
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

 

౧౪. చతుర్దశః సర్గః  

 

పరివృఢఘనసంఘే రాజస ంహోర్జశక్తాయ ా  

తయజత్ర మలినభావం నీర్సతావన్నిక్తామమ్ |  

సుుటముదయత్ర తేజసువాజజవలే మధ్వభానౌ  

సుజనజలజక్తాంత్యయ విశవమాసీనమనోజఞమ్ || ౧౪.౧ ||  

 

క్ృతమపక్ృతమార ్యః క్షమయతాం క్షంత్రభూష యః  

ఇత్ర మృదు వదతాం చ ప్ాిర్థనాభః పభిూణామ్ |  

అపహృతమపరేషాం మంతతిో గీ్ంథజాతం  

దశహృదయన్నయోగాదగీ్హీచఛంక్రార్యః || ౧౪.౨ ||  

 

పరివృతమవనమ్రరైగాా మణీగాీ మయపూర ్వః  

అవనతముర్ుచేతఃప్ాదప్ారేవవ నృస ంహమ్ |  

సహజవిజయతోఽయుగివక్మీార్యః పసినిః  

1

www.yo
us

igm
a.c

om



క్విక్ులత్రలక్తోఽసావాశిషాఽతోషయతయమ్ || ౧౪.౩ ||  

 

ఉపచర్త్ర న్నతాంతం హంత ప్ౌర్ందరీ ధ్ ః  

దుయసదస  భజతో యం దుర్లభా దభభిాగ ్యః |  

దిశతు స పర్మాగాీ ానందతీరథా ంఘరి రేణుః  

ధ్ర్ణిధ్ర్ సుఖం తే సంతతం సావంతరేత్ర || ౧౪.౪ ||  

 

అనత్రపరిచితసాయపయసయ సోఽయం క్వందరి  

గ్ుణర్సమత్రగ్ూఢం జఞా తవాన్నతయచితమి్ |  

మధ్ు మధ్ుక్ర్రాజో న్నషపతన్ ప్ౌషపమాప్య ం  

నను పరిచయహీనః క్తాననేఽప  పభిుః సాయత్ || ౧౪.౫ ||  

 

అఖిలఖలక్ులానాం వర్ధయన్ దేవషదరషం  

విదధ్దప  నరాణాం క్తౌతుక్ం మధ్యమానామ్ |  

సవగ్త్రసముచితానాం భూత్రదాయీ శుభానాం  

బహళహృదిహ న్ననేయ శర్వరీః క్తాశిిదేవమ్ || ౧౪.౬ ||  

 

ఉదయత్ర వినతాయా నందనే శ్లా ఘయక్తాలే  

స క్ృతసక్లక్ృతయః క్ృతయవేదిపవిేక్ః |  
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అర్ుణయవన్నక్తాంతర్్రహమ నారాయణాఖయం  

గ్ుర్ుగ్ుణమభదధ్యయ యోగ్యయోగాసనసథః || ౧౪.౭ ||  

 

అత్రధ్వళితదంతా దంతక్తాష ్ ఠః పశిస ్ యః  

అప  యుగ్పదనేకే్త ససుిర్త ివతిీందాిః |  

గ్ుర్ుభర్భహరతేషావచార్భేదేషు న్నషఠా ం  

సుుటమవగ్మయంతః సౌష ఠవాత్ క్ర్మణాం చ || ౧౪.౮ ||  

చర్మసమయసుప్యా ః పూర్వముతథా య శిషాయః  

గ్ుర్ుజనపరిచరాయం చక్తరరీ ేదుషకరాం చ |  

సబహుమత్ర తదాదయప్ాయఽర్ధరాతాిత్ పసినాిః  
సుగ్త్రర్పర్థ్యషాం సాయత్ క్థంక్తార్మిషాా || ౧౪.౯ ||  

 

శవీణమననహేతోః ప్ాిక్ చిరాయాసయన్నదఃి  

సపద ివివశయంతాయ న్నదయిా గీ్సయచేతాః |  

సవయమప  నయత్ర దాిగ్ంగ్వసయాా ది పూజేయ  

ఝటిత్ర విగ్తన్నదఃి క్తోఽప  శిషోయఽనవశ్ేత || ౧౪.౧౦ ||  

 

విహరతమవిహరతం ప్ాిగేవ క్సామద్ విన్నద్యరః  

ఇత్ర గ్ుర్ుపరివాదాశంక్యా నమగిాతాిః |  
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చిర్మనవతర్ంతః శ్ాీవక్తా ముక్యమారగా ః  

