
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௪. சதுர்தஃ ஸர்கஃ  
 
அததஷ ஸல்ல ாகதயாஸுதார்த்ரயா 
ஸதாகமஸ்லதனனிராஸகாமயா |  
ரமாவராவாஸபுவா விஶாரலதா 
விஶா யா&சிம்தயதாத்மலனா தியா || ௪.௧ 
||  
 
அனன்யஸம்காத் குணஸம்கிதா 
ஹலரர்ஜனஸ்ய மானம் து 
விஶிஷ்டலசஷ்டிதம் |  
அஸம்கமஸ்மாத் ப்ரகடீகலராம்யஹம் 
னிஜம் பஜன் பாரமஹம்ஸ்யமாஶ்ரமம் || 
௪.௨ ||  
மம ப்ரலபார்னாபரதா ஹி லஶாபலத 
த்விஷத்ஸு விஷ்ணும் யததம்டதாரணம் |  
ஹரிஸ்வஸா னன்வசிராதஸத்பிலத 
பலவதலதா னாஸ்மிச தம்டதாரகஃ || ௪.௩ ||  
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விசிம்தயன்னித்தமனம்தசிம்தகஃ 
ஸமஸ்தஸம்ன்யாஸனிபத்தனிஶ்சயஃ |  
அஸாவனுஜ்ஜார்தமதானமத்தரிம் 
ஸமஸ்தஸம்வ்யாபினமாத்மதாயகம் || ௪.௪ ||  
 
னிலஜ ஜலன கிம் னமஸீதி ப்றுச்சதி 
ப்ருவன் ஸ்வஸஸ்துப்ரணதிம் வ்யதாமிதி |  
குலரா கி ான்லவஷணவான் ஜகத்குருஃ 
ததா ஜகாமாகி ல ாகஶிக்ஷகஃ || ௪.௫ ||  
 
யதிர்யதாத்மாபுவி 
கஶ்சனாபவத்விபூஷலணா 
பூரிவிரக்திபூஷணஃ |  
ன னாமமாத்ராச்சுசிமர்தலதா&பியம் 
ஜலனா&ச்யுதப்லரக்ஷமுதாஹரத் ஸ்புடம் || 
௪.௬ ||  
 
புதரஷ 
க்றுஷ்ணாகரஸித்தஶுத்திமத்வரான்னபுக்
த்யா கி  பாம்டவா லய |  
விலஶாதிதாத்மா 
மதுக்றுத்ப்ரவ்றுத்திமான்சசார காம்ஶ்சித் 
பரிவத்ஸரான் முதா || ௪.௭ ||  
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அபூத் குஶாஸ்த்ராப்யஸனம் ன பாதகம் 
க்ரமாகதாத் விப்ரதிஸாரலதா யலதஃ |  
யதா குஶாஸ்த்ராத்யஸனம் முரத்விஷஃ 
பதாம்புலஜ வ்யாதவரஸ்ய கர்ஹிதம் || ௪.௮ ||  
 
வினீதமாம்னாயஶிலராவிஶாரதம் ஸததவ 
தத்த்வம் ப்ரபுபுத்ஸுமாதராத் |  
குருர்விதித்லவாபனதாம் னிஜாம் ம்றுதிம் 
கதாசிதூலச தமுபஹ்வலர கிரம் || ௪.௯ ||  
 
அஹம் ஸ்வயம் ப்ரஹ்மன கிம்சிதஸ்தி 
மத் பரம் விஜ்றும்லபத யதா ஸ்புடம் 
சிதிஃ |  
இதீஹ மாயாஸமலயாபபாதிதம் 
னிரன்வயாத் ஸுவ்ரத மா ஸ்ம விஶ்வஸீஃ 
|| ௪.௧0 ||  
 
யலதததாத்தமக்யமுபாஸ்திலசாதிதம் ன 
லம குலராரப்யபலராக்ஷதாம் கதம் |  
புராதனானாமபி ஸஸௌம்ய குத்ரசித் தலதா 
முகும்தம் பஜ ஸம்விலத முதா || ௪.௧௧ ||  
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இதீதமாதிஶ்ய வலசா வசஸ்வினி ஸ்வலக 
குஸரௌ ஸ ாகமதான்யமீயுஷி |  
அலஸவதா&ல ாச்ய முஹுர்குலரார்கிரம் 
ஸ ரூப்யபீடா யமிம்திராவரம் || ௪.௧௨ ||  
 
