
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௮. அஷ்டமஃ ஸர்கஃ  
ப்ரதிபாப்ரபாப்ரமுகஸத்குணணர்னிணஜஃ 
அதிவிஸ்மயம் னியமினாம் மனனா னயன் 
|  
புருதீஃ கதாசிதத னவதனாயகம் விஜனன 
ஶணனருபஸஸாத தம் வனன || ௮.௧ ||  
 
ஸுவினஶஷனஶஷவதனஶஷவர்ணிதப்ரதி
னபாத்துரஸ்ய னனு ஶிஷ்யனதாசிதா |  
குருமானஸஸ்ய குருதா&பி ஸத்பனதஃ 
இதி னஸாபஸத்திரமணரரமான்யத || ௮.௨ ||  
 
புர ஏவ பூரிதமபூரயத் புனஃ னனு 
க்றுஷ்ண ஏஷ பரமார்தஸம்க்யயா |  
பகவன்மனஃ புரமிவா&யதம் புரா 
னிஜதாம தாம் ச ஜக்றுனே ததத்புதம் || 
௮.௩ ||  
 
இதிோஸஸும்தரபுராணஸூத்ரஸத்ப்ரியப
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ம்சராத்ரனிஜபாவஸம்யுதம் |  
அஶ்றுனணாதனம்தஹ்றுதனம்தனதா&சிரா
த் பரமார்தமப்யகணிதாகமாவனேஃ || ௮.௪ ||  
 
றுஜுபும்கவஸ்ய பரிஜானதஃ ஸ்வயம் 
ஸகேம் ததப்யேமனம்தஜன்மஸு |  
ஸ்வக்றுனதார்வனுக்ரேபோதமுஷ்ய தாம் 
விஶினஶஷ னஶஷஶயனஃ புனர்தியம் || 
௮.௫ ||  
 
அத பாதராயணஸோயஸம்பதா ப்ரயயயௌ 
ப்ரணம்துமமிதாம்தனரா யுதஃ |  
அபி னாதிராயணபனதாதிதம் ேனரஃ 
வபுரம்தரம் ேஸிதமாஶ்ரமாம்தனர || ௮.௬ ||  
 
தமபஶ்யதாஶ்ரமவனர ப்ரபூததீஃ 
ஜ்வேனம் ஜ்வேம்தமிவ தூமவர்ஜிதம் |  
வரவல்கோகலிதயமௌம்ஜினமகேம் 
விேஸஜ்ஜடாவேயமாதிபூருஷம் || ௮.௭ ||  
 
அதிதுர்ஜனயம்த்ரியஜயாதிரூபிணா தபஸா 
வஸம்தமிவ ஸம்ததம் வனன |  
னிஜரூபபூதனிரனபக்ஷனிர்மேப்ரசுராத்ம
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யஸௌக்யரதமப்யனாரதம் || ௮.௮ ||  
 
னயனத்வனயன னலினப்ரபாமுஷா 
பரிபுல்ேதாவிேஸினதன விஸ்மயாத் |  
தமனவக்ஷ்ய 
தர்மஜமதர்மதுர்ேபம்மனனஸதி 
பூரிதரமானனஸா&ஸ்மரத் || ௮.௯ ||  
 
ஜகதாம் சதுர்தஶதயம் சதுர்முக 
ப்ரமுணகர்யுதம் ப்ரளயமானினாய யஃ |  
ஸமமுல்ேஸன் கமேணயவ னகவேம் 
பரமஃ ஸ ஏஷ ஹி புராணபூருஷஃ || ௮.௧0 ||  
 
த்ரிகுணாக்றுதிப்ரக்றுதினதா குரும் ததஃ 
த்ரிவிதாமேம்க்றுதிமமர்த்யகான்யதஃ |  
அபி பூதபம்சகமினதா&ம்டமம்டேம் 
பகவானஸாவிே ஜகம்தி சாஸ்றுஜத் || 
௮.௧௧ ||  
 
