
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ ||  
௧. ப்ரதமஃ ஸர்கஃ 
காம்தாய கல்யாணகுணணகதாம்னன 
னவத்யுனாதப்ரதிமப்ரபாய |  
னாராயணாயாகிலகாரணாய 
ஶ்ரீப்ராணனாதாய னமஸ்கரராமி || ௧.௧ ||  
அனாகுலம் னகாகுலமுல்லலாஸ 
யத்பாலிதம் னித்யமனாவிலாத்ம |  
தஸ்ணம னரமா னீரதனீலபானஸ 
க்றுஷ்ணாய க்றுஷ்ணாரமணப்ரியாய || ௧.௨ 
||  
அபி த்ரிரலாக்யா பஹிருல்லஸம்தீ தரமா 
ஹரம்தீ முஹுராம்தரம் ச |  
திஶ்யாத் த்றுஶம் ரனா விஶதாம் ஜயம்தீ 
மத்வஸ்ய கீர்திர்தினனாததீப்திம் || ௧.௩ ||  
தரமானுதா&&னம்தமவாப னலாகஃ 
தத்வப்ரதீபாக்றுதிரகாகரணன |  
யதாஸ்யஶீதாம்ஶுபுவா குரூம்ஸ்தான் 
த்ரிவிக்ரமார்யான் ப்ரணமாமி வர்யான் || 
௧.௪ ||  
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முகும்தபக்த்ணய குருபக்திஜாணய ஸதாம் 
ப்ரஸத்த்ணய ச னிரம்தராணய |  
கரீயஸீம் விஶ்வகுரரார்விஶுத்தாம் 
வக்ஷ்யாமி வாரயாரவதாரலீலாம் || ௧.௫ ||  
தாம் மம்த்ரவர்ணணரனுவர்ணனீயாம் 
ஶர்ரவம்த்ரபூர்ணவரபி வக்துகானம |  
ஸம்க்ஷிப்னுவாக்ரய மயி மம்தபுத்னதௌ 
ஸம்ரதா குணாட்யாஃ கருணாம் 
க்ரியாஸுஃ || ௧.௬ ||  
உச்சாவசா ரயன ஸமஸ்தரசஷ்டாஃ கிம் 
தத்ர சித்ரம் சரிதம் னிரவத்யம் |  
கிம்தூத்தமஶ்ரலாகஶிகாமணீனாம் 
மரனாவிஶுத்த்ணய சரிதானுவாதஃ || ௧.௭ ||  
மாலாக்றுதஸ்தச்சரிதாக்யரத்ணனஃ 
அஸூக்ஷ்மத்றுஷ்ரடஃ ஸகுதூஹலஸ்ய |  
பூர்வாபரீகாரமதாபரம் வா க்ஷாம்யம்து ரம 
ஹம்த முஹுர்மஹாம்தஃ || ௧.௮ ||  
ஶ்ரீவல்லபாஜ்ஞாம் ஸஸுரரம்த்ரயாஜ்ஞாம் 
ஸம்பாவ்ய ஸம்பாவ்யதமாம் 
த்ரிரலாக்யாம் |  
ப்ராரணஶ்வரஃ ப்ராணிகணப்ரரணதா 
குருஃ ஸதாம் ரகஸரிரணா க்றுரஹ&பூத் || 
௧.௯ ||  
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ரயரய குணா னாம ஜகத்ப்ரஸித்தாஃ யம் 
ரதஷு ரதஷு ஸ்ம னிதர்ஶயம்தி |  
ஸாக்ஷான்மஹாபாகவதப்ரபர்ஹம் 
ஶ்ரீமம்தரமனம் ஹனுமம்தமாஹுஃ || ௧.௧0 
||  
கர்மாணி குர்வன் பரமாத்புதானி ஸபாஸு 
ணதவீஷு ஸபாஜிதானி |  
ஸுக்ரீவமித்ரம் ஸ ஜகத்பவித்ரம் 
ரமாபதிம் ராமதனும் ததர்ஶ || ௧.௧௧ ||  
