
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

 

౧౫. పంచదశః సర్గః  

 

భూయోబోధ్సతతో భూయో వ్ాయచఖ్యయ భాష్యమదుుతమ్ |  

గ్ాీమ ేగ్ాీమీణసామానయయ వసంసతతాిమరాలయే || ౧౫.౧ ||  

 

పర్పక్షర్థార్ూఢం ఖ్ర్తర్కమహాయుధ్మ్ |  

త్రివిక్మీార్యం సోఽపశయత్ పతి్రవీర్మివ్ాగీ్తః || ౧౫.౨ ||  

 

తదా తదాననాంభోజాద్ వృతతో పనాయసభార్తీ |  

సేనా సేనాగీ్హా దివ్ాయ శిబిరాదివ నిర్యయయ || ౧౫.౩ ||  

 

నాతయతవరా నాత్రర్యా న సఖలంతీ నిర్ంతరా |  

అనానావయవ్యతయయవ దవీయోభః పతిరకకతా || ౧౫.౪ ||  

 

సూతసియందనవృందాఢ్ాయ దురావర్శీ్రత్రవ్ార్ణా |  
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సూపపత్రతమహాపత్రతరకవచితసిమృత్రసప్త తకా || ౧౫.౫ ||  

 

వరకతిోరకమహరకప్ేిష్ాాసుపయోధ్ర్సుసవరా |  

సవితానపకిాశారాా సాగ్రీ శ్రరీకవ్ాపరా || ౧౫.౬ ||  

 

పదయమశపదపదమశితీ్ క్ృతాయంగ్ం పదమజనమనః |  

లాళితా శిర్సేశేన గ్ంగ్ేవ్ాశేష్పావనీ || ౧౫.౭ ||  

 

నారాయణోఽనంతగ్ుణో బహిామఖ్యయ వ్యదవ్యదితః |  

విశవక్రేతత్ర విశవజఞః శీ్రతాయ యుకాత ాఽపయసీష్ధ్త్ || ౧౫.౮ ||  

 

పధిానమపరాధీనం కార్ణం పరకణామి యత్ |  

పయోవదిత్ర చయత్ సాధ్యవ్ ైక్లయం సాయనిిదర్షనయ || ౧౫.౯ ||  

 

వివ్ాదాధాయసతతా సృష్తశిేేతనయచాేనుసారకణీ |  

సృష్తతిావత్ పటసృష్తరేివతయనుమా పక్షసాధికా || ౧౫.౧౦ ||  

 

యచయేతనాచయతనయోర్ంగ్ాంగ్కతావది మనవతయ |  

సృష్ాివీశానప్ేక్షాయాం తని శోభనతాం వజిేత్ || ౧౫.౧౧ ||  
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సర్వవినిిరకమతం సర్వం క్దాచితకతవహేతుతః |  

న యదయవం నో తదయవం యథాఽతయమతీశవరానుమా || ౧౫.౧౨ ||  

 

బలాయ సరావనుమానాం వ్యదాః సుయర్యయర్పాలితాః |  

కామాదయతాః పవిర్తంతయ కామినయ ఇవ భర్తృభః || ౧౫.౧౩ ||  

 

కార్ణం పరకణామి సాయద్ బహిమ నో చయతనతవతః |  

న యదితంా నో తదితంా యథా క్షీర్పుర్ససర్మ్ || ౧౫.౧౪ ||  

 

న విష్వక్ృత్ పశ్రపత్రః శీ్రయమాణాగ్ుణతవతః |  

చ ైతవిత్ క ం పునరకవఘ్ిబధిాిదాయ బాలశంక తాః || ౧౫.౧౫ ||  

 

నను సౌఖ్ాయదిమాన్ నయశో దుఃఖ్ాదిర్హితతవతః |  

యో న ైవం సాయత్ స న ైవం సాయద్ యథా సంసృత్రమానిత్ర || ౧౫.౧౬ ||  

 

ఏవం చయద్ విమతో జఞా నీ న భాింత్రర్హితతవతః |  

యో న ైవం సాయత్ స న ైవం సాయద్ భవీవ్యతయనుమీయతయ || ౧౫.౧౭ ||  
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సర్వజఞసాయజఞతాం వ్యదః శదీయయిో విర్ుణది ిచయత్ |  

తస్ైయ వమాందమానందం వదనాిశాీవయసౌ క్థమ్ || ౧౫.౧౮ ||  

 

