
�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 1

***

*�� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� కృ�గళ�*
సం�ట _ 3

(కన�డములము _�లుగు �ప�ంతరణము)
(*�� ప�సన� �ంకట�సుల�గవత దశమస�ంధ���ర� �ర�నలు,
೧೬ ��ష కృతులు, సు��,ఉ��గ, గుహ�పద �ర�నలు ,అప�క�త
కృతులుమ�యు మూల�గవతతూల�త�క ��ష ���షణము*)

*సం�దకులు: * �లుగు ������ స�యకులు
�.సు�స�ఖం�� * ���ర ద�� �� �� (దమ�)
��మ� ���ఖం�� * మ�యు *��త���*



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 2



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 3

�� ప�సన��ంకట�సర సమగ� �ర��గళ�
సం�ట ౼3

(కన�డములము _�లుగు �ప�ంతరణము)
(*�� ప�సన� �ంకట�సుల�గవత దశమస�ంధ���ర� �ర�నలు,
೧೬ ��ష కృతులు, సు��,ఉ��గ, గుహ�పద �ర�నలు ,అప�క�త
కృతులుమ�యు మూల�గవతతూల�త�క ��ష ���షణము*)

సం�� హకరు _ సం�దకరు
�౹౹ సు�స�ఖండ�
��మ� ���ఖండ�

�లుగు �ప�ంతరణము:
���ర ద�� �� ��( దమ�)

�� ప�సన� �ంకట ప��శన
నం.15, "మం�� లయ" ప��ం�నగర,
9 �' �' ముఖ�ర��, 17 ��� �,
ఇసూ� బ�వ�, �ంగళ�రు_ 560078.
దూర��: 080_26655398, ���. 094480 11954
ఇ_��: trust@prasannavenkatadasaru.org
Subhasbk@gmail.com,rsk9651@yahoo.com
Website:www.prasannavenkatadasaru.org



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 4

"SHRI PRASANNA VENKATADASARA SAMGRA KRUTIGALU" SAMPUTA _ 03

("Shri Prasanna Venkata Dasara Bhagavata dashamaskandha purvardhada keertane galu - Moola Bhagavata - Prasanna venkatara Bhagavatada tulanatmaka
adhyayana hagu eetara vishesha krutigalu Mattu vishesha krutigalu sameekshe, uladi-ugabhoga-mndigagalu Mattu hosadagi doreta halavu aprakatita krutigalu)

Edited by. : Dr. Subhas Kakhandaki

& Smt. Rekha Kakhandaki

Transliteration in Telugu by. : Sri Mailwar Dattatri Rao (DAMATI)

Published by. : Sri Prasanna Venkata Publications

(A Unit of Sri Prasanna Venkata Cultural & Charitable Trust (R) )

No.15, 'Mantralaya' (Prashanti nagar)

9th 'B' Main Road, 17th Cross

ISRO Layout Bangalore - 560111

ISBN No. :978_81_920818_8

First Impression : 2015, Transliteration in to Telugu 2019

Copy Right. : Publisher

Pages. : _500

Copies. :_

Paper Used. :_

Copies available at :

1. Smt. Rekha Kakhandaki

No.15, 'Mantralaya' (Prashanti nagar)

9th 'B' Main Road, 17th Cross

ISRO Layout Bangalore - 560111

Phone : 080 26665398 / 09448011954

2. Shri Dhruvacharya Kakhandaki

No. 35, 'C' Block, Sector - 3,Navanagar Bagalkot

Phone : 08354-235995

3. Col. Anant Kakhandaki (Rtd)

No. 365, "Giri Nivas" Near Bhaskar Diary, Sadasivanagar

Belgaum, Mob. : 9880287183

4. Smt. Geeta G Kulkarni. Sushilendra

Dharwad Phone : 0836-2443588. Hubballi - Mob: 984828737

5. Vidyapeetha Book Stores, Kattiragupe, Bengaluru, Phone: 080-26693974

6. Vedanta Book Stores , Chamrajpet, Bengaluru, Phone: 080-26507590

7. Ankitha Book Stores, Gandhi Bazar, Bengaluru,. Phone: 080-26617100

Printed on software for e_book



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 5

సమర��
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౹౹ ప�సన� వరదం���� ౹ ప�సన� గుణ�రణం ౹

�ంకటం వం� ౹గురు�వం ప��� � ౹౹
౹౹ ������ప�సు��� నం ���కనరతం స�l

ప�సన��ంక����భూ��స��ర�����ll

★★★
�� ప�సన� �ంకట�సరు( ౧౬౮౦_ ౧౭౫౨)

�� ప�సన� �ంకట�సర అంత����ద �� �ంక�శ �వర
�వ�చర�ర�ందగళ�� ఈ కృ�యను� భ���ర�క�� సమ��సు�����
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ప��శకర�తు
�సపరంప�య�� ��ష��� న �ద�లు, �� ప�సన� �ంకట�సరు. తమ� భ��

ప��ష���ంద ����స �వరను� ����ర���ండు �ర��అం�త ప�ద
అప���� �గళ� . ఇవరు రు�� ంశ�ందు ప���. �సచతుష�యర�� మూవ�ద ��
�జయ�సరు, ��ల�సరు, జగ��థ�సరు ఇవర�� న సంపతు� �గు ఆ����క
�జసను� ���గ��� �. ఇంథ ��ష� �డ� ��ద �� ప�సన� �ంకట�సర బ�� ,
అవర కృ�గళ బ�� ���న సం�ధ���ల� �గు అవర కృ�గళ� �స
చతుష�యరం��చు� ప�చ�త��ల� ఎంబుదు బహళ ���ంసర అ��� య.
ఆద��ంద �� ప�సన� �ంకట�సర ఇను� �రకద కృ�గళ �ధమతు� �రకద కృ�గళ
బ�� ఆళ�దఅధ�యన�గు సం�ధ��గ���. అవర కృ�గళ ప�కట�, ప�సరణ,
మతు� అప�చ�త కృ�గళ ప��ర ఒందు ���ష� �ల�నద�� న�య���. ఈ
ఉ��శవను� స�ల�మ���దరు ��ర��సలు �� ప�సన� �ంకట�సర వంశస��ద�.
సు�స�ఖండ��గు ��మ� ���ఖండ� అవరు �� ప�సన� �ంకట కల�ర�మతు�
��టబ� ట��� (�), ఇదర అంగ సం���ద �� ప�సన� �ంకట ప��శన�గు �� ప�సన�
�ంకట సం�ధ�ప���� న ట��� (�) ఎంబ సం��గళను� �ంగళ�ర�� �� రం���� �. ఈ
సం���ం����నహల�రు సం�ధకరు, ���ంసరు, �స��త�
అధ�యన�లరు �����స కృ�గళ �ధ ��ష కృ�గళ అధ�యన�గు
సం�ధ�త�క రచనయ�� �డ���� ��� �. ఇదర ఫల��� 2003 ర�� �ఖ�ద
�సర�రత 449 �ర�నగళ ప�� ఇందు 630 �ర�నగళవ�గు తలు��. సు�రు180
�సకృ�గళ� ��ధములగళంద లభ����. ఈ�ధముందువ���. ఇ��యవ�గు
ఆద సం�ధ�, అధ�యనదఆ�రద��ఈసం��గ�ంద 11 గ�ంథగళను�
ప�క�స���. �గు�సర అప�క�త కృ�గళను� ప�చ�త��సలు మూరు ఎం.�._3
ధ��ము���గళను� �రతర���.

ఈ�����ంద �� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� కృ�గళను� మూరు సం�టగళ��
ప�క�సువ నమ��జ�యం�ఆగ� 564 కృ�గళను� �� ప�సన� �ంకట�సర సమగ�
�ర��గళ� సం�ట _1 మతు� 2 ర�� �సరహస�ప�� స�త�� ప�క�����. ఈఎరడు
సం�టగళను� �ll సు�స�ఖండ��గు ��మ� ���ఖండ� అవరు సం���
����� �. ఈగ�సర 17 ��ష కృ�గళ� , సు��, ఉ��గ, ముం��గళ� �గు
�స����తఅప�క�త కృ�గళ��ళ�ండ బృహ� గ�ంథవను� �ll సు�స
�ఖండ��గు ��మ� ���ఖండ�యవరు ��� �క�గు సం�జ�త�క
దృ���న�ంద సం�������� �. ఈగ�ంథద�� ��ష�� ��ప�సన� �ంకట�సర
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�గవత�గుమూల�గవత�ం�� తుల�త�క అధ�యన�గు ఇతర ��శ
కృ�గళ స��యను� కూడ���� �. అదను� ఇ� గ�ంథద�గ _ 2 ��గద��
ప�క�����.

ఈవర� ప�కట�గు��రువ సం�ట _ 3రను� ��టకువ ��య�� , ఎ�� భజ�
మండళగ�గు, హర�సర భక��గూ�గు �స��త� ఆస����, సం�ధక�� ,
���ంస�� లభ��గ��ంబ ఉ��శ�ందఈ గ�ంథవను� �సర 262 ఆరధ��ద�పద
శుద� దశ�, ఏ�ద�, ��ద� �ప�ంబ� 23, 24, 25 2015రందు �స��
నమన�ర�క���కర���గు��రు�దు నమ� ధన���వవను� ఒద�సు���.

ఇను� ఈ గ�ంథ ప�కట��య�శ�� ధన స�య��ద ��యుత �షు� ప��ద , హ�
�సచంద�� ట���న ట���గ�ద ��మధు ��మతు� ఆజయదుర� అవ�గు �గు ��మ�
���మతు� ��� ��లఅవ�గు నమ� అనంత కృతజ��గళ� . ఇవ�� �� ప�సన�
�ంకట�సర అంత����ద ����స�వర ��ష అనుగ�హ �ర� ఎందు
��సు��. ఇను� �.�.�. ��ద కరుడు ప��యను� �ద�లు స�య��ద
మహ�య�ద �� ఆ�.ఎం.కుల���, జ�కులక�� అవ�గు నమ� కృతజ��గళ� .
సుందర��ము���ద ���� ��ంట�� అవ�గు �గు ముఖ�ట���స���ద
వ��.��అవ�గు నమ� ధన��దగళ� . నమ� ఎ�� �ం�న ప�కట�గళన� �ండు ఓ�
�� ����దం� ఎల� హ��స��త� ఆసక�రు ఈ గ�ంథవను� కూడ సహృదయ�ంద
��క�� నమ�ముం�న ప�కట���� ���_ సు�� �ందు ఆ�సు���.

ప��శకరు

అనంత నమన

నన��� _ తం�గ�ద

పరమ�జ� �ll ��మ� కృ�� ��, �మ���ర� �ఖండ�

నన� తం�యవరు బ��� ముహ�ర�ద�� �త� �� ప�సన� �ంకట�సర �ర��గళ సం�ర��
�డు�� అదను� నమ��ల�ద��� శ�వణ����సర��త�ద�� ఆస��
హ����, �సర కృ�గళ సం�ర��, అధ�యనద�� �డగలు ��రక శ���ద ఇవ��
నమ� అనం�నంత నమనగళ� .

�ll సు�స�ఖండ�, సం�దకరు
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సం�దకర ను�

�స చతుష�యరం��, సత�యుత�ద, తత�యుత�ద, భ��య ప���� �
తలు�సువంథ, గ���ద, ��ష��ద��త� ��దవరు భగవంత�ంద �ర�� అం�త
ప�ద, �గల��య �� ప�సన��ంకట�సరు. ఇంథ ��ష��ద�సర కృ�గళ �ధ,
అధ�యన�గూ సం�ధ����న ప��ణద�� న�య����� అవర సమగ�
కృ�గళను� ప�ష���, �స����త కృ�గళను� ���, శుద� �ఠ��� పద�గూ
ముద�ణ �షగళ� ఆదషు� ఇల�ద ���గరూక� వ��ముద�ణ�� అవర ఎల� కృ�గళ�
ఒం�� తర��ంబ ఉ��శ�ంద �� ప�సన��ంకట కల�ర�మతు� ��టబ� ట��� (�)
�ంగళ�రు ఇవరు, �సర సమగ� కృ�గళను� మూరు వర�గళ�� 3 సం�టగళను�
ప�క�స��ందు����� �. ఈ�జ�యం� ఐదునూ� అరవత��లు� �ర��గళ�ళ�
�ద�న ఎరడు సం�టగళను� సం��సువ జ��� � క�ద ఎరడు వర�గ�ంద నమ�
వ��, �సర ���డువ అ�ర� అవ�శవను� ���ద�రు. అదరం� ఈ వర�� కూడ
�సర 17 ��ష కృ�గళ�, సు��, ఉ��గగళ� �గూ �ల� అప�క�త కృ�గళ�ళ� 3�
సం�ట సం��సువ�� ��క ప�యత� ఇదు. �సర ��ర��ంద నమ� ఒద�ద
�గ��ందు ��దు ��న��య�స��త� ���ంసర�ర�దర�నద�� ఈ �ర�
�����ం����. మూల కృ�� కుందు �రద�� సం��స��ంబ అ���ంద, ��
��� �క�యతళహ�య�� �ల�ందు �ర�ంధగళను� అళవ���ం����.

1, �దల�య����� కృ�యను� ఈ సం�టద�� ఆయు� �ళ���గ, ఆ కృ�య
మూల ప�కట�, హస�ప��యమూల ఆకర (��), ప�కట� ఒంద��ంత���న భజ�
సంగ�హ, సం�ధ�త�క, �మ��త�క గ�ంథగళ�� �ర�ద� ఆ ఎల� గ�ంథగళ�� �ర�ద
�ర��గళను� ప���సు�దు మతు� అంతహ �ర��గళను� ఆయు� �ం�గ, ఆ �ర��య ����
�� అంతహ గ�ంథగళ ఆకర సం��యను� నమూ�సు�దు. కన�డ సంస��� ఇ��
ప�క��ద సమగ� �స��త� సం�ట-8 (2003). అను� ప�ముఖ (ఆకర) ఆ�ర
గ�ంథ�ందు ప�గ�సు�దు.

2. పద �షగళను� శుద��ఠ�డు��� , ఆ కృ�య ప�కట��రువ ఎల� గ�ంథగళను�
అవ���, ఆ ఎల� గ�ంథగళ�� శుద��ఠ��ద�వపదగళ� �సర �ర��య అర���
హ��ర���ందుత���, అంతహ పదగళను� ఈ గ�ంథద��య �ర��య శుద��ఠ��
అళవ���ళ���దు, ఎ�� అంతహ శుద��ఠ��ద పదగళ� �రకు��ల�� �గూ ఇను�
�లవ� అర� సం�గ���రు�� అంథ �ర��గళను� �స��త�ద��య���ంస�ంద
�మ��� అవరు సూ��ద స��దఅర� బరువ పదగళను� ప��య�� అంతహ
�ర��గళ�� , కం�న�� ప���ర�క ��� ��ఊ�త�క �ఠ�ందు సూ�సు�దు. ఇంద�ంద
ఓదుగరను� ��� �య�� �డ�� స��ద పద��� అద���ందువం�
అళవ���ళ�లు అనుకూల�గు�దు.
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3. ఇ�� దరూ, ఎల� �ర��గళ �ల��లుగళ�, ను�, పదగళ� సం�గ��ందు అ�సుత���
అంథ�గళను� ఆ �ర��య�టద �ళ�గద�� �.సూ. అ�, అర� సం�గ� ���న �ధ�,
అధ�యనద అవశ�క� ఇ� ఎందుసూ�సు�దు.

4. �ల� �ర��గళ� ఆకరగళ�� సం�గ���సుత���, అ�� సం�ధకర, అధ�య�లర గమన
��యలు, ���న సం�ధ�/ అధ�యన అవశ�క� ఇ� ఎందు సూ�సు�దు.

5. �ల�ందు �ర��గళ�� బరువ ��ష��ద పదగళ సం�యను� ��� అర�వను� అంతహ
�ర��గళ �టద �ళ�గద�� �డు�దు.

6. �సరహల�రు �ర��గళ�� ఉత�ర క��టకద ఆడు��యపదగళ� �గూ �ల� ��ష�
పదగళ ప��గ�రు�ద�ంద ఓదుగ�� �ర��య అర�వను� సులభ�� అ�����ళ�లు,
శ�� ర�గళను� ఆ� �ర��గళ �టద ��య��� �డు�దు.

7. 2003ర�� క��టక స��ర ప�క��ద�స��త� సం�ట-8(1) ర�� ప�కట�గ�
ఇరువ ఇతర ప�క�త�గూ ఇ���� ���ద ఆప�క�త కృ�గ�ద��, అంథ కృ�గళను�
సూక��ద సూచక (�ంబ�) �ంద �ర��య ����య�� నమూ�� సం�దక ను�య��
�వరగళను� �డు�దు.సం�గ�� ఇద�� అంథ�గళను� ప��యపదగ�ంద ���సలు
ఆగ�ద�� ���న సం�ధ� అవశ�క� ఇ� ఎందు నమూ�సు�దు. అంతహ
అ��ర��� స��ద�రణ �డువదు.

8. �� ప�సన��ంకట�సర�� ���సరు ర��ద �ర��గళను� �� �న�గూ అ���న
ఎందు �ంగ�� ప�క�సువదు.

9. (అ) �ర�� సంగ�హ�రరు కంఠస��� బం�ద� ��త�వను� ��య�� ��సు�గమతు�
��ల��ద� ��గ�ంద ప���డు�గహంతహంతగళ�� కృ�గళ �ఠద�� అ�క
బద�వ�గ��రువ �ధ�� ఇ�. ��� అ�క క� �����ర�� స�ల��రు�దు.
�నరు�� పదగళ బళ�య�� అన�య�ల��రు�దు. అర��డ�రు�దు. అర� ��య�,
ప��య పదగళ� బళ���రు�దు. �ద�ద�గళ� గమన�� బం��� , మూల
కృ�గళ� �� ఇద��ందు ��దు�ళ���దు �స�� అప�ర�స�దం�గుత��.
��గ�ర�ంబ కళక��ంద అంతహఅ�క �షగళ� గమన�� బంద�� అ�గళను�
���సువ�� సహజ�� �టు� ��రబహ��ద �ల� పదగళ�రతు ���వ�స
పదగళను� ��స�, ఇరువ పదగళ�� ఆదషు� �ం���సర ఉ��శవను�
గమనద��టు� �ండు అత�ంత�గరూక��ంద పఠ�వను� స�ప�సు�దు.

9(ఆ). ప�ముఖ ఆకర�ద క��టక స��ర 2003ర�� ప�క��ద�స��త� సం�ట -
8(1) ర�� �ర��గూ�గూ ఇద��ంతలూ�దలు ప�కట�దముద�డు కృష��యరు మతు�
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�జల� బం��యరు 1928ర�� సం���ద గ�ంథ(6), ఇ���� ��త, 1915ర�� నకలు
���ండ �వ�గ� ��య �� ప�సన��ంకటర�గవతహస� ప��గళ��య(7) �ర��గ�గూ,
�సూరు �శ����లయ కన�డ అధ�యన �ంద� అవ�ంద సం���, 1987ర�� ప�క��ద
“�� ప�సన� �ంకట�సర�గవతద��య �ర��గ�గూ(11) మతు� 1956 ర�� ప�కట�ద�.
ఎ.�. ��లర �ఎ�.�. ప�బంధద గ�ంథద��య �ర��గ�గూ��ంతరద�� బహళ
వ���స�ద�� అంథ క�గళ�� ఎరడూ �ఠగళను����, �ం�� స��ద�ఠవను�
�డు�దు. ��ంతరద�� బద�వ��గువ పదగళను� ప�థమ ఆకరద గ�ంథగళం��
ఉ���డు, అంథ పదగళముం� ప��య పదగళను� ఊ�త�క �ఠగ�ందు కం�న��
��� ప���ర�క ��� �కు�దు. ఈప��ర�� బద�వ��డల�ట� �ర��గళ
�వరగళను� సం�ద�యద�� �ఖ�సు�దు.

9(ఇ). హల� �ర��గళ ను�గళ�� అర� సం�గ���గ��� పదగళను� బద�వ�
�డ�, ఇద� పదద ������న పద ���ద�� , స��దఅర� బరు��ద�
అంథపదగళను� �నర��త�ఠగ�ందు ప�గ���క కంసద�� ��సు�దు. ��
��సు�గమూల కృ�య��ర��� చు�� బరద���గరూక� వ�సు�దు.
���న పద ��సు�దు �వల పదద/ ను�య��ర�వను� అ�యలు�త� ఎందు
ప�గ�స�కు.

10. �గ-�ళగళను� ఇ��యవ�గూ ��త ఆకరగ�ంథ �గూహస� ప��గళ��
సూ�త��ద���త� అంతహ �ర��గళ�� �గ-�ళము��సు�దు. �గ-�ళ
ము��త�గద గ�ంథగ�ంద ఆయ� �ర��గళ�� �గ-�ళ ప�క�స� ఇరు�దు. ఇదర బ��
సం�త�రరు/ భజన�రరు గమనహ�స��ంబ ఉ��శ.

11. �సరు ��ష కృ� ర�సు�గ, ���క, ��త��క, మధ��స��ద ����య
�షయగళను� ఆధ��, కృ� రచ���రు�దు కండుబరుత��. ఆద��ంద, ��న�
ఓదుగ�� అంతహ కృ�గళ సం�శవను� అ���సలు, ఆ���ష కృ�గళ స��, ���ష�,
మూలకృ� �గూ�సర కృ�గళ తుల�త�క అధ�యనద అవశ�క�యను� మన�ండు,
�సర�రు కృ��ద దశమస�ంధ�గవత���ర�ద��య �ర��గళను� మూల
�గవతద �� కగ���ం��, తుల�త�క �గూ సం�ధ�త�క�� అధ���, ఈ
గ�ంథద�గ-2 ర�� ప�క�సు�దు. ���ఇతర 16 ��ష కృ�గళ�� అడ�ద, అ����క
�రుళను� �గూ�సర కృ�గళ ��ష��యను� అధ�య�, స�� రూపక��, గ�ంథద
�టగళ ఇ���గళను� ప�గ��, ��ంశ రూపద�� , ఈ గ�ంథద�గ-2 ��గద��
ప�క�సు�దు. ఈహ��ందు సూత�గళ తళహ�య�� ఈ గ�ంథవను� సం��సలు
�� ��క ప�యత��డ���.

ఈ గ�ంథద�� సం��స�ద 17 ��షకృ�గళ�� , దశమస�ంధ�గవత�� �లు�
ఆకరగళ� �ర��.(6,7,9,11) ���ఉ�ద 16 ��ష కృ�గళ�� , 10 కృ�గళ� 2012ర��



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 11

���ళహనుమంత�యర సంగ�హ�ంద �ర��(2) . ఇను� ఉ�ద 6 కృ�గళ� సమగ�
�స��త� సం�ట-8(1), �. ఎ.�. ��లర గ�ంథ(8) �గూ ఇతర ఆకరగ�ంద (5, 25)
�ర��. ఈఎల� ఆకరగళ�� బరువ హల�రు �ర��గళ�� �ఠ�గూ��ంతరద
వ���సమతు� �ల� క� అర� సం�గ��గళ� కండు బం��. అంథ క�య�� తంద �ఠ
ప�ష�ర�గళ� మతు� ��ంతర వ���స�రువ క��ఠగళను����, �ం��
స��దఅర� బరువ �� �డువ ప�యత��డ���. అంథ�గళను� �ఖ��� ఇ��
�డ���. ఈ�ఖ�యుముం�న సం�ధక�� స�యక�గబహ�దు.

�దల�య�� �� ప�సన� �ంకటర�గవతవను� ప�గ���గ, �సూరు
�శ����లయ కన�డ అధ�యన �ంద�దవరు సం���, ప�క��ద ప�సన� �ంకటర
�గవతవను�, మూల ఆకర�ందు, ఆ�����ండు, ఇతర ఆకరగ�ం��, ���,
�ం��, �ఠప�ష�ర��డువదర���ముద�ణ �షగళనూ� స�ప�స���. ��
ప�ష���ద�ఠగళ �వర�యను� అనుబంధ-3 ర�� �డ���.

�సూరు �శ����లయ కన�డ అధ�యన �ంద�దవరు సం���, ప�క��ద
�సర�గవతవను� మూల ఆకర�� ప�గ���గ, ఆ గ�ంథద ���య�� , �ఖ��ద
మూల�గవత అ��యగళ�, �� కగళ �వరగళ� హగూ�సర �ర��య���గళ��
హల�రు వ���సగళ� కండు బరుత��. అవరు ఉ����ద�గవతద ఆకర గ�ంథగళను�
గమ��ద� అవరు ��మ���ర�రు ర��ద�గవత�త�ర� గ�ంథ �గూ
�జయధ�జర�గవత����నగళను�, తమ�అధ�యన�� అళవ���ం�ల��ందు
���ట�� కండు బరుత��. �� ప�సన� �ంక��సరు తమ��గవతవను�
సంప��యక�నుగుణ�� ��మ���ర�ర ���గవత�త�ర� �ర�యమతు� ��
�జయధ�జ �ర�ర �గవత �� గ�ంథ�ద ‘పద ర��వ� ఇ�గళ ఆ�రద��
ర��దం��. ఆద��ంద, �సూరు �శ����లయ కన�డ అధ�యన �ంద�దవరు సం���
ప�క��రువ గ�ంథద�� , ��ప�సన� �ంకట�సర�గవతవను� ఇతర�ఠ, ��గ�ం�� కృ�
�మ�����ప�షగళను� సూ��రు�దు సూక���స�రదు. ఈ ������ద�
మ���ర�ర�త�ర� �ర�యమతు� �జయధ�జర ��గ� �షయుక��ందు
ప�గ�స��గుత��.

ఆద��ంద ఇంథ వ���సగళను� స�ప�సలు, మూల�గవతద �� కగళ� �గూ
�సర�గవతద��య �ర��య ను�గళను�����ం��, అ����� ��, తుల�త�క
అధ�యనవను���, ఆ అధ�యనద�రవను� ఆ�ర స�త���ఖ��, �ర��గళ
��� �ట�� ఓదుగ�� �ర��గళను� అ���సలు స�య�గు��ంబ ఉ��శ�ంద, ఇ�
గ�ంథద�� �గ-2 ఎందు �ంగ���ట సం�� 339ర�� ఈ అధ�యనవను� ప�క���. ఇదర
��� ఇతర 16 ��ష కృ�గళ స��యను� సం�ప��� ప�సు� త ప�����. ఓదుగరు
ఇదనూ� ��ష�� గమ�స�కు.

ఇదరం� ఇతర 16 ��ష కృ�గళను� �గూ సు��, ఉ��గగళ��య�ఠ
ప�ష�ర�, ��ంతర వ���సగళను� స�ప�సు�దు, హ�స�, �ర�, అల��� ణ,
మ��� ణముం�ద ���షగళను� స�ప�స���. అంథ�గళను� సంగ���
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�ఖ��� ఇ�� �డ���. ఇ�� సమగ� �స��త� సం�ట-8 అను� మూల ఆకర��
ప�గ��, ఇతర ఆకరగ�ం������ం��, �ఠప�ష�ర��డువదర���
ముద�ణ �షగళనూ� స�ప�స���. �ఠగళ �వర�యను� అనుబంధ-3ర�� �డ���.

ఇను� ఈ 16 ��ష కృ�గళ స��యను���, �సరు ర��ద ఈ కృ�గళ �ర
�గూ ��ష���యను� సంగ�హరూపద�� ఈ గ�ంథద�గ-2ర�� ప�క�����. ఈ
స��యను� ఓ� �సర కృ�గళను� ఓ�ద� అ���సలు ��న� జన��
అనుకూల�గబహ��ంబ ఉ��శ�ంద ఈ గ�ంథద�� ������. ఓదుగరు గమ�స�కు.

ఈ��యూహల�రు�స కృ�గళ� �ధ��� అ�గళ�� ముఖ��ద� �. క�.సం.
39 �ంద 42ర ఉ��గగళ� ���� �. అప��� �ర�ర సంగ�హ�ంద నకలు��దహస�
ప��గళ� �ర�ద�, �.క�.సం. 43, ���ళహనమంత�యర సంగ�హ�ంద �ర��.
అదరం� �.క�. సం. 49, 50, సంప��యక భజ��ర�ంద �ర��. ఇదర��
ప�సన��ంకట�సరు �జయ�సర�� ర��ద కృ�యు ��మ� ఇందూ ��ఎకు�ం�
�గూ ��మ� ��కులక�� అవర సంగ�హ �ంద �ర��. ఈఎరడూ ఆకరగళ�� �మ���;
ఆద�ఈ కృ�యు �� ప�సన� �ంకట�సర� ఎందు �ళలు �� �ఖర�ద ఆ�రగ�ల�.
ఆద��ంద ఇను� ���న అధ�యన సం�ధ� ఆగ���. అదరం� �. క�.సం. 47
ల����య �ర�� ‘�� ప�సన��ంకట �ఠల ద అం�తద�� �� �తూ� ర నర�ంహ�యకరు
���� �. ఇదు �� ప�సన� �ంకట�సర� అథ� కుంభ�ణంద ‘ప�సన��ంకట
�ఠల�సర� ఎంబ సం�గ�� ఇ�. �ఖ��� ఇ�� ప�క�����. ఈ���న�� ఇను� ���న
అధ�యన�గ���. �. క�.సం. 2,3,6,7,10,11, 12,14,15,16 �గూ �.48 ఇ�గళ�,
2012ర�� �� ���ళహనుమంత�యర సంగ�హద�� �ర��. ఈ �ర��గళ క�మసం��
��� ++ ఎందు�ర��డ���.

ఇదల�� క�ద వర� ప�క��ద �� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� �ర��గళ� సం�ట 2ర��
�ఖ��ద ‘బం��డు ఎంబ ����య�� ��త ప�సన� �ంకట �ఠల అం�తద 23 �ర��గళ�
సం�గ��ందు ప�క�����. ఈ కృ�గళ బ�� ఇను� ����ధ��డ��� నమ� ఇను�
ఎరడు ఆకరగళ� �ర�దు�. అ�గళ�� పర����గఈ కృ�గళ� కుంభ�ణద “ప�సన�
�ంకట�ఠల అం�తద�సరు ర���ందు కండు బందు, సం�ట 2ర�� �ఖ��ద
సం�గ��యను� �����.

పద��యతళహ�య�� ఈ గ�ంథ సం��సలు �� ��క ప�యత��డ���. ఈ
�ర�ద�� నమ���� ���గూ�ర�దర�న��దవరు, 85 వర�ద ��న��య
�స��త�ద ���ంస�ద “అనంత �ఠ�ల అం�త�ద�న� �� ఎ.ఎ�. అనంత���
��, �ంగళ�రు. ఈ���ంసరు �ర��య�ఠ ��� , ��� ���గూ సల�గళను� ��,
అ��గువ ��వ�గూ, �ర�దర�న �� అ�ర స�య���� �. ఈమహ�యరు
హల�రు గం�గళను�, �నగళను� న��ం�� చ��సలు, �ర�దర�న�డలు, తమ�
ఇతర ఎల� �లసగళను� �టు� ������� �. ఇవర�స��త�ద ‘��� దు�త ఎషు�
�గ�దరూ�లదు. ఇవ�� నమ� ��ష అ�నంద�గళ� అదరం� ��మ��గవత
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�త�ర�ద అను�దక�ద ����. �� హయవదన���క అవరు నమ� ‘��మూల
�గవతవను� అధ�యన��, �సర�గవతవను� మూల�గవత�����
తుల�త�క అధ�యన��ద��ను �మ��ర�దర�న�డబ�� ఎందు ��ఈ నమ�
అధ�యన�� ��రక శ���దరు. అల�� ఇవరు, �� ర��ద గ�ంథవను� ఓ�, హల�రు
సల�గళ��తు� �ర�దర�న���� �. అవ�గూ నమ�అనంత కృత���గళ� అదరం��,
�� ప�సన��ంకట�సర కృ�గళ సం�ధ�యబ�� హల�రు �� సంప��� చ����గ,
సల�-సూచ�గ�తు� , ���డువఈ �లస�� ఉ��జనద�తుగళ����ర�దర�న
��ద��న��య���ంస�ద�� . �.�. �ండురం� అవ�గూ నమ�అనంత
కృతజ��గళ�. ���నమ���� �ధ�యనద గురుగ�ద పరమ�జ� పం�త|| క�� �ర
గురు���ర�రు �� ర��దఈ తుల�త�క అధ�యనదహస� ప��యను� ఓ� నమ�
�ర�దర�న���� � అవ�గూ నమ�హృదయ�ర�క కృతజ��గళ�

ఒందు �� అ�తుర��ంద ఈ గ�ంథ సం�ద�య�� �ష��ద��, అద�� నమ�
�ర�దర�కరు���రరల� , సం�దకరు�త����రరు. �సర వంశజ�ద��,
నమ��సర కృ�గళ �� న ప��ర�గ��ంబ ఏ�క ఉ��శ�ంద, నమ� ఆ�గ��
ఇల��ద�రూ ఇంథ �డ� �ర��� ప�యత������. ఆద��ంద ఓదుగరు �� కండ
�షగళను� నమ� ��� అంథ �షగళను� ����ళ�లు స�య�డ��ంబ నమ��నం�.

ఇను� 3-4 వర�గ�ంద నమ�హ��స��త�ద అధ�యన�గూ సం�ధ�య��
�ర�దర�న�డు��రువ, ప�సన��ంకట�సర అంతరంగద భక��ద�న� ���� �.
అప��� �ర� అవరు, నమ� తమ�సంగ�హద��ద� హల�రు అప�క�త ఉ��గగళను�
���� �. అవ�గూ నమ�అనంత కృత���గళ�. ���మూరు దశకగ�ంద �స
��త�ద అధ�యన, అ��ష�గళ�� గం�ర��, ���త�క���డ���ండు, �సర
హస� ప��గళ �ధదహ�చు�హ����ండు సం�ధ�య గుం�న��రువ నమ�ఆ��య
�త��ద�. ల���ంత��ల అవరు తమ� సంగ�హద��ద� ���ళహనుమంత��
అవరు తమ� ప���య�� ప�క��దహల�రు కృ�గళ ప��గళను� ఒద��
స�య���� �. అవ�గూహృదయ�ర�క కృతజ��గళ�.

ముఖ��� నమ�అధ�యన���ర�దర�కరం� �లస��దమూల�గవతద
అను�ద గ�ంథగ�ద ��మ��గవ� దశమస�ంధ�గ-1, 2 మతు� 3 �గూ ఇ�గళ
గ�ంథకర��ద ����. గుత�ల రం��ర��గూ�గూ “సర�మూలగ�ంథగళ� ��మ��గవత
�త�ర� �గ-6 ఈ గ�ంథద అను�దక�ద ����. �� హయవదన���క అవ�గూ
నమ�అనంత కృతజ��గళ�. అదరం� �ట�� కృష��యరు మతు� �జల� బం��యరు
సం���ద ‘�� ప�సన��ంకటర�గవత�గూ�సూరు �శ����లయ కన�డ అధ�యన
�ంద� ప�క��ద �� ప�సన��ంకట�సర�గవతమతు� �|| ఎ.�. ��లర �� ప�సన��ంకట
�సరు మతు� అవర కృ�గళ� ఎంబ గ�ంథగళ� నమ�అధ�యన�� �కషు� �హయక���.
అవశ�క� ఎ��ద�� ఈ గ�ంథద��యహల�రు �ప��గళను� నమ� గ�ంథద��
బళ��ం����. ఈ గ�ంథ కర��గూ నమ�అనంత కృతజ��గళ�. అల�� ఈ గ�ంథద ఆకర
ప��య�� �ట� ఎల� గ�ంథ కర��గూ నమ� కృతజ��గళ�.

ఇను� హ��సర కృ�గళ అధ�యన, సం�ద�, ప�కట��గూ ప�సరణ �ర�ద��
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నమ�ను� �డ���ళ�లు స��ర�దర�న�� ��రక శ���దవరు అంత�ష��
���యహ��స��త� ప��రక�ద ����చస���. అరళ�మ���
�ర��ర�యవరు �గూ రంగ�ఠ�ల�సప��� సం�దక�ద ����. ఎ�.�.
ల����యణరవరు, ఈమహ�య�� నమ�అనంత ధన��దగళ�. ఇను� ����.
హయవదన���క అవరు �గూ�. అరళ�మ��� �ర��ర� అవరు �ను�� బ�దు
�టు� నమ�ను� హ���� �. అవ�� నమ� ��ష ధన��దగళ�.
ఇను� నమ� సం���ంద న�యు��రువ �� ప�సన� వంకట�సర కృ�గళ, అధ�యన,
సం�ధ�, ప�కట� బ�� �చు� ఆస�� వ��హల�రు ���చు��య�తుగళ���
నమ�ఈ �లస�� హ��దుం�సు��రువ, �.�.�. �స��త��� �� �  నముఖ�స��ద
���� పగ�ల ఆనంద ��� �ర��గూ నమ� కృతజ��గళ�.

ఇను� ఈ గ�ంథద�� ప�క��ద కృ�గళ�� , హల�రు అప�క�తమతు� ఇ���� ప�క�త
కృ�గళను� ��నహల�రు సం�ధకరు, హ��సరు, �స��త� ���ంసరు,
ఆసక�రు, సంఘ సం��యవరు, సంప��యక భజ��రరు వద���� �. అదర�� ��ష��
అ���నహ��స�ద ‘లకు�శ అం�త�ద కురు� �ఘ�ంద��ర�, మం�� లయ
అవ�గూ, �గూ�గల��యనమ�ఆ��య�ద పం|| �ం��ర��గసంప�, �.
�ప�అ�� మతు� గురు�జ కులక�� అవ�గూ, నమ� కృతజ��గళ� సంప��యక
భజ��ర�ద ��మ�. ������, ��మ� ఇం����యకు�ం�, ��మ� ��
కులక�� అవరు తమ���రువ అప�క�త�సర �ర��గళను� ����� �, ఇవ�ల��గూ నమ�
ధన��దగళ�. �� ప�సన��ంకట�సర వంశస�ర�� ��య�ద �� ధు� ��ర� �ఖండ�
అవరు హల�రు సల�గళను� �� నమ�ఈ�ర�ద�� �� ������ �. అవ�గూ నమ�
కృతజ��గళ�.

ఇను� ఈ గ�ంథద�� బంద �ర��గళ శుద��ఠ�డు�గ, ��ష కృ�గళ స��
బ�యు�గ స�య��ద నమ�బంధు �� ఆ�.ఎం. కులక�� అవ�గూ నమ�
ధన��దగళ�. ప�త�� �గూ ప���� స�య, సహ�ర ��ద ఎల� �స��త�
అ���గ�� నమ� కృతజ��గళ�. నమ��దల ఎరడు సం�టగళను� ఓ�
�� ����దం� ఎల� హ��స��త� ఆసక�రూ ఈ గ�ంథవను� సహృదయ�ంద
��క�సువ�ందు నమ�ఆశయ.

- �. సు�స �ఖండ�
��మ� ���ఖండ�
సం�దకరు
��ంక : 24.9.2015
�ంగళ�రు
అంతర�� సంపర�:
దూర�� : 9448011954
�ఞ@�ట.� �ఞ9651@��.�
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�� ప�సన� �ంకట�సర సం�ప� �వన చ���

సు�రు ��.శ. 1680, ���హన�� 1602ర�� �గల��య�� �శ�ప �త�జ�ద
�� నరసప�య�మతు� ��మ� ల����ఎంబ���క దంప�గ�� జ��దవరు. ఇవర
�ద�న�సరు �ంకణ� (�ంక�శ). �� �జయ�సరు, ��ల�సరు �గూ�ళవనక��
��యమ�అవరు ఇవర సమ��న�ందు, ��దు బరుత��. తం�-��య
ఇ�వయ��న�� హ���ద అవరు, �లక��� గ� అ�థ�దరు. తం�-��య
మరణ�ంద, �లక �ంకణ��� ���య సంపతు� �గ�ల�. �ంకణ��� బరువ �ఠ�ంద�,
అవర��ఇ�� గ, అవళ� �ళ���ద� �సర �ర��గళ�, �ంక�శ ���తద�డుగళ�,
�ంక�శ �� త� “��ల�దవ�� భగవంత��� �, ఎను�వ సుసంస��త�ద�తుగళ�.
తం����ద�� అణ�న లగ��� అ��� మ�� బంద��, �ంకణ�న �వన
�త�మయ��తు� . కూత�-�ంత�, అ����ంద��య�ద�తుగళ� “కూ��
దండ-�న�హ��� దండ ఎను�వ�తుగళ�, గరగసదం�, అవనమనస�ను�
����సు��తు� . అ��� ఇవనను� ��� క�సలు గురుకుల�� క�స�, దన�యలు
క�సు��ద�దు, అవ����య��సు��తు� . ���య�లద�� ఒందు �న���,
కు�యలు మ���యను� ���గ, అ��� ఆ�ద కర� క�ర ను�గళ� �ంక�శనమన��న
��, అ�ర�ద ఆ�తవను�ంటు��ద�. ఇను� ముం�, అవర ఆశ�యద�� ఇరు�దు
�డ���మ��టు� , �రుప� క���రట భక�ర గుం�ందర���, ఇను� ����సన
�ద� గ� ఎందు నం�, �రట సజ�న-భక�ర స�-సంగ�ంద, అవనమనసు� ఇ��షు�
పక���, భ��య ప��ష��యను� తలు�తు� . పయణద�� - పయణ�డుత� ,
�ట�వ���, ����ష�ర�య�� �ందు, గు���ర �ణు��ద�ం�, �ంకణ�న��
అ��వ� భ��య ప�� హృదయద�� �జ�ల�� �ళగు��ద�ం�, భగవంతన ఆ �వ�
�దద దర�న�డ��ంబ అనంత ఆ�య�� , గర�గు� ఒళబందు, ఆ �వ� �దగళ��
�డు�� , అవన అనంత ఆనందమయమూ��య�� �డు�� ప�పంచవ��మ�తు “��హ�
అ�థ ర�క �న��దద�� ������ ఎందు సర�సమర�ణ�వ�ంద
హ�య�దగళను� గ������దు �స�ర�య�� మల�ద� �ంకణ�న అనన� భ���
��� ����సను అవర���య�� “ప�సన��ంకట�ంబ ���ర బ�దు అం�త �ట�
���� ��దఅవరు భగవంతన అప��యం� �రు� �గల��� బందు, గలగ�య
ముద���ర��ంద �ద-�స��గళను� అధ�యన��, బదు�నుద�కూ� భగవంతనను�
��త����ండు, ���రు �ర��గళ�, ఉ��గ, సు��, ముం���గూ ��ష
కృ�గళను� ర��, ఊ�ంద-ఊ�� సం�ర��, ధర��గృ���ద�రు. అప��
�� �గళ�, రు�� ంశ సంభూతరు ఆద ఇవ�ంద భగవంతను, అ�క ప�డ సదృశ ��గళను�
���ద�ను. ఉ�హర��-ఒం� �న, ఒం� సమయద�� భక��బ�రు బందు తమ�
మ�య�� �వ��ర����ందు, అద��� �ర� ప��ద��� బర��ందు ��దరు.
ఇబ�రూ ��, ���� �� సమయద�� బందు క��ద�రు. భగవంతన��నద��ద� �సరు
తమ�� ఆద భగవ� �ంత�య�� ఇబ�ర ఔతణకూ� ఒ��దరు. ఆద�మరు�న ఇబ�ర
మ�యలూ� ఒం� సమయద�� �ర�ప��ద ��క��దూ� -ఊ�న జనగళ�� అచ�� ఉంటు
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��దు� -ఇ�ందు భగవంతన ���, భగవంత త��ంద ఇంతహ ప�డ����� �
ఎంబుదు �సర సమర�ణ�వద ప��క� స�. అదరం� అడ�య�� �ష��డ� సం�ర
�డు�గ ఎదు�� బంద కూ� ర హ��యను� కండు �ష�రు భయ�ంద నడు�దు� ఆగ
�సరు కూ� ర హ���, �� తుళ��� ఆంజ�యన అం�రహ���ధు �� ���అదర
�న��� �వర ���� ఇ�� గ అదు �ధు�� �యం� అవ�డ� న�దదు� �సర
మ�����������. అదరం� ఇవర ను�యువ�తుగళ� సత���, ఖ�
���స�ందు ప��ద��దదు� . అంత� �ల�� �లరూ��ద పర�త�నను�
��త����ండు, ���యఅగస�� �ర�ద దడద�� ��.శ. 1752, ���హన శ� 1674,
�ద�పద శుక�ప� ఏ�ద�యందు ము��య�ర� ��దరు.

�� ప�సన��ంకట�సర��త� సృ�� ��ల���. ఇదువ��, ఇవర
ప�సన��ంకట, ప�సన��ంకటకృష� అం�తద�� 630 కృ�గళ� �ర��. “�� ప�సన� �ంకటర
�గవత�ం� ప��ద��ద దశమస�ంధ�గవత - ���ర�, సృ�� ప�కరణ; సత���
��స, “కన�డద �షు� సహస��మ�ందు ప��ద��ద సమస� మ�గణ ష� చరణ
పద���, ��యణపంజర, �దము�� వ�ముం�ద 18 �ర�కృ�గళ�, 10 సు��గళ�,
15 ఉ��గగళ�, 3 ముం��గళ� �గూ 584 �ర��గళ�. ఇవర కృ�గళను�

1. �వ�సు� �, 2. గురుసు� �, 3. ఆత���ద�, 4. �క��, 5. తత� ��చ�,
6. సంప��యక �ర��గళ�, 7. ఇతర ��ష కృ�గళ�.

ఎంబ ��గద�� �ంగ�స బహ�దు. హ��స��త�ద ���యఘట�ద �సర�� ��
ప�సన��ంకట�సరు ప�ముఖరు, తమ�అ��రణ వ���త�మతు� కృ�గ�ంద ఇవరు
అ�స�ర�య���� �. ఇవర సమ��న�ద �� �జయ�సరు �� ప�సన��ంకట�సర
��త�వను� ‘�కం���త��ందు�గ�, ఇవర�� న సంపత�ను� ���
సు� ���� �(12) ����ల�సరు కూడ ఇవర�� న సంపతు� �గూ ఆ����క �జస�ను�
కండు ధన����ందు తమ� �ర��య�� ���గ��� �. ���ఇ���� ��త
��జగ��థ�సర ఒందు �ర��య�� “�� ప�సన��ంకట�సర అఖండ ��� వ�దు బంద
�� ణ�థ ఎందు ������ ణ�థనను� సు� ���� � (12) �స చతుష�ర�� , మూవరు ��
ప�సన��ంకట�సర�� న సంపతు� ఆ����క �జసు� మతు� అవర��త�వను�
�గ��� �. ఆద��ంద �� ప�సన��ంకట�సరూ కూడ�సచతుష�యరం�� ��ష�
హ��స�ంబుదు కండుబరుత��.

*****
*దమ�యు పలుక*

కన�డ�ష నుం� �లుగు �శ� �ప�ంతరణం/������ �యసదవ�శము క��ం�న
�� ప�సన� �ంకట�స వంశసు� లు �� �. సు���ఖండ���� అనం�నంత ప��మములు.
���� �దనమ�యుము�� ం�తం� సహక�ం�న పం. �. �� ���� వ�ష�����ము �ద�
వృ�� పరం� సమ��వమునను �లుక��ంచుకు� సహక�ం�నందుకు శుభ ఆ�సు�ల�
హృదయ�ర�క కృతజ�తలు.�� ప�సన��ంకట��రు�లు తమ సం�ర� కృతుల �ప�ంతరణ �ర�మును

�ర�ర�ం��రు. ధ���� _ *దమ�*
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5-26 ఇ���త�వం �� 569-26 201
5-27 బరు���� బరు�� 569-27 201
5-28 ��� �రవం��తు 569-28 202
5-29 నంబ�� �న��తు 569-29 202
5-30 �న� గండ ���గళ� 569-30 203
5-31 ను� ను�య� 569-31 203
5-32 హ� బరు�� గురుతు 569-32 203
5-33 చక�� �ంతళ� �రవమ� 569-33 204
5-34 సురఋ� �ళ� ఒక��య 569-34 204
6-0 ఉరుట� పద

(��కృష�-రు���యర ��హప�సంగ) 570 205
��కృష� జయజ�

7-0 �బన పద (రు��ణయ స�యంవర)
�భన���� �భన���� 571 210

8-0 సమస� మ�గ� ష� చరణ పద��� 572 216
(�షు� సహస��మ)
�� ర�వర శు� � �నుత సుఖ

9-0 ��యణపంజర
��య�యన���యణ 573 231

10-0 వృత� ప�బంధ (ద�వ�ర సు� �)
��మ��ంకటమం�ర �మర 574 237

11-1 ���మ-�� స�ంంవర
రత� �ం�సన రమ�మంటప 575 238

తత��ంత�
12 సృ��ప�కరణ. 576
12-1 సం�-1-సూ��సృ�� ��ప� �మ�ం����జ. 576- 1  241
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12-2 సం�-2 - గుణ�ందు_�షమ�- అవ���
_ముం� ����కర ��� 576-2 247

12-3అ సం�-3అ ��జసృ��_ప�కృ� �� కృత సృ�� నంతర576-3 254
12-3ఆ సం�-3ఆ పద� సృ��_క�� ��రమణ�మ�హర 576-3 256
13-0 �దము�� వ� (��న�డు) 579 263*

�లుము��య�ర�ద �లు
14-0 �గవ�త�మర ల�ణగళ�

సంగ��� సుఖవ కూ� 580 278
15-0 ఆ��క ��ర 581 281

పంచ�ల ప�యణరు సర� సత�ర�
16-0 �రతమ����� (గద�) 582 283

అనంత క��ణ గుణప��ర�
���క - �క ��
17-0 వసంతహబ� - ��హబ� ఆచర�య��

ఆ����క� ద�ంద� వసంతహబ�. 583 285
సు��గళ�
18-0 ��వధు� �న��ం�ర���వ 584 290
19-0 �లసూర��భమ��ంక�� 585 291

మూల�మ�వరమ��సు��
20-0 �మ రఘుకుల �ర��మ�రణ�మ 586 293
షడ�ర� సు��
21 ధన�న� గ�హ�త� వ����� �తర 587 294

హ�య��న సు��
22 హ� �న� క�మృత వర�వను 588 297
ఉప�శ సు��
23 హ� తన�ఏ�ం�గ�� �డ �భవవ 589 298
24 జగద �వర ��యకు�� సృ�సువ 590 300
25 హ� స��త�మహ�పరబ�హ� 591 301
26 హ� నగర� క�వర����క�ల� 592 303
27 సుజన�వనమ�యలు� ండు ద�ద� 593 304
ఉ��గగళ�
�ంత�వ ఉ��గ
28 కరుణ��� � కరుణ����ద�రణ 594 306
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గురుసు� � ఉ��గ
29 �గ�ల� �� సు�� బ��ట��బ� 595 306
ఆత���ద� ఉ��గ
30. ���మ��రప�య��దు �ణ�హక�య 596 306
31 ఎంతు �ం� �న�చర�బ�� 597 307
31.అ ��డు �న���రగు� 597-అ 307
నవ�ధ భ�� ఉ��గ
31.ఆ హ�యఒంబతు� భకు� బల��� 597-ఆ 308
�దము�� వ� ఉ��గ
32 జగద�ధన�గ స���� 598 310
33 �న�మ��య�రు బల�రు 599 310
34 హ����దశర ���భకుతర 600 310
35. �గ��గమ�గభృత శుభ 601 311
36. లకు�హ�య���లకుముఖ� 602 311
���ధ ఉ��గ
37 మలయ ��య�ప��బు���వన�నద 603 311
38 స� సల�నవ స�సల� 604 312
39 క�� ◌ೊర����� చ�సువ� 605 312
40 అలవ�ధన వ���వన ��� 606 312
41 �ష� ��ల�రు�క�సద సుఖ 607 312
42 క� ఉదుభ�దమ��� గణవం� 608 313
43 భక��ంద� �జ భక�రవరు 609 313
ముం��గళ�
44. ���ర� ����సన జగద 610 314
45 స��సుమ�వ స��సు స�రన �తన 611 314
45-అ ��యవ ఎన�మ� గండన�టఘనవవ� 611-అ 315
�స����త అప�క�త/ అప�చ�త కృ�గళ�
46 �ళ� �� కృష� క�య�ళ� �ష�వర 612 316
47 న�దు�మ� ల���� 613 317
48. యదుప�ద� �ధు� 614 317*
49 �� �� ���డు�� 615 318
�� �జయ�సులను�గ� ���ం�న కృ�
50 సుజన �ం�మ� �జయ�సర�� 616 319
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�� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� కృ�గళ� సం�ట _ 3
�� _ 1

*��ప�సన��ంకట�సర��అ���నహ��సరు ర��ద �ర��

*��ణ-ఇ��స
1. �� ప�సన��ంకట�సర�గవత దశమస�ంధ���ర� _ 67 కృ�గళ�
2. ��కృష� చ��� (2) (దశమస�ంధ�గవతద సంగ�హ రూపక)
3. ��యర �రహ �� (2)
4. �� కృష� ���త అథ� సత�����స (1,8)
5. �రద �రవం� �ష�ళ� చ��� (1,8)
6. ఉరుట� పద (2) (�� కృష�-రు���యర ��హప�సంగ)
7. �భన సు�� పద (2) (రు���య స�యంవర)
8. సమస�మ�గ� ష� చరణ పద��� (1,8) (�షు� సహస��మ)
9. ��యణపంజర (1,8)

10. వృత� ప�బంధ (ద�వ�ర సు� �) (2)
11. ���మ-�� స�యంవర (2)

*తత��ంత�
12. సృ�� ప�కరణ (2)
13. �దము�� వ� (1)
14. �గవ�త�మర ల�ణగళ� (2)
15. ఆ��క ��ర (2)
16. �రతమ����� (గద�) (2)

*���క - �క ��
17. వసంతహబ� - ��హబ� ఆచర�య�� ఆ����క� (4,25)
***�ల�� న (3) *
* �.సూ:- ‘�ల�� న' కృ�యహస�ప��గళ �� ఇను����న సం�ధ�
అవశ�క� ఇరు�ద�ంద ఈ సం�టద�� ఈ �ర� కృ�యను�ప�క��ల�.
18. సు��గళ�
19. ఉ��గగళ�
20. ముం��గళ�
21. �స����తఅప�క�త, అప�చ�త కృ�గళ�.

*******
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�� ప�సన��ంకట�సర��

అ���నహ��సరు ర��ద �ర��గళ�

1. �� ప�సన��ంకట�సర సు� �పద(24)

�� : �రన���

మంకుబు��యత���ప�సన� �ంకట���� న�� ll ప ll

శంఖచక�ధర �ంక���య�

అం�త ��అకళంక పదవ �ద ll ఆ.ప ll

��ర���ళ� జ��అ���య��ద�టవ స�� l

�రను�రుత���� ళ �యుత l

�రమ��� �� కూ� రళ� జ�దళ�. ll 1 ll

త��త� తన�మ���� �రుమల��యలమన���� !

ప�ప� వ�సనవ జ�దు ��న �� l

�రుమ�శ�వరవ� ��ద. ll 2ll

�గ�త దశమస�ం� కన�డ� ���గవత�� ఇదు అం� l

�గశయన �� లకు�శ �వ� l

�గుళ����హ��క ��ద ll 3 ll.

_______________________________________________________________
(24) �.సూ.ఈ�ర��యను�ర��దవరు లకు�శ��ం�త �� కు�� �ఘ�ం�� �ర�రు,మం�� లయం.
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*�� ప�సన� �ంకట�సర�గవత*

(దశ�స�ంధః���ర�)

*అరవ��ళ� �ర��గళ గుచ�*

�ర��య క�మ సంఖ� * 1_67. [565 _ 1 ] **
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1. (565) �గవత-దశమస�ంధ���ర�(6. 7, 9, 11)
(అరవ��ళ� �ర��గళ గుచ�)

*1-1 (565-1)**
�గ : �� �ళ : ఝం�

�����ళ� �� ��క�ద� జయ
�దగర�నుత����బ�యుగ� జయ
�దవకు������ దకర చంద� జయ
���ను��శ సన��ము�వంద� జయ జయ ||1||

భూస�య�ర� ��శ�రణ� జయ
�ష��రక ప�శ �శవ� జయ
�షశయన �కుంఠనం�సన జయ
ఈ�ంద� సురము�పసం�వ� భవ� జయజయ ||2||

�శర���ర���ష� కృష� జయ
�సమూహ��జ�వ���కులహరణ జయ
�స క�వర �మ ��సుఖము�శ జయ
�శలచ�త� ��ప�స��ంక�శ జయజయ ||3||
_________
**�.సూ:- 565_1...క�మ సం��యు �� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� �ర��గళ సం�� _ 2 �ంద
ముందు వ�ద �ర��గళ క�మ సం��యను� సూ�సుత��
* �.సూ:- *1_1...... ఆ�రద సం���సర ��ష కృ�గళ ప��య��య క�మ సం��మతు� ��ష
కృ�యసంబం�త సహకృ� క�మ సం��సూ�సుత��.
�.సూ :- (6,7,9,11)�గవతద దశమస�ంధ���ర�ద�� 67 �ర��గళను� ఆ���ండమూల
అ�రద గ�ంథగళ ప��యను� ��య�� �డ��ద.

-----------------

1-2 (565-2)
�గ : �రంగ�� �ళ : ఏక�ళ

�� త�వ�� ఇ�మంతవ�� ఇ���తవ�� నమ�
�త�హ�గుణ��యు ముకు�య��య�నమ� ||ప||
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��మదశమస�ంధ�గవత భూ�ప ప��తను
�మజ�నగురు శుకము�� న�� ��మ� ��దను
ఈముకు�య పథ�ధన� ఖళ�మర�� దూర
�� మ�లకు�య రమణన�సర�� మ� �ఖ�కర ||1||

కర��టగ�� �రంతరద��ర�సు�రస�
��� యక ��దశప�మ���� �ర�వజ�ర �త�
చూ��కృత ��చలవజ�� స�ర� �పగ క�యు
వ�� వర�గ�ం ���ప�భర� సుఖద త�యు ||2||

ఎన�ం�ం�రు� ణ �ష� ర క�మవను బల�ండబు�
సనపర�ంతర గురుగ��రగు� అణు ��శమనుజ
ఎ�సద�న�య ను� త��గళనుమను�త�మము1[ఖ�]1రు
కనడు�� (బణగు?)గ�� ఎన�� ���ఘనరు ద�పరరు ||3||

�దు� ణగణ�� �న�యరూప స��� గృహత�య�ను
హృదు� హ�లయ స���తజనసుఖ��� మర�ను
����యరస వన�సననుత దు�� ��శ�రను
అ��సర భగవజ�న సజ�నరుగ��సువ�దను ||4||

ఆ�ద �ళ�వరు �ళ�వరుము��యచ��య
�రు���సకు�రను వ��ప �రుముకు� గ�య
ఈ�ళ� జగదఘహ��దు క�� ��త �యూష�
��యణ ప�స��ంకటకృష�న ���డువ రస� ||5||

1-3 (565-3)
�గ : కన�డ�ం�� �ళ : అట�

��కృష�న ��వ�రఘన� ||ప||
�ం�డు� శ�వణమనన�డు� ||అ.ప.||

ఆ���య��లజగ��రణ
�ద�� న బల�ర� ఏ�ర� న�-
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�� ధ ప�� సన గ��త ���సన
��నం��ద� �షు� ���ద�
�దగర�న శతవత�ర��� �-
�� ఏ�శ�ర ��య�ధర
�ధన�ధ�పర ఆనంద�ధక హృ�� చర
ము�� ముక� �దజ�జన�హర ||1||

�� భూదు�� రూ� ��ప���య��
� బం��ర �ంతు�� త� �డలు ఇంతు
�భన ను��ళ�� �����దు� శూ-
���ద�దను పం�త���ష�త�
�� భగ�� దశశతసహ�� ంశ�
���నంత స�రూపవ ప�క��
� ప�కృ�య గ������� �బుధరను సృ��
సూ��సృ��య బ���ండవహ���� ||2||

���ండ(���కు�?)వన��దు �మ��ళ� ఇదు�
ఉమ�య�ం �శ� ఉద�వ�డువ
హ��న అంహ�రహరన�కు�హ�సువ
ర��యరస �షు� ��వ�భను
అ��త అవ�ర అ�లభూ�రహర
అమ�ర �ర�కధ�� ఆ��తప�-
ధ��త�ఖళసం�ర ధ��ళ� ధ��ద�రణతత�ర
సంతత బ�హ�ణ��వవర ||3||

ప�ణత�చ�ను�ర��వ కృ�కర
ఘనశు� �హర�ద� గహ��� మ���-
వ�యకద�న �ళ�మరవర��మర�
ము�కశ�పన కంద మ��నృపర�ంద
అ���ప ద��ర అరు� న�తకర
దనుజ�హనకర దురుళక�మలహర
అనం�నంతవ�ర అశుభదూర అను�నముద��ర
అ�� కృత �నుమయసచ��ర ||4||* (*ద�వ�రద ఉ��ఖ��)
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�ం� సు�సుర��ం�న సంగర-
దందపజయ�ం�ద సురరు ధ���
�ందు దుః��త�� నృపకు�ద�వ��
వృం�రకంశదవ�పర వ���ద-
రందు భూ��� ర�గుం� ���
బందు �ర�ర�� బళ��ళ��
�ంధుశయనన బ���మ�భ�ంద�రు�����
ప�సన��ంకటమం�రన తు���� ||5||

1-4 (565-4)
�గ : �రంగ �ళ : ఝం�

దు�స� �మ�ం��రజమస�క� ధ�సుత �-
�స�ఘ���ం�గ�స����� గడ
ప�సు� త వసు�యు అంత�� ప��దు అస�స�మనద� ఉసురలు
�స��సబం�� సమస� సుర�ం�గ
దుస�రద �త�రుధ�స��ం�ం�గు ప� -
శ�� ���ందభయహస�వం ��ందు త���� త�వం���� ||1||

�ను పర�వ �న�ను��ం����
�� ���ందలవత�� దుష�ర స��
�� �న�� సద�ర�పద����� �న� ���ం�ల�ర
�� �దయ��న���� నభకు�యను
��తు� �న��� ���సవం బ�సు
�ను�గద�����త��� త��థ� న�న� ||2||

�ష��ల�రు����� ంగ�ం న��
హృష�ముఖ�� ���షు� ను�ద�� �-
రు� ష� మ�గ��� కృ�� ��నద� వృ��కులవసు�వన
ఇష�గృ��యఉదర ��ష� �ందు�సు��
దుష� �త�రకులవ నష��డు� �మ�
ఇష� �రణ�� తు��పడువళ� భూ�యు కష� �� సు���నలు ||3||
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ఈసురర�ద�హ���� �����-
�శమధు��ర�� స��య�దవర
��ంతర� అ�� వసు�వ �వ�య ���మదు���
ఈ స�యబ��ంటు �స �న�ందు ఆ -
�శ��యు ను�య�సమయకం� బలు
�షద�� �వ�య��సలు �� పృ��శనం ��దుళ��ద ||4||

ఆగ �లదుళ��దను���రదన ను�-
�గం��� ��గృహ� బ��రు
����ద ఏళ� గర� �ల�� పత�� ఖళసుమ��ద
�గ దు��యు ��� గర�ద� ఇడలు
��శనవ�ర ���ప� (���థ?)��శ
��ళ� �ంగ�� ఆ �కులద� శుభ�గద� జ��ద గడ ||5||

హ���� వ��� ��దు�� య��యళ
వరగర�ద� �ంతు ధ���ద���
�రు�త��వ�య పరమజఠర� ��శ��యద� ���సు��
సురర సమూహ� అ�తహరుష��తు ఖళ�-
కర� ఉ��త సందరుశన� ఫల�ష�
భ�త తరుల�యవ� �రభద�మయ�� క�ద���డ�ల�ణ ||6||

�వర��ల� పర�వ�యఆ��య�
��ద సం�షద� భూవలయద�హ���
��ద� ��టు� �� దుర�లరం� �వ��గ�గంజలు
�వ కంసన �లువ�వద� తం� వసు-
�వనంగ����వ�యజఠరద�
���సు�����వ�దను ���� ��వర నృ�ంహనం� ||7||

�� వణద బహ��ష�� �ధు�ం�దయ�
�వ ��� కూ�ద�� ����-
�వర�ళంబర� ���� త�వ�� �� వనజనయన కృష�
��వత�మ���ట �సు� భకుండలవలయ
�వర చతురు�జ గ�వనజచక�ధర
�� వృ� ప��ంగ సువర�వస���వనదు�త�లను ||8||
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��రముంగురుళ ముఖ�సు�వన కండు
���స�నకదుందు� సు� �� ��కృష�
�శ�రూప� ��భుజ ������ద ��శ జన�జనకర
ఈ సుతన కండు ���రదశతగళను
భూసుర��త�ను సం�షద� వసు�వ
భూస���ంగల��� �వశ�యు� ��ప�స��ంక�శనం�� ||9||

1-5 (565-5)
�గ : �రంగ �ళ : ఏక�ళ
��వల�భనం��� �ణ� దు�� -
��హ���దళ� �కుల� ||ప||

వనజ భ��ం�� ద�రు ��దరరు
వనజ�భవన సు� ���దరు
అ��ష�గహ��నమ�గ�దరు
ఘనగంధర�రు��దరు ||1||

�వదుందు��ళ�దవంబరద�
�వ��య�� �దర��
భువనత�యమంగళమయ��తు
���గళ బల�ళ��తు ||2||

�వ�ద�వ�� �వళ క��తు
����ర��ర� ��ద�
�వనచ�తన�య� ���యు
��తు ఖళరను���తు ||3||

�జప�యభయ�నకదుందు�
��వ�త���య� ను వ�జ�
�� జగ�శన�లమృతవ �-
���ద����గళ� ||4||
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��రఫ� ఫణఛత�వ��ద
�శర��మున�ంబు�యు
�ష���య�త�ంత�ము�యు
��శ��ర�వ�త�ళ� ||5||

వసు�వ�ష� � బం����యళ
�శు దు��య తందు సుత�ట�
శ�ము� �వ���� �ట�ను
ప�సుత [ప�సవ]సు��య ��ద కంస ||6||

�ట� మం�య�దు� బలు లవల��య
కటు� గ��ప� ��థద�
హ���ద స�ళ�� భ��య ��ంద
దుష�ను ��దను దు��యను ||7||

అణ�న ����దళ�త �వ���
�ణు� మగళ� ఇదు �రుషల�
�ణ�సం�నవనుళ��ంద� అ�-
రుణ�� �ల��� అను�ద ||8||

జగజ�న������దప��సలు
ము�����దళ� న��గ�
�గడ కంసను �ద�ద ఎ���ల�
ఖగగమ ప�స��ంకట�యమ�దు ||9||

1-6 (565-6)
�గ : �లుగు �ం�� �ళ : అట�

అంత��దు�త ��ద బహ�-
�ం��యళ కండు ��ద ||ప||

�ం����దళవ�ళ� ఈ
�� ం�యు �న���ందళ�||అ.ప.||
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కంస�ళప���నల� నన�
�ం� �న� శక��నల�
�ంస�బ�న�త� ఇహను �న�
ధ�ంస�� �రణనహను ||1||

బ����వంద�ళ� కన�ళ� ఆ-
హ��న ఖళ�ం�ందళ�
దు��నద� �ం� �ట�ను బంధ-
న��చనవ���ట�ను ||2||

వ�ర� ���బ�ర ���� �శు-
హత�� �రణ����
�� ర���డు� ���ందు స -
మర� సు��లరు ��ందు ||3||

�� ను�దను �ం��త� �
�రణన�� సుఖదుఃఖ�
��రక �మకహ��ను సృ-
�� ర ��రహం�రను ||4||

�పవ జ�దు మ�� బందు ప��-
�� ప� క�ద�మవ�ందు
��నర��ప��ళ�ద దుష�
��త�మం��గళ���ద ||5||

�దలం� దు�� �������
బ�మల�దళ� ����ం�
ముదవ�త�ళ� ��తం�� ��-
యదుక�ంద�న ��య�ం�� ||6||

కన�ళ�తుమం��గ�� కంస
���� �� ��గ��
�న�ర �ం�� న�దరు �త�-
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మ��రు�ం����పరరు||7||

నందవ�జ� నందన�� ���
�ం�� సుతన ప�ద��
అం�న ���� �ళ�రు ఆ-
నం���య� ఓ��దరు ||8||

ఆనంద�ం�� ప��యను చతు-
�ననహరన సృ�� రను
ఆనందనుయ��యు తమ�ఈ
సూను�ందరు�� అమ�మ� ||9||

�వజ�రు ���ండరు పర
�వ�లక�ందు కండరు
��శ�ర� �తకర�వ��ద-
రు �శ�కర�జ� �ధవ� ||10||

మ�త�వ� నంద�పను అ�త
���రణ�రత�గళను�
సువస�� అన� భూ�నవ భూ-
�వ��త�ను ��నవ ||11||

సుప��తద� ఒ��ద�లసూ-
ర� ప��నంతనంతర �ల�
సు����రణను జన�� -
త��� ణహరణను ��భువన� ||12||

�ంగ��ద�� ప�� గళ� �-
�ంగ�ర�ంగళ స�నగళ�
రంగ���ందూదయ�యు� అంత-
రంగ ����� ఉ��తు ||13||

పంకజ���రు ��రు వ�� -
లం�ర�ట�రు న�దరు
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కుంకుమరస�కు��ట ��-
పంకజ�భహ���ద�ట||14||

ప�త�బ��వ కప�వ�ండు నంద
పృ��ప� కంసన కండు
అర�వనవ�����దను తన�
�� తృ వసు�వన కండను ||15||

యము�ంద బందు కప�వ తందు�టు�
గమనకు�� �� శూరజనందు
అ�త���త� బృహద�న�ంద ��
యమన తం�య�ర� బంద ||16||

అన����ద� కంసన����వ-
క���యం���న ���
�న��రు�త��ద���� నం-
దన� వస��ద గృహ���� ||17||

�శురూపహ�య�యద����
య��� ���యు క���
�షమరక�����ట�ళ� ఆ�
యసు సహ��ద తృ��ళ� ||18||

మృత�దళ��ర��జనవను
��యను����� వ�జజన
అ��శ�ర�వబడ�� �-
ప� బందు కండ బృహద�న�� ||19||

���లద�� నమ�ణ�ను అ-
�క ఉ��తవ �ళ�ను
� కం� ప�స��ంక�శన �-
��తుక�ంద నందను ||20||*
________________________________
*�.సూ. �.క�.సం. 1_6 ర�� �ర��యను�గళ� సమసం��య���.
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1-7 (565-7)
�గ : �ం�� �ళ : అట�

�ణ� �ట�ళ� �త�యు హ�� -
స�నవ �టు� �ం��ంబ (����ంబ?) హవ���ం ||ప||

వనజభ�ండ నుంగువనహృ�-
వనజ�ము�గ����దు �రువన
��దవరఘకులహరన భగవ-
జ�నరు సజ�న�� సులభ��పన ||1||

���లనవ�����ల-
��య�రు� ఇ��దను చ���
��ంద�నం� �ద�వళ కండు
�����గ ��లర�ళ ||2||

ఎ���ండ��దళ� మగన �ప-
కర� ��గ�ందు��త ��దన
�త�ం� గ��మృతద� ��-
సుత� �ఖుర�ంసు ఇటు� ప�య�||3||

స��త��� సర�స�వను �టు�
సూక�గ�ం������ ప�దను
ము�� ముక�ర ఒ�య����-
హృ��ఠద�� ��సువమ�మ� ||4||

రక��గ��య �డలు ఆ�-
య��యధూ��ద��రలు
�క� రంగన��ము�� ఇ-
ద��రణ ప�స��ంకటన సృ�� ||5||
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1-8 (565-8)
�గ : �హన క��� �ళ : అట�

�త�ం� ఎర�ర�య�న ��
ము�� �యర క�ద��న ||ప||
���ందు��క�త�� మృగ-
���రలంక��ద�� ||అ.ప.||

ముదు� ��యముంగురు��య స-
త�ద��గద అర��య
మ����మకర కుండలకర� ��హ
���ద కర� ���గణ� ||1||

సు�య సూసువ�� కూ�� రత�-
పదక �రగ��� ��శ�
చదు��ట�రు తమ�మ�హర అం-
గద హ��యుగురుము��నసర ||2||

�రళ �సు� భ ముం� ము��య సణ�
�రళ�ంగురద ము��య
��గం� ఉడు�ర బు����య ��-
చరణదందు� �����య ||3||

తరళన���ండరు తర�యరు �ల
మ�బండు�యర కురు�యరు
హ�యహ�మ����ల�ట�రు బలు
హరుష���� �గు�ట�రు ||4||

��ఝషకు�త�ర కర���
��జల�మంథన కూర�
�� వసు� �� పక �ల��
��ఖళ��రణ �ల ||5||* (*ద�వ�రద ఉ��ఖ��)
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��బ���రక �� త ��
��సుర� భూసుర�థ
�� వనచ�న�యచర��
��నవ�తద�ర ||6||* (*ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

���తఖళ ప�వ�త ��
��మ��న క�హర�
�� దృ�ణ శంకర �ప� ��
�� ��ళ భువన��ప� �� ||7||* (*ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

మ�ర నయ�యరు��ద��� అ�
మృదు స�న�ం� ఒ��ద��
యదుకులదరసం� హసుళ�� �-
శ�ద��ర�ంట�యరసం� ||8||

మంగళ�మంగ�ట�రు ��
మంగ���యహ��ట�రు
మంగ�ర�య�ళ�దరు �
�ంగ�యరు��న��దరు ||9||
అం�న�గ��� ఎ��ల� ��
మందరధర�షు� ��ల
నంద����ండ ���ల ���
నంద ప�స��ంకట �జ�ల ||10||**
**�.సూ. �.క�.సం. 1_8 ర�� �ర��యను�గళ� సమసం��య���.

1-9 (565-9)
�గ : శంక�భరణ �ళ : అట�

రంగ� న��ండురంగ� న� ||ప||
రంగ� �ల��య�ంగ�ళ� జన�ఋ�
సంగ�ద �వస బ���ష��మణ�
అంగ� ��మ�తన� �ంగన కూ��ందళ�
మంగ��� �ళ�రంగ��ల� ||1||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 41

బహళన��నవసనమ�సుర�� ఇతు�
బహ� �ణ� గుణ�ల నంద��ల
అహస�నుదయద�� మ�త�వ ��ం�య��
అ�శయన శకటద �ళ�న�� ||2||

మల�� కంసభృత��ళ� శక�ఖ� �త�
ఒళ�కు� బం�యతళద�తన
�లు��ంబన�ం�� తళదలవన ఒద� �ల-
కుళ�కు�� శకట� భగ���� ||3||

బం��� వ�స��ద� తుండు తుం�ద��ష�
కండరు జనరు ఆశ�ర��ర�వ
�ండురంగ��య�ద బం�యఖం��దుం� ఉ-
ద�ండ మృతు� �ద��ంద నంద� నంద ||4||

శం�� కందన�అ���ండళ� ��మ�
పంక����దళ� ��ం�య��
సం���ల�������������ట�ళ�
హ�ంక�� గ���ద �ప ��� ||5||

ఉ��హద�మ�� అచు�తన� ఎందు ��
వ���గంగ� నందనం���ర�
ప���� ప�ం����� �����ంద���
��� మల�� ���ము���ం�ద ||6||

�శు ��యముకుంద� శయన��దను
�శ�త ��� క ప�స��ంకట�థ
కుశల �నవ�� �షనవ�ర అచు��-
�శ బల�మ�షద��ద� సమర� ||7||
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1-10 (565-10)
�గ : కన�డ�ళ �ళ : జక�� (?) (ఏక�ళ)

ఏతతూ�ర�� మధు��మ�
�త� కంస�జ�య���
�� �వ� గర��తర�
��సు��ంబ సత�ర ||1||

వసు�వ �వ��బ�ర శృంఖృ-
�� ఉ�ద ���ం�ర
బ�రు పల��ప అం��య�� ఆ అ-
ర� ���య��ట� దూర� ||2||

వర��� గ��� ధ�� ��-
�రు�త�నవ�రదము��
వర�కుల� ���స�హ�
���య�త�న ప�దళ� ఆ� ||3||

�ర�ందు క�య �� బలభద��-
�రఫణనవ�ర గుణ�ంద�
వర శుక����శను గడ �త�
హరుష� ��ద�బ�రు గడ ||4||

��� �వ� వసు�వము��
మ�తపవ���సు�వ
��హ� ప�స��ంకట కృష� ��
� ��యను ���యం�ష� (?) ||5||

1-11 (565-11)
�గ : �లుగు�ం�� �ళ : అట�

ఈ తమ�� పర�మ�
ఈ తమ�నమగ���మ� ||ప||
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ఒ�����అ��యుణు�క��ద
రమ� వదన� కండళ� �న���
సమ�స� భువన కండ�శ�ర�
���ండ�ళగణ�రగణ ���య ||1||

బ����ంద� ర�ముఖ� �ర�రర
సమూ�హక�క ��పగళ ��� ర
త��నందమయస�రూపవను
ర��యరస�����దను ||2||

అమ� కణు��� �ద�దళ� �ను
�మ�� బ��ట�ను ప�పంచవను
అ�� అ���ందు�యద�దను
సుమ�ననసర�ళ� సర�జ� �ను ||3||

మగన�య����దళ� �పమ�
మగు���ందు���దళమ�మ�
జగ�శ�రన తన���య��టు�
బ� బ����దళ� ముదబటు� ||4||

��య��య��డువ పసు�
�లకూటద�రదం�� అబ�
ఆ�స�ం���ళ��ద��
�యు చ�� ��త� బర��� ||5||

ఏ��తుమగ�నుతం��రలు
���థగళ��ల� కు�త జడ�ళ�
�న తృ�వర�నవ కంసభృత�
���� ఒయ� ను అణుగ� �త� ||6||

ఘనచక��త�ళవనం�సుత
తనయన ఒ�� రలం�త అళ�త
వన�ల�ద �నదం�� వత�-
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వను �ణదం�మరు�దళత�ంత ||7||

ఖళగంత�����ద ��
ఇ�య��� �డ��తన వ�
ద� ఆడు�ద��రు�� ంబు�� అ-
చలదం� �ద�నుఋ�ంక ర� |l8||

�ండు �పరు ఇద కం�శ��య�
�ండ���న �ం�� సుఖ�
గండ�ం�రుమగన��ద�గ ఉ-
ద�ండ ఉ��త ��దను రంగ ||9||

అ����ందుహత�ద�ందు
మ� �స��ందు వ��ంతస�రందు
బహ� �ణ� నందయ��య�ందు
అహ�� ద������దరందు ||10||

సృ�� ���రణగచ��యల�
�ష�జన ప���ల ��నల�
దుష�కు�ంతర ప�స��ంకట�ల �-
��� నంద సముద�క�� ల ||11||

1-12 (565-12)
�గ : �� చ��� �ళ : ఏక�ళ

ల�త��య�రు��ందు�
బల�ంద కూ� భకుతబంధు
��దం��� �కుల�ళ�
ఎ� ��య�ందవ బలు��� ||1||

నవ�త�ర�దవ�ర
నవయువ�య��మ�హర
అవరవ��గ��యను�ర
స���� నందకు�ర ||2||
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�ల� ��యర�ము��పరు
�ల� ��య��� కు� ��పరు
�ళ�ంగళ �ల�యవరు
�లు��య� థళథ�సువరు ||3||

�ర�దవర���తను
�� కళ�హల����తను
�రము�ంద� గర�నుభయ�� �-
��ర సం��ర��ద�� ||4||

�న�మగను����షు�
�న��ణ�ఫల��షు�
�న�మగ�ంబువ�హవ �డు
ధన��� �ప� �ళ� ||5||

ఈతశూరజ �వ��త అ-
�త��త�ంబుదు �థ�
ఈత�ంద సర�భూత� సృ��
ఈత� భువన��ప�ను గ�� ||6||

ఈత���ప������కరు
ఈత ప�స��ంకట జగదగురు
ఈ �ర ఉప��� న�ద
ఆతురద� తన��� న��ద ||7||

1-13 (565-13)
�గ : �హనక��� �ళ : ఏక�ళ

కరచరణంగళ స�రుశ� �ష�వ పరమప�త�వ�� సం-
చ�పరు న�న��� �� హ�బల�ర�రు కూ�
హ�హ��� �స�న� ���� బ��య�ర�కర �� ||1||
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అకటక�ను�త స� ��� ��కు�రరన��వళ� �-
లకర �ర��రసువరు అవ� ముఖవ �� నగు�హరు
సుఖ�ర�రు జన�క�గ�� �� కళకళ నగు�హరు ||2||

హ�����య�హరుష� �ందు చప��ద��యనుంబువను తన�-
��న� ����యను�� ���� ప� �రువను
పరమ�రుష �త��గుపక�సుత �రసుఖవం �రువను ||3||

తనయర ఉలు��మ��లసంగళ� ఇ�తు న�య��� గ ఆ-
జన�రు��ప�గ తమ� �న త��టద�గ
అణుఅణు క��వకదంద� �ంఖణ�డువ���గ��గ ||4||

ఇరుకళ�పశు �రు�గంజరు �ణ �ణక ���డువర�� అ�-
యరు���� తహర�� �య����పరు నగుత� ఎ�
గరుగళ �లవ ������వరు న�వరు అ��య� ||5||

�చ�����దర�త�గ�డలు అచు�త కూ� అం�వను జన
కచ��యవ�రువను� ���� క����తను
ఒ���గంగళ���యు ��ద�� ���దం�హ �శవను ||6||

స�యతరళ�ళ� ��యగ�జ�ళ� ప�ప� ���య�� అ��-
హ���యర�ందు ��ఘనహరుష� రంగన కూ�
సరసవ���దర�వనణు�రు ఉరుసుఖ������ ||7||

తనుమన సూ�య �ణ�ణ�త�రు వనజ�భవన పదరతరు ఆ-
మన�జ�ర�ణహతరుమ����లన సన�తరు
అను�న నందన సుతన �న�న�ము�ప���నంగతరు ||8||

�దలుమృ-దులను� వ�సువ�ల�� �ద��ంత ���త త-
ను�దర�ందజన ��� త మృదు పద��సవ క�త
హ��లు� భువనవ వదన���ద పద�ష�క హృ��థ ||9||

పట���య� దట������ దట�� ���గు� వళ� నన�
�ట� ద���ంబువళ����టు� � తడు�వళ� త-
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ను�ట� ��య�� కృష� కు��ద� అట��స�య��యళ� ||10||

ఇందువద� తన� కంద����డ�ంద��యుండు చ���వమ-
�� ంద��� ��డువ ��ంద��య�� నగువ
నందన ��యనంద� స��ల� �ందణ సుకృత సు�వ ||11||

�ల�మక�� ����ల�ల�������య �డువళ� ��-
�ల� ��� �డువళ� �����టు� �గు�� డువళ�
�ళ�� బరు�� కంద ముకుంద �లకమల�ంబువళ� ||12||

�ల���యల�ండవ�ళ�వ ��లల�య వల�భను�-
ఓ�� ఆ��డువను చ����ను�గు���డువను �శ�-
�లక ��క ��� అం� ��లర�లనం�హను ||13||

�ళ��డువ �ళ�గదం�య��సువ త��ంబు అం�
��న తవక �డంబు మ�� లల��యలయదంబు
ఆలయదవ�����ల ���య�ళ��� భ���ంబు ||14||

ఆ ప�ళయ� దు�� �� ��� శు� �రూప� క��ణళం� అ-
� పరబ�హ��వనం� సుర�పస�� ప�భువం�
�� ప�స��ంకట ఉప�ష��ద�� ��య�గుళవం� ||15||

1-14 (565-14)
�గ : �ర� �ళ : ���ట

�� నందన�కంద ��ంద
����సదు� ణ�ంద�
�� �గ�నంత సు�ద�
����భువ��ద��� ||ప||

తృ� తృ� వటపత�శయన ��త�
తృ� తృ� తృ� తృ� ��పర�త�
తృ� తృ� చతుర�శ భువ�ంత�త�
తృ� తృ� తృ� తృ� �� పర�త��� ||1||
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�� ప�త�ర బ�హ� పరమ�
���� ��ంబు��మ
�� �కుంఠ ముకుతజన�య
���� అమృతమయ ���� ||2||

����హసు�ముదు� మగ�ల మ��
��������అమరర ���
�����న�బ� �తన స��
������ప�స��ంకట ����� ||3||

1-15 (565-15)
�గ : �గు�� �ళ : అట�

��న�దు����న�దు
�నవర�మృతద�న�దు ||ప||

��వ�� గువ �ల�టు� �య
పల��ధర�� గల�ద �య
�ల�ముంద�య�� అళకద �ం�
చ��గంగళ� �డువ�� ఇం� ||1||

���ద హ�బు� �మన �లు� �ట
��గ� �ల� సుఖ����ట
గద��ంబుదు స�ము��న గంటు
ము��న ముఖ��ద జన నంటు ||2||

�ర����వ ����యు సుందర
ఉరద �స�ర ��య��మం�ర
కరయుగ క��వకద శుం�ల�
కరతళదంగు� �యుష ఫల� ||3||

అ� అ�మృదు�ళ�� ��వ� ��యు
సతత గ��త భువన��యు
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అతుల వరు� ల ఊరు జం�గ�ర�
మ��మంగళ� బు���� �ంగ� ||4||

��� �ంగర�దరుణ��బ�
అ�ధ��ంకుశ వ�� ం�త��ం�జ
శర��తన �లువ ఆంగు� నఖ�
తరళన��� న�వళ సుకృత� ||5||

అర�� త� రన�కుండలకర�
�రళ పదక �ర �సు� భ �హ�
సరప�మ� సు��� సూసర�
కరవలయఉ��ర ���ం� ప��యు ||6||

�������ంబ అందు� ���
ఎ��లహవళము��న హ�����
���ల�దంగ� ����� భరణ
న�న�భన ����నుకరణ ||7||

థళథ�సువ ఇంద��లద �ంబ
జల�శయననంత �వద �ంబ
న�నము�యు �� �� ద�యళ�
ల�త �� కృష��వ����రతళ� ||8||

���ం��గ� �� �ర�రరు
��ప�యమ�న బలు�ం��దరు
ఈ ప� శుకము� �ళ� భూప��
�� ప�స��ంకటకృష� భక��� ||9||

1-16 (565-16)
�గ : ��� �ళ : అట�

నందన��� ం�య బ�� బందు
ఇందు ము�యయర��ఘ�� �న�
కంద దురుళ�ంబువరు నమ�
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మం�ర �డ�ంబువరు ||1||

ఎ�యనం���ద����� ణ-
��యనంత��దవ��
ల�తచ�తన చ��� �-
వ�యరు �ళ���ంద�� ||2||*

అనంత క��నంత �-
��నంత�ర� అనంత
అనంత �గమ�� �లుక స-
�నంత ప�స��ంకట �క ||3||
*[(ను2) ల�త చ�తన చ��� �వ�యరు �ళ���ందర� = కృష�న �ల��గళను� ��సు�దర�� ,
ప���ందు ఉచ��ద కల��� ఎ���ద�రు, అజ��ద ��యరు ఆ ప���ందు ��� ��ందు
అర�వను��డు�ద�రు.]

1-17 (565-17)
�గ : పంతువ�� �ళ : ఏక�ళ

����వ�� ఉపటళవ నందన���
�ళ�రద ఆటవ�డువ ||ప||

�����సరనుమనద��లువ
తనయర �కర� ఉణ�తు� న�వ
�నమగ న��ల�రణుగర బ�వ
వ���గణ��మ��� బరువ ||1||

ఎ�గరు ఆ�న��యుణ �డువ
��యర సహచప�� ఇ�� కు�వ
���ర కణు� ము�� కు�� � న�వ
�� ��� గుం��గళ��బ�వ ||2||

ఒర�న��ం�రళ ��సువ
తరళర�గ�� ఒరళనడరువ
కరద� �� ��దురుఘన�ల��
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హర�య��దు గ��మృత సు�వ ||3||

��రు �ర��రన����
��������రవ�డువ
��య�లుగు�� రువ ��ద�
�రువ నడుగువ �రువ��� ||4||

అంధ�రదమం�రమ�గణ
�ందప���� బంద ��లక
వృంద� �రస చంద�ందు�సువ
�ందణ�కు�వ�ం ద�యుణువ ||5||

కం�వ�టవ దం���నుత�
దుండ�యరు బందండ�ద� ఒళ
�ం�య����గండర నమ� �ళ -
�ండ� �లు�� �ండ ��ద� ||6||

మృ�� న�వన��ట�� �సలు
జ��గ�య� ����ను��
�ట� �వళ�ళ� కృష�ను బంద
దృ��� �రదంతషు� స�ద� ||7||

హ��య �వర గ�� హంగడద�
క����య� ను బట� బయ�న�
ఇ��య �వర���హ జగు��
���� ఓ�ద అట��సద� ||8||

కృష��డువ దు�� ట� బలు
కష�బటు� ఆ ���య ����
��� �ద ��ష� కసు� ��ం
����తు ఇ��షు� సురు�� ||9||

ము��న����ద� ముకుందన
గద���దు ��ముద���ద��
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�ద� ��డ కుచ�ద��� �డ�
మ���యమగు�� బు������ ||10||

�న�దు తరవ��నుత ��ద�
��వ��� గల�వను క��డువ
�న �న��యు ఘన��తు �క�
వ��య�ళ� చున� �ణ �ణ�డువ ||11||

క�వ సమయ రంగ బరువలను ఆవ�ళ
��ద��య కర��దు ఉణు� వను
కరు�� � హ��ంద���
త����ంబువ బ�హ��యవను ||12||

క����హ బ����ల���య
త��త� ఒయ� గ�రజ� �డువ
స��క��వ ఉ� సూ��డువ
మ�గరుగళ తు������రువ ||13||

శ�ము�రుదయ��సరమ�సు��
హసం�పరు బలన స�త బరువ
నసున� నగుత��స నవ�తవ
అ�యరం�� �ండసు�� స�వ ||14||

�సలుము�య�� స��త�మ
�సప� ���శద�మ�ను
���గు��� ఆ�శదవ� నన�
�సలు బు��యు ��ం�నువ ||15||

ఎ���నమ�గళ తందబ�ర
గళ�కు�వ ���ళ� �డువమం-
గళ మూరు� �ంగళ� వసనంగళ
క�దు �ల�లు హ� కళకళ నగువ ||16||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 53

గ��సహస�గ��వ �రంతర
తుడు�� బ��ద హ�డు�ర ���ద
అ�గ�గడగువ హ�డు� ��దుత�
మడ�ర బడనడువడ�� బ�వ ||17||

ఒ�� �న�మగన���� క���-
వమ� ఇవ పర�మ��ంద�య�
నమ�మక�ళ ��మ�� క���
వమ�మ��హన�వనమ� ||18||

�శుగళ �ఖవను పశుగళ �ల�
��దు గంటను�సు�� కటు� వ
నసున�య� నమగుసురువ �మ�య
హసుళర ప��టల ��నువ ||19||

నందన��య కంద� �న�దు
చంద�మక�ళ అంద��సువదు
ఎం�� �లు���ం�నుత��ం
�ం�డ� �డమందరధరను ||20||

�� ���సరను�న తుడు �ంబను
�న���స��ముళ��� కళ�
ఎనలు న���గరుముళ��� పడగ�
ద�హ�డు�� � �న���ంబ ||21||

రసభ��ఖ�హసుళనహ����
శ�వద�యరు���� అ���ండ�
ఎ�వ ��య��� �శువర కు�వను
అ�యర వసనవ ���� నగువ ||22||

మ�� ం�న �న��త�న క���
వ��� ���� త��� నడు�ప�-
మత� ఘూ�య�ర �త��ందం��
సత�ర ��� � సతు� ��� ||23||
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�ట�ర �దు�� అట�ద��� � -
�ట� ���య చ���గళ ��-
దష�ను స�దను ఎషు� ���ంద�
బట� కుచవ ����� ఎనువ ||24||

గ���గళ�ను కృష��నుత �
క��దరంజ� �టు� �ండను నమ�
జ��గ��య��� �దనవ
నటు� � ఘన���షు� సురు�� ||25||

��తు��ట� �సు��యళ� తన�
�ళలను ��ద��యరరసను
��య�బ�డ�హ ఒళ�ను�త క-
��� గ��డదను న�ననయనను ||26||

హ�బల�ర�రు ఉరు�� �రరు
�రరు�రరు సుందరవర�వరు
�రు�త�మర సుచ��య����
పరస��ంకట��వర�లయ[న] ||27||

1-18 (565-18)
�గ : �హనక��� (పంతువ��) �ళ : ���ట

��ఘనహ���ఘనఈ
�లక�వ జగ��లఘన ||ప||

��లల�యమ��ల�దగ�హ
��య�� గుణ��ఘన ||అ.ప||

అప��మల�రు ఆ �కుల�
సుప��కనం� రం�పరు
��� కృత అర�కరం� ��య
ఆ ప�జ�����రువరు ||1||
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వ�జద ��య�ఆడుత�డుత
�జ సఖ�దురుమృ��� �లలు
ఆ జన�య��� ప�జ��ళలు
అజనయ�న� ��దళ� ||2||

అమ���ల�ల�� మృ���యను
సుమ�� హ�����డువరు
ఆ�డు� ��ందు �ట� ��ళ�
���ండవహ���దను ||3||

తమ�ంతస� ���ంతస� ��
తమ�మ�ను �దరువ�ం�నుత
�మ�� ��ట�ను��ళ� పర-
బ����� క శ�� �త�కను ||4||

��యవశ�మక�ళ�ఇహ ప�య�
��యరసను�యవద�దు
�య��దు అ��య చప��దుణ
�యచ��యను ����దు ||5||

ఎన�య బు��య భ���స�ప��
అ���షర��దు�త�
తన�య సను�త �న�న గుణ�-
ర���య��దళంద�� ||6||

ఎం�న �రమ����య�యదు-
నంద వ�జదవర���ద
కందన ��నం�ంబు�య�
నం��దరు �కు�కసరు ||7||
��కృష� భగ����శ�రను�
�కద �వర �కహర
�కుం�లయఏ��క �-
�కర �� ��కర� ||8||
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�క�� �లుకద లకు��యరసను
కు����ళ�వ భువనగళ�
రక�సర�వను భక�ర ��వ �-
వర���హ ప�స��ంకటన ||9||

1-19 (565-19)
�గ : ��� �ళ : ఏక�ళ

�సరు క�దళమ�తనయ��స ����గమ� ||ప||

�సజసఖనుదయ�గదము��
శ�ము� �� తన�ను �ంగ�� ||అ.ప||

�ం����య �వ నం��పవ
అందు ప�జ��సుత�ందుట�
�ంద��యమ�వృందద భూషణ
�ంధూర �మంతద�టు� ||1||

గంధ కసు� ��టు� మం�ర�వ�
వం��ము��మ��� ము�దు
ఇందు�ం�య�ండ� ద�తుం�
ధుం ధుం ధుడు�ంబ చందద� ||2||

పవళద కడ�లు ��దు ���య
నవ�ణువ సు�� స�ర��దు
కువలయ��య కు�ద�వన గుణంగళ
స��ం��దు�డువళందు ||3||

శరచర ��ధర ధ�ద�ర నరహ�
వరవటు పరశుక� రఘుప
నరసఖ సుర�హకరహ�చర
సురవర ప�త�ర హ��నుత ||4||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)
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అ�గ�గ�యలు బడనడు బళ�కలు
ము�యమ����� స�లుదు�
నడుగ������ �డుగంధ కతు� �
కడు �వ�� కడ��యనఅ��యు ||5||

�రళపదక ము��� �ర తూ�డలు
క�కరభకరకంకణ స��
�రరు�రత� నూ�రఝణత��సలు
పరమ�రుష నమ�హరుషద� ||6||

మథన రవ� నవ�త ��హ���
గ��ం� కు���ప�యర�
సుత ప�స��ంకటప���యంగ�-
�త���దళ������ ||7||

1-20 (565-20)
�గ : ఆనంద�ర� �ళ : అట�

రంగ �కుల�ళ��ద బలు
శృం�ర ���య��ద ||ప||
మంగళమ�మ�ం��ద భక�
జంగు�� ము�� ��ద ||అ.ప||

మ�� ందు �న�సర���గ రంగ
హసు� బందను �� బ��గ
� స�న�న ��ద�గ ద�
మంథనదండ ��ద��గ ||1||

క�వ �లసవను ఇట�ళ� తన�
��య������ట�ళ�
పడగద��ళగుక�లు��
���మం�ర�ళ� �క�ళ� ||2||
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తృ���గద�� కృతరం� �త�
తృ�తను�ను ���మ��
కు�త�గుత కలు� ��దను ���
య పడగ��ణ ఒ�దను ||3||

హరుష� ���య గు��య ఒయు�
ఒర� ���లు�ద�జనయ�
అర� �పమ�ను��� �ర
��దు బందు కండ� బ� ||4||

�ప� �లు త��ండళ� ��
�� ప�స��ంకట �డలు ద-
�పర�ల�ల��దలు కండు
�పమ� �����ందళ� ||5||

1-21 (565-21)
�గ : ఘం�రవ �ళ : ఏక�ళ

����� ��ందమ�
�రు�కజభవసురవంద� ||ప||

��బళలువదు మక��� సం-
��యవల��ను�� ���
ఆయసప�� �లు�ద తన�
�య��వ��సువ ముకుంద ||1||

కృష�న కట�లుకుందరద�య-
�ష� క��గ�ం� జన�
అషు� �మ��ల��హ�
క���ండను వత��మ�� ||2||

ఒరళ��దు�ండు��మ��
మరగళ ము�ద ����
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సురఋ��ప� నళకూబరరను�ఉ-
ద���ద ��వర అ���� ||3||

�వ��రుషరు ఇ�య�� సుర-
�వ�న�ద��రగుత�
భవ�చ�తన �ం��దరు బహ�
ద����పన సుత� భ��రతరు ||4||

�న� గుణకథ����గళ� హ�
�న� క�� శ�వణగళ�
�న� ��గమ��� ణగళ� హ�
�న� స����మన�ర� ద�ళ� ||5||

�న���బ�� త��ర�హ�
�న��ట� దృ����
�న�వర సంగ� ఇతు� హ�
���� నమ� ర��� సంపతు� ||6||

అవరు�� త� ���దరుమ-
త�వర �ణు� వ�జదవరు
ఇవ పరం�వ�ంద�దరు ప�స-
న��ంకటన స��� సు�పరు ||7||

1-22 (565-22)
�గ : �గు�� �ళ : జక�� (?) [ఆ��ళ]

��ద���ంద� క�దళ� కందన
భ�త ��మ�ంద అర� �పమ� ||ప||*

పరమ��� ధన �ర�దం���ం-
దరగ��యు ���ర�రళమ� ||అ.ప||

ఎషు� ��� �తు ఆడ���మ
కృష�రు బర�ల���గ�ందు
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తు��� క�ద� ��కృష� � బలభద�
ఇ�� ం�ట� �డ �టు� బ���ందు||1||

��ర�రుణ బ��� సంభ�మ�ం�
��� వ�జ�థ�సల�యస
� �శుగ� క�� స��ందుణ-
�సు జన�వ�� ��శ �న�నుత ||2||

�సుర� ధూ�ధూసర���-
� �శుగ���ందు శు���
భూష�ంబరగ�ం భూ�త�� ��
���ర�న భూసుర���� ||3||

�జజనకన సహ ��జజనపం���
�జనవ��� సుజన ��య�ర
సుజల�ముఖ�స రజ���ంబూల
వ�జన�ల� గంధ భజక���ందు ||4||

�����య�ద� �మక�ళం�గ
నమ�����ందు అమ� క��యు�
సు��నద� పర�మ� ప�స��ంకట
సన�ం�రనయ��మ����దళ� ||5||

1-23 (565-23)
�గ : �గు�� / ���గ �ళ : ఏక�ళ

����ంద��ముకుంద
�������నంద ఉ�ంద� ||ప||

వృం�వన� పయ���గ�ంద
నందనందన తనురుహ కృ��ంద
అంధకను (అందు వృకగళ?) ప����ఘ�వృంద
మం�య��� న�దను నంద ||1||
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భ�� �య�న��జనవ��దరు
సూ��ంబర అలం�ర ధ��దరు
��ర ద�ఘృత�ండ తుం�దరు
ల�పల� శకటవ���దరు ||2||

బం�య���జన��హ��
�ండ��� సంకర�ణ���
�ండరు�య� ళం��తు అ��
�ండు �వ�ళ �వళరను �ంబ�� ||3||

కుంభకుచగళ�దగ�ప ���యరు
అంబు��న గుణ������దరు
�ంబు �ళలు�ళ తప�� ��
సంభ�మ�ంద వృం�వన�� ||4||

అర�చం�� �ర శకటవ ���
అ��తప�లుకూలయము�యబళ�
సద�త��భ ��నస�ళ��దు
ఉ��క�ంద� ���ండరందు ||5||

ఉచ��ల �వర�న తళ�
అచు�త బల�మ��ద�ముద�
����క�లనంతందు �వణ�
వత�గళ �య� దు� నందన �ణ� ||6||

కరుగళ �య� రుహ� సంకర�ణరు
స� ���వళ��ర� సుందరరు
వర క���ర� వ�జ�� జన�
హరు�మృ����ట�రు �ణ�ణ� ||7||

ఒ����ముం�ళ �ళలనూదువరు
ఒ����మల��టవ�డువరు
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ఒ���� వృష�కద�య�సగువరు
ఒ�� భూరుహ�ట ��ట�డువరు ||8||

���ం�య��ళ� �కుంఠ�మ
�క�షద ��కృష�� పర�మ�
ఆకళ�య�ర కూ�హ ���
��కర ప�స��ంకట శర��� ||9||

1-24 (565-24)
�గ : �గు�� �ళ : ఏక�ళ

హ�హ� ��ంద ఖళ
హరణ ప�ణత�నంద ||ప||

కు��తమ� కంసన భట�బ�ను
వ��కృ�య� బంద
అచు�త�మర �లువ ఉ��గవ
��� స�వ�ళ� �ంద ||1||

వృ�ద తు���దవనమడు� బక -
ప�య�ర ఖళ�ర�
వృ�� ��� ����ద���
భ�స�క�వ బంద ||2||

హ� కరపల�వ అవన వదనద�
తురుకలు ఉ�దు ��దను
దురుళన చంచు��రడను��ద
త��త� నగు� అచు�తను ||3||

సర�జ భవ సురవరరంబరద�
��దు ను���మ�య
గ�దరు అణ�న �ర�ముకుందను
మర�ద �ప� బ�� ||4||
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వ�జ�థనుమక�ళ ��ద��ద
భ���� త�వ��దను
��జవర గర�ను ��ద ను�గళ�
�జఉ��త ��దను ||5||

ఎనుత� సుఖద� వనద�మంగళ
�న�న వ��సుత��
వనజనయనన గుణసం�ర��
ఘనజన�గళ�వర�� ||6||

�పరు ��య�వ�ళ� తరుల�
��ంశరు ప�జ�ల�
��వర ప�స��ంకట కృష��యన
��క��నవరల� ||7||

1-25 (565-25)
�గ : �లుగు �ం�� �ళ : ఏక�ళ
స�ర�� సమ వృం�వన�
�గ���తు�ఖ��వన� ||ప||
హ� సంకర�ణ�ర�రు
హరుష�చ��ద�కళ �యుత�
వర �వర�న��యతప��న�
�రుత�యము�య�రద� ||1||

అ��ద� �కంగళ� �క�క�
అ��ద� �నుగళ� సుర�ను
అ��హ వృ�ంగళ� కల�వృ��
అ��హ��యరప��రు ||2||

��� �గ� �ండు గుము�గుసకు��
అ��కలు� హ�� గజగ ఘ��
కణ�ముచ�ళ మర��ట ��ట
సణ�వ�ళ� �లు �లవ ఆట ||3||
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సం�హన�డుత రంగ రం�
సం�హ�ం�ంబరు రంగ
నం���య� ��యరంతరంగ
నం���నందచంద� రంగ ||4||

జల�తుబంధన�ట �లయన
ప�యన�ట క�ప�వన
కలహం�చ�ర అ�గళ�ం�ర
����యుచ�ర ����ర||5||

గజ�ంహగర�� �వృషగర��
సుజలద�ష� �కరవ
సుజన �వళ�� ��ప ��జవర-
ధ�జ �గ�శ�ర అజన�త ||6||

���య�ళ� �ట �ట �-
�ల గు�ఢ� సు�ఢ� హ�
��ంబుద�మల పశుగళ ప��-
���దను ��ల�ళ� ||7||

వృం�వన� ��ంద �ణుస�ర-
�ంద స�య����త గడ
ఇం��యరస �వృందవ �య� ను
�ందణ�ణ� వసుంధ�� ||8||

న�నగంధ�ంబ అ�గళ�షమం-
�ళ��� �హంగగళ
బళగమృ�వ�గళ ������తు
బలు కుసు�కర�� నద� ||9||

ఎ� బల ��� ఎ�ద�రు కుసుమ-
గళ �ంచల ఫల��డుత
త��� న��� �మ�ం�సు��
ఎ��ల��ం� అలరుదురు�� ||10||
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ఫలవ�����యరు తుం�ద ఉ�-
య���య�� వం�ప �ర�-
ఇ���ద ���ద ఉప�ర�
ల�తల�దు� మ న�సు�� ||11||

�� వర �వద�గ�� �డణ�
�వ �మ�ర���డు��
ఈ ఉరుతరుల� జన�� ధన��
�వము�గ�ర�� �శ�య� ||12||

హ�యగ�జ���నవ�తు� సం-
చ�సువ ��గ�� ���
తరతర బరు�గ� గ��ద�డ�
ఎర���క�� ��ద� ||13||

హ�య�ంద��ంబు���డువ
హ���యర��నగళ�
మరు�టు� �ంద� వర�ణు�ద�
హ��టస�రశర��తరు ||14||

కు��గ� మడ�యరము� ను� ప���
నడు న�గ��ణమయూర �ర
���భహ�యం�యడ��డ
మడు��ద������దు ||15||

��య��నవ�ల� భృం�వ�
��య��ట� కురం��
��య� న�యప�యహం��గ�
��ప������దవ�� ||16||
వృం�వనవదు నంద���న�
నందనమ�యమ�వ�యు
ఇం��యరస ప�స��ంకట ఉ-
�ంద� ఎల�రు వృం�రకరు ||17||
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1-26 (565-26)
�గ : కన�డ �ళ �ళ : అట�

ధన� ధన�యము� �వర�న� ��ప�
�న��ంగ స�రుశ �వన�మూరు� ||ప||

ఎ�ద�రు �వం�� ��త�ల�ం��ద�య
న�న చంపక �టల బకుళ��� మ���య
అలరు తుళ� బరు�బరుహ ��య�వరు ��య��
ఒ�దు ఇతు� ��డువను �లువరరసను ||1||

ముకుతబళగ�డ� సంతత లకు���పళ�
ముకుత కుసుమ గం�లం�ర ���ం��నహళ�
ముకు�ముకుత�� దుర�భ వ�క�వ�కతను
ఆకళ�య�రమక�ళ� అ��� ��క�సు�హను ||2||

శుక�కగళ� మృదుధ��య�ం�రవ�ం క�వం�
ప�క�సు�� గృహ��గ�� భకు� �నయరం�
సు�గళవ��ధుకుల �వకరు��కరు �వ�-
ముకుతరవ� ప�ప�ర�ముకు� ప�వరు||3||

మధుకరగళ కూ��ం�రదముద��ళ�రు
హృదదహంస�రస రంహస వ�� నగువరు
�ద�దగ�బరు�గ�డ�ముద� కు�యువరు
�దరుహ���గళం� �� కద� ��యువరు ||4||

హ�బల�ర�రు స��వళ�� �ర� �రుగుత
తరుల�గళ మృగ ప�గళచ��య�డుత
సరసవచన ను�ద��� �ర��� ద�ర
పరమధర�వ �� అత�ంతహరుష �రువరు ||5||

చ�ర కుర� �� ంచ ���� శకుంత �రండ
బకగళ� ��వత కల�ంక చక��కగళ
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సుక���రవ�డుత�డుత ఆకళ �య� ను
సఖ �వళర �కరక��య సుఖవను�పను ||6||

�ఘగం�రరవ� దూ�ద� �గళ క�యువను
మృగప��ఘ�గజగళ ధ��� ��లు �రువను
జగద ప�భు ముకుంద ద�ద బ��బల�దవ
నగుత �వళ��గ�న��హ�గళ��రువ ||7||

సఖర��యత��ం�న�ముఖవ�� ఇడువ
భకుతవత�ల ���య�డువ సుఖ� తరుమూల
సుఖసముద� ��� ముద� సుక���ద
ఆకళ�య�ర ��ందం��కమలగ�త��ద ||8||

లకు� భ�ప�ద చతురు�ఖన��ప �ద
�కగళ�ద�ద గం�య ప�క��ద�ద
ముకుత వ�కత�ద ��ంగ భకు�ద�ర �ద
శకటవ�ద� �ద �వళసఖ�తు� వ �త ||9||

కు�దు కు�దు ద�దు న�దు తను� �వ�ద
వనజనయన ఫ�శయననుమ�దుమల�ద
తనయ�డ�యుద�� �యన� �ంతను
దనుజమథన�ణ�కథన సు����ంతను ||10||

కదన�పటమదనజనక వదన���దను
సదనత�యను ఆ దన �య� న��ధన�రణను
హ��లు���ద�దన కర�జ� సుధన��యను
ఈ �నుప��య బ� న�వన� ద��దన స�దను ||11||

అణుగర కర��దు నగుత ద�దర�కరం�
త�రమర� �ళ���ఘన��మల కృష�
త�రు క���� త��ంబు ��యరు��దరు
వనజ�భన గుణసం�ర�� ��దు ��దరు ||12||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 68

వన�� గంధవ�జన�ద సంహన�మరగ�ం
వన�సనన �తన ఒ��దరణుగ �వళరు
ఘన శు� �గళ మన� �లుకద సన��శ�రను
వన�చరర గుణ�� ��దము�జ�డ�ను ||13||

�మస���త �� మ�ర కూ������ప �శ�
భూ�ల�దు� మయము� పర�త�� మ� చ�సువ
�మల తృణ కుసు�వ�గళ��డువ ధన�ర
��మ�హర స�జ�ప�ర ��త��ర ||14||

కర�కరపల�వ ఆ�ంగన చర�ంబుజగ�ం
స�రుశన�ంద కరుణ�ట���వ �ణు� గళ
స�రత స���య పరమ�రుష ప�త�ర కృష�
వర ��యర సుర�ను కల�తరు ప�స��ంకట ||15||

1-27 (565-27)
�గ : ము�� �ళ : ఏక�ళ
���ధవ బల�మర సఖ ���మ �న���దహ��
�మస �నుకనుమదమత�ను ఈమ��ళ�న�ళ� ||ప|

ఖర�కృ�య� ఖల�కరద గూ�రువను బర��బ���
సుర� సురసఫల దురుగమ���హ� � కరు�సు నమ� ||1||
సుఖమయమూరు� సఖన ను�� న�ముఖద� కూ� �వరను
కుఖళన�ల�న అక�ర� �కు�తరు�కరగ�� �దను ||2||

ఇ����ల�ద క��బళగ�ళ� శతు� �నుక �లబంద
��త��సుత �� ఎ�� �ం�ల�ళ��� ��యుతలవ �ంద ||3||
�సరగ��య� సత�రద� �� వృ�గ�� ఒ�ద
�సు�వమ�� సంకరుషణ �సభగళ�ల� ��ద ||4||

దురుళరు తమ�� �రళలు దుందు� అరళ�మ���య సూ�దరు
తరళ ముకుందన సరళ �క�మగళ మర�మర� సుర�� కృగ�దరు ||5||
సుర� సదృశ�ం భ�త ఫలంగళ హ� �ర�వ�గు��దను
హరుష� ఎల�రుహ�య గుణంగళ స��సుత �గళ��దరు ||6||
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న�నద�ంబక బల�వళ�ం ఫలగళ భుం��ముద�
త�య� బ���గళము��కళ�గళ కూ� బరు�హ వన� ||7||
�ంగర���ముంగురు���మంగళ �ఖుర ధూ�
�ంగళ ��ర కంగళ మధుకరరం���బ�ద �� ||8||

మృగ���ర బ��ళ���పముగుళ�న�య స��ట
ఝగఝ��భరణగ�� భూషణదు�గరం��ప��ట ||9||
�ంగళ �స�ర కంగళ హ��� రంగన వదన� ఆ��యన
�ం�ళలు శ�వణంగళ �ు�� �ణంగ��ల� ఆ��యన ||10||

న���నముఖ�ళ�ంగ�న� లల�ర నయనచ�ర
న�ద���యస��శయద���వ��న��ర ||11||
�లువ��ంబుజగళ రస�ంబువ అ�గళ స�య�భృంగ
�ళ� ��యర సుల�తమనద����దుహ�య స��ంగ ||12||

స�హ��మగళ స�యదమృత కణయువ�ర ����నంద
నవభకు�య రస నవకద �లు�యరు టవట�పరుముఖ�ంద ||13||
�� ��ందను �గళ సహ వ�జ�� బరలు జన�యరు
�గప�లు వన��న���య ఆ �వరు��దరు ||14||

ఖళర వ�� బలు బళ���నుత ప�మళజల�లద��దు
కల��ంబరమలయజ వ�జన సృగ�ళ మృ�� దన�ంద ||15||
�జసుఖ�ర�న భ�� సుజపవను సుజన����సలందు
��జగత��ముక�జనవం�తపద రజ�య���దనందు ||16||

ప�సన�తర చ�త ప�సన�య�ం�త ప�సన�మూరు� �నబంధు
ప�సన��ంకటకృష� ప�సన�గ�ప�ద ప�సన��గ� నమ�ందు ||17||

1-28 (565-28)
�గ : ��ష�� �ళ : అట�

��యఫ�మదహరణ కృ�ళ�సుజన�భరణ
����తమంగలచరణమత� ఖూళదనుజసంహరణ ||ప||
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యము���క�శద� అ�రమణ కప��ం�ర�
అమలజల� �ష�� �ర ���హ��దం���� ||1||
�రద తృణ వృ� గుల� శ� �� సుట�� అ�����
�ర గరుడన���తద కుంభ �� కదంబనుళ��ద ||2||

ఒందు �న� ��ంద బల�ంధవను�ద�� ద
చంద� �వళ�ంద �వృందవ చ�సుత �ంద ||3||
ఆగ� �ర��దరు�� �గయము���దరు
��వరు �షజలవ కు��గ� ��దరసువ ||4||

��శ�ర�ద రంగ ద�గుణ కరుణ�ంగ
�గ���స�గవరుహ���ంద�ం�ద�వరు ||5||
���� కరు������త��గళను���
��క �ం�మ��ఖళ�హక సదు� ణఖ�� ||6||

బహళ సు� �య��దరుమ�మ�మన���గలవరు
అ�వరశయనము�� ఎనలు వ�ల� సల�ద �� ||7||
కడ�నమర తు��� �ఢ నడు��దంబరహ�
ఘుడుఘు�సుత ధుము�దను �షమడువనుహ� కద�దను ||8||

సం��� జల��� ����ణ శతధనుహ��
అ�య�క�మహ��మ���ుద�బల�నవ� ||9||
�షణ ��గ��� � మ�� ��ష�ద��
�స�� న� ఇ�� బందు ఈ ��శ�త�వ��ందు ||10||

�ష� ఎద�వ�� �ష��సవనుగుళ�త�గ
�సు�వన కచ�బంద �ందు��సు��ందమంద ||11||
అ�భ�క�హననఈఅ� క��ద ��దవన
ద�సుత�సు��దనుహ� బహ�తప�ను��దను ||12||

�ల�రదశ�ర �� �ల సుందర సుకు�ర
������త�ను తన����ంద �����తను ||13||
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రక�సహరణన కండు అ� దుఃఖ� �గళ �ండు
సఖ�ద సఖ�వళరు �త��ద� ��పరు ||14||
��వత�ద �ంఛనను��వ�కద ���గను
��వక��� ��దను స�����త���దను ||15||

ఇత���కుల�ళ� బహ� ఉ��తవ �ణు��
హృ�� ప� బళ�దరు బలను��య �ళదలవరు ||16||
బందరుహ����� �� నం�� �వరు���
కందకృష�న ��దరుమన�ందు ��ర�వ�హరు ||17||

బల�శ��� బం�హర �వళ�ర�వ ప���
ఖళభక�నుక�నుము�ద అవన త�య��ండవ��ద ||18||
�త���త��ండవను న�త�కులప��దను
��� ద�రు సు� ��దరు �వ���యరు న��దరు ||19||

గంధర�రు��దరు సురదుందు�గళ ను��దరు
అంద��మ�గ�దరు ఆనం���య� న�దరు ||20||
దు�� �యఫణగళ� ��కృష�ను న��సు�ర�
క���దను ��ంగ మద�ట�ను ����� ంగ ||21||

�త�రవను ��దను బహ� వక��ద� ఆ��షను
భక�నుళ�� నందసూను పదనృత�కుట�ణ ���దను ||22||
�య� బలు కుం��ద��యలు �శ���ద
ఆయస�ంద దుఃఖపట� ��యణన� �త��ట� ||23||

కండరు అ��జనను బహ� �ం�రు ���షనను�
�ం��దరు జగదు� రు� ఫ� దం�ర�ను అహ��వ ||24||
దం��దు� �త న��ళ� బుధమండల�ల� ద�ళ�-
దండ� త��గళ�ళ� నమ� దండప�ణమతు� �ళ� ||25||

���ందుదుభవ ���యు హ� ���ంద జగకప�య�
���ంద బంధన��హ� ���ంద సురరప�� ||26||
బంద �న���యర�� నమ�ం��తనవను ��
బం�నలవర ��దను పదద�ంద�కుట�ణ ���దను ||27||
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దుష�న మద�ళ��దను �� కృష�నవననుళ��దను
న��ం��య�� �దవను ఒం�షు� స�స��దవను ||28||
వం��దను �నయద� సల�ందర��య� ��య�
అందవ�డలు కృష� స�ళ �ంధు�న���ట� ||29||

గరుడన భయ ���ద తన�చర�ంబుజద� ����ద
ఉరగన ��య���ద �జచరణశరణన సల�ద ||30||
అభయవ �ట�వన�� ఈ ��భువన�బ�� జ��
అబ�యము�యంబువను సు��భ��దనుమ�మను ||31||

శుకము� నృప���దను నృప భకు�భ�త ��దను
ఆకళ�వన చ��యను చతురు�ఖభవరు �ళ��దను||32||
హ��శ�ర� కర�గళ ఉచ��సుత �వర�ళ
హరుషద����య� సు��ర�దరుయము�య� ||33||

నందనస� సు��దళ� తన� కందన ��ద��దళ�
నం�ద��ళ �వళరు అ���ం����యనూ�దరు ||34||
ఆ ������యను నుం����ళర సల�దను
�� న� సుఖ� ఐ�దరు ద��� ద��రణరు ||35||

ఇం�మరము��యఅనం�దు�త శుభచ�య
సంతస�బుధ సం��య ��� ం�ర�త గుణ�హ ||36||
ఈ��యఉద�రణ��కరషణ సుఖ�రణ
��కర ప�స��ంక�శ సర�� కరు�పను స��శ ||37||

1-29 (565-29)
�గ : �ర� �ళ : అట�

�ల �ల దు�త ��హల�ం వ�� జగ�
�ల��సు�ద� నంద�త�జ ||ప||

జన� తు���ల��హ ��ష�ఋతు బర�
వనజ�భ����ం వసంత�ల��
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�న�న�� అ�క �ఖ��� సకలర
మన�గు�� స�యు� కృష��మర ||1||

ఒ��ం��� �షద ��య�� ��తు
దుమ�న�ందుపద� జన��శ��తు
�మ��ందవధ�వరవ�� ఉగ�ను
ఆమ��య�� �త� వృ�రూ��ద�ను ||2||

వృ� గంధ���� సకల తరుగళ�
క�దహన�����డ����ళ�
ఆ �ణ�� ఒణ��� పత��ఫల
అ��చర�ల��� బహళమంగళ ||3||

అదర �� �� �గళ� నరరు �వరు
�దరుపద� బందు �ద�రు బలము�ద�రు
సుదరుశనధరను ��ద �షద తరువను
ముదవ�తు� ��ద అగ�జ �� ప�జరను ||4||

సకల��గ� �గవ�ంత�దరు
ముకుతవంద�నం�� �ం� �ంత�ర�రు
భకు� �� న ��గు�కుత�దరు �వ� -
మకుత�� అజన�కదం��ళ�రు ||5||

����ళ� గూ�గళను �ఘ� స�దను ��-
కృష� కుంభకన� క����ళ� �రను
దుష�మథన�ణ�కథనయ��యణ�న
�ష�తను� ����యరస�హన ||6||

�� ��కృష� �మ�చర�గళ� �త�-
��జనరహృదయ��న�� న�ప�లు
�గ�య�ట�ణ��వ�య�ళ��ర�-
�� ప�స��ంకటకృష�న ఆ�� ��యలు ||7||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 74

1_30 (565-30)
�గ : కన�డ�ళ �ళ : ఏక�ళ

��శన వన� వృం�వన
�కులప�జ� �కజరు
ఈ ��ం�� స�రు� � ��బల-
��కృష�రు�స��హరు ||1||

శుష� ల�తరు వర��� వనద�
�ష��ల�ద ��ల�
�ష�ళ క�వ� ఆ�మ��యజ
దుష��తహరహ� ��నల� ||2||

శుక �క ��హంసగళ క�చ�ర
��ళవన సుస�ళద��
సకల కుసుమ ఫల సతత సు�ర��
లకు�య రమణ�ద��� ||3||

క�శన�ట� న�యదు కమ-
��న�దస�ర�ద�
�క�క�ందుకరగ� �ర�
ప�గమనన సుళ�న� ||4||

�ర�ర జలసం�ర��ఝ�గళ
గర�� �� వ���హ�
పర�����యు �రదు ��
�ర�రప�య సంచర� ||5||

కంజ బకుళ క�� �త�లరజ
వ�ంజక��దద�
మం�ళమధుకర�ం�రమ�హర
కం��న అట�య� ||6||
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కుసు��దద సహ సంచ�సువ
నసు���ల�న సు��
ఎ�వ ��త� మృ��య ���యు
శ�కులదరసన న�న�� ||7||

��రుత��య ��కరవనద�
��పరను �ర�హను
��ంచల� ప��ళ బరు�గ�
����ందనుము��హను ||8||

�గళ చ�సుత అ� అ�మృదురవ
�గద �ణుస�న�ం�
��జ�శ�ర��ప భువనజ-
�ఘవ ��భవసురవంద� ||9||

�దద�ణ ప�� గడ ప�-
�ద�ఉత�రప�
��త�న ������తు �-
�ద� ���కప� ||10||

��కం�ద�వ �ప�ప�రహర
��శన�టక��
ఈ�నన�ట� నట�ష�
����� ��న�వ� ||11||

��ట��వరు� ళ దం��
ఏ�ట� భ�మణద ఆట
�రవ�� స�� ఫలగళ��యుత
��ట� కణు�సు�ట ||12||

చండు ��� వదక��గ�గళ�
గుం��� ట�మర�ట
�ండు�వళర�� బల�మరు పృథ�
మండల���డువ ఆట||13||
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యము�య�ర� ��తప�ల బ�
రమ�య కుంజ ��నస�ళ�
అ�త ���య�డలు �డువ
రమరరు�� సుఖ�ం� ||14||

అల��� కళ�గళ �యుత సఖ
�ల�ర �ర�ముకుంద
ఉ�� సద�� �త� ప�లంబను
�ల�ర �ష�� బంద ||15||

��ర�ర �ల��నుత� ఖళ
��ష� ��తన��ద
�� సర�జ� ��మ�యవ�ళ�
� సఖ�వను �ర�ద ||16||

�ం�రవనద వటతళ �గళ
�ండను అగ��మురమథన
మండల�రడను��ద�మన
తండ� ��వృషభరను ||17||

���ద�తవ�హక
�ల�వ��హ�ను ఎం�నుత
��ద భద���� సకల �-
�లర�� జగత�ర� ||18||

�లు �లు�న��హక�హ��
�లు�వళ���ందు
���లను� అసురన సహ�-
�లక�డ� ��దు� ||19||

ప�ద�యవను���డలు ఖళ
��స కంసన భటను
ఋ�బలన ఎ�� య� ను�నంత
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���� బరు�� బలను ||20||

�దరుత హ�సు� ��డలు��ర
వదనన సమ�బలబందు
మదమత�వ�� ��� ��తు
కుధరన �రవవ కండు ||21||

కు�ల ఖళన అలం���శ�
త�త దు�మ�యం� జ���
పటుబల���ద దుష�న పృష�ద
తట� శ��� థళథ�� ||22||

�ష� దృఢము��య� గు��ద
���య ���య��
�సవన�జ�� ������ �ర
��ర ��� గ�వ �� ||23||

�త�రు �రుత ��������
సుత�ణ �వరుగళ� ��
�� త�వ��ద��ధు�ధు భల
శతు� హనన �ం�� ||24||

సుమన వృ��యను సుమనసర��దరు
అ�త దుందు��ద�వను
కమలనయన బల బల��గళ� తమ�
రమ�య గృహ��దరు ||25||

��మ� నందయ�� ���
ఈమక�ళన��దరు
ఆమ��ష� ఎ�యుం� బల
�మ ��హ�� సమరుం� ||26||

గంధ���� ◌ంబర భూ�త��హ
సుందరవరరు ఒ��దరు



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 78

వృం�రకవం�త ప�స��ంకట
మం�రదరసుగ�వరు ||27||

1-31 (565-31)
�గ : �హన క��� �ళ : ఏక�ళ

వృ��వర� కృష�నం�� స��ష��ద �ష� �ల�
తు����తు వృ���ల కష��రదు
తుష��గ��ష��� �ష� �ర�ళషు� ���
�ష� అశన స�ష��� నను�� ����తు ||1||

�ల �ర�� ��� గ� �ంధూ�గళ
ఏ��యు �లు�ంచు �����
��� సూ� ల���లముసు� బహళ వర�
�ల ఒ�� ��లల�య�ల�ద��� ||2||

����గళ� ��గళ� �ష�ర�గళ� భ�త జల�
�రచ��ద�ర�యము� �ర� న�ద�
తరు �రుధ ఉరు���� వరజంబు ఖరూ� ర �� �
ప�పక�� మ�దవ�� హ�య వనద� ||3||

�నవ�� ��కర ������ �గ��
�� ణ �యనయన నందసూను�ద���
���థ సఖ �కట� వనద న�న జంబు
వను ఖరూ� రనుండను ఆనం�త�ను ||4||

�చ�ల�ర� చ�ప����వ�ళ�చు�ణలు
�చ� క�దనచ��యఉ��రంగ�ం
పచ�వ�� స�చ�రూ� అచ������నమ�
మ��నమ�ఉచ�గు��హచ����� ||5||

గం��� తుంగభ�� మంగ� ధూ�� ం� ��
రం� �� �ంగ� సుసం� ����
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భృం� �ం� �ం� హం� శృం� కృ��రంగు ము��
�ంగ� ��ం��ందు రంగ క�దను ||6||

�రు� కర�రకువ� �ర�ం� �ర��
�రస����రు����రువద��
��రమణ గ�రరవ��� క�� దూర�ందం-
�రవ� తూ�బంద� �ర�గ� ||7||

బందు బ�య�ం�హ�యస�ంధద� స�ంధ���
నంద� ఆనం�త�న ఇందు��ప�
మంద�స�ంద కృష� ఒం�ం�వ సుందర � -
�ంద తు�� అందు��నంద��తు ||8||

ఇరసల��యుగ�య��హ�బల�వరరు�కు�
��గుహ�� చర��దరు కందమూలవ
పరమ ఫలగళ వరద��న��రవ�ంజనహ�య��
హరుష�ందుంబరు కూ� �రుత తృప�రు ||9||

ఎ�యహ�లు� �లు�గ కంగళను�ము�� ��
న���న �లువమూరు������ద� ||10||*( 2�లుగళ��త� ఇ� )

శరత�ల బర��తు �రుమల� సరగ���
�ర��భ� �ర��శ సర���ష�ను
పరమ�గ��రణ�ప స�దు�� ఇరు�న��
స�రన�ణ సర�����రగు�ద�� ||11||

రంగనంగసంగ� ��ంగ�రు సంగ��
సం�త�మంగళ గుణంగ��ళ�రు
అంగ�రు అంగజన� సంగర మ�� ం�యరు
�ంగర వనంగళ�� �ంగ�ప�రు ||12||

కుసుమ�భ కుసు�త వనప�సరద�� పశు�యుత�
�సు��ళల రసతుం���సుత�ర�ను
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�స�� యద అ�యరు పరవశ�గుల�స� ర�-
ర���ల� ర�కన ఇ��సుత�ర�రు ||13||

వరవ��రు �రహ��య శర��సు�రలు కండు
స�రనయ�నుద���దను కరుణ���
ఇరుళ� హగలు హ�య�� స��సు�ప�రర�యరు
పరమ భ��భ�త��హ�ణ���రు ||14||

అ���� ��హ�య రూహ���న��తరు
��ం��య �హ�� ణ ��హవవన��
�హ��షయర��యరుఆ�ంగళ�హర�
మ��రుష����య�హరు వ�జ� ||15||

క��� రంగన�మూ�� కరణగ�� అవన���
మన�������త �ర�న� ����
క��యరు ధన�రు�వ��యరు �న�య ప�-
సన��ంకట���యరు�ణ���రు ||16||

1-32 (565-32) *�ణు��*
�గ : కన�డ�ళ �ళ : అట�

�ణు��లన �ణు వ��పరు�� ���ల� ��మృత�ండు
�ణపంచకన�ణదటు� గ�� �� ణ �ం������పరు ||ప||

ఎ��సర�ళ బళగదం�ప���వ రతున�� కుండల�ళ
�ళ��హ క�లద �ం� పవళదు�య�� �ం�సలు
న�నదళవ�లువ �త� భూ� ����ంగ� �ళల��ప
త�రు బరుహమ���దం� �ంచలుగళ గుం��ంగ�న ||1||

�మ�హ��న��మగండ�టు� �మ�ణురంధ�వ ము��ఇంగు�
�మద� స�గమపద��మం�ళ స�ర ను�సలు
��యం�ధర�మరసవను���మ� స�వ ��మ��ణు��
ఈమ��గ�వ �������ందు�త�డువ�  ���యరు ll2ll
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బ�హ�గంధర��న��రు� �త అమ�ర గంధర�రమ�ర ��రు
ఉమ�య�ం ��స����దరుఈమ��యవ�జరమ��రు
బ�హ�గచ��య ర��యరసన� స����� �ణుసుమూ����ం ��
సుమృగ ప�గ��మ�రు�ట�� ర���రణ�� తంత��ళ� ||3||

చూత ప��ళ బ��త�ల�వ� ����ము�ద�థ��లన
�త� భూరుహ�� త ల�గళ� �తు అశు� ���తవ�
ఆతన �ల �మూ�ంగ ����త న�ల�ళయూథ� న���
�� తరకమృత�దహ�ల�గళ� ��నంద�ంద కూతవందు ||4||

��ం�ట�� ��ండుగళను ��త స�ర�మయ �ణు���
ఆ� ���టు� �వసవం క�� � వత�వం �టు� హ�చ��టు�
ఆ ��� కృష��వణ�సు�య ��� �త�� ���నంద�
�వశు� గ�ద���క జనర�వ��ంగూల��వ��� ||5||

�వ��యర �� స�లు� ���రము�య�����ద�
�వజనం�� ఆ�ంగళ�� ��టు� �� �ణు�న రసవనుండు
��ర సుకృత ��� రంగన� ��� సన�ద���� ��ం�
� �గ �టూ� �����ందల��ద� �వనం��వనజవనందు ||6||

��వర ��కృ�� ��య సంచ�సు�గ�ద��వద గంధ�
భూ�యతృణ� స����రలు �వ��ం�య�� వదను-
��వ కుచద�టు� �సు�వన�వన చ����వభ�త�
�వ��ర�� ������ద� �వగంధర�ర ��య� ||7||

�ఘ��మలన�గర�మృత భూగగన తుంబ�గ �వర�ళ�
ఆగస�ం�మ�గ�దర������ధుగ�ఘ కండు
��� రంగన��తపత�ంగ��ర�వ��య ��ప ��రు
ఆ �వర���� �గ�య� త�దూ�దరు స��� ��ందు ||8||

అనంత���ండవ��ళ� �వ � �ననదట� ��క ర��
�నవ ��గ�ను భూషణ��నణ��డ� ��ద�
ఆ నంద���యసూను���ద ఆనంద శతకన�� జనక
���థ �ప���య�ళ� ద��� ప�స��ంకట కృష� ||9||
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1-33(565-33). *వ�� �పహరణ*
�గ : �మ��� �ళ : అట�

�మంతద ప�థమ�స� �� �మ�ఖరన�� ం�య�ం�
�మం��యర���దరందు �త�యము�య����ందు ||1||
మళల��య���ంతరుమంగళ హ��న�వనుండు �ం�రు
ఫల�ష� గంధ��గ�ంద �ంద�లు ధూప�ప బ��ంద ||2||

నంద�త�జ తమ� ప��గ��ందు�యను ��ద�గ
సుందర ���య�యర�� భ���ంద ప�ద�� వంద� ||3||
ఉచ���హ�గుణ��� మ�� �చ� �చ�ం��యళ�� ���
అత�ంత���య��దనుఈ అచు�తన��� బందను ||4||

��జ�శ�ర కండను అవ� ��దంబర����ండను
���య��ందు�హన�క కృష��గ� �పవడ� నక� ||5||
�గవ��ర �� నగు��ద� బలు సుగు�రు బ�������ంద
��దు���� ���ంబర�ంద నర�ంగళ��� �� ��ంద ||6||

�మ� �ము���యను �మ�� బ�� శ�మ�� ��ళ� ��
�మ�వ�త��య�� కష� అక�మ�ను�అక��ందను కృష� ||7||
�మజనకన నర�� �� ఆ ���య�� �మ����
�మసుందర �న���రు ఎ�������వ���యరు ||8||

అచు�త నము�డు�య �� �����ను�యరు క��రు ��
స���నంద నందజ�కు �� వత��ంఛన �న�హ ప�కు ||9||
�మ�యరు బలు ��� ధర��మ చ��ము�����
��� నంద����� �� �మ���సు�� వస��వ �� ||10||

��ర� క����ందను వ��శ� ���డు��ను
���ద� బ�� బ��� �మ��సంగళను �డు�ను��� ||11||
�త�ం�రడు అం� హ�� ర��థన సదనద కదము��
�తు ల��య��ముఖద� ��ం��ర� ఉ�దు హ��ద��� ||12||
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బందు భూరుహ�� �ం�హ బంద సుంద�యర�వ ���హ
ఇందుము�యర ���ంబర తన� స�ందద�ట� ���శ�ర ||13||
���వ�క� ��� వస����క�ళ��త��ద
�హ���� ��� అం���లనవ�ళ� �లు�య� ||14||

నగ� �ందప�ధ ���ందు కరయుగ�వ ము�దు ��� బందు
���శనమ�� �డలు �మ�న�� �ంబర��ఈగలు ||15||
�� �ల��ందు కరద� ఇందు��య�� ం�� న�సలు
���లనవ��రస���ద ఎరడు ���� న���� ంజ��ంద ||16||

ఎంద��� ల���దరు�హ� ద�ంద��త���వం��దరు
ఇం��శ� వస�� �డలు ����ం�త� �� �� ద�ళ� ||17||
తమత��ంబరవను ఉట�రు �� కమ��న� దృ���ట�రు
సుముఖవ ల���ం��� ��రమణన సంగవ��� ||18||

నవసంగమ�� �ట� అం��వనజ స�����యను�ం�
దు�వ� వ�తస�ర �� సంనవరస���� ర��ద ||19||
����యం� ���య��మ�త� ��శ�రను�రణ�మ
���దను తన�ర�� ఫల�� ప��దుదు న���ంద ���ల ||20||

నందజ�జ�� బందరు తమ�మం�ర� చంద�ము�యరు
సుందర ప���ంక�శన నం� నం��దరు క��రను�న ||21||

1-34 (565-34)
�గ : �మ���. �ళ : అట�

వ��ప క�గ�ంద ఉ� సు�ర�వ ముం�రు�దు� ||ప||

ఇం��యరసను వృం�వన ఉ��ం� [దు�?] న దూ��దను గడ
సంద��ద తరువృంద� ఛత�గళం�గ�హ� తు�ప గడ ||1||
�� సుబల ��ల�� క�ల ���మ ��ల రు�
�� సురప��� ల� తరుగళ� �ల�లక� ఉపక�సు�� ||2||
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�ళ ��లు �రు�� ��లుమ��ళ�చు� చ��లవను
��మనుష�ర �ల�శ�య���� న��ప�రం�హవహ�� ||3||
ఫల కుసుమ� ఎ�ద��ం ఘనగంధ స� కందమూలత��గ�ంద
బలు �� �గళను సలహ�త�����య� గృహ��గ�� ||4||

ఔ�త కర�����దర���చకర క�దు అ��సువ
ఆ����త� చతు��ధ ము���చర� ��యరు నమ� ||5||
శు� �బ���వరు అ��గ� భజకరు ��భూషణ� భగవజ�నరు
సు� �గర�రు పరస�ధన�రతరు సతత సత�థగరుమ� ��యరు ||6||

మత��శ�వణ సం�ర�� స�ర�మత�ద�వ� ���ర��
మత��వంద��స�సఖత�� ఆత���ద� భ�� ము�� ||7||
ఎన� ప�కృ� ��� వన�ద�వసుత ��నయన ���ప తనుజజరు
అ��షప� నప��� సురఋ� నృపజన �వక�ంబువముకుత ||8||

సృ�� ���రణ �ష�సంర�క దుష�హరణ�తు��తను
సృష� మ�మయ�ష� �గమ�ద� �షు� కృష��ంబవ �ష�వను ||9||
ఈలసద�ర� ప��కూల� అధమరు భూలల���రకరవరు
�ళ�నవర జ���గ� తరుల���లు �రయద�లవరు ||10||

ఫల��ంచ�ం త���హతరుగళ మధ�యము� జల�ం�
తళ�తుపవనద� ��యరుహ�దు �� బలప�స��ంకట� ��దరు ||11||

1-35 (565-35). *సత�ద��యఊట*
�గ : ��ష�� �ళ : ఏక�ళ

మ��హ��� �ళ� ���మదుష�
�హక [ర] �� కృష� ���ర���
బహళ��త��� �ు�య�గ �రు-
�హ���ంద�ంద� �వ�గ ||1||

��ంద ��� ప�య �� �� ద�-
�గర �రూ��ద దుఃఖ��
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�గ��య�� సత��ందు ����-
��గ�గన��� ����� ||2||

యజ�ప�����ందయజ���ఋ��-
జ�� అన�వ ��ద� సు�నయ�
స�ర���కర�రవరుమత����ల-
క�� గ���దరు �నయవ �� ||3||

