
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

 

౧౦. దశమః సర్గః  

సపద ిసమసుుర్ుత భృశం మాధ్వగుణసాధ్కోఽథ మధ్వర్విః |  

భృగుక్ులత్రలక్సాా నం తాపక్ర్ః పాపపాంథానామ్ || ౧౦.౧ ||  

 

దశమత్రశిశయః క్శిితశుభజనతాయ ై క్ుతూహలనతాయ ై |  

వివిధ్సువృతతం వాక్యం కావయమివోచే సనాయక్సతవక్మ్ || ౧౦.౨ ||  

 

భువనాదుుతమధ్వచేశిితం న వదేమాపి సురాయుశా వయమ్ |  

సక్లం ఖలు క ంతశ క ంచిదపయథ శుశీ్రశుజనాయ వర్య్తె || ౧౦.౩ ||  

 

క్వచిదీశవర్దేవమేశ భూపం ఖననం పాంథజనంవిధాపయంతమ్ |  

సవమపి పతి్రచోదయంతమూచే క యీయా నోఽక్ుశలాన్ పబిోధ్యేత్ర || 

౧౦.౪ ||  

 

పకిార్ం పకి్టీక్ర్ుత మ్ ఆర్భయ విర్రామ నో |  
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మహీయోమత్రమాహాతాయయద్ వ ైవశయయన ఖనన్ ఖలః || ౧౦.౫ ||  

 

నానేనేనానేనానేనోనూనేన నను నునానః |  

నానానా నో నూనం నానేనానూననాఽనుననః || ౧౦.౬ ||  

 

యమశయషభవపభివః సయర్తామసుఖాబ్ధిర్ప ైత్ర న చితమిిదమ్ |  

మర్ుతీదృశి భ ంత్ర హి యత్తవనే యమశయషభవపభివః సయర్తాః || 

౧౦.౭ ||  

 

సంచర్ననంచనీయః క్దాచిద్ విభుః విషశ్పదాయసతటం వ షైవ్ాగ్రీసర్ః |  

పాిపదాప త తరననజ ైరరష శిష ైయర్వృతః తయక్తవిశవపలవం శాతవిాతంక్తః || ౧౦.౮ ||  

 

ఇమాన్ సవసవపూరావశయీానాతయవాకాయత్ సలీలం దయాలుః స 

మూలాశయీాతాయ |  

నిషేదౄిననాదృతయ చాననయలంఘాయం తదాఽతాయయయత్ తాం నదీం 

సంసృత్రం వా || ౧౦.౯ ||  

 

వార్యతవార్యత వ ైరనసుహృదోఽమూన్ మార్యతమార్యత 

పార్గమనాత్ పాిక్ |  
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ఆపతత ఆలపత ఇతయవదదుచెైిః స తవర్క్రాజపుర్ుషానుచితవాచా || 

౧౦.౧౦ ||  

 

న జడా జలే పతత సాహసాదహో న భయం హి వో 

బహుతయాఽబహోర్జనాత్ |  

భవతాం పత్రం క్షతి్రపత్రం దిదృక్షవః పతి్రయామ కరన క్లహం చికీర్షథ || 

౧౦.౧౧ ||  

 

వచసేతయనేన స పరాన్ నయర్ుణద్ భుజగ్ాన్ నరరద ిఇవ మంతబిలాత్ |  

ఉదతార్యత్ పరనజనం మృత్రభీసరనతశి దేవసరనతశి సమమ్ || 

౧౦.౧౨ ||  

 

నిరనవకార్చరనతోఽపి పరీతః క్ూీర్క ంక్ర్సహసతియేన |  

స వజినునదలసజజగదీశః సింహరాడవి సృగ్ాలసమూహే || ౧౦.౧౩ ||  

 

అపకి్ంపయవపుషం సురాసుర  ః సింహసంహననమేనముననతమ్ |  

పాిపతమాతయనగరాంత్రక్ం నృపః పేిక్షయ సౌధ్శిఖరర సితాోఽబవిీత్ || ౧౦.౧౪ 
||  
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రనపునృపపణిిధిపతి్రశంక్యా పథిక్పాటనక్ర్యణి దీక్షితెైః |  

సుముఖ మే పుర్ుష ైః పర్ుష ైః క్థం యమభట ైరనవ నాసి విహింసితః || 

౧౦.౧౫ ||  

 

అపలవదేవనదీతర్ణం తే హంత క్థం చ చికీర్షసి క ం తవమ్ |  

తం నిగదంతమిత్రపభిృతీహ సాయఽహ మహాపుర్ుషోతతమదాసః || 

౧౦.౧౬ ||  

 

