
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௫. பம்சமஃ ஸர்கஃ  
வவதாம்தவித்யானிஜராஜ்யபாலனன 
ஸம்கல்ப்யமாவனா குருணா கரீயஸி |  
அதப்ரவசதா அபிஷிச்யனத புரா ஸ 
வாரிபிர்வாரிஜபூரிததரத || ௫.௧ ||  
 
ஆனம்தரூபஸ்ய பரஸ்ய பாத்ர தீஃ 
ஆனம்தஸம்தாயிஸுஶாஸ்த்ரக்றுத் ஸ யத் 
|  
ஆனம்ததீர்வததி பதம் குரூதிதம் பபூவ 
தஸ்யாத்யனுரூப ரூபகம் || ௫.௨ ||  
 
கதாசிதத்வராபயனயௌ யதிஃ ஸகா 
வகாவிம்தபுத்வதர்பஹுஶிஷ்யஸம்வ்றுதஃ  
அமுஷ்ய ஶிஷ்யா அனுமானஶிக்ஷிதாஃ 
ததா&ஜிகீஷன் குருபுத்திமுத்ததாஃ || ௫.௩ ||  
 
பிதா ஸுஸாத்வயத்யனுமானமத்ர ததஃ 
ப்ராயுஜ்யதா&ஶு ப்ரதிபக்ஷபீஷணம்  
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அகம்டயத் வ்யக்தமகம்ட தீரிதம் ஸ 
பக்ஷதக்ஷஃ பணினம் விராடிவ || ௫.௪ ||  
 
அதாபி மித்யா விமதம் மதத்வவதா 
விவாத னிர்முக்த வதித்யவாதி ததஃ |  
அவனன ஸத்யம் விமதம் மதத்வவதா 
யதா கடாதீத்யனுமா ன்யகத்யத || ௫.௫ ||  
 
வேவதாரதிவ்யாப்திரவாதி ததர்யதா 
ஸனகௌதுதகஸ்தூர்ணமஸாவவிஸ்மயஃ |  
ன ஶுக்திரூப்யாதி மதம் யதன்யதா மதம் 
ததித்யாதி வதன் ஜிகாய தான் || ௫.௬ ||  
 
தத்த்வவ&ப்யதத்த்வவ விமவத&னுமாம் 
வதன் ததப்ரதிஷ்டாம் ப்ரதிபாதுகஃ 
ஸ்வயம் |  
விஜித்ய விஶ்வான் விதூஷம் 
ஸபாஸ்வனஸௌ ஜகாம னாம்னா&ப்யனு 
மான தீர்ததாம் || ௫.௭ ||  
 
ஸமஸ்தவாதீம்த்ரகஜப்ரபம்கதஃ 
சரன்னவன்யாம் ப்ரதிபக்ஷகாம்க்ஷயா |  
வவதத்விஷாம் யஃ ப்ரதமஃ ஸமாயனயௌ 
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ஸ வாதிஸிம்வோ&த்ர ஸபுத்திஸாகரஃ || 
௫.௮ ||  
 
தஸ்வயாருதுர்கர்வவவதா ஜிகீஷயா 
னிஶாதமாதத்த முகும்ததீர்த்ருதம் |  
ஸ்வஶிஷ்யேஸ்வதன மடாம்தவரஷுவதஃ 
ஸுபக்ஷதக்ஷம் ஸுகதீர்தமார்கணம் || ௫.௯ 
||  
 
தஜத்ரம் ப்ரஜிஜ்ஞாஸு குதூேலாகுலம் 
ன்றுணாம் குலம் ப்ரத்வரிதம் னிஶாமயன் 
|  
அவம்தவதாவபத்ய குரும் கரிஷ்டதீஃ ஸ 
ரூப்யபீடாயதவனாத்தமஸ்திதம் || ௫.௧0 ||  
 
ஸ வாதிஸிம்ேஸ்ய கிரம் கரீயஸீம் 
அகம்டயத் பம்டிதமம்டலாம்தவர |  
தீக்ஷ்வணன வாக்வயன மிவதன வவகினா 
கதாம் ஶவரவணவ விஶாரவதா முஹுஃ || 
௫.௧௧ ||  
 