దుఃఖ్ం పరకజిహీర్షన్ యః సుఖ్ం నోరీచికీర్షత్ర |  

స హంతాఽపత్రతం దుఃఖ్మీశసయ వయసమర్జజళః || ౧౫.౧౯ ||  

 

యో దుఃఖ్సమవ్ాయోఽయం చ ైతయతియన హయభేదవ్ాన్ |  

సమవ్ాయః క్శిేదీశే తదనయక్తవమనయథా || ౧౫.౨౦ ||  

 

ఔపాధికోఽసయ భేదశేేత్ సతోయఽసతయః సతవదుచయతామ్ |  

తద్ దవయం చోక్తదోష్ం హి మాయవనామ వదయత్ పర్మ్ || ౧౫.౨౧ ||  

 

బూియురయపాధిక్ం భేదం జఞా నాదీనాం యదాతమనః |  

నీతాయఽనయా తనిిరాసాత్ సాయత్ తసాయనంతధ్ర్మతా || ౧౫.౨౨ ||  

 

గ్ుణాదిభేదయ సంబంధ్మప్ేక్షాయపయనవసతతాయః |  

విశేష్మాతయణిాఽనంతయం గ్ుణానాం శోభతయ విభోః || ౧౫.౨౩ ||  

 

మనయంతయ శ్రనయమేవ్ానయయ తతవమాగ్మవ్ ైరకణః |  
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మతా మాధ్యమికాసే తఽప్త వయకాత శఛనాి ఇత్ర దవయే || ౧౫.౨౪ ||  

 

శ్రనయం బహిామహవయేనాఽహ ః సావంశే వ్యదాంత్రనోఽభయధ్ుః |  

అతతావవ్యదక్ం వ్యదం వదంతశేర్మే ఖ్లాః || ౧౫.౨౫ ||  

 

పర్తతవవివర్తతావదపర్సాయఖిలసయ చ |  

అవిశేష్తవతశాేసయ నాంతర్ంతర్మేతయోః || ౧౫.౨౬ ||  

 

అఖ్ండఖ్ండననాయయానఖ్ండమప్త ఖ్ండయన్ |  

అఖ్ండయదఖ్ండజయఞ  దవయాంశాేఖ్ండలదివష్ః || ౧౫.౨౭ ||  

 

విమతం కార్ణం న సాయదసతావని యదీదృశమ్ |  

నయదృశం తద్ యథా క్ ంభక్రేతతయతాినుమీయతయ || ౧౫.౨౮ ||  

 

అంఘో తాపస నో శ్రనయం కార్ణం క్ ంభక్ర్తృవత్ |  

యతసంవృతుయతా్రతం విశవం తత్ కార్ణమితీర్యతయ || ౧౫.౨౯ ||  

 

ఏవం చయత్ కార్ణం మా సమ బవిీః శ్రనయం క్థంచన |  

ఆయుష్మంసతదధిష్ాానం వుయత్రితససవ గ్ురోర్గృహే || ౧౫.౩౦ ||  
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వివ్ాదసయ పదం న సాయదధిష్ాానమసతతవతః |  

వ్ ైధ్ర్మాణ ైష్ దృష్ాింతః శ్రకాత ాదివదితీర్యతయ || ౧౫.౩౧ ||  

 

అతతతా వవ్యదక్ం మానమిత్ర సవవ్ాయహతం యతః |  

తదావదీ తయన వ్యదసయ సోఽభప్్ై ైతయపమిాణతామ్ || ౧౫.౩౨ ||  

 

యం తతతా వవ్యదక్ం వ్యద వ్యదాంశం వ్యదదూష్క్ః |  

తతవసాయవర్ణనీయతావత్ స తతావవ్యదక్ః క్థమ్ || ౧౫.౩౩ ||  

 

లక్షణాభః పవిర్తంతయ వ్ాకాయని త్రసృభర్యది |  

విష్యతవం లక్షణానాం తస్ైయవ్ానిష్మిాగ్తమ్ || ౧౫.౩౪ ||  

 

క ంచాఖ్ండయఽత ివ్ాకాయని క ంచిద్ విదధ్తయ న హి |  

తానయభయధ్ుర్భావం చయజజా డాయదయసతని శోభతయ || ౧౫.౩౫ ||  

 

అభావభావసాయభావ్ాద్ భావర్ూపసయ తసయ తు |  

భావ్ాభావవిశేష్ాణామభావ్ాదవిశేష్తణః || ౧౫.౩౬ ||  
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యో వ్యదవ్యదితారాానాం నితయసంతాయగ్సంశవీీ |  

వ్యదబాహయయ విపశిేదిురేష్ నిశ్రేయతాం తతః || ౧౫.౩౭ ||  

 

