
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

౩. తృతీయః సర్గః  

అథ క్దాచన సుందర్నందనస్మితముఖ ందుదృశాం దయితౌ నృణామ్ 

|  

మహమతో నిజబంధ్ుముదే ముదా పయియత ః సవజన  ః సహ 

దంపతీ || ౩.౧ ||  

సవజనతాపగమాగమసంగమపతి్రసభాజితపూర్వక్సంభ్మేి |  

అవిదుష ీజననీత్ర స బాలక్ః శర్ణతో ర్ణతో నిర్గాననభః || ౩.౨ ||  

క్వ ను యియాసస్మ తాత న సాంపతిం సవజనసంతయజనం తవ 

సాంపతిమ్ |  

ఇత్ర విభ్ుః పథిక ైర్ుదితో వజిన్ స్మితమనాక్ులముతతర్మాతనోత్ || ౩.౩ 

||  

తవరితమేతయ స కాననదేవతాసదనమత ిననామ ర్మాపత్రమ్ |  

అపమ తతః పగితో లఘు నాళిక యుపపదాంతర్సదిగతం చ తమ్ || 

౩.౪ ||  

నళిననాభ్నిభాలనసంమదాగమవిక్సవర్భాసవర్లోచనః|  

జనమనోనయనాంబుజభాసకరో ర్జతపీఠపుర్ం పయియావసౌ || ౩.౫ 
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||  

సుహయమేధ్గణాత్రశయాలవో హరినమసకృతయః సుక్ృతా ఇమాః  

ఇత్ర సుర ైర్పమ భ్ూసుర్మండల  ః సమనమత్ స సవిసియమీక్షితః || ౩.౬ 

||  

న హి హరిం సతతం న నమతయసౌ న చ న పశయత్ర నాపమ న వందతే |  

అపమ తథేత్ర విధాయ విశేషతః స నను సాధ్ుజనాన్ సమశిక్షయత్ || 

౩.౭ ||  

అనవలోక్య సుతం సుతవతసలో మృగయతే సి మహీసుర్పుంగవః |  

ముహుర్పృచఛదముషయ గత్రం నరాన్ పథి పథ ిపగితోనుపదం దుితమ్ 

|| ౩.౮ ||  

జనసదాగత్రసూచితవర్తమనా పతి్రపదం వజితా పర్యా తృషా |  

దివజమహామధ్ుపేన మనోహర్ం స్మితమలాభ సుతాననవారిజమ్ || ౩.౯ 

||  

విర్హదూనతయోదగమనోనుిఖం నయర్ుణదశీ్ర పురా స యయోర్దృశ ః 

|  

అథ తయోః పమిదోతి్రతమపయదః పతి్రనిర్ుదయ్ గిర్ం గుర్ుర్బవిీత్ || 

౩.౧౦ ||  

అయి సుతేదముదాహర్ తతవతో నను సమాగతవానస్మ సాంపతిమ్ |  

సవజనతార్హితసయ త  కోఽత ితే సహచరోఽర్భక్ దీర్ఘతమే పథి || 
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౩.౧౧ ||  

