
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
 
௧௬. ஷ ாடஶஃ ஸர்கஃ  
 
ஸாதுப்ஷயா மதுமதனாம்க்ரிபக்திபாக்ப்யஃ  
ஶ்ரரௌஷதப்ஷயா 
விததமஷதர்மஹானுபாவம் |  
ஷவதாம்தம் ஸ்வயமிவ பம்தஷமாக்ஷமூலம்  
வ்யாசஷ்ட ஸ்புடமத ஷகா&பி 
ஷகாவிஷதா&த்ர || ௧௬.௧ ||  
 
ஷகாமத்யாஸ்தடனிகஷட&ச்சகீர்திசம்த்ரம் 
விஶ்வஜ்ஞம் க்ஷிதிபதிரம்த்யவர்ணஜன்மா 
|  
வித்ஷவஷ்டா ஶ்ருதிகுணஸாதகம் 
ஶ்ருதீனாம் வாசாஷலா வசனமுவாச 
வாக்மிவர்யம் || ௧௬.௨ ||  
 
உன்மத்தப்ரலபிதவன்ன தத்தி மானம் யத் 
வாக்யம் வ்யபிசரதி க்வசித் பஷல&த்ர |  
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த்றுஷ்டாம்ஷதா பவதி ததப்ரமாணதாயாம் 
ஸர்ஷவ ாம் ஶ்ருதிவசஸாம் ச ஸர்வஷததி 
|| ௧௬.௩ ||  
 
ஷவஷதாக்தம் பலமலமாப்யஷத&திகாராத் 
இத்யுக்ஷதா&தனுமனஸா&ப்யதத்த தூர்தஃ 
|  
ஷயாக்யத்ஷவ ஸதி ன ஹி 
த்றுஶ்யஷத&திகாரீ னாதஃ ஸ்யாத் ஸ 
கரவி ாணவத் ஸஷததி || ௧௬.௪ ||  
 
ஆஷக்ஷபம் தமஸஹமான உச்சமானஃ 
ஸத்ஷயா&ரஸௌ னிஜகரபல்லவத்வஷயன |  
ஆதாய வ்யதனுத பீஜஷமா தீனாம் 
ஸூக்ஷதனாம்குரதலபுஶ்பபீஜஸ்றுஷ்டிம் || 
௧௬.௫ ||  
 
வ்யாக்யாதா னிஶி ஸ கதாசன ப்ரதீஷப  
ஸம்ஶாம்ஷத புனரபி வாசயாம்பபூவ |  
ஶிஷ்யான் ஸ்வான் 
புருகருணாம்புதிர்னிஜாம்க்ஷரஃ  
அம்குஷ்டஸ்புடனகராம்தஷராசிஷ வ || 
௧௬.௬ ||  

2

www.yo
us

igm
a.c

om



 
தீர்தார்தம் ப்றுதுதரவப்ரபாதிவாராம் 
தாராணாம் ரயஸஹனக்ஷமாம் மஷஹக்ஷஃ 
|  
ஆனீதாம் தஶஶதபும்பிரத்யஶக்த்யா 
ப்ஷரக்ஷ்ஷயாஷச விபுலஶிலாம் க்வசித் ஸ 
முக்தாம் || ௧௬.௭ ||  
 
ஷலாகானாமுபக்றுதஷய குதஃ ஶிஷலயம் 
னின்ஷய ஷனா இதி ஜனதா ஜகாத தத்ர |  
ஷனதாஷரா யதிவர மானவா ன ஹீமாம் 
பீமஶ்ஷசதிஹ யதஷத னஷயன்ன ஷவதி || 
௧௬.௮ ||  
 
னின்ஷய தாம் கிரிமிவ வானரீக்றுதாத்மா 
லீலாவத்கரகமஷலன ஷஸா&மஷலன |  
தத்ராபி ன்யதித தயா&ஸ்ய 
ஸூச்யஷத&லம் தத் தும்காம் னனு 
னிக ா&துனா&பி கர்ம || ௧௬.௯ ||  
 
ஸம்காஷதரதிககஷனரலம்க்றுதாத்வா 
ஶிஷ்யாணாம் யதமனஸாமுஷததஷர ாம் |  
யத்ராமா வஸதி திதாவிஷனன சம்த்ரஃ 
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தத்ராரஸௌ ஸகலமதிஃ ஸஸார ஸிம்தும் 
|| ௧௬.௧0 ||  
 
