
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

౪. చతుర్థః సర్గః  

 

అథ ైష సల్లోక్దయాసుధార్్రయా సదాగమస్తనేనిరాసకామయా |  

ర్మావరావాసభువా విశార్దో విశాల్యాఽచింతయదాతమనో ధియా || 

౪.౧ ||  

 

అననయసంగాద్ గుణసంగితా హరేర్జనసయ మానం తు విశిష టచేష్ట టతమ్ |  

అసంగమస్ామత్ పకి్టీక్రోమయహం నిజం భజన్ 

పార్మహంసయమాశ్మీమ్ || ౪.౨ ||  

మమ పభిోరాాపర్థా హి శోభతే దివషతుు విషుణ ం యదదండధార్ణమ్ 

|  

హరిసవస్ా ననవచిరాదసదిిదే భవేదతో నాస్టమచ దండధార్క్ః || ౪.౩ ||  

 

విచింతయనిాతథమనంతచింతక్ః సమససేంనాయసనిబధ్ధనిశ్చయః |  

అస్ావనుజజజ ర్థమథానమదధరిం సమససేంవాయపటనమాతమదాయగమ్ || 

౪.౪ ||  
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నిజే జనే క ం నమస్ీత్ర పృచఛత్ర బుివన్ సవససుేపణిత్రం వయధామిత్ర |  

గురో క ల్ానేవషణవాన్ జగదుగ ర్ ః తదా జగామాఖిల్ల్లక్శిక్షక్ః || ౪.౫ ||  

 

యత్రర్యతాతామభువి క్శ్చనాభవదివభూషణో భూరివిర్క ేభూషణః |  

న నామమాతాిచుఛచిమర్థతోఽపటయం జనోఽచుయతపతిక్షముదాహర్త్ 

సుుటమ్ || ౪.౬ ||  

 

పుర ైష క్ృష్ణా క్ర్స్టదధశుదిధమదవరానాభుకాే ా క ల్ పాండవాల్యే |  

విశోధితాతామ మధ్ుక్ృత్రవృతే్రమానచచార్ కాంశిచత్ పరివతురాన్ 

ముదా || ౪.౭ ||  

 

అభూత్ క్ుశాస్ాాేభయసనం న పాతక్ం క్మీాగతాద్ విపతి్రస్ార్తో యతేః 

|  

యథా క్ుశాస్ాేా ధ్యసనం ముర్దివషః పదాంబుజ ేవాయధ్వర్సయ గరితిమ్ 

|| ౪.౮ ||  

 

వినీతమాంనాయశిరోవిశార్దం సద ైవ తతవేం పబిుభుతుుమాదరాత్ |  

గుర్ రివదితోవపనతాం నిజజం మృత్రం క్దాచిదూచే తముపహవరే 
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గిర్మ్ || ౪.౯ ||  

 

అహం సవయం బహిమన క ంచిదస్ట ేమత్ పర్ం విజృంభేత యదా 

సుుటం చిత్రః |  

ఇతీహ మాయాసమయోపపాదితం నిర్నవయాత్ సువతి మా సమ 

విశ్వస్ీః || ౪.౧౦ ||  

 

యదేతదాత ైమక్యముపాస్టచేోదితం న మే గురోర్పయపరోక్షతాం గతమ్ |  

పురాతనానామపట స్ౌమయ క్ుతచిిత్ తతో ముక్ుందం భజ సంవిదే 

ముదా || ౪.౧౧ ||  

 

ఇతీదమాదిశ్య వచో వచస్టవని సవకే గురౌ ల్ొక్మథానయమీయుష్ట |  

అస్తవతాఽల్లచయ ముహుర్ గ రోరిగర్ం స ర్ూపయపీఠాల్యమిందిరావర్మ్ 

|| ౪.౧౨ ||  

 

సుభక ేనా తేన స భకే్వతుల్ల నిష్తవితసతే ిపర్ం బుభుతుునా |  

భవిషయతః శిషయవరాదిధ విదిధ మామ్ ఇత్ర పవిిష టః పుర్ షం తమభయధాత్ || 

౪.౧౩ ||  

పతిీక్షమాణం తమనుగీహం ముదా నిష్తవమాణం పునర్ంబుజేక్షణమ్ |  
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సతాం గుర్ ః కార్ణమానుష్ాక్ృత్రః యత్రం పశిాంతం తముపాసస్ాద 

