
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௧௩. த்ரயயாதஷஃ ஸர்கஃ  
ப்றுதுதர்ஶனமுத்திதம் க்றுதார்தம் 
ப்றுதிவீப்றுத்ப்ரணதிம் க்றுஹீதவம்தம் |  
னிஜஶிஷ்யமுயத&த ஸஹ்யமாப்தம் 
புருஷஃ கஶ்சிதுபாயயயௌ கதாசித் || ௧௩.௧ 
||  
 
பகவானிஹ னஃ ஸ்வகிம்கராணாம் 
அசியரணா&வ்ரஜதாதனுக்ரஹாய |  
இதி கார்யசிகீர்ஷயா&&ர்தயத் த்வாம் 
ன்றுப இத்யப்யதிததஷ தம் ப்ரணம்ய || 
௧௩.௨ ||  
 
அத மாகவதீமபாஸ்ய காஷ்டாம் வ்ரஜதா 
ப்தரதிதயதஜஸா ப்ரதீசீம் |  
பரியஶாதயதா ஸ்வபாதஸம்காத் ப்றுதிவீம் 
ப்ராஜ்ஞதிவாகயரண யரயஜ || ௧௩.௩ ||  
 
அஶுபானபஹாய மாயிஜுஷ்டான் 
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அதமாத்ரீனிவ யகாத்ரனிம்னயகௌதகஃ |  
ஸுஜதனஸ்தரஸா&பிகம்யமானஃ 
பரமஸ்யனஹதயா க்ரமப்ரஸன்தனஃ || 
௧௩.௪ ||  
 
ஸுமனஃபலயஶாபியனா&த்ர பும்யஸா 
னமயன் யகாபிரயனாகஹானியவாச்சான் |  
அபி பம்கமுபானயன்னனம்ரான் 
த்றுடபாவாதபரானவார்யவீர்யஃ || ௧௩.௫ ||  
 
கமயனாத்ஸவவிஸ்மிததர்னியஷவ்யயா 
விவிததர்ஜனபததர்ஜதனரஜஸ்ரம் |  
பரிஸ்றுத்வரகீர்திரார்திமுக்த்தய 
புருதஷர்தூரபுவஶ்ச கம்யமானஃ || ௧௩.௬ ||  
 
அமதரரமரானுதகர்முனீம்த்தரஃ 
அபயரக்ஷாவிஷதயஶ்ச யஸவ்யமானஃ |  
ஹரிபாதஸயராஜஸம்கஸாயரா புவயன 
பாவனபாவயனா னிகாமம் || ௧௩.௭ ||  
 
அயமப்ரதிவாரணஃ ப்ரயாயண 
பரமானம்தஸுதீர்தஸூரிராஜஃ |  
விபபாவதியவலமச்சரூபஃ 
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ஸுரஸிம்யதாரிவ ஸம்ததப்ரவாஹ ஃ || 
௧௩.௮ ||  
 
ஸமயயன கயதா&மஹீயஸா&யஸௌ 
விஷயம் ஸ்தம்பபயதாபஸர்ஜனாக்யம் |  
மதனாதிபயதஃ ஸுதாம தாம 
ப்ரவியவஶாகிலயலாகவம்தனீயம் || ௧௩.௯ ||  
 
க்ஷணதாமிஹ தாவதூஷிவாம்ஸம் 
விஹிதாஹர்முகயயாக்யயயாகயமனம் |  
கமயனாத்யமலக்ஷதணரஜானன் 
கமனாயயாத்யதமாஶு ஶிஷ்யஸம்காஃ || 
௧௩.௧0 ||  
 
புரயதா விஸ்றுதாஃ ஸமாதிஶுத்த்தய 
யதயஸ்தத்ர படீஃ கஷாயயவஷாஃ |  
ஸஹயஸாதஹரன் 
ஸ்வயயாக்யமுத்ராயுததம்டாதிகதாரயணா
த்யயமன || ௧௩.௧௧ ||  
 
அவதார்ய 
வியஶஷகாரிஶம்கப்ரகடாம்கான் ஸுதியா 
கதார்த்ரபாவான் |  
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லஸிதா துளஸீஸ்ரகஸ்ய கம்யட 
ஹரினிர்மால்யதயயாசிதா ன்யதாயி || 
௧௩.௧௨ ||  
 
யததீர்குருசக்ரிமூர்திபூர்ணம் 
யதனிஶ்வாஸவசா வியஶாத்ய பாணீ |  
குணகும்டலமம்டிதம் விமானம் 
குணபம்தம் கவசாவ்றுதம் பபார || ௧௩.௧௩ ||  
 
ஸகமம்டலுமம்டலாவலம்பம் 
ஸ்வயயமவாலகுபுஸ்தகாதிபாரம் |  
யுவஶிஷ்யகயணா தயத னயத்னாத் ஹி 
தாக்ஷ்யஸ்ய குயணா&பயரா&ஸ்தி || ௧௩.௧௪ ||  
 
அதிஸம்ப்ரமதஃ பரிப்ரமம்தம் 
பரதாமானவயலாகினம் சிராய |  
அனுயயாகபரம் முஹுஃ ப்ரமத்தம் 
ஜஹஸுர்னூதனஶிஷ்யமத்ர யகசித் || 
௧௩.௧௫ ||  
 
