
|| శ్ర ీ||  

అథ శ్ర ీత్రివిక్మీపండితాచార్యసుత శ్ర ీనారాయణపండితాచార్యవిర్చితః  

|| శ్ర ీమధ్వవిజయః || 

 

౧౬. షోడశః సర్గః  

 

సాధ్ుభ్యయ మధ్ుమథనాంఘ్రి భక్తిభ్ాగ్భ్యః  

శ్రీతేభ్యయ వితతమతేర్మహానుభ్ావమ్ |  

వేదాంతం సవయమివ బంధ్మోక్షమూలం  

వాయచష్ ట సుుటమథ క్ోఽపి క్ోవిదోఽత ి|| ౧౬.౧ ||  

 

గోమతాయసటినిక్టేఽచఛకీ్రతచింద్ంి విశవజఞం క్షిత్రపత్రర్ంతయవర్ణజనామ |  

విదేవషటా  శీ్రత్రగ్భుణసాధ్క్ం శీ్రతీనాం వాచాలో వచనమువాచ 

వాగతమవర్యమ్ || ౧౬.౨ ||  

 

ఉనమతపిలిపతివనన తదధ ిమానం యద్ వాక్యం వయభిచర్త్ర క్వచిత్ 

ఫలేఽత ి|  

ద్ృషటా ంతో భవత్ర తద్పమిాణతాయాం సరవవషాం శీ్రత్రవచసాం చ 

సర్వథేత్ర || ౧౬.౩ ||  
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వేదోకి్ం ఫలమలమాపయతేఽధధక్ారాద్ ఇతయయక్ోి ఽతనుమనసాఽభయధ్త ి
ధ్ూర్ఃి |  

యోగ్భయతేవ సత్ర న హర ద్ృశయతఽేధధక్ార ీనాతః సాయత్ స ఖర్విషాణవత్ 
సదేత్ర || ౧౬.౪ ||  

 

ఆక్షవపం తమసహమాన ఉచచమానః సదోయఽసౌ నిజక్ర్పలలవద్వయేన |  

ఆదాయ వయతనుత బీజమోష్ధీనాం సూక్వినాంక్ుర్ద్లపుశపబీజసృష్ి టమ్ 

|| ౧౬.౫ ||  

 

వాయఖాయతా నిశి స క్దాచన పదిీపే  

సంశ్ాంతే పునర్పి వాచయాంబభూవ |  

శిషాయన్ సావన్ పుర్ుక్ర్ుణాంబుధధరతనజ ంఘ్్ి ః  

అంగ్భుష్ ఠసుుటనఖరాంతరోచిష్ ైవ || ౧౬.౬ ||  

 

తీరాార్ంా పృథుతర్వపపిాత్రవారాం ధారాణాం ర్యసహనక్షమాం 

మహేక్షః |  

ఆనీతాం ద్శశతపుంభిర్తయశక్ాి య పేకి్షయయచే విపులశిలాం క్వచిత్ స 

ముక్ాి మ్ || ౧౬.౭ ||  
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లోక్ానాముపక్ృతయే క్ుతః శిలేయం నినేయ నో ఇత్ర జనతా జగాద్ తత ి

|  

నేతారో యత్రవర్ మానవా న హీమాం భీమశ్చచదధహ యతతే నయేనన 

వేత్ర || ౧౬.౮ ||  

 

నినేయ తాం గతరతమివ వానరీక్ృతాతామ లీలావతకర్క్మలేన సోఽమలేన |  

తతాిపి నయధధత తయాఽసయ సూచయతేఽలం తత్ తయంగాం నను 
నిక్షాఽధ్ునాఽపి క్ర్మ || ౧౬.౯ ||  

 

సంఘాత ైర్ధధక్ఘన ైర్లంక్ృతాధావ శిషాయణాం 

యతమనసాముతేతరవషామ్ |  

యతాిమా వసత్ర త్రథావినేన చంద్ఃి తతాిసౌ సక్లమత్రః ససార్ 

సింధ్ుమ్ || ౧౬.౧౦ ||  

 

ఆరరాా ణగా ః సపదధ నిమజజనాతసర్సాయంక్్ వసయ దధవజఋశభసయ 

వలలభ్ాయామ్ |  

తతాిఽయన్ ఖర్క్తర్ణోపరాగ్భహేతోః గాీమీణా అపి సక్లాః 

సబాలవృదాిః || ౧౬.౧౧ ||  
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సర్వజఞం సపరతజనం సమీక్షమాణాః  