సః || ౪.౧౪ ||  

 

సుతం యతీందాినుచర్ం విరాగిణం నిశ్మయ సంనాయసనిషణణమానసమ్ |  

సువతుల్ౌ ర్ూపయతళాల్యస్ట థతం వియోగతాంతౌ పటతరౌ సమీయతుః 

|| ౪.౧౫ ||  

 

వరాశ్మీస్త ేజర్తోర్నాథయోర్ా జీవతోః స్ాయదయ నందనావయోః |  

సయాచనం వాక్యముదీర్య తావిదం పరీతయ పుతాియ నత్రం వితేనతుః || 

౪.౧౬ ||  

 

నత్రర్ా శుశీ్రషుజనాయ శ్సయతే నతం భవదాిాం సుుటమత ిసంపతిమ్ 

|  

అహో విధాతాి సవయమేవ దాపటతా తదభయనుజేతే్ర జగాద స పభిుః || 

౪.౧౭ ||  

 

అనుతరే్జఃే స తమర్థయన్ పునః యతీందమిానమయ గతః 

పటియాయుతః |  

గృహే వసన్ క్ల్పసమాన్ క్షణాన్ నయన్ సుతాననేందోర్నిశ్ం 
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తతోఽసమర్త్ || ౪.౧౮ ||  

 

స చింతయన్ పుతమినోర్థం శుచా పునశ్చ తీరోేవపగతో మహానదీమ్ |  

యతీశ్వరానువతిమాతమనందనం తమ ైక్షత గాీమవరే మఠాంతరే || ౪.౧౯ 

||  

 

స జజతకోపాక్ులితో ధ్రాసురో మహాతమనామ్ ల్ంఘనభీర్ ర్పయల్మ్ |  

సుతసయ కౌపీనధ్ృతౌ హి స్ాహసపతి్రశ్వీో మే దృఢ ఇతయభాషత || ౪.౨౦ 

||  

 

క్షణేన కౌపీనధ్రో నిజం పటం విదార్య హే తాత క్ుర్ షవ స్ాహసమ్ |  

ఇతీమముకాే వ పభిుర్బవిీత్ పునః శుభాంతరాయం న భవాంశ్చరేదిత్ర || 

౪.౨౧ ||  

 

న పుత ిపటతోిర్వనం వినా శుభం వదంత్ర సంతో నను తౌ సుతౌ మృతౌ |  

నివర్మేానే న హి పాల్కోఽస్ట ేనౌ తవయాత్ర వకాే ర్మముం 

సుతోఽబవిీత్ || ౪.౨౨ ||  

 

యదా విర్కే్ః పుర్ షః పజిజయతే తద ైవ సంనాయసవిధిః శీుతౌ శీుతః |  
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న సంగహీనోఽపట పరివజిజమి వామ్ అహం తు శుశీ్రషుమక్ల్పయనిాత్ర 

|| ౪.౨౩ ||  

 

బహుశీుతతావదయది తత్ సహే బల్ాత్ న స్ా సవితీి విర్హం సహేత తే |  

ఇత్ర దివజేనాభి హితేఽనమత్ స తం భవాననుజజేం పదిదాత్రవత్ర బుివన్ 

|| ౪.౨౪ ||  

 

విచింతయ విదావన్ స నిర్ తరీేక్ృతః తథాఽసుే మాతాఽను వదేద్ 
యదీత్ర తమ్ |  

ఉదీర్య క్ృచారాదుపగమయ మందిర్ం పటియాసకాశే తముదంతమబవిీత్ || 

౪.౨౫ ||  

 

నిశాచరారేరివ ల్క్షమణః పురా వృకోదర్స్తయవ సురేందనిందనః |  

గదోఽథ శౌరేరివ క్ర్మక్ృత్ పటియః సుభక ేమాన్ 

విశ్వవిదోఽనుజోఽభవత్ || ౪.౨౬ ||  

 

క్దాచిదాపాయఽల్యబుదిధరాల్యం నివేదయన్ పాల్క్మేతమేతయోః 

|  

దృఢసవసంనాయసనిష్తధ్నిశ్చయాం ధ్వానుమతేయదమువాచ మాతర్మ్ || 
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౪.౨౭ || 