அஸாவஸூயன் த்வினவப்ரகாரவதா 
வ்யசீக்ல் பத் கம்சிததார்தமுச்சதகஃ |  
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ஜகத்விவஜதுஶ்ச ஜவய ஸஸம்ஶயஃ 
தாவஜ்ஜவனா&ஜாயத பூர்ணவசதஸஃ || 
௫.௧௨ ||  
 
விகல்பனகாடீரத கம்டயன் த்ருதம் 
வரவஜ&திகம் ஸ்வமரமுவகா 
ப்றுேன்மதிஃ |  
தமஸ்ததீர்வா த்யுமணிர்விஶுத்தயா கவா 
ஶ்ரிவதா விஷ்ணுபதம் ஸதாஸ்பதம் || 
௫.௧௩ ||  
 
அகாதமாத்மன்யதிவவலமுத்ததம் 
திரஸ்க்றுதாவஶஷஸரஸ்வதீததிம் |  
காமம் மோமானஸகும்பஸம்பவவா 
லகூசகாவரத்யபி புத்திஸாகரம் || ௫.௧௪ ||  
 
ஶ்வ ஏவ வாவதா&ஸ்த்விதி வாதினனௌ 
கனலௌ அத்வயாத்தரம் பாதி யதீர்யதாமிதி 
|  
மத்வவ ப்ருவாவண&மத னதௌ ஜினதௌ 
ஜனஃ ஸ னிஶ்சிகாயாபி 
னிஶாபலாயனாத் || ௫.௧௫ ||  
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புத்த்யப்தினா வாதிவவரண சா&ர்ஜிதாம் 
ஜயஶ்ரியம் பூபரிவர்தினா சிராத் |  
அவோ முஹூர்தாதயமப்ரயத்னவான் 
அவாப்தவானித்யதிவிஸ்மிதம் ஜதனஃ || 
௫.௧௬ ||  
 
வ்யாக்யான் கதாசின்மணிமத்வினிர்மிதம் 
பாஷ்யம் ஜதனஸ்தர்கவிஶாரததர்வ்றுதஃ 
|  
உவாச வாசம் பரிோஸோஸவான் 
ஸம்வமாததீர்தஃ ஸுரவமாததாயினீம் || 
௫.௧௭ ||  
 
ஸத்ஸூத்ரபாவவ ப்ரவிசாரிவத ப்றுதக் 
பாஷ்யாபிஸம்னதௌ ச விஶுத்தபுத்திபிஃ |  
னிக்றுஹ்ய கூடாக்ரேமுக்ரவமதவயாஃ 
மான்வயா&ன்வவயா&ன்வயான்யமவோ ன 
த்றுஶ்யவத || ௫.௧௮ ||  
 
இதி ப்ருவாவண ப்ரதிபாதயத்யலம் 
பாஷ்வய&த்ர னதாஷான் ப்ரபலான் 
முஹுர்முஹுஃ |  
தஸ்மிம்ஸ்து விஸ்வமரதிவயா&பி 
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யத்னவதா ன ஸ்வதயஸஃ 
பர்யேரன்னிமானமீ || ௫.௧௯ ||  
 
னன்வஸ்ய ஸூத்ரஸ்ய பவரா&ர்த 
உச்யதாம் யத் பாஷ்யமாத்ரம் பவதா 
னிரஸ்யவத |  
பவாத்றுதஶர்யஃ கவிபிர்ன தூஷ்யவத 
கதம்சவனத்யூசுரிவம வசஸ்வினஃ || ௫.௨0 ||  
 
அக்லிஷ்டஶப்தான்வயவமஷ ஸம்பவத் 
ஸூத்ரார்தமுச்தசர்வசனம் ததா&&தவத |  
மானீக்றுதாம்னாயயுதஸ்ம்றுதி க்ஷணாத் 
ஏஷ்யத்கதா தாம்டவஸூத்ரதாரகம் || ௫.௨௧ 
||  
 