ஸுபக்தினா லதன ஸ பக்தவத்ஸல ா 
னிலஷவிதஸ்தத்ர பரம் புபுத்ஸுனா |  
பவிஷ்யதஃ ஶிஷ்யவராத்தி வித்தி மாம் 
இதி ப்ரவிஷ்டஃ புருஷம் தமப்யதாத் || 
௪.௧௩ ||  
ப்ரதீக்ஷமாணம் தமனுக்ரஹம் முதா 
னிலஷவமாணம் புனரம்புலஜக்ஷணம் |  
ஸதாம் குருஃ காரணமானுஷாக்றுதிஃ 
யதிம் ப்ரஶாம்தம் தமுபாஸஸாத ஸஃ || 
௪.௧௪ ||  
 
ஸுதம் யதீம்த்ரானுசரம் விராகிணம் 
னிஶம்ய ஸம்ன்யாஸனிஷண்ணமானஸம் 
|  
ஸுவத்ஸஸ ௌ ரூப்யதளா யஸ்திதம் 
விலயாகதாம்ஸதௌ பிதஸரௌ ஸமீயதுஃ || 
௪.௧௫ ||  
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வராஶ்ரமஸ்லத ஜரலதாரனாதலயார்ன 
ஜீவலதாஃ ஸ்யாதயி னம்தனாவலயாஃ |  
ஸயாசனம் வாக்யமுதீர்ய தாவிதம் பரீத்ய 
புத்ராய னதிம் விலதனதுஃ || ௪.௧௬ ||  
 
னதிர்ன ஶுஶ்ரூஷுஜனாய ஶஸ்யலத 
னதம் பவத்ப்யாம் ஸ்புடமத்ர ஸம்ப்ரதம் |  
அலஹா விதாத்ரா ஸ்வயலமவ தாபிதா 
ததப்யனுஜ்லேதி ஜகாத ஸ ப்ரபுஃ || ௪.௧௭ ||  
 
அனுத்தரஜ்ேஃ ஸ தமர்தயன் புனஃ 
யதீம்த்ரமானம்ய கதஃ ப்ரியாயுதஃ |  
க்றுலஹ வஸன் கல்பஸமான் க்ஷணான் 
னயன் ஸுதானலனம்லதாரனிஶம் 
தலதா&ஸ்மரத் || ௪.௧௮ ||  
 
ஸ சிம்தயன் புத்ரமலனாரதம் ஶுசா 
புனஶ்ச தீர்த்லவாபகலதா மஹானதீம் |  
யதீஶ்வரானுவ்ரதமாத்மனம்தனம் 
ததமக்ஷத க்ராமவலர மடாம்தலர || ௪.௧௯ ||  
 
ஸ ஜாதலகாபாகுலிலதா தராஸுலரா 
மஹாத்மனாம்  ம்கனபீருரப்ய ம் |  
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ஸுதஸ்ய ஸகௌபீனத்றுஸதௌ ஹி 
ஸாஹஸப்ரதிஶ்ரலவா லம த்றுட 
இத்யபாஷத || ௪.௨0 ||  
 
க்ஷலணன ஸகௌபீனதலரா னிஜம் படம் 
விதார்ய லஹ தாத குருஷ்வ ஸாஹஸம் |  
இதீமமுக்த்வா ப்ரபுரப்ரவீத் புனஃ 
ஶுபாம்தராயம் ன பவாம்ஶ்சலரதிதி || 
௪.௨௧ ||  
 
ன புத்ர பித்லராரவனம் வினா ஶுபம் 
வதம்தி ஸம்லதா னனு ஸதௌ ஸுஸதௌ 
ம்றுஸதௌ |  
னிவர்தமாலன ன ஹி பா லகா&ஸ்தி 
ஸனௌ த்வயீதி வக்தாரமமும் 
ஸுலதா&ப்ரவீத் || ௪.௨௨ ||  
 
