణోలుభకముఖ్య హ్రిమీక్షమణః 24 
  
తం జిహ్వయా దివశిఖయా రిలేలిహానం  

ద్వ స్ృకవణీ హ్మత్రకరాలవిష్టగినదృషిటమ్  

కీయడననముం రిస్సాయ మథా ఖగేనోదై  
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ఫభా్రభ సోऽమవస్యం యస్మీక్షమణః 25 
  
ఏవం రిబరభహ్తౌజస్ముననత్థంస్మ్  

అనభమ తతృథుశియఃస్వధియరఢ అదమః  

తనరభయధయతననికయస్రాశత్రత్థభా  

పాదాముఫజోऽఖిలకల్కదిగురుయననయత 26 
  
తం నరుత ముదమతభవేక్ష్య తదా తద్వమ  

గనధయవస్మదధమునిచ్ఛయణద్వవధవః  

పీయత్థమ భృదఙగణవానకవాదమగీత  

జృషోహాయనుత్రభః స్హ్సోసేదుః 27 
  

మదమచిఛర్ష్ణ న నభతేऽఙగ శ్తైకశీయోస్  

తతతనభభయద ఖయదణడధర్ష్ణऽఙ్ఘ్ఘైపాతైః  

క్షీణాయుషో బరభత ఈలఫణమస్మతోऽస్ృఙ్  

నసోత వభనయభకశ్భలమ నాగః 28 
  
తసామక్షిభయగయలముదవభతః శియఃసు  

మదమతసముననభత్ర నిఃశ్వస్తో రుషోచైైః  

నృతమనదానునభమనదభయాం ఫబరవ  

జృష్ైుః యజౄజిత ఆవేహ్ జృమనురాణః 29 
  
తచిచతయత్థణడవవిరుగనపణాస్హ్సోా  

యకతం ముఖైరురు వభననృ బగనగతయః  

స్భృత్థవ చరాచయగురుం జృరుష్ం జృరాణం  

నారామణం తభయణం భనసా జగభ 30 
  

కృష్ణస్మ గయబజగతోऽత్రబరావస్ననం  

పారిోయహాయరిరుగనపణాతతయమ్  

దృష్టట వహిమదమముసేదుయముష్మ తనై  
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అరాత ః శ్థేదవస్నబరష్ణక్లశ్ఫనాధ ః 31 
  

త్థస్తం సువిగనభనసోऽథ జృయస్ృత్థరాబః  

కామం నిధామ భవి బరతత్రం యణ్డముః  

సాధవైః కృత్థఞజ లిజృటాః శ్భలస్మ బరుత ర్  

మ్నక్షేసవః శ్యణదం శ్యణం యనానః 32 
  
నాగతనై ఉచ్ఛః  

నామయోమ హి దణడః కృతకలిఫష్టऽస్మభంస్  

తవావత్థయః ఖలనిగయహామ  

రిపోః సుత్థనాభపి తులమదృషిటర్  

ధతేస దభం పలమేవానుశ్ంస్న్ 33 
  

ఄనుగయహోऽమం బవతః కృతో హి నో దణోడऽస్త్థం తే ఖలు కలభష్టహ్ః 
మదదనదశ్రకతవభముష్మ ద్హినః కోోధోऽపి తేऽనుగయహ్ ఏవ స్భభతః 34 
  
తః సుతతం కభన్దన జౄయవం నియస్తమన్దన చ మనద్న  

ధర్ష్ణభऽథ వా స్యవజనానుకభయా మతో బవాంసుత ష్మత్ర స్యవజీవః 35 
  

కసామనుభ్రవోऽస్మ న ద్వ విదభహ్య తవాఙ్ఘ్ఘైరేణ్డస్యశ్యధికాయః  

మదావఞఛయా శ్రీయేలనాచయతతపో విహామ కామనుసచియం ధృతవయత్థ 36 
  
న నాకృష్ఠ ం న చ సాయవభౌభం  

న పాయమేష్ఠ ైం న యసాధితమమ్  

న యోగస్మద్వధయజృనయబవం వా  

వాఞఛనిత మత్థదయజఃయనానః 37 
  

తద్ష్ నాథా దురాభనైైస్తమ్నజనిః కోోధవశ్రऽమహీశ్ః  

స్ంసాయచక్లయ బరభతః శ్ర్షరిణో మదిచఛతః సామదివబవః స్భక్షః 38 
  
నభసుత బమం బగవతే జృరుష్టమ భహాతభన్ద  
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బరత్థవాసామ బరత్థమ రామ యమతభన్ద 39 
  

జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ ననీధయే ఫరహ్భణ్డऽననతశ్క తయే  

ఄగుణాయావికారామ నభసేత పాాకృత్థమ చ 40 
  
కాల్కమ కాలనాభ్రమ కాల్కవమవసాక్షిణ్డ  

విశ్యవమ తదుదరష్ట్రే తతకరేతై విశ్వహ్యతవే 41 
  
బరతమతేరనిదైమపాాణ భనోబుదాధ ైశ్యాతభన్ద  

త్రరగుణ్డనాభమన్దన గరఢసావత్థభనుబరతయే 42 
  

నమ్నऽననాత మ స్రక్షాభమ కూటసాథ మ విశిచతే  

నానావాదానుర్ష్ణధామ వాచమవాచకశ్కతయే 43 
  
నభః యమణభరల్కమ కవయే శ్యస్త్రయోనయే  

యవృత్థత మ నివృత్థత మ నిగమమ నమ్న నభః 44 
  
నభః కృష్టణమ రామమ వసుద్వసుత్థమ చ  

యదుమమనయానిరుదాధ మ సాతవత్థం తయే నభః 45 
  
నమ్న గుణయద్వపామ గుణాతభచ్ఛఛదనామ చ  

గుణవృతుత ైలక్ష్యామ గుణదరష్ట్రే స్వస్ంవిద్ 46 
  
ఄవామకృతవిహారామ స్యవవామకృతస్మదధయే  

హ్ృషీక్లశ్ నభసేతऽసుత  మునయే మౌనశీలిన్ద 47 
  
రావయగత్రజ్ఞఞ మ స్రావధమక్షామ తే నభః  

ఄవిశ్యవమ చ విశ్యవమ తదదషై్ట్రేऽస్మ చ హ్యతవే 48 
  
తవం హ్మస్మ జనభస్మథత్రస్ంమమనివభ్య  

గుణైయనీహోऽకృతకాలశ్కతధృక్  
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తతతతసవ భ్రవానరత్రబోధమనసతః  

స్మీక్షయామ్నఘవిహాయ ఇహ్సే 49 
  

తసైైవ తేऽభరస్తనవస్త్రిలోకామం  

శ్యనాత  ఄశ్యనాత  ఈత భరఢయోనమః  

శ్యనాత ః పియయాసేత హ్మధునావితుం స్త్థం  

సాథ తుశ్చ తే ధయభర్షసయేహ్తః 50 
  
ఄరాధః స్కృదబరాతై  సోఢవమః స్వయజ్ఞకృతః  

క్షనుత భయహస్మ శ్యనాత తభనరభఢస్మ త్థవభజ్ఞనతః 51 
  
ఄనుగృహీణష్వ బగవనారణాంస్తైజత్ర ననగః  

స్త్రీణాం నః సాధుశ్రచ్ఛమనాం త్రః పాాణః యద్వమత్థమ్ 52 
  
విధేహి తే కఙకర్షణాభనుష్టఠ మం తవాజఞయా  

మచఛైదధయానుత్రష్ఠ నైవ ముచమతే స్యవతో బయాత్ 53 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం స్ నాగతీనభయబగవానసభభష్ణట తః  

భరరిచఛతం బగనశియస్ం విస్స్రాజ ఙ్ఘ్ఘైకుటట నైః 54 
  
యత్రలబేధనిదైమపాాణః కాలిమః శ్నకైయహరిమ్  

కృచ్ఛఛై తసముచఛవస్నీదనః కృష్ణం పాాహ్ కృత్థఞజ లిః 55 
  
కాలిమ ఈవాచ  

వమం ఖల్కః స్హోతత్థత ై తభసా ద్వయఘభనమవః  

స్వభ్రవో దుస్తైజో నాథ లోకానాం మదస్దగహై్ః 56 
  
తవయా స్ృష్టమిదం విశ్వం ధాతరుగ ణవిస్యజనమ్  

నానాస్వభ్రవవీర్ధమజో యోనిబీజ్ఞశ్యాకృత్ర 57 
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వమం చ తతయ బగవనసరా జ్ఞతుమరుభనమవః  

కథం తమజ్ఞభస్తవనాభయాం దుస్తైజ్ఞం మ్నహిత్థః స్వమమ్ 58 
  
బవానిహ కాయణం తతయ స్యవజోఞ జగద్వశ్వయః  

ఄనుగయహ్ం నిగ యహ్ం వా భనమసే తదివధేహి నః 59 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమకయణై వచః పాాహ్ బగవానాకయమమనుష్ః  

నాతయ సేథమం తవయా స్య స్ముదరం యాహి మ చియమ్  

స్వజ్ఞఞ తమతమదారాఢ్యమ గోనృభరుబజమతే నద్వ 60 
  
మ ఏతతసంస్భరేనభయతై సుత బమం భదనుశ్యస్నమ్  

కీయతమనునబయోః స్నోధైయన యుష్భదబమమజృనయాత్ 61 
  

యోऽస్మభనాేత్థవ భదాకీయడే ద్వాద్వంస్తయయేజజలైః  

ఈపోష్మ మం స్భయననరేచతసయవపాైః యముచమతే 62 
  
ద్వవం యభణకం హిత్థవ హ్ోదమేతముపాశియతః  

మదబయాతస సుయణసాత వం నాదామనభత్థదల్కఞ్చఛతమ్ 63 
  
శ్రీఊషిరువాచ  

ముకోత బగవత్థ రాజనృష్టణనాదుబతకయభణా  

తం జౄజయామస్ ముదా నాగతనైశ్చ సాదయమ్ 64 
  
దివామభఫయస్యఙభణిభః రార్ధైయపి బరష్ణైః  

దివమగనాధ నులేైశ్చ భహ్తోమతలమలయా 65 
  
జౄజయిత్థవ జగనానథం యసాదమ గరుడధవజమ్  

తతః పీయతోऽబమనుజ్ఞఞ తః రికయమమభవనదై తమ్ 66 
  
స్కలతయసుహ్ృతు తోా ద్వవభబేధయజగభ హ్  
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తదైవ సాభృతజల్క మమునా నిరివష్టబవత్  

 ఄనుగయహాదబగవతః కీయడ్యమనుష్యరపిణః 67 

 

ఄఢామమభు – 17  

శ్రీరాజోవాచ  

నాగలమం యభణకం కథం తత్థమజ కాలిమః  

కృతం కం వా సుయణస్మ తేనైక్లనాస్భఞజ స్మ్ 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఈహారైైః స్యజనైరాభస్మ మసీహ్ యో ఫలిః  

వానస్తోమ భహాబ్రహో నాగనాం పాాఙ్ఘ్నయరపితః 2 
  
స్వం స్వం భ్రగం యమచఛనిత నాగః యవణి యవణి  

గోపీథాయాతభనః స్రేవ సురాణమ భహాతభన్ద 3 
  
విష్వీయమభదావిష్టః కాదరవేమసుత  కాలిమః  

కదర్షథకృతమ గరుడం స్వమం తం బుభజ్ఞ ఫలిమ్ 4 
  
తచ్ఛఛై త్థవ కుపితో రాజనబగవానబగవత్రరమః  

విజిఘాంసుయభహావేగః కాలిమం స్భపాదరవత్ 5 
  
తమతనతం తయసా విష్టయుధః యతమబమయాదుత్రథ తనైకభస్తకః  

దదిబః సుయణం వమదశ్దదదాయుధః కరాలజిహోాచఛవస్మతోగయలోచనః 6 
  
తం త్థయక్మజృతయః స్ నియస్మ భనుమమన్  

యచణడవేగో భధుస్రదనాస్నః  

క్షేణ స్వేమన హియణమర్ష్ణచిష్ట  

జఘాన కదుయ సుతముగయవికయభః 7 
  

సుయణక్షాభహ్తః కాలియోऽతీవ విహ్వలః  
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హ్ోదం వివేశ్ కాలినాద ైస్తదగభమం దురాస్దమ్ 8 
  
తతైైకదా జలచయం గరుడో బక్ష్యమీపిసతమ్  

నివారితః సౌబరిణా యస్హ్మ క్షుధితోऽహ్యత్ 9 
  
మీనానుసదుఃఖిత్థనదృష్టట వ ద్వనానీభనతౌ హ్తే  

కృయా సౌబరిః పాాహ్ తతయతమక్షేభమచయన్ 10 
  
ఄతయ యవిశ్మ గరుడో మది భత్థసైనస ఖ్యదత్ర  

స్దమః పాాణైరివయుజ్ఞమత స్తమమేతదఫైవీభమహ్మ్ 11 
  
తత్థకలిమః యం వేద నానమః కశ్చన లేలిహ్ః  

ఄవాతీసదగరుడ్యద్వబతః కృష్టణన చ వివాస్మతః 12 
  
కృష్ణం హ్ోదాదివనిష్టినతం దివమస్యగగనధవాస్స్మ్  

భహాభణిగణాకీయణం జ్ఞభరఫనదరిష్ృతమ్ 13 
  
ఈలభ్యమత్రథ త్థః స్రేవ లఫధపాాణా ఆవాస్వః  

యమ్నదనిబృత్థత్థభనో గోపాః పీయత్థమభరేభరే 14 
  
మశ్రదా ర్ష్ణహిణీ ననోద గోపోమ గోపాశ్చ క్తయవ  

కృష్ణం స్మేతమ లబేధహా అస్నుశష్టక నగ ఄపి 15 
  
రాభశ్యచచ్ఛమతమలిఙగై జహాసాసామనుభ్రవవిత్  

ప్రయమణ తభఙకమర్ష్ణమ జృనః జృనరుదైక్షత  

గవో వృష్ట వతసతర్ష్ణమ లేభరే యమం ముదమ్ 16 
  
ననదం విపాాః స్మగతమ గుయవః స్కలతయకాః  

ఉచ్ఛసేత కాలిమగయసోత దిష్టట ై ముకతస్తవాతభజః 17 
  
ద్హి దానం దివజ్ఞతీనాం కృష్ణనిరుభకతహ్యతవే  

ననదః పీయతభనా రాజనాగ ః సువయణం తదాదిశ్త్ 18 
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మశ్రదాపి భహాభ్రగ నష్టలఫధయజ్ఞ స్తీ  

రిష్వజ్ఞమఙకమర్ష్ణమ ముమ్నచ్ఛశుయకల్కం ముహ్రః 19 
  
త్థం రాత్రరం తతయ రాజ్ఞనదై క్షుతృడ్యబైం శ్ యభకరిషత్థః  

ఉష్ణయవైయౌకసో గవః కాలినాద ై ఈకూలతః 20 
  
తదా శుచివనోదరబతో దావాగినః స్యవతో వయజమ్  

సుతం నిశీథ అవృతమ యదగుధ ముచకయమే 21 
  
తత ఈత్థథ మ స్మబైనాత  దహ్మమనా వయజౌకస్ః  

కృష్ణం మయుసేత శ్యణం మయాభనుజమీశ్వయమ్ 22 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహాబగ హ్య రామమితవికయభ  

ఏష్ ఘోయతమ్న వహినసాత వకానగైస్తే హి నః 23 
  
సుదుస్తరాననః సావనాహి కాల్కగేనః సుహ్ృదః యభ్య  

న శ్కునభస్తవచచయణం స్నతైకుత భకుతోబమమ్ 24 
  
ఆతథం స్వజనవైకవేమం నిర్షక్ష్య జగద్వశ్వయః  

తభగినభపిఫతీతవయభననోతऽననతశ్కతధృక్ 25 

 

ఄఢామమభు – 18  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ కృష్ణః రివృతో జ్ఞఞ త్రభరుభదిత్థతభభః  

ఄనుగీమమనో నమవిశ్దవైజం గోకులభణిడతమ్ 1 
  
వయజ్ఞ వికీయడతోరేవం గోపాలచఛదభమమయా  

గీయషోభ నాభరుత యబవనానత్రప్రయయాఞఛర్షరిణామ్ 2 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

స్ చ వృనాద వనగుణైయవస్నత ఆవ లక్షితః  

మతా్థసేత బగవానాసక్షాదాామేణ స్హ్ క్లశ్వః 3 
  
మతయ నియఝయనిరాహై ద నివృతతస్వనఝిలేికమ్  

శ్శ్వతతచీఛకయర్షజష్ దుయ భభణడలభణిడతమ్ 4 
  
స్రితసయఃయస్యవణోరిభవాయునా కహేాయకఞ్జ్యజతలరేణ్డహారిణా  

న విదమతే మతయ వన్తకసాం దవో నిదాఘవహ్నైయకబవోऽత్రశ్యదవలే 5 
  
ఄగధతోమహ్ోదినీతటోరిభభయదవైతు ర్షష్టమః జృలినైః స్భనతతః  

న మతయ చణాడంశుకరా విషోలఫణా భవో యస్ం శ్యదవలితం చ గృహ్ణతే 6 
  
వనం కుసుమితం శ్రీభననదచిచతయభృగదివజమ్  

గమనభమరయబరభయం కూజతోకకలసాయస్మ్ 7 
  
కీయడిష్మమణస్తతోిో బగవానఫలస్ంయుతః  

వేణ్డం వియణమనోగైర్ష్ణగధనైః స్ంవృతోऽవిశ్త్ 8 
  
యవాలఫయహస్తఫక స్యగధ తుకృతబరష్ణాః  

రాభకృష్టణదయో గోపా ననృతురుమయుధుయజగుః 9 
  
కృష్ణస్మ నృతమతః క్లచిజజగుః క్లచిదవాదమన్  

వేణ్డపాణితలైః శ్ృఙ్గః యశ్శ్ంసుయథారే 10 
  
గోజ్ఞత్రయత్రచఛనాన ద్వా గోపాలయరపిణౌ  

ఇడిరే కృష్ణరామౌ చ నటా ఆవ నటం నృ 11 
  
బరభణైయేఙఘనైః క్షేైరాసోపటనవికయషణైః  

చికీయడతురినయుద్ధన కాకక్షధర్ధ కవచిత్ 12 
  
కవచిననృతమతుస చ్ఛన్దమష్ణ గమక్త వాదక్త స్వమమ్  

శ్శ్ంస్తుయభహారాజ సాధు సాధివత్ర వాదిన్త 13 
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కవచిదిఫలైవః కవచితుకమైైః కవచ్ఛభలకముషిటభః  

ఄస్ృశ్మన్దతయఫనాధ దైైః కవచినభృగఖగేహ్యా 14 
  
కవచిచచ దరుద యపేావైరివవిధైరుహాస్కైః  

కదాచితసైనోదలికయా కరిహచిననృచేష్టయా 15 
  
ఏవం తౌ లోకస్మదాధ భః కీయడ్యభశేచయతుయవన్ద  

నదమదిరద్రాణికుఞ్జజష్ణ కానన్దష్ణ స్యఃసు చ 16 
  
శ్రంశ్యచయమతోర్ష్ణగైస్తదవన్ద రాభకృష్ణయోః  

గోయరపీ యలమ్నఫऽగదసుయస్తజిజహీయషయా 17 
  
తం విదావనపి దాశ్యర్ష్ణహ బగవానసయవదయశనః  

ఄనవమ్నదత తతసఖమం వధం తస్మ విచినతమన్ 18 
  
తతోాపాహూమ గోపాల్కనృష్ణః పాాహ్ విహాయవిత్  

హ్య గోపా విహ్రిష్టమమ్న దవనీదవబరమ మథామథమ్ 19 
  
తతయ చకుయ ః రివృఢౌ గోపా రాభజనాయదన్త  

కృష్ణస్ఙఘటిట నః క్లచిదాస్నాాభస్మ చ్ఛరే 20 
  
అచేరురివవిధాః కీయడ్య వాహ్మవాహ్కలక్షణాః  

మతా్థర్ష్ణహ్నిత జ్ఞత్థర్ష్ణ వహ్నిత చ రాజిత్థః 21 
  
వహ్నోత వాహ్మమనాశ్చ చ్ఛయమనతశ్చ గోధనమ్  

భ్రణీడయకం నాభ వటం జగుభః కృష్ణజృర్ష్ణగమః 22 
  
రాభస్ఙఘటిట నో మరిహ శ్రీదాభవృష్భ్రదమః  

కీయడ్యయాం జయినసాత ంసాత నరహ్రః కృష్టణదయో నృ 23 
  
ఈవాహ్ కృషోణ బగవానీశైదామనం రాజితః  
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వృష్బం బదరసేనసుత  యలమ్నఫ ర్ష్ణహిణీసుతమ్ 24 
  
ఄవిష్హ్మం భనమమనః కృష్ణం దానవజృఙగవః  

వహ్నుద ై తతయం పాాగదవర్ష్ణహ్ణతః యమ్ 25 
  
తముదవహ్నధయణిధరేనదైగ్భయవం  

భహాసుర్ష్ణ విగతయయో నిజం వజృః  

స్ అస్మథతః జృయటరిచఛద్ర ఫభౌ  

తడిదుద ైమనుడుత్రవాడివాముఫదః 26 
  
నిర్షక్ష్య తదవజృయలభభఫరే చయత్  

యద్వతదృగుబై కుటితటోగయదంస్త్రుకమ్  

జవలచిఛఖం కటకకర్షటకుణడల  

త్రవష్టదుబతం హ్లధయ ఇష్దతయస్త్ 27 
  
ఄథాగతస్భృత్రయబయో రిజృం ఫలో విహామ సాయథమివ హ్యనతమతభనః  

రుష్టహ్నచిఛయస్మ దృఢేన ముషిటనా సురాధిపో గిరిమివ వజరయంహ్సా 28 
  

స్ అహ్తః స్ది విశీయణభస్తకో ముఖ్యదవభనుయ ధియభస్భృతోऽసుయః  

భహాయవం వమసుయతతసమీయమనిగరియమథా భఘవత అయుధాహ్తః 29 
  
దృష్టట వ యలభఫం నిహ్తం ఫలేన ఫలశ్యలినా  

గోపాః సువిస్మభత్థ అస్నాసధు సాధివత్ర వాదినః 30 
  

అశిషోऽభగృణనతస్తం యశ్శ్ంసుస్తదయహణమ్  

ప్రయత్థమగతమివాలిఙగై ప్రయభవిహ్వలచేతస్ః 31 
  
పాప్ర యలమేఫ నిహ్తే ద్వాః యభనియవృత్థః  

ఄబమవయషనఫలం మలైైః శ్శ్ంసుః సాధు సాధివత్ర 32 
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ఄఢామమభు – 19  

శ్రీశుక ఈవాచ  

కీయడ్యస్క్లతష్ణ గోప్రష్ణ తదాగ వో దరయచ్ఛరిణీః  

సైవయం చయనోతై వివిశుస్ృణలోభేన గహ్వయమ్ 1 
  
ఄజ్ఞ గవో భహిష్మశ్చ నిరివశ్నోతై వనాదవనమ్  

ఇషీకాటవీం నిరివవిశుః కయనదనోతై దావతరిషత్థః 2 
  

తేऽశ్మనతః శ్రనోగపాః కృష్ణరామదమస్తదా  

జ్ఞత్థనుత్థపా న విదురివచినవనోత గవాం గత్రమ్ 3 
  
తృణైస్తతుఖయదచిఛనైీర్ష్ణగష్దైయఙ్ఘ్కతైయగవామ్  

మయగభనవగభనసరేవ నష్టట జీవామ విచేతస్ః 4 
  
ముఞ్జ్యజ టవామం బరష్టమయగం క యనదమనం స్వగోధనమ్  

స్మరమ తృషిత్థః శా్యనాత స్తతసేత స్ననైవయతమన్ 5 
  
త్థ అహూత్థ బగవత్థ మేఘగమీబయయా గిరా  

స్వనామనం నినదం శుయత్థవ యత్రన్దదుః యహ్రిషత్థః 6 
  
తతః స్భనాత దదవధరభక్లతుయమదృచఛయాబరతక్మకృదవన్తకసామ్  

స్మీరితః సాయథినోలఫణోలుభకైరివలేలిహానః స్మథయజఙగమనభహాన్ 7 
  
తమతనతం రితో దవాగినం గోపాశ్చ గవః యస్మీక్ష్య భీత్థః  

ఉచ్ఛశ్చ కృష్ణం స్ఫలం యనాన మథా హ్రిం భృతుమబయారిదత్థ జనాః 8 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహావీయ హ్య రామమ్నఘ వికయభ  

దావాగిననా దహ్మమనానరనానంసాతై తుభయహథః 9 
  
నరనం తవదాఫనధవాః కృష్ణ న చ్ఛయహనతైవసాదితుమ్  

వమం హి స్యవధయభజఞ తవనానథాస్తవతరామణాః 10 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

వచో నిశ్భమ కృణం ఫనరధనాం బగవానహరిః  

నిమీలమత మ భైష్ట లోచనానీతమభ్రష్త 11 
  
తథేత్ర మీలిత్థక్షేష్ణ బగవానగినములఫణమ్  

పీత్థవ ముఖేన త్థనృచ్ఛఛై ద్రమగధీశ్ర వమమ్నచమత్ 12 
  

తతశ్చ తేऽక్షీణ్డమనీభలమ జృనరాబణీడయమపిత్థః  

నిశ్భమ విస్మభత్థ అస్నానత్థభనం గశ్చ మ్నచిత్థః 13 
  
కృష్ణస్మ యోగవీయమం తద్రమగమయానుభ్రవితమ్  

దావాగేనరాతభనః క్షేభం వీక్ష్య తే మేనిరేऽభయమ్ 14 
  
గః స్నినవయతై  సాయాహ్యన స్హ్రామ్న జనాయదనః  

వేణ్డం వియణమనోగష్ఠ భగద్రగైయభష్ణట తః 15 
  
గోపీనాం యమననద అసీద్రగవినదదయశన్ద  

క్షణం యుగశ్తమివ యాసాం యేన వినాబవత్ 16 

 

ఄఢామమభు – 20  

శ్రీశుక ఈవాచ  

తయోస్తదదుబతం కయభ దావాగేనర్ష్ణభక్షమతభనః  

గోపాః స్త్రీబమః స్మచఖ్యమః యలభఫవధమేవ చ 1 
  
గోవృదాధ శ్చ గోమశ్చ తదుపాకయణై విస్మభత్థః  

మేనిరే ద్వయవర్ధ కృష్ణరామౌ వయజం గతౌ 2 
  
తతః పాావయతత పాావృటసయవస్తతవ స్ముదబవా  

విద్రమతమనరిధిరివస్రపరిజతనబస్తల్క 3 
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సానదైనీల్కముఫదైర్ష్ణవైభ స్విదుమతసతనయితునభః  

ఄస్ష్టజోమత్రరాచఛననం ఫరహ్యభవ స్గుణం ఫభౌ 4 
  
ఄష్ణట మసానినపీతం మదరబమమశ్రచదభమం వసు  

స్వగోభర్ష్ణభకుత మరేభే యజనమః కాల అగతే 5 
  
తడిదవనోత భహామేఘాశ్చణడ శ్వస్న వేపిత్థః  

పీయణనం జీవనం హ్మస్మ ముముచ్ఛః కరుణా ఆవ 6 
  
తఃకృశ్య ద్వమీఢా అసీదవర్షషమసీ భహీ  

మథైవ కాభమతస్స్తనుః స్మరమ తతపలమ్ 7 
  
నిశ్యముఖేష్ణ ఖద్రమత్థస్తభసా భ్రనిత న గ యహాః  

మథా పాప్రన పాష్ణాడ  న హి వేదాః కలౌ యుగే 8 
  
శుయత్థవ యజనమనినదం భణ్డడ కాః స్స్ృజురిగయః  

తరషీణం శ్యానాః పాాగమదవదాఫై హ్భణా నిమమతమయే 9 
  

అస్నునతథగమినమః క్షుదరనద్రమऽనుశుష్మతీః  

జృంసో మథాస్వతనతైస్మ ద్హ్దరవిణ స్భదః 10 
  
హ్రిత్థ హ్రిభః శ్ష్ైురినదైగోైశ్చ లోహిత్థ  

ఈచిఛలీనధైకృతచ్ఛఛయా నృణాం శ్రీరివ బరయబరత్ 11 
  
క్షేతా్థణి శ్ష్మస్భదిబః కయషకాణాం ముదం దదుః  

మనినాభనుత్థం వై దైవాధీనభజ్ఞనత్థమ్ 12 
  
జలస్థలౌకస్ః స్రేవ నవవారినిష్టవయా  

ఄబ్వబరనుయ చియం యరం మథా హ్రినిష్టవయా 13 
  
స్రిదిబః స్ఙగతః స్మనుధ శుచక్షోబ శ్వస్నోరిభమన్  
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ఄకవయోగినశిచతతం కామకతం గుణయుగమథా 14 
  
గియయో వయషధారాభయహనమమనా న వివమథుః  

ఄభబరమమనా వమస్నైయమథాధోక్షజచేతస్ః 15 
  
మరాగ  ఫబరవః స్నిదగధ స్ృణైశ్ఛనాన హ్మస్ంస్ృత్థః  

నాబమస్మమనాః శుయతయో దివజైః కాలేన చ్ఛహ్త్థః 16 
  
లోకఫనుధ ష్ణ మేఘేష్ణ విదుమతశ్చలసౌహ్ృదాః  

స్థయమం న చకుయ ః కామినమః జృరుష్టష్ణ గుణిషివవ 17 
  
ధనురివమత్ర మహ్యనదైం నిరుగ ణం చ గుణినమభ్రత్  

వమక్లత గుణవమత్రకరేऽగుణవానురుషో మథా 18 
  
న యరాజోడుశ్ఛననః స్వజోమత్థేరాజితైయఘనైః  

ఄహ్ంభత్థమ భ్రస్మతయా స్వభ్రసా జృరుషో మథా 19 
  
మేఘాగమ్నతసవా హ్ృష్టట ః యతమననదఞ్చఛఖణిడనః  

గృహ్యష్ణ తతనిరివణాణ మథాచ్ఛమతజనాగమే 20 
  
పీత్థవః పాదపాః దిబరాస్నాననాతభభరయతమః  

పాాకాక్మస్తసా శా్యనాత  మథా కామనుసేవయా 21 
  
స్యఃస్వశ్యనతర్ష్ణధఃసు నరమష్ణయఙ్గగ పి సాయసాః  

గృహ్యష్వశ్యనతకృతేమష్ణ గామమ ఆవ దురాశ్యాః 22 
  
జలౌఘైరినయభదమనత సేతవో వయషతీశ్వరే  

పాష్ణిడనాభస్దావదైరేవదమరాగ ః కలౌ మథా 23 
  
వమముఞచనావయుభరుననాన బరతేబమశ్యచభృతం ఘనాః  

మథాశిషో విశ్తమః కాలే కాలే దివజ్ఞరిత్థః 24 
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ఏవం వనం తదవరిషష్ఠ ం కవఖరుజ యజముఫభత్  

గోగోపాలైయవృతో యనుత ం స్ఫలః పాావిశ్దధరిః 25 
  
ధేనవో భనదగమినమ ఉధోభ్రరేణ బరమసా  

మయుయబగవత్థహూత్థ దుయ తం పీయత్థమ సునతస్తనాః 26 
  
వన్తకస్ః యముదిత్థ వనరాజీయభధుచ్ఛమతః  

జలధారా గిరేరానదాదాస్నాన దదృశే గుహాః 27 
  
కవచిదవనస్త్రకోోడే గుహాయాం చ్ఛభవయషత్ర  

నిరివశ్మ బగవాన్దరమే కనదభరలపల్కశ్నః 28 
  
దధోమదనం స్మనీతం శిల్కయాం స్లిల్కనితక్ల  

స్మ్నబజనీయైరుఫభజ్ఞ గోైః స్ఙకయషణానివతః 29 
  
శ్యదవలోరి స్ంవిశ్మ చయవతో మీలితేక్షణాన్  

తృపాత నవృష్టనవతసతరానాగ శ్చ సోవధోబయశ్ యమః 30 
  
పాావృటిశై మం చ త్థం వీక్ష్య స్యవకాలసుఖ్యవహామ్  

బగవానరజయాం చక్లయ అతభశ్కుత ైఫృంహిత్థమ్ 31 
  
ఏవం నివస్తోస్తస్మభనాాభక్లశ్వయోయవైజ్ఞ  

శ్యతసభబవదవైభా్ర స్వచ్ఛఛభఫవరుష్టనిల్క 32 
  
శ్యదా నీయజోతత్థత ై నీరాణి యకృత్రం మయుః  

బరష్టట నామివ చేత్థంస్మ జృనర్ష్ణమగనిష్టవయా 33 
  

వోమమ్ననऽఫబై ం బరతశ్యఫలమం భవః ఙకభపాం భలమ్  

శ్యజజహారాశ్ యమిణాం కృష్టణ బకతయమథాశుబమ్ 34 
  
స్యవస్వం జలదా హిత్థవ విరేజుః శుబరవయచస్ః  

మథా తమకైష్ణాః శ్యనాత  మునయో ముకతకలిఫష్టః 35 
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గియయో ముముచ్ఛసోతమం కవచినన ముముచ్ఛః శివమ్  

మథా జ్ఞఞ నాభృతం కాలే జ్ఞఞ నినో దదతే న వా 36 
  
నైవావిదనీక్మమణం జలం గధజలేచరాః  

మథాయుయనవహ్ం క్షమమం నరా భరఢాః కుట్పమిఫనః 37 
  
గధవారిచరాసాత భవినదఞఛయదయకజమ్  

మథా దరిదరః కృణః కుట్పభఫైవిజితేనిదైమః 38 
  
శ్నైః శ్నైయజహ్రః ఙకం స్థల్కనామభం చ వీరుధః  

మథాహ్ంభభత్థం ధీరాః శ్ర్షరాదిష్వనాతభసు 39 
  
నిశ్చల్కముఫయబరతరతషీణం స్ముదరః శ్యదాగమే  

అతభనుమయతే స్భమఙ్గభనిరువైయత్థగభః 40 
  

క్లదారేబమస్తవపోऽగృహ్ణనకయషకా దృఢసేతుభః  

మథా పాాణైః స్యవజ్ఞజ ానం తనినర్ష్ణధేన యోగినః 41 
  

శ్యదరాకంశుజ్ఞంసాత పానరబత్థనాముడుపోऽహ్యత్  

ద్హాభమనజం బోధో ముకునోద వయజయోషిత్థమ్ 42 
  
ఖభశ్రబత నిరేభఘం శ్యదివభలత్థయకమ్  

స్తతవ యుకతం మథా చితతం శ్ఫద ఫరహాభయథదయశనమ్ 43 
  
ఄఖణడభణడలో వోమమిన యరాజోడుగణైః శ్శీ  

మథా మదుత్రః కృషోణ వృషిణచకాయ వృతో భవి 44 
  
అశేిష్మ స్భశీతోష్ణం యస్రనవనమరుతమ్  

జనాసాత ం జహ్రర్ష్ణగపోమ న కృష్ణహ్ృతచేతస్ః 45 
  
గవో భృగః ఖగ నాయమః జృషిణమః శ్యదాబవన్  
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ఄనీవమమనాః స్వవృష్ైః పలైర్షశ్కయయా ఆవ 46 
  
ఈదహ్ృష్మనావరిజ్ఞని స్రర్ష్ణమత్థథ న్ద కుముదివనా  

రాజ్ఞఞ  తు నియబయా లోకా మథా దస్రమనివనా నృ 47 
  
జృయగామేష్టవగయమణైరినిదైయైశ్చ భహోతసవైః  

ఫభౌ బరః కవశ్ష్టమఢామ కల్కభ్రమం నితరాం హ్రేః 48 
  
వణిఙ్గభనినృసానత్థ నియగమమరాథ నరప్రదిరే  

వయషరుదాధ  మథా స్మదాధ ః స్వపిణాడనాకల అగతే 49 

 

ఄఢామమభు – 21  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం శ్యతసవ చఛజలం దాభకయసుగనిధనా  

నమవిశ్దావయునా వాతం స్ గోగోపాలకోऽచ్ఛమతః 1 
  
కుసుమితవనరాజిశుషిభబృఙగ దివజకులఘుష్టస్యఃస్రినభహీధరమ్  

భధుత్రయవగహ్మ చ్ఛయమనాగ ః స్హ్శుపాలఫలశుచకూజ వేణ్డమ్ 2 
  
తదవైజస్త్రిమ అశుయతమ వేణ్డగీతం స్భర్ష్ణదమమ్  

కాశిచతర్ష్ణక్షం కృష్ణస్మ స్వస్ఖీభ్యమऽనవవయణమన్ 3 
  
తదవయణయితుమయబ్రధ ః స్భయనతైః కృష్ణచేషిటతమ్  

నాశ్కనసైయవేగేన విక్షితభనసో నృ 4 
  
ఫరాహపీడం నటవయవజృః కయణయోః కరిణకాయం  

బ్వబరదావస్ః కనకకపిశ్ం వైజమనీతం చ మల్కమ్  

యనాధ ై న్దవణోయధయసుధయాజౄయమనోగవృన్ద ర్  

వృనాద యణమం స్వదయభణం పాావిశ్ద్వగతకీరితః 5 
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ఆత్ర వేణ్డయవం రాజనసయవబరతభనోహ్యమ్  

శుయత్థవ వయజస్త్రిమః స్రావ వయణమనోతైऽభరేభరే 6 
  
శ్రీగోమ ఉచ్ఛః  

ఄక్షణవత్థం పలమిదం న యం విదాభః  

స్ఖమః శ్రననవివేశ్మతోయవమసైైః  

వకతంై వయజ్ఞశ్సుతయోయనవేణ్డజుష్టం  

యైరావ నిపీతభనుయకతకటాక్షమ్నక్షమ్ 7 
  
చ్ఛతయవాలఫయహస్తఫకోతల్కఫజ  మల్కనుృకతరిధానవిచితయవేశౌ  

భధేమ విరేజతుయలం శుపాలగోష్టఠ ైం యఙ్గగ మథా నటవర్ధ కవచ గమమన్త 8 
  
గోమః కమచయదమం కుశ్లం స్భ వేణ్డర్  

దామ్నదరాధయసుధాభపి గోపికానామ్  

భఙ్గకత స్వమం మదవశిష్టయస్ం హ్ోదినోమ  

హ్ృష్మతతవ చోऽశుయ  ముముచ్ఛస్తయవో మథాయమః 9 
  
వృనాద వనం స్ఖి భవో వితనోత్ర కీఊత్రం  

మద్దవకీసుతదాముఫజలఫధలక్ష్మి  

గోవినదవేణ్డభను భతతభమరయనృతమం  

ప్రయక్ష్యాదిరసానవవయత్థనమస్భస్తస్తతవ మ్ 10 
  

ధనామః స్భ భరఢగతయోऽపి హ్రిణమ ఏత్థ  

యా ననదననదనముపాతతవిచితయవేశ్మ్  

అకయణై వేణ్డయణితం స్హ్కృష్ణసారాః  

జౄజ్ఞం దధురివయచిత్థం యణయావలోకైః 11 
  
కృష్ణం నిర్షక్ష్య వనితోతసవయరశీలం  

శుయత్థవ చ తతకవ ణితవేణ్డవివికతగీతమ్  

ద్వోమ విమనగతమః స్భయనుననసారా  

బరశ్మతరస్రనకఫరా ముముహ్రరివనీవమః 12 
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గవశ్చ కృష్ణముఖనియగతవేణ్డగీత  

పీమరష్ముతతభతకయణజృటైః పిఫనతైః  

శ్యవాః సునతస్తనమఃకవల్కః స్భ తసుథ ర్  

గోవినదమతభని దృశ్యశుయకల్కః స్ృశ్నతైః 13 
  

పాాయో ఫత్థభఫ విహ్గ మునయో వన్దऽస్మభన్  

కృష్టణక్షితం తదుదితం కలవేణ్డగీతమ్  

అరుహ్మ యే దుయ భభజ్ఞనుయ చియయవాల్కన్  

శ్ృణవనిత మీలితదృశ్ర విగత్థనమవాచః 14 
  
నదమస్తదా తదుధాయమ ముకునదగీతమ్  

అవయతలక్షితభనోబవబగనవేగః  

అలిఙగనస్థగితభరరిభభజైరుభరారేర్  

గృహ్ణనిత పాదయుగలం కభలోహారాః 15 
  
దృష్టట వతప్ర వయజశ్రనసహ్ రాభగోైః  

స్ఞ్జ్యచయమనతభను వేణ్డముద్వయమనతమ్  

ప్రయభయవృదధ ఈదితః కుసుమవలీభః  

స్ఖ్యమయవైధాతసవ వజృష్టముఫద అతతయమ్ 16 
  
జౄరాణః జృలినదై ఈరుగమదాఫజరాగ  

శ్రీకుఙ్గకమేన దయిత్థస్తనభణిడతేన  

తదదయశనస్భయరుజస్ృణయరషితేన  

లిభనతై అననకుచేష్ణ జహ్రస్తదాధిమ్ 17 
  
హ్నాత మభదిరయఫల్క హ్రిదాస్వర్ష్ణమ  

మదాాభకృష్ణచయణస్యశ్యమ్నదః  

మనం తనోత్ర స్హ్గోగణయోస్తయోయమత్  

పానీమస్రమవస్కనదయకనదభరలైః 18 
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గ గోకైయనువనం నమతోరుదాయ  

వేణ్డస్వనైః కలదైస్తనుబృతుస స్ఖమః  

ఄస్నదనం గత్రభత్థం జృలకస్తరుణాం  

నిర్ష్ణమగపాశ్కృతలక్షణయోరివచితయమ్ 19 
  
ఏవంవిధా బగవతో యా వృనాద వనచ్ఛరిణః  

వయణమనోతై మిథో గోమః కీయడ్యస్తనభమత్థం మయుః 20 

 

ఄఢామమభు – 22  

శ్రీశుక ఈవాచ  

హ్యభన్దత యథమే మస్మ ననదవయజకమరికాః  

చేరుయహవిష్మం భఞ్జ్యజ నాః కాత్థమమనమయచనవయతమ్ 1 
  

అజేృత్థమభబస్మ కాలినాద ై జల్కన్దత చోదితేऽరుణ్డ  

కృత్థవ యత్రకృత్రం ద్వీమనరుచయనృ సైకతీమ్ 2 
  
గన్ధరాభలైైః సుయభభయఫలిభయరధద్వకైః  

ఈచ్ఛచవచైశ్రచహారైః యవాలపలతణ్డడ లైః 3 
  
కాత్థమమని భహామయే భహాయోగినమధీశ్వరి  

ననదగోసుతం ద్వి త్రం మే కురు తే నభః  

ఆత్ర భనతైం జనతైసాత ః జౄజ్ఞం చకుయ ః కమరికాః 4 
  
ఏవం మస్ం వయతం చేరుః కుమయమః కృష్ణచేతస్ః  

బదరకాలీం స్మనరుచయరబయానననదసుతః త్రః 5 
  
ఉష్సుమత్థథ మ గోతైైః సైవయనోమనామఫదధబ్రహ్వః  

కృష్ణముచైైయజగురామనతైః కాలినాద ైం సానతుభనవహ్మ్ 6 
  
నదామః కదాచిదాగతమ తీరే నిక్షిమ జౄయవవత్  
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వాసాంస్మ కృష్ణం గమనోతై విజహ్రయ ః స్లిలే ముదా 7 
  
బగవాంస్తదభప్రయతమ కృషోన యోగేశ్వరేశ్వయః  

వమసైైరావృతస్తతయ గతస్తతకయభస్మదధయే 8 
  
త్థసాం వాసాంసుమపాదామ నీమరుహ్మ స్తవయః  

హ్స్దిబః యహ్స్నాఫలైః రిహాస్మువాచ హ్ 9 
  
ఄతా్థగత్థమఫల్కః కాభం స్వం స్వం వాస్ః యగృహ్మత్థమ్  

స్తమం ఫరవాణి నో నయభ మదరమమం వయతకరిశత్థః 10 
  
న భయోదితజౄయవం వా ఄనృతం తదిమే విదుః  

ఏకైకశ్ః యతీచఛధవం స్హైవేత్ర సుభధమమః 11 
  
తస్మ తతేక్వలితం దృష్టట వ గోమః ప్రయభరిజేృత్థః  

వీయడిత్థః ప్రయక్ష్య చ్ఛనోమనమం జ్ఞతహాసా న నియమయుః 12 
  
ఏవం బుయ వత్ర గోవిన్దద నయభణాక్షితచేతస్ః  

అకణఠభగనః శీతోద్ వేమనాస్తభబుయ వన్ 13 
  
మనమం భ్యః కృథాసాత వం తు ననదగోసుతం పియమమ్  

జ్ఞనీమ్నऽఙగ వయజశే్యఘమం ద్హి వాసాంస్మ వేపిత్థః 14 
  
శ్యమభసునదయ తే దాస్మః కయవాభ తవోదితమ్  

ద్హి వాసాంస్మ ధయభజఞ నో చేదాాజ్ఞఞ బుయ వాభ హ్య 15 
  
శ్రీబగవానువాచ  

బవతోమ మది మే దాసోమ భయోకతం వా కరిష్మథ  

ఄతా్థగతమ స్వవాసాంస్మ యతీచఛత శుచిస్మభత్థః  

నో చేనానహ్ం యదాసేమ కం కుయ ద్రధ రాజ్ఞ కరిష్మత్ర 16 
  
తతో జల్కశ్యాతసరావ దారికాః శీతవేపిత్థః  
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పాణిభ్రమం యోనిమచ్ఛఛదమ పాోతేతరుః శీతకరిశత్థః 17 
  
బగవానాహ్త్థ వీక్ష్య శుదధ భ్రవయసాదితః  

స్కన్దధ నిధామ వాసాంస్మ పీయతః పాోవాచ స్స్మభతమ్ 18 
  
మరమం వివసాతై  మదపో ధృతవయత్థ వమగహ్తైతతతదు ద్వహ్యలనమ్  

ఫదాధ వఞజ లిం భరయధీమనుతతయేऽంంహ్స్ః కృత్థవ నమ్నऽధోవస్నం యగృహ్మత్థమ్ 19 
  
ఆతమచ్ఛమతేనాభహితం వయజ్ఞఫల్క భత్థవ వివసాతై ేవనం వయతచ్ఛమత్రమ్  

తతరరితకామస్తదశేష్కయభణాం సాక్షాతృతం న్దముయవదమభృగమతః 20 
  
త్థస్తథావనత్థ దృష్టట వ బగవాన్దదవకీసుతః  

వాసాంస్మ త్థబమః పాామచఛతకరుణసేతన తోషితః 21 
  
దృఢం యలబ్రధ స్త్రయా చ హాపిత్థః  

యసోతభత్థః కీయడనవచచ కారిత్థః  

వసాతై ణి చైవాహ్ృత్థనమథామముం  

త్థ నాబమస్రమనిరమస్ఙగనియవృత్థః 22 
  
రిధామ స్వవాసాంస్మ ప్రయష్ఠ స్ఙగభస్జిజత్థః  

గృహీతచిత్థత  నో చేలుస్తస్మభనేజ్ఞజ యితేక్షణాః 23 
  
త్థసాం విజ్ఞఞ మ బగవానసవపాదస్యశకాభమయా  

ధృతవయత్థనాం స్ఙకలమహ్ దామ్నదర్ష్ణऽఫల్కః 24 
  
స్ఙకలో విదితః సాధోవై బవతీనాం భదయచనమ్  

భయానుమ్నదితః సోऽసౌ స్తోమ బవితుభయహత్ర 25 
  
న భయామవేశితధియాం కాభః కామమ కలతే  

బరిజత్థ కవథిత్థ ధానాః పాాయో బీజ్ఞమ న్దశ్తే 26 
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యాత్థఫల్క వయజం స్మదాధ  భయేమ యంస్మథా క్షపాః  

మదుదిదశ్మ వయతమిదం చేరురారామయచనం స్తీః 27 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమదిష్టట  బగవత్థ లఫధకామః కుమరికాః  

ధామమనతైస్తతదామ్నబజభృచ్ఛఛై నినరివవిశుయవైజమ్ 28 
  
ఄథ గోైః రివృతో బగవాన్దదవకీసుతః  

వృనాద వనాదగతో దరయం చ్ఛయమనాగ ః స్హాగయజః 29 
  
నిదఘారాకతప్ర త్రగేభ ఛాయాభః సావభరాతభనః  

అతతా్థయిత్థనీవక్ష్య దుయ మనాహ్ వయజౌకస్ః 30 
  
హ్య సోతకకృష్ణ హ్య ఄంశ్ర శ్రీదాభనుసఫల్కరుజ న  

విశ్యల వృష్భౌజస్మవన్దదవయస్థ  వయరథ 31 
  
శ్మతైత్థనభహాభ్రగనరార్థకానతజీవిత్థన్  

వాతవరాషతహిమనసహ్నోత వాయమనిత నః 32 
  
ఄహో ఏష్టం వయం జనభ స్యవ పాాణ్డమజీవనమ్  

సుజనసేమవ యేష్టం వై విముఖ్య యానిత నారిథనః 33 
  
తయజృష్పలచ్ఛఛయా భరలవలకలదారుభః  

గనధనిరామస్బసాభస్మథ తోకైైః కామనివతనవతే 34 
  
ఏత్థవజజనభసాపలమం ద్హినామిహ్ ద్హిష్ణ  

పాాణైయర్థరిధయా వాచ్ఛ శేయమఅచయణం స్దా 35 
  
ఆత్ర యవాలస్తఫక పలజృష్దలోతకరైః  

తయరణాం నభాశ్యఖ్యనాం భధమతో మమునాం గతః 36 
  
తతయ గః పామయిత్థవః సుభృష్టట ః శీతల్కః శివాః  
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తతో నృ స్వమం గోపాః కాభం సావదు జృయజలమ్ 37 
  
తసామ ఈవన్ద కాభం చ్ఛయమనతః శ్రననృ  

కృష్ణరామవపాగభమ క్షుధారాత  ఆదభఫరవన్ 38 

 

ఄఢామమభు – 23  

శ్రీగో ఉచ్ఛః  

రాభ రాభ భహాబ్రహో కృష్ణ దుష్టనిఫయహణ  

ఏష్ట వై బ్రధతే క్షుననస్తచ్ఛఛనితం కరుత భయహథః 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర విజ్ఞఞ పితో గోైయబగవాన్దదవకీసుతః  

బకాతయా వియభ్రరామయాః యసీదనినదభఫరవీత్ 2 
  
యయాత ద్వమజనం బా్రహ్భణా ఫరహ్భవాదినః  

స్తయమఙ్ఘ్గయస్ం నాభ హామస్తే స్వయగకాభమయా 3 
  
తతయ గతౌవదనం గోపా యాచత్థస్భదివస్రిజత్థః  

కీయతమనోత బగవత అయమస్మ భభ చ్ఛభధామ్ 4 
  
ఆత్థమదిష్టట  బగవత్థ గత్థవ యాచనత తే తథా  

కృత్థఞజ లిజృటా విపాానదణడవతత్రత్థ భవి 5 
  
హ్య బరమిద్వాః శ్ృణ్డత కృష్ణసామద్శ్కారిణః  

పాాపాత ఞ్జ్యజ నీత బదరం వో గోపానోన రాభచోదిత్థన్ 6 
  
గశ్యచయమనాత వవిదరయ ఓదనం రామచ్ఛమతౌ వో లష్తో బుభక్షితౌ  

తయోరిదవజ్ఞ ఓదనభరిథనోయమది శ్ యదాధ  చ వో మచఛత ధయభవితతమః 7 
  
ద్వక్షాయాః శుస్ంసాథ యాః సౌతా్థభణామశ్చ స్తతమః  
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ఄనమతయ ద్వక్షితసామపి నాననభశ్ననిహ దుష్మత్ర 8 
  

ఆత్ర తే బగవదామచ్ఛఞ ం శ్ృణవనోతऽపి న శుశుయవః  

క్షుదాాశ్య బరరికరాభణో బ్రలిశ్య వృదధమనినః 9 
  

ద్శ్ః కాలః ృథగదవైమం భనతైతనతైరితవజోऽగనమః  

ద్వత్థ మజమనశ్చ కయతుయధయభశ్చ మనభమః 10 
  
తం ఫరహ్భ యభం సాక్షాదబగవనతభధోక్షజమ్  

భనుష్మదృష్టట ై దుష్రజ్ఞఞ  భరాత ైత్థభనో న మేనిరే 11 
  
న తే మద్రమిత్ర పాోచ్ఛయన న్దత్ర చ యనత  

గోపా నిరాశ్యః యతేమతమ తథోచ్ఛః కృష్ణరాభయోః 12 
  
తదుపాకయణై బగవానరహ్స్మ జగద్వశ్వయః  

వామజహాయ జృనర్ష్ణగపానదయశమన్తేకకీం గత్రమ్ 13 
  
మం జ్ఞఞ మత తీనబమః స్స్ఙకయషణమగతమ్  

దాస్మనిత కాభభననం వః స్మనగధ  భయుమషిత్థ ధియా 14 
  
గత్థవథ తీనశ్యల్కయాం దృష్టట వసీనాః స్వలఙృత్థః  

నత్థవ దివజస్తీర్ష్ణగపాః యశియత్థ ఆదభబుయ వన్ 15 
  
నమ్న వో వియతీనభ్యమ నిబోధత వచ్ఛంస్మ నః  

ఆతోऽవిదరరే చయత్థ కృష్టణన్దహ్యషిత్థ వమమ్ 16 
  
గశ్యచయమనస గోపాలైః స్రామ్న దరయమగతః  

బుభక్షితస్మ తసామననం సానుగస్మ యద్వమత్థమ్ 17 
  
శుయత్థవచ్ఛమతముపాయాతం నితమం తదదయశనోతుసకాః  

తతకథాక్షితభనసో ఫబరవరాజ తస్భబైమః 18 
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చతురివధం ఫహ్రగుణభననమదామ భ్రజనైః  

ఄభస్సుయ ః పియమం స్రావః స్ముదరమివ నిభనగః 19 
  
నిషిధమమనాః త్రభరాబై తృభయఫనుధ భః సుతైః  

బగవతుమతతభశ్రేక్ల ద్వయఘశుయత ధృత్థశ్యాః 20 
  

మమునోవన్దऽశ్రక నవలేవభణిడతే  

విచయనతం వృతం గోైః సాగయజం దదృశుః స్త్రిమః 21 
  
శ్యమభం హియణమరిధిం వనమలమఫయహ  

ధాతుయవాలనటవేష్భనవయత్థంసే  

వినమస్తహ్స్తమితరేణ ధునానభఫజం  

కర్ష్ణణతల్కలకకపోలముఖ్యఫజహాస్మ్ 22 
  
పాామఃశుయతపియమతమ్నదమకయణజౄరైర్  

మస్మభనినభగనభనస్స్తభథాక్షియన్ద ైః  

ఄనతః యవేశ్మ సుచియం రియబమ త్థం  

పాాజఞం మథాభభతయో విజహ్రయనరేనదై 23 
  
త్థస్తథా తమక తస్రావశ్యః పాాపాత  అతభదిదృక్షయా  

విజ్ఞఞ యాఖిలదృగదషై్టట  పాాహ్ యహ్స్మత్థననః 24 
  
సావగతం వో భహాభ్రగ అస్మత్థం కయవాభ కమ్  

మనోన దిదృక్షయా పాాపాత  ఈననమిదం హి వః 25 
  
ననవదాధ  భయి కుయవనిత కుశ్ల్కః సావయథదరిశనః  

ఄహైతుకమవమవహిత్థం బకతమతభపియయే మథా 26 
  
పాాణబుదిధభనఃసావతభ దారాతమధనాదమః  

మతసభరాకత్రరయా అస్ంస్తతః కో నవయః పియమః 27 
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తదామత ద్వమజనం తయో వో దివజ్ఞతమః  

స్వస్తయం పాయయిష్మనిత యుష్టభభయగృహ్మేధినః 28 
  
శ్రీతనై ఉచ్ఛః  

మైవం విభ్యऽయహత్ర బవానగదితుం నరశంస్ం  

స్తమం కురుష్వ నిగభం తవ దభరలమ్  

పాాపాత  వమం తులస్మదాభ దావస్ృష్టం  

క్లశై్రినవోఢుభత్రలఙఘై స్భస్తఫనరధన్ 29 
  
గృహ్ణనిత నో న తమః పితర్ధ సుత్థ వా  

న భా్రతృఫనుధ సుహ్ృదః కుత ఏవ చ్ఛన్దమ  

తసాభదబవతరదయోః త్రత్థతభనాం నో  

నానామ బవేదగత్రయరినదభ తదివధేహి 30 
  
శ్రీబగవానువాచ  

తయో నాబమస్రయేయనితృభా్రతృసుత్థదమః  

లోకాశ్చ వో భయోప్రత్థ ద్వా ఄమనుభనవతే 31 
  

న పీయతయేऽనురాగమ హ్మఙగస్ఙ్గగ  నృణామిహ్  

తనభనో భయి యుఞ్జ్యజ నా ఄచిరానాభభవాసైథ 32 
  

శ్ యవణాదదయశనాదాధ ైనానభయి భ్రవోऽనుకీయతనాత్  

న తథా స్నినకరేషణ యత్రయాత తతో గృహాన్ 33 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమకాత  దివజతనైసాత  మజఞవాటం జృనయగత్థః  

తే చ్ఛనస్రమవసాత భః స్త్రీభః స్తయభపాయమన్ 34 
  
తతైైకా విధృత్థ బరాతై  బగవనతం మథాశుయతమ్  

హ్ృడోగుహ్మ విజహ్య ద్హ్ం కరాభనుఫనధనమ్ 35 
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బగవానపి గోవినదసేతనైవాన్దనన గోకాన్  

చతురివధేనాశ్యిత్థవ స్వమం చ బుభజ్ఞ యభః 36 
  
ఏవం లీల్కనయవజృర్ష్ణనైేకభనుశీలమన్  

రేమే గోగోగోపీనాం యభమనరయవాకృతైః 37 
  
ఄథానుస్భృతమ విపాాసేత ఄనవతమనృత్థగస్ః  

మదివశేవశ్వయయోరామచ్ఛఞ భహ్నభ నృవిడభఫయోః 38 
  
దృష్టట వ స్త్రీణాం బగవత్ర కృష్టణ బకతభలౌకకీమ్  

అత్థభనం చ తయా హీనభనుతపాత  వమగయహమన్ 39 
  
ధిగజనభ నస్త్రివృదమతతదిధగవైతం ధిగఫహ్రజఞత్థమ్  

ధికుకలం ధికియాదాక్ష్యం విముఖ్య యే తవధోక్షజ్ఞ 40 
  
నరనం బగవతో మయా యోగినాభపి మ్నహినీ  

మదవమం గుయవో నృణాం సావరేథ ముహామభహ్య దివజ్ఞః 41 
  
ఄహో శ్మత నార్షణాభపి కృష్టణ జగదుగ ర్ధ  

దుయనతభ్రవం యోऽవిధమనభృతుమపాశ్యనగృహాభధాన్ 42 
  
నాసాం దివజ్ఞత్రస్ంసాకర్ష్ణ న నివాసో గురావపి  

న తపో నాతభమీమంసా న శౌచం న కయయాః శుభ్రః 43 
  
తథాపి హ్రమతతభఃశ్రేక్ల కృష్టణ యోగేశ్వరేశ్వరే  

బకతయదృఢా న చ్ఛసాభకం స్ంసాకరాదిభత్థభపి 44 
  
నను సావయథవిభరఢానాం యభత్థత నాం గృహ్యహ్యా  

ఄహో నః సాభయయామస్ గోవాకైైః స్త్థం గత్రః 45 
  
ఄనమథా జౄయణకాభస్మ కైవల్కమదమశిష్టం తేః  

ఇశితవైైః కభసాభభర్షశ్సైైతదివడభఫనమ్ 46 
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హిత్థవనామనబజతే మం శ్రీః పాదస్రాశశ్యాస్కృత్  

సావతభద్రష్టవరేగణ తదామచ్ఛఞ  జనమ్నహినీ 47 
  

ద్శ్ః కాలః ృథగదవైమం భనతైతనతైరితవజోऽగనమః  

ద్వత్థ మజమనశ్చ కయతుయధయభశ్చ మనభమః 48 
  
స్ ఏవ బగవానాసక్షాదివష్ణణర్ష్ణమగేశ్వరేశ్వయః  

జ్ఞతో మదుషివత్థమశ్ృణభ హ్మపి భరఢా న విదభహ్య 49 
  
తసైై నమ్న బగవతే కృష్టణయాకుణఠమేధసే  

మనాభయామ్నహితధియో బరమభః కయభవయతై సు 50 
  
స్ వై న అదమః జృరుష్ః స్వమయామ్నహిత్థతభనామ్  

ఄవిజఞత్థనుభ్రవానాం క్షనుత భయహతమత్రకయభమ్ 51 
  
ఆత్ర సావఘభనుస్భృతమ కృష్టణ తే కృతహ్యలనాః  

దిదృక్షవో వయజభథ కంసాద్వబత్థ న చ్ఛచలన్ 52 

 

ఄఢామమభు – 24  

శ్రీశుక ఈవాచ  

బగవానపి తతైైవ ఫలద్వేన స్ంయుతః  

ఄశ్మనినవస్నోగపానినదైయాగకృతోదమమన్ 1 
  

తదభజోఞऽపి బగవానసరావత్థభ స్యవదయశనః  

యశ్ యయావనతోऽృచఛదవృదాధ నననదజృర్ష్ణగమన్ 2 
  

కథమత్థం మే పితః కోऽమం స్భబైమ్న వ ఈపాగతః  

కం పలం కస్మ వోద్దశ్ః క్లన వా సాధమతే భఖః 3 
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ఏతదరఫైహి భహానాకమ్న భహ్మం శుశ్రయష్వే పితః  

న హి గోమం హి స్ధరనాం కృతమం స్రావతభనామిహ్  

ఄస్తైస్వయదృషీట నాభమితోాదాస్తవిదివష్టమ్ 4 
  

ఈదాసీనోऽరివదవయా  

అతభవతుసహ్ృదుచమతే 5 
  

జఞత్థవజ్ఞఞ త్థవ చ కరాభణి జనోऽమభనుత్రష్ఠ త్ర  

విదుష్ః కయభస్మదిధః సామదమథా నావిదుషో బవేత్ 6 
  
తతయ త్థవత్రియాయోగో బవత్థం కం విచ్ఛరితః  

ఄథ వా లౌకకస్తన్దభ ృచఛతః సాధు బణమత్థమ్ 7 
  
శ్రీననద ఈవాచ  

యజనోమ బగవానినోదై మేఘాస్తసామతభభరయతమః  

తేऽభవయషనిత బరత్థనాం పీయణనం జీవనం మః 8 
  
తం త్థత వమభన్దమ చ వారుభచ్ఛం త్రమీశ్వయమ్  

దరవైైస్తద్రతసా స్మద్ధయమజన్దత క యతుభయనరాః 9 
  
తచేఛష్టణోజీవనిత త్రరవయగపలహ్యతవే  

జృంసాం జృరుష్కారాణాం యజనమః పలభ్రవనః 10 
  
మ ఏనం విస్ృజ్ఞదధయభం యభరామగతం నయః  

కామద్దవష్టదబయాలేోభ్రతస వై నాపోనత్ర శ్రబనమ్ 11 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

వచో నిశ్భమ ననదస్మ తథాన్దమష్టం వయజౌకసామ్  

ఆనాద ై మ భనుమం జనమనితయం పాాహ్ క్లశ్వః 12 
  
శ్రీబగవానువాచ  
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కయభణా జ్ఞమతే జనుత ః కయభణైవ యలీమతే  

సుఖం దుఃఖం బమం క్షేభం కయభణైవాభదమతే 13 
  
ఄస్మత చేద్వశ్వయః కశిచతపలయరమనమకయభణామ్  

కరాత యం బజతే సోऽపి న హ్మకరుత ః యభరిహ స్ః 14 
  
కమిన్దదైణ్డహ్ బరత్థనాం స్వస్వకరాభనువరితనామ్  

ఄనీశేనానమథా కరుత ం స్వభ్రవవిహితం నృణామ్ 15 
  
స్వభ్రవతనోతై హి జనః స్వభ్రవభనువయతతే  

స్వభ్రవస్థమిదం స్యవం స్ద్వాసుయమనుష్మ్ 16 
  
ద్హానుచ్ఛచవచ్ఛఞజ నుత ః పాాపోమతసృజత్ర కయభణా  

శ్తుయ రిభతయముదాసీనః కరైైవ గురుర్షశ్వయః 17 
  
తసాభతసభరజయేతకయభ స్వభ్రవస్థ ః స్వకయభకృత్  

ఄనజసా యేన వరేతత తద్వాస్మ హి దైవతమ్ 18 
  
అజీవైైకతయం భ్రవం మస్తవనమముజీవత్ర  

న తసాభదివనదతే క్షేభం జ్ఞరానానయమస్తీ మథా 19 
  
వరేతత ఫరహ్భణా విపాో రాజనోమ యక్షయా భవః  

వైశ్మసుత  వాయతయా జీవేచ్ఛఛదరసుత  దివజసేవయా 20 
  
కృషివాణిజమగోయక్షా కుసీదం తరయమముచమతే  

వారాత  చతురివధా తతయ వమం గోవృతతయోऽనిశ్మ్ 21 
  
స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర స్మథతుమతతతైనతహ్యతవః  

యజసోతదమతే విశ్వభనోమనమం వివిధం జగత్ 22 
  
యజసా చోదిత్థ మేఘా వయషనతైభరఫని స్యవతః  

యజ్ఞసైరేవ స్మధమనిత భహ్యనదైః కం కరిష్మత్ర 23 
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న నః జృర్ష్ణజనదా న గామ న గృహా వమమ్  

వన్తకస్సాత త నితమం వనశై్లనివాస్మనః 24 
  
తసాభదగవాం బా్రహ్భణానాభద్రశ్యచయబమత్థం భఖః  

మ ఆనదైయాగస్మబరాసైయమం సాధమత్థం భఖః 25 
  
చమనాత ం వివిధాః పాకాః స్రపానాత ః పామసాదమః  

స్ంయావాజౄశ్ష్ణకలమః స్యవద్రహ్శ్చ గృహ్మత్థమ్ 26 
  
హూమనాత భగనమః స్భమగఫై హ్భణైయఫైహ్భవాదిభః  

ఄననం ఫహ్రగుణం తేభ్యమ ద్మం వో ధేనుదక్షిణాః 27 
  
ఄన్దమబమశ్యచశ్వచ్ఛణాడ ల త్రతేభ్యమ మథాయహతః  

మవస్ం చ గవాం దత్థత వ గియయే ద్వమత్థం ఫలిః 28 
  
స్వలఙృత్థ భకతవనతః స్వనులిపాత ః సువాస్స్ః  

యదక్షిణాం చ కురుత గోవిపాానలయవత్థన్ 29 
  
ఏతనభభ భతం త్థత కయమత్థం మది ర్ష్ణచతే  

ఄమం గోబా్రహ్భణాద్వరణాం భహ్మం చ దయితో భఖః 30 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

కాల్కతభనా బగవత్థ శ్కయదయజిఘాంస్యా  

పాోక తం నిశ్భమ ననాద దామః సాధవగృహ్ణనత తదవచః 31 
  
తథా చ వమదధుః స్యవం మథాహ్ భధుస్రదనః  

వాచయిత్థవ స్వస్తైమనం తదదవైేమణ గిరిదివజ్ఞన్ 32 
  
ఈహ్ృతమ ఫలీనసభమగదృత్థ మవస్ం గవామ్  

గోధనాని జృయస్ృతమ గిరిం చకుయ ః యదక్షిణమ్ 33 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఄనాంస్మనడుదుమకాతని తే చ్ఛరుహ్మ స్వలఙృత్థః  

గోమశ్చ కృష్ణవీరామణి గమనతైః స్దివజ్ఞశిష్ః 34 
  
కృష్ణస్తవనమతభం యరం గోవిశ్ యభబణం గతః  

శ్ైలోऽసీభత్ర బుయ వనరబరి ఫలిమదదఫృహ్దవజృః 35 
  
తసైై నమ్న వయజజనైః స్హ్ చకయ అతభనాతభన్ద  

ఄహో శ్మత శ్ైలోऽసౌ యరపీ నోऽనుగయహ్ం వమధాత్ 36 
  

ఏషోऽవజ్ఞనతో భరాత ైనాకభయరపీ వన్తకస్ః  

హ్నిత హ్మసైై నభసామభః శ్యభణ్డ అతభనో గవామ్ 37 
  
ఆతమదిరగోదివజభఖం వాసుద్వయచోదిత్థః  

మథా విధామ తే గోపా స్హ్కృష్టణ వయజం మయుః 38 
 

ఄఢామమభు – 25  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆనదైస్తదాతభనః జౄజ్ఞం విజ్ఞఞ మ విహ్త్థం నృ  

గోప్రబమః కృష్ణనాథేభ్యమ ననాద దిబమశుచకో హ్ 1 
  
గణం సాంవయతకం నాభ మేఘానాం చ్ఛనతకార్షణామ్  

ఆనదైః యచోదమతుిద్రధ వాకమం చ్ఛహ్యశ్మనుమత 2 
  
ఄహో శ్రీభదమహాతభైం గోపానాం కానన్తకసామ్  

కృష్ణం భయతై ముపాశియతమ యే చకుయ రేదవహ్యలనమ్ 3 
  
మథాదృఢైః కయభభయైః కయతుభరానభన్తనిభైః  

విదామమనీవక్షికీం హిత్థవ త్రతీయషనిత బవాయణవమ్ 4 
  
వాచ్ఛలం బ్రలిశ్ం స్తఫధభజఞం ణిడతమనినమ్  
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కృష్ణం భయతై ముపాశియతమ గోపా మే చకుయ యపియమమ్ 5 
  
ఏష్టం శియయావలిపాత నాం కృష్టణనాధాభపిత్థతభనామ్  

ధునుత శ్రీభదస్తభబం శ్రననమత స్ఙక్మమ్ 6 
  
ఄహ్ం చైరావతం నాగమరుహామనువయజ్ఞ వయజమ్  

భరుదగణైయభహావేగైయననదగోష్ఠ జిఘాంస్యా 7 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం భఘవత్థజఞపాత  మేఘా నిరుభక తఫనధనాః  

ననదగోకులమసారైః పీడయామసుర్ష్ణజసా 8 
  
విద్రమతమనా విదుమదిబః స్తననతః స్తనయితునభః  

తీవైైయభరుదగణైరుననాన వవృష్ణయజలశ్యకరాః 9 
  
స్రథణాస్రథల్క వయషధారా ముఞచతసవ భేరష్వభీక్షణశ్ః  

జలౌఘైః పేావమమనా బరరానదృశ్మత నతోననతమ్ 10 
  
ఄత్థమసారాత్రవాతేన శ్వో జ్ఞతవేనాః  

గోపా గోమశ్చ శీత్థరాత  గోవినదం శ్యణం మయుః 11 
  
శియః సుత్థంశ్చ కాయేన యచ్ఛఛదామసాయపీడిత్థః  

వేమనా బగవతః పాదభరలముపామయుః 12 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహాభ్రగ తవనానథం గోకులం యభ్య  

తా్థతుభయహస్మ ద్వాననః కుపిత్థదబకతవతసల 13 
  
శిల్కవరాషత్రవాతేన హ్నమమనభచేతనమ్  

నిర్షక్ష్య బగవాన్దభన్ద కుపితేనదైకృతం హ్రిః 14 
  
ఄయతవతుమలఫణం వయషభత్రవాతం శిల్కభమమ్  

స్వయాగే విహ్తేऽసాభభరినోదై నాశ్యమ వయషత్ర 15 
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తతయ యత్రవిధిం స్భమగతభయోగేన సాధయే  

లోక్లశ్మనినాం మౌఢామదధనిష్టమ శ్రీభదం తభః 16 
  
న హి స్దాబవయుకాతనాం సురాణామీశ్విస్భమః  

భతోతऽస్త్థం మనబఙగః యశ్మయోకలతే 17 
  
తసాభనభచఛయణం గోష్ఠ ం భనానథం భతరిగ యహ్మ్  

గోపాయే సావతభయోగేన సోऽమం మే వయత అహితః 18 
  
ఆతుమకవైక్లన హ్సేతన కృత్థవ గోవయధనాచలమ్  

దధాయ లీలయా విష్ణణశ్ఛతా్థకమివ బ్రలకః 19 
  

ఄథాహ్ బగవానోగపాన్దహऽభఫ త్థత వయజౌకస్ః  

మథోజోష్ం విశ్త గిరిగయతం స్గోధనాః 20 
  
న తా్థస్ ఆహ్ వః కార్ష్ణమ భదధసాత దిరనిపాతనాత్  

వాతవయషబయేనాలం తత్థతై ణం విహితం హి వః 21 
  
తథా నిరివవిశుయగయతం కృష్టణశ్యవస్మతమనస్ః  

మథావకాశ్ం స్ధనాః స్వయజ్ఞః సోజీవినః 22 
  
క్షుతృడవైథాం సుఖ్యప్రక్షాం హిత్థవ తైయవైజవాస్మభః  

వీక్ష్యమణో దధారాదిరం స్పాత హ్ం నాచలతదాత్ 23 
  

కృష్ణయోగనుభ్రవం తం నిశ్మేమనోదైऽత్రవిస్మభతః  

నిస్తమ్నబ బరష్టస్ఙకలః సావన్దభఘానసననైవాయమత్ 24 
  
ఖం వమబరముదిత్థదితమం వాతవయషం చ దారుణమ్  

నిశ్మ్నమయతం గోపానోగవయధనధర్ష్ణऽఫరవీత్ 25 
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నిరామత తమజత తా్థస్ం గోపాః స్స్త్రీధనాయబకాః  

ఈపాయతం వాతవయషం వమదపాాయాశ్చ నిభనగః 26 
  
తతసేత నియమయుర్ష్ణగపాః స్వం స్వమదామ గోధనమ్  

శ్కటోఢ్యకయణం స్త్రీబ్రలస్థవిరాః శ్నైః 27 
  
బగవానపి తం శై్లం స్వసాథ న్ద జౄయవవతరభః  

శ్మత్థం స్యవబరత్థనాం సాథ యామస్ లీలయా 28 
  
తం ప్రయభవేగనినయబృత్థ వయజౌకసో  

మథా స్మీయుః రియభబణాదిభః  

గోమశ్చ స్సేనహ్భజౄజమనుభదా  

దధమక్షత్థదిబరుమయుజుః స్దాశిష్ః 29 
  
మశ్రదా ర్ష్ణహిణీ ననోద రాభశ్చ ఫలినాం వయః  

కృష్ణమలిఙగై యుయుజురాశిష్ః సేనహ్కాతరాః 30 
  
దివి ద్వగణాః స్మదాధ ః సాధామ గనధయవచ్ఛయణాః  

తుష్ణట వరుభముచ్ఛసుత ష్టట ః జృష్వరాషణి పారిథవ 31 
  
శ్ఙఖదునుద బయో న్దదురిదవి ద్వయచోదిత్థః  

జగుయగనధయవతమసుత ముఫరుయముఖ్య నృ 32 
  

తతోऽనుయకైః శుైః రిశియతో రాజనసవగోష్ఠ ం స్ఫలోऽవయజదధరిః  

తథావిధానమస్మ కృత్థని గోపికా గమనతై ఇయురుభదిత్థ హ్ృదిస్ృశ్ః 33 

 

ఄఢామమభు – 26  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవంవిధాని కరాభణి గోపాః కృష్ణస్మ వీక్ష్య తే  

ఄతద్వవయమవిదః పాోచ్ఛః స్భభేమతమ సువిస్మభత్థః 1 
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బ్రలకస్మ మద్త్థని కరాభణమతమదుబత్థని వై  

కథభయహతమసౌ జనభ గామేమష్టవతభజుగుపిసతమ్ 2 
  
మః స్తహామనో బ్రలః కరేణైక్లన లీలయా  

కథం బ్వబరదిగరివయం జృష్కయం గజరాడివ 3 
  
తోక్లనామీలిత్థక్షేణ జౄతనాయా భహ్యజస్ః  

పీతః స్తనః స్హ్ పాాణైః కాలేన్దవ వమస్తనోః 4 
  

హినవతోऽధః శ్యానస్మ మస్మస్మ చయణావదక్  

ఄనోऽతదివయమస్తం రుదతః యదాహ్తమ్ 5 
  
ఏకహామన అసీనో హిామమణో విహామసా  

దైతేమన మస్ృణావయతభహ్నకణఠగ యహాతుయమ్ 6 
  
కవచిద్ధమఙగవసైన్దమ మతా్థ ఫదధ ఈదరఖలే  

గచఛననరుజ నయోయభధేమ బ్రహ్రభ్రమం త్థవపాతమత్ 7 
  
వన్ద స్ఞ్జ్యచయమనవత్థసనసరామ్న బ్రలకైయవృతః  

హ్నుత కాభం ఫకం ద్రరాబైం ముఖతోऽరిభపాటమత్ 8 
  
వతేసష్ణ వతసయరప్రణ యవిశ్నతం జిఘాంస్యా  

హ్త్థవ నమపాతమతేతన కపిత్థథ ని చ లీలయా 9 
  
హ్త్థవ రాస్బదైతేమం తదఫనరధంశ్చ ఫల్కనివతః  

చక్లయ త్థలవనం క్షేభం రికవపల్కనివతమ్ 10 
  
యలభఫం ఘాతయితోవగయం ఫలేన ఫలశ్యలినా  

ఄమ్నచమదవైజశ్రనోగపాంశ్యచయణమవహినతః 11 
  
అశీవిష్తమహీనదైం దమిత్థవ విభదం హ్ోదాత్  
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యస్హోమదావస్మ మమునాం చక్లయऽసౌ నిరివషోదకామ్ 12 
  

దుస్తైజశ్యచనురాగోऽస్మభనసరేవష్టం నో వయజౌకసామ్  

ననద తే తనయేऽసాభసు తసామపౌమతత్రతకః కథమ్ 13 
  
కవ స్తహామనో బ్రలః కవ భహాదిరవిధాయణమ్  

తతో నో జ్ఞమతే శ్ఙ్గక వయజనాథ తవాతభజ్ఞ 14 
  
శ్రీననద ఈవాచ  

శ్రయమత్థం మే వచో గోపా వేమతు శ్ఙ్గక చ వోऽయబక్ల  

ఏనముకమయముదిదశ్మ గర్ష్ణగ మే మదువాచ హ్ 15 
  

వరాణస్త్రమః కల్కసామస్నగృహ్ణతోऽనుయుగం తనరః  

శుకోే యక తస్తథా పీత ఆదానీం కృష్ణత్థం గతః 16 
  
పాాగమం వసుద్వస్మ కవచిజ్ఞజ తస్తవాతభజః  

వాసుద్వ ఆత్ర శ్రీమనభజ్ఞఞ ః స్భరచక్షతే 17 
  
ఫహూని స్నిత నామని యరపాణి చ సుతస్మ తే  

గుణ కరాభనుయరపాణి త్థనమహ్ం వేద నో జనాః 18 
  
ఏష్ వః శేయమ అధాస్మద్రగగోకులననదనః  

ఄన్దన స్యవదురాగ ణి మరమభఞజ స్తరిష్మథ 19 
  
జృరాన్దన వయజతే సాధవో దసుమపీడిత్థః  

ఄరాజక్ల యక్ష్యమణా జిగుమయదస్రమనసమేధిత్థః 20 
  
మ ఏతస్మభనభహాభ్రగే పీయత్రం కుయవనిత మనవాః  

నాయయోऽభబవన్దతైత్థనివష్ణణక్షానివాసురాః 21 
  

తసాభనననద కుమర్ష్ణऽమం నారామణస్మ్న గుణైః  
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శియయా కీరాత ైనుభ్రవేన తతకయభసు న విస్భమః 22 
  
ఆతమదాధ  మం స్మదిశ్మ గరేగ చ స్వగృహ్ం గతే  

భన్దమ నారామణసామంశ్ం కృష్ణభకేష్టకారిణమ్ 23 
  
ఆత్ర ననదవచః శుయత్థవ గయగగీతం తం వయజౌకస్ః  

ముదిత్థ ననదమనరుచః కృష్ణం చ గతవిస్భయాః 24 
  
ద్వే వయషత్ర మజఞవిేవరుష్ట వజా్ఞస్భవరాషనిలైః  

సీదత్థలశుస్త్రియాతభశ్యణం దృష్టట వనుకముైతసైమన్  

ఈత్థటైైకకరేణ శ్ైలభఫలో లీలోచిఛలీనధైం మథా  

బ్వబరద్రగష్ఠ భపానభహ్యనదైభదభతీరయానన ఆనోదై గవామ్ 25 

 

ఄఢామమభు – 27  

శ్రీశుక ఈవాచ  

గోవయధన్ద ధృతే శై్లే అసారాదరక్షితే వయజ్ఞ  

గోలోకాదావయజతృష్ణం సుయభః శ్కయ ఏవ చ 1 
  
వివికత ఈస్ఙగభమ వీయడీతః కృతహ్యలనః  

స్యశ పాదయోరేనం కర్షటేనాయకవయచసా 2 
  

దృష్టశుయత్థనుభ్రవోऽస్మ కృష్ణసామమితతేజస్ః  

నష్టత్రరలోక్లశ్భద ఆదమహ్ కృత్థఞజ లిః 3 
  
ఆనదై ఈవాచ  

విశుదధస్తతవ ం తవ ధాభ శ్యనతం తపోభమం ధవస్తయజస్తభస్కమ్  

మయాభయోऽమం గుణస్భరవాహో న విదమతే తే గ యహ్ణానుఫనధః 4 
  

కుతో ను తద్ధతవ ఇశ్ తతృత్థ లోభ్రదయో యేऽబుధలినగభ్రవాః  

తథాపి దణడం బగవానిఫబరిత ధయభస్మ గుైై ఖలనిగయహామ 5 
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పిత్థ గురుస్తవం జగత్థభధీశ్ర దుయతమమః కాల ఈపాతతదణడః  

హిత్థమ చేచ్ఛఛతనుభః స్మీహ్సే మనం విధునవనజగద్వశ్మనినామ్ 6 
  

యే భదివధాజ్ఞఞ  జగద్వశ్మనినసాత వం వీక్ష్య కాలేऽబమమశు తనభదమ్  

హిత్థవయమమయగం యబజనతైస్భయా ఇహా ఖల్కనాభపి తేऽనుశ్యస్నమ్ 7 
  

స్ తవం భమైశ్వయమభదజేృతస్మ కృత్థగస్సేతऽవిదుష్ః యభ్రవమ్  

క్షనుత ం యభ్యऽథాయహస్మ భరఢచేతసో మైవం జృనయరబనభత్రర్షశ్ మేऽస్తీ 8 
  

తవావత్థర్ష్ణऽమభధోక్షజ్ఞహ్ భవో బరాణామురుభ్రయజనభనామ్  

చభరతీనాభబవామ ద్వ బవామ యుష్భచచయణానువరితనామ్ 9 
  
నభసుత బమం బగవతే జృరుష్టమ భహాతభన్ద  

వాసుద్వామ కృష్టణమ సాతవత్థం తయే నభః 10 
  
స్వచఛనోదపాతతద్హామ విశుదధజ్ఞఞ నభరయతయే  

స్యవసైై స్యవబీజ్ఞమ స్యవబరత్థతభన్ద నభః 11 
  
భయేదం బగవనోగష్ఠ  నాశ్యయాసాయవాయుభః  

చేషిటతం విహ్తే మజ్ఞఞ మనినా తీవయభనుమనా 12 
  

తవయేశ్యనుగృహీతోऽస్మభ ధవస్తస్తమ్నబ వృథోదమభః  

ఇశ్వయం గురుమత్థభనం త్థవభహ్ం శ్యణం గతః 13 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం స్ఙ్గకరితతః కృషోణ భఘోనా బగవానముమ్  

మేఘగమీబయయా వాచ్ఛ యహ్స్నినదభఫరవీత్ 14 
  
శ్రీబగవానువాచ  

భయా తేऽకారి భఘవనభఖబఙ్గగ ऽనుగృహ్ణత్థ  
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భదనుస్భృతయే నితమం భతతసేమనదైశియయా బృశ్మ్ 15 
  
మమైశ్వయమశ్రీభదానోధ దణడ పాణిం న శ్మత్ర  

తం బరంశ్యామి స్భద్రబై మస్మ చేచ్ఛఛభమనుగయహ్మ్ 16 
  

గభమత్థం శ్కయ బదరం వః కయమత్థం మేऽనుశ్యస్నమ్  

సీథమత్థం సావధికారేష్ణ యుకైయవః స్తభబవరిజతైః 17 
  
ఄథాహ్ సుయభః కృష్ణభభవనదై భనస్మవనీ  

స్వస్నాత నైరుపాభనతైమ గోయరపిణమీశ్వయమ్ 18 
  
సుయభరువాచ  

కృష్ణ కృష్ణ భహాయోగినివశ్యవతభనివశ్వస్భబవ  

బవత్థ లోకనాథేన స్నాథా వమభచ్ఛమత 19 
  
తవం నః యభకం దైవం తవం న ఆనోదై జగతతే  

బవామ బవ గోవియ ద్వానాం యే చ సాధవః 20 
  
ఆనదైం నసాత వభష్టక్ష్యామ్న ఫరహ్భణా చోదిత్థ వమమ్  

ఄవతీర్ష్ణణऽస్మ విశ్యవతభనరబమేరాబరానుతతయే 21 
  
శ్ృశుక ఈవాచ  

ఏవం కృష్ణముపాభనతైమ సుయభః మసాతభనః  

జలైరాకాశ్గఙ్గగ యా ఐరావతకర్ష్ణదధృతైః 22 
  
ఆనదైః సుయరిషభః సాకం చోదితో ద్వమతృభః  

ఄబమస్మఞచత దాశ్యయహం గోవినద ఆత్ర చ్ఛబమధాత్ 23 
  
తతా్థగత్థసుత ముఫరునాయదాదయో గనధయవవిదామధయస్మదధచ్ఛయణాః  

జగుయమశ్ర లోకభల్కహ్ం హ్రేః సురాఙగనాః స్నననృతురుభదానివత్థః 24 
  
తం తుష్ణట వరేదవనికామక్లతవో హ్మవాకయంశ్యచదుబతజృష్వృషిటభః  
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లోకాః రాం నియవృత్రమజృనవంస్త్రయో గవస్తదా గభనమనయోదుయ త్థమ్ 25 
  
నానాయసౌఘాః స్రితో వృక్షా అస్నభధుస్యవాః  

ఄకృష్టచౌమష్ధయో గియయోऽబ్వబరనునభణీన్ 26 
  

కృష్టణऽభషికత ఏత్థని స్రావణి కురుననదన  

నిరైవరాణమబవంసాత త కూయ రాణమపి నిస్యగతః 27 
  
ఆత్ర గోగోకులత్రం గోవినదభభషిచమ స్ః  

ఄనుజ్ఞఞ తో మయౌ శ్కోో వృతో ద్వాదిభరిదవమ్ 28 

 

ఄఢామమభు – 28  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

ఏకాదశ్యమం నిరాహాయః స్భబమయచై జనాయదనమ్  

సానతుం ననదసుత  కాలినాద ైం దావదశ్యమం జలమవిశ్త్ 1 
  

తం గృహీత్థవనమదబృతోమ వరుణసామసుర్ష్ణऽనితకమ్  

ఄవజ్ఞఞ యాసుర్షం వేల్కం యవిష్టముదకం నిశి 2 
  
చ్ఛకుయ శుస్తభశ్మనతః కృష్ణ రామేత్ర గోకాః  

బగవాంస్తదుశుయతమ పితయం వరుణాహ్ృతమ్  

తదనితకం గతో రాజనాసవనాభబమద్ర విభః 3 
  
పాాతం వీక్ష్య హ్ృషీక్లశ్ం లోకపాలః స్యమయా  

భహ్త్థమ జౄజయిత్థవహ్ తదదయశనభహోతసవః 4 
  
శ్రీవరుణ ఈవాచ  

ఄదమ మే నిబృతో ద్హోऽదైైవార్ష్ణథऽధిగతః యభ్య  

తవత్థదభ్రజో బగవననవాజృః పాయభధవనః 5 
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నభసుత బమం బగవతే ఫరహ్భణ్డ యమతభన్ద  

న మతయ శ్రయమతే మయా లోకస్ృషిటవికలనా 6 
  
ఄజ్ఞనత్థ మభక్లన భరఢేనాకాయమవేదినా  

అనీతోऽమం తవ పిత్థ తదబవానక్నుత భయహత్ర 7 
  
భమమనుగయహ్ం కృష్ణ కరుత భయహస్మశేష్దృక్  

గోవినద నీమత్థమేష్ పిత్థ తే పితృవతసల 8 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం యసాదితః కృషోణ బగవానీశ్వరేశ్వయః  

అదాయాగతసవ పితయం ఫనరధనాం చ్ఛవహ్నుభదమ్ 9 
  
ననదస్తవతీనిదైమం దృష్టట వ లోకపాలభహోదమమ్  

కృష్టణ చ స్ననత్రం తేష్టం జ్ఞఞ త్రభ్యమ విస్మభతోऽఫరవీత్ 10 
  
తే చౌతుసకమధియో రాజనభత్థవ గోపాస్తమీశ్వయమ్  

ఄపి నః స్వగత్రం స్రక్షాభముపాధాస్మదధీశ్వయః 11 
  
ఆత్ర సావనాం స్ బగవానివజ్ఞఞ యాఖిలదృకసవమమ్  

స్ఙకలస్మదధయే తేష్టం కృయైతదచినతమత్ 12 
  
జనో వై లోక ఏతస్మభననవిదామకాభకయభభః  

ఈచ్ఛచవచ్ఛసు గత్రష్ణ న వేద సావం గత్రం బరభన్ 13 
  
ఆత్ర స్ఞ్చచనతై బగవానభహాకారుణికో హ్రిః  

దయశయామస్ లోకం స్వం గోపానాం తభస్ః యమ్ 14 
  
స్తమం జ్ఞఞ నభననతం మదఫైహ్భజోమత్రః స్నాతనమ్  

మదిధ శ్మనిత మునయో గుణాపాయే స్మహిత్థః 15 
  
తే తు ఫరహ్భహ్ోదమీనత్థ భగనః కృష్టణన చోదధృత్థః  
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దదృశుయఫైహ్భణో లోకం మతా్థకూయ ర్ష్ణऽధమగతు రా 16 
  
ననాద దమసుత  తం దృష్టట వ యమననదనివృత్థః  

కృష్ణం చ తతయ చఛనోదభః స్రతమమనం సువిస్మభత్థః 17 

 

ఄఢామమభు – 29  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

బగవానపి త్థ రాతృః శ్యయద్రతుపలేభలేికాః  

వీక్ష్య యనుత ం భనశ్చక్లయ యోగమయాముపాశియతః 1 
  
తద్రడురాజః కకుబః కరైరుభఖం పాాచ్ఛమ విలిభననరుణ్డన శ్నతమైః  

స్ చయషణీనాముదగచ్ఛఛచో భృజనిరమః పియయాయా ఆవ ద్వయఘదయశనః 2 
  
దృష్టట వ కుముదవనతభఖణడభణడలం  

యమననాబం నవకుఙ్గకమరుణమ్  

వనం చ తతోకభలగోభీ యఞ్చజతం  

జగ్భ కలం వాభదృశ్యం భనోహ్యమ్ 3 
  
నిశ్భమ గీత్థం తదనఙగవయధనం వయజస్త్రిమః కృష్ణగృహీతమనసాః  

అజగుభయనోమనమభలక్షితోదమమః స్ మతయ కానోత జవలోలకుణడల్కః 4 
  

దుహ్నోతైऽభమయుః కాశిచద్రదహ్ం హిత్థవ స్ముతుసకాః  

యోऽధిశియతమ స్ంయావభనుదావసామరా మయుః 5 
  
రివేష్మనతైస్తదిధత్థవ పామమనతైః శిశ్రనమః  

శుశ్రయష్నతైః తీనాకశిచదశ్ననోతైऽపాస్మ భ్యజనమ్ 6 
  

లిభనతైః యభృజనోతైऽనామ ఄఞజ నతైః కాశ్చ లోచన్ద  

వమతమస్తవసాతై బయణాః కాశిచతృష్టణనితకం మయుః 7 
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త్థ వాయమమణాః త్రభః పితృభరాబై తృఫనుధ భః  

గోవినాద హ్ృత్థత్థభనో న నమవయతనత మ్నహిత్థః 8 
  

ఄనతయగృహ్గత్థః కాశిచద్రగపోమऽలఫధవినియగమః  

కృష్ణం తదాబవనాయుకాత  దధుమర్షభలితలోచనాః 9 
  
దుఃస్హ్ప్రయష్ఠ వియహ్ తీవయత్థధుత్థశుభ్రః  

ధామనపాాపాత చ్ఛమత్థశేేష్ నియవృత్థమ క్షీణభఙగల్కః 10 
  
తమేవ యమత్థభనం జ్ఞయబుదాధ ైపి స్ఙగత్థః  

జహ్రరుగ ణభమం ద్హ్ం స్దమః యక్షీణఫనధనాః 11 
  
శ్రీర్షక్షిదువాచ  

కృష్ణం విదుః యం కానతం న తు ఫరహ్భతయా మున్ద  

గుణయవాహోయభసాత సాం గుణధియాం కథమ్ 12 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఈకతం జృయసాత ద్తతేత చైదమః స్మదిధం మథా గతః  

దివష్ననపి హ్ృషీక్లశ్ం కముత్థధోక్షజపియయాః 13 
  
నృణాం నిఃశేయమసారాథ మ వమకతయబగవతో నృ  

ఄవమమసామయమేమస్మ నిరుగ ణస్మ గుణాతభనః 14 
  
కాభం కోోధం బమం సేనహ్మైకమం సౌహ్ృదమేవ చ  

నితమం హ్ర్ధ విదధతో యానిత తనభమత్థం హి తే 15 
  
న చైవం విస్భమః కార్ష్ణమ బవత్థ బగవతమజ్ఞ  

యోగేశ్వరేశ్వరే కృష్టణ మత ఏతదివముచమతే 16 
  
త్థ దృష్టట వనితకమయాత్థ బగవానవైజయోషితః  

ఄవదదవదత్థం శేయషోఠ వాచః ప్రశ్ైరివమ్నహ్మన్ 17 
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శ్రీబగవానువాచ  

సావగతం వో భహాభ్రగః పియమం కం కయవాణి వః  

వయజసామనాభమం కచిచదరఫైత్థగభనకాయణమ్ 18 
  
యజన్దమష్ట ఘోయయరపా ఘోయస్తతవ నిష్టవిత్థ  

యత్రయాత వయజం న్దహ్ సేథమం స్త్రీభః సుభధమమః 19 
  
మతయః పితయః జృతా్థ భా్రతయః తమశ్చ వః  

విచినవనిత హ్మశ్మనోత మ కృఢవం ఫనుధ సాధవస్మ్ 20 
  
దృష్టం వనం కుసుమితం రాక్లశ్కయయఞ్చజతమ్  

మమునానిలలీలైజతతరులేవశ్రభతమ్ 21 
  
తదామత మ చియం గోష్ఠ ం శుశ్రయష్ధవం తీనసతీః  

కయనదనిత వత్థస బ్రల్కశ్చ త్థనామమత దుహ్మత 22 
  
ఄథ వా భదభసేనహాదబవతోమ మనితైత్థశ్యాః  

అగత్థ హ్రమననం వః పీయమన్దత భయి జనతవః 23 
  
బరుత ః శుశ్రయష్ణం స్త్రీణాం ర్ష్ణ ధర్ష్ణభ హ్మమమయా  

తదఫనరధనాం చ కల్కమణః యజ్ఞనాం చ్ఛనుపోష్ణమ్ 24 
  

దుఃశీలో దుయబగో వృద్రధ జడో ర్ష్ణగమధనోऽపి వా  

త్రః స్త్రీభయన హాతవోమ లోక్లజృసభయపాతకీ 25 
  
ఄస్వయగైభమశ్స్మం చ పలుగ  కృచఛైం బయావహ్మ్  

జుగుపిసతం చ స్యవతయ హ్యమతమం కులస్త్రిమః 26 
  

శ్ యవణాదదయశనాదాధ ైనానభయి భ్రవోऽనుకీయతనాత్  

న తథా స్నినకరేషణ యత్రయాత తతో గృహాన్ 27 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  
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ఆత్ర విపియమమకయణై గోపోమ గోవినదభ్రషితమ్  

విష్ణాణ బగనస్ఙకల్కశిచనాత మజృరుద యతమయామ్ 28 
  
కృత్థవ ముఖ్యనమవ శుచః శ్వస్న్దన శుష్మద్  

బ్వమఫధరాణి చయణ్డన భవః లిఖనతైః  

ఄసైైరుపాతతభస్మభః కుచకుఙ్గకమని  

తసుథ యభృజనతై ఈరుదుఃఖబరాః స్భ తరషీణమ్ 29 
  
ప్రయష్ఠ ం పియయేతయమివ యత్రభ్రష్మణం  

కృష్ణం తదయథవినివరితతస్యవకామః  

న్దతేర విభృజమ రుదితోహ్తే స్భ కఞ్చచత్  

స్ంయభబగదగదగిర్ష్ణऽబుయ వత్థనుయకాత ః 30 
  
శ్రీగోమ ఉచ్ఛః  

మైవం విభ్యऽయహత్ర బవానగదితుం నృశ్ంస్ం  

స్నతైజమ స్యవవిష్యాంస్తవ పాదభరలమ్  

బకాత  బజస్వ దుయవగయహ్ మ తమజ్ఞసాభన్  

ద్వో మథాదిజృరుషో బజతే ముముక్షన్ 31 
  
మతతమతమసుహ్ృదాభనువృత్రతయఙగ  

స్త్రీణాం స్వధయభ ఆత్ర ధయభవిదా తవయోకతమ్  

ఄసేతవవమేతదుద్శ్ద్ తవయీశే  

ప్రయషోఠ బవాంస్తనుబృత్థం కల ఫనుధ రాత్థభ 32 
  
కుయవనిత హి తవయి యత్రం కుశ్ల్కః స్వ అతభన్  

నితమపియయే త్రసుత్థదిభరారితదైః కమ్  

తననః యసీద యమేశ్వయ మ స్భ ఛినాద ై  

అశ్యం ధృత్థం తవయి చిరాదయవినదన్దతయ 33 
  
చితతం సుఖేన బవత్థహ్ృతం గృహ్యష్ణ  

మనినరివశ్తుమత కరావపి గృహ్మకృతేమ  
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పాదౌ దం న చలతస్తవ పాదభరల్కద్  

యాభః కథం వయజభథో కయవాభ కం వా 34 
  
స్మఞ్జ్యచఙగ నస్తవదధరాభృతజౄయక్లణ  

హాసావలోకకలగీతజహ్ృచఛయాగినమ్  

నో చేదవమం వియహ్జ్ఞగునైయుకతద్హా  

ధామన్దన యాభ దయోః దవీం స్ఖే తే 35 
  
మయహైముఫజ్ఞక్ష తవ పాదతలం యమయా  

దతతక్షణం కవచిదయణమజనపియమస్మ  

ఄసారక్ష్మ తతరబృత్ర నానమస్భక్షభఞజ ః  

సాథ తుంస్తవయాభయమిత్థ ఫత పాయయాభః 36 
  
శ్రీయమతదాముఫజయజశ్చకమే తులసామ  

లబ్రధ వపి వక్షస్మ దం కల బృతమజుష్టమ్  

మసామః స్వవీక్షణ ఈత్థనమసుయయయాస్స్  

తదవదవమం చ తవ పాదయజః యనానః 37 
  

తననః యసీద వృజినాయదన తేऽనిఘైభరలం  

పాాపాత  విస్ృజమ వస్తీస్తవదుపాస్నాశ్యః  

తవతుసనదయస్మభతనిర్షక్షణతీవయకాభ  

తపాత తభనాం జృరుష్బరష్ణ ద్హి దాస్మమ్ 38 
  
వీక్ష్యాలకావృతముఖం తవ కుణదలశ్రీ  

గణడస్థల్కధయసుధం హ్స్మత్థవలోకమ్  

దత్థత బమం చ భజదణడయుగం విలోకమ  

వక్షః శియయైకయభణం చ బవాభ దాస్మః 39 
  
కా స్త్రమఙగ తే కలదామతవేణ్డగీత  

స్మ్నభహిత్థయమచరిత్థనన చలేత్రతైలోకామమ్  

తైైలోకమసౌబగమిదం చ నిర్షక్ష్య యరం  
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మద్రగదివజదుయ భభృగః జృలకానమబ్వబరన్ 40 
  

వమక తం బవానవైజబయారితహ్ర్ష్ణऽభజ్ఞతో  

ద్వో మథాదిజృరుష్ః సుయలోకగోపాత   

తనోన నిధేహి కయఙకజమయతఫనోధ  

తతస్తన్దష్ణ చ శియఃసు చ కఙకర్షణామ్ 41 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర వికవేితం త్థసాం శుయత్థవ యోగేశ్వరేశ్వయః  

యహ్స్మ స్దమం గోపీరాత్థభరామ్నऽమర్షయభత్ 42 
  
త్థభః స్మేత్థభరుదాయచేషిటతః పియయేక్షణోతుపలేముఖీభయచ్ఛమతః  

ఈదాయహాస్దివజకునదద్వధత్రయవైర్ష్ణచతైణాఙక ఆవోడుభయవృతః 43 
  
ఈగీమమన ఈదాగ మనవనిత్థశ్తమరథః  

మల్కం బ్వబరదైవజమనీతం వమచయనభణడమనవనమ్ 44 
  
నదామః జృలినమవిశ్మ గోపీభరిహభవాలుకమ్  

జుష్టం తతతయల్కననిద కుముదామ్నదవాయునా 45 
  
బ్రహ్రయసాయరియభబకరాలకోరు నీవీస్తనాలబననయభనఖ్యగయపాతైః  

క్షేవల్కమవలోకహ్స్మతైయవైజసునదర్షణాముతతభబమనరత్రత్రం యభయాం చకాయ 46 
  
ఏవం బగవతః కృష్టణలేఫధమనా భహాతభనః  

అత్థభనం మేనిరే స్త్రీణాం మనినోమ హ్మధికం భవి 47 
  
త్థసాం తతౌసబగభదం వీక్ష్య మనం చ క్లశ్వః  

యశ్మమ యసాదామ తతైైవానతయధీమత 48 
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ఄఢామమభు – 30  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄనతరిహతే బగవత్ర స్హ్సైవ వయజ్ఞఙగనాః  

ఄతమంస్తభచక్షాణాః కరిణమ ఆవ మరథమ్ 1 
  
గత్థమనురాగస్మభతవిబరమేక్షితైయభనోయమల్కవిహాయవిబరమైః  

అక్షితచిత్థత ః యభదా యమతేసాత సాత  విచేష్టట  జగృహ్రస్తదాత్రభకాః 2 
  
గత్రస్మభతప్రయక్షణభ్రష్ణాదిష్ణ పియయాః పియమస్మ యత్రయరఢభరయతమః  

ఄసావహ్ం త్రవతమఫల్కస్తదాత్రభకా నమవేదిష్ణః కృష్ణవిహాయవిబరమః 3 
  
గమనతై ఈచైైయముమేవ స్ంహ్త్థ విచికుమరునభతతకవదవనాదవనమ్  

యచ్ఛఛరాకాశ్వదనతయం ఫహియరబతేష్ణ స్నతం జృరుష్ం వనస్తీన్ 4 
  
దృషోట వః కచిచదశ్వతథ  ేక్ష నమగోోధ నో భనః  

ననదస్రనుయగతో హ్ృత్థవ ప్రయభహాసావలోకనైః 5 
  
కచిచతుకయఫకాశ్రక నాగజృనానగచభకాః  

రామనుజో మనినీనామితో దయహ్యస్మభతః 6 
  
కచిచతుత లస్మ కల్కమణి గోవినదచయణపియయే  

స్హ్ త్థవలికులైరిఫబరదద ృష్టసేతऽత్రపియయోऽచ్ఛమతః 7 
  
మలతమదరిశ వః కచిచనభలేిక్ల జ్ఞత్రమరథిక్ల  

పీయత్రం వో జనమనామతః కయస్రేశన మధవః 8 
  
చ్ఛతపియయాలనసాస్నకోవిదాయ జభఫవయకబ్వలవఫకుల్కభాకదభఫనీపాః  

యేऽన్దమ రాయథబవకా మమునోకూల్కః శ్ంస్నుత  కృష్ణదవీం యహిత్థతభనాం నః 9 
  
కం తే కృతం క్షిత్ర తపో ఫత క్లశ్వాఙ్ఘ్ఘై  

స్ర్ష్ణశతసవోతు లకత్థఙగనహైరివభ్రస్మ  
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ఄమఙ్ఘ్ఘైస్భబవ ఈరుకయభవికయమదావ  

అహో వరాహ్వజృష్ః రియభబణ్డన 10 
  
ఄప్రమణతునైగతః పియమయేహ్ గతైైస్  

తనవనదృశ్యం స్ఖి సునియవృత్రభచ్ఛమతో వః  

కానాత ఙగస్ఙగకుచకుఙ్గకభయఞ్చజత్థయాః  

కునదస్యజః కులతేరిహ్ వాత్ర గనధః 11 
  
బ్రహ్రం పియయాంస్ ఈధామ గృహీతద్రభ  

రామనుజసుత లస్మకాలికులైయభదాన్ధ ః  

ఄనీవమమన ఆహ్ వస్తయవః యణాభం  

కం వాభననదత్ర చయనరణయావలోకైః 12 
  
ృచఛతేమ లత్థ బ్రహూనపామశేిష్టట  వనస్తేః  

నరనం తతకయజస్ృష్టట  బ్వబరతుమతు లకానమహో 13 
  
ఆతుమనభతతవచో గోమః కృష్టణన్దవష్ణకాతరాః  

లీల్క బగవతసాత సాత  హ్మనుచకుయ స్తదాత్రభకాః 14 
  
కసామచితరతనామనాత ైః కృష్టణమనతైపిఫతసతనమ్  

తోకయిత్థవ రుదతమనామ దాహ్నశకటామతీమ్ 15 
  
దైత్థమయిత్థవ జహారానామమేకో కృష్టణయబభ్రవనామ్  

రిఙగయామస్ కామఙ్గఘై కయషనీత ఘోష్నిఃస్వనైః 16 
  
కృష్ణరామయితే ద్వ తు గోపామనతైశ్చ కాశ్చన  

వత్థసమతీం హ్నిత చ్ఛనామ తతైైకా తు ఫకామతీమ్ 17 
  
అహూమ దరయగ మదవతృష్ణస్తభనువయతతీమ్  

వేణ్డం కవణనీతం కీయడనీతభనామః శ్ంస్నిత సాధివత్ర 18 
  
కసామఞ్చచతసవ భజం నమస్మ చలనాత ైహారా నను  
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కృషోణऽహ్ం శ్మత గత్రం లలిత్థమిత్ర తనభనాః 19 
  
మ భైష్ట వాతవరాషభ్రమం తత్థతై ణం విహితం భమ  

ఆతుమకవైక్లన హ్సేతన మతనుత ైనినదధేऽభఫయమ్ 20 
  
అరుహైైకా దాకయభమ శియసామహారాం నృ  

దుష్టట హ్య గచఛ జ్ఞతోऽహ్ం ఖల్కనాభనను దణడకృత్ 21 
  
తతైైకోవాచ హ్య గోపా దావాగినం శ్మతోలఫణమ్  

చక్షంష్టమశ్వపిదధవం వో విధాసేమ క్షేభభఞజ సా 22 
  
ఫదాధ నమయా స్యజ్ఞ కాచితతనీవ తతయ ఈలూఖలే  

ఫధానమి భ్రణడభేత్థత యం హైమఙగవముష్ం త్రవత్ర  

భీత్థ సుదృకధాయాస్మం భేజ్ఞ భీత్రవిడభఫనమ్ 23 
  
ఏవం కృష్ణం ృచఛమనా వాాణావనలత్థస్తయరన్  

వమచక్షత వనోద్దశే దాని యమతభనః 24 
  
దాని వమక తమేత్థని ననదస్రనోయభహాతభనః  

లక్ష్యన్దత హి ధవజ్ఞమ్నబజ వజా్ఞఙ్గకశ్మవాదిభః 25 
  

తైసైః దైస్తతదవీభనివచఛనోతైऽగ యతోऽఫల్కః  

వధావః దైః సుృకాతని విలోకామరాత ః స్భబుయ వన్ 26 
  
కసామః దాని చైత్థని యాత్థయా ననదస్రనునా  

ఄంస్నమస్తయకోష్టఠ యాః కరేణోః కరిణా మథా 27 
  
ఄనయారాధితో నరనం బగవానహరిర్షశ్వయః  

మనోన విహామ గోవినదః పీయతో యాభనమదరహ్ః 28 
  
ధనామ ఄహో ఄమీ అలోమ గోవినాద ఙఘైమఫజరేణవః  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

యానఫైహ్యభశౌ యమ ద్వీ దధుయరభయధీమఘనుతతయే 29 
  
తసామ ఄభరని నః క్షోబం కుయవనుత ైచైైః దాని మత్  

యైకాహ్ృతమ గోపీనాభాహో భన్దకతऽచ్ఛమత్థధయమ్  

న లక్ష్యన్దత దానమతయ తసామ నరనం తృణాఙ్గకరైః  

 ఖిదమతుసజ్ఞత్థఙ్ఘ్ఘైతల్కమునినన్దమ ప్రయమసీం పియమః 30 
  
ఆమనమధికభగనని దాని వహ్తో వధరమ్  

గోమః శ్మత కృష్ణస్మ భ్రరాకాయ నతస్మ కామినః  

ఄతా్థవర్ష్ణపిత్థ కానాత  జృష్హ్యతోయభహాతభనా 31 
  
ఄతయ యస్రనావచమః పియయారేథ ప్రయమసా కృతః  

యదాకయభణ ఏతే శ్మత్థస్కలే ద్ 32 
  
క్లశ్యసాధనం తవతయ కామినామః కామినా కృతమ్  

త్థని చ్ఛడమత్థ కానాత మువిష్టమిహ్ ధుయ వమ్ 33 
  

రేమే తయా చ్ఛతభయత అత్థభరామ్నऽమఖణిడతః  

కామినాం దయశమన్ద నమం స్త్రీణాం చైవ దురాతభత్థమ్ 34 
  
ఆతేమవం దయశమనతైసాత శేచరుర్ష్ణగపోమ విచేతస్ః  

యాం గోపీభనమతృషోణ విహాయానామః స్త్రియో వన్ద 35 
  
సా చ మేన్ద తదాత్థభనం వరిష్ఠ ం స్యవయోషిత్థమ్  

హిత్థవ గోపీః కాభయానా మభసౌ బజతే పియమః 36 
  
తతో గత్థవ వనోద్దశ్ం దృపాత  క్లశ్వభఫరవీత్  

న పాయయేऽహ్ం చలితుం నమ మం మతయ తే భనః 37 
  
ఏవముకతః పియయామహ్ స్కనధ అరుహ్మత్థమిత్ర  

తతశ్యచనతయదధే కృష్ణః సా వధరయనవతమత 38 
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హా నాథ యభణ ప్రయష్ఠ  కావస్మ కావస్మ భహాభజ  

దాసామసేత కృణాయా మే స్ఖే దయశమ స్నినధిమ్ 39 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄనివచఛనోతై బగవతో మయగం గోపోమऽవిదరరితః  

దదృశుః పియమవిశేేష్టనోభహిత్థం దుఃఖిత్థం స్ఖీమ్ 40 
  
తయా కథితమకయణై మనపాాపితం చ మధవాత్  

ఄవమనం చ దౌరాత్థభైదివస్భమం యభం మయుః 41 
  

తతోऽవిశ్నవనం చనదై జోమత్థే యావదివభ్రవమతే  

తభః యవిష్టమలక్ష్య తతో నివవృతుః స్త్రిమః 42 
  
తనభనసాకస్తదల్కపాస్తదివచేష్టట స్తదాత్రభకాః  

తదుగ ణాన్దవ గమనోతై నాతభగరాణి స్స్భరుః 43 
  
జృనః జృలినమగతమ కాలినాద ైః కృష్ణభ్రవనాః  

స్భవేత్థ జగుః కృష్ణం తదాగభనకాఙ్ఘ్క్త్థః 44 

 

ఄఢామమభు – 31  

గోమ ఉచ్ఛః  

జమత్ర తేऽధికం జనభనా వయజః శ్ యమత ఆనిదరా శ్శ్వదతయ హి  

దయిత దృశ్మత్థం దిక్షు త్థవకాస్తవయి ధృత్థస్వసాత వం విచినవతే 1 
  
శ్యదుదాశ్యే సాధుజ్ఞతస్త్ స్యస్మజోదయశ్రీముష్ట దృశ్య  

సుయతనాథ తేऽశులకదాస్మకా వయద నిఘనతో న్దహ్ కం వధః 2 
  
విష్జల్కమయాదావైలరాక్షసాదవయషమరుత్థదైవదుమత్థనల్కత్  

వృష్భయాతభజ్ఞదివశ్వతో బయాదృష్బ తే వమం యక్షిత్థ ముహ్రః 3 
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న ఖలు గోపీకాననదనో బవానఖిలద్హినాభనతరాతభదృక్  

విఖనసారిథతో విశ్వగుతయే స్ఖ ఈద్యివానాసతవత్థం కులే 4 
  
వియచిత్థబమం వృషిణధరయమ తే చయణమీయుష్టం స్ంస్ృతేయబయాత్  

కయస్ర్ష్ణరుహ్ం కానత కాభదం శియస్మ ధేహి నః శ్రీకయగ యహ్మ్ 5 
  
వయజజనారితహ్నీవయ యోషిత్థం నిజజనస్భమధవంస్నస్మభత  

బజ స్ఖే బవత్రకఙకర్షః స్భ నో జలరుహాననం చ్ఛరు దయశమ 6 
  
యణతద్హినాం పాకయషణం తృణచరానుగం శ్రీనిక్లతనమ్  

పణిపణారితం తే దాముఫజం కృణ్డ కుచేష్ణ నః కృనిధ హ్ృచఛమమ్ 7 
  
భధుయయా గిరా వలుగ వాకమయా బుధభనోజఞయా జృష్కరేక్షణ  

విధికర్షరిమ వీయ ముహ్మతీయధయసీధునాపామమమస్వ నః 8 
  
తవ కథాభృతం తతజీవనం కవిభర్షడితం కలభష్టహ్మ్  

శ్ యవణభఙగలం శ్రీభదాతతం భవి గృణనిత యే బరరిదా జనాః 9 
  
యహ్స్మతం పియమప్రయభవీక్షణం విహ్యణం చ తే ధామనభఙగలమ్  

యహ్స్మ స్ంవిద్ర యా హ్ృది స్ృశ్ః కుహ్క నో భనః క్షోబమనిత హి 10 
  
చలస్మ మదవైజ్ఞచ్ఛచయమనశ్రననలినసునదయం నాథ తే దమ్  

శిలతృణాఙ్గకరైః సీదతీత్ర నః కలిలత్థం భనః కానత గచఛత్ర 11 
  
దినరిక్షయే నీలకునతలైయవనరుహాననం బ్వబరదావృతమ్  

ఘనయజస్వలం దయశమనుభహ్రయభనస్మ నః స్భయం వీయ మచఛస్మ 12 
  
యణతకాభదం దభజ్ఞరిచతం ధయణిభణడనం ధేమమమది  

చయణఙకజం శ్నతభం చ తే యభణ నః స్తన్దష్వయయాధిహ్న్ 13 
  
సుయతవయధనం శ్రకనాశ్నం స్వరితవేణ్డనా సుష్ణఠ  చ్ఛమిఫతమ్  
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ఆతయరాగవిసాభయణం నృణాం వితయ వీయ నసేతऽధరాభృతమ్ 14 
  
ఄటత్ర మదబవానహిన కాననం తుయ టి యుగమతే త్థవభశ్మత్థమ్  

కుటిలకునతలం శ్రీముఖం చ తే జడ ఈద్వక్షత్థం క్ష్మకృదదృశ్యమ్ 15 
  

త్రసుత్థనవమభా్రతృబ్రనధవానత్రవిలఙఘై తేऽనతైచ్ఛమత్థగత్థః  

గత్రవిదస్తవోద్వగతమ్నహిత్థః కతవ యోషితః కస్తైజ్ఞనినశి 16 
  
యహ్స్మ స్ంవిదం హ్ృచఛయోదమం యహ్స్మత్థననం ప్రయభవీక్షణమ్  

ఫృహ్దుయః శియయో వీక్ష్య ధాభ తే ముహ్రయత్రస్ృహా ముహ్మతే భనః 17 
  
వయజవన్తకసాం వమకతయఙగ తే వృజినహ్నతైమలం విశ్వభఙగలమ్  

తమజ భనాకచ నస్తవతసుృహాతభనాం స్వజనహ్ృదుయ జ్ఞం మనినష్రదనమ్ 18 
  
మతేత సుజ్ఞతచయణాముఫరుహ్ం స్తన్దష్ణ  

భీత్థః శ్నైః పియమ దధీభహి కయకశేష్ణ  

తేనాటవీభటస్మ తదవైథతే న కం స్మవత్  

కూరాదిభయబైభత్ర ధీయబవదాయుష్టం నః 19 

 

ఄఢామమభు – 32  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర గోమః యగమనతైః యలనతైశ్చ చితయధా  

రురుదుః సుస్వయం రాజనృష్ణదయశనల్కలసాః 1 
  
త్థసామవియబరచౌఛరిః స్భమమనముఖ్యముఫజః  

పీత్థభఫయధయః స్యగీవ సాక్షానభనభథభనభథః 2 
  

తం విలోకామగతం ప్రయష్ఠ ం పీయతుమతుపలేదృశ్రऽఫల్కః  

ఈతతసుథ రుమగతసరావస్తనవః పాాణమివాగతమ్ 3 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

కాచితకరాముఫజం శౌరేయజగృహ్యऽఞజ లినా ముదా  

కాచిదదధాయ తదాఫహ్రభంసే చనదనబరషితమ్ 4 
  
కాచిదఞజ లినాగృహాణతతనీవ త్థభరఫలచరివతమ్  

ఏకా తదఙ్ఘ్ఘైకభలం స్నతపాత  స్తనయోయధాత్ 5 
  
ఏకా భయ కుటిమఫధమ ప్రయభస్ంయభబవిహ్వల్క  

ఘననీతవైక్షతకటాక్షేైః స్నదష్టదశ్నచఛదా 6 
  
ఄరానిమిష్దదృగబైం జుష్టణా తనుభఖ్యముఫజమ్  

అపీతభపి నాతృమతసనతస్తచచయణం మథా 7 
  
తం కాచిన్దనతయయన్దధైణ హ్ృది కృత్థవ నిమీలమ చ  

జృలకాఙ్గగ ైగుహామసేత యోగీవాననదస్ముాత్థ 8 
  
స్రావసాత ః క్లశ్వాలోక యమ్నతసవనియవృత్థః  

జహ్రరివయహ్జం త్థం పాాజఞం పాామ మథా జనాః 9 
  
త్థభరివధరతశ్రకాభయబగవానచ్ఛమతో వృతః  

వమర్ష్ణచత్థధికం త్థత జృరుష్ః శ్కతభయమథా 10 
  
త్థః స్మదామ కాలినాద ై నిరివశ్మ జృలినం విభః  

వికస్తుకనదభనాద య సుయబమనిలష్టదమ్ 11 
  
శ్యచచనాద ై ంశుస్నోదహ్ ధవస్తద్రష్టతభః శివమ్  

కృష్టణయా హ్స్తతయల్క చితకోభలవాలుకమ్ 12 
  
తదదయశనాహేాదవిధరతహ్ృదుయ జో భనోయథానతం శుయతయో మథా మయుః  

సైవరుతతర్షయైః కుచకుఙ్గకమఙ్ఘ్కతైయచీకృేనానస్నమతభఫనధవే 13 
  
తతోావిషోట బగవానస ఇశ్వర్ష్ణ యోగేశ్వరానతయహృది కలిత్థస్నః  

చకాస్ గోపీరిష్దగతోऽరిచతసైలైోకమలక్షేభైకదం వజృయదధత్ 14 
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స్భ్రజయిత్థవ తభనఙగద్వనం స్హాస్లీలేక్షణవిబరభభయ వా  

స్ంస్యశన్దనాఙకకృత్థఙ్ఘ్ఘైహ్స్తయోః స్ంసుత తమ ఇష్తుకపిత్థ ఫభ్రషిరే 15 
  
శ్రీగోమ ఉచ్ఛః  

బజతోऽనుబజన్దతైక ఏక ఏతదివయమమమ్  

నోబయాంశ్చ బజన్దతైక ఏతనోన ఫరయహి సాధు భ్యః 16 
  
శ్రీబగవానువాచ  

మిథో బజనిత యే స్ఖమః సావర్థకానోతదమమ హి తే  

న తతయ సౌహ్ృదం ధయభః సావరాథ యథం తదిధ  నానమథా 17 
  
బజనతైబజతో యే వై కరుణాః పితర్ధ మథా  

ధర్ష్ణభ నియవాద్రऽతయ సౌహ్ృదం చ సుభధమమః 18 
  

బజతోऽపి న వై క్లచిదబజనతైబజతః కుతః  

అత్థభరామ హామతకామ ఄకృతజ్ఞఞ  గురుదుయ హ్ః 19 
  

నాహ్ం తు స్ఖ్యమ బజతోऽపి జనరతనబజ్ఞభమమీష్టభనువృత్రతవృతతయే  

మథాధనో లఫధధన్ద వినష్టట  తచిచనతయానమనినబృతో న వేద 20 
  

ఏవం భదర్ష్ణథజిఝతలోకవేద సావనామిహ వో భమమనువృతతయేऽఫల్కః  

భయార్ష్ణక్షం బజత్థ త్రర్ష్ణహితం మస్రయితుం మయహథ తత్రరమం పియయాః 21 
  

న పాయయేऽహ్ం నియవదమస్ంయుజ్ఞం స్వసాధుకృతమం విబుధాయుష్టపి వః 
యా మబజనుద యజయగేహ్శ్ృఙఖల్కః స్ంవృశ్చై తదవః యత్రయాతు సాధునా 22 

 

ఄఢామమభు – 33  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం బగవతో గోమః శుయత్థవ వాచః సుప్రశ్ల్కః  
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జహ్రరివయహ్జం త్థం తదఙ్గగ చిత్థశిష్ః 1 
  
తతా్థయబత గోవినోద రాస్కీయడ్యభనువయతైః  

స్త్రీయతైీయనివతః పీయతైయనోమనామఫదధబ్రహ్రభః 2 
  
రాసోతసవః స్భరవృతోత గోపీభణడలభణిడతః  

యోగేశ్వరేణ కృష్టణన త్థసాం భధేమ దవయోయదవయోః  

యవిష్టట న గృహీత్థనాం కణ్డఠ స్వనికటం స్త్రిమః  

 మం భన్దమయననబసాత వదివమనశ్తస్ఙ్గకలమ్  

 దివౌకసాం స్దారాణామౌతుసకామహ్ృత్థతభనామ్ 3 
  
తతో దునుద బయో న్దదురినప్రతుః జృష్వృష్టమః  

జగుయగనధయవతమః స్స్త్రీకాస్తదమశ్రऽభలమ్ 4 
  
వలయానాం నరజృరాణాం కఙ్ఘ్కణీనాం చ యోషిత్థమ్  

స్పియయాణాభబరచఛఫద సుత ములో రాస్భణడలే 5 
  
తతా్థత్రశుశుభే త్థభయబగవాన్దదవకీసుతః  

భధేమ భణీనాం హైమనాం భహాభయకతో మథా 6 
  
పాదనామసైరుబజవిధుత్రభః స్స్మభతైయరబైవిల్కసైర్  

బజమనభధైైశ్చలకుచటైః కుణడలైయగణడలోలైః  

స్మవదమనుభఖమః కవయయస్నాగయనథమః కృష్ణవధోవ  

గమనతైస్తం తడిత ఆవ త్థ మేఘచక్లయ విరేజుః 7 
  
ఈచైైయజగుయనృతమమనా యకతకణోఠై యత్రపియయాః  

కృష్టణభభయశముదిత్థ మద్వగతేన్దదమవృతమ్ 8 
  
కాచితసభం ముకున్దదన స్వయజ్ఞతీయమిశియత్థః  

ఈనినన్దమ జౄజిత్థ తేన పీయమత్థ సాధు సాధివత్ర  

తద్వ ధుయ వమునినన్దమ తసైై మనం చ ఫహ్వదాత్ 9 



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  
కాచిదాాస్రిశా్యనాత  పాయశవస్థస్మ గదాబృతః  

జగాహ్ బ్రహ్రనా స్కనధం శ్థేదవలమభలేికా 10 
  
తతైైకాంస్గతం బ్రహ్రం కృష్ణసోమతలసౌయబమ్  

చనదనాలితమఘాామ హ్ృష్టర్ష్ణమ చ్ఛచ్ఛభఫ హ్ 11 
  
కసామశిచనానటమవిక్షిత కుణడలత్రవష్భణిడతమ్  

గణడం గణ్డడ స్నదధత్థమః పాాదాత్థత భరఫలచరివతమ్ 12 
  
నృతమతీ గమతీ కాచితరకజనరనజృయమేఖల్క  

పాయశవసాథ చ్ఛమతహ్సాత ఫజం శా్యనాత ధాతసతనయోః శివమ్ 13 
  
గోపోమ లబ్రధ వచ్ఛమతం కానతం శియమ ఏకానతవలేబమ్  

గృహీతకణఠైస్తద్రదరాబైం గమనతైస్తమివజహాిరే 14 
  
కర్ష్ణణతల్కలకవిటఙకకపోలఘయభ  

వకతశైియయో వలమనరజృయఘోష్వాదైైః  

గోమః స్భం బగవత్థ ననృతుః స్వక్లశ్  

స్యస్తస్యజో బరభయగమకరాస్గోష్టఠ ైమ్ 15 
  
ఏవం రిష్వఙగకరాభభయశ స్మనగేధక్షణోదాద భవిల్కస్హాసైః  

రేమే యమేశ్ర వయజసునదర్షభయమథాయబకః స్వయత్రబ్వభఫవిబరభః 16 
  
తదఙగస్ఙగయముదాకులేనిదైయాః క్లశ్యనుద కూలం కుచటిట కాం వా  

నాఞజ ః యత్రవోమఢుభలం వయజస్త్రియో విస్యస్తమల్కబయణాః కుయరదవహ్ 17 
  
కృష్ణవికీయడితం వీక్ష్య ముముహ్రః ఖేచయస్త్రిమః  

కామరిదత్థః శ్శ్యఙకశ్చ స్గణో విస్మభతోऽబవత్ 18 
  
కృత్థవ త్థవనతమత్థభనం యావతీర్ష్ణగయోషితః  

రేమే స్ బగవాంసాత భరాత్థభరామ్నऽపి లీలయా 19 



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  
త్థసాం యత్రవిహారేణ శా్యనాత నాం వదనాని స్ః  

పాాభృజతకరుణః ప్రయమణ శ్నతమేనాఙగ పాణినా 20 
  
గోమః సుపయతు యటకుణడలకునతలత్రవడ్  

గణడశియయా సుధితహాస్నిర్షక్షణ్డన  

మనం దధతమ ఊష్బస్మ జగుః కృత్థని  

జృణామని తతకయరుహ్స్యశయమ్నదాః 21 
  
త్థభరుమతః శ్ యభభపోహితుభఙగస్ఙగ  

ఘృష్టస్యజః స్ కుచకుఙ్గకభయఞ్చజత్థయాః  

గనధయవపాలిభయనుదుయ త అవిశ్దావః  

శా్యనోత గజీభరిబరాడివ భననసేతుః 22 
  

సోऽభబస్మలం యువత్రభః రిషిచమమనః  

ప్రయమేణక్షితః యహ్స్తీభరితస్తతోऽఙగ  

వైమనికైః కుసుభవరిషభర్షదమమనో  

రేమే స్వమం స్వయత్రయతయ గజ్ఞనదైలీలః 23 
  
తతశ్చ కృషోణవన్ద జలస్థల యస్రనగనాధ నిలజుష్టదిక తటే  

చచ్ఛయ బృఙగయభదాగణావృతో మథా భదచ్ఛమదిద వయదః కరేణ్డభః 24 
  

ఏవం శ్శ్యఙ్గకంశువిరాజిత్థ నిశ్యః స్ స్తమకామ్నऽనుయత్థఫల్కగణః  

స్మష్టవ అతభనమవరుదధసౌయతః స్రావః శ్యత్థకవమకథాయసాశ్ యయాః 25 
  
శ్రీర్షక్షిదువాచ  

స్ంసాథ నామ ధయభస్మ యశ్మయేతయస్మ చ  

ఄవతీర్ష్ణణ హి బగవానంశేన జగద్వశ్వయః 26 
  
స్ కథం ధయభసేతరనాం వకాత  కరాత భయక్షిత్థ  

యతీమచయదఫైహ్భనయదారాభభయశనమ్ 27 
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అతకామ్న మదుత్రః కృతవానైవ జుగుపిసతమ్  

కభభపాామ ఏతననః శ్ంశ్మం ఛినిధ సువయత 28 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ధయభవమత్రకయమ్న దృష్ట ఇశ్వరాణాం చ సాహ్స్మ్  

తేజీమసాం న ద్రష్టమ వహ్యనః స్యవభజో మథా 29 
  
నైతతసమచరేజ్ఞజ తు భనసాపి హ్మనీశ్వయః  

వినశ్మత్థమచయన్తభఢామదమథారుద్రాऽబ్వధ జం విష్మ్ 30 
  
ఇశ్వరాణాం వచః స్తమం తథైవాచరితం కవచిత్  

తేష్టం మతసవ వచోయుకతం బుదిధమంస్తతసమచరేత్ 31 
  
కుశ్ల్కచరితేనైష్టమిహ్ సావర్ష్ణథ న విదమతే  

వియమయేణ వానర్ష్ణథ నియహ్ఙ్గకరిణాం యభ్య 32 
  
కముత్థఖిలస్త్థత వనాం త్రయమఙభయతై దివౌకసామ్  

ఇశితుశేచశితవామనాం కుశ్ల్కకుశ్ల్కనవమః 33 
  
మత్థదఙకజరాగనిష్టవతృపాత   

యోగయభ్రవవిధుత్థఖిలకయభఫనాధ ః  

సైవయం చయనిత మునయోऽపి న నహ్మమనాస్  

తసేమచఛయాతతవజృష్ః కుత ఏవ ఫనధః 34 
  
గోపీనాం తతతీనాం చ స్రేవష్టమేవ ద్హినామ్  

యోऽనతశ్చయత్ర సోऽధమక్షః కీయడన్దన్దహ్ ద్హ్భ్రక్ 35 
  
ఄనుగయహామ బకాతనాం మనుష్ం ద్హ్మస్మథతః  

బజతే త్థదృశీః కీయడ యాః శుయత్థవ తతర్ష్ణ బవేత్ 36 
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నాస్రమనఖలు కృష్టణమ మ్నహిత్థస్తస్మ మమయా  

భనమమనాః స్వపాయశవసాథ నాసవనాసవనాద రానవైజౌకస్ః 37 
  
ఫరహ్భరాతయ ఈపావృతేత వాసుద్వానుమ్నదిత్థః  

ఄనిచఛనోతై మయుర్ష్ణగమః స్వగృహానబగవత్రరయాః 38 
  
వికీయడితం వయజవధరభరిదం చ విషోణః  

శ్ యదాధ నివతోऽనుశ్ృణ్డయాదథ వయణయేదమః  

బకతం రాం బగవత్ర యత్రలబమ కాభం  

హ్ృద్రాగమశ్వహినోతమచిరేణ ధీయః 39 

 

ఄఢామమభు – 34  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏకదా ద్వయాతా్థయాం గోపాల్క జ్ఞతక్తతుకాః  

ఄనోభయనడుదుమకైః యమయుసేతऽమిఫకావనమ్ 1 
  
తతయ సానత్థవ స్యస్వత్థమం ద్వం శుత్రం విభమ్  

అనరుచయయహణైయబకాత ై ద్వీం చ ణృతేऽమిఫకామ్ 2 
  
గవో హియణమం వాసాంస్మ భధు భధవననమదృత్థః  

బా్రహ్భణ్డభ్యమ దదుః స్రేవ ద్వో నః పీయమత్థమిత్ర 3 
  
ఉష్ణః స్యస్వతీతీరే జలం పాాశ్మ మతవయత్థః  

యజనీం త్థం భహాభ్రగ ననదసుననదకాదమః 4 
  

కశిచనభహానహిస్తస్మభనివపిన్దऽత్రబుభక్షితః  

మదృచఛయాగతో ననదం శ్యానముయగోऽగ యసీత్ 5 
  
స్ చ్ఛకోోశ్యహినా గ యస్తః కృష్ణ కృష్ణ భహానమమ్  

స్ర్ష్ణ మం గ యస్తే త్థత యననం రిమ్నచమ 6 
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తస్మ చ్ఛకయనిదతం శుయత్థవ గోపాల్కః స్హ్సోత్రథ త్థః  

గ యస్తం చ దృష్టట వ విభా్రనాత ః స్యం వివమధురులుభకైః 7 
  

ఄల్కతైయదహ్మమనోऽపి నాముఞచతతముయఙగభః  

తభస్ృశ్తదాభేమతమ బగవానాసతవత్థం త్రః 8 
  
స్ వై బగవతః శ్రీభత్థదస్యశహ్త్థశుబః  

భేజ్ఞ స్యవజృరిహత్థవ యరం విదామధరారిచతమ్ 9 
  
తభృచఛదధృషీక్లశ్ః యణతం స్భవస్మథతమ్  

ద్వమమన్దన వజృష్ట జృరుష్ం హ్యభమలినమ్ 10 
  

కో బవానయయా లక్షాభై ర్ష్ణచతేऽదుబతదయశనః  

కథం జుగుపిసత్థమేత్థం గత్రం వా పాాపితోऽవశ్ః 11 
  
స్య ఈవాచ  

ఄహ్ం విదామధయః కశిచతుసదయశన ఆత్ర శుయతః  

శియయా స్వయరస్భత్థత ై విమన్దనాచయనిదశ్ః 12 
  
ఊషీనివయరపాఙ్ఘ్గయస్ః పాాహ్స్ం యరదరితః  

తైరిమం పాాపితో యోనిం యలబ్ధ ః సేవన పాభనా 13 
  

శ్యపో మేऽనుగయహాయైవ కృతసైః కరుణాతభభః  

మదహ్ం లోకగురుణా దా స్ృషోట హ్త్థశుబః 14 
  
తం త్థవహ్ం బవభీత్థనాం యనాననాం బయాహ్మ్  

అృచేఛ శ్యనిరుభక తః పాదస్రాశదమీవహ్న్ 15 
  

యనోనऽస్మభ భహాయోగినభహాజృరుష్ స్తతే  

ఄనుజ్ఞనీహి మం ద్వ స్యవలోక్లశ్వరేశ్వయ 16 
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ఫరహ్భదణాడ దివముకోతऽహ్ం స్దమసేతऽచ్ఛమత దయశనాత్  

మనానభ గృహ్ణననఖిల్కనోశైతౄనాత్థభనమేవ చ  

స్దమః జృనాత్ర కం బరమస్తస్మ స్ృష్టః దా హి తే 17 
  
ఆతమనుజ్ఞఞ మ దాశ్యయహం రికయమమభవనదై చ  

సుదయశనో దివం యాతః కృచ్ఛఛై నననదశ్చ మ్నచితః 18 
  
నిశ్యభమ కృష్ణస్మ తదాతభవైబవం  

వయజౌకసో విస్మభతచేతస్స్తతః  

స్మమ తస్మభనినమభం జృనయవైజం  

ణృపామయుస్తతకథమనత అదృత్థః 19 
  
కదాచిదథ గోవినోద రాభశ్యచదుబతవికయభః  

విజహ్ోతుయవన్ద రాతా్థమం భధమగ్భ వయజయోషిత్థమ్ 20 
  
ఈగీమమన్త లలితం స్త్రీజనైయఫదధసౌహ్ృదైః  

స్వలఙృత్థనులిపాత ఙ్గగ స్యగివన్త వియజోऽభఫర్ధ 21 
  
నిశ్యముఖం మనమనాత వదితోడుత్థయకమ్  

భలేికాగనధభత్థత లి జుష్టం కుముదవాయునా 22 
  
జగతుః స్యవబరత్థనాం భనఃశ్ యవణభఙగలమ్  

తౌ కలమన్తత యుగతసవ యభణడలభరరిచఛతమ్ 23 
  
గోమస్తద్వగతమకయణై భరరిచఛత్థ నావిదననృ  

స్యంస్దుద కూలమత్థభనం స్యస్తక్లశ్స్యజం తతః 24 
  
ఏవం వికీయడతోః సైవయం గమతోః స్భరభతతవత్  

శ్ఙఖచ్ఛడ ఆత్ర ఖ్యమతో ధనదానుచర్ష్ణऽబమగత్ 25 
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తయోరినర్షక్షతో రాజంస్తనానథం యభదాజనమ్  

కోోశ్నతం కాలయామస్ దిశుమద్వచ్ఛమభశ్ఙ్ఘ్కతః 26 
  
కోోశ్నతం కృష్ణ రామేత్ర విలోకమ స్వరిగ యహ్మ్  

మథా గ దసుమనా గ యసాత  భా్రతరావనవధావత్థమ్ 27 
  
మ భైష్టట తమబయారావౌ శ్యలహ్సౌత తయస్మవన్త  

అసేదతుస్తం తయసా తవరితం గుహ్మకాధభమ్ 28 
  
స్ వీక్ష్య త్థవనుపాాపౌత కాలభృతరమ ఆవోదివజన్  

విష్ృజమ స్త్రీజనం భరఢః పాాదరవజీజవితేచఛయా 29 
  
తభనవధావద్రగవినోద మతయ మతయ స్ ధావత్ర  

జిహీరుషస్తచిఛర్ష్ణయతనం తసౌథ యక్షనిసతైయో ఫలః 30 
  
ఄవిదరయ ఆవాభేమతమ శియస్తస్మ దురాతభనః  

జహాయ ముషిటనైవాఙగ స్హ్చ్ఛడభణిం విభః 31 
  
శ్ఙఖచ్ఛడం నిహ్తైైవం భణిమదామ భ్రస్వయమ్  

ఄగయజ్ఞయాదదాతీరత్థమ శ్మనీతనాం చ యోషిత్థమ్ 32 

 

ఄఢామమభు – 35  

శ్రీశుక ఈవాచ  

గోమః కృష్టణ వనం యాతే తభనుదుయ తచేతస్ః  

కృష్ణలీల్కః యగమనోతై నినుమరుద ఃఖేన వాస్రాన్ 1 
  
శ్రీగోమ ఉచ్ఛః  

వాభబ్రహ్రకృతవాభకపోలో వలిగ తభయ యధరారితవేణ్డమ్  

కోభల్కఙ్గగ లిభరాశియతమయగం గోమ ఇయమత్ర మతయ ముకునదః 2 
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వోమభయానవనిత్థః స్హ్ స్మద్ధరివస్మభత్థస్తదుధాయమ స్లజ్ఞజ ః  

కాభమయగణస్భరితచిత్థత ః కశ్భలం మయుయస్భృతనీవమః 3 
  
హ్నత చితయభఫల్కః శ్ృణ్డతేదం హాయహాస్ ఈయస్మ స్మథయవిదుమత్  

ననదస్రనుయమమయతజనానాం నయభద్ర మరిహ కూజితవేణ్డః 4 
  
వృనదశ్ర వయజవృష్ట భృగగవో వేణ్డవాదమహ్ృతచేతస్ అరాత్  

దనతదష్టకవల్క ధృతకరాణ నిదిరత్థ లిఖితచితయమివాస్న్ 5 
  
ఫరిహణస్తఫకధాతుల్కశై్యఫదధభలేరిఫయహవిడభఫః  

కరిహచితసఫల అలి స్ గోైరాగ ః స్మహ్వమత్ర మతయ ముకునదః 6 
  

తరిహ బగనగతమః స్రితో వై తతదాముఫజయజోऽనిలనీతమ్  

స్ృహ్మతీయవమమివాఫహ్రజృణామః ప్రయభవేపితభజ్ఞః స్మతమిత్థః 7 
  
ఄనుచరైః స్భనువరిణతవీయమ అదిజౄరుష్ ఆవాచలబరత్రః  

వనచర్ష్ణ గిరితటేష్ణ చయనీతరేవణ్డనాహ్వమత్ర గః స్ మదా హి 8 
  
వనలత్థస్తయవ అతభని విష్ణణం వమఞజ మనతై ఆవ జృష్పల్కఢామః  

యణతభ్రయవిటపా భధుధారాః ప్రయభహ్ృష్టతనవో వవృష్ణః స్భ 9 
  
దయశనీమత్రలకో వనమల్క దివమగనధతులసీభధుభతైః  

ఄలికులైయలఘు గీత్థభభీష్టమదిరమనమరిహ స్నిధతవేణ్డః 10 
  
స్యస్మ సాయస్హ్ంస్విహ్ఙ్గగ శ్యచరుగీత్థహ్ృతచేతస్ ఏతమ  

హ్రిముపాస్త తే మతచిత్థత  హ్నత మీలితదృశ్ర ధృతమౌనాః 11 
  
స్హ్ఫలః స్యగవతంస్విల్కస్ః సానుష్ణ క్షిత్రబృతో వయజద్వమః  

హ్యషమనమరిహ వేణ్డయవేణ జ్ఞతహ్యష ఈయభబత్ర విశ్వమ్ 12 
  
భహ్దత్రకయభణశ్ఙ్ఘ్కతచేత్థ భనదభనదభనుగయజత్ర మేఘః  

సుహ్ృదభబమవయషతుసభనోభశ్యఛమయా చ విదధతరతతయమ్ 13 
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వివిధగోచయణ్డష్ణ విదగోధ వేణ్డవాదమ ఈరుధా నిజశిక్షాః  

