
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

 

౧౧. ఏకాదశః సర్గః  

పచిురాంతర్పవిచనం ఫణిరాడ్ ఉపశుశీువాన్ ససనకాదిమునః |  

గగనఽేల్పదృష్ టవపుర్త ిజన  ః తవరితం నలీనర్ుచిరాప పదమ్ || ౧౧.౧ 

||  

 

అత్రచితధిామ్ని నజధామ్ని ర్తం ససహసమిసతక్మనంతమముమ్ |  

మునయోఽభివాదయ వినయాభర్ణాః వర్మనవయుంజత 

తదాఽర్థమ్నమమ్ || ౧౧.౨ ||  

 

భగవతతమసయ విపుల్పమిత ః సమయం మనోహర్తమం జగత్ర |  

మహితం భవదిిర్పి ల్ోక్పత  పఠతాం ముహ ః ఫల్ముద ష్యత్ర కిమ్ || 

౧౧.౩ ||  

 

అధికారిణాం ఫల్మల్ం విదుషాం భవత్ర పవిృత్రతర్త్రవీర్యవతీ |  

ఇత్ర తతఫల్ం సఫల్సంక్థనో భగవాన్ పపించయతు భూరిదయః || 
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౧౧.౪ ||  

 

ఇత్ర త  ర్ుదీరితముదార్మత్రః వచనం నశమయ స జగాద గిర్మ్ |  

శృణుతాఽదరేణ మహనీయతమం మహనీయపాదసమయసయ ఫల్మ్ 

|| ౧౧.౫ ||  

 

త్రిదివాద ిల్భయమపి నాసయ ఫల్ం క్థితం క్ృషేరివ పల్ాల్క్ుల్మ్ |  

సవఫల్ం తు ముకితపదముకితపదం శుక్శార్దాదిపర్మార్థవిదామ్ || ౧౧.౬ 

||  

 

పర్మాగమార్థవర్శాసతరమ్నదం భజతామమానవక్ల్ార్చితమ్ |  

వజితామహో పర్మవ  ష్ ణవతాం ర్తయే సవల్ోక్మజితో దిశత్ర || ౧౧.౭ ||  

 

నను తత ివిశవవిభవ  క్పదం పతి్రభాత్ర పూర్ణపుర్ుష్సయ పుర ీ|  

ఉపల్భయత  యదుపమానపదం పతి్రబంబమేవ మణివపగితమ్ || ౧౧.౮ 

||  

 

సితసౌధ్సంతత్రర్ుచా సుఫరితా పరితోఽర్ుణాశమగృహపంకితర్ుచిః |  

ఇహ మచఛరీర్వల్యే ల్సితాం అనుయాత్ర మూరితమసురాసు హృతః || 
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౧౧.౯ ||  

 

శబళా వళీక్ఘటితసఫటిక్దుయత్రభిర్హరినమణిమయా వళభీ |  

పతి్రసదమ భాత్ర యమునా మ్నళితా సితసౌర్స  ంధ్వపయోభిరివ || 

౧౧.౧౦ ||  

 

యది నాభవిష్యదిహ విభమితానయమో జనసయ నల్యావలిష్ు |  

విక్టా విటంక్క్ృతపత్రతిత్రః క్ృతకేతయవ  క్ష్యత క్థంచన నో || ౧౧.౧౧ ||  

 

వివిధ్సుత ల్ోపగతచితపిటీసువితానల్ంబమణిదామగణః |  

శర్ణాంతరేష్వధిక్పూర్ణతః పచికాసి త విభమి ఇవావగళన్ || ౧౧.౧౨ ||  

 

విమల్ాక్ృత్రః పకి్ృత్రరేవ మహామణిహేమమయయఖిల్వసుత మయా |  

ఇహ సంభవేత్ సక్ల్కాంత్రర్సః క్థితోఽధికోకితభిర్తః క్విభిః || ౧౧.౧౩ ||  

 