ஆர்த்ராண்காஃ ஸபதி 
னிமஜ்ஜனாத்ஸரஸ்யாம்கண் வஸ்ய 
த்விஜறுஶபஸ்ய வல்லபாயாம் |  
தத்ரா&யன் கரகிரஷணாபராகஷஹஷதாஃ 
க்ராமீணா அபி ஸகலாஃ ஸபாலவ்றுத்தாஃ 
|| ௧௬.௧௧ ||  
ஸர்வஜ்ஞம் ஸபரிஜனம் ஸமீக்ஷமாணாஃ  
புல்லாக்ஷாஃ ஸ்மிதவதனாஃ ஶுபா 
னனம்துஃ |  
ரதௌர்முக்யம் ததத உதாபஷர னினிம்துஃ  
னா&ஶ்சர்யம் த்வயமபி தத் 
ஸ்வபாவதம்த்ரம் || ௧௬.௧௨ ||  
 
மா ஷமனம் புவனகுரும் வினிம்தஷதத்தம்  
னிர்பர்த்ஸ்யாப்யபததிஷவாத்தரம்கஹஸ்தஃ 
|  
ஸம்ஷக்ஷாபீ கனகனஷகா ஷகாரஷவ ஃ  
ஸம்ரம்பீ கலதமனாய ஸிம்துராஜஃ || 
௧௬.௧௩ ||  
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ஸம்ஷமாதாத்த தரளதஷரா த்ருதாபிகாமீ 
கம்பீரஸ்வனனுதிமான் ஸுஷகனஹாஸஃ |  
வீச்யம்ஷகரதிகதஷரரிஹாதிஷவலம் 
மத்வாய ப்ரணதிமிவ வ்யதாத் ஸமுத்ரஃ || 
௧௬.௧௪ ||  
 
ஷகாலீலாஸ்வதிஶயினாவகாதபாவாத் 
ன்ஷனால்லம்க்ரயௌ 
விவிதகுணப்ரகாஶரத்ரனௌ |  
மத்வாப்தீ பரமமஷதஃ ப்ரியம் ஜனானாம் 
லாவண்யம் ன து ஜலஷதரயம் விஷஶ ஃ 
|| ௧௬.௧௫ ||  
 
அம்ஷபாஷதஸ்த்வரிததஷரார்மிபாணிம்றுஷ்
ஷட ஸ்வச்ஷச&ரஸௌ விகடதடாஸஷன 
னி ண்ணஃ |  
வ்யாசக்யாவதிசிரஷமதஷரயஶாகா 
ஸூக்தானி ப்ரபுரதிஸும்தரப்ரகாரம் || 
௧௬.௧௬ ||  
 
காம்பீர்யாத் ஸ்வனமதரீகஷராதி 
ஸிம்ஷதாஃ ஶ்ராவ்யத்வம் வஹதி 
ததா&ப்யஷஹா ஸ்வஷனா&ஸ்ய |  
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பூர்ஷணம்துப்ரபவதனஃ க ஏ  தன்ஷயா 
மத்ஷவத்தம் ஜனஜலதிஸ்தமாஶு பர்ஷயத் 
|| ௧௬.௧௭ ||  
 
ஷவதானாம் ஸமுசிதபாவவாததக்ஷம் ஷய 
ஷவதத்வி மிமமூசிஷர மஷஹர்ஷ்யாஃ |  
திக்திக் தானிதி ஜனதா ஜகாத தத்ர 
ஸ்வாஶ்சர்யாத் கில கலிதாம்ஜலிர்னமம்தீ 
|| ௧௬.௧௮ ||  
 
ஸன்னாமம் விபுலஹ்றுஷத விதாய பக்த்யா 
பிப்ராணாஶ்சரணரஜஃ 
ஸுஷரம்த்ரஷஸவ்யம் |  
தத்ஸ்னானாததிகஶுரசௌ னதாதிராஷஜ 
ஸஸ்னுஸ்ஷத த்விஜனிகராஃ 
ப்ரஶஸ்தகாஷல || ௧௬.௧௯ ||  
 