తవ సుతః స్త్ర మదాధయబ్వమేఫ దతతవేణ్డయనమతసవ యజ్ఞతీః 14 
  
స్వనశ్స్తదుధాయమ సురేశ్యః శ్కయశ్యవయమేషిఠజృర్ష్ణగః  

కవమ అనతకనధయచిత్థత ః కశ్భలం మయుయనిశిచతతత్థత వః 15 
  
నిజదాఫజదలైయధవజవజర నీయజ్ఞఙ్గకశ్విచితయలల్కమైః  

వయజభవః శ్భమనుఖయతోదం వయషైధుయమగత్రర్షడితవేణ్డః 16 
  
వయజత్ర తేన వమం స్విల్కస్ వీక్షణారితభనోబవవేగః  

కుజగత్రం గమిత్థ న విదాభః కశ్భలేన కవయం వస్నం వా 17 
  
భణిధయః కవచిదాగణమనాగ  మలయా దయితగనధతులసామః  

యణయినోऽనుచయస్మ కదాంసే యక్షినుబజభగమత మతయ 18 
  
కవణితవేణ్డయవవఞ్చచతచిత్థత ః కృష్ణభనవస్త కృష్ణగృహిణమః  

గుణగణాయణభనుగతమ హ్రిణోమ గోపికా ఆవ విముకతగృహాశ్యః 19 
  
కునదదాభకృతక్తతుకవేషో గోగోధనవృతో మమునాయామ్  

ననదస్రనుయనఘే తవ వతోస నయభదః యణయిణాం విజహాయ 20 
  
భనదవాయురువాతమనకూలం మనమనభలమజస్రేశన  

వనిదనస్తముద్వగణా యే వాదమగీతఫలిభః రివవఃై 21 
  
వతసలో వయజగవాం మదగధోా వనదైమనచయణః థి వృద్ధః  

కృతేగోధనముపోహ్మ దినాన్దత గీతవేణ్డయనుగేడితకీరితః 22 
  
ఈతసవం శ్ యభరుచ్ఛపి దృశీనాముననమనుఖయయజశుఛరితస్యక్  

దితసయైత్ర సుహ్ృదాస్మష్ ఏష్ ద్వకీజఠయబరరుడురాజః 23 
  
భదవిఘరరిణతలోచన ఇష్త్థభనదః స్వసుహ్ృదాం వనమలీ  
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ఫదయపాణ్డడ వదనో భృదుగణడం భణడమనకనకకుణడలలక్షాభై 24 
  
మదుత్రరిదవయదరాజవిహార్ష్ణ యామినీత్రరివైష్ దినాన్దత  

ముదితవకత ైఈయాత్ర దుయనతం మ్నచమనవైజగవాం దినత్థమ్ 25 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం వయజస్త్రియో రాజనృష్ణలీల్కనుగమతీః  

రేమిరేऽహ్ఃసు తచిచత్థత స్తనభనసాక భహోదయాః 26 

 

ఄఢామమభు – 36  

శ్రీ బ్రదరామణిరువాచ  

ఄథ తరాహైగతో గోష్ఠ భరిషోట వృష్భ్రసుయః  

భహీభభహాకకుత్థకమః కభమనుఖయవిక్షత్థమ్ 1 
  
యభబమణః ఖయతయం దా చ విలిఖనభహీమ్  

ఈదమభమ జృచఛం వపాాణి విష్టణాగేయణ చోదధయన్  

కఞ్చచత్రకఞ్చచచఛకృనుభఞచనరభతయమనసతఫధలోచనః 2 
  
మస్మ నిరాహై దితేనాఙగ నిష్ణఠ రేణ గవాం నృణామ్  

తనతైకాలతో గరాబః స్యవనిత స్భ బయేన వై 3 
  
నిరివశ్నిత ఘనా మస్మ కకుదమచలశ్ఙకయా  

తం తీక్షణశ్ృఙగముద్వవక్ష్య గోపోమ గోపాశ్చ తతయసుః 4 
  
శ్వో దుదుయ వర్షబత్థ రాజనసనతైజమ గోకులమ్  

కృష్ణ కృష్టణత్ర తే స్రేవ గోవినదం శ్యణం మయుః 5 
  
బగవానపి తద్వవక్ష్య గోకులం బమవిదుయ తమ్  

మ భైష్టట త్ర గిరాశ్యవస్మ వృష్టసుయముపాహ్వమత్ 6 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

గోపాలైః శుభయభనద తా్థస్మతైః కభస్తతభ  

భయి శ్యస్తరి దుష్టట నాం తవదివధానాం దురాతభనామ్ 7 
  

ఆత్థమసోపత్థమచ్ఛమతోऽరిష్టం తలశ్బేదన కోమన్  

స్ఖ్యమయంసే భజ్ఞభ్యగం యసారామవస్మథతో హ్రిః 8 
  

సోऽప్రమవం కోపితోऽరిష్టః ఖ్యరేణావనిములేిఖన్  

ఈదమతు చఛబరభన్దభఘః కుయ దధః కృష్ణముపాదరవత్ 9 
  

ఄగయనమస్తవిష్టణాగయః స్తబ్రధ స్ృగోేచనోऽచ్ఛమతమ్  

కటాక్షిపామదరవతరతయణమినదైముకోతऽశ్నియమథా 10 
  
గృహీత్థవ శ్ృఙగయోస్తం వా ఄష్టట దశ్ దాని స్ః  

యతమపోవాహ్ బగవానగజః యత్రగజం మథా 11 
  

సోऽవిద్రధ బగవత్థ జృనరుత్థథ మ స్తవయమ్  

అతత్రసవననస్రావఙ్గగ  నిఃశ్వస్నోిధభరరిచఛతః 12 
  
తమతనతం స్ నిగృహ్మ శ్ృఙగయోః దా స్మకయభమ నిపాతమ బరతలే  

నిషీడయామస్ మథాయదభైభఫయం కృత్థవ విష్టణ్డన జఘాన సోऽతత్ 13 
  
ఄస్ృగవభనరభతయశ్కృతసముతసృజనిక్ంశ్చ పాదాననవస్మథతేక్షణః  

జగభ కృచఛైం నియృతేయథ క్షమం జృష్ైుః కయనోత హ్రిమీడిరే సురాః 14 
  
ఏవం కుకుదిభనం హ్త్థవ స్రతమమనః దివజ్ఞత్రభః  

వివేశ్ గోష్ఠ ం స్ఫలో గోపీనాం నమనోతసవః 15 
  
ఄరిష్టట  నిహ్తే దైతేమ కృష్టణనాదుబతకయభణా  

కంసాయాథాహ్ బగవానానయద్ర ద్వదయశనః 16 
  
మశ్రదాయాః సుత్థం కనామం ద్వకామః కృష్ణమేవ చ  
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రాభం చ ర్ష్ణహిణీజృతయం వసుద్వేన బ్వబమత్థ  

నమసౌత స్వమితేర నన్దద వై యాభ్రమం తే జృరుష్ట హ్త్థః 17 
  
నిశ్భమ తద్రబజత్రః కోపాతరచలితేనిదైమః  

నిశ్యతభస్మమదతత వసుద్వజిఘాంస్యా 18 
  
నివారితో నాయద్న తతుసతౌ భృతుమమతభనః  

జ్ఞఞ త్థవ లోహ్భయైః పాశై్యఫఫనధ స్హ్ భ్రయమయా 19 
  
యత్రయాతే తు ద్వర్ధష కంస్ అభ్రష్మ క్లశినమ్  

ప్రయష్యామస్ హ్న్దమత్థం బవత్థ రాభక్లశ్వౌ 20 
  
తతో ముషిటకచ్ఛణరయ శ్లతోశ్లకాదికాన్  

ఄమత్థమనహస్మతపాంశ్ైైవ స్మహూయాహ్ భ్యజరాట్ 21 
  
భ్య భ్య నిశ్భమత్థమేతద్వవయచ్ఛణరయముషిటక్త  

ననదవయజ్ఞ కల్కసాతే సుత్థవానకదునుద భేః 22 
  
రాభకృష్ణణ తతో భహ్మం భృతుమః కల నిదరిశతః  

బవదాబైమిహ్ స్మరపౌత హ్న్దమత్థం భలేలీలయా 23 
  
భఞ్జ్యచః కయమనాత ం వివిధా భలేయఙగరిశియత్థః  

పౌరా జ్ఞనదాః స్రేవ శ్మనుత  సైవయస్ంయుగమ్ 24 
  
భహామతయ తవయా బదర యఙగదావరుమనీమత్థమ్  

దివః కువలయాపీడో జహి తేన భమహితౌ 25 
  
అయబమత్థం ధనురామగశ్చతుయదశ్యమం మథావిధి  

విశ్స్నుత  శ్రన్దభధామనరబతరాజ్ఞమ మీఢుష్ట 26 
  
ఆత్థమజ్ఞఞ పామయథతనతైజఞ అహూమ మదుజృఙగవమ్  

గృహీత్థవ పాణినా పాణిం తతోऽకూయ యమువాచ హ్ 27 
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భ్య భ్య దానతే భహ్మం కయమత్థం మైతయమదృతః  

నానమస్తవతోత హితతమ్న విదమతే భ్యజవృషిణష్ణ 28 
  
ఄతసాత వమశియతః సౌభమ కాయమగ్భయవసాధనమ్  

మథేనోదై విష్ణణమశియతమ సావయథభధమగభదివభః 29 
  
గచఛ ననదవయజం తతయ సుత్థవానకదునుద భేః  

అసాతే త్థవిహాన్దన యథేనానమ మ చియమ్ 30 
  
నిస్ృష్టః కల మే భృతుమరేదవైరైవకుణఠస్ంశ్ యయైః  

త్థవానమ స్భం గోైయననాద దైైః సాభమపామనైః 31 
  
ఘాతయిష్మ ఆహానీతౌ కాలకలేన హ్స్మతనా  

మది ముక్తత తతో భలే్రాఘతయే వైదుమతోమైః 32 
  
తయోరినహ్తయోస్తపాత నవసుద్వజృర్ష్ణగమన్  

తదఫనరధనినహ్నిష్టమమి వృషిణభ్యజదశ్యయహకాన్ 33 
  
ఈగయసేనం చ పితయం స్థవియం రాజమకాముకం  

తదాబై తయం ద్వకం చ యే చ్ఛన్దమ విదివషో భభ 34 
  
తతశ్ైైష్ట భహీ మితయ  

బవితీర నష్టకణటకా 35 
  
జరాస్నోధ భభ గురురిదవవిద్ర దయితః స్ఖ్య  

శ్భఫర్ష్ణ నయకో బ్రణో భయేమవ కృతసౌహ్ృదాః  

తైయహ్ం సుయక్షీయానహత్థవ భ్యక్షేమ భహీం నృపాన్ 36 
  
ఏతజ్ఞజ ాత్థవనమ క్షియం రాభకృష్టణవిహాయబక్త  

ధనుయభఖనిర్షక్షాయథం దరష్ణట ం మదుజృయశియమమ్ 37 
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శ్రీకూయ య ఈవాచ  

రాజనభనీషితం స్ధయక తవ సావవదమమయజనమ్  

స్మదధైస్మద్రధైః స్భం కురామద్దవం హి పలసాధనమ్ 38 
  
భనోయథానకర్ష్ణతుమచైైయజనో దైవహ్త్థనపి  

యుజమతే హ్యషశ్రకాభ్రమం తథాపామజ్ఞఞ ం కర్ష్ణమి తే 39 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవమదిశ్మ చ్ఛకూయ యం భనితైణశ్చ విష్ృజమ స్ః  

యవివేశ్ గృహ్ం కంస్స్తథాకూయ యః స్వమలమమ్ 40 

 

ఄఢామమభు – 37  

శ్రీశుక ఈవాచ  

క్లశీ తు కంస్యహితః ఖ్యరైయభహీం  

భహాహ్యో నియజయమనభనోజవః  

స్టావధరత్థబరవిమనస్ఙ్గకలం  

కుయవననభ్య హ్యషితభీషిత్థఖిలః 1 
  
తం తా్థస్మనతం బగవానసవగోకులం  

తద్ధషితైరావలవిఘరరిణత్థముఫదమ్  

అత్థభనమజౌ భృగమనతభగయణీర్  

ఈపాహ్వమతస వమనదనభృగేనదైవత్ 2 
  
స్ తం నిశ్యమమభముఖ్య భఖేన ఖం  

పిఫనినవాబమదరవదతమభయషణః  

జఘాన దాబైభయవినదలోచనం  

దురాస్దశ్చణడజవో దుయతమమః 3 
  
తదవఞచయిత్థవ తభధోక్షజో రుష్ట యగృహ్మ ద్రరాబైం రివిధమ పాదయోః  

సావజఞముతసృజమ ధనుఃశ్త్థనతరే మథోయగం త్థయక్మసుతో వమవస్మథతః 4 
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స్ః లఫధస్ంజఞః జృనరుత్రథ తో రుష్ట  

వామదామ క్లశీ తయసాతదధరిమ్  

సోऽమస్మ వక్లతై భజముతతయం స్భమన్  

యవేశ్యామస్ మథోయగం బ్వలే 5 
  
దనాత  నిప్రతుయబగవదుబజస్ృశ్స్  

తే క్లశినస్తతభమస్ృశ్ర మథా  

బ్రహ్రశ్చ తద్దహ్గతో భహాతభనో  

మథాభమః స్ంవవృధే ఈప్రక్షితః 6 
  
స్మేధమన్దన స్ కృష్ణబ్రహ్రనా నిరుదధవాయుశ్చయణాంశ్చ విక్షిన్  

యస్మవననగతయః రివృతతలోచనః పాత లణడం విస్ృజనిక్తౌ వమసుః 7 
  
తద్దహ్తః కయకటికాపలోమదవైసోయపాకృష్మ భజం భహాభజః  

ఄవిస్మభతోऽమతనహ్త్థరికః సురైః యస్రనవర్షయవయషదిబర్షడితః 8 
  
ద్వరిషరుస్ఙగభమ భ్రగవతయవర్ష్ణ నృ  

కృష్ణభకేష్టకరాభణం యహ్సేమతదభ్రష్త 9 
  
కృష్ణ కృష్టణయమేయాతభనోమగేశ్ జగద్వశ్వయ  

వాసుద్వాఖిల్కవాస్ సాతవత్థం యవయ యభ్య 10 
  
తవమత్థభ స్యవబరత్థనామేకో జోమత్రరివైధసామ్  

గరఢ్య గుహాశ్మః సాక్షీ భహాజృరుష్ ఇశ్వయః 11 
  
అతభనాత్థభశ్ యమః జౄయవం మమయా స్స్ృజ్ఞ గుణాన్  

తైరిదం స్తమస్ఙకలః స్ృజస్మతసైవసీశ్వయః 12 
  
స్ తవం బరధయబరత్థనాం దైతమయభథయక్షసామ్  

ఄవతీర్ష్ణణ వినాశ్యమ సాధునాం యక్షణామ చ 13 
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దిష్టట ై తే నిహ్తో దైతోమ లీలయామం హ్యాకృత్రః  

మస్మ హ్యషితస్నతైసాత స్తైజనతైనిమిష్ట దివమ్ 14 
  
చ్ఛణరయం ముషిటకం చైవ భలే్కననామంశ్చ హ్స్మతనమ్  

కంస్ం చ నిహ్తం దరక్షేమ యశ్రవऽహ్ని తే విభ్య 15 
  
తసామను శ్ఙఖమవన మురాణాం నయకస్మ చ  

పారిజ్ఞత్థహ్యణమినదైస్మ చ రాజమమ్ 16 
  
ఈదావహ్ం వీయకనామనాం వీయమశుల్కకదిలక్షణమ్  

నృగస్మ మ్నక్షణం శ్యపాదాద వయకాయాం జగతతే 17 
  
స్మభనతకస్మ చ భణ్డరాదానం స్హ్ భ్రయమయా  

భృతజృతయయదానం చ బా్రహ్భణస్మ స్వధాభతః 18 
  
పౌణడైకస్మ వధం శ్యచత్థకశిజృరామశ్చ ద్వనమ్  

దనతవకయస్మ నిధనం చైదమస్మ చ భహాకయతౌ 19 
  
యాని చ్ఛనామని వీరామణి దావయకామవస్నబవాన్  

కరాత  దరక్ష్యాభమహ్ం త్థని గేయాని కవిభరుబవి 20 
  
ఄథ తే కాలయరస్మ క్షయిషోణయముష్మ వై  

ఄక్షౌహిణీనాం నిధనం దరక్ష్యాభమరుజ నసాయథేః 21 
  
విశుదధవిజ్ఞఞ నఘనం స్వస్ంస్థయా  

స్మతస్రావయథభమ్నఘవాఞ్చఛతమ్  

స్వతేజసా నితమనివృతతమయా  

గుణయవాహ్ం బగవనతమీభహి 22 
  
త్థవమీశ్వయం సావశ్ యమమతభమమయా వినిరిభత్థశేష్విశేష్కలనమ్  

కీయడ్యయథభదామతతభనుష్మవిగయహ్ం నతోऽస్మభ ధుయమం మదువృషిణసాతవత్థమ్ 23 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం మదుత్రం కృష్ణం భ్రగవతయవర్ష్ణ మునిః  

యణిత్థమబమనుజ్ఞఞ తో మయౌ తదదయశనోతసవః 24 
  
బగవానపి గోవినోద హ్త్థవ క్లశినమహ్వే  

శ్రనపాలమత్థలైః పీయతైయవైజసుఖ్యవహ్ః 25 
  

ఏకదా తే శ్రనాల్కశ్యచయమనోతऽదిరసానుష్ణ  

చకుయ రినల్కమనకీయడ్యశ్రచయపాల్కద్శ్తః 26 
  
తతా్థస్నకత్రచిచోచరాః పాల్కశ్చ కత్రచిననృ  

మేష్టయిత్థశ్చ తతైైక్ల విజహ్రయ యకుతోబయాః 27 
  
భమజృతోా భహామయో వోమమ్న గోపాలవేష్ధృక్  

మేష్టయిత్థనపోవాహ్ పాామశ్రచరాయితో ఫహూన్ 28 
  
గిరిదరామం వినిక్షిమ నీతం నీతం భహాసుయః  

శిలయా పిదధే దావయం చతుఃఞ్జ్యచవశేషిత్థః 29 
  
తస్మ తతకయభ విజ్ఞఞ మ కృష్ణః శ్యణదః స్త్థమ్  

గోపాననమనతం జగాహ్ వృకం హ్రిరివౌజసా 30 
  
స్ నిజం యరమసాథ మ గిర్షనదైస్దృశ్ం ఫలీ  

ఆచఛనివమ్నకుత మత్థభనం నాశ్కోనదగహై్ణాతుయః 31 
  
తం నిగృహామచ్ఛమతో ద్రరాబైం పాతయిత్థవ భహీతలే  

శ్మత్థం దివి ద్వానాం శుమయభమయమత్ 32 
  
గుహాపిధానం నిరిబదమ గోపానినఃసాయమ కృచఛైతః  

స్రతమమనః సురైర్ష్ణగైః యవివేశ్ స్వగోకులమ్ 33 
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ఄఢామమభు – 38  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄకూయ ర్ష్ణऽపి చ త్థం రాత్రరం భధుజృరామం భహాభత్రః  

ఈషిత్థవ యథమసాథ మ యమయౌ ననదగోకులమ్ 1 
  
గచఛనథి భహాభ్రగో బగవతమముఫజ్ఞక్షణ్డ  

బకతం రాముగత ఏవమేతదచినతమత్ 2 
  
కం భయాచరితం బదరం కం తతం యభం తః  

కం వాథామయహతే దతతం మదదకై్ష్యాభమదమ క్లశ్వమ్ 3 
  
భమైతదుద యేబం భనమ ఈతతభఃశ్రేకదయశనమ్  

విష్యాతభనో మథా ఫరహ్భ కీయతనం శ్రదరజనభనః 4 
  
మైవం భమధభసామపి సామద్వాచ్ఛమతదయశనమ్  

హాిమమణః కలనదామ కవచితతయత్ర కశ్చన 5 
  
భమదామభఙగలం నష్టం పలవాంశై్ైవ మే బవః  

మననభసేమ బగవతో యోగిధేమయానిఘైఙకజమ్ 6 
  

కంసో ఫత్థదామకృత మేऽతమనుగయహ్ం దరక్షేమऽఙ్ఘ్ఘైదభం యహితోऽమునా హ్రేః 
కృత్థవత్థయస్మ దుయతమమం తభః జౄరేవऽతయనమననఖభణడలత్రవష్ట 7 
  
మదరిచతం ఫరహ్భబవాదిభః సురైః  

శియయా చ ద్వామ మునిభః స్సాతవతైః  

గోచ్ఛయణాయానుచరైశ్చయదవన్ద  

మద్రగపికానాం కుచకుఙ్గకమఙ్ఘ్కతమ్ 8 
  
దరక్ష్యామి నరనం సుకపోలనాస్మకం స్మభత్థవలోకారుణకఞజ లోచనమ్  

ముఖం ముకునదస్మ గుడ్యలకావృతం యదక్షిణం మే యచయనిత వై భృగః 9 
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ఄమదమ విషోణయభనుజతవమీయుషో భ్రరావత్థరామ భవో నిజ్ఞచఛయా  

ల్కవణమధామ్నన బవితోలభబనం భహ్మం న న సామతపలభఞజ సా దృశ్ః 10 
  

మ ఇక్షిత్థహ్ంయహితోऽమస్తసతోః స్వతేజసాపాస్తతమ్నభదాబరభః  

స్వమమయాతభనరచితైస్తద్వక్షయా పాాణాక్షధీభః స్దన్దష్వభీమతే 11 
  
మసామఖిల్కమీవహ్భః సుభఙగలైః వాచో విమిశా్య గుణకయభజనభభః  

పాాణనిత శుభబనిత జృననిత వై జగత్థమస్తదివయకాత ః శ్వశ్రబనా భత్థః 12 
  
స్ చ్ఛవతీయణః కల స్తవత్థనవయే స్వసేతుపాల్కభయవయమశ్యభకృత్  

మశ్ర వితనవనవైజ అస్త ఇశ్వర్ష్ణ గమనిత ద్వా మదశేష్భఙగలమ్ 13 
  
తం తవదమ నరనం భహ్త్థం గత్రం గురుం  

తైైలోకమకానతం దృశిభనభహోతసవమ్  

యరం దధానం శియమ ఇపిసత్థస్దం  

దరక్షేమ భమస్నునష్స్ః సుదయశనాః 14 
  
ఄథావయరఢః స్ద్వశ్యో యథాతరధానజృంసోశ్చయణం స్వలఫధయే  

ధియా ధృతం యోగిభయమహ్ం ధుయ వం నభస్మ అభ్రమం చ స్ఖీనవన్తకస్ః 15 
  
ఄమఙ్ఘ్ఘైభరలే త్రతస్మ మే విభః  

శియస్మధాస్మనినజహ్స్తఙకజమ్  

దత్థత బమం కాలభజ్ఞఙగయంహ్సా  

పాోద్వజిత్థనాం శ్యణైషిణాం ణృనామ్ 16 
  
స్భయహణం మతయ నిధామ క్తశికస్తథా ఫలిశ్యచ జగతతైయేనదైత్థమ్  

మదావ విహారే వయజయోషిత్థం శ్ యభం స్రేశన సౌగనిధకగనధైపానుదత్ 17 
  
న భయుమైష్మతమరిబుదిధభచ్ఛమతః  

కంస్స్మ దరతః యహితోऽపి విశ్వదృక్  

యోऽనతయఫహిశేచతస్ ఏతద్వహితం  
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క్షేతయజఞ ఇక్షతమభలేన చక్షుష్ట 18 
  

ఄమఙ్ఘ్ఘైభరలేऽవహితం కృత్థఞజ లిం  

మమీక్షిత్థ స్స్మభతమయదయైా దృశ్య  

స్దమధవస్తస్భస్తకలిఫషో  

వోఢా ముదం వీతవిశ్ఙక ఉరిజత్థమ్ 19 
  

సుహ్ృతతభం జ్ఞఞ త్రభననమదైవతం ద్రరాబైం ఫృహ్దాబైం రియసైతేऽథ మమ్ 
అత్థభ హి తీర్షథకయమతే తదైవ మే ఫనధశ్చ కరాభతభక ఈచఛవస్మతమతః 20 
  
లబ్రధ వఙగస్ఙగభరణతభృత్థఞజ లిం  

మం వక్ష్యతేऽకూయ య తతేతుమరుశ్ యవాః  

తదా వమం జనభబృతో భహీమసా  

నైవాదృతో యో ధిగముష్మ జనభ తత్ 21 
  
న తస్మ కశిచదదయితః సుహ్ృతతమ్న న చ్ఛపియయో ద్వష్మ ఈప్రక్ష్య ఏవ వా  

తథాపి బకాతనబజతే మథా తథా సుయదుయ మ్న మదవదుపాశియతోऽయథదః 22 
  
కం చ్ఛగయజో మవనతం మదరతతభః స్భమనరిష్వజమ గృహీతభఞజ లౌ  

గృహ్ం యవేష్టమతస్భస్తస్తృతం స్భరక్ష్యతే కంస్కృతం స్వఫనుధ ష్ణ 23 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర స్ఞ్చచనతమనృష్ణం శ్వపలకతనయోऽధవని  

యథేన గోకులం పాాతః స్రయమశ్యచస్తగిరిం నృ 24 
  
దాని తసామఖిలలోకపాల కర్షటజుష్టట భలపాదరేణోః  

దదయశ గోష్టఠ  క్షిత్రక్తతుకాని విలక్షిత్థనమఫజమవాఙ్గకశ్యదైైః 25 
  
తదదయశనాహేాదవివృదధస్భబైభః  

ప్రయమ్నణయధవర్ష్ణమశుయకల్కకులేక్షణః  

యథాదవస్కనదై స్ తేష్వచేష్టత  
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యభ్యయభరనమఙ్ఘ్ఘైయజ్ఞంస్మహో ఆత్ర 26 
  
ద్హ్ంబృత్థమియానర్ష్ణథ హిత్థవ దభబం భమం శుచమ్  

స్న్దదశ్యద్రమ హ్రేరేిఙగ దయశనశ్ యవణాదిభః 27 
  
దదయశ కృష్ణం రాభం చ వయజ్ఞ గోద్రహ్నం గతౌ  

పీతనీల్కభఫయధర్ధ శ్యదముఫయహ్యక్షణౌ 28 
  
కశ్రర్ధ శ్యమభలశేవతౌ శ్రీనిక్లతౌ ఫృహ్దుబజౌ  

సుముఖౌ సునదయవర్ధ ఫలదివయదవికయమౌ 29 
  
ధవజవజా్ఞఙ్గకశ్యమ్నబజైశిచహినతైయఙ్ఘ్ఘైభయవైజమ్  

శ్రబమన్తత భహాత్థభన్త సానుకోోశ్స్మభతేక్షణౌ 30 
  
ఈదాయరుచియకీయడౌ స్యగివణౌ వనమలిన్త  

జృణమగనాధ నులిపాత ఙ్గగ సానతౌ వియజవాస్సౌ 31 
  
యధానజృరుష్టవాదౌమ జగద్ధతర జగతతీ  

ఄవతీర్ధణ జగతమరేథ సావంశేన ఫలక్లశ్వౌ 32 
  
దిశ్ర విత్రమిరా రాజనుకరావణౌ యబయా స్వయా  

మథా మయకతః శ్ైలో ర్ధమశ్చ కనకాచితౌ 33 
  

యథాతరతయణభవజేృతమ సోऽకూయ యః సేనహ్విహ్వలః  

పాత చయణోపాన్దత దణడవదాాభకృష్ణయోః 34 
  
బగవదదయశనాహేాద బ్రష్రామకులేక్షణః  

జృలకచిత్థఙగ ఔతకణాఠ ైత్థసవఖ్యమన్ద నాశ్కననృ 35 
  
బగవాంస్తభభప్రయతమ యథాఙ్గగ ఙ్ఘ్కతపాణినా  

రిరేభేऽభమపాకృష్మ పీయతః యణతవతసలః 36 
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స్ఙకయషణశ్చ యణతముగుహ్మ భహాభనాః  

గృహీత్థవ పాణినా పాణీ ఄనమత్థసనుజో గృహ్మ్ 37 
  
ృష్టట వథ సావగతం తసైై నివేదమ చ వరాస్నమ్  

యక్షాలమ విధివత్థదౌ భధురాకయహణమహ్యత్ 38 
  
నివేదమ గం చ్ఛత్రథయే స్ంవాహ్మ శా్యనతమడృతః  

ఄననం ఫహ్రగుణం మేధమం శ్ యదధయోపాహ్యదివభః 39 
  
తసైై భకతవతే పీయత్థమ రాభః యభధయభవిత్  

భఖవాసైయగనధమలైైః రాం పీయత్రం వమధాతు నః 40 
  
యచఛ స్తృతం ననదః కథం స్థ  నియనుగయహ్య  

కంసే జీవత్ర దాశ్యయహ సౌనపాల్క ఆవావమః 41 
  

యోऽవధీతసవ స్వసుసోతకానోిశ్నాత ై ఄసుతృఖలః  

కం ను స్మవతతతరజ్ఞనాం వః కుశ్లం విభృశ్యభహ్య 42 
  
ఆతథం స్రనృతయా వాచ్ఛ నన్దదన సుస్భ్రజితః  

ఄకూయ యః రిృష్టట న జహావధవరిశ్ యభమ్ 43 

 

ఄఢామమభు – 39  

శ్రీశుక ఈవాచ  

సుఖ్యవిష్టః యమఙ్గక యభకృషోణరుమనితః  

లేభే భనోయథానసరావనథి యానస చకాయ హ్ 1 
  
కభలబమం బగవత్ర యస్న్దన శ్రీనిక్లతన్ద  

తథాపి తతరా రాజనన హి వాఞఛనిత కఞచన 2 
  
సామనతనాశ్నం కృత్థవ బగవాన్దదవకీసుతః  
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సుహ్ృతుస వృతతం కంస్స్మ యచ్ఛఛనమచిచకీరిషతమ్ 3 
  
శ్రీబగవానువాచ  

త్థత సౌమమగతః కచిచత్థసవగతం బదరభసుత  వః  

ఄపి స్వజ్ఞఞ త్రఫనరధనాభనమీవభనాభమమ్ 4 
  
కం ను నః కుశ్లం ృచేఛ ఏధమన్ద కుల్కభయే  

కంసే మతులనామనఙగ సావనాం నస్తతరజ్ఞసు చ 5 
  
ఄహో ఄస్భదబరదరబరి పితోాయవృజినమయమయోః  

మద్ధతోః జృతయభయణం మద్ధతోయఫనధనం తయోః 6 
  
దిష్టట ైదమ దయశనం సావనాం భహ్మం వః సౌభమ కాఙ్ఘ్క్తమ్  

స్ఞ్జ్యజ తం వయణైత్థం త్థత తవాగభనకాయణమ్ 7 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ృషోట బగవత్థ స్యవం వయణయామస్ మధవః  

వైరానుఫనధం మదుష్ణ వసుద్వవధోదమభమ్ 8 
  
మతసన్దదశ్ర మదయథం వా దరతః స్మేరషితః స్వమమ్  

మదుకతం నాయద్నాస్మ స్వజనాభనకదునుద భేః 9 
  
శుయత్థవకూయ యవచః కృషోణ ఫలశ్చ యవీయహా  

యహ్స్మ ననదం పితయం రాజ్ఞఞ  దిష్టం విజజఞతుః 10 
  

గోపానసమదిశ్తోసऽపి గృహ్మత్థం స్యవగోయస్ః  

ఈపామనాని గృహీణధవం యుజమనాత ం శ్కటాని చ 11 
  
యాసామభః శ్రవ భధుజృర్షం దాసామమ్న నృతే యసాన్  

దరక్ష్యాభః సుభహ్తయవ యానిత జ్ఞనదాః కల  

ఏవమఘోష్మతక్తా్థ ననదగోః స్వగోకులే 12 
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గోమసాత స్తదుశుయతమ ఫబరవయవైథిత్థ బృశ్మ్  

రాభకృష్ణణ జృర్షం న్దతుభకూయ యం వయజమగతమ్ 13 
  
కాశిచతతతృతహ్ృత్థత  శ్యవస్మేనముఖశియమః  

స్యంస్దుద కూలవలమ క్లశ్గ యనథైశ్చ కాశ్చన 14 
  
ఄనామశ్చ తదనుధామన నివృత్థత శేష్వృతతమః  

నాబమజ్ఞననినభం లోకమతభలోకం గత్థ ఆవ 15 
  
స్భయనతైశ్యచరాః శౌరేయనురాగస్మభతేరిత్థః  

హ్ృదిస్ృశ్శిచతయదా గియః స్ముభముహ్రః స్త్రిమః 16 
  
గత్రం సులలిత్థం చేష్టట ం స్మనగధహాసావలోకనమ్  

శ్రకాహాని నరాభణి పాోదాద భచరిత్థని చ 17 
  
చినతమనోతై ముకునదస్మ భీత్థ వియహ్కాతరాః  

స్మేత్థః స్ఙఘశ్ః పాోచ్ఛయశుయముఖ్యమऽచ్ఛమత్థశ్యాః 18 
  
శ్రీగోమ ఉచ్ఛః  

ఄహో విధాతస్తవ న కవచిదదయా స్ంయోజమ మైతా్థమ యణయేన ద్హినః  

త్థంశ్యచకృత్థరాథ నివయునఙక్మపాయథకం వికీయడితం తేऽయబకచేషిటతం మథా 19 
  
మస్తవం యదరాశైస్మతకునతల్కవృతం  

ముకునదవకతంై సుకపోలముననస్మ్  

శ్రకానోదస్మభతలేశ్సునదయం  

కర్ష్ణషి పార్ష్ణక్ష్యభసాధు తే కృతమ్ 20 
  
కూయ యస్తవభకూయ యస్మఖమయా స్భ నశ్  

చక్షురిహ దతతం హ్యసే ఫత్థజఞవత్  

యేనైకద్శేऽఖిలస్యగసౌష్ఠ వం  

తవద్వమభదాాక్ష్మ వమం భధుదివష్ః 21 
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న ననదస్రనుః క్షణబఙగసౌహ్ృదః  

స్మీక్షతే నః స్వకృత్థతురా ఫత  

విహామ గేహానసవజనానుసత్థనతీంస్  

తదాద స్మభద్రధగత్థ నవపియమః 22 
  
సుఖం యభ్రత్థ యజనీమమశిష్ః స్త్థమ ఫబరవః జృయయోషిత్థం ధుయ వమ్ 
యాః స్ంయవిష్టస్మ ముఖం వయజస్తేః పాస్మనతైపాఙ్గగ తకలితస్మభత్థస్వమ్ 23 
  
త్థసాం ముకునోద భధుభఞ్చ్జ భ్రషితైర్  

గృహీతచితతః యవానభనస్వైపి  

కథం జృనయనః యత్రయాస్మతేऽఫల్క  

గామమః స్లజజస్మభతవిబరమైయబైభన్ 24 
  
ఄదమ ధుయ వం తతయ దృశ్ర బవిష్మతే దాశ్యయహభ్యజ్ఞనధకవృషిణసాతవత్థమ్  

భహోతసవః శ్రీయభణం గుణాస్దం దరక్ష్యనిత యే చ్ఛధవని ద్వకీసుతమ్ 25 
  
మైతదివధసామకరుణస్మ నాభ బరదకూయ య ఆతేమతదతీవ దారుణః  

యోऽసావనాశ్యవస్మ సుదుఃఖితభజనం పియయాత్రరమం న్దష్మత్ర పాయభధవనః 26 
  
ఄనాయదధైీరేష్ స్మస్మథతో యథం తభనవమీ చ తవయమనిత దుయభదాః  

గోపా ఄనోభః స్థవిరైరుప్రక్షితం దైవం చ నోऽదమ యత్రకూలమీహ్తే 27 
  

నివాయయాభః స్ముప్రతమ మధవం కం నోऽకరిష్మనుకలవృదధబ్రనధవాః  

ముకునదస్ఙ్గగ నినమిష్టయధదుస్తైజ్ఞద్దవేన విధవంస్మతద్వనచేతసామ్ 28 
  
మసామనురాగలలితస్మభతవలుగ భనతై  

లీల్కవలోకరియభబణరాస్గోష్టఠ మ్  

నీత్థః స్భ నః క్షణమివ క్షణదా వినా తం  

గోమః కథం నవత్రతరేభ తమ్న దుయనతమ్ 29 
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యోऽహ్నః క్షయే వయజభననతస్ఖః ర్షతో  

గోైరివశ్నుఖయయజశుఛరిత్థలకస్యక్  

వేణ్డం కవణనిసైతకత్థక్షనిర్షక్షణ్డన  

చితతం క్షిణోతమముభృతే ను కథం బవేభ 30 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం బుయ వాణా వియహాతురా బృశ్ం వయజస్త్రిమః కృష్ణవిష్కతమనసాః  

విస్ృజమ లజ్ఞజ ం రురుదుః స్భ సుస్వయం గోవినద దామ్నదయ మధవేత్ర 31 
  
స్త్రీణామేవం రుదనీతనాముదితే స్వితయమథ  

ఄకూయ యశ్రచదయామస్ కృతమైతా్థదికో యథమ్ 32 
  
గోపాస్తభనవస్జజనత ననాద దామః శ్కటైస్తతః  

అదాయోపామనం బరరి కుమబనోగయస్స్భబృత్థన్ 33 
  
గోమశ్చ దయితం కృష్ణభనువయజ్ఞమనుయఞ్చజత్థః  

యత్థమద్శ్ం బగవతః కాఙక్నతైశ్యచవతస్మథరే 34 
  
త్థస్తథా తమతీర్షవక్ష్య స్వయసాథ ణ్డ మదరతతభః  

సానతవయాభస్ స్ప్రయమైరాయాస్మ ఆత్ర దౌతమకైః 35 
  
యావదాలక్ష్యతే క్లతురామవద్రణర యథస్మ చ  

ఄనుయసాథ పిత్థత్థభనో లేఖ్యమనీవోలక్షిత్థః 36 
  
త్థ నిరాశ్య నివవృతుర్ష్ణగవినదవినివయతన్ద  

విశ్రకా ఄహ్నీ నినుమరాగ మనతైః పియమచేషిటతమ్ 37 
  
బగవానపి స్మరపోత  రామకూయ యయుతో నృ  

యథేన వాయువేగేన కాలినీదభఘనాశినీమ్ 38 
  
తతోాస్ృశ్మ పానీమం పీత్థవ భృష్టం భణియబమ్  
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వృక్షష్ణడమువయజమ స్రామ్న యథమవిశ్త్ 39 
  
ఄకూయ యసాత వపాభనతైమ నివేశ్మ చ యథోరి  

కాలినాద ై హ్ోదమగతమ సాననం విధివదాచయత్ 40 
  
నిభజా తస్మభనసలిలే జనఫైహ్భ స్నాతనమ్  

త్థవేవ దదృశేऽకూయ ర్ష్ణ రాభకృష్ణణ స్భనివతౌ 41 
  
తౌ యథసౌథ కథమిహ్ సుత్థవానకదునుద భేః  

తరిహ స్మవతసైనదన్ద న స్త ఆతుమనభజా వమచష్ట స్ః 42 
  
తతా్థపి చ మథాజౄయవమసీన్త జృనరేవ స్ః  

నమభజజదదయశనం మన్దభ భృష్ట కం స్లిలే తయోః 43 
  

బరమస్తతా్థపి సోऽదాాక్షీతరసతమమనభహీశ్వయమ్  

స్మదధచ్ఛయణగనధరైవయసురైయనతకనధరైః 44 
  
స్హ్స్యశియస్ం ద్వం స్హ్స్యపణమౌలినమ్  

నీల్కభఫయం విస్శేవతం శ్ృఙ్గః శేవతమివ స్మథతమ్ 45 
  
తసోమతసఙ్గగ ఘనసామభం పీతక్తశేమవాస్స్మ్  

జృరుష్ం చతురుబజం శ్యనతభదభతా్థరుణ్డక్షణమ్ 46 
  
చ్ఛరుయస్ననవదనం చ్ఛరుహాస్నిర్షక్షణమ్  

సుబరయననస్ం చరుకయణం సుకపోల్కరుణాధయమ్ 47 
  
యలభఫపీవయభజం తుఙ్గగ ంసోయఃస్థలశియమమ్  

కముఫకణఠం నిభననాభం వలిభతలేవోదయమ్ 48 
  
ఫృహ్తకత్రతతశ్రోణి కయభ్యరుదవయానివతమ్  

చ్ఛరుజ్ఞనుయుగం చ్ఛరు జఙ్గఘయుగలస్ంయుతమ్ 49 
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తుఙగగుల్కపరుణనఖ వాాతద్వధిత్రభయవృతమ్  

నవాఙ్గగ లమఙ్గగ ష్ఠ దలైరివలస్త్థదఙకజమ్ 50 
  
సుభహాయహభణివాాత కర్షటకటకాఙగదైః  

కటిస్రతయఫరహ్భస్రతయ హాయనరజృయకుణడలైః 51 
  
భా్రజమనం దభకయం శ్ఙఖచకయగదాధయమ్  

శ్రీవతసవక్షస్ం భా్రజతౌకసుత బం వనమలినమ్ 52 
  
సుననదననదయముఖైః యషదైః స్నకాదిభః  

సురేశై్యఫైహ్భరుదాాదైైయనవభశ్చ దివజోతతమైః 53 
  
యహాాదనాయదవసు యముఖైరాబగవతోతతమైః  

స్రతమమనం ృథగబవైయవచోభయభల్కతభభః 54 
  
శియయా జృష్టట ై గిరా కానాత ై కీరాత ై తుష్టట ైలయోయజయా  

విదమయావిదమయా శ్కాత ై మమయా చ నిష్టవితమ్ 55 
  
విలోకమ సుబృశ్ం పీయతో బకాత ై యభయా యుతః  

హ్ృష్మతతనరరుహో భ్రవ రికేనానతభలోచనః 56 
  
గిరా గదగదయాసౌతషీతసతతవ మలభఫై సాతవతః  

యణభమ భరరాధ ీవహితః కృత్థఞజ లిజృటః శ్నైః 57 

 

ఄఢామమభు – 40  

శ్రీకూయ య ఈవాచ  

నతోऽస్భైహ్ం త్థవఖిలహ్యతుహ్యతుం నారామణం జౄరుష్మదమభవమమమ్ 
మనానభజ్ఞత్థదయవినదకోష్టదఫైహాభవిరాసీదమత ఏష్ లోకః 1 
  
బరసోతమభగినః వనం ఖమదియభహానజ్ఞదియభన ఆనిదైయాణి  
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స్రేవనిదైయారాథ  విబుధాశ్చ స్రేవ యే హ్యతవసేత జగతోऽఙగబరత్థః 2 
  

నైతే స్వయరం విదురాతభనసేత హ్మజ్ఞదయోऽనాతభతయా గృహీతః  

ఄజోऽనుఫదధః స్ గుణైయజ్ఞయా గుణాతయం వేద న తే స్వయరమ్ 3 
  
త్థవం యోగినో మజనతైదాధ  భహాజృరుష్మీశ్వయమ్  

సాధామతభం సాధిబరతం చ సాధిదైవం చ సాధవః 4 
  
తయయామ చ విదమయా క్లచిత్థత వం వై వైత్థనికా దివజ్ఞః  

మజన్దత వితతైయమజ్ఞరాననాయరపాభరాఖమయా 5 
  
ఏక్ల త్థవఖిలకరాభణి స్ననైసోమశ్భం గత్థః  

జ్ఞఞ నినో జ్ఞఞ నమజ్ఞఞన మజనిత జ్ఞఞ నవిగ యహ్మ్ 6 
  
ఄన్దమ చ స్ంస్ృత్థత్థభనో విధినాభహితేన తే  

మజనిత తవనభయాసాత వం వై ఫహ్రభరరేతైకభరరితకమ్ 7 
  
త్థవమేవాన్దమ శివోక్లతన మరేగణ శివయరపిణమ్  

ఫహావచ్ఛయమవిభేద్న బగవనతరునపాస్తే 8 
  
స్యవ ఏవ మజనిత త్థవం స్యవద్వభయేశ్వయమ్  

యేऽమనమద్వత్థబకాత  మదమమనమధిమః యభ్య 9 
  
మథాదిరయబవా నదమః యజనామజౄరిత్థః యభ్య  

విశ్నిత స్యవతః స్మనుధ ం తదవత్థత వం గతయోऽనతతః 10 
  
స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర బవతః యకృతేరుగ ణాః  

తేష్ణ హి పాాకృత్థః పాోత్థ అఫరహ్భసాథ వరాదమః 11 
  
తుబమం నభసేత తవవిష్కతదృష్టయే  

స్రావతభన్ద స్యవధియాం చ సాక్షిణ్డ  
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గుణయవాహోऽమభవిదమయా కృతః  

యవయతతే ద్వనృత్రయమగతభసు 12 
  

ఄగినరుభఖం తేऽవనియఙ్ఘ్ఘైర్షక్షణం  

స్రర్ష్ణమ నభ్య నాభయథో దిశ్ః శుయత్రః  

దౌమః కం సురేనాద ై స్తవ బ్రహ్వోऽయణవాః  

కుక్షియభరుత్థరణఫలం యకలితమ్ 13 
  
ర్ష్ణమణి వృక్షౌష్ధమః శిర్ష్ణరుహా  

మేఘాః యసామస్మథనఖ్యని తేऽదరమః  

నిమేష్ణం రాతయహ్నీ యజ్ఞత్రర్  

మేఢరసుత  వృషిటస్తవ వీయమమిష్మతే 14 
  
తవమమవమయాతభనురుష్ట యకలిత్థ లోకాః స్పాల్క ఫహ్రజీవస్ఙ్గకల్కః  

మథా జలే స్ఞ్చజహ్తే జలౌకసోऽజృమదుభఫరే వా భశ్కా భనోభయే 15 
  
యాని యానీహ్ యరపాణి కీయడనాయథం బ్వబరిష హి  

తైరాభృష్టశుచో లోకా ముదా గమనిత తే మశ్ః 16 
  
నభః కాయణభత్థసైమ యలయాబ్వధ చరామ చ  

హ్మశీరేో నభసుత బమం భధుకైటబభృతమవే 17 
  
ఄకూపారామ ఫృహ్తే నమ్న భనదయధారిణ్డ  

క్షితుమదాధ యవిహారామ నభః శ్రకయభరయతయే 18 
  

నభసేతऽదుబతస్మంహామ సాధులోకబయాహ్  

వాభనామ నభసుత బమం కాయ నతత్రరభవనామ చ 19 
  
నమ్న బృగుణాం తయే దృతక్షతయవనచిఛద్  

నభసేత యఘువరామమ రావణానతకరామ చ 20 
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నభసేత వాసుద్వామ నభః స్ఙకయషణామ చ  

యదుమమనమనిరుదాధ మ సాతవత్థం తయే నభః 21 
  
నమ్న బుదాధ మ శుదాధ మ దైతమదానవమ్నహిన్ద  

మేేచఛపాామక్షతయహ్న్దతై నభసేత కలికయరపిణ్డ 22 
  

బగవనీజవలోకోऽమం మ్నహితస్తవ మమయా  

ఄహ్ం భమేతమస్దాగై హో భా్రభమతే కయభవయతై సు 23 
  
ఄహ్ం చ్ఛత్థభతభజ్ఞగయ దారాయథస్వజనాదిష్ణ  

బరమమి స్వనకలేష్ణ భరఢః స్తమధియా విభ్య 24 
  
ఄనిత్థమనాతభదుఃఖేష్ణ వియమమభత్రయహైహ్మ్  

దవనాద వరాభస్తమ్నవిషోట న జ్ఞన్ద త్థవతభనః పియమమ్ 25 
  
మథాబుధో జలం హిత్థవ యత్రచఛననం తదుదబవైః  

ఄభేమత్ర భృగతృష్టణం వై తదవత్థత వహ్ం రాఙ్గభఖః 26 
  

నోతసహ్యऽహ్ం కృణధీః కాభకయభహ్తం భనః  

ర్ష్ణదుధ ం యమథిభశ్యచక్షరిహైమమణమితస్తతః 27 
  

సోऽహ్ం తవాఙ్గఘై మగతోऽస్భైస్త్థం దురాం  

తచ్ఛచమహ్ం బవదనుగయహ్ ఇశ్ భన్దమ  

జృంసో బవేదమరిహ స్ంస్యణావయగస్  

తవమమఫజనాబ స్దుపాస్నయా భత్రః సామత్ 28 
  
నమ్న విజ్ఞఞ నమతా్థమ స్యవయతమమహ్యతవే  

జృరుష్టశ్యధానామ ఫరహ్భణ్డऽననతశ్క తయే 29 
  
నభసేత వాసుద్వామ స్యవబరతక్షయామ చ  

హ్ృషీక్లశ్ నభసుత బమం యననం పాహి మం యభ్య 30 
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ఄఢామమభు – 41  

శ్రీశుక ఈవాచ  

సుత వతస్తస్మ బగవానదయశయిత్థవ జలే వజృః  

బరమః స్మహ్యతృషోణ నటో నాటమమివాతభనః 1 
  

సోऽపి చ్ఛనతరిహతం వీక్ష్య జల్కదునభజమ స్తవయః  

కృత్థవ చ్ఛవశ్మకం స్యవం విస్మభతో యథమగభత్ 2 
  
తభృచఛదధృషీక్లశ్ః కం తే దృష్టమివాదుబతమ్  

బరమౌ విమత్ర తోయే వా తథా త్థవం లక్షయాభహ్య 3 
  
శ్రీకూయ య ఈవాచ  

ఄదుబత్థనీహ్ యావనిత బరమౌ విమత్ర వా జలే  

తవయి విశ్యవతభక్ల త్థని కం మేऽదృష్టం విశ్మతః 4 
  
మతా్థదుబత్థని స్రావణి బరమౌ విమత్ర వా జలే  

తం త్థవనుశ్మతో ఫరహ్భనికం మే దృష్టమిహాదుబతమ్ 5 
  
ఆతుమకాత వ చోదయామస్ స్మనదనం గనిదనీసుతః  

భథురాభనమదాాభం కృష్ణం చైవ దినాతమయే 6 
  
మరేగ గాభజనా రాజంస్తతయ తతోాస్ఙగత్థః  

వసుద్వసుతౌ వీక్ష్య పీయత్థ దృషిటం న చ్ఛదదుః 7 
  

త్థవదవైజౌకస్స్తతయ ననదగోపాదయోऽగ యతః  

జృర్ష్ణవనమసాదమ యతీక్షనోతऽవతస్మథరే 8 
  
త్థనసమేత్థమహ్ బగవానకూయ యం జగద్వశ్వయః  

గృహీత్థవ పాణినా పాణిం యశియతం యహ్స్నినవ 9 
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బవానరవిశ్త్థభగేయ స్హ్యానః జృర్షం గృహ్మ్  

వమం త్రవహావముచ్ఛమథ తతో దరక్ష్యాభహ్య జృర్షమ్ 10 
  
శ్రీకూయ య ఈవాచ  

నాహ్ం బవదాబైం యహితః యవేక్షేమ భథురాం యభ్య  

తమకుత ం నాయహస్మ మం నాథ బకతం తే బకతవతసల 11 
  
అగచఛ యాభ గేహాననః స్నాథానుకయవధోక్షజ  

స్హాగయజః స్గోపాలైః సుహ్ృదిబశ్చ సుహ్ృతతభ 12 
  
జృనీహి పాదయజసా గృహానోన గృహ్మేధినామ్  

మచౌఛచేనానుతృమనిత పితయః సాగనమః సురాః 13 
  
ఄవనిజ్ఞమఙ్ఘ్ఘైయుగలమసీతోశాకోమ ఫలియభహాన్  

ఐశ్వయమభతులం లేభే గత్రం చైకానితనాం తు యా 14 
  

అసేతऽఙఘైమవన్దజనమస్త్రీంలేోకానుశచయోऽజృనన్  

శియసాధతత యాః శ్యవః స్వరామత్థః స్గరాతభజ్ఞః 15 
  
ద్వద్వ జగనానథ జృణమశ్ యవణకీయతన  

మదరతతమ్నతతభఃశ్రేక నారామణ నమ్నऽసుత  తే 16 
  
శ్రీబగవనువాచ  

అయాసేమ బవతో గేహ్భహ్భయమస్భనివతః  

మదుచకయదుయ హ్ం హ్త్థవ వితరిష్టమ సుహ్ృత్రరమమ్ 17 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవముకోత బగవత్థ సోऽకూయ ర్ష్ణ విభనా ఆవ  

జృర్షం యవిష్టః కంసామ కరాభవేదమ గృహ్ం మయౌ 18 
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ఄథారాహ్యన బగవానృష్ణః స్ఙకయషణానివతః  

భథురాం పాావిశ్ద్రగైరిదదృక్షుః రివారితః 19 
  
దదయశ త్థం సాపటికతుణగగోజృయ దావరాం ఫృహ్ద్ధభకపాటతోయణామ్  

త్థమాయకోష్టఠ ం రిఖ్యదురాస్దాముదామనయమ్నమవనోశ్రభత్థమ్ 20 
  
సౌవయణశ్ృఙ్గగ టకహ్యభైనిష్ణకటైః శేయణీస్భ్రభయబవనైరుస్ృత్థమ్  

వైదరయమవజా్ఞభలనీలవిదుయ మైరుభకాతహ్రిదిబయవలభీష్ణ వేదిష్ణ 21 
  
జుష్టట ష్ణ జ్ఞల్కముఖయనధైకుటిట మేష్టవవిష్టపారావతఫరిహనాదిత్థమ్  

స్ంస్మకతయథామణమయగచతవరాం యకీయణమల్కమఙ్గకయల్కజతణ్డడ ల్కమ్ 22 
  
అజౄయణకుమైైయదధిచనదనోక్షితైః యస్రనద్వపావలిభః స్లేవైః  

స్వృనదయమబకయముకైః స్క్లతుభః స్వలఙృతదావయగృహాం స్టిట కైః 23 
  
త్థం స్భరవిష్ణట వసుద్వననదన్త వృతౌ వమసైైయనయద్వవయతై నా  

దరష్ణట ం స్మీయుస్తవరిత్థః జృయస్త్రియో హ్రాభైణి చైవారురుహ్రయనృపోతుసకాః 24 
  
కాశిచదివయమగధృతవస్త్రబరష్ణా  

విస్భృతమ చైకం యుగలేష్వథారాః  

కృతైకతయశ్ యవనైకనరజృరా  

నాఙ్గకతవ దివతీమం తవరాశ్చ లోచనమ్ 25 
  
ఄశ్ననతై ఏకాస్తదపాస్మ సోతసవా ఄబమజమమనా ఄకృతోభజజనాః  

స్వనతై ఈత్థథ మ నిశ్భమ నిఃస్వనం యపామమనోతైऽయబభపోహ్మ మతయః 26 
  
భనాంస్మ త్థసాభయవినదలోచనః యగలబలీల్కహ్స్మత్థవలోకైః  

జహాయ భతతదివయద్నదైవికయమ్న దృశ్యం దదచీఛైయభణాతభనోతసవమ్ 27 
  
దృష్టట వ ముహ్రః శుయతభనుదుయ తచేతస్స్తం  

తతేరక్షణోత్రసైతసుధోక్షణలఫధమనాః  
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అననదభరరితముగుహ్మ దృశ్యతభలఫధం  

హ్ృష్మతతవ చో జహ్రయననతభరినదమధిమ్ 28 
  
పాాసాదశిఖరాయరఢాః పీయతుమతుపలేముఖ్యముఫజ్ఞః  

ఄబమవయషన్తసభనసైైః యభదా ఫలక్లశ్వౌ 29 
  
దధమక్షతైః సోదపాతైైః స్యగగన్ధ యభమపామనైః  

త్థవానరుచః యముదిత్థస్తతయ తతయ దివజ్ఞతమః 30 
  
ఉచ్ఛః పౌరా ఄహో గోమస్తః కభచయనభహ్త్  

యా హ్యమత్థవనుశ్మనిత నయలోకభహోతసవౌ 31 
  
యజకం కఞ్చచదాయానతం యఙగకాయం గదాగయజః  

దృష్టట వయాచత వాసాంస్మ ధ్యత్థనమతుమతతమని చ 32 
  
ద్హామవయోః స్ముచిత్థనమఙగ వాసాంస్మ చ్ఛయహతోః  

బవిష్మత్ర యం శేయయో దాతుసేత నాతయ స్ంశ్మః 33 
  
స్ యాచితో బగవత్థ రిజౄరేణన స్యవతః  

సాక్షేం రుషితః పాాహ్ బృతోమ రాజఞః సుదుయభదః 34 
  
ఇదృశ్యన్దమవ వాసాంసీ నితమం గిరివన్దచయః  

రిధతత కముదవృత్థత  రాజదరవామణమభీసథ 35 
  
యాత్థశు బ్రలిశ్య మైవం పాాయథైం మది జిజీవీష్ట  

ఫధననిత ఘననిత లుభనిత దృతం రాజకుల్కని వై 36 
  
ఏవం వికతథమనస్మ కుపితో ద్వకీసుతః  

యజకస్మ కరాగేయణ శియః కాయాదపాతమత్ 37 
  
తసామనుజీవినః స్రేవ వాస్ఃకోశ్యనివస్ృజమ వై  

దుదుయ వః స్యవతో మయగం వాసాంస్మ జగృహ్యऽచ్ఛమతః 38 
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వస్మత్థవతభపియయే వసేతై కృష్ణః స్ఙకయషణస్తథా  

శేష్టణామదతత గోప్రభ్యమ విస్ృజమ భవి కానిచిత్ 39 
  
తతసుత  వామకః పీయతస్తయోరేవష్భకలమత్  

విచితయవర్ణశై్ైలేయైరాకలైుయనుయరతః 40 
  
నానాలక్షణవేష్టభ్రమం కృష్ణరామౌ విరేజతుః  

స్వలఙృతౌ బ్రలగజౌ యవణీవ స్మతేతర్ధ 41 
  
తస్మ యస్నోన బగవానారదాత్థసయరమమతభనః  

శియమం చ యమం లోక్ల ఫలైశ్వయమస్భృతీనిదైమమ్ 42 
  
తతః సుదామ్నన బవనం మల్కకాయస్మ జగభతుః  

తౌ దృష్టట వ స్ స్ముత్థథ మ ననాభ శియసా భవి 43 
  
తయోరాస్నమనీమ పాదమం చ్ఛరాఘైయహణాదిభః  

జౄజ్ఞం సానుగయోశ్చక్లయ స్యకాతభరఫల్కనులేనైః 44 
  
పాాహ్ నః సాయథకం జనభ పావితం చ కులం యభ్య  

పితృద్వయషయో భహ్మం తుష్టట  హామగభన్దన వామ్ 45 
  
బవన్తత కల విశ్వస్మ జగతః కాయణం యమ్  

ఄవతీరాణవిహాంశేన క్షేమమ చ బవామ చ 46 
  
న హి వాం విష్మ దృషిటః సుహ్ృద్రయజగదాతభనోః  

స్భయోః స్యవబరతేష్ణ బజనతం బజతోయపి 47 
  
త్థవజ్ఞఞ మతం బృతమం కభహ్ం కయవాణి వామ్  

జృంసోऽతమనుగయహో హ్యమష్ బవదిబయమనినయుజమతే 48 
  
ఆతమభప్రయతమ రాజ్ఞనదై సుదామ పీయతమనస్ః  
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శ్సైః సుగన్ధ ః కుసుమైరాభల్క వియచిత్థ దదౌ 49 
  
త్థభః స్వలఙృతౌ పీయతౌ కృష్ణరామౌ స్హానుగ్భ  

యణత్థమ యనానమ దదతుయవయదౌ వరాన్ 50 
  

సోऽపి వవేయऽచల్కం బకతం తస్మభన్దనవాఖిల్కతభని  

తదబక్లతష్ణ చ సౌహాయదం బరతేష్ణ చ దయాం రామ్ 51 
  
ఆత్ర తసైై వయం దత్థత వ శియమం చ్ఛనవమవరిధనీమ్  

ఫలమయుయమశ్ః కానితం నియజగభ స్హాగయజః 52 

 

ఄఢామమభు – 42  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ వయజనాాజథేన మధవః స్త్రిమం గృహీత్థఙగవిలేభ్రజనామ్  

విలోకమ కుబ్రజ ం యువతీం వరాననాం యచఛ యానీతం యహ్స్నరస్యదః 1 
  
కా తవం వర్ష్ణరేవతదు హానులేనం కసామఙగన్ద వా కథమస్వ సాధు నః  

ద్హామవయోయఙగవిలేముతతభం శేయమస్తతసేత న చిరాదబవిష్మత్ర 2 
  
సైయనుధ ై మవాచ  

దాస్మస్భైహ్ం సునదయ కంస్స్భభత్థ  

త్రరవకయనామ హ్మనులేకయభణి  

భదాబవితం భ్యజతేయత్రపియమం  

వినా యువాం కోऽనమతభస్తదయహత్ర 3 
  
యరప్రశ్లమధుయమ హ్స్మత్థల్కవీక్షితైః  

ధరిషత్థత్థభ దదౌ సానదైముబయోయనులేనమ్ 4 
  
తతసాత వఙగరాగేణ స్వవరేణతయశ్రభనా  

స్మరతయభ్రగేన శుశుభ్రతేऽనుయఞ్చజతౌ 5 
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యస్నోన బగవానుకబ్రజ ం త్రరవకాయ ం రుచిరాననామ్  

ఊజీవం కరుత ం భనశ్చక్లయ దయశమనదయశన్ద పలమ్ 6 
  
దాబైమకయభమ యద్ దయఙ్గగ లుమత్థత నపాణినా  

యగృహ్మ చిబుక్లऽధామతభముదనీనభదచ్ఛమతః 7 
  
సా తదరుజ స్మనాఙ్గగ ఫృహ్చోఛైణియోధరా  

ముకునదస్యశనాతసద్రమ ఫబరవ యభద్రతతమ 8 
  
తతో యరగుణౌదాయమ స్భనాన పాాహ్ క్లశ్వమ్  

ఈతతర్షయానతభకృష్మ స్భమనీత జ్ఞతహ్ృచఛయా 9 
  
ఏహి వీయ గృహ్ం యామ్న న త్థవం తమకుత మిహోతసహ్య  

తవయోనభథితచిత్థత యాః యసీద జృరుష్యషబ 10 
  
ఏవం స్త్రియా యాచమమనః కృషోణ రాభస్మ శ్మతః  

ముఖం వీక్ష్యాను గోపానాం యహ్స్ంసాత మువాచ హ్ 11 
  
ఏష్టమమి తే గృహ్ం సుభయ  జృంసామధివికయశనమ్  

సాధిత్థర్ష్ణథऽగృహాణాం నః పానాథ నాం తవం రామణమ్ 12 
  
విస్ృజమ మధావై వాణామ త్థభవైజనాభరేగ వణికథైః  

నానోపామనత్థభరఫల స్యగగన్ధ ః సాగయజోऽరిచతః 13 
  
తదదయశనస్భయక్షోభ్రదాత్థభనం నావిదనిసతైమః  

విస్యస్తవాస్ఃకవయ వలయా లేఖమభరయతమః 14 
  
తతః పౌరానృచఛమనో ధనుష్ః సాథ నభచ్ఛమతః  

తస్మభనరవిషోట దదృశే ధనురైనదైమివాదుబతమ్ 15 
  
జృరుష్ైయఫహ్రభరుగ తభరిచతం యభరిదిభత్  
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వాయమమణో నృభః కృష్ణః యస్హ్మ ధనురాదద్ 16 
  
కరేణ వామేన స్లీలముదధృతం స్జమం చ కృత్థవ నిమిష్టణ శ్మత్థమ్  

నృణాం వికృష్మ యఫబఞజ  భధమతో మథేక్షుదణడం భదకరుమరుకయభః 17 
  
ధనుషో బజమమనస్మ శ్ఫద ః ఖం ర్ష్ణదసీ దిశ్ః  

జౄయయామస్ మం శుయత్థవ కంస్సాతై స్ముపాగభత్ 18 
  
తదరక్షిణః సానుచయం కుపిత్థ అతత్థయినః  

గృహీతుకామ అవవయైగృహ్మత్థం వధమత్థమిత్ర 19 
  
ఄథ త్థనుద యభపాాయానివలోకమ ఫలక్లశ్వౌ  

కుయ దౌధ ధనవన అదామ శ్కలే త్థంశ్చ జఘనతుః 20 
  
ఫలం చ కంస్యహితం హ్త్థవ శ్యల్కముఖ్యతతతః  

నిష్ిభమ చేయతుయహృష్ణట నిర్షక్ష్య జృయస్భదః 21 
  
తయోస్తదదుబతం వీయమం నిశ్యభమ జృయవాస్మనః  

తేజః పాాగలబైం యరం చ మేనిరే విబుధోతతమౌ 22 
  

తయోరివచయతోః సైవయమదితోమऽస్తముప్రయివాన్  

కృష్ణరామౌ వృతౌ గోైః జృరాచఛకటమీమతుః 23 
  
గోపోమ ముకునదవిగమే వియహాతురా యా అశ్యస్త్థశిష్ ఊత్థ భధుజృయమబరవన్ 
స్భశ్మత్థం జృరుష్బరష్ణగతయలక్ష్మం హితేవతరానున బజతశ్చకమేऽమనం శ్రీః 24 
  
ఄవనికాతఙ్ఘ్ఘైయుగలౌ భకాతవ క్షీర్ష్ణసేచనమ్  

ఉష్తుసాత ం సుఖం రాత్రరం జ్ఞఞ త్థవ కంస్చికీరిషతమ్ 25 
  
కంస్సుత  ధనుషో బఙగం యక్షిణాం స్వఫలస్మ చ  

వధం నిశ్భమ గోవినద రాభవికీయడితం యమ్ 26 
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ద్వయఘయజ్ఞగర్ష్ణ భీతో దురినమిత్థత ని దుయభత్రః  

ఫహూనమచషోటబమథా భృతోమర్ధదతమకరాణి చ 27 
  
ఄదయశనం స్వశియస్ః యత్రయరప్ర చ స్తమపి  

ఄస్తమపి దివతీయే చ దైవయరమం జోమత్రష్టం తథా 28 
  
ఛిదరయతీత్రశ్యఛయాయాం పాాణఘోష్టనుశుయత్రః  

స్వయణయతీత్రయవృక్షేష్ణ స్వదానాభదయశనమ్ 29 
  
స్వప్రన ప్రయతరిష్వఙగః ఖయయానం విష్టదనమ్  

యాయాననలదమలేమకసైల్కబమకోత దిగభఫయః 30 
  
ఄనామని చేతథంబరత్థని స్వనజ్ఞగరిత్థని చ  

శ్మనభయణస్నతైసోత నిదాాం లేభే న చినతయా 31 
  
వమష్టట యాం నిశి క్తయవమ స్రరేమ చ్ఛదబైః స్ముత్రథ తే  

కాయయామస్ వై కంసో భలేకీయడ్యభహోతసవమ్ 32 
  
అనరుచః జృరుష్ట యఙగం తరయమభేయమశ్చ జఘ్ననరే  

భఞ్జ్యచశ్యచలఙృత్థః స్యగిబః త్థకాచైలతోయణైః 33 
  
తేష్ణ పౌరా జ్ఞనదా ఫరహ్భక్షతయజృర్ష్ణగమః  

మథోజోష్ం వివిశ్ర రాజ్ఞనశ్చ కృత్థస్నాః 34 
  

కంస్ః రివృతోऽమతైై రాజభఞచ ఈపావిశ్త్  

భణడలేశ్వయభధమసోథ హ్ృదయేన విదరమత్థ 35 
  
వాదమమన్దసు తరరేమష్ణ భలేత్థలోతతరేష్ణ చ  

భలే్కః స్వలఙృత్థః దృపాత ః సోపాధామయాః స్మస్త 36 
  
చ్ఛణరర్ష్ణ ముషిటకః కూతః శ్లసోతశ్ల ఏవ చ  

త అసేదురుసాథ నం వలుగ వాదమయహ్రిషత్థః 37 
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ననదగోపాదయో గోపా భ్యజరాజస్మహ్రత్థః  

నివేదితోపామనాస్త ఏకస్మభనభఞచ అవిశ్న్ 38 

 

ఄఢామమభు – 43  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ కృష్ణశ్చ రాభశ్చ కృతశౌచౌ యనత  

భలేదునుద భనిర్ష్ణఘష్ం శుయత్థవ దరష్ణట ముప్రమతుః 1 
  
యఙగదావయం స్మసాదమ తస్మభనానగభవస్మథతమ్  

ఄశ్మతుకవలయాపీడం కృషోణऽభఫష్ఠ యచోదితమ్ 2 
  
ఫదాధ వ రికయం శౌరిః స్ముహ్మ కుటిల్కలకాన్  

ఈవాచ హ్స్మతం వాచ్ఛ మేఘనాదగభీయయా 3 
  
ఄభఫష్టఠ భఫష్ఠ  మయగం న్త ద్హ్మకయభ మ చియమ్  

నో చేతసకుఞజ యం త్థవదమ నయామి మభసాదనమ్ 4 
  

ఏవం నియబరిత్తోऽభఫష్ఠ ః కుపితః కోపితం గజమ్  

చోదయామస్ కృష్టణమ కాల్కనతకమమ్నభమ్ 5 
  
కర్షనదైస్తభభదుయ తమ కరేణ తయసాగయహీత్  

కరాదివగలితః సోऽముం నిహ్త్థమఙ్ఘ్ఘైష్వలీమత 6 
  
స్ఙ్గిదధస్తభచక్షాణో ఘాాణదృషిటః స్ క్లశ్వమ్  

రాభృశ్తు ష్కరేణ స్ యస్హ్మ వినియగతః 7 
  
జృచేఛ యగృహామత్రఫలం ధనుష్ః ఞచవింశ్త్రమ్  

విచకయష మథా నాగం సుయణ ఆవ లీలయా 8 
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స్ రామవయతమన్దన స్వమదక్షిణతోऽచ్ఛమతః  

ఫభా్రభ భా్రభమమణ్డన గోవతేసన్దవ బ్రలకః 9 
  

తతోऽభభఖభభేమతమ పాణినాహ్తమ వాయణమ్  

పాాదరవనాతయామస్ స్ృశ్మమనః ద్ ద్ 10 
  
స్ ధావనృదయా బరమౌ త్రత్థవ స్హ్సోత్రథ తః  

తభభత్థవ త్రతం కుయ ద్రధ దనాత భ్రమం సోऽహ్నత్రక్త్రమ్ 11 
  

స్వవికయమే యత్రహ్తే కుఞజ రేనోదైऽతమభరిషతః  

చోదమమనో భహామతైైః కృష్ణభబమదరవదుయ ష్ట 12 
  
తమతనతమసాదమ బగవానభధుస్రదనః  

నిగృహ్మ పాణినా హ్స్తం పాతయామస్ బరతలే 13 
  
త్రతస్మ దాకయభమ భృగేనదై ఆవ లీలయా  

దనతముత్థటమ తేన్దబం హ్స్మతపాంశ్యచహ్నదధరిః 14 
  
భృతకం దివముతసృజమ దనతపాణిః స్మవిశ్త్  

ఄంస్నమస్తవిష్టణోऽస్ృఙ్ భదబ్వనుద భయఙ్ఘ్కతః  

వియరఢసేవదకణికా వదనాముఫరుహో ఫభౌ 15 
  
వృతౌ గోైః కత్రయైయఫలద్వజనాయదన్త  

యఙగం వివిశ్తర రాజనగజదనతవరాయుధ్య 16 
  
భలే్కనాభశ్నియనృణాం నయవయః స్త్రీణాం స్భర్ష్ణ భరరితమన్  

గోపానాం స్వజనోऽస్త్థం క్షిత్రభజ్ఞం శ్యసాత  స్వపితోాః శిశుః  

భృతుమర్ష్ణబజతేరివరాడవిదుష్టం తతతవ ం యం యోగినాం  

వృషీణనాం యద్వతేత్ర విదితో యఙగం గతః సాగయజః 17 
  
హ్తం కువలయాపీడం దృష్టట వ త్థవపి దుయజయౌ  
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కంసో భనస్మపి తదా బృశ్ముదివవిజ్ఞ నృ 18 
  
తౌ రేజతర యఙగగతౌ భహాభజౌ విచితయవేష్టబయణస్యగభఫర్ధ  

మథా నటావతతభవేష్ధారిణౌ భనః క్షిన్తత యబయా నిర్షక్షత్థమ్ 19 
  
నిర్షక్ష్య త్థవతతభజౄరుష్ణ జనా భఞచస్మథత్థ నాగయరాస్త్రుకా నృ  

యహ్యషవేగోతకలితేక్షణాననాః జృయన తృపాత  నమనైస్తదాననమ్ 20 
  
పిఫనత ఆవ చక్షురాబైం లిహ్నత ఆవ జిహ్వయా  

జిఘానత ఆవ నాసాభ్రమం శిేష్మనత ఆవ బ్రహ్రభః 21 
  
ఉచ్ఛః యస్యం తే వై మథాదృష్టం మథాశుయతమ్  

తదరయగుణమధుయమ పాాగలబైసాభరిత్థ ఆవ 22 
  
ఏతౌ బగవతః సాక్షాదధరేరానరామణస్మ హి  

ఄవతీరాణవిహాంశేన వసుద్వస్మ వేశ్భని 23 
  
ఏష్ వై కల ద్వకామం జ్ఞతో నీతశ్చ గోకులమ్  

కాలమేతం వస్నరగఢ్య వవృధే ననదవేశ్భని 24 
  
జౄతనాన్దన నీత్థనతం చకయవాతశ్చ దానవః  

ఄరుజ న్త గుహ్మకః క్లశీ ధేనుకోऽన్దమ చ తదివధాః 25 
  
గవః స్పాల్క ఏతేన దావాగేనః రిమ్నచిత్థః  

కాలియో దమితః స్య ఆనదైశ్చ విభదః కృతః 26 
  

స్పాత హ్మేకహ్సేతన ధృతోऽదిరయవర్ష్ణऽమునా  

వయషవాత్థశ్నిబమశ్చ రితా్థతం చ గోకులమ్ 27 
  

గోపోమऽస్మ నితమముదిత హ్స్మతప్రయక్షణం ముఖమ్  

శ్మనోతై వివిధాంసాత పాంస్తయనిత సాభశ్ యభం ముదా 28 
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వదనతైన్దన వంశ్రऽమం మద్రః సుఫహ్రవిశుయతః  

శియమం మశ్ర భహ్తవం చ లసైతే రియక్షితః 29 
  
ఄమం చ్ఛసామగయజః శ్రీమనాాభః కభలలోచనః  

యలమ్నఫ నిహ్తో యేన వతసకో యే ఫకాదమః 30 
  
జన్దష్టవవం బుయ వాణ్డష్ణ తరరేమష్ణ నినదతుస చ  

కృష్ణరామౌ స్మభ్రష్మ చ్ఛణరర్ష్ణ వాకమభఫరవీత్ 31 
  
హ్య ననదస్రనో హ్య రాభ బవన్తత వీయస్భభతౌ  

నియుదధకుశ్లౌ శుయత్థవ రాజ్ఞఞ హూతౌ దిదృక్షుణా 32 
  
పియమం రాజఞః యకుయవతమః శేయయో వినదనిత వై యజ్ఞః  

భనసా కయభణా వాచ్ఛ విర్షతభతోऽనమథా 33 
  
నితమం యముదిత్థ గోపా వతసపాల్క మథాసుపటమ్  

వన్దష్ణ భలేయుద్ధన కీయడనతశ్యచయమనిత గః 34 
  
తసాభదాాజఞః పియమం మరమం వమం చ కయవాభ హ్య  

బరత్థని నః యసీదనిత స్యవబరతభయో నృః 35 
  
తనినశ్మమఫరవీతృషోణ ద్శ్కాలోచితం వచః  

నియుదధమతభనోऽభీష్టం భనమమనోऽభననదై చ 36 
  
యజ్ఞ భ్యజతేయస్మ వమం చ్ఛపి వన్దచరాః  

కయవాభ పియమం నితమం తననః యభనుగయహ్ః 37 
  
బ్రల్క వమం తులమఫలైః కీయడిష్టమమ్న మథోచితమ్  

బవేనినయుదధం మధయభః స్ృశేనభలేస్భ్రస్దః 38 
  
చ్ఛణరయ ఈవాచ  
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న బ్రలో న కశ్రయస్తవం ఫలశ్చ ఫలినాం వయః  

లీలయేభ్య హ్తో యేన స్హ్స్యదివస్తతవ బృత్ 39 
  

తసాభదబవదాబైం ఫలిభర్ష్ణమదధవమం నానయోऽతయ వై  

భయి వికయభ వారేోమ ఫలేన స్హ్ ముషిటకః 40 

 

ఄఢామమభు – 44  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం చరిచతస్ఙకలో బగవానభధుస్రదనః  

అస్సాదాథ చణరయం ముషిటతకం ర్ష్ణహిణీసుతః 1 
  
హ్సాత భ్రమం హ్స్తయోయఫదాధ వ దాబైమేవ చ పాదయోః  

విచకయషతుయనోమనమం యస్హ్మ విజిగీష్యా 2 
  
ఄయతీన ద్వ ఄయత్రనభ్రమం జ్ఞనుభ్రమం చైవ జ్ఞనునీ  

శియః శీర్ష్ణోయసోయసాత వనోమనమభభజఘనతుః 3 
  
రిభా్రభణవిక్షే రియమబవపాతనైః  

ఈతసయణాస్యణైశ్యచనోమనమం యతమరునధత్థమ్ 4 
  
ఈత్థథ నైరుననమనైశ్యచలనైః సాథ నైయపి  

యస్యం జిగీష్నాత వచకయతురాతభనః 5 
  
తదఫల్కఫలవదుమదధం స్మేత్థః స్యవయోషితః  

ఉచ్ఛః యస్యం రాజనాసనుకమ వయరథశ్ః 6 
  
భహానమం ఫత్థధయభ ఏష్టం రాజస్భ్రస్దామ్  

యే ఫల్కఫలవదుమదధం రాజోఞऽనివచఛనిత శ్మతః 7 
  
కవ వజరసాయస్రావఙ్గగ భలేౌ శై్లేనదైస్నినభౌ  
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కవ చ్ఛత్రసుకుమరాఙ్గగ కశ్రర్ధ నాతయౌవన్త 8 
  
ధయభవమత్రకయమ్న హ్మస్మ స్మజస్మ ధుయ వం బవేత్  

మతా్థధయభః స్ముత్రతష్టఠ నన సేథమం తతయ కరిహచిత్ 9 
  
న స్భ్రం యవిశేత్థరజఞః స్బమద్రష్టననుస్భయన్  

ఄబుయ వనివబుయ వననజోఞ నయః కలిఫష్భశునతే 10 
  
వలగతః శ్తుయ భభతః కృష్ణస్మ వదనాముఫజమ్  

వీక్ష్యత్థం శ్ యభవారుమతం దభకోశ్మివాముఫభః 11 
  
కం న శ్మత రాభస్మ ముఖమత్థభాలోచనమ్  

ముషిటకం యత్ర సాభయషం హాస్స్ంయభబశ్రభతమ్ 12 
  
జృణామ ఫత వయజభవో మదమం నృలిఙగ  

గరఢః జృరాణజృరుషో వనచితయమలమః  

గః పాలమనసహ్ఫలః కవణమంశ్చ వేణ్డం  

వికీయదయాఞచత్ర గిరితయయమరిచత్థఙ్ఘ్ఘైః 13 
  
గోమస్తః కభచయనమదముష్మ యరం  

ల్కవణమసాయభస్మ్నయధవభననమస్మదధమ్  

దృగిబః పిఫనతైనుస్వాభనవం దురామ్  

ఏకానతధాభ మశ్స్ః శ్రీమ ఐశ్వయస్మ 14 
  

యా ద్రహ్న్దऽవహ్నన్ద భథనోలే ప్రయఙ్గఖఙఖనాయబరుదితోక్షణమయజనాదౌ  

గమనిత చైనభనుయకతధియోऽశుయకణోఠై ధనామ వయజస్త్రిమ ఈరుకయభచితతయానాః 15 
  
పాాతయవైజ్ఞదవైజత అవిశ్తశ్చ సామం  

గోభః స్భం కవణమతోऽస్మ నిశ్భమ వేణ్డమ్  

నియగభమ తరయణభఫల్కః థి బరరిజృణామః  

శ్మనిత స్స్మభతముఖం స్దయావలోకమ్ 16 
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ఏవం యభ్రష్మణాసు స్త్రీష్ణ యోగేశ్వర్ష్ణ హ్రిః  

శ్తుయ ం హ్నుత ం భనశ్చక్లయ బగవానబయతయషబ 17 
  
స్బయాః స్త్రీగియః శుయత్థవ జృతయసేనహ్శుచ్ఛతుర్ధ  

పితరావనవతప్రమత్థం జృతయయోయబుధ్య ఫలమ్ 18 
  
తైసైరినయుదధవిధిభరివవిధైయచ్ఛమతేతర్ధ  

యుయుధాతే మథానోమనమం తథైవ ఫలముషిటక్త 19 
  
బగవదాగ తయనిష్టతైయవజరనీష్టష్నిష్ణఠ రైః  

చ్ఛణరర్ష్ణ బజమమనాఙ్గగ  ముహ్రరాగ ానిభవా హ్ 20 
  
స్ శేమనవేగ ఈతతమ ముషీట కృతమ కరావభౌ  

బగవనతం వాసుద్వం కుయ ద్రధ వక్షస్మబ్రధత 21 
  
నాచలతతతరహారేణ మల్కహ్త ఆవ దివః  

బ్రహోవరినగృహ్మ చ్ఛణరయం ఫహ్రశ్ర భా్రభమనహరిః 22 
  
బరృష్టఠ  పోథయామస్ తయసా క్షీణ జీవితమ్  

విస్యసాత కలక్లశ్స్యగినదైధవజ ఆవాతత్ 23 
  
తథైవ ముషిటకః జౄయవం స్వముష్టట ైభహ్తేన వై  

ఫలబద్రణ ఫలినా తలేనాభహ్తో బృశ్మ్ 24 
  

యవేపితః స్ రుధియముదవభనుభఖతోऽరిదతః  

వమసుః పాతోరువైసేథ వాత్థహ్త ఆవాఙ్ఘ్ఘైః 25 
  
తతః కూటభనుపాాతం రాభః యహ్యత్థం వయః  

ఄవధీలేీలయా రాజనాసవజఞం వాభముషిటనా 26 
  
తరేహైవ హి శ్లః కృష్ణ యదాహ్తశీయషకః  
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దివధా విద్వయణసోతశ్లక ఈభ్రవపి నిప్రతతుః 27 
  
చ్ఛణరరే ముషిటక్ల కూటే శ్లే తోశ్లక్ల హ్తే  

శేష్టః యదుదుయ వయభలే్కః స్రేవ పాాణర్షసవః 28 
  
గోపానవమసామనాకృష్మ తైః స్ంస్ృజమ విజహ్ోతుః  

వాదమమన్దష్ణ తరరేమష్ణ వలగన్తత రుతనరజృర్ధ 29 
  
జనాః యజహ్ృష్ణః స్రేవ కయభణా రాభకృష్ణయోః  

ఊతే కంస్ం వియముఖ్యమః సాధవః సాధు సాధివత్ర 30 
  
హ్తేష్ణ భలేవరేమష్ణ విదుయ తేష్ణ చ భ్యజరాట్  

నమవాయమతసవ తరరామణి వాకమం చేదమువాచ హ్ 31 
  
నిఃసాయమత దుయవృతౌత వసుద్వాతభజౌ జృరాత్  

ధనం హ్యత గోపానాం ననదం ఫధీనత దుయభత్రమ్ 32 
  
వసుద్వసుత  దురేభధా హ్నమత్థమశ్వస్తతభః  

ఈగయసేనః పిత్థ చ్ఛపి సానుగః యక్షగః 33 
  

ఏవం వికతథమన్ద వై కంసే యకుపితోऽవమమః  

లఘ్నమ్ననతతమ తయసా భఞచముతుత ఙగమరుహ్త్ 34 
  
తమవిశ్నతమలోకమ భృతుమమతభన అస్నాత్  

భనసీవ స్హ్సోత్థథ మ జగృహ్య సోऽస్మచయభణీ 35 
  
తం ఖడగపాణిం విచయనతమశు శేమనం మథా దక్షిణస్వమభభఫరే  

స్భగయహీదుద రివష్హోగయతేజ్ఞ మథోయగం త్థయక్మసుతః యస్హ్మ 36 
  
యగృహ్మ క్లశేష్ణ చలత్రకర్షతం నిపాతమ యఙ్గగ రి తుఙగభఞ్జ్యచత్  

తసోమరిష్టట తసవ మభఫజనాబః పాత విశ్యవశ్ యమ అతభతనతైః 37 
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తం స్భరేతం విచకయష బరమౌ హ్రియమథేబం జగతో విశ్మతః  

హా హ్యత్ర శ్ఫద ః సుభహాంస్తదాబరదుద్వరితః స్యవజనైయనరేనదై 38 
  
స్ నితమద్రదివగనధియా తమీశ్వయం పిఫననదనావ విచయనసవనశవస్న్  

దదయశ చకాయ యుధభగయతో మతస్తద్వ యరం దుయవామ 39 
  

తసామనుజ్ఞ భా్రతర్ష్ణऽష్ణట కఙకనమగోోధకాదమః  

ఄబమధావననత్రకుయ దాధ  భా్రతురినరేవశ్కారిణః 40 
  
తథాత్రయబసాంసాత ంసుత  స్ంమత్థత నోాహిణీసుతః  

ఄహ్నరిఘముదమభమ శ్రనివ భృగధిః 41 
  
న్దదురుద నుద బయో వోమమిన ఫరహ్యభశ్యదామ విబరతమః  

జృష్ైుః కయనతస్తం పీయత్థః శ్శ్ంసుయననృతుః స్త్రిమః 42 
  
తేష్టం స్త్రియో భహారాజ సుహ్ృనభయణదుఃఖిత్థః  

తతా్థభీయురివనిఘననతైః శీరాషణమశుయవిలోచనాః 43 
  
శ్యానానీవయశ్యాయాం తీనాలిఙగై శ్రచతీః  

విలేజృః సుస్వయం నార్ష్ణమ విస్ృజనోతై ముహ్రః శుచః 44 
  
హా నాథ పియమ ధయభజఞ కరుణానాథవతసల  

తవయా హ్తేన నిహ్త్థ వమం తే స్గృహ్యజ్ఞః 45 
  
తవయా వియహిత్థ త్థమ జృర్షమం జృరుష్యషబ  

న శ్రబతే వమమివ నివృతోతతసవభఙగల్క 46 
  
ఄనాగసాం తవం బరత్థనాం కృతవానోదైహ్ములఫణమ్  

తేన్దమం భ్య దశ్యం నీతో బరతధుయ కోక లభేత శ్మ్ 47 
  
స్రేవష్టమిహ్ బరత్థనామేష్ హి యబవామమః  

గోపాత  చ తదవధామయీ న కవచితుసఖమేధతే 48 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

రాజయోషిత అశ్యవస్మ బగవాంలేోకభ్రవనః  

యామహ్రర్ధేకకీం స్ంసాథ ం హ్త్థనాం స్భకాయమత్ 49 
  
మతయం పితయం చైవ మ్నచయిత్థవథ ఫనధనాత్  

కృష్ణరామౌ వవనాద తే శియసా స్ృశ్మ పాదయోః 50 
  
ద్వకీ వసుద్వశ్చ విజ్ఞఞ మ జగద్వశ్వర్ధ  

కృతస్ంవనదన్త జృతౌా స్స్వజ్ఞతే న శ్ఙ్ఘ్కతౌ 51 

 

ఄఢామమభు – 45  

శ్రీశుక ఈవాచ  

పితరావలబ్రధ ర్ధథ విదిత్థవ జృరుషోతతభః  

మ బరదిత్ర నిజ్ఞం మయాం తత్థన జనమ్నహినీమ్ 1 
  
ఈవాచ పితరావేతమ సాగయజః సాతవనయషబః  

యశ్ యయావనతః పీయణననభఫ త్థతేత్ర సాదయమ్ 2 
  
నాస్భతోత యువయోసాత త నితోమతకణిఠతయోయపి  

బ్రలమపౌగణడకైశ్రరాః జృతా్థభ్రమభబవనకవచిత్ 3 
  
న లబోధ దైవహ్తయోరావసో న్త బవదనితక్ల  

యాం బ్రల్కః పితృగేహ్సాథ  వినదన్దత ల్కలిత్థ ముదమ్ 4 
  
స్రావయథస్భబవో ద్హో జనితః పోషితో మతః  

న తయోరామత్ర నిరేవశ్ం పితోాయభయతై ః శ్త్థయుష్ట 5 
  
మస్తయోరాతభజః కల అతభనా చ ధన్దన చ  

వృత్రతం న దదామతతం ప్రయతమ స్వమంస్ం ఖ్యదమనిత హి 6 
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మతయం పితయం వృదధం భ్రరామం సాధీవం సుతమిశశుమ్  

గురుం వియం యననం చ కలోऽబ్వబరచఛవస్నభృతః 7 
  
తనానవకలయోః కంసానినతమముదివగనచేతసోః  

మ్నఘమేతే వమత్రకాయ నాత  దివసా వాభనయచతోః 8 
  
తతక్నుత భయహథసాత త మతర్ధన యతనతైయోః  

ఄకుయవతోరావం శుశ్రయష్టం కేష్టయోరుద యహృదా బృశ్మ్ 9 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర మయాభనుష్మస్మ హ్రేరివశ్యవతభనో గిరా  

మ్నహిత్థవఙకమర్ష్ణమ రిష్వజ్ఞమతురుభదమ్ 10 
  
స్మఞచనాత వశుయధారాభః సేనహ్పాశేన చ్ఛవృతౌ  

న కఞ్చచదరచతర రాజనాఫష్కణౌఠ విమ్నహితౌ 11 
  
ఏవమశ్యవస్మ పితర్ధ బగవాన్దదవకీసుతః  

మత్థభహ్ం తరగయసేనం మదరనాభకర్ష్ణనణృమ్ 12 
  
అహ్ చ్ఛసాభనభహారాజ యజ్ఞశ్యచజఞజృతభయహస్మ  

మయాత్రశ్యపాదమదుభరానస్మతవమం నృపాస్న్ద 13 
  
భయి బృతమ ఈపాసీన్ద బవతో విబుధాదమః  

ఫలిం హ్యనతైవనత్థః కముత్థన్దమ నరాధిపాః 14 
  
స్రావనాసవనజాత్రస్భఫనాధ నిదగబైః కంస్బయాకుల్కన్  

మదువృష్ణైనధకభధు దాశ్యయహకుకురాదికాన్ 15 
  
స్భ్రజిత్థనసమశ్యవస్మ విద్శ్యవాస్కరిశత్థన్  

నమవాస్మతసవ గేహ్యష్ణ వితైః స్నతయై విశ్వకృత్ 16 
  
కృష్ణస్ఙకయషణభజైరుగ పాత  లఫధభనోయథాః  
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గృహ్యష్ణ రేమిరే స్మదాధ ః కృష్ణరాభగతజవరాః 17 
  

వీక్షనోతऽహ్యహ్ః పీయత్థ ముకునదవదనాముఫజమ్  

నితమం యముదితం శ్రీభతసదమస్మభతవీక్షణమ్ 18 
  

తతయ యవమసోऽపామస్నుమవానోऽత్రఫలౌజస్ః  

పిఫనోతऽక్షరుభకునదస్మ ముఖ్యముఫజసుధాం ముహ్రః 19 
  
ఄథ ననదం స్భసాదమ బగవాన్దదవకీసుతః  

స్ఙకయషణశ్చ రాజ్ఞనదై రిష్వజ్ఞమదభరచతుః 20 
  
పితరుమవాభ్రమం స్మనగధ భ్రమం పోషితౌ ల్కలితౌ బృశ్మ్  

పితోాయబమధికా పీయత్రరాతభజ్ఞష్టవతభనోऽపి హి 21 
  
స్ పిత్థ సా చ జననీ యౌ జృషీణత్థం స్వజృతయవత్  

శిశ్రనఫనుధ భరుతసృష్టట నకలైుః పోష్యక్షణ్డ 22 
  
యాత మరమం వయజంనాత త వమం చ సేనహ్దుఃఖిత్థన్  

జ్ఞఞ తీనోవ దరష్ణట మేష్టమమ్న విధామ సుహ్ృదాం సుఖమ్ 23 
  
ఏవం సానతవమమ బగవానననదం స్వయజభచ్ఛమతః  

వాసోऽలఙ్గకయకుపామదైైయయహయామస్ సాదయమ్ 24 
  
ఆతుమకతసౌత రిష్వజమ ననదః యణమవిహ్వలః  

జౄయమననశుయభరేనతేర స్హ్ గోైయవైజం మయౌ 25 
  
ఄథ శ్రయసుతో రాజనుతయయోః స్భకాయమత్  

జృర్ష్ణధసా బా్రహ్భణైశ్చ మథావదిద వజస్ంస్ృత్రమ్ 26 
  

తేభ్యమऽదాదదక్షిణా గవో రుకభమల్కః స్వలఙృత్థః  

స్వలఙృతేబమః స్భరజమ స్వత్థసః క్షౌభమలినీః 27 
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యాః కృష్ణరాభజనభరేక్ భనోదత్థత  భహాభత్రః  

త్థశ్యచదదాదనుస్భృతమ కంసేనాధయభతో హ్ృత్థః 28 
  
తతశ్చ లఫధస్ంసాకర్ధ దివజతవం పాామ సువయతౌ  

గరాగ దమదుకుల్కచ్ఛరామదాగ మతయం వయతమస్మథతౌ 29 
  
యబవౌ స్యవవిదామనాం స్యవజౌఞ జగద్వశ్వర్ధ  

నానమస్మదాధ భలం జ్ఞఞ నం గరహ్మన్త నరేహితైః 30 
  
ఄథో గురుకులే వాస్మిచఛనాత వజగభతుః  

కాశ్మం సానీదనిం నాభ హ్మవనితజృయవాస్మనమ్ 31 
  
మథోసాదమ తౌ దాన్తత గుర్ధ వృత్రతభనినిదత్థమ్  

గాహ్మనాత వప్రతౌ స్భ బకాత ై ద్వమివాదృతౌ 32 
  
తయోరిదవజవయసుత ష్టః శుదధభ్రవానువృత్రతభః  

పాోవాచ వేదానఖిల్కనసఙ్గగ నిష్ద్ర గురుః 33 
  
స్యహ్స్మం ధనురేవదం ధరాభనానైమథాంస్తథా  

తథా చ్ఛనీవక్షికీం విదామం రాజనీత్రం చ ష్డివధామ్ 34 
  
స్యవం నయవయశేయష్ణఠ స్యవవిదామయవయతక్త  

స్కృనినగదమతేరణ తౌ స్ఞజ గృహ్తుయనృ 35 
  
ఄహోరాతైైశ్చతుఃష్ష్టట ై స్ంమతౌత త్థవతీః కల్కః  

గురుదక్షిణయాచ్ఛయమం ఛనదయామస్తుయనృ 36 
  
దివజస్తయోస్తం భహిమనభదుబతం  

స్ంలోక్ష్య రాజననత్రమనుసీం భత్రమ్  

స్భభనతైమ త్థనై స్ భహాయణవే భృతం  

బ్రలం యభ్రసే వయయాం ఫబరవ హ్ 37 
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తేథేతమథారుహ్మ భహాయథౌ యథం  

యభ్రస్మసాదమ దుయనతవికయమౌ  

వేల్కమువయజమ నిషీదతుః క్షనం  

స్మనుధ రివదిత్థవయహనమహ్యతతయోః 38 
  
తమహ్ బగవానాశు గురుజృతయః యద్వమత్థమ్  

యోऽసావిహ్ తవయా గయసోత బ్రలకో భహ్తోరిభణా 39 
  
శ్రీస్ముదర ఈవాచ  

న చ్ఛహాయషభహ్ం ద్వ దైతమః ఞచజనో భహాన్  

ఄనతయజలచయః కృష్ణ శ్ఙఖయరధర్ష్ణऽసుయః 40 
  
అసేత తేనాహ్ృతో నరనం తచ్ఛఛై త్థవ స్తవయం యభః  

జలమవిశ్మ తం హ్త్థవ నాశ్మదుదరేऽయబకమ్ 41 
  
తదఙగయబవం శ్ఙఖమదామ యథమగభత్  

తతః స్ంమభనీం నాభ మభస్మ దయిత్థం జృర్షమ్ 42 
  
గత్థవ జనాయదనః శ్ఙఖం యదధ్యభ స్హ్ల్కయుధః  

శ్ఙఖనిరాహై దమకయణై యజ్ఞస్ంమభనో మభః 43 
  
తయోః స్రామం భహ్తీం చక్లయ బకుత ైఫృంహిత్థమ్  

ఈవాచ్ఛవనతః కృష్ణం స్యవబరత్థశ్యాలమమ్  

లీల్కభనుష్మయోరివషోణ యువయోః కయవాభ కమ్ 44 
  
శ్రీబగవానువాచ  

గురుజృతయమిహానీతం నిజకయభనిఫనధనమ్  

అనమస్వ భహారాజ భచ్ఛఛస్నజృయస్ృతః 45 
  
తథేత్ర తేనోపానీతం గురుజృతయం మదరతతమౌ  
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దత్థత వ స్వగుయవే బరయో వృణీష్టవత్ర తభరచతుః 46 
  
శ్రీగురురువాచ  

స్భమకసమదితో వతస బవదాబైం గురునిష్ిమః  

కో ను యుష్భదివధగుర్ష్ణః కామనాభవశిష్మతే 47 
  
గచఛతం స్వగృహ్ం వీర్ధ కీరితరావభసుత  పావనీ  

ఛనాద ంస్మయాతయామని బవనితవహ్ యతయ చ 48 
  
గురుణైవభనుజ్ఞఞ తౌ యథేనానిలయంహ్సా  

అయాతౌ స్వజృయం త్థత యజనమనినద్న వై 49 
  
స్భననదనరజ్ఞః స్రావ దృష్టట వ రాభజనాయదన్త  

ఄశ్మనోతై ఫహ్వహాని నష్టలఫధధనా ఆవ 50 

 

ఄఢామమభు – 46  

శ్రీశుక ఈవాచ  

వృషీణనాం యవర్ష్ణ భనీతై కృష్ణస్మ దయితః స్ఖ్య  

శిషోమ ఫృహ్స్తేః సాక్షాదుదధవో బుదిధస్తతభః 1 
  
తమహ్ బగవాన్దరష్ఠ ం బక తమేకానితనం కవచిత్  

గృహీత్థవ పాణినా పాణిం యనానరితహ్ర్ష్ణ హ్రిః 2 
  
గచోఛదధవ వయజం సౌభమ పితోార్ధన పీయత్రమవహ్  

గోపీనాం భదివయోగధిం భతసన్దదశ్ైరివమ్నచమ 3 
  
త్థ భనభనసాక తృష్టట ుై ణా భదరేథ తమక తదైహికాః  

మమేవ దయితం ప్రయష్ఠ మత్థభనం భనసా గత్థః  

యే తమకతలోకధరాభశ్చ భదరేథ త్థనిఫబయభైహ్మ్ 4 
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భయి త్థః ప్రయమసాం ప్రయష్టఠ  దరయసేథ గోకులస్త్రిమః  

స్భయనోతైऽఙగ విముహ్మనిత వియహ్యతకణఠైవిహ్వల్కః 5 
  
ధాయమనతైత్రకృచేఛైణ పాామః పాాణానకథఞచన  

యత్థమగభనస్న్దదశై్యఫలేవోమ మే భదాత్రభకాః 6 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమకత ఈదధవో రాజనసన్దదశ్ం బరుత రాదృతః  

అదామ యథమరుహ్మ యమయౌ ననదగోకులమ్ 7 
  
పాాపోత  ననదవయజం శ్రీమనినమ్నేచత్ర విభ్రవసౌ  

ఛననయానః యవిశ్త్థం శ్రనాం ఖ్యయరేణ్డభః 8 
  

వాస్మత్థరేథऽభయుధమదిబరానదితం శుశిభభయవృష్ైః  

ధావనీతభశ్చ వాసాాభరుధోభ్రరైః స్వవతసకాన్ 9 
  
ఆతస్తతో విలఙఘదిబర్ష్ణగవతై్యభణిడతం స్మతైః  

గోద్రహ్శ్బ్రద భయవం వేణరనాం నిఃస్వన్దన చ 10 
  
గమనీతభశ్చ కరాభణి శుభ్రని ఫలకృష్ణయోః  

స్వలఙృత్థభర్ష్ణగపీభర్ష్ణగైశ్చ సువిరాజితమ్ 11 
  
ఄగనైరాకత్రథిగోవియ పితృద్వాయచనానివతైః  

ధరద్వైశ్చ మలైైశ్చ గోపావాసైయభనోయభమ్ 12 
  
స్యవతః జృషితవనం దివజ్ఞలికులనాదితమ్  

హ్ంస్కాయణడవాకీర్ణః దభష్ణ్డశ్చ భణిడతమ్ 13 
  
తమగతం స్మగభమ కృష్ణసామనుచయం పియమమ్  

ననదః పీయతః రిష్వజమ వాసుద్వధియాయచమత్ 14 
  
భ్యజితం యమన్దనన స్ంవిష్టం కశిపౌ సుఖమ్  
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గతశ్ యభం యమృచఛత్థదస్ంవాహ్నాదిభః 15 
  
కచిచదఙగ భహాభ్రగ స్ఖ్య నః శ్రయననదనః  

అసేత కుశ్లమత్థమదైైరుమకోత ముకతః సుహ్ృదవైతః 16 
  
దిష్టట ై కంసో హ్తః పాః సానుగః సేవన పాభనా  

సాధరనాం ధయభశీల్కనాం మదరనాం ద్వషిట మః స్దా 17 
  
ఄపి స్భయత్ర నః కృషోణ మతయం సుహ్ృదః స్ఖీన్  

గోపానవైజం చ్ఛతభనాథం గవో వృనాద వనం గిరిమ్ 18 
  
ఄపామయాస్మత్ర గోవినదః స్వజనానసకృద్వక్షితుమ్  

తరిహ దరక్ష్యాభ తదవక తంై సునస్ం సుస్మభతేక్షణమ్ 19 
  
దావాగేనరావతవరాషచచ వృష్స్రాచచ యక్షిత్థః  

దుయతమయేభ్యమ భృతుమబమః కృష్టణన సుభహాతభనా 20 
  
స్భయత్థం కృష్ణవీరామణి లీల్కపాఙగనిర్షక్షితమ్  

హ్స్మతం భ్రషితం చ్ఛఙగ స్రావ నః శిథిల్కః కయయాః 21 
  
స్రిచైఛలవనోద్దశ్యనుభకునదదబరషిత్థన్  

అకీయడ్యనీక్ష్యమణానాం భనో యాత్ర తదాతభత్థమ్ 22 
  
భన్దమ కృష్ణం చ రాభం చ పాాపాత విహ్ సుర్ష్ణతతమౌ  

సురాణాం భహ్దరాథ మ గయగస్మ వచనం మథా 23 
  
కంస్ం నాగయుతపాాణం భలేౌ గజత్రం మథా  

ఄవధిష్టట ం లీలయైవ శ్రనివ భృగధిః 24 
  
త్థలతయమం భహాసాయం ధనుయమషిటమివేబరాట్  

ఫబఞ్్జక్లన హ్సేతన స్పాత హ్భదధాదిగరిమ్ 25 
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యలమ్నఫ ధేనుకోऽరిష్టస్ృణావర్ష్ణత ఫకాదమః  

దైత్థమః సురాసుయజితో హ్త్థ యేన్దహ్ లీలయా 26 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర స్ంస్భృతమ స్ంస్భృతమ ననదః కృష్టణనుయకతధీః  

ఄతుమతకణోఠऽబవతరతషీణం ప్రయభయస్యవిహ్వలః 27 
  
మశ్రదా వయణైమనాని జృతయస్మ చరిత్థని చ  

శ్ృణవనతైశ్రయణమవాసాాక్షీతేేహ్సునతయోధరా 28 
  
తయోరితథం బగవత్ర కృష్టణ ననదమశ్రదయోః  

వీక్ష్యానురాగం యభం ననదమహోదధవో ముదా 29 
  
శ్రీదధవ ఈవాచ  

యువాం శే్యఘమతమౌ నరనం ద్హినామిహ్ మనద  

నారామణ్డऽఖిలగుర్ధ మతృత్థ భత్రర్షదృశీ 30 
  
ఏతౌ హి విశ్వస్మ చ బీజయోనీ రామ్న ముకునదః జృరుష్ః యధానమ్  

ఄనీవమ బరతేష్ణ విలక్షణస్మ జ్ఞఞ నస్మ చేశ్యత ఆమౌ జృరాణౌ 31 
  

మస్మభనజనః పాాణవియోగకాలే క్షనం స్మవేశ్మ భనోऽవిశుదధమ్  

నియహృతమ కరాభశ్మమశు యాత్ర రాం గత్రం ఫరహ్భభయోऽయకవయణః 32 
  
తస్మభనబవనాత వఖిల్కతభహ్యతౌ నారామణ్డ కాయణభయతై భరర్ధత  

భ్రవం విధత్థత ం నితరాం భహాతభనికం వావశిష్టం యువయోః సుకృతమమ్ 33 
  
అగమిష్మతమద్వరేఘణ కాలేన వయజభచ్ఛమతః  

పియమం విధాస్మతే పితోాయబగవానాసతవత్థం త్రః 34 
  
హ్త్థవ కంస్ం యఙగభధేమ యతీం స్యవసాతవత్థమ్  

మదాహ్ వః స్మగతమ కృష్ణః స్తమం కర్ష్ణత్ర తత్ 35 
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మ ఖిదమతం భహాభ్రగ్భ దరక్ష్యథః కృష్ణభనితక్ల  

ఄనతయహృది స్ బరత్థనామసేత జోమత్రరివైధస్మ 36 
  
న హ్మసామస్మత పియమః కశిచనానపియయో వాస్తైమనినః  

నోతతమ్న నాధమ్న వాపి స్మనసామస్మ్నऽపి వా 37 
  
న మత్థ న పిత్థ తస్మ న భ్రరామ న సుత్థదమః  

నాతీభయో న యశ్యచపి న ద్హో జనభ ఏవ చ 38 
  
న చ్ఛస్మ కయభ వా లోక్ల స్దస్నిభశ్ యయోనిష్ణ  

కీయడ్యయథం సోऽపి సాధరనాం రితా్థణామ కలతే 39 
  
స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర బజతే నిరుగ ణో గుణాన్  

కీయడననతీతోऽపి గుణైః స్ృజతమవనహనతైజః 40 
  
మథా బరభరికాదృష్టట ై భా్రభమతీవ భహీమతే  

చితేత కయతరి తతా్థత్థభ కరేతవాహ్ంధియా స్భృతః 41 
  
యువయోరేవ నైవామమతభజో బగవానహరిః  

స్రేవష్టమతభజో హామత్థభ పిత్థ మత్థ స్ ఇశ్వయః 42 
  
దృష్టం శుయతం బరతబవదబవిష్మత్  

సాథ సునశ్చరిష్ణణయభహ్దలకం చ  

వినాచ్ఛమత్థదవసుత  తరాం న వాచమం  

స్ ఏవ స్యవం యమతభబరతః 43 
  
ఏవం నిశ్య సా బుయ వతోయవైతీత్థ ననదస్మ కృష్టణనుచయస్మ రాజన్  

గోమః స్ముత్థథ మ నియరమ ద్వపానావస్రతనసభబమయచై దౌధీనమభనుథ న్ 44 
  
త్థ ద్వద్వైయభణిభరివరేజూ యజూజరివకయషదుబజకఙకణస్యజః  
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చలనినతభఫస్తనహాయకుణడల త్రవష్తకపోల్కరుణకుఙ్గకమననాః 45 
  
ఈదాగ మతీనాభయవినదలోచనం వయజ్ఞఙగనానాం దివభస్ృశ్దధవనిః  

దధనశ్చ నియభనథనశ్ఫద మిశియతో నియస్మతే యేన దిశ్యభభఙగలమ్ 46 
  
బగవతుమదితే స్రరేమ ననదదావరి వయజౌకస్ః  

దృష్టట వ యథం శ్యతక్తభబం కసామమమిత్ర చ్ఛబుయ వన్ 47 
  
ఄకూయ య అగతః కం వా మః కంస్సామయథసాధకః  

యేన నీతో భధుజృర్షం కృష్ణః కభలలోచనః 48 
  
కం సాధయిష్మతమసాభభయబరుత ః పీయతస్మ నిష్ృత్రమ్  

తతః స్త్రీణాం వదనీతనాముదధవోऽగతృత్థహినకః 49 

 

ఄఢామమభు – 47  

శ్రీశుక ఈవాచ  

తం వీక్ష్య కృష్టనుచయం వయజస్త్రిమః  

యలభఫబ్రహ్రం నవకఞజ లోచనమ్  

పీత్థభఫయం జృష్కయమలినం లస్న్  

ముఖ్యయవినదం రిభృష్టకుణడలమ్ 1 
  

సువిస్మభత్థః కోऽమభపీవమదయశనః  

కుతశ్చ కసామచ్ఛమతవేష్బరష్ణః  

ఆత్ర స్భ స్రావః రివవరైుతుసకాస్  

తముతతభఃశ్రేకదాముఫజ్ఞశ్ యమమ్ 2 
  
తం యశ్ యయేణావనత్థః సుస్తృతం స్వీయడహాసేక్షణస్రనృత్థదిభః  

యహ్స్మృచఛనునవిష్టమస్న్ద విజ్ఞఞ మ స్న్దదశ్హ్యం యమతేః 3 
  
జ్ఞనీభసాత వం మదుతేః పాయషదం స్ముపాగతమ్  
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బరేతైహ్ ప్రయషితః పితోాయబవానిరమచికీయషయా 4 
  
ఄనమథా గోవయజ్ఞ తస్మ స్భయణీమం న చక్ష్మహ్య  

సేనహానుఫనోధ ఫనరధనాం మున్దయపి సుదుస్తైజః 5 
  
ఄన్దమష్వయథకృత్థ మైతీర యావదయథవిడభఫనమ్  

జృమిబః స్త్రీష్ణ కృత్థ మదవతుసభనఃస్మవవ ష్టదైః 6 
  
నిఃస్వం తమజనిత గణికా ఄకలం నృత్రం యజ్ఞః  

ఄధీతవిదామ అచ్ఛయమభృత్రవజో దతతదక్షిణమ్ 7 
  
ఖగ వీతపలం వృక్షం భకాత వ చ్ఛత్రథయో గృహ్మ్  

దగధం భృగస్తథాయణమం జ్ఞరా భకాతవ యత్థం స్త్రిమమ్ 8 
  
ఆత్ర గోపోమ హి గోవిన్దద గతవాకాకమమనసాః  

కృష్ణదరతే స్మయాతే ఈదధవే తమక తలౌకకాః 9 
  
గమనతైః పీయమకరాభణి రుదనతైశ్చ గతహిామః  

తస్మ స్ంస్భృతమ స్ంస్భృతమ యాని కైశ్రయబ్రలమయోః 10 
  
కాచినభధుకయం దృష్టట వ ధామమనీత కృష్ణస్ఙగభమ్  

పియమయసాథ పితం దరతం కలయితేవదభఫరవీత్ 11 
  
గోజృమవాచ  

భధు కతవఫనోధ మ స్ృశ్ఙ్ఘ్ఘైం స్త్థనైః  

కుచవిలులితమల్కకుఙ్గకభశ్భశుయభయనః  

వహ్తు భధుత్రస్తనాభనినీనాం యసాదం  

మదుస్దస్మ విడభఫైం మస్మ దరతస్తవమీదృక్ 12 
  
స్కృదధయసుధాం సావం మ్నహినీం పామయిత్థవ  

సుభనస్ ఆవ స్దమస్తతమజ్ఞऽసాభనబవాదృక్  
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రిచయత్ర కథం తత్థదదభం ను దాభ  

హ్మపి ఫత హ్ృతచేత్థ హ్రమతతభఃశ్రేకజలైుః 13 
  
కమిహ్ ఫహ్ర ష్డఙ్గఘై గమస్మ తవం మదరనామ్  

ఄధిత్రభగృహాణాభగయతో నః జృరాణమ్  

విజమస్ఖస్ఖీనాం గీమత్థం తతరస్ఙగః  

క్షపితకుచరుజసేత కలమనీతష్టమిష్టట ః 14 
  
దివి భవి చ యసాయాం కాః స్త్రిమస్తదుద రాపాః  

కటరుచియహాస్బరయవిజృభబస్మ యాః సుమః  

చయణయజ ఈపాసేత మస్మ బరత్రయవమం కా  

ఄపి చ కృణక్షే హ్రమతతభఃశ్రేకశ్ఫద ః 15 
  
విస్ృజ శియస్మ పాదం వేదభైహ్ం చ్ఛతుకారైర్  

ఄనునమవిదుష్సేతऽభేమతమ దౌతైైరుభకునాద త్  

స్వకృత ఆహ్ విష్ృష్టట తమతమనమలోకా  

వమస్ృజదకృతచేత్థః కం ను స్న్దధమభస్మభన్ 16 
  
భృగయురివ కపీనదైం వివమధే లుఫధధరాభ  

స్త్రిమభకృత వియరపాం స్త్రీజితః కాభయానామ్  

ఫలిభపి ఫలిభత్థత వవేష్టమదాధ వఙక్వదమస్  

తదలభస్మతస్ఖైైరుద స్తైజస్తతకథాయథః 17 
  
మదనుచరితలీల్కకయణపీమరష్విజైృట్  

స్కృదదనవిధరతదవనదవధరాభ వినష్టట ః  

స్ది గృహ్కుట్పభఫం ద్వనముతసృజమ ద్వనా  

ఫహ్వ ఆహ్ విహ్ఙ్గగ  భక్షుచరామం చయనిత 18 
  
వమభృతమివ జిహ్భవామహ్ృతం శ్ యదదధానాః  

కులికరుతమివాజ్ఞఞ ః కృష్ణవధోవ హ్రిణమః  

దదృశుయస్కృద్తతతననఖస్యశతీవయ  
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స్భయరుజ ఈభనితైనబణమత్థభనమవారాత  19 
  
పియమస్ఖ జృనరాగః ప్రయమసా ప్రయషితః కం  

వయమ కభనురున్దధ మననీయోऽస్మ మేऽఙగ  

నమస్మ కథమిహాసాభనుద స్తైజదవనదవపాయశవం  

స్తతముయస్మ సౌభమ శ్రీయవధరః సాకమసేత 20 
  

ఄపి ఫత భధుజృరామమయమజృతోాऽధునాసేత  

స్భయత్ర స్ పితృగేహాన్తసభమ ఫనరధంశ్చ గోపాన్  

కవచిదపి స్ కథా నః కఙకర్షణాం గృణీతే  

భజభగురుసుగనధం భరయధీమధాస్మతకదా ను 21 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథోదధవో నిశ్మైైవం కృష్ణదయశనల్కలసాః  

సానతవమనిరమస్న్దదశ్ైర్ష్ణగపీరిదభభ్రష్త 22 
  
శ్రీదధవ ఈవాచ  

ఄహో మరమం స్భ జౄరాణరాథ  బవతోమ లోకజౄజిత్థః  

వాసుద్వే బగవత్ర యాసామితమరితం భనః 23 
  
దానవయతతపోహోభ జసావధామమస్ంమమైః  

శేయయోభరివవిధైశ్యచనైైః కృష్టణ బకతరిహ సాధమతే 24 
  
బగవతుమతతభఃశ్రేక్ల బవతీభయనుతతమ  

బకతః యవరితత్థ దిష్టట ై మునీనాభపి దుయేభ్ర 25 
  
దిష్టట ై జృతా్థనతీన్దదహానసవజనానబవనాని చ  

హిత్థవవృనీత మరమం మతృష్టణఖమం జృరుష్ం యమ్ 26 
  

స్రావతభభ్రవోऽధికృతో బవతీనాభధోక్షజ్ఞ  

వియహ్యణ భహాభ్రగ భహాన్దభऽనుగయహ్ః కృతః 27 
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శ్రయమత్థం పియమస్న్దదశ్ర బవతీనాం సుఖ్యవహ్ః  

మమదాయాగతో బదాా ఄహ్ం బయరత యహ్స్కయః 28 
  
శ్రీబగవానువాచ  

బవతీనాం వియోగో మే న హి స్రావతభనా కవచిత్  

మథా బరత్థని బరతేష్ణ ఖం వామవగినయజలం భహీ  

తథాహ్ం చ భనఃపాాణ బరతేనిదైమగుణాశ్ యమః 29 
  
అతభన్దమవాతభనాత్థభనం స్ృజ్ఞ హ్నభైనుపాలయే  

అతభమయానుభ్రవేన బరతేనిదైమగుణాతభనా 30 
  

అత్థభ జ్ఞఞ నభమః శుద్రధ వమత్రరికోతऽగుణానవమః  

సుష్ణపితస్వనజ్ఞగయదిబరాభయావృత్రతభర్షమతే 31 
  
యేన్దనిదైయారాథ నాధ ైయేత భృష్ట స్వనవదుత్రథ తః  

తనినరునాధ ైదినిదైయాణి వినిదరః యతమదమత 32 
  
ఏతదనతః స్మమనయో యోగః సాఙఖైం భనీషిణామ్  

త్థమగస్తపో దభః స్తమం స్ముదాానాత  ఆవాగః 33 
  
మతతవ హ్ం బవతీనాం వై దరరే వరేత పియయో దృశ్యమ్  

భనస్ః స్నినకరాషయథం భదనుధామనకాభమయా 34 
  
మథా దరయచరే ప్రయష్టఠ  భన అవిశ్మ వయతతే  

స్త్రీణాం చ న తథా చేతః స్నినకృష్టట ऽక్షిగోచరే 35 
  
భయామవేశ్మ భనః కృతేం విముకాతశేష్వృత్రత మత్  

ఄనుస్భయనోతై మం నితమభచిరానాభముైష్మథ 36 
  

యా భయా కీయడత్థ రాతా్థమం వన్దऽస్మభనవైజ అస్మథత్థః  
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ఄలఫధరాసాః కల్కమణోమ మజృయభద్వవయమచినతయా 37 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం పియమతమదిష్టమకయణై వయజయోషితః  

త్థ ఉచ్ఛరుదధవం పీయత్థస్తతసన్దదశ్యగతస్భృతీః 38 
  
గోమ ఉచ్ఛః  

దిష్టట ైహితో హ్తః కంసో మదరనాం సానుగోऽఘకృత్  

దిష్టట ైైయేఫధస్రావర్థః కుశ్ల్కమసేతऽచ్ఛమతోऽధునా 39 
  
కచిచదగదాగయజః సౌభమ కర్ష్ణత్ర జృయయోషిత్థమ్  

పీయత్రం నః స్మనగధస్వీయడ హాసోదారేక్షణారిచతః 40 
  
కథం యత్రవిశేష్జఞః పియమశ్చ జృయయోషిత్థమ్  

నానుఫధేమత తదావకైైరివబరమైశ్యచనుభ్రజితః 41 
  
ఄపి స్భయత్ర నః సాధో గోవినదః యసుత తే కవచిత్  

గోషిఠభధేమ జృయస్త్రీణామగైమమః సైవయకథానతరే 42 
  
త్థః కం నిశ్యః స్భయత్ర యాసు తదా పియయాభర్  

వృనాద వన్ద కుముదకునదశ్శ్యఙకయమేమ  

రేమే కవణచచయణనరజృయరాస్గోష్టఠ ైమ్  

ఄసాభభర్షడితభనోజఞకథః కదాచిత్ 43 
  
ఄప్రమష్మతీహ్ దాశ్యయహస్తపాత ః స్వకృతయా శుచ్ఛ  

స్ఞ్జజవమనున నో గతైైయమథేనోదై వనభముఫదైః 44 
  
కసాభతృష్ణ ఆహాయాత్ర పాాతరాజోమ హ్త్థహితః  

నరేనదైకనామ ఈదావహ్మ పీయతః స్యవసుహ్ృదవృతః 45 
  
కభసాభభయవన్తకోభయనామభరావ భహాతభనః  
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శ్రీతేరాతకాభస్మ కయయేత్థయథః కృత్థతభనః 46 
  
యం సౌఖమం హి నైరాశ్మం సైవరిణమపామహ్ పిఙగల్క  

తజ్ఞజ నతీనాం నః కృష్టణ తథాపామశ్య దుయతమయా 47 
  
క ఈతసహ్యత స్నతైకుత ముతతభఃశ్రేకస్ంవిదమ్  

ఄనిచఛతోऽపి మస్మ శ్రీయఙ్గగ నన చమవతే కవచిత్ 48 
  
స్రిచైఛలవనోద్దశ్య గవో వేణ్డయవా ఆమే  

స్ఙకయషణస్హాయేన కృష్టణనాచరిత్థః యభ్య 49 
  
జృనః జృనః సాభయమనిత ననదగోసుతం ఫత  

శ్రీనిక్లతైస్తతదకైరివస్భరుత ం నైవ శ్కునభః 50 
  
గత్థమ లలితయోదాయ హాస్లీల్కవలోకనైః  

మధావై గిరా హ్ృతధిమః కథం తం విస్భరాభ హ్య 51 
  
హ్య నాథ హ్య యమనాథ వయజనాథారితనాశ్న  

భగనముదధయ గోవినద గోకులం వృజినాయణవాత్ 52 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

తతసాత ః కృష్ణస్న్దదశై్యవైప్రతవియహ్జవరాః  

ఈదధవం జౄజయాం చకుయ రాజ ాత్థవత్థభనభధోక్షజమ్ 53 
  
ఈవాస్ కత్రచినాభసానోగపీనాం వినుదనుశచః  

కృష్ణలీల్కకథాం గమనరభయామస్ గోకులమ్ 54 
  

యావనతైహాని ననదస్మ వయజ్ఞऽవాతీసతస ఈదధవః  

వయజౌకసాం క్షణపాాయాణామస్నృష్ణస్మ వాయతయా 55 
  
స్రిదవనగిరిద్రాణీర్షవక్షనుకసుమిత్థనుద ై మన్  

కృష్ణం స్ంసాభయమన్దరమే హ్రిదాసో వయజౌకసామ్ 56 
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దృష్్టవవమది గోపీనాం కృష్టణవేశ్యతభవికవేమ్  

ఈదధవః యభపీయతసాత  నభస్మనినదం జగ్భ 57 
  
ఏత్థః యం తనుబృతో భవి గోవధోవ  

గోవినద ఏవ నిఖిల్కతభని యరఢభ్రవాః  

వాఞఛనిత మదబవభయో మునయో వమం చ  

కం ఫరహ్భజనభభయననతకథాయస్స్మ 58 
  
క్లవమః స్త్రియో వనచర్షయవైభచ్ఛయదుష్టట ః  

కృష్టణ కవ చైష్ యమతభని యరఢభ్రవః  

ననీవశ్వర్ష్ణऽనుబజతోऽవిదుషోऽపి సాక్షాచ్  

ఛ్రరమస్తనోతమగదరాజ ఆవోయుకతః 59 
  

నామం శియయోऽఙగ ఈ నిత్థనతయతేః యసాదః  

స్వర్ష్ణమషిత్థం నలినగనధరుచ్ఛం కుతోऽనామః  

రాసోతసవేऽస్మ భజదణడగృహీతకణఠ  

లబ్రధ శిష్టం మ ఈదగదవైజవలేభీనామ్ 60 
  
అసాభహో చయణరేణ్డజుష్టభహ్ం సామం  

వృనాద వన్ద కభపి గులభలతౌష్ధీనామ్  

యా దుస్తైజం స్వజనమయమథం చ హిత్థవ  

భేజురుభకునదదవీం శుయత్రభరివభృగమమ్ 61 
  
యా వై శియయారిచతభజ్ఞదిభరాతకామైర్  

యోగేశ్వరైయపి మదాతభని రాస్గోష్టఠ ైమ్  

కృష్ణస్మ తదబగవతః చయణాయవినదం  

నమస్తం స్తన్దష్ణ విజహ్రః రియబమ త్థమ్ 62 
  
వన్దద ననదవయజస్త్రీణాం పాదరేణ్డభభీక్షణశ్ః  

యాసాం హ్రికథోద్వగతం జృనాత్ర భవనతయమమ్ 63 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ గోపీయనుజ్ఞఞ మ మశ్రదాం ననదమేవ చ  

గోపానాభనతైమ దాశ్యర్ష్ణహ యాస్మనానరురుహ్య యథమ్ 64 
  
తం నియగతం స్మసాదమ నానోపామనపాణమః  

ననాద దయోऽనురాగేణ పాావోచననశుయలోచనాః 65 
  
భనసో వృతతయో నః సుమః కృష్ణ పాదాముఫజ్ఞశ్ యయాః  

వాచోऽభధాయినీరానమనం కామస్తతరహ్వణాదిష్ణ 66 
  
కయభభరాబై భమమణానాం మతయ కావపీశ్వరేచఛయా  

భఙగల్కచరితైరాద నై యత్రయనః కృష్ణ ఇశ్వరే 67 
  
ఏవం స్భ్రజితో గోైః కృష్ణబకాత ై నరాధి  

ఈదధవః జృనరాగచఛనభథురాం కృష్ణపాలిత్థమ్ 68 
  
కృష్టణమ యణిత్థమహ్ బకుత ైద్రకం వయజౌకసామ్  

వసుద్వామ రామమ రాజ్ఞఞ చోపామనానమదాత్ 69 

 

ఄఢామమభు – 48  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ విజ్ఞఞ మ బగవానసరావత్థభ స్యవదయశనః  

సైయనాధ ై మః కాభతపాత యాః పియమమిచఛనగృహ్ం మయౌ 1 
  
భహార్ష్ణహస్కరైరాఢమం కామ్నపాయోఫృంహితమ్  

ముకాతదాభత్థకాభరివత్థనశ్మనాస్నైః  

ధరైః సుయభభర్షదైః స్యగగన్ధ యపి భణిడతమ్ 2 
  
గృహ్ం తమయానతభవేక్ష్య సాస్నాతసదమః స్ముత్థథ మ హి జ్ఞతస్భబైమ 
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మథోస్ఙగభమ స్ఖీభయచ్ఛమతం స్భ్రజయామస్ స్దాస్నాదిభః 3 
  
తథోదధవః సాధుతయాభజౄజితో నమషీదదురావైభభభృశ్మ చ్ఛస్నమ్  

కృషోణऽపి తరయణం శ్మనం భహాధనం వివేశ్ లోకాచరిత్థనమనువయతః 4 
  
సా భజజనాలేదుకూలబరష్ణ స్యగగనధత్థభరఫలసుధాస్వాదిభః  

యసాధిత్థతోభస్సాయ మధవం స్వీయడలీలోత్రసైతవిబరమేక్షితైః 5 
  
అహూమ కానాత ం నవస్ఙగభహాియా విశ్ఙ్ఘ్కత్థం కఙకణబరషితే కరే  

యగృహ్మ శ్యామభధివేశ్మ రాభయా రేమేऽనులేపాయణజృణమలేశ్యా 6 
  
సానఙగతతకుచయోరుయస్స్తథాక్షోణర్  

జిఘానతైననతచయణ్డన రుజో భృజనీత  

ద్రరాబైం స్తనానతయగతం రియబమ కానతమ్  

అననదభరరితభజహాదత్రద్వయఘత్థమ్ 7 
  
సైవం కైవలమనాథం తం పాామ దుష్టరమమీశ్వయమ్  

ఄఙగరాగయణ్డనాహో దుయబగేదభయాచత 8 
  
స్హోష్మత్థమిహ్ ప్రయష్ఠ  దినాని కత్రచినభయా  

యభస్వ నోతసహ్య తమకుత ం స్ఙగం తేऽముఫరుహ్యక్షణ 9 
  
తసైై కాభవయం దత్థత వ మనయిత్థవ చ మనదః  

స్హోదధవేన స్రేవశ్ః స్వధామగభదృదిధభత్ 10 
  
దురాయధైం స్మరాధమ విష్ణణం స్రేవశ్వరేశ్వయమ్  

యో వృణీతే భనోగాహ్మభస్త్థత వతుకభనీష్మసౌ 11 
  
ఄకూయ యబవనం కృష్ణః స్హ్రామ్నదధవః యభః  

కఞ్చచచిచకీయషమనారగదకూయ యపీయమకాభమయా 12 
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స్ త్థననయవయశేయష్టఠ నారాద్వవక్ష్య స్వబ్రనధవాన్  

యతుమత్థథ మ యముదితః రిష్వజ్ఞమభననదై చ 13 
  
ననాభ కృష్ణం రాభం చ స్ తైయమభవాదితః  

జౄజయామస్ విధివతృత్థస్నరిగయహాన్ 14 
  
పాదావన్దజనీరాపో ధాయమనిశయసా నృ  

ఄయహణ్డనాభఫరైరిద వైైయగనధస్యగరబష్ణోతతమైః 15 
  
ఄరిచత్థవ శియసానభమ పాదావఙకగతౌ భృజన్  

యశ్ యయావనతోऽకూయ యః కృష్ణరామవభ్రష్త 16 
  
దిష్టట ై పాపో హ్తః కంస్ః సానుగో వామిదం కులమ్  

బవదాబైముదధృతం కృచ్ఛఛై దుద యనాత చచ స్మేధితమ్ 17 
  
యువాం యధానజృరుష్ణ జగద్ధతర జగనభయౌ  

బవదాబైం న వినా కఞ్చచతయభస్మత న చ్ఛయమ్ 18 
  
అతభస్ృష్టమిదం విశ్వభనావవిశ్మ స్వశ్కతభః  

ఇమతే ఫహ్రధా ఫరహ్భనుశై  తయతమక్షగోచయమ్ 19 
  
మథా హి బరతేష్ణ చరాచరేష్ణ భహామదయో యోనిష్ణ భ్రనిత నానా  

ఏవం బవాన్దకవల అతభయోనిష్టవత్థభతభతనోత ైఫహ్రధా విభ్రత్ర 20 
  
స్ృజస్మథో లుభస్మ పాస్మ విశ్వం యజస్తభఃస్తతవ గుణైః స్వశ్కతభః  

న ఫధమసే తదుగ ణకయభభరావ జ్ఞఞ నాతభనసేత కవ చ ఫనధహ్యతుః 21 
  
ద్హాదుమపాధేయనియరపితత్థవదబవో న సాక్షానన భదాతభనః సామత్  

ఄతో న ఫనధస్తవ నైవ మ్నక్షః సామత్థమినకాభస్తవయి నోऽవివేకః 22 
  

తవయోదితోऽమం జగతో హిత్థమ మదా మదా వేదథః జృరాణః  
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బ్రధేమత పాష్ణడథైయస్దిబస్తదా బవానసతతవ గుణం బ్వబరిత 23 
  

స్ తవభరభ్యऽదమ వసుద్వగృహ్యऽవతీయణః  

సావంశేన భ్రయభన్దతుమిహాస్మ బరమేః  

ఄక్షౌహిణీశ్తవధేన సురేతరాంశ్  

రాజ్ఞఞ భముష్మ చ కులస్మ మశ్ర వితనవన్ 24 
  
ఄద్మశ్ నో వస్తమః ఖలు బరరిభ్రగ  

మః స్యవద్వపితృబరతనృద్వభరరితః  

మత్థదశౌచస్లిలం త్రరజగతు నాత్ర  

స్ తవం జగదుగ రుయధోక్షజ యాః యవిష్టః 25 
  
కః ణిడతస్తవదయం శ్యణం స్మీయాద్  

బకతపియయాదృతగియః సుహ్ృదః కృతజ్ఞఞ త్  

స్రావనదదాత్ర సుహ్ృద్ర బజతోऽభకామన్  

అత్థభనభజృమచయాచయౌ న మస్మ 26 
  
దిష్టట ై జనాయదన బవానిహ్ నః యతీతో  

యోగేశ్వరైయపి దురాగత్రః సురేశై్ః  

ఛినాధ ైశు నః సుతకలతయధనాతగేహ్  

ద్హాదిమ్నహ్యశ్నాం బవద్వమమయామ్ 27 
  
ఆతమరిచతః స్ంసుత తశ్చ బక్లతన బగవానహరిః  

ఄకూయ యం స్స్మభతం పాాహ్ గీరిబః స్మ్నభహ్మనినవ 28 
  
శ్రీబగవానువాచ  

తవం నో గురుః పితృవమశ్చ శే్యఘోమ ఫనుధ శ్చ నితమదా  

వమం తు యక్ష్యాః పోష్టమశ్చ ఄనుకమైః యజ్ఞ హి వః 29 
  
బవదివధా భహాభ్రగ నిష్టవామ ఄయహస్తతమః  

శేయమసాకమైయనృభరినతమం ద్వాః సావరాథ  న సాధవః 30 
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న హ్మభభయాని తీరాథ ని న ద్వా భృచిఛల్కభయాః  

తే జృననుత ైరుకాలేన దయశనాద్వ సాధవః 31 
  
స్ బవానుసహ్ృదాం వై నః శేయయాన్దశైమశిచకీయషయా  

జిజ్ఞఞ సాయథం పాణడవానాం గచఛస్వ తవం గజ్ఞహ్వమమ్ 32 
  
పితరుమయతే బ్రల్కః స్హ్ మతా్థ సుదుఃఖిత్థః  

అనీత్థః స్వజృయం రాజ్ఞఞ  వస్నత ఆత్ర శుశుయభ 33 
  
తేష్ణ రాజ్ఞమిఫకాజృతోా భా్రతృజృతేరష్ణ ద్వనధీః  

స్మ్న న వయతతే నరనం దుష్ణతయవశ్గోऽనధదృక్ 34 
  
గచఛ జ్ఞనీహి తదవృతతభధునా సాధవసాధు వా  

విజ్ఞఞ మ తదివధాసామమ్న మథా శ్ం సుహ్ృదాం బవేత్ 35 
  
ఆతమకూయ యం స్మదిశ్మ బగవానహరిర్షశ్వయః  

స్ఙకయషణోదధవాభ్రమం వై తతః స్వబవనం మయౌ 36 

 

ఄఢామమభు – 49  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ గత్థవ హాస్మతనజృయం పౌయవేనదైమశ్రऽఙ్ఘ్కతమ్  

దదయశ తతా్థమిఫక్లమం స్భీష్భం విదుయం ృథామ్ 1 
  
స్హ్జృతయం చ బ్రహీేకం భ్రయదావజం స్గ్భతభమ్  

కయనం సుయోధనం దౌాణిం పాణడవానుసహ్ృద్రऽరాన్ 2 
  
మథావదుస్ఙగభమ ఫనుధ భరాగ నిదనీసుతః  

స్భృష్టసైః సుహ్ృదావరాత ం స్వమం చ్ఛృచఛదవమమమ్ 3 
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ఈవాస్ కత్రచినాభసానాాజోఞ వృతతవివితసయా  

దుష్రజసామలసాయస్మ ఖలచఛనాద నువరితనః 4 
  
తేజ ఓజో ఫలం వీయమం యశ్ యయాద్వంశ్చ స్దుగ ణాన్  

యజ్ఞనురాగం పారేథష్ణ న స్హ్దిబశిచకీఊషితమ్ 5 
  
కృతం చ ధాయతరాష్్టయైమదగయదానాదమప్రశ్లమ్  

అచఖౌమ స్యవమేవాసైై ృథా విదుయ ఏవ చ 6 
  
ృథా తు భా్రతయం పాాతభకూయ యముస్ృతమ తమ్  

ఈవాచ జనభనిలమం స్భయనతైశుయకలేక్షణా 7 
  
ఄపి స్భయనిత నః సౌభమ పితర్ధ భా్రతయశ్చ మే  

బగిన్తమ భా్రతృజృతా్థశ్చ జ్ఞభమః స్ఖమ ఏవ చ 8 
  
భా్రతేరయో బగవానృష్ణః శ్యణోమ బకతవతసలః  

ైతృష్వసేయయానసైయత్ర రాభశ్యచముఫరుహ్యక్షణః 9 
  
స్తనభధేమ శ్రచనీతం వృకానాం హ్రిణీమివ  

సానతవయిష్మత్ర మం వాకైైః పితృహీనాంశ్చ బ్రలకాన్ 10 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహాయోగినివశ్యవతభనివశ్వభ్రవన  

యనానం పాహి గోవినద శిశుభశ్యచవసీదతీమ్ 11 
  
నానమతతవ దామ్నబజ్ఞతశ్యమమి శ్యణం నృణామ్  

బ్వబమత్థం భృతుమస్ంసారాద్వస్వయసామవరిగకాత్ 12 
  
నభః కృష్టణమ శుదాధ మ ఫరహ్భణ్డ యమతభన్ద  

యోగేశ్వరామ యోగమ త్థవభహ్ం శ్యణం గత్థ 13 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతమనుస్భృతమ స్వజనం కృష్ణం చ జగద్వశ్వయమ్  
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పాారుదదుద ఃఖిత్థ రాజనబవత్థం యపిత్థభహీ 14 
  

స్భదుఃఖసుఖ్యऽకూయ ర్ష్ణ విదుయశ్చ భహామశ్యః  

సానతవయామస్తుః కునీతం తతు తోాతత్రతహ్యతుభః 15 
  
యాస్మనాాజ్ఞనభభేమతమ విష్భం జృతయల్కలస్మ్  

ఄవదతుసహ్ృదాం భధేమ ఫనుధ భః సౌహ్ృద్రదితమ్ 16 
  
ఄకూయ య ఈవాచ  

భ్య భ్య వైచితయవీయమ తవం కుయరణాం కీరితవయధన  

భా్రతరుమయతే పాణాడ వధునాస్నమస్మథతః 17 
  
ధరేభణ పాలమనునర్షవం యజ్ఞః శీలేన యఞజ మన్  

వయతమనః స్భః సేవష్ణ శేయమః కీరితభవాసైస్మ 18 
  
ఄనమథా త్థవచయంలేోక్ల గరిహతో యాస్మసే తభః  

తసాభతసభతేవ వయతస్వ పాణడవేష్టవతభజ్ఞష్ణ చ 19 
  
న్దహ్ చ్ఛతమనతస్ంవాస్ః కస్మచితేకనచితసహ్  

రాజన్దసవనాపి ద్హ్యన కము జ్ఞయాతభజ్ఞదిభః 20 
  
ఏకః యస్రమతే జనుత రేక ఏవ యలీమతే  

ఏకోऽనుభఙ్గకత సుకృతమేక ఏవ చ దుష్ృతమ్ 21 
  

ఄధర్ష్ణభచితం వితతం హ్యనతైన్దమऽలమేధస్ః  

స్మ్నబజనీయాద్శై్యజల్కనీవ జలౌకస్ః 22 
  
జృష్టణత్ర యానధరేభణ స్వబుదాధ ై తభణిడతమ్  

తేऽకృత్థయథం యహిణవనిత పాాణా రామః సుత్థదమః 23 
  
స్వమం కలిఫష్మదామ తైస్తైకోత నాయథకోవిదః  
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ఄస్మదాధ ర్ష్ణథ విశ్తమనధం స్వధయభవిముఖస్తభః 24 
  
తసాభలేోకమిభం రాజనసవనమయాభనోయథమ్  

వీక్ష్యామమమతభనాత్థభనం స్భః శ్యనోత బవ యభ్య 25 
  
ధృతరాస్త్రు ఈవాచ  

మథా వదత్ర కల్కమణీం వాచం దానతే బవాన్  

తథానయా న తృపామమి భయతై ః పాామ మథాభృతమ్ 26 
  
తథాపి స్రనృత్థ సౌభమ హ్ృది న సీథమతే చలే  

జృతా్థనురాగవిష్మే విదుమతౌసదాభనీ మథా 27 
  
ఇశ్వయస్మ విధిం కో ను విధునోతమనమథా జృమన్  

బరమేరాబరావత్థరామ యోऽవతీర్ష్ణణ మద్రః కులే 28 
  
యో దురివభయశథయా నిజమమయేదం  

స్ృష్టట వ గుణానివబజతే తదనుయవిష్టః  

తసైై నమ్న దుయవబోధవిహాయతనతై  

స్ంసాయచకయగతయే యమేశ్వరామ 29 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతమభప్రయతమ నృతేయభపాామం స్ యాదవః  

సుహ్ృదిబః స్భనుజ్ఞఞ తః జృనయమదుజృర్షభగత్ 30 
  
శ్శ్ంస్ రాభకృష్టణభ్రమం ధృతరాస్త్రువిచేషిటతమ్  

పాణదవానరత్ర క్తయవమ మదయథం ప్రయషితః స్వమమ్ 31 

 

ఄఢామమభు – 50  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄస్మతః పాాపితశ్చ కంస్స్మ భహిష్ణమ బయతయషబ  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

భృతే బయతరి దుఃఖ్యరేత ఇమతుః స్భ పితుయగృహాన్ 1 
  
పితేర భగధరాజ్ఞమ జరాస్నాధ మ దుఃఖితే  

వేదయాం చకయతుః స్యవమతభవైధవమకాయణమ్ 2 
  
స్ తదపియమమకయణై శ్రకాభయషయుతో నృ  

ఄయాదవీం భహీం కరుత ం చక్లయ యభముదమభమ్ 3 
  
ఄక్షౌహిణీభరివంశ్త్థమ త్రస్ృభశ్యచపి స్ంవృతః  

మదురాజధానీం భథురాం నమరుధతసయవతో దిశ్మ్ 4 
  
నిర్షక్ష్య తదఫలం కృష్ణ ఈద్వలమివ సాగయమ్  

స్వజృయం తేన స్ంరుదధం స్వజనం చ బయాకులమ్ 5 
  
చినతయామస్ బగవానహరిః కాయణమనుష్ః  

తద్దశ్కాల్కనుగుణం సావవత్థయయయోజనమ్ 6 
  
హ్నిష్టమమి ఫలం హ్యమతదుబవి భ్రయం స్మహితమ్  

మగధేన స్మనీతం వశ్యమనాం స్యవబరభజ్ఞమ్ 7 
  
ఄక్షౌహిణీభః స్ఙ్గఖైతం బటాశ్వయథకుఞజ రైః  

మగధసుత  న హ్నతవోమ బరమః కరాత  ఫలోదమభమ్ 8 
  

ఏతదర్ష్ణథऽవత్థర్ష్ణऽమం బరభ్రయహ్యణామ మే  

స్ంయక్షణామ సాధరనాం కృతోऽన్దమష్టం వధామ చ 9 
  

ఄనోమऽపి ధయభయక్షాయై ద్హ్ః స్ంభరమతే భయా  

విరామయామధయభస్మ కాలే యబవతః కవచిత్ 10 
  
ఏవం ధామమత్ర గోవినద అకాశ్యతరసయమవయచసౌ  

యథావస్మథతౌ స్దమః స్స్రతౌ స్రిచఛదౌ 11 
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అయుధాని చ దివామని జృరాణాని మదృచఛయా  