ఫులలా క్షషః సిమతవద్నాః శ్రభ్ా ననంద్ుః |  

దౌర్ుమఖయం ద్ధ్త ఉతాపరవ నినింద్ుః  

నాఽశచర్యం ద్వయమపి తత్ సవభ్ావతంతమి్ || ౧౬.౧౨ ||  

 

మా మ ైనం భువనగ్భుర్ుం వినింద్తతేంా  

నిర్్రాియయభయపతదధవోతరి్ంగ్భహసఃి |  

సంక్షయభీ ఘనఘనఘోష్ఘోర్వేష్ః  

సంర్ంభీ ఖలద్మనాయ సింధ్ురాజః || ౧౬.౧౩ ||  

 

సమోమదాత ితర్ళతరో ద్ుితాభిగామీ గ్భంభీర్సవననుత్రమాన్ 

సుఘ్్నహాసః |  

వీచయంగ ైర్ధధక్తర ైరతహాధధవేలం మధావయ పణిత్రమివ వయధాత్ సముద్ఃి 

|| ౧౬.౧౪ ||  

 

గోలీలాసవత్రశయనావగాధ్భ్ావాత్ నోనల లంఘయయ వివిధ్గ్భుణపకి్ాశర్తౌన |  

మధావబీ ిపర్మమతేః పిియం జనానాం లావణయం న తయ జలధేర్యం 

విశ్చష్ః || ౧౬.౧౫ ||  
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అంభ్యధేసవిరతతతరోరతమపాణిమృష్ే ట సవచేఛఽసౌ విక్టతటాసన ేనిష్ణణః |  

వాయచఖాయవత్రచిర్మ ైతరవయశ్ాఖా సూక్ాి ని పభిుర్త్రసుంద్ర్పకి్ార్మ్ || 

౧౬.౧౬ ||  

 

గాంభీరాయత్ సవనమధ్రీక్రోత్ర సింధోః శ్ాీవయతవం వహత్ర తథాఽపయహో 

సవనోఽసయ |  

పూరవణంద్ుపభివద్నః క్ ఏష్ ధ్నోయ మతేవతంా జనజలధధసమిాశ్ర పర ైయత్ || 

౧౬.౧౭ ||  

 

వేదానాం సముచితభ్ావవాద్ద్క్షం యే వేద్దధవష్మిమమూచిరవ 

మహేరా్యః |  

ధధగతిక్ తానిత్ర జనతా జగాద్ తత ిసావశచరాయత్ క్తల క్లితాంజలిర్నమంతీ 

|| ౧౬.౧౮ ||  

 

సనానమం విపులహృదే విధాయ భక్ాి య బిభ్ాిణాశచర్ణర్జః 

సురవంద్సిేవయమ్ |  

తతాసానాద్ధధక్శ్రచౌ నదాధధరాజవ ససునసే ిదధవజనిక్రాః పశిసకి్ాలే || 

౧౬.౧౯ ||  
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క్లలో ల ైః క్రతనిక్ర ైరతవానివార ైయః ఉలలో ల ైర్జన నిక్రాన్ నిపాతయదధ్ః |  

ఆక్ాీంతాః పబిలతర ైశచ లోఠ్యమానా హాసయతవం పయియుర్ుద్నవతీహ 

న ైక్వ || ౧౬.౨౦ ||  

 

మజజంతం పృథులహరీనిగ్భూఢమూరతంి సంపూర్ణపమిత్రమసజజనో జహాస 

|  

యో లోక్తయివిజయీ గ్భుర్ుః పసిిద్ఃి సోఽయం హీ పతత్ర 

లఘూరతమలీలయతే్ర || ౧౬.౨౧ ||  

 

నీచానామవచ వచాంసయజీగ్భణనోన ద్భ్ాిణాం క్షుభితక్రాణయద్భభి్యధ్ః |  

క్ోీష్టట నాం శవక్లక్లపది్ం విరావం పంచాసోయ న హర 

గ్భణయేద్ుదార్వీర్యః || ౧౬.౨౨ ||  

 

జనమసితాయవసిత్రదాయనం క్టాక్షం లోక్ానామఘటయద్ంబుధౌ 

బృహదీఃి |  

ఆక్ాీంతోఽధధక్గ్భుర్ుణా స తేన తావత్ ముంచన్ 

సంచలనమభూతటిాక్దేశయః || ౧౬.౨౩ ||  

 

ఇతాయద ైయర్పి చరతత ైర్ననయసాధ ైయః న సేషాఠా ం బహుమత్రమాప 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



ద్ుర్జనోఽసిమన్ |  

విదేవష్ం వయధధత పునరతనర్సభి్ాగవయ తసిమన్ ద్ుర్మనస ితదేవ శ్ోభనం 

సాయత్ || ౧౬.౨౪ ||  

 

