
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః ||  

౧. పథిమః సర్గః 

కాంతాయ క్ల్యయణగుణ ైక్ధామ్నె నవద్ుయనాథపతి్రమపభిాయ |  

నారాయణాయయఖిల్కార్ణాయ శ్రపీ్ాిణనాథాయ నమసకరోమి || ౧.౧ ||  

అనాక్ుల్ం గొక్ుల్ముల్లల్యస యతాాలితం నితయమనావిల్యతమ |  

తస్ైమ నమో నీర్ద్నీల్భాస్ క్ృష్ాాయ క్ృష్ాార్మణప్రియయయ || ౧.౨ ||  

అప్ర త్రిల్ోకాయ బహరి్ుల్లసంతీ తమో హర్ంతీ ముహురాంతర్ం చ |  

దిశ్ాయద్ ద్ృశం నో విశదాం జయంతీ మధ్వసయ కీరతరితనినాథదీప్రమి్ || 

౧.౩ ||  

తమోనుదాఽఽనంద్మవాప ల్ొక్ః తతవపదిీప్ాక్ృత్రగోగణేన |  

యదాసయశ్రతాంశుభువా గుర్ ంస్ాి న్ త్రివిక్మీయరాయన్ పణిమయమి 

వరాయన్ || ౧.౪ ||  

ముక్ుంద్భకత్ిై గుర్ుభకతిజాయ ై సతాం పసితత్ ిై  చ నిర్ంతరాయ ై |  

గరీయస ం విశవగురోరతవశుదధా ం వక్ష్యయమి వాయోర్వతార్లీల్యమ్ || ౧.౫ 

||  

తాం మంతవిరతణరా్నువర్నాీయయం శర్వంద్పిూరతవవర్ప్ర వక్ుి కామ్న |  

సంక్ష్ిపనెవాక్య మయ మంద్బుదధధ  సంతో గుణాఢాయః క్ర్ుణాం 
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కతయీయసుః || ౧.౬ ||  