பாதாரவிம்தப்ரணரதா ஹரீம்த்ரஃ ததா 
மஹாபக்திபராபினுன்னஃ |  
அக்ராஹி பத்ரமாதரஸும்தராப்யாம் 
ரதார்ப்யாம் புராரணன ஸ பூருரேண || 
௧.௧௨ ||  
அதார்யஸாலாவலிதாரரணன 
வ்யாபாதிரதம்த்ரப்ரபரவன ரதன |  
ப்ராத்ரயாதனிப்ரீதிக்றுதா னிகாமம் 
மதுத்விோ ஸம்திதிரஶ ஸ வீரஃ || ௧.௧௩ ||  
கர்ணாம்தமானீய குணக்ரஹீத்ரா ராரமண 
முக்ரதா ரணரகாவிரதன |  
ஸ்புரன்னனஸௌ ணவரிபயம்கரரா&பூத் 
ஸத்பக்ஷபாதீ ப்ரதரரா யதா&க்ர்யஃ || ௧.௧௪ ||  
ரகாபிஃ ஸமானம்திதரூபஸீதஃ 
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ஸ்வவஹ்னினிர்தக்தபலாஶிராஶிஃ |  
அரஹா ஹனூமன்னவவாரிரதா&னஸௌ 
தீர்ணாம்புதிர்விஷ்ணுபரத னனாம || ௧.௧௫ 
||  
அபக்ஷபாதீ புருேஸ்த்ரிரலாக்யாம் 
அரபாகரபாக்தா பதகாதிராஜம் |  
விஶ்வம்பரம் பிப்ரதனஸௌ ஜிகாய 
த்வராபராக்ராம்திஷு சித்ரரமதத் || ௧.௧௬ ||  
னிபத்த்ய ரஸதும் 
ரகுவம்ஶரகதுப்ரூபம்கஸம்ப்ராம்தபரயாதி
மத்ரய |  
முஷ்டிப்ரஹாரம் தஶகாய 
ஸீதாஸம்தர்ஜனாக்ர்ரயாத்தரரமேரகா&
தாத் || ௧.௧௭ ||  
ஜாஜ்வல்யமாரனாஜ்ஜ்வலராகவாக்னனௌ 
சக்ரர ஸ ஸுக்ரீவஸுயாயஜூரக |  
ஆத்வர்யவம் யுத்தமரக ப்ரதிப்ரஸ்தாத்ரா 
ஸுமித்ராதனரயன ஸாகம் || ௧.௧௮ ||  
ராமார்சரன ரயா னயதஃ ப்ரஸூனம் 
த்வாப்யாம் கராப்யாமபவத் ப்ரயத்னஃ |  
ஏரகன ரதாஷ்ணா னயனதா கிரீம்த்ரம் 
ஸம்ஜீவனாத்யாஶ்ரயமஸ்ய னாபூத் || ௧.௧௯ 
||  
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ஸ தாரிதாரிம் பரமம் புமாம்ஸம் 
ஸமன்வயாஸீன்னரரதவபுத்ர்யா |  
வஹ்னிப்ரரவஶாதிகதாத்மஶுத்த்யா 
விராஜிதம் காம்சனமாலரயவ || ௧.௨0 ||  
ஶ்யாமம் ஸ்மிதாஸ்யம் ப்றுதுதீர்கஹஸ்தம் 
ஸரராஜரனத்ரம் கஜராஜயாத்ரம் |  
வபுர்ஜகன்மம்கலரமே த்றுக்ப்யாம் 
சிராதரயாத்யாதிபரதஃ ஸிரேரவ || ௧.௨௧ ||  
ராஜ்யாபிரேரக&வஸிரத&த்ர ஸீதா 
ப்ரரஷ்டாய னஸ்தாம் பஜதாம் திரஶதி |  
ராமஸ்ய வாண்யா மணி 
மம்ஜுமாலாவ்யாரஜன தீர்காம் கருணாம் 
பபம்த || ௧.௨௨ ||  
ஹ்றுரதாருனஸௌஹார்தப்றுதா&தினமௌலி 
ன்யஸ்ரதன ஹஸ்ரதன தயார்த்ர 
த்றுஷ்ட்யா |  
ரஸவாப்ரஸன்ரனா&ம்றுதகல்பவாசா 
