
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
 
௧0. தஶமஃ ஸர்கஃ  
ஸபதி ஸமஸ்குருத ப்றுஶம் 
மாதவகுணஸாதககா&த மத்வரவிஃ |  
ப்றுகுகுலதிலகஸ்தானம் தாபகரஃ 
பாபபாம்தானாம் || ௧0.௧ ||  
 
தஶமதிஶிஶ்யஃ கஶ்சித்ஶுபஜனதாயய 
குதூஹலனதாயய |  
விவிதஸுவ்றுத்தம் வாக்யம் 
காவ்யமிகவாகச ஸனாயகஸ்தவகம் || ௧0.௨ 
||  
 
புவனாத்புதமத்வகசஶ்டிதம் ன வகதமாபி 
ஸுராயுஶா வயம் |  
ஸகலம் கலு கிம்து கிம்சிதப்யத 
ஶுஶ்ரூஶுஜனாய வர்ண்யதத || ௧0.௩ ||  
 
க்வசிதீஶ்வரகதவகமஶ பூபம் கனனம் 
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பாம்தஜனம்விதாபயம்தம் |  
ஸ்வமபி ப்ரதிகசாதயம்தமூகச க்ரியயா 
கனா&குஶலான் ப்ரகபாதகயதி || ௧0.௪ ||  
 
ப்ரகாரம் ப்ரகடீகர்தும் ஆரப்ய விரராம 
கனா |  
மஹீகயாமதிமாஹாத்ம்யாத் யவவஶ்கயன 
கனன் கலஃ || ௧0.௫ ||  
 
னாகனகனனாகனனாகனகனானூகனன 
னனு னுன்னாஃ |  
னானானா கனா னூனம் 
னாகனனானூனனா&னுன்னஃ || ௧0.௬ ||  
 
யமகஶஷபவப்ரபவஃ 
ஸ்மரதாமஸுகாப்திரயபதி ன சித்ரமிதம் |  
மருதீத்றுஶி பாம்தி ஹி யத்ஸ்தவகன 
யமகஶஷபவப்ரபவஃ ஸ்மரதாஃ || ௧0.௭ ||  
 
ஸம்சரன்னம்சனீயஃ கதாசித் விபுஃ 
விஷ்ணுபத்யாஸ்தடம் 
யவஷ்ணவாக்கரஸரஃ |  
ப்ராபதாப்யதர்னியஜகரஷ 
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ஶிஷ்யயர்வ்றுதஃ த்யக்தவிஶ்வப்லவம் 
ஶாத்ரவாதம்கதஃ || ௧0.௮ ||  
 
இமான் 
ஸ்வஸ்வபூர்வாஶ்ரயானாத்மவாக்யாத் 
ஸலீலம் தயாலுஃ ஸ மூலாஶ்ரயாத்மா |  
னிகஷத்த்றூனனாத்றுத்ய 
சானன்யலம்க்யாம் ததா&த்யாயயத் தாம் 
னதீம் ஸம்ஸ்றுதிம் வா || ௧0.௯ ||  
 
வாரயதவாரயத யவரிஸுஹ்றுகதா&மூன் 
மாரயதமாரயத பாரகமனாத் ப்ராக் |  
ஆபதத ஆலபத இத்யவததுச்யசஃ ஸ 
த்வரகராஜபுருஷானுசிதவாசா || ௧0.௧0 ||  
 
ன ஜடா ஜகல பதத ஸாஹஸாதகஹா ன 
பயம் ஹி கவா பஹுதயா&பகஹார்ஜனாத் |  
பவதாம் பதிம் க்ஷிதிபதிம் தித்றுக்ஷவஃ 
ப்ரதியாம ககன கலஹம் சிகீர்ஷத || ௧0.௧௧ 
||  
 
வசகஸத்யகனன ஸ பரான் ன்யருணத் 
புஜகான் னகரத்ர இவ மம்த்ரபலாத் |  
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உததாரயத் பரிஜனம் ம்றுதிபீஸரிதஶ்ச 
கதவஸரிதஶ்ச ஸமம் || ௧0.௧௨ ||  
 
னிர்விகாரசரிகதா&பி பரீதஃ 
க்ரூரகிம்கரஸஹஸ்ரதகயன |  
ஸ வ்ரஜன்னுதலஸஜ்ஜகதீஶஃ 
ஸிம்ஹராடிவ ஸ்றுகாலஸமூகஹ || ௧0.௧௩ ||  
 