జాయయసో దూష్ణేన ైవ ధ్ూర్తమమనోయఽప్త దూష్తతః |  

పక్షయోర్విశేష్తావదనయోః సదివపక్షయోః || ౧౫.౩౮ ||  

 

అసతావదితయసౌ హేతుర్సతదోి బహిమవ్ాదినః |  

మేత్ర భాణయవిశేష్తావదయతయోర్్రహమశ్రనయయోః || ౧౫.౩౯ ||  

 

సోఽంంగ్ీక్రోత్ర చయత్ సతతవం బహిమణః సాయద్ విశేష్తతా |  

న చయత్ పాిపతం పారకశేష్ాయదసతతవం న నిర్సయతు || ౧౫.౪౦ ||  

 

విగ్ీతం న విచార్యం సాయత్ న భావయం న ఫలపదిమ్ |  

శ్రనయం బహిామదయమద ైవతం విధిధీగ్ోచరో న యత్ || ౧౫.౪౧ ||  

 

ఖ్పుష్ివదఖ్ండతావద్ వయత్రరకక్తం నిదర్శనమ్ |  

పమిాణాదివదితయయవమూహనీయం యథయప్తసతమ్ || ౧౫.౪౨ ||  

 

ఆమాియానామమానతయవ ధ్రామదయర్పమిాణతా |  
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ధ్రామదయభావ్య నో మానం పతియక్ష్ైక్పమిాణినః || ౧౫.౪౩ ||  

 

న పౌర్ుష్ేయం వచనం పాిమాణేయన వినిశిేతమ్ |  

పౌర్ుష్ేయతవతో యదవద్ వ్ాక్యమునమతతభాష్తతమ్ || ౧౫.౪౪ ||  

 

విమతః పుర్ుష్ోఽజఞః సాయత్ సాయచాేసౌ విపలింభక్ః |  

పుంసతా వచ ైేతవిదితయసతా  సర్వజేఞ కేవలానుమా || ౧౫.౪౫ ||  

 

దుఃఖ్ాక్రోత్ర యద్ ద ైవం దుఃశాసే తైష్ూగీ్ ఆగీ్హః |  

దుఃఖ్ాక్రోఽత్రఘోర్ః సాయలలోకోఽతసతదవతాం ధ్ుివః || ౧౫.౪౬ ||  

 

ఆసామకేఽప్ేక్షితయ పక్షే మోక్షం దదాయదధోక్షజః |  

యత ిసావనందినః సంతః సేవంతయ విష్యాన్ బహూన్ || ౧౫.౪౭ ||  

 

సవవ్ాయహతాయదినోప్ేక్షాయ ముక తరాయ నిరకవశేష్తతా |  

క్దయతాయదయనుయోగ్ేఽసాయ విశేష్ః సాయనినూతతరే || ౧౫.౪౮ ||  

 

అప్త బుదాిాదిర్హితః పుర్ుష్ారీ ాన సర్వథా |  

నిఖిలానుభవ్ాభావ్ాత్ పుతతళీకాపురోగ్వత్ || ౧౫.౪౯ ||  
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జఞా నపయితివ్ాంఛావ్ానీశో న హయశ్రభం భజేత్ |  

సవసామరేాా న తయన ైవం తం చ క్ రాయత్ స తాదృశమ్ || ౧౫.౫౦ ||  

 

దుఃఖ్వ్ాయపతం సుఖ్ం బదయ ిదృష్ాివ ముకేత నిర్సయతా |  

సవర్ూపం చ నిర్సేయత శ్రనయవ్ాదీ తదా భవ్యత్ || ౧౫.౫౧ ||  

 

నను విపతి్రపనిః సాయదూరకమమాన్ దయహవతతవతః |  

చ ైతోి యథయతుయపాధిః సాయత్ తత ిచాశ్రదదియహితా || ౧౫.౫౨ ||  

 

అన ైకాంత్రక్తా హతేోరేహేవతతా వదధీశితుః |  

సోఽదయహశేేదనిచాఛదిర్ువ్యచఛశవిష్ాణవత్ || ౧౫.౫౩ ||  

 

జఞా తాిదిర్ూపమసయ సాయద్ వ్ ైలక్షణాయయ చయత్ తతః |  

తదయవ దయహశబోేక్తం న హయసౌ పాిక్ృతాక్ృత్రః || ౧౫.౫౪ ||  

 