யதா விரக்தஃ புருஷஃ ப்ரஜாயலத தததவ 
ஸம்ன்யாஸவிதிஃ ஶ்ருஸதௌ ஶ்ருதஃ |  
ன ஸம்கஹீலனா&பி பரிவ்ரஜாமி வாம் 
அஹம் து ஶுஶ்ரூஷுமகல்பயன்னிதி || 
௪.௨௩ ||  
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பஹுஶ்ருதத்வாத்யதி தத் ஸலஹ ப ாத் 
ன ஸா ஸவித்ரீ விரஹம் ஸலஹத லத |  
இதி த்விலஜனாபி ஹிலத&னமத் ஸ தம் 
பவானனுஜ்ோம் ப்ரததாத்விதி ப்ருவன் || 
௪.௨௪ ||  
 
விசிம்த்ய வித்வான் ஸ னிருத்தரீக்றுதஃ 
ததா&ஸ்து மாதா&னு வலதத் யதீதி தம் |  
உதீர்ய க்றுச்ச்ராதுபகம்ய மம்திரம் 
ப்ரியாஸகாலஶ தமுதம்தமப்ரவீத் || ௪.௨௫ ||  
 
னிஶாசராலரரிவ  க்ஷ்மணஃ புரா 
வ்றுலகாதரஸ்லயவ ஸுலரம்த்ரனம்தனஃ |  
கலதா&த ஸஶௌலரரிவ கர்மக்றுத் ப்ரியஃ 
ஸுபக்திமான் 
விஶ்வவிலதா&னுலஜா&பவத் || ௪.௨௬ ||  
 
கதாசிதாப்யா& யபுத்திரா யம் 
னிலவதயன் பா கலமதலமதலயாஃ |  
த்றுடஸ்வஸம்ன்யாஸனிலஷதனிஶ்சயாம் 
தவானுமத்லயதமுவாச மாதரம் || ௪.௨௭ || 
வராஶ்ரமாப்திம் மம ஸம்வதஸ்வ மாம் 
கதாசிதப்யம்ப யதீச்சஸீக்ஷிதும் |  
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யதன்யதா லதஶமிமம் பரித்யஜன் ன 
ஜாது த்றுஷ்லடர்விஷலயா பவாமி வஃ || 
௪.௨௮ ||  
 
இதி ப்ருவாலண தனலய 
கதாசிதப்யதர்ஶனம் தஸ்ய 
ம்றுலதர்னிதர்ஶனம் |  
விசிம்த்ய பர்யாகுலிதா சிகீர்ஷிதம் 
ஸுதஸ்ய க்றுச்ச்ரான்ன்யருணன்ன ஸா 
ஶுபா || ௪.௨௯ ||  
 
அலதாபகம்தயஷ குரும் ஜகத்குருஃ 
ப்ரஸாத்ய தம் லதவவரப்ரஸாதிதஃ |  
ஸதா ஸமஸ்தாஶ்ரமபாக் ஸுலரஶ்வலரா 
விலஶஷதஃ கல்வபஜத்வராஶ்ரமம் || ௪.௩0 ||  
 
க்ரியாக ாபம் ஸக ம் ஸ கா வித் 
விதானமார்லகண விதாய லகவ ம் |  
ஸதா ப்ரஸன்னஸ்ய ஹலரஃ ப்ரஸத்தலய 
முஹுஃ ஸமஸ்தன்யஸனம் ஸமப்யதாத் || 
௪.௩௧ ||  
 
அனம்தமாத்ராம்தமுதாஹரம்தி யம் 
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த்ரிமாத்ரபூர்வம் ப்ரணலவாச்சயம் புதாஃ |  
ததா&பவத் பாவிசதுர்முகாக்றுதிஃ 
ஜபாதிகாரீ யதிரஸ்ய ஸூசிதஃ || ௪.௩௨ ||  
 
குணானுரூலபான்னதி பூர்ணலபாத 
இத்யமுஷ்ய னாம த்விஜவ்றும்தவம்திதஃ |  
உதாஹரத் பூரியஶா ஹி லகவ ம் ன 
மம்த்ரவர்ணஃ ஸ ச மம்த்ரவர்ணகஃ || 
௪.௩௩ ||  
 