దృష్టట వ త్థని హ్ృషీక్లశ్ః స్ఙకయషణభథాఫరవీత్ 12 
  
శ్యమయమ వమస్నం పాాతం మదరనాం త్థవవత్థం యభ్య  

ఏష్ తే యథ అయాతో దయిత్థనామయుధాని చ 13 
  
ఏతదయథం హి న్త జనభ సాధరనామీశ్ శ్యభకృత్  

తయయోవింశ్తమనీకాఖమం బరమేరాబయభపాకురు 14 
  
ఏవం స్భభనతైమ దాశ్యర్ధహ దంశితౌ యథిన్త జృరాత్  

నియజగభతుః సావయుధాఢౌమ ఫలేనాలీమసా వృతౌ 15 
  
శ్ఙఖం దధ్యభ వినియగతమ హ్రిరాద రుకసాయథిః  

తతోऽబరతయసైనామనాం హ్ృది వితా్థస్వేథుః 16 
  
త్థవాహ్ మగధో వీక్ష్య హ్య కృష్ణ జృరుష్టధభ  

న తవయా యోదుధ మిచ్ఛఛమి బ్రలేనైక్లన లజజయా  

గుప్రతన హి తవయా భనద న యోతేసై యాహి ఫనుధ హ్న్ 17 
  
తవ రాభ మది శ్ యదాధ  యుధమస్వ ధైయమముదవహ్  

హిత్థవ వా భచఛరైశిఛననం ద్హ్ం స్వరామహి మం జహి 18 
  
శ్రీబగవానువాచ  

న వై శ్రరా వికతథన్దత దయశమన్దతైవ పౌరుష్మ్  

న గృహీణమ్న వచో రాజనానతుయస్మ ముభరయషతః 19 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

జరాసుతసాత వభస్ృతమ మధవౌ భహాఫలౌఘేన ఫలీమసావృనోత్  

స్సైనమయానధవజవాజిసాయథీ స్రరామనలౌ వాయురివాబరరేణ్డభః 20 
  
సుయణత్థలధవజచిహితౌన యథావ్  
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ఄలక్షమనోతై హ్రిరాభయోయభృధే  

స్త్రిమః జృరాటాట లకహ్యభైగోజృయం  

స్మశియత్థః స్ముభముహ్రః శుచ్ఛరిదతః 21 
  
హ్రిః రానీకయోముచ్ఛం ముహ్రః శిలీముఖ్యతుమలఫణవయషపీడితమ్  

స్వసైనమమలోకమ సురాసురారిచతం వమస్రపయజమచ్ఛఛయఙగశ్రాస్నోతతభమ్ 22 
  
గృహ్ణనినశ్ఙ్గగ దథ స్నదధచఛరాన్  

వికృష్మ ముఞచనిశతబ్రణజౄగన్  

నిఘననరథానుకఞజ యవాజితీతన్  

నియనతయం మదవదల్కతచకయమ్ 23 
  

నిరిబననకుమబః కరిణో నిప్రతుయన్దకశ్రऽశ్యవః శ్యవృకణకనధరాః  

యథా హ్త్థశ్వధవజస్రతనామకాః దామతశిఛననభజోరుకనధరాః 24 
  

స్ఞ్చఛదమమనదివద్బవాజినాభఙగయస్రత్థః శ్తశ్రऽస్ృగగః  

భజ్ఞహ్మః జౄరుష్శీయషకచఛపా హ్తదివద్వవహ్మ గయహాకుల్కః 25 
  
కర్ష్ణరుమీనా నయక్లశ్శై్వల్క ధనుస్తయఙ్గగ యుధగులభస్ఙ్గకల్కః  

ఄచ్ఛఛరికావయతబయానకా భహా భణియవేకాబయణాశ్భశ్యకరాః 26 
  
యవరితత్థ భీరుబయావహా భృధే భనస్మవనాం హ్యషకర్షః యస్యమ్  

వినిఘనత్థర్షనుభష్లేన దుయభదానసఙకయషణ్డనార్షమేమతేజసా 27 
  
ఫలం తదఙ్గగ యణవదుయగభైయవం దుయనతపాయం భగధేనదైపాలితమ్  

క్షమం యణీతం వసుద్వజృతయయోరివకీయడితం తజజగద్వశ్యోః యమ్ 28 
  
స్మథతుమదబవానతం భవనతయమస్మ మః  

స్మీహితేऽననతగుణః స్వలీలయా  

న తస్మ చితయం యక్షనిగయహ్స్  

తథాపి భరాత ైనువిధస్మ వయణైతే 29 
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జగాహ్ వియథం రామ్న జరాస్నధం భహాఫలమ్  

హ్త్థనీకావశిష్టట సుం స్మంహ్ః స్మంహ్మివౌజసా 30 
  
ఫధమమనం హ్త్థరాత్రం పాశ్ైరావరుణమనుష్ైః  

వాయయామస్ గోవినదసేతన కాయమచికీయషయా 31 
  
సా ముకోత లోకనాథాభ్రమం వీయడితో వీయస్భభతః  

తసే కృతస్ఙకలో వారితః థి రాజభః 32 
  
వాకైైః వితా్థయథదైయనమనైః పాాకృతైయపి  

స్వకయభఫనధపాాపోత ऽమం మదుభసేత రాబవః 33 
  
హ్తేష్ణ స్రావనీక్లష్ణ నృపో బ్రయహదరథస్తదా  

ఈప్రక్షితో బగవత్థ భగధానుద యభనా మయౌ 34 
  

ముకునోదऽమక్షతఫలో నిసీతరాణరిఫల్కయణవః  

వికీయమమణః కుసుమైస్త్రీదశ్ైయనుమ్నదితః 35 
  
మథురైరుస్ఙగభమ విజవరైరుభదిత్థతభభః  

ఈగీమమనవిజమః స్రతమగధవనిదభః 36 
  
శ్ఙఖదునుద బయో న్దదురేబర్షతరరామణమన్దకశ్ః  

వీణావేణ్డభృదఙ్గగ ని జృయం యవిశ్త్ర యభౌ 37 
  
స్మకతమరాగ ం హ్ృష్టజనాం త్థకాభయబమలఙృత్థమ్  

నిరుఘష్టట ం ఫరహ్భఘోష్టణ క్తతుకాఫదధతోయణామ్ 38 
  
నిచీమమనో నార్షభరాభలమదధమక్షత్థఙ్గకరైః  

నిర్షక్ష్యమణః స్సేనహ్ం పీయతుమతకలితలోచనైః 39 
  
అయోధనగతం వితతభననతం వీయబరష్ణమ్  
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మదురాజ్ఞమ తతసయవమహ్ృతం పాాదిశ్తరభః 40 
  
ఏవం స్తదశ్కృతవసాత వతమక్షౌహిణీఫలః  

యుయుధే మగధో రాజ్ఞ మదుభః కృష్ణపాలితైః 41 
  
ఄక్షిణవంస్తదఫలం స్యవం వృష్ణమః కృష్ణతేజసా  

హ్తేష్ణ సేవష్వనీక్లష్ణ తమకోతऽగదరిభయనృః 42 
  
ఄష్టట దశ్భ స్ఙ్గగ ై భ అగమిని తదనతరా  

నాయదప్రయషితో వీర్ష్ణ మవనః యతమదృశ్మత 43 
  
రుర్ష్ణధ భథురామేతమ త్రస్ృభరేభాచఛకోటిభః  

నృలోక్ల చ్ఛయత్రదవనోదవ వృషీణనుశై త్థవతభస్మిభత్థన్ 44 
  
తం దృష్టట వచినతమతృష్ణః స్ఙకయషణ స్హామవాన్  

ఄహో మదరనాం వృజినం పాాతం హ్రమబమతో భహ్త్ 45 
  

మవనోऽమం నిరున్దధऽసాభనదమ త్థవనభహాఫలః  

మగధోऽమదమ వా శ్రవ వా యశ్రవ వాగమిష్మత్ర 46 
  
అవయోః యుధమతోయస్మ మదామగనాత  జరాసుతః  

ఫనరధనహనిష్మతమథ వా న్దష్మతే స్వజృయం ఫలీ 47 
  
తసాభదదమ విధాసామమ్న దుయగం దివదదుయగభమ్  

తతయ జ్ఞఞ తీనసమధామ మవనం ఘాతయాభహ్య 48 
  
ఆత్ర స్భభనతైమ బగవానుద యగం దావదశ్యోజనమ్  

ఄనతఃస్ముద్ర నగయం కృత్థేదుబతభచీకయత్ 49 
  
దృశ్మతే మతయ హి త్థవస్త్రుం విజ్ఞఞ నం శిలనైజృణమ్  

యథామచతవయవీథీభయమథావాసుత  వినిరిభతమ్ 50 
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సుయదుయ భలతోదామన విచితోావనానివతమ్  

హ్యభశ్ృఙ్గరిదవిస్ృగిబః స్పటికాటాట లగోజృరైః 51 
  
రాజత్థయకుటైః కోష్్ఠరేహభకుమైైయలఙృతైః  

యతనకూతైయగృహైరేహమైయభహామయకతస్థలైః 52 
  
వాసోతష్తీనాం చ గృహైయవలేభీభశ్చ నిరిభతమ్  

చ్ఛతుయవయణైజనాకీయణం మదుద్వగృహోలేస్త్ 53 
  
సుధరాభం పారిజ్ఞతం చ భహ్యనదైః పాాహిణోదధరేః  

మతయ చ్ఛవస్మథతో భర్ష్ణతై భయతై ధరైైయన యుజమతే 54 
  
శ్యమమైకవరాణనవరుణో హ్యానుశకేానభనోజవాన్  

ఄష్ణట నిధిత్రః కోశ్యనోేకపాలో నిజోదయాన్ 55 
  
మదమదబగవత్థ దతతమధితమం స్వస్మదధయే  

స్యవం యతమయయామసుయహర్ధ బరమిగతే నృ 56 
  
తతయ యోగయభ్రవేన నీత్థవ స్యవజనం హ్రిః  

యజ్ఞపాలేన రామేణ కృష్ణః స్భనుభనితైతః  

నియజగభ జృయదావరాతదభమలీ నిరాయుధః 57 

 

ఄఢామమభు – 51  

శ్రీశుక ఈవాచ  

తం విలోకమ వినిష్టినతముజిజహానమివోడుమ్  

దయశనీమతభం శ్యమభం పీతక్తశేమవాస్స్మ్ 1 
  
శ్రీవతసవక్షస్ం భా్రజతౌకసుత భ్రముకతకనధయమ్  

ృథుద్వయఘచతురాఫహ్రం నవకఞ్జ్యజ రుణ్డక్షణమ్ 2 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

నితమయముదితం శ్రీభతుసకపోలం శుచిస్మభతమ్  

ముఖ్యయవినదం బ్వభా్రణం సుపయనభకయకుణడలమ్ 3 
  
వాసుద్వో హ్మమమిత్ర జృమనీశైవతసల్కఞఛనః  

చతురుబజోऽయవినాద క్షో వనమలమత్రసునదయః 4 
  
లక్షణైరానయదపాోకైరాననోమ బవితుభయహత్ర  

నిరాయుధశ్చలనదాబైం యోతేసైऽన్దన నిరాయుధః 5 
  
ఆత్ర నిశిచతమ మవనః పాాదరవదతం రాఙ్గభఖమ్  

ఄనవధావజిజఘృక్షుస్తం దురాభపి యోగినామ్ 6 
  
హ్స్తపాాతమివాత్థభనం హ్ర్షణా స్ ద్ ద్  

నీతో దయశమత్థ దరయం మవన్దశ్రऽదిరకనదయమ్ 7 
  
ల్కమనం మదుకులే జ్ఞతస్మ తవ నోచితమ్  

ఆత్ర క్షినననుగతో నైనం పాాపాహ్త్థశుబః 8 
  

ఏవం క్షిపోత ऽపి బగవానారవిశ్దిగరికనదయమ్  

సోऽపి యవిష్టస్తతా్థనమం శ్యానం దదృశే నయమ్ 9 
  
ననవసౌ దరయమనీమ శేతే మమిహ్ సాధువత్  

ఆత్ర భత్థవచ్ఛమతం భరఢస్తం దా స్భత్థడమత్ 10 
  
స్ ఈత్థథ మ చియం సుతః శ్నైరునీభలమ లోచన్ద  

దిశ్ర విలోకమనారేశవ తభదాాక్షీదవస్మథతమ్ 11 
  
స్ త్థవతతస్మ రుష్టస్మ దృషిటపాతేన భ్రయత  

ద్హ్జ్ఞనాగిననా దగోధ బస్భసాదబవతక్ణాత్ 12 
  
శ్రీరాజోవాచ  
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కో నాభ స్ జృమనఫైహ్భనకస్మ కంవీయమ ఏవ చ  

కసాభదుగ హాం గతః శిష్టమ కంతేజో మవనాయదనః 13 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ ఆక్షావకుకులే జ్ఞతో మనాధ తృతనయో భహాన్  

ముచ్ఛకునద ఆత్ర ఖ్యమతో ఫరహ్భణమః స్తమస్ఙగయః 14 
  
స్ యాచితః సుయగణైరినాద ై దైైరాతభయక్షణ్డ  

ఄసురేబమః రితయసైస్తదరక్షాం సోऽకర్ష్ణచిచయమ్ 15 
  
లబ్రధ వ గుహ్ం తే స్వఃపాలం ముచ్ఛకునదభథాబుయ వన్  

రాజనివయభత్థం కృచ్ఛఛై దబవాననః రిపాలనాత్ 16 
  
నయలోకం రితమజమ రాజమం నిహ్తకణటకమ్  

ఄసాభనాలమతో వీయ కామసేత స్యవ ఈజిఝత్థః 17 
  

సుత్థ భహిషోమ బవతో జ్ఞఞ తయోऽమతమభనితైనః  

యజ్ఞశ్చ తులమకాలీనా నాధునా స్నిత కాలిత్థః 18 
  

కాలో ఫలీయానఫలినాం బగవానీశ్వర్ష్ణऽవమమః  

యజ్ఞః కాలమతే కీయడనశుపాలో మథా శ్రన్ 19 
  
వయం వృణీష్వ బదరం తే ఊతే కైవలమభదమ నః  

ఏక ఏవేశ్వయస్తస్మ బగవానివష్ణణయవమమః 20 
  
ఏవముకతః స్ వై ద్వానభవనదై భహామశ్యః  

ఄశ్యిష్ట గుహావిషోట నిదరయా ద్వదతతయా 21 
  
మవన్ద బస్భసానీనతే బగవానాసతవతయషబః  

అత్థభనం దయశయామస్ ముచ్ఛకునాద మ ధీభతే 22 
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తమలోకమ ఘనశ్యమభం పీతక్తశేమవాస్స్మ్  

శ్రీవతసవక్షస్ం భా్రజతౌకసుత భేన విరాజితమ్ 23 
  
చతురుబజం ర్ష్ణచమనం వైజమనాత ై చ మలయా  

చ్ఛరుయస్ననవదనం సుపయనభకయకుణడలమ్ 24 
  
ప్రయక్షణీమం నృలోకస్మ సానురాగస్మభతేక్షణమ్  

ఄపీవమవమస్ం భతత భృగేనోదైదాయవికయభమ్ 25 
  
యమృచఛనభహాబుదిధసేతజసా తస్మ ధరిషతః  

శ్ఙ్ఘ్కతః శ్నకై రాజ్ఞ దుయధయషమివ తేజసా 26 
  
శ్రీముచ్ఛకునద ఈవాచ  

కో బవానిహ్ స్మరపోత  విపిన్ద గిరిగహ్వరే  

దాబైం దభల్కశ్యభ్రమం విచయసుమరుకణటక్ల 27 
  
కం స్మవతేతజస్మవనాం తేజో బగవానావ విభ్రవసుః  

స్రయమః సోమ్న భహ్యనోదై వా లోకపాలో ర్ష్ణऽపి వా 28 
  
భన్దమ త్థవం ద్వద్వానాం తయయాణాం జృరుష్యషబమ్  

మదాఫధసే గుహాధావనతం యద్వః యబయా మథా 29 
  
శుశ్రయష్త్థభవమలీకభసాభకం నయజృఙగవ  

స్వజనభ కయభ గోతయం వా కథమత్థం మది ర్ష్ణచతే 30 
  
వమం తు జృరుష్వామఘా ఐక్షావకాః క్షతయఫనధవః  

ముచ్ఛకునద ఆత్ర పాోకోత యౌవనాశ్యవతభజః యభ్య 31 
  
చియయజ్ఞగయశా్యనోత నిదరయాహ్తేనిదైమః  

శ్యేऽస్మభనివజన్ద కాభం క్లనాజృమత్థథ పితోऽధునా 32 
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సోऽపి బసీభకృతో నరనమతీభయేనైవ పాభనా  

ఄననతయం బవానీశైమంలేక్షితోऽమితయశ్యస్నః 33 
  

తేజసా తేऽవిష్హ్యమణ బరరి దరష్ణట ం న శ్కునభః  

హ్తౌజసా భహాభ్రగ మననీయోऽస్మ ద్హినామ్ 34 
  
ఏవం స్మబషితో రాజ్ఞఞ  బగవానరబతభ్రవనః  

యత్థమహ్ యహ్స్నావణామ మేఘనాదగభీయయా 35 
  
శ్రీబగవానువాచ  

జనభకరాభభధానాని స్నిత మేऽఙగ స్హ్స్యశ్ః  

న శ్కమన్దతऽనుస్ఙ్గఖైతుభననతత్థవనభయాపి హి 36 
  
కవచిదరజ్ఞంస్మ విభమే పారిథవానుమరుజనభభః  

గుణకరాభభధానాని న మే జనాభని కరిహచిత్ 37 
  
కాలతయయోనానని జనభకరాభణి మే నృ  

ఄనుకయభనోత నైవానతం గచఛనిత యభయషమః 38 
  
తథామదమతనానమఙగ శ్ృనుష్వ గదతో భభ  

విజ్ఞఞ పితో విరిఞ్జచన జృరాహ్ం ధయభగుతయే 39 
  
బరమేరాబరామమణానాభసురాణాం క్షయామ చ  

ఄవతీర్ష్ణణ మదుకులే గృహ్ అనకదునుద భేః  

వదనిత వాసుద్వేత్ర వసుద్వసుతం హి మమ్ 40 
  
కాలన్దమియహతః కంస్ః యలమఫదామశ్చ స్దిద వష్ః  

ఄమం చ మవనో దగోధ రాజంసేత త్రగభచక్షుష్ట 41 
  

సోऽహ్ం తవానుగయహాయథం గుహామేత్థముపాగతః  

పాారిథతః యచ్ఛయం జౄయవం తవయాహ్ం బకతవతసలః 42 
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వరానవృణీష్వ రాజరేష స్రావనాకమనదదామి తే  

మం యస్నోన జనః కశిచనన బరయోऽయహత్ర శ్రచితుమ్ 43 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమకతస్తం యణమమహ్ ముచ్ఛకునోద ముదానివతః  

జ్ఞఞ త్థవ నారామణం ద్వం గయగవాకమభనుస్భయన్ 44 
  
శ్రీముచ్ఛకునద ఈవాచ  

విమ్నహితోऽమం జన ఇశ్ మమయా తవద్వమయా త్థవం న బజతమనయథదృక్ 
సుఖ్యమ దుఃఖయబవేష్ణ స్జజతే గృహ్యష్ణ యోషితు రుష్శ్చ వఞ్చచతః 45 
  
లబ్రధ వ జనో దుయేబభతయ మనుష్ం  

కథఞ్చచదవమఙగభమతనతోऽనఘ  

పాదాయవినదం న బజతమస్నభత్రర్  

గృహానధకూప్ర త్రతో మథా శుః 46 
  

భమైష్ కాలోऽజిత నిష్పలో గతో రాజమశియయోననదధభదస్మ బరతేః  

భరాత ైతభబుద్ధః సుతదాయకోశ్బరష్టవస్జజమనస్మ దుయనతచినతయా 47 
  

కలేవరేऽస్మభనఘటకుడమస్నినభే  

నియరఢమనో నయద్వ ఆతమహ్మ్  

వృతో యథేభ్రశ్వదాతమనీకైర్  

గం యమటంసాత వగణమనుసదుయభదః 48 
  
యభతతముచైైరిత్రకృతమచినతయా యవృదధలోబం విష్యేష్ణ ల్కలస్మ్  

తవభయభతతః స్హ్సాభదమసే క్షులేేలిహానోऽహిరివాఖ్యభనతకః 49 
  
జృరా యథైరేహభరిష్ృతైశ్చయన్  

భతంగజైరావ నయద్వస్ంజిఞతః  

స్ ఏవ కాలేన దుయతమయేన తే  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

కలేవర్ష్ణ విటృమిబస్భస్ంజిఞతః 50 
  
నిరిజతమ దికచకయభబరతవిగయహో వరాస్నస్థ ః స్భరాజవనిదతః  

గృహ్యష్ణ మైథునమసుఖేష్ణ యోషిత్థం కీయడ్యభృగః జౄరుష్ ఇశ్ నీమతే 51 
  
కర్ష్ణత్ర కరాభణి తఃసునిషిఠతో నివృతతభ్యగస్తదప్రక్షయాదదత్  

జృనశ్చ బరయాస్భహ్ం స్వరాడిత్ర యవృదధతర్ష్ణష న సుఖ్యమ కలతే 52 
  
బవావర్ష్ణగ బరభతో మదా బవేజజనస్మ తయహైచ్ఛమత స్తసమగభః  

స్తసఙగమ్న మరిహ తదైవ స్దగతౌ రావరేశే తవయి జ్ఞమతే భత్రః 53 
  
భన్దమ భమనుగయహ్ ఇశ్ తే కృతో రాజ్ఞమనుఫనాధ గమ్న మదృచఛయా  

మః పాాయథైతే సాధుభరేకచయమయా వనం వివిక్షదిబయఖణడబరమిైః 54 
  

న కాభయేऽనమం తవ పాదసేవనాదకఞచనపాాయథైతమదవయం విభ్య  

అరాధమ కసాత వం హ్మవయగదం హ్రే వృణీత అర్ష్ణమ వయమతభఫనధనమ్ 55 
  
తసాభదివస్ృజ్ఞమశిష్ ఇశ్ స్యవతో యజస్తభఃస్తతవ గుణానుఫనధనాః  

నియఞజ నం నిరుగ ణభదవమం యం త్థవం జ్ఞఞ పితమతయం జృరుష్ం వయజ్ఞభమహ్మ్ 56 
  

చియమిహ్ వృజినాయతస్తమమనోऽనుత్థైర్  

ఄవితృష్ష్డమితోాऽలఫధశ్యనితః కథఞ్చచత్  

శ్యణద స్ముప్రతస్తవతదాఫజం రాతభన్  

ఄబమభృతభశ్రకం పాహి మననమీశ్ 57 
  
శ్రీబగవానువాచ  

సాయవభౌభ భహారాజ భత్రసేత విభలోరిజత్థ  

వరైః యలోభతసామపి న కామైరివహ్త్థ మతః 58 
  
యలోభతో వరైయమతతవ భయమదామ విదిధ  తత్  

న ధీరేకానతబకాతనామశీరిబరిబదమతే కవచిత్ 59 
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యుఞ్జ్యజ నానాభబకాతనాం పాాణాయామదిభయభనః  

ఄక్షీణవాస్నం రాజనదృశ్మతే జృనరుత్రథ తమ్ 60 
  
విచయస్వ భహీం కాభం భయామవేశితమనస్ః  

ఄసేతవవం నితమదా తుబమం బకతయభమమనపాయినీ 61 
  
క్షాతయధయభస్మథతో జనరతననైవధీయభృగయాదిభః  

స్మహితస్తతతసా జహ్మఘం భదుపాశియతః 62 
  
జనభనమననతరే రాజనసయవబరతసుహ్ృతతభః  

బరత్థవ దివజవయస్తవం వై మముైష్మస్మ క్లవలమ్ 63 

 

ఄఢామమభు – 52  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం సోऽనగయహీతోऽనగ కృష్టణన్దక్షావకు ననదనః  

తం రికయభమ స్ననభమ నిశ్చకాయ భ గుహాముఖ్యత్ 1 
  
స్ంవీక్ష్య క్షులేకానభరాత ైనశ్రనీవరుదవనస్తీన్  

భత్థవ కలియుగం పాాతం జగభ దిశ్ముతతరామ్ 2 
  
తఃశ్ యదాధ యుతో ధీర్ష్ణ నిఃస్ఙ్గగ  ముకతస్ంశ్మః  

స్మధామ భనః కృష్టణ పాావిశ్దగనధమదనమ్ 3 
  
ఫదరామశ్ యభమసాదమ నయనారామణాలమమ్  

స్యవదవనదవస్హ్ః శ్యనతస్తసారాధమదధరిమ్ 4 
  
బగవానునరావయజమ జృర్షం మవనవేషిటత్థమ్  

హ్త్థవ మేేచఛఫలం నిన్దమ తద్వమం దావయకాం ధనమ్ 5 
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నీమమన్ద ధన్ద గోభయనృభశ్యచచ్ఛమతచోదితైః  

అజగభ జరాస్నధస్త్రయోవింశ్తమనీకః 6 
  
విలోకమ వేగయబస్ం రిజృసైనమస్మ మధవౌ  

భనుష్మచేష్టట మన్తన రాజనుద దుయ వతురుద ై తమ్ 7 
  
విహామ వితతం యచ్ఛయభభీతౌ భీరుభీతవత్  

దాబైం ల్కశ్యభ్రమం చేలతుయఫహ్రయోజనమ్ 8 
  
ల్కమమన్త తౌ దృష్టట వ మగధః యహ్స్నఫలీ  

ఄనవధావదరథానీకైర్షశ్యోయయమణవిత్ 9 
  
యదుయ తమ దరయం స్ంశా్యన్తత తుఙగమరుహ్త్థం గిరిమ్  

యవయషణాఖమం బగవానినతమదా మతయ వయషత్ర 10 
  
గిర్ధ నిలీనావాజ్ఞఞ మ నాధిగభమ దం నృ  

దదాహ్ గిరిమేధోభః స్భనాత దగినముతసృజన్ 11 
  
తత ఈతతమ తయసా దహ్మమనతటాదుభౌ  

దశై్కయోజనాతుత ఙ్గగ నినప్రతతుయధో భవి 12 
  
ఄలక్ష్యమణౌ రిజృణా సానుగేన మదరతతమౌ  

స్వజృయం జృనరాయాతౌ స్ముదరరిఖ్యం నృ 13 
  

సోऽపి దగధ విత్ర భృష్ట భనావనో ఫలక్లశ్వౌ  

ఫలమకృష్మ సుభహ్నభగధానాభగధో మయౌ 14 
  
అనరాత ధిత్రః శ్రీమనైైవతో రైవతీం సుత్థమ్  

ఫరహ్భణా చోదితః పాాదాదఫల్కయేత్ర జృర్ష్ణదితమ్ 15 
  
బగవానపి గోవినద ఈయేమే కుయరదవహ్  

వైదర్షబం భీష్భకసుత్థం శియయో మతా్థం స్వమంవరే 16 
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యభథమ తయసా రాజఞః శ్యల్కవద్వంశై్ైదమక్షగన్  

శ్మత్థం స్యవలోకానాం త్థయక్మజృతయః సుధామివ 17 
  
శ్రీరాజోవాచ  

బగవానీబష్భకసుత్థం రుకభణీం రుచిరాననామ్  

రాక్షసేన విధాన్దన ఈయేభ ఆత్ర శుయతమ్ 18 
  
బగవనోశైతుమిచ్ఛఛమి కృష్ణసామమితతేజస్ః  

మథా మగధశ్యల్కవద్వనిజత్థవ కనామముపాహ్యత్ 19 
  
ఫరహ్భనృష్ణకథాః జృణామ మధీవర్ష్ణేకభల్కహాః  

కో ను తృప్రమత శ్ృణావనః శుయతజోఞ నితమనరతనాః 20 
  
శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

రాజ్ఞసీద్వబష్భకో నాభ విదరాబధిత్రయభహాన్  

తస్మ నాచబవనుతా్థః కనైైకా చ వరాననా 21 
  
రుకభైగ యజో రుకభయథో రుకభబ్రహ్రయననతయః  

రుకభక్లశ్ర రుకభమలీ రుకభణ్డమష్ట స్వసా స్తీ 22 
  
సోశుయతమ ముకునదస్మ యరవీయమగుణశియమః  

గృహాగతైర్షగమమనాస్తం మేన్ద స్దృశ్ం త్రమ్ 23 
  
త్థం బుదిధలక్షణౌదాయమ యరశీలగుణాశ్ యయామ్  

కృష్ణశ్చ స్దృశీం భ్రరామం స్ముద్రవఢుం భనో దధే 24 
  
ఫనరధనామిచఛత్థం దాతుం కృష్టణమ బగినీం నృ  

తతో నివాయమ కృష్ణదివడుయ కీభ చైదమభభనమత 25 
  
తదవేత్థమస్మత్థపాఙ్గగ వైదర్షబ దుయభనా బృశ్మ్  

విచినాత ైతం దివజం కఞ్చచతృష్టణమ పాాహిణోదుద ై తమ్ 26 
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దావయకాం స్ స్భభేమతమ యతీహారైః యవేశితః  

ఄశ్మదాదమం జృరుష్మసీనం కాఞచనాస్న్ద 27 
  
దృష్టట వ ఫరహ్భణమద్వస్తభవరుహ్మ నిజ్ఞస్నాత్  

ఈవేశ్యమయహయాం చక్లయ మథాత్థభనం దివౌకస్ః 28 
  
తం భకతవనతం విశా్యనతముగభమ స్త్థం గత్రః  

పాణినాభభృశ్నాదావవమగ యస్తభృచఛత 29 
  
కచిచదిద వజవయశేయష్ఠ  ధయభసేత వృదధస్భభతః  

వయతతే నాత్రకృచేఛైణ స్నుత ష్టభనస్ః స్దా 30 
  
స్నుత షోట మరిహ వరేతత బా్రహ్భణో యేన క్లనచిత్  

ఄహీమమనః స్వదధరాభతస హ్మసామఖిలకాభధుక్ 31 
  

ఄస్నుత షోటऽస్కృలేోకానాపోనతమపి సురేశ్వయః  

ఄకఞచనోऽపి స్నుత ష్టః శేతే స్రావఙగవిజవయః 32 
  
విపాానసవల్కబస్నుత ష్టట నాసధరనరబతసుహ్ృతతమన్  

నియహ్ఙ్గకరిణః శ్యనాత ననభసేమ శియసాస్కృత్ 33 
  
కచిచదవః కుశ్లం ఫరహ్భనాాజతో మస్మ హి యజ్ఞః  

సుఖం వస్నిత విష్యే పాలమమనాః స్ మే పియమః 34 
  
మతస్తవమగతో దుయగం నిసీతరేమహ్ మదిచఛయా  

స్యవం నో ఫరయహ్మగుహ్మం చేత్రకం కాయమం కయవాభ తే 35 
  
ఏవం స్భృష్టస్భరశ్రన బా్రహ్భణః యమేషిఠనా  

లీల్కగృహీతద్హ్యన తసైై స్యవభవయణమత్ 36 
  
శ్రీరుకభణ్డమవాచ  
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శుయత్థవ గుణానుబవనసునదయ శ్ృణవత్థం తే  

నిరివశ్మ కయణవివరైయహయతోऽఙగత్థమ్  

యరం దృశ్యం దృశిభత్థభఖిల్కయథల్కబం  

తవమమచ్ఛమత్థవిశ్త్ర చితతభతయం మే 37 
  
కా త్థవ ముకునద భహ్తీ కులశీలయర  

విదామవయోదరవిణధాభభరాతభతులమమ్  

ధీరా త్రం కులవతీ న వృణీత కనామ  

కాలే నృస్మంహ్ నయలోకభనోऽభరాభమ్ 38 
  
తన్దభ బవానఖలు వృతః త్రయఙగ జ్ఞయామ్  

అత్థభరితశ్చ బవతోऽతయ విభ్య విధేహి  

మ వీయభ్రగభభభయశతు చైదమ అరాద్  

గోమయువనభృగతేయఫలిభముఫజ్ఞక్ష 39 
  
జౄరేతష్టదతతనిమభవయతద్వవియ  

గుయవయచనాదిభయలం బగవానరేశ్ః  

అరాధితో మది గదాగయజ ఏతమ పాణిం  

గృహాణతు మే న దభఘోష్సుత్థదయోऽన్దమ 40 
  
శ్రవ భ్రవిని తవభజితోదవహ్న్ద విదరాబన్  

గుతః స్మేతమ ృతనాత్రభః ర్షతః  

నియభథమ చైదమభగధేనదైఫలం యస్హ్మ  

మం రాక్షసేన విధినోదవహ్ వీయమశుల్కకమ్ 41 
  
ఄనతఃజృరానతయచర్షభనిహ్తమ ఫనరధన్  

త్థవముదవహ్య కథమిత్ర యవదాముమపామమ్  

జౄరేవదుమయస్మత భహ్తీ కులద్వయాతా్థ  

మసామం ఫహియనవవధరరిగరిజ్ఞముప్రయాత్ 42 
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మసామఙ్ఘ్ఘైఙకజయజఃస్ననం భహానోత  

వాఞఛనుత ైమత్రరివాతభతమ్నऽహ్తైై  

మయహైముఫజ్ఞక్ష న లభేమ బవతరసాదం  

జహామభస్రనవైతకృశ్యనశతజనభభః సామత్ 43 
  
బా్రహ్భణ ఈవాచ  

ఆతేమతే గుహ్మస్న్దదశ్య మదుద్వ భయాహ్ృత్థః  

విభృశ్మ కరుత ం మచ్ఛచతయ కయమత్థం తదననతయమ్ 44 

 

ఄఢామమభు – 53  

శ్రీశుక ఈవాచ  

వైదరాబైః స్ తు స్న్దదశ్ం నిశ్భమ మదుననదనః  

యగృహ్మ పాణినా పాణిం యహ్స్నినదభఫరవీత్ 1 
  
శ్రీబగవానువాచ  

తథాహ్భపి తచిచతోత నిదాాం చ న లభే నిశి  

వేదాహ్ముయ కభణా ద్వష్టనభమ్నదావహో నివారితః 2 
  
త్థమనయిష్మ ఈనభథమ రాజనామస్దానభృధే  

భతరాభనవదామఙ్గగమేధసోऽగినశిఖ్యమివ 3 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఈదావహ్యక్ం చ విజ్ఞఞ మ రుకభణామ భధుస్రదనః  

యథః స్ంయుజమత్థమశు దారుక్లత్థమహ్ సాయథిమ్ 4 
  
స్ చ్ఛశై్వః శై్ఫమసుగీయవ మేఘజృష్ఫల్కహ్కైః  

యుకతం యథముపానీమ తసౌథ పాాఞజ లియగ యతః 5 
  
అరుహ్మ స్మనదనం శౌరిరిదవజమర్ష్ణమ తరయణగైః  

అనరాత ద్కరాతేరణ విదరాబనగభదధయైః 6 
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రాజ్ఞ స్ కుణిడనత్రః జృతయసేనహ్వశ్యనుగః  

శిశుపాల్కమ సావం కనామం దాస్మనకరాభణమకాయమత్ 7 
  
జృయం స్భభృష్టస్ంస్మకత మయగయథామచతుష్థమ్  

చితయధవజత్థకాభసోతయణైః స్భలఙృతమ్ 8 
  

స్యగగనధమల్కమబయణైరివయజోऽభఫయబరషితైః  

జుష్టం స్త్రీజృరుష్ైః శ్రీభద్ గృహైయగురుధరపితైః 9 
  
పితౄన్దదవానసభబమయచై విపాాంశ్చ విధివననృ  

భ్యజయిత్థవ మథానామమం వాచయామస్ భఙగలమ్ 10 
  
సుసానత్థం సుదతీం కనామం కృతక్తతుకభఙగల్కమ్  

అహ్త్థంశుకయుగేభన బరషిత్థం బరష్ణోతతమైః 11 
  
చకుయ ః సాభయగైజుయభనైయైవధావ యక్షాం దివజోతతమః  

జృర్ష్ణహితోऽథయవవిదైవ జుహావ గ యహ్శ్యనతయే 12 
  
హియణమయరమ వాసాంస్మ త్రల్కంశ్చ గుడమిశియత్థన్  

పాాదాద్ధనరశ్చ విప్రయభ్యమ రాజ్ఞ విధివిదాం వయః 13 
  
ఏవం చేదితీ రాజ్ఞ దభఘోష్ః సుత్థమ వై  

కాయయామస్ భనతైజ్ఞః స్యవభభమదయోచితమ్ 14 
  
భదచ్ఛమదిబయగజ్ఞనీకైః స్మనదనైరేహభమలిభః  

తతైశ్వస్ఙ్గకలైః సైనైైః ర్షతః కుణీదనం మయౌ 15 
  
తం వై విదరాబధిత్రః స్భభేమత్థమభజౄజమ చ  

నివేశ్యామస్ ముదా కలిత్థనమనివేశ్న్ద 16 
  
తతయ శ్యలోవ జరాస్నోధ దనతవకోో విదరయథః  
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అజగుభశై్ైదమక్షీయాః పౌణడైకాదామః స్హ్స్యశ్ః 17 
  
కృష్ణరాభదివషో మత్థత ః కనామం చైదామమ సాధితుమ్  

మదామగతమ హ్రేతృషోన రామదైైయమదుభయవృతః 18 
  
యోత్థసైభః స్ంహ్త్థసేతన ఆత్ర నిశిచతమనసాః  

అజగుభయరబభజః స్రేవ స్భగయఫలవాహ్నాః 19 
  
శుయతైవతదబగవానాామ్న విక్షీమ నృపోదమభమ్  

కృష్ణం చైకం గతం హ్రుత ం కనామం కలహ్శ్ఙ్ఘ్కతః 20 
  
ఫలేన భహ్త్థ సాయధం భా్రతృసేనహ్రిజేృతః  

తవరితః కుణిడనం పాాగదగజ్ఞశ్వయథత్రతభః 21 
  
భీష్భకనామ వరార్ష్ణహా కాఙక్నాత ైగభనం హ్రేః  

యత్థమత్రతభశ్మనీత దివజసామచినతమతతదా 22 
  

ఄహో త్రరయామనతరిత ఈదావహో మేऽలరాధస్ః  

నాగచఛతమయవినాద క్షో నాహ్ం వేదభైతయ కాయణమ్  

సోऽపి నావయతతేऽదామపి భతసన్దదశ్హ్ర్ష్ణ దివజః 23 
  
ఄపి భమమనవదామత్థభ దృష్టట వ కఞ్చచజుజ గుపిసతమ్  

భత్థణిగయహ్ణ్డ నరనం నాయాత్ర హి కృతోదమభః 24 
  
దుయబగయా న మే ధాత్థ నానుకూలో భహ్యశ్వయః  

ద్వీ వా విముఖీ గ్భర్ష రుదాాణీ గిరిజ్ఞ స్తీ 25 
  
ఏవం చినతమతీ బ్రల్క గోవినదహ్ృతమనసా  

నమమీలమత కాలజ్ఞఞ  న్దతేర చ్ఛశుయకల్కకులే 26 
  
ఏవం వధావః యతీక్షనాత ై గోవినాద గభనం నృ  

వాభ ఉరురుబజో న్దతయభసుపయనిరమభ్రషిణః 27 
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ఄథ కృష్ణవినిరిదష్టః స్ ఏవ దివజస్తతభః  

ఄనతఃజృయచర్షం ద్వీం రాజజృతీరభదదయశ హ్ 28 
  
సా తం యహ్ృష్టవదనభవమగాతభగత్రం స్తీ  

అలక్ష్య లక్షణాభజ్ఞఞ  స్భృచఛచ్ఛఛచిస్మభత్థ 29 
  
తసామ అవేదమత్థరతం శ్శ్ంస్ మదుననదనమ్  

ఈకతం చ స్తమవచనమతోభనమనం యత్ర 30 
  
తమగతం స్మజ్ఞఞ మ వైదర్షబ హ్ృష్టమనసా  

న శ్మనీత బా్రహ్భణామ పియమభనమనననాభ సా 31 
  
పాాపౌత శుయత్థవ స్వదుహితురుదావహ్ప్రయక్షణోతుసక్త  

ఄబమయాతరతయమఘోష్టణ రాభకృష్ణణ స్భయహణైః 32 
  
భధుయకముపానీమ వాసాంస్మ వియజ్ఞంస్మ స్ః  

ఈపామనానమభీష్టట ని విధివతసభజౄజమత్ 33 
  
తయోరినవేశ్నం శ్రీభదుపాకలై భహాభత్రః  

స్సైనమయోః సానుగయోరాత్రథమం విదధే మథా 34 
  
ఏవం రాజ్ఞఞ ం స్మేత్థనాం మథావీయమం మథావమః  

మథాఫలం మథావితతం స్రైవః కామైః స్భయహమత్ 35 
  
కృష్ణమగతమకయణై విదయబజృయవాస్మనః  

అగతమ న్దతా్థఞజ లిభః జృస్తనుభఖఙకజమ్ 36 
  
ఄసైైవ భ్రరామ బవితుం రుకభణమయహత్ర నారా  

ఄసావమనవదామత్థభ భైష్టభైః స్ముచితః త్రః 37 
  
కఞ్చచతుసచరితం మననసేతన తుష్టస్త్రిలోకకృత్  
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ఄనుగృహాణతు గృహాణతు వైదరాబైః పాణిభచ్ఛమతః 38 
  
ఏవం ప్రయభకల్కఫదాధ  వదనిత స్భ జృర్ధకస్ః  

కనామ చ్ఛనతఃజృరాత్థరగదబటైరుగ పాత మిఫకాలమమ్ 39 
  
దాబైం వినియమయౌ దరష్ణట ం బవానామః పాదలేవమ్  

సా చ్ఛనుధామమతీ స్భమఙ్గభకునదచయణాముఫజమ్ 40 
  
మతవాఙ్గభతృభః సాయధం స్ఖీభః రివారిత్థ  

గుపాత  రాజబటైః శ్రరైః స్ననద్ధరుదమత్థయుధైః  

భృడఙగశ్ఙఖణవాస్రతయమభేయమశ్చ జఘ్ననరే 41 
  
నానోహాయ ఫలిభరావయముఖ్యమః స్హ్స్యశ్ః  

స్యగగనధవసాతై బయణైరిద వజతనైః స్వలఙృత్థః 42 
  
గమనతైశ్చ సుత వనతశ్చ గమకా వాదమవాదకాః  

రివాయమ వధరం జగుభః స్రతమగధవనిదనః 43 
  
అసాదమ ద్వీస్దనం ధ్యతపాదకరాముఫజ్ఞ  

ఈస్ృశ్మ శుచిః శ్యనాత  యవివేశ్యమిఫకానితకమ్ 44 
  
త్థం వై యవమసో బ్రల్కం విధిజ్ఞఞ  వియయోషితః  

బవానీం వనదయాం చకుయ యబవతీనం బవానివత్థమ్ 45 
  

నభసేమ త్థవమిఫక్లऽభీక్షణం స్వస్నాత నయుత్థం శివామ్  

బరయాతత్రరేభ బగవానృష్ణస్తదనుమ్నదత్థమ్ 46 
  
ఄదిబయగనాధ క్షతైయరధైరావస్ఃస్యఙ్గభలమ బరష్ణైః  

నానోహాయఫలిభః యద్వపావలిభః ృథక్ 47 
  
వియస్త్రిమః త్రభతీస్తథా తైః స్భజౄజమత్  

లవణాజౄత్థభరఫల కణఠస్రతయపలేక్షుభః 48 
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తసైై స్త్రిమసాత ః యదదుః శేష్టం యుయుజురాశిష్ః  

త్థభ్యమ ద్వైై నభశ్చక్లయ శేష్టం చ జగృహ్య వధరః 49 
  
మునివయతభథ తమకాత వ నిశ్చకాయ మమిఫకాగృహాత్  

యగృహ్మ పాణినా బృత్థమం యతనముద్రాశ్రభనా 50 
  
త్థం ద్వమయామివ ధీయమ్నహినీం సుభధమమం కుణడలభణిడత్థననామ్ 
శ్యమమం నితమఫరితయతనమేఖల్కం వమఞజ తసతనీం కునతలశ్ఙ్ఘ్కతేక్షణామ్ 51 
  
శుచిస్మభత్థం బ్వభఫపల్కధయదుమత్ర శ్రణామమనదివజకునదకుడభల్కమ్  

దా చలనీతం కలహ్ంస్గమినీం స్మఞజ తకల్కనరజృయధాభశ్రభనా 52 
  
విలోకమ వీరా ముముహ్రః స్మగత్థ మశ్స్మవనస్తతృతహ్ృచఛయారిదత్థః  

యాం వీక్ష్య తే నృతమస్తదుదాయహాస్ వీయదావలోకహ్ృతచేతస్ ఈజిఝత్థసాతై ః 53 
  

ప్రతుః క్షితౌ గజయథాశ్వగత్థ విభరఢా యాతా్థచఛలేన హ్యయేऽయమతీం స్వశ్రభ్రమ్ 
సైవం శ్నైశ్చలమతీ చలదభకోశౌ పాాపితం తదా బగవతః యస్మీక్షమణా 54 
  

ఈత్థసయమ వాభకయజైయలకానఙ్గః పాాపాత నిహైయైక్షత నృపానదదృశేऽచ్ఛమతం చ  

త్థం రాజకనామం యథమరుయక్షతీం జహాయ కృషోణ దివష్త్థం స్మీక్షత్థమ్ 55 
  
యథం స్మర్ష్ణమ సుయణలక్షణం రాజనమచకయం రిబరమ మధవః  

తతో మయౌ రాభజృర్ష్ణగభః శ్నైః శ్ృగలభధామదివ భ్రగహ్ృదధరిః 56 
  
తం మనినః సావభబవం మశ్ఃక్షమం  

రే జరాస్నధముఖ్య న సేహిరే  

ఄహో ధిగసాభనమశ్ అతతధనవనాం  

గోైయహృతం క్లశ్రిణాం భృగైరివ 57 
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ఄఢామమభు – 54  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర స్రేవ సుస్ంయబ్రధ  వాహానారుహ్మ దంశిత్థః  

సైవః సైవయఫలైః రికాయ నాత  ఄనీవయుయధృతకారుభకాః 1 
  
త్థనాతత అలోకమ యాదవానీకమరథపాః  

తసుథ స్తతసముభఖ్య రాజనివస్రపయా స్వధనరంషి తే 2 
  

ఄశ్వృష్టఠ  గజస్కన్దధ యథోసేథऽస్త్ర కోవిదాః  

ముముచ్ఛః శ్యవరాషణి మేఘా ఄదిరష్వపో మథా 3 
  
తుమయఫలం శ్రాసారైశ్ఛననం వీక్ష్య సుభధమమ  

స్వీయడైైక్షతతదవక తంై బమవిహ్వలలోచనా 4 
  
యహ్స్మ బగవానాహ్ మ స్భ భైరావభలోచన్ద  

వినఙక్మతమధునైవైతత్థత వకైః శ్యతయవం ఫలమ్ 5 
  
తేష్టం తదివకయభం వీరా గదస్ఙకయషనాదమః  

ఄభృష్మమణా నారాచైయజఘునయహమగజ్ఞనరథాన్ 6 
  
ప్రతుః శిరాంస్మ యథినాభశివనాం గజినాం భవి  

స్కుణడలకర్షటాని సోషీణష్టణి చ కోటిశ్ః 7 
  

హ్సాత ః సాస్మగద్ష్టవసాః కయభ్ర ఉయవోऽఙఘైమః  

ఄశ్యవశ్వతయనాగోస్త్రు ఖయభయతై శిరాంస్మ చ 8 
  
హ్నమమనఫల్కనీకా వృషిణభయజమకాఙ్ఘ్క్భః  

రాజ్ఞనో విముఖ్య జగుభయజరాస్నధజృయఃస్రాః 9 
  
శిశుపాలం స్భభేమతమ హ్ృతదాయమివాతుయమ్  

నష్టత్రవష్ం గతోత్థసహ్ం శుష్మదవదనభబుయ వన్ 10 
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భ్య భ్యః జృరుష్శ్యయరదల దౌయభనస్మమిదం తమజ  

న పియయాపియమయో రాజనినష్టఠ  ద్హిష్ణ దృశ్మతే 11 
  
మథా దారుభయీ యోషితనృతమతే కుహ్క్లచఛయా  

ఏవమీశ్వయతనోతైऽమమీహ్తే సుఖదుఃఖయోః 12 
  
శౌరేః స్తదశ్యహ్ం వై స్ంయుగని రాజితః  

తయయోవింశ్త్రభః సైనైైరిజగేమ ఏకభహ్ం యమ్ 13 
  
తథామహ్ం న శ్రచ్ఛమి న యహ్ృష్టమమి కరిహచిత్  

కాలేన దైవయుక్లతన జ్ఞననివదాావితం జగత్ 14 
  
ఄధునాపి వమం స్రేవ వీయమరథమరథపాః  

రాజిత్థః పలుగ తనైయైమదుభః కృష్ణపాలితైః 15 
  
రివో జిగుమయధునా కాల అత్థభనుసారిణి  

తదా వమం విజ్ఞష్టమమ్న మదా కాలః యదక్షిణః 16 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం యబోధితో మితైైశై్ైద్రమऽగత్థసనుగః జృయమ్  

హ్తశేష్టః జృనసేతऽపి మయుః స్వం స్వం జృయం నృపాః 17 
  
రుకీభ తు రాక్షసోదావహ్ం కృష్ణదివడస్హ్నసవసుః  

ృష్ఠ తోऽనవగభతృష్ణభక్షౌహిణామ వృతో ఫలీ 18 
  
రుకభైభర్షష సుస్ంయఫధ ః శ్ృణవత్థం స్యవబరభజ్ఞమ్  

యత్రజజ్ఞఞ భహాబ్రహ్రయదంశితః స్శ్రాస్నః 19 
  
ఄహ్త్థవ స్భరే కృష్ణభయతరమహ్మ చ రుకభణీమ్  

కుణిడనం న యవేక్ష్యామి స్తమమేతదఫైవీమి వః 20 
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ఆతుమకాత వ యథమరుహ్మ సాయథిం పాాహ్ స్తవయః  

చోదయాశ్యవనమతః కృష్ణః తస్మ మే స్ంయుగం బవేత్ 21 
  
ఄదామహ్ం నిశితైరాఫణైర్ష్ణగపాలస్మ సుదుయభతేః  

న్దష్టమ వీయమభదం యేన స్వసా మే యస్బం హ్ృత్థ 22 
  
వికతథమనః కుభత్రర్షశ్వయసామయమణవిత్  

యథేనైక్లన గోవినదం త్రష్ఠ  త్రష్టఠ తమథాహ్వమత్ 23 
  
ధనురివకృష్మ సుదృఢం జఘేన కృష్ణం త్రరభః శ్రైః  

అహ్ చ్ఛతయ క్షణం త్రష్ఠ  మదరనాం కులపాంస్న 24 
  
మతయ యాస్మ స్వసాయం మే ముషిత్థవ ధావఙక్వదధవిః  

హ్రిష్టమऽదమ భదం భనద మయినః కూటయోధినః 25 
  
యావనన మే హ్తో బ్రణైః శ్యీథా ముఞచ దార్షకామ్  

స్భమనృషోణ ధనుశిఛత్థత వ ష్డిబరివవామధ రుకభణమ్ 26 
  
ఄష్టభశ్చతుర్ష్ణ వాహానాద వభ్రమం స్రతం ధవజం త్రరభః  

స్ చ్ఛనమదధనురాధామ కృష్ణం వివామధ ఞచభః 27 
  
తైసాత దితః శ్ర్ధఘైసుత  చిచేఛద ధనుయచ్ఛమతః  

జృనయనమదుపాదతత తదమచిఛనదవమమః 28 
  
రిఘం టిట శ్ం శ్రలం చరాభసీ శ్కతతోభర్ధ  

మదమదాయుధమదతత తతసయవం సోऽచిఛనదధరిః 29 
  
తతో యథాదవజేృతమ ఖడగపాణిరిజఘాంస్యా  

కృష్ణభబమదరవతుిదధః తఙగ ఆవ పావకమ్ 30 
  
తస్మ చ్ఛతతః ఖడగం త్రలశ్శ్చయభ చేష్ణభః  

ఛిత్థత వస్మమదద్ త్రగభం రుకభణం హ్నుత ముదమతః 31 
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దృష్టట వ భా్రతృవధోద్రమగం రుకభణీ బమవిహ్వల్క  

త్రత్థవ పాదయోయబరుత రువాచ కరుణం స్తీ 32 
  
శ్రీరుకభణ్డమవాచ  

యోగేశ్వరాయమేయాతభన్దదవద్వ జగతతే  

హ్నుత ం నాయహస్మ కల్కమణ భా్రతయం మే భహాభజ 33 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

తయా రితా్థస్వికమిత్థఙగయా శుచ్ఛవశుష్మనుభఖరుదధకణఠయా  

కాతయమవిస్యంస్మతహ్యభమలయా గృహీతపాదః కరుణో నమవయతత 34 
  
చైలేన ఫదాధ వ తభసాధుకార్షణం స్శ్భశుయక్లశ్ం యవనవైయరమత్  

త్థవనభభరుద ః యసైనమభదుబతం మదుయవీరా నలినీం మథా గజ్ఞః 35 
  
కృష్టణనితకమువయజమ దదృశుస్తతయ రుకభణమ్  

తథాబరతం హ్తపాామం దృష్టట వ స్ఙకయషణో విభః  

విముచమ ఫదధం కరుణో బగవానృష్ణభఫరవీత్ 36 
  
ఄసాధివదం తవయా కృష్ణ కృతభస్భజుజ గుపిసతమ్  

వనం శ్భశుయక్లశ్యనాం వైయరమం సుహ్ృద్ర వధః 37 
  
మైవాసాభనాసధవైస్రయేథా భా్రతురైవయరమచినతయా  

సుఖదుఃఖద్ర న చ్ఛనోమऽస్మత మతః స్వకృతభకుమన్ 38 
  

ఫనుధ యవధాయహద్రషోऽపి న ఫనోధయవధభయహత్ర  

త్థమజమః సేవనైవ ద్రష్టణ హ్తః కం హ్నమతే జృనః 39 
  
క్షత్రరయాణాభమం ధయభః యజ్ఞత్రవినిరిభతః  

భా్రత్థపి భా్రతయం హ్నామద్మన ఘోయతభస్తతః 40 
  
రాజమస్మ బరమేరివతతస్మ స్త్రియో మనస్మ తేజస్ః  
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మనినోऽనమస్మ వా హ్యతోః శ్రీభదానాధ ః క్షినిత హి 41 
  
తవేమం విష్మ బుదిధః స్యవబరతేష్ణ దుయహృదామ్  

మనభనమసే స్దాబదరం సుహ్ృదాం బదరభజఞవత్ 42 
  
అతభమ్నహో నృణామేవ కలతే ద్వమమయా  

సుహ్ృదుద యహృదుదాసీన ఆత్ర ద్హాతభమనినామ్ 43 
  
ఏక ఏవ ర్ష్ణ హామత్థభ స్రేవష్టభపి ద్హినామ్  

నాన్దవ గృహ్మతే భరఢైయమథా జోమత్రయమథా నబః 44 
  
ద్హ్ అదమనతవాన్దష్ దరవమపాాణగుణాతభకః  

అతభనమవిదమయా కృేతః స్ంసాయమత్ర ద్హినమ్ 45 
  

నాతభనోऽన్దమన స్ంయోగో వియోగశ్చస్తః స్త్ర  

తద్ధతుత్థవతతతరస్మద్ధయదృగరయపాభ్రమం మథా యవేః 46 
  
జనాభదమసుత  ద్హ్స్మ వికయయా నాతభనః కవచిత్  

కల్కనామివ నైవేనోదయభృత్రయహైస్మ కుహూరివ 47 
  
మథా శ్యాన అత్థభనం విష్యానపలమేవ చ  

ఄనుభఙ్గకతऽమస్తమరేథ తథాపోనతమబుధో బవమ్ 48 
  
తసాభదజ్ఞఞ నజం శ్రకమతభశ్రష్విమ్నహ్నమ్  

తతతవ జ్ఞఞ న్దన నియహృతమ స్వసాథ  బవ శుచిస్మభతే 49 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం బగవత్థ తనీవ రామేణ యత్రబోధిత్థ  

వైభనస్మం రితమజమ భనో బుదాధ ై స్మదధే 50 
  
పాాణావశేష్ ఈతసృషోట దివడిబయహతఫలయబః  
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స్భయనివయరకయణం వితథాతభభనోయథః  

చక్లయ భ్యజకటం నాభ నివాసామ భహ్తు యమ్ 51 
  
ఄహ్త్థవ దుయభత్రం కృష్ణభయతరమహ్మ మవీమసీమ్  

కుణిడనం న యవేక్ష్యామీతుమకాత వ తతా్థవస్దుయ ష్ట 52 
  
బగవానీబష్భకసుత్థమేవం నిరిజతమ బరమిపాన్  

జృయమనీమ విధివదుయేమే కుయరదవహ్ 53 
  
తదా భహోతసవో నౄణాం మదుజృరామం గృహ్య గృహ్య  

ఄబరదననమభ్రవానాం కృష్టణ మదుతౌ నృ 54 
  
నరా నాయమశ్చ ముదిత్థః యభృష్టభణికుణడల్కః  

పారిఫయహముపాజహ్రయ యవయయోశిచతయవాస్సోః 55 
  
సా వృషిణజృరుమతతమిబతేనదైక్లతుభర్  

విచితయమల్కమభఫయయతనతోయణైః  

ఫభౌ యత్రదావరుమకృేతభఙగలైర్  

అజౄయణకుమబగురుధరద్వకైః 56 
  
స్మకతమరాగ  భదచ్ఛమదిబరాహూతప్రయష్ఠ బరభజ్ఞమ్  

గజైరాద వఃసు రాభృష్ట యమబజౄగోశ్రభత్థ 57 
  
కురుస్ృఞజ మకైక్లమ విదయబమదుకునతమః  

మిథో ముముదిరే తస్మభనసభబైమతరిధావత్థమ్ 58 
  
రుకభణామ హ్యణం శుయత్థవ గీమమనం తతస్తతః  

రాజ్ఞనో రాజకనామశ్చ ఫబరవయబృశ్విస్మభత్థః 59 
  
దావయకాయాభబరదాాజనభహామ్నదః జృర్ధకసామ్  

రుకభణామ యభయోప్రతం దృష్టట వ కృష్ణం శియమః త్రమ్ 60 
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ఄఢామమభు – 55  

శ్రీశుక ఈవాచ  

కాభసుత  వాసుద్వాంశ్ర దగధః పాాగుయ దరభనుమనా  

ద్హోతతయే బరమస్తమేవ యతమదమత 1 
  
స్ ఏవ జ్ఞతో వైదరాబైం కృష్ణవీయమస్ముదబవః  

యదుమభన ఆత్ర విఖ్యమతః స్యవతోऽనవభః పితుః 2 
  
తం శ్భఫయః కాభయరపీ హ్ృత్థవ తోకభనియదశ్మ్  

స్ విదిత్థవతభనః శ్తుయ ం పాాసోమదనవతమగదగృహ్మ్ 3 
  

తం నియజగయ ఫలవానీభనః సోऽమరైః స్హ్  

వృతో జ్ఞలేన భహ్త్థ గృహీతో భతసైజీవిభః 4 
  
తం శ్భఫరామ కైవరాత  ఈపాజహ్రయ రుపామనమ్  

స్రదా భహానస్ం నీత్థవ వదమనుసధిత్రనాదుబతమ్ 5 
  
దృష్టట వ తదుదరే బ్రలమభయావతైై నమవేదమన్  

నాయద్రऽకథమతసయవం తసామః శ్ఙ్ఘ్కతచేతస్ః  

బ్రలస్మ తతతవ ముతత్రతం భతోసైదయనివేశ్నమ్ 6 
  
సా చ కాభస్మ వై తీన యత్రరానభ మశ్స్మవనీ  

తుమరినయదగధద్హ్స్మ ద్హోతత్రతభరతీక్షతీ 7 
  
నియరపిత్థ శ్భఫరేణ సా స్రదౌదనసాధన్ద  

కాభద్వం శిశుం బుదాధ వ చక్లయ సేనహ్ం తదాయబక్ల 8 
  
నాత్రద్వరేఘణ కాలేన స్ కారిో యరఢయౌవనః  

జనయామస్ నార్షణాం వీక్షనీతనాం చ విబరభమ్ 9 
  
సా తభత్రం దభదల్కమతేక్షణం యలభఫబ్రహ్రం నయలోకసునదయమ్  
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స్వీయడహాసోతతభతభయ వేక్షతీ పీయతోమతసేథ యత్రయఙగ సౌయతైః 10 
  
త్థభహ్ బగవానాకరిోరాభతసేత భత్రయనమథా  

మతృభ్రవభత్రకయభమ వయతసే కామినీ మథా 11 
  
యత్రరువాచ  

బవానానరామణసుతః శ్భఫరేణ హ్ృతో గృహాత్  

ఄహ్ం తేऽధికృత్థ తీన యత్రః కామ్న బవానరభ్య 12 
  

ఏష్ త్థవనియదశ్ం స్మనాధ వక్షిచఛభఫర్ష్ణऽసుయః  

భతోసైऽగ యసీతతదుదరాదితః పాాపోత  బవానరభ్య 13 
  
తమిభం జహి దుయధయషం దుయజమం శ్తుయ మతభనః  

మయాశ్తవిదం తం చ మయాభర్ష్ణభహ్నాదిభః 14 
  
ర్షశ్రచత్ర తే మత్థ కుయర్షవ గతయజ్ఞ  

జృతయసేనహాకుల్క ద్వనా వివత్థస గ్భరివాతురా 15 
  
యభ్రష్ైైవం దదౌ విదామం యదుమమనమ భహాతభన్ద  

మయావతీ భహామయాం స్యవమయావినాశినీమ్ 16 
  
స్ చ శ్భఫయభభేమతమ స్ంయుగమ స్మహ్వమత్  

ఄవిష్హైైస్తమక్షేైః క్షినసఞజ నమనకలిమ్ 17 
  

సోऽధిక్షిపోత  దురావచోభః దాహ్త ఆవోయగః  

నిశ్చకాయ భ గదాపాణియభరాషత్థత భాలోచనః 18 
  
గదామవిధమ తయసా యదుమమనమ భహాతభన్ద  

యక్షిమ వమనదనానదం వజరనిష్టష్నిష్ణఠ యమ్ 19 
  
త్థమతనీతం బగవానరదుమమ్నన గదయా గదామ్  
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ఄపాస్మ శ్తయవే కుయ దధః పాాహిణోతసవ గదాం నృ 20 
  
స్ చ మయాం స్మశియతమ దైతేయీం భమదరిశతమ్  

ముముచేऽస్త్రభమం వయషం కార్ధో వైహామసోऽసుయః 21 
  

బ్రధమమనోऽస్త్రవరేషణ ర్ధకభణ్డయో భహాయథః  

స్త్థత వత్రభకాం భహావిదామం స్యవమయోభరిదనీమ్ 22 
  
తతో గ్భహ్మకగనధయవ ైశ్యచోయగరాక్షసీః  

పాాయుఙకత శ్తశ్ర దైతమః కారిోయవైధభమతస త్థః 23 
  
నిశ్యతభస్మముదమభమ స్కర్షటం స్కుణడలమ్  

శ్భఫయస్మ శియః కాయాత్థత భాశ్భశ్రోవజసాహ్యత్ 24 
  
అకీయమమణో దివిజైః సుత వదిబః కుసుమ్నతకరైః  

భ్రయమయాభఫయచ్ఛరిణామ జృయం నీతో విహామసా 25 
  
ఄనతఃజృయవయం రాజనేలనాశ్తస్ఙ్గకలమ్  

వివేశ్ త్థనై గగనాదివదుమతేవ ఫల్కహ్కః 26 
  
తం దృష్టట వ జలదశ్యమభం పీతక్తశేమవాస్స్మ్  

యలభఫబ్రహ్రం త్థమాక్షం సుస్మభతం రుచిరాననమ్ 27 
  
స్వలఙృతముఖ్యమ్నబజం నీలవకాయ లకాలిభః  

కృష్ణం భత్థవ స్త్రియో హీాత్థ నిలిలుమస్తతయ తతయ హ్ 28 
  
ఄవధాయమ శ్నైర్షష్దైవలక్షణ్డమన యోషితః  

ఈజగుభః యముదిత్థః స్స్త్రీ యతనం సువిస్మభత్థః 29 
  
ఄథ తతా్థస్మత్థపాఙ్గగ వైదర్షబ వలుగ భ్రషిణీ  

ఄస్భయతసవ సుతం నష్టం సేనహ్సునతయోధరా 30 
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కో నవమభనయవైదరయమః కస్మ వా కభలేక్షణః  

ధృతః కయా వా జఠరే క్లమం లబ్రధ  తవన్దన వా 31 
  
భభ చ్ఛపామతభజో నషోట నీతో మః స్రత్రకాగృహాత్  

ఏతతుత లమవయోయరపో మది జీవత్ర కుతయచిత్ 32 
  
కథం తవన్దన స్మరతం సాయరమం శ్యయఙగధనవనః  

అకృత్థమవమవైయగత్థమ స్వయహాసావలోకనైః 33 
  

స్ ఏవ వా బవేనరననం యో మే గరేబ ధృతోऽయబకః  

ఄముషిభనీరత్రయధికా వాభః సుపయత్ర మే భజః 34 
  
ఏవం మీమంస్భణాయాం వైదరాబైం ద్వకీసుతః  

ద్వకామనకదునుద భ్రమముతతభఃశ్రేక అగభత్ 35 
  

విజ్ఞఞ త్థర్ష్ణథऽపి బగవాంస్రతషీణమస్ జనాయదనః  

నాయద్రऽకథమతసయవం శ్భఫరాహ్యణాదికమ్ 36 
  
తచ్ఛఛై త్థవ భహ్దాశ్చయమం కృష్టణనతఃజృయయోషితః  

ఄబమననదనఫహూనబ్రద ననష్టం భృతమివాగతమ్ 37 
  
ద్వకీ వసుద్వశ్చ కృష్ణరామౌ తథా స్త్రిమః  

దభతీ తౌ రిష్వజమ రుకభణీ చ మయురుభదమ్ 38 
  
నష్టం యదుమభనమయాతమకయణై దావయక్తకస్ః  

ఄహో భృత ఆవాయాతో బ్రలో దిష్టట ైత్ర హాబుయ వన్ 39 
  
మం వై ముహ్రః పితృస్యరనిజ్ఞశ్భ్రవాస్  

తనాభతర్ష్ణ మదబజనరహ్యరఢభ్రవాః  

చితయం న తతఖలు యమస్దబ్వభఫబ్వమేఫ  

కామే స్భరేऽక్షవిష్యే కముత్థనమనాయమః 40 
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ఄఢామమభు – 56  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్తా్థజితః స్వతనయాం కృష్టణమ కృతకలిఫష్ః  

స్మభనతక్లన భణినా స్వమముదమభమ దతతవాన్ 1 
  
శ్రీరాజోవాచ  

స్తా్థజితః కభకర్ష్ణదఫైహ్భనృష్ణస్మ కలిఫష్ః  

స్మభనతకః కుతస్తస్మ కసాభదదత్థత  సుత్థ హ్రేః 2 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

అసీతసతా్థజితః స్రర్ష్ణమ బకతస్మ యభః స్ఖ్య  

పీయతస్తసైై భణిం పాాదాతస చ తుష్టః స్మభనతకమ్ 3 
  
స్ తం బ్వబరనభణిం కణ్డఠ భా్రజమనో మథా యవిః  

యవిషోట దావయకాం రాజన్దతజసా నోలక్షితః 4 
  
తం విలోకమ జనా దరరాతేతజసా ముష్టదృష్టమః  

ద్వవమతేऽక్షయబగవతే శ్శ్ంసుః స్రయమశ్ఙ్ఘ్కత్థః 5 
  

నారామణ నభసేతऽసుత  శ్ఙఖచకయగదాధయ  

దామ్నదరాయవినాద క్ష గోవినద మదుననదన 6 
  
ఏష్ అయాత్ర స్విత్థ త్థవం దిదృక్షుయజగతతే  

ముష్ణనగబస్మతచక్లయణ నృణాం చక్షంషి త్రగభగుః 7 
  
ననవనివచఛనిత తే మయగం తీరలోకామం విబుధయషభ్రః  

జ్ఞఞ త్థవదమ గరఢం మదుష్ణ దరష్ణట ం త్థవం యాతమజః యభ్య 8 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  
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నిశ్భమ బ్రలవచనం యహ్సామముఫజలోచనః  

పాాహ్ నాసౌ యవిరేదవః స్తా్థజినభణినా జవలన్ 9 
  
స్తా్థజితసవ గృహ్ం శ్రీభతృతక్తతుకభఙగలమ్  

యవిశ్మ ద్వస్దన్ద భణిం విైైయనైవేశ్మత్ 10 
  
దిన్ద దిన్ద స్వయణభ్రరానష్ణట స్ స్ృజత్ర యభ్య  

దురిబక్షమయమరిష్టట ని స్రాధివామధయోऽశుభ్రః  

న స్నిత మయినస్తతయ మతా్థసేతऽబమరిచతో భణిః 11 
  
స్ యాచితో భణిం కావపి మదురాజ్ఞమ శౌరిణా  

నైవాయథకాముకః పాాదాదామచ్ఛఞ బఙగభతయకమన్ 12 
  
తమేకదా భణిం కణ్డఠ యత్రముచమ భహాయబమ్  

యసేనో హ్మమరుహ్మ భృగయాం వమచయదవన్ద 13 
  
యసేనం స్హ్మం హ్త్థవ భణిమచిఛదమ క్లశ్ర్ష  

గిరిం విశ్నాజ భఫవత్థ నిహ్తో భణిమిచఛత్థ 14 
  

సోऽపి చక్లయ కుమయస్మ భణిం కీయడనకం బ్వలే  

ఄశ్మనాబై తయం భా్రత్థ స్తా్థజితయమతమత 15 
  
పాామః కృష్టణన నిహ్తో భణిగీయవో వనం గతః  

భా్రత్థ భమేత్ర తచ్ఛఛై త్థవ కరేణ కరేణऽజనజనాః 16 
  
బగవాంస్తదుశుయతమ దుయమశ్ర లితమతభని  

మరుషటం యసేనదవీభనవదమత నాగరైః 17 
  
హ్తం యసేనం ఄశ్వం చ వీక్ష్య క్లశ్రిణా వన్ద  

తం చ్ఛదిరృష్టఠ  నిహ్తభృక్షేణ దదృశుయజనాః 18 
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ఊక్షరాజబ్వలం భీభభన్దధన తభసావృతమ్  

ఏకో వివేశ్ బగవానవసాథ మ ఫహిః యజ్ఞః 19 
  
తతయ దృష్టట వ భణిప్రయష్ఠ ం బ్రలకీయడనకం కృతమ్  

హ్రుత ం కృతభత్రస్తస్మభననవతసేథऽయబకానితక్ల 20 
  
తభజౄయవం నయం దృష్టట వ ధాతీర చ్ఛకోోశ్ భీతవత్  

తచ్ఛఛై త్థవబమదరవతుిద్రధ జ్ఞభఫవానఫలినాం వయః 21 
  
స్ వై బగవత్థ తేన యుయుధే సావమీనాతభనః  

జృరుష్మరకృతం భత్థవ కుపితో నానుభ్రవవిత్ 22 
  
దవనదవయుదధం సుతుములముబయోరివజిగీష్తోః  

అయుధాశ్భదుయ మైర్ష్ణదరిబః క యవామరేథ శేమనయోరివ 23 
  
అసీతతదష్టట విమశహ్మితరేతయముషిటభః  

వజరనిష్టష్రుష్ైయవిశ్ యభభహ్రినశ్మ్ 24 
  
కృష్ణముషిటవినిష్టత నిషిష్టట ఙ్గగ రు ఫనధనః  

క్షీణస్తతవ ః స్మవననగతయస్తమహాతీవ విస్మభతః 25 
  
జ్ఞన్ద త్థవం స్ఊవబరత్థనాం పాాణ ఓజః స్హో ఫలమ్  

విష్ణణం జృరాణజృరుష్ం యబవిష్ణణభధీశ్వయమ్ 26 
  
తవం హి విశ్వస్ృజ్ఞభసైష్టట  స్ృష్టట నాభపి మచచ స్త్  

కాలః కలమత్థమీశ్ః య అత్థభ తథాతభనామ్ 27 
  
మసేమష్దుతకలితర్ష్ణష్కటాక్షమ్నక్షర్  

వరాత ైదిశ్తుక్భతనకయత్రమిఙగలోऽబ్వధ ః  

సేతుః కృతః స్వమశ్ ఈజజవలిత్థ చ లఙ్గక  

యక్షఃశిరాంస్మ భవి ప్రతురిష్ణక్షత్థని 28 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఆత్ర విజ్ఞఞ తవీజ్ఞఞ నభృక్షరాజ్ఞనభచ్ఛమతః  

వామజహాయ భహారాజ బగవాన్దదవకీసుతః 29 
  
ఄభభృశ్యమయవినాద క్షః పాణినా శ్ంకరేణ తమ్  

కృయా యయా బకతం మేఘగమీబయయా గిరా 30 
  
భణిహ్యతోరిహ్ పాాపాత  వమభృక్షతే బ్వలమ్  

మిథామభశ్యం యభృజనానతభనో భణినామునా 31 
  
ఆతుమకతః సావం దుహితయం కనామం జ్ఞభఫవతీం ముదా  

ఄయహణాయథభస భణినా కృష్టణయోజహాయ హ్ 32 
  
ఄదృష్టట వ నియగభం శౌరేః యవిష్టస్మ బ్వలం జనాః  

యతీక్ష్య దావదశ్యహాని దుఃఖిత్థః స్వజృయం మయుః 33 
  
నిశ్భమ ద్వకీ ద్వీ యకభణామనకదునుద భః  

సుహ్ృద్ర జ్ఞఞ తయోऽశ్రచనిఫల్కతృష్ణభనియగతమ్ 34 
  
స్తా్థజితం శ్నతసేత దుఃఖిత్థ దావయక్తకస్ః  

ఈతసుథ శ్చనదైభ్రగం దురాగ ం కృషోణలఫధయే 35 
  
తేష్టం తు ద్వమసాథ నాతరత్థమదిష్టట శిష్ట స్ చ  

పాాదుయఫబరవ స్మదాధ యథః స్దార్ష్ణ హ్యషమనహరిః 36 
  
ఈలబమ హ్ృషీక్లశ్ం భృతం జృనరివాగతమ్  

స్హ్ త్థనై భణిగీయవం స్రేవ జ్ఞతభహోతసవాః 37 
  
స్తా్థజితం స్మహూమ స్భ్రయాం రాజస్నినధ్య  

పాాపితం చ్ఛఖ్యమమ బగవానభణిం తసైై నమవేదమత్ 38 
  
స్ చ్ఛత్రవీయడితో యతనం గృహీత్థవవాఙ్గభఖస్తతః  

ఄనుతమమనో బవనభగభతేసవన పాభనా 39 
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సోऽనుధామమంస్తద్వాఘం ఫలవదివగ యహాకులః  

కథం భృజ్ఞమమతభయజః యసీద్దావచ్ఛమతః కథమ్ 40 
  
కభృత్థవ సాధు భహ్మం సామనన శ్ప్రదావ జనో మథా  

ఄద్వయఘదయశనం క్షుదరం భరఢం దరవిణలోలుమ్ 41 
  
దాసేమ దుహితయం తసైై స్త్రీయతనం యతనమేవ చ  

ఈపాయోऽమం స్మీచీనస్తస్మ శ్యనితయన చ్ఛనమథా 42 
  
ఏవం వమవస్మతో బుదాధ ై స్తా్థజితసవ సుత్థం శుభ్రమ్  

భణిం చ స్వమముదమభమ కృష్టణయోజహాయ హ్ 43 
  
త్థం స్తమభ్రమం బగవానుయేమే మథావిధి  

ఫహ్రభరామచిత్థం శీల యరపౌదాయమగుణానివత్థమ్ 44 
  
బగవానాహ్ న భణిం యతీచ్ఛఛమ్న వమం నృ  

తవాసాత ం ద్వబకతస్మ వమం చ పలభ్రగినః 45 

 

ఄఢామమభు – 57  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

విజ్ఞఞ త్థర్ష్ణథऽపి గోవినోద దగధ నాకయణై పాణడవాన్  

కునీతం చ కులమకయణ్డ స్హ్రామ్న మయౌ కుయరన్ 1 
  
భీష్భం కృం స్ విదుయం గనాధ ర్షం ద్రాణమేవ చ  

తులమదుఃఖౌ చ స్ఙగభమ హా కష్టమిత్ర హోచతుః 2 
  
లబ్ధ వతదనతయం రాజనశతధనావనభరచతుః  

ఄకూయ యకృతవరాభణౌ భనిః కసాభనన గృహ్మతే 3 
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యోऽస్భబమం స్భరత్రశుయతమ కనామయతనం విగయహై నః  

కృష్టణయాదానన స్తా్థజితకసాభదాబై తయభనివయాత్ 4 
  
ఏవం భననభత్రసాత భ్రమం స్తా్థజితభస్తతభః  

శ్యానభవధీలేోభ్రతస పాః క్షీణ జీవితః 5 
  
స్త్రీణాం వికోోశ్మనానాం కయనదనీతనాభనాథవత్  

హ్త్థవ శ్రన్తసనికవనభణిమదామ జగిభవాన్ 6 
  
స్తమభ్రమ చ పితయం హ్తం వీక్ష్య శుచ్ఛరిత్థ  

వమలత్థత త త్థతేత్ర హా హ్త్థసీభత్ర ముహ్మతీ 7 
  
తైలద్రాణామం భృతం పాాస్మ జగభ గజసాహ్వమమ్  

కృష్టణమ విదిత్థరాథ మ తపాత చఖౌమ పితుయవధమ్ 8 
  
తదాకరేణైశ్వర్ధ రాజనననుస్ృతమ నృలోకత్థమ్  

ఄహో నః యభం కష్టమితమసాాక్షౌ విలేతుః 9 
  
అగతమ బగవాంస్తసాభతసభ్రయమః సాగయజః జృయమ్  

శ్తధనావనమరేభే హ్నుత ం హ్రుత ం భణిం తతః 10 
  

సోऽపి కృతోదమభం జ్ఞఞ త్థవ భీతః పాాణర్షసయా  

సాహాయేమ కృతవరాభణభయాచత స్ చ్ఛఫరవీత్ 11 
  
నాహ్మీస్వయయోః కురామం హ్యలనం రాభకృష్ణయోః  

కో ను క్షేమమ కలేత తయోయవృజినమచయన్ 12 
  

కంస్ః స్హానుగోऽపీతో మద్దవష్టత్థత ైజితః శియయా  

జరాస్నధః స్తదశ్ స్ంయుగదివయథో గతః 13 
  
యత్థమఖ్యమతః స్ చ్ఛకూయ యం పారిోగాహ్భయాచత  
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సోऽపామహ్ కో విరుధేమత విదావనీశ్వయయోయఫలమ్ 14 
  
మ ఆదం లీలయా విశ్వం స్ృజతమవత్ర హ్నిత చ  

చేష్టట ం విశ్వస్ృజో మస్మ న విదుర్ష్ణభహిత్థజయా 15 
  
మః స్తహామనః శై్లముత్థటైైక్లన పాణినా  

దధాయ లీలయా బ్రల ఈచిఛలీనధైమివాయబకః 16 
  
నభస్తసైై బగవతే కృష్టణయాదుబతకయభణ్డ  

ఄననాత యాదిబరత్థమ కూటసాథ యాతభన్ద నభః 17 
  
యత్థమఖ్యమతః స్ తేనాపి శ్తధనావ భహాభణిమ్  

తస్మభననైసామశ్వమరుహ్మ శ్తయోజనగం మయౌ 18 
  
గరుడధవజమరుహ్మ యథం రాభజనాయదన్త  

ఄనవయాత్థం భహావేగైయశై్వ రాజనుగ రుదుయ హ్మ్ 19 
  
మిథిల్కయామువన్ద విస్ృజమ త్రతం హ్మమ్  

దాబైభధావతసనతైస్తః కృషోణऽమనవదరవదుయ ష్ట 20 
  
దాతేయబగవాంస్తస్మ దాత్రస్మతగభన్దమినా  

చక్లయణ శియ ఈతృతమ వాస్సోయవైచినోనభణిమ్ 21 
  
ఄలఫధభణిరాగతమ కృష్ణ అహాగయజ్ఞనితకమ్  

వృథా హ్తః శ్తధనుయభణిస్తతయ న విదమతే 22 
  
తత అహ్ ఫలో నరనం స్ భణిః శ్తధనవనా  

కస్మభంశిచతు రుష్ట నమస్తస్తభన్దవష్ జృయం వయజ 23 
  
ఄహ్ం వైద్హ్మిచ్ఛఛమి దరష్ణట ం పియమతభం భభ  

ఆతుమకాత వ మిథిల్కం రాజనివవేశ్ మదననదనః 24 
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తం దృష్టట వ స్హ్సోత్థథ మ మైథిలః పీయతమనస్ః  

ఄయహయాం అస్ విధివదయహణీమం స్భయహణైః 25 
  
ఈవాస్ తసామం కత్రచినిభథిల్కయాం స్మ విభః  

మనితః పీయత్రయుక్లతన జనక్లన భహాతభనా  

తతోऽశిక్షదగదాం కాలే ధాయతరాస్త్రుః సుయోధనః 26 
  
క్లశ్వో దావయకామేతమ నిధనం శ్తధనవనః  

ఄపాాపితం చ భణ్డః పాాహ్ పియయాయాః పియమకృదివభః 27 
  
తతః స్ కాయయామస్ కయయా ఫనోధయహతస్మ వై  

సాకం సుహ్ృదిబయబగవానామ యాః సుమః సాభరాయికీః 28 
  
ఄకూయ యః కృతవరాభ చ శుయత్థవ శ్తధనోయవధమ్  

వ్యమష్తుయబమవితయసౌత దావయకాయాః యయోజక్త 29 
  

ఄకూయ రే పాోషితేऽరిష్టట నామస్నైవ దావయక్తకసామ్  

శ్యర్షరా మనసాసాత పా ముహ్రర్దవికభౌత్రకాః 30 
  
ఆతమఙ్గగ దిశ్న్దతైక్ల విస్భృతమ పాాగుదాహ్ృతమ్  

మునివాస్నివాసే కం ఘటేత్థరిష్టదయశనమ్ 31 
  

ద్వేऽవయషత్ర కాశీశ్ః శ్వపల్కకయాగత్థమ వై  

స్వసుత్థం గణిదనీం పాాదాతతతోऽవయషతసై కాశిష్ణ 32 
  

తతుసతస్తతరభ్రవోऽసావకూయ ర్ష్ణ మతయ మతయ హ్  

ద్వోऽభవయషతే తతయ నోత్థపా న మర్షకాః 33 
  
ఆత్ర వృదధవచః శుయత్థవ నైత్థవదిహ్ కాయణమ్  

ఆత్ర భత్థవ స్మనామమ పాాహాకూయ యం జనాయదనః 34 
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జౄజయిత్థవభభ్రష్ైైనం కథయిత్థవ పియయాః కథాః  

విజఞత్థఖిలచితత జఞః స్భమమన ఈవాచ హ్ 35 
  
నను దానతే నమస్తస్తవయామసేత శ్తధనవనా  

స్మభనతకో భనిః శ్రీమనివదితః జౄయవమేవ నః 36 
  

స్తా్థజితోऽనతమత్థవదగృహీణయురుద హితుః సుత్థః  

దామం నినీయాః పిణాడనివముచమయణం చ శేషితమ్ 37 
  
తథాపి దుయధయస్తవనైైస్తవయామసాత ం సువయతే భణిః  

కనుత  మభగయజః స్భమఙన యతేమత్ర భణిం యత్ర 38 
  
దయశమస్వ భహాభ్రగ ఫనరధనాం శ్యనితమవహ్  

ఄవమచిఛనాన భఖ్యసేతऽదమ వయతన్దత రుకభవేదమః 39 
  
ఏవం సాభభరాలఫధ ః శ్వపలకతనయో భణిమ్  

అదామ వాస్సాచఛననః దదౌ స్రయమస్భయబమ్ 40 
  
స్మభనతకం దయశయిత్థవ జ్ఞఞ త్రభ్యమ యజ అతభనః  

విభృజమ భణినా బరమస్తసైై యతమయమతరభః 41 
  
మసేతవతదబగవత ఇశ్వయస్మ విషోణర్  

వీరామఢమం వృజినహ్యం సుభఙగలం చ  

అఖ్యమనం ఠత్ర శ్ృణోతమనుస్భరేదావ  

దుషీకరితం దురితభపోహ్మ యాత్ర శ్యనితమ్ 42 

 

ఄఢామమభు – 58  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏకదా పాణడవానదైష్ణట ం యతీత్థనురుషోతతభః  

ఆనదైయస్థం గతః శ్ృమనుమయుధానాదిభయవృతః 1 
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దృష్టట వ తమగతం పారాథ  ముకునదభఖిలేశ్వయమ్  

ఈతతసుథ రుమగద్వవరాః పాాణా ముఖమమివాగతమ్ 2 
  
రిష్వజ్ఞమచ్ఛమతం వీరా ఄఙగస్ఙగహ్తైనస్ః  

సానురాగస్మభతం వక తంై వీక్ష్య తస్మ ముదం మయుః 3 
  
యుధిషిఠయస్మ భీభస్మ కృత్థవ పాదాభవనదనమ్  

ఫాలుగ నం రియభ్రమథ మమభ్రమం చ్ఛభవనిదతః 4 
  
యమస్న అసీనం కృష్టణ కృష్ణభనినిదత్థ  

నవోఢా వీయడిత్థ కఞ్చచచఛనైరేత్థమబమవనదత 5 
  
తథైవ సాతమకః పార్థః జౄజితశ్యచభవనిదతః  

నిష్సాదాస్న్దऽన్దమ చ జౄజిత్థః రుమపాస్త 6 
  
ృథాభసమగతమ కృత్థభవాదనస్తయాత్రహారాద యదదైృశ్యభయమిబతః  

అృష్టవాంసాత ం కుశ్లం స్హ్సునష్టం పితృష్వసాయభరిృష్టబ్రనధవః 7 
  
తమహ్ ప్రయభవైకవేమ రుదధకణాఠ శుయలోచనా  

స్భయనీత త్థనఫహూన్దకాశ్యన్దకాశ్యపాయాతభదయశనమ్ 8 
  

తదైవ కుశ్లం నోऽబరతసనాథాసేత కృత్థ వమమ్  

జఞతీననః స్భయత్థ కృష్ణ భా్రత్థ మే ప్రయషితస్తవయా 9 
  

న తేऽస్మత స్వయభా్రనితరివశ్వస్మ సుహ్ృదాతభనః  

తథాపి స్భయత్థం శ్శ్వతేకాశ్యనహంస్మ హ్ృది స్మథతః 10 
  
యుధిషిఠయ ఈవాచ  

కం న అచరితం శేయయో న వేదాహ్భధీశ్వయ  

యోగేశ్వరాణాం దుయదర్ష్ణశ మనోన దృష్టః కుమేధసామ్ 11 
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ఆత్ర వై వారిషకానాభసానాాజ్ఞఞ  సోऽబమరిథతః సుఖమ్  

జనమననమనాననదమినదైయసౌథకసాం విభః 12 
  
ఏకదా యథమరుహ్మ విజయో వానయధవజమ్  

గణీడవం ధనురాదామ తరణౌ చ్ఛక్షమసామక్త 13 
  
సాకం కృష్టణన స్ననద్రధ విహ్రుత ం విపినం భహ్త్  

ఫహ్రవామలభృగకీయణం పాావిశ్తయవీయహా 14 
  
తతా్థవిధమచఛరైరావైఘాానరశకరానభహిష్టనుయ యరన్  

శ్యభ్రనగవయానఖడ్యగ నహరిణానశశ్శ్లేకాన్ 15 
  
త్థనిననుమః కఙకరా రాజ్ఞఞ మేధామనయవణ్డమపాగతే  

తృటర్షతః రిశా్యనోత బ్వబతుసయమమునాభగత్ 16 
  
తతోాస్ృశ్మ విశ్దం పీత్థవ వారి భహాయథౌ  

కృష్ణణ దదృశ్తుః కనామం చయనీతం చ్ఛరుదయశనామ్ 17 
  
త్థమసాదమ వరార్ష్ణహాం సుదివజ్ఞం రుచిరాననామ్  

యచఛ ప్రయషితః స్ఖ్యమ ఫాలుగ నః యభద్రతతమమ్ 18 
  
కా తవం కసామస్మ సుశ్రోణి కుతో వా కం చికీయషస్మ  

భన్దమ త్థవం త్రమిచఛనీతం స్యవం కథమ శ్రబన్ద 19 
  
శ్రీకాలినుద ైవాచ  

ఄహ్ం ద్వస్మ స్వితురుద హిత్థ త్రమిచఛతీ  

విష్ణణం వరేణమం వయదం తః యభమస్మథతః 20 
  
నానమం త్రం వృణ్డ వీయ తభృతే శ్రీనిక్లతనమ్  

తుష్మత్థం మే స్ బగవానుభకునోదऽనాథస్ంశ్ యమః 21 
  
కాలినీదత్ర స్మఖ్యమత్థ వసామి మమునాజలే  
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నిరిభతే బవన్ద పితా్థ యావదచ్ఛమతదయశనమ్ 22 
  

తథావదదుగ డ్యక్లశ్ర వాసుద్వామ సోऽపి త్థమ్  

యథమర్ష్ణమ తదివదావనధయభరాజముపాగభత్ 23 
  
మదైవ కృష్ణః స్నిదష్టః పారాథ నాం యమదుఫతమ్  

కాయయామస్ నగయం విచితయం విశ్వకయభణా 24 
  
బగవాంస్తతయ నివస్నాసవనాం పియమచికీయషయా  

ఄగనయే ఖ్యణడవం దాతుభరుజ నసామస్ సాయథిః 25 
  

సోऽగినసుత షోట ధనుయదాదధయాన్దశవత్థనరథం నృ  

ఄరుజ నాయాక్షయౌ తరణౌ వయభ చ్ఛభేదమభస్త్రిభః 26 
  
భమశ్చ మ్నచితో వహ్యనః స్భ్రం స్ఖమ ఈపాహ్యత్  

మస్మభనుద ర్ష్ణమధనసామసీజజలస్థలదృశిబరభః 27 
  
స్ తేన స్భనుజ్ఞఞ తః సుహ్ృదిబశ్యచనుమ్నదితః  

అమయౌ దావయకాం బరమః సాతమకయభఖైయవృతః 28 
  
ఄథోయేమే కాలినీదం సుజృణమయతవృక్ష ఉరిజతే  

వితనవనయమననదం సావనాం యభభఙగలః 29 
  
వినాద ైనువినాద ైవావన్తతై దుర్ష్ణమధనవశ్యనుగ్భ  

స్వమంవరే స్వబగినీం కృష్టణ స్కాతం నమష్టధత్థమ్ 30 
  
రాజ్ఞధిద్వామస్తనయాం మితయవినాద ం పితృష్వసుః  

యస్హ్మ హ్ృతవానృషోణ రాజనాాజ్ఞఞ ం యశ్మత్థమ్ 31 
  
నగనజినానభ క్తశ్లమ అసీదాాజ్ఞత్రధారిభకః  

తస్మ స్త్థమబవతకనామ ద్వీ నాగనజితీ నృ 32 
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న త్థం శేకుయనృపా వోఢుభజిత్థవ స్తగోవృష్టన్  

తీక్షణశ్ృఙ్గగ నుసదుయధరాషనీవయమగనాధ స్హానఖల్కన్ 33 
  
త్థం శుయత్థవ వృష్జిలేభ్రమం బగవానాసతవత్థం త్రః  

జగభ క్తశ్లమజృయం సైన్దమన భహ్త్థ వృతః 34 
  
స్ కోశ్లత్రః పీయతః యతుమత్థథ నాస్నాదిభః  

ఄయహణ్డనాపి గురుణా జౄజమనరత్రననిదతః 35 
  
వయం విలోకామభభతం స్మగతం నరేనదైకనామ చకమే యమత్రమ్  

బరయాదమం మే త్రరాశిషోऽనలః కర్ష్ణతు స్త్థమ మది మే ధృతో వయతః 36 
  
మత్థదఙకజయజః శియసా బ్వబరిత  

శ్ృయఫమజః స్గిరిశ్ః స్హ్ లోకపాలైః  

లీల్కతనుః స్వకృతసేతుర్షసయా మః  

కాలేऽదధతస బగవానభభ క్లన తుష్టమత్ 37 
  
ఄరిచతం జృనరిత్థమహ్ నారామణ జగతతే  

అత్థభనన్దదన జౄయణస్మ కయవాణి కభలకః 38 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

తమహ్ బగవానహృష్టః కృత్థస్నరిగయహ్ః  

మేఘగమీబయయా వాచ్ఛ స్స్మభతం కురుననదన 39 
  
శ్రీబగవానువాచ  

నరేనదై యాచ్ఛఞ  కవిభరివగరిహత్థ రాజనమఫనోధరినజధయభవరితనః  

తథాపి యాచే తవ సౌహ్ృద్చఛయా కనామం తవద్వయాం న హి శులకదా వమమ్ 40 
  
శ్రీరాజోవాచ  

కోऽనమసేతऽబమధికో నాథ కనామవయ ఆహ్యపిసతః  

గుణైకధామ్నన మసామఙ్గగ శ్రీయవస్తమనపాయినీ 41 
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కనతవసాభభః కృతః జౄయవం స్భమః సాతవతయషబ  

జృంసాం వీయమర్షక్షాయథం కనామవయర్షసయా 42 
  
స్ైతే గోవృష్ట వీయ దురాద నాత  దుయవగయహాః  

ఏతైయబగనః సుఫహ్వో భననగతా్థ నృపాతభజ్ఞః 43 
  
మదిమే నిగృహీత్థః సుమస్తవయైవ మదుననదన  

వర్ష్ణ బవానభభతో దుహితురేభ శియమఃతే 44 
  
ఏవం స్భమమకయణై ఫదాధ వ రికయం యభః  

అత్థభనం స్తధా కృత్థవ నమగృహాణలేీలయైవ త్థన్ 45 
  
ఫదాధ వ త్థనాద భభః శౌరియబగనదరానహతౌజస్ః  

వమకయసలేీలయా ఫదాధ నాఫలో దారుభయానమథా 46 
  
తతః పీయతః సుత్థం రాజ్ఞ దదౌ కృష్టణమ విస్మభతః  

త్థం యతమగృహాణదబగవానివధివతసదృశీం యభః 47 
  
రాజతనైశ్చ దుహితుః కృష్ణం లబ్రధ వ పియమం త్రమ్  

లేభరే యమననదం జ్ఞతశ్చ యమ్నతసవః 48 
  
శ్ఙఖభేరామనకా న్దదుర్షగతవాదమదివజ్ఞశిష్ః  

నరా నాయమః యముదిత్థః సువాస్ఃస్యగలఙృత్థః 49 
  
దశ్ధేనుస్హ్సాాణి పారిఫయహభదాదివభః  

యువతీనాం త్రరసాహ్స్యం నిష్కగీయవసువాస్స్మ్ 50 
  
నవనాగస్హ్సాాణి నాగచఛతగుణానరథాన్  

యథాచఛతగుణానశ్యవనశ్యవచఛతగుణాననరాన్ 51 
  
దభతీ యథమర్ష్ణమ భహ్త్థమ సేనయా వృతౌ  
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సేనహ్యకేననహ్ృదయో యాయామస్ కోశ్లః 52 
  
శుయతైవతదుయ రుధుయరబపా నమనతం థి కనమకామ్  

బగనవీరామః సుదుయభరాష మదుభర్ష్ణగవృష్ైః జృరా 53 
  
త్థనస్మతః శ్యవాాత్థనఫనుధ పియమకృదరుజ నః  

గణీడవీ కాలయామస్ స్మంహ్ః క్షుదరభృగనివ 54 
  
పారిఫయహముపాగృహ్మ దావయకామేతమ స్తమయా  

రేమే మదరనాభృష్భ్య బగవాన్దదవకీసుతః 55 
  
శుయతకీరేతః సుత్థం బదాాం ఈయేమే పితృష్వసుః  

కైక్లయీం భా్రతృభయదత్థత ం కృష్ణః స్నతయదనాదిభః 56 
  
సుత్థం చ భదాాధితేయేక్ష్మణాం లక్షణైయమత్థమ్  

స్వమంవరే జహారైకః స్ సుయణః సుధామివ 57 
  
ఄనామశై్ైవంవిధా భ్రరామః కృష్ణసామస్నసహ్స్యశ్ః  

భౌభం హ్త్థవ తనినర్ష్ణధాదాహ్ృత్థశ్యచరుదయశనాః 58 

 

ఄఢామమభు – 59  

శ్రీరాజోవాచ  

మథా హ్తో బగవత్థ భౌమ్న యేన్ద చ త్థః స్త్రిమః  

నిరుదాధ  ఏతదాచక్షవ వికయభం శ్యయఙగధనవనః 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆన్దదైణ హ్ృతఛతేరణ హ్ృతకుణడలఫనుధ నా  

హ్ృత్థభరాదిరసాథ న్దన జ్ఞఞ పితో భౌభచేషిటతమ్ 2 
  
స్భ్రర్ష్ణమ గరుడ్యయరఢః పాాగోాత్రష్జృయం మయౌ  
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గిరిదుర్గః శ్స్త్రదుర్గయజల్కగనైనిలదుయగభమ్  

ముయపాశ్యయుతైర్ష్ణఘరైయదృఢైః స్యవత అవృతమ్ 3 
  
గదయా నిరిఫభేదాద్వరనశస్త్రదురాగ ణి సామకైః  

చక్లయణాగినం జలం వాయుం ముయపాశ్యంస్తథాస్మనా 4 
  
శ్ఙఖనాద్న మనాతై ణి హ్ృదయాని భనస్మవనామ్  

పాాకాయం గదయా గురావై నిరిఫభేద గదాధయః 5 
  
పాఞచజనమధవనిం శుయత్థవ యుగనతశ్నిభీష్ణమ్  

ముయః శ్యాన ఈతతసౌథ దైతమః ఞచశిరా జల్కత్ 6 
  
త్రరశ్రలముదమభమ సుదురినర్షక్షణో యుగనతస్రరామనలర్ష్ణచిరులఫణః  

గ యస్ంస్త్రిలోకీమివ ఞచభరుభఖైయబమదరవత్థత యక్మసుతం మథోయగః 7 
  
అవిధమ శ్రలం తయసా గరుతభతే నియస్మ వకైయైవైనదతస ఞచభః  

స్ ర్ష్ణదసీ స్యవదిశ్రऽభఫయం భహానాజౄయమననణడకటాహ్మవృణోత్ 8 
  
తదాతదైవ త్రరశిఖం గరుతభతే హ్రిః శ్రాభ్రమభభనత్రతైధోజసా  

ముఖేష్ణ తం చ్ఛపి శ్రైయత్థడమతతసైై గదాం సోऽపి రుష్ట వమముఞచత 9 
  
త్థమతనీతం గదయా గదాం భృధే గదాగయజో నిరిఫభద్ స్హ్స్యధా  

ఈదమభమ బ్రహూనభధావతోऽజితః శిరాంస్మ చక్లయణ జహాయ లీలయా 10 
  

వమసుః పాత్థభబస్మ కృతతశీర్ష్ణష నికృతతశ్ృఙ్గగ ऽదిరరివేనదైతేజసా  

తసామతభజ్ఞః స్త పితుయవధాతురాః యత్రకయయాభయషజుష్ః స్ముదమత్థః 11 
  

త్థమ్నాऽనతరిక్షః శ్ యవణో విభ్రవసుర్  

వసుయనబసావనరుణశ్చ స్తభః  

పీఠం జృయస్ృతమ చభరత్రం భృధే  

భౌభయయుకాత  నియగనధృత్థయుధాః 12 
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పాాయుఞజ త్థసాదమ శ్రానసీనగదాః శ్క తై ృషిటశ్రల్కనమజితే రుషోలఫణాః  

తచఛస్త్రకూటం బగవానసవమయగణైయమ్నఘవీయమస్మతలశ్శ్చకయత హ్ 13 
  
త్థనీఠముఖ్యమననమదమభక్షమం  

నికృతతశీర్ష్ణషరుభజ్ఞఙ్ఘ్ఘైవయభణః  

సావనీకపానచ్ఛమతచకయసామకైస్  

తథా నియసాత ననయకో ధరాసుతః  

నిర్షక్ష్య దుయభయషణ అస్యవనభదైర్  

 - గజైః యోధియబవైరినరాకయమత్ 14 
  
దృష్టట వ స్భ్రయమం గరుడోరి స్మథతం  

స్రర్ష్ణమరిష్టట తసతడిదఘనం మథా  

కృష్ణం స్ తసైై వమస్ృజచఛతఘ్ననం  

యోధాశ్చ స్రేవ యుగచచ వివమధుః 15 
  
తదౌబభసైనమం బగవానగదాగయజో  

విచితయవాజైరినశితైః శిలీముఖైః  

నికృతతబ్రహూరుశిర్ష్ణధరవిగ యహ్ం  

చకాయ తరేహైవ హ్త్థశ్వకుఞజ యమ్ 16 
  
యాని యోధైః యయుకాతని శ్సాతై సాతై ణి కుయరదవహ్  

హ్రిసాత నమచిఛనతీతక్షణః శ్రైరేకైకశ్స్త్రీభః 17 
  
ఈహ్మమనః సురేణన క్షాభ్రమం నిఘనత్థ గజ్ఞన్  

గురుతభత్థ హ్నమమనాసుత ణడక్షనఖేయగజ్ఞః 18 
  
జృయమేవావిశ్నానరాత  నయకో యుధమయుధమత 19 
  
దృష్టట వ విదాావితం సైనమం గరుడేనారిదతం స్వకం  

తం భౌభః పాాహ్యచఛకాత ై వజరః యత్రహ్తో మతః  
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నాకభత తయా విద్రధ మల్కహ్త ఆవ దివః 20 
  

శ్రలం భౌమ్నऽచ్ఛమతం హ్నుత మదద్ వితథోదమభః  

తదివస్రాగ తరయవమేవ నయకస్మ శిర్ష్ణ హ్రిః  

ఄపాహ్యదగజస్థస్మ చక్లయణ క్షుయన్దమినా 21 
  
స్కుణడలం చ్ఛరుకర్షటబరష్ణం ఫభౌ ృథివామం త్రతభసముజజవలమ్  

హ్ హ్యత్ర సాధివతమృష్మః సురేశ్వరా మలైైరుభకునదం వికయనత ఇదిరే 22 
  
తతశ్చ బరః కృష్ణముప్రతమ కుణడలే  

యతతజ్ఞభరఫనదయతనభ్రస్వరే  

స్వైజమనాత ై వనమలయాయమత్  

పాాచేతస్ం ఛతయభథో భహాభణిమ్ 23 
  
ఄసౌతషీదథ విశేవశ్ం ద్వీ ద్వవరారిచతమ్  

పాాఞజ లిః యణత్థ రాజనబకతయవణయా ధియా 24 
  
బరమిరువాచ  

నభసేత ద్వద్వేశ్ శ్ఙఖచకయగదాధయ  

బక్లతచోఛపాతతయరపామ యమతభననమ్నऽసుత  తే 25 
  
నభః ఙకజనాభ్రమ నభః ఙకజమలిన్ద  

నభః ఙకజన్దతా్థమ నభసేతఙకజ్ఞఙఘైయే 26 
  
నమ్న బగవతే తుబమం వాసుద్వామ విష్ణవే  

జృరుష్టయాదిబీజ్ఞమ జౄయణబోధామ తే నభః 27 
  

ఄజ్ఞమ జనయితేరऽస్మ ఫరహ్భణ్డऽననతశ్క తయే  

రావరాతభనరబత్థతభనయమతభననమ్నऽసుత  తే 28 
  
తవం వై స్మస్ృక్షుయజ ఈతకటం యభ్య  
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తమ్న నిర్ష్ణధామ బ్వబయషైస్ంవృతః  

సాథ నామ స్తతవ ం జగతో జగతతే  

కాలః యధానం జృరుషో బవానయః 29 
  
ఄహ్ం యో జోమత్రయథానిలో నభ్య మతా్థణి ద్వా భన ఆనిదైయాణి  

కరాత  భహానితమఖిలం చరాచయం తవమమదివతీయే బగవనమం బరభః 30 
  

తసామతభజోऽమం తవ పాదఙకజం భీతః యనానరితహ్ర్ష్ణసాదితః  

తత్థలయైనం కురు హ్స్తఙకజం శియస్మముష్టమఖిలకలభష్టహ్మ్ 31 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర బరభమరిథతో వాగిబయబగవానబకతనభాయా  

దత్థత వబమం భౌభగృహ్మరవిశ్తసకలరిదిభత్ 32 
  
తతయ రాజనమకనామనాం ష్టసహ్సాాధికాయుతమ్  

భౌమహ్ృత్థనాం వికయభమ రాజభ్యమ దదృశే హ్రిః 33 
  
తభరవిష్టం స్త్రియో వీక్ష్య నయవయమం విమ్నహిత్థః  

భనసా వవియరేऽభీష్టం త్రం దైవోసాదితమ్ 34 
  
బరయాతత్రయమం భహ్మం ధాత్థ తదనుమ్నదత్థమ్  

ఆత్ర స్రావః ృథకృష్టణ భ్రవేన హ్ృదమం దధుః 35 
  

త్థః పాాహిణోదాద వయవతీం సుభృష్టవియజోऽభఫరాః  

నయయానైయభహాకోశ్యనరథాశ్యవనదైవిణం భహాత్ 36 
  
ఐరావతకులేభ్రంశ్చ చతుయదనాత ంస్తయస్మవనః  

పాణ్డడ రాంశ్చ చతుఃష్షిటం ప్రయయయామస్ క్లశ్వః 37 
  
గత్థవ సురేనదైబవనం దత్థత వదితైై చ కుణడలే  

జౄజితస్త్రిదశేన్దదైణ భహ్యనాద ై మణామ చ స్పియమః 38 
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చోదితో భ్రయమయోత్థటమ పార్షజ్ఞతం గరుతభత్ర  

అర్ష్ణమ సేనాద ై నివబుధానినరిజతోమపానమతు యమ్ 39 
  
సాథ పితః స్తమభ్రమయా గృహోదామనోశ్రబనః  

ఄనవగుయబైభరాః స్వరాగ తతదగనాధ స్వలభటాః 40 
  
మయాచ అనభమ కర్షటకోటిభః పాదౌ స్ృశ్ననచ్ఛమతభయథసాధనమ్  

స్మదాధ యథ ఏతేన విగృహ్మతే భహానహో సురాణాం చ తమ్న ధిగఢమత్థమ్ 41 
  
ఄథో ముహూయత ఏకస్మభనాననాగరేష్ణ త్థః స్త్రిమః  

మథోయేమే బగవానాత వదరయధర్ష్ణऽవమమః 42 
  
గృహ్యష్ణ త్థసాభనపామమతయకకృనినయస్తసామమత్రశ్యేష్వవస్మథతః  

రేమే యమభరినజకాభస్ముాతో మథేతర్ష్ణ గయహకమేధికాంశ్చయన్ 43 
  
ఆతథం యమత్రభవామ త్రం స్త్రిమసాత   

ఫరహాభదయోऽపి న విదుః దవీం మద్వయామ్  

భేజురుభదావియతమేధితయానురాగ  

హాసావలోకనవస్ఙగభజలలజ్ఞజ ః 44 
  
యతుమదగమస్నవరాయహణదశౌచ  

త్థభరఫలవిశ్ యభణవీజనగనధమలైైః  

క్లశ్యసాయశ్మనస్ననోహారైైః  

దాసీశ్త్థ ఄపి విభ్యరివదధుః స్భ దాస్మమ్ 45 

 

ఄఢామమభు – 60  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

కరిహచితుసఖమసీనం స్వతలస్థం జగదుగ రుమ్  

త్రం యమచయదైైషీభ వమజన్దన స్ఖీజనైః 1 
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మసేతవతలేీలయా విశ్వం స్ృజతమతతైవతీశ్వయః  

స్ హి జ్ఞతః స్వసేతరనాం గోపీథామ మదుష్వజః 2 
  
తస్మభననతయగృహ్య భా్రజన్ ముకాతదాభవిలమిఫనా  

విరాజితే విత్థన్దన ద్వైయభణిభయైయపి 3 
  
భలేికాదాభభః జృష్ైురిద వరేపకులనాదితే  

జ్ఞలయనధైయవిష్్టశ్చ గోభశ్చనదైభసోऽభలైః 4 
  
పారిజ్ఞతవనామ్నద వాయునోదామనశ్యలినా  

ధరైయగురుజై రాజనాజ లయనధైవినియగతైః 5 
  
మఃఫేననిభే శుభేర యమఙ్గక కశిజౄతతమే  

ఈతసేథ సుఖ్యసీనం జగత్థమీశ్వయం త్రమ్ 6 
  
వాలవమజనమదామ యతనదణడం స్ఖీకరాత్  

తేన వీజమతీ ద్వీ ఈపాసాం చకయ ఇశ్వయమ్ 7 
  
సోపాచ్ఛమతం కవణమతీ భణినరజృరాభ్రమం  

రేజ్ఞऽఙ్గగ లీమవలమవమజనాగయహ్సాత   

వసాతై నతగరఢకుచకుఙ్గకభశ్రణహాయ  

భ్రసా నితభఫధృతయా చ రాయధైకాఞ్జ్యచై 8 
  
త్థం యరపిణీం శ్రీమభననమగత్రం నిర్షక్ష్య  

యా లీలయా ధృతతనోయనుయరయరపా  

పీయతః స్భమననలకకుణడలనిష్కకణఠ  

వకోతైలేస్త్రసైతసుధాం హ్రిరాఫభ్రష్ట 9 
  
శ్రీబగవానువాచ  

రాజజృతీరపిసత్థ బరైర్ష్ణేకపాలవిబరత్రభః  
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భహానుభ్రవైః శ్రీభద్వబ యరపౌదాయమఫలోరిజతైః 10 
  
త్థనారపాత నరిథనో హిత్థవ చైదామద్వనసైయదుయభదాన్  

దత్థత  భా్రతా్థ స్వపితా్థ చ కసాభనోన వవృష్టऽస్మన్ 11 
  
రాజభ్యమ బ్వబమతః సుభయ  స్ముదరం శ్యణం గత్థన్  

ఫలవదిబః కృతద్వష్టనారమస్తైక తనృపాస్నాన్ 12 
  
ఄస్ష్టవయతై నాముంసాభలోకథమీయుష్టమ్  

అస్మథత్థః దవీం సుభయ  పాామః సీదనిత యోషితః 13 
  
నిషికఞచనా వమం శ్శ్వనినషికఞచనజనపియయాః  

తసాభ త్థరయేణ న హామఢామ మం బజనిత సుభధమమే 14 
  
మయోరాతభస్భం వితతం జనైైశ్వరామకృత్రయబవః  

తయోరివవాహో మైతీర చ నోతతమధభయోః కవచిత్ 15 
  
వైదరేబైతదవిజ్ఞఞ మ తవయాద్వయఘస్మీక్షయా  

వృత్థ వమం గుణైర్షహనా భక్షుభః శే్యఘ్నత్థ ముధా 16 
  

ఄథాతభనోऽనుయరం వై బజస్వ క్షత్రరమయషబమ్  

యేన తవమశిష్ః స్త్థమ ఆహాముతయ చ లసైసే 17 
  
చైదమశ్యలవజరాస్నధ దనతవకాయ దయో నృపాః  

భభ దివష్నిత వామ్నరు రుకీభ చ్ఛపి తవాగయజః 18 
  
తేష్టం వీయమభదానాధ నాం దృపాత నాం స్భమనుతతయే  

అనిత్థస్మ భయా బద్ర తేజోహ్యత్థస్త్థమ్ 19 
  
ఈదాసీనా వమం నరనం న స్త్రమత్థమయథకాముకాః  

అతభలబ్రధ ైస్భహ్య జౄరాణ గేహ్యోర్ష్ణాత్రయకయయాః 20 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏత్థవదుకాతవ బగవానాత్థభనం వలేభ్రమివ  

భనమమనాభవిశేేష్టతతదదయఘన ఈపాయభత్ 21 
  
ఆత్ర త్రరలోక్లశ్తేస్తదాతభనః పియమస్మ ద్వమశుయతజౄయవభపియమమ్  

అశుయతమ భీత్థ హ్ృది జ్ఞతవేథుశిచనాత ం దుయనాత ం రుదతీ జగభ హ్ 22 
  
దా సుజ్ఞతేన నఖ్యరుణశ్రీయా భవం లిఖనతైశుయభయఞజ నాస్మతైః  

అస్మఞచతీ కుఙ్గకభయరషితౌ స్తన్త తసాథ వధోముఖమత్రదుఃఖరుదధవాక్ 23 
  
తసామః సుదుఃఖబమశ్రకవినష్టబుద్ధర్  

హ్సాత చఛాథదవలమతో వమజనం పాత  

ద్హ్శ్చ వికవేధిమః స్హ్సైవ ముహ్మన్  

యమేబవ వాయువిహ్తో యవికీయమ క్లశ్యన్ 24 
  
తదదృష్టట వ బగవానృష్ణః పియయాయాః ప్రయభఫనధనమ్  

హాస్మపాౌఢిభజ్ఞననాత ైః కరుణః సోऽనవకభత 25 
  
యమఙ్గకదవరుహామశు త్థముత్థథ మ చతురుబజః  

క్లశ్యనసముహ్మ తదవక తంై పాాభృజతదభపాణినా 26 
  
యభృజ్ఞమశుయకలే న్దతేర స్తన్త చోహ్తౌ శుచ్ఛ  

అశిేష్మ బ్రహ్రనా రాజనననమవిష్యాం స్తీమ్ 27 
  
సానతవయామస్ సానతవజఞః కృయా కృణాం యభః  

హాస్మపాౌఢిబరభచిచత్థత భతదరాహం స్త్థం గత్రః 28 
  
శ్రీబగవానువాచ  

మ మ వైదయబైస్రయేథా జ్ఞన్ద త్థవం భతరామణామ్  

తవదవచః శ్రోతుకామేన క్షేవల్కమచరితభఙగన్ద 29 
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ముఖం చ ప్రయభస్ంయభబ సుపరిత్థధయమీక్షితుమ్  

కటాక్షేపారుణాపాఙగం సునదయభయ కుటీతటమ్ 30 
  
ఄమం హి యమ్న ల్కభ్య గృహ్యష్ణ గృహ్మేధినామ్  

మననరైైర్షమతే యాభః పియమయా భీరు భ్రమిని 31 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

సైవం బగవత్థ రాజనైవదర్షబ రిసానితవత్థ  

జ్ఞఞ త్థవ తతరిహాసోకతం పియమత్థమగబమం జహ్య 32 
  
ఫభ్రష్ ఊష్బం జృంసాం వీక్షనీత బగవనుభఖమ్  

స్వీయడహాస్రుచియ స్మనగధ పాఙ్గగన భ్రయత 33 
  
శ్రీరుకభణ్డమవాచ  

నన్దవవమేతదయవినదవిలోచనాహ్ మదైవ బవానబగవతోऽస్దృశీ విబరభనః  

కవ సేవ భహిభనైభయతో బగవాంస్త్రమధీశ్ః కావహ్ం గుణయకృత్రయజఞగృహీతపాదా 34 
  
స్తమం బయాదివ గుణ్డబమ ఈరుకయమనతః  

శేతే స్ముదర ఈలభబనమతయ అత్థభ  

నితమం కదినిదైమగణైః కృతవిగయహ్స్తవం  

తవతేసవకైయనృదం విధుతం తమ్నऽనధమ్ 35 
  
తవత్థదదభభకయనదజుష్టం మునీనాం  

వరాత ైసుపటం నరశుభయనను దురివభ్రవమమ్  

మసాభదలౌకకమివేహితమీశ్వయస్మ  

బరభంస్తవేహితభథో ఄను యే బవనతమ్ 36 
  

నిషికఞచనో నను బవానన మతోऽస్మత కఞ్చచద్  

మసైై ఫలిం ఫలిభజోऽపి హ్యనతైజ్ఞదామః  

న త్థవ విదనతైసుతృపోऽనతకమఢమత్థనాధ ః  
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ప్రయషోఠ బవానఫలిభజ్ఞభపి తేऽపి తుబమమ్ 37 
  
తవం వై స్భస్తజృరుష్టయథభమః పల్కత్థభ  

మదావఞఛయా సుభతయో విస్ృజనిత కృతేమ్  

తేష్టం విభ్య స్ముచితో బవతః స్మజః  

జృంస్ః స్త్రియాశ్చ యతయోః సుఖదుఃఖినోయన 38 
  
తవం నమస్తదణడమునిభయగదిత్థనుభ్రవ  

అత్థభతభదశ్చ జగత్థమిత్ర మే వృతోऽస్మ  

హిత్థవ బవదుబై వ ఈద్వరితకాలవేగ  

ధవసాత శిషోऽఫజబవనాకతీనుకతోऽన్దమ 39 
  
జ్ఞడమం వచస్తవ గదాగయజ మసుత  బరపాన్  

విదాావమ శ్యయఙగనినద్న జహ్యథ మం తవమ్  

స్మంహో మథా స్వఫలిమీశ్ శ్రనసవభ్రగం  

తేభ్యమ బయాదమదుదధిం శ్యణం యననః 40 
  

మదావఞఛయా నృశిఖ్యభణయోऽనగవైనమ  

జ్ఞమనతనాహ్రష్గయాదమ ఐకమతమమ్  

రాజమం విస్ృజమ వివిశుయవనభముఫజ్ఞక్ష  

సీదనిత తేऽనుదవీం త ఆహాస్మథత్థః కమ్ 41 
  
కానమం శ్ యయేత తవ పాదస్ర్ష్ణజగనధమ్  

అఘాామ స్నుభఖరితం జనత్థవయగమ్  

లక్షాభైలమం తవవిగణమమ గుణాలమస్మ  

భరాత ై స్ద్రరుబమభయథవివీతదృషిటః 42 
  
తం త్థవనుయరభబజం జగత్థభధీశ్మ్  

అత్థభనభతయ చ యతయ చ కాభజౄయమ్  

సామన్దభ తవాఙ్ఘ్ఘైయయణం స్ృత్రభయబైభనాత ై  
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యో వై బజనతముయాతమనృత్థవయగః 43 
  
తసామః సుమయచ్ఛమత నృపా బవతోదిష్టట ః  

స్త్రీణాం గృహ్యష్ణ ఖయగోశ్వవిడ్యలబృత్థమః  

మతకయణభరలభనకయషణ నోయాయాద్  

యుష్భతకథా భృడవిరిఞచస్భ్రసు గీత్థ 44 
  
తవకశైశుయర్ష్ణభనఖక్లశ్పినదధభనతర్  

మంసాస్మథయక తకృమివిటకపపితతవాతమ్  

జీవచఛవం బజత్ర కానతభత్రరివభరఢా  

యా తే దాఫజభకయనదభజిఘాతీ స్త్రీ 45 
  
ఄస్తవముఫజ్ఞక్ష భభ తే చయణానురాగ  

అతభనరతస్మ భయి చ్ఛనత్రరికతదృష్టట ః  

మయహైస్మ వృదధమ ఈపాతతయజోऽత్రమతోా  

మమీక్షసే తదు హ్ నః యమనుకమ 46 
  
నైవాలీకభహ్ం భన్దమ వచసేత భధుస్రదన  

ఄమఫయా ఏవ హి పాామః కనామయాః సామదరత్రః కవచిత్ 47 
  

వ్యమఢాయాశ్యచపి జృంశ్చల్కమ భనోऽభేమత్ర నవం నవమ్  

బుధోऽస్తీం న బ్వబృయాత్థత ం బ్వబరదుబమచ్ఛమతః 48 
  
శ్రీబగవానువాచ  

సాధేవైతచోఛైతుకామైస్తవం రాజజృతీర యలమిబత్థ  

భయోదితం మదనావతథ  స్యవం తతసతమమేవ హి 49 
  
యానామనాకభమసే కామనభమమకామమ భ్రమిని  

స్నిత హ్యమకానతబకాతయాస్తవ కల్కమణి నితమద 50 
  

ఈలఫధం త్రప్రయభ పాత్రవయతమం చ తేऽనఘే  
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మదావకైైశ్యచలమమనాయా న ధీయభమమకరిషత్థ 51 
  
యే మం బజనిత దాభతేమ తసా వయతచయమయా  

కామత్థభనోऽవరేగశ్ం మ్నహిత్థ భభ మమయా 52 
  
మం పాామ మనినమవయగస్భదం  

వాఞఛనిత యే స్భద ఏవ తతత్రమ్  

తే భనదభ్రగ నియయేऽపి యే నృణాం  

మతా్థతభకత్థవత్రనయమః సుస్ఙగభః 53 
  
దిష్టట ై గృహ్యశ్వయమస్కృనభయి తవయా కృత్థనువృత్రతయబవమ్నచనీ ఖలైః  

సుదుష్కరాసౌ సుతరాం దురాశిషో హ్మసుంబరాయా నికృత్రం జుష్ః స్త్రియాః 54 
  
న త్థవదృశీభరణయినీం గృహిణీం గృహ్యష్ణ  

శ్యమమి మనిని మయా స్వవివాహ్కాలే  

పాాపాత ననృపానన విగణమమ యహోహ్ర్ష్ణ మే  

యసాథ పితో దివజ ఈశుయతస్తకథస్మ 55 
  
భా్రతురివయరకయణం యుధి నిరిజతస్మ  

పాోదావహ్యవణి చ తదవధభక్షగోష్టఠ ైమ్  

దుఃఖం స్ముతథభస్హోऽస్భదయోగభీత్థమ  

నైవాఫరవీః కభపి తేన వమం జిత్థసేత 56 
  
దరతస్తవయాతభలబన్ద సువివికతభనతైః  

యసాథ పితో భయి చిరామత్ర శ్రనమమేతత్  

భత్థవ జిహాస్ ఆదం ఄఙగభననమయోగమం  

త్రష్టఠ త తతతవ యి వమం యత్రననదయాభః 57 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం సౌయతస్ంల్కైయబగవానజగద్వశ్వయః  

స్వయతో యభయా రేమే నయలోకం విడభఫమన్ 58 
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తథానామసాభపి విభయగృహ్యసు గృహ్వానివ  

అస్మథతో గృహ్మేధీయానధరాభనోేకగురుయహరిః 59 

 

ఄఢామమభు – 61  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏకైకశ్సాత ః కృష్ణస్మ జృతా్థనదశ్దశ్యఫఅః  

ఄజీజననననవమనితుః స్రావతభస్భదా 1 
  

గృహాదనగం వీక్ష్య రాజజృతోామऽచ్ఛమతం స్మథతమ్  

ప్రయష్ఠ ం నమభంస్త స్వం స్వం న తతతతతవ విదః స్త్రిమః 2 
  
చ్ఛయవఫజకోశ్వదనామతబ్రహ్రన్దతయ  

స్ప్రయభహాస్యస్వీక్షితవలుగ జలైుః  

స్మ్నభహిత్థ బగవతో న భనో విజ్ఞతుం  

సైవరివబరమైః స్భశ్కనవనిత్థ విబరభనః 3 
  
సాభయావలోకలవదరిశతభ్రవహారి  

బరయభణడలయహితసౌయతభనతైశౌణ్డ ః  

తనైసుత  శ్రడశ్స్హ్స్యభనఙగబ్రణైర్  

మసేమనిదైమం విభథితుభకయణైయన శేకుః 4 
  
ఆతథం యమత్రభవామ త్రం స్త్రిమసాత   

ఫరహాభదయోऽపి న విదుః దవీం మద్వయామ్  

భేజురుభదావియతమేధితయానురాగ  

హాసావలోకనవస్ఙగభల్కలసాదమమ్ 5 
  
యతుమదగమస్నవరాయహణపాదశౌచ  

త్థభరఫలవిశ్ యభణవీజనగనధమలైైః  

క్లశ్యసాయశ్మనస్ననోహారైైః  
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దాసీశ్త్థ ఄపి విభ్యరివదధుః స్భ దాస్మమ్ 6 
  
త్థసాం యా దశ్జృతా్థణాం కృష్ణస్త్రీణాం జృర్ష్ణదిత్థః  

ఄష్ణట భహిష్మస్తతు తా్థనరదుమమనద్వనగృణామి తే 7 
  
చ్ఛరుద్ష్ణః సుద్ష్ణశ్చ చ్ఛరుద్హ్శ్చ వీయమవాన్  

సుచ్ఛరుశ్యచరుగుతశ్చ బదరచ్ఛరుస్తథాయః 8 
  
చ్ఛరుచనోదై విచ్ఛరుశ్చ చ్ఛరుశ్చ దశ్మ్న హ్రేః  

యదుమభనయముఖ్య జ్ఞత్థ రుకభణామం నావమః పితుః 9 
  
భ్రనుః సుభ్రనుః స్వరాబనుః యభ్రనురాబనుమంస్తథా  

చనదైభ్రనుయఫృహ్దాబనుయత్రభ్రనుస్తథాష్టభః 10 
  
శ్రీభ్రనుః యత్రభ్రనుశ్చ స్తమభ్రమతభజ్ఞ దశ్  

సాభఫః సుమితయః జృరుజిచఛతజిచచ స్హ్స్యజిత్ 11 
  
విమమశిచతయక్లతుశ్చ వసుమనదైవిడః క యతుః  

జ్ఞభఫవత్థమః సుత్థ హ్యమతే సామఫదామః పితృస్భభత్థః 12 
  

వీయశ్చనోదైऽశ్వసేనశ్చ చితయగురేవగవానవృష్ః  

అభః శ్ఙ్గకయవసుః శ్రీమనుకనితరానగనజితేః సుత్థః 13 
  
శుయతః కవియవృషో వీయః సుబ్రహ్రయబదర ఏకలః  

శ్యనితయదయశః జౄయణమస్ః కాలినాద ైః సోభకోऽవయః 14 
  
యఘోషో గతయవానిసంహో ఫలః యఫల ఉయధగః  

మదాామః జృతా్థ భహాశ్కతః స్హ్ ఓజోऽరాజితః 15 
  

వృకో హ్ర్ష్ణషऽనిలో గృధోా వయధనోనానద ఏవ చ  

భహాంస్ః పావనో వహినరిభతయవినాద తభజ్ఞః క్షుధిః 16 
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స్ఙ్గగై భజిదఫృహ్తేసనః శ్రయః యహ్యణోऽరిజిత్  

జమః సుబద్రా బదాాయా వాభ అయుశ్చ స్తమకః 17 
  
ద్వపితమంసాత భాతపాత దామ ర్ష్ణహిణామస్తనయా హ్రేః  

యదమమనచ్ఛచనిరుద్రధऽబరదుయ కభవత్థమం భహాఫలః  

జృతా్థమం తు రుకభణో రాజనానమన భ్యజకటే జృరే 18 
  
ఏతేష్టం జృతయపౌతా్థశ్చ ఫబరవః కోటిశ్ర నృ  

మతయః కృష్ణజ్ఞతీనాం స్హ్సాాణి చ షోడశ్ 19 
  
శ్రీరాజోవాచ  

కథం రుకభైర్షజృతా్థమ పాాదాదుద హితయం యుధి  

కృష్టణన రిబరతస్తం హ్నుత ం యనధైం యతీక్షతే  

ఏతదాఖ్యమహి మే విదవనిదవషోరైవవాహికం మిథః 20 
  
ఄనాగతభతీతం చ వయతమనభతీనిదైమమ్  

వియకృష్టం వమవహితం స్భమకశ్మనిత యోగినః 21 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

వృతః స్వమంవరే సాక్షాదనణోగऽణగయుతస్తయా  

రాజఞః స్మేత్థనినరిజతమ జహారైకయథో యుధి 22 
  
మదమమనుస్భయనైవయం రుకీభ కృష్టణవమనితః  

వమతయదాబగిన్దయామ సుత్థం కుయవనసవసుః పియమమ్ 23 
  
రుకభణామస్తనయాం రాజనృతవయభసుతో ఫలీ  

ఈయేమే విశ్యల్కక్షీం కనామం చ్ఛరుభతీం కల 24 
  
దౌహితా్థయానిరుదాధ మ పౌతీరం రుకాభైదదాదధరేః  

ర్ష్ణచనాం ఫదధవైర్ష్ణऽపి స్వసుః పియమచికీయషయా  

జ్ఞనననధయభం తదౌమనం సేనహ్పాశ్యనుఫనధనః 25 
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తస్మభననభమదయే రాజనుయ కభణీ రాభక్లశ్వౌ  

జృయం భ్యజకటం జగుభః సాభఫయదుమభనకాదమః 26 
  
తస్మభనినవృతత ఈదావహ్య కాలిఙగయముఖ్య నృపాః  

దృపాత సేత రుకభణం పాోచ్ఛయఫలభక్షరివనియజమ 27 
  
ఄనక్షజోఞ హ్మమం రాజననపి తదవైస్నం భహ్త్  

ఆతుమకోత ఫలమహూమ తేనాక్షరుయ కభైద్వవమత 28 
  
శ్తం స్హ్స్యభయుతం రాభస్తతా్థదద్ ణమ్  

తం తు రుకభైజమతతతయ కాలిఙగః పాాహ్స్దఫలమ్  

దనాత నసనదయశమనునచైైరానభృష్మతతదధల్కయుధః 29 
  
తతో లక్షం రుకభైగృహాణదగ ాహ్ం తతా్థజమదఫలః  

జితవానహ్మిత్థమహ్ రుకీభ కైతవమశియతః 30 
  
భనుమనా క్షుభతః శ్రీమనసముదర ఆవ యవణి  

జ్ఞత్థమరుణాక్షోऽత్రరుష్ట నమరుఫదం గహే్మదద్ 31 
  
తం చ్ఛపి జితవానాామ్న ధరేభణ ఛలమశియతః  

రుకీభ జితం భయాతేరమే వదనుత  పాాశినకా ఆత్ర 32 
  
తదాఫరవీననభ్యవాణీ ఫలేనైవ జితో గహే్ః  

ధయభతో వచన్దనైవ రుకీభ వదత్ర వై భృష్ట 33 
  
త్థభనాదృతమ వైదర్ష్ణబ దుష్టరాజనమచోదితః  

స్ఙకయషణం రిహ్స్నఫభ్రష్ట కాలచోదితః 34 
  
నైవాక్షకోవిదా మరమం గోపాల్క వనగోచరాః  

ఄక్షర్షదవమనిత రాజ్ఞనో బ్రణైశ్చ న బవాదృశ్యః 35 
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రుకభణైవభధిక్షిపోత  రాజభశ్రచహాస్మతః  

కుయ దధః రిఘముదమభమ జఘేన తం నృభణస్ంస్ది 36 
  
కలిఙగరాజం తయసా గృహీత్థవ దశ్మే ద్  

దనాత నపాతమతుిద్రధ యోऽహ్స్దివవృతైరిద వజైః 37 
  
ఄన్దమ నిరిబననబ్రహూరు శియసో రుధిర్ష్ణక్షిత్థః  

రాజ్ఞనో దుదరవర్షబత్థ ఫలేన ఙ్గఘరిదత్థః 38 
  
నిహ్తే రుకభణి శ్యమలే నాఫరవీత్థసధవసాధు వా  

యకభణీఫలయో రాజన్దేహ్బఙగబయాదధరిః 39 
  

తతోऽనిరుదధం స్హ్ స్రయమయా వయం యథం స్మర్ష్ణమ మయుః కుశ్స్థలీమ్ 
రామదయో భ్యజకటాదదశ్యరాహః స్మదాధ ఖిల్కరాథ  భధుస్రదనాశ్ యయాః 40 
 

ఄఢామమభు – 62  

శ్రీరాజోవాచ  

బ్రణస్మ తనయాభరష్టముయేమే మదరతతభః  

తతయ యుదధభబరద్రఘయం హ్రిశ్ఙకయయోయభహ్త్  

ఏతతసయవం భహాయోగినసమఖ్యమతుం తవభయహస్మ 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

బ్రణః జృతయశ్తజ్ఞమషోఠ ఫలేరాసీనభహాతభనః  

యేన వాభనయరపామ హ్యయేऽదాయి మేదినీ  

తసౌమయస్ః సుతో బ్రనః శివబకతయతః స్దా 2 
  
మనోమ వదానోమ ధీమంశ్చ స్తమస్నోధ దృఢవయతః  

శ్రణిత్థఖేమ జృరే యమేమ స్ రాజమభకర్ష్ణతు రా  

తస్మ శ్మ్నబః యసాద్న కఙకరా ఆవ తేऽభరాః  

స్హ్స్యబ్రహ్రరావద్మన త్థణదవేऽతోష్మనభృడమ్ 3 



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  
బగవానసయవబరతేశ్ః శ్యణోమ బకతవతసలః  

వరేణ ఛనదయామస్ స్ తం వవేయ జృరాధిమ్ 4 
  
స్ ఏకదాహ్ గిరిశ్ం పాయశవస్థం వీయమదుయభదః  

కర్షటేనాయకవరేణన స్ంస్ృశ్ంస్తతదాముఫజమ్ 5 
  
నభసేమ త్థవం భహాద్వ లోకానాం గురుమీశ్వయమ్  

జృంసాభజౄయణకామనాం కాభజౄరాభరాఙ్ఘ్ఘైమ్ 6 
  

ద్రఃస్హ్స్యం తవయా దతతం యం భ్రరామ మేऽబవత్  

త్రరలోకామం యత్రయోదాధ యం న లభే తవదృతే స్భమ్ 7 
  
కణరడత్థమ నిబృతైర్ష్ణదరిబరుమయుతుసరిదగగజ్ఞనహ్మ్  

అదామయాం చ్ఛయణమననద్వరనీబత్థసేతऽపి యదుదుయ వః 8 
  
తచ్ఛఛై త్థవ బగవానుిదధః క్లతుసేత బజమతే మదా  

తవదదయఘనం బవేనరభఢ స్ంయుగం భతసమేన తే 9 
  
ఆతుమకతః కుభత్రయహృష్టః స్వగృహ్ం పాావిశ్ననృ  

యతీక్షనిగరిశ్యద్శ్ం స్వవీయమనశ్నముకధీః 10 
  
తసోమష్ట నాభ దుహిత్థ స్వప్రన పాాదుమమిననా యత్రమ్  

కనామలబత కాన్దతన పాాగదృష్టశుయతేన సా 11 
  
సా తతయ తభశ్మనీత కావస్మ కాన్దతత్ర వాదినీ  

స్ఖీనాం భధమ ఈతతసౌథ విహ్వల్క వీయడిత్థ బృశ్మ్ 12 
  
బ్రణస్మ భనీతై కుమబణడశిచతయలేఖ్య చ తతుసత్థ  

స్ఖమృచఛతసఖీభరష్టం క్తతరహ్లస్భనివత్థ 13 
  
కం తవం భృగమసే సుభయ  కీదృశ్సేత భనోయథః  
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హ్స్తగాహ్ం న తేऽదామపి రాజజృతుయలక్షయే 14 
  
దృష్టః కశిచననయః స్వప్రన శ్యమభః కభలలోచనః  

పీతవాసా ఫృహ్దాఫహ్రర్ష్ణమషిత్థం హ్ృదమంగభః 15 
  
తభహ్ం భృగయే కానతం పామయిత్థవధయం భధు  

కావపి యాతః స్ృహ్మతీం క్షిపాత వ మం వృజినాయణవే 16 
  
చితయలేఖ్యవాచ  

వమస్నం తేऽకరాషమి త్రరలోకామం మది భ్రవమతే  

తమన్దష్టమ వయం మసేత భనోహ్రాత  తమదిశ్ 17 
  
ఆతుమకాత వ ద్వగనధయవ స్మదధచ్ఛయణననగన్  

దైతమవిదామధరానమక్షానభనుజ్ఞంశ్చ మథాలిఖత్ 18 
  
భనుజ్ఞష్ణ చ సా వృషీననరశయమనకదునుద భమ్  

వమలిఖదాాభకృష్ణణ చ యదుమభనం వీక్ష్య లజిజత్థ 19 
  
ఄనిరుదధం విలిఖితం వీక్షోమష్టవాఙ్గభఖీ హాియా  

సోऽసావసావిత్ర పాాహ్ స్భమమనా భహీతే 20 
  
చితయలేఖ్య తమజ్ఞఞ మ పౌతయం కృష్ణస్మ యోగినీ  

మయౌ విహామసా రాజనాద వయకాం కృష్ణపాలిత్థమ్ 21 
  
తతయ సుతం సుయమఙ్గక పాాదుమమినం యోగమస్మథత్థ  

గృహీత్థవ శ్రణితజృయం స్ఖైై పియమభదయశమత్ 22 
  
సా చ తం సునదయవయం విలోకమ ముదిత్థననా  

దుష్టరక్షేమ స్వగృహ్య జృమీబ రేమే పాాదుమమిననా స్భమ్ 23 
  
రాయధైవాస్ఃస్యగగనధ ధరద్వపాస్నాదిభః  
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పానభ్యజనబక్షమశ్చ వాకైైః శుశ్రయష్ణారిచతః 24 
  
గరఢః కనామజృరే శ్శ్వత్ యవృదధసేనహ్యా తయా  

నాహ్యగణానస బుబుధే ఉష్యాహ్ృతేనిదైమః 25 
  
త్థం తథా మదువీరేణ భజమమనాం హ్తవయత్థమ్  

హ్యతుభయేక్షయాం చకుయ రాృత్థం దుయవచఛదైః 26 
  
బటా అవేదయాం చకూయ  రాజంసేత దుహితుయవమమ్  

విచేషిటతం లక్షయాభ కనామయాః కులదరష్ణమ్ 27 
  
ఄనపాయిభయసాభభరుగ పాత యాశ్చ గృహ్య యభ్య  

కనామయా దరష్ణం జృమిబరుద ష్టరక్ష్యాయా న విదభహ్య 28 
  
తతః యవమథితో బ్రణో దుహితుః శుయతదరష్ణః  

తవరితః కనమకాగయం పాాపోత ऽదాాక్షీదమదరదవహ్మ్ 29 
  
కామతభజం తం భవనైకసునదయం శ్యమభం పిశ్ఙ్గగ భఫయభముఫజ్ఞక్షణమ్  

ఫృహ్దుబజం కుణడలకునతలత్రవష్ట స్మభత్థవలోక్లన చ భణిడత్థననమ్ 30 
  
ద్వవమనతభక్షః పియమయాభనృభణయా తదఙగస్ఙగస్తనకుఙ్గకభస్యజమ్  

బ్రహోవయదధానం భధుభలేికాశియత్థం తసామగ య అసీనభవేక్ష్య విస్మభతః 31 
  
స్ తం యవిష్టం వృతమతత్థయిభయబటైయనీకైయవలోకమ మధవః  

ఈదమభమ మౌయవం రిఘం వమవస్మథతో మథానతకో దణడధర్ష్ణ జిఘాంస్యా 32 
  

జిఘృక్షయా త్థనరితః యస్యతః శునో మథా శ్రకయమరథపోऽహ్నత్  

తే హ్నమమనా బవనాదివనియగత్థ నిరిబననభరర్ష్ణధరుభజ్ఞః యదుదుయ వః 33 
  
తం నాగపాశ్ైయఫలిననదనో ఫలీ ఘననతం స్వసైనమం కుపితో ఫఫనధ హ్  

ఉష్ట బృశ్ం శ్రకవిష్టదవిహ్వల్క ఫదధం నిశ్మమశుయకల్కక్ష్యర్ధతీసత్ 34 

 



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఄఢామమభు – 63  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄశ్మత్థం చ్ఛనిరుదధం తదఫనరధనాం చ భ్రయత  

చత్థవర్ష్ణ వారిషకా మసా వమతీయుయనుశ్రచత్థమ్ 1 
  
నాయదాతతదుపాకయణై వారాత ం ఫదధస్మ కయభ చ  

యమయుః శ్రణితజృయం వృష్ణమః కృష్ణదైవత్థః 2 
  

యదుమమ్నన యుయుధానశ్చ గదః సామ్నఫऽథ సాయణః  

ననోదననదబదాాదామ రాభకృష్టణనువరితనః 3 
  
ఄక్షౌహిణీభరాద వదశ్భః స్మేత్థః స్యవతో దిశ్మ్  

రురుధురాఫణనగయం స్భనాత త్థసతవతయషభ్రః 4 
  
బజమమనజృర్ష్ణదామన పాాకారాటాట లగోజృయమ్  

ప్రయక్షమణో రుష్టవిష్టసుత లమసైనోమऽభనియమయౌ 5 
  
బ్రణారేథ బగవానుయ దరః స్సుతః యభథైయవృతః  

అరుహ్మ ననిదవృష్బం యుయుధే రాభకృష్ణయోః 6 
  
అసీతుసతుములం యుదధభదుబతం ర్ష్ణభహ్యషణమ్  

కృష్ణశ్ఙకయయో రాజనరదుమభనగుహ్యోయపి 7 
  
కుమబణడకూకరాణభ్రమం ఫలేన స్హ్ స్ంయుగః  

సాభఫస్మ బ్రణజృతేరణ బ్రణ్డన స్హ్ సాతమక్లః 8 
  
ఫరహాభదమః సురాధీశ్య మునమః స్మదధచ్ఛయణాః  

గనధరావసయసో మక్షా విమనైయదషై్ణట మగభన్ 9 
  
శ్ఙకరానుచరాన్తశరియరబతయభథగుహ్మకాన్  

డ్యకనీరామతుధానాంశ్చ వేత్థల్కనసవినామకాన్ 10 
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ప్రయతమతృపిశ్యచ్ఛంశ్చ కుష్టభణాడ నఫైహ్భరాక్షసాన్  