ఏవం సవర్ూపదయహతవం ముక్తసాయపుయర్రీక్ృతమ్ |  

నానిష్భిోగ్సే తన సాయత్ పాిక్ృతక్షేతసింభవః || ౧౫.౫౫ ||  
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విమతో నావయవవ్ాన్ వినాశితవపసింగ్తః |  

పటవచయేదవయవ్ా నిర్సయంతయఽత ికీదృశాః || ౧౫.౫౬ ||  

 

సతదసిాధ్నతా హేతోసే త భనాిశేేదచినమయాః |  

ఆతమనో భేదర్హితా ఏష్వి్ాయ ఏవ వ్ాదిభః || ౧౫.౫౭ ||  

 

పర్మాణావదిదయశేష్ు వ్ాయప్్్ తా  వ్ాయమాదికేష్వప్త |  

యథాఽఽతమనః పదియశాః సుయసే తష్ాం నోఽవయవ్ాసతథా || ౧౫.౫౮ ||  

 

ముకోత  ర్ూపాదివిత్ సతావజజడానయతయవ సతీశవత్ |  

దృష్ాింతోఽసాధ్యవిక్లసతసయ సర్వజఞతాగీ్హాత్ || ౧౫.౫౯ ||  

 

ఈశవరో న సుఖీ తయన ర్ూపాదయనుభవనిప్త |  

దుఃఖ్పసింగ్ాదిత్ర మా వ్ాద ితదావాప్త తదూష్ణాత్ || ౧౫.౬౦ ||  

 

దృష్ాింతో యసయ నయష్ోియం తసయ సాయద్ వయత్రరేక్వ్ాన్ |  

శిలావదితయతః శ్రదచిిదయహేేందియిభోగ్యసౌ || ౧౫.౬౧ ||  

 

సావనందవిష్యే మోక్షే వ్యదోకేత యుక తసాధితయ |  
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దయవష్ోఽయం వ్ాదినాం క్సామత్ తదివర్ుదయఽిథవ్ాఽఽగీ్హః || ౧౫.౬౨ ||  

 

తతః సవతః పమిాణేన దయవ్ో వ్యదయన వ్యదితః |  

విష్ుణ రోమక్షసయ దాతయత్ర విశవం భవత్ర శోభనమ్ || ౧౫.౬౩ ||  

 

ఇతాయదీన్ దర్శయంతయరాాన్ వ్ాయఖ్యయపనాయససంయుతా |  

త్రివిక్మీారేయణ తదా విశావభజఞసయ శ్రశీ్రవ్  || ౧౫.౬౪ ||  

 

అథ పాియుంక్త వివిధాన్ బోధ్చాపగ్ుణేరకతాన్ |  

విపక్షయుకాత న్ వీరేయణ తీక్ష ణా ంసతర్కశరానసౌ || ౧౫.౬౫ ||  

 

చిచయఛదాతుచఛధిష్ణసతా ంసతదా తర్కసాయక్యః |  

పయిుక్తమాతాిన్ పహిసన్ లీలయాఽత్రశయాలుభః || ౧౫.౬౬ ||  

 

అధారాయణీతర్జన ైర్నివరతా ాని పూర్ుష్్ైః |  

విజిగ్ీష్ురకవేజశేషీ్ోా వ్యదాసతాా ణి పయిుక్తవ్ాన్ || ౧౫.౬౭ ||  

 

వ్ాక్యయర్త్రబలీయోభః పతియస్్ తైరకవ వ్ ైదిక్యః |  

అరాాంతర్ం పకి్టయన్ తానయసౌ సనిావర్తయత్ || ౧౫.౬౮ ||  
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సపతా ష్ాిని దినానయయవం వ్ాదం క్ృతావ సహామునా |  

నిర్ుతతర్ం చ నిశోేదయం చకే ీచకాీయుధ్ప్తియః || ౧౫.౬౯ ||  

 

పణిమాయఽచష్ ిశిష్ోిఽసౌ క్షమయతాం నాథ చాపలమ్ |  

పదపదమర్జయదాసయం ధ్ుివం మే దీయతామిత్ర || ౧౫.౭౦ ||  

 

వ్ాయఖ్ాయం భాష్యసయ భూయోధీః శవీణం సూరకనందనః |  

సంతః ప్ీిత్రమసంతోఽనాయం సమమారేభర ేతతః || ౧౫.౭౧ ||  

 

గ్ురావజఞా గ్యర్వ్ాటీికాం క్ ర్వన్ భాష్యసయ దుష్కరామ్ |  

ష్డర్విిక్మీారోయసౌ మహాచార్యమభాష్త || ౧౫.౭౨ ||  

 