திரதஶ ராமஃ ஸஹரபாகமஸ்ணம || ௧.௨௩ 
||  
ப்ரரஷ்ரடா ன ராமஸ்ய பபூவ தஸ்மாத் ன 
ராமராஜ்ரய&ஸுலபம் ச கிம்சித் |  
தத்பாதரஸவாரதிரரே ணனச்சத் ததா&பி 
ரபாகான் னனு ஸா விரக்திஃ || ௧.௨௪ ||  
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னரமா னரமா னாத னரமானமஸ்னத 
னரமா னரமா ராம னரமா னமஸ்னத |  
புனஃபுனஸ்ரத சரணாரவிம்தம் னமாமி 
னாரததி னமன் ஸ ரரரம || ௧.௨௫ ||  
கிம் வர்ணயாமஃ பரமம் ப்ரஸாதம் 
ஸீதாபரதஸ்தத்ர ஹரிப்ரபர்ரஹ |  
மும்சன் மஹீம் னித்யனிரேவணார்தம் 
ஸ்வாத்மானரமணவே தனதௌ யதஸ்ணம || 
௧.௨௬ ||  
ஸ்வானம்தரஹனதௌ பஜதாம் ஜனானாம் 
மக்னஃ ஸதா ராமகதாஸுதாயாம் |  
அஸாவிதானீம் ச னிரேவமரணா ராமம் 
பதிம் கிம்புருரே கிலா&ஸ்ரத || ௧.௨௭ ||  
தஸ்ணயவ வாரயாரவதாரரமனம் ஸம்னதா 
த்விதீயம் ப்ரவதம்தி பீமம் |  
ஸ்ப்றுஷ்ணடவ யம் ப்ரீதிமதா&னிரலன 
னரரம்த்ரகாம்தா ஸுஷுரவ&த்ர கும்தீ || 
௧.௨௮ ||  
இம்த்ராயுதம் ஹீம்த்ரகராபினுன்னம் 
சிச்ரசத பக்ஷான் க்ஷிதிதாரிணாம் ப்ராக் |  
பிரபத பூப்றுத்வபுரம்கஸம்காத் சித்ரம் ஸ 
பன்ரனா ஜனனீகராக்ராத் || ௧.௨௯ ||  
புரர குமாரானலஸான் விஹாராத் னிரீக்ஷ்ய 
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ஸர்வானபி மம்தலீலஃ |  
ணகரஶாரலீலாம் ஹதஸிம்ஹஸம்காம் 
வ்றுத்தாம் வரன ப்ராக் ஸ்மரதி ஸ்ம 
ஸூத்கஃ || ௧.௩0 ||  
புக்தம் ச ஜீர்ணம் பரிபம்திதத்தம் விேம் 
விேண்ரணா விேப்றுத்கரணா&தஃ |  
ப்ரமாணரகாரடஃ ஸ ஹி ரஹளயா&காத் 
ரனதம் ஜகஜ்ஜீவனரத&த்ர சித்ரம் || ௧.௩௧ 
||  
தக்த்வா புரம் ரயாகபலாத் ஸ னிர்யன் 
தர்மானிவ ஸ்வான் ஸஹஜான் ததானஃ |  
அதாரிபாரவன ஜகத்ஸு பூஜ்ரயா ரயாகீவ 
னாராயணமாஸஸாத || ௧.௩௨ ||  
ஸமர்ப்ய க்றுத்யானி க்றுதீ க்றுதானி 
வ்யாஸாய பூம்ரன ஸுக்றுதானி யாவத் |  
கரிஷ்யமாணானி ச தஸ்ய பூஜாம் 
ஸம்கல்பயாமாஸ ஸ ஶுத்தபுத்திஃ || ௧.௩௩ 
||  
விஷ்ரணாஃபதஶ்ரித் பகஸன்னிராஸீ 
க்ஷிப்தான்யபக்ஷிப்ரகரஃ ஸுபக்ஷஃ |  
ஸரஸாதரரா&தா&தித ராஜஹம்ஸஃ ஸ 
ராஜஹம்ஸீமிவ ராஜகன்யாம் || ௧.௩௪ ||  