கல்ஷலாஷலஃ கரினிகஷரரிவானிவார்ஷயஃ 
உல்ஷலாஷலர்ஜன னிகரான் 
னிபாதயத்பிஃ |  
ஆக்ராம்தாஃ ப்ரபலதஷரஶ்ச 
ஷலாட்யமானா ஹாஸ்யத்வம் 
ப்ரயயுருதன்வதீஹ ஷனஷக || ௧௬.௨0 ||  
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மஜ்ஜம்தம் ப்றுதுலஹரீனிகூடமூர்திம் 
ஸம்பூர்ணப்ரமதிமஸஜ்ஜஷனா ஜஹாஸ |  
ஷயா ஷலாகத்ரயவிஜயீ குருஃ ப்ரஸித்தஃ 
ஷஸா&யம் ஹீ பததி லகூர்மிலீலஷயதி || 
௧௬.௨௧ ||  
 
னீசானாமவச வசாம்ஸ்யஜீகணன்ஷனா 
தப்ராணாம் க்ஷுபிதகராண்யதப்ரஷபாதஃ |  
க்ஷராஷ்டூனாம் ஶ்வகலகலப்ரதம் விராவம் 
பம்சாஸ்ஷயா ன ஹி கணஷயதுதாரவீர்யஃ || 
௧௬.௨௨ ||  
 
ஜன்மஸ்தித்யவஸிதிதாயினம் கடாக்ஷம் 
ஷலாகானாமகடயதம்புரதௌ ப்றுஹத்தீஃ |  
ஆக்ராம்ஷதா&திககுருணா ஸ ஷதன 
தாவத் மும்சன் 
ஸம்சலனமபூத்தடாகஷதஶ்யஃ || ௧௬.௨௩ ||  
 
இத்யாத்ஷயரபி சரிஷதரனன்யஸாத்ஷயஃ 
ன ஸ்ஷதஷ்டாம் பஹுமதிமாப 
துர்ஜஷனா&ஸ்மின் |  
வித்ஷவ ம் வ்யதித புனர்னிரஸ்தபாக்ஷய 

7

www.yo
us

igm
a.c

om



தஸ்மின் துர்மனஸி தஷதவ ஷஶாபனம் 
ஸ்யாத் || ௧௬.௨௪ ||  
 
ஸம்ப்ராப்தம் ஸஹ ஸஹஷஜன 
கம்டவாடம் ஸ்ஷவாஜஸ்ஸம்ப்ரகடன 
ஆதிஶத்விஶம்கம் |  
ஶுஶ்ரூ ாமயமுசிஷதா விதாதுமீ த் 
ஷலாகானாமிதி வசஸா பரீக்ஷகாணாம் || 
௧௬.௨௫ ||  
 
ஶ்ரீகாம்ஷதஶ்வரஸதஷன&னயத் கிஷலஷகா 
யஸ்த்ரிம்ஶன்னரவரனீதஷகதுயஷ்டிம் |  
ஆஹத்யா குருகதஷயவ னாளிஷகராத் ஷயா 
ஷலஷப தரளதராத் பலானி காமம் || ௧௬.௨௬ 
||  
 
ஏதாத்றுக்பலவிபவஃ ஸ தஸ்ய கம்டம்  
தஜ்ஜ்ஷயஷ்ஷடா&ப்யபித உரபௌ ஸமம் 
க்றுஹீத்வா |  
னிஷ்ஷபஷ்டும் பரமமவாபதுஃ ப்ரயத்னம்  
ஸம்கர் ாத் 
க்ரமபரிவர்தமானஷதக்ஷ்ண்யம் || ௧௬.௨௭ ||  
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ஆஸ்வின்னாவலஸதரரௌ 
குஷரார்னிஷயாகாத் 
சத்ராக்ர்யனிலமஹிரதௌ ச தாவுபாப்யாம் |  
முக்த்வா&யஃகடினதரத்வசம் ஶிஷராதிம் 
பர்யாயஸ்புடவசனாம் னிஷபததுஃ ரகௌ || 
௧௬.௨௮ ||  
 
ஆஶ்வஸ்ரதௌ 
ஶுசிஹ்றுதிமாவனூனமாரனௌ 
உத்தர்தும் ஸமகததம்குலிம் தராஸ்தாம் |  
ஸம்க்றுஹ்ய ப்ரஸபரஸாதபி ப்ரயத்ரதௌ 
ஸாமர்த்யம் யயதுரிரமௌ ன 
கம்பஷன&ஸ்யாஃ || ௧௬.௨௯ ||  
 
னிர்யத்னம் வடுமதிருஹ்ய மம்தஹாஸீ ஸ 
ப்ராயாதிஹ பரிஷதா ன்றுஸிம்ஹஷகஹம் |  
ஐஶ்வர்ஷயரிதி லகிமாதிஷகருஷபஷதா 
மத்ஷவா&பூத் த்ரிபுவனசித்ரரத்னராஜஃ || 
௧௬.௩0 ||  
 