దాావయామస్ తీక్షాణగైైః శ్రైః శ్యయఙగధనుశుచైతైః 11 
  
ృథగివధాని పాాయుఙకత పిణాకమసాతై ణి శ్యరిఙగణ్డ  

యతమసైఃై శ్భయామస్ శ్యయఙగపాణియవిస్మభతః 12 
  
ఫరహాభస్త్రస్మ చ ఫరహాభస్త్రం వామవమస్మ చ పాయవతమ్  

అగేనమస్మ చ పాయజనమం నైజం పాశుతస్మ చ 13 
  
మ్నహ్యిత్థవ తు గిరిశ్ం జృభబణాసేతైణ జృమిబతమ్  

బ్రణస్మ ృతనాం శౌరియజఘానాస్మగద్ష్ణభః 14 
  
స్కనదః యదుమభనబ్రణౌఘైయయదైమనః స్భనతతః  

ఄస్ృగివముఞచనాగ తేరబమః శిఖినాకయభదరణాత్ 15 
  
కుమబణడకూకయణశ్చ ప్రతతురుభష్ల్కరిదతౌ  

దుదుయ వస్తదనీకని హ్తనాథాని స్యవతః 16 
  

విశీయమమణభసవఫలం దృష్టట వ బ్రణోऽతమభరిషతః  

కృష్ణభబమదరవతసఙ్గఖై యథీ హితైవవ సాతమకమ్ 17 
  
ధనరంష్టమకృష్మ యుగదాఫణః ఞచశ్త్థని వై  

ఏకైకస్మభనశర్ధ దౌవ దౌవ స్నదధే యణదుయభదః 18 
  
త్థని చిచేఛద బగవానధనరంస్మ యుగదధరిః  

సాయథిం యథభశ్యవంశ్చ హ్త్థవ శ్ఙఖభజౄయమత్ 19 
  
తనాభత్థ కోటరా నాభ నగన భకతశిర్ష్ణరుహా  

జృర్ష్ణऽవతసేథ కృష్ణస్మ జృతయపాాణరియక్షయా 20 
  
తతస్మతయమఙ్గభఖ్య నగనభనిర్షక్షనగదాగయజః  
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బ్రణశ్చ త్థవదివయథశిఛననధనావవిశ్తు యమ్ 21 
  
విదాావితే బరతగణ్డ జవయసుత  తీరశిరాస్త్రీపాత్  

ఄబమధావత దాశ్యయహం దహ్నినవ దిశ్ర దశ్ 22 
  
ఄథ నారామణః ద్వః తం దృష్టట వ వమస్ృజజజవయమ్  

మహ్యశ్వర్ష్ణ వైష్ణవశ్చ యుయుధాతే జవరావభౌ 23 
  
మహ్యశ్వయః స్మకయనదనైవష్ణవేన ఫల్కరిదతః  

ఄలబ్రధ వబమభనమతయ భీతో మహ్యశ్వర్ష్ణ జవయః  

శ్యణార్షథ హ్ృషీక్లశ్ం తుష్టట వ యమత్థఞజ లిః 24 
  
జవయ ఈవాచ  

నమమి త్థవననతశ్కతం రేశ్భసరావత్థభనం క్లవలం జఞపితమతయమ్  

విశ్రవతత్రతసాథ నస్ంర్ష్ణధహ్యతుం మతతదఫైహ్భ ఫరహ్భలిఙగభరశ్యనతమ్ 25 
  
కాలో దైవం కయభ జీవః స్వభ్రవో దరవమం క్షేతయం పాాణ అత్థభ వికాయః  

తతసఙ్గఘతో బీజర్ష్ణహ్యవాహ్స్తవనాభయైష్ట తనినష్టధం యద్మ 26 
  
నానాభ్రవైర్షేలయైవోనైీరేదవానాసధరనోేకసేతరనిఫబరిష  

హ్ంసుమనాభరాగ నిహంస్యా వయతమనానజనైైతతేత భ్రయహారామ బరమేః 27 
  

తపోత ऽహ్మేత తేజసా దుఃస్హ్యన శ్యనోతగేయణాతుమలఫణ్డన జవరేణ  

త్థవత్థత పో ద్హినాం తేऽనిఘైభరలం నో సేవేయనామవదాశ్యనుఫదాధ ః 28 
  
శ్రీబగవానువాచ  

త్రరశియసేత యస్నోనऽస్మభ వేమతు తే భజజవరాదబమమ్  

యో న్త స్భయత్ర స్ంవాదం తస్మ తవనన బవేదబమమ్ 29 
  

ఆతుమకోతऽచ్ఛమతమనభమ గతో మహ్యశ్వర్ష్ణ జవయః  

బ్రణసుత  యథమయరఢః పాాగద్రమతసైనజనాయదనమ్ 30 
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తతో బ్రహ్రస్హ్సేయణ నానాయుధధర్ష్ణऽసుయః  

ముమ్నచ యభకుయ ద్రధ బ్రణాంశ్చకాయ యుధే నృ 31 
  

తసామస్మతోऽసాతై ణమస్కృచచక్లయణ క్షుయన్దమినా  

చిచేఛద బగవానాఫహూనాశఖ్య ఆవ వనస్తేః 32 
  
బ్రహ్రష్ణ ఛిదమమన్దష్ణ బ్రణస్మ బగవానబవః  

బకాతనకముైవయజమ చకాయ యుధభభ్రష్త 33 
  
శ్రీరుదర ఈవాచ  

తవం హి ఫరహ్భ యం జోమత్రయరగఢం ఫరహ్భణి వాఙభయే  

మం శ్మనతైభల్కత్థభన అకాశ్మివ క్లవలమ్ 34 
  

నాభయనభ్యऽగినరుభఖభముఫ రేతో  

దౌమః శీయషమశ్యః శుయత్రయఙ్ఘ్ఘైరుర్షవ  

చనోదై భనో మస్మ దృగయక అత్థభ  

ఄహ్ం స్ముద్రా జఠయం భజ్ఞనదైః 35 
  

ర్ష్ణమణి మసౌమష్ధయోऽముఫవాహాః  

క్లశ్య విరిఞ్జ్యచ ధిష్ణా విస్యగః  

యజ్ఞత్రయహృదమం మస్మ ధయభః  

స్ వై బవానురుషో లోకకలః 36 
  

తవావత్థర్ష్ణऽమభకుణఠధాభనధయభస్మ గుైై జగతో హిత్థమ  

వమం చ స్రేవ బవత్థనుభ్రవిత్థ విభ్రవయామ్న భవనాని స్త 37 
  

తవమేక అదమః జృరుషోऽదివతీమసుత యమః స్వదృగేధతుయహ్యతుర్షశ్ః  

యతీమసేऽథాపి మథావికాయం స్వమమయా స్యవగుణయస్మద్ధై 38 
  
మథైవ స్రయమః పిహితశ్యఛమయా స్వయా  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

ఛాయాం చ యరపాణి చ స్ఞచకాస్మత  

ఏవం గుణ్డనాపిహితో గుణాంస్తవమ్  

అతభయద్వపో గుణినశ్చ బరభన్ 39 
  
మనాభయామ్నహితధిమః జృతయదాయగృహాదిష్ణ  

ఈనభజజనిత నిభజజనిత యస్కాత  వృజినాయణవే 40 
  
ద్వదతతమిభం లబ్రధ వ నృలోకభజితేనిదైమః  

యో నాదిరయేత తవత్థదౌ స్ శ్రచోమ హామతభవఞచకః 41 
  
మసాత వం విస్ృజతే భయతై  అత్థభనం పియమమీశ్వయమ్  

వియమయేనిదైయారాథ యథం విష్భతతైభృతం తమజన్ 42 
  
ఄహ్ం ఫరహాభథ విబుధా మునమశ్యచభల్కశ్యాః  

స్రావతభనా యనానసాత వమత్థభనం ప్రయష్ఠ మీశ్వయమ్ 43 
  
తం త్థవ జగత్రసితుమదయానతహ్యతుం  

స్భం యసానతం సుహ్ృదాతభదైవమ్  

ఄననమమేకం జగదాతభక్లతం  

బవావరాగ మ బజ్ఞభ ద్వమ్ 44 
  

ఄమం భమేషోట దయితోऽనువర్షత భయాబమం దతతభముష్మ ద్వ  

స్మదమత్థం తదబవతః యసాద్ర మథా హి తే దైతమతౌ యసాదః 45 
  
శ్రీబగవానువాచ  

మదాతథ బగవంస్తవం నః కయవాభ పియమం తవ  

బవతో మదవైవస్మతం తన్దభ సాధవనుమ్నదితమ్ 46 
  

ఄవధోమऽమం భమప్రమష్ వైర్ష్ణచనిసుతోऽసుయః  

యహాాదామ వర్ష్ణ దతోత న వధోమ మే తవానవమః 47 
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దర్ష్ణశ్భనాయాస్మ యవృకాణ బ్రహ్వో భయా  

స్రదితం చ ఫలం బరరి మచచ భ్రరాయితం భవః 48 
  

చత్థవర్ష్ణऽస్మ భజ్ఞః శిష్టట  బవిష్మతమజరాభయః  

పాయషదముఖ్యమ బవతో న కుతశిచదబయోऽసుయః 49 
  
ఆత్ర లబ్రధ వబమం కృష్ణం యణభమ శియసాసుయః  

పాాదుమమినం యథమర్ష్ణమ స్వధోవ స్ముపానమత్ 50 
  
ఄక్షౌహిణామ రివృతం సువాస్ఃస్భలఙృతమ్  

స్తీనకం జృయస్ృతమ మయౌ రుదాానుమ్నదితః 51 
  
స్వరాజధానీం స్భలఙృత్థం ధవజైః  

స్తోయణైరుక్షితమయగచతవరామ్  

వివేశ్ శ్ఙ్గఖనకదునుద భస్వనైర్  

ఄభమదమతః పౌయసుహ్ృదిద వజ్ఞత్రభః 52 
  
మ ఏవం కృష్ణవిజమం శ్ఙకరేణ చ స్ంయుగమ్  

స్ంస్భరేత్థరతరుత్థథ మ న తస్మ సామతరాజమః 53 

 

ఄఢామమభు – 64  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

ఏకద్రవనం రాజనజగుభయమదుకుమయకాః  

విహ్రుత ం సాభఫయదుమభన చ్ఛరుభ్రనుగదాదమః 1 
  
కీయడిత్థవ సుచియం తతయ విచినవనతః పిపాస్మత్థః  

జలం నిరుదక్ల కూప్ర దదృశుః స్తతవ భదుబతమ్ 2 
  
కృకల్కస్ం గిరినిబం వీక్ష్య విస్మభతమనసాః  

తస్మ చోదధయణ్డ మతనం చకుయ సేత కృయానివత్థః 3 
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చయభజైసాత నతవైః పాశై్యఫదాధ వ త్రతభయబకాః  

నాశ్కునయనసముదధరుత ం కృష్టణయాచఖ్యమరుతుసకాః 4 
  
తతా్థగత్థమయవినాద క్షో బగవానివశ్వభ్రవనః  

వీక్షోమజజహాయ వామేన తం కరేణ స్ లీలయా 5 
  
స్ ఈతతభఃశ్రేకకరాభభృషోట విహామ స్దమః కృకల్కస్యరమ్  

స్నతతచ్ఛమీకయచ్ఛరువయణః స్వయగైదుబత్థలఙకయణాభఫయస్యక్ 6 
  
యచఛ విదావనపి తనినదానం జన్దష్ణ విఖ్యమయితుం ముకునదః  

కస్తవం భహాభ్రగ వరేణమయరపో ద్వోతతభం త్థవం గణయామి నరనమ్ 7 
  

దశ్యమిమం వా కతమేన కయభణా స్మరపితోऽస్మతదయహః సుబదర  

అత్థభనమఖ్యమహి వివితసత్థం నో మనభనమసే నః క్షభభతయ వకుత మ్ 8 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర స్భ రాజ్ఞ స్భృష్టః కృష్టణనాననతభరరితనా  

మధవం యణిత్థమహ్ కర్షటేనాయకవయచసా 9 
  
నృగ ఈవాచ  

నృగో నాభ నరేనోదైऽహ్మిక్షావకుతనమః యభ్య  

దానిష్టవఖ్యమమమన్దష్ణ మది తే కయణభస్ృశ్మ్ 10 
  

కం ను తేऽవిదితం నాథ స్యవబరత్థతభసాక్షిణః  

కాలేనావామహ్తదృశ్ర వక్షేమऽథాపి తవాజఞయా 11 
  
యావతమః స్మకత్థ బరమేరామవతోమ దివి త్థయకాః  

యావతోమ వయషధారాశ్చ త్థవతీయదదం స్భ గః 12 
  
మస్మవనీస్తరుణీః శీలయర గుణోనానః కపిల్క హ్యభస్ృఙ్గగః  
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నామయారిజత్థ యరమఖ్యరాః స్వత్థస దుకూలమల్కబయణా దదావహ్మ్ 13 
  
స్వలఙృతేభ్యమ గుణశీలవదబైః సీదతుకట్పమేఫబమ ఊతవయతేబమః  

తఃశుయతఫరహ్భవదానమస్దబైః పాాదాం యువభ్యమ దివజజృఙగవేబమః 14 
  
గోబరహియణామమతనాశ్వహ్స్మతనః కనామః స్దాసీస్మతలయరమశ్యామః  

వాసాంస్మ యత్థనని రిచఛదానరథానిష్టం చ మజ్ఞశ్చరితం చ జౄయతమ్ 15 
  
కస్మచిదిద వజముఖమస్మ బరష్టట  గ్భయభభ గోధన్ద  

స్భృకాతవిదుష్ట సా చ భయా దత్థత  దివజ్ఞతయే 16 
  
త్థం నీమమనాం తత్థసవమీ దృషోటైవాచ భమేత్ర తమ్  

భమేత్ర రిగాహామహ్ నృగో మే దతతవానిత్ర 17 
  
విపాౌ వివదమన్త మభరచతుః సావయథసాధక్త  

బవానాద త్థహ్రేతత్ర తచ్ఛఛై త్థవ మేऽబవదబైభః 18 
  
ఄనునీత్థవభౌ విపాౌ ధయభకృచఛైగతేన వై  

గవాం లక్షం యకృష్టట నాం దాసామమేమష్ట యద్వమత్థమ్ 19 
  
బవనాత వనుగృహీణత్థం కఙకయసామవిజ్ఞనతః  

స్ముదధయతం మం కృచ్ఛఛై తతనతం నియయేऽశుచౌ 20 
  
నాహ్ం యతీచేఛ వై రాజనినతుమకాత వ సావభమపాకయభత్  

నానమదగవాభమయుతమిచ్ఛఛమీతమర్ష్ణ మయౌ 21 
  
ఏతస్మభనననతరే యామైయరదతైర్షనతో మభక్షమమ్  

మమేన ృష్టస్తతా్థహ్ం ద్వద్వ జగతతే 22 
  
జౄయవం తవభశుబం భఙక్ ఈత్థహో నృతే శుబమ్  

నానతం దానస్మ ధయభస్మ శేమ లోకస్మ భ్రస్వతః 23 
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జౄయవం ద్వాశుబం భఞజ  ఆత్ర పాాహ్ తేత్ర స్ః  

త్థవదదాాక్షమత్థభనం కృకల్కస్ం తనరభ్య 24 
  
ఫరహ్భణమస్మ వదానమస్మ తవ దాస్స్మ క్లశ్వ  

స్భృత్రరానదామపి విధవసాత  బవతసనదయశనారిథనః 25 
  

స్ తవం కథం భభ విభ్యऽక్షిథః రాత్థభ  

యోగేశ్వయః శుయత్రదృశ్యభలహ్ృదివభ్రవమః  

సాక్షాదధోక్షజ ఈరువమస్నానధబుద్ధః  

సామన్దభऽనుదృశ్మ ఆహ్ మస్మ బవావయగః 26 
  
ద్వద్వ జగనానథ గోవినద జృరుషోతతభ  

నారామణ హ్ృషీక్లశ్ జృణమశ్రేకాచ్ఛమత్థవమమ 27 
  
ఄనుజ్ఞనీహి మం కృష్ణ యానతం ద్వగత్రం యభ్య  

మతయ కావపి స్తశేచతో బరయాన్దభ తవతదాస్దమ్ 28 
  

నభసేత స్యవభ్రవామ ఫరహ్భణ్డऽననతశ్క తయే  

కృష్టణమ వాసుద్వామ యోగనాం తయే నభః 29 
  
ఆతుమకాత వ తం రికయభమ పాదౌ స్ృష్టట వ స్వమౌలినా  

ఄనుజ్ఞఞ తో విమనాగయమరుహ్తశ్మత్థం నృణామ్ 30 
  
కృష్ణః రిజనం పాాహ్ బగవాన్దదవకీసుతః  

ఫరహ్భణమద్వో ధరాభత్థభ రాజనామననుశిక్షమన్ 31 
  
దుయజయం ఫత ఫరహ్భస్వం భకతభగేనయభనాగపి  

తేజీమసోऽపి కముత రాజ్ఞఞ ం ఇశ్వయమనినామ్ 32 
  
నాహ్ం హాల్కహ్లం భన్దమ విష్ం మస్మ యత్రకయయా  

ఫరహ్భస్వం హి విష్ం పాోక తం నాస్మ యత్రవిధిరుబవి 33 
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హినస్మత విష్భత్థత యం వహినయదిబః యశ్యభమత్ర  

కులం స్భరలం దహ్త్ర ఫరహ్భసావయణిపావకః 34 
  
ఫరహ్భస్వం దుయనుజ్ఞఞ తం భకతం హ్నిత త్రరజౄరుష్మ్  

యస్హ్మ తు ఫల్కదుబకతం దశ్ జౄరావనదశ్యరాన్ 35 
  
రాజ్ఞనో రాజలక్షాభైనాధ  నాతభపాతం విచక్షతే  

నియమం యేऽభభనమన్దత ఫరహ్భస్వం సాధు బ్రలిశ్యః 36 
  
గృహ్ణనిత యావతః పాంశ్రనినదత్థభశుయబ్వనదవః  

విపాాణాం హ్ృతవృతీతనాభవదానామనాం కుట్పమిఫనామ్ 37 
  

రాజ్ఞనో రాజకుల్కమశ్చ త్థవతోऽబ్రద నినయఙ్గకశ్యః  

కుమీబపాక్లష్ణ చమన్దత ఫరహ్భదాయాహారిణః 38 
  
స్వదత్థత ం యదత్థత ం వా ఫరహ్భవృత్రతం హ్రేచచ మః  

ష్షిటవయషస్హ్సాాణి విష్టఠ యాం జ్ఞమతే కృమిః 39 
  
న మే ఫరహ్భధనం బరయాదమదగృధావల్కయుషో నరాః  

రాజిత్థశుచైత్థ రాజ్ఞమదబవనుత ైద్వజినోऽహ్మః 40 
  
వియం కృత్థగస్భపి నైవ దుయ హ్మత మభకాః  

ఘననతం ఫహ్ర శ్నతం వా నభసుకరుత నితమశ్ః 41 
  
మథాహ్ం యణమే విపాాననుకాలం స్మహితః  

తథా నభత మరమం చ యోऽనమథా మే స్ దణడభ్రక్ 42 
  
బా్రహ్భణార్ష్ణథ హ్మహ్ృతో హ్రాత యం పాతమతమధః  

ఄజ్ఞననతభపి హ్యమనం నృగం బా్రహ్భణగ్భరివ 43 
  
ఏవం విశా్యవమ బగవానుభకునోద దావయక్తకస్ః  
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పావనః స్యవలోకానాం వివేశ్ నిజభనిదయమ్ 44 

 

ఄఢామమభు – 65  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఫలబదరః కురుశేయష్ఠ  బగవానరథమస్మథతః  

సుహ్ృదిదదృక్షురుతకణఠః యమయౌ ననదగోకులమ్ 1 
  
రిష్వక తశిచర్ష్ణతకణ్ఠ ర్ష్ణగైర్ష్ణగపీభరేవ చ  

రామ్నऽభవాదమ పితరావాశీరిబయభననిదతః 2 
  
చియం నః పాహి దాశ్యయహ సానుజో జగద్వశ్వయః  

ఆత్థమర్ష్ణపామఙకమలిఙగై న్దతైైః స్మషిచతుయజలైః 3 
  
గోవృదాధ ంశ్చ విధివదమవిష్్ఠయభవనిదతః  

మథావయో మథాస్ఖమం మథాస్భఫనధమతభనః 4 
  
స్ముప్రత్థమథ గోపాల్కనాహస్మహ్స్తగ యహాదిభః  

విశా్యనతముసఖమసీనం యచ్ఛఛః రుమపాగత్థః 5 
  
ృష్టట శ్యచనాభమం సేవష్ణ ప్రయభగదగదయా గిరా  

కృష్టణ కభలతా్థక్షే స్ననైసాత ఖిలరాధస్ః 6 
  
కచిచనోన బ్రనధవా రాభ స్రేవ కుశ్లమస్తే  

కచిచతసైయథ నో రాభ మరమం దాయసుత్థనివత్థః 7 
  
దిష్టట ై కంసో హ్తః పాపో దిష్టట ై ముకాత ః సుహ్ృజజనాః  

నిహ్తమ నిరిజతమ రిజౄనిదష్టట ై దుయగం స్మశ్రీత్థః 8 
  
గోపోమ హ్స్నతైః యచ్ఛఛ రాభస్నదయశనాదృత్థః  

కచిచదాసేత సుఖం కృష్ణః జృయస్త్రీజనవలేబః 9 
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కచిచతసైయత్ర వా ఫనరధనితయం మతయం చ స్ః  

ఄమసౌ మతయం దరష్ణట ం స్కృదపామగమిష్మత్ర  

ఄపి వా స్భయతేऽసాభకభనుసేవాం భహాభజః 10 
  
మతయం పితయం భా్రతౄనతీనుతా్థనసవస్ౄనపి  

మదరేథ జహిభ దాశ్యయహ దుస్తైజ్ఞనసవజనానరభ్య 11 
  
త్థ నః స్దమః రితమజమ గతః స్ఞ్చఛననసౌహ్ృదః  

కథం ను త్థదృశ్ం స్త్రీభయన శ్ యద్వధయేత భ్రషితమ్ 12 
  
కథం ను గృహ్ణనతైనవస్మథత్థతభనో  

వచః కృతఘనస్మ బుధాః జృయస్త్రిమః  

గృహ్ణనిత వై చితయకథస్మ సునదయ  

స్మభత్థవలోకోచఛవస్మతస్భరాతురాః 13 
  
కం నస్తతకథయా గోమః కథాః కథమత్థరాః  

యాతమసాభభరివనా కాలో మది తస్మ తథైవ నః 14 
  
ఆత్ర యహ్స్మతం శౌరేయజలితం చ్ఛరువీక్షితమ్  

గత్రం ప్రయభరిష్వఙగం స్భయనోతై రురుదుః స్త్రిమః 15 
  
స్ఙకయషణసాత ః కృష్ణస్మ స్న్దదశై్యహృదమంగమైః  

సానతవయామస్ బగవానాననానునమకోవిదః 16 
  
దౌవ మసౌ తతయ చ్ఛవాతీసనభధుం మధవం ఏవ చ  

రాభః క్షపాసు బగవానోగపీనాం యత్రమవహ్న్ 17 
  
జౄయణచనదైకల్కభృష్టట  క్తముద్వగనధవాయునా  

మమునోవన్ద రేమే సేవితే స్త్రీగణైయవృతః 18 
  
వరుణప్రయషిత్థ ద్వీ వారుణీ వృక్షకోటరాత్  
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తనీత తదవనం స్యవం స్వగన్దధనాధమవాస్మత్ 19 
  
తం గనధం భధుధారాయా వాయునోహ్ృతం ఫలః  

అఘాాయోగతస్తతయ లలనాభః స్భం పౌ 20 
  
ఈగీమమనో గనధరైవయవనిత్థశ్రభభణడలే  

రేమే కరేణ్డమరథేశ్ర మహ్యనదై ఆవ వాయణః 21 
  
న్దదురుద నుద బయో వోమమిన వవృష్ణః కుసుమైరుభదా  

గనధరావ మునయో రాభం తద్వవరైైర్షడిరే తదా 22 
  
ఈగీమమనచరితో వనిత్థభయహల్కయుధ  

వన్దష్ణ వమచయతీక్వో భదవిహ్వలలోచనః 23 
  
స్యగేవైకకుణడలో భతోత వైజమనాత ై చ మలయా  

బ్వబరత్రసైతముఖ్యమ్నబజం సేవదపాాలేమబరషితమ్ 24 
  
స్ అజుహావ మమునాం జలకీయడ్యయథమీశ్వయః  

నిజం వాకమభనాదృతమ భతత ఆత్థమగం ఫలః  

ఄనాగత్థం హ్ల్కగేయణ కుపితో విచకయష హ్ 25 
  
పాప్ర తవం మభవజ్ఞఞ మ మనానయాస్మ భయాహ్రత్థ  

న్దష్టమ త్థవం ల్కఙగల్కగేయణ శ్తధా కాభచ్ఛరిణీమ్ 26 
  
ఏవం నియబరిత్త్థ భీత్థ మమునా మదుననదనమ్  

ఈవాచ చకత్థ వాచం త్రత్థ పాదయోయనృ 27 
  
రాభ రాభ భహాబ్రహో న జ్ఞన్ద తవ వికయభమ్  

మసైైకాంశేన విధృత్థ జగతీ జగతః తే 28 
  
యం భ్రవం బగవతో బగవనాభభజ్ఞనతీమ్  

మ్నకుత భయహస్మ విశ్యవతభనరనానం బకతవతసల 29 
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తతో వమముఞచదమమునాం యాచితో బగవానఫలః  

విజగహ్ జలం స్త్రీభః కరేణ్డభరివేబరాట్ 30 
  
కాభం విహ్ృతమ స్లిల్కదుతీతరాణయాసీత్థభఫరే  

బరష్ణాని భహారాహణి దదౌ కానితః శుభ్రం స్యజమ్ 31 
  
వస్మత్థవ వాస్సీ నీలే మల్కం అముచమ కాఞచనీమ్  

రేయే స్వలఙృతో లిపోత  మహ్యనదై ఆవ వాయణః 32 
  
ఄదామపి దృశ్మతే రాజనమమునాకృష్టవయతై నా  

ఫలసామననతవీయమస్మ వీయమం స్రచమతీవ హి 33 
  
ఏవం స్రావ నిశ్య యాత్థ ఏక్లవ యభతో వయజ్ఞ  

రాభసామక్షితచితతస్మ మధురైైయవైజయోషిత్థమ్ 34 

 

ఄఢామమభు – 66  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ననదవయజం గతే రామే కయరష్టధిత్రయనృ  

వాసుద్వోऽహ్మితమజోఞ దరతం కృష్టణమ పాాహిణోత్ 1 
  
తవం వాసుద్వో బగవానవతీఊనో జగతత్రః  

ఆత్ర యసోతభతో బ్రలైరేభన అత్థభనభచ్ఛమతమ్ 2 
  
దరతం చ పాాహిణోనభనదః కృష్టణయావమకతవయతై న్ద  

దావయకాయాం మథా బ్రలో నృపో బ్రలకృతోऽబుధః 3 
  
దరతసుత  దావయకామేతమ స్భ్రయామస్మథతం యభమ్  

కృష్ణం కభలతా్థక్షం రాజస్న్దదశ్భఫరవీత్ 4 
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వాసుద్వోऽవతీర్ష్ణనऽహ్మేక ఏవ న చ్ఛయః  

బరత్థనాభనుకమయథం తవం తు మిథామభధాం తమజ 5 
  
యాని తవభస్భచిచహానని మౌఢామదిఫబరిష సాతవత  

తమకవైహి మం తవం శ్యణం నో చేద్దహి భమహ్వమ్ 6 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

కతథనం తదుపాకయణై పౌణడైకసామలమేధస్ః  

ఈగయసేనాదమః స్భ్రమ ఈచచకైయజహ్సుస్తదా 7 
  
ఈవాచ దరతం బగవానరిహాస్కథాభను  

ఈతసై క్షేమ భరఢ చిహానని యైస్తవమేవం వికతథసే 8 
  
ముఖం తదపిధాయాజఞ కఙకగృధరవటైయవృతః  

శ్యిష్మసే హ్తస్తతయ బవిత్థ శ్యణం శునామ్ 9 
  
ఆత్ర దరతస్తమక్షేం సావమిన్ద స్యవమహ్యత్  

కృషోణऽపి యథమసాథ మ కాశీముజగభ హ్ 10 
  

పౌణడైకోऽపి తదుద్రమగములబమ భహాయథః  

ఄక్షౌహిణీభ్రమం స్ంయుకోత నిశ్చకాయ భ జృరాదుద ై తమ్ 11 
  

తస్మ కాశీత్రరిభతయం పారిోగాహోऽనవయాననృ  

ఄక్షౌహిణీభస్మతస్ృభయశ్మతౌణడైకం హ్రిః 12 
  
శ్ఙ్గఖయమస్మగదాశ్యయఙగ శ్రీవత్థసదుమలక్షితమ్  

బ్వభా్రణం క్తసుత బభణిం వనమల్కవిబరషితమ్ 13 
  
క్తశేమవాస్సీ పీతే వసానం గరుడధవజమ్  

ఄభరలమమౌల్కమబయణం సుపయనభకయకుణడలమ్ 14 
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దృష్టట వ తమతభనసుత లమం వేష్ం కృత్రరభమస్మథతమ్  

మథా నటం యఙగగతం విజహాస్ బృశ్ం హ్ర్షః 15 
  
శులైయగదాభః రిఘైః శ్క తై ృషిటపాాస్తోభరైః  

ఄస్మభః టిట శై్రాఫణైః పాాహ్యననయయో హ్రిమ్ 16 
  
కృష్ణసుత  తతౌణడైకకాశిరాజయోర్  

ఫలం గజస్మనదనవాజిత్రతభత్  

గదాస్మచక్లయష్ణభరాయదమదబృశ్ం  

మథా యుగన్దత హ్రతభకృథకరజ్ఞః 17 
  
అయోధనం తదరథవాజికుఞజ య దివతఖర్ష్ణష్్టయైరిణావఖణిడతైః  

ఫభౌ చితం మ్నదవహ్ం భనస్మవనామకీయడనం బరతతేరివోలఫణమ్ 18 
  
ఄథాహ్ పౌణడైకం శౌరిర్ష్ణబ భ్య పౌణడైక మదబవాన్  

దరతవాక్లమన మమహ్ త్థనమస్త్రణ్డమతసృజ్ఞమి తే 19 
  

త్థమజయిష్టమऽభధానం మే మతతవ యాజఞ భృష్ట ధృతమ్  

వయజ్ఞమి శ్యనం తేऽదమ మది న్దచ్ఛఛమి స్ంయుగమ్ 20 
  
ఆత్ర క్షిపాత వ శితైరాఫణైరివయథీకృతమ పౌణడైకమ్  

శిర్ష్ణऽవృశ్చదరథాఙ్గగన వజ్ఞరణ్డనోదై మథా గిరేః 21 
  
తథా కాశీతేః కాయాచిఛయ ఈతృతమ త్రరభః  

నమపాతమత్థకశీజృరామం దభకోశ్మివానిలః 22 
  
ఏవం భతసరిణభహత్థవ పౌణడైకం స్స్ఖం హ్రిః  

దావయకామవిశ్త్రసద్ధర్షగమమనకథాభృతః 23 
  
స్ నితమం బగవదాధ ైన యధవసాత ఖిలఫనధనః  

బ్వభా్రణశ్చ హ్రే రాజనసవయరం తనభయోऽబవత్ 24 
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శియః త్రతమలోకమ రాజదావరే స్కుణడలమ్  

కమిదం కస్మ వా వకతమైిత్ర స్ంశిశిరే జనాః 25 
  
రాజఞః కాశీతేరాజ ాత్థవ భహిష్మః జృతయబ్రనధవాః  

పౌరాశ్చ హా హ్త్థ రాజనానథ నాథేత్ర పాారుదన్ 26 
  
సుదక్షిణస్తస్మ సుతః కృత్థవ స్ంసాథ విధిం తేః  

నిహ్తమ పితృహ్నాత యం యాసామభమచిత్రం పితుః 27 
  
ఆత్థమతభనాభస్నాధ మ సోపాధామయో భహ్యశ్వయమ్  

సుదక్షిణోऽయచయామస్ యమేణ స్మధినా 28 
  

పీయతోऽవిముక్లత బగవాంస్తసైై వయభదాదివభః  

పితృహ్నృవధోపామం స్ వవేయ వయమీపిసతమ్ 29 
  
దక్షిణాగినం రిచయ బా్రహ్భణైః స్భభృత్రవజమ్  

ఄభచ్ఛయవిధాన్దన స్ చ్ఛగినః యభథైయవృతః 30 
  
సాధయిష్మత్ర స్ఙకలభఫరహ్భణ్డమ యయోజితః  

ఆత్థమదిష్టస్తథా చక్లయ కృష్టణయాభచయనవైతీ 31 
  

తతోऽగినరుత్రథ తః కుణాడ నరభరితమనత్రభీష్ణః  

తతత్థభాశిఖ్యశ్భశుయయఙ్గగ ర్ష్ణదాగ రిలోచనః 32 
  
దంషోటైగ యభయ కుటీదణడ కఠోరాస్మః స్వజిహ్వయా  

అలిహ్నసృకవణీ నగోన విధునవంస్త్రిశిఖం జవలత్ 33 
  
దాబైం త్థలయమణాభ్రమం కభమననవనీతలమ్  

సోऽబమధావదవృతో బరతైరాద వయకాం యదహ్నిదశ్ః 34 
  
తమభచ్ఛయదహ్నమయానతం దావయక్తకస్ః  
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విలోకమ తతయసుః స్రేవ వనదాహ్య భృగ మథా 35 
  
ఄక్షః స్భ్రయాం కీయడనతం బగవనతం బయాతురాః  

తా్థహి తా్థహి త్రరలోక్లశ్ వహ్యనః యదహ్తః జృయమ్ 36 
  
శుయత్థవ తజజనవైకవేమం దృష్టట వ సావనాం చ సాధవస్మ్  

శ్యణమః స్భరహ్సామహ్ మ భైష్టట తమవిత్థస్భైహ్మ్ 37 
  
స్యవసామనతయఫహిఃసాక్షీ కృత్థమం మహ్యశ్వర్షం విభః  

విజ్ఞఞ మ తదివఘాత్థయథం పాయశవస్థం చకయమదిశ్త్ 38 
  
తతరసయమకోటియత్రభం సుదయశనం జ్ఞజవలమమనం యలయానలయబమ్  

స్వతేజసా ఖం కకుభ్యऽథ ర్ష్ణదసీ చకయం ముకునాద స్త్రం ఄథాగినమయదమత్ 39 
  
కృత్థమనలః యత్రహ్తః స్ యథానగపాణ్డర్  

ఄసౌతైజసా స్ నృ బగనముఖ్య నివృతతః  

వారాణసీం రిస్మేతమ సుదక్షిణం తం  

స్రితవగజనం స్భదహ్తసవ కృతోऽభచ్ఛయః 40 
  
చకయం చ విషోణస్తదనుయవిష్టం వారానసీం సాటట స్భ్రలయాణామ్  

స్గోజృరాటాట లకకోష్ఠ స్ఙ్గకల్కం స్కోశ్హ్స్తైశ్వయథాననశ్యలినీమ్ 41 
  
దగధ వ వారాణసీం స్రావం విషోణశ్చకయం సుదయశనమ్  

బరమః పాయశవముపాత్రష్ఠ తృష్ణసామకేష్టకయభణః 42 
  
మ ఏనం శా్యవయేనభయతై  ఈతతభఃశ్రేకవికయభమ్  

స్మహితో వా శ్ృణ్డయాతసయవపాైః యముచమతే 43 

 

ఄఢామమభు – 67  

శ్రీరాజోవాచ  
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భయోऽహ్ం శ్రోతుమిచ్ఛఛమి రాభసామదుబతకయభణః  

ఄననతసామయమేమస్మ మదనమతృతవానరభః 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

నయకస్మ స్ఖ్య కశిచదిద వవిద్ర నాభ వానయః  

సుగీయవస్చివః సోऽథ భా్రత్థ మైనదస్మ వీయమవాన్ 2 
  

స్ఖ్యమః సోऽచిత్రం కుయవనావనర్ష్ణ రాస్త్రువిేవమ్  

జృయగామకరానోఘష్టనదహ్దవహినముతసృజన్ 3 
  
కవచితస శ్ైల్కనుత్థటమ తైరేదశ్యనసభచ్ఛయణమత్  

అనరాత నుసతరామేవ మతా్థసేత మితయహా హ్రిః 4 
  
కవచితసముదరభధమసోథ ద్రరాబైముత్రక్మ తజజలమ్  

ద్శ్యనానగయుతపాాణో వేల్కకూలే నమభజజమత్ 5 
  
అశ్ యమనృషిముఖ్యమనాం కృత్థవ బగనవనస్తీన్  

ఄదరష్మచఛకృనరభతైైయగీననైవత్థనికానఖలః 6 
  
జృరుష్టనోమషితో దృతః క్షాభబృద్రదైనీగుహాసు స్ః  

నిక్షిమ చ్ఛమధాచైఛలైః ప్రశ్ష్టకర్షవ కీటకమ్ 7 
  
ఏవం ద్శ్యనివయకుయవనరదష్మంశ్చ కులస్త్రిమః  

శుయత్థవ సులలితం గీతం గిరిం రైవతకం మయౌ 8 
  
తతా్థశ్మదమదుత్రం రాభం జృష్కయమలినమ్  

సుదయశనీమస్రావఙగం లలనామరథభధమగమ్ 9 
  
గమనతం వారుణీం పీత్థవ భదవిహ్వలలోచనమ్  

విభా్రజమనం వజృష్ట యభననమివ వాయణమ్ 10 
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దుష్టః శ్యఖ్యభృగః శ్యఖ్యమయరఢః కభమనుద ై మన్  

చక్లయ కలకల్కశ్ఫద మత్థభనం స్భరదయశమన్ 11 
  
తస్మ ధాయాం కప్రర్షవక్ష్య తరుణోమ జ్ఞత్రచ్ఛల్కః  

హాస్మపియయా విజహ్సుయఫలద్వరిగయహాః 12 
  
త్థ హ్యలయామస్ కపియరబైక్షేైయసముభఖ్యదిభః  

దయశమనసవగుదం త్థసాం రాభస్మ చ నిర్షక్షితః 13 
  
తం గావాణ పాాహ్యతుిద్రధ ఫలః యహ్యత్థం వయః  

స్ వఞచయిత్థవ గావాణం భదిరాకలశ్ం కపిః 14 
  
గృహీత్థవ హ్యలయామస్ ధరయతస్తం కోమనహస్న్  

నిరిబదమ కలశ్ం దుషోట వాసాంసామసాపలమదఫలమ్  

కదర్షథకృతమ ఫలవానివయచక్లయ భద్రదధతః 15 
  
తం తసామవినమం దృష్టట వ ద్శ్యంశ్చ తదుదుయ త్థన్  

కుయ ద్రధ ముష్లమదతత హ్లం చ్ఛరిజిఘాంస్యా 16 
  

దివవిద్రऽపి భహావీయమః శ్యలముదమభమ పాణినా  

ఄభేమతమ తయసా తేన ఫలం భరయధనమత్థడమత్ 17 
  
తం తు స్ఙకయషణో భరరిధీ తనతభచలో మథా  

యత్రజగాహ్ ఫలవానుసనన్దదనాహ్నచచ తమ్ 18 
  
భరష్ల్కహ్తభస్మతషోక విరేజ్ఞ యక తధాయయా  

గిరియమథా గైరికయా యహాయం నానుచినతమన్ 19 
  
జృనయనమం స్ముత్రక్మ కృత్థవ నిష్తయమ్నజసా  

తేనాహ్నతుసస్ఙ్గిదధస్తం ఫలః శ్తధాచిఛనత్ 20 
  

తతోऽన్దమన రుష్ట జఘేన తం చ్ఛపి శ్తధాచిఛనత్ 21 
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ఏవం యుధమనబగవత్థ బగేన బగేన జృనః జృనః  

అకృష్మ స్యవతో వృక్షానినయవృక్షభకర్ష్ణదవనమ్ 22 
  

తతోऽముఞచచిఛల్కవయషం ఫలసోమయమభరిషతః  

తతసయవం చ్ఛయణయాం అస్ లీలయా ముష్ల్కయుధః 23 
  
స్ బ్రహూ త్థలస్ఙ్గకశౌ ముషీట కృతమ కపీశ్వయః  

అసాదమ ర్ష్ణహిణీజృతయం త్థభ్రమం వక్షస్మయరరుజత్ 24 
  

యాదవేనోదైऽపి తం ద్రరాబైం తమకాత వ ముష్లల్కఙగలే  

జతా్థవబమయదమతుిదధః సోऽతదుయ ధియం వభన్ 25 
  
చకమే తేన తత్థ స్టఙకః స్వనస్త్రః  

యవతః కురుశ్యయరదల వాయునా న్తరివాభబస్మ 26 
  
జమశ్బోద నభఃశ్ఫద ః సాధు సాధివత్ర చ్ఛభఫరే  

సుయస్మదధమునీనాద ై ణామసీతుకసుభవరిషణామ్ 27 
  
ఏవం నిహ్తమ దివవిదం జగదవైత్రకరావహ్మ్  

స్ంస్రతమమనో బగవానజనైః స్వజృయమవిశ్త్ 28 

 

ఄఢామమభు – 68  

శ్రీశుక ఈవాచ  

దుర్ష్ణమధనసుత్థం రాజనేక్ష్మణాం స్మిత్రంజమః  

స్వమంవయసాథ భహ్యత్థసమ్నఫ జ్ఞభఫవతీసుతః 1 
  

క్తయవాః కుపిత్థ ఉచ్ఛరుద రివనీతోऽమభయబకః  

కదర్షథకృతమ నః కనామభకామభహ్యదఫల్కత్ 2 
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ఫధీనతేభం దురివనీతం కం కరిష్మనిత వృష్ణమః  

యేऽస్భతరసాద్రచిత్థం దత్థత ం నో భఞజ తే భహీమ్ 3 
  
నిగృహీతం సుతం శుయత్థవ మద్మష్మనీతహ్ వృష్ణమః  

బగనదరాః శ్భం యానిత పాాణా ఆవ సుస్ంమత్థః 4 
  
ఆత్ర కయణః శ్లో బరరియమజఞక్లతుః సుయోధనః  

సాభఫమరేభరే యోదుధ ం కురువృదాధ నుమ్నదిత్థః 5 
  
దృష్టట వనుధావతః సామ్నఫ ధాయతరాష్టటై నభహాయథః  

యగృహ్మ రుచియం చ్ఛం తసౌథ స్మంహ్ ఆవైకలః 6 
  
తం తే జిఘృక్షవః కుయ దాధ స్మతష్ఠ  త్రష్టఠ త్ర భ్రషిణః  

అసాదమ ధనివనో బ్రణైః కరాణగ యణమః స్మకయన్ 7 
  

సోऽవిదధః కురుశేయష్ఠ  కురుభయమదుననదనః  

నాభృష్మతతదచినాత ైయబః స్మంహ్ క్షుదరభృగైరివ 8 
  
విస్రపయా రుచియం చ్ఛం స్రావనివవామధ సామకైః  

కరాణద్వనషడరథానీవయసాత వదిబరుమగతృథక్ 9 
  
చతురిబశ్చతుర్ష్ణ వాహాన్దకైక్లన చ సాయథీన్  

యథినశ్చ భహ్యష్టవసాంస్తస్మ తతేతऽబమజౄజమన్ 10 
  
తం తు తే వియథం చకుయ శ్చత్థవయశ్చతుర్ష్ణ హ్యాన్  

ఏకసుత  సాయథిం జఘేన చిచేఛదణమః శ్రాస్నమ్ 11 
  
తం ఫదాధ వ వియథీకృతమ కృచేఛైణ కుయవో యుధి  

కుమయం స్వస్మ కనామం చ స్వజృయం జయినోऽవిశ్న్ 12 
  
తచ్ఛఛై త్థవ నాయద్రక్లతన రాజనసఞ్జ్యజ తభనమవః  
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కుయరనరతుమదమభం చకుయ రుగయసేనయచోదిత్థః 13 
  
సానతవయిత్థవ తు త్థనాాభః స్ననదాధ నవృషిణజృఙగవాన్  

నైచఛతుకయరణాం వృషీణనాం కలిం కలిభల్కహ్ః 14 
  
జగభ హాస్మతనజృయం యథేనాదితమవయచసా  

బా్రహ్భణైః కులవృద్ధశ్చ వృతశ్చనదై ఆవ గ యహైః 15 
  
గత్థవ గజ్ఞహ్వమం రామ్న బ్రహోమవనమస్మథతః  

ఈదధవం ప్రయష్యామస్ ధృతరాస్త్రుం బుభతసయా 16 
  

సోऽభవనాద ైమిఫకాజృతయం భీష్భం ద్రాణం చ బ్రహేికమ్  

దుర్ష్ణమధనం చ విధివదాాభమగతం ఄఫరవీత్ 17 
  

తేऽత్రపీయత్థస్తమకయణై పాాతం రాభం సుహ్ృతతభమ్  

తభయచయిత్థవభమయుః స్రేవ భఙగలపాణమః 18 
  
తం స్ఙగభమ మథానామమం గభయఘైం చ నమవేదమన్  

తేష్టం యే తతరభ్రవజ్ఞఞ ః యణ్డముః శియసా ఫలమ్ 19 
  
ఫనరధనుకశ్లినః శుయత్థవ ృష్టట వ శివభనాభమమ్  

యస్యభథో రామ్న ఫభ్రష్టऽవికవేం వచః 20 
  
ఈగయసేనః క్షితేశేశ్ర మదవ అజ్ఞఞ మతరభః  

తదవమగ యధిమః శుయత్థవ కురుధవభవిలమిఫతమ్ 21 
  
మదరమమం ఫహ్వసేతవకం జిత్థవధరేభణ ధారిభకమ్  

ఄఫధీనత్థథ తనభృష్టమ ఫనరధనామైకమకాభమయా 22 
  
వీయమశౌయమఫలోననదధమతభశ్కతస్భం వచః  

కుయవో ఫలద్వస్మ నిశ్మ్నమచ్ఛః యకోపిత్థః 23 
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ఄహో భహ్చిచతయమిదం కాలగత్థమ దుయతమయా  

అరురుక్షతుమపానదైవ శిర్ష్ణ ముకుటసేవితమ్ 24 
  
ఏతే యౌన్దన స్భఫదాధ ః స్హ్శ్యామస్నాశ్నాః  

వృష్ణమసుత లమత్థం నీత్థ ఄస్భదదతతనృపాస్నాః 25 
  
చ్ఛభయవమజన్ద శ్ఙఖమతతయం చ పాణ్డడ యమ్  

కర్షటమస్నం శ్యామం భఞజ తేऽస్భదుప్రక్షయా 26 
  
ఄలం మదరనాం నయద్వల్కఞఛనైరాద తుః యతీైః పణినామివాభృతమ్  

యేऽస్భతరసాద్రచిత్థ హి యాదవా అజ్ఞఞ మనతైదమ గతతయపా ఫత 27 
  

కథమినోదైऽపి కురుభర్షబష్భద్రాణారుజ నాదిభః  

ఄదతతభవరునీధత స్మంహ్గయస్తమివోయణః 28 
  
శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

జనభఫనుధ శ్రీయోననదధ భదాసేత బయతయషబ  

అశా్యవమ రాభం దురావచమభస్భ్రమః జృయమవిశ్న్ 29 
  
దృష్టట వ కుయరనాం దౌఃశీలమం శుయత్థవవాచ్ఛమని చ్ఛచ్ఛమతః  

ఄవోచతోకస్ంయబోధ దుష్టరక్ష్యః యహ్స్నుభహ్రః 30 
  
నరనం నానాభద్రననదాధ ః శ్యనితం న్దచఛనతైసాధవః  

తేష్టం హి యశ్మ్న దణడః శ్రనాం లగుడో మథా 31 
  
ఄహో మదరనుసస్ంయబ్రధ నృష్ణం చ కుపితం శ్నైః  

సానతవయిత్థవహ్మేతేష్టం శ్భమిచఛనినహాగతః 32 
  
త ఆమే భనదభతమః కలహాభయత్థః ఖల్కః  

తం మభవజ్ఞఞ మ ముహ్రరుద రాబష్టనాభనినోऽబుయ వన్ 33 
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నోగయసేనః కల విభర్ష్ణబజవృష్ణైనధక్లశ్వయః  

శ్కాయ దయో లోకపాల్క మసామద్శ్యనువరితనః 34 
  

సుధరాభకయభమతే యేన పారిజ్ఞతోऽభరాఙ్ఘ్ఘైః  

అనీమ భజమతే సోऽసౌ న కల్కధామస్నాయహణః 35 
  

మస్మ పాదయుగం సాక్షాచీఛైరుపాసేతऽఖిలేశ్వర్ష  

స్ నాయహత్ర కల శ్రీశ్ర నయద్వరిచఛదాన్ 36 
  

మసామఙ్ఘ్ఘైఙకజయజోऽఖిలలోకపాలైర్  

మౌలుమతతమైయధృతముపాస్మతతీయథతీయథమ్  

ఫరహాభ బవోऽహ్భపి మస్మ కల్కః కల్కయాః  

శ్రీశ్రచదవహ్యభ చియభస్మ నృపాస్నం కవ 37 
  
భఞజ తే కురుభయదతతం బరఖణడం వృష్ణమః కల  

ఈపానహ్ః కల వమం స్వమం తు కుయవః శియః 38 
  
ఄహో ఐశ్వయమభత్థత నాం భత్థత నామివ మనినామ్  

ఄస్భఫదాధ  గిఊ రుక్షాః కః స్హ్యత్థనుశ్యసీత్థ 39 
  
ఄదమ నిష్ణకయవం ృథీవం కరిష్టమమీతమభరిషతః  

గృహీత్థవ హ్లముతతసౌథ దహ్నినవ జగతతైమమ్ 40 
  
ల్కఙగల్కగేయణ నగయముదివదాయమ గజ్ఞహ్వమమ్  

విచకయష స్ గఙ్గగ యాం యహ్రిష్మననభరిషతః 41 
  
జలయానమివాఘరయణం గఙ్గగ యాం నగయం తత్  

అకృష్మమణమలోకమ క్తయవాః జ్ఞతస్భబైమః 42 
  
తమేవ శ్యణం జగుభః స్కుట్పమఫ జిజీవిష్వః  

స్లక్ష్మణం జృయస్ృతమ సాభఫం పాాఞజ లమః యభమ్ 43 
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రాభ రామఖిల్కధాయ యభ్రవం న విదాభ తే  

భరఢానాం నః కుబుద్వధనాం క్షనుత భయహస్మత్రకయభమ్ 44 
  
స్మథతుమతతతైమయానాం తవమేకో హ్యతురినరాశ్ యమః  

లోకానీిడనకానీశ్ కీయడతసేత వదనిత హి 45 
  
తవమేవ భరర్షధీదభననత లీలయా బరభణడలం బ్వబరిష స్హ్స్యభరయధన్  

ఄన్దత చ మః సావతభనిరుదధవిశ్వః శేష్టऽదివతీమః రిశిష్మమణః 46 
  

కోసేతऽఖిలశిక్షాయథం న ద్వష్టనన చ భతసరాత్  

బ్వబరతో బగవనసతతవ ం స్మథత్రపాలనతతయః 47 
  
నభసేత స్యవబరత్థతభనసయవశ్కతధరావమమ  

విశ్వకయభననభసేతऽసుత  త్థవం వమం శ్యణం గత్థః 48 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం యనైీః స్ంవిగైీరేవమనామనైయఫలః  

యసాదితః సుయస్నోన మ భైష్టట తమబమం దదౌ 49 
  
దుర్ష్ణమధనః పారిఫయహం కుఞజ రానషషిటహామనాన్  

దదౌ చ దావదశ్శ్త్థనమయుత్థని తుయఙగమన్ 50 
  
యథానాం ష్టసహ్సాాణి ర్ధకాభణాం స్రయమవయచసామ్  

దాసీనాం నిష్కకణీఠనాం స్హ్స్యం దుహితృవతసలః 51 
  
యత్రగృహ్మ తు తతసయవం బగవానాసతవతయషబః  

స్సుతః స్సునష్ః పాాయాతుసహ్ృదిబయభననిదతః 52 
  
తతః యవిష్టః స్వజృయం హ్ల్కయుధః  

స్మేతమ ఫనరధననుయకతచేతస్ః  
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శ్శ్ంస్ స్యవం మదుజృఙగవానాం  

భధేమ స్భ్రయాం కురుష్ణ స్వచేషిటతమ్ 53 
  
ఄదామపి చ జృయం హ్యమతతరసచమదాాభవికయభమ్  

స్ముననతం దక్షిణతో గఙ్గగ యాభనుదృశ్మతే 54 

 

ఄఢామమభు – 69  

శ్రీశుక ఈవాచ  

నయకం నిహ్తం శుయత్థవ తథోదావహ్ం చ యోషిత్థమ్  

కృష్టణనైక్లన ఫహీవనాం తదిదదృక్షుః స్భ నాయదః 1 
  
చితయం ఫతైతద్క్లన వజృష్ట యుగతృథక్  

గృహ్యష్ణ దవైష్టసాహ్స్యం స్త్రిమ ఏక ఈదావహ్త్ 2 
  
ఆతుమతుసకో దావయవతీం ద్వరిషయదషై్ణట మగభత్  

జృషితోవనారాభ దివజ్ఞలికులనాదిత్థమ్ 3 
  
ఈతుపలేేనీదవరామ్నబజ కహేాయకుముద్రతలైః  

ఛురితేష్ణ స్యఃస్రచైైః కూజిత్థం హ్ంస్సాయసైః 4 
  
పాాసాదలక్షయనవభరుజ ష్టట ం సాపటికరాజతైః  

భహాభయకతయఖైైః స్వయణయతనరిచఛదైః 5 
  
విబకతయథామథచతవరాణైః శ్యల్కస్భ్రభీ రుచిరాం సురాలయైః  

స్ంస్మకతమరాగ ఙగనవీథిద్హ్లీం తతత్థకధవజవారిత్థతపామ్ 6 
  
తసామభనతఃజృయం శ్రీభదరిచతం స్యవధిష్ణైైః  

హ్రేః స్వక్తశ్లం మతయ తవష్టట ై  కారేత్నైన దరిశతమ్ 7 
  
తతయ షోడశ్భః స్దభ స్హ్సైైః స్భలఙృతమ్  
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వివేశ్ైకతోభం శౌరేః తీననాం బవనం భహ్త్ 8 
  
విష్టఫధం విదుయ భస్తమైైరైవదరయమపలకోతతమైః  

ఆనదైనీలభయైః కుడైైయజగత్థమ చ్ఛహ్తత్రవష్ట 9 
  
విత్థనైరినరిభతైస్తవష్టట ై  ముకాతదాభవిలమిఫభః  

దానైరాస్నయమఙైైయభణ్డమతతభరిష్ృతైః 10 
  
దాసీభరినష్కకణీఠభః సువాసోభయలఙృతమ్  

జృమిబః స్కఞ్చ్చకోషీణష్ సువస్త్రభణికుణడలైః 11 
  

యతనయద్వనికయదుమత్రభరినయస్త ధావనతం విచితయవలభీష్ణ శిఖణిడనోऽఙగ  

నృతమనిత మతయ విహిత్థగురుధరభక్షరినరామనతమీక్ష్య ఘనబుదధమ ఈననదనతః 12 
  
తస్మభనసమనగుణయరవమఃసువేష్  

దాసీస్హ్స్యయుతయానుస్వం గృహిణామ  

విపాో దదయశ చభయవమజన్దన రుకభ  

దణ్డడన సాతవతత్రం రివీజమనాత ై 13 
  
తం స్నినర్షక్ష్య బగవానసహ్సోత్రథ తశ్రీ  

యమఙకతః స్కలధయభబృత్థం వరిష్ఠ ః  

అనభమ పాదయుగలం శియసా కర్షట  

జుష్టట న సాఞజ లియవీవిశ్దాస్న్ద సేవ 14 
  
తసామవనిజమ చయణౌ తదః స్వభరరాధ ీ  

బ్వబరజజగదుగ రుతమ్నऽపి స్త్థం త్రరిహ  

ఫరహ్భణమద్వ ఆత్ర మదుగ ణనాభ యుకతం  

తసైైవ మచచయణశౌచభశేష్తీయథమ్ 15 
  
స్భరజమ ద్వఊషివయమభృషిః జృరాణో  

నారామణో నయస్ఖ్య విధినోదితేన  
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వాణామభభ్రష్మ మితయాభృతమిష్టయా తం  

పాాహ్ యభ్య బగవతే కయవాభ హ్య కమ్ 16 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  

నైవాదుబతం తవయి విభ్యऽఖిలలోకనాథే  

మైతీర జన్దష్ణ స్కలేష్ణ దభః ఖల్కనామ్  

నిఃశేయమసామ హి జగత్రసిత్రయక్షణాభ్రమం  

సైవరావత్థయ ఈరుగమ విదాభ సుష్ణఠ  17 
  
దృష్టం తవాఙ్ఘ్ఘైయుగలం జనత్థవయగం  

ఫరహాభదిభయహృది విచినతైభగధబోధైః  

స్ంసాయకూత్రతోతతయణావలభఫం  

ధామమంశ్చరాభమనుగృహాణ మథా స్భృత్రః సామత్ 18 
  

తతోऽనమదావిశ్ద్గహ్ం కృష్ణత్థనైః స్ నాయదః  

యోగేశ్వరేశ్వయసామఙగ యోగమయావివితసయా 19 
  
ద్వవమనతభక్షస్తతా్థపి పియమయా చోదధవేన చ  

జౄజితః యయా బకాత ై యతుమత్థథ నాస్నాదిభః 20 
  
ృష్టశ్యచవిదుష్టవాసౌ కదాయాతో బవానిత్ర  

కయమతే కం ను జౄరాణనాభజౄర్ణయస్భదాదిభః 21 
  
ఄథాపి ఫరయహి నో ఫరహ్భనజనైైతచోఛబనం కురు  

స్ తు విస్మభత ఈత్థథ మ తరషీణభనమదగదగృహ్మ్ 22 
  
తతా్థమచష్ట గోవినదం ల్కలమనతం సుత్థనిశశ్రన్  

తతోऽనమస్మభనగృహ్యऽశ్మనభజజనామ కృతోదమభమ్ 23 
  
జుహ్వనతం చ విత్థనాగీననమజనతం ఞచభయభఖైః  

భ్యజమనతం దివజ్ఞనాకవపి భఞ్జ్యజ నభవశేషితమ్ 24 
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కావపి స్నాధ ైముపాసీనం జనతం ఫరహ్భ వాగమతమ్  

ఏకతయ చ్ఛస్మచరాభభ్రమం చయనతభస్మవయతై సు 25 
  
ఄశై్వయగజై యథైః కావపి విచయనతం గదాగయజమ్  

కవచిచఛయానం యమఙ్గక స్రతమమనం చ వనిదభః 26 
  
భనతైమనతం చ కస్మభంశిచనభనితైభశ్రచదధవాదిభః  

జలకీయడ్యయతం కావపి వాయముఖ్యమఫల్కవృతమ్ 27 
  
కుతయచిదిద వజముఖేమభ్యమ దదతం గః స్వలఙృత్థః  

ఆత్రహాస్జృరాణాని శ్ృణవనతం భఙగల్కని చ 28 
  
హ్స్నతం హాస్కథయా కదాచిత్రరమయా గృహ్య  

కావపి ధయభం సేవమనభయథకామౌ చ కుతయచిత్ 29 
  
ధామమనతమేకమసీనం జృరుష్ం యకృతేః యమ్  

శుశ్రయష్నతం గుయరనాకవపి కామైర్ష్ణబగైః స్యమయా 30 
  
కుయవనతం విగ యహ్ం కైశిచతసనిధం చ్ఛనమతయ క్లశ్వమ్  

కుతా్థపి స్హ్ రామేణ చినతమనతం స్త్థం శివమ్ 31 
  
జృతా్థణాం దుహితౄణాం చ కాలే విధుమయానమ్  

దారైయవరైస్తతసదృశై్ః కలమనతం విబరత్రభః 32 
  
యసాథ నోనమనైయత్థమనాం భహోతసవాన్  

వీక్ష్య యోగేశ్వరేశ్స్మ యేష్టం లోకా విస్మస్మభరే 33 
  
మజనతం స్కల్కన్దదవానాకవపి కయతుభయరరిజతైః  

జౄయతమనతం కవచిదధయభం కూరారాభభఠ్యదిభః 34 
  
చయనతం భృగయాం కావపి హ్మమరుహ్మ సైనధవమ్  
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ఘననతం తతయ శ్రన్దభధామనర్షతం మదుజృఙగవైః 35 
  
ఄవమక తలినగం యకృత్రష్వనతఃజృయగృహాదిష్ణ  

కవచిచచయనతం యోగేశ్ం తతతదాబవబుభతసయా 36 
  
ఄథోవాచ హ్ృషీక్లశ్ం నాయదః యహ్స్నినవ  

యోగమయోదమం వీక్ష్య మనుషీమీయుషో గత్రమ్ 37 
  
విదాభ యోగమయాసేత దుయదరాశ ఄపి మయినామ్  

యోగేశ్వరాతభనినరాబత్థ బవత్థదనిష్టవయా 38 
  
ఄనుజ్ఞనీహి మం ద్వ లోకాంసేత మశ్సాజేృత్థన్  

యమటామి తవోదాగ మనీేల్క భవనపావనీః 39 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఫరహ్భనధననస్మ వకాతహ్ం కరాత  తదనుమ్నదిత్థ  

తచిఛక్షమనోేకమిభమస్మథతః జృతయ మ ఖిదః 40 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమచయనతం స్దధరాభనావనానగృహ్మేధినామ్  

తమేవ స్యవగేహ్యష్ణ స్నతమేకం దదయశ హ్ 41 
  
కృష్ణసామననతవీయమస్మ యోగమయాభహోదమమ్  

ముహ్రయదృష్టట వ ఊషియబరదివస్మభతో జ్ఞతక్తతుకః 42 
  
ఆతమయథకాభధరేభష్ణ కృష్టణన శ్ యదిధత్థతభనా  

స్భమకసభ్రజితః పీయతస్తమేవానుస్భయనమయౌ 43 
  

ఏవం భనుష్మదవీభనువయతమనో నారామణోऽఖిలబవామ గృహీతశ్కతః 
రేమేऽణగ షోడశ్స్హ్స్యవరాఙగనానాం స్వీయడసౌహ్ృదనిర్షక్షణహాస్జుష్టః 44 
  
యానీహ్ విశ్వవిలయోదబవవృత్రతహ్యతుః  
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కరాభణమననమవిష్యాణి హ్ర్షశ్చకాయ  

మస్తవఙగ గమత్ర శ్ృణోతమనుమ్నదతే వా  

బకతయబవేదబగవత్ర హ్మవయగమరేగ 45 

 

ఄఢామమభు – 70  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథోష్సుమవృత్థత యాం కుకుకటానరకజతోऽశ్న్  

గృహీతకణఠైః త్రభరాభధవోమ వియహాతురాః 1 
  
వయాంస్మర్ష్ణరువనృష్ణం బోధమనీతవ వనిదనః  

గమతసవ లిష్వనిదాాణి భనాద యవనవాయుభః 2 
  
ముహూయతం తం తు వైదర్షబ నాభృష్మదత్రశ్రబనమ్  

రియభబణవిశేేష్టత్రరమబ్రహ్వనతయం గత్థ 3 
  
బా్రహ్యభ ముహూయత ఈత్థథ మ వారుమస్ృశ్మ మధవః  

దధ్యమ యస్ననకయణ అత్థభనం తభస్ః యమ్ 4 
  
ఏకం స్వమంజోమత్రయననమభవమమం స్వస్ంస్థయా నితమనియస్తకలభష్మ్  

ఫరహాభఖమభసోమదబవనాశ్హ్యతుభః స్వశ్కతభయేక్షితభ్రవనియవృత్రమ్ 5 
  

ఄథాజేృతోऽభబస్మభలే మథావిధి  

కయయాకల్కం రిధామ వాస్సీ  

చకాయ స్నోధైగమది స్తతమ్న  

హ్రత్థనలో ఫరహ్భ జజ్ఞ వాగమతః 6 
  
ఈసాథ యాయకముదమనతం తయయిత్థవతభనః కల్కః  

ద్వానృషీనితౄనవృదాధ నివపాానబమయచై చ్ఛతభవాన్ 7 
  
ధేనరనాం రుకభశ్ృఙ్గగనాం సాధీవనాం మౌకతకస్యజ్ఞమ్  
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మస్మవనీనాం గృషీట నాం స్వత్థసనాం సువాస్సామ్ 8 
  
దదౌ యరమఖ్యరాగాణాం క్షౌమజినత్రలైః స్హ్  

ఄలఙృతేభ్యమ విప్రయభ్యమ ఫదవం ఫదవం దిన్ద దిన్ద 9 
  
గోవియద్వత్థవృదధ గుయరనరబత్థని స్యవశ్ః  

నభస్ృత్థమతభస్భరబతీయభఙగల్కని స్భస్ృశ్త్ 10 
  
అత్థభనం బరష్యామస్ నయలోకవిబరష్ణమ్  

వాసోభయరబష్ణైః సీవయైరిదవమస్యగనులేనైః 11 
  
ఄవేక్ష్యాజమం తథాదయశం గోవృష్దివజద్వత్థః  

కామంశ్చ స్యవవరాణనాం పౌరానతఃజృయచ్ఛరిణామ్  

యదామ యకృతీః కామైః యతోష్మ యతమననదత 12 
  
స్ంవిబజ్ఞమగ యతో విపాానసైకాతభరఫల్కనులేనైః  

సుహ్ృదః యకృతీరాద రానుపాయుఙకత తతః స్వమమ్ 13 
  
త్థవతరసత ఈపానీమ స్మనదనం యమదుబతమ్  

సుగీయవాదైైయహయైరుమక తం యణమమవస్మథతోऽగ యతః 14 
  
గృహీత్థవ పాణినా పాణీ సాయథేస్తభథారుహ్త్  

సాతమకుమదధవస్ంయుకతః జౄరావదిరమివ భ్రస్కయః 15 
  

ఇక్షితోऽనతఃజృయస్త్రీణాం స్వీయడప్రయభవీక్షితైః  

కృచ్ఛఛై దివస్ృషోట నియగజ్ఞజ తహాసో హ్యనభనః 16 
  
సుధరాభఖ్యమం స్భ్రం స్రైవయవృషిణభః రివారితః  

పాావిశ్దమనినవిష్టట నాం న స్నతైఙగ ష్డూయభమః 17 
  

తతోావిస్తః యమస్న్ద విభయఫభౌ స్వభ్రసా కకుభ్యऽవభ్రస్మన్  
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వృతో నృస్మంహైయమదుభయమదరతతమ్న మథోడురాజో దివి త్థయకాగణైః 18 
  
తతోాభనితైణో రాజనాననాహాస్మయసైరివభమ్  

ఈతసుథ యనటాచ్ఛరామ నయతకమసాత ణడవైః ృథక్ 19 
  
భృదఙగవీణాముయజ వేణ్డత్థలదయస్వనైః  

ననృతుయజగుసుత ష్ణట వశ్చ స్రతమగధవనిదనః 20 
  
తతా్థహ్రరాఫై హ్భణాః క్లచిదాసీనా ఫరహ్భవాదినః  

జౄరేవష్టం జృణమమశ్సాం రాజ్ఞఞ ం చ్ఛకథమనకథాః 21 
  

తతైైకః జృరుషో రాజనానగతోऽజౄయవదయశనః  

విజ్ఞఞ పితో బగవతే యతీహారైః యవేశితః 22 
  
స్ నభస్ృతమ కృష్టణమ రేశ్యమ కృత్థఞజ లిః  

రాజ్ఞఞ మవేదమదుద ఃఖం జరాస్నధనిర్ష్ణధజమ్ 23 
  
యే చ దిగివజయే తస్మ స్ననత్రం న మయుయనృపాః  

యస్హ్మ రుదాధ సేతనాస్ననయుతే ద్వ గిరివయజ్ఞ 24 
  
రాజ్ఞన ఉచ్ఛః  

కృష్ణ కృష్టణయమేయాతభనరననబమబఞజ న  

వమం త్థవం శ్యణం యామ్న బవభీత్థః ృథగిధమః 25 
  
లోకో వికయభనియతః కుశ్లే యభతతః  

కయభణమమం తవదుదితే బవదయచన్ద సేవ  

మసాత వదస్మ ఫలవానిహ్ జీవిత్థశ్యం  

స్దమశిఛనతతైనిమిష్టమ నమ్నऽసుత  తసైై 26 
  
లోక్ల బవాఞజ గదినః కలయావతీయణః  

స్దరక్షణామ ఖలనిగయహ్ణామ చ్ఛనమః  
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కశిచతతవ ద్వమభత్రయాత్ర నిద్శ్మీశ్  

కం వా జనః స్వకృతభృచఛత్ర తనన విదభః 27 
  
స్వపానయితం నృసుఖం యతనతైమీశ్  

శ్శ్వదబయేన భృతక్లన ధుయం వహాభః  

హిత్థవ తదాతభని సుఖం తవదనీహ్లబమం  

కేశ్యమభహ్యऽత్రకృణాస్తవ మమయేహ్ 28 
  
తనోన బవానరణతశ్రకహ్రాఙ్ఘ్ఘైయుగోభ  

ఫదాధ నివయుఙక్వ భగధాహ్వమకయభపాశ్యత్  

యో బరభజోऽయుతభతఙగజవీయమమేకో  

బ్వబరదుయ ర్ష్ణధ బవన్ద భృగరాడివావీః 29 
  
యో వై తవయా దివనవకృతవ ఈదాతతచకయ  

బగోన భృధే ఖలు బవనతభననతవీయమమ్  

జిత్థవ నృలోకనియతం స్కృదరఢదర్ష్ణ  

యుష్భతరజ్ఞ రుజత్ర నోऽజిత తదివధేహి 30 
  
దరత ఈవాచ  

ఆత్ర మగధస్ంరుదాధ  బవదదయశనకఙ్ఘ్క్ణః  

యనానః పాదభరలం తే ద్వనానాం శ్ం విధీమత్థమ్ 31 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

రాజదరతే బుయ వతేమవం ద్వరిషః యభదుమత్రః  

బ్వబరత్రఙగజటాభ్రయం పాాదురాసీదమథా యవిః 32 
  
తం దృష్టట వ బగవానృష్ణః స్యవలోక్లశ్వరేశ్వయః  

వవనద ఈత్రథ తః శీరాో స్స్బమః సానుగో ముదా 33 
  
స్భ్రజయిత్థవ విధివతృత్థస్నరిగయహ్మ్  

ఫభ్రష్ట సునృతైరావకైైః శ్ యదధయా తయమనుభనిమ్ 34 
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ఄపి స్మవదదమ లోకానాం తయయాణాభకుతోబమమ్  

నను బరయానబగవతో లోకానయమటతో గుణః 35 
  

న హి తేऽవిదితం కఞ్చచలేోక్లషీవశ్వయకయృష్ణ  

ఄథ ృచ్ఛఛభహ్య యుష్టభనాణడవానాం చికీరిషతమ్ 36 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  

దృష్టట  మయా తే ఫహ్రశ్ర దుయతమయా మయా విభ్య విశ్వస్ృజశ్చ మయినః 
బరతేష్ణ బరభంశ్చయతః స్వశ్కతభయవహ్యనరివ చఛననరుచో న మేऽదుబతమ్ 37 
  

తవేహితం కోऽయహత్ర సాధు వేదితుం స్వమమయేదం స్ృజతో నిమచఛతః 
మదివదమమనాతభతయావభ్రస్తే తసైై నభసేత స్వవిలక్షణాతభన్ద 38 
  

జీవస్మ మః స్ంస్యతో విమ్నక్షణం న జ్ఞనతోऽనయథవహాచఛర్షయతః  

లీల్కవత్థరైః స్వమశ్ః యద్వకం పాాజ్ఞవలమత్థత వ తభహ్ం యద్మ 39 
  
ఄథాపామశా్యవయే ఫరహ్భ నయలోకవిడభఫనమ్  

రాజఞః ైతృష్వసేయమస్మ బకతస్మ చ చికీరిషతమ్ 40 
  
మక్ష్యత్ర త్థవం భఖేన్దదైణ రాజస్రయేన పాణడవః  

పాయమేష్ఠ ైకామ్న నృత్రస్తదబవాననుమ్నదత్థమ్ 41 
  
తస్మభన్దదవ క యతువరే బవనతం వై సురాదమః  

దిదృక్షవః స్మేష్మనిత రాజ్ఞనశ్చ మశ్స్మవనః 42 
  

శ్ యవణాతీకయతనాదాధ ైనాతరమన్దతऽన్దతవసాయినః  

తవ ఫరహ్భభమసేమశ్ కముతేక్షాభభరిశనః 43 
  
మసామభలం దివి మశ్ః యథితం యసాయాం  

బరమౌ చ తే భవనభఙగల దిగివత్థనమ్  
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భనాద కనీత్ర దివి భ్యగవతీత్ర చ్ఛధో  

గఙ్గగత్ర చేహ్ చయణాముఫ జృనాత్ర విశ్వమ్ 44 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

తతయ తేష్టవతభక్షేష్వ గృణతుస విజిగీష్యా  

వాచః ప్రశై్ః స్భమనబృతమముదధవం పాాహ్ క్లశ్వః 45 
  
శ్రీబగవానువాచ  

తవం హి నః యభం చక్షుః సుహ్ృనభనాతై యథతతతవ విత్  

ఄథాతయ ఫరయహ్మనుష్టఠ మం శ్ యదదధభః కయవాభ తత్ 46 
  
ఆతుమపాభనితైతో బరాతై  స్యవజ్ఞఞనాపి ముగధవత్  

నిద్శ్ం శియసాధామ ఈదధవః యతమభ్రష్త 47 

 

ఄఢామమభు – 71  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమద్వరితమకయణై ద్వఊష్టరుదధవోऽఫరవీత్  

స్భ్రమనాం భతమజ్ఞఞ మ కృష్ణస్మ చ భహాభత్రః 1 
  
శ్రీదధవ ఈవాచ  

మదుకతభృషినా ద్వ సాచివమం మక్ష్యతస్తవయా  

కాయమం ైతృష్వసేయమస్మ యక్షా చ శ్యణైషిణామ్ 2 
  
మష్టవమమాజస్రయేన దికచకయజయినా విభ్య  

ఄతో జరాసుతజమ ఈబయార్ష్ణథ భతో భభ 3 
  
ఄసాభకం చ భహానర్ష్ణథ హ్యమతేనైవ బవిష్మత్ర  

మశ్శ్చ తవ గోవినద రాజోఞ ఫదాధ నివముఞచతః 4 
  
స్ వై దురివష్హో రాజ్ఞ నాగయుతస్మ్న ఫలే  
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ఫలినాభపి చ్ఛన్దమష్టం భీభం స్భఫలం వినా 5 
  
దైవయథే స్ తు జ్ఞతవోమ మ శ్త్థక్షౌహిణీయుతః  

బా్రహ్భణోమऽబమరిథతో విైైయన యత్థమఖ్యమత్ర కరిహచిత్ 6 
  
ఫరహ్భవేష్ధర్ష్ణ గత్థవ తం భక్షేత వృకోదయః  

హ్నిష్మత్ర న స్న్దదహో దైవయథే తవ స్నినధ్య 7 
  
నిమితతం యమీశ్స్మ విశ్వస్యగనిర్ష్ణధయోః  

హియణమగయబః శ్యవశ్చ కాలసామయరపిణస్తవ 8 
  
గమనిత తే విశ్దకయభ గృహ్యష్ణ ద్వోమ  

రాజ్ఞఞ ం స్వశ్తుయ వధమతభవిమ్నక్షణం చ  

గోమశ్చ కుఞజ యతేయజనకాతభజ్ఞయాః  

పితోాశ్చ లఫధశ్యణా మునయో వమం చ 9 
  
జరాస్నధవధః కృష్ణ బరయమరాథ యోకలతే  

పాామః పాకవిపాక్లన తవ చ్ఛభభతః కయతుః 10 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమదధవవచో రాజనసయవతోబదరభచ్ఛమతమ్  

ద్వరిషయమదువృదాధ శ్చ కృష్ణశ్చ యతమజౄజమన్ 11 
  
ఄథాదిశ్తరయాణామ బగవాన్దదవకీసుతః  

బృత్థమనాద రుకజైతా్థద్వననుజ్ఞఞ మ గుయరనివభః 12 
  
నియగభయామవర్ష్ణధానాసవనససుత్థనసరిచఛదాన్  

స్ఙకయషణభనుజ్ఞఞ మ మదురాజం చ శ్తుయ హ్న్  

స్రతోనీతం స్వయథమరుహ్దగరుడధవజమ్ 13 
  
తతో యథదివబటసాదినామకైః  
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కరాలయా రివృత అతభసేనయా  

భృదఙగభేరామనకశ్ఙఖగోముఖైః  

యఘోష్ఘోషితకకుభ్య నియకయభత్ 14 
  
నృవాజికాఞచనశిబ్వకాభయచ్ఛమతం స్హాతభజ్ఞః త్రభను సువయత్థ మయుః 
వరాభఫరాబయణవిలేనస్యజః సుస్ంవృత్థ నృభయస్మచయభపాణిభః 15 
  
నర్ష్ణస్త్రుగోభహిష్ఖరాశ్వతయమనః  

కరేణ్డభః రిజనవాయయోషితః  

స్వలఙృత్థః కటకుటికభఫల్కభఫరాద్మ  

ఈస్కరా మయుయధియుజమ స్యవతః 16 
  
ఫలం ఫృహ్దధవజటఛతయచ్ఛభరైర్  

వరాయుధాబయణకర్షటవయభభః  

దివాంశుభసుత ములయవం ఫభౌ యవేర్  

మథాయణవః క్షుభతత్రమిఙ్ఘ్గలోరిభభః 17 
  
ఄథో మునియమదుత్రనా స్భ్రజితః యణభమ తం హ్ృది విదధదివహామసా  

నిశ్భమ తదవైవస్మతమహ్ృత్థయహణో ముకునదస్నదయశ్ననియవృతేనిదైమః 18 
  
రాజదరతమువాచేదం బగవానీరణమనిగరా  

మ భైష్ట దరత బదరం వో ఘాతయిష్టమమి మగధమ్ 19 
  
ఆతుమకతః యస్మథతో దరతో మథావదవదననృపాన్  

తేऽపి స్నదయశనం శౌరేః యతైైక్షనమనుభముక్షవః 20 
  
అనయతసౌవీయభయరంసీతరాత వ వినశ్నం హ్రిః  

గిర్షననద్వయతీయామ జృయగాభవయజ్ఞకరాన్ 21 
  

తతో దృష్దవతీం తీరాత వ ముకునోదऽథ స్యస్వతీమ్  

ఞ్జ్యచల్కనథ భత్థసైంశ్చ శ్కయయస్థభథాగభత్ 22 
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తముపాగతమకయణై పీయతో దుయదయశనం నృనామ్  

ఄజ్ఞతశ్తుయ రినయగతోసధామమః సుహ్ృదవృతః 23 
  
గీతవాదితయఘోష్టణ ఫరహ్భఘోష్టణ బరమసా  

ఄబమయాతస హ్ృషీక్లశ్ం పాాణాః పాాణమివాదృతః 24 
  
దృష్టట వ వికేననహ్ృదమః కృష్ణం సేనహ్యన పాణడవః  

చిరాదదృష్టం పియమతభం స్స్వజ్ఞऽథ జృనః జృనః 25 
  
ద్రరాబైం రిష్వజమ యమభల్కలమం ముకునదగతయం నృత్రయహత్థశుబః  

లేభే రాం నియవృత్రభశుయలోచనో హ్ృష్మతతనురివస్భృతలోకవిబరభః 26 
  
తం మతులేమం రియబమ నియవృతో భీభః స్భమన్దరభజల్కకులేనిదైమః  

మమౌ కర్షటీ చ సుహ్ృతతభం ముదా యవృదధబ్రష్టః రిరేభరేऽచ్ఛమతమ్ 27 
  
ఄరుజ న్దన రిష్వకోత మమభ్రమభభవాదితః  

బా్రహ్భణ్డభ్యమ నభస్ృతమ వృద్ధబమశ్చ మథాయహతః  

మనినో మనయామస్ కురుస్ృఞజ మకైకయాన్ 28 
  
స్రతమగధగనధరావ వనిదనశ్రచభనితైణః  

భృదఙగశ్ఙఖటహ్ వీణాణవగోముఖైః  

బా్రహ్భణాశ్యచయవినాద క్షం తుష్ణట వయననృతుయజగుః 29 
  
ఏవం సుహ్ృదిబః యమస్తః జృణమశ్రేకశిఖ్యభణిః  

స్ంస్రతమమనో బగవానివవేశ్యలఙృతం జృయమ్ 30 
  
స్ంస్మకతవయతై  కరిణాం భదగనధతోయైశ్  

చితయధవజైః కనకతోయణజౄయణకుమైైః  

భృష్టట తభభయనవదుకూలవిబరష్ణస్యగ్  

గన్ధయనృభరుమవత్రభశ్చ విరాజమనమ్ 31 
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ఈద్వదతద్వఫలిభః యత్రస్దభ జ్ఞల  

నిరామతధరరుచియం విలస్తత్థకమ్  

భరయధనమహ్యభకలశై్ యజతోరుశ్ృఙ్గర్  

జుష్టం దదయశ బవనైః కురురాజధాభ 32 
  
పాాతం నిశ్భమ నయలోచనపానపాతయమ్  

ఔతుసకమవిశ్థేితక్లశ్దుకూలఫనాధ ః  

స్ద్రమ విస్ృజమ గృహ్కయభ తీంశ్చ తలే  

దరష్ణట ం మయురుమవతమః స్భ నరేనదైమరేగ 33 
  
తస్మభనుసస్ఙ్గకల ఆభ్రశ్వయథదివదిబః  

కృష్ణభసభ్రయమములబమ గృహాధియరఢాః  

నార్ష్ణమ వికీయమ కుసుమైయభనసోగుహ్మ  

సుసావగతం విదధురుతసైమవీక్షితేన 34 
  
ఉచ్ఛః స్త్రిమః థి నిర్షక్ష్య ముకునదతీనస్  

త్థరా మథోడుస్హాః కభకాయమభరభః  

మచచక్షుష్టం జృరుష్మౌలిరుదాయహాస్  

లీల్కవలోకకలయోతసవమతనోత్ర 35 
  
తతయ తతోాస్ఙగభమ పౌరా భఙగలపాణమః  

చకుయ ః స్రామం కృష్టణమ శేయణీముఖ్యమ హ్తైనస్ః 36 
  
ఄనతఃజృయజనైః పీయత్థమ ముకునదః జలేలోచనైః  

స్స్భబైమైయభమప్రతః పాావిశ్దాాజభనిదయమ్ 37 
  
ృథా విలోకమ భా్రతేరమం కృష్ణం త్రరభవన్దశ్వయమ్  

పీయత్థతోభత్థథ మ యమఙ్గకతససునష్ట రిష్స్వజ్ఞ 38 
  
గోవినదం గృహ్మనీమ ద్వద్వేశ్మదృతః  

జౄజ్ఞయాం నావిదతృతమం యమ్నద్రహ్తో నృః 39 
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పితృస్వసురుగ రుస్త్రీణాం కృష్ణశ్చక్లయऽభవాదనమ్  

స్వమం చ కృష్ణయా రాజనబగినామ చ్ఛభవనిదతః 40 
  
శ్వశ్ృవా స్ఞ్జ్యచదిత్థ కృష్టణ కృష్ణతీనశ్చ స్యవశ్ః  

అనయచ రుకభణీం స్త్థమం బదాాం జ్ఞభఫవతీం తథా 41 
  
కాలినీదం మితయవినాద ం చ శై్బ్రమం నాగనజితీం స్తీమ్  

ఄనామశ్యచభ్రమగత్థ యాసుత  వాస్ఃస్యఙభణడనాదిభః 42 
  
సుఖం నివాస్యామస్ ధయభరాజో జనాయదనమ్  

స్సైనమం సానుగభతమం స్భ్రయమం చ నవం నవమ్ 43 
  
తయయిత్థవ ఖ్యణడవేన వహినం ఫాలుగ నస్ంయుతః  

మ్నచయిత్థవ భమం యేన రాజ్ఞఞ దివామ స్భ్ర కృత్థ 44 
  
ఈవాస్ కత్రచినాభసానాాజఞః పియమచికీయషయా  

విహ్యనరథమరుహ్మ ఫాలుగ న్దన బటైయవృతః 45 

 

ఄఢామమభు – 72  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏకదా తు స్భ్రభధమ అస్మథతో మునిభయవృతః  

బా్రహ్భణైః క్షత్రరయైరైవశై్ైరాబై తృభశ్చ యుధిషిఠయః 1 
  
అచ్ఛరైైః కులవృద్ధశ్చ జ్ఞఞ త్రస్భఫనిధబ్రనధవైః  

శ్ృణవత్థమేవ చైతేష్టమభ్రష్టమదమువాచ హ్ 2 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  

కయతురాజ్ఞన గోవినద రాజస్రయేన పావనీః  

మక్షేమ విబరతీయబవతస్తతసమదమ నః యభ్య 3 
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తవత్థదుక్ల ఄవియతం రి యే చయనిత  

ధామమనతైబదరనశ్న్ద శుచయో గృణనిత  

వినదనిత తే కభలనాబ బవావయగమ్  

అశ్యస్తే మది త అశిష్ ఇశ్ నాన్దమ 4 
  
తద్దవద్వ బవతశ్చయణాయవినద  

సేవానుభ్రవమిహ్ శ్మతు లోక ఏష్ః  

యే త్థవం బజనిత న బజనుత ైత వోబయేష్టం  

నిష్టఠ ం యదయశమ విభ్య కురుస్ృఞజ యానామ్ 5 
  
న ఫరహ్భణః స్వయభేదభత్రస్తవ సామత్  

స్రావతభనః స్భదృశ్ః స్వసుఖ్యనుబరతేః  

స్ంసేవత్థం సుయతర్ష్ణరివ తే యసాదః  

సేవానుయరముదయో న వియమయోऽతయ 6 
  
శ్రీబగవానువాచ  

స్భమగవైవస్మతం రాజనబవత్థ శ్తుయ కయశన  

కల్కమణీ యేన తే కీరితర్ష్ణేకాననుబవిష్మత్ర 7 
  
ఊషీణాం పితృద్వానాం సుహ్ృదాభపి నః యభ్య  

స్రేవష్టభపి బరత్థనామీపిసతః కయతురాడమమ్ 8 
  
విజితమ నృతీనసరావనృత్థవ చ జగతీం వశే  

స్భబృతమ స్యవస్మబరానాహ్యస్వ భహాకయతుమ్ 9 
  
ఏతే తే భా్రతర్ష్ణ రాజంలేోకపాల్కంశ్స్భబవాః  

జితోऽసాభైతభవత్థ తేऽహ్ం దుయజయో యోऽకృత్థతభభః 10 
  
న కశిచనభతయం లోక్ల తేజసా మశ్సా శియయా  

విబరత్రభరావభబవేద్దవోऽపి కము పారిథవః 11 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

నిశ్భమ బగవద్వగతం పీయతః జలేముఖ్యముఫజః  

భా్రతౄనిదగివజయేऽయుఙకత విష్ణణతేజోఫృంహిత్థన్ 12 
  
స్హ్ద్వం దక్షిణసామమదిశ్తసహ్ స్ృఞజ యైః  

దిశి యతీచ్ఛమం నకులముద్వచ్ఛమం స్వమసాచినమ్  

పాాచ్ఛమం వృకోదయం భతై్మః క్లకయైః స్హ్ భదరకైః 13 
  
తే విజితమ నృపానీవరా అజహ్రయ రిదగబై ఓజసా  

ఄజ్ఞతశ్తయవే బరరి దరవిణం నృ మక్ష్యతే 14 
  
శుయత్థవజితం జరాస్నధం నృతేరాధ ైమతో హ్రిః  

అహోపామం తమేవాదమ ఈదధవో మమువాచ హ్ 15 
  

భీభసేనోऽరుజ నః కృషోణ ఫరహ్భలినగధరాస్త్రమః  

జగుభరిగరివయజం త్థత ఫృహ్దరథసుతో మతః 16 
  
తే గత్థవత్రథమవేల్కయాం గృహ్యష్ణ గృహ్మేధినమ్  

ఫరహ్భణమం స్భయాచేయనాాజనామ ఫరహ్భలిఙ్ఘ్గనః 17 
  
రాజనివదధైత్రథీనారపాత నరిథనో దరయమగత్థన్  

తననః యమచఛ బదరం తే మదవమం కాభయాభహ్య 18 
  
కం దుయభయషం త్రత్రక్షణాం కభకాయమభసాధుభః  

కం న ద్మం వదానామనాం కః యః స్భదరిశనామ్ 19 
  

యోऽనితేమన శ్ర్షరేణ స్త్థం గేమం మశ్ర ధుయ వమ్  

నాచినోత్ర స్వమం కలః స్ వాచమః శ్రచమ ఏవ స్ః 20 
  
హ్రిశ్చనోదై యనితద్వ ఈఞఛవృత్రతః శిబ్వయఫలిః  
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వామధః కపోతో ఫహ్వో హ్మధుయ వేణ ధుయ వం గత్థః 21 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

స్వరైరాకృత్రభసాత ంసుత  యకోష్్ఠరాాహ్తైయపి  

రాజనమఫనరధనివజ్ఞఞ మ దృష్టజౄరావనచినతమత్ 22 
  
రాజనమఫనధవో హ్యమతే ఫరహ్భలిఙ్గగ ని బ్వబరత్ర  

దదాని భక్షితం తేబమ అత్థభనభపి దుస్తైజమ్ 23 
  
ఫలేరున శ్రయమతే కీరితరివతత్థ దిక్షవకలభష్ట  

ఐశ్వరామదబైంశితసామపి వియవామజ్ఞన విష్ణణనా 24 
  
శియమం జిహీయషతేనదైస్మ విష్ణవే దివజయరపిణ్డ  

జ్ఞనననపి భహీమరదాదావయమమణోऽపి దైతమరాట్ 25 
  
జీవత్థ బా్రహ్భణారాథ మ కో నవయథః క్షతయఫనుధ నా  

ద్హ్యన తమన్దన న్దహ్త్థ విజృలం మశ్ః 26 
  
ఆతుమదాయభత్రః పాాహ్ కృష్టణరుజ నవృకోదరాన్  

హ్య విపాా వియమత్థం కామ్న దదామమతభశిర్ష్ణऽపి వః 27 
  
శ్రీబగవానువాచ  

యుదధం నో ద్హి రాజ్ఞనదై దవనదవశ్ర మది భనమసే  

యుదాధ రిథనో వమం పాాపాత  రాజనామ నానమకాఙ్ఘ్క్ణః 28 
  
ఄసౌ వృకోదయః పాయథస్తస్మ భా్రత్థరుజ నో హ్మమమ్  

ఄనయోరాభతులేమం మం కృష్ణం జ్ఞనీహి తే రిజృమ్ 29 
  
ఏవమవేదితో రాజ్ఞ జహాసోచైైః స్భ మగధః  

అహ్ చ్ఛభరిషతో భనాద  యుదధం తరిహ దదామి వః 30 
  
న తవయా భీరుణా యోతేసై యుధి వికవేతేజసా  
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భథురాం స్వజృర్షం తమకాత వ స్ముదరం శ్యణం గతః 31 
  
ఄమం తు వమసాతులోమ నాత్రస్తోతవ న మే స్భః  

ఄరుజ నో న బవేద్రమదాధ  భీభసుత లమఫలో భభ 32 
  
ఆతుమకాత వ భీభసేనామ పాాదామ భహ్తీం గదామ్  

దివతీయాం స్వమమదామ నియజగభ జృరాదఫహిః 33 
  
తతః స్మేఖలే వీర్ధ స్ంయుకాతవితరేతయమ్  

జఘనతుయవజరకల్కభ్రమం గదాభ్రమం యణదుయభదౌ 34 
  
భణడల్కని విచితా్థణి స్వమం దక్షిణమేవ చ  

చయతోః శుశుభే యుదధం నటయోరివ యఙ్ఘ్గణోః 35 
  
తతశ్చటచటాశ్బోద వజరనిష్టస్స్నినబః  

గదయోః క్షితయో రాజనదనతయోరివ దనితనోః 36 
  
తే వై గద్ భజజవేన నిపాతమమన్ద  

ఄనోమనమతోऽంంస్కటిపాదకర్ష్ణరుజతుయ మ్  

చ్ఛర్షణఫబరవతురుప్రతమ మథాయకశ్యఖే  

స్ంయుధమతోరిదవయదయోరివ ద్వతభనోవైః 37 
  
ఆతథం తయోః యహ్తయోయగదయోయనృవీర్ధ  

కుయ దౌధ స్వముషిటభయమఃస్యశై్యపిష్టట మ్  

శ్ఫద స్తయోః యహ్యతోరిబయోరివాసీన్  

నిరాఘతవజరరుష్స్తలత్థడనోతథః 38 
  
తయోరేవం యహ్యతోః స్భశిక్షాఫలౌజసోః  

నిరివశేష్భబరదుమదధభక్షీణజవయోయనృ 39 
  
శ్తోాయజనభభృతీ విదావఞ్జజవితం చ జరాకృతమ్  
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పాయథమపామమమన్దసవన తేజసాచినతమదధరిః 40 
  
స్ఞ్చచనాత ైర్షవధోపామం భీభసామమ్నఘదయశనః  

దయశయామస్ విటం పాటమనినవ స్ంజఞయా 41 
  
తదివజ్ఞఞ మ భహాస్తోతవ భీభః యహ్యత్థం వయః  

గృహీత్థవ పాదయోః శ్తుయ ం పాతయామస్ బరతలే 42 
  
ఏకమదం దాకయభమ ద్రరాబైభనమం యగృహ్మ స్ః  

గుదతః పాటయామస్ శ్యఖమివ భహాగజః 43 
  
ఏకపాద్రరువృష్ణ కటిృష్ఠ స్తనాంస్క్ల  

ఏకబ్రహ్వక్షిబరయకరేణ శ్కలే దదృశుః యజ్ఞః 44 
  
హాహాకార్ష్ణ భహానాసీనినహ్తే భగధేశ్వరే  

జౄజయామస్తుర్షబభం రియబమ జయాచమతౌ 45 
  
స్హ్ద్వం తతతనమం బగవానరబతభ్రవనః  

ఄబమషిఞచదమేయాత్థభ భగధానాం త్రం యభః  

మ్నచయామస్ రాజనామనసంరుదాధ  మగధేన యే 46 

 

ఄఢామమభు – 73  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄయుతే ద్వ శ్త్థనమష్ణట నిరుదాధ  యుధి నిరిజత్థః  

తే నియగత్థ గిరిద్రాణామం భలినా భలవాస్స్ః 1 
  
క్షుత్థక్మః శుష్కవదనాః స్ంర్ష్ణధరికరిశత్థః  

దదృశుసేత ఘనశ్యమభం పీతక్తశేమవాస్స్మ్ 2 
  
శ్రీవత్థసఙకం చతురాఫహ్రం దభగరాబరుణ్డక్షణమ్  
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చ్ఛరుయస్ననవదనం సుపయనభకయకుణడలమ్ 3 
  
దభహ్స్తం గదాశ్ఙఖ యథాఙ్గరులక్షితమ్  

కర్షటహాయకటక కటిస్రతా్థఙగదాఞ్చచతమ్ 4 
  
భా్రజదవయభణిగీయవం నివీతం వనమలయా  

పిఫనత ఆవ చక్షురాబైం లిహ్నత ఆవ జిహ్వయా 5 
  
జిఘానత ఆవ నాసాభ్రమం యభబనత ఆవ బ్రహ్రభః  

యణ్డముయహతపాపాభనో భరయధభః పాదయోయహరేః 6 
  
కృష్ణస్నదయశనాహేాద ధవస్తస్ంర్ష్ణధనకమేః  

యశ్శ్ంసుయహృషీక్లశ్ం గీరిబః పాాఞజ లయో నృపాః 7 
  
రాజ్ఞన ఉచ్ఛః  

నభసేత ద్వద్వేశ్ యనానరితహ్రావమమ  

యనాననాహి నః కృష్ణ నిరివణాణనోఘయస్ంస్ృతేః 8 
  
నైనం నాథానుస్రయామ్న మగధం భధుస్రదన  

ఄనుగయహో మదబవతో రాజ్ఞఞ ం రాజమచ్ఛమత్రరివభ్య 9 
  
రాజైైశ్వయమభద్రననద్రధ న శేయయో వినదతే నృః  

తవనాభయామ్నహితోऽనిత్థమ భనమతే స్భద్రऽచల్కః 10 
  
భృగతృష్టణం మథా బ్రల్క భనమనత ఈదకాశ్మమ్  

ఏవం వైకారికీం మయాభయుకాత వసుత  చక్షతే 11 
  
వమం జృరా శ్రీభదనష్టదృష్టయో జిగీష్యాసామ ఆతరేతయస్ృధః  

ఘననతః యజ్ఞః సావ ఄత్రనియఘృణాః యభ్య భృతుమం జృయసాత వవిగణమమ దుయభదాః 12 
  
త ఏవ కృష్టణదమ గభీయయంహ్సా దుయన్దతవీరేమణ విచ్ఛలిత్థః శియమః  

కాలేన తనావ బవతోऽనుకభయా వినష్టదరాశ్చయణౌ స్భరాభ తే 13 
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ఄథో న రాజమభభృగతృషిణయరపితం ద్హ్యన శ్శ్వతతత్థ రుజ్ఞం భవా  

ఈపాస్మతవమం స్ృహ్యాభహ్య విభ్య కయయాపలం ప్రయతమ చ కయణర్ష్ణచనమ్ 14 
  
తం నః స్మదిశ్రపామం యేన తే చయణాఫజయోః  

స్భృత్రయమథా న వియమేదపి స్ంస్యత్థమిహ్ 15 
  
కృష్టణమ వాసుద్వామ హ్యయే యమతభన్ద  

యణతక్లేశ్నాశ్యమ గోవినాద మ నమ్న నభః 16 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ంస్రతమమనో బగవానాాజభరుభకతఫనధనైః  

త్థనాహ్ కరుణసాత త శ్యణమః శ్కే్షణయా గిరా 17 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఄదమ యబృత్ర వో బరపా భయామతభనమఖిలేశ్వరే  

సుదృఢా జ్ఞమతే బకతరాఫఢమశ్ంస్మతం తథా 18 
  
దిష్టట ై వమవస్మతం బరపా బవనత ఊతభ్రషిణః  

శ్రీయైశ్వయమభద్రనానహ్ం శ్మ ఈనాభదకం నృణామ్ 19 
  

హైహ్యో నహ్రషో వేణో రావణో నయకోऽరే  

శ్రీభదాదబైంశిత్థః సాథ నాద్దవదైతమనరేశ్వరాః 20 
  
బవనత ఏతదివజ్ఞఞ మ ద్హాదుమత్థదమభనతవత్  

మం మజనోతऽధవరైరుమకాత ః యజ్ఞ ధరేభణ యక్ష్యథ 21 
  
స్నతనవనతః యజ్ఞతనరతనుసఖం దుఃఖం బవాబవౌ  

పాాతం పాాతం చ సేవనోత భచిచత్థత  విచరిష్మథ 22 
  
ఈదాసీనాశ్చ ద్హాదావాత్థభరామ ధృతవయత్థః  

భయామవేశ్మ భనః స్భమఙ్గభభన్దత ఫరహ్భ యాస్మథ 23 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమదిశ్మ నృపానృషోణ బగవానుబవన్దశ్వయః  

తేష్టం నమయుఙకత జృరుష్టనిసతైయో భజజనకయభణి 24 
  
స్రామం కాయయామస్ స్హ్ద్వేన భ్రయత  

నయద్వోచితైయవసైయైరబష్ణైః స్యగివలేనైః 25 
  
భ్యజయిత్థవ వరాన్దనన సుసానత్థనసభలఙృత్థన్  

భ్యగైశ్చ వివిధైరుమకాతంసాత భరఫల్కదైైయనృపోచితైః 26 
  
తే జౄజిత్థ ముకున్దదన రాజ్ఞనో భృష్టకుణడల్కః  

విరేజుర్ష్ణభచిత్థః క్లేశ్యత్థరవృడన్దత మథా గ యహాః 27 
  
యథానసదశ్యవనార్ష్ణమ భణికాఞచనబరషిత్థన్  

పీయణమమ సునృతైరావకైైః స్వద్శ్యనరతమయామత్ 28 
  
త ఏవం మ్నచిత్థః కృచ్ఛఛై తృష్టణన సుభహాతభనా  

మయుస్తమేవ ధామమనతః కృత్థని చ జగతతేః 29 
  
జగదుః యకృత్రబమసేత భహాజృరుష్చేషిటతమ్  

మథానవశ్యస్దబగవాంస్తథా చకుయ యతనిదైత్థః 30 
  
జరాస్నధం ఘాతయిత్థవ భీభసేన్దన క్లశ్వః  

పారాథ భ్రమం స్ంయుతః పాాయాతసహ్ద్వేన జౄజితః 31 
  
గత్థవ తే ఖ్యణడవయస్థం శ్ఙ్గఖనదధుభరిజత్థయమః  

హ్యషమనతః స్వసుహ్ృద్ర దుయహృదాం చ్ఛసుఖ్యవహాః 32 
  
తచ్ఛఛై త్థవ పీయతభనస్ ఆనదైయస్థనివాస్మనః  

మేనిరే మగధం శ్యనతం రాజ్ఞ చ్ఛతభనోయథః 33 
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ఄభవనాద ైథ రాజ్ఞనం భీమరుజ నజనాయదనాః  

స్యవమశా్యవయాం చకుయ రాతభనా మదనుషిఠతమ్ 34 
  
నిశ్భమ ధయభరాజస్తతేకశ్వేనానుకమితమ్  

అననాద శుయకల్కం ముఞచన్దరమణ నోవాచ కఞచన 35 

 

ఄఢామమభు – 74  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం యుధిషిఠర్ష్ణ రాజ్ఞ జరాస్నధవధం విభ్యః  

కృష్ణస్మ చ్ఛనుభ్రవం తం శుయత్థవ పీయతస్తభఫరవీత్ 1 
  
శ్రీయుధిషిఠయ ఈవాచ  

యే సుమసైలైోకమగుయవః స్రేవ లోకా భహ్యశ్వరాః  

వహ్నిత దుయేబం లబ్రద వ శియసైవానుశ్యస్నమ్ 2 
  
స్ బవానయవినాద క్షో ద్వనానామీశ్మనినామ్  

ధతేతऽనుశ్యస్నం బరభంస్తదతమనతవిడభఫనమ్ 3 
  
న హ్యమకసామదివతీమస్మ ఫరహ్భణః యమతభనః  

కయభభయవయధతే తేజో హ్ోస్తే చ మథా యవేః 4 
  

న వై తేऽజిత బకాతనాం భమహ్మిత్ర మధవ  

తవం తవేత్ర చ నానాధీః శ్రనామివ వైకృతీ 5 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమకాత వ మజిఞయే కాలే వవేయ యుకాతనస ఊత్రవజః  

కృష్టణనుమ్నదితః పార్ష్ణథ బా్రహ్భణానఫైహ్భవాదినః 6 
  

దైవపామనో బయదావజః సుభనుత ర్ష్ణగతమ్నऽస్మతః  

వస్మష్ఠ శ్చైవనః కణోవ మైతేరమః కవష్స్త్రితః 7 
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విశ్యవమితోా వాభద్వః సుభత్రర్జమినిః కయతుః  

ైలః రాశ్ర్ష్ణ గర్ష్ణగ వైశ్మమన ఏవ చ 8 
  
ఄథరావ కశ్మపో ధ్యమ్నమ రామ్న భ్రయగవ అసురిః  

వీత్రహోతోా భధుచఛనాద  వీయసేనోऽకృతవయణః 9 
  
ఈహూత్థస్తథా చ్ఛన్దమ ద్రాణభీష్భకృపాదమః  

ధృతరాస్త్రుః స్హ్సుతో విదుయశ్చ భహాభత్రః 10 
  
బా్రహ్భణాః క్షత్రరయా వైశ్యమః శ్రదాా మజఞదిదృక్షవః  

తతేరయుః స్యవరాజ్ఞనో రాజ్ఞఞ ం యకృతయో నృ 11 
  
తతసేత ద్వమజనం బా్రహ్భణాః స్వయణల్కఙగలైః  

కృష్టట వ తతయ మథామనమం ద్వక్షయాం చకయరే నృమ్ 12 
  
హైమః కలోకయణా వరుణస్మ మథా జృరా  

ఆనాద ై దయో లోకపాల్క విరిఞ్చచబవస్ంయుత్థః 13 
  
స్గణాః స్మదధగనధరావ విదామధయభహోయగః  

మునయో మక్షయక్షాంస్మ ఖగకననయచ్ఛయణాః 14 
  
రాజ్ఞనశ్చ స్మహూత్థ రాజతనైశ్చ స్యవశ్ః  

రాజస్రమం స్మీయుః స్భ రాజఞః పాణ్డడ సుతస్మ వై  

మేనిరే కృష్ణబక తస్మ స్రననభవిస్మభత్థః 15 
  
ఄయాజమనభహారాజం యాజకా ద్వవయచస్ః  

రాజస్రయేన విధివతరచేతస్మివాభరాః 16 
  

స్రతేమऽహ్నమవనీపాలో యాజకానసదస్స్తీన్  

ఄజౄజమనభహాభ్రగనమథావతుసస్మహితః 17 
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స్దసామగామయహణాయహం వై విభృశ్నతః స్భ్రస్దః  

నాధమగచఛనననైకానాత ైతసహ్ద్వస్తదాఫరవీత్ 18 
  
ఄయహత్ర హ్మచ్ఛమతః శైై్ష్ఠ ైం బగవానాసతవత్థం త్రః  

ఏష్ వై ద్వత్థః స్రావ ద్శ్కాలధనాదమః 19 
  
మదాతభకమిదం విశ్వం కయతవశ్చ మదాతభకాః  

ఄగినరాహ్రతయో భనాతై  సాఙఖైం యోగశ్చ మతయః 20 
  

ఏక ఏవాదివతీయోऽసావైతదాతభైమిదం జగత్  

అతభనాత్థభశ్ యమః స్భ్రమః స్ృజతమవత్ర హ్నతైజః 21 
  
వివిధానీహ్ కరాభణి జనమనమదవేక్షయా  

ఇహ్తే మదమం స్యవః శేయయో ధరాభదిలక్షణమ్ 22 
  
తసాభతృష్టణమ భహ్తే ద్వమత్థం యమయహణమ్  

ఏవం చేతసయవబరత్థనామతభనశ్యచయహణం బవేత్ 23 
  
స్యవబరత్థతభబరత్థమ కృష్టణయాననమదరిశన్ద  

ద్మం శ్యనాత మ జౄరాణమ దతతసామననతైమిచఛత్థ 24 
  

ఆతుమకాత వ స్హ్ద్వోऽబరతరతషీణం కృష్టణనుభ్రవవిత్  

తచ్ఛఛై త్థవ తుష్ణట వః స్రేవ సాధు సాధివత్ర స్తతమః 25 
  
శుయత్థవ దివజ్ఞరితం రాజ్ఞ జ్ఞఞ త్థవ హాయదం స్భ్రస్దామ్  

స్భయహమదధృషీక్లశ్ం పీయతః యణమవిహ్వలః 26 
  
తత్థదావవనిజ్ఞమః శియసా లోకపావనీః  

స్భ్రయమః సానుజ్ఞమతమః స్కుట్పమ్నఫ వహ్నుభదా 27 
  
వాసోభః పీతక్తష్టయైయరబష్ణైశ్చ భహాధనైః  

ఄయహయిత్థవశుయజౄరాణక్షో నాశ్కతసభవేక్షితుమ్ 28 
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ఆతథం స్భ్రజితం వీక్ష్య స్రేవ పాాఞజ లయో జనాః  

నమ్న జయేత్ర న్దముస్తం నిప్రతుః జృష్వృష్టమః 29 
  
ఆతథం నిశ్భమ దభఘోష్సుతః స్వపీఠ్యద్  

ఈత్థథ మ కృష్ణగుణవయణనజ్ఞతభనుమః  

ఈత్రక్మ బ్రహ్రమిదమహ్ స్దస్మభర్షష  

స్ంశా్యవమనబగవతే రుష్టణమభీతః 30 
  
ఇశ్ర దుయతమమః కాల ఆత్ర స్తమవతీ సుయ త్రః  

వృదాధ నాభపి మదుఫదిధరాఫలవాకైైరివభదమతే 31 
  
మరమం పాతయవిదాం శేయష్టఠ  మ భనధవం బ్రలభ్రషీతమ్  

స్దస్స్తమః స్రేవ కృషోణ మతసభభతోऽయహణ్డ 32 
  
తపోవిదామవయతధరానాజ ానవిధవస్తకలభష్టన్  

యభఊషీనఫైహ్భనిష్టఠ ంలేోకపాలైశ్చ జౄజిత్థన్ 33 
  
స్దస్తీనత్రకయభమ గోపాలః కులపాంస్నః  

మథా కాకః జృర్ష్ణడ్యశ్ం స్రామం కథభయహత్ర 34 
  
వరాణశ్ యభకుల్కప్రతః స్యవధయభఫహిష్ృతః  

సైవయవర్షత గుణైర్షహనః స్రామం కథభయహత్ర 35 
  
మయాత్రనైష్టం హి కులం శ్తం స్దిబయఫహిష్ృతమ్  

వృథాపానయతం శ్శ్వతసరామం కథభయహత్ర 36 
  

ఫరహ్భరిషసేవిత్థన్దదశ్యనిహతైవతేऽఫరహ్భవయచస్మ్  

స్ముదరం దుయగమశియతమ బ్రధన్దత దస్మవః యజ్ఞః 37 
  
ఏవమద్వనమబదాాణి ఫభ్రష్ట నష్టభఙగలః  

నోవాచ కఞ్చచదబగవానమథా స్మంహ్ః శివారుతమ్ 38 
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బగవనిననదనం శుయత్థవ దుఃస్హ్ం తతసభ్రస్దః  

కర్ధణ పిధామ నియజగుభః శ్నతశేచదిం రుష్ట 39 
  
నినాద ం బగవతః శ్ృణవంస్తతయస్మ జనస్మ వా  

తతో నాైత్ర మః సోऽపి యాతమధః సుకృత్థచ్ఛచైతః 40 
  
తతః పాణ్డడ సుత్థః కుయ దాధ  భతసైకైకమస్ృఞజ యాః  

ఈదాయుధాః స్ముతతసుథ ః శిశుపాలజిఘాంస్వః 41 
  
తతశై్ైదమస్తవస్మబైనోత జగృహ్య ఖడగచయభణీ  

బయత్ మనృష్ణక్షీయానాాజఞః స్దస్మ భ్రయత 42 
  
త్థవదుత్థథ మ బగవానాసవనినవాయమ స్వమం రుష్ట  

శియః క్షురానతచక్లయణ జహాయ తతో రిపోః 43 
  

శ్ఫద ః కోల్కహ్లోऽథాసీచిఛశుపాలే హ్తే భహాన్  

తసామనుయాయినో బరపా దుదుయ వర్షజవితైషిణః 44 
  
చైదమద్హోత్రథ తం జోమత్రరావసుద్వముపావిశ్త్  

శ్మత్థం స్యవబరత్థనాములేకవ భవి ఖ్యచ్ఛచైత్థ 45 
  
జనభతయయానుగుణిత వైయస్ంయఫధయా ధియా  

ధామమంస్తనభమత్థం యాతో భ్రవో హి బవకాయణమ్ 46 
  
ఊత్రవగబైః స్స్దసేమభ్యమ దక్షినాం విజృల్కభదాత్  

స్రావనసభరజమ విధివచచక్లయऽవబృథమేకరాట్ 47 
  
సాధయిత్థవ కయతుః రాజఞః కృషోణ యోగేశ్వరేశ్వయః  

ఈవాస్ కత్రచినాభసానుసహ్ృదిబయభయాచితః 48 
  

తతోऽనుజ్ఞఞ మ రాజ్ఞనభనిచఛనతభపీశ్వయః  
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మయౌ స్భ్రయమః సామతమః స్వజృయం ద్వకీసుతః 49 
  
వరిణతం తదుపాఖ్యమనం భయా తే ఫహ్రవిస్తయమ్  

వైకుణఠవాస్మనోయజనభ వియశ్యపాతు నః జృనః 50 
  
రాజస్రయావబృథేమన సానతో రాజ్ఞ యుధిషిఠయః  

ఫరహ్భక్షతయస్భ్రభధేమ శుశుభే సుయరాడివ 51 
  
రాజ్ఞఞ  స్భ్రజిత్థః స్రేవ సుయమనవఖేచరాః  

కృష్ణం క యతుం చ శ్ంస్నతః స్వధామని మయురుభదా 52 
  
దుర్ష్ణమధనభృతే పాం కలిం కురుకుల్కభమమ్  

యో న సేహ్య శ్రీమం సీపత్థం దృష్టట వ పాణ్డడ సుతస్మ త్థమ్ 53 
  
మ ఆదం కీయతయేదివషోణః కయభ చైదమవధాదికమ్  

రాజమ్నక్షం విత్థనం చ స్యవపాైః యముచమతే 54 

 

ఄఢామమభు – 75  

శ్రీరాజోవాచ  

ఄజ్ఞతశ్తోాస్తభదృష్టట వ రాజస్రమభహోదమమ్  

స్రేవ ముముదిరే ఫరహ్భననృద్వా యే స్మగత్థః 1 
  
దుర్ష్ణమధనం వయజయిత్థవ రాజ్ఞనః స్యషమః సురాః  

ఆత్ర శుయతం నో బగవంస్తతయ కాయణముచమత్థమ్ 2 
  
శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

పిత్థభహ్స్మ తే మజ్ఞఞ రాజస్రయే భహాతభనః  

బ్రనధవాః రిచరామయాం తసామస్న్దరభఫనధనాః 3 
  
భీమ్న భహానసాధమక్షో ధనాధమక్షః సుయోధనః  
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స్హ్ద్వసుత  జౄజ్ఞయాం నకులో దరవమసాధన్ద 4 
  
గురుశుశ్రయష్ణ్డ జిష్ణణః కృష్ణః పాదావన్దజన్ద  

రివేష్ణ్డ దుయ దజ్ఞ కర్ష్ణణ దాన్ద భహాభనాః 5 
  
యుయుధానో వికయణశ్చ హారిదకోమ విదురాదమః  

బ్రహీేకజృతా్థ బరరామదామ యే చ స్నతయదనాదమః 6 
  
నియరపిత్థ భహామజ్ఞఞ నానాకయభసు తే తదా  

యవయతన్దత స్భ రాజ్ఞనదై రాజఞః పియమచికీయషవః 7 
  
ఊత్రవకసదస్మఫహ్రవితుస సుహ్ృతతమేష్ణ  

స్మవష్టట ష్ణ స్రనృతస్భయహణదక్షిణాభః  

చైద్మ చ సాతవతతేశ్చయణం యవిష్టట   

చకుయ స్తతస్తవవబృథస్ననం దుమనదామమ్ 8 
  
భృదఙగశ్ఙఖణవ ధునుధ రామనకగోముఖ్యః  

వాదితా్థణి విచితా్థణి న్దదురావబృథోతసవే 9 
  
నాయతకోమ ననృతుయహృష్టట  గమకా మరథశ్ర జగుః  

వీణావేణ్డతలోనానదసేతష్టం స్ దివభస్ృశ్త్ 10 
  
చితయధవజత్థకాగైైరిభేనదైస్మనదనాయవభః  

స్వలఙృతైయబటైయరబపా నియమమర రుకభమలినః 11 
  
మదుస్ృఞజ మకామ్నఫజ కురుక్లకమకోశ్ల్కః  

కభమనోత భవం సైనైైయమమమనజృయఃస్రాః 12 
  
స్దస్మరితవగిదవజశేయష్టఠ  ఫరహ్భఘోష్టణ బరమసా  

ద్వరిషపితృగనధరావసుత ష్ణట వః జృష్వరిషణః 13 
  
స్వలణృత్థ నరా నార్ష్ణమ గనధస్యగరబష్ణాభఫరైః  
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విలిభనోతైऽభస్మఞచనోతై విజహ్రయ రివవిధై యసైః 14 
  
తైలగోయస్గనోధద హ్రిదాాసానదైకుఙ్గకమైః  

జృమిబరేిపాత ః యలిభనోతై విజహ్రయ రావయయోషితః 15 
  
గుపాత  నృభరినయగభనునలబుధ మేతద్  

ద్వోమ మథా దివి విమనవరైయనృద్వోమ  

త్థ మతులేమస్ఖిభః రిషిచమమనాః  

స్వీయడహాస్వికస్దవదనా విరేజుః 16 
  
త్థ ద్వరానుత స్ఖీనిసషిచ్ఛయదృతీభః  

కేనానభఫరా వివృతగతయకుచోరుభధామః  

ఔతుసకమముకతకవరాచచైవమనమల్కమః  

క్షోబం దధుయభలధియాం రుచిరైరివహారైః 17 
  
స్ స్మాడరథమరుఢః స్దశ్వం రుకభమలినమ్  

వమర్ష్ణచత స్వతీనభః కయయాభః కయతురాడివ 18 
  
తీనస్మమజ్ఞవబృథైైశ్చరిత్థవ తే తభృత్రవజః  

అచ్ఛనతం సానయాం చకుయ యగఙ్గగ యాం స్హ్ కృష్ణయా 19 
  
ద్వదునుద బయో న్దదుయనయదునుద భభః స్భమ్  

ముముచ్ఛః జృష్వరాషణి ద్వరిషపితృమనవాః 20 
  
స్సునస్తతయ తతః స్రేవ వరాణశ్ యభయుత్థ నరాః  

భహాపాతకమపి మతః స్ద్రమ ముచేమత కలిఫష్టత్ 21 
  
ఄథ రాజ్ఞహ్తే క్షౌమే రిధామ స్వలఙృతః  

ఊత్రవకసదస్మవిపాాద్వనానరాచబయణాభఫరైః 22 
  

ఫనరధఞ్జ్యజ ాతీననృపానిభతయ సుహ్ృద్రऽనామంశ్చ స్యవశ్ః  
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ఄభీక్షనం జౄజయామస్ నారామణర్ష్ణ నృః 23 
  
స్రేవ జనాః సుయరుచో భణికుణడలస్యగ్  

ఈషీణష్కఞ్చ్చకదుకూలభహాయఘైహారాః  

నాయమశ్చ కుణడలయుగలకవృనదజుష్ట  

వకతశైియమః కనకమేఖలయా విరేజుః 24 
  
ఄథరితవజో భహాశీల్కః స్దసామ ఫరహ్భవాదినః  

ఫరహ్భక్షత్రరమవిట్పశదాా రాజ్ఞనో యే స్మగత్థః 25 
  
ద్వరిషపితృబరత్థని లోకపాల్కః స్హానుగః  

జౄజిత్థస్తభనుజ్ఞఞ మ స్వధామని మయుయనృ 26 
  
హ్రిదాస్స్మ రాజరేష రాజస్రమభహోదమమ్  

నైవాతృమనరశ్ంస్నతః పిఫనభర్ష్ణతైऽభృతం మథా 27 
  
తతో యుధిషిఠర్ష్ణ రాజ్ఞ సుహ్ృతసభఫనిధబ్రనధవాన్  

ప్రయమణ నివాయయామస్ కృష్ణం చ త్థమగకాతయః 28 
  
బగవానపి తతా్థఙగ నామవాతీసతతత్రరమంకయః  

యసాథ మ మదువీరాంశ్చ సామఫద్వంశ్చ కుశ్స్థలీమ్ 29 
  
ఆతథం రాజ్ఞ ధయభసుతో భనోయథభహాయణవమ్  

సుదుస్తయం స్ముతీతయమ కృష్టణనాసీదగతజవయః 30 
  
ఏకదానతఃజృరే తస్మ వీక్ష్య దుర్ష్ణమధనః శియమమ్  

ఄతమదాాజస్రమస్మ భహితవం చ్ఛచ్ఛమత్థతభనః 31 
  
మస్మభంస్నరేనదైదిత్రజ్ఞనదైసురేనదైలక్ష్మర్  

నానా విభ్రనిత కల విశ్వస్ృజోకృేపాత ః  

త్థభః తీనుద ై దరాజసుతోతసేథ  
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మసామం విష్కతహ్ృదమః కురురాడతమత్ 32 
  
మస్మభనతదా భధుతేయభహిషీస్హ్స్యం  

శ్రోణీబరేణ శ్నకైః కవణదఙ్ఘ్ఘైశ్రబమ్  

భధేమ సుచ్ఛరు కుచకుఙ్గకభశ్రణహాయం  

శ్రీభనుభఖం యచలకుణడలకునతల్కఢమమ్ 33 
  

స్భ్రయాం భమకృేపాత యాం కావపి ధయభసుతోऽధిరాట్  

వృతోऽనుగైయఫనుధ భశ్చ కృష్టణనాపి స్వచక్షుష్ట 34 
  
అసీనః కాఞచన్ద సాక్షాదాస్న్ద భఘవానివ  

పాయమేష్ఠ ైశ్రీయా జుష్టః స్రతమమనశ్చ వనిదభః 35 
  
తతయ దుర్ష్ణమధనో మనీ ర్షతో భా్రతృభయనృ  

కర్షటమలీ నమవిశ్దస్మహ్స్తః క్షినుయ ష్ట 36 
  

స్థలేऽబమగృహాణదవసాతై నతం జలం భత్థవ స్థలేऽతత్  

జలే చ స్థలవదాబై నాత ై భమమయావిమ్నహితః 37 
  
జహాస్ భీభస్తం దృష్టట వ స్త్రియో నృతయో రే  

నివాయమమణా ఄమఙగ రాజ్ఞఞ  కృష్టణనుమ్నదిత్థః 38 
  

స్ వీయడితోऽవగవదనో రుష్ట జవలనినష్ిభమ తరషీణం యమయౌ గజ్ఞహ్వమమ్ 
హాహ్యత్ర శ్ఫద ః సుభహానబరతసత్థభజ్ఞతశ్తుయ రివభనా ఆవాబవత్  

ఫబరవ తరషీణం బగవానుబవో బయం స్ముజిజహీరుషయబైభత్ర స్భ మదదృశ్య 39 
  

ఏతతేతऽభహితం రాజనమతృషోటऽహ్మిహ్ తవయా  

సుయోధనస్మ దౌరాతభైం రాజస్రయే భహాకయతౌ 40 
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ఄఢామమభు – 76  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథానమదపి కృష్ణస్మ శ్ృణ్డ కరాభదుబతం నృ  

కీయడ్యనయశ్ర్షయస్మ మథా సౌబత్రయహతః 1 
  
శిశుపాలస్ఖః శ్యలోవ రుకభణ్డమదావహ్ అగతః  

మదుభరినరిజతః స్ఙ్గఖై జరాస్నాధ దమస్తథా 2 
  
శ్యలవః యత్రజ్ఞఞ భకర్ష్ణచఛృణవత్థం స్యవబరభజ్ఞమ్  

ఄయాదవాం క్షాభం కరిష్టమ పౌరుష్ం భభ శ్మత 3 
  
ఆత్ర భరఢః యత్రజ్ఞఞ మ ద్వం శుత్రం యభమ్  

అరాధయామస్ నృః పాంశుముషిటం స్కృదగసై్న్ 4 
  
స్ంవతసరాన్దత బగవానాశుతోష్ ఈమత్రః  

వరేణ చఛనదయామస్ శ్యలవం శ్యణమగతమ్ 5 
  
ద్వాసుయభనుష్టమణాం గనధర్ష్ణవయగయక్షసామ్  

ఄభేదమం కాభగం వవేయ స్ యానం వృషిణభీష్ణమ్ 6 
  
తథేత్ర గిరిశ్యదిషోట భమః యజృయంజమః  

జృయం నిరాభమ శ్యల్కవమ పాాదాతౌసబభమస్భమమ్ 7 
  
స్ లబ్రధ వ కాభగం యానం తమ్నధాభ దురాస్దమ్  

మమసాద వయవతీం శ్యలోవ వైయం వృషిణకృతం స్భయన్ 8 
  
నిరుధమ సేనయా శ్యలోవ భహ్త్థమ బయతయషబ  

జృర్షం ఫబఞ్జ్యజవనానుదామనాని చ స్యవశ్ః 9 
  
స్గోజృరాణి దావరాణి పాాసాదాటాట లతోలికాః  

విహారానస విమనాగామనినప్రతుః శ్స్త్రవృష్టమః 10 



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  
శిల్కదుయ మశ్యచశ్నమః స్రా అసాయశ్యకరాః  

యచణడశ్చకయవాతోऽబరదరజసాచ్ఛఛదిత్థ దిశ్ః 11 
  
ఆతమయదైమనా సౌభేన కృష్ణస్మ నగర్ష బృశ్మ్  

నాబమదమత శ్ం రాజంస్త్రిజృరేణ మథా భహీ 12 
  
యదుమమ్నన బగవానీవక్ష్య బ్రధమమనా నిజ్ఞః యజ్ఞః  

భ భైష్టట తమబమధాద్వవర్ష్ణ యథాయరఢ్య భహామశ్యః 13 
  

సాతమకశ్యచరుద్ష్ణశ్చ సామ్నఫऽకూయ యః స్హానుజః  

హారిదకోమ భ్రనువినదశ్చ గదశ్చ శుకసాయణౌ 14 
  
ఄరే చ భహ్యష్టవసా యథమరథమరథపాః  

నియమయుయదంశిత్థ గుపాత  యథేభ్రశ్వదాత్రభః 15 
  
తతః యవవృతే యుదధం శ్యల్కవనాం మదుభః స్హ్  

మథాసురాణాం విబుధైసుత ములం లోభహ్యషణమ్ 16 
  
త్థశ్చ సౌబతేరాభయా దివామసై ైరుకభణీసుతః  

క్షణ్డన నాశ్యామస్ నైశ్ం తభ ఆవోష్ణగుః 17 
  
వివామధ ఞచవింశ్త్థమ స్వయణజృఙ్ఖయయోముఖైః  

శ్యలవస్మ ధవజినీపాలం శ్రైః స్ననతయవభః 18 
  
శ్తేనాత్థడమచ్ఛఛలవమేకైక్లనాస్మ సైనికాన్  

దశ్భయదశ్భరేనతౄనావహ్నాని త్రరభస్త్రిభః 19 
  
తదదుబతం భహ్తకయభ యదుమభనస్మ భహాతభనః  

దృష్టట వ తం జౄజయామసుః స్రేవ స్వయసైనికాః 20 
  
ఫహ్రయరైకయరం తదదృశ్మతే న చ దృశ్మతే  
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మయాభమం భమకృతం దురివభ్రవమం రైయబరత్ 21 
  
కవచిదరబమౌ కవచిద్రవైమిన గిరిభరరిధీ జలే కవచిత్  

ఄల్కతచకయవదాబై భమతౌసబం తదుద యవస్మథతమ్ 22 
  
మతయ మతోాలక్షేమత స్సౌబః స్హ్సైనికః  

శ్యలవస్తతస్తతోऽముఞచఞఛరానాసతవతమరథపాః 23 
  
శ్రైయగనైయకస్ంస్రైైరాశీవిష్దురాస్దైః  

పీడమమనజృరానీకః శ్యలోవऽముహ్మతరేరితైః 24 
  
శ్యల్కవనీకశ్సౌతైఘైయవృషిణవీరా బృశ్యరిదత్థః  

న తతమజూ యణం స్వం స్వం లోకదవమజిగీష్వః 25 
  
శ్యల్కవమతోమ దుమమనానభ యదుమభనం యకరపీడితః  

అసాదమ గదయా మౌరావై వామహ్తమ వమనదదఫలీ 26 
  
యదుమభనం గదయా సీయణ వక్షఃస్థలభరిందభమ్  

ఄపోవాహ్ యణాతరసతో ధయభవిదాద రుకాతభజః 27 
  
లఫధస్మ్నజా ముహూరేతన కారిోః సాయథిభఫరవీత్  

ఄహో ఄసాధివదం స్రత మదరణాన్దభऽస్యణమ్ 28 
  
న మదరనాం కులే జ్ఞతః శ్రయమతే యణవిచ్ఛమతః  

వినా భతీకాఫచితేతన స్రతేన పాాతకలిఫష్టత్ 29 
  

కం ను వక్షేమऽభస్ఙగభమ పితర్ధ రాభక్లశ్వౌ  

యుదాధ తసభమగకాయ నతః ృష్టస్తతా్థతభనః క్షభమ్ 30 
  
వమక తం మే కథయిష్మనిత హ్స్నోతై భా్రతృజ్ఞభమః  

క్ఫేమం కథం కథం వీయ తవానైైః కథమత్థం భృధే 31 
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సాయథిరువాచ  

ధయభం విజ్ఞనత్థయుష్భనృతమేతనభయా విభ్య  

స్రతః కృచఛైగతం యక్షేదరథినం సాయథిం యథీ 32 
  
ఏతదివదిత్థవ తు బవానభయాపోవాహితో యణాత్  

ఈస్ృష్టః రేణ్డత్ర భరరిచఛతో గదయా హ్తః 33 

 

ఄఢామమభు – 77  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ ఈస్ృశ్మ స్లిలం దంశితో ధృతకారుభకః  

నమ మం దుమభతః పాయశవం వీయసేమత్థమహ్ సాయథిమ్ 1 
  
విధభనతం స్వసైనామని దుమభనతం రుకభణీసుతః  

యత్రహ్తమ యతమవిధామనానరాచైయష్టభః స్భమన్ 2 
  
చతురిబశ్చతుర్ష్ణ వాహానరసతమేక్లన చ్ఛహ్నత్  

దావబమం ధనుశ్చ క్లతుం చ శ్రేణాన్దమన వై శియః 3 
  
గదసాతమకసామఫదామ జఘునః సౌబతేయఫలమ్  

ప్రతుః స్ముద్ర సౌభేయాః స్రేవ స్ఞ్చఛననకనధరాః 4 
  
ఏవం మదరనాం శ్యల్కవనాం నిఘనత్థమితరేతయమ్  

యుదధం త్రరనవరాతయం తదబరతుత ములములఫణమ్ 5 
  
ఆనదైయస్థం గతః కృష్ణ అహూతో ధయభస్రనునా  

రాజస్రయేऽథ నివృతేత శిశుపాలే చ స్ంస్మథతే 6 
  
కురువృదాధ ననుజ్ఞఞ మ మునీంశ్చ స్సుత్థం ృథామ్  

నిమిత్థత నమత్రఘోరాణి శ్మనాద వయవతీం మయౌ 7 
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అహ్ చ్ఛహ్మిహాయాత అయమమిశా్యభస్ఙగతః  

రాజనామశ్ైైదమక్షీయా నరనం హ్నుమః జృర్షం భభ 8 
  
వీక్ష్య తతకదనం సావనాం నియరమ జృయయక్షణమ్  

సౌబం చ శ్యలవరాజం చ దారుకం పాాహ్ క్లశ్వః 9 
  
యథం పాామ మే స్రత శ్యలవసామనితకమశు వై  

స్భబైభసేత న కయతవోమ మయావీ సౌబరాడమమ్ 10 
  
ఆతుమకతశ్రచదయామస్ యథమసాథ మ దారుకః  

విశ్నతం దదృశుః స్రేవ సేవ రే చ్ఛరుణానుజమ్ 11 
  
శ్యలవశ్చ కృష్ణమలోకమ హ్తపాామఫలేశ్వయః  

పాాహ్యతృష్ణస్రతమ శ్కతం భీభయవాం భృధే 12 
  
త్థమతనీతం నబస్మ భహోల్కకమివ యంహ్సా  

భ్రస్మనీతం దిశ్ః శౌరిః సామకైః శ్తధాచిఛనత్ 13 
  
తం చ షోడశ్భరివదాధ వ బ్రనైః సౌబం చ ఖే బరభత్  

ఄవిధమచఛయస్నోదహైః ఖం స్రయమ ఆవ యశిభభః 14 
  
శ్యలవః శౌరేసుత  ద్రః స్వమం స్శ్యయఙగం శ్యయఙగధనవనః  

బ్వభేద నమతదధసాత చ్ఛఛయఙగమసీతతదదుబతమ్ 15 
  
హాహాకార్ష్ణ భహానాసీదరబత్థనాం తతయ శ్మత్థమ్  

నినదమ సౌబరాడుచైైరిదమహ్ జనాయదనమ్ 16 
  
మతతవ యా భరఢ నః స్ఖ్యమరాబై తురాబరామ హ్ృతేక్షత్థమ్  

యభతతః స్ స్భ్రభధేమ తవయా వామపాదితః స్ఖ్య 17 
  
తం త్థవదమ నిశితైరాఫణైయరాజితమనినమ్  

నయాభమజృనరావృత్రతం మది త్రష్టఠ యభమగయతః 18 
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శ్రీబగవానువాచ  

వృథా తవం కతథసే భనద న శ్మస్మనితక్లऽనతకమ్  

పౌరుస్ం దయశమనిత స్భ శ్రరా న ఫహ్రభ్రషిణః 19 
  
ఆతుమకాత వ బగవాఞ్జ్యఛలవం గదయా భీభవేగయా  

తత్థడ జతౌా స్ంయఫధ ః స్ చకమే వభననస్ృక్ 20 
  
గదాయాం స్నినవృత్థత యాం శ్యలవస్తవనతయధీమత  

తతో ముహూయత అగతమ జృరుష్ః శియసాచ్ఛమతమ్  

ద్వకామ యహితోऽసీభత్ర నత్థవ పాాహ్ వచో రుదన్ 21 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహాబ్రహో పిత్థ తే పితృవతసల  

ఫదాధ వనీతః శ్యలేవన సౌనిక్లన మథా శుః 22 
  
నిశ్భమ విపియమం కృషోణ మనుసీం యకృత్రం గతః  

విభనసోక ఘృణీ సేనహాదఫభ్రష్ట పాాకృతో మథా 23 
  
కథం రాభభస్మబైనతం జిత్థవజ్ఞమం సురాసురైః  

శ్యలేవనాలీమసా నీతః పిత్థ మే ఫలవానివధిః 24 
  
ఆత్ర బుయ వాణ్డ గోవిన్దద సౌబరాటరతుమస్మథతః  

వసుద్వమివానీమ కృష్ణం చేదమువాచ స్ః 25 
  
ఏష్ తే జనిత్థ త్థతో మదయథమిహ్ జీవస్మ  

వధిష్టమ వీక్షతసేతऽముమీశ్శేచత్థహి బ్రలిశ్ 26 
  
ఏవం నియబయత్ మ మయావీ ఖడేగనానకదునుద భేః  

ఈతృతమ శియ అదామ ఖస్థం సౌబం స్మవిశ్త్ 27 
  
తతో ముహూయతం యకృత్థవజేృతః స్వబోధ అసేత స్వజనానుష్ఙగతః  
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భహానుభ్రవస్తదబుధమదాసుర్షం మయాం స్ శ్యలవయస్ృత్థం భయోదిత్థమ్ 28 
  
న తతయ దరతం న పితుః కలేవయం యబుదధ అజౌ స్భశ్మదచ్ఛమతః  

సావనం మథా చ్ఛభఫయచ్ఛరిణం రిజృం సౌబస్థమలోకమ నిహ్నుత ముదమతః 29 
  
ఏవం వదనిత రాజరేష ఊష్మః క్ల చ నానివత్థః  

మతసవ వాచో విరుధేమత నరనం తే న స్భయనుత ైత 30 
  

కవ శ్రకమ్నహ్య సేనహో వా బమం వా యేऽజఞస్భబవాః  

కవ చ్ఛఖణిడతవిజ్ఞఞ న జ్ఞఞ నైశ్వయమస్తవఖణిడతః 31 
  
మత్థదసేవోరిజతయాతభవిదమయా హినవనతైనాదామతభవియమమగయహ్మ్  

లబనత అతీభమభననతమైశ్వయం కుతో ను మ్నహ్ః యభస్మ స్దగతేః 32 
  
తం శ్స్త్రజౄగైః యహ్యనతమ్నజసా  

శ్యలవం శ్రైః శౌరియమ్నఘవికయభః  

విదాధ వచిఛనదవయభ ధనుః శిర్ష్ణభణిం  

సౌబం చ శ్తోాయగదయా రుర్ష్ణజ హ్ 33 
  
తతృష్ణహ్సేతరితయా విచ్ఛరిణతం పాత తోయే గదయా స్హ్స్యధా  

విస్ృజమ తదరబతలమస్మథతో గదాముదమభమ శ్యలోవऽచ్ఛమతభబమగదుద ై తమ్ 34 
  
అధావతః స్గదం తస్మ బ్రహ్రం బలేేన ఛిత్థత వథ యథాఙగభదుబతమ్  

వధామ శ్యలవస్మ లయాయకస్నినబం బ్వబరదఫభౌ సాయక ఆవోదయాచలః 35 
  
జహాయ తేనైవ శియః స్కుణడలం కర్షటయుకతం జృరుమయినో హ్రిః  

వజ్ఞరణ వృతయస్మ మథా జృయనదర్ష్ణ ఫబరవ హాహ్యత్ర వచస్తదా నృణామ్ 36 
  
తస్మభనినత్రతే పాప్ర సౌభే చ గదయా హ్తే  

న్దదురుద నుద బయో రాజనిదవి ద్వగణ్డరిత్థః  

స్ఖీనాభచిత్రం కుయవనదనతవకోో రుష్టబమగత్ 37 
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ఄఢామమభు – 78  

శ్రీశుక ఈవాచ  

శిశుపాలస్మ శ్యలవస్మ పౌణడైకసామపి దుయభత్రః  

యలోకగత్థనాం చ కుయవనార్ష్ణక్ష్యసౌహ్ృదమ్ 1 
  
ఏకః దాత్రః స్ఙ్గిద్రధ గదాపాణిః యకభమన్  

దాబైమిమం భహారాజ భహాస్తోతవ వమదృశ్మత 2 
  
తం తథాయానతమలోకమ గదామదామ స్తవయః  

ఄవజేృతమ యథాతృష్ణః స్మనుధ ం వేలేవ యతమధాత్ 3 
  
గదాముదమభమ కాయరషో ముకునదం పాాహ్ దుయభదః  

దిష్టట ై దిష్టట ై బవానదమ భభ దృషిటథం గతః 4 
  
తవం మతులేయో నః కృష్ణ మితయధుయ ఙ్గభం జిఘాంస్స్మ  

ఄతసాత వం గదయా భనద హ్నిష్టమ వజరకలయా 5 
  
తరాహైనృణమముైభమజఞ మితా్థణాం మితయవతసలః  

ఫనుధ యరభరిం హ్త్థవ వామధిం ద్హ్చయం మథా 6 
  
ఏవం యరక్షసుత దనావకైైః కృష్ణం తోతైైరివ దివమ్  

గదయాత్థడమనరభరిధీ స్మంహ్వదవైనదచచ స్ః 7 
  

గదయాభహ్తోऽపామజౌ న చచ్ఛల మదరదవహ్ః  

కృషోణऽపి తభహ్నుగ రావై క్తమ్నదకామ స్తనానతరే 8 
  
గదానిరిబననహ్ృదమ ఈదవభనుయ ధియం ముఖ్యత్  

యసాయమ క్లశ్బ్రహ్వఙ్గఘైనధయణామం నమతదవైసుః 9 
  
తతః స్రక్ష్మతయం జోమత్రః కృష్ణమవిశ్దదుబతమ్  

శ్మత్థం స్యవబరత్థనాం మథా చైదమవధే నృ 10 
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విదరయథసుత  తదాబై త్థ భా్రతృశ్రకరిజేృతః  

అగచఛదస్మచరాభభ్రమముచఛవస్ంస్తజిజఘాంస్యా 11 
  
తస్మ చ్ఛతతః కృష్ణశ్చక్లయణ క్షుయన్దమినా  

శిర్ష్ణ జహాయ రాజ్ఞనదై స్కర్షటం స్కుణడలమ్ 12 
  
ఏవం సౌబం చ శ్యలవం చ దనతవకయం స్హానుజమ్  

హ్త్థవ దురివష్హాననైైర్షడితః సుయమనవైః 13 
  
మునిభః స్మదధగనధరైవరివదామధయభహోయగైః  

ఄసర్ష్ణభః పితృగణైయమక్షః కననయచ్ఛయణైః 14 
  
ఈగీమమనవిజమః కుసుమైయభవరిషతః  

వృతశ్చ వృషిణయవరైరివవేశ్యలఙృత్థం జృర్షమ్ 15 
  
ఏవం యోగేశ్వయః కృషోణ బగవానజగద్వశ్వయః  

ఇమతే శుదృషీట నాం నిరిజతో జమతీత్ర స్ః 16 
  
శుయత్థవ యుద్రధదమభం రాభః కుయరణాం స్హ్ పాణడవైః  

తీరాథ భష్టకవామజ్ఞన భధమస్థ ః యమయౌ కల 17 
  
సానత్థవ యభ్రసే స్నతయై ద్వరిషపితృమనవాన్  

స్యస్వతీం యత్రసోాతం మయౌ బా్రహ్భణస్ంవృతః 18 
  
ృథరదకం బ్వనుద స్యస్త్రితకూం సుదయశనమ్  

విశ్యలం ఫరహ్భతీయథం చ చకయం పాాచీం స్యస్వతీమ్ 19 
  
మమునాభను యాన్దమవ గఙ్గగ భను చ భ్రయత  

జగభ నైమిష్ం మతయ ఊష్మః స్తయమస్తే 20 
  
తమగతభభప్రయతమ మునయో ద్వయఘస్త్రరణః  
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ఄభననదై మథానామమం యణమ్నమత్థథ మ చ్ఛయచమన్ 21 
  