ఉచాావచా యేన సమసచిేష్టా ః కతం తత ిచితంి చరతతం నివేద్యం |  

కతంతూతమిశ్లల క్శిఖయమణీనాం మనోవిశుదత్ధై  చరతతానువాద్ః || ౧.౭ ||  

మయల్యక్ృతసచిారతతాఖయర్తతైెః అసూక్ష్మద్ృష్ టః సక్ుతూహల్సయ |  

పూరావపరీకార్మథాపర్ం వా క్ష్యమయంతు మే్ హంత ముహుర్మహంతః || 

౧.౮ ||  

శ్రవీల్లభాజఞా ం ససుర్ంద్యియజఞా ం సంభావయ సంభావయతమయం త్రిల్ోకాయమ్ |  

ప్ాిణేశవర్ః ప్ాిణిగణపణిేతా గుర్ుః సతాం క్సరతణో గృహేఽభూత్ || 
౧.౯ ||  

యేయే గుణా నామ జగత్రసరదధా ః యం తేషు తేషు సమ నిద్ర్శయంత్ర |  

స్ాక్ష్యనమహభాగవతపబిర్హం శ్రమీంతమే్నం హనుమంతమయహుః || ౧.౧౦ 

||  

క్రామణి క్ుర్వన్ పర్మయద్ుుతాని సభాసు దతైవీషు సభాజితాని |  

సుగీీవమితంి స జగతావితంి ర్మయపత్రం రామతనుం ద్ద్ర్శ || ౧.౧౧ ||  

ప్ాదార్వింద్పణితో హరీంద్ఃి తదా మహభకతిభరాభినునెః |  

అగాీ హి పదమమద్ర్సుంద్రాభాయం దమరాుైం పనరాణేన స పూర్ుష్ణ || 

౧.౧౨ ||  

అదార్యస్ాల్యవలిదార్ణేన వాయప్ాదితేంద్పిభివేన తేన |  

ప్ాిదమయతనిప్ ిత్రక్ృతా నికామం మధ్ుదివష్ా సందిదిశ్ే స వీర్ః || ౧.౧౩ ||  

2

www.yo
us

igm
a.c

om



క్రాాంతమయనీయ గుణగీహీతాి రామ్ేణ ముకతి  ర్ణకతవిదేన |  

సుుర్నెస్ౌ వ ైరతభయంక్రోఽభూత్ సతాక్ష్ప్ాతీ పది్రో యథాఽగీైః || 
౧.౧౪ ||  

గోభిః సమయనందితర్ పస తః సవవహిెనిర్గిధపల్యశిరాశిః |  

అహో హనూమనెవవారతదమఽస్ౌ తీరాాంబుధిరతవషుాపదే ననామ || ౧.౧౫ 

||  

అపక్ష్ప్ాతీ పనర్ుషసర ిిల్ోకాయం అభోగభోకాి  పతగాధిరాజమ్ |  

విశవంభర్ం బిభది్స్ౌ జిగాయ తవరాపరాకాీంత్రషు చితమి్ేతత్ || ౧.౧౬ 

||  

నిబద్ధై  స్తుం ర్ఘువంశక్తుభూిభంగసంభాింతపయోధిమధేయ |  

ముషర టపహిర్ం ద్శకాయ స తాసంతర్జనాగోీ ైతరి్మే్షకతఽదాత్ || ౧.౧౭ ||  

జాజవల్యమయనోజజవల్రాఘవాగనె చక్ ీస సుగీీవసుయయయజూక్ |  

ఆధ్వర్యవం యుద్ధమఖ్ పతి్రపసి్ాాతాి సుమితాితనయేన స్ాక్మ్ || 

౧.౧౮ ||  

రామయర్ాన ేయో నయతః పసిూనం దావభాయం క్రాభాయమభవత్ 

పయితెః |  

ఏక్న దమష్ాా నయతొ గతరీంద్ంి సంజీవనాదాయశయీమసయ నాభూత్ || 

౧.౧౯ ||  

స దారతతారతం పర్మం పనమయంసం సమనవయయస నెర్దేవపనతాిై |  
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వహిెపవిేశ్ాధిగతాతమశుదధా ై విరాజితం కాంచనమయల్యేవ || ౧.౨౦ ||  

శ్ాయమం సరమతాసయం పృథుదీర్ఘహసంి సరోజనేతంి గజరాజయయతమి్ |  

వపనర్జగనమంగల్మే్ష ద్ృగాుైం చిరాద్యోధాయధిపతేః సరష్వే || ౧.౨౧ ||  

రాజాయభిష్క్ఽవసరతేఽత ిస తా ప్్ిష్ాాయ నస్ాిం భజతాం దిశ్ేత్ర |  

రామసయ వాణాయ మణి మంజుమయల్యవాయజ్న దీరఘా ం క్ర్ుణాం బబంధ్ || 

౧.౨౨ ||  

హృదమర్ుస్ౌహర్భిృతాఽధిమౌలి నయస్ని హస్ని ద్యయర్ిర ద్ృష్టా ై |  

స్వాపసినోెఽమృతక్ల్ావాచా దిదేశ రామః సహభోగమస్ైమ || ౧.౨౩ ||  

ప్్ిష్ఠా న రామసయ బభూవ తస్ామత్ న రామరాజ్యఽసుల్భం చ కతంచిత్ |  

తతాాద్స్వార్త్రర్ష న ైచఛత్ తథాఽప్ర భోగాన్ నను స్ా విర్కతిః || ౧.౨౪ 
||  

నమో నమో నాథ నమోనమస్ ినమో నమో రామ నమో నమస్ ి|  

పననఃపననస్ ిచర్ణార్వింద్ం నమయమి నాథేత్ర నమన్ స ర్మే్ || ౧.౨౫ ||  

కతం వర్యాయమః పర్మం పసి్ాద్ం స తాపతేసతి ిహరతపబిర్హ |  

ముంచన్ మహీం నితయనిష్వణార్ంా స్ావతామనమే్వ ైష ద్దధ యద్స్ైమ || 

౧.౨౬ ||  

స్ావనంద్హేతధ భజతాం జనానాం మగెః సదా రామక్థాసుధాయయమ్ |  

అస్ావిదానీం చ నిష్వమణో రామం పత్రం కతంపనర్ుష్ కతల్యఽస్ ి|| ౧.౨౭ 
||  
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తస్ైయవ వాయోర్వతార్మే్నం సంతొ దివతీయం పవిద్ంత్ర భీమమ్ |  