பம்சாஶன்னரபனஷராபனீதமாத்ராம் ஷயா 
வார்க்ஷீம் க்றுஹமதிஷராஹிணீம் னினாய |  
ஸ வ்யாக்யாஸ்வரதமனாய பூர்வவாஷடா 
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னிர்ஷதஶாத் வ்யதித குஷரார்கள ப்ரஷப ம் 
|| ௧௬.௩௧ ||  
 
ஸ்வின்ஷன&ஸ்மின்னபி யதமான 
ஆக்ரஷஹாக்ஷர ப்ராச்யாத் 
தத்ப்ரவசனனிஸ்வஷனா&திஷரஷஜ |  
உத்தர்தும் விபுலஹ்றுதம்குலீம் ச னாலம் 
ஷஸா&பூதித்யஜனி குதூஹலம் ஜனானாம் 
|| ௧௬.௩௨ ||  
 
பர்ஷயக்ஷி ப்ரபுரிதஷரஃ 
ஶிவாக்னிபூர்ஷவஃ ஷனாஷபக்ஷி 
ப்ரபலதஷரஸ்ததா ப்ரயத்ஷனஃ |  
னாஷவக்ஷி க்வசிதபி ஶக்த்யபூர்திரஸ்மின் 
உத்ப்ஷரக்ஷி ஸ்வயமபி பீம இத்யவஶ்யம் || 
௧௬.௩௩ ||  
 
ஷலகின்யாம் முஹுரபினஹ்ய 
க்றுஷ்யமாணம் னாப்ஷயகம் 
தனுருஹமஸ்ய தூதபாட |  
னாஸாக்ஷர ம்றுதுனி க்றுஷதஶ்ச 
முஷ்டிகாஷதஃ னாஸ்ஷயம்ஷதாரதிபலிபிஃ 
ப்ரஸன்னதா&&ஸி || ௧௬.௩௪ ||  
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பம்சாஸ்யஃ ஶ்வபிரிவ ஹீ 
விஹீனஸாஷரஃ அம்ஷபாதிர்னக ஸரிதாம் 
ஜஷலரிவால்ஷபஃ |  
ஹத்ஷயாஷதரிவ தரணிர்விடம்பயன் 
ன்றூன் 
ப்ரத்யர்திஸ்வஸமனஷரர்வ்யவாஹரத் ஸஃ 
|| ௧௬.௩௫ ||  
 
பாரம்தீஸுரஸதனம் விஶாலஸம்வித் 
ஸம்ப்ராப்தஃ கலு 
ஸுசிரான்னிஷவத்யஹீனம் |  
க்ராம்யாக்ர்யக்ஷிதிபதிபிர்தினார்தமாத்ராத் 
தத்பூதீர்வ்யதித ஸபூத பல்யனல்பாஃ || 
௧௬.௩௬ ||  
 
பீமத்ஷவ ஸஹ ஸஹஷஜஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ 
ப்ராக் பம்சாத்மா முரரிபுரம்சிஷதா யதத்ர |  
பாம்சால்யா பலிஸலிலம் ஸமம் ததத்யா 
ஷஸா&ஸ்மார்ஷீத் தமிமமத 
ப்ரபூஜ்யபூஜ்யஃ || ௧௬.௩௭ ||  
 
ஆயாஸ்யன் கில ஸரிதம்தராக்யஷதஶம் 
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க்ரீஷ்ஷம னிர்ஜலமிஹ 
ஶுஶ்ருவாம்ஸ்தடாகம் |  
தத்காஷல பரமபிவர் யன் கரனௌகம் 
தத்பூர்த்ஷய வ்யதித குதூஹலம் 
ஜனானாம் || ௧௬.௩௮ ||  
 
துர்மம்த்ஷரஃ கலபடஷலஃ 
ப்ரஷசாத்யமாஷனா க்ராஷமஷஶா 
வ்றுஶளபதிஃ ப்ரஹர்துஷமனம் |  
ஸம்ப்ராப்தஸ்தத உத யாம்தமீக்ஷமாணஃ 
ப்ஷராத்யம்தம் ரவிமிவ விஸ்மிஷதா 
னனாம |௧௬.௩௯ ||  
 