జనక్వాచమిమామవధార్యన్ క్ళముదాహర్దంబుర్ుహేక్షణః |  

సవపదమావజితో వజితోఽపయతొ నను సఖా మమ కాననగో విభ్ుః || 

౩.౧౨ ||  

తదితరాయతనాత త  యదాఽగమం క్ృతర్త్రః ఖలు తత ిహరిః సఖా  

అహమిహాపమ మహేందదిిగాలయం పణితవానుత యావదధీశవర్మ్ || 

౩.౧౩ ||  

అపమ తతోఽహముపేతయ సహామునా భ్గవతేఽత ిసతే పణిత్రం వయధామ్ 

|  

ఇత్ర నిగదయ విభాత్ర శిశ్రః సి విస్మితసభాజనచీర్ణసభాజనః || ౩.౧౪ ||  

విర్హితసవజనం చర్ణపమియం వివిధ్భ్ూతభ్యంక్ర్వర్తమని |  

అయి క్ృపాలయ పాలయ బాలక్ం లఘుశ్రభ్సయ మమేతయనమద్ 

దివజః || ౩.౧౫ ||  

తముపగృహయ సుతం సుతపోనిధిః గృహమసౌ గృహణిీసహితో 

యయౌ |  

ఉదయతీత్ర హి బాలదివాక్ర  స్మితమభ్ూత్ సుజనాననవారిజమ్ || 

౩.౧౬ ||  

వర్విమానగిరావపమ చండికా శిశ్రమహో జననీ తమలాళయత్ |  

అపర్థా పరిత ష టమనాః క్థం చిర్మిహ ైష వసే్ద్ విసహాయక్ః || ౩.౧౭ 
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||  

సక్లశబదమయిీ చ సర్సవతీ సతతమానమత్ర సవయమేవ యమ్ |  

దివజవరోఽథ క్దాచన మాతృకాః కిల సుతం పరిచాయయత్ర సితమ్ 

|| ౩.౧౮ ||  

లిపమక్ులం నను తాత గతే దినే లిఖితమేవ పునరిఖిితం క్ుతః |  

ఇత్ర నిజపతి్రభాగుణభావితం హరిపదసయ వచసతమనందయత్ || ౩.౧౯ ||  

శిశ్రర్సౌ పతి్రభాంబుధిరితయలం జనమనోవచనగీహపీడనా |  

న భ్వతాదిత్ర తం విజనసలిే సవతనయం సమశిక్షయదేషక్ః || ౩.౨౦ ||  

మహవతా సవజనేన సమీరితసవజననీసహితేన క్దాచన |  

ర్ుచిర్వాచనయాఽరిితవాకిరియా పతి్రయయిే పభి్ుణా ఘృతవలయిపమ 

|| ౩.౨౧ ||  

పరిషదా నితరాం పరివారితః శివపదః కిల ధౌతపటొదభవః |  

ఇహ క్థాం క్థయన్ దదృశే తతః పృథుధియా 

పృథుకాక్ృత్రనాఽమునా || ౩.౨౨ ||  

ఇదమువాచ విచార్విచక్షణః శ్రచి వచః శనక ైః స జనాంతర  |  

అపర్థా క్థితం క్థక్ తవయా నను మతానిహతామిత్ర సస్మితమ్ || 

౩.౨౩ ||  

అగణయనన శివం జనతా తదా సవచనే వసుదేవసుతాహవయిే |  

ముఖర్మిచిత్ర కో మృగధ్ూర్తక్ం పకి్ృత హుంక్ృత స్మంహ శిశౌ సత్ర || 
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౩.౨౪ ||  

అథ క్థం క్థయిేత్ర తదా జనే గదితవత యచితార్మిుదాహర్న్ |  

స సమలాళయత విసియిీభర్నర ైః అపమ సుర ైరివజయాంక్ుర్పూజక ైః || 

౩.౨౫ ||  

స జననీసహితో జనక్ం గృహే పగితవాంసతముదంతమవేదయత్ |  

నిగద తాత శివః క్థక్ః స కిం వితథగీర్థవాఽహమితీర్యన్ || ౩.౨౬ 

||  

నను సుతావితథం క్థితం తవయిేతయముముదీర్య సవిసియమసిర్త్ |  

పకి్ృత్రతః క్ృత్రతా ఖలు మే శిశ ః మదధినాథదయోదయజ తయసౌ || 

౩.౨౭ ||  

క్థయతాం పథిమే క్థయతయలం సవజనక  జనసంఘవృతే క్థామ్ |  

సక్లలోక్మనోనయనోతసవః చత ర్ధీః స క్దాచిదవాచయత్ || ౩.౨౮ 

||  

వివిధ్శాఖిపదార్నిివేదనే లిక్ుచనామీన తదాఽనుదితార్కి  |  

కిమిత్ర తాత తదర్మివర్ణయన్ క్థయసీ్త్ర శన  ర్యమబవిీత్ || ౩.౨౯ 

||  

అవదతీత్ర పమతర్యపమ చోదితే పతి్రబుభ్ుత సష  తత ిజనేషవపమ  

అయముదీర్య తదర్మివాపతవాన్ పరిషదో హయసమానసుమాననామ్ || 

౩.౩౦ ||  
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బహువిధ  శిరిత  రిత్ర చార్ుభః సక్లలోక్క్ుతూహలకారిణమ్ |  