క్వీంద ైైర్ి సమాపయంతయ సంగ్ృహాయప్త యతోఽనిశమ్ |  

నాయయర్తాిని భాష్ాయబేరి్సయ గ్ాంభీర్యమదుుతమ్ || ౧౫.౭౩ ||  

 

దశోపనిష్దో దయవీః దయవ్ా ఇవ సమీప్తసతాః |  

యుకాత ః పసిాదయంతయరాా ఏష్ు భాష్ాయలయేష్వలమ్ || ౧౫.౭౪ ||  
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గ్ీతాతాతిర్యభాష్ాయభాయమాభాయం విశవం పకిాశయతయ |  

గ్ోగ్ణ ైర్పతిీకార్యర్రేకందుభాయమివ్ాధిక్మ్ || ౧౫.౭౫ ||  

 

ఇత్రహాసపురాణాబేరి్ువచిేతతా దిలిలళితాత్ |  

జాతాం భార్తతాతిర్యసుధాం క్ః సని సేవతయ || ౧౫.౭౬ ||  

 

పురాణసాానపాంథానామభాష్ాతయివ్యదినామ్ |  

భవతా సుసఖ్ా చకే ీశ్రభీాగ్వతనిర్ణయః || ౧౫.౭౭ ||  

 

క్సతంతసిార్ం సంపాిపయ న సాయత్ పరాయపతవ్ాంఛితః |  

అమర్యరాశితీచాఛయం క్లిదుిమమివ్ోతతమమ్ || ౧౫.౭౮ ||  

 

లలకానామవలలకాయ మార్గసాయసయ వయధాద్ భవ్ాన్ |  

క్ర్ుణాక్ర్ నయతాిభ ేవ్ాదసనామనలక్షణే || ౧౫.౭౯ ||  

 

ఎకాకీ క ల యశేకే ీపదం మౌలిష్ు విదివష్ామ్ |  

తతవనిర్ణయపారోాఽయం కేన నామ న పూజయతయ || ౧౫.౮౦ ||  

 

వ్ాదాదయః పకి్ర్ణసుులింగ్ాసతనవ్ోఽపయలమ్ |  
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విపక్షక్క్షం క్షిణవంత్ర మార్ుతయన తవయేరకతాః || ౧౫.౮౧ ||  

 

అనంతోఽర్ఃా పకి్టితసతవయాఽణౌ భాష్యసంగీ్హే |  

అహయ ఆతమపరకజఞప్్్ తా  క్ృష్ే ణనయవ్ాఽననాంతరే || ౧౫.౮౨ ||  

 

భగ్వంశిేతకి్వితాం లౌక కీం దర్శయన్ క ల |  

గ్ోపయం భార్తసంక్షపేమక్ృథా విశవవిసమయమ్ || ౧౫.౮౩ ||  

 

నానాసుభాష్తతసతో తగి్ాథాదిక్ృత్రసతకృతీః |  

తవయ ర్తాిక్ర ేర్తిశేణీీరావ గ్ణయంత్ర కే || ౧౫.౮౪ ||  

 

ఏష్ు దభమితీన్ దభాిన్ హసతుయచ ైే ః సతాం సభా |  

చింతామణీంశిేంతయంతీ మితానపయమితార్దాాన్ || ౧౫.౮౫ ||  

 

అపరోఽప్ీష్యతయఽసామభర్గర ంథయష్ేవతయష్ు సతసవప్త |  

సతసవప్ీందాిదిష్ు పురా తార్కారకరకవ్ామర్యః || ౧౫.౮౬ ||  

 

గీ్ంథయభయ ఏభోయఽగ్ాధయభోయ యుక్తయో నో దుర్ుదరిాః |  

మనోమాందాయత్ తతో గీ్ంథం వయక్తతర్కతత్రం క్ ర్ు || ౧౫.౮౭ ||  
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ఇతయరకతాొ వయధానమధ్వః సోఽనువ్ాయఖ్ాయం సతాం సుధామ్ |  

దురావదిగ్రావదిపివిం మాయధావంతర్విదుయత్రమ్ || ౧౫.౮౮ ||  

 

యుగ్పద్ ర్చయనయినాం క్దాచిత్ స నిర్ంతర్మ్ |  

చతుర్శేతుర్ః శిష్ాయన్ లీలయాఽలఖే్యత్ ఖ్లు || ౧౫.౮౯ ||  

 

యుకాత యా యుక తమాలాయాః పోికాత యాసతత ిచాఽతమనా |  

వయక్తం చకే ీవివర్ణం క్వీంద ైైరేష్ దుష్కర్మ్ || ౧౫.౯౦ ||  

 