ஷக்ஷத்ராக்ர்யம் 
த்ரிபுவனஷவத்யனாதனாதம் ப்ரஸ்தாய 
ப்ரசுரதராம்தரஃ ப்ரபாவீ |  
ஶ்ரீக்றுஷ்ணாம்றுதபரமார்ணவாபிதானாம் 
சக்ஷர ஸத்வசனததிம் ஸ்வபக்தபூத்ஷய || 
௧௬.௪0 ||  
 
ஸ க்ராமம் பரமபி யாத உச்சபூதிம் 
வித்வாம்ஸஃ க்வ குஹரகூபதர்துராபாஃ |  
இத்யூஷச மதமதிமானிஷனா&கிலஜ்ஞம் 
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மன்யஸ்ய க்ஷபயிதுஷமவ தஜ்ஜனஸ்ய || 
௧௬.௪௧ ||  
 
ஸர்வ ஜ்ஷஞா&ப்யயமதிகம் ன 
யஜ்ஞபம்கீம் ஸம்வித்ஷத யதிரிதி 
பத்தனிஶ்சஷயா&ரஸௌ |  
ஆபாம்தம் பரி தி மத்ஸராதப்றுச்சத் 
கர்மார்தஶ்ருதிகஹனார்தகம்டபாவம் || 
௧௬.௪௨ ||  
 
சம்ரதாப்யஶ்ச்யுதரஸஸம்க்ரஹப்ரவீணான் 
 ஷ்ஷட&ஹ்னி ப்ரதிவிஹிதான் 
ப்ரஜாதிஷபன |  
னாராஶம்ஸ்யசரமசாருமம்த்ரஷபதான் 
ஊஷச&ரஸௌ தமபிததத் 
விஸம்ஶயாம்ஶஃ || ௧௬.௪௩ ||  
 
பாம்டித்யம் பரமமஷவத்ய தஸ்ய தாத்றுக் 
ஸம்கர் த் க்ஷுபிதமனா விபக்ஷஸம்கஃ |  
னார்தஃ ஸ்யாதயமிதி வர்ணயன்னத த்வம் 
தம் ப்ரூஹீத்யுருமதிஷனரிஷதா&த்ரவத் 
த்ராக் || ௧௬.௪௪ ||  
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ஷஸா&ப்றுச்சத் தமத 
மஹாஹ்வஷயாபஸர்கா யத்ஷராக்தா 
மனுசரஷணாபஸ்றுஜ்யரூபாஃ |  
தஸ்யார்தம் வசனசயஸ்ய தம் ப்ருவாணஃ 
ஸ்ஷதர்யார்தம் ஸபதி ஸ ஷலகயாம் பபூவ || 
௧௬.௪௫ ||  
 
ஸம்பூர்ணம் ஶஶினமிஷவாதிதம் க்றுஶஃ 
ஷ்வா  
சஷக்ஷாபாஶுபனிகஷரா னிரீக்ஷ்ய மத்வம் |  
ப்ரத்யர்தீ ஸ்வயமிதி தூரஷவா&பிதாவன்  
கிம் ஷதன க்ஷதமம்றுதாகரஸ்ய தஸ்ய || 
௧௬.௪௬ ||  
 
னிஸ்ஸ்வானாம் கதிபயபுக்தியுக்தபக்தம்  
பக்தானாம் வ்யதித சதுர்குணம் தயாலுஃ |  
பும்க்ஷத ஸ்ம 
த்ரிதஶனஷராபஷபாக்யமன்னம்  
ஸம்ப்ரீத்ஷய ஸ தனவதாம் 
ப்றுஹத்ப்ரஷபாதஃ || ௧௬.௪௭ ||  
 
வ்றுஷ்ட்யாஷதஃ ஸ னியமனாதி சக்ர எதத்  
சித்ரம் கிம் புவனனியாமஷக ஸமீஷர |  
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அப்ஷயவம் புவனகுஷராஃ க்றுதானுவாதஃ  
க்றுத்ஷயஷு ப்ரவர இதீஹ வர்ணயாமஃ || 
௧௬.௪௮ ||  
 
இத்யூஷச தரணிஸுஷரண ஷகவலம் ஷனா  
மாத்வீயம் விவிதகதா கதாஸு மான்யா |  
ஸாக்ஷாதப்யமரவஷரருதீர்யமாணா  
கம்தர்ஷவர்த்யுஸதஸி தன்முஷத 
ஜஷக&ரஸௌ || ௧௬.௪௯ ||  
 