விதிவாயுவீம்த்ரஶிவயகௌஶினகஶகான் 
அமராமரானுகனராஸுராதிகான் |  
ஸ்றுஜதி ப்ரபாேயதி ேம்தி ஸம்ததம் 
ஸ்வகதிம் ப்ரயாபயதி ணசஷ லீேயா || ௮.௧௨ 
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||  
 
அகணய்யஸத்குணகனணா விதூஷணஃ 
ஸ்வவஶாகினோ&ப்யனுபசாரதஃ ஸ்வயம் |  
ஸ்ம்றுதிகீர்தனப்ரணதிபிர்விமுக்தனய 
ஸ்வஜனஸ்ய யாத்யயமனனகரூபதாம் || 
௮.௧௩ ||  
 
சதுரானனாய சதுரஃ புரா&&கமான் 
ப்ரததாவஸாவனிமினஷஶ்வரஃ ப்ரபுஃ |  
வினிேத்ய ஹி ஶ்ருதிமுஷம் புராதனம் 
வபுனஷாத்ததம் ேயமுனகன ஸத்ரிபும் || 
௮.௧௪ ||  
 
அமனரம்த்ரணவரிபுஜதம்டமம்டேப்ரதிகர்
ஷபுஷ்கரபதத்தனராத்த்றுதிஃ |  
விதனத 
வராேவபுஷா&முனனார்மிமத்ஸ்றுதிஸிம்
துகச்சபதயா&&ப்தரக்ஷிணா || ௮.௧௫ ||  
 
னரஸிம்ே எஷ விததார தாருணம் 
ப்ரதினகாதனயனகரசக்ரனதஜஸா |  
ஸ்வரிபும் க்ஷனணன ஸரஸஃ ஸ்புரத்தனும் 
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ப்றுதுஸத்வமிஷ்டஜனபீதிபம்ஜனஃ || 
௮.௧௬ ||  
 
அபி வாமனனா ேளிதபால்யவானயம் 
ப்ரதிபாபனேன க்றுதணதத்யயகௌதுகஃ |  
உபனதரதஃ க்றுதபலீம்த்ரஶாத்ரவஃ 
ஸ்வஜனாய னகவேமதாத் பரம் பதம் || 
௮.௧௭ ||  
 
கதயம்த்யமும் 
பரஶுபாஸமானனகாேதமர்த்யனதவதமஸ
ம் முஹுர்முஹுஃ |  
ஜகதாம் ஹிதம் ேரிமிவாபரம் ேரிம் 
குருஶக்திதாபஸவரான்வனயாத்பவம் || 
௮.௧௮ ||  
 
கருணாகரஃ ஸவஸுனதவனமாதனதா 
பகவான் புரா&ஹிமகரான்வனய&பவத் |  
ஜிதவான் தினஶா 
தஶரனதா&க்ர்யஸம்பனதா ஜனனகா பபூவ 
புவி யஸ்ய ணவரிோ || ௮.௧௯ ||  
 
புஜனகஶ்வனரா&பி புவனனஶ்வரப்ரியஃ 
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ஸமஜன்யதாரிதரஜன்ம புவ்யபூத் |  
தமமுஷ்ய காம்திவிஜினதம்துமக்ரஜம் 
ரமணீயமாஹுரிே ராமனாமகம் || ௮.௨0 ||  
 
ஜனனகன னஸா&த விரோஸஹிஷ்ணுனா 
முஹுரீக்ஷினதா வனமனீயத ப்ரபுஃ |  
சகினதன துஷ்டஜனதஸ்தபஸ்வினா தத 
ஆஸுரீம் னிஶிசரீம் ஜகான ஸஃ || ௮.௨௧ ||  
 
முனிஸப்ததம்துக்றுதணவரபம்தனம் 
கடுனகஶ்யரிஷ்டபதமுக்யதுர்ஜனம் |  
க்ஷபயம்தமுத்யதஸுபாஹுமாேனவ 
தமதாப்யனம்ததமராதிஸத்கணஃ || ௮.௨௨ ||  
 