�లవల��ందు ���కరు ను�యలు �-
�లకరు �రు� బందు హ���ళలు
��య�� �� �రుషరను��డ��గ-
�����నర� అన���దరం� ||4||

కృష���� �� ��రుహృష� మనద� ��-
కృష�న� సందర����ళ�భరద�
మృ�� దన భ���య�జ� �ర�య-
�ష� �క పప�డ ప�ద� ద� వ�ంజన� ||5||

తండ తండద���ణగళ చషక�ళ� తుం�-
�ండు బంద�ందువద�ర�������
గండరమక�ళ ఆప��ల�ర �టు� ��-
�ండ�కనయననం��య�� ���టు� ||6||

�� హ��యరు షడ�సదన�తందు న�సలు పర-
బ�హ�నుండ ��లకర కూ� ద�ళ�
బ�హ�జ� ��యర భ��రసవను�ండను అవ��-
బ�హ� ���ణవ�త� �రుష�ండను ||7|
|
మ�� బ�ళ� �హన�క గండ తరుబలు ఆ�-
ము��ప�య ��దు తన��� ణ���ళ�
ఇత� యజ�ప��యరన��తు� కృష�న గుణ-
�ర�� �� పరవశద��ద���న ||8||
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��వర �ర� కృష� వ�జ� �రళలు ఈ-
�గగమ�య���� ముంద��ళ�రలు
����య �శ��థనవరమ��� �గ-
�గ��య� తమ�తమ��ట�ందలు ||9||

యజ� �� ము�గళవర�వవ�తరు తమ�-
అజ� వృ��యను���దు �న��దరు
య��శ�ర��శ�రనవజ� ��ద ఆన-
�జ��� నమ� కర� �గ��ందరు ||10||

తమ��ంగళ సుకృత�� ఒ���ండరు ఇను�-
నమ��� న�గ తప� సుడుసు�ందరు
�� హ�ణరు ప���� ప�� ను�దరు�ర�-
బ�హ� ప�స��ంకటకృష�న ఒ���ండరు ||11||

1-36 (565-36) *�వర�న��� ర*
�గ : ఘం�రవ �ళ : అట�

���త�వ �ణ�సంకుల నంద�కుల నంద�త�న ��
�� త�వ�ళ��� క��ల� �షగళవల� దుష��త�హృతూ�ల
భృత���న�యప���ల �ణు��ల �క�మత�య�ల
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||1||

�ష�ద జన�ల� ఒం�న ��ంద�న అబ�తు��గుత�వ�
మృ�� న��న �ద�వ�� ఇత��� ��� ��కృష� �ం��ద
ఇ�� ర��వ �వర�న, ��వృద�ను ఈత�షు� ��యను
�ష�రు���ం��� ��ద బు��గ��ద ���టు� ఉ��ద
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||2||

బహ�గు���న��ండను గుఢ�ంగను ఆమ�ధ� �క�ను
మ��శ�తత�వ �ర�� జ�ర�న కండ సహ�� � ఇదను
బహ��ప�ళ�నుఘన�త����య�త� స�� హమ�గ�ద
��హ�� కృష��ంబుదు మ�త; ఐశ���న�త� ప�ళయద���ంద
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||3||
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ఆక�ం��ద�� �గళ��ల� �� ��నల� ప�క�మ�ల
నకు� సత�రపల�వ�ంద �����ద �క�మక�ళ����ంద�
నక��� డువం���న మత�సూదన తన�ఒక�లుళ��ద
అక�ర� �నవత�ల �తఖళ�ల ఇంద�నుక�నుము�ద
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||4||

ఆ�ం��ంద� భర��గ�ద హ��ల�ర��ద �త�భూర�న��న
�రుశ��సన�త�ను �శ�కర�ను ����యణను
��ద సజ�నరను �వ���ద�ర �వ��రనయనను
��రమణనమ����ద�◌ೂ��ద ఇ�య�� సు� ��ద
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||5||

�����గళ రచ��ంద ఉప�ష�ంద�ధు��య��ంద
��నన�� �న�వ�ంద తన� సల�ంద ���యు భ�ద�మర
�యక జన�ల� గురు �ను�లక�ను జగ���మకను
��కళ �వ బ���మ�ద��ఎన�యత��◌ು��
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||6||

�ద�� �లుకద గుణ��� �శ����� ��దరజనక
ఆ�ర�షక ��క���యక �న� సదృశ��ల�
ఆ�క��లత�యద��ల� లకు�యనల� �న��ర��ల�
ఈ దత� ���ంద ఉ��� మద���� బందు �ద�ర��
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||7||

���న�వగుణ దయ�� కృ�య����దకమల��� ��
కుమ� �న�వరను ���� �డ�����ందు అమ�ంద� తు��
న�� న��� ను�యలు కృష� ద�ళ� � ��� ను�దను
అమ�శ �న���� ����మద���� ఇను�భ�� ��చ�ర�
ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�య ||8||

సుర� ప�ధర��దళ� (��దళ�?) మ�గ�దళ� ��హ�గ��క పరమ
భకు��ం��దళ� సు� ��డ�ళ� న�� సురప��డ� సుర�క��ద�
��యు హ��� �యు ఈహరుష���యు వర�కులస�ర సు��తు �త�
న��తు ��పరస��ంకటదయ�ము�� ము�� మరజన��యము�కుల�యl|9||
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1-37 (565-37) *వరుణ�శ బంధ�చన*
�గ : �� �ళ : ఏక�ళ

హ�ప�వణరు ��లకరు ��-
హ�క�మృత వ�తసు� �రతరు ||ప||

�ంబుదు �ళ��దు �ంబుదు �డు�దు
సం�షణ�� ణ న� ��స
సంభ�మమ�ర�ల��వ�� త�య
అంబుజ�భ�గ��పరు ||1||

కరణత�య� సుకృత దుష��త బంధక�
పరమపద� స�� త�య�
హ���న� ��సర�జభవ
హరసుర� హ��స�ను�హరు ||2||

��హన ర��దయ ద�మంథన
�దగృహద కృ���య�
��ధర బలభద���ర� �క�మ
ఆదరద� �త��డువరు||3||

హ��న �రశన �ర�లవ�తద�
హ��గర�� వ�జ�థ
వరయము���నవ�డు�రలు
వరుణదూతరు క���ం�య�లు ||4||

� కృష� �మ ఎనుత కూ�దరు అ-
��ర�స�రద� �వళరు
��కృష� �� వరు�లయ�దలు
���ంతన కండు ప�ణ��ద ||5||

తవ �తన��య� దూతరు తందరు
భవహర�� ��� ����నుత
స���ద ఈఘన స�యద త�� ��-
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స�వ��సు �న�భట�ంద ||6||

ఇం�న� జన� సఫల� సర����
ఇం�� �న� పద��జవ
�ం�� న���మ��యన�య�
తందరు తం�యతం� న� ||7||

బలు అప�ధవ ��సు ద���
స� �న�య�న గ��సుహ�
సల�న�ను ఎందు బహళ భకు��ంద
న�నభ�శన���ద ||8||

ఎన� సంశయ�ల� దూర�యదుప�
ధన����� త�ర���ం
ఎను�త �నః�నః ప�ణ�� ర�యర
సన�న ప�స��క��దను ||9||

అప�ం��నభయవ�తు� ��ప�
అప���శ�ర��ర�హ�
ఒ��వబంధు బళగ�ల� ��ద
తప�� నందవ�జ� బందు ||10||

అ��నంద� ను�దరు �న�మగ
ము�� ముక�వం�తచరణ
���నందనఈశ�రత�వ��
ప�త�� ����ందవరు ||11||

త��శ�రత�ద బ�యను ��య�-
�ను�వ �జభక� �వళర
�న�హ��� బ�హ� హృద�ళ�
���� ముళ��� ��దను ||12||

అ����మ� కర�వ�� బలు బలు
�వ�ం స�ర�భవ�దు�హ
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�� వృతర��యువ��జనస�ళ
�వ��ద అపవర�వను ||13||

అనంత ఛందసు�గ�ంద సు� త�నను
ఆనంద�� నమయ రూపనను
ఆ నంద�వ�నంద� కండరు
ఆనంద�గమయ���తరు ||14||

అత�దు�తమ���శయన కృష�
స��శ భవ ���ప�ం నుతను
���నంద ప�సన��ంకటకృష�-
భక�రు �వను�క�రవరు ||15||

1-38 (565-38) *�స���*
�గ : ��ర�ళ. �ళ : ఏక�ళ [�ద�]

�మనయ�న ���యర�ముక భ���ము��
�మకు����మ �రద�మన ��మ�త�రు ||ప||

ము�� ం�యళముఖవను ��య ��గ� సు�సద� చుం�సువం�
దు�� ��య�తనుదయద��� � ��గ�ధు సంగమ��యలు
సు����తు��లకర వధువర���ల� కబు����నవన సు-
�ర�ణ��మరుళ��ండ�గవ� ఉగ�డ �ణు�ద�� ||1||

కుసుమ తరుల�ఖ� �శుగ��వ కరస�ర��ంద�
శ�యు ప�మృశవ�� సుసుఖ�వ �రద�
పస��దను �త�రణగ� �సజసఖన�పవడ�
��రరుతు�నయశసు వన� శ�ము�య��� ఇ�తు ||2||

��కరన � (ఆ?)రుణ కుంకుమ�ంద లకు�ముఖ� ఒ��వ �ర�
సుక���య�ంబవ వన� ��కృష� కండు �ణువను
��ద�మదృ�య��సుగ�క మం�ళ �గంగళ ను��ద
ఆ �ం�య�గ ��దరు�ర�యక� ఉరు�త��గ� ||3||
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నూ� ల��యను న�ద�ల�రు ���ంతన��◌ೊడగూడ��మ�-
య�లసవను �టు� ���ద�మక�ళ� స��య�రుషర
ఆకళ క�� వృష� మురువ ���శుగ��� శవ �ళ�
�క�ందళ��న����ండు ��చం�� ��యరు న�దరు ||4||

క�ద �ల �సుటు తమ�యతరళ�� స�న�ర� �డ�
ప��షణవ�డుత �ట�రుహ�య�ళల ధ���� ||5||*(2�లుగళ��త��ర��)

కరవలయవ���టు� కండు చరణభూషణ �� ����
కరణకుండల�సద�టు� బ�యముగు� ���టు�
�రళ��య� క�� సు�� �ర�� �ం��మవ��
�� ���సువరను నూ� పరమ�రుష��దరు ||6||

భవన ధవన �టు� ���ధవన భకు�నటు� �రహ�-
హవ��ందు �షు� ���రవరు �ణురవరస
స�దు ��య��గ దుస�హ లవయుగ�ందు గుణత�యంగళ
హవణము�దు �ర భకు��వ� అచు�తన ��దరు ||7||

అవ�క�ప��య గుణ���యు సువ�క���ద ���య�� ��హ
నవ� నవ� సుఖవవ��త� ���ప� �వ��� �త�మూరు��వ
�వ��� న� భ��భ�త�వ�� �వ��� �ప�శవను��ద
�వ�జనగురు���దను �మవ�� ఉ��క�గువం� ||8||

ఆ �ష� ��యర��ముకుంద ఈ�గమన��ంద �మ�
�క���ర���� దుష���ర����మ��యరు� �తవల�
�గ� ���ప�రు అర� �ణ��దు� �ద�ళ��� అధర��
�� బందుద� కం�� నమ�ను��ంచలు తరుల�గళ ||9||

రమ�వన� పల�వ �� కుంజ ధ��ను��గ�ందర���
�మ�ముఖ�ల�ర��పద�����ళ��� �వ�రుషర
సమ�తవల� ఉ��యు ���యర జన��� వర�ర ���ముఖ��
ధర�వల�న��రుషర ��యు సఖ� సం�షణ సహ�స� ||10||
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న���ణ శ�వణ �ర�� ��నద �ణ�� అ�క�మ� ���
స��కరషణ ఫలవ�కవల� ఇ�� ��ంద�� ను�ద�
క��య��హృ�� పవడ�తు ఇ��� జన��ను�ర�స�న�
�న�యహ� వ�ర���తు ఎందు �� స���ధ�� త��� ||11|

క��� అసు� తుం� బందు ��ట���� �డ��య గం�ను�పద
�న� కుప�సవ���ద��య క��రుంగుట� ��సుత�
క���ంతకద ను�య ��ద���ను ��యన��యకర��క-
వను�ను�ద�ందు ��� ���రు సన�గద�ద ను�య�ం�ందరు ||12||

ఇష�వ�� ఖళనృశంసర�తు కష�� �ం�� సమస� �షయ
�టు� బం��� �న�ం��మూలవము�������ం�మ�మన�
కృష� �ను��దు అ��శ�య ��� �ష��ర�బం� ��ముము�ు��
��� �మ���దు� ���య���య ��� ���న�వ�� ||13||

���య�� తమ�ప��సుహృ� ��హ �ఈవదు ధర�� ��ందుదు సత�
��యరు �న� సంపర��ం�ల�రు ��యను సర��ం�ందరసుత
��యం��య ��హ�డ� బం�� ���త�మ నమ�ఆ� వృ���
�యధర�� �మ� సల�దు హృదయ�ప�రక �� ��హ� ||14||

�మ� �� ��బ� ���ళ�ల�� నమ��ల�ళ� ముంద� త�ధర
దమ�రుతవను���సువమంద����ణల���
స��ర� �ణు�దవను ��సు రమ��యరర� ���ముకు�ంద
�మ�ం��పద�ద �రహ���య శమ�నవను�డు ��ప� ||15||

�న� కృ�ంబు��ం�మ� నం�సు ఇ��ము�����ద��� ణవ
�న��ం������� ���� క�� లకు� �మ�హృన�ం�ర-
వ��శ���దు� తృ�� ఇల���న� �� తుల��దళ� ���ద-
వను��డళ� ��ంతు �డు�� ధన�� వరజనప�� ||16||

ఇం�మ� �క�సు�దు ధర�� ఇం��యరసమూ�క సుందర
ఎం�ందు స����ల�దచు�త బం�� తప��ం�గ
�ం�సు �య నము��జగ�� ఇం�వ��ణ ప�సన�వదన
ఎందు �� ���దరబ�యరు ద��ంధుముకుంద సల�ందరు ||17||
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అందు��శ��శ�ర ద�ంబు� ఇందు ము�ర ర��ద స�రమణ
మంద����ణ���ందచు�త ఇందు ��యరమధ�ద�
చం�ద �జయం� �ర�ంద ��ర వృంద� ��వ ��త�ల కుసుమ
గంధ�రుత�� �న�� కుందరద�యరు నంద�ంద ||18||

��ం�కూల�� జ�� �నంగళ� ఆ�ల���ర ���� అల���
�������ర �ళ���టు� �ళ న�����ంద���
���ల����గ�ంద కూ� క�ళ ����ంద�సవ జగు��
�������య�� ���ద�లు కర�గ�గ�ంద� ||19||

�����ం తప���య���ర��మమ���ద�మత��దరు
���వ�కన�గ����తు�మ�ర� సుము�య��
�� �ధవ తమ� వ���ంద�తు�మదృ�యరు ��ద��ణ
ఈమ�ప�ధవ కండు ��శ�మ�� అప�త���దను ||20||

�� భూదు�� �ల ����లను ��భువ�శ�ర ��భువ��ప
భూభృత సంభృత సను�త ��పద��భనం�నంత�ను�
భూ�రసం�ర�రకృ�రకర స��వ �భవ�� �నందధర
��భృ� ప�సన��ంకటకృష� స��ష� ���దను వ�జ� ||21||

1-39 (565-39)
�గ : �గ� �ళ : అట�
��కృష� ఒ��ం���రు� త�� కృ�యడ��మర�
�కులదర��� ��కుల�త�� �కసముద��ముం�� ||ప||

���� ను��ష�నం�� గు�త��ష�వ (త�ర�?) ��ద��
కష� �� ం�య� తరుల� న�����ష� ను�య ను�ద�� ||1||
సృ���� ప��ర� హ�య కం�టు� �ళ�వ�శ�ర�
వృ��కు�శను �ట�ను నమ�ను బ�� ��ద�� త��య ||2||

�ప�ల న��� ధ బద� �ప సం��దుంబరహద�
అ��త��త�ద��ర నందజ త����దను కం��� ||3||
కురవక�క �ంశుక� �� హ���య తుల�య�క�
సుర����గ���గ� బ�నుజ�రవ�� కం�ల�� ||4||
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మరుగ మ����ల��బ�� వరజంబు చూత సంత��
సుర� �వం�� బకుల ���ర పరమ�రుష��� ఎ�� ||5||
కం���ధవ�ం� న� తండ తండదమరదముం�
�ండ���న కరల�మృతవనుండుండ�బ��య వృం� ||6||

హ��ద స�ర��ణ���� �� హ�యశస�జ ����
�� నమ� కుల��� బర�ల�� ఇ�� పరమ�రష కుంద�� ||7||
ఇంతు తరుల� భ�మరగళ �� �ం�రు �ర�����ల
�ంత�ల�� కండరు భు��ళ� ���ంత���� �ం�దవళ ||8||

ప�య కూ��దవళ కండు ర�ప�య �ర������ండు
ప� తన�ంగ�యళ ర��ంద��వం� స�య�������హనందు ||9||
పరమ సుకృ�యవ�ందు దుఃఖభ�త�� న�తందు
ధ�య�లవ���� అడ�ద�వ�� �� హ� ��� కండందు �ందు ||10||

ను�దరుహృ�� ప�ంద తన�మడ� బళ�దళ����ందు
�డక����ండు న�ననయన �ంత అ�గళ� జ�ద� ఇ�యల�ందు ||11||
లల�� �డబ���నుత చంచల�ంద సు�ల� ఇడుత
న�నజ సుర�� హ�యం�� ర��ఘఈ�ళ���గ�త� �థ ||12||

�గల��దవళ ��ందహ�వ ���ద��� ��ంద
జగ�లవన�దపద� ఒ������ ధ�జ చ�� బ��ంద ||13||
�శ ప�సరణవ��హ�వ �శ��శ ము��ద ��
�శవను బ�గ��� ���దఈ�ఖ� నమ�ల� �� ◌ೌ� ||14||

�� ప���సు�దు� దయ� �� ���థ ��దను
�గవళ��� ��హ�డ�� �గ���దవళ��� ||15||
����ళ� ��� ��ద� �� ���థనవరను�ద
ఈ�న����హ�ం��మన�కు��గ దుర���ందు నకు�||16||

ఈ�యమ�తక� ���ందు ��కృష��ద అప�త��
� �ంతన �ణ��హ��ందు ���దళ� కడు�ందు ||17||
�నంద�త బళ�� ద����గ�రుముం�
అనంత అప���నుము�� �నవత�ల సుర�ను||18||
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ఈప� బళ��హవళ కండు ��రు ��దరవళ
�ప� నందజ���హ�ఈగ � పర�ప��న�వ� ||19||
�������� తన���ప�నవ��
ఆ���శ�ర�బటు� హ��ందు � నమ� కూ���ందు ||20||

ప�యనర� బళ�దరు��ప�యడ�ద బ�కవరు
తు��దర��యూథప�ర�ప��త గ�మ� త��త�ందు ||21||
�రు�రుగుత ��య�� ��హ�యమన��యర��
హ�గుణ�గ� ����ం�మళల�� ��కృష� ���ర�� ||22||

���ండు కు����సుత �త� సర����� త సం�త
పరసన��ంకటన పరస��క��ద� పరసన�ము�యరు సతత ||23||

1-40 (565-40) *���త*
�గ : ���త�� �ళ :
జయవ�జ� � జ��స�క� ��యళ�స��శ����యు
��య��� ణవ��� �డువ ���ర దృ��� �� ���గ� ||1||
స�జన �స����తదల���వ�జద దుఃఖవ�ద� �ర�
భ�సు �ంక���స�హ1 [�ం]1 బుజస�స�వ అ�� �ర�� ||2||

శరత �లద స�బ�గర�ద ��� �లు�������◌ುవ
సురత��� �ం శుల���రం వరద �య� ��య��� ||3||
�షద ��� � ��ళ���ం �షమ��మ� �దు�����ం
వృషభముఖ��ం �శ�దుఃఖ�ం వృషభ నమ�ను ర����� ||4||

అ�ల�వ �ంత���మక �కులర����ం� �లక
�ఖన���త సర����సఖ ����� �త�వంశ� ||5||
వరవ�ష�� �����ంత� శరణు�క�ర సంసృ�హర
�� క�బ�వ�టు� �ర��ద�సు ��కర ధ���కర ||6||

ప�ణత�� �గళ �పకర���న బ��ప� �ష����త
ఫ�య���హ�దపద�వ స�న��ం���ప��� ||7||
బుధర���న బు�� �రణమధుర��నం�జ�త��
త��యఆ��య తప����ర�ధర �మవఊడు �ర� ||8||
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�న� క�మృత� �చ �వనంము�గళర��మ�� అఘహరం
మనన భవ��మ��గ����వ భక�రు �త��తరు ||9||
��య ��� స� ��మ�ట� ద�య ���యు ��న�భన�
నయరహస��మన� �����సువ బు���తవ ||10||

వ�జవ �టు� ఆవను��సు�ంబుజవ�లు� అం���తు� వ
రజతృ�శ�����మన� భ�స� సుఖ భూప� స� ||11||
దనద ధూ��ం���వళక�ం వనజవక��వ ���మన
��� ఇ���� �న� రూపవ ఇనన అస�� �ర �త�� ||12||

భకుత���ప అబ�జన��ప పృ�� భూ��పతు� ��ప
సుఖ� ��ష�� సత��బ�వ సుకుచద��� సువ�� సు� ||13||
సురతహ�టు� వ �కవటు� వ స��ప వంశవ సం��ప��
నరర �గవన�� మ�సువ అరస �న�ధ�ం�త సు� ||14||

హగల చ�సు��� అట�యుగ� �గ�ళ� ఒందు తృ�యదు
�గద ��గురు���� �డలుమగు� జడ�ళ�����గళ� ||15||
ఎ�య��యర ఇష��ప�ర బలవ�రుత బం�వచు�త
ల�త �త��ప�హ�బ�ర �శ� �ట� కుహక ||16||

ముగుళన��గ��హ�ట�ముగుళగ�యను�టువఘన
��లు �మ���ట కం�� ��దు అప��ం��వ�హ� ||17||
ఆకళ �వ�మంగ�హర ప�కట �న�దు �ప��దు
స��య�ర�హ సర��గహ ��ళ��య ���సయ� ||18||

ప�సన��ంక� పశుప��ల� ఆ�య��తవ అ�తు�ధవ
ప�సన��గు�పతు� హ�సువ శ�ము�య�ళ� ��హతప�� ||19||

ఇ� �ప�ః ప��యంత�ః ప�లపంత��� -
�త�� రురుదుః సుస�రం�జ� కృష�దర�న �ల�ః ||20||

����రభూ���ః స�య�నము�ంబుజః
��ంబరధరః స��� ��న�న�థ మన�థః ||21||
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1-41 (565-41)
�గ : ��� �ళ : చూ���వృత�

ఈ ప� ��చమూపర������
��ప� భూప� �ప�� ప�త�ర��
ఆప�� రక ��పక రూపక��నర����
�ప�వంశప��పక �� స�ప� బ� థళథ�� ||1||

�నమ� గణమ���మకరకుండలమం�త గండ
వనజనయన తణ� �రనం�రువ తుండ
ఘన�ల�భతను క�క�భ �ర�ండ
మ�జనజనక ��వ��ననన�న �రజ చండ ||2||

�నుగు��న��హన భూ� నటన��సద �ండ
వనసృ�� జయం�ధరఘన �సు� భ�యూర �రరు��ంబ�ద�ండ
క�ణ� �ం�� కంకణ�మ సునూ�రమండనమం�త గండుగ�
�ండర�ం�న గండ
ఎనుత� వ��రు ప�స��ంకటన కణ�నద�� కండరు తండ తండ ||3||

1-42 (565-42)
�గ : ��ర �ళ : అట�
��� తన���� తన���ద��ర�� ఇదు�న�� ||ప||
��కృష� సందరుశన� ��యరు అ�క ప���� ��సు�హరు
ఏక సుస�ర� �డువ ���య��� కరు�ంబు� ఉదయ�� ||1||

మంద���ననమకరకుండల� కందర�చం�ర��గళ �ర�
�ందర��రబ�రు [ర?] మ�హర కుందద ��ంబర వనస�గ�ర. ||2||
ప�సన�వదన ప�స��లయ�ర� ప�సన�భూషణ ప�సన�మయ�చన
ప�సన�చ�త� ప�స��బ��త� ప�స��ంకటకృష� ప�సన�వ�ష� ||3||

1-43 (565-43)
�గ : ��ర �ళ �ళ : అట�
��దరుహ�య �ళ�యరు స�రన శరదటు� �� �ంద

సుంద�యరు ||ప||
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మంగళమూ��య కండు �ల��ంగ�యర�ండు �ండు
కంగళ హబ�వనుండు అంతరంగరస బంద�ందు�ండు ||1||

ఉదురువ నయ�శు� గ�ం గద�ద �క�ద��గ�ం
యదువరనం���ర�దరు �ధువద�య��క హరుష�ర�రు ||2||

గత�� �గతరం� సు�రత�� పద��దం�
అ���ద����గ ��ప� ప�స��ంకట�� బర�గ ||3||

1-44 (565-44)
�గ : ��ర �ళ �ళ : జక��?

ఆ స�యర సుఖ� స�యుం��సఖ�ర�శ�ంక
�� సుర�� సు� ���ద ప� ���తు �ళతనక ||ప||

�� ��య ��సర�జగళ� సఖ ఎను�త ఒబ����దళ�
��త చందన� సర�� ళ�ళ �� ��ద��ద�బ�ళ�
��శన �ంబూల�స� ���� �స��ద��బ�ళ�
ఈశన పదపద� ��� ఓర�ళ� � స�నద� ధ��దళ�||1||

భు� కు�గళను గం��� ��హ�ట�ముఖ�రు�ద�డుగ��
సఖ�స�వ ఎ��క��ర�ళ� �� సు��ద� కణ�న ���
���త�న �లు��యను ��� స�య�ద�ళ� అంతక ���
�క�తము���క తు�య��� ణసఖ�ట�� కణు� ము�� ||2||

సంస�����ద సంశ�ల�ద పరమహంసర ���యంతవరు
కం��య రూ�ంశవ�� �నదుం సంతత పరవశరు
హంస�హన ��ంశుధరమ�త�ం���తనర�యరు
హంస���యరు�ం��శరు ధ�ం�త వృ�న శు�యరు ||3||

వన��నముఖవన�మృతనుండు ద�య�అవర�మధుప
వనజ�భవన��వన�� న�ద� వ��యర��◌ೂనచ�ప
ము�జన�లు తనుమనధన���� �నదరు ఇ�యన రూప
సన��వంద�నఘన�ంద������ముణు�� �ట�రుహృ�� ప ||4||
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��� �దయ సు��యు�� జన�� �� మ�హర�
�గ���తు ��య��శ�రపదస�ర�ద ��త�ర�
ఒగూ� �ద ���వర�� �ర�పవర�� ఈ ప��ష
స���గ�వరుభ�� ��యరు ��రు �ర�త��రు సహ� ||5||

కుంద మం�రర�ందవ�ం�దమం��ల ప�మళ�
�ంద� సు�లత�� అందు �ర�గ�నందద వృ��� �ల�
మందగమ� ��ం�య కూలద సుందర ��నస�ళ�
అం���◌ುవ �ర�ందు �ళ�న� నందజనట�� న�� ||6||

�ర�ంక�ప షట�రణమం�ళ�షహ���ర క�గ��
హ�యసందరుశన స�రుశ��� స� స�రశరదంపటళ��
వర ��� �ర�� పరశు� ��ం�ద ప�యువ�య��◌ೊ◌ంద��
పర� ప�త�ర ��వర సుందర ��దనవరను���� ||7||

ఇం�వ��రు కందర�నయ�నముంద��దు�ండు తమ�
ద�ంద���డకుచ�ం�ద ఉత��యం��దరు సంభ�మ�
చందన కుంకుమ గంధ కసూ� � �న�ం�త��మ�రమ�
చంద�సను� � కుందరద�యర వృంద����ద పరబ�హ� ||8||

ర��త�క�ద అమృత ��భయ�మ�సనదముకుంద
అమమ��ర కుచ�వ��ం�ద గంధ రమ��ంబర��ంద
భ�మత�య ��ద సుము�వరరహృ� కమ�లయ. ��ంద
యము�య��న� సుమృగ���ర �ముకభకు� ��ంద ||9||

���శ�ర ��శ�ర�ద �గర��య�ర�
ఆ ��య���గ�యన గ� �గవ� ����ద
ఆగ అవరు తప��లం�� ���ప� నల�ంద
��గవ�� సం�గద బయ�య ���ప�ను �య��ద ||10||

భూ� భ�మ��ణ ��ప నఖస�ర��భద వచనగ�ంద
��భవ�శ�ర���గ� ర��భద సుఖ���ద
��ల�న గ��ం�ద��ల��భన బలు ఒలు�ంద
��భృత ఉడుప���య�ందరు�� భ ప�యణ�ప�ంద ||11||
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ఎ� �భు� ఒ����ద��వను ఒ�యను ఒ����ద�
ఒ�స� ఒ�వను ఇ��ళ� ఎరడను ��యను �ళ� ము��
�ళ��ఈ�ల��ళ�వనుఘన ఎ� ద��� ��హ�
స� �మ�ం��యన�న�రగు�� ల�తచ�త� అ�� ||12||

ఇందు ము�య���ంద� ను�దనుమందరధర ��నల�
�ందద బయ�యమందమ�గళ కూ�ందు �హృదయ ధర�వల�
ఒం���ర�వ ఎందు ఇ��స�హమం����హ��యల�
తం�� తన�య కందగళ� ��హ బందం�� �వల� ||13||

�త��త�� స��త��మ�మనహ��ద� �ర����
�త�కలత�స��త���� �క మ� ��యహ��ంద����
మ�� ందు �భ� ఎ����ళసదము���ధక�ం���
భక�ర సుర� �రక�ర సురతరుహ��యవర�ం�రు� ||14||

�దర�ద� ధ��పన �త��ద� బళ��దం�
��� వనవన ����� పర�దరద� ��ం�
���� �మ�ఋణ��యు ��తు��వ ప� �ద�ల���
ఐ���ందను�ధవ��ద��య�తుగళం� ||15||

హ�ముఖ �సృ�త�రద సు�రస కర�పటగ�ంద స�దు
�రహ� జ��ద జ�రవడ�� సుందరనంగసం�యర�ందు
పరమ�రుషహ� స�రమణ ���� వర�స���� బందు
హ�ణకుణక���ర క�దను స� సరసమండలద� �ందు ||16||

���శ�ర �గగమ�యర�గమండలదమధ�ద�
����బ����ందు రూప�����ద స�సుఖద�
�గ��యర�హ�గళ�� ���టు� �గ��ంబు కంఠద�
���దను ���� గుణత�య ��ద��వందద� ||17||

���రత�ంగ����త �ల�రద�త� �మమ�
�రదమధ���రు �లదమ��రువ �ర� గుణమ�
�� నూ�రఝణ��రద వలయద ��యర కంఠమ�
���ల�ద సుఖ��� నంద��ర �దు� ణగణద ఖ� ||18||
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��వ శంకుమండలమధ��� �� �ళ�యరను�ం� ��
వల��ర� ���ద ��ర బళగవ�గము��
�ళ�ర �త�మం�ళమధుర స�రగళ ��దను ఉ��
చ�త పద��సగళ పఠ�గళ క��దన�నయ�� ||19||

�మ�� ధవ �దు� �మద�ద� �మకుల� దుర�లభ�
�మవ�డ�ంత��మరసవనుంబ �� మకత�ంత దుర�భ�
భూమండల సు�� �మపర�త�న���ద�� దుర�భ�
�� మ�ల��య��� �� కృష�న ������గ� సులభ� ||20||

రంగనమంగళ అం��యుగంగళ సంగ�యం గురు�టు�
�ంగద�ంగద కంగళ �ంగర అంగ��ం�తదషు�
అంగజనం �ల�నం గుణ సం�త సం���ంగ�రషు�
తుంగ �హంగ తురంగ ప�స��ంకట సం�య��శుభ�షు� ||21||

1-45 (565-45)
స�గ�� వృత�

�ద��సంగ�ం� భుజగళ ఒళ��ం భూ� ��సంగ�ం�
�ద ���క��ం�మ�వ నడు��ం న��� జవ��రు
��ప���జ��� కద����య��రు���(ప?)ట���య�
������య�ం�హ�వధు త�త��ంచ��ంగద�� ||1||

వృత� పంచ�మర �ళ : మఠ�

స�రవ��� ��ద� సుకం�యర������
హ�స���త���ర� సు�య�ర����య� ||2||
ముకుంద�న� సమ సుకుందదం���ర�ళ�
స��శలవ�ర�ళ� సు�ధు�ధు ఎన�లు ||3||

స�రంగళ సు���హ�యు ������
పరమ��న�త�ను ప�త�ర స���యను ||4||
బళ�ద���బ�ళ అలరు��యు �ల�లు
బ�య�రలు గ�ధరను అవ�� స�ంధ�త�ను ||5||
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సుచంద�త�లంగ�ం సు���� సు�హ�గ�ం
చుంచు����� ��దళ�శు�వ��యు ఒబ�ళ� ||6||
�మరు� �� ంత�వ�రమరు� అ���ళ��ం
సుమృష� �ంబు���స� సు�రనయ� �డలు ||7||

క�ల�� క�లవం సు��య�బ��ట�ళ�
��ల�శ�ష��� ��ష� ఒబ��ట�ళ� ||8||
సుగంధ�త� తంబులవ స��థ ���ద�ళ�
సు�త��� ��ద� సునృత� ఒబ���ద� ||9||

ఝణత��ప అందు� �����ప� �ం��
మ�య�ం��మ�ంమ�వమ���బ�ళ� ||10||
కు�దు ద�దు ఒబ�ళ� మ�జనయ�నప�లు
స�నద�యంగ�ళ��య��య����ండళ� ||11||

ఏ�ంత��యనంస�ళ� స�కంధ�బ��ట�ళ�
సు�గళగ���బ�ళ� ముఖం ముఖ�� �డలు ||12||
ప�సన�కృష�నంగ�ర��సన����ద�ను
ప�సన��ద శుకుము� ప�సన��క��ర�� ||13||

ప�సన� �ంక�శన ప�సన�����ళ�ను
ప�సన��త� భూప� ప�సన��గవతవను ||14||*(�ర�న� సమను�గ��)

1-46 (565-46)
�గ : �హనక��� �ళ : జక��?

�స ���య�సఖ�� �సు�వన
���ట �శ �రు� ���మన ||ప||

తురుబు సడ���యమ�య కురు�న�యరు
కరద కంకణ నూ�రఝణత��ప అబ�రు ||1||
�� �మరు� ��వ వదన ��యన�యరు
హ��ంకన�భ�త �ం�� వ�సు�ద�రు. ||2||
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ము�య��� సడ�దుద� ��వ రభస�
కడలశయన�డ� సమ��దు�� స� ||3||
�డ� లయవ జ�దు న��� మృడ సు�శర
గడణ తమ�మడ�యరనుహ�డుకు�ద�రు. ||4||

�ళ�యరమం�ళ�యన న�ననయనన
గళద�బ��ళ���వ అ�గళ స�న ||5||
ల�త�� న�నసంభ�శరుగ�ద�ర
బళగ�నద� కు�తరు త��� అవర ||6||

హ�క�బ�� స�రు� ��ర క�క�భద
సరళ �ళ�గ�రడన��ద కరుణరస�ంద ||7||
పరమ�రుష పరమముకుతరరస ��వర
నర�డంబన అరు�ద ��య��మ�హర ||8||

హ�తవక�� లస� స�తంత� శ�ము�య�ళ�
అసమ �����స� ఒ��ద స�ము� ద�ళ� ||9||
����త�ద ���య�� �మ����
���� ఆత��మ సం��ద ���కు��ణద ||10||

�ట� ము�గళ కట��ల�వరు ఉట�ంబర�ందరు
ఇట�� కుచద ప��� �ణరు గ�� �� ��తరు. ||11||
ఇ���లం�రవషు� మ�దరు�ట� కంచుకగళ
�ట�� �ట������ం �డరు కృష� ���యరు ||12||

��ం��య�� � ��హ�గ������ర�వం మ�ద
��హ�����ద ఆ�ంగ�ఘద�హస���ద ||13||
ఈసర��షయ��యమ�ద అసంప��� త��
ఈశ��దం� ఆ స�యరను�� స� కూ��� ||14||

సుర��యరుహ�య���� ��తు సంభ���
��ద� తమ తమ�రసర స�రశర����. ||15||
మృడన�తన �డుసర�గం� ఉడుప తన�య
మడ�యరనుహ�డు� �గ� కూ�ద ��రయ� ||16||
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�వ����ద ��వత��ంఛ���రన��దను
��య�నంద ��ద���� ��వర చంద�మను |||17||
��ర సం��� ��ప� స��య రూపగళ ��ద
ఆపన�ర�ష� ��ర���ద ��మ�ముకుంద ||18||

స�య�ల�రు ర���ర� అతుళ �� ంత��
ర�ప���చు�త�ంగళ�� ప�త��ం� ఆ� ||19||
కమ��యర శ��య�మర ర�శ ��ద�
అమర��రు భ��� ��� అమమఎను�� ||20||

కబు��ల�న �బు�ము��హహబ�నుండ�యరు
హ����గ��� ఉబు��� ��దర��శనంగ�రు ||21||
��వ కుండల ఉ�వ కుంతళ ఎ�న��ం�య
�ళ����◌ುవ నల�న �� కంగళ� ద�య� ||22||

ఈశన సురత�స ��కన� స�యరు���
��శుభగుణవ�ష���దరు సు�ంబు� ��� ||23||
తన�ంగసంగ� ���స� బళ�ద క��ర కుచద�
�న� కుంకుమ గం�ను��ంగవ ��ద ద�య� ||24||

�న ప�ధర���య�ంద�� �నంద���
� �ర�క���� �గళ కూ�మ�� �యం� భర� ||25||
��ం�మధ�� �����ర��ళ� ��హద�
���ల ������రు రంగం� �� �రు �ల�లు ||26||

కృష� మర�య�ష� �రు చ�� తు��� స�యరు
సృ��శన �� ఒ��దరు జల���లు సుగు�రు ||27||
రంగన ఆట� అంగ���ట� భృంగగళ �ఠ�
జంగు�గ�� సు�ంగ�రు�రరు సం�త�ళ��� ||28||

���క�ల� ���������మ�గ�యలు
��య��త��మ ����ద ��ంశు�శద� ||29||
ఆ�దమయ��మంద�రుత�మదృ��వృత
��నుజ��యము� కూల ���మ�ందవ�� ||30||
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సర�ధర�జ�ను సర��ప� ��ప� సర�స�తంత� తృప�
సర� ���తర సర� సు�శ�ర స��ర��త�థ ||31||
�వముకుందనం����జరస ��ప��గళ
�వతృ��య కండు �సు�వ� ఈ �ష��గళ ||32||

�వ�ళ�వవ�� త��గ� ��ద� బల�రు
అవన ���గుణ ��ష� ��� ��� ం��ణరు. ||33||
న�న�న��రద సం��న�న�స����
న�న�న�నంత సదు� ��� న�న�ంత�త� ||34||

�షు� �తం� ��ష� కృష��ల �ష� బ�హ�రతను
స��� � �ళలు తు��� నృ�శను ఇ��� ��దను ||35||
��కృష����త ఏ�ం�గ����కుల �త��ల�
��కృష�� �ళ�వ �కదనుంజర�క సం�హ�ల� ||36||

�ష�ద ����ష� సుఖ�తు� స�ష� � ���ప�ను
�ష��� �హ�ం�షు� �ర�ందు దుష�ర�హనను ||37||
��ప�����ం ��రు�ర�రు�పబ�� లయవ
స�ప����గ�ప�� �రదు �����ధవ ||38||

�����తన��ంగు� నఖ ఆదర�ం �డుత
�ద�ం�ందు గు�ద�ంత �ణలు ���� నుక���||39||
సృ�� ���రణ �ష�సంర�ణ దుష��శక�హన
�ష�ద ��ం��� ను�ర ఫ�ష��ఘదహన ||40||

ఆపన�జనర�ప�పహర �� పరబ�హ� కృష�
ఈ ప���వను ��ప�స��ంక��ప వృం�ర�ష� ||41||

1-47 (565-47)
�గ : �� చ��� �ళ : అట�

�ష�ద జన�ల�సృ�����ల� కృష�� �షకను
మృ�� న��నద తు��ద ము��ద దుష�జ�ర�కను ||ప||
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ఒం�నం��య��� ��యలందు బందు నంద�పను
బం� ��� �క కుటుంబ సహ���ందు సరస��యను
స�ందనమ��� వం������నంద��జనవ
బంద ఇష�జన�ంద��దను చంద�ంద �నవ ||1||

వ�జప�యను నుం�తు ఒందు అదు�త అజగరవ�� బందు
సుజన �వరు�మకృష� హ�హ� భజకర� ��ందు
రజ�య�� ���య��దం�త అజగరన��ందరందు
భుజగవంజ� గ��� కండనచు�త అజస�రరయ�నందు ||2||

తం�య నుంగువ అ�యను���బ� �ం�� ఉద���దను
దందశూక� �వ�శ�ర��ణ తం�త� స��శను
�ం� ���ధర�నుము�య�ప�ంద���రలు
ఇం��యరసన అం��యు �ం� బం� �� త�వ�డలు ||3||

��గ�ల� ���నందమయ గుణవను�గళ�ం��డు
��నయ �న� క�మృత శ�వణ� �నద�భవ �డు
��గ�ం �న� సత�ర���సంగ� �న� ���ద�
�నవత�ల నన�త� వంద���డు ��న� మన�డు ||4||

�న�మూ��గ�న� �త� �త�ద�టు� �న��సర సంగ�
అనంత జన�� �రక��నుత ��నహ�� న�ద
ఈ�ట�వ �� నం�� �వరు ఆనందభ�త��
ఏ�శ�ర��ం�నందమయప�స��ంకటన�గ�దరు ||5||

1-48 (565-48)
�గ : ��ష�� �ళ : జక��?
అవ� సు�గళ� అవ� ధన�రు ��ంద���తరు
స�యద భ�� స�వనగ�ంద భవవ �ద�వరు ||ప||

ఆ ���ధరను ��న��ద �వరవ�తను
�వ���యనమగనమ��యస��� న�దను
స�య�శ�ర� కర�వ మనుజ ��జ��గళ�
�వ ���ంద వ�జ �క�ను భువన��యను ||1||
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��మ�హర స�యర �ర� �మసహ �శ�
�మ�త�వ� వనవన �రు� ���� సుస�ర�
��మ సుహృ�� న ��సు�రలు �ము�య�శ�
��ంబర*నుటు� సృగ�ంధ�పన�మత��గళ �ర� ||2||*(��ంబర)

���నందకరు�గవ�డలు �శ��� జనరు
సుస�ర మూ���ళ� వ�� �భరణ స��య�ందరు
సు������సవ �డుతముకుంద శశ���శ�ందు
సుస��వ�ం���ం�రు��అస�తం��య�దరందు ||3||

��లనబ�ర �బ�ర���� ����ంద ��దను
ఆ�బ� ఖళను శంఖచూడనుఈ �����బందను
�గగమ�రుహ� కృష��మ � గ� ��ందరు
ఈగంజ���ందు అగ�జన సహ �గ� �ంబ��దను ||4||

����జరు�రన �న��� ��మ�� ళ హస��
ఆమత��త�నమస�క�ళ�� సు��రత�వ ���
�మం� �ట�ను ���ర ���దమ�హరహ�
�మనయ�న�����క�రు��� దుష�కులహ� ||5||

� కృష� అచు�� దుఃఖహ�� భక�ర�మ�నుముకుంద
� ��సూదన�త�ంతక �వ చక��త��నంద
� కంజ�చన ���మ�హర���ం���ర
��శమదహర �వర���� ర ��క సతు�ందర ||6||

��యమద�����రు���ప�య భూలల� భయఘ�
�లక ����ల ���ల భూ�ల దు�� ంగ��
����ం�� త��లయసురము���తచర�ంబుజ
���కసృ�� ��మూల�రణ గుణ�ల �� ��యణ ||7||

�క శంఖ చూడ బం�మ��య�లు � ����ద�ళ�
�కు న�న�న�న��ందు అ�క �� త�వ�డలు
ఆ క��ర భ���వ� ���ద �కులదవ��ల�
�కుంఠ� ఫల��ట� ��కృష� ఆకళ�వ �ల� ||8||
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ఈ కృష�చ��� ఏ�ంత భ��� ��శ ప��త
� ��ద గురు శుకము�శన���మృత తత�తః
ఆ కర��ట�ందుండు �గలు �క�ల��వన
���ంత ప�స��ంక�శన ��య� ��దవ�ణ ||9||

1-49 (565-49) *�ణు�త* (6,7,9,11)
�గ : �� �ళ : అట�

�� ���ందుగూ� �ణు�ప�య�వ�
�ణు��య��ద� �నరసద� ||ప||
�� నచర�నందన��� ��ద�ందు ��స
సూను �ళ� భూప�� ఆనందద� ||అ.ప||

నంద���నక��నంద�ద� వనగళ��
బందు కృష� చ�సువ �వృంద� �త�
ఇందుము�యరు ��యన�� కందర�న �యక��
�ందు �ణు��త��ద చంద�గళ�త ||1||

�మ����టు� �ణు �మక�ల� భూ-
భ�మణ �����త�మ�ణువ
�మ�ంగు�� �గ ���మం�ళస��-
���రు �ళ�త� �మ�ణ� ||2||

����పం���ద�� ముకుం�ంబరద�హ
���క �ద�ప��� భ���ండరు
�మ�ణనటు� ల��యమ�దు జగు� �ద�
��ంబ�భరణగళ �మ�ణరు ||3||

��� ���జనరుగ�����ం�న �లువ(�లు�?)
�ల�రద �మలన �� �ణు�న
�లు�ద ���త� ������నంద
�ల �ల కు�సువ ��లనందన ||4||
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ఆవ ��త� �గ� ఆవ�హన కర�
�వ �య�య�ల� ��ద��
��మృ��గ�ల� �వశు���ంద ��
��శన పద� తమ��వ �డలు ||5||

�ండు ��హ�య కృ�య కండు ��నద�� తందు
తుండ �గ��ల����ండు �ంత�
తండ తండ ఒ��ద�హం�హవ�హ�లు� గ��
�ండు �ంతవ��గ�� మండ�ద�� ||6||

కర����� ఎ�య�డ� స�ర��ణు�న రవ
మ���ముకుందన�� మనవ�ట��
ఘన�����యు� బ�యతన� కరువ �డ�ల�
బణ��టు� బ�ద �త�వను��ల�� ||7||

��ంచలు బరు� బ����వ�� �టు� ము�దు
� ��క ����ం�గ ఎల�రు
�గ�ంతు ఒ��దరు�గ�రనంత�జ
��జనహృదయ�ల��ఘసుందర ||8||

��మ�ంద క�వ�వ �మక�ళసం�హ�
�మ�డ� �ణుస�ర� ��� అచు�త
�మవంశ�దసు�� ఆమ�న�గ�ల�
�ముంద�� ప�వహ�ర�����సుత ||9||

�మ�� �ంద�� బందు �మకులపనం��గళను
ఆమ�భు���గళ� ����◌ೊ��దు�
ఈమ���� సురర�� మ �ద�గంధర�రు
��మమండల� న�న�ఎందరు ||10||

ఆ��రుష ���శ�ర��ద �వవన��య�
ఊ�ద షడ�సద �ణు �ధనద ర�
��నం��ద� కృష� �ధవము�� �� � ��
�దప���ద ప��ద సుప� ||11||
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అపవర���ంద �� త� ��ప�����ంబ
�పర�� త����ద ��పరబ�హ�
��ప�కృ� ఇవన గుణ రూప�వణ����త
� �ణ� �� వశ�డంబన�ర�నమ�మ� ||12||

ఈవనద తరుల�యు ���షు� వశ�ద�ంబ
�వ�� న��ద���ఫల�ంద
��ద�ష� �ణు�వరసవనుండు ���
�� త�దూ�ద� ��దరం� ||13||

��మహరుషదశు� �ర ఆమరంగ��టప�ర
భూ����శ�ర��� ����ల�
��మ�హరన� ��� �మంత జన� సూ���
�మర�ను బల�రుఈమ��� ||14||

�ళ� �� గంధ ��త�ల��దమయద వ�
�లవనుండు ��� చ�ప అ��ండుగళ�
ఆలఘు�న ��ముకుంద త�దూగలు రంహస�
న���న బ�� బరలు �రసహంసగళ� ||15||

ల�త�ణుసు�యనుండు కల�� కూల��న�
బ�యల��గణ� ము�� న�ననయనన
�లు�� ����స�గళ� పరమహంసరం�
న�వ�రసహంసగళ బళగవను�న ||16||

అణ��వ�ంద కూ� �న��ధర� �ణు-
వనూ�దువ �సరు�ండు క�� ��యర
త��నంద���ర� జనర �డంబ నట�-
యను��ర� అజ�ర�హన�సుందర ||17||

ఘనమం�ళ రవ� �వర�న ��యు శ��సలు
ఘనకం��ల� �ల�� స�����ద�
ఘన�మల నమ� బంధు తనుమన� అవ��� త�-
వను�డు��ంబ భయ��ణ� �ందు� ||18||
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మహద�క�మణకం�మహ��య�ఒ�సువంద�
అహ��న���ష�వృ�� బహళగ�దు�
మ��ళ�హ�యఆ�� వ��దవ���ము��
వ�సదవ� ���యవ� సహ�ంధంతమ� ||19||

శ�వద� �న� సూను కుశలవర� �వరళ�
అసమ�ణు�ంద సద�స� �యనవ
�స�స సుమధుర �త ఎ�వ �ం�ధర� ఇటు�
�శు��యర ��ప వంశ�యనవ ||20||

��య� ��ద సర��ద�వ భ�ంద� ముఖ��ద
క�గ�నత కంధర� ��య�ట�రు
క�దు�హ���తద� స�యద ��హ�య��
స�రసవ స��నంద భవన��దరు ||21||

�ఖు���త �ష�భూ� ��కం�ంకుశవజ�ధ�జ
��ం�త �� ��బ� �ం� ఒప�లు
�కదవరు వ�జ�స ��ందు బయ�దర��
��కృష�ం�����త���ంకుంఠ��� ||22||

��రమణ�ందర��రన��ర�� కండు
�రం��ర ��స����రదు
స�ర �ణుర�యన������� హబ���
�రన�ర�ణ�� తూరు��దు� � ||23||

తనుమ�యమ�దరవరు కనక�దంబర జగు��
ఇ�తు ఎచ��ల�వ�� ము�గళందద�
మ�ధర ���సు��� ��యరంస� స�ంధ�టు�
క��త �ణు ను����ప వన� వన�� ||24||

కృష��రస�యర�మ��ట� మ�గళ మ�య�టు�
�ట�చు�తన రూపవను�����ద�
కృష�న��వ��మృతవ గుటు� క�� కంగ�ంద
�ష���యరను��లు� తు���ద� ||25||
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కుంద కుసుమ�� తుళ�గంధ ��త�ల�త�
వృంద �ధనర�క నంద �న��త�
అందు మలయ��లవ�ం�దయము��రద��
మందమందగ�య�ళ� సుందర �త� ||26||

మలయజ�రుతన గంధ సు�వ�� �ఠకరు బందు
ల�త�త�ద �యకరు �లువ �ం�ద�
బ�య� �ంతు భ���ంద బలు�� త�వ�డు�రలు
బలన తమ� భజకరఘవ క�దము��� ||27||

భజ��ధ�రుష�ర వ�జ� �హ సమయద��
సుజన�ంద ��త�ద �జసు�ంబు�
స�జన��ప�వత��ంబుజసఖన�అస�మంద�-
గ�జన కూ� బహను �రజద లగ�� ||28||

�ఖు�ద�వద ధూ� ��క�ంగద�� ��
��కృష� �ళలనూదత ఆక�డ�
�కులవ�ంద���కజనరు ససుహృజ�న�-
�క �� త��డువరు��న�ద� ||29||

���వర�పవ ���సు�హ జవ�
�వ�జఠ���చంద� �వగ�ంద�
భూ��స�ంగ�ంద �వ��గ��నంద-
���ద� �రుతద�� �వనగుణ�ంద� ||30||

బదర�ండుర�ంబవదన కుండలక�ల
పదుమ�గ వజ��ల నవర��భరణ
యదుప����య�� �ధు�న �ళ�ంగళ��
సుద�యర ���య�ప�మదగ�భను ||31||

�మ� �వళరు �వ� ��మ�� ంతన�ప�ం�
�మకులజ ప�హ��ద ��మసుందర
���ర సను�ఖ� ����రు�హ సతత
��యర భ���వ�మ�హర ||32||
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వ�జద ��రు కృష�న� ��జ�శ�ర�ద� ��
�జభ��య��� సు�� భ�సు��ద�రు
సుజనరు తన�న��యరు గజ�జ���యరు
��జ�జవద�యరు ��జ�వ��యరు ||33||

ఈ�ణు��మృతవ�వ�� �గ��ళ�వరు
�వశు��� �ళ�వరు ��దరవరు
�వన కృష�చ��� ����సము�ంద�తనయ
���షు� �తం� �� ���దను ||34||

��వర ప�సన� �ంకట�వ�వను నమ�ష�వ
�వను సం�హ�ల� �వసురతరు
ఆవ �ల�లద�� స��వకవత�ల సత�
��కరుహ���సంగద �వను�క�రు ||35||

1-50 (565-50)
�గ : [జం��] �ళ : [ఆ��ళ]

కృష����త �ష��ల�రు తు���రలు అ�ష��ంబవ
దుష�కంసన ఇష��ర�� �ష� �తంద
����బలరను నష� �డువ భ�ష�వృషభను కష�బ��ద
�ష� కకు�యు కం��దనుమ�యన��ర ||1||

�ల�దరుత�ల �గు�� ��దను�ఘగళ ���
����మలమూత� �డుత� ఆ� �ంపడ�
�లకర��యర �గళ�ళవం�� డురు��కుత
సూ� ల�కర గ���యర బ�ర �డ�దను ||2||

ఖూళనుపటళ�ళ�ర� ��డుత ఓ�దరు సకలరు
��� ��ంద���నుత���డువ
��యర ఆర�స�రంగళ �� అంజ��నుత అభయవ
�� ఖళ�లు�త��ద ��లల�యరస ||3||
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ఎ� దు����ష�వృషభ� ఎ�యరను �వత��వర
లల�యరనం�సువ �ర��� � నమ�
బ�� �ఘ�� ఫలవ��� ఇ���రక దుష�హర�రు
బలము�ర�రు ��య�ల�� మృతు� �న�ందు ||4||

�రధ���ం క�దనచు�త �ూరశృంగను �ణత���
�రు�య �దరుత� సురపన కరద వజ��లు
�ర�గ� బందు తగు�ద �� ��యర �గ�న� న�-
�ళ���నగుత ��ద దుష����యను ||5||

సఖరను�దచు�తను బరు�హ కకు�యను �డ�దను ధ�య�
ప�ఖర �నర� ఎదు� �ప� �ణ�దనుహ�య
��ళ�డ�యనవన��ణవ సుకరపల�వ���దు�డ�ద
కుఖళ��ం����దు �రు�� అప������ ||6||

మ���ద ముం���ంద� ఆర��వస��వ �ం��� ఖళ
మర����ద ��రడర� చూ���ద బ�క
�ర� రక�వ కంగ�రడు ఉ�రు� వవ మృత�దయమ�ర
�ర� సురరంబర� తు��దరూ�వ�యగ�దు ||7||

సురము�గ�గూ� � తు��ద�హరుషద� అగ�జ��య�ం
వర�మ�గళ�ం��ంమురహర వ�జవ �గలు
�రమ�మనదు�త సుకర�వ పరమమ� �వళరు తు�సలు
కరుణ�యూష కరుణదృ�� �నందద���ద ||8||

తన� నం�ద �వ��మత�న��ం��యు ల�ద�
తన��రు�� ���ంబువ �నవత�లను
ధన�రను��దను వ�జ �వన�వను��దనుయ�� నం-
దన��ణ�ద ఫల� ��పరసన��ంక�శ ||9||

1-51 (565-51)
�గ : కన�డ �ం�� �ళ : ఏక�ళ
కృష����త����ష� జయ� �� �షు� �ష�వ���గ��
కష�ద తమసు ��ష� దుః�లయదుష��గపజయ�� ||ప||
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�తః కంసవ�ర�ను హ��ంబ �తజ�ను ము�బ�హ�-
�తను ��తరు� ���� బందను ఆతురద�� సంభ�మ�
�త� కంస� �తక [బు��య] ��య������
�తను నందను��య��యు����ళద క���� ||1||

�వ�జఠరజ��సు�వను �� ���సుత బలను
��యము��� �వప��� వసు�వ��� క��యళను
�వ��త�ను ఈ �ధ �ర� నృ�వ ఎచ�రవ�ళ��ను
ఆ �ర�బ�రు ��దరు వ�జద� �వరు �వక�ళను� ||2||

నందను ��� బంధు ���త బలు కంద �రరు ఉభయతరు
�ందరు �న�మం�య�జప సం�హ�ల�వ�తరు
ఎంద� ఉగ�� �ందను��య�ం�ద� క��య��ద
ఇం� ఆనకదుందు����సహ �ం��నుత ఖళను�ద ||3||

�రదము�యు ����దనుముం� �రణ ఉంటుళ��నలు
�◌ೂర� ఆ��య ��యస� సహ��గృహ� బం�సలు
కూ� రను �హద �రుక�� ����యణ స�ర��ంద
��ద గగన��రక ��� �రు�ప� ���� ||4||

ఎ� ����వళర ప����గు అలస� కృష�బలరను
�లు గహనరవ� ��దరు నందన �లయ�మత�వరను�
స��ణూర �సలము����త�హలహ��పరను క��ద
బల�సు�వర �లువ ఉ�యవ క�కంసను ���ద ||5||

��� న���� ళ�గ�� �� �� బ��� నందవ�జ�
�లరూపరు ���లక�బ�రు�ల అచు�త బల�హరు
���మ�య��ళ�గళ ��లకరు సవ�దరు
��� క�సు��లవరర�వ ఆ��స��దవరు ||6||

�మకృష�రు బలు �మల�న�� ���మల���య�
ఆమ�ఖళర ���మవ���������గళ �ఘ�ద�
�మమంచగళమ�మల�ర రంగ �� మదవరు�డువ�
�మ��త���మంతను � ��త�ర��డువ� ||7||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 116

కువలయ�డన క�ట� ���� అవ�బ�రు బర��
తవక� ��సువ హవణద�� �మ�వ�ల�రు ఒం��
అవ�ప��నలవ�ందరు� ప�� తవ భ��సుతరవరు
కువరర �ంద� భు�య� అప�ద� బహ��ందు ను�దరు ||8||

ఈప� ను�యలు భూప��ందను��త�నలు� గ��న�
����� గంధర�� �జన రూప���ద���
ఆ ప�వ��ఋతురూ���ద�ళ� భూప��ందు కూ�దళ�
�పట�వ�య�� ప��� సం�ప� బలు బళ�దళ� ||9||

దు� �ళ గంధర�న కువరను��జ చము సంబంధ���ను
కుమ� దు�త��మమ�త�� � ప�మత� ������
ర��ద�ప� సురమణ�� య��త� అమల�యవ���� ||10||*(3�లుగ��)

ఎ� ను�దను�వ��షరు �మనుజళ� �మ��గ�����
ఎనలు ���దళవ�జ��ల�యు ఘన �క��గళ����
ఇనశ�గళ �◌ೂ��తు�పవ�మనః�ర�క��ద�
ఇనజను ��స�న�ందళ� నమ� జన� ���దళ� �ద� ||11||

మదక� న��య కద� �(�?)��దంద� కశ�ల �న� స�రుశ
బదు�న���వ�త� కద�తు �న�నుమధుహర స�వ స��శ
�ద�దనవ �పద భయ��దను వ��ద బలు�నయద�
మ�య�జ� సుతను�సువ బల��� బలు శూర�నుత� ||12||

అనృత ను���వనజనయ� ��నలు జన� సం��
�న �జ దుష�� అ��షజన�� �న�వృత�హ����
ఇ�తు కరుణశూన�న �ర��� కూ� ర ఘనగురుజన��జ���
అను�న ఉ��ర�ను కంటకను స�జనజన�� ��� ||13||

జన�యను��ళ�ను గంధర�నుఘన�పకం���దను
నన� స�జన�ల� జన� బ�ర�ం� జ��ద�ద��ను� ||14||*(2�లుగ��)

అ��షము� ��దను ఉప�శవఘనగురును� ��యల�
ఎన�ప�రు ��మన�న �ర�వ అను��ల�����ల�
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జనకుగ��ననుఘనదురు�ద��వకను నన�ప� �రుద�
ఆనకదుందు� �తవనుమ��ను నన� �త గంధర� �ద� ||15||

బలభద� అచు�తరలస� ���� బలు�సఘ �మ�ల�
�లలు క�� కువలయ�డ�� ఎ�యలు లఘుతరర��
లల� ��శన బలు భ���ముం� �ల����దయవకు�
ఫల కుసు�వ�య� నర�ధద బ�గవర��స�కు ||16||

క�వసు�వను కు��యు �వ� స� ఉగ��న �వళరు
బలు�దవచము ల��త�వవను కు�తు �డ� న�దవరు
ఎ�మక�ళ వ�గళ �డ� కంగళ తుంబ జరఠరు ��దు
�ల� జనపద� �లు (లు� ?) హబ�ద బ�గళ �డువ�� అ�దు ||17||

�మ��త��ఈమ��ర�వ ��డు �న�మంగళ�
ఆమత� �ర��� మవ ���సు �మరంగ��ర నడు�
�మన �రద�మన ��సు ��సు చతుర�� �వస
��మద �లుహబ��మధరన ��� ఈ�ధ పశుద�య�ంస||18||

అకూ� ర మం��య కర��దు హ��నకు���ద�జపను
���ద ��యమక�ళ వ�జద� ఆ కృష��మ�బ�రను
గక�� ధను��గ�� క�దు�ఈ�ర��రవ �న�
� �ుద�న��మ� �వ�ప�ను ఆ కృష��ంద���దం� ||19||

నందవ�జ� ��ం�షు� �య� నందన�బ�ర కూ�
స�ందన���మందమ���ప నంద�పన ఒడగూ�
ఎం�� �డువ కర��దు�ండు మం�య సహఉత�వ�
�ం�ర���ందనుమ�� మ�ంధను �జమరణ�� ||20||

�ళ��నవప� ల��శన ఆళ�గ�న� ��గళ�
�లక��భన �� ��సు�ను���ణూరమల� ��లు
�ళలు ఉ�వ��లక�తవరు ఖూళ�తవ వసు�వ
�లు�దవరుహృచూ�లరు వృ���జ�ళయ కుకుర ��ర� ||21||
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నృప�� � ఆహ�క కప�యు �వ�ద�ప��గళ ��సు�
సుపృ���ళ�� నృప�గధ గురుకృ�యుం�న� ఒ�సు�
ఆ పర�వను నమగప��త �త�ను ��హర�ణ శంభరరు
కు�త ��ధ��ఉప��గళ� నమ� పరమ�తరు సమ�తరు ||22||

సురప�దవర త����� జ�వ పరమ సుఖ��డు�ను
హ�బల�బ�ర ఉరు�ఘ�� �ను క�తంద� వ�సు�ను
అరసన ను�గుత�రవను �ట�ను అ����వద గ�య
అ��ను �న�మనద�రుషవ �ద����� ◌್యరడు స�నదమ�య ||23||

�రుష�మహత�ల బ���� �న��రూప� వ�జ�దు�ను
పరమమ�రథ ���ంబుదు బలు అ��నుత� �ర�దను
దురుళరు ఉచ�పద� కర�క�లు హ�యు స�య�గువ�
సురసంపద ��రసురర ��యు ఉ� ���ంద�హ�దు ��న ||24||

�� ప�స��ంకట ��ప�కృష�న దరుశన సుకృతద ఫల�
�ర� నమ�య గురు��యర తప�ందు �ర�ందు గృహ��బరలు
హరుష దుఃఖ�� ��హ� ��రక�ందు ఇరు�ందు హ�స�ర�ంద
పరమ�గవతకూ� ర�ద�ను తన�వరమం�రద� చంద ||25||

1-52 (565-52)
�గ : ��� �ళ : జక��?
హ�య��బ� �క�వ�� దు�తద
స�రుశ�ల� హ�బలరనుమరుళ క��ద ||ప||

�నవప�య క�� కంస�న���
� �రూ��దను తన��� బయ��
�ను�గు వ�జ� �� సూనుయుగ�ర
�� ణహరణ����� � � సత�ర||1||

ఎనలు ప�త వ�జ� బం�ఘృ�హ�దను
ఘనస�ంక ���వ���ణ �డ�దను
�� ఖురద� �ద� �ద� అవ� ���-
�నయజంగు��క�ను�ం��న�� ఒ�యుత ||2||
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��రవ�ముఖ�టర���� �ద��
���� �త� జ���������కద�బ���
�� ��� ఖళ�ష� �వర �����గ�ద�
����ఘంగ���దను �� భూకం�� ||3||

���న ఖళను తన� స�నర�బ�ర �ణ�ద
అ��శయనహయన�� ణద అబ�ర ��ద
���య��దు ఆ�శనుంగువ ���� ఓ�బంద
అ��శయన� అ�ముఖ�� శబ�వ��ద ||4||

�ం�ల���హ�య�ద�� రంగ వం��దను
మంగళమూరు�మరు� [ర�?] ఖళన అం��య��దను
తుంగ �క�మ తురంగవ భ��� �హంగప భుజంగనను
భం��దం� నూరు�ల� ప��ణ�ంగ� ఒ�దను ||5||

మత�వ�ద�ను లబ� సంజ�ద� సత�ర �� బంద
���� తన���ందను ఖళన వక������ద
హ����ళ�రగ�గువ �ర�హస�వ వ���ద
�త��స�వన �త�వ �దు��న �ర���ద ||6||

పదుమ�భన భుజస������ ఉదు� దంతగళ�
ఆ�హ� ఆమయు��� వ���దం����సలు
���ంగ�� �లుగ��� �ట�ను ���లం����
���ద కర�ట� ఫలదం� ఆదను�యు ��� ||7||

యమసదన���దను దుష�ను అమరరంబర�
ర�యరసన�� త���మ�గ�దరుముద�
�మ��మక��డ��క�ను ���ధ�వ�జవ
అమరము��రదను బందను�ళలు రహస�వ ||8||

స��య కర�వ��డు��నుత అ��ష�కర���
ఏ�ంత����గవ�త�మ ��� బంద��
��శ��శ�ర బంద �రద� ��ర�ణ��దను
�క కంసన కు���య��ద ���ల�� ��ను ||9||
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అశుభహర స� శుభ�యక�షదూరముకుంద
�సు��చు���షక��ణ గు�శ�య �� ��ంద
�సుర �కుంఠ�స ����స �శవ �శ�కర�
ప�సన��ంక���శ స��శ�ర భూస��రహర ||10||*(సమసంఖ�ను�గ��)

1-53 (565-53)
�గ : కన�డ �ం�� �ళ : ఝం�
సుజ��రద ���లజ� ��దను సర�జ� స��త� ��హ��
అజ� �త�ర త�వ�జ� బుధరను��వ ��� � ముం����� ||ప||

� కృష� కృష� భగ�నప��య����శ��జన�జ�
�కజన�కప ��� �ప ఫ�ప ���క����తప���
���ంత స�సు�ర��ర� �� �శ�ర��కకర� ��చ���య�
�క� సృ�� ర ��రహం�ర ఏక �యం�ర బల� ||1||

ధర�ర��గవత�� � భు�యల��ధర�కుల�శక స���
ధర��ద సత�సంకల� �భూసురర ధర�సుర�క ద�
ధర�� ��� �త�ర కుల� ఎ��ల� మర�జ�దుష�ర మ�సు�
ప��మ� శం���ర�చు�త హ� క��గళ వ�� నడు�సు� ||2||

��� � [ధృష�?]హంత�దహయ�యమద��� వృ��ప� �న� ��ంద
దుష�న �ష��ర� అం� సుర�� క��సు�ద��ల� ��ంద
తు�� బ���యవర�ణూరమల� స�ము���ఖ�రనుమ��సు�
భ�ష� హ��ప కంసన వ�� అవననుజరష�రను బల��� ���సు�||3||

����దు����� �మధు�� ఖూళకంసన �ల� ము��
�� కంసన�త��ల కుజ శంఖముర��� త�� �జర���
�� స����గమర[తరు] తరు� దం��యఅహం�ర ఖం�సు�
�ళ�� క�� � �ం�� �న� శుభ��యను ������ళ�� ||4||

� సత���యస�మంతక సహ� ��� �����ర�య�ళ��
భూసుర� సత� మగ��తు� �ండ�క �� ���యను����శసు ప��
�ం�యను ��సు� �ం�ద�ల�ను ��� � �ఘ� �ద�నమ�సు�
����ర��� �జసూయజ�ద� ఏ�ందు �క�మ ప�క�సు� ||5||
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��ర�య నగరద� భూ� అదు�త కర���సు��దవర���
��యణ ఎంతు �ం� క�� � తవ�రు చ���య ���సు�
��రమణ �మ�గుణ �కుంఠ��య��రువ� కవన�� నవను
కూ� ర �త���ల� �లరూపను భు�య�ర����గళను ||6||

రణముఖ� సంహ�సు� అరు� నన ర��� అ��షర �ర�కధ��
ఘనశుద� ��� న సమృద� �గ�హ గుణత�య ప��హ��� �
వ����యు వశ�� ఆశ���హళ� గుణవ��కరవ�డువళ�
�న ��ర�య� వ��పళ� �� ���యను�����స జన�ళ� ||7||

న�న�యదు వృ�� �త�తర ధూర�� న�న��శ�� వర��
న�న��ర�ర�మ �రణ కృ�� న�న�ఎందము� ��ష�
ర�యరసనం బహళ తు�� వం�� న�ద అమరము�హ�����ంద
అ��త�వ�హ�యదరుశన�భ�ం సుమహ� ��యను��ద ||8||

త��గ� మ�ద సుఖ���య��ళ సంభ�మ� స��ల� �కుల�
కమలనయనముకుంద ��ందకృ��ంద �మ� �పరు హరుష�ం�
�మలచ�త �� ప�స��ంకట కృష� కమ�య గుణకథన��
అమ�వ�యజనర సమ�� సు�పరు ��మద��య భటరు�� ||9||

1-54 (565-54)
�గ : శంక�భరణ �ళ : ఏక�ళ
�సు�వన అ��వ�యఆ��త �వళరు
���ఖ�ధమ���సురన ��య��దరు ||ప||

ఒం�న �వర�న �� తప�ల�ం�� �గళను
ఇం��యరసను చ�సుత �వర వృందస�త�ను
చంద�ంద� �లయన ���య సుందర��దరు
అంద��లరు �లవరు�రరు ఎందు ����దరు ||1||

�లకరను��యతర�� సు��యమం�స�
ఖూళ ���సుర బందను గూఢ ��లర �షద�
�లర�ల�ర��� ట�ను మహ�� లద ���య�
�ళన �రనవ�డలు అం�త�లువరు��ర� ||2||
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�ల�ళ� ���ద �వళర�ల�రు బలు భయ��దరు
న�ననయన ��ం��ను�త స� దుఃఖ�ం�దరు
ఎ�యర ఆర�స�రవను ��ద ఖళన ���యన�ద
��యదం� సర�జ���మ� బ�య� �ం�ద� ||3||

కూ� రమ�త�ను ���సుర బలు దూర� �ం�రలు
��రమణను కండను అవ�కృ�����ద తృ��ళ�
�ర�ంహను�ళన జ��ద ��� ����ద�త�
��తు అవనంగ� పర�త�లు �ర� అ���� ||4||

అనంతబ�త�క ��దంచలు అవ��యత�ద�
�నవ�� శ���లదు ��హ� అ��సద�
�నన �ం���ద సురరు ప�సూన సు�దర��
ఆనందద� గుహస�ర ��దను ����యణను ||5||

సుజనరు సుము��కర� సు� �స� భజకజన��యను
వ�జద� గ��ద ���నందను స�జ�నందను
�జసుఖ�యక �ర�ర�యక కుజన�కరహరను
��జ�ర�క ��దర �రజల�మం�రను ||6||

ప�సన�చ�త సుప�సన��చన �త� ప�సన�వ�భయద
ప�సన�గు�కర ప�సన�సన�ం�ర ప�సన��ందర��ర
ప�సన�వదన��త ప�సన�రదన ��ప�సన��ంకటకృష�
ప�సన� ��పద ప�స��క��దవ�� ప�సన� జనవ�ష� ||7||

1-55 (565-55)
�గ : �� �ళ : ఏక�ళ
హ�భట�� లవ భయ�ల� �� హ�స�ర�� సమ ధర��ల�
హ�కరు���త�� సుజ� �� హ��ప�దవ� బహ� పశుఘ� ||ప||

వ�జ� �ర�ద కంసనమత� ఒందు రజ���ద�కూ� రగృహ�ం�
సుజ�శ�ర ��కృష��ద సం�జ��స� స�ర�య�ద� ||1||
ర�గర��ద కర�వ�� శుభహ��� హ�� ��య� ��
జవ� రథ� హయగళ� హ���ధవ దరుశన� శకున �� ||2||
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పంథ��దు అంబు�ంబకన గుణ�ంత�య��డువ��న
ఎంథ సుకృత ఎనగు��� భూ�ంత కంస� బు�� ప�క��� ||3||
�ష�స��య శూద�ను ��� శు� ��షయనల�� భు�య���
�షమ �షయబయసువ నన� �� �స�� కృ���తు ఎన� ||4||

�కుల��గు���ం�మ���కులవనుహ�కృ��ం�
నూకువ�గ�� బం�న�హ� ��కరచరణవ��◌ು���� ||5||
ఎన�జన�� ఫల �రు��� ధన��గు� దరుశన�ం�
�న��త�నమూ�� దూరద� కండు సన��సు�ఘనహరుషద� ||6||

�లన�య�టు�హ�యఅం��మూలవ��శ��� త���
�లగడ��యన కృ��ంద సృ��లబ�య�టు��ంద ||7||
ము�జననుత��ంబుజవ వంద�య�డ����ఘన�వ
మన�న బయ�����ం� ఇందు అ��ష�జ��కృ� �ం� ||8||

�� భగవ� ఖళమథనహ� ఇం� బం� ఖళకంసన��ద�
ఈ�గ� మం����� ఆ�భ� సులభ ����న� ||9||
���తరరు అంబుజభవ �ప శ��ం�� ద�రు నఖమండలవ
సర�� అ��సువరు �డ� కృష� స��శ�రన�ం���ం� ||10||

�గళ �య� �వర �ర� స�ఈ��ర రజగంధవ ధ��
ఈ���◌ು�� త�రుహ� బం�గ �ం�ను �న� క�� � ||11||
��వ క�ల�స భూ� ల� శుభ ఎ�న� అరు�ంబుజ �త�
ల�త గు�ళకయుతవక�� బలు�లువ �డువ�న�య �త� ||12||

మృగగణ ప�ద���గు��ముం� బ�బ� శకు�గు��
జగ�ల�భన �ంబు� భవ� పదయుగళధూ�గళ�� లుం�సు� ||13||
వం���నః�నః సు� �సు� � వసుంధ����స���రువన
వృం�రక��కులహరన ఆనంద ���� క ��వ�రన ||14||

ఆనంత�వణ����యు ఈ��నవప��రువ బ�యు
��డువ �ణ�ద ఫల� ఇం�నందన సుతన దరుశన� ||15||
కృష� కరు�వ�కన� �ఘ� న�� గువదుగ�తరతమ�
కృష� స�తంత� స���య��శ�హ���� సకల తత�గళ�� ||16||
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�� �ద�మరర సహ�గువ��నంత జంతు జడ��రువ
ఆనంత ��త� రూపద�రువ హ��� �యంతను��వ ||17||
ప�మృగగళ ��యచ�ర� కమ��న దర�న సూ�ప�
ఈ�� ప�త� కర�గుణ �మ సంర�ప ధర��రణ�మ ||18||

��� ��ఘ�హ�య���వ� �����డుత త��య
�వన�గువదనవరత ఆ �వ��త��� దురూ�త ||19||
ఈత� �ష�వ�ం�హనుమ��త� ధర���� ర�హను
ఈత �ర�ర�� సుఖ�త జగన��థమంగళ గుణ���త ||20||

ఈతన గుణ సుర� �డువరు అజ�తరు��ం�� �కబుధరు
ఈతన �త��� న� త�య�మ�� �థ�ల�� శు� �యనుభవ� ||21||
మ�త�వ ఎన��� ఇందు ముం� మహ����ం���త��హ�దు
మహ� స�ప���ం�త రూపన���� �ం� భగవత��రూప ||22||

���దకమలగ��రగు�� నమ� ��ప� � త���డువ�
� ��య�ం�న�మ��సువ� సు�పస���భయకర�వ� ||23||
����త �ల రంహ�ంతకహ� సు��జనకభయ�యక
��యం��ం��హ�ళ�గ�ం ఇ�� ��ంద��వ�మన���ం ||24||

సమర��ంబర బ�య�డువమ�రమ�క��ం�న���సువ ర�య_
సంస�ర��రభ�భుజ�ంద �త�మమ���య��వ ��మ�ంజ�ం||25||
కంసనవ�ం�ను���ప� పరమహం�శ�ర కృ�య�డువ�
�ం సర���� ంతర�����ప� ఇందు సంశయ�ల� �ం�య�ర� ||26||

తన�ం��మల� వం�సలు ఇవ నన�వ�ం��వ కృ�ళ�
తన�����ణద���వ స��న�యమూ�� ముంద� క�వ ||27||
అ�� ధ�స����ష�వ��నంత �టుం� నన��వ
అనన� ����య జన�హ��� స��త��త�మ సుఖ� ||28||

�న భుజంగ�ంద��వనుము��ను �ణ�వను���ను
ఏను��త �ల సం��� ����థన రూప ���� ||29||
అంజ��ట� సన��సు�� �� కం�� కృ��� ��ంబువ�
అంజద అకృ�త�ను దుష�ఖళభంజక స�జ�ష�ను కృష� ||30||
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���మర�వ పద��త� ఇం�న���ద� �త� ప�త�
ఇను�సంసృ� భయ�న�ల� ఎన� ధన�న��ద ��నల� ||31||
బం��అకూ� ర��జన�హ��� బందుద���ర�క ధర�
ఇం���రుశ�వన �ద���ం�ద�� ఇల�� �ద ||32||

���� ళ��� యత �త� �ద�������ంబుద�త�
సృగ�ంధ��త �డ�హ జన� �� ����స�ళవనధమ ||33||
సుహృ� త��� ��షగళ� ఇల� ��హ�� కల�తరు��లు
సుర నృప నర�గ���ళ� ఫలగ��దు�� అద�లు ||34||

ఔష� వనస��గళ చంద� �త���పం�యదుకులచంద�
�షప���స� ���ల ఉ��న�డను�� నకుశల ||35||
తన�హస��ం�న� ���దు హ�మ���మ��గువ� ఇందు
ఉన�త� కంసన కర�వను కృష� ��� �ళ�� ప���యను ||36||

���ంతనం��య �ణుగళ� సర���శ���◌ೌ��భరణగలు
ఈ �తుక �� భూస�� అ��భరణ���గ�� ||37||
అంకు�ంబుజయవధ�జ వజ���ం�త��హ భు� వ�జ
పంకజసంభవభవర �రగళ� �ం�ద�ందనకూ� � ||38||

అ�ముకుం�ం���ంసు�ందు�మ�� ��� నం�శు� �ందు
బహ���మభ�త�నప� �దు� �ర�ద భ��య� సుమ� ||39||
మ��� ��చు�తర కండ ��హన�ల� భక� �ండ
సు��ంబర ��ంబరద ��త ����ం�ంబు�ంబకర ||40||

అ�చ ��మల ���ంగరయుగ� సు�న భుజ�ళ� సుందరర
����ఘచం�� పమర�ల ��ప��ర�క�యుతర ||41||
�గంధ���రు��తర సర� భూగగన� సుందరవరర
��శ�ర� ��పరర అ���ర� గు�కరర ||42||

వ�� ంకు�ంబుజధ�జ���త శుభ ���టు� భూ�వనవ�డుత
స���గళ ప���లరను ఖళదు��వ�త�ర వ�పరను ||43||
ద�ర���త� ��తవదనరను �శ భ���క�ర ��త�రను
���ం�త వనసృగ�రర సర� ��యత�త�మహ�బలర ||44||
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��తర శు�వ�� � భర�ంకర �త� భూత ప��న�రు�త�మర
ఈ ��జగ��తుగళ హర అ����� కండనకూ� ర చతుర||45||
ఆనంద�ష�����ద సహ�� నన శుక����శన
ఆనంకదుందు�య �ష�సుత ���ణు��ల��దచు�త ||46||

�ల ��త ��యం����హర కండ����ద త��సుత �ర
���లబల�� ప��మవను�� ఏళ�ల�ను అశు� తుం� అవను ||47||
��ంగబల�� దండప��మ���ల��ట� తన�మస�కవ ��మ
ఆలం�� చుం��దను పదవ��ళ�ల�ను ��మ తుం�దవ ||48||

�ల�� ఏళ�రనుముఖవ తన�����దు గద���రువ
�ళ��నంద�ష�� తుం� కణ�ఆ�గ�ర��ట�� ఉ�� ||49||
�నన��ం�చ�ర మ�ద ��నందవనుమనద� క�ద
�� �ంగరుహ ఉ��ద�గ��నుత�ర �డ���గ ||50||

అకూ� రన భ�����దను �� చక�ధరకరన��దను
ఆక�ం��� అకూ� ర ��ంద స�రశ�����త ���ద ||51||
��ంద ���దుముకు�ంద తన� �హకగ�జన కూ� బంద
����� �యూషవను��ద� ��న��తన స��ంద ||52||

ఆసన�త�ను ��గతవ ���సు�వ సర�జ��వ
�సలజల�ళం��య��ద ఆ�� సంకరుషణ స����ద ||53||

బహ�గు���న�వ ర�� అ�మ�మ������ంద� ఉ��
బహ�కృ�ర��దనకూ� రను �� అ�శయనన��గ�దను ||54||

సృగ�ంధ���ంబ�స��సద �వ��గవ��దళవ ���ద
�� ��ంద �ం�ద ప�త��త� �గవ�త�మ అకూ� ర �త� ||55||

సకల�గవ సత�మతగళహ� �� కృ�� ర�ణ�ంద� కుశల
శుకము� ��ద నృప�� ఈ �� కృష�న క�మృతవ అవ� ||56||

భకు���� ��ద�� భు�� ముకు� �డువ హ����
భకుతవత�ల ప�స��ంకటప� భకు�యుళ�వ� ధన�ను �త� ||57||
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1-56 (565-56)
�గ : వసంత �ళ : ఝం�

��యరమణ �� కృష���య�ద�నప�
జయ�హ��స�� భయ���గ�� ||ప||

జగద ఆద�ంత�ల� బల� ల���ంత
మగు� ��దను�జపన వృ�� ంత
�గడ కృత�వ�ళ�నకూ� ర �స� ◌ೃత
ముగుళ�న�య� �ళ� జగ�క �స� ||1||

సుఖ�మల�ద�ంతమంచద� అకూ� ర
సకల లభ��హ�య����త��
భకు��గ�� ఒందు �డ���ందర�
ముకు�గ��ంబహ�భకుత�కురుంబ ||2||

��నుబంధయదువంశద��ద�వన
��యను �లు� వ ��రద��ద�వన
�రదనముఖ� తన�జన�వను �ళ�వన
�����గళను �ళ�ను సుప�సన� ||3||

���� ��దను నంద�� అకూ� ర
��వ�థఘృత�లుద��ండగళ
��సువ శకటగళ తుం����దను
��వసఖనుదయ� �వ�ంద ||4||

��గు�యనవ�యు� ��శ�ర�
ఈవమధు�య� ఉత�వవ��సువ
ఆ�వ �శ�ం ���కరు బం�హరు
���జప�ప�బంధుగళ� ఎంద ||5||

ఏవం�ధ��సలు �కుల� �ఘ�ద�
��యరు వ���దరు �త�వ�గ�ద�
��ంద�మరనుమధు��యు���ందు
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�వఅకూ� ర �ష� � బంద�ందు ||6||

ఎ�� వ����ముఖ�ం� ఆ �ణ��
సదన దుకూలవ ���� దు��త��
బ�యజనరను �ణ� ���ద తురుబు �డ�
సుద�ర�ళ�ల� �ల��ద�ల� ||7||

�షయబయ�య�టు� కృష���న� నటు�
�సజయనన ఆస� ��హ��త�స�
శ�ము�య� ����దు �త��ష�వ తందు
అసమ �ర���య� �ందు�� ంతరందు ||8||

హ�యన���� �ందర� సఖ�� ���
వ��� మ చ��యను స� స��� స���
సర���ళ�శు� గ�దు మృగ����
మ�దు తనువను���� అందు �ందు ||9||

ఎ� ��� ఇదు సల� �న��� కరు�ల�
��యహ� సం�గ��� ��గ
ఇ���యర �ర� ���సు� ��ం�
స� �న� ఉ�� నమ��క �న��� ||10||

కురుళ� కు��వృతద వక�� అంబుజ�త�
తరు�యరహృ�� ప ప�హ�ప ���
�రు�త�మను���� ణ�గు���
సర�రుహభవ �న� ���గ�గణ� ||11||

అకట కూ� రహృదయ �నగకూ� ��ధ��
సుఖ� నమ�య క�� �చరన నందజన
అకరు�� ������ ణ�థన ��
��ళ స�య��ల� దుర��య� ల� ‘ ||12||

స�జన సదనవను గండరుమక��ర�రను
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త���మధుహరన��య�� ఇ��
వ�జపనణుగన ఆస� �శ �ందర��స
రజ�య� స�య�� తు��యహ��� ||13||

హ�యసుహృద�ంగ �ణ�త� �ళ�హ
తరు�యరు బళలు�� �రువము��
పరమకరు��ంగ �ట�మ�ంతరంగ
హరుషసు��ళగ�� ��వను ద��� ||14||

నగరదబ�యరు��స�ల�� ం�తరు
జగత��య కండు �ందర�సు�యుండు
��లు హ��హ �త�క �బ�వ��దు సత�
సుగు���ముకుం��ంగ�ం��ద ||15||

మడ�యర భూ� ��స���� �టద�స
కడ��య�ంబ వశవను���ంబ
�డరుమృగ���యరు కృష� ���యరు
బడవరు న����� బహ�ంబ బయ� ||16||

మ�త�వ��హ�దు మధు��రద�ర�ద�
బహనుము�జన��య బ�హ�స�రరయ�
బహ�జనరు�డువరు�ణ�ఫల���ల�
��హ�యు నమ� దూ�ద ��నల� ||17||

��ర� వృ�� �త��ంధక �జ��యరు
ఏ�సు జన�జన�గళ �ణ�ఫలగూ�
ఈశనను �ంబువరు ఇందు �జ ��హద�
ఈ స�వ�� నమ�� ��ద సుఖ� ||18||

ఈ కూ� ర కర�వను��దను గడ నమ�
చ��య ����ద�గ అత�ధర�
ఆక�ం��దవ�� అజ��క� క�దు
దకూ� ర�ంబ�కు�కు బలు �కు ||19||
���� ��యన అగ��దవ�గ��ప
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ద�ర��హృదయ శూన����ప
���యర సుదుఃఖవను �డువవ���ప
ఆ�సబ����దవ��ప ||20||

బం�యనుహ�డువరు �వళరు దుర�దరు
ఉండుటు� ���హరు స�వ��� బరలు
�ండు ��యరు ఉ��పరు �వప��కూల
�ండ���న ఒలు� �ర�యన�తు ||21||

న��ర�య�ర ���సువ అచు�తన
స��ను జనదం��� వృద�రదు
కడ��యన�గళ� దృఢభ���రక��
�డను �ణు��లమడ�యర�ల� ||22||

��ష కృ�� చు�తన ��గ స�ర�గ
ర�యరసనుగ�హ� కుం���మ�
త��� ఆస�ం��� �� ��ల
చముగూ� �ధూ��ప�కుంతళను ||23||

కమ�యవక�� �నుగళ మధ�� �ర�
కమల�చన �ణువను���సువ
రమ�య�ంగ�ం రు�ర��త�స�ం
రమ�యరమ�రథవ��పయదుప ||24||

�త�జనయ�నమగుగుళ�న� సుక��
��� మృతవనుణ� ఇహ��వ ప�
�త�వర మ���తన ��హ�ం�న�
�త��ణగళ �� క�వ బ��� ||25||

��ందు ��యరు �రహద� �తరరు
��శ��శ�రం��కమలమధుపరు
��దరు ల��యను���కరద�లు
���ప� భువన�థన స�యరు ||26||
���ద� �నస�రరసదల��త��
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�ధు�� ��యతమను�గ��
���మ�మసఖ కృష� �ప��ందు
ఈ�హ�� �ం��య� �న��ందు ||27||

�ల�య�� దుఃఖ�����తు అనక
న�నసఖనుదయ ���యకూ� ర ము��
అలస� రథ� ��యహ�� నంద బం�
గ�� అనడుహ[డ�?] గళను�హ�����||28||

అరస� ఉ�యనవ �డువ గ��మృతవ
త�� �డగళ�� తుం��ద శకటగళ
హరుష���� �ప�రు��దరు స�
��దు దుః�త�దరబ�ర��తరు ||29||

ముఖద క�గుం�� బందు �ంతరు�� ణ
సఖ నమ� క��య��ం����దు
స�యర� ��సలు సం��దను����
దుః�స�� �ఘ� బ��ందనుముకుంద ||30||

రథధ�జ� క�� �ర�నకబ�యరుమ��
రథరజ��ంబనక���ం�రు�
ర�ప�య�త�� ��శ� నమ�ందు
అ���శద� అందు బంద�మన�ందు ||31||

రథచరణధరన�వణ�రూప��న
మ�� �లు�సుత క��ర మ����త
వ��తహృదయరు �రు� బందరు వ�జ���
సతత ��యన ��� స� సుగుణ ��� ||32||

అ�మం�ళ స�ర��డువరు�డువరు
స�యరు తమ�హృదయకమలద��టు�
ఇతర �షయమ�దు జ�దు అహం�వ
అ�క���ముకుతర స��వదబ�యరు ||33||
ఒ��దరు �వను�క� హ�భక�రు
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ఇప�రల��నవరతహ�యగుణ �ంత�య
తప�ర�గ�� భగవజ�నరు సజ�నరు
����యన ��యరు ��వరఘహరరు||34||

రథవ దూ���ద�యు�గద�కూ� ర
మ�వంతహ�బలర సహయము���
రథ ��� తరుమూల��దరచు�త బలరు
ఆతుళ �ర�లజల ��� కు�తరు ||35||

రథ� ఉభయత�రలు ��న��ద �గ
అ� అఘమర�ణ�డలదుభుతవ
సతత �డువ బ�హ� స�తన��సద�
మ��హ�హ��ర��శ�ర�ద� ||36||

�ర� రథద��ద��ంతు��ద���
పరమ �తుక�ందు �� ��దను
హ�బలర�����య కండు స�ముళ�� అఘ-
మరుషణ���దరు పరమ�వనరు ||37||

సు�రగరు �ద��రణరు � ము�దు తమ�
�రవ��� బహళ�� త��ళ��దను
�రసఫణసహస� ��తశృం�భమ�
��ట కుండల కర� ��ంబరన� ||38||

శ�ర�సనద�� కు��ర� ��మలన
వర��ంబర చతురు�జ అ�� ంబకన
�రరు�ర న��గన ప�స��వ�కనన
అరు�ధర సుక�ల సత�ర�యుగన ||39||

వరభూ� ��సన� కంబుకం���తన
�� ��వ���య గ�ర బృహదు�జన
భ�తభువ�దర �స�రవ� సు�తంబ
కర�రు ద�య�నుజం���తన ||40||
అరుణ న�ంగు� �ప� చరణ��జయుగళ
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సర��ంకుశవజ�ధ�జయ�ం�తద
పరమపదతళన�వనకర జగత�యన
సుర��హృదయ�ఠద���పన ||41||

��ట కుండల కటక వర�యూ��ఘపదక
�రరత�క�సూత� �సు� భ బ�హ�సూత�
��వత� �జయం��ర నూ�ర��-
ధరన అ�(�?)శంఖగ�ంబుజకర స�సుందరన ||42||

అజ���పసురప��ప ప�బ� జయ
�జయనందసునంద �ర����తన
��జము�సు�ధ� ప��� ద �రద��
సుజన�హర �వ�నహన గుణగహన ||43||

స�య�వచన �����డువనమ��సువ
��యు ��� �ం��ద�ద శ��యరు
భయభ���ం�హరు ఆపన���కరు
��యప�యమ��యను కండనకూ� ర ||44||

అప��తమ��యను�� ���త�ద
సు��మ�చన��ష�వను తంద
� పరవశ� అంగరుహ�ళ�త��
��పరబ�హ�న మహత�వను ��ద ||45||

అత�ంత భ��య� గద����రద�
వ�క��గదు �� త� �డ��న�లు
�త�ద�వద� న�� �ర�వను��హ�-
�� త���ద అంజ��ట� �ందు ||46||

�న�నద��నద� అ�ప�య�ంబ�ం-
�న�న� అనంతఆసనన కం�
ఘనహరుషద��� త��డలను�ద ��
గుణ��� ఆ��తర సురభూరుహన� ||47||
పర�వ�య���సు��ందు క��దను
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పరమ��త��జప స�వన��
పరమ�గవత�గధర�� ధర�వహ�దు
వర �నప���దు హ��ర�ను తన� ||48||

ప�సన��ంకటప�య�����కూ� ర
�షమ ప��కంసన ఆ��య� వ�జ�
�సజ�భన దరుశన� బందు కండ గడ
అసమమ��యను�గవత ��రత� ||49||

1-57 (565-57)
�గ : సుర� �ళ : ఝం�

��దుసుఖ �గ�హ�యమ��నర-
హ�య�స��హ�యఒలు�
పరమ�గవతనకూ� ర అఘ-
మరషణ� సు� ��ళ� �వర ||ప||

కండ�శ�ర�వ ��న� భక�
�ండ కర�రడంజ�య�
మం�యను�� భ��య� ��-
�ండ������న� ||1||

�యంబు�� న�నమ�� న�
ఈఎర�ళ�భువన ప�� �
���� ల����యణతవ�
�యపద�ద� �త��ంజన ||2||

��గ�మ��ళ� �గు� �-
�నంత జగవ���సు�
అ�� �వర కర�వను ��
�� గుణత�య� బం�సు� ||3||

స��ం���ర�ద��ర ��� [�ర]
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ఓర�ముఖ� �� ణ��
సర� సురర త����య� ఇ��
స��శ�ర �న�ఆ��య� ||4||

� ��మక లకు�యనల� ���-
�� ను�ర ప�వర�కరు ఎల�
ఏ�ను��తంత�� సుర��ల� �� -
�నంద ���� క�ల ||5||

��ల�ర హృదు� హద��రు� �న�
�ణ�ల�రు జగదు� రు�
� �న��య���సు�హ�
�� అ�� న క�సు� ||6||

శు�� త���గ��గద� అ�-
రుద� �ంబరు ప��దద�
అ��త�భూత �వద� �లరు
���న�� ��ధయజ�ద� ||7||

ఇదు� �న�ను��సువరు �న-
�ద�ంత కర�వన��పరు
శుద��� �గళ� �� నద�యజ�-
పద�� ��యల��పరు ||8||

��కరూప బహ�రూప ��దు
�� ప��ర� భ�ప
�� �గళ� ���దద� అ��పరు
���ర�ర�ద� ||9||

��� కర�గ�ంద �ద-
�చ�ను ప�త�రముకుంద
�చ�� �లుక�నంద ఎందు
సూ�ప� ఉప�షద��ంద ||10||
హ� �న��సర సుర���� సర�
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సురర�గ�� పద� ���
��జ న�గళంబు� ��వ ప�
సురఋ� �తృగ� తర�ణవ ||11||

�న�సుగ �� �గళ��పరు �న�-
��అర�� అ���ంబువరు
అ��షరు �న� �వకరు తమ�
ఘన��ల�రు భ���తరు ||12||

సత� రజస�మమూరు గుణ� జగవ
�స��� ఒ�� �ళ��హ�
ఎ��త��త�� �� ఆ బ�-
హ�స�ంభ ప�యంత�� ||13||

� �యం�ర జగ�ల� ఇల�-
�ను �రణ �శ��ల�
�నంత��హ� స�తంత� ఆ-
�న� �న�� తంత� ||14||

�న�� ముఖ�ంద ప�� � పృ��-
యను అం���ంద ప��
��నన �త��ం ��� ��-
�ంద అంత����� ||15||

ర��� �� త��టు� సహ-
�� �ద�ర ��ం��టు�
��ుగళ �� త�� సృ��� �న�
కు��ళ��గళ ��� ||16||

��రుతన�� ణ�ంద అంగ
�మగళ� వృ�వృంద
�ముత��ంగరుహగళ�ఘన-
�� మవను ప�� కరుణద� ||17||
నఖపం���ంద��గళను ప��
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�కర�ందహసు����గళను
ప�క�� ద�ద�ర �శ�ద� వృ��-
వ�కుత��� �ర�ద� ||18||

మర�� జన���యన�ందు ఏవం-
��� సృ���ప� బం�
���వ��త��రు�త��వ-
రుత��� �లన ప�త� ||19||

జలజంతుగళ లయ�జల� అ��
ఫలదు� ళ� లయవ� ఫల�
న��� �న��హ��� మ-
త��దు�హ�దు సర�సృ�� ||20||

అనంత�మ�రను ప��మ-
�� నం��ండవహ���సు�
����� సంహ�సు� �న-
�నంద�ట�దు ప�భు� ||21||

అనంత జడ�తన��ల� ముఖ�
�నల�ద��శ��ల�
��క అనంతరూప �-
��క� దూరను స�ప ||22||

�న�ర�క���� ము�� స�
�న� ���గ�� తమ���
�న��ఘగుణ���� సురరు�గ�
ధన�రహరుమ�త�మరు ||23||

లయజల���ఘ�◌ೂన ��-
హయవదనమధు�టభమథన
ప���మంథకకూ�ర సుర�
చయసుఖదమంద��� ర ||24||*(24 �ంద 29ర వ�� ద�వ�ర సు� � ఇ�)

సుయజ� భవ� వర�త��మ



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 138

నయనహర ధృతభూత�త�
భయదూర నరమృగస�రూప�క-
త�య ���త సుప��ప ||25||*(ద�వ�ర సు� �)

��ప�కద�య సచ�రణ బ�
�ప���తస��తరణ
�ప�కర పరశు ధను�� ర మద
దృప�నృపకులకుజకు�ర. ||26||*(ద�వ�ర సు� �)

దశర�త�జ ��రమణమత�
దశ��ర� హనుమదంసగమన
ప��ద న�న��సు�వ సంక-
రుశణ �� ప�దు�మ��వ ||27||*(ద�వ�ర సు� �)

ప��ద న�న�అ�రుద� సు-
ప��ద �త�త కులసువృద�
ప��ద శ�వంశ సుప�త� సు-
ప��ద స���నంద �త�. ||28||*(ద�వ�ర సు� �)

న�న�సతు�బు�� బుద�
న�న�దనుజ�హన ప��ద�
న�న�దుష�కులదహన�న-
ర�� న�గహ�త��గహన. ||29||*(ద�వ�ర సు� �)

�� ���� సురవృంద �
��వర తవ�మ�ంద
� ������ వ���దు మ�
��గద �� �నబంధు ||30||

స�సుతరు గృహస�జన �త� అర�
ద��� ం� �డ��అస�తంత�
మ��న�� స�ప�సమఈ
సృ��ందు ����నధమ ||31||
��త�సుఖదుఃఖ�ను���య�
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�ను �రణ�ంబు�ను
��� సు�� బ� భవవహ�
����డనుగ�హవ ||32||

దుః�న�యవను సుఖకం��� ం�
�క��రదు మ�హ��ం�
మూర� �ప�తమ� ��� తవ
సుఖ�వనుమ�� జగదు� రు� ||33||

���శ�య� బ�య�రు��
నన���ధ�య�డు�
స��ర జ�దు ��ల��� ఓ�
బన�బడు� భ�ట��ళ� ||34||

�మ�కర�ద� ఉ��హ� �షు�
ధర�ద� నన�ను�మ��
�� మ� సుఖదనుభవగ�ంద �త�
�మ�ం��యనుమ��ముకు�ంద ||35||

కృపణ బు��య�� ��� భవ-
���ట�� ఒడంబ��
కపట గృహ�త� �ం��ను �త�
తృ�త తవజన� దూర�ను ||36||

ఇం��యగ�� స�య��మన
�ం�రదు తవ చరణ�ర�
దందుగబ�సువ దు��షయ దూ
ర�ంద� క���సు �య ||37||

నన� ప�యత�� �న���హ��
���నుగ�హ�ద���
ధన��న�ను సుప�సన� ��-
సను�త సుజనర �వన� ||38||
మ�ను�వ�� ��చరణ�ధ�
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వహదు దుర�భ� కరు�ర�
ఈ�తు� అనుగ�హ ప��ద��
���ంతర కం�నుముకుంద ||39||

ఆ��య�ల� �న��టు� �-
�ర�ంద పత�ద���టు�
��సు భ���యను కృష� �న�
���ను వృ��జవ�ష� ||40||

న�న�అనంత శక� న�
న���� నంద�త�
న�ప��న�ం�శ ��శ న�
న�న��సు�వ ప�శ ||41||

న�న�భూ�రహరణ న�
న�ప�పన� జన��భరణ
న�న�ప�మత� ఖళమథన
న�న����నంత గుణకథన ||42||

అఘమరుషణద� అకూ� ర కండ
�గమను�నంతన �ర
జగ�క ప�సన� �ంకటపన ��
�గ�� �ళ�వ� �ణ� ||43||

1-58 (565-58)
�గ : క��� �ళ : ఏక
��కృష��ద స�రుహ�ం�ద ఏ�ంతజన �షయగళ
��నరు భ�� ��నరు�� �కరర�వ�ర�తరు ||ప||

��శ�ర�� ���ళ� భగ���జదరుశన�తు�
�నదల�వన సు� �య ����దంత�� నవ��ద కరు� ||1||
�ర� కు�తు �త� సత��(*)�ము��ద ��హృ��శ కృష���య
�రను�దు న�తందను తన�య ����� �ం��య ||2||
��యణ�బ��� నమ��ర��ద��� ంగ
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భూ� ��మ� నయన� సుఖ�ష�ద��య�మ�ళ�ంగ ||3||
కర�రడు ము�దు �ం�� ��ద�ందుప��రు�దు�న�వదన
అ��న � కం� అదు�తవను����ళ� �ళ�దన ||4||

ధ�య� కండం�శ�ర�బడు� �స���� ను�ద� స�వ
హ� �న�మ��య�ధ� ���ంత�య న�న��� ||5||
��� కృ��� అఘమర�ణ�మ�మ��య����
భూ�� కండం��� �నందమయ ��మూ��య ప�క��� ||6||

����స� అజభవసురము��� మసను�త ���త�
�మనుజను కణ�నద� కం�ను భక��మ�ను� అంత�త� ||7||
��ందు న��ద రథవనుమధు�� �గచు�త హ��డ�
ఆ గుణ�� వసు�వన తనయన ఆగమనవను కం�డ� ||8||

ఆగతరు�� మ�� మదవరు బందు �� త��� త���
��దర�గర� ఉపవనద� �ల��� జనర ప�ణ� �� ||9||
నం�ద�ర ���దనుముకుందను �ం��యన �య��ద
మంద�స� ను�దనుఘన��మ� ఇం��యరస ��ంద ||10||

ముం� �మ��దు రథసహ పట�ణద �ందవ �డుత� బ��
ఎందు��� ను�దను అకూ� రను తం� అ��� �� ||11||
ఇం�న��డ�� �మ� ప�బ�వ�ం�� ఎన��వన�
ముం� � నగర� మ����డువ దందుగ�ను ప�సన� ||12||

బందు న��లయ ప�త��డు �పవృంద�డ� భక�బం�
వృం�కరఋ� �తృనృపకులకం��ద�ంద� దుర�భ గుణ�ం� ||13||
�న�ం��రజ గృహ��గ�� దుర�భ �న�ం�� �� �తృసురర
ధన�ర�ళ��దు బ�యవ�యు ఎల� �న�ం�� �� ��తు �ర ||14||

�న�ం�� �ం�ద బ�గున�త�గ� �న�ం��యుంగుష�జల
పన�గభూషణ ధ��దమూజగవను��వన��ళ�వళ ||15||
�� �వ�వ జగత�� �ణ����� [��?]�దవకుల��రత�
ఆ���యణ ల��రమణ �న���ం�రుహ���తన� ||16||
ఆద���రల�థ నన��రు ఆ�ర�ల� ద���
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�ధన�న�ను�మ��ను�త� �ద�ం�� సు� ��ంద ||17||
�ం��యన�� త�వ ��యదుప�మంద�స� సుర��
ఎందను త�ద� �హద���య�ం� �ందు కంసన��న� ||18||

బందు �మ�లుం��ద�న�య����ంద�మ�రకటు� �ను
ఇందువంశద సుహృద�ంధు�కర�నం�మృతవను�సు�ను ||19||
��జ భూ��జర కంటక ���ను భు�య�రవ క�యు�ను
స�యద సుఖద� సజ�న�ర�ందు భువన ఆ�ర ను�దను ||20||

ప�వచన�� శ�ఫ��యు �ం�తు� అ�మ�పమ�ర�దను
తవక� న���రవ�కు� కంస� �వ�� స�గృహ��దను ||21||
�ం���మముకుందరు నగర� బందరు �ప�ళద�
నంద�పనమక�ళ� కృష��మరు బం�హ��� �రద� ||22||

సంద��తు చతు���� జనపద కందు�రళన ధను��గ
�ం�రల��� �డుత�ద�రుమందరధర బల�గ ||23||
ఈ�గవత దశమస�ంధద క� ��త�� కృత పదవ
�� భగవజ�న �గళలు ఇహపర�గ బయ� కృష��వ ||24||

��భువ�శ�ర ప�సన��ంకట పద��భన�� న��గ�
�భ� భకు�య�గ�� బరు�దు �భన ఆయు��గ� ||25||

1-59 (565-59)
�గ : �రంగ �ళ : ఏక

�ల�హబ�వ �డు�దలు �మకృష�రు�� స� మధు��ళ� ||ప||
�ల���యర�ళద�� �ల� అప�హ�ద��
ఎల� జనరు సంద���ల�� �వ�� ||అ.ప||

���క స�� ��వ��మక�ట ఆరు�ట�మ�ద�
��� గ�ర ప�ఖ �� �త�ళంగ�ంద
�టక�� ఆశ�ర� �టప ఉపవనగళ� ||1||

��ప ����రవగళ� అ��గ�� �టక �రణ�లుగళ�
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��దహర��గళ� శృం�టక భవన ���
�� కృ��మ �హంగ�ట�గ�ం���వ ||2||
ప��య�ప� వజ� �ఢూర� �లరత� ���రుణ �దు� �వ�య
సుబరు� శుక��ఘ శుభరవ శ�వణగ��
�భవ�ఖ� �రు�ప� స�గ�ంద ��ప ||3||

న��ప మ�ళకుల� అ�రళ సు�త� ప���తుగళ�
ఛత� ��వ �గు� ఒ���ద �� గంధ-
�క� ఆపణంగళ��త�కుసుమ��య ||4||
అంకుర �� �గళ� ద� జల కదడు��� ంక కుంభ �ంగు తండుల
�ంక�పమధుప��లంకృతద రం���
ద�ం�త చ���గళ శంఖ �ర��గళ� ||5||

ఆ�దమ�గరు ధూప� గంధ కుసుమ�మఅప��త �ప�
�మమ�మం�ర��మద �ంగరద ��ర
సుమ�హర��� ��చు�తరు�ష� ||6||
వసు�వ కు�ర�బ�రు బంద�ందు శ�ము����మ��ళ�
అశనవ �టు� కృష���వ �ందర������
�సు��� ��గ�హ� సంతస� �డు��ద�రు ||7||

గృ�పత��టు� బందరు భూషణగళ �హ��ంద� బందరు
�హ�బం��ం�వలయసు�మకుండలవం�
ఆ�ంగళ� ధ�� కృష� ��హ�ద� బందరు ||8||
ఒం� క�� కజ��ట�రు�ర పదక బం��మధ�� బందరు
�ం�మగళం���టు� ఒం� శు� �� మూగు�టు�
ఇందుము�య�ర�ళ�త �ందు నగుత బందరు ||9||

�శుగళ���య�య�����ళ� ��సువమక�ళను తూగ�
�సజ�త�ను �త�వప��సలు ఓ�బందరు
కుసుమశరనటు� �య ��స��రం��రు ||10||
భ��� ���యర తండవను�సు�వ కమ�యరూప�ర�ను
రమ�యరుహ���గ�ద�� ర�యరసన కృ�����
సుమన�నన నటు� �� చము�లు�మ�దరు ||11||
హ�తవద��ంగ�ంద� ��దను శ�ము�రమదననయ�ను
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కుసు��ణనంబుగళ� ఆ�య����ంటు�రలు
నసున�య సు�యనూ� అసమసుఖవ�త�ను ||12||
దర�కన దర����� హ���గ���ప���యరమ���
ఒ��ద ���ంద�నం� సర�తల� సంకర�ణరు
సర���య�� నం�నల�����ట�రు ||13||

కుసుమ���యర��బలర��మ�గ�దు కుసుమ����గ�ంద�
వసు�సురరు గం��� వసన సృగ�ం��యన�
అసురహరన���దరు అసమ భ��యంద� ||14||
సంద���యరు�న���ద తపద ఫల� పదుమ�భన వద�మృతవను
ఉద�స�ద� ��ప�ంద��పన���మకృష�ర
ఇద�� బందహం�రమద���ద రజకను ||15||

మధు�యరసు�డువ అంబరవ���ండు బ�� బం�� ��దకృష�
����� ఉత��త�మమృదుతర��న�లవను
వ��దను గ�గగ�జ��మద��దమూఢను ||16||
బణగుభృత��� నృప�యు ఉడువ వస�� కన��ళగ� సల��
వనచరరు����� అణు��శర�రణ బయ�
�����తను��జననుగ��మ� �లు� వరు ||17||

దృప�ను�య�డ��� బదు��� �ప��ల� �మ� ఎందను
సప�ద�య భువ�శ�రనుమత�వన త��ళ��దను
హస��ంద �ప�ద�వన భృత����దరు ||18||
అవ�పన వస��వష�నూ గృ�తరు సువసనవనుటు� �ట�రు
స�యదషు� సూ��టు� �వ��ల� �ట�రు
అవ��� � �టు� నగుత భువ�శ�రరు న�దరు ||19||

ముం� బరలు �ష�రను�వక�బ� బందు అం��ద�య�ర�దను
ఇం��శ �మ�� సుంద�వరణ���
కందర����వణ�రు�ం�దరు �త�వ ||20||
అవరంగద ����ద�వకను స�య��నంద గ��ద
ఇవర ప��యు తుం�త�� యువ��భదం�ద�రు
నవ�ల �����యం� అవ�య�� �ర�రు ||21||
ముం� �మకర� సు�మ�మకృష��గ�ం��ద��� ంగప��మ
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ఒం� ����ంద�� త�నంద�ంద�ళ�న
సన�ం�ర����ండు సుందరరు ఒ��దరు ||22||
ఇం�న� జన�� సఫల� ���థ �� బం�� నూ�ందు కుల�
�ం�దరుము��నగర సం�హ�ల���ంసు
�ంద�� గృహప�త� మ�ంధక��ల�� ||23||

��బ�రు �శ��రణరు ప�భుగళ� జగ��వనరు అవ��కరు
�వ��జ�� ర�సువ ధర����ంద
���గళను�సవ� భూ��ర క��� ||24||
���ం� ధర�� �మ� సర��� క��ను�రద ఫల�
�మ� శతు� �త�రు స�నరు భువన �వ�
తమ తమ��గ��యం� కర�వ�డు�ంబరు ||25||

�మ� భృత� భృత� భృత�ర ప��రక� స��ర�� ����న�ను
�మ� �ష�వజనర శు�� త�మర ��య���టు�
దుర��య��సయ� ��ర��యళ రమణ� ||26||
����ప�స��శ�ర ము�� ముక� ��గ�� � �యం�ర
�����ర�రర సమూహవం��నం��ం�
������క సం��మరభూరుహ ||27||

��చు�తర�� త� ��ద భ��య� సు�మ గం��� వస���
����ం���� �మద��రమణము��
�మద�� అవన తన��మకర�న��ద ||28||
ప�సన��ంకటకృష�భక�రు సంసృ�య గస�గంజ�హ �రరు
దశప�మ�యమతవ��గళ� దశమస�ం�మృత����
���న��న�న�� ఎ�వ ము���దువరు ||29||

1-60 (565-60)
�గ : మధ��వ� �ళ : జక��?
�గ�వ���ద���ల� కు�� �గ���సు�వ�� బల� ||ప||

��ంద�నంగ�ప�ర�గంధ�జన�ళ� తుం��ండు బందు
�జ�ర�� �ంత ��వ��యళ ����వ�చన నగుత ��దను ||1||
ఆరు � �న� ప��రుఈ �వ��ర�గంధ��� ఒయు��
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�� నమ�ంగకుత�మగంధ ఇద�ంద���ల�ద సుఖబడు� ��ంద ||2||
�ందర��ర తవసమ�త��� ఇం�న��మ��వ���ందు
గం�ను�పక���యు �ను కంస� కందర� ���ం�రు ��య�ందళ� ||3||

�దూ� ప మధుర �శల ఉ���ం బలభద�� తన� �డలు���
భ�� ం��త�ళ� భ��భ���� సదూ� ప �పన��వ ��ంద ||4||
కుంకుమ �శర కసూ� � గంధవ సంకరుషణ�ను కూడ�ంగ��
అం�త�� ఒ��దరు కు��యమూరు�ంక ���దనుము�ర� ముకుంద ||5||

పంకజ�భన ప�సన����� శం��ల�� �ఖ�వవ��
�ంక ���దు�నచ��య�� ���య శం� ��సువ స��శస��శ ||6||
సందరుశన స�ర�న ��గుంటవ�ం��ముకు��దువరు సత�
ఇం��యరసన���� ��త�� దందుగద భయ�� �ం��� ||7||

��వ�� రు�రవ���య �ల�ళ�� �� ���క�మ పదవ��� ఇటు�
��శద��ంగు� ప��త���ద ��యచుబుక���ద �� ||8||
వక��రు���తబ�� ఆ�ణ శ�� ంగ�యం��ర���
కక�సకుచ�ర కృశమధ��ం���చ��య బ���ంతళ� ల���ం� ||9||

�� కృష�స�ర�� హృ���య వ��� ఆ �ం�హ�యఉత��య వస��వ ఆ_
�ం��ంద జ��ద����ద���ంత �ర����మ��ందు ||10||
గుణరూప�ర� � �ళ� �� ర�� �నజనద����న�మ�� బందు
ఇ��లనంబ ����� � ప��రవను�డు ���ర�� ���ందళ� ||11||

�����ందరణ�న ముఖ���నుగ �వర నగుత ��
ఆ���ందమంద����ణ� చం�� న� పృథు�� ��త ��ంద ||12||
వృం�రకరమ�వ��య��� �న�మం�ర� బ� న��ను�త�ం_
�దమృత�క��ందమ��� �వవృంద స�త అణ� �డ��ముద� ||13||

��శ�రర���దరు సుజనరు�వజ�రు�� త�వంద��ం
ప�రజన�� ��దను ధనుషస�ల ���ను�త సర�జ�రు నరరం� ||14||
ఇవర�వ��మృత�ండు బుధర�ఎ��క�ద� క�దు �డుత స�యద
సుఖబడు��ద�రుప�స��ంకట (భవన)���యరు కండరు భవన ధనువ||15||*
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1-61 (565-61)
�గ : పహ� �ళ : అట�
ముక�ణ�న వరధనువను కంసను���న భ������టు�
రక��ంతక కృష��మర క��� �క��హ�లు� �ల�ను ము��ట ||ప||

ఇంద���పమ ��త�ధనువను బందు కండరు�మకృష���
గంధ��� �ంబర ధూప�ప బ��ందర���ండు రం�సలు ||1||
త��య� బరు��హ��మ�బ�రను తరు�ద��ర�� ప��రరు
�ర�గ�� అం� ఉ��ంద�గ�� హ���దను ఎడ�య� �ల� ||2||

�����దను ��� క ��� ర మదగ��ుదండవ ��దం�
బ�య�వ�నవ��ద� ��ను�� పదు��మక�ళ ��యం� ||3||
స���దను సకలరుఈ�సు�� భ���దను ఎరడు తుండు��
గ���తు ఛ� ఛ� ��లుగళ�లు ���వరం� జనర�ం��� ||4||

గర����శమండల తుం�తు �� �ల�ల�వర ����తు
�జ�రవ�దను కంసనమూ���� జర���దను �ర�గుం� ||5||
�వ�ద�వరు �ప� �మకృష�ర �� క�� �� క���ంబ
�వక దుర��గళను ధనుశ�కలద�యవ���దు కు��ద� ��య� ||6||

ఒర����ద �న�దం��టు� �టు� ఘరట��� ���ద��ణ
దురుళ కంసనుమ�� కళ��ద బలవను త�దు�రుగు�ద�� �ర�ళ�||7||
��సు��ద�రు�రద సంపద ���జ��� �వళ�ళ� నగుత
�� జత��క�మవను కండు సుజనరుఈ జగ��వన�వ�ందరు ||8||

మూజగ�� �వదనుజ�� �����గద ప�క�మర సమ
�జ�నవరల� అజభవసురవంద�ఈ జగద� ఒ���హ�ందు ||9||
�వక�ళసుకృతవ �� ఆ�గ �వను�క�రం� సు�గ��
���సు�వన స���త�దరు ��ంశ� నరరల� ఇవ�ందరు ||10||

ఆ��య��ను అస�మయవ�� ���సు�వ బల�వళరు
���దరు తమ� శకట�ద��� జయవంత����క� దయవంతరు ||11||
��దు��బ�వనుండు ��దన క�ద�భవను కంసనము�య��దు
బలమురహరరు�ఖ�ద���� ల�త��పవ��దరు��చు�తరు ||12||
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సత�సంకల� ��కృ�� ��త భృత�జ�ర��రణ �రణ
�త� ��� ష స����� ంబుజ�త� ���ంతక ప�స��ంక���శ||13||

1-62 (565-62)
�గ : పంతువ�� �ళ : అట�

�మకృష�ర ��హదఫల త��ల ఒద�తు
�మ�త�కంస�గు��త��తు||ప||

మన����దను �డ���� సమగ�వ
ధను�ము�ద ��శ తన� జనర�ం�య
��దు ��దు �మకృష�ర ఘన�క�మవను
ఎ�� దుర�� ����దు అ��షనవను ||1||

తను�న�� త�యు�రదు కన���ళ�
�నపమండల�రడు ��దవ�త�ళ�
మన��న�� �ందు కు�తు �డు�ర���
ఘన దు���త� కండం��ద�ను �ణ� �ణ�� ||2||

�హద �ళలు �ద���� �� అహ��శ ��య�
ఇహంథ�� ణ�షవడ� బహళ భయద�
మ�జ�ల� సువర��� ఇహ�దు కండను
మ�మ�ంధ తన����గళ మ�య��ణను ||3||

బవ�గం� �దర��� ంత�వశ�గువ
జవన ���� కన�న�� ఖరవ��దువ
శవవన��◌ುత�గువ క�గ�హ��న��యను
��వ��ంతుహ�� �గంబర స�వ �సవను ||4||

ఈ�ధ���త�గ�� స�ప��వర కండను
�వ�ల�ద మృతు�వ �శ��� అవను అం�దను
లవయు�� ���య నూ�ద స�యద కష�ద�
ర�యు ఉ�త�ద బ�కుత�వ�మనద� ||5||
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హవ��దనుమల�ర ���� లవల��య�
అవ�ప�యు రంగవమం�� నవమంచగళ�
��యర�� తుతూ� ���ద�వ���ద
టవట�సువ తుంగమంటప �ంగ��ద ||6||

సుత�లు��� ప���రణ �త� ��త�గళ�
అత�ం�లంక��దమంచగళ� ఎ��త� ��సలు
అ��� �దృఖు� గళ� �రజన పృ��సుర� సమూహ
సత�� బందు బందు తమ�ఆసనహ�� �డుత�హ ||7||

��ప� తుంగ మంచద���ంద��� కు�త�ం�
ప��నర�త��డ� ఒ��ద భూధరమండల�
�ద ����యం�ద�ను ��ంద� ��ధరన ��హ�
�దు తగ�దంద�����న���ద దు��త�� ||8||

రంగ�తందరు దృప�� మల�రు �ంగ�� తమ�ను
సంగరదనుగరు ఆప�రు���రు జంగు�గ��ల�రు
సం�త తుతూ� � �ళ�గ� �రుదంగళ�ణూరము��క
�ంగ� శల �సల కూ�ద�రసంగ�� బ�క ||9||

బం���ద�ద�షద� దుష�సం�హ ఒ��త��
నంద��ద�రు�యనవ త��ండు బందరు�జన��
ముం� తం�ట�రు నడప� న�����ం�ద�మంచగళ
చంద�ందుత�వవ �డుత కు�తరు బందు �వళ��ళ ||10||

��కృష� కృష� సు�ర�వ �ర���కప���లక
�కులర� ��ంద ��� ష గు�కర దు�� ర�క
�కుంఠమం�ర సుందర వర భువ�క ��పక ము��
���ంత భూ�ంత ఏ�ంతభక�కృ�క�నంతహ� ||11||

భూ�రహరణ �ర�ర�మ�రణ �భన సదు� �ర�వ
�� భువ��ర పరమ ధ��ద�ర �భర�త ఉ�ర
�భూసు���హ�� ప�షధర ��భృత సక�ర�ద
భూభు���త�ద భక�వత�ల హ� �� భగవజ�న ��ర ||12||
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ఈ క�మృతవనుంబువ �ణ��గ�� ��ందు బయసువరు
�కజన�ము�గళ� �త��రక�రు���షణ�క�రు
��కర ప�స��ంకట కృష��లు�య� �కుంఠ�భవకు�
ఏ�ంతజన�ళ� �స��ద� అ�క �ధన���� ||13||

1-63(565-63)
�గ : �రంగ �ళ : ఝం�
గజ�ల అష��గ�జ�ల గజవదనజనక�ల గజ��వదన
హ�� కువలయ�డక�బ� గజదమనఘన�యవ� ||ప||

���పవన� శకటగళ బ�హ�బలరు అహస��దయద�దు�
సుహస� �చ�ళ�న� �ళ�రుమత�మల�ర బహళ దుందు��షవ
అహ��క ము�� న�దరు �ఘ� �జపన �హ రంగ��ర���
మ��లదం� తమ� ��శ� అడ� �ం�హ�దు అంబష���� ||1||

కండు �� కృష� ప�కరవమధ�� సు���ండు అళకవ క��ద
శుం�లవం ����ఘ� అలసద� ఉద�ండతనవను�రద
�ండు�డహ�వ �న�హ�� సహ కళ�హ��ను దండ��యనగర�
�ండతన �డ �న�య ప��త బహ�ండు�రర స��ను ||2||

��నలు �పద��వ�గ గజవను����ద కృ�� ప�
�గ��తు ప�ళయ�ల �లనరూప�� శుం�ల� జ��
��శ��చు�తన��ద� జగు� �గ అధమన వం��
అగడగు�రలం���టు� గళ త��సలు మూ���� �� గజ ||3||

�గు�గ�త��డలు దుష���� ర �గ �ష�ర త���
ఆగ �చ�వ��దు జ���ద భూ����ఘవ�ప��� దు ధనువ
��� అ�య��య�యు� �రు �రు��� � అప��మల�ను అ-
�ఘ�క�మ సవ�ద�ణ� �����గ�� ం�య��తు ||4||

�� మణవ��దను�లకరు వత�వను భూ�య� వం�పం�
�� మ�హరహ�� ముఖ��రు �ంతనుమ�మృ��పన �ర�
ఆమత�గజడవ బ�దను �� భువన ��మకను ���ట�
�మ�� ము�� ము���దను�ం� గజముం� ముం�� కృష� ||5||
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�ంతు �ం�డువను �ర�నడగువ��� దం�కర� �లు���
�� ం� బ�సువ హ�� హ��ప� �ణ ���ం��దు�తకర�ను
సంతరమన� �ద�రు�దు హ�� జయ�ం�పరు భక��గ
నంతశ�� �త�న ��యం కండు సుర�ం��యు జయజయ�� ||6||

ఆ��దం� ���దు� ఓ� �వ�య�తన� ��య�
����గజ� దంతద� ఇ���దు���ల� �క�మ�
���శన �ణ�మ��త� �� �య�న� �ంబ��
��సు��ందు ఓ��దహ� �న��� �యు�గ�హ��ప ||7||

��మద��రమణ �ంతను క�యముం��ముంద�ందు ��దు
�� �సుత శుం�ల��దప��� �వ� భూ�తళద�� నగుత
���కరు జయజయఎ� క�య��� �� మన���ంహనం�
ఆమత�గజద దంతగ�రడు ��� మ��త�నం జ�దను ||8||

దం� దం�పర�దు �సుటు న�దను ఒందు దంతవంసద� ధ��
దంత�ందను అగ�జ� �టు� దుష�హ�నంతశ�� �త�కృష�
�ం��ం���దరు��చు�తరుమదద దం�రక��ందు ��దు
ఎంతు ���� రజ��� ��సు�హ�అం���దరు క�� ||9||

���ం����బ�దత�ంత సుందరరు�ద����ణదవరు
ఐ�దరు రంగవను ఆ�ర�గ��య�దదంత��ర�రు
�దు�వ ��లం�మల��� ��దరు���పరం� నర��
ఐదంబ ���య�� ఆప� ��ల�� భూధర�� ��� ర�� ||10||

జన�జనక�� అర�క�� � మృతు� కంస�� వృ��గళ క��
ఘనవర�రం� ప�త�రరం� ��దరుమను�జన� రంగద�� ||11||*(2�లుగ��)

స�యదహం�రవను�హ�ద��రు�హ బవ��ణనుముందణ
లవల���డు�హ వ�ర� ఉన�త� ��వర�హస� కు�దను
�వరభుజబ�ఢ�రు ��త��ష సువసన�భరణరు
��త�మరు రంగద� సంచ�సు�హరు�వన దృ�కృ�య� ||12||
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�డువర కణ�న� సు�య రస తుం� సు�� ఢజనహ�య�ందర�
�� చ�ు�టగ�ం �యూష�నవను�డువరుమనద�య�
������ంద�వణ��హనవ�డువం�హ సుజనరు
�ఢ�� �సు�హరు�� ణ�ం��ద���ం�ప��హ�గ�ం ||13||

���ంతర��� న�బ�వను �� జనమహ�శ�ర�బడుత�
��హద����దరు తమ� త��ళ� ఇహమంచద�ణ�
బహళ �క�మవను కండరు ప�త��ద� ఆ�ం� ��దం�
రూహ�తుర� ఔ�ర��ధుర� స� గహన�ం�ర�వందు ||14||

ఆ���యణనంశరుఈగ��దవ కులద� జ��
ఈ �వ� ���ర�ద���ద���దయ�మక����
���య��ళ�హ��ందు వ�జద� �� �� �����
�ద�త�రు జన��రు��త���వ�దర� సుర�� జయ ||15||

గూ�త�వరు నందన �హద� ��దు��దరు దుష�హరణ
���త� చక��త ��యు గుహ�క ��రు� �ద�రను�
���ళ� �చ�నుం�ద కృష� అ�మద ����ద సు�� మన
��నమ�� ��య�ళ� �న �� ఎ���దుళ��ద వ�జవను ||16||

కృష�వద�బ� సు��నవను ఇరుళ�గలు దృ��ంద�ళ�బ�ర
��� �� నవను క�గళ� ����ం� ఇ��షు� �ళలు �రదు
�ష�ర శ�వణకమృత�రముంద� సు��ష� సుఖ�జన గడ
కృష���త��ద ��త�వను �ళ� పర��� �� �బుధ సమూహ ||17||

��ల�డగూ� ��గళ చ�సువ ��ప�యు ��వనద�
��యరమ��సువ �ణు�దద రస����సువ సురర శు� ��
ఈ పరబ�హ� హ��మ��న�� �ప���శరు
ఆ ప�లంబనమ���ద �మత�య�మ�ప�క�� దుష�ర ||18||

ఈ�ధద ����యను�డువరు సుర�ల� ��ను బ���నుత
ఈ�క� ను�వనక �� తుతు� ��ష ��తు ��దు మల�ర
��వర ప�సన��ంకటకృష� బల�మ��వ�త�రు �రరు
��దరు ఒ��దరు జగజ��గళ కండు ��క���� ద� ||19||
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1-64 (565-64)
�గ : ము�� �ళ : జక��?
మధు�టభమర�క�ళ� �ణూరమద��� �దు��ందు
వ��ద రంగ� రంగ�డ�� బదుకబల�� ��ందు ||ప||

ఎ� బల��చు�త నంద�పన ఎ�య�� ��ందు
ఇ��ళ� �రసమ�తరుద�టరు బలుయుద��శల�ందు
ఘ��ఘ��� �ళ�త�ద� �జప ల�త ఉత�వ�ళ� ���-
య� క��దను ఇబ�ర�ందను ఖళ కల�ణూర�ప�జ ||1||

�శస��ల�రు ���హ�ల��వ�శరు నృప�����
�సు ��యసు ఉంటు �మ�ను�నృప�య�షబ�� సు���
�సుత�రు�� వత�వ వనద� ఆ సఖ �వర కూ� స -
�సర��మల�యుద�వ���� సమయ� అంజ�� ||2||

��� బ�� ��ంద�న న��ళ� ��యుద�వ����
��త��� ��ద� �డ�ల�రు�తుర�������
భూత ప���సు���జప�తన ఆ��యవ��
భూతప�భు పృ���థను ఎందను����ణూర క�� ||3||

�ణూరన కథనవ �ళ�త కృష� � ను�దను ��తవదన
�ను�రకరు��ను బహ��� వ�జ�ననచర�లర�దన
�ననుగ�హవ��ద��యుద� ప��ణ��� ���ళ�
భూ�థన ���య ప��� బల�నరు అ��లరుగళ� ||4||

బలవంత� ��య��తయుద�వ ఇ�యరస������
స� అ�క���ద�� అధర�� ������ళ���
బలననుజను��ంద��ణూర నళ�����ంద
ఎ� బల��చు�త�� �������రరు���ంద ||5||

నలు�ంద ��య� కువలయ�డన అ���మద����హ�దు
�ల�ం� ��దవ��ం�� �� ఇ���య� స��ంద
బల��ము��క�డ�గయుద�� స� సమర�క ����న�
బలవంతమల�ర�కరు ��క �ల��ంద ఖళ�� ||6||
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ఈ�మవ�ణూర�డలు బల� ��ందు ము��కన
������ద��దహచు�త���� ��ద�ణ
�ను���ను ���� ��� అ���� అ��న� �లువ ఇ��య�
�న ప�భ�మణ� ��పణ��ప�రంభద�� ||7||

ఒ���� �ళ�డ��డువ �రంభ ఒము�త�ర��పసర�ణ
ఒ����� పన�� పన�లనవ��హ��� �లు��ం� హవణ
త��ళ� �లు���య� పరస�ర ���ట�ద� ఒ�� ��దరు
�మ��� �య�రద�యుద�ద ���న బ��దరవరు ||8||

జన�ందరు�లక�� బ��దరను స� �డువ కర�
ఘన అ��య�ఎందరు ��హ� జనప��దు ఈగధర�
��వ��పద స��దు ఇ�� సజ�న�� సల� ��స
తను����లువ మల�రు వజ�రు అణు ��రరు �ష ||9||

అ�� ప�ద�వన�వ� నృప�యు అప�జ�న��తుకను
ఈ ప��� ���ష�ం�ద స�యను సుప�జ�� �డ��దను
సుప�మత� మల�రుహ�బల��లరు సు���జన���దరు
ఈ ప�త��� �డువ� కణ� �� అ�� ఢ కంస� �తరు ||10||

కృ�� ��బ�వ �డువర�� హృష���ప� లయ�
�����ణూరన కృష� యుద�� క�వష��ళ� బల�� �ల�
హృష��ల�ద �స�వదన� ఈ బలము��క�ళ� �దు�హ
జ��గరరసన దృ�� ��� �� �ష�రు ���ను�హ ||11||

��చు�తర వస� �కులద భూ�య�ణ���త�
�మ�గళ సహచ�పరు వనవన��� భువనత�య�థ
ఈమను��కృ� గూఢరుఈశ�రరుమనుజర��పరు
��మంతరు సకల భువన��ప�రు ���కర�లకరు||12||

��ణ�రుషరు ��వన����పరు సుందరరు
��యణ నర�వరుయము�య�రవ�ంతద�హరు
�ర�క�డ� �గళ సం��సువరు �న�న�
�రభ కుంజ� �ణు��సువరు����యర సఖ�� ||13||
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��జనర�ప�ం��ర�ద �ప�షద ��వరన
ఆ�దనఖద�ంద��మృతవ�న�డువ� ���న
అపవర�ద సుఖవనుంబరు��జ�పమరు శు�వ�తరు ||14||* (3�లుగ��)

�కుంఠ�మన ���య ��� ర ����య�ళ�వరు
ఆకళక�సుత తూగుత ���ల �కర ���య�సువరు
�క���యర సుకృత���ం� సక�ద�మథనద��
��కృష�న గుణకర��మంగళ�కస�ర� �డుత� ||15||

��తన స��ర�న �ల� �� �లమజ�నద��
ఏ�ంత జన��యనం��కమలగ���క �����ళ�వరు
��కర �ణ�వ�జద ���యర సుఖ� క�గళ కవన��
��న�దు మ� �లుకదు �� త��� ��కృష�న శుభ�� ||16||

ధన�రు �ణ� ళ� క�మ�క�మన �న�య గుణ�ంత�య
క����క�� కదలద భ���ం తన�న��యరు స�యరు
ఇ��◌ೊ◌ందవ���ధన�త��న�రు సుర�క��
�న�ర �లు�య��య��యుండ �న�న దయ�ర���||17||

�య��గళ �ర��� తః�ల� ��యదుప��గువను
�యంత�య� �ణు��సుత� ���� ��య�� బహను
���యరు�ద���� బహరు ��యరసన తు�స���
ద�ర�� దృ��య��డువహ����తను జగ� ||18||

�����య�డువనుముగుళ�న� �యూషవను�సువను
�యజ�త� �బుధ ��య�గచ��య�����పను
ఈయనుసం�న� స�య����యరు��స��
��యదుప� ఖళనను సంహ�ప ఉ�య����గ ||19||

ఆగచు��త�� క��ణూర�ళ����తుమ�యుద�
��ల�య�ము��క�యు�� గలు రంగద మధ�
భూగగనస��గచ��యు మద�గంగళయుద�దం�
���శ�ర�ణూరన���దను �డలం� ||20||
*�.సూ.(�జల� బం��యర గ�ంథ (1) ద�� బందు ను� �ర�ల� ఎంబుదను� సూ�స���)
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వ�� పమ���యచు�త�త�� జ����ండ�ణూర
గ��� �ప� గగన� ��బంద�� ���ద��ర
దుర�య�నన �రద�ము���ంభ��� �ష� ఖళను
�ర�ర��య���గువదుం� ���వఖుల�ను అవను ||21||

హ�యు సృ�హత క�యం���త దురుళన �ళ�ళ ��ద
���� �రు�� ధ�గప���ద సుర��హర ��ంద
సురవర�ప�� ��దను�ణూర త��య����దమంద
ఎరడ�ము��క�ద� బలన గ���రలు బలను �ప�ంద ||22||

కరద� బ�దను �ప�ంము��క అరుణజలవ �రుత�
హరణవ ��ద ఉరు�ద భు��ం� తరు�� బ�దందద�
మర� కూ�ఖ�ను బరలు బ�ద�మకర�ంద�ల��య�
ఉరుబల�సల �సల ఛలరను చరణ� �డ� �రగళ ||23||

త�ద కత���ద కరద� తు� ��ళ� ముర ��ంతక ��
ఒరగలు �ల�రు ప�ముఖరుమల�రు �ర�మల�రు ఓ�దరు
హ� �వళ�ళ�త�వద� ���� చరణనూ�రఝణత���
ఉరు న��ద తుతు� � �ళద రవప� లయవను అనుక�� ||24||

�ష�రు కండర��ష�ర కర�� తు��� �ధు�ధు ఎనుత
దుష�కంసన సంబం�గ�ల�రు క���దరు బళలుత
దృ��య���ద�జపమల�ర నష��దరు ఓ�దరు
హృ��గ�దు ����ద �ద�ంగళనషు� ��� �త��రు ||25||

నరహ����గ�� జయ స�ప�� దురువృత�ను �జపను
హ���షద ఫల�ద�తు ఎ� ��� గ�దు �టు� �ర �డువను
బ� �ట�తనద� దురు���య��హ స�దు��హ��యుష��
�� ఉద�టతన �డను��త�నుమరు�టు� మరుగుత మన� ||26||

ఈ���మృత�గవత దశమ�ద�య� ��దను
ఆదరద� స����యు ప��త�ధ� త�దూ�దను
��ధవ పరసన��ంకటకృష�న�ధ ��న�య శ�వణ
�ధక�� ����ండవ������ ��న�న ||27||
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1-65 (565-65)
�గ : ��ష�� �ళ : ఏక�ళ

�తః కంసవ�ర�ను �తకహర సమర�
�త��త� ల��య�థ
���ద �తుక��తుళన�� త�డ�
ఆత��య�� తృసహ�థ ||1||

�జప� తన� �వకజన� ఆ���త�
�జంగు�య�వ అర�క�
�జ���ంద నూ�� సత�ర ||2||*(ను�య�� 2�లుగ��)

నంద�పన గ�� బం��� దుర��యను
ఎందకంస��యు దు�త�
తం� ఉగ��ననవన బంధు సహ ��ల ప�
�ం�దవర�ందను��త� ||3||

�ందు �సు� (�?) అ�తరను ఎందు కంస క���
ఇం��శ ��దవ��త�
�ంద రంగవ �టు� �ర� మందమ��జపను
�ం�దమంచ� పర�త� ||4||

మృతు�బ�� బం��ందు క����దు చర�సహ
సత�ర� �దలను�ద
అత� ఇత� ఎడబల� సు�� �ద �డగనంతు
న�త�న ���య�హ���ద ||5||