మధయవందోరకితయసంబంధాత్ నిసతమసతా పచయతసోః |  

వ్ ైక్ ంఠం యాతయోః ప్తతోిః గ్ేహేఽసాయవర్జయఽవసత్ || ౧౫.౯౧ ||  

 

విధిభూివిభమిభశియదనిగ్ోధానయసంపదా |  

నిరేవదినా వ్యదవిదా తయనాఽప్ే వ్యదవ్ాదిరాట్ || ౧౫.౯౨ ||  

 

పారకవ్ాిజయం పాిర్యాంతం పాదానమరమిమం ముహ ః |  

సమయాప్ేక్షయోరీవక్షో గ్మయామాస ధామ తమ్ || ౧౫.౯౩ ||  
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న జఘ్ాస న సుష్ావప న జహాస స ధీర్ధీః |  

సమయారీ ాసమర్న్ జేయష్ంా రామం రామానుజయ యథా || ౧౫.౯౪ ||  

 

రాజేయ క్థంచిత్ సంసాాపయ రాజానం విర్హారకతేమ్ |  

అవతార్భువం పాియాద్ భగ్వ్ాన్ శర్దతయయే || ౧౫.౯౫ ||  

 

విశ్రదదిివక్ లం శరీతం శ్రచిం క్ృతప్తతృక యీమ్ |  

విర్క్తం విష్యాన్ భుకాత వ వయధానమధోవఽనుజం యత్రమ్ || ౧౫.౯౬ ||  

 

ర్హసయత్రర్హసయం తద్ బహిమ బహిమసమో దదౌ |  

అముష్్ైమ పంచతపసో న విదుర్యత్ తపసతవనః || ౧౫.౯౭ ||  

 

ప్ేిమామృతపసినాిసయసతమతాంగ్ాపాంగ్పూర్వక్మ్ |  

శ్రవీిష్ుణ తీర్నాామాస్ైమ ప్ీిత్రతీర్ఃా పదితతవ్ాన్ || ౧౫.౯౮ ||  

 

శవీణేనానువ్ాదయన మననయనావృథాఽక్రోత్ |  

కాలం వ్యదాంతశాసతైసయ వ్యదాంతగ్ుర్ుసోదర్ః || ౧౫.౯౯ ||  

 

స దాంత్రభక తమాధ్ుర్యపరకచరాయదిమేదుర్యః |  
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మహావిటప్తనం చకే ీగ్ురోః సవసంా క్ృపాంక్ ర్మ్ || ౧౫.౧౦౦ ||  

 

అనంతమత్రకార్ుణయక్లిదుిమవతో జన ైః |  

అవరణో ా మహిమా తసయ లౌలాయత్ సంవర్ణా తయ మనాక్ || ౧౫.౧౦౧ ||  

 

చతురోఽసౌ పవిచనయ మనుసంసతదిమిాన్ మనః |  

సంఖ్ాయ మాం పూర్ణీ మా గ్ానమధ్వదాసమిత్ర వయధాత్ || ౧౫.౧౦౨ ||  

 

దిశం పయిాతం శశినశేర్ంతం పర్యశోధ్యత్ |  

తీర్కా్ం విష్ుణ తీర్ంా చ విష్ుణ తీర్షా్ే తీర్కా్మ్ || ౧౫.౧౦౩ ||  

 

అకామానామనయకేష్ాం సతదిభిూమిం తపసతవనామ్ |  

త్రరోహితాతామ పాిపాసౌ హరకశేందమిహీధ్ర్మ్ || ౧౫.౧౦౪ ||  

 

దవందవదుఃఖ్ానలే వీరో మాతసరేయణ విమతసర్ః |  

తతాయజ మతావ తసాయసావశనాదీంధ్నాయతమ్ || ౧౫.౧౦౫ ||  

 

భక్తతర్నుగ్కర్ం నీతం పాిరకతాో యత్రశేఖ్ర్ః |  

పంచగ్వయం పపౌ క ంచిత్ పంచమేపంచమే దినయ || ౧౫.౧౦౬ ||  
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స తయజన్ సాహసీ తచే తపసే తప్ేఽత్రతాపసమ్ |  

బిలవపర్్ణః క శతౌ పన ైిసతృప్త తమాన్ సలిల ైర్ప్త || ౧౫.౧౦౭ ||  

 