அப்ரகம்ப்யவபுஷம் ஸுராஸுயரஃ 
ஸிம்ஹஸம்ஹனனகமனமுன்னதம் |  
ப்ராப்தமாத்மனகராம்திகம் ன்றுபஃ 
ப்கரக்ஷ்ய தஸௌதஶிககர ஸ்திகதா&ப்ரவீத் 
|| ௧0.௧௪ ||  
 
ரிபுன்றுபப்ரணிதிப்ரதிஶம்கயா 
பதிகபாடனகர்மணி தீக்ஷியதஃ |  
ஸுமுக கம புருயஷஃ பருயஷஃ கதம் 
யமபயடரிவ னாஸி விஹிம்ஸிதஃ || ௧0.௧௫ 
||  
 
அப்லவகதவனதீதரணம் கத ஹம்த கதம் 
ச சிகீர்ஷஸி கிம் த்வம் |  
தம் னிகதம்தமிதிப்ரப்றுதீஹ ஸ்மா&ஹ 
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மஹாபுருகஷாத்தமதாஸஃ || ௧0.௧௬ ||  
 
கயா&தஸௌ கதகவா விஶ்வதீபஃ 
ப்ரதீப்தஃ குர்மஃ ஸர்வம் 
தத்பரானுக்ரகஹண |  
யாமஸ்தாவத் தூர்ணமாஶாமுதீசீம் 
இத்யாத்யம் தத்பாஷயா சித்ரவாக்யம் || 
௧0.௧௭ ||  
 
காம்பீர்யம் த்றுதிமுருவீர்யமார்யபாவம் 
கதகஜா&க்ர்யம் கிரமபி கதஶகாலயுக்தாம் 
|  
ராஜா&ஸ்ய ஸ்புடமுபலப்ய 
விஸ்மிகதா&ஸ்யம ராஜ்யார்தம் ஸபதி 
ஸமர்பயாம்பபூவ || ௧0.௧௮ ||  
 
தம்டார்ஹபுத்திவிஷகயா 
ன்றுபபூருஷாணாம்  
ராஜ்யார்ஹபுத்திவிஷகயா&பவதித்தகமஷஃ 
|  
னீதிம் ப்ரகாஶயிதுகமவ விபத்ஸு 
கார்யாம் கம்தும்  
ப்ரபுஃ ப்ரஸபகதா&பி ததா வ்யதாத் ஸஃ || 
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|௧0.௧௯ ||  
 
கதாசிச்கசாராணாம் 
னிகரமவகலாக்யாபிபததாம்  
அவஸ்தாப்ய ஸ்வீயான் 
கரகபடபிம்டார்தமதிக்றுத் |  
சரன்கனகதஷ்கவதானத மித 
இஹாகாதயதகஹா  
விபுஃ ஸம்கமாஹ்ய ப்ராக் விஜய இவ 
ஸம்ஶப்தககணான் || ௧0.௨0 ||  
 
அன்யத்ர ச கசாரான் 
தன்யப்ரவகரா&தஸௌ ஶூரான் 
ஶதஸம்க்யான் ப்ராப்தான் 
ஸ்வஜிகாம்ஸூன் |  
ஏககன து ஶிஷ்கயணா&க்றுஷ்டகுடாரான் 
னிஸ்தாடிதயூத்யானத்ராவயத த்ராக் || 
௧0.௨௧ ||  
 
க்வசிச்சிலா ச்சடாப்ரமாதமும் 
ஸஸம்கமத்யஜன் |  
அகவக்ஷ்ய தஸ்யவஃ புனஃ குதூஹலாத் 
தமானமன் || ௧0.௨௨ ||  
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ஸத்கயாச்கசகத கஸச்சாபாதம் 
வ்யாக்ராகாரம் யதத்யவ்யாக்ரம் |  
ப்ராகேயாத்கரஃ ப்ராம்கத ப்ராஜ்ஞஃ 
பாகணர்லீலாகலகஶனா&உய்ஸ்யத் || 
௧0.௨௩ ||  
 
ப்ராப ஸ னாராயணதஃ 
ஶுத்தஶிலாத்மப்ரதிமாஃ |  
யாஸு ஸ பத்மாஸஹிகதா கதாஷ்யஹிதஃ 
ஸன்னிஹிதஃ || ௧0.௨௪ ||  
 