ஸவனன விகஸ்வரகுணஸ்வரத்வினஜ 
ஸ்புரினத சரன் ஸகேனகாகுேப்ரியஃ |  
இதகாமதாபஸரஸார்த்ரதீகிரஃ 
ப்ரதிோளயன்னரமணதஷ ஸும்தரீஃ || 
௮.௨௩ ||  
 
ஸேஜான்விதஃ ஸகேமித்ரஸம்யுனதா 
மதுராம் புரீம் ஜனகவல்ேபாம் கதஃ |  
ப்ரவிஶன்னிமாம் ஸ ஜகனதகஸும்தனரா 
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னரனார்யுதாரனயனனாத்ஸனவா&பவத் || 
௮.௨௪ ||  
 
அத கம்டினதஶ்வரதனுஃ ஸ லீேயா 
க்ஷபினதாக்ரனஸனன்றுபபுத்ரயபௌருஷஃ |  
ஸமுபாஸ்ய விப்ரகுருமப்ஜபூகுருஃ 
ஸ்வஜனானனமாதயதனமயனதஜஸா || 
௮.௨௫ ||  
 
கமோமயம் கமேபத்ரனோசனாம் 
புவமாகதாம் ன்றுபஸுதாம் க்றுஹீதவான் |  
னிஜலீேயா விஜிதராஜஶாத்ரனவா 
முதமாபதாப்ய புரமப்திதுர்கமம் || ௮.௨௬ ||  
 
ஸ ஜகாம மாத்றுஜனதுஷ்டனய கிே 
த்வரினதா&வனம் விதததீப்ஸிதம் ஸதாம் |  
ஸே பார்யயா&பி ஶுபயா 
மோஜயத்வஜேக்ஷ்மணாக்ர்யஸுஹ்றுதா 
வினா[&]முதா || ௮.௨௭ ||  
 
ஸமதீதபர்வதபுனராகதுர்கமஃ 
கரதூஷணாதிஸுஜனத்வினஷா பஹூன் |  
ஸ னிேத்ய விஶ்வபயதம் ஸுதுஸ்ஸேம் 
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னரகம் மோதம உதானயத் க்ரமாத் || 
௮.௨௮ ||  
 
ருசிராஶ்ரமாஜிரசிதாக்ர்யனதஜஸா ப்ரியயா 
ப்ரினயா புவனமான்யயா ஸமம் |  
ப்றுஶமாகுலீ 
க்றுதமதப்ரமாதவத்ஸுரபாரிஜாதஹ்றுதவா
ப தாம ஸஃ || ௮.௨௯ ||  
 
ேரிதாமதீஶனரனதவமம்டேம் தஶகம் 
விஜித்ய பரபீஷணம் முஹுஃ |  
ஸ்புரிதாமிே ப்ரியதமாம் னிஜஶ்ரியம் 
பகவானுணபக்ஷத ேரம்தமப்ரியம் || ௮.௩0 ||  
 
அபினம்திதஃ பவனனம்தனாதிபிஃ ஸ 
கதாசிதிம்த்ரஸுதவர்தனகா கவா |  
னிஜராஜ்யமாத்மதயிதாய தத்தவான் 
ேரிஸூனனவ ேதவிபக்ஷமுத்தமம் || 
௮.௩௧ ||  
 
முதமாப்ய தத்ர தயினதாருவார்த்தயா 
மதுோ மருத்ஸுதமுகப்ரவ்றுத்தயா |  
ேரிதிக்மசக்ரேஸினதா&ப்திமத்யகம் 
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ப்ரயயயௌ ஸ புண்யஜனனஸவிதம் புரம் || 
௮.௩௨ ||  
 
ப்றுதுகும்பகர்ணகஜராஜமுத்ததம் 
ஸஸனோ&தரம் ஸவிபுனதம்த்ரஶாத்ரவம் |  
தரணீபரம் ப்றுதுேசக்ரமக்ஷினணாத் 
னிஶினதஷுசக்ரக்றுதவிக்ரமஃ ப்ரபுஃ || 
௮.௩௩ ||  
 