தாம் பத்யப்ரணிகதிதாம் து மூர்சயித்வா  
தானானாமுசிததயா&&த்தபம்சமாத்யாஃ |  
காம்தாரம் த்யுவி யமுஜ்ஜ்வலம் 
ஸ்றுஜம்ஷதா  
க்ராமம் ஷத ப்ரஜகுரகாகிகம்ரகம்டாஃ || 
௧௬.௫0 ||  
 
ஆனம்ஷரஃ ஸுமுகுடரமௌலிபிஃ 
கராக்ஷரஃ  
ஆதாம்ஷரஃ ப்ரதிகலிஷதஃ 
ஸ்மிஷதர்முகாப்ஷஜஃ |  
ஆஶ்ராவி ஸ்திரதரபக்திபிஃ 
ஸுஷரம்த்ஷரஃ  
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தத்கீதா தஶதி ணார்யவர்யசர்யா || 
௧௬.௫௧ ||  
 
கீர்வாஷணர்விஜயமஷஹாத்ஸவஸ்ய 
பூஜாம்  
குர்வாஷணரவிரளஸம்விதஸ்ததானீம் |  
விஸ்ஷமஷரர்முனினிகஷராபஷதவயுக்ஷதஃ  
ஸுஸ்ஷமஷரரத தமஷவக்ஷிதும் ப்ரஜக்ஷம || 
௧௬.௫௨ ||  
 
ஆதர்ஶம் குணகணதர்ஶஷன முராஷரஃ  
ஸச்சாஸ்த்ரம் ரசிதமஷனன வர்ணயம்தஃ |  
ப்ரத்ஷயாஷதருடுபதவீம் ப்ரகாஶயம்தஃ  
ப்ஷரக்ஷம்த ப்ரசுரமஷனாவிலாஸஷமஷத || 
௧௬.௫௩ ||  
 
னாகீம்த்ராஸ்தமவனிபாகமாவஸம்தம்  
ஸுஶ்ஷலாஷகரபி புவனானி பூ யம்தம் |  
ஷனமுஃ காதுபனி தம் தஷததஷரயீம்  
வ்யாக்யாம்தம் 
விவிதவிஷிஷ்டஶிஷ்யமத்ஷய || ௧௬.௫௪ ||  
 
ஶ்ரீமம்தம் ஶஶிவதனம் குஷஶஶயாக்ஷம்  
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கம்பீரஸ்வரமதிதிவ்யலக்ஷணாட்யம் |  
பஶ்யம்தஃ ஸ்வகுருமதார்சிசன் க்றுதார்தா  
வாண்யா தம் ஹரிரதிபூர்ணகாமஷமஷத || 
௧௬.௫௫ ||  
 
அஹஷரா துராகமதமஃ ஸ்வஷகாகஷணஃ  
அகஷரார்முகும்தகுணவ்றும்ததர்ஶனம் |  
அஜயஶ்சதுர்தஶ ஜகம்தி ஸத்குஷணஃ  
ஶரணம் குஷரா கருணயா&பி ஷனா பஷவஃ 
|| ௧௬.௫௬ ||  
 
னமஸ்ஷத ப்ராஷணஶ 
ப்ரணதவிபவாயாவனிமகா  
னமஃ ஸ்வாமின் ராமப்ரியதம ஹனூமன் 
குருகுண |  
னமஸ்துப்யம் பீம ப்ரபலதம 
க்றுஷ்ஷணஷ்ட பகவன்  
னமஃ ஶ்ரீமன் மத்வ ப்ரதிஶ ஸுத்றுஶம் 
ஷனா ஜய ஜய || ௧௬.௫௭ ||  
 
இதி னிகதிதவம்தஸ்தத்ர 
வ்றும்தாரஷகம்த்ரா  
குருவிஜயமஹம் தம் லாளயம்ஷதா 

17

www.yo
us

igm
a.c

om



மஹாம்தம் |  
வவ்றுஷுரகிலத்றுஶ்யம் புஷ்பவாரம் 
ஸுகம்தம்  
ஹரிதயிதவரிஷ்ஷட ஶ்ரீமதானம்ததீர்ரத || 
௧௬.௫௮ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத 
ஶ்ரீனாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிஷத 
ஶ்ரீமத்வவிஜஷய  
ஆனம்தாம்கிஷத ஷ ாடஶஃ ஸர்கஃ ||  
|| ஸமாப்ஷதாயம் க்ரம்தஃ பாரதீரமண 
முக்யப்ராணம்தர்கத  
ஶ்ரீ க்றுஷ்ணார்பணமஸ்து || 
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