యోఽసౌ దేవో విశవదీపః పదీిపతః క్ుర్యః సర్వం తతపరానుగీహేణ |  

యామసతా వత్ తూర్మ్ాశాముదీచీమ్ ఇతాయదయం తదాుషయా 

చితవిాక్యమ్ || ౧౦.౧౭ ||  

 

గ్ాంభీర్యం ధ్ృత్రముర్ువీర్యమార్యభ వం తేజోఽగీయం గ్నర్మపి 

దేశకాలయుకాత మ్ |  

రాజాఽసయ సుుటముపలభయ విసియతోఽస యై రాజాయర్ంి సపద ి
సమర్పయాంబభూవ || ౧౦.౧౮ ||  

 

దండార్హబుదివిిషయో నృపపూర్ుషాణాం  

రాజాయర్హబుదివిిషయోఽభవదితమేాషః |  
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నీత్రం పకిాశయతశమేవ విపతశు కారాయం గంతశం  

పభిుః పసిభతోఽపి తథా వయధాత్ సః || |౧౦.౧౯ ||  

 

క్దాచిచోిరాణాం నిక్ర్మవలోకాయభిపతతాం  

అవసాా పయ సవవయాన్ క్ర్గపటపిండార్మాత్రక్ృత్ |  

చర్నేనతేషేవతానథ మిథ ఇహాఘాతయదహో  

విభుః సమ్మయహయ పాిగ్ విజయ ఇవ సంశపతక్గణాన్ || ౧౦.౨౦ ||  

 

అనయత ిచ చోరాన్ ధ్నయపవిరోఽసౌ శ్రరాన్ శతసంఖాయన్ పాిపతా న్ 

సవజిఘాంసూన్ |  

ఏకరన తశ శిషేయణాఽక్ృషకి్ుఠారాన్ నిసాత డితయూథాయనదాివయత దాిక్ 

|| ౧౦.౨౧ ||  

 

క్వచిచిిలా చిట భమిాదముం ససంఘమతయజన్ |  

అవేక్షయ దసయవః పునః క్ుతూహలాత్ తమానమన్ || ౧౦.౨౨ ||  

 

సతోయచేిదే సేచాిపాతం వాయఘాాకార్ం దైెతయవాయఘమా్ |  

పాిళరయాదేఃి పాింతే పాిజఞః పాణేరీలలాలేశయనాఽఉయుయత్ || ౧౦.౨౩ ||  
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పాిప స నారాయణతః శుదశిిలాతయపతి్రమాః |  

యాసు స పదాయసహితో దోషయహితః సనినహితః || ౧౦.౨౪ ||  

 

పారాశర్యః పర్తతవపసిిద్ెయి తాతపరాయర్ంా పర్మం భ ర్తసయ |  

వయక్తం వక్ుత ం నియునక త సయ సాక్షాద్ ఏనం ధ్నయం భువనే మనయమానః || 

౧౦.౨౫ ||  

 

తీరరషాశ తీరరషాశ చ సౌఖయతీర్ఃా క్షరతేషిశ చ క్షరతవిిదాం వరనష ఠః |  

గ్ోవిందమావందయ సహానుగ్ోఽగ్ాద్ గంగ్ాం పునసుత ంగతర్ంగమాలామ్ 

|| ౧౦.౨౬ ||  

 

పలవ ైర్పేతామవలోక్య సింధ్ుం సరోజబంధ్ుం చ తదాఽఽపతసంిధ్ుమ్  

తటే నిషణా్ నధిక్ం విషణా్ న్ నిరీక్షయ శిషాయనతర్త్ స ఏతామ్ || ౧౦.౨౭ 

||  

 

న వానరరందసియ విలంఘితాబ్ఃి న వా నరరందసియ విహర్ుత ర్సాయమ్ |  

ఇమఽేసయర్ంసతదవపుషోఽనయథాఽసయ శక్తసయ శంకరయత విపత్ క్థం తెైః || 
౧౦.౨౮ ||  
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జగత్రదీపాయతగ్ోగణాఢ్ేయ దివాక్రర మధ్వదివాక్రర చ |  

అవయక్తర్ూపే శియీమతయజన్ దాిక్ సహాంబుజ ైస తననయనాంబుజాని || 

౧౦.౨౯ ||  

 