அத பார்யயா ஹுதவேம் ப்ரவிஷ்டயா 
ஸஹிதஃ ஸனோதரபுரஸ்ஸணரரபி |  
அயமாப்ய தாம சிரமிஶ்டதஃ ஸதாம் 
னிஜமூேரூபபரணமக்யனமயிவான் || ௮.௩௪ ||  
 
மஹிதாஸபூஜ்யசரனணா த்விஜாதபூத் 
விதிதாத் ஸ 
விஷ்ணுயஶனஸா&மோத்மனஃ |  
இே னயா தனத ஜகதி பாபஶாம்தனய 
பஹுதாமனேதிமதிதீப்தனகாஸ்திதிம் || 
௮.௩௫ ||  
 
ஸுதனபாருனசரயமபாபகர்தமாத் னனு 
மானவீ தனயதாமுனபயிவான் |  
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ஸமனயன பூரினிஜபக்திபூரிதான் 
ஸமஜீஜனத் ஸுமனஸஃ ஸ னதவராட் || 
௮.௩௬ ||  
 
ஸுப்றுேத்பனயாதரமிதஃ 
ப்ரஸம்ேதிப்ரகடீபவத்பரமயயௌவனாக்று
திஃ |  
அஸுராஹிதாம் வரவிோஸினீ தனுஃ 
ப்ரததாவமுஷ்ய ஸுரராஶனய ஸுதாம் || 
௮.௩௭ ||  
 
ஸுஜனாய தத்தபத ஆத்மஶுத்திதஃ 
ஸுகுமாரரூப்யபவனதஷ ஶாஶ்வதஃ |  
அனஸூயயா ஶுசிமனீஷயா த்றுதஃ 
பரமாதனரண முனிபும்கனவாடயா || ௮.௩௮ ||  
 
தயிதஃ ஸதாம்றுஷப ஏஷ பூதயரா 
வபுருத்வேன் பரமேம்ஸ ேக்ஷணம் |  
வ்யேரத்வேக்ஷதமபக்ஷனஶாபனம் 
பரதத்வலிப்ஸுஸனகாதிவம்திதஃ || ௮.௩௯ 
||  
 
உதபாதி தர்மதனனயா ஹ்யயம் ேரிஃ 
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னரனதவனஸாதர உதாரவிக்ரமஃ |  
அபி க்றுஷ்ண இத்யபிஹினதா முனத 
ஸதாம் ஸ்வயனமவ யஸ்ய ஸேனஜா 
வ்யஜாயத || ௮.௪0 ||  
 
பரமாத்மனன ஸததனமகரூபினண 
தஶரூபினண ஶதஸேஸ்ரரூபினண |  
அவிகாரினண ஸ்புடமனம்தரூபினண 
ஸுகசித்ஸமஸ்ததனனவ னனமானமஃ || 
௮.௪௧ ||  
 
இதி சிம்தயன்னவிரளாம்தனரா ேரிம் 
ப்ரணனாம ஸப்ரணயமாத்றுனதா&முனா |  
அஜியதௌ பரஸ்பரஸபாஜியதௌ ஸ யதௌ 
னிகஷா னிஷீததி புனராபனவஶியனௌ || 
௮.௪௨ ||  
 
விவிதா விதாய கிே தத்ர ஸம்கதாஃ 
வதனம் முனீம்த்ரதனயஸ்ய ஸும்தரம் |  
அவனோக்ய னோகபதிரானதம் 
மோஸுகதீர்தமாே ரேஸி ஸ்ம 
காமிமாம் || ௮.௪௩ ||  
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ஶ்றுணு னதவகார்யமவதார்ய ணதர்யவத் 
யுதுதீர்யமாணமிதமார்யஸம்மதம் |  
பவிதா&ன்யதுஷ்கரதரம் விதாய 
தத்தருணம் தவாவதரணம் மோபேம் || 
௮.௪௪ ||  
 