அத 
தத்க்ஷணகட்டியதாருகம்டாகனனாதவ்யப
யதஶதஃ பயரண |  
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அமிதப்ரமதிஃ ப்ரயசாதியதா&யஸௌ இதி 
னிர்யத்ஸு னியஜஷு னிர்ஜகாம || ௧௩.௧௬ ||  
 
த்றுதமாதபவாரணம் வயரண்யம் 
வ்ரதிராஜம் தமுபர்யுபர்யுதாரம் |  
உதயன்மிஹியராபரிஷ்டபூர்ணத்விஜராஜ
ஶ்ரியமாயயாவபூதாம் || ௧௩.௧௭ ||  
 
புவனத்ரயதாரிணம் முகும்தம் தததம்தஃ 
ஸ தயத குருஃ ஸ்வயம் ச |  
அபி யகனசிதித்யயதா ன சித்ரம் னனு ஸ 
ப்ராணபதிர்பபார தம் ச || ௧௩.௧௮ ||  
 
யதயயா க்றுஹியணா&த வர்ணிமுக்யாஃ 
ஶ்ருதிகாஸ்த்யக்தனிஷித்தகாம்யபாவாஃ |  
இஹ மூர்திதரா இவ ஸ்வதர்மாஃ 
ஶதஸம்க்யாஃ ஶதஸம்க்யமன்வகச்சன் || 
௧௩.௧௯ ||  
 
பரிவாரஜனா ன மார்கதுஃகம் ப்ரயயுஃ 
பூருஷரத்னமீக்ஷமாணாஃ |  
இதி னாத்புதமஸ்ய ஹி ப்ரயாம்தி 
ஸ்ம்றுதிமாத்ராத் பவியனா பவாபவர்கம் || 
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௧௩.௨0 ||  
 
மதயனஶ்வரவல்லபப்ரயதயஶ 
ப்ரபுமாயாம்தமதாப்யபத்யத த்ராக் |  
ஜயஸிம்ஹ இமம் ன்றுஸிம்ஹவர்யஃ 
ஶுபதீஃ ஸ்தம்பவிஶிஷ்டஸிம்ஹனாமா || 
௧௩.௨௧ ||  
 
அவதீர்ய புதரவ வாஹனாத் ஸ்வாத் அபி 
மார்காதபஸார்ய தஸனிகான் ஸஃ |  
ஸஹ தகஶ்சன பூஸுதரரவாப்தஃ 
த்ரிஜகத்பூஜ்யபதாம்தியக னனாம || ௧௩.௨௨ 
||  
 
ப்றுதிவீபதினா&னுகம்யமாயனா வினயாத் 
பக்திரஸார்த்ரமானயஸன |  
அசியரண ஸ விஷ்ணுமம்கலஸ்ய 
ப்ரயயாவாயதயனாத்தமஸ்ய பார்ஶ்வம் || 
௧௩.௨௩ ||  
 
னரயதவதித்றுக்ஷயா ஸயமதா 
உபயக்ராமஜனா ஜனாஃ பயர ச |  
உபயாம்தமனம்தமானஸம் தம் 
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முஹுதரக்ஷம்த குதூஹலாப்திமக்னாஃ || 
௧௩.௨௪ ||  
 
புரயதா மதுரஸ்வதனர்வதத்பிஃ 
ஸ்வக்றுதாஃ கர்ணஸுகா முகும்தகாதாஃ |  
த்றுதபம்கஜபீஜசக்ரசிஹ்தனஃ க்றுத 
ன்றுத்ததஶ்சதுதரர்னியஷவ்யமாணம் || 
௧௩.௨௫ ||  
 
கலிதாம்ஜலினா ஸ்புடானுயாதம் 
ஜனஸம்பாதஸயஹன பூமிபர்த்ரா |  
கருணாவிஷயம் சிகீர்ஷுணா ஸ்வம் 
வ்ரஜதா கிம்கரதாமதகதயவன || ௧௩.௨௬ ||  
 
இதமித்தமிதீக்ஷதணர்னராணாம் 
அபரிச்யசத்யமஹிஷ்டதாமரூபம் |  
அதிகம் தரணீமலம் சிகீர்ஷும் 
ஸ்புடமுத்யம்தமிவ த்யுனாதமன்யம் || 
௧௩.௨௭ ||  
 
அஶதனஃ ஶனதகரிவா&வ்ரஜம்தம் 
யுவஸிம்ஹப்ரவரப்ரகல்பயானம் |  
அதிபாடலபாதபல்லவாப்யாம் அவனீம் 
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பாவனதாமலம் னயம்தம் || ௧௩.௨௮ ||  
 
னகனிர்ஜிதபத்மராகராகம் 
வரகூர்மப்ரபதம் னிகூடகுல்பம் |  
ஸுரவர்யகராக்ரயஸவ்யஜம்கம் 
த்விரயதாதாரகயராபயமாருயுக்மம் || ௧௩.௨௯ 
||  
 