సోऽరిచతః స్ర్షవాయః కృత్థస్నరిగయహ్ః  

ర్ష్ణభహ్యషణమసీనం భహ్రేషః శిష్మమైక్షత 22 
  
ఄయతుమత్థథ యినం స్రతభకృతయహ్వణాఞజ లిమ్  

ఄధామసీనం చ త్థనివపాాంశుచకోపోద్వవక్ష్య మధవః 23 
  
మసాభదసావిమనివపాానధామసేత యత్రలోభజః  

ధయభపాల్కంస్తథైవాసాభనవధభయహత్ర దుయభత్రః 24 
  

ఊష్టయబగవతో బరత్థవ శిషోమऽధీతమ ఫహూని చ  

సేత్రహాస్జృరాణాని ధయభశ్యసాతై ణి స్యవశ్ః 25 
  
ఄదానతసామవినీతస్మ వృథా ణిడతమనినః  

న గుణామ బవనిత స్భ నటసేమవాజిత్థతభనః 26 
  

ఏతదర్ష్ణథ హి లోక్లऽస్మభననవత్థర్ష్ణ భయా కృతః  

వధామ మే ధయభధవజినసేత హి పాతకనోऽధికాః 27 
  

ఏత్థవదుకాతవ బగవానినవృతోతऽస్దవధాదపి  

భ్రవిత్థవతతం కుశ్యగేయణ కయసేథనాహ్నతరభః 28 
  
హాహ్యత్రవాదినః స్రేవ మునమః ఖిననమనసాః  

ఉచ్ఛః స్ఙకయషణం ద్వభధయభసేత కృతః యభ్య 29 
  
ఄస్మ ఫరహాభస్నం దతతభసాభభయమదుననదన  

అయుశ్యచత్థభకభేం త్థవదామవతసతయం స్మమతే 30 
  
ఄజ్ఞనతైవాచరితస్తవయా ఫరహ్భవధో మథా  

యోగేశ్వయస్మ బవతో నామనయోऽపి నియాభకః 31 
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మద్మతదఫైహ్భహ్త్థమయాః పావనం లోకపావన  

చరిష్మత్ర బవాంలేోక స్ఙగహైోऽననమచోదితః 32 
  
శ్రీబగవానువాచ  

చరిష్టమ వధనిరేవశ్ం లోకానుగయహ్కాభమయా  

నిమభః యథమే కలే యావానస తు విధీమత్థమ్ 33 
  
ద్వయఘమయుయఫతైతస్మ స్తతవ మినిదైమమేవ చ  

అశ్యస్మతం మతతదరఫైతే సాధయే యోగమమయా 34 
  
ఊష్మ ఉచ్ఛః  

ఄస్త్రస్మ తవ వీయమస్మ భృతోమయసాభకమేవ చ  

మథా బవేదవచః స్తమం తథా రాభ విధీమత్థమ్ 35 
  
శ్రీబగవానువాచ  

అత్థభ వై జృతయ ఈతనన ఆత్ర వేదానుశ్యస్నమ్  

తసాభదస్మ బవేదవకాత  అయురినిదైమస్తతవ వాన్ 36 
  
కం వః కామ్న మునిశేయష్టఠ  ఫరయత్థహ్ం కయవాణమథ  

ఄజ్ఞనతస్తవచిత్రం మథా మే చినతైత్థం బుధాః 37 
  
ఊష్మ ఉచ్ఛః  

ఆలవలస్మ సుతో ఘోర్ష్ణ ఫలవలో నాభ దానవః  

స్ దరష్మత్ర నః స్తయమేతమ యవణి యవణి 38 
  
తం పాం జహి దాశ్యయహ తననః శుశ్రయష్ణం యమ్  

జౄమశ్రణితవినరభతయ సురామంసాభవరిషణమ్ 39 
  
తతశ్చ భ్రయతం వయషం ర్షతమ సుస్మహితః  

చరిత్థవ దావదశ్మసాంసీతయథసానయీ విశుధమస్మ 40 
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ఄఢామమభు – 79  

శ్రీశుక ఈవాచ  

తతః యవణ్డమపావృతేత యచణడః పాంశువయషణః  

భీమ్న వాయుయబరదాాజనరమగనధసుత  స్యవశ్ః 1 
  

తతోऽమేధమభమం వయషం ఫలవలేన వినిరిభతమ్  

ఄబవదమజఞశ్యల్కయాం సోऽనవదృశ్మత శ్రలధృక్ 2 
  
తం విలోకమ ఫృహ్త్థకమం భనానఞజ నచయోభమ్  

తతత్థభాశిఖ్యశ్భశుయం దంషోటైగ యభయ కుటీముఖమ్ 3 
  
స్సాభయ భరష్లం రాభః యసైనమవిదాయణమ్  

హ్లం చ దైతమదభనం తే తరయణముతస్థతుః 4 
  
తమకృష్మ హ్ల్కగేయణ ఫలవలం గగన్దచయమ్  

భరష్లేనాహ్నతుిద్రధ భరరిధీ ఫరహ్భదుయ హ్ం ఫలః 5 
  

సోऽతదుబవి నిరిబనన లల్కటోऽస్ృకసముతసృజన్  

ముఞచనానయతస్వయం శై్లో మథా వజరహ్తోऽరుణః 6 
  
స్ంసుత తమ మునయో రాభం యయుజ్ఞమవితథాశిష్ః  

ఄబమషిఞచనభహాభ్రగ వృతయఘనం విబుధా మథా 7 
  
వైజమనీతం దదురాభల్కం శ్రీధామమేనఙకజ్ఞం  

రామమ వాస్సీ దివేమ దివామనామబయణాని చ 8 
  
ఄథ తైయబమనుజ్ఞఞ తః క్తశికీమేతమ బా్రహ్భణైః  

సానత్థవ స్ర్ష్ణవయభగదమతః స్యమరరాస్యవత్ 9 
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ఄనుసోాతేన స్యమరం యయాగముగభమ స్ః  

సానత్థవ స్నతయై ద్వాద్వనజగభ జృలహాశ్ యభమ్ 10 
  
గోభతీం గణడకీం సానత్థవ విపాశ్యం శ్రణ అజేృతః  

గయాం గత్థవ పితౄనిష్టట వ గఙ్గగ సాగయస్ఙగమే 11 
  
ఈస్ృశ్మ భహ్యనాద ై దాౌ రాభం దృష్టట వభవాదమ చ  

స్తగోదావర్షం వేణాం మం భీభయథీం తతః 12 
  
స్కనదం దృష్టట వ మయౌ రాభః శ్రీశై్లం గిరిశ్యలమమ్  

దరవిడేష్ణ భహాజృణమం దృష్టట వదిరం వేఙకటం యభః 13 
  
కాభకోషీణం జృర్షం కాఞ్జచం కావేర్షం చ స్రిదవరామ్  

శ్రీయనాగ ఖమం భహాజృణమం మతయ స్నినహితో హ్రిః 14 
  
ఊష్భ్రదిరం హ్రేః క్షేతయం దక్షిణాం భథురాం తథా  

సాముదరం సేతుభగభతభహాపాతకనాశ్నమ్ 15 
  
తతా్థయుతభదాద్ధనరరాఫై హ్భణ్డభ్యమ హ్ల్కయుధః  

కృతమల్కం త్థభార్షణం భలమం చ కుల్కచలమ్ 16 
  
తతా్థగస్తైం స్మసీనం నభస్ృత్థమభవాదమ చ  

యోజితసేతన చ్ఛశీరిబయనుజ్ఞఞ తో గతోऽయణవమ్  

దక్షిణం తతయ కనామఖ్యమం దురాగ ం ద్వీం దదయశ స్ః 17 
  
తతః ఫాలుగ నమసాదమ ఞ్జ్యచసయస్ముతతభమ్  

విష్ణణః స్నినహితో మతయ సానత్థవస్యశదగవాయుతమ్ 18 
  

తతోऽభవయజమ బగవాన్దకయల్కంసుత  త్రరగయతకాన్  

గోకరాణఖమం శివక్షేతయం సానినధమం మతయ ధరయజటేః 19 
  
అరామం దైవపామనీం దృష్టట వ శ్రరాయకభగదఫలః  
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త్థపీం యోషీణం నిరివనాధ ైముస్ృశ్యమథ దణడకమ్ 20 
  
యవిశ్మ రేవాభగభదమతయ మహిష్భతీ జృర్ష  

భనుతీయథముస్ృశ్మ యభ్రస్ం జృనరాగభత్ 21 
  
శుయత్థవ దివజైః కథమమనం కురుపాణడవస్ంయుగే  

స్యవరాజనమనిధనం భ్రయం మేన్ద హ్ృతం భవః 22 
  
స్ భీభదుర్ష్ణమధనయోయగదాభ్రమం యుధమతోయభృధే  

వాయయిష్మనివనశ్నం జగభ మదుననదనః 23 
  
యుధిషిఠయసుత  తం దృష్టట వ మమౌ కృష్టణరుజ నావపి  

ఄభవాదామబవంసుత షీణం కం వివక్షురిహాగతః 24 
  
గదాపాణీ ఈభౌ దృష్టట వ స్ంయబ్దధ విజయైషిణౌ  

భణడల్కని విచితా్థణి చయనాత విదభఫరవీత్ 25 
  
యువాం తులమఫలౌ వీర్ధ హ్య రాజన్దహ వృకోదయ  

ఏకం పాాణాధికం భన్దమ ఈతైకం శిక్షయాధికమ్ 26 
  
తసాభద్కతయసేమహ్ యువయోః స్భవీయమయోః  

న లక్ష్యతే జయోऽనోమ వా వియభతవపలో యణః 27 
  
న తదావకమం జగృహ్తుయఫదధవైర్ధ నృపాయథవత్  

ఄనుస్భయనాత వనోమనమం దురుకతం దుష్ృత్థని చ 28 
  
దిష్టం తదనుభనావనో రామ్న దావయవతీం మయౌ  

ఈగయసేనాదిభః పీయతైరాజ ాత్రభః స్ముపాగతః 29 
  

తం జృనరైీమిష్ం పాాతభృష్యోऽయాజమనుభదా  

కయతవఙగం క యతుభః స్రైవరినవృత్థత ఖిలవిగయహ్మ్ 30 
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తేభ్యమ విశుదధం విజ్ఞఞ నం బగవానవైతయదివభః  

యేనైవాతభనమద్ర విశ్వమత్థభనం విశ్వగం విదుః 31 
  
స్వత్థమవబృథసానతో జ్ఞఞ త్రఫనుధ సుహ్ృదవృతః  

రేజ్ఞ స్వజోమతేయేవేనుద ః సువాసాః సుష్ఠవలఙృతః 32 
  
ఇదృగివధానమస్ఙ్గఖైని ఫలస్మ ఫలశ్యలినః  

ఄననతసామయమేమస్మ మయాభయతై స్మ స్నిత హి 33 
  

యోऽనుస్భరేత రాభస్మ కరాభణమదుబతకయభణః  

సామం పాాతయననతస్మ విషోణః స్ దయితో బవేత్ 34 

 

ఄఢామమభు – 80  

శ్రీరాజోవాచ  

బగవనామని చ్ఛనామని ముకునదస్మ భహాతభనః  

వీరామణమననతవీయమస్మ శ్రోతుమిచ్ఛఛమి హ్య యభ్య 1 
  
కో ను శుయత్థవస్కృదఫైహ్భనునతతభఃశ్రేకస్తకథాః  

వియమేత విశేష్జోఞ విష్ణణః కాభమయగణైః 2 
  
సా వాగమయా తస్మ గుణానగృణీతే కర్ధ చ తతకయభకర్ధ భనశ్చ  

స్భరేదవస్నతం స్మథయజఙగమేష్ణ శ్ృణోత్ర తతు ణమకథాః స్ కయణః 3 
  
శియసుత  తసోమబమలిఙగమనమేతతద్వ మతశ్మత్ర తదిధ  చక్షుః  

ఄఙ్గగ ని విషోణయథ తజజనానాం పాద్రదకం యాని బజనిత నితమమ్ 4 
  
స్రత ఈవాచ  

విష్ణణరాతేన స్భృషోట బగవానాఫదరామణిః  

వాసుద్వే బగవత్ర నిభగనహ్ృదయోऽఫరవీత్ 5 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

కృష్ణసామసీతసఖ్య కశిచదాఫై హ్భణో ఫరహ్భవితతభః  

వియకత ఆనిదైయారేథష్ణ యశ్యనాత త్థభ జితేనిదైమః 6 
  
మదృచఛయోన్దనన వయతమనో గృహాశ్ యమీ  

తస్మ భ్రరామ కుచైలస్మ క్షుత్థక్మ చ తథావిధా 7 
  
త్రవయత్థ త్రం పాాహ్ మేమత్థ వదన్దన సా  

దరిదరం సీదమనా వై వేమనాభగభమ చ 8 
  
నను ఫరహ్భనబగవతః స్ఖ్య సాక్షాచిఛైమః త్రః  

ఫరహ్భణమశ్చ శ్యణమశ్చ బగవానాసతవతయషబః 9 
  
తముైహి భహాభ్రగ సాధరనాం చ రామణమ్  

దాస్మత్ర దరవిణం బరరి సీదతే తే కుట్పమిఫన్ద 10 
  

అసేతऽధునా దావయవత్థమం భ్యజవృష్ణైనధక్లశ్వయః  

స్భయతః పాదకభలమత్థభనభపి మచఛత్ర  

కం నవయథకామనబజతో నాతమభీష్టట నజగదుగ రుః 11 
  
స్ ఏవం భ్రయమయా విపాో ఫహ్రశ్ః పాారిథతో ముహ్రః  

ఄమం హి యమ్న ల్కబ ఈతతభఃశ్రేకదయశనమ్ 12 
  
ఆత్ర స్ఞ్చచనతై భనసా గభనామ భత్రం దధే  

ఄమసుత ైపామనం కఞ్చచదగృహ్య కల్కమణి ద్వమత్థమ్ 13 
  
యాచిత్థవ చతుర్ష్ణ ముషీట నివపాానృథుకతణ్డడ ల్కన్  

చైలఖణ్డడన త్థనఫదాధ వ బరేతై పాాదాదుపామనమ్ 14 
  
స్ త్థనాదామ విపాాగయః యమయౌ దావయకాం కల  

కృష్ణస్నదయశనం భహ్మం కథం సామదిత్ర చినతమన్ 15 
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తీరణి గుల్కభనమతీయామ త్రస్యః కక్షాశ్చ స్దివజః  

విపాోऽగమమనధకవృషీణనాం గృహ్యష్వచ్ఛమతధరిభణామ్ 16 
  
గృహ్ం దవైష్టస్హ్సాాణాం భహిషీణాం హ్రేరిదవజః  

వివేశై్కతభం శ్రీభదఫైహాభననదం గతో మథా 17 
  
తం విలోకామచ్ఛమతో దరరాత్రరయాయమఙకమస్మథతః  

స్హ్సోత్థథ మ చ్ఛభేమతమ ద్రరాబైం యమగ యహీనుభదా 18 
  
స్ఖ్యమః పియమస్మ వియరేషయఙగస్ఙ్గగ త్రనియవృతః  

పీయతో వమముఞచదబ్వఫనరదన్దనతా్థభ్రమం జృష్కరేక్షణః 19 
  
ఄథోవేశ్మ యమఙ్గక స్వమభసఖ్యమః స్భయహణమ్  

ఈహ్ృత్థమవనిజ్ఞమస్మ పాదౌ పాదావన్దజనీః 20 
  
ఄగయహీచిఛయసా రాజనబగవాంలేోకపావనః  

వమలిభదిదవమగన్దధన చనదనాగురుకుఙకమైః 21 
  
ధరైః సుయభభరిభతయం యద్వపావలిభరుభదా  

ఄరిచత్థవవేదమ త్థభరఫలం గం చ సావగతభఫరవీత్ 22 
  
కుచైలం భలినం క్షాభం దివజం ధభనిస్నతతమ్  

ద్వీ యమచయత్థసక్షాచ్ఛచభయవమజన్దన వై 23 
  
ఄనతఃజృయజనో దృష్టట వ కృష్టణనాభలకీరితనా  

విస్మభతోऽబరదత్రపీయత్థమ ఄవధరతం స్భ్రజితమ్ 24 
  
కభన్దన కృతం జృణమభవధరతేన భక్షుణా  

శియయా హీన్దన లోక్లऽస్మభనగరిహతేనాధమేన చ 25 
  

యోऽసౌ త్రరలోకగురుణా శ్రీనివాసేన స్భబృతః  
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యమఙకసాథ ం శియమం హిత్థవ రిష్వకోతऽగ యజో మథా 26 
  
కథయాం చకయతురాగ థాః జౄరావ గురుకులే స్తోః  

అతభనోయేలిత్థ రాజనకర్ధ గృహ్మ యస్యమ్ 27 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఄపి ఫరహ్భనుగ రుకుల్కదబవత్థ లఫధదక్షిణాత్  

స్మవృతేతన ధయభజఞ భ్రర్ష్ణమఢా స్దృశీ న వా 28 
  
పాాయో గృహ్యష్ణ తే చితతభకాభవిహితం తథా  

నైవాత్రపీయమసే విదవనధన్దష్ణ విదితం హి మే 29 
  
క్లచితుకయవనిత కరాభణి కామైయహ్తచేతస్ః  

తమజనతః యకృతీర్దవీయమథాహ్ం లోకస్ఙగహై్మ్ 30 
  
కచిచదుగ రుకులే వాస్ం ఫరహ్భనసైయస్మ న్త మతః  

దివజో విజ్ఞఞ మ విజ్ఞఞమం తభస్ః పాయభశునతే 31 
  
స్ వై స్తకయభణాం సాక్షాదిద వజ్ఞతేరిహ్ స్భబవః  

అద్రమऽఙగ మతా్థశ్ యమిణాం మథాహ్ం జ్ఞఞ నద్ర గురుః 32 
  
ననవయథకోవిదా ఫరహ్భనవరాణశ్ యభవత్థమిహ్  

యే భయా గురుణా వాచ్ఛ తయనతైఞ్జ్యజ బవాయణవమ్ 33 
  
నాహ్మిజ్ఞమయజ్ఞత్రభ్రమం తసోశ్మేన వా  

తుష్టమమం స్యవబరత్థత్థభ గురుశుశ్రయష్యా మథా 34 
  
ఄపి నః స్భయమతే ఫరహ్భనవృతతం నివస్త్థం గుర్ధ  

గురుదారైశ్రచదిత్థనామినధనానమన్ద కవచిత్ 35 
  
యవిష్టట నాం భహాయణమభర్ధత సుభహ్దిదవజ  

వాతవయషభబరతీతవయం నిష్ణఠ రాః స్తనయితనవః 36 
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స్రయమశ్యచస్తం గతసాత వతతభసా చ్ఛవృత్థ దిశ్ః  

నిభనం కూలం జలభమం న పాాజ్ఞఞ మత కఞచన 37 
  
వమం బృశ్భతతయ భహానిల్కముఫభరినహ్నమమనా భహ్రయముఫస్భావే  

దిశ్రऽవిదనోతऽథ యస్యం వన్ద గృహీతహ్సాత ః రిఫభరమతురాః 38 
  
ఏతదివదిత్థవ ఈదితే యవౌ సానీదనిరుగ రుః  

ఄన్దవష్మణో నః శిష్టమనాచ్ఛర్ష్ణమऽశ్మదాతురాన్ 39 
  

ఄహో హ్య జృతయకా మరమభస్భదరేథऽత్రదుఃఖిత్థః  

అత్థభ వై పాాణినామేరష్ఠ స్తభనాదృతమ భతరాః 40 
  
ఏతద్వ హి స్చిఛష్ైైః కయతవమం గురునిష్ృతమ్  

మదైవ విశుదధభ్రవేన స్రావరాథ త్థభయణం గుర్ధ 41 
  

తుషోటऽహ్ం భ్య దివజశేయష్టఠ ః స్త్థమః స్నుత  భనోయథాః  

ఛనాద ంస్మయాతయామని బవనితవహ్ యతయ చ 42 
  
ఆతథంవిధానమన్దకాని వస్త్థం గురువేశ్భని  

గుర్ష్ణయనుగయహ్యణైవ జృమనరయణః యశ్యనతయే 43 
  
శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  

కభసాభభయనియవృతతం ద్వద్వ జగదుగ ర్ష్ణ  

బవత్థ స్తమకామేన యేష్టం వాసో గుర్ష్ణయబరత్ 44 
  
మస్మ చఛనోదభమం ఫరహ్భ ద్హ్ అవనం విభ్య  

శేయమసాం తస్మ గురుష్ణ వాసోऽతమనతవిడభఫనమ్ 45 
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ఄఢామమభు – 81  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ ఆతథం దివజముఖేమన స్హ్ స్ఙకథమనహరిః  

స్యవబరతభనోऽభజఞః స్భమమన ఈవాచ తమ్ 1 
  
ఫరహ్భణోమ బా్రహ్భణం కృషోణ బగవానరహ్స్నిరమమ్  

ప్రయమణ నిర్షక్షణ్డనైవ ప్రయక్షనఖలు స్త్థం గత్రః 2 
  
శ్రీబగవానువాచ  

కముపామనమనీతం ఫరహ్భన్దభ బవత్థ గృహాత్  

ఄణవజృమపాహ్ృతం బకైః ప్రయమణ భరేమవ మే బవేత్  

బరయమమబకోతహ్ృతం న మే తోష్టమ కలతే 3 
  
తయం జృష్ం పలం తోమం యో మే బకాత ై యమచఛత్ర  

తదహ్ం బకుత ైహ్ృతభశ్యనమి యమత్థతభనః 4 
  

ఆతుమకోతऽపి దివమస్తసైై వీయడితః తయే శియమః  

ృథుకయస్ృత్రం రాజనన పాామచఛదవాఙ్గభఖః 5 
  
స్యవబరత్థతభదృకాసక్షాతతసామగభనకాయణమ్  

విజ్ఞఙయాచినతమనానమం శ్రీకామ్న మబజతు రా 6 
  
త్థనైః త్రవయత్థయాసుత  స్ఖ్య పియమచికీయషయా  

పాాపోత  మభస్మ దాసామమి స్భద్రऽభయతై దుయేభ్రః 7 
  
ఆతథం విచినతై వస్నాచీచయఫదాధ నిదవజనభనః  

స్వమం జహాయ కమిదమిత్ర ృథుకతణ్డడ ల్కన్ 8 
  
నన్దవతదునీతం మే యభపీయణనం స్ఖే  

తయమనతైఙగ మం విశ్వమేతే ృథుకతణ్డడ ల్కః 9 
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ఆత్ర ముషిటం స్కృజజగధ వ దివతీయాం జగుధ మదద్  

త్థవచీఛైయజగృహ్య హ్స్తం తతరా యమేషిఠనః 10 
  
ఏత్థవత్థలం విశ్యవతభనసయవస్భతసభృదధయే  

ఄస్మభనోేక్లऽథ వాముషిభనుంస్స్తవతోతష్కాయణమ్ 11 
  
బా్రహ్భణసాత ం తు యజనీముషిత్థవచ్ఛమతభనిదరే  

భకాతవ పీత్థవ సుఖం మేన్ద అత్థభనం స్వయగతం మథా 12 
  
శ్రవబరతే విశ్వభ్రవేన స్వసుఖేనాభవనిదతః  

జగభ సావలమం త్థత థమనవయజమ ననిదతః 13 
  
స్ చ్ఛలబ్రధ వ ధనం కృష్టణనన తు యాచితవానసవమమ్  

స్వగృహానీవైడితోऽగచఛనభహ్దదయశననియవృతః 14 
  
ఄహో ఫరహ్భణమద్వస్మ దృష్టట  ఫరహ్భణమత్థ భయా  

మదదరిదరతమ్న లక్ష్మమశేిషోట బ్వబరతోయస్మ 15 
  
కావహ్ం దరిదరః పాపీయానకవ కృష్ణః శ్రీనిక్లతనః  

ఫరహ్భఫనుధ రిత్ర సాభహ్ం బ్రహ్రభ్రమం రియమిబతః 16 
  
నివాస్మతః పియయాజుష్టట  యమఙ్గక భా్రతర్ష్ణ మథా  

భహిష్టమ వీజితః శా్యనోత బ్రలవమజనహ్స్తయా 17 
  
శుశ్రయష్యా యభయా పాదస్ంవాహ్నాదిభః  

జౄజితో ద్వద్వేన వియద్వేన ద్వవత్ 18 
  
స్వరాగ వయగయోః జృంసాం యసాయాం భవి స్భదామ్  

స్రావసాభపి స్మద్వధనాం భరలం తచచయణాయచనమ్ 19 
  

ఄధనోऽమం ధనం పాామ మదమనునచైైయన మం స్భరేత్  
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ఆత్ర కారుణికో నరనం ధనం మేऽబరరి నాదదాత్ 20 
  
ఆత్ర తచిచనతమనననతః పాాపోత  నిమగృహానితకమ్  

స్రరామనలేనుద స్ఙ్గకశ్ైరివమనైః స్యవతో వృతమ్ 21 
  
విచితోావనోదామనైః కూజదిద వజకుల్కకులైః  

పాోతుపలేకముదామ్నబజ కహేార్ష్ణతలవారిభః 22 
  
జుష్టం స్వలఙృతైః జృమిబః స్త్రీభశ్చ హ్రిణాక్షిభః  

కమిదం కస్మ వా సాథ నం కథం తదిదమితమబరత్ 23 
  

ఏవం మీమంస్మనం తం నరా నార్ష్ణమऽభయయభ్రః  

యతమగృహ్ణనభహాభ్రగం గీతవాద్మన బరమసా 24 
  
త్రమగతమకయణై తునైదధరాషత్రస్భబైమ  

నిశ్చకాయ భ గృహాతరతయణం యరపిణీ శ్రీరివాలయాత్ 25 
  
త్రవయత్థ త్రం దృష్టట వ ప్రయమ్నతకణాఠ శుయలోచనా  

మీలిత్థక్ష్యనభదుఫదాధ ై భనసా రిష్స్వజ్ఞ 26 
  
తీనం వీక్ష్య విసుపయనీతం ద్వీం వైమనికీమివ  

దాసీనాం నిష్కకణీఠనాం భధేమ భ్రనీతం స్ విస్మభతః 27 
  
పీయతః స్వమం తయా యుకతః యవిషోట నిజభనిదయమ్  

భణిస్తభబశ్తోప్రతం భహ్యనదైబవనం మథా 28 
  
మఃఫేననిభ్రః శ్యామ దానాత  రుకభరిచఛదాః  

యమఙ్గక హ్యభదణాడ ని చ్ఛభయవమజనాని చ 29 
  
అస్నాని చ హైమని భృదరస్తయణాని చ  

ముకాతదాభవిలమీఫని విత్థనాని దుమభనిత చ 30 
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స్వచఛస్పటికకుడేమష్ణ భహామయకతేష్ణ చ  

యతనద్వపానాబై జమనానేలనా యతనస్ంయుత్థః 31 
  
విలోకమ బా్రహ్భణస్తతయ స్భృద్వధః స్యవస్భదామ్  

తయకయామస్ నియవైగ యః స్వస్భృదిధభహైతుకీమ్ 32 
  
నరనం ఫతైతనభభ దుయబగస్మ శ్శ్వదదరిదరస్మ స్భృదిధహ్యతుః  

భహావిబరతేయవలోకతోऽనోమ నైవోద్మత మదరతతభస్మ 33 
  
ననవబుయ వాణో దిశ్తే స్భక్షం యాచిష్ణవే బరయమపి బరరిభ్యజః  

యజనమవతతతసవ మమీక్షమణో దాశ్యయహకాణాభృష్బః స్ఖ్య మే 34 
  
కఞ్చచతకర్ష్ణతుమయవపి మతసవ దతతం  

సుహ్ృతృతం పలగవ పి బరరికార్ష  

భయోణీతం ృథుకైకముషిటం  

యతమగ యహీతీరత్రయుతో భహాత్థభ 35 
  
తసైైవ మే సౌహ్ృదస్ఖమమైతీర దాస్మం జృనయజనభని జనభని సామత్  

భహానుభ్రవేన గుణాలయేన విష్జజతస్తతు రుష్యస్ఙగః 36 
  
బకాతమ చితా్థ బగవానిహ స్భద్ర రాజమం విబరతీయన స్భయథమతమజః  

ఄద్వయఘబోధామ విచక్షణః స్వమం శ్మనినపాతం ధనినాం భద్రదబవమ్ 37 
  

ఆతథం వమవస్మతో బుదాధ ై బకోతऽతీవ జనాయదన్ద  

విష్యానాజ మయా తమక్ష్యనుఫభజ్ఞ నాత్రలభటః 38 
  
తస్మ వై ద్వద్వస్మ హ్రేయమజఞతేః యభ్యః  

బా్రహ్భణాః యబవో దైవం న తేభ్యమ విదమతే యమ్ 39 
  
ఏవం స్ విపాో బగవతుసహ్ృతతదా దృష్టట వ స్వబృతైైయజితం రాజితమ్  

తదాధ ైనవేగోదగథైిత్థతభఫనధనస్తదాధ భ లేభేऽచియతః స్త్థం గత్రమ్ 40 
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ఏతదఫైహ్భణమద్వస్మ శుయత్థవ ఫరహ్భణమత్థం నయః  

లఫధభ్రవో బగవత్ర కయభఫనాధ దివముచమతే 41 

 

ఄఢామమభు – 82  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథైకదా దావయవత్థమం వస్తో రాభకృష్ణయోః  

స్రర్ష్ణమరాగః సుభహానాసీతకలక్షయే మథా 1 
  
తం జ్ఞఞ త్థవ భనుజ్ఞ రాజనుయసాత ద్వ స్యవతః  

స్భనతఞచకం క్షేతయం మయుః శేయయోవిధితసయా 2 
  
నిఃక్షత్రరయాం భహీం కుయవనాాభః శ్స్త్రబృత్థం వయః  

నృపాణాం రుధిర్ధఘేణ మతయ చక్లయ భహాహ్ోదాన్ 3 
  

ఇజ్ఞ చ బగవానాామ్న మతా్థస్ృషోటऽపి కయభణా  

లోకం స్ఙ్గగ ై హ్మనీనశ్ర మథానోమऽఘానుతతయే 4 
  
భహ్త్థమం తీయథయాతా్థయాం తతా్థగనాబయతీః యజ్ఞః  

వృష్ణమశ్చ తథాకూయ య వసుద్వాహ్రకాదమః 5 
  
మయురాబయత తతేక్తయం స్వభఘం క్షయిష్ణవః  

గదయదుమభనసామఫదామః సుచనదైశుకసాయణైః  

అసేతऽనిరుద్రధ యక్షాయాం కృతవరాభ చ మరథః 6 
  
తే యథైరేదవధిష్టణైభైయహయైశ్చ తయలేవైః  

గజైయనదదిబయభా్రభైయనృభరివదామధయదుమభః 7 
  
వమర్ష్ణచనత భహాతేజ్ఞః థి కాఞచనమలినః  

దివమస్యగవస్త్రస్నానహాః కలతైైః ఖేచరా ఆవ 8 
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తతయ సానత్థవ భహాభ్రగ ఈపోష్మ సుస్మహిత్థః  

బా్రహ్భణ్డభ్యమ దదురేధనరరావస్ఃస్యగుయ కభమలినీః 9 
  
రాభహ్ోద్ష్ణ విధివతు నరాజేృతమ వృష్ణమః  

దదః స్వననం దివజ్ఞగేయబమః కృష్టణ నో బకతయస్మతవత్ర 10 
  
స్వమం చ తదనుజ్ఞఞ త్థ వృష్ణమః కృష్ణద్వత్థః  

భకోతవవివిశుః కాభం స్మనగధచ్ఛఛయాఙ్ఘ్ఘైపాఙ్ఘ్ఘైష్ణ 11 
  
తతా్థగత్థంసేత దదృశుః సుహ్ృతసభఫనిధనో నృపాన్  

భతోసైశీనయక్తశ్లమ విదయబకురుస్ృఞజ యాన్ 12 
  
కామ్నఫజకైకయానభదాానుకనీతనానయతక్లయల్కన్  

ఄనామంశ్ైైవాతభక్షీయానరాంశ్చ శ్తశ్ర నృ  

ననాద ద్వనుసహ్ృద్ర గోపానోగపీశ్రచతకణిఠత్థశిచయమ్ 13 
  
ఄనోమనమస్నదయశనహ్యషయంహ్సా పాోతుపలేహ్ృదవక తసై్ర్ష్ణరుహ్శియమః  

అశేిష్మ గఢం నమనైః స్యవజజల్క హ్ృష్మతతవ చో రుదధగిర్ష్ణ మయురుభదమ్ 14 
  

స్త్రిమశ్చ స్ంవీక్ష్య మిథోऽత్రసౌహ్ృద  

స్మభత్థభల్కపాఙగదృశ్రऽభరేభరే  

స్తనైః స్తనానుకఙ్గకభఙకయరషిత్థన్  

నిహ్తమ ద్రరిబః యణయాశుయలోచనాః 15 
  

తతోऽభవాదమ తే వృదాధ నమవిష్్ఠయభవాదిత్థః  

సావగతం కుశ్లం ృష్టట వ చకుయ ః కృష్ణకథా మిథః 16 
  
ృథా భా్రతౄనసవస్ౄర్షవక్ష్య తతు తా్థనితరావపి  

భా్రతృతీనరుభకునదం చ జహ్య స్ఙకథయా శుచః 17 
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కునుత ైవాచ  

అయమ భా్రతయహ్ం భన్దమ అత్థభనభకృత్థశిష్మ్  

మదావ అతుస భదావరాత ం నానుస్భయథ స్తతమః 18 
  
సుహ్ృద్ర జ్ఞఞ తమః జృతా్థ భా్రతయః పితరావపి  

నానుస్భయనిత స్వజనం మస్మ దైవభదక్షిణమ్ 19 
  
శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

ఄభఫ మసాభనస్రయేథా దైవకీయడనకాననరాన్  

ఇశ్స్మ హి వశే లోకః కురుతే కాయమతేऽథ వా 20 
  
కంస్యత్థపిత్థః స్రేవ వమం యాత్థ దిశ్ం దిశ్మ్  

ఏతరేహైవ జృనః సాథ నం దైవేనాసాదిత్థః స్వస్ః 21 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

వసుద్వోగయసేనాదైైయమదుభసేతऽరిచత్థ నృపాః  

అస్ననచ్ఛమతస్నదయశ యమననదనియవృత్థః 22 
  

భీషోభ ద్రాణోऽమిఫకాజృతోా గనాధ ర్ష స్సుత్థ తథా  

స్దారాః పాణడవాః కునీత స్ఞజ యో విదుయః కృః 23 
  
కునీతభ్యజో విరాటశ్చ భీష్భకో నగనజినభహాన్  

జృరుజిదుద ై దః శ్లోమ ధృష్టక్లతుః స్ కాశిరాట్ 24 
  
దభఘోషో విశ్యల్కక్షో మైథిలో భదరక్లకయౌ  

యుధాభనుమః సుశ్రాభ చ స్సుత్థ బ్రహిేకాదమః 25 
  
రాజ్ఞనో యే చ రాజ్ఞనదై యుధిషిఠయభనువయత్థః  

శ్రీనిక్లతం వజృః శౌరేః స్స్త్రీకం వీక్ష్య విస్మభత్థః 26 
  
ఄథ తే రాభకృష్టణభ్రమం స్భమకారతస్భయహణాః  
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యశ్శ్ంసురుభదా యుకాత  వృషీణనృష్ణరిగ యహాన్ 27 
  
ఄహో భ్యజతే మరమం జనభభ్రజో నృణామిహ్  

మతశ్మథాస్కృతృష్ణం దుయదయశభపి యోగినామ్ 28 
  
మదివశుయత్రః శుయత్రనుతేదభలం జృనాత్ర  

పాదావన్దజనమశ్చ వచశ్చ శ్యస్త్రమ్  

బరః కాలబరిజతబగపి మదఙ్ఘ్ఘైదభ  

స్ర్ష్ణశతథశ్కతయభవయషత్ర నోऽఖిల్కరాథ న్ 29 
  
తదదయశనస్యశనానుథయజల   

శ్యామస్నాశ్నస్యౌనస్పిణడఫనధః  

యేష్టం గృహ్య నియమవయతై ని వయతత్థం వః  

స్వరాగ వయగవియభః స్వమమస్ విష్ణణః 30 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ననదస్తతయ మదరనారపాత నాజ ాత్థవ కృష్ణజృర్ష్ణగమన్  

తతా్థగభదవృతో గోైయనఃసాథ ర్థరిదదృక్షయా 31 
  
తం దృష్టట వ వృష్ణయో హ్ృష్టట స్తనవః పాాణమివోత్రథ త్థః  

రిష్స్వజిరే గఢం చియదయశనకాతరాః 32 
  
వసుద్వః రిష్వజమ స్మీరతః ప్రయభవిహ్వలః  

స్భయనకంస్కృత్థన్దకాశ్యనుతయనామస్ం చ గోకులే 33 
  
కృష్ణరామౌ రిష్వజమ పితరావభవాదమ చ  

న కఞచనోచతుః ప్రయమణ సాశుయకణౌఠ కుయరదవహ్ 34 
  
త్థవాత్థభస్నమర్ష్ణమ బ్రహ్రభ్రమం రియబమ చ  

మశ్రదా చ భహాభ్రగ సుతౌ విజహ్తుః శుచః 35 
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ర్ష్ణహిణీ ద్వకీ చ్ఛథ రిష్వజమ వయజ్ఞశ్వర్షమ్  

స్భయన్తతై తతృత్థం మైతీరం బ్రష్కణౌఠై స్భరచతుః 36 
  
కా విస్భరేత వాం మైతీరభనివృత్థత ం వయజ్ఞశ్వరి  

ఄవాపామైైనదైమైశ్వయమం మసామ న్దహ్ యత్రకయయా 37 
  
ఏత్థవదృష్టపితర్ధ యువయోః స్భ పితోాః  

స్మీరణనాభమదమపోష్ణపాలనాని  

పాాపోమష్తుయబవత్ర క్ష్మ హ్ మదవదక్షోణర్  

నమసాత వకుతయ చ బయౌ న స్త్థం యః స్వః 38 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

గోమశ్చ కృష్ణములబమ చిరాదభీష్టం  

మతేరక్షణ్డ దృశిష్ణ క్ష్మకృతం శ్నిత  

దృగిబయహృద్వకృతభలం రియబమ స్రావస్  

తదాబవమజృయపి నితమయుజ్ఞం దురామ్ 39 
  
బగవాంసాత స్తథాబరత్థ వివికత ఈస్ఙగతః  

అశేిష్టమనాభమం ృష్టట వ యహ్స్నినదభఫరవీత్ 40 
  
ఄపి స్భయథ నః స్ఖమః సావనాభయథచికీయషయా  

గత్థంశిచరాయిత్థఞఛతుయ  క్షక్షణచేతస్ః 41 
  
ఄమవధామమథాసాభనిసవదకృతజ్ఞఞ విశ్ఙకయా  

నరనం బరత్థని బగవానుమనకత వియునకత చ 42 
  
వాయుయమథా ఘనానీకం తృణం తరలం యజ్ఞంస్మ చ  

స్ంయోజ్ఞమక్షితే బరమస్తథా బరత్థని బరతకృత్ 43 
  
భయి బకతరిహ బరత్థనాభభృతత్థవమ కలతే  

దిష్టట ై మదాసీనభతేేహో బవతీనాం భదానః 44 
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ఄహ్ం హి స్యవబరత్థనామదియనోతऽనతయం ఫహిః  

భౌత్రకానాం మథా ఖం వాయరబరావయుర్ష్ణాత్రయఙగనాః 45 
  
ఏవం హ్యమత్థని బరత్థని బరతేష్టవత్థభతభనా తతః  

ఈబమం భమమథ రే శ్మత్థభ్రతభక్షరే 46 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄధామతభశిక్షయా గోమ ఏవం కృష్టణన శిక్షిత్థః  

తదనుస్భయణధవస్త జీవకోశ్యస్తభధమగన్ 47 
  
అహ్రశ్చ తే నలిననాబ దాయవినదం  

యోగేశ్వరైయహృది విచినతైభగధబోధైః  

స్ంసాయకూత్రతోతతయణావలభఫం  

గేహ్ం జుష్టభపి భనసుమదియాతసదా నః 48 

 

ఄఢామమభు – 83  

శ్రీశుక ఈవాచ  

తథానుగృహ్మ బగవానోగపీనాం స్ గురుయగత్రః  

యుధిషిఠయభథాృచఛతసరావంశ్చ సుహ్ృద్రऽవమమమ్ 1 
  
త ఏవం లోకనాథేన రిృష్టట ః సుస్తృత్థః  

యతరమచ్ఛయహృష్టభనస్స్తత్థద్క్షాహ్త్థంహ్స్ః 2 
  

కుతోऽశివం తవచచయణాముఫజ్ఞస్వం భహ్నభనసోత ముఖనిఃస్ృతం కవచిత్ 
పిఫనిత యే కయణజృటైయలం యభ్య ద్హ్ంబృత్థం ద్హ్కృదస్భృత్రచిఛదమ్ 3 
  
హి త్థవతభ ధాభవిధుత్థతభకృతతయవసాథ మ్  

అననదస్భావభఖణడభకుణఠబోధమ్  

కాలోస్ృష్టనిగమవన అతతయోగ  

మయాకృత్రం యభహ్ంస్గత్రం నత్థః స్భ 4 
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శ్రీఊషిరువాచ  

ఆతుమతతభఃశ్రేకశిఖ్యభణిం జన్దష్వవ  

ఄభష్ణట వతసవ నధకక్తయవస్త్రిమః  

స్మేతమ గోవినదకథా మిథోऽగృనంస్  

త్రరలోకగీత్థః శ్ృణ్డ వయణయామి తే 5 
  
శ్రీదౌాదుమవాచ  

హ్య వైదయబైచ్ఛమతో బద్ర హ్య జ్ఞభఫవత్ర క్తశ్లే  

హ్య స్తమభ్రమే కాలినిద శ్ైబేమ ర్ష్ణహిణి లక్ష్మణ్డ 6 
  
హ్య కృష్ణతనై ఏతనోన ఫరయతే వో బగవానసవమమ్  

ఈయేమే మథా లోకభనుకుయవనసవమమయా 7 
  
శ్రీరుకభణ్డమవాచ  

చైదామమ మయయితుముదమతకారుభక్లష్ణ  

రాజస్వజ్ఞమబటశేఖరిత్థఙ్ఘ్ఘైరేణ్డః  

నిన్దమ భృగేనదై ఆవ భ్రగభజ్ఞవిమరథాత్  

తచీఛైనిక్లతచయణోऽసుత  భమయచనామ 8 
  
శ్రీస్తమభ్రమ్నవాచ  

యో మే స్నాభవధతతహ్ృదా తతేన  

లిపాత భశ్యభమరుషటముపాజహాయ  

జితవయక్రాజభథ యతనభదాతస తేన  

భీతః పిత్థదిశ్త మం యబవేऽపి దత్థత మ్ 9 
  
శ్రీజ్ఞభఫవతుమవాచ  

పాాజ్ఞఞ మ ద్హ్కృదముం నిజనాథదైవం  

సీత్థత్రం త్రరనవహానమమునాబమయుధమత్  

జ్ఞఞ త్థవ ర్షక్షిత ఈపాహ్యదయహణం మం  

పాదౌ యగృహ్మ భణినాహ్భముష్మ దాసీ 10 
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శ్రీకాలినుద ైవాచ  

తశ్చయనీతమజ్ఞఞ మ స్వపాదస్యశనాశ్యా  

స్ఖ్యమప్రత్థమగ యహీత్థణిం యోऽహ్ం తదగృహ్మయజనీ 11 
  
శ్రీమితయవినోదవాచ  

యో మం స్వమంవయ ఈప్రతమ విజితమ బరపాన్  

నిన్దమ శ్వమరథగం ఆవాతభఫలిం దివపారిః  

భా్రతౄంశ్చ మేऽకురుతః స్వజృయం శియయౌకస్  

తసామసుత  మేऽనుబవభఙఘైమవన్దజనతవమ్ 12 
  
శ్రీస్తోమవాచ  

స్పోత క్షణోऽత్రఫలవీయమసుతీక్షణశ్ృఙ్గగ న్  

పితా్థ కృత్థనిక్త్రవీయమర్షక్షణామ  

త్థనీవయదుయభదహ్నస్తయసా నిగృహ్మ  

కీయడనఫఫనధ హ్ మథా శిశ్వోऽజతోకాన్ 13 
  
మ ఆతథం వీయమశుల్కకం మం  

దాసీభశ్చతుయనిగణీమ్  

థి నిరిజతమ రాజనామన్  

నిన్దమ తదాద స్మభసుత  మే 14 
  
శ్రీబద్రావాచ  

పిత్థ మే మతులేయామ స్వమమహూమ దతతవాన్  

కృష్టణ కృష్టణమ తచిచత్థత భక్షౌహిణామ స్ఖీజనైః 15 
  
ఄస్మ మే పాదస్ంస్ర్ష్ణశ బవేజజనభని జనభని  

కయభభరాబై భమమణాయా యేన తచేఛైమ అతభనః 16 
  
శ్రీలక్ష్మణోవాచ  

భమపి రాజఞై చ్ఛమతజనభకయభ శుయత్థవ ముహ్రరానయదగీతమస్ హ్  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

చితతం ముకున్దద కల దభహ్స్తయా వృతః సుస్భభృశ్మ విహామ లోకపాన్ 17 
  
జ్ఞఞ త్థవ భభ భతం సాధివ పిత్థ దుహితృవతసలః  

ఫృహ్తేసన ఆత్ర ఖ్యమతస్తతోాపామభచీకయత్ 18 
  
మథా స్వమంవరే రాజిఞ భతసైః పారేథసయా కృతః  

ఄమం తు ఫహిరాచఛనోన దృశ్మతే స్ జలే యమ్ 19 
  
శుయతైవతతసయవతో బరపా అమయుయభత్రతుః జృయమ్  

స్రావస్త్రశ్స్త్రతతతవ జ్ఞఞ ః సోపాధామయాః స్హ్స్యశ్ః 20 
  
పితా్థ స్భరజిత్థః స్రేవ మథావీయమం మథావమః  

అదదుః స్శ్యం చ్ఛం వేదుధ ం యషది భదిధమః 21 
  
అదామ వమస్ృజన్దకచితసజమం కరుత భనీశ్వరాః  

అకోష్ఠ ం జ్ఞమం స్ముతృష్మ ప్రతురేక్లऽమునాహ్త్థః 22 
  
స్జమం కృత్థవరే వీరా మగధాభఫష్ఠ చేదిపాః  

భీమ్న దుర్ష్ణమధనః కర్ష్ణణ నావిదంస్తదవస్మథత్రమ్ 23 
  
భత్థసైభ్రస్ం జలే వీక్ష్య జ్ఞఞ త్థవ చ తదవస్మథత్రమ్  

పార్ష్ణథ మతోతऽస్ృజదాఫణం నాచిఛనతస్ృశే యమ్ 24 
  
రాజన్దమష్ణ నివృతేతష్ణ బగనమన్దష్ణ మనిష్ణ  

బగవానధనురాదామ స్జమం కృత్థవథ లీలయా 25 
  
తస్మభనసనాధ మ విశిఖం భతసైం వీక్ష్య స్కృజజలే  

ఛితేతవష్ణణాపాతమతతం స్రరేమ చ్ఛభజిత్ర స్మథతే 26 
  
దివి దునుద బయో న్దదుయజమశ్ఫద యుత్థ భవి  

ద్వాశ్చ కుసుమసారానుభముచ్ఛయహయషవిహ్వల్కః 27 
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తదరఙగమవిశ్భహ్ం కలనరజృరాభ్రమం  

దాబైం యగృహ్మ కనకోజవలయతనమల్కమ్  

నరతేన నివీమ రిధామ చ క్తశికాగేయ  

స్వీయడహాస్వదనా కవర్షధృతస్యక్ 28 
  
ఈనీనమ వకతమైురుకునతలకుణడలత్రవడ్  

గణడస్థలం శిశియహాస్కటాక్షమ్నక్షః  

రాజోఞ నిర్షక్ష్య రితః శ్నకైరుభరారేర్  

ఄంసేऽనుయకతహ్ృదయా నిదధే స్వమల్కమ్ 29 
  
త్థవనభృదఙగటహాః శ్ఙఖభేరామనకాదమః  

నిన్దదుయనటనయతకోమ ననృతురాగ మకా జగుః 30 
  
ఏవం వృతే బగవత్ర భయేశే నృమరథపాః  

న సేహిరే యాజఞసేని స్యధనోత హ్ృచఛయాతురాః 31 
  
మం త్థవదరథమర్ష్ణమ హ్మయతనచతుష్టమమ్  

శ్యయఙగముదమభమ స్ననదధస్తసాథ వాజౌ చతురుబజః 32 
  
దారుకశ్రచదయామస్ కాఞచనోస్కయం యథమ్  

మిష్త్థం బరభజ్ఞం రాజిఞ భృగణాం భృగరాడివ 33 
  

తేऽనవస్జజనత రాజనామ నిష్టదుధ ం థి క్లచన  

స్ంమత్థత  ఈదధృతేష్టవసా గాభస్మంహా మథా హ్రిమ్ 34 
  
తే శ్యయఙగచ్ఛమతబ్రణౌఘైః కృతతబ్రహ్వఙ్ఘ్ఘైకనధరాః  

నిప్రతుః యధన్ద క్లచిద్క్ల స్నతైజమ దుదుయ వః 35 
  
తతః జృర్షం మదుత్రయతమలఙృత్థం  

యవిచఛదధవజటచితయతోయణామ్  

కుశ్స్థలీం దివి భవి చ్ఛభస్ంసుత త్థం  
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స్మవిశ్తతయణిరివ స్వక్లతనమ్ 36 
  
పిత్థ మే జౄజయామస్ సుహ్ృతసభఫనిధబ్రనధవాన్  

భహాయహవాసోऽలఙ్గకరైః శ్యామస్నరిచఛదైః 37 
  
దాసీభః స్యవస్భదిబయబటేబయథవాజిభః  

అయుధాని భహారాహణి దదౌ జౄయణస్మ బకతతః 38 
  
అత్థభరాభస్మ తసేమమ వమం వై గృహ్దాస్మకాః  

స్యవస్ఙగనివృత్థత ైదాధ  తసా చ ఫబరవిభ 39 
  
భహిష్మ ఉచ్ఛః  

భౌభం నిహ్తమ స్గణం యుధి తేన రుదాధ   

జ్ఞఞ త్థవథ నః క్షిత్రజయే జితరాజకనామః  

నిరుభచమ స్ంస్ృత్రవిమ్నక్షభనుస్భయనీతః  

పాదాముఫజం రిణినామ మ అతకాభః 40 
  
న వమం సాధివ సామాజమం సావరాజమం భౌజమభజృమత  

వైరాజమం పాయమేష్ఠ ైం చ అననతైం వా హ్రేః దమ్ 41 
  
కాభయాభహ్ ఏతస్మ శ్రీభత్థదయజః శియమః  

కుచకుఙ్గకభగనాధ ఢమం భరరాధ ీ వోఢుం గదాబృతః 42 
  
వయజస్త్రియో మదావఞఛనిత జృలినదైస్ృణవీరుధః  

గవశ్యచయమతో గోపాః దస్యశం భహాతభనః 43 

 

ఄఢామమభు – 84  

శ్రీశుక ఈవాచ  

శుయత్థవ ృథా సుఫలజృతయథ యాజఞసేనీ  

మధవమథ క్షిత్రతనై ఈత స్వగోమః  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

కృష్టణऽఖిల్కతభని హ్ర్ధ యణయానుఫనధం  

స్రావ విస్మసుభైయలభశుయకల్కకుల్కక్ష్యః 1 
  
ఆత్ర స్మబష్మణాసు స్త్రీభః స్త్రీష్ణ నృభయనృష్ణ  

అమయురుభనమస్తతయ కృష్ణరాభదిదృక్షయా 2 
  

దైవపామనో నాయదశ్చ చమవనో ద్వలోऽస్మతః  

విశ్యవమితయః శ్త్థననోద బయదావజోऽథ గ్భతభః 3 
  
రాభః స్శిషోమ బగవానవస్మషోఠ గలవో బృగుః  

జృలస్తైః కశ్మపోऽత్రరశ్చ మయకణ్డడయో ఫృహ్స్త్రః 4 
  
దివతస్త్రితశై్ైకతశ్చ ఫరహ్భజృతా్థస్తథాఙ్ఘ్గరాః  

ఄగసోతై యాజఞవలకైశ్చ వాభద్వాదయోऽరే 5 
  
త్థనదృష్టట వ స్హ్సోత్థథ మ పాాగసీనా నృపాదమః  

పాణడవాః కృష్ణరామౌ చ యణ్డమురివశ్వవనిదత్థన్ 6 
  

త్థనానరుచయమథా స్రేవ స్హ్రామ్నऽచ్ఛమతోऽయచమత్  

సావగత్థస్నపాదామయఘై మలమధరపానులేనైః 7 
  
ఈవాచ సుఖమసీనానబగవానధయభగుతనుః  

స్దస్స్తస్మ భహ్తో మతవాచోऽనుశ్ృణవతః 8 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఄహో వమం జనభబృతో లఫధం కారేత్నైన తతపలమ్  

ద్వానాభపి దుష్టరం మద్రమగేశ్వయదయశనమ్ 9 
  
కం స్వలతసాం నౄణాభరాచయాం ద్వచక్షుష్టమ్  

దయశనస్యశనయశ్న యహ్వపాదాయచనాదికమ్ 10 
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న హ్మభభయాని తీరాథ ని న ద్వా భృచిఛల్కభయాః  

తే జృననుత ైరుకాలేన దయశనాద్వ సాధవః 11 
  
నాగినయన స్రర్ష్ణమ న చ చనదైత్థయకా  

న బరయజలం ఖం శ్వస్నోऽథ వాఙభనః  

ఈపాస్మత్థ భేదకృతో హ్యనతైఘం  

విశిచతో ఘననిత ముహూయతసేవయా 12 
  
మసామతభబుదిధః కుణప్ర త్రరధాతుక్ల  

స్వధీః కలతా్థదిష్ణ భౌభ ఆజమధీః  

మతీతయథబుదిధః స్లిలే న కరిహచిజ్  

జన్దష్వభజ్ఞఞష్ణ స్ ఏవ గోఖయః 13 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

నిశ్మేమతథం బగవతః కృష్ణసామకుణథమేధస్ః  

వచో దుయనవమం విపాాస్రతషీణమస్నబైభదిధమః 14 
  
చియం విభృశ్మ మునమ ఇశ్వయసేమశితవమత్థమ్  

జనస్ఙగహై్ ఆతరమచ్ఛః స్భమనతస్తం జగదుగ రుమ్ 15 
  
శ్రీమునమ ఉచ్ఛః  

మనాభమయా తతతవ విదుతతమ వమం విమ్నహిత్థ విశ్వస్ృజ్ఞభధీశ్వరాః 
మద్వశితవామమత్ర గరఢ ఇహ్యా ఄహో విచితయభబగవదివచేషిటతమ్ 16 
  
ఄనీహ్ ఏతదఫహ్రధైక అతభనా స్ృజతమవతమత్రత న ఫధమతే మథా  

భౌమైరిహ బరమియఫహ్రనాభయరపిణీ ఄహో విబరభనశ్చరితం విడభఫనమ్ 17 
  
ఄథాపి కాలే స్వజనాభగుతయే బ్వబరిష స్తతవ ం ఖలనిగయహామ చ  

స్వలీలయా వేదథం స్నాతనం వరాణశ్ యమత్థభ జృరుష్ః ర్ష్ణ బవాన్ 18 
  
ఫరహ్భ తే హ్ృదమం శుకంే తఃసావధామమస్ంమమైః  
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మతోాలఫధం స్దవైక తభవమక తం చ తతః యమ్ 19 
  
తసాభదఫైహ్భకులం ఫరహ్భనాశస్త్రయోన్దస్తవమతభనః  

స్భ్రజమస్మ స్దాధ భ తదఫైహ్భణామగ యణీయబవాన్ 20 
  
ఄదమ నో జనభసాపలమం విదామయాస్తసో దృశ్ః  

తవయా స్ఙగభమ స్దగత్థమ మదనతః శేయమసాం యః 21 
  
నభస్తసైై బగవతే కృష్టణయాకుణఠమేధసే  

స్వయోగమమయాచఛనన భహిమేన యమతభన్ద 22 
  
న మం విదనతైమీ బరపా ఏకారామశ్చ వృష్ణమః  

మయాజవనికాచఛననమత్థభనం కాలమీశ్వయమ్ 23 
  
మథా శ్యానః జృరుష్ అత్థభనం గుణతతతవ దృక్  

నాభమతేరనిదైయాభ్రతం న వేద యహితం యమ్ 24 
  
ఏవం త్థవ నాభమతేరష్ణ విష్యేషివనిదైయేహ్యా  

మమయా విబరభచిచతోత న వేద స్భృతుమేవాత్ 25 
  
తసామదమ తే దదృశిమఙ్ఘ్ఘైభఘౌఘభయష  

తీరాథ స్దం హ్ృది కృతం సువికవయోగైః  

ఈత్రసక తబకుత ైహ్త్థశ్మ జీవకోశ్య  

అజృయబవదగత్రభథానుగృహాన బకాతన్ 26 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతమనుజ్ఞఞ మ దాశ్యయహం ధృతరాస్త్రుం యుధిషిఠయమ్  

రాజరేష సావశ్ యమనగనుత ం మునయో దధిరే భనః 27 
  
తద్వవక్ష్య త్థనువయజమ వసుద్వో భహామశ్యః  

యణభమ చోస్ఙగృహ్మ ఫభ్రష్టదం సుమనితైతః 28 
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శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

నమ్న వః స్యవద్వేబమ ఊష్మః శ్రోతుభయహథ  

కయభణా కయభనిరాహర్ష్ణ మథా సామననస్తదుచమత్థమ్ 29 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  

నాత్రచితయమిదం విపాా వసుద్వో బుభతసయా  

కృష్ణభభత్థవయబకం మననః ృచఛత్ర శేయమ అతభనః 30 
  

స్నినకర్ష్ణషऽతయ భరాత ైనాభనాదయణకాయణమ్  

గఙగం హిత్థవ మథానామభబస్తతయతోమ యాత్ర శుదధయే 31 
  
మసామనుబరత్రః కాలేన లయోతత్థత ైదినాస్మ వై  

స్వతోऽనమసాభచచ గుణతో న కుతశ్చన రిష్మత్ర 32 
  
తం క్లేశ్కయభరిపాకగుణయవాహైయవామహ్త్థనుబవమీశ్వయభదివతీమమ్  

పాాణాదిభః స్వవిబవైరుగరఢభనోమ భన్దమత స్రయమమివ మేఘహిమ్నరాగైః 33 
  
ఄథోచ్ఛరుభనయో రాజనానభ్రష్టమనలసదునదభమ్  

స్రేవష్టం శ్ృణవత్థం రాజ్ఞఞ ం తథైవాచ్ఛమతరాభయోః 34 
  
కయభణా కయభనిరాహయ ఏష్ సాధునియరపితః  

మచఛైదధయా మజ్ఞదివష్ణణం స్యవమజ్ఞఞశ్వయం భఖైః 35 
  

చితతసోమశ్మ్నऽమం వై కవిభః శ్యస్త్రచక్షుసా  

దరిశతః సుగమ్న యోగో ధయభశ్యచతభముదావహ్ః 36 
  
ఄమం స్వస్తైమనః నాథ  దివజ్ఞతేయగృహ్మేధినః  

మచఛైదధయాతవితేతన శుక్లేన్దజ్ఞమత జౄరుష్ః 37 
  
వితైష్ణాం మజఞదానైయగృహైరాద యసుతైష్ణామ్  

అతభలోకైష్ణాం ద్వ కాలేన విస్ృజ్ఞదుఫధః  
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గామే తమకైష్ణాః స్రేవ మయుర్షధరాస్తపోవనమ్ 38 
  
ఊణైస్త్రిభరిదవజో జ్ఞతో ద్వరిషపితౄణాం యభ్య  

మజ్ఞఞ ధమమనజృతైైసాత నమనిసీతయమ తమజనతేత్ 39 
  
తవం తవదమ ముకోత దావభ్రమం వై ఊషిపితోాయభహాభతే  

మజ్ఞరేదవయణమునుభచమ నియృణోऽశ్యణో బవ 40 
  
వసుద్వ బవానరననం బకాత ై యభయా హ్రిమ్  

జగత్థమీశ్వయం పాాయచః స్ మదావం జృతయత్థం గతః 41 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్ర తదవచనం శుయత్థవ వసుద్వో భహాభనాః  

త్థనృషీనృత్రవజో వవేయ భరరాధ ీనభమ యసాదమ చ 42 
  
త ఏనభృష్యో రాజనవృత్థ ధరేభణ ధారిభకమ్  

తస్మభననయాజమన్దక్తేర భఖైరుతతభకలకైః 43 
  
తద్వదక్షాయాం యవృత్థత యాం వృష్ణమః జృష్కయస్యజః  

సానత్థః సువాస్సో రాజనాాజ్ఞనః సుష్ఠవలఙృత్థః 44 
  
తనభహిష్మశ్చ ముదిత్థ నిష్కకణఠైః సువాస్స్ః  

ద్వక్షాశ్యల్కముపాజగుభరాలిపాత  వసుత పాణమః 45 
  
న్దదుయభృదఙగటహ్ శ్ఙఖభేరామనకాదమః  

ననృతుయనటనయతకమసుత ష్ణట వః స్రతమగధాః  

జగుః సుకణోఠై గనధయవైః స్ఙ్గగతం స్హ్బయృకాః 46 
  
తభబమషిఞచనివధివదకతభబమక తభృత్రవజః  

తీనభయష్టట దశ్భః సోభరాజమివోడుభః 47 
  
త్థభరుద కూలవలయైరాహయనరజృయకుణడలైః  
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స్వలఙృత్థభరివఫభౌ ద్వక్షితోऽజినస్ంవృతః 48 
  
తస్మరితవజో భహారాజ యతనక్తశేమవాస్స్ః  

స్స్దసామ విరేజుసేత మథా వృతయహ్ణోऽధవరే 49 
  
తదా రాభశ్చ కృష్ణశ్చ సైవః సైవయఫనుధ భయనివతౌ  

రేజతుః స్వసుతైరాద రైర్షజవేశౌ స్వవిబరత్రభః 50 
  

ఇజ్ఞऽనుమజఞం విధినా ఄగినహోతా్థదిలక్షణైః  

పాాకృతైరైవకృతైయమజ్ఞయద వైమజ్ఞఞ నకయయేశ్వయమ్ 51 
  

ఄథరితవగోబైऽదదాత్థకలే మథామనతం స్ దక్షిణాః  

స్వలఙృతేభ్యమऽలఙృతమ గోబరకనామ భహాధనాః 52 
  
తీనస్ంయాజ్ఞవబృథైైశ్చరిత్థవ తే భహ్యషమః  

స్స్రన రాభహ్ోద్ విపాా మజమనజృయఃస్రాః 53 
  

సానతోऽలఙ్గకయవాసాంస్మ వనిదభ్యమऽదాతతథా స్త్రిమః  

తతః స్వలఙృతో వరాణనాశ్వభ్యమऽన్దనన జౄజమత్ 54 
  
ఫనరధనసదారానససుత్థనారిఫరేహణ బరమసా  

విదయబకోశ్లకుయరనాకశిక్లకమస్ృఞజ యాన్ 55 
  
స్దస్మరితవకుసయగణాననృబరతపితృచ్ఛయణాన్  

శ్రీనిక్లతభనుజ్ఞఞ మ శ్ంస్నతః యమయుః కయతుమ్ 56 
  

ధృతరాషోటైऽనుజః పారాథ  భీషోభ ద్రాణః ృథా మమౌ  

నాయద్ర బగవానావైస్ః సుహ్ృతసభఫనిధబ్రనధవాః 57 
  
ఫనరధనరిష్వజమ మదరన్తసహ్ృదాకేననచేతస్ః  

మయురివయహ్కృచేఛైణ స్వద్శ్యంశ్యచరే జనాః 58 
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ననదసుత  స్హ్ గోపాలైయఫృహ్త్థమ జౄజయారిచతః  

కృష్ణరామ్నగయసేనాదైైయనైవాతీసదఫనుధ వతసలః 59 
  

వసుద్వోऽఞజ సోతీతయమ భనోయథభహాయణవమ్  

సుహ్ృదవృతః పీయతభనా ననదమహ్ కరే స్ృశ్న్ 60 
  
శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

భా్రతర్షశ్కృతః పాశ్ర నృనాం మః సేనహ్స్ంజిఞతః  

తం దుస్తైజభహ్ం భన్దమ శ్రరాణాభపి యోగినామ్ 61 
  
ఄసాభస్వయత్రకలేమం మతృత్థజ్ఞఞష్ణ స్తతమైః  

మైతయరిత్థపల్క చ్ఛపి న నివరేతత కరిహచిత్ 62 
  
పాాగకల్కచచ కుశ్లం భా్రతర్ష్ణవ నాచరాభ హి  

ఄధునా శ్రీభదానాధ క్షా న శ్యమభః జృయః స్తః 63 
  
మ రాజమశ్రీయబరతు ంస్ః శేయమసాకభస్మ మనద  

స్వజనానుత ఫనరధనావ న శ్మత్ర మయానధదృక్ 64 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం సౌహ్ృదశై్థిలమ చితత అనకదునుద భః  

రుర్ష్ణద తతృత్థం మైతీరం స్భయననశుయవిలోచనః 65 
  
ననదసుత  స్ఖ్యమః పియమకృతేరమణ గోవినదరాభయోః  

ఄదమ శ్వ ఆత్ర మసాంస్త్రీనమదుభరాభనితోऽవస్త్ 66 
  
తతః కామైః జౄయమమణః స్వయజః స్హ్బ్రనధవః  

రారాధ ైబయణక్షౌభ నానానయఘైరిచఛదైః 67 
  
వసుద్వోగయసేనాభ్రమం కృషోణదధవఫల్కదిభః  

దతతమదామ పారిఫయహం యాపితో మదుభయమయౌ 68 
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ననోద గోపాశ్చ గోమశ్చ గోవినదచయణాముఫజ్ఞ  

భనః క్షితం జృనయహరుత భనీశ్య భథురాం మయుః 69 
  
ఫనుధ ష్ణ యత్రయాతేష్ణ వృష్ణమః కృష్ణద్వత్థః  

వీక్ష్య పాావృష్మస్నానదమయురాద వయవతీం జృనః 70 
  
జన్దబమః కథయాం చకుయ యమదుద్వభహోతసవమ్  

మదాసీతీతయథయాతా్థయాం సుహ్ృతసనదయశనాదికమ్ 71 

 

ఄఢామమభు – 85  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

ఄథైకదాతభజౌ పాాపౌత కృతపాదాభవనదన్త  

వసుద్వోऽభననాద ైహ్ పీయత్థమ స్ఙకయషణాచ్ఛమతౌ 1 
  
మునీనాం స్ వచః శుయత్థవ జృతయయోరాధ భస్రచకమ్  

తద్వవరైైరాజ తవిశ్ యభబః రిభ్రష్టమబమభ్రష్త 2 
  
కృష్ణ కృష్ణ భహాయోగినసఙకయషణ స్నాతన  

జ్ఞన్ద వాభస్మ మత్థసక్షాతరధానజృరుష్ణ ర్ధ 3 
  
మతయ యేన మతో మస్మ మసైై మదమదమథా మదా  

సామదిదం బగవానాసక్షాతరధానజృరుష్టశ్వయః 4 
  
ఏతనాననావిధం విశ్వమతభస్ృష్టభధోక్షజ  

అతభనానుయవిశ్యమతభనారణో జీవో బ్వబయషైజ 5 
  
పాాణాద్వనాం విశ్వస్ృజ్ఞం శ్క తయో యాః యస్మ త్థః  

పాయతనాతై మదైవసాదృష్టమదదవయోశేచష్్టవ చేష్టత్థమ్ 6 
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కానితసేతజః యభ్ర స్త్థత  చనాద ై గనైయకయక్విదుమత్థమ్  

మతై థ్యమం బరబృత్థం బరమేయవృత్రతయగనోధऽయథతో బవాన్ 7 
  
తయణం పాాణనభపాం ద్వ తవం త్థశ్చ తదరస్ః  

ఓజః స్హో ఫలం చేష్టట  గత్రరావయోస్తవేశ్వయ 8 
  

దిశ్యం తవభవకాశ్రऽస్మ దిశ్ః ఖం సోపట అశ్ యమః  

నాద్ర వయణస్తవమ్నంకాయ అకృతీనాం ృథకృత్రః 9 
  
ఆనిదైమం త్రవనిదైయాణాం తవం ద్వాశ్చ తదనుగయహ్ః  

ఄవబోధో బవానుఫద్ధర్షజవసామనుస్భృత్రః స్తీ 10 
  
బరత్థనాభస్మ బరత్థదిరినిదైయాణాం చ తైజస్ః  

వైకారికో వికల్కనాం యధానభనుశ్యయినమ్ 11 
  
నశ్వరేషివహ్ భ్రవేష్ణ తదస్మ తవభనశ్వయమ్  

మథా దరవమవికారేష్ణ దరవమమతయం నియరపితమ్ 12 
  
స్తతవ భాజస్తభ ఆత్ర గుణాస్తదవృతతమశ్చ యాః  

తవమమదాధ  ఫరహ్భణి రే కలిత్థ యోగమమయా 13 
  
తసాభనన స్నతైమీ భ్రవా మరిహ తవయి వికలిత్థః  

తవం చ్ఛమీష్ణ వికారేష్ణ హ్మనమదావామవహారికః 14 
  
గుణయవాహ్ ఏతస్మభననబుధాస్తవఖిల్కతభనః  

గత్రం స్రక్షాభభబోధేన స్ంస్యనీతహ్ కయభభః 15 
  
మదృచఛయా నృత్థం పాామ సుకల్కమిహ్ దుయేభ్రమ్  

సావరేథ యభతతస్మ వయో గతం తవనాభమయేశ్వయ 16 
  
ఄసావహ్భభమైవైతే ద్హ్య చ్ఛసామనవయాదిష్ణ  

సేనహ్పాశ్ైరినఫధానత్ర బవానసయవమిదం జగత్ 17 
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యువాం న నః సుతౌ సాక్షాతరధానజృరుష్టశ్వర్ధ  

బరభ్రయక్షతయక్షణ ఄవతీర్ధణ తథాతథ  హ్ 18 
  

తతేత గతోऽస్భైయణభదమ దాయవినదమ్  

అననస్ంస్ృత్రబయాహ్మయతఫనోధ  

ఏత్థవత్థలభలమినిదైమల్కలసేన  

భరాత ైతభదృక తవయి రే మదతమబుదిధః 19 
  
స్రతీగృహ్య నను జగద బవానజో న్త  

స్ఞజ జఞ ఆతమనుయుగం నిజధయభగుైై  

నానాతనరయగగనవదివదధజజహాస్మ  

కో వేద బరభన ఈరుగమ విబరత్రమయామ్ 20 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

అకరేణైతథం పితురావకమం బగవానాసతవతయషబః  

యత్థమహ్ యశ్ యయానభాః యహ్స్నశాక్షణయా గిరా 21 
  
శ్రీబగవానువాచ  

వచో వః స్భవేత్థయథం త్థతైతదుభనభహ్య  

మననః జృతా్థనసముదిదశ్మ తతతవ గాభ ఈదాహ్ృతః 22 
  
ఄహ్ం మరమభసావాయమ ఆమే చ దావయకాకస్ః  

స్రేవऽప్రమవం మదుశేయష్ఠ  విభృగమః స్చరాచయమ్ 23 
  

అత్థభ హ్యమకః స్వమంజోమత్రరినతోమऽనోమ నిరుగ ణో గుణైః  

అతభస్ృష్్టస్తతృతేష్ణ బరతేష్ణ ఫహ్రధేమతే 24 
  
ఖం వాయుర్ష్ణాత్రరాపో బరస్తతృతేష్ణ మథాశ్మమ్  

అవిస్మతర్ష్ణऽలబరరేమకో నానాతవం యాతమసావపి 25 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం బగవత్థ రాజనవసుద్వ ఈదాహ్ృతః  

శుయత్థవ వినష్టనానాధీస్రతషీణం పీయతభనా ఄబరత్ 26 
  
ఄథ తతయ కురుశేయష్ఠ  ద్వకీ స్యవద్వత్థ  

శుయత్థవనీతం గుర్ష్ణః జృతయమతభజ్ఞభ్రమం సువిస్మభత్థ 27 
  
కృష్ణరామౌ స్మశా్యవమ జృతా్థనకంస్విహింస్మత్థన్  

స్భయనీత కృణం పాాహ్ వైకవేామదశుయలోచనా 28 
  
శ్రీద్వకుమవాచ  

రాభ రామయమేయాతభనృష్ణ యోగేశ్వరేశ్వయ  

వేదాహ్ం వాం విశ్వస్ృజ్ఞమీశ్వరావాదిజౄరుష్ణ 29 
  
కలవిధవస్తస్త్థత వనాం రాజ్ఞఞ ముచ్ఛఛస్త్రవరితనామ్  

బరమేరాబరామమణానాభవతీర్ధణ కల్కదమ మే 30 
  
మసామంశ్యంశ్యంశ్భ్రగేన విశ్రవతత్రతలయోదయాః  

బవనిత కల విశ్యవతభంస్తం త్థవదామహ్ం గత్రం గత్థ 31 
  
చిరానభృతసుత్థదాన్ద గురుణా కల చోదితౌ  

అనినమథుః పితృసాథ నాదుగ యవే గురుదక్షిణామ్ 32 
  
తథా మే కురుతం కాభం యువాం యోగేశ్వరేశ్వర్ధ  

భ్యజరాజహ్త్థనుతా్థనాకభయే దరష్ణట మహ్ృత్థన్ 33 
  
ఊషిరువాచ  

ఏవం స్ఞ్జ్యచదితౌ మతా్థ రాభః కృష్ణశ్చ భ్రయత  

సుతలం స్ంవివిశ్తుర్ష్ణమగమయాముపాశియతౌ 34 
  
తస్మభనరవిష్టట వలబమ దైతమరాడ్  

విశ్యవతభదైవం సుతరాం తథాతభనః  
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తదదయశనాహేాదరిజేృత్థశ్మః  

స్దమః స్ముత్థథ మ ననాభ సానవమః 35 
  
తయోః స్మనీమ వరాస్నం ముదా నివిష్టయోస్తతయ భహాతభనోస్తయోః  

దధాయ పాదావవనిజమ తజజలం స్వృనద అఫరహ్భ జృనదమదముఫ హ్ 36 
  
స్భయహయామస్ స్ తౌ విబరత్రభయభహాయహవసాతై బయణానులేనైః  

త్థభరఫలద్వపాభృతబక్షణాదిభః స్వగోతయవిత్థత తభస్భయణ్డన చ 37 
  
స్ ఆనదైసేనో బగవతదాముఫజం బ్వబరనుభహ్రః ప్రయభవిభననయా ధియా  

ఈవాచ హాననదజల్కకులేక్షణః యహ్ృష్టర్ష్ణమ నృ గదగదాక్షయమ్ 38 
  
ఫలిరువాచ  

నమ్నऽననాత మ ఫృహ్తే నభః కృష్టణమ వేధసే  

సాఙఖైయోగవిత్థనామ ఫరహ్భణ్డ యమతభన్ద 39 
  
దయశనం వాం హి బరత్థనాం దుష్టరం చ్ఛమదుయేబమ్  

యజస్తభఃస్వభ్రవానాం మననః పాాపౌత మదృచఛయా 40 
  
దైతమదానవగనధరావః స్మదధవిదామధరచ్ఛయణాః  

మక్షయక్షఃపిశ్యచ్ఛశ్చ బరతయభథనామకాః 41 
  
విశుదధస్తతవ ధాభనైదాధ  తవయి శ్యస్త్రశ్ర్షరిణి  

నితమం నిఫదధవైరాసేత వమం చ్ఛన్దమ చ త్థదృశ్యః 42 
  
క్లచనోదఫదధవైరేణ బకాత ై క్లచన కాభతః  

న తథా స్తతవ స్ంయబ్రధ ః స్నినకృష్టట ః సురాదమః 43 
  
ఆదమితథమిత్ర పాామస్తవ యోగేశ్వరేశ్వయ  

న విదనతైపి యోగేశ్య యోగమయాం కుతో వమమ్ 44 
  
తననః యసీద నియప్రక్షవిభృగమయుష్భత్  
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పాదాయవినదధిష్ణానమగృహానధకూపాత్  

నిష్ిభమ విశ్వశ్యణాఙ్గఘై మలఫధవృత్రతః  

శ్యనోత మథైక ఈత స్యవస్ఖైశ్చరామి 45 
  
శ్యధమసాభనీశితవేమశ్ నిష్టపానుకరు నః యభ్య  

జృమనమచఛైదధయాత్రష్ఠ ంశ్రచదనాయా విముచమతే 46 
  
శ్రీబగవానువాచ  

అస్నభర్షచేః ష్ట్పతా్థ ఉరాణయాం యథమేऽనతరే  

ద్వాః కం జహ్సుర్షవక్ష్య సుతం మభతుముదమతమ్ 47 
  
తేనాసుర్షభగనోమనిభధునావదమకయభణా  

హియణమకశిపోరాజ త్థ నీత్థసేత యోగమమయా 48 
  
ద్వకామ ఈదరే జ్ఞత్థ రాజనకంస్విహింస్మత్థః  

సా త్థనోశచత్థమతభజ్ఞనాసవంస్త ఆమేऽధామస్తేऽనితక్ల 49 
  
ఆత ఏత్థనరణ్డష్టమమ్న మతృశ్రకానుతతయే  

తతః శ్యపాదివనియభకాత  లోకం యాస్మనిత విజవరాః 50 
  
స్భర్ష్ణద్వగథః రిష్వఙగః తఙగః క్షుదరబృదఘృణీ  

ష్డిమే భతరసాద్న జృనరామస్మనిత స్దగత్రమ్ 51 
  
ఆతుమకాత వ త్థనసమదామ ఆనదైసేన్దన జౄజితౌ  

జృనరాద వయవతీమేతమ మతుః జృతా్థనమచఛత్థమ్ 52 
  
త్థనదృష్టట వ బ్రలకాన్దదవీ జృతయసేనహ్సునతస్తనీ  

రిష్వజ్ఞమఙకమర్ష్ణమ భరయధీమజిఘాదభీక్షణశ్ః 53 
  
ఄపామమతసతనం పీయత్థ సుతస్యశరిసునతమ్  

మ్నహిత్థ మమయా విషోణయమయా స్ృషిటః యవయతతే 54 
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పీత్థవభృతం మస్తసామః పీతశేష్ం గదాబృతః  

నారామణాఙగస్ంస్యశ యత్రలబ్రధ తభదయశనాః 55 
  
తే నభస్ృతమ గోవినదం ద్వకీం పితయం ఫలమ్  

మిష్త్థం స్యవబరత్థనాం మయురాధ భ దివౌకసామ్ 56 
  
తం దృష్టట వ ద్వకీ ద్వీ భృత్థగభననియగభమ్  

మేన్ద సువిస్మభత్థ మయాం కృష్ణస్మ యచిత్థం నృ 57 
  
ఏవంవిధానమదుబత్థని కృష్ణస్మ యమతభనః  

వీరామణమననతవీయమస్మ స్నతైననాత ని భ్రయత 58 
  
శ్రీస్రత ఈవాచ  

మ ఆదభనుశ్ృణోత్ర శా్యవయేదావ మురారేశ్  

చరితభభృతకీరేతయవరిణతం వామస్జృతైైః  

జగదఘభదలం తదబక తస్తకయణజౄయం  

బగవత్ర కృతచితోత యాత్ర తతేక్భధాభ 59 

 

ఄఢామమభు – 86  

శ్రీరాజోవాచ  

ఫరహ్భన్దవదితుమిచ్ఛఛభః స్వసారాం రాభకృష్ణయోః  

మథోయేమే విజయో యా భమసీత్రత్థభహీ 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄరుజ నసీతయథయాతా్థయాం యమటననవనీం యభః  

గతః యభ్రస్భశ్ృణోనాభతులేయీం స్ అతభనః 2 
  
దుర్ష్ణమధనామ రాభసాత ం దాస్మతీత్ర న చ్ఛరే  

తలేిజృసః స్ మత్రయరబత్థవ త్రరదణీడ దావయకాభగత్ 3 
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తతయ వై వారిషత్థనాభసానవాతీసత్థసవయథసాధకః  

పౌరైః స్భ్రజితోऽభీక్షణం రామేణాజ్ఞనత్థ చ స్ః 4 
  
ఏకదా గృహ్మనీమ అత్రథేమన నిభనతైమ తమ్  

శ్ యదధయోహ్ృతం భైక్ష్యం ఫలేన బుభజ్ఞ కల 5 
  

సోऽశ్మతతతయ భహ్తీం కనామం వీయభనోహ్రామ్  

పీయతుమతుపలేేక్షణస్తసామం భ్రవక్షుఫధం భనో దధే 6 
  
సాపి తం చకమే వీక్ష్య నార్షణాం హ్ృదమంగభమ్  

హ్స్నీత వీయడిత్థఙ్గగ తననైస్తహ్ృదయేక్షణా 7 
  
త్థం యం స్భనుధామమనననతయం ప్రయజృసయరుజ నః  

న లేభే శ్ం బరభచిచతతః కామేనాత్రఫలీమసా 8 
  
భహ్త్థమం ద్వయాతా్థయాం యథసాథ ం దుయగనియగత్థం  

జహారానుభతః పితోాః కృష్ణస్మ చ భహాయథః 9 
  
యథసోథ ధనురాదామ శ్రరాంశ్యచరునధతో బటాన్  

విదాావమ కోోశ్త్థం సావనాం స్వభ్రగం భృగరాడివ 10 
  
తచ్ఛఛై త్థవ క్షుభతో రాభః యవణీవ భహాయణవః  

గృహీతపాదః కృష్టణన సుహ్ృదిబశ్యచనుసానితవతః 11 
  
పాాహిణోత్థరిఫరాహణి వయవధోవరుభదా ఫలః  

భహాధనోస్కరేబ యథాశ్వనయయోషితః 12 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

కృష్ణసామసీదిద వజశేయష్ఠ ః శుయతద్వ ఆత్ర శుయతః  

కృష్్ణకబకాత ై జౄరాణయథః శ్యనతః కవియలభతః 13 
  
స్ ఈవాస్ విద్హ్యష్ణ మిథిల్కయాం గృహాశ్ యమీ  
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ఄనీహ్యాగత్థహాయమ నియవరితతనిజకయమః 14 
  
యాతా్థమతయం తవహ్యహ్ర్దవాదునభతుమత  

నాధికం త్థవత్థ తుష్టః కయయా చక్లయ మథోచిత్థః 15 
  

తథా తదాాస్త్రుపాలోऽఙగ ఫహ్రల్కశ్వ ఆత్ర శుయతః  

మైథిలో నియహ్మభన ఈభ్రవమచ్ఛమతపియయౌ 16 
  
తయోః యస్నోన బగవానాద రుక్లణాహ్ృతం యథమ్  

అరుహ్మ సాకం మునిభరివద్హానరమయౌ యభః 17 
  

నాయద్ర వాభద్వోऽత్రరః కృషోణ రామ్నऽస్మతోऽరుణిః  

ఄహ్ం ఫృహ్స్త్రః కణోవ మైతేరమశ్చైవనాదమః 18 
  
తతయ తతయ తమయానతం పౌరా జ్ఞనదా నృ  

ఈతసుథ ః సాయఘైహ్సాత  గ యహైః స్రయమమివోదితమ్ 19 
  
అనయతధనవకురుజ్ఞఙగలకఙకభతసై  

పాఞ్జ్యచలకునితభధుక్లకమకోశ్ల్కరాణః  

ఄన్దమ చ తనుభఖస్ర్ష్ణజముదాయహాస్  

స్మనగేధక్షణం నృ జృయదృశిభరానై నయమః 20 
  
తేబమః స్వవీక్షణవినష్టతమిస్యదృగబైః  

క్షేభం త్రరలోకగురుయయథదృశ్ం చ మచఛన్  

శ్ృణవనిదగనతధవలం స్వమశ్రऽశుబఘనం  

గీతం సురైయనృభయగచఛనకైరివద్హాన్ 21 
  

తేऽచ్ఛమతం పాాతమకయణై పౌరా జ్ఞనదా నృ  

ఄభీయురుభదిత్థస్తసైై గృహీత్థయహణపాణమః 22 
  
దృష్టట వ త ఈతతభఃశ్రేకం పీయతుమతుపల్కననాశ్యాః  
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కైయధృత్థఞజ లిభరేనముః శుయతజౄరావంస్తథా మునీన్ 23 
  
సావనుగయహామ స్మరతం భనావన్త తం జగదుగ రుమ్  

మైథిలః శుయతద్వశ్చ పాదయోః ప్రతతుః యభ్యః 24 
  
నమభనతైయేత్థం దాశ్యయహమత్రథేమన స్హ్ దివజైః  

మైథిలః శుయతద్వశ్చ యుగతసంహ్త్థఞజ లీ 25 
  
బగవాంస్తదభప్రయతమ దవయోః పియమచికీయషయా  

ఈబయోరావిశ్ద్గహ్ముభ్రభ్రమం తదలక్షితః 26 
  
శా్యనాత నమథ త్థనరదరాజజనకః స్వగృహాగత్థన్  

అనీతేష్టవస్నాగేయష్ణ సుఖ్యసీనానభహాభనాః 27 
  
యవృదధబకాత ై ఈదధయష హ్ృదయాసాావిలేక్షణః  

నత్థవ తదఙ్గఘైనరక్షాలమ తదపో లోకపావనీః 28 
  
స్కుట్పమ్నఫ వహ్నరభరాధ ీ జౄజయాం చకయ ఇశ్వరాన్  

గనధమల్కమభఫరాకల ధరద్వపాయఘైగోవృష్ైః 29 
  
వాచ్ఛ భధుయయా పీయణనినదమహాననతరిత్థన్  

పాదావఙకగతౌ విషోణః స్ంస్ృశ్ఞఛనకైరుభదా 30 
  
శ్రీఫహ్రల్కశ్వ ఈవాచ  

బవానిహ స్యవబరత్థనామత్థభ సాక్షీ స్వదృగివభ్య  

ఄథ నస్తవతదామ్నబజం స్భయత్థం దయశనం గతః 31 
  
స్వవచస్తదృతం కరుత భస్భదదృగోగచర్ష్ణ బవాన్  

మదాత్థ కానతబకాతన్దభ నాననతః శ్రీయజః పియమః 32 
  
కో ను తవచచయణామ్నబజమేవంవిదివస్ృజ్ఞతు మన్  

నిషికఞచనానాం శ్యనాత నాం మునీనాం మస్తవమతభదః 33 
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యోऽవతీయమ మద్రయవంశే నృణాం స్ంస్యత్థమిహ్  

మశ్ర వితేన్ద తచ్ఛఛనైై తైైలోకమవృజినాహ్మ్ 34 
  
నభసుత బమం బగవతే కృష్టణయాకుణఠమేధసే  

నారామణామ ఊష్యే సుశ్యనతం త ఇయుష్ట 35 
  
దినాని కత్రచిదరబభనగృహానోన నివస్ దివజైః  

స్మేతః పాదయజసా జృనీహీదం నిమేః కులమ్ 36 
  
ఆతుమపాభనితైతో రాజ్ఞఞ  బగవాంలేోకభ్రవనః  

ఈవాస్ కుయవనకల్కమణం మిథిల్కనయయోషిత్థమ్ 37 
  

శుయతద్వోऽచ్ఛమతం పాాతం స్వగృహాఞజ నకో మథా  

నత్థవ మునీనుసస్ంహ్ృషోట ధునవనావసో ననయత హ్ 38 
  
తృణపీఠఫృషీష్టవత్థనానీతేష్రవేశ్మ స్ః  

సావగతేనాభననాద ైఙ్గఘైనసభ్రర్ష్ణమऽవనిజ్ఞ ముదా 39 
  
తదభబసా భహాభ్రగ అత్థభనం స్గృహానవమమ్  

సానయాం చకయ ఈదధర్ష్ణష లఫధస్యవభనోయథః 40 
  
పల్కయహణోశీయశివాభృత్థముఫభయభృదా సుయభ్రమ తులసీకుశ్యముఫయైః  

అరాధయామస్ మథోననయా స్యమయా స్తతవ వివయధనానధసా 41 
  
స్ తయకయామస్ కుతో భమనవబరతగృహానధకుప్ర త్రతస్మ స్ఙగభః  

మః స్యవతీరాథ స్దపాదరేణ్డభః కృష్టణన చ్ఛసామతభనిక్లతబరసురైః 42 
  
స్రవిష్టట నృత్థత్రథామనుశై తద్వ ఈస్మథతః  

స్భ్రయమస్వజనాతమ ఈవాచ్ఛఙఘైమభభయశనః 43 
  
శుయతద్వ ఈవాచ  
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నాదమ నో దయశనం పాాతః యం యభజౄరుష్ః  

మర్షహదం శ్కతభః స్ృష్టట వ యవిషోట హామతభస్తతయా 44 
  
మథా శ్యానః జృరుషో భనసైవాతభమమయా  

స్ృష్టట వ లోకం యం సావనభనువిశ్యమవభ్రస్తే 45 
  
శ్ృణవత్థం గదత్థం శ్శ్వదయచత్థం త్థవభవనదత్థమ్  

ణృణాం స్ంవదత్థభనతయహృది భ్రస్మభల్కతభనామ్ 46 
  

హ్ృదిసోథऽమత్రదరయస్థ ః కయభవిక్షితచేతసామ్  

అతభశ్కతభయగాహోమऽమనుత ైప్రతగుణాతభనామ్ 47 
  

నమ్నऽసుత  తేऽధామతభవిదాం రాతభన్ద  

ఄనాతభన్ద సావతభవిబకతభృతమవే  

స్కాయణాకాయణలిఙగమీయుష్ట  

స్వమమయాస్ంవృతరుదధదృష్టయే 48 
  
స్ తవం శ్యధి స్వబృత్థమననః కం ద్వ కయవాభ హ్య  

ఏతదనోత నృణాం క్లేశ్ర మదబవానక్షిగోచయః 49 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

తదుకతమితుమపాకయణై బగవానరణత్థరితహా  

గృహీత్థవ పాణినా పాణిం యహ్స్ంస్తమువాచ హ్ 50 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఫరహ్భంసేతऽనుగయహారాథ మ స్మరపాత నివదధైభరనుభనీన్  

స్ఞచయనిత భయా లోకానుననతః పాదరేణ్డభః 51 
  
ద్వాః క్షేతా్థణి తీరాథ ని దయశనస్యశనాయచనైః  

శ్నైః జృననిత కాలేన తదమయహతతమేక్షయా 52 
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బా్రహ్భణో జనభనా శేయయానసరేవష్టమరణినామిహ్  

తసా విదమయా తుష్టట ై కము భతకలయా యుతః 53 
  
న బా్రహ్భణాన్దభ దయితం యరమేతచచతురుబజమ్  

స్యవవేదభయో వియః స్యవద్వభయో హ్మహ్మ్ 54 
  
దుష్రజ్ఞఞ  ఄవిదితైవవభవజ్ఞననతైస్రమవః  

గురుం మం వియమత్థభనభరాచదావిజమదృష్టమః 55 
  
చరాచయమిదం విశ్వం భ్రవా యే చ్ఛస్మ హ్యతవః  

భదరయపాణీత్ర చేతసామధతేత విపాో భద్వక్షయా 56 
  
తసాభదఫైహ్భఊషీన్దత్థనఫైహ్భనభచఛైదధయాయచమ  

ఏవం చేదరిచతోऽస్భైదాధ  నానమథా బరరిబరత్రభః 57 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ ఆతథం యభనాదిష్టః స్హ్కృష్టణనిదవజోతతమన్  

అరాధైైకాతభభ్రవేన మైథిలశ్యచ స్దగత్రమ్ 58 
  
ఏవం స్వబకతయో రాజనబగవానబకతబకతమన్  

ఈషిత్థవదిశ్మ స్నాభయగం జృనరాద వయవతీభగత్ 59 

 

ఄఢామమభు – 87  

శ్రీర్షక్షిదువాచ  

ఫరహ్భనఫైహ్భణమనిరేదశేమ నిరుగ ణ్డ గుణవృతతమః  

కథం చయనిత శుయతమః సాక్షాతసదస్తః రే 1 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

బుద్వధనిదైమభనఃపాాణానజనానాభస్ృజతరభః  

మతా్థయథం చ బవాయథం చ అతభన్దऽకలనామ చ 2 
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సైష్ట హ్రమనిష్దాఫై హీభ జౄరేవశ్యం జౄయవజైయధృత్థ  

శ్ యదైధయా ధాయయేదమసాత ం క్షేభం గచేఛదకఞచనః 3 
  
ఄతయ తే వయణయిష్టమమి గథాం నారామణానివత్థమ్  

నాయదస్మ చ స్ంవాదభృష్టరానరామణస్మ చ 4 
  
ఏకదా నాయద్ర లోకానయమటనబగవత్రరమః  

స్నాతనభృషిం దరష్ణట ం మయౌ నారామణాశ్ యభమ్ 5 
  

యో వై భ్రయతవరేషऽస్మభన్దక్మమ స్వస్తయే నృణామ్  

ధయభజ్ఞఞ నశ్మ్నప్రతమకల్కదాస్మథతస్తః 6 
  
తతోావిష్టభృషిభః కల్కగాభవాస్మభః  

ర్షతం యణతోऽృచఛదిదమేవ కుయరదవహ్ 7 
  
తసైై హ్మవోచదబగవానృషీణాం శ్ృణవత్థమిదమ్  

యో ఫరహ్భవాదః జౄరేవష్టం జనలోకనివాస్మనామ్ 8 
  
శ్రీబగవానువాచ  

సావమముబవ ఫరహ్భస్తయం జనలోక్లऽబవతు రా  

తతయసాథ నాం మనసానాం మునీనాభరయధవరేతసామ్ 9 
  
శేవతద్వవం గతవత్ర తవయి దరష్ణట ం తద్వశ్వయమ్  

ఫరహ్భవాదః సుస్ంవృతతః శుయతయో మతయ శేయతే  

తతయ హామభబరతరశ్నస్తవం మం మభనుృచఛస్మ 10 
  
తులమశుయతతఃశీల్కసుత లమసీవయారిభధమమః  

ఄపి చకుయ ః యవచనమేకం శుశ్రయష్వోऽరే 11 
  
శ్రీస్ననదన ఈవాచ  
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స్వస్ృష్టమిదమపీమ శ్యానం స్హ్ శ్కతభః  

తదన్దత బోధయాం చకుయ స్తలేిఙ్గః శుయతమః యమ్ 12 
  
మథా శ్యానం స్ంరాజం వనిదనస్తతరాకయమైః  

యతరమష్టऽభేతమ సుశ్రేకైర్ష్ణఫధమనతైనుజీవినః 13 
  
శ్రీశుయతమ ఉచ్ఛః  

జమ జమ జహ్మజ్ఞభజిత ద్రష్గృభీతగుణాం  

తవభస్మ మదాతభనా స్భవరుదధస్భస్తబగః  

ఄగజగద్రకసాభఖిలశ్కతై వబోధక తే  

కవచిదజయాతభనా చ చయతోऽనుచరేనినగభః 14 
  
ఫృహ్దులఫధమేతదవమనతైవశేష్తయా  

మత ఈదయాస్తభయౌ వికృతేయభృది వావికృత్థత్  

ఄత ఊష్యో దధుస్తవయి భనోవచనాచరితం  

కథభమథా బవనిత భవి దతతదాని నృణామ్ 15 
  

ఆత్ర తవ స్రయమస్త్రమధితేऽఖిలలోకభల  

క్షణకథాభృత్థబ్వధ భవగహ్మ తపాంస్మ జహ్రః  

కముత జృనః స్వధాభవిధుత్థశ్మకాలగుణాః  

యభ బజనిత యే దభజస్యసుఖ్యనుబవమ్ 16 
  

దృతమ ఆవ శ్వస్నతైసుబృతో మది తేऽనువిధా  

భహ్దహ్మదయోऽణడభస్ృజనమదనుగయహ్తః  

జృరుష్విధోऽనవయోऽతయ చయమ్నऽననభయాదిష్ణ మః  

స్దస్తః యం తవభథ మద్ష్వవశేష్భృతమ్ 17 
  
ఈదయముపాస్తే మ ఊషివయతై సు కూయదృశ్ః  

రిస్యదధత్రం హ్ృదమమరుణయో దహ్యమ్  

తత ఈదగదననత తవ ధాభ శియః యభం  
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జృనరిహ్ మతసమేతమ న తనిత కృత్థనతముఖే 18 
  
స్వకృతవిచితయయోనిష్ణ విశ్నినవ హ్యతుతయా  

తయతభతశ్చకాస్సైనలవతసవ కృత్థనుకృత్రః  

ఄథ వితథాస్వభరష్వవితథాం తవ ధాభ స్భం  

వియజధియోऽనుమనతైభవిణమవ ఏకయస్మ్ 19 
  
స్వకృతజృరేష్వమీష్వఫహియనతయస్ంవయణం  

తవ జృరుష్ం వదనతైఖిలశ్కతధృతోऽంంశ్కృతమ్  

ఆత్ర నృగత్రం వివిచమ కవయో నిగమవనం  

బవత ఈపాస్తేऽఙ్ఘ్ఘైభబవముబవి విశ్వస్మత్థః 20 
  
దుయవగమతభతతతవ నిగమమ తవాతతతనోశ్  

చరితభహాభృత్థబ్వధ రివయతరిశ్ యభణాః  

న రిలష్నిత క్లచిదవయగభపీశ్వయ తే  

చయణస్ర్ష్ణజహ్ంస్కులస్ఙగవిస్ృష్టగృహాః 21 
  
తవదనుథం కుల్కమమిదమతభసుహ్ృత్రరమవచ్  

చయత్ర తథోనుభఖే తవయి హితే పియమ అతభని చ  

న ఫత యభనతైహో ఄస్దుపాస్నయాతభహ్నో  

మదనుశ్యా బరభనుత ైరుబయే కుశ్ర్షయబృతః 22 
  

నిబృతభరునభనోऽక్షదృఢయోగయుజో హ్ృది మన్  

మునమ ఈపాస్తే తదయయోऽపి మయుః స్భయణాత్  

స్త్రిమ ఈయగేనదైభ్యగభజదణడవిష్కతధియో  

వమభపి తే స్మః స్భదృశ్రऽఙ్ఘ్ఘైస్ర్ష్ణజసుధాః 23 
  

క ఆహ్ ను వేద ఫత్థవయజనభలయోऽగ యస్యం  

మత ఈదగదృషియమభను ద్వగణా ఈబయే  

తరిహ న స్నన చ్ఛస్దుబమం న చ కాలజవః  
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కభపి న తతయ శ్యస్త్రభవకృష్మ శ్యీత మదా 24 
  
జనిభస్తః స్తో భృత్రముత్థతభని యే చ భదాం  

విణభృతం స్భయనుత ైదిశ్నిత త అరుపితైః  

త్రరగుణభమః జృమనిత్ర భదా మదబోధకృత్థ  

తవయి న తతః యతయ స్ బవేదవబోధయసే 25 
  
స్దివ భనస్త్రివృతతవ యి విభ్రతమస్దాభనుజ్ఞత్  

స్దభభృశ్నతైశేష్మిదమతభతయాతభవిదః  

న హి వికృత్రం తమజనిత కనకస్మ తదాతభతయా  

స్వకృతభనుయవిష్టమిదమతభతయావస్మతమ్ 26 
  
తవ రి యే చయనతైఖిలస్తతవ నిక్లతతయా  

త ఈత దాకయభనతైవిగణమమ శిర్ష్ణ నియృతేః  

రివమసే శ్రనివ గిరా విబుధానపి త్థంస్  

తవయి కృతసౌహ్ృదాః ఖలు జృననిత న యే విముఖ్యః 27 
  
తవభకయణః స్వరాడఖిలకాయకశ్కతధయస్  

తవ ఫలిముదవహ్నిత స్భదనతైజయానిమిష్టః  

వయషభజోऽఖిలక్షిత్రతేరివ విశ్వస్ృజో  

విదధత్ర మతయ యే తవధికృత్థ బవతశ్చకత్థః 28 
  
స్మథయచయజ్ఞతమః సుమయజయోతథనిమితతయుజో  

విహ్య ఈద్వక్షయా మది యస్మ విముకత తతః  

న హి యభస్మ కశిచదర్ష్ణ న యశ్చ బవేద్  

విమత ఆవాదస్మ తవ శ్రనమతుల్కం దధతః 29 
  
ఄరిమిత్థ ధుయ వాస్తనుబృతో మది స్యవగత్థస్  

తరిహ న శ్యస్మతేత్ర నిమమ్న ధరవ న్దతయథా  

ఄజని చ మనభమం తదవిముచమ నిమనృ బవేత్  

స్భభనుజ్ఞనత్థం మదభతం భతదుష్టతయా 30 



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  
న ఘటత ఈదబవః యకృత్రజౄరుష్యోయజయోర్  

ఈబమయుజ్ఞ బవనతైసుబృతో జలబుదుఫదవత్  

తవయి త ఆమే తతో వివిధనాభగుణైః యమే  

స్రిత ఆవాయణవే భధుని లిలుమయశేష్యసాః 31 
  
నృష్ణ తవ భమయా బరభభమీష్వవగతమ బృశ్ం  

తవయి సుధియోऽబవే దధత్ర భ్రవభనుయబవమ్  

కథభనువయతత్థం బవబమం తవ మదుబై కుటిః  

స్ృజత్ర ముహ్రస్త్రిన్దమియబవచఛయణ్డష్ణ బమమ్ 32 
  
విజితహ్ృషీకవాయుభయదానతభనసుత యగం  

మ ఆహ్ మతనిత మనుత భత్రలోలముపామఖిదః  

వమస్నశ్త్థనివత్థః స్భవహామ గుర్ష్ణశ్చయణం  

వణిజ ఆవాజ స్నతైకృతకయణధరా జలధ్య 33 
  
స్వజనసుత్థతభదాయధనధాభధరాసుయథైస్  

తవయి స్త్ర కం నృణాభశైమత అతభని స్యవయసే  

ఆత్ర స్దజ్ఞనత్థం మిథునతో యతయే చయత్థం  

సుఖమత్ర కో నివహ్ స్వవిహ్తే స్వనియస్తబగే 34 
  
భవి జృరుజృణమతీయథస్దనానమృష్యో విభదాస్  

త ఈత బవతదాముఫజహ్ృద్రऽఘభదఙ్ఘ్ఘైజల్కః  

దధత్ర స్కృనభనస్తవయి మ అతభని నితమసుఖే  

న జృనరుపాస్తే జృరుష్సాయహ్రావస్థాన్ 35 
  
స్త ఆదం ఈత్రథ తం స్దిత్ర చేననను తయకహ్తం  

వమభచయత్ర కవ చ కవ చ భృష్ట న తథోబమయుక్  

వమవహ్ృతయే వికల ఆషితోऽనధయభయయా  

బరభమత్ర భ్రయతీ త ఈరువృత్రతభరుకథజడ్యన్ 36 
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న మదిదభగయ అస్ న బవిష్మదతో నిధనాద్  

ఄను మితభనతరా తవయి విభ్రత్ర భృష్ైకయసే  

ఄత ఈమీమతే దరవిణజ్ఞత్రవికలథైర్  

వితథభనోవిల్కస్భృతమితమవమనతైబుధాః 37 
  
స్ మదజయా తవజ్ఞభనుశ్యీత గుణాంశ్చ జుష్న్  

బజత్ర స్యరత్థం తదను భృతుమభప్రతబగః  

తవముత జహాస్మ త్థభహిరివ తవచమతతబగో  

భహ్స్మ భహీమసేऽష్టగుణితేऽరిమేమబగః 38 
  
మది న స్ముదధయనిత మతయో హ్ృది కాభజటా  

దుయధిగమ్నऽస్త్థం హ్ృది గతోऽస్భృతకణఠభణిః  

ఄసుతృయోగినాముబమతోऽమసుఖం బగవన్న  

ఄనగత్థనతకాదనధియరఢదాదబవతః 39 
  
తవదవగమీ న వేత్రత బవదుతథశుభ్రశుబయోర్  

గుణవిగుణానవయాంస్తరిహ ద్హ్బృత్థం చ గియః  

ఄనుయుగభనవహ్ం స్గుణ గీతయభయయా  

శ్ యవణబృతో మతస్తవభవయగగత్రయభనుజైః 40 
  
దుమతమ ఏవ తే న మయుయనతభననతతయా  

తవభపి మదనతరాణడనిచయా నను సావయణాః  

ఖ ఆవ యజ్ఞంస్మ వానిత వమసా స్హ్ మచ్ఛఛై తమస్  

తవయి హి పలనతైతనినయస్న్దన బవనినధనాః 41 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఆతేమతదఫైహ్భణః జృతా్థ అశుయత్థమత్థభనుశ్యస్నమ్  

స్ననదనభథానరుచః స్మదాధ  జ్ఞఞ త్థవతభనో గత్రమ్ 42 
  
ఆతమశేష్స్మమనమ జృరాణోనిష్దరస్ః  

స్ముదధృతః జౄయవజ్ఞతైర్ష్ణవైభయానైయభహాతభభః 43 
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తవం చైతదఫైహ్భదాయాద శ్ యదధయాత్థభనుశ్యస్నమ్  

ధాయమంశ్చయ గం కాభం కామనాం బయజనం నృణామ్ 44 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం స్ ఊషిణాదిష్టం గృహీత్థవ శ్ యదధయాతభవాన్  

జౄయణః శుయతధర్ష్ణ రాజనానహ్ వీయవయతో మునిః 45 
  
శ్రీనాయద ఈవాచ  

నభస్తసైై బగవతే కృష్టణయాభలకీయతయే  

యో ధతేత స్యవబరత్థనాభబవాయోశ్తీః కల్కః 46 
  
ఆత్థమదమభృషిమనభమ తచిఛష్టమంశ్చ భహాతభనః  

తతోऽగదాశ్ యభం సాక్షాత్రతుర్దవపామనస్మ మే 47 
  
స్భ్రజితో బగవత్థ కృత్థస్నరిగయహ్ః  

తసైై తదవయణయామస్ నారామణముఖ్యచ్ఛఛై తమ్ 48 
  
ఆతేమతదవరిణతం రాజనమననః యశ్నః కృతస్తవయా  

మథా ఫరహ్భణమనిరేదశేమ నీఊగుణ్డऽపి భనశ్చరేత్ 49 
  

యోऽసోమతేరక్షక అదిభధమనిధన్ద యోऽవమక తజీవేశ్వర్ష్ణ  

మః స్ృష్టట వదభనుయవిశ్మ ఊషిణా చక్లయ జృయః శ్యస్మత త్థః  

మం స్భదమ జహాతమజ్ఞభనుశ్యీ సుతః కుల్కమం మథా  

తం కైవలమనియస్తయోనిభబమం ధామయేదజస్యం హ్రిమ్ 50 

 

ఄఢామమభు – 88  

శ్రీరాజోవాచ  

ద్వాసుయభనుష్టమసు యే బజనతైశివం శివమ్  

పాామసేత ధనినో భ్యజ్ఞ న తు లక్షాభైః త్రం హ్రిమ్ 1 
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ఏతద్వదితుమిచ్ఛఛభః స్న్దదహోऽతయ భహానిహ నః  

విరుదధశీలయోః యభ్యవరివరుదాధ  బజత్థం గత్రః 2 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

శివః శ్కతయుతః శ్శ్వత్రతైలిఙ్గగ  గుణస్ంవృతః  

వైకారికసైజస్శ్చ త్థభస్శేచతమహ్ం త్రరధా 3 
  
తతో వికారా ఄబవనోషడశ్యమీష్ణ కఞచన  

ఈధావనివబరతీనాం స్రావసాభశునతే గత్రమ్ 4 
  
హ్రిరిహ నిరుగ ణః సాక్షాతు రుష్ః యకృతేః యః  

స్ స్యవదృగుదరష్టట  తం బజనినరుగ ణో బవేత్ 5 
  
నివృతేతష్వశ్వమేధేష్ణ రాజ్ఞ యుష్భత్రత్థభహ్ః  

శ్ృణవనబగవతో ధరాభనృచఛదిదభచ్ఛమతమ్ 6 
  
స్ అహ్ బగవాంస్తసైై పీయతః శుశ్రయష్వే యభః  

నృణాం నిఃశేయమసారాథ మ యోऽవతీర్ష్ణణ మద్రః కులే 7 
  
శ్రీబగవానువాచ  

మసామహ్భనుగృహాణమి హ్రిష్టమ తదధనం శ్నైః  

తతోऽధనం తమజనతైస్మ స్వజనా దుఃఖదుఃఖితమ్ 8 
  
స్ మదా వితథోద్రమగో నిరివణణః సామదధన్దహ్యా  

భతరైః కృతమైతయస్మ కరిష్టమ భదనుగయహ్మ్ 9 
  
తదఫైహ్భ యభం స్రక్ష్మం చినాభతయం స్దననతకమ్  

విజ్ఞఞ యాతభతయా ధీయః స్ంసారాతరిముచమతే 10 
  
ఄతో మం సుదురారాధమం హిత్థవనామనబజతే జనః  
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తతస్త అశుతోష్టభ్యమ లఫధరాజమశియయోదధత్థః  

భత్థత ః యభత్థత  వయదానివస్భమనతైవజ్ఞనతే 11 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

శ్యయసాదయోర్షశ్య ఫరహ్భవిష్ణణశివాదమః  

స్దమః శ్యయసాద్రऽఙగ శివో ఫరహాభ న చ్ఛచ్ఛమతః 12 
  
ఄతయ చోదాహ్యనీతభమిత్రహాస్ం జృరాతనమ్  

వృకాసురామ గిరిశ్ర వయం దత్థత వ స్ఙకటమ్ 13 
  
వృకో నామసుయః జృతయః శ్కున్దః థి నాయదమ్  

దృష్టట వశుతోష్ం యచఛ ద్వేష్ణ త్రరష్ణ దుయభత్రః 14 
  
స్ అహ్ ద్వం గిరిశ్ముపాధావాశు స్మదధైస్మ  

యోऽల్కభ్రమం గుణద్రష్టభ్రమమశు తుష్మత్ర కుమత్ర 15 
  
దశ్యస్మబ్రణయోసుత ష్టః సుత వతోయవనిదనోరివ  

ఐశ్వయమభతులం దత్థత వ తత అ సుస్ఙకటమ్ 16 
  
ఆత్థమదిష్టస్తభసుయ ఈపాధావతసవ గతయతః  

క్లదాయ అతభకయవేమణ జుహావనో గినముఖం హ్యమ్ 17 
  

ద్వోలబ్వధ భపాామ నిరేవదాతసతమేऽహ్ని  

శిర్ష్ణऽవృశ్చతుసధిత్రనా తతీతయథకేననభరయధజమ్ 18 
  

తదా భహాకారుణికో స్ ధరయజటియమథా వమం చ్ఛగినరివోత్రథ తోऽనల్కత్  

నిగృహ్మ ద్రరాబైం భజయోయనైవాయమతతతసుయశనాదరబమ ఈస్ృత్థకృత్రః 19 
  
తమహ్ చ్ఛఙ్గగ లభలం వృణీష్వ మే మథాభకాభం వితరామి తే వయమ్  

పీయయేమ తోయేన నృణాం యదమత్థభహో తవయాత్థభ బృశ్భయదైతే వృథా 20 
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ద్వం స్ వవేయ పాపీయానవయం బరతబయావహ్మ్  

మస్మ మస్మ కయం శీరిో ధాసేమ స్ మిరమత్థమిత్ర 21 
  
తచ్ఛఛై త్థవ బగవానుయ ద్రా దుయభనా ఆవ భ్రయత  

ఓం ఆత్ర యహ్స్ంస్తసైై దద్ऽహ్యయభృతం మథా 22 
  
స్ తదవయర్షక్షాయథం శ్మ్నబయరభరిధీ కల్కసుయః  

స్వహ్స్తం ధాతుమరేభే సోऽబ్వబమతసవ కృత్థచిఛవః 23 
  
తేనోస్ృష్టః స్నతైస్తః రాధావనసవేథుః  

యావదనతం దివో బరమేః కష్టఠ నాముదగదుదక్ 24 
  
ఄజ్ఞననతః యత్రవిధిం తరషీణమస్నుసరేశ్వరాః  

తతో వైకుణఠభగభదాబస్వయం తభస్ః యమ్ 25 
  
మతయ నారామణః సాక్షానానైస్మనాం యమ్న గత్రః  

శ్యనాత నాం నమస్తదణాడ నాం మతో నావయతతే గతః 26 
  
తం తథా వమస్నం దృష్టట వ బగవానవృజినాయదనః  

దరరాతరతుమదియాదరబత్థవ ఫట్పకో యోగమమయా 27 
  
మేఖల్కజినదణాడ క్షసేతజసాగినరివ జవలన్  

ఄభవాదయామస్ చ తం కుశ్పాణిరివనీతవత్ 28 
  
శ్రీబగవానువాచ  

శ్యకున్దమ బవానవైక తం శా్యనతః కం దరయమగతః  

క్షణం విశ్ యభమత్థం జృంస్ అత్థభమం స్యవకాభధుక్ 29 
  
మది నః శ్ యవణాయాలం యుష్భదవైవస్మతం విభ్య  

బణమత్థం పాామశ్ః జృమిబయధృతైః సావరాథ నసమీహ్తే 30 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  
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ఏవం బగవత్థ ృషోట వచసాభృతవరిషణా  

గతకమే్నऽఫరవీతతసైై మథాజౄయవభనుషిఠతమ్ 31 
  
శ్రీబగవానువాచ  

ఏవం చేతతరిహ తదావకమం న వమం శ్ యదదధీభహి  

యో దక్షశ్యపాతైుశ్యచమం పాాతః ప్రయతపిశ్యచరాట్ 32 
  
మది వస్తతయ విశ్ యమ్నబ దానవేనదై జగదుగ ర్ధ  

తయహైఙ్గగ శు స్వశియస్మ హ్స్తం నమస్మ యతీమత్థమ్ 33 
  
మదమస్తమం వచః శ్మ్నబః కథఞ్చచదాద నవయషబ  

తదైనం జహ్మస్దావచం న మదవకాతనృతం జృనః 34 
  
ఆతథం బగవతశిచతైైయవచోభః స్ సుప్రశ్లైః  

భననధీరివస్భృతః శీరిో స్వహ్స్తం కుభత్రయనైధాత్ 35 
  
ఄథాతదిబననశిరాః వయజ్ఞహ్త ఆవ క్షణాత్  

జమశ్బోద నభఃశ్ఫద ః సాధుశ్బోదऽబవదిదవి 36 
  
ముముచ్ఛః జృష్వరాషణి హ్తే పాప్ర వృకాసురే  

ద్వరిషపితృగనధరావ మ్నచితః స్ఙకటాచిఛవః 37 
  
ముకతం గిరిశ్భభ్రమహ్ బగవానురుషోతతభః  

ఄహో ద్వ భహాద్వ పాపోऽమం సేవన పాభనా 38 
  
హ్తః కో ను భహ్తీసవశ్ జనుత రైవ కృతకలిఫష్ః  

క్షేమీ సామత్రకము విశేవశే కృత్థగసోక జగదుగ ర్ధ 39 
  
మ ఏవభవామకృతశ్కుత ైదనవతః యస్మ సాక్షాతయమతభనో హ్రేః  

గిరితయమ్నక్షం కథయేచఛృణోత్ర వా విముచమతే స్ంస్ృత్రభస్తథారిభః 40 
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ఄఢామమభు – 89  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్యస్వత్థమస్తటే రాజననృష్మః స్తయమస్త  

వితయకః స్భబరతేతష్టం త్రరష్వధీశేష్ణ కో భహాన్ 1 
  
తస్మ జిజ్ఞఞ స్యా తే వై బృగుం ఫరహ్భసుతం నృ  

తజజాైై ప్రయష్యామసుః సోऽబజగదఫైహ్భణః స్భ్రమ్ 2 
  
న తసైై యహ్వణం సోతతయం చక్లయ స్తతవ ర్షక్షయా  

తసైై చ్ఛకోోధ బగవానరజవలన్దసవన తేజసా 3 
  
స్ అతభనుమత్రథ తభభనుమమతభజ్ఞయాతభనా యభః  

ఄశీశ్భదమథా వహినం స్వయోనామ వారిణాతభబరః 4 
  
తతః కైల్కస్భగభతస తం ద్వో భహ్యశ్వయః  

రియబుధ ం స్మరేబ ఈత్థథ మ భా్రతయం ముదా 5 
  
నైచఛతతవ భసుమతథగ ఆత్ర ద్వశుచకో హ్  

శ్రలముదమభమ తం హ్నుత మరేభే త్రగభలోచనః 6 
  
త్రత్థవ పాదయోరేదవీ సానతవయామస్ తం గిరా  

ఄథో జగభ వైకుణఠం మతయ ద్వో జనాయదనః 7 
  
శ్యానం శియమ ఈతసఙ్గగ దా వక్షస్మత్థడమత్  

తత ఈత్థథ మ బగవానసహ్ లక్షాభై స్త్థం గత్రః 8 
  
స్వతల్కదవరుహామథ ననాభ శియసా మునిమ్  

అహ్ తే సావగతం ఫరహ్భనినషీదాతా్థస్న్ద క్షణమ్  

ఄజ్ఞనత్థమగత్థనవః క్షనుత భయహథ నః యభ్య 9 
  
జృనీహి స్హ్లోకం మం లోకపాల్కంశ్చ భదగత్థన్  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

పాద్రదక్లన బవతసీతరాథ నాం తీయథకారిణా 10 
  
ఄదామహ్ం బగవంలేక్షాభై అస్మేకానతభ్రజనమ్  

వతసైతుమయస్మ మే బరత్రయబవత్థదహ్త్థంహ్స్ః 11 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం బుయ వాణ్డ వైకుణ్డఠ బృగుస్తనభనదైయా గిరా  

నియవృతస్తరితస్రతషీణం బకుత ైతకణోఠऽశుయలోచనః 12 
  
జృనశ్చ స్తయమవయజమ మునీనాం ఫరహ్భవాదినామ్  

సావనుబరతభశేష్టణ రాజనబృగుయవయణమత్ 13 
  
తనినశ్మమథ మునయో విస్మభత్థ ముకతస్ంశ్యాః  

బరయాంస్ం శ్ యదదధురివష్ణణం మతః శ్యనితయమతోऽబమమ్ 14 
  
ధయభః సాక్షాదమతో జ్ఞఞ నం వైరాగమం చ తదనివతమ్  

ఐశ్వయమం చ్ఛష్టధా మసాభదమశ్శ్యచతభభల్కహ్మ్ 15 
  
మునీనాం నమస్తదణాడ నాం శ్యనాత నాం స్భచేతసామ్  

ఄకఞచనానాం సాధరనాం మమహ్రః యమం గత్రమ్ 16 
  
స్తతవ ం మస్మ పియయా భరరితరాఫై హ్భణాస్మతవష్టద్వత్థః  

బజనతైనాశిష్ః శ్యనాత  మం వా నిజృణబుదధమః 17 
  
త్రరవిధాకృతమస్తస్మ రాక్షసా ఄసురాః సురాః  

గుణినామ మమయా స్ృష్టట ః స్తతవ ం తతీతయథసాధనమ్ 18 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం సాయస్వత్థ విపాా నృణాభసంశ్మనుతతయే  

జృరుష్స్మ దామ్నబజ సేవయా తదగత్రం గత్థః 19 
  
శ్రీస్రత ఈవాచ  
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ఆతేమతనుభనితనయాస్మదభగనధ  

పీమరష్ం బవబమభతయస్మ జృంస్ః  

సుశ్రేకం శ్ యవణజృటైః పిఫతమభీక్షణమ్  

పానోథऽధవబరభణరిశ్ యభం జహాత్ర 20 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏకదా దావయవత్థమం తు వియత్థనైః కుమయకః  

జ్ఞతమతోా భవం స్ృష్టట వ భమయ కల భ్రయత 21 
  
విపాో గృహీత్థవ భృతకం రాజదావరుమధామ స్ః  

ఆదం పాోవాచ విలనానతుర్ష్ణ ద్వనమనస్ః 22 
  
ఫరహ్భదివష్ః శ్ఠధియో లుఫధస్మ విష్యాతభనః  

క్షతయఫనోధః కయభద్రష్టతఞచతవం మే గతోऽయబకః 23 
  
హింసావిహాయం నృత్రం దుఃశీలభజితేనిదైమమ్  

యజ్ఞ బజనతైః సీదనిత దరిదాా నితమదుఃఖిత్థః 24 
  
ఏవం దివతీమం వియరిషస్ృతీమం తేవవమేవ చ  

విస్ృజమ స్ నృదావరి త్థం గథాం స్భగమత 25 
  
త్థభరుజ న ఈశుయతమ కరిహచితేకశ్వానితక్ల  

రేతే నవమే బ్రలే బా్రహ్భణం స్భభ్రష్త 26 
  
కం స్మవదఫైహ్భంస్తవనినవాసే ఆహ్ నాస్మత ధనుయధయః  

రాజనమఫనుధ రేతే వై బా్రహ్భణాః స్తయమస్తే 27 
  
ధనదారాతభజ్ఞృకాత  మతయ శ్రచనిత బా్రహ్భణాః  

తే వై రాజనమవేష్టణ నటా జీవనతైసుభబరాః 28 
  
ఄహ్ం యజ్ఞః వాం బగవనరక్షిష్టమ ద్వనయోరిహ్  
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ఄనిసీతయణయత్రజోఞऽగినం యవేక్షేమ హ్తకలభష్ః 29 
  
శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  

స్ఙకయషణో వాసుద్వః యదుమమ్నన ధనివనాం వయః  

ఄనిరుద్రధऽయత్రయథో న తా్థతుం శ్కునవనిత మత్ 30 
  
తతకథం ను బవానకయభ దుష్కయం జగద్వశ్వరైః  

తవం చికీయషస్మ బ్రలిశ్యమతతనన శ్ యదదధభహ్య వమమ్ 31 
  
శ్రీరుజ న ఈవాచ  

నాహ్ం స్ఙకయషణో ఫరహ్భనన కృష్ణః కారిోరేవ చ  

ఄహ్ం వా ఄరుజ నో నాభ గణీడవం మస్మ వై ధనుః 32 
  
మవభంసాథ  భభ ఫరహ్భనీవయమం తయభఫకతోష్ణమ్  

భృతుమం విజితమ యధన్ద అన్దష్టమ తే యజ్ఞః యభ్య 33 
  
ఏవం విశ్ యమిబతో వియః ఫాలుగ న్దన యనత  

జగభ స్వగృహ్ం పీయతః పాయథవీయమం నిశ్యభమన్ 34 
  
యస్రత్రకాల అస్న్దన భ్రరామయా దివజస్తతభః  

పాహి పాహి యజ్ఞం భృతోమరిత్థమహారుజ నమతుయః 35 
  
స్ ఈస్ృశ్మ శుచమమ్నబ నభస్ృతమ భహ్యశ్వయమ్  

దివామనమసాతై ణి స్ంస్భృతమ స్జమం గణీడవమదద్ 36 
  
నమరుణతరసత్రకాగయం శ్రైరాననాస్త్రయోజితైః  

త్రయమగరయధవభధః పాయథశ్చకాయ శ్యఞజ యమ్ 37 
  
తతః కుమయః స్ఞ్జ్యజ తో వియత్థనై రుదనుభహ్రః  

స్ద్రమऽదయశనమప్రద్ స్శ్ర్షర్ష్ణ విహామసా 38 
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తదాహ్ విపాో విజమం వినినదనృష్ణస్నినధ్య  

మౌఢమం శ్మత మే యోऽహ్ం శ్ యదదధే కేీఫకతథనమ్ 39 
  
న యదుమమ్నన నానిరుద్రధ న రామ్న న చ క్లశ్వః  

మస్మ శేకుః రితా్థతుం కోऽనమస్తదవితేశ్వయః 40 
  
ధిగరుజ నం భృష్టవాదం ధిగతభశే్యఘ్ననో ధనుః  

దైవోస్ృష్టం యో మౌఢామదానినీష్త్ర దుయభత్రః 41 
  
ఏవం శ్త్ర వియర్ధష విదామమసాథ మ ఫాలుగ నః  

మయౌ స్ంమభనీమశు మతా్థసేత బగవానమభః 42 
  
విపాాతమభచక్షాణస్తత ఐనీదైభగతు ర్షమ్  

అగేనయీం నైయృతీం సౌమమం వామవామం వారుణీభథ 43 
  
యసాతలం నాకృష్ఠ ం ధిష్టణైనమనామనుమదాయుధః  

తతోऽలఫధదివజసుతో హ్మనిసీతయణయత్రశుయతః  

ఄగినం వివిక్షుః కృష్టణన యతుమక తః యత్రష్టధత్థ 44 
  
దయశయే దివజస్రనరంసేత మవజ్ఞఞ త్థభనమతభనా  

యే తే నః కీరితం విభల్కం భనుష్టమః సాథ యిష్మనిత 45 
  
ఆత్ర స్మబష్మ బగవానరుజ న్దన స్హ్యశ్వయః  

దివమం స్వయథమసాథ మ యతీచీం దిశ్మవిశ్త్ 46 
  
స్త ద్వవపానసస్మనరధంశ్చ స్త స్త గిర్షనథ  

లోకాలోకం తథాతీతమ వివేశ్ సుభహ్తతభః 47 
  
తతా్థశ్యవః శై్ఫమసుగీయవ మేఘజృష్ఫల్కహ్కాః  

తభస్మ బరష్టగతయో ఫబరవయబయతయషబ 48 
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త్థనదృష్టట వ బగవానృషోణ భహాయోగేశ్వరేశ్వయః  

స్హ్సాాదితమస్ఙ్గకశ్ం స్వచకయం పాాహిణోతు యః 49 
  
తభః సుఘోయం గహ్నం కృతం భహ్ద్  

విదాయమదరబరితరేణ ర్ష్ణచిష్ట  

భనోజవం నిరివవిశే సుదయశనం  

గుణచ్ఛమతో రాభశ్ర్ష్ణ మథా చభరః 50 
  
దావరేణ చకాయ నుథేన తతతభః యం యం జోమత్రయననతపాయమ్  

స్భశునవానం యస్మీక్ష్య ఫాలుగ నః యత్థడిత్థక్షో పిదధేऽక్షిణీ ఈభే 51 
  
తతః యవిష్టః స్లిలం నబస్వత్థ ఫలీమసైజదఫృహ్దరరిభబరష్ణమ్  

తతా్థదుబతం వై బవనం దుమభతతభం భా్రజనభణిస్తభబస్హ్స్యశ్రభతమ్ 52 
  
తస్మభనభహాభ్యగభననతభదుబతం  

స్హ్స్యభరయధనమపణాభణిదుమభః  

విభా్రజమనం దివగుణ్డక్షణోలఫణం  

స్మత్థచల్కబం శిత్రకణఠజిహ్వమ్ 53 
  
దదయశ తద్రబగసుఖ్యస్నం విభం  

భహానుభ్రవం జృరుషోతతమ్నతతభమ్  

సానాద ై ముఫదాబం సుపిశ్ఙగవాస్స్ం  

యస్ననవక తంై రుచిరామతేక్షణమ్ 54 
  
భహాభణివాాతకర్షటకుణడల  

యభ్రరిక్షితస్హ్స్యకునతలమ్  

యలభఫచ్ఛయవష్టభజం స్క్తసుత బం  

శ్రీవతసలక్ష్మం వనమలయావృతమ్ 55 
  
భహాభణివాాతకర్షటకుణడల  

యభ్రరిక్షితస్హ్స్యకునతలమ్  
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యలభఫచ్ఛయవష్టభజం స్క్తసుత బం  

శ్రీవతసలక్ష్మం వనమలయావృతమ్ 56 
  
వవనద అత్థభనభననతభచ్ఛమతో జిష్ణణశ్చ తదదయశనజ్ఞతసాధవస్ః  

త్థవాహ్ బరమ యమేషిఠనాం యభరేఫదాధ ఞజ లీ స్స్మభతభరయజయా గిరా 57 
  
దివజ్ఞతభజ్ఞ మే యువయోరిదదృక్షుణా భయోనీత్థ భవి ధయభగుతయే  

కల్కవతీరాణవవన్దయబరాసురానహతేవహ్ బరమస్తవయయేతభనిత మే 58 
  
జౄయణకామవపి యువాం నయనారామణావృషీ  

ధయభమచయత్థం స్మథతైై ఊష్భౌ లోకస్ఙగహై్మ్ 59 
  
ఆత్థమదిష్ణట బగవత్థ తౌ కృష్ణణ యమేషిఠనా  

ఓం ఆత్థమనభమ బరమనమదామ దివజదాయకాన్ 60 
  
నమవరేతత్థం స్వకం ధాభ స్భరహ్ృష్ణట మథాగతమ్  

విపాామ దదతుః జృతా్థనమథాయరం మథావమః 61 
  
నిశ్యభమ వైష్ణవం ధాభ పాయథః యభవిస్మభతః  

మత్రకఞ్చచతౌరుష్ం జృంసాం మేన్ద కృష్టణనుకమితమ్ 62 
  
ఆతీదృశ్యనమన్దకాని వీరామణీహ్ యదయశమన్  

బుభజ్ఞ విష్యానాగై మమనీజ్ఞ చ్ఛతుమరిజతైయభఖైః 63 
  
యవవరాషఖిల్కనాకమనరజ్ఞసు బా్రహ్భణాదిష్ణ  

మథాకాలం మథైవేనోదై బగవానైైైష్ఠ ైమస్మథతః 64 
  
హ్త్థవ నృపానధరిభష్టఠ నాఘటయిత్థవరుజ నాదిభః  

ఄఞజ సా వయతయామస్ ధయభం ధయభసుత్థదిభః 65 
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ఄఢామమభు – 90  

శ్రీశుక ఈవాచ  

సుఖం స్వజృరామం నివస్నాద వయకాయాం శియమః త్రః  

స్యవస్భతసభృదాధ యాం జుష్టట యాం వృషిణజృఙగవైః 1 
  
స్త్రీభశ్రచతతభవేష్టభయనవయౌవనకానితభః  

కనుద కాదిభయహరేభైష్ణ కీయడనీతభస్తడిదుద ైభః 2 
  
నితమం స్ఙ్గకలమరాగ యాం భదచ్ఛమదిబయభతఙగజైః 3 
  
స్వలఙృతైయబటైయశై్వ యథైశ్చ కనకోజజవలైః  

ఈదామనోవనాఢామయాం జృషితదుయ భరాజిష్ణ 4 
  
నిరివశ్దబృఙగవిహ్గైరానదిత్థయాం స్భనతతః  

రేమే షోడశ్సాహ్స్య తీననాం ఏకవలేబః 5 
  

త్థవదివచితయయరపోऽసౌ తద్గహ్యష్ణ భహ్రిదిష్ణ  

పాోతుపలేోతలకహేాయ కుముదామ్నబజరేణ్డభః 6 
  
వాస్మత్థభలతోయేష్ణ కూజదిద వజకులేష్ణ చ  

విజహాయ విగహామమ్నబ హ్ోదినీష్ణ భహోదమః  

కుచకుఙ్గకభలిపాత ఙగః రియఫధశ్చ యోషిత్థమ్ 7 
  
ఈగీమమనో గనధరైవయభృదఙగణవానకాన్  

వాదమదిబరుభదా వీణాం స్రతమగధవనిదభః 8 
  

స్మచమమనోऽచ్ఛమతసాత భయహస్నీతభః స్భ రేచకైః  

యత్రషిఞచనివచికీయడే మక్షీభయమక్షరాడివ 9 
  
త్థః కేననవస్త్రవివృతోరుకుచయద్శ్యః  

స్మఞచనతై ఈదధృతఫృహ్తకవయయస్రనాః  
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కానతం స్భ రేచకజిహీయషమయోగుహ్మ  

జ్ఞతస్భర్ష్ణతసైమలస్దవదనా విరేజుః 10 
  
కృష్ణసుత  తతసతనవిష్జిజతకుఙ్గకభస్యక్  

కీయడ్యభష్ఙగధుతకునతలవృనదఫనధః  

స్మఞచనుభహ్రరుమవత్రభః యత్రషిచమమనో  

రేమే కరేణ్డభరివేబత్రః ర్షతః 11 
  
నటానాం నయతకీనాం చ గీతవాద్రమజీవినామ్  

కీయడ్యలఙ్గకయవాసాంస్మ కృషోణऽదాతతస్మ చ స్త్రిమః 12 
  
కృష్ణసైైవం విహ్యతో గత్థమల్కప్రక్షితస్మభతైః  

నయభక్షేవలిరిష్వఙ్గః స్త్రీణాం కల హ్ృత్థ ధిమః 13 
  
ఉచ్ఛరుభకున్ద కధియో గియ ఈనభతతవజజడమ్  

చినతమనోతైऽయవినాద క్షం త్థని మే గదతః శ్ృణ్డ 14 
  
భహిష్మ ఉచ్ఛః  

కుయరి విలస్మ తవం వీతనిదాా న శేష్ట  

స్వపిత్ర జగత్ర రాతా్థమమీశ్వర్ష్ణ గుతబోధః  

వమమివ స్ఖి కచిచదాగ ఢనిరివదధచేత్థ  

నలిననమనహాసోదాయలీలేక్షితేన 15 
  
న్దతేర నిమీలమస్మ నకతభదృష్టఫనుధ స్  

తవం ర్ష్ణయవీషి కరుణం ఫత చకయవాక  

దాస్మం గత వమమివాచ్ఛమతపాదజుష్టట ం  

కం వా స్యజం స్ృహ్మసే కవరేణ వోఢుమ్ 16 
  

భ్య భ్యః స్దా నిష్టనసే ఈదనవననలఫధనిద్రాऽధిగతయజ్ఞగయః  

కమవ ముకునాద హ్ృత్థతభల్కఞఛనః పాాపాత ం దశ్యం తవం చ గతో దుయతమయామ్ 17 
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తవం మక్ష్మణా ఫలవత్థస్మ గృహీత ఆనోద  

క్షీణస్తమ్న న నిజద్వధిత్రభః క్షిణోషి  

కచిచనుభకునదగదిత్థని మథా వమం తవం  

విస్భృతమ భ్యః స్థగితగీరులక్ష్యసే నః 18 
  

కం నావచరితభసాభభయభలయానిల తేऽపియమమ్  

గోవినాద పాఙగనిరిబన్దన హ్ృద్వయమస్మ నః స్భయమ్ 19 
  
మేఘ శ్రీభంస్తవభస్మ దయితో యాదవేనదైస్మ నరనం  

శ్రీవత్థసఙకం వమమివ బవానాధ ైమత్ర ప్రయభఫదధః  

ఄతుమతకణఠః శ్వలహ్ృదయోऽస్భదివధో బ్రష్ధారాః  

స్భృత్థవ స్భృత్థవ విస్ృజస్మ ముహ్రరుద ఃఖదస్తతరస్ఙగః 20 
  
పియమరావదాని భ్రష్సే భృతస్ఞ్జజవికయానయా గిరా  

కయవాణి కభదమ తే పియమం వద మే వలిగ తకణఠ కోకల 21 
  
న చలస్మ న వదసుమదాయబుద్ధ క్షిత్రధయ చినతమసే భహానతభయథమ్  

ఄపి ఫత వసుద్వననదనాఙ్ఘ్ఘైం వమమివ కాభమసే స్తనైరివధరుత మ్ 22 
  
శుష్మదధదైాః కయశిత్థ ఫత స్మనుధ తనైః  

స్భరతమపాస్తకభలశియమ ఆష్టబరుత ః  

మదవదవమం భధుతేః యణయావలోకమ్  

ఄపాామ ముష్టహ్ృదయాః జృరుకరిశత్థః స్భ 23 
  
హ్ంస్ సావగతమస్మత్థం పిఫ యో ఫరయహ్మఙగ శౌరేః కథాం  

దరతం త్థవం ను విదాభ కచిచదజితః స్వసాత ైస్త ఈక తం జృరా  

కం వా నశ్చలసౌహ్ృదః స్భయత్ర తం కసాభదబజ్ఞమ్న వమం  

క్షౌదాాల్కమ కాభదం శియమభృతే సైవైకనిష్టఠ  స్త్రియామ్ 24 
  
శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతీదృశేన భ్రవేన కృష్టణ యోగేశ్వరేశ్వరే  
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కయమమణ్డన మధవోమ లేభరే యమం గత్రమ్ 25 
  

శుయతమతోాऽపి మః స్త్రీణాం యస్హామకయషతే భనః  

ఈరుగయోరుగీతో వా శ్మనీతనాం చ కం జృనః 26 
  
యాః స్భయమచయన్దరమణ పాదస్ంవాహ్నాదిభః  

జగదుగ రుం బయృబుదాధ ై త్థసాం కభవయణైతే తః 27 
  
ఏవం వేద్రదితం ధయభభనుత్రష్ఠ నసత్థం గత్రః  

గృహ్ం ధరాభయథకామనాం ముహ్రశ్యచదయశమతదమ్ 28 
  
అస్మథతస్మ యం ధయభం కృష్ణస్మ గృహ్మేధినామ్  

అస్నోషడశ్సాహ్స్యం భహిష్మశ్చ శ్త్థధికమ్ 29 
  
త్థసాం స్త్రీయతనబరత్థనాభష్ణట యాః పాాగుదాహ్ృత్థః  

రుకభణీయముఖ్య రాజంస్తతు తా్థశ్యచనుజౄయవశ్ః 30 
  

ఏకైకసామం దశ్ దశ్ కృషోణऽజీజనదాతభజ్ఞన్  

యావతమ అతభనో భ్రరామ ఄమ్నఘగత్రర్షశ్వయః 31 
  
తేష్టముదాద భవీరామణాభష్టట దశ్ భహాయథాః  

అస్నునదాయమశ్స్సేతష్టం నామని మే శ్ృణ్డ 32 
  
యదుమభనశ్యచనిరుదధశ్చ ద్వపితమనాబనురేవ చ  

సామ్నఫ భధుయఫృహ్దాబనుశిచతయభ్రనుయవృకోऽరుణః 33 
  
జృష్కర్ష్ణ వేదబ్రహ్రశ్చ శుయతద్వః సుననదనః  

చితయబ్రహ్రరివయరశ్చ కవియనైగోోధ ఏవ చ 34 
  
ఏతేష్టభపి రాజ్ఞనదై తనుజ్ఞనాం భధుదివష్ః  

యదుమభన అసీతరథభః పితృవదుయ కభణీసుతః 35 
  



దశభ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

స్ రుకభణో దుహితయముయేమే భహాయథః  

తసామం తతోऽనిరుద్రధऽబరత్థనగమతఫల్కనివతః 36 
  
స్ చ్ఛపి రుకభణః పౌతీరం దౌహితోా జగృహ్య తతః  

వజరస్తసామబవదమసుత  మౌష్ల్కదవశేషితః 37 
  
యత్రబ్రహ్రయబరతతసాభతుసబ్రహ్రస్తస్మ చ్ఛతభజః  

సుబ్రహోః శ్యనతసేనోऽబరచఛతసేనసుత  తతుసతః 38 
  
న హ్యమతస్మభనుకలే జ్ఞత్థ ఄధనా ఄఫహ్రయజ్ఞః  

ఄల్కయుషోऽలవీరామశ్చ ఄఫరహ్భణామశ్చ జజిఞరే 39 
  
మదువంశ్యస్రత్థనాం జృంసాం విఖ్యమతకయభణామ్  

స్ఙ్గఖై న శ్కమతే కరుత భపి వరాషయుతైయనృ 40 
  
త్రస్యః కోటమః స్హ్సాాణాభష్టట శీత్రశ్త్థని చ  

అస్నమదుకుల్కచ్ఛరామః కుమరాణామిత్ర శుయతమ్ 41 
  
స్ఙ్గఖైనం యాదవానాం కః కరిష్మత్ర భహాతభనామ్  

మతా్థయుత్థనాభయుత లక్షేణాసేత స్ అహ్రకః 42 
  
ద్వాసురాహ్వహ్త్థ దైతేయా యే సుదారుణాః  

తే చోతనాన భనుష్టమష్ణ యజ్ఞ దృపాత  ఫబ్రధిరే 43 
  
తనినగ యహామ హ్రిణా పాోకాత  ద్వా మద్రః కులే  

ఄవతీరాణః కులశ్తం తేష్టమేకాధికం నృ 44 
  
తేష్టం యమణం బగవానరభతేవనాబవదధరిః  

యే చ్ఛనువరితనస్తస్మ వవృధుః స్యవయాదవాః 45 
  
శ్యామస్నాటనాల్క కీయడ్యసాననాదికయభసు  
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న విదుః స్నతమత్థభనం వృష్ణమః కృష్ణచేతస్ః 46 
  
తీయథం చక్లయ నృపోనం మదజని మదుష్ణ స్వఃస్రిత్థదశౌచం  

విదివటిేగధ ః స్వయరం మయుయజితయ శ్రీయమదరేథऽనమమతనః  

మనానమభఙగలఘనం శుయతభథ గదితం మతృతో గోతయధయభః  

కృష్ణసైైతనన చితయం క్షిత్రబయహ్యణం కాలచకాయ యుధస్మ 47 
  
జమత్ర జననివాసో ద్వకీజనభవాద్ర  

మదువయరిష్తై్వర్ష్ణదరిబయస్మననధయభమ్  

స్మథయచయవృజినఘనః సుస్మభతశ్రీముఖేన  

వయజజృయవనిత్థనాం వయధమనాకభద్వమ్ 48 
  
ఆతథం యస్మ నిజవయతై రియక్షయాతత  

లీల్కతనోస్తదనుయరవిడభఫనాని  

కరాభణి కయభకష్ణాని మదరతతభస్మ  

శ్రయయాదముష్మ దయోయనువృత్రతమిచఛన్ 49 
  
భయతై స్తయానుస్వమేధితయా ముకునద  

శ్రీభతకథాశ్ యవణకీయతనచినతయైత్ర  

తదాధ భ దుస్తయకృత్థనతజవావయగం  

గామదవనం క్షిత్రభజోऽపి మయుయమదరాథ ః 50 
 

 
  ॐ ॐ ॐ  



 

ఏకదశ సకంధభు 

||ఓం నమ్న బగవతే వాసుద్వామ|| 
 

ఄఢామమభు - 1  

శ్రీశుక ఈవాచ  

కృత్థవ దైతమవధం కృష్ణః స్రామ్న మదుభయవృతః  

భవోऽవత్థయమదాబయం జవిష్ఠ ం జనమనకలిమ్ 1 

  