పదం పశోరావ వినతాతనూజః తీరతా ా నదీం తావదదీనసతతా ః |  

అనార్్రవాసాః స క్ుతూహలార ద్రః నృదేవభూదేవముఖయర్వవందే || ౧౦.౩౦ 

||  

 

భీతెైర్రాతేర్త్రమాతమిత ినతార్క  ర్పయథ తార్క  ః సః |  

సవతేజసా విసియతభూపనున ైనః ప లవేన శిషాయన్ నిర్తార్యత్ తామ్ || 

౧౦.౩౧ ||  

 

విశంక్టం సవసతటనిీతటం తే దీపపదీిపతం జనతాభిపూర్మ్్ |  

సంచోదయతపండతిమండలాఢ్యం నాథావలోకోత్ క్హృదోఽభయపశయన్ || 
౧౦.౩౨ ||  

 

ఆమానయమామానయవిదాం విదగిం సభ వభ్దం పవిదంతమత ి|  

దెైవాయం సభ యామివ పదయయోనిం ప ై ైక్షంత సాక్షాత్ సుఖతీర్మేాతే || 

౧౦.౩౩ ||  

7

www.yo
us

igm
a.c

om



 

పాిపతసతతో హసి తనరాజధానీం మాసానువాసేహ స వాసయోగ్ాయన్ |  

మఠాంతరరఽనంతగుణాంతర్ః సన్ ఏకాంతదేశయ సరనతోఽసమీపే || 

౧౦.౩౪ ||  

 

భితతా ా భువం దేవనద ీజగ్ామ శాఖావిశయషేణ నిషేవితశం తమ్ |  

వాణీ చ యతే్రషయతయా క్ృతారాా శివాదివందాయ న తదత ిచితమి్ || 

౧౦.౩౫ ||  

 

గుర్ుపబిర్హసయ పదార్విందం విదూర్తః సా పణినామ మూరతా  |  

ఔదార్యసౌందర్యతనుం తనుం తాం ఆలక్షయ శిష ైయర్త్రవిసియతం తెైః || 

౧౦.౩౬ ||  

 

తేనోపయాతేన క్దాచనాథ వారాణసవం పాపనివార్ణేన |  

అవాద ివాణీ బలినః సవశిషాయన్ విలోక్య లీలావసరరఽవలిపతా న్ || ౧౦.౩౭ 
||  

 

నియుదసిిద్ెయి యుగపది ివీర్మ్ మనాయ భవంతోఽభిపతంతశ మాం 

దాిక్ |  
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సమసతశక తం న యునక త యః సావం అతాిసయదాజఞా ం స నిరాక్రోత్ర || 

౧౦.౩౮ ||  

 

ఇతీర్యన్ పంచదశ  ష యూనః పాిపతా న్ పయిుదాిన్ యుగపనినపాతయ 

|  

ఉతాీయతాం యసయ సమర్తాా సాయద్ ఇత్ర బుివాణః శనక  ర్జహాస || 

౧౦.౩౯ ||  

 

సౌమేర్వం గ్ౌర్వమావహంత్ర తవాంగమంగ్ాంగులయశి నోఽంంగ్ర |  

పురా వినశాయమ ఇతో దయాలో సావమిన్ విముంచేతయవదంసతదా తే || 

౧౦.౪౦ ||  

 

తేనాథ ముక తతర్త్రవిసయయస త తః అవాపయనాలోచయ హి తతుార్ూపమ్ |  

యదూరూవిజృంభ్ణ సశంభుశక్ంీ జగత్ సమసతం నియతం నికామమ్ || 

౧౦.౪౧ ||  

 

సదాక్షయమాక్షిప తసమసతపక్షకో యత్రః పభిుం కోఽపయమరావతీపదః |  

జిగ్ీషయా జఞా నసహాయక్ర్యణః పసిాధ్యతాం సాధ్నతేతశయదాహర్త్ || 

౧౦.౪౨ ||  
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సంసాధితారర ాభగవతయయుక తవిత్  

పపచిి స జఞా నపదార్మాుగీధీః |  

జఞా తః స తే జఞా నయసి చనేన చేనన స  

పశిోన ఘటేతేత్ర నిరాక్ృతెైష తమ్ || ౧౦.౪౩ ||  

 

వితతతమతమ్మఽంంతం సాధ్యంతాయ నితాంతం  

సదసిసదస ిరరజర వాయఖయయా వాయసశిషయః |  

సక్లసమయహసాత ంభోజబంధాభినందీ  

శర్దిశర్ది చందశిిందికిాసంపదేవ || ౧౦.౪౪ ||  

 