సాృష్్ టవ యం ప్ తి్రమతాఽనిల్ేన నర్ంద్కిాంతా సుషువేఽత ిక్ుంతీ || 
౧.౨౮ ||  

ఇందాియుధ్ం హీంద్కి్రాభినునెం చిచేఛద్ పక్ష్యన్ క్ష్ిత్రధారతణాం ప్ాిక్ |  

బిభేద్ భూభృద్వపనర్ంగసంగాత్ చితంి స పనోె జననీక్రాగాీత్ || 

౧.౨౯ ||  

పనర ్క్ుమయరానల్స్ాన్ విహరాత్ నిరీక్ష్య సరావనప్ర మంద్లీల్ః |  

కతవశ్లర్లీల్యం హతసరంహసంఘయం వృతాిం వనే ప్ాిక్ సమర్త్ర సమ సూతకః || 

౧.౩౦ ||  

భుకి్ం చ జీర్ంా పరతపంథిద్తంి విషం విషణోా  విషభృద్గణోఽతః |  

పమియణకతట ః స హి హేళయయఽగాత్ నేద్ం జగజీజవనదేఽత ిచితమి్ || 

౧.౩౧ ||  

ద్గాధ వ పనర్ం యోగబల్యత్ స నిర్యన్ ధ్రామనివ స్ావన్ సహజాన్ ద్ధానః 

|  

అదారతభావేన జగతుు పూజయయ యోగీవ నారాయణమయసస్ాద్ || ౧.౩౨ 

||  

సమర్ాై క్ృతాయని క్ృతీ క్ృతాని వాయస్ాయ భూమ్ేె సుక్ృతాని 

యయవత్ |  

క్రతషయమయణాని చ తసయ పూజాం సంక్ల్ాయయమయస స శుద్ధబుదిధః || 
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౧.౩౩ ||  

విష్ఠాఃపద్శిదీ్ బక్సనిెరాస  క్ష్ిప్ాినయపక్ష్ిపకి్ర్ః సుపక్ష్ః |  

సస్ఠద్రోఽథాఽదిత రాజహంసః స రాజహంస మివ రాజక్నాయమ్ || 

౧.౩౪ ||  

ఇందీవర్శ్రజీయసుంద్రాభం స్మరాననేంద్ుం ద్యతం ముక్ుంద్మ్ |  

సవమయతుల్ేయం క్మల్యయతాక్ష్ం సమభయనంద్త్ సుచిరాయ భీమః || 

౧.౩౫ ||  

మహగద్ం చండర్ణం పృథివాయం బార్హద్థిం మంక్షు నిర్సయ వీర్ః |  

రాజానమతుయజజవల్రాజసూయం చకార్ గొవింద్సుర్ంద్జిాభాయమ్ || 

౧.౩౬ ||  

ద్ుఃశ్ాసనేనాఽక్ులితాన్ ప్రియయయయః సూక్ష్యమనరాళానసరతాంశా క్శ్ాన్ |  

జిఘయంసయయ వ ైరతజనసయ తీక్ష్ాః స క్ృషసారాానివ సంచికాయ || ౧.౩౭ ||  

జాజవల్యమయనసయ వనే వనేఽల్ం దిధ్క్ష్తః ప్ారతవాస్ార్మాుగీమ్ |  

సతాివని పనంస్ాం భయదాని నాశం వృకతద్రాగ్ెర్ుగ ర్ుతేజస్ాఽఽపనః || 
౧.౩౮ ||  

భోగాధికాభోగవతోఽర్ుణాక్ష్యన్ ఇతసతిః సంవల్తొ ధ్ర్ందే ి|  

బహూన్ దివజిహవన్ మణిమతుారోగాన్ అస్ౌ క్టూన్ కతీధ్వశ్ాన్ 

జఘయన || ౧.౩౯ ||  

అథతైష వేష్ాంతర్భసమలీనః క్మీ్ేణ వాయుపభివః సుతేజాః |  
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ర్ుదధా ఖిల్యశం ముఖర్ం పచిండం భస మచకారాఖిల్కీచకనఘమ్ || ౧.౪౦ ||  