பாராஶர்யஃ பரதத்வப்ரஸித்த்யய 
தாத்பர்யார்தம் பரமம் பாரதஸ்ய |  
வ்யக்தம் வக்தும் னியுனக்தி ஸ்ம 
ஸாக்ஷாத் ஏனம் தன்யம் புவகன 
மன்யமானஃ || ௧0.௨௫ ||  
 
தீர்கதஷு தீர்கதஷு ச தஸௌக்யதீர்தஃ 
கக்ஷத்கரஷு ச கக்ஷத்ரவிதாம் வரிஷ்டஃ |  
ககாவிம்தமாவம்த்ய ஸஹானுககா&காத் 
கம்காம் புனஸ்தும்கதரம்கமாலாம் || 
௧0.௨௬ ||  

7

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ப்லயவரகபதாமவகலாக்ய ஸிம்தும் 
ஸகராஜபம்தும் ச ததா&&ப்தஸிம்தும்  
தகட னிஷண்ணானதிகம் விஷண்ணான் 
னிரீக்ஷ்ய ஶிஷ்யானதரத் ஸ ஏதாம் || ௧0.௨௭ 
||  
 
ன வானகரம்த்ரஸ்ய விலம்கிதாப்கதஃ ன 
வா னகரம்த்ரஸ்ய விஹர்துரஸ்யாம் |  
இகம&ஸ்மரம்ஸ்தத்வபுகஷா&ன்யதா&ஸ்ய 
ஶக்தஸ்ய ஶம்க்கயத விபத் கதம் யதஃ || 
௧0.௨௮ ||  
 
ஜகத்ப்ரதீபாயிதககாகணாட்கய திவாககர 
மத்வதிவாககர ச |  
அவ்யக்தரூகப ஶ்ரியமத்யஜன் த்ராக் 
ஸஹாம்புயஜஸ்தன்னயனாம்புஜானி || 
௧0.௨௯ ||  
 
பதம் பகஶார்வா வினதாதனூஜஃ தீர்த்வா 
னதீம் தாவததீனஸத்த்வஃ |  
அனார்த்ரவாஸாஃ ஸ குதூஹலார்த்யரஃ 
ன்றுகதவபூகதவமுக்யர்வவம்கத || ௧0.௩0 ||  
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பீயதரராகதரதிமாத்ரமத்ர னதாரயகரப்யத 
தாரயகஃ ஸஃ |  
ஸ்வகதஜஸா விஸ்மிதபூபனுன்யனஃ 
ப்லகவன ஶிஷ்யான் னிரதாரயத் தாம் || 
௧0.௩௧ ||  
 
விஶம்கடம் ஸ்வஸ்தடினீதடம் கத 
தீபப்ரதீப்தம் ஜனதாபிபூர்ணம் |  
ஸம்கசாதயத்பம்டிதமம்டலாட்யம் 
னாதாவகலாககாத் கஹ்றுகதா&ப்யபஶ்யன் 
|| ௧0.௩௨ ||  
 
ஆம்னாயமாம்னாயவிதாம் விதக்தம் 
ஸபாவகபதம் ப்ரவதம்தமத்ர |  
யதவ்யாம் ஸபாயாமிவ பத்மகயானிம் 
ப்யரக்ஷம்த ஸாக்ஷாத் ஸுகதீர்தகமகத || 
௧0.௩௩ ||  
 
ப்ராப்தஸ்தகதா ஹஸ்தினராஜதானீம் 
மாஸானுவாகஸஹ ஸ வாஸகயாக்யான் |  
மடாம்தகர&னம்தகுணாம்தரஃ ஸன் 
ஏகாம்தகதகஶ ஸரிகதா&ஸமீகப || ௧0.௩௪ ||  
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பித்த்வா புவம் கதவனதீ ஜகாம 
ஶாகாவிகஶகஷண னிகஷவிதும் தம் |  
வாணீ ச யத்ப்கரஷ்யதயா க்றுதார்தா 
ஶிவாதிவம்த்யா ன ததத்ர சித்ரம் || ௧0.௩௫ 
||  
 
குருப்ரபர்ஹஸ்ய பதாரவிம்தம் விதூரதஃ 
ஸா ப்ரணனாம மூர்தா |  
ஔதார்யதஸௌம்தர்யதனும் தனும் தாம் 
ஆலக்ஷ்ய ஶிஷ்யயரதிவிஸ்மிதம் யதஃ || 
௧0.௩௬ ||  
 