తదనాదికాల్మ్నతముకితర్త ఃఅగణయయశంభుముఖసంఘతత ః |  

నగర ైర్మహాపుర్మసంహత్రమత్ ల్సత్ర పభిోర్యమహో మహిమా || 

౧౧.౧౪ ||  

 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



భవనం విభాత్ర భువన  క్పత ఃభువనతయిాదుితగుణాత్రశయా |  

వర్మందిర్పకి్ర్మధ్యగతం దివజమండల్సథశశిమండల్వత్ || ౧౧.౧౫ ||  

 

సవయమ్నందిర ైవ పత్రమానక్రీ గృహక్ర్మ యత ిక్ుర్ుత  సుతరామ్ |  

అపి కింక్రీదశశతీమహితా శియీమత ివర్ణయత్ర వేశమన క్ః || ౧౧.౧౬ ||  

 

క్మల్ాపత్రః క్మల్యాఽమల్యా క్మనీయయా క్మల్ల్ోచనయా |  

అమృతాహిరాజమృదుభోగగతః సవర్తోఽపి తత ిర్మత  పర్మః || 

౧౧.౧౭ ||  

 

తర్ుణపభిాక్ర్సహసరి్ుచం క్నకాంబర్ం మణిమయాభర్ణమ్ |  

హసితాననేందుమర్విందదృశం తమరీందధిారిణమనుసమర్త || 

౧౧.౧౮ ||  

 

గణయేద్ ర్మాఽసయ న గుణానఖిల్ాన్ చతురాననశచతుర్వాగపి నో |  

న వయం సహసవిదనా అపి తాన్ అపరోదితానత్రవద మ పునః || 

౧౧.౧౯ ||  

 

విధ్యో విహంగపతయోఽగణితా ర్మణీయుతాశచ ఫణిపేందమిుఖాః 
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|  

పర్యోగభూరిసుఖభోగమ్నతా అవల్ోక్య తం దధ్త్ర మోదర్సమ్ || 

౧౧.౨౦ ||  

 

సచతుర్ుిజా వనజపతదిృశో వర్వషేిణోఽత ిసపశింగపటాః |  

అర్ుణపభిాశచ తర్ుణాభరి్ుచో విచర్ంత్ర నాథర్ుచయః పుర్ుషాః || 

౧౧.౨౧ ||  

 

భగవతసమీపముపయాతవతాం పమిదో న కేవల్మల్బధతుల్ః |  

అపి తసయ ల్ోక్మత్రల్ోక్గుణం భజతాం సుదుర్లభమభూరిశుభ  ః || 

౧౧.౨౨ ||  

 

న భవంత్ర యత ిమృత్రజనమజరాః త్రివిధ్ం భయం కిముత దుఃఖగణః |  

అపర్ం చ కించిదశుభం న భవేత్ న గుణాది తత్రభవమూల్మపి || 

౧౧.౨౩ ||  

 

అనుభూయత  సుఖమనంతసఖ  ః సక్ల్  ర్ల్ంమత్రపదం సతతమ్ |  

అపి తార్తమయసహిత  ః సవగుర్ుపవిణ  ః పర్సపర్ముర్ుపణియ  ః || 

౧౧.౨౪ ||  
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అత్రసుందరాః సుర్భయః పుర్ుషాః హరిచందనేన నవచందరి్ుచా |  

చల్చార్ుచామర్ధ్రానుచరా విచర్ంత్ర నతయతర్ుణా ఇహ త  || ౧౧.౨౫ 

||  

 

సవిల్ాసల్ాసయపరితుష్ టదృశో మృదుగీతవాదయముదితశవీణాః |  

అనుర్ంజయంత్ర నవక్ంజదృశో ర్మణా అమీ సవర్మణీసతర్ుణీః || 

౧౧.౨౬ ||  

 

పరిణాయకానుపవనాభిముఖాన్ అను నససర్ంత్ర హరిణీనయనాః |  

విమల్ాద్ విమానవల్యాచఛనక ైః శశిమండల్ాదివ ర్ుచో ర్ుచిరాః || 

౧౧.౨౭ ||  

 