గ్ుర్ుషు జలసక్తాశసథ థషు తూషీమీత్రష ఠన్ || ౧౪.౧౧ ||  

 

విప్లహృదయప్ారేవవ దీపదీప యపదీిపథ య  

దర్వర్పరిపూర ణరీావరిిర్రయా ాది దతావ |  

యత్రర్త్రయతచేతాశిక్తరణీోఽరాిన్నక్తాయాత్  

క్ుసుమసమిత్రమగాీ ామాదరాదుజజహార్ || ౧౪.౧౨ ||  

 

అమృతమప  న్నరీక్షయఽసాి వి న్నరామలయస నే  
ఘృతమిదమిత్ర సదరయ భాింత్రమంతోఽప  శిషాయః |  

శదీధ్ుర్ధి్క్వాక్త ్యరివభమిాసయచి పశ్ాిద్  

అనుదినమమృతాన్యిసయసయ సథవయసయ శక్తాయ ా || ౧౪.౧౩ ||  

 

అగ్మదుచితమంత్యరస య దయానాం తయిాణాం  

క్ృత్రభర్నుమతాతామ తత ిపంచాంగ్విదిిః |  

ఉదయమహరమరోచిశిక్వీరీయ త్రిశక్తరయః  

దధ్దత్రబృహదంతః షడ్ుగ ణం సావతమత్జః || ౧౪.౧౪ ||  

 

త్రమిర్న్నక్ర్క్ుంభవాితమతయంతతీవంి  
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స థర్తర్మఖిలానాం ప్ాిణినాం ర్ుదధమార్గమ్ |  

భువనభవనపూర్ంీ భానుమానంజనాభం  

హరిరివ నఖర ్ః ప్ాిగ్ ర్శిమజాల యరిిరాస || ౧౪.౧౫ ||  

 

మధ్ుర్పతగ్రావాః శ్ాంతన్యశ్ాంబుబాషాపః  

సపద ివిప్లరాగ్ః సావభసారాత్ పసినాిః |  

అర్ుణతర్ణిర్తయచాఛంబరా దిక్ుపర్ంధిీ్ః  

స మతసర్స జవక్తాయ రః స యవః క్ర ్రాలిలింగే || ౧౪.౧౬ ||  

 

పణిత్రర్భసధ్ ళీబదధశ్ోభావిశ్ేషా  

దధ్ుర్ుపక్ృత్రమతయా ం సాధ్ుజాలాంతరాప్యా ః |  

సమయముపనతం సంవేదయంతో వయసాయ  

ఇవ దశశతకే్తతోః కే్తతవః శ్ాీవక్తాణామ్ || ౧౪.౧౭ ||  

 

న్నహరతముచితముచిం యోగ్పీఠం పవిక్ుయ ః  

పరిషద ిపరితోఽమీ సతవరాః సతయవభాజః ||  

దుితమవస తక్ృత్యయర్ధనయసంనాయస వర ణగః  

శవీణపర్మక్ృతాయయోపతసుథ ః సమతేాః || ౧౪.౧౮ ||  
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బభుర్మలగ్ుణానాం శ్ోభనాచాఛదనానాం  

ముర్రిప్న్నలయానాం హంత వ్యదాంత్రక్తీనామ్ |  

సపద ిసువివృతానామంతర్రథా  ధ్ియాం వా  

వివిధ్క్వళిక్తానాం సంచయాః పత్రిక్తాణామ్ || ౧౪.౧౯ ||  

 

అనత్రవిర్ళభావా అపయననోయనయసంగాః  

ఋజుతర్తతనానాపంక్తరయసామాయపయశ్ోభాః |  

దివర్దతుర్గ్దేశ్ాయ ద ర్తో వరిజతాంతాః  

క్ుశలలిఖితర్ూప్ా రేజిరే తేషు వరాీః || ౧౪.౨౦ ||  

 

సపద ిదదృశురేకే్త వాచనీయాదిభాగ్ం  

పరిచయపటుతాభాయం తావదేకే్త చిరేణ |  

హరిగ్ుర్ునమనం దాిగ్ యతితోఽమీ విధ్ాయ  

పయియుర్పర్సామయం స దధయే సాయదిధ యతిః || ౧౪.౨౧ ||  

 