�గన��ం�డువ గరుడ�� � �శవన ��
ఆ� �� అవ� అవ�య��
�గురుళ��డ�దను���థ అవనముగుట
���దను కబ���దను కృష� ||6||

మంచ�ంద రంగభూ��ం�ద �స�యు మద-
అం�త క�యను �డ�దం�
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ముం��ద కంసనసువ పంచ�ణనయ� కృష�
పంచమ��త�యం� ||7||

అసురహరన�రవవ� �శ�దషు� �ర��
అసువ ��దను ���ం�
వసు�య�� �ద�వన �సజ�త� క�� ఎ��
�సు��ద�కవర� జవ� ||8||

ఖళను ��ద బ�క జనద కళకళ���� ��
ఇ�య కంటక����ందు
�లుముఖ� సుజన�� అళ�ముఖ� దుర�న��
ఖళకంస� హ�భయ��ందు ||9||

న���న భయద��స బ��హ�దు ఇరుళ� హగలు
జల�న� ఉణుత ఉడుత �లుత
మల� స�ప�ద�� �తుగళను�ఆడువ�� చక�-
జలజధరనముం� �ంబ �రుత ||10||

బలుపటుత���సద బల�ంద భృగుము�ంద�
ల�తగ���దమ���
స�హ�య�ర�వ బ�ద���ల��
�ల� తమస��ద దు�త� ||11||

అవ�ప� �ళ��� అవన బంధుగ�ంటు మం�
జవ� బరలు బలను ��ంద
జవనమ�� �ంద��ద లవ�ళ� ప�ఘ�ంద
సవ��ద ఉ�ద ఖళరవృంద ||12||

పశుగళను �ంహ �ందు ఎ�వం� న��� ధకంక-
రసువ క�� సురరు అంబర�
కుసుమవృ�� క�ద�గ అస�న తు��య�ం�-
లసద దుందు����ద�ముద� ||13||
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అజభ�ం�� ద��ళరు అంబుజ�భన�� త���
సుజనరు���� య���
��జ��రము�� కుజన �ం�ర కు��
భజకర���య�రణ�� ||14||

కంసనంగ�రుమ�� ధ�ం�త ఖ�ంగ�రు
�ం�త ప�గళ బ�� బందు
�ంసుగళ తమ�త��హ���యు� �ండు మరు�
శంసకర ���ర��ందు ||15||

���గళ భు�� గ��సుత� బహ��క�ంద
సత�వరను అ����డుత
అత�రు స�యదశు� ఒ��బరుత కంగ�ంద
స��� ����ందు�ర�డుత ||16||

���� స�య�ల� ఉరవ జఠర బ�దు�ండు
���మర�మర� దుఃఖరవమర�
కరుణ�ల�� నమ��� అర� సుమ���రు�
��దు కణ� �త�డు త��య ||17||

�ప� ���త�మ� �ప�� తవ ��గ
�ప�� భర���న��
��సు�� అవ�ప� ధర�జ�ప��
ఈ ప�యవ�� నమ�� ||18||

అప�ధ�ల�ద�� �ప�తు� ���దుద�
ఈ ఫలవనుం� �య��
�పబు���ంద �లన పట�ణ� ఐ���
భూప���� �గళ �� ||19||

దయ�రలు �కు � �ర�య��మ��య��-
శ�య� జననమరణ ��గ��
అ�� వ�ర� స��య�త��యజన�భూత��హ
�యుండు����నరక�గ ||20||
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జనక� దుఃఖ�త� నృప� కన�న��రదు సుఖ-
�నుత ��సలు ��కృష�
ఘన కృ�య ను�గ�ంద వ��య��క ���దను
జనకజన�య� బంధ���ద ||21||

�న� ��య�� న�� �నయ���మృతవను��
జన� జనక జన�ల� ��దరు
తనయ�వరు భువ�శరుమనుజరల� నమ�మక�
�నువ ��హవ��మ�దరు ||22||

తనయరను�అ��దరుమన� భయవ��దు జగ-
జ�నక�ందు ��దు�త��
సన��డ� తన��యవను త�దు���ద
�నయమ�యు �క�ద�� హ�చు��� ||23||

జన�డంబ �శ��ంబ తనయ�ంబహంబ�త�
ఘన��హవ�ర�ను ము�ర�
జనక జన�య��న� జ�� ���ం�రల�
జ��దం��ం��ంద ద�ర�� ||24||

వం��ద బలన కూ� తం���గళ�గ��
�ం� �నయ�ంత�త��శ
నంద�ద��ందు���ం�� �ంద� ఇంద�స�ర-
�ంద ము�� ముక���శ ||25||

అంబ�త ఎందు తన�హంబలవహ�� కృష�
కుం��య�క��ల� �వ
లం��ద సుజ��కురుంబ� ��తుఈ �-
డంబు అంబుజ�త�న �వ ||26||

క����రల� ��హ���దం�ం�� ��
దుష�కంస నష����ద
కష�బ��దను �మ��ష�� హత�ద నమ�
�ట� �గండ �శూరతన� ||27||
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��య�డువ�గ� �� �� తం����
మూల సుకృతద ఫల�ల�
�ల��� ప��న� �లగ��� వనద��
����ంబువ�గ��ల� ||28||

స�ర�సుఖ� జన�జనక�� మక��ట��
�గు� �దు�ర��ణ�ఫల�
అగ�జన�కూ� వన� ఆనర��ఆట����
దృగ��ంద �ణ�ల� �� ||29||

�లు ��� ఇ�� ఆభరణగళ��టు� బరువంతం�
����� వలు� �క� ��
��ం�త వదనరదన�లు ��ముదు� �డువ
�� ధన�ళ� �ణ�సు�� ||30||

ఇంథ��తం�గ�� అంత��ల�ర�క��
సం�షద��ట�వ� �త�
సంతమహంత�ళత�ంత�జ�నహనవను
�ం��ద���హ��� వ�ర� ||31||

�త�వ�� బహ� సుఖ�త�వ� �వను�క�
�త� �ద�ళ� �వ���త
హ��ంటు ��రవరుష తు��టు� స��ంసవనుంబ
ఓ��ళ�త �రయద�� దంభ||32||

వృ�� ప��ల� �త� వృద�రను� గురుగళను�
���ప�� �శుగళ �ప�రను�
ఇద�షు� ప�పన�రను����దవర�క�ప�
బు���న �రువను నరకవను ||33||

�జపనుపద�వ���స�ల� �మ�ను
ఈ జన� వ�ర���తయ�
ఆ జన� జనక�� ��మయ ����ందు
��వజజనకము�ద �య ||34||
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�మ� శుశూ� షణవ�� ఒ��తు��బ�స�ల�
నమ���ంత���ల�� అందు
నమ�ధర� ����ందు అమ� �వ� వసు�వ��
న���ద కృష� అగ�జ�ంద ||35||

��భ�శ ���ంతర� వ��దమనుష�జనరు
వ��దం���తం�గ��
సదమల�యద�దు���ద �వ��
ముద�త�ంకద�� కు�త��� ||36||

����య�ముళ��దరు �శు��యమక�ళ��
మూ���దరుమస�కవను
సూ�దరు అశు� ��హ�శ�ంద�ష�కంఠ
�� గద�దదం����దరు ||37||

అశు� �� �ం�సుత� ఆ �� �వ���
�శ�తమక��ందు ��దరు
�సు�వ బల�మరు కూసుగళం�ం��దరు
�శ�వంద�� �శ���హకరు ||38||

దుష�మథన�ణ�కథన �ష��ల ��భూ�ల
కృష�బలరు ఉగ��న��
తు���ంద వం�సలు అషు� జన�శ�ర�
దృ���� సృ��కర��� ||39||

ఈసత��య ��దను��ససూను నృపవర�
��శ�లు� ఆశు�భ��
ప�స��ంకట�స�� �సు �సు �సు సర�-
�సుఖ��� ��దవ�� ||40||*(సమ సంఖ� ను�గ��)

1-66 (565-66)
�గ : శంక�భరణ �ళ : అట�
అమ�మ�చ��య ��త� చ�త�
ధర�ర�క భక�సమూహ�త� ||ప||
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బ�హ�రు��ం�� �సుమ�నస��ల� ఉమ�య పద�వ ర��శనం
తమ�ముత�య�� ���య�త�ను�మ�� �త�ద కర�వ��ద ||1||
ఉ��మండలకరసన�� పట��తూ� ���లకరు కప�వ�వం�
స��శ�ర కృష� సర����� ��ద గర� ఖం��దను గర�ద ఖళర ||2||

�ర��య��య�ప�ంయదువంశకర���ల�రసుతన�ందు
సర�జ�త� వ�క���దమురహర �ర�చ�య సమర� ప�ర� ||3||
�� ��� పవనం���� శత�గ� ఆ�� �రూ�సుత
�గ� త��ద సుధర� స�య ���� నృప�సన�త�జ��� ||4||

�త� కంసన భయం����ద�జత�వర�దవర��ల�
ఆతుర� క��ద �నవత�ల కృష� ���య� స��� నద��ట�నవర ||5||
��ర� వృ�� అంధక మధు కుకు�రరు�త�తరు కులబంధుగళ�
��ంతర� బళ� క�� తందవర�సు�వ�ఖ�ద��ట� బహళ ||6||

��శన �మ��ఖ�వ కండు శ��సనమృ�� న��నద�
ఈశ���బ��యూషవ��గ ఆ����దరు �వను�క�రవరు ||7||
సంస��� భయ�� ���గ�తంక �శ �ణ�ల� స�ప�ద��
�ష�గ�ళ �న�నద� కృష� సం�ష� సహ�స ఆపవర��స ||8||

అనంతగుణ�మ�ర�నుము��శ ����య� �ంతు ను��దను
�� �శ ��ర�య�� కృతపద�� �గ�� సమ�త ఖళ�గల� ||9||
ఈదశమస�ంధ�గవత���ర�����య�����ద��
�దవకులరత� సర��రు�ర�వ ����డువ సత�� �త� ||10||

ప�సన���త� ప�సన��భనవక�� ప�స���ంగ�త� ప�సన��త�
ప�సన��ంకటకృష�ప�సన��ద��త� ప�సన�త����హ�భక� జన� ||11||

1-67 (565-67)
�గ : �ళవ �� �ళ : అట�

జయ జయ రంగ� జయ ��తు� ంగ�
జయయదు�ంగవ� జయ ��సంగ� ||ప||
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��� యదుకుల �రు� �కుల శుద������ద�
�ర� బ�యను �ద� శకటన ఉద�ట�లనమర�
ముదు� వదన� �ర� భునవ �ద� �రస కద�
వ���ద బలభద��డ� అ��ద� �త� ప�వృద� ||1||

��య��� �పనంద�మ�పరమ���ర�
�పజన�� ���య�� ��ప� సఖను అప�
�పద� తరురూప�ద ధనద�త�ర ఉద��ప
సుప�త� �మకూప� వృ�[క?]చమూపవం ��� �ప ||2||

వృం�వనద� నంద�జన బంధుగళ సహ �ంద
చందద� వత�వృంద ��ద బంద వత�బక[ర]�ంద
మంద �నుకన �ం��ద సఖ�ంద�� పణు� �ంద
అందద� �వ� తంద బర��గ�ంద��తగంధ ||3||

��శ నరనట�ష �గణ�ష�నంద�శ
ఆ��షన���శబ�� సం�ష�త� గ�యస
వశ�దదంద���జ�నర����మజ�ర�శ
�� స��హ��శనన �ప�స�హ ర��శ ||4||

లండ ప�లంబన దం��ద�రమండ�డ�యదు�ండ
�ండు �వర�హ ఉండు��గళ�ం�రను తండ తండ
చం��ర�క �ం�� వస����ండు మర�ర� �ండ
ఖండలనమద ఖం��ద ��చండు��ద ప�చండ ||5||

ఇం��శ సు��ంద� �ణుస�న�ంద ���ల�ర తంద
చంద�నుదయ� చంద�ము�యరు కందర�న శర�ంద
�ందు��సలందు �స����ం��ద��� నంద
ఎం��ం���ంద స� ◌ೃహ ��ముకుంద స���నంద ||6||

తం�యను నుంగబంద జగర� నంద�త� ��ంద
చం����ళ� మ�ంధ శంఖచూడ ఇందుము�య�య�ంద
అందవ ��మందగమ�ర చందద �ణు���ంద
నం��ద ��నంద ����మ� �ం��ద సుఖ�ంద�||7||
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�ర�డ�నకూ� ర మతద� �ర��మథు�
�ర��ద �ర�మమ�హర ��వ�� �� ర
�ర ధనుష��ర గజ�ణూరమల�సం�ర
కూ� ర కంసకు�ర వసు��రహరయదు�ర ||8||

�త�వర ఆపతు� హర తన�ముత��� పద�త�
మ�� �దవ�త�క�సుఖ�తఘనసమర�
ఇత� నందనహ��గ��ద ఉత��ద�వకర�
�ర� కుశల� హ��నగర� అత�కూ� ర���య�త� ||9||

కూ� రయవనసం�రముచుకుం��� ర ��రకమం�ర
�రు�య నృప�రరను �దు� భూ�ద���ప�ర
�రకము���రర బ���ంత�� �జరు� ప��
��ద��ష� ��ర నూ�ంటు ���ళ� గం�ర ||10||

���త స��రమ��తు� భూ��త�మదహర
�ర నృగ�ప�ర స�మంతవకూ� ర�త� ఉ�ర
�రువ�� కు�రరను �ట� �రు�క సుఖ�ర
���ద�వ �రవరహర��ద����ర ||11||

దంతవక� �ండ��ంతక ఖళ��ంత�ను ప���ంత
కుం��త�రత�ంత సంర�క�ంత� శ�� �నంత
�ంత �జసూ�ంత�జ� స�తంత��� సుపంథ
�� ంత �ద� �కృంత సంతత�ంత �శ��యంత ||12||

�న�రవ �ణ�రణ ���రఘ�ప��ణ
�� �నంద బ�నూ�న అ�ద�స�నవ��త �న
��జన��య��న��య స� �న��య�రణ
�ను��ప� �ణు�ప ప�సన��ంకట �రణ ||13||

|| �� ప�సన� �ంకట�సర�గవత దశమస�ంధ
���ర� స��� ||

�� కృ�� ర�ణమసు� ః
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2 (566) (2) + +

�� కృష� చ��

(దశమస�ంధ�గవతద సంగ�హ రూపక)
�గ : �ళ :

��వటపత� శయ�ముకుం�|
�� ���� శయ���ం�|
��దర�శయన ���నంద|
��వ�జప� నందన కం��� ||ప||

�వస�తనమ�యుగగళ ఆ�-|
�వ ఇప���ంట�య��ప�ంత�|
���గళ� హ��� భూ�ర�సలు|
�వక��� భూ�����డలు ||1||

��ంబు��� అజ భవసురరు|
��రమణ� �న��� త� ��దరు|
�రుణ� �� �� కరు�����|
�రు�య�యదుకులదు����� ||2||

వసు�వ 1 స����ం�కడ�న� 1-|
యస���నంద చంద� �జద�|
�సజజముఖ�రు బందు తు�సలు-|
��� స�ం�ద�వనం� ద�ళ� ||3||*

అత�దు�త�ల అంబుజ�త�|
�సు� �యుధ చతుష�య ��మ��� |
రత� కుండల స��భరణ ప��� |
మ�� ��భుజ�� శూరజ��� ||4||

సురర దుందు��ళ�దవంబరద�|
సురరు�మ�గరదరుహరుషద�|
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సుర�యకరు సుర���ళరూ|
పరమమంగళ స�ర��� ��దరు ||5||

ర����య��మధు�ంద వ�జ�|
తవక��త�డ� బం� �ణ�|
స�యద�గ� �ర�తు �వ��|
స��తు ఖళ�శ�ర����� ||6||

�� అనంత �వర కర��� |
�న��తు�త కర� స���� |
ఆనం��ందలంకృత ��నవను|
ఈనంద�త� భూ అన��నవనూ ||7 ||

ప��తద�� వ��ద ��కం�|
ప��క�నంత�ందర��ం�� |
�భన��న ���యరముఖద�� |
���తు ��� ���దయద� ||8||

�ంగ��దరు �గళను �వళరు|
రంగన� కం�కు�య��దరు|
అంగజ�య� �న����దరు|
రంగు ము��న మూగు�యచ��యరు ||9||

హ����ంభతు� �నద��త�యు|
కృష� �గూ�దళ� గరళ��యను|
�టు� �దళ� �� కప�గ��యూ|
జ�� కృష�య� �మ� ����యూ ||10||

ముదు� �ఖదముంగురు�న���|
మ�� ��మకరకుండల����|
���ద క�� ంత కణ����యూ|
���ద హ���న నడు� కసు� �యు ||11||
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�త�ం� ��దశ �న���ందు|
ము���యర �� కర�దళందూ|
���ందు ���వణ�� �మ�|
రత�భూషణ� �ంగ��ద�� ||12||

సు�సూసువన���దు� త�రు|
య�య�సు� భ ��ంగదహ��యుగరు|
పదుమ�గద పచ� ము��న సర�|
సుద��ట�రుముం� ము��యుంగుర� ||13||

రన��మద బు���� ��� సర�|
����ట�రు �లందు� ��� థర�|
�ణ�వ��య ఫల���ం��|
�న� కందన ��ంద��ద�� ||14||

�మకరణవ��దను నంద �మ�|
భూ� సురరు�స�ట�రు ఆ�|
���స���య��శం�|
��� �మ���న�ల� ��� ం� ||15||

ఉరుమ�మయద����� ����|
స�� క��దరు����యం��|
��యు ��త���సన� స��|
వరమృదుతల�దం�హ పయః �� ||16||

ఇంద��లద �ం�యం��� ���|
ఇందుము�యరు�����టు� ���|
అంద��గుళ ��ద��|
వం�ందు �త ప�బంధద�� ||17||

కంద���గ� శు� �య��� ��|
మందరముళ�� ������� ��|
తం���య��� ధర����|
బం� కంబ� ప�పన��� సం�� ||18||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)
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అ�యళ����� �తు భూ��|
�డ���� ���దరుఖళ��� |
కడల��ము�� �శచర��ళ|
మడ�ర సుర�ను ����� ||19||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

ము��ళలర�యర ల��య �ం��|
తప�� క�య�లు��తు� ఖం��|
సర���యరు�గుళ �డ�రందు|
�� పర�త�పరబ�హ��ందు ||20||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

మ��ంబ��రు తూ� ���ల�|
యదుప� కృష� �శవ �సు��|
మధుసూదనమురహరహ�యందు|
సుద�రు కర�రు శుభ�మ వందు ||21||

మంగళమ�మం� జన�� ���|
మంగళ��వధూ����� |
అంగ� ����నవను��డ�|
భృం���య��� బందు ��ళ� ||22||

నందవ�జదవన నందన వన�|
ఇంద�న� పట�ణ నందన�మ�యు|
నందన� కంద ఉ�ంద� ముకు�ం�|
ఇం��యర� ��ద��� నం� ||23||

శకటనము����ళ� �శ����|
సుకప� తృ�వర���� డు��� |
సకల స��� ���� జన��|
సుఖ��� ��జన� ��వ�� ||24 ||

వరళ�ళదు మ�� మరగళ ము��|
తరళర కూ��రస కదు� స��|
పరబ�హ� �న�ంగరూహంగ�ం�|
�రవృకగళను సృ��� ��ం� ||25||
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హ��సమ�ళ��గం� సకలరు|
స�వృం�వన� �ంతరు ఆ�� �రరు|
ల�త��త� � బల�డగూ�|
య�గరు��� వత�న వ��� ||26||

బక�నుకర��� �ళ�ణు� ��� |
సఖ�మ ���మ�డ�డు��� |
అకళంక నరనట�షవ���|
ఆకళ ��� �ణు రవ����� ||27||

��ంగ�గన తు�� ��వర����|
���చ�ను స��|
ఖూళ��గ�న� సవ� ర���|
����య��� వృష సప�క ��� ||28 ||

యము�య�ర సుగంధవనద�|
అ�త�గళను���� సంభ�మద�|
�మస ప�లంబ�ళ�ఖ�� �ం�|
అమ�రు తు�� వ��� బల�ం� ||29||

���ణు �ద� భువన����|
�వ�యరమ�రథవ����|
��య��� కదంబనడ��|
��యర��� దమృతను��� ||30||

య�� న� స�� �వర�� ధ���|
అ�� న ము�దు దం��య�ర�|
మ��ద తం�యతం��వ��|
య��శ �కుంఠవను����� ||31||

చం�� దయ� �ణు�ద���య� (�వ�య�?)|
అంద�����యడ��యవ�|
మందమ�య��� ప�క�� రం�|
కందర���� ���ంతరం� ||32||
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�స���య� ��రమణ ����|
�స��సురరను�����|
� సు� స�రమణ ��జర వం���|
ఈశ �ఃస��హ �న� ��యం� ||33||

శంకర ప������ బంద �త�|
శం��ల�� గ���ద అజగర��|
�ంకర ���ధరను�ద����|
శంఖచూడన �ందంగ�యర�ర� ||34||

�ణు��య �ళ� ���రమ�|
�����ష���మనమయసుత�|
�నకంసన భృత� ��య బ��|
ఆ�రందన రహస�వనంత ��� ||35||

�వక�యలకూ� రన కూడ �ర�|
�వ �న�ను �� ��� మడు�న�|
�వ�కూ� ర �� త�వ�డ��◌ೊ��|
��ద� మధు�గణ�న కూడ�� ||36||

ఆ�వ ను�గుట� మ��ళ�న��|
�మ���మూ�ం�యళ��� ��|
�ము���� ధను�ను| మ�ంధ|
�మజ కువలయ �డన �ం� ||37||

�ణూర కూటన��ము�� కన�|
అణ�న� �� �����వ��|
ఉన�త ఛల �సలన�మడు��|
ఉన�త కంసన�మంచ� ��� ||38||

�� ప�యంతవనమంచసు�� |
�న�యఅ�య��దం���� |
�నన� �శవ ��దు �రు��|
�� �డ�� భువన గర���� ||39||
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ఖళననుజరబల�ంద ����|
స���తం� బంధనవ ����|
�ళ�దవంబరద� �వ ��|
ల�త�మ�గ�దరుముద�� ||40||

ము�� య�గరసతన ��� �దవర|
మత� శంఖన �ం� గురు� ��ద�|
�త�న� తం��� వ�జ� ��య�|
హ��గు�ద�వన��� కృ�క� ||41||

గజనగర� అకూ� రన� కళ��|
సుజన�ండవర కుశలవను ���|
��జగతూ�రణ భూ�రవ����|
�జ చర�ంబు���తర ర��� ||42||

దురుళయవనన�దు� ముచకుంద���|
శర����ర��రవ �����|
���కుంఠ� సమ������|
కరవగ���మత�నృప����� ||43||

మురనర�ద�రహరణవశ��|
ఉరుబలమత�నృపర �క�ము��|
వర�డశ సహస� అ�� త�రశత|
తరు�య��� పరబ�హ� కృ�� ||44 ||

సురఋ�హ���నరళ� �����|
అర� స���� ���ళ� ము��|
సురపన� జ��మందరతరు తం�|
నరపనృగన�ఉద���� తం� ||45||

అకూ� ర�� శమంతకమ���� |
శ����దు �ప�నణుగన ��� |
వక�దంత �ండ�క కంకరనుమ����|
శక�క� ద�� �ద�న సద� ||46||
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దుష����� ����ళ��|
భ�ష��ం���ద�ర�మస� కళ��|
�ష��ర�ర ప����� �ం� ���|
సృ�� � అష� �రణ శర��� ||47 ||

అలవ�ధ���ద ఆ��ంత���
ల�త��త� పర����� �త�
చలువ ఉడ�యమం��శ���ష�
సలహ� స��ర� ప�సన� �ంకటకృ�� �� ||48||*(ను�గళ� సమ సం��య���)

3(567)(2)+ + *��యర �రహ ��*
�గ : �హన క��� �ళ :

ఇ��ను����ఎ� స��మధు��|
చ��గ �వళన���గ��|
క��యర కర��దుకమ�డు��ళ� �ట� |
గన�గత కనక కుల�య��� ||ప||

���క�రద ను�యదుప������� |
��ందు బ�� బ� �డువ��|
���యనగ��ద స�వన��ల��|
�క కంసనభటరు ప�బుద��� ||1||

బుధ�ల��య�� బలననుజగరు��|
�ద�ద���యర రంగన ��కుడ�|
�దరమ��ంగళను �టు� �ర��యర
సదనవను ��దగుసరువ�� ||2||

ఆరస��నమ�అరసన బ���-
దరురం�� నమ�అమమబరు�|
�����ర�� వద� బందవ ప��|
�ర�ం�డగూ� జ�దు �ర� ||3||
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జ��రదదుం��| జడ�వ�ళ��ర�
మ�య��� అవనమ�ప�ర�|
��� �డ� నగుత ���దుపకర�
అరుహ�ంటు అవ కరు� అవ� �త� ||4||

�తవ�ద� �స���య�ముగు�యర అ-
ప���రహ���యను ప�హ�ప�|
స� �మరు� అందు సఖ� ��య�� |
�� ప���� ���సువవ�� ||5||

���స�ర� అం�� �రజగ�� నమ�|
గురు కు�సన�తు� గురుతు ���
తరు���రు� వన� త������|
�రు��� అర�ద��� అ�యరవన �ర� ||6||

�రవ�తు �ళలూ� �ంగళ�దయ� కర�
స�ర�య�ను�ద�ళ �బ��త�|
గర�డక కూ� ర గ�హగృస��వం�యదు-
వర చంద� నడ��� ����త� ||7||

��లు�హ����నపనం�ద శ�|
భు��ంబ �ర��� బహళవ భయ�|
నగుత��ద కర�నుణు తళ�వ��� జన
జగ��టకన కృత� జ�యలళ� ||8||

అళవల� అ��త�అ��న అలర తం-
�లరు శుక ��చ�ర �ద�సు��|
అలర��నవ బలు అధటనవ గడ�రు|
హలధరననుజనణుగ హ�యల�� ||9||

హ�యల�� నమ�హ�యబరహవ�-
��గ బరద�ం�ద��స��|
�గడ కృష�న కృత� ���ను�డువను|
బ� ��య��గవ బ��ర� ||10||
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బ��� వధుమృగవ ��ద��చుం�సువ|
బలుర�క�జ����ర��|
�లు ముఖ� రథ�� �ళతనవమర���|
దల�ణ �రుగ�� నమ�దూత�� ||11||

దూత�ళ�హ�యదయ�ర� �మ��� |
ఆతుర��హనంజ���ను�|
���ళ� �డగవన�హ�ళ� మ� �శ�|
���ర�ళ� �ర�య� వ�� ||12||

వ��యర న����ళ�గువం� తప|
వను�డ�కు భవవ��ల�|
మన���య��ము��న కృత����|
ము� సురరు నరరుము��నదుంబరు ||13||

ఉంబరుడువరు సకలర��ర� హ��ంద|
అంబరగ�హన నమ��ర�ద�|
�ంబు �ళలూ� �నవ �డద �వళ�ళ�|
కంబు కంధర� సఖ�� సలు�� ||14||

సలువదంబు��ట స� ��య�రు�ట|
సల��� �కుల స�య��|
సలువ���డ�ట సలువదర�ట�ట|
సల���తుమూర� వ�జ స�య�� ||15||

ఆట�� ���ట ���ంస-
�ట స��ల��� అబ�య�ళ�|
ఆ��తు క�కటక ���తు�రతన -
�టమనవల���తు అట�చర� ||16||

అట�చర�న� ర�స���సువ చలువ|
�ట�హద� సు��క�త�|
స�యల� సుఖ�త స�వ�డద��|
కు�ల క��ర�ద కరు� రంగ� ||17||
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రంగ �ంగళ�� ��వ ���యర
కంగ�� ���� క�వ��|
అంగ�� నమ�ను�అంగ�ర��
అంతరంగద� �డు����ళవ కృష� ||18||

కృష� కమ�� కమ�యరమణ కన�న�
దృ���చర���య����|
దృ�� ంత ఉం� �నద���� తం�|
స�ష� ప�సన��ంకట ప�భు �రద� ||19||

4 (568) (1,8)
సత�����స (�� కృష����త)

�� క
�� బ���శ సు�ంద� �షక హ����వ���ళదను
�� ���వర సత���యబహ� ��� ంగ��ళ�ను
ఈ భూ�రహ�వ�రయదుపం న���యం �ళ�ను
����ంబు� కృష�నయ� జన�నం������ ళ�ను ||1||

�ప�� ంసద�టు� �వ తరువ సత� స� ఒ��వ
ఆప��న�య�మ���సువ అ��త� �� �ధవ
ఈ పద�ంగళ ���దను ద��� ����ఖ�వ
���శన�దపద� ��� ఆనందవం �డు� ||2||

పద
��కృష� ��ర�నగర� ��మ�
�క� ��స�గ
�కదలరు ఒందు �రద తం��
���ంత�త� రు���� ||3||

ఒందు హ��న ప�మళ� నగరద తుం�
ఇందువద� సత���
ఇందు ��ంద రు���� కుసుమ�త�-
�ందు �ళ�ళ� సుస��� ||4||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 177

�� క

అ�� ం�య� ��హ �గ�ళ క�ము��� హ��త�ను
ఇ���ను�వృ� భు�య� స� ���హవం���ను
కదు� ���య�దు� �ంశ��య���� తన బు��య
��� ����� ఎన� న���� ◌ೊ�����య ||5||

����తన �త�పల�ట స� ఆ �����యన
నూక���� ఎన�మం�క బర��క స�రనయ�న
����భర�ంబ�త�� స� ఏ�గ���ంగ
�కం��ళవ�న�ళళ� స���ను��న�హ��న ||6||

పద
�� ధ కళవ�� ము���ంద� సత�-
�� స�� �త క��
�����మల�దళ� �ప��మంచ
�ద� �త�సు� ధ�� ||7||

�� �� �టు� �ర��దు �మలముఖ
శ�య కసూ� � అంగయ����
�స�� కంబ�దుం� ఒర��టు�
ఎ�వ కజ�ల జల సూ� ||8||

�� క

వ��తద�న� కుప�సవను అ�ద�ం��స�
��న�ంగళ ము���� ర క�ద� ల�భర��ట�ళ�
� ��యను�ం� �దు� �మర�� అ�య�గం�య�
ప��హన��ద ఉప�ర ల����ందళ� ||9||

�� �తవ�న జృంభ కమఠ��మదృ�� తక
�� �ష�రు�ంగ ��క హ���బ�ర�ంచక
��తృమృ�ర� �రవ�త ��� క���రక
��మద� �హ దూరక పరసఖ ఆ��� సం�షక ||10||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)
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పద

��ను���ందు తవక� సవ�య
�� ��� సత���
�లక��యహ�దు ���దళత�
����గంటహర�దళ� ||11||

మూ����� మ�దం� �ల�ణ� ��
దు��న� ��య��
�శ�ల��యన���� ఒయ� రు
ఒ���గంగ�యరు �ద� ||12||

�� క

�ర�ం�ట� మృ�ంద� ���వ� ��శ� బ���హ�
���కర �వ��� ము�దళయ���◌ೊ�జన��
మయూరభ�ము�� మ�ప�వ��ళ���భ ���య�
�వల�జ�రు బల���య బ� �యయ� కృష�య�� ||13||

ఎ�� యు� మృదు తల�మంచకవళమ�� లవ��సలు
���రం ���ళ���� ను�సల�త�ంగ� సుమ��
ప�తు�త�ర�డ�రలు �ద�వ��త�జ����దరు
ముక���య��� ��దు బహ� �త�����ందను ||14||

పద
దూ�ర ను�గ�దు�థనుమ���
ఆతురద� న�తందు
���గగ�� స�� �త సం�త�
�త� �ము��హ�దు ||15||

ఎందు మంచద� కు�తు�� ణ���
ఇందువద��త��
కంద కందర��� కపట���న���
క����త������ ||16||
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�� క

కసూ� � �ల�ల� �న� ప��ళ����న ���ల��
మ��నూ�షణ�� �న��స�ళ����న మ� ఇల��
ర��ం�భర�ల� �న� శు� ��ళ�త�జ���ల��
హ��గ��ద �ష�కంఠ పద�ల� ఒ�� ద ��ల�� ||17||

వ�త�స� స�నప��� రు�ర �� గం�ను��ల��
స�స�ంబ� స�ర�ల�� మమస� స��� గుసు��� నం
బు ��� ణర�� ��� స�సుఖ�� ��� ణన��శ�య
����రత� ��మ� రమ� �ళ�� ��త� ��ందను ||18||

పద
ఈ ప���యచరణ�� కు�తు
��ప� �� ర����
� ప��డ�ందు�త�డళ� స�
�ప ��గు��తు �� ||19||

�నభంగవ��ద��ంతు బహ�-
�నవ�ల��హ స�య
���� ����మల���ండు దు-
��నవ ��సువ హ�యు ||20||

�� క

�నవమ�����య ���యను ���థ కం�ందను
ఏ���� �న��ప �డ����� క���
మనుష��ళ� �వ ���� స����త�వం� బ�
����� �శ� ��క గ� ఏ�శ�ర� గ� ||21||

ఎచ�����ళ��త�� ప���హ���గ��ందను
స��నూ���య�త�� కు�తళ����గణు��యలు
ఉ��రం గదగ��� సు���ధ�గచ�గ��ందను
ఉ��ర�ళ�ందు �న�మనదమ��ట ��ందళ� ||22||
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పద

�� ప�య�టు� దూర� కు�తళ�
�� �టద �డ�న�
��ద �ర������దు� ము-
�����ముఖ�రు� ||23||

కపట�టక �న��యవ�ధ�
కపట���� �వ� కుసుమ
అప�న సత����న బం���
చపల� ��యదు �న� ||24||

�� క

����మ��రద కుసుమద అర�ందు ��బ��
న��ంద��స�గ������ల� అమరూ�రుహ
బ��ం� నగర�� �న�మ�యంగళ�ళ� �� �సువ
ఉ�� సం ����� � కుసుమ �ష���� �ము�వ� ||25||

హ��ం��� ��� �కు తరువ ���� వ��య-
గ��ం ����ర�� �ండు బ��భ��ం� �����
����దమయదు� మం సుర�గం ���దుద �న�య
భవ�ంగళ�ళ�టు� ���సు� � న��దు�తం�డు � ||26||

�న���తల� �����వ�
ఇను�దు��న��ను��
���గరరసను రమ�యన��ళ
���� ��ద���ళ�త ||27||

ఎన� శపథ�దు ����� ఖగ��
క�� శ�యమ�హరన
మ���� �జయరవ� తందు
రన�ద తరు �న��� ||28||
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�� క

��ం��య����దను ���య (అ���య?) సం��య
�గ���య�య� సు���� �హ సం�� ��
���శ�ర తన��ర��� ��ప���ర�ం��
�� ��ందమనుష�ర �రద��ం��ద ��య ||29||

�స�� �త గర��ంధు సుమ���మ�ం�న�
��ందర�ద ��� పర���సత��� ర�
�సం��రుణదంబ� సుకబ�� స�చ� �ం�ధ�
� సద�త�ద భూష� ప�సన��� సర���ంగ� ||30||

పద
�న�� �ద కద�వన �ం�
�న�� నను�ద�య�� �న�తం�
�న� కద�వన �ం� � బర����
�న��గ�ద స���� ||31||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

�న��రవ ��� �న�గ�ట�య����
�న�ము�సు ��యబం�
�న����� అన� క��ర వ�తవన��
�న��ణ�ద �ళస ��� ||32||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

�� క

�� �� సర����ంద స�య��� సం�సుత
ఆ���� ం�త ��దవను�సుముఖవ��� ఆ�దను
�శ �వ�సుత� � చతుష�ప�� సత�����
��శ మం�� ��య�� ఇడువ భూషణగళ�ట�ను ||33||

కసూ� � �ల�ట� �త�యుగ� మత�ంజన�ట�ను
వృ�� ద సుక�ల�ళ�క�� పత�ంగళ�ట�ను
ము�� �ర ప��ళ �లమ�గళ��� ద స�ర����
ర��ం�భర�ట�నుయదుప� సత�ంగ���యను ||34||
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పద
ము��మ���యము��దమదననయ�
మడ����మలయజవ
కడు న����గళ�� ��దఘన��మ
�డు �న�ఖ��ంద �వ||35 ||

�� చం�� ర��వణ�న�� ం��
�� ���భర�త�
�ట �ట�మ�రథద���ద
�టక సూత� ���ప� ||36 ||

�� క

ఇ��� బహ�మ��� గరుడనహ��ద స���� సహ
���నందమయస�రూప అమ�వ���పన�క
పృ���తనుమత��� అమర��త�వ ��సలు
ఇ�� �ర�వ �టు� ముం� న�ద��ష���� న� ||37||

��ఆ నరకన� ����జ�త�ను�గ�వ
�గం�యర�డశ సహస�ర��ర�రం తందను
�� ��జన�హ�ఘహరణ���గ స��� మ�
ఆ��� కుండల అ������ంద��ం సం�జ�ను ||38||

పద

శ�యరసను���ద����య
ఉ�త�మందర తరువ
ముచుకుందవరదను తరు�� అమరర
�చయస�త���ంద� ||39||

గరుడన గ�య��య�ల����
ధ�� తందను���వ��
అర�యంగళ�ళ� ���ద తరుమూల
స� �త��డువ ఎంద�� ||40||



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 183

�� క

���తదమూల �త�ద��న ��రంగ ర��సన
�� ఇబ�రు �త��డువ హ���రముం�న�ను
భూ���య�డు ��� ఎనలు �రుణ� ����
���య�� ��� ణ�ంబరు స�ఈ ����ందను ||41||

� �త�వను వృ� మూలద� ఎ��◌ೊ�డ ఒ��ంద�
�� అంబర భూష�� �భు��� శ��త�
���ల శర�చ�ద ఎ�సువ �న��రు�త�
��రు�ందప�స����నుత����ము�దళ� ||42||

పద
హంసదుప�ళద సుప���� మంచ� �జ
హంసగమ�ము�దు మల�
హంస శ�ంకనంతః �జమ�� బ� ర-
�ంశళ� కదవ���దళ� ||43||

��ంద�త న�సు�ము�య�రు
���ర�� కద���
���థ��మ��� కద���ద ద-
��� ప�స��ంక�శ ||44||

�� క

ల�� భూరమణ భ���మథన ప�ంద� స��హన
���శ ��ం��యు ఫ� భూత���ంద� ��యన
వ��వర సుంద�గ�� వరల��మ��యక
ర��దను స����య ��దను��� ప�స��ంకట ||45||

అనం�బ� భ�ండహ��� [�] స [లహ�] వ�� బయ��డువ
� ���ప� స�గ�క సు�జ�నంద��� త�ను
ఈ�ట�వను��ద సుజన��నంద వృ��కర
���దను �త�వ స�గూడ�� � ప�స��ంకట ||46||
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పద
మంగ�త�క �శ��టక��ద స-
త�ంగ��ళ� �త��ట
అంగ��డశ సహస�ర ��సువ
రంగ ప�సన��ంక�శ ||47||

�� సురవృ�తళ� ర��భరణమయ
���య� �త���
��� సత�����ంద�హ�
���� ప�సన��ంక�శ ||48||

�శ �స� జగత��పంచవ�రుత�
�సు�వ ప�కృ� గూ�
ఈ��సువ��ర� నగరద�ద�
ప�స��ంక�శన �� ||49||

అనంత�శ� అనంత �ల�
అనంత సదు� ణ �ంద�
�న ద��� ప�సన��ంకట కృష�
మనుష���య��ద ||50||

ఈసత�����సద పద�పద
��� నర��యరు
�షభ�త���డలు సుఖ�వ
��శ ప�సన��ంక�శ ||51||

5-1 (569-1). *�రదరు �రవం� �ష�ళ� చ��� *(1,8)
�గ : �ట �ళః ఝం�
జయజయజయజయజయజయ ||ప||

�� ర�రమణ జయ ��కర గు��� జయ
�� రు���శ జయ �� ����స జయ
�రచర కమఠ �� నృహ� వటు భృగుజ రఘు-
�రయదుప� బుద� క�� స�రూ� జయజయ ||1||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)
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�� మత��లఋషభయజ�దత� కంసు� ఘ�
��ర��సహయ��వ ��మద��త జయ
���మ��స�పస ఉరుక�మ శూ�-
���హధన�ంత�హంస శు�� జయ జయ ||2||

ఆనంద�� న బలమయ�� స�రూప జయ
అనంతమ�మ��జ�రు�త�మ జయ
అనంత బ�హ� రు��ం�� � �వ� జయ
అనంత �వగ ప�స��ంకట కృ�� జయ జయ ||3||

5-2 (569-2)
�గ : ��ష�� �ళః �లం�

శరణు మంగళ �వ� వర
శరణు �తు�ఖ (�దు� ణ?) �గర
శరణు అగ�త గుణ శు�కర
శరణు �ంకటమం�ర ||4||

దురుళ �త�రు��� వరద�
ధ�� కంబ� త�సలు
త�ర� సుర����య�ట�ళ�
ధ�స��ను ఎనుత� ||5 ||

సర��ద�వ భవ�రుహ�త-
ర�దు �ం��మనద�
వర ప����� సు� �సలు
కరుణద� అవత��� ||6 ||

బందు ధర�ద వృంద ర��-
�ందు ��య��దు �
అంద��సుత దనుజ�కరవ
�ం���రక నగరవ ||7||
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ఇం��యు �����యనుసర-
�ంద ���పళను�న
మంద జన����సుత నర-
రందద����హ� (ఘన?) ||8||

�వఋ��రదను ��పద
���సుగ �ర�య
�వద� జగదం� రు���
��యళ బ��దు� ||9||

�వ �న�య బరవ �స�ద
��ద�యను �ళ��
��వర ప�స��ంకట కృష�
�వనమ�య కరు�� ||10||

5-3 (569-3)
�గ : �� �ళః ఝం�

�� రం� �ష�కన భూ� �ణ�ద గర�
���య�� జ��
�� రు����ంబ�రు�మ� క�-
����దళంద�� (��దళ��ద�?) ||11||

జన� జనక�ల� తను�యహ�యం��
వనజ� �డ����
��దు��ందు రుక�ను దమ�షన
తనుజ� తం�యను ||12||

�గూ�సు��ంబ �భవద���
�మనస�ళ� క��యు
సుయ� �యుతముర�� ప�స��ంకటకృ-
ష�య���మన�ట�� ||13 ||
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5-4 (569-4)
�గ : మధ��వ� �ళః ఆ�

దనుజమథనహ��� ఇ�ందు
అ��షము� ధ���దు� బందు
వ�� �రవం�య �షవ ధ��
జనప �ష�క�పవనద�� �ల� ||14||

హల��ర�యర కూ� �ంగర�
�� ఇల�దు�� ��� ఇటు� ముద�
ఇ�యజనరు��సువ ప� ఇహళ�
�ళ�ర గడణద� (గ�ణ�?) �లు� ఒ��దళ� ||15||

మం���య�� ����దుటు�
�ం�� ��� �దురు�న కటు�
పం���యమూగు�యబ��టు� గుల-
గం��ం�� సరగళళవటు� ||16||

కంచుక�ట �గు��ద కటు�
చంచల�త�కంజన �వ�టు�
�ంచు�భర�టు� పంచశర�త ప�స��ంకట కృష�-
న�ం�ం�� జయజయ�ందళ� �ర� ||17||

5-5 (569-5)
�గ : శంక�భరణ �ళః అట�
అ�గ��ఝణఝణ�ందు న�తందు న�తందు
మడ� �జ��య� �ందు ||18||
మృడగ�తన పట���మందగమ�మందగమ�
కడు�� జనర��� ||19||

చపల �ట��గ�కరు �టకరు�టకరు
��య�త��లు �ం�హరు ||20||
��� �ర� �� ప�స��ంకట కృష�న� కృష�న�
�� ప��దవ �డు�ద�ళణ� ||21||
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5-6 (569-6)
�గ : మధు�ధ� �ళః ఏక

�డ�న గమన� ఎడబల��దు
కడగ శంఖద బ� ను�సుత న�దు
అ�����రుమల ఒ�యన ��దు త-
క�డ �����ందు జ�దు����దు ||22||

�గు�ద గంధ �ళ��గు�న �మ
మృగమదద���న న��గద ��మ
మగుమను�య��� జగచ��యమ�
�గల రన�ద బు�� ముళ����దమ� [బం�ళ�] ||23||

నగరద జనద క��� �తుక���
బ� బ� ఒగటు �తుగళనుచ���
నగ��ప�యమ�య �� న�దు-
�� ప�స��ంకట కృష�� �ము�దు [�ందళ�] ||24||

5-7 (569-7)
�గ : �గు�� �ళ : ఝం�

�� హ�ణర ��� బంద� �ర� పర-
బ�హ�న గురుత �ళ�త�
నమ�మ� నమ��� నమ��� ��ందు
స��న�లయవ�గు�||25||

ఇంతప��బగుళ� �ర�యను కండు నృప-
నంతః�రద స�య��
కంతు�న జన�� కర�రడు ము�దు ఏ-
�ంత ��దరు ���� ||26||

ఓర��ల�� న �ళ� �రచ�మ� న-
మూ�ర�ళ� �రుగు�హళమ�
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స��శ ప�స��ంకట కృష��గమద
�ర�చన క�� �ళమ� ||27||

5-8 (569-8)
�గ : �ర�ఘం�రవ �ళ : ఆ�

బందళ� నృపనరమ���
�ంద�� �ల�� ���� నగు� కులు కులు నగు� ||ప||

బం���ద ను��ళ�� �-
��ందువద�ముద�ళ��
మం�ర� క��దళ� నల-
�ంద� బలు �డ�న �రవం� ||28||

తళ�నము��న కటు� శుభ-
�లకదహ��య బటు�
అలుగువ మూగు�యబ� స�-
బళ�కుత బడనడు�న చప� ||29||

బటుగల�ద మక��పత� పవళ
దు���మరద �త�
�టమృగ స�ర శర �త� �ర-
ళ��సువ మ�ము���� రగళ ���� ||30||

ఇ [ద] �����యప���యు �� �-
ముటు� వ ము�య���యు
�ట� ముం�రగమ��యు క-
��ట� మృగ� భూ� స�ర�రు��యు ||31||

���దరద ��వ�య జగు�
�ళ� మ�ము�� వ�య
సల��త సం�� క�య �ల�
��� �ర��ర��యబ�య ||32||
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�� �� రవద �ం��యు
ఝణఝణ���పందు� మ�యు (�జ�యు?)
ఖ� ఖ� ���ంబఖ�యు కుచ
కు� కు�� న�ప న��ంగ�యు ||33||

�ంగన ఉ�య�� క�� ఉ-
త�ంగ��ల�న ���
రంగ �� ప�స��ంకట కృ-
�� ంగ�యను �ంబు��ంబ తవక� ||34||

5-9 (569-9)
�గ : కన�డ�ం�� �ళ : వచన

పదుమ�భన�����సద�
యదుకు�ంద�న చర���ర�య��రలు
ఒద� బందళ� �ర� క�యుత� �ను
చదుర ప�స��ంకట కృష�నర�యను ||35||

5-10 (569-10)
�గ : ��ర �ళ �ళ : అట�
ఎ��హ���హళ� �యనమగ-
���హళ� ��యవ�
న�� � న�� � న�� � రు���
న�� ��ముందకవ� ||36||

బ�� � బ�� �న�యమన���య
�లు� �� ��యవ�
�ల�దు �ల�ద��యు �న�ద��త �
ఒ�� క�� య ��యవ� ||37||

��� గర� �త��ట� �ర�యల�
మృ�� న�వ ��యవ�
���� ద ��� బటు� � �యస
��� తుంబ ��యవ� ||38||
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అ��ట� పంచ�ధ భ�� ఎన�ందు
ఇష� �� ��యవ�
ఇషు� ణ���న�తు�� బ�� సత�-
��� �� ��యవ� ||39||

మన�� ఇల�ద మ�య�గువళల�
క����ముందకవ�
మున� రక�స�య� మడ�� ఒ�త-
వ�ల� �����నవ� ||40||

�న��� ణద ��య�బ�� పర�వ
క�� �ళజ �మరవ� (�� ణర��?)
క�� ర �ం� �న�ణ�న �ట ప�-
సన��ంకట కృష��ందవ� ||41||

5-11 (569-11)
�గ : �� �ళ : వచ� (చూ���)

ఈ�క�వం �� ��ద�షం��
�� రు���యక��వన�సం����
ఆవ��ం బంద�వ� �వ�కద �ర�
ఈ ఒ�� �చు��తు ఆ�గనుభ�ం��
��ం�సన �టు� ���ళ� �వ�టు�
�గ ప�స��ంకట కృష��గమవమన� �ళ�ళ�� ||42||

5-12 (569-12)
�గ : �గు�� �ళ : అట�

కు��� కు��� కు��� �రవం�
�ల��ణ�� కు���
�ల�మ��ల�మ�హల���న��
ఎల� బయ�య�ల� �ల�మ� �రవం� ||43||
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ఆదర��త �ళ�త కు�తళ�
�దవరరసముకుందన
�దండ�� �రు�ంగళ మూ��య
�ద���ద�ంద� �రవం� ||44||

మ�మయబు��య ఎడద�టు� �ండు
వ�� ప��సన�ట�ళ�
�నుగువ ఎ�న�యణుగన�మల��
వ�� రు���యను� క�దళ� �రవం� ||45||

���� సుగు������
���� క�� ���
��ప��త ప�స��ంకట కృష�న
���� సు����� క-
����� ఫ����� శుభ
�� � �� ఎందు క�దళ� �రవం� ||46||

5-13 (569-13)
�గ : �ం�� �ళ : వచన

అమ� రు���యమ�ఉమ�యవటు� (ఉమ��యం�టు� ?)
ము��రద రతునము��న ���టు� పర-
�మ�ప�స��ంకట కృష�న అ�గళ
న��సుతమ�రథవమన� �స�ళ�లు ||47||

5-14(569-14)
�గ : ��� �ళ : ఝం�

ఉండఊట కండ కనసు �ండ��ంబ��
తండ తండద�రు�గళ �ళ��ను స��
�ండు �వద గండ ప�స��ంకట కృష�న క�� ర-
కండు �రువ �ర� ఎళ��తు స�య�� ||48||
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5-15 (569-15)
�గ : ��ష�� �ళ : చూ���

����యవళ� �నల�
��హ��ద� �రుదు �సుడు��ల�
���లకరు నమ� �ద��ల� �సు��ందు
�స�� �మ�య�న �త�వ ము��� (�త�వ ము���?) దుం�
ఎన�మనద �వ ఎన�క� ��యవ�
�రుమ� �రు�ంగళయ�
వర అ�బల నర�ంగయ�
హ� కం� వరద�జయ�
�� రంగద రంగ�యయ�
బద�య నర��యణయ�
�ండ�కవరద పంఢ��యఎమ�
ఉడుపకులజమ��� కృష�
ఒ�� జగ��థ అ�� ళ�థ
యదు���థ ��ముష��థ
కృత�రద �ర��యణ
��� �రద క�� ���రద �న�
అనంతశయన జ�ర�న�
అనవరత పరసన� �ంకట కృష�న క��(ర��?)
ఇంత���క �వగళ� ఏక�ందు ఏ��క�ందు
నం���� ��యవ� ||49||

5-16 (569-16)
�గ : �హన (శంక�భరణ) �ళ : ఆ�

ఇం�ప� ఎన�మ�య�వ అవ-
రంతవ�మ�ర��రవ� �-
�� ం�� �ం�డు�నవ��ను
కంతు�నణ�న మగళవ� ||50||

ఇప���ప� �ర��నల� ��
బ��హ��లు��క�ల�
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ఛప�న� �శగళ సు���ల� ��
బ��వ కజ�వ కృష� బల� ||51||

ఆ�వ �శద సు�� �ళవ� �న�
�వద బయ�య�ల� �ళవ�
��వర ప�సన��ంక��� కృష� ��ర�ం-
��గ బప��ందు �ళవ� ||52||

5-17 (569-17)
�గ : శంక�భరణ �ళ : చూ���

ఓయమ� �న�వరుగళ� ఆ బలమగు మదన�మ
బుడు��� పర�ను (పద�ను?) �ం���ణమ�
� �రు�� వంద �శ ఐవ�� రు �ల��
అంగ వంగ క�ంగ �ం�జ�ట
క��టక�టమ��ట
�న�మ��న��న�గ
���ర తురుష��గధ

బం�ళ �ళ�ళవమ��ళ
��ళ �డ గుర�ర �ంకణ
దరు� ర బర�ర ��ష�� మ��ష��
సంబర(ళ?) ముం�ళ�టముఖ
ఏక�ద�ళ సం�ళక
ఆనర� హ��ర ���ర మత���ం�ల
�జ�ఖర వర�ఖరయు�ంధరమధ��శ

లంబకర� ����జ� ఆంధ� ద��డ
అరవ కన�డ తుళ�వ తు�ండ
��ంద� ��య �సల కం�
క�జ స��ర �ంధు �రళ
�దర� �శ�ళ��ం���ర�� �న�ంకండు
మనదండ��� ������ దుం� ||53||*
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5-18 (569-18)
�గ : రు�� భరణ (�చ�బహ�ళ) �ళ : ఆ��

ఈ�డ చ�� �న�రసుత బం��
�� బం�రవ� � �� ||54||
�న��ణుతహ�� �ర��ల� ��తు
�� బం�రవ� � �� ||55||
సం�న�� రువన���� �దల-
హ���మంగళ�� � �� ||56||

� బ��క��యదు�యన��ను
��గ�వం� � �� ||57||
రథవ���ండు బరహ���ళ�
�� బం�రవ� � �� ||58||
��నద కళవళముసుడుగం�న �ం�
�ణు మంగళ�� � �� ||59||

��భువ�శ ప�సన��ంకట కృష�
� బహ�� దుం� � �� ||60||
--------------------------------------
�.సూ:- �.క�.సం.5_17 ర�� ��యనుం� 53 ర�� అం�త �లు� . బహ�శః �.క�.సం. 18ర��య ను�గళ�
�.క�.సం.17రముందువ�ద ను�గ�రబహ�దు. సమగ� సం�ట _8�గు �!ఎ.�.��లర గ�ంథద��
�.క�.సం. 17�గు 18 ఎందు �����ఇ�. ను.58ర�� �� స�ల�.
----------------------------------------------

5-19 (569-19)
�గ : క��� �ళ : చూ���

ఎ�� ఎ��ంగ� ఎ�హ���గంగ�
మ�భూషణద�రు��మడ�యర సు���
�ర�� �సలయ��
కం�జ �ంబవ(స?) ద� కు�శమ�రద�
మదన �రు��పమ భూ� ల�య�మ�లకు�య�
అరుణ �దు� �ధ� అబ�� (అ�� భ?) కంధ�
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అర�చంద�న �ల�� ప�య� అనర�� చూ�మ�య�
�ంధూర �మం����� �లకద ����
నుణ� ద���కమ�య� నూత�జ���య�
�ష� కం�భర�య� �త�మంగళ సూ��య�
�డు�లక��య�
బుగు� చళతుంబు ���న ��య�
�వ���త� �ంబర�� ల�త�హ�ల�య�
లస� వనజ �రక స��య�
కడు ���ద� �మ���య�
కం�రవ క�య� కర�రుయుగ�య�
అపరం� కంచు�ంబర ఉత��య�
అమూల� �ం���ం�త�
బటుగన�� �నుద�య��ణ పంచకన బత��� జం�య�
�మలత�ం�� సర�జయుగ�
�ల పచ� పద��గ�రము��న �ం�య�
�లం���ం�� �రము�� �� ���య�
మ�య�ంగుల�ద వల�భర�మదగజగమ�
ప���ల�ద రన�ద �ం� పర�మ�న పట�ద రం�
����ఎందు �మకరవ
�డ�త�� రు����� ||61||*

5-20 (569-20)
�గ : �రంగ �ళ : ఆ�
జగద��యర �గళ కం�నవ�
మృగమదగం� ��� ల��ల�వ� ||62||

యుగయు�ంతర �శ �శదల�వ�
అగ��ట�ల� �న�రస �నగవ� ||63||

సవ�రు బహళ�ంటు �ంటర�� ఎ� [�గర సుగు�]
యువ� ప�స��ంకట కృష� �న��� ణ ||64||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�.సూ:- �.క�.సం.5_19 ర�� ��యనుం� 61 ర�� అం�త �ల�. బహ�శః �.క�.సం. 20ర��య ను�గళ�
�.క�.సం.19రముందువ�ద ను�గ�రబహ�దు.
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5-21 (569-21)
�గ : ��� � �ళ : ఆ�

క� �� క� �� క� �� ���
క� �� �న�మన������
ఎ���ళ��రమ� ఇందు ��ందు
గుణ�� ��ల బహ ద��ంధు ||65||

తు� �యుగ��� �న�గము��
కు�ల�గధ�ల� ��వ దుర���
ఘ�స�ం�� ఖళరమ�రథ ���
�ట�న��కు సుర�క ప���� ||66||

�ం���ఖళరు ��ంద బం�గ
మందమ�య�మ��స�ర�గ
ఇంద� �ం�సనవహ�� కళ���ద
వృంద �త���ల� భయవ సూ��ద ||67||

జం�� కు�శకం�త�క�ల�
దం��దరు��డంబర�ల�
అంబు��� �న��త���ద
అంబుజ�భ (అంబర��?) త��ళ� �శ� �ర� ||68||

అద�ల� బల��వ�హ�య �జన��
�ద���� ర� (�ద������?) �న��యవబ��
పదుమజ భవరహృద�బ� �యం��
ఉద�శ�జ�� (పదుమ��న�ద?) సర�స�తం�� ||69||

�ళమ� �న��త�వ�� �న�
��హంబల బహళ�� �మ�ణ�
ఆ�చ��ల�� ��� ��� � �శు-
�ల� �న��డు�నం��� ||70||
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ఆగ��కవ�ంద�కజ� బు��
��గ �ష�కనంత బల� ��ధర
�గరశయన� సమయ��బరువ
��లధరను కృష�న కూడ ఇరువ ||71||

ఆ �����ంబువళ��య�
�గ����� ��రుష స�య��
�ఘముసు�ర� చం�రనం� �న�
��శ ప�స��ంకట కృష� �య� �న� ||72||

5-22 (569-22)
�గ : �ర� �ళ : �లం�

ఇ��ల� �రవం� కరవ ��దు ��
�ణ �ణ��యన�గ�
�న�� �స�ం� �ల�� నద ���
ఎన� �మ�య���ందు (��ందళ�?) ||73||

�� రు���యమనదు�� సవ�ల�
��సు��ంబ ను�య
�రు ఎన�య����ందలుసురు�
�ర�� �డ �ంకటయ� ||74||

శర�� సత�� శర�� �త��
శరణు శరణు �త�ముక�
శరణు ప�శ� శరణు అ��శ�
శరణు ప�స��ంకట కృష� ||75||

5-23 (569-23)
�గ : �హన �ళ : వచన

ఓ రు������
ఉన�మన�� ��చ� �ర�ం �కూ����
ఎన�� ఎన� సం�షం ప����
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ఓయమ�ఉ��� ణ�యగ� �� కృష�� వందు
�ట�� � ���� క��ణం ప���ళ��ం
ఇంద ��� త�����ం�ర��అ��
ఉ� తమయ� రుగ�ం �క��� �ల�రం వ�ను
ఓయమ� ఇంద ���� ప��� అమ� ||76||

5-24 (569-24)
�గ : ��యణ�ళ �ళ : ఆట
మద����మసయవనన ���ద�
����వ �య�ంద�
స��ల�� మధు� జనర�గరద
మధ���ర�య��ట�� ||77||

యవన �న� జల� బ��� ���ద�ర
హవణము�దు �జర��వను �న�
�వహ����ంబ�గధను �ద� తన�
కువర�ందు�న���హ ||78||

ఇ�త�ళ� రంగ�యను�హర�
మ�రథవ�� బహను
వ�� �న�ందణవ �డుత ��-
వన��ంద ఘనతరమృ�ంద�నంద� ||79||

న�య�ం��ళ���యఒయ� �ర�
హ� �న����ండు �రువ
గరుడనమృత కలశవ సురర �దు�
హరుష�ం�యు�వం� ఒయ�ను ||80||

సర��బ� హంస ఒయ��� పరమ�రుష
త��య [త�ర�] తన� రథ� ఒయ��
బ�య దుగుడ��� �ల�
ప�స��ంకట కృష� �న��చు��ర� ||81||
బంద�ంబ ను�యు బరు�� జవ� కృష�
బహ�ంబ ను�యు బరు�� ||82||
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5-25 (569-25).
�గ : ఎరకల �ం�� �ళ : చూ���

��యవ� ఎన�మ� గండన �టఘన�వవ�
�ణ�దు న�యవనవ�
ఒ��న ��తంద� ఇ��న �డువనవ�
�ంబణ� క���యబ�� నమ���గళవ�
ఆరుమం� గండన ��యరవ�
ఏళ� పదరుమూరు��� గుడలుంటవ�
ఎప���రడు ��ర ను�య �ం�గళవ�
గుడ�ళ� మూరు ఒ�యుంటవ�
గుడలు �ద�� ను�����వ�
ఒంబతు� గు���ళ� హతు� �గ�ణ���టవవ�
�రవన ���� మూరు��గళవ�
ఎ��ల�ద కుత�గళ�ంటవ�
���న సవ��ంటు మం� �రవ�మచూ�డువరవ�
సం�రద�ళ��తు సుఖ�ల�వ�
అ��గ�ట గండన��ట సవ�యర�ట
����యవర �టమ�య�ట
గతరసదూటకం� నడునడు�
మూరూర����� బందు
ఆరూరర�న������యవ�
�దర��శద కుం���ర�ళ� �న� గురుత ��
ఉపవనద ప���త�ళ� ఎరడు ��య��గణ
హ��న�టద నడు� బు��యనుండు �న� కండు
కుంత��రద�� కు�తుంబ
బ���నందదవర�గ�వ �డ బం�� అవ�
అ(హ?)సు�� �ల��యవ�
�శు�� నవ�త ��యవ�
బం��వ� �ం��వ��రు��యవ�
మ���దురుబు సం�� దురుబు (మ�యు?)
ప�� మరుగ ము��ళ �వం�� తుర�నవ�
ప�స��ంకటకృష�న �ళ���ం�నవ� ��యవ� ||83|.
(ముం�� తర���త� రచ� కండు బరుత��)
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5-26 (569-26)
�గ : �� (ము��) �ళ : వచన

ఇం���త�వం ��
కంతు�నయ�న �ం�యం సంతసప��
అంతరంగ� �ం�యకనం ����దు
�� ం� పరవ�దం� �ం��యం తూ� తూ�
అంతదత�ంత తూళం తుం�
ఇం�ంద� �రవం� ||84|| *

5-27(569-27)
�గ : బ�ళ �ళ : ఆ�

బరు���� బరు��
బరు�� ��� బరు�� ||85|| **

�ండు భండ�ల� కూ� �న�ముచ�లు ఎ��
�ండు ఒయ��ణ బరు��
�ండ�క సుర� ఖడ� �ం��ల నుగు� ��
దం�సువ�ణ బరు�� ||86||

కుం���ర� ��ద �ం� కుహకర త�య
చండ�డ��ణ బరు��
మం�య�� పచ�చూడ�టు� రుక�న��న
�ం��ంబ�ణ బరు�� ||87||

తండ తండద�� �న�య�న స��సనన�
ఉం��ంబ�ణ బరు��
�ండ�న�� ప�సన��ంకటకృష� �-
��ండప��ణ బరు�� ||88||
--------------------------------------
�.సూ:- �.క�.సం.5_26ర�� ��యనుం� 84ర�� అం�త �ల�. బహ�శః �.క�.సం. 27ర��య ను�గళ�
�.క�.సం.26రముందువ�ద ను�గ�రబహ�దు.( �.క�.సం.27ర ను� 85 �� ఏ.�.��లర గ�ంథద�ల�.)
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5-28 (569-28)
�గ : సూరట �ళ : ఝం�

��� �రవం��తు ��-
క�� �� న��ంతు
మ��� గుణవ �ం��ము�� (క�?)
రన����యను �� ||89||

ఎ� సత��కద �ర� �-
బలు సత� ను���న��
ఛలదంక �వర�వఈ-
ఖళ�ళ� ఒయు�ద�దవ� ||90||

హ� రథ����ణ�-
�రుషరమత ���ణ
గురు ప�స��ంకట కృష� బందు
���దుం�నవ� రమ� ||91 ||

5-29 (569-29)
�గ : ము�� �ళ : ఆ�

నంబ�� �న��తు �ళ� �రవమ� న-
మ�ంబు���హ�� �� �రవమ� ||92||

ఉ�య కంద�� ఇడు� నం� రు��� �-
ను�వ�మ�� ఇడు� నంబు రు��� ||93||

ఎడద�ళ� �� కంగళ� �ర���� ����
ను�వ శకున ఎడద ��యను�యు ఒ��� ||94||

కడలశయన �న��� ణ��యబప�� ఎన�
ప�దనయ� ప�సన��ంకటకృష� తప�� ||95||
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5-30 (569-30)
�గ : కన�డ �ం�� (�ండ) �ళ : �ం�

�న� గండ ���గళ� క���ల��యర నల�
క��� స���ర నంద�ప కు�ర ||96||

�న�తన� దశల� �న�ర ప�దను (ప�వను?) ద�
�న��ళలనూ�మూజగవ��సువ ||97||

ఉన�త� �తుళన�తు�ద తన� �త�వ�డర��ద
మ����ండవర��ద (వ?) �న�య సుఖద ||98||

�ణ� � హ��రు��రద నూ�ంట�ళ� చదుర
�న��� ణ ��య బంద ప�సన��ంకట కృష� ముకుంద ||99||

5-31 (569-31)
�గ : �� �ళ : వచన

ను� ను��� బడనడు�నమడ� �ను��గు�తవ
�డు�న����మన�డువ� కడ��య �-
��వ� ఎన� క�య�� ను�వ� స�ను�య
కడు బ�భుజ గడణంగళ నడువ�ంసన ప��డుకు�-
ను� ��ందు ప�గూ�హ��డ�గమ[వ] ను�� �-
ను��గమృతవ ప��మ��-
జడజ�����ప�సన��ంకట కృష��యన
ను��� ను�ను�� ను�ను�� ||100||

5-32 (569-32)
�గ : �ద�మ��� �ళ : ఝం�
హ� బరు�� గురుతు గంట క�� ||ప||
�� నర�ంగనంగ�య��దు �ట�
న�గ�ళబల��� న�దు �ను
దురుళ�� దక�బ���నమ� ���-
చర��ల� జగ��డంబనమ� ||101||
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నన�తరళ�� స�య��నమ��-
��ద�కు�� బరు�వమ���-
లర�యుళ� ���ద� � నన�
క�� �� �న�మ���� ||102||
�న��సర తక�ఊటవ ��గ�-
[ఘన�] హ���ందు ఉండు �ర� �గ
ప�సన��ంకట కృష�న ��� చ��గ�-
��దళ� బసురు బుడు�ందు (���ందు?) ||103||

5-33 (569-33)
�గ : ధ��� (�గగం�ర) �ళ : ఆ�
చక�� �ంతళ� �రవ�మ� కండు
ఫక�� �ంతళ� రు��ణమ��� ణ
దక�ర �డ�� �న� �ళ� ��మ
ఉకు��� ��గు���� ఎనలు నకు� ||104||
�� ��ల�హనక ��� �-
�గ�ళ�� � బ��
���� ���ండళ� మరు� ��-
�� బ��ం��� �ర� అను�గ�ంద ||105||
ఆవ ప�ం��హ�����
�వఋ� ��నంద ��
��వర ప�స��ంకట కృష�న మహ-
���దు�గళ�తము�రన����జ�� ||106||

5-34 (569-334)
�గ : ధవ�ర �ళ : ఆ�
సురఋ� �ళ� ఒక��య
హరుష� �ళ� రు���య
అరస ప�సన��ంకట కృష�
�రుత� జయ నమ�వ ||107||
జయజయ�న�యమూ��
జయ జగన�య స�చ����
జయ జయప�స��ంకట కృష�
జయమూ�� �న� శరణు [శర���]||108||
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6 (570)(2) + +
ఊరుట� పద. (��కృష�-రు���యర ��హప�సంగ)
�గ : �ళ :

��కృష� జయజ����ం�మ�హ�|
�కుం�మం��నం��� ||ప||

��ర�నగరద� దను�� కృష���|
�� రు��� ��యళమదు��� ||1||
���ద�వ భవ�రు� ధవ గరుడ|
��ంద� ముఖ�రు బందర�� ||2||

సరస���ర�ముఖ� సుర���ల�రు|
�రదరుమనుము� ప��రందు ||3||
నవరత�మంటప� నళన�ప�ల���గళ�|
నవనవము��న �ంచలుగ���ద� ||4||

రత�గంబ��� రం�� స�య�� |
ముతు� �సు�య వర���డగ��� ||5||
ధూ�గరు ధూమద కం� ప�మళ ధూ�య కం�|
����తు కుసుమ�మగళ కం� ||6||

��ంగ�య�ట వధు ర��టణ�ట|
భూ� భూసుర సురర��ట ||7||
ఋ�గళ�ఠద�ష�యక�నద�ష|
ఎ�వమంగళ �ద�దుందు�య�ష ||8||

�ష�[క]�గర కూ� బంద��సన�తు� సం-|
��దరుమన��గ�ం� ||9||
������ రు��� ��గ�హ�ంత�|
�త�మంగళ ����సు� ||10||

మంట�మధ�ద���మ�మయజగ��|
కం�రవన �న�వ���� ||11||
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���� రక బం� ఉద�మంథక బం�|
భూ�� �శు భయహ�� బం� ||12||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

బ�మదహరబంద రూ�భు�ర�క బం�|
ఇ�య కన��ళ� ���మ బం� ||13 ||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

�వ� సుత బం� �త��హక బం�|
��న�� ంఛర �ం�నం� బం� ||14||*(ద�వ�రద ఉ��ఖ��)

ము��న హ�య�� ము�� � ���య | కూ�|
��� జ�య�ను బందు కు�� ||15||
�త� �వ� నం� వసు�వరు|
హ��� కు�తరు �హ�ంద ||16||

��ట కుండల� �యూర|
�ర �సు� � �� వస�� ��స� ||17||
కరవ��ంగు�ము�� వర��ంబర�మఉ-|
త��యు నూ�ర �ర �ం��ం� ||18||

����నం����� ల��య కూ�|
�ల �రద ��మ బందన�� ||19||
���నం�సన� �త�ముక�ళ�ర�|
ము�� మంటప�ముక��జ��� ||20||

ఇద� ��యణ�యదుకు�ద�వ��� ప�-|
బుద� జన� సుఖ����� ||21||
ఐవ�� రు ���దవరు�ండవరు|
�వఋ�ముఖ� ము�గళ�� ||22||

�రదము���రు కుళ��మధ�ద�� |
పరమ దంప�గ���దర�� ||23||
జయజయ�జయప�కు�ద��
త�య�ష �గంత ��� ంత�� ||24||
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ప�మళద���న� అంతర �లవ క�� క-|
సూ� � గంధ కుంకుమ �సర��� ||25||
హ�యవల��యళ� క�ద� బందళ�|
సురఋ� ప��యర �మ� �� ||26||

�న�బట�లగళ తుం�ట� �ప�వను|
�న��ంగ� �� ��దు �ండు ||27||
రంగన�� ర�����ండళ� నన�రస|
�న�రస సర�ంతరంగదరస ||28||

�శ��హక �న�ముఖ�త�ర�షణ�|
హచు�� దయ��ంద���దళ� ||29||
�త� ఎన�రస � �త��మ�న జనక �-|
నుత�మహ�గూర�� కుంకుమ�డు� ||30||

బ�హ�రుద�ర పదవ�� భూ� ల�మ��|
�ర�ల కసూ� � �లక �డు� �� ||31||
భువనవనళదం�� సుర న� �త�ం��-|
తవ ���ం��య �డర�నహచు�� � ||32||

అనం�ం�తహస� అనం�ం�త వ�-|
� ��ందు గంధ��దళ� ||33||
�� �నంద బల�గంధ కుడు|
���రభ�ంసు సూ�దళ� ||34||

�డదమ��� ప�� బకుళ చంపక ��|
��మరద� కంధర... ||35||
రత���ంగ� అ�ము��న �ంచలు వ�యఉప�-
ష���� క��దళ� ��� ||36||

��మూరు�� �������|
గంధ�ద����ద�హ��దళ� ||37||
�ష� ��యర �మద�ఊరుట�యను|
కృష�య���దను రు���� ||38||
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�న� దర�న�త��ం�గ� సుర��|
యన�ర�ముఖ �డర�నహచు���||39||
దృ�� �త�� పర��� ద�ర సలహ��|
�����న��� కుంకుమ��డు� ||40||

���కర కుల� �� �న��గ��|
���అ��ణ�వ���� ||41||
నన�ర��యను �టు� ఇ��ం�ల�ద��|
�న��� �డు గం�హచు�� ||42||

య���మ�య��వన� గం� ల��|
�న�� �ర�� గంధ ��సు� ||43||
�ణ� ళ మస�క మ���ర� చం�� న��|
ధన�సూసక దం�ము��దను ||44||

హ�� రు��� �� �ళ�దఘ��య�డలు|
సరస�వ� క�� ఉగ�ద స�� ||45||
ఉ���� � �ష దూరమంగళ��|
క�� �ళ� ధ�� ఉగ�దళ� ||46||

అనం�నంత�� �గళ�ద�ద గ�ం�|
అ�యస� �డు� అ�రుద� ||47||
�ణ��� యసదం��స� రసవనందు|
జన� ��� ��� కంచుకవ �� ||48||

తన��ంబ� ముఖ� ప���ంబ��హ|
కన�ళ �ం�ష�� గంధ హ��దను ||49||
అ����ఉప��� �����దరు|
�న���� దంప�గళందు ||50||

అంబు�దర న�డ����� �తం�|
అం� చుం��దళ� రన�ద ��� ||51||
�� ణ�ల�భన��ంబుజ� అ��య|
అ�ము����టు� ���ండు ||52||
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ఎన��ద స�ర�ప�ధ ���ందు
�న�యచరణ�యర�దళ� ||53||
����ంబుజరస (ర�?)వనుంబ�గళ �ర�|
��ప���యముఖ�ముంగురుళ�వ��||54||

అనం�ంబుజభ�ండద �� (జ?)��గు|
అనంత ��ము�� ��గు ||55||
అనం�సనముఖ��� న��శ�� ఎందు|
అనంతహ��ద తన�ర�గందూ ||56||

హ��ంకమండలద���ణద��� రు� ఇటు� |
సురనర�ర���ళ��దరు ||57||
�సు�వన ఎడ��య�� ల��య|
��� కు����దరు స��రు ||58||

అంకస�రు���� పంకజ నయన�|
కంకణద �యవ�ర�య��� ||59||
ల�త��త�న ���� ��దరు|
లల�రు ఢవళ �గగళ�ం� ||60||

సుర���ళ�ద� అప���� �ద�గ|
సురరుహ�మ�గ�దరంబర�ం� ||61||
�ండ�రు��� కూ� �వర �త�� బందు|
�ండ��� అ�వందన�� ||62||

బలభద� ఉద�వ కృతవర��త��గళ�|
బలు ఉపచ��దరు సురఋ�గ��||63||
సభ��� �గ�� �ర��ం�రను��|
ఉబు��� కూ�ద� కహ�గళ�� ||64||

ఋ�ప��యర���దవ ���యర�ర�|
వసు��ంగ� నం�ంగ�యు��||65||
ఎ�� ల��యు ల�� వల�భన సం�స �-|
వల�వల�� ��మ�� ం�ల�. ||66||
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���వ�య�ళగు శుభ ��రంగద �ళగు|
భూ��మ ర��ంబరగళ �ళగు ||67||
�ద��శన సు�య �ద�ద�ననఖద|
���������నం�ం�ం� ||68||

హ�ద కంగళ హబ� అ�క�ర� హబ�|
కుశ���దవ�� సంతత�హబ� ||69||
అచు�తల��యర�వణ� ���య�� జన-|
ద�గ�ంబ�నగ��నం� ||70||

వ���తు �న �న� శుద� ���క జన�|
మ��శ బల�� న సంపదవ�� ||71||
అప�� ఉత�వదఊరుట� పదదరసవను|
ను�� ఢజన ఉండు ��ద�� ||72||

�త��భన ఉంటు �త�సంపద ఉంటు �-
��త� �భవ�యు ��హ� ��తు�ంటు||73||
ప�సన� �ంకట కృష� పరమ క���ంగ|
ఆయుష ఆ�గ�వ��నంత�� ||74||*

7 (571)(2) ++
�భన సు�� పద (రు��� స�యంవర)
�గ : �ళ :

�భన���� �భన����|
�భన���శు���� ||ప||

బ�హ� రు�� ద��� క�గ��న ���|
ఉమ�య� ప��వమ�ల��|
మ�ల�� �ష�క� �మ�గ��యవత��||1||

���� వర�గ��ందు మనద�|
ప��ంద� �హ����ందు|
ఈ��ందు ����� �� కృష�ం�� �నదను ||2||
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ము�� వరుణను తన� క���� �� అ���|
మ��� ��� ప�యం�|
ప�యం���గ ధ���గు��ం� సు���� ||3||

��� దురు���యను న�నదు �యనమగను|
కూ� ర�గధ�ండ�కర వడగూ�|
వడగూ� �ద����� రు���య ��� �� ||4||

�హస�ద� �� ఓ�యబర�తు� |
మ�సు�తు� మన కళ��రలు క-|
ళ��రలు అద�� ��హ���ణ��రవం� ||5||

�దర� నగర��రవంటు�దవరరస న�తందు|
న�తంద� �ఘ�ద� భర�ంద|
భర�ంద�దవర�ళరు బల�మ�డ� ||6||

కుం�న �ర �తందు|కండను �రవనుహ�యు|
�ండు��జరు న�రదు సంద��|
సంద�� కత������ ండ కృష��� ఉ��� ||7||

శ��ం��యళ�� | ��� రు����డ�|
గ��� బం� భూభుజరు|
భూభుజరు �శవన | సర��న� స��� కండ�గ ||8||

దూ�ంద �� కృష� ��యళ �ణుత� |
�ర కం�రవనం� ��దు|
����� �ండు� | ��దను రథవ ��ష� ||9||

�ంహ తన�ంగ�య��ద� న�గళ�
స��� �ం���� త�రనం�|
త�రనం� ఖళ��� ద������రుమనద�� ||10||
�గధ��ద�ద భూభుజరు �షద��-|
��◌ೊఘదమ��క��� | క���బర��|
��� ప�హ��� జ��ర��� ||11||
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���హ���యుధ�ను���|
నగు� ��రం�ఖ��ను | ఖళ�ను ఓ��� |
మగు� బంద�హ�యు� జ�� ||12||

గ��ంద�గధనమూ��త��డుత� లఘు-|
�ం� భూత�� క�డ�లు | క�డహలు �ద�ను బర�
మృగ�జ రవ��త��� ||13||

బలుయుద�ద��దు� హరుషద� �ం�రలు|
��ద��దవరు �� �న� | ���న���స�ముస�రు|
క���లవ��డగూ� ||14||

శరవృ�� గ��త� అచు�తన శణ�ద�|
ప�హ��మూర��బల సవ� | బలసవ� ఓ���|
కరు�ముఖ�ర�డదు� బ�ద��� ||15||

మ��రు�� బరలు రథ ధను�ము�దు��ద|
శ�� �చ�� ��ద� ఖం�సవ�|
ఖం�సవ��తందు రథ రత� స�ంభ� క�� నసునగు� ||16||

కన�ళ ముఖ��ద� పదపద� �ర�దళ�|
అణ�న �� ణ ఉళ��నలు| ఉళ��నలు వ�స�
చ���మస��� �ం� ||17||

ఐదు చూడవ త�����టు�
��ర �రూపద�� �ర���| నృప-
�ర��ద�లవన �భవవ త�దు ఓ��� ||18||

�జయ�షణ�ంద బలభద��దవ�� |
�జల���డ����వ��| ���వ�� బందను
��జ�జగమ�నలు�ంద ||19||
�కుంఠ� స��ద��రక నగర�
ఏ�ంతముక�ర స��ద| స��ద జన��� -
�క ప�య��ర�ంటు ||20||
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ద��� దు����య ��దు�ంగ��|
మధు����ంద ��జ కుల�| ��జ కుల�
మధుహరన�� త��రు ||21||
��ర�� సదద� ��సువ కలశగళ�|
����ద ఛత� ప��గళ�| ప��గళ� మఘమ-
�ప ధూపద�ద��యలు ||22||

మ�మయమంటప��ర� కుంభగ���|
��కద� స�ంభ�����|
���గంధద� త�����దరు �� ��||23|
|�ర� �ంగ�సలు సురదుందు��ళగలు|
సురరు�వ�యగ��రు| క�యలు,
�ర��రుహరుషద�ర�య�ళ�దరు ||24||

సూత�గధ బం��� తద �గ���ం|
�త నృత�ద ��ంగ�యర | ��ంగ�యర
�భన���థమం�రవ ����� ||25||
బ�హ�రు��ం�� � �బుధరు �రదరు|
అమ� �� రు��� జ�ర�న� | జ�ర�న�మదు�|
యం�����హ�డలందు ||26||

సురరు సుర��కరుము�వర�ర�ల�రు|
సురంశ�ద నృ�త�మరు | నృ�త�మరు�ండవరు|
భ�త సం�షద� వద�దరు ||27||
అవ�యమూ��గ�ద దంప�గళ కండు|
న��నం�మృ�ంబు��ళ� | అంబు��ళ�
న���| భవ�మ�మన�గ�దరు ||28||

శుభ�న ��కృష� ��గ�హణవ��|
అబు� �రు�ద సం�� �ష�ంగళ| �ష�ంగళ �� హ���
ప�భుగళ ప�భు���తు� ||29||
�కసమస�� సుందర దంప�గళ�|
�� కృష� ���యర �� | ���యర�� సుజన�� |
����దుమ��� సవందూ ||30||
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ఐవ�� రు ���దవరు�ండవరు|
�వ�గళ�ఋ�గళ�| ఋ�గళ సం�ర
��తుత�వమంటప వందు ||31||
�ంగ�యర��ళగు కంగళ �రు�న �ళగు|
రంగు��క వజ�భూషణ� | భూషణ� �ళగలు|
రంగనఖ�ళగు ���తు ||32||

అ�యర�భన రవ� అ�తమంగళ స�ర�|
�సవ వధువరరు కర��దు| కర��దుము��న
హ��ం��య� నడతరలు ||33||
��క తుం�ద�� | ������రలు|
���రర�యడ�త|
యడ�తబరలు ��� �క�ల� గ���దరు ||34||

ము��న సూసకద �త�ము�� �రు����|
అ��యమగళ� సుభ��యు| సుభ��యు తడ -
దు తన��త�� మగళ �� �ళలు ||35||
జగదం� ల��సుత ముగుళ� న��గ�ంద|
మగళ ���ందు ను��ళ�| ను��ళ� �వర
జగ�� రంగ�డగూ� ||36||

కుల�వక�ర�దళ� �ణగు�జన�-|
�ళ��ను కం� ��ము�� | ��ము�� ఎనుత �వ�|
�ళ� రు���య ��దళ� ||37||
అ�� శర�� �య��ర�|
�ం�హ �వ� రత� కంకణద చలు�య| �లు�య ���దు |
�త�జ�య�హ�� బం� ||38 ||

మందరతరువను కం� ��ళ ��నవ కం�|
�ందు స�ర���య���తు� | ���తు� ��న�చటు� |
ఛందద ������ళ� ||39 ||
�మద����యళ సహ కు�తను|
��� రుగ���రగళ�| ��గళ�ము����
��మ���ణవ �త��గ ||40||
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మంగళమ�మ�� ��మంగ� ���|
మంగ�ంగ�రు నసునగు�| నసునగు����టు�
మంగ�ర�య�ళ�దరు ||41||
స����ల�ద స��త���గు
���గు ప�కృ� �రుష��| �రుష�� �షక
�రక�గు భవన�� ||42||

���ంద � సు� ���ంద � తృ�� |
���ంద�ర� ��మ�| ��మయ�ందు ప�-
పన�రరసనహ��దరు ||43||

కుంకుమ కసూ� � గంధ�కు�య��దరు అ-
�క సంభ�మ� నర��యరు| ��యరు ��శన
��కర�వ�ద ��య�� ||44||

�గ �ష�క�� �ర��� సకల��య-|
�ఘదుడగ��వసు�వ| వసు�వ �ట�ను
భూగగనక�� ���� ||45||

అ�ద�నంత�ల అ���గళ �వహ|
�నవర�� భువన�| భువన� �డంబన
�� �గళ�� దక�వృ�� ||46||

హ��రు��ర నూ�ంటు|
వధుగళ మదు��ద స�రమణ స�రతను| స�రత తననవరను
ముద�ంద�ర� కరు��� ||47||

సృ�� �� �రణను �రణగళ �రణను � -
��� నంద �ర���| �ర���
ఉడు�య కడల�లయమధ�ము���� ||48||

ఈ�భన��ద� ��ద� సలహ��|
��శ స���ఘ ��ష|
������ష ���� ప�సన� �ంక�� ||49|
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8. (572)(1,8,21)
సమస��మమ�గణ ష� చరణ పద���

�గ : �� ��� షట�� �ళ : ���ట
��ర�వర శృ��నుత సుఖ |
�రగ�హ� స��శ సురదు� మ |
����ముకుంద మురహర�ర�ంహ న� || పల� ||

గరుడగమన గు�ళ��ళ - |
శరణజన సుర�ను సురమ� |
కరుణ�గర ���ర�ద దు��గజ�ంహ ||
సర��సన �వ�ము�� - |
భరణ న�త సు�శ ��చర - |
హరణ�ల స�గమ�����రుష న� || 1 ||

�శ�గర� ��త� చ�త� శు - |
�శ�వదన ��ల�శ�య |
శశ��క సు��ప� �� �నంద బల�ర� ||
నశ��శ�ర స�త�శ�ర |
ఈశ��శ�ర �ద�చర |
సుస��వ, న�ంబు�ంగ కృ�ళ� కృష� న� || 2 ||

జనపము�నుత�ట�ంతక |
జనక�వర ల���గ�జ |
జనక�గ�ర ఇంద���త సూర�సుత�� ||
�నప కులప� �నవత�ల |
వన�బంధ, ��ర దశ�ర - |
హనన �రణ భరత�లక �మ�జ న� || 3 ||

�త�ంతక శకజ�రక |
�తచ�� �ష�హర నవ - |
�త��య ద��ర�జక �పవధు�ల ||
�తకర కుల�లక శృ� � - |
��త క��ణూర, బకహర |
�తు�ంతక�ర��� పక �ర�ంతన� || 4 ||
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చక�, శంఖ, గ�బ�ధర �� - |
�క��చు�త వరహ�మన |
నక���క �గర�క �త�తృప� హ� ||
శక� �����త ప�బ� �� - |
వక� వధు �ందర��యక |
అకూ� ��ష�ద �దురఉద�వ వ�ణ� న� || 5 ||

మధుమథన �టభ��రణ |
కుధరవర అనంతవ�� - |
�ద జ�ర�న �మ�యన�ద� అన�ద� ||
��, ����ప� సతత � - |
బుధ��మక �ర��త��� - |
�ధ జ�శ�య కుశశయన�రంగ�� న� || 6 ||

�సు�వ కు�ష�హక |
�సు�య క�లఋషభమ� - |
�సయజ� ద�� ��య��యణ ��మయ� ||
�� స�తన సకలభువన � - |
�స సంకరుషణ స���త - |
�స�మ��క��ణ స�ప��శ న� || 7 ||

�షశయన జగచ��చర - |
�ష��రక స�జనహృ� - |
భూష�ప���న�అ���� శృ�వక� ||
�షవర� సం�ర���� - |
�ష, �ష�దూర ఖళజన - |
�ష��� కృత అనుపమ పరమ�రుష న� || 8 ||

ఇహద�య, �యకర గుణత�య - |
ర�త వృ����సవ��త |
�హగ �శ� - �జస - �� జ�, అవ�� త�య�� ||
అ�త�శ ప�శ గహ�� - |
గహన అవ�యఅ�శ�దు�త |
బహ�ళ, ��ంత�యఅంతర��ః స�తంత� న� || 9 ||
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�ర���ం�� ��వట - |
పర�తల� ప�త�� ప�� - |
వర�, �గ�గమఅత���నంత సదు� ణ�� ||
�ర�����రుద� సు - |
�ర��చు�త ���కర నవ - |
�ర��గ�హ పద��భ ఉ�ర�ల న� || 10 ||

��వల�భ భవమలఘ�ము - |
ము�ువరదము�ంద�, సుమ� - |
ధ�� ��దర ద�పర �త�తజ సమర ||
��ు�న�య��య స��� - |
ప� సృ�� �ద�ష� �రణ |
ద�ధ�ర పరబ�హ��వ���న�రూప న� || 11 ||

కంఠ �సు� భ, భూష�ం� - |
కుం����శ�ర� అశుభ� - |
లుం����జ ఉ�ంద� �� ��శ అ�రుద� ||
కుం�తజననమరణ �� � - |
కుంఠ ప���� న తుల� |
కంఠ����తసుగంధ �� న�శ న� || 12 ||

�ర��ష�ద �తఫలద కు - |
దుర��ర�క దూష�ంతక |
�����ళ, సుజన�లక ��చ�ఘహర ||
వ��తకలుష �త��బుధర - |
ఉ��తర��త� �మలగు - |
����ద� ఉపధ�జ ��గ� �రుష న� || 13 ||

అ�శయన ఆద�ప� ఇష�జ - |
న పరగ�ప�ద ఈ శవరనుత |
ఉపమ�ర�తఊర��గ��యఋ���నృపధర ||
ఉపతదుష�త ఈఖ�దక |
చపల ఏ��క �గ�హ |
స�పరఐశ� ��జ ఔ�ర� సహస� న� || 14 ||*(అం,అః అ�ర��ఉళ���)
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కరుణ�� ఖళహ�య�ద ప |
ఘరఘ�� సమ���� �త�క, సు - |
చ�త�� కృతఛ�ర�త జన�ఝషఋష� ||
ఞరుజగత�ర�జన కమర డ - |
మరధ�ఢ�� గూఢగుణ�� | పరకుధర�
���ర�రగ దనహసూధనద న�. || 15 ||*(_థ_అ�ర��ఉళ���)

నరస��త పశుప ఫ�మద - |
హర బ�నుజభ�త �క�మ - |
మరుత �ం�యరఘ��ర�శ�ర ల��� ||
వరద�జ శ�వదన షకృష - |
�రత సర�భు� నుజ� హ�� - |
శ�ర స�తృప� స��ర� ల��ధరయ�� ంగ న� || 16 ||*(_ళ_అ�ర��ఉళ���)

కపట�టక �ల �తవ భ - |
యప�హర �చక�� ��య |
కు�రు�ంతక కూబ�శ� �వల��శ ||
��ల�శ� ��క ము�ంద� మ - |
ఖ ప��షక కంబుకంధర |
తపన ��ప��శ కశ�పసుత సు�ంద�న�. || 17 ||*( _ కః _అ�ర��ఉళ���)

ఖర��రక�� పంచక - |
భరద�ళగు� వృజస�మ� - |
హర సుఖుర�ట ��త ఖడ�ఖూర� ఇషు�� ||
సురస�ళన పరసు�క శ - |
�ర ��ష� సు�ద�ంకుర |
వరసు��ఖండ పర� దుఃఖహరణ న�. || 18 ||*( _ఖః _అ�ర��ఉళ���)

గగన���ద చ�త � - |
�గణ�వ� సు�త��య గు - |
ప�గుణ గూఢ� �హత�యయుత ��హ��ప� ||
స�గత గలరవ గవ��ం�త |
స�గహ�త�ర శుభ సుఖకర |
సుగమసూ�� సుదుర��లయ��త�ష న� || 19 ||*( _ గః _అ�ర��ఉళ���)
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ఘటశ�వణ�తక ల�మయు� |
చటుల��� �జనహరణ - |
పటు రఘుద�య ��త�జకఘూకఖ��త ||
క�ణ�ంట�న ఖళసం - |
కట��రక�ర�ధకర | నట�_
�ఘ��రఘం��ప �ర� న� || 20 |||*( _� _ఘఃఅ�ర��ఉళ���)

చ�ు�లయ�రుగణ స�� - |
కు� �రద��, చు�తర - |
ర� చూ��ష� �ద�హ�ద���� ||
����వర���� - |
ల� ప���ధ�� చందన | వృ� _
వనసృగ�రఋచఃస�న ��య�రుష న� || 21 ||*( _�_�_అ�ర��ఉళ���)

ఛత����� ప జ- |
గ� ��క మురనృప��� - |
ర��క చర న���క�ంద�హ� ||
శతు� ��ఃర� భూ�త |
సత�భూ� ఛం�మ�త�క | �త� �త� _
ప��త� ��త స�చ�వర� న� || 22 ||*( _� _ఛూ_�_ఛః_అ�ర��ఉళ���)

జయత�నన�డ�హర �త - |
భయ�చయ��ఘహర �య - |
�ర��సుర జనకనుత సుర�ష� �న�హ� ||
లయజ�శ�య��ర�యత� - |
వ�య వృ�కస వంద� జంబు� - | లయ _
కువల�యుజ ఆనంద బలగ న� || 23 ||*( _� _�_ జః_అ�ర��ఉళ���)

ఝడ�చరఝం�మరుచ�ర |
ఉడుపచర���క వ�చర |
ఔష�చర��కసుర-ఝం�వలయఝూ�చర ||
ఒడ��ంక�సుత���యు |
దడ� �ం��ళ����ంక� - |
��డ��ళ�ఝం�ర�ర�ఝషప��న�|| 24 ||*( _ఝు_అ�ర��ఉళ���)
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పటల�మ క�హభంజక - |
��లదృ� ��ర�సు��య - |
కటుమ�ఘ�భ�ఢ� టం���త క���� ||
జఠర నృప సుకు�ర ధరస� |
క�ణకర సుక�ర�ధన |
మఠ��ర శ�ంఘసంహర నృహ�భృగుజ న� || 25 ||*( _టూ_�_�_�_
�_టః_�గు _ �_ ఠు_ఠూ_�_�_�_ఠం_ఠః_అ�ర��ఉళ���)

కుండ �శ ష�స� సను�త - |
పం����త పండు�ంబక - |
మండ�శ ��జనుత నృ�డంబన చ�త� ||
పంఢ��ర�జ �ఠ� |
ఖండమ��ఖండ దూషక |
షం�మరక ప�భుఘ�ము� �ండ�కవరద న� || 26 ||*(_�_డూ_ �_ �_
�_ డః �గు _ఢ_ ఒందను� �టు� ఎ�� అ�ర��ఉళ���)

ప�ణత��య ప��య��య �ప� - |
ప��త��య��ధవ ��య - |
అణుమహ� ర����� ణ�వరు గ�శ��య ||
�ణ ��క సువ�క� �రణ - |
నృణ గ���టణ ర��ం - | గణ భ�_
��చణ గు�ంక శరణ� సుఖద న� || 27 ||*( _ణూ_ణః_అ�ర��ఉళ���)

సత�వృత స��త��గ�ఢ� |
త��శ సురరు �ల��� ర��ష�ద |
�థ� దూషక �ర�శ�వ తు���� తూర���య ||
�త��జన ����య శు� � - |
సు� త���యున ధృ�షధ - |
పథ��ం��క పరమ�తః పరమ�ల న� || 28 ||
(�వ�గ�య�సూ� _,���,_స�ః �� బరవ�� బరువద�ంద థూ ��గు థః గళ� బందం�గువదు)

ప�థమ�రుష పృ�త��నృప - |
మ�త �ర� ర�ంద� ప�చర |
పృథు���త సూ� లకృత�య�చ� �� �ర�మ� ||
ప�క సదనయ�క� ఫలద � - |
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పథర�ఘప సురథచరణ కు - |
పథదూరగ బ�హ�స�ం�ంతస�స�స� ః న� || 29 ||*( _థం_అ�ర��ఉళ���)

దహర��మగ�తృ�ంతహృ� - |
గుహసదన కర� తు�న�ంబగ |
అ�ఘ�ర�మయూఖ దు�� ��కృ�ంబర� ||
స��గ దూరగ �వ�త�రగ |
�హన�ర�గ �త�కర�గ |
దూ� �ణ�హ�గ దండ�రగ దర�కసహ నమ. || 30 ||*( _�_దః_అ�ర��ఉళ���)

ధర��చయప�తుసమూహప |
కర��షణప �ర ప�జ�ప |
నర����ప ధు�కదంబప ధూర��ం�తప ||
చర�ఖడ�ప �ను�ప�ప |
వర� ���ం�త���జ |
�ర��త��మ�ర�ప ధ��ప జనప న� || 31 ||*( _ధం_ధః_అ�ర��ఉళ���)

నగ�ధృతకర �గగర�హ� |
�గమ���శక �తప�భు |
సుగణ�వ� నుతజనమం�ర నూత��� ం�� ||
యుగయు�ంతర�మ���క |
సుగుణ�ద��గనందక |
�గత ��హ�మనష� జగ�ధరణ�ల న� || 32 ||*( _�_నః_అ�ర��ఉళ���)

పవనమత పర�క�త�ం |
స�వన�రత ����హక |
సువధు �యూషధర సు�ష���స�ర�ప�� ||
క�వరద ��� సుమంత �-|
ల �శం�యన శుక��షక �� - |
ణ �రచక పంచ�త� �రత సూత�కర� న� || 33 ||*( _�_పః_అ�ర��ఉళ���)

ఫ�తసద�స �ల�ఖక |
ల�త ���త�క సు��థవృ- |
జ�ల మరుత�యః �నభుక�� ���టక క�హ ||
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బలబలద�ణఘ��ల��
�లయము�హృ��లయబుధమం - |
డల ���త�ధయుత బంధ��కర న� || 34 || *
( _�_�_�_�_ఫం_ఫః మతు� �, బూ, �, �,�, బః_అ�ర��ఉళ���)

భద�పద��క�షగ�ర |
రుద� �కర భు��� �- |
�ద��దూరక భూ�భూ�ద �ద��� ||
హృదు� జహ� ���శ ��� - |
ఘ�� కు�శ కుశస��క � - |
పద��ర�క �మవరప�ద భంగర�త న� || 35 ||*( _భః_అ�ర��ఉళ���)

మకరధ�జ�తత�స��� - |
భకుల�వన�నముర�ధ - |
రకర మూలక�ంద� �ధ�చ�త�దున� ||
సుకర�హక����త - |
చ�తకరను�ంద� కరు�ం - |
బక బ�ంతకమం��సమ���జ న� || 36 ||

యజ� ��ుకయజ�రత ఇం - |
�� �� దూషక ఈష�ధృత - |
సుజ��డు�గ మూగసంభవయూథ�త�ంస ||
అజ�����శ��గ - |
ణజ��వ�న�ంసమం�� - |
ర�జ� �షక �ంక�ధృత �మ�ష� న� || 37 ||*.
( _య,యూ,��టు� ���ద _అ�ర��ఉళ���)

ర�క��ప�జ�చక�ప |
వసు ప��ప కులప��ప
పరర�ంథప రు�గు�ఘపరూప బహ�రూ� ||
అసుప ��ద�వప �గప |
రసప ��ప�నగప� | కుసుమ_
�ణప రం��త�ప రహస��లన� || 38 ||*(రహ= రః అం� బళ��� �)
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లవజనక �ఘవక�జ� � - |
ప��మల ��చంద�ంగ �- |
���ద వనచర�వన లుబ�వధు ఫల ��� - ||
మ�భ�ధక భవజ��ర |
అ�శ�హమద�ర�త�భ - | ఘ���క_
ప�వ�త లం�క �ర�క లుబ�తుష� న� || 39 ||*( లూ,�,�,లః అ�ర��ఉళ���)

వక�వర ���� కృ�శ � - |
�క�మ� పర�శ గ�ప�ద |
వ�క�సుచ�త�ర��పటప��� ప �ద� న� ||
�క�భయ ���మ�హర |
త�క���కృత �ం�ష��� | దు���_
�చక వంద�వం�త వహక�హక న� || 40 ||*( �,�,�అ�ర��ఉళ���)

శమయు�గ�� �మ �వకర |
గమన �ఘ�గ శుద���� - |
ద�మ శు�వృత శూర�న�మదహ�� �షసహ ||
శమద�ంబు� �లగృహసం - |
య�గ���త �క�పప� - | శమన_
��రయుతమ�ప�� �ంతశస� న� || 41 ||*(�, శః_అ�ర��ఉళ���)

ష��భూ� ��దభయహర |
షడ�ధూధవఋ�వధూసఖ |
�డ�లచర ఇ��క ఇషు�ండ స��� ||
ష�����త ��� - |
న��శ ఉ�త�ర�యభూ! �డ�రఘ�_
వృ�ఘ�స�ర��షంగ�ప న� || 42 ||*( షూ,�, �,�,షఃఅ�ర��ఉళ���)

సర��నన�ధ��ద�� - |
కరక���త ��ర�క - |
సురహృన�ం�ర సూ�హృదు� హ�వ� సుర�� ||
�రజ�ంధవ �స��, �� � - |
భరణ�షక �మ�ర��కరగ _
�రంజన సంజ�త�వ సహజశూర న� || 43||*(_ �_ఒందు అ�ర��ఉళ���)
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హ�సహగ���కమ�గత - |
ఫలద�రణ�యవసన�� - |
వలయహ�తభు� బలదహ�ణప�త� ����� ||
జల��రప��మ��ద |
బలద�మద�త� �గద | సల�_
�దన పరమహంస సతూ�లహరుష న� || 44 ||*(హః_ఒందు అ�ర��ఉళ���)

పళల�ంతక�ఢ�య�� - |
వ�కృ�దర �ర��క అ - |
�ళకృ�ళ�వ�ణ� �వ �ళ�క తృ��కర ||
స�ళ క�వర భ�త బ�హ�� - |
�ళ క�క� త�ర��మద� |
వ�ళ బ�ఘ� �ష�ళంక క� ప��ర�న� || 45 ||*(��గు ళః అ�ర��ఉళ���)

�త�దూర �రుంబుబం�త |
�� భరహర �ర�� గృహ |
అతుళ �ు�� � �ూ�యుద� ��శ�ర� - ||
గ�గ� � ��క� �� - |
ప�ప� �మరథ�ం�భ - |
�తనృ�ద�ర ��� వల�భ���య�శ న� || 46 ||*(�, �ం, �ః అ�ర��ఉళ���)

ఏక�� ���క-�రక |
ఏక��పక ఏక�� పక |
ఏక�జక ఏక�జక ఏక��త� ||
ఏకసృ� భువ�కవర�క |
ఏక�రక -ఏక- �రక |
ఏక�చక ఏకసూచక, ఏకపత�, న� || 47 ||

ద�య���శ�ర ద�యప�శ�ర |
ద�యసు��� ర ద�య��చర |
ద�య��రక ద�యప��రక-ద�యసమయ�ర� ||
ద�యప��హక ద�య��మక |
ద�య�రంతర ద�యద��తర |
ద�యసు�ధక ద�యప��దక ద�యభయఘ�న�|| 48 ||
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��యుగ ���గ�హ ��పద �ల - |
త�యగ ���వప ��పథ���� - |
నయ��హ� ���ర�హక త�య��ంశ� సురప ||
��యుగు�త ��గు�శ �గర |
��యపపంచక ���ధ�ష��_|
చయర చక ��ద�ర���జగదుద�రణ�ర�న� || 49 ||

చతు����� చతురు��ం�త |
చతురు���ప చతు���ర�ద |
చతుర��శ�మ చతురు��� చతుష��శ�ర�||
చతుస�ముద�గ చతురతరమ� |
చతు���యత చతుర��ంబు� |
చతు�����తచరణ చతు��స���జ� న� || 50 ||

పంచముఖముఖపంచముఖనుత |
పంచజన�� పంచ��ద |
పంచ�ండవ�� ణవర పం�కృత�� త ||
పంచశర�త పంచ��హ సు - |
పంచ�దమత పంచపర�హ |
పంచ �లజ�జ� సంభృత పంచ�ణ న� || 51 ||

షట��దర షట�రణచర
ష� ప��న�� షడూ��హర |
ష� శ�� త�క షడు� �శ�ర షడు◌ೃతప�వహ ||
షట���ద ష� ప��ద |
షట�గ ష� �స��ప�య తమ - |
షట�సహగ********న�|| 52 ll* (��య�దద ఎరడు �మగళ� ���ల�)

...........................................|| 53 ||* (53 � ను� 'సప�ః' శబ� ���ల�? )

అష��రణ �ష�మ��య |
రష��శ�మ అష�మదహర |
అష��ష�గ అష�భూత�వ�ష�సృత�హ ||
అష�దళ అ��జహర |
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అష��గప అష�భుజధర |
అ�� యుధసంభృ��షధ ���ంగ న� || 54 ||

నవసుర��భరణయుక��-|
ర�వక��య నవ��ర�రప��ం|
నవశ�� �త�క నవగ�హ నవద�గుణ ||
నవర�శ�ర నవప��శప |
నవ��శ న�ర�� �-|
నవ��� నవ�చ�మర�ంన�త చరణ న� || 55 ||

దశశ�నన దశశ�ంబక - |
దశశతసు�ర�ండ ధరఖళ |
దశద��ద దశశ��ద ఖ�మరప ||
దశవరూథజ దశముఖఘ��� - |
దశబ�ంతక దశకకుభహస�- |
దశన దశమ��ష� రతదర�� శద�� న� || 56 ||

శతసు���త శ���శయనసు - |
శతమ���త శత��ప� |
శత�మప నృషశతక �� పక శతశ�ంశధ� ||
శతకుంజహ� శతకు�ద�ర |
శ�యుఃప�ద శ�ప�ధప |
శతసహ�� ��� శతప�� �సుఖద న� || 57 ||

��ప��ద�ర ��భృ�ద�ర |
��త�ద�ర ��చలనకర |
����పదధర�� ప�యకర��క��ంసకర ||
��జ�కర ��ఖళ�హక |
��బ�ర�క ���లనకర |
��వలయచర ��జ�తర �� సు�శన� || 58 ||

అంబుగమన ప�ంబుమథన ల - |
�ంబు తళ�రు�ంబు సట� - |
��ంబుప��హక అంబు�షక అంబు�మదఘ� ||
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అంబుగృహమ�ంబు� ద - |
��ంబు��మ� అంబు�శ సు - |
�ంబు� స��ద�ంబుద�త�క�తన�|| 59 ||

అ���భ అ�� ��� సహచర |
అ��మయప�ళయ����చన |
అ�� ����� ����త అ���త�యు� ||
అ��రుధ అ���� �పన |
అ���� పక అ����పక - |
అ��వర�క అ���పక అ��వర�న� || 60 ||

�తజనక చక� �తసమభ�మ |
��గ�జ ��కజలయ - |
�తసమ���ంక �త�� తృ�తకర� ||
�తసఖగత�తభవనుత |
�తసుతమత�తరశనసు - |
�తసమహ�గమన సూత��త జనక న� || 61 ||

అంబరమణ���త న�ంబర |
అంబర���ంబ�ళక - |
సంభ�త��ంబరభ�తపద అం��ణుక� ||
అంబరగవం�ంద� ��ంబ�పహ�ంబర
అంబరగ హయ�ంబరపం�ంబకస��న� || 62 ||

శబ��ధక శబ��రక |
శబ� ఘర�ర శబ�హ�కర |
శబ��రగ శబ��రగం�ర శ�� ం� ||
శబ��ధక శబ�దూషక |
శబ��� పక శబ��స�త |
శబ�బ�����శ శ�� �తశబ� న� || 63 ||

వృషభ�ష��థునమర�క |
�షయ కర�శ మృతు� క�హ� |
�షరదన క��ప�సఖ వృ����ం� ||
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�షపధనహరమకరకుండల ||
�షకుంభ స�న�నతత�ర |
�షయసుఖమయ�న��రూఢ �షయన� || 64 ||

అశ�రూపమ�భర� సఖ |
�శ�కృ���యం�వర�� - |
�శ��ద�వమృగమ�ం��ద��ణహర� ||
�స�జన�నర�సుద గు�రు� � - |
�శ��సన �తృచ���త |
స�స��గ� సు��� మృతమ��త�రసుహస� న� || 65 ||

�త�రథ�� శతదూరమ - |
రు�� ను�ధ�ద�ర |
��� సుర�ర మూల��సవంద� జలరూప ||
శతు� శ�వ��త ధ�ష� న - |
�త�శతప�కులజమద�� - |
��త�ర�ద�ప�శ �వ� రమ�జన� || 66 ||

క���త �తవహర సత� - |
వృతప ���పదకూ ధరకూ - |
�త �గమ�ద� �ఖరముఖ �సల జవర� ||
శు� �హ�హర కంఠ��ం - |
�త-కశ�పసుత కరుణ�సక |
శతసు�ద�ర �తత�దర శఫ�రూపన� || 67 ||

కమఠ�లయ ����దర|
�మల ���ష� కుల�� - |
భ�మణకర కుధ�శ�ర �శ��ష�కర ||
అ�త �త�ష� �మల - |
�మల జఠరక�ణవ�ః� - |
ర�మహత����య కంఠలంబ కచ��త�న� || 68 ||

కనకభవ ��రుషమథన� - |
�నజ���తయజ�రు కుశమయ- |
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తను��కుధవ కృ��ండ��రకుజవంద ||
మనసమస�న �బఘరు� ర |
మను సనక-నుత �తు�టణ |
కనక��చర కంజభవ కష�హరణ న� || 69 ||

మధ�వల�భ మధ��ర�గ |
మధ�మతపరమధ�ప�ము� - |
మధ�రమణ ��మధ�య�నుతమధ��ర� ||
మధ��షకమధ��షక |
మధ��షకమధ���హర
మధ��వదమధ�హృదు� హమధ��భవన� || 70 ||

ప�సన�భవన ప�సన��షణ |
ప�సన��ర� ప�సన�గుణ�� |
ప�సన��మద ప�సన��జద ప�సన�తరమూ��
ప�సన��రుష ప�సన��ం�త |
ప�సన�కథన ప�సన� భూషణ |
ప�సన�చ�త ��ప�సన��ంకటప�న�కృష�న� || 71 ||

!!�� ప�సన��ంకట�స �ర�త షఠచరణ ప���లసం�ర�!!
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9 (573)
*��యణపంజర*

�గ : �రంగ శ�ళ : ఝం�

��య�యన���య�యన� |
��య�యన���యణ ||
�రదరముఖ�ంద నరకస������
��య�యన���యణ || పల� ||

మత� క�యవ�నకం�హ��� బందు ��� |
��య�యన���యణ
భక� ప��� ద��ంత ��� � ఒ��
��య�యన���యణ || 1 ||

పృథు�గళ�న��దు స�యనుద���� |
��య�యన���యణ
పృథు చక�వ��� ప�త�����◌ೊ��
��య�యన���యణ || 2 ||

శూ�యను �ంబ�� సుడు��ంబన సు�� |
��య�యన���యణ
�ల��దంబ�షనమతవ �����
��య�యన���యణ || 3 ||

మకరరూప� సత�వ�త� తత�వ��� |
��య�యన���యణ
ముఖ� శు� � ��తందు ���సన��� |
��య�యన���యణ || 4 ||

�రుహ�తగ�ళ పర�ర�వను అరు�� |
��య�యన���యణ
సురపన�భయవ�� ధు� వ� ధు� వపద��� |
��య�యన���యణ || 5 ||
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మ��ప�రత అ��ళనఘవహ��� |
��య�యన���యణ
మ��స����� తత�ను ��� |
��య�యన���యణ || 6 ||

ము� �ల���ఎదు� కరు��� కరు��� |
��య�యన���యణ
ము��ంగళ��� పద�ం������� |
��య�యన���యణ || 7 ||

మఖవ ర�� �జఋ�గ���య��� |
��య�యన���యణ
మకరధ��� ధనుము�దవ��శ
��య�యన���యణ || 8 ||

శుభక�శ� అభయవర�తు� ���� |
��య�యన���యణ
శుభకంఠనం��యహనుమ�ళలు క��
��య�యన���యణ || 9 ||

శరణు���� ��షణగరసుతన ��� |
��య�యన���యణ
శర� �వణన�దు సురర సంకటహ��
��య�యన���యణ || 10 ||

అనుజన��� ధుముకలవ��ర���� |
��య�యన���యణ
అ��షర �కరక� ఆ�� ద �����
��య�యన���యణ || 11 ||

ఉ�నుం� ���గ� వ�జవ�ల���� |
��య�యన���యణ
ఉరగ��తందవన ��యర సు� ����
��య�యన���యణ || 12 ||
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క�తు��యరన� స�దుండు సుఖ��� |
��య�యన���యణ
క�తు�క� క�తు�త� క�తు�ల క�తు�ల
��య�యన���యణ || 13 ||

�ప ���యర కుచ� న�స� చర�బ�యుగ |
��య�యన���యణ
�� జన�ర నవ�త ద��ర
��య�యన���యణ || 14 ||

వంశ�యన��య �ధుకు�ద�వ కృష� |
��య�యన���యణ
వంశవర�క సుజన, వంశమర�క కుజన
��య�యన���యణ || 15 ||

అకూ� రవంద� కం�� కు�� రమణ |
��య�యన���యణ
ఆక�ం��ద తం���యర భయవ��
��య�యన���యణ || 16 ||

అ�� కుండల�త భగదత�వరద�
��య�యన���యణ
అ�ప�గళ�ప����� స��రమణ
��య�యన���యణ || 17 ||

శంభువం�త�ద�ం��ద�వ ��య |
��య�యన���యణ
శంబ��యజనకయజ� ��గ���
��య�యన���యణ || 18 ||

�ండవర�� ణ �� ప��నర�క�
��య�యన���యణ
�ండ�క శృ�ల �రవ భూ��రహర
��య�యన���యణ || 19 ||
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అ�మను��త�జన బసు�ళ� సల��� |
��య�యన���యణ
అభయద��ండవర సంత�య�����
��య�యన���యణ || 20 ||

గరుడ గంధర� �న�ర �త సం��త |
��య�యన���యణ
గరు� లకు�య కూడ �����య��రు�
��య�యన���యణ || 21 ||

శంఖ చక� గ�బ� ��వత���త� |
��య�యన���యణ
సం�� ర��భరణ భూష���కృత�
��య�యన���యణ || 22 ||

�న కచ�ప��� నరహ��మన�ర�� |
��య�యన���యణ
�నవప కృష� బుద� క�� క����య
��య�యన���యణ || 23 ||

������ ంబు అంతర� ం���క� |
��య�యన���యణ
��� భూవ�హ �కుంఠ�థ ���శ
��య�యన���యణ || 24 ||

ష���, �ర�యుతచరణ ��భూరమణ |
��య�యన���యణ
షట�మల�లయ�న�య �దు� �ర�వ�
��య�యన���యణ || 25 ||

భ�� ��� భవదూర భక�ర ప�భు�
��య�యన���యణ
భక�వత�ల కృ�ంబు� ప�త�ర కృష�
��య�యన���యణ || 26 ||
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వసు� �కుంఠ మం�ర�స ����స |
��య�యన���యణ
వసు��త వసుకర� వసు�త వసు�ర�
��య�యన���యణ || 27 ||

ఆ��థప�����రు�త�మ� |
��య�యన���యణ
ఆ�మ��ంత ర��ద�మూరు� �షు�
��య�యన���యణ || 28 ||

బదు���ద� �న��గ��� బదు�� |
��య�యన���యణ
బుధర సంగ� �టు� మ���న�ను తం�
��య�యన���యణ || 29 ||

��య�� ముఖద�� �న��మద ��� |
��య�యన���యణ
కవ�గదం��� తవ��బ�వ �రు
��య�యన���యణ || 30 ||

భవభవ��ళ�ళ� బళబళ� బలుద�� |
��య�యన���యణ
భవ ��ం��� క�గభయద� � సలహ�
��య�యన���యణ || 31 ||

����తం� � బంధు � బళగ |
��య�యన���యణ
��గళన�� �న�య�మ� గ�యు
��య�యన���యణ || 32 ||

తను ����ల� �త�ద గ�యు ��ల� |
��య�యన���యణ
తనయతరు� ��యసంగ�� ఆ�ల�
��య�యన���యణ || 33 ||
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�షగళనరస�న�ను�కు�కయ� |
��య�యన���యణ
�స�లక �వ �ంగరర సం�వ
��య�యన���యణ || 34 ||

�న�మూరు� �������� |
��య�యన���యణ
�న�� [మూల] �ంబవ�ందు కండు �ం�డు��
��య�యన���యణ || 35 ||

�న�� �మ��◌ೊ�య��న�ముళ���
��య�యన���యణ
�న�వ� �న�వర �� �డు గడ గడ
��య�యన���యణ || 36 ||

��య� స�ళద�� (భూ�య�?) అడ�య����� �� |
��య�యన���యణ
��హ�మన నృ�ంహ �శవ���
��య�యన���యణ || 37 ||

సతు��ద�వ�� స��ర��య�ల� |
��య�యన���యణ
సత�ర�గ�� బ�ష�త���ళ���
��య�యన���యణ || 38 ||

ఒందు �వద తప��ం�ం�గుణ�� |
��య�యన���యణ
వం�సు���� ంగ �� ��� ����� �
��య�యన���యణ || 39 ||

మ��శ మధ���యమధ�మత ప��ల
��య�యన���యణ
మధ�గురు సు� త�మ����త ప�బ� హ�
��య�యన���యణ || 40 ||
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ఏన�యదవ�ను �� పరగ� ఎన� |
��య�యన���యణ
�� ణ �నగ���� ప�సన��ంకటకృష�
��య�యన���యణ || 41 ||

10 (574)(2) + +
వృత� ప�బంధ (ద�వ�ర సు� �)
(*��మన�ంగళ�తు� ��సు హ����ంద� భ�� ద��* ప�� ను�య����� కూ���డ�కు.)

�గ : �ళ :

��మ��ంకటమం��మర వర��ర���� ధర|
���పమ�త� సు��ర చర ��శ���� ద�|
�మకంత ప��శ సుందరవర��ద��చర|
��మన�ంగళ�తు� ��సుహ����ంద� భ�� ద�� ||1|| (ఇదరం�)

�� �నందను�న �ను అను���ను��నుజన|
భూ��యను��� ప�ళయ�| ��యద�� ��|
�� �ద��య��యన ��� నందను రం��� ��ః....... ||2||

���గళ� �వ�గళ� �ర�. ���మ��|
ఆ �ట�ం వశూగ�ముళ�గలు ���� కూ��త��|
��ఘవను ��� అ�త ����య��� �� ��..... ||3||

���ద�వ�ఉ�ర తు���� �� సన�స���|
ల�ంగుట�త� శుభ ���������హ�|
���ద� ధ�యతం� దంత�ం���� కూ� ర� ��..... ||4||

జం��హ��హ�తనయ�ధం�� సల��హ�|
స�ం�ద��డమూడు�ఘుడఘు��ం�� ��ల�|
కుం��ల�రమత�� వడ��దం భువనం ఉళ�� ��..... ||5||

����య ��� �� ధ��ఈ�ంద��ంద�|
నూర��� దవ��� స�ర� పద� | �రుణ��ర��|
మూరు �క�మ ��� సురన� ��య ��� త� ��..... ||6||
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కూ� ����య��చ�లు జ�వ భూ�ర కు��గ��|
��� భు�� | సుర�� ధన� సూ�������|
��యరసన ధను�ము�� ���మనం కూ�� ��..... ||7||

�� మ�� మము�ంద� �ద�వర� | ��మద�నుమత���|
భూ��రమ� | భ��� దమ� | ��� సం�� ప�|
����య సుకంఠ�జ� దశకంఠ మర� ����హ� ��..... ||8||

��కృ�� �ళసప�� బకహ� | ����సుంద�|
�క �షధ� ��ధృతక� ���మవం�శ��|
��శ���జ��ర� మఖ���వ � భరహ� ��..... ||9||

బు�� బద� మం�ద��న�యహ� | శుద� మ��ద��|
కృద����ర వధ�మధ� సుచ� బు��ం��..... హ�|
స���త సుప� ధర�గుణ� ���శ�� సుంద� ��..... ||10||

పృ���ళ��మత��� బహళ���త�రం���|
����ర దు�చరర��బ��| స��ంకుర వ���|
స���ద�ర �� త� �� క�� ��� ప�స��ంక�|
��మన�ంగళ �తు� ��సుహ����ంద� భ�� ద�� ||11||

11 (575)(2) + + ���మ-�� స�యంవర
�గ : �ంగ�ం�� �ళ :

రత� �ం�సన రమ�మంటప�|
ము��న హ����ము�� ���� |
���నంద �మన �త�ము�� �య��త�
బ��ందు (బ���ందు?) నసునగుత కరదరుహ��బ���దంప�గళ� ||ప||

జనకనమ�య�� �న� రమణన|
ఘన���త�వ� గగన�ం��దు|
వన�ద��ద�రు వన�ర వడగూ�|
మ�మయస�యను�� కు��రలు ||1||
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అబ�భ�ం�నంత ఆళ� ���మ|
అబ�ముఖర��ప�� ���|
అ��శయన �� �దండ��|
అ���� జగజ�న� ���� ||2||

�ల�రద �భ �త� ����|
�ల కుంత� �త� ��� � ���|
��ర��� �శబల� ����|
�����మ� భవ� ���� ||3||

��ట కుండల�ర�యూర ����|
��న� చ��మదక�గమ� ���|
కరవలయ�సు� భ �కుస� ����|
కర�రు కమ�య�య�� �� ||4||

కన�ంబర �ం� క�ప ����|
కన�ం� క��� కల�ల� ���|
ధనుశర బ�హ� సూత��రక ���|
ధనకన��య��� �� �� ||5||

భువన�త� ము�యభయగ� ����|
భువ�� సుంద��గ��� ���|
భవజ��ర భర�గ�జ ����|
భువన త��శ�� భూ� ���� ||6||

హరధనుభంజనహరప ����|
హ�ణ కుణక��� హ�స� ���|
హ�కుల �లక ��హ� ����|
హ�మ�మండ�ం�త ���� ||7||

ఖరదూషణమద ఖండ ����|
కరుణ సదు� ణ రసక�� ���|
కురూ� రక�� ఉరక�ంత ����|
కూ� ర ర�ట� కృ�ను ���� ||8||
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��మృ�ర�క మ�గ ����|
��రూ�� ఖళ��� ���|
�యుజర�భవ వంద� ����|
�యసవధ �ర�� ���� ||9||

�� తరశన �ద� వరద ����|
���లుకద ��మం�� ���|
�తుబంధన సం��ర ����|
�త���� ప��� ���� ||10||

�వణ కుంభ కర�ర[�ంద]�...����|
�వన�మ� ప�కృ� ���|
��ఘ ��ష��� ర ����|
�వనృప� కుల�� ���� ||11||

శు� �నగధ�ధర �ంహ ����|
రథదశకన �� రత�� ���|
�తబ�కృనృప�హర ����|
కృతు క��నుకూ� కుశ� ���� ||12||

దశరథసుత��దర ����|
దశ�� శ� ప������ ���|
అసుర�హన క� అసుఘ� ����|
అసమమ��అ���� ���� ||13||

�స��� జఠ�����ంకు ����|
�శవగుణ రస��� ���|
��ష� ���� వచ�డ� ����|
�శ ��నంత స����� ����||14||

అనంత �వహృద�లయ ����|
అనంత జగదూ�� అవ��� ���|
అనంత క��ణగుణ అ�� ����|
అనంత జగదం� అప�� ���� ||15||
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అరుంధ��ద�ద అ�యరు క��|
అరస ���మన అర�య�ర�-
వర ��మ�సనహ��� బరలు|
సురర దుందు� అపసర �రు ఉ�యలు ||16||

అ�ము��న ��ంగద రఘు��|
��కము��న సూసకద చ�� ��|
అ�� దంప�గళ�వ��దర�� |
అనంత�ల అ��గ ��య� ||17||

�కద �� భూ�కద���|
�కదలర�� భూ�కదల���|
�� భూ���క�ర�ం�దం�|
���ం� రఘు�ంగవన�మ��య� ||18||

�మ�న�య గంధ��న��|
����ల�రు కరదు��దరు|
భూమండలమంగళ మయ��|
��త ఫల �గూ��ం��� ||19||

����య శతు� ఘ���త ����|
���� సకలంత��� ���|
��మత��సన��ంకట �ల ����|
��త ఫల� కర�� ����|
హ��బ��� దంప�గళ� ||20||

12-1 (576-1) సృ�� సంగ�హ
సృ�� ప�కరణః�దల� సం�-సూ��సృ�� (2) ++
�గ : ��� షట�� �ళ : ����

��ప�య�మ�ం����జ|
��ప�గవ బయ� భ�సు�|
��ప�బ�� �రుత న�సు� అజపవనవర�|
��పద� శర�ం� �గమద|
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రూ��ర����ర�య|
�ప�పభవహ����యర ఉ�ఇంద� స�రన�రన �న� ||1||

�� ణ సురగురు ప�వహ అర�వ -|
రుణ�రద అనళ పద�జ|
సూనగ���� ంబ���� భృగు గగన న��|
అ���త స��బుధను ఉష|
�నుజ�ష�ర అ�నజ-|
�ను �తృసురమనుజ�యక నృప న�త�మర తు�� ||2||

�మయదుప���స భజక హ-|
నూమ��నందము�పద|
�మరస��� � షట��యం� నలు�న�|
���యపద�గళ ��హ�|
�మద� �ళ��ను సృ��య|
�మతరమత��దుమ�యను�రహరుషద� ||3||

ఆ���యణను జగజ-|
��� �రణ �షదూర గు�-|
ద�యు ��� స�తంత�ను ��గుణ వ��తను|
�ద�ర�వయవ స�గత �-|
�ద శూన�ను ��ళ �గ�|
�ధ�� �నందబల���గ��నం� ||4||

స�రమణను స���య జగ�-|
శ�ర��శ�ర పరమ�రుషను|
����ం��ద�మరహృదయ ��మకను �జను|
��ర చ�త�క భువన��పక|
శరణ జనవత�ల స�భ��|
కర�తను కరు��� ము�� ముక� వం�తను ||5||

�శ�����ర�షక|
�శ�మూ�� స�దు�త��య న-|
శ��నశ����తర అఘ��ఘట�-|
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శశ��క ప�భుత��ర�ను|
స�స��� స��వ దర�క|
అశ�వక��ను ఆ�వక��ను అప��మ�మను ||6||

�ల�మక అ�ళ �వర|
��ళదంత�నుం� ��య���|
బల��ముక�రనుయడద�� �గ�రను
ఖూళ�మసరను�తమ��|
�ళ�వర బల�డద తళద�|
�లు సంసృ�యవర�� స�నద� ధ�� ||7||

�ల����య���| ��లల�|
ప�ళ�ంబు�దళ� భూ-|
లల� వటపత� దు��యు కత�లం�రలు|
���ంద స�బు��య� శు� �-
�ల�శ�య�తు� ఆలయ|
�ల జలద�మల� ఎడదంగుటవ ��దుణు� ||8||

�దల��యణను శూ��-|
�దను�మ�న వరష శత�-|
గద సు���యల�సదు క� హ��రడువ� వరు�|
ఉదుభవద సమయవనుఈ��|
ఉదరద�మల�ప� �వర|
��భ�ద�ర �త� శు� �గళ క�� క�యహ� ||9||

�� �తనరను�సృ��య
�డు��ం���య�� స-|
�ఢ తరదల����ం�హ రమ����� ��|
�ఢ రమణన �త�దనుమత|
��� బల�జన�� బం�య|
��య�దు�� త�క��దర�� � ము�దు ||10||

�ంతు జయజ�నంత గుణ|
�మ�ంతవ�యల�ధ ప�సు� త|
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ఇం�తవ సంకల�దంత� సృ�� �ల�దు|
యంతు ఎ��ళనుగ�హ� అద-|
రం� ��� సు�నుయన�య|
సంత���ద�గను�మ�న ����� �� ||11||

�ందణజ�డ�హర ��-|
నంద నగర� కళహ�వదుస�|
ముందణవ���గ���ధనవ ర��ందు|
ఇం��యు అనంత �గమగ-|
�ంద వ�� ర�గళ సహ��-|
నంద�ర�న తు�� �� �� ఎం�నలు ||12||

���� సర�జ�రరస ద-|
�ళ� తరద స��వనరహ�త|
�ళ�త� దు�� త�కద తమ���య��దు|
మూల��యణను�రుషను|
�� బ���ద��� ము��య|
��సువ �� �సు�వ స�రూప ప�క�సలూ ||13||

ర�యు���ద��� స�|
రమణనంగజ��దద��|
అ�త �ం�ం�గళ��ప �ర� జ��దళ�|
�మల జలరూపద���వళ�|
ముము�ుగళ ��ళద�ద�ద|
భ��యన�దు ప��న��కృతద నడు�హళ� ||14||

భువన సంహర �రణనుజ�|
యువ� ��య సంకరుష��సు�-|
ద��� �� దు��వ కృ�ప� ప�దు�మ���|
తవకద� అ�రుద���� �-|
గ�వత�� ���ం��దళ�|
ఇవరు�ల�రు సూ�� సృ��య�ళ� మూ��గళ� ||15|
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హతు� మహమ����గళ� ఇ-|
ప�తు� �లకు �శ�ద�రు|
మ�� ��యణ�ముం�ద�� త�ర శత�|
�త� ���� సహస��|
తత� వర�గ�క పం�శతు రూ�-|
నంతనం�పమను��� ||16 ||

����ప��సు�వ�-|
��మ��ప��ంచ బ�హ�న ఆత�-|
�త�న స� ప��న సుసంజ� �య��|
�మ�సరస��యప�దను|
��� సంకరషణ జ�య-|
��� మ��రుతన సృ��ద సూత� �మక� ||17 ||

�వ ప�దు�మ�ను కృ�య�|
�వ�దల ప��న సంజ�ళ|
�� వధూ రూపగళ�డుత సృ�� ����|
���� సరస��యను�త|
మూవరను శ��� ంక �ర�|
��యళ సహ�లు� కన�ర �త� �జ సుఖ� ||18 ||

అదర తరు�యద� సూ�� -|
�దమరుత శ��� ఖ� �ర�|
సుద�య���ఖ� �ష ��ఖ� గరుడరనూ|
పదుమ�భన���� వహ-|
నదసు��� పడద �బ�ర|
తదనంతర ���మ��ప ��త బ�హ�ను� ||19||

����యు ���� సరస��|
ఈయువ�మూవర��ర�వ|
��డుత అద�ల� �� �క�� సంతస�|
����యళ గర�ద� ఇ-|
�� ��ల�� �ను సూత�|
�యు ��బ�రు జ��దరు జ��దవ�� ||20||
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�నర�యు మువ��ళ� సరస��-|
యను ర�సుత ఇ�� బ�హ� �-|
వను ���ద �షనను ���యద రుద�|
��ప గరుడన ���యర సహ పడ-|
దనుమగు� ఈ�యు�వరు|
వ�� శ��� సం�� �ర�య�� ���సు� ||21||

�ల�మక గరుడ �ప��-|
యళ�జసరుద��ంబ�-|
�ల �ష ���యళ� �రు� స�త�����|
��� బ�హ�జ �వ�మక|
��ళప��రు�య ����|
�ళ ��� హం�ర రుద�న ఉ�యసహపడ� ||22||

మూరు బ�యహం�ర�ళ� �జ|
���పర�యళ సహ �-|
��కద�హ గరుడ �వను �జ�హం�ర�|
�రు�యసహ �ష�వను|
�ర�మసహం�ర తత��|
��యళ సహ రుద��వను �ంత�గ గ� ||23||

ఉత�మ��ప సురర ���ం|
దుత��త�ర ఆవదు సురరుత����-|
�తు సూ��ద� ఇం�� � ���క�|
�త� సుర�ళ� బ�హ� �� హ�ణ|
�త� �యును �శ� శూద�వ-|
ర�స�రుంటు అ�� �ల స�రూపద� �డ� ||24||

ఈబ�య� సూ�� సృ��య|
�భ��ద సుర�కరవను|
��భృ� ప�దు�మ����యుగ��� సకలరను|
�బుధర సహస�వరుష�|
��సువ జఠరద��� ��|
ఆ బ�క సూ� �ంగ �వ�� �డువ ఇ��య� ||25||
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��మద�రుద��� �ట�ను|
ఆమ�మ�ల�రను తన�య|
��మ వల�� �ం�యుదర� ఇటు� సర���|
��� సూ� లశ�ర�వ స�-|
�మ��దు గుణత�యగళ|
�మద� సృ��దను ఇ��� సూ�� సృ�� గ� ||26||

సూ�� సృ��య �వర ��ద�|
సూ���� న� ఉ���హ�ద|
��ము�వదు సదు� రుగళ�ప�శ �రకువదు|
సూ��మూ��యఈ�సువ అప��|
�ర���� త��యము-|
ము�ుగళ సహ�స�వ ప�సన� �ంకట [��]||27||
.||. అంతుసం� ప�థమ��మంగళమసు� .||.

12_2(576_2) ఎరడ� సం�
గుణ�ందు �షమ�-అవ���

ముం� ����కర ���|
తం� �� అ�రుద� గుణగళ|
సం�గళ��దుద బ��� ��హ� గురుదయ�|
�ం� సూ�� శ�ర ��ద|
మంద�ద�వముఖ��� కృ�|
�ంద సూ� లశ�ర ���హ ప�కృ��వ�నలూ|
ఎం��యు ��భూ�దు��
�ం��ప ���ం� ��య|
�ంద�హఅ�మన��నదమూల జడప�కృ� ||1||

సత� రజస���శ���హ స-|
మస� క� పర�ణు రూప�|
�త� ��యనం�నం� ప���న�ద����|
యత� తన��రద��హ ప�-|
కృ�యళ ద��ంద సృ�� �|
కరు� ��య�రుద� ��దనుమూరు��యనూ ||2||
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బు��� రూఢ�� �ళ�వ|
పద��� త�త���ముష��ద-|
ర ��గుణ ర��� అద�ం ��గుణ సత�వనూ|
�ద�� ఈ�శ���య|
శుద� సత���సువ ��యు|
�ద��ల�� సృ�� �దు| ముక��� �గ�గ� ||3||

�శ��ద రజస���-|
�� స��వ�వందు మ�యు ర-|
జసు�అదర�తు� మ� తమస�దర�తు� మ� స��|
ఈ���యత��� ఇను�త-|
మసు�వందదరూ�రుమ�యుర-|
జసు�అదనూ�రుమ� సత�� ర�����సువదు||4||

ఈఉభయ���ళగడ�హ|
�వ సత�వను�దు ఎరడ�-|
�వ�గ�అ�క�హదు అ�� పస�పదు|
ఈ�ధ� ���సలు త��|
�వళ� త��గవ�క�|
�వ ర����ళ� ర��గవ�క గ� ||5||

ఈ ����ం�ందు ��గ-|
ళ��రుమూరు గుణద� ఎ�సలు|
ఆరు బ���హ�మ�� ం�ందర�మూరు|
������ంభతు� సృ�� �|
�రణవ��దను �� �ం-|
�రమణ��� �రణ �ర�ంగ��||6||

ఆ�వర�ం�నలు త��-|
�వళ���ందు మ� రజస�|
���ధ� రజస�మ ర�రజ రజః సత��ందూ|
�వరజసదహతు� మ� తమ|
మూ�ధ� తమస�మత�రజ�-
�� తమః సత�� తమదహతు� మ� సత�వదూ ||7||
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సత�తమసత�రజసత�|
సత��ం�ంభతు� �ధవదు|
మ��ర����ళ� నవ�ధ గుణద �వరగళ�|
ఆ తమసు వందు మ� అద-|
ర�� ���ధ స�మస�మ త�రజ|
మ�� తమః సత�� తమసద నూరుమ� రజసూ ||8||

అదు ���ధ రజస�మ ర�రజ|
అదర��� రజ సత� రజస�|
అ���ప నూర��య సత�� | మూరు బ� ఇహదూ|
�దలు సత�తమ| మహత�త��
�ద��గ సత�రజ సత� సత��|
ఇద�ళ�ర�ం సృ�� సత� సత��గముకుత�� ||9||

శుద� త�త�మ�ంబువదు అ-|
�ద� పంచపర��� తమ��|
�ద�వర�త�య��� �ర��సువదు|
ఉద�వ� గుణ�������-|
�దు� వంద��ందు కూడ�|
�దు� సృ��య�ద��ంద గుణ �ష�వ�� ఇదు ||10||

మ�� జనలయ�ల���|
వ�� ఎ�పదు ర���య రజ|
స�త�హం�ందు�గమహత�త�ద��ద�హదు|
తత�లయ �దలు స���య|
హత�� దశ�గ� శుద� |
సత��దువ�ందు ర���య�ందువదూ ||11||

అంత�ల స���యం�-|
��ంతు ఇతరవ�ం� అ��|
�ంత �రణ గుణ� ���వ�� �ద��దూ|
అంతుగుణత�యగ�� క�మ�ం|
�ం� ��భూ దు����-|
ద�ంతము����� ఇ��� గుణత�యద సృ�� ||12||
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ఆ�ద� కృ�ప� ప�దు�మ�ః|
��� సూ��� పడద ��-
�� మ�� ���� సరస���ంబ క��యరు|
ఈమ�మఅ�రుద� �వన|
�మద� సూ� �ంగ ����-
�మ గుణక�ంత�ద | ���గళ�య�సువరు ||13||

��� ప�దు�మ�న����ద|
ఈర స� శ��� ��యద|
�ర�యు సూ� �ంగ�� గుణత�యద�హళ�|
మూరు రూపద సరస��య�|
��యవ�ద�టు� ��|
�రవను��ద� సూ�� సృ��యల��జను ||14||

మూరు పద ప� ఈగ సూ� ల శ-|
�ర�ం సూ�� ��య స-
�ర�డ� జ��ద�� | ��య��ం�దను|
మూరు��య సహ�సు�వ కు-|
�రమహతత�ద� �ంతను|
�ర�యసహ�యు మహత�త�ద� �ంతగ� ||15||

ఈ�లువర శ�ర� ఉ�|
�నవహమహత�త�� �-
��ణవం�� అజలయ�మహతత� లయ ��|
�ను సత�రజహతు� �గ �-
�న శుద� సత�ద� ఇదు� ద|
�ను త����ళ� కూ�ద వందు సత�వను ||16 ||

�గవందు స��� సత� రజ|
�� వందు త����తమ
�� త��దశ�గ�ంమహత�త� ���త�|
ఈ (��?) మహత�త�ద� ���హ|
��గు�ం�� వందు మ� తమ-
��గదరూ�ర��యరజ వదరూ�రుమ� స�� ||17||
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�� గుణవం�ందర� ఇహ|
��గుణంగళ సకల సృ�� �|
�గవను��దను �� అ�రుద� కరుణద�|
ఈగ�మహత�త��ల�|
�గ��సువ ���ం��|
ఆగ�యదర� శుద� సత�వ �రద సత� ర� ||18||

హతు� �గవ�ంద��-|
డుత ర���య�ం�ద|
సత�రజగూ�రడు త���యను గూ�రు�|
సత�రజ సహమూరు త�గుణ-|
����ద వందుమ� తమస�|
ఈ�రదమహత�త��తు��గ��సువదు||19||

ఈ�ధదమహతత��ంద�|
���ధదహం�రహ���తు|
�వ ప�య� వందు మ� తమహతు� మ� రజసు|
�వ రజధతు� మ� సత�
���మూరు ��గ��తు|
ఆ ���క�జస��మస��ం��� ||20||

�వమహతత�ద స��ంశ�|
�� ��యు సరస��య ���ం|
�వ�మక �షనను ���కద రు�� |
�వ��పగరుడన ఇబ�ర|
��యర సహ పడద స��యు|
�వ�ర��ందమహతత�ద ర�ంశద� ||21||

�ల�మక గరుడ�వన|
��� �జస రుద��ంబ�|
�లకన ఉభయతర ���యర స�త�����|
�లు���ద �వ�మక|
��ళప�యుత�ంశ�ం�జ|
��య��మసద రుద�న ఉ�యసహప�� ||22||
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మూరు ప� అహం�రగళ ��-|
�రకర�రు తమ� తమ�య|
��యర సహ �రుత రుద� త�యరు వ��దరూ|
�ర ���కదరుద� స�-|
��య�మనస�త�వను స�|
ఈ�దు �వ�గళనుహ����ద �స�ర� ||23||

�గు �వ��� �ర�వరుణను అ��-|
�గళ� వ��యజ�ను-|
దు�గ��హ��� ��యను ద� ప��శనను|
మగు� �జస రుద� �జస�-|
యగ��ద దశ �ధద ఇం��-|
యగళ అవక��� �వ�గళ సహ పడ� ||24||

మ�� �మస రుద� ఉ��ం-|
దుత���యను��దను|
పంచత����గళ పంచభూతవను ��హ�య ��ర��|
స�� వరణద ప�య�ండ�|
పృ���ప� అ�� అనళమ-|
రుత�న� అహం�రమహతత� గుణ త�య�� ||25||

అ�తు తత�గళ�� ��-|
యణన రూప� తుం�రువ ప�|
గుణత�య� వ�క� అ�� నంద మయరూ�|
ఘనమహతత�ద��� నమయ|
���స� అహం�ర తత��|
మ�మయను ఆ�శ అ�ళ��� ణమయ రూ� ||26||

అనళ జల పృ��య� అన�మ-|
య��మకరూప బ���-|
ద�తు తత�� బ�హ�రూప� �� ��హ�|
అ�ల వర�ర�యద��ం|
జ��ద గరుడ �షరుద��ం|
ద��ష��య�ర �హ�బంద�గ గ� ||27||
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తమద���ళ�న �వల|
తమద అంశవ ��ద అ�ధద�మ�|
��సువ పంచ పర�వహ����ద �వ�|
తమసు�హమహ�హ|
��శ� అ�త అంధ��స��యం-|
దమర ��గళ ర� ���క �హకదు ||28||

తమవ కత���హ�ప�య|
తమద అగ�హమ��హ�|
క�మ���స�వ� �� ధ� అధంతమమృతు�|
భ�మ-కుల�ణ�ర���హ|
అ�తవహ పంచపర� �వర�|
కమల�భన ���గళ�సుగ ప�భవ��తు ||29||

పదుమ�ండవ�ర� సురర�-|
లు� ��దరు ఉతు� మర ���ం-|
దధమ �భుధరు సురర �యకరు అప�ర ���యరు|
తు�య (తు�య?) మహప�ళయద� తమతమ|
గుదుభ��దవర�� లయ|
��దరు సర�రు ఉ(��?)త��మ� ఉ���ం� వ��తరు ||30||

ఈప�యతత�గళ సృ��ద|
��ప�యఆజ�ద���యు|
రూపత�యవను ధ��దళ� ��భూ� దు�����|
�ప�ః ���సు�వను ��-
రూపళను ���సుత �శ�|
��పకః �� �షు� అవత��దను ������||31||

�సు�వనుమ�� ����|
భూస��ళవత��|
బ�హ���బ�హ�న �కు�ఉత���యను��డువను|
�సు�యు దు��యళ ర�సుత|
ఈశ�ందవత�� రుద� ఉ-|
�శ�ళ���దు� సం�రవను�డువను ||32 ||
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బ�హ�� బ�హ� రూపః సహః |
హ��న�వరూ� �వ ��తః|
ఉమ�య� ���షు� ప�థ�� ��� �వః|
బ�హ��� పరబ��� ��� � -|
తుమ� ��పరసన� �ంకట|
బ�హ�నండద�ర� సృ��య �రు��ద సం� ||33||
!!అంతు సం� ఎరడ��మంగళ మ�!!

