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శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర వైభవం) 
 

శ్రీమాన్వంకటనాథారయ కవితార్కిక కేసర్క 
వేదంతాచారయవర్యయమే సన్నిధతాతం సదహృది || 

జయతాయశ్రిత సంత్రాస ధ్వంత విధవంసనోద్యః | 
ప్రభావాన్ సీతయా దేవాయ పరమవ్యయమ భాసిరః || 

జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ, 
దేవాసుర సమర సమయ సముదిత న్నఖిల న్నరజర న్నర్ధార్కత న్నరవధికమాహాత్య, 
ద్శవద్న ద్మిత దైవత పర్కషద్ అభయర్కిత దశరథి భావ, 
దినకర కుల కమల దివాకర, 
దివిషద్ధిపతి రణ సహచరణ చతుర ద్శరథ చరమ ఋణ విమొచన, 
కోసల సుతా కుమార భావ కంచుచిత కారణాకార, 
కౌమార కేళి గోపాయిత కౌశికాధవర, 
రణా ధవర ధురయ భవయ దివాయస్త్ర బృంద్ వందిత, 
ప్రణత జన విమత విమథన ధురలలిత ధోరలలిత, 
తనుతర విశిఖ వితాడన విఘటిత విశర్ధరు శర్ధరు తాటకా తాటకేయ, 
జటకిరణ శకలధరజటిల నట పతిమకుటతట నటనపటు విబుధసర్కద్తిబహుళ మధుగళన 
లలితపద్ 
నళినరజ ఉపమృదిత న్నజవృజిన జహదుపలతనురుచిర పరమమున్న వరయువతి నుత, 
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కుశికసుతకథిత విదిత నవ వివిధ కథ, 
మైథిల నగర సులోచనా లోచన చకోర చంద్ర, 
ఖండపరశు కోద్ండ ప్రకాండ ఖండన శండ భుజద్ండ, 
చండకర కిరణమండల బోధిత పండరీక వన రుచి లుణాాక లోచన, 
మోచిత జనక హృద్య శంకాతంక, 
పర్కహృత న్నఖిల నరపతి వరణ జనకదుహిత కుచతట విహరణ సముచిత కరతల, 
శతకోటి శతగుణ కఠిన పరశు ధర మున్నవర కర ధృత దురవనమతమన్నజ ధనుర్ధకరషణ 
ప్రకాశిత పారమేష్య, 
క్రతుహర శిఖర్క కంతుక విహృతుయను్ఖ జగద్రుంతుద్ జితహర్కద్ంతిద్ంతద్ంతుర 
ద్శవద్న ద్మన కుశల ద్శశతభుజ ముఖ నృపతికులరుధిరఝర భర భర్కత పృథుతర 
తటాక తర్కిత పితృక భృగుపతి సుగతివిహతి కర నత పరుడిషు పర్కఘ, 
అనృత భయ ముషిత హృద్య పితృ వచన పాలన ప్రతిజ్ఞావజ్ఞాత యౌవర్ధజయ, 
న్నషాద్ ర్ధజ సౌహృద్ సూచిత సౌశీలయ సాగర, 
భరదవజ శాసనపర్కగృహీత విచిత్ర చిత్రకూట గిర్క కటక తట రమాయవసథ, 
అననయ శాసనీయ, 
ప్రణత భరత మకుటతట సుఘటిత పాదుకాగ్ర్యయభిషేక న్నరవర్కతత సరవలోక యోగక్షేమ, 
పిశిత రుచి విహిత దుర్కత వలమథన తనయ బలిభుగనుగతి సరభసశయన తృణ శకల 
పర్కపతన భయ చకిత సకల సురమున్నవరబహుమత మహాస్త్ర సామరియ, 
ద్రుహిణ హర వలమథన దుర్ధలక్ష్య శర లక్ష్య, 
ద్ండకా తపోవన జంగమ పార్కజ్ఞత, 
విర్ధధ హర్కణ శార్దూల, 
