
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

౧౩. తయిోదషః సర్గః  

పృథుదర్శనముతి్రతం క్ృతార్ంి పృథివీభృత్రణత్రం గృహీతవంతమ్ |  

నిజశిషయముదఽేథ సహ్యమాపతం పుర్ుషః క్శిిదుపాయయౌ క్దాచిత్ || 

౧౩.౧ ||  

 

భగవానిహ్ నః సవకింంక్రాణాం అచిరేణాఽవజితాదనుగీహాయ |  

ఇత్ర కిార్యచికీిర్షయాఽఽర్యిత్ తావం నృప ఇతయభయధిత ైష తం పణిమయ 

|| ౧౩.౨ ||  

 

అథ మాఘవతీమపాసయ కిాషఠా ం వజితా ప్ై ైధితతేజసా పతిీచీమ్ |  

పరిశోధ్యతా సవపాదసంగాత్ పృథివీం పాిజఞదివాక్రేణ రేజే || ౧౩.౩ ||  

 

అశుభానపహాయ మాయిజుషాాన్ అధ్మాదరనిివ గోతనిిమనగౌఘ  ః |  

సుజన ైసతర్సాఽభిగమయమానః పర్మస్ననహ్తయా క్మీపసిన ైనః || ౧౩.౪ ||  

 

సుమనఃఫలశోభినోఽత ిపుంసో నమయన్ గోభిర్నోక్హానివోచాిన్ |  
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అపి భంగముపానయనననమాాన్ దృఢభావాదపరానవార్యవీర్యః || ౧౩.౫ 

||  

 

గమనోతసవవిస్ిిత ైరినషనవోయ వివిధ ైర్జనపద ైర్జన ైర్జసమి్ |  

పరిసృతవర్కీిరితరారితముకిత్తై పుర్ుష్ైర్దూ ర్భువశ్ి గమయమానః || ౧౩.౬ ||  

 

అమరతైర్మరానుగతైర్ుినంద ైై ః అపరేక్షావిషయి  శ్ి స్నవయమానః |  

హ్రిపాదసరోజసంగసారో భువనే పావనపావనో నికిామమ్ || ౧౩.౭ ||  

 

అయమపతి్రవార్ణః పయిాణే పర్మానందసుతీర్సిూరిరాజః |  

విబభావత్రవేలమచ్ిర్దపః సుర్స్ింధోరివ సంతతపవిాహ్ ఃః || ౧౩.౮ ||  

 

సమయిేన గతోఽమహీయసాఽసౌ విషయం సతంభపదోపసర్జనాఖ్యమ్ |  

మదనాధిపతేః సుధామ ధామ పవిివేశాఖిలలోక్వందనయమ్ || ౧౩.౯ ||  

 

క్షణదామిహ్ తావదూషివాంసం విహితాహ్ర్ుిఖ్యోగయయోగమేనమ్ |  

గమనోదయమలక్షణ ైర్జానన్ గమనాయోదయతమాశు శిషయసంఘాః || 

౧౩.౧౦ ||  
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పుర్తో విసృతాః సమాధిశుద ్యై  యతయసతత ిపట ః క్షాయవేషాః |  

సహ్సోదహ్ర్న్ సవయోగయముదాియుతదండాదిక్ధార్ణోదయమేన || 

౧౩.౧౧ ||  

 

అవధార్య విశేషకిారిశ్ంఖ్పకి్టాంకిాన్ సుధియా గతార్ూరభావాన్ |  

లస్ితా తుళస్ీసగిసయ క్ంఠే హ్రినిరాిలయతయోచితా నయధాయి || ౧౩.౧౨ 

||  

 

యతధరర్ుగ ర్ుచ్కింమీూరితపూర్ణం యతనిశావసవచా విశోధ్య పాణ  |  

గుణక్ ండలమండితం విమానం గుణబంధ్ం క్వచావృతం బభార్ || 

౧౩.౧౩ ||  

 

సక్మండలుమండలావలంబం సవయమేవాలఘుపుసతకిాదిభార్మ్ |  

యువశిషయగణో దధే నయతానత్ హి దాక్షయసయ గుణోఽపరోఽస్ి త || 
౧౩.౧౪ ||  

 