12_3 (576-3) మూర� సం�
(అ)��జ సృ�� (2) + +

ప�కృ� �� కృత సృష� �నంతర|
�కృత �కృత సృ�� గళ ��|
లకు�యరసను��దను తన�వర ప�ణమ� ||ప||

ముం� అబ�భ�ండహ���ద|
అంద�ం�� �� మ��షు� |
ఇం��త�క ��యళ�� �ర�వను ఇడు�|
�ం��ప�తు� �లు� తత�గ|
�ంద�వతు� ���జన|
�ం�రువ ��� ర ఖర�ర దళ� అదర�� ||1||

యత� �డలు�వ��స�ర|
త����రద� సువ-|
�� త�క� ��ప��దుద పడదు���|
��ప����ళ�ర� తుం� స-|
ర�త�ద���� �ంతను|
మత��ండ�ళ� ��జః సృ�� �స�ర� ||2||

ఈ�రు��ద�ండ�ళ�య|
��మ�� ��న�ద న-|
�న రూపవ సృ�� అ�� ��ట బ�హ���|
�� నవను��టు� �రు��-|
�న�����య����యు|
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��చతుర�శ భువనగ���ర�ద గ� ||3||

అం��మూల��ళ�క�మ�-|
డగళ�� ర�తళ� గు-
ల�ంగళ�� మ�తళ� ���� త�తళ�|
�ంగ�ద�ను�న� సుత�-|
త�ంగద� �తళ� అతళ�|
మంగ�త�కన క� ప��శ� మర����హదూ||4||

�క�ళల�ంత�� వ�ద|
హ��య� న�త� మండల|
�క� �రళ�మహ�� క ముఖద� జ��క|
తర�ర�తనహ� త��-|
క�� ఆశ�య సత��క�|
లకు��యవల�భనమస�కద�� ���పదూ ||5||

ఈప�య���ప���హ|
��ప�యు ��జ�రుషన|
రూపద� �ల�దను�రు�ంత�య�రు�త��|
�� �రుషసూక�ద� �� త�వ|
ఆ�రుష��ద�హ�యు| ద-|
�పరను ����హద బహళ సురర�డ� ||6||

ఆ ����హద� జ��ద|
�వ �కర�గ���ంద�|
��ఘన��ఘన�నుత�డ�డు�� కండు|
�వ ��తు� మ��యణ|
ఆ�రంచను తమ� శ��యు|
��అడ���యు�వ� �వ ��ష��� ||7||

ప�కట�డువ ఇ��య��� |
�ఖళరను సం��య� సుర-
�కర� ���ళ� �� ��ద ����|
ఇ� ����హవను ��� ం-|
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దు క����� �వ సుర�ం-
సకల ���య �టు� �ళ�దు అవ�ఘన�నలు ||8||

�డద �యవ�వవ �వ�|
�డక�������సువ�|
��యమృడముఖ���యన�రడను ప��సువ|
దృఢమన� వ��బ���� ర|
వడ� �త�� �దు� �ల��|
క�య�� ముఖ� �� ణ�వరు �డ� �తు� గ� ||9||

�నర� ఒ��బ�ర�ల�రు|
ఘన శ�రవ�కు�య��స-|
��తు ఉ�� ప�య�డువ శ���ల���|
అ��షర కం�గ శ�సనవ-|
రను ��హ��జ�ద� వళ�-
క�ను అదర�� శ�ర� �ం���ణ� ||10||

అదర��ల�ళమరర�ల�రు|
ముద��ర� రమణ� అజ|
పద� అరుహ�త (అర�త?)�ందు ��త�మను �ట�ందు|
అ�� అ��� బహ�ళ శు� త�-|
ర�ద� �� త�వ��దరుగడ|
ఇదు ��జ సృ�� ఇ��� హ�య �మద� ||11||

12_3 (576-4) మూర� సం�
(ఆ)పద� సృ��

ఇను�ముందణ పద� సృ��యు|
క�� ��రమ�యమ�హర|
���సువ ���షు� ���ద సు�స�ర�|
ఘన�గ��దక�ళ� �-|
షన������గ����|
తన� �� సహ పద����ద�మల�రు� ||12||
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క�య����� హ� ముహ�ర��|
మడ� దు�� త�క��జ�వ|
�డలు అంతః సృ��యను��� ప�� ఎను�|
�డ��� త�వ�డు�� �-|
��డ� తన�య��హృద�ం-|
సడగరదహ��లు� భువ�త�క కమల ��� ||13||

హ���సలు ఆ బ�హ� మరుజ�ల|
����� �ద��ల�న�య|
దృ��యం ముచు�త� ఇ�దను కమల�ళ� గ�|
����ద తం�యను అరసుత
ము���ళవ �� �ణ�|
�టు� ��ల� బరలు ‘తపతప�ంబ శబ�ద� ||14||

��రమణ��� ఆగశ-|
�ర �క�� ఆజ��స�|
���సన �వ���ర వరుషగళ�|
భూ�తపవను�� చతురు�ఖ|
�ర�రడు �దగళ �ర��|
�ర��న�� త�వను��దను బహ� �ధ� ||15||

పద� సృ��య గర�జలమరుత�ద�|
�ద�ద�ళ రూప�-
�ద� లకు� ��మకళ� ��తళ�� గ�|
ఉద���� చతురు�ఖను భయ|
���దనుయంబదుప�ర�|
శుద��� �� గుణ�ర� �ణర�భయదం� ||16||

�ర�రదు మందర స��వ ప�-|
����సుగ �� తన�య|
శ��� �� న�కవ ఇ��� ��హ�య ���|
వ��సలు భయభ�� ��ద|
మ��న�ర�ను చంచ���-|
�ద� ప� �డువర క��న �ష ర�గ��� ||17 ||
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అజ� భయదుః��గళ� స-|
ర�జ� ���యు ���ర�|
యు��వర�� పృ����వరంగ �ల�ంబూ|
అ�� ముఖ� స�ర�ం బ�|
స�ర�ద� ���ణ అంబర|
వ�గ��ల���ల��ంద��◌ುవ�వర �� ||18||

�ర�నజ�యు ���ర�|
య�వళ�న�ంబ �స���|
�రుత �ంబప�� స�ష�� ఇవరు�ల���|
�� రమణనరమ� �� �గ�|
బరు�హరు క��త���తు ఇవ��|
హ�యస��వయవ�యుజ�ద పద� ��ర� ||19 ||

అబ� పం�శ� గణ�ము�-|
దుదు� దు ఈ పద� సృ�� �|
పద� సంభవ త����చ�య�డుత�|
పద��భను తన� పడదను|
ఉద�వద �ర��� ఎను�త|
ఉదు�గవ��దను జగ�� సృ�� గందజను ||20||

సృ�� �రగణ సృ�� అండద|
సృ�� ��జ సృ�� పద�ద|
సృ�� గళ� ���ద ���� ఇను�చతు�స�|
హ��� హ��జ�ద� అంతః
సృ�� ��ద ఇ�� తరతమ|
���రువ క�మద�� బ� సృ��య� జ��హ� ||21||

��య ��యరు �ంబ ప���ం-|
బరు, య� క�మ��తమ�వ |
న�తు�డువ�ముము�ర ప� శు� � ��� |
హ��దలుమను�త� క��-|
�రువ మువ���రడు క�గ |
ళ�తు �వజ�శ �దవ ��వ�ముకు� ||22||
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ముం� పద�జ సృ�� �డు�|
�ందు ఇ�� సుత� ��ష�|
అందద� సచ�చరంగళ హ����దను గ�|
�ం� సృష� ర �నర�యు �-|
నందు ���కరఋ�నర|
వృందవరు త��ంగ�ళ����కవయవగ�ం ||23||

అగ�ద� అహం�ర తత��|
ఉగ�రూప �వనల�ట�|
�ఘ� ప�దను బు���� ఉ�యళ స���|
స�ర�ద�ప� శక� �మర|
సర���తుమనస�త��|
స��గర గురుమనుద��రుద� శ�ర�� ||24||

మ�� చ�ుః శు� � స�ర�� ఆ-
�త� శ� ధర��� ��-
త����తు ���య� వరుణన పడద గ�|
�త� ���కద�| �-|
సత�దస�ర �� సన�-|
దు�త�మఋ�మ��ముఖ�ర పడదనజ��� ||25||

�న�ర �ం�రుషయ�ర|
ఇను� ర�ర�తు�నర|
ము�� గుహ�క �ద� �ధ�ర ��జ�నవ�|
ఘన�భూత��ళ ఖగమృగ|
పన�గర ����ట ��దజ-|
వను� ఉ��జ �శజర తరు�రుధ గుల�గ� ||26||

ము���గ�ర�మసర స�|
�త� సం��గళ ����|
మత�వరవర�గ��య క��ను�రద�|
ఉత���య��దను తన�య|
�త� �హ� �లబరను �జ|
�త� ��యంభువ�మ���ద��� ఆ�� �� ||27||
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��ప�యఆజ�ద� ���|
�ప��రద సృ�� �ర��|
ఆ పదుమ�ండవను సూసువ �తన���|
���ర��� నగళ� ఇ���|
�� పదుమ�భన తు�స�-
గ పరమ�రుషను స���య కమలదళగళ� ||28||

�కసప�ద�యవ �ర��|
నూ� గ��దకవ ���|
�క���వ�� నవ �రు��త�గ�|
�� కమల�భ��ద��మ-|
ధు �టభర సంహ��మ-|
�� ఖళర ఉరు�ధద�ఘ� భూత���� ||29||

���యు ��� వరగ-|
��దక�ముళ��రలు పద�జ|
ఆ�మను�న�ర����స�ను ��హ��|
�ద�ం తు�సు�� �� �-|
�ద�ందబ�జన�సద|
�� ఇందుంగుట ప��ణద ��త వర�త� ||30||

అవత�� లయజల��ళ�త|
తవకద� �ల�త�దం�|
భు�య�� ఢద��టు� తరు�రలడ� బం���|
తవ�సలు బ�హ�జ �ర���
వ�నుత దంష��ద� �ఘ��|
సవ� తం� భూ�యను�దలం��� ��� ||31||

��� అజ ����త�లన|
��యను �ం���కస�|
�లక��శ�యవ బ���ంబజ��జ�ద�|
�లు సుమ�స�శ�యక
స��� లయవ భువ�� క
భూతగ�������� మ�� �� కర జంగు�� ||32||
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భు�య క��� ���ధ �వర|
���ధ కర�వ ర�� ప�థగవ-|
రవర గ�గళ ���ద����ండ�ళగజను-|
��య��ల�హర��నస���-|
కవను�గ జన��తు� భూ-|
�వర���ంత��ద������� ||33||

��మ��షు� �న ఆజ��|
ఈమహత�ర భువనగళ ర��
మహ���� జ���ద చతురు��ం�తను|
��మ��రుతమ�బల|
నంమ�యువ�జన�� -
�� మ�శన�ష���ప�న��దందజను ||34||

ఇంద���త�త��త�ను అం-|
ద�ం �జ�గళ �ల�|
�ందు సుర�కరవను��ద నవప��శ�ర�|
బంద��ర�గళ పత�ద|
�ం��య �ఖకర���|
ముం� �శగ���రవమనుగ�� ��� ||35||

ఋ�గ�� ధర�ద �ర�య�-|
నుషర కర�� అ��రవ ర�|
శ�గ�� ���ద�కద కంట��రు�|
�షమ�రగ�హ� అ�ప�-|
యసమవ��య��దను| �-|
�సర ఆ�ర���ర�ను శు� � పద��� ||36||

శు� �య పద��యం�న�య�|
అ�క���ద�గ�తుళ కూ� ర గూఢ|
గ�యనుళ� నవగ�హంగళ వసుగళ��� |
సతతహ�యంతః�ర� మరు-|
త�� ���దల�రను�-|
డ��శయ సుఖద అప�రస గంధవ�� �రు� ||37||
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�త నృత�ద �ర� �న�ర
��� సు� � �ఠద�క|
���య� �ట�ను��మహహ�య����|
�త�ద� ఆత�త�జ�� త|
�త�ను �ప�రణ�త|
�త�నుస��� మ �� మద అ�పత�వను ||38||

భూప�� అవరవర�కవ|
�పమయద ��ద ర�చ-|
మూపగ��ం�ందు�ణవ�త��గ��ళ�|
�పసర సుర�కర తన� స-|
�ప ప��ర�� క���|
����ద �వ�� వ��◌ೊబ�రను�ష�� ||39||

�� ��ద సుర�ర��మను|
��పరబ���త��షు� �-
�ప�శ��ళ�న�ళ భువనవహ�సూను|
����హమహ��క�� పృ-
�� ప�యంతద� �� హ�|
����యఆశ��� బహ� రూపద� ఇప�న� ||40||

సత�సంకల�నుముకుందను|
సత�మయభువనగళ హ����|
సత��రవనుయల�రను� గ���మలగువను|
సత��కదవ�యతన తన-|
�తు� ���త��� �ర�వ|
సత���రమణన��� నమ���తం�� � ||41||

ఎత�ణదు ఎం�నుత చతురు�ఖ|
సత��కవ �ర��న�|
సత�ఆళ�వ సత�రసవ� సుర�గు�సువను|
���రసవను అసుర �కర�|
�త� సంసృ�య�� �శ�వ|
�త�ఉ�సువ�రు�న శత�� స�య�� ||42||
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మ�� రూ�ంతర� అజ�-|
�ర�త�వను�డువను భువనద|
మ�� �ంకట ��య�ప�ను సకల సురరూ� �|
�త�మంగళ ప�సన��ంకట|
కర����క �ర�వను�ల|
�త� అలస� న�సువను ��జన�యళ స�� ||43||

ఈ��నద �మల సృ��య|
�వ ��శ�రను��ద|
��ద� పద�గళ బర�దువ[వ]రమ�రథ�|
ఆవగం���సువను|
��వర ప�స��ంక�శ�ర|
��కరహృన�ం���శ�రను అనవర� ||44||

ప�సన� �ంకట ప�సన��ద�|
ప�సన�తర సృ�� గళ బ�యను|
ప�స��సువ ���గ�ద� దశమ�య కుల��|
ప�సన�తర ��� న భకు�య|
ప�సన�తర ��గ� రంహస�|
ప�స��సువ� శశ��క ప�సన���త� ||45||

13- (579)(1, 23)
�దము�� వ� (�లు�డు)
�గ : �ళ :

�లుము���ర�ద �లు దుష��సన
�లు సుఖ�ర�య��యన కరదండు
�లు ���న��� ||ప||

���వహ���జనం��� న�సు�
���� పద� ఎరగు� ��
���� పద� ఎరగు� ముఖ�గురు
�దజ�యు�ం�� �� ||1||
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���ర��� గరుడమ��నంత
�� న�త�� న�ఎం� ��
�� న�త�� న�ఎం� ���షు�
�ను��ర�ర శర�ం� �� ||2||

గరుడన రం��రు� �������
కరగళ ము�దు స��సు� ��
కరగళ ము�దు స��సు� ఇంద� �మ
వర�� ��రుద�ర బల�ం� �� ||3||

ఇం�� � ర�ముఖ��ద�రతమ�ద
వృం�రకఋ�నృపరను ��
వృం�రకఋ� నృపరమను��త�మ
రం���సు�మనద� �� ||4||

ఏనూ ఇ��ంబన��� క��ల�
��శ�ందు ను�దవన ��
��శ�ందు ను�దవ తమసను
�నుంబ తన�బళగ� �� ||5||

హ�య గుణ� ఎ���ట�వ �ట�వ
హ��రు� �ంబ డంబర ��
హ�నరు� �ంబ డంబర సంగ�
ధ�యసజ�నరుమ��డ� �� ||6||

��ంబు� మ�య�సు�వన ఆ��
����ప�యు�వను �� ఆ��
����ప�యు�వను�ద��
�రహనుమ �మ�దను �� ||7||

మూర� అవ��మధ��యనుము��
��యతన�వ��ల� ��ము��
��యతన�వ��ల� ��దు
��య పదవ�ం�� �� ||8||
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గురుమధ� ఎన��� గురుమధ��న��త
గురుమధ��థ సఖ�� త ��
గురుమధ��థ సఖ�� త�ంద
వ���వను గ�య�డువను �� ||9||

సుఖ�ర��యన�త�క����ల�
శుక�త సమన ��ల� ��
శుక�త సమన ��ల��ందవర
భకు�య�� బయ�� �� ||10||

భకు��ంబముయ�వహ��దక���ద
అకళంక మధ�ము��య��
అకళంక మధ�ము��యనం���
సకళ �రవ ఒ����ను �� ||11||

��ష� స�రూ�నంద��వ�� సు-
����ల��ం�� ��సు-
����ల��ం���గువ
����ర �లు� వ �� ||12||

నమ�ముత�య��దమరుత�యన ���
�ర�ల బుధ�గమృత� ��
�ర�ల బుధ�గమృత� ధ��ళ�
హ��న ఖళ����చు� �� ||13||

ముత�య�ంశద ఒళ�బ� జ��ద
�త�యత�మ� జయ�య��
�త�య�మ� జయ�యతన�బంధు
�త�� �జ���ద �� ||14||

జయ�యసంత�యమక�ళ� ��గ
జయనవ����సుత ��
జయనవ����సుత రవద�గ-
�య�రుద� బరు�� �� ||15||
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బయలు��నవ క��� తత��-
నయ�క� �మ��గసల� �� �-
నయ�క� �మ��గసల� ��ద�
భయ�టు� �� క�యరు �� ||16||

��క��నంతల� ముయ�ద�డు
�కుంఠప�యఅరమ�య��
�కుంఠప�యఅరమ���� నద
ఏ�ంత�����దు� �� ||17||

�� ��యజనర���నముయ�ల�
�ధవన ��త��పద ��
�ధవన �వత��పదమం�ర�
����యమ� �ళ�ళ� �� ||18||

�� ంతజన�� ��� ం��రదు ము��
నం�సనద అనంతన �� అ-
నం�సనద అనంతనమడ� ��-
�ం� నమ�వ� �ళ�ళ� �� ||19||

దర�న�యరుమూవ��ళ� మం�
అరసరు నమ���యరు ��
అరసరు నమ���యరమ��ఉ-
చ��సుత�� బరు�� �� ||21||

నమ�తవ�� ���తంద క��రు��
నమ� �ళ�గం� న��� ��
నమ� �ళ�గం� న��� దురు�ర
ఉన�త� నమ� ఎ��ల� �� ||22||

�� న�వ�� �ళగ� బరు�వ
�� న కత��య �ద�� �� అ-
�� న కత��య �ద�� బరు�గ
�న బుధ�రు�� ���రు �� ||23||
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నమ�య���� న బ��సలళవల�
�ర��త�కరు స�వరు ��
�ర��త�కరు స�వరు ప��ర
ధర��లరు �రతరు �� ||24||

ఎత� �డ� నవభ��రత�ద �ళగు
�త� మంటప� ఎ��ల� ��
�త�మంటప� ఎ��ల� శంకచక�
ఒ���ద� ���� �� ||25||

బ�హ�సూత�ద వజ�కంబ� కు��హ
బ�హ�జ�పరమహంస� ��
బ�హ�జ�పరమహంస��ణ��� క
ధర�జ��య ���ండు �� ||26||

��������వ సద� �ంథదుప����
కూగువ �మ���ల ��
కూగువ �మ���ల న�ల�ళ�
�గ�లక� అ���� �� ||27||

కడుభ��ప��హ����కళశ�
�డువ అభయఛత� �ల�ళ� ��
�డువ అభయఛత� �ల�ళ� �� తుల�
నడువ ప�ణత�రణగళ� �� ||28||

తప�ంబ త�తదర���య
నృప జయ�య��దను ��
నృపజయ�య��� �ం�సన�
శ��జదం���దను �� ||29||

ఆ�గ���ల� కుదు�య గణ��ల�
��ళ� రథ� ���ల���
��ళ� రథ� ���ల� అ����
������ క��ల��� ||30||
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కు���రణ�వ సవ� ����ద
��ద నమ�హ�దప���
��ద నమ�హ�దప� ర��ద
�వవనగళ వ��� �� ||31||

తత�ప��శ�� �ం� సు�రస
���ద కబ��ఘ����
���ద కబ��ఘ��పద���
ఉత��� �ంగు హలసను��� ||32ll

హతు� ప�కరణ���ం��� �ద
సు��ద బ��మంటప ��
సు��ద బ��మంటప� శుద�
మ��న కూడప� న�దను �� ||33||

�శ �శ��ద� దు��� �కర
��� జయపత� ద�వ�వ ��
��� జయపత� ద�వ�వ తందు మ-
��శగ���దముద�ంద �� ||34||

బంధు సుదర�న�యర ఒడగూ�
మం�ర�ళ�నం�ప ��
మం�ర�ళ�నం�ప శు� త�ష
తం�య�న�గళ�� �� ||35||

ఇప���దు తత��ణ�� �మ�మ
సు���ము�� న�సువ ��
సు���ము�� న�సువ తన�వ��
తప� ము�� కురు�ట�ను �� ||36||

��� ��� �దవ ����
�ధవ �వ జడ�ళ� ��
�ధవ �వ జడ�ళ� ఎనుత�
���దను�త�ర� �� ||37||
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తన��ం�రద�� �� ఢవృ��యను ��-
మ���మృతవను�సువ �� ��-
మ���మృతవను�సువ��వను
ఉన�తమ�మజయ�య�� ||38||

ఆ�గ సూ�� ర� ���ళ ����న
���ద శు� �య కహ�యు ��
���ద శు� �య కహ� ధ��యుంటు
����స ��ర��యుంటు �� ||39||

అచ����క�ద ����జన
���న స� శుద�మ�యమ���
���న స� శుద�మ�యమ�నమ�మ�
�చ� నమ�ను��వళ� �� ||40||

��తం�ర�� ద�యదు నమ�మన
భయ�అదర��రు�దు ��
భయ�అదర��రు�దు శుభగుణ
����� �ర� �� ||41||

బం�� �గరమ��ం�ముయ�వ
తం�����డగూ� ��
తం�����డగూ� �గర
అందవ�ళలళవల� �� ||42||

బహ��ల���యరు��దమ��దు
�వ�� �డల�య� ��
�వ�� �డల�య� ���దరు
ధవ�ర�ల� మ�న� �� ||43||

�గ�ద� మ�య���త� �డలు
��లు బయలు బ�హ��లు ��
��లు బయలు బ�హ��లు నమ�వరు
���ంతు�ణు� �ళ�వరు �� ||44||
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సం���ద�ం�త�వ�తన��
�ంకద �ద��వ��� ��
�ంకద �ద��వ����ట��ః
శంక ���క �వ�దునరు �� ||45||

�థ�నమ������నమ����
సు��న బళగ���ల� ��
సు��న బళగ���ల� �ణ�ద�
మ���దరూహ�రు�ల� �� ||46||

ఇప��� ందు మం��స�దవర కూడ
బహ��ల కజ�� నమగుంటు ��
బహ��ల కజ�� నమగుంటు ���
�ప��రదం��త�తు �� ||47||

అంగళ�ళ� బందు ���� అ���ర
శృం�రగర� ��యను ��
శృం�రగర� ��యను �ణుత
�ంగ� �ంతు ను��కు �� ||48||

తంగ�ంజలు ఎం� అం�� తమ�ల�
మంగళ�తు��� ��
మంగళ�తు���అ���రు
�ంగళ��న అ�యరు �� ||49||

�వమూ�� బూ�మ�గస ���
�� అ��య�లసవ ��
�� అ��య �లస������
��నుడు��య�డ�కు �� ||50||

����దద� నమ���� బలు��
�త�వ��ల� హ���ందు ��
�త�వ��ల� హ���ందు �వ�బ�
సత���ందు ను�వళ� �� ||51||
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క�� ��దవ�� �ప��ం��స�టు�
�చ� �ళ�ర ఒడగూ� ��
�చ� �ళ�ర ఒడగూ� ��తన
���� న�సు�హళ� �� ||52||

��� � ��ందు అడ�డ� న�వళ�
�డ�వర కండ��ళ� ��
�డ�వర కండ��ళ� నడుమ�
���� �ను��య� �� ||53||

��నద����వన ��మగళ�
��బడ�యు బహ��� ��
��బడ�యు బహ��� �డ��ండ
��య�ర� బలు�� �� ||54||

��తం�య�� గుణవం�మగ��
��యను�వళ�ండుటు� ��
��యను�వళ�ండుటు� ఆ�ణ
��రువ�� బ��దళ� �� ||55||

మ�తు� మరమ��య�డువ శ��
మ����యబల�ళ� ��
మ����యబల�ళ� ఆ బుధర
��అభ�� ఘన �ు�� �� ||56||

తన�బ�యత�����యవరను
తన�ం����ండళ� ��
తన�ం����ండళ� మనద�
ఉన�త� వృ�� క��ళ� �� ||57||

ప�స�వ�డువమ��ళ��గువళ�
అస�వ�స�ద� బలు�గ ��
అస�వ�స�ద� బలు�గ షడ�సన�
హస��ఘవ� ��సువళ� �� ||58||
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ఒ�� ���దన భ���జన�ళ�
������ ��సువళ� ��
������ ��సువళ� ప�ర�వ-
�ల� ఏ��ర�డువళ� �� ||59||

అ��� ���ర ��య��న
��� రవ �ం� ��� ��
��� రద �ం� ��� అఖండ
మ�� �దగళ� ��య��� ||60||

కంబ �దుగ�ం� �ళ�లు కటు� ఒం�
అంబుజమదు� గు��ం� ��
అంబుజమదు� గు��ం� తుల� క-
దంబ� ఎ�� �డ�ం� �� ||61||

�� ��� ఒం� గూ� న�లు ఒం�-
�గ ����య��ఒం� ��
�గ ����య��ఒం� �త�ర -
� ���ండు ��య��� ||62||

కుదు� క��య బణ� ఆ�హం�య బణ�
మదహ�����బణ�� ��
మదహ�����బణ� ఒ����హ
చదు�య �� కడగ� �� ||63||

అ��� ���ర ��� ర బలుఘన
మ�� �రద గుణగళ� ��
మ�� �రద గుణగళ� �వ�దున
��� �దరు సుళ��ల� ��||64||

గురుగళ భయ�ల� ��యర స�ర�ల�
హ����ందు ��తరు ��
హ����ందు ��తరు �ం��
��వరు తమ� బు��య �� ||65||
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లగ�య�ణ� ల��ద �ల�త�
జగ�శ�త� ��త� ��
జగ�శ�త� ��త� �వర
న��డు �� నగు�� �� ||66||

�గల �వ�యవ�హగలు �వ���
���ద �రుదు తమ�� ��
���ద �రుదు తమ���దునర
�గ��ద����ండ �� ||67||

పంచ�వన���డువ�ం��
�ంచు ముంచుగళ అ�యరు ��
�ంచు ముంచుగళ అ�యరు బ�� ప�-
పంచవ �����సువరు �� ||68||

�ండు �ంధవరు త��ళ� �� �ం��
మం�� సూత� హర�ండు ��
మం�� సూత� హర�ండు �ం��
మం�య�టు� �రు�రు �� ||69||

ఇవర �క��ళ�హ��వ�బ��
ర�గణ�థ�బ�� ��
ర�గణ�థ�బ�� ఎ����-
�� �వ�ళ� ��ల� �� ||70||

�� ��ద�గ�ల� �క మత�ళ�
ఉదర తుం�ద� సమదృ�� ��
ఉదర తుం�ద� సమదృ�� హ�వ�త
�ద��ం�� �గస� �� ||71||

బద� ను��య ��స��ం� తు���
మృదు మూలం� గజ��గళ� ��
మృదు మూలం� గజ��గళ� ఇవ��
ముదదూట ఆ���మన తృ�� �� ||72||
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బస� సబ�� ��� చుక�ద గూ�
హస�ద�ం� బలు��� ��
హస�ద�ం� బలు���
హ��� ��య పర�క �� ||73||

మ����యు ఒం���న�నగ�ం�
హ�డుగ ��యర బ��ం� ��
హ�డుగ ��యర బ��ం�
ను����కర న��� �� ||74||

నమ� న��ళ� ఉన�త సుఖ�ంటు
ర��య రమణ కరు�ప ��
ర��య రమణ కరు�ప ఒడ�� కు�
నమ�వ�� సు��� �� ||75||

�మ���య�ల� నమ�మ�య�కు�
ధ��ర� సూ��ండరు ��
ధ��ర� సూ��ండరు జగవ��
�ర�ళ�� సు��� �� ||76||

�వ�ళ� నమ� న��ల� �ద�
��ర కూడ సర�ల� ��
��ర కూడ సర�ల� ��యరు
�వవర �దు� నగువరు �� ||77||

���ం��సు�� చప��ం��సు��
అప��� ఆ�తు బం�గ ��
అప��� ఆ�తు బం�గ నమ�ను�
ఉప�ర�ం� గ���� �� ||78||

���ర�ద�� మ��ళ�� ��
�రు�� నమ�మ��గ ��
�రు�� నమ�మ��గ ���
తూరు�� �మ� కరుళను �� ||79||
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ఈప���ర�త�ద న�గళ
�పవ �టు� �ళ�త ��
�పవ �టు� �ళ�త బందు స-
�పక �య��దరు �� ||80||

రత�గంబ��� ఒ��ర మక��ందు
ఉత�మగుణద �ం�� ��
ఉత�మ గుణవ �ం�� కు����
�త�� సుఖవ �ట�రు �� ||81||

���ంతనరమ�య�ం�దవరు ��
ఏ�ంత భ�� బల�వరు ��
ఏ�ంత భ�� బల�వరు నమ� �-
� కూ���� దూ��� �� ||82||

సుఖదూటస�యను అ�య� ����
సుఖ�ర�గురు� నమ�� ��
సుఖ�ర�గురు� నమ�� పర�క
సుఖ సూ��ండు బదు�� �� ||83||

ఐదు �దవన�తు న�����ప�-
�� దు తత�గళ ���� �� ఇప�-
�� దు తత�గళ ������మ-
�� దు ము��య ప��� �� ||84||

ము�� ఇల�ద �ణ� శుద�ల� జగ�ళ�
ము�� ంక�� బదు�� ��
ము�� ంక�� బదు��మ�తవర
�����క� బలద�� �� ||85||

ఇం�ంబ ను��� అ��నందద��
�ం�య�ల� ఒం�� ��
�ం�య�ల� ఒం��మన� �-
�� ంత�దరు తమతమ� �� ||86||
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గురుభ�� అ��ణహ�భ�� కుంకుమ
పర�ర� �� �ంజనవను ��
పర�ర� �� �ంజనవను ఇట�రు
హ����ల�ద �ష�ము�దరు �� ||87||

సస���వ�య��య��దరు
అ���యవరమన�చు� ��
అ���యవరమన���నుడు��
అ��� �టు� న�దరు �� ||88||

�ధవ ప���� న ���ళ���ద
�దళదహణు� బణ�ద ��
�దళదహణు� బణ�ద ��య
������త�రు �� ||89||

అచ� బం�రద శంఖచక�ంగళ
అచ��త�ద నయ�ద ��
అచ����ద నయ�ద �� ��
హచ�డగళ� �వ��తు� �� ||90||

�ద �దద బణ� బ� బ� �త�ద
�ద సముద�ద ��య��
�ద సముద�ద ��యవ��గళ�
�దున�ణరుడు�� �� ||91||

��య ��యర������న�న ��
తరతమ�వదుప�ర ��
తరతమ�వదుప�ర��దరు
హ�గురు��� న�వం� �� ||92||

ఈప�య�వరమనము�� మ���
సుగంధ ప�మళ ద�వ�ద ��
సుగంధప�మళ ద�వ�వ ��� �
��ప�గవర���ముద�ంద �� ||93||
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పరసము��ద ���హ���గ�
సురన�ము��సగరర ��
సురన�ము�� సగరరు�� �వం�
కర�తు అవరమన��� �� ||94||

శుభ భ��ద�ంబూల ��ండు
శుభ�క� ను�దు న��గ ��
శుభ�క� ను�దు న��ద �గరు
అబ��� �యము�దరు �� ||95||

�� ���జ� బ� ముయ� తరు�
ఆళ�డ�రమ� నమ�ను ��
ఆళ�డ�రమ� నమ�ను ��గ
ఏ�ల�డ�� కం�� �� ||96||

��ంద��� ను�దరుహ�హ�
�గవత�ల� ధ��ళ� ��
�గవత�ల� ధ��ళ� నమ�వరు
��గంధ కరూ�ర� �త�� �� ||97||

అప�జయ�ర�� �త�వ� శుద�మ��
ఒ��వ బంధు బళగ� ��
ఒ��వ బంధు బళగ� �మ� గుణ
ఒప����� �� ||98||

�� బం��ణ ����స�యర
��ద� �ర�� లభ�� ��
��ద� �ర�� లభ�� నమ�ప�
�వ ప�య� ఒ��� �� ||99||

�ల���ర�ంటు �ల�భవ ���
�లు� ���� ఉగ��సుత ��
�లు� ���� ఉగ��సుత �రు�గ
�ుల�ర మన� ద��యు� �� ||100||
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మనము�� బందురు గురు�ద కండరు
జన�� �యము�దరు ��
జన�� �యము�దరు �వల�-
క�ను�న�ల�� న�వరు �� ||101||

ధ�య సజ�న�� సక�� స��ంత
ఉ� �య� �ల ���ంత ��
ఉ� �య� �ల ���ంత స�యుంటు
గురుభ�� ఉంటు పర�ంటు �� ||102||

అల� కన�డద ను��న��గదు ఫ�-
తల�న ��యగురుమ���� ఫ�-
తల�న ��యగురుమ���డు�దు
తప���స� �ష�రు �� ||103||

జన� జన� బ�హ� �యూ� గురుగళ�
ర��య రమణమన�వ ��
ర��య రమణమన�వ�గ�
��మ���ర�రు [గురుగళ�] �� ||104||

ప�సన��ంకటప��మదు��ర��
అశుభ��గళ� ఉళ��ల� ��
అశుభ ��గళ� ఉ��ల� శుభమసు�
కుశ�యు��గ��హ�దు �� ||105||

14 (580)(2)++
�గవ�త�మర ల�ణగళ�
�గ : �ళంగ�� �ళ :

సంగ��� సుఖవ కూ� |
మంగళ�గవ�తు� మ� ||ప||

�రళ� తుల� ప���సర|
వర��దశ �ండ�గ�ంద|
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అ�దర���త �హ�గ�ల��|
��యం�రద �సులవ� ||1||

హ�యవ�ర చ�� సు��|
కరణ �ట��ల�� స�దు|
�రుల�� �స��హ �రుభయద� �త�-|
స��� వం���� చ�సువర ||2||

హ�పరవల�ద ధర�గళ|
జ�దు ��హ� తత�ర��|
పర�� ధన�ంసంగళ� �ం�యగ�-|
��గద�ప�మ�తు� మర ||3||

శు� � స��� పంచ��� నుమతద|
మ�దశకన ��� �నుక��|
వ�తవ త��స�ము��య గుణతత�|
కథనవ�ళ�వ �ళ�వ� ||4||

సర�భూ����� �షు� |
సర�స�తంత� ��రక�ందు|
సర�జన�ద కర�వ హ�గ���|
స��శ�రన నం�ద జన� ||5||

సము�త కర�గళను �డ�|
ర�యరసన భటరు� �పక��|
�మల భకు��� �����డు�-|
ధమరప�ద� బ�దరువ� ||6||

అర� ���ర�క��సు-|
�ర� తన�ంగ�యళ కూ�|
�ర�చరణన స���� �ల �-|
రర�క�డదనఘజనర ||7||
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కృద�జన�ళ� ��య��దు|
శు�� త��ళ� ముదవ�ళ�� |
బు�� �న�� స��ర�వ ���|
ఉద��సు�హ ద���గళ ||8||

స�సుతగ�హ ��� �కద మ-|
మ�య���హ������|
సతత కరణంగళ హ�����టు� |
ప��కూల కర� ర�త బుధర ||9||

శ�వణ �ర�� �షు� స�ర�గ�ం|
ఆ�రళ ��న�� వంద��ం|
స�యద�స� సఖత� స��ర��|
నవభకు�య రసజ�ర �డ� ||10||

సురమనుము�నృప న�త�మర|
తరతమవ��చు��నంత�|
ప�యన�తు �ద పంచకవను ఇహ-|
పరద��ళ�వ ��దర ||11||

మ����య కర�గ�ంద|
అను�న దుశ�ర�యజ�దు|
�న�న శ�ద� జపతప�మద|
ఘన���ప� గు��కర ||12||

��ళ సత�ర��� నంగ��|
ముఖ� �� �� �వ�ంబ �రణ|
సకల ధర�వను ��మ��ంత���|
�� కృ�� ర�ణయంబ �ష�వ� ||13||

ఎడ�డ�డరు�డ��ళలు|
దృఢ� కడ��యనఅ�గళను|
�డ� భ�� సుఖ దుఃఖమయద ��-|
స��ల��హ�ణ��డలవర ||14||
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హ��న �రశన �ర�ల�|
హ�యముం�����గర�|
హ�యగు�ర�ట �ర�� ��ంజన|
�రచ� నట�యం పటుతర� ||15||

�ళ�గ� దం�� కంబు కం-
�ళఘం�ఘన�షద�|
���లన����ము�� ంగ�య|
�ళ���టు� న�వవర ||16||

హరుష �ళ�క క�� ర�య�|
��రమణన�మ�గళ�త�|
పరవశ�ంద ప�సన��ంకట కృష�|
హ�హ� ఎందు భవ�ంగువర ||17||

15 (581)(2)++
ఆ��క ��ర
�గ : �ళ :

పంచ�ల ప�యణరు సర� సత�ర� | వం�స� అ��త�క ���య�
�ర��మ��ం చతుర���హ�గ��సువరనవరత�ంచనరుము�� పరరు
���య పంచ�లప�యణరు || ప ||

�� హ�� ముహ�ర�ద�దు� బ�హ� జనకన��న | వం��పరవశ�హ�య����
గుణ | కర�గళ ����ద బ�క మలవం త���మృ��చ�చ�సు� | �ం
�గ�ళదు గండూషణదంత�వ�చంమన ��య��న��ద�ర��
�ండ��టు� ��ము�� తుల���� ధ�� ర�గత బ�హ�గర��వను �డు�
���య పంచ�లప�యణరు||1||

శత�త సు���� ��గు��ష��రవ అ�భకు�య� జ�� ఇనగహ�గ��సుత
హ�త�హగత పరశు�మ���� త�హ���తు� ����య� | సతు
ప�వచనవ�� దశమ� గురుగళ హృద�తగర��య�� �న�నదు ��ణ
త�గళ స�త�ర��ం �� ఆదర �రంతర� �లగ�����య
పంచ�లప�యణరు ||2||
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తుల� � �వన� జల��న���న� ◌್హ క�స� �వఋ��తృతర�ణవ
�� జల�� శయన��అలవ�ధరమతద ��యన�తు గురు�జ�� |
ల�తజలగంధ తుల� కుసుమ ధూప���వ�మర ఛత� వ�జ��
ఉప�రగళ� ��ద� అ��సుత ��జనవ �ళగువరు భకు�య�� ���య
పంచ�లప�యణరు ||3||

తంత�����య� అ��సుత తన�య స�తంత�వంమరదు ��మద�నుమ �మమ |
��ంతర��మకృష� ��సనం�త�గ��� న�� బలు తు�సు�| సంతత�
�శ� �వ బ�హరణ ��మద���ంతర�త� అ��సుత అ�� అ��గ�ంతర�
హ��� �ర� సృగ�ంధ మృ�� న��ం ద�� న�����య
పంచ�లప�యణరు ||4||

�ధుజన పం��య� కు��ప��డనుణుత�ధవముకుంద ��ందమధుహర,
హ��దవప��సు�వ��య��ద�స�� ప�య� | ఆ�
మ��ంతర����జ�ను����సువ�ర��క�న �నదు | �� ���
��� �ప�యజ�వంము�� �ర� తుల�య ��సు�హ����య
పంచ�లప�యణరు ||5||

�వర ప��ద గ��� బ�క హ�గుణ గ�వ�య�� �ళ�త� �నగళదు సం��
వంద�య��అ���హ���తు� �వద�హ�� న�� | �వ శు��య
ప�ద�ణ�� ��జన �ళ� �త నృత� సు�ద��షద� ��యను�� ల��
రమణ గ��సువ��కరు �వను��� ���య పంచ�ల ప�యణరు ||6||

స��ంద��� సురర�� �� ణ �యంత� | సర���� ణ�� �షు� ��రక�హను
స��శ�రన ��ర�య� శతు�� �ర� సర�కర�గళం ��దు | సర�� తన�
కర��త�వను జ�దు హ�స��త�మ పర� పరబ�హ��ంద�దు �� సర�జ�
గురు�య�జ�ద� �ల�ర�క�ళ� మ�ను�వరు���య
పంచ�లప�యణరు ||7||

సుఖదుఃఖ ��యు ��ద���ల�� నరనసఖన�న� ��దు సర���వ�రుష
ముఖ�� స��నయ వచన వ�సుతయదృ���భ తుష���| సుఖ�ర�మత�
శుభమత�ందు ���తర ప�ఖర �ఖండ దుర�త �స��వం��◌ೊ�� | �ఖ��
�ర�హహ� ప�వణ��సువ �షు� భక�గ��గ��సు����య
పంచ�లప�యణరు ||8||
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కరణ త�యద�� హ�గురు�ధు జన ��హరుషద� ��� వం��ర��మ క�దు ��
| హ�య��త�ర� ��పవ��మధ�మధ�యచ��తుహ�య స��� |
హ�య��సంగ ద�వ�� త�యవ క�వ �� హ�య స�ర�యను �డ�యుషవ
క�వహ� �� ప�సన��ంకటకృష� కృ�� యం��క�వన��సువ���య
పంచ�లప�యణరు ||9||

16 (582)(2) + +
�రతమ����� (గద�)

1. అనంత క��ణ గుణ�ర� ����యణ �వరు ||
2. అనం�నంత గుణక �చళ� ర��� ||
3. బ�హ� �యు�వరు ర����ంత �� గు�ధమరు||
4. సరస���ర�యరు స�ప�గ�ంద 100 గుణ�� �చరు ||
5. గరుడ �షరుద�రు సరస����� 100�� అధమరు ||
6. షణ��మ��రు ��, భ�� , �త��ం�, ��ం�, ల���ంబువ�
�ం�ద�కళ� ల���శ �ల� �ష స�నరు, ఆ�శ�ల��గ ఆ�దు గుణ� �చరు
�మన�ంద 20 గుణ�� అ�కరు||
7. �ప�� �రు�, �ర�� స�ప�గ�ంద 10 గుణ�� �చరు ||
8. ఇంద���ధమల���ప�� ��� 100 గు�ధమరు ||
9. అహం�ర�� ణను ఇంద�న�ంత 100 గు�ధమను ||
10. బృహస��, అ�రుద� , ర�, శ�, ��యంభువ, ద� ప��శ ఆరుమం�
ప��హన�ంద 5 గు��కరు ఇం�� �� శ�ధమరు ||
11. ప��హను సూర�న�ంద 2 గు��క బృహస����� 5 గుణ��
అధమరు||
12. సూర�, యమ, చంద�మ, ��యంభువ ప�� శతరూప �� ప��హన�ంద
2 గు�ధమరు ||
13. వరుణ�ద��ర� గు�ధమను ||
14. �రద వరుణ�నూ�న వ��� అ�క ||
15. అ�� భృగుద� ప�� ప�సూ��త��మక సూర�న�ంద 2 గుణ�� అ�కరు
వరుణన�ంద �దగు�ధమరు ద�నన�ంద 100 గు�ధమరు||
16. మ��, అ��, �లస��, �లః అం�రస, క�తు, వ�ష� , ����త�, �వస�త
(మను) కూ��, మం� అ��� అధమరు�త�� �ం�ద�కరు||
17. �త�, ����, �రఋ�, ప��� పర�న�న�ంద 2 గు��కరు
మ���ద��� అధమరు ||
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18. ���శ, �ష���న, కు�ర, �ష శతస�రు ��� ర 6, ఆ�త� 12ర వళ� 7-
వసు 8ర వళ�, 10-�శ��వరు, ��� పృ��-4-మరుతర-49, 3-�తృపరు, 1-
ఋ�గణ�త ఒటు� 86 �త�� �ం��ధమరు ||
19. కర�జరు గ�శ� అధమరు పర����కరు ||
20. పర�న� గం���, ���, ���ల, సం�� , ఉ�కర�జన�� నూ�నరు,
����� 2 గుణ�� అ�కరు ||
21. అ����ంబవరు �వ�గళ� శరభ గం����ంద �చరు||
22, ����� అ���తర�ంద అధమళ� ||
23. బుధను����� దశగు�ధమను, ������ నూ�నను
24. ఉ�బుధన�ంద 10 గు�ధమళ� ||
25. శ� ఉ��ంద దశగు�ధమను ||
26. �ష�ర శ��ంద దశగు�ధమను ||
27. అ�నజరు�ష�ర�ంద 100 గు�ధమరు ||
28. �తృరు 100 గు�ధమరు ||
29. �వగంధర�రు 100 గు�ధవరు ||
30. మనుష� గంధర�రు 100 గు�ధమరు ||
31. చక�వ��గళ� 100 గు�ధమరు ||
32. మను�త�మరు 100 గు�ధమరు ||
��ష :

ఉక� �షరు - 6-సూర�రు-12రవళ�-1 ఉరుక�మ-�వరు 2. �����,
3.వరుణ 4. శక�, 5. �త�, 6. పర�న� �ష శతస�రు-6-సూర�రు, 10-రుద�,
11రవళ�-7- 8 వసుగళ�
10-�శ��వరు, 47-మరుత�రు, 3-�తృపరు, 2-���,పృ��,
1-ఋభు ���� ||

1 వసుగళ� 8-వళ� అ��, 1-మూలరుద�, 1-బృహస��, 1 ప��న�� ణ,
2. మరుత��ళ�-�� ణ, ప��హ, 2-అ���గళ�-14 వసు�మ-1, ��ణ,

2. �� ణ, 3. ధు� వ, 4. అర�, 5. �ష, 6. ��వసు ||
సూర��మ-1, ఆర�మ, 2. ��, 3. �� �, 4. భగ, 5. త�ష� , 6. స�తు-6 ||

దశరుద�-1. మ��, 2. బహ�ఋ�, 3. అ�రు���, 4. అ�క�త,
5. �మ, 6. భవ, 7. �వ�జ, 8. �మ, 9. ఉగ�, 10. వృ�క�-10 ||
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17 (583)(1,5,25)
���క �డంబ� (�క��) కృ�గళ�
�� ప�సన��ంకట�సర వచనదం���హబ��చ�����
(��హబ� ఆచర�య�� ఆ����క�)
�గ : �ళ :

ద�ంద�� వసంతహబ�
ద�ంద�� ఇహపరద�హబ� ||ప||

ద�ం��మృత �మ అభయవసంత
ద�ంద� ��శర ��దవ�ంత
ద�ంద� న�ను� బల�వ సంత
ద�ంద��యదవన గ��వసం� ||1||

ద�ంద� ��ష� స�నవ కండు|
ద�ంద��ం�సు� � స��టు� �ండు
ద�ంద��నవ��ద� భండు
ద�ంద� ప�గళ బ�య ���ండు ||2||

�లు� ణ ���� బం����
�లక�ల� ��వ�ందు ఘ��|
��య�డువ సంభ�మ�ళ�
�ళగ��� �మ� ���ళ� ||3||

ఆ�� క� ప��పద�ం�ద�ంద
సు�� న���య��రువ చంద�
వగూ� � ��య�మ�త�ంద
ల���రరుముం� న��� చంద ||4||

క�యలు�గువ����దు?
భ��ంబ �రద�� ఒంభతు� �� �
ర��రంహ�స బ�హ��� �� ఐ�
వ�క��గువ వసు� ఓ�� ఓ�
�క�ద ను�గళ� తమ�న�� ||5||
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కురుళ� (కుళ��) క�యువ బ���దు?
�నప� అడ��మలగ� ఎదు�
మ�యవరను ఎచ��స��� సదు�
��వ �షయ�� ఏరుత� �దు�
మ�మ����య కురుళ�కదు� ||6||

�వఓ�య�� కురుళ� (కుళ��) క�యు�దు
�రువర ��య�గ�� ��
�రూరవర �ట��� దూరద��
దూరువ�డ�ట దు���ఫల� వసు�
�రువ మ�సర సంగ� �ల� ||7||

ధూ� �రు��� బయ�ళ��
��మూరు��ళ� మ�గుంద��
�ళ� తుర�ర ���ళ� �ష�ల�
�లగర ���క�� ఫల� ||8||

క�యువ బ���?
�ం�ద��యర��[న] � న�దు
వంచక మూవ�ర సంగవ క�దు
ముంచువమన�ర�న��దు ||9||

ము��ద కద�రడనుము��యు�
ఇ�� మూ�ంబ��గళ ��� �యు�
�చ�� మ����ల�������
స��ద �రస సూ���ర�� ||10||

�రరను��ట��కు
ఏ��ప��జ� అభయ��కు|
�లు���న��� నలు�ర�కు||
�క క��ర�ర ��� ◌್యళ�కు|
భూ�ంత� �����స�కు ||11||
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బు�� ఎంబ���ంగ�యను���గ� హగ�� క���
రమణ�ల�ద ఆర�ర సంగ��దు
ర�సువ బు�� ��య గ����దు
అ�త ��గ�హగ�� �యక�� ��-
రమణనం��� ���సలు �ర�గ�� ||12||

��� �ల-���ళ� భయ-�ళ� ��� �ళ�
�� న �ళ�ంగళ�� ఆడువ క�మ

ఎ���� � �� �� �షయ�ళ�గళ�
ఎ���� �ర�లసృ���గళ�
ఎ�� �రయ�క�� ���గళ�
ఇవ�ల� త����� న �ళ�ంగ�ళ� ||13||

సూ����యరను�����దు తళ�ర���సువదు
���వ�తు తత�సం�య��దు
సూ����ండర �����దు
����త తళ�ర��� �టు�
�ళద ��యరు సం�షబటు� ||14 ||

ఎషు� మ� �రు� కురుళ క�య�కు
ఎంబతు� �లకు ల��ర�గు�
�ం� ఇల�� బంద బన�వబడ�
కుం�� సురకుల భూ�� బందు
దంభమండలద� కురళ�����ందు ||15||

కురుళ ఒటు� వ క�మ. అ��స�రుశ క�మ.
�గమత�రగూ�దర కురుళ���
భూగగన�ందువ �మవ క��
�గ��రువ హ���న �త�ద��
��� ��� ��� �క�క�� ||16||

�వ��సుడ�కు
�భ���య���తుప�స�దు
�భ�� కు�యలు �త�రు�యు�
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�భన రస���య�ధు�ండు
��భువన ప� �మనయ�న దండు ||17||

స�రు� � జనకన గుణగణ ���
ఊర��స�ర� ���గుళ�వ అ��
�రూ� మ���య�ళ�� సు��
దు���గళ ����య ��� ||18||

అ����మ� కర�ద�� సుటు�
���న�యబూ�య���టు�
��దర(�?) �తుర��� �డంబటు� �-
��వమం�రద బ�హ�� ల�� �టు� ||19||

హం�� �రు (�ళద?) వృ�ద మూలము�దూ-
��ర�ంగ� సుతు� వ �ణర ��దు
హంగు (రంగు?) ము��న మూగు� �ణ���దు
శృం�ర ���య��� జడదు ||20||

బూ� అడువ క�మ, �ల, ఊటద ��
�ళ�న జవద� బూ� చ��� �
��యరు ���ం��ణ��
జల��నుద�మదంగ�య��
న�వ��నందదూట ����� ||21||

నంతర��నద క�మ
�రు�రు� బందు బ�దు (ద�దు?) ��ందు
హ�య��వ���య�� �ందు
థరథరహ��రు వర�గ�ంద
తరుణ తర�యం���వదు చంద ||22||

ఓక� ఆడువ బ���?
ఆనందమయ�సు�వన కండు
ఆనంద �ర� భ��య ���ండు
ఆనంద�ర�గురు కృ��ంద
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��నంద�కు��డువ చంద ||23||

అ��త���య�వర
ఈ �ధ అ��త���య�ద
��క జన�� పర��� ద
�వఋ�కుల �వముకుం�
�వను కరు��� �� ��ంద ||24||

దుష��త�రును త�దు����ద ద�వ�ర�� త�
�దవ తంద హ�స�న��
భూధర ధ��దమర[ర] �ర���
��� రతల�� దవ����� ప�
�� ద ���� హ� ఉద�ద ��
��ం��న�ంద�నమద��
�న��� �డ��త� ��
�న� తంద ద�స�న��
���య�ళ� �డంబన �� ||26||
స��ర���ద ఖళనమ���
ఉన�త� క�య నర��ంద ��
�న�యమూ�� భూ�రద��
జ���బహ�ల� �హన �� ||27 ||

దు�త ��గళ���దు అనంత సుఖ�వ
అనంత దు�త��గళను��
అనంత సుఖ�వ �నద� ��
అనంత అనవద� గుణప��ర�
అనం�దు�త కర��నద��� ||28||

ఫలశు� �
�ప�యరత���య���ఠ
��ప�స��ంకట �ఠరూపకృ��
ఈ ప�య�����భక�ర
���సువను �రుష వ��� ||29||

�� కృ�� ర�ణమసు� ః
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సు��గళ�
18 (584)(1)

��వధు� �న��ం�.......

ధు� వ�ళ
��వధు� �న��ం�ర�� �వ
ఆవ ��దు ���
�వ�జదబ�రమ�య��న రు�
ఆ�ద����
ఆ�గము�మన�హ�ంద రథ��
�వతన�����
��సలళవల�నంతమ�మ�న�
�వ�నవ����
�వనజనక అగ�త గుణ� ప�సన��ంక�శ హ� ||1||

మఠ��ళ
అంబుజభవమృడ ��జ��
��ంబు�డు���ష��య
నం�దర కుటుంబ� అంతర��ర�య�
కంబు�ళలు సంభ�మదూదువ
నం�దర కుటుంబ� కరు-
�ంబక ప�స��ంకట �భు� ||2||

���ట�ళ
జలజ�ండ� �మ�మద
కు�య���రల�ళ శరణర
సలహ�ద�� తం�
మ�నయుత జన�ళ ��యలు
సలహ�ద�� తం�
బ�య�ంకవ��� అమరర సల�ద
సులభరరస ప�సన��ంక�-
చల �భు� ఎ��◌ೊబ��� �
సలహ�ద�� తం� ||3||
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అట��ళ
ము���న�ను ను���డం ��
�టు� క����ళ�డం
కష�దుష����దయ�
���� నగవ���ద కృష��ంద�
�ట� ప�సన��ంకట కృష��ంద� ||4||

ఆ��ళ
��వర మూరు� భూవ�హ�
ఈఉర���� �కుంఠ�ం� గడ
�వర �వ �నన �వ��దవ�
�వర �వ ధు� వ�� �వ��దవ�
�వర �వ భక�ర�వ ప�స��ంకటప�
న�న��వ ||5||

జ�
తన�వత�� �ను �ళలువం� ప�-
సన� �ంకట�యబుధ�మ�ను

19 (585)(1)
�లసూర��భమ...................

ధు� వ�ళ
�లసూర��భమ��ంక��
��య�ంఛ ప��ళ గుచ�
�ల�లరదం��ంక���
�లరయ�న�గద ��
భూ� ల� ��స�ట�మకర కుండల �-
��� ��వత��సు� భ
�ల��క వజ�వలయ �జం� వన-
��తుల� గంధ���క సరగళ
�లనద రతున �మ�న�
�ల నూ�ర �రు���య �-
�ల పరసన��ంకట కృష� �మల�య ||1||
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మఠ��ళ
నందవ�జద �వర వృం�ంబు���-
��ందు నందసూను�స���
ఒం�ందు లయద గ��ంద�మర
దుందు�గళ�ం ధళధం ధంద���
గంధర� తుంబురరు�రందమహ��త ప�-
బంధ�ళ నందరస�ం�డు�� �-
�ంద దందం దందం ���న�
లంద�మద�� �ళ
బం��గ తుతు� � కహ� కంబు�ణుగూ�
అం��ద ప�స��ంకట కృష� నల�ంద ||2||

�����ళ
��కమలభభూర� ��� ���ప
�క�ద�ర �ష�క ��కర ప�సన��ంకట కృష�
ఆకళ�వర వశగ �� ||3||

అట��ళ
అనంత �గమ �కర� �లుకద
అనం�నంత గుణప��ర��
�ను�వర ప�� �ట�
�యం �యం �య� అ��
�ను�వర ప�� �ట�
�� �జన��ద�� ఖళ��వ
�� �నంద�ల ప�సన��ంకట కృష�� ||4||

ఏక�ళ
�కుంఠ �����కర�
�క�షధరమురహర ��ధర
��కర గుణ�� ��ణ�రుషహ�హ�
�కులప� �వర�నధర
�కహమద��రకర ప�స-
��ంకట కృష��� భక�వత�ల ||5||
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జ�
శుభ�ర�� ���� శుభక� ��గ��
శుభమూ�� క��యయ� ప�సన��ంకటకృష�య�

20 (586)(1)
మూల�మ�వరమ��యసు��

ధు� వ�ళ
�మ రఘుకుల �ర��మ�రణ�మ
�మూత�మ ��మూల�మ
�మల శ�ర ��ము�ంబుజ భ�మర
��మ�గర భక�జనమ�హర
�మ��హర�మ��దర �-
��మ గుణగం�ర ఏక�ర
���మఠదరసము��� మ�నసహంస
�మ��సు ప�సన��ంక���శ రఘు�మ ||1||

మఠ��ళ
�ం� స�రజన ����చ�-
త�ంత ప�సన��గ�వన శుభకర
సంత�గభయవ�త���ం�శ
�ం�� ప�సన��ంకటప��మ
కంతుజనక ���నంద� �-
నన�ంతవ�� �గ�గమకళ� ||2||

���ట�ళ
�రుత �కుంఠ మం�ర�దు�
పరణ కు�రవ�శ��సువఘన��త�
వర��ంబర�మవను (�హ�?) �టు� వల�ల
ధ�� �నన� సంచ���త�
నర���దు �� ఘ��ందు ��� జగ-
��య (���?) ప�సన��ంక��� రఘు�మ ||3||
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అట��ళ
హరవరద� బలుమ�� ద రజ�
చరవర లం�య� బ�దు గర��
సురవరరను� ��సలవరను
��వరు�రయ� ���ంద
��రవర�యక ప�స��ంకట
��వర�లయ�స��య కంద ||4||

ఆ��ళ
అకళంక అకు�తంక ఆకళంక
మకుట కుండల �సు� భ �యూర వల
�ం�త �దండ �రు�క��
అకళంక సుఖ�ర�వం�త�-
దకమల ��నుతమఖ�లక ప�సన�
�ంక��ప అకళంక ||5||

జ�
అందు నరహ�య�� అందద�� ����
బందు ��ం� �జరమ��డ�
ఎం�ందు స��న�వ �ర� గురుహృదయ
మం�ర� ప�సన��ంకటవరద �మ

21 (587)(1)
షడ�ర� సు��

ఝం��ళ
ధన�న� గృహ�త� వ����� �తర
�న�న� జనుమగళ తదం�వ �మ
కనక�� ��ర�డం పరసు ��దడం
ఇ�తు తృ���ద�న�మ��మ
జనపర ��బయ���యర సంగ�య
కన��ళ�దడం �డ�హ�దు �మ
తనగల�ద�వణ�హ�మ��� భూత
��తశన�ల����ర��మ
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ము���యళ కల��య���ద �ద-
వను ఎన� దు��షయ�మద��టు� �న�
�� న భకు� ��గ� �మవ��
�నకర కు��� మ ప�స��ంకట �మ ||1||

మఠ��ళ
గురు��య�గంజ� �క�ర ను�సువ �� ధ
బ�యహం�ర� �రతఘ��య
�ర�� �రయవను�సువ �� ధ
మరుళన దురుళన�డువ �� ధ
గురు��య�గంజ� ఉరు�పద�ద� �-
ళ�రగన ��దు�� ��చరణవ �� ��
�రద���డు గడ గరు��� ప�స��ంకట�ండవ కృష� ||2||

రూపక�ళ
�న ధర�న�� సురఋ� �తృఋణ
�ను క�య�ల��న��భ
�న�ణను �లు�నుణ��ద��
���భద� తుంబదు �భ�ండ
�నవ �����ండవ��ద
��ను�ం��య�దు� �భద �శవను
�� సూ�య��ప�స��ంకట�-
మన�ఉ�� ��మ���� � ||3||

మంచ�తమఠ�
అన�� ఉ���వన రూప� ���
ధన��������న�మద�
ఎన�స�సువ ప��ర భుజబ�ం-
బున���ందున�త�న�ళ� మద�
�న�ంద�న��యను�తు�ద పద�
ఎన�మద�జన������ �వ
�న���న�ర�మద�ంద ���సు ప�-
స��ంకట ఉరుక�మ ధన���య ||4||
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�����ళ
ఉత�మర అవగుణ��సుత
�తు� యమ�ర�య�మత�ర
మ�� పర�ఖ��� కు�కు��తుమత�ర�
�త�జన శరమత��సు��
�త� ��ర కుచద �ఠ�
ఒ�� సుఖ�త� పద�����డు ప�స��ంకట కృష� ||5||

అట��ళ
ఇందుము�యర కండంద��ప�హ
కందగ��� కరుణ ఉ��ప�హ
తం���బంధువర�ధ�హ
ముందణగ��మూ��య�త� �హ
కందర�న �ద� �� జనరహృద
�ంధ�రవ �దు� తవ�దనఖ�ర�-
చంద� చం����� అ�జ�న��న�ద�-
�ంధు ప�సన��ంకటము�జనవంద� ||6||

ఏక�ళ
ఎన��మ�ంబ ��గ��� ం�త పద
ఎన��� ధ�ం��� ధ�జదం���త పద
ఎన�మద�ంబ గజకంకు�ం�త పద
ఎన�మత��న�య� గం���త పద
ఎన��భ �ద� మ��� అబ�యుత పద
ఎన��హ��ంత���ందు నఖద పద
ఎన�మ�రథ ���యను క��వ ప�-
సన��ంకటన �వ��ద�ం�త పద ||7||

జ�
ఇంతు��ప షడ�ర�దంబ� ��� సంతత ��చరణ స�ర�
ముం��షధవ���న� ర�సు ధన�ంత� ప�సన��ంకట నరహ��
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22 (588)(1, 5)
హ�య��� సు��

ధు� వ�ళ
హ� �న� క�మృత వర�వను
�ర�లద���ంకురగ���యు
హ� �న� శుభ�మ ర�యన భవ�గ
ప�హర �రణవల��షధ ఉం�
హ� �న���న�రణ �ంబ-
దరుశన �రణవల�దన��ధన �వ�గుం�
హ� � వ�క� �ద��త���ప�-
కరు�� కరు��� ప�సన��ంకట కృష� ||1||

మఠ��ళ
�న� �� �� �లరన�వమ�దరు
�న� సుచ�� �� ధన�రు ఒ�దరు
�న��ద�ంతుమన ���దరు
�న��ణ�సు�రణ�వ ��దరు
�న�మ���ం� �న��హ�ం�
�న��డ�� ప�సన��ంకట కృష� ||2||

���ట�ళ
ప�కృ��ం బద� � ప�కృ��ళ�� �ను
�రుషర�న�ను�రుషర ప�భు �ను
సకల స�తంత� భక���న�
��ళ సం�హ��ంత�క ప�స��ంకట కృష� ||3||

అట��ళ
���థ �న�మ���� ఎంభ-
తు� �లు� ల� గర�ద దుర�� ���
��యంత�� �టు� �ం�
�న �షయ�గ��న��ల��
ఆ����మన�ర��గ�న
�న�థ ప�సన��ంకట కృష� ||4||
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ఆ��ళ
హ�హ�హ�హ�హ�హ�హ��ం-
�రడక�ర�న��ల���ద�ంత
�రు �రు��సుహ��ందద�ం (�� హ��నంద�ం?)
�రు �రు� బరువ అరుహం మ��
పరసన��ంకట కృష� పరమద���
శరణర��వ �రుదు �న�దద�ం ||5||

జ�
���గ�గ�డ���� య��త�
�� �� �� ప�సన��ంకట కృష�

23 (589)(1, 5, 8)
ఉప�శద సు��

ధు� వ�ళ
హ� తన�ఏ�ం�గ�� �డ �భవవ
�� సంపద��ఖ�ద లంపటవ
హ� త���ం�గ�� �డ అ�ళద
అరసుతనద��గ�ద బయ�య
కరు�ంబు� తన� శరణజనర భవ-
�రక�ం� బలు �రుదు ర�క��
అ�భయద �ద�� మ�వ�� వ�సన�
బరు��ంద�దు �� ప�స��ంకట కృష� ||1||

మఠ��ళ
మ��హ�గ�ముఖర�గ���గ�
హ�� �ముఖర�గ� ���గ�
హ���యజనర వృ�� �వృ��
హ�పరవలదయజ� అవజ�
హ�ముఖ��ం� �గమ సుగమ
హ��ద�సద ఆగమ దు�గమ
�� ప�స��ంకటకృష� �వ��
స��ందవను ఇహపర���రను ||2||
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���ట�ళ
హ�యం��యమూల�సత�వ�ం�
పరమమంగళ �మస�ర�యను �డ�
ఇర�న�మన� ఇర�న�తను�
తరు� �త� ��� సర��ం ��య�ందు
హ�చర�ంబుదమృ�నుం� ��హ-
�ర�న�మన� ఇర�న�తను�
�రు��క ��య �ర�ళ శు� ��య
�రుత ప�స��ంకట కృష� ��య�ర� ||3||*

అట��ళ
�ష� ���ల�రు�క�సద సుఖ
�ట����ల�రు సకల సంపదవను
అ�� ంగ�గద పథ����ల�రు
కృష�న �దబ� మకరంద భకుతరు
తు��య�ల�రు స�రూపద అనుభ�-
�ష� ��గళను దృ�� � �రద
�ష���ష�మూరు� ప�స��ంకట
కృష�న భకు����తమరుళరు ||4||

ఏక�ళ
గ� ఉదుభ�సదమ��యగ�దం� క�
��యద �శు జన�యబయసువ ప�
��యన�ణద రమ�యమనదం�
��రమణన ఆగమవ� బయసు��
క�వరద ప�స��ంకట కృష�న
కరు�మృతవనుండు సు��నను�న ||5||

జ�
సం�ర చక��ంద �జర��ప పరమ
హం�శ ప�సన��ంకట కృష� న�న�
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24 (590)(1)
జగద �వర ��...........

ధు� వ�ళ
జగద �వర ��యుకు�� సృ�సువ
మగన ప��రు� ��కమల�
దృగమూర�ంబ�మ�గ�హను �న��
ఖగగమనగ�తగుణ�లయ�వ
మగు�దుగ��ంమూజగవ��ప ��య
మగనుళ� ��యు సంగడ�ముకుంద-
దు�గమ��క�వ� ప����ంబ
మగళ� హ���దళ� ��ం���ర�ళ�
మగు��� �కుల���నందనరము-
దు� గళ స���మ�మ�మ కృష�
ఆగమ��గళ� �న�ర� �ణ� గడ
బ�యలళ��గహ�దయ� �య
�గడ�కరన�� ఆత��వర �ళ�
��య��సు� �షమ��దూర
జగ�త�జగ��ప� జగదుదర జగద�రద
జగ�క మూరు� ప�సన��ంక�శ ||1||

మఠ��ళ
ఆట�డువ�ల�ళ� జగ-
��టక ���� జగదర
�ట�� �యత�రణ తరతమ
���వర పృథగ��య�వ ప�స��ంకట
�టక���� ట �భు � ||2||

రూపక�ళ
���ండనంతవ ���������
అమ���గ�� ��
ర��య���వ�య�డ� ��
ఒ�� గుం�య����-
ద�మ����ంత�మ�మ ���నంత
నమ� ప�స��ంకట �మ� ||3||
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ఝం��ళ
ఒరళ��దుయమ�రు� నరుద� ◌ೃత
సరళ�ణదహబ�దందు�తుళ�ద�
గరళదంతన �ర������ద
అరళ�వ�ముఖ పరసన��ంకట
తరళ�ళబడుత �రళలగ �త�
తరళ �న�య తరళ� ||4||

���ట�ళ
ఒందను�స��� �ం�� జల��-
నందద ����ర��య
ఒందు గుణ�రవ ఇం��గరుహ�
ఒంద�ట పర���ం�ద�లము-
కుంద ప�సన��ంకట ��ంద ||5||

జ�
���మూరు� ��� �రు� ��� క�మృత�న�
కణ� �� ���య�� ���సు ప�స��ంక�శ

25 (591) (1)
హ�స��త�మహ�పరబ�హ�

ధు� వ�ళ
హ�స��త�మహ�పరబ�హ�
హ�సమ��ల� ��యరుం���
హ� పట�గ��దమరరు వం�తరు
హ�య�ద�దసురరు �ం�తరు
హ����రువర�క� ���యుతరు
హ�యన��సద వృద�� బ�ష��తరు
హ�య�న�మ�అరూప గుణదూర ��-
హ� ప�స��ంకటవరద ఉ�ర ||1||

మఠ��ళ
అయ�న�మ�ంద� అనంత�మ�
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స��మ�ల� �గల�
అరూప�ంద��� కృతరూప
స�రూప�ల� �గల�
గుణర��ంబుదు ��గు���
గ�త గుణగ�ల� �గల�
�రు� ణ అరూప�మ�ంబరు
స�ర�జవరద ప�స��ంక�శ� �మ�ంబుదు �గల� ||2||

����ళ
�మ�ప��మ
నర�గుత�మరు నృపరుము�సురరు త-
న�రు������రువ �మ
ఎరడు ��ర రసనరుమృడగరుడరు
స�రూ�ను�ర �త� స��ప ���మ
ఎర��వదన��రడు శు� �య�మ
��యళ�చ��సువనంత�మ
పరసన��ంకటవరదనుదర��
����� ర�యద గుహ��మ ||3||

రూపక�ళ
ఒందు బ���ండ తుం� �వ రూపమ-
�� ందురూపద �మరంధ��ళ�ండ
ఒందల� నూరల� �ం�దువనంత�
ఒం�ంద�ండ�ళ��◌ೊరగప��ర�
అందు ఏ�ర�వ��ందు వటపత�� ఆ
నందనర�య��య�ందు చప��దుండు
ఒంద�ళ� కర�ట� ప�స��ంకట రూప ||4||

ఝం��ళ
కరచరణ నఖ �శ �ర చ�ు శ�వ��
స��వయవగ�ంద సర�రూపగ�ంద
��యరస స�గత �ద�దూర�-
గ�య� ఐదు �దవసత��ంబ�-
మర�� ���ంధ నరక� ��రవయ�
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�� ప�స��ంకట వర�నం���-
వర �ం�త�మ����వ ప���ంబవ
�� అరస �ద�దూర ||5||*
( 25(591) సు��యజ� ఇరు��ల� )

26 (592)(1)
హ�యనగర� క�వర� .........

ఝం��ళ
హ�యనగర� క�వర����క�ల�
హ�య�రకరుమనస�త�ద� �ందు
ప� ప����రగళ��సువరు ��-
హ�య��ర��ందు హ� ���ందు
�� �ష�వధర� ��రక పదుమసంభవను
�ర� ధర��� న ఐశ�ర��ర�య
అరస ��రక అహం�ర ��రక�ద
���రమణ రుద��వ �రుత
వర పంచ��� గమ�� న��రకను
ఉర��పను ��క� �� నగళ
గరుడ ���ప ప�సన��ంక�శ�రన
మ����ం�ర�ప��� ||1||

మఠ��ళ
యజ�� కర��� నద ��రక ఇంద� అం-
గజహ� ���కర �మ� కర� ��రకను
��జగ��వనర �వ ప�స��ంకట ప�యు ||2||

రూపక�ళ
మనుమథ�త��ద�రుద�ను
�� న మంత� ��రక��హను
సు���స�� క�త���ర��
అ��షర గురు �రణను
���థ ప�స��ంకటకృష��వ�
�����◌ೊ��◌ುవ�ల�సు�న�య ||3||
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అట��ళ
��వృ� కుసుమల���� -
��న రచ� ��� �క����-
ర���మ�మజల-
�న కూప�� త��� �రు
�ణ ��రక�ద వరుణ�వను
���రణముఖ�ను ||4||

ఏక�ళ
జనర��సువ�� ��రకను��యంభువ
మనుముఖ��దవరు ప�స��ంక�శన�
అనుజ��ం��ర�ం�హ�� శ�ర�
తృణ�త� చల� శకు���� ఇ�� ద�ంత ||5||

జ�
మ����గళ� హ��రడు �వక�ళ� ప�-
స��ంకటకృష� జగ���మకను

27(593)(1)
ధు� వ�ళ

సుజన�వనమ�యలు� ండు ద�ద�
అజనజనక�� తృ�త�దను గడ
అజనజనక తృ�త�ద� త�య�
��జగ��వరుండం��తు���
సుజన�ందురు �షయద �వృ��
సుజన సంగ� భ�ంబు�� ప�వ
ప�సన��ంకట కృష�� కర��ర ||1||

మఠ��ళ
ఎ�� హ�య�జక�ద� �శ
అ�� గం��న�గళ ��స
అ�� సర�సంపద ��యసకు�
సల��త�త� �భ�ల�కు�
�ల��చన ప�సన��ంకట కృష�న
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బల� �గ���గళ బర���
అ�� సర�సంపద ��యసకు� ||2||

రూపక�ళ
బ�హ���� త��ర� హృదయ�ద
�� హ��ద��� పరబ�హ��ప���
�మ�న�� �శ��ప�దు త��◌ುద
బ�హ���� త��ర� హృదయ�ద
�మ�న ప��మరు బ�హ�జ� �� హ�రు
�� హ�ర �వ ప�స��ంకట కృష�
బ�హ���� త��ర� హృదయర ||3||

�ష�రత�య కురు�త� �ల-
�శ�మ గ�ప��గ ��-
�ష���న�సర�� �-
��రణ� ఫలు� �తు కు-
శస�ళ మధు��ర� ప��-
స�త���ర�� �ందుసర పం-
��త�� �� ప�సన��ంకట కృష� �ర�చరణ ��-
�ష���న�సర�� ||4||

ఏక�ళ
��య�శ�మ నం�శ�మ �-
���శ�మ స��శ�మద�
�రంతర�స� సహ�� �క�
�� రమణన శరణరు �ండ�
�రుమ�ంద��మల�� కుల��
భూ��ణ�ద ధ��� ఫలస�ళ
�రుణ��� ప�సన��ంకట కృష�న
�రు చరణ�రక��వనరు ||5||

జ�
సుజ�జనర ��య ప�స��ంకటకృష�
సుజ�� హ���యరహ�ం�ందు
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ఉ��గగళ�
�ంత�వ ఉ��గ

28 (594)(1, 8)

కరుణ��� � కరుణ����ద�రణ
క�కు�గ��యన����
ఉ� ఉరగ��యత��� తరళ���
కరుణ����ద�రణ
సురర సంకటహ�దు కనక
�రదరసుతన ��� �లస�� అనుజ��దు
కరుణ����ద�రణ
స��సు�హగంబర� ����
భర�ము� బం��య��ద�మర�మ����
కరుణ��� �ను �న�య
కరుణ�త�రు �� ��త�రు
ప�చరర అ��� ప�స��ంకట�య�స�య

గురుసు� � ఉ��గ
29 (595)(1, 8)

�గ�ల� ��సు�� బ��ట��బ�
జగ�డ�ఘటపటద��బడక�బ�
�గ�ర�వను ��సువ ఖళ�బ� ��-
జగ�ళగుండుటు� ��ర��బ�ఈ
�గడ��గజమృగ�జ గురుమధ�
సుగు��� ప�సన��ంకటన��ద��

ఆత���ద� ఉ��గ
30 (596)(1, 8)

���మ��ర��య��దు �ణ�హ క�య
వ�� ��సు� ను��ణ���య
వనజజముఖ�ర ప�యమను�త��ధమ క��-
రనువ�దు పద ప�యలు�� క�య
దనుజర భయద క�య �ణక�� ఇక��య
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��త�� �ం��య కు�� గడ�మృడయ�
ఎన�మన� తవమంగళ�య
��య��ర�ప దృ�య�� న శుద��ర�ర�య
అను�న�య� గుణగణ�శ�య���
ఘన�భవ కడల త�య��సబహ�దు ఎ��◌ೊ�య
�న�దగు�యమ�యప�స��ంక��య
�నుగు దు��న�బ���న�� �న�దు గడ
ఎన�� �ల��డయ�

31 (597)(2) + +
ఎంతు �ం� �న� చర�బ��| ఏ -
�ంత భకతర ��య��జన ���|
�ం�ంతుహ� �మ� చరణగళ��స�యు |
అంతం� ��� నదుదయవం�|
యం�ంతు ��� న సంపదద�భ వం-|
తం� అప��స�పవం�|
కంతు�న జనక భవ|
�� ం�యను ��సు ��-
�ంత �న� దరశనద లంపటను�|
సంతత� �న�వర సంగద������|
అంతరగం� �� ప�సన� �ంకట కృష�||

�� గణప� సు� � ఉ��గ*
31-అ (597-అ)(7) **

��డల �న���రగు�
దు�త దూ���ందు���డు�
భర� నుగు� వ �ఘ���యత�దు
ఇ��న� �రవహ�యచరణద�
పరమ�వన నమ� ��ప�స��ంకటన
వర��వ�యబ�దు �ళలు
��రమన �డువవ�ంబ �రుదుళ� గణ�
��� �న� ��హ�య �జశరణ గణ�
.,........
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నవ�ధ భ�� ఉ��గ**
31-ఆ (597-ఆ)(1,5,8) + +

హ�యఒంభతు� భకు� బల� ��|
మర� సంసృ�య�� హ����ర|
దు�త దుష���గళ కండు �ర|
��య���� ను� �����ర||
పరసన��ంకట��యఉ�రన చర�బ�
��� అంగ� ఇటు� �ర ||1||

హ�క� శ�వణ��మన�ట� �� ఢ|
అరవతు� ఘ�� వ�ర� �గ�డ|
పరమపద���గ�నవ� గడ|
నరకద బ��య దూరదలూ� �డ||
పరసన� �ంకటప�యం�� �ఢ|
తరదల��త�యమ�దు�త�డ ||2||

హ��మ �ర��య భకు� తుం� �ళ�|
సరస�వద� క�� ర�యను�ళ�|
హరు�మృ���య�ముళ�ముళ�� ఏళ�|
దు�తగజదమం�యను��దు �ళ�|
హ�యం� కూ� సజ�న�ళ��ళ�|
పరసన� �ంకట భట�మ��వ ||3||

హ�స�ర�� �స��� జ�ద|
�ర�లదఘవ���ం���� త�ద|
పరమ�గవతర స��ళనవ ��ద|
���తక��ల� ముకు�� క�ద||
వర�ంబ �ంబువ కంగళ ��వ|
పరసన� �ంక�శన�ం���ద ||4||

హ��ద�వన��న బ��దన�|
వర�ట�ట� �న�ద�గ బణ� |
దు����ంద దు��షయ� ఎత� కణ� |
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హ� గురుగళల�� శర�న�|
పరసన� �ంకటప�య�వన�|
చర�బ� రస �ం����లనుణ� ||5||

హ��ర��యభకు�య ప��ణ|
తరతర� బరు�డరను ఒ���ణ|
హ�� ��ం��య ఒ����� ణ|
హ��రద�� ��దను�ణ||
పరసన� �ంకటప�య���� ణ|
వ�తవ �య��దు� �రు� ణ ||6||

హ�భ��ల�� ంగ �ట�టు� �చ�|
ఉరు��ట��ఘమ�� ఇట� ���|
సుర�కముం�ద ��� అవ�చ�||
నరర సంపద�ల� ��ర�ందు �చ�||
పరసన� �ంకటన నం�దహ���||
�రయ��� ఎందూ �దరను ��� ||7||

హ�య�సర�స�సత� ప��|
హ� నంబదవ����� � న��|
హ�యబంటర�కు�య వృ�� ��ద||
పరసన� �ంకట రమణన ఎడ� చరణ|
�ర�ర తరు�య��� ||8||

హ�య�� భకు�య �ళతన��� |
తరు� స�ప�జసంపదగళ ��హ���
కర�త�యంగ�ల�వ �ంద���� |
�రు� బరువఊర బ��య ��� ||
పరసన� �ంకటన� �త���� |
నర�ంహ��� �ం�ంగవ సు�� ||9||

హ�� త��త���దన�ం�|
ఉ� జలమణు� ���ం�|
స�రూప�హ�యం��గ��� �ం�||
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హరుషవనుంబ ఉ��హ�ం�||
పరసన� �ంకటప� భ���ం�||
సురఋ� నర��ల� ��నం� ||10||

హ�క� శ�వణహ��మసం�ర�� హ�స�ర�హ��ద
సర�� �వ�|
హ���తనుమన�స� సఖత�హ����ర��ముకు�య
పథత� పరసన� �ంకటపర�మ��ద� |
గురుమత శు� � స������ సుప��ద� ||11||

�దము�� వ� ఉ��గ
32 (598)(1)

జగద�ధన�గ స����అ-
�ధమ�గళ ��ద��
��ధ�యనద�ధ�� �జ
�దవ�దువ����
ఆ�క�గ��� ద�� బ�హ�-
�ధకము�గళ �ధ��
��ధవ ప�సన��ంక�శ �వ�-
��ద�����ళ� ముళ�గువ సం�ర�న
�ధన�గ�ధన�గ

33 (599)(1)
�న�మ��య�రు బల�రు
�న��త�కనంతరూప�
ము�� కమలజ �న����ళ�న��న�త�
ఘన�తప��దు �ణను
ఇను� శు� � స��� అ�య�
పన��ంద�ను �గళల�య ప�స��ంకట�

34 (600)(1)
హ����దశర ���భకుతర
��� ��జర��అనవరత
మ�య�హఅజహరయ�శ�రర�య�ను��ద
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ఇర�మనుజ�న�య���
����డ� ప�స��ంకట
��యరస జగ��య సురవరవ�య�సహ�

35 (601)(1)
�గ��గమ�గభృత శుభ
�గ��ఘ�గమ�గమ
�గప� వద�కసు� త సుగుణ గు�ర�వ�
�గహరసఖ�గఘనమ�
�గగ��త��గ��టముఖ
�గధరనుత�గమదహ ప�స��ంక�శ

36 (602)(1)
లకు�హ�యర��లకుముఖ�మగ��
భకు�గ����ర�� (�ర�?) ��యరు
ముఖసహస�ను ఖగపముఖపంచ�త� శత
మఖ నృప�� (?) పంచ�యకనణుసుత
సకల సురఋ� �ష�వ�కర�ల�� భృత�
ముకుత జనర�� తరతమ�వ�
సుఖ�ర�గురు ��� �నుక�� ప�స��ంకట
ముకు�య�డువ�ంబ ��� ంతద అరు� (��?) నవ
ముకుత మర�నవమూఢఈ నర�హవ��ర

���ధ ఉ��గ
37 (603)(1)

మలయ ��య�ప��బు���వన�ద
బ����నదు �వన�వహ��
క�మనదవ �ద ��ంత ఓదలు
ఇ�యల�వను �ష�వర ��వ�
జల��శయన ప�సన��ంకట కృష�
అలవ�ధనవ���వను ���
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38 (604)(1, 8)
స� సల�నవ స� సల�
బ�మదహృత ���లు�య�ళ�ళస� సల�
�ం��ం�డ�ంబు�డలు బలు
సంభ�మవకు�� లకు�శ
నం�� ఇల�ద�ం���ం��
డంబర వ�త వృ� లకు�శ
కుం��గుబ�స�ంబరుహ��
�ంబుజ�ముఖ� లకు�శ
శంభు ప�స��ంక�ంబు����-
న��ం� లద �కనరం స� సల�

39 (605)(1,25,26)
క�� ర����� చ�సు�� దు-
�గ��హ�చ��మృత ఉంబువ�
కగ���� �ళ�ంగ�� ద��సు��
స��� పవర� దుర�న� �గసు�� *
సు�� నద ��� జ�ద భకు� �-
�గ�ద�గ�� దశప�మ� �స��ద
అగ�స� సు��యు భవ స�ర�*
ల��గగుం� ప�సన��ంకట కృష�*

40 (606)(26)
అలవ�ధన వ���వను ���| �గరూప-
��ల��� సు�� బ� �ట��బ�
ఝగ�� ఫటపట��బడకనబ�
�గ�ర�వను ��సువ ఖళ�బ� ��-
జగ�� గుండు����య� ర��బ�ఈ-
�గడ�� గజమృగ�� గురుమధ�
సుగ��� ప�సన��ంకట కృష�న���ద��ళ

41 (607)(26)
�ష� ��ల�రు�క�సద సుఖ
�ట����ల�రు సకల సంపదవను
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అ�� ంగ�గద పథ ����ల�రు
కృష�న���బ� మకరంద భకుతరు
�ష� రుహ�య �షు� ర ���
తు��య�ల�రు శ�మపద అనుభవ
�ష��టగళ�� దృ��� �రద
�ష�రు �� హ��ష�రు ��
�ష��గష� మూరు� ప�సన��ంకట-
కృష�న� భకు����తమరుళరు

42 (608)(25,26)
క�ఉదుభ��దమ��� గణవం�|
ఎ�యద �శు జన�యబయసువ ప�|
��యర�ణద రమ�యమనదం�
�� రమణన ఆగమనవ బయసు��|
క�వరద ప�స��ంకట కృష�న�|
కరు�మృతవనుండు సు��నను�న
సం�ర చక��ంద �జర��ప పరమ|
హంస ప�స��ంకట కృష� న�న�||

43 (609)(25)
భక��ంద� �జ భక�రవరు|
�త�జ�య�న చ��మృత�మర�టు� [మన�టు� ]
అ��త��పగళ�| అ�భూత ��శవనుభవ|
ఆ��వదటు� �య �ణసర� బలవంతర�ధు
మథగల�దర�� గంజరు| �దతంత� �క��ం-
దుప�శవను���ద��హ�ళ�గరు|
వ�� బలవ���నవ�� �ద�సలు|
కదలదంతఃకరణదహ��సరు|
బ�� బందడ�వ దు�త ��గళను�|
తు����దు� స�త��గరు|
హ�దు�ండు షడువరగ ��గళను �దు� హ�|
పదలంపట�� �ంబు�గళ�|
��భ�ం�� �సుర�ళ� లకు�ప�య|
గుదయరసనుంబువ �ధనవరు|
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సదలమల గు�నంత ప�స��ంకటప�య|
హృదయవల�భ��ప ఆచలమ�యవరు

ముం��గళ�
44 (610)(1)
����� ����సన జగద
�వగ�� �న��ద���ల�ద ����సన ||ప||

�వనఅణుగనను�య���వ���ద తన�మగళ
�వన��యబ�రలు��మర��యను ��మ��
�వన సుత�గజ���దమగు�
�వన�వనమగ�గణ����ద ఒ��
[�వన] భవన�ణ� ళ ��� ర��ద ||1||

స�యసు�� అరస�ద స�య�� స�దర�ద
స�యళనుజ కుల� జ�� స�హలవర కూ� సు��
స� స�యర బంధు���దమ�� సుతన
స�యమగన�మ����ద ఓర��మ�న
స�� ��ద�య���ద ||2||

అణ�� జనక��మగన అణ����ద జగవ�యలు
అణ�� తమ�� తమ��దహ���ద �ణవ జ�దు ��దు
అణ�� �వ��రువ �లువ� తన��వన
అణ�నయ�ం� �త��దవ� ప�సన��ంక
తన�వ��ప�����వ� ||3||

45 (611) ముం��
స��సుమన� స��సు స�రన �తన
దు�త భవభయసమూహదూర ర�వరన ||ప||

ఒబ��లనయ�న ఒ�ద
ఒబ��లగట���ద
ఒబ��లన అ���జ�వ ఒబ��ల�తు�
ఒబ���యుంగుట� �త�
ఒబ���యుంగుట� �త�
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ఒబ���గ���ందు కు��బ��లపన ||1||

ఇబ�ర మూరు��ల�ద
ఇబ��హ భూజవము�ద
ఇబ��గూ� � ��దు హ��బ�ర బ�ద
ఇబ�ర ���ర త�ద
ఇబ�రు�� �డ� స�ద
ఇబ��ం���ళమయ�న �బ���దన ||2||
మూరుమ��ళ�హన
మూరు����ందదవన
మూరు�యన కృత ���మూరు రూ�దన
మూరు�ళలహ��రన
మూరు�ంబనురు�దన
మూ�ంతక ప�స��ంకటమూరు��శన ||3||

45-అ (611-అ)* ముం��
��యవ� ఎన�మ� గండన �టఘన�వవ�
�ణ�దు న�యవనవ�
ఒ��న ��తంద� ఇ��న �డువనవ�
�ంబణ� క���యబ�� నమ���గళవ�
ఆరుమం� గండన ��యరవ�
ఏళ� పదరుమూరు��� గుడలుంటవ�
ఎప���రడు ��ర ను�య �ం�గళవ�
గుడ�ళ� మూరు ఒ�యుంటవ�
గుడలు �ద�� ను�����వ�
ఒంబతు� గు���ళ� హతు� �గ�ణ���టవవ�
�రవన ���� మూరు��గళవ�
ఎ��ల�ద కుత�గళ�ంటవ�
���న సవ��ంటు మం� �రవ�మచూ�డువరవ�
సం�రద�ళ��తు సుఖ�ల�వ�
అ��గ�ట గండన��ట సవ�యర�ట
����యవర �టమ�య�ట
గతరసదూటకం� నడునడు�
మూరూర����� బందు
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ఆరూరర�న������యవ�
�దర��శద కుం���ర�ళ� �న� గురుత ��
ఉపవనద ప���త�ళ� ఎరడు ��య��గణ
హ��న�టద నడు� బు��యనుండు �న� కండు
కుంత��రద�� కు�తుంబ
బ���నందదవర�గ�వ �డ బం�� అవ�
అ(హ?)సు�� �ల��యవ�
�శు�� నవ�త ��యవ�
బం��వ� �ం��వ��రు��యవ�
మ���దురుబు సం�� దురుబు (మ�యు?)
ప�� మరుగ ము��ళ �వం�� తుర�నవ�
ప�స��ంకటకృష�న �ళ���ం�నవ� ��యవ� ||83|.
--------------------------------------------------------------
(*�.సూ. :- �.క�.సం.45-అ :ఈముం��య'�రద�రవం� �ష�ళ� చ���' �ర� కృ�య�� �.క�.సం.
5_25 ను��ందు ఆ�స���)

---------------------------------------------------------------

�స���రత �� ప�సన� �ంకట�సర
అప�క�త/అప�చ�త కృ�గళ�
46 (612) (25)**
�గ : ��� �ళ : ఝం�

�ళ� �� కృష� క�య�ళ� �ష�వర
��� (�లు�లు?) భకు��ం��� ఎ�మనుజ ||ప||

ఖూళ�ళ���డ�ళ� హ�భట���
�ళ� భగవజ�నర��ళ�దు�న�
�ళ� �ర�� �మ��గళ తనుమన�
ఊ�గ�డు �డ�ళ� కరణగళ ||1||
కూళ� ��న స�� �ళ��సర�గ�
�ళ� బంధన (���?) �గ�రుమన���ళ��
ఏ�రడు భువనగళ ఆళ�వ �తనగుణ
���� హరుషవం�ళ� అన�వమ�దు ||2||
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��య�డరు �హ���న��సు�య
����ండు భవ���సు �
�ళ� �ష�గళ గ���ందు గురుమధ�
��దం�రుత� ద�ళ� ప�స��ంకటన
�ళ� ��కృష� క�య ||3||

47 (613)***
�గ : �ళ:
న�దు�మ� ల���� న�ము�య�సు� ||ప||
న�ము�య�� �న�చరణకమల��రగు� ||అ.ప||

మరుగ మ��� దవన సం��
సరగ�ంద���
సరగ�ంద���� వరగళను �డు� ||1||

�� కుంబళ��పడవల �ఖ�కవ��
ద� సణ� ���� భ�� ��ద� పర�న� ||2||

ఎషు� ��దరు దయ ఏ� బర�ల� ల�� �న�
ఇ�� � ప�సన��ంకట �ఠలన ��� ||3l|

48(614)(2) + +
�గ : �ళ:
|| చూ��� ||
యదుప�ద� �ధు�| � | ళ�ధురము�ు�మదు�|
��ప�ళయ� న��� ధ పత�� మల�ద జగత��భు�|
�వ��ద శు� �త� �����మమహృద�ర�ద �� |
సదమల సృ��య��� తు����ముదమయహ������ ||1||
� ధన��చ��ం��� సురము�య|
పదు� ద�� సహధన��ంద| మధుహర�ర�ద�|
�� �శ�ల� త��య రూపగళ స�య��|
��ద��య��పదద��బ�రస స��|
���సువమధుప�� �నద��� |
కద కదల గు� ���� ||2||
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��శ సు�శ ప�శ మమ�స� తవ సం�స చతు-|
�స�న ప�సూ��| ��సు��� ��� �|
� సర�జన��సరద� �����
సలు�యవళ� సంత���త��� స���|
ప�సన� �ంకట కృష� � �� ���మకు�� ||3||

49 (615)(27) *
�గ : �ళ:
�� �� ���డు�� �

�� �� ���డు�� ||ప||
భక�వత�ల భయ��రణ బట� ��స�ను ||అ.ప||

��ళ� ముళ���ను �న� �గ� ఆ���|
�రవ�తు� �న� �ను��ం��ను ||1||
�రు� అ�దు �న��� �ం��ను
దురళ �రణ�కన బ�దు �న��రళ� �ం��ను ||2||

�య�యర �దు� �హ� �ం���
�తు� క�� �న� ర�� �ం��ను ||3||
�త�� �ందూ �న� చ� ఆ���
ఉత�మ ��య�� ��� హ��� ||4||

ఉత�మ�ద�రద గురు�� �ను�� క�స�ను
�యద క�����హ��స�ను
�ల లకు��ల ప�సన��ంకటకృష� ||5||
�.సూ:- �.క�.సం.49(615)అప�క�త కృ�. సంప��యక భజ��ర�ద �� మ� �������సూరుఅవర
సంగ�హ�ంద �ర��.���న సం�ధ�ఆగ�కు. _ సం�దకరు.
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�� �జయ�సర సు� �
50 (616)(28) **
�గ : �ళ:

సుజన �ం�మ� �జయ�సర��|
�జ భకు�య� భ�స�మన� ||ప||

భ��దవ���గ��డువరు| ఆయు��గ�వను
జయ జయ�|| ||అ.ప||

�జ బల ��ష� రుమ��� �గళ�| భృగుము� ఇవ�ం��సువరు
అజగ �పవ�తు� హ�| స��త�మ �జ�ందు �� ప���దరు||1||

ప���� స��ద�రగళ� | �జము��ంద�ర�దరు
సత�శవ� తమ�ఆయుష�వ�తు� | భర��� బదు��� ప�� ||2||

కుష��గ� �ట� �డ�గళ�| �ట�� �� ���గళ�
హ�టు� బం�� ఫల| �ట� మూఢ�| ఇ�� ర��� న���� ప�� ||3||

ఎన��� ణ ప� కణు� �టు� ���| ప�సన��ంకట��యణ
�ం��మజ�సువంథమనసు �� ||4||
---------------------------------------------------------------
�.సూ:- �.క�.సం.50(616) అప�క�త కృ�. సంప��యక భజ��ర�ద �� మ� ఇం����యకు�ం��గూ
�� మ��� కులక�� అవర సంగ�హ�ంద �ర��.ఈఎరడు ఆ�రగళ�� స�ల�వ���సగ�దు� �ం� �ర�����.
*���న సం�ధ�ఆగ�కు. _ సం�దకరు.

**********
సం�ర�ం * �� కృ�� ర�ణమసు� ః

**********
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�� ప�సన� �ంకట�సుల సమగ� కృ�గళ�
సం�ట _3

(�గ_ 2 )

మూల�గవతమతు�
�� ప�సన� �ంకట�సర�గవతద

తుల�త�క అధ�యన
�గు

ఇతర ��ష కృ�గళ స��
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* ��ష కృ�గళ స�� *
కన�డమతు� సంస��� ���శ�లయ క��టక స��ర ప�క��ద “�స

��త�సం�ట-8 �� ప�సన��ంకట�సర �ర��గళ� ఎంబ గ�ంథద��-6 �ర� కృ�
గళ� ఎందు �ఖ���� �(1) ఇ���� �� ���ళహనుమంత�యర సంగ�హ �ంద
-10, ��ల� �ంత��ల�ంద, �� ధు� ��ర�ర �ఖండ� �గూ �� ���ళ అవర
సంగ�హ�ంద 1, �� ఒటు� 18 ��ష కృ�గళ� ఇ��యవ�గూ �ర��. అ�గళ ప��
�ళ�నం��. ఇ�గళను��షయగళ ఆ�రద��మూరు ��గ���డ���.
*���. 322
*��ణ-ఇ��స.

1. �� ప�సన��ంకట�సర�గవత దశమస�ంధ���ర� (6,7,9,11) 323
1.1మూల�గవతమతు� �� ప�.�.క �గవతద తుల�త�క అధ�యన 325
2. ��కృష� చ��� (2) (దశమస�ంధ�గవతద సంగ�హ రూపక). 449
3. ��యర �రహ �� (2). 450
4. �� కృష� ���త అథ� సత�����స (1,8). 451
5. �రద �రవం� �ష�ళ� చ��� (1,8). 452
6. ఉరుట� పద (2) (�� కృష�-రు���యర ��హప�సంగ). 456
7. �భన సు�� పద (2) (రు���య స�యంవర). 458
8. సమస�మ�గ� ష� చరణ పద��� (1,8) (�షు� సహస��మ). 460
9. ��యణపంజర (1,8). 461

10. వృత� ప�బంధ (ద�వ�ర సు� �) (2) 462
11. ���మ-�� స�యంవర (2) 463
*తత��ంత�
12. సృ�� ప�కరణ (2) 463
13. �దము�� వ� (1) 467
14. �గవ�త�మర ల�ణగళ� (2) 469
15. ఆ��క ��ర (2) 471
16. �రతమ����� (గద�) (2) 472
*���క - �క ��
17. వసంతహబ� - ��హబ� ఆచర�య�� ఆ����క� (4,25) 472
18. �ల�� న (3) * 499
* �.సూ:- ‘�ల�� న' కృ�యహస�ప��గళ �� ఇను����న సం�ధ�
అవశ�క� ఇరు�ద�ంద ఈ సం�టద�� ఈ �ర� కృ�యను�ప�క��ల�.

******
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���
�స పరంప�య�� �స చతుష�యరం����ష��� న ప�దవరు�గల��య
�� ప�సన� �ంకట�సరు. ఇవరు తమ� భ��య ప��ష���ంద ����స �వరను�
����ర���ండు �ర�� భగవంత�ంద అం�త ప�దవరు. ఇవరు తమ�
��ధ�మయ కృ�గళ�� , ఆత��ధ�, భ��య �ంచన, ���క �డంబ�,
�క��, ఆత���ద�, తత��ంత�, శు◌ೃ�-స� ◌ೃ� �స��గళ ప���ద��ంద
జన-మన�� భ��య సం�శ తలు��దవరు. ఇవరు ఉభయ��పం�తరూ
ఆ�ద�రు. ఇవర��త�ద�� ఉత�ర క��టకద గ���ద, ��ష��ద��యను�
�గూ గం�ర�ద ఆ����క �ంత�యన��ణబహ�దు. ఇవర సమ��న�ద ��
�జయ�సరు �� ప�సన��ంకట�సర��త�వను� ‘�కం���త��ందు
�గ�, ఇవర�� న, సంపత�ను���� సు� ���� �.(12) ����ల�సరూ కూడ
ఇవర�� న సంపతు� �గూ ఆ����క �జస�ను� కండు ధన����ందు తమ�
�ర��య�� ���గ��� �.(21) ���ఇ���� ��త ��జగ��థ�సర ఒందు
�ర��య�� �� ప�సన��ంకట�సర ఉ��◌ೀఖ�� “�� ప�స��ంకట�సర అఖండ
��� వ�దు బంద �� ణ�థ ఎందు ������ ణ�థనను�సు� ��� �.(12*) ��ష�
హ��స�ద�స చుతుష�యర�� మూవరు�సరు �� ప�సన��ంకట�సర
భగవ��ధ�, �ం�త�మతు� అవర ఆ����క �జస�ను����గ��� �.
ఇద�ంద �� ప�సన� �ంకట�సరు కూడ�స చతుష�యరం� ��ష� హ��సరు
ఎంబుదు కండు బరుత��.
�� ప�సన��ంకట�సర��త�సృ�� ��ల���. ఇదువ�� ఇవర అం�తద��
(ప�సన��ంకట, ప�సన��ంకట కృష�) 630 కృ�గళ� �ర��.(10) ఇ�గళ��
�ర��గళ� 580, సు��గళ� - 10, ఉ��గగళ� -15, ముం��గళ�-3, ��ష
కృ�గళ� (�ర�కృ�గళ�)-18. 2014రవ�� ��త�గూ శుద��ఠ�ద 564
�ర��గళను� ��ప�న��ంకట�సర సమగ� �ర��గళ� సం�ట-1 �గూ 2 ర��
ప�క�����. ఈ 3� సం�టద�� ��షకృ�గళ�, సు��, ఉ��గ, ముం��గళను�
మతు� హల� అప�క�త కృ�గళను�సం�ద��డ���. ఈ కృ�గళ
స��యను��త� ఇ�� �డ���. ఇనూ� �స�� ��త 14 హస� ప��గళ
శుద��ఠ�గ����. ఇ��యవ�గూ ��త �� ప�సన��ంకట�సర 17 ��ష
కృ�గళ బ�� ఇ�� చ��స���.

కృ�గళ �స�న�� కంసన�� �ట� సం�� ఈ కృ�గళను�ఆయు� �ండ
ఆకర గ�ంథగళ సం��యను�సూ�సుత�� ఈ గ�ంథద ��� ����రువ ఆకరప��
గమ��.
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1. ��ప�సన��ంకట�సర�గవత
(దశమస�ంధ - ���ర�)

�� మ��గవత దశమస�ంధ���ర� కృ�యు ప�సన� �ంకట�సర
�రుకృ�. �గవతవను� కన�డద�� మూలద�వతుం� �ర��య రూపద��
ర��దవరు �� ప�సన��ంకట�సరు�త�. ఇదు ప�సన��ంకటరుహ��స
��త��� �ట� అ�ర��డు�, హల�రు ���ంసరుఈ అ��� యవను�
వ�క�ప���� �. �స��త�ద��త సం�ధక�ద�. �. వరద�జ�� అవరు
తమ� గ�ంథ “హ��స��త��రద�� “ఈ కృ�య�� ��త�గువ�సర
రచ� ��ణ�, �� మ��గవతద క� రచ�యను�అళవ���ళ���దర��
�సరు�రువ ���ర ��చ�గళ� ప�శం�ర��ద�, ఇ�ందు
స�తంత�కృ��ఎను�వష�ర మ��� ��రస����. ఈ సమగ� కృ�యను�
మూల�గవత�ం�������, అ��య�రవను��� ��� ర��
గ���రువరు ఎను��దను�స��� ర�� ప���సువ అగత���. ఎంబ
అ��� య వ�క�ప���� �(10) ఇ� అ��� యవను�హల�రు ���ంసరు
వ�క�ప���� �.

నమ� �� ప�సన��ంకట�సర�గవతద�లు�ఆకరగళ� �ర��.
�దల�య�� �వ�గ� ��య�� 1915ర�� నకలు���ండహస�ప��(7),
ఎరడ�య��, 1928ర�� క�భూషణ �ట�� కృష��యరుమతు� �జల�
బం��యరు సం���ద ‘�సవర� �� ప�సన��ంకటర�గవత (6),
మూర�య�� 1976ర�� ‘�వ� ��� సంప��ద�గవతదహల�
�ర��గళ�,(9) �ల��య�� 1987ర�� �సూరు �శ����లయ కన�డ
అధ�యన సం�� ప�క��ద ‘�� ప�సన��ంకట�సర�గవత(11). ఈ�లు�
ఆకరగళను�ఆ�ర��టు� , �సరఈ�రు కృ�యను�మూల�గవత�ం��
�ం��, ����సర కృ�య ��ష��యను�అ�యలు ప�య������.

�సూరు �శ����లయ ప�క��ద గ�ంథద సం�దకరు, ����య��,
�గవతద 67 �ర��గళను�సం���దల��, సం�ప���, మూల�గవతద
�� కగళను�మతు� �సర �ర��గళను� ����సర కృ�య ��ష��యను�
అ�యువ ప�యత�వను�, ప�ప�థమ����రు�దు కండుబరుత��.(11). ఇవరు
తమ�అధ�యన�� ��మ�నంద �ర�రు ర��ద ��మ��గవత�త�ర� దశమ
స�ంధ మతు� �� �జయధ�జర�గవతద��గళను� ఆధ���ం�రు��ల�
�ంబుదు అవరు �ట� ఆకర గ�ంథగ�ంద కండుబరుత��. ఆద�, �సరు ��
త��� ంతదమూల గ�ంథగళ�� అనుస�� కన�డద�� �గవతవను� ర��ద��ంద,
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�సూరు �శ����లయ ప�క��ద గ�ంథద�� , అవరు����న��రువ
హల�రు క�గళ�� , �సర �ర��య �ల� ను�గళ��య �షయ
మూలద��ల��ందు, అథ�మూలద��రువ �ల��� కగళ �వ�సర�ర��గళ��
బం�ల��ందు �ట� �వరగళ�, ఈ�� త�ం�� ంత ఆధ��దమూల గ�ంథగళ��రువ
�షయ���ం��� ఆగు��ల�. బహ�శః ఇద�ంద� ఇరబహ�దు అవరు
హల�రు క� �ట� అ��యద సం�� �గూ �� కద సం��గళ� ��మ�నంద
�ర�రు ర��ద ��మ��గవ��త�ర��� �జయధ�జరు బ�ద�ఠద అ��య,
�� కగ���ంద� ఇరు�దు కండు బరుత��. ఇదర బ�� ���న �వరగ��
సం�ద�యవను� (�ట 10 �గూ అనుబంధ-4 �ట 486) గమ�సబహ�దు.
అల�� ఇవరుమూల�గవతద క��గవను�బహళ సం�ప��� �వ��ద��ంద,
��న�ఓదుగ��, క�య���� అ�తు�సర కృ�గళను����, �ం��
అ�యు�దు కష��గుత��ంద�సుత��. ఆదరూ, ఈ గ�ంథ సం�దకరు
ప�ప�థమ�� ����య పద��యం��సర�గవతవను�సం���, �సర
�ర��గళను����, కృ�య స�� న�� ప�క��రు�దు బహళ �� ఘ�య.
అల�� అవరు గ�ంథ ప�క��ద �లద ఇ���గళను� గమ��ద� ఇ�ందు బహళ
ఉత�మ�స��త�సం�ధ�య�ర��ంద� త��గ�రదు. ఈ గ�ంథ�
1987ర�� ముద�ణ�ండు, �న�ముద�ణ�గ� ఇద��ంద ఈ గ�ంథ���న�
ఓదుగ�� లభ��ల�.

ఆద��ంద ఈ గ�ంథద�� కండ �ల� ����సగళన� స�ప��
�ర��గళ��యముద�ణ �ష�గూ ��ంతరగళను�ప�ష���దల�� మూల
క��గవను� మూలదం����� ర�� �టు� ��న� జన�� �సర
�ర��గళను�����ం�� అ���సలు అనుకూల�గబహ��ంబ దృ���ంద ఈ
గ�ంథ సం�ద��గూ తుల�త�క అధ�యన�� (�ఔఒంఖం��ఇ �ఆఙ) నమ�
�గ��ను�ర�� ��క ప�యత��డ���.

ఆద��ంద, ఇ�� మూల�గవతద ప���ందు �� కగళ ��ర� �సర
�ర��గ����� తుల�త�క అధ�యన�డలు నమ�ంథ ��న���
�ధ��ల��ద�రు, హల�రు ���ంసర�ర�దర�నద�� , �సర ��ర�యం�
�� ��క ప�యత��డ���. ఇదర���దరూ�షగ�ద�� అదు సం�దకరదు,
అదు నమ��ర�దర�కరదల��ందు �నమ��ంద �నం�సువదల��, అంథ
త��గ�ద��, ఓదుగరు ����ండు ఓద��� �నం�సు���.
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1.1 మూల�గవతమతు� �� ప�సన��ంకట�సర
�గవతద తుల�త�క అధ�యన

ఈ కృ�యు సంస��తద�గవత దశమస�ంధ���ర� మతు�
��మ���ర�ర ��మ��గవత�త�ర��� �� �జయధ�జరు బ�ద ��యను�
ఆధ�� ర�త��రువ 67 �� �ర��గళ గుచ����. ఈఅ�ర� కృ�యు
‘ప�సన��ంకటర�గవత�ం� ప��ద����. మూల దశమస�ంధ�గవత
���ర�ద�� 48 అ��యగ��. ఈఅ��యగళ� ���జయధ�జర ���ద�
�గవత�� స��గుత��.(8) �� ప�సన��ంకటరు ��కృష�న �ల��యవర���
�చు� ఒతు� �టు� కృష�న జనన �రణ�ంద�� రంభ�� అవన జనన, �కులద��
అవను �ళదదు� , కంసను కృష�నను�సం�ర�డలు��ద వ�ర� ప�యత�గళ�,
కృష��ంద కంసనవ�, నంతర తం���యరను�, ఉ�ద బంధు- �ంధవరను�
బంధన�ందముక�ర�����, అవరవర�� నవను�అవ��మర����
�జ�ద�� మ�� సం�ష సంభ�మమరళ�వం���ద క� వసు� వను�బహళ
సుందర�� 67 �ర��గళ�� ‘క��� కటు� వ �� ర���� �. మూల�గవతద 45�
అ��య�� క 11 �ంద 21ర��(13,14) బరువ భ�మర ��యనూ� కూడ కన�డద��
ర��1** ��� 48� అ��యద�� కృష�న��నం� అకూ� రను హ���వ��
���ండవర ���గ�యను������ండు బరువవ��న ��� ర�ద క�యూ
ప�సన��ంకటర�గవతద�� బరుత��. ఇదు�గవతదమూలక��దరూ, ఇ�
క� ప�సన��ంకటర�గవత� �ల� క� భ��యను�, �ల� క� తత�వను�,
�ల� క� ��� ంతద �రళను�సుందర�ద ను�గటు� గళ�� స��� ర��
����ళ���� �గుత��.

ఇను�మూల దశమస�ంధ�గవతద���ర�ద��య అ��యగళను�,
అ�� బరువ �� కగళను��గూ �� ప�సన��ంకట�సరు ర��ద 67 �ర��గళ
ను�గళను�తుల�త�క�� అధ�య��గ �� ప�సన��ంకటర�గవతకూ�
మూల�గవతకూ� ఇరువ �మ��ష�మగళను�, గురు��, ప���సువమూలక
�� ప�సన��ంకట�సర కృ�య ��ష��యను��ణబహ�దు.

అ��య - 1

మూలద�� అ��య-1, �� క-1 �ంద 16 ర�� , ప��త �జను
శుకము�యను� కు�తు ‘�ము�వర�� ! చంద�-సూర�ర వంశద ��� రవను�
���రు��, ఈగయదువంశద�� , కృష���ంశ�ంద అవత��ద పర�త�న
ప�క�మగళను��గూ ��దు�త �ర�గళను���� ర���ళ��ందు ���గ,
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శుకము�గళ� కృష�న చ���యను��ళలు �� రం�సు�� � మూల�గవతద��య
ఈ�గ� ప�సన��ంకటర�గవతద�� 2�య �ర��య�� బహళ సం�ప���
����� �. మూలద�� ప��త�జన�తుగళ�� బరువ హ�య���య
వర��యు, ఇ�� �ర���సర ను�గ�ంద బందం��. �దల�య �ర��య ను.
1 �గూ 2 ర�� �వ�� జయవను����� �. ఇ� �ర��య 3� ను�య��
�సకూటద సంప��యదం�, హనుమ, �మ, మధ��� జయ���� �. ఈ�గ�
మూల�గవతద�� కండుబరు��ల�. సంస��త��యలూ� పం�త��ద�
�సరు కన�డద ను�ముతు� గళ ��న�� అల��� సంస��త రత�మ�గళను�
��� �వ�ద��యను� రమ��� ఇ���� �.(8)

ఉ�: “�దగర�నుత ����బ�యుగ� జయ
“�సమూహ ��జ �వ��� కులహరణ జయ (�.1. ను.1, 3)

ఎంబ అవర�లుగళ� అవర�ం�త��� కన�� ��యుత��. హ�య
సు� � బరువ��ల� ఈ అంశ ��న��� �ణుత��. మూలద �� క 16 ర�� “��
శుకరు ప��త�జ��హ�క� శ�వణ, పఠణవను�అవశ�క���డ��ందు ��
అద�ంద బరువ ఫలద �వర�యను��డు�� �, భగవంతన��దక�ద
���� మ �ర���� ప�త���సుత�����హ�క��ళ�వవరను�,
�ళ�వరను�, ప��� �ళ�వవరను�ఈ ����మూరు జనరను�ప�త���సుత��
ఎందు �ళ�గుత��. ఇదర�రవ���సరు �. 2 ర�� తమ�� ఆద�గవత
శ�వణ�డు�ద�ంద ఆగువ ఫలవను�వ����� �.

“�� తవ�� ఇ�మంతవ�� ఇ���తవ�� నమ�|
�త�హ�గుణ ��యు ముకు�య��య�నమ�

ఎను��గ, ఆ పర�త�న కథన బ� కథనవల� ‘ము��య��య�
నమ� ఎందు నవ �ధ భ��య�రవ���సరు, ఈఎరడు �లుగళ�� ���
ఓదుగర - �ళ�గర ముం����� �. ���ముందువ�యుత� ప��త �జ��
��దఈ ��కృష�న చ�� ఎషు� మ����త�దదు� ఎను��దను� �. 2 ను.1
మతు� ను. 2 ర�� బ���, ను. 3 ర��

“గురుగ��రగు� అణు ��శమనుజ| ఎ��ద�న�య ను� త��గళను
మను�త�మముఖ�రు| కన�డు�� (బణగు?)గ�� ఎన�� ���ఘనరు

ద�పరర!!......... ఎందు, �సరు తమ� దశమస�ంధ���ర�వను�



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 327

ర�సలు �� రంభ�డుత� , �� కన�డద�� ర��ద ఈ �ర��య ను�
ముతు� గళను�అల��న�� శ�వణ, మనన��� సజ�న� ఎంబ సం�శవను�
���� �. ఇంథ భ�� �వద ప��ష��య�� భగవంతన�ల ��య రూపగళ
వర��గళ� మూ� బం�దు� అవర��య�� ◌ೌ��యను�కూడ ఎ��
��యుత��. �. 3 ను. 1 ర�� �సరు “�� కృష�న ��వ�రఘన��ం�డు�|
శ�వణమనన�డు� ఎందు కృష�న మ��య, అవన అవ�రగళ వర��
�డుత� క� �� రం�సు�� �.

“���ండవ(��కు�?)న�దు �మ��ళ�దు� | ఉమ�య�ం �శ� ఉద�వ
�డువ| హ��న అహం�రహరన�కు�హ�సువ| ర�యరస
�షు� ��వ�భను| అ��త అవ�ర అ�ల భూ�రహర|| (�.3 ను.3)
ఎను�వ వర��య�� ,

“�మ��ళ� ఇదు� �శ� ఉద�వ�డు�� � ఎను�వ ��గద�తను�
�ళ�త�� �స�య�గువ అదు�త కల��యను������ �.

మూల�గవతద అ��య-1, �� క -17 �ంద 20 ర�� “భగవంతను
భూ�య�� హ��� బరలు మూల �రణద సూచ�యం���స�ల� భూ�య��
�జ��హ��� , అవర�పకృత�గ�ల� భూ��� స�స�గ� అత�ంత
దుః�త�� �రూప�ంద�� బ�హ��వర�� �� ఇడు�� �. ఆగ బ�హ��వరు
అవళను�ముం����ండు ఎల� �వ�గళను�మతు� �వనను� క�దు�ండు
�ర�గర �ర���� భగవంతనను��రుష సూక��ంద �� ��సు�� � ఎంబ క�
ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� క���ందువ �� ఇను����న
�వరగళను�అళవ���ండు �. 3 ను. 1-5ర�� వ����� �. ఉ�: ఈను�గళ��
బరువ భూ��యు హ�యను�సు� �సు�దు, హ�యు�డువ జగ�
సృ���ర�ద �వర�, �గూ ద�వ�రద వర��గళ� మూలద�� కండుబరు��ల�.

�� క 21 ర�� హ�య��నద��దు� ద�ంద బ�హ��� అశ�ర�� ���తు.
ఆ��యసం�శవను�బ�హ�ను �వ�గ����దను. (13, 14) ఎం�ద�� �సరు
�. 4, ను. 2-3ర�� “�న��� ���సవం బ�సు| �ను�గద�����త�
�� త��థ� న�న�|| ఎందు సు� �సలు, “�ష��ల�రు�� ��� ంగ�ం
న�� | హృష�ముఖ�� ���షు� ను�ద ��-(ను.3) ఎందు బద���దరూ కూడ,
ముం� ఇ� ను�య�లుగళ�� “�రు� ష� మ�గ��� కృ�� ��నద�
వృ��కులవసు�వన| ఇష�గృహ�యఉదర ��ష� �ందు�సు�� ఎను�వ
అ��నవను��టు� తన�అవ�రవను������ండు �డు�� �. ఇ� ను�య
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��య��న�� “తు�� పడువళ� భూ�యు కష��� సు� ��ను�వ అభయవను�
�డువ సం�శ కృ�� వ�రదమూల సం�శ�గుత��. ఈప�సంగగళ� మూల
�గవత�ంద �న���ద�రూ, క� �రూప�య�� తన�� ఆదమూల తత�వను�
ఉ���ండు బం�రు�దు ఇదర ��ష����.

�� క-22 �ంద 28 ర�� బరువ �వరగళ�, ఉ�హర��, �� క 22-24ర��
బ�హ��వరు �వ�గ���ళ��� �. “�� హ�యుయదుకులద�� అవ�ర
�డు�� �, ��ల�రు అవన ���డలు అ� �ల�� భూ�య�� అవ�ర
���, �� హ�య ���� సం�ష ప�సలు �వ� ���యరు భూ�కద��
హ��� బర�, భగవంతను భూ�య��అవత���గ �ష�వరు
శుక����ష��� పర�త�న అణ���హ���బందు అవన ���డ� ఎందు
��సు�� �. ఆద��సరు �. 4 ను. 3ర�� �� �వ��దం� �షు� � �వ�గ��
�ను వృ�� కులద వసు�వన�ండ� �వ�య గర�ద�� ఉదయసు���, దుష�
�త�రన� సం�ర��, �మ� ఇష�గళను�����, భూ��యను�
సం�షప�సు��� ఎందు �న��� వ�����రూ కూడమూలక���రక�న�
తన� గ��తనవను�ఉ���ళ��త��.

�� క-25-26 ర�� “�గ��దు�� �� పర�త�న ఆ��యం�
భూ�య�� �ర��ర��సలు జన��ళ�వళ� ఎందు �� భూ����ంత�న
�� బ�హ��వరు సత��క���గు�� �ను�వ ప�సంగ బరు�దు. ఈప�సంగవను�
�సరుమూలద ప�సంగదం�� �వ�స�ద�రూ, అ��వ బరువ�� �. 4 ను. 6
ర�� “హ���� వ��� ��దు�� య��యళ| వరగర�ద� �ంతు ధ���ద�
�� ఎందు వ����� �.

�� క-27-28 ర�� �దవ�� ఒ�య�దంథ �ర��ర��రు� నన మగ�ద
శూర�ననుమథు� పట�ణద�దు� �జ��ళ���రు�� �. శూర�నన నంతర�
కూడ, మథు�య�� పర�త�ను అవత��ద��ంద, అవన స���న ఇరు�ద�ంద
ఎల� యదువంశ �జ�� �జ�� ఆగుత�� ఎంబ �వరగళ� బరుత��. ఈ
�వరగళ� �సర �ర��గళ�� కండబరు��ల�.

����� క-29-30 ర�� “�వ�యను�మదు��ద వసు�వను
అవ�డ� తన�మ�� రథద�� �రడ��ం�గ, ఉగ��ననమగ�ద కంసను తన�
�క�ప�నమగ�ద తం� �వ�య రథద�రథ�వను�, ��హ�లద�� బంధుగ�
రథద�రథ�వను��డ��ంబ పద��యం�, �� కుద�య ల�మ��దు
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ఓ�స�డగు�� � ఎంబ �వరగళ� బరుత��. �� క-31-32 ర�� �వకనుమగ��
మదు�య సమయద�� �ట� ఉడు��గ�ద, ఆ�, కుదు�, రథ, �స��యర
సుందరవర�� బరుత�� �� క 33 ర�� మంగళ�ద�గళ వర�� ఇ�. ఈ�వ
�వరగళను��సరు తమ� �ర��గళ�� �వ��దు� కండు బరు��ల� ��ంద� ఇ��
కృష�న ����గ�ల�. ఆద� �� క 34-53ర��, “కంసను తం�యను� కూ���ండు
సంభ�మ�ంద రథద�� �గు��రు�గ, కంస�� అశ�ర�� ��� “ఈగ �ను ఇషు�
సంభ�మ�ంద�రను� క�దు�ండు�గు�����అవళ ఎంట�య గర� �న�
�శ�� �రణ�గుత�� ఎందు �ళలు త�ణ �� ధ�ంద కంసను తం��ను�వ
మమ�యను�మ�తు, �వ�యను��ల�లు��గ అదను�త�యలు
వసు�వను బ� బ��� ���� “ఇవ��హ���ద ఎల� మక�ళను��న� తందు
ఒ��సు��� ఎను�వ���ంద �వ�య సం�రవను�త��సు�� � ఎను�వ క�
ప�సంగబరుత��. �సరు, �. 4, ను. 4 ర�� “వసు�వ �వ�య ���మదు���|
ఈస�యబ��ంటు �స ���ందు ఆ| �శ��యు ను�య�సమయకం�
బలు| �షద� �వ�య��సలు �� పృ��శనం ��దుళ��ద|| ఎందు �ల�
�లుగళ�� సందర�ద దురంతద��యను�ఇ� స���శద తత�వ�� అదర��
తుం�దు� , అవర రచ�య��ష���ందు ఉదహర����. అల�� ఈ సందర�ద
�త�ణ �సర కృ�య�� మూలదషు� �ర���ల��దరూఈ����లుగళ� కంసన
�� ర��� సం�త�� బం��.

అ��య -2
�� క-1-2 ర�� శుకరు�ళ��� � “వసు�వన�తుగ�ంద స��న��

కంసను �వ�యను��లు� వదను����సు�� �. ఇదను� కండు వసు�వను
కంసనను�ప�శం�� తన�మ���గు�� �. �రదరు��ద�తు ��
��య��రుసు�� � ��య���ముం� ��నంతర �వ�యు ప��వర� ఒందరం�
ఎంటు గండు మక�ళ� �గూ ఒందు �ణు� మగు�� జన� �డు�� � ఎందు
ప��త�� �వ�సు�� �. ఎను�వ ప�సంగ బరుత��. ఈ�వరగళ� �సర కృ�య��
�.4, ను-5 ర�� �ణుత��.

�� క -3 �ంద 17 ర�� వసు�వ కంస���తు�ట�ం��దలుహ���ద
����� ఎంబమగువను�తందు ఒ����గ తన� ఈమగు�ంద భయ�ల��ందు
కంసను�ంద�� కళ��సు�� �. �� క 8 �ంద 13 ర�� “తదనంతరద�� �రదరు
కంసన��� బందు, “�కులద�� �ల�రు, �దవరు, ఎల�రూ ��ంశసంభూత�ందు
ఇ� అంశ �న��శ�� �రణ��తు, ఎం�గూ రక�సర సం�ర �వ�గ�ంద�,
అంథహ ��ను�వ�గళ పర�వ�ద భగవంత, �న� సం�ర��
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�రణ�గబహ�దు ఎంబ సంశయవను�అవనమనద�� ��� �గు�� �. �రదరు
�దనంతర కంసను �వ� వసు�వరను���గృహద��టు� అవ�� హ���ద
ప��మగు� �షు� � ఇర��ంబ సంశయ�ంద వ��డు��ద�ను ఎంబ ప�సంగగళ
�వర బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 4, ను. 5 ర��
“ఆగ �ల�ళ��దను���రద ను�| �గం��� ��గృహ�
బ��రు| ����ద ఎళ�య గర��ల�� పత�� ఖళ సుమ��ద|

ఎందు సం�ప��దరు అర�గ��త������ �, �� క-16-17 ర�� “కంస��
�ను�ం�న జన�ద�� ‘�ల�� ఎంబ ��స�దు� , �షు� ��ంద �ల�ల�ట�వను
ఎందు �రద�ంద ��దు, �దవరను����సహతు� �� �. అ� ప��ర, యదు,
�జ, అంధక �జ�గళ అ�ప��దతన�తం� ఉగ��నను��రగృహద��టు� ,
�� �శద అ�ప��గు�� � ఎంబ క� ప�సంగగళ �ల� అంశవను� ‘�సరు,
సం�ప��� �. 4. ను. 4ర���ర�ద�� “ఈసురర�ద�హ���� ����|
��శమథు��ర�� స��య�దవర ��ంతర�� అ�� ఎందు ���� �.
��ప�సన��ంకటరు, తమ� కృ�య�� ��కృష�న ��గళ వర��� �చు��� ముఖ��
���రు�ద�ంద, కృష��� ఇల�ద �ల� ప�సంగగళను�, �లవను�సం�ప��య��
��ద� �ల�ందను�తమ� కృ� రచ������ళ� ��దు�ళ��రు�దు
���ట�� కండుబరుత��.

అ��య -3

�� క-1-4 ర�� “కంసను ప�లంబ, బక, �ణూర, �ణ నర�సుర
ఇవ�ల��ం���దవరను���సలు �� రంభ�డు�� �. అవన ��
���ళ��ర��దవరు, కురు, �ం�ల, �కయ, �ల�, �దర�, �సల �శగ��
వల��గు�� �. అకూ� రనంథ �ల� కంసన సంబం�గళ�, మథు�య��దు� �ండు
���� కంస�� ���యను���సు��రు�� �. ఈ క� ప�సంగగళను��సరు తమ�
�ర��గళ�� �వ��రు�దు కండుబరు��ల�.

�� క-5 �ంద 16 ర�� (13,14) “�వ�యఆరుమక�ళ� �ల�ల�ట�నంతర
ఆ� ఏళ��� గర�ద�� బల�మనను�ధ�సు�� �. తన�భక��ద�దవరు
కంస�ంద ��త�దుదను���దు ��హ�యు తన� �ష���గ��� (దు���)
ఆ�� �డు�� �. “�వ�య గర�ద��ద��రువ నన� శుక����ష� �జసను�, ��దు
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���య���య�� ఇడు, ఏళ�య గర�వను����యఉదరద�� ఇట� నంతర
�� �వ�య గర�ద�� 8�మగు�� అవత�సు�ను. ఆగ �ను నంద�కులద��
య��యఉదరద�� అవత�సు ఎందు �ళ��� �. �� హ�యఅప��యం�
��యు �వ�య గర�వను����య గర�ద��రసలు, జన�ల� �వ��
గర��� వ ఆ��ందు దుఃఖపడు�� � ఎంబ ప�సంగగళ� బరుత��. �సరు
హ����య ఎల� �వరగళను�మూలదం� వ��స�ద�రూ �. 4, ను. 5ర
ఉత��ర�ద��

“����ద ఏళ� గర��ల�� పత�� ఖళసుమ��ద �గ దు��యు
���య గర�ద� ఇడలు| ��శనవ�ర ���ప�(���థ?) ��శ| ��ళ� �ంగ��
ఆ �కులద� శుభ�గద� జ��ద గడ|| ఎను�వ బల�మ జన����ద
శుభగ��యను�సం�ప��దరూమహత�దఘట� ఎను�వ �ర�డ�
�వ���� �. ��� �.4, ను. 6ర�దల ఎరడు �లుగళ�� “హ����వ��
� ��దు�� య��యళ వరగర�ద� �ంతు ధ���ద��� ఎందు ‘��యు
హ����యను�వ����ద కృత�గళను�బహళ సం�ప������� �.

�� క-17 �ంద 25 ర�� �� హ�యు తన� �ర��న క�� కూద�న అంశ�ంద
తన� ఎల� �వ�����ం�� వసు�వనహృదయవను�ప�����గ అవను
�ను�నం� ప�ఖర�� ప���సు�� � నంతర అవను �వ�యఉదరవను�
ప�����గ, హ���స�� న�� బహళ ��య�న�దళ�. అవళ అ�ర�
�ం�యను��� కంసను అవళ గర�ధ�� ��హ��స���� � ఎందుఊ��,
���హ���డ� కృష�ను గర��స�ంద�రబంద కూడ� అవనను��ల���ందు
��ర�డు�� �. ��� కు��గ, �ం�గ, ఊట�డు�గ స��ల
కృష�నను��ం�సుత� , ఎల�క�యూ అవన���ణుత,◌್త �� హ�
అవత�సు�దను��యుత� కు��రు�� � ఎంబ �వరగళ� బరుత��. �సరు
తమ� �ర��గళ�� మూలద��ద� ఈ ప�సంగగళను��వ��రు�దు కండుబరు��ల�.

�� క-26 ర�� �� హ�యు �వ�య గర�వను�ప��శ��రు�దను���దు
బ�హ�, రుద�, �ద�ద �వ�గళ�, �ర��ము�గ�ల�రూ �వ�య బ�� బందు
గర�ద�� �శు�� కు��రువ �� హ�యను�సు� ��డువరు.

�� క-27 �ంద 41 ర�� ��� ర��, ���ధ�� భగవంతన గుణ�న
�� సు� �సువ �వరగ��. �� క-41 ర�� ద�వత�ద రూపగ�ద, మత��, అశ�,
కచ�ప, నర�ంహ, వ�హ, �మ, పరశు�మ, �మన రూపగ�ంద �ను అవత��
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భూ�ర క�దు, �ం�మూరు�కగళను����రు�, ��ఈగలూ ��డు
ఎందు �వ�గళ� ��హ�యను�సు� �సు�� �. హ�యను�సు� ��దం� భక��ద
�వ�య గుణ�న� ��హ�� సం�ష�యక�ందు �� క-42 ర�� �వ�యను�
కు�తు�ళ��� �.

“���! ��� పరమ�రుష��యణ� న��ల�ర క��ణ��� తన�
అంశ�ంద �న� గర�ద�� బందు కు���� �. ఆత��దవ�ల�రను���డు�� �
�� కంస�ంద భయపడ���ల� ఎందు �� బ�హ�రు�� � �వ�గళ� �వ�క��
�ం�రుగు�� � ఎను�వ క� ప�సంగ బరుత��.

ప�సన��ంకట�సర �ర��గళ�� మూలద�� �ట� , �వ�గళ� �గూ �రదరు
�� హ�యను�సు� �సువ ��� ర�ద �వరగళ� కండుబరు��ల� ఆద� ఈ
క��గద ప�సంగద�� బరువ ప��త�ను �వ�యఉదరద��రువ స���శవను�
�సరు తమ�� ఆద ��ష� ��య�� మూల క���రక�గువం� �. 4, ను. 6 ర��

‘�రు�త�మ �వ�య పరమజఠర� ��శ��యద� ���సు��|
సురర సమూహ� అ�తహరుష��తు ఖళ� -
కర� ఉ��త సందరుశన� ఫల�ష�|
భ�త తరుల�యవ� �రభద�మయ�� క����డ�ల�ణ'

ఎందు �ళ�వ�� అ�చర�ద పర�త����య జఠరద���� గ తన�
ఇరు�న ��మయ�దఅంశవను���సువం�, ప�కృ�యూ కూడ అవన
ఆగమన��� �యువ ఉతు�క� వ��సువ ప�యను�మూలద క�ంశగళను�
అనుస��యూ �లవ� �న���యూ�రు�� �.

అ��య -4

�� క-1-7 ర�� “కష�ను జ�సువ సమయ, అందు �� వణ�సద
బహ��ష��, మధ����, చం�� దయద �ల��రుత��.��� న�త��గ�దు� ,
గ�హగళ� మంగళకర�ద�� నద��రుత��, �వకుహ�గగళ� ఇర�ల� , అంథ
అమృతఘ��య�� ��కృష�న జన��గుత��. కృష�న అవ�ర���ందు
సూ�సలు ప�కృ�య�� ప�సన��మూ�, భూ�యు మంగళమయ�గుత��,
న�గళ�� హ�యువ �రు ���గుత�� కమలగళ� అరళ�త��. మరగళ��
హణు� గళ �ంచలగళ� తూ�డుత��, హ�గళ సుగంధ�ంద భ�త�ద��
�సుత��. హ��గళ� �డుత��. ముం�ద ప�కృ� �ద��య వర�� బరుత��, �గూ
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సజ�నరు ప�సన��దదు� , గంధర��న�రర �యనగళ�, �ద�రు�రణరు సు� ��దు� ,
అప��యరు న���దు� , �వ�గళ�, ము�గళ� హ��ర�దు� , �ఘగళ� �లు
ద�య�� గు��దు� ఇ��� వ��స���.

ఈప�సంగగళ �ల� �వరగళను� కృష�న జన��ద���సరు, �.4, ను.7
�గూ 8 ర�� “�వ కంసన �లువ�వద� తం� వసు�వనంగ���
�వ�యజఠరద�| ���సు�����వ�దను ���� ��వర నృ�ంహనం�| ఎందు
��, ఇ�� �త��ద కంసనను��లు� �ద��� ఆవ���ద ఎను�వ�� , ����ల�
�ణ�� భగవంతనమ��గళ� ముఖ��దదు� ఎందు సూ�సువ వర��గళను�
�సరు తమ� �ర��గళ������� �. అల�� �సరఈ ను�యు, భగవంత��
గర��స �ష�ల� ఎంబుదను���సుత��.