యథయష్మిధాయసత శిలాం యమీ సునియమీ స తామ్ |  

నాఽధాయసతయ యామేకాహం ద ైవభగ్ాిసతపసతవనః || ౧౫.౧౦౮ ||  

 

 

 

పవనాంశానుజయ జితావ పవనం రేచకాదిభః |  

విష్యేభోయ హృష్కీాశావన్ మనోయంతాి సమాహర్త్ || ౧౫.౧౦౯ ||  

 

సమర్న్ మురారేరాకార్ం దధాయవధాయతమకోవిదః |  

సమాధిమాధిశమనం యోగ్కలభయం స లబవి్ాన్ || ౧౫.౧౧౦ ||  

 

మౌక్ ందయ సుందరే ర్ూప్ే సావనందాదిగ్ుణార్ణవ్య |  

సావశేర్యర్తయి మగ్ాితామ నానయత్ క ంచిద్ వివ్యద సః || ౧౫.౧౧౧ ||  

 

కామతాిసవిహీనసయ తసయ సుజఞా నచక్షుష్ః |  
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వినా క్యవలయసామరా జయం నారోో యోగ్మణీర్భూత్ || ౧౫.౧౧౨ ||  

 

మధావనుజ ేమధ్వనాథో యం పసిాదం వయధాత్ తదా |  

స చితతా విష్యతావద్ వ్ా గ్ొపయతావద్ వ్ా న వర్ణా త  || ౧౫.౧౧౩ ||  

 

అహయ మహాబోధ్సేవ్ామహిమాఽసతమన్ యుగ్ే యతః |  

ధ్నోయఽసౌ సతదిమిాప్ేమాం సోఽమర్యరకతయలాళయత || ౧౫.౧౧౪ ||  

 

తీవవితిోఽతీందియివిద్ విదాయబిిసతర్కపండితః |  

అనిర్ుదపిదాధార్ః ప్ేిష్ఃా శిష్యసతమాయయయ || ౧౫.౧౧౫ ||  

 

తయన సంపాిరకతాం యాతం ర్ూపయప్ఠీమిమం పునః |  

క్ృతసనజఞం క్ృపయా సేవష్ు సంపాిపతం మేనిర ేపజిాః || ౧౫.౧౧౬ ||  

 

క్వీందతి్రలకో విదవచయఛఖ్ర్సతా పసాగీ్ణీః |  

మధ్వకేళీశ్రకోఽసాయభూ చిఛష్ోయ వ్ాయసపదాశయీః || ౧౫.౧౧౭ ||  

 

అసౌ దాసయం ధ్ుివం యాతం మహాంతం మహతామప్త |  

వయధాదనుగీ్హం క్ ర్వన్ సామర్్ాా ః కయతుక్ం నృణామ్ || ౧౫.౧౧౮ ||  
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ఆర్ురోహ దురారోహం స పర్యః ప్ీిత్రక్ృదరిేః |  

మహాంతం మహిమానం చ మహీధ్ంి చ గ్ుహప్తియమ్ || ౧౫.౧౧౯ ||  

 

ఆక్ృష్ోిఽసయ గ్ుణ ైరావాప్్్ తః యో గ్ోదాయా ఉపాయయయ |  

స పదమనాభతీరాాఖ్యః శిష్ోయఽనోయఽభూత్ సుచయతసః || ౧౫.౧౨౦ ||  

 

శీ్రతాయ మతాయ సదా భకాత ా విర్కాత ా నితయసేవయా |  

యసై్మ పసినిః పాిజేయక్షః సదోయ విదాయం దదౌ శ్రభామ్ || ౧౫.౧౨౧ ||  

 

వ్యదాంతాబిిం న యో జాతు జహౌ విదవత్రతమింగ్కలః |  

యుక తపవి్ాహసంర్ంభాత్ పర్శాసతైనదీచర్ః || ౧౫.౧౨౨ ||  

 

వ్ాయఖ్ాయపణిాదమాతయణి వీర్ం మనాయన్ సవమండలే |  

మాయావిగ్ాీమసతంహాన్ యో వ్ాదిసతంహయ నిరాక్రోత్ || ౧౫.౧౨౩ ||  

 

మతతదురావదిమాతంగ్తర్కమసతక్దార్ణే |  

పంచాసోయ యోఽభవద్ వయక్తం చతురాసోయఽప్త కేవలమ్ || ౧౫.౧౨౪ ||  
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సనాిాయర్తాివళిర్పుయదపాది యతః పరా |  

టీకాఽపరాఽనువ్ాయఖ్ాయయా అనరాో బోధ్సాగ్రాత్ || ౧౫.౧౨౫ ||  

 