దివజవర ణ వయసుయచితే స్మతిం తముపనేత మనేన దధే మనః || ౩.౩౧ 

||  

సముచితగీహయోగగుణానివతం సమవధార్య ముహూర్తమదూషణమ్ 

|  

పణియబంధ్ుర్బాంధ్వవానసౌ దివజక్ులాక్ులముతసవమాతనోత్ || 

౩.౩౨ ||  

వివిధ్వేదతయా విజిహీర్షవో వదనర్ంగపదేసయ చిరాయ యాః |  

సుర్వర్పమిదా అపమ సపమియా అభననందుర్హో వియతో మహమ్ || 

౩.౩౩ ||  

విహితసాధ్నసాధితసత్రియోజవలనముజ్వలధీర్్వలయననయమ్ |  

ఉపనినాయ సుతం సుక్ుమార్క్ం క్ుశలినం క్ుశలీక్ృతశ్రర్షక్మ్ || ౩.౩౪ 

||  

పరిచరాగినగుర్ూ చరితవతిః సుచర్ణః పఠ సాధ్ు సదాగమాన్ |  

ఇత్ర గురోస్మ తిజగదుగ ర్ుశిక్షణే సుుటమహాస్మ సుర ైః క్ృతసాక్షిభః || ౩.౩౫ ||  

జితక్ుమార్గుణం సుక్ుమార్క్ం నిజక్ుమార్మవేక్షయ నిర్ంతర్మ్ |  

సముచితాచర్ణే చత ర్ం సవతః క్షతి్రసురో ముదమాయత శిక్షయన్ || 

౩.౩౬ ||  

సపటఖండమకించనవత్ క్వచిత్ సవవిభ్వానుచితం చర్ణాదిక్మ్ |  
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భ్ువనభ్ర్ుత ర్హో సవనిగూహనం సుర్సభాసు క్ుతూహలమాతనోత్ || 

౩.౩౭ ||  

అవిర్ళ ైర్గర్ళోషిభరాక్ులీ క్ృతసమసతజనో విచచార్ యః |  

క్వచిదముం నిజఘాంసుర్శాంత్రమానుపససర్ప స సర్ప మయోఽసుర్ః 

|| ౩.౩౮ ||  

తవరితముదయతవిసతృతమసతక్ః పతి్రదదంశ యద  నమవిక్షతమ్ |  

పభి్ుపదార్ుణచార్ుతరాంగులీవిహృత్రపమష టతనుః పతితామ సః || ౩.౩౯ 

||  

గర్ుడత ండమివ పతి్రపననవాన్ దివజక్ుమార్పదం స మమార్ చ |  

సముచితం చరితం మహతామిదం సుమనసో మనస్ేష టమపూజయన్ || 

౩.౪౦ ||  

గిరిశగుర్వమర ందమిుఖ ైశి యచిర్ణర ణుర్ధారి సుర శవర ైః |  

క్షిత్రసురాంఘయ్భవందనపూర్వక్ం స విదధేఽధ్యయనం ఛలమానుషః || 

౩.౪౧ ||  

క్ర్తళ  ఖలు క్ందుక్వత్ సదా సక్లయా క్లయా సహ విదయయా |  

అరిధ్ర ణ సమం సుురితం గురోః మనస్మ తసయ విడంబయతో జనాన్ || 

౩.౪౨ ||  

అనధిక ైర్ధిక ైశి వయసయథో బహుభర్ధ్యయనోపర్మాంతర  |  

అనిక్టే వటుభః పటుభర్ుగ రోః స విజహార్ సుఖీ సఖిభః సమమ్ || 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