అర్ుణాశమవర్ణతనవసతనవః శుభహార్సనిభర్ుచోఽపయపరాః |  

హరినీల్నీల్ర్ుచయోఽతపిరాః పకి్టీభవంత్ర వివిధాభర్ణాః || ౧౧.౨౮ 
||  

 

సుచిర్దుయతీర్దధ్త్ర సూక్ష్మతర్ం సవయమంబర్ం చ ఖల్ు బభతి్ర యాః |  

శుక్నఃసవనా ధ్ుివమ్నమా అపరాః సుపయోధ్రా జల్ధ్రావల్యః || 
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౧౧.౨౯ ||  

 

సమతీతవిదుిమభువాం సుదృశాం పదపల్లవాగీయనఖర్క్తర్ుచః |  

పర్భాగతః సఫటిక్క్ుటిటమభూః పకి్టీక్రోత్ర న పురా పకి్టాః || ౧౧.౩౦ 

||  

 

హరిణీదృశాం నవసనాన బృహతుసనతంబబంబర్ుచిరోర్ుర్ుచా |  

శబళదుయతీన మదనసయ జగజజయవ  జయంతయ ఇత్ర నశిచనుమః || 

౧౧.౩౧ ||  

 

క్ర్పల్లవ  స తర్ళిత  ర్లలిత  ః అసక్ృత్ క్వణతకనక్క్ంక్ణక ైః |  

నవరోమరాజివలివల్ుగ మృదుపతినూదర ైర్త్రమనాక్ తర్ళ  ః || ౧౧.౩౨ ||  

 

క్ుచక్ుంభపూర్ణతర్కాంత్రసుధార్సశేష్బందువిసర్చఛవిభిః |  

వర్హార్రాజిభిర్ుతానుపదం పరిల్ోఠితాభిర్శన  ర్ుర్సి || ౧౧.౩౩ ||  

 

అపి లీల్యా క్ువల్యోల్లసిత  ః అపర ైః క్ర ైః సహచరీనహిత  ః |  

వదన  ః శుచిసిమతక్టాక్ష్ర్స  ః చల్క్ుండల్ోల్లసితగండయుగ ైః || ౧౧.౩౪ ||  
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పగితాసు తాసు ర్ణిత   ర్శనామణినూపుర ైరివ పురా గదితాః |  

అనువీక్షితుం తనువిల్ాసమ్నమం తర్ుణా భవంతయథ నవృతతముఖాః || 

౧౧.౩౫ ||  

 

అనుపాలితాః సవదయత  ర్దయతాః క్థమపుయపేతయ క్ుచభార్నతాః |  

శనక ైః పునసతదవల్ంబబల్ాత్ కిల్ తా విశంత్ర పర్మోపవనమ్ || ౧౧.౩౬ 

||  

 

హసితపసిూననక్రోర్ుభర్పణిమతుసవర్ణమణిసర్వతర్ూన్ |  

ఉపగూహయనిమృతసింధ్ుసఖః పవనో న క్సయ సుఖమేధ్యత్ర || 

౧౧.౩౭ ||  

 

వర్పారిభదకి్సుక్ల్పతర్ువజిపారిజాతహరిచందనవత్ |  

సహితం సమాదిపదతాననగ ైః పరిభూష్యంత్ర తదహొ ఋతవః || 

౧౧.౩౮ ||  

 

సిమతమాధ్వీక్ుసుమర్మయతరౌ నవచంపకాదిక్ుసుమోల్లసితౌ |  

మధ్ుమాధ్వౌ మధ్ుపగీర్మధ్ురౌ మధ్ుజిత్ర్ియాన్ పమిదమానయతః 

|| ౧౧.౩౯ ||  
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నవమలిలకాసజిమభీష్ టతమః శుచిసంభవాం పణియనీశిర్సి |  

