|| శ్రీ ||
అథ శ్రీ త్రివిక్ీమపండితాచార్యసుత శ్రీ నారాయణపండితాచార్యవిర్చితః
|| శ్రీ మధ్వవిజయః ||

శ్రీతేభ్యయ వితతమతేర్మహానుభ్ావమ్ |
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c

సాధ్ుభ్యయ మధ్ుమథనాంఘ్రిభక్తిభ్ాగ్భ్యః
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౧౬. షోడశః సర్గః

gm

వేదాంతం సవయమివ బంధ్మోక్షమూలం
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వాయచష్ ట సుుటమథ క్ోఽపి క్ోవిదోఽతి || ౧౬.౧ ||
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గోమతాయసిటనిక్టేఽచఛక్ీరచ
తి ంద్ిం విశవజంఞ క్షిత్రపత్రర్ంతయవర్ణజనామ |

w

విదేవషాట శ్రీ త్రగ్భుణసాధ్క్ం శ్రీ తీనాం వాచాలో వచనమువాచ

w

వాగతమవర్యమ్ || ౧౬.౨ ||
ఉనమతిపల
ి పితవనన తదధి మానం యద్ వాక్యం వయభిచర్త్ర క్వచిత్
ఫలేఽతి |
ద్ృషాట ంతో భవత్ర తద్పిమాణతాయాం సరవవషాం శ్రీ త్రవచసాం చ
సర్వథేత్ర || ౧౬.౩ ||
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వేదోక్ిం ఫలమలమాపయతేఽధధక్ారాద్ ఇతయయక్ోిఽతనుమనసాఽభయధ్తి
ధ్ూర్ిః |
యోగ్భయతేవ సత్ర న హర ద్ృశయతేఽధధక్ారీ నాతః సాయత్ స ఖర్విషాణవత్
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సదేత్ర || ౧౬.౪ ||

ఆక్షవపం తమసహమాన ఉచచమానః సదోయఽసౌ నిజక్ర్పలలవద్వయేన |
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ఆదాయ వయతనుత బీజమోష్ధీనాం సూక్వినాంక్ుర్ద్లపుశపబీజసృష్ి మ్
ట
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|| ౧౬.౫ ||

వాయఖాయతా నిశి స క్దాచన పిదీపే

w
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సంశ్ాంతే పునర్పి వాచయాంబభూవ |

w

శిషాయన్ సావన్ పుర్ుక్ర్ుణాంబుధధరతనజ ంఘ్్ిః

w

అంగ్భుష్సుుటనఖరాంతరోచిష్
ైవ || ౧౬.౬ ||
ఠ
తీరాార్ాం పృథుతర్వపిపాత్రవారాం ధారాణాం ర్యసహనక్షమాం
మహేక్షః |
ఆనీతాం ద్శశతపుంభిర్తయశక్ాియ పేక్ష
ి యయచే విపులశిలాం క్వచిత్ స
ముక్ాిమ్ || ౧౬.౭ ||

2

లోక్ానాముపక్ృతయే క్ుతః శిలేయం నినేయ నో ఇత్ర జనతా జగాద్ తతి
|
నేతారో యత్రవర్ మానవా న హీమాం భీమశ్చచదధహ యతతే నయేనన
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వేత్ర || ౧౬.౮ ||

నినేయ తాం గతరతమివ వానరీక్ృతాతామ లీలావతకర్క్మలేన సోఽమలేన |
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తతాిపి నయధధత తయాఽసయ సూచయతేఽలం తత్ తయంగాం నను
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నిక్షాఽధ్ునాఽపి క్ర్మ || ౧౬.౯ ||

సంఘాతైర్ధధక్ఘనైర్లంక్ృతాధావ శిషాయణాం
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యతమనసాముతేతరవషామ్ |

w

యతాిమా వసత్ర త్రథావినేన చంద్ిః తతాిసౌ సక్లమత్రః ససార్

w

సింధ్ుమ్ || ౧౬.౧౦ ||

ఆరాార ణాగ ః సపదధ నిమజజనాతసర్సాయంక్్ వసయ దధవజఋశభసయ
వలలభ్ాయామ్ |
తతాిఽయన్ ఖర్క్తర్ణోపరాగ్భహేతోః గాీమీణా అపి సక్లాః
సబాలవృదాిః || ౧౬.౧౧ ||