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విలులిత బహుఫల మఖ కలమ రజన్నచర మృగ మృగయారంభ సంభృతచీరభృద్నుర్యధ, 
త్రిశిరః శిరస్త్రితయ తిమిర న్నర్ధస వాసరకర, 
దూషణ జలన్నధి శోషణ తోషిత ఋషిగణ ఘోషిత విజయ ఘోషణ, 
ఖరతర ఖర తరు ఖండన చండ పవన, 
దివసపత రక్ష్ఃసహస్ర నలవన విలోలన మహాకలభ, 
అసహాయ శూర, 
అనపాయ సాహస, 
మహిత మహామృథ ద్రశన ముదిత మైథిలీ ద్ృఢతర పర్కరంభణ విభవవిర్యపిత వికట 
వీరవ్రణ, 
మారీచ మాయా మృగ చర్ పర్కకర్క్త న్నరభర ద్ర్ధభసతరణ, 
విక్రమ యశో లాభ విక్రీత జీవిత గృధ్రర్ధజదేహ దిధక్షా లక్షితభకతజన దక్షిణయ, 
కలిిత విబుధభావ కబంధ్భినందిత, 
అవంధయ మహిమ మున్నజన భజన ముషిత హృద్య కలుష శబరీ మోక్ష్సాక్షిభూత, 
ప్రభంజనతనయ భావుక భాషిత రంజిత హృద్య, 
తరణిసుత శరణాగతిపరతంత్రీకృత సావతంత్రయ, 
ద్ృఢ ఘటిత కైలాస కోటి వికట దుందుభి కంకాళ కూట దూర విక్షేప ద్క్ష్ద్క్షిణేతర 
పాదంగుష్ ద్ర చలన విశవసత సుహృదశయ, 
అతిపృథుల బహు విటపి గిర్క ధరణి వివర యుగపదుద్య వివృత చిత్రపంగ వైచిత్రయ, 
విపల భుజ శైల మూల న్నబిడ న్నపీడిత ర్ధవణ రణరణక జనక చతురుద్ధి విహరణ చతుర 
కపికులపతి హృద్య విశాల శిలాతలదరణ దరుణ శిలీముఖ, 
అపార పార్ధవార పర్కఖా పర్కవృత పరపర పర్కసృత ద్వ ద్హన జవనపవనభవ కపివర 
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పర్కషవంగ భావిత సరవసవ దన, 
అహిత సహోద్ర రక్ష్ః పర్కగ్రహ విసంవాదివివిధ సచివ విప్రలంభ సమయ సంరంభ 
సముజజృంభిత సరేవశవర భావ, 
సకృత్రిరపని జన సంరక్ష్ణ దీక్షిత, 
వీర, సతయవ్రత, 
ప్రతిశయన భూమికా భూషిత పయోధి పలిన, 
ప్రలయ శిఖి పరుష విశిఖ శిఖా శోషితాకూపార వార్క పూర, 
ప్రబల ర్కప కలహ కుతుక చటుల కపికుల కరతలతూలిత హృద్ గిర్కన్నకర సాధిత సేతుపధ 
సీమా సీమంతిత సముద్ర, 
ద్రుత గతి తరు మృగ వర్దథినీ న్నరుద్ ాలంకావర్యధ వేపథు లాసయ లీలోపదేశ దేశిక 
ధనుర్ధజయఘోష, 
గగనచర కనకగిర్క గర్కమధర న్నగమమయ న్నజగరుడ గరుద్న్నల లవ గలిత విషవద్న శర 
కద్న, 
అకృత చర వనచర రణ కరణ వైలక్ష్య కూణితాక్ష్ బహువిధ రక్షో బలాధయక్ష్ వక్ష్ః కవాట 
పాటన పటిమ సాటోప కోపావలేప, 
కటురటద్టన్న టంకృతి చటుల కఠోర కారు్క, 
విశంకట విశిఖ వితాడన విఘటిత మకుట విహవల విశ్రవసతనయవిశ్రమ సమయ విశ్రాణన 
విఖాయత విక్రమ, 
కుంభకరణ కుల గిర్క విద్ళన ద్ంభోళి భూత న్నశశంక కంకపత్ర, 
అభిచరణ హుతవహ పర్కచరణ విఘటన సరభస పర్కపతద్పర్కమితకపిబల జలధిలహర్క 
కలకలరవ కుపిత మఘవజిద్భిహననకృద్నుజ సాక్షిక ర్ధక్ష్స ద్వంద్వయుదా్, 