கதகனாபயாகதன கதாசனாத 
வாராணஸீம் பாபனிவாரகணன |  
அவாதி வாணீ பலினஃ ஸ்வஶிஷ்யான் 
விகலாக்ய லீலாவஸகர&வலிப்தான் || 
௧0.௩௭ ||  
 
னியுத்தஸித்த்யய யுகபத்தி வீரம் மன்யா 
பவம்கதா&பிபதம்து மாம் த்ராக் |  
ஸமஸ்தஶக்திம் ன யுனக்தி யஃ ஸ்வாம் 
அத்ராஸ்மதாஜ்ஞாம் ஸ னிராககராதி || 

10

www.yo
us

igm
a.c

om



௧0.௩௮ ||  
 
இதீரயன் பம்சதயஶஷ யூனஃ ப்ராப்தான் 
ப்ரயுத்தான் யுகபன்னிபாத்ய |  
உத்தீயதாம் யஸ்ய ஸமர்ததா ஸ்யாத் இதி 
ப்ருவாணஃ ஶனயகர்ஜஹாஸ || ௧0.௩௯ ||  
 
தஸௌகமரவம் தகௌரவமாவஹம்தி 
தவாம்கமம்காம்குலயஶ்ச கனா&ம்கக |  
புரா வினஶ்யாம இகதா தயாகலா 
ஸ்வாமின் விமும்கசத்யவதம்ஸ்ததா கத || 
௧0.௪0 ||  
 
கதனாத முக்யதரதிவிஸ்மயஸ்யதஃ 
அவாப்யனாகலாச்ய ஹி தத்ஸ்வரூபம் |  
யத்ப்ரூவிஜ்றும்கபண ஸஶம்புஶக்ரம் 
ஜகத் ஸமஸ்தம் னியதம் னிகாமம் || ௧0.௪௧ 
||  
 
ஸதாக்ஷ்யமாக்ஷிப்தஸமஸ்தபக்ஷககா யதிஃ 
ப்ரபும் ககா&ப்யமராவதீபதஃ |  
ஜிகீஷயா ஜ்ஞானஸஹாயகர்மணஃ 
ப்ரஸாத்யதாம் ஸாதனகதத்யுதாஹரத் || 
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௧0.௪௨ ||  
 
ஸம்ஸாதிதார்கத பகவத்யயுக்திவித்  
பப்ரச்ச ஸ ஜ்ஞானபதார்தமுக்ரதீஃ |  
ஜ்ஞாதஃ ஸ கத ஜ்ஞான்யஸி கசன்ன 
கசன்ன ஸ  
ப்ரஶ்கனா ககடகததி னிராக்றுயதஷ தம் || 
௧0.௪௩ ||  
 
விதததமதகமா&ம்தம் ஸாதயம்த்யா 
னிதாம்தம்  
ஸதஸிஸதஸி கரகஜ வ்யாக்யயா 
வ்யாஸஶிஷ்யஃ |  
ஸகலஸமயிஹஸ்தாம்கபாஜபம்தாபினம்தீ  
ஶரதிஶரதி சம்த்ரஶ்சம்த்ரிகாஸம்பகதவ || 
௧0.௪௪ ||  
 
ஜனனம் ஸமகயஸமகய ஜகதஃ ப்ரதிகத 
ஸமகய ஸமகயதமிகத |  
ஸனிராஸமகய&ஸமகய ஸ்திதியுக் 
ஸ்வவபாஸமகய&ஸமகயஷ்டதியா || ௧0.௪௫ 
||  
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வர்தஸ்வாத்யதி ஸர்வம் தீவ்கயதம் 
கஸா&னிஶம் ஸ்வதம்த்கரா விஷ்ணுஃ  
உஜ்ஜாஸய துஷ்டானாம் ஸம்ஸ்குரு 
ஸாதூன் குணாபிபூர்கணா&ப்யகுணஃ || 
௧0.௪௬ ||  
 
அஸகமாத்தகமா மகதா&தஸௌ 
ஶ்ரியஃபதிர்விஶ்வகதா விபின்னாத்மா |  
பரமான் ப்ரகாமமர்தான் ப்ரகாஶயாமாஸ 
கஸத்யாதீன் || ௧0.௪௭ ||  
 
ஸமானயா யா&னமா&&ஸ மாயயா 
ததயா&யமா |  
னயாஸனா னா&ஸ யா ன 
யாதனா&லலனா&தயா || ௧0.௪௮ ||  
 