னிரம்கராகம் முகராகவர்ஜிதம் 
விபூஷணம் விஷ்டபபூஷணாயிதம் |  
அமும் த்றுதாஷாடமலவக்ஷ்ய லமனிலர 
ஸ்வபாவலஶாபா&னுபலமதி ஜம்தவஃ || 
௪.௩௪ ||  
 
புஜம்கபூலதஶவிஹம்கபாதிதகஃ 
ப்ரவம்திதஃ ஸாவஸரப்ரதீக்ஷதணஃ |  
னனாம லஸா&யம் குருபூர்வகான் யதீன் 
அலஹா மஹீலயா மஹதாம் விடம்பனம் || 
௪.௩௫ ||  
 
வராஶ்ரமாசாரவிலஶஷஶிக்ஷணம் 
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விதித்ஸுரஸ்யா&சரிதம் னிஶாமயன் |  
விலஶஷஶிக்ஷாம் ஸ்வயமாப்ய தீரதீஃ 
யதீஶ்வலரா விஸ்மயமாயதா&ம்தரம் || 
௪.௩௬ || 
 
ஸ ரூப்யபீடா யவாஸிலன யதா னனாம 
னாதாய மஹாமதிர்முதா |  
ததா&முனா&க்ராஹி னரப்ரலவஶினா 
புலஜ புலஜ&னாஶு புஜம்கஶாயினா || 
௪.௩௭ ||  
 
சிராத் ஸுதத்வம் ப்ரபுபுத்ஸுனா த்வயா 
னிலஷவணம் லம யதகாரி தத்ப ம் |  
இமம் ததாமீத்யபிதாய லஸா&முனா ததா 
ப்ரணீய ப்ரதலத&ச்யுதாத்மஸன || ௪.௩௮ ||  
 
அனுக்ரஹம் தம் ப்ரதிக்றுஹ்ய ஸாக்ரஹம் 
முதா&&த்மனா&&ப்தாம் க்றுதக்றுத்யதாம் 
ஸ்மரன் |  
அபூதஸம்லகா&பி ஸ தத்ஸுஸம்கவான் 
அஸம்கபூஷா னனு ஸாதுஸம்கிதா || ௪.௩௯ 
||  
யியாஸதி ஸ்வஸ்தடினீம் முஹுர்முஹுஃ 
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னமத்யனுஜ்ோர்தினி பூரிலசதஸி |  
 
தமஸ்மரத் ஸ்வாமினலமவ தூனதீஃ 
குருர்பவிஷ்யத்விரஹாக்னிஶம்கயா || ௪.௪0 ||  
இதஸ்த்றுதீலய திவலஸ த்யுனிம்னகா 
த்வதர்தமாஸ்மாகதடாகமாவ்ரலஜத் |  
அலதா ன யாயா இதி தம் ததா&வதத் 
ப்ரவிஶ்ய கம்சித் கருணாகலரா ஹரிஃ || 
௪.௪௧ ||  
ததாஜ்ேலயாபாகதஜாஹ்னவீஜல  
ஜலனா&த்ர ஸஸ்ஸனௌ ஸஹ 
பூர்ணபுத்தினா |  
ததஃபரம் த்வாதஶவத்ஸராம்தலர 
ஸதா&&வ்ரலஜத் ஸா ததனுக்ரஹாம்கினீ || 
௪.௪௨ ||  
 
கலத தினானாம் தஶலக ஸமாஸலக 
வராஶ்ரமம் ப்ராப்ய ஸபத்ர ம்பனம் |  
ஜிகாய தஜத்ரான் பஹுதர்ககர்கஶான் ஸ 
வாஸுலதவாஹ்வயபம்டிதாதிகான் || ௪.௪௩ ||  
 