జననం సమయేసమయే జగతః పథిితే సమయే సమయేదమితే |  

సనిరాసమయేఽసమయే సితా్రయుక్ సవవభ సమయేఽసమయేషధిియా 

|| ౧౦.౪౫ ||  

 

వర్తసావధ్యధి సర్వం దీవేయదం సోఽనిశం సవతంతోి విషశ్ః  
ఉజజా సయ దుషాినాం సంసుుర్ు సాధ్ూన్ గుణాభిపూరో్ఽపయగుణః || 
౧౦.౪౬ ||  
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అసమ్మతతమ్మ మతోఽసౌ శియీఃపత్రరనవశవతో విభినానతాయ |  

పర్మాన్ పకిామమరాాన్ పకిాశయామాస సేతాయదీన్ || ౧౦.౪౭ ||  

 

సమానయా యాఽనమాఽఽస మాయయా తతయాఽయమా |  

నయాసనా నాఽస యా న యాతనాఽలలనాఽతయా || ౧౦.౪౮ ||  

 

పాిజఞో ో రాజఞా ోం త్రిదివపదవీం కౌర్వం క్షరతమిాపతః  

ససాయరాథ సవవిహృత్రపతదసిి తయుదోితువానామ్ |  

సతాయతాయదెైయరనహ పరనవృతో భ విమారీచదృగ్నుః విసేయర  ః 

స ైవరననజనృపతనూహేత్రదృషాియఽత్రతశష ్ ఃి || ౧౦.౪౯ ||  

 

విపాితేయశః క్షణార్ంా క్ృతనత్రర్శిత్రశ్రరీ్హృషవకరశదేశయ సపషంి 

దృషోిఽపయదృషఃి సపది విహితవాన్ విసయయం దేహభ జామ్ |  

సవపేన సవపేిరనతానయసలాగనిజనరోపాహృతెైర్ుక్షయభోజ ైయః  

పాిజ ైయః పాిభోజయత్ సవం గుర్ుమఖిలగుర్ుం వేదయన్ వేదబంధ్ుమ్ 

|| ౧౦.౫౦ ||  

 

అవాపతవాన్ పునరనషశపాతమసయర్ద్ ర్మాపత్రం స 

పర్శురామమాదరాత్ |  
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స రాజకరళ్యయర్ుక్దళీసహసకి్ం తదాఽఽదదతతయవసిత్రదతతముతతమమ్ || 

౧౦.౫౧ ||  

 

స శంక్ర్పదదివజోపహృతమాపయ గ్ొవాఖయగ్ాం  

గరనష ఠక్దళీలసదశ్శతీచతశషుం చర్న్ |  

పయః క్లశపంచక్త్రిక్యుగ్ాభిపూర్ం్ పపౌ 

అదృషగిత్రర్పయభూననృపనృమండల ైర్ుదయతెైః || ౧౦.౫౨ ||  

 

అయమేవ గ్ోవిషయతోఽపి సదసి జనతారనతాో జవాత్ |  

పుషపముత ఫలమహో విదధే జనసుపి తదానుపమగ్ానసంపదా || ౧౦.౫౩ 

||  

 

ధ్నోయఽమహయత నాక నామహితహృదాాణసుమ్మఽజసయయో మధోవ 

ధ్వసతదురాగమ్మఽగీయహిమగుశ్రఃీ కామమాయామిహృత్ |  

విషశ్ం విశవజయపదిం స హి నమన్ సేవయం సుసౌఖయం ముదా 

దాక్షాయచీరూధ్ర్మామయాదివిర్హీ యోగ్ీ సుహృత్ సర్వదా || ౧౦.౫౪ ||  

 

ఇత్ర భువనవిభూషణసయ భూయాం సయవిగణతిాని క్ృతాంతరాణి హంత 

|  
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శవీణమననకీర్తన ైర్భీషంి పతి్రదదతీతయమరాః పకీిర్తయంత్ర || ౧౦.౫౫ ||  

 

ఇత్ర వివిధ్గ్ోధారావార  రనవశార్దవారనదో  

హరనపదర్తో విదాయవిదుయత్రదీపతిదిఙ్మయఖః |  

భవభయమహాఘరోయతతప తం సదంఘిా పమండలం  

సఫలసుమనః సాందాినందం వయధాదవిపలలవమ్ || ౧౦.౫౬ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతువిక్ులత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 

శ్రనీారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయే  

ఆనందాంక తే దశమః సర్గః || 
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