స క్ృషవారాిా విజయేన యుకతి  ముహుర్మహహేత్రధ్రోఽపధి్ృషయః |  

భీషమదివజాదతైయర్త్రభీషణాభం విపక్ష్క్క్ష్ం క్ష్పయన్ విర్జ ్|| ౧.౪౧ ||  

తర్సరవనః ప్ఠిచాలితానధీరాన్ నిర్గిధపక్ష్యనత్రతీక్ష్ాకతప్ాన్ |  

స ధార్రిాష్టాా న్ బహుహేత్రలీల్ో వినాశయ విశ్ావన్ పర్యయ శియీయఽభాత్ 
|| ౧.౪౨ ||  

క్ృష్ాాంఘ్ిి పంక్ర్ుహభృంగరాజః క్ృష్ాాముఖయంభోర్ుహహంసరాజః |  

పజిాసరోజావలిర్శిమరాజః సస్ఠద్రోఽరాజత వీర్రాజః || ౧.౪౩ ||  

ప్ౌతే ిపవితాిహవయజామిప్ౌతే ిధ్రాం నిధాయయసుర్ధీషు తాపమ్ |  

కీరతంి త్రిల్ోకాయం హృద్యం ముక్ుంద ేభేజ్ పద్ం సవం సహజతైః స భీమః 

|| ౧.౪౪ ||  

విష్ఠాః పదాంతం భజతాఽనిల్ేన ఘోర్పఘియతతైరతత్ర నాశితాస్ ి|  

ర్స్ఠజిితాశాంచల్వృతయిోఽల్ం శ్లభాం న భేజుః సుర్వ ైరతమే్ఘయః || 

౧.౪౫ ||  

ఎతత్రతీపం కతల్ క్ర్ుికామయః నష్టౌ జసః సంక్టమ్ేవమయపయ |  

ముక్ుంద్వ ైగుణయక్థాం సవయోగాయం కాల్ే క్ల్యవాక్ల్యంత తఽేల్మ్ 

|| ౧.౪౬ ||  

యో భూరతవ ైరొ మణిమయన్ మృతః ప్ాిగ్ వాగీమ బుభూషుః పరతతోషరతశేః 

|  
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స సంక్రాఖయయఽంంఘ్ిి  తళ్షు జజ్ఞ సాృధా పర్ఽప్ాయసురతహసుర్ందాిః || 

౧.౪౭ ||  

స్ానాెయయమవయకి్హృదాఖుభుగ్ వా శ్ావ వా పనరోడాశమస్ార్కామః |  

మణిసజిం వా పలవగోఽవయవస్ఠా జగాీ హ వేదాదిక్మ్ేష ప్ాపః || ౧.౪౮ ||  

జనో నమ్ేనాెపర్థేత్ర మతాివ శఠశాతురాాశమీమే్ష భేజ్ |  

పదామక్ర్ం వా క్ల్ుష చికీర్ుష ః సుద్ుర్మిో ద్ుష టగజయ విశుద్ధమ్ || ౧.౪౯ ||  

అవ ైదిక్ం మయధ్యమిక్ం నిర్సంి నిరీక్ష్య తతాక్ష్సుపక్ష్ప్ాతీ |  

తమ్ేవ పక్ష్ం పతి్రప్ాద్ుకతఽస్ౌ నయర్ ర్ుపనామర్గమిహనుర్ పమ్ || 

౧.౫౦ ||  

అసతాదఽేసన్ సద్సదివవికి్ం మయయయఖయయయ సంవృత్రమభయధ్త ి|  

బహిమపయఖండం బత శూనయసరదత్ ధై  పచిఛనెబౌదమధఽయమతః పసిరద్ధః || 

౧.౫౧ ||  

యద్ బహిమసూతోితకర్భాసకర్ం చ పకిాశయంతం సక్ల్ం సవగోభిః |  

అచూచుర్ద్ వేద్సమూహవాహం తతో మహతసకర్మ్ేనమయహుః || 

౧.౫౨ ||  

సవసూతజిాతసయ విర్ుద్ధభాష  తదాుషయకారోఽహమిత్ర బుివన్ యః |  

తం తత్క్ష్ణాద్ యో న దిధ్క్ష్త్ర సమ స వాయసర్ ప్ఠ భగవాన్ క్ష్మయబిధః || 

౧.౫౩ ||  

నిగమసనమణిదీపగణోఽభవత్ తద్ుర్ువాగగణపంక్నిగూఢభాః |  
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అవిద్ుష్ామిత్ర సంక్ర్తాక్ర్ః స కతల్ సంక్ర్ ఇతయభిశుశవీే || ౧.౫౪ ||  

విశవం మిథాయ విభుర్గుణవానాతమనాం నాసర ిభేదమ |  

దతైతాయ ఇతంా వయద్ధ్త గతరాం దిక్షు భూయః పసిరదిధమ్ ||  

ఆనందాదతైయర్ుగ ర్ుగుణగణ ైః పూరతతో వాసుదేవో |  

మంద్ంమంద్ం మనసర చ సతాం హంత నూనం త్రరోఽభూత్ || ౧.౫౫ ||  

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ుల్త్రల్క్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 

నారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయే  

ఆనందాంకతతే పథిమః సర్గః || 
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