అత్రసంభమితః పరిభమింతం భర్దామానవలోకింనం చిరాయ |  

అనుయోగపర్ం ముహ్ ః పమితతం జహ్సుర్దనతనశిషయమత ికేిచిత్ || 

౧౩.౧౫ ||  
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అథ తత్క్షణఘటటాతోర్ుఘంటాఘననాదవయపదేశ్తః పరేణ |  

అమితపమిత్రః పచిోదితోఽసౌ ఇత్ర నిర్యతుస నిజేషు నిర్జగామ || 

౧౩.౧౬ ||  

 

ధ్ృతమాతపవార్ణం వరేణయం వతి్రరాజం తముపర్ుయపర్ుయదార్మ్ |  

ఉదయనిిహిరోపరషి ఠపూర్ణదివజరాజశియీమాయయావభూతామ్ || 

౧౩.౧౭ ||  

 

భువనతయిధారిణం ముక్ ందం దధ్దంతః స దధే గుర్ుః సవయం చ్ 

|  

అపి కేినచిదితయదో న చితంి నను స పాిణపత్రర్బభార్ తం చ్ || ౧౩.౧౮ ||  

 

యతయో గృహణిోఽథ వరిణముఖ్ాయః శీుత్రగాసతై క్తనిషిదయకిామయభావాః |  

ఇహ్ మూరితధ్రా ఇవ సవధ్రాిః శ్తసంఖ్ాయః శ్తసంఖ్యమనవగచ్ిన్ || 

౧౩.౧౯ ||  

 

పరివార్జనా న మార్గదుఃఖ్ం పయియుః పూర్ుషర్తనమీక్షమాణాః |  

ఇత్ర నాదుుతమసయ హి పయిాంత్ర సిృత్రమాతాిద్ భవినో భవాపవర్గమ్ 

4

www.yo
us

igm
a.c

om



|| ౧౩.౨౦ ||  

 

మదనేశ్వర్వలలభపదేిశే పభిుమాయాంతమథాభయపదయత దాిక్ |  

జయస్ింహ్ ఇమం నృస్ింహ్వర్యః శుభధరః సతంభవిశిషసా్ింహ్నామా || 

౧౩.౨౧ ||  

 

అవతీర్య పురతైవ వాహ్నాత్ సావద్ అపి మారగా దపసార్య స్్ైనికిాన్ సః |  

సహ్ కితైశ్ిన భూసురతైర్వాపతః త్రిజగతపూజయపదాంత్రకేి ననామ || ౧౩.౨౨ 

||  

 

పృథివీపత్రనాఽనుగమయమానో వినయాద్ భకింతర్సార్ూరమానస్నన |  

అచిరేణ స విషుణ మంగలసయ పయియావాయతనోతతమసయ పార్శవమ్ || 

౧౩.౨౩ ||  

 

నర్దేవదిదృక్షయా సమేతా ఉభయగాీమజనా జనాః పరే చ్ |  

ఉపయాంతమనంతమానసం తం ముహ్ రతైక్షంత క్ తపహ్లాబ్ధయమగానః 

|| ౧౩.౨౪ ||  

 

పుర్తో మధ్ుర్సవన ైర్వదదిుః సవక్ృతాః క్ర్ణసుఖ్ా ముక్ ందగాథాః |  
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ధ్ృతపంక్జబీజచ్క్చీిహ ్నః క్ృత నృత త తశ్ితురతైరినషనవయమాణమ్ || ౧౩.౨౫ 

||  

 

క్లితాంజలినా సుుటానుయాతం జనసంబాధ్సహేన భూమిభరతా ా |  

క్ర్ుణావిషయం చికీిర్ుష ణా సవం వజితా కింంక్ర్తామకితైతవేన || ౧౩.౨౬ 

||  

 

ఇదమితమిితీక్షణ ైర్నరాణాం అపరిచేిదయమహిష ఠధామర్దపమ్ |  

అధిక్ం ధ్ర్ణ మలం చికీిర్ుష ం సుుటముదయంతమివ దుయనాథమనయమ్ || 

౧౩.౨౭ ||  

 

అశ్న ైః శ్నకితైరవిాఽవజింతం యువస్ింహ్పవిర్పగిలుయానమ్ |  

అత్రపాటలపాదపలలవాభాయం అవనం పావనతామలం నయంతమ్ || 

౧౩.౨౮ ||  

 