�� క-8 �ంద 11 ర�� “�� వణ బహ�ష�� �నదందు, చం�� దయద�� ���
న�త� కూ�ద ��య�� , ���� �వ�గళ� అంబరద�� �� త� �డలు, ��వత�
మ���ట, �సు� భకుండలవలయ����, గ�వనజచక�ధర��, చతురు�జ��,
��ంబర ధ��ద �మల��హ���ద�ంబ వర�� బరుత��. ఇద���సరు �. 4,
ను. 8 ర��

“�� వణద బహ��ష�� �ధు�ం�దయ�| �వ��� కూ�ద��
����| �వర�ళంబర� ���� త�వ�� ��వనజనయన కృష�|
��వత�మ���ట �సు� భ కుండలవలయ| �వర చతురు�జ గ�వనచక�ధర|
�� వృ� ప��ంగ సువర�వస���వనదు�త�లను| ఎందు,

మూల�గవతద�వదం��వ����� �.

�� క-12 ర�� “వసు�వను కృ�� వ�ర�ంద ఉం�ద ఉత�వద�� బహళ ఆదర
ఉళ�వ���� హ�ణ�� హతు� ��ర ఆకళ�గళను��న�డు���
మన��న�� సంకల��డు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �సరు ఇదను� �. 4, ను.
9ర ఉత��ర�ద�� “���ర దశతగళను భూసుర��తు� సం�షద� వసు�వ"
ఎందు సం�ప������� �.

�� క-13-22 ర�� “వసు�వనుహ���ద మగు జగ��� పరమ�ద��దంథ
�వ��రష�దంథ, శుద� �� �నంద స�రూప�ద పరమ�రుష��యణ�ందు
��దు, పర�త�న గుణగళను�, స�రూపవను��� �ధ�ద ఉప�యగ�ం��
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సు�ర��� సు� �సు�� �. ముం� �� క-23 �ంద 31 ర�� �వ�యూ కృష�నను�
��గుణవ��త ����ర, ��� షగుణ స�రూప�ళ�ంథ �న�ను��టు� ���రు
ఉత�మ�ల� ఎందు �� ����అవన గుణగళను��వ�సుత� �ర���
సు��సు�� � ఎంబ వర�� బరుత��.�సరుఈ ఇబ�ర సు� �గళను� �. 4, ను.9ర
�దల ఎరడు �దగళ�� “��రముంగురళ ముఖ�సు�వన కండు| ���స�నక
దుందు� సతు�� �� కృష�"

ఎందు సం�ప�����ము�సు�� �. మూల�గవతద�� ప���ందు
ఘట�యు �వర�� వ��త��ద��, �సరు ఇ�� తమ� అగత����దష�ను�
�త� ఘట�గ�� తత�-సత�తుం� తమ� �ర��గళ�� తం��� �. ఇ�� , వసు�వ
�వ�యరు�డువ కృష�న సు� �యను�సం�ప��� క� ప�సంగ�� తక���
తం��� �. ��ంద��గవతద�� �సరు�చు� ఒతు� �ట�దు� భగవంతన�ల
��గళ వర���. ఆదరూ ఇంథ ప�సంగద��ల� �ణువ �సర సంగ�హగుణద
��ష��యను��చు�వంథదు.

�� క-32 ర�� �వ�యు త��దరు శంక చక� గ�పద����� �ంత
భగవంతననను� �ళ��� �.

“�భగవంత! ప�లయ�లద�� ఇ� బ���ండవ�� �న�ఉదరద ఒందు
�గద�� ధ�సు�� , అంథహ �ను నన����య�� �స��� ఎంబుదు జగ���
ఆశ�ర�� స� ఆగ �� హ�యు �వ�� �ళ��� �, “�మ�తప��� ���, �మ�
అ��క రూపవను����దు� మగ�ంబ ��హ�ంద. పరబ�హ��ందు ��దు
�టు� �డ���గలు���సువ �మ� ఉత�మ గ�యను��డు�ద����
�ను అవత��రు�ను, క��ను�రవ�� ఎందు ��సలు ��హ�యు అవర
�ర�వృ�� ంతవను��ళ��� �. ఈ�గ�మూలద�� �� క-33 �ంద 46 ర��
��� ర�� బదం��. �� క-47 ర�� , “ఈ �� అవర�ర�వృ�� ంత ��ద నంతర
�� హ�యు, వసు�వ �వ�యరు�డు��రువం��త�ణద�� �� కృతదం�
�శురూప�ం�దను ఎను�వ క� ప�సంగ బరుత��. ఆద��సర �ర��గళ�� ఈ
క� ప�సంగగళ వర�� కండు బరు��ల�.

�� క-48 ర�� “భగవంతను �శురూపధ��ద నంతర వసు�వ���ళ��� �
�ను కంస���దరు��ద� నన�ను��కులక�� క�దు�ండు�గు �గు
య��య�� హ���ద �ణు� మగు (దు��)యను�ఇ��� క�దు�ండు � ఎందు
కృష�ను జ��ద����, య��య�� దు�� మగు��హ���దళ�. ఎంబ
�షయవను��సరు �. 5. ర పల��య�� “��వల�భను��� �ణ� దు�� | ��
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హ���దళ� �కుల� ఎందు సూ���� �.

�� క-49-54 ర�� “వసు�వను �శురూపద��ద� భగవంతనను� క�దు�ండు
�గువ ��� ర�ద వర�� బరుత��. వసు�వను ఆగహ� ఇ��యం� ప�సూ�
గ�హద��ల స�ప బం�గ భద��ద ఉ��న సరుప�గ�ంద భద�ప�సల�ట�
��మ���లగళ� ������దు�ళ��త��. అ�� ఎచ�ర�ంద �యు��ద�
�వలు�ర�ల�రూ దు�� ��య���ంద�ఢ ���య�� �మ�యు�� �.
�ఢ�ద కత��, మ� సు�యు��రుత��. వసు�వను �శువను�ఎ���ండు
బరువష�ర�� ఆ��షను తన���యను�మగు�న�� ��యం���దు,
అవనను��ం���యము�యదడ�� బరు�� �. మ��ందయము�య
ప��హఉ��హ�యు��రుత��. వసు�వ దడ�� బంద త�ణయుము� న�యు
తన� ప��హ క�����ళ��నవ���త� �రు ఇరువం���
వసు�వను న�యను��టలు అను����డువళ�. వసు�వ నందనమ��
బం�గ ఎల�రూ�డ ���య��ద��ంద తన� �య��ద� కూసను�య��య
పక���మల�� అ��ద� �ణు� �శువను�ఎ���ండు �ం�రు� బందు �వ�య
పక�ద�� మల�సు�� �. వసు�వను ప�సూ� గ�హ ��ద త�ణ��లుగళ�
����ము���ండు, ఉ��న సరప� అగ� ��గళ� తమ� తమ��ద�న
�� న�� వసు�వను సహ�ద�ద�ం� సరప�గ�ంద బం�త�గు�� �. అత�
య��యు ప�సవద ఆ�స�ందమల�ద��ంద అవ�� తన�మగు ��� గం�
ఎంబుదు ���రు��ల� �రణ వసు�వను అవళ పక�ద�� గండు మగు ఇ�� గ
అవ���వ సంశయ�బరు��ల� ఎంబ క� �వర� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగద�� బరువ ��గృహ��లు తన�ష�����
��దు�ళ���దు, మ� బరు�దు, ఆ��షను తన���య������
��దు�ళ���దు, యము��� �డు�దు ఇ��� ప�సంగగళను� �. 5 ను. 3
�ంద 5 ర�� “�వ�ద�వ�� �వళ క��తు����ర��ర� ��ద�| �వన
చ�తన�య� ���యు ��తు ఖళరను���తు||" ఎందు ��, వసు�వను
“��వ�త��య� ను వ�జ�| �� జగ�శన�లమృతవ �| ���ద����గళ�"
ఎందు మ�యసూచ� ����� �. ముం� ను. 5 ర�� “��రఫ� ఫణఛత�వ
��ద| �శర��మున�ంబు�యు| �ష���య�త�ంత�ము�యు| ��శ�
�ర�వ�త�ళ�". ఎందు మూలక��వ���ందువం�, సం�ప��దరూ
అర�గ��త�� వ����� � �� క-52 �ంద 53 ర�� బరువ �రవను��సరు �. 5, ను.
6 ర�� “వసు�వ �ష� � బం����యళ �శు దు��య తందు సుత�ట� | శ�ము�
�వ���� �ట�ను" ఎందు సం�ప��� �వ���� �. �కుల�� కృష�నను�
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క�దు�ండు�గువ �షయద వర�� మూలద�� �గూ �సర కృ�య��యూ
సమ�� బం��. ఇ�� ము��ంశగళ�� �మ����దరు �వరగళ�� స�ల�
����సవను��ణబహ�దు. మూలద�� �వ�ద�వరు ప��� �న�దరు ఎం�ద��,
�సరు “�వ�ద�వ�� �వళ క��తు" ఎంబ అలం��క అ�వ���యను�
ప��� ��రు�దను��ణబహ�దు. మూలద��య��ల సరప�, అగు�గళ
�వర�ల�వను�ఇ�� సం�ప��� “����ర��ర ��ద�" ఎందు సరళ��
���� �.

అ��య -5

�� క-1-2 ర�� శుకను ��హ�యఅవ�ర�ద��న స���శగళను�
వ��సు�గ�ళ��� �. వసు�వను కృష�నను��కులద�� �టు� బంద ��
భగవంతన ఇ��యం��������ద� ��లుగళ� మ�� ము���ళ��త��.
నంతరమగు�న అళ��� ��గృహద �వలు�రరు ఎచ�ర�ండు, ���ంద
���వ�� త�����ందు�ళ���� �. త�ణ ఓ���, �వఎంట�య
గర��ంద �త��, ��గఆమగువను��వ� ప�స�సువ� ఎందు �ం�సు��ద�
కంస��, మగు హ���ద ���యను���సు�� �, ��మూలద�� ప���ందు
స���శవను� క��� కటు� వం� వ���ద��, ఈప�సంగవను��సరు �. 5, ను.6ర
��య�దద�� “ప�సుత ప�సవ సు��య �� కంస" ఎందు ��, ఇ� ప�సంగద
��ంశ ��, ముందువ�యు�� �. �� క-3 ర�� “కంసను సహ సు�� ��
����ంద �గ� ఎదు� ఇవ� నన�మృతు�ఎందు �బ��ంద అల���
ఎడు�త� �గ� ప�సూ� గృహ���దను" ఎం��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 5,
ను. 7ర�దల ఎరడు �దగళ�� “�ట� ముం�య�దు� బలు లవలవ�య|
�టు� గ��ప� ��థద�" ఎందు �వ���� �. మూలద�� �� క-3 ర�� “ప�స�లను�క�
మూర�జః ఎంబుదను��సరు “�ట� ముం�య �దు� బలు ల�ల��య" ఎందు
కన�డద�� అను�������� �. ఇదు ఎషు� సుందర �గూ సహజ��
బం���ంబుదను��ణబహ�దు.(8)

�� క-4 �ంద 6ర�� “�వ�యు కంసన �లు ��దు అళ�త� ఈ�ణు�
మగువను��ల��డ, ఇవళ� �న��దర��, ఇవ�ంద �న��వ�శ� ఇల� ,
ఇవళను��ంద� �న� ���హ���ష బరుత��, ఆద��ంద �ల��డ�ందు
అంగ�� ���ళ��వ �వర�" బరుత�� �సరుఈ ప�సంగద �రవను� �. 5, ను.
8 ర�� “అణ�న ����దళ�త �వ���| �ణు� మగళ� ఇదు �రుషల�|
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�ణ� సం�నవనుళ��ంద�| అ�రుణ�� �ల��� అను�ద"||

ఎను�వ �రుణ�ద ను�గళ�������న�� మన��యువం� ����� �.

�� క-7 �ంద 13 ర�� “కంసను అళ���రువ �వ�య ��ంద �శువను� క�దు
�ండు, అదర �లను���దు బం�య�� అప��సు�� �, ఆగమగు త�ణ�
కంసన ��ంద త����ండు ఆ�శ���� స��లంకృత�� అష�భుజ గళ��
ఆయుధ ధ��ద దు���� ����ండు కంస���ళ��� � “ఎ� ����� ,
నన�ను��లు� �ద�ంద ఏనూ ప��జన�ల� , �న�మృతు��� �రణ�గువ ��
హ�యు ఈ�గ� ���హ������. నన����వ�యను��గూ ముం�
హ�టు� వ �లకరను�అనవశ�క���ం�స�డ ఎను��� �. �� క 13 ర��
“భగవ��దఆ��, ఆత�� ���� భూ�కద�� దు�� , ��, క��,
��ంబ�ముం�ద అ�క �సరుగ�ంద ప��ద��దళ� ఎంబ �వరగళ� బరుత��.

�సరుఈ క��గదము��ంశగళను� �. 5, ను. 9 �గూ �.6ర పల��
�ంద ను. 1ర, 4���నవ����ంశ రూపద�� �వ���� �. ఉ�.
“జగజ�న�య����దప��సలు| ము�����దళ� నగు�గ�|| ఎందు ��
“కంస�ళప���నల� నన�| �ం� �న� శక��నల�| �ంస�బ�న�త� ఇహను
�న�| ధ�ంస�� �రణనహను ఎందు సుందర�� �వ���� �.

�� క-14 �ంద 24 ర�� “కంసను గగన�����ద దు��య�తుగళను�
�� �గ���పటు� , “����వద అశ�ర��య�యద�తుగళను�నం�,
నన� ���య�ద�యమక�ళ���� �ందు �శుహ���ష�ంద నరక��
�గు��ందు ప��ప పడు�� �. �జ�దహ�టు� ��న తత�వను��ను
నంబ�ల�. ప���ందు ��యహ�టు� �� కూడ ఆ స��శ�ర�ద భగవంతన
అ�న ఎందు, �వ� వసు�వర� దుఃఖతప����ళ�త� “న��ంద హత�దమక�ళ
బ�� దుఃఖపడ�డ, తం���ర��మక�ళఋణ ఎషు� ఇరుత���అ��
�మ���నదు, ఆద� స����రువవను సర���మక�ద భగవంత�బ��.
అవ�బ�� �ల-�న, హ�టు� -�� �ద�వను. అవరవర క��ను�ర అవరవర
��తద అవ�య�� ఫలవను��డువవను. అవరను��యువవను. �లు� వవను
అవ�. ఈ�ప కృత�వను�నన��� నన��శద భయహ���� న��ంద
���దవను అవ�. �� సు�లరు, నన��పకృత�వను� ���� ఎందు
ప���ప�ంద అవ�బ�ర �లుగళను���దు�డు, అవరను�బంధన�ంద
ముక��డు�� � ఎంబ ��� ర�ద క� ప�సంగ బరుత��.
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ఆద�, �సరు ఇ�� ���క�ద కంసన�తుగళను� �టు� ఈ ప�సంగద
ముఖ� �వవను� �.6, ను.3 ర�� ����లుగళ�� అర�వ�� � ���� �.

“వ�ర� ���బ�ర ���� �శు| హ��� �రణ����|
�� ర��య�డు� ���ందు స| మర�సు�లరు ��ందుll"

�� క-24 ర�� బరువ కంసను దు�� ��య�తను� �� ప���పపటు�
వసు�వ �వ�యరను��డుగ���ద ప�సంగవను��సరు �. 6 ను. 2ర
��య 2 �లుగళ�� “దు��నద� �ం��ట�ను బంధ|న�చనవ���ట�ను
ఎందు �� తమ� �ర��య�� ప�సంగద�వవను�తుం��� �.

�� క -25ర�� “కంసను�ళ�వ ��ంతద�తుగళను� �� అణ�న
�షయద�� , అవన ప���పద ధ��� కర�, అవన�� కరు� ���, �వ� తన�
మన��� స��న తందు�ళ���� �. మూలద��రువ ఈ�వగళను��సరు
తమ� �ర��య�� అ�వ�క�ప��రు�దు కండబరు��ల�. ఆద�, వసు�వను (��)
�పను��టు� కంసనను� కు�తు �� క-26, 27 ర�� �ళ�వ�తుగళను��సరు,
�. 6, ను. 4 ర��

“�� ను�దను �ం��త� �| �రణన�� సుఖదుఃఖ�|
��రక �మకహ��ను సృ�� ర ��రహం�రను||" ఎను�వ�� ఎల� సుఖ-

దుఃఖ��హ���రణ ఎను�వ ��ంతద సూత�వను��ళ�వ ప��య
�తుగళను��ణబహ�దు.

�� క-28 ర�� “కంసను ప�సన��ద �వ�-వసు�వర అప�� ప�దు తన�మ��
�ర�దను" ఎం�రు�దను��సరు �. 6, ను. 5 ర�� “�పవ జ�దు మన� బందు
ప��| �ప� క�ద�మవ�ందు|" ఎందు ���� � ముం�_

�� క-29 ర�� “కంసనుమ���ద����� క�దు �ళ�ద��,
మం��గళను�క�� దు�� ��యు ��ద ఎల� వృ�� ంతవను��ళ��� �" ఎంబ
�ర�ద �షయవను��సరు �. 6 ను.5ర ఉత��ర�ధ��

“��నర��ప��ళ�ద దుష� | ��త�మం��గళ క��ద|" ఎందు ��,
ను.6ర�� “�దలం� దుర� �ల�����| బ�మల�దళ� ����ం�|
ముదవ�త�ళ� ��-తం��" ఎంబ వర��యు మూల�గవతద��ర�ద�రూ కూడ,
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ఇదుమ��రత�త�ర� �ర�యద�� 12.73ర�� ��దం� “�వ�యమ�ల��
దు��బందు �క�� అదృశ���దు� దర" వర��యను��సరు, ఈను�య�� ,
ప�సంగ���రక�� తం��� �.(22) ���ను.7 ర�� “కన�ళ�తుమం��గ��
కంస చ����� ��గ�� �న�ర �ం�� న�దరు �త�| మ��రు�ం�
���పరరు||" ఎందు కంసను �వ� వసు�వర ��యను����ద�రూ కూడ,
అవన �వగుణ�ద�పద �ంత�గళ� మ�� మ�� అవనను� �ణ�దం�,
మం��యను� క��మ�� �పద కృత���మూల�గు�� � ఎను��దను��సరు
ఇ�� అవన దుష� వ���త�వను��ం���� �. ను.7 ర�� “కన�ళ�తుమం��గ��
కంస చ��� �� ��గ�� �న�ర �ం�� న�దరు �త�రు" ఎను�వ�� కంసన
దుష�తనవను�, అద�� ఇం�� �ంతహ���షవను�����సు�గ�సరు ఒబ�
అనన�హ�భక���, హ�భక��గూ హ����గూ ఇరువ �ంత�గళను� కంసన
వ���త�ద మూలక ప�����రు�దు కండుబరుత��.(11)

�� క-30 �ంద 47 ర�� హ����గ�ద కంసనమం��గళ� �మస గుణ�ంద
వ��సు�� తమ� కర�వ��ను�వం�, �ప కృత�గళను��� ���సువం� కంస��
�ళ��� � “�న�మృతు�� ఎ���జ���� ద�, ఇను�తడ��, ఎల� �� మ,
పట�ణ, ఊరు, ��గళ�� హతు� �న�ళ� జ��ద ఎల� �శుగళను��ష�రు��ంద
��� ణ. యుద��ంద� భయపడువవరు �వ�గళ�, అవ�ంద నమ��వ
భయ�ల� , ఆదరూనమ� ఎచ���య�� ��ర�కు. ఇవరను�ఉ��న�డ�,
ఇవ�ల��గూ ఆశ�య�త�ద �� హ�, �గూ అవ�గూ ఆశ�య�త�ద
�� హ�ణరన�, ��గళను�, నవ�త�శుగళను�మూల స�త �ల�లు నమ�
అప�� �డు ఎందు, అల�� కంస�ంద అప��యను�ప�యు�� �" ఈదు�త�క
అంశద స���శగ�� �సరు�� �న� �డ�, �. 6, ను. 7 ర�� “�న�రర �ం��
న�దరు �త�మ��రు�ం� ���పరరు" ఎను�వ��న�� అవర�ం�య
�డంబ�త�క, కూ� ర �ంత�గళ, మనస�ను����టు� �డు�� �. కంసన దుష�
�ంత�గ��ంత ��హ�య�ల ��గళ వర��� ���డుత� �గు�� �.

అ��య -6

�� క-1 �ంద 18ర�� “నంద�పను తన� �త�సం�న���ందు
బహళసం�ష�ంద �శు�� ��� �క����త క���గళను��డు�� �,
�తృగళను��వ�గళను���సు�� �. �గ��ద�� హ�ణ��,
సువ�� లంకృత�ద ఎరడు ల� ఆకళగళను��న�డు�� �. ���, బం�ర, వజ�,
వస��గళను�పర�తదం�, ఎ��న ����, అదర ��గ బం�ర�టు� , ఎళ����
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�ల�న�డు�� �. సడగర�హబ�వను�ఆచ��, �ల��ల�రు ���ళ�వ
���షకగళను�వ�� �భరణగళను��డు�� �. �ల��య�ల� స��ల నమ�ను�
���ందు హరసుత� , �లకృష��� అ��న ఎ�� �రు ���� గుణ�న
�డు�� �. నందను అవ��ల� య��త�� ఆదర స��ర��ద�ంబ వర��
బరుత��. �సరుఈ క��గవను� �. 6 ను. 8 �ంద 14 ర�� సం�ప��దరు క��
�రక�� సుందర�� వ����� �.

ఉ�. “�వ�లక�ందు కండరు| �వశ�ర� �త కర�వ��ద|రు
�శ�కర�జ� �ధవ�| ఎందు ను.10ర�� �� నంద�పను అ�త ���రణ�
రత�గళను�. సమవస�� అన�భూ�న| భూ�వ��త�ను ఎందు �న �డు�� �.
ముం� ను� 13ర�� “�ంగ��ద�� ప�� గళ� � �ంగ�ర�ంగళ స�నగళ� రంగ
���ందూదయ�యు� అంతరంగ ����� ఉ��తు ఎందు వ��� ను. 14 ర��
“పంకజ �త�రు ��రు వ�� లం�ర�ట�రు న�దరు| కుంకుమరస�కు��ట ��|
పంకజ�భహ���ద�ట ఎందు కుంకుమ అ��న ఎ�� �రను��లకృష���
�మ��దరు ఎందు సం�ప��దరూ రసవ�� � వ����� �.

�� క 19 �ంద 30ర�� నందను కంస�����క కం�య�డలుమథు��
బం�గ, అ�� వసు�వనను��ణలు�గు�� �. ఇబ�ర హృదయగళ� అంతః
కరుణ�ంద తుం�బందు, ఒబ���బ�రు కుశల ���సు�� �. నంద�� �త�
జనన�దదు� , అదర�ం�న సత�అ�తరూ, వసు�వ అవనను�మనదుం�
అ�నం�సు�� �, అల�� ��� బల�మర బ�� కుశల ప���గళను� �� ���_
సు�� �. నందను కూడ వసు�వనను�అంతఃకరణ�ర�క�� సం�సు�� �.
“���య�� హ���ద మక�ళఋణకూడహ��త��� ��దు� , ���య�� హ���ద
ఏళ� మక�ళ �� �� �మ�ర�ల�. ఇదనూ� కూడ భగవంతన ఇ���ం�
��క�స�కు" ఎందు �ళ��� �. కుశల కష� సుఖగళ��ద�� వసు�వ
నంద���ళ��� �, “�డు �ను �జ�� కం�య కట�లు బంద �లస
��తల��? ఆదషు� �గ �కుల���రడు, ��ంద� �కులద�� అనర�క
సూచ�గళ� కండు బరు���యం�. �ను�చు��న ఇ�� �లు� �దు స�యల�"
ఎంద��, నందను వసు�వన సూచ�యం� నంద�కుల�� �రళ��� �. ఎను�వ
ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ క� ప�సంగవను� �.6, ను 15 �గూ ను. 16ర��
“ప�త�బ��వ కప�వ �ండు నంద| పృ��ప� కంసన కండు| అర�వనవ�����దను
తన�| �� తృ వసు�వన కండను|" ఎందు �� ను. 16 ర�� “యము�ంద బందు
కప�వ తందు�టు� | గమనకు�� �� శూరజనందు| అ����త� బృహద�న�ంద
��| యమనతం�య�ర� బంద" ఎందూఈ ఎరడు ను�గళ�� ఇ� స���శద
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�త�ణగళను��డు�� , �వర���ళ��దను�వ�� త�క�� సూ���� క��
����� �.

అ��య -7

ఈఅ��య�ంద కృష�న �ల ��గళ� �� రంభ�గువ��� క-1 �ంద 18
ర�� “వసు�వ నంద�� సూ��దం� �కులద�� అనర� ఘట�గళ� సంభ�సలు
�� రంభ�గుత��. కృష�న ��-��గళ��� అసుర సం�రద ��శ క�గళ�
శురు�గుత��. కంస క��ద రక���ద�త����ంద బలు�హక
రూపధ��, సణ� సణ� �శుగళను�సంహ�సుత� �కుల�� బరు�� �, అవళ� ��
బరువ స���శ� �వ��బ�ళ� ఆగమనదం��రుత��. �� బందవళ� తన�
స�నద�� �షవను�తుం���ండు, నందనమ�యత� బందు, అ�� మల�ద� �హక
రూ��ద �శువ�����ండు��ల�ద�� �� తన� �షద స�నవను�అదర
�య��డు�� �. ఎల�వను���ద �శురూ��ద ��హ�యు అసుర సం�ర���
�హ���బందవను. కంస�ంద ఆ��సల�ట� �త�యస�నవను��య��
��దు �షస�త అవళ�� ణవను� కూడ���డు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��.
ఈ�త�యప�సంగవను��సరు �. 6 ను. 17 �ంద 19ర�� “�శురూపహ�య
�యద����| య��� ���యు క���| �షమరక�����ట�ళ� ఆ�|
యసు సహ��ద తృ��ళ�|" ఎందు ����లుగళ�� వ��� ముం�న
ను�గళ�� “ఇ� �కుల� ఈ �సు��ం�ద�త�యసం�రవను�ఆశ�ర��ంద,
�స�య���డు�� � నందను కూడ ఆశ�ర� పడు�� �" ఎందు ��, �సరు ను.
19ర�� “���లద�� నమ�ణ�ను అ�క ఉ��తవ �ళ�ను| � కం� ప�సన�
�ంక�శన ��యను" ఎందు �శురూ��ద ��హ�య��యను��తుక
మయ�� వ����� �.

�� క 19 �ంద 31 ర�� “�త�యవ��� భయంకర�� �ద� అవళ
�హద�� కృష�ను ఎనూ భయ�ల�దం� ���ట�డు�దను��� ��యరు,
�గ����ంద �డుత� , మనద�� భయఆతంక తుం��ండు, సణ� �శు అంతహ
���య��� �దు� ఆట�డువదు కూడ��గ���తు. �బ��ంద
అవనను��� ర�పరు ఎంబం� ఎ���ండు, �దలుహస�న�లద
కూద��ంద దృ����దు, �మూత��ంద ��న���, ��ద ధూ�యను���
హ��, �మయ�ంద ఒందు �టు� హణ�హ�� �శవ�మగళ స�ర��డుత� ,
అవనను� ర�సలు�� ఇటు� రు. �శువను��� దుష�శ���ంద ర�సువ వర��
బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 7, ను.2, 3ర�� “���లనవ�����ల|
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��య�రు� ఇ��దను చ���| ��ంద�నం� �ద�వళ కండు| �����గ ��లర
�ళ ఎందు మూలద �� క 19ర��య�వ తుం����� �. ముం�న ను�య��
“ఎ���ండ��దళ� మగన �పకర� ��గ�ందు��త ��దన| �త�ం�
గ��మృతద� ��| �� సుత� �ఖుర�ంసు ఇటు� ప�య� ఎందుయ��య
��యహృదయఆతంకవను�సూ���� సూచ� ���� �.

�� క-32 �ంద 43 ర�� ముం�న �ణగళ�� , అ��ద� ��లకరు, నందను,
మథు��ంద బందంథ ఈ�హ�ం�య రూప ఇందు �ట�దం�, �కృ��ంద
�ద�ంథ�త�య శవవను� కండు. అదను�ఒం� ప��� సుడు�దు అ�ధ�
ఎందు �ండు, �డ��ంద తుండు తుం�� కత��� ����, క����ంద
సుట�రు. ఆశ�ర��ను�వం� అవళ �ష��త�ద �హ�ంద సుంగంధ ��త�ద
�� ఎ��తు. భగవంతనహస� స�ర��ద �హవదు��త��ద �హ�దరూ,
అవన కరస�ర��ంద అవళ�పగళ� సుటు� �ణ�ద�� ఎద�ం� సుగంధభ�త
�� ఎద�దు� ఆశ�ర�వల�. అవళ ఉ��శ �శువను��లు� ���ద�రూ, అవ�� స�న
ఉ��దు� �తృ���య�� , అదక�ం� అవళ� సద�� ప�దళ�. ఎంబువ క�
ప�సంగ బరుత��. ఇద���సరు �. 7, ను.5ర�� “రక��గ��య �డలు ఆ� |
య��యధూ��ద��రలు| �క� రంగన��ము�� | ఇద��రణ ప�సన�
�ంకటసృ��" ఎందు �త�ల� తుం����� �. ఈప�సంగద��య ఇతర
�వర�గళను��టు� , సం�ప����దరు, ఆ సం�ప�వర��య�� ��హ�య ��య
సత�తత� ఎల� తుం���దు� �సర ��ష��మూల���.

�� క 44 ర�� బరువ, �త� వ� నంతర, నందను �శురూ��ద కృష�నను�
ఎ���ండు �ర��న�� మూ��� ఆనందభ�త�దను, ఎను�వ �గవను��సరు
తమ� కృ�య�� ���రు��ల�. ఇ��యవ�� బంద క� ప�సంగగళ�� �సరు
����గవను��స��స�, ఆదషు� సంగ�హ రూప����రు�దను��ణు���.
�సరు �లవందు �వరగళను� ������ � �జ, ఆదరూఓదుగ�� మూల
�గవతవను�ఓ��గ�సరు ఇను����న �వర�గళను��డబహ�����
ఎ�సు�దు సహజ. ఆద� భ�� �� ��న�య�� �సరు వర��గ��ంత, ఎ���� హ�
మ��గళ స�ర� బరుత���అల��� భ���వద ��యను�హ��రు�దు �జ,
�� �ల� క� �వర�గళను� ��ట�ం�, ఇను� �ల�� తమ� అవశ� కండ
క�గళ�� క�యను��స�ర��డుత� ���� �.

ఉ�ll : �. 8 ర�� మగు హ���ద 12�య�నము��య�ల� ��
మగువను��ంగ�� ����� ���గుళ ���మకరణ��మల�సువ
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స���శ ��� ర��, బహళ���క�� వ����� �. ఈ �ర��య పల��య��
“�త�ం� ఎర�ర�య�న ��ము�దయర క����న" ఎందు సూ�సుత�
ముం�నమూరు ను�గళ�� �లకృష�న �ం�ర�డువ �వరగళను��డుత�
�ల�� ను�య��

“తరళ����ండరు తర�యరు �ల| మ�బండు�య కరు�యరు|
హ�యహ�మ����ల�ట�రు బలు| హరుష���� �గ�ట�రు"

ఎందు కూసను����లద��టు� �గుళ �డువ ప�సంగ ��ముం�నమూరు
ను�గళ�� �గుళ �ళ�త� ను,. 8 �ంద 10 ర�� మంగళ �మగ�టు� , హ��
మంగ���య��టు� , మంగ�ర� �ళగు�దు, ��ంగ�య����న�డు�దు
ఇ���గళను�బహళ సుందర�� ����� �. �గుళ �ళ�వ ను. 5-7ర�� హ�య
ద�వ�ర వర��యను������ �.

అ��య -8

�� క 1-5ర�� ‘ప��త �జను శుకము�గళ�� కృష�న �ల ��గళను�వ��సలు
�� ��సు�� �. ఈ�వరగళ� �సర కృ�య��ల�. �� క-6-7 ర�� శు��ర�రు
�ళ��� � “�జ�! �ళ�, కృష�న ఒం�ందు ఆటగళ�, �టగళ� ��య��
��� అదు�త దృశ�గ�గు��ద��. అవనుమగు� ల�� �ర�ద� అ� అవ��ందు
సంభ�మద గ��, అంత� అవనుమగ�లు�ర��గ అదను�సంభ�మ
స���శ�ందు ఆచ��దళ�. �శు�న శుభ న�త�దందు సుమం��యరను� క�దు,
�త�ద��ళం�� కృష��� మంగల��న���దళ�. �� హ�ణ��
అన�వ�� ��గళ��టు� , అవ�ందమగు�� ���హ స����చన���దళ�.
మగు�� ��� ఆవ��ద��ంద, శబ��డ� ��న�� బం�య ���మల�సు�� �.

ఈప�సంగవను��సరు �. 9 ను. 1 ర�� స�ల� ����స�ం�గ ����� �.
మూలద �� క 8 ర�� ‘ఔ�� �క �తు�ల�� ఎందు మగు �హవను��ర�సు�దు
అథ��ర�� �ళ��దను�సూ�సుత��. ఇద���సరు �. 9 ను. 1 ర�� ‘రంగ�
�లు� �ంగళ� ఎందు బద����� �. ఆద� �శురూ� పర�త�మగ�లు
�రళ��దు �ట� ���ంద ఒ�యు�దు, ఎల� చలనవలనద�� ఒందు ఐ�త�
ప�సంగ, ఘట� ఇ� ఎను��దను�మూలదముం�న �� కద�� బందం� ఈ
�ర��యముం�న ను�గళ�� ���సుత� �గు�� �.

�� క-8 �ంద 19 ర�� “శట�సురన వ�యవర�� ఇ�. బం�య �ళ�
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మల��ద� మగు ఎదు� హ���ంద�లు కు�యు�ద��� అళ�డగుత��.
అదుయ��� ��సు��ల�. ఆగమగు� ఇను��చు� అళ��� �లగళను�
��సలు �� రం�సుత��. ఆగమగు�న �మల�ద�దగళ� బం�య���
బ�దు, బం�యు నుచు�నూ�గుత��. ఆ బం�య�� ఆ�ష��� కృష�నను��ల�లు
బంద కంసన క�య �త� శక�సురను ��రు�� �. అవను బం� స�త �దు�
హత�గు�� �. ఆ సప�ళ��య�� ఓ� బరు�� �. ఆగ అ��ద� ��లకరు
�ల కృష�ను �లు����గ అదు బం�� బ�దు నుచు�నూ�� �త�
హత�ద�ందు �ళ��� �, అదుమక�ళ��ందు నంబ�, ఇదు���
గ�హ��� ఇర��ందు ��దు, �� హ�ణ�ంద గ�హ�� �ం�మంత�గళను����,
స����చన���, అ�మం��త�ద కుశ�దకగ�ంద ��న���,
�మవను������ హ�ణ�� అన��న, ��నగళను�నంద�పను
�డు�� �. ఎంబ �వరగళ� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 9 ను. 2 �ంద 6 ర�� “బహళన��నవసన
మ�సుర�� ఇతు� బహ� �ణ�గుణ �ల నంద��ల| అహస�నుదయద�
మ�త�వ ��ం�య�| అ�శయన శకట �ళ�న�� ఎందు ��� గ��న��ద�
మగువను�బం�య �రళ�� మల��రు�దను�సూ�సుత� , ను� 3-ర�� “మల��
కంసభృత��ళ� శక�ఖ� �త�. ఒళ�కు� బం�యతళద�తన| �లువ �ంబన
�ం�� తళదలవన ఒద��ల కుళ�కు�� శటక� భగ���� ఎందు �ళ�త� , ను. 4
ర�� “బం��� వ�స��ద� తుండు తుం�ద��ష�కండరు జనరు
ఆశ�ర��ర�వ | �ండురంగ��య�ద బం�యఖం��దుం� ఉద�ండ
మృతు��ద��ంద నంద� నంద ఎందు ఆశ�ర� వ�క�ప�సు�� , ను. 5ర�� “శం��
కందన�అ���ండళ� �పమ�... సం���ల�������������ట�ళ�
హ�ంక�� గ���ద �ప ��� ఎందు స�������గళను����రు�దను�
సూ�సుత� , ను. 6ర�� “ఉ��హద�మర� అచు�తన� ఎందు �� వ���గంగ�
నంద నం���ర�| ప�� �ప�ం���న�������ం����| ��� మల�� ���
ము���ం�ద|| ఎను�వ�� ‘భగవంతనమూల స�రూపవ�య�, ���వద�� ,
��న�తం����వ�ంథహదు ఎంబుదను�����రు�దను�
�ణబహ�దు. ���మగు ఆప��� ఒళ�ం�గ��న� దంప�యరం� గండ
�ండ��� �ప�ళ���దు, అవళ� ప���పపడువ�ద��న�
�త�ణ�ందను�ఇ�� �సరు సృ���రు�దు, ను.5-6 ర�� ‘హ�ంక�� గ���ద �ప
��� ..................���� ◌್య�����ం���� ఎంబ�లు��లుగళ��
�ణబహ�దు. ఇదుమూల�గవతద��ర�ద�రూ క� ప�సంగ���రక��, ఈ
�ర��య ఇ� వర��యు బహళ సుందర�� బం��. ఇదు �సరకృ�య



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 345

��ష��యన�బహ�దు.

��� �. 10 ర�� “బల�మను ���యఉదరద�� ��యు�దు, కృష�న
అవ�రదమున��కులద�� బల�మ జ�సు�దు, �కులద�� బల�మ కృష�రు
��యు�దు ఇ��� �షయగళ �వరగ��. ఈ�వర�గళ� మూల�గవతద
3� అ��య�� సంబం���. అ��య-3 �� క-9 �ంద 13 ర�� బరువ �ల�
అంశగళను� �. 10ర ను�గళ�� �ణబహ�దు.

�� క-20 �ంద 35 ర�� “తృ�వర�నంబ ��సనను�సం�ర��ద
�లకృష�న ��గళ వర�� బరుత��. ఒ��య��యు కృష�నను���య��
మల���ండు ము��డు��రు�గ, అవ�� తన�మగు �ట�దం��ర��రువం�
అ�సుత��.ఇదను� కండు ఆశ�ర��ంద మగువను� �ళ� మల�సు�� �. మగు��
గ�హ����ర��ందు భగవంతన�� ���టు� �� మ��లసగళను��డలు
�గు�� �. ఇ� �ల�� కంస�ంద క�సల�ట� తృ�వర��ంబ ��సను
సుంటర�� రూపద�� బందు మగువను�ఆ�శ������ండు�గు�� �.
య��యు స�ల� సమయ�టు� మల��ద�గ�� బం�గ అ�� మగు
�ణు��ల� , అద�ంద దుః�త�� కరు� సత� ��నం� ��సు�� �. ��మ�
�ం�ద�� ��యరు సహ అ��� బందు ��� అళ��� �. ఇత� తృ�వర�ను
కృష�నను�����ండు ఆ�శ�� ��ద కూడ�, కృష�ను గుండక��న �� బహళ
�ర�� తృ�వర�న కు���యన� గ������దు �డు�� �. ��స��
అవ�ంద ����ళ��గ� ఉ�రు క�� �యు�� �. ఆగ తృ�వర�న �హ
ఆ�శ�ంద �శు�న��� �ళ� �ళ�త��. అదను��� ��యరు తృ�వర�న
�ర�� �తు�దు� న��డు��రువ కృష�నను� �ఘ�� ఎ���ండుయ���
�డు�� � ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

ఈ�గవను��సరు �. 11 ను. 4 �ంద 11ర�� సంగ�హ రూపద�� ����� �.
మూలద�� �� క-26 ర�� తృ�వర� తన�మగువను�ఒ�� గ మగనను��ణ�
య�� కర� సత���నం� ���దళ� ఎంబ వర��యను��సరు ను. 7 ర��
“వన�ల�ద�నదం�� వత�వను �ణదం�మరు�దళత�ంత ఎంబ సుందర
�గూ సందర�������గువ ఉప�యవను������ �. ���మూలద �� క
-31 ర�� “రుద��వర హ�రూప�ణ�ంద���ండు �ల�� ఉర�ద (రుద�శ�ణ
�ద�ం) ����సుర� ఎంబం�(13) సతు� �ద� తృ�వర�ను ��య�� కండ�,
�సరు �. 11, ను. 8 ర�� అచలనం� �ద�నుఋ�ంక ర� ఎంబ ఉప�యవను�
����� �.
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�� క-36 �ంద 39ర�� “ఒ��య��యు కృష�నను���య��
మల���ండు ఎ��లు ఉ�సుత� ము��సు��రు�� �. అష�ర�� ��� బందం�
ఆక�సువ �ప�ంద కృష�ను తన���యను���యు�� �. ఆగ ఆ�� అవన
��య�� ఇ� �శ�వ���డు�� �. అ�� భూ� ఆ�శ, న�త�గళ�, దశ�కు�గళ�,
సూర� చంద�రు, �యు అ��, సప� ��పగళ� పర�తగళ�, న�గళ�, సమస�
చ�చరగళ� ఇ�ల�� ఏక�ల�� ��సుత��. ఆ కూ�న�ట� ��య��
ఇదను���ద అవ�� ��ంచన��, �య�� నడకు హ��� కణు�
ము���ళ���� � ఎను�వ ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 11 ను. 1 �ంద 3-ర�� “ఒ�����
అ��యుణ�క��ద రమ� వదన� కండళ� �న��� సమ�స� భువన
కండ�శ�ర�| ���ండ�ళగణ�రగణ���య ఎందు ����లుగళ�� ,
మూలద �� క 36-37ర�వవను��వ�సుత� , ను. 2ర�� “బ����ంద� ర� ముఖ�
�ర�రర| సమూ�హక�క ��పగళ ��� ర త��నందమయస�రూపవను
ర��యరస�����దను ఎందు బ���ండ దర��య వర�� �డుత� , ను. 3 ర��
“అమ� కణు��� �ద�దళ� �ను| �మ�� బ��ట�ను ప�పంచవను| అమ�
అ���ందు�యద�దను| సుమ�నరస�ళ� సరవజ��ను ఎందు సుందర��
మూల �� కద�� �వదం��వ���రు�దు కండుబర�దు.

అ��య -9

�� క-1-20ర�� ‘వసు�వన�� ర��యం��దవర కుల���త�ద
గర�ము�గళ� �కుల�� బరు�� �. ఆగ నందను��ష��స��వ�� ర��ద తప��
గర� ము�గళను�, బల�మ కృష��� �తక���గళన��డలు ���ళ���� �. ఆగ
ము�గళ� నంద���ళ��� �. “కృష��� �ను సం��ర��దు� ��ద�, కంసను
�వ�య�త��ందు ��యబహ�దు. ఆగ� దు��యు కంస���ళదం�,
ఎంట�య గర���� �రలు �ధ��ల��, గం� ఆ�రబహ��ందుఊ�సబహ�దు.
�నగు, వసు�వ�గూ ఒ��య �ళతన��. ఎంబుదు అవ�� ���రు�ద�ంద,
���బ�ర�� మక�ళ� అదలు బదలు ఆ�ర����ధ� ఎందుఊ��, అవను
కృష�నను��ల�బహ�దు. ఇద�ందమ�అనర� ఉం�గుత�� ఈ గర�ము�గళ
�తను� �� నందను�ళ��� �. “�� నన�వ�ద ��లక�గూ ��యదం�
గుప����మకరణ సం��ర���, ఆగ గ�� �ర�రు ఆనంద�ండు �లక��
రహస����మకరణ�డు�� �. ఇబ�రుమక�ళ�� �దల�యవను
బహళబ�ఢ�నుమతు� తన� సదు� ణగ�ంద �కవ��ల� ఆనంద��సువవ�ద�_
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�ంద అవ�� బల�మ�ందు �గూయుదుకులద�� �ధ�వగ�� అవ�శ �డ�
ఎల�రలూ� ఒగ�ట�ను�బలప�సువవ�ద��ంద అవ�� సంకర�ణ�ందూ, ఇను�
ఎరడ�మగను, మూరు జన�గళ�� ��, �ం�, హళ�, ఈమూరు బణ�గళ�ళ�వ�_
ద��ంద, ఈగ కృష� వర��ంద హ���ద��ంద ఇవ�� కృష��ందు �గూ వసు�వన
మగనూ ఆద��ంద ఇవను�సు�వ�ందు �మకరణ��, �గువముం�
ఇబ�రుమక�ళ�� , �సు�వను �న�మగనల� , అవను��యణన స�నను,
ఈతనను���సు�దు �న� ధర�� ఎందు నంద�����గు�� �" ఎంబ క�
ప�సంగ బరుత��.

�సరు, ఈప�సంగవను� �. 12, ను. 4 �ంద 7 ర�� “�ర�దవర
���తను| �� కళ�హల����తను| �రము�ంద� గర�నుభయ�� �| ��ర
సం��ర��ద�గ ఎందు �మకరణ సం��ర��రు�దను���, ను.5 ర��
‘�న�మగను����షు� | �న�మగ�ంబ�హవ �డు| ధన��� �ప� �ళ�
ఎందు ��, ను. 6 ర�� ఈత “శూరజ �వ� �త అ�త��త�ంబుదు �థ�|
ఈత�ంద సర�భూత�� సృ�� | ఈత� భువన��ప�ను గ�� ఎందు పర�త�న
స�రూప, ��కృష�న �ర��మత�వను����ళ��� �. ���ను. 7 ర�� , “ఈ
�ర ఉప��� న�ద ఆతురద� తన��� న���ద ఎంబ�� అన��ంద ���త��
బందు బంద �ర�వను��� బంద��� �రు��దరు. ఎను�వ �వ
వ�క��గుత��.

�� క-21 �ంద 23ర�� “��కృష� బల�మన�ల�� వర�� అదు�త��
బం��. బల�మ కృష�రు తమ���న ��� ��ద�డుత� సుత��న జనర
మనస�ను���యుత� , సం�ష�ంద నగుత� , కండ జనరను��ం��సుత�
న�యువరు. అవరు తమ�ను���ద త�ణ భయ�ండవరం� న���ం�రు�
���య��యర స�ప�� ఓ� బరువరు. ఆట����ల� ధూళ�
���ండు ���య��యరహ��రబం�గ అవ�బ�రు ఆముదు�
మక�ళ�����ండు �లు�సు�గ ఆగ����యు��రువ కందమ�గళ �లు
హలు� గళను���, ముదు� ఉ��మ�� మ�� మక�ళను�మనద�యువం�
ము��సు��ద�రు. ఇను���య�ఆమక�ళ� సణ� కరుగళ �లవన���దు అ�
ఎ�ద క����గువ తుంట ���గళను��డుత� �మ�తు �ంతు �డు��ద�రు.
ఈ�ర���వభయ�ల��, �ం�, ��, ��, న�లు�ద�ద�� �
ప�గళ��గ�, �ం�, �రు, ముళ��ముం�ద అ�య�� వసు� గళను����గ
��యలు�గు��ద�రు. ఆద� ఇవర ఇంథ ���గళను����సలు�ద �కుల
���యరు, �� శ�మ�ంద ఆ�స�ండు �ంతు �డు��ద�రు. ముం� �ల �నగళ
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బ�క బల�మ కృష�రు త��◌ು���య�టు� న�యువంత�ద��,
�కులద��రువ ��లక�డ� అవరు ఆడువ ఆటగళ�, �ల��� గ�ల�
��యరను�తల�ణ��� �డు��ద�� ఎను�వ �ల��గళ వర�� బరుత��.
�సరు, ఇంథ�ల��గళ క� ప�సంగవను��చు� ����స�ల��, సమ�� �.
13, ను. 1-15 ర�� తమ� వర�� �శల�వను��� సుందర�� వ����� �. �సరు
ఇ�� ���� భగవంతన�ల��గళను��తుక మయ��, �వ�మయ��, భ��
ప��న�� అవన ���గళను�వ��సువ�� తమ� �శల� ���రు�దు
కండబరుత��. ఇ�� ��ప�యహ��దు ను�గళ�� భగవంతన ��గళ
చమ��ర��. ఉ�హర�� ను. 8 ర�� “తనుమన సూ�య �ణ�ణ �త�రు|
వనజ�భన పదరతరు ఎందు ��, పదరతరు తమ� తనుమనవను� కృష�న��
ఇడలు ఎషు� ఉతు�క��ద��ంబుదను�తమ� శబ� �శల��ంద �సరు సర�థ��
వ����� � ��� ను. 13 ర�� “�ల���యు �ండవ�ళ�వ ��లల�య వల�భను
�| ఓ�� ఆ��డువను చ����న�గు���డువను �శ�| �లక ��క
��� అం� ��లర�లనం�హను ఎను�వ�� �గూ ను. 14 ర��
“ఆలయదవ�����ల ���య�ళ��� భ���ంబు ఎను�వ�� �సరు తమ�
ను�యచమ��రవను���రు�దు �ణబహ�దు. ���ను. 10 ర�� “�ట�
��య� దట� ����� దట�� ���గు� వళ� ఇ�� �� స��� సమ�� బం��
ఎంబుదను��ణబహ�దు.

ఇను� �. 14రమూరు ను�గళ�� కృష�నను��గుళ ��మల�సువ
ప�సంగవను�వ����� �. ��� �. 15, ను. 1-9ర�� �లకృష�న�హక రూపద
వర�� ఇ�. ఇదూ కూడమూలద అ��య-9ర�� బర�ద�రు, �సరు�గవతద
ఒ�� � క�ప�సంగవను� గమ�� ఇ�� క���రక�� ���రబహ�దు ఎందు
��సబహ�దు.

�� క-28 �ంద 31 ర�� ‘�మ కృష�రు �కులద�� ��యు��ద�ం�, అవర
తుం�టగళ� ���గు��ద��. అవరఈ�ల ���గళను�త�య�ర�
��యరుయ��యబ�� బందు ‘అ�� �న�మగన తుం�ట �� స�స�కు,
న��ంద �ధ��ల� , కళ�తన�ందమన� బరు�� �, క��ద కరుగళను����
�డు�� �, �� క��ద ��� , �లు, �సరు, తుప�ద గ��గళను���లకర
స�య�ంద��హ�� ఎల�వను� కదు� �ను��� �. �ను �ందు, తన�
�ం�లక�గూ ���సు�� �, ఉ�దద�ను� క�గ�గూ ���సు�� �, ��య�ద��
గ��గళను�చూరు���గువను, �లు ��� ఏను �గ�ద�� ���ల��య
మక�ళను���� అ���గువను, తూగు ��రువ �లు�సరు గ��గళ� ��
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�లుక��� గ గ�� �ళ� తూతు����ఒ�� కు�దు �డువను. ఇను�
కత�లమ�య�� తన���ంద��రడువ �ళ��ంద �లు ��� కదు� సభ�నం�
�లు� వను. �రుఇల�ద ��య�� మ�య���లగళ ��మల�సర��
�డువను. ఎంథమగనను����� �పమ� ఎందు అవ�ల�రూ దూరు
�ళ���ద��, ��ను��ల� ఎంబం�, భయపట�వనం�, ముదు� ముఖ��
�ంత�, య��మగనముదు� ముఖ��మర�� సుమ�� నకు��డువ స���శ
బరుత��.(13,14)

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 16, 17 �గూ 18 ర�� బహళ సుందర��,
��త�మయ�� వ����� �. ��యరుయ��� కృష�న తుం�టగళ బ��
దూరు�ళ�వ�గ� �. 16 ర�� �� రంభ�� 17 ర�� ఇ��షు� �స� ◌ೃత�ం��.
�సరు �ల� �వరగళను� క� ప�సంగ���ందువ ���స�� ���దం�
�గూ �ల����టుగళను���దం�యూ కండు బరుత��. మూలద��య
�� క-31 ర�� బరువ “కురు� �హ��న��� ఎంబం�(13) మ�య����న��
మలమూత�గళను��డువను ఎంద��సరు �. 17 ను 8 �గూ 9ర�� “ఇ��య
�వర ���హ జగు�� ���� ఓ�ద అట� �సద� ఎందు స�ళవను�బద�వ�
�డు�దర���, ను. 9ర�� “��� �ద ��ష� కసూ� ��ం| ����తు. ఇ��షు�
సురు�� ఎందు వ����� �. �. 17ర ను� 2-3 ర�� కృష�న �ల�� వర�� బహళ
అదు�త�� బం��. ఉ�హర�� ను. 2 ర�� ఎ�గరు ఆ�న��యుణ �డువ|
��యర సహ చప�� ఇ�� కు�వ| ��దర కణు� ము�� కు�� �న�వ| �� ���
గుం��గళ��బ�వ| ఇంథ పదగళ�� �సర కల���గ�, �శురూ��ద
భగవంతన వర���గ�, బహళ�హక�� బం��. అవను భగ� రూ���
ఇద�రూ, అవన ���గళ� �జకూ� సణ� ��క�� ��ద�లకర ���గ�� అచ��
హ���సుత��. మక�ళ�ల���ర��? ��రుత�� ఎంబుద�� దృ�� ంతగళను�
�రువం��. ఉ�హర�� �. 17, ను.17 ర�� “గ��సహస�గ��వ �రంతర|
తు��� బ��ద హ�డ�ర �డ�ద| అ�గ�గడగువ హ�డు� ��దుత�| మడ�ర
బడనడువడ�� బ�ద ఎందు అవన కు���గళను��� ను. 22ర��
“రసభ��ఖ�హసుళనహ����| శ�వద�యరు���� అ���ండ�| ఎ�వ ��య
��� �శువర కు�వను��� ను� 24 ర�� “�ట�ర చదు�� అట�ద��� �|
�ట� ���య చ���గళ ��| దష�ను స�దను ఎషు� , ���ంద� బట� కుచవ��ద��
ఎనువ, �సరు �డువ ఇను� �ల��హక �త�గళను�ను. 8, 15, 19ర��
�ణబహ�దు.

�� క-32 �ంద 46 ర�� ‘ఒ�� కృష� బల�మరు ఇతర ��లక�డగూ� ఆట
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ఆడు��రు�గ, కృష�ను మణు� �ం�రు�దను���, బల�మమతు� ఇతర
�లకరూయ��యబ�� బందు, �న�మగనుమణు� �ం��� �ందు దూర
�డువరు. ఇదను� ��య�� కృష�న బ�� బందు, ముగ���ంద కూ�ద,
భయ�ంద, అవళను��డు���� గ, అవళ� కృష�న �ట� � ��దు, కృ�� మణు�
�ను����? �న�ణ� �న� ��తరు�ళ��దు �జ��? ఎందు గద�� ���గ,
అద�� కృష�ను ‘అమ� ఇవ�ల� �తను�నంబ�డ, �నుమణు� �ం�ల� , ఇవ�ల�
�������ంద నన��� దూరు�ళ��� �. నన��� �న� నం�� ఇల��? �డు
నన��య�� మ����? ఎందు తన���యను���దు ���ద�, య��
�గ����ంద �డుత�� ఇ�� �. కృష�న �య�� బ���ండ� ��సుత�� అవ��,
ఆ�శ, న�త�, సూర� చంద�రు, అష� �కు�గళ�, సముద�, ��ప పర�తగళ���ండ
భూమండల, �యుమండల, ���ర�ండల ఆవరణ, జల, స��� � ఉర���� కగళ�,
అత�� భూ�కగళ�, సమస� అషడ�ర�ద గుణగళ�, ���క అహం�ర �ర�గ�ద
ఇం��యగళ�, మనసు� శ�� � �షయగళ�, ఇ�ల����సు�దు. అ�� అల��
�ను �ం�రువ �కులవను�అదర�� ����దు �ం�రువ తన�మనగనను�
కండు ఇ�ను కన� అథ�బు��భ�మ��అథ�భగవంతన ఇ���ం�ద
నూతన సృ��� ఎందు �ందల���గు�� �. ఈమగు బ���� �వ�గ�గూ కూడ
�����ఊ�� �లుకు��ల� అంథ పరబ�హ� ��యణన స�రూపవను�
న�సు���. నంద�పను నన� ప�, ��రు �ప�ల�రూ నన�వరు ఆద� ఈమగ
నన��నను�వ ��ర� బు�� నన� క��ను�ర ఉం��� ఎందుయ��యఒళ�న
ప��� అవళను�ఎచ��సుత�� ఇద�ంద అవ���� �దయ�గుత��. ఆద�
కృష�పర�త�ను జగ��న �యమదం�, �ను అవళమగ�ంబ�హ�లవను�
�సు�� � ఆ�య� �కు��ండు�ద�నం��హఉ����సు�� �. ఎను�వ
ప�సంగ బరుత��.(13,14)

�సరుఈ �వ� ప�సంగవను�ఎరడు స���శగళ మూలక ���� �. ఒందు
కృష�నుయ��యస�న�న�డు�గ��� �దు ఆక�సు�గ�య��
బ���ండ ��� అవళ� �ద��గ, అమ��ద�ద�ందు కృష� మ�� అవళ
�ర��ళ�ముఖ���లుకు�యువం� న��ద ప�సంగ, ఇ��ందు ఈ�న
సందర�ధ�� బంద మృ��� �ందు ���రదు బ���ండ ���ద ప�సంగ. �సరు
ఈ ప�సంగవను� �. 18 ను. 1-7ర�� �ర�� వ����� �. ఉ�హర�� ను 3 ర��
“అమ���ల�ల�� మృ���యను సుమ�� హ�����డువరు| ఆ�డు�
��ందు �ట� ��ళ�| ���ండవహ���దను ఎందు �����న��
���రదు బ���ండ ��ద �రణమతు� ���యను�వ����� �. ముందువ�దు
ను. 4ర�� “తమ�ంతస� ���ంతస� ��| తమ�మ�ను �దరువ�ం�నుత| �మ��
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��ట�ను��ళ� పర| బ����� క శ�� �త�ను ఎంద�� ��, మూలద�� బరువ
బ���ండద �వర�యను����రు��ల�.

�� క 47-52 ర�� శుకము�గళ� ప��త �జ���ళ��� �. “య��య
�గ���గ�, భగవంతనను�మగ�� ప�యువ�గ� ఎషు� జన����తు. అంథ
�ణ� ��ష, నంద-య��యర�� ���తు� . అద�� �రణ �ల��ల� , ఇదు ��
హ�య సంకల��రబహ�దు. ��ంద� జగ���మక�ద పర�త�, మూరు
�దగ�ందలూ, ఉప�షతు� గ�ందలూ, పంచ���గ�ందలూ, �గ�స��గ�ందలూ,
భగవద�క��ంద సు� �సల�డువమ����ళ� ��� �షు� �న�� తన��య� నద
ఉ�య�� ���ద�ంద�� అవళ� పరమధన�ళ�. నందను కృష�నను�మగ��
ప�దు�ళ��వ పరమ�గ� అవ�� ఒద�బంతు. ఆద� కృష�న తం���గ�ద
వసు�వ-�వ�య��, అవన�ల ��గళను��� ఆనం�సువ�గ��ర�ల�. ఈ
�గ� నందయ��య�� ఒద�బంతు. నంద �పను�ం�న జన�ద�� �� ణ�ంబ
వసు��ద� , అవనప�� ధ��� ఇబ�రు భూ�య�� �ప��య�� జ���ందు,
బ�హ��వరు అవ�� ఆ�� ���గ, అవరు అదను� �ర�వ�� తమ�
��హ�యను��త�ల� భ���ంద��సువ సుకృత అవ�శ�� ప��గ� ఎందు
�� ��సు�� �. ఆగ, బ�హ�ను వర �డు�� �. అద�ంద కృష�నను�మగు�� ప�దరు.
కృష�ను అవ���ల ��గళను��రుత� , �త� �త�ల�, భ��యను��ళ�
అనుగ���ద ఎంబ క��గ� బరుత��.(14)

�సరు, ఈ క� ప�సంగద�� బరువ నందయ��యర�ం�న జన�ద
వృ�� ంతవను�తమ� �ర��య�� అళవ���ళ��రు�దను��ణబహ�దు. ఇ��
�సరు కృష�న �ల ��గళ వర��� మతు� అవనమ��యసు� �� �చు�
మహత��టు� ఉ�ద �వరగళను� ������ �ందు స�ష��� �ణుత��. ఇ��ందు
��ష�� గమ�స��దదు� , �సరు�లకృష�న వర��, �ల ��గళను��త�
ఎ��యూ సం�ప����� ఇ��షు� �స��సు�దను� � 14 -15ర�� గమ�సబహ�దు.

అ��య-10

�� క-1 �ంద 9 ర�� “య���సరను� క�యువ దృశ� బరుత��. అదర
వర�న� ��ష��దదు� . య��మనతుం�దవ�� కృష�న �ల ��గళ�ళ�
�డుగళను��డుత� , ���రగను�తన���న�� �����ండు, కడ�లను�,
హగ�వను� కంబ�� క�� గ��య��ద� �సరను� క�యు��రు�� �. �సరను�
క�యు��రు�గ అవళ చలన వలనగళ�, అవ�� తల�డు��రువ స�నగళ�, బ�
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ఘ�ఘ� ధ��, ఆ�గ �ర��ంద ఒ���ళ����రువ ముఖద�� �వరు, తూ�డు-
��రువ ����గళ�, త��ంద ఉదురు��రువ ��హ�గళ�, ఇం� ���య��
క�యు��రు�గ ��కృష�ను �లసహజ ఆ��ందయ��యహ��ర బందు
స�న�న�� �� అవళ �య��ద� కడ�లను� ��� , అవళ���రు�� �. అవన
తుంటతనద ఆ�� నసునగుత� �త�ల��ంద తుం�ద��యమమ��ంద
స�న�న��సు�� �. అష�ర��� ఒ�య��ట� �లు ఉ�� బరు�దను� కండు,
స�న�న�డు��ద� కృష�నను�బల��ర�ంద �ళ� ఇ��, �లను�
ఇ�సు�ద����గు�� �. ఆగ�లకృష��� తన�����లు కు�స�
�టు� �ద��యను� కండు �పబరుత��. �స�నమ��యను�ఒ�దు
���యను�ఎ���ండు�ర������ ��యదం� �ను��� �. య��
�లు ఇ�� బందు ���గ�సరగ�� ఒ��రుత��. అ�� కృష�ను ��సు��ల�.
ఆద��ంద ఇదు అవన� �లస�ందు ��దు, మూ�మూ�య�� హ�డుకుత�
బరు�� �. ఒళమ�� బందు ���గ కృష�ను ఒరళ� క��న �� కు�తు, �ను
�ందు ఉ�ద ���యను���� ���సు��రు�� �. ఆగహ��ము���ంద
య��యు ఒందు �లను���దు �ం��ంద బందు అవనను���యలు
ప�య��సు�� �. ఆగ అవను�ద�దం� న�సుత� , ఒరళ�క���ంద తట�� ��,
అవళ �� �గ� ఓ��గు�� � ఎను�వ క� ప�సంగ� బరుత��.

�సరు ఇ�� య���సరు క�యువ�గవను� �. 19 ను. 1 �ంద 7 ర��
ఇను����న వర��గ�ం�� ప���క �ర���� ర���� �. “�సరు క�దళ��
తనయ��స ����గమ� ఎంబ పల���ంద�� రంభ�గువ �ర��య�� ,
�సరు క�యువ ���య��ద� య��యను�, మూల�గవతద��ద���ంత
�చు� ��� ర��, ఈసుందర దృశ�వను�వ����� �. ఇను� �. 20 ను. 1-5 ర��
య���సరు క�యు���� గ, కృష�ను స�న�న�డలు ���దు� , ఒ�య
��ద� �లు ఉ�� ఇ�� బరలు�ద సమయద�� �సరు గ�� ఒ�దు ���
�ను�వ ప�ంగగళను�, య��అవనను���యలు ప�య��సు��రు�గ
త����డు�గువ ప�సంగగళను��సరుయ�వ�� � �వ���� �. ఆద�
కృష�ను�ను �ందు ఉ�ద ���యను���� ���సువ ప�సంగవను�
వ���రు�దు అవర కృ�య�� కండుబరు��ల�.(11)

�� క-10-23 ర�� “ఇ�� మ�తప��గ�� అవరమన��న �గకూ� �క��ద
పర�త�రూ��ద కృష�నను���యలు �న�టు� వయ��య�త�ణ��.
సణ�నడు, �డ� �తంబగళ�ర�� అవళ న�� ��న�గుత��, ము�దు�ండ
హ�గళ�, త� అల�డువ చల�� ఉద� �ళ����. అ��ల� కష�పడు��రువ అవ��
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��గూ కృష� �గు�� �. ��య�ళ�గళ�� �క��లకృష� , అవ���ద�దం�,
అళ�త� క��రు తందు, క��రను�ఒ���ళ��త� ��యను��డు���� �. ఆగ
య�� అవన ���దు��యువం� న��దరూ, అద�ంద కంద �ద��
ఎందు ��దు, �య��ద� �లను����, అవనను�హగ��ంద ఒర�� క���కలు
య��సు�� �. ��య�దరు ఏను �తు� , �ను క�� �కు��రువ కృష� సర����,
�శ�����దఅవనను� క�� �కు�దుం�? ఇల� ఆ క��� అవను �గువ�?
ఆదరూముగ��ద అవళ�, అవన�����రవను���య�, అవనను�
క���కలు��గ, కటు� ��రువ హగ� , ఎరడు అంగలు క�� �ళ�త��. అద��
మ�� ందు హగ� తందు ����గ, మ�� క�� �ళ�త��. �� ఒం�ద�ందు హగ�
��సుత� న�దరూఅదు అవనను� క��� �లు�సు��ల�. ఆద� ఇదను��డుత�
�ం�ద� ��య��య��� ఆశ�ర��గుత��, అల�� అవనను�ఒర��
కటు� �ద��హర�హస పడు��ద� య�� ఆ�స�ంద బళ�ద�ను� కండు, కృష�
�� బంధన�� ఒళ�గు�� �. ఇ�� , సమస� జగతు� హ�య వశ��ద�రూ ఆ ��హ�
భక��� వశ�గు�� �, ప��ర� భ�� ఇల����గూ అవను �గు��ల�
�ంబుదను�ఈ దృ�� ంత�ంద ��సు�� �. య��అవనను�ఒర�� క�� ,
మ��లస�డలు�గు�� �. ఇత� కృష� అ��ద� ఎరడు దట��దమ�� మరగళను�
��, ఇవరు�ం� కు�రనమక��ద ‘నళకూబరమతు� మ���వరు, ఇవరు తమ�
సంపతు� ఐశ�ర�ద మద�ంద �ప�� ఒళ��, మరగ��హ����� �. ఇవరను�
ము����స�కు ఎను�వ క�ప�సంగ� బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 21, ను. 1 �ంద 7ర�� సం�ప��దరూ
మూలద�వ�� చు���రద�� �వర��� �. ఉ�: ను. 1 ర�� “��
బళలు�దుమక��� సం| ��యవల��ను�ంత���| ఆ�సప�� �లు�ద
తన��య��వ���ద ముకుంద|| ఎందు ����య�ద�ంద
హగ�క����ళ�లు�గు�దను�ను.2 ర�� “కృష�న కట�లు కుందరద�య| �ష�
క��గ�ం� జన�| అషు� �మ��ల�� హ�| క���ండను. వత��మ� ఎందు
మూల�� క-19 ర�� బరు�దను�అర�గ��త��, సం�ప�ద�� ��ద�ను�
�ణబహ�దు.

అ��య 11

�� క-1 �ంద 44 ర�� ప��త �జను, నళకూబర�గూ మ���వ�ంబ
��సరు�వఅప�ధ���పగృహస����� �ందు �ళ��ందు
శుకము�గళను� ���గ, అవరు�ళ��� � “నళకూబరమతు� మ���వరు కు�రన



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 354

�త�రు�గూ రుద��వర �వక�ద��ంద అవ�� బహళ అహం�ర బం�తు� . ఆగ
గం��రద ��సద��య ఉపవనద�� , మద�కు�దు, �రు� ఎంబ
అప���ం�� ��ర�డుత� , జల���యను�ఆడు��రు�� �. అ�� ఒ��
�రదరు బం�గ నగ��ద అప��యరు�� ���ను�టు� �ళ���� � ఆద�
నగ��ద నళకూబర�గూ మ���వరు దర��ంద బ�� ధ�స��రదరను�
�క��� �ం�గ, �రదరు అవ�ళ�న అహం�రము�దు కృష�న బ�� భ��
హ�ట�లు అవ�శ�గ� ఎందు తమ�������, ��క సహజ�వ�గళ బ��
����సు�� �గు�� �, “�కద�� మనుష� తన��� ఎల���తు, రూప, ఐశ�ర�
అ��ర, ���, కుల గ�ల� లభ��� సుఖ�ల��గ, ఇంథ గర�మద బరు�దు
సహజ. ఆదరూమనుష��దవను అదు నశ�ర ఎందు ��యు��ల� , తన�
మనస�ను��� కత��య�� దూ��ళ��త� �ళ�న��యను�మ�యు�� �.
అనంత�ద �ళకు ఎంద� పర�త�, ఈఎల�� అవన అ�న ఎందు
��యు��ల�. ఇంథహ అంధ�రద�� ��కయుత�ర�ద�� న�య� తమ�
��యను��ణ� ఇరువ ఇవ�� పర�త��రువ �ళ�న���ర�కు, ఇవరూ
కూడఈగ అంథహఅహం�రద అంధ�ర�ంద�రబర��ందు ఇవ��
�ప�డు�� �. �వ�నద నూరు వర�గళ �ల వృ�గ�� �ంతు�ర� జన�ద
స�ర��ంద తపసు����, ��కృష�న అనుగ�హ�ంద �వత�వను��ం� కృష�న
భక���� ఎందు ���రదరు��యణఆశ�మ���గు�� �. ఈ�ప
��చ�యప�సంగ���, �లకృష�ను అవరను�ము����స��ందు తన�ను�
హగ��ంద క��ద ఒరళ స�త ఆమరగళ నడు� ఎ�దు�ండు న�యు�గ,
అవనను� క��ద ఒరళకలు� మరగళ నడు� నుసళలు�ర� త�యుత��.అదను�
కృష� బల�� ఎ�దు �ం�గ ఆ ఎ�తద శ��యను�త�య�మరగ�రడు �ల��
ఉర��దు� , �ప�ంద ��చ��ం� �వ�శ�ర�ం� నళకూబర, మ���వరరు
కృష��దరు � ము�దు �ంతు ప� ప��� సు� �సు�� �.ఆగ కృష�ను అంహ�రద
అంధ�రద��ద� ���రదర �ప�� గు��� �మ�ము��య�ర�����
�� �ం����. ఇను���, నన��� భ�� శ��� ఇటు� �మ� కు�ర భవన��
�ం�రు�� ఎందు ఆ�ర��సు�� �. అవ�బ�రు కృష�న అప��యం� తమ�
భవనద����యు�� �. ఎను�వ బహళ ��� ర�ద క� ప�సంగ
బరుత��.(13,14)

�సరుఈ క� ప�సంగద ముఖ� �గ�ద నళకూబరమతు� మ���వర
�ప��చ�యప�సంగగళను��త� మూలద�� బరువ�వదం��తమ�
��ష� ��య�� �. 21 ను 3 �ంద 7 ర�� వ����� �. ఉ�. ను. 3 ర�� “ఒరళ�ళదు
�ండు��మ�� మరగళ ము�ద చ��� | సురఋ��ప� నళకూబరరను�ఉ|
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ద���ద ��వర అ����| ఎందు ��ముం�న 4 ను�గళ�� �ప��చ�
నంతర అవరు కృష�న సు� �� తమ� స��� న�� �రళ�వ �వరగళ� బరుత��. ఆద�
�సరు ఇ�� �రదరు తమ�ష����� �ం�సుత� �ళ�వ ఆ����క �ంత�గళ
స��� రవను������ �. అదర బదలు భగవంతనమ��యను��రువ
సు� �గళను����� �.

అ��య-12

�� క 1-6 ర�� “మరగళ� ఉర��ద� శబ� ��, తమ� �లసద�� �డ��ం�ద�
నం�� �పరు భయ�ంద కృష������ ఓ�బరు�� �. �త�దంథ గ���ద ఎరడు
మరగళ� ���దు� �� ����ంత��, ఒర�� క��ద కృష�నను�ఒ��, అ�ధ��,
�ద� మరగళ�����డుత� , ఇదు�ర �లస�ందు �ళ��� �. ఆగ అ��ద� �ల�
�లకరు ఇదు కృష�న �లస� తన�ను� క��ద ఒరళను�ఎ�దు�ండు బందు మరగళ
నడు� ను��� ఎ�దు �డగళను� �డ��� �. ఆమరగళ� �ద� �గ�ంద ఇబ�రు
�వ�రూప�ం�ద�రషరు ఎదు� బందు, కృష�నను��� ���, నమ��ర��
�దదను��ళ��� �.ఆద� ఇ�ల� కటు� క� ఎను�వ ��య�� నం��గళ�
ఇదను�నంబ�, ఒర�� క��ద కృష�ను హగ�వను�ఎ��డు��ద�దను� కండు నంద
�ప �! య�� ఇవన తుం�ట స�స� ఎంథ �లస��ద�ందు, నసునగుత�
హగ� ���దను ఎను�వ క� ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను�తమ� �ర��గళ�� �వ��రు�దు కండు
బరు��ల� ఆద� ఈ క��గద�� బరువ ఇబ�రు �వ��రుషరు కృష���
నమ��ర���దరు ఎను�వ స���శవను��సరు ఆగ� అ��య-11 ర��
�. 21 ను. 4 ర�� “�వ��రుషరు ఇ�య�� సుర�వ�న�ద��రగలు భవ�
చ�తన �ం��దరు ఎందు వ�క�ప���� �.

�� క-7-9ర�� “కృష�న హల� బ�యఆట�టగళ వర�� బరుత��. ఒ��
�ల� ��ంగ�యరు, కృష�నను��స��ంద ఆట�డు �డు� ఎందు
హ��న��గ, కృష�ను అవరముం� తన� ఎల� �ల ���గళను���స�డగు�� �.
ఇ� �శ�వ�� తన� �య��టు� �ండు ఆట��సువ సర�స�తంత��ద అవను,
��� ���యర��� లయబద��� �ం�యం� కు�యు�� �. అవ�డ��ను
�డు�� �. అవరు�ళ�వ సణ� �ట� �లసగళను��డు�� � ఇదు కృష� �ను
భక�ప��న ఎను�వ అంశవను��క������ళ���ద���, ఇదు అవన��
���ర ఎను��దు సర���త. ఎను�వ క��గ� బరుత��.
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ఆద�, �సరుఈ క� ప�సంగవను�తమ� �ర��గళ�� వ�క�ప��రువం� కండు
బరు��ల�. ఆద��స�� కృష�న �ల��గళను�వ��సు�దు బహళ ఇష� ,
ఆద��ంద �సరుఈ ప�సంగద వర��య �ర��యనూ� ర��రబహ�దు, అదు
ఇను�వ�గు �ర�ల��ందు ఊ��డలు ఆస�ద��. ఇదర బ�� ఇను����న
సం�ధ��గ���.

�� క-10-19ర�� �కులద�� ��ంద�� ఆగువ ఉ��తగళ�, అనర�గళ�,
అ��య జనరను� �ంగ��, ఇద�� ఏ�దరూఉ�య�డ��ందు నంద�ప
మతు� ��య�ల� స� ����సు�� �. ‘��ల� ఇ��ంద �గ��� �� క���
��సు�� నమ� సుర�త�ద�� ఎందు ��య�ద ఉపనందను, �ళ��� �.
అల�� ఊర�� కంటకగళం� ఆ�ం��� నమ� కృష�నను�సు���ండు బరువ
సంకటగళ�, �త�, శకట, తృ�వర�, మతు� మ�� మరగళంథ
మ�సంకటగళ��యూ, �వర అనుగ�హ నమ� కృష�నను�����తు. ఆద� ఎషు�
�ల ఈ ఉ��తగళను�స���ం�రలు �ధ�. ��ల�రూ�కుల��శ
�ందువ�ద� వృం�వన�� వల���ణ. అ�� సుర�త�ద �వర�న
పర�త��. ��గ�గూ, �ల��గూ బదు�న�స����సువ �డుగ��. ఇద��
ఎల�రూ ఒ��◌ು�� �. ఇదు జనమనద ��, ఆద��సరు తమ� �ర��గళ�� ఈ క�
ప�సంగవను�, �.23, ను.1ర�� “వృం�వన� పయ���గ�ంద| నందనందన
తనురుహ కృ��ంద| అందు వృకగళ ప����ఘ�వృంద| మం�య���
న�దను నంద ఎందు అర�గ��థ������ �. ఇ�� ‘వృక వృ�ంతవను�
�గవతద��ల�ద, హ�వంశద��రువ �ర��క��దదను��సరుఈ ను�య��
సూ���� �.

�� క-20-28 ర�� నళకూబరమతు� మ���వరు �పముక����ద బ�క,
�� కృష� బల�మ, ��లకరుయము��రద�� ఆట�డలు�గు�� �. ఎషు�
��� దరూఆటద�� మగ���, ఊటకూడ�డ� ఆడు��రువ మక�ళను�
క�యలు ����దరూఅవరు బరు��ల�. ఆగయ��యూ అవరను�
క�యు�� �. “కంద! �న�� �మ�తం�ఊట��� ���� �, ఇవతు� �న�హ�టు�
హబ�, �న� అభ�ంజన��న��స�కు, �� హ�ణ�� అన� వస�� ��నగళను�
�డ�కు. �న����న ��లక�ల�రు��న��అలంక���ండు బం��� �.
�ను��న��ఊట��ద బ�కమ�� ఆట�డు ఎందు ��య���త�
�త�ల��ంద �మకృష�రను�మ�� క�తరు�� �. కృష�న జన��నవను�
సంభ�మ�ంద ఆచ�సు�� � ఎను�వ క� ప�సంగ��.
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�సరుఈ ప�సంగవను� �. 22 పల���ంద ��యను� 5 రవ�గూ
బహళ రసవ�� � వ����� �. పల��య�� “�రద���ంద� క�దళ� కందన|
భ�త ��మ�ంద అ�� �పమ�| పరమ�భ� ధన �ర�దం���ందరగ��
���ర�రళమ� ఎందుయ��య�య� నద �తర, కళవళవను��ళ���
�గు�� �. ఇ��వ�మూలద��య�� క-22 ర�� “య���హ�����
�త���హసు� త��� ఎందు బరుత��.(15) అంద�, �త� �త�ల��ంద
సృ�సు��రువ స�నగళ�ళ�య��యు తన�మగనను��� సు� �సు��
క�యు�� �. ఇద���సరు ��ద���ంద� క�దళ� కందన ఎందు
సుందర�� కన�డ����ను�ద���� �. ఇ�� కృష�ను ఆట�డలు��
బహళ��� �తు, బహళహ����య, అద�� �గ� బందు నన� ఎ�య
�లను�ణు� ఎంబ��యకరు�న క�యను��ణబహ�దు. అనుపల��య��
�సరు, “�ను ఒందరగ��యు ���ర�� ఎందు��యఅంతఃకరణద
��తవను���సు�� �.

�� క-29-40 ర�� నంద�పన ఆ��యం� �కుల ���గ�ల�రూ తమ�
తమ� సరకు సరం�మగళ��ల� గంటుక�� , తమ� ఒడ� వసు� గళ��ల� ��న��
��దు�ండు బం�య�� �కు�� �. తమ��లు� �ణముం�ద ఆయుధగళను�
��దు�ండు, మం�గళను�ముం� �టు� , �ంబు కహ�గళనూ��సుత� ప��ణ
��ద�, �ల��య�ల�రూ కుంకుమ�టు� అలంక���ండు బం�య�� కు�తు,
కృష�న ��గళను��ం�డుత� బృం�వనద క��ర��� �, య��
���యరు కృష� బల�మ�డగూ� ఇ��ందు బం�య��� ఆముదు� �లకర
ముదు� �తుగళను� �ళ��� మనద�� హ��సుత� వృం�వన తలు��� �. అ��
అర�చం�� �ర�� బం�గళను�����, ��లక�గూ, ��గ�గూ �సస�ళవను�
�ద�ప�సు�� �. అ��య ప��ంత�ద��వరణ, పక�ద�� హ�యువ
యము�న�, అదర ఉస�న ���గళను��� బల�మ కృష�రు బహళ
సం�ష�ళ���� �. అ��న వన ప��శగళ�� మనబందం� అ��డుత� ,
�ల���గళ��డుత� , ముదు� ముదు� �తుగళ��డుత� , ఎల�ర మనస�ను�
ఉ�� స��సువరు. ఒం�ందు సల �ళలను�ఊదు�� �. ఇ��ందు సల
కవ��ంద గు���యుత� , మ��న ఎతు� గ�ంద ఆట�డు�� �. ఒం�ందు ��
తమ�త��ళ�మల��టవను�ఆడు�� � �ల� సల న�లు, ��ల, ���ళ,
�� కర�, హ��, �ంహగళం� ధ���డుత� వనద�� అ��డు�� �. ఎంబ
వర��యుళ� క� ప�సంగ బరుత��.
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�సరూ కూడఈ క� ప�సంగవను�బహళ సుందర�� � 23, ను. 1-8
ర�� వ����� �. ఉ�: ను. 3 ర�� “బం�య���జన��హ�� | �ండ���
సంకర�ణ��� | �ండరు�య� ళం��తు అ��ను �ండు �వ�ళ �వళరను �ం���
ఎందు, �దలు, మక�ళ�, �ంగసరు బం�హ�� ఉ�దవరు ��గళజ� బరువరు
ఎంబమూలదం�� ఇ��యూ �వ���� �. ముం�న ను�గళ�� కృష�న �ల
��గళను�వ��సు�� �ల� ఆటగళను��వ�సు�గ సం�ప� �ళ�రు�దను�
�ణబహ�దు. అదరం��మూలద �� క-10 ర�� బరువ ఉపనందన�సరను�
�సరు తమ� �ర��య�� సూ��ల��ందు కండుబరుత��.(11)

�� క-41 �ంద 45 ర�� “ఒ��యము��రద�� బల�మ కృష�రు తమ�
���ర�ద �ల��డ� ��గళను���సు��రు�� � ఆగ కంస కళ���ద
వ��సుర�ంబ ��సను కరు�న రూపధ��, కరుగళ �ం�న�� ���ళ���� �.
ఇదు కృష��� ��� గుత��. అవనుఈ సంగ�యను�బల�మ���� ఆ
కరువను� ��సు�� �. ఆగ కృష�ను కరు�నహ��ర బందు అదర �లుగళ� �గూ
�లవను������ �ర�ర� �రు�సు�� �. ఆ �గ�� ��స ఉ�రుగ��
�యు�� �. ఆగ కృష� తన� �య��ద� మృత శ�రవను��లదమరద��
ఎ�యు�� �. �డద���ద� రభస�� �డద��ద� �లద హణు� గళ� పటపట�
ఉదు� �ళ�త��. ఇదను��� అవన���ద� ��లకరు ఆనంద�ంద,
ఆశ�ర��ంద అవన�హసకండు భ�! భ�! ఎందు చ��� తటు� �� �. ఆ�శ�ంద
�వ�గళ� హ�మ���యు�� � ఎను�వ కృష�న �హసద ప�సంగ బరుత��.
ఇదను��సరు �. 24 ను. 1 �ంద 4 ర�� �వ���� �. ను.1ర �� రంభద��
“కు��తమ� కంసన భట��బ�ను| వ��కృ�య� బంద ఎందు �� రంభ�� ను.
2ర�� “వృ�ద తు���దవనమడు� బక ప�య�ర ఖళ�ర�| వృ����� �
���ద���| భ�స�క�వ బంద “హ�కరపల�వ అవన వదనద�| తురుకలు ఉ�దు
��దను ఎంబుదు ��సర సం�రవను�సూ�సుత��. ఇదను� కండు 4�
ను�య�� “స��జ భవ సురవరరంబరద� ��దు ను���మ�యగరదరు
ఎంబ ��యప�సంగవను��ళ��� �. ఇ�� �సరుమూలద�ద�షు� ��� ర��
�వ�స�. సం�ప��� క� ప�సంగ���ందువ�� ర���� �.

�� క 46 �ంద 59ర��ముం�న క� ��� రవను� శుకరు, �� ప��త
�జ���ళ��� �. ���! �మకృష��బ�రు ��ంశ�దరూ, సమస��కగ��
���లక��ద�రూ కూడ, భూ�కద�� �ల��డ����ల��� అవర �నచ�
�త� కర�గ��, �ం��ండు ����� �. �ళ�� ఊటవను�ండు దనగళను��యుత�
�డు �డుగళను��రు� ��గళను���సు�� �. �� దనగళను�
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��సు��రు�గ �ర���గలు, �రు కు�యలుయము� న�మడు��
బరు�� �. దనగ�గూ �రు కు��,�� కు�యు���� గ, అ�� అవరు ఒందు �డ�
బకప�యను��డు�� �. అదు బ� బకప�యల� కృష�నను��ల�లు బంద బ�సుర
��స�రు�� �. ఆత వ�� యు��� ఉరు�ద �ట�ద �ఖరదం�
మ��య���� �. ఆతను కృష�నను�నుంగు�� �. ఆద� కృష�ను అవన ���గళ
దవ�గళను�సుడలు �డగు�� �. ఆగ బ�సురను అవనను�ఉగుళ��� �.
బ�సురను కృష�నను�ఉగ�ద నంతర, కృష�ను బ�సురన ���గళను�ఎరడూ
��ంద, నూ�హ�ల�ను���దం� �ళ��� �, ఇద�ంద బ�సుర �యు�� �. ఆగ
�వ�గళ� హ�మ���యు�� �. ఇద�ంద ఆనంద�ండు ��లకరు కృష�నను�
ఆలం�సు�� �. దనగళను���దు�ండు �రు� తమ��స�� న�� బంద��
అ��య��య�పర�గు మతు� ��� ���య�గూ కృష�న ఈ అదు�త
�హసవను�వ��� �ళ��� �. ఆగ అవ�ల�రూ సం�ష�ంద�లకృష�న
ఎ���ండు ము����ము�� డు�� �. ఆగ గర�ము�గళ� ��ద�తుగళను�
�న���ళ���� �. కృష�నను�సంహ�సలు బంద ఎల� అసురరు, �� �ం�య��
�ళ�వ హ�ళగళం��శ�గ�� �. అం�దు� సత��గు���. ఎందు ఆనంద�ంద
�త���ళ��త� , నంద�ప�గూ ��లకరు సం�షపడు�� �. ముం�
�మకృష�రు క�� ము���, ఉస�నమ��ట, మర�� ఆటముం�ద�గ�ంద
తమ��ల�వను� క�యు�� �. ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

�సరుమూల�గవతద �� క 46ర�� బరువ బల�మ కృష�రు �ళ�న
�జనము�� దన �యలు�గువ ��రవను�సూ���� �. 23 ను 9 ర�� 3�
�దద�� “ఆకళ �య�ర కూ�ద ��� ఎం��� ���� �. ఈ క��గద�� బరువ
ఉ�ద �వరగళను��సరు � 24 ను. 2 �ంద 6 ర�� అల� స�ల� వ���స��
�వ���� �. మూలద�� కృష�నను�బక�ద�� నుం�దరూ కూడ కృష�ను బకన
దవ�గళను��ం�యం� సు��ద��ంద త�ణ� ఉగు��డు�� �. ఎంబుదను�
�సరు స�ల� బద��� ను. 3 ర�� “హ� కరపల�వ అవన వదనద�| తురుకులు
ఉ�దు ��దను ఎందు �వ���� �. మూలద �� క-49 రం���సరు ను. 2 ర��
“బకప�య�� ఖళ�ర� వృ�� ��� ����ద���| భ�స�క�వ బంద ఎందు
���� �. ఆద�మూలద �� క-49 ర�� “ఇదను� కండు బల�మ�ద�ద
�లకరు �����త�దరు ఎను�వ �వరవను��సరు తమ� �ర��య��
��రు��ల�. ఇదు క� �రూప�� అషు� ఆ�స ��సు��ల�.

�� క 59ర�� �మకృష�రు ��ధ ఆటగళ�� ���వ��యను� క�దద�ను�
��ంశ రూపద�� ��ద�ను��సరు �. 25, ను. 5 ర�� “జల�తు బంధన�ట
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�లయన| ప�యన�ట క�ప�వన| కలహం�చ�ర అ�గళ�ం�ర
����యుచ�ర ����ర| ఎందు సుందర�� వ����� �.

అ��.య - 13

�� క-1-19 ర�� “�మకృష�రు తమ����వ��యను� క�దు �గండ
(9వర�) వయసు��ం�రు�� �. అవ���తమ� సమ వయ��నవ�డ�,
హసుగళను���సు�ద���, బృం�వనద సుత�లూ సంచ�సుత� , తమ�
�దస�ర��ంద ఆ భూ�యను�ప�త���సు��రు�� �. కృష�ను �ళలూదుత�
�గు�గ �ళలు ధ��� ��గళ�,��లకరూఅవనను��ం����ండు
�గు�� �. ���గు�గ కృష��ం�ద అస�న�ఘట�గళను�స����ళ����
ఒందు వన ప��శ�� బరు�� �. అ�� హ��హణు� గ�ంద �ర�� ���రుగువం�
�ణువమరగళ�, దుం�గళ మధుర�ం�ర, వన��య�బగను� కండు కృష�ను
బల�మ���ళ��� �, “అణ� ఈ �డమరగళ�, దుం�, న�లు, ���గళ���
భ�� త�మ�దము�గళ�, ఇవరు ��న��యూ సహ�డ� �న� ��యనూ�
�డు���� � �డు. మ�� �ళ��� �, “ఇ�ం� అల� , అ�� �డు న�లుగళ� �న�
ముం� న��సు���, �ణు� �ం�గళ�, �ప���రం� తమ� దృ�� �ందర��ంద
�న�ను���, అ��ం�త� న��� �న� సం�షవను��డు���. �ను
బరు�దను��� ���గళ� ఇం� ద�య�� �డు���. ఇ�ల�����ళ�ద�రూ
ఇ�గ�� �న� ���డువ�గ� ఉం�ద��ంద ఇ�గళ జన�� ధన� ఎను�త� ,
ఉ�ద సహచర�డ� బృం�వన సు�� , ఆట�టగళ��డు�� �. ము���ంద
��ట� �సరుగ�ంద హసుగళను� క�యు�� �. ���� �గళ అనుకర���
అ� కూ�దం�, కూగు�� �. �� సంచ�సు�గ ఆ�స�ండ బల�మనను�
అవన �లు ఒ�� ఉపచ�సు�� �. మ�� �� తన� సహచర�డ��హ�యుద�
�� ఆ�స��గ, �డద �ళ� తన� ���తరు అవ�� �స���ంద ��
�కువరు, �లుఒతు� వరు, �డువరు, �� కృష�ను తన� �జ స�రూప
��యదం�, తన�చలన వలనగ�ంద ��న��ల��డ� �ల���ందు
����ళ���� �. ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.(14,15)

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 25, ను.1 �ంద 17 ర�� బహళ రసవ�� �
వ����� �. �సరుమూలద �� క 1-12 ర�� బరువ “కృష�ను సహచర�డ�
�డువ వన��రమతు� అ�� �డువ అవరవర ��దగళ వర��గళను�, �. 25
ను. 1-7 ర�� మూలద �� కద వర��� �మ��రువం� ర���� �. ���మూలద
�� క-5 ర�� బరువ హ��హణు� గ�ంద �ర�� ���రగువం� �ణువమరగళ�
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ఎంబ వర��యను��సరు ను. 11 ర�� “ఫలవ�����యరు తుం�ద ఉ�య�
��య�� ఒం�� �ర� ఎందు సలూ� బద��స� ఉప�యను������ �.
ఇదు సంద���త�� బం��. మూల �� కద�� 10-14 ర�� బరువ కృష�న ఆట
�టగళను�, ���గళను��సరు సుందర�� �. 25 ను. 3,5,6ర�� వ����� �. ఉ�:
ను. 3ర�� “��� �గ� చండు గుము�గుసుకు��| ఆ�కలు� హ��గజగ ఘ��|
కణు� ముచ�ళ మర��ట ��ట| సణ�వ�ళ� �లు �లవ ఆట ఎందు
మూల��ంతలూ�చు� ��� ర�� సుందర�� వ����� �. �. 25 ను. 14-16 ర��
బరువ ��� ���యర వర��యు మూలద అ��య-13 �� క-42-43 ర�� బం��.
ఈ�� కగళ�� బరువ “కృష�ను �కుల�� బరు���� �ందు ��దు ��� ���యరు,
అవనను��ణలు బరు�దు. బంద నంతరద ��� ���యర వర��, అవరు
కృష����డువ ఉప�రగళ� ఇ��� �వర�ళ� ప�సంగవను��సరు ను. 14-
16 ర�� సంద���త�� బద�������� �. అవరు��ద బద�వ�యను�
గమ��ద� ఇదు అవర స�తంత� సృ���� ఎం��సుత��. ఉ�: ను. 15 ర��
“కు��గ�మడ�యరము� ను� ప���| నడు ��గ��ణమయూర �ర|
���భహ�యం�యడ��డమడు ��ద������దు| ఎంబ అవర�
ఆద వర�� �ఖ�యను��ణబహ�దు.

���మూలద �� క-18 ర�� బరువ “��ర���త�దపల�� ఎంబ
కృష�న �దద వర��యను� �. 26 ను. 9 ర�� “లకు� భ�ప�ద
చతురు�ఖన��ప�ద| �కగళ�ద�ద �ం�య ప�క��ద�ద| ముకుత వ�కత
�ద ��ంగ భకు�ద�ర �ద| శకటవ�ద� �ద �వళసఖ�తు� వ �ద ఎందు
సుంద�� వ���, ఒం� ను�య�� బహళమ�హర�గూ మ�జ��� కృష�న
హల�రు ��గళను�సు� ���� �.

�� క 13-16ర�� బరువ బల�మను ఆ�స�ండు మరద �ళ�మల��� గ,
కృష�ను అవన �లుఒ�� ఉపచ�సు�దు, కృష�ను మల��� గ అవన ���తరు
అవ�� ఉపచ�సువ ప�సంగవను��సరు �. 26, ను 8-12 ర�� �ల�
వ���సగ�ం�� వ����� �. ను. 2, 11, 14, 15 ర��య కృష�న సు� �య
�తుగళ�, మూలద�వద �స�ర��� బం��.

�� క-20 �ంద 40 ర�� బల�మ కృష�ర పరమ�త��ద�మ�ంబ �ల�
�లకను, �మకృష�ర�� అత�ంత�చు���ంద �ల��తుగళను��ళ��� �.
“���ను అత�ంత బల��, అదరం� కృష�ను కూడ దుష�శ��గళ హ�ట�ను�
అడ�సువవను. ఈగ ���బ�ర స�య���ను బం����. ఇదు నన�బ���
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అల� నన�ంథ �న� ఎల� ���త�� ఉప�ర�గు�దు. ఏ�ంద� అ�� హ��రద��
ఒందు��మరద���, అద�ంద అత�ంత రసభ�త�ద సుగంధ సూసువ
���ష� హణు� గళ� �ళ�త��. ��ల� ఆ��ంద అ�గళను�ఎ���ళ�లు�ద�
అ�� బందు ��రువ, కూ� �ద �న�సుర ��సను �డు��ల�. ఆత బహళ
బ�ష���దు� క�� రూప�ంద తన� ప��ర�ం�� బందు, “ఓ�డుత� నమ�
��సు�� �. నమ�ను�అవ�ంద ��డు ఎం�గ, �మకృష�రు తమ� ఇ��వ
�క��ందు నసునగుత� ���ళ� ను�� మరవను�అ����హణు� గళను�
��సు�� �. హణు� �ళ�వ సదు� �� �నుక బల�మనహ��ర బందు, తన�ఎరడూ
�ం�లుగ�ంద బల�మన ఎ�య�� ఒదు� �రుచు�� �. ఇ���� ఒ�యలు
�ం�లుగళను�ఎ���గ బల�మను అదర ఎరడు �ం�లుగళ���� ��దు గర
గర ఎందు ఒం� ��ంద �రు�సు�� �. ఆ రభస�� �ను�సురన ఉ�రు గ��
�� ణ ప� ���గుత��. బల�మను అవన �హవను�మరద తు��
��డు�� �, �ద� రభస��మర�దు� పక�ద మరవనూ� ��సుత��. ఆగ
ఎల�మరగళ� �రు��� �క�ం�� కం�సుత��. ఆగ �నుకన ప��రబరు���.
అవరను�బల�మను�ం�లను���దు �రు��మరద�� ఎ�యు�� �
ఆగ అ� సతు� �ళ�త��. ఇదను��� ఆ�శ�ంద �వ�గళ�
హ�మ���యు�� �. ��లకరు భయ�ల�� ���ష��దహణు� గళను�
�ను��� �. ఎను�వ ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 27 ను. 1-5 ర�� �చు� ����స�ల��
మూలద��ద���ంత సుందర�� వ����� �. ఉ�: �మను బల�మరహ��ర
బందు తన��ంద����ళ���దను�, పల��య��� “�� �ధవ బల�మర సఖ
���మ �న���దహ��| �మస �నుకనుమదనత�ను ఈమ��ళ�న�ళ�
ఎందు, ప�సంగద ����ంద�� రం�సు�� � మూలద 24� �� కద�� “న �వ��
పశుగ�ః ప�సంఘ�వ��తం ఎంబ అర�వను��సరు �. 27, ను. 1 ర��
“ఖర�కృ�య� ఖల�కరద గూ�రువను బరగ�బ��� ఎందు ఒం���న��
ఎల� అర�వను�తం��� �. ����� క 25 ర�� ఫల�సుర�� ఎంబ�తను�
�సరు ‘సుర�సఫల ఎందు ను. 1 ర�� 2��దద�� అ������ �. ఇదను�
గమ��ద��సర పద బలు�హక�ం��సుత��.

�� క-41 - 46 ర�� �నుకనను�అవన ప��రవను�సం�ర��ద
నంతర కృష�ను తన� సహచర�ంద సు� ���ళ��త� బల�మ�డగూ� �కుల��
బరు�� �. ఆగ ఆకళ�గళ �ద ధూ��ంద ఆవ��ద అవనముంగురుళ�, అదర
�� క��ద న�లుగ�య బణ� బణ�ద కణు� గళ�, త�య�� ము��ద� �డుహ��న
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దం�, మంద�స �రువముఖ, ఆ �వ��ద�ందర��డ� �ళలు��సుత�
కృష�ను బరు��రు�� �. అవన ���త�ల�రూ కృష�న అదు�త ��గళను�
�ం�డుత� బరు��రు�� �, ఆగముదు� కృష�ను �కుల�� బరు��రువ�ందు ��దు
��� ���యరు అవనను��ణలు ఆతుర�ంద గుం� గుం�� అ�� బరు�� �.
�న� �రహవను��ళ���మురహ��ఎను�వం���తంద ��ధ
వసు� గ�ంద అవనను�ఉపచ�సు�� �. ��� ���యరు��ద ఉప�రవను�
��క��ద కృష�ను బృం�వనవను�ప���సు�� �. ఆగ ���య��య�బ�రూ
�త��త�ల��ంద ఆద��, మంగ����దగళను���, ��న���, �స
వస��గళను�� గంధ��గ�ంద �ంగ�� అవర ప��ణద ఆ�సవను�
���సు�� �. ���ష��ద అన��ంద �జన���, ��� అవరను�
�త��య���య�� మల��, సుఖ�ద �����సు�� � ఎంబక� ప�సంగ
బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను�తమ�� ��య�� �. 27 ను 7 �ంద 17 ర��
వ����� �. ఉ�: �◌ೇను�సురనను�హరణ�� సహచర�ం��
బృం�వన�� కృష�ను �ం�రు� బరు�గ అవన రూపవను�ను 7-8 ర��
“త�య� బ���గళము��కళ�గళ కూ� బరు�హవన�| �ంగర���
ముంగురు���మంగళ �ఖుర ధూ�| �ంగళ ��ర కంగళ
మధుకరరం���బ�ద �� ఎందు మూలద �� క-42�� అన���గువం�
వ����� �. ���ను. 15 ర�� “ఖళర వ�� బలు బళ���నుత
ప�మళజల�లద��దు| కల��ంబరమలయజ వ�జన సృగ�ళ మృ�� దన�ంద
ఎందు మూలద �� క 45- 46ర �రవను�బహళ సుందర�� ఒం� ను�య��
������ �.ఈ �ర��య ��యను� 17ర�� బరువ భగవంతన సు� � “ప�సన�తర
చ�త ప�సన�య�ం�త ప�సన�మూరు� �న బంధు| ప�సన��ంకటకృష�
ప�సన�గ�ప�ద ప�సన��గ� నమ�ందు ఎను�వ భగవంతన��య
ఆత���ద�యను�బహళ�� సబ��� భ��రస తుం� ������ �.
�� క-46-52ర�� ఒ�� కృష�ను, బల�మనను��టు� ��బ�� ��య�ం��
యము� దడ�� బరు�� �. అ�� హసుగళను���సు��రు�గ, ��లన
���ంద ��గ�గూ, ��లక�గూ �ర���గుత��. ఆగ ��లకరు
��గ�ం�� ఒందు మడు�న���దు �రు కు�యు�� �. ఆగ ��న��
��య�ంబ కూ� � సర� ఇద�ద�ంద, అదర �ష�ంద ��ల� �షమయ��రుత��.
ఇదను���య� �రు కు���ద��ంద ��గళ� మతు� ��లకరు
మూ��త�గు�� �. ఆగ కృష�ను తన�అమృత సృ�సువ దృ���ంద అవ�ల�రను�
బదు�సు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��.
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�సరుఈ ప�సంగవను� � 28 ను. 1 �ంద 5 ర�� �వ���� �. ఇ�� ను.
1, 2 ర�� బం�రువ “�షమయ�ద ���ందయము�య�రద��న ఎల��డ
బ��గళ� �శ�దరూ, కదంబ వృ��త� �శ�ంద�ల�. గరుడను ఒ��
అమృత కలశవను�ఒయు��గ అదర�� ఇ��ద��ంద అదు ఉ��తు ఎంబ
��ర�మూల�గవతద�� �ర�� ఇర�ద�రుమత� ◌್య��ణద�� , “కదంబ
వృ����త� �షద ��య��న��యు బ�దరూ సుడ�రలు �రణ�ంద�
గరుడను అమృతవను�ఒయు��గ ఒందు హ� అమృత ఆ�గద�� ���తు� ఎంబ
ఉ��ఖ బరుత��.(14) ���ఇ� �షయవను�హ�వంశద��యూ వ����.(14)
ఆద��ంద �సరు ఆ �షయవను�ఇ�� ప��� ���� �. ఇదు �సర అ�ధ�ద
�స��ద �ం�త�వనూ� సూ�సుత��. ��� �. 28, ను 6, 7 ర�� బరువ �వళర
�� ర��యూమూలద�� �ణ�ద�రూ ఇ�� బరువ ప�సంగ���రక�� బం��.

అ��.య - 14

�� క-1-5 ర�� శు��ర�రు ప��త�జ���ళ��� � “�! �� �ళ�,
యము� న�యమడు��� ��య�ంబ �డ� సర� ���ం�రుత��. అదర
�ష���య ���ంద ఆమడు�న��ద� ��ల�� కు�యు��రుత��. ఆ �ష�ంద
దూ�త�ద ��న�� అ�గ�ంద కూ�ద ��యు తగు��గ ఆ�శద�� �రు��ద�
ప�గ�ల�� సుటు� �ళ�త��. మడు�నహ��ర బంద �� �గళ� సహ �ష��త
���ంద�యు��రుత��. అ�� ��ద �డగళ� సహ సుటు� �గుత��.
�ష��త�ద �రు సకల �వ��గ�� ఉప�గ�రద�� ఆ�రుత��. ఎంబ
�వర�గళ� బరుత��. �సరు ఇదను� � 28 ను. 1-2 ర�� “యము���క�శద�
అ�రమణ కప��ం�ర�| అమలజల� �ష�� �ర ���హ��దం����
�రద తృణ వృ� గుల� శ� �� సుట�� ఎందు సం�ప��� తమ�� ��ష� ��య��
���� �. �సరు � 28ర పల��య�����యఫ�మదహరణ కృ�ళ�
సుజన�భరణ| ����తమంగలచరణమత� ఖూళదనుజసంహరణ ఎందు ఈ
అ��యద క�యప��� ప�� �� హ�యను�సు� �సు�� �.

�� క-6 �ంద 27 ర�� “కృష�ను సర�వను��గ��స��ందు �ండు, కూడ�
తన� నడుగ��యను� గ���� ఎ�దు క���ండు, అ��ద� కదంబ వృ�వను���
అద��రు�� �. అదర�� �ంతుమడు�న�� ధుముకు�� �. కృష�ను ఆ
మడు�న�� ధుము�ద కూడ�, మడు� అ�� ల క�� ల�గుత��. అ��ద� సర�గ�ల�
�ద��ండు నడుగువం��, �ద�న�ంతలు �చు� కూ� ర�ద �షయవను�
కుకు�త��. ఆగ ఇను����న �ష����ంద �రుకు�దు ఉ��� బరుత��.
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మల�ద� ��ంగ సర��� ఈ శబ� ��, తన� అ�య����ందు ��దు, బు�
గుటు� త� తన� ప��ర�ం���� బరు�� �. అ�� ఈ�డు��రువ �క�
�లకనను� కండు, అవనను�బల�� సు���ండు కచు��ద���� రం�సు�� �.
ఇదను��� అ��ద� ��లకరు అళ�త� మూ���గు�� �. అ�� �యు��ద�
��గళ� ఇదను� కండు క���డుత��. �� క 14 ర�� “ఆగ �ప��యరు,
అపశకునగళను� కండు బహళ భయపడు�� �. �కులద ఎల� జనరు భయ�ంద
కృష�నను�ఇను��ణు����ఇల�� ఎందు ��దు మడు�న క�� ఓడు�� �.
�� క-22 ర�� “బల�మ�� కృష�న శ�� ���రు�ద�ంద ఓడు��రు �� మస�రను���
తన��� �� నగు�� �. ఎంబ �షయబరుత��. ఇత� నందను, కృష�ను
బల�మనను� �టు� ఒబ�� ������� �ందు ��దు �బ��ందయము�
�ర�� బరు�� �. అ�� కృష�ను ��య�����డు�దను�, కండు దడద��ద�
��యరు దుః�సు�దను� ��, ��మడు�� ధుముకలు నందయ��యరు
�గు�� � ఆగ బల�మఅవరను�త�యు�� �, �డు �డువష�ర��� కృష�ను
తన��యను������ండు ��య��త�ంద ����ళ���� �. ఆగ ��యు
��గళను�ఎ�� బు� గుటు� త� , ��ంద �ం� ఉగుళ�త� కణ�ను�చ�స�
కృష�నను�దురుగు�� �డుత��. ఆగ కృష�ను అదర సుత� గరుడనం� �రు�
ఆట�డు�� �. ఆగ ��యు అవనను��న�టు� త��. �� �రు� �రు� అద��
ఆ�స��గ, కృష�ను అవనను�బ��� �� ఎరు�� �. అవన��య��
న��సలు �� రం�సు�� �.

�� క-27ర�� “ఇదను��� ఆ�శద��ద� గంధర�రు, �ద�రు, �వ�గళ�,
��గం�య�ల�రూమృదంగ, పణవ, ఆనక, ముం�ద�ద�ను��, ��
హ�మ���యు�� � ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 28, ను. 8 �ంద 20 వ��మూలద
�వదం��అల� స�ల� వ���సగ�ం�� వ����� �. ఉ�: �� క 14 ర��య
�ప ��యరు అపశకునగళను� కండు భయ�త�గువ స���శవను��సరు, �
28 ను. 16-17 ర�� “హృ�� ప� బళ�దరు బలను�� �ళదలవరు| బందరు
హ����� ఎందు బద�������� �. ���మూల �� క-17-18 ర�� “బరువ
�ప ��యరు కృష� ఇ���య��హ�డుకుత� బరువ�ర�ద సూచ�గళ
�వరగళను��సరు తమ� �ర��గళ�� ����రు��ల�. ����� క 20, 21 ర��
బరువ నందయ��యరు కృష�ను సర��ంద సుత�ల���ద�ను� కండు
దుః�సు�దను�, ఆగ ��యరు కృష�ను��ద�హసగళ వర����,
య��� �క శమన�డువ �వరగళను��సరు తమ� �ర��గళ��
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����రు�దు కండుబరు��ల�. అదరం���� క-22, 23ర�� బరువ
ప�సంగగళను� �సరు వ���దం� �ణు��ల�. ఆద� �� క-27 ర�� బరువ
వర��యను� �. 28, ను. 19-20ర�� “�త���త� �ండవను న�త� కులప��దను|
�తృద�రు సు� ��దరు �వ� ���యరు న��దరు| గంధర�రు��దరు
సురదుం�గళ ను��దరు| అంద��మ���దరు ఆనం���య� న�దరు
ఎందు మూలదం���చు� రసవ�� � వ����� �.

�� క-28 �ంద 53 ర�� కృష�ను ��యన�లవను�ఎ�� ��దు�వ
�వత�గళ� �గు��ల�� ఆ��యను����ంద తు�యు�� మ��సు�� �.
ఈ ������య శ�� కుం� రక�వను��ం���మూ���గు�� �. మ��
స�ల��తు� �టు� ఎచ�ర��గ, కణు� గ�ంద �ష�రు�� �. కృష�ను అవన
��య���ండవ నృత��డుత�� ఇరు�� �. ��ముందువ�దు ��య
ఎల� ��గళ� ము�దు జర��త�� అవ�� తన���య�� నర�న
�డు��రువవను ��మ���యణ�ందు �� �దయ�� అవను కృష���
శర�గత�గు�� �. ఆగ ఆతన ప�����మ��గళను� కృష�న ముం�టు� ,
ప���యను��డు�� �. �ను దుష�ర సం�ర��ందు అవత��దవను, �ను
ఇవనను�దం���వదు స����. ఈ�న�దండ� నమ� అనుగ�హ�ం�
��యు���. ఇవన�ర�జన�ద �ణ��ంద �న��దదూ� అనుగ�హ ఇవన
���తు. ఈత �వ స��వదవ��దు� �న� ��య� ఆ�ద�రూ �ను పరమ
�రుష�ందు ��య�మూఢతన�ంద అప�ధ ���� �.ఆద��ంద ఇ�ందు ��
� ఇవనను� ��� నమ� ప��� �డు మతు� ఇను�ముం� ఇత�ను
�డ��ందు ఆ���డు ఎందు �� ��సుత� , కృష�నను�సు� �సువరు. �� క-39 �ంద
53 రవ�� ��యప��యరుహల�రు ప��యగ�ం�� కృష�నను�సు� �సువ
��� ర�ద �వర� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 28 ను. 21 �ంద 27 ర�� సం�ప����దరూ
మూలద�వ బరువ �� �వ���� �. ఉ�. ను. 21 ర�� “�� కృష�ను న��సు�ర�
క���దను ��ంగ మద�ట�ను ����� ంగ ఎందు ��, ను. 22 ర�� “�త�రవను
��దను బహ� వక��ద� ఆ��షను భక�ను�� నందసూను పదనృత�కుట�ణ
���దను ఎందు మూలదం���వ�� ను. 23 ర�� “�యలు �శ�య�ద|
ఆయస�ంద దుఃఖపట� ��యణన� �త��ట� ఎందు, అవ����యణన
�� �దయ�గు�దను�సూ�సు�� �. ఇను�మూల �� క-39 �ంద 53ర వ��
��యప��యరు�� ������ ��సువ �వరగళను�బహళ సం�ప��� ను
24 �ంద 27 ర�� �వ���� �. ఆద� ��యప��యరు తమ� సు� �య�� �ట�
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ఎల� ప��యగళ �వరగళను������ �.

�� క-54 �ంద 68 ర�� శుకరుమ�� ముం�న క� ప�సంగవను��ళలు
�� రం�సు�� �. “�� కృష�ను ��యమ��యర�� ర��యను�మ���
మూ���ండ ��యను����ంద తు�యు�దను��టు� �డు�� �. ఆగ
��యూ�ల�� �త���ళ���� , కష��ంద ��స�డుత� , �న�� కృష�నను�
���ళ���� �. ప�భు ��హ����ంద� స��వ�ంద దుష�రు, త�గుణ�ళ�
��ష� రు. ఇదు నమ��� స��వ, అదను��డ�గదు. ఈస��వ�� ��
�రణను ఆద��ంద నన� �గ�హవ��గ�, అనుగ�హ��గ�, ��ను ఇ��సు��
అద���డు ఎందు �ళ��� �. ఆగ కృష�ను ను�యు�� � �ను మతు� �న�
ప��ర�యము�య�� ఇర���, సముద������ ఆగ, ఈ�రు ��గ�గూ,
మనుష��గూ, �వసువం�గుత��. నన�ఆ��యను�ఎరడు సం��గళ��
ప�సువవ�గూ, స��సువవ�గూ, సర�గ�ంద �� ఉం�గ�ర�. ఈమడు�న��
��న��, ఈ���ంద �వఋ�, ఆ�ర�, �తృగ�� తర�ణ �డువవరు,
ఉప�స�దు� నన�ను�ఆ���ద� అవర సకల�ప ప��ర�గు�దు. �ను
గరుడన భయ�ంద రమణక ��ప �టు� ఈమడు�� బం�రు� ఆద� ఇను�
ముం� నన��ద ���యను����రువ �న� అవన భయ�ల� ఎందు
�ళ��� �. ఆగ ��యు తన� ప��ర�ం�� �� కృష�నను�భ��యంద���
అవన అనుగ�హ ప�దు రమణక ��ప�� బరు�� �. ఇత� యము�య ��న��
�ష�ల� �� �రు ���గుత�� ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

ఈప�సంగవను��సరు �. 28. ను. 2 �ంద 31 ర�� మూలద�వదం�,
సం�ప��� వ����� �. ఉ�: ను. 24-27ర�� “కండరు అ��జనను బహ�
�ం�రు ���షనను| �ం��దరు జగదు� రు� ఫ� దం�ర�ను అహ��వ|
దం��దు� �త న��ళ� బుధమండల�ల� ద�ళ�| దండ� త��◌ುగళ�ళ�
నమ� దండ ప�ణమతు� �ళ�| ���ందుదుభవ ���యు హ� ���ంద
జగకప�య�| ���ంద బంధన��హ� ���ంద సురర ప��| బంద �న�
��యర�� నమ�ం��తనవను ��| బంద �లవర ��దను
పదద�ంద�కుట�ణ ���దను ఎందు ��య�ండం�ర�� ర��యను�మ���
కృష�ను ���ంద అవన�� తు�యు�దను�����దను, ఎంబ �వరగళ�
బరుత��. �� క-55 �ంద 59రవ�� బరువ సర�గళ స��వ, గుణగళ �వర�మతు�
అదను��గ��సలు ��యు�డువ�� ర�� ఇ��� �వరగళ� �సర కృ�య��
కండు బరు��ల�. ఆద�, �సరు ఇదను�, ను. 29 ర�� “వం��దను �నయద�
స��ందర��య� ��య� అందవ�డలు కృష� స�ళ �ంధు�న���ట�
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ఎందు �ర������ �. ముం� ��యు రమణక ��ప���గలు
�ంజ�యు�గ కృష�ను అవ�� అ��య గరుడన భయ��సువ ప�సంగవను�ను.
30 ర�� “గరుడన భయ ���ద తన�చర�ంబుజద� ����ద ఉరగన ప�య
���ద �జచరణ శరణన సలు�ద ఎందు సం�ప������� �. ఆద� కృష�న
�హస���ద��మతు� కృష�న��టద వర��యను��సరు, ను. 11-
23రవ�� బహళ సుందర�� వ����� �. ఇను�, ను. 31ర�� �సరు అళవ���ండ
�� సవను���ష�� గమ�స�కు. “అభయవ �ట�వన�� | ఈ��భువన �బ�� జ��
ఈ తరహ సుందర�ద�� సగళను�ఈ �ర��యహల�రు ను�గళ��
�ణబహ�దు . (8)

అ��య - 15

�� క-1-12 ర�� ప��త�జను ��యను రమణక ��పవను��టు�
యము�యమడు�� బంద �ం�న వృ�� ంతవను���� ఎందు శుక��
�ళ��� �. ఆగ శుకరు�ళ��� � “ప�� అ����యందు ఎల� సర�గళ� తమ�ను�
ర���ళ�లు గరుడ�� సర�యం� బ� �డ��ందు ఒప�ంద���ం�రు�� �.
ఎల� సర�గళ� తమ� సర� బం�గ బ� �డు��రుత��. ఆద� తన� �షద
�మర��ద మద�ంద �గు��ద� ��యను����ంద అవ�� �డ���
�ను��� �. ఆగ గరుడను ��యనను�సం�ర�డలు బరు�� �. ఆగ
��యను�త��� తన� �షదహలు� గ�ంద గరుడనను� కచు��� �. ఆగ
గరుడను తన� ����ంద ��యను���యు�� �, అదను��ళ�ర�
భయ�ందయము�యమడువను����ళ���� �. అ��� గరుడను�రదం�
�రభము�య�ప�రుత��. ఇదు ��య���త� ���ద��ంద ఆమడు��
బరు�� �. ఈ క� ప�సంగవను��సరు తమ� �ర��య�� �వ��రు��ల�.
ఇ��యూ కృష�న �ల ��గళ� ఇ���రు�ద�ంద ���రబహ�దు.

�� క-13-20 ర�� “కృష�ను ��యమర�న��మడు��ంద�ర�
బం�గ, ప��శ�న�ద��, గంధ, బం�రదమతు� మ�గళ ఆభరణ�ంద
అలంకృత�� దర�న �డు�� �. ఆగ దడద����ల��గూ �వ బందం��,
��లకరు ����ంద బందు ఆలం�సు�� �. ఆద� బల�మ�� కృష�న �మర��
���రు�ద�ంద అవనను�ఆలం�� నకు� �డు�� �. అ�� �ర�ద� �� హ�ణ
దంప�గళ�, గురు��యరు, నందనను�అ�నం�సు�� �. బహళ�గ����ద
య��యు ���దమగను ���రు�ద�ంద సం�ష�ండు అవనను�
ఆలం��, ��య�� కూ���ండు ఆనంద�ష� సు�సు�� �. అష�ర���
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సూ��స��ద��ంద బల�మ, ��లకరు, ��గళ�, నందయ�ద�ల� కూ��ండు
���యము� �రద�� క�యు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��.
ఈ క� ప�సంగద�� బరువ �ల�ముఖ� అంశగళను��త� �సరు �. 28 ను. 33
మతు� 34ర�� ���� �.

ఉ�: మూల �� క-15, 16 ర�� బరువ ��యమర�న���� బంద�ను�
�� ��లకరు సం��సు�దను�, ను. 33 ర�� “హ��శ�ర� కర�గళ
ఉచ��సుత �వర�ళ| హరుషద����య� సు��ర�దరుయము�య�
ఎందు సం�ప��� ����� �. ను. 34 ర�� “నందన స� సు��దళ� తన� కందన
��ద��దళ�| నం�ద��ళ �వళరు అ���ం����యనూ�దరు ఎందు
య��, �త��త�ల��ంద కృష�నను���ద�,◌್ప ఆనంద�ష� సు��ద�ందు
సుందర�� వ����� �. అవ�ల�రుయము�య దడద�� ��� క�యు�దను�ను.
33 �గూ 34ర ��య�దద�� ��ద�రూ కూడమూలద�� బరువ ఇద��
�రణ�ద సూ��స� �గూ అవర బళ��య�త�ణవను��సర కృ�య��
�ణు��ల�.

�� క-20 �ంద 27 ర�� అవ�ల�రూ���యము��రద�� �స
��రు�గ, �ఢ ���య�� ముళ��రు�గ, ��ష�ఋతు�న��య కడు ����
ఒణ�దహ���� �ం� హ�� , ���చు� �గ� ఎ�� క� హబు�త��. ఆగ ఎల�రూ
�బ��ండు, కృష��� శర�� బరు�� �. ఆగ కృష�ను �గ� ���చ�ను��న
�డు�� �. నంతర ఎల�రూ బంధు �త��డగూ� �కులవను�ప���సు�� � ఎంబ
ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ క� స���శవను� �. 28 ను. 35 ర�� “ఆ ��
����యను నుం����ళర సలు�దను ఎందు ఒం� ��న�� ���� �.
��� కృష� , బంధు-�ంధవ�ం���గ���ళ��త� �కులవను�
ప���సు�దను�ను. 35ర 2��దద�� “�� న�� సుఖ� ఐ�దరు ద���
ద��రణరు ఎందు సం�ప�����, ఇ� �� క-20-27 ర��య�వవను�
�సరు �వల ఎర���న�� తం��� �.

అ��య - 16

�� క-2 �ంద 16 ర�� బల�మ కృష�రు తమ� పరస�రూపవను�మ���
ఎల� �ల�ర మక�ళం� ��ధ ఆట�ట ��దగ�ం�� �ల క�యు��రు�గ, ఆగ�
వసంతఋతుము�దు, ��ష�ఋతు�� రంభ��రుత��. ��ష�ద ��లు, వసంత
ఋతు�నం� అ�� దకర��రుత��. కృష�ను బల�మ�డ� అ��
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�స�డు��రు�గ అ��య ప�కృ� �ందర� న�న�సు��తు� . �ళ� �ళ�
హ�యు��రువ న�గళ ��ద, గుం�డుగళ� ��డువ శబ� , ��న�గళ ��న
తుంతురుగళ�, ఎల� �కు�గళ�� ����ద��ంద మర�డగ�ల��హ���ంద
��సు��ద��. అ�� ��సువమృగ ప�గళ� వన�� �� తం�ద��. అ��య
�డబ��గళ� కూడ ���య�� హ��హణు� గ�ంద సమృద���ద�� ఎందు,
బహళషు� �వర�� ప�కృ�య�ందర�ద వర�� బరుత��. అంథహ ప�కృ� స�ళద��
�మ కృష�రు �ల��డగూ��డు�� �. కు�యు�� �. కృష�న కు�త�� �ల��ల�రూ
�ళ��, �ళలుఊదు�� �, మృదంగ��సు�� �, �ంబను�ఊదు�� �.
కృష�నను��గళ��� �. అవ�ల�రూ పరస�ర ���దు చక�దం� �రుగు�దు,
��యు�దు, కవ� కలు� ��యు�దు. గు�� డు�దు, ఎ��డు�దు,
కు���డు�దు, �లద ��, గుగ��, �����గ�ంద ఆట�డు�దు, కణు�
ము��� ఆట, ము�� ట, మృగ ప�గళం� కూ� ��� �డు�దు, క��గళం�
కుప��సు�దు, ఉ��� ఆట, �జమం��గ�ట, ����ప��ర�దమక�ళ
ఆటగళను�ఆడుత� న�, �ట� తప�లగళ�� , ఉస�న న� �రద�� , �మకృష�రు
��ర�డు�� �ంబ ప�సంగద �వర�గలు బహళ ��� ర�� బరుత��.(14,15)

ప�సన� �ంకట�సరుఈ క��గవను� �. 29, ను. 1 �గూ �. 30 ను.
1 �ంద 14 ర�� మూలద �� క-2 �ంద 16 ర��య�వ బరువ ��, అల� స�ల�
వ���స�ం��, బహళ సుందర��, తమ�� ��ష� ��య�� వ����� �.
�మకృష�రు �ల��ం�� ఆడువ ఆటగళను�ను. 12-13 ర�� వ���దు� , బహళ
��ష���ర��� బం��. ఉ�: ను. 13ర�� “చండు ��� వదక��గ�గళ�|
గుం��� ట�మర�ట| �ండు �వళర ◌್హ� బల�మరు పృథ� మండల
���డువ ఆట| ���ను. 12ర�� �లద ��, �����గ�ంద
ఆట�డు�దను� “ఫలగళ��యుత ఎంబ ఒం� పదద�� �వ తుం����� �.

�� క-16 �ంద 31 ర�� “బ�రమకృష�రు ��లక�ం�� ��గళను�
��సు��రు�గ, కంసన క�య ప�లంబ�ంబ ��సను ��లకర రూప�రణ
��, కృష�నను��ల���ందు �ల�ర గుంప�� ���ళ���� �. సర�జ��ద కృష���
అవను గుంప�� ��రు�దుమతు� అవన ఉ��శ ��� గుత��. ఆద��ంద అవనను�
సం�ర�డలు అవన ��హవను��డు�� �. ఆగ ���గళను�ఆడలు
��లకరను�స�ప క�దు ఎ�! ��లక�, అవరవర వయసు��గూ బల��
తక�ం� గుం���, ఇవ�� ఇవను ప��భటను, ఇ��బ���మ�� బ�ను ఎందు
ఆట��ణ ఎందు కృష� �ళ��� �. పలంబ��, తన�ను�వ��డలు అవ�శ
క��సలు కృష�ను ఎల�రను��ం�రక�ంబ ఆలదమరద �ళ� క�దు�ండు



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 371

�గు�� �. అ�� ఆట�డలు ఎరడు గుం��డు�� �. ఒందు కృష�ను
�యక�ద గుం�, ఇ��ందు బల�మ�యక�ద గుం�. �మన గుం�న��
�మ, వృషభముం�దవరు, కృష�న గుం�న�� ప�లంబ, భద��నముం�దవరు
ఇరు�� �. ఆట�డలు �లంబసుర బల�మ�ం�� స���సలు ఇ��� అవన
��� ఆట���లు�� �. ��ం� �లంబను కృష�న గుంపను���రు�� �,
��ంద�, బల�మన గుం�న��దు� �త�, కృష�నను��తు� �ండు ఓడలు
అ�ధ��గు�దు, కృష�న గుం�న��దు� �త� బల�మన��దరూ
�రబహ��ందు �ం�రు�� �. ఈ��న �ప�ంద అవనను��తు� �ండు
�ం�రక వృ�ద �ళ� ఓడు�� �. ఆటద ఒప�ందదం�, ప�లంబను బల�మనను�
వృ�ద �ళ� ఇ�స�కు, ఆద� ఇ�స�ముం� ఓడు�� �. ఇదను�అ�తు
బల�మను పర�తదషు� �ర�గు�� �. ఇదను��ళ�ర��లంబను తన�
�జరూప ధ��, ఆ�శ���రు�� �. ప�లంబను �వణన�� బల��
��రు�� �, అల��, షణు�ఖ�ంద వర ప�దు అవధ���రు�� �. ఒందు �ణ
బల�మను అవన �త� శ�ర కండు �దరు�� �. నంతర�ను ఆ��షన
అవ�ర�ందు స����ళ���� � ఆగ కృష�ను అవ�� �ర�తుంబు�� �ళ��� �.
�ను భయ పడ�డ �న��� శు�� �శ��, స�ర����, ఆగ బల�మను
�ర��ంద తన�ము���ంద ప�లంబన త�య����యు�� �. ఆగ
వ�� యుదంథము�� ప��ర�ంద అవన త� ఒ�దు రక��� �యు�� �. ఆగ
��లకరు, బల�మనను�అ���ండు ప�శం�సు�� �. �వ�గళ� ఆ�శ�ంద
హ��మ���యు�� �. ఎంబ క��గ� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను����న వ���సగ�ల�� �. 30, ను., 15-27 ర��
మూలద�వ తుం����� �. ఉ�: మూల �� క-20 ర�� బంద “�హ� కల��ః
అంద� “�రువవరు����ళ��వవరు ఎంబ�తను�, �సరు �. 30 ను. 18
ర�� “���ద�తవ�హక�ల�వ��హ�ను ఎందు బహళమధుర��
��ను�ద���� �. ఇదు �సరు సంస� ◌ೃతద��యూ, కన�డ��య��యూ
స�న�ద ప�భుత��ం�ద��ంబుదు సూ�సుత��.

ఇను�మూల �� క-20 ర�� ప�లంబసురనను��ందు బంద బల�మనను�
సతు� హ��� బందవనం� కండు ��లక�ల�రూ అవనను�అ���ండు ఆ�ర�చన
�� ప�శం�సు�� �. ఎందు ��ద��, ఇద���సరు ను. 26ర�� “��మ� నంద
య�� ���ఈమక�ళన��దరు ఎందు క� ప�సంగ���ందువ ��
���� �, ఆద� ఇదుమూలద��ల�.
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అ��య - 17

�� క-1 �ంద 18 ర�� ప�లంబన వ��ద నంతర ��లక�ల�రూ
ఆట�డు��రు�� �. ఆగ ఆకళ�గళ� �యు�� , హ���న ఆ��ంద �డ�
అరణ�వను�ప���సుత��. ఆటము�ద���డు�� �. ఆకళ�గళ� ��సు��ల� ,
ఎల� క� హ�డుకు�ద���� రంభ�డు�� �. అల��� కండ అ�గళ���గురుతు
��దు హ�డు�దరూ �గు��ల�. �బ��ంద అళ�త� కృష�న హ��ర బరు�� �
ఆగ కృష�ను ఆ ��గళ�సరు��దు కూ��గ, అ� కృష�న ధ�� గురు��,
సం�ష�ంద ప���� కూ��ళ��త��. అష�ర�� భయంకర ���చు� హరడుత��.
�ల�రు కృష�నను���డలు ���ళ���� �. ఆగ కృష�ను �దర��� ఒందు �ణ
కణు� ము��� ఎందు �� అవరు కణు� ��యు�దర��� ���చ�ను�నుంగు�� �.
��లకరు కణు� ���గ, ��గళ� ������ంద ���మరద �ళ� �ం�ద�ను�
��, ఆశ�ర��ళ���� �. అల�� ఇదు కృష�న�గ�మర���ంద ఆ��ందు
మతు� కృష�ను ��� �� హ�� ఎందు ��దు�ళ���� �. ఆగ ఎల�రూమ��
�� న�ద వృ�� ంతవను�తమ� ప��య�� బ��� �ళ��� �. అవ�� అ�
ఆనంద��, అవ�ల�రూ�మకృష�రు �కులద�� నరరూపద�� అవ�ర��ద
��త�మ�ందు నంబు�� �. ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

ఆద��సరుఈ క� ప�సంగవను� ర���రు�దు కండు బరు��ల�.
బహ�శః �. 28 ను. 35 ర�� ఇంథహ�, అ��య-15, �� క 22 �ంద 27 ర�� , బంద
ప�సంగ�దమధ����య�� ������ంద ��గళను�, ��లకరను� కృష�ను
ర��దఘట� బం�ద��ంద, అంథ�ఘట� 17� అ��యద�� మ�� బందద��ంద,
�సరుఈ క� ప�సంగవను�ఈ అ��యద�� ���రబహ�దు. అదర బదలు �. 29,
ను. 2 ర�� “ఒ��ం��� �షద ��య�� ��తు దుమ�న�ందుపద� జన��శ
��తు| �మ��ంద| వధ�వరవ�� ఉగ�ను| ఆమ��య�� �త� వృ�రూ��ద�ను
ఎందు �ష వృ�రూ� �త�నఘట�యను�మూల�గవతద��ర�ద�రూ కూడ,
ఇదు, మ��రత�త�ర� �ర�య అ.13, �� క 44-47ర�� ఇదు� ద�ంద �సరు ఇ��
�వ���� �(22)

అ��య - 18

�� క-1 �ంద 23 ర�� “బృం�వనద��యమ��లద సుందర�ద వర��
బరుత��. ��ష�ఋతు క�ద��, ఎల� �� �గ�గూ ��సలు ప�ర�ద ఉత���
ఆగతక�ంథ, మ��ల�� ంభ�గుత��. ఎల� �కు�గళ�� �డగళ� సంచ�సుత��.
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ఆ�శద�� గుడుగు �ంచుగళ గర�� �� బరుత��. దుర�తగ�ంబ�డగ�ంద
ఆవ�� భగవంతన �జ�ద�� న వ�క��గదం��డుత�����
�ల�ఘగళ� గ��సుత� దట��� ఆ�శద�� తుంబుత��.

వ�� �ప��ందంథ సూర���యణను క�ద ఎంటు �ంగళ �ల�
తన� ర��గ�ంద భూ�య��న జల సంపత�ను����య�� ���ండు
మ��లద�� మ� సు�సు�� �, తప��గళ� కష�గళను�అనుభ���ంద�
పడు��ద�రూ, అదను�ప�గ�స� �న�� తమ� సర�స�వ������యువం�
దట��ద ���డగళ� భయంకర�ద �రు��� �లు��ం�గలూ, ���న
�ప�ంద సంకట పడు��రువ ��గ�� జల��యను�సు�� అవర సంకట
ప��ర�డుత��. ����� తపసు��డు�గ శ�ర కృశ�దరూ, తప��న ఫల
���గ వృ���గువం�, ���య�ప�ంద ఒణ�ద భూ�యు మ� ��� గ,
మ�� హచు�హస�గుత��. �� హ�ణ�ంద ఆవృ�� �డ�రువ �దగళ�
��ంతరద�� సం�గ� �ఠ�ళ��గ�గువం�, మ��లద�� �ల��గళ�
హ����ంద ఆవృత��� జన�� �� ��� గ� పర�డువం�గుత��.
క�యుగద�� (�ఖండ�మ���� ) �ద��క�, పశుపత, మతగ�ంద ��క��ద
య�� � కర�గళ��వ ���ంద�శ�ద���, మ�యను��డువ
భగవంతన అ���గ�ద ఇంద�, సూర�రు, మ� సు�సు��రు�గ, ఆమ� ��న
ప��హ�ంద, �తు�గళ� ము�దు �ళ�త��. �� హ�ణ�ంద ���త�� �జరుగళ�
స��ద�లద�� ప��గ�� అన�వను�, బం�రవను��డువ��� ���ంద
�డగళ� �రను�సు��ద�. ��మ��లద�� వృం�వనద �డమరగళ�,
ఖరూ� ర, �ర� హణు� గ�ంద కూ� కం��సు��రు�గ, బల�మ కృష�రు ఇతర
�ల��డ� ��ర��ందు ఈమ�హర�ద వన�ళ� ��గ�ంద� బరు�� �.
�చ��న�ర�ంద ��న�� న�యు��రువ ఆకళ�గళ� కృష�ను క��డ�
����ంద�లు సు�సుత� ఓ� బరుత��. మ� బం�గ, కృష�ను పర�త
గు�గళ�� , మరద�ట�గళ�� కు�తు, హణు� గ�� �ందు, ��ర�డు�� �.
�ల�ందు ��మ��ంద క���ండు బంద బు��యను��ను��� �. ��హచు�
హ��దహ�లు� �వలుగళ�� , హసుగళ� �దుమల� ���సు��ద�ను���, కృష�ను
ఆ దృశ�వను� కండు �లకు �కుత� , �నుహ���న ��మల�, మ��లద వన
సంపతు� �� �గ�� సుఖ ఉ�� స తందదను��� తన�ష����� �ం�డు�� �.
ఎను�వ క� ప�సంగ బరుత��.(14,15)

ఈప�సంగద�� బరువ మ��లద వర��యన��సరు �. 31 ను. 1 - 4 ర��
సంగ�హ రూప�� ����� �. మూలద �� క-7 �ంద 22 ర�� బరువ ఉప�యగళ��
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�డ�ద�రూ, ను. 1 �ంద 4 ర�� ��న��� కండు బరువ మ��లద
వర��యను�, బహళ సుందర�� ����� �. ఉ�: ను. 3 ర�� “�� ��గళ�
��గళ� �ష�ర�గళ� భ�త జల�| �రచ��ద�ర�యము� �ర� న�ద� |
తరు �రుధ ఉరు���� వరజంబు ఖరూ� ర �� �| ప�పక�� ��దవ�� హ�య
వనద� ఎందు ఒం� ను�య�� �� క-21-23ర వ��న వర��య�రవను�
తం��� �. ఇను��� క 24 ర�� కృష�ను ��గళ�సరను��త� ��దు కూ�దను
ఎందు�త� ���� �. �సరు ను. 5 ర�� బహళ ����ంద ��గళను���
తరహద�సరుగ�ంద కృష�ను కూగు�దను������� �. ఉ�: “పచవ��
స�చ�రూ� అచ������నమ�| మచ�నమ�ఉచ�గు�య�చ�����
ఎందు ��గళ చహ� ఉప�య�టు� వ����� �. ను. 6 ర�� “గం� �� తుంగభ��
మంగ� ధూ�� ం� ��| రం� �� �ంగ� సుసం� ����| భృం� �ం� �ం�
హం� శృం� కృ��రంగు ము�� | �ంగ� ��ం��ందు రంగ క�దను. ఎందు
సుందర�ద�సరుగళను���దు కృష� క�దను ఎందు �సరు
మూలద��ర�ద�రూ క� స���శ���రగు �డు�ద�� ఇదను� ర��దం�
�ణుత��. అ�� అల�� ను. 8 ర�� ��గళ� బందు కృష�న ���గల��టు�
�కు�త��, ఆగ కృష�ను తన� �గ�ంద అ�గళ�యను�తు�సువను. ఎంబ�సర
వర�� కణు�ం� ఆ ప�సంగ న�యు��� ఎను�వం��.

�� క-28ర�� బరువ “�శ� ���భరశ�� ఎంబుదను��సరు ను. 5 ర��
“�చ�ల�ర� చ�ప����వ�ళ�చు�ణలు ఎందు పద ప���� ��గళను�
క��గ�లు సు�సుత� బరుత�� ఎందు సుందర�� ������ �.

�� క-32-48ర�� శర��లద వర�� బరుత��. �గభ�ష�ర మనసు�గళ�,
�రు�����స�డువద�ంద ����క�� �ర�ల��ందువం�,
మ��లద�� ����ద� �రు శర��లద�� ���గుత��. ఉత�మ��
బ�హ�చర�ముం�ద�లు�ఆశ�మదవ�గూ కృష�న భ��యు అవర అమంగళవను�
�� ప�హ�సు���� శర��లద��రువ�డగళ�, �డగళ��రువ క�బణ� ,
�లద �సరుమతు� ��న ��గళను� క�యుత��. ఇ�� ప���ందు శర��లద
వర��గూ ఒం�ందు ఆ����క ఉప�యగళను��డు�� వ��సు�� � �� �� క
48ర వ�గూ ముం�వ�యుత��.(14,15)

 �సరు �. 31. ను. 11ర�� సం�ప��� శర��లద వర�� ����� �.
మూలద�� �ట�ంథ ఉప�యగళను��సరు తమ� కృ�య�� ���రు��ల� ఉ�:
“శరత�ల బర��తు �రుమల� సరగ���| �ర��భ� �ర��శ సర���ష�ను|
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పరమ�గ��రణ�ప స�దు�� ఇరు�న�� | స�రణ�ణ స������రగు��ద��
ఎంద�� ��, మూలద�� బరువ జన�వనద �త�ణ, ప�కృ�య వర��� �చు� ఒతు�
�డ� �. 31 ను. 12-16 ర�� ��యర కృష�న ��మ ప�సంగ���� శస� �టు� , తమ�
ఇష��ద కృష�న ��గళను�బహళ సుందర�� ������ �.