ப்ராஜ்ஞ்கனா ராஜ்ஞ்னாம் த்ரிதிவபதவீம் 
தகௌரவம் கக்ஷத்ரமாப்தஃ  
ஸஸ்மாராத 
ஸ்வவிஹ்றுதிபதத்தஸ்தியுத்கதாத்ஸவானா
ம் |  
ஸத்யாத்மாத்யயரிஹ பரிவ்றுகதா 
பாவிமாரீசத்றுக்பிஃ விஸ்கமயரஃ 
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ஸ்யவர்னிஜன்றுபதனூகஹதித்றுஷ்ட்யா&
திதுஷ்யடஃ || ௧0.௪௯ ||  
 
விப்ராத்கமஶஃ க்ஷணார்தம் 
க்றுதனதிரஶிதிஶ்ரீர்ஹ்றுஷீககஶகதகஶ 
ஸ்பஷ்டம் த்றுஷ்கடா&ப்யத்றுஷ்டஃ ஸபதி 
விஹிதவான் விஸ்மயம் கதஹபாஜாம் |  
ஸ்வப்கன 
ஸ்வப்கரரிதான்யஸ்தலகனிஜனகராபாஹ்று
யதர்பக்ஷ்யகபாஜ்யயஃ  
ப்ராஜ்யயஃ ப்ராகபாஜயத் ஸ்வம் 
குருமகிலகுரும் கவதயன் கவதபம்தும் || 
௧0.௫0 ||  
 
அவாப்தவான் புனரிஷுபாதமஸ்மரத் 
ரமாபதிம் ஸ பரஶுராமமாதராத் |  
ஸ ராஜககள்யுருகதளீஸஹஸ்ரகம் 
ததா&&ததத்த்யவஸிதிதத்தமுத்தமம் || 
௧0.௫௧ ||  
 
ஸ ஶம்கரபதத்விகஜாபஹ்றுதமாப்ய 
தகாவாக்யகாம்  
கரிஷ்டகதளீலஸத்தஶஶதீசதுஷ்கம் சரன் 
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|  
பயஃ கலஶபம்சகத்ரிகயுகாபிபூர்ணம் 
பதபௌ 
அத்றுஷ்டகதிரப்யபூன்ன்றுபன்றுமம்டயல
ருத்யயதஃ || ௧0.௫௨ ||  
 
அயகமவ ககாவிஷயகதா&பி ஸதஸி 
ஜனதார்திகதா ஜவாத் |  
புஷ்பமுத பலமகஹா விதகத 
ஜனஸுப்திதானுபமகானஸம்பதா || ௧0.௫௩ 
||  
 
தன்கயா&மஹ்யத 
னாகினாமஹிதஹ்றுத்பாணஸ்ஸகமா&ஜ
ஸ்யகயா மத்கவா 
த்வஸ்ததுராககமா&க்ர்யஹிமகுஶ்ரீஃ 
காமமாயாமிஹ்றுத் |  
விஷ்ணும் விஶ்வஜயப்ரதம் ஸ ஹி னமன் 
கஸவ்யம் ஸுதஸௌக்யம் முதா 
தாக்ஷ்யாச்ச்ரீதரமாமயாதிவிரஹீ கயாகீ 
ஸுஹ்றுத் ஸர்வதா || ௧0.௫௪ ||  
 
இதி புவனவிபூஷணஸ்ய பூயாம் 
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ஸ்யவிகணிதானி க்றுதாம்தராணி ஹம்த |  
ஶ்ரவணமனனகீர்தயனரபீஷ்டம் 
ப்ரதிதததீத்யமராஃ ப்ரகீர்தயம்தி || ௧0.௫௫ ||  
 
இதி 
விவிதககாதாராவாயரர்விஶாரதவாரிகதா  
ஹரிபதரகதா 
வித்யாவித்யுத்ப்ரதீபிததிங்முகஃ |  
பவபயமஹாகர்கமாத்தப்தம் 
ஸதம்க்ரிபமம்டலம்  
ஸபலஸுமனஃ ஸாம்த்ரானம்தம் 
வ்யதாதவிபல்லவம் || ௧0.௫௬ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத 
ஶ்ரீனாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிகத 
ஶ்ரீமத்வவிஜகய  
ஆனம்தாம்கிகத தஶமஃ ஸர்கஃ || 
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