యతవచస  జనేఽస మనాినతే సన్నిర్సయన్  
స చయయవన్నక్తాం తాం సాంధ్యజీమూతర్క్తాయ మ్ |  

ర్విరివ ర్విపూజాయంఘరి ః సమాజాంతరిక్ే  

వయలసదత్ర శయాల ః సన్ సహసపికి్తాశః || ౧౪.౨౨ ||  
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త్రిభువనవర్తేజోవయక్యవేదార్థశుక్ల  

త్రితయర్సతయా యే వరితీా వర్వీరాయః |  

పృథుమత్రర్థ తేషామ్రక్యమాప్ాదయ సమయక్  

పవిచనపరిశుద్్ధా  సమ పణిౌత్ర పవిణః || ౧౪.౨౩ ||  

 

సవర్మచర్మక్తాలే మందమిేవాతయజదిిః  

సుుటముపన్నషదంతే వాచక్త ్రావచయమానే |  

పవిచనమత్రచితంి ప్ాిణభాజాం శీుతీనాం  

అమృతమమృతభావస యయష హేతుం చక్తార్ || ౧౪.౨౪ ||  

 

ధ్నమివ సధ్నాయేభయయఽర్కస నుః పసినిః  
శర్శతమివ ప్ార్థః సంయుగారిథభయ ఉగీ్ః |  

అర్త్రవిర్హరతః సోఽనార్తం నాఽదశినోి  
పతి్రవచనమదీనం చోదకే్తభయయఽఖిలేభయః || ౧౪.౨౫ ||  

 

అథ దశశతశ్ోచిషాయపయిాత్ర పతిీచాయం  

పవిచనమవసాయ సాితుమాయాత్ తటాక్మ్ |  

పృథుమత్రరిహ తావచేరేష ఠసంసర్గలోల యః  
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సమగ్మి సపద ిసవరిిమిగాద్యయశి తీర ణథః || ౧౪.౨౬ ||  

 

ఘనర్సన్నక్రోఽసావంతర్తయంతశుదరధ   
మున్నగ్ణ ఇవ భూయః సథిహవాన్ ప్ాిగ్ దధ్ానః |  

పతి్రక్ృత్రమఖిలజఞసాయఽపరోక్ేయణ తావత్  
సుుటమలభత ర్ూపం మజజనే సజజనేషమా్ || ౧౪.౨౭ ||  

 

అపరిమితమనీషసోయలలసచఛంఖబాహోః  

ర్థచర్ణిశిలానాం తనవతోఽతాిభషథక్మ్ |  

పతి్రతనవ ఉదారాసయా సవలం సన్నిధ్ాతుః  

తనవ ఇవ విరేజుః ప్ాంచజనయప ియసయ || ౧౪.౨౮ ||  

 

అభదధ్త్ర మునీందాి దావదశ్ాబయద పవాస  

పతి్రమఫలమలంయతేేవనం భక్తరయయుక్యమ్ |  

అధి్క్మమర్నదాయదాయపలవాదధనయమానాయద్  

అప బదలవబయధ్ర విషుీప్ాదరదక్ం తత్ || ౧౪.౨౯ ||  

 

తర్ణిభరివ గౌర ్ర్ూర్ధవప్ండ్యరరిదవషడిిః  

సదర్పర్మచక్తోీదీర్తీేజా హరీషఃా |  
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ముర్రిప్విముఖానాం దుసేహో దేహభాజాం  

లయసమయ ఇవానోయ మానయధ్ీరాబభాసథ || ౧౪.౩౦ ||  

 

సమధి్క్ధ్ిషణసయ పథిక్షమాణో జనౌఘః  

పకి్ృత్రమధ్ుర్మాసయవాయజపూరేంీదుబంబమ్ |  

అముచదపసరేత్ర శ్ాీవక్తోకే్తయః ప్రాఽస మన్  
పచిలత్ర పదవం తాం ప్ాింజలిస య ర్మీారాత్ || ౧౪.౩౧ ||  

 

గ్ుర్ుచర్ణసరోజదవందవన్నరేజీనాంభయ  

దధ్త్ర జనన్నక్తాయే సర్వమురీవగ్తం చ |  

అవన్నర్నభనందినయపయదశిక్షమఽేసౌ  
క్థమప  క్థమేవ సాయత్ క్షమాఖాయఽనయథాఽసాయః || ౧౪.౩౨ ||  

 