వరాశ్మీాపటంే మమ సంవదసవ మాం క్దాచిదపయంబ యదీచఛస్ీక్షితుమ్ 

|  

యదనయథా దేశ్మిమం పరితయజన్ న జజతు దృష్త టరివషయో భవామి వః 

|| ౪.౨౮ ||  

 

ఇత్ర బుివాణే తనయే క్దాచిదపయదర్శనం తసయ మృతరేిాదర్శనమ్ |  

విచింతయ పరాయక్ులితా చికీరితిం సుతసయ క్ృచారానాార్ ణనా స్ా శుభా || 

౪.౨౯ ||  

 

అథోపగమ ైయష గుర్ ం జగదుగ ర్ ః పసి్ాదయ తం దేవవర్పసి్ాదితః |  

సదా సమస్ాే శ్మీభాక్ సురేశ్వరో విశేషతః ఖల్వభజదవరాశ్మీమ్ || 

౪.౩౦ ||  

 

క యీాక్ల్ాపం సక్ల్ం స కాల్విద్ విధానమారేగణ విధాయ కేవల్మ్ |  

సదా పసినాసయ హరేః పసితయేే ముహుః సమసనేయసనం సమభయధాత్ || 

౪.౩౧ ||  

 

అనంతమాతాింతముదాహర్ంత్ర యం త్రిమాతపిూర్వం పణివోచచయం 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



బుధాః |  

తదాఽభవద్ భావిచతుర్ మఖాక్ృత్రః జపాధికారీ యత్రర్సయ సూచితః || 

౪.౩౨ ||  

 

గుణానుర్ూపోనాత్ర పూర్ణబోధ్ ఇతయముషయ నామ దివజవృందవందితః |  

ఉదాహర్ద్ భూరియశా హి కేవల్ం న మంతవిర్ణః స చ మంతవిర్ణక్ః || 

౪.౩౩ ||  

 

నిర్ంగరాగం ముఖరాగవరిజతం విభూషణం విష టపభూషణాయతమ్ |  

అముం ధ్ృతాష్ాఢమవేక్షయ మేనిర ేసవభావశోభాఽనుపమేత్ర జంతవః || 

౪.౩౪ ||  

 

భుజంగభూతేశ్విహంగపాదిక ైః పవిందితః స్ావసర్పతిీక్షణ ైః |  

ననామ స్ోఽయం గుర్ పూర్వకాన్ యతీన్ అహో మహీయో 

మహతాం విడంబనం || ౪.౩౫ ||  

 

వరాశ్మీాచార్విశేషశిక్షణం విధితుుర్స్ాయఽచరితం నిశామయన్ |  

విశేషశిక్షషం సవయమాపయ ధీర్ధీః యతీశ్వరో 

విసమయమాయతాఽంంతర్మ్ || ౪.౩౬ || 
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స ర్ూపయపీఠాల్యవాస్టనే యదా ననామ నాథాయ మహామత్రర్ మదా |  

తదాఽమునాఽగాీహి నర్పవిేశినా భుజ ేభుజఽేనాశు భుజంగశాయనా 

|| ౪.౩౭ ||  

 

చిరాత్ సుతతవం పబిుభుతుునా తవయా నిష్తవణం మే యదకారి 

తతుల్మ్ |  

ఇమం దదామీతయభిధాయ స్ోఽమునా తదా పణిీయ 

పదిదేఽచుయతాతమనె || ౪.౩౮ ||  

 

అనుగీహం తం పతి్రగృహయ స్ాగీహం ముదాఽఽతమనాఽఽపాేం 
క్ృతక్ృతయతాం సమర్న్ |  

అభూదసంగోఽపట స తతుుసంగవాన్ అసంగభూష్ా నను స్ాధ్ుసంగితా 
|| ౪.౩౯ ||  

యయాసత్ర సవసటేినీం ముహుర్ మహుః నమతయనుజజేరిథని భూరిచేతస్ట |  

 

తమసమర్త్ స్ావమినమేవ దూనధీః గుర్ ర్ివిషయదివర్హాగిాశ్ంక్యా || 

౪.౪౦ ||  

ఇతసృేతీయే దివస్త దుయనిమాగా తవదర్థమాస్ామక్తటాక్మావజేిత్ |  
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అతో న యాయా ఇత్ర తం తదాఽవదత్ పవిిశ్య క్ంచిత్ క్ర్ ణాక్రో 
హరిః || ౪.౪౧ ||  