புபுத்ஸயா மத்ஸரவர்ஜிதான் ஜனான் 
ஸமத்ஸரான் வா விஜிகீஷயா&&கதான் | 
ஶ்ருதப்ரவீணானதிதார்கிகான் முஹுஃ 
பம்க்யா&னயா பம்கமுபானினாய ஸஃ || 
௫.௨௨ ||  
கதாசிவதனம் ப்ரதிகம்ய னஸௌம்யதீஃ ஸ 
மத்யவகோர்யவரஃ ப்ரவஸதிவான் |  
வேனதாஃ குதஶ்சித் 
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விமனீக்றுவதா&ப்யவோ குணாப்திலுப்தஃ 
ஸுஜனஃ ப்ரஸீததி || ௫.௨௩ ||  
 
வதவஜா&ம்றுதம் னம்தனகாத்ரபாத்ரகம் 
வனத்ராம்ஜலிப்யாமபிபத் ஸதா&வ்யயம் |  
வித்யாஸுதாம் சாஸ்ய வவசாமோகவட 
பூர்ணாமனஸௌ கர்ணபுவடன பம்டிதஃ || 
௫.௨௪ ||  
 
லீலாவிவாவத குருணா ஜகத்குவராஃ 
ப்ரஸம்கதஸ்தத்ர ச தாத்றுவஶ ஸதி |  
ஸூத்ரார்தவிச்வசத் குரு பாஷ்யமம்ஜவஸ 
த்யாவக்ஷபபூர்வம் குருரப்யதாதிமம் || ௫.௨௫ 
||  
 
விதானமாத்ரம் ததுபாதவத ததா பவயா 
யதா&ச்சம் பரமஃ ஸ ேம்ஸராட் |  
தல்லீனமாவக்ஷபமுதபக்ஷதாபலம் வாரீவ 
ஸம்வதா ஹி குணாம்ஶவதாஷிணஃ || 
௫.௨௬ ||  
 
தவராக்யதவயாத்யஸுவாக்த்வபூர்வதகஃ 
யுவதா குதணஃ பாரமேம்ஸ்யபூஷதணஃ 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



|  
ஜ்வயஷ்வடா யதிர்வயா 
லிகுசான்வவயாத்பவஃ தம் பூரிபக்திஃ ஸ 
கதாசிதப்ரவீத் || ௫.௨௭ ||  
 
விவராதி வவதாம்தக்றுதாம்தஸம்பதாம் 
பாஷ்யாதிகம் வசதிதமஸ்து கா க்ஷதிஃ |  
அஸ்மப்யமாசக்ஷ்வ விசக்ஷவணாசிதம் 
பாவம் து ஸூத்வராபனிஷத்விவக்ஷிதம் || 
௫.௨௮ ||  
 
இத்யஸ்ய வாசா ஶரவதவ பாஸிதா 
யதா&கிலாஶாஃ ஶுபபூர்ணயா பனபௌ |  
ப்ரவமாததீர்தானனசம்த்ரசம்த்ரிகா 
வ்யாக்யாபிதா விஷ்ணுபதப்ரகாஶினீ || 
௫.௨௯ ||  
 
வஜஷ்யன் கதாசித் கில காலபாலிதாம் 
திஶம் ப்ரயாவதா&ச்யுதபுத்தினா ஸே |  
ஸமக்ரதீர்மம்டிதவிஷ்ணுமம்கலம் 
விஷ்ணும் ஜகன்மம்கலமானனாம ஸஃ || 
௫.௩0 ||  
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பிக்ஷாப்ரதாத்ரா&த்ர பரீக்ஷிதும் முஹுஃ 
தத்வத ப்ரபுக்வத கதளீபவலாச்சவய |  
அவனன னிர்யத்னமவார்யவிஸ்மயஃ 
தமார்யவர்யம் விஜவன&வதத் குருஃ || 
௫.௩௧ ||  
 
பிக்ஷாவஸாவன த்விஶதாதிதகஃ பதலஃ 
வ்யூதடஃ ப்ரபுக்ததஃ பரிபூரிவத&பி வத |  
தனூதவர னாஸ்தி கரிஷ்டதா கதம் 
ஸுசித்த ஸத்யம் வததாத் பவானிதி || 
௫.௩௨ ||  
 