అ��య - 19

ఈఅ��యద�� ��హ�య�� ��� ���ంద తన��గ��ను�ర
భ��యను��డు�దు, ము�� �ధన�ందు �రూ�సువరు. �� క-1-20ర��
శర��లద�� ఎల� వనగళ� ����న కమలగళ�ళ� స�వర�ంద కం��సు��ద��.
కమలద సుగంధ ఉళ� �� �సు��ద�ం�� �� కృష�ను ఆకళ�గళ సమూహ�గూ
��లక�డగూ� వనవను�ప���సు�� �. అ�� ఎ�� ��దరూ�ష�గ�ంద
తుం�ద �డబ��గళ�, అ�గళ��యమకరంద �న�డు��రువ భ�మరగళ
�ం�రగళ�, అల��� �����ంద హ�యు��రువ �� ��గళ�, అ�గళ సుత�లు
ఆవ���ం�రువ పర�త ���గళ�, ��డు��రువ హ��య కలరవగళ�, ఈప�కృ�
�ందర�వను��డుత� ఆకళ�గళను���సు��రు�గ, కృష�ను ఆనంద�ంద
�ళలను�ఊదలు�� రం�సు�� �. ఈ�హకముర� �నవను�దూర�ంద�
��ద ��యరు�హపరవశ��, త��ళ� ఒబ���బ�రు �ణు�నద
ఆనందవను�తమ� ��దం� వ��స�డగు�� �. నమ� కృష�న త�య�� న�లుగ�,
��య�� క���ర, �ష�ద�ంచలు, ��ంబరఉటు� �జయం���
ధ��రు�� �. ఇంతహ�హ��ర�ంద కృష�న �ళ�న రంధ�ద�� తన�
అధ�మృత తుంబుత� ��గళ� �గూ ��లక�డ� బృం�వన ప���సు�� �.
కృష�ను ����ద�దద గురుతుగళను�, �ణు�� కణు� గ�� హబ�, ఎడ�య��
�ళలను���దు, బలభుజద��ముఖ�టు� తన�హ�బు�గళను���సుత�
�రళ�గ�ంద ఇం�ద ధ���ర�సు�� �. �యం�ల, ��గళ� మతు�
��లక�ం�� �మకృష�రు�ం�రుగు�గ అవరు �ణు�న�డుత� ���య
ఓ� �టవను���య��� �రు���� �. అవరముఖద�ందర� కణు� గ�ంద
స�ద�, నమ�ను��జ�� కణు� గళ�ళ�వ�ం�ను��� �. స�యద కణు� గ�ద��ను
ఫల? రంగస�ళద�� �ష��గ�� �ంత నటరం�, �ల�ర నడు� �ంతు �ణు�న
�డు��రువ ఆ �మకృష�ర ���ంతలు �� �� ఉం� ఆ�! కృష�న �య��య
�ళలు ఏను �ణ�వను����� , ��ల�రూ ప�య��ద ఆ కృష�న
అధ�మృతవను����ం� �న�డు��రు�దల�! అదు�న��ఉ�ద రస
�ర�హ�దుమరగళ� ��ంచన�ండు మకరంద రసద రూపద�� ఆనంద�ష�
సు�సు���. ఆ �ణు�న�� స�ం��, ఆనంద�ంద న�లూ కూడ కు�యుత��.
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�� ���� �గళ� �� ���ద�ద ధ��గళను�అనుకరణ�డు��రుత��. �ం�
��గళ� సహ కృష�న �ందర�వను���, �ణు ధ��యను� �� క�� టగ�ంద
ఆ��� ధన��గుత��. ��గళ� కూడ కృష�న �ణు��మృత� స�ల�� �ళ�
�ళదం� ��య�� తు��ళ��వ� ఎను�వం�, ��యను��గ�� �ంతు ��,
ఆనం�సు��ద��. కరుగళ� కూడ తమ���య �చ�లను���దు, �య��య
�లు ��� �ళ���రు�దను� గమ�స�, ��యను��ట���� �ళ�త�
ఆనంద�ష� సు�సు��ద��. ��నద�� సంచ�సు��ద� �వ క��యరు కృష�ను
�ణు�న�డు��రువ సుందర రూపవను� కండు, అవన �ణు�నకూ�
��త��హ�ము�గళ� ఉద��దు� ��యు సడ�దుదను���య�
�మ�యు�� �. ��నహ��గళ� సహమరద �ం�గళ�� కు�తు, కృష�న
�ందర�వను��డుత� కూగు�దను����సుత��. అ�ము�గళం� కణు� ము��
�ణు �నద స�యను�ఆ���సుత��. న�గళ� �ణు�న���మ�తు, �ల��
హ�యుత��. �గూ కమలగళను������ ��హ�� అ����ద స�ర�
�డుత��.

బల�మ��ల�డ��ఘ�మలమూ���ద కృష�ను, ���న��
��గళను���సు�� , �ళలనూదుత� న�ద�, అవన�� చ�సు��ద�
�డగళ� సణ� తుంతుర హ�గళను��ష�వర�దం� ఉదు�సుత��. �� కృష�ను
భూరమణ, పర�తగ� భూ��య స�నగళ� అంతహ పర�తగళ ��హ���ంత ��
కృష�ను ��గళను� క�యు�గ అవన�దగళ కుంకుమ �ప, భూ��య
స�నగళ�� హ���న �� ���రుత��, ఎను��దు ��న��రువ �డ�� ���రుత��.
అవరు ఆ కుంకుమవను���దు�ండు ముఖ��, స�నగ��, హ���ండు తమ�
�రహ�పవను� క�యు�� �. ఇత� �వర�న పర�త�జను కృష�న
��ర�ందవను�తన�త�య���తు� , తన���రువ హ�లు� , �రు
గ���ణసుగళను�, �శ��సలు గు�గళను�, �� కృష���, ��లక��, ��గ�� ��,
�ను ఆదర�హ��స�ందు �రు���� �. హసు�న �లకు��యహగ�వను�
త�� సు�� , అ�గళ �ర�నహగ�వను�భుజద�����ండు, �మ
కృష��బ�రూ�ల�ర మక��డ� దనగళను���సు���� గ అవర �ళ�న ధ�న
�� �తనగ�ల�� అ�తనదం� �శ�ల�� �లు� ��. అ�తన�ద
వృ��గ�ల�� �తనగ���ల�త�ళ��త��.

ఇతంహ�� వర జంగమగళ స��వవ�� బద�సువ �ణు�నద
�బగను�ఎ��ందు వ��స����ధ��ందు ఎల� �ప���యరు కృష�న ��గళను�
వ��సుత� తన�య�� ��కృష�న ���సక��గు�� �. ఎంబ క� వర��
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బరుత��.(14,15)

�సరు, ఈ క� వర��యను� �. 32 ను. 1-9 ర�� మూల �� కగళ��య
�వతుం�, ఆ ప�సంగగళ� క��దు�� బరువ �� వ����� � ఉ�: మూలద
�� క-13 ర�� ��నద�� సం�ర�డు��ద� �వ� ���యరు కృష�న �ణు�న ��
�మ ��త��మ��� ర�వను� క�దు�ండ ప�సంగద వర��యను�, �సరు ను. 6
ర�� “�వ��యర �� స�ల����రము�య��చ��ద�| �వజనం��
ఆ��ంగళ�� ��టు� �� �ణు�న రసవనుండు| ��ర సుకృత �వ� రంగన� ���
సన�ద���� ��ం�| ��గ �టూ� �����ందల��ద� �వనం��వనజవనందు|
ఎందు �వ�ర��� ������ �. ���ను. 3 ర�� “బ�హ�గంధర��న��రు�
�త అమ�ర గంధర�ర_ మ�ర��రు ఎంబ�దల�ద గమ��ద�, �సరు
అంత��� సవను�ఎషు� చ��� తం��� � ఎను��దు కండు బరుత��. �సరు ఇ�
క�వసు� ఇరువ రంగ �ళలనూద�� ఎంబ ఇ��ందు �ర��యను� ర���� �.
అ��యూ కృష�న �ణు �నద ప��వద వర�� ఇ�.

ఆ �ర��యూ ప�సన��ంకటర�గవతద�గ��ర ����� ఎందు అ�సుత��.

అ��య - 20

�� క-1-32 ర�� శరదృతు క�దు �మంతఋతు�� రంభ��, �దల
�ంగ�ద ���క�సద�� , �కులద��రువ �ప క��యరు కృష�నను�ప���
ప�య��ంబ ప�బల�ద ఇ���ంద ����� వ�తవను�ఒందు �ంగళ వ��
ఆచ�సు�� �. సూ��దయద�లద�� యము�య�� ��న��, ఉస��ంద ��
మూ���� గంధ �ష�, �ప �����గ�ంద��సు�� �. ఒందు �ంగళవ��
హ�ష�న�వను���సుత� ఈ వ�తవను�ఆచ�సు�� �.��మ�ద నంతర ఎల�రూ
��యముం� �ంతు�� ��సు�� �. “�! �� �����, మ���!
మ���� జగ�శ�� నమ� �� కృష�నను�ప����ర���డు �మ�
భ���ర�క నమ��ర ఎందు మంత� జ�సు��రు�� �. ���ఉదయ�లద��
ఒబ���బ�రు ���దు�ండుయము�య క�� న�యు�� ��ందన�మ
సం�ర���డు�� �. ఎం�నం� ఒందు �వస క��యరుయము�� బందు,
దడద�� బ�� క��టు� ��న�� ఇ�దు, సం�ష�ంద కృష��మద సం�ర���డుత�
��టద�� �డగు�� �. ఆగ కృష�ను అవరమ�రథవను�అ�తు, తన�
���త�ం�� అ��� బరు�� �. అవరు దడద��ట�ద� బ��గళను�అపహ��,
దడద��రువ కదంబమరద��హ�� , ��యర����ను గహగ�� నగు�� �.
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�మ� బ�� ��ద� దడ�� బందు బ�� ��దు���, ఎందు అప�స��డు�� �.
ఆగ క��యరు తమ� వ�త ఫ�స�ందు ఆనందపడు�� �. ఆద� కృష�న
���త�రు�ద�ంద నగ��� బరలు ��, కు��� వ��న ��న�� �ంతు నడగుత�
కృష�నను� “���న���యరు, �ను��దం� �ళ����, బ���డు ఎందు
అంగ�� �డు�� �. కృష�ను దడ�� బందు బ�� ��దు��� ఎందు ��సు�� �.
ఆగ ఎల� ��యరు ఎరడూ �గ�ంద గు�� ంగ ము���ండు �� బరు�� �. కృష�
అవరముగ�తన��మన�తు నకు��ళ��� �.

“�� నగ��� వ�త ��న�డలు �ర�� ఇ�����. ఇదు �వ�గ����ద
అప�ర, ఇదర ప��ర�గలు �� త��� � ఎ�� నమ��ర��� ఎందు
�ళ��� �. క��య�� తమ�త���ంద వ�తద�� �ప ఉం��� ఎందు ��దు
కృష��� ఈ�ప ప�హ�సలు ఎరడు � ����� ��సు�� �.ఆగ �� కృష� బ�� �టు�
అవరను�అనుగ��సు�� �. ఆగ క��యరు ఇ�ల�� ఆటద �ం�గళం� తమ�
��యతమ�ద కృష�ను తమ�ను�ఆట�����ందు ��దు కృష�న ��ధ�వను�
�ం� ధన��దరు. ఆగ కృష�ను � స�ర��ంద �ట� బ��యను�టు� ల��త�� అవన
అంగ సంగ బయ� �లు� �� �. అవరమ�గత అ�త కృష� , ముం� శర��లద
హ���� ���గళ�� న��డ� �హ�సు��� ఎందు �ళ��� �. కు��యరు
భగవంతన అనుగ�హ ప�దు�ండు �కుల��మరళ��� �. �సరు, ఈ క�
ప�సంగవను� �. 33 ను. 1-21 ర�� స�ల��ంద��క వ���స�ం�� వ����� �.
ఉ�హర��మూలద�� కృష��డ� ఆతన ��యరూసహ వ�� �పహరణ
సందర�ద��రు�� �. ఆద��సరు, కృష�నను��త� ఇరువం�, ���సదం� కండు
బరుత��. ���, మూలద�� కృష�ను శర��లదహ����య���య�� అవర
ఇ�� �ర��సు��ందు ��రు�దను��సరు, �. 33, ను. 20ర��
“��ద��యం� ���య��మ�త� మహ�శ�రను�రణ�మ| ���దను
తన�ర�� ఫల�� ���దుదు న�య�ంద ���ల ఎందు కృష�ను ��య�� �మ�
ఆ� �ర�రువ�ంబ వర�త��ంబ సం�శవను���సు�� �.

�� క-33 �ంద 41 ర�� కృష�ను ఒందు �న ��ష��లద కడు ���న��
బల�మ�గూ ఇతర ��లక�డ� ��గళను���సు�� బృం�వన�ంద
బహళ దూర బరు�� �. ఆగ రణ రణ ���న�� ����దం� �ం�రువ
మరగళను� కండు ��లకర ఒ��బ�ర �సరను���దు క�యుత� �ళ��� �,
�� క, కృ�� , అం�, ��మ��, సబ�, అరు� �, ���, ఋషభ, �జ��,, �ప�స�,
వరూ�, ఎందు క�దు, ప�ప��గ�� బదుకువ ఈమరగళను����. ఇ�మ�,
��, ��లు స���ండు నమ�ను� ర�సుత��. ఇ�గళ జన�� �ర�క. ఈమరగళ�
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సజ�నరం� తమ�ఆశ�య�� బందవ��, ఎ�, హ��, హణు� , �రళ�,�రు, �గ�,
క���, �స�, అంటు, బూ�, �ళ�, ఎందు తమ� సర�స�గళను��డుత��. ��
��లక�� ఉప��� కృష�ను ఆ సుందర�దమరగ���ందయము��ర��
బరు�� �. అ�� ��లకరు ���దతం�ద �రను�హసుగ�� కు����
కు�దు, స�పదహ�లు� ��లగళ�� హసుగళను�య�చ���సు�� �.
��లకరు బహళహ�దు, కృష��మర బ�� బందు ను�యు�� �. ఎను�వ ప�సంగ
బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 34 ను. 1-10 ర�� ఇ��షు� �స��� ���� �
ను. 6-10 ర�� కృష�న ఉప�శ, క�సందర����ం��ండు బం�ద�రూ ఇ�� , �సరు
ను. 7 ర�� “మత��శ�వణ సం�ర�� స�ర�మత�ద�వ� ���ర��|
మత��వంద��స� సఖత��ఆత���ద� భ��ము��" ఎందు వ���ద నవ�ధ
భ��, మూల�గవత దశమస�ంధద��ల� , ఇదు�గవత సప�మ స�ంధద��
బరుత��.ఆద��సరు ఇ��య క� ప�సంగ���రక�గువం� సప�మ స�ంధద
ఈ �వరగళను�ఇ�� ���, తమ�భ��య �ంచనవను�మూ���� �. మూలద
�� క 41 ర�� “��లకరుఊట�డ� బం�ద��ంద, అవరుహ���ంద బళ�,
కృష�న హ��రబందు �ళ��� �. అను��దను�ను. 11 ర�� 2��దద��
“త�తుపవనద� ��యరుహ�దు �� బలప�స��ంకట� ��దరు ఎందు �సరు
స�ల� బద������� �.

అ��య - 21

�� క-1-52 ర�� , “హ���ంద బళలు��ద� ��లక�� కృష�ను
స�పద��� ఆం�రస ఎంబయజ� �డు��ద� �� హ�ణరహ��ర�� అన�వను�
తరలు కళ��సు�� �. ఆగ ��లకరు�� హ�ణ హ��ర బందు అన� �ళ��� �. ఆగ
�� హ�ణరు, ��లక�� అన� ��ద�యజ��ర� �టు� �గుత��ంబ భయ�ంద
�గూ ��కృష�ను ��� ��హ�� ఎంబ ప��� అవ�� ఇర�ద��ంద, �ల��� అన�
�డు��ం�గ�, ఇల��ం�గ��ళ� సుమ�� ఇదు� �డు�� �. ఆగ ��లకరు
మర�బందు �మకృష��� న�ద ప�సంగ �ళ��� �. ఆగమర� ప�యత�వ�డు
ఎందు జగ��� ��సలు అవరను�మ�� �� హ�ణరహ��ర కళ��సు�� �. అ��
�� హ�ణర�ండం�రను��డలు ఆ�� �సు�� �. ఆగ అవరు���� హ�ణ
ప��యరను����ళ��� �. “ఇ���హ��ర కృష�ను బం��� �, బహళ
హ�����. అవ� అన��డలు నమ�ను��మ� బ�� కళ����� � ఎందు, ఆగ
�� �గ�ద�� హ�ణర ప��యరు, కృష�ను భగవంత�ందు ���రు�� �. కృష�న
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��గళను� �� మన�తవ��రు�� �, ����� ���యరం� అవన దర�న
�గ� ప�యలు ఉతు�క���లు� �ధ�ద అడు�యను����గళ��
ఇటు� �ండు, గండ, మక�ళ�, బంధుగళ ��ధవను����స�యము�యతటద��
బల�మ�గూ �ల��ం�� ఇద� కృష�న హ��ర బరు�� �.

�� హ�ణ ప��యరు తమ� క��దు�� ఇద� కృష�న అదు�త�ద సుందర
రూపవను���, హృదయద�� పర�త�నను�తుం��ండు ఆ�ం�� తమ�
సం�ర�పగళను����ళ��వం� ఆనం�సు�� �. ఆగ �� కృష�ను అవరను�
అనుగ��� ���ం�రు���, అ�� �మ� ప�గ�ం�� సత��గవను�
ముందు���ందు �ళ�వను. ఆగ అవరు�ళ�వరు, నమ� బంధుగళ ��ధవను�
���స� �న�హ��ర బం����. �రు��ద� అవరు నమ�ను���క�సు��ల�.
�న��ద కమలవను�ఆశ�య� బం����. ��అదను� �టు� �గదం�
అనుగ��సు. ఆగ, కృష�ను అవరను�స��న ప��, �వ�గళ� సహ �మ�ను�
���య�ందు ��క�సువరు. ��గ�� పరస�ర ��� అను�గహ�ట�లు అంగ
సంగ� �రణ�గ��ల�. నన��� మన��టు� �గ� నన�ను��ందు��, �మ�
బంధుగళ� �మ�ను��రస��సు��ల� ���, ఎందు �� కళ��సు�� �.
�� హ�ణర ప��యర�� ఒబ�ళ��త�, అవళ ప� బల��ర�ంద త��ద��ంద,
కృష�న బ�� బం�రు��ల�. అవళ� కృష�నను�మన��న�����న��,
ఆ�ంగన���ండు, తన� శ�ర��గ�డు�� �. ఆ ��య�� కృష�ను
హ�దవనం��టక�డు�� �. ఇత� �� హ�ణరు తమ� ప��యరు కృష�న
అనుగ�హ���త����ం�రు� బంద�� తమ�అ�� న�� ప���ప పటు� ,
కృష�నను�మనద��◌ೀ ��దు, �ను భగ�� �షు� ఎందు �� ���ద�రూ
మూఢ��, ���న�ను� గురు�స����, నమ�అప�ధవను� ���డు
ఎందు �� ��సు�� �. కంసన భయ���ద� �మకృష�ర దర�న�� బరు��ల� ఎంబ
క� ప�సంగ బరుత��.(14,15)

ఈప�సంగవను��సరు �. 35, ను 1-11 ర�� క��గదము��ంశగ��
ఒతు� �టు� సుందర�� �వ���� �. �సరు �ల�ందు సణ� �ట�
బద�వ�గళను���రు�దు కండు బరుత��. మూలద�� �� క 12 ర��
“��లకరు�� హ�ణరను�అన����ందు ���గ అవరు�త�డ�
సుమ��రు�� �. ఆద��సరు ను. 3-4 ర�� “స�ర���కర�రవరుమత����ల|
క�� గ���దరు �నయ ��| �లవల��ందు ���కరు ను�యలు ఎందు ���� �.

����� క 19 ర�� �లు� ప��ర�ద అన�వను�త��య�� ���ండు
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సముద��� ��సువ న�గళం� �ప� ప��యరు కృష�న హ��ర బందరు ఎందు
వ���ద� �సరు ను. 5-6ర�� “మృ�� దన బ� �య�జ��ర�య| �ష� �క
పప�డ ప�ద� ద� వృంజన�|| తండ తండద���ణగళ చషక�ళ� తుం�| �ండు
బంద�ందు వ�నర�������| ఎందు తమ� ��య�గ�న�� అవర �లదఊటద
పద��యనూ� ప�ర�గళ�� ��దు�ండు�గువ ��యను�వ����� �.
�� క-20ర�� బంద “��ధ�నూ�ః ప���◌ೃతృ�ర�ంధు�, సు�ః ఎంబ�తను�
�సరు, “గండరమక�ళ ఆప��ల�ర �టు� ఎందు ���� �. �� క 21-23 ర�� బరువ
�ప� ప��యరు, కృష�నను� కండు��ద వర��యను�, �సరు, తమ� �ర��గళ��
తం�రువం� �ణు��ల�.

మూలద �� క 51 ర�� ఆ �� హ�ణరు తమ� కృత��� ప���ప�� కృష�
బల�మరను��డువ అ���ద�రూ కంస���ద� �ంతు �ట�రు. ఎంబ�తు
�సర ను. 11 ర�� “�� హ�ణరు ప���ప�� ను�దరు�ర�| బ�హ� ప�సన�
�ంకటకృష�న ఒ���ండరు| ఎందు బం��. ఇంతహ సణ� �ట� వ���సగ�ద�రూ
�వద�� మూలకృ�� ఎ��యూ చు�� బరద���సరు ర��ద�ను�
�ణబహ�దు.

అ��య - 22

�� క-1-38 ర�� ఒందు �న కృష� బల�మరు వృం�వనద��రు�గ
�ల��ల�రూ ��మ�య�వ��ద ఇంద�న ��త�ర��� ఇంద��గ న�సలు
�డగు�� �. ఆగ సర�జ��ద కృష�ను ఎల�వను����ద�రూ సహ, ��త�� తన�
తం� నందనను� �ళ��� � ఇదు�రయజ�, ఇదను��డు�ద�ంద బరువ
ఫల�ను? ��య��గ��ద� అదర ఫల�ల�. ���డువయజ�కర��
��� �క�����అథ���యవరు�డు���� �ందు ���డు��రవ���?
ఎందు �ళ��� �. ఆగ నందను�ళ��� � ��ంద�ను మ�య�వ�, మ�
సు�సు�దు ���సువవను అవ�, ఆద��ంద జగ��న�� ఎల�రూ ఆ��సు�� �,
��ఆ��సు���. ఇంతహ పరంపర�� బందంతహ ధర��ర�గళను�
�డ�కు, ఇల��ద�� ఉ��ల�ల� , ఎందు �ళ��� �. ఈ�తను� �� కృష�ను
ఇంద�న అ�� నవను���సలు సంక���, ��లక��ల� �ళ��� �. జగ��న�� ఎల�
జంతుగళ� కర��ంద�హ�టు� త��, �యుత��. హ�టు� �� నడు�న �లద��
సంభ�సువ సుఖ, దుఃఖ, భయఇ���గ�ల�� అవరవర క��ను�ర�
న�యుత��. ఆద� అవరవర క��ను�ర ఫలవను��డలు ఈశ�ర�బ��ర�కు
అవ� అవర క��ను�ర ఫల �డబల�ను. స�తంత��� అల�� కర�కర��గ���త�
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�డు�� �. కర��డదవ�� �డువ�మర���ల� , క��నువ��గ�ద�� �గళ
�షయద�� ఇంద��� ఏను�డలు శక�? ఆ��� �గళ స��వ�అవరవర
స��� గుణగ�� తక�ం� �� �� ఆ�రుత��. ఆ�స��వగ�� తక�ం� కర�
�డలు ప�వృ��యుం�గు�దు. కర�గ�� తక�ం� ఫలగళను��ందువరు.
ఆద��ంద �వ�� ఎల�� స����న�� స��వవ�� అనువ��సు�. ��
��సురరు, మనుష��ల� కూ�ద ఈ సమస� ప�పంచ� స��వద���
���ం�రువ�. ఆద��ంద �� ఆ�ధ��డ��ం�రువ ఇంద�నూ కూడ తన�
క��నుగుణ� న�సల�డు��రువను. ��అస�ంత��ద ఇంద�ను, �మ���
�రు�ర�గళను��డువవ�గు�� �? స�తంత��� ఫల�డువవ భగవంత�బ��,
అవన�� ఆ��స�కు.

జగ��న�� సృ�� ���, లయగ�� �రణ�ద ర�గుణ, సత�గుణ త�గుణ
ఈమూరకూ� మూరు రూపగ�ంద ��మక�దవను భగవంతను. అవన
ర�గుణ ��మపక రూప�ంద సృ���గుత��. మ� ��గళ�ం�గుత��.
ఇదర�� ఇంద�న �త���ల�. ఆద��ంద నమ�ంథ వన��గ�� �వర�న పర�త�
ఆశ�య���. ఆద��ంద నమ� బదు�� ప�ముఖ ఆ�ర�ద ��� హ�ణరను��గూ
�వర�న పర�తవను�ఆ��సు��యుక��దదు� ��యవరను�అల� , ఆద��ంద
�� ఇంద�యజ��� ���ప��రువ �మ��గ�ంద �వర�న��యజ�వ����ణ,
����ద పం�త�ద�� హ�ణ�ంద, �గ���, అవ�� ��న ద��
ముం�ద�గళను��� తృ�� ప��ణ, ��, చం�ల��గళ� ��దం� ఎ��
��గ�గూ అన� ��హసుగ�� హ�లు� ���� �వర�న��� అన�బ���ణ,
��గం�లం�రగళను�ధ���జనము�� ��� హ�ణ అ��గ�గూ
పర�తకూ� ప�ద����ణ ఎందు �ళ��� �. నంద�ప�� కృష�ను ��దు� స�
ఎ�� అవను��దం� న�దు�ళ���� �. స��� �చన��� ఇంద�యజ��� ���
ప��ద�మ��గ�ంద� ��యజ� �డు�� �. యజ��షగళ�ండు ��లక�ల�రూ
�� హ�ణర ఆ���ద�ం�� ��� ప�ద���కు�� �.

ఆగ ��యజ�ద�� ఎల� ��లక�� ధృడనంబు� ఉంటు�డు�ద����
కృష�ను ��యం� �డ� ఆ�ర రూపవను�ప�దు �ను �వర�న�� ఎను�త� �డ�
అన�ద ��య�� ��సు�� �. ఆగ �వర�న�� రూప�� ��లక�డగూ��ను
నమ��ర�డు�� �. �ల�రు ��యజ� �� కృష��ం�� �కుల���గు�� �.
ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.(14) �సరుఈ క� ప�సంగవను�బహళ సం�ప��� �.
36 ను. 2 మతు� 3 ర�� ����� �.
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అ��య - 23

�� క-1-10 ర�� “ఇంద�ను తన���యను��ల�రు ���� �వర�న ���
����ద��ంద అ� �� �ష��గు�� �. ప�ళయ�లదమ�యను�సు�సబల�
సంవర�క �ంబ�డగళ సమూహవను� క��, నంద�కులద�� ఆక�మణ
�డలు�ళ��� �. ఈఅ���గ�ద �ల��� ఎషు� అహం�ర, కృష��బ�
��న��నవ��బ� పం�త�ందు�ండు అహం�ర�ంద��యు���� �.
�ల��గూ కృష�న ఉప�శ�ంద ఐశ�ర�మద�����, �� భయంకరమ� సు��,
అవర ��గళను��శ�డు���, �నూ కూడ ఐ�వతవ��� మరు� గణగళ
��గూ� �కుల�� �మ��ం��బరు��� ఎల�రను��శప��ణ ఎందు
�ళ��� �. ఆగ సంవర�క �ఘ సమూహగళ�, గుడుగు �ంచు,
చండ�రుతగ�ం�����ర��, జళ ప�ళయ ఆగువ��మ� సు�సుత��.
ఎంబు ప�సంగ బరుత��.(14)

�సరుఈ క��గవను�మూలద��య�కషు� �వరగళను��టు� ,
సం�ప��� �వ��ద�రూ కూడ, క�యముఖ��ద�వవను� � 36, ను. 3 ర��
“బహ�����న��ండను... బహ� �ప�ళ�నుఘన�త����య�త� స�� హ
మ��రద| ��హ�� కృష��ంబుదు మ�త ఐశ���న�త� ప�ళయద���ంద
ఎందు ఒం� ను�య�� తం��� �.

�� క-11 �ంద 13ర�� “��గళ�,��లకరు, ��యరు, మ�య�� �యు�
నడగు�� , బహళ దుః�త�� ర��ందు కృష�నను�సు� �సు�� �. ఆగ కృష�ను
అవరను� ర�సలు �ర��సు�� �. ��� కు�త�ద ఇంద�న మద�� �రణ�ద
అవన అ�� నవను���స��ందు �శ��సు�� �. ఈ�గ��సర కృ�గళ��
బం�రు��ల�. ఇ�� �సరు ను. 4 ర��

“అంక�ం��ద�� �గళ��ల� �� ��నల� ప�క�మ �ల| నకు� సత�ర
పల�వ�ంద �����ద �క�మక�ళ����ంద�| నక��� డువం���న మత�సూదన
తన�ఒక�లుళ��ద| అక�ర� �నవత�ల �తఖళ�ల ఇంద�నుకు�నుము�ద"

ఎందు ��ముం� �గు�� �. ఇ�� “�క�మక�ళ����ంద� నక��డువం�
ఎందు మూలద�వదం� సుందర�ద ఉప�యవను������ �.

�� క-14-28 ర�� “కృష�ను శర�గతర ర���డు�దు తన� వ�త�ందు
తన������ళ��త� , ఒందు ��ంద �వర�న పర�తవను� ��� , సణ�
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హ�డుగరు����యను�ఎ�� ��యువ��, ���ల�� ఎ��
��యు�� �. ఆగ కృష�ను నంద, య��, ���మతు� సకల �కుల ���గ��
తమ���గ�ం�� �ట�ద �ళ �గద�� బం�రలు �ళ��� �. ఆగ అవ�ల� కృష�న
ఈ అదు�త �హసవను� కండు హ��, �ర��గళను�మ�తు అవన��
ఆశ�ర��ంద �డు�� �. �� కృష�ను ఏళ� �నగళ �ల పర�తవను�
ఎ����యు�� �. ఇంద�ను కృష�న �మర��వను��� శర�గు�� �, �డగళ�
మ� సు�సదం� త�యు�� �. ఆగ సూ��దయ�గుత��. కృష�ను ఎల��గూ
పర�తద �ళ��ంద�ర��గలు�� పర�తవను� �ళ� ఇ�సు�� �. ఎంబ
ప�సంగ బరుత��.(15) ఈ క��గవను��సరు �. 36 ను. 4-8 ర�� బహళ
సుందర�� వ����� �.

�� క-29-32 ర�� “�కుల ���గ�ద�రుషరు కృష�నను�ఆలం��
ఆ�ర��సు�� �. ��యరు, �సరుఅ�� �ంప��, ���, ఆ�ర��సు�� �.
య�� నంద, ���, బల�మరు, త���ండు ఆ�ర��సు�� �. �వ�గళ�
�ష�వృ�� ��ద�, గంర�వరు �న�డు�� �. ఆ�� ఎల�రూ�కుల��
�ం�రుగు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను�వ���రు�దు
కండు బరు��ల�.

అ��య - 24

�� క-1 �ంద 25 ర�� కంసను కళ���ద ఎల� ��సరను� కృష�ను సం�ర
��దు� , �వర�న��యను�ఎ�� ��దదు� , ఇ�ల�వను� కండు ��లక�ల�రూ
ఆశ�ర� పటు� , నందన బ�� బందు కృష�న�గ�� బ�� �ళ��� �. ఆగ నందను.
గ�� �ర ◌್యరుతన� ఆత��యణన అంశ�ందు ��రు�దను���సు�� �.
ఎను�వ క� ప�ంసగ బరుత��. ఈ�గవను��సరు �వ��దు� అవర�ర��గళ��
కండు బరు��ల�.

అ��య - 25

�� క -1 �ంద 17 ర�� �� కృష�ను �వర�న పర�తవ���� ��దు
�కులదవరను�మ��ంద ర���గ, ��క�ంద �మ�ను బరు�� �. కృష�న
అ�ధ�ద శ��యను��� ఇంద���, ��మూరు�క�� ఒ�య�ంబ అహం�ర
ఇ�దు�గుత��. ఆగ�ను భగవంతన�� ��ద అప�ధ�����ండు,
ఏ�ంతద�� కృష�న హ��ర బందు అవన�దగ�� నమస��� సు� �సు�� �. �!
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�� �ను ���రువంథ �� న� �వల శుద� సత�మయ�దదు� , అ�� ప�కృ�య
��గుణగ���� న� ఇల� , �ను �వల�� �త�క ఆనందమయ. �న� �ప�
బరు��ల� , ఆదరూఆ�గ ధర�ర���� దుష� �గ�హ��� �� ��సు��రు�.
�ను ��ద ���ంద, ��మూరు�కద ఒ�య�ంబ అహం�రము�దు �న�
��యను�జగ��� ���రు�, ఇదను��� �న�భక�రు అహం�రవను��టు� భ��
�ర�ద�� ముం��గు�� �. నన�అప�ధ ��సు, �న�� నమ��ర ఎందు
�� ��సు�� �. ఆగ కృష�ను అవ���ళ��� �. “ఐశ�ర�ద ����ంద కురుడ��
నన�ను��ణదవ��, అవన ఐశ�ర��శ��అవనమద ఇ�సు���. �ను �రు�
�గు �మ� కర� కర�వ�గ�� చు���రదం� ఇరు, అ��రగళ� �శ�తవల�
ఎందు ���� ఎచ��సు�� �. ఈ క��గ� �. 36 ను. 5, 3��ద�ంద ను. 8
రవ�� సంగ�హ రూప�ందబం�� అదరలూ� ను. 6-8 ర�� ఇంద�ను ప�ప���
సు� �� కృష�న�� �� �ళ�వ స���శద వర�� బహళ ��ష���ర��� బం��.

�� క-18 �ంద 23 ర�� “�మ�ను� తన�ప��రగ�ద ��గ�ం��
బందు ��లక రూపద��ద� �� కృష�నను�నమస��� ��� �సు�� � � �వ ��!
�ను నమ��థ��రు�గ��ందు అ�థరల� , బ�హ��వర అప��యం���
�న� అ��క�డలు బం�రు�� ఎందు �� �మ�ను తన����ంద
��కృష��� అ��క�డు�� �. ఆగ ��ంద�ను కూడ, �వ�గళ, ఋ�గళ,
ఇ��యం� �వ��అ��ముం�దవ�ం�� బందు తన� ఐ�వతద
�ం���ంద ఆ�శగం�ద జల అ��క����ంద�మ సం�ర���డు�� �.
�వ�గళ�, గంధర�రుహ��మ సం�ర�����ట��డు�� �, ��గళ�
���ంద భూ�యను���సుత��, న�గళ� ఉ��హ�యుత��, మరగళ� �ను
సు�సుత��, �ల ఉళ����గళను��డుత��, �ట�గళ�� రత�గళ��రబరుత��,
కూ� ర మృగగళ� �రత�వను���యుత��, ఎంబ వర���ం��ముం� ��
��ంద�� ప�� ��క�� ��ంద�ను ��కృష�న అనుమ� ప�దు �వ�గ�ం��
స�ర��క���గు�� � ఎను�వ ప�సంగ బరుత��. �సరు�మ�ను కృష�నను�
సు� �సువ �� క-1-21ర క��గవను� �. 36, ను. 9ర 2��ద�� సం�ప��� “సు� �
�డ�ళ� ఎంద�� ���� �. ��� �� క -22-23 ర�� బరువ �మ�ను తన�
�ర���ంద�గు ఇంద�ను ఐ�వతద�ం���ంద సు��ద �వ గం�య
�ర��ంద, ప�� ��క����ంద�మ సం�ర���డువ ప�సంగద�� �సరు
తమ� �ర��య�� ఇంద� అ��క�డువ ��రవను�ప��� �స�, సుర��త�
హ�గ��క��ద ప�సంగవను� � 36 ను 9 ర�దల�య�దద�� “సుర�
ప�ధర ��దళ� మ��రదళ� �� హ�గ��క ఎందు ��, నంతర ఆ� కృష�నను�
సు� ��, సురప��డ� సుర�క���ద ��రవను�సం�ప��� ను.9ర 2
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మతు� 3��దగళ�� ���� �. ����� క-24-27 ర�� బరువ �వ గంధర�రు
అప��యరు��ద�న, నర�న, సు� �, �ష�వృ�� ఇ��� వర��గళ� �సర
�ర��య�� కండు బరు��ల�.

అ��య - 26

�� క-1 �ంద 17 ర�� “ఒ�� నంద�పను ఏ�ద� ఉప�స�దు� , మరు�వస
�ధ���ద� ఇరు�ద�ంద, మధ����య���యము� న����న��ందు
�గు�� �. మధ���� �ల��న ��ద� �ద�ద��ంద, వరుణన దూతరు నందనను�
తమ��క�� ఎ��యు��� �. ��న���ద నందను, మ����దవ�గూ
�ర��� � �ల��ల�రు నంద�పను ��న�� ముళ����ందు ��దు �బ��ండు,
కృష� బల�మరను� కూగు�� �. ఆగ సర�జ��ద కృష�ను తన�తం� వరుణ
�కద��రు��ందు ��దు అ����గు�� �. వరుణను కృష�ను బంద�ందు బలు
సంభ�మ�ంద అవనను����, తన�దూత�ద, ఒబ� అ�� ��దమూర� ��స,
��య� �న�తం�యను���దు�ండు బం��� �, నమ�ను� ��సు, �న�
తం�యను� క�దు�ండు�గు �గూ నన�ను�అనుగ��సు ఎందు �� ��సు�� �.
ఆగ �� కృష�ను సం�ష�ంద నందనను��కుల�� క�దు�ండు బరు�� �. ఇద�ంద
బంధుగళ� సంతుష��గువరు.

నందను వరుణ �కద��య �భవమతు� ��సంపత�ను� కండు ఇంథ
�క�ల�ద వరుణను కూడ కృష��� ��య��రు�ద�� ఆశ�ర��ంద ఎల�
బంధుగళ ముం� న�ద సంగ�యను�బ��� �ళ��� �. కృష�ను భగవంత�
ఎందు ��దు అవను �వ��ద �కుంఠ �కవను���సువ� ఎందు�ళ���� �.
ఆద� సర�జ��ద కృష� ఇదను���దు�ండు, సజ�నరుఈ�కద��
సం�రబంధనద�� ముళ��, నన��కవను���య��� ఇ�� , ��అవ��
అదను���స��ందు�ండు �ల�రను�యము� న�యబ�హ�హృదయ�ంబ
మడు�� క�దు�ండు�గు�� �. ఇ�మడు�న��� అకూ� ర�� భగవంతను
�శ�రూపవను����రు�� �. అ�� �ల��ల��గూ మడు�న�� ముళ�� బర��ందు
�ళ��� �. ముళ�� బంద కూడ� అవ�� �వ� చ�ుస���తు� �కుంఠ దర�న
��సు�� �. నం��గ�గూ బ�హ��కద దర�న�� కృష�న మ��యను�
�ం�డు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ క�ప�సంగవను��చు� వ���స�ల�� �. 37ర ను. 4 �ంద 15
ర�� వ����� �. �సరు ను. 1-3ర�� ��లకరహ�భ�� వర�� మూలద��ర�ద�రూ
కూడ, ఇ�� సందర��� తక��� ర�� ����� �. ను. 10-11 ర�� �సరు
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��లక�� �గూ నంద�ప�� �కుంఠ దర�న���ద వర�� ఇ�.

“అ��నంద� ను�దరు �న�మగ| ము�� ముక� వం�తచరణ|
���నందనఈశ�రత�వ�� | ప�త�� ����ందరు| "

���ను-12ర�� “త��శ�రత�ద బ�యను���య��|ను�వ �జభక�
�వళర| �న�హ��� బ�హ� హృదయ�ళ� ���� ముళ��� ��దను. ఎందు
����లుగళ�� మూలద �� క 10 �ంద 14 ర�� బరువ ��ర�వను�సుందర
�వ� రూపద�� ����� �.

అ��య - 27

�� క-1-48 ర�� , “�ం��� శర��లద�� �ప క��యరు���య�
వ�త��, కృష�న ����త��, త��డ� �స����డ��ందు
���ం�రు�� �. ఆగ ఇ��ందు శర��లద�� , అవర ఆ� �ర��సు��� ఎందు
��రు�� �. అదరం� ఇ��ందు శర��ల బం��� , అవర�� �గ��
మ�ల��యఆ�శ��రు�దను� కండు, హ����య���య�� , అర�ద
హ�గళ సుగంధ సూసువ ఆ�� దకర�ద �� �సు��రు�గ, కృష�ను, అవ�ం��
�స����డలు సంక��సు�� �. �� క-1- 3 ర�� �కషు� ఉప�గ�ం�� ఈ
ప�సంగద వర�� ఇ�. ఇద���సరు సహజ�గూ సుందర�� �. 38 ను. 1-2 ర��
���� �. �� క 2 ర�� “దూరద ప��స���ండు బందనంతర సం�సువ
��యకర�బ�న ఉప�య�ద�� �సరు ను 1 ర�� , �దల�య��న��
సం�ప��� ‘��యను ఎందు బద���, మూలద �� క-2 ర��య
ఉప�యగళ��ళ�ండ చం�� దయ వర��, ను. 2 ర�� ����� �. �� క-3 ర��య
�షయవను�ను. 3 ర�� ����� �.

�� క-4- 17 ర�� , ఆ �ళ�ంగళ ���య�� కృష�ను �ళలనూద�� ఆ
����పక�ద �ణు�న �� కృష�న �షయ���మ��ర�ంద ప�త�సు��ద�
��ంగ�యరు కృష�న బ����� బరు�� �. ఇవ�ల�రు���డు��రువ
�లసగ�ద, �లు క�యు�దు, �శుగ�� ఎ��లు ఉ�సు�దు, ప� ��
�డు�దు, ఊట�డు�దు, క��� ����గూ �� అం�రహ���ళ���దు
ముం�ద�గళను�అర�ద��� �టు� �ణు�న����త�� ఓ��బరు�� �.
ఆ గ��� �స� ◌ೃ��ం�దవ��, ఉడు�దను��దు� �ండు, �దు�దను�
ఉ���ండు, �కడగ ���, �ల కడగ ��, ���ండు, ప� సుతర ��ధవను�
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క�గ����� బరు�� �. ఆగ�గ బల�ంద ఎరడు శ�రగళను�ధ�� ఒందు
శ�ర�ంద అదృశ��� కృష�న బ�� బరు�� �. ఇ��ందు శ�ర�ంద �ం�రు�
బందు, బంధుగళ ��� ఇరు�� �. బంధుగ�ంద �ర�ంధద��ట� �ల� ���యరు
తమ�మ�య��� కణు� ము�� మన��న��� కృష�న రూపవను��� ఆతన
���ంగనవను�అనుభ�సు�� �. ఇద�ంద అవరు�� �బ�వను� క�దు�ండు,
శ�రవను���గ��ము��యను��ందు�� � ఎంబువ ప�సంగ బరుత��.(14)

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 38 ను. 3-7 ర�� “�ల� ����సగ�ం��,
మూలద�వ�� చు�� బరద�� వ����� �. ఉ�: �� క-4 ర�� బరువ ��యరు
కృష�న హ��ర ��� బరు�గ, ��యవర��ంత�ద��� కృష�న అంగ
��గ� ప�య��ంబ�వ�ంద, �� ��య�� ��� గద ���రటు బరువ
�త���. ఇదు �సర కృ�య�� కండు బరు��ల�. ���ను. 4ర ��య
�దద�� �ట� “�క�ందళ��న����ండు ��చం�� ��యరు న�దరు ఎందు
న�యువ �త� మూలద��ల�. ఇదు సందర��� తక�ం��సరు వ���దం��. �� క
9 �ంద 11 ర�� బరువ �ల� ���యరు గండన�గూ బంధు �ంధవర
�ర�ంద�ంద�ర� బర�మ�య��� కణు� ము�� మన��న��� కృష�న
���ంగన అనుభ�� �హ��గ��ద ప�సంగ �సర కృ�య�� కండు
బరు��ల�. అదరం� �� క-12 �ంద 17 ర�� , �ం��ద �శు�ల��
���� ప����ంద��, ������యరు, �మ�అశుభ���దరూ
భ���ం�ళ�ండు పర�త�నను����దరు, అద�ంద అవ���పబర�
���� �రణ��తు. ఎను�వ క� ప�సంగ� �సర కృ�య��
కండుబరు��ల�. హల�రు ఇంతహ సణ��ట� వ���సగ�ద�రూ కూడమూలద
�వ�� చు�� బరద�� వ����� �. ఉ�: �� క-7 ర�� బరువ వ�� �భరణగళ
వ���సవను��సరు ను. 6 ర�� “కరవలయవ���టు� �ండు చరణభూషణ ��
����, కరణకుండల�సద�టు� బ�యమూగు� ���టు� | �రళ��య�
క�� సు�� �ర�� �ం�న�మవ�� ఎందు సుందర�� వ����� �. అదరం�
�� క-5 �ంద 7 ర�� బరువ ��యరు కృష�న �ణు�ద �� ఎల� �ర�గళను��టు�
ఓ�� కృష�న హ��ర బరువ స���శవను��సరు ను.4�ంద 6 ర�� బహళ
రమ��� వ����� �.

�� క-18 �ంద 29 ర�� ���యను����స� తన�ముం� గుం�
క���ండు �ంత��యరను���, అవర �మభ��యను�ప��సు�ద���
కృష�ను తన���న���ందమరళ��డుత� , అవ���ళ��� �. “ఇంథహ
భయంకర ���య�� కూ� రమృగగళ� సంచ�సు�గ, అబ�య�ద �� ఇ���
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బర�రదు, మ�����, �మ�తం��� గండం�రు, మక�ళ�, బంధుగళ�,
�బ��� �మ�ను�హ�డుకు��రబహ�దు. ఒందు �� �ళ�ంగళ ���య��
యము�య�రద ప�కృ� �ందర��డలు బం�ద�� ���� ��, ఇను��ర��.
�మ�మక�ళ� అళ���రబహ�దు. కరుగళ� హ���ంద కూగు��రబహ�దు,
అ�గ���లు కు�సలు���, �మ� ప�యను�ఉపచ���. ప�
ఎంథవ��ద�రూఅవనను�అల��డ� ���డు�దు ��యస�ర���. �ర
�రుషర సంగ��ద��ప�� గు��గు��, శ�వణ, మనన, ��న, �మ
సం�ర��గ�ంద ��ర�ళ��వషు� భ��, �మ ప�వృ���ంద, అంగ సంగ��ద�
భ�� హ�టు� ��ల� ఎందు ఉప��సు�� �. �సరు అల� స�ల� వ���సగ�ం�� �.
38, ను. 8-12 ర�� �� క 19 �ంద 27 ర�� బరువ ఈ ప�సంగవను�మూలద��య
�వతుం�, బహళ అర�వ�� � వ����� �. ఉ�: ను. 9 ర�� “ఆ �ష� ��యర��
ముకుంద ఈ�గమన��ంద �మ� �కర| ��ర���� దుష���ర�
���మ��యరు� �తవల�| �గ� ���ప�రు అర� �ణ��దు� �ళ�ళ���
అధర��.

�� క-30-41 ర�� కృష�న ఉప�శ ��, ��యరు ఇ� కృష�� �ం���
����� వ�త���గ, ముం�న శర��లద�� న��డ� ర�సు���
��ఈగ నమ�మ����� ఎందు ఉప��సు�� �ందు�ండు ప�ణయ�ప�ంద
నడగుత� కృష��� ఒ��ర��ంద ���ళ���� �.

� కృ�� ! ఎల� �� పం�క సుఖగళను��టు� �న� చర�ర�ందగళ��
ప��ర� భ���ంద ఆ��సలు బందంథ నమ�ను�దూర�డ�డ, �ను
��దం���-�తృర, ప� సుతర ��, ���య�� �జ�ద ధర�, ఆద�
అవ�ళ� ప���ంబ�� ఇదు� , ���డువ ��యను���క�సువ �న���
��సు�దు ఇను��చు����యక�గు�దు. అవ��ంతలు �� నమ�
ముఖ�బంధు, స� నమ� సుఖవను� �డువంథవను. నమ�మనసను�
అపహరణ��దవనూ ��. ఆద��ంద �� పం�క సుఖద�� నమ� ఆస�� ఇల� ,
ఇను�ఈహస�గళ� మ� �లసగళను� కూడ�డ�ర�, నమ��లుగళ� �న�
�దచరణ�ంద �� క�� ఒందు ���యూ స�య���గు��ల�. �న� నసునగు,
ఆ �న�ప�సన� దృ�� , ఆ��క�� అభయప�దగ�ద �న�భుజ దండగళ�, ఆ �న�
ముర��నగ�ంద నమ� ఎ�య�� ప�ణ��� ఎంబ��� ఉ�యు���. �న�
తు�యఅమృతద���ంద అదను� శమన�డు. �ను���డ�ద�� ఈ
�ర���య��� శ�రవను�సుటు� �ండు �న��క�� బరు��. ���ను
సుందర�ద�రుష�ందు��స��� బర�ల�. ల�� �న�హృదయద�� �� న
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ప��ద�రూ, అవళ� �న��దధూ�యను���సలు బయసువ��, ��కూడ
�న��దవను���సలు నమ� సం�ర, మ�గళను��టు� బం����. �న�
మధుర�ద �ణు�న ��, �న� సుందర రూపవను���, మూరు�కద��రువ
ఎ�� స��ర�ద ���యరు కూడ �న��హ�లద�� �ళ�వరు అ�� . అల�� �న�
�న�� రూప�� పశు, ప�, మృగగళ� �గూ అ�తన�ద వృ�గళ�
సం�ష�ం�రు�దు �ణు��రు�యల�. ఆద��ంద � �నబంధు! ఈనమ���
కరు� ��� �మ�ప�ంద కు�యు��రువ నమ� ఎ�య��యూ, నమ�
�రసు�గళ��యూ �న� కరకమలగళ��టు� న���పవను�ఉపశమన�డు
ఎందు ప�ప��� ���ళ��వ క��గ� బరుత��.

�సరుఈ క��గవను� �. 38 ను. 12 �ంద 17 ర�� స�ల�
����సగ�డ� ����� �. ఉ�హర�� �� క-34 ర�� బరువ నమ�మనస�ను�,
మ��లస�డువఈ �గళను������ ��దు�ండు �లుగళ� కూడ �న�
�దకమల �టు� కదల�ర�, ఇను��కుల�� �రు��గలు�ధ�� ఇల�.
ఎను�వ�తను��సరు �. 38 ను. 15ర�దల��న�� “�మ� ����బ�
���ళ�ల�� నమ��ల�ళ� ముంద� ఎందు సం�ప�����ముందువ���� �.
����� క-37 ర�� బరువ � �� హ��! ల��యూ కూడ��గలూ �న�
�దరజ���� బయ� �న��ద తు���డ� సవ�తన�ంద��డువ�ంద
�� ఇను�నమ���ను ఎందు ��యరు�ళ�వ ప�సంగవను��సరు ను. 16
ర�� “లకు� �మ�హృన�ం�ర వ��శ���దు� తృ�� ఇల���న� ��
తుల��దళ�. �� �దవ| ను��డళ� ��ంతు �డు�� ధన�� వరజన ప��
ఎందు సుందర�� వ����� �. �����త��ద ��� ���యర �త�ణ, ఇ��
సమర��� క��� కటు� వ�� బం��.

�� క-42-48 ర�� ��యర�� ర��� కరు� �� కృష� అవ�ం�� �స���
ఆడు�� �. ఆగ అవ�ల�రూ అవనను�సుతు� వ�యు�� �. అవను న�త�గ�ంద
సుతు� వ�ద చంద�నం� ��సు�� �. ఎంబ వర�� బరుత��. ఈప�సంగవను��సరు
ను. 18 ర�� ���� �. ఆద� న�త�గ�ంద సుతు� వ�ద చంద�నం� ��సు�� �.
ఎంబ ఉప�యవను��ళ� “ఇందు ��యరమధ�ద�| చం�ద �జయం�
�ర�ంద ��ర వృంద� ��వ ��త�ల కుసుమ ఎందు వ����� �. ఇదు
మూలద �� క 44 ర�� బరుత��. కృష�ను �జం��� ధ��, �ణు�న�డుత� ,
యము�యదడద ఉ��న�� ���య సు�స� సూసువ తం��యను�
��సుత� , ��ర�డు�� �. ��� ���యరను�త���ళ��త� , �ళ�,
ముంగురుళ� ��గళను�స�ర��డుత� , అవర �� ��గ�దు ఎ�య��
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��టు� , �స��డు�దు, ����ంద నగు�దు, ముం�ద ���గళను���
��యర�మవను� �ర�� అవరను� ర�సు�� �. ఇద�ంద ఆ ��యరు
పర�త��ంద ఈ తరహద సలు�యను�ప�దు, �����ణు� మక����ంత
�� ��ష��ందు అహం�ర పట�రు. ఆగ కృష�ను అవర అహం�రవను�అ��
పర�నుగ�హ�డలు�� అ��ంద అదృశ��గు�� � ఎంబ క� ప�సంగ
బరుత��. ఈప�సంగవను��సరు ను. 19-20 ర�� మూలద�� ఇద����
సుందర�� ������ �. ఉ�హర��మూలద 47� �� కద�� కృష�న ���యను�
ప�ద ఎల� ��యరు�� భూ�కద��� అత�ంత ��ష� ���య�ందు ���దరు
ఎం�ద��, �సరు ను. 20 ర�� “�ర��మమ���ద�మత��దరు| ���వ�కన
�గ����తు�మ�ర� సుము�య��| ���ధవ తమ� వ���ంద�తు
�మదృ�యరు ��ద��ణ| ఎందు ���� �. ఇవ�డర��ర�� ఒం� ఆ��.

అ��య - 28

�� క -1-13 ర�� “�� కృష�ను ఇద��� ఇద�ం� అదృశ��ద�� ��యర
మద ఇ�దు, భ��య ఉ��క�� ప�త�సుత� , ఆతనను���న�� హ�డుకుత�
�గు�� �. �ప ���యరు సలగవన�గ�ద��� �గళం� �న���, భ��య
తన�య��ంద�� కృష��ందు ��యుత� , అవన�తు, నగు, �టగళను�
����ళ��త� , ���� కృష��� ఎంబ �దవ��మ�తు, కృష� త��డ� ఇ�� �
ఎందు క����ళ���� � కృష�నను����గళ�త� వన�ంద వన�� �రు�డు�� �.
పర�త�ను ఎ��రువను ఎందు �డమరగళను�, ��యము�య
దడద��రువవరు �మ� కృష� �ద�� ���రబహ�దు ��� ఎందు �ళ��� �.
ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ క� ప�సంగద �వరగళను� �. 39 ర��
అల�స�ల� వ��స�ం��మూలద�వ�� చు�� బరద�� ����� �. �� క-1ర��
‘సలగనను��ణద��� �గళం� ��యరు ప�త�సువరు ఎం�ద��, �సరు �.
39ర పల��య�� ‘�కులద��� ��కుల �త�� �క సముద��ముం�� ఎందు
���� �. ఇవ�డర�� �వ ఒం� ఆ��. ఇదరం���� క-2, 3 ర�� మన��న
తుంబ కృష�� ఆవ���గ, �� కృష��ందు ��దు అవనం����గళ��
�డ��ళ���� �. ఈప�సంగ��సర �ర��య�� బందం� �ణు��ల�. ఆద� �� క
4-9 ర�� ��యరు ప� �డమరగళను�, కృష�నను� కం�� ఎందు �ళ��� ��న��
అ��డువ ప�సంగ�, �సర �. 39 ను. 1-6 ర�� సమ�� బం��. �� క-11-23
ర�� బరువ ��యరు భ���న వర��గళ�, సం�ష�గళ వర��యను��సర
�ర��య�� �ణు��ల�. �� క 24-33 ర�� “�� కృష�నను�హ�డు��ండు బంద
��య�� ఒందు క� అవన���గురుతుగళ� �గుత��. అదర��రువ ధ�జ, వజ�,



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 392

అంకుశ, కల�ల�ముం�ద ���గ�ంద ఇ� కృష�న� ఎందు ��యు�� �. ఆ
గురుతుగళ� ���ద��యను�అనుస���ండు�గు�� �. ముం� కృష�న
��� గురుతుగళ ��� ఇ��బ����న ��� గురుతుగళ� �ణుత��. ఈ���
గురుతుగళ� కృష�నను����� ఆ��సువ ��య� ఇర��ందుఊ�సు�� �.
అవళ� న��ల�రను��టు� ��బ�� ఏ�ంతద�� కృష�న అధ�మృతద�న
�డు�� � ఎందుఊ�� అసూ�పడు�� �. �� ��యరు దుఃఖ�ంద
అ�యు��రు�గ, అత� ��యూ�ను ఎల� ��� ���య��ంతలూ���ందు
అహం�ర�ళ���� కృష��� �ళ��� � నన��లుగళ� ����ను ఇను�
న�య�� �� నన�ను�ఎ���ండు న� ఎను��� �. ఆగ కృష�ను అవళ అహం�ర
ము�యలు, ��ద� నన��గల��హతు� ఎను�త� అవళ� హతు� �గ
అదృశ��గు�� �. ��యరు కృష�న ���గుంట హ�డు��ండు బరు�గ అవరు
��యను����గు�� �, ఆగ అవ�ంద�ఈ సంగ�యను� �� బహళ
��శ�గు�� �. అష�ర�� చంద� అస��� కత��ద��ంద కృష�నను�హ�డుకు�దను�
���సు�� �. ఎంబ క� ప�సంగ� బరుత��. �సరుఈ క� ప�సంగవను��చు�
వ���స�ల�� �. 39 ను. 8-20 ర�� �వ�ర������� �.

�� క-34-35 ర�� “��యరు కత��ద��ంద కృష�నను�హ�డుకు�దు �టు� ,
అవన గుణగళ���డుత� �మ�తు, మ�మఠగళ��మ�యు�� �. నంతరమ��
�రు� ���దలు కృష��డ� �హ��ద� యుమ��రద ఉసు�న ప��శ��
బందు మర�న�� కూతు, కృష�ను��గ �రు� బరువ� ఎందు ఆ��ంద
అవన గుణ�న�డు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 39,
ను. 21 �ంద 23 ర�� “ప�యనర� బళ�దరు�రప�యడ�ద బ�కవరు|
తు��దక��యూథప�ర�ప��త గ�మ� త��ద�ందు మ�� ను. 22 ర��
“�రు�రుగుత ��య�� ��హ�యమన��యర�� | హ�గుణ�గ� ����ం�
మళల�� ��కృష� ���ర�� ఎందు ��, ��� “���ండు కు����సుత �త�
సర����త� సం�త| పరసన� �ంకటన పరస��క��ద� పరసన�ము�యరు
సతత ఎందు మూల �� కద �వతుం� �స��� ���� �. ఆద� �� క 34 ర��
బరువ ‘�త���� సస�రుః అంద� తమ� �హవ��గ�మ�య��గ�
స��స�ల� ఎంబ అర� బరువ �క��(15) �సరఈ ను�గళ�� కండుబరు��ల�.
ఇదు గమ�ర��ంబుదల��ందు ���రబహ�దు.

అ��య - 29 (���త)

ఈఅ��య���� ���యర ఉ�స�ప��రవను��రూ�సుత��.
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�� క-1-11 ర�� “����య�� కృష�న గుణ�న��, ��ఉప�యగళను�
�టు� తమ� �రహ �ద�యను� కృష�న�� ���ళ���� �. �! ��యతమ�ద
కృష�� �ను �కులద�� జ��ద��ంద ల��యు ఇ�� �త��స�డువం���.
ఇంథహ��గ� ప�ద �కులద�� , �న�వ� ఆద, �న������ ణ�ట� ���త�,
�న� దర�న �ణ� సంకట�ంద �న�హ�డుకువం����యల� , ఒందు ��
కణు� �టు� నమ�ను��డు, �నమ� దర�న �డు. �న��హకమంద�స��
మరు�� �న���య�����. ���న���య�యరు, �ం� నమ�ను�
�షజల�ంద, తృ�వర��ంద, అ�ష��ంబ ��స�ంద �గూ ���సుర�ందలూ
���ద �ను, ఈగ నమ� � �డు�దు ఉ�త�?. బ�హ�న �� ర��యం� సకల
జగద���ర��� �నుయదువంశద�� జ���. ల����య ���యువ, ఈ
సం�ర భయ�ంద���క�వ�� ఇ�� ర� �డు��� అభయవను��డువ, ఈ
�న� �గళను�నమ� త�య��డు, ��గ��హ�లు� ��సు�గ అ�గళ
�ం� న��డువ �న��దగళను�, ��య��యను�తు�దంథ �న�
�దగళను�, �పవను� క�యువంథ �న��దగళను�, నమ� స�నగళ ����
నమ��రువ ����యను� శమన��సు. ఓ �� హ��! ���ంసరమనస�ను�
సం�ష��సతక�ంతమతు� ��� ఇం��రువ �న�ముదు� ము�� ద�తుగ��
��మన�����. �న���య�ద నమ� �న�అధ�మృత �� నమ�ను�
ర�సు ఎంబవర�� బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 40 ను. 1 �ంద 11 ర�� ,
సణ� �ట� వ���సగ�ద�రూ, ఒ�� � మూలద�వదం� సుందర�� వ����� �.
ఉ�: ను. 4 “�షద ��� � ��ళ���ం �షమ��మ� �దు�����ం| వృషభ
ముఖ��ం �శ�దుఃఖ�ం వృషభ నమ�ను ర����� ఎంబుదు �� క 4
ర��ద�ం�� బం��.

�� క-12 �ద 18 ర�� �యం�ల �ను ��గ�ం�� ���ంద బరు�గ,
�ధూ��ంద కూ�ద �న� �ల�ద గుంగురు కూద�న �న�ముఖ కమలవను�
���. �ను నమ�మన��న�� �న���రువ ���యను�ఉ��సు� ఎందు
��యరు గుణ�న�డు�� �. చతురు�ఖ బ�హ��ంద��త�ద భూ��
అలం�ర�� య�ద, సంకట �లద�� ��న�డల�డువ, సుఖ�ర��ద �న�
�ద కమలగళను�నమ� స�నద ��డు, �న��ళ��ందముట�ల�ట�
�క�శక�ద �న�అధ�మృతవను�నమ� �డు, �నుహగ�న�� ��గ�ం��
������� , నమ� �న�ను� �డ� ఒం�ందు �ణ�యుగదం�
�స�గుత��. �న�� గండ, మక�ళ�, అణ�తమ�ం�రు ఉ�ద బంధుగళను��టు�
�న���త�� బం�రు��, ��� నమ�ంత ���యరను�������న��
�న��టు� ���రు �టు� �గు��ల�. �ను�ం� నమ���� ఏ�ంతద��
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��ద సరససం�ష�గళ�, ��� బయ�గళను�హ���సువ �న� �రున�యు,
��హ��త �న��ట�, మతు� ల�����రువ ��ల�ద ఎ��, నమ�మనసు�
కల� �న�బయ�యహ�చు����గు���. ఆద��ంద �న�ఆ �వ� సుందర�ద
రూపవను���సు ఎందు ������యరు కృష�న�� ���డు�� �. ఎంబ ప�సంగ
బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను�ను. 12 �ంద 20 ర�� మూలదం��బహళ
రసవ�� � వ����� �.

అ��య - 30

ఈఅ��యద�� ���యర భ���ంద సంతుష���, ���య��
వ�క��� �� భగవంతను ర��ద����ధ��ర��ంద �� న ప�దవరను�
ర�సు�� � ఎను��దను��వ�సు�� �. �� క-1 �ంద 10 ర�� “కృష�న
దర�న�గ��ంబ ఆ��ంద, ��ప��ర�� గుణ�న�డుత� , ప���సుత� ,
ఇం�� �దన�డు�� � ��� ���యరు, ఇద����� ��ంబరవను�ట�
వన�����ద కృష�ను, మంద�స �రుత� ప�త���గు�� �. ఆగ
��యతమనను��� ��యరు తమ��ద �వమర� బందం���, ఎదు�
�ంతు ఎ�ఇక�� అవనను��డు�� �. ఒబ�ళ� బహళ ఆనంద�ంద కృష�న
�ళ�గళను�తన��గల�� ధ�సు�� �. ఇ��బ�ళ� కృష�ను �ందు�ద
�ంబూలవను��గ�య�� ��క�సు�� �. మ�� బ�ళ� కృష�న ఎరడూ �దగళను�
ఒం�ందు ��ంద ఎ���ండు తన� కుచగళ��టు� �ళ���� �. ఒబ�ళ� హ�బు�గంటు
��, హ�� ప�ణయ�పవను�ప�క�సుత� �ళదు�యను� కచు�త� కు��ట�ంద
�డు�� �. ఇ��బ�ళ� కృష�న రూపవను� కణు� గ�ంద �� ఎ�య�� ధ��,
ఒళ��ఆ�ంగన����ంచన�ం� అదర సుఖ�ంద �రహ�పవను�
మ�యు�� � ఎంబ �వర� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 44 ను 1 �ంద 3ర�� , �� క 3 �ంద 9ర�� బరువ
�వవను�ఇ��షు� �స��� రసవ�� � వ��� మూలద�వ�� ఇ�షు� ���న
�రగను������ �. ఉ�: ను. 1 ర�� “��శన �ంబూల�స� ���� �స�
�ద��బ�ళ�| ఈశన పదపద� ��� ఓర�ళ� � స�నద�� ధ��దళ� ఎందు ��
ను 2 ర�� “భు� కు�గళను గం��� ��హ�ట�ముఖ�రు�ద�డుగ��|
సుఖ��సవ ఎ�ఇక��ర�ళ� �� సు�సద� కణ�న ���| ���త�న
చలు��యను ��� స�య�ద�ళ� అంతక ���| �క�తము���క తు�య�
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�� ణసఖ�ట�� కణు� ము��| ఎందు బహళ రసవ�� � మూలదం��వ����� �.
����� క 9ర��య �షయవను��సరు ను. 4 ర�� ఇను��చు��వ�ర���
వ����� � ఆద� �� క 10 ర�� బరువ “��కృష�ను �కర�త�ద ��య�ంద
కూ��ండు బం�గ అవను�� తన� ప��య�ద �� భూదు�� �గ�ంద
��సువ��� బహళ ��ష�� ��సు��ద�ను ఎంబ వర�� బరుత��. ఇదు
�సర కృ�య�� కండు బరు��ల�.

�� 11 ర�� “కృష�ను ��యరను� క�దు�ండు అర�దమ��� మం�రగళ
సు�స��ందయుక��దమంద�రుత�గూ భ�మరగళ�ం�రద
ప�సరయుక��దయము�యమరళ� ప��శ�� బరు�� �. ఎంబ వర��యను�
�సరు �. 44 ను. 5-6 �గూ 7ర 1��దద�� ����� �.

�� క 12 �ంద 22 ర�� “కృష�ను ��యరను�యము�యమరళ� ప��శ��
క���� గ ��యరు తమ�ఉత��యను�మరళ� ���� తమ� ��యకర��
ఆసన���డు�� �. ఆగమ�మ���గళహృదయ �ం�నద��
కు�తు�ళ��వంథ పర�త���యర ఉత��య�� కు�తు�ళ���� �ంబ వర��
బరుత��. ఇ�� హల�రు ఉప�యగళను��టు� ��� ర����ద వర��
బరుత��. కృష�ను ఉత��య ఆసనద�� ఆ�న�ద�� ఒ���
అదృశ��గు�� �. ఇద�ంద ��� ���యరు తమ� �ట�ను�����ళ��త� తమ�
అంతరంగద�� మూ�ద �ల� ప���గళను� కృష��� �ళ��� �.

ఈ�కద�� �రు తమ� ��యను��డువ� అవరను�సుఖప�సువవరు,
�రు��యను���ల�� అవరనూ� సుఖ ప�సువవరుమతు� ఈ తరహద
ఇబ�రనూ� సుఖ ప�సదవ�ంబమూరు తరహద జనరు ఇరు�� �, ఇవర�� �న�
�రు ఒ��యవరు ఎ��సువరు�ళ�? ఆగ కృష�ను, తన�ను�హం�సు�
ద���� ఇవరు ప����డు���� �ందు అ�తు�ళ��� � ఓ! ��య�, తన�
����దవరను��త� సుఖప�స��ను�వవరు����గ�గు�� �. ఇదర��
���త�బ��ంద ప�ద ఫల�� ప��ఫల �ట� ��గుత���రతు ఇదను�
��హ అథ� ధర���త�ద �లస�ం�గు��ల�. �రుసహజ�ద
ద�గుణ�ళ�వ��, తం�మక�ళం�, ��భ�స�ద�రూఅవ�� �మ�గ�
ఎందు వ��సువ� అవ� ఉత�మరు, ఇ�� ���డదవరనూ� సుఖప�సువరు,
అంతఃకరణ�ంద ���ళ���� �. అవ�ంద�వ ��యను�అ��సు��ల�.
ఆద��ను ������ఫల �డు���.(14)
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�� క-19 �ంద 22 ర�� కృష�ను ��యర ప���� ఇను���� ర�ద ఉత�ర
�డు�� �. మూర� వర�దవ�ద ����దరు సుఖవను��డదవరు, ��
�డదవ�� సుఖ�డువర�� ఎరడు ��యజన��� �. �దల�య��,
భగవంతన�� న�ళ�వ��, అవను �డువ స�రూ�నందద�� �మ�త
�వను�క�రుమతు� ముక�రు. ఎరడ�యవరు��ద ఉప�ర స��స� ఇరువ
కృతఘ�రు. �నుఈ ఎరడూ తరహద వర�గ�� ��దవనల� , ��ంద��ను
స�రూ�నందద�� �రత��ద�రూ, ���తృరం����క జనరన� ర�సువవను.
�ను ����ద ��� తక� ప��ఫల �డువవను�త�, �డ�రద కృతఘ�నల�.
�� నన� ఒ���త� ����ద��లదు, ���డుత�� ఇర�కు. ��
నన��� �డువ ���యూ����క��ర�కు. �ను �ణ�త�ద��
అదృశ����ందు కృతఘ��న��. కడుబడవ�� ఒ�� ���ద సంపతు�
క�దు�ండ�, ఆత అద�� �ం�సు��రు�� �. ��క� గమనహ�సు��ల�
అదరం��� ఎల�వను�మ�తు, నన� ఎల�వను�అ��� �� స��ల నన�ను�
��సువం�గ ��ం� �ను అదృశ���ను, ఇద�� త��◌ು ��య�,
����ళ��, ����ంద �ర�ల మన���ంద �����. ఇద�� తక� ఫల�డలు
�వ�గళ ఆయుష���లదు. �� నన�ను�భ�సువవరు �ంగ భంగ
���ండు స�రూ�నంద ప�యు�� �. అదరం� �� సం�ర బంధన�ంద
ముక��� ���నందవను�ప�యు��. ఎంబ క��గ బరుత��.(14)
�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 44. ను 12 �ంద 15ర�� అల�సల�
వ���సగ�ం�� సంగ�హ రూపద�� ����� �. ఉ�: ను. 12 ర�� “ఎ� �భ�
ఒ����ద��వను ఒ�యను ఒ����ద�| ఒ�స� ఒ�దను ఇ��ళ�
ఎరడను ��యను �ళ� ము��| �ళ��ఈ�ల��ళ�వనుఘన ఎ�
ద��� ��హ�| �� �మ�ం��యన�న�రగు�� ల�త చ�త� అ�� ఎందు
��యరు �ళ�వ ప���గళను��వ�� ను. 13 �ంద 15 ర�� కృష� ఉత��సు�దను�
�ణబహ�దు. ఉ�: ను. 15 ర�� “�దర�ద� ధ��పన �త� �ద�
బళ��దం�| ��� వనవన ����� పర�దరద� ��ం�| ���� �మ�
ఋణ��యు ��తు��వ ప� �ద�ల��� | ఐ���ందను�ధవ��ద
��య�తుగళం� ఎందు మూల �� క-21-22 ర�� బరువ �వవను�ఒం�
ను�య�� ���క������ �.
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అ��య - 31

�� క 1-3ర�� ��� ���య�� కృష�న సంగ ��యుత��. అవన
మధుర�ద�తుగళను� �� తమ� �రహ�పవను���� క�దు�ళ���� �. ఆగ
కృష�ను సం�షభ�త�ద ��ష� �ప���యర పరస�ర ���దు�ండు వనద��
�స���యను�ఆరం�సు�� �. ��యరు ఒబ���బ�రు ��డుదు�ండు
వరు� ��రద�� �లు� �� �. ఆగ��శ�ర�ద కృష�ను ఇ��బ� ��యర
మధ�ద�� ఒం�ందు రూప�ంద ఇదు� అవర �గల�� ��� �లు� �� �. తన�
హ��ర� కృష�ను ఇరువ�ందు ప���బ� ��యరు��సు�� �. ఆగ ��యర
సమూహ�ంద అలంకృత�ద కృష�న �స��� న�యుత��. ఎను�వ ప�సంగ
బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 44ర ను. 16-17 ర�� మూలద��య
�వదం��వ����� �. ఉ�: ను. 16 ర�� “పరమ�రుషహ� స�రమణ
���� వర�స���� బందు| హ�ణకుణక�త�ర క�దను స� సరసమండలద�
�ందు|, ఇదరం���� క-3 ర�� బరువ వర��యను�, �సరు క��� కటు� వ �� ను.
17 ర�� “���శ�ర �గగమ�యర�గమండలదమధ�ద�� |
����బ����ందు రూప�����ద స�సుఖద�| �గ��యర�హ�గళ��
���టు� �గళ�ంబు కంఠద�| ���దను ���� గుణత�య ��ద��వందద�|
ఎందు వ����� �.

�� క-4-5 ర�� �స��� �డలు ఆ�శద తుంబ �వ�గళ� నూ�రు
��నగళ�� బరు�� �. ఆగ �వన��గళ��ళగుత��. గంధర�ర �న ��
బరుత��, �వ�గ�ంద �ష�వృ�� ఆగుత��. ఎంబఈ వర��యను��సరు ఇ��య
ప�సంగద�� ���రు��ల� �� క 6-7 ర�� “�సమండలద�� కు�యు��ద� ��యర
����� , �రుగం�గళ ��ద ఎ��� హరడుత��. ఆగ కృష�ను బం�రదమ�గళ
మధ�ద�� ఇంద��ల మ�యు ��సువ�� ��యరమధ�ద�� ��సు�� �.
ఎంబ వర�� బరుత�� �సరుఈ ప�సంగద వర��యను�ను. 18-19 ర��
సుందర�� వ���, ను. 20-21 ర�� ��యర�గ�ద బ�� తమ� అ���గళను�
��దం��. �� క 8-9 ర�� “ఆగ ప�ణయ భ�త�ద ��యరు ��ష� ���ంద
��� ఇడుత� , భుజగళను� కు�సుత� , హ�బు���సుత� , �ంటవను�బళ�సు�� ,
స�నగళను� కు��డుత� , క�లగళ�� చ�సువ �� ఆభరణగ�ంద కృష�న
��గళను��డుత� కు�యు�� �. ఆగముఖగళ� �వరుత��, తురబు �చు�త��.
ఓ��ణ స�లు �ళ��త��. కృష�న అంగ సంగద ��ధ�ద సం�ష�ంద �డ�
ధ��య�� �డు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �� క-8 ర�� బరువ ��యర
నృత�ప��రద వర��యను��సరు �. 45 ను. 1 ర�� అల� వ���స�ం��మూల
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�వ�� చు��బరద�� వ����� �. ఉ�: మూల �� క 8ర 2��దద�� బరువ
“చలకుచత� పద ����� �, 3��దద��య ‘కబరరశ�గ�ంథయః" పదవను�ఇ��
�వల ‘�రు��పట���య�" ఎం���. ఆద� 2��దద�� బరువ
‘కుండ�ర� ండ��ః" ఎను�వ పదవను� ‘��ప���జ�ల�� కద������
ఎందమ��షు� �ళ��ంద కూ� బం��(11) �సరు�వద�� మూల కృ�యను�
అనుస��ద�రూ ఇంథ సణ��ట� ���డుగళను���రు�దు కండుబరుత��.

�� క-9-26 ర�� ��యరు సం�ష�ంద �డ� ధ��య�� �డు�దు, ��ష�
ప��రద�� నృత��డు�దను��� కృష�ను ఆ�! ఎషు� సుందర��� ఎందు
ప�శం�� అవ�డ��స నృత��డు�� �. ��యరు కు�దు బళ��గ అవర
ము��ందహ��గళ� ఉదురుత��, పక�ద�� �ం�ద� కృష�న �గ��
ఒ����ండు �ంతు, సుగంధ�రువ కృష�న �ళ�గళ �స��ంద
��ం�త�� అవనను�ము��సు�� �. కృష� జ�ద�ంబూలవను� ప�దు
�ను��� �. కృష�న �గళ���� తమ� స�నగళ �����ళ���� �. ��యర కు�తద
రభస�� అవరు ధ��ద, ��, ఆభరణగళ� కళ��గుత��. ఆగ కృష�నను�
తమ� ఎల� అంగగ�ంద చ��� ఆ�ంగన�డలు, జ�యఆభరణ�గూ ఉట�
�� కుప�సగళను� కళ� �డు�� �. ఇదను��డు��ద� ఆ�శద��య
��ంగ�యరూ కూడ �మ ��త�� ��యరం� భగవంతనను��రలు ఇ���
�స���య�గు�� �.

ముం� �స����ంద ఆ�స�ండు ��యర శ�మ ప��ర�డలు
కృష�ను అవర�� జల����డలు�� రం�సు�� �. ఇదను��� ఆ�శ�ంద
�వ�గళ� �ష�వృ�� �డు�� �. జల��� ము�ద నంతర ��య�డ� వన��ర
�డు�� �. ఆగ ఎల� ��యరు అవనను�సుతు� వ�యు�� �. కృష�ను శర��లద
�ళ�ంగళ ���య�� అవ�డ� �హ��, �ను సత��మ�ద��ంద ��యర
�మ�యను�సత���సు�� �. ఎను�వ �ర��ద వర�� బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 45 ను 2 �ంద �. 46, ను. 30 రవ�గూ,
అల� స�ల� వ���స�ం�� వ����� �. ఉ�: �� క-10ర�� ��త�మంముకుం�న
స�ర ��ర����ః| ఉ��������న ��య��ధు�ధ��|(15)
ఎంబుదను��సరు “ముకుంద �న� సమ సుకుందదం���ర�ళ�| స��శలవ
�ర�ళ� సు�ధు�ధు ఎన�లు ఎందు � 45, ను 3 ర�� వ����� �. ఇదరం���� క
-19 ర�� ��ంగ�యరు�స���యను��� �స� ◌ೃ�య��రు�దను��సరు
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�. 46 ను. 15 ర�� “సుర��యరుహ�య ���� ��తు సంభ���| ��ద� తమ
తమ�రసర స�రశర���� ఎందు వ����� �. �. 46, ను. 4 �ంద 14 ర�� �సరు
క� సందర��� అనుగుణ�� ఇను����న వర��గళను� �� క� ప�సంగ��
�రగు ���� �. �� క-20-22ర వర��గళను� �. 46 ను. 17 �ంద 23 ర�� అల�
స�ల� బద�వ�గ�ం�� తమ�� ఆద�ళపను��టు� ������ �. ఉ�:
ను.21 ర�� “కబు����న�బు�మురు�హహబ�నుండ�యరు| హ����గ���
ఉబు��� ��దర��శనంగ�రు| ఇదర��య�ద�న�లుమూలద��ల�.

�� క-23-26ర కృష� ��యర జల��� �గూయము��రద��య
��రగళ స���శగళ� �ల����డుగ�ం�� ను. 24-30 ర�� �సరు
వ����� �. ఉ�. �� క 23 ��య�దద�� బరువ ‘గ���భ��వ(15)
ఎంబుదను��సరు ను. 25ర�� ‘��� �గళ కూడమ�� ��ం� ఎందు ���� �.
ఇ�� ను�యు ఎషు� సహజ�� బం��, మతు� సంస��తద��ద� ��రస�వను�
కన�డద�� ఎషు� సుందర�� తం��� � ఎంబుదను��ణబహ�దు.

�� క-27 �ంద 40 ర�� “ప��త �జను శుకము�� ప��� �ళ��� �. ధర�
సం�� పక�ద కృష�ను ��� పర���సంగదంథ �త� కర�వను�����సు�� �.
అద�� శుకము�గళ� �ళ��� �. కృష�ను ���ప�ను, అ�తను, ��శ�రను,
సర�జ�ను. ఆద��ంద �ష తటు� ��ల�. ��శ�ర��గళ� �ల���
ధర��యమవను�ము�దరూ, అవరు�� �గ�ద��ంద అవ���పతటు� ��ల� ,
�� అ��యు శు� అశు� ఎందు �ద�డ� ఎల� ప�ర�గళను�సుటు� తన�
ఏనూ�ష�ల�దం�రుత�� ���� �గ�� �ష�ల�. ఆద� అ�� �యు ��
�డ�రదు. ��ద� �ష తటు� �దు. �స�� న��ద కృష�ను
పరబ�హ����� � ఆద��ంద అవ�� �ష�ల� ఎందు �ళ�వ �వర� బరుత��. ఈ
ప�సంగవను��సరుఈ �� ప���త�ర రూప�� ���స� �� కృష�న ��ష�త�వను�
�త����� �. ను. 31-32 ర�� “సర� ���తర సర�సు�శ�ర| స��ర� ��
��| ఎందు సు� ��ద�ను��ణబహ�దు(8) �� క 39 ర�� , కృష�ను ఇను�
బ�హ�మూహ�ర����, ఇను�ఇ�� ఇర���, �మ� �మ�మ����� ఎందు
�ళ�వను. ఇదను��సరు స�ల� బద��� ను. 38 ర�� “��ప�����ం
��రు�ర�రు�పబ�� లయవ| స�ప����గ�ప�� �రదు �����ధవ|
ఎందు ���� �. ఇ�� �� క 38 ర�� బరువ కృష�న���ంద �పరు, తమ�
ప��యరు తమ���� ఇరు��ందు ��సు�దు, ఈను�య 2��దద���.
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అ��య - 32

�� క-1-9 ర�� ఒందు �� నంద�డగూ� ఎల� ��లకరు, రుద��వర
��� ద�� బరువ �ర�� ��యమ�����, ��అం�� వన������
�� ���ర��యను�ఆ��� సరస�� న� �రద�� జల�� శన మూలక
��� ప�స వ�త��, ��� అ��� ఇరు�� �. ఆగ అరణ�ద�� �డ� ����
బందు నంద�పనను�నుంగలు �� రం�సుత��. ��లకరు �ం�య క����ంద
��సలు ప�య���దరు అదు �డు��ల�. ఆగ అవను కృష�నను� కూగు�� �. ఆగ
కృష�ను బందు ���ంద అదను�స�ర��డు�� �. అదు��న శ�రవను��టు�
���ధర రూప�ళ�త�� ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 47
ను 1,2,3 ర�� �వ���� �. మూల �� క-2ర�� �ల�రు, అం��, రుద��వ�బ�రను�
���దరు ఎందు ��ద��సరు అం��యను��త����దరు ఎందు ను. 1
ర�� ���� �. �� క 3 ర�� బరువ �నద వర�� �సర కృ�య�� �వర��
బర�ద�రూ ను. 1 ర�� “��దను చంద��నవ ఎందు సం�ప������� �.
���మూల �� క 6 ర�� నందను, ���ంద ర��ందు కృష�నను� క�యు�� �
ఎంబుదు �సర కృ�య�� కండు బరు��ల� అదరం�మూల �� క-2 ర��
��లకరు సర�వను��ం�య ���ంద��యు�� � ఎం��� � �సరు ను. 2
ర�� “రజ�య�� �����దం�త అజగరన��ందరందు ఎందు ���� �.

�� క 10-15 ర�� ‘కృష�ను మనుష� రూప��దవ�� �ను�రు? ఎందు
�ళ��� �. ఆగ అవను�ను సుదర�న�ంబ ���ధరను, ధనమద�ంద
మ�ంధ��, ఆం�రసము�గళ కురూపవను��� న��, అద�ంద అవరు నన�
సర��గు ఎందు �ప�ట�రు. ఈగ �న��దస�ర��ంద �ప�ముక��� ఎందు
�ళ��� �. ఎంబ ప�సంగ��. �సరుఈ ప�సంగవను�ను. 3ర 3��దద�� �ం�
“���ధర�నుము�య�ప�ంద���రలు ఎందు ఒం� �దద�� సుదర�న
వృ�� ంతవను����� �. ఇ�� ప�సన��ంకటరు క�యను�మూల�� ధ���గ�
ఎషు� ��త�ంద సం�ప��� �రూ�సబల�రు ఎంబుదను��ణబహ�దు.

�� క-16-19 ర�� ���ధరను కృష�నను�సు� �� ��నద�� �గువను
ఎంబ �వర� బరుత��. ఇద���సరు �. 48 ను. 1ర�� సం�ప������� �.
�� క-20-32 ర�� “శంఖ చూడన సం�రద ప�సంగబరుత�� ఒందు �ళ�ంగళ
���య�� బల�మ కృష�రు ��యర��� ��ర�డుత� �న
�డు��రు�� �. ఆగ అవర �నవను� �� ��యరు�మ��గ కు�రన
�వక�ద శంఖచూడ�ంబయ�ను అవరను����య�లు �డగు�� �. అవరు
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భయ�ంద కూ��గ బల�మను అవనను��న�టు� �� �. ఆగ, ఆత�ద��ండు
��యరను��టు� ఓడు�� �. బల�మను ��యర ర��� �లు� �� �. ఆద�
కృష�ను అవనను��న����ండు అవన త�య��ద� రత�వన� ��� బల�మ��
�డు�� � ఎను�వ ప�సంగ బరుత��. �సరు ఇదను� �. 48 ను. 4-5ర�� వ����� �.

అ��య - 33 (�ణు ��)

�� క-1-26 ర�� �స��య�� , �� కృష�న అంగసంగద రు�కండ ��యరు
మ���ద��, ��యరు కృష�ను��ద ���గళను��న���ండు
పరస�ర�� ఆ ��గళను��ళ��� �లక�యు�� �. హగలు���న�� ��కృష�ను
��గళను���సలు ����గు�� �. ఇత� �� స�యరు తమ�
అనుభవగళను���యు�� �ళ��� �. ఎ�! ��య� నమ� కృష� ఎడ �గల��
ఎడ ���యను�ఇటు� , �ళ తు�య�� �ళల�టు� తన�మృదు�ద �రళ�గ�ంద
�ణు�ద ను��ద�, ��నద�� సంచ�సు��రువ �వ����యరు ఆ��, ��
�డలు ప�య��� �ఫల�����ళ���� �, ఆశ�ర�భ�త�గు�� �.
�మపరవశ�� ఉట���య గంటు స�ల�గు�దను� గమ�సదవ�గు�� �.

“కృష�న �ణు �నవను�ఆ�� �కులద��రువ ఎల� హసుగళ�, ఎతు� గళ�,
�ం�గళ� హ�లు� �యు�దను�����, హ�ల�ను��య�� క�� ��దు,
ఆనంద�ంద ���సుత� �శ�ల�గుత��. న�గళ� సహ �ణు�న �� తమ�
హ�యువ �గవను� క���డుత��. �డ బ��గళ� కూడ �ణు�ద ��,
హ��హణు� గ�ంద సంపద��త���� న�సుత��. హంసప�గళ� కూడ కణు�
ము�� ఎ�గ���ంద�న����న�డుత��. ఆ�శద��య�డగళ� సహ
��� గుడుగ� �ణు�న���ందువం� గుడుగత��. అల��, అ�గళ� కృష�నూ
సహ తమ�ం� ��మ వర�దవ��ద��ంద, తమ��త��ందు అవన��
హ�మ���యుత��. ఇ�������యరు తమ�తమ���� కృష�న
�ణు�నద రస ��షగళను��లకు �కు�� �. ఎంబ క� ప�సంగద ఇను�
�ర��ద వర�� ఇ�.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 49 ను. 1-33 ర�� �ల� �వరగళను�
సం�ప����, �లవను��చు� ��� ర�� వ����� �. �ల� క� క� ప�సంగ��
�ందువ �� బద�వ����ం��� �. ఉ�: �� క 4-5ర �వరవను�ను. 4-
7ర�� �సరు ��� ర��మూలద�� ప�సంగ���రగన������ �. ను. 6 ర��
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“హం�, హవ�హ�ల�గ�� | �ండు �ంతవ�గ�� | ఎందు ��గళ�సరు ���
�బగను������� �. ���ను. 22 ర�� “�కదవరు వ�జ�స| ��ందు
బయ�దర�� | �� కృష�ం�����త�� | �కుంఠ���| ఎందు �� �� కృష� ఇరువ
వృం�వన� �కుంఠ�� స�న. �వ�గళ� కూడ వృం�వన�స�డ��ందు
బయసు�� �, ఎందు �స��� ���� �. ���ను. 32-35 ర�� ప� ప���
కృష�నను�సు� ���� � ఇ�ల��మూలద��రు�ద��ంత ��న��� ర���� �.

ఇను��� క 4 ర�� బరువ ల��యు��గలూ కృష�న వృ�స�ళద��
��సువ�ంబ �వర�, �.49 ను.4ర�� బం��. మతు� �� క-13 ర�� బరువ
“�డగళ� ఘర���డ� కృష�న �ణు�న��మన�తు �ళ�న ధ���
స�దూగువం� సప�ళ�డుత�� ఎంబ �వరగళను��సరు �. 49 ను. 18ర��
సుందర�� వ����� �, �గూ �� క 18 ర�� బరువ “కృష�ను��య�టు�
��లకర�గల�� ����డువను ఎంబ �వరగళ� �.49 ను. 24ర��
కండుబరుత��.

అ��య - 34

�� క-1-15ర�� అ��� సురన వ�యవర�� బరుత��. వృం�వనద��
ఎల�రూ సుఖ�ంద ఇరు�గ అ��� సురను గూ�య రూప ధ�� కృష�నను��ల�లు
బరు�� �. తన�భయంకర�ద �హ, ఎత�ర�ద �లుగ�ంద �లవను� �ద�,
కం�సు�� కణు� ���స� దురుగు�� �� కూ� ర�� గ��సు�� �. అవన భయంకర
గర��� హసుగళ�, ��లకరు, ���యరు భయ�ంద నడగు�� �. దనగళ�
భయ�ండు ఓడుత��. ఆగ ��లక�ల�రు �� కృష�నను� ర��ందు ���ళ���� �. ��
కృష�ను అసురనను������సలు అవనను��� షడు� ��దు చ��� తటు� �� �.
ఆగ అ��� సురను దురుగుట�త� �గ�� �� కృష�న �� నుగు� �� �. కృష�ను అవన
ఎరడు �ంబుగళను���దు�ండు �ంబుగళను� ��� అ�గ�ంద��దు వ�
�డు�� �. ఆగ ���గళ�, ఇదను����ష� వృ�� �డు�� � ఎంబ ప�సంగ
బరుత��.(14,15)

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 50 ను. 1-9 ర�� వ����� �. �� క-11 ర��
“ప�త���హభగ�� గజః ప��గజంయ�|| కృష�ను ఆతన �ంబుగళను�
��దు ఆ�యు ఎదు��యను�తళ��వం�హ��ంటు గజ�ంద�� త��దను
ఎం�ద��, ను� 6 ర�� ఈ�గవను� “సఖరను�దచు�తను బరు�హ కకు�యను
�డు�దను ధ�య� ఎందు సం�ప������� �. ఆద��స�� ��య�ద ��
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కృష�న సు� �యు �. 50ర�� ���� కండుబరుత��. ఒ��న�� మూల క�ంశద��
���న వ���సగళ� కండు బరు��ల�.

�� క-16-30 ర�� “���ల�� �గ�ద�రదరు కంస��� బందు అవ��
�ళ��� �. కృష� బల�మరు వసు�వనమక�ళ� అవను �ప��� తన�
�ళయ�ద నందనమ�య�� ఇ���� �. ఆ కృష� �మ� �ను �కుల�� క��
�ట� ఎల� అసురరను��ందదు� . ఇదను� �� కంసను కూడ� వసు�వనను��ల�లు
ఖడ�వ�����ం�గ�రదరు అవనను�త�యు�� �. కంసనుమ�� వసు�వ-
�వ�య�� సం����� ��గ�హద��డు�� �. �రద���� కంసను
అప�ధ�� కృష��ంద సం�ర�గ��ంబ ఇ��ఇరుత��. ఎంబ ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ�గవను� �. 51 ను. 1 -4 ర�� �వ���� �. మూలద �� క -18
ర�� వసు�వనను��త� �లలు� ఖడ� వను���దు�ళ���� � ఎం�ద�� �సరు ను.
3 ర�� “ఆనకదుంధు� ���సహ �ం�నుత ఎందు �� అదర�� �వ�◌ು◌ంనూ�
����� �ందు కండు బరు�దు. ����� క-19 ర�� బరువ “�� �� �హమ�ః
��ర�బంధ సహ�ర�(15) ఎంబ�తను��సరు ను.4 ర�� “స� సహ
�రగృహ� బం�సలు| కూ� రను �హద �రుక�� ��| ఎందు ���� �. �� క 20
ర�� �రదరు�రటు �ద నంతర కంసను ‘�� ఎంబ�త�నను�బల�మ
కృష�రను��లలు� కళ��సు�� �. �సరు ఇదను�ను. 5ర�దల�దద�� ‘ఎ�
����వళర ప����గు ఎందు �����క���� �. �� క 21-27 ర�� “కంసను
�ణూర, ము��క శల, �శల, ముం�ద జ��గళను��మ కృష�రను�
మల�యుద�ద�� �ల�లు, అవరను��లు� �దను�వసు�వ-���యరు�� సంకట
పడ� ఎను��� �. మల�యుద���ంత�దలు అవరు రంగస�ళద
��రద��రు���� ఆ��ంద అవరను���స��ందు��త���ళ��� �.
ఆగ��తను �మకృష�రు �న�తం�యమక�ళ� �ను��� అవరన�
ఆ��ంద ���స� ఎందు �ళ��� � ఎను�వ ప�సంగ బరుత��.ఈప�సంగవను� �.
51 ను. 6�ంద 8 మతు� 16�ంద 18 ర�� బహళ సుందర�� బ����� �. �� క
27�ంద 50 ర�� ��తను ��ద ప���� కంసను తుం�ద స�య�� �రద�ంద
��ద తన�జన� వృ�� ంతవను��ళ��� �. తన���అరమ�య
ఉ��నవనద�� సంచ�సు���� గ దు� �ల�ంబ గంధర�ను అవళ ప� �షద��
బందు అవళ��వృత�హరణ�డు�� �. ఇద�ంద ���ండు అవళ� ��బ�
��, ���ంద నన�హ�టు� వ �న�మగ కూ� �, �ర��, �వ�గళ, ఋ�ము�గళ
అనుగ�హ���గ��ల�దవ�గ� ఎందు �ప �డు�� �. ఇదను� �� గంధర�ను
మగ�� �ప�త� ఇవళ� ననగూ �ప �డబహ��ందు �ద� �న�వ�� ఇవను
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శతు� � ఆగువ�ందు అవ�����య�గు�� �. కంసను�ను గంధర��ంద
హ���ద��ంద �ను వసు�వ, ఉగ��నరను��ందరూ�వ�ప�రు��ల� ఎందు
��సు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 51 ను.9 �ంద 15 ర�� �వ���� �. ఆద�
�� క -31-38 ర�� బరువ గంధర�ను కంసన��యను� కూ�ద సందర�ద �వర
���రు��ల�. ఈసందర��స�� అగత����ర���ల�. ను. 9ర�� గంధర�ను
కంసన�య��వ�త�వను�హరణ��ద�న���ముం� �గు�� �. ఒ��న��
ఇ�� �సరుమూల క�ంశ�� ఒతు� �టు� అద�� అనుస���� �ంబుదను�
�ణబహ�దు.

�� క-51 �ంద 72 ర�� కంసను అకూ� రనను� క����ళ��� �. “�ను
నంద�కుల���� వసు�వనమక�ళను�ఇ�� న�యువ ధను��గవను�
�డువ �ప�ంద క�దు�ండు ����నంద���గూ ఎల� �ల��� క��
���గళ స�త బరలు ��సు. �వ�గళ� ఈమక��ంద నన�మృతు��ందు
���� � ఆద��ంద అవరు బం�డ� ఆ��ంద అవరను����సు���. ఆ��ంద
ఆగ�ద�� జ��గ�ంద మల� యుద���� ���సు���. ఇ�ద నంతర వసు�వ
�గూ ఇతర బంధుగళను��ందు, జ�సంధ�ంద �వ�గళ ప�దవ�ల�రను�����
ఈ భూ�యను�ఆళ���� ఇదను� �� అకూ� రను �ళ��� �. �న��చ�
స��ద�రూ ఫల�త� �వర �య���. ఇద�ంద �న� సం�ష� బరబహ�దు,
దుఃఖ� ఆగబహ�దు, ఆదరూ�న�అప��యను���సు��� ఎందు �ళ��� �,
ఎంబువ ప�సంగ బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను�ను. 19-24 ర�� �ద�న 2
�దగళ�� �వ���� �. ఆద� ను. 24ర ఉత��ర�ద�� “దురుళరు ఉచ�పద�
కర�క�లు హ�యు స�య�గువ�| సురసంపద ��రసురర ��యఉ� ��
�ంద�హ�దు ��న�గూ ను. 25 ర�� �వరగళ�, �� క-71ర బద��
����� �ంద�సుత��.

అ��య - 35

�� క-1-9 ర�� �� ��సను కుద� రూప�ంద వృం�వన�� బరు�� �.
���ంద �లవను��ళ�త� భయంకర��హ�ంక�సుత� ఎల�రను��ద�సు�� �.
ఆగ కృష�ను �ంహగర���డుత� అవనను�యుద��� క�యు�� �. ఆగ ��సను
ఆ�శవ�� నుంగువం�����దు�ండు కృష���� నుగు� �� �. ��యు
�ం���ంద కృష�నను�ఒ�యు�� �. కృష�ను అవన�ం�లుగళను���దు
�రు�� నూరు�రుగళ దూర ��డు�� �. ఆత �రు� ����దు కృష�న
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�� �ళ��� �. ఆగ కృష� అవన�య�� ఎడ��కు�� �. అదు �ద
క��ణదం�గుత�� అదను� ��యు క��గ అవనహలు� గళ� ���� ఆగుత��.
నంతర కృష�ను తన� ��త� �ళసు�� �, అద�ంద ��యఉ�రు క�� , ల�� ��,
�యు�� �. ఆగ అవన �హ �� ఎరడు��గుత��. ఇదను��� �వ�గళ�
హ�మ���యు�� � ఎంబ ప�సంగ� బరుత��.(14,15)

�సరుఈ కృష�న ��యను� �. 52 ను. 1-8 ర�� వ����� �. �� క-8ర
��య�దద�� బరువ ‘లంబం వ�సృజ� (మలవను��కుత�) �వర��సర
పదద�� కండుబరు��ల�. �� క 5ర 3��దద�� బరువ ‘ధనుః ��ంత� ఎంబ
ను�యఅర�వను��సరు ను. 5ర�� ‘నూరు �ల� ప��ణ�ంగ� ఎందు
అర�గ��త������ �.(8)

�� క-10 �ంద 25 ర�� �రదరు ��సం�ర�ద�� రహస���
కృష�న హ��ర బందు అవన గుణ�న��ఈఅవ�రద�� ఇను�ముం� అవను
�డువ ��గ�ద�ణూర, ము��కర, కంస, శంఖ, యవన, ముర, నరక�ంబ
అసుర సం�ర, రు��� ��హ, ఇంద�న గర�భంగ, నృగచర�వ��య �ప��చ�,
స�మంతకమ� తరు�దు, �ండ�క, దంతవక��, �గూ �శు�లర సం�ర,
మృత�ద�� హ�ణనను�సంకర�ణ �క�ంద త���డు�దు, ���రవను�
ద�సు�దు, ముం�ద�గళ ప�� ��, ఈఎల� ��గళను���సువం�
���ళ���� �.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 53, ను. 1-7 ర�� సంగ�హ రూప������ �.
�రదరు కృష�నను�సు� �సు�దను�ను. 1, 2, 3 ర�� �దల�య 2 �ద�గూ
ను.8 ర�� �ణబహ�దు, ను. 1 ర 4��దద�� “�క�� సృ�� ర ��రహం�ర|
�యం�ర ఎంబ�లు� పదగళను� గమ��ద�, ఇదర�� �ర� స�రగళ�
పర�త�న ��ల�యను�సూ�సు�దను��ణబహ�దు. �� క 16 �ంద 26ర��
�రదరు కృష��� అవనుముం��డువ ��గళ �వరవను��ళ�వ ప�సంగవను�
�సరు �. 53 ను. 3-9ర�� బహళ సుందర�� వ����� �.

�� క 26 �ంద 34ర�� ���సురన వ� ప�సంగ బరుత�� �ల��ల�రూ
ఒ�� కణు� ము��� ఆట�డు�� �. అవరు తమ� తమ��� మూరు గుం�గళను�
���డు, ఒందు కరుగళ గుం�, ఇ��ందు అవరను� కదు� బ��డువ
కళ�రగుం�, మ�� ందు అవరను�ప�� హచు� గుం�గ�� �ంగ���ండు
ఆడు��రు�� � ఆగ ���సుర�ంబ ��సను �ల�ర రూపధ�� కళ�తన
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�డువవర గుం�న�� గు�య�� ���ళ���� �. కరుగళ గుం�న �ల�రను�
అపహరణ�� కూ��� బం� క���ంద ��రవను�ముచు��� �. ఉ�ద
�ల�రనూ� అపహ�సు���� గ కృష�ను ��, ��దు కతు� �సు� సంహ�సు�� �,
గు�య�� బ��ట� �ల�రను��రు�డు�� �. ఆ�శద��ద� �వ�గళ� కృష�ను
అసురరను�, పశుగళను��లు� వ �� �లు� �దను��� అవనను�
అ�నం�సు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��.(15)

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 54 ను.1-6 ర�� వ����� �. ఈఘట�య
సూచ�యను�పల��య��� “�స�వన అ��వ� ఆ��త �వళరు|
���ఖ�ధమ���సురన ��య��దరు ఎందు �సరు���� �.
�� క-29 ర�� బరువ “మ���� మ���(15) ఎంబ �వరగళ� ఈ
సందర��� బరువ �. 54, ను. 2ర�� కండు బరు��ల�. ఆద� ఇ� ను�య�� బరువ
‘�ళన �రనవ�డలు ఎంబ ఉప�య��� క-31 ర�� బం��.

�� క-31 ర�� “ఆ���సురన �చ �లసవను���దు, �వళరను�
క��యు���ద� ఆ ��సనను� �� కృష�ను �ంహ��ళవను���యువం�
బల����దను ఎం��. ఈ�గవను��సరు ను. 3ర�� “�ల�ళ� ���ద
�వళ�ల�రు బలు భయ��దరు| న�ననయన ��ం��ను�త స� దుఃఖ
�ం�దరు| ఎ�యర ఆర�స�రవను ��ద ఖళన ���యన�ద| ��యదం�
సర�జ���మ� బ�య� �ం�ద� ఎందు ��� ర�� �వళర దుఃఖవను�
వ����� �. �� క 31 ర �షయవ�� ను. 4 రలూ� ముందువ�� ‘�ళ �ంహన
ఉప�యవను���� ర�� ����� �. ను. 5 �గూ ను. 6ర 2 �దగళ�� మూలద
�వ సంగ��� ����� �. ఆద� ను. 6ర ��యఎరడు �ద�గూ ను. 7ర కృష�న
సు� � మూలద��ర� �సర స�ంత కృ����.

అ��య - 36

�� క-1 �ంద 38 ర�� అకూ� రను కంసన ఆ��యం� నంద �కుల��
�రడు�� �. నన��ర� జన�ద �ణ� ఫల�ంద��ను ఇందు కృష�న దర�న
�డువవ����. కంసను ఇంథ అవ�శ �ట� పర�నుగ�హ���� �ందు �న�
ఆశ�ర� పడు�� �. బరు�గహల�రు మృగగళ� బల���ద శుభశకునగళను�
కండు, ఇందు తన� కృష�న దర�న ఖం�త�� ఆగుత��ందు�ళ���� �. ఒం�ందు
�� అందు�ళ���� �, �ను కంసన క�యవ�ందు క�గ�సబహ�� ఎందు,
ఇ��ందు �� అందు �ళ���� �. కృష�ను ���డు��ల� , అవను
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పర�త��� ఎల��ళ� అంత�����దు� , నన�మన��న�� ��రగళ�
అవ�� �ణు��రు�ద�ంద నన��పగళను�ప�హ��, సంశయగళను�����
ఆనందవను��డు�� �. బంధు�ందు ��ద���ళ���� �. ����ంద
ఆద�సు�� �. అవను కల�వృ�దం� ���డువవ���గ� ఫల �డు�� �.
����యుద�కూ� కృష�న �ంత�య���డుత� �యం�లద ��� �కుల��
బరు�� �. అ�� అవ�� కృష�న ��� గురుతుగళ� �ణుత��. అవను���
��ంచన�� రథ�ం��దు ఆ పరమ�రుషన�దగళ ధూ�గళను�
��దు�ండు అదర���ర�డు�� �. �మకృష�రను� కండకూడ� రథ�ంద
ఇ�దు దండప��మ�డు�� �. కణు� గ�ంద ఆనంద�ష�ఉదురుత��. కృష�ను
అవనను�బర��దు ఆలం�సు�� �. బల�మనూ కూడ నమస���ద
అకూ� రనను�ఆలం�సు�� �. �మకృష�రు అకూ� రనను� ���దుమ�య��
బర���ండు ఆసన, �ద�, మధుపర�గళను���, �జన���,
�ంబూ��గళను��టు� ఆద�సు�� �.

ఈప�సంగవను�అనుస���సరు �. 55 ను. 1 �ంద 55 ర�� సల�
వ���సగ�ం�� �వ���� �. ఈ �ర��య పల��య�� , �సర దృఢ�ద
నం��యను��ణబహ�దు, మూలద �� క-1 ర�� అకూ� రను సహ ఆ���
మథు�ద�� క�దు ���� రథవ��� నంద�కుల���దను ఎం��� �. �సరు
ఇద�� ను� 1 మతు� 2 ర�� ‘వ�జ� �ర�ద కంసనమత� ఒందు
రజ���ద�కూ� రగ�హ�ం�| సుజ�శ�ర �� కృష��ద సం�జ��స�
స�ర�య�ద� |-(ను.1) ఇను�ను.2ర�� “ర�గర��ద కర�వ�� శుభహ��� హ��
��య� ��| జవ� రథ� హయగళహ���ధవ దరుశన� శకున �� ఎందు
�� స���శ���రక�గువం� �స����� �. ఇంథ అ�క అల�స�ల�
వ���సగళను�అవర కృ�య�� గురు�సబహ��దరూ, ఇ� క� ప�సంగ��,
మూల�వ���రక��� ఇ� ఎను��దను� గమ�సబహ�దు.

�� క-34-38 ర�� బరువ బల�మ కృష�రు అకూ� ర�� ��ద,���, ఆదర,
అ�� స��రద వర��యను��సరు, ను. 51 �ంద 55ర�� మూలద�వ��
తక�ం� సంగ�హ రూపద�� ����� �.

అ��య - 37

�� క-1-10 ర�� ��� �జనవను���ద��, బల�మకృష�రు
అకూ� రన బ�� బందు, బంధుగళ �షయద�� కంసన నడ��� ఇ� ఎందు
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�ళ��� �. ఆగ అకూ� రను ఎల�వను���� ర���ళ��� �. కంసను�దవర
��న �రత��ంద వసు�వ, ఉగ��నరను��ల�లు �శ���దు� , ఇదను���ద
�రదరు అవనను�త��ద��ంద మ�� అవరను�బం�� �రగృహద��
ఇ��దు� ,�గూ కంసను తన�ను�దూత�� ఇ��� కళ���దు� మతు� �ను తంద
కంసన సం�శవను�అదర�� అడ�ద అవన �జ�ద ఉ��శవను�, �రదరు కంస��
��ద వసు�వ�ంద కృష� హ���ద వృ�� ంతవను�, ఇ�ల�వను� ��ద బల�మ
కృష�రు గ���� నకు�, నంద�ప�� కంసన ఆ�శ ��సు�� �. �� క 7 �ంద 10
ర�� “నందను ��లక�� �లు, �సరు, ��� �గూ ���ళ�వ ���గళను�
��దు����. చక��� ఎతు� గళను� క��� ��మథు����ణ. నమ�
���గళన��జ�� �టు� ధను��గద ఉత�వవను���ణ ఎందు �ళ��� �.
��యరు ఇదను� �� వ��త�� �టు� �రు �టు� �� నవదనదవ�గు�� �. ఎంబ
క� ప�సంగ� బరుత��. �సరుఈ�గవను��. 56 ను. 1-4ర�� అల� స�ల�
వ���సగ�ం�� �వ���� �. ఉ�: �� క 6 ర�� “శూర�ద శతు� గళను�
సంహ�సలు సమర��ద �� కృష� బల�మ�బ�రూఅకూ� రన�తు �� గ����
నకు�, తం��ద నంద�ప�� కంసను�� క��ద �షయవను����దను
ఎం�ద��, �సరు ను. 4 ర�� “���� ��దను నంద�� అకూ� ర ఎందు సంగ�హ
రూప��ఈ ప�సంగవను����� �. �� క 7 �ంద 10 ర�� ప�సంగవను��సరు ను.
4,5 �గూ 6ర�దల ఎరడు �దగళ�� సంగ�హ రూప�ంద వ����� �.

�� క-11 �ంద 34 ర�� �ల� ��యరు �రతంర కృష�న ��నద���� గ
ఉట� �� తురుబుగళ� స��గుత��. అవరు��న�ంద ��మ�ం�, ఎల�
ఇం��య���ర�ళ�వ�గు�� �. కృష���దమధుర�తుగళను����గళను�
��యుత� ��త��, ఇను� కృష�ను తమ�ను��టు� మథు���గు�� �ందు
��దు �రహ ��యను��ందు�� �. ��య�ల� ఒం�� �� క���డుత� తమ�
��యను�ఆ��సుత� బ�హ������డు�� �. �! బ�హ��వ �ను ���గళను�
���మ�� అగ�సు���? కృష�న సుందర వదనవను�న��ంద దూర
�డు��రు�య�� ఇదు స��? ���అకూ� రనను�దూ�సు�� �. �! �
అకూ� రనల� , కూ� ర��� , కృష�నను�న��ంద దూర�డు��రు�, ఇను� కృష�న దృ��
నమ� క� �ళ���ల�. ఇను�ముం� మథు�య ���యరు కృష�న నసున�య
�టద అమృత�న�డు�� �. ఇను� కృష�ను నమ�ను��రు��ర�రను�!
అకూ� ర ��ల� కృష�న �రహ�గుత��ంబ సంకట�ంద �ళ�టద��ద�రూ �ను
ఒందు స��నద�తను�సహ�ళ���ల� , కృష�ను ఇ��ను రథవ����రటు
�డు�� �. అవ�గూ నమ� �రహ �ధన కండు మనసు� కరగు��ల�. �ల�రు
అవసర�ంద బం� ఏ�మథు���గువవ��� �. నమ� ఆగు��రువ
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అ��యవను���య�దవరు త�యు��ల�వ�� , ���� కృష�నను�
త��ణ. �ళ�య���ను� కృష�న �రహ�త�యను��� స��ణ?
ఇ��యవ�గూ కృష�ను సం��తు� నమ�హ��ర బందు హగ�న �రహ�పవను�
శమన�డు��ద� , �! కృ�� � ��ం�, �ధ�, ��దర �న�ను �టు� ��
బదు�రలు ఆగు��ల� ఎందు ����ల� �ధన�� సూ��దయద నంతర,
అకూ� రను �మకృష�రను� రథద�� కూ���ండు న�యు�� �. �ల��ల�రూ
చక��గళ�� �ం����రడు�� �. ��య�ల�రూ�ధన�డుత� స�ల� దూర
కృష�నను��ం��సు�� � ఆగ కృష�ను ఇవరను��ం�రు� �డు�� �. ఆగ
కృష�ను �గ� బరు��ందు దూతరమూలక అవ����కళ��సు�� �. ���
ధూ�న�� అవన రథ �ణ��� � ����ంద, కృష�న ��గళను���మనస�ను�
హగుర���ళ���� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��.(14,15)

�సరుఈ క� ప�సంగద�� బరువ ��రగళన� �. 56 ను. 4-36 ర��
మూలద�� బరువ�వ���రక�గువం� �స��� �వ���� �. అదరం�, ను.
20 ర�� బరువ ��యరు అకూ� రన బ�� �ళ�వ�తుగళ� మూలద��య�� క
23ర�వదం� �వ���� �.

�� క-35 �ంద 54 ర�� అకూ� రను బల�మ కృష�రను�యము�య�ర��
క�తరు�� �. ఆగ �మకృష�రు ఆచమన�� �రు కు�దు మర�
రథవ��రు�� �. ఆగ అకూ� రను అవ����న�� బరు���ందు �� బ�హ��ంబ
మడు�� బందు ��ప��రమ��హ�ద��న�డుత� ��న�� ముళ�� ప�ణవ
జ�సు�గ ��న�� �మ-కృష�రు �ణు�� �. రథద�� కు�త అవరు�� కండరు
ఎందు రథవను����గ అ��యూ అవరు కు��దు� �ణుత��. మ�� ముళ���గ
�ర��యూ అవర దర�న�గుత��. �� కృష�ను �శ�రూప దర�న �డు���� �. అవన
సుత�లు సన��ఋ�గళ�, బ�హ�రు�� � �వ�గళ� మ��ముం�ద
�� హ��త�మరు, ప��� ద, �రదముం�ద పరమ�గవతరు �ంతు,
��హ�యను�సు� �సు���� �. మ�ల��య రూపగళ� అవన ���డు���� �. ఈ
దృశ�వను� కండు అకూ� రను ��ంచన�ండు ఆనంద�ంద భగవంతనను�
సు� �సలు �� రం�సు�� �. �� క 42 �ంద 49 రవ�� అకూ� ర కండ �� హ��గూ
�ష�వర �ర��ద వర�� బరుత��.�� క 50 �ంద 52 రవ�� సన��ఋ�గళ�
బ�హ�రు�� � �వ�గళ� ప��� ద, �రదము�గళ� �గూ ల����యు భగవంతన
���డు��రువ �వరగళ� బరుత��.(15)

�సరుఈ క� ప�సంగద �� క 36-40ర �వరగళను� � 56 ను.35-38 ర��
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��� ర�� ����� �. ఉ�: ను.35ర�� , “రథ��� తరుమూల��దరచు�త బలరు
అతుళ �ర�ల జల ��� కు�తరు ఎందు ��, ను. 36ర�� “మ��హ�హ�
�ర�ర��ద� ఎందు �వ��, ను. 37ర�� “�ర� రథద��ద��ందు ��ద��� |
పరమ �తుక�ందు �� ��దను| హరబలర ◌್య����య కండ త�ముళ�
అఘమరుషణ���దరు పరమ�వనరు ఎందు ���� �.

�సరు�� క-41-42 ర�� బరువ �ద�రు, �గ��ద అసురరు, సహస�
త�గళ�ళ� �ష�వరూడగూ� �� హ�యను��� త��డువ దృశ�వను��సరు
ఒం� ను� 38 ర�� సంగ�హ రూపద�� ���� �. �� క 43ర�� బరువ �� హ�య
వర��యను��సరు ను. 39 ర�� మూలద��రువం�������� �. ఉ�:
మూలద�� “�షన శ�రద�� ఘన��మను బం�ర వర�ద ��� వస��వను�ధ��ద
చతురు�జ�ళ� �ంత�ద, కమలదం� కణు� ళ� పరమ�రష�దహ�యను�
�� ఎను��దను��సరు ను. 39ర�� “శ�ర�సనద�� కు��ర� �మలన|
వర��ంబర చతురు�జ అ�� ంబకన| �రరు�ర న��గన ప�స��వ�కనన|
అరు�ధర సుక�ల సత�ర�యుగన ఎందు మూల�వవ�� తం��� �. ఇ�� ,
�సర సంస��త�ం�త�ద ��� కన�డ��య�ం�త�వను��ణబహ�దు.
����� క 44 �ంద 49ర�� బరువ �� కృష�న వర��యను��సరు �. 56 ను. 39-
42 ర�� అల� స�ల� వ���సగ�ంద�మూల క�య�వ���రక�� ����� �.
�� క 50-54 ర�� బరువ సునంద నంద��ద�ద��ర�లరు, సన��
ఋ�గళ�, బ�హ�రు�� � �వ�గళ�, మ�� క������ హ�ణరు, ప��� ద,
�రదరుముం�దవ�ంద సు� �సల�డువ ��హ�యు �గూ ల��య��
రూపగ�ంద ��సల�డువ పర�త�నను� (�� క 52) �� బహళ��
సం�ష�ండు ��ష��ద భ���ంద కూ�దవ��, ��ంచన�ండు
ఆ�ం�శు� గ�ంద తుం��ండ కణు� గ�ంద (�� క 53) భక��ద అకూ� రను
�ర�తందు�ండు త� బ���, స��నమన���ంద ���� �� హ�యను�
సు� ��దను (�� క 54), ఎంబ ప�సంగవను��సరు ను. 43 �ంద 46ర��
మూలదం��వ����� �. ను. 47 �ంద 49 రవ��న �వర�మూలద��
ఇర�ద�రు ఇ� క� ప�సంగ���రక��రు�దను� గమ�సబహ�దు.

అ��య 38

�� క-1-29 ర�� అకూ� రను�ను దర�న��ద �� కృష� పర�త�న
సు� ��ద వర�� ఇ�. ఈ�గద క�వసు� వను��సరు అల� స�ల� వ���స
�ం�� �. 57 ను. 1 �ంద 25 ర�� �వ���� �. �� క 1 ర�� అకూ� రను ప�సన�
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మనస���, �రవను���� భ���ంద �� కృష�నను�సు� �సు�� � �� కృష�న
సు� ��ంద�ఈఅ��య�� రంభ�గుత��. ఆద��సరు �. 57ర పల��య��
“��దు సుఖ �గ�హ�యమ��నర| హ�య�స��హ�యఒలు�
ఎందు�ద�న ఎరడు �దగళ�� తమ� అ��� య��ముం�న ఎరడు
�దగళ�� �� క 1 ర��య �వరవను������ “పరమ�గవతన కూ� ర
అఘమరషణ� సు� ��ళ� �వర ఎందు ���� �. �. 57, ను. 1 ర�� �ం�న
అ��య-37 ర�� బంద �సర �. 56 ర�� ��ద �షయ, �నరు���� బం��.
�� క-2 �ంద సు� � �� రంభ�గుత��. �� క-2 ర�� అకూ� ర �ళ��� �. “ఈసమస�
జగ��� ��త� �రణ�ద, �ర�షడు� ణ ఉళ�వ�ద, ఎల�వను�
�శ�డువంథవ�ద, స�తః�శర�త�ద, ఈప�పంచ��వ�ంద
హ�టు� ��, అంథ చతురు�ఖ బ�హ�ను�ర���ంద జ��ద కమల �శ�ంద
హ���ద� అంథ గుణ�ర��ద, �షర�త�ద ఆ��రుషనూ, ఆ�
��యణ�ద �న�ను��ను నమస��సు���. ఎం�ద��. �సర �. 57 ను.2 ర��
“�యంబు�� న�నమ�� న�| ఈఎర�ళ�భువన ప�� �| ����
ల����యణతవ�| భయపద�ద� �త�జన| ��గ�మ��ళ� �గు��|
�నంత జగవ���సు� అ�� �వర కర�వను ��| �� గుణత�య� బం�సు�
ఎందు అల� స�ల� బద�వ�గ�ం�� వ����� �.

�� క-3-4 ర�� “అకూ� రను ఇన����న �వరగళను��డు�� , “ఈ
జగత�ను�సృ�� ��ద బ�హ��బ�� �� హ��ందహ���దవనల� , శు� �య��
�రు�రు జగ��రణ�ంద ప��ద���రువ� అవ�ల�రూ �న�అంగ�ంద
హ���దవ� ఎందు �ళ��� , దశ�ం��యగళను�, పంచతత�గళను�, �వ�సుత� ఈ
జగ��� �రణ�� ఇరు�ద�ంద� �ను అ�ల�తు��సు� ఎం��� �. �. 57
ను. 4-5ర�� "స��ం���ర�ద��ర ��� | ఓర�ముఖ� �� ణ��|

సర�సురర త����య� ఇ�� | స��శ�ర �న�ఆ��య�-(ను.4)
� ��మక లకు�యనల�| ����� ను�ర ప�వర�కరు ఎల�.
ఏ�ను��తంత� సుర��ల� �� | �నంద ���� క�ల|-(ను.5)
��ల�ర హృదు� హద��రు� �న�| �ణ�ల�రు జగదు� రు�|
� �న��య���సు�హ�| �� అ�� న క�సు�|-(ను.6)

ఎల� ఇం��యగ�గూ చలన శ���టు� , ��త�నను���యువ అ��రవను�,
ముఖ� �� ణ�� �టు� , ఎల� సురరుఈముఖ� �� ణన అ�నద��రువం�
ఆ�� ���. ఇద�ంద సుర�� ��తంత��ల� అవరుముఖ� �� ణన అ�నరు ఎందు
�ం���. ఎల�ర హృదయద�� ��ద�రూ �న�����ంద��సు�,
అ�� నద కత��యను�అవర�� �ం�సు�, ఎను�వ ఈమూరు ను�గళ �ర� ��



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 412

త �ద�ంతద తత�గళను����ళ�వం��.

�� క-5 �ంద 10 ర�� భక�రు �� హ�య స�రూపవను��� ����
సు� �సు�� �. �� హ�� �ను, �� సృ���ద ప�కృ��ంతలూమతు� అద�� బద���
��సువ ఎల� �వ��ంతలూ �ల�ణ�ద శ�� స�రూపవను��ం�రు�, �ను �త�
ముక�ను, సర� స�తంత�ను అంత� �న�ఆ��సువ��గళ�, మ�తప��గళ�
�న�ను ప��ర� స�రూ� ఎందు ఉ��సువరు. �� క 5 ర�� బరువ ఈ ప�సంగవను�
�సరు �. 57, ను. 7ర�దల ఎరడు �దగళ�� “శు��త� ��గ��గద�
అ�| రుద��ంబరు ప��దద� అ��త�భూత�వద� �లవరు ���న�� ��ధ
యజ�ద�| ఎందు సం�ప��� �రూ���� �.

�� క-5 ర 2��ద�గూ 6-10 ర�� అంత�త�పరవశ ���య��
�ష��ద�ధుగళ� �న� స�రూపద�� , ఆ�త�మండలద�� ప���సువ సూర�నం�
�న�అ�న�ద ఇం�� � �వ�గ�� అంత����� ప���సు�ద�ంద �న�ను�
త��ల�ర ఆ��వ�ందు ఆ��సు�� �. ఎల� శ�రద అవయవగళ� �న�
అ�నద���ద�ంద �న�ను����త��ందు, సర��లకూ� సర� శక��� జగ��న
��పర న�సువ �న�ను��భూత�ందు, కర��ష��ద�� హ�ణరు �న�ను
�దగళ మూల స�రూప�ందు, �న� స�రూప గుణగళ అ�న�� �న�ను�
ఆ��సువ�� �గళ�, తమ� కర� ఫలగళను��న� అ��సుత� , అహం�ర
మమ�రగళను��టు� , �� న స�రూప�ద �న�ను��� న�గ�ంద ఉ��సువరు.
�� నద అ�న�ద�� �గళ� �న��� న స�రూపవను�, �ను ఉప���ద పంచ�త�
�స��ద క�మదం� పంచ సం��రగళను��ం�ద శు�� త�రు, �న� స�రూపవను�
�త�ద�� ధ�సుత� , జగ��న�� హల� �ధ�ందహల� �వ�గళను� �వ, ���క,
పశుప��గళ� కూడ తమ�తమ��స�� ��యం� తమ�తమ� �వ�గళను�
ఆ���దరూ��� అ�ల� �� ఆ�ధ�గళ�, సర� స�రూప�ద, సర�
��పక�ద సర�శక��ద �న� �రువ� ఎందు సు� ��, �� క 11 ర�� పర�తగ�ంద
హ���ద న�గళ�, మ�య�రను����ండు ��మూలగ�ంద హ�దు సముద�
�రువ��� ఎల��వ�గ���డువ ఆ�ధ� ఉ�స�గళ� ���
సర���ప��ద �న��� �రువ� ఎంబ ఉప�యవను��డు�� �.(15)

�� క-12-13 ర�� శ�రభూత�� సంబం��ద ప�కృ�య గుణగ�ద సత�,
రజస�, తమసు�ఎంబ��క ��య గుణగళ�, జగ��న ఎల� చ�చర వసు� గళ��
అంద� హ�లు� క���ంద బ�హ�నవ�� ఈమూరు గుణగ� �ర�భూత�� �న�
అ���రువ�. చ� చర వసు� గ�� �� �త�జ�, ఆదరూసమస� ��గళ� పడువ
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����నద�� ం�� �ను ఒళ�దవనల� ��ంద� �ను సర�స�తంత� ఆద�
�� �� �హద��రువ ��గ�� స���గుణగళ ���గళ� సృ���గు�దు �న�
���ంద, �� ఎల���గళ��ద�రూ ఆ ���గ���� ంత�దవనల�. ��
సర���మక�ద �న� నమ��ర ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

�సరు, �� క-7 �ంద 9 ర�� బరువ ప�సంగవను� �. 57, ను. 7, 8, 9ర��
మూలద�వదం��సంగ�హ రూప������� �. ఉ�: �� క 6 ర�� కర� �ష��ద
�� హ�ణరు ఆ��సువ �వరగళను�ను. 8 ర�� “ఇదు� �న�ను���సువరు
�న|���ంత కర�వన��పరు| శుద� �� �గళ� �� నద�� యజ�| పద��
��యల��పరు ఎందు ��, ముం� �� క 8-10 ర�� బరువ జగ��న�� �లవరు
హల� �ధ�ంద, �వ, ���క, పశుప��గళ� కూడ తమ�తమ��స��
��యం� �వ�గళను�ఆ���దరూ��� అ�ల�� �న� �రువ� ఎంబ
�షయవను��సరు �. 57 ను. 9 ర�� “��కరూప బహ�రూప ��దు ��
ప��ర� భ�ప| �� �గళ� ���దద� అ��పరు| ���ర�ర�ద�| ఎందు
�వ��ముం� �� క 11 ర�� బరువ న�హళ�గళ� �� సముద��� �రువ���
ఎల� ఉ�స��ర�గళ� �న��� కూడుత��. ఎంబుదను�ను.11ర ��యఎరడు
�దగళ�� ��జ న�గళంబు� ��వ ప�| సురఋ� �తృగ� తర�ణవ ఎందు
స�ల� బద�వ������� �. ఈను�య�� న� హళ�గళ� సముద��� �రువ
���� �గళ�, సురఋ�, �తృగళ తర�ణవను��న� అ��సువరు �న��రతు
��యవ�� అర���గు��ల� ఎంబ�వవను��ణబహ�దు(8)

�� క-12 ర�� , సత�, రజ, తమస ఇ� జడ ప�కృ�య గుణగళ� ఇ�
���ంద హ������. తృణ �వ�ంద ఆరం�� చతురు�ఖ బ�హ�న పర�ంత��
ఎల�రూ ఇ�గళ�� �డ��ం�రువ�. ఈసంబద�� అ���ల�ందలూ ఇ�,
ఇద�ంద ఎల� ప�ర�గళ� �� కృతగ� ఎంబ �వర బరుత��. �సరుఈ�వవను�
య�వ�� � ను. 13 ర�� “సత� రజస�మమూరు గుణ� జగవ| �స�ర�
ఒ��ళ��హ�| ఎ��త��త�� త�� ఆ బ�హ�స�ంభ ప�యం��| ఎందు ����� �.
����� క-13ర�� ఎల�� �వర��మతు� పర�త�న అ�న ఎంబువ�వ
బరుత��. �సరు �. 57, ను. 14 ర�� “� �యం�ర జగ�ల� ఇల�| �ను �రణ
�శ���ల�| �నంత��హ� స�తంత� ఆ| �న� �న�� తంత� ఎందు అ��వ
బరువ �� సుందర�� వ����� �.

�� క-14, 15, 16 ర�� “భగవంతన ��టరూపద వర�� కండు బరుత��.
�వ� అ��యు �న�ముఖ, భూ���న��ద, సూర�� �న� దృ�� . ఆ�శ�
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�న���, �కు�గ� �న� ��గళ�, సత��క� �న� �రసు�, ఇం�� � �వ�గళ�
�న��హ�గళ�, సముద�గ� �న�ఉదర�, �యు �న��� ణగళ� మతు� బల�,
స��గళ� �న��మగళ�, �ఘగళ� �న�త�కూదలు, పర�తగ� �న�
అ��నఖగళ�, హగలు ���గళ� �న� ఎ�యూటగళ�, సృ��కర��ద ప��ప�యు
�న��రుష�ంగ�, మ�యంబుదు �న� �ర��, �! �శ�ల�ద స�రూప
�ం�ద����| అ�క �వ ��గ�ందలూ, అ�గళ ర�క�ందలూ తుం�ద ఎల�
�కగళ�, జలద��రువ సణ� జంతుగళం�యూ, అ�� హ��న��రు ���గళం�యూ
పరమ�రష�ద �న��� అడ�రువ� ఎంబ వర�� బరుత��.(15)

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 57. ను. 15 �ంద 20 ర�� బహళ
సుందర��మూలద��రువ �వదం��వ����� �. ఉ�. �� క 14 ర�� బరువ
“అ�� రూ�ఖం�వ �రం����ణం| సు��న��� ర� �శః శు� �ః(15) ఎను�వ
భగవంతన ప���ందు అంగగ�ంద ఉద��సువ �వ�గళ వర��యను��సరు
ను. 15 ర�� “�న�� ముఖ�ంద ప�ద � ప���| యను అం���ంద ప��|
��నన �త��ం �����| �ంద అంత����� ఎందు వ��సుత� ను. 16 ర��
పర�త�న ��గళ వర��యను�, “ర�స� �� త��టు� సహ| �� �ద�ర
��ం��టు� | ��ుగళ �� త�� సృ��� �న�| కు��ళ��గళ ���. ఎందు
వ����� �. �� క 14 ర�� బరువ భూ�, ఆ�శ, సూర�, �����గళ�,
�� ��ం��యగళ�, ఇం�� ��క�లకరు, �హవః, అర�వః, కు�ః, మరు� ఇవ�ల�రూ
������జ�స�ల�. �న�అవయవగళను�ఆశ�య� �ం��� �
ఎను��దను�అను����న -సు�గళ�� సమ���ద�ను�(15) �సరూ కూడ ను.
17 ర�� ���క���� �. ఉ�: “�! �రుతన�� ణ�ంద అంగ| �మగళ�
వృ�వృంద| ఎను�వ�� , ఇదరం��, ను 20ర�� ��య ఎరడు �దగళ�� “న���
�న��హ��� మ| ���దు�హ�దు సర�సృ�� ఎందు పర�త�న అనంత
కల��య సృ��య స�రూపవను�������� �.����సరు ను. 22ర�దల
మూరు�దగళ�� “అనంత జడ�తన��ల� ముఖ� �నల�ద��శ��ల�| ��క
అనంతరూప ఎందు అనంత జడ�తనరూపగ��ల� , �తన స�రూపను, �ను,
���శ�య�ల����దకూ� �తన��ల� ఎను��దను���� ర��
�రూ�సుత���రు�దు, ఇవర శబ� భం�ర�� ఉ�హర����.

ఇను��� క-16-17 ర�� బరువ �వరు ఎల�దకూ� �రణను ఎను�వ
�వవను��సరు ను. 19-23 ర�� మూలద��రువం�� సహజ సుందర��
వ���ద�ను��ణబహ�దు ఉ�: �� క 16 ర��ద� “య�జ� సం�హ� జ�క�
��◌ುదుంబ��మశ�మ�మ�ఎందం�, �సరు ను. 20ర�� “జలజంతుగళ
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లయ�జల�| అ��ఫలదు� ళ� లయవ� ఫల�| ఎందు సుందర��
�వతుం��� �.

�� క-18-23 ర�� మ�� ◌್యవ�ర�ంద క�� అవ�రదవ�� వర��
బరుత��. �సరు ను. 24 �ంద 29 ర�� ఈ ప�సంగవను�సుందర�� వ����� �.
ఉ�: మూల�� క -19 ర�� “అకూప�యబృహ� న�మందర���
�తు��� ర���యనమః సూకరమూర��|| ఎను�వ పర�త�న అవ�రద
వర��యను��సరు ను.24 ర�� “ప��� మంతక కూ�ర సుర� చయసుఖద
మంద��� ర ఎను�వ కూ��వ�రద వర�� మతు� ను. 25 ర�� “సుయజ� భవ�
వ��త��మ| నయనహర ధృతభూత�త�| భయదూర నరమృగస�రూప�క|
త�య ����తసుప��ప ఎను�వ పదగళ�� వ�హ�ర�గూ నర�ం�వ�రద
వర������ �. ను. 27, 28, 29ర�� ��వ�ర, బుద� , క�� అవ�రగళ వర��
�యుత� , ఇంథ సర�రూ��ద భగవంత�� శరణు�ందత� , ��� ర�ద
ద�వ�రద వర��యను������ �.

ఇను��సరు సంస��ద��య అర�వను� కన�డద�� అ�షు� అర�వ�� �
తం��� � ఎను��దను� �ళ�న ను�గళ�� �ణబహ�దు.

�� క-18 ర�� �రణమ���య ప�ల��� చ�యచ ఎను��దను�ను.
24 ర�� “లయజల���ఘ�న ఎందు ������� క 21 ర��య ‘దృప�
�త�వ���� ఎంబుదను�ను 26 ర�� ‘దృప�నృపలకుజకు�రఎందు అర�వ�� ద పద
ప����రు�దను��ణబహ�దు.

�� క-24-31 ర�� అకూ� రను ���ధ�� తన�ను�ఈ భ����ంద
��సలు కృష�నను��� ��సువ �వర� బరుత��. �సరుఈ�గవను�ను. 30-40
ర�� మూలద��రువం�� వ����� �. ను. 34 ర�� “���శ�య� బ�య�రు��
ఎందు ����ప�ము��యను����� �ందు �ణుత��. �� క 27 ర�� ‘య�
భు� జలం��� ప��చ�న�ంతదుద��ః| అ���మృగతృ�� ం � ���హం
ప�� ముఖః| ఎను��దను��సరు ను. 34 ర�� “స��ర జ�దు ��ల��� ఓ�|
బన�బడు� భ����ళ� ఎందు సులభ��య�� సత��ర������� �(8)
�స�� సంస��తద�� ప�భుత� కన�డద�� ఇతు� ఎంబుదను�ఈ ఉ��◌ೀఖ�ంద
�ణబహ�దు.
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అ��య - 39

�� క-1-18 ర�� అకూ� ర�� �� కృష�న �శ�రూప��ణ��గ, అవను
���ం�దు� , తన� �త� సం���గళను�ము���ండు బందు, ఆశ�ర��వ�ంద
రథవను�ఎరు�� �. ఆగ కృష�ను ఎల�� ���ద�రూ �ళ��� �. “���దరూ
�లద�� , జలద�� , అథ�ఆ�శద�� అదు�త�దుదను� కం��? ఆశ�ర��వద
�న�ముఖ����ంద�ను ఇదను�ఊ�� ప��� �ళ������. ఆగ అకూ� ర
�ళ��� �, ఇ�ల�� �శ�����ద �న���రు�గ, �న�ను���ద బ�క, నన�
�ణ� ఇరు�దు ఏను ఇర����ధ�?(14)

�� క-1 �ంద 5 ర�� బరువ ఈ ప�సంగవను��సరు �. 58, ను. 1 �ంద
7 ర�� ��� ర�� �వ���� �. ఉ�: ను. 4 ర�� “కర�రడు ము�దు �ం��
��ద�ందు- ప��రు�దు �న�వదన| అ��న � కం� అదు�తవను���ళ�
�ళ�దన ఎందు ��, అకూ� రను ఉత��సు�దను�ను. 5-7 ర�� వ����� �.�. 58 ర
పల��య�� �సరు భక�ర బ�� తమ� అ���గళను�సూ���� �. ను. 3 ర��య
�వరగళ� మూల �� కగ���ర�ద�రూ, క� ప�సంగ���రక�� బం��. �� క 3-5
ర�� �వరగళ� ను. 4 �ంద 7 ర�� అల�స�ల� వ���స�ం�� బం��.

�� క-7 ర�� బల�మకృష�రుమథు���గు�గ, ��యుద�కూ� �� మద
జనరు అల��� �ంతు, ఇవరను��� సం�ష�ండు, అవరు ఎషు� దూర�దరూ
కూడ అవరను�మతు� అవర�ద �క����డుత� �లు� �� �. ఎం�ద��, �సరు
�. 58, ను. 8ర ఉ�� రర��ంద ను. 9ర���ర�ద�� “ఆ గుణ�� వసు�వన
తనయన ఆగమనవను కం�డ� ఎం���, ను.9ర�� , “ఆ తరు�� మ�� మదరు
బందు �� త��� త�����దర�గర� ఉపవనదు �ల��� జనర ప�ణ� ��
ఎందు ���� �. ఇదర�� �సరుమ�ధర��ద భగవంతనను�సు� �సు�దను�
�ణబహ�దు.

�� క-8-18 ర�� �ల��ల� ఆగ�మథు�� బందుఊ�� ఇరువ
ఉ��నవనద�� �మకృష�రు బరు�దను��యుత� ఇరు�� �. ఆగ �మకృష�రను�
అ���, అకూ� రను క�దుకండు బరు�� �. కృష�ను అకూ� రన ���దు�ండు,
మంద�స�రుత� అవ���ళ��� �. “��మథు�యను�ప��శ���, ��
చక�� ఎతు� గళను���� ఇ�� స�ల��తు� �శ���, �యం�లదవ��
పట�ణవను��డు��.

ఈప�సంగవను��సరు, మూలదం�� ను. 10-11 ర�� “నం�ద�ర
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���దనుముకుందను �ం��యన �య��ద| మంద�స� ను�దను
ఘన��మ� ఇం��యరస ��ంద| ముం� �మ��దు రథసహ పట�ణద �ందవ
�డుత� బ�� ఎందు �వ���� �.

�� క-11-16 ర�� “అకూ� రను �ళ��� � �మ�ను��టు� �నుమథు��
ప���స��. �అ��జ! ఎల� ��లక�ంద కూ��ండు, నమ�మ����ణ
బ���, అ�� ��� �జన�� నమ�ను�స�థర������. గృహ�� శ��గ�ద
నమ�మ�యను� �వ ప�ధూ��ంద �తృగళ�, అ��స�త�ద �వ�గళ�
తృ�� ప�యు�� �, అంథహ �న��దధూ��ంద నమ�మ� ప�త���సు. ఈ
ప�సంగవను��సరు ను. 12 �ంద 13 ర�� సందర����ందువ ��
అల�వ���స�� వ����� �.