இம்தீவரஶ்ரீஜயிஸும்தராபம் 
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ஸ்ரமரானரனம்தும் தயிதம் முகும்தம் |  
ஸ்வமாதுரலயம் கமலாயதாக்ஷம் 
ஸமப்யனம்தத் ஸுசிராய பீமஃ || ௧.௩௫ ||  
மஹாகதம் சம்டரணம் ப்றுதிவ்யாம் 
பார்ஹத்ரதம் மம்க்ஷு னிரஸ்ய வீரஃ |  
ராஜானமத்யுஜ்ஜ்வலராஜஸூயம் சகார 
னகாவிம்தஸுரரம்த்ரஜாப்யாம் || ௧.௩௬ ||  
துஃஶாஸரனனா&குலிதான் ப்ரியாயாஃ 
ஸூக்ஷ்மானராளானஸிதாம்ஶ்ச ரகஶான் |  
ஜிகாம்ஸயா ணவரிஜனஸ்ய தீக்ஷ்ணஃ ஸ 
க்றுஷ்ணஸர்பானிவ ஸம்சிகாய || ௧.௩௭ ||  
ஜாஜ்வல்யமானஸ்ய வரன வரன&லம் 
திதக்ஷதஃ பார்திவஸார்தமுக்ரம் |  
ஸத்த்வானி பும்ஸாம் பயதானி னாஶம் 
வ்றுரகாதராக்ரனர்குருரதஜஸா&&புஃ || 
௧.௩௮ ||  
ரபாகாதிகாரபாகவரதா&ருணாக்ஷான் 
இதஸ்ததஃ ஸம்வலனதா தரரம்த்ரர |  
பஹூன் த்விஜிஹ்வான் 
மணிமத்புரராகான் அனஸௌ கடூன் 
க்ரராதவஶான் ஜகான || ௧.௩௯ ||  
அணதே ரவோம்தரபஸ்மலீனஃ 
க்ரரமண வாயுப்ரபவஃ ஸுரதஜாஃ |  
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ருத்தாகிலாஶம் முகரம் ப்ரசம்டம் 
பஸ்மீசகாராகிலகீசனகௌகம் || ௧.௪0 ||  
ஸ க்றுஷ்ணவர்த்மா விஜரயன யுக்ரதா 
முஹுர்மஹாரஹதிதரரா&ப்ரத்றுஷ்யஃ |  
பீஷ்மத்விஜாத்ணயரதிபீேணாபம் 
விபக்ஷகக்ஷம் க்ஷபயன் விரரரஜ || ௧.௪௧ ||  
தரஸ்வினஃ ப்ரராச்சலிதானதீரான் 
னிர்தக்தபக்ஷானதிதீக்ஷ்ணரகாபான் |  
ஸ தார்தராஷ்ட்ரான் பஹுரஹதிலீரலா 
வினாஶ்ய விஶ்வான் பரயா ஶ்ரியா&பாத் || 
௧.௪௨ ||  
க்றுஷ்ணாம்க்ரிபம்ரகருஹப்றும்கராஜஃ 
க்றுஷ்ணாமுகாம்ரபாருஹஹம்ஸராஜஃ |  
ப்ரஜாஸரராஜாவலிரஶ்மிராஜஃ 
ஸரஸாதரரா&ராஜத வீரராஜஃ || ௧.௪௩ ||  
னபௌத்ரர பவித்ராஹ்வயஜாமினபௌத்ரர 
தராம் னிதாயாஸுரதீஷு தாபம் |  
கீர்திம் த்ரிரலாக்யாம் ஹ்றுதயம் முகும்ரத 
ரபரஜ பதம் ஸ்வம் ஸஹணஜஃ ஸ பீமஃ || 
௧.௪௪ ||  
விஷ்ரணாஃ பதாம்தம் பஜதா&னிரலன 
ரகாரப்ரகாணதரிதி னாஶிதாஸ்னத |  
ரரஸாஜ்ஜிதாஶ்சம்சலவ்றுத்தரயா&லம் 
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ரஶாபாம் ன ரபஜுஃ ஸுரணவரிரமகாஃ || 
௧.௪௫ ||  
எதத்ப்ரதீபம் கில கர்துகாமாஃ 