నఖ్నిరిజతపదిరాగరాగం వర్క్పర్ిపపిదం నిగూఢగులుమ్ |  

సుర్వర్యక్రాగీస్నవయజంఘం దివర్దోదార్క్రోపమోర్ుయుగిమ్ || 

౧౩.౨౯ ||  
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శుభశుదయనితంబబ్ధంబరాజననవకిౌశేయవిశేషబాహ్యవసతైమ్ |  

తనుక్ క్షిగళాళికిేషు రేఖ్ాత్రితయిేన పకి్టేన శోభమానమ్ || ౧౩.౩౦ ||  

 

మృదుసూక్షిఘనార్ుణావికిాచ్ఛపకి్టపాివర్ణేన భాసమానమ్ |  

అత్రనూతనత్రగిభానుభాసాం నిక్రేణేవ సువర్ణసానుమంతమ్ || ౧౩.౩౧ 

||  

 

పృథువక్షసముననతాంసభిత్రతం గుర్ువృతతా యతహ్ృదయబాహ్ దండమ్ |  

పర్మార్ుణపాణటపలలవాంతః సుురితోర్యవధ్వజలాంఛనాదిమంతమ్ || 

౧౩.౩౨ ||  

 

పరిపూర్ణశ్శాంక్బ్ధంబశ్ంకిావిషయం పాిక్ సహ్సాఽవలోక్నేన |  

అక్ళంక్తయా పర్ం వివిక్తం వదనం బ్ధభతిమచ్ఛవిభమిాబ్ధయమ్ || ౧౩.౩౩ 

||  

 

అత్రసుందర్మందహాసరాజననవక్ ందాభర్దం శుభార్ుణోష ఠమ్ |  

క్మళాయతలోచ్నావలోకితైః అపి లోకిాన్ సక్లాన్ పహి్ర్షయంతమ్ || 

౧౩.౩౪ ||  
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అత్రభాసుర్క్ర్ణభాస్ితశ్రతీుళస్ీగుచ్ఛమతుచ్ఛకిాంత్రగండమ్ |  

భువనతయిభూతయభూత్రదానే చ్తుర్భూివర్విభమిం సుమౌలిమ్ || 

౧౩.౩౫ ||  

 

సక్లావయవాన్ సుుటం మిమానాః పతి్రమాలక్షణలక్షణాయ లక్షయమ్ |  

చ్తురా విదధ్ుర్యదరయగాతంి స సులక్షేితయధ్ునా నిగదయతే నో || 

౧౩.౩౬ ||  

 

అత్రలోలదృశాం సమీక్షితుం సవం జనసంబాధ్భయిేన దూర్భాజామ్ |  

సమదర్శయదూర్యవమోర్సోఽసౌ దయయి  వోర్ుజనౌఘమధ్యగోఽపి || 
౧౩.౩౭ ||  

 

సవికిాసదృశాం క్ృతాంజలీనాం జనతానాం పర్మాదరాననతానామ్ |  

వలయిేన వృతః పియిం మురారేః పవిివేశాఽయతనం పబిర్హబోధ్ః || 

౧౩.౩౮ ||  

 

వివిధ్పభిుమధ్యసనినషణోణ  నర్దేవేన సమం స గూఢదేవః |  

విబభావుడ రాడివోడ మధేయ సహ్ మహాయసతనయిేన పూర్ణబ్ధంబః || 

౧౩.౩౯ ||  
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అవదత్ స క్థాం ర్థాంగపాణేః భగవాన్ భాగవతే భవాప హ్ంతీిమ్ |  

అనుక్పలగుణసవరాదిభాజా నిజశిషయపవిరేణ వాచ్యమానే || ౧౩.౪౦ ||  

 

క్థనం తదుదార్ధ ైర్యసార్ం మధ్ుర్ం పుషకలభావవత్ పసిననమ్|  

విదుషోఽవిదుషోఽపి శ్ృణవతోఽలం వయధితాఽనందర్సాంబుధౌ 
నిమగానన్ || ౧౩.౪౧ ||  

 

గమనాసనసంక్థాదిలీలాః సిృత్రమాతేణి భవాపవర్గదాతీిః |  

క్థమపయమరాః పపించ్యిేయుః నను మధ్వసయ న 

మాదృశోఽలూబోధాః || ౧౩.౪౨ ||  

 