సంపాిపంి సహ సహజవన గ్భండవాటం సోవజససంపకి్టన 

ఆదధశదధవశంక్మ్ |  

శ్రశీ్రషామయముచితో విధాతయమీష్త్ లోక్ానామిత్ర వచసా 

పరీక్షక్ాణామ్ || ౧౬.౨౫ ||  

 

శ్రకీ్ాంతేశవర్సద్నేఽనయత్ క్తల ైక్ో యసి రింశననర్వర్నీతక్వతయయష్ి టమ్ |  

ఆహతాయ గ్భుర్ుగ్భద్య ైవ నాళిక్వరాద్ యో లేభ్ ేతర్ళతరాత్ ఫలాని 

క్ామమ్ || ౧౬.౨౬ ||  

 

ఏతాద్ృగ్భబలవిభవః స తసయ క్ంఠ్ం  

తజవజయషఠో ఽపయభిత ఉభ్ౌ సమం గ్భృహీతావ |  

నిష్ేపష్యట ం పర్మమవాపతయః పయితనం  

సంఘరా్త్ క్మీపరతవర్మిానత ైక్షణయమ్ || ౧౬.౨౭ ||  

 

ఆసివనానవలసతరౌ గ్భురోరతనయోగాత్ ఛతాిగీ్భయనిలమహరతౌ చ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



తావుభ్ాభ్ాయమ్ |  

ముక్ాి వఽయఃక్ఠతనతర్తవచం శిరోధధం పరాయయసుుటవచనాం 

నిపేతతయః క్ౌ || ౧౬.౨౮ ||  

 

ఆశవసౌి  శ్రచిహృదధమావనూనమానౌ ఉద్రి్ుిం సమగ్భద్ద్ంగ్భులిం 

ధ్రాసాామ్ |  

సంగ్భృహయ పసిభర్సాద్పి పయితౌి సామర్యాం యయతయరతమయ న 

క్ంపనేఽసాయః || ౧౬.౨౯ ||  

 

నిర్యతనం వటుమధధర్ుహయ మంద్హాసీ స పాియాదధహ పరతతో 

నృసింహగవహమ్ |  

ఐశవర ైయరతత్ర లఘ్రమాదధక్ ైర్ుపేతో మధోవఽభూత్ త్రిభువనచితరి్తనరాజః 
|| ౧౬.౩౦ ||  

 

పంచాశననర్పనరోపనీతమాతాిం యో వారీ్క్షం గ్భృహమధధరోహరణ ం 

నినాయ |  

స వాయఖాయసవర్ద్మనాయ పూర్వవాటో నిరవరశ్ాద్ వయధధత గ్భురోర్గళ 

పపిేష్మ్ || ౧౬.౩౧ ||  
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సివనేనఽసిమననపి యతమాన ఆగీ్భహోగవీ పాిచాయత్ 

తత్రవచననిసవనోఽత్రరవజవ |  

ఉద్రి్ుిం విపులహృద్ంగ్భులీం చ నాలం సోఽభూదధతయజని క్ుతటహలం 

జనానామ్ || ౧౬.౩౨ ||  

 

పర ైయక్షి పభిురతతర ైః శివాగతనపూర ైవః నోప ైక్షి పబిలతర ైసథిా పయిత ైనః |  

నావ ైక్షి క్వచిద్పి శకి్యపూరతరి్సిమన్ ఉత ై్రక్షి సవయమపి భీమ ఇతయవశయమ్ 

|| ౧౬.౩౩ ||  

 

లేఖినాయం ముహుర్పినహయ క్ృష్యమాణం నాపేయక్ం తనుర్ుహమసయ 

తటద్పాట |  

నాసాగవీ మృద్ుని క్ృత ైశచ ముష్ి టఘాత ైః నాసేయందోర్త్రబలిభిః 

పసిననతాఽఽసి || ౧౬.౩౪ ||  

 

పంచాసయః శవభిరతవ హీ విహీనసార ైః అంభ్యధధర్నగ్భ సరతతాం జల ైరతవాల ైపః |  

హదోయత ైరతవ తర్ణిరతవడంబయన్ నౄన్ పతియరతసావసమనర ైర్వయవాహర్త్ 

సః || ౧౬.౩౫ ||  

 

పార్ంతీసుర్సద్నం విశ్ాలసంవిత్ సంపాిపఃి ఖలు 
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సుచిరానినవేద్యహీనమ్ |  