�� క-14-16 ర�� �రూ కృష�న �దధూ�యను�ధ�స��� గ, ���
అదను�అ��సు��రు��ందు, అకూ� రను �వ��, జగ�డయ�ద, �ణ�కర�ద
శ�వణ, మతు� �ర��గళ�ళ�వ�ద�దవ ��ష��ద��యణ� �న� నమ��ర,
ఎందు సు� �సువ ప�సంగబరుత��. �సరు ఇదను�ను. 12-17 ర�� మూలద
�వదం���వ���� �.

�� క-17-23 ర�� కృష�ను అకూ� ర�� �ళ��� �. �ను బల�మన���
�� కంసనను��ందు �న�మ�� బరు�ను. ��కృష�న ఈ�తుగళను� ��
అకూ� రను ఒల�ద మన���ంద �ర ప��శ��, కంస�� �న�ఆ��యం�
కృష�నను� క�తం�రు��ందు ��, తన�మ���గు�� �. నంతరమ��హ�ద
�లద�� ��కృష�ను, బల�మమతు� ��లక�డ�, మథు� పట�ణ ప���సు�� �.
ఇ�� పట�ణద �గూ �జ��గళ��యమ���లుగళ� శృం�ర�ం�రువ బ��
వర�� బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను�ను. 18 �ంద 22 ర�� వ����� �. ఆద�
�� క -20-23 ర�� బరువ మథు� పట�ణ �గూ �జ ��య��యమ�గళ
అలం�రద వర��యను��సరు, �. 59, అనుపల���ంద ను. 6 రవ�� వ����� �.
�� క-24 �ంద 30 ర�� , బల�మకృష�రు, ��య�డ�, �జ ��య�� బరు��రు�గ,
అవరను��డలు ఉ��హ�ంద �రద ���యరు ఉప���యను�ఏ�
�ంతు�ళ���� �. ఈ���యరు కృష�నను��డలు ఆతురద�� �షభూషణగళ��
వ���స�� ��� ధ�సు�దను� �� ధ�సు�� �. �లవరు, ఒం� బ�� , ఒం� ఓ�,
����� ధ�� బరువరు. �లవరుఊట�డు��రువవరు అర�ద�� �టు� , �లవరు ఎ��
��న�డలు ఇ�దవరు��న�డ� బరువరు. మల�దవరు శబ��� ఓ�
బరువరు, �యందరు, మగు�� �లు ఉ�సు�దను��టు� బరువరు, ఆగ
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కృష�ను మంద�స �రుత� కు��ట�ంద అవర గమన ��యు�� �. ఆగ ���యరు
కృష�నను���, మన��న�� ��న�ంద సృ���ద, ఆనంద�యక కృష�న
మూ��యను�ఆలం�� ��ం�త�గు�� �. కృష�నను��ణ�రువ �రహద
దుఃఖవను� క�దు�ళ���� �. ఆగ�� హ�ణరూ కూడ, �సరు, అ��, గంధ,
ఆచమ��గ�ంద బల�మ కృష�రను���సు�� � ఎంబ వర�� బరుత��. ఈ
ప�సంగవను��సరు బహళ సం�ప��� �. 58 ను 22 - 23 ర�� సూ���� �. ము�
�. 59 ను. 7 �ంద 14 రవ�� ఈ ప�సంగవను�మూల �� కద �వ���ందువం�
��� ర�� వ����� �. ను. 24, 25 ర�� �ర��య ��� ఫలశృ�యను����� �.
ను. 24 ర�� �సరు తమ��గవత కృ�యను� “��త�� కృత పదవ ఎందు
క��రు�దు ��ష��సుత��.

����� క-31 �ంద 41 ర�� “బరువ కంసన అగ�గ బ�� గంటుగళను�
��దు�ండు�గు�గ, కృష� అవరను�బ�� �ళలు �డ�����
�త���గ, కృష�ను అవన �ర��దనవను��డు�� �. బల�మ కష�రు
తమ� ��ద బ��గళను���దు�ండు ధ�� ఉ�ద�గళను��ల����టు� ,
ఇను��ద�గళను��లద�� ��� అదర�� న�దు�గు�� �. ఎంబ �వరగళ�
బరుత��. �సరు ఇదను� �. 59, ను. 15-19 రవ��మూల �� కద �వదం��
వ����� �. ఉ�: �� క 38 ర�� బరువ “�సృజ� భు����� ఎను��దను� �.59
ను.19ర ��య�దద�� “అవ��� ��టు� ఎందు సహజ సుందర�ద��య��
కుస�న �త��య �లస��దంథ �చళకవను������ �(8). �� క-30 �ంద 40
ర�� అగస�డ��ద� బణ� �కువవను బల�మకృష�రను��� ����
అలం�ర�డు�� �, ఇద�ంద కృష�ను సం�ష�ండు ఆ��త�� బల, ఐశ�ర�,
భగవ� స�ర��గూ �రూప� (�దృశ�రూప�ద) ��వను��ట�ను ఎంబ
�వర� బరుత��. �సరు ఇదను� �. 59, ను. 20-21 ర�� సం�ప������� �.

�� క-42-44 ర�� బల�మకృష�రు�స బ��గళను�ధ����త�ంద
అలంక���ండ నంతర, ��యను� కటు� వవ�ద సు�మనమ�� బరు�� �.
సు�మను ఇవరను������ ంగ నమ��ర��, బల�మ కృష�రను��ద�,
ఆసన, గంధ�ంబూలగ�ంద��సు�� �. సం�ష�ంద కృష��� �ళ��� �. ��
నమ�మ�� బందద��ంద నన� జన��ర�క��తు. నన� కుల� ప�త���,
�తృగళ�, ఋ�గళ�, �వ�గళ� నన��� సం�ష�ం�రువరు ఎందు భ���ర�క
�ళ��� �. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 59, ను. 22-23 ర�� సంగ�హ రూప��,
మూలద��య�వ���రక�� వ����� �.
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�� క-45-46 ర�� సు�మను ��ఈ ప�పంచ�� స�తంత� �రణరు, ఈ
భూ�య�� శుక�కృ�� ంశయుత�� సజ�న�� మంగలకరవను�ంటు�డలు
అవత��రు��. జగ��య�ద �� ఒ��యమనసుళ�వ�ద ఎల� �� �గళ�� ,
అవరవర�గ��గనుగుణ�� న�దు�ండు ఫలవను��డువవ�ద��ంద �మ�
�ద�వ�ంబు�ల�. �ర�ట�� అగసనను��ందు �ష�రరను�
ఉద���రు�దన���ద�, �ద�వ బరు��ందు కండుబందరూ, అదు అవరవర
కర�ద�గ��� అనుగణ�����రు��, ఆద��ంద అదు �ద�వ అల�.
ఎందు సు� �సు�� �. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 59, ను. 24-25 ర�� �వ���� �.
�� క-46 ర�� బరువ క��ను�ర ఫల �ంబ �� త��� ంతద తత�ద ��రగళను�
�సరు ను. 25 ర�� “సర��� క��ను�ర ఫల� ఎందు సంగ�హ రూపద��
���� � ఇ� ను�య 3��దద�� “తమతమ��గ��యం� కర�వ
�డు�ంబరు ఎను��దుమూలద�� ��ద సమ�ః సర�భూ�షు భజంత
భజ�ర�యం��ఇ�.(16)

�� క-47-52 ర�� ‘సు�మను కృష�న�� ���ళ���� �, ఈ�స�ంద
ఏ�దరూఅప�ధ��ద�� ���డు, �ను �న� ఏను ���డ�, �ను ఏను
��ందు ��ర��డు��, అదు, నన���ద పర�నుగ�హ�ందు ��సు���.
బల�మ కృష�రు ప�సన���రు�దను� కండు సు�మను సం�ష�ండు,
సు�స�యుక��దహ��న�రగళను��డు�� �. ఆగ అవరు ఆ�రగళను�
ధ�� ��త��, శర�గత�ద సు�మ�� వరగళను��డు�� �. �� క-51 ర��
సు�మను కృష�న�� అచల�ద భ��, భగవ� భక�ర ��హ, సర�భూతగళ��
ద�యను�ంటు�డు ఎందు వరవను��డు�� �. �� క-52 ర�� కృష�ను అవ��
వంశపరంప�వ�గూ బరువంథ సకల సంపతు� , శ��, ���గళను��గూ��వను�
దయ���, అ��ంద బల�మ�డ��రడు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��.
�సరు ఇదను�అల� స�ల� బద�వ�గ�ం�� ను. 26-29 ర�� �వ���� �.
ఉ�: �� క 48 ర�� సు�మను “�ను �న� ఏను ���డ�, �న��స�ద
నన� అప���డు ఎం�రు�దను� �. 59 ను. 26 ర�� “�న�భృత� భృత�
భృత�ర ప��రక� స��ర�� ����న�ను| �మ� �ష�వ జనర శు�� త�మర
��య���టు� | దుర��య��సయ� ��ర��యళ రమణ� ఎందు సు�మను
అత�ంత�స��వ�ంద భగవంతన�� ��ద����ళ���దను�బహళ
సుందర�� �స��� ���� �.

����� క-50-52ర �వరగళ బద���సరు ను. 28 ర��
“��మద��రమణము���మద�� అవన తన��మకర�న��ద ఎందు
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సం�ప������� �. ను. 29ర�� బరువ హ� భ�� సు� �, �సర స�ంత రచ�గళ��
ఒందు, ఈతరహ, ఎల� �ర�� ��య ను����సరుహ� సు� ��డు�దను�
�ణబహ�దు.

అ��య - 40

�� క-1-36 ర�� ‘కు��� భగవంతను��ద అనుగ�హ�గూ
�వధనుర�ంగద ప�సంగగళ� బరుత�� �� క-1-13 ర�� సు�మను �ట� �� ధ��
బల�మకృష�రు �జ�ర�ద�� �గు��రు�గ సుందర�ద గూనూ �ను�ళ�
��వ�� ఎంబ కు�� తరు�యు బల�మ కృష�ర రూప, ర�క�, మంద�సద
�టగ���రు�� అవ�� గంధవను��డు�� �. ��కృష�ను అవళ ��� ఒ�దు
మూరు క� వక��ద ��వ��యను�అవళముం�లుగళ �� తన��లను�ఒ�� ,
గద�ద�� తన� ఎరడు �రళ�గళను�ఇటు� ముఖవను����� ఎతు� �� �. ఆగ అవళ
శ�ర �ట�� ఆగుత��, అవళ� అప��యం� సుందర�� �ణు�� �, అవళ�
కృష�నను��� �మ�డత�� అవన శ��యతు�యను�����దు నసున�
సూసుత� తన�మ�� క�యు�� �. కృష�ను తన�మధుర�తుగ�ంద స��న
�� కళ���, �జ ��య�� ముం��గు�� �. అంగ� ��య��ద� జనరు
�మకృష�రను��� �ధ�ద ���, �ంబూల గం��గ�ంద��సు�� �.
ఎంబ ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 60 ను. 1-15 ర�� అల�స�ల�
వ���సగ�ం�� వ����� � ఉ�. ఈ �ర��య పల��య��� కు��య�గ�
�గ��గళ ప��� పవను��ణబహ�దు. ����� క-1-2 ర�� బరువ కు��య
ఆ�రద వర�� �సర ఈ �ర��య�� వ�క���ల�. �� క 2 ర�� కృష�ను �ను�రు
ఎందు కు��యను� �ళ��� � ఆద��సరు ను. 2ర�� ఇద�� �స��� ‘ఆరు � �న�
ప��రు ఎంబ పద ప��గగళను����� �. ఇదరం���� క 3ర�� ‘కంస��
��య�ందు త���దఈ గంధ�పవను��మ�ను��ట�� ఇ��రు ఇదను�
�ందలు�గ�రు ఎంబ కు��య�తను��సరు �.60, ను. 3ర��
“�ందర��ర తవసమ�త��� ఇం�న��మ��వ��యందు|
గం�ను�పక��యు �ను కంస� కందర� ���ం�రు ��య�ందళ� ఎందు స�ల�
బద�వ���మూలద�వ���ందువం����� �.

�� క-4-6 ర�� బరువ, కు��యు �మకృష��� గంధ�పన�డువ
వర��యను��సరు సం�ప��దరూమూల���రక�� ను. 4-5 ర�� ����� �.



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 421

�� క-6 ర�� గూ��ద కు��యను�����డలుమనసు���దను ఎం�ద��,
�సరు ను.5 ర�� “కు��యమూరు�ంకు, ���దవనుము�ర� ముకుంద ఎంద
�ర��� క� ప�సంగ���ందువ సుందర �� స�ళ� పద ప��గగళను�
���� �. ను. 6-7 ర�� , �సరు భగవ� కృ�యబ�� ���� �. ఇదు �� క-7-8 ర��
బం��. ఉ�: �� క -8 ర�� ‘ముకుందశ�ర��త���బభూవ ప�మ�త�� (కృష�న
స�ర��ంద ఉత�మ ����దళ�) ఎంబుదను�(16) �సరు ను. 9 ర��
‘శ�� ంగ�యం��ర��� ఎందు �� సంస��త పద��ంతలూ కన�డ పదగ�నూ
క�� ఇల� ఎంబు�దను���దం� �ణుత��(8). �� క-9-10 ర�� బరువ కు��
�మ��త�� కృష�న ��� ఎ�దు మ�� క�యువళ� ఆగ కృష�ను స��న
�� క�సువ ప�సంగ� ను. 10-12 ర�� మూలదం��బం��. �� క-12-14 ర��
కృష�ను కు��� �ళ��� �. “�ను కంసన సం�ర��ద�� �న�మ�� బరు�
ఎందు �� అవళను�స���� అంగ� ��య��రువ జన�ంద����ండు,
ధనుః �� ఎ��� ఎందు �రజన�ంద �ళ�త� ధనుః ��� బరు�� �. అ��
ఇంద��పదం� అదు�త�ద ధనస�ను��డు�� �. ఎను�వ ప�సంగవను��సరు
�.61 ను. 1 ర�� “ఇంద� ��పమ ��త�ధనువను బందు కండరు�మకృష���|
గంధ���ంబర ధూప�ప బ��ందర���ండు రం�సలు, ఎందు మూలద
�వదం���వ���� �. ఇ� �ర��య పల��య�� “ముక�ణ�న వరధనువను
కంసను���� భ������టు� | రక��ంతక కృష��మర క���, �క��హ�లు�
�ల�ను ము��ట ఎందు ముం� న�యువ �వధనుర�ంగద ఘట�యను��సరు
సూ��ముం�న ప�సంగద �వరగళను��వ�సు�� ���� �.

�� క-15 �ంద 23 ర�� “అ�క జన�ంద ర�త����గ�ళ����రువ
ధనుస�ను��� కృష�ను, అ��రువ �వకర త�యను����స� బ���ర��
�ల�ను���దు�ళ���� �. ఎడ��ంద ఎ���ండు జనరు�డు��ద�ం�� ఒం�
��షద�� మధ��గద�� ము�యు�� �. ��ము�యల�ట� ���న శబ� ఆ�శ
దశ�కు�గ�గూ పస�� కంస�� �ళ�త��. ఇదను� �� కంసను భయ�ళ���� �.
ఆగ కంసన భృత�రు కృష�నను��ల�లు అవనను�సుతు� వ�యు�� �. నంతర
బల�మ కృష�రు కు�త�ండు ���న ఎరడు తుండుగ�ంద� అవరను�
సంహ�సు�� �. ఆగ కంసను ఇను����న �న�వను� కళ��సు�� �. అవరను�
బల�మ కృష�రు సంహ�� ���న మ��ంద�ర� బందు, పట�ణద
ఐశ�ర�వను��డుత� ర��య�� సంచ�సుత� సం�షపడు�� �. ర��య��
సంచ�సు��రువ ఇవరను��� పట�ణద ప��గళ�, ఇవర �జః �ంజవను�,
రూపగళను���, ఇవరు �వ� ��ష� �ందు ��యు�� �. �� ఇవరు ������
సంచ�సు��రలు సూ��స��గుత��. ఆగ అవరు ��లక�డగూ� తమ�
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చక��గళను�����ద ��ర�� బరు�� �. అ�� �లు ��దు�ండు �లు
అన�వను�ఊట����� సుఖ�� క�యు�� � ఎను�వ ప�సంగ బరుత��.
�సరుఈ ప�సంగవను�మూలద��రువ �వదం�� � 61, ను. 2 �ంద 12 ర��
కృష�న ��యు బరు�ద�ంద బహళ���క�� వ����� �. ఉ�: ను. 5ర��
‘గర����శమండల తుం�తు �� �ల�ల�వర ����తు| �జ�ర వ�దను
కంసనమూ���� జర��త�దను �ర�గుం�|| ఎందు, ధనసు�ము�ద ప�సంగద
సుందర వర��యను��ణబహ�దు. అదరం�� ను. 2ర “�ర�గ�� అం� ఉ�
�ంద�గ��, ను. 3ర�� ‘��� క ��� ర, ను.4ర�� “గ���తు ఛ� ఛ�
��లుగళ�లు ���వరం� జనర�ం���ముం�దమూలద��ల�ద
ఉప�యగళనూ� �టు� న�దఘట�గ�� ఇ��షు� �వం��యను�తందు
���రు�దను��ణబహ�దు.

�� క 19 �ంద 23 ర�� బరువ ప�సంగగళను��సరు ను. 6 �ంద 10 ర��
వ����� �. ను� 7 ర��యూ కూడ ‘ఒర����ద �న�దం� “�టు� �టు�
ఘరట��� � ��ద��ణ ఎంబ సుందర ఉప�య�టు� బ����� �. ఈ
ఉప�యమూలద��ల�. �� క 24 ర�� బరువ కంసను బల�మ కృష�రు ధన��న
�వల�రరను��గూ ధనస�ను�ధ�ంస��ద �షయ ��ద�ంబ ప�సంగవను�
�సరు �. 62 ను. 1 ర�� �ద 3ర�� సం�ప��� ‘�షయ ��ద బదలు “��దు
��దు ఎందు �వ���� �. �� �ర��గళ��ద�ం� ఇ��యూ �సరు �. 61, ��య
ను. 13 ర�� కృష�నను�సు� ���� �, ఇదుమూలద��ల�. �సరు�� క-25 ర��
“కంసను�ద�దవ��, ����ర�, మరణ సూ�సువ, అపశకునగళను�
�ణు�� �. అపశకునద �వరగ�ద తన� �రళ�� �రవను��ణ�రు�దు,
ఎ��రడు చంద�గళ�, న�త�గళ� �ణు�దు, సూర�న ��ళ�� రంధ� ��సు�దు,
��ము���ం�గ�యు�వర ప�ణవ జపద శబ� �ళ�రు�దు, �డగళ�� బం�రద
బణ���సు�దు, ధూ��ంద ఆవృత�ద భూ�య�� న��గ, తన��దద
���గళ� �ణ�రు�దుముం�ద�గృత�లదమతు� స�ప��లద
అపశకునగళను���మరణద భయ�ంద కంస�� ��� బరు��ల� ఎంబ
�వరగళ� బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను� �. 62 ను. 2 �ంద 5 ర�� మూలద
�వ బరువ �� తమ�� ��ష� ��య�� వ����� �.

�� క-30 ర�� “ఈ �� భయ�ంద ��� క�దు సు��దయ�గు��రలు,
కంసనుమల�యుద�ద ఉత�వవను�ఏర��సు�� �. ఎంబ �షయబరుత��. �� క-31
�ంద 36 ర�� �జభటరుమల�యుద�ద భూ�యను�, ఆసనవను�, హ�గ�ందలూ
�రణగ�ందలూ అలంక����సు�� �. ఆగ�� హ�ణరు, ���యరు, �శద
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ప��గళ�, �ంగ��ద ఆసనద�� కు�తు�ళ���� �. �జ���� ఇరువ ఆసనగళ��
�జరు కు�తు�ళ���� �. మల�యుద� �డువ ���నరు షడు� ��యు�� �,
�ద�గ�ం�� అవరవర గురుగళ �����న�� బరు�� �. �� క-35 ర��
మల�ర�� ముఖ��ద�ణూర, ము�� క, కూట, శల, �శలముం�దవర�సరు
��, ఇవరుమంగళ �ద�గ�ంద ��ంచన�ండు ఆడువ��న�� బరువ
�వర బరుత��. �����య�� క-36 ర�� , కంసన ఆ��నద��� బంద నంద
�ప, ��లకరు, తమ�తమ����గళను��జ�� అ��� తమ�తమ�ఆసనద��
కు�తు�ళ���� � ఎంబ �వర� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 62, ను. 6 �ంద 10 ర�� మూలద�వదం��
సుందర�� వ����� � అల��� �సరు తమ� �� ��య �చళక ���రు�దను�
�ణబహ�దు. ఉ�: �� క 33 ర��య “హృద�న �దూయ�" ఎంబ ఉ��ఖవను�
�సరు ను. 8ర 3న�ద ద�� “�ద����యం�ద�ను ��ంద� ��ధరన ��హ�|"
ఎందు వ����� �. ����� క-34 ర��య ‘�ద���షు తూ��షు మ����త�
�షుచ" ఎంబ ఉ��ఖవను�ను. 9, 3��దద�� “సం�త తుతూ� � �ళ�గ�"
ఎందు �సర �లద ��య�ద�గ�ంద వ����� �. ను. 11-13 ర�� బరువ కృష�న
సు� � మూలద��ల�. ఇ��యూ సహ, ఎల� �ర��గళ ��� బరువ ��. �సరు
కృష�నను�సు� ���� �. అదరలూ� ను. 13 ర�� “��కర ప�స���ంకట కృష� �ల�
య� �కుంఠ�భవకు�| ఏ�ంత జన�ళ� �స��ద� అ�క �ధన ����"
ఎందు �సరు తమ� కృష�న చ�� బ�� ఇరువ �ఢ�ద ���యను�వ�క������ �.

అ��య - 41

�� క-1-31 ర�� “కువల��డ�ంబ ఆ�యవ��� బల�మ కృష�రు
మల�యుద� మంటప���గువ వర�� బరుత��. �� క-1 �ంద 5 ర�� సూ��దయ
�ద�� బల�మ కృష�రుముఖప��లన, ��నముం�ద �చ �ర�గళను�
ము���ండు, మల�యుద� రంగ మంటపద క��ంద బరువ న�� ధ����
అత�క� బరు�� �. ఆగ రంగమంటపద��య�� ��త�ంద ప���సల�ట�
కువల��డ ఎంబ ఆ� �ం�రు�దను���, కృష�ను��త���ళ��� �
‘��యను��డు ఇల��ద�� �న�ను��న�ఆ�యను�యమ�క�� కళ��సు
�నుఎందు. ఆగ��తను కృష�న �� ��� �, ఆ�యను�������� కృష�న
�� నుగ�లు ప���సు�� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��. ఇదను��సరు
మూలదం�� �. 63 ను 1-3 ర�� ‘రంగ��ర���!మ��లదం� తమ� ��శ�
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అడ��ం�హ�దు అంబష��ల� ఎందు ��, ను. 2-3 ర�� “కండు �� కృష� ప�కరవ
మధ�� సు���ండు అళఞవ క��ద శుం�లవం ����ఘ� అలస��
ఉద�ండతనవను�రద... మూ��ఘ��� గజ| ఎందు వ����� � �. 62 రం�,
ఇ��యూ కూడ, పల��య��� ఆ�యను�, అష��గ�జగళను�, “గజవదన జనక�ద
రుద�రను���సువ, గజ���ద �ంహదముఖవ���ం�రువ హ�� ఈ
కువల��డ�ంబ గజ �డ��? ఎను�వ సం�శవను���, ముం�గు�దర
సూచ�యను������ �.(11) �� క-6-14 ర�� కృష�ను ఆ�యను��గూ అదర
��తనను�సం�ర�డువ �ర��ద వర�� బరుత��. ఆ�యు ����ంద ��న
మధ�ద��ద� కృష�నను�తు�దు �ం���ంద ��దు�ళ��త��. ఆగ కృష�ను తన�
బల�ంద ����ళ���� �. ఆగ కృష�ను ఆ�య�ల��దు చ���
ఎ�యు�� �. ఆగ కృష�నను���యలు ఆ� �రుగుత��, అనంతర అవను
ఆ�య ఎదు�� బందు ఆ�యను� ��ంద��దు�డు�� �. ఆగ ఆ���ను
��� �డు��ందు ఆ�హ����, అదు తన��ం� బరువం��డు�� �, ��
�దు� ఎద�ం��డు�� �. ఆగ ఆ�యు కృష�ను �ల�� �ద��ందు ��దు ��� �
భూ�� ���ంద ��యుత��. ఆగ ఆ�యు తన� శ��యు సుమ�� సు�� �
�శ�గు�దను� కండు ����ంద కృష�న ఎదు�� రభస�ంద ఓ� బరుత��. ఆగ
కృష�ను ఆ�యు తన��� ఏ�బరు�దను� కండు అదర��� ��ంద
�ం�లను���దు, �ంహదం� అ��స�� �లద�� �డు��� �. ���
�ద� ఆ�య��యను� ��� , అ�గ�ంద���తర సం�ర�డు�� � ఎంబ
�వర�ద ప�సంగబరుత��.�సరుఈ ప�సంగవను� �. 63ర ను. 3 �ంద 8 ర��
మూలద�వదం��వ����� �.

�� క-15 �ంద 20 ర�� “రక� �టకు��ద� ఆ� దంతగళను��గల�����ండు
�ల� ��లక�ంద సుతు� వ�దు�ండు బల�మ కృష�రు రంగయుద� న�యువ
రంగ స�ళ�� బరు�� �. ఆగ ‘కువల��డ ఎంబ శ��యుత�ద ఆ�యూ కూడ
�మకృష��ంద �ల�ల���తు, ఎంబుదను� ��, కంసను భయ�ళ���� �. �డువ
జన�� బల��గ�ద�మకృష�రు, ��త��ద �ష అలం�రగళను���, బహళ
�ం�యుక��� ��సు�� �. ఆగ ఆ�నగళ�� ఆ�న�ద �శ��గళ� బల�మ
కృష�రను��� ఎషు� ఆనంద పట�రూఅవ�� తృ���గ�ల�. ఎంబ �వర�
బరుత��.

�సరు, ఇదను� �. 63 ను. 9 �ంద 14 ర�� , అల��� �స��� వ����� �
ఉ�: ను. 9 ర�� �మకృష�రు ‘���� “రజ���యం���దరు ఎంబ ఉప�య
మూలద��ర�ద�రూ కూడ, ఈప�సంగ���రక�� ����� �.



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 425

�� క-20 �ంద 31 ర�� ‘బల�మ కృష�రుమల�యుద�ద రంగమంటప��
బందు కు�తు�ం�గ, అ�� �ర�ద� �ర��గళ�, �శ��గళ� ఇవరముఖద
�జస�ను�, సుందర రూపవను���, ఇవర�ందర�వను�ఎషు� కు�దరు తృ��
ఇల�దం�, త�క దృ�� �టద కణు� గ�ంద కు�దు �డువం�యూ, ����ంద
�కు�వం�యూమూ��ంద�స� స�యువం�యూ, �ళ�గ�ంద
ఆలం�సువం�యూ, ఆశ�ర��ంద, త�క �త��ంద ఇవరను��డు��ద�రు. అ��ద�
�లవరు బల�మ కృష�ర �ల ��గళను�ప�త���� ��, ��, ��దు, అవర
గుణ�నవను��డుత� , ఒబ���బ�రు �సగుటు� త� �ం�రు�� �. ఎను�వ �త�ణ
బరుత��. �సరు ఇదను� �. 63, ను. 13 �ంద 19 ర�� అల� వ���సగ�ం��
వ����� �. ఉ�: ను. 18ర�దల 2 �దగళ ��రమూలద��ర�ద�రూ క�
ప�సంగ���రక���. �� క-25-27ర ��ంశ ను. 16 ర�� బం��. �� క-31
ర��య�వ, ను. 19 ర�� �న��� బందరూ సందర����రక���.

�� క-31-40 ర�� �ణూర కృష�ర సం�ష� బరుత��. ���, స�య
జనరు�త�డు��రు�గ, �ద�గళ��ళగుత��. ఆగ�ణూరను బల�మ
కృష��� �ళ��� �. ఎ�! కృష��! బల�మ�! �� ప�క�మ�ందు ప��ద������,
��మల�యుద�ద�� ప��త�ందు �����. �మ� ��ణ�యను��డువ
ఇ���ంద �జను �మ�ను�ఈ స�� క��రువను. ����, ��, మన�
�జ�� ఇష��దద�ను��డువంథ ప��గళ�, ���డ�ద��� నమ� ��యసు�
బరు��ల�. �� ��లకరు అడ�య�� ఆకళ �యు�గ, మల�యుద�ద
ఆట�డుత� ఇరువంథవరు. మల�యుద�� �మ� స��వ�, ఆద�రణ �మ�ను�
ఇ��� క��రువరు. ఆద��ంద ����మల�యుద����జ��
సం�షవను�ంటు��ణ �ందు �ళ��� �(16)

ఆగ కృష� అవన�తను� ���ణూర�� �ళ��� �. మల�యుద�� నన�
ఇష��ద ఆట, �� కంసనమక�ళం� ఇద�వరు, �� అవన స�ప వ��గ��
అవన ��ష ���� �త��దవరు. �జ�� ��య�దుదను����డ�కు. ఆద�
బ�ష��గూ దుర�ల�గూయుద�వను��డు�దను����సు�దు �జన
మూర�తనవను�ప�ద��సుత��. ���ఈయుద�వను��డువ స�క�� �ప
బరుత��. ���లకరు, నమ� సమ బల ఇరువవ�దు�� మల�యుద� �డు��.
ఆగ� అదు�గ����మల�యుద�ద స�ప�గ���ప బరు��ల�. ఆగ
�ణూరను కృష�నను�ఉ���� �ళ��� � ‘�ను�ళ�వ ��, �ను �క�
హ�డుగనల� ����డ� హ�డుగనూ అల� , ��బ� బ�ష�ర��� ��ష��దవను,
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బల�మనూ కూడ, బహళ బ�ష�� ���ంద సహస� ఆ� బల�ళ�
కువల��డ� సులభ�� సంహ�సల����. అంద�� �� దుర�ల
�లక�ందు �ళ�గు��ల�. �� బ�ష��ద��ంద న��డ�యుద��డలు
�గ�రు. ��ద�శ�ర� �న� ప�క�మవను���సు, బల�మను
ము��క�ం��యుద��� తన�ప�క�మ��స� ఎందు �ళ��� �.

ఈ క��గవను��సరు �. 64 ను. 1-6 ర�� , మూల�� కద �వదం��,
స���శ�� తక�ం� అల��� అల� స�ల� బద�వ�గ�ం�� వ����� �. ఉ�: ను.
1 ర�� బరువ “ఖళ కల�ణూర�ప�జ�గూ ను. 6ర 2��ద “�ల�ం�...
ఇ���య� ���ంద ఎను�వ�తుగళ� మూలద��ర�ద�రూ, ఇంథ
వ���సగళ� క�సందర����రక�� బం��(11) ఈ �ర��య పల��య��
“మధు�టభమర�క�ళ� �ణూరమద��� �దు��ందు| వ��ద రంగ�
రంగ�డ�� బదుకబల�� ��ందు ఎందు �సరుముం�గువ�ణూరన
వ�యసూచ�యను������ �.

అ��య - 42

�� క 1-70 ర�� �ణూర, ము��కర సం�రద వర�� బరుత��. �� క 1 ర��
కృష�ను�ణూరను��ద�తుగళను�మన��న�� ఆ���, �ణూరన వ�
�డు�దను�సమ����ండు, �ణూరనహ��ర బరు�� �. ���బల�మను
ము��కర హ��ర బరు�� �. �� క-2 ర�� , “మల�యుద� �డువ పద��యను�
��సు�� �. అవరు తమ��హ�గ�గూ, ��గ�గూ ��ంద షడు� ��దు
ఇబ�రూ����� ఒబ��బ�ర సుత�లు �రు�డు�� �. �హ�గ�ంద
�హ�గళను�బం��మ�� �టు� మ�� ��దు, �ల���ంబ ఉ��శ�ంద
ఒబ���బ�రు ���డు�� �. ఎంబ వర�� బరుత��. �సరు�� క-1 ర��య
�వవను��టు� , �� క-2ర�వవను� �. 64 ను. 6-7 ర�� ప�సంగ���రక��
స�ల� బద��� �వ���� �. ఆద� ఇ�� బల�మనుము��కన ��
మల�యుద� �డువ ��యను��వ���� �. �� క 4-5 ర�� “ఒబ�ర��బ�రు
చక�దం� �రు�సు�దు, ఎ�� ఎ�యు�దు, �హ�గ�ంద గ����
�సుకు�దు, డ��� �లద�� ఉర�సు�దు, ఎ�దు ��యు�దు, ఒం�ందు
�� ఒ��� �ం� స�యు�దు, �� ఒబ�ర��బ�రు �లు� వ ఇ���ందయుద�
�డు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��. �సరు �. 64, ను. 8 ర�� సణ��ట�
బద�వణగ�ం�� సుందర�� వ����� �. ఉ�: ‘�మ��� �య�రద� ఎంబ
ఉప�యవను��టు� యుద� ప�సంగ���రగను������ �(11), ఇదుమూల �� క
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4ర�� ఇల�.

�� క-6-10 ర�� మల�యుద� �డ�ందు ��ద ఎల� ���యరు, సణ�
హ�డుగ�ద బల�మ కృష�రు, బ�ష��దము��క - �ణూ�డ��డువ
యుద�వను��� అనుకంప�ంద ను�యు�� �. “ఈ�లక�గూ మతు� తరుణ�ద
మల��గూ న�యువఈయుద�వను�సం���రు�దు స�యల�. ఇంథహ
�జన స�య�� కూతు �డు�దుమతు� ఈ �� వ�వ�� ��ద �జ�గూ ఇదు
అధర��గుత��. ఇదు స�స�నర�� న�యువంథయుద�వల�. ఆద��ంద స�య��
కూతుమల�యుద� �డు�దు, ఇ�� కు�త ఎల� స�క�� ధర�ఉల�ంఘ��గుత��,
ఇద��మనుస� ◌ೃ�యఆ�రవను��డు�� � ఎంబ ప�సంగ బరుత��.
�సరుఈ స���శవను� �. 64, ను.9�ంద 11ర�దల�దదవ�� అల� స�ల�
వ���స�ం�� �వ���� �. ఉ�: �� క-10ర�� బరువ ధర�అధర�ద బ�� మను�న
స� ◌ೃ� �వరగళ� �సర ను�య�� కండు బరు��ల�. ఆద� �� క 6-7 ర��య
�వరగళను�మూలదం���సరు ను.9 �గూ 10 ర�� �వ���� �.

�� క-11-16 ర�� ‘మల�యుద� �డలు బందమథు�య ���యరు, బల�మ -
కృష�రు�ణూరము��క�డ�యుద� �డలు �డగు��రు�గ, అవర రూపవను�
���� ���� వ���, తమ�ఆతంకవను�వ�క�ప��ద ప�సంగ బరుత��. �� క
11 ర�� కృష�ను ఈ శతు� గళ సుత�లూ �రుగు�గ ఆద శ�మ�ం�ద, కృష�న ముఖద
��బంద �వ�నహ�గళ� కమలద���నం� �ణుత��. �! స�య����
ఎందు వ���ద�, �� క 12 ర�� రక�వర�ద కణు� గళ�ళ� ము�� కనను�బల�మను,
�స� వదన�ంద �గూ ���ప�ంద అవను��డు�� �. ఆగమథు�య
���యరు తమ� స�య���ళ��� �. ���, బల�మనముఖ ఎషు�
సుందర���. ముం� �� క-13-16 ర�� “�� కృష�ను వన�����ండు �ణు�న
ను�సుత� బల�మ�ం�� �వర�న పర�తద�� ��గళను���సు�� �. ఆగ
సు��గ�ల�రూ అవన�దగళను���సు�� �. ��యరు కృష�న �ందర�వను�
���న�డు�� �. అవన�ందర�వను��డలు అవన అనుగ�హ�ర�కు,
ఇల��ద�� ఈ�గ� �గు��ల� , ��� ���యరు�లు ��యు�గ, �సరు
క�యు�గ�గూ �న�వను� కుటు� �గ, ఇతరమ� �లస�డు��రు�గలూ
కృష�నను���దు, అవన ��గళను���, అవన నగుముఖద �ందర�వను�
ఆ���సువ, ఆ �� ���య��గ�వంతరు ఎందు �� ప��ర�� తమ�తమ���
����ండు, ఇదు స� స�న�� న�యతక�మల�యుద�వల� ఎందు తమ�
ఆతంక వ�క�ప�సు�� � ఎంబ స���శ బరుత��. �సరుఈ ప�సంగవను�
అల�స�ల� బద�వ�గ�ం��మూలద�వ���ందువ �� �. 64 ను.11-18
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ర�� వ����� �.

�� క-17-28 ర�,◌್ల “స�య�� ��దమథు�య ���యరు తమ�తమ�
ఆతంకవను�వ�క�ప�సు�దను� ��, సర�స�తంత��ద కృష�ను�ణూరనను�
�ల�లు �ర��సు�� �. ఆగ కృష�-�ణూరరు, బల�మ-ము��కరు, మల�యుద�ద
�యమదం� ఒబ���బ�రుయుద��డు�� �. యుద�ద�� వ�� యుధద��ంతలు
���న �ట�ను�తన� �గ�ంద��ణూర� ప��ర�డు�� �. ఆ ����ంద
అవను అవయవగళను�ము�దు�ండు, �� ణసంకట�� గు��గు�� �. అదను�
గమ����ణూరనుహ��నం� గగన����, కృష�న ఎ�� తన� ఎరడు �గ�ంద
ప��ర�డు�� �. ఆద� కృష��� ఆ ప��ర�హ����ంద��ద��
అ�సుత��.ఆగ కృష�ను�ణూరనను�ఎరడు �గ�ంద ���� గర గర� �రు��
భూ�య��అప����గమృత�గు�� �. ���బల�మను కూడ
అ��స�� ఎడ� ప��ర�ంద�ము��కనను��లు� ��. శలను, �లసకను
కూడ కృష�న ��న��త �ందు శలన రుండ కత���ద�, �లసకను ఎరడు
��� �దు� �యు�� �. ఇతర జ��గళ�, కంసన ��ష� మల��ద ఇవరు
�ల�ల�డు�దను���, తమ��� ణ భయ�ంద చ�� ����� ఓడు�� �. ఆగ
��లక�ల� �� మంగళ�ద���సుత� , అద�� తక�ం���� �� న��సు�� �
ఎంబ �వరగళ� బరుత��.

�సరుఈ ప�సంగవను� �. 64 ను. 19 �ంద 24 ర�� మూల క� ప�ంగ��
�ందువ �� స�ల� బద��� బహళ సుందర�� వ����� �. ఉ�: �� క-27
�గూ 28ర ప�సంగవను�ను. 24 ర�� “త�ద కత���ద కరద� తు� ��ళ� ముర
��ంతక ��| ఒరగలు �ల�రు ప�ముఖరుమల�రు �ర�మల�రు ఓ�దరు| హ�
�వళ�ళ�త�వద� ���� చరణనూ�రఝణతక���| ఉరు న��ద తుతు� �
�ళద రవప� లయవను అనుక��| ఎను�వ మూల �� కదం�� వ����� �.
మూల �� క-28ర ��య�దద�� బరువ ‘రుతనూప� ఎంబ సంస��త పదద
ప��య���సరు ‘చరణనూ�ర ఎంబ చమ���క కన�డ పదవను�
ఉప���రు�దను��ణబహ�దు ����� క-22ర�� ��య�దద��
‘ఇంద�ధ�జ(16) ఎంబ సంస��త పద� ను. 22ర 3��దద�� “సురవర�ప ఎంబ
కన�డ పద ఉప����� �.(11)

�� క-29-32 ర�� “దుష��ద కంసనను��టు� , అ��ద� మ��ఋ�గళ�,
ప�ముఖ�� హ�ణరు�గూ అ�� �ర�ద� ఎల� సజ�నరు, కంసన ఎల� మల�రను�
వ���ద�ను�కండు, బల�మ కృష�రు బహళ ఒ��య �లస��ద�ందు బహళ
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సం�షపడు�� �. ఐదూ జనమల�రు సతు� , �లవరు �వ భయ�ంద ఓ�
�గు��రు�దను��� కంసను, తన�వరు�ద� ను�సు�దను�త�దు, తన�
ఇప�తు� అ��� �న�వను� కు�తు�ళ��� � “బల�మ కృష�రను�మథు�
పట�ణ�ంద�ర����, ��లకర సంపత�ను���, నంద�పనను�బం���,
బహళ దుష��ద నన�తం� ఉగ��నను�హ�����, ���దురు���యుళ�
వసు�వనను�����ఎంబ ప�సంగ బరుత��.

ఈ క��గవను��సరు �. 64 ను. 25 ర�� స�ల� ����స�ం��
మూలద�వ���ందువం� వ����� �. ఉ�. �� క-31 ర�� బల�మ కృష�ర ఈ
�హస�ర�వను���, ఎల� జనరు, సజ�న�ద�� హ�ణ �త�దవరు ‘�ధు�ధు
ఎందు �� ��దరు ఎం�ద��. ను. 25 �దల 2 �దగళ�� "�ష�రు కండర��ష�ర
కర�� తు��� �ధు�ధు ఎనుత| దుష� కంసన సంబం�గ�ల�రు క���దరు
బళలుత|" ఎందు మూలద�వ���ందువం� వ����� �. �� క-32 ర�� కంసను
�ళ�వ “తన�తం�యను��గూ వసు�వనను����� ఎను��దు �సరు,
�. 65, ను. 2-4 ర�� వ����� �. అదరం�� �. 64, ను.26 ర�� కంసన బ�� బరువ
�తుగళ�. మూల �� కగళ��ర�ద�రూ కూడ క� ప�సంగ���ందువం��.
���ను. 27 ర�� శుకము� ప��త �జ����దఈ �వ��గవతద క�య
బ�� ఇతర �ర��గళం� ఇ��యూ కూడ తమ�అ��నవను�వ�క�ప���� �.

�� క 23-52 ర�� కంసన వ�యవర�� ఇ�. కంసను ఉగ��న �గూ
వసు�వనను����� ఎందు తన� �న��� ����ంద �ళ��దను� �� కృష�ను ��
కు�త�� కంసను కూ�ద� ఆసనద�� ఒం�����ంద ��యు�� �. ఆగ
ఇదను��� కంసను తట�� ఆసన�ం�దు� ఖడ� గు��గళ�����ళ���� �.
ఖడ����ద కంసను ఆగసద�� �గ�� �డుగనం�, అ��ం�త� �రుగు�దను�
��, కృష�ను గరుడ ����యువ�� అవనను���యు�� �. అవన ��ట
�ళ� �ళ�త��, ఆగ అవన �శ����దు�ండు �ళ� అప��సు�� �. ఆ కృష�న
ప��ర�� ఒం� �ణద�� ఆతన�� ణప� ���గుత��. ఆగ కృష�ను మృత�ద
కంసన �హవను�భూ�య�� దరదర� ఎ�యు�� �. ఆగ ఎల� జనరు�ః �ః
ఎందు ఉద� �సు�� �. ఈ�దలు కంసను, ��న భయ�ంద �రు కు�యు�గ,
న��డు�గ, మలగు�గమతు� ఉ��డు�గలూ సహ కృష�నను�
�న���ళ����ద��ంద అవను�యు�గ అవన శ�ర�ంద, అ�� అ�ష���ద�
భృగుము��ర� బందు కృష�న �రూప�వను��ందు�� �(16). ఆగ కంసన
ఎంటుజన�ద�ద, శంక, న��� ధ�ద�దవరు అణ�నఋణ��సలు బహళ
�� ధ�ంద కృష�న ఎదురు��డలు బరు�� �, ఆగ బల�మనుహ��యు
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�లవను��లు� వం�, తన��హ�గ�ంద అవరను�సంహ�సు�� �. ఇదను���
ఆ�శద�� న��గళ� ��సుత��, బ�హ��వరుమతు� ఇతర �వ�గళ�
సం�ష�ండు �ష�వృ�� సు�సు�� �. గంధర� క��యరు న��సు�� �. ఆగ కంస
�ద�దవర�ండ�యరు దుః�త�� తమ�త� బ�దు�ండు ��సు��
అ��� బరు�� �. తమ� గండం�రమృత�హవను�త���ండు �! ప��వ�! �ను
సతు� నమ�ను�������� ! ఎందు ప���సుత� అళ��� �. ఆగ కృష�ను అవ��
స��న�� గండం�ర శవగ�� అంత�సం��ర��సు�� �. అనంతర
��తం�యరను�బంధన�ంద ���, అవర�దగళను�ము�� , బల�మ-
కృష�రు త��� నమస��సు�� �. ఎంబు ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� � 65 ను. 1 �ంద 25 ర�� మూలదం��
�వతుం� వ����� �. ను.1ర�� కంసన వ�యను����, ఆ ప�సంగద వర��యను�
ను. 2 �ంద 25 ర�� బహళసుందర�� ����� �. �� క-39 ర�� “కంసను��న
భయ�ంద చక����ద కృష�న����గలూ �న���ళ����ద��ంద అవను
�రూప�వ���ం�దను ఎం�ద�� �సరు �. 65. ను. 11 ర�� :-

“బలు పటుత���సద బల�ంద భృగుము�ంద�
ల�తగ���దమ���| ��హ�య�ర�వ
బ�ద���ల�మ �ల� తమస��ద దు�త�"

ఎందు కంస�� నరక� గ� ఎందు ����� �. ఇదర�� బరువ భృగు ము�య
ప��� ప� �ర��మూలద��ర�ద��ంద ఇదు ���ట�� వ���స�ందు
�ణుత��. ఆద�, �సరుహ�వంశ �గూ �జయధ�జర����నవను�
గమనద��టు� �ండు �� క-39 ర�� అడ�ద స��దఅర�వ������ �.(16) ఉ�.
“�ండ�� నర� �వ��� కం�చ రు��� అ��� సు� హ�ర��� తద��� � హ����
(16)ఎందు ��దం�, కంసన�� అ�ష��ద స��వ�ద భృగుఋ�యు��హ�య��
ప����దను ఆద �రణ ఇబ�రూ సమ�దయుద��డ�రు�ద�ంద, ఆయుధ
�ందయుద� �డ�మరణ�ం�ద��ందలూ, �రస�ర� �� ��యు కంస��
ఇల��ందు ��య��ంబ ఉ��ఖ దశమస�ంధ�గవత�త�ర�ద��
�ణు���(16). ఈ�షయహ�వంశదలూ� కూడ ‘అసం�� మహతః కంసః
స��రప��తః| కంఠ�� ���ర�� సుః స�ర���� ���కృతః| ఎందు ���.(16)

�� క-42-52 ర�� కంసవ� ఆద�� బరువంథ �వరగళను�, �సరు �. 65,
ను 12 ర�� మూలద�వవ����ద�రూ కూడ, �ల� క� అల� స�ల�
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వ���సగళ� కండు బరువ�. ఉ�: �� క 47 ర�� భూత��హ��దవను��
ఈ�కద�� స����ళ�వను? ఎం�రు�దు, �. 65 ను. 19-20 ర�� “భూప��
�� �గళ �� దయ�రలు �కు � �ర�య�������ఎందు సందర���
�ందువ ���సరు బద����� �. ����� క-48 ర�� ఎల�భూత ��గళ
సృ�� ��� సం�రగళను��డువవను భగవంత�ద ��కృష�ను, అవన��
అవ�న��, �వగ�దరూ, ఎ���దరూసుఃఖ�రలు �ధ�� ఇల�
ఎం�ద��, �సరు ను. 20-21 ర�� “దయ�రలు... �| శ�య�జనన-మరణ
��గ�� | అ��వ�ర�స��య�త��యజన�భూత��హ�యుండు
����నరక�గ| జనక� దుఃఖ�త� నృప� కన�న��రదు సుఖ| ఎందు
బద��� ఇ��య�తుగళ� మూలద��రువద��ంత �న����దరూ, సందర���
�ందువం��. ఇ�� ను. 20, 21 ర�� బరువ�తుగళ�, కంసన�ండ�యరు ఆ
సమయద�� ఆడువంథ�తుగ���. ఇ�మూలద��రు�ద��ంత�చు�
ఆప��ద ధ��య��ళ�ం�� ఎంబుదను��ణబహ�దు.

�� క-49 ర�� “కృష�ను దుః�సు��రువ �జ���యరను�స��న��
మృత�దవ���డ��ద అంత�సం��రద ���గళను����దను ఎం�ద��,
ను. 21 ర�� �సరు “ఘనకృ�య ను�గ�ంద వ��య��క ���దను ఎందు
�త� ��, అంత�సం��ర��ద �వరగళను����రు��ల�. అదరం��
వసు�వ �వ�యరను�బంధన�ంద ���ద నంతర �� క-51 ర�� “�వ�
వసు�వ�బ�రూ నమస���దమక�ళను�జగ��య�ం����,
అ���ళ����ల� ఎం�రు�దను��సరు ను. 23 ర�� “తనయరను�అ��దరు
మన� భయవ��దు జగ| జనక�ందు ��దు ఎందు స�ల� వ���స��ద�రూ
కూడ ఇదు సందర����ందువ���.

అ��య - 43

�� క-1-11 ర�� ‘�వ� వసు�వరను�బంధన�ంద ����గ, అవరు
తన�ను�జగ�క ఒ�య�ద భగవంత�ందు ���� �ందు అ�తు ��కృష�ను,
�హ��సువ బంధక శ��యు� అవర�� ప���సు�� �. ఇద�ంద అవ��
�త��త�ల� ఉం�గుత��. ఆగ బల�మ కృష�రు, వసు�వ �వ�యరను�మ��
క�దు�ండు బందు అవరను�����ంద�! ���!, �తం��! ఎందు
క�దు సం�ష ప��, అవర�� �త� �త�ల�ద��య�జ �తు� �� �. ఆగ
కృష� అవ�� �ళ��� �. నమ� దు���వ�ంద, ���ంద దూర ఇర��ద��ంద, ��
�మ�మక��దరూ, �� నమ��ల���గళను��డ�గ�ల�. �� కూడ ఎల�



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 432

�లకరం�, తం�-��గళహ��ర�దు� , అవ�ంద ��త��
సం�షపడు�దను��� ప�య�ల�. తం���గ�� ����ద
ఉప�ర�� ప�తు�ప�రవను��డలు�� సమర�రల�. ఈ�హ���
ముం�ద ఎల� �రు�ర�గ�� �ధన, ఇంథ �హవను��టు� ర��యను���ద
‘ఆ తం���గళఋణవను�నూరు వర�గ�దు� , అవర ����దరూసహ
క�దు�ళ�లు �ధ��గు��ల�. తం���గళ ��యను��డదవను
మరణ�ం�ద�� అవ�� నరక �� ���� అ�� యమదూతరు అవన
�ంసవ�� అవ�� ���సు�� �. ఆద��ంద అవర �����
ప�య��స�కు.(16). ���వృద��ద���తృరు, ప�వృ��ద�ండ�,
��� తుం��ళ�లు అశక��దమగ, గురు�� హ�ణరను�తన� ర���డువ
�మర���ద�రూ అవరను� ర���డ�ద��, బదు�ద�రూ సత�ం�� స�. ��
కంసన భయ�ంద నరళ���రు�గ సణ� సణ� మక��ద�� పరర��
అవలం��, అసమర������, దయ�టు� ���� ఎందు �ళ��� �. ఆగ అవరు
ఎల�ర అంత���మక�ద, మనుష�నం� అవత��ద కృష�న���ంద �మ
కృష�రు నన�మక��ందు�హ�ండు, అవరను���య�� కూ���ండు
ఆలం�� సం�ష పడు�� �. కణు� గ�ంద ఆనంద�ష�తుం�, గంటలు గద�ద��
అవ�� ఏనను��త�డ�గు��ల� ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.

�సరుఈ క��గవను�, �. 65 ను. 23ర ఉత��ర��ంద ను.40 ర��
వ����� �. ఇ�� మూల �� కకూ� �సర ను�గళ��య�వ�చు� క�� ఒం�
ఇద�రూ, �వరగళ�� �కషు� వ���సగళను��ణబహ�దు. ఉ�: �� క-2 ర�� “�!
���తృ� ��బ�రూ��గలూ ఉతు�క��ద�రూ సహ�త��ద నమ�
�ల�, �గండ, ���వ��గళ ��యను��� సం��సలు ఆగ�ల� ఎంబ కృష�న
�తు �. 65, ను.29-30 ర�� ఇను��చు� �వర�గ�ం���తుం��ండు
ప�సంగ���చు��రగను�తందు���� ఉ�: ను. 29 “స�ర�సుఖ� జన�
జనక�� | మక��ట��| �గు� �దు�ర��ణ� ఫల�| అగ�జన� కూ� వన�
అనర�� ఆట����| దృగ��ంద �ణ�ల� ��| అదరం� ను. 30 ర�� “�లు ���
ఇ�� ఆభరణగ���టు� బరువతం�| ����� వలు� �క���| ��ం�త
వదనరదన�లు ��ముదు� �డువ| �� ధన�ళ� �ణ� సు��|. ఈను. 30ర
�వరమూల�� కద��ర�ద�రూ, సందర��� అనుగణ�� కృష�న �ల ��గళను�
వ��� క� ప�సంగ���రగను������ �. ఇ�� �సరు, సందర�క�నుగుణ��
�వరగళను�����రు�దను��ణబహ�దు. ఇదు �సర�తుర��� ఒందు
ఉ�హర�(11). ���ను. 39ర �వరమూలద��ర�ద�రు, ఇ�� సందర���
�రక�గువం����న వర��యను������ �. ను. 40 ర�� �ం� బంద అ�క
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�ర��గళం� ఇ��యూ ఫలశు� ��� ����� �. ఉ�: ను.40 ర�� “ఈసత��య
��దను��ససూను నృపవ��| ��శ�లు� ఆశు�భ��| ప�సన��ంకట�స��
�సు �సు సర�� సుఖ��� ��దవ�� ఎందు �గవతవను���దవ��
��దవ�� ఆగువ ఫలవను�సుందర�� వ����� �.

�� క-12-19 ర�� “తం���గళను�స��న���ద�� కృష�ను తన�
��యతం��దఉగ��నను��దవర �జ���డు�� �. ఆగ ప��గళ�
కృష��� �� �జ�గలు�గ��ద��ంద �� �జ�గబహ�దల� ఎందు ���గ
కృష� �ళ��� �. “య���జన�ప�రు�ద�ంద�దవరు�జన
�ం�సనద�� కూడ�రదు. ఎందు ��, నంతర ఉగ��నను వృద��ద��ంద
�ం�సనద�� కు�తు �జ��ర�డలు సమర��గ�రరు ఎంద�, కృష�
�ళ��� �, �స�ద�ను�జన ���డు��రు�గ �వ�గళ� కూడ ఉగ��న
మ��జ�� క��◌ು��� �డువరు ఇను� కంసన భయ�ంద �కు� ���� ఓ�
��ద� వృ�� , అంధక, మధు, ద�ర�, కుకుర ముం�ద�దవరను� క���ండు
మథు�య�� �లసువం��డు�� �. బల�మ కృష��ంద ర�త��ముక�రం�
ఎల� అ���గళను��ం� దుఃఖర�త�� సుఖ సం�ష�ంద�స�డు�� �.
��కృష�న మంద�సదముఖద�ందర�వను��డుత� వృద�రూ సహ తరుణరం�
సశక��దరు ఎంబ క��గ� బరుత��.

�సరుఈ క� ప�సంగవను� �. 66 ను. 1-8 ర�� మూలదం���వ
తుం� �వ���� �. ఈ �ర��య పల��య�� , కృష�న మ����త వ���త�ద
వర��, ఈసందర����రక�����సుత��. ఈను�గళ��యూ,
�రూప�య��యూ సణ� �ట� వ��సగళను��ణబహ�దు ఉ�: �� క 17-18
�గూ � 66, ను. 7-8 ర�� ��� �డబహ�దు. ను. 9-11 ర�� బరువ ఫలశు� �
�గూ కృష�న సు� �గళ� మూలద��ర�ద�రూ�సరు ప�సంగ���ందువం�
సు� ���� �. ఉ�: ను. 10 ర�� “దశమస�ంద�గవత���ర�����య�
�� ��ద�� | �దవ కులరత� సర����ర�వ ��� �డువ సత�� �త�
ఎందు �గవతదమ����ద�, ను-11 ర�� “ప�సన���త� ప�సన��భన వక��
ప�సన��ంగ�త� ప�సన��త�| ప�సన��ంకటకృష� ప�సన��ద��త� ప�సన�త���
�హ�భక�జన�| ఎందు మంగళ ���� �.

�� క-20-53 ర�� “కృష� బల�మరు నంద�పనహ��ర బందు �ళ��� �,
ఎ�! తం��త��ంద బహళ�� అ���గ�ంద ��త���, స�ంత తం�
��గళం�� నమ�ను��ల�, ర��, �ష���ద��ంద �లన ��త�క
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���తృత� �మ� ఇ�, ఆద��ంద �� వసు�వ �వ�యమక�ళ��త�
ఎందు ఉ��న�గ��� ఎందు �ళ��� �. నంతర �కుల���ర��
బహళ�ల�ంద బంధుగ�ల� నమ� �రహ�ంద దుఃఖ పడు���� �, �మ�ను�
�డలు �� బరు�� ఎందు నంద�ప���ళ��� �. ఈ �� కృష�న�తను�
��, నందను �మకృష�రను�ఆలం�� �రహ దుఃఖ�ంద కణు� తుం��ండు,
��లకరను� క�దు�ండు �కుల���గు�� �. నందను�ద నంతర
���త�ద గ�� �ర ◌್య�ంద ఇతర�� హ�ణ�డగూ�, �మకృష���
ఉపనయన��సు�� �. దనకరుగళను�, బం�రద�ర, ��� మ�
హ���గ�ంద �ంగ�� ��జ�� ��న �టు� , అదర��� కంసను
�� హ�ణ�ంద అపహ��ద ఆకళ�గళను�త�� అవ�� �డు�� �. �మకృష�రు
�య�� బ�హ�చర� వ�తద ��యను�ప�దు, ����మం�� ధ�యనవను�
�డు�� �.(14) నంతర ఉజ�య�య��రువ ‘�ం�ప�ము�య గురుకుల��
�� అవర ఆశ�మద��దు� బ�హ�చర� వ�తవను��డు�� �. అవ�ంద, �ద,
��ంగ, ఉప�షతు� , ధను��ద, ధర��స��, ��య�స��, ��ంస�స��,
�జ��గళను�, అరవత��లు� �నగళ�� అరవత��లు� ల�త క�గళను�,
ఒం��� ��ద�త����� �ణ� ప�యు�� �. ఆగ, �మకృష�రు గురుగ��
గురుద�� �ళలు ఒ�� ���గ గురుగళ� గురు ప��యను���, ప��సద బ�
మ�సముద�ద�� ముళ� స��ద� తమ�మగనను�బదు�� తందు�డలు �ళ��� �.
ఆగ �మకృష�రు ప��స�� బందు సముద� �రద�� కు��గ, సముద��జను
ఇదను���దు ���గ�ం�� ఇవరముం� �లు� �� �. ఆగ అవరు �ను
��గ�ంద నుం�రువ నమ� గురుగళ మగనన�ను తందు�డు ఎందు ఆ��సు�� �.
ఆగ సముద� �జను�ళ��� �. నుం�దవను�నల� శంఖరూపధ��, జలచర
రూప�ం� పంచజన�ంబ అసురను, ఎందు �ళ��� �. ఆగ కృష�ను అసురనను�
�ందు �ంచజన� శంఖ ఎ���ండు బల�మ�డ�యమధర��జనహ��ర
బరు�� �. యమ�జనను� గురు�త�నను��డు ఎందు ���గ అవను �డలు,
గురు�� తం���సు�� �. ఎంబ క� ప�సంగ బరుత��.ఈ క� ప�సంగవను�
�సరు తమ��గవతద �ర��గళ�� వ���రు�దు కండుబరు��ల�.

అ��య - 44

�� క-1 �ంద 49 ర�� “బృహస��య��� �ష�నూ, ��కృష�న అత�ంత
��య�త�ను, ఏ�ంత భక�ను �గూ మ�బు�����దమం��యూ ఆద
ఉద�వ��, ��కృష�ను �కుల�� �ర� ��య�� నన� సం�శగళను����
అవరను�స��న��సు, నన���తం�గ�ద నంద�పయ��య��
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���యను�ంటు�డు ఎందు �� క�సు�� �. ఆగ ఉద�వను రథవ���
సూ��స�ద �ధూ� సమయద�� �కుల�� బరు�� �. “ఆగ అవన రథ�
�ధూ��ంద ఆవ�సల�డుత��. కరుగళ� అ��త� ���డు��రుత��. మదతుం�
గూ�గళ� ��గళ సంగ��� ఒంద��ందు ��డు��రుత��. �చ�ల�ర�ంద
న�యలు ��గళ� కష��గు��ద�ం� ��గళ� కరుగళ బ�� ఓ�డు��రుత��.
ఆకళ�గళ� కూగూవ ధ���ందు�ద ప��ధ��, �ళ�న�ద, ��యరు
బల�మ-కృష�ర �స��గళను�వ��� �న�డువ ధ��, �ల�రు అ��, సూర�,
అ��, ��� హ�ణ�గూ �తృ�వ�గళను�అ��సువ ధ��గ�ంద ఎల�క�యూ
�కులద�� పస��తు� . ��ధహ��గళ ధ��, దుం�గళ�ం�ర�ంద తుం�ద
అర�దహ��గళ వనగళ�, హంసగళ� ఓ�డు��రువ �వ� �ళగళ�, ముం�ద
ప�సర� �కుల�� అ�� దకర ��వరణవను�తందు���తు� .

ఉద�వను �కుల�� బం�డ� �పనందను అవను�ఆలం�� సత��సు�� �.
�జ��గళను���� అవన ��తు� త� �ళ��� �. “మథు�య�� నమ�
��య�ద వసు�వను,మక��ం��, బంధుగ�ం�� సుఖ��రువ�? కృష�ను
నమ�ను���సు�� ��? నమ�ను��డలు ఇ�����గ బరు�� �? అవను ఇ��
��ద�ల��గళను��న��ం�గ, �ట� , న��రగళ�� అవన���గురుతు
కం�గ�ల� నమ�మనసు�అవన�� తన�య�గుత��. �� నందను కృష�న ��
��గళను�బ��� మగన �రహ �ద�యను�వ�క�ప�సు�� �. ఆగయ��యు,
నందను�ళ�వ ��గళను� �� క��రు సు�సు�� �(16)

ఆగ ఉద�వను అవ�� �ళ��� �. “�! నందయ��య�, సర��గూ ముఖ�
గురు�ద�����యయణన�� �మ� భ�� ఇ� �మ�మక��బ�రు ప�పంచ��
మూల �రణరు, ఈప�కృ�గూ �య�కరు సర�ంత���గళ�, �వనద ��య
�లద�� �నదవ��ము��యను�దయ��సువంథవరు. అవరు �వల భూ�ర
హరణ��� భూ�య��అవత��మనుష�రం� ����ళ����రువ
�వ�గళ�, ఇవ�� ��గళ�� �గ�����రూ��యరు ఇల� �గూ అ��యరు
ఇల�. ��గలూ సజ�నరు ఇవ�� ��� �త�రు. ఆ�గ అవర ర���� భూ�య
��అవ�ర�డు�� �. ఇవర�� భ���డు��రువ �� ధన�రు. ఆద��ంద
��ను�డ��ద అవశ�క� ఇల� , అవ� స�ల� �వసగళ�� �కుల�� బరు�� �
ఎందు �ళ��� �. ఈ ���� ఉద�వ-నంద �పరు��న�� త��న��ద�ం��
��� క�యుత��. ��యరు ఎదు� �పగళను�హ��, ���ల ���, థ�
రం��గళను���, ���ల���డు�� �, �సరు క�యు�� �, �సరు
క�యు�గ అవర బ�గళ సదు� �గూ అవరు�డువ కృష�న ��గళ వర�� ఎల�
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�కు�గళ�� హర�, మంగళమయ��వరణవను�ంటు�డుత��.
సూ��దయ�గుత��, ఆగ �కులద ��రద�� బం�రద రథ�రు�దను�
�డు�� �. అకూ� ర� బం�ర��ందు�త���ళ����రు�గ ఉద�వను తన�
�త�కర�గళను�ము���ండు అ�� బరు�� �. ఎంబ క��గ� బరుత��.

�సరుఈ�గద�� బరువ క� ప�సంగద�� కృష�ను ఉద�వనను��కుల��
క��దు� �త� �. 67 ను.9ర 3���న�� “ఇత� నందనహ��గ��ద ఉత��ద�వకర�
ఎందు ���� �. ఉ�ద �వరగళను�����రు�దు కండు బరుత��.

అ��య - 45

�� క-1 �ంద 2 ర�� “��ంబరవను�టు� , కమలద�� ధ��, ��యువ
కర�కుండలగ�ంద ��త�ద ఉద�వనను� కండు కృష�నం� �షధ��ద ఈ
సుందర���బహ�దు ఎందు ��యరు అవనను�సుతు� వ�యు�� �. �� క-3 ర��
అవ�� అవను కృష�న సం�శ తం��� � ఎందు, ��యుత��. ఆగ అవరు
భ���ంద నమ���, ల���ందమంద�స�� ఆసన అర������గ�ందలూ
అవనను�సత��సు�� �. �� క-4,5,6 ర�� , “ఆగ అవరు కృష�ను ఇవనను�
య��నంద�పర సం�ష��� సం�శ�టు� కళ���రబహ�దు తమ� సలు��
అల� ఎందు��మన��న�� అందు�ండు కృష�న�� ��మ��తమనసు�ళ�వ�ద
��యరు, ఈ�� �వ�ంద ఉద�వ�� �ళ��� �. “నమ� ప�భు కృష�ను �న�ను�
అవన తం���గళ సం�ష��� కళ����� �. బంధుగళ�హ
స���గ�గూ �డు�దు కష��ంద��, అవ�� నమ� �న� బర�రదు.
నమ�ంతవర����ద ���, ��ర� ��త��దు� �� పర�రష�ంద
���యర�� ����� ��� �టక��, తమ� �లస�ద��, దుం�గళ�
మకరందవను���ద�� ఆహ��నహ��ర �� సు�యు��ల��, �� తన�
��ర� ����ద�� అవ�� నమ� �న�ర���ల� ఎను�వ �వర� బరుత��.

�� క-7-8 ర�� “�శ�యరు��హణ�ల�దవరను�త��సువ�, �����స
ము��ద �ష�రు గురుగళను��టు� �గువ�, ���తరు ద�� �ట�
యజ�నను��టు� �గువ�, �� కృష�ను నమ�ను��టు� ���� �. అదరం�
�� క-8 ర�� “�� ప�గళ� హణు� ఇల�ద మరగళను��టు� �గువ�, అ��గళ�
ఊట��ఉండమ�యను��టు� �గువ�, �డుమృగగళ� ������ంద
సుట� అరణ�వను��టు� �గువ�, �� కృష�ను పర���యరను�అనుభ��
�టు� �డువను ఎందు హల�రు ఉప�యగళను��డుత� ప�ణయ �ప�ంద,
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కృష�నను�ఆ��సు��రు�గ�, కృష�న�� తన�య�� �డు�� �. ఆగ అవ��
పర�రుష�దరు తమ� బ��గళ� స���రు�దను� గమ�స����రద ప��
ఇల�దం� ఇరు�� �. �� క-10 ర�� కృష�న �ల� ��గళను�అవను �ట� సుఖద
అనుభవగళను���దు �డుత� , ల�� ఇల�దవ�� అళ���రువ ��యరను�
ఉద�వను �డు�� � ఎంబ �వర బరుత��. �� క-1-10 ర�� బరువ క� ప�సంగద
�వర��సర �ర��గళ�� కండుబరు��ల�.

�� క-11-20 ర�� భ�మర ��యప�సంగ బరుత��. ‘ఒబ� ��యు కృష�న
స�గమవ�� �ం�సు��రు�గ, ఒందు �ం�ద��యుళ�, మం�ళ��
గు� గుడుత� అర�ద కమలదమకరందవను��న�డు��రువ దుం�యను�
�డు�� �. అదను� కృష�� కళ���ద దూత�ందు క����ండు ఉద�వనను�
ఉ���� భ�మర���ళ��� �.

�� క-12 ర�� “�! మధు�ః అ�త��ద ఉద�వ�ంబ భ�మర�, �ను
కపట�ద కృష�న క�యవను నమ� సవ�య�ం��సువమథు�య ���యర
�రళ��రువ హ���య�� �దు� అ��న స�న కుంకుమద ధూళను�అం���డు
బం�రవ��గ�ంద నమ�ను�ముట��డ. నమ�ను�స�����హ��� కృష�న
హ��రక�దు�ండు�గలు ప�య��స�డ. అవ��మథు�య��రువ నమ�
సవ�యర అధ�మృతవ���న�డలు�ళ�. అవ�� పట�ణద �ణు� గళ�
���గ, నమ�ంథ హ����న�ణు� గ��, అవ�� అంథహ పట�ణ ���యర
ఒడ�ట� అవ���దవర స�య�� �రవ తందు�డు�దు.(8,16) ఇంథ
కృష����స�సహ�గళను�హ�డుకు��రువ �� స��ద దూతను. ఈ, 12�
�� కద �� రంభద�� “మధుప�తవబం� ఎందు సం����� �. ఇ�� ��కృష���
‘�తవబం� ఎందు క�దు ��యరు అవన కపట�ందు ఆ��సు�� �(16) అవను
�� ఎందు ముం�న �� కగళ�� ��యరు తమ��వ�గ�ంద వ�క�ప�సు�� �.
�� క-13 ర�� “�ను�� ఒందు ��ము�� ఆ హ��న��యమకరంద �న��ద
�� ఆహ�వను��టు� �గువ �� కృష�ను కూడ, నమ� ఎల��పగళ ప��ర
�డతక�ంథ తన�అధ�మృతవను��న��� నమ�ను��టు� �దను. ఇ��
సత�ధర�ర ����న ప��ర(16), “అధ�మృత�న���ద��
(��ంఅధరసు�ం�య���), మ�అ���యను���ర���ద��, మ���
కృష�నను� కపట�ను�� ఎంద�, రు�యను���� అతృప��దవ��మ�� అవను
అ�రమృత�శన����ద�� నమ� ప�భు� �తనల��? ఎందు ‘సుకృ�
శబ��ంద ��సు�� �.(16) �� క 13 ర 2��దద�� బరువ ‘సుమనసః ఇవసద�ః
కస�����ం�దృ� ఎంబ పదదం� హ�వను�సు�స� �� ఒ�యువం�
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��దరూ����ద ��యరను�ఒ�యువ�? ఆ, ల��యు, ఇంథ కపట�ద
కృష�న �ద ��యను����డు���� �������, బహ�శః అవళ�
నమ�ం��అవన సరసను�గ��మరు��రబహ�దు ఆద���అంథ���
మర�గువవరల�. �గు! ఎందు ��, ముం� �� క 14 ర�� “మ�� �ళ��� � ‘�
దుం��! హ����న�ంగస�ందు నమ�ముం� �� �న�మధుర
ధ���ంద సుతు� వ�యు�ద�ంద ఏనూ ప��జన�ల�. �ను �ం�డువ కృష�న
�నగ����మరు�గు��ల� , ��ద� ‘�జయసఖస��ంఎంబం�(16)
అరు� నన సఖ కృష�న, స�య�దమథు�య ���యరముం����గళ�,
అవరు �న��న �� ���ష�వను��ర��సువరు. కృష�ను �ల��ద��ంద అవనను�
పట�ణద ���యరు����సువ�ంబ అను�న �న�ద�� �ళ� �ళ��ను.

‘స�ర� , మర��, ��ళ�కగళ��యూ అవ��మరు�� �క�ద ���యరు
�రు ఇల�? కపట�ద అవన నసున�� మరు�గదవరూ�రు ఇల�! ���
ల����యూ కూడ అవన�సద న��మరు�� అవన�ద��
�డు��రువళ�. ఎందు �ళ�త� �� క-15 ర�� ముం� �ళ��� �. ��ఇను�
ముం� ���స�గ���ందు ��. �� క-16 ర�� ఓభ�మ�! నమ� ��య��
గుటు� �ళ�వ �ప���ండు నమ� త�య�� సుత��డ, �ను�ళ�వ
��ంతవనద చమ��రద�తుగళ� నమ� ����. �ను కృష�న హ��ర
�రు��గు. ప�, �త�, బంధు-�ంధవరను��టు� అవ��� బంద నమ�ను�, ఈ
��న�� �టు� �ద, అంథహ�స��దవన�త��� సం����ండ�
నమ� ఏను ఫల బరుత��. ఎందు ��, �� క-17ర�� ముందువ�సు�� �. అవ��
కృతజ�� ఎంబు� ఇల� , బహళ క�ణహృదయదవను, �ం� ఇవను �మ��
కపట�ంద��యను�సంహ��, శూర�న�య ��మూగుగళను� కత���ద,
తన� �ట� ఎల� ��ప�రగళను���క��ద�� బ� చక�వ��య����ళ��
త��ద, అంథహ�స�ర�డ� నమ� ��హ �డ. ఎందు �ళ�త� , ముం� �� క 18
ర�� ప��యుగదలు� , ప�� అవత�దలూ� కృష�ను ���ద ��గళను��ళ�త� ,�ళ�త�
��యుత� �ల క�యు��. అదను��డ��ంద� న��ంద �ధ��గు��ల�.
నమ� ఏ�, ఈజగ��న�� ��దరు ఒం��� కృష�న క�మృతద ఒందు
హ�య రు���ద��, �గ-��షగళను� క�దు�ండు, �� న-భ�� �గళను�
����ండు, �� �మృతవను�ండు, తమ�మ� సం�రవ��ల� మ�తు,
ఆనంద�ంద ప�గళం� ��ుచ���ంద �రు�డువరు.

�� క-19 ర�� మ�� �ళ��� �. “�భృం�! ��న��రువ �ణు� �ం�గళ�,
కపట�ద �డన �న��మరు�� బందు అవన బ�య�� �ళ�వ�����
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కృష�న ఏ�ంతద సరసయుక��ద�తుగళను�నం��స���. అవను తన�
నఖ�తగ�ంద ఒందు �� స�నద ��యన����రటు �దుద�ంద ఈగ నమ�
స�సల�ధ��దహృదయద�ప�ంద కు�యు�����. � కృష�న దూత�!
ఇను�ముం� కృష�న�తను�ఎత� �డ. �� ఏ�దరూ ఇద�� �ళ� ఎందు
�ళ��� �. తదనంతర �� క 20 ర�� �రు�డువ భ�మరదం�మ�� ఉద�వను
బంద�ందు ��దు, కృష�ను అవనను�తమ�ను� క�తరలు కళ����� �ందు
భ���, ��� ����క�వళ ���ళ��� �. ‘నమ� అత�ంత ��య�ద
��కృష�న ���త�! మ�� �� కృష�ను కళ���ద�ందు �నః బం�రు��ను? ��
�న�ను �కు అదను��డు�� నమ�ను� కృష�న హ��ర �� క��యు��ందు
�ళ�, అవనను��� ���ర��� ఎను�వ ప�సంగ బరు�దు.

�� ప�సన� �ంకట�సరు కన�డద�� దశమస�ంధ�గవత���ర�వను�
బ��ద��ంద, ప�సన��ంకటరు�గవతవను�బ�యువ �ల�� భ�మర��యను�
బ��ర�కు ఎందు ఊ��, �. ఎ.�.��లరు తమ� గ�ంథద�� �ఖ��,
�ర��యను�ప�క���� �.(8) ఆద� ఇద�� గ���ద ఆ�రగ�ల�.

అల�� ఈ కృ�యు ���ద�జరు ర��రువ�ందు �చు� ప�చ�త��.
(17) ఈ కృ� ���ద�జర� అథ� �� ప�సన��ంకట�సర� ఎంబ సం�గ��
ఇరు�ద�ంద భ�మర��యతుల�త�క అధ�యనవను�ఇ�� �డు�దు
ఉ�తవల��ందు ������.�� క-22 �ంద 52 ర�� “�� కృష�నను��ణ��ంబ
అ��యుళ� ��యర�తుగళను� �� ఉద�వను కృష�న సం�శగళను�అవ��
��సుత� సం�సు�� �. �� �మ�మనస�ను�ప��ర��� కృష��� సమర��
��దవ�ద��ంద �� ధన�రు. �మ�ంథ భ��, ము�గ�గూ దుర�భ���. ��
కృష�ను, �మ�, ప�, �త�, బంధు ఎల�� ఆ��� �, ఎను�వ స��త��వ�
�ర��. ఈ�మ� �రహ �ద� �మ� భగవంతన పర�నుగ�హ�ందు ����.
�ను �మ�� కృష� కళ���ద సం�శవను��ళ��ను ��� ఎందు, అవన సం�శ
�ళ��� �. కృష�న సం�శగళ �వరగళ� బరుత��. ఈప�సంగవను��సరు తమ�
కృ�గళ�� �వ��రు�దు కండు బరు��ల�.

అ��య - 46

�� క - 1 �ంద 17 ర�� ఉద�వ�ంద కృష�న సం�శగళను� ��, ��యరు
�రహ దుఃఖవను�మ�యు�� �. ఉద�వను, �ల� �ల �కులద��దు� , ��య��,
అవరు కృష�న �� ��ర��ద స�ర�యను�తందు �టు� అవరను�



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 440

ఆనందభ�త���డు�� �. బ�క, ఉద�వ ��యర అప�� ప�దు, నంద
య��యరను��గూ ఇతర �ల�రను����ండు, రథవ��� మథు�� బందు,
�కుల ��గళ భ��య ఉ��కగళను� కృష��� �ళ��� �. ఎంబ ప�సంగ బరుత��.
ఈ క� ప�సంగవనూ� సహ�సరు తమ� కృ�గళ�� �వ��రు�దు
కండుబరు��ల�.

అ��య - 47

�� క-1 �ంద 33 ర�� “�ం� కు����గ��ద సమయద�� �న�మ��
బందు, �ను ఇ���ద నన�అంగసంగద బయ�యను�ఈ��సు��� ఎందు కృష�
��రు�� �. అదరం� కృష�ను ఉద�వ�ం�� అవళమ�� బందు అవళ
ఇ��యను�����డు�� �. ఎంబ వర�� బరుత��. కృష�ను ఉద�వన ��� తన�
అరమ�� బరు�� �. నంతర �� కృష�ను, అకూ� రనను�, �ండవర వృ�� ంతవను�
��దు బరలు హ���వ�� కళ��స��ంబ ఉ��శ�ంద బల�మఉద�వర ���
అకూ� రన మ�� బరు�� �. ఆగ అకూ� ర, కృష�-బల�మరను�వం�����ధ��
అవరను�సు� �సు�� �. ఆగ కృష�ను తమ� బంధుగ�ద�ండవర�తవను�
��డలు ఇ������. ఆద��ంద అవర�గ�మవను���దు�ండు బరలు
హ����ర�� ���గ�కు ఎందు అకూ� ర�� �ళ�వ �వర�ద వర�� బరుత��
ఎంబ క��గ��.

�సరుఈ అ��యద�� బరువ ఎల� �వరగళను��టు� , �. 67 ను. 9ర
��య�దద�� “�ర�కుశల� హ��నగర� అకూ� ర���య�త�" ఎందు�త� ��,
అకూ� రనను�, కృష�ను, �ండవర కుశ�ప�యను���దు బరలు కళ���ద
సూచ�యను����� �. ప�సన� �ంకటర�గవతద ��యపద��ద �. 67,
ఒందు మంగళ పదదం��. ను.1-9 ర�� దశమస�ంద���ర�ద��య, కృష�న
ఘట�గళ స�ర� కండ�, ను. 11-13ర�� కృష�న అనంతర బదు�న �ల�
ఘట�గళను�స���దం��(11)

అ��య - 48

�� క-1 �ంద 31 ర�� అకూ� రను హ���వ����, ధృత�ష��, �ష�, �దుర,
కుం�, ���క, �మదత� , ��ణ, కృప, కర�, దు��ధన, అశ��� మరను�,
�ండవరను��గూ ఇతర బంధుగళను�����, �ండవర���డువ
వర��గళను���యలు, అ��� �ల� �ంగళ� ఇరు�� �. ఆగ కుం�యు మతు�
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�దురనూ, �త� ���హద�� ముళ�ద ధృత�ష��ను �గూ ఇతర �రవరు,
�ండవ�� �ట� �ం�, అప�రగళను��ళ��� �. కుం�యు తన�ను�మతు�
తన�మక�ళను���డలు కృష�న���గు�� �. అకూ� రనుమథు��
�రడు�ద��ంత�దలు ధృత�ష�����దవర సం�శవను���సు�� �.
అవ�� ధర��ంద �జ��ళ� �ండవరను��న�మక�ళం� �ణు ఎం�ల�
�ళ��� �. ఆగ ధృత�ష��ను, �ను�త� ���హ�� ఒళ�� �����ల�వను�
త�ణమ�తు �డు���ందు �ళ��� �. అదను�అకూ� ర మథు�� బందు బల�మ
-కృష��� �ళ��� �ంబ ��� ర�ద క� ప�సంగ బరుత��.(14) ఆద�, �సరుఈ
అ��యద�� బరువ క� ప�సంగవను�తమ��గవతద�� �వ��రు�దు
కండుబరు��ల�.

ఉపసం�ర

ఒ��న�� మూల�గవత (13,14,15,16) �గూ లభ��రువ �� ప�సన�
�ంకటర�గవత(6,7,11) వను�తుల�త�క�� అధ����గ, �సరు
�గవత దశమస�ంధ���ర�ద��య 48 అ��యగళ�� 24,46 మతు� 48
అ��యగళను��టు� ఉ�ద 45 అ��యగళను���దు�ండు, అ�గళను�
ఆధ�� �ర��గళను� ర��రు�దు కండుబరుత��. �సరు, ��ఆధ���ండ
�గవను�య�వ�� � సంస��త�ంద కన�డ����ంత�� అదర అర�వను�
బ�యలు�ర�ల��ను��దు��న తుల�త�క అధ�యన�ంద���ట��
కండుబరుత��. ఇ�� �గవతదమూల స�రూపవను�ఆధ��, సంస��తద��ద�
అదర తత� సత�వను�, ప�సన��ంకట�సరు సుందర�ద కన�డ��య��
��త�మయ��, భ��యను�, �వవను�స���� తం�రు�దు �స
��త��� ఒందు అనుపమ �డు�.

�గవతదమూల తత��రు�� కృష�న క�, అవన జనన, జగత�ను�
సంతుష�ప�సువ అవన�ల ��గళ� కూడ అభూత�ర��దదు� . అవన
అవ�ర�ద�� దుష� ��ణ- �ష� ర����ందు భగవద�క�రు నం�, అదను�జగ���
���� �. అంథవర�� , సర��లకూ� హ�య������,సు� ��, అవన
మ����త గుణగళను�వ��� అదను�జగ��� ��సువమ��ర�వను�
��దవరు ��ప�సన� �ంటకట�సరు.

��� �� ప�సన��ంకటరుహ�య�� ��ట� భ�� స�రూపవను�బహళ
ఛం�బద���, �వ�మయ��, మూల�గవతవను� కన�డ�� తందరూ, అదర��
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తమ�� ఆద ��ష� �పను�ఒ���� �. అవర ఉ��శ, సంస��ద��ద� మూల�గవత
పం�త�గ�� ��త�గ�, జన��న��గూ తలుప�కు. అల��, �గవతద
�రవను���న�రు ఆ���స��ంబ���� రద కళక�యను�అవర
కృ�య�� �ణబహ�దు.

�సరు, ఇంథహ�గవత దశమస�ంధ���ర�వను� కన�డద�� ,
ఛం�బద���మూల���ప బరదం� ర��ద�రూ కూడ, �ల� క�గళ��
ప�సంగ�� తక�ం�మూలద �వర వర��గళను�బద��� �స���, ఒ�� � బరువ
క��గ���రక�గువంథ ��త� ర��, క� �వ����రగను�
���రు�దను��ణబహ�దు. హల�రు క��సరుమూలద��న వర��గళను�
య�వ�� � ����రు�దను��ణబహ�దు. ఉ�: కువల��డమతు� కృష�న
నడు�న��టగళ��గ� (అ��య-41 �� క-3-14, �. 63, ను. 2-9ర���ర�)
మతు� �ణూర కృష�న నడు�న��టవ��గ� (అ��య 42, �� క-21-24, �.
64, ను. 21,22) ���సు�గ��ంతరద ��ష���ంద వ���సగ��ద�రూ,
మూల�� ఎలూ� ధ���గ�, హ��ర�� �ం�దు� �ణబహ�దు.

�సర రచ��శల�ద�� �ల� సందర�గళను�మూలద��ద�ం��
స�ష��ద �త�ణగళను������ �. ఇను� �ల� క� తమ�, అంతరంగ�� బహ�
హ��ర�ద సందర�గళను�, మూల�గవతద�� ఇల��దూ� �, ఒ�� � క� ప�సంగ��
�రక�గువం�, ��ష� ��య�� వ���రు�దు కండుబరుత��. కృష�న జనన,
�ల�� ప�సంగగళ� అవ�� అదు�త ��య�� కండద��ంద, మూల
�గవతద��య అ��య-7, �� క-31ర�� , �త�యవ� నంతర బరువ “స�నం
��సంన� �వశ�త�జం - య���లు కు���గుళ ��మల��దళ�
ఎందు అర� బరువ ఒందు సణ� ఉ��◌ೀఖవను���దు�ండు, కృష�న �మకరణద
ప�సంగవను���ష��ంబం��గుళ పద ర�� వ����� �ందు ఊ�సబహ�దు.

ఉ�: �. 8. ను. 4 ర�� “తరళన���ండరు తర�యరు �ల|మ�
బండు�యర కురు�యరు| హ�యహ�మ����ల�ట�రు బలు
హర���య�"| ఎందు భగవంతన ద�వ�రద వర���డుత� , ఈప�సంగవను�
వ����� �. �� �. 15 ర�� కృష�న �ల ��యను��� �� తన�హృన�నవను�
తుం��ళ���దను�, మతు� �.16, 17 ర�� బరువ అవన�ల సహజ�ద
తుం�టగళను��స��సువ �త�ణగళ�, �స�� భగవంతన�ల ��గళను�
కండషు� సంతుష�ద �త�ణగ���. ��ంద�, �సరు�గవతవను� ర����
కృష�న అపరూపద�ల ��గళను�తమ�మనదుం� వ��సు�ద�� అ�ర�ద
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భ�� �వద ఒర� అవర అంతరంగద�� స��ర���హ�యుత�� ఇరు�ద�ంద,
మూలద�� ఇల��ద� �ల� ప�సంగగళ� కూడ క�� సహజ���ందువంత
ప�సంగగ�� బం�రు�దు గమ�ర����.

ఇ�ందు సుందర �వ�ద సమృ��� స�. ��ద� సుత��న ప�సరద�� తన�
�హక�యను�తుం�దం�, అద��మరు��మూక�� �గ�దహసుగళ� కూడ,
కృష�న �గలను�త���ం�గ, అ�గళను�అంతఃకరణ�ంద �ర��సువ �త�ణ
�. 31, ను. 8 ర�� హృదయంగమ�� బం��. ఇంథ��ల� �సరు �స���ద వర��గళ
�బగు, మూలద వర��య�బగను�����రు�దు కండుబరుత��.

ఆద� �ల� క��సరు అగత��ద��� , మూలద సందర�గళ వర��యను�
�స��సువ బదలు సంగ�హ రూప�� ���రు�దు హల�రు అ��యగళ�� కండు
బరుత�� (ఉ�: అ��య-25, �� క-1-17, �. 36. ను. 5-8) �దల�య
అ��యద�� బరువ ప��త�జన ప���� శు��ర�రు ��� ర����ద�ను�
�సరు ఎర� ను�య�� ���� �. అ� ���� �.47 ను. 1 ర�� ���ధరన
�షయవను�ఎరడు �దగళ�� ���� �. ఇదు క�యను���తద��టు� �ండు,
సంగ�హరూపద�� తరలు �సరు ��ణరు ఎందు ��సుత��. ఆదరూ�సర
�గవత, కృష�న ��గళ అదు�త రూప��ద�రూ, ఎల� ��గళను�అవరు
��దు�ం�రు�దు కండు బరు��ల� (ఉ�: అ��య-12 �� క 7-9). తమ�
మన�ళ���దు�వ ప�సంగగళ� అవరమనవను�త����అంథ��గళను�
అదు�త�� వ����� �. మతు� అ�మూల�గవతద�� సహజ�� బరువ
���గళ� కూడ ఆ��. ఇను�, అ�సుర వ�, బ�హ��హ�రసన, బ�హ�సు� �
ఎంబమూరు అ��యగళ� ప���� ధ�యగ��రు�ద�ంద �సరు అ�గళను�
��� ����� �(33).

�సర����� ప��ర���సువం�, అ��య-4, �� క-15-23 ర��
బరువ కంసన���క�తుగళను�, �. 6, ను 3 ర�� “వ�ర� ���బ�ర ����|
�శు హ��� �రణ����| �� ర���డు� ���ందు| సమర� సు��లరు ��ందు|
�ళ�వ�� �ంసన �� ◌ೌర ◌್యద�ం�యూ ఒందు మృదుత�ద ప���పద
�తుగళ�� , ఒందు���క �వ �డువ ప��చు�వంథహదుమతు� �ర��య
అర�వం��� �లుకువం��. మూలద�� ��� ర�� బరువంథ �� త�గళ�, �గూ
హల�రు ఉప�యగళ�ళ� ���క �వర�గళ� సంగ�హ రూప�� �డువ
మూలక అ�క క�గళ�� �సరు ఉత�మ సంగ�హ�ర�ందు �������� �. ఉ�:
��యన ప��యరు�డువ సు� �య సంగ�హ�యను� �. 28 ను. 24 �ంద ను.
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27ర���ర�ద�� �డబహ�దు.(11)

ఆద� �ల� క� ఉ�త�ను�వ ��య�� సంగ���దరూ, ఇను� �ల� క�
�త�, సందర�ద �వర�గళను��ట�రూ, ఒ�� � క� ప�సంగ���ందువం� ఇ�.
�సరు �ల� క� ప�సంగగ�� �� ముఖ�� �డ� �వ���గ, అంథ క�
ఘట�గళ� అస�ష��య రూపద�� కండు బందరు, క� ప�సంగ����సువ
�ం�గ���. ఉ�హర�� : అ��య-25, �� క-18-23 ర�� బరువ, ఇంద�న
గర�భంగద నంతర న�యువ ��ంద ప�� ��కద ప�సంగ �సర కృ�య��
�� ముఖ�� ప�య� �. 36, ను 9 ర�� బహళ సం�ప��� బం��.

ఇను� �ల� క� కృష�నను��కుల�� క��యు��గ బరువయము�
న�యవర��యను�బ� ఎరడు �లుగళ�� “�ష���య�త�ంత�ము�యు
��శ��ర��త�ళ� ఎను�వ�� సం�ప��ం��. మూలద�� ��� ర�ళ��వ
సం�ష�గళ�, �� త� �గగళను� �ల�క� సంగ���రువ �సరు, మూలద��
ఇర�ద�రూ �ల� క�, సందర����రక�� కృష�న �� త�గళను�బహళ�వ భ��
�ర�క�� ����� �. అ�క క� �ర��గళ మధ�ద�� , అంత�ద�� ఈ సు� �గళ�
�ను����బం��. ఉ�హర�� �. 45, ను. 13-14, �.5, ను. 10, �. 28 ను.
6-7ర సు� � ఇ���. ఈసు� �గ�డ� కృష� చ���యను��రు ఎ��వ�ంద,
భ���ర�క��, ఆ�సు�� � అవరు స� సర��ము��య��యను�
��యు�� �. అదర�� సం�హ�ల� ఎను�వ�తను��సరు జన�� సం�శ
�డువం�, మ�� మ�� క� చ��మృతదమహత��రుత� , ఈ క� ప�సంగగళ��
తమ�రువ అ�త భ��, భగవంతన బ�� తమ�రువ అనన� అంతఃకరణ, ���,
���వ, సమర���వవను�వ�క�ప���� �. ఉ�హర�� �. 66, ను. 10-11,
�. 2, �. 28 ఇ��� ఇంథ ఎల� �ర��గళ రచ�యఉ��శ ఒం� ఆ��.

���ఒందు భ�� పంథద క��గద�� సందర� స���శగళను�
�వ�సు�గ, అ�� వసు� ��� �ంత, వ��� ��� ముఖ� �దుదను��సరు ఇ��
స�ష�ప���� �. ��ంద� కంసన�త�వను�వ��సు�గ, ఇ�� �ళ��గ,
మూలద�� తం� �వ�య��ద� ����ంద, అవళమదు�య�� �� రథవను�
న�సు��ద� కంస, ఆ�శ��యను� ��ద నంతర అవన తం�య��ద� ��� ��ష
దు����� �� ◌ೌర��వ�� �రుగుత��. ���దు��య�తను� ��ద
నంతర, అవ�� తన���న ��� తల�ణగళ� మూలద�� సహజ�� బందరూ,
అల�� కృష�ను తన� ����ద�రూ, తన���� �రణ��ద�రూ, ��న
భయద�� �రంతర�� కృష�నను���యు��ద��ంద అవను�యుజ� పద�
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ప�ద�ందు ఇద�రూ, �సర�గవతద�� కంస, �� ర�ద రూప�� ప�� �ం���� �.
భగవంతనను���గలూ ��ష�డుత�� ఇద�ద��ంద �సరు �. 65 ను. 11ర��
“స�హ�య�ర�వ బ�ద���ల�� �ల� తమస��ద దు�త�ఎందు,
నరకద ��� కళ����� �. ��� కంసన�త� మూలద�� ఒందు బ� ఇ��గ
వ���త� రూప���. ఇ�� ఇత� సం�శ�ంద�, హ�భక�రు��గలూము���ర�
ప�యువరు. హ� ���గళ� నరక���త� ��త�గువవరు ఎను�వ�� భ��య
సం�శ �రవను����� �.(11)

ఇను��సర�� �ణువ ��ష గుణగ�ంద� ఔ�త�వను�ంటు �డు�దు
ఉ�హర��, ��గళ�సరుగళను��డుదు క�యు�దర�� �సరు
ఔ�త�వను�ంటు ���� � ఉ�హర�� �.31 ను. 6 ర�� ‘గం� �� తుంగభ��
ముం�� క��ద��. ఇదుమూల�గవతద��ల�. ఇను� �ల� క�� ఆటద
��యను�ఊటద ప�ర�గళనూ� వ���, ���క ���యను������� � (8)
ఇను��సర సుల�త��యబ�� �ళ��ంద� ��ష��ద �ళ�ంగళనంథ
కన�డ�� ఇద�రూ, �ల� క� కృష�నను�సు� �సువ�� సంస��త��య
�� ��యను����సుత� ���� �. ����సరు సుల�త�ద కన�డదలూ�
అ�వ��� �డబల��ంబుదను� కృష�న �ల ��గళను�వ��సువ�� ����� �.

ఉ�. �. 35, ను.7 ర��య సత�ద��యఊట ఎంబ క� ప�సంగద��
“�� హ��యరు షడ�సదను�తందు న�సలు పర|బ�హ�నుండ ��లకర
కూ�ద�ళ� బ�హ�జ� ��యర భ��రసవను�ండను అవ�� బ�హ� ���ణ�త�
�రుష�ండను| ఎను�వ�� అవర కన�డద �శల���� సగళ సుందర �� డ�యను�
అ�యబహ�దు. అదరం� �. 17, ను. 21 ర�� “�����సరనను�న తుడు
�ంబను| �న���స��ముళ�� కళ�| ఎనలు నమ��గరుముళ�� పడగ�|
ద�హ�డు�� � �న���ంబ| ఎంబ�� , ఉప�యగళ బళ� ����మూలవ��
ఆధ��ద�రూ కూడ �ల��గళ�� �సరు తమ� స�తంత��ద ఉప�యగళను�
���రు�దను��ణబహ�దు. ఇంథ ���న ఉ�హర�గళను� �. 11. ను. 7 ర��
“వన�ల�ద �నదం�ద� వత�న �ణదం�, �. 61, ను. 7 ర�� ‘ఒరళ���ద
�న�దం� ఇ���, �ల� క� పదగళ �� స��� ‘ఆ�య�యఎను��దను�
ఆ�య��యఎం��. శబ�గళ� కూడ తమ�� �� �� ప���. ఉ�: “సమస�
సమ�స�, ‘ర�య ర��య, ఎను�వ ��ష పద ప��గళ�ంటు. �సరు, �ల�
�ర��గళ�� �ంగత� (ఉ�. �. 5), ��ధ వృ�� (ఉద. �. 45), షట�� (ఉ�. �. 4),
గళ పద� ప��గగళను� ర���ళ���గ అవర� ��ష� ప��గగళ� ��ర�ం��.
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ఇ��గవతద�� రసమయ�ద�గ�ందు ప��ద��ద దశమస�ంధ
���ర�వను� కు�తు ర��దంథహ ప�సన� �ంకటర ఈ �ర��గళ� �స��త�ద
��మం��యను�����రు�దంతూ సత�(11). ప�సన� �ంకటర పదగళ�� పద
�� ◌ೌఢ�యూ, అలం�ర�, �� స����� కండు బరు�దు ఎందు హల�రు
���ంసరు అ��� య� కూడ.(18) అదరం� “�గవతద ఆద�ంతవనూ�
��� వృత���, ��ప��� సం�ర��� కన���దవరు ప�సన��యరు, గ�ంథ
సం�ధకరు ప�సన�ర �గవతవను������ సంగ��� ���ము���ద�
మ��ష��ద ఏక�థ�గవతదం� ఉపయుక� గ�ంథ�గు�దర�� సంశయ�ల�
ఎందు �లూరు �శవ�సరు అ��� య వ�క�ప���� �(19).

����. �. వరద�జ�� అవరు “ప�సన� �ంకట�సరు ర��రువ
�గవత దశమస�ంధద���ర�వంతూహ��స��త��� ఒందు
అ�ర��ద �డు�� స�. ఇ�� ��త�గువ�సర రచ� ��ణ�, ��
మ��గవతద క� రచ�యను�అళవ���ళ���దర�� అవరు�రువ ���ర
��చ�గళ� ప��ం�ర��ద�. ఇ�ందు స�తంత� కృ��ఎను�వ మ���
��రస����. కృష�న �ల ��గళ వర���ముఖ� గు�. సంస��త�గవతద��
కండు�రద, ఆ��య���వరణ�ందను�ఇ�� క���రువరు. అ�క ����
�డువ వర��య�� సమ��న���క �త�వను������రువరు. ఈ
కృ�యయను�ము�సువ�దలు ప�సన� �ంకట�సరు “ప�సన���త� ప�సన�
�భన వక�� ప�సన��ంగ�త� ప�సన��త� ప�సన� �ంకటకృష� ప�సన��ద� �త�
ప�సన�త��� �హ� భక�జన� ఎందు ��రు�దను� గమ��ద� తమ� కృ�య
మూలభక����వ ��యప�సన��యను�ంటు �డలు ఆ��రువరు
ఎను��దు �దత�గుత��. ఎందు అ��� య వ�క�ప���� �.(10)

ఇను��|| ఎ.�. ��లరు �� ప�సన��ంకటరమూవరుమ�మక�ళ��
ఒబ��ద ���ర�ర��� బంద గ�ంథగళ ప��య�� �గవత ప�థమ స�ంధ,
చతుర�స�ంధ మతు� �గవత షష� స�ంధగళ �సరుగళ� ఇరు�దను� గమ��
దశమస�ంధ�గవతవను� కన�డద�� బ�దం� ఇ�గళను�బ��రబహ��ందు
ఊ���ద� త��గ�రదు ఎందు అ��� య ప���� �.(8) ఈఊ�య
�డను���దు ఇ�గళ �ధ�య �లస�గ���.

ఒ��న�� సంస��తద�గవతవను���న��� అర��గువం� ��ష�
రూప అలం�రగ�ంద కన�డద�� ర��దవరు �� ప�సన��ంకట�స�బ�� ఎంద�
అ�శ����గ�రదు. ఇదు అవరు ర��ద 18 ��ష కృ�గళ����రు కృ�.
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ఇదు అవరు�స��త��� �ట� అ�ర��డు� ఈ నమ�తుల�త�క
అధ�యన అవరఈ�రు కృ�యను��చు� అ���సలు, అధ�య�సలు,
సం�ర�న�డలు, శ�వణ, మనన�డలు స�య�గబల��ంబుదు నమ�ఆశయ.
ఈ �రు కృ�యబ�� ఇను����న, అధ�యన, సం�ధ�, ��ర సం�ర�,
ప�వచన, ప�చల�, ఇ���గళ� ఇను��చు� న�య��ందు ఆ�సు���.

కృతజ��గళ�

�సరఈ�రు కృ�యను�మూల�గవత�ం�� తుల�త�క��
అధ���, ఇదర�� అడ�రువ ఆ����క ఒళ�టవను�భక��� తలు�స��ంబ
ఉ��శ�ంద ��నహల�రు��స�స��త�ద ���ంసరను� క�ద 3-4
వర�గ�ంద సతత�� సంప���, గ�ంథ ర���డలు �ళ�త�� ఇ���.
�ర�ంతర�ంద�� సంప���ద ���ంస�� గ�ంథ ర�� �డలు ఆగ� ఇల�.
��యప�యత��ందు మ�� , ��మ��గవత�త�ర� గ�ంథద అను�దక�ద
�న� ����. �.హయవదన���క అవరను�సంప��� గ�ంథ ర���డలు
�నం�� �ం��. ఆగ అవరు��, ఇనూ� సర�మూల గ�ంథగళ
అను�దద������ �డ��ం�దు� గ�ంథ ర���డలు అ�ధ�. ఆద� ��
మూల�గవతవను�అధ�యన��, �సర�గవతవను�తుల�త�క
అధ�యన��ద��ను �మ��ర�దర�న�డబ�� ఎందు ��, నమ�
అధ�యన�� ��రక శ���దరు. ��ప�సన��ంకట�సర వంశజ�ద��, ఇదను�
�డ��ందు �సర ఇ���ఏ�, అదరం��సరు�� | హయవదన���కర
ము�ంతర ను�� అప�� ����� �ందు ���, సు�రు ఒందు వర� ��� మూల
�గవతమతు� �� ప�సన� �ంకటర�గవతద శ�� ర� �గూ మూల�గవతద
అధ�యనద�� �డ���ండు ���ంసర�ర�దర�నద�� ముందువ�దు
ఈకృ�యను� ర�����. ఈ���న�� నమ��ర�దర�న��ద ���ంసర��
ప�ముఖ�ద ����హయవదన���క�గూ �� ఎ.ఎ�. అనంత�����
అవ�� నమ�హృదయ�ర�క అనంత కృతజ��గళ�.

నమ�అధ�యన���ర�దర�కరం� �లస��ద, మూల�గవతద
అను�ద గ�ంథగ�ద ‘��మ��గవత దశమస�ంధ�గ-1, 2, 3 �గూ ఇ�గళ
గ�ంథకర��ద ����. గుత�ల రం��ర��గూ మతు� సర�మూల గ�ంథగళ�
��మ��గవత�త�ర� �గ-6, ఈ గ�ంథద అను�దక�ద ����హయవదన
���క అవ�గూ నమ�అనంత కృతజ��గళ�. బహ�శః ��ఈ గ�ంథగళను�
ఆళ�� అధ�యన��ర�ద��, ఈతుల�త�క అధ�యన�ధ��గు��ర�-
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ల���? అదరం� క�భూషణ �ట�� కృష��యరుమతు� �జల� బం��యరు
సం���ద �� ప�సన� �ంకటర�గవత�గూ �సూరు �శ����లయ కన�డ
అధ�యన సం�� అవరు సం��� ప�క��ద �� ప�సన� �ంకట�సర�గవత
మతు� �. ఎ.�. ��లర “�� ప�సన��ంకట�సరుమతు� అవర కృ�గళ� ఎంబ
గ�ంథగళ� నమ�అధ�యన���కషు� స�యక���. ఈ గ�ంథకర��గూ నమ�
అనంత కృతజ��గళ�.

ఇను�నమ��సర �ర��గళ గ�ంథ సం�ద�య�� క�ద మూరు వర�గ�ంద
నమ��ర�దర�న�డు��రువ హ��స��త����ంస�ద అనంత
�ఠ�ం�త �� ఎ.ఎ�. అనంత����� అవ�గూ నమ�అనంత కృతజ��గళ� ఈ
హస�ప��యను�ఓ� సల� సూచ�గ�త� మహ�య�ద, నమ� ��� �ధ�యనద
గురుగ�ద పరమ�జ� పం||. క�� �ర గురు���ర�అవ�గూ నమ�
కృతజ��గళ�. అదరం�హంత, హంత�� నమ� సల� సూచ�గ�తు� , ఆకర
గ�ంథగళ��ద�� ఇ�ందు �సర �� ఎంబ సమర�ణ�వ�ంద, ��ష కృ�గళ
స�� బ�యలు స�య��ద నమ�బంధు ��యుత ఆ�.ఎం. కులక�� అవ�గూ
నమ�హృదయ�ర�క కృతజ��గళ�.
- �. సు�స �ఖండ�
��మ�. ���ఖండ�
సం�దకరు
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ఇతర ��ష కృ�గళ స��

2. �� కృష� చ��� - �.క�.సం.2 (566)
దశమస�ంధ�గవతద సంగ�హ రూపక

ఇ�ందు �సర ��ష�కృ�, ఇ�� 48 ను�గళ�� �గుళ �డువ ��య�� ,
ఇ� దశమస�ంధద�రవను�������� �.

ఇ��యూ సహమూల�గవత అ��య 1, �� క 17 �ంద 20 ర�� (13)
బరువ�వవను��సరు�ద�న 3 ను�గళ�� �వ��ముందువ�యు�� �.
“�వస�తమన�ంతర 28�య��ప�ంత�ద�� అసురరుహ��� భూ�ర�గలు,
భూ�� బ����గ�����డు�� �. ఆగ అవరు భగవంతనను��� త� �డలు
యదుకులద�� ఉ�� కరు��ద. వసు�వన స�య గ��ంబు�య��
చంద��జ�ంద బ����గళ� బందు సు� �సలు నృ�ంహను స�ంభద�� బందం�,
��మవర��ంద �సు� �యుధ చతుష�య, రత� కుండల స��భరణ భూ�త��
ఉద�వ�దదు� , �వ�గళ� దుందు��ళ��దు� , �ష�వృ�� ��దు� , గంధర�రు
�� నృత���దు� , యము��� �టు� వృజ�� బందదు� , కుల���త�ద
�ర��ంద �త కర���� ��న, భూ అన��న���దు� , హ���ద ఒంబతు�
�న���త�యను��ందదు� , ��ధ అలం�ర��హ��రడ�య �న��
�స�టు� , ������టు� ద�వ�రగళను�సు� �� తూగు�దు, శక�సురన వ�,
య����య�� �శ�దర�న���దు� , వరళను�ఎ�దు వృ�గళను�ఉరు��
నళకూబర, మ���వర �ప ��చ���దు� , ���తర కూ�, �లు, �సరు,
��� కదు� �ందదు� , �ళగళను�సృ���, వృజ�ంద వృం�వన�� బందదు� , వత�,
బక, �నుకరను�వ��, ��ంగమర�న��దు� , �ణు�దన�ంద ��యరమనవ
త��దు� , �స �����దు� , ���సురన వ� ��వ��యను�ద���దు� , కంసన
భృత� ��యను�సంహ��దు� , హ��ర�ద�మనను�ఉద���దు� , అకూ� రన
కూడమథు�� �ర� కువలయఆ�, �ణూర, ము�� కరను�సంహ��, �వ
కంసనను��ందదు� , గురుగళ�� అధ�ంన, శంఖచూడనను��ందు గురు�త�
���ధరనను�మర��దు� , హ����ర�� అకూ� రరను� కళ����ండవర కుశల
����దు� , ���తద ప�సంగ, కురు�త�ద�� అ��� �న��శ��
భూ�రవను�ఇ��దు� ముం�ద కృష�న ఎల� ��గళను�సం�ప��� 48
ను�గళ�� ���టు� , �గుళ రూప�� ఇ� దశమస�ంద�గవతద రస�కవను�
�� ప�సన��ంకట�సరుఈ కృష� ���� �ద కృ�య�� ������� �.

ఈ కృ�యను�, *�� ప�సన� �ంకటర�గవతద* �ర��గళ�� ఒం��



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 450

గమ���గ ఇదు�గవతద ��య �ర����, అవర ఎల��ర��గళ ��ంశవను�
�ళ�వ �గుళ ���రబహ��ందు అ�స� ఇరదు. ఈ �ర��యు ఇ���� అంద�
2012ర�� ���ళహనుమంత �యర సంగ�హ�ంద ప�కట��రు�ద�ందమతు�
ముద�డు కృష��యరు�గూ �జల� బం��యరు ప�ప�థమ���సర 67
�ర��గళను�సంకలన�� ప�సన��ంకట�గవత�ందు 1928ర�� ప�క���గఈ
�ర��యు అవ�� లభ��ర�రద�ంద ఇదు�గవతద�గ�� ���ర���ల�
ఎందు ఊ�సబహ�దు.*

ఇదల�� �గవతద 67� ను� గమ���గ ఇ�ందు మంగళ
పద�ద�ం��(11) �ర��గళను��రతమ��� అవ����గమంగళ పదద
నంతర, �గుళ పద బరు�ద�ంద, ఈ �ర��యు �గవతద 68� �ర��
��ర��ంబ కల�� ఇనూ� దట��గుత��. అల��, ఈ కృ�య�� ఇ� దశమస�ంద
�గవతద�రవను����రువద�ంద �సరు దశమస�ంద���ర�వల��
ఉత��ర�వను� ర���� � ఎంబఊ�దట��గుత��. ఈబ�� ���న అధ�యన
మతు� సం�ధ��గ���.

3. ��యర �రహ �� -�.క�.సం. 567

మూల�గవతద అ��య-37ర, �� క-9 �ంద 34 ర�� “బరువ క�
ప�సంగవను�ఆధ���సరు తమ�� ఆద ��ష� ��య�� వ���, �స��� ఈ
కృ�యను� ర��దం� కండుబరుత��. ఈ కృ�య 19 ను�గళ�� �సరు
�వ��ద క� ప�సంగ ���. “అకూ� రను �కుల�� బందు కంసన ఆణ�యం�, ��
కృష� బల�మరను�మథు�� క�దు�ండు�ర�గ కృష�న �రహ�ళ�ర�
��యరు ఒబ���బ�రు తమ� �రహ �ద�యను�హం��ళ���� �. ఒబ�ళ�
కృష�నను�దూ�సు��ద�� మ�� బ�ళ� స��న�డువవళం� సం��సు�� �.
ఒబ�ళ� ఏను�చ��డు���, మథు�� కృష�����గ��? ఎందు ��ద�
ఇ��బ�ళ� తమ�ను�నడు��న�� �టు� �ద బ�� �స�సు�� �.

ను. 1 ర�� “���క�రద ను�యదుప��ళ���� | ��ందు
బ�� బ� �డువ��| ���యనగ��ద స�వన��ల�వ| �క కంసన భటరు
ప�బుద��� - ‘���న ను���, యదుప�యను�బ�� �డువ�? ఎంద�
ఇ��బ�ళ�, ‘కంసన భటరు అవనను�అగ�సువషు� ప�బుద�� ఎందు �ళ�వళ�.
బుధజనరు�ద�ద ���యరను� రంగ�డ� కూ�సు��ల�� ఎంద� ఇ��బ�ళ�
�ళలు �టు� పర��యర సదనవను���దవ���ళ�వ�రు? ఎందు ��ద�,
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మ�� బ�ళ� �ళ��� �, నమ�అరసన బ���గలు అం����? ఎంద�,
�����ర�� వద� బంద� ప���ర�ం�డగూ� జ�దు దూరు��
ఎందు �ళ��� �. మ�� బ�ళ� జడ �వ�ళ� అవను��ద ఉప�ర
మ�య�గు�� అను��� �. �రు� �డ� �రను�ఏ��రటవ కరు��
అథ� క�ర�? ఎందు మ�� బ�ళ� ��ద� ఇ��బ�ళ�, ‘కపట�ద కృష�
�స���య�ముగు�యర �ర���యను�ప�హ�స�ల��? ఎందు �ళ��� �.
���సరుహల�రు ఉప�యగళను��డుత� ��య �ర���యను�
వ��సుత� �గు�� �. ��� ��యరు అ�క ��య�� తమ� �రహవను�
���ళ���� తమ�ష����� స��న���ళ����రు�గ ��య��
కన�న�� దృ���చర�� వ��ద దృ�� ంత ఉం� �న ద���� ఎందు ��,
�సరు ��యర �రహ �ద�యను�సుందర��మనముటు� వం� ������ �.

�సరఈ కృ�య క�����యను� గమ���గఈ �ర��యు
�గవతద �ర��గళ గుచ�ద ����రబహ��? ఎంబ కుతూహలహ�టు� త��. ఈ
కృ�యు ఇ���� �� ���ళహనుమంత �యర సంగ�హ�ంద ప�కట���.(2)

4. సత�����స (�� కృష����త) �.క�.సం. 558

�� ప�సన��ంకటర�గవతద�� కృష�న �ల ��గళను�భ�� �వతుం�
మనః�ర�క����రువ �సరు, ఈ కృ�య�� కృష�న ���క �వనద ఒందు
ప�సంగవను�సుందర�� ������ �. ఈ కృ�యవసు� కృష�న �వనదహల�
ఘట�గ������ండు, కృష�ను రు���� �ట� ���తహ�� సత���య
మత�ర�� �రణ��గ, కృష�ను ఇ����త వృ�వ�� సత���య
మ�యంగళద�� �డువ ఒందు ఘట�య������ బరుత��.

ఒందు �న�రదరు �వ�క�ంద తంద���తదహ�వను� కృష���
�డు�� �. కృష�ను అదను� రు���� �డు�� �. ఇదను���దు సత���
����ంద తుసుమత�ర�ంద తన� ఎల� ఆభరణగళను� ����దు, ���రద��
కూడు�� �. కృష�ను తన�ను����సు��ల� , రు����త� అవన ���� �త�ళ�
ఎంబ ���న���� గ, దుఃఖద���� గ, కృష�ను సత���యను�సం�సలు ���
బందు, ఇ����తద వృ�వ�� తందు అవళమ�యఅంగళద�� నటు� ,
అవళను�సం�సు�� �. ��� సత���యఇ��యం� ఆమరద బుడద��
కు�తు ఆ��డ� �త��ట�డు�� �. ఎంబ ప�సంగవను��సరు 24 �� కగళ�
మతు� 27 పదగ�ంద ఒటు� 51 ను�గళ�� సుందర�� ������ �.
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�� క�ంద �� రం��, నంతర ఒందు పద ��, మ�� �� క పదగళ
అనుక�మ��య�� ఈ ��ష కృ� బం��. ��� ప�సన� �ంక�శనను�సు� �� ఈ
కృష�న ��యను��షభ�త���డలు, కృష�ను సుఖవను��డు�� � ఎంబ
ఆశయవను�వ�క�ప�� కృ�యను�ము�� య��సు�� �. ఈ కృ�య��� ను.
2ర�� ఈ “పద�ంగళ ���దను ద��� ����ఖ�వ ఎందు ��, ఇదు
కృష����త ఎందు ���, ను. 51ర�� “ఈసత�����సద పద�పద ���
నర��యరూ�షభ�త���డలుసుఖ�వ| ��శ ప�సన��ంక�శ ఎందు ��
సత�����సద�సరను�సూ���� �.

ఒ��న�� ఈ కృ�యను�ఉ�ద ��ష కృ�గ�����ద� ఇదు బహ�శః
�సర ఆరంభ �లద ఒందు కృ� ఇరబహ��ందు �ల� ���ంసరు
అ��� యపడు�� �(1)

5. �రద �రవం� �ష�ళ� చ��� �.క�.సం. 559

ఇదు �� ప�సన� �ంకట�సరు�నపద ��య�� ర��ద ��ష కృ�. ఈ
కృ�య�� అలం�ర��, రూ�గత��, �ల��, �� ◌ೌఢ��గళ�� భగవంతన
�� రూప, అవ�ర, అవన ��గళను�వ���, �నపద స�యనూ� ��గ���ండు
�ం��. ఈ కృ�య�� వచనమతు� ��ధ �గ�ళగళను� కూ��ండు
మువ��లు� పద�గ��, �ంబ�� ంబతు� ను�గ��. ఇదు�గవతద�� బరువ కృష�
-రు���యర ప�ణయద క�. కృష� రు���యరు పరస�ర ����ండు
మదు��గ��ందు�ం�రు�గ, రు���యఅణ� అవళను� �శు�ల��
మదు����డలు �శ��సు�� �. ��హద �న�హ��ర బం�గ రు���
తల�ణ�ండు ఏ�గు�� ఎందు భయపడు��రు�గ�రదరు �రవం� �ష�ంద
బందు క��ళ�వ �ప���ండు కృష�� బ�� �, అవ� �న�మదు� ఆగు�� �
ఎందు �� అవళను�స��నప�సు�� �. ఎంబ క� ప�సంగవ��ధ��(1,8)
�సరుఈ�నపద ��య కృ� ర���� �.

�దల �ర���హ�యహతు� అవ�రగళ జయజయ�ర�ంద�
�� రంభ�గుత��. “జయజయజయజయ| ��ర�రమణ జయ ��కర
గు���జయ| �� రు���శ జయ �� ����స జయ| ఎందు మూరు ను�గళ�� ��
హ�య ద�వ�రగళను�సు� �సు�� �. ఎరడ�య �ర��య�దల 7 ను�గళ��
మూల�గవతద అ��య-1, �� క-17 - 20 ర�� బరువ కృష�న జనన �రణద
�షయవను�వ����� �. ముం� 3� �ర��య�� , “��రం� �ష�మకన భూ� �ణ�ద
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గర����య� జ��| �� రు����ంబ�రు�మ� క�|���ళదళంద��
ఎందు మూరు ను�గళ�� రు��� జనన, ఆ� �డ�వ�� �ళదదు� , అవళ
మదు�య ప��� ప �గూ అవళ� కృష�న�� మన����దు� ఎల�వను���ంశ
రూపద�� �సరు వ����� �. �ర�� 4 ర�� “దనుజమథనహ��� ఇ�ందు|
అ��షము� ధ���దు� బందు| వ�� �రవం� �ష ధ��| జనప �ష�క
�వనద�� �ల� ఎందు �రదరు ఇదు ‘హ��� ఎందు �రవం� �షధ��
భూ�య�� బరు�దను���సుత� , ముం�, మూరు ను�గళ�� �రదరు
ధ��ద �రవం� �షవను� ‘మం���య�� ����దుటు� | �ం��
��� �దుర�న కటు� | పం���మూగు�యబ��టు� గులగం��ం��
సరళగళళవటు� | కంచుకపట �గు�� కటు� | చంచల�త� కంజన �వ�టు� |
�ంచు�భర�టు� | �డ�న గమన� ఎడబల��దు| కడగ శంఖద బ� ను�సుత
న�దు ఎందు సుందర�� వ����� �.

ఇ�� �ర�య �షధ��దవరు భగవద�క� �రదరు, అద�� ను. 22 ర��
“అ�����రుమల ఒ�యన ��దు తక�డ �����ందు జ�దు�ళ�� ఎందు
�రదరు అ�గ����యణన�మజ�సువం� �� హ�య�మజ���� �
ఎందు ���� �. ముం� �ర�య�ష���ద�రదరు�� హ�ణర ���
బరు�� �. అ�� �ర�య��య�� �డువ “నమ�మ� నమ��� నమ��� � ��
య��ఎంబ��య�గసు బహళ సుందర���. �� ‘నమ�మ� నమ���
��ందు �డు�� అవళ �యక ఎను�వం�, అంతః�రద అం�� బందు �ం�గ
అంతః�రద అంతరంగద స�యరు అర�� ‘ఓర��ల�� న �ళ�వ �రచమ�
బం��ందు �� అంతః�ర�� అవళను� క�సు�� �. బందళ� “నృపరమ��
�ంద�� �ల�� �� �� నగు� ఎందు �రదరమూల రూప�మ�తు�గువంథ
�రవం�య రూప�ర� అత�దు�త, అవళ �ష భూషణగళ అలం�రగళ�తు,
��� ��ందు �డువ బగల���య�� కూసను� క���ండు బరువ ప�, �సరు
వ���ద �� అనన��దదు� .

ముం� 36� ను�య�� , మన��న�� అ�ధ�దహంబల తుం��ండు
బరువ ఆ�, “ఎ��హళ� �యనమగళ� ఎ��హ�ందు ���వ�� బ�� �ను
�న�అంతరగంద ఆ�యను�ఎందు �ళ�త� రు��� హ��ర బరు�� �. మతు�
అవళను�ఉ���� �ళ��� � ���ళ�వ “�ల��� నన� ఒ���� ప�ర�గళను�
�డు ఎందు బ� బ�య���గళ��డు�� �. ‘క����ముందక�� �న��� ణద
��య�బ�� పర�వ �� కృష� �న�వ� ఎను�వ భరవ� �డువ�తు��,
ముం�న ను�గళ�� �ర�య�తను� �ళ�త� రు��� �� �ర�� ఆసనవను�
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ఇ�� “ఎ��ంద బం�� �వ�కద �ర� నన��చు���ద�తను����
ఎందు ��. “కు��� కు��� �రవం� ఎనుత నన�మన�� బ�� �ళ� ఎన�లు
�రవం� రు���యఆదరద�తు �� “�దండ�� �రు�ంగళ మూ�� �ద��
వంద��� రు���యను� క�యు�� �. “������ ప� �త ప�సన�
�ంకటకృష�న �� �ను ఎందు�ద� సూచ� �డువ సం�తద�తు
���డు�� �. ఇదు �ర�య���యను���సుత��.

అమ� రు���యమ�మన��న దుఃఖ ��శ�టు� , సంతస�ంద నన�ము��న
రత�ద ���యను��డు ��, కృష�న �న� �న�మ�రథవను��ళ� ఎందు
అవళమన��నహంబల���దూ� �ళ��� � �ర�. ఆదరూ�న�ఆ� ��ందు మ��
అవళ ఆ�యమూలవను��ను కండవళం��ళ��� �. “ఉండఊట కండకనసు
�ండ��ం�యతండ తండద �న�మన��న ఎల� ���య �ళ��
����యవళ� �నల� ���లకరు నమ� �ద��ల� �రుమ� �రు�ంగళ� నన�
మ��వ ఎను�త� �ర� భగవంతన ఎల� అవ�రగళను�సు� ��డుత� , అవ�ల�
నన� కుల�వరు ఎను�వ మూలరూపద�రదరు భగవంతనను�ఆ��సువ ప�
అదు�త���. ఎషు� సుందర�� స�ష��� రసవ�� � మూ�సుత� �గు�� �
ఎంద� �ర��ళ�వ��న�� ఔ�త���. “ఇం�ప� ఎన�మన�వ అవరంతవ
�మ��వర���ను ఆ కంతు�నణ�న మగళ��హ��లు��క �రు�దవళ�.
(హ��లు��కవను��రు�దవరు�రద�బ��) �శద సు�� అ�తవళ� �న�
��ద సు��య���ళ���� ఎను�వ రు���యఅంతరంగ���వ�త��
�ళ��� �. “�న�అంతరంగద ��� �� కృష� ��గ��ర��ంద బప��ందు
కూడ�ళ���� ��. �ర�య��న�� ఒందు చమ��ర����రు�బంద �శ
ఐవ�� రు, అంగ, వంగ, క�ంగ, �ం�జ, బ���ండ �శ �శగళ వర��యను�
�డుత� �గు�� �. “�దర� �శ�ళ��ం���ర�� �న�ంకండు మన
దండ��� ���త��దుం� ఎందు �న� గురుతవ ���� బం� సుంద��
ఎందు �ళ�వ��న�� �ను��సు��రువ �ర�ద గురుతర����
ఎంబం� చమ��రద�త�డు�� �. ఇ�� �సర��య��త��
ఎటుకదంథహదు. హ� అవరను��� క��య� �ంబ ��యను�బ��సు�గ
శబ�గ� అ�� నర�న �దం��.

“రంగ�యను�హర�| మ�రథవ�� బహ�ను| వ�� �న�ందణద
�డుత ��వన��ంద ఘనతరమృ�ంద� నంద�| న�య�ం��ళ���య
ఒయ��ర�| హ��న����ండు �రువ గరుడనమృత కలశవ సురరు �దు� |
హరుష�ం�యు�వం� ఒయ�ను దుగుడ ��� �ల� ప�సన��ంకట కృష� �న�
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�చు��ర� బంద�ంబ ను�యు బరు�� జవ� కృష� బహ�ందు ను�యు
బరు�� ఎను�వ భ�ష� సూచక�తు�ళ�త��, �ర�మ�� ��యవ� ఎందు
ఆ����క ��య�� తన� గండన, సం�రద, బంధుగళ, �ంటర, ఈ
�హపం�ం��యగళ వర���డుత� ఇంతహ జం�టద నడు�, మూరర��
(మూ�� కద ��) ��� బందు ఆరూర అరసర���దు� �దర��శ�� �న�
గురుత �� బం� ఎను�వ��న��� �న�మూలక ఆ భగవంతనను��ణలు
బంద ప�యను��ళ��� �. ఈవర�� బరువ �ర�� - 25 బహళ ఒగ�� బం��.
ఈ �ర��య�� గూ�ర�వను��గూ ఇ�� �ట� ఆ����క ఉప�యగళను�
గమ��ద� ఇదు ���ట�� ముం�� ప��రద రచ� ఎంబుదు కండు బరుత��.

ఒ�� ��� గమ��ద� ఇ�� �సర అంతరంగ �రవం�య
అంతరంగ�గుత��. �స�� భగవ� వర�� ఎషు� ��దరూతృ���ల�. �రవం�
�షద��ద� , ఒబ� భగవద�క�ర ధ��, మనసు�, హంబల, ఆ�, ఆర�రవ ఎల�దర
ధ���� పం�ం��యగళలూ� అవన�� తుం��ండు �ళ�వ �రవం��రదర
ఒళ��త, �సర అంతరంగద��త���. ఇల��ద�� ఇంథహ వర��య
��ష��వను����� కం��?

�రవం����, భగవంత����హంబ�సు��ద� రు��ణయ
మనద�ద�తను�������� �. “�న��రవం�య�తు ��క�� ��, మ���,
గుణవ �ం�� �ర�� � బలు సత�వ ను���న��మ�� మ�� �ళ��� �
“రు���, నంబు�� �న��తు �ళ� ��వమ� ఎందు ��దరూమ��
అను�నద��ఇ�.�క�� ఒ��వ�తు ఆడు�� �. ‘నమ�ంబు��
�హ�� ���రనమ� ఎం�గ, �రవమ�మగు�న ఆ����ద�మద ఆ�,
ఆ�మద�� అ�ర నంబు� ఇ� �ర��, �రను�నంబ�ద�రూ�మద
బలవను�నంబు ఎను�వ ��ంతద���. ఇబ�రూ ఒబ���బ�రు
అంతఃకరణద�తు �ళ�త� రు��� “ఫక�� �ంతు �న��డ�� �ళ� ��మ
ఉకు���� �న���, ��గువ���? ఎందు �ళ��� �.

ఇబ�రూ ఇ�� �� హ�యభక�రు, హ�చరణవను�నం� బదుకువవరు,
జగజ�న��ద �� ల��యూ కూడహ� చరణవను�నం�దవళ�. ఇ�� ��క
సుఖ��, సంతస��. ఇవ�బ�ర సత�ంగద�� రు���య��� అ�ర నం��
���ళ��� �. “�� ��ల�హనక ��� బర�ర� ఇర�ర� అవను ��గ
�ళ��� అవను � �న�గ�హనం��� అను�గ�ంద ఆవ ప��ంద� ఆగ�
హ� ����ఆ ��నంద �� ఇదు బ� రు���� �ళ�వ�తల� ఇదర ఒళ�న
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సణ� సుళ�హ�, భగవంత భక�ర అ�న, హ� ��యను��వ ప��ంద� ఆగ�
అనన� ���ంద��ద� అవను బర� ఇర�ర. ఇదు �స��య��
అడ�రువ మూల తత�, ఈతత�వను��సరు ఇ� పద�గళ ఉద�కూ�
హ���ండు���� �.

‘�ర� రూపద��ద� సురఋ� �ళ� వక��హరుష� �ళ� రు��� అరసు
ప�సన��ంకట కృష��రుత� జయవ నమ�వ ఎంబ ఫలశు� ��ం��
ము�� య����� �.

ఈ కృ�యూ కూడ�స��త�ద�� అపరూపమతు� ��ష� కృ�
ఎ���ం��. ఈ�దలు �� ���జరు కూడ ఇ� �షయద�� �రద �రవం�
ఎంబకృ�యను�బ���� �(20) ఆద� “ఈ కృ�య�� ప�సన� �ంకటర కృ�య
�� ప���క �గ�ళగ�ంద కూ�ద�డుగ�ల� �ల�� �ర� గద��గగ��.
మధ�మధ�ద�� అ�క �లగు పదగళను�ఉప����� �.

6. ఉరుట� పద - �.క�.సం.560(�� కృష�-రు���యర ��హప�సంగ)

�� ప�సన� �ంకట�సరఈ ��ష కృ�య�� 74 ను�గ��. సరళ,
సుందర�ద, ��, ��న��గూ అర��గువం��. ��న���మదు�య
సంప��యద ��య�� ఉరుట� ఒందు సం�ష �డువ సందర�. మదు�య
సమయద�� దంప�గళను�హ�య�� కూ��, ఒబ���బ�రు�సరు�ళ�త� ,
అ��ణ, కుంకుమహ��, ప�మళ �డుత� సం��క ఉప�యగళను��డువ
స���శగళను��సరు ఇ�� �� కృష� రు���యర ��హసందర�వను�
��దు�ండు, ఉరుట�యము�ంతర �� హ�య ��ష���యను�వ����� �.

“�� కృష� జయ జ����ం�మ�హ�| �కుం�మం��నంద��||
ఎంబ జయజ�రద పల���ం�� �ర�� �� రంభ�గుత��. ముం� ను.1ర��
“��ర�నగరద�� దను�� కృష����� రు��� ��యళమదు���
ఎను�వ సందర� �వ�సు�� �. అంథ సర���ష��దహ�య��హ�� ��ను
�వ�గళ� బంద ప�యను�వ��సుత� బ�హ�, రుద�, �ష గరుడ, �రఇంద�, మను
మతు� సరస��, �ర�, ముఖ� �వ� ���యరు, ము� ప��యరు బంద�ందు
�వ��ముం� ను� 4-2 ర�� కృష����ముతు� రత�గ�ంద అలం�ర��ద
నవరత�మంటప, రత�గంబ���ద స�, ధూప�పగళ ప�మళద కం�,
అలం�ర �ండ ��ష� అంగ�యరు, భూ�, భూసుర �వ�గళ ఓ�ట, ఋ�గళ
మంత��ష, �యకర��న ��ద, మంగళ�ద� , దుంధు�గళ�ష
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ఇ���గ�ంద లగ� మంటప ��సు��రుత��. ఆగ �ష�క �జను, బంద �గ��
మన��య�తుగళ��� కు�తు�ళ�లు ఆసనవను��డు�� �. ఆగహతు�
అవ�ర��ద �� హ�యు రు��� స�త బందు, ము��న మంటపద��
కూడు�� �, �త� వసు�వ, �వ�, నందముం�దవరు కు�తు�ళ���� �. ��
హ�యు �జం�వ ప�యను��సరు ��ష�పదగ�ంద దశ��రద ఉ��◌ೀఖ
�� ను� 12-14ర�� వ����� �.

ఉ�: “��� �� రక బం� ఉద�మంథక బం�| భూ�� �శుభయ
హ�� బంద బ�మదహర బంద రూ�భు�ర�క బం�| ఇ�య కన��ళ� �� �మ
బం� ‘�వ� సుత బం� �త��హక బం�| ��న�� ంఛర �ం�నంత బం�
ఎను�వ సుందర దృశ�ద వర�� ����� �. ఇంతహ �� కృష�� ఎల�రూ జయ
జయ�రవను��ళ��� � ఎంబ ��� ర�ద వర�� బరుత��.

ముం� ను� 25 �ంద 74ర�� తుం�ద స�యజయజయ�రద నంతర
రు���యు�న�బట�లుగళ�� తుం�ట� �హ�వను� �య�� ��దు�ండు, తన�
అంతరంగద అరసనను� “నన�రస�న�రస సర�ంతరంగద అరస ఎందు ��దు
�ళ��� � ‘�శ��హక �న�ముఖవను� � అ��నహచు��, �త� బమ�నజనక
�న�హ�గూర�� కుంకుమ �డు�, �న�భూ� ల�మ�� కసూ� � �లకవ �డు�,
గం�యను��త� �న�ం��� అ��ణహచు��, అనంత�� అనంత�ద ఒ�య�
����� గంధవ సూసు� ఎను�త� ఎల� సంప��యద సందర�గళను�,
�క��యను��రుత� హ�యమ�మ��గుణగళను�వ����� � �సరు.
రు��ణయం�� �� హ�యూ కూడ�క�� ��యను��రువం��నూ కూడ,
రు���య ��ష గుణగళ వర���డుత� , అవ�గూ అ��న కుంకుమద
�లకవ��డు�గ “�న� దర�న�త��ం�గ� సుర��| యన�ర�ముఖ�డర�
హచు��� అ��న కుంకుమ ఎను�వ�� ల����య ��ష� రు���య�� ����
ఎను�వ �వ�రు�� �. �� కుంకుమ, గంధ, హ��నదం�ము�� ���యను�
�టు� ఉరట�య��ష� సందర�వను�హ�య క��ణద�� ����� �. ఉరట�య
స���శ �కద ��� బద���ద�రూ ఇ�� హ�య గుణగళ ��ష గుణగళను�బహళ
సుందర�� వ��సు�� ���� �. “ల�త��త�న ��త� ��దరు సుర��
�ళ�ద� సురరుహ�మ��రదరు వ���తు �న �న� శుద����క జన�
మ��శ బల�� న సంపదవ�� ఎందు �� �� ను� 72-74 ర�� ఈ ఉరట� పద
శ�వణ��ద� బరువ ఫలశు� �యను� “�త��భన ఉంటు �త� సంపద ఉంటు|
���త� �భవ�యు �� హ� ��తు�ంటు| ‘ప�సన��ంకట కృష� పరమ క���ంగ|
ఆయుష ఆ�గ�వ ��నంత�� ఎందు ���� �. ఇదు భగవంతన ��యఒందు
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��ష�� కూడ ఎందు �సరుఈ ఉరుట�యసందర�వను�మన��ముద
�డువం�, అవన ��గళ� కూడ��సువం� వ����� �.

�సరుమదు�య ఎరడు సందర�గ�ద ఒందు �గరముయ�ద
ప�సంగవను�ఉప��� �దము�� వ� ర�� �� త�ం�� ంత తత�గళను�
�వ��ద�� ఇ��ందు ఉరట� ప�సంగద�� �� హ�య ��గళను�, అవన
సు� �యను�అదు�త��, ��న�రమనతటు� వ �� వ����� �.

7. �భన సు��పద (రు��� స�యంవర) -�.క�.స561

"�భన సు��పద" ఎను��దు �సర ఒందు ��ష� కృ� - �����జర
ల����నదం� ఇ��యూ కూడ�సరు రు���య స�యంవరద సందర�వను�
��దు�ండు ��� పదద ��య�� వ����� �.

“��న����| ��న ����| ��న���శు����|

ఎను�వ పల���ంద�� రంభ�గువ ఈ కృ�, రు���యఅవ�రద �ర�వను�
వ���, అంథమ�ల��యఅంశజ�ద రు���య, తం� �ష�క �జ, తన�����
��హ�� వర�గ��ందు హగలు - ��� �� కృష�నను�����ద�,
అసు��శ�రువ రు���య అణ� రు�� �ద��జ�ద �శు�ల�� రు���యను�
మదు����డలు �శ��సు�� �. ఆద� రు��� రహస�ద�� తన�
అంతరంగ�� ��య�ద �� కృష��� ఓ� బ�దు కళ���, బందు తన�ను�
వ�స��ందు ���ం�గ, కృష�ను తన� రథవ��� �దర� నగర��, తన�
బళగ�డ��గూ తన�అనుజ బల�మ�డ� బరు�� �.

ఇత� రు���యు ������ బరు�గ, అవళ ర���� బంద భూభుజరు,
ర�కరుఅ�� రథద�� బంద కృష�నను�మతు� అవ�డ�ద� సర��న�వను��ణు�� �.
ఆద�అ�� రు���యను� కండ కృష�ను���యం� �ంగ���, ర���యను�
ఎ���డు రథద�� కూ���ండు �ం��టద�� ���గ, అవన శతు� గళం�రువ
ఎల� �గధరు, �ష�ంద అవన �ను�హ�� రు��య �త�త�ద�� యుద����
బం�గ ��హ�యు �శు�ల�ళ�ండు అవ�ల�రను���యుధర����డు�� �.
రు��యను���� అవన ధనుస�ను�ము�దు, రథ�� క�� సంహ�సలు��గ,
రు���యు తన�అణ��ద అవ�� �వ�న ��ందు ���ళ���� �. ��హ�యు
అవ�� �వ�న��దరూ, అవనను��రూప��� కళ��సు�� �.
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కృష�ను �జయ�షగ�ం��, �కుంఠ�� సమ�ద��ర�� బందు, ఎల�
బంధు-�ంధవ�దరు అవళను� � ��యువ, �ంగల� కటు� వ సందర�గళను�
కూడ, �సరు బహళ �జృంభ��ంద న���ను�వదను�ను�-22ర��

“��ర�� సద� ��సువ కలశగళ�| ����ద ఛత� ప��గళ�|
ప��గళ� మఘమ�ప ధూపద�ద��యలు"

ఎందు మదు�య క���త�వ సందర�గళను�వ��సుత� , ��� కృష�-
రు���యరమదు�య సందర�ద�� �ర� �ం�ర�ండు థ� థ�సు�దను�
మతు� బ�హ� రు�� � �వ�గళ�, �భుదరు, సురరు, సుర�యకరు, ము�వర�రు,
సు�ంశరు, నృ�త�మ�ండవరుముం�దవ�ల�రూ సం�ష భ�త�� ��
హ�య క��ణమ�త�వద�� ��� ం�ద�ను��సరు, ను. 25 �ంద 31 ర��
క��� కటు� వ �� సుందర�� వ����� �. నంతర ��హ�య��గ�హణమతు�
�ంగ�యరు, ఎల� సుమంగ�యరు రంగ��క�ద త��య�� ఆర� �ళగువ
సంభ�మ, నంతర రు���యను���కతుం�ద�నవను� (�రను�)
���ళ�టు� ల��స�రూప�ద రు���యను�మ� తుం���ళ���దు ఇంథ
సంభ�మద సందర�ద�� , ��కద ��యం��ంగ�యర �డంబ� - �స�ద
�తుగళ� బరుత��. �సరు ఇంథ సందర�గళను�బహ� ��త��� �వ���� �.