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అప్రతిద్వంద్వ పౌరుష, 
త్రయంబక సమధిక ఘోర్ధసాాడంబర, 
సారథి హృత రథ సత్రప శాత్రవ సతాయపిత ప్రతాప, 
శితశరకృతలవణద్శముఖ ముఖ ద్శక న్నపతన పనరుద్య ద్రగళిత జన్నత ద్ర తరళ 
హర్కహయ నయన నళినవన రుచిఖచిత న్నపతిత సురతరు కుసుమ వితతి సురభిత రథ 
పథ, 
అఖిల జగద్ధిక భుజ బల వర బల ద్శలపన లపన ద్శక లవనజన్నత కద్న పరవశ 
రజన్నచర యువతి విలపన వచన సమవిషయ న్నగమ శిఖర న్నకర ముఖర ముఖ మున్నవర 
పర్కపణిత, 
అభిగత శతమఖ హుతవహ పితృపతి న్నరృతి వరుణ పవన ధనద్గిర్కశప్రముఖ సురపతి 
నుతి ముదిత, 
అమిత మతి విధి విదిత కథిత న్నజ విభవ జలధి పృషత లవ, 
విగత భయ విబుధ విబోధిత వీర శయన శాయిత వానర పృతనౌఘ, 
సవ సమయ విఘటిత సుఘటిత సహృద్య సహధర్చార్కణీక, 
విభీషణ వశంవదీకృత లంకైశవరయ, 
న్నషిని కృతయ, 
ఖ పషిిత ర్కప పక్ష్, 
పషిక రభస గతి గోషిదీకృత గగనారణవ, 
ప్రతిజ్ఞారణవ తరణ కృత క్ష్ణ భరత మనోరథ సంహిత సంహాసనాధిర్దఢ, 
సావమిన్, ర్ధఘవ సంహ, 
హాటక గిర్క కటక లడహ పాద్ పీఠ న్నకట తట పర్కలుఠిత న్నఖిలనృపతి కిరీట కోటి వివిధ 
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మణి గణ కిరణ న్నకర నీర్ధజితచరణ ర్ధజీవ, 
దివయ భౌమాయోధ్యధిదైవత, 
పితృ వధ కుపిత పరశుధర మున్న విహిత నృప హనన కద్న పూరవకాలప్రభవ శత గుణ 
ప్రతిష్ాపిత ధ్ర్క్క ర్ధజ వంశ, 
శుభ చర్కత రత భరత ఖర్కవత గరవ గంధరవ యూథ గీత విజయ గాథాశత, 
శాసత మధుసుత శత్రుఘి సేవిత, 
కుశ లవ పర్కగృహీత కుల గాథా విశేష, 
విధి వశ పర్కణమద్మర భణితి కవివర రచిత న్నజ చర్కతన్నబంధన న్నశమన న్నరవృత, 
సరవ జన సమా్న్నత, 
పనరుపసాిపిత విమాన వర విశ్రాణన ప్రీణిత వైశ్రవణ విశ్రావిత యశః ప్రపంచ, 
పంచతాపని మున్నకుమార సంజీవనామృత, 
త్రేతాయుగ ప్రవర్కతత కారతయుగ వృతాతంత, 
అవికల బహుసువరణ హయమఖ సహస్ర న్నరవహణ న్నరవర్కతత న్నజవర్ధణశ్రమ ధర్, 
సరవ కర్ సమార్ధధయ, 
సనాతన ధర్, 
సాకేత జనపద్ జన్న ధన్నక జంగమ తదితర జంతు జ్ఞత దివయ గతి దన ద్ర్కశత న్నతయ 
న్నసీీమ వైభవ, 
భవ తపన తాపిత భకతజన భద్రార్ధమ, 
శ్రీ ర్ధమభద్ర, నమసేత పనసేత నమః || 
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చతురు్ఖేశవరముఖః పత్ర పౌత్రాది శాలిన్ | 
నమః సీతా సమేతాయ ర్ధమాయ గృహమేధిన్ || 

కవికథక సంహకథితం 
కఠోర సుకుమార గుంభ గంభీరమ్ | 
భవ భయ భేషజమేతత్ 
పఠత మహావీర వైభవం సుధియః || 

 