౩.౪౩ ||  

పదముదీర్య జవేన యియాస్మతం దుితసఖిష టభ్వత్ స పుర్ససర్ః |  

అయమయతనతయిేత్ర న విసియో నను మనోజవజిత్ పవనోఽసకౌ || 

౩.౪౪ ||  

పవినతేజస్మ హంత న క వలం విజితవాన్ స తదా సక్లాన్ జనాన్ |  

పభి్ునిదేశక్రో హనుమత్ తనౌ నను జిగాయ స వాలిసుతాదికాన్ || 

౩.౪౫ ||  

జలవిహార్పరాజయిభః సపృధా సఖిభరీరితవారిపరిశితీమ్ |  

వదనమాక్ులలొచనమాదధ  స్మితమముషయ హి క్ంచన విభ్మిమ్ || 

౩.౪౬ ||  

స శనక ైర్బలినో యుగపదగతాన్ పవిిహృతేష  సఖీన్ నిర్పాతయత్ |  

అశనక ైర్ుయగపత్ పకి్ృతాహవాన్ సహస్మతో దివజసూనుర్యతనవాన్ || 

౩.౪౭ ||  

గీహణ నిగీహణే గీహణే దృఢే గుర్ుభ్రోదర్్ణాదివిధౌ పటౌ |  

ఇహ విభావుపచార్ధియా నృణాం ఋతమయం నను భీమ 

ఇతీరితమ్ || ౩.౪౮ ||  

విహర్తీత్ర పఠతయపమ న సుుటం సవగృహగామిని చాదుితమాయత్ర |  

పరిత తోష న తత ిజగదుగ రౌ స కిల పూగవనానవయజో దివజః || ౩.౪౯ 

||  
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అథ క్దాచన సోఽధ్యయనాంతర  తమవదత్ క్ుపమతోఽనయమనస్మవనమ్ 

|  

పఠస్మ నొ శఠ తే సఖిభః సమం కిమిత్ర నితయముదాస్మతధీరిత్ర || ౩.౫౦ ||  

గుణనికా చర్ణాదిక్గోచరా న మమ హృదదయితతే యదితేఽమునా |  

వద విశార్దవాద యథేపమసతం తవముపరీతయవదదర్్ణీసుర్ః || ౩.౫౧ ||  

సక్లలక్షణశిక్షణమూలభ్ూః శీ్రత్రసమామననం సఖలనోజి ితమ్ |  

న ఖలు క వలమసయ గురోర్వయధాత్ సుమనసామపమ తత ిక్ుతూహలమ్ || 

౩.౫౨ ||  

పమియవయసయశిరోగుర్ువేదనాం అశమయత్ సహజామపమ దుససహామ్ |  

స విపమన  విజన  ముఖవాయునా శవీణ గోచరితేన క్దాచన || ౩.౫౩ ||  

అధిగతోపనిషచి సక్ృచురుతా పకి్టభాగవతీత్ర న విసియః |  

అధిగతా నను జాతవపమ న శీ్రతాః పతి్రభ్యా శీ్రతయః శతశ ఽమునా || 

౩.౫౪ ||  

సాక్షాదథోపనిషదో విభ్ుర ైతర యాయః  

పాఠచఛలేన విజనేఽర్రి్సం బుివాణః |  

అధాయపకాయ వితతార్ విమోక్షబీజం  

గోవిందభ్కితముచితాం గుర్ుదక్షిణాం సః || ౩.౫౫ ||  

అయి సావమిన్ దుషటా న్ దమయదమయ సపష టముచిరాద్  

గుణాన్ గూఢాన్ విషణో ః క్థయక్థయ సావన్ పమిదయన్ |  
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తదాఽఽనందం తనవనినత్ర సుమనసాం సోఽనుసర్తా  

మనుజాామాదతత త్రిభ్ువనగుర్ురారుహిణగురోః || ౩.౫౬ ||  

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ులత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత  

నారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయిే  

ఆనందాంకితే తృతీయః సర్గః || 
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