அம்குஷ்டமாத்ரம் ஜடரப்ரதிஷ்டிதம் 
ஜாஜ்வல்யமானம் மம ஜாதவவதஸம் |  
னித்யம் ஹிதம் விஶ்வதேம் ச வித்த தம் 
விஶ்வவஶவசதா இதி வஸா&ப்ரவீத் ததா || 
௫.௩௩ ||  
 
பர்யாகுலாவனகஸரஸ்வதீததீன் 
ன்யாவயாபபன்னான் விவிதார்தஸம்யுதான் 
|  
அதீத்ய வதஶான் ஸமயாம்ஶ்ச சாருதீஃ 
அனஸௌ ஜகாமாபிமவதன வர்த்மனா || 
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௫.௩௪ ||  
 
ஸ்வவேளயா பாதிதபார்திவவ்ரஜாம் 
தீஶுத்திதாம் வகரளபூஷணாயிதாம் |  
பயஸ்வினீம் ப்வரக்ஷ்ய பதி த்விஜார்சிதாம் 
ஸ பாவினீமஸ்மரதத்ர சம்டிகாம் || ௫.௩௫ ||  
 
ததஃ க்ரவமண ப்ரசலன்னுவபயிவான் 
அவம்தவதம்தீவரஸும்தரச்சவிம் |  
அம்வபாஜனாபம் ஸ புஜம்கஶாயினம் 
ஶ்ரீவல்லபம் ஶ்ரீமதனம்தஸத்புவர || ௫.௩௬ ||  
 
வவதாம்தஸூத்ராணி க்றுதாம்தவித்தவமா 
வ்யாக்யாதனஸௌ ஶிஷ்யகணாய ஸம்ஸதி |  
விலக்ஷணம் ஜீவகணாத் குணார்ணவம் 
ப்ரஹ்மாச்யுதாக்யம் ப்ரதிபாதயன் முஹுஃ 
|| ௫.௩௭ ||  
 
அப்ராம்ஶுனூத்வனாபபதாதிவாஸஜஃ ஸ 
ஸம்கவரா தவரபராயணஃ புனஃ |  
அஸூயவயாவச&த்ர மோனதிக்ரமஃ 
ஸூத்ரார்த வாவதா&க்றுதபாஷ்யவகஶ்விதி 
|| ௫.௩௮ ||  
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வவதாத்தரம் பாதி யதீே குர்மவே 
பாஷ்யம் க்றுதிர்னாஸ்ய ஹி தம்டவாரிதா |  
ஜகத்குரூணாமிதி தாம் குவரார்கிரம் 
ஜனஃ ஸமஸ்வதா&பினனம்த ஸஸ்மிதாம் 
|| ௫.௩௯ ||  
 
ப்ராஜ்தஞர்மோபூருஷஸர்வலக்ஷதணஃ 
ஸம்பன்னவதவோ&யமிதீரிவத ப்ரனபௌ |  
பவர பரஸ்யாப்யதிபீனதாத்றுஶஃ 
ஸ்பிங்மாத்ரஸம்ஶம்ஸனவமவ சக்ரிவர || 
௫.௪0 ||  
 
ஸ்பிக்தூஷணானி ப்ரதிபாதயத்யலம் 
ஸம்பூர்ணஸம்க்வய&ஸ்ய து 
லக்ஷ்மஶாஸ்த்ரதஃ |  
தத்தம்டஸம்கம்டனஸம்ஶ்ரவம் வ்யதாத் 
ததக்ஷவமா&னஸௌ ப்ரக்றுதிர்ஹி 
ஸா&ஸதாம் || ௫.௪௧ ||  
ஸ் 
னாத்வா&த்ர தீர்னதஷ்வசிவரண 
கன்யகாதீர்வத ஸுதீர்வத ஸுகதீர்த 
ஆப்லுதஃ |  