னஷ்னடௌஜஸஃ ஸம்கடரமவமாப்ய |  
முகும்தணவகுண்யகதாம் ஸ்வரயாக்யாம் 
காரல கலாவாகலயம்த ரத&லம் || ௧.௪௬ ||  
ரயா பூரிணவனரா மணிமான் ம்றுதஃ ப்ராக் 
வாக்மீ புபூஷுஃ பரிரதாஷிரதஶஃ |  
ஸ ஸம்கராக்ரயா&ம்க்ரி தரளஷு ஜஜ்ரஞ 
ஸ்ப்றுதா பரர&ப்யாஸுரிஹாஸுரரம்த்ராஃ 
|| ௧.௪௭ ||  
ஸான்னாய்யமவ்யக்தஹ்றுதாகுபுக் வா 
ஶ்வா வா புரராடாஶமஸாரகாமஃ |  
மணிஸ்ரஜம் வா ப்லவரகா&வ்யவஸ்ரதா 
ஜக்ராஹ ரவதாதிகரமே பாபஃ || ௧.௪௮ ||  
ஜரனா னரமன்னாபரரததி மத்த்வா 
ஶடஶ்சதுர்தாஶ்ரமரமே ரபரஜ |  
பத்மாகரம் வா கலுஷீசிகீர்ஷுஃ 
ஸுதுர்தரமா துஷ்டகரஜா விஶுத்தம் || 
௧.௪௯ ||  
அணவதிகம் மாத்யமிகம் னிரஸ்தம் 
னிரீக்ஷ்ய தத்பக்ஷஸுபக்ஷபாதீ |  
தரமவ பக்ஷம் ப்ரதிபாதுரகா&னஸௌ 
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ன்யரூருபன்மார்கமிஹானுரூபம் || ௧.௫0 ||  
அஸத்பரத&ஸன் ஸதஸத்விவிக்தம் 
மாயாக்யயா ஸம்வ்றுதிமப்யதத்த |  
ப்ரஹ்மாப்யகம்டம் பத ஶூன்யஸித்த்ணய 
ப்ரச்சன்னனபௌத்ரதா&யமதஃ ப்ரஸித்தஃ || 
௧.௫௧ ||  
யத் ப்ரஹ்மஸூத்ரராத்கரபாஸ்கரம் ச 
ப்ரகாஶயம்தம் ஸகலம் ஸ்வரகாபிஃ |  
அசூசுரத் ரவதஸமூஹவாஹம் தரதா 
மஹாதஸ்கரரமனமாஹுஃ || ௧.௫௨ ||  
ஸ்வஸூத்ரஜாதஸ்ய விருத்தபாஷீ 
தத்பாஷ்யகாரரா&ஹமிதி ப்ருவன் யஃ |  
தம் தத்க்ஷணாத் ரயா ன திதக்ஷதி ஸ்ம ஸ 
வ்யாஸரூரபா பகவான் க்ஷமாப்திஃ || ௧.௫௩ 
||  
னிகமஸன்மணிதீபகரணா&பவத் 
ததுருவாக்கணபம்கனிகூடபாஃ |  
அவிதுோமிதி ஸம்கரதாகரஃ ஸ கில 
ஸம்கர இத்யபிஶுஶ்ரரவ || ௧.௫௪ ||  
விஶ்வம் மித்யா விபுரகுணவானாத்மனாம் 
னாஸ்தி ரபரதா |  
ணதத்யா இத்தம் வ்யததத கிராம் திக்ஷு 
பூயஃ ப்ரஸித்திம் ||  
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ஆனம்தாத்ணயர்குருகுணகணணஃ 
பூரிரதா வாஸுரதரவா |  
மம்தம்மம்தம் மனஸி ச ஸதாம் ஹம்த 
னூனம் திரரா&பூத் || ௧.௫௫ ||  
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிரத 
ஶ்ரீமத்வவிஜரய  
ஆனம்தாம்கிரத ப்ரதமஃ ஸர்கஃ || 
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