యే కోపిత్థః సుఫహ్ర పాణ్డడ సుత్థః స్తైీర్  

దుయరదైతహ్యలనకచగయహ్ణాదిభసాత న్  

కృత్థవ నిమితతమితరేతయతః స్మేత్థన్  

హ్త్థవ నృపానినయహ్యత్రక్త్రభ్రయమీశ్ః 2 

  

బరభ్రయరాజృతనా మదుభరినయస్మ  

గుైః స్వబ్రహ్రభయచినతమదయమేమః  

భన్దమऽవన్దయనను గతోऽమగతం హి భ్రయం  

మదామదవం కులభహో ఄవిష్హ్మమసేత 3 

  

నైవానమతః రిబవోऽస్మ బవేతకథఞ్చచన్  

భతసంశ్ యమస్మ విబవోననహ్నస్మ నితమమ్  

ఄనతః కలిం మదుకులస్మ విధామ వేణ్డ  

స్తభఫస్మ వహినమివ శ్యనితముైమి ధాభ 4 

  

ఏవం వమవస్మతో రాజనసతమస్ఙకల ఇశ్వయః  

శ్యవామజ్ఞన విపాాణాం స్ఞజ హ్యయ స్వకులం విభః 5 

  

స్వభరరాత ై లోకల్కవణమ నిరుభకాత ై లోచనం నృణామ్  

గీరిబసాత ః స్భయత్థం చితతం దైసాత నీక్షత్థం కయయాః 6 
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అచిఛదమ కీరితం సుశ్రేకాం వితతమ హ్మఞజ సా ను క్త  

తమ్నऽనయా తరిష్మనీతతమగతసవ ం దమీశ్వయః 7 

  

శ్రీరాజోవాచ  

ఫరహ్భణామనాం వదానామనాం నితమం వృద్రధసేవినామ్  

వియశ్యః కథభబరదవృషీణనాం కృష్ణచేతసామ్ 8 

  

మనినమితతః స్ వై శ్యపో యాదృశ్ర దివజస్తతభ  

కథమేకాతభనాం భేద ఏతతసయవం వదస్వ మే 9 

  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

బ్వబరదవజృః స్కలసునదయస్నినవేశ్ం  

కరాభచయనుబవి సుభఙగలమతకాభః  

అసాథ మ ధాభ యభమణ ఈదాయకీఊత్రః  

స్ంహ్రుత మైచఛత కులం స్మథతకృతమశేష్ః 10 

  

కరాభని జృణమనివహాని సుభఙగల్కని  

గమజజగతకలిభల్కహ్రాణి కృత్థవ  

కాల్కతభనా నివస్త్థ మదుద్వగేహ్య  

పిణాడయకం స్భగభనుభనయో నిస్ృష్టట ః 11 

  

విశ్యవమితోాऽస్మతః కణోవ  

దురావసా బృగుయఙ్ఘ్గరాః  

కశ్మపో వాభద్వోऽత్రరర్  

వస్మషోఠ నాయదాదమః 12 

  

కీయడనతసాత నువయజమ కుమరా మదుననదనాః  

ఈస్ఙగృహ్మ యచ్ఛఛయవినీత్థ వినీతవత్ 13 

  

తే వేష్యిత్థవ స్త్రీవేష్ైః సాభఫం జ్ఞభఫవతీసుతమ్  

ఏష్ట ృచఛత్ర వో విపాా ఄనతయవతనైస్మతేక్షణా 14 

  

యష్ణట ం విలజజతీ సాక్షాతరఫరయత్థమ్నఘదయశనాః  
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యసోష్మనీత జృతయకామ కం స్మవతసఞజ నయిష్మత్ర 15 

  

ఏవం యలబ్రధ  మునమసాత నరచ్ఛః కుపిత్థ నృ  

జనయిష్మత్ర వో భనాద  ముష్లం కులనాశ్నమ్ 16 

  

తచ్ఛఛై త్థవ తేऽత్రస్నతైసాత  విముచమ స్హ్సోదయమ్  

సాభఫస్మ దదృశుస్తస్మభనుభష్లం ఖలవమస్భమమ్ 17 

  

కం కృతం భనదభ్రగైైయనః కం వదిష్మనిత నో జనాః  

ఆత్ర విహ్వలిత్థ గేహానాదామ ముష్లం మయుః 18 

  

తచోచనీమ స్దస్మ రిమేనముఖశియమః  

రాజఞ అవేదయాం చకుయ ః స్యవయాదవస్నినధ్య 19 

  

శుయత్థవమ్నఘం వియశ్యం దృష్టట వ చ ముష్లం నృ  

విస్మభత్థ బమస్నతైసాత  ఫబరవరాద వయక్తకస్ః 20 

  

తచ్ఛచయణయిత్థవ ముష్లం మదురాజః స్ అహ్రకః  

స్ముదరస్లిలే పాాస్మలేోహ్ం చ్ఛసామవశేషితమ్ 21 

  

కశిచనభతోసైऽగ యసీలేోహ్ం చ్ఛరాణని తయలైస్తతః  

ఈహ్మమనాని వేల్కయాం లగననామస్నికలైయకాః 22 

  

భతోసై గృహీతో భతసైఘైీరాజ లేనానైైః స్హాయణవే  

తసోమదయగతం లోహ్ం స్ శ్లేమ లుఫధకోऽకర్ష్ణత్ 23 

  

బగవానాజ ాతస్రావయథ ఇశ్వర్ష్ణऽపి తదనమథా  

కరుత ం నైచఛదివయశ్యం కాలయరమనవమ్నదత 24 

 

ఄఢామమభు – 2  

శ్రీశుక ఈవాచ  

గోవినదభజగుపాత యాం దావయవత్థమం కుయరదవహ్  
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ఄవాతీసనానయద్రऽభీక్షణం కృషోణపాస్నల్కలస్ః 1 

  

కో ను రాజనిననిదైమవానుభకునదచయణాముఫజమ్  

న బజ్ఞతసయవతోభృతుమరుపాస్మభభర్ష్ణతతమైః 2 

  

తమేకదా తు ద్వరిషం వసుద్వో గృహాగతమ్  

ఄరిచతం సుఖమసీనభభవాద్మదభఫరవీత్ 3 

  

శ్రీవసుద్వ ఈవాచ  

బగవనబవతో యాతా్థ స్వస్తయే స్యవద్హినామ్  

కృణానాం మథా పితోారుతతభశ్రేకవయతై నామ్ 4 

  

బరత్థనాం ద్వచరితం దుఃఖ్యమ చ సుఖ్యమ చ  

సుఖ్యయైవ హి సాధరనాం త్థవదృశ్యభచ్ఛమత్థతభనామ్ 5 

  

బజనిత యే మథా ద్వాన్దదవా ఄపి తథైవ త్థన్  

ఛాయేవ కయభస్చివాః సాధవో ద్వనవతసల్కః 6 

  

ఫరహ్భంస్తథాపి ృచ్ఛఛమ్న ధరాభనాబగవత్థంస్తవ  

యానుశై త్థవ శ్ యదధయా భర్ష్ణతై ముచమతే స్యవతో బయాత్ 7 

  

ఄహ్ం కల జృరాననతం యజ్ఞర్ష్ణథ భవి ముకతదమ్  

ఄజౄజమం న మ్నక్షామ మ్నహితో ద్వమమయా 8 

  

మథా విచితయవమస్నాదబవదిబరివశ్వతోబయాత్  

ముచేమభ హ్మఞజ సైవాదాధ  తథా నః శ్యధి సువయత 9 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

రాజన్దనవం కృతయశ్రన వసుద్వేన ధీభత్థ  

పీయతస్తమహ్ ద్వరిషయహరేః స్ంసాభరితో గుణైః 10 

  

శ్రీనాయద ఈవాచ  

స్భమగేతదవైవస్మతం బవత్థ సాతవతయషబ  

మతృచఛసే భ్రగవత్థనధరాభంస్తవం విశ్వభ్రవనాన్ 11 
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శుయతోऽనుఠితో ధామత అదృతో వానుమ్నదితః  

స్దమః జృనాత్ర స్దధర్ష్ణభ ద్వవిశ్వదుయ హోऽపి హి 12 

  

తవయా యభకల్కమణః జృణమశ్ యవణకీయతనః  

సాభరితో బగవానదమ ద్వో నారామణో భభ 13 

  

ఄతా్థజృమదాహ్యనీతభమిత్రహాస్ం జృరాతనమ్  

అయషభ్రణాం చ స్ంవాదం విద్హ్స్మ భహాతభనః 14 

  

పియమవయతో నాభ సుతో భనోః సావమముబవస్మ మః  

తసామగీనధరస్తతో నాభయృష్బస్తతుసతః స్భృతః 15 

  

తమహ్రరావసుద్వాంశ్ం మ్నక్షధయభవివక్షయా  

ఄవతీయణం సుతశ్తం తసామసీదఫైహ్భపాయగమ్ 16 

  

తేష్టం వై బయతో జ్ఞమషోఠ నారామణరామణః  

విఖ్యమతం వయషమేతదమన్ నామన భ్రయతభదుబతమ్ 17 

  

స్ భకతభ్యగం తమక్లతవమం నియగతస్తసా హ్రిమ్  

ఈపాసీనస్తతదవీం లేభే వై జనృనభస్త్రిభః 18 

  

తేష్టం నవ నవద్వవ తయోऽస్మ స్భనతతః  

కయభతనతైయణ్డత్థయ ఏకాశీత్రరిదవజ్ఞతమః 19 

  

నవాబవనభహాభ్రగ మునయో హ్మయథశ్ంస్మనః  

శ్ యభణా వాతయస్నా అతభవిదామవిశ్యయదాః 20 

  

కవియహవియనతర్షక్షః యబుదధః పిల్కమనః  

అవిర్ష్ణహతోాऽథ దుయ మిలశ్చభస్ః కయభ్రజనః 21 

  

త ఏతే బగవదరయం విశ్వం స్దస్దాతభకమ్  

అతభనోऽవమత్రరేక్లణ శ్మనోత వమచయనభహీమ్ 22 
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ఄవామహ్తేష్టగతమః సుయస్మదధసాధమ  

గనధయవమక్షనయకననయనాగలోకాన్  

ముకాతశ్చయనిత మునిచ్ఛయణబరతనాథ  

విదామధయదివజగవాం భవనాని కాభమ్ 23 

  

త ఏకదా నిమేః స్తయముజగుభయమదృచఛయా  

విత్థమమనభృషిభయజనాభే భహాతభనః 24 

  

త్థనదృష్టట వ స్రయమస్ఙ్గకశ్యనభహాభ్రగవత్థననృ  

మజమనోऽగనయో విపాాః స్యవ ఏవోతస్మథరే 25 

  

విద్హ్సాత నభప్రయతమ నారామణరామణాన్  

పీయతః స్భరజయాం చక్లయ అస్నసాథ నమథాయహతః 26 

  

త్థనోాచమనానసవరుచ్ఛ ఫరహ్భజృతోామననవ  

యచఛ యభపీయతః యశ్ యయావనతో నృః 27 

  

శ్రీవిద్హ్ ఈవాచ  

భన్దమ బగవతః సాక్షాత్థయషదానోవ భధుదివస్ః  

విషోణయరబత్థని లోకానాం పావనామ చయనిత హి 28 

  

దుయేభ్య మనుషో ద్హో ద్హినాం క్షణబఙ్గగ యః  

తతా్థపి దుయేబం భన్దమ వైకుణఠపియమదయశనమ్ 29 

  

ఄత అతమనితకం క్షేభం ృచ్ఛఛమ్న బవతోऽనఘాః  

స్ంసారేऽస్మభనక్ణార్ష్ణధऽపి స్తసఙగః శేవధియనృణామ్ 30 

  

ధరాభనాబగవత్థనరఫైత మది నః శుయతయే క్షభమ్  

యైః యస్ననః యనానమ దాస్మత్థమత్థభనభమజః 31 

  

శ్రీనాయద ఈవాచ  

ఏవం తే నిమినా ృష్టట  వసుద్వ భహ్తతమః  

యత్రజౄజ్ఞమబుయ వనీరత్థమ స్స్దస్మరితవజం నృమ్ 32 
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శ్రీకవిరువాచ  

భన్దమऽకుతశిచదబమభచ్ఛమతస్మ పాదాముఫజోపాస్నభతయ నితమమ్  

ఈదివగనబుద్ధయస్దాతభభ్రవాదివశ్యవతభనా మతయ నివయతతే భీః 33 

  

యే వై బగవత్థ పాోకాత  ఈపాయా హామతభలఫధయే  

ఄఞజ ః జృంసాభవిదుష్టం విదిధ  భ్రగవత్థనిహ త్థన్ 34 

  

యానాసాథ మ నర్ష్ణ రాజనన యమద్మత కరిహచిత్  

ధావనినమీలమ వా న్దతేర న స్ఖలేనన తేదిహ్ 35 

  

కాయేన వాచ్ఛ భనసేనిదైయైరావ బుదాధ ైతభనా వానుస్ృతస్వభ్రవాత్  

కర్ష్ణత్ర మదమతసకలం యసైై నారామణాయేత్ర స్భయయేతతత్ 36 

  

బమం దివతీయాభనివేశ్తః సామద్వశ్యదప్రతస్మ వియమయోऽస్భృత్రః  

తనాభమయాతో బుధ అబజ్ఞతతం బకైైకయేశ్ం గురుద్వత్థత్థభ 37 

  

ఄవిదమమనోऽమవభ్రత్ర హి దవయో ధామతురిధయా స్వనభనోయథౌ మథా 
తతకయభస్ఙకలవికలకం భనో బుధో నిరునాధ ైదబమం తతః సామత్ 38 

  

శ్ృణవనుసబదాాణి యథాఙగపాణ్డయజనాభని కరాభణి చ యాని లోక్ల  

గీత్థని నామని తదయథకాని గమనివలజోజ విచరేదస్ఙగః 39 

  

ఏవంవయతః స్వపియమనాభకీరాత ై జ్ఞత్థనురాగో దుయ తచితత ఈచైైః  

హ్స్తమథో ర్ష్ణదిత్ర ర్ధత్ర గమతుమనాభదవననృతమత్ర లోకబ్రహ్మః 40 

  

ఖం వాయుభగినం స్లిలం భహీం చ జోమతీంషి స్త్థత వని దిశ్ర దుయ మద్వన్ 
స్రితసముదాాంశ్చ హ్రేః శ్ర్షయం మత్రకం చ బరతం యణమేదననమః 41 

  

బకతః రేశ్యనుబవో వియకతయనమతయ చైష్ త్రరక ఏకకాలః  

యదమమనస్మ మథాశ్నతః సుమసుత షిటః జృషిటః క్షుదపాయోऽనుఘాస్మ్ 42 

  

ఆతమచ్ఛమత్థఙ్ఘ్ఘైం బజతోऽనువృత్థత ై బకతరివయకతయబగవతరబోధః  

బవనిత వై భ్రగవతస్మ రాజంస్తతః రాం శ్యనితముైత్ర సాక్షాత్ 43 
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శ్రీరాజోవాచ  

ఄథ భ్రగవతం ఫరయత మదధర్ష్ణభ యాదృశ్ర నృణామ్  

మథాచయత్ర మదరఫైతే యైరేిఙ్గయబగవత్రరమః 44 

  

శ్రీహ్విరువాచ  

స్యవబరతేష్ణ మః శేమదబగవదాబవమతభనః  

బరత్థని బగవత్థమతభన్దమష్ భ్రగవతోతతభః 45 

  

ఇస్వరే తదధీన్దష్ణ బ్రలిశేష్ణ దివష్తుస చ  

ప్రయభమైతీరకృపోప్రక్షా మః కర్ష్ణత్ర స్ భధమభః 46 

  

ఄరాచయామేవ హ్యయే జౄజ్ఞం మః శ్ యదధయేహ్తే  

న తదబక్లతష్ణ చ్ఛన్దమష్ణ స్ బకతః పాాకృతః స్భృతః 47 

  

గృహీత్థవపీనిదైయైయరాథ నోమ న ద్వషిట న హ్ృష్మత్ర  

విషోణరాభయామిదం శ్మనస వై భ్రగవతోతతభః 48 

  

ద్హ్యనిదైమపాాణభనోధియాం యో జనాభమమక్షుదబమతయషకృచైఛైః  

స్ంసాయధరైైయవిముహ్మమనః స్భృత్థమ హ్రేరాబగవతయధానః 49 

  

న కాభకయభబీజ్ఞనాం మస్మ చేతస్మ స్భబవః  

వాసుద్వైకనిలమః స్ వై భ్రగవతోతతభః 50 

  

న మస్మ జనభకయభభ్రమం న వరాణశ్ యభజ్ఞత్రభః  

స్జజతేऽస్మభననహ్ంభ్రవో ద్హ్య వై స్ హ్రేః పియమః 51 

  

న మస్మ స్వః య ఆత్ర వితేతష్టవతభని వా భదా  

స్యవబరతస్భః శ్యనతః స్ వై భ్రగవతోతతభః 52 

  

త్రరభవనవిబవహ్యతవేऽమకుణఠ  

స్భృత్రయజిత్థతభసురాదిభరివభృగమత్  

న చలత్ర బగవతదాయవినాద ల్  

లవనిమిష్టయధభపి మః స్ వైష్ణవాగయః 53 
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బగవత ఈరువికయమఙ్ఘ్ఘైశ్యఖ్య నఖభణిచనిదైకయా నియస్తత్థప్ర  

హ్ృది కథముసీదత్థం జృనః స్ యబవత్ర చనదై ఆవోదితేऽయకత్థః 54 

  

విస్ృజత్ర హ్ృదమం న మస్మ సాక్షాదధరియవశ్యభహితోऽమఘౌఘనాశ్ః 
యణమయస్నయా ధృత్థఙ్ఘ్ఘైదభః స్ బవత్ర భ్రగవతయధాన ఈకతః 55 

 

ఄఢామమభు – 3  

శ్రీరాజోవాచ  

యస్మ విషోణర్షశ్స్మ మయినాభపి మ్నహినీమ్  

మయాం వేదితుమిచ్ఛఛమ్న బగవనోత బుయ వనుత  నః 1 

  

నానుతృప్రమ జుష్నుమష్భద్ వచో హ్రికథాభృతమ్  

స్ంసాయత్థనిస్తపోత  భయతై స్తత్థత భేష్జమ్ 2 

  

శ్రీనతర్షక్ష ఈవాచ  

ఏభయరబత్థని బరత్థత్థభ భహాబరతైయభహాభజ  

స్స్ర్ష్ణజచ్ఛచవచ్ఛనామదమః స్వమతా్థతభయస్మదధయే 3 

  

ఏవం స్ృష్టట ని బరత్థని యవిష్టః ఞచధాతుభః  

ఏకధా దశ్ధాత్థభనం విబజనుజ ష్తే గుణాన్ 4 

  

గుణైరుగ ణానస భఞ్జ్యజ న అతభయద్రమత్రతైః యభః  

భనమమన ఆదం స్ృష్టమత్థభనమిహ్ స్జజతే 5 

  

కరాభణి కయభభః కుయవనసనిమిత్థత ని ద్హ్బృత్  

తతతతకయభపలం గృహ్ణనబైభతీహ్ సుఖేతయమ్ 6 

  

ఆతథం కయభగతీయగచఛనఫహ్వబదరవహాః జృమన్  

అబరతస్భావాతసయగ యలయావశునతేऽవశ్ః 7 

  

ధాతరేవ అస్న్దన వమక తం దరవమగుణాతభకమ్  

ఄనాదినిధనః కాలో హ్మవమకాతయాకయషత్ర 8 
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శ్తవరాష హ్మనావృషిటయబవిష్మతుమలఫణా భవి  

తత్థకలోచితోష్టణర్ష్ణక లోకాంస్త్రీనరతపిష్మత్ర 9 

  

పాత్థలతలమయబమ స్ఙకయషణముఖ్యనలః  

దహ్నరనయధవశిఖ్య విష్వగవయధతే వాయున్దరితః 10 

  

స్ంవయతకో మేఘగణో వయషత్ర స్భ శ్తం స్మః  

ధారాభయహస్మతహ్సాత భర్షేమతే స్లిలే విరాట్ 11 

  

తతో విరాజముతసృజ్మ వైరాజః జృరుషో నృ  

ఄవమక తం విశ్తే స్రక్ష్మం నిరినధన ఆవానలః 12 

  

వాయునా హ్ృతగనాధ  బరః స్లిలత్థవమ కలతే  

స్లిలం తదధృతయస్ం జోమత్రష్టట వయోకలతే 13 

  

హ్ృతయరం తు తభసా వాయౌ జోమత్రః యలీమతే  

హ్ృతస్ర్ష్ణశऽవకాశేన వాయుయనబస్మ లీమతే  

కాల్కతభనా హ్ృతగుణం నబ అతభని లీమతే 14 

  

ఆనిదైయాణి భనో బుదిధః స్హ్ వైకారికైయనృ  

యవిశ్నిత హ్మహ్ఙ్గకయం స్వగుణైయహ్మతభని 15 

  

ఏష్ట మయా బగవతః స్యగస్మథతమనతకారిణీ  

త్రరవరాణ వరిణత్థసాభభః కం బరమః శ్రోతుమిచఛస్మ 16 

  

శ్రీరాజోవాచ  

మథైత్థమైశ్వర్షం మయాం దుస్తరాభకృత్థతభభః  

తయనతైఞజ ః స్రథలధియో భహ్యష ఆదముచమత్థమ్ 17 

  

శ్రీయబుదధ ఈవాచ  

కరాభణామయబమణానాం దుఃఖహ్తైై సుఖ్యమ చ  

శేమత్థకవిరామస్ం మిథునీచ్ఛరిణాం నృణామ్ 18 
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నిత్థమరితద్న వితేతన దుయేభేనాతభభృతుమనా  

గృహాత్థమతశుభః కా పీయత్రః సాధితైశ్చలైః 19 

  

ఏవం లోకం యమివదామననశ్వయం కయభనిరిభతమ్  

స్తుల్కమత్రశ్మధవంస్ం మథా భణడలవరితనామ్ 20 

  

తసాభదుగ రుం యద్మత జిజ్ఞఞ సుః శేయమ ఈతతభమ్  

శ్యబేద రే చ నిష్టణతం ఫరహ్భణ్డమశ్మశ్ యమమ్ 21 

  

తతయ భ్రగవత్థనధరాభనిశక్షేదుగ రావతభదైవతః  

ఄమమయానువృత్థత ై యైసుత ష్టమదాత్థభతభద్ర హ్రిః 22 

  

స్యవతో భనసోऽస్ఙగమదౌ స్ఙగం చ సాధుష్ణ  

దయాం మైతీరం యశ్ యమం చ బరతేష్వదాధ  మథోచితమ్ 23 

  

శౌచం తస్మతత్రక్షాం చ మౌనం సావధామమమయజవమ్  

ఫరహ్భచయమభహింసాం చ స్భతవం దవనదవస్ంజఞయోః 24 

  

స్యవతా్థతేభశ్వరానీవక్షాం కైవలమభనిక్లతత్థమ్  

వివికతచీయవస్నం స్నోతష్ం యేన క్లనచిత్ 25 

  

శ్ యదాధ ం భ్రగవతే శ్యసేతైऽనినాద భనమతయ చ్ఛపి హి  

భనోవాకకయభదణడం చ స్తమం శ్భదమవపి 26 

  

శ్ యవణం కీయతనం ధామనం హ్రేయదుబతకయభణః  

జనభకయభగుణానాం చ తదరేథऽఖిలచేషిటతమ్ 27 

  

ఆష్టం దతతం తపో జతం వృతతం మచ్ఛచతభనః పియమమ్  

దారానుసత్థనగృహానారణానమతయసైై నివేదనమ్ 28 

  

ఏవం కృష్టణతభనాథేష్ణ భనుష్టమష్ణ చ సౌహ్ృదమ్  

రిచరామం చోబమతయ భహ్తుస నృష్ణ సాధుష్ణ 29 

  

యస్రానుకథనం పావనం బగవదమశ్ః  
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మిథో యత్రరిభథసుత షిటరినవృత్రతరిభథ అతభనః 30 

  

స్భయనతః సాభయమనతశ్చ మిథోऽఘౌఘహ్యం హ్రిమ్  

బకాత ై స్ఞ్జ్యజ తయా బకాత ై బ్వబరతుమతు లకాం తనుమ్ 31 

  

కవచిదుయ దనతైచ్ఛమతచినతయా కవచిద్  

ధస్నిత ననదనిత వదనతైలౌకకాః  

నృతమనిత గమనతైనుశీలమనతైజం  

బవనిత తరషీణం యమేతమ నియవృత్థః 32 

  

ఆత్ర భ్రగవత్థనధరాభనిశక్షనబకాత ై తదుతథయా  

నారామణర్ష్ణ మయాభఞజ స్తయత్ర దుస్తరామ్ 33 

  

శ్రీరాజోవాచ  

నారామణాభధానస్మ ఫరహ్భణః యమతభనః  

నిష్టఠ భయహథ నో వకుత ం మరమం హి ఫరహ్భవితతమః 34 

  

శ్రీపిల్కమన ఈవాచ  

స్మథతుమదబవయలమహ్యతుయహ్యతుయస్మ  

మతసవ నజ్ఞగయసుష్ణపితష్ణ స్దఫహిశ్చ  

ద్హ్యనిదైయాసుహ్ృదయాని చయనిత యేన  

స్ఞ్జజవిత్థని తదవేహి యం నరేనదై 35 

  

నైతనభనో విశ్త్ర వాగుత చక్షురాత్థభ  

పాాణ్డనిదైయాణి చ మథానలభరిచష్ః సావః  

శ్బోదऽపి బోధకనిష్టధతయాతభభరలమ్  

ఄర్ష్ణథక తమహ్ మదృతే న నిష్టధస్మదిధః 36 

  

స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర త్రరవృద్కమదౌ  

స్రతయం భహానహ్మిత్ర యవదనిత జీవమ్  

జ్ఞఞ నకయయాయథపలయరతయోరుశ్కత  

ఫరహైైవ భ్రత్ర స్దస్చచ తయోః యం మత్ 37 
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నాత్థభ జజ్ఞన న భరిష్మత్ర నైధతేऽసౌ  

న క్షీమతే స్వనవిదవైభచ్ఛరిణాం హి  

స్యవతయ శ్శ్వదనపాయుమలబ్వధ మతయం  

పాాణో మథేనిదైమఫలేన వికలితం స్త్ 38 

  

ఄణ్డడష్ణ ప్రశిష్ణ తరుష్వవినిశిచతేష్ణ పాాణో హి జీవముధావత్ర తతయ తతయ 
స్న్దన మదినిదైమగణ్డऽహ్మి చ యసుప్రత కూటస్థ  అశ్మభృతే తదనుస్భృత్రయనః 39 

  

మయహైఫజనాబచయణైష్ణయోరుబకాత ై  

చేతోభల్కని విధమేదుగ ణకయభజ్ఞని  

తస్మభనివశుదధ ఈలబమత అతభతతతవ ం  

శ్యక్షాదమథాభలదృశ్రః స్వితృయకాశ్ః 40 

  

శ్రీరాజోవాచ  

కయభయోగం వదత నః జృరుషో యేన స్ంస్ృతః  

విధరయేహాశు కరాభణి నైష్కయభైం వినదతే యమ్ 41 

  

ఏవం యశ్నభృషీనరయవభృచఛం పితుయనితక్ల  

నాబుయ వనఫైహ్భణః జృతా్థస్తతయ కాయణముచమత్థమ్ 42 

  

శ్రీఅవిర్ష్ణహతయ ఈవాచ  

కరాభకయభ వికరేభత్ర వేదవాద్ర న లౌకకః  

వేదస్మ చేశ్వరాతభత్థవతతతయ ముహ్మనిత స్రయమః 43 

  

ర్ష్ణక్షవాద్ర వేద్రऽమం బ్రల్కనాభనుశ్యస్నమ్  

కయభమ్నక్షామ కరాభణి విధతేత హ్మగదం మథా 44 

  

నాచరేదమసుత  వేద్రకతం స్వమభజోఞऽజితేనిదైమః  

వికయభణా హ్మధరేభణ భృతోమయభృతుమముైత్ర స్ః 45 

  

వేద్రకతమేవ కురావణో నిఃస్ఙ్గగ ऽరితమీశ్వరే  

నైష్కయభైం లబతే స్మదిధం ర్ష్ణచనారాథ  పలశుయత్రః 46 
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మ అశు హ్ృదమగయనిథం నిరిజహీఊష్ణః రాతభనః  

విధినోచరేద్దవం తనోతైక్లతన చ క్లశ్వమ్ 47 

  

లబ్రధ వనుగయహ్ అచ్ఛరామతేతన స్నదరిశత్థగభః  

భహాజృరుష్భబమరేచనరభరాత ైభభతయాతభనః 48 

  

శుచిః స్ముభఖమసీనః పాాణస్ంమభనాదిభః  

పిణడం విశ్రధమ స్నానైస్ కృతయక్షోऽయచయేదధరిమ్ 49 

  

ఄరాచదౌ హ్ృదయే చ్ఛపి మథాలబోధచ్ఛయకైః  

దరవమక్షిత్థమతభలిణాగ ని నిష్టదమ పాోక్ష్య చ్ఛస్నమ్ 50 

  

పాదామద్వనుకల్కైథ స్నినధామ స్మహితః  

హ్ృదాదిభః కృతనామసో భరలభన్దతైణ చ్ఛయచయేత్ 51 

  

సాఙ్గగ పాఙ్గగ ం స్పాయషదాం త్థం త్థం భరరితం స్వభనతైతః  

పాదామరాఘైచభనీయాదైైః సాననవాసోవిబరష్ణైః 52 

  

గనధమల్కమక్షతస్యగిబయరధద్వపోహాయకైః  

సాఙగభసభరజమ విధివతసతవైః సుత త్థవ నమేదధరిమ్ 53 

  

అత్థభనభతనభమమధైమనరభరితం స్భరజయేదధరేః  

శేష్టమధామ శియసా స్వధామునైదావస్మ స్తృతమ్ 54 

  

ఏవభగనైయకతోయాదావత్రథౌ హ్ృదయే చ మః  

మజతీశ్వయమత్థభనభచిరానుభచమతే హి స్ః 55 

 

ఄఢామమభు – 4  

శ్రీరాజోవాచ  

యాని యానీహ్ కరాభణి యైరైైః స్వచఛనదజనభభః  

చక్లయ కర్ష్ణత్ర కరాత  వా హ్రిసాత ని బుయ వనుత  నః 1 

  



ఏకదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

శ్రీదుయ మిల ఈవాచ  

యో వా ఄననతస్మ గునానననాత ననుకయమిష్మనస తు బ్రలబుదిధః  

యజ్ఞంస్మ బరమేయగణయేతకథఞ్చచత్థకలేన నైవాఖిలశ్కతధాభనః 2 

  

బరతైయమదా ఞచభరాతభస్ృష్్టః  

జృయం విరాజం వియచమమ తస్మభన్  

సావంశేన విష్టః జృరుష్టభధానమ్  

ఄవా నారామణ అదిద్వః 3 

  

మత్థకమ ఏష్ భవనతయమస్నినవేశ్ర  

మసేమనిదైయైస్తనుబృత్థముబయేనిదైయాణి  

జ్ఞఞ నం స్వతః శ్వస్నతో ఫలమ్నజ ఇహా  

స్త్థత వదిభః స్మథత్రలయోదబవ అదికరాత  4 

  

అదావబరచఛతధృతీ యజసాస్మ స్రేగ  

విష్ణణః స్మథతౌ కయతుత్రరిదవజధయభసేతుః  

రుద్రాऽమయామ తభసా జృరుష్ః స్ అదమ  

ఆతుమదబవస్మథత్రలయాః స్తతం యజ్ఞసు 5 

  

ధయభస్మ దక్షదుహితయమజనిష్ట భరరాత ైం  

నారామణో నయ ఊషియవయః యశ్యనతః  

నైష్కయభైలక్షణమువాచ చచ్ఛయ కయభ  

యోऽదామపి చ్ఛస్త ఊషివయమనిష్టవిత్థఙ్ఘ్ఘైః 6 

  

ఆనోదై విశ్ఙకై భభ ధాభ జిఘృక్షతీత్ర  

కాభం నమయుఙకత స్గణం స్ ఫదరుమపాఖమమ్  

గత్థవసర్ష్ణగణవస్నతసుభనదవాతైః  

స్త్రీప్రయక్షణ్డష్ణభయవిధమదతనభహిజఞః 7 

  

విజ్ఞఞ మ శ్కయకృతభకయభమదిద్వః  

పాాహ్ యహ్స్మ గతవిస్భమ ఏజమనాన్  

మ భైరివభ్య భదన మరుత ద్వవధోవ  
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గృహీణత నో ఫలిభశ్రనమమిభం కురుధవమ్ 8 

  

ఆతథం బుయ వతమబమద్ నయద్వ ద్వాః  

స్వీయడనభాశియస్ః స్ఘృణం తభరచ్ఛః  

నైతదివభ్య తవయి రేऽవికృతే విచితయం  

సావరాభధీయనికరానతపాదద్భ 9 

  

త్థవం సేవత్థం సుయకృత్థ ఫహ్వోऽనతరాయాః  

సౌవకో విలఙఘై యభం వయజత్థం దం తే  

నానమస్మ ఫరిహషి ఫలీనదదతః స్వభ్రగన్  

ధతేత దం తవభవిత్థ మది విఘనభరరిధీ 10 

  

క్షుతృటితైకాలగుణమరుతజైహ్వశై్ష్టణన్  

ఄసాభనపాయజలధీనత్రతీయమ క్లచిత్  

కోోధస్మ యానిత విపలస్మ వశ్ం ద్ గోర్  

భజజనిత దుశ్చయతశ్చ వృథోతసృజనిత 11 

  

ఆత్ర యగృణత్థం తేష్టం స్త్రియోऽతమదుబతదయశనాః  

దయశయామస్ శుశ్రయష్టం స్వరిచత్థః కుయవతీరివభః 12 

  

తే ద్వానుచరా దృష్టట వ స్త్రిమః శ్రీరివ యరపిణీః  

గన్దధన ముముహ్రసాత సాం యరపౌదాయమహ్తశియమః 13 

  

త్థనాహ్ ద్వద్వేశ్ః యణత్థనరహ్స్నినవ  

అసామేకతమం వృఙధవం స్వరాణం స్వయగబరష్ణామ్ 14 

  

ఓమిత్థమద్శ్మదామ నత్థవ తం సుయవనిదనః  

ఈయవశీభసయఃశేయష్టఠ ం జృయస్ృతమ దివం మయుః 15 

  

ఆనాద ై యానభమ స్దస్మ శ్ృణవత్థం త్రరదివౌకసామ్  

ఉచ్ఛరానరామణఫలం శ్కయస్తతా్థస్ విస్మభతః 16 

  

హ్ంస్స్వయరమవదదచ్ఛమత అతభయోగం  
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దతతః కుమయ ఊష్భ్య బగవానిత్థ నః  

విష్ణణః శివామ జగత్థం కలయావత్రయణస్  

తేనాహ్ృత్థ భధుభదా శుయతయో హ్యాసేమ 17 

  

గుపోత ऽమయే భనురిలౌష్ధమశ్చ మతేసై  

క్తయడే హ్తో దిత్రజ ఈదధయత్థభబస్ః క్షాభమ్  

క్తరేభ ధృతోऽదిరయభృతోనభథన్ద స్వృష్టఠ   

గాహాతరననమిబరాజభముఞచదాయతమ్ 18 

  

స్ంసుత నవతో నిత్రత్థనశైభణానృషీంశ్చ  

శ్కయం చ వృతయవధతస్తభస్మ యవిష్టమ్  

ద్వస్త్రియోऽసుయగృహ్య పిహిత్థ ఄనాథా  

జఘేనऽసురేనదైభబయామ స్త్థం నృస్మంహ్య 19 

  

ద్వాసురే యుధి చ దైతమతీనుసరారేథ  

హ్త్థవనతరేష్ణ భవనానమదధాతకల్కభః  

బరత్థవథ వాభన ఆమభహ్యదఫలేః క్షాభం  

యాచ్ఛఞ చఛలేన స్భదాదదితేః సుతేబమః 20 

  

నిఃక్షత్రరయాభకృత గం చ త్రరఃస్తకృతోవ  

రాభసుత  హైహ్మకుల్కమమభ్రయగవాగినః  

సోऽబ్వధ ం ఫఫనధ దశ్వకతభైహ్నసలఙకం  

సీత్థత్రయజమత్ర లోకభలఘనకీఊత్రః 21 

  

బరమేయబరావతయణామ మదుష్వజనాభ  

జ్ఞతః కరిష్మత్ర సురైయపి దుష్కరాణి  

వాదైరివమ్నహ్మత్ర మజఞకృతోऽతదరాహన్  

శ్రదాానకలౌ క్షిత్రభజో నమహ్నిష్మదన్దత 22 

  

ఏవంవిధాని జనాభని కరాభణి చ జగతతేః  

బరర్షణి బరరిమశ్సో వరిణత్థని భహాభజ 23 
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ఄఢామమభు – 5  

శ్రీరాజోవాచ  

బగవనతం హ్రిం పాాయో న బజనాత ైతభవితతమః  

తేష్టభశ్యనతకామనాం క నిష్టఠ విజిత్థతభనామ్ 1 

  

శ్రీచభస్ ఈవాచ  

ముఖబ్రహూరుపాద్బమః జృరుష్సామశ్ యమైః స్హ్  

చత్థవర్ష్ణ జజిఞరే వరాణ గుణైరివపాాదమః ృథక్ 2 

  

మ ఏష్టం జృరుష్ం సాక్షాదాతభయబవమీశ్వయమ్  

న బజనతైవజ్ఞననిత సాథ నాదబైష్టట ః తనతైధః 3 

  

దరరే హ్రికథాః క్లచిదరదరే చ్ఛచ్ఛమతకీయతనాః  

స్త్రిమః శ్రదాాదమశై్ైవ తేऽనుకమై బవాదృశ్యమ్ 4 

  

విపాో రాజనమవైశౌమ వా హ్రేః పాాపాత ః దానితకమ్  

శౌోతేన జనభనాథాపి ముహ్మనాత ైమనమవాదినః 5 

  

కయభణమకోవిదాః స్తబ్రధ  భరరాఖః ణిడతమనినః  

వదనిత చ్ఛట్పకానరభఢా మయా మధావై గిర్ష్ణతుసకాః 6 

  

యజసా ఘోయస్ఙకల్కః కాముకా ఄహిభనమవః  

దామిబకా మనినః పాపా విహ్స్నతైచ్ఛమతపియయాన్ 7 

  

వదనిత తేऽనోమనమముపాస్మతస్త్రియో గృహ్యష్ణ మైథునమరేష్ణ చ్ఛశిష్ః  

మజనతైస్ృష్టట ననవిధానదక్షిణం వృతైై యం ఘననిత శ్రనతదివదః 8 

  

శియయా విబరత్థమభజన్దన విదమయా త్థమగేన యరప్రణ ఫలేన కయభణా  

జ్ఞతస్భయేనానధధిమః స్హ్యశ్వరానసతోऽవభనమనిత హ్రిపియయానఖల్కః 9 

  

స్రేవష్ణ శ్శ్వతతనుబృతసవ వస్మథతం  

మథా ఖమత్థభనభభీష్టమీశ్వయమ్  
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వేద్రగీతం చ న శ్ృణవతేऽబుధా  

భనోయథానాం యవదనిత వాయతయా 10 

  

లోక్ల వమవాయామిష్భదమసేవా నిత్థమ హి జనోతయన హి తతయ చోదనా  

వమవస్మథత్రసేతష్ణ వివాహ్మజఞ సురాగయహైరాసు నివృత్రతరిష్టట  11 

  

ధనం చ ధరైైకపలం మతో వై  

జ్ఞఞ నం స్విజ్ఞఞ నభనుయశ్యనిత  

గృహ్యష్ణ యుఞజ నిత కలేవయస్మ  

భృతుమం న శ్మనిత దుయనతవీయమమ్ 12 

  

మదాఘై ణబక్షో విహితః సురాయాస్తథా శ్రరాలబనం న హింసా  

ఏవం వమవామః యజయా న యత్థమ ఆభం విశుదధం న విదుః స్వధయభమ్ 13 

  

యే తవన్దవంవిద్రऽస్నతః స్తబ్రధ ః స్దభమనినః  

శ్రనుద ై హ్మనిత విశ్ యబ్రధ ః ప్రయతమ ఖ్యదనిత తే చ త్థన్ 14 

  

దివష్నతః యకాయేష్ణ సావత్థభనం హ్రిమీశ్వయమ్  

భృతక్ల సానుఫన్దధऽస్మభనఫదధసేనహాః తనతైధః 15 

  

యే కైవలమభస్మరపాత  యే చ్ఛతీత్థశ్చ భరఢత్థమ్  

తైైవరిగకా హ్మక్షణికా అత్థభనం ఘాతమనిత తే 16 

  

ఏత అతభహ్నోऽశ్యనాత  ఄజ్ఞఞ న్ద జ్ఞఞ నమనినః  

సీదనతైకృతకృత్థమ వై కాలధవస్తభనోయథాః 17 

  

హిత్థవతభమయాయచిత్థ గృహాతమసుహ్ృత్రసతై మః  

తమ్న విశ్నతైనిచఛనోత వాసుద్వరాఙ్గభఖ్యః 18 

  

శ్రీ రాజోవాచ  

కస్మభనాకలే స్ బగవానికం వయణః కీదృశ్ర నృభః  

నామన వా క్లన విధినా జౄజమతే తదిహోచమత్థమ్ 19 
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శ్రీకయభ్రజన ఈవాచ  

కృతం తేరత్థ దావయం చ కలిరితేమష్ణ క్లశ్వః  

నానావరాణభధాకార్ష్ణ నానైవ విధిన్దజమతే 20 

  

కృతే శుకశే్చతురాఫహ్రయజటిలో వలకల్కభఫయః  

కృష్టణజినోవీత్థక్షానిఫబరదదణడకభణడలూ 21 

  

భనుష్టమసుత  తదా శ్యనాత  నిరైవరాః సుహ్ృదః స్మః  

మజనిత తసా ద్వం శ్మేన చ దమేన చ 22 

  

హ్ంస్ః సుర్ష్ణణ వైకుణోఠ ధర్ష్ణభ యోగేశ్వర్ష్ణऽభలః  

ఇశ్వయః జృరుషోऽవమక తః యమతేభత్ర గీమతే 23 

  

తేరత్థయాం యకతవర్ష్ణణऽసౌ చతురాఫహ్రస్త్రిమేఖలః  

హియణమక్లశ్స్త్రయామత్థభ సుయ కుసై వాదుమలక్షణః 24 

  

తం తదా భనుజ్ఞ ద్వం స్యవద్వభమం హ్రిమ్  

మజనిత విదమయా తయయామ ధరిభష్టఠ  ఫరహ్భవాదినః 25 

  

విష్ణణయమజఞః ృశినగయబః స్యవద్వ ఈరుకయభః  

వృష్టకపియజమనతశ్చ ఈరుగమ ఆతీయమతే 26 

  

దావరే బగవాఞ్జ్యశైభః పీతవాసా నిజ్ఞయుధః  

శ్రీవత్థసదిభయఙైైశ్చ లక్షణైరులక్షితః 27 

  

తం తదా జృరుష్ం భరాత ై భహారాజోలక్షణమ్  

మజనిత వేదతనాతై భ్రమం యం జిజ్ఞఞ స్వో నృ 28 

  

నభసేత వాసుద్వామ నభః స్ఙకయషణామ చ  

యదుమమనయానిరుదాధ మ తుబమం బగవతే నభః 29 

  

నారామణామ ఊష్యే జృరుష్టమ భహాతభన్ద  

విశేవశ్వరామ విశ్యవమ స్యవబరత్థతభన్ద నభః 30 
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ఆత్ర దావయ ఈర్షవశ్ సుత వనిత జగద్వశ్వయమ్  

నానాతనతైవిధాన్దన కల్కవపి తథా శ్ృణ్డ 31 

  

కృష్ణవయణం త్రవష్టకృష్ణం సాఙ్గగ పాఙ్గగ స్త్రపాయషదమ్  

మజ్ఞః స్ఙ్గకయతనపాాయైయమజనిత హి సుమేధస్ః 32 

  

ధేమమం స్దా రిబవఘనభభీష్టద్రహ్ం  

తీరాథ స్దం శివవిరిఞ్చచనుతం శ్యణమమ్  

బృత్థమరితహ్ం యణతపాల బవాబ్వధ పోతం  

వన్దద భహాజృరుష్ తే చయణాయవినదమ్ 33 

  

తమకాత వ సుదుస్తైజసురేపిసతరాజమలక్ష్మం  

ధరిభష్ఠ  అయమవచసా మదగదయణమమ్  

మయాభృగం దయితయేపిసతభనవధావద్  

వన్దద భహాజృరుష్ తే చయణాయవినదమ్ 34 

  

ఏవం యుగనుయరపాభ్రమం బగవానుమగవరితభః  

భనుజైరిజమతే రాజన్దశైమసామీశ్వర్ష్ణ హ్రిః 35 

  

కలిం స్భ్రజమనాత ైరామ గుణ జ్ఞఞ ః సాయభ్రగినః  

మతయ స్ఙ్గకయతన్దనైవ స్యవసావర్ష్ణథऽభలబమతే 36 

  

న హ్మతః యమ్న ల్కభ్య ద్హినాం భా్రభమత్థమిహ్  

మతో విన్దదత యమం శ్యనితం నశ్మత్ర స్ంస్ృత్రః 37 

  

కృత్థదిష్ణ యజ్ఞ రాజనకల్కవిచఛనిత స్భబవమ్  

కలౌ ఖలు బవిష్మనిత నారామణరామణాః 38 

  

కవచితకవ చినభహారాజ దరవిడేష్ణ చ బరరిశ్ః  

త్థభార్షణ నద్వ మతయ కృతమల్క మస్మవనీ 39 

  

కావేర్ష చ భహాజృణామ యతీచీ చ భహానద్వ  

యే పిఫనిత జలం త్థసాం భనుజ్ఞ భనుజ్ఞశ్వయ  
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పాాయో బకాత  బగవత్ర వాసుద్వేऽభల్కశ్యాః 40 

  

ద్వరిషబరత్థతనృణాం పితౄణాం న కఙకర్ష్ణ నామభృణీ చ రాజన్  

స్రావతభనా మః శ్యణం శ్యణమం గతో ముకునదం రిహ్ృతమ కయతమ్ 41 

  

స్వపాదభరలభబజతః పియమస్మ తమకాతనమభ్రవస్మ హ్రిః రేశ్ః  

వికయభ మచోచతత్రతం కథఞ్చచదుధ నోత్ర స్యవం హ్ృది స్నినవిష్టః 42 

  

శ్రీనాయద ఈవాచ  

ధరాభనాబగవత్థనితథం శుయత్థవథ మిథిలేశ్వయః  

జ్ఞమన్దతయానుభనీనీరతః సోపాధామయో హ్మజౄజమత్ 43 

  

తతోऽనతయదధిరే స్మదాధ ః స్యవలోకస్మ శ్మతః  

రాజ్ఞ ధరాభనుపాత్రష్ఠ ననవా యమం గత్రమ్ 44 

  

తవభప్రమత్థనభహాభ్రగ ధరాభనాబగవత్థనుశై త్థన్  

అస్మథతః శ్ యదధయా యుకోత నిఃస్ఙ్గగ  యాస్మసే యమ్ 45 

  

యువయోః ఖలు దభతోమయమశ్సా జౄరితం జగత్  

జృతయత్థభగభదమదావం బగవానీశ్వర్ష్ణ హ్రిః 46 

  

దయశనాలిఙగనాల్కైః శ్మనాస్నభ్యజనైః  

అత్థభ వాం పావితః కృష్టణ జృతయసేనహ్ం యకుయవతోః 47 

  

వైరేణ మం నృతమః శిశుపాలపౌణడై  

శ్యల్కవదయో గత్రవిల్కస్విలోకనాదైైః  

ధామమనత అకృతధిమః శ్మనాస్నాదౌ  

తత్థసభమమజృయనుయకతధియాం జృనః కమ్ 48 

  

మతమబుదిధభకృథాః కృష్టణ స్రావతభనీశ్వరే  

మయాభనుష్మభ్రవేన గరఢైశ్వరేమ రేऽవమయే 49 

  

బరభ్రరాసుయరాజనమ హ్నతవే గుతయే స్త్థమ్  

ఄవతీయణస్మ నియవృతైై మశ్ర లోక్ల వితనమతే 50 
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శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏతచ్ఛఛై త్థవ భహాభ్రగో వసుద్వోऽత్రవిస్మభతః  

ద్వకీ చ భహాభ్రగ జహ్తుర్ష్ణభహ్మతభనః 51 

  

ఆత్రహాస్మిభం జృణమం ధాయయేదమః స్మహితః  

స్ విధరయేహ్ శ్భలం ఫరహ్భబరయామ కలతే 52 

 

ఄఢామమభు – 6  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ ఫరహాభతభజైః ద్వైః యజ్ఞశై్రావృతోऽబమగత్  

బవశ్చ బరతబవేమశ్ర మయౌ బరతగణైయవృతః 1 

  

ఆనోదై భరుదిబయబగవానాదిత్థమ వస్వోऽశివన్త  

ఊబవోऽఙ్ఘ్గయసో రుదాా విశేవ సాధామశ్చ ద్వత్థః 2 

  

గనధరావసయసో నాగః స్మదధచ్ఛయణగుహ్మకాః  

ఊష్మః పితయశ్ైైవ స్విదామధయకననరాః 3 

  

దావయకాముస్ఞజ గుభః స్రేవ కృష్ణదిదృక్షవః  

వజృష్ట యేన బగవాననయలోకభనోయభః  

మశ్ర వితేన్ద లోక్లష్ణ స్యవలోకభల్కహ్మ్ 4 

  

తసామం విభా్రజమనాయాం స్భృదాధ యాం భహ్రిదిభః  

వమచక్షత్థవితృపాత క్షాః కృష్ణభదుబతదయశనమ్ 5 

  

స్వర్ష్ణగదామనోగైరాభలైైశ్యఛదమనోత యుదరతతభమ్  

గీరిబశిచతయదారాథ భసుత ష్ణట వయజగద్వశ్వయమ్ 6 

  

శ్రీద్వా ఉచ్ఛః  

నత్థః స్భ తే నాథ దాయవినదం బుద్వధనిదైమపాాణభనోవచోభః  

మచిచనతైతేऽనతయహృది భ్రవయుకైరుభముక్షుభః కయభభయోరుపాశ్యత్ 7 
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తవం మమయా త్రరగుణయాతభని దురివభ్రవమం  

వమక తం స్ృజస్మవస్మ లుభస్మ తదుగ ణస్థ ః  

నైతైయబవానజిత కయభభయజమతే వై  

మతేసవ సుఖేऽవమవహితేऽభయతోऽనవదమః 8 

  

శుదిధయనృణాం న తు తథేడమ దురాశ్యానాం  

విదామశుయత్థధమమనదానతఃకయయాభః  

స్త్థత వతభనాభృష్బ తే మశ్స్మ యవృదధ   

స్చఛైదధయా శ్ యవణస్భబృతయా మథా సామత్ 9 

  

సామననస్తవాఙ్ఘ్ఘైయశుభ్రశ్మధరభక్లతుః  

క్షేమమ యో మునిభరాయదహై్ృద్రహ్మమనః  

మః సాతవతైః స్భవిబరతమ అతభవదిబర్  

వ్యమహ్యऽరిచతః స్వనశ్ః స్వయత్రకయమమ 10 

  

మస్మచనతైతే యమతపాణిభయధవరాగ్భన  

తయయామ నిరుకతవిధిన్దశ్ హ్వియగృహీత్థవ  

ఄధామతభయోగ ఈత యోగిభరాతభమయాం  

జిజ్ఞఞ సుభః యభభ్రగవతైః ర్షష్టః 11 

  

రుమష్టయా తవ విభ్య వనమలయేమం  

స్ంసారిధనీ బగవతీ యత్రతీనవచీఛైః  

మః సుయణీతభముయాయహణమదదనోన  

బరయాతసదాఙ్ఘ్ఘైయశుభ్రశ్మధరభక్లతుః 12 

  

క్లతుస్త్రివికయభయుతస్త్రితతత్థకో  

మసేత బయాబమకర్ష్ణऽసుయద్వచమ్నవః  

స్వరాగ మ సాధుష్ణ ఖలేషివతరామ బరభన్  

దః జృనాతు బగవనబజత్థభఘం నః 13 

  

నసోమతగవ ఆవ మస్మ వశే బవనిత  
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ఫరహాభదమస్తనుబృతో మిథుయయదైమనాః  

కాలస్మ తే యకృత్రజౄరుష్యోః యస్మ  

శ్ం నస్తనోతు చయణః జృరుషోతతభస్మ 14 

  

ఄసామస్మ హ్యతురుదమస్మథత్రస్ంమమనామ్  

ఄవమక తజీవభహ్త్థభపి కాలమహ్రః  

సోऽమం త్రరణాభయఖిల్కచయే యవృతతః  

కాలో గభీయయమ ఈతతభజౄరుష్స్తవమ్ 15 

  

తవతతః జృమనసభధిగభమ మయాస్మ వీయమం  

ధతేత భహానతమివ గయబభమ్నఘవీయమః  

సోऽమం తయానుగత అతభన అణడకోశ్ం  

హైభం స్స్యజ ఫహిరావయణైరుప్రతమ్ 16 

  

తతతస్రథష్శ్చ జగతశ్చ బవానధీశ్ర  

మనాభమయోతథగుణవికయమయోనీత్థన్  

ఄరాథ ఞ్చ్జ ష్ననపి హ్ృషీకతే న లిపోత   

యేऽన్దమ స్వతః రిహ్ృత్థదపి బ్వబమత్ర స్భ 17 

  

సాభయావలోకలవదరిశతభ్రవహారి  

బరయభణడలయహితసౌయతభనతైశౌణ్డ ః  

తనైసుత  షోడశ్స్హ్స్యభనఙగబ్రణైర్  

మసేమనిదైమం విభథితుం కయణైయన విబవైః 18 

  

విబవైస్తవాభృతకథోదవహాస్త్రిలోకామః  

పాదావన్దజస్రితః శ్భల్కని హ్నుత మ్  

అనుశ్ యవం శుయత్రభయఙ్ఘ్ఘైజభఙగస్ఙ్గస్  

తీయథదవమం శుచిష్దస్త ఈస్ృశ్నిత 19 

  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

ఆతమభష్రటమ విబుధైః సేశ్ః శ్తధృత్రయహరిమ్  

ఄబమభ్రష్త గోవినదం యణమమభఫయమశియతః 20 
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శ్రీఫరహోభవాచ  

బరమేరాబరావత్థరామ జృరా విజ్ఞఞ పితః యభ్య  

తవభసాభభయశేష్టతభనతతతథైవోపాదితమ్ 21 

  

ధయభశ్చ సాథ పితః స్తుస స్తమస్న్దధష్ణ వై తవయా  

కీరితశ్చ దిక్షు విక్షిపాత  స్యవలోకభల్కహా 22 

  

ఄవతీయమ మద్రయవంశే బ్వబరదరయభనుతతభమ్  

కరాభణ్డమదాద భవృత్థత ని హిత్థమ జగతోऽకృథాః 23 

  

యాని తే చరిత్థనీశ్ భనుష్టమః సాధవః కలౌ  

శ్ృణవనతః కీయతమనతశ్చ తరిష్మనతైఞజ సా తభః 24 

  

మదువంశేऽవతీయణస్మ బవతః జృరుషోతతభ  

శ్యచఛతం వమతీయామ ఞచవింశ్యధికం యభ్య 25 

  

నాధునా తేऽఖిల్కధాయ ద్వకారామవశేషితమ్  

కులం చ వియశ్యప్రన నష్టపాామభబరదిదమ్ 26 

  

తతః స్వధాభ యభం విశ్స్వ మది భనమసే  

స్లోకాలేోకపాల్కననః పాహి వైకుణఠకఙకరాన్ 27 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఄవధారితమేతన్దభ మదాతథ విబుధేశ్వయ  

కృతం వః కాయమభఖిలం బరమేరాబర్ష్ణऽవత్థరితః 28 

  

తదిదం యాదవకులం వీయమశౌయమశియయోదధతమ్  

లోకం జిఘృక్షదుయ దధం మే వేలయేవ భహాయణవః 29 

  

మదమస్ంహ్ృతమ దృపాత నాం మదరనాం విజృలం కులమ్  

గనాత స్భైన్దన లోకోऽమముద్వలేన వినఙక్మత్ర 30 

  

ఆదానీం నాశ్ అయఫధ ః కులస్మ దివజశ్యజః  
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యాసామమి బవనం ఫరహ్భన్దనతదన్దత తవానఘ 31 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమకోత లోకనాథేన స్వమభరబః యణితమ తమ్  

స్హ్ ద్వగణైరేదవః స్వధాభ స్భదమత 32 

  

ఄథ తసామం భహోత్థత్థనాద వయవత్థమం స్ముత్రథ త్థన్  

విలోకమ బగవానాహ్ మదువృదాధ నసమగత్థన్ 33 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఏతే వై సుభహోత్థత్థ వమత్రతష్ఠ నీతహ్ స్యవతః  

శ్యశ్చ నః కులసామసీదాఫై హ్భణ్డభ్యమ దుయతమమః 34 

  

న వస్తవమమిహాసాభభరిజజీవిష్ణభరాయమకాః  

యభ్రస్ం సుభహ్తు ణమం యాసామమ్నऽదైైవ మ చియమ్ 35 

  

మతయ సానత్థవ దక్షశ్యపాదగృహీతో మక్ష్మణోదురాట్  

విముకతః కలిఫష్టతసద్రమ భేజ్ఞ బరమః కలోదమమ్ 36 

  

వమం చ తస్మభనానజేృతమ తయయిత్థవ పితౄనుసరాన్  

భ్యజయితోవషిజో విపాానాననాగుణవత్థనధసా 37 

  

తేష్ణ దానాని పాతేరష్ణ శ్ యదధయోపాత వ భహానిత వై  

వృజినాని తరిష్టమమ్న దానైర్ధనభరివాయణవమ్ 38 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం బగవత్థదిష్టట  యాదవాః కురుననదన  

గనుత ం కృతధిమసీతయథం స్మనదనానసభమరయుజన్ 39 

  

తనినర్షక్షోమదధవో రాజనుశై త్థవ బగవతోదితమ్  

దృష్టట వరిష్టట ని ఘోరాణి నితమం కృష్ణభనువయతః 40 

  

వివికత ఈస్ఙగభమ జగత్థమీశ్వరేశ్వయమ్  

యణభమ శిరిసా పాదౌ పాాఞజ లిస్తభభ్రష్త 41 
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శ్రీదధవ ఈవాచ  

ద్వద్వేశ్ యోగేశ్ జృణమశ్ యవణకీయతన  

స్ంహ్ృతైైతతుకలం నరనం లోకం స్నతైక్ష్యతే బవాన్  

వియశ్యం స్భర్ష్ణథऽపి యతమహ్నన మద్వశ్వయః 42 

  

నాహ్ం తవాఙ్ఘ్ఘైకభలం క్షణాయధభపి క్లశ్వ  

తమకుత ం స్ముతసహ్య నాథ స్వధాభ నమ మభపి 43 

  

తవ వికీయడితం కృష్ణ నృనాం యభభఙగలమ్  

కయణపీమరష్మసాదమ తమజనతైనమస్ృహాం జనాః 44 

  

శ్యామస్నాటనసాథ న సాననకీయడ్యశ్నాదిష్ణ  

కథం త్థవం పియమమత్థభనం వమం బకాతస్తైజ్ఞభ హి 45 

  

తవయోభకతస్యగగనధ వాసోऽలఙ్గకయచరిచత్థః  

ఈచిఛష్టభ్యజినో దాసాస్తవ మయాం జయేభ హి 46 

  

వాతవస్నా మ ఊష్మః శ్ యభణా ఉయధభైనిథనః  

ఫరహాభఖమం ధాభ తే యానిత శ్యనాత ః స్నానైసీనోऽభల్కః 47 

  

వమం త్రవహ్ భహాయోగినబైభనతః కయభవయతై సు  

తవదావయతయా తరిష్టమభసాత వకైరుద స్తయం తభః 48 

  

స్భయనతః కీయతమనతసేత కృత్థని గదిత్థని చ  

గతుమత్రసైతేక్షణక్షేవలి మననృలోకవిడభఫనమ్ 49 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఏవం విజ్ఞఞ పితో రాజనబగవాన్దదవకీసుతః  

ఏకానితనం పియమం బృతమముదధవం స్భభ్రష్త 50 
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ఄఢామమభు – 7  

శ్రీబగవానువాచ  

మదాతథ మం భహాభ్రగ తచిచకీరిషతమేవ మే  

ఫరహాభ బవో లోకపాల్కః స్వరావస్ం మేऽభకాఙ్ఘ్క్ణః 1 

  

భయా నిష్టదితం హ్మతయ ద్వకాయమభశేష్తః  

మదయథభవతీర్ష్ణణऽహ్భంశేన ఫరహ్భణారిథతః 2 

  

కులం వై శ్యనియదగధం నఙక్మతమనోమనమవిగ యహాత్  

స్ముదరః స్తమే హ్యమనాం జృర్షం చ పేావయిష్మత్ర 3 

  

మరేహైవామం భయా తమకోత లోకోऽమం నష్టభఙగలః  

బవిష్మతమచిరాత్థసధో కలినాపి నిరాకృతః 4 

  

న వస్తవమం తవయైవేహ్ భయా తమక్లత భహీతలే  

జనోऽబదరరుచియబదర బవిష్మత్ర కలౌ యుగే 5 

  

తవం తు స్యవం రితమజమ సేనహ్ం స్వజనఫనుధ ష్ణ  

భయామవేశ్మ భనః స్ంమకసభదృగివచయస్వ గమ్ 6 

  

మదిదం భనసా వాచ్ఛ చక్షురాబైం శ్ యవణాదిభః  

నశ్వయం గృహ్మమణం చ విదిధ  మయాభనోభమమ్ 7 

  

జృంసోऽయుకతస్మ నానార్ష్ణథ బరభః స్ గుణద్రష్భ్రక్  

కరాభకయభవికరేభత్ర గుణద్రష్ధియో భదా 8 

  

తసాభదుమక్లతనిదైమగామ్న యుకతచితత ఆదభజగత్  

అతభనీక్షస్వ వితతమత్థభనం భమమధీశ్వరే 9 

  

జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నస్ంయుకత అతభబరతః శ్ర్షరిణామ్  

ఄత్థభనుబవతుష్టట త్థభ నానతరాయైరివహ్నమసే 10 

  

ద్రష్బుద్రధైబయాతీతో నిష్టధానన నివయతతే  



ఏకదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

గుణబుదాధ ై చ విహితం న కర్ష్ణత్ర మథాయబకః 11 

  

స్యవబరతసుహ్ృచ్ఛఛనోత జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ ననిశ్చమః  

శ్మనభదాతభకం విశ్వం న విద్మత వై జృనః 12 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆత్థమదిషోట బగవత్థ భహాభ్రగవతో నృ  

ఈదధవః యణిత్థమహ్ తతతవ ం జిజ్ఞఞ సుయచ్ఛమతమ్ 13 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

యోగేశ్ యోగవినామస్ యోగతభనోమగస్భబవ  

నిఃశేయమసామ మే పాోక తసాత ైగః స్నానైస్లక్షణః 14 

  

త్థమగోऽమం దుష్కర్ష్ణ బరభనాకమనాం విష్యాతభభః  

సుతరాం తవయి స్రావతభననబకైరిత్ర మే భత్రః 15 

  

సోऽహ్ం భమహ్మిత్ర భరఢభత్రరివగఢస్  

తవనాభమయా వియచిత్థతభని సానుఫన్దధ  

తతతవ ఞజ సా నిగదితం బవత్థ మథాహ్ం  

స్ంసాధయామి బగవనననుశ్యధి బృతమమ్ 16 

  

స్తమస్మ తే స్వదృశ్ అతభన అతభనోऽనమం  

వకాతయమీశ్ విబుధేష్వపి నానుచక్షే  

స్రేవ విమ్నహితధిమస్తవ మమయేమే  

ఫరహాభదమస్తనుబృతో ఫహియయథభ్రవాః 17 

  

తసాభదబవనతభనవదమభననతపాయం  

స్యవజఞమీశ్వయభకుణఠవికుణఠధిష్ణైమ్  

నిరివణణధీయహ్ము హ్య వృజినాభతపోత   

నారామణం నయస్ఖం శ్యణం యద్మ 18 

  

శ్రీబగవానువాచ  

పాాయేణ భనుజ్ఞ లోక్ల లోకతతతవ విచక్షణాః  
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స్ముదధయనిత హామత్థభనమతభనైవాశుభ్రశ్యాత్ 19 

  

అతభనో గురురాతైైవ జృరుష్స్మ విశేష్తః  

మతరతమక్షానుమనాభ్రమం శేయయోऽసావనువినదతే 20 

  

జృరుష్తేవ చ మం ధీరాః సాఙఖైయోగవిశ్యయదాః  

అవిస్తరాం యశ్మనిత స్యవశ్కుత ైఫృంహితమ్ 21 

  

ఏకదివత్రరచతుసాద్ర ఫహ్రపాదస్తథాదః  

ఫహ్వైః స్నిత జృయః స్ృష్టట సాత సాం మే పౌరుషీ పియయా 22 

  

ఄతయ మం భృగమనతైదాధ  యుకాత  హ్యతుభర్షశ్వయమ్  

గృహ్మమణైరుగ ణైరేిఙ్గయగాహ్మభనుమనతః 23 

  

ఄతా్థజృమదాహ్యనీతభమిత్రహాస్ం జృరాతనమ్  

ఄవధరతస్మ స్ంవాదం మద్రయమితతేజస్ః 24 

  

ఄవధరతం దివమం కఞ్చచచచయనతభకుతోబమమ్  

కవిం నిర్షక్ష్య తరుణం మదుః యచఛ ధయభవిత్ 25 

  

శ్రీమదురువాచ  

కుతో బుదిధరిమం ఫరహ్భననకరుత ః సువిశ్యయదా  

యామసాదమ బవాలేోకం విదావంశ్చయత్ర బ్రలవత్ 26 

  

పాాయో ధరాభయథకామేష్ణ వివిత్థసయాం చ మనవాః  

హ్యతునైవ స్మీహ్నత అయుషో మశ్స్ః శియమః 27 

  

తవం తు కలః కవియదక్షః సుబగోऽభృతభ్రష్ణః  

న కరాత  న్దహ్సే కఞ్చచజజడోనభతతపిశ్యచవత్ 28 

  

జన్దష్ణ దహ్మమన్దష్ణ కాభలోబదవాగిననా  

న తమసేऽగిననా ముకోత గఙ్గగ భబఃస్థ  ఆవ దివః 29 

  

తవం హి నః ృచఛత్థం ఫరహ్భనానతభనామననదకాయణమ్  
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ఫరయహి స్యశవిహీనస్మ బవతః క్లవల్కతభనః 30 

  

శ్రీబగవానువాచ  

మదునైవం భహాభ్రగో ఫరహ్భణ్డమన సుమేధసా  

ృష్టః స్భ్రజితః పాాహ్ యశ్ యయావనతం దివజః 31 

  

శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  

స్నిత మే గుయవో రాజనఫహ్వో బుదుధ ైశియత్థః  

మతో బుదిధముపాదామ ముకోతऽటామీహ్ త్థనశృణ్డ 32 

  

ృథివీ వాయురాకాశ్మపోऽగినశ్చనదైమ యవిః  

కపోతోऽజగయః స్మనుధ ః తఙ్గగ  భధుకృదగజః 33 

  

భధుహా హ్రిణో మీనః పిఙగల్క కుయర్ష్ణऽయబకః  

కుమర్ష శ్యకృతసయ ఉయణనాభః సుప్రశ్కృత్ 34 

  

ఏతే మే గుయవో రాజనచతురివంశ్త్రరాశియత్థః  

శిక్షా వృత్రతభరేతేష్టభనవశిక్షమిహాతభనః 35 

  

మతో మదనుశిక్షామి మథా వా నాహ్రష్టతభజ  

తతతథా జృరుష్వామఘా నిబోధ కథయామి తే 36 

  

బరతైరాకయభమమణోऽపి ధీర్ష్ణ దైవవశ్యనుగైః  

తదివదావనన చలేనాభరాగ దనవశిక్షం క్షితేయవైతమ్ 37 

  

శ్శ్వతరాయథస్రేవహ్ః రార్థకానతస్భబవః  

సాధుః శిక్షేత బరబృతోత నగశిష్మః రాతభత్థమ్ 38 

  

పాాణవృతైైవ స్నుత ష్టమనుభనిరైీవేనిదైమపియయైః  

జ్ఞఞ నం మథా న నశేమత నావకీరేమత వాఙభనః 39 

  

విష్యేష్టవవిశ్నోమగీ నానాధరేభష్ణ స్యవతః  

గుణద్రష్వమప్రత్థత్థభ న విష్జ్ఞజత వాయువత్ 40 
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పారిథవేషివహ్ ద్హ్యష్ణ యవిష్టస్తదుగ ణాశ్ యమః  

గుణైయన యుజమతే యోగీ గన్ధరావయురివాతభదృక్ 41 

  

ఄనతరిహతశ్చ స్మథయజఙగమేష్ణ ఫరహాభతభభ్రవేన స్భనవయేన  

వామపాత ైవమవచేఛదభస్ఙగమతభనో మునియనబస్తవం వితతస్మ భ్రవయేత్ 42 

  

తేజోऽఫననభయైరాబవైరేభఘాదైైరావయున్దరితైః  

న స్ృశ్మతే నబస్తదవత్థకలస్ృష్్టరుగ ణైః జృమన్ 43 

  

స్వచఛః యకృత్రతః స్మనగోధ మధుయమసీతయథబరయనృణామ్  

మునిః జృనాతమపాం మితయమీక్షోస్యశకీయతనైః 44 

  

తేజసీవ తసా ద్వపోత  దుయధర్ష్ణషదయభ్రజనః  

స్యవబక్షోమऽపి యుకాతత్థభ నాదతేత భలభగినవత్ 45 

  

కవచిచఛననః కవచితసుష్ట ఈపాస్మః శేయమ ఆచఛత్థమ్  

భఙ్గకత స్యవతయ దాతృణాం దహ్నారగుతతరాశుబమ్ 46 

  

స్వమమయా స్ృష్టమిదం స్దస్లేక్షణం విభః  

యవిష్ట ఇమతే తతతత్ స్వయరపోऽగినరివైధస్మ 47 

  

విస్రాగ దామః శ్భశ్యనానాత  భ్రవా ద్హ్స్మ నాతభనః  

కల్కనామివ చనదైస్మ కాలేనావమక తవయతై నా 48 

  

కాలేన హోమఘవేగేన బరత్థనాం యబవామయౌ  

నిత్థమవపి న దృశేమతే అతభనోऽగేనయమథారిచష్టమ్ 49 

  

గుణైరుగ ణానుపాదతేత మథాకాలం విముఞచత్ర  

న తేష్ణ యుజమతే యోగీ గోభరాగ  ఆవ గోత్రః 50 

  

బుధమతే సేవ న భేద్న వమకతస్థ  ఆవ తదగతః  

లక్ష్యతే స్రథలభత్రభరాత్థభ చ్ఛవస్మథతోऽయకవత్ 51 

  

నాత్రసేనహ్ః యస్ఙ్గగ  వా కయతవమః కావపి క్లనచిత్  
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కుయవనివన్దదత స్నాత ం కపోత ఆవ ద్వనధీః 52 

  

కపోతః కశ్చనాయణ్డమ కృతనీడో వనస్తౌ  

కపోత్థమ భ్రయమయా సాయధమువాస్ కత్రచితసమః 53 

  

కపోతౌ సేనహ్గుణిత హ్ృదయౌ గృహ్ధరిభణౌ  

దృషిటం దృష్టట ైఙగభఙ్గగన బుదిధం బుదాధ ై ఫఫనధతుః 54 

  

శ్యామస్నాటనసాథ న వారాత కీయడ్యశ్నాదికమ్  

మిథునీబరమ విశ్ యబ్దధ చేయతుయవనరాజిష్ణ 55 

  

మం మం వాఞఛత్ర సా రాజనతయమనతైనుకమిత్థ  

తం తం స్భనమత్థకభం కృచేఛైణామజితేనిదైమః 56 

  

కపోతీ యథభం గయబం గృహ్ణనీత కాల అగతే  

ఄణాడని సుష్ణవే నీడే స్తతుమః స్నినధ్య స్తీ 57 

  

తేష్ణ కాలే వమజ్ఞమనత యచిత్థవమవా హ్రేః  

శ్కతభరుద రివభ్రవామభః కోభల్కఙగతనరరుహాః 58 

  

యజ్ఞః జృజృష్తుః పీయతౌ దభతీ జృతయవతసలౌ  

శ్ృణవన్తత కూజితం త్థసాం నియవృతౌ కలభ్రషితైః 59 

  

త్థసాం తతైైః సుస్రైైః కూజితైరుభగధచేషిటతైః  

యతుమదగమైయద్వనానాం పితర్ధ ముదమతుః 60 

  

సేనహానుఫదధహ్ృదయావనోమనమం విష్ణణమమయా  

విమ్నహితౌ ద్వనధియౌ శిశ్రనుజృష్తుః యజ్ఞః 61 

  

ఏకదా జగభతుసాత సాభనానయథం తౌ కుట్పమిఫన్త  

రితః కానన్ద తస్మభననరిథన్త చేయతుశిచయమ్ 62 

  

దృష్టట వ త్థనేుఫధకః కశిచదమదృచ్ఛఛతో వన్దచయః  

జగృహ్య జ్ఞలమతతమ చయతః సావలయానితక్ల 63 
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కపోతశ్చ కపోతీ చ యజ్ఞపోష్ట స్ద్రతుసక్త  

గతౌ పోష్ణమదామ స్వనీడముజగభతుః 64 

  

కపోతీ సావతభజ్ఞనీవక్ష్య బ్రలకానాజ లస్భవృత్థన్  

త్థనబమధావతోిశ్నీత కోోశ్తో బృశ్దుఃఖిత్థ 65 

  

సాస్కృతేేహ్గుణిత్థ ద్వనచిత్థత జమమయా  

స్వమం చ్ఛఫధమత శిచ్ఛ ఫదాధ నశ్మనతైస్భృత్రః 66 

  

కపోతః సావతభజ్ఞనఫదాధ నాతభనోऽమధికానిరయాన్  

భ్రరామం చ్ఛతభస్మం ద్వనో విలల్కపాత్రదుఃఖితః 67 

  

ఄహో మే శ్మత్థపామభలజృణమస్మ దుయభతేః  

ఄతృతసామకృత్థయథస్మ గృహ్సైవైరిగకో హ్తః 68 

  

ఄనుయరపానుకూల్క చ మస్మ మే త్రద్వత్థ  

శ్రన్దమ గృహ్య మం స్నతైజమ జృతైైః స్వరామత్ర సాధుభః 69 

  

సోऽహ్ం శ్రన్దమ గృహ్య ద్వనో భృతదార్ష్ణ భృతయజః  

జిజీవిష్ట కభయథం వా విధుర్ష్ణ దుఃఖజీవితః 70 

  

త్థంస్తథైవావృత్థనిశగిబయభృతుమగ యసాత నివచేష్టతః  

స్వమం చ కృణః శిక్షు శ్మననమబుధోऽతత్ 71 

  

తం లబ్రధ వ లుఫధకః కూయ యః కపోతం గృహ్మేధినమ్  

కపోతకానకపోతీం చ స్మదాధ యథః యమయౌ గృహ్మ్ 72 

  

ఏవం కుట్పభఫైశ్యనాత త్థభ దవనాద వరాభః తత్రరవత్  

జృష్ణనుకట్పభఫం కృణః సానుఫనోధऽవసీదత్ర 73 

  

మః పాామ మనుష్ం లోకం ముకతదావయభపావృతమ్  

గృహ్యష్ణ ఖగవతసక తస్తమయరఢచ్ఛమతం విదుః 74 
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ఄఢామమభు – 8  

శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  

సుఖమైనిదైమకం రాజనసవరేగ నయక ఏవ చ  

ద్హినాం మదమథా దుఃఖం తసాభన్దనచేఛత తదుఫధః 1 

  

గాస్ం సుభృష్టం వియస్ం భహానతం సోతకమేవ వా  

మదృచఛయైవాత్రతం గ యసేదాజగర్ష్ణऽకయమః 2 

  

శ్యీత్థహాని బరర్షణి నిరాహార్ష్ణऽనుకయభః  

మది నోనయేదాగై సో భహాహిరివ దిష్టభక్ 3 

  

ఓజఃస్హోఫలయుతం బ్వబరద్దహ్భకయభకమ్  

శ్యానో వీతనిదరశ్చ న్దహ్యతేనిదైమవానపి 4 

  

మునిః యస్ననగమీబర్ష్ణ దురివగహోమ దుయతమమః  

ఄననతపార్ష్ణ హ్మక్షోబమః స్మతమితోద ఆవాయణవః 5 

  

స్భృదధకామ్న హీనో వా నారామణర్ష్ణ మునిః  

నోతసరేత న శుష్టమత స్రిదిబరివ సాగయః 6 

  

దృష్టట వ స్త్రిమం ద్వమయాం తదాబవైయజితేనిదైమః  

యలోభతః తతమన్దధ తభస్మగ్భన తఙగవత్ 7 

  

యోషిదిధయణామబయణాభఫరాది దరవేమష్ణ మయాయచితేష్ణ భరఢః  

యలోభత్థత్థభ హ్రమభ్యగబుదాధ ై తఙగవననశ్మత్ర నష్టదృషిటః 8 

  

సోతకం సోతకం గ యసేదాగ ై స్ం ద్హో వరేతత యావత్థ  

గృహానహింస్నానత్రష్టఠ దవృత్రతం మధుకర్షం మునిః 9 

  

ఄణ్డబమశ్చ భహ్దబైశ్చ శ్యసేతైబమః కుశ్లో నయః  

స్యవతః సాయమదదామతు ష్టబమ ఆవ ష్టదః 10 

  

సామనతనం శ్వస్తనం వా న స్ఙగృహీణత భక్షితమ్  
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పాణిపాతోాదరాభతోా భక్షిక్లవ న స్ఙగహైీ 11 

  

సామనతనం శ్వస్తనం వా న స్ఙగృహీణత భక్షుకః  

భక్షికా ఆవ స్ఙగృహ్ణనసహ్ తేన వినశ్మత్ర 12 

  

దాపి యువతీం భక్షుయన స్ృశేదాద యవీభపి  

స్ృశ్నకర్షవ ఫధేమత కరిణామ ఄఙగస్ఙగతః 13 

  

నాధిగచేఛత్రసతై మం పాాజఞః కరిహచినభృతుమమతభనః  

ఫల్కధికైః స్ హ్న్దమత గజైయనైైయగజో మథా 14 

  

న ద్మం నోభ్యగమం చ లుబ్ధ యమదుద ఃఖస్ఞ్చచతమ్  

భఙ్గకత తదపి తచ్ఛచనోమ భధుహ్యవాయథవినభధు 15 

  

సుదుఃఖ్యపారిజతైరివతైరాశ్యసానాం గృహాశిష్ః  

భధుహ్యవాగయతో భఙ్గకత మత్రరైవ గృహ్మేధినామ్ 16 

  

గాభమగీతం న శ్ృణ్డయాదమత్రయవనచయః కవచిత్  

శిక్షేత హ్రిణాదఫదాధ నభృగయోర్షగతమ్నహిత్థత్ 17 

  

నృతమవాదితయగీత్థని జుష్నాగై మమణి యోషిత్థమ్  

అసాం కీయడనకో వశ్మ ఊష్మశ్ృఙ్గగ  భృగీసుతః 18 

  

జిహ్వయాత్రయమథినామ జనో యస్విమ్నహితః  

భృతుమభృచఛతమస్దుఫదిధర్షభనసుత  ఫడిశై్యమథా 19 

  

ఆనిదైయాణి జమనాత ైశు నిరాహారా భనీషిణః  

వయజయిత్థవ తు యస్నం తనినయననస్మ వయధతే 20 

  

త్థవజిజతేనిదైయో న సామదివజిత్థన్దమనిదైమః జృమన్  

న జయేదరస్నం యావజిజతం స్యవం జితే యసే 21 

  

పిఙగల్క నాభ వేశ్యమసీదివద్హ్నగరే జృరా  

తసామ మే శిక్షితం కఞ్చచనినబోధ నృననదన 22 
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సా సైవరిణ్డమకదా కానతం స్ఙ్గకత ఈన్దష్మతీ  

ఄబరత్థకలే ఫహిరాద వరే బ్వబరతీ యరముతతభమ్ 23 

  

మయగ అగచఛతో వీక్ష్య జృరుష్టనురుష్యషబ  

త్థనుశలకదానివతతవతః కానాత న్దభన్దऽయథకాముకీ 24 

  

అగతేష్వయాతేష్ణ సా స్ఙ్గకతోజీవినీ  

ఄమనోమ వితతవానోకऽపి మముైష్మత్ర బరరిదః 25 

  

ఏవం దురాశ్యా ధవస్త నిదాా దావయమవలభఫతీ  

నియగచఛనీత యవిశ్తీ నిశీథం స్భదమత 26 

  

తసామ విత్థత శ్యా శుష్మద్ వకాతైయా ద్వనచేతస్ః  

నిరేవదః యమ్న జజ్ఞఞ చినాత హ్యతుః సుఖ్యవహ్ః 27 

  

తసామ నిరివణణచిత్థత యా గీతం శ్ృణ్డ మథా భభ  

నిరేవద అశ్యపాశ్యనాం జృరుష్స్మ మథా హ్మస్మః 28 

  

న హ్మఙ్గగ జ్ఞతనిరేవద్ర ద్హ్ఫనధం జిహాస్త్ర  

మథా విజ్ఞఞ నయహితో భనుజో భభత్థం నృ 29 

  

పిఙగలోవాచ  

ఄహో మే మ్నహ్వితత్రం శ్మత్థవిజిత్థతభనః  

యా కానాత దస్తః కాభం కాభయే యేన బ్రలిశ్య 30 

  

స్నతం స్మీప్ర యభణం యత్రయదం వితతయదం నితమమిభం విహామ  

ఄకాభదం దుఃఖబయాధిశ్రక మ్నహ్యదం తుచఛభహ్ం బజ్ఞऽజ్ఞఞ  31 

  

ఄహో భయాత్థభ రిత్థపితో వృథా సాఙ్గకతమవృత్థత ైత్రవిగయహైవాయతయా  

సైణైాననరాదామయథతృషోऽనుశ్రచ్ఛమతీితేన వితతం యత్రమతభన్దచఛతీ 32 

  

మదస్మథభరినరిభతవంశ్వంస్మ  

స్రథణం తవచ్ఛ ర్ష్ణభనఖైః పినదధమ్  
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క్షయననవదావయభగయమేతద్  

విణరభతయజౄయణం భదుైత్ర కానామ 33 

  

విద్హానాం జృరే హ్మస్మభననహ్మేకైవ భరఢధీః  

యానమమిచఛనతైస్తమసాభదాతభదాత్థకభభచ్ఛమత్థత్ 34 

  

సుహ్ృతేరష్ఠ తమ్న నాథ అత్థభ చ్ఛమం శ్ర్షరిణామ్  

తం వికీయయాతభనైవాహ్ం యమేऽన్దన మథా యమ 35 

  

కమత్రరమం తే వమబజనాకమ యే కాభదా నరాః  

అదమనతవనోత భ్రరామయా ద్వా వా కాలవిదుయ త్థః 36 

  

నరనం మే బగవానీరతో విష్ణణః క్లనాపి కయభణా  

నిరేవద్రऽమం దురాశ్యయా మన్దభ జ్ఞతః సుఖ్యవహ్ః 37 

  

మైవం సుమయభనదభ్రగమయాః క్లేశ్య నిరేవదహ్యతవః  

యేనానుఫనధం నియహృతమ జృరుష్ః శ్భభృచఛత్ర 38 

  

తేనోకృతమదామ శియసా గాభమస్ఙగత్థః  

తమకాత వ దురాశ్యః శ్యణం వయజ్ఞమి తభధీశ్వయమ్ 39 

  

స్నుత ష్టట  శ్ యదదధతేమతదమథాల్కభేన జీవతీ  

విహ్రాభమమునైవాహ్మతభనా యభణ్డన వై 40 

  

స్ంసాయకూప్ర త్రతం విష్యైరుభషితేక్షణమ్  

గ యస్తం కాల్కహినాత్థభనం కోऽనమసాతై తుభధీశ్వయః 41 

  

అతైైవ హామతభనో గోపాత  నిరివద్మత మదాఖిల్కత్  

ఄయభతత ఆదం శేమదగసై్తం కాల్కహినా జగత్ 42 

  

శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  

ఏవం వమవస్మతభత్రరుద రాశ్యం కానతతయషజ్ఞమ్  

ఛితోతవశ్భమసాథ మ శ్యామమువివేశ్ సా 43 
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అశ్య హి యభం దుఃఖం నైరాశ్మం యభం సుఖమ్  

మథా స్ఞ్చఛదమ కానాత శ్యం సుఖం సుష్టవ పిఙగల్క 44 

 

ఄఢామమభు – 9  

శ్రీబా్రహ్భణ ఈవాచ  

రిగయహో హి దుఃఖ్యమ మదమత్రరమతభం నృణామ్  

ఄననతం సుఖమపోనత్ర తదివదావనమస్తవకఞచనః 1 

  

సామిష్ం కుయయం జఘునయఫలినోऽన్దమ నిరామిష్టః  

తదామిష్ం రితమజమ స్ సుఖం స్భవినదత 2 

  

న మే మనామన్త సోత న చినాత  గేహ్జృత్రరణామ్  

అతభకీయడ అతభయత్రరివచరామీహ్ బ్రలవత్ 3 

  

దావవేవ చినతయా ముక్తత యమననద అజేృతౌ  

యో విముగోధ జడో బ్రలో యో గుణ్డబమః యం గతః 4 

  

కవచితుకమర్ష త్థవత్థభనం వృణానానగృహ్మగత్థన్  

స్వమం త్థనయహయామస్ కావపి యాతేష్ణ ఫనుధ ష్ణ 5 

  

తేష్టభబమవహారాయథం శ్యలీనరహ్స్మ పారిథవ  

ఄవఘననాత ైః యకోష్ఠ సాథ శ్చకుయ ః శ్ఙ్గఖః స్వనం భహ్త్ 6 

  

సా తజుజ గుపిసతం భత్థవ భహ్తీ వృడిత్థ తతః  

ఫబఞ్్జకైకశ్ః శ్ఙ్గఖన్తదవ దౌవ పాణోమయశేష్మత్ 7 

  

ఈబయోయమబరద్రఘషో హ్మవఘననాత ైః స్వశ్ఙఖయోః  

తతా్థప్రమకం నియభదద్కసాభనానబవదధవనిః 8 

  

ఄనవశిక్షమిభం తసామ ఈద్శ్భరినదభ  

లోకాననుచయన్దనత్థనోేకతతతవ వివితసయా 9 
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వాసే ఫహూనాం కలహో బవేదావరాత  దవయోయపి  

ఏక ఏవ వసేతతసాభతుకమరామ ఆవ కఙకణః 10 

  

భన ఏకతయ స్ంయుఞ్జ్యాజిజతశ్యవసో జిత్థస్నః  

వైరాగమభ్రమస్యోగేన ధిరమమణభతనిదైతః 11 

  

మస్మభనభనో లఫధదం మద్తచఛనైః శ్నైరుభఞచత్ర కయభరేణరన్  

స్తేతవన వృద్ధన యజస్తభశ్చ విధరమ నిరావణముైతమనినధనమ్ 12 

  

తదైవమతభనమవరుదధచితోత న వేద కఞ్చచదఫహియనతయం వా  

మథేష్ణకార్ష్ణ నృత్రం వయజనతమిష్ణ గత్థత్థభ న దదయశ పారేశవ 13 

  

ఏకచ్ఛయమనిక్లతః సామదయభతోత గుహాశ్మః  

ఄలక్ష్యమణ అచ్ఛరైరుభనిరేకోऽలభ్రష్ణః 14 

  

గృహాయమ్నబ హి దుఃఖ్యమ విపలశ్యచధుయ వాతభనః  

స్యః యకృతం వేశ్భ యవిశ్మ సుఖమేధతే 15 

  

ఏకో నారామణో ద్వః జౄయవస్ృష్టం స్వమమయా  

స్ంహ్ృతమ కాలకలయా కల్కనత ఆదమీశ్వయః  

ఏక ఏవాదివతీయోऽబరదాత్థభధార్ష్ణऽఖిల్కశ్ యమః 16 

  

కాలేనాత్థభనుభ్రవేన సాభమం నీత్థసు శ్కతష్ణ  

స్త్థత వదిష్టవదిజృరుష్ః యధానజృరుష్టశ్వయః 17 

  

రావరాణాం యభ అసేత కైవలమస్ంజిఞతః  

క్లవల్కనుబవాననద స్నోదహో నిరుపాధికః 18 

  

క్లవల్కత్థభనుభ్రవేన స్వమయాం త్రరగుణాత్రభకామ్  

స్ఙ్గక్బమనసృజత్థమదౌ తయా స్రతయభరినదభ 19 

  

త్థమహ్రస్త్రిగుణవమకతం స్ృజనీతం విశ్వతోముఖమ్  

మస్మభనోరతమిదం విశ్వం యేన స్ంస్యతే జృమన్ 20 
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మథోయణనాభయహృదయాదరరాణం స్నతతమ వక తతైః  

తయా విహ్ృతమ బరమసాత ం గ యస్తేమవం భహ్యశ్వయః 21 

  

మతయ మతయ భనో ద్హీ ధాయయేతసకలం ధియా  

సేనహాద్దవష్టదబయాదావపి యాత్ర తతతతసవ యరత్థమ్ 22 

  

కీటః ప్రశ్స్ృతం ధామమనుకడ్యమం తేన యవేశితః  

యాత్ర తత్థసతభత్థం రాజనరయవయరభస్నతైజన్ 23 

  

ఏవం గురుబమ ఏతేబమ ఏష్ట మే శిక్షిత్థ భత్రః  

సావతోభశిక్షిత్థం బుదిధం శ్ృణ్డ మే వదతః యభ్య 24 

  

ద్హో గురుయభభ వియకతవివేకహ్యతుర్  

బ్వబరతసై స్తతవ నిధనం స్తత్థరుత ైదయకమ్  

తత్థత వనమన్దన విభృశ్యమి మథా తథాపి  

పాయకమమితమవస్మతో విచరాభమస్ఙగః 25 

  

జ్ఞయాతభజ్ఞయథశుబృతమగృహాతవరాగ న్  

జృష్టనత్ర మత్రరమచికీయషయా వితనవన్  

సావన్దత స్కృచఛైభవరుదధధనః స్ ద్హ్ః  

స్ృష్టట వస్మ బీజభవసీదత్ర వృక్షధయభః 26 

  

జిహైవకతోऽముభకయషత్ర కరిహ తరాష  

శిశ్రనऽనమతస్తవగుదయం శ్ యవణం కుతశిచత్  

ఘాాణోऽనమతశ్చలదృకకవ చ కయభశ్కతర్  

ఫహ్వైః స్తనై ఆవ గేహ్త్రం లుననిత 27 

  

స్ృష్టట వ జృరాణి వివిధానమజయాతభశ్కాత ై  

వృక్షానసర్షస్ృశ్రనఖగదనదశ్రకాన్  

తైసైయతుష్టహ్ృదమః జృరుష్ం విధామ  

ఫరహాభవలోకధిష్ణం ముదమ ద్వః 28 

  

లబ్రధ వ సుదుయేబమిదం ఫహ్రస్భబవాన్దత  
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మనుష్మభయథదభనితమభపీహ్ ధీయః  

తరయణం మతేత న తేదనుభృతుమ యావన్  

నిఃశేయమసామ విష్మః ఖలు స్యవతః సామత్ 29 

  

ఏవం స్ఞ్జ్యజ తవైరాగోమ విజ్ఞఞ నాలోక అతభని  

విచరామి భహీమేత్థం ముకతస్ఙ్గగ ऽనహ్ఙృతః 30 

  

న హ్యమకసాభదుగ ర్ష్ణరాజ ానం సుస్మథయం సామతుసజృష్కలమ్  

ఫరహైైతదదివతీమం వై గీమతే ఫహ్రధరిషభః 31 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఆతుమకాత వ స్ మదుం వియస్తమభనతైమ గభీయధీః  

వనిదతః స్వరిచతో రాజ్ఞఞ  మయౌ పీయతో మథాగతమ్ 32 

  

ఄవధరతవచః శుయత్థవ జౄరేవష్టం నః స్ జౄయవజః  

స్యవస్ఙగవినిరుభక తః స్భచితోత ఫబరవ హ్ 33 

 

ఄఢామమభు – 10  

శ్రీబగవానువాచ  

భయోదితేష్వవహితః స్వధరేభష్ణ భదాశ్ యమః  

వరాణశ్ యభకుల్కచ్ఛయభకామత్థభ స్మచరేత్ 1 

  

ఄనీవక్షేత విశుదాధ త్థభ ద్హినాం విష్యాతభనామ్  

గుణ్డష్ణ తతతవ ధామన్దన స్రావయభబవియమమమ్ 2 

  

సుతస్మ విష్యాలోకో ధామమతో వా భనోయథః  

నానాతభకత్థవదివపలస్తథా భేదాతభధీరుగ ణైః 3 

  

నివృతతం కయభ సేవేత యవృతతం భతయస్తైజ్ఞత్  

జిజ్ఞఞ సాయాం స్భరవృతోత నాదిరయేతకయభచోదనామ్ 4 

  

మమనభీక్షణం సేవేత నిమమనభతయః కవచిత్  
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భదభజఞం గురుం శ్యనతముపాసీత భదాతభకమ్ 5 

  

ఄమనమభతసర్ష్ణ దక్షో నియభమ్న దృఢసౌహ్ృదః  

ఄస్తవర్ష్ణऽయథజిజ్ఞఞ సుయనస్రయుయమ్నఘవాక్ 6 

  

జ్ఞయాతమగృహ్క్షేతయ స్వజనదరవిణాదిష్ణ  

ఈదాసీనః స్భం శ్మనసరేవష్వయథమివాతభనః 7 

  

విలక్షణః స్రథలస్రక్షాభద్దహాదాతేభక్షిత్థ స్వదృక్  

మథాగినరాద రుణో దాహామదాద హ్కోऽనమః యకాశ్కః 8 

  

నిర్ష్ణధోతతతైణ్డఫృహ్న్ నానాతవం తతృత్థనుగ ణాన్  

ఄనతః యవిష్ట అధతత ఏవం ద్హ్గుణానయః 9 

  

యోऽసౌ గుణైరివయచితో ద్హోऽమం జృరుష్స్మ హి  

స్ంసాయస్తనినఫనోధऽమం జృంసో విదామ చిఛదాతభనః 10 

  

తసాభజిజజ్ఞఞ స్యాత్థభనమతభస్థం క్లవలం యమ్  

స్ఙగభమ నియసేద్తదవసుత బుదిధం మథాకయభమ్ 11 

  

అచ్ఛర్ష్ణమऽయణిరాదమః సామదన్దతవాసుమతతరాయణిః  

తతసనాధ నం యవచనం విదామస్నిధః సుఖ్యవహ్ః 12 

  

వైశ్యయద్వ సాత్రవిశుదధబుదిధరుధ నోత్ర మయాం గుణస్భరస్రత్థమ్  

గునాంశ్చ స్నదహ్మ మదాతభమేతతసవ మం చ శ్యంమతమస్మిదమథాగినః 13 

  

ఄథైష్టభకయభకయతౄణాం భ్యకతౄణాం సుఖదుఃఖయోః  

నానాతవభథ నితమతవం లోకకాల్కగమతభనామ్ 14 

  

భనమసే స్యవభ్రవానాం స్ంసాథ  హ్యమతత్రతకీ మథా  

తతతదాకృత్రభేద్న జ్ఞమతే భదమతే చ ధీః 15 

  

ఏవభమఙగ స్రేవష్టం ద్హినాం ద్హ్యోగతః  

కాల్కవమవతః స్నిత భ్రవా జనాభదయోऽస్కృత్ 16 
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తతా్థపి కయభణాం కరుత యసావతనతైమం చ లక్ష్యతే  

భ్యకుత శ్చ దుఃఖసుఖయోః కో నవర్ష్ణథ వివశ్ం బజ్ఞత్ 17 

  

న ద్హినాం సుఖం కఞ్చచదివదమతే విదుష్టభపి  

తథా చ దుఃఖం భరఢానాం వృథాహ్ఙకయణం యమ్ 18 

  

మది పాాపితం విఘాతం చ జ్ఞననిత సుఖదుఃఖయోః  

తేऽమదాధ  న విదుర్ష్ణమగం భృతుమయన యబవేదమథా 19 

  

కోऽనవయథః సుఖమతేమనం కామ్న వా భృతుమయనితక్ల  

అఘాతం నీమమనస్మ వధమసేమవ న తుషిటదః 20 

  

శుయతం చ దృష్టవదుద ష్టం స్రాధ స్రయాతమమవమయైః  

ఫహ్వనతరామకాభత్థవతృషివచ్ఛచపి నిష్పలమ్ 21 

  

ఄనతరాయైయవిహితో మది ధయభః స్వనుషిఠతః  

తేనాపి నిరిజతం సాథ నం మథా గచఛత్ర తచఛృణ్డ 22 

  

ఆష్టట వహ్ ద్వత్థ మజ్ఞః స్వర్ష్ణేకం యాత్ర యాజిఞకః  

భఞ్జజత ద్వవతతతయ భ్యగనిదవామనినజ్ఞరిజత్థన్ 23 

  

స్వజృణోమచితే శుభేర విమన ఈగీమతే  

గనధరైవరివహ్యనభధేమ ద్వీనాం హ్ృదమవేష్ధృక్ 24 

  

స్త్రీభః కాభగయాన్దన కఙ్ఘ్కనీజ్ఞలమలినా  

కీయడనన వేదాతభపాతం సురాకీయడేష్ణ నియవృతః 25 

  

త్థవతస మ్నదతే స్వరేగ యావతు ణమం స్మమతే  

క్షీణజృనమః తతమరావగనిచఛనాకలచ్ఛలితః 26 

  

మదమధయభయతః స్ఙ్గగ దస్త్థం వాజితేనిదైమః  

కామత్థభ కృణో లుఫధ ః సైణైో బరతవిహింస్కః 27 
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శ్రనవిధినాలబమ ప్రయతబరతగణానమజన్  

నయకానవశ్ర జనుత యగత్థవ యాతుమలఫణం తభః 28 

  

కరాభణి దుఃఖ్యదరాకణి కుయవన్దదహ్యన తైః జృనః  

ద్హ్మబజతే తతయ కం సుఖం భయతై ధరిభణః 29 

  

లోకానాం లోకపాల్కనాం భదబమం కలజీవినామ్  

ఫరహ్భణోऽపి బమం భతోత దివరాయధరాయుష్ః 30 

  

గుణాః స్ృజనిత కరాభణి గుణోऽనుస్ృజతే గుణాన్  

జీవసుత  గుణస్ంయుకోత భఙ్గకత కయభపల్కనమసౌ 31 

  

యావత్థసైదుగ ణవైష్భమం త్థవనాననాతవమతభనః  

నానాతవమతభనో యావత్థయతనతైమం తదైవ హి 32 

  

యావదసామస్వతనతైతవం త్థవద్వశ్వయతో బమమ్  

మ ఏతతసముపాసీయంసేత ముహ్మనిత శుచ్ఛరిత్థః 33 

  

కాల అత్థభగమ్న లోకః స్వభ్రవో ధయభ ఏవ చ  

ఆత్ర మం ఫహ్రధా పాాహ్రరుగ ణవమత్రకరే స్త్ర 34 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

గుణ్డష్ణ వయతమనోऽపి ద్హ్జ్ఞష్వనపావృతః  

గుణైయన ఫధమతే ద్హీ ఫధమతే వా కథం విభ్య 35 

  

కథం వరేతత విహ్రేతైైరావ జ్ఞఞ యేత లక్షణైః  

కం భఞ్జజతోత విస్ృజ్ఞచఛయీత్థసీత యాత్ర వా 36 

  

ఏతదచ్ఛమత మే ఫరయహి యశ్నం యశ్నవిదాం వయ  

నితమఫద్రధ నితమముకత ఏక ఏవేత్ర మే బరభః 37 
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ఄఢామమభు – 11  

శ్రీబగవానువాచ  

ఫద్రధ ముకత ఆత్ర వామఖ్యమ గుణతో మే న వసుత తః  

గుణస్మ మయాభరలత్థవనన మే మ్నక్షో న ఫనధనమ్ 1 

  

శ్రకమ్నహ్య సుఖం దుఃఖం ద్హాత్రతశ్చ మమయా  

స్వపోన మథాతభనః ఖ్యమత్రః స్ంస్ృత్రయన తు వాస్తవీ 2 

  

విదామవిద్మ భభ తనర విదుధ ైదధవ శ్ర్షరిణామ్  

మ్నక్షఫనధకర్ష అద్మ మమయా మే వినిరిభతే 3 

  

ఏకసైైవ భమంశ్స్మ జీవసైైవ భహాభతే  

ఫనోధऽసామవిదమయానాదిరివదమయా చ తథేతయః 4 

  

ఄథ ఫదధస్మ ముకతస్మ వైలక్షణమం వదామి తే  

విరుదధధరిభణోసాత త స్మథతయోరేకధరిభణి 5 

  

సురాణవేతౌ స్దృశౌ స్ఖ్యయౌ మదృచఛయైతౌ కృతనీడౌ చ వృక్షే  

ఏకస్తయోః ఖ్యదత్ర పిల్కననభనోమ నియనోనऽపి ఫలేన బరయాన్ 6 

  

అత్థభనభనమం చ స్ వేద విదావనపిల్కద్ర న తు పిల్కదః  

యోऽవిదమయా యుకస తు నితమఫద్రధ విదామభయో మః స్ తు నితమముకతః 7 

  

ద్హ్సోథऽపి న ద్హ్సోథ విదావనసవపానదమథోత్రథ తః  

ఄద్హ్సోథऽపి ద్హ్స్థః కుభత్రః స్వనదృగమథా 8 

  

ఆనిదైయైరినిదైయారేథష్ణ గుణైయపి గుణ్డష్ణ చ  

గృహ్మమణ్డష్వహ్ం కురామనన విదావనమస్తవవికయమః 9 

  

దైవాధీన్ద శ్ర్షరేऽస్మభనుగ ణభ్రవేమన కయభణా  

వయతమనోऽబుధస్తతయ కరాత సీభత్ర నిఫధమతే 10 

  

ఏవం వియకతః శ్మన అస్నాటనభజజన్ద  
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దయశనస్యశనఘాాణ భ్యజనశ్ యవణాదిష్ణ  

న తథా ఫధమతే విదావనతతయ తతా్థదమనుగ ణాన్ 11 

  

యకృత్రసోథऽమస్ంస్కోత మథా ఖం స్విత్థనిలః  

వైశ్యయద్మక్షయాస్ఙగ శితయా ఛిననస్ంశ్మః 12 

యత్రబుదధ ఆవ స్వపాననాననాత్థవదివనివయతతే 13 

  

మస్మ సుమర్షవతస్ఙకల్కః పాాణ్డనిదైమయననోధియామ్  

వృతతమః స్ వినిరుభకోత ద్హ్సోథऽపి హి తదుగ ణైః 14 

  

మసామత్థభ హింస్మతే హింసైైరేమన కఞ్చచదమదృచఛయా  

ఄయచైతే వా కవచితతతయ న వమత్రకయమతే బుధః 15 

  

న సుత వీత న నిన్దదత కుయవతః సాధవసాధు వా  

వదతో గుణద్రష్టభ్రమం వరిజతః స్భదృఙ్గభనిః 16 

  

న కురామనన వద్త్రకఞ్చచనన ధామయేత్థసధవసాధు వా  

అత్థభరామ్నऽనయా వృత్థత ై విచరేజజడవనుభనిః 17 

  

శ్ఫద ఫరహ్భణి నిష్టణతో న నిష్టణయాతరే మది  

శ్ యభస్తస్మ శ్ యభపలో హ్మధేనుమివ యక్షతః 18 

  

గం దుగధద్రహాభస్తీం చ భ్రరామం ద్హ్ం రాధీనభస్తరజ్ఞం చ  

వితతం తవతీర్షథకృతభఙగ వాచం హీనాం భయా యక్షత్ర దుఃఖదుఃఖీ 19 

  

మసామం న మే పావనభఙగ కయభ స్మథతుమదబవపాాణనిర్ష్ణధభస్మ  

లీల్కవత్థరేపిసతజనభ వా సామదవనాధ ైం గియం త్థం బ్వబృయానన ధీయః 20 

  

ఏవం జిజ్ఞఞ స్యాపోహ్మ నానాతవబరభమతభని  

ఈపాయమేత వియజం భనో భమమయై స్యవగే 21 

  

మదమనీశ్ర ధాయయితుం భనో ఫరహ్భణి నిశ్చలమ్  

భయి స్రావణి కరాభణి నియప్రక్షః స్మచయ 22 
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శ్ యదాధ లుయభతకథాః శ్ృణవనుసబదాా లోకపావనీః  

గమనననుస్భయనకయభ జనభ చ్ఛభనమనుభహ్రః 23 

  

భదరేథ ధయభకామరాథ నాచయనభదపాశ్ యమః  

లబతే నిశ్చల్కం బకతం భయుమదధవ స్నాతన్ద 24 

  

స్తసఙగలఫధయా బకాత ై భయి మం స్ ఈపాస్మత్థ  

స్ వై మే దరిశతం స్దిబయఞజ సా వినదతే దమ్ 25 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

సాధుస్తవోతతభశ్రేక భతః కీదృగివధః యభ్య  

బకతస్తవయుమయుజ్ఞమత కీదృశీ స్దిబరాదృత్థ 26 

  

ఏతన్దభ జృరుష్టధమక్ష లోకాధమక్ష జగతరభ్య  

యణత్థయానుయకాతమ యనానమ చ కథమత్థమ్ 27 

  

తవం ఫరహ్భ యభం వోమభ జృరుష్ః యకృతేః యః  

ఄవతీర్ష్ణనऽస్మ బగవన్దసవచోఛపాతతృథగవజృః 28 

  

శ్రీబగవానువాచ  

కృపాలుయకృతద్రాహ్స్మతత్రక్షుః స్యవద్హినామ్  

స్తమసార్ష్ణऽనవదామత్థభ స్భః స్ర్ష్ణవకాయకః 29 

  

కామైయహ్తధీరాద నోత భృదుః శుచియకఞచనః  

ఄనీహో మితభకాశనతః స్మథర్ష్ణ భచఛయణో మునిః 30 

  

ఄయభతోత గభీరాత్థభ ధృత్రమఞ్చజతష్డుగ ణః  

ఄమనీ మనదః కలోమ మైతయః కారుణికః కవిః 31 

  

అజ్ఞఞ యైవం గుణానోదష్టనభయాదిష్టట నపి స్వకాన్  

ధరాభనసనతైజమ మః స్రావనాభం బజ్ఞత స్ తు స్తతభః 32 

  

జ్ఞఞ త్థవజ్ఞఞ త్థవథ యే వై మం యావానమశ్యచస్మభ యాదృశ్ః  

బజనతైననమభ్రవేన తే మే బకతతమ భత్థః 33 
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భలేిఙగభదబక తజన దయశనస్యశనాయచనమ్  

రిచరామ సుత త్రః యహ్వ గుణకరాభనుకీయతనమ్ 34 

  

భతకథాశ్ యవణ్డ శ్ యదాధ  భదనుధామనముదధవ  

స్యవల్కభ్యహ్యణం దాసేమనాతభనివేదనమ్ 35 

  

భజజనభకయభకథనం భభ రావనుమ్నదనమ్  

గీతత్థణడవవాదితయ గోషీఠ భయభదగృహోతసవః 36 

  

యాతా్థ ఫలివిధానం చ స్యవవారిషకయవసు  

వైదికీ త్థనితైకీ ద్వక్షా భద్వమవయతధాయణమ్ 37 

  

భమరాచసాథ న్ద శ్ యదాధ  స్వతః స్ంహ్తమ చోదమభః  

ఈదామనోవనాకీయడ జృయభనిదయకయభణి 38 

  

స్మభయజనోలేపాభ్రమం సేకభణడలవయతనైః  

గృహ్శుశ్రయష్ణం భహ్మం దాస్వదమదమమయా 39 

  

ఄమనితవభదమిబతవం కృతసామరికీయతనమ్  

ఄపి ద్వపావలోకం మే నోయుఞ్జ్యానినవేదితమ్ 40 

  

మదమదిష్టతభం లోక్ల మచ్ఛచత్రపియమమతభనః  

తతతనినవేదయేనభహ్మం తదాననాత ైమ కలతే 41 

  

స్రర్ష్ణమऽగినరాఫై హ్భణా గవో వైష్ణవః ఖం భరుజజలమ్  

బరరాత్థభ స్యవబరత్థని బదర జౄజ్ఞదాని మే 42 

  

స్రరేమ తు విదమయా తయయామ హ్విష్టగ్భన మజ్ఞత మమ్  

అత్రథేమన తు విపాాగేయ గోష్వఙగ మవసాదినా 43 

  

వైష్ణవే ఫనుధ స్తృత్థమ హ్ృది ఖే ధామననిష్ఠ యా  

వాయౌ ముఖమధియా తోయే దరవైైసోతమజృయఃస్రైః 44 

  

స్థణిడలే భనతైహ్ృదయైర్ష్ణబగైరాత్థభనమతభని  
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క్షేతయజఞం స్యవబరతేష్ణ స్భతేవన మజ్ఞత మమ్ 45 

  

ధిష్టణైషివతేమష్ణ భదరయం శ్ఙఖచకయగదాముఫజైః  

యుకతం చతురుబజం శ్యనతం ధామమననరేచతసమహితః 46 

  

ఆష్టట జౄరేతన మమేవం యో మజ్ఞత స్మహితః  

లబతే భయి స్దబకతం భతసైృత్రః సాధుసేవయా 47 

  

పాాయేణ బకతయోగేన స్తసఙ్గగన వినోదధవ  

నోపాయో విదమతే స్భమకారమణం హి స్త్థభహ్మ్ 48 

  

ఄథైతతయభం గుహ్మం శ్ృణవతో మదుననదన  

సుగోమభపి వక్ష్యామి తవం మే బృతమః సుహ్ృతసఖ్య 49 

 

ఄఢామమభు – 12  

శ్రీబగవానువాచ  

న ర్ష్ణధమత్ర మం యోగో న సాఙఖైం ధయభ ఏవ చ  

న సావధామమస్తసాత ైగో న్దష్టట జౄయతం న దక్షిణా 1 

  

వయత్థని మజఞశ్ఛనాద ంస్మ తీరాథ ని నిమమ మమః  

మథావరున్దధ స్తసఙగః స్యవస్ఙ్గగ హో హి మమ్ 2 

  

స్తసఙ్గగన హి దైతేయా యాతుధానా భృగః ఖగః  

గనధరావసయసో నాగః స్మదాధ శ్యచయణగుహ్మకాః 3 

  

విదామధరా భనుష్టమష్ణ వైశ్యమః శ్రదాాః స్త్రియోऽనతైజ్ఞః  

యజస్తభఃయకృతమస్తస్మభంస్తస్మభనుమగే యుగే 4 

  

ఫహ్వో భతదం పాాపాత సాత వస్త్రుకాయాధవాదమః  

వృష్రావ ఫలిరాఫణో భమశ్యచథ విభీష్ణః 5 

  

సుగీయవో హ్నుమనృక్షో గజో గృధోా వణికథః  
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వామధః కుబ్రజ  వయజ్ఞ గోపోమ మజఞతనైస్తథారే 6 

  

తే నాధీతశుయత్రగణా నోపాస్మతభహ్తతమః  

ఄవయత్థతతతస్ః భతసఙ్గగ నాభముపాగత్థః 7 

  

క్లవలేన హి భ్రవేన గోపోమ గవో నగ భృగః  

యేऽన్దమ భరఢధియో నాగః స్మదాధ  మమీయుయఞజ సా 8 

  

మం న యోగేన సాఙ్గఖైన దానవయతతపోऽధవరైః  

వామఖ్యమసావధామమస్నానైసైః పాాజృనయాదమతనవానపి 9 

  

రామేణ సాయధం భథురాం యణీతే శ్యవపలికనా భమమనుయకతచిత్థత ః  

విగఢభ్రవేన న మే వియోగ తీవాాధయోऽనమం దదృశుః సుఖ్యమ 10 

  

త్థసాత ః క్షపాః ప్రయష్ఠ తమేన నీత్థ భయైవ వృనాద వనగోచరేణ  

క్షణాయధవత్థత ః జృనయఙగ త్థసాం హీనా భయా కలస్మ ఫబరవః 11 

  

త్థ నావిదనభమమనుష్ఙగఫదధ ధిమః స్వమత్థభనభదస్తథేదమ్  

మథా స్మధ్య మునయోऽబ్వధ తోయే నదమః యవిష్టట  ఆవ నాభయరప్ర 12 

  

భత్థకమ యభణం జ్ఞయభస్వయరవిద్రऽఫల్కః  

ఫరహ్భ మం యభం పాాజృః స్ఙ్గగ చఛతస్హ్స్యశ్ః 13 

  

తసాభతతవ ముదధవోతసృజమ చోదనాం యత్రచోదనామ్  

యవృత్రతం చ నివృత్రతం చ శ్రోతవమం శుయతమేవ చ 14 

  

మమేకమేవ శ్యణమత్థభనం స్యవద్హినామ్  

యాహి స్రావతభభ్రవేన భయా సామ హ్మకుతోబమః 15 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

స్ంశ్మః శ్ృణవతో వాచం తవ యోగేశ్వరేశ్వయ  

న నివయతత అతభసోథ యేన భా్రభమత్ర మే భనః 16 

  

శ్రీబగవానువాచ  
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స్ ఏష్ జీవో వివయయస్రత్రః పాాణ్డన ఘోష్టణ గుహాం యవిష్టః  

భనోభమం స్రక్ష్మముప్రతమ యరం మతా్థ స్వర్ష్ణ వయణ ఆత్ర స్థవిష్ఠ ః 17 

  

మథానలః ఖేऽనిలఫనుధ రుష్టభ ఫలేన దారుణమధిభథమమనః  

ఄణ్డః యజ్ఞతో హ్విష్ట స్మేధతే తథైవ మే వమకతరిమం హి వాణీ 18 

  

ఏవం గదిః కయభ గత్రరివస్ర్ష్ణగ ఘాాణో యసో దృకసుయశః శుయత్రశ్చ  

స్ఙకలవిజ్ఞఞ నభథాభమనః స్రతయం యజఃస్తతవ తమ్నవికాయః 19 

  

ఄమం హి జీవస్త్రివృదఫజయోనియవమక త ఏకో వమసా స్ అదమః  

విశేిష్టశ్కతయఫహ్రధేవ భ్రత్ర బీజ్ఞని యోనిం యత్రదమ మదవత్ 20 

  

మస్మభనినదం పాోతభశేష్మ్నతం టో మథా తనుత విత్థనస్ంస్థ ః  

మ ఏష్ స్ంసాయతరుః జృరాణః కరాభతభకః జృష్పలే యస్రతే 21 

  

ద్వ ఄస్మ బీజ్ఞ శ్తభరలస్త్రినాలః ఞచస్కనధః ఞచయస్యస్రత్రః  

దశ్ైకశ్యఖ్య దివసుయణనీడస్త్రివలకలో దివపలోऽయకం యవిష్టః 22 

  

ఄదనిత చైకం పలభస్మ గృధాా గామేచరా ఏకభయణమవాసాః  

హ్ంసా మ ఏకం ఫహ్రయరమిజైైరాభయాభమం వేద స్ వేద వేదమ్ 23 

  

ఏవం గుయరపాస్నయైకబకాత ై విదామకుఠ్యరేణ శితేన ధీయః  

వివృశ్చై జీవాశ్మభయభతతః స్భదమ చ్ఛత్థభనభథ తమజ్ఞస్త్రమ్ 24 

 

ఄఢామమభు – 13  

శ్రీబగవానువాచ  

స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర గుణా బుద్ధయన చ్ఛతభనః  

స్తేతవనానమతమౌ హ్నామతసతతవ ం స్తేతవన చైవ హి 1 

  

స్త్థత వదధర్ష్ణభ బవేదవృదాధ తు ంసో భదబకతలక్షణః  

సాత్రతవకోపాస్యా స్తతవ ం తతో ధయభః యవయతతే 2 
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ధర్ష్ణభ యజస్తమ్న హ్నామతసతతవ వృదిధయనుతతభః  

అశు నశ్మత్ర తనరభలో హ్మధయభ ఈబయే హ్తే 3 

  

అగమ్నऽః యజ్ఞ ద్శ్ః కాలః కయభ చ జనభ చ  

ధామనం భనోతైऽథ స్ంసాకర్ష్ణ దశ్ైతే గుణహ్యతవః 4 

  

తతతత్థసత్రతవకమేవైష్టం మదమదవృదాధ ః యచక్షతే  

నినదనిత త్థభస్ం తతతదాాజస్ం తదుప్రక్షితమ్ 5 

  

సాత్రతవకాన్దమవ సేవేత జృమనసతతవ వివృదధయే  

తతో ధయభస్తతో జ్ఞఞ నం యావతసైృత్రయపోహ్నమ్ 6 

  

వేణ్డస్ఙఘయషజో వహినయదగధ వ శ్యభమత్ర తదవనమ్  

ఏవం గుణవమతమమజో ద్హ్ః శ్యభమత్ర తత్రిమః 7 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

విదనిత భరాత ైః పాాయేణ విష్యానదమదామ్  

తథాపి భఞజ తే కృష్ణ తతకథం శ్వఖరాజవత్ 8 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఄహ్మితమనమథాబుదిధః యభతతస్మ మథా హ్ృది  

ఈతసయత్ర యజో ఘోయం తతో వైకారికం భనః 9 

  

యజోయుకతస్మ భనస్ః స్ఙకలః స్వికలకః  

తతః కామ్న గుణధామనాదుద ఃస్హ్ః సామదిధ  దుయభతేః 10 

  

కర్ష్ణత్ర కాభవశ్గః కరాభణమవిజితేనిదైమః  

దుఃఖ్యదరాకణి స్భశ్మనరజోవేగవిమ్నహితః 11 

  

యజస్తమ్నభ్రమం మదపి విదావనివక్షితధీః జృనః  

ఄతనిదైతో భనో యుఞజ నోదష్దృషిటయన స్జజతే 12 

  

ఄయభతోతऽనుయుఞ్జజత భనో భమమయమఞఛనైః  

ఄనిరివణోణ మథాకాలం జితశ్యవసో జిత్థస్నః 13 
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ఏత్థవానోమగ అదిషోట భచిఛష్ైైః స్నకాదిభః  

స్యవతో భన అకృష్మ భమమదాధ వేశ్మతే మథా 14 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

మదా తవం స్నకాదిభ్యమ యేన యరప్రణ క్లశ్వ  

యోగమదిష్టవాన్దతదరయమిచ్ఛఛమి వేదితుమ్ 15 

  

శ్రీబగవానువాచ  

జృతా్థ హియణమగయబస్మ మనసాః స్నకాదమః  

యచ్ఛఛః పితయం స్రక్షాభం యోగసైైకానితకీభగత్రమ్ 16 

  

స్నకాదమ ఉచ్ఛః  

గుణ్డష్టవవిశ్తే చేతో గుణాశేచతస్మ చ యభ్య  

కథభనోమనమస్నాత ైగో ముముక్షోయత్రత్రతీర్ష్ణషః 17 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఏవం ృషోట భహాద్వః స్వమభరబయరబతభ్రవనః  

ధామమమనః యశ్నబీజం నాబమదమత కయభధీః 18 

  

స్ మభచినతమద్దవః యశ్నపాయత్రతీయషయా  

తసామహ్ం హ్ంస్యరప్రణ స్కాశ్భగభం తదా 19 

  

దృష్టట వ మభత ఈవయజమ కృతవ పాదాభవనదనమ్  

ఫరహాభణభగయతః కృత్థవ యచ్ఛఛః కో బవానిత్ర 20 

  

ఆతమహ్ం మునిభః ృష్టస్తతతవ జిజ్ఞఞ సుభస్తదా  

మదవోచభహ్ం తేబమస్తదుదధవ నిబోధ మే 21 

  

వసుత నో మదమనానాతవ అతభనః యశ్న ఇదృశ్ః  

కథం ఘటేత వో విపాా వకుత రావ మే క అశ్ యమః 22 

  

ఞ్జ్యచతభక్లష్ణ బరతేష్ణ స్మన్దష్ణ చ వసుత తః  

కో బవానిత్ర వః యశ్రన వాచ్ఛయమ్నబ హ్మనయథకః 23 
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భనసా వచసా దృష్టట ై గృహ్మతేऽనైైయపీనిదైయైః  

ఄహ్మేవ న భతోతऽనమదిత్ర బుధమధవభఞజ సా 24 

  

గుణ్డష్టవవిశ్తే చేతో గుణాశేచతస్మ చ యజ్ఞః  

జీవస్మ ద్హ్ ఈబమం గుణాశేచతో భదాతభనః 25 

  

గుణ్డష్ణ చ్ఛవిశ్చిచతతభభీక్షణం గుణసేవయా  

గుణాశ్చ చితతయబవా భదరయ ఈబమం తమజ్ఞత్ 26 

  

జ్ఞగయతసవ నః సుష్ణతం చ గుణతో బుదిధవృతతమః  

త్థసాం విలక్షణో జీవః సాక్షితేవన వినిశిచతః 27 

  

మరిహ స్ంస్ృత్రఫనోధऽమమతభనో గుణవృత్రతదః  

భయి తురేమ స్మథతో జహామత్థత ైగస్తదుగ ణచేతసామ్ 28 

  

ఄహ్ఙ్గకయకృతం ఫనధమతభనోऽయథవియమమమ్  

విదావనినరివదమ స్ంసాయ చినాత ం తురేమ స్మథతస్తైజ్ఞత్ 29 

  

యావనాననాయథధీః జృంసో న నివరేతత యుకతభః  

జ్ఞగయతై పి స్వననజఞః స్వప్రన జ్ఞగయణం మథా 30 

  

ఄస్త్థత వదాతభనోऽన్దమష్టం భ్రవానాం తతృత్థ భదా  

గతయో హ్యతవశ్యచస్మ భృష్ట స్వనదృశ్ర మథా 31 

  

యో జ్ఞగరే ఫహియనుక్షణధరిభణోऽరాథ న్  

భఙ్గకత స్భస్తకయణైయహృది తతసదృక్షాన్  

స్వప్రన సుష్ణత ఈస్ంహ్యతే స్ ఏకః  

స్భృతమనవయాత్రతైగుణవృత్రతదృగినిదైయేశ్ః 32 

  

ఏవం విభృశ్మ గుణతో భనస్స్త్రమవసాథ   

భనాభమయా భయి కృత్థ ఆత్ర నిశిచత్థరాథ ః  

స్ఞ్చఛదమ హాయదభనుమనస్దుకతతీక్షణ  
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జ్ఞఞ నాస్మనా బజత మఖిలస్ంశ్యాధిమ్ 33 

  

ఇక్షేత విబరభమిదం భనసో విల్కస్ం  

దృష్టం వినష్టభత్రలోలభల్కతచకయమ్  

విజ్ఞఞ నమేకమురుధేవ విభ్రత్ర మయా  

స్వనస్త్రిధా గుణవిస్యగకృతో వికలః 34 

  

దృషిటభతతః యత్రనివయతై  నివృతతతృష్ణస్  

తరషీణం బవేనినజసుఖ్యనుబవో నిర్షహ్ః  

స్నదృశ్మతే కవ చ మద్వదభవసుత బుదాధ ై  

తమక తం బరమమ న బవేతసైృత్రరానిపాత్థత్ 35 

  

ద్హ్ం చ నశ్వయభవస్మథతముత్రథ తం వా  

స్మద్రధ న శ్మత్ర మతోऽధమగభతసవ యరమ్  

దైవాదప్రతభథ దైవవశ్యదుప్రతం  

వాసో మథా రికృతం భదిరాభదానధః 36 

  

ద్హోऽపి దైవవశ్గః ఖలు కయభ యావత్  

సావయభబకం యత్రస్మీక్షత ఏవ సాసుః  

తం స్యఞచభధియరఢస్మధియోగః  

సావనం జృనయన బజతే యత్రబుదధవసుత ః 37 

  

భయైతదుకతం వో విపాా గుహ్మం మత్థసఙఖైయోగయోః  

జ్ఞనీత మగతం మజఞం యుష్భదధయభవివక్షయా 38 

  

ఄహ్ం యోగస్మ సాఙఖైస్మ స్తమస్మయతస్మ తేజస్ః  

రామణం దివజశేయష్టఠ ః శియమః కీరేతయదభస్మ చ 39 

  

మం బజనిత గుణాః స్రేవ నిరుగ ణం నియప్రక్షకమ్  

సుహ్ృదం పియమమత్థభనం సామమస్ఙ్గగ దయోऽగుణాః 40 

  

ఆత్ర మే ఛిననస్న్దదహా మునమః స్నకాదమః  

స్భ్రజయిత్థవ యయా బకాత ైగృణత స్ంస్తవైః 41 
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తైయహ్ం జౄజితః స్ంమకసంసుత తః యభరిషభః  

యతేమయామ స్వకం ధాభ శ్మతః యమేషిఠనః 42 

 

ఄఢామమభు – 14  

శ్రీఈదధవ ఈవాచ  

వదనిత కృష్ణ శేయయాంస్మ ఫహూని ఫరహ్భవాదినః  

తేష్టం వికలపాాధానమముత్థహో ఏకముఖమత్థ 1 

  

బవతోదాహ్ృతః సావమినబకతయోగోऽనప్రక్షితః  

నియస్మ స్యవతః స్ఙగం యేన తవయామవిశేనభనః 2 

  

శ్రీబగవానువాచ  

కాలేన నష్టట  యలయే వాణీమం వేదస్ంజిఞత్థ  

భయాదౌ ఫరహ్భణ్డ పాోకాత  ధర్ష్ణభ మసామం భదాతభకః 3 

  

తేన పాోకాత  స్వజృతా్థమ భనవే జౄయవజ్ఞమ సా  

తతో బృగవదయోऽగృహ్ణనసత ఫరహ్భభహ్యషమః 4 

  

తేబమః పితృబమస్తతు తా్థ ద్వదానవగుహ్మకాః  

భనుష్టమః స్మదధగనధరావః స్విదామధయచ్ఛయణాః 5 

  

కన్దదవాః కననరా నాగ యక్షఃకమురుష్టదమః  

ఫహ్వైసేతష్టం యకృతయో యజఃస్తతవ తమ్నభవః 6 

  

యాభయరబత్థని భదమన్దత బరత్థనాం తమస్తథా  

మథాయకృత్ర స్రేవష్టం చితా్థ వాచః స్యవనిత హి 7 

  

ఏవం యకృత్రవైచితా్థమదిబదమన్దత భతయో నృణామ్  

పాయభరేమణ క్లష్టఞ్చచత్థష్ణడభతయోऽరే 8 

  

భనాభయామ్నహితధిమః జృరుష్టః జృరుష్యషబ  
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శేయయో వదనతైన్దకానతం మథాకయభ మథారుచి 9 

  

ధయభమేక్ల మశ్శ్యచన్దమ కాభం స్తమం దభం శ్భమ్  

ఄన్దమ వదనిత సావయథం వా ఐశ్వయమం త్థమగభ్యజనమ్  

క్లచిదమజఞం తపో దానం వయత్థని నిమమనమమన్ 10 

  

అదమనతవనత ఏవైష్టం లోకాః కయభవినిరిభత్థః  

దుఃఖ్యదరాకస్తమ్ననిష్టఠ ః క్షుదాా భనాద ః శుచ్ఛరిత్థః 11 

  

భమమరిత్థతభనః స్బమ నియప్రక్షస్మ స్యవతః  

భయాతభనా సుఖం మతతతుకతః సామదివష్యాతభనామ్ 12 

  

ఄకఞచనస్మ దానతస్మ శ్యనతస్మ స్భచేతస్ః  

భయా స్నుత ష్టభనస్ః స్రావః సుఖభయా దిశ్ః 13 

  

న పాయమేష్ఠ ైం న భహ్యనదైధిష్ణైం  

న సాయవభౌభం న యసాధితమమ్  

న యోగస్మద్వధయజృనయబవం వా  

భమమరిత్థతేభచఛత్ర భదివనానమత్ 14 

  

న తథా మే పియమతభ అతభయోనియన శ్ఙకయః  

న చ స్ఙకయషణో న శ్రీరైీవాత్థభ చ మథా బవాన్ 15 

  

నియప్రక్షం మునిం శ్యనతం నిరైవయం స్భదయశనమ్  

ఄనువయజ్ఞభమహ్ం నితమం జౄయేయేతమఙ్ఘ్ఘైరేణ్డభః 16 

  

నిషికఞచనా భమమనుయకతచేతస్ః శ్యనాత  భహానోతऽఖిలజీవవతసల్కః  

కామైయనాలఫధధియో జుష్నిత తే మనైీయప్రక్ష్యం న విదుః సుఖం భభ 17 

  

బ్రధమమనోऽపి భదబకోత విష్యైయజితేనిదైమః  

పాామః యగలబయా బకాత ై విష్యైరానభబరమతే 18 

  

మథాగినః సుస్భృదాధ రిచః కర్ష్ణతేమధాంస్మ బస్భసాత్  

తథా భదివష్యా బకతరుదధవైనాంస్మ కృతేశ్ః 19 
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న సాధమత్ర మం యోగో న సాఙఖైం ధయభ ఈదధవ  

న సావధామమస్తసాత ైగో మథా బకతయభమ్నరిజత్థ 20 

  

బకాత ైహ్మేకయా గాహ్మః శ్ యదధయాత్థభ పియమః స్త్థమ్  

బకతః జృనాత్ర భనినష్టఠ  శ్వపాకానపి స్భబవాత్ 21 

  

ధయభః స్తమదయోప్రతో విదామ వా తసానివత్థ  

భదబకాత ైప్రతమత్థభనం న స్భమకరజృనాత్ర హి 22 

  

కథం వినా ర్ష్ణభహ్యషం దరవత్థ చేతసా వినా  

వినాననాద శుయకలయా శుధేమదబకాత ై వినాశ్మః 23 

  

వాగగదగదా దరవతే మస్మ చితతం రుదతమభీక్షణం హ్స్త్ర కవచిచచ  

విలజజ ఈదాగ మత్ర నృతమతే చ భదబకతయుకోత భవనం జృనాత్ర 24 

  

మథాగిననా హ్యభ భలం జహాత్ర ధాభతం జృనః స్వం బజతే చ యరమ్ 
అత్థభ చ కరాభనుశ్మం విధరమ భదబకతయోగేన బజతమథో మమ్ 25 

  

మథా మథాత్థభ రిభృజమతేऽసౌ భతు ణమగథాశ్ యవణాభధానైః  

తథా తథా శ్మత్ర వసుత  స్రక్ష్మం చక్షుయమథైవాఞజ నస్భరయుకతమ్ 26 

  

విష్యానాధ ైమతశిచతతం విష్యేష్ణ విష్జజతే  

మభనుస్భయతశిచతతం భయేమవ యవిలీమతే 27 

  

తసాభదస్దభధామనం మథా స్వనభనోయథమ్  

హిత్థవ భయి స్మధతసవ  భనో భదాబవభ్రవితమ్ 28 

  

స్త్రీణాం స్త్రీస్ఙ్ఘ్గనాం స్ఙగం తమకాత వ దరయత అతభవాన్  

క్షేమే వివికత అసీనశిచనతయేనాభభతనిదైతః 29 

  

న తథాస్మ బవేతేకాశ్ర ఫనధశ్యచనమయస్ఙగతః  

యోషితసఙ్గగ దమథా జృంసో మథా తతసఙ్ఘ్గస్ఙగతః 30 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  
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మథా త్థవభయవినాద క్ష యాదృశ్ం వా మదాతభకమ్  

ధామయేనుభముక్షురేతన్దభ ధామనం తవం వకుత భయహస్మ 31 

  

శ్రీబగవానువాచ  

స్భ అస్న అసీనః స్భకాయో మథాసుఖమ్  

హ్సాత వతసఙగ అధామ స్వనాసాగయకృతేక్షణః 32 

  

పాాణస్మ శ్రధయేనాభయగం జౄయకుభబకరేచకైః  

వియమయేణాపి శ్నైయబమసేనినరిజతేనిదైమః 33 

  

హ్ృదమవిచిఛనమ్నంకాయం ఘణాటనాదం బ్వసోయణవత్  

పాాణ్డనోద్వయమ తతా్థథ జృనః స్ంవేశ్యేతసవ యమ్ 34 

  

ఏవం యణవస్ంయుకతం పాాణమేవ స్భబమసేత్  

దశ్కృతవస్త్రిష్వణం మసాదరావగిజత్థనిలః 35 

  

హ్ృతు ణడర్షకభనతఃస్థభరయధవనాలభధోముఖమ్  

ధామతోవయధవముఖమునినదరభష్టతయం స్కరిణకమ్ 36 

  

కరిణకాయాం నమసేతరసయమ సోమగీననుతతర్ష్ణతతయమ్  

వహినభధేమ స్భరేదరయం భమైతదాధ ైనభఙగలమ్ 37 

  

స్భం యశ్యనతం సుముఖం ద్వయఘచ్ఛరుచతురుబజమ్  

సుచ్ఛరుసునదయగీయవం సుకపోలం శుచిస్మభతమ్ 38 

  

స్మనకయణవినమస్త సుపయనభకయకుణడలమ్  

హ్యమభఫయం ఘనశ్యమభం శ్రీవతసశ్రీనిక్లతనమ్ 39 

  

శ్ఙఖచకయగదాదభ వనమల్కవిబరషితమ్  

నరజృరైరివలస్త్థదం క్తసుత బయబయా యుతమ్ 40 

  

దుమభత్రకర్షటకటక కటిస్రతా్థఙగదాయుతమ్  

స్రావఙగసునదయం హ్ృదమం యసాదసుముఖేక్షనమ్ 41 
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సుకుమయభభధామయేతసరావఙ్గగష్ణ భనో దధత్  

ఆనిదైయాణీనిదైయారేథభ్యమ భనసాకృష్మ తనభనః  

బుదాధ ై సాయథినా ధీయః యణయేనభయి స్యవతః 42 

  

తతసయవవామకం చితతమకృష్ైైకతయ ధాయయేత్  

నానామని చినతయేదరబమః సుస్మభతం భ్రవయేనుభఖమ్ 43 

  

తతయ లఫధదం చితతమకృష్మ వోమమిన ధాయయేత్  

తచచ తమకాత వ భదార్ష్ణహో న కఞ్చచదపి చినతయేత్ 44 

  

ఏవం స్మహితభత్రరాభమేవాత్థభనమతభని  

విచష్టట  భయి స్రావతభనోాత్రర్ష్ణాత్రషి స్ంయుతమ్ 45 

  

ధామన్దన్దతథం సుతీవేయణ యుఞజ తో యోగినో భనః  

స్ంయాస్మత్థమశు నిరావణం దరవమ జ్ఞఞ నకయయాబరభః 46 

 

ఄఢామమభు – 15  

శ్రీబగవానువాచ  

జితేనిదైమస్మ యుకతస్మ జితశ్యవస్స్మ యోగినః  

భయి ధాయమతశేచత ఈత్రష్ఠ నిత స్మదధమః 1 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

కయా ధాయణయా కా స్మవతకథం వా స్మదిధయచ్ఛమత  

కత్ర వా స్మదధయో ఫరయహి యోగినాం స్మదిధద్ర బవాన్ 2 

  

శ్రీబగవానువాచ  

స్మదధయోऽష్టట దశ్ పాోకాత  ధాయణా యోగపాయగైః  

త్థసాభష్ణట భతరధానా దశ్ైవ గుణహ్యతవః 3 

  

ఄణిమ భహిమ భరరేతయేఘ్నమ పాాపితరినిదైయైః  

పాాకాభమం శుయతదృష్టట ష్ణ శ్కతప్రయయణమీశిత్థ 4 
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గుణ్డష్వస్ఙ్గగ  వశిత్థ మత్థకభస్తదవస్మత్ర  

ఏత్థ మే స్మదధమః సౌభమ ఄష్టట వౌతత్రతకా భత్థః 5 

  

ఄనరరిభభతతవ ం ద్హ్యऽస్మభనరదయశ్ యవణదయశనమ్  

భనోజవః కాభయరం యకామయవేశ్నమ్ 6 

  

స్వచఛనదభృతుమరేదవానాం స్హ్కీయడ్యనుదయశనమ్  

మథాస్ఙకలస్ంస్మదిధరాజ్ఞఞ యత్రహ్త్థ గత్రః 7 

  

త్రరకాలజఞతవభదవనదవం యచిత్థత దమభజఞత్థ  

ఄగనైరాకముఫవిష్టద్వనాం యత్రష్టమ్నబऽరాజమః 8 

  

ఏత్థశ్రచద్దశ్తః పాోకాత  యోగధాయణస్మదధమః  

మయా ధాయణయా యా సామదమథా వా సామనినబోధ మే 9 

  

బరతస్రక్షాభతభని భయి తనాభతయం ధాయయేనభనః  

ఄణిమనభవాపోనత్ర తనాభతోాపాస్కో భభ 10 

  

భహ్తతత్థత వతభని భయి మథాస్ంస్థం భనో దధత్  

భహిమనభవాపోనత్ర బరత్థనాం చ ృథకృథక్ 11 

  

యమణ్డభయే చితతం బరత్థనాం భయి యఞజ మన్  

కాలస్రక్షాభయథత్థం యోగీ లఘ్నమనభవాజృనయాత్ 12 

  

ధాయమనభమమహ్ంతతేతవ భనో వైకారిక్లऽఖిలమ్  

స్రేవనిదైయాణామతభతవం పాాపితం పాాపోనత్ర భనభనాః 13 

  

భహ్త్థమతభని మః స్రతేర ధాయయేనభయి మనస్మ్  

పాాకాభమం పాయమేష్ఠ ైం మే వినదతేऽవమక తజనభనః 14 

  

విష్ణణ తయధీశ్వరే చితతం ధాయయేత్థకలవిగయహ్య  

స్ ఇశితవభవాపోనత్ర క్షేతయజఞక్షేతయచోదనామ్ 15 

  

నారామణ్డ తుర్షయాఖేమ బగవచఛఫద శ్బ్వద తే  
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భనో భయామదధద్రమగీ భదధరాభ వశిత్థమియాత్ 16 

  

నిరుగ ణ్డ ఫరహ్భణి భయి ధాయమనివశ్దం భనః  

యమననదమపోనత్ర మతయ కామ్నऽవసీమతే 17 

  

శేవతద్వవతౌ చితతం శుద్ధ ధయభభయే భయి  

ధాయమఞ్జఛవతత్థం యాత్ర ష్డూరిభయహితో నయః 18 

  

భయామకాశ్యతభని పాాణ్డ భనసా ఘోష్ముదవహ్న్  

తతోాలబ్రధ  బరత్థనాం హ్ంసో వాచః శ్ృణోతమసౌ 19 

  

చక్షుస్తవష్టరి స్ంయోజమ తవష్టట యభపి చక్షుషి  

మం తతయ భనసా ధామమనివశ్వం శ్మత్ర దరయతః 20 

  

భనో భయి సుస్ంయోజమ ద్హ్ం తదనువాయునా  

భదాధ యణానుభ్రవేన తతా్థత్థభ మతయ వై భనః 21 

  

మదా భన ఈపాదామ మదమదరయం బుబరష్త్ర  

తతతదబవేనభనోయరం భద్రమగఫలమశ్ యమః 22 

  

యకామం విశ్నిసదధ అత్థభనం తతయ భ్రవయేత్  

పిణడం హిత్థవ విశేత్థరణో వాయుబరతః ష్డఙ్ఘ్ఘైవత్ 23 

  

పారాోమపీడమ గుదం పాాణం హ్ృదుయఃకణఠభరయధసు  

అర్ష్ణమ ఫరహ్భయన్దధైణ ఫరహ్భ నీతోవతసృజ్ఞతతనుమ్ 24 

  

విహ్రిష్మనుసరాకీయడే భతసిం స్తతవ ం విభ్రవయేత్  

విమన్దనోత్రష్ఠ నిత స్తతవ వృతీతః సుయస్త్రిమః 25 

  

మథా స్ఙకలయేదుఫదాధ ై మదా వా భతయః జృమన్  

భయి స్తేమ భనో యుఞజ ంస్తథా తతసముపాశునతే 26 

  

యో వై భదాబవమనన ఇశితుయవశితుః జృమన్  

కుతశిచనన విహ్న్దమత తస్మ చ్ఛజ్ఞఞ  మథా భభ 27 
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భదబకాత ై శుదధస్తతవ స్మ యోగినో ధాయణావిదః  

తస్మ తైైకాలికీ బుదిధయజనభభృతరమఫృంహిత్థ 28 

  

ఄగనైదిభయన హ్న్దమత మున్దర్ష్ణమగభమం వజృః  

భద్రమగశ్యనతచితతస్మ యాదసాముదకం మథా 29 

  

భదివబరతీయభధామమనీశైవత్థసస్త్రవిబరషిత్థః  

ధవజ్ఞతతయవమజనైః స్ బవేదరాజితః 30 

  

ఈపాస్కస్మ మమేవం యోగధాయణయా మున్దః  

స్మదధమః జౄయవకథిత్థ ఈత్రష్ఠ నతైశేష్తః 31 

  

జితేనిదైమస్మ దానతస్మ జితశ్యవసాతభనో మున్దః  

భదాధ యణాం ధాయమతః కా సా స్మదిధః సుదుయేభ్ర 32 

  