11

www.yo
us

igm
a.c

om



ஸமுத்ரவஸனதௌ ச னிமஜ்ய விஷ்ணவவ 
ஶ்ரீராமனாதாய னமாஶ்சகார ஸஃ || ௫.௪௨ ||  
 
தமாவ்ரஜம்தம் யதிவவஷதாரிணம் 
தம்டம் ப்ரகாஶ்தயஷ ேஸன்னபாஷத |  
கம்ட்வயத தம்வடா யதி சம்ட ன த்வயா 
த்வம் பம்டவகா&பம்டித வம்த்யவாகிதி || 
௫.௪௩ ||  
 
லஜ்ஜானதஃ ஸ்வார்தமதார்தயன்னஸன் 
உதபக்ஷ்யதானஸௌ த்விஜனாயதகஸ்ததா 
|  
ஆனம்தயம்தம் வதவனம்துனா ஜகத் தம் 
த்வவஷ்டி கஃ ப்ராஜ்ஞமிவேதி வாதிபிஃ || 
௫.௪௪ ||  
 
யாயாஃ ப்ரஸக்தாஃ பரிஷத்ஸு பூருதஷஃ 
வித்யா விதக்ததர்விவிததஃ ஸமாகவம |  
ஸ தாஸுதாஸு ப்ரதிபாதிபாஸுவரா 
வித்யாஸு வித்யாதிபதிர்ஜிகாய தான் || 
௫.௪௫ ||  
 
அசால்யமானஃ ஸகுருஃ ஸ சாபதலஃ 
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அஸஜ்ஜனானாமபலீயஸாமிே |  
உவாஸ மாஸாம்ஶ்சதுவரா மோமனாஃ 
ஸிம்வோ குோம்வதாபகதஃ ஶுனாமிவ 
|| ௫.௪௬ ||  
 
ஶ்றும்காரஸிம்தும் ஸ புஜம்கஶாயினம் 
ஶ்ரீரம்கவாஸம் க்றுதமம்கலம் ஸதாம் |  
அமம்ததீர்வதவமவம்ததா&கதஃ 
கவவரகன்யாஹிமவாயுவஸவிதம் || ௫.௪௭ ||  
 
தவதா னிவ்றுத்தஃ பரவமவ பூருஷம் 
ப்ரணம்ய னானாயதவனஷு ஸம்சரன் |  
ப்ரகாஶயன் ஸ்வாதிஶயானமானுஷான் 
ஆஶாமுதீசீம் ப்ரயயாவனஸௌ க்ரமாத் || 
௫.௪௮ ||  
 
ததஸ்தவதா விஸ்மிதவலாசதனர்னதரஃ 
னிரீக்ஷ்யமாவணா&திஸுலக்ஷணாக்றுதிஃ |  
க்ராவமாத்தமான் ப்ராப்ய பயஸ்வினீதவட 
விவவஶ வதவாயதனம் ஸ கிம்சன || ௫.௪௯ 
||  
 
அதீத்ய தர்வமண ஷடம்கமாகமம் 
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ததர்தஸம்வர்ணனனிர்ணயான்விதாஃ |  
ப்ராபுர்த்விவஜம்த்ராஸ்தமபூர்வபூருஷம் 
ஜிஜ்ஞாஸவஃ ஸுப்ரதிதம் ஜகத்த்ரவய || 
௫.௫0 ||  
 
ஸுஸ்மிவதன்துமரவின்தனலாசனம் 
ஸ்வர்ணவர்ணமதிபத்ரபாஶணம் |  
வீதபூஶமபி விஶ்வபூஶணம்தம் 
திட்ர்க்ஶுரலமாபதஜ்ஜனஃ || ௫.௫௧ ||  
 
வித்வயாருத்யுதிதீரதாரகதிரஸ்காவர 
பதம்காயிவதா  
துர்வாதீபகுதர்ககும்பதலவன 
ஸிம்ேப்ரபர்ோயிதஃ |  
வலாலாவலாககவலாகத்றுக்குமுதினீ 
ஸம்ஹ்லாதவன&ப்ஜாயிதஃ  
ஸம்ஸன்மம்டலமம்டனாயித உத 
ஸ்வானம்ததீர்வதா பனபௌ || ௫.௫௨ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிவத 
ஶ்ரீமத்வவிஜவய  
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ஆனம்தாம்கிவத பம்சமஃ ஸர்கஃ || 
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