గాీమాయగీ్భయక్షిత్రపత్రభిరతరనార్మిాతాిత్ తద్ూ్తీర్వయధధత సభూత 

బలయనలాపః || ౧౬.౩౬ ||  

 

భీమతేవ సహ సహజ ైః పతి్రష్ి ఠతః పాిక్ పంచాతామ ముర్రతపుర్ంచితో 

యద్త ి|  

పాంచాలాయ బలిసలిలం సమం ద్ద్తాయ సోఽసామరీత్్ తమిమమథ 

పపిూజయపూజయః || ౧౬.౩౭ ||  

 

ఆయాసయన్ క్తల సరతద్ంతరాఖయదేశం గీీష్ేమ నిర్జలమిహ 

శ్రశీ్రవాంసటిాక్మ్ |  

తతాకలే పర్మభివర్య్న్ ఘనౌఘం తతటపర ్యి వయధధత క్ుతటహలం 

జనానామ్ || ౧౬.౩౮ ||  

 

ద్ుర్మంత రైః ఖలపటల ైః పచిోద్యమానో గాీమేశ్ో వృశళపత్రః 

పహిర్ుిమేనమ్ |  

సంపాిపసితి ఉత యాంతమీక్షమాణః పోిద్యంతం ర్విమివ విసిమతో 

ననామ |౧౬.౩౯ ||  
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క్షవతాిగీ్భయం త్రిభువనవ ైద్యనాథనాథం పసిాాయ పచిుర్తరాంతర్ః పభి్ావీ |  

శ్రకీ్ృషణా మృతపర్మార్ణవాభిధానాం చక్వ ీసద్వచనతత్రం సవభకి్భూత ైయ || 

౧౬.౪౦ ||  

 

స గాీమం పర్మపి యాత ఉచచభూత్రం విదావంసః క్వ 

క్ుహర్క్టపద్ర్ుర రాభ్ాః |  

ఇతటయచే మద్మత్రమానినోఽఖిలజఞమ్ మనయసయ క్షపయతయమేవ 

తజజనసయ || ౧౬.౪౧ ||  

 

సర్వ జఞఞ ఽపయయమధధక్ం న యజఞభంగీం సంవితే ియత్రరతత్ర 

బద్నిిశచయోఽసౌ |  

ఆభ్ాంతం పరతష్దధ మతసరాద్పృచఛత్ 

క్రామర్శీా్రత్రగ్భహనార్ఖాండభ్ావమ్ || ౧౬.౪౨ ||  

 

ఛందొభయశ్రచయతర్ససంగీ్భహపవిీణాన్ ష్ష్ే ఠఽహరన పతి్రవిహరతాన్ పజి ధధపేన 

|  

నారాశంసయచర్మచార్ుమంతభి్ేదాన్ ఊచేఽసౌ తమభిద్ధ్ద్ 

విసంశయాంశః || ౧౬.౪౩ ||  
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పాండితయం పర్మమవేతయ తసయ తాద్ృక్ సంఘర్త్్ క్షుభితమనా 

విపక్షసంఘః |  

నార్ఃా సాయద్యమిత్ర వర్ణయననథ తవం తం 

బూిహీతయయర్ుమత్రనేరతతోఽద్విద్ దాిక్ || ౧౬.౪౪ ||  

 

సోఽపృచఛత్ తమథ మహాహవయోపసరగా  యతోిక్ాి  

మనుచర్ణోపసృజయర్ూపాః |  

తసాయర్ంా వచనచయసయ తం బుివాణః స థరాాయర్ంా సపదధ స లేఖయాం 

బభూవ || ౧౬.౪౫ ||  

 

సంపూర్ణం శశినమివోదధతం క్ృశః షావ  

చక్షయభ్ాశ్రభనిక్రో నిరీక్షయ మధ్వమ్ |  

పతియరీ ాసవయమిత్ర ద్ూర్వోఽభిధావన్  
క్తం తేన క్షతమమృతాక్ర్సయ తసయ || ౧౬.౪౬ ||  

 

నిసాసవనాం క్త్రపయభుక్తియుకి్భకి్ం  

భక్ాి నాం వయధధత చతయర్ుగ ణం ద్యాలుః |  

భుంక్వి సమ త్రిద్శనరోపభ్యగ్భయమననం  

సంపీిత యై స ధ్నవతాం బృహత్రబయధ్ః || ౧౬.౪౭ ||  
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వృషటా యదేః స నియమనాదధ చక్ ీఎతత్  

చితంి క్తం భువననియామక్వ సమీరవ |  

అపేయవం భువనగ్భురోః క్ృతానువాద్ః  

క్ృతేయష్య పవిర్ ఇతీహ వర్ణయామః || ౧౬.౪౮ ||  

 