క్ల్యన్ సవయం న క్ుశల్ేత్ర కిల్ పతి్రఘటటయతుయర్ుక్ుచావుర్సా || 

౧౧.౪౦ ||  

 

మధ్ుర్సవరాసతతపతతతిత్రపకి్టాంతపంకితధ్ృతనేతరి్ుచః |  

శిఖినోఽనుయాంత్ర హి సహసదిృశం జల్దర్ుత  ల్క్ష్మనజనృతతమహే || 

౧౧.౪౧ ||  

 

శర్దోల్లసతుకవల్యేక్ష్ణయా విక్చార్విందర్ుచిరాననయా |  

పిియయా చ శోభనశుక్సవనయా ర్మత  జనో ముఖర్ హంసక్యా || 

౧౧.౪౨ ||  

 

అభినందయన్ హిమఋతుం సుసఖా 

సఫటికాచల్చఛల్హిమాధిక్ృతమ్ |  

ఫలినీక్ుల్ం క్ుసుమయన్ శిశిరో హసతీవ ఫుల్లనవక్ుందర్ుచా || 

౧౧.౪౩ ||  

 

హిమశ్రతవర్షపరితాపపుర్ససర్దోష్మూల్మ్నహ నర్ుత గుణః |  
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పిియమేవ సాధ్యత్ర నతయమహో స విముకితమానత్ర విముకితమతామ్ || 

౧౧.౪౪ ||  

 

అమృతసగిుతతమఫల్పసివాన్ అమృతాయ తత ిజనతాఽర్పయత్ర |  

ఉపభోక్ుత మపయవిధిబంధ్వశా పకి్ృత్రం పయిాత్ర సక్ల్ోఽపి సదా || 
౧౧.౪౫ ||  

 

పమిదాత్రరేక్ముపయాతవతా పమిదాగణేన చర్తోపవనే |  

ఉపగీయత  సమ మధ్ుర్ం మధ్ుజిచచరితం సకాంతతత్రనా సతతమ్ || 

౧౧.౪౬ ||  

 

ల్ల్నా ల్ల్ంతయభివర్ం పవిరా ల్ళితా ల్ునంత్ర క్ుసుమాన పరాః |  

ఇతరాః సజిో విర్చయంత్ర పతీన్ అనుర్ంజయంత్ర న హి కాశచన నో || 

౧౧.౪౭ ||  

 

వనలీల్యా వివిధ్యా ముదితాః తర్ుణా ఘనసతననతాసతర్ుణీః |  

సుల్తాల్యేష్ు పరిర్భయ ర్త్రం వదనార్విందమధ్ుపా దధ్త్ర || ౧౧.౪౮ 

||  
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ర్సికాః సుధాపుస సర్సీష్ు తతో ర్ుతనూపురానుక్ృతసార్సికాః |  

విహర్ంత్ర సాక్మవగాహయ ధ్వ  ః జల్మడుు కోతసవహసదవదనాః || 

౧౧.౪౯ ||  

 

వివిధా విధాయ విహృతీః సలిల్ే విక్టేష్ు విదుిమతటేష్ు గతాః |  

సుర్భిం సువర్ణమథ వర్ణక్మాదదత  సఖీక్ర్గతం మహిళాః || ౧౧.౫౦ ||  

 

జఘనాంశుక ైర్వయవాభర్ణ  ః క్ుచక్ుంక్ుమ  శచ క్చమాల్యవర ైః |  

నయనాంజన  ర్పి మ్నథోబజదృశాం ఘటిత  ర్ల్ంక్ృత్రర్ల్ం కియీత  || 

౧౧.౫౧ ||  

 

తనుమధ్యమా నజగృహాణి గతాః సమమాతమనామసుసమ  ర్సమ  ః |  

అమృతం పిబంతయసుల్భం భవిభిః చష్క ైర్మహార్జతర్తిమయ  ః || 

౧౧.౫౨ ||  

 