అవిదితర్సభేదం శ్రతళం లఘవగ్ంధ్ం  

విమలమమలప్ాణిః ప్ాణిజ యర్పవిిషమా్ |  

వదనపవనభీతాయ ప్ార్వవతో బభదిగీ్ాం  

క్మథ క్ర్క్పూర్ంీ సంయమీహాన్ననాయ || ౧౪.౩౩ ||  

 

విహస తబసభంగ్శ్రపీకి్ర్షం స త్రమాి  
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జలజమమృతపూర ్ః పూర్యామాస ర్మయమ్ |  

సమయగ్ుణవిశ్ేషాలోచక్త ్రలా ళనీయః  

ససుర్భసుమనొభః స సుుటం గౌర్పక్వ అః || ౧౪.౩౪ ||  

 

విమలమలయజాంభయబందుభశిరిితారోి  

నవలలితతుళసాయ ప్షపరాజాయఽఽరిిచత్ సః  
సథలజజలజవల్లలవృక్షవర్ుతేమసయ  

పసివవిజయలక్షమా మూర్యయేవేందిరేశమ్ || ౧౪.౩౫ ||  

 

స దదదధ్ిక్బయధ్ః షోడ్శ్ాతోిపచారాన్  

వయర్హయదగ్ుణాన్ దావత్రింశదాగ్ః ప్రోగాన్ |  

అగ్ణితగ్ుణముచ్యిసోయ షయన్ శ్ార్్గప్ాణిం  

షడ్ప  పర్మభక్తాయ ాఽన పచారాన్ దిదేశ || ౧౪.౩౬ ||  

 

తమర్ుణమణివర్ంీ దివయదేహాఖయగేహే  

సిప తమత్రపృథుశదీధా నదీచితయవారిిః |  

నను స యజత్ర న్నతయం హృతేరోజాసనసథం  

న తు సక్ృదిత్ర ప్ష యపర్షభారాివప్ష యపః || ౧౪.౩౭ ||  
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క్ృతపర్మసపర్యః సాందసిచిందనాంభః  

పరిమళితభుజోరోమండ్లాంసో మనీషీ |  

స మతర్ుచిర్ముఖేందుః స ిగ్ధక్తౌశ్ేయవాసాః  

స మున్నసుర్నరాణాం చక్షుషాముతేవోఽభూత్ || ౧౪.౩౮ ||  

 

పర్మథ పర్మానిం ప్ాిపయమేవాపయిాసం  

పభిురిహ బుభుజేఽసౌ వేదవాదపవిణః |  

అజితపర్మభక్యః సంతతం మనయమానః  

సక్లజగ్దధీ్శః పీియతాం శ్ౌరిరితథమ్ || ౧౪.౩౯ ||  

 

సహచర్పరిక్లపథ య స క్షమవసాయా స యృతేఽసౌ  
అవితనుర్ుహర్ూప్ౌశ్రర్వరేయ న్నషణీః |  

అర్మయదిహ నానాహృదయవిదాయవిలాస యః  

క్విజనపరివార్ం మండ్యన్ మండ్ప్ాగీ్ామ్ || ౧౪.౪౦ ||  

 

అవసర్మధి్గ్మయ భూివిజృంభాదభీషోా  

ముఖసతతగ్లక్మమభూతప్ాణిపవిాళః |  

స మతనయనవిక్తాస యసయసయ విజఞా తభావః  

శవీస  క్తరమప  క్తార్యం మంతయిామాస మంక్షు || ౧౪.౪౧ ||  
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పణిత్రపర్మక్ృతాయః సనమతేరేయ జనౌఘాః  

విబభుర్నత్రద రే సంహతాసాయ నతీతయ |  

అహమహమిక్యాఽఽశు ప్ాిపయ ప్ార్వవం పణిేముః  

బహవ ఇహ గ్ృహసథా ః పూర్వసథవాం విధ్ాతుమ్ || ౧౪.౪౨ ||  

 

వివిధ్జనపదసాథ ః ప్ాిక్ శీుతేభయయ గ్ుణేభయః  

శతగ్ుణగ్ుణమేనం విస మతా వక్షమాణాః |  

ముక్ుళితక్ర్పదామ ఆసయతామితయవాప్యా ః  

పచిుర్తర్హృదా సంభావయాంచక్తరరీేఽనేయ || ౧౪.౪౩ ||  

 

అలమలమనువాదేనానువాచేయత పశ్ాిత్  

నను గ్ుర్వ ఇదానీముదయతా హర పవిక్ుయ మ్ |  

న మననమధ్ునా దాిగావజిేతాయహవయత్ తాన్  

శీుతపరిచయసక్తాయ న్ శ్ాీవక్తాన్ శ్ాీవక్తాగీ్ాః || ౧౪.౪౪ ||  

 