ఉ�: ను. 35-36ర�� “అ��యమగళ� సుభ��యు| సుభ��యు తన��త��
మగళ �� �ళలు|. జగదం� ల��సుత ముగుళ�న��గ�ంద

మగళ ���ందు ను��ళ�| ను��ళ� �వర జగ�� రంగ�డగూ�||

ఎందు �స��ంద సుభ��యు తన�మగ��మగళను��డలు �ళ��దు, రు���
ఇల��ందు �ళ��దు �గూ ను. 37 ర�� ఏను �� కృష�నను�ఒ�� ఎందు �వ�
�� రు���యను�అప�స��డు�దుముం�ద సందర�గళ� ��క
��యను���దరూ, ఇ�� �� కృష� రు���యర క��ణద సందర� ��ష���
�ం��. ���మదు�యఆచర�య�� బరువ, మరద��న �డు�దు, ము��
�యరు వధు-వర�� ఆర� �ళగు�దు స��త�మ�దహ�యను�
“స����ల�ద స��త���గు ఎందు హరసు�దు. నంతర గంధ�క� ఆడు�దు,
�గ�� ఉడు�� �డువ సంభ�మగళను��సరు ను. 40-45ర�� మదు�య
మ�య��క క�యను��ం�సువం� వ����� �.

ముం� ను. 46ర�� “అ�ద�నంత �ల అ���గళ ��హ| �నవర ��
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భువన�| ఎను�వ�� అ�� �ల�ంద అ���గ�ద ��గ� ఇల�దంథ
సర��లకూ� ���� ఇరువ ��హ�- ల��రూప�ద కృష� -రు���య��
�నవర �� ��హ�ను��దు ��త�� ఎను�వం��.

ఇంథహ రు��� స�యంవర సందర�వను�సుందర��, ��త��� వ���ద
ఈ�సర కృ� ��ష���. ఈ కృ�య��యను�య�� , �సరు “ఈ�భన
��ద� ��ద� సలహ��| ��శ స���ఘ ��ష| ������ష ���� ప�సన�
�ంక�� ఎందు ఫలశు� � ��ఈ పద�వను�సం�ర����ద���ద�ను� ��ద�
�� హ�యు మంగలకరవను�ంటు �డు�� � ఎంబ సం�శ ���� �.

8. సమస� మ�గణ ష� చరణ పద��� �.క�.సం.562
(�� ప�సన� �ంకట నుం�� కన�డ� �� �షు� సహస��మ)

ఈ కృ�యు ��� షట��య���. ఇదర�� 71 ను�గళ ��హ�య
��ష��వ�, అవ�రగళ వర��గ��. ����రణ�� 53 � ను�
�టు� ���(1) �ద��ంద ��యవ�గూ �షు� �న ����ధ��వ�గ��.
��ష�� ఇదను� కన�డద ‘�షు� సహస��మ �ం� ప�గ�స�గుత��. ఇదర��
ప���ందు పద�ద ��� ‘న�ఎం��. ఈ కృ�యను�ఓదు��ద�� �స��
కన�డద�� ఇద��� �� న సంస��తదలూ� ఇతు� ఎంబుదు ��దు బరుత��. ఈ పద�
��య��ష��ంద�, �దల 13 ను�గళ�� ���మగ�ందహ�సు� �
బరుత��, 14�య ను�య�� ‘అ అ�ర���ంద ఔ�రదవ�� 16 స�రగ�దు�
అను��ర, �సర��� 18 అ�రగ��. 15 మతు� 16ర ను�గళ�� వ��య
వ�ంజనగళ� మతు� ఉ�ద అవ��య 10 అ�రగళ� బం��. ను� 17 �ంద 47ర��
�సరు క � � ��ంద�� రం�� �ం �ః దవ��న �గు�త �టు� �స��� ముం�
ను� 47 �ంద 57రవ��, 1 �ంద 10 రవ�� సం��గళను�ఉప��� 10
ను�గళ�� �� హ�యస�వన���� �. �� అ�ర�� సం���� నంతర, ను�
58 �ంద 62ర ఐదు ను�గళ�� పంచమ�భూతగ�ద, ��, అంబు, అ��, �యు
మతు� అంబర పదగళను�బళ� �షు� �న సు� ���� �. ముం� 63� ను�య��
‘శబ� పద ప��గ�ంద� శబ��చక �� హ�యను�సు� ��, ను� 64ర�� 12
��గళను� ను� 65-66 ర�� 27 న�త�గళను�ఒళ�ండు, అద�డ� �� హ�య
��ష�ద��వ� ��� సు� ���� �. ముం�నమూరు ను�గళ�� భగవంతన
ద�వ�రగళను�వ����� �. ను� 70ర�� పరమ గురుగ�దమ���ర�ర
గురుస�వన���� �. ను� 71 ర�� తమ� అంతరంగద�� ��త����ండ, ��
ప�సన��ంకట �వరను�అనన�భ���ంద �ం�� ��� కృ�� ర�ణ�ం��� �. ఈ
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���� ష� చరణ పద���య�� �� �� �షయగళ�డ��ంద
భగవంతనను�సు� ��దరూ కూడ, సంస�తద��ద� �షు� సహస���వ�యం�
ఇదర�� �ద��ంద ��యవ�గూ �షు� �న �సరుగ��. ��వ�య��
�శ�యనమః, ��య�యనమః�� ��� నమః ఎను�వం� ఇదర��యూ
ప���ందు ష� ప�య��� న�ఎం�రు�దు కండు బరు�దు ఈ కృ�య��
సంస��త�గూ కన�డ శబ�గళ ప��గ బహళ అదు�త�� బం��. అవర పద
ప��గగళ �చళకవను�ఇ�� �ణబహ�దు.

ఇ�ందు �� ప�సన��ంకటర ��ష���ం�న�బహ��ందు హల� ���ంసరు
అ��� య వ�క�ప���� �.(1,8)

�| ��.�.కులక�� అవరుఈ కృ�యబ�� ���న సం�ధ��� సు�రు
280 గ�ంథగళ ఆ�ర �టు� , �మగళ సందర� స�త అర� �వర�గ�ం��,
ఇదర��య ఆ����క ఒళ�టవను��డువ గ�ంథ ర���� �.

ఈ గ�ంథవను�నమ� ప�సన��ంకట ప��శన�ంద ప�కట���. ���న
�వరగ�� ఆకర గ�ంథ ప��య క�..సం. 21రను� గమ��బహ�దు.*

9. ��యణపంజర - �.క�.సం.563

ఈ కృ�య�� ��యణన�� త� రూపద 41 ను�గ��. సంస��తద��
‘��యణవర�ఇద�ం�, �సరు కన�డద�� ��యణనను�సు� ���� �. ఈ
కృ�య�� �సరు తమ�అంతరంగద ��ద�యను��రువ ప� అనన�. ‘�
��య�! �న�ను�ఆ���ద భక��� �ను��వను����రు�, �న�ను�
�వ�గళ�, గంధర�రు, �న�రరు సహ ప� ప��ంద ఆ��సువరు, �
హ�� వ���ద��యణ� �న� దరుశన ప�యలు బహళ కష�పటు� బళ��
ఎంబ ఆర��యను�ఈ �ర��యహల�రు ను�గళ�� �ణు���.

ఉ�:- “భవ భయ��ళ�ళ� బళబళ� బలుద��
భవ ��ం�� క�గభయద� � సలహ�
��య�� ముఖద�� ��మృతవ తుంబు
��య�యన���యణ !!

ఎను�వ ��యణ�మద�ద అంతరంగద �ధవను��డుత� , అంతః
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సత�వను� శు����సువం�, హ�యద�వ�రద వర��యను�తరు�� �.
‘�న, కచ�ప, వ�హ, నరహ�, �మన, �ర���నవప కృష� బుద�క��
క����య��య�యన���యణ" ఎందు ఎర���న�� హ�య
హతు� అవ�రగళ వర������ �. ముం� �� హ�� సమర�ణ�వ�ంద

‘����తం� బంధు � బళగ! ��గళ�� �న��మ� గ�యు!
‘��య� స�ళద�� (భూ�య�) అడ���� ����హ�మన
నర�ంహ �శవ ‘ఎన�యదవ�ను �� పరగ� ఎన��� ణ �నగ����
ప�సన��ంకట కృష� ��య�యన���యణ !! న�న� !!

ఎను�వ�� , ఏనూ అ�యద�ను, �న��మ�ం� అ����� భగవం�! అదు
నన�ను�ఉ�� ర�డువ�మ, ము��య �ర�వను��రువ�ర� , ఈబదు�న
భవవను� క�యువ�మ,ఎందు ��యణనమ��యను���, ��న�రు
తమ� భవద బదు��ంద ��గు�ద����యను������ � �సరు.

����. ����స.సు. మఠద అవరు, ఈ కృ�యబ�� ���న సం�ధ���,
సు�రు 20 గ�ంథగళ ఆ�ర �టు� , సందర� స�త అర��వర�గళ��ళ� ఆ����క
ఒళ�టవను��డువ గ�ంథ ర���� �. ఈ గ�ంథ� కూడ, నమ� �� ప�సన� �ంకట
ప��శన�ంద ప�కట�ం��. ���న �వరగ�� ఆకర గ�ంథప��య క�.సం. 22రను�
గమ��, ఈ గ�ంథవను�ఓదబహ�దు**

10. వృత� ప�బంధ (ద�వ�ర సు� �) - �.క�.సం.564

ఈ��ష కృ�య�� 11 ను�గ��. ఇ�� �� హ�య ద�వ�రద సు� �యను�
���� �. ను� 1 ర�� “అమర�� ��ష��ద సూర�చంద�� �త����ళ�
�లవర��ంద ��సువ �మన తం��ద, సుందర�ద ఉదర�ళ�,
బ�హ�భ��గళంతహ భక�రను�ఉద��సువ �� �ంకట���మ��ద ��
�ంక�శ�ర�మంగళ�తు� ���ందు ���ండు, �� ప�సన� �ంకట�సరు వృత�
ప�బంధద�� ద�వ�ర సు� �యను��� రం�సు�� �.

సూర�వంశద మనుచక�వ��యను�భూ��య����, ప�ళయద ��న��
�రు� �దగళను�అపహ��ద అసురనను��ందు �దగళను�బ�హ��� తం�త�
మ���వ�రవను�2� ను�య�� వ���, ముం�న ను�గళ�� కూర�, వ�హ,
బుద� , క�� ముం�ద అవ�రగళను�ఛం�బద��ద వృత� ప�బంధద�� �సరు



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 463

పర�త�నను�సు� ���� �. ఈబంధద�హక�ద �� �ళ�గరను�భ��య
ప��ష��� క��యు�త��.

11. ���మ-�� స�యంవర - �.క�.సం.565

�� ���మర ��హమ�త�వద�� ���మ-��యరను�హ��
క�తరువ స���శవను��సరు, 20 ను�గళ�� , బహళ సుంద�� వ����� �.
పల��య�� “రత� �ం�సన రమ�మంటప�| ము��న హ����ము�� ద��� |
���నంద �మన �త�ము�� ���| �త� బ��ందు నసునగుత
హ��బ��� దంప�గళ� ఎందు ఈ కృ�య క�హందరద ��� �కు�� �. ఈ
కృ�య 20 ను�గళ�� “ము�� �య��� కూ�, రమ��దమంటపద�� ,
రత��ం�సనద�� , ము��న హ�యను�ఇటు� , ���నంద�ద�మనను�మతు�
�త�ము�� ��ద ��యను�హ�మ�� క�యు�� , ��యణద
స���శగళను��గూ �మ-��యర రూప-గుణగళను��వ�సు�� ,
అవ�బ�రను�హ�మ�� క�దు తరువ వర�� బరుత��. ఈసందర�ద�� అరుంధ�
�ద�దఋ� ప��యరు ఉప��త��రు�� �. స�ర�ద ��, దుంధు�గళ�
�ళగుత��. భూ�కద�ద� �భవ, స�ర�ద అలం�ర, భూ�కద సం�షగ�ంద
కూ�ద ప�త� ��వరణద�� , �మ-��రను� గంధ-అ��నగ�ంద���, �రద
�వ�ఋ�వ��యరుహ�� క� తందరు, ఎంబు���సరు తమ� ��ష��ద
��య�� బహళ�గ�� వ����� �.

12. సృ�� ప�కరణ(2) ++ - �.క�.సం.566

�� ప�సన� �ంకట�సరుమూరు స�ంధగళ�� సృ�� ప�కరణవను�సూ��
సృ�� , గుణ�ందు�షమ� సృ�� , ��జ సృ�� మతు� పద� సృ�� ఎంబు���లు�
�గగ����� ష� ప�య�వ�రూపద�� బహళ సుందర��, మూరు
సం�గళ�� ఒ�� � 95 ను�గళ�� , ��� ర�� �వ���� �. పర�త�ను బ�హ�న
నూరు వరుష ప�ళయ�లద�� �గ���య��దు� , క�యహ���డువ� వర�గళ�
ఇరు�గ, ఎచ�ర�ండు, సృ���డు�సుగ తన����మల�ద� ల����యను�
ఎచ��సు�� �. ఆగ అవళ�, ��హ�యను��� త��డు�� �. ��హ�యు దు�� రూప
కత��యను�స��, �ను�సు�వ రూప�ంద అ���వ ఆగు�� �, �గూ ����
������ ��హ�యఅంగద�� ��దరూ���, �ర�న���
ప�వ�సు�� �. నంతర ��హ�మతు� ల����, సంకర�ణ-జ�, ప�దు�మ�-కృ�,
అ�రుద� -�ం���ఆ�ర��సు�� �. ఈ�లు� రూపగ� సృ�� � �రణ�ద�.
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��ప��సు�వను, �రం��మక బ�హ� �గూ సంప�జ� �మక
����యను�, జ���య�� సంకర�ణను సూత��మక�రతనను�,
ప�దు�మ�ను కృ�య�� , సరస��మతు� �ర�యరను�ప�దను. సూత��మక
�యు, శ��� �మక�ర�య�� �షగరుడరను� (��ఖ��ష, ��ఖ� గరుడ),
సరస��య�� ���ద�ష, ����రుద��ంబ గరుడరను�, అవర ���యర సహ
ప�దను. మ�� ముం�, శ��� , సు�� న మతు� �ర�యర�� �ల�మక గరుడ
�ప�� �జసరుద��మక �షమతు� �రు�యరను�ప�దను బ�హ��ంద హ���ద
�వ�మక �షను�రు�య�� అహం�ర రుద�నను�ఉ� స�త��హ����ద
మూరు బ�యఅహం�రగళ�� ����హం�రద�� , గరుడ �ప��
�జ�హం�రద�� �ష �రు�మతు� �మ�హం�రద�� , ��స�త రుద�
ఇవరు�� ��త�ద నంతర, సూ�� సృ��య�� ఉత�మ సురర�� ఉత��త�ర ఇం�� �
���క �వ�గళ� ఉత����దరు.

ఈ �� సూ�� సృ���ద సురరను�ప�దు�మ�ను 1000 వర�గళవ��
తన�జఠర ఉదరద�� ఇటు� �ండు నంతర సూ� ల సృ���స�ర అ�రుద��� �డువను.
అవను తన� ����ద�ం�య��టు� గుణత�యగళ అను�ర సూ� ల శ�రగళ��
�డువను.

సం�-2 గుణ �ందు �షమ�: �.క�.సం.566_2

ఈసం�య�� ముం�న సృ��య �వరగళను�వ����� �. �సరు ఇ��
33 ను�గళ�� �� �వ��ద సూ��సృ��య నంతర, �ం� సూ�� శ�ర�ం�ద
బ���ద��� సూ� ల శ�ర �డువ�స�ర జడ ప�కృ�, అద� అ����ద
�ం���యఈప�కృ�య�� అ�రుద�ను సృ�� కర���� సత�, రజ, తమ�ంబ
మూరు��గళను���ద, త���య��గుణ రజసు�అదర ��గుణ సత�ఈ
�శ���యు శుద� సత� ���, ముక��� సంబం���. సత�వను��టు� ఉ�ద 2
��గళ�� ��దు��� అదు ఆ �� ఎ�సు�దు ఒం�ందు ��య�� మూరు
గుణగ�ంద ఆరు బ��గుత��. మతూ� మూరు�� ఎ�సలు ఒంభతు� ��
�� ఇదను�సృ�� � �రణవను���, �ర�క ఎ�సువను. ఈసృ�� � ��
భూదు�� త�క�ద �ం�, ము��������� �. కృ� ప��ద ప�దు�మ�ను
సూ��ద�� ప�ద �య�� - ����, సరస��యరు అ�రుద�న �మ�ంద
సూ� లశ�రవను��ం�, ఈ గుణగ�� అ�ంతర అ���గ����� �. ���
�ర��యు సహఈ గుణత�యగళ�� ఇరువరు. బ�హ� �యుగళ�.
మహతత�ద�� సూ� ల శ�ర�ంద ఇరువరుఈమహతత��ందమూరు �ధ
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అహం�రహ���తు. ఒందు మ� తమసు�, హతు� మ� రజసు�, అదరహతు� మ�
సత� కూ�, మూరు ��గ��తుఅ� ���క �జసమతు� �మస ఎందు
ఎ��ద�. ఈమహతత� స��ంశద�� బ�హ�ను సరస��య�� �వ�మక �ష
���క రుద���సువ గరుడరను�అవర�ం�రు స�త�� ప�ద. �యు
�వను�ర��ంద �ల�మక గరుడనను�మతు� �జస�ంబ రుద�నను�అవర
���యర స�తహ����ద �వ�మక �ష�వను తన� ప���రు�య�� �మస
రుద�నను�ఉ�యస�త ప�ద. ���క రుద�ను తన���య�� మనస�త�ద
�వ�గళను��మస రుద�ను ఉ�య�� పంచ���, పంచ భూతగళను�ఉత���
��ద. మహతత�ద�� �� నమయ, అహం�రద�� మ�మయఆ�శ తత�ద��
�� ణమయ, ప���జల�యుగళ�� అన�మయ�న���యణ గుణత�యగళ��
తుం�రువను అ� �� అంధ తమసు�ముం�ద�గళనూ� �మస��,
బ���ండద�ర� సురరు, గంధర�రు అప��యరు ఉద��దరు. �శ���పక
�సు�వను ��రూపగళ�� ���సుత� �� �షు� ��, భూస�య�� బ�హ��� ఉత��� ,
దు��య�� జ�� రుద��� సం�ర, �డువను

సం� 3 _ ��జ సృ�� : �. క�. సం.566_3అ

ప�కృ�, �� కృత సృ��య నంతర, �� �� �షు� మ�ల��య�� 24
తత�గ�ంద కూ�ద సువ�� త�క�ద త����రద ఖర�రవను�ప�దు అదర��
ఒళ�ర��� తుం��ంతు ��� �ళ� సృ�� �స���దను.అ�� న�న
రూపధ�� ��ట బ�హ��� �� నవను����రు��������� చతుర�శ
భువనగ�� ఆ�ర�ద. ఆ ��ట�రుషన�దమూలద�� ��ళ,
�మ��గళ�� ర�తళ�నుగళ�� సుతళ, ఉత�ంగద�� అతళ, �తళ, క�య��
మర���క, �క�ళ�� అంత�� వృ�ద�� న�త� మండల, �ర�ళ�మహ�� క,
ముఖద�� జ��కహ�య�� త��కమస�కద�� సత��క ఈ ��
��జరూపద�� �ల� సుతరను�ప�దను.

ఆహ���ద �వ�గళ�� తమ� శ��య బ�� ��ద��గ �� �యు �వర
��ష�త�వను���స�సుగ�రుఈ �హవను��డలు, ఈ�హ�దు� �గువ�
అవరు అ�క�ందు �ళలు, �వ�గళ� ఒ��బ��� �హ�డలు ఏనూ ఆగ�
�యు �వర �టు� ��గ �హ�దు� ��తు. అదరం� �వ�గళ� �నః �హ
ప�����గ ఏళద �హ�యు�వర ప��శ�ంద ఎదు� కు��తుఈ ప��ర�యు
�వర ఆ�క� �ద���తు. నంతర�యు �వరను��వ�గళ� �� త� ��దరు.
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3.పద�సృ�� : �. క�. సం. 566_3ఆ

�గ ���య ��య�వద�� ల��య�� ర��యం� తన����ంద
బ�హ�నను�ప�దను. ��హ�యఆ��యం� బ�హ�ను 1 ��ర వర� తపసు���
�లు� �దగ�ంద భగవంతనను�సు� ��దనుమతు� తన� సృ�� �ర�వను�
�� రం��దను చ�చరగళను�హ���� తన���ద� ���కరు, ఋ�గళ� ఇవరను�
�నర� సృ��సలు �డ�దను.

�దలు అహం�ర తత�ద ఉగ�రూపద �వనను�ఉ� స�త�� ప�దను.
ఇంద� �మ (మనస�త�) బృహస��మను ద� అ�రుద� సూర ◌್యచంద�రను�
కణు� , శృ�, స�ర�ద�� ఆ�త� శ�యరను�, ���య�� వరుణ, ��కద��
�సత�దస�గళను�ప�దు మ�� ఋ�మ����గళను�ప�ద. �ం�రుషయ�
��సరు, ఆత�నర, గుహ�, �ద� , �ధ�ర, �వ, గంధర�, �నవర, ఖగమృగ�ంబ
పన�గ, ��దజ, ఉ��జ, �శజ, తరుల�, గుల�గళను�సృ��� ము���గ�రు,
�మసరు, సం��గళను�సృ��� అవ�����ర�డలు�� నగళను�ఇ���,
��హ�యను� (పద��భనను�) సు� �సలు �� హ� తన���య కమలదళగళ�� 14
�కగళను��ర�� గ��దకవను������ నగళను�����దను.

ఆ�య�� మధు�టభరను�సంహ��, భూ� ప�ళయ జలద��
ముళ��రలు, బ�హ�న ��క�ంద ��త వ�హ�� అవత��, అడ�బంద అసుర
ఆ��ర���నను�సంహ��, భూ�యను�తన������ంద ఎ�� తందు
�ద�ద� స�ళద��ట�ను. బ�హ�ను నంతర ��హ�యఆ��య�� స�ర� , భువ�� క,
��ళముం�ద�కగళను�సృ��� ���ధ �వర కర�, గ�గళను���, నంతర,
మహ�� క, జ��క, త��కగళ ���ణ��అ�గళను����ద. మరుత
యువ�జనం�మ�శ�ష���ప�నం�మతు� ఇం�� �గళ� అ�త�ర�����
ఈ��� జ�వను�ఆళలు శురు��ద. �వ�గ��మతు� ఋ�గ�� అవరవర
�ర� గళను����దను. ��హ��� ఎల�రూ�దు� ఈ జగత�ను��ల��డుత�
�ంతను.

ఈ�ధ�ద �మల సృ��య �వరవను��ళ�వ ఈ పద�గళను�బ�దు
ఓ�దవరమ�రథవను� �� ప�సన� �ంకటను��సువ�ంబ ఫలశు� ��ం��
సృ�� ప�కరణవను���� ���� �.

కృ�యు 2012ర�� ���ళహనుమంత�యర సంగ�హ�ంద ప�కట���(2)
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ఇ�ందు తత� �ంత�య �ర� కృ��ద��ంద, ఈ గ�ంథద �టద ఇ���గళను�
గమ��, �సరఈ�రు కృ�య�� అడ�ద తత��ంత�య��ంశవను�
�త�, నమ��గ��ను�ర��ఈ స��య�� ప�సు� త ప�����. ఈ కృ�య
బ�� ��య��స�స��త����ంసరు������ద�, ఇ� ఒందు బృహ�
గ�ంథ�గువషు� �వరగళను��సరుఈ కృ�య�� ����� �.

13. �దము�� వ� (ముయ�ద�డు) - �.క�.సం.566

ఈ కృ�య�స�న�� అడక�ండం� ఇదు ��త తత� ��� ంతద�� ఆత�-
పర�త�, �వ-జడ-ఈశ, ఈ�న��గళ ఆనందవను�అనుభ�� తత� ��� ంతద
ఒళ�రుళగళను�తుం�� ర��ద కృ�. ఈ కృ� 105 ను�గళ��దు� , �నపద
��య�లు పదద��య���. ఈ కృ�యపల��య�� ‘ము���ర�ద �లు
దుష��సన| �లు సుఖ�ర� య��యన కరదండు�� ఎందు �సరు, ఈ�లు
��న ఉ��శవ����,

��త ��� ంతద �వ��రతమ��ంద�� రం��, ఋ�గళ�, నృపరు
మతు� మను��త�మరవ��న�రతమ�ను�ర�� ఎల�రను�స����� �. ముం�
ను� 5-6ర�� ‘�� పర��� ఎందు ��యు�దకూ� న��ళ� పర�త�ఇ�� �
ఎందు ��యు�దకూ� ఎషు� అంతర�� ఎంబుదను�

ఏను ఇ��ంబన��� క��ల�| ��శ�ందు ను�దవ ��|
��శ�ందు ను�దవ�మసను| ��ంబ తన�బళగ� ��|
హ�య గుణ� ఎ���ట�వ �ట� హ� �రు� ణ�ంబ డంబర ��l
హ��రు� �ంబ డంబర సంగ�| ధ�య సజ�నరుమ��డ� ��l

ఎందు���క������ పర�త��ంబువర సంగ�ందమ��డ�ర�ందు
సూ���� �.(23)

ముం� ను� 7-12ర�� హనుమ �మమధ�రమూరు అవ�రగళను���,
సజ�న����ద�ర�వను��వ���� �. ను� 17 ర�� “��క��నంతల�
ముయ�ద�డు| �కుంఠప� అరమ�య�� ఎందు ఈ కృ�యను��సరు
ముయ�ద��ం� క���� �. ఇ��ం�� ను. 15 ర�� “నమ�ముత�య�
మరుత�య�త�య� జయ�యజయ�యసంత�మక�ళ� ��గ
జయనవ���యుసుత రవద�గ�య�రుద� బర�� �� ఎందు ����
���� �. ముం� ను� 23-25 ర�� ‘దర�న �యరుమూవ��ళ� మం� అరసరు
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నమ���యరు �� ‘�� న �వ�� �ళగలు బర�వ| �� న కత��య �ద����
‘ఎత� �డ� నవభ�� రత� �ళగు| �త�మంటప� ఎణ�ల� �� ఎందు
��మ�నంద�ర�ర 37 సర�మూల గ�ంథగళ అధ�యన�ంద ��యువ�� న మతు�
అ�� న�ంబ కత���ంద�ర బరువ ��యను��గూ నవ�ధ భ���ంబ
రత�గ�ంద భ�� ఉ��� బరు�దను�సూ���� �.(23) ���ను� 26-27ర��
“బ�హ� సూత�ద “వజ�కంబ� కు��హ| బ�హ�జ� పరమహంస �� ‘���
�����◌ುవ సద� �ంథుప����| కూగువ �మ��� �� ఎందు ��
బ�హ�సూత�గళను�అదర��న����నగళను�ఉ��◌ೀఖ���� �. ముం�
ను� 37 ర�� “������ �దవ ����| �ధవ �వజడ�ళ� �� ఎందు ��
త ��� ంతదముఖ� ప��య�ద పంచ�దగళను������ �. ను� 42-46ర��
‘బం�� �గరమ��ందు ముయ�వ| తం����య�డగూ��� ‘�గ�ద�
మ�య���త� �డలు| ��లు బయలు బ�హ��లు ��| ���ంతు�ణు�
�ళ�వరు �� ‘�థ�నమ������నమ����| సు�� బళగ�ణ�ల� �ణ�ద�
మ���దరూహ���ల� �� ఎందు �� ఇ�గళ�� �గర మ�య రూపకగ�ద�రూ
��ంత ప��యగళను������ �.(23)

���ను� 45-103 ర�� మదు�య సందర�ద�� ముయ�ద��న��
బరువ �గర సం�ష�యంతహ స���శగళ ����య�� �� త ��� ంతవను�
��న� జన�� అర��గువం��స� భ�త �డంబ�త�క ��య��
�వ��రు�దు కండు బరుత��.

ఉ�. ‘����దద� నమ���� బహ���| �త�వ�నల� హ���ందు ��
‘���ద����వన ��మగళ�| ��బడ� బహ�����'

‘తన�బ�యత��ర��యరవరను�తన�ం����ండళ� ��l'

“ప�స�వ�డువమ��ళ��గువళ�| అస�వ�స�ద� బలు �గ
షడ��న�హస��ఘవ� ��సువళ� ��l'

‘ఒ�����ద భ�� �జన�ళ�| ������ ��సువళ� ప�ర�వను
ఎ��ర�డువళ�"

‘అ��� ���యర ��య��న ��� రద �ం� ��� ��l
�త��ద �ం� ��ద� అఖండమ�� �ధగళ� ��యువ� ��l
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ఇ��� ను�ముతు� గళను�ఉ��◌ೀ��రు�దు కండుబరుత��.
అదరం�, ను� 65 ర�� ‘గురుగళ భయ�ల� ��యర స�ర�ల�| హ����ందు
�రతరు �� ఎందు �� ఇ�� ��శ�ర అ�దవను��ళ��దను��ం���� �.
���ను� 85 ర�� ము���ల�ద �ణ� శుద�ల�జగ�ళ� ము�� ంక�� బదు��
�� ఎందు తప� ముద� �ర�యను�ఉ��◌ೀ��, అదరమహత�వను������ �.

��� ను� 104 మతు� 105ర�� "జన� జన�ద� బ�హ��యు� గురుగ�|
ర��య రమణమ��వ �� ‘ప�సన� �ంకటప��మదు��ర�య�|
అశుభ��గళ� ఉళ��ల� శుభమసు� అశుభ ��గళ ఉళ�ల� శుభమసు� |
కు��య��గ��గు�దు ��l"

ఎను�వ�� �యు�వరు గురుగ�ందు, ప�సన��ంక�శనుమ�య
�వ�ందు ��, ఇవర����ర��డు�ద�ంద అశుభ ��గళ�
�శ�గుత�� మతు� ఆయు��గ� సంపతు� ల�సుత�� ఎందు ఫలశు� �యను�
���� �(23) ఇ�� �సరుముయ�ద��న�� బరువ �డంబ�త�క స���శగళ
ము�ంతర �� త ��� ంతద గం�ర�ద ప��యగళను���న��గూ
అర��గువం� �వ�సువ తంత��శల�, అదు�త��బం��.

ఈ కృ�యబ�� ఆళ�� అధ�యన���. ఆ�.�. గు� అవరు ‘��
ప�సన� �ంకట�సర కృ�గళ�� ��� ంతద �బగు �గ-1 �దము�� వ� ఎంబ
గ�ంథ రచ��� నమ�ట���న అంగసం���ద �� ప�సన��ంకట ప��శనదమూలక
ప�క���� �.(23) ఆసక�రు���న �వరగ�� ఈ గ�ంథవను�ఓదబహ�దు**

14. �గవ�త�మర ల�ణగళ�-�.క�.సం. 14. �ట 567

�సరుఈ కృ�య పల��య�� “సంగ��� సుఖవ కూ�మంగళ
�గ�త�మ�|| ఎందు ��ముం�న 17 ను�గళ�� �గవ�త�మర ల�ణమతు�
అంథవర సంగ�ం�గువ�భగళను�మనముటు� వం� �వ���� �. �గవతర
ల�ణగళను���సుత� , అంథవర సంగద��దు� �ర���ఖ సుఖ ప��� ఎందు
ఉప��సు�� �. ను� 1 �ంద 5ర�� “�గవ�త�మరు, �రళ�� తుళ�, ప���
��, ��దశ�మము��, హ�య�� గం��� - అం�ర�ం���◌ುవం� ధ��,
హ�య��గళను�స� �ల �ళ�త� , �స��హ��, �ర�య�ంద�వతరహద
ల�� ఇల��, హ�యను� వం�సుత� , �డుత� ఇరువవరు. హ�పరవల�ద
మతధర�గళను�జ�దు, ��గలూహ�తత�ర�� పర��, పరధన, �ం�
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ముం�ద�గ�� ఒళ�గ�, శు� �, స� ◌ೃ� పంచ��� గమ, ఆనంద �ర�ర �స����
అనుస��, వ���గళను�త��స�, ము��య గుణక�గళను�జన�� ��సు�� ,
�షు� సర�ర అంత���, సర�స�తంత� ��రక�ందు, సర�జన�ద కర�గళను�,
హ�గ���, స� అవన�� నంబువవరు. ఎందు �వ���� �.

ముం� ను. 6 �ంద 9ర�� �గవ�త�మరు సము�త కర�గళను��డ�
�డు�� , హ��స�� ఉపచ�� భ�� �� న కర�గళ�� �రత��, అధర�ద
�ర�గ�� అం� దూర�డువ సజ�నరు తన� స�సుతరను� కూ�,�ల �రర�క
�డ� స��ల �� హ�యను�అ��సు�� , అ�� �గళను� ��సుత� , శు�� త�ర��
సం�ష, బు���న�� స��ర�దర�న�� ఉద��సువ ద��గరరు. స� సుత
గృ��గళ��నమమ�యను �టు� ఎల�వను�హ�� ఒ���, ఎల� కరణగళను�
హ���� ఇటు� ప��కూల కర�గ�ంద ర�త�దవరు.

ముం� ను� 10ర�� “శ�వణ �ర�� �షు� ం స�ర�గ�ం| అ�రళ ��న��
వంద�యం| స�యద�స� సఖత� స��ర��| నవ భకు� రసజ�ర �డ� ఎందు
న��ధ భ���ంద సతత�� ��హ�య��న, ��య�� త��న ��రు�� �ంబ
సజ�నర ల�ణ��, ను� 11 �ంద �వఋ�, నృప, న�త�మర�రతమ�
�� నవ�తు, అచు�తన స��త�మత�వను���దు, �ద పంచకవను�ఇహపరద��
�ళ�వ పం�తర, మనసు��� �హ కర�గ�ంద దుష� ఆచర�యను�దూర�టు� ,
శ�, ద�ముం�ద గుణగ�ంద జప-తప, �మ ��� గళ ఉత�మ గుణగళ
ఘన�య��రువవరు. ఎల� సత�ర��� ��గ��, ముఖ� �� ణ� ��రక �రణ
ఎందు ��దు సకల �ర�గళను� �� కృష��� అ��సువ, ఎడ�డ� ఎడరు
�డరుగళ� బం�గ, ధృడమన���ంద �� హ�య��ంబుజగళను�భ�� సుఖ
దుఃఖగళ�� సమ��రువవరు.

ఏ�ద� �ర�ల ఉప�స����� �గర��ందహ�య �ర��
�డుత� , కు�యుత� “�ళ�గ� దండ� కంబు కం| �ళఘం�ఘనముం�ద
�ద� ��� గ�ంద, ��హ�యను�����ము���గ��దవరుహరుష �ళక�ంద
ఆనంద�ష� సు�సుత� , పరవశ�ంద ��రమణన�మసం�ర���ంద, సం�ర
చక��ంద ��సువంథవరు, ఎందు �గవ�త�మర ల�ణగళను��� ��� ఇంథ
�ధు సజ�న�ద�గవతర సంగద��దు� సుఖప��� ఎంబ �వ�సం�శ ���� �
�సరు.
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15. ఆ��క��ర - �.క�.సం.568

ఈ 9 ను�గళ ��ష కృ�య�� , ప���బ��ధ�ను�డ��ద�ధన
��షగళను�మనముటు� వం� �వ���� �. ఈ �ర��య పల��య��� “పంచ�ల
��యణరు సర�సత�ర�| వం�స� అ��త�క ���య� �ర��మ��ం
చతుర���హ�గ��సువరనవరత �ంచనరుము�� పరరు���య పంచ�ల
ప�యణరు ఎందు ��� ��, ముం�న ను�గళ�� , ప���బ��ధ�ను
����ంద ���యవ�గూ�వ �����ధ�యను��డ��ందు
�వ���� �. �� �� మూరూ� తద�� ఎదు� , హ�స�ర���, మృ����చ
స�త���� త���గళను�ము��ముఖ-�ర�న, గండూష దంత�వన,
ఆచమన���ర�క ��న, ��దశ �ండ��ర�, ము�� �ర����ండు,
తుళ��� ధ��, అర���టు� , 100రషు� ���� జప, అదరమూరుపటు�
��య��� �ర జ��, �� త�హ��శనము��, ����య, ప�వచన, �స��గళ
శుద� �త�ర��ర ◌್వక �ళ�త� , �లక�య�కు. తుల�, � �వ�, మ��హ�ద
���నంతర, �వఋ�, �తృగ�� తర�ణ �టు� (బ�హ�యజ���),
తంత���క���, గు�����ంద�డ�ప�ర�ంద ��హ�య��యను���,
�శ��వ, బ�హర��గళను�ము��, అ�� అ�గ�త�� తృ�� ప��, సజ�నర
పం��య�� , ��హ�యు స�ర��డుత� ఊట��, �ర� తుళ� ���ర�డువ
�ధ�రు ధన�రు.

ఊటద నంతర, ��హ�యమ��గళను��ళ�త� , �ళ�త� �వసవను�
క�దు, �యం�ల సం��వంద�యను���, అ��� ఆహ�� ఇతు� , ��హ��
ప�ద�� ��జ��గళను���, ల��రమణ�� అ��సువ, �ధ�రు ధన�రు.

ఎల� త��� �వ�గ���� ణ �వరు �యంత�కరు, �� ణ�� �షు� ��రక,
��హ�య ��ర��ంద� ఎల� కర�గళ� న�యుత��ందు ��దు తన� కర�త�వను�
జ�దు (�హం క�� హ� క�� ) ��యను� క�య ��ందు, �సరు �వ���� �.

సుఖదుఃఖ, ��, ��ద���ల� ��హ�యఅ�న�ందు ��దు, స��నయ,
యదృ���భతుష���, �ఖండ, దుర�తద �స��గ�� మన�డ�, మరుతన
మత� శుభమత�ందు ��దు, ఉ�స��డువ �షు� భ�� గ�����సువవ�
ధన��ందు �గూ కరణత�యగళ�� , హ�, గురు, �ధుజనర ��యను�
హరుష�ంద��, ��హ�య ����� శయన��, మధ�-మధ� ఎచ�ర��గ,
��హ�య స�ర��డుత� , ��హ�య��సంగ త�యవను�ము��, హ�య
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స�ర�య�� , ఉ�ద ఆయుష�వను� క�వ, �క�వన�ద, స� �� ప�సన��ంకట
కృష�నను�స�ర��డువ�ధ�రు పంచ�ల ప�యణరు, ఎంబు�� �� ప�సన�
�ంకట�సరు, �న �త��డ��ద�ధ�య�వరగళను�సరళ సుందర��,
��న��గూ, అర��గువం� ఈ పద�ద�� �ం���� �.

16- �రతమ����� (గద�) - �.క�.సం.569

�� మధ� ��� ంతద�� �రతమ�ఉ�స� క�మ�� బహళమహత��దు� ,
ఎల� �సరూ�రతమ�ద బ�� ��ష������ �. �� ప�సన��ంకట�సరూ కూడ,
గద��� �రద ఈ కృ�య�� , సరళ�ద���� ��య�� , �వ�గళ క�
�రతమ�వను�మనముటు� వం� �వ���� �. ఒంద� క� - ����యణను,
ఎరడ�య క� - �� ల����, మూర�య క� - బ�హ��యుగళ�, �ల�ర�� సరస��,
�ర�యరు, ఐదర�� గరుడ-�ష-రుద�రు, , ఆరర��- �� కృష�న మడ�య�ద ��,
భ�� , �త��ం�, ��ం�, ల��, �ంబువం�ముం�దవరుమతు� ఎళ�య
క�ద�� గరుడ �ష రుద�ర ప��య�ద�ప��, �రు�, �ర��యరు, నంతరద
క�గళ��ఇం�� �గ�ంద మను�త�మరవ�� 32� క�య వ�� �వర����,
ప���బ�ర గుణగళ�రతమ�వను����� �. ఇ��యవ�గూ ��త కృ�గళ�� ,
ఇ�ం� గద� రూపక కృ����.

17-వసంతహబ�-��హబ� ఆచర�య�� ఆ����క� - �.క�.సం. 570

�రతద�ందు సంస���య�� హబ�గళ ��ష� ఆచర�గళ�, �ందు
సంస���యను�సంపద��తవ������. దస�-��వ�-సం�� ం�గళ�
సంప���క ఆచర��ద�, ���క ఆచర���తన�� �� ��క �పను�
�ం�రువ��హ����, �మనను�సుడువ హబ���, ఆచర�య�� తన��
సం�శవను��డుత��. అదరలూ� ఉత�ర క��టకద�గల��య��హబ�
ఎంద� అద��ందు ��ష� ��యఆచర� పద�� ఇ�. ఇద���వ ధర��స��ద
���� ఇల��ద�రూ, ���క�ద ఒందు ���� ఇ�. అ��ంద�, ��� ఎంబ
��� బ�హ��వ�ంద వరప�దు� ఎల� భగ�ళ�వ��, తన��తుంబ, మన��న
తుంబ �మద�స�యను�తుం���ండు, �కద జనరను� ��సు��రు�గ,
ఇవళ�లుప��, దు��ర�� �సర�ండు, �వ�గళ� ��హ�యను���
�గు�� � ఆగ భగవంతను అవళను�సంహ�సు�� �. అవళను�సం�ర��ద
�న, �లు� ణద���� �న��రుత��, అవళ� �� ణ�డు�గ, ఆ���� తన�
�సరను��ంద�, ఆ �న తన� �న��� ఎల�రూ తన�ను���స� ఎందు
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అవళ� �� హ�య�� ���ం�గ, అవను అ� �� వర ��ద. ఆ �న���య
�హవను� రు��ం�� � �వ�గళ� అవళ �హ�� అ�� స�ర��� సుటు� �ట�రు,
మతు� అవళ కు���ంద������ందు, �వ�గళ� అవళ సుట� �హద
బూ�యను� � తుంబ ధ��దరం� ఎంబ క� బరుత�� ఈ���క
����య�� , ఇ� సంప��యబద��� బందు, అ���-హ����యను�
ఆచ�సువ హబ��� న��తు(25)�ల� ధర��స���రరు���క��ఈ
హబ�వను��� ఆచ�స��ంబ పద���ను��ళ��� �. “డుం� (���) ���,
��త�ర�ం. త��� ప���ర�ం����జనం క��� ఎందు �� సంకల�
�డ�కు నంతర కదు� తంద, క���, కురుళ�గళను�ఒ�� “అ���ర�య సంత���
◌ೃ◌ః కృతత�ం���యతః|| అత�� �ం�జయ��� భూ� భూ� ప��భవ
ఎంబమంత� �ళ�త� , �గద అథ�తగ�న�� ��� ప��� బ�దు అద��
ఆ�� ���డ�ప�ర����ఒ��ద కురుళ� క��� ��టు� అ�� స�ర�
�డ�కు. నంతరమూరు�� అ�� ప�ద����, �యన, �ద�, నృత�గళ
మూలక��� ���య ���ర���� భ���రణ�ర�క����యను�
బడ�ళ��త� శంఖ�ద�డ�కు. �లు� ణ శుద� పంచ��ంద, �ల�ణ వద� 5ర
ప�యంతరఈ�ణ�కర�ద ఆచర�య�� , �లు� ణ శుద� 15 ముఖ���రుత��.
అందు మధ����య�� ���మ దహన�� ��ద కుళ�� క���గళను� కదు� , అ��
స�ర��� చం�లనమ�యఅ�� కదు� తందు �మ దహన�డ�కు. �ంద��ద
���� �ం� �ర� �ం� వచనగ�ంద� తృ�� ప�స�కు. �మద అ��య�� ,
�లు, �ం�న �� �ం� బు��సుటు� , ఎల��గూ హం�, ప��ప� �న���
భస�వను�ఊ�ల� ఉగు� త� , ఎల�రూ�రణ�� నంతర��న��, �తృ
తర���గళను��టు� �జన�డ�కు. �లు� ణ ���య�మన వసంతహబ�
ఓక� ఆడ�కు �� ఆచ��ద�ముం�గువ ఎల� అ�ష� ��శగళ�, దుఃఖగళ�
��ర� ఆగుత��. ���అ�� భ��గళ� ఆగు��ల��ందు ��దు ఈ��
హబ�వను�ఆచ�స��ద���క పద��యను�������� �. (25) ఈ����
య�� , �క క��ణ��� ఆచ�సువ ఈహబ�వను�, �� ప�సన� �ంక��సరు,
ఆచర�య�� �త�క��� ఆ����క ����యను�, ఒళ అర�గళను���సుత�
���� �. “ద�ంద� వసంతహబ�| ద�ంద� ఇహ పరద�� హబ� ఎంబువ
ప���య�� , ఈద�ంద�ద ఒళ అర�వను�సూ�������� �. అదు ‘ద�ంద ఎంద�
�వ-పర�త�న �దవను�అ�తు�ళ�కు ఎం��� �. ముం���హ����
ఆచర�య�� బరువ కురుళ� (కుళ��) క�యు�దు, క�యలు�గువ
����దు? �వఓ�య�� కురుళ� క�య�కు, ఎషు� ���న�� కురుళ�
క�య�కు? మతు� క�యువ బ���? కురుళ� ఒటు� వ క�మ, ��సుడువ క�మ,
ఎల�వను�ఆ��త�ద దృ��య�� �నవనను�ము��య�ర���యు�వ
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��గళను���సుత� , ఈ���క ఆచర��� ఆ��త�ద అర�గళను�
ఒళ�ం�ర�కు ఎం��� �.

ఉ�: ను�-5 ర�� “భ��ంబ �రద�� ఒంభతు� ��| �రక�రంహ�స
బ�హ��� ����| వ�క��గువ వసు� ఓ�� ఓ�| �క�ద ను�గ� తమ�న��
ఎను�వ నవ�ధ భకు�యమూలక కత��య��యను� క�దు ము���ర�ద��
�గు, ఎంబ సం�శ ����� �. ఈను�య�� �� సుడలు కుళ�� క�యువ��
���ంబుదను�ఆ����క ఉప�యగళను��టు� బహళ అర�గ��త��
�వ���� �. ఈను�య�� బరువ ‘భ���రద�� ఎంద� భ���ంబ ��ఖ�
పట�ణద�� ఒంబతు� నవ�ధ భ��య ��గ��, అదర�� భ��య�ధ��డలు
‘�ర��రంహస-అంద� �గ� ��ణ ��గ�వను�ప�దు ‘బ�హ��� �య��-
అంద� పరబ�హ�నను���సువ సుష���యను���దు, �రద ���ద
‘హృత�మలస� పర�త�నను��ణువ లవల���ంద, ఆతను వ�క��గువం�,
�� నభ�� �ర���ంద ‘ఓ�� ఓ�- అంద� ప�ప����స��గళను�ఓ�, పఠణ
��, తమ��న��యను��టు� ము�� �ధ��డు ఎందు���క��
���� �. (25) ను�-6ర�� “సూర�ముళ� కత��ద��, మలగ� ఎచ�ర�దు� ,
మ�యవరను�ఎచ��స�, ��-నవ �షయ��య��రుత� , మ�-మ�
���◌ೋ◌ం కురుళను� కదు� ఎను�వ ఒళ�న అంతరంగద కత�లను�ఓ��, ఒళ�న
కణు� ��దు పర�త�నను���� ఎను��� �. �సరు. ను�-7ర�� స� సంగ�
�వనద �లు�న�� ఎందు ��సుత� ను�-8ర�� ‘ధూ� �రు� ��
బయ�ళ��, మూరు��ళ� మ�గుంద�� ఎను�వ మన��న �షయగళ
�ళ�టద�� - �ళ�డు��రువ ��కద �షయ�స�గళను��ర�కువం�
కురుళను� క�య��ందు �ళ��� �. ను�-10ర�� “ము��ద కద�రడు
ము��యు� | ఇ�� మూ�ంబ��గళ �వ��యు� | ఎను�వ�� , ఒళ� ‘తమ ద��
అడ�ద� �ంత�గళను��ర��, ము��దమన��న కదము�దు, మన��న
�ర�ల��� �రణ�దమూరు ఆ�గళను��ణు�, �ను�, మణు� ఎను�వ ఆ�గళ
��� �యు� , �మ� �మ�అంతరంగ ప��శ� శుద��� ఎను�వ �జ�ద ��య
ఆచర� సం�శవను����� �. ���ముం�న ను�గళ�� ప���ందు
��హ���� ఆచర� క�మగళ�� అడ�ద ఆ����క �రుళ�, �క ��గళను�
���డుత� , ఇంథహ తత��ంత�గళను�, భకు�య���ము��య���
��న�గువం�, ��హ����యఆచర�యవర��యుద�కూ� �సరు
�వ��ద సం�శవను����� � ��య ను�య�� ఫలశృ� ��ఈ ��
ఆ����క పరంప�య�� ����ద�, పరమ�రుష�ద పర�త�ను భక�ర
�పగళను� �� ���సువను ఎంబు������ �.

�� కృ�� ర�ణమసు� ః
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అనుబంధ1 �� ప�.�.�.�గవతద �ర��గళ అ��� సూ� �ర�న /�ట సం��
1. అంత��దు�త ��ద బహ� 06_565 34
2. అమ�మ�చ��య ��త� చ�త� 66_565 162
3. అవ� సు�గళ� అవ� ధన�రు 48_565 106
4. ఆ స�యర సుఖ� స�యుం� 44_565 98
5. ఈతమ�� పర�మ� 11_565 42
6. ఈప� �� చమూపర��� 41_555 97
7. ఏతతూ�ర�� మధు��మ� 10_565 42
8. కరచరణంగళ స�రుశ� �ష�వ 13_565 45
9. �మనయ�న ���యర�ముక భ���ము�� 38 _565   90
10. �ల�ల దు�త ��హల�ం వ��జగ� 29_565 72
11. ��యఫ�మదహరణ కృ�ళ� సుజన�భరణ28_565 69
12. కృష� ���త����ష� జయ� �� �షు� 51_565 114
13. కృష����త �ష��ల�రు తు���రలు అ�ష��ం 50_565 113
14. �ణ� �ట�ళ� �త�యు హ�� 7_565 38
15. గజ�ల అష��గ�జ�ల గజవదనజనక�ల. 63_565 150
16. �ష�ద జన�ల� సృ�����ల� 47_565 105
17. జయజయ రంగ� జయ ��తు� ం�� 67_565 163
18. జయవ�జ� � జ��స�క� 41_565 95
19. �తః కంసవ�ర�ను �తకహర 65_565 152
20. �����ందుగూ� �ణు�ప�య 49_565 108
21. ��నందన� కంద ��ంద 14_565 47
22. �ళ��వ�� ఉపటళవ నందన��� 17_565 50
23. ��ద���ంద� క�దళ� 22_565 59
24. ��� తన���� తన���ద 42_565  97
25. దు�స� �మ�ం��రజమస�క� ధ�సుత  4_565 31
26. ధన� ధన�యము� �వర�న� ��ప� 26_565  66
27. ��న�దు����న�దు 15_565 48
28. నందన��� ం�య బ�� బందు 16_565 49
29. ��శన వన� వృం�వన 30_565 74
30. ���త�వ �ణ�సంకుల నంద�కుల 36_565 86
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31. ��దరుహ�య�ళ�యరు స�రన శరదటు� ��. 43_565 97
32. �ద��సగ�ం� భుజగళ ఒళ��ం 45_565 101
33. ����ంద��ముకుంద 23_565 60
34. ��దు సుఖ �గ�హ�యమ�� 57_565 134
35. �త�ం� ఎర�ర�య�న �� 8_565 39
36. �ల�హబ�వ �డు�దలు �మకృష�రు�� స� 59_565 142
37 �గ�వ���ద���ల� కు�� �గ�� 60_565  145
38. మధు�టభమర�క�ళ� �ణూర 64_565 153
39. మ��హ��� �ళ� �� 35_565 84
40. ముక�ణ�న వరధనువను కంసు 61_565 147
41 �సరు క�దళమ�తనయ��స����గమ� 19_565 56
42. రంగ� న��ండురంగ� న� 9_565 40
43. రంగ �కుల�ళ��ద 20_565 57
44. �మకృష�ర ��హద ఫల త��ల ఒద�తు 62_565 148
45. �స���య� సఖ�� �సు�వన 46_565 102
46. ల�త��య�రు��ందు� 12_565 44
47. ��ఘనహ���ఘనఈ 54_565 54
48. వ��ప క�గ�ంద ఉ� 34_565 83
49 �సు�వన అ��వ�యఆ��త �వళరు 54_565 121
50. వృ��వర� కృష�నం�� స� ◌ೃష��ద �ష� �ల�  31_565 78
51. �ణు��లన �ణు వ��పరు   32_565 80
52. ��కృష� ఒ��ం���రు� త��కృ�యడ�� 39_565 93
53. �� కృష�న ��వ�రఘన� 3_565 29
54. �� కృష��ద స�రుహ�ం�ద 58_565 140
55. �����ళ� �� ��క�ద� జయ 1_565 28
56. �� �ధవ బల�మర సఖ �� �మ 27_565 68
57. ��యరమణ �� కృష���య�ద�నప� 56_565 127
58. ��వల�భను��� �ణ� దు�� 5_565 33
59. �� తవ�� ఇ�మంతవ�� ఇ� 2_565 28
60. స�ర�� సమ వృం�వన� 25_565 63
61. ����� ��ందమ� 21_565 58
62. సుజ��రద ���లజ� ��దను 53_565 120
63. హ�ప�వణరు ��లకరు �� 37_565  88
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64. హ�భట�� లవ భయ�ల� 55_565 122
65. హ�య��బ� �క�వ�� దు�తద 52_565 118
66. హ�హ� ��ంద ఖళ 24_565  62
67. �మంతధ ప�థమ�స� �� 33_565  82

అనుబంధ-2
ఇతర ��ష కృ�గళ� సు��-ఉ��గ-ముం��మతు� �స��

��త అప�క�త, అప�చ�త కృ�గళ అ��� సూ�
క�. సం �ర��గళ�దల పం�� �ర�� సం��. �టసంఖ�

1. అనంత క��ణ గుణ�ర� ����యణ 16_582 283
2. అమ� రు���యమ�ఉమ�యవ 5-13_569 192
3. అలవ�దన వ���వన ��� 40_606 312
4. అ�గ��ఝణఝణ�ందు న�తంద 5-05_569 187
5. ఇం�ప� ఎన�మ�య�వ అవ 5-16_569 193
6. ఇం���న�వం �ళ 5-26_569 201
7. ఇ���� �రవం�. 5-22_569. 198
8. ఇను�ముందణ పద� సృ�� యు 12-3అ_576 256
9. ఇ��ను�చ��ఎ�స�� 03_567 173
10 ఈ�డ చ�� �నరసుత బంద� 5-18_569 195
11 ఈ�క�ం �� ��ద�షం�� 5-11_569 191
12 ఉండ ఉట కండ కనసు �ండ� �ంబ��5-14_569 192
13 ఎంతు �ం� �న�చర�బ�� 31_597 307
14 ఎ�� ఎ�వంగ� ఎ�హ�ల�ంగ� 5-19_569 195
15 ఎ��హ�ల��ళ� �యనమగళ� 5-10_569 190
16 ఓయమ��న� వరుగళ� ఆ బయలుమగళ5-17_569 194
17 ఓ రు������ 5-23_569 198
18 క�� ర����� చ�సువ� 39_605 312
19 క�ఉదుభ�దమ��యగుణవం� 42_608 313
20 కరుణ��� � కరుణ����ద 28_594 306
21 క��� క��� క��� చ�� 5-21_569 197
22 కు��� కు��� �రవం� 5-12_569 191
23 �ళ� ��కృష� క�య�ళ� �ష�వర 46_612 316
24 ����యవళ� �నల� 5-15_569 193



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 478

25 �లుము��య�ర� 13_579 263
26 చక�� �ంతళ� �రవమ� కండు 5-33_569 204
27 చ�� �రవం��తు 5-28_569 202
28 జయజయజయజయ 5-01_569 184
29 జగద �వర ��య�కుల సృ�సువ 24_590 300
30. జగద��యరు ��ళ� 5-20_569 196
31 జగద�ధన�గ స���� 32_598 310
32 ��వట పత� శయ�ముకుంద 2_566 166
33 దనుజమథనహ��� ఇ�ందు 5-04_569 187
34 ధన�న� గ�హ�త� వ����� �తర 21_587 294
35 ద�ంద� వసంతహబ� 17_583 285
36 నంబ�� �న��తు �ళ� �రవమ� 5-29_569 202
37 ��య�యన���య� 9_573 231
38 న�దు��� ల���� 47_613 317
39 ��య��ఎన�మ� గండన�టఘనవవ�5-25_569 200
40 �న�మ��య�రు బల�రు 33_599 310
41 �ష���ల�రు�శ�సద సఖ 41_607 312
42 �న� గండ ���గళ� క�� �ల��యరనల�. 5-30_569 203
43 ను� ను�య� బడనడు�నమడ� 5-31_569 203
44 �గ��గమ�గ భృత శుభ 35_601 311
45 ప�కృ� �కృత సృష� � నంతర 12-03_576 254
46 పంచ�ల��యణరు సర�సత�కర� 15_581 281
47 పదుమ�భన���సద� 5-09_569 190
48 బందళ� నృపనరమ��� 5-08_569 189
49 బరు���� బరు�� 5-27_569 201
50 �డ�న గమన� ఎడబల ��దు 5-06_569 188
51 �ల సూర��భమ��ంక�� 19_585 291
52 �� హ�ణర ��� బం�ళ� �ర� 5-07_569 188
53. భక� �ంద� �జ భక�రవరు. 43_609 313
54 ���ర� ����స జగన 44_610 314
55 మద����మసయవనన �ల�ద� 5-24_569 199
56 మలయ ��య�ప��బు���వన�ద 37_603 311
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57 ముం� ����కర ��� 12-02_576 247
58 �గ�ల� ��సు�� బ��ట��బ� 29_595 306
59. యదు ప�ద� �ధ� 48_614 317
60 �� �� ���డు�� 49_615 317
61 రత� �ం�సన రమ�మంటప� 11_575 238
62 �మరఘు�మ�ర��మ�రణ 21_587 293
63 లకు�హ�య���లకుమఖ�మగ�� 36_602 311
64 శరణు మంగళ �వ� వర 5-02_569 185
65 �� ర�వర శు� ��నుత సుఖ 8_572 216
66 �� రం� �ష�కన భూ� �ణ�ద గర� 5-03_559 186
67 �� కృష� జ�జ����ం�మ�హ� 6_570 210
68 �� మ��ంకటమం�ర �మర 10_574 237
69 �� బ��శ సు�ంద� �షక హ� 4_568 176
70 �� వధు� �న��మ�ం�ర���వ 18_584 290
71 �� �మ��ర 30_596 306
72 ��ప� �మ�ం����జ 12-1_576 241
73 �భ���� �భ���� 7_571 210
74 సంగ��� సుఖవకూ� 14_580 278
75 స� సల�నవ స�సల� 38_694 312
76 స��సుమన� స��సు స�రన �తన 45_611 314
77 సురఋ� �ళ� ఒక��య 5-34_569 204
78 సుజన �ం�మ� �జయ�సర�� 50_616 319
79 సుజన �వనమ�యలు� ండు ద�దర 27_593 304
80 హ� బరు�� � గురుతు గం� క�� 5-32_569 203
81 హ� �న� క�మృత వర�వను 22_588 297
82 హ� నగర� క�వర����క�ల� 26_592 303
83 హ� స��త�మహ� పరబ�హ� 25_591 301
84 హ� తన�ఎ�ం�గ�� �డ �భవ 24_589 298
85 హ�యఒంభతు� భకు� బల��� 31ఆ_597 308
86 హ�����శక ��య. భకుతర 34_600 310
87 ��డల �న���రగు� 31అ_597 307
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అనుబంధం _ 3

�ర�న క�మ సంఖ� * శ�� ర�ములు ( �.క�.సం)

�.క�.సం.565 _ 1 �ంద 67:-

�.క�.సం.1-1: (ను.1)ఆళ� = ఒ�య, యుగ� = �డు, అ�� = సముద�, �ను�� = �వర�న పర�త, (ను.2)
ప�ష = స��త�మ, ��ర�= కృష�, ��ష�కృష� = ��సమహ��. సుఖము� = మ���రు�లు,�షల
= ప�త��ద.

�.క�.సం.1-2: (ప) �� తవ�� = �ళతక�దు� , మంతవ�� = మనన�తక�దు� , �తవ�� =
���సతక�దు� , �త = ప�త�, �థ = చ���, ��య� = ��యబు��యు, (ను1) �మజ�న =
పం�తరు, పథ = ��, �మరరు = ఆ�� �గళ�, �� మ = సముహ, స�ర� �పగ = �షు� , (ను2)
�రంతరద� = ��గలు, దశప�మ� = �ర�ప�జ�- మ���రు�లు, అర�వ = సముద�, చూ��కృత =
���డల�ట� , �పగ = గరుడ, త�యు = సమూహ, (ను3) ఈ� = ఎరడు,అబు�సన = బ�హ�,
��శ = ఎ�య, ఉ�� = �తు, బణగు = అల�, (ను4) స� �� = �రు� ష� �� న, ��� = �లు
�ండువవ, దు�� �� = �ర�గర, అ��సర = ��ష� , ఉగ��సు = అందద��� అను, గృహత�య =
�కుంఠ_అనం�సన_ ��త��ప,అఘ = �ప, ఈ�ళ =హ��లు�, �యుష = అమృత.

�.క�.సం.1-3: (ను.1) న��� ధపత� = ఆల��, గ��త = �న�ల�ట� , అ�ద� =��య�గద, ఏ�� =
సృ���ంతలు �ర�ద��ద�వను, �దగర� = బ�హ�, ��య� = ల��, వత�ర =వరుష, �హర =
గుం�,(ను2) పం�త� = �షు� �న ఐదు రూపగళ�_ ప�దు�మ�_ అ�రుద� _ సంకర�ణ _ �సు�వ _
��యణ, శూన� = ప�ళయ�ల� పర�త��� 'శూన�'�ంబ�సరు, ప�కృ� = ల��, (ను3)
ఉమ�య = ఉ��హ, హ��న = గర�, అహం�రహర = అహం�ర తత���అ����దరుద�
�వరు, �క�హ�సు = ఒళ�కు��శ�డు_గుం�సు, బ�హ�ణ� = �జ��వ�గళ����ష� , (ను4) శు�
�హర=తమ�ంబ��స,అవ�యకద�ను=�ర���ను,అమరవ��=ఇంద�న ���రణ�క��,
కశపన కంద=�మన, మత�నృపర�ందవ=పరశు�మ, అ��షరు=�వ�గళ�, ర�=భూ�.

�.క�.సం:1-4: (ను1)దు�స� = దు��� కద��రుర, రజ = ధూ�, �రస� = చదు�స�ట� దుస�రరు =
అ��ర�రు, ఉద�స�రు = �ల�ల�డువరు, (ను2) �� = �శ�డు, ఒ�సు=వృ����సు, �� =ర�సు,
�� త = ర�క, (ను3) హృష� . =హరుష�ంద కూ�ద, (ను4) �� = శూర�న�జ��మగ�ద
వసు�వను, (ను5) ���ప�=ల��యను� ర�సువవ, (ను6) �కర = సమూహ, ఉ��త = అ�ష� , (ను7)
��ద = తుం�ద, ��త� = �ం�త�, ��టు� = ము��టు� , (ను8) �ధు = చంద�, �వర = �ష�,
�� �� = మ��ల, (ను9) అ�క దుందు� = �సు�వ, �శ�రూప = �లరూప, భూసురరు =
�� హ�ణరు.



�� ప�సన��ంకట�సరకృ�గళ� సం�ట_3 481

�.క�.సం.1-5: (ను1)వనజభవ =బ�హ�, అ��షరు = ���గళను� �కదవరు _ �వ�గళ� (ను2)
���గళ�= �త�రు, (ను3) �వళ = కత��, క� = ముతు� , ��తు = తుం�బరు. (ను4) వ�జ = �కుల,
అమృత = �రు, ���సు = సు�సు, (ను5) ��రఫ� = �ష, (ను6) ప�సుత = �ర�_హ�యువదు,
మం� = త�, ��త = ���, �గడ = ��త�, ఖగగమ = �షు� , (ను7) �ట� మం�య�దు� = త���
కూదులగళను� హర��ండు,

�.క�.సం.1-6: (ను1)�ంసను = �రుషను, (ను2) దుమ�న = దుఃఖ,(ను4) ��ర = ర�కను, హం�ర =
�లు� వవ, (ను5) జ�దు = �టు� , తమ = మూరు �సు, �నర� = మ�� , ఎ��ద = మన��ద, (ను7)
�న�రు = �లకరు, �త�మన�రు = �త��ండ�కరు, (ను8) ఓ�డు =ఈ�డు, (ను9)
ఆనంద�ంద�ను = ఆనంద స�రూప, ఆప��యను = స��స��గ�గు �లకదవను, (10) �వజ�ను =
���షరు, �ర�ండరు = కూ�దరు, (ను11) అ�త = ఎ���ల�దషు� , భూ�వ = �� హ�ణను, (ను13)
���� = సం�ష_సముద�, (ను15) అ� = వర�, (17) ఉ�� �� = ఉదు�క��గలు, యమనతం� =
యము�న�, ��� = ��, (18) ���ళ� = స�ల� ��య�

�.క�.సం.1-7: (ను1) హృ� = హృదయ, (ను3) గ��మృత = �లు, ��సు = �ంప�సు, ఫ� = హ�,
ఆ�ద = సు�స�,

�.క�.సం.1-8: (ఆ.ప) �త� = సూర�, క�= �జ, ���ందు ��క�త�క� = �� సం��క�ద సూర�
చంద�రం� �ం�యుళ� శ�ర�ళ�వ��, (ను1) పద��గ = రత� ��ష, మ���� = ఆభరణ ��ష,
��హ = ఎ�, �దు� = �తు� , (ను 2) అంగద = భుజ���_�ళ���, (ను3) ముం�ము�� = ఆభరణ
��ష, అందు� = �లగడగ, (ను4) �లమ�బండు��కురు�యరు = �ల వర�ద భంగగ���య��
వర��ళ� ఉంగర కూద�న�ంగ�యరు, (ను4) బండు� = గుం�హ�ళ, హ�మ�= �ల _పచ�రత�,
(ను5) ఝష = �న, ఉత�ర = ��ష� , �ల = హం�, (ను6) బ���రక�� � = బ�యను� ��ళ��
ఒ��ద అణ� , సుర� భూసుర = �మ�న�ఇద� �� హ�ణ_ పరశు�మ, వనచ�న�యచర = క�గళ
కులద�� సంచ��దవను (ను7) దు� �ణ = బ�హ�,, (ను8) ఎంట�యరసం� =
స��త�మ�దపర�త�ను.

�.క�.సం. 1-9: (ను1) ఋ� = న�త�, బ���ష��మణ = �ర��రడువదు_ �త� కూ�న స�త
�త����వదర�న��మం�ర��గువ ఒందు ప�థ, (ను2)అహస�=సూర�,(ను3) కుళ�కు�� =
తుణుకుతుణు��, శకట = బం�, ఒ��రగంగళ� = ఒందు��యంతహ కణు� గళ�_��ల�త�గళ�.

�.క�.సం.1_10: (ను2) శృంఖ�� = ��గళను� ��, పల��ప = అదలు బదలు�డు, ���ండర
బ�రు పల�ట అం��య�� = వసు�వ �వ�యర ఇబ�రను ��మ�య�ట�రూ �����ండర
బస�న�� �చు� క����తన� ��యుఉ�యబహ��ందు కంస�� �ద��యు, (ను4) శు��శ =
��వ�ర _ శుక� �శ �ష అవ�రబల�మను �ష�వర��� వ�ర _ కృష���శ �ంబుదు
��� వ�ర (కృష�).

�.క�.సం.1_11: (ను3) సుమ�నసరు= �వ�గళ�, (ను5) పసు� = కూసు, కూట = ��ర, �యుచక� =
సుంటర��, (ను6) ఆళకు =�డు, అణు = �క�మగు, (ను7) వన = �రు, (ను8) � = కూ� ర, ర�=
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రక�సను, (ను9) ఉద�ండ= �డ�_సంర�క, (ను10) వ�జ= �కుల, (ను11) సృ�� ���రణ గచ�రయల� =
ఈజగత��� హ�����ంథవ��యకః��త��సన సం�ర�ఆశ�ర�వల�,

�.క�.సం.1_12: నవ�త = ��� , (ను3) �ళ�ంగళ �ల�యవరు = బల�మ కృష�రు, (ను6) అ�త =
హ�టు� ఇల�దవను,

�.క�.సం.1_13:�ష� =�కు�, బల = బల�మ, ఐ� = ��, (ను3) �� = ���, �రు = �డు, (ను4)
ఉలహ� = గద�ల, ఇ�తు = స���దరు, �వక = మ�, �ంఖణ = అం��లు. (ను5) అ�యరు=
సుంద�యరు, (ను7) ఉరు = ����, ��� = సముద�, (ను8) �ర�ణ =�ణ, ఇ��ల= �మ,
ము�ప����ంగతరు = ము�గళ��� పర�త�న��నద�� �రత�గువ�����యరు
�మవ�రంబుగ�ందహత�� స� కృష�న��నవ���డు�ద�రు, (ను9) హృ��� = హృదయద
వ�య, (ను10) తడ� = �సవరు (ను13) �� = �� _గుమ�, �డంబ = �డగు, ఇంబు = అవ�శ_
స�ళ,

�.క�.సం.1_14: (ప) �గమ= �ద,(ను1) తృ� = ���ల తూగు��న ఉ�� ర, (ను2) �య = �యన,
��త� = �ల�మక పర�త� _ ����ళ�ల�డువవ, �హ = మ�:

�.క�.సం.1_15: (ప)�� = ము�, (ను1) ��వలు� = ఎ�హలు� -దం�ంకుర, ఒగువ = సు�యువ
_హ�టు� వ, పల�వ = �గురు, అళక = ముంగురుళ�, ���గంగళ� = చంచ��గళ�, (ను) ��గ�
=నుణు�ద, (ను3) కరతళ దంగు� �యుష ఫల�=కృష�ను �బ�ట�ను� ��య�టు�
����ద��ద��ంద�సరు కృష�న అం��బ�ళరను� అమృతఫల�ందు ఉ������ �. (ను4) అతుళ
= స��ల�ద, ఉరు = ��, జంఘ =�ళ�లు కణ�లు, (ను5) శర��త=చంద�, అ� = చక�. (ను6)
రన� = రత�, సు��� = ఆ��దముతు� , �ం� = ���సర, (ను6) �ం� = �త?.

�.క�.సం.1_16: (ను2) ల�త చ�తన చ��� �వ�యరు �ళ���ందర� = కృష�న�ల��గళను�
��సు�దర��, ప���ందు ఉచ��ద కల��� ఎ���ద�రు, అజ��ద ��యరు ఆ ప���ందు
��� ��ందు అర�వను��డు�ద�రు.(ను3) �� = �లక.

�.క�. సం.1_17: (ను1) �లు = �ను�, �కర = సమూహ, ఇతు� =�టు� , అణుగ = �లక, (ను2) ఆ�న =
ఆకళ, ���రు = �ంగసరు, కుల� = �కు��, (ను3) గ��మృత=�లు _ �రస, �ందణ =
సమూహ_గుం�, (ను6) దుండ�యరు = దుండ�ద బడనడు�నవరు, �గండరు =
హ�యదవరు,(ను8) ఇ��య �వరు = ఇష� �వ�గళ�యను�, జగ�= క�� , ���� = మల�సర����,
(ను9) అ�ద = సు�స�, �ష���తు = ����తు, (ను10) ���ళ� ఇద� =
�హకరూపద��ద� , �ద�� = ���, (ను11) ఓ�యు = ఉపటళ, చున� = అప�న, (ను13)
అగ�రజ= అగ�జ, తు��� = థూ��ర_���ర, (ను19) �ఖవను = కూదలను�, �సు�� = �డ�,
ప��టల = ��ట, (ను21) పడగ = ���, (ను,22) ఓఖ� = �తు, ను(25) జ��గ�య = ��న
ఆ�ధ� �వత, అటు� � = �ట.

�.క�.సం.1_18: (ప)ఘన = �డ�దు, (ఆ.ప) �ల = సమూహ, (ను1) అప��మల�రు =స���
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ఇల�దశూరరు, సుప��క = �గ�జగళ�� ందు గజ, (ను4) ఔకసరు = ��గళ�. �క = స�ర� , � = ప��శ,
(ను9) కు��= కు�_�క�ళ,

�.క�.సం.1_19: (ఆ.ప) �సజ = కమల, (ను1) �ందు = ��న��, పందు�� = బం�రద త�� ,
�మంత = �త�, (ను2) మం�ర�వ = గ�హ �వ�, ము� = �ళలు, ఇందు�ం� = చంద�న
�ళ�నంతహ�ళ�నం�డగూ�ద, (ను3) �ణు = హగ�, (ను4) శర = �రు, నర = అరు� న, హ� = తురగ,
(ను5) అ� = అగ�డు, �డుగంధ = ద�� ద గంధ, (ను7) రవ = సప�ళ, �యంగ�న = ��� .

�.క�.సం.1_20: (ను3)��త = తృ��.

�.క�.సం.1_21: (ప)�ర��� = ప���ందుసల,(ను2) కుందరద� = మ���య���-
కుందకుసుమదం�హలు� ళ�వరు, �మ = హగ�,

�.క�.సం.1 _22:ఉణబ�� = ఉట�డలు బ��, �సు = �గసు, (ను3) �సుర =ఒ��వ,
ధూసర��� = ��ప����-ము���,అంబర=వస��, (ను4) ముఖ�స=�యను� సు�స���సువ
ద�వ�-లవంగ ఎల�� ఇ���.

�.క�.సం.1 _23: వృకగళ� = �ళగళ�, శకట = బం�, (ను2) �జన= ���, అ�� = సం�ష (ను4)
తప�� = �ద� ��ష, �� = ��, (ను5) �భ =సదృశ_ప��శ�న�ద, ��న = ఉసబు, ఉ��క =
ఉ�� స, (ను6) �ల = పర�త, (ను7) �ర� = కూ��ండు, క���ర = మం�ళ సప�ళ, (ను.8) �క =
���, భూరుహ�ట = �డమంగ�ట, �క = �లక

�.క�.సం.1_24: (ప1) ప�ణత�నంద =నమస���దవ�� ఆనంద �డువవను, (ను1) కు��త = �ట� ,
వత� = కరు, (ను2) మడు� = �ల�లు, (ను3) కరపల�వ = �గు��గళం� �మల�దహస�, (ను4)
సర�జభవ = కమల�ందహ���ద బ�హ�ను, �ర� = కూ��ండు, (ను5) వ�జ�థ = �కులప�
నందను, గర�_గ�� �ర� = �దవర���తరు, వనజ = �ర�� హ���ద కమల,

�.క�.సం.1_25: (ప) �గ��సు = �చు�, (ను1) �రుత� = ��గలు, (ను2) �క = స�ర� , సుర�ను =
�మ�ను, (ను3) గుమ�గుసుగు /�� /ఘ��= ఒందు తరహదఆట, (ను4) సం�హన = ఆకళ
క�యువదు, సం�హ = సమూహ, (ను5) ప�వ = ��ట, అ� = గుం�హ�ళ, �� = న�లు, (ను6) �క
= క��, ��జవర = గరుడ, (ను7) �� = శృం�ర ��� , ��ల = సర����, గు�డ� = �� �నం��
గుణగ�ంద కూ�దవను, సు��� = �వ�గ�ంద సు� �సలు అర�ను, (ను10) న���=సం�ష�ంద,
ఎ�యల� = ��, అల� = హ��, (ను12) ఉరు = ��ష� , (ను13) బరు� = ��లు, ఎర�� = �ం�యు,
(ను15) కు�� = �గ�, మయూర = న�లు, �ర = ��, ఇభ = ఆ�, అం� = �జహంస ప�,

�.క�.సం.1_26: (ను1) త�రు = �గురు, �� = కనక, �టల = �ష���షచ, ���మ��� = అర�ద
మ���, బరు�బరుహ = న�లు గ�, (ను2) వ�కత = వ�క�, అవ�కత = అవ�క�, (ను3) గ�హ�ధ =
గృహస� , (ను4) హృద = ��, �ంహ� = ఉత�ంఠ, వ�సు = �త��సు, హ��� = �గ�, కద� =
����, (ను5) �ర�క�� = పశుగళ� (ను6) చ�ర = �న�ప�, కుర� = ప� ��ష, ��వత =
���ళ, కల�ంక = గు��, సుక��ర = చ��దమధుర స�ర, (ను11) �ప�=�లు�పటు� ,
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బ�=హ��ర, దధు�దన = �సరు, సదన త�యన = ��త��ప-అనం�సన-�కుంఠగ�ంబమూరు
మ�గళ�ళ�వ, త�రు = త�రు, క�� = ���, (ను13) ము�జ�డ�ను = ము�గ�ంద�� త���_
��ళ�లు �గ�ను, �� మ= సమూహ, కరజ =�రళ�, ��వ= ��వ, స�రత= తన���.

�.క�.సం.1_27: (ప)�ళ�న = ��వన, (ను1) ఖర = క�� , దురగమ = దుర�మ_అ�ధ�, (ను3)
��త��సుత = ఒదరుత�_�రుత� , (ను4) �సభ = క�� , ��ద = ��దను, (ను8) ఓ� = సమూహ,
(ను9) మృగ�బ =�గ�మ�, దు�గరు = �వ�గళ�, (ను10) అ��యన = భ�� త�సువదు, (ను 11)
స��శయ = స�వర, �ళ� = �ళ�, (ను13) నవక = ఒ��ర, ట�ట�సు = క�తుం�రు, (ను15)
కల��ంబర = బం�ర బణ�ద ��ంబర, మలయజ =��గంధ, వ�జన =�స��,
సృగ�ళ_��=హ���,

�.క�.సం. 1_28: (ను1) అమల = స�చ�, �� = భూ�, (ను2) గుల� = కం�యగుం�, �� = హ�� ,
అ���త = సుర�_అమృత, కుంభ = �డ, కదంబ = కడ�దమర, (ను4) ఐ�దరు =
�దరు ,��దరు = క�దు�ండవరు, అసు = �� ణ, (ను5) అ�ంగ = క��ణ��ట, (ను6) �ం�మ� =
��దను� �డువ ఒందు రత�, �హక = సుడువ, వ�ల� = �గ�ంద, �� = �� కృష�, (ను9) అ�య =
�శర�త, �క�మ = ప�క�మ,(ను10) ఆ��ష=ముఖద�� �ష�ళ���, (ను12) �ల �రద =
�ల�ఘ, ��� = ��యసర�, (ను15) చ��గను = సుందర, వక�� = ముఖ, ��త =
సుత�ల�ట�వను, న�త� కులప = చంద�, (ను26) అప�య� = �శ_అ�య, (ను27) ఐదుతన�ళ =
ము���తన�, (ను29) �ంధు = సముద�, (ను34) ��� = ���, (ను35) �� = ���, (ను37)
��కరషణ = �పవను� క�యువవను, సుఖ�రణ = దుఃఖ �వృ�� సుఖవను� �డువవను.

�.క�.సం. 1_29: (ప) దు�త = �ప, (ను1) ఓ� = ��_అం�, (ను2) దుమ�న = �ం�, అవధ� =
�ల�ల�డలశక��ద, ఐ� = హం�, (ను3) క� = బ�_హ��ర, (ను7) �గ�య = �మ.

�.క�.సం. 1_30: (ను1) ��శ = ఇంద�, �కజరు = �వ�గళ�, స�రు� � = సురన�, (ను2) �ష�ర =
కమల, అజ = కు�_ఆడు. (ను3) �క = క��, �� = న�లు, క�� చ�ర= మధుర ధ��, (ను4) క�శన =
క��� �ను�వవ_అ��, �క�కర = సూర�, (ను5) �� వ� =శు� �మ�హర, పర�న� = మ�, �ర�రప�
=�వ�గళ వ�య, (ను6) కంజ = కమల, క�� ర = ��తుతూ�హ��, ఉత�ల = �ం� కమల, రజ =
ధూ�,వ�ంజక = వ�క��గువ, అట� = �రు�ట, (ను7) నసు = స�ల�, ఎలర = ��, (ను8)
�ర�హను = కూ�రువను, జ�ఘ = జన సమూహ, (ను10) �కప� = �లు�, (ను12) �రవద
�స�� = హ! హ! ఎందు నగు�దు, (ను13) వదక� = ���ం�డువ ఒందు ఆట, (ను14) ��న =
మరళ�_ ఉసబు, (ను18) ���ద = �తు� ��దను, ��హను = హతు� వను, ఋ� = కూ� ర, (ను21)
కుదర = �షన అవ�ర�దబల�మ, (ను22) త�త = �ంచు, (ను23) �� �ళ��డ�, �ర�
=తుణుకు, (ను25) సుమన = హ��, సుమనసర = �వ�గళ�,

�.క�.సం.1_31: (ను1) వృష�వర� =వృ�� కులద�� ��ష� , తు�� = సం�ష, వృ�� = మ�, (ను2)�రద =�ఘ
��� = �ంచు చ��సలు, (ను3) �రుధ = బ��, జంబు = �రలహణు� , (ను6) రంగు ము�� = ముదు�
బణ�దవ�, (ను7) క�ర = ఒబ�ఋ�య�సరు, �రు �త� = �దరగ��నవ�, (ను8) స�ంద = కు���,
��ప� = �కు�వ�, (ను9) ద��న� = �సరు అన�, వ�ంజన = ����ళ��వ ప�ర�, హ� =��
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(ను11) అభ� = ఆ�శ _�డ, �ర��శ = చంద�, �గ� = ఉగ�, (ను12) �ంగ� = �టు� �డ�, (ను13)
�సు� = బం�ర, అ�యరు = చలు�యరు, (ను15) �హ� = రూప, �హ = మ�, �హర = గుం�,

�.క�.సం.1_32: (ప) �ణపంచక = �మ, అటు� � = �ట, �ం��� = �ద���ంద నడుగు, (ను1)
�సర = సూర�, �� = ��ట, (ను2) గండ = గల�, ��యరు = రమ�యరు, �� = ల��, (ను3)
ఉమ�య = ఆనంద త��న�, (ను4) ప��ళ = �గురు, బర�= ��కులు గ�, ఆత� = ధ��ద�,
�మూత = �డ, �తగ��ద�ద, �� తర = ��, (ను5) �వస_యవస = హ�లు� క�� , �ంగూల =
�ల, ��వ = కు���, (ను6) �� = �రు� కటు� , �ంగళ� = �ంగసరు, ��ర = ��యరు, ఉ�� = ��,
(ను7) ��ం�యరు = �డ�యరు, ��దరు = బల�వరు, (ను8) ��� = హ��నమ�, ఔఘ =
సమూహ, �� = ��, ఆతపత� = ��, �గ�య = �వ, ఆ�ర = మ�, (ను9) అ�క = సమూహ,
ఆనంద శతక = శ�నంద చతురు�ఖ బ�హ�,

�.క�.సం.1_33: (ను1) �మంత = �మంతర��న, �మం��యరు = �ంగసరు, �� = �రు, �ంతరు
= వృత��దవరు, హ��న� = ��ధ�ద అన�, (ను3) ఉ�= �ర��, (ను4) ��� = ���, (ను5)
�హన�� = బరువవ��, �ప = క�లదమర, (ను6) �గవ = �రు ���ళ��వ, అంబర = వస��, నర�
= మృదు�ద, (ను13) భూరుహ = �డ, (ను14) ��కరు = �డువవరు, (ను15) అన�� �ంబర = ��
ఇల�ద వస��, (ను16) �ల�రు = �ళ�యరు, �� ంజ� = �గ�_ ము�ద �,

�.క�.సం.1_34: (ప) ఉ� = జయజయ�ర�రువ ఒందు ఉ�� ర, (ను1) ఉ�దు = �టు� , ఐ�దను =
�దను, సంద��ద = ద�� �ద� , తరు = �డ, గడ = �గ�, (ను2) సుబల ��ల�క��ల ���మ
��ల రు� సురప�స� = ఇ�ల� ��లకర�సరగళ�, (ను3) �ళ = బహళ, (ను4) గ��� =
గ�హ�� శ��యు, (ను5) ఔ�త = �గ�, (ను6) ఎ�వరు = వయు�వరు, మ� = నన�, (ను8)
తనుజజరు = �మ�క�ళ�, అ��షప� = ఇంద�, నృపజన =చక�వ��గళ�, �ప = ప�గళ�లక_
,గరుడ, అ�ప = సర�గళ�లక_�ష, నప��� = మ��మ�గ, (ను10) లస�(�) = ప��శ�ళ� ��ష� ,
�రయ = నరక,

�.క�.సం.1_35: (ను1) �హక = �శ�డువవ _ సుడువవ, �ు� = హ��, (ను5) మృ�� దన =
ప��న�, ఆజ� = తుప�, పప�డ = హప�ళ, (ను6) తండ తండ = �� �� తరహద, చషక = ���, (ను7)
�ండ =��ష� , ���ణ = ము��, (ను8) �హన�క = బరువష�ర��, (ను9) ��య = ���త�గలు �గ�,
�ట = �� (�� కృత�ష శబ��దు), (ను10) అ��� = ఉ��న _ అవ�న, ఆన�జ�రు =
అ�యదవరు,

�.క�.సం.1_36: (ను1) �య = �న����ళ�ల�డువ, (ను2) అబ� = వర�, (ను3) ఉ�త = కూ�ద,
మ�ద� = పర�త, సహ�� � = ఇంద�, ఘన = �డ, �త� = సము�య, స�� హ = ఏళ��న, (ను4)
ఆక�ం�సు = �ధ��డు, నల� = గండ, ���ంద� (��ంద�) = ����, సూదన = �శ�డువ,
ఒక�లు = జనగళ�, (ను4) ఉకు�= �కు�, (ను5) భూర�న� = బహళన�, �రు = మ�హర , (ను9)
హ��� �యు = యజ�వను���సువవళ�_ యజ��� ��గువ�మ��గళ�ఈ��ంద�హ�టు� త��,

�.క�.సం.1_37: (ప) ప�వణరు = భక�రు, (ను1) అవ�� త�య = �గ�త-స�ప�-సుష�� ఎంబమూరు
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అవ��గళ�, ,(ను2) కరణత�య = �య-��-మనఎంబమూరు కరణగళ�, స�� త�య = స�రూప -
ప�వృ�� - ప�మ� స�� , (ను3) ��హన = ఆకళ��వదు, (ను7) పద��జ  = పదకమల, (ను8) అయ� =
అప�, న�నభవ = బ�హ� _ కమ�ద�వ, (ను9) తవ = �న�, (ను10) అప�ం� = వరణ��, (ను12) బ� =
��, (ను13) .అ���= అ�� న, �మ�కర� = ఫ���గ�ంద�డువ కర�గళ�, �� వృత�రు =
సం�రదంద బం�తరు, అపవర� = ��, (ను14) ఛందసు� = �ద, (ను15) స��శ = బ�హ�, �ప =
గరుడ, అ�ప = �ష,

�.క�.సం.1_38: (ప) �ముకభ�� = �మ�స��ందుం�ద భ��, �మ = చంద�, �రద = �ఘ, ��మ
= �లవర�, ,(ను1) ము�� ం� = �హవను�ంటు�డువ శ�ర�ళ�వళ�, ��గ� = ��హయుక�, దు�� �� =
��న సముద�, �త = హ���దవను_చంద�, �� � = �ర�, కబు����నవ = �మ, సు�ర�ణ�� =
�ణగ��, ఉగ�డ = ��ష�_ ���న, ప�మృషవ = ఉప�రవ, �సజ సఖ = కమల�త�_సూర�,
శ�ఋతు = శరదృతు, యశసు = ���, ఇ�తు = ��తు, (ను3) అరుణ = కం�, సుక��� = చంద�,
�మ��యరు = ��మదృ���ంద కూ�దవరు, �ర = �మ, �యక = �ణ, (ను4) �� =���మ,
(ను5) ప��షణ  = సుతు� , (ను6) �స = మూగు, క�� = �ంట��, �ం��మ = నడు���కువ ప�� ,
(ను7) ధవ = గండ, ���యరు = ���యరు, లవ= ��య �రు అళ�, హవణ = ప��ణ, (ను8)
�వ� జనగురు = �వర �వ, (ను9) ���మ��యరు = గజగ�� ���ద�ంహనం�
నడు�ళ�వరు_అంద� ఒడనడు�నవరు, (ను10) ధ��ను� = యము�, ���ళ� = �మ�ప�య,
వర�రు = �జ�రు, (ను11) మ���� = నన� ���, స��కరషణ = ��ప�, ఐ�� = ���,
హృ�� ప = హృదయ�ప, (ను12) �� = బం�ర, సన� గద�ద = బహళ గద�ద-స�ర, (ను15) ��త =
ముగుళ�న�, (ను16) నం�సు= ఆనం�సు, వరజనప�భు = సజ�నర ఒ�య ,(ను17) �క�సు =
��క�సు, త�� = దుఃఖపటు� , ఉ�జగళ� = స�నగళ�, (ను18) స�రమణ = కృష�, �� = �ం�, (ను19)
��ం� = యము�, కూల = దం�, �� జ�� �న = ఒ��వ స�ర, (ను19) ���ద��� =మృదు�ద ఎ�
యుళ�వళ�, జగ�సు = సడ�సు, ఇ���య = ఎరడూక�య, కర�గ� = ఉగురు, (ను21) భను � =
సూర�నం���యువ, వృజ = �కుల,

�.క�.సం.1_39: (ప) ఇరు� = ���య�, మర� = �రు��గు. (ను1) ���� ను ��ష�రు = ��యనను�
�ం���ద ��మ���యరు, (ను2) బ�� = ��, త��య = �గ�ంద, (ను3) �ప�ల = అర��డ,
న��� ధ = ఆలదమర, బద� = ���డ, �ప = �డ, ఔదుంబర = అ��మర, హద� = ���వృ�, (ను4)
�రువక = �ర��మర, �గ = లవంగద �డ, ���గ = �����డ, �ంశుక = �ం�హ��గువ
�డ, (ను5) ఒ�� = హలసు, ���ర = మదు� ణ�య �డ?, (ను7) కుంద = �లమ���య కం�, �� =
��మ���, (ను8) ��లు = �బ�, (ను9) ర�= ��మ, (ను11) �డకు = �గలు, ఇ� = భూ�, (ను12)
సు�ల� = ఇడుత �సుసుయు�త��� �కు�త, �ఘ = �రకల�ధ�, �ళ� = �ళ�, (ను13)
జగ� = �డ�� క��ద క�� , �హ�ళ = బరు��రువవళ, (ను21) ��ప� = చంద�, యూథ = సమూహ,
ర�ప��త =�మనతం� _ మన�థన తం�_ కృష�, త� = సమూహ, (ను22) �� = ���,
మనస�యరు = మన�ళ�వరు, ఆ��సుత� = ఆళ�త� ,

�.క�.సం.1_40: (ను5) �ఖనస = బ�హ�, సంసృ� = సం�ర, (ను8) ఉడు = ఉ�సు, (ను10) �తవ =
�స, (ను12) ఇన = సూర�, (ను14) వంశ = �ళలు, (ను15) �గ�ళ = �చు�, (ను19) ఆ�యరు =
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సుంద�యరు,

�.క�.సం.1_41: (ను1) చమూ= �న�, పర��� = దుఃఖబడలు, ఐ� = ����, �ప�వంశ = చంద�
వంశ, (ను2) మకరకుండల = �న��రద ��యఆభరణ, గండ = గల�, తణ� �ర = చంద�, తుండ =
��, ఘన = �డ, �భ = సదృశ, క�క�భ = ఆ��ం�లదం�రువ, �ర�ండ = భుజదండ, (ను3)
�నుగు = ��, భూ� = హ�బు�, �ండ = ��ష� , సృ� = ��, �యూర = భుజ ��ట, �ం�� = ��� ,
�మ = ఉడ�ర, మండన = ఆభరణ,

�.క�.సం.1_42: (ను2) వనస�గ�ర = వన��, అబ� = �డ,

�.క�.సం.1_43: (ప) అటు� � = ఉపద�వ, (ను1) అంతరంగరస = అంతరంగద అరస, (ను2) �ధు = చంద�,

�.క�.సం.1_44:�సఖ = ల��య��యను, శ�ంక = చంద�, (ను2) భు� కు� =హ�బు�, ఔడుగ�� =
హలు� దవ� క�� , అంతఃక�� = అంతఃకరణ��హ���ండు, ఆ� = అర�, (ను3) ��ంశు = చంద�,
అమ�త�ంస = అమర ��ష� , �ం��శరు = ల��యఅం��శ�ళ�వరు, ��న = �ప, (ను4)
మధుప = భృంగ, (ను5) అపవర� = ��, (ను6) అట� = �రు�ట, (ను7) ఉపటళ = �ట, (ను11)
ఉడప = చంద�, (ను14) సుర� = �మ�ను, (ను15) �ద�� = ��స�, ఐ�రు = సుమంగ�యరు,
(ను19) ��త = �ర�ద� , కు�� =మ�,

�.క�.సం.1_45: (ను1) ఒళ��ం = �ళ��ంద, ��ప�అప� = ��ప���రువ, కద� = గల�, �రు�� =
�లు��?, ఆ� = అ�� డు, ��ద = �వరు, ఆ�యరు = �ళ�యరు, త�త = �ంచు, (ను9) అందు�
= �ల�డగ, �ం�� = �రు��� , (ను11)�� = �, (ను11) కంధర = కు���,

�.క�.సం.1_46: (ను2) హ��ంక = చంద�, ��వ = దూర�గువ, (ను5) �ళ� = �ళ�, (ను11) ప��� =
���బ�� , అసంప��� తరు = �వల పర�త�న��నద�� �రత���ర�నఅ��ల�దవరు, (ను16)
�డుసర� = ��ద�ణ, ఉడప = చంద�, (ను21) కబు��ల� = �మ, (ను22) ఉ� = సప�ళ�డు,
కుంతళ = కూదలు, నల� = గండ, (ను27) జల���లు = ��న సమూహ, (ను28) జంగు� = సమూహ,
(ను33) ��దరు = బల�వరు, (ను35) �షు� �త = ప���� జను, (ను36) ఏ�ం�గళ� = �షు� �న
�ర��అన�రను� భ�సదవరు, �క = �చ, ,అ�క = సమూహ, (ను39) �� = �డు,

�.క�.సం.1_47: (ప) తు�� = ఆనంద, (ను1) స�ంద = షణు�ఖ, (ను3) దందశూక = అ�_సర�, ��నయ =
లకు�యను� ���సువను_�షు� ,

�.క�.సం.1_48: (ను2) �ము� = �ళ�ంగళ�, ��ంబర = �ంబణ�ద ���వస��, (ను4) ��ల =�మ,
(ను5) �ళహస�� = �డవృ�వను� �య�� ��దు�ండు, (ను9) తత�తః = �జ��, (ను8)
�కశంఖచూడ... ...ద�ళ� = శంఖచూడను కు�రన �వకర�� బ�ను అవన త�య��ద
��ష�రత�వను�, కృష�ను అవనను� �ందు ��దు�ండు బంద ప�సంగ,

�.క�.సం.1_49: (ను1) �యక = �ణ, (ను6) తుండ = ముఖ, (ను8) �� = ��ం�, (ను12)
అపవర��రు = ముక�రు, (ను15) రంహస = �గ, (ను19) అహ��న�� = హగల��, (ను18) ఘనకం� =
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�ళ ��� �ద�ద కం�న�ద�, (ను24) జగు�� = ���_ ,సడ�గు, (ను25) కృష� �రగళ� =
�గ�గళ�, (ను31) బదర = చంద�, (ను33) ��జ�జ = చంద�,

�.క�.సం.1_50: (ను1) కకు� = డుబ��ళ�దు� _ ఎతు� _ గూ�, (ను5) కూ� ర = హరత, చూ�ద, (ను6)
��ణ = �డు, ��ద= ర��ద.

�.క�.సం.1_51: (ను5) హ��ప = ��త, (ను6) అవరర�వ = అవర�మర��వను�, (ను8) కవట=
��లు, (ను9) ఋతురూ��ద�ళ� = ఋతు�ల��� ప���తు� మతు� అవళ� రూపవ�యూ
ఆ�ద�ళ�, (ను13) ��� � = �ర�య�, (ను18) �ధ = యజ�, ,(ను20) స�ందన = రథ, (ను21) �తవ =
�స�ర, �ళయ = మ�, కుకుర = ��

�.క�.సం.1_52: (ను1) సత�ర = �గ, (ను2) ఘృ� = కరు�యుళ�వను _ ద�వంత, స�ంక =
కుదు�, (ను3) �ట� = ��, ���� = ����, (ను5) �హంగప = గరుడ, ,(ను6) లబ� సంజ�ద� =
ఎచ�రవను��ం�, �త��� = �స���, (ను7) ఆమయ = �లసు �గ, ��ద = �దురు, కర�టఫల =
కరబూజహణు� , (ను9) అ��ష� = �గ�, ��ర�ణ = ��ద��,

�.క�.సం.1_53: (ప) త� = �లు� , అ�జ� = తన�ను� ���� ��దవను, ��� స = ఇ��, (ను1) �కజన
= �వ�గళ�, �కప = ఇంద�, పర� = ��� _ ���, (ను4) దం�� = ఇంద�, (ను5) �ద� = �శు�ల,
ఎ�ందు = బహళ, (ను8) ధూర� = ముం�ళ�, సు_మహ� = �రదనమహ�యంబ ��,

�.క�.సం.1_54: (ను1) �లయన = ఒందు ఆటద�సరు, (ను4) తృ� = �ణ, (ను5) అంచల =�డు�,
ప�సూన = �ష�,

�.క�.సం.1_55 (ను2) జవ� = �గ�ంద, అంబక= కణు� , (ను4) �సజ = కమల, (ను 12) గు�ళక =
��గ��దముంగురుళ�గళ�, (ను13) లుం�సువ = ఉరుళ�వ, సమహర�ణ = ��, ను (28) ���ష =
�ష, (ను31) సంసృ� = సం�ర, (ను32) ఉరుక�మ = �� కృష�, (ను39) �నప�= అకూ� ర, ఈ��త =
ఇ��త, �గవ��= �����.

�.క�.సం.1_56: (ను2) �కురంబ = సమూహ, ఉ�యన = ���, ఎవం�ధ = ఈప��ర��, (ను7)
�� = �ళ� _ �తు, (ను24) అనడుహగళ�= ఎతు� గళ�, (ను32) రథచరణ = చక�, (ను35)
దూ��సు = ముంద����, (ను36) అఘమర�ణ = �ప�శక�ద ఒందు సూక�,(ను41) యవ =
�య��యఒందు ��య�సరు అన� సూచక�దదు� , (ను42) ఆ� = చక�, (ను43) �హర = గుం�, .

* (ను38-39) స�రుగరు.... శ�ర�సన�� = అ�క స�ర����ంద �లవర�ద ప�� �� ఇంతహ
���దు�త రూప�ంద సువర� �ఖరగళ�� రజత పర�తదం���సు��రువ ఆ��షన శ�రద�� �ఘ
��మలమూ��యద ��ంబరవనుటు� మల�దమూ��యను� �ండను.*

�.క�.సం.1_57: (ను13) ఔత�� �� = �సు���� _ అం��ల�� ��యువదు_ ఎల�క�గూ హ��,
(ను17) ఉత��ంగరుహ = త�గూదలు, (ను18) ప�� = ���య కూదలు, (న19) ఆ��యన = ���
_ �త�దదు� , (ను24) అకూ�ర = ఆ�, (ను26) దృప� = ���ద, (ను27) దందుగ = కష� _ �ం�,
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�.క�.సం.1_58: (ను2) �ం��య = �ం��యంబ���జ కువ�యమగఅకూ� ర, శ�ఫ��=
శ�ఫల��ంబ�జనమగ�దఅకూ� ర, కందు�రళ = �వ,

�.క�.సం.1_59: (ఆ.ప) అప�హ� *= సం�, ��� = ర��, ప�ఖ = కందక, �టప = �డ, (ను2) ��జ
= హ��, �టక = బం�ర, (ను3) �దు� మ = హవళ, (ను4) మ�ళ = హంస, �గు� = ఛత� ��ష, ఆపణ
= అంగ�, �త� = సమూహ, (ను5) రం� = ���డ, (ను7) �సు� = బం�ర, (ను8) ఆపత� =
మక�ళ�, (ను13) సర�తల� = ��న���యవ కృష�, (ను22) �మ = ��, (ను26) గస� =
���ట,

�.క�.సం.1_60: (ను1) �జన = ���, (ను4) �శల = స�ష� , (ను8) చుబుక = గద� , (ను10) హృ���య =
ఆనంద, (ను12) పృథు = �డ� ,

�.క�.సం.61: (ను5) �జ�ర = �ద��, (ను7) ఘరట� = �సువ కలు� , (ను12) ��ప = ���,

�.క�.సం.1_62: (ను1) అ��షరు = ఎ��క���డువవరు_�వ�గళ�, (ను4) ఖర = క�� , �స =
�వ�య�టు, (ను6) టవట�సు = �ంచు, (ను7) ��షుగళ� = �డ��ఇద�వరు, (ను12) భూభుజ
= అరసు, (ను13) ��క �షణ�త�రు = ఐ�క ఇ��యను� ��దవరు, ఐదంబ = �మ,

�.క�.సం.1_63: (ను2) దండ�� =యమ, (ను4) ��� =�ంహ, (ను10)

�.క�.సం. 1_64 (ను7) అ��� = �ళ��, ప�రంభ = ����ళ��దు, (ను12) �త� = సమూహ,
(ను16) ��తన = మ�, (ను20) ���తు = కూ�తు, (ను22) సృ�హత = అంకుశ�ంద
��యల�ట� ,

�.క�.సం.1_65: (ను1) ఆత�� = �� _ ����డువ, �ష �డువవ, �రప��గళ�� శస�����దవ,
పరధనవను� అపహ�సువ, పర���యను� అపహ�సువ, అన�ర �త�వను� అపహ�సువ ఇవ�రుజన
ఆత��గళ�, (ను5) చర�= �లు, (ను12) ప�ఘ = ఒందు బ�యఆయుధ, (ను29) �కురంబ
=సమూహ, (ను30) వలు� �క� = మక�ళముదు� ను�, ల�ం�త వదనరదన�లు = �లు� సు�సువ
��యహలు� గళ�లు,

�.క�.సం.1_66: (ను1) ఉమ�య = ��ష� , ��� = ప�భుత�,(ను6) బళ� = క��సలు.

�.క�.సం.1_67: (ను1) �ద� = ఉండ, బ� = �త�, వృక= �ళ, (ను5) �ం�యర = తరుణ ���యరు
�ంత�� = �స�ర, (ను�12) �ద� = �శు�ల****

�.క�.సం.566: (ను1) �వస�త = �వస�ంత�ంబ సూర�నమగ, మనుధర� �స�� ఇవ�ంద
ర�త��తు, (ను6) వ�జ = మధు�యస�ప�యము�న� దడ�రువ�� మ. (ను8) ప��� =
ప�తూ�ష_ప��సన��, ప�� = �వ��, (ను30) �� = �ంట��సు���ళ��వ బ�� , (ను35)
��మన = ��సురన వంశద ఒబ���స_ గ�య��ద� ��సన �� కృష� �ందు బం��ద
�లకరను� ర��ద, మయ = ���సుర�� ఇవను ఒబ�వను,
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�.క�.సం.568: (ను2) సుపర� = గరుడ, (ను3) �కదలరు, �కద + అలరు = �వ�కద�ష�, ��� =
భూ�, కబ�ళ = ���, (ను10) �తృ��ర� = తం�యఆ��యం���య�రక�ద పరశు�మ
_ ���ం�యను� �ంద�మ, (ను28) నరకన� ��..సం�జ�ను= �� కృష�ను నర�సురనను�
�ందు ఇంద�న ��తఛత� ఇ����గు అ��య కర�కుండలగళను� �ం���సువ ప�సంగ, (ను46)
అబ�భ�ండ = బ���ండ.

�.క�.సం.569: (ను2) శూ����హ = రుద�నను��హ���ద��� రూప, (ను6) సర��ద�వ =
బ�హ�, భవ = �వ, �రుహ�త = ఇంద�, (ను26) �రచ�మ� = �రవం�, (ను30) మక��పత� = ��య
ఆభరణ, (ను31) �� � = �తంబ, (ను33) �జ� = ���న ��� , (ను34) �ంగన = కూసు, (ను36)
�లు� = �ళ�, (ను42) �సం���� = ఆసన�టు� , (ను47) ఉమ��యం = మన��న దుఃఖ_ ��శ,
(ను49) ఉడపకులజ = చంద�వం�త�న�, �మ�య�న �త�వము��� దం� = �మ�య�న
�త�వను� హ��హ���ండుమనద�� ��యుత� , (ను50) శంకు�నణ�న = బ�హ� �వర, (ను51)
ఇప��ప� = ఇద��� ఇరువ, ఛప�న� = 56 ఐవ�� రు, బ��వ = బరు�, కజ�వ = �ర�వ , (ను53) దుం�
= నవ సుందరయువ�, (ను58) ముసుడ = �స_వంచ�, (ను61) �ంబ సద� = శృం�రద�బ�న
యువ�, �దు� � = హవళ, అ�� భ = శంఖ_ హవళదంతహతు� శంఖదంథహ�రళ�, (ను65) క�
= శకున _ ప��� _ డంగుర, (ను68) దం��దరు = వం��దరు, అంబర�� = ��య�� ఆ�శ*
�రుష సూక�, (ను69) పదుమజభవర = బ����_ బ�హ� రుద�.., (ను71) ��గ = �గ, (ను76) �ళ��ం
= ���నహం, (ను83) �రు��యవ� = �లు��యవ�, (ను86) ముచ�లు = �చ�లు, (ను89)
ముక�రన���� = ముతు� రత�గళ ���, ము��రన� = ���యను� ము�� ఆనందదూటవను� ��.

�.క�.సం. 570: (ను37) �దమూరు�� = ఆనందమూరు��, ����
���=ముగుళ���సువ���,�త�=యజ���

�.క�.సం.571: (ను12)ఖళ = దుష�రు,

�.క�.సం. 572 (ను5) �����త ప�బ� = ���యు�మమంత� ��న�ంద సర�మంగ��ద��ంద
�����త,ప�బజ�దంథ �� హ�, (ను7) కు�ష�హక=భూ��య����ద, �స�య =
సత�వ�మగ �ద��సరు,

�.క�.సం.576: (�1ను6) అశ�వక��ను = హయ��వ, ఆ�వక��= ప�థమ వ�� ర_ బ�హ��వ�� _ �దక,
శశ��క = ఒం� ప��ర, (ను7) ��ళ = సర�, ఖూళ = �ట�వరు, (ను14) ��ద = �వరు, ముము�ుగ ళ� =
���గ� �వరు, (�3.ను9) మృఢ = రుద��వరు.( ను45) రహంస = �గ, ���గ� = ���, శశ��క
= ఒం� ప��ర, ముత�య� = ��మ���ర�రు, �సలు = హ�_ల�ట,

�.క�.సం.583: (ను7) �రువ = �� హ�ణ, (ను13) �రయ�క�� �ట�గళ� = ఏరు ��� కందగళ దుర�మ
��,

�.క�.సం.584: (ను1) �వతన� = �రథ�, (ను2) ��జ�� = ఇంద�, ,(ను3) �భు� =సర�త� ��ప�
పర�త�,
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�.క�.సం.585: (ను1) ��య = న�లు, �ంఛ = గ�, ప��ళ = �గురు (ను2) బం��గ = ఒందు
తరహద�ద�, (ను5) �క =మగు, �కహమద = ఇంద�నమదవను�, ��రకర =అడ��దవను _
�రస���దవను,

�.క�.సం.586: (ను1) �మ��హర = గ�ంద� ర�క �� హ�, (ను2) �ం� = �ం�, ��మగమకళ� =
���గ���ధ��, (ను3) వల�ల= �రు బ�� , (ను4) రజ�చరవ� = �త� ��ష� , ,

�.క�.సం.587: (ను3) �ండ = ���, (ను7) మద�ంబ గజ కంకు�ం�త = మద�ంబ ఆ��
అంకుశదం�, మ��� = మన��ంబ ఆ� దుం��, అబ�యుత = కమలదం�, షడ�ర� =�మ�� ధ�భ
మద�హమత�ర, అంబు= �ణ,

�.క�.సం 588: (ను3) ��ంత = కత��, ��ళ సం�హ��ం��క = సం�హ�ంబ కత��� సూర�నం�
�ళకు �డువ.

�.క�.సం 590: ( ను1) దృగమూర= ముక�ణ� రుద�, ఖగగమన = గరుడ�హన, ��ం��= ఎడ��న
�రళ�, బ�యలళ= బ�యలు+ఆ��+అళ�, (ను2) �టక = బ�హ��, ��� ట = ఒ�య, (ను4)
�తుళ = �దర�వ,

�.క�.సం.591: (ను2) స�ర�జవరద = �వ�గ�� వరప�ద, (ను4)అ�ండ = బ���ండ,

�.క�.సం.593: (ను1) అజనజనక = బ�హ�న జనక, �ష��� = కమలనయన,

�.క�.సం.596: (ను1) ఇక�� = ఎరడు, మంగళ�య = మంగళమయ�ద, ,

�.క�.సం.597: (ను7) ఉరు��ట�� = ప�బల�ద�ప�ంబ���, (ను8) �ర�ర తరు �య��� =
�వ�కద వృ� _ కల�వృ�ద �రళను� ఆశ���ద, �కు�య = అ���,

�.క�.సం.600: ��దశర = �వ�గళ�,

�.క�.సం.603:�బు�� = ముళ���డ, �వన� = �� గంధ, కుం�� = భూ�, అవల�ధ = ��
మ���రు�లు
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అనుబంధ 4
�ఠ ప�ష�ర���ద �వరగళ�

అ) �గవతద �ర��గళ �ఠ ప�ష�ర� �వరగళ�:

�ర��య క�మ సం��గళ� �. 5, ను. 2 1��ద ‘�ళ�దంబర� పదవను�
‘�ళ�దంబరద� ఎందు ప�ష����; �. 12, ను. 1, 2 ��ద, ‘భరత బంధు ఎంబ పదద�ఠవను�
‘భకుత బంధు ఎందు �వ�గ�హస�ప��య��దం��ఠ ప�ష��స���.; �. 15, ను. 5, 2��ద
‘హ�ధ��ంకుశ పదవను� ‘అ�ధ��ంకుశ ఎందు �వ�గ�హస� ప��యం��ఠ ప�ష��స���;
�. 21, పల�� ‘�ర�క పదవను� ‘�రు�క ఎందు, �గూ ను. 3ర�� ‘సు�వ�న పదవను� �జల�
అవర గ�ంథదం� ‘సుర�వ�న ఎందు ప�ష����. �. 22, పల�� �ద 1ర�� ‘��ద పదవను� ‘��ద
ఎందు, �గూ ను. 1ర�� , ‘కృష� పద ‘కృష�రు ఎందు ప�ష����.

�. 23, ను. 9, 3��ద ‘కూ�ద పదవను� ‘కూ�హ ఎందు �జల� అవర గ�ంథదం�
ప�ష����; �. 27 ను. 7, 2��ద, ‘కూ� బరు�హ పదవను� ‘కూ�బరు�హవన� ఎందు �జల�
అవర గ�ంథదం� ప�ష����. �. 33, ను. 16 ‘న�స� పద ‘న�సలు ఎందు ప�ష����; �. 38.
ను. 10. 3��ద ‘ముఖ�� పద ‘ముఖ�� ఎందు ప�ష����; �.40, ను. 11 ‘రజతృ�త� పద
‘రజతృ�శ� ఎందు ప�ష����; �.48, ను. 2ర�� ‘�మ�త�వ� పద ‘�మ�త�వ� ఎందు �గూ
3��దద��య ‘��ంబర పద ‘��ంబర ఎందు �గూ ను� 4ర�� , ‘�బ�ర��� పద
‘�బ�ర���� ఎందు ప�ష��స���; �. 49, ను. 18ర�� ‘ఘనగం� పద ‘ఘనకం� ఎందు
ప�ష����; �. 50, ను-1 �దల��ద ‘�ష��ల�రు పద ‘�ష��ల�రు ఎందు ప�ష����;

�. 55 ను 9 ‘ఖళహంసను పద ఖళకంసను ఎందు, �. 57 ను. 16ర�� ‘�కు పద ��ు ఎందు
�గూ ను. 42, 2��దద�� ‘ప�సన� పద ‘ప�పన� ఎందు ప�ష����. �. 63, ను-2 ‘��ద పద�రద
ఎందు ప�ష����.

���, బళ�రువ ప�� �ఠ వ���సగళను���రువ క�గళ�� , �నర ◌್ర�త
�ఠగళను� �క కంసగళ��యు�గూ పద�ద �టద �ళ� �ట� �.సూ. గళ��యూ����. అంథ
బద�వ���ద �వరగళ� �గూ �. క�.సం��గళ� �ళ�నం��. �.2, ను.3 ముఖ [ఖ�]; �. 5 ను. 6,
ప�సుత [ప�సవ]; �.17, ను. 27 4��ద - �లయ [న]; �.51, ను-1, 3��ద [బు��య]; �.53, ను.4,
3��ద ‘సత���గమర [తరు]; �. 57, ను-4, 1��ద ��� [�ర].
అదరంత �ల� క� అర� సం�గ�� ���సలు, �ల�ఊ�త�క �ఠగళను�, అ�గళముం��
దుండు �ంసద�� ప���ర�క ����ం�� సూ�స���. అంథ �వరగళను� �గూ సంబం��ద �.
క�.సం. గళను� �ళ� ���రు�దను� గమ�సబహ�దు.

“�.2 ను. 3 (బణగు?); �. 3 ను. 3 (��కు�?); �. 4 ను. 5 (���థ?); �-7, పల��
(����ంబ?); �.23, ను.1 (అందు వృ�గళ?); �.36 ను.9 ��దళ� (�రదళ�?); �.38, ను. 3-�(ఆ?)
రుణ; �.42, ను. 2; �ందర� �రబ�రు (ర?); �. 45 ను. 1 �రు��� (ప?)ట��య�; �. 49 ను.4
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చలువ (చలు�?); �.51, ను.12 � (�?) ��దం�; �గూ ను-17, �లు (లు� ?);

���, �ళకండ �ర��గళ�� ,నమ� గమన�� బంద హృస�... �ర�ష అల� �� ణ, మ��� ణ
ముం�ద �� �షగళను� స�ప�� ����.

“�.1, ను.3; �.2 ను-1, 3, �.5, ను-1, 2, 6 �-6, ను.5; �-26, ను.3, ను.13, �. 37, ను-2; �. 49,
ను.18; �. 57 ను. 10;

ఆ) ఇతర ��ష కృ�గళ �ఠ ప�ష�ర� �వరగళ�:

�ఠ ప�ష�ర�: �. క�. సం. 2, �� కృష� ���� � ����యను� �� కృష� చ�� ఎందు
బద����; ను. 13 1��ద, ‘సు�సూవన పదవను� “సు�సూసువన ఎందు �గూ ను. 25 �న�
గురూహంగ పదవను� “�న�ంగ రూహంగ ఎందు; �. క�.సం. 7, ను-25 “�� హర పదవను� ‘�� హ�ణర
ఎందు; �. క�.సం. 5-8 ను.20, 2��ద ‘�త� పదవను� �త� ఎందు �గూ 4��దద�� రగళ�లప�
పదవను� “�� రగళ���ఎందు; �. క�.సం. 5-1, ను.46‘��కళ పదవను� ‘���� ఎందు, �.
క�సం. 5-17. ను. 53, ‘యుగంధర పదవను� ‘యు�ంధర ఎందు,
�.క�.సం. 5-21, ను. 71, తరువ పద బరువ �గూ ‘బరువ పద ‘ఇరువఎందు,
�. క�.సం. 5-23 ��� పదవను� ‘�ర� ఎందు; �.క�. సం. 6 ను-55 ‘�� పదవను� ‘�జ�గూ ను. 62
‘�త�� పదవను� ‘�త�� ఎందు, ను-72 ‘ఉట� పదవను� ‘ఉరుట� ఎందు, �. క�.సం. 7, ను.8
‘భూభజర పదవను� ‘భూభజరు �గూ ను. 10, ‘�ళ�ల� పదవను� ‘ఖళ��� ఎందు బద����.
�.క�సం. 8 ను.5, ‘�����తపదవను� ‘�����త ఎందు, ను.7, ‘కు�ర�హక పదవను�
‘కు�ష�హక ఎందు, ‘�స�యపదవను� ‘�స�యఎందు, ను. 22ర�� వత�యు�
�యఘ��ద�ర...భూ�త ఎంబమూరు �లుగళను� ఛత�����పజగ� ��క మురనృప���|
ర��కచర న���క�ంద�హ�| శతు� ��ఃర�భూ�త| ఎందు �. �.��. కులక�� అవర గ�ంథదం�
బద����.(21) ను. 26, ‘ఖండమర� పదవను� ‘షం�మరక ఎందు, బద����. ను. 27ర��
‘సుగ�శ పదవను� గ�శ ఎందు, ను. 28ర�� ‘తథ�వృత పదవను� ‘సత�వృత, ఎందు, ను. 32ర��
ప��క�ంబ ‘పద ప��క�త�ం ఎందు, ను. 34ర�� భృజల ‘పదవను� వృజల�ందు బద����.

���, బళ�రువ ప���ఠ వ���సగళను���రువ క�గళ�� �న� ర�త
�ఠగళను� �క కంసగళ�� ���� �వరగళ� �ళ�నం��.
�. క�.సం. 5-20 ను. 64, �� ఎ�[�గర సుగ�]; �.క�.సం. 5-34 ను.108, శరణు [శర���]; �. క�.సం.
8, ను. 9 �హగ [�శ�]; �.క�.సం.9, ను. 35 [మూల]; ��. క�.సం. 13, ను.104 [గురుగళ�].

ఇదరం�, �ల� క� అర� సం�గ�� ���సలు ఊ�త�క �ఠగళను� దుండు �ం�న��
ప���ర�క ����ంద �ట� �ర��గళ �వరగళ� �ళ�నం��.
�-5-2, ను.4 �తు�ఖ (�దు� �?) �. 5-8, ను. 33, 2��ద, మ�యు (�జ�య?); �. 5-13, ను. 47
ఉమ�యవటు� (ఉమ��ం�టు� ?); �. 5-15, ను.49, �త�వ ముట�� (�త�వ ము���?) ను. 5-17
పర�ను (పద�ను?), సంబర (ళ?), �.5-19, ను. 61, �ంబవద� (�ంబసద�?) �. 11, పల��,
బ��ందు (బ���ందు), �.క�.సం. 9ను.6, � (హ?)��� ఎందు �డ���.
* * *
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అనుబంధ_5

�సూరు �శ����లయ ప�క��ద ప�సన� �ంకట�సర
�గవత�స�కద�� కండు బంద వ���సద �వరగళ�

�సూరు �శ����లయ కన�డ అధ�యన �ంద�దవరు ప�క��ద �స�కద��
కండ హల�రు వ���సగళ�� ముఖ��ద�గళను� ఇ�� ఉ�హర���
�డ���.�దల�య��, అవర గ�ంథ ���య�� ఉ����ద అ��యగళ సం���గూ
�� కగళ సం��మతు� అ�గళ�� అడ�ద�త�ర�గళ�, సర�మూల గ�ంథగ�ద ��మ�
�గవత�త�ర�ద��య అ��యగ���గూ�� కగ���ం����గు��ల�. ఉ�:
�ట- ర�� “అ.1. �� క 70-71 ర�� �ం�, �� హ��ందహత�ద �ల�����ందు
కంస�� ��దు బరుత�� ఎంబ ఉ��◌ೀఖ��. ఆద� ��మద�గవ��త�ర� అ��య-
1ర�� �వల 54 �� కగ��. ఇ�� ���రువ 70-71 �� కగళ�ం����గు��ల� , అల�� ఈ
క� ప�సంగ� అ��య 2ర�� �� క 16-17ర�� బరుత��.(13)+ ఇంథ��న�
వ���సగళను� హల�రు క� �ణబహ�దు.

ఇను� మూల�గవత�గూ ��ప�సన��ంకటర�గవతగళ �మ�-
����సగళను�, ఈ గ�ంథద�� ఉ��◌ೀఖ��ద�ను� గమ��, ఆ వ���సగళను� ��
మ��గవత�త�ర�������గహల�రు క� గం�ర�ద వ���సగళ�
కండుబరుత��. �ల�గళను��త� ఇ�� ఉ�హర��� �డ���.

1. �దల�య���ట- ��య 2 �లుగళ�� “మూలద �� క -54 ర��ద�ం�,
�వ�గూ తన�హ���ద మగు ��� -గం� ���ర�ల� , ఆద��సరు తమ��గవతద��
తందు శ� ము� �వ� ��� �ట�ను. ఎందు ���సరు, �వ�� �షయ�����ందు
సూ�స��� ఎందు ఉ��◌ೀ���సరఈ ను�మూల�గవతదం�ల� ఎంబు
ఆ�ప�యధ��యను� ఈ గ�ంథద ఉ��◌ೀఖద�� �ణబహ�దు. ఆద� ��మ��గవ�
�త�ర�ద��య అ��య-4, �� క-13-21ర�� కృష� హ���దు� , �గూ �వ�యు కృష�న
చతురు�జ చక����ద రూపవను� కండద�ర �వరగళ� బరుత��. ఇద�ంద �వ�� గం�-
��� ఎంబుదు ��దత�ల�� �సరు తమ� �ర��య ను�గళ�� �వ��దు� మూలదం��
ఇ�(13). అల�� అవరు తమ�ఉ��◌ೀఖ�� ఆ�ర�� సూ��దమూలద �� క 54 ర��
య��� ప�సవన ఆ�స�ంద ��� ��ద��ంద అవ�� పక�ద�� మల�దమగు గం�-
�ణు� ఎంబుదు ���ర�ల� ఎంబదు బరుత����రతు, �వ�� అల�(13)*

2. ఇదరం���ట 1����ద�� “కృష� మ��యను� �రువ అ�సుర
వ�మతు� బ�హ� కృష�నను� ప��� �లువమూల�గవతద��రువ ఈ క�
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ప�సంగగ�రడూ �సర�గవతద��ల� ఎందు ఉ��◌ೀ���� �. ఆద�, అ�సురవ�,
బ���హ�రసన, బ�హ�సు� � ఎంబ ఈమూరు మూలద��రువ అ��యగళ�
ప���� ��యగ��రు�ద�ంద �జయధ�జర����నద�� ఈ ప�సంగ�ల�.. ఆద��ంద�
�సరు తమ� కృ�గళ�� అళవ���ం�ల���రతు అవర ఉ��◌ೀ��దం� అల�.(33)

3. ఇదరం�, �ట 2���రద ��య 3 �లుగళ�� మూల �� క
2-1ర�� ‘వసు�వ�గూ గర�ర నడు�న సం�ష�య�గ�ందు �వ���� �. ఆద�మూల
��మ��గవత�త�ర�ద�� , ఇదు నంద గర�ర సం�ష��గ���(13)

4. ����ట ద 2����ద�� , ‘యము�య�రద��న ఎల� �డ
బ��గళ� �శ�దరూ కదంబ వృ� �శ�ంద�ల� , గరుడను ఒ��అమృత కలశ
ఒయు��గ అదర����ద��ంద ఉ��తు ఎంబ ��రమూలద��ల� ఎందు ఉ��◌ೀ��
ఇదు �సర స�ంత సృ�� ఎంబ�వ� బరుత��. ఎంబ అ��� య సూ���� �. ఆద� ఇదు
మత� ◌್య��ణ�గూహ�వంశద�� ఉ��ఖ��� (14)

5. �ట ద�దల����ద�� �. 26ర ను.9ర �దదమ��యసు� � �సర
స�ంత సృ�����. ఎంబ ఉ��◌ೀఖ సమంజసవల� , ��ంద�, మూల ��మ��గవత
�త�ర�యద అ��య 13 �� క 18 ర�� “ర�ర���త�ద పల�� ఎందు స�ష�
ఉ��◌ೀఖ��(14) ఆద��ంద �సరు ను.9 ర�� �దమ��యసు� � మూలదం�
వ����� �.

6. ఇ��ట ద ��య���ద�� , ��యమదహరణద వర�� బం�� �� క 1-5ర
�వరగళ� ప�సన��ంకట�గవతద�ల� ఎంబ ఉ��◌ೀఖ��. ఆద��సరు ఈ �రగళను�
సం�ప��� �. 28 ను. 1-2 �వ���� �.

7. �ట 5���న�� “��య�గూ కృష�న��టద వర��యను� �సరు ���దు�
ఉ�త��సు��ల� ఎందు ఉ��◌ೀ���� �. ఆద��సరు ఇదను� �డ� �. 28 ను. 11-
23ర�� వ����� �.

8.�ట 2����ద�� ‘�. 29ను. 2-6ర�� “వృ�రూ� �త�న సం�రమతు� ����ళ�
గూ�గళను� ��ద ��ర��. వృ�రూ� �త�న ��రమూలద��ల�. దశమస�ంద
ఉత��ర�ద�� కృష� ఏళ� గూ�గళను� �గ��� నగ����ంబ �జనమగళ� స��యను�
��హ�గువ సందర� బరుత��. అదను� సూ�సు��రబహ�దు ఎందు ఉ��◌ೀ���� �.
ఆద� ��మ�నంద�ర�ర మ��రత�త�ర� �ర�య అ.13, �� క 44-47 ర�� ఈ క�
ప�సంగగళ� బరుత��. ఆద��ంద �సరు ఇ���వ���� �.

9.ఇదరం���ట ట ద ��య���ద�� ‘ను. 25 ర�� “క��ను�రద ఫల�
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తమ� - తమ��గ��యం� కర�వ�డుంబరు ఎంబ ��◌ೈత తత�గళ� మూలద
సు�మన�తుగళ� మూలద��ల��ందు ఉ��◌ೀ���� �. ఆద� ఇదు ��మ��గవత
�త�ర�యద అ��య 39ర �� క 46 ర��రు�ద�ంద �సరు అదరం� ర���� �(14)

10. �ట ఐ ద ��య���ద�� ‘�� క-10 ర�� సం�ష�ంద న��డు��రువ
��య�ంద ప�వృత�ద కృష�న వర�� ఇ�. ఇదు ప�సన��ంకటర�గవతద��ల� ఎందు
ఉ��◌ೀ���� �. ఆద��సరు ఈ ప�సంగవను� �. 44ర ను. 18-19ర�� బహళ
సుందర�� వ����� �.

11. �ట- ట ద ��య��న�� �. 54 ను. 2ర ��య�దద��య ‘�ళన
�రనవ�డలు ఎంబ వర�� మూలద��ల�. ఇదు �సర స�ంత సృ����� ఎంబ�వ
బరువ �� ఉ��◌ೀ���� �. ఆద� ��మ�నంద�ర�ర �గవత�త�ర�యద అ��య
35 �� క 31 ర�� ‘వృక ఇవ (�ళన��యువం�) ఎందు బం�� అదరం��సరు
కన�డద�� ‘�ళన �రనవ�డలు ఎంబ ఉప�య����� �.

12. �ట- ట 3���రద ����న�� ను. 11ర��య భృగుము� ప��� ప
మూలద��ల� ఎందు ఉ��◌ೀ���� � ఆద� ఇదు హ�వంశ �గూ �జయధ�జర
����నద��రు�ద�ంద �సరు తమ� �ర��య�� ఈ ప�సంగవను� ���� �(15).
�� ఇను� హల�రు వ���సగళ� కండు బరుత��, ఇద�� బహ�శఃముఖ��రణ, అవరు
ఆధ��దమూల�గవతద ఆ�ర గ�ంథగళ�, ��ధరర �గవత�త�ర�ద ��
ర��రబహ��ంబుదు ���ట�� కండు బరుత��. ఇదు మ���ర�రు ర��ద�గవత
�త�ర� �ర�య���ందు��ల�. ఆద��ంద ఇంథహ గం�ర�ద వ���సగళ� కండు
బందు �సర కృ�గ���ం����గు��ల�.
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అనుబంథము _6 (ఆ)
స�యక��త� - ఆకర గ�ంథగళ�

1. సమగ��స��త� సం�ట-8 “�� ప�సన� �ంకట�సరు సం: �.�. ఇందు��;
ప�: కన�డమతు� సంస��� ఇ�� క��టక సర�ర ప�.వ: 2003
2. �� ���ళహనుమంత�యరహస�ప�� సంగ�హ�ంద “�� ప�సన� �ంకట�సర
అప�క�త కృ�గళ�, ప�: ��వర�ంద� హ��స��త�మండల, �ంగసూరు; ప�.వ: 2012.
3. �� ల���ంత��ల “�� ప�న� �ంకట�సర అప�క�త కృ�గళ� (హస�ప�� స�త);
ప�: �� ప�సన��ంకట ప��శన �ంగళ�రు, ప�.వ. 2012.
4. “క��టక హ��స��త�(��◌ೈ��క ప���, సం�ట-1 సం�� 2 1957;
�. 4-15; సం: �� ���ళహనుమంత�వ
5. ‘�గల��యప�సన� �ంకట�సరు �|| �� ధు� ��ర� �ఖండ�, ప�: �ధ�
�� సమ��ర�డ; ప�.వ: 2003
6. “�� ప�సన��ంకటర�గవత దశమస�ంధ���ర� ; సం. �ట�� కృష��యరు
మతు� �జల� బం��యరు; ప�: కర��ర �స��లయద ఒ�యరు ప�.వ: 1928.
7. “�� ప�సన� �ంకట�సర�గవత దశమస�ంధ���ర� �. �ప��గల��
అవరమ�య�� ��త 1915ర�� �� �గద�� నకలు���ండ �వ�గ� ��య
హస� ప��. �ధ�: �. సు�స �ఖండ�. వర�: 2013.
8. “�� ప�సన��ంకట�సరు మతు� అవర కృ�గళ� �|| ఎ.�. ��ల 1956.
9. “�� ప�సన� �ంకట�సర�డుగళ� �వ� ���; ప�: స�జ�స��లయ
�ర�డ, ప�.వ. 1976.
10. “హ��స��త��ర - �. �. వరద�జ���ట -41, ప�. కన�డ ��త�
ప�షతు� (2� ఆవృ��) 2015.
11. �� ప�సన� �ంకట�సర�గవత (దశమస�ంధ���ర�) సం. �.�. ఇందు��;
ప�: కన�డ అధ�యన సం�� , �సూరు �శ����లయ ప�.వ: 1987.
12. �� ప�సన��ంకట�సర సమగ� �ర��గళ� సం�ట-2 (హస� ప�� స�త)
సం. �|| సు�స �ఖండ� మతు� �� �ఖండ�, ప�: �� ప�సన� �ంకట ప��శన �ంగళ�రు;
ప�.వ. 2014.
13. �� మ��గవత� - దశమస�ంధ: అ��య 1 �ంద 11 ప�థమ�గ -
అను�దకరు ����. �� రం��ర� గుత�ల, సం�ధ� పం.�శ��ర� క�� . ప�:
���మం�ర, ఉత���మఠ �ంగళ�రు; ప�.వ. 1992.
14. �� మ��గవత�త�ర� - �గ-6, అను�దకరు - ���� �. హయవదన
���క; ప�: అ.�. �. మ.మం. ప���శ� ట�స� (�) �ర�ప�జ�����ఠ. �ంగళ�రు ప�. వ.
2011.
15. ��మ��గవత� - దశమస�ంధ : అ��య 12 �ంద 38 �గ 2; అను�దకరు
���� �� రం��ర� గుత�ల, సం�ధకరు; పం. �శ��ర� క�� ప�: ���మం�ర
�ంగళ�రు 4 ప�.వ.: 1992
16. “��మ��గవత దశమస�ంధ (అ��య 39 �ంద 55ర వ��) �గ-3
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అను�దకరు ���� గుత�ల రం��ర�రు ప�: ��మ� వధ���� ం����� స�
���నూరు (ఎ.�) ప�.వ. 1995.
17. సమగ� �స��త� సం�ట-1 “���ద �జరమతు� �� ��స�యర �ర��గళ�
సం. �. ����స�వనూర, �. అరుళ�మ��� �ర� �ర� ప�: కన�డమతు� సంస���
���శ�లయప�.వ.: 2003..
18. క��టక హ��సరు - �|| ఎ�.�. �ద����ర�
19. క��టక భ�� �జయ (�గ-2) �లూరు �శవ�సరు.
20. ���జర కృ�గళ� - సం. �.ఎ�. �గరత�. ప�.: �సూరు �శ����లయ ప�.వ.:
1980.
21. �� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� కృ�గళ��య ఆ����క ఒళ�ట సం�ట-1 “��
ప�సన��ంకట��ర� �ర�త “సమస� మ�గణష� చరణ పద����మగళ సందర�
స�త అర� �వర�) �. ��. �. కులక�� ప�: �� ప�సన��ంకట ప��శన ప�. వ. 2011.
22. �� ప�సన� �ంకట�సర సమగ� కృ�గళ��య ఆ����క ఒళ�ట సం�ట-2 ��
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�� ప�సన��ంకట�సరను�కు�తు ఎషు� అధ�యనగళ�, గ�ంథగళ� బం�ద�రూ, ఈగ�ంథ� ��ష� , ఉత��ష� �గు
మహత�ద కృ� ఎంబ �����జన���. �సర ��ష కృ�గళ�, సు��, ఉ�భగ, ముం��గళ� �గుఅప�క�త
కృ�గళను�ఒళ�ండఈ�స�క సం�ధ�త�క���గు��క��మూ�బం��. �� ప�సన��ంకట�సర
�గవత�గుమూల�గవతతుల�త�క అధ�యనఈగ�ంధద ���కళస�� పల����. ఇ��య సం�ధ�
�ర�� అత�ంత ��� �క��దు� , గ�ంథ సం�ద��స��ద ఎల� ముఖ� �యమగళ అన�యఈకృ�య�� �దు�
ముం�న�స��త� సం�ధక�� ఇదు�ర�దర�క కృ���స���. �� ప�సన��ంకట�సర బ�� హల�రు
దశకగ�ంద ఏను �లస ఆ�ర�ల��, ఆ�ర�వను��ర�క సమర��ను�వం�ఈ కృ�య�� సం�దక�ద�ll
సు�స�ఖండ��గు ��మ� ���ఖండ� దంప�గళ� �������� �. సం�ధ�యఅ��ష�య��య��
న��రువ సతత ప�శ�మ, సు�ర�అధ�యన�గుహల�రుఆకరగళ సంగ�హ�ం��, ఈకృ��స
ఆ�మప�దు�ం��. �� ప�సన��ంకట�సర�ష�� ��, �గర���ష� �, ���క �దుష�, �స���� నద
ఎత�ర�త�రగళ��ట��దల���ఈ గ�ంథ��మన�య��అ�వ�క����. �సర �ర��గళ� �గు
�గవతద�� ఇరువ�సతన, ఆకర�క న�, �గు�రుప��గసుమతు� �� ఢమండ�యను�ఈ గ�ంథ
అదు�త���������. �గవతద బ�� ఇరువ �స��త ��చన, సం�దకర తప��న ��యసం�ధ�
�ర�క�మ�� ��ద కన��యం��. అధ�యనద�త�ర �త�రగళ�, సం�ధ�యఆళఅగలగళ�, �ళ�వ
��య��రువ ఒప�ఓరణగళ� �గు ��� �క, ���క ��గ��న����సర�డుగళను����ష�� ఒళపడసువ
���ం��ఈ గ�ంథ సమ��న�స��త� సం�ద�� ��సువమహత��ర� �డ����. ఇంతహ
��ష� �గుఅ�ర��ధ��� సం�దక�ద�ll సు���ఖండ��గు ��మ� ���ఖండ� దంప�గ��
నన�హృతూ�ర�క అ�నం�గళ�.

�ర��ర� �ఠల�సరు

(����చస���llఅరళ�మ����ర��ర�)
*****

�� ప�సన��ంకట�సర ��ష కృ�గళ�� ��ష� ��ర��� �ం�దు� , �� ప�సన��ంకట�సర�రు కృ� "�గవత
దశమస�ంధ���ర��గ". అవరు��ద�డ� ఉప�ర�ంద�మూల�గవతవను�కన�డ�� తందదు� . ��
ప�సన��ంకట�సరు ��మ��గవత�త�ర��ర�యమతు� "పదర��వ�" గ�ంథగళను�ఆ��� సుందర�ద
క��వ�వను�కన�డ�� తందు, అదను�అమూల� కృ�య������ �. మతు� అదు సంస��తదమూల
�గవత�� ��ద కన�����. బహళ దూరద �జ�ళ� చంద�మనను���, మన����� ఉ�� స�గు��
�� �� ప�సన��ంకట�సరఈఅమూల� కృ�యను���ద� అ�� ఉ�� స�గుత��. ఇదర�� అ�ర అ�ర
అను�ద �ల� క�ఆద�, మ�� అద�� మ�� ��సువం�మూల�� కద�వవను�అను�ద���� �. ఈ
��య�� �స���డతక�ంథ �� ఎంద�, ఈకృ�యసత� తత�వను�ప��ర�డ�కు. ప��ర�� అర�
�గ��ంద�, ఆ గ�ంథద �ధ���, అధ�యన��,అదర ��ష��వను�జన��న��� ��యువ�� గ�ంథ
ర�� ప�క�సువదు. ఇంథ ��ష� �ర�వను��� ప�సన��ంకట�సర వంశస��ద�గు �� ప�సన��ంకట ట���న
రూ��గ�ద�ll సు���ఖండ�మతు� ��మ� ���ఖండ� అవరు�� ��క������ �. ఇదల�� ��
ప�సన��ంకట�సర ఇతర ��ష కృ�గ�ద �� కృష����త, �దము�� వ�, సృ�� ప�కరణ, ��యణపంజర
ముం�దహ��రు �ర�కృ�గళను�సు��, ఉ��గ, ముం��గళ� మతు� హల�రుఅప�క�త కృ�గళను�
సం���, అ�గళ స��యను�కూడఈ గ�ంథద�� ����� �. ఇ�ందు సంగ�హ�� �గుఅధ�యన���గ��ద
గ�ంథ. ఆద��ందఈ గ�ంథద సం�దకరుమతు� ప��శకరు��దఈఉత�మ�ర��� జనహృదయ�ర�క��
�� ���సు���స���డువ తత��ష� ��.

�ll ����. �.హయవదన���క
�ష��ప� ప�శ�� ��తరు _��స�స��త� ���ంసరు
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