మృదుక్మరశయయమనురాగవతాం మణిమంచమంచితదృశోఽవసర ే|  

అపి చోదితా అధిర్ుహంత్ర శన  ః వినయో హి భూష్యత్ర సర్వర్సమ్ || 

౧౧.౫౩ ||  
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అభికాంతమునిమ్నతకాంతక్ుచా కిల్ బధ్ితీ సక్ుసుమాం క్బరీమ్ |  

సుముఖీ సుల్క్ష్యభుజమూల్వలిః పరిర్భయత  పణియనాఽత్రర్సాత్ || 
౧౧.౫౪ ||  

 

పృథువృతతతుంగక్ఠినోర్సిజదవయవారితాయతనజాంతర్యోః |  

భుజయోర్ుయగేన ర్మణో ర్మణీం పరిర్భయ కోఽత ిర్మయేని సుఖీ || 

౧౧.౫౫ ||  

 

సిమతఫుల్లముల్లసితఝిలిలల్సనమణిక్ుండల్ం మృదుక్టాక్ష్పటు |  

నభృతో నరీక్ష్య సుచిర్ం సుతనోః పతి్రచుంబత్ర పిియతమో వదనమ్ || 

౧౧.౫౬ ||  

 

నతమునిమయయ ముఖచందమిసం పరిర్ంభసంభృతముదా సుదృశః 

|  

ఉపర్మయత  న తర్ుణేన చిర్ం మధ్ురాధ్రామృతర్సం పిబతా || 

౧౧.౫౭ ||  

 

ర్భసావపాత్రతపృథూర్సిజః పరిర్భయ తత్క్ష్ణవియాతతర్ః |  

మణితాదిసౌర్తవితానపటూ ర్మయతయమూన్ యువత్రసంఘ ఉత || 
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౧౧.౫౮ ||  

 

అత్రల్ౌకికాన్ ర్మయతో ర్మణాన్ ర్మయంతయల్ౌకిక్గుణా ల్ల్నాః |  

అనుర్ూపర్ూపమత్రల్ోక్సుఖం తదల్ౌకిక్ం నధ్ువనం ల్సత్ర || ౧౧.౫౯ 

||  

 

న ర్త్రః శమీాదిఖచితా నయమాద్ విర్హవయథాఽపి న వధ్ూవర్యోః |  

పతి్రకామ్ననీపణియతః క్ల్హో న సమసి త దోష్ర్హిత  హి పద  || ౧౧.౬౦ 

||  

 

సుఖసంవిదాతమక్తయా వపుషాం సుర్భితవమేవ బహిర్ంతర్పి |  

హరిధామ్ని దంపత్రగణసయ తతో నను మానయత ఽపి మునభిః సుర్తమ్ 

|| ౧౧.౬౧ ||  

 

శృణుతాపయల్ోక్విష్యం విష్యం సక్ల్సయ ముక్తనక్ర్సయ దృశామ్ |  

వపురిందిరాపత్రర్మందర్సం నను సుందర్ం పకి్టయతయనశమ్ || 

౧౧.౬౨ ||  

 

మణిరాజిరాజిత మహామక్ుటం శిత్రకాంతక్ుంతళసహసతియమ్ |  
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అళికార్ధచందవిిల్సత్రతల్క్ం శవీణోల్లసనమక్ర్క్ుండల్యుక్ || ౧౧.౬౩ ||  

 

పరిపూర్ణచందపిరిహాసిముఖం జల్జాయతాక్ష్మర్ుణోష్ ఠపుటమ్ |  

హసితావల్ోక్ల్లిత  ర్తుల్  ః అభినందయత్ పణితమాతమజనమ్ || 

౧౧.౬౪ ||  

 

నవక్ంబుక్ంఠమహిమాంశుమహో మహిమోపల్ేందవిర్హార్ధ్ర్మ్ |  

ర్మణీయర్తిగణవిదధల్సదవల్యాంగులీయక్వరాంగదవత్ || ౧౧.౬౫ 

||  

 