அபிதாய ஸூத்ரஹ்றுதயம் ஸதாம் ப்ரியம் 
ப்ரவிதாய பாஷ்யமதுனா னினஜச்சயா |  
அபணரஃ 
ஶ்ருதிஸ்ம்றுதினிஜார்ததூஷணகஃ 
ஸுதராம் தினராபவதி ஸம்விதாேதா || 
௮.௪௫ ||  
 
அபனனதுனமனமனயம் க்றுதம் கணேஃ 
ப்ரதினனதுமாத்மஜனதாம் ஶுபாம் கதிம் |  
குரு ஸூத்ரபாஷ்யமவிேம்பிதம் வ்ரனஜஃ 
ஸுமனதன னயாஜய கனவ ஶ்ருதிஸ்ம்றுதீஃ 
|| ௮.௪௬ ||  
 
அமிதாம் மிதாமபி கிரம் ஜகத்குனராஃ 
இதி தாம் னிஶம்ய விரனளதராம்தரஃ |  
வததாம் வரஸ்தமவதத் ததா தயயாஃ 
விரோக்ஷமஃ கலு சராசனரஶனயாஃ || 
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௮.௪௭ ||  
 
பவனதாரிதஃ ஸததனஸவனாம்றுனத மம 
மம்க்துமஸ்து பகவன்னனுக்ரேஃ |  
ன ேனபய வல்ேபதனமத்றுஶம் ஸுகம் 
ஜகதாம் த்ரனய&பி ஜகனதகமம்கேம் || 
௮.௪௮ ||  
 
கலிகாேகாலிதகுனண தராதனள 
ஸுஜனனா ன னூனமதுனா&ஸ்தி 
னயாக்யதீஃ |  
பரதத்த்வவர்ணனமனயாக்யதாவனத னனு 
ேவ்யதானமிவ னிம்த்யனத ஶுனன || 
௮.௪௯ ||  
 
இதி தம் ப்ருவாணமயமப்ரவீத் விபுஃ புவி 
ஸம்தி யஸௌம்ய புருஷா குனணாசிதாஃ |  
விமோன் மணீனிவ 
குனணாஜ்ஜிதானிமான் தயயா வினஶாதய 
விஶுத்தனகாகணணஃ || ௮.௫0 ||  
 
தவ கீர்திரார்திமதிமாத்ரமானனயதஶுபான் 
ப்ரபாகரவினபவ யகௌஶிகான் |  
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கமோகரானிவ ஶுபான் ப்ரனபாதனயத் 
பரமாஜ்ஞயா மம வினஶஷனதா&னிஶம் || 
௮.௫௧ ||  
 
இதி ஸா மஹீதரமுகாத் வினிஃஸ்றுதா 
ஜகதாம் ஸுகாய விஶதா ஸரஸ்வதீ |  
த்விஜராஜனகாவிஷயதாதிபூரிதம் 
ப்ரவினவஶ மத்வப்றுதுபுத்திவாரிதிம் || 
௮.௫௨ ||  
 
மதமித்யனவத்ய மஹிதம் மேனதாஃ 
அபிதாய பாடமிதி தீரமதிஃ |  
அனனயார்னினயாகமதினராபிதவான் 
ஸ்வஶிரஸ்யனன்யஸுவேம் ப்ரணமன் || 
௮.௫௩ ||  
 
ஆம்னாயாஸ்த்ரய இவ 
தத்த்வனபாதகாஸ்னத பாபக்னாஸ்த்ரய இவ 
பாவகாஃ ப்ரஜானாம் |  
னோகா வா ஸகேப்றுதஸ்த்ரனயா&த்ர 
னரஜுஃ ஸானம்தா 
முனிஸுததர்மஸூனுமத்வாஃ || ௮.௫௪ ||  
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|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுேதிேக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசினத 
ஶ்ரீமத்வவிஜனய  
ஆனம்தாம்கினத அஷ்டமஃ ஸர்கஃ || 
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