3

సర్వజంఞ సపరతజనం సమీక్షమాణాః
ఫులాలక్షషః సిమతవద్నాః శ్రభ్ా ననంద్ుః |
దౌర్ుమఖయం ద్ధ్త ఉతాపరవ నినింద్ుః
నాఽశచర్యం ద్వయమపి తత్ సవభ్ావతంతిమ్ || ౧౬.౧౨ ||
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మా మైనం భువనగ్భుర్ుం వినింద్తేతంా
నిర్్రాియయభయపతదధవోతిర్ంగ్భహసిః |
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సంక్షయభీ ఘనఘనఘోష్ఘోర్వేష్ః
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సంర్ంభీ ఖలద్మనాయ సింధ్ురాజః || ౧౬.౧౩ ||

సమోమదాతి తర్ళతరో ద్ుితాభిగామీ గ్భంభీర్సవననుత్రమాన్
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సుఘ్్నహాసః |
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|| ౧౬.౧౪ ||
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వీచయంగైర్ధధక్తరైరతహాధధవేలం మధావయ పిణత్రమివ వయధాత్ సముద్ిః

గోలీలాసవత్రశయనావగాధ్భ్ావాత్ నోనలలంఘయయ వివిధ్గ్భుణపిక్ాశర్తౌన |
మధావబీి పర్మమతేః పిియం జనానాం లావణయం న తయ జలధేర్యం
విశ్చష్ః || ౧౬.౧౫ ||

4

అంభ్యధేసవి రతతతరోరతమపాణిమృష్ే ట సవచేఛఽసౌ విక్టతటాసనే నిష్ణణ ః |
వాయచఖాయవత్రచిర్మైతరవయశ్ాఖా సూక్ాిని పిభుర్త్రసుంద్ర్పిక్ార్మ్ ||
౧౬.౧౬ ||

గాంభీరాయత్ సవనమధ్రీక్రోత్ర సింధోః శ్ాీవయతవం వహత్ర తథాఽపయహో
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సవనోఽసయ |
పూరవంణ ద్ుపిభవద్నః క్ ఏష్ ధ్నోయ మతేవతాం జనజలధధసమ
ి ాశ్ర పరైయత్ ||
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౧౬.౧౭ ||
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వేదానాం సముచితభ్ావవాద్ద్క్షం యే వేద్దధవష్మిమమూచిరవ
మహేరా్యః |
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|| ౧౬.౧౮ ||
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ధధగిక్
త తానిత్ర జనతా జగాద్ తతి సావశచరాయత్ క్తల క్లితాంజలిర్నమంతీ

సనానమం విపులహృదే విధాయ భక్ాియ బిభ్ాిణాశచర్ణర్జః
సురవంద్ిసేవయమ్ |
తతాసానాద్ధధక్శ్రచౌ నదాధధరాజవ ససునసే ి దధవజనిక్రాః పిశసిక్ాలే ||
౧౬.౧౯ ||

5

క్లోలలైః క్రతనిక్రైరతవానివారైయః ఉలోలలైర్జన నిక్రాన్ నిపాతయదధ్ః |
ఆక్ాీంతాః పిబలతరైశచ లోఠ్యమానా హాసయతవం పియయుర్ుద్నవతీహ
నైక్వ || ౧౬.౨౦ ||
మజజంతం పృథులహరీనిగ్భూఢమూరతంి సంపూర్ణపమ
ి త్రమసజజనో జహాస

om

|
యో లోక్తియవిజయీ గ్భుర్ుః పిసిద్ఃి సోఽయం హీ పతత్ర
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లఘూరతమలీలయేత్ర || ౧౬.౨౧ ||
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నీచానామవచ వచాంసయజీగ్భణనోన ద్భ్ాిణాం క్షుభితక్రాణయద్భభ్
ి యధ్ః |
క్ోీష్ట
ట నాం శవక్లక్లపిద్ం విరావం పంచాసోయ న హర

w
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గ్భణయేద్ుదార్వీర్యః || ౧౬.౨౨ ||