ఄనతరాయానవదన్దతైత్థ యుఞజ తో యోగముతతభమ్  

భయా స్భదమమనస్మ కాలక్షణహ్యతవః 33 

  

జన్తభష్ధితపోభనైరైామవతీరిహ్ స్మదధమః  

యోగేనాపోనత్ర త్థః స్రావ నానైైర్ష్ణమగగత్రం వయజ్ఞత్ 34 

  

స్రావసాభపి స్మద్వధనాం హ్యతుః త్రయహ్ం యభః  

ఄహ్ం యోగస్మ సాఙఖైస్మ ధయభస్మ ఫరహ్భవాదినామ్ 35 

  

ఄహ్మత్థభనతర్ష్ణ బ్రహోమऽనావృతః స్యవద్హినామ్  

మథా బరత్థని బరతేష్ణ ఫహియనతః స్వమం తథా 36 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

తవం ఫరహ్భ యభం సాక్షాదనాదమనతభపావృతమ్  

స్రేవష్టభపి భ్రవానాం తా్థణస్మథతమమయోదబవః 37 

  

ఈచ్ఛచవచేష్ణ బరతేష్ణ దురేజామభకృత్థతభభః  

ఈపాస్తే త్థవం బగవనామథాతథేమన బా్రహ్భణాః 38 
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యేష్ణ యేష్ణ చ బరతేష్ణ బకాత ై త్థవం యభయషమః  

ఈపాసీనాః యదమన్దత స్ంస్మదిధం తదవదస్వ మే 39 

  

గరఢశ్చయస్మ బరత్థత్థభ బరత్థనాం బరతభ్రవన  

న త్థవం శ్మనిత బరత్థని శ్మనతం మ్నహిత్థని తే 40 

  

యాః కాశ్చ బరమౌ దివి వై యసాయాం విబరతయో దిక్షు భహావిబరతే 
త్థ భహ్మమఖ్యమహ్మనుభ్రవిత్థసేత నమమి తే తీయథదాఙ్ఘ్ఘైదభమ్ 41 

 

ఄఢామమభు – 16  

శ్రీబగవానువాచ  

ఏవమేతదహ్ం ృష్టః యశ్నం యశ్నవిదాం వయ  

యుయుతుసనా వినశ్న్ద స్తైీయరుజ న్దన వై 1 

  

జ్ఞఞ త్థవ జ్ఞఞ త్రవధం గయహైభధయభం రాజమహ్యతుకమ్  

తతో నివృతోత హ్నాత హ్ం హ్తోऽమమిత్ర లౌకకః 2 

  

స్ తదా జృరుష్వామఘాో యుకాతై మే యత్రబోధితః  

ఄబమభ్రష్త మమేవం మథా తవం యణభరయధని 3 

  

ఄహ్మతోభదధవామీష్టం బరత్థనాం సుహ్ృద్వశ్వయః  

ఄహ్ం స్రావణి బరత్థని తేష్టం స్మథతుమదబవామమః 4 

  

ఄహ్ం గత్రయగత్రభత్థం కాలః కలమత్థభహ్మ్  

గునాణాం చ్ఛమహ్ం సాభమం గుణిన్తమతత్రతకో గుణః 5 

  

గుణినాభమహ్ం స్రతయం భహ్త్థం చ భహానహ్మ్  

స్రక్షాభణాభమహ్ం జీవో దుయజయానాభహ్ం భనః 6 

  

హియణమగర్ష్ణబ వేదానాం భనాతై ణాం యణవస్త్రివృత్  

ఄక్షరాణాభకార్ష్ణऽస్మభ దాని చఛనుద సాభహ్మ్ 7 
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ఆనోదైऽహ్ం స్యవద్వానాం వస్రనాభస్మభ హ్వమవాట్  

అదిత్థమనాభహ్ం విష్రణ రుదాాణాం నీలలోహితః 8 

  

ఫరహ్భర్షషణాం బృగుయహ్ం రాజర్షషణాభహ్ం భనుః  

ద్వర్షషణాం నాయద్రऽహ్ం హ్విరాధ నమస్మభ ధేనుష్ణ 9 

  

స్మద్ధశ్వరాణాం కపిలః సుర్ష్ణణऽహ్ం తత్రరణామ్  

యజ్ఞతీనాం దక్షోऽహ్ం పితౄణాభహ్భయమమ 10 

  

మం విదుధ ైదధవ దైత్థమనాం యహేాదభసురేశ్వయమ్  

సోభం నక్షతౌాష్ధీనాం ధన్దశ్ం మక్షయక్షసామ్ 11 

  

ఐరావతం గజ్ఞనాద ై ణాం యాదసాం వరుణం యభమ్  

తత్థం దుమభత్థం స్రయమం భనుష్టమణాం చ బరత్రమ్ 12 

  

ఈచైైఃశ్ యవాసుత యఙ్గగ ణాం ధాతరనాభస్మభ కాఞచనమ్  

మభః స్ంమభత్థం చ్ఛహ్భసరాణాభస్మభ వాసుకః 13 

  

నాగేనాద ై ణాభననోతऽహ్ం భృగేనదైః శ్ృఙ్ఘ్గదంష్ట్రిణామ్  

అశ్ యమణాభహ్ం తుర్ష్ణమ వరాణనాం యథమ్నऽనఘ 14 

  

తీరాథ నాం సోాతసాం గఙ్గగ  స్ముదరః స్యసాభహ్మ్  

అయుధానాం ధనుయహ్ం త్రరజృయఘోన ధనుష్భత్థమ్ 15 

  

ధిష్టణైనాభస్భైహ్ం మేరుయగహ్నానాం హిమలమః  

వనస్తీనాభశ్వతథ  ఓష్ధీనాభహ్ం మవః 16 

  

జృర్ష్ణధసాం వస్మషోఠऽహ్ం ఫరహిభష్టఠ నాం ఫృహ్స్త్రః  

స్కనోదऽహ్ం స్యవసేనానామభగయణామం బగవానజః 17 

  

మజ్ఞఞ నాం ఫరహ్భమజోఞऽహ్ం వయత్థనాభవిహింస్నమ్  

వామవగనైరాకముఫవాగత్థభ శుచీనాభమహ్ం శుచిః 18 
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యోగనామతభస్ంర్ష్ణధో భనోతైऽస్మభ విజిగీష్త్థమ్  

అనీవక్షికీ క్తశ్ల్కనాం వికలః ఖ్యమత్రవాదినామ్ 19 

  

స్త్రీణాం తు శ్తయరపాహ్ం జృంసాం సావమముబవో భనుః  

నారామణో మునీనాం చ కుమర్ష్ణ ఫరహ్భచ్ఛరిణామ్ 20 

  

ధరాభణాభస్మభ స్నానైస్ః క్షేమణాభఫహియభత్రః  

గుహామనాం సునృతం మౌనం మిథునానాభజస్తవహ్మ్ 21 

  

స్ంవతసర్ష్ణऽస్భైనిమిష్టభృతరనాం భధుమధవౌ  

మసానాం మయగశీర్ష్ణషऽహ్ం నక్షతా్థణాం తథాభజిత్ 22 

  

ఄహ్ం యుగనాం చ కృతం ధీరాణాం ద్వలోऽస్మతః  

దైవపామనోऽస్మభ వామసానాం కవీనాం కావమ అతభవాన్ 23 

  

వాసుద్వో బగవత్థం తవం తు భ్రగవతేష్వహ్మ్  

కమురుష్టనాం హ్నుమనివదామధాాణాం సుదయశనః 24 

  

యత్థననాం దభరాగోऽస్మభ దభకోశ్ః సుప్రశ్సామ్  

కుశ్రऽస్మభ దయబజ్ఞతీనాం గవమమజమం హ్విఃష్వహ్మ్ 25 

  

వమవసాయినాభహ్ం లక్ష్మః కతవానాం ఛలగయహ్ః  

త్రత్రక్షాస్మభ త్రత్రక్షణాం స్తతవ ం స్తతవ వత్థభహ్మ్ 26 

  

ఓజః స్హో ఫలవత్థం కరాభహ్ం విదిధ  సాతవత్థమ్  

సాతవత్థం నవభరర్షతనామదిభరరితయహ్ం రా 27 

  

విశ్యవవసుః జౄయవచిత్రతయగనధరావసయసాభహ్మ్  

బరధరాణాభహ్ం స్థయమం గనధమతయభహ్ం భవః 28 

  

ఄపాం యస్శ్చ యభసేతజిష్టఠ నాం విభ్రవసుః  

యభ్ర స్రరేమనుద త్థరాణాం శ్బోదऽహ్ం నబస్ః యః 29 
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ఫరహ్భణామనాం ఫలియహ్ం వీరాణాభహ్భరుజ నః  

బరత్థనాం స్మథత్రరుతత్రతయహ్ం వై యత్రస్ఙిభః 30 

  

గతుమకుత ైతసర్ష్ణగపాదానమననదస్యశలక్షనమ్  

అసావదశుయతమవఘాాణభహ్ం స్రేవనిదైయేనిదైమమ్ 31 

  

ృథివీ వాయురాకాశ్ అపో జోమత్రయహ్ం భహాన్  

వికాయః జృరుషోऽవమక తం యజః స్తతవ ం తభః యమ్  

ఄహ్మేతతరస్ఙ్గఖైనం జ్ఞఞ నం తతతవ వినిశ్చమః 32 

  

భయేశ్వరేణ జీవేన గుణ్డన గుణినా వినా  

స్రావతభనాపి స్రేవణ న భ్రవో విదమతే కవచిత్ 33 

  

స్ఙ్గఖైనం యమణరనాం కాలేన కయమతే భయా  

న తథా మే విబరతీనాం స్ృజతోऽణాడని కోటిశ్ః 34 

  

తేజః శ్రీః కీరితరైశ్వయమం హీాసాత ైగః సౌబగం బగః  

వీయమం త్రత్రక్షా విజ్ఞఞ నం మతయ మతయ స్ మేऽంంశ్కః 35 

  

ఏత్థసేత కీరితత్థః స్రావః స్ఙ్గక్ప్రణ విబరతమః  

భనోవికారా ఏవైతే మథా వాచ్ఛభధీమతే 36 

  

వాచం మచఛ భనో మచఛ పాాణానమచేఛదిరయాణి చ  

అత్థభనమతభనా మచఛ న బరమః కలసేऽధవన్ద 37 

  

యో వై వాఙభనసీ స్ంమగస్ంమచఛనిధయా మత్రః  

తస్మ వయతం తపో దానం స్యవత్థమభఘటాముఫవత్ 38 

  

తసాభదవచో భనః పాాణానినమచేఛనభతరామణః  

భదబకతయుకతయా బుదాధ ై తతః రిస్మమతే 39 
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ఄఢామమభు – 17  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

మస్తవయాభహితః జౄయవం ధయభస్తవదబకతలక్షణః  

వరాణశ్మచ్ఛయవత్థం స్రేవష్టం దివదాభపి 1 

  

మథానుషీఠ మమన్దన తవయి బకతయనృణాం బవేత్  

స్వధరేభణాయవినాద క్ష తనభమఖ్యమతుభయహస్మ 2 

  

జృరా కల భహాబ్రహో ధయభం యభకం యభ్య  

మతేతన హ్ంస్యరప్రణ ఫరహ్భణ్డऽభ్రమతథ  మధవ 3 

  

స్ ఆదానీం సుభహ్త్థ కాలేనామితయకయశన  

న పాాయో బవిత్థ భయతై  లోక్ల పాాగనుశ్యస్మతః 4 

  

వకాత  కరాత విత్థ నానోమ ధయభసామచ్ఛమత తే భవి  

స్భ్రయాభపి వైరిఞ్జ్యచైం మతయ భరరితధరాః కల్కః 5 

  

కరాతై వితా్థ యవకాతై  చ బవత్థ భధుస్రదన  

తమక్లత భహీతలే ద్వ వినష్టం కః యవక్ష్యత్ర 6 

  

తతతవ ం నః స్యవధయభజఞ ధయభస్తవదబకతలక్షణః  

మథా మస్మ విధీయేత తథా వయణమ మే యభ్య 7 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతథం స్వబృతమముఖేమన ృష్టః స్ బగవానహరిః  

పీయతః క్షేమమ భరాత ైనాం ధరాభనాహ్ స్నాతనాన్ 8 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ధయభై ఏష్ తవ యశ్రన నైఃశేయమస్కర్ష్ణ నృణామ్  

వరాణశ్ యమచ్ఛయవత్థం తముదధవ నిబోధ మే 9 

  

అదౌ కృతయుగే వర్ష్ణణ నృణాం హ్ంస్ ఆత్ర స్భృతః  

కృతకృత్థమః యజ్ఞ జ్ఞత్థమ తసాభతృతయుగం విదుః 10 
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వేదః యణవ ఏవాగేయ ధర్ష్ణభऽహ్ం వృష్యరధృక్  

ఈపాస్తే తపోనిష్టఠ  హ్ంస్ం మం ముకతకలిఫష్టః 11 

  

తేరత్థముఖే భహాభ్రగ పాాణాన్దభ హ్ృదయాతతైయీ  

విదామ పాాదుయబరతతసామ ఄహ్మస్ం త్రరవృనభఖః 12 

  

వియక్షత్రరమవిటరశదాా ముఖబ్రహూరుపాదజ్ఞః  

వైరాజ్ఞతు రుష్టజ్ఞజ త్థ మ అత్థభచ్ఛయలక్షణాః 13 

  

గృహాశ్ యమ్న జఘనతో ఫరహ్భచయమం హ్ృద్ర భభ  

వక్షఃస్థల్కదవన్దవాస్ః స్నానైస్ః శియస్మ స్మథతః 14 

  

వరాణనామశ్ యమణాం చ జనభబరభమనుసారిణీః  

అస్నరకృతయో నౄనాం నీచైర్షనచోతతమ్నతతమః 15 

  

శ్మ్న దభస్తః శౌచం స్నోతష్ః క్షానితరాయజవమ్  

భదబకతశ్చ దయా స్తమం ఫరహ్భయకృతమస్మతవమః 16 

  

తేజో ఫలం ధృత్రః శౌయమం త్రత్రక్షౌదాయమముదమభః  

స్థయమం ఫరహ్భనమమైశ్వయమం క్షతయయకృతమస్మతవమః 17 

  

అస్మతకమం దాననిష్టఠ  చ ఄదమ్నబ ఫరహ్భసేవనమ్  

ఄతుషిటయర్ష్ణథచయైరైవశ్మయకృతమస్మతవమః 18 

  

శుశ్రయష్ణం దివజగవాం ద్వానాం చ్ఛమమమయా  

తతయ లబేధన స్నోతష్ః శ్రదరయకృతమస్మతవమః 19 

  

ఄశౌచభనృతం సేతమం నాస్మతకమం శుష్కవిగయహ్ః  

కాభః కోోధశ్చ తయషశ్చ స్ భ్రవోऽనాత ైవసాయినామ్ 20 

  

ఄహింసా స్తమభసేతమభకాభకోోధలోబత్థ  

బరతపియమహితేహా చ ధర్ష్ణభऽమం సాయవవరిణకః 21 
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దివతీమం పాాపామనుజౄరావైజజనోభనమనం దివజః  

వస్నుగ రుకులే దానోత ఫరహాభధీయీత చ్ఛహూతః 22 

  

మేఖల్కజినదణాడ క్ష ఫరహ్భస్రతయకభణడలూన్  

జటిలోऽధ్యతదదావసోऽయకతపీఠః కుశ్యనదధత్ 23 

  

సాననభ్యజనహోమేష్ణ జపోచ్ఛచరే చ వాగమతః  

న చిఛనాద ైననఖర్ష్ణమణి కక్షోస్థగత్థనమపి 24 

  

రేతో నావకరేజ్ఞజ తు ఫరహ్భవయతధయః స్వమమ్  

ఄవకీరేణऽవగహామజృస మత్థసుస్త్రిదాం జప్రత్ 25 

  

ఄగనైరాకచ్ఛయమగోవియ గురువృదధసురాఞ్చ్శచిః  

స్మహిత ఈపాసీత స్న్దధై ద్వ మతవాగజన్ 26 

  

అచ్ఛయమం మం విజ్ఞనీయానానవనభన్దమత కరిహచిత్  

న భయతై బుదాధ ైస్రయేత స్యవద్వభయో గురుః 27 

  

సామం పాాతరుపానీమ భైక్ష్యం తసైై నివేదయేత్  

మచ్ఛచనమదమనుజ్ఞఞ తముయుఞ్జజత స్ంమతః 28 

  

శుశ్రయష్మణ అచ్ఛయమం స్ద్రపాసీత నీచవత్  

యానశ్యామస్నసాథ నైరానత్రదరరే కృత్థఞజ లిః 29 

  

ఏవంవృతోత గురుకులే వసేద్రబగవివరిజతః  

విదామ స్మమతే యావదిఫబరదవైతభఖణిడతమ్ 30 

  

మదమసౌ ఛనదసాం లోకమర్ష్ణక్ష్యనఫైహ్భవిష్టమ్  

గుయవే వినమసేద్దహ్ం సావధామయాయథం ఫృహ్దవైతః 31 

  

ఄగ్భన గురావాతభని చ స్యవబరతేష్ణ మం యమ్  

ఄృథగీధరుసీత ఫరహ్భవయచస్వైకలభష్ః 32 

  

స్త్రీణాం నిర్షక్షణస్యశ స్ంల్కక్షేవలనాదికమ్  
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పాాణినో మిథునీబరత్థనగృహ్సోథऽగ యతస్తైజ్ఞత్ 33 

  

శౌచమచభనం సాననం స్నోధైపాస్మతయభమయచనమ్  

తీయథసేవా జపోऽస్ృశ్యమ బక్ష్యాస్మబష్మవయజనమ్ 34 

  

స్రావశ్ యభయయుకోతऽమం నిమభః కులననదన  

భదాబవః స్యవబరతేష్ణ భనోవాకాకమస్ంమభః 35 

  

ఏవం ఫృహ్దవైతధర్ష్ణ బా్రహ్భణోऽగినరివ జవలన్  

భదబకతసీతవయతసా దగధకరాభశ్యోऽభలః 36 

  

ఄథాననతయమవేక్ష్యనమథాజిజ్ఞఞ స్మత్థగభః  

గుయవే దక్షిణాం దత్థత వ సానయాదుగ యవనుమ్నదితః 37 

  

గృహ్ం వనం వోవిశేతరవయజ్ఞదావ దివజోతతభః  

అశ్ యమదాశ్ యభం గచేఛనాననమథాభతయశ్చరేత్ 38 

  

గృహార్షథ స్దృశీం భ్రరామముదవహ్యదజుగుపిసత్థమ్  

మవీమసీం తు వమసా మం స్వరాణభను కయమత్ 39 

  

ఆజ్ఞమధమమనదానాని స్రేవష్టం చ దివజనభనామ్  

యత్రగ యహోऽధామనం చ బా్రహ్భణసైైవ యాజనమ్ 40 

  

యత్రగ యహ్ం భనమమనస్తసేతజోమశ్రనుదమ్  

ఄనామభ్రమమేవ జీవేత శిలైరావ ద్రష్దృక తయోః 41 

  

బా్రహ్భణస్మ హి ద్హోऽమం క్షుదరకామమ న్దష్మతే  

కృచ్ఛఛై మ తసే చేహ్ ప్రయత్థమననతసుఖ్యమ చ 42 

  

శిలోఞఛవృత్థత ై రితుష్టచితోత ధయభం భహానతం వియజం జుష్టణః  

భమమరిత్థత్థభ గృహ్ ఏవ త్రష్ఠ నానత్రయస్క తః స్ముైత్ర శ్యనితమ్ 43 

  

స్ముదధయనిత యే వియం సీదనతం భతరామణమ్  

త్థనుదధరిష్టమ న చిరాదాద్రబై న్తరివాయణవాత్ 44 
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స్రావః స్ముదధరేదాాజ్ఞ పితేవ వమస్నాతరజ్ఞః  

అత్థభనమతభనా ధీర్ష్ణ మథా గజత్రయగజ్ఞన్ 45 

  

ఏవంవిధో నయత్రరివమన్దనాయకవయచసా  

విధరయేహాశుబం కృతేమిన్దదైణ స్హ్ మ్నదతే 46 

  

సీదనివపాో వణిగవృత్థత ై ణైైరేవాదం తరేత్  

ఖడేగన వాదాకాయ నోత న శ్వవృత్థత ై కథఞచన 47 

  

వైశ్మవృత్థత ై తు రాజనోమ జీవేనభృగమయాది  

చరేదావ వియయరప్రణ న శ్వవృత్థత ై కథఞచన 48 

  

శ్రదరవృత్రతం బజ్ఞదైవశ్మః శ్రదరః కారుకటకయయామ్  

కృచ్ఛఛై నుభకోత న గరేహైణ వృత్రతం లిప్రసత కయభణా 49 

  

వేదాధామమస్వధాసావహా ఫలమనానదైైయమథోదమమ్  

ద్వరిషపితృబరత్థని భదరయపాణమనవహ్ం మజ్ఞత్ 50 

  

మదృచఛయోన్దనన శుక్లేనోపారిజతేన వా  

ధన్దనాపీడమనబృత్థమనానైయేనైవాహ్రేతితరన్ 51 

  

కుట్పమేఫష్ణ న స్జ్ఞజత న యమద్మతుకట్పభఫైపి  

విశిచననశ్వయం శేమదదృష్టభపి దృష్టవత్ 52 

  

జృతయదారాతఫనరధనాం స్ఙగభః పానథస్ఙగభః  

ఄనుద్హ్ం విమన్దతైతే స్వపోన నిదాానుగో మథా 53 

  

ఆతథం రిభృశ్నుభకోత గృహ్యష్వత్రథివదవస్న్  

న గృహైయనుఫధేమత నియభమ్న నియహ్ఙృతః 54 

  

కయభభయగృహ్మేధీయైరిష్టట వ మమేవ బకతమన్  

త్రష్టఠ దవనం వోవిశేతరజ్ఞవానావ రివయజ్ఞత్ 55 

  

మసాత వస్కతభత్రరేగహ్య జృతయవితైష్ణాతుయః  
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సైణైః కృణధీయరభఢ్య భమహ్మిత్ర ఫధమతే 56 

  

ఄహో మే పితర్ధ వృదౌధ భ్రరామ బ్రల్కతభజ్ఞతభజ్ఞః  

ఄనాథా మభృతే ద్వనాః కథం జీవనిత దుఃఖిత్థః 57 

  

ఏవం గృహాశ్యాక్షిత హ్ృదయో భరఢధీయమమ్  

ఄతృతసాత ననుధామమనభృతోऽనధం విశ్తే తభః 58 

 

ఄఢామమభు – 18  

శ్రీబగవానువాచ  

వనం వివిక్షుః జృతేరష్ణ భ్రరామం నమస్మ స్హైవ వా  

వన ఏవ వసేచ్ఛఛనతస్ృతీమం భ్రగమయుష్ః 1 

  

కనదభరలపలైయవనైైరేభధైైయవృత్రతం యకలయేత్  

వసీత వలకలం వాస్స్ృణరాణజినాని వా 2 

  

క్లశ్ర్ష్ణభనఖశ్భశుయ  భల్కని బ్వబృయాదదతః  

న ధావేదజృస భజ్ఞజత త్రర కాలం స్థణిడలేశ్మః 3 

  

గీయష్టభ తప్రమత ఞ్జ్యచగీననవరాషసావసాయష్టడజలే  

అకణథభగనః శిశియ ఏవం వృతతస్తశ్చరేత్ 4 

  

ఄగినకవం స్భశీనయాత్థకలకవభథాపి వా  

ఈలూఖల్కశ్భకుటోట వా దనోతలూఖల ఏవ వా 5 

  

స్వమం స్ఞ్చచనుయాతసయవమతభనో వృత్రతకాయణమ్  

ద్శ్కాలఫల్కభజోఞ నాదద్వత్థనమదాహ్ృతమ్ 6 

  

వనైైశ్చరుజృర్ష్ణడ్యశ్ైరినయవప్రత్థకలచోదిత్థన్  

న తు శౌోతేన శునా మం మజ్ఞత వనాశ్ యమీ 7 

  

ఄగినహోతయం చ దయశశ్చ పౌయణమస్శ్చ జౄయవవత్  
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చ్ఛతురాభసామని చ మున్దరామనత్థని చ నైగమైః 8 

  

ఏవం చీరేణన తసా మునియధభనిస్నతతః  

మం తపోభమమరాధమ ఊషిలోకాదుైత్ర మమ్ 9 

  

మసేతవతతృచఛైతశీచయణం తపో నిఃశేయమస్ం భహ్త్  

కామయాలీమసే యుఞ్జ్యాదాఫలిశ్ః కోऽయస్తతః 10 

  

మదాసౌ నిమమేऽకలో జయయా జ్ఞతవేథుః  

అతభనమగీననసమర్ష్ణమ భచిచతోతऽగినం స్మవిశేత్ 11 

  

మదా కయభవిపాక్లష్ణ లోక్లష్ణ నియయాతభసు  

విరాగో జ్ఞమతే స్భమఙనైసాత గినః యవయజ్ఞతతతః 12 

  

ఆష్టట వ మథోద్శ్ం మం దత్థత వ స్యవస్వభృత్రవజ్ఞ  

ఄగీననసవపాాణ అవేశ్మ నియప్రక్షః రివయజ్ఞత్ 13 

  

వియస్మ వై స్ననైస్తో ద్వా దారాదియరపిణః  

విఘాననుకయవనతైమం హ్మసాభనాకయభమ స్మియాతయమ్ 14 

  

బ్వబృయాచేచనుభనిరావస్ః క్తపీనాచ్ఛఛదనం యమ్  

తమక తం న దణడపాతా్థభ్రమభనమత్రకఞ్చచదనాది 15 

  

దృషిటజౄతం నమసేత్థదం వస్త్రజౄతం పిబేజజలమ్  

స్తమజౄత్థం వద్దావచం భనఃజౄతం స్మచరేత్ 16 

  

మౌనానీహానిల్కయామ దణాడ  వాగేదహ్చేతసామ్  

న హ్యమతే మస్మ స్నతైఙగ వేణ్డభయన బవేదమత్రః 17 

  

భక్షాం చతురుష వరేణష్ణ విగరాహైనవయజమంశ్చరేత్  

స్పాత గరానస్ఙకాృపాత ంసుత ష్టమలేబేధన త్థవత్థ 18 

  

ఫహియజల్కశ్మం గత్థవ తతోాస్ృశ్మ వాగమతః  

విబజమ పావితం శేష్ం భఞ్జజత్థశేష్మహ్ృతమ్ 19 
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ఏకశ్చరేనభహీమేత్థం నిఃస్ఙగః స్ంమతేనిదైమః  

అతభకీయడ అతభయత అతభవానసభదయశనః 20 

  

వివికతక్షేభశ్యణో భదాబవవిభల్కశ్మః  

అత్థభనం చినతయేద్కభభేద్న భయా మునిః 21 

  

ఄనీవక్షేత్థతభనో ఫనధం మ్నక్షం చ జ్ఞఞ ననిష్ఠ యా  

ఫనధ ఆనిదైమవిక్షేపో మ్నక్ష ఏష్టం చ స్ంమభః 22 

  

తసాభనినమభమ ష్డవయగం భదాబవేన చరేనుభనిః  

వియకతః క్షుదరకామేభ్యమ లబ్రధ వతభని సుఖం భహ్త్ 23 

  

జృయగాభవయజ్ఞనాసరాథ నిబక్షాయథం యవిశ్ంశ్చరేత్  

జృణమద్శ్స్రిచైఛల వనాశ్ యభవతీం భహీమ్ 24 

  

వానయసాథ శ్ యభద్ష్వభీక్షణం భైక్ష్యమచరేత్  

స్ంస్మధమత్థమశ్వస్మ్నభహ్ః శుదధస్తతవ ః శిల్కనధసా 25 

  

నైతదవసుత తయా శేమదదృశ్మమనం వినశ్మత్ర  

ఄస్కతచితోత వియమేదిహాముతయచికీరిషత్థత్ 26 

  

మద్తదాతభని జగనభనోవాకారణస్ంహ్తమ్  

స్యవం మయేత్ర తరేకణ స్వస్థస్తైకాత వ న తతసైరేత్ 27 

  

జ్ఞఞ ననిషోఠ వియకోత వా భదబకోత వానప్రక్షకః  

స్లిఙ్గగ నాశ్ యమంస్తైకాత వ చరేదవిధిగోచయః 28 

  

బుధో బ్రలకవతీిడేతుకశ్లో జడవచచరేత్  

వద్దునభతతవదివదావనోగచరామం నైగభశ్చరేత్ 29 

  

వేదవాదయతో న సామనన పాష్ణీడ న హైతుకః  

శుష్కవాదవివాద్ న కఞ్చచతక్షం స్మశ్ యయేత్ 30 

  

నోదివజ్ఞత జనాద్వధర్ష్ణ జనం చోద్వజయేనన తు  
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ఄత్రవాదాంస్మతత్రక్షేత నావభన్దమత కఞచన  

ద్హ్ముదిదశ్మ శువదైవయం కురామనన క్లనచిత్ 31 

  

ఏక ఏవ ర్ష్ణ హామత్థభ బరతేష్టవతభనమవస్మథతః  

మథేనుద రుదపాతేరష్ణ బరత్థన్దమకాతభకాని చ 32 

  

ఄలబ్రధ వ న విషీద్త కాలే కాలేऽశ్నం కవచిత్  

లబ్రధ వ న హ్ృష్టమదధృత్రమనుబమం దైవతనితైతమ్ 33 

  

అహారాయథం స్మీహ్యత యుకతం తత్థరణధాయణమ్  

తతతవ ం విభృశ్మతే తేన తదివజ్ఞఞ మ విముచమతే 34 

  

మదృచఛయోనానననభదామచేఛైష్ఠ ముత్థయమ్  

తథా వాస్స్తథా శ్యామం పాాతం పాాతం బజ్ఞనుభనిః 35 

  

శౌచమచభనం సాననం న తు చోదనయా చరేత్  

ఄనామంశ్చ నిమమఞ్జ్యజ ానీ మథాహ్ం లీలయేశ్వయః 36 

  

న హి తస్మ వికల్కఖ్యమ యా చ భద్వవక్షయా హ్త్థ  

అద్హానాత తకవ చిత్థఖైత్రస్తతః స్భదమతే భయా 37 

  

దుఃఖ్యదరేకష్ణ కామేష్ణ జ్ఞతనిరేవద అతభవాన్  

ఄజ్ఞజ ాస్మతభదధర్ష్ణభ మునిం గురుమువయజ్ఞత్ 38 

  

త్థవతరిచరేదబక తః శ్ యదాధ వాననస్రమకః  

యావదఫైహ్భ విజ్ఞనీయానాభమేవ గురుమదృతః 39 

  

మస్తవస్ంమతష్డవయగః యచణ్డడనిదైమసాయథిః  

జ్ఞఞ నవైరాగమయహితస్త్రిదణడముజీవత్ర 40 

  

సురానాత్థభనమతభస్థం నిహ్రనతే మం చ ధయభహా  

ఄవికవకష్టయోऽసాభదముష్టభచచ విహీమతే 41 

  

భక్షోయధయభః శ్మ్నऽహింసా త ఇక్షా వన్తకస్ః  
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గృహిణో బరతయక్షేజ్ఞమ దివజసామచ్ఛయమసేవనమ్ 42 

  

ఫరహ్భచయమం తః శౌచం స్నోతషో బరతసౌహ్ృదమ్  

గృహ్స్థసామమృతౌ గనుత ః స్రేవష్టం భదుపాస్నమ్ 43 

  

ఆత్ర మం మః స్వధరేభణ బజ్ఞనినతమభననమభ్రక్  

స్యవబరతేష్ణ భదాబవో భదబకతం వినదతే దృఢామ్ 44 

  

బకోతైదధవానపాయినామ స్యవలోకభహ్యశ్వయమ్  

స్ర్ష్ణవతతతైమమం ఫరహ్భ కాయణం మ్నయాత్ర స్ః 45 

  

ఆత్ర స్వధయభనిరిణక త స్తోతవ నిరాజ ాతభదగత్రః  

జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నస్భనోన న చిరాతసముైత్ర మమ్ 46 

  

వరాణశ్ యభవత్థం ధయభ ఏష్ అచ్ఛయలక్షణః  

స్ ఏవ భదబకతయుతో నిఃశేయమస్కయః యః 47 

  

ఏతతేతऽభహితం సాధో బవానృచఛత్ర మచచ మమ్  

మథా స్వధయభస్ంయుకోత బకోత మం స్మియాతయమ్ 48 

 

ఄఢామమభు – 19  

శ్రీబగవానువాచ  

యో విదామశుయతస్భననః అతభవానాననుమనికః  

భయామతయమిదం జ్ఞఞ త్థవ జ్ఞఞ నం చ భయి స్ననైసేత్ 1 

  

జ్ఞఞ నినస్తవహ్మేవేష్టః సావర్ష్ణథ హ్యతుశ్చ స్భభతః  

స్వయగశై్ైవావయగశ్చ నానోమऽర్ష్ణథ భదృతే పియమః 2 

  

జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నస్ంస్మదాధ ః దం శేయష్ఠ ం విదుయభభ  

జ్ఞఞ నీ పియమతమ్నऽతో మే జ్ఞఞ న్దనాసౌ బ్వబరిత మమ్ 3 

  

తసీతయథం జపో దానం వితా్థణీతరాణి చ  
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నాలం కుయవనిత త్థం స్మదిధం యా జ్ఞఞ నకలయా కృత్థ 4 

  

తసాభజ్ఞజ ాన్దన స్హితం జ్ఞఞ త్థవ సావత్థభనముదధవ  

జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నస్భనోన బజ మం బకతభ్రవతః 5 

  

జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నమజ్ఞఞన మమిష్టట వత్థభనమతభని  

స్యవమజఞత్రం మం వై స్ంస్మదిధం మునయోऽగభన్ 6 

  

తవయుమదధవాశ్ యమత్ర మస్త్రివిధో వికార్ష్ణ  

మయానతరాతత్ర నాదమవయగయోయమత్  

జనాభదయోऽస్మ మదమీ తవ తస్మ కం సుమర్  

అదమనతయోయమదస్తోऽస్మత తద్వ భధేమ 7 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

జ్ఞఞ నం విశుదధం విజృలం మథైతదైవరాగమవిజ్ఞఞ నయుతం జృరాణమ్  

అఖ్యమహి విశేవశ్వయ విశ్వభరరేత తవదబకతయోగం చ భహ్దివభృగమమ్ 8 

  

త్థతయయేణాభహ్తస్మ ఘోరే స్నతమమనస్మ బవాధవనీశ్  

శ్యమమి నానమచఛయణం తవాఙ్ఘ్ఘై దవనాద వతతా్థదభృత్థభవరాషత్ 9 

  

దష్టం జనం స్భత్రతం బ్వలేऽస్మభనాకల్కహినా క్షుదరసుఖ్యరుతయషమ్  

స్ముదధరైనం కృయావర్గైయవచోభరాస్మఞచ భహానుభ్రవ 10 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఆతథమేతతు రా రాజ్ఞ భీష్భం ధయభబృత్థం వయమ్  

ఄజ్ఞతశ్తుయ ః యచఛ స్రేవష్టం నోऽనుశ్ృణవత్థమ్ 11 

  

నివృతేత భ్రయతే యుద్ధ సుహ్ృనినధనవిహ్వలః  

శుయత్థవ ధరాభనఫహూనశ్యచనోభక్షధరాభనృచఛత 12 

  

త్థనహ్ం తేऽభధాసామమి ద్వవయతభఖ్యచ్ఛఛై త్థన్  

జ్ఞఞ నవైరాగమవిజ్ఞఞ న శ్ యదాధ బకుత ైఫృంహిత్థన్ 13 
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నవైకాదశ్ ఞచ తీరనాబవానరబతేష్ణ యేన వై  

ఇక్షేత్థథాకభప్రమష్ణ తజ్ఞజ ానం భభ నిశిచతమ్ 14 

  

ఏతద్వ హి విజ్ఞఞ నం న తథైక్లన యేన మత్  

స్మథతుమతతతైమయానశేమదాబవానాం త్రరగుణాతభనామ్ 15 

  

అదావన్దత చ భధేమ చ స్ృజ్ఞమతసృజమం మదనివయాత్  

జృనస్తతరత్రస్ఙ్గిమే మచిఛష్టమత తద్వ స్త్ 16 

  

శుయత్రః యతమక్షమైత్రహ్మభనుమనం చతుష్టమమ్  

యమణ్డష్వనవసాథ నాదివకల్కతస వియజమతే 17 

  

కయభణాం రిణామిత్థవదావిరిఞ్జ్యచైదభఙగలమ్  

విశిచననశ్వయం శేమదదృష్టభపి దృష్టవత్ 18 

  

బకతయోగః జృరైవోకతః పీయమమణామ తేऽనఘ  

జృనశ్చ కథయిష్టమమి భదబక్లతః కాయణం యం 19 

  

శ్ యదాధ భృతకథాయాం మే శ్శ్వనభదనుకీయతనమ్  

రినిష్టఠ  చ జౄజ్ఞయాం సుత త్రభః స్తవనం భభ 20 

  

అదయః రిచరామయాం స్రావఙ్గయభవనదనమ్  

భదబకతజౄజ్ఞబమధికా స్యవబరతేష్ణ భనభత్రః 21 

  

భదరేథష్వఙగచేష్టట  చ వచసా భదుగ ణ్డయణమ్  

భమమయణం చ భనస్ః స్యవకాభవివయజనమ్ 22 

  

భదరేథऽయథరిత్థమగో భ్యగస్మ చ సుఖస్మ చ  

ఆష్టం దతతం హ్రతం జతం భదయథం మదవైతం తః 23 

  

ఏవం ధరైైయభనుష్టమణాముదధవాతభనివేదినామ్  

భయి స్ఞ్జ్యజ మతే బకతః కోऽనోమऽర్ష్ణథऽసామవశిష్మతే 24 

  

మదాతభనమరితం చితతం శ్యనతం స్తోతవఫృంహితమ్  
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ధయభం జ్ఞఞ నం స్ వైరాగమమైశ్వయమం చ్ఛభదమతే 25 

  

మదరితం తదివకలే ఆనిదైయైః రిధావత్ర  

యజస్వలం చ్ఛస్నినష్ఠ ం చితతం విదిధ  వియమమమ్ 26 

  

ధర్ష్ణభ భదబకతకృతోరకోత జ్ఞఞ నం చైకాతభైదయశనమ్  

గుణ్డస్వస్ఙ్గగ  వైరాగమమైశ్వయమం చ్ఛణిమదమః 27 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ మభః కత్రవిధః పాోకోత  

నిమమ్న వారికయషణ కః శ్భః కో దభః కృష్ణ 28 

  

కా త్రత్రక్షా ధృత్రః యభ్య కం దానం కం తః శౌయమం  

కభసతమభృతముచమతే కసాత ైగః కం ధనం చేష్టం 29 

  

కో మజఞః కా చ దక్షిణా జృంస్ః కం స్మవదఫలం శ్రీభన్  

బగో ల్కబశ్చ క్లశ్వ కా విదామ హీాః రా కా శ్రీః 30 

  

కం సుఖం దుఃఖమేవ చ కః ణిడతః కశ్చ భరయఖః  

కః నాథ  ఈతథశ్చ కః కః స్వర్ష్ణగ నయకః కః స్మవత్ 31 

  

కో ఫనుధ రుత కం గృహ్భక అఢమః కో దరిద్రా వా  

కృణః కః క ఇశ్వయః ఏత్థనరశ్యననభభ ఫరయహి  

విర్షత్థంశ్చ స్తతే శ్రీబగవానువాచ 32 

  

ఄహింసా స్తమభసేతమభస్ఙ్గగ  హీాయస్ఞచమః  

అస్మతకమం ఫరహ్భచయమం చ మౌనం స్థయమం క్షమబమమ్ 33 

  

శౌచం జస్తపో హోభః శ్ యదాధ త్రథమం భదయచనమ్  

తీరాథ టనం రారేథహా తుషిటరాచ్ఛయమసేవనమ్ 34 

  

ఏతే మమః స్నిమమ ఈబయోరాద వదశ్ స్భృత్థః  

జృంసాముపాస్మత్థసాత త మథాకాభం దుహ్నిత హి 35 

  

శ్మ్న భనినష్ఠ త్థ బుద్ధయదభ ఆనిదైమస్ంమభః  
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త్రత్రక్షా దుఃఖస్భభర్ష్ణష జిహోవస్థజయో ధృత్రః 36 

  

దణడనామస్ః యం దానం కాభత్థమగస్తః స్భృతమ్  

స్వభ్రవవిజమః శౌయమం స్తమం చ స్భదయశనమ్ 37 

  

ఄనమచచ సునృత్థ వాణీ కవిభః రికీరితత్థ  

కయభస్వస్ఙగభః శౌచం త్థమగః స్నానైస్ ఈచమతే 38 

  

ధయభ ఆష్టం ధనం నౄణాం మజోఞऽహ్ం బగవతతభః  

దక్షిణా జ్ఞఞ నస్న్దదశ్ః పాాణాయాభః యం ఫలమ్ 39 

  

బగో భ ఐశ్వర్ష్ణ భ్రవో ల్కభ్య భదబకతరుతతభః  

విదామతభని భదాబ్రధో జుగుపాస హీాయకయభసు 40 

  

శ్రీరుగ ణా నైయప్రక్ష్యాదామః సుఖం దుఃఖసుఖ్యతమమః  

దుఃఖం కాభసుఖ్యప్రక్షా ణిడతో ఫనధమ్నక్షవిత్ 41 

  

భరర్ష్ణఖ ద్హాదమహ్ంబుదిధః నాథ  భనినగభః స్భృతః  

ఈతథశిచతతవిక్షేః స్వయగః స్తతవ గుణోదమః 42 

  

నయకస్తమౌనానహో ఫనుధ రుగ రుయహ్ం స్ఖే  

గృహ్ం శ్ర్షయం మనుష్మం గుణాఢ్యమ హామఢమ ఈచమతే 43 

  

దరిద్రా మస్తవస్నుత ష్టః కృణో యోऽజితేనిదైమః  

గుణ్డష్వస్కతధీర్షశ్ర గుణస్ఙ్గగ  వియమమః 44 

  

ఏత ఈదధవ తే యశ్యనః స్రేవ సాధు నియరపిత్థః  

కం వరిణతేన ఫహ్రనా లక్షణం గుణద్రష్యోః  

గుణద్రష్దృశిర్ష్ణదషో గుణస్రతబమవరిజతః 45 

 

ఄఢామమభు – 20  

శ్రీదధవ ఈవాచ  
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విధిశ్చ యత్రష్టధశ్చ నిగమ్న హీశ్వయస్మ తే  

ఄవేక్షతేऽయవిణాడక్ష గుణం ద్రష్ం చ కయభణామ్ 1 

  

వరాణశ్ యభవికలం చ యత్రలోమనులోభజమ్  

దరవమద్శ్వమఃకాల్కనసవయగం నయకమేవ చ 2 

  

గుణద్రష్భదాదృషిటభనతరేణ వచస్తవ  

నిఃశేయమస్ం కథం నౄణాం నిష్టధవిధిలక్షణమ్ 3 

  

పితృద్వభనుష్టమనాం వేదశ్చక్షుస్తవేశ్వయ  

శేయమస్తవనులబేధऽరేథ సాధమసాధనయోయపి 4 

  

గుణద్రష్భదాదృషిటరినగమతేత న హి స్వతః  

నిగమేనావాదశ్చ భదాయా ఆత్ర హ్ బరభః 5 

  

శ్రీబగవానువాచ  

యోగస్త్రయో భయా పాోకాత  నౄణాం శేయయోవిధితసయా  

జ్ఞఞ నం కయభ చ బకతశ్చ నోపాయోऽనోమऽస్మత కుతయచిత్ 6 

  

నిరివణాణనాం జ్ఞఞ నయోగో నామస్మనామిహ్ కయభసు  

తేష్వనిరివణణచిత్థత నాం కయభయోగసుత  కామినామ్ 7 

  

మదృచఛయా భతకథాదౌ జ్ఞతశ్ యదధసుత  మః జృమన్  

న నిరివణోణ నాత్రస్కోత బకతయోగోऽస్మ స్మదిధదః 8 

  

త్థవతకరాభణి కుర్షవత న నిరివద్మత యావత్థ  

భతకథాశ్ యవణాదౌ వా శ్ యదాధ  యావనన జ్ఞమతే 9 

  

స్వధయభసోథ మజనమజ్ఞయనాశీఃకాభ ఈదధవ  

న యాత్ర స్వయగనయక్త మదమనమనన స్మచరేత్ 10 

  

ఄస్మభంలేోక్ల వయతమనః స్వధయభసోథऽనఘః శుచిః  

జ్ఞఞ నం విశుదధమపోనత్ర భదబకతం వా మదృచఛయా 11 
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స్వరిగణోऽప్రమతమిచఛనిత లోకం నియయిణస్తథా  

సాధకం జ్ఞఞ నబకతభ్రమముబమం తదసాధకమ్ 12 

  

న నయః స్వయగత్రం కాఙ్గక్నానయకీం వా విచక్షణః  

న్దభం లోకం చ కాఙ్గక్త ద్హావేశ్యతరమదమత్ర 13 

  

ఏతదివదావనురా భృతోమయబవామ ఘటేత స్ః  

ఄయభతత ఆదం జ్ఞఞ త్థవ భయతై భమయథస్మదిధదమ్ 14 

  

ఛిదమమనం మమైరేతైః కృతనీడం వనస్త్రమ్  

ఖగః స్వక్లతముతసృజమ క్షేభం యాత్ర హ్మలభటః 15 

  

ఄహోరాతైైశిఛదమమనం బుదాధ వయుయబమవేథుః  

ముకతస్ఙగః యం బుదాధ వ నిర్షహ్ ఈశ్యభమత్ర 16 

  

నృద్హ్మదమం సులబం సుదుయేబం  

ేవం సుకలం గురుకయణధాయమ్  

భయానుకూలేన నబస్వతేరితం  

జృమనబవాబ్వధ ం న తరేతస అతభహా 17 

  

మదాయమేబష్ణ నిరివణోణ వియక తః స్ంమతేనిదైమః  

ఄభ్రమసేనాతభనో యోగీ ధాయయేదచలం భనః 18 

  

ధాయమమణం భనో మరిహ భా్రభమదశ్వనవస్మథతమ్  

ఄతనిదైతోऽనుర్ష్ణధేన మరేగణాతభవశ్ం నయేత్ 19 

  

భనోగత్రం న విస్ృజ్ఞజిజతపాాణో జితేనిదైమః  

స్తతవ స్భననయా బుదాధ ై భన అతభవశ్ం నయేత్ 20 

  

ఏష్ వై యమ్న యోగో భనస్ః స్ఙగహై్ః స్భృతః  

హ్ృదమజఞతవభనివచఛనదభమసేమవాయవతో ముహ్రః 21 

  

సాఙ్గఖైన స్యవభ్రవానాం యత్రలోమనులోభతః  

బవామయావనుధామయేనభనో యావతరసీదత్ర 22 



ఏకదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

నిరివణణస్మ వియక తస్మ జృరుష్సోమకతవేదినః  

భనస్తైజత్ర దౌరాతభైం చినితతసామనుచినతయా 23 

  

మమదిభర్ష్ణమగథైరానీవక్షికామ చ విదమయా  

భమర్ష్ణచపాస్నాభరావ నానైైర్ష్ణమగమం స్భరేనభనః 24 

  

మది కురామతరమద్న యోగీ కయభ విగరిహతమ్  

యోగేనైవ దహ్యదంహో నానమతతతయ కదాచన 25 

  

సేవ సేవऽధికారే యా నిష్టఠ  స్ గుణః రికీరితతః  

కయభణాం జ్ఞతమశుదాధ నాభన్దన నిమభః కృతః  

గుణద్రష్విధాన్దన స్ఙ్గగ నాం త్థమజన్దచఛయా 26 

  

జ్ఞతశ్ యద్రధ భతకథాసు నిరివణణః స్యవకయభసు  

వేద దుఃఖ్యతభకానాకమనరిత్థమగేऽమనీశ్వయః 27 

  

తతో బజ్ఞత మం పీయతః శ్ యదాధ లుయదృఢనిశ్చమః  

జుష్మణశ్చ త్థనాకమనుద ఃఖ్యదరాకంశ్చ గయహమన్ 28 

  

పాోక్లతన బకతయోగేన బజతో మస్కృనుభన్దః  

కామ హ్ృదయామ నశ్మనిత స్రేవ భయి హ్ృది స్మథతే 29 

  

భదమతే హ్ృదమగయనిథశిఛదమన్దత స్యవస్ంశ్యాః  

క్షీమన్దత చ్ఛస్మ కరాభణి భయి దృష్టట ऽఖిల్కతభని 30 

  

తసాభనభదబకతయుకతస్మ యోగినో వై భదాతభనః  

న జ్ఞఞ నం న చ వైరాగమం పాామః శేయయో బవేదిహ్ 31 

  

మతకయభభయమతతసా జ్ఞఞ నవైరాగమతశ్చ మత్  

యోగేన దానధరేభణ శేయయోభరితరైయపి 32 

  

స్యవం భదబకతయోగేన భదబకోత లబతేऽఞజ సా  

స్వరాగ వయగం భదాధ భ కథఞ్చచదమది వాఞఛత్ర 33 
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న కఞ్చచత్థసధవో ధీరా బకాత  హ్యమకానితనో భభ  

వాఞఛనతైపి భయా దతతం కైవలమభజృనయబవమ్ 34 

  

నైయప్రక్ష్యం యం పాాహ్రరినఃశేయమస్భనలకమ్  

తసాభనినరాశిషో బకతరినయప్రక్షస్మ మే బవేత్ 35 

  

న భయేమకానతబకాతనాం గుణద్రషోదబవా గుణాః  

సాధరనాం స్భచిత్థత నాం బుద్ధః యముప్రయుష్టమ్ 36 

  

ఏవమేత్థనభయా దిష్టట ననుత్రష్ఠ నిత మే థః  

క్షేభం వినదనిత భత్థసినం మదఫైహ్భ యభం విదుః 37 

 

ఄఢామమభు – 21  

శ్రీబగవానువాచ  

మ ఏత్థనభతథో హిత్థవ బకతజ్ఞఞ నకయయాతభకాన్  

క్షుదాానాకమంశ్చలైః పాాణైరుజ ష్నతః స్ంస్యనిత తే 1 

  

సేవ సేవऽధికారే యా నిష్టఠ  స్ గుణః రికీరితతః  

వియమమసుత  ద్రష్ః సామదుబయోరేష్ నిశ్చమః 2 

  

శుదధైశుద్వధ  విధీయేతే స్మన్దష్వపి వసుత ష్ణ  

దరవమస్మ విచికత్థసయథం గుణద్రష్ణ శుభ్రశుభౌ  

ధరాభయథం వమవహారాయథం యాతా్థయథమిత్ర చ్ఛనఘ 3 

  

దరిశతోऽమం భయాచ్ఛర్ష్ణ  

ధయభముదవహ్త్థం ధుయమ్ 4 

  

బరభమభఫవగనైనిల్కకాశ్య బరత్థనాం ఞచధాతవః  

అఫరహ్భసాథ వరాద్వనాం శ్యర్షరా అతభస్ంయుత్థః 5 

  

వేద్న నాభయరపాణి విష్మణి స్మేష్వపి  
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ధాతుష్రదధవ కలైనత ఏతేష్టం సావయథస్మదధయే 6 

  

ద్శ్కాల్కదిభ్రవానాం వస్రతనాం భభ స్తతభ  

గుణద్రష్ణ విధీయేతే నిమమయథం హి కయభణామ్ 7 

  

ఄకృష్ణసార్ష్ణ ద్శ్యనాభఫరహ్భణోమऽసుచియబవేత్  

కృష్ణసార్ష్ణऽమసౌవీయ కీకటాస్ంస్ృతేరిణమ్ 8 

  

కయభణోమ గుణవానాకలో దరవమతః స్వత ఏవ వా  

మతో నివయతతే కయభ స్ ద్రషోऽకయభకః స్భృతః 9 

  

దరవమస్మ శుదధైశుద్వధ  చ దరవేమణ వచన్దన చ  

స్ంసాకరేణాథ కాలేన భహ్త్థవలతయాథ వా 10 

  

శ్కాత ైశ్కాత ైథ వా బుదాధ ై స్భృదాధ ై చ మదాతభన్ద  

ఄఘం కుయవనిత హి మథా ద్శ్యవసాథ నుసాయతః 11 

  

ధానమదాయవస్మథతనరతనాం యస్తైజస్చయభణామ్  

కాలవామవగినభృతోతయైః పారిథవానాం యుత్థయుతైః 12 

  

ఄమేధమలితం మద్మన గనధలేం వమపోహ్త్ర  

బజతే యకృత్రం తస్మ తచౌఛచం త్థవదిష్మతే 13 

  

సాననదానతపోऽవసాథ  వీయమస్ంసాకయకయభభః  

భతసైృత్థమ చ్ఛతభనః శౌచం శుదధః కరాభచరేదిద వజః 14 

  

భనతైస్మ చ రిజ్ఞఞ నం కయభశుదిధయభదయణమ్  

ధయభః స్భదమతే ష్డిబయధయభసుత  వియమమః 15 

  

కవచిదుగ ణోऽపి ద్రష్ః సామద్రదషోऽపి విధినా గుణః  

గుణద్రష్టయథనిమభస్తదిబదామేవ బ్రధతే 16 

  

స్మనకరాభచయణం త్రత్థనాం న పాతకమ్  

ఔతత్రతకో గుణః స్ఙ్గగ  న శ్యానః తతమధః 17 
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మతో మతో నివరేతత విముచేమత తతస్తతః  

ఏష్ ధర్ష్ణభ నృణాం క్షేభః శ్రకమ్నహ్బయాహ్ః 18 

  

విష్యేష్ణ గుణాధామసాతు ంస్ః స్ఙగస్తతో బవేత్  

స్ఙ్గగ తతతయ బవేత్థకభః కామద్వ కలియనృణామ్ 19 

  

కలేరుద రివష్హ్ః కోోధస్తభస్తభనువయతతే  

తభసా గయస్మతే జృంస్శేచతనా వామపినీ దుయ తమ్ 20 

  

తయా వియహితః సాధో జనుత ః శ్రనామమ కలతే  

తతోऽస్మ సావయథవిబరంశ్ర భరరిచఛతస్మ భృతస్మ చ 21 

  

విష్యాభనివేశేన నాత్థభనం వేద నాయమ్  

వృక్ష జీవికయా జీవనవైయథం బసేతైవ మః శ్వస్న్ 22 

  

పలశుయత్రరిమం నౄణాం న శేయయో ర్ష్ణచనం యమ్  

శేయయోవివక్షయా పాోకతం మథా భైష్జమర్ష్ణచనమ్ 23 

  

ఈతతైైవ హి కామేష్ణ పాాణ్డష్ణ స్వజన్దష్ణ చ  

అస్కతభనసో భరాత ై అతభనోऽనయథహ్యతుష్ణ 24 

  

నత్థనవిదుష్ః సావయథం భా్రభమతో వృజినాధవని  

కథం యుఞ్జ్యాతు నసేతష్ణ త్థంస్తమ్న విశ్తో బుధః 25 

  

ఏవం వమవస్మతం క్లచిదవిజ్ఞఞ మ కుబుదధమః  

పలశుయత్రం కుసుమిత్థం న వేదజ్ఞఞ  వదనిత హి 26 

  

కామినః కృణా లుబ్రధ ః జృష్టష్ణ పలబుదధమః  

ఄగినముగధ  ధరభత్థనాత ః స్వం లోకం న విదనిత తే 27 

  

న తే మభఙగ జ్ఞననిత హ్ృదిస్థం మ ఆదం మతః  

ఈకథశ్సాతై  హ్మసుతృపో మథా నీహాయచక్షుష్ః 28 
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తే మే భతభవిజ్ఞఞ మ ర్ష్ణక్షం విష్యాతభకాః  

హింసాయాం మది రాగః సామదమజఞ ఏవ న చోదనా 29 

  

హింసావిహారా హామలబ్ధ ః శుభః స్వసుఖేచఛయా  

మజన్దత ద్వత్థ మజ్ఞః పితృబరతతీనఖల్కః 30 

  

స్వపోనభభముం లోకభస్నతం శ్ యవణపియమమ్  

అశిషో హ్ృది స్ఙకలై తమజనతైరాథ నమథా వణిక్ 31 

  

యజఃస్తతవ తమ్ననిష్టఠ  యజఃస్తతవ తమ్నజుష్ః  

ఈపాస్త ఆనదైముఖ్యమన్దదవాద్వనన మథైవ మమ్ 32 

  

ఆష్టట వహ్ ద్వత్థ మజ్ఞయగత్థవ యంసామభహ్య దివి  

తసామనత ఆహ్ బరయాస్భ భహాశ్యల్క భహాకుల్కః 33 

  

ఏవం జృషితయా వాచ్ఛ వామక్షితభనసాం నృణామ్  

మనినాం చ్ఛత్రలుబ్రధ నాం భదావరాత పి న ర్ష్ణచతే 34 

  

వేదా ఫరహాభతభవిష్యాస్త్రికాణడవిష్యా ఆమే  

ర్ష్ణక్షవాదా ఊష్మః ర్ష్ణక్షం భభ చ పియమమ్ 35 

  

శ్ఫద ఫరహ్భ సుదుర్ష్ణఫధం పాాణ్డనిదైమభనోభమమ్  

ఄననతపాయం గమీబయం దురివగహ్మం స్ముదరవత్ 36 

  

భయోఫృంహితం బరమన ఫరహ్భణాననతశ్కతనా  

బరతేష్ణ ఘోష్యరప్రణ విసేష్రరేణవ లక్ష్యతే 37 

  

మథోయణనాభయహృదయాదరరాణముదవభతే ముఖ్యత్  

అకాశ్యద్రఘష్వానారణో భనసా స్యశయరపిణా 38 

  

ఛనోదభయోऽభృతభమః స్హ్స్యదవీం యభః  

ఓంకారాదవైఞ్చజతస్యశ స్వర్ష్ణష్టభనతస్థబరషిత్థమ్ 39 

  

విచితయభ్రష్టవితత్థం ఛనోదభశ్చతురుతతరైః  
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ఄననతపారాం ఫృహ్తీం స్ృజత్థమక్షితే స్వమమ్ 40 

  

గమతుయషిణగనుష్ణట చ ఫృహ్తీ ఙ్ఘ్కతరేవ చ  

త్రరష్ణట ఫజగతమత్రచఛనోద హ్మతమష్టైత్రజగదివరాట్ 41 

  

కం విధతేత కమచష్టట  కభనరదమ వికలయేత్  

ఆతమసామ హ్ృదమం లోక్ల నానోమ భద్వద కశ్చన 42 

  

మం విధతేతऽభధతేత మం వికల్కైపోహ్మతే తవహ్మ్  

ఏత్థవానసయవవేదాయథః శ్ఫద  అసాథ మ మం భదామ్  

మయామతయభనరదామన్దత యత్రషిధమ యసీదత్ర 43 

 

ఄఢామమభు – 22  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

కత్ర తత్థత వని విశేవశ్ స్ఙ్గఖైత్థనమృషిభః యభ్య  

నవైకాదశ్ ఞచ తీరణామతథ  తవమిహ్ శుశుయభ 1 

  

క్లచితషడివంశ్త్రం పాాహ్రయరే ఞచవింశ్త్రం  

స్ైక్ల నవ ష్టేకచిచచత్థవరేమకాదశ్యరే  

క్లచితసతదశ్ పాాహ్రః షోడశై్క్ల తయయోదశ్ 2 

  

ఏత్థవతతవ ం హి స్ఙ్గఖైనాభృష్యో మదివవక్షయా  

గమనిత ృథగయుష్భనినదం నో వకుత భయహస్మ 3 

  

శ్రీబగవానువాచ  

యుకతం చ స్నిత స్యవతయ భ్రష్న్దత బా్రహ్భణా మథా  

మయాం భద్వయాముదగృహ్మ వదత్థం కం ను దుయఘటమ్ 4 

  

నైతద్వం మథాతథ తవం మదహ్ం వచిభ తతతథా  

ఏవం వివదత్థం హ్యతుం శ్క తయో మే దుయతమయాః 5 

  

యాసాం వమత్రకరాదాసీదివకలో వదత్థం దమ్  



ఏకదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

పాాప్రత శ్భదమేऽప్రమత్ర వాదస్తభను శ్యభమత్ర 6 

  

యస్రానుయవేశ్యతతత్థత వనాం జృరుష్యషబ  

పౌరావయమయస్ఙ్గఖైనం మథా వకుత రివవక్షితమ్ 7 

  

ఏకస్మభననపి దృశ్మన్దత యవిష్టట నీతరాణి చ  

జౄయవస్మభనావ యస్మభనావ తతేతవ తత్థత వని స్యవశ్ః 8 

  

పౌరావయమభతోऽమీష్టం యస్ఙ్గఖైనభభీసత్థమ్  

మథా వివికతం మదవకతంై గృహీణమ్న యుకతస్భబవాత్ 9 

  

ఄనాదమవిదామయుకతస్మ జృరుష్సామతభవేదనమ్  

స్వతో న స్భబవాదనమస్తతతవ జోఞ జ్ఞఞ నద్ర బవేత్ 10 

  

జృరుష్టశ్వయయోయతయ న వైలక్షణమభణవపి  

తదనమకలనాపారాథ  జ్ఞఞ నం చ యకృతేరుగ ణః 11 

  

యకృత్రరుగ ణసాభమం వై యకృతేరానతభనో గుణాః  

స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర స్మథతుమతతతైనతహ్యతవః 12 

  

స్తతవ ం జ్ఞఞ నం యజః కయభ తమ్నऽజ్ఞఞ నమిహోచమతే  

గుణవమత్రకయః కాలః స్వభ్రవః స్రతయమేవ చ 13 

  

జృరుష్ః యకృత్రయవైక తభహ్ఙ్గకర్ష్ణ నభ్యऽనిలః  

జోమత్రరాః క్షిత్రరిత్ర తత్థత వనుమకాతని మే నవ 14 

  

శ్రోతయం తవగదయశనం ఘాాణో జిహ్యవత్ర జ్ఞఞ నశ్క తమః  

వాకాణ్డమస్థపామవఙ్ఘ్ఘైః కరాభణమఙ్గగ బమం భనః 15 

  

శ్ఫద ః స్ర్ష్ణశ యసో గనోధ యరం చేతమయథజ్ఞతమః  

గతుమకుత ైతసయగశిల్కని కరాభమతనస్మదధమః 16 

  

స్రాగ దౌ యకృత్రయహైస్మ కాయమకాయణయరపిణీ  

స్త్థత వదిభరుగ ణైయధతేత జృరుషోऽవమక త ఇక్షతే 17 
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వమకాతదాయో వికురావణా ధాతవః జృరుష్టక్షయా  

లఫధవీరామః స్ృజనతైణడం స్ంహ్త్థః యకృతేయఫల్కత్ 18 

  

స్ైవ ధాతవ ఆత్ర తతా్థరాథ ః ఞచ ఖ్యదమః  

జ్ఞఞ నమతోభబయాధాయస్తతో ద్హ్యనిదైయాస్వః 19 

  

ష్డితమతా్థపి బరత్థని ఞచ ష్ష్ఠ ః యః జృమన్  

తైరుమత అతభస్భరబతైః స్ృష్టట వదం స్భపావిశ్త్ 20 

  

చత్థవరేమవేత్ర తతా్థపి తేజ అపోऽననమతభనః  

జ్ఞత్థని తైరిదం జ్ఞతం జనాభవమవినః ఖలు 21 

  

స్ఙ్గఖైన్ద స్తదశ్క్ల బరతమతేరనిదైయాణి చ  

ఞచ ఞై్ైకభనసా అత్థభ స్తదశ్ః స్భృతః 22 

  

తదవతోషడశ్స్ఙ్గఖైన్ద అతైైవ భన ఈచమతే  

బరతేనిదైయాణి ఞ్ైైవ భన అత్థభ తయయోదశ్ 23 

  

ఏకాదశ్తవ అత్థభసౌ భహాబరతేనిదైయాణి చ  

ఄష్ణట యకృతమశై్ైవ జృరుష్శ్చ నవేతమథ 24 

  

ఆత్ర నానాయస్ఙ్గఖైనం తత్థత వనాభృషిభః కృతమ్  

స్యవం నామమమం యుకతభత్థత వదివదుష్టం కభశ్రబనమ్ 25 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

యకృత్రః జృరుష్శ్రచభౌ మదమపామతభవిలక్షణౌ  

ఄనోమనామపాశ్ యయాతృష్ణ దృశ్మతే న భదా తయోః  

యకృతౌ లక్ష్యతే హామత్థభ యకృత్రశ్చ తథాతభని 26 

  

ఏవం మే జృణడర్షకాక్ష భహానతం స్ంశ్మం హ్ృది  

ఛ్రతుత భయహస్మ స్యవజఞ వచోభయనమనైజృణైః 27 

  

తవతోత జ్ఞఞ నం హి జీవానాం యమ్నష్సేతऽతయ శ్కతతః  
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తవమేవ హామతభమయాయా గత్రం వేతథ  న చ్ఛయః 28 

  

శ్రీబగవానువాచ  

యకృత్రః జృరుష్శేచత్ర వికలః జృరుష్యషబ  

ఏష్ వైకారికః స్ర్ష్ణగ గుణవమత్రకరాతభకః 29 

  

భమఙగ మయా గుణభమమన్దకధా వికలబుద్వధశ్చ గుణైరివధతేత  

వైకారికస్త్రివిధోऽధామతభమేకభథాధిదైవభధిబరతభనమత్ 30 

  

దృగరయమయకం వజృయతయ యన్దధై యస్యం స్మధమత్ర మః స్వతః ఖే  

అత్థభ మద్ష్టభర్ష్ణ మ అదమః స్వయానుబరత్థమఖిలస్మదధస్మదిధ ః 31 

  

ఏవం తవగది శ్ యవణాది చక్షుర్  

జిహావది నాసాది చ చితతయుకతమ్ 32 

  

యోऽసౌ గుణక్షోబకృతో వికాయః యధానభరల్కనభహ్తః యస్రతః  

ఄహ్ం త్రరవృనోభహ్వికలహ్యతురైవకారికసాత భస్ ఐనిదైమశ్చ 33 

  

అత్థభరిజ్ఞఞ నభయో వివాద్ర హ్మసీతత్ర నాసీతత్ర భదాయథనిష్ఠ ః  

వమర్ష్ణథऽపి నైవోయమేత జృంసాం భతతః రావృతతధియాం స్వలోకాత్ 34 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

తవతతః రావృతతధిమః స్వకృతైః కయభభః యభ్య  

ఈచ్ఛచవచ్ఛనమథా ద్హానగృహ్ణనిత విస్ృజనిత చ 35 

  

తనభమఖ్యమహి గోవినద దురివభ్రవమభనాతభభః  

న హ్యమతత్థరమశ్ర లోక్ల విదావంస్ః స్నిత వఞ్చచత్థః 36 

  

శ్రీబగవానువాచ  

భనః కయభభమం ణౄణామినిదైయైః ఞచభరుమతమ్  

లోకాలేోకం యయాతమనమ అత్థభ తదనువయతతే 37 

  

ధామమనభనోऽను విష్యానదృష్టట నావనుశుయత్థనథ  
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ఈదమతీసదతకయభతనతైం స్భృత్రస్తదను శ్యభమత్ర 38 

  

విష్యాభనివేశేన నాత్థభనం మతసైరేతు నః  

జనోతరైవ కస్మచిద్ధతోయభృతుమయతమనతవిస్భృత్రః 39 

  

జనభ త్థవతభతయా జృంస్ః స్యవభ్రవేన బరరిద  

విష్మసీవకృత్రం పాాహ్రయమథా స్వనభనోయథః 40 

  

స్వనం భనోయథం చేతథం పాాక తనం న స్భయతమసౌ  

తతయ జౄయవమివాత్థభనభజౄయవమచనుశ్మత్ర 41 

  

ఆనిదైయామనస్ృష్టట ైదం తైైవిధమం భ్రత్ర వసుత ని  

ఫహియనతరిబదాహ్యతుయజనోऽస్జజనకృదమథా 42 

  

నితమదా హ్మఙగ బరత్థని బవనిత న బవనిత చ  

కాలేనాలక్ష్యవేగేన స్రక్ష్మత్థవతతనన దృశ్మతే 43 

  

మథారిచష్టం సోాతసాం చ పల్కనాం వా వనస్తేః  

తథైవ స్యవబరత్థనాం వయోऽవసాథ దమః కృత్థః 44 

  

సోऽమం ద్వపోऽరిచష్టం మదవతోసైతసాం తదిదం జలమ్  

సోऽమం జృమనిత్ర నృణాం భృష్ట గీర్షధయభృష్టయుష్టమ్ 45 

  

మ స్వస్మ కయభబీజ్ఞన జ్ఞమతే సోऽమమం జృమన్  

మిరమతే వాభర్ష్ణ భా్రనాత ై మథాగినరాద రుస్ంయుతః 46 

  

నిష్టకగయబజనాభని బ్రలమక్తమయయౌవనమ్  

వయోభధమం జరా భృతుమరితమవసాథ స్తనోయనవ 47 

  

ఏత్థ భనోయథభయీరాహనమసోమచ్ఛచవచ్ఛస్తనరః  

గుణస్ఙ్గగ దుపాదతేత కవచితకశిచజజహాత్ర చ 48 

  

అతభనః పితృజృతా్థభ్రమభనుమేయౌ బవామయౌ  

న బవామమవస్రతనాభభజోఞ దవమలక్షణః 49 
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తర్ష్ణర్షఫజవిపాకాభ్రమం యో విదావఞజ నభస్ంమమౌ  

తర్ష్ణరివలక్షణో దరష్టట  ఏవం దరష్టట  తనోః ృథక్ 50 

  

యకృతేరేవమత్థభనభవివిచ్ఛమబుధః జృమన్  

తతేతవన స్యశస్భరభఢః స్ంసాయం యత్రదమతే 51 

  

స్తతవ స్ఙ్గగ దృషీన్దదవానరజసాసుయమనుష్టన్  

తభసా బరతత్రయమక తవం భా్రమితో యాత్ర కయభభః 52 

  

నృతమతో గమతః శ్మనమథైవానుకర్ష్ణత్ర త్థన్  

ఏవం బుదిధగుణానశ్మనననీహోऽమనుకాయమతే 53 

  

మథాభబసా యచలత్థ తయవోऽపి చల్క ఆవ  

చక్షుసా భా్రభమమణ్డన దృశ్మతే బరభతీవ బరః 54 

  

మథా భనోయథధియో విష్యాషనుబవో భృష్ట  

స్వనదృష్టట శ్చ దాశ్యయహ తథా స్ంసాయ అతభనః 55 

  

ఄరేథ హ్మవిదమమన్దऽపి స్ంస్ృత్రయన నివయతతే  

ధామమతో విష్యానస్మ స్వప్రనऽనరాథ గమ్న మథా 56 

  

తసాభదుదధవ మ భఙక్వ విష్యానస్దినిదైయైః  

అత్థభగ యహ్ణనిరాబతం శ్మ వైకలికం బరభమ్ 57 

  

క్షిపోత ऽవమనితోऽస్దిబః యలబోధऽస్రయితోऽథ వా  

త్థడితః స్నినరుద్రధ వా వృత్థత ై వా రిహాపితః 58 

  

నిష్ణఠ ైతో భరత్రరతో వాజ్ఞయఫహ్రధైవం యకమితః  

శేయమసాకభః కృచఛైగత అతభనాత్థభనముదధరేత్ 59 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

మథైవభనుబుధేమమం  

వద నో వదత్థం వయ 60 
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సుదుఃష్హ్మిభం భనమ అతభనమస్దత్రకయభమ్  

విదుష్టభపి విశ్యవతభనరకృత్రరిహ ఫలీమసీ  

ఊతే తవదధయభనియత్థనాశనాత ంసేత చయణాలయాన్ 61 

 

ఄఢామమభు – 23  

శ్రీబ్రదరామణిరువాచ  

స్ ఏవమశ్ంస్మత ఈదధవేన భ్రగవతముఖేమన దాశ్యయహముఖమః  

స్భ్రజమనబృతమవచో ముకునదస్తమఫభ్రష్ట శ్ యవణీమవీయమః 1 

  

శ్రీబగవానువాచ  

బ్రయహస్తమ స్ నాస్తైతయ సాధురైవ దుయజన్దరితైః  

దుయకైరిబననమత్థభనం మః స్మధాతుమీశ్వయః 2 

  

న తథా తమతే విదధః జృమనాఫణైసుత  భయభగైః  

మథా తుదనిత భయభసాథ  హ్మస్త్థం రుష్టష్వః 3 

  

కథమనిత భహ్తు ణమమిత్రహాస్మిహోదధవ  

తభహ్ం వయణయిష్టమమి నిబోధ సుస్మహితః 4 

  

క్లనచిదిబక్షుణా గీతం రిబరతేన దుయజనైః  

స్భయత్థ ధృత్రయుక్లతన విపాకం నిజకయభణామ్ 5 

  

ఄవనితష్ణ దివజః కశిచదాసీదాఢమతభః శియయా  

వారాత వృత్రతః కదయమసుత  కామీ లుబోధऽత్రకోనః 6 

  

జ్ఞఞ తయోऽత్రథమస్తస్మ వాఙ్గభతేరణాపి నారిచత్థః  

శ్రనామవస్థ అత్థభపి కాలే కామైయనరిచతః 7 

  

దుహీశలస్మ కదయమస్మ దుయ హ్మన్దత జృతయబ్రనధవాః  

దారా దుహితర్ష్ణ బృత్థమ విష్ణాణ నాచయనిరమమ్ 8 
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తసైైవం మక్షవితతస్మ చ్ఛమతసోమబమలోకతః  

ధయభకాభవిహీనస్మ చ్ఛకుయ ధుః ఞచభ్రగినః 9 

  

తదవధామనవిస్యస్త జృణమస్కనధస్మ బరరిద  

ఄర్ష్ణథऽమగచఛనినధనం ఫహావయాస్రిశ్ యభః 10 

  

జ్ఞఞ తోమ జగృహ్రః కఞ్చచత్రకఞ్చచదదస్మవ ఈదధవ  

దైవతః కాలతః కఞ్చచదఫైహ్భఫనోధయనృపారిథవాత్ 11 

  

స్ ఏవం దరవిణ్డ నష్టట  ధయభకాభవివరిజతః  

ఈప్రక్షితశ్చ స్వజనైశిచనాత మ దుయతమయామ్ 12 

  

తసైైవం ధామమతో ద్వయఘం నష్టరామస్తస్మవనః  

ఖిదమతో బ్రష్కణఠస్మ నిరేవదః సుభహానబరత్ 13 

  

స్ చ్ఛహ్యదభహో కష్టం వృథాత్థభ మేऽనుత్థపితః  

న ధరాభమ న కామమ మసామరాథ యాస్ ఇదృశ్ః 14 

  

పాాయేణాథాః కదరామణాం న సుఖ్యమ కదాచన  

ఆహ్ చ్ఛతోభత్థపామ భృతస్మ నయకామ చ 15 

  

మశ్ర మశ్స్మవనాం శుదధం శే్యఘామ యే గుణినాం గుణాః  

లోబః స్వలోऽపి త్థనహనిత శివతోా యరమివేపిసతమ్ 16 

  

ఄయథస్మ సాధన్ద స్మద్ధ ఈతకరేష యక్షణ్డ వమయే  

నాశ్రభ్యగ అయాస్సాతై స్శిచనాత  బరమ్న నృణామ్ 17 

  

సేతమం హింసానృతం దభబః కాభః కోోధః స్భయో భదః  

భేద్ర వైయభవిశ్యవస్ః స్ంస్రాధ  వమస్నాని చ 18 

  

ఏతే ఞచదశ్యనరాథ  హ్మయథభరల్క భత్థ నృణామ్  

తసాభదనయథభరాథ ఖమం శేయయోऽర్షథ దరయతస్తైజ్ఞత్ 19 

  

భదమన్దత భా్రతర్ష్ణ దారాః పితయః సుహ్ృదస్తథా  
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ఏకాస్మనగధ ః కాకణినా స్దమః స్రేవऽయమః కృత్థః 20 

  

ఄరేథనాలీమసా హ్యమతే స్ంయబ్రధ  ద్వతభనమవః  

తమజనాత ైశు స్ృధో ఘననిత స్హ్సోతసృజమ సౌహ్ృదమ్ 21 

  

లబ్రధ వ జనాభభయపాాయథైం మనుష్మం తదిద వజ్ఞగయత్థమ్  

తదనాదృతమ యే సావయథం ఘననిత యానతైశుభ్రం గత్రమ్ 22 

  

స్వరాగ వయగయోరాద వయం పాామ లోకమిభం జృమన్  

దరవిణ్డ కోऽనుష్జ్ఞజత భర్ష్ణతైऽనయథస్మ ధాభని 23 

  

ద్వరిషపితృబరత్థని జ్ఞఞ తీనఫనరధంశ్చ భ్రగినః  

ఄస్ంవిబజమ చ్ఛత్థభనం మక్షవితతః తతమధః 24 

  

వమయథయారేథహ్యా వితతం యభతతస్మ వయో ఫలమ్  

కుశ్ల్క యేన స్మధమనిత జయఠః కం ను సాధయే 25 

  

కసాభతసఙ్ఘ్కాశ్మతే విదావనవైయథయారేథహ్యాస్కృత్  

కస్మచినాభమయా నరనం లోకోऽమం సువిమ్నహితః 26 

  

కం ధనైయధనదైరావ కం కామైరావ కాభదైరుత  

భృతుమనా గ యస్మమనస్మ కయభభర్ష్ణవత జనభదైః 27 

  

నరనం మే బగవాంసుత ష్టః స్యవద్వభయో హ్రిః  

యేన నీతో దశ్యమేత్థం నిరేవదశ్యచతభనః ేవః 28 

  

సోऽహ్ం కాల్కవశేష్టణ శ్రష్యిష్టమऽఙగమతభనః  

ఄయభతోతऽఖిలసావరేథ మది సామత్రసదధ అతభని 29 

  

తతయ మభనుమ్నద్యన్దదవాస్త్రిభవన్దశ్వరాః  

ముహూరేతన ఫరహ్భలోకం ఖటావఙగః స్భసాధమత్ 30 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఆతమభప్రయతమ భనసా హామవనోతై దివజస్తతభః  
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ఈనుభచమ హ్ృదమగయనీథనాశనోత భక్షుయబరనుభనిః 31 

  

స్ చచ్ఛయ భహీమేత్థం స్ంమత్థతేభనిదైయానిలః  

భక్షాయథం నగయగామనస్ఙ్గగ ऽలక్షితోऽవిశ్త్ 32 

  

తం వై యవమస్ం భక్షుభవధరతభస్జజనాః  

దృష్టట వ యమబవనబదర ఫహీవభః రిబరత్రభః 33 

  

క్లచిత్రతైవేణ్డం జగృహ్రరేక్ల పాతయం కభణడలుమ్  

పీఠం చైక్లऽక్షస్రతయం చ కనాథ ం చీరాణి క్లచన  

యదామ చ జృనసాత ని దరిశత్థనామదదురుభన్దః 34 

  

ఄననం చ భైక్ష్యస్భననం భఞ్జ్యజ నస్మ స్రితతటే  

భరతయమనిత చ పాపిష్టఠ ః షీఠ వనతైస్మ చ భరయధని 35 

  

మతవాచం వాచమనిత త్థడమనిత న వకత చేత్  

తయజమనతైరే వాగిబః సేతనోऽమమిత్ర వాదినః  

ఫధననిత యజ్ఞజ వ తం క్లచిదఫధమత్థం ఫధమత్థమిత్ర 36 

  

క్షిన్దతైక్లऽవజ్ఞననత ఏష్ ధయభధవజః శ్ఠః  

క్షీణవితత ఆమం వృత్రతభగయహీతసవ జనోజిఝతః 37 

  

ఄహో ఏష్ భహాసార్ష్ణ ధృత్రమనిగరిరాడివ  

మౌన్దన సాధమతమయథం ఫకవదదృఢనిశ్చమః 38 

  

ఆతేమక్ల విహ్స్న్దతైనమేక్ల దురావతమనిత చ  

తం ఫఫనుధ రినరురుధుయమథా కీయడనకం దివజమ్ 39 

  

ఏవం స్ భౌత్రకం దుఃఖం దైవికం దైహికం చ మత్  

భ్యకతవమమతభనో దిష్టం పాాతం పాాతభబుధమత 40 

  

రిబరత ఆమం గథాభగమత నరాధమైః  

పాతమదిబః స్వ ధయభసోథ ధృత్రమసాథ మ సాత్రతవకీమ్ 41 
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దివజ ఈవాచ  

నామం జనో మే సుఖదుఃఖహ్యతుయన ద్వత్థత్థభ గ యహ్కయభకాల్కః  

భనః యం కాయణమభననిత స్ంసాయచకయం రివయతయేదమత్ 42 

  

భనో గుణానైవ స్ృజతే ఫలీమస్తతశ్చ కరాభణి విలక్షణాని  

శుకేాని కృష్టణనమథ లోహిత్థని తేబమః స్వరాణః స్ృతయో బవనిత 43 

  

ఄనీహ్ అత్థభ భనసా స్మీహ్త్థ హియణభయో భతసఖ ఈదివచష్టట   

భనః స్వలిఙగం రిగృహ్మ కామనుజ ష్నినఫద్రధ గుణస్ఙగతోऽసౌ 44 

  

దానం స్వధర్ష్ణభ నిమమ్న మభశ్చ శుయతం చ కరాభణి చ స్దవైత్థని  

స్రేవ భనోనిగయహ్లక్షణానాత ః ర్ష్ణ హి యోగో భనస్ః స్మధిః 45 

  

స్మహితం మస్మ భనః యశ్యనతం దానాదిభః కం వద తస్మ కృతమమ్  

ఄస్ంమతం మస్మ భనో వినశ్మదాద నాదిభశేచదయం కమేభః 46 

  

భనోవశేऽన్దమ హ్మబవనసై ద్వా భనశ్చ నానమస్మ వశ్ం స్మేత్ర  

భీషోభ హి ద్వః స్హ్స్ః స్హీయానుమఞ్జ్యాదవశే తం స్ హి ద్వద్వః 47 

  

తముద యజమం శ్తుయ భస్హ్మవేగభరునుత దం తనన విజితమ క్లచిత్  

కుయవనతైస్దివగ యహ్భతయ భరైైరిభతా్థణ్డమదాసీనరిజౄనివభరఢాః 48 

  

ద్హ్ం భనోమతయమిభం గృహీత్థవ భమహ్మితమనధధియో భనుష్టమః 
ఏషోऽహ్భనోమऽమమిత్ర బరమేణ దుయనతపారే తభస్మ బరభనిత 49 

  

జనసుత  హ్యతుః సుఖదుఃఖయోశేచత్రకమతభనశ్యచతయ హి భౌభయోస్తత్  

జిహావం కవచితసనదశ్త్ర స్వదదిబస్తద్వదనాయాం కతమమ కుప్రమత్ 50 

  

దుఃఖస్మ హ్యతుయమది ద్వత్థసుత  కమతభనస్తతయ వికాయయోస్తత్  

మదఙగభఙ్గగన నిహ్నమతే కవచితుిధేమత కసైై జృరుష్ః స్వద్హ్య 51 

  

అత్థభ మది సామతుసఖదుఃఖహ్యతుః కభనమతస్తతయ నిజస్వభ్రవః  

న హామతభనోऽనమదమది తనభృష్ట సామతుిధేమత కసాభనన సుఖం న దుఃఖమ్ 52 
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గ యహా నిమితతం సుఖదుఃఖయోశేచత్రకమతభనోऽజస్మ జనస్మ తే వై  

గ యహైయగహై్సైైవ వదనిత పీడ్యం కుయ ధేమత కసైై జృరుష్స్తతోऽనమః 53 

  

కరాభసుత  హ్యతుః సుఖదుఃఖయోశేచత్రకమతభనస్తదిధ  జడ్యజడతేవ  

ద్హ్స్తవచితు రుషోऽమం సుయణః కుయ ధేమత కసైై న హి కయభ భరలమ్ 54 

  

కాలసుత  హ్యతుః సుఖదుఃఖయోశేచత్రకమతభనస్తతయ తదాతభకోऽసౌ  

నాగేనరిహ త్థపో న హిభస్మ తత్థసైతుిధేమత కసైై న యస్మ దవనదవమ్ 55 

  

న క్లనచిత్థకవపి కథఞచనాస్మ దవనోదవరాగః యతః యస్మ  

మథాహ్భః స్ంస్ృత్రయరపిణః సామద్వం యబుద్రధ న బ్వభేత్ర బరతైః 56 

  

ఏత్థం స్ అసాథ మ రాతభనిష్టఠ భధామస్మత్థం జౄయవతమైయభహ్రిషభః  

ఄహ్ం తరిష్టమమి దుయనతపాయం తమ్న ముకునాద ఙ్ఘ్ఘైనిష్టవయైవ 57 

  

శ్రీబగవానువాచ  

నిరివదమ నష్టదరవిణ్డ గతకభేః యవయజమ గం యమటమన ఆతథమ్  

నిరాకృతోऽస్దిబయపి స్వధరాభదకమితోऽభరం మునిరాహ్ గథామ్ 58 

  

సుఖదుఃఖయద్ర నానమః జృరుష్సామతభవిబరభః  

మితోాదాసీనరివః స్ంసాయస్తభస్ః కృతః 59 

  

తసాభతసరావతభనా త్థత నిగృహాణ భనో ధియా  

భయామవేశితయా యుకత ఏత్థవానోమగస్ఙగహై్ః 60 

  

మ ఏత్థం భక్షుణా గీత్థం ఫరహ్భనిష్టఠ ం స్మహితః  

ధాయమఞ్జ్యఛై వమఞఛృణవనదవన్దవ రైీవాభబరమతే 61 

 

ఄఢామమభు – 24  

శ్రీబగవానువాచ  

ఄథ తే స్భరవక్ష్యామి సాఙఖైం జౄరైవరివనిశిచతమ్  

మదివజ్ఞఞ మ జృమనసద్రమ జహామదైవకలికం బరభమ్ 1 
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అసీజ్ఞజ ానభథో ఄయథ ఏకమేవావికలితమ్  

మదా వివేకనిజృణా అదౌ కృతయుగేऽయుగే 2 

  

తనాభయాపలయరప్రణ క్లవలం నిరివకలితమ్  

వాఙభనోऽగోచయం స్తమం దివధా స్భబవదఫృహ్త్ 3 

  

తయోరేకతర్ష్ణ హ్మయథః యకృత్రః సోబయాత్రభకా  

జ్ఞఞ నం తవనమతమ్న భ్రవః జృరుష్ః సోऽభధీమతే 4 

  

తమ్న యజః స్తతవ మిత్ర యకృతేయబవనుగ ణాః  

భయా యక్షోబమమణాయాః జృరుష్టనుభతేన చ 5 

  

తేబమః స్భబవతరసతయం భహానరసతేరణ స్ంయుతః  

తతో వికుయవతో జ్ఞతో యోऽహ్ఙ్గకర్ష్ణ విమ్నహ్నః 6 

  

వైకారికసైజస్శ్చ త్థభస్శేచతమహ్ం త్రరవృత్  

తనాభతేరనిదైమభనసాం కాయణం చిదచినభమః 7 

  

ఄయథస్తనాభత్రరకాజజజ్ఞఞ త్థభసాదినిదైయాణి చ  

తైజసాద్దవత్థ అస్న్దనకాదశ్ చ వైకృత్థత్ 8 

  

భయా స్ఞ్జ్యచదిత్థ భ్రవాః స్రేవ స్ంహ్తమకారిణః  

ఄణడముత్థదయామసుయభమమతనముతతభమ్ 9 

  

తస్మభననహ్ం స్భబవభణ్డడ స్లిలస్ంస్మథతౌ  

భభ నాభ్రమభబరతదభం విశ్యవఖమం తతయ చ్ఛతభబరః 10 

  

సోऽస్ృజతతసా యుకోత యజసా భదనుగయహాత్  

లోకానసపాల్కనివశ్యవత్థభ బరరుబవః స్వరిత్ర త్రరధా 11 

  

ద్వానామ్నక అసీతసవ యరబత్థనాం చ భవః దమ్  

భరాత ైద్వనాం చ బరర్ష్ణేకః స్మదాధ నాం త్రరతయాతయమ్ 12 
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ఄధోऽసురాణాం నాగనాం బరమేర్ష్ణకోऽస్ృజతరభః  

త్రరలోకామం గతమః స్రావః కయభణాం త్రరగుణాతభనామ్ 13 

  

యోగస్మ తస్శ్ైైవ నామస్స్మ గతయోऽభల్కః  

భహ్యజనస్తః స్తమం బకతయోగస్మ భదగత్రః 14 

  

భయా కాల్కతభనా ధాతా్థ కయభయుకతమిదం జగత్  

గుణయవాహ్ ఏతస్మభనుననభజజత్ర నిభజజత్ర 15 

  

ఄణ్డయఫృహ్తృశ్ః స్రథలో యో యో భ్రవః యస్మధమత్ర  

స్ర్ష్ణవऽజృమబమస్ంయుకతః యకృత్థమ జృరుష్టణ చ 16 

  

మసుత  మసామదియనతశ్చ స్ వై భధమం చ తస్మ స్న్  

వికార్ష్ణ వమవహారార్ష్ణథ మథా తైజస్పారిథవాః 17 

  

మదుపాదామ జౄయవసుత  భ్రవో వికురుతేऽయమ్  

అదియనోత మదా మస్మ తతసతమభభధీమతే 18 

  

యకృత్రయమసోమపాదానమధాయః జృరుష్ః యః  

స్తోऽభవమఞజ కః కాలో ఫరహ్భ తత్రతైతమం తవహ్మ్ 19 

  

స్యగః యవయతతే త్థవతౌరావరేమణ నితమశ్ః  

భహానుగ ణవిస్రాగ యథః స్మథతమనోత యావద్వక్షణమ్ 20 

  

విరాణభయాసాదమమనో లోకకలవికలకః  

ఞచత్థవమ విశేష్టమ కలతే భవనైః స్హ్ 21 

  

ఄన్దన యలీమతే భయతై భననం ధానాసు లీమతే  

ధానా బరమౌ యలీమన్దత బరమియగన్దధ యలీమతే 22 

  

ఄజృస యలీమతే గనధ అశ్చ స్వగుణ్డ యసే  

లీమతే జోమత్రషి యసో జోమతీ యరప్ర యలీమతే 23 

  

యరం వాయౌ స్ చ స్రేశ లీమతే సోऽపి చ్ఛభఫరే  
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ఄభఫయం శ్ఫద తనాభతయ ఆనిదైయాణి స్వయోనిష్ణ 24 

  

యోనిరైవకారిక్ల సౌభమ లీమతే భనసీశ్వరే  

శ్బోద బరత్థదిభప్రమత్ర బరత్థదియభహ్త్ర యభః 25 

  

స్ లీమతే భహాన్దసవష్ణ గుణ్డసు గుణవతతభః  

తేऽవమక్లత స్భరలీమన్దత తత్థకలే లీమతేऽవమయే 26 

  

కాలో మయాభయే జీవే జీవ అతభని భమమజ్ఞ  

అత్థభ క్లవల అతభసోథ వికల్కపామలక్షణః 27 

  

ఏవభనీవక్షమణస్మ కథం వైకలికో బరభః  

భనసో హ్ృది త్రష్టఠ త వోమమీనవార్ష్ణకదయే తభః 28 

  

ఏష్ సాఙఖైవిధిః పాోక తః స్ంశ్మగయనిథభేదనః  

యత్రలోమనులోమభ్రమం రావయదృశ్ భయా 29 

 

ఄఢామమభు – 25  

శ్రీబగవానువాచ  

గుణానాభస్మిభశా్యణాం జృమన్దమన మథా బవేత్  

తన్దభ జృరుష్వరేమదముధాయమ శ్ంస్తః 1 

  

శ్మ్న దభస్మతత్రక్షేక్షా తః స్తమం దయా స్భృత్రః  

తుషిటసాత ైగోऽస్ృహా శ్ యదాధ  హీాయదయాదిః స్వనియవృత్రః 2 

  

కాభ ఇహా భదస్ృష్టణ స్తభబ అశీరిబదా సుఖమ్  

భద్రత్థసహో మశ్ఃపీయత్రరాహస్మం వీయమం ఫలోదమభః 3 

  

కోోధో లోభ్యऽనృతం హింసా యాచ్ఛఞ  దభబః కభేః కలిః  

శ్రకమ్నహ్య విష్టదార్షత నిదాాశ్య భీయనుదమభః 4 

  

స్తతవ స్మ యజస్శై్ైత్థస్తభస్శ్యచనుజౄయవశ్ః  
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వృతతయో వరిణతపాాయాః స్నినపాతభథో శ్ృణ్డ 5 

  

స్నినపాతస్తవహ్మిత్ర భమేతుమదధవ యా భత్రః  

వమవహాయః స్నినపాతో భనోమతేరనిదైయాసుభః 6 

  

ధరేభ చ్ఛరేథ చ కామే చ మదాసౌ రినిషిఠతః  

గుణానాం స్నినకర్ష్ణషऽమం శ్ యదాధ యత్రధనావహ్ః 7 

  

యవృత్రతలక్షణ్డ నిష్టఠ  జృమనమరిహ గృహాశ్ యమే  

స్వధరేభ చ్ఛను త్రష్టఠ త గుణానాం స్మిత్రరిహ సా 8 

  

జృరుష్ం స్తతవ స్ంయుకతభనుమీయాచఛమదిభః  

కామదిభీ యజోయుకతం కోోధాదైైస్తభసా యుతమ్ 9 

  

మదా బజత్ర మం బకాత ై నియప్రక్షః స్వకయభభః  

తం స్తతవ యకృత్రం విదామతు రుష్ం స్త్రిమమేవ వా 10 

  

మదా అశిష్ అశ్యస్మ మం బజ్ఞత స్వకయభభః  

తం యజఃయకృత్రం విదామథింసామశ్యస్మ త్థభస్మ్ 11 

  

స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర గుణా జీవస్మ నైవ మే  

చితతజ్ఞ యైసుత  బరత్థనాం స్జజమనో నిఫధమతే 12 

  

మద్తర్ధ జయేతసతతవ ం భ్రస్వయం విశ్దం శివమ్  

తదా సుఖేన యుజ్ఞమత ధయభజ్ఞఞ నాదిభః జృమన్ 13 

  

మదా జయేతతభః స్తతవ ం యజః స్ఙగం భదా చలమ్  

తదా దుఃఖేన యుజ్ఞమత కయభణా మశ్సా శియయా 14 

  

మదా జయేదరజః స్తతవ ం తమ్న భరఢం లమం జడమ్  

యుజ్ఞమత శ్రకమ్నహాభ్రమం నిదరయా హింస్యాశ్యా 15 

  

మదా చితతం యసీద్త ఆనిదైయాణాం చ నియవృత్రః  

ద్హ్యऽబమం భనోऽస్ఙగం తతసతతవ ం విదిధ  భతదమ్ 16 
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వికుయవనిిమయా చ్ఛధీయనివృత్రతశ్చ చేతసామ్  

గతా్థసావస్థ ైం భనో భా్రనతం యజ ఏతైరినశ్యభమ 17 

  

సీదచిచతతం విలీయేత చేతసో గ యహ్ణ్డऽక్షభమ్  

భనో నష్టం తమ్న గేనిస్తభస్తదుధాయమ 18 

  

ఏధమన్ద గుణ్డ స్తేతవ ద్వానాం ఫలమేధతే  

ఄసురాణాం చ యజస్మ తభసుమదధవ యక్షసామ్ 19 

  

స్త్థత వజ్ఞజ గయణం విదామదరజసా స్వనమదిశేత్  

యసావం తభసా జనోతసుత ర్షమం త్రరష్ణ స్నతతమ్ 20 

  

ఈరుమరి గచఛనిత స్తేతవన బా్రహ్భణా జనాః  

తభసాధోऽధ అముఖ్యమదరజసానతయచ్ఛరిణః 21 

  

స్తేతవ యలీనాః స్వరామనిత నయలోకం యజోలయాః  

తమ్నలయాసుత  నియమం యానిత మమేవ నిరుగ ణాః 22 

  

భదయణం నిష్పలం వా సాత్రతవకం నిజకయభ తత్  

రాజస్ం పలస్ఙకలం హింసాపాాయాది త్థభస్మ్ 23 

  

కైవలమం సాత్రతవకం జ్ఞఞ నం యజో వైకలికం చ మత్  

పాాకృతం త్థభస్ం జ్ఞఞ నం భనినష్ఠ ం నిరుగ ణం స్భృతమ్ 24 

  

వనం తు సాత్రతవకో వాసో గామ్న రాజస్ ఈచమతే  

త్థభస్ం దరమతస్దనం భనినక్లతం తు నిరుగ ణమ్ 25 

  

సాత్రతవకః కాయకోऽస్ఙ్గగ రాగనోధ రాజస్ః స్భృతః  

త్థభస్ః స్భృత్రవిబరషోట నిరుగ ణో భదపాశ్ యమః 26 

  

సాత్రతవకామధామత్రభకీ శ్ యదాధ  కయభశ్ యదాధ  తు రాజసీ  

త్థభస్మధరేభ యా శ్ యదాధ  భతేసవాయాం తు నిరుగ ణా 27 
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థమం జౄతభనామస్తమహాయమం సాత్రతవకం స్భృతమ్  

రాజస్ం చేనిదైమప్రయష్ఠ ం త్థభస్ం చ్ఛరితదాశుచి 28 

  

సాత్రతవకం సుఖమతోభతథం విష్యోతథం తు రాజస్మ్  

త్థభస్ం మ్నహ్దైనోమతథం నిరుగ ణం భదపాశ్ యమమ్ 29 

  

దరవమం ద్శ్ః పలం కాలో జ్ఞఞ నం కయభ చ కాయకః  

శ్ యదాధ వసాథ కృత్రరినష్టఠ  తైైగుణమః స్యవ ఏవ హి 30 

  

స్రేవ గుణభయా భ్రవాః జృరుష్టవమక తధిషిఠత్థః  

దృష్టం శుయతం ఄనుధామతం బుదాధ ై వా జృరుష్యషబ 31 

  

ఏత్థః స్ంస్ృతమః జృంసో గుణకయభనిఫనధనాః  

యేన్దమే నిరిజత్థః సౌభమ గుణా జీవేన చితతజ్ఞః  

బకతయోగేన భనినషోఠ భదాబవామ యదమతే 32 

  

తసాభద్దహ్మిభం లబ్రధ వ జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నస్భబవమ్  

గుణస్ఙగం వినియరధమ మం బజనుత  విచక్షణాః 33 

  

నిఃస్ఙ్గగ  మం బజ్ఞదివదావనయభతోత జితేనిదైమః  

యజస్తభశ్యచభజయేతసతతవ స్ంసేవయా మునిః 34 

  

స్తతవ ం చ్ఛభజయేదుమకోత నైయప్రక్షేమణ శ్యనతధీః  

స్భదమతే గుణైరుభకోత జీవో జీవం విహామ మమ్ 35 

  

జీవో జీవవినిరుభకోత గుణైశ్యచశ్మస్భబవైః  

భయైవ ఫరహ్భణా జౄర్ష్ణణ న ఫహిరాననతయశ్చరేత్ 36 

 

ఄఢామమభు – 26  

శ్రీబగవానువాచ  

భలేక్షణమిభం కామం లబ్రధ వ భదధయభ అస్మథతః  

అననదం యమత్థభనమతభస్థం స్ముైత్ర మమ్ 1 
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గుణభయామ జీవయోనామ విముకోత జ్ఞఞ ననిష్ఠ యా  

గుణ్డష్ణ మయామతేరష్ణ దృశ్మమన్దష్వవసుత తః  

వయతమనోऽపి న జృమనుమజమతేऽవసుత భరుగ ణైః 2 

  

స్ఙగం న కురామదస్త్థం శిశ్రనదయతృపాం కవచిత్  

తసామనుగస్తభస్మన్దధ తతమనాధ నుగనధవత్ 3 

  

ఐలః స్మాడిమం గథాభగమత ఫృహ్చఛైవాః  

ఈయవశీవియహానుభహ్మనినరివణణః శ్రకస్ంమమే 4 

  

తమకాత వత్థభనం వయమనీతం త్థం నగన ఈనభతతవననృః  

విలనననవగజ్ఞజ యే ఘోరే త్రష్టఠ త్ర వికవేః 5 

  

కామనతృపోత ऽనుజుష్నుక్లేకానవయషయామినీః  

న వేద యానీతరానయానీతరుయవశ్యమకృష్టచేతనః 6 

  

ఐల ఈవాచ  

ఄహో మే మ్నహ్విసాత యః కాభకశ్భలచేతస్ః  

ద్వామ గృహీతకణఠస్మ నాయుఃఖణాడ  ఆమే స్భృత్థః 7 

  

నాహ్ం వేదాభనిరుభకతః స్రర్ష్ణమ వాభమదితోऽముయా  

భరషితో వయషజౄగనాం ఫత్థహాని గత్థనుమత 8 

  

ఄహో మే అతభస్మ్నభహో యేనాత్థభ యోషిత్థం కృతః  

కీయడ్యభృగశ్చకయవర్షత నయద్వశిఖ్యభణిః 9 

  

స్రిచఛదమత్థభనం హిత్థవ తృణమివేశ్వయమ్  

యానీతం స్త్రిమం చ్ఛనవగభం నగన ఈనభతతవదుయ దన్ 10 

  

కుతస్తసామనుభ్రవః సామతేతజ ఇశ్తవమేవ వా  

యోऽనవగచఛం స్త్రిమం యానీతం ఖయవత్థదత్థడితః 11 

  

కం విదమయా కం తసా కం త్థమగేన శుయతేన వా  
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కం వివిక్లతన మౌన్దన స్త్రీభయమస్మ భనో హ్ృతమ్ 12 

  

సావయథసామకోవిదం ధిఙ్గభం భరయఖం ణిడతమనినమ్  

యోऽహ్మీశ్వయత్థం పాామ స్త్రీభర్ష్ణగఖయవజిజతః 13 

  

సేవతో వయషజౄగన్దభ ఈయవశ్యమ ఄధరాస్వమ్  

న తృమత్థమతభబరః కామ్న వహినరాహ్రత్రభయమథా 14 

  

జృంశ్చల్కమహ్ృతం చితతం కో నవనోమ మ్నచితుం యభః  

అత్థభరామేశ్వయభృతే బగవనతభధోక్షజమ్ 15 

  

బోధితసామపి ద్వామ మే స్రకతవాక్లమన దుయభతేః  

భనోగతో భహామ్నహో నాయాతమజిత్థతభనః 16 

  

కమేతయా నోऽకృతం యజ్ఞజ వ వా స్యచేతస్ః  

దరష్ణట ః స్వయరపావిదుషో యోऽహ్ం మదజితేనిదైమః 17 

  

కావమం భలీభస్ః కాయో దౌయగనాధ ైదామతభకోऽశుచిః  

కవ గుణాః సౌభనసామదామ హ్మధామసోऽవిదమయా కృతః 18 

  

పితోాః కం స్వం ను భ్రరామయాః సావమినోऽగేనః శ్వగృధరయోః  

కమతభనః కం సుహ్ృదామిత్ర యో నావసీమతే 19 

  

తస్మభనకలేవరేऽమేధేమ తుచఛనిష్టఠ  విష్జజతే  

ఄహో సుబదరం సునస్ం సుస్మభతం చ ముఖం స్త్రిమః 20 

  

తవఙ్గభంస్రుధియసానయు మేద్రభజ్ఞజ స్మథస్ంహ్తౌ  

విణరభతయజౄయే యభత్థం కృమీణాం కమదనతయమ్ 21 

  

ఄథాపి నోస్జ్ఞజత స్త్రీష్ణ సైణై్డష్ణ చ్ఛయథవిత్  

విష్యేనిదైమస్ంయోగనభనః క్షుబమత్ర నానమథా 22 

  

ఄదృష్టట దశుయత్థదాబవానన భ్రవ ఈజ్ఞమతే  

ఄస్భరయుఞజ తః పాాణానాశభమత్ర స్మతమితం భనః 23 
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తసాభతసఙ్గగ  న కయతవమః స్త్రీష్ణ సైణై్డష్ణ చేనిదైయైః  

విదుష్టం చ్ఛమవిస్యఫధ ః ష్డవయగః కము మదృశ్యమ్ 24 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఏవం యగమననృద్వద్వః స్ ఈయవశీలోకభథో విహామ  

అత్థభనమతభనమవగభమ మం వై ఈపాయభజ్ఞజ ానవిధరతమ్నహ్ః 25 

  

తతో దుఃస్ఙగముతసృజమ స్తుస స్జ్ఞజత బుదిధమన్  

స్నత ఏవాస్మ ఛినదనిత భనోవామస్ఙగముకతభః 26 

  

స్నోతऽనప్రక్షా భచిచత్థత ః యశ్యనాత ః స్భదరిశనః  

నియభమ నియహ్ఙ్గకరా నియదవనాద వ నిష్రిగ యహాః 27 

  

తేష్ణ నితమం భహాభ్రగ భహాభ్రగేష్ణ భతకథాః  

స్భబవనిత హి త్థ నౄణాం జుష్త్థం యజృననతైఘమ్ 28 

  

త్థ యే శ్ృణవనిత గమనిత హ్మనుమ్నదనిత చ్ఛదృత్థః  

భతరాః శ్ యదదధానాశ్చ బకతం వినదనిత తే భయి 29 

  

బకతం లఫధవతః సాధోః కభనమదవశిష్మతే  

భమమననతగుణ్డ ఫరహ్భణామననాద నుబవాతభని 30 

  

మథోశ్ యమమణస్మ బగవనతం విభ్రవసుమ్  

శీతం బమం తమ్నऽప్రమత్ర సాధరనసంసేవతస్తథా 31 

  

నిభజోానభజజత్థం ఘోరే బవాబ్దధ యమమణమ్  

స్నోత ఫరహ్భవిదః శ్యనాత  న్తయదృఢేవాజృస భజజత్థమ్ 32 

  

ఄననం హి పాాణినాం పాాణ అరాత నాం శ్యణం తవహ్మ్  

ధర్ష్ణభ వితతం నృణాం ప్రయతమ స్నోతऽరావగిఫబమతోऽయణమ్ 33 

  

స్నోత దిశ్నిత చక్షంస్మ ఫహియయకః స్ముత్రథ తః  

ద్వత్థ బ్రనధవాః స్నతః స్నత అత్థభహ్మేవ చ 34 
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వైతసేనస్తతోऽప్రమవముయవశ్యమ లోకనిష్ృహ్ః  

ముకతస్ఙ్గగ  భహీమేత్థమత్థభరాభశ్చచ్ఛయ హ్ 35 

 

ఄఢామమభు – 27  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

కయయాయోగం స్మచక్షవ బవదారాధనం యభ్య  

మసాభత్థత వం యే మథాయచనిత సాతవత్థః సాతవతయషబ 1 

  

ఏతదవదనిత మునయో ముహ్రరినఃశేయమస్ం నృణామ్  

నాయద్ర బగవానావైస్ అచ్ఛర్ష్ణమऽఙ్ఘ్గయస్ః సుతః 2 

  

నిఃస్ృతం తే ముఖ్యమ్నబజ్ఞదమదాహ్ బగవానజః  

జృతేరభ్యమ బృగుముఖేమభ్యమ ద్వైై చ బగవానబవః 3 

  

ఏతదైవ స్యవవరాణనామశ్ యమణాం చ స్భభతమ్  

శేయమసాముతతభం భన్దమ స్త్రీశ్రదాాణాం చ మనద 4 

  

ఏతతకభలతా్థక్ష కయభఫనధవిమ్నచనమ్  

బకాతమ చ్ఛనుయకాతమ ఫరయహి విశేవశ్వరేశ్వయ 5 

  

శ్రీబగవానువాచ  

న హ్మనోతऽననతపాయస్మ కయభకాణడస్మ చోదధవ  

స్ఙ్ఘ్క్తం వయణయిష్టమమి మథావదనుజౄయవశ్ః 6 

  

వైదికసాత నితైకో మిశ్ య ఆత్ర మే త్రరవిధో భఖః  

తయయాణామీపిసతేనైవ విధినా మం స్భయచరేత్ 7 

  

మదా స్వనిగమేనోకతం దివజతవం పాామ జౄరుష్ః  

మథా మజ్ఞత మం బకాత ై శ్ యదధయా తనినబోధ మే 8 

  

ఄరాచయాం స్థణిడలేऽగ్భన వా స్రరేమ వాజృస హ్ృది దివజః  
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దరవేమణ బకతయుకోతऽరేచతసవ గురుం మభమమయా 9 

  

జౄయవం సాననం యకుర్షవత ధ్యతదనోతऽఙగశుదధయే  

ఈబయైయపి చ సాననం భనైయైభృదగహై్ణాదినా 10 

  

స్నోధైపాసాత ైదికరాభణి వేద్నాచోదిత్థని మే  

జౄజ్ఞం తైః కలయేతసభమక్ స్ఙకలః కయభపావనీమ్ 11 

  

శ్ైలీ దారుభయీ లౌహీ లేపామ లేఖ్యమ చ సైకతీ  

భనోభయీ భణిభయీ యత్రమష్టవిధా స్భృత్థ 12 

  

చల్కచలేత్ర దివవిధా యత్రష్టఠ  జీవభనిదయమ్  

ఈదావసావాహ్న్ద న స్తః స్మథరాయాముదధవాయచన్ద 13 

  

ఄస్మథరాయాం వికలః సామతసిణిడలే తు బవేదదవమమ్  

స్ననం తవవిలేపామయాభనమతయ రిమయజనమ్ 14 

  

దరవైైః యస్మద్ధయభదామగః యత్రమదిష్వమయినః  

బకతస్మ చ మథాలబ్ధ యహృది భ్రవేన చైవ హి 15 

  

సాననాలఙకయణం ప్రయష్ఠ భరాచయామేవ తరదధవ  

స్థణిడలే తతతవ వినామసో వహానవాజమజేృతం హ్విః 16 

  

స్రరేమ చ్ఛబమయహణం ప్రయష్ఠ ం స్లిలే స్లిల్కదిభః  

శ్ యదధయోపాహ్ృతం ప్రయష్ఠ ం బక్లతన భభ వాయమపి 17 

  

బరయమమబకోతపాహ్ృతం న మే తోష్టమ కలతే  

గనోధ ధరః సుభనసో ద్వపోऽనానదమం చ కం జృనః 18 

  

శుచిః స్భబృతస్మబయః పాాగదరైైః కలిత్థస్నః  

అసీనః పాాగుదగవరేచదరాచయాం తవథ స్ముభఖః 19 

  

కృతనామస్ః కృతనామసాం భదరాచం పాణినాభృజ్ఞత్  

కలశ్ం పాోక్షణీమం చ మథావదుసాధయేత్ 20 
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తదదిబరేదవమజనం దరవామణామత్థభనమేవ చ  

పాోక్ష్య పాతా్థణి తీరణమదిబసైసైయద వైైైశ్చ సాధయేత్ 21 

  

పాదామరాఘైచభనీయాయథం తీరణి పాతా్థణి ద్శికః  

హ్ృదా శీరాోథ శిఖయా గమతా్థమ చ్ఛభభనతైయేత్ 22 

  

పిణ్డడ వామవగినస్ంశుద్ధ హ్ృతదభసాథ ం రాం భభ  

ఄణీవం జీవకల్కం ధామయేనానదాన్దత స్మదధభ్రవిత్థమ్ 23 

  

తయాతభబరతయా పిణ్డడ వామప్రత స్భరజమ తనభమః  

అవాహామరాచదిష్ణ సాథ మ నమసాత ఙగం మం యజౄజయేత్ 24 

  

పాద్రమస్రాశయహణాద్వనుచ్ఛరానరకలయేత్  

ధరాభదిభశ్చ నవభః కలయిత్థవస్నం భభ 25 

  

దభభష్టదలం తతయ కరిణకాక్లస్ర్ష్ణజజవలమ్  

ఈభ్రభ్రమం వేదతనాతై భ్రమం భహ్మం తరబమస్మదధయే 26 

  

సుదయశనం పాఞచజనమం గదాసీష్ణధనుయహల్కన్  

ముష్లం క్తసుత బం మల్కం శ్రీవతసం చ్ఛనుజౄజయేత్ 27 

  

ననదం సుననదం గరుడం యచణడం చణడం ఏవ చ  

భహాఫలం ఫలం చైవ కుముదం కముద్క్షణమ్ 28 

  

దురాగ ం వినామకం వామస్ం విష్వక్షేనం గుయరనుసరాన్  

సేవ సేవ సాథ న్ద తవభముఖ్యనరజయేతోరక్షణాదిభః 29 

  

చనదనోశీయకయరయ కుఙ్గకమగురువాస్మతైః  

స్లిలైః సానయేనభనైరైినతమదా విబవే స్త్ర 30 

  

స్వయణఘరాభనువాక్లన భహాజృరుష్విదమయా  

పౌరుష్టణాపి స్రక్లతన సాభభీ రాజనాదిభః 31 

  

వసోతైవీత్థబయణ తయస్యగగనధలేనైః  
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ఄలఙ్గకర్షవత స్ప్రయభ భదబకోత మం మథోచితమ్ 32 

  

పాదమమచభనీమం చ గనధం సుభనసోऽక్షత్థన్  

ధరద్వపోహారామణి దదామన్దభ శ్ యదధయాయచకః 33 

  

గుడపామస్స్ర్షంషి శ్ష్ణకల్కమజౄమ్నదకాన్  

స్ంయావదధిస్రపాంశ్చ నైవేదమం స్త్ర కలయేత్ 34 

  

ఄబమఙ్గగ నభయదనాదయశ దనతధావాభష్టచనమ్  

ఄనానదమగీతనృత్థమని యవణి సుమరుత్థనవహ్మ్ 35 

  

విధినా విహితే కుణ్డడ మేఖల్కగయతవేదిభః  

ఄగినమధామ రితః స్భరహ్యత్థణినోదితమ్ 36 

  

రిసీతరామథ రుమక్షేదనావధామ మథావిధి  

పాోక్షణామసాదమ దరవామణి పాోక్ష్యాగ్భన భ్రవయేత మమ్ 37 

  

తతజ్ఞభరఫనదయఖమం శ్ఙఖచకయగదాముఫజైః  

లస్చచతురుబజం శ్యనతం దభకఞజ లకవాస్స్మ్ 38 

  

సుపయత్రకర్షటకటక కటిస్రతయవరాఙగదమ్  

శ్రీవతసవక్షస్ం భా్రజత్ క్తసుత బం వనమలినమ్ 39 

  

ధామమననబమయచై దాయరణి హ్విష్టభఘృత్థని చ  

పాాసామజమభ్రగవాఘార్ధ దత్థత వ చ్ఛజమజేృతం హ్విః 40 

  

జుహ్రయానరభలభన్దతైణ షోడశ్రాచవదానతః  

ధరాభదిభ్యమ మథానామమం భనైఃై స్మవషిటకృతం బుధః 41 

  

ఄబమరాచైథ నభస్ృతమ పాయషద్భ్యమ ఫలిం హ్రేత్  

భరలభనతైం జప్రదఫైహ్భ స్భయనానరామణాతభకమ్ 42 

  

దత్థత వచభనముచేఛష్ం విష్వక్షేనామ కలయేత్  

ముఖవాస్ం సుయభభత్థత భరఫల్కదమభథాయహయేత్ 43 
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ఈగమనగృణననృతమనకరాభణమభనమనభభ  

భతకథాః శా్యవమనశృణవనుభహూయతం క్షణికో బవేత్ 44 

  

స్తవైరుచ్ఛచవచైః సోతతైైః పౌరాణైః పాాకృతైయపి  

సుత త్థవ యసీద బగవనినత్ర వన్దదత దణడవత్ 45 

  

శిర్ష్ణ భత్థదయోః కృత్థవ బ్రహ్రభ్రమం చ యస్యమ్  

యననం పాహి మమీశ్ భీతం భృతుమగ యహాయణవాత్ 46 

  

ఆత్ర శేష్టం భయా దత్థత ం శియసామధామ సాదయమ్  

ఈదావస్యేచేచదుదావస్మం జోమత్రర్ష్ణాత్రషి తతు నః 47 

  

ఄరాచదిష్ణ మదా మతయ శ్ యదాధ  మం తతయ చ్ఛయచయేత్  

స్యవబరతేష్టవతభని చ స్రావత్థభహ్భవస్మథతః 48 

  

ఏవం కయయాయోగథైః జృమనైవదికత్థనితైకైః  

ఄయచనునబమతః స్మదిధం భతోత వినదతమభీపిసత్థమ్ 49 

  

భదరాచం స్భరత్రష్టఠ మ భనిదయం కాయయేదదృఢమ్  

జృషోదామనాని యమమణి జౄజ్ఞయాతోాతసవాశియత్థన్ 50 

  

జౄజ్ఞద్వనాం యవాహాయథం భహాయవస్వథానవహ్మ్  

క్షేతా్థణజృయగామనదత్థత వ భత్థసరిషటత్థమియాత్ 51 

  

యత్రష్ఠ యా సాయవభౌభం స్దభనా భవనతయమమ్  

జౄజ్ఞదినా ఫరహ్భలోకం త్రరభయభత్థసభమత్థమియాత్ 52 

  

మమేవ నైయప్రక్షేమణ బకతయోగేన వినదత్ర  

బకతయోగం స్ లబత ఏవం మః జౄజయేత మమ్ 53 

  

మః స్వదత్థత ం రైయదత్థత ం హ్రేత సుయవియయోః  

వృత్రతం స్ జ్ఞమతే విడుబగవరాషణాభయుత్థయుతమ్ 54 

  

కరుత శ్చ సాయథేరేహతోయనుమ్నదితురేవ చ  
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కయభణాం భ్రగినః ప్రయతమ బరయో బరమస్మ తతపలమ్ 55 

 

ఄఢామమభు – 28  

శ్రీబగవానువాచ  

యస్వభ్రవకరాభణి న యశ్ంసేనన గయహయేత్  

విశ్వమేకాభకం శ్మనరకృత్థమ జృరుష్టణ చ 1 

  

యస్వభ్రవకరాభణి మః యశ్ంస్త్ర నినదత్ర  

స్ అశు బరశ్మతే సావరాథ దస్తమభనివేశ్తః 2 

  

తైజసే నిదరయాన్దన పిణడసోథ నష్టచేతనః  

మయాం పాాపోనత్ర భృతుమం వా తదవనాననాయథదృకుమన్ 3 

  

కం బదరం కభబదరం వా దైవతసామవసుత నః కమత్  

వాచోదితం తదనృతం భనసా ధామతమేవ చ 4 

  

ఛాయాయత్థమహ్వయాభ్రసా హ్మస్నోతऽమయథకారిణః  

ఏవం ద్హాదయో భ్రవా మచఛనాత ైభృతుమతో బమమ్ 5 

  

అతైైవ తదిదం విశ్వం స్ృజమతే స్ృజత్ర యభః  

తా్థమతే తా్థత్ర విశ్యవత్థభ హాిమతే హ్యతీశ్వయః 6 

  

తసాభనన హామతభనోऽనమసాభదనోమ భ్రవో నియరపితః  

నియరపితేऽమం త్రరవిధా నియరభల భ్రత్రరాతభని  

ఆదం గుణభమం విదిధ  త్రరవిధం మమయా కృతమ్ 7 

  

ఏతదివదావనభదుదితం జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ ననైజృణమ్  

న నినదత్ర న చ సౌతత్ర లోక్ల చయత్ర స్రయమవత్ 8 

  

యతమక్షేణానుమన్దన నిగమేనాతభస్ంవిదా  

అదమనతవదస్జ్ఞజ ాత్థవ నిఃస్ఙ్గగ  విచరేదిహ్ 9 
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శ్రీదధవ ఈవాచ  

నైవాతభనో న ద్హ్స్మ స్ంస్ృత్రయదషై్టృదృశ్మయోః  

ఄనాతభస్వదృశ్రర్షశ్ కస్మ సామదులబమతే 10 

  

అత్థభవమయోऽగుణః శుదధః స్వమంజోమత్రయనావృతః  

ఄగినవదాద రువదచిద్దహ్ః కసేమహ్ స్ంస్ృత్రః 11 

  

శ్రీబగవానువాచ  

యావద్దహ్యనిదైమపాాణైరాతభనః స్నినకయషణమ్  

స్ంసాయః పలవాంసాత వదపార్ష్ణథऽమవివేకనః 12 

  

ఄరేథ హ్మవిదమమన్దऽపి స్ంస్ృత్రయన నివయతతే  

ధామమతో విష్యానస్మ స్వప్రనऽనరాథ గమ్న మథా 13 

  

మథా హ్మయత్రబుదధస్మ యసావపో ఫహ్వనయథబృత్  

స్ ఏవ యత్రబుదధస్మ న వై మ్నహామ కలతే 14 

  

శ్రకహ్యషబమకోోధ లోబమ్నహ్స్ృహాదమః  

ఄహ్ఙ్గకయస్మ దృశ్మన్దత జనభభృతుమశ్చ నాతభనః 15 

  

ద్హ్యనిదైమపాాణభనోऽభమనో జీవోऽనతరాత్థభ గుణకయభభరరితః  

స్రతయం భహానితుమరుధేవ గీతః స్ంసాయ అధావత్ర కాలతనతైః 16 

  

ఄభరలమేతదఫహ్రయరయరపితం భనోవచఃపాాణశ్ర్షయకయభ  

జ్ఞఞ నాస్మనోపాస్నయా శితేన చిఛత్థత వ మునిరాగ ం విచయతమతృష్ణః 17 

  

జ్ఞఞ నం వివేకో నిగభస్తశ్చ యతమక్షమైత్రహ్మభథానుమనమ్  

అదమనతయోయస్మ మద్వ క్లవలం కాలశ్చ హ్యతుశ్చ తద్వ భధేమ 18 

  

మథా హియణమం స్వకృతం జృయసాత తశ్యచచచ స్యవస్మ హియణభమస్మ  

తద్వ భధేమ వమవహాయమమణం నానాద్శ్ైయహ్భస్మ తదవత్ 19 

  

విజ్ఞఞ నమేతత్రతైమవస్థభఙగ గుణతయమం కాయణకయమకయృ  



ఏకదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

స్భనవయేన వమత్రరేకతశ్చ యేనైవ తురేమణ తద్వ స్తమమ్ 20 

  

న మతు యసాత దుత మనన శ్యచనభధేమ చ తనన వమద్శ్మతయమ్  

బరతం యస్మదధం చ రేణ మదమతతద్వ తత్థసైదిత్ర మే భనీష్ట 21 

  

ఄవిదమమనోऽమవభ్రస్తే యో వైకారికో రాజస్స్యగ ఏస్ః  

ఫరహ్భ స్వమం జోమత్రయతో విభ్రత్ర ఫరహ్యభనిదైయారాథ తభవికాయచితయమ్ 22 

  

ఏవం సుపతం ఫరహ్భవివేకహ్యతుభః  

రావాద్న విశ్యయద్న  

ఛిత్థత వతభస్న్దదహ్ముపాయమేత  

సావననదతుషోటऽఖిలకాముక్లబమః 23 

  

నాత్థభ వజృః పారిథవమినిదైయాణి ద్వా హ్మసురావయుయజలముహత్థశ్ః  

భనోऽననమతయం ధిష్ణా చ స్తతవ భహ్ఙృత్రః ఖం క్షిత్రయయథసాభమమ్ 24 

  

స్మహితైః కః కయణైరుగ ణాతభభర్  

గుణో బవేనభతుసవివికతధాభనః  

విక్షిమమణైరుత కం ను దరష్ణం  

ఘనైరుప్రతైరివగతై యవేః కమ్ 25 

  

మథా నభ్య వామవనల్కముఫబరగుణైర్  

గత్థగతైయవరుత గుణైయన స్జజతే  

తథాక్షయం స్తతవ యజస్తమ్నభలైర్  

ఄహ్ంభతేః స్ంస్ృత్రహ్యతుభః యమ్ 26 

  

తథాపి స్ఙగః రివయజనీయో గుణ్డష్ణ మయాయచితేష్ణ త్థవత్  

భదబకతయోగేన దృఢేన యావదరజో నియసేమత భనఃకష్టమః 27 

  

మథాభయోऽసాధు చికత్రసతో నృణాం జృనః జృనః స్నుత దత్ర యర్ష్ణహ్న్ 
ఏవం భనోऽకవకష్టమకయభ కుయోగినం విధమత్ర స్యవస్ఙగమ్ 28 

  

కుయోగినో యే విహిత్థనతరాయైయభనుష్మబరతైస్త్రిదశ్రస్ృష్్టః  
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తే పాాక తనాభ్రమస్ఫలేన బరయో యుఞజ నిత యోగం న తు కయభతనతైమ్ 29 

  

కర్ష్ణత్ర కయభ కయమతే చ జనుత ః క్లనామసౌ చోదిత అనిత్థత్  

న తతయ విదావనరకృతౌ స్మథతోऽపి నివృతతతృష్ణః స్వసుఖ్యనుబరత్థమ 30 

  

త్రష్ఠ నతమసీనముత వయజనతం శ్యానముక్షనతభదనతభననమ్  

స్వభ్రవభనమత్రకభపీహ్మనమత్థభనమతభస్థభత్రయన వేద 31 

  

మది స్భ శ్మతమస్దినిదైయాయథం నానానుమన్దన విరుదధభనమత్  

న భనమతే వసుత తయా భనీషీ సావనం మథోత్థథ మ త్రర్ష్ణదధానమ్ 32 

  

జౄయవం గృహీతం గుణకయభచితయభజ్ఞఞ నమతభనమవివికతభఙగ  

నివయతతే తతు నర్షక్షయైవ న గృహ్మతే నాపి విస్ృమమ అత్థభ 33 

  

మథా హి భ్రనోరుదయో నృచక్షుష్టం తమ్న నిహ్నామనన తు స్దివధతేత  

ఏవం స్మీక్షా నిజృణా స్తీ మే హ్నామతతమిస్యం జృరుష్స్మ బుద్ధః 34 

  

ఏష్ స్వమంజోమత్రయజోऽయమేయో భహానుబరత్రః స్కల్కనుబరత్రః  

ఏకోऽదివతీయో వచసాం విరామే యేన్దషిత్థ వాగస్వశ్చయనిత 35 

  

ఏత్థవానాతభస్మ్నభహో మదివకలసుత  క్లవలే  

అతభనృతే స్వమత్థభనభవలమ్నఫ న మస్మ హి 36 

  

మనానమకృత్రభరాగై హ్మం ఞచవయణభబ్రధితమ్  

వమరేథనామయథవాద్రऽమం దవమం ణిడతమనినామ్ 37 

  

యోగినోऽకవయోగస్మ యుఞజ తః కామ ఈత్రథ తైః  

ఈస్ర్గరివహ్న్దమత తతా్థమం విహితో విధిః 38 

  

యోగధాయణయా కాంశిచదాస్నైరాధ యణానివతైః  

తపోభన్తతైష్ధైః కాంశిచదుస్రాగ నివనియదహ్యత్ 39 

  

కాంశిచనభమనుధామన్దన నాభస్ఙ్గకయతనాదిభః  

యోగేశ్వరానువృత్థత ై వా హ్నామదశుబదానశనైః 40 
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క్లచిద్దహ్మిభం ధీరాః సుకలం వమస్మ స్మథయమ్  

విధామ వివిధోపాయైయథ యుఞజ నిత స్మదధయే 41 

  

న హి తతుకశ్ల్కదృతమం తదాయాసో హ్మపాయథకః  

ఄనతవత్థత వచఛర్షయస్మ పలసేమవ వనస్తేః 42 

  

యోగం నిష్టవతో నితమం కామశేచతకలత్థమియాత్  

తచఛైదదధామనన భత్రమనోమగముతసృజమ భతయః 43 

  

యోగచరామమిమం యోగీ విచయనభదపాశ్ యమః  

నానతరాయైరివహ్న్దమత నిఃస్ృహ్ః స్వసుఖ్యనుబరః 44 

 

ఄఢామమభు – 29  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

సుదుస్తరామిమం భన్దమ యోగచరామభనాతభనః  

మథాఞజ సా జృమనిసద్ధైతతన్దభ ఫరయహ్మఞజ సాచ్ఛమత 1 

  

పాామశ్ః జృణదర్షకాక్ష యుఞమనోత యోగినో భనః  

విషీదనతైస్మధానానభనోనిగయహ్కరిశత్థః 2 

  

ఄథాత అననదదుఘం దాముఫజం హ్ంసాః శ్ యయేయననయవినదలోచన  

సుఖం ను విశేవశ్వయ యోగకయభభస్తవనాభమయామీ విహ్త్థ న మనినః 3 

  

కం చితయభచ్ఛమత తవైతదశేష్ఫనోధ దాసేష్వననమశ్యణ్డసు మదాతభసాతతవ మ్ 
యోऽర్ష్ణచమతసహ్ భృగైః స్వమమీశ్వరాణాం శ్రీభత్రకర్షటతటపీడితపాదపీఠః 4 

  

తం త్థవఖిల్కతభదయితేశ్వయమశియత్థనాం  

స్రావయథదం స్వకృతవిదివస్ృజ్ఞత కో ను  

కో వా బజ్ఞత్రకభపి విస్భృతయేऽను బరతైై  

కం వా బవేనన తవ పాదయజోజుష్టం నః 5 
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నైవోమనతైచిత్రం కవమస్తవేశ్  

ఫరహాభయుష్టపి కృతభృదధముదః స్భయనతః  

యోऽనతయఫహిస్తనుబృత్థభశుబం విధునవన్న  

అచ్ఛయమచైతతైవజృష్ట స్వగత్రం వమనకత 6 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఆతుమదధవేనాతమనుయకతచేతసా ృషోట జగతీిడనకః స్వశ్కతభః  

గృహీతభరరితతయమ ఇశ్వరేశ్వర్ష్ణ జగద స్ప్రయభభనోహ్యస్మభతః 7 

  

శ్రీబగవానువాచ  

హ్నత తే కథయిష్టమమి భభ ధరాభనుసభఙగల్కన్  

యానశైదధయాచయనభర్ష్ణతై భృతుమం జమత్ర దుయజమమ్ 8 

  

కురామతసరావణి కరాభణి భదయథం శ్నకైః స్భయన్  

భమమరితభనశిచతోత భదధరాభతభభనోయత్రః 9 

  

ద్శ్యనుణామనాశ్ యయేత భదబకైః సాధుభః శియత్థన్  

ద్వాసుయభనుష్టమష్ణ భదబకాతచరిత్థని చ 10 

  

ృథకసతేరణ వా భహ్మం యవయాతా్థభహోతసవాన్  

కాయయేద్వగతనృత్థమదైైయభహారాజవిబరత్రభః 11 

  

మమేవ స్యవబరతేష్ణ ఫహియనతయపావృతమ్  

ఇక్షేత్థతభని చ్ఛత్థభనం మథా ఖభభల్కశ్మః 12 

  

ఆత్ర స్రావణి బరత్థని భదాబవేన భహాదుమతే  

స్భ్రజమనభనమమనో జ్ఞఞ నం క్లవలమశియతః 13 

  

బా్రహ్భణ్డ జృకకసే సేతన్ద ఫరహ్భణ్డమऽరేక సుపలిఙగక్ల  

ఄకూయ రే కూయ యక్ల చైవ స్భదృకణిడతో భతః 14 

  

నరేష్వభీక్షణం భదాబవం జృంసో భ్రవమతోऽచిరాత్  

స్రాధ స్రయాత్రయసాకరాః సాహ్ఙ్గకరా విమనిత హి 15 
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విస్ృజమ స్భమమనానాసవనదృశ్ం వీయడ్యం చ దైహికీమ్  

యణమేదదణడవదరబమవాశ్వచ్ఛణాడ లగోఖయమ్ 16 

  

యావతసరేవష్ణ బరతేష్ణ భదాబవో నోజ్ఞమతే  

త్థవద్వముపాసీత వాఙభనఃకామవృత్రతభః 17 

  

స్యవం ఫరహాభతభకం తస్మ విదమయాతభభనీష్యా  

రిశ్మనునయమేతసయవతో ముతస్ంశ్మః 18 

  

ఄమం హి స్యవకల్కనాం స్ధీరచీనో భతో భభ  

భదాబవః స్యవబరతేష్ణ భనోవాకాకమవృత్రతభః 19 

  

న హ్మఙ్గగ కయమే ధవంసో భదధయభసోమదధవాణవపి  

భయా వమవస్మతః స్భమఙ్ఘ్నరుగ ణత్థవదనాశిష్ః 20 

  

యో యో భయి రే ధయభః కలైతే నిష్పల్కమ చేత్  

తదాయాసో నియయథః సామదబయాద్రివ స్తతభ 21 

  

ఏష్ట బుదిధభత్థం బుదిధయభనీష్ట చ భనీషిణామ్  

మతసతమభనృతేన్దహ్ భరేతైనాపోనత్ర మభృతమ్ 22 

  

ఏష్ తేऽభహితః కృతోే ఫరహ్భవాదస్మ స్ఙగహై్ః  

స్మస్వామస్విధినా ద్వానాభపి దుయగభః 23 

  

ఄభీక్షణశ్సేత గదితం జ్ఞఞ నం విస్ష్టయుకతభత్  

ఏతదివజ్ఞఞ మ ముచేమత జృరుషో నష్టస్ంశ్మః 24 

  

సువివికతం తవ యశ్నం భయైతదపి ధాయయేత్  

స్నాతనం ఫరహ్భగుహ్మం యం ఫరహాభధిగచఛత్ర 25 

  

మ ఏతనభభ బక్లతష్ణ స్భరదదామతుసజృష్కలమ్  

తసామహ్ం ఫరహ్భదామస్మ దదామమత్థభనమతభనా 26 

  

మ ఏతతసభధీయీత వితయం యభం శుచి  
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స్ జౄయేత్థహ్యహ్రాభం జ్ఞఞ నద్వప్రన దయశమన్ 27 

  

మ ఏతచఛైదధయా నితమభవమగ యః శ్ృణ్డయాననయః  

భయి బకతం రాం కుయవనకయభభయన స్ ఫధమతే 28 

  

ఄజృమదధవ తవయా ఫరహ్భ స్ఖే స్భవధారితమ్  

ఄపి తే విగతో మ్నహ్ః శ్రకశ్యచసౌ భనోబవః 29 

  

నైతతతవ యా దామిబకామ నాస్మతకామ శ్ఠ్యమ చ  

ఄశుశ్రయషోయబకాతమ దురివనీత్థమ ద్వమత్థమ్ 30 

  

ఏతైర్ష్ణదష్ైరివహీనామ ఫరహ్భణామమ పియయామ చ  

సాధవే శుచయే ఫరయయాదబకతః సామచ్ఛఛదరయోషిత్థమ్ 31 

  

నైతదివజ్ఞఞ మ జిజ్ఞఞ సోరాజ ాతవమభవశిష్మతే  

పీత్థవ పీమరష్భభృతం పాతవమం నావశిష్మతే 32 

  

జ్ఞఞ న్ద కయభణి యోగే చ వారాత యాం దణడధాయణ్డ  

యావానర్ష్ణథ నృణాం త్థత త్థవాంసేతऽహ్ం చతురివధః 33 

  

భర్ష్ణతై మదా తమక తస్భస్తకరాభ నివేదిత్థత్థభ విచికీరిషతో మే  

తదాభృతతవం యత్రదమమనో భయాతభబరయామ చ కలతే వై 34 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ ఏవమదరిశతయోగమయగస్తద్రతతభఃశ్రేకవచో నిశ్భమ  

ఫదాధ ఞజ లిః పీయతుమరుదధకణోఠ న కఞ్చచదరచేऽశుయరిజేృత్థక్షః 35 

  

విష్టబమ చితతం యణయావఘరయణం ధైరేమణ రాజనఫహ్రభనమమనః  

కృత్థఞజ లిః పాాహ్ మదుయవీయం శీరాో స్ృశ్ంస్తచచయణాయవినదమ్ 36 

  

శ్రీదధవ ఈవాచ  

విదాావితో మ్నహ్భహానధకార్ష్ణ మ అశియతో మే తవ స్నినధానాత్  

విభ్రవసోః కం ను స్మీగస్మ శీతం తమ్న భీః యబవనతైజ్ఞదమ 37 
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యతమరితో మే బవత్థనుకమినా బృత్థమమ విజ్ఞఞ నభమః యద్వః  

హిత్థవ కృతజఞస్తవ పాదభరలం కోऽనమం స్మీయాచఛయణం తవద్వమమ్ 38 

  

వృకణశ్చ మే సుదృఢః సేనహ్పాశ్ర దాశ్యయహవృష్ణైనధకసాతవతేష్ణ  

యసారితః స్ృషిటవివృదధయే తవయా స్వమమయా హామతభసుబోధహ్యత్రనా 39 

  

నమ్నऽసుత  తే భహాయోగినరననభనుశ్యధి మమ్  

మథా తవచచయణామ్నబజ్ఞ యత్రః సామదనపాయినీ 40 

  

శ్రీబగవానువాచ  

గచోఛదధవ భయాదిషోట ఫదరామఖమం భమశ్ యభమ్  

తతయ భత్థదతీర్ష్ణథద్ సాననోస్యశనైః శుచిః 41 

  

ఇక్షయాలకననాద యా విధరత్థశేష్కలభష్ః  

వసానో వలకల్కనమఙగ వనమభకుసఖనిఃస్ృహ్ః 42 

  

త్రత్రక్షుయదవనదవమతా్థణాం సుశీలః స్ంమతేనిదైమః  

శ్యనతః స్మహితధియా జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నస్ంయుతః 43 

  

భతోతऽనుశిక్షితం మతేత వివికతభనుభ్రవమన్  

భయామవేశితవాకచతోత భదధయభనియతో బవ  

ఄత్రవయజమ గతీస్మతసోా మమేష్మస్మ తతః యమ్ 44 

  

శ్రీశుక ఈవాచ  

స్ ఏవముకోత హ్రిమేధసోదధవః యదక్షిణం తం రిస్ృతమ పాదయోః  

శిర్ష్ణ నిధాయాశుయకల్కభరాయదధైీయనైషిఞచదదవనదవర్ష్ణऽమకయమే 45 

  

సుదుస్తైజసేనహ్వియోగకాతర్ష్ణ న శ్కునవంస్తం రిహాతుమతుయః  

కృచఛైం మయౌ భరయధని బయృపాదుక్ల బ్వబరననభస్ృతమ మయౌ జృనః జృనః 46 

  

తతస్తభనతయహృది స్నినవేశ్మ గతో భహాభ్రగవతో విశ్యల్కమ్  

మథోదిష్టట ం జగద్కఫనుధ నా తః స్మసాథ మ హ్రేయగదగత్రమ్ 47 
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మ ఏతదాననదస్ముదరస్భబృతం జ్ఞఞ నాభృతం భ్రగవత్థమ భ్రషితమ్ 
కృష్టణన యోగేశ్వయసేవిత్థఙ్ఘ్ఘైణా స్చఛైదధయాసేవమ జగదివముచమతే 48 

  

బవబమభహ్నుత ం జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ నసాయం  

నిగభకృదుజహ్యయ బృఙగవద్వదసాయమ్  

ఄభృతముదధితశ్యచపామమదబృతమవరాగ న్  

జృరుష్భృష్బమదమం కృష్ణస్ంజఞం నతోऽస్మభ 49 

 

ఄఢామమభు – 30  

శ్రీరాజోవాచ  

తతో భహాభ్రగవత ఈదధవే నియగతే వనమ్  

దావయవత్థమం కభకర్ష్ణదబగవానరబతభ్రవనః 1 

  

ఫరహ్భశ్యపోస్ంస్ృష్టట  స్వకులే యాదవయషబః  

ప్రయమసీం స్యవన్దతా్థణాం తనుం స్ కథభతమజత్ 2 

  

యత్థమకయష్ణట ం నమనభఫల్క మతయ లగనం న శేకుః  

కరాణవిష్టం న స్యత్ర తతో మతసత్థమతభలగనమ్  

మచీఛైరావచ్ఛం జనమత్ర యత్రం కం ను మనం కవీనాం  

దృష్టట వ జిషోణరుమధి యథగతం మచచ తత్థసభమమీయుః 3 

  

శ్రీ ఊషిరువాచ  

దివి భవమనతరిక్షే చ భహోత్థత్థనసముత్రథ త్థన్  

దృష్టట వసీనానుసధరాభయాం కృష్ణః పాాహ్ మదరనిదమ్ 4 

  

శ్రీబగవానువాచ  

ఏతే ఘోరా భహోత్థత్థ దావయవత్థమం మభక్లతవః  

ముహూయతభపి న సేథమభతయ నో మదుజృఙగవాః 5 

  

స్త్రియో బ్రల్కశ్చ వృదాధ శ్చ శ్ఙ్గఖదాధ యం వయజనితవతః  

వమం యభ్రస్ం యాసామమ్న మతయ యతమకసయస్వతీ 6 
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తతా్థభషిచమ శుచమ ఈపోష్మ సుస్మహిత్థః  

ద్వత్థః జౄజయిష్టమభః స్ననాలేనాయహణైః 7 

  

బా్రహ్భణాంసుత  భహాభ్రగనృతస్వస్తైమనా వమమ్  

గోబరహియణమవాసోభయగజ్ఞశ్వయథవేశ్భభః 8 

  

విధిరేష్ హ్మరిష్టఘోన భఙగల్కమనముతతభమ్  

ద్వదివజగవాం జౄజ్ఞ బరతేష్ణ యమ్న బవః 9 

  

ఆత్ర స్రేవ స్మకయణై మదువృదాధ  భధుదివష్ః  

తథేత్ర న్తభరుతీతయమ యభ్రస్ం యమమర యథైః 10 

  

తస్మభనబగవత్థదిష్టం మదుద్వేన యాదవాః  

చకుయ ః యభయా బకాత ై స్యవశేయయోఫృంహితమ్ 11 

  

తతస్తస్మభనభహాపానం జృరైైరేమకం భధు  

దిష్టవిబరంశితధియో మదదవైైయబైశ్మతే భత్రః 12 

  

భహాపానాభభత్థత నాం వీరాణాం దృతచేతసామ్  

కృష్ణమయావిభరఢానాం స్ఙఘయషః సుభహానబరత్ 13 

  