వ్యదపవిచనాచార్యశిష్ోయఽసావిత్ర పూజితః |  

సభయః సభాయాం యో వ్యదం వ్ాయచఖ్యయ వ్యదసార్విత్ || ౧౫.౧౨౬ ||  

 

అనయోః పథిమే శిష్ాయశేర్మె చాభవనిిహ |  

అనంతబోధ్సాయనయకే యతీందాి బహ దయశజాః || ౧౫.౧౨౭ ||  

 

వశ్రక్ృతహృష్ీకాశే జననాదుయపమరకనేః |  

నర్సతంహపదాధారా అభయసతో ప్ేందనిామకాః || ౧౫.౧౨౮ ||  

 

అదీరాోనాయభధానా యే శ్రమీదాిమపదాశయీాః |  

అపతియక్శగ్ుణోదికిాత  భక తవ్ ైరాగ్యసాగ్రాః || ౧౫.౧౨౯ ||  

 

పాద ైః పునంతః పృథివీం దర్శయంతో హరేః పదమ్ |  

ధ్ూతదుససమయధావంతా భాసకరా ఇవ గ్ాం గ్తాః || ౧౫.౧౩౦ ||  

 

మోక్షశాసతాా మృతాంభోధిసేవయా నితయనిర్వృతాః |  
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చక చీార్ుతరారాేసు చక ణీష్ేర్ణార్ేకాః || ౧౫.౧౩౧ ||  

 

మధ్వపశిిష్ాయ బహవః శిష్ాయ ఏష్ాం ముహ సతథా |  

అలంచక్ ీర్లం పృథీవం సరేవ సదుగ ణభూష్ణాః || ౧౫.౧౩౨ ||  

 

సదా సక్లసచాఛసతైవ్ాయఖ్ాయసౌఖ్ాయమృతాబిిగ్ాః |  

సరేవ దురావదిదురావదకాండఖ్ండనమండనాః || ౧౫.౧౩౩ ||  

 

భూరకభక తభరాః కేచిదయష్వలిశీ్రతసంపదః |  

అపయలిబోధా అపరే బహ శీ్రతమహాగ్ుణాః || ౧౫.౧౩౪ ||  

 

బహవ్ో గ్ృహిణోఽపయసామత్ సమగ్ాీ నుగీ్హం యయుః |  

దీపాి యతాిగ్ియ ఇవ తయిో లిక్ చశేఖ్రాః || ౧౫.౧౩౫ ||  

 

మాధ్వం నియోగ్ం యే పాియో నాతయజన్ విదుష్ాం వరాః |  

శిష్యక్షేతయషి్ు సదివదాయబీజావ్ాప్్ైక్దీక్షితాః || ౧౫.౧౩౬ ||  

 

గ్ాీమణోయ బాిహమణాగీ్ణయః పాిపుః పూరేణక్షశిష్యతామ్ |  

యేష్ాం సదుగ ప్త తమాతయణి భవ్యత్ క ల పర్ం పదమ్ || ౧౫.౧౩౭ ||  

22

www.yo
us

igm
a.c

om



 

శ్రశీ్రష్ాపక్షపాతాద ైయః కేభయశిేత్ కేవలం దదౌ |  

రామప్తియో రామ ఇవ సావం గ్త్రం యోగ్కదుర్భోామ్ || ౧౫.౧౩౮ ||  

 

శిష్యపశిిష్ాయత్రశయా ఈదృశా యదయేోదయాత్ |  

కో నయచయఛత్ సులభం భకాత ా తతాిదసుర్పాదపమ్ || ౧౫.౧౩౯ ||  

 

ఇతంా సదిుః సదిుర్రోేా ధ్రాయాం చకే ీవ్ాసం శేష్శయేయ శయానయ |  

గ్ాీమ ేవ్ాత ైః పావితయ కాణవతీర్్ఃా భక్తప్ీితాయ సనమఠేఽనూనబోధ్ః || 
౧౫.౧౪౦ ||  

 

ఆనందతీర్భాగ్వదవదనయందుబింబం  

విదాయసుధావితతకాంత్ర సుకాంత్రకాంతమ్ |  

య  ః ప్్ై ైక్షయతాత ిభవతాపశమాయ భక్తతః  

తదాేసదాసయమప్త క ం న దదాత్ర పుంసః || ౧౫.౧౪౧ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ లత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 

శ్రనీారాయణపండితాచార్యవిర్చితయ శ్రమీధ్వవిజయే  

ఆనందాంక తయ పంచాదశః సర్గః || 
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