குலராஃ ஸ்வஶிஷ்யம் சதுரம் சிகீர்ஷிதஃ 
ப்ரலசாதனாத் ஶ்லராதுமிலஹாப சக்ரலம |  

11

www.yo
us

igm
a.c

om



அலதஷ்டஸித்திஶ்ப ஜாதிவாரிதிஃ 
னிராதலரணாபி மஹாத்மனா&முனா || 
௪.௪௪ ||  
 
ததாத்யபத்யஸ்தமவத்யமம்ட ம் 
யதா&வதத் லஷாடஶகத்வயாத்மகம் |  
உபர்யபாஸ்தம் ததிதி ப்ருவத்யஸஸௌ 
குஸரௌ தமூலச ப்ரணிகத்யதாமிதி || ௪.௪௫ ||  
 
பவத்ப்ரவக்த்றுத்வஸமர்ததா ன லம 
ஸலகாபமித்தம் வததி வ்ரதீஶ்வலர |  
அபீஹ மாயாஸமலய பஸடௌ ன்றுணாம் 
பபூவ தத்தூஷணஸம்ஶயாம்குரஃ || ௪.௪௬ ||  
 
புலதா&பிதானம் ஶ்ரவணம் புலததலரா 
த்ருவம் விதத்யாத் விமுமுக்ஷுராத்மனஃ |  
யதிர்விலஶஷாதிதி ல ாகலசாதனாத் 
ப்ரவக்தி மாயாஸமயம் ஸ்ம பூர்ணதீஃ || 
௪.௪௭ ||  
 
அகம்டிலதாபன்யஸனம் விஸம்ஶயம் 
ஸஸம்ப்ரதாயம் ப்ரவலசா த்றுலடாத்தரம் |  
ஸமாகமன் ஶ்லராதுமமுஷ்ய ஸாக்ரஹாஃ 
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ஜனாஃ ஶ்ருதாட்யாஶ்சதுரா புபூஷவஃ || 
௪.௪௮ || 
 
குலராருபாம்லத ஶ்ரவலண 
ரததர்த்விதஜஃ ஸ பம்சதஷர்பாகவலத 
கதாசன |  
பஹுப்ரகாலர லிகிலத&பி வாசிலத 
ப்ரகாரலமகம் ப்ரபுரப்யதாத் த்றுடம் || ௪.௪௯ 
||  
 
பரப்ரகாலரஷ்வபி ஸம்பவத்ஸு லத 
வினிர்ணலயா&ஸ்மின் கதமித்யுதீரிலத |  
முகும்த லபாலதன மஹாஹ்றுதப்ரவீத் 
ப்ரகாரலமனம் பகவத்க்றுதம் ஸ்புடம் || 
௪.௫0 ||  
னிகத்யதாம் கத்யமிதஹவ பம்சலம 
ஜகத்குலரார்லவத்த க்றுதிஸ்திதிம் யதி |  
இதி ப்ருவாலண யதிஸத்தலம ஸ்வயம் 
ததுக்தமார்லகண ஜகாத பூரிஹ்றுத் || ௪.௫௧ 
||  
 
அலஶஷ ஶிஷ்தயஶ்ச ததாஜ்ேயா ததா 
பரீக்ஷணாதயக்ஷி ஸமஸ்தபுஸ்தகம் |  
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ஸ தத்ர ஹம்ததகதலம ஸ்திதம் த்யஜன் 
ன தாவதத்யாய னிகாயமப்யதாத் || ௪.௫௨ ||  
 
அத்ர ஜன்மனி ன யத் படிதம் லத தஜத்ர 
பாதி கதமித்யமுலனாக்லத |  
பூர்வஜன்மஸு ஹி லவத புலரதம் 
ஸர்வமித்யமிதபுத்திருவாச || ௪.௫௩ ||  
 
இதி 
பஹுவிதவிஶ்வாஶ்சர்யசித்தப்ரவ்றுத்ஸதஃ  
ஜகதி விததிமாயன்னூதனா&ப்யஸ்ய 
கீர்திஃ |  
க்ஷபிததததமஸ்கா பாஸ்கரீவ ப்ரபா& ம்  
ஸுஜனகுமுதவ்றும்தானம்ததா 
சம்த்ரிலகவ || ௪.௫௪ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகு தி க 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிலத 
ஶ்ரீமத்வவிஜலய  
ஆனம்தாம்கிலத சதுர்தஃ ஸர்கஃ || 
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