తదాజయేోపాగతజజహావీజల్ే జనోఽత ిసస్ౌా సహ పూర్ణబుదిధనా |  

తతఃపర్ం దావదశ్వతురాంతరే సదాఽఽవజిేత్ స్ా తదనుగీహాంక నీ || 

౪.౪౨ ||  

 

గతే దినానాం దశ్కే సమాసకే వరాశ్మీం పాిపయ సపతలి్ంబనమ్ |  

జిగాయ జ ైతాిన్ బహుతర్కక్ర్కశాన్ స 

వాసుదేవాహవయపండితాదికాన్ || ౪.౪౩ ||  

 

గురోః సవశిషయం చతుర్ం చికీరితిః పచిోదనాత్ శోీతుమిహోప చక్మీ ే|  

అథేష టస్టదిధశ్ుల్జజత్రవారిధిః నిరాదరేణాపట మహాతమనాఽమునా || ౪.౪౪ ||  

 

తదాదయపదయసథమవదయమండల్ం యదాఽవదత్ ష్ోడశ్క్దవయాతమక్మ్ 

|  

ఉపర్యపాసంే తదిత్ర బుివతయస్ౌ గురౌ తమూచే పణిగిదయతామిత్ర || 

౪.౪౫ ||  

 

భవత్రవకే్ృతవసమర్థతా న మే సకోపమితథం వదత్ర వతిీశ్వర ే|  
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అపీహ మాయాసమయే పటౌ నృణాం బభూవ 

తదూ్షణసంశ్యాంక్ుర్ః || ౪.౪౬ ||  

 

బుధోఽభిధానం శ్వీణం బుధేతరో ధ్ుివం విదధాయద్ 
విముముక్షురాతమనః |  

యత్రరివశేష్ాదిత్ర ల్లక్చోదనాత్ పవిక ే మాయాసమయం సమ పూర్ణధీః || 

౪.౪౭ ||  

 

అఖండితోపనయసనం విసంశ్యం ససంపదిాయం పవిచో దృఢోతరే్మ్ |  

సమాగమన్ శోీతుమముషయ స్ాగీహాః జనాః శీుతాఢాయశ్చతురా 

బుభూషవః || ౪.౪౮ || 

 

గురోర్ పాంతే శ్వీణే ర్త ైరివ్జ ైః స పంచష్ ైరాిగవతే క్దాచన |  

బహుపకిార ేలిఖితఽేపట వాచితే పకిార్మేక్ం పభిుర్భయధాద్ దృఢమ్ || 

౪.౪౯ ||  

 

పర్పకిారేషవపట సంభవతుు తే వినిర్ణయోఽస్టమన్ క్థమితుయదీరితే |  

ముక్ుంద బోధేన మహాహృదబవిీత్ పకిార్మేనం భగవతకృతం 

సుుటమ్ || ౪.౫౦ ||  
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నిగదయతాం గదయమిహ ైవ పంచమ ేజగదుగ రోరేవతథ క్ృత్రస్ట థత్రం యది |  

ఇత్ర బుివాణే యత్రసతమేే సవయం తదుకే్మారేగణ జగాద భూరిహృత్ 

|| ౪.౫౧ ||  

 

అశేష శిష్ ైయశ్చ తదాజయేా తదా పరీక్షణాయ ైక్షి సమసపేుసకే్మ్ |  

స తత ిహంత ైక్తమే స్ట థతం తయజన్ న తావదధాయయ 

నికాయమభయధాత్ || ౪.౫౨ ||  

 

అత ిజనమని న యత్ పఠితం తే జ ైత ిభాత్ర క్థమితయమునోకేే |  

పూర్వజనమసు హి వేద పురేదం సర్వమితయమితబుదిధర్ వాచ || ౪.౫౩ ||  

 

ఇత్ర బహువిధ్విశావశ్చర్యచితపేవిృత ఃే  

జగత్ర వితత్రమాయనూాతనాఽపయసయ కీరిఃే |  

క్షపటతతతతమస్ాక భాసకరీవ పభిాఽల్ం  
సుజనక్ుముదవృందానందదా చందికేివ || ౪.౫౪ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ుల్త్రల్క్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత  

నారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయే  

ఆనందాంక తే చతుర్థః సర్గః || 
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