సుతపఃక్వితాదిసదుగ ణానాం లిక్ చానాం క్ లజోఽఃంగిరోనవయానామ్ 

|  

అభవద్ గుహ్నామకిో విపశిిత్ క్వివరోయఽఖిలవాదివందనయః || 

౧౩.౪౩ ||  

 

దయితాఽసయ సతీ గుణానుర్దపా విధివీరేయణ ముహ్ ర్ిృతపజిాఽపి |  

అభజదుువనపభిూ హ్రీశౌ సుతకిామా వసుదేవసూనుభకిాత  || ౧౩.౪౪ ||  
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పర్మేశ్వర్యోః పసిాదయోగాత్ సుతర్తనం తదసూత సూరిపతీన |  

పరిషతూదపటానేషు నారోో వివిద ేయసయ సమః పరీక్షకిాగతైాైః || ౧౩.౪౫ ||  

 

వదనేందుమవేక్షయ నందనసయ సవక్ లోతతా ర్ణదక్షలక్షణసయ |  

క్ృతక్ృతయతయా కింయీాః పకి్ ర్వన్ క్విరాఖ్ాయదుచితాం 

త్రివిక్మీాఖ్ాయమ్ || ౧౩.౪౬ ||  

 

క్ళభాషణ ఏవ సూరిపోతః క్విరాస్ీదనవదయపదయవాదర |  

అవభాత్ర నను పభిాపభిావీ భగవాన్ బాలతరోఽపి త్రగిభానుః || ౧౩.౪౭ 
||  

 

సక్లాంగయుతావభాతశాఖ్ః సమయిే పాిపత ఉదార్పక్షిస్నవయః |  

స ససర్జ సదధ్వగోపక్ృత ైయ లిక్ చ్ః కిావయఫలం ర్సాభిరామమ్ || ౧౩.౪౮ 

||  

 

పతి్రపాదితమాతినా యథార్ంి పృథుమాయాసమయసయ దుర్ోటతవమ్ 

|  

సవగురౌ పరిహ్ర్ుత మక్షమేఽపి శీుతవాంసతం స వయసయబోధితోఽలమ్ || 
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౧౩.౪౯ ||  

 

భగవతుయదితే సగోవిలాస్న వటుభావం తయజత్ర త్రవిిక్మీాఖ్ేయ |  

అపి భానుపుర్ససరాః సమసతా ః పయియుః కీిటమణటపభితవమాషు || 

౧౩.౫౦ ||  

 

అత్రదక్షమత్రం సపాదలక్షే సమయిే మాయిజనసయ యుకింతశూర్మ్ |  

మహితం హి మహీతళే మహిమాన జనకిో నందనమబవిీదుపాంశు || 

౧౩.౫౧ ||  

 

శ్ృణు వాచ్మిమాం విచారితారాిం న క్లౌ నిర్ుగ ణభావనా సుఖ్ాయ |  

ఇత్ర గౌణవిముక్తయిే గుణాఢయం భజ దేవం వసుదేవసూనుమేవ || 

౧౩.౫౨ ||  

 

ఇత్ర తాతవచో నిశ్మయ కింంచిత్ తర్ళాతాిఽపి విచార్య శాసతైసార్మ్|  

పర్మేవ స పార్మార్ుర్ుక్షః విగుణోఽపాస్ి తముపాశ్ృణోత్ పరేభయః || 

౧౩.౫౩ ||  

 

నిజధ్ర్ిర్తో గృహిపబిర్హః క్లికిాలాక్ లితాంతరోఽపి హ్ంత |  
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నితరాం నిషితాతినా నిసరగా త్ సుుటమాలోచ్యదితయసౌ క్దాచిత్ || 

౧౩.౫౪ ||  

 

ర్చితం నను సూతమిత ిమానం విదుషా సతయవతీసుతేన సాక్షాత్ |  

అపర్సూర్సంగతాని భాషాయణయపి సరావణట న మానతాం వజిేయుః || 

౧౩.౫౫ ||  

 

యది తేషు నిరాగీహాంతరాః సిః సుఘటం నోపలభామహ ేహి కింంచిత్ |  

న తథాఽపి పర్ంపరోపయాతం న పఠామః పణియిేన శాంక్రీయమ్ || 

౧౩.౫౬ ||  

 