ఇతటయచే ధ్ర్ణిసురవణ క్వవలం నో  

మాధీవయం వివిధ్క్థా క్థాసు మానాయ |  

సాక్షషద్పయమర్వర ైర్ుదీర్యమాణా  

గ్భంధ్ర ైవర్ుర యసద్సి తనుమదే జగవఽసౌ || ౧౬.౪౯ ||  

 

తాం పద్యపణిిగ్భదధతాం తయ మూర్ఛయతావ  

తానానాముచితతయాఽఽతపించమాదాయః |  

గాంధార్ం ద్ుయవిష్యముజజవలం సృజంతో  

గాీమం తే పజిగ్భుర్క్ాక్తక్మకి్ంఠాః || ౧౬.౫౦ ||  

 

ఆనమ ై రః సుముక్ుటమయలిభిః క్రాగ ైరః  

ఆతామ ై రః పతి్రక్లిత ైః సిమత ైర్ుమఖాబ థజః |  

ఆశ్ాీవి సిరా్తర్భక్తిభిః సురవంద ైరః  
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తదీగతా ద్శధధష్ణార్యవర్యచరాయ || ౧౬.౫౧ ||  

 

గీరావణ ైరతవజయమహోతసవసయ పూజ ం  

క్ురావణ ైర్విర్ళసంవిద్సదిానీమ్ |  

విసేమర ైర్ుమనినిక్రోపదేవయుక్ ్ిః  

సుసేమర ైర్థ తమవేక్షితయం పజిగవమ || ౧౬.౫౨ ||  

 

ఆద్ర్శం గ్భుణగ్భణద్ర్శనే మురారవః  

సచాఛసిరం ర్చితమనేన వర్ణయంతః |  

పదిోయత ైర్ుడుపద్వీం పకి్ాశయంతః  

ప ై రక్షంత పచిుర్మనోవిలాసమేతే || ౧౬.౫౩ ||  

 

నాకీ్ందాిసమివనిభ్ాగ్భమావసంతం  

సుశ్లో క్ ైర్పి భువనాని భూష్యంతమ్ |  

నేముః ఖాద్ుపనిష్ద్ం తద ైతరవయీం  

వాయఖాయంతం వివిధ్విష్ిష్ టశిష్యమధేయ || ౧౬.౫౪ ||  

 

శ్రమీంతం శశివద్నం క్ుశ్చశయాక్షం  

గ్భంభీర్సవర్మత్రదధవయలక్షణాఢయమ్ |  
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పశయంతః సవగ్భుర్ుమథారతచచన్ క్ృతారాా  

వాణాయ తం హరతర్త్రపూర్ణక్ామమేతే || ౧౬.౫౫ ||  

 

అహరో ద్ురాగ్భమతమః సవగోగ్భణ ైః  

అక్రోర్ుమక్ుంద్గ్భుణవృంద్ద్ర్శనమ్ |  

అజయశచతయర్రశ జగ్భంత్ర సద్ుగ ణ ైః  

శర్ణం గ్భురో క్ర్ుణయాఽపి నో భవేః || ౧౬.౫౬ ||  

 

నమసే ిపాిణేశ పణితవిభవాయావనిమగా  

నమః సావమిన్ రామపిియతమ హనూమన్ గ్భుర్ుగ్భుణ |  

నమసుిభయం భీమ పబిలతమ క్ృష్ే ణష్ ట భగ్భవన్  

నమః శ్రమీన్ మధ్వ పదిధశ సుద్ృశం నో జయ జయ || ౧౬.౫౭ ||  

 

ఇత్ర నిగ్భదధతవంతసతి ివృందార్క్వందాి  

గ్భుర్ువిజయమహం తం లాళయంతో మహాంతమ్ |  

వవృష్యర్ఖిలద్ృశయం పుష్పవార్ం సుగ్భంధ్ం  

హరతద్యతవరతష్ే ఠ శ్రమీదానంద్తీర  ా|| ౧౬.౫౮ ||  

 

|| ఇత్ర శ్రమీతకవిక్ులత్రలక్ త్రివిక్మీపండితాచార్యసుత 
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శ్రనీారాయణపండితాచార్యవిర్చితే శ్రమీధ్వవిజయే  

ఆనందాంక్తతే షోడశః సర్గః ||  

|| సమాపోియం గీ్భంథః భ్ార్తీర్మణ ముఖయపాిణంతర్గత  

శ్ర ీక్ృషణా ర్పణమసుి || 
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