ర్విచక్రీ్ుక్్రక్ర్చక్కీ్ర్ం విధ్ుబంబక్ంబు మధ్ురాంబుర్ుహమ్ |  

జవల్నజవల్దగదముదార్ధ్నుః పృథువృతతహసతమత్రతామరతళమ్ || 

౧౧.౬౬ ||  

 

వర్పీవరాంసమధిరాజదురోమణిమంటపాగీయవిల్సతకమల్మ్ |  

సజగదిది సపతక్తనూదర్క్ం శుభనాభిక్ంజగతకాళినుతమ్ || ౧౧.౬౭ ||  

 

అత్రకాంతకాంచిపదకాంచిమ్నల్తతపనీయభంగర్ుచిపింగపటమ్ |  

వర్హసి తహసతసదృశోర్ుయుగం క్మీవృతతచార్ుతర్జంఘముత || 
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౧౧.౬౮ ||  

 

వర్నూపుర్ం పర్మర్ుక్్రపదం నవవిదుిమదుయత్రనఖావలిమత్ |  

అరివారిజధ్వజక్ళంక్ల్సతపదపాంసుపావితజగత్రతితయమ్ || ౧౧.౬౯ ||  

 

నఖిల్ాగమావగమ్నత  ర్మ్నత  ః సుఖసంవిదాదిభిర్నంతగుణ  ః |  

పపిదాదికాంతసక్ల్ావయవాక్ృత్రభిః సద  క్యవదదోష్ల్వమ్ || ౧౧.౭౦ ||  

 

అధికారిణాం గుణవిశేష్వషాద్ దివపదాదయనంతచర్ణాంతతయా |  

అత్రభాసితం ఘనగుణాపఘన  ః ఇతర ైష్చ తతతదుచిత   ర్ుచిత  ః || ౧౧.౭౧ 

||  

 

నవభానుభాః క్నక్కాంత్రపర్ం వర్హార్హార ిహరినీల్హరిత్ |  

శబళపభిాదివివిధ్దుయత్రమత్ సుఖబోధ్సౌర్భసుర్ూపగుణమ్ || 

౧౧.౭౪ ||  

 

ఆష్చర్యర్త ిశ్ వధిక్ం జగతతరయ పాయష్చర్యమాష్చర్యమహొ 

ముహ ర్ుమహ ః |  

సౌందర్యసార ైక్ర్సం ర్మాపత ః ర్ూపం తదానందయతీహ మోక్షిణః || 
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౧౧.౭౩ ||  

 

ఇజయత  యజఞశ్రల్  ః స యజఞః పాిజఞమధ య పర్ః పరిచయత ఽన  యః |  

గీయత  గేయకీరితః సుగీత  ః విధ్యబద ్ధః సదాఽఽనందసాంద  రః || ౧౧.౭౪ ||  

 

వ  క్ుంఠే త  శ్రవీిశేషా జనానామతాయశచర్యం చితతవాచామభూమ్నః |  

వ  క్ుంఠేత  శ్రవీిశేషాజనానాముక్తశలా ఘ్యయ యుక్తమేతాదృశతవమ్ || ౧౧.౭౫ 

||  

 

యంయం సుఖీ కామయత ఽర్థమత ిసంక్ల్పమాతాిత్ సక్ల్ోఽపి స 
సాయత్ |  

ఇత యవ వేదా అపి వేదయంత్ర ముకితం తతః కో విభవాత్రరేక్ః || ౧౧.౭౬ ||  

 

మహానందతీర్థసయ యే భాష్యభావం మనోవాగిిరావర్తయంత  సవశకాత య |  

సురాదాయ నరాంతా ముక్ుందపసిాదాద్ ఇమం మోక్ష్మేత  భజంత  

సద త్ర || ౧౧.౭౭ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ుల్త్రల్క్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 

శ్రనీారాయణపండితాచార్యవిర్చిత  శ్రమీధ్వవిజయే  
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ఆనందాంకిత  ఏకాదశః సర్గః || 

17

www.yo
us

igm
a.c

om