ఘటనోపనిషతుస నాలూబుదేయః సుఘటేతయభుయపగమయ చింతయామః |  

న విముకింతముప్ైత్ర కిోఽపి ముకిాత వ సమయోకిాత మిహ్ 

యామిమాముపాస్ి తమ్ || ౧౩.౫౭ ||  

 

వితతః సుఖ్సచిిదదవయాతాి సముపాసయయ విహితో హి తతతవవిదిుః |  

స చ్ నావయవీ నిర్దపయతే చేద్ దుయత్రమాతంి చ్ న హీతయదో 

ర్హ్సయమ్ || ౧౩.౫౮ ||  
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యది చేదృగుపాసయతేఽసయ ర్దపం త్రమిర్తేవన విభాత్ర పారిశేషాయత్ |  

ఫలమపయథ ముకింతరీదృశ్ర సాయద్ ఇత్ర నో న ైవ ధినోతుయపాస్ి తరేషా || 

౧౩.౫౯ ||  

 

అథ వేదపురాణభార్తాని సవయమాలోచ్య యథావబోధ్మత ి|  

గుణవంతముపాసిహే ముక్ ందం సిృత్రధ్రాిన్ సుుటమాచ్ర్ంత ఏవ 

|౧౩.౬౦ ||  

 

అవధార్య యదేత్రకిార్యమార్యః స వివేకిాదుపచ్క్మీ ేవిధాతుమ్|  

పరిపూర్ణమతేర్జగతుస కీిరితం పరిపూరణా మశ్ృణోత్ తదా విశుదయా మ్ || 

౧౩.౬౧ ||  

 

విహినస్ి త హి నో జనోఽత్రవాగీి సమయం కిోఽపి పర్ంపరోపయాతమ్ |  

క్షిప తం తవముదార్యుకింతశూరో న పరే తత ిసమర్తిాం వజిేయుః || 

౧౩.౬౨ ||  

 

తవ వేదనదరరివగాహ్య భూయః సమయాంభోధిషు క్ ర్వతో విహార్మ్ |  

నవకిావయర్సపిియసయ వాదిదివర్దేంద ిపతి్రవార్ణో న జజేఞ || ౧౩.౬౩ ||  
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ఉపయాహి యశ్ః శ్శాంక్గౌర్ం నిజయూథసయ భయం నిరాక్ ర్ు 

తవమ్ |  

అధ్ునా విధినోపపాదితం తం పతి్రవాదిపతి్రవార్ణం నివార్య || ౧౩.౬౪ ||  

 

ఇత్ర మాయిజనేన తతతిత ిసవజనతేవన స తావదర్ిై మానః |  

అనుక్పలవచా మహిష ఠమానో మనసా సంశ్యమాప సంశ్యచిఛత్ || 

౧౩.౬౫ ||  

 

శితమధ్వవచ్ః సృణటపయిోక్తౄన్ పుర్ుషానేష విషాదయన్ క్వీభః |  

వివిధోతతర్ధ్ూళిపాతనేన పతి్రఘేనాధిక్మంధ్యాంచ్కిార్ || ౧౩.౬౬ ||  

 

క్షణదాసు విచ్క్షణః స వీక్షయ పచి్ుర్పజిఞమనోజఞశాసతైసార్మ్ |  

అపరావిదితః పసిాదగర్ుం విదధే విసియమాంతర్ం మహాంతమ్ || 

౧౩.౬౭ ||  

 

విదితవాన్ వయవహ్ృతయ సుదర్శనం బహ్ళబోధ్మవేక్షయ స నిశ్ియాత్ |  

అపి న తసయ మతం సహ్సాఽఽదదే నను విమృశ్య క్ృతీ 

క్ ర్ుతేఽఖిలమ్ || ౧౩.౬౮ ||  
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తం విశుణమంగలగతం బహ్ళపబిోధ్ం పాిపాయభయవందత 

తదాఽయుగవిక్మీార్యః|  

ఆనందదం స చ్తురాననహాసలక్షాిై తతతవం పవిేతుత మమరేంద ి

ఇవాబజయోనిమ్ || ౧౩.౬౯ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ లత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 

శ్రనీారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయిే  

ఆనందాంకింతే తయిోదశ్ః సర్గః || 
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