అధి్క్ధ్ిషణమేనం వాయఖయయా శ్ోభమానం  

హరిమివ క్వివర్యం సతయవతాయసయన జమ్ |  

సతతమన్నమిషం సందృశయ సానందచితయా ః  
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సమయమప  గ్తం సంవిదతిే న సమ లోక్తాః || ౧౪.౪౫ ||  

 

ఉదయమిత ఇవాసయం యంశి భానుర్బభాస   

సుుటమక్ల శర్ూప్ో దర్వనీయోఽనురాగీ |  

శుచి హరిపదమాపతేంపదరరాశితీానాం  

న హర భవత్ర విశ్ేషః సవపకి్తాశ్ోనితానామ్ || ౧౪.౪౬ ||  

 

మర్తక్మణివరే ీభూతధ్ాతీి ప్ర్ంధ్ాి ాః  

లసత్ర జలధి్వాససయర్ధల్లనః క్షణార్ధమ్ |  

అర్ుణతర్ణిబంబచఛదమనా పదమరాగ్ః  

క్ప శక్ర్క్లాప్ోలలా సయభూత్ పథిక్షణయీః || ౧౪.౪౭ ||  

 

అవన్నవనవనధ్ుిగావయుఖాహమమహతుే  

పకి్ృత్రగ్ుణసమేతావాయక్ృతాక్తాశ ఏక్మ్ |  

తతమతనుమనాః సోఽచింతయత్ సతేమాధ్య  

అసుర్సుర్నరేభయః సదుగ ణం నాథమనయమ్ || ౧౪.౪౮ ||  

 

వయదధ్త పరిదృషజాోయత్రషః సాధ్ు సాంధ్యం  

న్నయమమవన్నదేవా జోయత్రషోఽప్ాయవలోక్తాత్ |  
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విహరతమనుసర్ంతో ధ్ర్మశ్ాసయరపవిణాః  

సవితర ిసవితార్ం చింతయంతస యరలోక్తాయః || ౧౪.౪౯ ||  

 

వివిదుర్త్రతరాం యే దేవతాః షోడ్శ్ోక్తాయ   

హర్హరిహయపూరావంతాయః క్లాభేదతోఽసయ |  

సుహుతమత్రసృజంతోఽగాిాహరతాసథ యఽగిిహోతంి  

వయధ్ుర్ుచితమపూర్వం యేన గాయతలిోక్ః || ౧౪.౫౦ ||  

 

విధ్ుర్యమక్ళంక్ః సాయద్ యద ిసాయదవశయం  

నను న్నజసహజాయాః సుందరాసథయందుక్లపః |  

ఇత్ర సుర్లలనాభరలా ళితః ఖేచరీభః  

సమధి్క్మధ్ురిమాీ పూర్చీందసియదరద్యత్ || ౧౪.౫౧ ||  

 

ఇనవిర్హమసహయం ప్ాిపయ పద్యమః సచక్త ్రః  

చిర్మిహ పరితపయం పూర్వతప ్ యః సుతుషమా్ |  

మృదుక్ుముదచక్తోర ్ః ప్ాదసంగేన రాజఞః  

క్మప  సక్లహృదయం క్లపయేన్యివ ద్యవమ్ || ౧౪.౫౨ ||  

 

దలితేందనిీలమణినీలవిభమిం  
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నవక్ుందక్ుదమళస తదివజావలి |  

స మతయా నగోతయమశిర్సుేజాతయా  

వనమాలయా సుర్భతాశయాఽన్నవతమ్ || ౧౪.౫౩ ||  

 

మృదుగామివిమానసంపదర  

ర్మయత్ సుస మతగోపసుందరీః |  

పరితాపవిహీనముజజవలం  

సుతతం స క్షమతరాంబర్ం వర్మ్ || ౧౪.౫౪ ||  

 

గోభసయమాంసయపనయన్ గ్త్రదం పజిానాం  

అరథా ంతర్ం స భగ్వాన్ పకి్టీచక్తార్ |  

ఆనందచిదుగ ణగ్ణం పరిపూర్సీంవిత్  

చందసిుయ  శబదగ్ుణమితయయమేవ భేదః || ౧౪.౫౫ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ులత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 

శ్రనీారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయే  

ఆనందాంక్తరతే చతుర్దశః సర్గః || 
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