యుయుధుః కోోధస్ంయబ్రధ  వేల్కయామతత్థయినః  

ధనురిబయస్మభయబలే్యగదాభసోతభయరిషటభః 14 

  

తతత్థకై యథకుఞజ రాదిభః ఖర్ష్ణస్త్రుగోభయభహిష్ైయనరైయపి  

మిథః స్మేత్థమశ్వతరైః సుదుయభదా నమహ్నశరైయదదిబరివ దివపా వన్ద 15 

  

యదుమభనసామౌఫ యుధి యరఢభతసరావ్  

ఄకూయ యభ్యజ్ఞవనిరుదధసాతమకీ  

సుబదరస్ఙ్గగ ై భజితౌ సుదారుణౌ  

గదౌ సుమితా్థసుయథౌ స్మీమతుః 16 

  

ఄన్దమ చ యే వై నిశ్ఠోలుభకాదమః స్హ్స్యజిచఛతజిదాబనుముఖ్యమః  

ఄనోమనమమసాదమ భదానధకారిత్థ జఘునరుభకున్దదన విమ్నహిత్థ బృశ్మ్ 17 
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దాశ్యయహవృష్ణైనధకభ్యజసాతవత్థ  

భధవరుఫదా మథుయశ్రయసేనాః  

విస్యజనాః కుకురాః కునతమశ్చ  

మిథసుత  జఘునః సువిస్ృజమ సౌహ్ృదమ్ 18 

  

జృతా్థ ఄయుధమనితృభరాబై తృభశ్చ  

స్వసీయమదౌహితయపితృవమమతులైః  

మితా్థణి మితైైః సుహ్ృదః సుహ్ృదిబర్  

జ్ఞఞ తీంస్తవహ్నాజ ాతమ ఏవ భరఢాః 19 

  

శ్రేష్ణ హీమమష్ణ బజమమన్దసు ధనవసు  

శ్సేతైష్ణ క్షీమమన్దష్ణ ముషిటభయజహ్రయ రేయకాః 20 

  

త్థ వజరకల్క హ్మబవనరిఘా ముషిటనా బృత్థః  

జఘునరిదవష్సైః కృష్టణన వాయమమణాసుత  తం చ తే 21 

  

యతమనీకం భనమమనా ఫలబదరం చ మ్నహిత్థః  

హ్నుత ం కృతధియో రాజనాననాన అతత్థయినః 22 

  

ఄథ త్థవపి స్ఙ్గిదాధ వదమభమ కురుననదన  

ఏయకాముషిటరిఘౌ చయన్తత జఘనతురుమధి 23 

  

ఫరహ్భశ్యపోస్ృష్టట నాం కృష్ణమయావృత్థతభనామ్  

స్రాధ కోోధః క్షమం నిన్దమ వైణవోऽగినయమథా వనమ్ 24 

  

ఏవం నష్టట ష్ణ స్రేవష్ణ కులేష్ణ సేవష్ణ క్లశ్వః  

ఄవత్థరితో భవో భ్రయ ఆత్ర మేన్దऽవశేషితః 25 

  

రాభః స్ముదరవేల్కయాం యోగమసాథ మ పౌరుష్మ్  

తత్థమజ లోకం మనుష్మం స్ంయోజ్ఞమత్థభనమతభని 26 

  

రాభనిరామణమలోకమ బగవాన్దదవకీసుతః  

నిష్సాద ధర్ష్ణసేథ తుషీణమసాదమ పిలమ్ 27 



ఏకదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

  

బ్వబరచచతురుబజం యరం భా్రయిష్ణణ యబయా స్వయా  

దిశ్ర విత్రమిరాః కుయవనివధరభ ఆవ పావకః 28 

  

శ్రీవత్థసఙకం ఘనశ్యమభం తతహాటకవయచస్మ్  

క్తశేయాభఫయయుగేభన రివీతం సుభఙగలమ్ 29 

  

సునదయస్మభతవకాతైఫజం నీలకునతలభణిడతమ్  

జృణడర్షకాభరామక్షం సుపయనభకయకుణడలమ్ 30 

  

కటిస్రతయఫరహ్భస్రతయ కర్షటకటకాఙగదైః  

హాయనరజృయముదాాభః క్తసుత భేన విరాజితమ్ 31 

  

వనమల్కర్షత్థఙగం భరరితభదిబరినజ్ఞయుధైః  

కృతోవర్ధ దక్షిణ్డ పాదమసీనం ఙకజ్ఞరుణమ్ 32 

  

ముష్ల్కవశేష్టమఃఖణడ కృతేష్ణరేుఫధకో జరా  

భృగసామకాయం తచచయణం వివామధ భృగశ్ఙకయా 33 

  

చతురుబజం తం జృరుష్ం దృష్టట వ స్ కృతకలిఫష్ః  

భీతః పాత శియసా పాదయోయసుయదివష్ః 34 

  

ఄజ్ఞనత్థ కృతమిదం పాప్రన భధుస్రదన  

క్షనుత భయహస్మ పాస్మ ఈతతభఃశ్రేక మేऽనఘ 35 

  

మసామనుస్భయణం నృణాభజ్ఞఞ నధావనతనాశ్నమ్  

వదనిత తస్మ తే విషోణ భయాసాధు కృతం యభ్య 36 

  

తనాభశు జహి వైకుణఠ పాపాభనం భృగలుఫధకమ్  

మథా జృనయహ్ం తేవవం న కురామం స్దత్రకయభమ్ 37 

  

మసామతభయోగయచితం న విదురివరిఞ్జ్యచ  

రుదాాదయోऽస్మ తనయాః తయో గిరాం యే  

తవనాభమయా పిహితదృష్టమ ఏతదఞజ ః  
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కం తస్మ తే వమభస్దగతయో గృణీభః 38 

  

శ్రీబగవానువాచ  

మ భైయజరే తవముత్రతష్ఠ  కాభ ఏష్ కృతో హి మే  

యాహి తవం భదనుజ్ఞఞ తః స్వయగం సుకృత్రనాం దమ్ 39 

  

ఆత్థమదిషోట బగవత్థ కృష్టణన్దచ్ఛఛశ్ర్షరిణా  

త్రరః రికయభమ తం నత్థవ విమన్దన దివం మయౌ 40 

  

దారుకః కృష్ణదవీభనివచఛననధిగభమ త్థమ్  

వాయుం తులస్మకామ్నదమఘాాయాభముఖం మయౌ 41 

  

తం తతయ త్రగభదుమభరాయుధైయవృతం  

హ్మశ్వతథభరలే కృతక్లతనం త్రమ్  

సేనహ్జేృత్థత్థభ నిపాత పాదయో  

యథాదవజేృతమ స్బ్రష్లోచనః 42 

  

ఄశ్మతస్తవచచయణాముఫజం యభ్య దృషిటః యణష్టట  తభస్మ యవిష్టట   

దిశ్ర న జ్ఞన్ద న లభే చ శ్యనితం మథా నిశ్యయాముడుప్ర యణష్టట  43 

  

ఆత్ర బుయ వత్ర స్రతే వై యథో గరుడల్కఞఛనః  

ఖముతపాత రాజ్ఞనదై సాశ్వధవజ ఈద్వక్షతః 44 

  

తభనవగచఛనిదవామని విష్ణణయహ్యణాని చ  

తేనాత్రవిస్మభత్థత్థభనం స్రతమహ్ జనాయదనః 45 

  

గచఛ దావయవతీం స్రత జ్ఞఞ తీనాం నిధనం మిథః  

స్ఙకయషణస్మ నిరామణం ఫనుధ భ్యమ ఫరయహి భదదశ్యమ్ 46 

  

దావయకాయాం చ న సేథమం బవదిబశ్చ స్వఫనుధ భః  

భయా తమకాతం మదుజృర్షం స్ముదరః పేావయిష్మత్ర 47 

  

స్వం స్వం రిగ యహ్ం స్రేవ అదామ పితర్ధ చ నః  

ఄరుజ న్దనావిత్థః స్యవ ఆనదైయస్థం గమిష్మథ 48 
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తవం తు భదధయభమసాథ మ జ్ఞఞ ననిష్ఠ  ఈప్రక్షకః  

భనాభయాయచిత్థమేత్థం విజఞయోశ్భం వయజ 49 

  

ఆతుమకతస్తం రికయభమ నభస్ృతమ జృనః జృనః  

తత్థదౌ శీరుోమపాధామ దుయభనాః యమయౌ జృర్షమ్ 50 

 

ఄఢామమభు – 31  

శ్రీశుక ఈవాచ  

ఄథ తతా్థగభదఫైహాభ బవానామ చ స్భం బవః  

భహ్యనదైయముఖ్య ద్వా మునమః స్యజ్ఞశ్వరాః 1 

  

పితయః స్మదధగనధరావ విదామధయభహోయగః  

చ్ఛయణా మక్షయక్షాంస్మ కననరాసయసో దివజ్ఞః 2 

  

దరష్ణట కామ బగవతో నిరామణం యమ్నతుసకాః  

గమనతశ్చ గృణనతశ్చ శౌరేః కరాభణి జనభ చ 3 

  

వవృష్ణః జృష్వరాషణి విమనావలిభయనబః  

కుయవనతః స్ఙ్గకలం రాజనబకాత ై యభయా యుత్థః 4 

  

బగవానిత్థభహ్ం వీక్ష్య విబరతీరాతభనో విభః  

స్ంయోజ్ఞమతభని చ్ఛత్థభనం దభన్దతేర నమమీలమత్ 5 

  

లోకాభరామం స్వతనుం ధాయణాధామనభఙగలమ్  

యోగధాయణయాగేనయామ దగధ వ ధామవిశ్తసవ కమ్ 6 

  

దివి దునుద బయో న్దదుః ప్రతుః సుభనస్శ్చ ఖ్యత్  

స్తమం ధర్ష్ణభ ధృత్రయరబమేః కీరితః శ్రీశ్యచను తం మయుః 7 

  

ద్వాదయో ఫరహ్భముఖ్యమ న విశ్నతం స్వధాభని  

ఄవిజ్ఞఞ తగత్రం కృష్ణం దదృశుశ్యచత్రవిస్మభత్థః 8 
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సౌదాభనామ మథాకేాశే యానాత ై హిత్థవబరభణడలమ్  

గత్రయన లక్ష్యతే భరైైస్తథా కృష్ణస్మ దైవతైః 9 

  

ఫరహ్భరుదాాదమసేత తు దృష్టట వ యోగగత్రం హ్రేః  

విస్మభత్థసాత ం యశ్ంస్నతః స్వం స్వం లోకం మయుస్తదా 10 

  

రాజనయస్మ తనుబృజజననామయేహా  

మయావిడభఫనభవేహి మథా నటస్మ  

స్ృష్టట వతభన్దదభనువిశ్మ విహ్ృతమ చ్ఛన్దత  

స్ంహ్ృతమ చ్ఛతభభహినోయతః స్ అసేత 11 

  

భరేతైన యో గురుసుతం మభలోకనీతం  

త్థవం చ్ఛనమచఛయణదః యమస్త్రదగధమ్  

జిగేమऽనతకానతకభపీశ్భసావనీశ్ః  

కం సావవన్ద స్వయనమనభృగయుం స్ద్హ్మ్ 12 

  

తథామశేష్స్మథత్రస్భబవామయేష్వవ  

ఄననమహ్యతుయమదశేష్శ్కతధృక్  

నైచఛతరణ్డతుం వజృయతయ శేషితం  

భరేతైన కం స్వస్థగత్రం యదయశమన్ 13 

  

మ ఏత్థం పాాతరుత్థథ మ కృష్ణస్మ దవీం రామ్  

యమతః కీయతయేదబకాత ై త్థమేవాపోనతమనుతతమమ్ 14 

  

దారుకో దావయకామేతమ వసుద్వోగయసేనయోః  

త్రత్థవ చయణావసైైయనైషిఞచతృష్ణవిచ్ఛమతః 15 

  

కథయామస్ నిధనం వృషీణనాం కృతేశ్ర నృ  

తచ్ఛఛై తోవదివగనహ్ృదయా జనాః శ్రకవియరభరిచఛత్థః 16 

  

తతయ స్భ తవరిత్థ జగుభః కృష్ణవిశేేష్విహ్వల్కః  

వమస్వః శేయతే మతయ జ్ఞఞ తయో ఘననత అననమ్ 17 
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ద్వకీ ర్ష్ణహిణీ చైవ వసుద్వస్తథా సుతౌ  

కృష్ణరామవశ్మనతః శ్రకారాత  విజహ్రః స్భృత్రమ్ 18 

  

పాాణాంశ్చ విజహ్రస్తతయ బగవదివయహాతురాః  

ఈగుహ్మ తీంసాత త చిత్థమరురుహ్రః స్త్రిమః 19 

  

రాభతనైశ్చ తద్దహ్ముగుహామగినమవిశ్న్  

వసుద్వతనైస్తదాగ తయం యదుమమనద్వనహరేః సునష్టః  

కృష్ణతోనైऽవిశ్ననగినం రుకభణామదామస్తదాత్రభకాః 20 

  

ఄరుజ నః ప్రయమస్ః స్ఖ్యమః కృష్ణస్మ వియహాతుయః  

అత్థభనం సానతవయామస్ కృష్ణగీతైః స్దుకతభః 21 

  

ఫనరధనాం నష్టగోతా్థణాభరుజ నః సాభరాయికమ్  

హ్త్థనాం కాయయామస్ మథావదనుజౄయవశ్ః 22 

  

దావయకాం హ్రిణా తమకాతం స్ముద్రాऽపేావమతక్ణాత్  

వయజయిత్థవ భహారాజ శ్రీభదబగవదాలమమ్ 23 

  

నితమం స్నినహితస్తతయ బగవానభధుస్రదనః  

స్భృత్థమశేష్టశుబహ్యం స్యవభఙగలభఙగలమ్ 24 

  

స్త్రీబ్రలవృదాధ నాదామ హ్తశేష్టనధనఞజ మః  

ఆనదైయస్థం స్మవేశ్మ వజరం తతా్థబమష్టచమత్ 25 

  

శుయత్థవ సుహ్ృదవధం రాజననరుజ నాతేత పిత్థభహాః  

త్థవం తు వంశ్ధయం కృత్థవ జగుభః స్రేవ భహాథమ్ 26 

  

మ ఏతద్దవద్వస్మ విషోణః కరాభణి జనభ చ  

కీయతయేచఛైదధయా భయతై ః స్యవపాైః యముచమతే 27 

  

ఆతథం హ్రేయబగవతో రుచిరావత్థయ  

వీరామణి బ్రలచరిత్థని చ శ్నతమని  

ఄనమతయ చేహ్ చ శుయత్థని గృణనభనుషోమ  
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బకతం రాం యభహ్ంస్గతౌ లభేత. 28 

  ॐ ॐ ॐ   

 



 

డావదశ సకంధభు 

||ఓం నమ్న బగవతే వాసుద్వామ|| 
 

ఄఢామమభు - 1   

 శ్రీశుక ఈవాచ  

 యోऽనతైః జృయఞజ యో నాభ బవిషోమ బ్రయహ్దరథః  

 తసామమతమసుత  శునకో హ్త్థవ సావమినమతభజమ్ 1 
 
 యద్రమతస్ంజఞం రాజ్ఞనం కరాత  మత్థలకః సుతః  

 విశ్యఖమరస్తతు తోా బవిత్థ రాజకస్తతః 2 
 
 ననిదవయధనస్తతు తయః ఞచ యద్రమతనా ఆమే  

 ఄష్టత్రరంశ్రతతయశ్తం భ్యక్ష్యనిత ృథివీం నృపాః 3 
 
 శిశునాగస్తతో భ్రవమః కాకవయణసుత  తతుసతః  

 క్షేభధరాభ తస్మ సుతః క్షేతయజఞః క్షేభధయభజః 4 
 
 విధిసాయః సుతస్తసామ జ్ఞతశ్తుయ యబవిష్మత్ర  

 దయబకస్తతుసతో భ్రవీ దయబకసామజమః స్భృతః 5 
 
 ననిదవయధన అజ్ఞయో భహాననిదః సుతస్తతః  

 శిశునాగ దశై్వైతే స్ష్ణట ైతతయశ్తతయమమ్ 6 
 
 స్మ భ్యక్ష్యనిత ృథివీం కురుశేయష్ఠ  కలౌ నృపాః  

 భహాననిదసుతో రాజనరశదాాగర్ష్ణబదబవో ఫలీ 7 
 
 భహాదభత్రః కశిచనననదః క్షతయవినాశ్కృత్  

 తతో నృపా బవిష్మనిత శ్రదరపాాయాస్తవధారిభకాః 8 
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 స్ ఏకచఛతా్థం ృథివీభనులేఙ్ఘ్ఘతశ్యస్నః  

 శ్యస్మష్మత్ర భహాద్రభ దివతీమ ఆవ భ్రయగవః 9 
 
 తస్మ చ్ఛష్ణట బవిష్మనిత సుమలమయముఖ్యః సుత్థః  

 మ ఆమం భ్యక్ష్యనిత భహీం రాజ్ఞనశ్చ శ్తం స్మః 10 
 
 నవ ననాద నిదవజః కశిచతరనాననుదధరిష్మత్ర  

 తేష్టం ఄభ్రవే జగతీం మౌరామ భ్యక్ష్యనిత వై కలౌ 11 
 

 స్ ఏవ చనదైగుతం వై దివజో రాజ్ఞమऽభష్టక్ష్యత్ర  

 తతుసతో వారిసాయసుత  తతశ్యచశ్రకవయధనః 12 
 
 సుమశ్య బవిత్థ తస్మ స్ఙగతః సుమశ్ఃసుతః  

 శ్యలిశ్రకస్తతస్తస్మ సోభశ్రాభ బవిష్మత్ర  

 శ్తధనావ తతస్తస్మ బవిత్థ తదఫృహ్దరథః 13 
 
 మౌరామ హ్యమతే దశ్ నృపాః స్తత్రరంశ్చఛతోతతయమ్  

 స్మ భ్యక్ష్యనిత ృథివీం కలౌ కురుకులోదవహ్ 14 
 
 ఄగినమితయస్తతస్తసాభతుసజ్ఞమషోఠ బవిత్థ తతః  

 వసుమితోా బదరకశ్చ జృలినోద బవిత్థ సుతః 15 
 
 తతో ఘోష్ః సుతస్తసాభదవజరమితోా బవిష్మత్ర  

 తతో భ్రగవతస్తసాభద్దవబరత్రః కుయరదవహ్ 16 
 
 శుఙ్గగ  దశై్తే భ్యక్ష్యనిత బరమిం వయషశ్త్థధికమ్  

 తతః కాణావనిమం బరమిరామస్మతమలగుణాననృ 17 
 

 శుఙగం హ్త్థవ ద్వబరత్రం కాణోవऽమతమసుత  కామినమ్  

 స్వమం కరిష్మతే రాజమం వసుద్వో భహాభత్రః 18 
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 తస్మ జృతయసుత  బరమితయస్తస్మ నారామణః సుతః  

 కాణావమనా ఆమే బరమిం చత్థవరింశ్చచ ఞచ చ  

 శ్త్థని తీరణి భ్యక్ష్యనిత వరాషణాం చ కలౌ యుగే 19 
 
 హ్త్థవ కాణవం సుశ్రాభణం తదబృతోమ వృష్లో ఫలీ  

 గం భ్యక్ష్యతమనధైజ్ఞతీమః కఞ్చచత్థకలభస్తతభః 20 
 
 కృష్ణనామథ తదాబై త్థ బవిత్థ ృథివీత్రః  

 శ్రీశ్యనతకయణస్తతు తయః పౌయణమస్సుత  తతుసతః 21 
 
 లమ్నఫదయసుత  తతు తయస్తసాభచిచబ్వలకో నృః  

 మేఘసావత్రశిచబ్వలకాదటమనసుత  తస్మ చ 22 
 
 ఄనిష్టకరాభ హాలేమస్తలకస్తస్మ చ్ఛతభజః  

 జృర్షష్భీరుస్తతు తయస్తతో రాజ్ఞ సుననదనః 23 
 
 చకోర్ష్ణ ఫహ్వో మతయ శివసావత్రయరినదభః  

 తసామపి గోభతీ జృతయః జృర్షమనబవిత్థ తతః 24 
 
 మేదశిరాః శివస్కనోద మజఞశ్రీస్తతుసతస్తతః  

 విజమస్తతుసతో భ్రవమశ్చనదైవిజఞః స్లోభధిః 25 
 
 ఏతే త్రరంశ్ననృతమశ్చత్థవయమఫద శ్త్థని చ  

 ష్టఞ్జ్యచశ్చచ ృథివీం భ్యక్ష్యనిత కురుననదన 26 
 
 స్పాత భీరా అవబృత్థమ దశ్ గయదభనో నృపాః  

 కఙ్గకః షోడశ్ బరపాల్క బవిష్మనతైత్రలోలుపాః 27 
 

 తతోऽష్ణట మవనా భ్రవామశ్చతుయదశ్ తురుష్కకాః  

 బరయో దశ్ గురుణాడ శ్చ మౌల్క ఏకాదశై్వ తు 28 
 
 ఏతే భ్యక్ష్యనిత ృథివీం దశ్ వయషశ్త్థని చ  
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 నవాధికాం చ నవత్రం మౌల్క ఏకాదశ్ క్షిత్రమ్ 29 
 
 భ్యక్ష్యనతైఫద శ్త్థనమఙగ తీరణి తైః స్ంస్మథతే తతః  

 కలకల్కయాం నృతయో బరతననోదऽథ వఙ్ఘ్గరిః 30 
 
 శిశుననిదశ్చ తదాబై త్థ మశ్రననిదః యవీయకః  

 ఆతేమతే వై వయషశ్తం బవిష్మనతైధికాని ష్ట్ 31 
 
 తేష్టం తయయోదశ్ సుత్థ బవిత్థయశ్చ బ్రహిేకాః  

 జృష్మితోాऽథ రాజనోమ దురిభతోాऽస్మ తథైవ చ 32 
 
 ఏకకాల్క ఆమే బరపాః స్పాత నాధ ై ః స్త క్తశ్ల్కః  

 విదరయతయో భ్రవామ నిష్ధాస్తత ఏవ హి 33 
 
 మగధానాం తు బవిత్థ విశ్వస్రపరిజః జృయఞజ మః  

 కరిష్మతమర్ష్ణ వరాణనులినదమదుభదరకాన్ 34 
 
 యజ్ఞశ్యచఫరహ్భబరయిష్టఠ ః సాథ యిష్మత్ర దుయభత్రః  

 వీయమవానక్తయముత్థసదమ దభవత్థమం స్ వై జృరి  

 ఄనుగఙగమయయాగం గుపాత ం భ్యక్ష్యత్ర మేదినీమ్ 35 
 
 సౌరాష్టటై వనాత ైభీరాశ్చ శ్రరా ఄరుఫదమలవాః  

 వాాత్థమ దివజ్ఞ బవిష్మనిత శ్రదరపాాయా జనాధిపాః 36 
 
 స్మనోధస్తటం చనదైభ్రగం క్తనీతం కాశీభయభణడలమ్  

 భ్యక్ష్యనిత శ్రదాా వాాత్థమదామ మేేచ్ఛఛశ్యచఫరహ్భవయచస్ః 37 
 
 తులమకాల్క ఆమే రాజన్దభాచఛపాాయాశ్చ బరబృతః  

 ఏతేऽధరాభనృతరాః పలుగ దాసీతవయభనమవః 38 
 
 స్త్రీబ్రలగోదివజఘానశ్చ యదాయధనాదృత్థః  
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 ఈదిత్థస్తమితపాాయా ఄలస్త్థత వలకాయుష్ః 39 
 
 ఄస్ంస్ృత్థః కయయాహీనా యజసా తభసావృత్థః  

 యజ్ఞసేత బక్షయిష్మనిత మేేచ్ఛఛ రాజనమయరపిణః 40 
 
 తనానథాసేత జనదాస్తచీఛల్కచ్ఛయవాదినః  

 ఄనోమనమతో రాజభశ్చ క్షమం యాస్మనిత పీడిత్థః 41 
 

ఄఢామమభు - 2  

 శ్రీశుక ఈవాచ  

 తతశ్యచనుదినం ధయభః స్తమం శౌచం క్షమ దయా  

 కాలేన ఫలినా రాజననఙక్మత్థమయుయఫలం స్భృత్రః 1 
 
 వితతమేవ కలౌ నౄణాం జనాభచ్ఛయగుణోదమః  

 ధయభనామమవమవసాథ యాం కాయణం ఫలమేవ హి 2 
 

 దాభతేమऽభరుచిరేహతురాభయైవ వామవహారిక్ల  

 స్త్రీతేవ జృంసేతవ చ హి యత్రరివయతేవ స్రతయమేవ హి 3 
 
 లిఙగం ఏవాశ్ యభఖ్యమత్థవనోమనామత్రతకాయణమ్  

 ఄవృత్థత ై నామమదౌయఫలమం పాణిడతేమ చ్ఛలం వచః 4 
 
 ఄనాఢమతైవాసాధుతేవ సాధుతేవ దభబ ఏవ తు  

 సీవకాయ ఏవ చోదావహ్య సాననమేవ యసాధనమ్ 5 
 
 దరరే వాయమమనం తీయథం ల్కవణమం క్లశ్ధాయణమ్  

 ఈదయంబయత్థ సావయథః స్తమతేవ ధాయామేవ హి  

 దాక్ష్యం కుట్పభఫబయణం మశ్రऽరేథ ధయభసేవనమ్ 6 
 
 ఏవం యజ్ఞభరుద ష్టట భరాకీరేణ క్షిత్రభణడలే  
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 ఫరహ్భవిటక్తయశ్రదాాణాం యో ఫలీ బవిత్థ నృః 7 
 
 యజ్ఞ హి లుబ్ధ  రాజనైైరినయఘృణైయదసుమధయభభః  

 అచిఛననదాయదరవిణా యాస్మనిత గిరికాననమ్ 8 
 
 శ్యకభరల్కమిష్క్షౌదర పలజృష్టషిటభ్యజనాః  

 ఄనావృష్టట ై వినఙక్మనిత దురిబక్షకయపీడిత్థః 9 
 
 శీతవాత్థతపాావృడ్ హిమైయనోమనమతః యజ్ఞః  

 క్షుతృడ్యబైం వామధిభశ్ైైవ స్నతసైన్దత చ చినతయా 10 
 
 త్రరంశ్దివంశ్త్ర వరాషణి  

 యమయుః కలౌ నృణామ్ 11 
 
 క్షీమమణ్డష్ణ ద్హ్యష్ణ ద్హినాం కలిద్రష్తః  

 వరాణశ్ యభవత్థం ధరేభ నష్టట  వేదథే నృణామ్ 12 
 
 పాష్ణడయచ్ఛరే ధరేభ దసుమపాాయేష్ణ రాజసు  

 చౌరామనృతవృథాహింసా నానావృత్రతష్ణ వై నృష్ణ 13 
 
 శ్రదరపాాయేష్ణ వరేణష్ణ చ్ఛఛగపాాయాసు ధేనుష్ణ  

 గృహ్పాాయేష్టవశ్ యమేష్ణ యౌనపాాయేష్ణ ఫనుధ ష్ణ 14 
 
 ఄణ్డపాాయాసోవష్ధీష్ణ శ్మీపాాయేష్ణ సాథ సునష్ణ  

 విదుమత్థరయేష్ణ మేఘేష్ణ శ్రనమపాాయేష్ణ స్దభసు 15 
 
 ఆతథం కలౌ గతపాాయే జన్దష్ణ ఖయధరిభష్ణ  

 ధయభతా్థణామ స్తేతవన బగవానవతరిష్మత్ర 16 
 
 చరాచయగుర్ష్ణరివషోణర్షశ్వయసామఖిల్కతభనః  

 ధయభతా్థణామ సాధరనాం జనభ కరాభనుతతయే 17 
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 శ్భబలగాభముఖమస్మ బా్రహ్భణస్మ భహాతభనః  

 బవన్ద విష్ణణమశ్స్ః కలికః పాాదుయబవిష్మత్ర 18 
 
 ఄశ్వమశుగమరుహ్మ ద్వదతతం జగతత్రః  

 ఄస్మనాసాధుదభనభష్్టశ్వయమగుణానివతః 19 
 
 విచయనానశునా క్షౌణామం హ్యేనాయత్రభదుమత్రః  

 నృలిఙగచఛద్ర దస్రమనోకటిశ్ర నిహ్నిష్మత్ర 20 
 
 ఄథ తేష్టం బవిష్మనిత భనాంస్మ విశ్దాని వై  

 వాసుద్వాఙగరాగత్ర జృణమగనాధ నిలస్ృశ్యమ్  

 పౌయజ్ఞనదానాం వై హ్తేష్వఖిలదసుమష్ణ 21 
 
 తేష్టం యజ్ఞవిస్యగశ్చ స్థవిష్ఠ ః స్భబవిష్మత్ర  

 వాసుద్వే బగవత్ర స్తతవ భరర్ధత హ్ృది స్మథతే 22 
 
 మదావతీర్ష్ణణ బగవానకలికయధయభత్రయహరిః  

 కృతం బవిష్మత్ర తదా యజ్ఞస్రత్రశ్చ సాత్రతవకీ 23 
 
 మదా చనదైశ్చ స్రయమశ్చ తథా త్రష్మఫృహ్స్తీ  

 ఏకరాశౌ స్మేష్మనిత బవిష్మత్ర తదా కృతమ్ 24 
 

 యేऽతీత్థ వయతమనా యే బవిష్మనిత చ పారిథవాః  

 తే త ఈద్దశ్తః పాోకాత  వంశీయాః సోభస్రయమయోః 25 
 
 అయబమ బవతో జనభ యావనననాద భష్టచనమ్  

 ఏతదవయషస్హ్స్యం తు శ్తం ఞచదశ్రతతయమ్ 26 
 
 స్తర్షషణాం తు యౌ జౄర్ధవ దృశేమతే ఈదితౌ దివి  

 తయోసుత  భధేమ నక్షతయం దృశ్మతే మతసభం నిశి 27 
 
 తేనైవ ఊష్యో యుకాతస్మతష్ఠ నతైఫద శ్తం నృణామ్  
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 తే తవద్వయే దివజ్ఞః కాల ఄధునా చ్ఛశియత్థ భఘాః 28 
 

 విషోణయబగవతో భ్రనుః కృష్టణఖ్యమऽసౌ దివం గతః  

 తదావిశ్తకలిర్ష్ణేకం పాప్ర మదరభతే జనః 29 
 
 యావతస పాదదాభభ్రమం స్ృశ్నాసేత యమత్రః  

 త్థవతకలిరైవ ృథివీం రాకయనుత ం న చ్ఛశ్కత్ 30 
 
 మదా ద్వయషమః స్త భఘాసు విచయనిత హి  

 తదా యవృతతసుత  కలిరాద వదశ్యఫద శ్త్థతభకః 31 
 
 మదా భఘాభ్యమ యాస్మనిత జౄరావష్టఢాం భహ్యషమః  

 తదా ననాద తరబృతేమష్ కలియవృదిధం గమిష్మత్ర 32 
 
 మస్మభనృషోణ దివం యాతస్తస్మభన్దనవ తదాహ్ని  

 యత్రననం కలియుగమిత్ర పాాహ్రః జృరావిదః 33 
 
 దివామబ్రద నాం స్హ్సాాన్దత చతురేథ తు జృనః కృతమ్  

 బవిష్మత్ర తదా నౄణాం భన అతభయకాశ్కమ్ 34 
 
 ఆతేమష్ మనవో వంశ్ర మథా స్ఙ్గఖైమతే భవి  

 తథా విటరశదరవిపాాణాం త్థసాత  జ్ఞఞయా యుగే యుగే 35 
 
 ఏతేష్టం నాభలిఙ్గగ నాం జృరుష్టణాం భహాతభనామ్  

 కథామతా్థవశిష్టట నాం కీరితరేవ స్మథత్థ భవి 36 
 
 ద్వాపిః శ్యనతనోరాబై త్థ భరుశేచక్షావకువంశ్జః  

 కల్కగాభ అసాతే భహాయోగఫల్కనివతౌ 37 
 
 త్థవిహైతమ కలేయన్దత వాసుద్వానుశిక్షితౌ  

 వరాణశ్ యభయుతం ధయభం జౄయవవతరథయిష్మతః 38 
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 కృతం తేరత్థ దావయం చ కలిశేచత్ర చతురుమగమ్  

 ఄన్దన కయభయోగేన భవి పాాణిష్ణ వయతతే 39 
 
 రాజన్దనతే భయా పాోకాత  నయద్వాస్తథారే  

 బరమౌ భభతవం కృత్థవన్దత హితేవమం నిధనం గత్థః 40 
 

 కృమివిడబస్భస్ంజ్ఞఞ న్దత రాజనామ్ననऽపి మస్మ చ  

 బరతధుయ క తతృతే సావయథం కం వేద నియయో మతః 41 
 
 కథం సేమభఖణాడ  బరః జౄరైవరేభ జృరుష్ైయధృత్థ  

 భతు తయస్మ చ పౌతయస్మ భతరరావ వంశ్జస్మ వా 42 
 

 తేజోऽఫననభమం కామం గృహీత్థవతభతయాబుధాః  

 భహీం భభతయా చోభౌ హిత్థవన్దతऽదయశనం గత్థః 43 
 
 యే యే బరతయో రాజనుబఞజ తే భవమ్నజసా  

 కాలేన తే కృత్థః స్రేవ కథామతా్థః కథాసు చ 44 
 

ఄఢామమభు - 3  

 శ్రీశుక ఈవాచ  

 దృష్టట వతభని జయే వమగాననృపానహస్త్ర బరరిమమ్  

 ఄహో మ విజిగీష్నిత భృతోమః కీయడనకా నృపాః 1 
 
 కాభ ఏష్ నరేనాద ై ణాం మ్నఘః సామదివదుష్టభపి  

 యేన ఫేనోమే పిణ్డడ యేऽత్రవిశ్ యమిబత్థ నృపాః 2 
 
 జౄయవం నిరిజతమ ష్డవయగం జ్ఞష్టమమ్న రాజభనితైణః  

 తతః స్చివపౌరాత కర్షనాద ై నస్మ కణటకాన్ 3 
 
 ఏవం కయమేణ జ్ఞష్టమభః ృథీవం సాగయమేఖల్కమ్  
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 ఆత్థమశ్యఫదధహ్ృదయా న శ్మనతైనితక్లऽనతకమ్ 4 
 
 స్ముదాావయణాం జిత్థవ మం విశ్నతైబ్వధ మ్నజసా  

 కమదాతభజమసైైతనుభకతరాతభజయే పలమ్ 5 
 
 యాం విస్ృజైైవ భనవస్తతుసత్థశ్చ కుయరదవహ్  

 గత్థ మథాగతం యుద్ధ త్థం మం జ్ఞష్మనతైబుదధమః 6 
 
 భతృతే పితృజృతా్థణాం భా్రతృణాం చ్ఛపి విగ యహ్ః  

 జ్ఞమతే హ్మస్త్థం రాజ్ఞమ భభత్థఫదధచేతసామ్ 7 
 
 భమైవేమం భహీ కృత్థే న తే భరఢేత్ర వాదినః  

 స్యధమనా మిథో ఘననిత మిరమన్దత భతృతే నృపాః 8 
 

 ృథుః జృయరయవా గధియనహ్రషో బయతోऽరుజ నః  

 మనాధ త్థ స్గర్ష్ణ రాభః ఖటావఙ్గగ  ధునుధ హా యఘుః 9 
 
 తృణబ్వనుద యమయాత్రశ్చ శ్రామత్రః శ్నతనుయగమః  

 బగీయథః కువలయాశ్వః కకుతోసి నైష్ధో నృగః 10 
 
 హియణమకశిజృయవృతోా రావణో లోకరావణః  

 నముచిః శ్భఫర్ష్ణ భౌమ్న హియణామక్షోऽథ త్థయకః 11 
 
 ఄన్దమ చ ఫహ్వో దైత్థమ రాజ్ఞనో యే భహ్యశ్వరాః  

 స్రేవ స్యవవిదః శ్రరాః స్రేవ స్యవజితోऽజిత్థః 12 
 
 భభత్థం భమమవయతనత కృతోవచైైయభయతై ధరిభణః  

 కథావశేష్టః కాలేన హ్మకృత్థరాథ ః కృత్థ విభ్య 13 
 
 కథా ఆమసేత కథిత్థ భహీమసాం విత్థమ లోక్లష్ణ మశ్ః రేయుష్టమ్ 
 విజ్ఞఞ నవైరాగమవివక్షయా విభ్య వచోవిబరతీయన తు పాయమయథైమ్ 14 
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 మస్రతతతభఃశ్రేకగుణానువాదః స్ఙ్గగమతేऽభీక్షణభభఙగలఘనః  

 తమేవ నితమం శ్ృణ్డయాదభీక్షణం కృష్టణऽభల్కం బకతభభీసమనః 15 
 
 శ్రీరాజోవాచ  

 క్లనోపాయేన బగవనకలేర్ష్ణదష్టనకలౌ జనాః  

 విధమిష్మనుత ైచిత్థంస్తన్దభ ఫరయహి మథా మున్ద 16 
 
 యుగని యుగధరాభంశ్చ మనం యలమకలయోః  

 కాలసేమశ్వయయరస్మ గత్రం విషోణయభహాతభనః 17 
 
 శ్రీశుక ఈవాచ  

 కృతే యవయతతే ధయభశ్చతుష్టతతజజనైయధృతః  

 స్తమం దయా తపో దానమిత్ర పాదా విభ్యయనృ 18 
 
 స్నుత ష్టట ః కరుణా మైతా్థః శ్యనాత  దానాత స్మతత్రక్షవః  

 అత్థభరామః స్భదృశ్ః పాామశ్ః శ్ యభణా జనాః 19 
 
 తేరత్థయాం ధయభపాదానాం తురామంశ్ర హీమతే శ్నైః  

 ఄధయభపాదైయనృత హింష్టస్నోతష్విగయహైః 20 
 
 తదా కయయాతపోనిష్టఠ  నాత్రహింసాా న లభటాః  

 తైైవరిగకాస్త్రయీవృదాధ  వరాణ ఫరహోభతతరా నృ 21 
 
 తఃస్తమదయాదాన్దష్వయధం హ్ోస్వత్ర దావరే  

 హింసాతుష్టైనృతద్వష్ైయధయభసామధయభలక్షణైః 22 
 
 మశ్స్మవనో భహాశీల్కః సావధామయాధమమన్ద యత్థః  

 అధామః కుట్పమిఫనో హ్ృష్టట  వరాణః క్షతయదివజోతతరాః 23 
 

 కలౌ తు ధయభపాదానాం తురామంశ్రऽధయభహ్యతుభః  

 ఏధమనైః క్షీమమణో హ్మన్దత సోऽపి వినఙక్మత్ర 24 
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 తస్మభనేుబ్రధ  దురాచ్ఛరా నియదయాః శుష్కవైరిణః  

 దుయబగ బరరితరాషశ్చ శ్రదరదాసోతతరాః యజ్ఞః 25 
 
 స్తతవ ం యజస్తభ ఆత్ర దృశ్మన్దత జృరుష్ట గుణాః  

 కాలస్ఞ్జ్యచదిత్థసేత వై రివయతనత అతభని 26 
 
 యబవనిత మదా స్తేతవ భనోబుద్వధనిదైయాణి చ  

 తదా కృతయుగం విదామజ్ఞజ ాన్ద తస్మ మదుయ చిః 27 
 
 మదా కయభసు కామేమష్ణ బకతయమశ్స్మ ద్హినామ్  

 తదా తేరత్థ యజోవృత్రతరిత్ర జ్ఞనీహి బుదిధభన్ 28 
 

 మదా లోబస్తవస్నోతషో మనో దమ్నబऽథ భతసయః  

 కయభణాం చ్ఛపి కామమనాం దావయం తదరజస్తభః 29 
 
 మదా మయానృతం తనాద ై  నిదాా హింసా విష్టదనమ్  

 శ్రకమ్నహ్య బమం దైనమం స్ కలిసాత భస్ః స్భృతః 30 
 
 తసాభతుక్దరదృశ్ర భరాత ైః క్షుదరభ్రగమ భహాశ్నాః  

 కామినో వితతహీనాశ్చ సైవరిణమశ్చ స్త్రియోऽస్తీః 31 
 
 దస్రమతృష్టట  జనదా వేదాః పాష్ణడదరషిత్థః  

 రాజ్ఞనశ్చ యజ్ఞబక్షాః శిశ్రనదయరా దివజ్ఞః 32 
 

 ఄవయత్థ ఫటవోऽశౌచ్ఛ భక్షవశ్చ కుట్పమిఫనః  

 తస్మవనో గాభవాసా నామస్మనోऽతమయథలోలుపాః 33 
 
 హ్ోస్వకాయా భహాహారా బరయమత్థమ గతహిామః  

 శ్శ్వతకట్పకభ్రషిణమశౌచయమమయోరుసాహ్సాః 34 
 
 ణయిష్మనిత వై క్షుదాాః కరాటాః కూటకారిణః  
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 ఄనాదమపి భంస్మన్దత వారాత ం సాధు జుగుపిసత్థమ్ 35 
 
 త్రం తమక్ష్యనిత నియదవైమం బృత్థమ ఄమఖిలోతతభమ్  

 బృతమం విననం తమః క్తలం గశ్యచమస్మవనీః 36 
 
 పితృభా్రతృసుహ్ృజ్ఞజ ాతీనిహత్థవ సౌయతసౌహ్ృదాః  

 ననానదృశ్యమలస్ంవాదా ద్వనాః సైణైాః కలౌ నరాః 37 
 
 శ్రదాాః యత్రగ యహీష్మనిత తపోవేషోజీవినః  

 ధయభం వక్ష్యనతైధయభజ్ఞఞ  ఄధిరుహోమతతమస్నమ్ 38 
 
 నితమం ఈదివగనభనసో దురిబక్షకయకరిశత్థః  

 నియన్దన బరతలే రాజననావృషిటబయాతురాః 39 
 

 వాసోऽననపానశ్మన వమవామసాననబరష్ణైః  

 హీనాః పిశ్యచస్నదరాశ బవిష్మనిత కలౌ యజ్ఞః 40 
 

 కలౌ కాకణిక్లऽమరేథ విగృహ్మ తమక తసౌహ్ృదాః  

 తమక్ష్యనిత చ పియయానారణానహనిష్మనిత స్వకానపి 41 
 
 న యక్షిష్మనిత భనుజ్ఞః స్థవిర్ధ పితరావపి  

 జృతా్థనాబరామం చ కులజ్ఞం క్షుదాాః శిశ్రనదయంబరాః 42 
 
 కలౌ న రాజనజగత్థం యం గురుం త్రరలోకనాథానతపాదఙకజమ్  

 పాాయేణ భరాత ై బగవనతభచ్ఛమతం మక్ష్యనిత పాష్ణడవిభననచేతస్ః 43 
 
 మనానభధేమం మిరమమణ అతుయః తనసఖలనావ వివశ్ర గృణనుమన్ 
 విముకతకరాభయగల ఈతతమం గత్రం పాాపోనత్ర మక్ష్యనిత న తం కలౌ జనాః 44 
 
 జృంసాం కలికృత్థనోదష్టనదైవమద్శ్యతభస్భబవాన్  

 స్రావనహయత్ర చితతసోథ బగవానురుషోతతభః 45 
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 శుయతః స్ఙ్గకరితతో ధామతః జౄజితశ్యచదృతోऽపి వా  

 నృణాం ధునోత్ర బగవానహృతోసి జనాభయుత్థశుబమ్ 46 
 
 మథా హ్యమిన స్మథతో వహినరుద యవయణం హ్నిత ధాతుజమ్  

 ఏవమతభగతో విష్ణణర్ష్ణమగినాభశుభ్రశ్మమ్ 47 
 
 విదామతఃపాాణనిర్ష్ణధమైతీర తీరాథ భష్టకవయతదానజైైః  

 నాతమనతశుదిధం లబతేऽనతరాత్థభ మథా హ్ృదిసేథ బగవతమనన్దత 48 
 
 తసాభతసరావతభనా రాజనహృదిస్థం కురు క్లశ్వమ్  

 మిరమమణో హ్మవహితస్తతో యాస్మ రాం గత్రమ్ 49 
 
 మిరమమణైయభధేమయో బగవానయమేశ్వయః  

 అతభభ్రవం నమతమఙగ స్రావత్థభ స్యవస్ంశ్ యమః 50 
 
 కలేర్ష్ణదష్నిధే రాజననస్మత హ్యమకో భహానుగ ణః  

 కీయతనాద్వ కృష్ణస్మ ముకతస్ఙగః యం వయజ్ఞత్ 51 
 
 కృతే మదాధ ైమతో విష్ణణం తేరత్థయాం మజతో భఖైః  

 దావరే రిచరామయాం కలౌ తదధరికీయతనాత్ 52 
 

ఄఢామమభు - 4  

 శ్రీశుక ఈవాచ  

 కాలసేత యమణావదిరిదవరారాధ వధియనృ  

 కథితో యుగమనం చ శ్ృణ్డ కలలయావపి 1 
 
 చతురుమగస్హ్స్యం తు ఫరహ్భణో దినముచమతే  

 స్ కలో మతయ భనవశ్చతుయదశ్ విశ్యభతే 2 
 
 తదన్దత యలమసాత వానాఫై హీభ రాత్రరరుదాహ్ృత్థ  
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 తయయో లోకా ఆమే తతయ కలన్దత యలయామ హి 3 
 
 ఏష్ నైమిత్రతకః పాోక తః యలయో మతయ విశ్వస్ృక్  

 శేతేऽననాత స్నో విశ్వమతభసాతృతమ చ్ఛతభబరః 4 
 
 దివరారేధ తవత్రకాయ న్దత ఫరహ్భణః యమేషిఠనః  

 తదా యకృతమః స్త కలన్దత యలయామ వై 5 
 
 ఏష్ పాాకృత్రకో రాజనరలయో మతయ లీమతే  

 ఄణడకోష్సుత  స్ఙ్గఘతో విఘాట ఈసాదితే 6 
 
 యజనమః శ్తవరాషణి బరమౌ రాజనన వయషత్ర  

 తదా నియన్దన హ్మనోమనమం బక్ష్యమణాః క్షుధారిదత్థః  

 క్షమం యాస్మనిత శ్నకైః కాలేనోదుయ త్థః యజ్ఞః 7 
 
 సాముదరం దైహికం భౌభం యస్ం సాంవయతకో యవిః  

 యశిభభః పిఫతే ఘోరైః స్యవం నైవ విముఞచత్ర 8 
 
 తతః స్ంవయతకో వహినః స్ఙకయషణముఖ్యత్రథ తః  

 దహ్తమనిలవేగోతథః శ్రనామనరబవివరానథ 9 
 
 ఈయమధః స్భనాత చచ శిఖ్యభయవహినస్రయమయోః  

 దహ్మమనం విభ్రతమణడం దగధగోభమపిణడవత్ 10 
 
 తతః యచణడవనో వరాషణాభధికం శ్తమ్  

 యః సాంవయతకో వాత్ర ధరభాం ఖం యజసావృతమ్ 11 
 
 తతో మేఘకుల్కనమఙగ చితయ వరాణనమన్దకశ్ః  

 శ్తం వరాషణి వయషనిత నదనిత యబస్స్వనైః 12 
 
 తత ఏకోదకం విశ్వం  

 ఫరహాభణడవివరానతయమ్ 13 
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 తదా బరమేయగనధగుణం గ యస్నాత ై ఈదేవే  

 గ యస్తగనాధ  తు ృథివీ యలమత్థవమ కలతే 14 
 

 ఄపాం యస్భథో తేజసాత  లీమన్దతऽథ నీయసాః  

 గ యస్తే తేజసో యరం వాయుస్తదరహితం తదా 15 
 
 లీమతే చ్ఛనిలే తేజో వాయోః ఖం గ యస్తే గుణమ్  

 స్ వై విశ్త్ర ఖం రాజంస్తతశ్చ నబసో గుణమ్ 16 
 
 శ్ఫద ం గ యస్త్ర బరత్థదియనబస్తభను లీమతే  

 తైజస్శేచనిదైయాణమఙగ ద్వానైవకారికో గుణైః 17 
 
 భహానగైస్తమహ్ఙ్గకయం గుణాః స్త్థత వదమశ్చ తమ్  

 గ యస్తేऽవామకృతం రాజనుగ ణానాకలేన చోదితమ్ 18 
 
 న తస్మ కాల్కవమవైః రిణామదయో గుణాః  

 ఄనాదమననతభవమక తం నితమం కాయణభవమమమ్ 19 
 

 న మతయ వాచో న భనో న స్తతవ ం తమ్న యజో వా భహ్దాదయోऽమీ  

 న పాాణబుద్వధనిదైమద్వత్థ వా న స్నినవేశ్ః ఖలు లోకకలః 20 
 

 న స్వనజ్ఞగయనన చ తతుసష్ణతం న ఖం జలం బరయనిలోऽగినయయకః  

 స్ంసుతవచ్ఛఛనమవదయతయకైం తనరభలబరతం దమభననిత 21 
 
 లమః పాాకృత్రకో హ్యమష్ జృరుష్టవమక తయోయమదా  

 శ్కతమః స్భరలీమన్దత వివశ్యః కాలవిదుయ త్థః 22 
 
 బుద్వధనిదైయాయథయరప్రణ జ్ఞఞ నం భ్రత్ర తదాశ్ యమమ్  

 దృశ్మత్థవవమత్రరేకాభ్రమమదమనతవదవసుత  మత్ 23 
 
 ద్వశ్చక్షుశ్చ యరం చ జోమత్రషో న ృథగబవేత్  
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 ఏవం ధీః ఖ్యని మతా్థశ్చ న సుమయనమతమదృత్థత్ 24 
 
 బుద్ధరాజ గయణం స్వనః సుష్ణపితరిత్ర చోచమతే  

 మయామతయమిదం రాజనాననాతవం యతమగతభని 25 
 
 మథా జలధరా వోమమిన బవనిత న బవనిత చ  

 ఫరహ్భణీదం తథా విశ్వభవమవమదయామయాత్ 26 
 
 స్తమం హ్మవమవః పాోక తః స్రావవమవినామిహ్  

 వినారేథన యతీయేయనటసేమవాఙగ తనతవః 27 
 
 మత్థసమనమవిశేష్టభ్రమములభేమత స్ బరభః  

 ఄనోమనామపాశ్ యయాతసయవమదమనతవదవసుత  మత్ 28 
 

 వికాయః ఖ్యమమమనోऽపి యతమగత్థభనభనతరా  

 న నియరపోమऽస్తైణ్డయపి సామచేచచిచతసభ అతభవత్ 29 
 
 న హి స్తమస్మ నానాతవభవిదావనమది భనమతే  

 నానాతవం ఛిదరయోయమదవజోాత్రషోరావతయోరివ 30 
 
 మథా హియణమం ఫహ్రధా స్మీమతే నృభః కయయాభయవైవహాయవయతై సు 
 ఏవం వచోభయబగవానధోక్షజో వామఖ్యమమతే లౌకకవైదికైయజనైః 31 
 

 మథా ఘనోऽయకయబవోऽయకదరిశతో  

 హ్మరాకంశ్బరతస్మ చ చక్షుష్స్తభః  

 ఏవం తవహ్ం ఫరహ్భగుణస్తద్వక్షితో  

 ఫరహాభంశ్కసామతభన అతభఫనధనః 32 
 
 ఘనో మదాయకయబవో విద్వయమతే చక్షుః స్వయరం యవిమీక్షతే తదా  

 మదా హ్మహ్ఙ్గకయ ఈపాధిరాతభనో జిజ్ఞఞ స్యా నశ్మత్ర తయహైనుస్భరేత్ 33 
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 మదైవమేతేన వివేకహ్యత్రనా మయాభయాహ్ఙకయణాతభఫనధనమ్  

 ఛిత్థత వచ్ఛమత్థత్థభనుబవోऽవత్రష్ఠ తే తమహ్రరాతమనితకభఙగ స్భావమ్ 34 
 
 నితమదా స్యవబరత్థనాం ఫరహాభద్వనాం యనత  

 ఈతత్రతయలయావేక్ల స్రక్ష్మజ్ఞఞ ః స్భరచక్షతే 35 
 
 కాలసోాతోజవేనాశు హిామమణస్మ నితమదా  

 రిణామినాం ఄవసాథ సాత  జనభయలమహ్యతవః 36 
 
 ఄనాదమనతవత్థన్దన కాలేన్దశ్వయభరరితనా  

 ఄవసాథ  నైవ దృశ్మన్దత విమత్ర జోమత్రష్టం ఆవ 37 
 
 నితోమ నైమిత్రతకశై్ైవ తథా పాాకృత్రకో లమః  

 అతమనితకశ్చ కథితః కాలస్మ గత్రర్షదృశీ 38 
 
 ఏత్థః కురుశేయష్ఠ  జగదివధాతురానరామణసామఖిలస్తతవ ధాభనః  

 లీల్కకథాసేత కథిత్థః స్మస్తః కారేత్నైన నాజోऽమభధాతుమీశ్ః 39 
 
 స్ంసాయస్మనుధ భత్రదుస్తయముత్రతతీర్ష్ణషర్  

 నానమః ేవో బగవతః జృరుషోతతభస్మ  

 లీల్కకథాయస్నిష్టవణభనతరేణ  

 జృంసో బవేదివవిధదుఃఖదవారిదతస్మ 40 
 

 జృరాణస్ంహిత్థమేత్థభృషిరానరామణోऽవమమః  

 నాయదామ జృరా పాాహ్ కృష్ణదైవపామనామ స్ః 41 
 
 స్ వై భహ్మం భహారాజ బగవానాఫదరామణః  

 ఆమం భ్రగవతీం పీయతః స్ంహిత్థం వేదస్మిభత్థమ్ 42 
 
 ఆమం వక్ష్యతమసౌ స్రత ఊషిభ్యమ నైమిష్టలయే  

 ద్వయఘస్తేర కురుశేయష్ఠ  స్భృష్టః శౌనకాదిభః 43 
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ఄఢామమభు - 5  

 శ్రీశుక ఈవాచ  

 ఄతా్థనువయణైతేऽభీక్షణం విశ్యవత్థభ బగవానహరిః  

 మస్మ యసాదజో ఫరహాభ రుదరః కోోధస్ముదబవః 1 
 
 తవం తు రాజనభరిష్టమత్ర శుబుదిధమిమం జహి  

 న జ్ఞతః పాాగబరతోऽదమ ద్హ్వతతవ ం న నఙక్మస్మ 2 
 
 న బవిష్మస్మ బరత్థవ తవం జృతయపౌతా్థదియరవాన్  

 బీజ్ఞఙ్గకయవద్దహాద్యవైత్రరికోత మథానలః 3 
 
 స్వప్రన మథా శియశేఛదం ఞచత్థవదామతభనః స్వమమ్  

 మసాభతశ్మత్ర ద్హ్స్మ తత అత్థభ హ్మజోऽభయః 4 
 
 ఘటే భన్దన ఘటాకాశ్ అకాశ్ః సామదమథా జృరా  

 ఏవం ద్హ్య భృతే జీవో ఫరహ్భ స్భదమతే జృనః 5 
 
 భనః స్ృజత్ర వై ద్హానుగ ణానకరాభణి చ్ఛతభనః  

 తనభనః స్ృజతే మయా తతో జీవస్మ స్ంస్ృత్రః 6 
 
 సేనహాధిష్టఠ నవయతై గిన స్ంయోగో యావద్వమతే  

 త్థవద్వదస్మ ద్వతవమేవం ద్హ్కృతో బవః  

 యజఃస్తతవ తమ్నవృత్థత ై జ్ఞమతేऽథ వినశ్మత్ర 7 
 
 న తతా్థత్థభ స్వమంజోమత్రర్ష్ణమ వమకాతవమక తయోః యః  

 అకాశ్ ఆవ చ్ఛధార్ష్ణ ధుయ వోऽననోతభస్తతః 8 
 
 ఏవమత్థభనమతభస్థమతభనైవాభృశ్ యభ్య  

 బుదాధ ైనుమనగరిబణామ వాసుద్వానుచినతయా 9 
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 చోదితో వియవాక్లమన న త్థవం ధక్ష్యత్ర తక్షకః  

 భృతమవో నోధక్ష్యనిత భృతరమనాం భృతుమమీశ్వయమ్ 10 
 
 ఄహ్ం ఫరహ్భ యం ధాభ ఫరహాభహ్ం యభం దమ్  

 ఏవం స్మీక్ష్య చ్ఛత్థభనమతభనామధామ నిష్కలే 11 
 
 దశ్నతం తక్షకం పాద్ లేలిహానం విష్టననైః  

 న దరక్ష్యస్మ శ్ర్షయం చ విశ్వం చ ృథగతభనః 12 
 
 ఏతతేత కథితం త్థత మదాత్థభ ృష్టవాననృ  

 హ్రేరివశ్యవతభనశేచష్టట ం కం బరమః శ్రోతుమిచఛస్మ 13 
 

ఄఢామమభు - 6  

 స్రత ఈవాచ  

 ఏతనినశ్భమ మునినాభహితం ర్షక్షిద్  

 వామసాతభజ్ఞన నిఖిల్కతభదృశ్య స్మేన  

 తత్థదభరలముస్ృతమ నతేన భరరాధ ీ  

 ఫదాధ ఞజ లిస్తమిదమహ్ స్ విష్ణణరాతః 1 
 
 రాజోవాచ  

 స్మద్రధऽస్భైనుగృహీతోऽస్మభ బవత్థ కరుణాతభనా  

 శా్యవితో మచచ మే సాక్షాదనాదినిధనో హ్రిః 2 
 
 నాతమదుబతభహ్ం భన్దమ భహ్త్థభచ్ఛమత్థతభనామ్  

 ఄజ్ఞఞష్ణ త్థతప్రతష్ణ బరతేష్ణ మదనుగయహ్ః 3 
 
 జృరాణస్ంహిత్థమేత్థభశౌోష్భ బవతో వమమ్  

 మసామం ఖలూతతభఃశ్రేకో బగవాననవయణైతే 4 
 



డావదశ సకంధభు 

24 జనవష 2013                                                  http://www.telugubhagavatam.com/ 

 బగవంస్తక్షకాదిభ్యమ భృతుమభ్యమ న బ్వభేభమహ్మ్  

 యవిషోట ఫరహ్భ నిరావణభబమం దరిశతం తవయా 5 
 
 ఄనుజ్ఞనీహి మం ఫరహ్భనావచం మచ్ఛఛభమధోక్షజ్ఞ  

 ముకతకామశ్మం చేతః యవేశ్మ విస్ృజ్ఞభమస్రన్ 6 
 
 ఄజ్ఞఞ నం చ నియస్తం మే జ్ఞఞ నవిజ్ఞఞ ననిష్ఠ యా  

 బవత్థ దరిశతం క్షేభం యం బగవతః దమ్ 7 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఆతుమకతస్తభనుజ్ఞఞ మ బగవానాఫదరామణిః  

 జగభ భక్షుభః సాకం నయద్వేన జౄజితః 8 
 
 ర్షక్షిదపి రాజరిషరాతభనామత్థభనమతభనా  

 స్మధామ యం దధామవస్నాద సుయమథా తరుః 9 
 
 పాాకూకలే ఫరిహష్టమసీనో గఙ్గగ కూల ఈదఙ్గభఖః  

 ఫరహ్భబరతో భహాయోగీ నిఃస్ఙగశిఛననస్ంశ్మః 10 
 
 తక్షకః యహితో విపాాః కుయ ద్ధన దివజస్రనునా  

 హ్నుత కామ్న నృం గచఛనదదయశ థి కశ్మమ్ 11 
 
 తం తయయిత్థవ దరవిణైరినవయతై  విష్హారిణమ్  

 దివజయరయత్రచఛననః కాభయరపోऽదశ్ననృమ్ 12 
 

 ఫరహ్భబరతస్మ రాజరేషరేదహోऽహిగయల్కగిననా  

 ఫబరవ బస్భసాతసదమః శ్మత్థం స్యవద్హినామ్ 13 
 
 హాహాకార్ష్ణ భహానాసీదుబవి ఖే దిక్షు స్యవతః  

 విస్మభత్థ హ్మబవనసరేవ ద్వాసుయనరాదమః 14 
 
 ద్వదునుద బయో న్దదుయగనధరావసయసో జగుః  
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 వవృష్ణః జృష్వరాషణి విబుధాః సాధువాదినః 15 
 
 జన్దభజమః స్వపితయం శుయత్థవ తక్షకబక్షితమ్  

 మథాజుహావ స్నుిద్రధ నాగనసతేర స్హ్ దివజైః 16 
 
 స్యస్తేర స్మిదాధ గ్భన దహ్మమనానభహోయగన్  

 దృష్టట వనదైం బమస్ంవిగనస్తక్షకః శ్యణం మయౌ 17 
 
 ఄశ్మంస్తక్షకం తతయ రాజ్ఞ పార్షక్షితో దివజ్ఞన్  

 ఈవాచ తక్షకః కసాభనన దహ్యమతోయగధభః 18 
 
 తం గోపామత్ర రాజ్ఞనదై శ్కయః శ్యణమగతమ్  

 తేన స్ంస్తమిబతః స్యస్తసాభనానగ్భన తతమసౌ 19 
 
 పార్షక్షిత ఆత్ర శుయత్థవ పాాహ్రితవజ ఈదాయధీః  

 స్హ్యనదైస్తక్షకో విపాా నాగ్భన కమిత్ర పాతమతే 20 
 
 తచ్ఛఛై త్థవజుహ్రవరివపాాః స్హ్యనదైం తక్షకం భఖే  

 తక్షకాశు తసేవహ్ స్హ్యన్దదైణ భరుతవత్థ 21 
 
 ఆత్ర ఫరహోభదిత్థక్షేైః సాథ నాదినదైః యచ్ఛలితః  

 ఫబరవ స్మబైనతభత్రః స్విమనః స్తక్షకః 22 
 
 తం తనతం విమన్దన స్హ్తక్షకభభఫరాత్  

 విలోకామఙ్ఘ్గయస్ః పాాహ్ రాజ్ఞనం తం ఫృహ్స్త్రః 23 
 
 నైష్ తవయా భనుష్టమనదై వధభయహత్ర స్యరాట్  

 ఄన్దన పీతభభృతభథ వా ఄజరాభయః 24 
 
 జీవితం భయణం జనోతయగత్రః సేవనైవ కయభణా  

 రాజంస్తతోऽనోమ నాస్తైస్మ యదాత్థ సుఖదుఃఖయోః 25 
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 స్యచౌరాగినవిదుమదబైః క్షుతృదావైధామదిభయనృ  

 ఞచతవభృచఛతే జనుత రుబఙకత అయఫధకయభ తత్ 26 
 
 తసాభతసతయమిదం రాజనసంసీథయేత్థభచ్ఛరికమ్  

 స్రా ఄనాగసో దగధ  జనైరిదష్టం హి భజమతే 27 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఆతుమకతః స్ తథేత్థమహ్ భహ్రేషరాభనమనవచః  

 స్యస్తా్థదుయతః జౄజయామస్ వాకత్రమ్ 28 
 
 సైష్ట విషోణయభహామయా బ్రధమయాలక్షణా మయా  

 ముహ్మనతైసైైవాతభబరత్థ బరతేష్ణ గుణవృత్రతభః 29 
 

 న మతయ దమీబతమబయా విరాజిత్థ మయాతభవాద్ऽస్కృదాతభవాదిభః  

 న మదివవాద్ర వివిధస్తదాశ్ యయో భనశ్చ స్ఙకలవికలవృత్రత మత్ 30 
 
 న మతయ స్ృజమం స్ృజతోబయోః యం శేయమశ్చ జీవస్త్రిభయనివతస్తవహ్మ్ 
 తద్తదుత్థసదితబ్రధమబ్రధకం నిషిధమ చోర్షభనివయమేత తనుభనిః 31 
 
 యం దం వైష్ణవమభననిత తదమన్దనత్ర న్దతీతమతదుత్రసస్ృక్షవః  

 విస్ృజమ దౌరాతభైభననమసౌహ్ృదా హ్ృద్రగుహామవస్మతం స్మహితైః 32 
 
 త ఏతదధిగచఛనిత విషోణయమతయభం దమ్  

 ఄహ్ం భమేత్ర దౌయజనమం న యేష్టం ద్హ్గేహ్జమ్ 33 
 
 ఄత్రవాదాంస్మతత్రక్షేత నావభన్దమత కఞచన  

 న చేభం ద్హ్మశియతమ వైయం కుర్షవత క్లనచిత్ 34 
 
 నమ్న బగవతే తసైై కృష్టణయాకుణఠమేధసే  

 మత్థదాముఫరుహ్ధామనాతసంహిత్థభధమగమిమమ్ 35 
 
 శ్రీశౌనక ఈవాచ  
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 ైల్కదిభరావైస్శిష్ైైరేవదాచ్ఛరైైయభహాతభభః  

 వేదాశ్చ కథిత్థ వమసాత  ఏతతౌసమమభధేహి నః 36 
 
 స్రత ఈవాచ  

 స్మహిత్థతభనో ఫరహ్భనఫైహ్భణః యమేషిఠనః  

 హ్ృదామకాశ్యదబరనానద్ర వృత్రతర్ష్ణధాదివభ్రవమతే 37 
 
 మదుపాస్నయా ఫరహ్భనోమగినో భలమతభనః  

 దరవమకయయాకాయకాఖమం ధరత్థవ యానతైజృనయబవమ్ 38 
 

 తతోऽబరత్రతైవృద్రంకార్ష్ణ యోऽవమక తయబవః స్వరాట్  

 మతతలేిఙగం బగవతో ఫరహ్భణః యమతభనః 39 
 
 శ్ృణోత్ర మ ఆభం సోపటం సుతశ్రోతేర చ శ్రనమదృక్  

 యేన వాగవైజమతే మస్మ వమకతరాకాశ్ అతభనః 40 
 
 స్వధామ్నన బా్రహ్భణః సాక్షాదావచకః యమతభనః  

 స్ స్యవభనోతైనిష్ద్వదబీజం స్నాతనమ్ 41 
 
 తస్మ హామస్ంస్త్రయో వరాణ ఄకారాదామ బృగరదవహ్  

 ధాయమన్దత యైస్త్రయో భ్రవా గుణనామయథవృతతమః 42 
 

 తతోऽక్షయస్మమనమభస్ృజదబగవానజః  

 ఄనతసోథష్భస్వయస్యశ హ్ోస్వద్వరాఘదిలక్షణమ్ 43 
 
 తేనాసౌ చతుర్ష్ణ వేదాంశ్చతురిబయవదనైరివభః  

 స్వామహ్ృత్రకానోసంకారాంశ్యచతుర్ష్ణహతయవివక్షయా 44 
 
 జృతా్థనధామమత్థత ంసుత  ఫరహ్భర్షషనఫైహ్భకోవిదాన్  

 తే తు ధర్ష్ణభద్ష్టట యః స్వజృతేరబమః స్మదిశ్న్ 45 
 
 తే యభయయా పాాపాత స్తతతచిఛష్ైైయధృతవయతైః  
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 చతురుమగేష్వథ వమసాత  దావరాదౌ భహ్రిషభః 46 
 
 క్షీణాయుష్ః క్షీణస్త్థత వనుద రేభధానీవక్ష్య కాలతః  

 వేదానఫైహ్భయషయో వమస్మనహృదిసాథ చ్ఛమతచోదిత్థః 47 
 
 ఄస్మభననమనతరే ఫరహ్భనబగవానోేకభ్రవనః  

 ఫరహ్యభశ్యదైైర్ష్ణేకపాలైరామచితో ధయభగుతయే 48 
 
 రాశ్రాతసతమవత్థమభంశ్యంశ్కలయా విభః  

 ఄవతీర్ష్ణణ భహాభ్రగ వేదం చక్లయ చతురివధమ్ 49 
 
 ఊగథయవమజుఃసామనం రాశీరుదధృతమ వయగశ్ః  

 చతస్యః స్ంహిత్థశ్చక్లయ భనైయైభణిగణా ఆవ 50 
 
 త్థసాం స్ చతుయః శిష్టమనుపాహూమ భహాభత్రః  

 ఏకైకాం స్ంహిత్థం ఫరహ్భన్దనకైకసైై దదౌ విభః 51 
 
 ైల్కమ స్ంహిత్థమదామం ఫహ్వృచ్ఛఖ్యమం ఈవాచ హ్  

 వైశ్మమనస్ంజ్ఞఞ మ నిగదాఖమం మజుయగణమ్ 52 
 
 సామనం జైమినయే పాాహ్ తథా ఛనోదగస్ంహిత్థమ్  

 ఄథరావఙ్ఘ్గయసీం నాభ స్వశిష్టమమ సుభనతవే 53 
 
 ైలః స్వస్ంహిత్థభరచే ఆనదైయమితయే మునిః  

 బ్రష్కల్కమ చ సోऽపామహ్ శిష్టమబమః స్ంహిత్థం స్వకామ్ 54 
 
 చతురాధ  వమస్మ బోధామమ యాజఞవల్కకైమ భ్రయగవ  

 రాశ్రాయాగినమితయ ఆనదైయమిత్రరాతభవాన్ 55 
 
 ఄధామమతసంహిత్థం సావం మణరడక్లమభృషిం కవిమ్  

 తస్మ శిషోమ ద్వమితయః సౌబరామదిబమ ఉచివాన్ 56 
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 శ్యకలమస్తతుసతః సావం తు ఞచధా వమస్మ స్ంహిత్థమ్  

 వాతసైముదగలశ్యలీమ గోఖలమశిశిరేష్వధాత్ 57 
 
 జ్ఞతరకయణైశ్చ తచిఛష్మః స్నిరుకాతం స్వస్ంహిత్థమ్  

 ఫల్కకైలజ్ఞబ్రల వియజ్ఞభ్యమ దదౌ మునిః 58 
 
 బ్రష్కలిః యత్రశ్యఖ్యభ్యమ వాలఖిల్కమఖమస్ంహిత్థమ్  

 చక్లయ వాల్కమనియబజమః కాశ్యయశ్ైైవ త్థం దధుః 59 
 
 ఫహ్వృచ్ఛః స్ంహిత్థ హ్యమత్థ ఏభయఫైహ్భరిషభయధృత్థః  

 శుయతైవతచఛనదసాం వామస్ం స్యవపాైః యముచమతే 60 
 

 వైశ్మమనశిష్టమ వై చయకాధవయమవోऽబవన్  

 మచేచరుయఫైహ్భహ్త్థమంహ్ః క్షణం స్వగుర్ష్ణయవైతమ్ 61 
 
 యాజఞవలకైశ్చ తచిఛష్మ అహాహో బగవనికమత్  

 చరితేనాలసారాణాం చరిష్టమऽహ్ం సుదుశ్చయమ్ 62 
 
 ఆతుమకోత గురుయపామహ్ కుపితో యాహ్మలం తవయా  

 విపాావభనాతై  శిష్టమణ భదధీతం తమజ్ఞశివత్ర 63 
 

 ద్వరాతసుతః సోऽపి ఛరిదత్థవ మజుష్టం గణమ్  

 తతో గతోऽథ మునయో దదృశుసాత నమజుయగణాన్ 64 
 
 మజూంషి త్రత్రతరా బరత్థవ తలేోలుతయాదదుః  

 తైత్రతర్షయా ఆత్ర మజుః శ్యఖ్య అస్నుసప్రశ్ల్కః 65 
 
 యాజఞవలకైస్తతో ఫరహ్భంశ్ఛనాద ంస్మధి గవేష్మన్  

 గుర్ష్ణయవిదమమనాని స్రతసేథऽయకమీశ్వయమ్ 66 
 
 శ్రీయాజఞవలకై ఈవాచ  
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 ఓం నమ్న బగవతే అదిత్థమయాఖిలజగత్థమతభస్వయరప్రణ కాల  
 

 స్వయరప్రణ చతురివధబరతనికాయానాం ఫరహాభదిస్తభఫయమనాత నాభనతయహృదయేష్ణ 
 ఫహియపి చ్ఛకాశ్ ఆవోపాధినావమవధీమమనో బవాన్దక  

 ఏవ క్షణలవనిమేష్టవమవోచితస్ంవతసయగణ్డనాపామదాన  

 విస్రాగ భ్రమమిమం లోకయాతా్థభనువహ్త్ర 67 
 
 మదు హ్ వావ విబుధయషబ స్వితయదస్తతమనుస్వనభహ్ర్  

 ఄహ్రామనమవిధినోత్రష్ఠ మనానాభఖిలదురితవృజిన  

 బీజ్ఞవబయజన బగవతః స్భభధీభహి తన భణడలమ్ 68 
 
 మ ఆహ్ వావ స్మథయచయనికరాణాం నిజనిక్లతనానాం భనైనిదైయాసు  

 గణాననాతభనః స్వమమత్థభనతరామమీ యచోదమత్ర 69 
 
 మ ఏవేభం లోకభత్రకరాలవదనానధకాయస్ంజ్ఞఞ జగయగ యహ్  

 గిలితం భృతకమివ విచేతనభవలోకామనుకభయా యభకారుణిక  

 ఇక్షయైవోత్థథ పామహ్యహ్యనుస్వనం శేయమస్మ స్వధరాభఖ్యమత్థభవ  

 స్థన్ద యవయతమత్ర 70 
 
 ఄవనిత్రరివాసాధరనాం బమముద్వయమననటత్ర రిత అశ్యపాలైస్  

 తతయ తతయ కభలకోశ్యఞజ లిభరుహ్ృత్థయహణః 71 
 
 ఄథ హ్ బగవంస్తవ చయణనలినయుగలం త్రరభవనగురుభయభవనిదతమ్ 
 ఄహ్భయాతయాభమజుష్టకభ ఈస్రామీత్ర 72 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఏవం సుత తః స్ బగవానావజియరధర్ష్ణ యవిః  

 మజూంష్మయాతయామని మునయేऽదాతరసాదితః 73 
 
 మజురిబయకర్ష్ణచ్ఛఛఖ్య దశ్ ఞచ శ్తైరివభః  

 జగృహ్రరావజస్నమసాత ః కాణవమధమనిదనాదమః 74 
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 జైమిన్దః స్భగసామసీతుసభనుత స్తనయో మునిః  

 సుత్థవంసుత  తతుసతసాత భ్రమమేకైకాం పాాహ్ స్ంహిత్థమ్ 75 
 
 సుకరాభ చ్ఛపి తచిఛష్మః సాభవేదతర్ష్ణయభహాన్  

 స్హ్స్యస్ంహిత్థభేదం చక్లయ సామనం తతో దివజ 76 
 
 హియణమనాబః క్తశ్లమః పౌష్మఞ్చజశ్చ సుకయభణః  

 శిష్ణమ జగృహ్తుశ్యచనమ అవనోతై ఫరహ్భవితతభః 77 
 
 ఈద్వచ్ఛమః సాభగః శిష్టమ అస్నఞచశ్త్థని వై  

 పౌష్మఞ్జ్యావనతైయోశ్యచపి త్థంశ్చ పాాచ్ఛమనరచక్షతే 78 
 
 లౌగక్షిరాభఙగలిః కులమః కుశీదః కుక్షిరేవ చ  

 పౌష్మఞ్చజస్మష్టమ జగృహ్రః స్ంహిత్థసేత శ్తం శ్తమ్ 79 
 
 కృతో హియణమనాబస్మ చతురివంశ్త్ర స్ంహిత్థః  

 శిష్మ ఉచే స్వశిష్టమబమః శేష్ట అవనతై అతభవాన్ 80 
 

ఄఢామమభు - 7  

 స్రత ఈవాచ  

 ఄథయవవితుసభనుత శ్చ శిష్మభధామమతసవ కామ్  

 స్ంహిత్థం సోऽపి థామమ వేదదరాశమ చోకతవాన్ 1 
 
 శౌకేామనియఫైహ్భఫలిర్ష్ణభద్రష్ః పిల్కమనిః  

 వేదదయశస్మ శిష్టమసేత థమశిష్టమనథో శ్ృణ్డ  

 కుముదః శునకో ఫరహ్భనాజ జలిశ్యచమథయవవిత్ 2 
 

 ఫభయ ః శిషోమऽథానిగయస్ః సైనధవామన ఏవ చ  

 ఄధీయేత్థం స్ంహితే ద్వ సావరాణదామస్తథారే 3 
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 నక్షతయకలః శ్యనితశ్చ కశ్మపాఙ్ఘ్గయసాదమః  

 ఏతే అథయవణాచ్ఛరామః శ్ృణ్డ పౌరాణికానుభన్ద 4 
 
 తయయామరుణిః కశ్మశ్చ సావరిణయకృతవయనః  

 వైశ్మమనహార్షతౌ ష్డైవ పౌరాణికా ఆమే 5 
 
 ఄధీమనత వామస్శిష్టమతసంహిత్థం భత్రతురుభఖ్యత్  

 ఏకైకాభహ్మేతేష్టం శిష్మః స్రావః స్భధమగమ్ 6 
 

 కశ్మపోऽహ్ం చ సావర్షణ రాభశిషోమऽకృతవయనః  

 ఄధీభహి వామస్శిష్టమచచత్థవర్ష్ణ భరలస్ంహిత్థః 7 
 
 జృరాణలక్షణం ఫరహ్భనఫైహ్భరిషభరినయరపితమ్  

 శ్ృణ్డష్వ బుదిధమశియతమ వేదశ్యసాతై నుసాయతః 8 
 

 స్ర్ష్ణగऽసామథ విస్యగశ్చ వృత్రతయక్షానతరాణి చ  

 వంశ్ర వంశ్యనుచర్షతం స్ంసాథ  హ్యతుయపాశ్ యమః 9 
 
 దశ్భయేక్షణైరుమక తం జృరాణం తదివద్ర విదుః  

 క్లచితఞచవిధం ఫరహ్భనభహ్దలవమవస్థయా 10 
 

 ఄవామకృతగుణక్షోభ్రనభహ్తస్త్రివృతోऽహ్భః  

 బరతస్రక్షేభనిదైయారాథ నాం స్భబవః స్యగ ఈచమతే 11 
 
 జృరుష్టనుగృహీత్థనామేతేష్టం వాస్నాభమః  

 విస్ర్ష్ణగऽమం స్మహార్ష్ణ బీజ్ఞద్వఫజం చరాచయమ్ 12 
 
 వృత్రతయరబత్థని బరత్థనాం చరాణాభచరాణి చ  

 కృత్థ సేవన నృణాం తతయ కామచోచదనయాపి వా 13 
 
 యక్షాచ్ఛమత్థవత్థరేహా విశ్వసామను యుగే యుగే  
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 త్రయమఙభయతై రిషద్వేష్ణ హ్నమన్దత యైస్త్రయీదివష్ః 14 
 
 భనవనతయం భనురేదవా భనుజృతా్థః సురేశ్వరాః  

 యషయోऽంంశ్యవత్థరాశ్చ హ్రేః ష్డివధముచమతే 15 
 

 రాజ్ఞఞ ం ఫరహ్భయస్రత్థనాం వంశ్సైకైాలికోऽనవమః  

 వంశ్యనుచరితం తేష్టభవృతతం వంశ్ధరాస్చ యే 16 
 
 నైమిత్రతకః పాాకృత్రకో నితమ అతమనితకో లమః  

 స్ంసేథత్ర కవిభః పాోక తశ్చతురాధ స్మ స్వభ్రవతః 17 
 

 హ్యతుర్షజవోऽస్మ స్రాగ ద్యవిదామకయభకాయకః  

 మం చ్ఛనుశ్యయినం పాాహ్రయవామకృతముత్థరే 18 
 
 వమత్రరేకానవయో మస్మ జ్ఞగయతసవ నసుష్ణపితష్ణ  

 మయాభయేష్ణ తదఫైహ్భ జీవవృత్రతష్వపాశ్ యమః 19 
 
 దారేథష్ణ మథా దరవమం స్నాభతయం యరనాభసు  

 బీజ్ఞదిఞచత్థనాత సు హ్మవసాథ సు యుత్థయుతమ్ 20 
 
 వియమేత మదా చితతం హిత్థవ వృత్రతతయమం స్వమమ్  

 యోగేయే వా తదాత్థభనం వేద్హాయా నివయతతే 21 
 
 ఏవం లక్షణలక్ష్యాణి జృరాణాని జృరావిదః  

 మునయోऽష్టట దశ్ పాాహ్రః క్షులేకాని భహానిత చ 22 
 
 బా్రహ్భం పాదభం వైష్ణవం చ శై్వం లైఙగం స్గరుడం  

 నాయద్వమం భ్రగవతమగేనమం సాకనదస్ంజిఞతమ్ 23 
 
 బవిష్మం ఫరహ్భవైవయతం మయకణ్డడమం స్వాభనమ్  

 వారాహ్ం మతసైం క్తయభం చ ఫరహాభణాడ ఖమమిత్ర త్రరష్ట్ 24 
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 ఫరహ్భనినదం స్మఖ్యమతం శ్యఖ్యయణమనం మున్దః  

 శిష్మశిష్మయశిష్టమణాం ఫరహ్భతేజోవివయధనమ్ 25 
 

ఄఢామమభు - 8  

 శ్రీశౌనక ఈవాచ  

 స్రత జీవ చియం సాధో వద నో వదత్థం వయ  

 తభస్మపారే బరభత్థం నౄణాం తవం పాయదయశనః 1 
 
 అహ్రశిచరాయుష్భృషిం భృకణ్డడ తనమం జనాః  

 మః కల్కన్దత హ్రమయవరితో యేన గ యస్తమిదం జగత్ 2 
 

 స్ వా ఄస్భతుకలోతననః కలేऽస్మభనాబయగవయషబః  

 నైవాధునాపి బరత్థనాం స్భావః కోऽపి జ్ఞమతే 3 
 
 ఏక ఏవాయణవే భా్రభమనదదయశ జృరుష్ం కల  

 వటతయజృటే తోకం శ్యానం తేవకభదుబతమ్ 4 
 
 ఏష్ నః స్ంశ్యో బరయానరసత క్తతరహ్లం మతః  

 తం నశిఛనిధ భహాయోగినురాణ్డష్వపి స్భభతః 5 
 
 స్రత ఈవాచ  

 యశ్నస్తవయా భహ్రేషऽమం కృతో లోకబరమహ్ః  

 నారామణకథా మతయ గీత్థ కలిభల్కహా 6 
 
 పాాతదివజ్ఞత్రస్ంసాకర్ష్ణ మయకణ్డడమః పితుః కయమత్  

 ఛనాద ంస్మధీతమ ధరేభణ తఃసావధామమస్ంయుతః 7 
 
 ఫృహ్దవైతధయః శ్యనోత జటిలో వలకల్కభఫయః  

 బ్వబరతకభణడలుం దణడమువీతం స్మేఖలమ్ 8 
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 కృష్టణజినం సాక్షస్రతయం కుశ్యంశ్చ నిమభయదియే  

 ఄగనైయకగురువిపాాతభస్వయచమనసనధైయోయహరిమ్ 9 
 
 సామం పాాతః స్ గుయవే భైక్ష్యమహ్ృతమ వాగమతః  

 బుభజ్ఞ గుయవనుజ్ఞఞ తః స్కృనోన చేదుపోషితః 10 
 
 ఏవం తఃసావధామమర్ష్ణ వరాషణాభయుత్థయుతమ్  

 అరాధమనహృషీక్లశ్ం జిగేమ భృతుమం సుదుయజమమ్ 11 
 

 ఫరహాభ బృగుయబవో దక్షో ఫరహ్భజృతా్థశ్చ యేऽరే  

 నృద్వపితృబరత్థని తేనాస్ననత్రవిస్మభత్థః 12 
 
 ఆతథం ఫృహ్దవైతధయస్తఃసావధామమస్ంమమైః  

 దధామవధోక్షజం యోగీ ధవస్తక్లేశ్యనతరాతభనా 13 
 
 తసైైవం యుఞజ తశిచతతం భహాయోగేన యోగినః  

 వమతీయామ భహానాకలో భనవనతయష్డ్యతభకః 14 
 

 ఏతతు యనదర్ష్ణ జ్ఞఞ త్థవ స్తమేऽస్మభనికల్కనతరే  

 తపోవిశ్ఙ్ఘ్కతో ఫరహ్భనానరేభే తదివఘాతనమ్ 15 
 
 గనధరావసయస్ః కాభం వస్నతభలయానిలౌ  

 మునయే ప్రయష్యామస్ యజసోతకభదౌ తథా 16 
 
 తే వై తదాశ్ యభం జగుభరిహమద్రః పాయశవ ఈతతరే  

 జృష్బదాా నద్వ మతయ చితా్థఖ్యమ చ శిల్క విభ్య 17 
 
 తదాశ్ యభదం జృణమం జృణమదుయ భలత్థఞ్చచతమ్  

 జృణమదివజకుల్కకీఊనం జృణామభలజల్కశ్మమ్ 18 
 
 భతతబరభయస్ఙ్గగతం భతతకోకలకూజితమ్  

 భతతఫరిహనటాటోం భతతదివజకుల్కకులమ్ 19 
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 వాయుః యవిష్ట అదామ హిభనియఝయశీకరాన్  

 సుభనోభః రిష్వకోత వవావతతభబమనసైయమ్ 20 
 
 ఈదమచచనదైనిశ్యవకతఃై యవాలస్తఫకాలిభః  

 గోదుయ భలత్థజ్ఞలైస్తతా్థసీతుకసుమకయః 21 
 
 ఄనీవమమనో గనధరైవర్షగతవాదితయమరథకైః  

 ఄదృశ్మత్థతతచ్ఛప్రష్ణః స్వఃస్త్రీమరథత్రః స్భయః 22 
 
 హ్రత్థవగినం స్ముపాసీనం దదృశుః శ్కయకఙకరాః  

 మీలిత్థక్షం దురాధయషం భరరితభనతమివానలమ్ 23 
 

 ననృతుస్తస్మ జృయతః స్త్రియోऽథో గమకా జగుః  

 భృదఙగవీణాణవైరావదమం చకుయ యభనోయభమ్ 24 
 

 స్నదధేऽస్త్రం స్వధనుషి కాభః ఞచముఖం తదా  

 భధుయభనో యజసోతక ఆనదైబృత్థమ వమకభమన్ 25 
 
 కీయడనాత ైః జృఞ్చజకస్థల్కమః కనుద కైః స్తనగ్భయవాత్  

 బృశ్ముదివగనభధామయాః క్లశ్విస్యంస్మతస్యజః 26 
 
 ఆతస్తతో బరభదదృష్టట శ్చలనాత ై ఄను కనుద కమ్  

 వాయుయజహాయ తదావస్ః స్రక్ష్మం తుయ టితమేఖలమ్ 27 
 
 విస్స్యజ తదా బ్రణం భత్థవ తం స్వజితం స్భయః  

 స్యవం తతా్థబవనోభఘభనీశ్స్మ మథోదమభః 28 
 
 త ఆతథభకుయవనోత మున్దస్తతేతజసా మున్ద  

 దహ్మమనా నివవృతుః యబోధామహిమివాయబకాః 29 
 

 ఆతీనాద ై నుచరైయఫైహ్భనధరిషతోऽపి భహామునిః  
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 మనానగదహ్మ్న భ్రవం న తచిచతయం భహ్తుస హి 30 
 
 దృష్టట వ నిసేతజస్ం కాభం స్గణం బగవానసవరాట్  

 శుయత్థవనుభ్రవం ఫరహ్భరేషరివస్భమం స్భగతయమ్ 31 
 
 తసైైవం యుఞజ తశిచతతం తఃసావధామమస్ంమమైః  

 ఄనుగయహాయావిరాసీననయనారామణో హ్రిః 32 
 
 తౌ శుకకేృష్ణణ నవకఞజ లోచన్త  

 చతురుబజౌ ర్ధయవవలకల్కభఫర్ధ  

 వితయపాణీ ఈవీతకం త్రరవృత్  

 కభణడలుం దణడభృజుం చ వైణవమ్ 33 
 
 దాభక్షమల్కముత జనుత మయజనం  

 వేదం చ సాక్షాతత ఏవ యరపిణౌ  

 తతతడిదవయణపిశ్ఙగర్ష్ణచిష్ట  

 పాాంశ్ర దధాన్త విబుధయషభ్రరిచతౌ 34 
 
 తే వై బగవతో యరప్ర నయనారామణావృషీ  

 దృషోటవత్థథ యాదరేణోచైైయననామఙ్గగన దణడవత్ 35 
 
 స్ తతసనదయశనాననద నియవృత్థతేభనిదైయాశ్మః  

 హ్ృష్టర్ష్ణమశుయజౄరాణక్షో న సేహ్య త్థవద్వక్షితుమ్ 36 
 
 ఈత్థథ మ పాాఞజ లిః యహ్వ ఔతుసకామదాశేిష్నినవ  

 నమ్న నభ ఆతీశ్యన్త ఫభ్రశే గదగదాక్షయమ్ 37 
 
 తయోరాస్నమదామ పాదయోయవనిజమ చ  

 ఄయహణ్డనానులేప్రన ధరమలైైయజౄజమత్ 38 
 
 సుఖమస్నమసీన్త యసాదాభముఖౌ మునీ  

 జృనరానభమ పాదాభ్రమం గరిష్టఠ విదభఫరవీత్ 39 
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 శ్రీమయకణ్డడమ ఈవాచ  

 కం వయణయే తవ విభ్య మదుద్వరితోऽసుః  

 స్ంస్నదతే తభను వాఙభనైనిదైయాణి  

 స్నదనిత వై తనుబృత్థభజశ్యవయోశ్చ  

 స్వసామమథాపి బజత్థభస్మ భ్రవఫనుధ ః 40 
 
 భరర్షత ఆమే బగవతో బగవంస్త్రిలోకామః  

 క్షేమమ త్థవియమమ చ భృతుమజితైై  

 నానా బ్వబయషైవితుభనమతనరయమథేదం  

 స్ృష్టట వ జృనయగసై్స్మ స్యవమివోయణనాభః 41 
 
 తసామవితుః స్మథయచరేశితుయఙ్ఘ్ఘైభరలం  

 మతసిం న కయభగుణకాలయజః స్ృశ్నిత  

 మదైవ సుత వనిత నినభనిత మజనతైభీక్షణం  

 ధామమనిత వేదహ్ృదయా మునమస్తదాైై 42 
 
 నానమం తవాఙ్గఘై మనయాదవయగభరరేతః  

 క్షేభం జనస్మ రితోభమ ఇశ్ విదభః  

 ఫరహాభ బ్వభేతమలభతో దివరాయధధిష్ణైః  

 కాలస్మ తే కముత తతృతభౌత్రకానామ్ 43 
 
 తదైవ బజ్ఞభమృతధిమస్తవ పాదభరలం  

 హితేవదమతభచఛది చ్ఛతభగుర్ష్ణః యస్మ  

 ద్హాదమపాయథభస్దనతైభభజఞమతయం  

 విన్దదత తే తరిహ స్యవభనీషిత్థయథమ్ 44 
 
 స్తతవ ం యజస్తభ ఆతీశ్ తవాతభఫనోధ  

 మయాభయాః స్మథత్రలయోదమహ్యతవోऽస్మ  

 లీల్క ధృత్థ మదపి స్తతవ భయీ యశ్యనైై  

 నాన్దమ నృణాం వమస్నమ్నహ్భమశ్చ యాభ్రమమ్ 45 
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 తసాభతతవేహ్ బగవననథ త్థవకానాం  

 శుకేాం తనుం స్వదయిత్థం కుశ్ల్క బజనిత  

 మత్థసతవత్థః జృరుష్యరముశ్నిత స్తతవ ం  

 లోకో మతోऽబమముత్థతభసుఖం న చ్ఛనమత్ 46 
 
 తసైై నమ్న బగవతే జృరుష్టమ బరమేన  

 విశ్యవమ విశ్వగుయవే యదైవత్థమ  

 నారామణామ ఊష్యే చ నర్ష్ణతతమమ  

 హ్ంసామ స్ంమతగిరే నిగమేశ్వరామ 47 
 
 మం వై న వేద వితథాక్షథైయబైభద్వధః  

 స్నతం స్వక్లష్వసుష్ణ హ్ృదమపి దృకథేష్ణ  

 తనాభమయావృతభత్రః స్ ఈ ఏవ సాక్షాద్  

 అదమస్తవాఖిలగుర్ష్ణరుసాదమ వేదమ్ 48 
 
 మదదయశనం నిగభ అతభయహ్ఃయకాశ్ం  

 ముహ్మనిత మతయ కవయోऽజరా మతనతః  

 తం స్యవవాదవిష్మయత్రయరశీలం  

 వన్దద భహాజృరుష్మతభనిగరఢబోధమ్ 49 
 

ఄఢామమభు - 9  

 స్రత ఈవాచ  

 స్ంసుత తో బగవానితథం మయకణ్డడయేన ధీభత్థ  

 నారామణో నయస్ఖః పీయత అహ్ బృగరదవహ్మ్ 1 
 
 శ్రీబగవానువాచ  

 భ్య భ్య ఫరహ్భరిషవర్ష్ణమऽస్మ స్మదధ అతభస్మధినా  

 భయి బకాత ైనపాయినామ తఃసావధామమస్ంమమైః 2 
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 వమం తే రితుష్టట ః స్భ తవదఫృహ్దవైతచయమయా  

 వయం యతీచఛ బదరం తే వయద్రऽస్మభ తవద్వపిసతమ్ 3 
 
 శ్రీఊషిరువాచ  

 జితం తే ద్వద్వేశ్ యనానరితహ్రాచ్ఛమత  

 వరేణైత్థవత్థలం నో మదబవానసభదృశ్మత 4 
 
 గృహీత్థవజ్ఞదయో మస్మ శ్రీభత్థదాఫజదయశనమ్  

 భనసా యోగక్లవన స్ బవాన్దభऽక్షిగోచయః 5 
 
 ఄథామముఫజతా్థక్ష జృణమశ్రేకశిఖ్యభణ్డ  

 దరక్షేమ మయాం మయా లోకః స్పాలో వేద స్దిబదామ్ 6 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఆతీడితోऽరిచతః కాభభృషిణా బగవానుభన్ద  

 తథేత్ర స్ స్భమనారగదఫదరామశ్ యభమీశ్వయః 7 
 
 తమేవ చినతమననయథభృషిః సావశ్ యభ ఏవ స్ః  

 వస్ననగనైయకసోమముఫ బరవాయువిమదాతభసు 8 
 
 ధామమనసయవతయ చ హ్రిం భ్రవదరవైైయజౄజమత్  

 కవచితరజ్ఞం విస్సాభయ ప్రయభయస్యస్ముాతః 9 
 
 తసైైకదా బృగుశేయష్ఠ  జృష్బదాాతటే మున్దః  

 ఈపాసీనస్మ స్నాధ ైయాం ఫరహ్భనావయుయబరనభహాన్ 10 
 
 తం చణడశ్ఫద ం స్ముద్వయమనతం ఫల్కహ్కా ఄనవబవనకరాల్కః  

 ఄక్షస్థవిష్టఠ  ముముచ్ఛస్తడిదిబః స్వననత ఈచైైయభ వయషధారాః 11 
 
 తతో వమదృశ్మనత చతుః స్ముదాాః స్భనతతః క్షాభతలమగయస్నతః  

 స్మీయవేగోరిభభరుగయనకయ భహాబయావయతగభీయఘోష్టః 12 
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 ఄనతయఫహిశ్యచదిబయత్రదుమభః ఖరైః  

 శ్తహ్ోదాభరుత్థపితం జగత్  

 చతురివధం వీక్ష్య స్హాతభనా మునిర్  

 జల్కజేృత్థం క్షాభం విభనాః స్భతయస్త్ 13 
 
 తసైైవముద్వవక్షత ఉరిభభీష్ణః యబఞజ నాఘరరిణతవాయభహాయణవః  

 అజౄయమమణో వయష్దిబయముఫదైః క్షాభభమధాద్వద వవరాషదిరభః స్భమ్ 14 
 
 స్క్షాభనతరిక్షం స్దివం స్భ్రగణం  

 తైైలోకమమసీతసహ్ దిగిబరాజేృతమ్  

 స్ ఏక ఏవోయవరితో భహామునిర్  

 ఫభా్రభ విక్షిమ జటా జడ్యనధవత్ 15 
 
 క్షుతృటర్షతో భకరైస్మతమిఙ్ఘ్గలైర్  

 ఈదుయ తో వీచినబస్వత్థహ్తః  

 తభస్మపారే త్రతో బరభనిదశ్ర  

 న వేద ఖం గం చ రిశ్ యమేషితః 16 
 
 కయచినభగోన భహావరేత తయలైసాత డితః కవచిత్  

 యాద్రభయబక్ష్యతే కావపి స్వమభనోమనమఘాత్రభః 17 
 
 కవచిచోఛకం కవచినోభహ్ం కవచిదుద ఃఖం సుఖం బమమ్  

 కవచినభృతుమభవాపోనత్ర వామధామదిభరుత్థరిదతః 18 
 
 ఄయుత్థమతవరాషణాం స్హ్సాాణి శ్త్థని చ  

 వమతీయుయబైభతస్తస్మభనివష్ణణమయావృత్థతభనః 19 
 
 స్ కదాచిదబైభంస్తస్మభనృథివామః కకుది దివజః  

 నామగోోధపోతం దదృశే పలలేవశ్రభతమ్ 20 
 
 పాాగుతతయసామం శ్యఖ్యయాం తసామపి దదృశే శిశుమ్  
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 శ్యానం యణజృటక్ల గ యస్నతం యబయా తభః 21 
 
 భహాభయకతశ్యమభం శ్రీభదవదనఙకజమ్  

 కముఫగీయవం భహోయస్కం సునస్ం సునదయభయ వమ్ 22 
 
 శ్యవసైజదలకాభ్రతం కముఫశ్రీకయణదాడిభమ్  

 విదుయ మధయభ్రసేష్చ్ ఛ్రణాయితసుధాస్మభతమ్ 23 
 
 దభగరాబరుణాపాఙగం హ్ృదమహాసావలోకనమ్  

 శ్యవసైజదవలిస్ంవిగన నిభననాభదలోదయమ్ 24 
 
 చ్ఛయవఙ్గగ లిభ్రమం పాణిభ్రమమునీనమ చయణాముఫజమ్  

 ముఖే నిధామ విప్రయనోదై ధమనతం వీక్ష్య విస్మభతః 25 
 
 తదదయశనాద్వవతరిశ్ యమ్న ముదా పాోతుపలేహ్ృతౌలభవిలోచనాముఫజః  

 యహ్ృష్టర్ష్ణమదుబతభ్రవశ్ఙ్ఘ్కతః యష్ణట ం జృయస్తం యస్సాయ బ్రలకమ్ 26 
 
 త్థవచిఛశ్రరైవ శ్వస్మతేన భ్రయగవః  

 సోऽనతః శ్ర్షయం భశ్కో మథావిశ్త్  

 తతా్థమద్ర నమస్తభచష్ట కృతేశ్ర  

 మథా జృరాముహ్మదతీవ విస్మభతః 27 
 
 ఖం ర్ష్ణదసీ భ్రగణానదిరసాగరానీదవపానసవరాషనకకుబః సురాసురాన్  

 వనాని ద్శ్యనసరితః జృరాకరాన్దఖటానవైజ్ఞనాశ్ యభవయణవృతతమః 28 
 
 భహానిత బరత్థనమథ భౌత్రకానమసౌ కాలం చ నానాయుగకలకలనమ్  

 మత్రకఞ్చచదనమదవైవహాయకాయణం దదయశ విశ్వం స్దివావభ్రస్మతమ్ 29 
 
 హిమలమం జృష్వహాం చ త్థం నద్వం నిజ్ఞశ్ యభం మతయ ఊషీ ఄశ్మత 
 విశ్వం విశ్మఞఛవస్మత్థచిఛశ్రరైవ ఫహిరినయసోత నమతలేయాబ్దధ 30 
 
 తస్మభనృథివామః కకుది యయరఢం వటం చ తతయణజృటే శ్యానమ్  
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 తోకం చ తతేరభసుధాస్మభతేన నిర్షక్షితోऽపాఙగనిర్షక్షణ్డన 31 
 
 ఄథ తం బ్రలకం వీక్ష్య న్దతా్థభ్రమం ధిషిఠతం హ్ృది  

 ఄబమయాదత్రస్ఙ్ఘ్కాష్టః రిష్వకుత భధోక్షజమ్ 32 
 
 త్థవతస బగవానాసక్షాద్రమగధీశ్ర గుహాశ్మః  

 ఄనతయదధ ఊష్టః స్ద్రమ మథేహానీశ్నిరిభత్థ 33 
 
 తభనవథ వటో ఫరహ్భనసలిలం లోకస్భావః  

 త్రర్ష్ణధాయి క్షణాదస్మ సావశ్ యమే జౄయవవత్రసితః 34 
 

ఄఢామమభు - 10  

 స్రత ఈవాచ  

 స్ ఏవభనుబరయేదం నారామణవినిరిభతమ్  

 వైబవం యోగమయాయాస్తమేవ శ్యణం మయౌ 1 
 
 శ్రీమయకణ్డడమ ఈవాచ  

 యనోనऽస్భైఙ్ఘ్ఘైభరలం తే యనానబమదం హ్రే  

 మనాభమయాపి విబుధా ముహ్మనిత జ్ఞఞ నకాశ్యా 2 
 
 స్రత ఈవాచ  

 తమేవం నిబృత్థత్థభనం వృష్టణ దివి యమటన్  

 రుదాాణామ బగవానుయ ద్రా దదయశ స్వగణైయవృతః 3 
 
 ఄథోమ తభృషిం వీక్ష్య గిరిశ్ం స్భభ్రష్త  

 శేమభం బగవనివయం నిబృత్థతేభనిదైయాశ్మమ్ 4 
 
 నిబృతోదఝష్వాాతో వాత్థపాయే మథాయణవః  

 కుయవస్మ తస్ః సాక్షాతసంస్మదిధం స్మదిధద్ర బవాన్ 5 
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 శ్రీబగవానువాచ  

 నైవేచఛత్థమశిష్ః కావపి ఫరహ్భరిషర్ష్ణభక్షభజృమత  

 బకతం రాం బగవత్ర లఫధవానురుష్టऽవమయే 6 
 
 ఄథాపి స్ంవదిష్టమమ్న బవాన్దమతేన సాధునా  

 ఄమం హి యమ్న ల్కభ్య నృణాం సాధుస్మగభః 7 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఆతుమకాత వ తముప్రయామ బగవానస స్త్థం గత్రః  

 ఇశ్యనః స్యవవిదామనామీశ్వయః స్యవద్హినామ్ 8 
 
 తయోరాగభనం సాక్షాద్వశ్యోయజగదాతభనోః  

 న వేద రుదధధీవృత్రతరాత్థభనం విశ్వమేవ చ 9 
 
 బగవాంస్తదభజ్ఞఞ మ గిరిశ్ర యోగమమయా  

 అవిశ్తతదుగ హాకాశ్ం వాయుశిఛదరమివేశ్వయః 10 
 
 అతభనమపి శివం పాాతం తడిత్రఙగజటాధయమ్  

 తయక్షం దశ్భజం పాాంశుముదమనతమివ భ్రస్కయమ్ 11 
 
 వామఘాచరాభభఫయం శ్రల ధనురిష్వస్మచయభభః  

 ఄక్షమల్కడభరుక కపాలం యశుం స్హ్ 12 
 
 బ్వభా్రణం స్హ్సా భ్రతం విచక్ష్య హ్ృది విస్మభతః  

 కమిదం కుత ఏవేత్ర స్మధేరివయతో మునిః 13 
 
 న్దతేర ఈనీభలమ దదృశే స్గణం సోభయాగతమ్  

 రుదరం త్రరలోకైకగురుం ననాభ శియసా మునిః 14 
 
 తసైై స్రామం వమదధాతసగణామ స్హోభయా  

 సావగత్థస్నపాదామయఘై గనధస్యగరధద్వకైః 15 
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 అహ్ త్థవత్థభనుభ్రవేన జౄయణకాభస్మ తే విభ్య  

 కయవాభ కమీశ్యన యేన్దదం నియవృతం జగత్ 16 
 
 నభః శివామ శ్యనాత మ స్త్థత వమ యభృడ్యమ చ  

 యజోజుష్టऽథ ఘోరామ నభసుత బమం తమ్నజుష్ట 17 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఏవం సుత తః స్ బగవానాదిద్వః స్త్థం గత్రః  

 రితుష్టః యస్నానత్థభ యహ్స్ంస్తభభ్రష్త 18 
 
 శ్రీబగవానువాచ  

 వయం వృణీష్వ నః కాభం వయద్శ్య వమం తయమః  

 ఄమ్నఘం దయశనం యేష్టం భర్ష్ణతై మదివనదతేऽభృతమ్ 19 
 
 బా్రహ్భణాః సాధవః శ్యనాత  నిఃస్ఙ్గగ  బరతవతసల్కః  

 ఏకానతబకాత  ఄసాభసు నిరైవరాః స్భదరిశనః 20 
 
 స్లోకా లోకపాల్కసాత నవనదనతైయచనుత ైపాస్తే  

 ఄహ్ం చ బగవానఫైహాభ స్వమం చ హ్రిర్షశ్వయః 21 
 

 న తే భమమచ్ఛమతేऽజ్ఞ చ భదాభణవపి చక్షతే  

 నాతభనశ్చ జనసామపి తదుమష్టభనవమమీభహి 22 
 
 న హ్మభభయాని తీరాథ ని న ద్వాశేచతనోజిఝత్థః  

 తే జృననుత ైరుకాలేన మరమం దయశనమతయతః 23 
 

 బా్రహ్భణ్డభ్యమ నభసామమ్న యేऽస్భదరయం తయయీభమమ్  

 బ్వబరత్థమతభస్మధాన తఃసావధామమస్ంమమైః 24 
 

 శ్ యవణాదదయశనాదావపి భహాపాతకనోऽపి వః  

 శుధేమయనననతైజ్ఞశ్యచపి కము స్మబష్ణాదిభః 25 
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 స్రత ఈవాచ  

 ఆత్ర చనదైలల్కభస్మ ధయభగహోమఫృంహితమ్  

 వచోऽభృత్థమనభృషిరానతృమతకయణయోః పిఫన్ 26 
 
 స్ చియం మమయా విషోణరాబై మితః కరిశతో బృశ్మ్  

 శివవాగభృతధవస్త క్లేశ్జృఞజ స్తభఫరవీత్ 27 
 
 శ్రీమయకణ్డడమ ఈవాచ  

 ఄహో ఇశ్వయలీలేమం దురివభ్రవామ శ్ర్షరిణామ్  

 మననభనీతశితవామని సుత వనిత జగద్వశ్వరాః 28 
 
 ధయభం గాహ్యితుం పాామః యవకాతయశ్చ ద్హినామ్  

 అచయనతైనుమ్నదన్దత కయమమణం సుత వనిత చ 29 
 
 నైత్థవత్థ బగవతః స్వమయాభమవృత్రతభః  

 న దుష్టమత్థనుభ్రవసైరాభయినః కుహ్కం మథా 30 
 
 స్ృష్టట వదం భనసా విశ్వమతభనానుయవిశ్మ మః  

 గుణైః కుయవదిబరాభ్రత్ర కరేతవ స్వనదృగమథా 31 
 
 తసైై నమ్న బగవతే త్రరగుణామ గుణాతభన్ద  

 క్లవల్కయాదివతీయామ గుయవే ఫరహ్భభరయతయే 32 
 
 కం వృణ్డ ను యం బరభనవయం తవదవయదయశనాత్  

 మదదయశనాతరయణకాభః స్తమకాభః జృమనబవేత్ 33 
 

 వయమేకం వృణ్డऽథాపి జౄరాణత్థకమభవయషణాత్  

 బగవతమచ్ఛమత్థం బకతం తతరేష్ణ తథా తవయి 34 
 
 స్రత ఈవాచ  
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 ఆతమరిచతోऽభష్ణట తశ్చ మునినా స్రకతయా గిరా  

 తమహ్ బగవాఞఛయవః శ్యవయా చ్ఛభననిదతః 35 
 

 కామ్న భహ్రేష స్ర్ష్ణవऽమం బకతమంస్తవభధోక్షజ్ఞ  

 అకల్కనాత దమశ్ః జృణమభజరాభ  

 యత్థ తథా 36 
 
 జ్ఞఞ నం తైైకాలికం ఫరహ్భనివజ్ఞఞ నం చ వియకతభత్  

 ఫరహ్భవయచస్మవనో బరయాతు రాణాచ్ఛయమత్థసుత  తే 37 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఏవం వరానస మునయే దత్థత వగతతైమక్ష ఇశ్వయః  

 ద్వైై తతకయభ కథమనననుబరతం జృరామునా 38 
 

 సోऽమవాతభహాయోగ భహిమ భ్రయగవోతతభః  

 విచయతమధునామదాధ  హ్రావేకానతత్థం గతః 39 
 
 ఄనువరిణతమేతతేత మయకణ్డడమస్మ ధీభతః  

 ఄనుబరతం బగవతో మయావైబవభదుబతమ్ 40 
 
 ఏతతేకచిదవిదావంసో మయాస్ంస్ృత్రరాతభనః  

 ఄనాదామవరితతం నౄణాం కాదాచితకం యచక్షతే 41 
 
 మ ఏవమేతదబృగువయమ వరిణతం యథాఙగపాణ్డయనుభ్రవభ్రవితమ్  

 స్ంశా్యవయేతసంశ్ృణ్డయాదు త్థవభౌ తయోయన కరాభశ్మస్ంస్ృత్రయబవేత్ 42 
 

ఄఢామమభు - 11  

 శ్రీశౌనక ఈవాచ  

 ఄథేభభయథం ృచ్ఛఛమ్న బవనతం ఫహ్రవితతభమ్  

 స్భస్తతనతైరాదాధ న్దత బవానాబగవత తతతవ విత్ 1 
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 త్థనితైకాః రిచరామయాం క్లవలస్మ శియమః తేః  

 ఄఙ్గగ పాఙ్గగ యుధాకలం కలమనిత మథా చ యైః 2 
 
 తనోన వయణమ బదరం తే కయయాయోగం బుభతసత్థమ్  

 యేన కయయానైజృణ్డన భర్ష్ణతై యాయాదభయతై త్థమ్ 3 
 
 స్రత ఈవాచ  

 నభస్ృతమ గుయరనవక్షేమ విబరతీరైవష్ణవీయపి  

 యాః పాోకాత  వేదతనాతై భ్రమమచ్ఛరైైః దభజ్ఞదిభః 4 
 
 మయాదైైయనవభస్తతవైః స్ వికాయభయో విరాట్  

 నిరిభతో దృశ్మతే మతయ స్చితేక భవనతయమమ్ 5 
 
 ఏతదైవ పౌరుష్ం యరం బరః పాదౌ దౌమః శిర్ష్ణ నబః  

 నాభః స్రర్ష్ణమऽక్షిణీ నాసే వాయుః కర్ధణ దిశ్ః యభ్యః 6 
 
 యజ్ఞత్రః యజననభపానో భృతుమర్షశితుః  

 తదాఫహ్వో లోకపాల్క భనశ్చనోదై భయ వౌ మభః 7 
 

 లజోజతతర్ష్ణऽధర్ష్ణ లోభ్య దనాత  జోమత్థే స్భయో బరభః  

 ర్ష్ణమణి బరరుహా బరమ్నన మేఘాః జృరుష్భరయధజ్ఞః 8 
 
 యావానమం వై జృరుషో యావత్థమ స్ంస్థయా మితః  

 త్థవానసావపి భహా జృరుషో లోకస్ంస్థయా 9 
 
 క్తసుత బవమద్శేన సావతభజోమత్రరిఫబయతై జః  

 తతరభ్ర వామపినీ సాక్షాతీశైవతసముయసా విభః 10 
 
 స్వమయాం వనమల్కఖ్యమం నానాగుణభయీం దధత్  

 వాస్శ్ఛనోదభమం పీతం ఫరహ్భస్రతయం త్రరవృతసవ యమ్ 11 
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 బ్వబరిత సాఙఖైం యోగం చ ద్వో భకయకుణడలే  

 మౌలిం దం పాయమేష్ఠ ైం స్యవలోకాబమఙకయమ్ 12 
 
 ఄవామకృతభననాత ఖమమస్నం మదధిషిఠతః  

 ధయభజ్ఞఞ నాదిభరుమకతం స్తతవ ం దభమిహోచమతే 13 
 
 ఓజఃస్హోఫలయుతం ముఖమతతతవ ం గదాం దధత్  

 ఄపాం తతతవ ం దయవయం తేజస్తతతవ ం సుదయశనమ్ 14 
 
 నభ్యనిబం నబస్తతతవ భస్మం చయభ తమ్నభమమ్  

 కాలయరం ధనుః శ్యయఙగం తథా కయభభయేష్ణధిమ్ 15 
 
 ఆనిదైయాణి శ్రానాహ్రరాకూతీయస్మ స్మనదనమ్  

 తనాభతా్థణమసామభవమకతం ముదరయాయథకయయాతభత్థమ్ 16 
 
 భణడలం ద్వమజనం ద్వక్షా స్ంసాకయ అతభనః  

 రిచరామ బగవత అతభనో దురితక్షమః 17 
 
 బగవానబగశ్బ్రద యథం లీల్కకభలముదవహ్న్  

 ధయభం మశ్శ్చ బగవాంశ్యచభయవమజన్దऽబజత్ 18 
 
 అతతయం తు వైకుణఠం దివజ్ఞ ధామకుతోబమమ్  

 త్రరవృద్వదః సురాణఖ్యమ మజఞం వహ్త్ర జౄరుష్మ్ 19 
 
 ఄనపాయినీ బగవతీ శ్ృః సాక్షాదాతభనో హ్రేః  

 విష్వక్షేనస్తనతైభరరితరివదితః పాయషదాధిః  

 ననాద దయోऽష్ణట దావఃసాథ శ్చ తేऽణిమదామ హ్రేరుగ ణాః 20 
 
 వాసుద్వః స్ఙకయషణః యదుమభనః జృరుష్ః స్వమమ్  

 ఄనిరుదధ ఆత్ర ఫరహ్భనరభరితవ్యమహోऽభధీమతే 21 
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 స్ విశ్వసైజస్ః పాాజఞసుత ర్షమ ఆత్ర వృత్రతభః  

 ఄరేథనిదైయాశ్మజ్ఞఞ నైయబగవానరిభ్రవమతే 22 
 
 ఄఙ్గగ పాఙ్గగ యుధాకలైుయబగవాంస్తచచతుష్టమమ్  

 బ్వబరిత స్భ చతుయరభరితయబగవానహరిర్షశ్వయః 23 
 
 దివజఊష్బ స్ ఏష్ ఫరహ్భయోనిః స్వమందృక్  

 స్వభహిభరిజౄర్ష్ణణ మమయా చ స్వయైతత్  

 స్ృజత్ర హ్యత్ర పాతీత్థమఖమయానావృత్థక్షో  

 వివృత ఆవ నిరుకతస్తతరైరాతభలబమః 24 
 
 శ్రీకృష్ణ కృష్ణస్ఖ వృష్ణైృష్భ్రవనిధుయ గ్  

 రాజనమవంశ్దహ్నానవయగవీయమ  

 గోవినద గోవనిత్థవయజబృతమగీత  

 తీయథశ్ యవః శ్ యవణభఙగల పాహి బృత్థమన్ 25 
 
 మ ఆదం కలమ ఈత్థథ మ భహాజృరుష్లక్షణమ్  

 తచిచతతః యమతో జపాత వ ఫరహ్భ వేద గుహాశ్మమ్ 26 
 
 శ్రీశౌనక ఈవాచ  

 శుకో మదాహ్ బగవానివష్ణణరాత్థమ శ్ృణవతే  

 సౌర్ష్ణ గణో మస్మ మస్మ నానా వస్త్ర స్తకః 27 
 
 తేష్టం నామని కరాభణి నియుకాతనాభధీశ్వరైః  

 ఫరయహి నః శ్ యదదధానానాం వ్యమహ్ం స్రరామతభనో హ్రేః 28 
 
 స్రత ఈవాచ  

 ఄనాదమవిదమయా విషోణరాతభనః స్యవద్హినామ్  

 నిరిభతో లోకతనోతైऽమం లోక్లష్ణ రివయతతే 29 
 
 ఏక ఏవ హి లోకానాం స్రయమ అత్థభదికృదధరిః  
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 స్యవవేదకయయాభరలభృషిభయఫహ్రధోదితః 30 
 
 కాలో ద్శ్ః కయయా కరాత  కయణం కాయమమగభః  

 దరవమం పలమిత్ర ఫరహ్భననవధోకోతऽజయా హ్రిః 31 
 
 భధావదిష్ణ దావదశ్సు బగవానాకలయరధృక్  

 లోకతనాతై మ చయత్ర ృథగద వదశ్భయగణైః 32 
 
 ధాత్థ కృతస్థలీ హ్యత్రరావసుకీ యథకృనుభన్ద  

 జృలస్తైసుత ముఫరురిత్ర భధుమస్ం నమనతైమీ 33 
 

 ఄయమమ జృలహోऽథౌజ్ఞః యహ్యత్రః జృఞ్చజకస్థలీ  

 నాయదః కచఛనీయశ్చ నమన్దతైతే స్భ మధవమ్ 34 
 

 మితోాऽత్రరః పౌరుష్టయోऽథ తక్షకో మేనకా హ్హాః  

 యథస్వన ఆత్ర హ్యమతే శుకయమస్ం నమనతైమీ 35 
 
 వస్మషోఠ వరుణో యమబ స్హ్జనమస్తథా హ్రహూః  

 శుకయశిచతయస్వనశై్ైవ శుచిమస్ం నమనతైమీ 36 
 
 ఆనోదై విశ్యవవసుః శ్రోత్థ ఏల్కతయస్తథాఙ్ఘ్గరాః  

 యమ్నేచ్ఛ రాక్షసో వర్ష్ణమ నభ్యమస్ం నమనతైమీ 37 
 
 వివసావనుగయసేనశ్చ వామఘా అసాయణో బృగుః  

 ఄనుమ్నేచ్ఛ శ్ఙఖపాలో నబసామఖమం నమనతైమీ 38 
 
 జౄష్ట ధనఞజ యో వాతః సుష్టణః సురుచిస్తథా  

 ఘృత్థచీ గ్భతభశేచత్ర తపోమస్ం నమనతైమీ 39 
 
 ఊతుయవరాచ బయదావజః యజనమః సేనజితతథా  

 విశ్వ ఐరావతశ్ైైవ తసామఖమం నమనతైమీ 40 
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 ఄథాంశుః కశ్మసాత యక్మ ఊతసేనస్తథోయవశీ  

 విదుమచఛతుయ యభహాశ్ఙఖః స్హోమస్ం నమనతైమీ 41 
 

 బగః స్రపర్ష్ణజऽరిష్టన్దమియరయణ అయుశ్చ ఞచభః  

 కర్ష్ణకటకః జౄయవచిత్రతః జృష్మమస్ం నమనతైమీ 42 
 
 తవష్టట  ఊచీకతనమః కభఫలశ్చ త్రలోతతమ  

 ఫరహాభప్రతోऽథ స్తజిదధృతరాస్త్రు ఆష్భబరాః 43 
 
 విష్ణణయశ్వతర్ష్ణ యమబ స్రయమవరాచశ్చ స్తమజిత్  

 విశ్యవమితోా భఖ్యప్రత ఉయజమస్ం నమనతైమీ 44 
 
 ఏత్థ బగవతో విషోణరాదితమస్మ విబరతమః  

 స్భయత్థం స్నధైయోయనౄణాం హ్యనతైంహో దిన్ద దిన్ద 45 
 

 దావదశ్స్వపి మసేష్ణ ద్వోऽసౌ ష్డిబయస్మ వై  

 చయనసభనాత తతనుతే యతేరహ్ చ స్నభత్రమ్ 46 
 
 సాభయగైజురిబస్తలేిఙ్గయృష్మః స్ంసుత వనతైముమ్  

 గనధరావస్తం యగమనిత నృతమనతైసయసోऽగ యతః 47 
 
 ఈననహ్మనిత యథం నాగ గాభణోమ యథయోజకాః  

 చోదమనిత యథం ృష్టఠ  నైయృత్థ ఫలశ్యలినః 48 
 

 వాలఖిల్కమః స్హ్సాాణి ష్షిటయఫైహ్భయషయోऽభల్కః  

 జృయతోऽభముఖం యానిత సుత వనిత సుత త్రభరివభమ్ 49 
 
 ఏవం హ్మనాదినిధనో బగవానహరిర్షశ్వయః  

 కలే కలే స్వమత్థభనం వ్యమహ్మ లోకానవతమజః 50 
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ఄఢామమభు - 12  

 స్రత ఈవాచ  

 నమ్న ధరాభమ భహ్తే నభః కృష్టణమ వేధసే  

 ఫరహ్భణ్డభ్యమ నభస్ృతమ ధరాభనవక్షేమ స్నాతనాన్ 1 
 
 ఏతదవః కథితం విపాా విషోణశ్చరితభదుబతమ్  

 బవదిబయమదహ్ం ృషోట నరాణాం జృరుషోచితమ్ 2 
 
 ఄతయ స్ఙ్గకరితతః సాక్షాతసయవపాహ్ర్ష్ణ హ్రిః  

 నారామణో హ్ృషీక్లశ్ర బగవానాసతవత్థభత్రః 3 
 
 ఄతయ ఫరహ్భ యం గుహ్మం జగతః యబవామమమ్  

 జ్ఞఞ నం చ తదుపాఖ్యమనం పాోక తం విజ్ఞఞ నస్ంయుతమ్ 4 
 
 బకతయోగః స్మఖ్యమతో వైరాగమం చ తదాశ్ యమమ్  

 పార్షక్షితముపాఖ్యమనం నాయదాఖ్యమనమేవ చ 5 
 
 పాాయోవేశ్ర రాజరేషరివయశ్యపాతర్షక్షితః  

 శుకస్మ ఫరహ్భయషబస్మ స్ంవాదశ్చ ర్షక్షితః 6 
 
 యోగధాయణయోత్థినితః స్ంవాద్ర నాయదాజయోః  

 ఄవత్థరానుగీతం చ స్యగః పాాధానికోऽగ యతః 7 
 
 విదుర్ష్ణదధవస్ంవాదః క్షతృమైతేరమయోస్తతః  

 జృరాణస్ంహిత్థయశ్రన భహాజృరుష్స్ంస్మథత్రః 8 
 
 తతః పాాకృత్రకః స్యగః స్త వైకృత్రకాశ్చ యే  

 తతో ఫరహాభణడస్భరబత్రరైవరాజః జృరుషో మతః 9 
 
 కాలస్మ స్రథలస్రక్ష్మస్మ గత్రః దభస్ముదబవః  

 భవ ఈదధయణ్డऽమ్నబధేరిహయణామక్షవధో మథా 10 
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 ఉయధవత్రయమగవాకసర్ష్ణగ రుదరస్యగస్తథైవ చ  

 ఄయధనార్షశ్వయసామథ మతః సావమముబవో భనుః 11 
 
 శ్తయరపా చ యా స్త్రీణామదామ యకృత్రరుతతమ  

 స్నాత నో ధయభతీననాం కయదభస్మ యజ్ఞతేః 12 
 
 ఄవత్థర్ష్ణ బగవతః కపిలస్మ భహాతభనః  

 ద్వహూత్థమశ్చ స్ంవాదః కపిలేన చ ధీభత్థ 13 
 
 నవఫరహ్భస్ముతత్రతయదక్షమజఞవినాశ్నమ్  

 ధుయ వస్మ చరితం శ్యచతృథోః పాాచీనఫరిహష్ః 14 
 
 నాయదస్మ చ స్ంవాదస్తతః ైైమవయతం దివజ్ఞః  

 నాభేస్తతోऽనుచరితభృష్బస్మ బయతస్మ చ 15 
 
 ద్వవవయషస్ముదాాణాం గిరినదుమవయణనమ్  

 జోమత్రశ్చకయస్మ స్ంసాథ నం పాత్థలనయకస్మథత్రః 16 
 
 దక్షజనభ యచేతోబమస్తతు తీరణాం చ స్నతత్రః  

 మతో ద్వాసుయనరాస్మతయమఙనగఖగదమః 17 
 
 త్థవస్త్రుస్మ జనభనిధనం జృతయయోశ్చ దితేరిదవజ్ఞః  

 దైతేమశ్వయస్మ చరితం యహాాదస్మ భహాతభనః 18 
 
 భనవనతరానుకథనం గజ్ఞనదైస్మ విమ్నక్షణమ్  

 భనవనతరావత్థరాశ్చ విషోణయహమశిరాదమః 19 
 
 క్తయభం మతసైం నాయస్మంహ్ం వాభనం చ జగతతేః  

 క్షీర్ష్ణదభథనం తదవదభృత్థరేథ దివౌకసామ్ 20 
 
 ద్వాసుయభహాయుదధం రాజవంశ్యనుకీయతనమ్  
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 ఆక్షావకుజనభ తదవంశ్ః సుదుమభనస్మ భహాతభనః 21 
 
 ఆలోపాఖ్యమనభతోాక తం త్థర్ష్ణపాఖ్యమనమేవ చ  

 స్రయమవంశ్యనుకథనం శ్శ్యదాదామ నృగదమః 22 
 
 సౌకనమం చ్ఛథ శ్రామతేః కకుతసిస్మ చ ధీభతః  

 ఖటావఙగస్మ చ మనాధ తుః సౌబరేః స్గయస్మ చ 23 
 
 రాభస్మ కోశ్లేనదైస్మ చరితం కలిఫష్టహ్మ్  

 నిమేయఙగరిత్థమగో జనకానాం చ స్భబవః 24 
 
 రాభస్మ భ్రయగవేనదైస్మ నిఃక్షతృకయణం భవః  

 ఐలస్మ సోభవంశ్స్మ మయాతేయనహ్రష్స్మ చ 25 
 
 దౌష్భన్దతయబయతసామపి శ్యనతనోస్తతుసతస్మ చ  

 మయాతేరేాష్ఠ జృతయస్మ మద్రయవంశ్రऽనుకీరితతః 26 
 
 మతా్థవతీఊణో బగవానృష్టణఖ్యమ జగద్వశ్వయః  

 వసుద్వగృహ్య జనభ తతో వృదిధశ్చ గోకులే 27 
 
 తస్మ కరాభణమపారాణి కీరితత్థనమసుయదివష్ః  

 జౄతనాసుమఃపానం శ్కటోచ్ఛచటనం శిశ్రః 28 
 
 తృణావయతస్మ నిష్టష్స్తథైవ ఫకవతసయోః  

 ఄఘాసుయవధో ధాతా్థ వతసపాల్కవగరహ్నమ్ 29 
 
 ధేనుకస్మ స్హ్భా్రతుః యలభఫస్మ చ స్ఙక్మః  

 గోపానాం చ రితా్థణం దావాగేనః రిస్యతః 30 
 
 దభనం కాలిమసామహ్యయభహాహ్యయననదమ్నక్షణమ్  

 వయతచరామ తు కనామనాం మతయ తుషోటऽచ్ఛమతో వయతైః 31 
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 యసాద్ర మజఞతీనభ్యమ విపాాణాం చ్ఛనుత్థనమ్  

 గోవయధనోదాధ యణం చ శ్కయస్మ సుయభేయథ 32 
 
 మజఞభష్టకః కృష్ణస్మ స్త్రీభః కీయడ్య చ రాత్రరష్ణ  

 శ్ఙఖచ్ఛడస్మ దురుఫద్ధయవధోऽరిష్టస్మ క్లశినః 33 
 
 ఄకూయ రాగభనం శ్యచతరసాథ నం రాభకృష్ణయోః  

 వయజస్త్రీణాం విల్కశ్చ భథురాలోకనం తతః 34 
 
 గజముషిటకచ్ఛణరయ కంసాద్వనాం తథా వధః  

 భృతసామనమనం స్రనోః జృనః సానీదన్దరుగ ర్ష్ణః 35 
 
 భథురాయాం నివస్త్థ మదుచకయస్మ మత్రరమమ్  

 కృతముదధవరామభ్రమం యుతేన హ్రిణా దివజ్ఞః 36 
 
 జరాస్నధస్మనీత సైనమస్మ ఫహ్రశ్ర వధః  

 ఘాతనం మవన్దనదైస్మ కుశ్స్థల్కమ నివేశ్నమ్ 37 
 
 అదానం పారిజ్ఞతస్మ సుధరాభయాః సురాలయాత్  

 రుకభణామ హ్యణం యుద్ధ యభథమ దివష్తో హ్రేః 38 
 
 హ్యస్మ జృభబణం యుద్ధ బ్రణస్మ భజకృనతనమ్  

 పాాగోాత్రష్త్రం హ్త్థవ కనామనాం హ్యణం చ మత్ 39 
 
 చైదమపౌణడైకశ్యల్కవనాం దనతవకయస్మ దుయభతేః  

 శ్భఫర్ష్ణ దివవిదః పీఠో ముయః ఞచజనాదమః 40 
 
 మహాతభైం చ వధసేతష్టం వారాణసామశ్చ దాహ్నమ్  

 భ్రరావతయణం బరమేరినమితీతకృతమ పాణడవాన్ 41 
 
 వియశ్యపాద్శేన స్ంహాయః స్వకులస్మ చ  

 ఈదధవస్మ చ స్ంవాద్ర వసుద్వస్మ చ్ఛదుబతః 42 
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 మతా్థతభవిదామ హ్మఖిల్క పాోకాత  ధయభవినియణమః  

 తతో భయతై రిత్థమగ అతభయోగనుభ్రవతః 43 
 
 యుగలక్షణవృత్రతశ్చ కలౌ నౄణాముేవః  

 చతురివధశ్చ యలమ ఈతత్రతస్త్రివిధా తథా 44 
 
 ద్హ్త్థమగశ్చ రాజరేషరివష్ణణరాతస్మ ధీభతః  

 శ్యఖ్యయణమనభృష్టరాభయకణ్డడమస్మ స్తకథా  

 భహాజృరుష్వినామస్ః స్రయమస్మ జగదాతభనః 45 
 

 ఆత్ర చోకతం దివజశేయష్టఠ  మతృషోటऽహ్మిహాస్మభ వః  

 లీల్కవత్థయకరాభణి కీరితత్థనీహ్ స్యవశ్ః 46 
 
 త్రతః స్ఖలితశ్యచయతః క్షుత్థత వ వా వివశ్ర గృణన్  

 హ్యయే నభ ఆతుమచైైరుభచమతే స్యవపాతకాత్ 47 
 
 స్ఙ్గకయతై మనో బగవానననతః శుయత్థనుభ్రవో వమస్నం హి జృంసామ్  

 యవిశ్మ చితతం విధునోతమశేష్ం మథా తమ్నऽర్ష్ణకऽబరమివాత్రవాతః 48 
 
 భృష్ట గియసాత  హ్మస్తీయస్తకథా న కథమతే మదబగవానధోక్షజః  

 తద్వ స్తమం తదు హైవ భఙగలం తద్వ జృణమం బగవదుగ ణోదమమ్ 49 
 
 తద్వ యభమం రుచియం నవం నవం తద్వ శ్శ్వనభనసో భహోతసవమ్  

 తద్వ శ్రకాయణవశ్రష్ణం నృణాం మదుతతభఃశ్రేకమశ్రऽనుగీమతే 50 
 
 న మదవచశిచతయదం హ్రేయమశ్ర  

 జగతవితయం యగృణీత కరిహచిత్  

 తదాధ వఙక్తీఊథం న తు హ్ంస్సేవితం  

 మతా్థచ్ఛమతస్తతయ హి సాధవోऽభల్కః 51 
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 తదావగివస్ర్ష్ణగ జనత్థఘస్భావో మస్మభనరత్రశ్రేకభఫదధవతమపి  

 నామనమననతస్మ మశ్రऽఙ్ఘ్కత్థని మతశ ృణవనిత గమనిత గృణనిత సాధవః 52 
 
 నైష్కయభైభమచ్ఛమతభ్రవవరిజతం  

 న శ్రబతే జ్ఞఞ నభలం నియఞజ నమ్  

 కుతః జృనః శ్శ్వదబదరమీశ్వరే  

 న హ్మరితం కయభ మదమనుతతభమ్ 53 
 
 మశ్ఃశియయామేవ రిశ్ యభః ర్ష్ణ వరాణశ్ యమచ్ఛయతఃశుయత్థదిష్ణ  

 ఄవిస్భృత్రః శ్రీధయపాదదభయోరుగ ణానువాదశ్ యవణాదరాదిభః 54 
 
 ఄవిస్భృత్రః కృష్ణదాయవినదయోః క్షిణోతమబదాాణి చ శ్ం తనోత్ర  

 స్తతవ స్మ శుదిధం యమతభబకతం జ్ఞఞ నం చ విజ్ఞఞ నవిరాగయుకతమ్ 55 
 
 మరమం దివజ్ఞగామ ఫత బరరిభ్రగ మచఛశ్వదాతభనమఖిల్కతభబరతమ్ 
 నారామణం ద్వభద్వమీశ్భజస్యభ్రవా బజత్థవివేశ్మ 56 
 
 ఄహ్ం చ స్ంసాభరిత అతభతతతవ ం శుయతం జృరా మే యభరిషవకాతైత్  

 పాాయోవేశే నృతేః ర్షక్షితః స్దస్మృషీణాం భహ్త్థం చ శ్ృణవత్థమ్ 57 
 
 ఏతదవః కథితం విపాాః కథనీయోరుకయభణః  

 మహాతభైం వాసుద్వస్మ స్రావశుబవినాశ్నమ్ 58 
 
 మ ఏతత్థశై వయేనినతమం యాభక్షణభననమధీః  

 శ్రేకమేకం తదయధం వా పాదం పాదాయధమేవ వా  

 శ్ యదాధ వానోమऽనుశ్ృణ్డయాతు నాత్థమత్థభనమేవ స్ః 59 
 
 దావదశ్యమమేకాదశ్యమం వా శ్ృణవనానయుష్మవానబవేత్  

 ఠతమనశ్ననరమతః జౄతో బవత్ర పాతకాత్ 60 
 
 జృష్కరే భథుయయాం చ దావయవత్థమం మత్థతభవాన్  
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 ఈపోష్మ స్ంహిత్థమేత్థం ఠిత్థవ ముచమతే బయాత్ 61 
 
 ద్వత్థ మునమః స్మదాధ ః పితర్ష్ణ భనవో నృపాః  

 మచఛనిత కామనగృణతః శ్ృణవతో మస్మ కీయతనాత్ 62 
 

 ఊచో మజూంషి సామని దివజోऽధీత్థమనువినదతే  

 భధుకుల్కమ ఘృతకుల్కమః మఃకుల్కమశ్చ తతపలమ్ 63 
 
 జృరాణస్ంహిత్థమేత్థభధీతమ యమతో దివజః  

 పాోక తం బగవత్థ మతుత  తతదం యభం వయజ్ఞత్ 64 
 

 విపాోऽధీత్థమజృనయాతరజ్ఞఞ ం రాజనోమదధిమేఖల్కమ్  

 వైశ్రమ నిధిత్రతవం చ శ్రదరః శుధేమత పాతకాత్ 65 
 

 కలిభలస్ంహ్త్రకాలనోऽఖిలేశ్ర హ్రిరితయతయ న గీమతే హ్మభీక్షణమ్  

 ఆహ్ తు జృనయబగవానశేష్భరరితః రిఠితోऽనుదం కథాయస్ఙ్గః 66 
 
 తభహ్భజభననతమతభతతతవ ం జగదుదమస్మథత్రస్ంమమతభశ్కతమ్  

 దుమత్రభయజశ్కయశ్ఙకరాదైైరుద యవస్మతస్తవభచ్ఛమతం నతోऽస్మభ 67 
 
 ఈచితనవశ్కతభః స్వ అతభనుమయచితస్మథయజఙగమలయామ  

 బగవత ఈలబ్వధ మతయధమేన సుయఊష్భ్రమ నభః స్నాతనామ 68 
 
 స్వసుఖనిబృతచేత్థస్తదువైదసాత నమభ్రవో  

 ऽమజితరుచియలీల్కకృష్టసాయస్తద్వమమ్  

 వమతనుత కృయా మస్తతతవ ద్వం జృరాణం  

 తభఖిలవృజినఘనం వామస్స్రనుం నతోऽస్మభ 69 
 

ఄఢామమభు - 13  

 స్రత ఈవాచ  
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 మం ఫరహాభ వరుణ్డనదైరుదరభరుతః సుత నవనిత దివైైః స్తవైర్  

 వేదైః సాఙగదకయమ్ననిష్దైరాగ మనిత మం సాభగః  

 ధామనావస్మథతతదగతేన భనసా శ్మనిత మం యోగినో  

 మసామనతం న విదుః సురాసుయగణా ద్వామ తసైై నభః 1 
 
 ృష్టఠ  భా్రభమదభనదభనదయగిరిగావాగయకణరడమనాన్  

 నిదాాలోః కభఠ్యకృతేయబగవతః శ్యవసానిల్కః పానుత  వః  

 మతసంసాకయకల్కనువయతనవశ్యద్వల్కనిభేనాభబసాం  

 యాత్థయాతభతనిదైతం జలనిధేరానదామపి విశా్యభమత్ర 2 
 
 జృరాణస్ఙ్గఖైస్భరబత్రభస్మ వాచమయయోజన్ద  

 దానం దానస్మ మహాతభైం పాఠ్యద్శ్చ నిబోధత 3 
 
 బా్రహ్భం దశ్ స్హ్సాాణి పాదభం ఞ్జ్యచనష్షిట చ  

 శ్రీవైష్ణవం తయయోవింశ్చచతురివంశ్త్ర శ్ైవకమ్ 4 
 
 దశ్యష్ణట శ్రీభ్రగవతం నాయదం ఞచవింశ్త్ర  

 మయకణడం నవ వాహ్నం చ దశ్ఞచ చతుఃశ్తమ్ 5 
 
 చతుయదశ్ బవిష్మం సామతతథా ఞచశ్త్థని చ  

 దశ్యష్ణట ఫరహ్భవైవయతం లైఙగమేకాదశై్వ తు 6 
 
 చతురివంశ్త్ర వారాహ్మేకాశీత్రస్హ్స్యకమ్  

 సాకనదం శ్తం తథా చైకం వాభనం దశ్ కీరితతమ్ 7 
 
 క్తయభం స్తదశ్యఖ్యమతం మతసైం తతుత  చతుయదశ్  

 ఏకోనవింశ్తౌసయణం ఫరహాభణడం దావదశై్వ తు 8 
 
 ఏవం జృరాణస్నోదహ్శ్చతుయేక్ష ఈదాహ్ృతః  

 తతా్థష్టదశ్సాహ్స్యం శ్రీభ్రగవతం ఆష్మతే 9 
 
 ఆదం బగవత్థ జౄయవం ఫరహ్భణ్డ నాభఙకజ్ఞ  
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 స్మథత్థమ బవభీత్థమ కారుణామతసభరకాశితమ్ 10 
 
 అదిభధామవసాన్దష్ణ వైరాగమఖ్యమనస్ంయుతమ్  

 హ్రిలీల్కకథావాాత్థ భృత్థననిదతస్తుసయమ్ 11 
 
 స్యవవేదానతసాయం మదఫైహాభతైైకతవలక్షణమ్  

 వస్తవదివతీమం తనినష్ఠ ం కైవలైైకయయోజనమ్ 12 
 
 పాౌష్ఠ దామం పౌయణమసామం హ్యభస్మంహ్స్భనివతమ్  

 దదాత్ర యో భ్రగవతం స్ యాత్ర యమం గత్రమ్ 13 
 
 రాజన్దత త్థవదనామని జృరాణాని స్త్థం గణ్డ  

 యావదాబగవతం నైవ శ్రయమతేऽభృతసాగయమ్ 14 
 
 స్యవవేదానతసాయం హి శ్రీభ్రగవతమిష్మతే  

 తదరసాభృతతృతస్మ నానమతయ సామదరత్రః కవచిత్ 15 
 
 నిభనగనాం మథా గఙ్గగ  ద్వానాభచ్ఛమతో మథా  

 వైష్ణవానాం మథా శ్ముబః జృరాణానామిదభతథా 16 
 
 క్షేతా్థణాం చైవ స్రేవష్టం మథా కాశీ హ్మనుతతమ  

 తథా జృరాణవాాత్థనాం శ్రీభదాబగవతం దివజ్ఞః 17 
 
 శ్రీభదాబగవతం జృరాణభభలం మదైవష్ణవానాం పియమం  

 మస్మభనాయభహ్ంస్మమేకభభలం జ్ఞఞ నం యం గీమతే  

 తతయ జ్ఞఞ నవిరాగబకతస్హితం నైష్కయభైమవిస్ృతం  

 తచఛృణవనుసఠనివచ్ఛయణర్ష్ణ బకాత ై విముచేమననయః 18 
 

 కసైై యేన విభ్రస్మతోऽమభతులో జ్ఞఞ నయద్వః జృరా  

 తదరయప్రణ చ నాయదామ మునయే కృష్టణమ తదరయపిణా  

 యోగీనాద ై మ తదాతభనాథ బగవదాాత్థమ కారుణమతస్  
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 తచ్ఛఛదధం విభలం విశ్రకభభృతం స్తమం యం ధీభహి 19 
 
 నభస్తసైై బగవతే వాసుద్వామ సాక్షిణ్డ  

 మ ఆదభృయా కసైై వామచచక్షే ముముక్షవే 20 
 
 యోగీనాద ై మ నభస్తసైై శుకామ ఫరహ్భయరపిణ్డ  

 స్ంసాయస్యదష్టం యో విష్ణణరాతభభరముచత్ 21 
 
 బవే బవే మథా బకతః పాదయోస్తవ జ్ఞమతే  

 తథా కురుష్వ ద్వేశ్ నాథస్తవం నో మతః యభ్య 22 
 
 నాభస్ఙ్గకయతనం మస్మ స్యవపా యణాశ్నమ్  

 యణామ్న దుఃఖశ్భనస్తం నమమి హ్రిం యమ్ 23 

  ॐ ॐ ॐ   
శీ్రభడాబగవత ఝణం సంఞయణం 

 
ఓం నమో బగవటూ సన ణాఢామః 

ఓం ఓం ఓం 
ఓం శ్ంత్రః శ్ంత్రః శ్ంత్రః 

సథవజణా సఽఖిణోబవనఽత ః 
  ॐ ॐ ॐ   
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