w

జనమసి ాతయవసిత్రదాయనం క్టాక్షం లోక్ానామఘటయద్ంబుధౌ
బృహదీఃి |

ఆక్ాీంతోఽధధక్గ్భుర్ుణా స తేన తావత్ ముంచన్
సంచలనమభూతిటాక్దేశయః || ౧౬.౨౩ ||
ఇతాయదైయర్పి చరతతైర్ననయసాధైయః న సే ాషాఠం బహుమత్రమాప
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ద్ుర్జనోఽసిమన్ |
విదేవష్ం వయధధత పునరతనర్సిభ్ాగవయ తసిమన్ ద్ుర్మనసి తదేవ శ్ోభనం
సాయత్ || ౧౬.౨౪ ||
సంపాిపిం సహ సహజవన గ్భండవాటం సోవజససంపిక్టన
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ఆదధశదధవశంక్మ్ |
శ్రశ్రీషామయముచితో విధాతయమీష్త్ లోక్ానామిత్ర వచసా
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పరీక్షక్ాణామ్ || ౧౬.౨౫ ||
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శ్రీక్ాంతేశవర్సద్నేఽనయత్ క్తలైక్ో యసి రంశననర్వర్నీతక్వ
తయయష్ి మ్
ి
ట |
ఆహతాయ గ్భుర్ుగ్భద్యైవ నాళిక్వరాద్ యో లేభ్ే తర్ళతరాత్ ఫలాని

w
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క్ామమ్ || ౧౬.౨౬ ||

w

ఏతాద్ృగ్భబలవిభవః స తసయ క్ంఠ్ం
తజవజయషోఠఽపయభిత ఉభ్ౌ సమం గ్భృహీతావ |
నిష్ేపష్యట ం పర్మమవాపతయః పియతనం
సంఘరా్త్ క్ీమపరతవర్ిమానతైక్షణయమ్ || ౧౬.౨౭ ||
ఆసివనానవలసతరౌ గ్భురోరతనయోగాత్ ఛతాిగ్భీయనిలమహరతౌ చ
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తావుభ్ాభ్ాయమ్ |
ముక్ాివఽయఃక్ఠతనతర్తవచం శిరోధధం పరాయయసుుటవచనాం
నిపేతతయః క్ౌ || ౧౬.౨౮ ||
ఆశవసౌి శ్రచిహృదధమావనూనమానౌ ఉద్ిర్ుిం సమగ్భద్ద్ంగ్భులిం
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ధ్రాసాామ్ |
సంగ్భృహయ పిసభర్సాద్పి పియతౌి సామర్ాయం యయతయరతమయ న
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క్ంపనేఽసాయః || ౧౬.౨౯ ||
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నిర్యతనం వటుమధధర్ుహయ మంద్హాసీ స పాియాదధహ పరతతో
నృసింహగవహమ్ |
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|| ౧౬.౩౦ ||
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ఐశవరైయరతత్ర లఘ్రమాదధక్ైర్ుపేతో మధోవఽభూత్ త్రిభువనచితిర్తనరాజః

పంచాశననర్పనరోపనీతమాతాిం యో వారీ్క్షం గ్భృహమధధరోహరణం
నినాయ |
స వాయఖాయసవర్ద్మనాయ పూర్వవాటో నిరవశ్
ర ాద్ వయధధత గ్భురోర్గళ
పిపేష్మ్ || ౧౬.౩౧ ||
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సివనేనఽసిమననపి యతమాన ఆగ్భీహోగవీ పాిచాయత్
తత్రవచననిసవనోఽత్రరవజవ |
ఉద్ిర్ుిం విపులహృద్ంగ్భులీం చ నాలం సోఽభూదధతయజని క్ుతటహలం
జనానామ్ || ౧౬.౩౨ ||
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పరైయక్షి పిభురతతరైః శివాగతనపూరైవః నోపైక్షి పిబలతరైసథ
ి ా పియతైనః |
నావైక్షి క్వచిద్పి శక్ియపూరతర్
ి సిమన్ ఉతై్రక్షి సవయమపి భీమ ఇతయవశయమ్
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|| ౧౬.౩౩ ||
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లేఖినాయం ముహుర్పినహయ క్ృష్యమాణం నాపేయక్ం తనుర్ుహమసయ
తటద్పాట |
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నాసాగవీ మృద్ుని క్ృతైశచ ముష్ి ఘ
ట ాతైః నాసేయందోర్త్రబలిభిః
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పిసననతాఽఽసి || ౧౬.౩౪ ||
పంచాసయః శవభిరతవ హీ విహీనసారైః అంభ్యధధర్నగ్భ సరతతాం జలైరతవాలైపః |
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