ஶுபஶுத்தனிதம்பபிம்பராஜன்னவயகௌ
யஶயவியஶஷபாஹ்யவஸ்த்ரம் |  
தனுகுக்ஷிகளாளியகஷு யரகாத்ரிதயயன 
ப்ரகயடன யஶாபமானம் || ௧௩.௩0 ||  
 
ம்றுதுஸூக்ஷ்மகனாருணாவிகாச்சப்ரகடப்
ராவரயணன பாஸமானம் |  
அதினூதனதிக்மபானுபாஸாம் 
னிகயரயணவ ஸுவர்ணஸானுமம்தம் || 
௧௩.௩௧ ||  
 
ப்றுதுவக்ஷஸமுன்னதாம்ஸபித்திம் 
குருவ்றுத்தாயதஹ்றுத்யபாஹுதம்டம் |  
பரமாருணபாணிபல்லவாம்தஃ 
ஸ்புரியதார்த்வத்வஜலாம்சனாதிமம்தம் || 
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௧௩.௩௨ ||  
 
பரிபூர்ணஶஶாம்கபிம்பஶம்காவிஷயம் 
ப்ராக் ஸஹஸா&வயலாகயனன |  
அகளம்கதயா பரம் விவிக்தம் வதனம் 
பிப்ரதமச்சவிப்ரமாப்திம் || ௧௩.௩௩ ||  
 
அதிஸும்தரமம்தஹாஸராஜன்னவகும்தா
பரதம் ஶுபாருயணாஷ்டம் |  
கமளாயதயலாசனாவயலாதகஃ அபி 
யலாகான் ஸகலான் ப்ரஹர்ஷயம்தம் || 
௧௩.௩௪ ||  
 
அதிபாஸுரகர்ணபாஸிதஶ்ரீதுளஸீகுச்சம
துச்சகாம்திகம்டம் |  
புவனத்ரயபூத்யபூதிதாயன 
சதுரப்ரூவரவிப்ரமம் ஸுயமௌலிம் || 
௧௩.௩௫ ||  
 
ஸகலாவயவான் ஸ்புடம் மிமானாஃ 
ப்ரதிமாலக்ஷணலக்ஷணாய லக்ஷ்யம் |  
சதுரா விததுர்யதீயகாத்ரம் ஸ 
ஸுலக்ஷ்யமத்யதுனா னிகத்யயத யனா || 
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௧௩.௩௬ ||  
 
அதியலாலத்றுஶாம் ஸமீக்ஷிதும் ஸ்வம் 
ஜனஸம்பாதபயயன தூரபாஜாம் |  
ஸமதர்ஶயதூர்த்வயமாரயஸா&யஸௌ 
தயதயயவாருஜயனௌகமத்யயகா&பி || 
௧௩.௩௭ ||  
 
ஸவிகாஸத்றுஶாம் க்றுதாம்ஜலீனாம் 
ஜனதானாம் பரமாதரான்னதானாம் |  
வலயயன வ்றுதஃ ப்ரியம் முராயரஃ 
ப்ரவியவஶா&யதனம் ப்ரபர்ஹயபாதஃ || 
௧௩.௩௮ ||  
 
விவிதப்ரபுமத்யஸன்னிஷண்யணா 
னரயதயவன ஸமம் ஸ கூடயதவஃ |  
விபபாவுடுராடியவாடுமத்யய ஸஹ 
மஹ்யாஸ்தனயயன பூர்ணபிம்பஃ || ௧௩.௩௯ 
||  
 
அவதத் ஸ கதாம் ரதாம்கபாயணஃ 
பகவான் பாகவயத பவாப ஹம்த்ரீம் |  
அனுகூலகுணஸ்வராதிபாஜா 
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னிஜஶிஷ்யப்ரவயரண வாச்யமாயன || 
௧௩.௪0 ||  
 
கதனம் ததுதாரததர்யஸாரம் மதுரம் 
புஷ்கலபாவவத் ப்ரஸன்னம்|  
விதுயஷா&விதுயஷா&பி 
ஶ்றுண்வயதா&லம் 
வ்யதிதா&னம்தரஸாம்புயதௌ னிமக்னான் 
|| ௧௩.௪௧ ||  
 
கமனாஸனஸம்கதாதிலீலாஃ 
ஸ்ம்றுதிமாத்யரண பவாபவர்கதாத்ரீஃ |  
கதமப்யமராஃ ப்ரபம்சயயயுஃ னனு 
மத்வஸ்ய ன மாத்றுயஶா&ல்பயபாதாஃ || 
௧௩.௪௨ ||  
 
ஸுதபஃகவிதாதிஸத்குணானாம் 
லிகுசானாம் 
குலயஜா&ம்கியரான்வயானாம் |  
அபவத் குஹனாமயகா விபஶ்சித் 
கவிவர்யயா&கிலவாதிவம்தனீயஃ || ௧௩.௪௩ ||  
 
தயிதா&ஸ்ய ஸதீ குணானுரூபா 
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விதிவீர்யயண முஹுர்ம்றுதப்ரஜா&பி |  
அபஜத்புவனப்ரபூ ஹரீயஶௌ ஸுதகாமா 
வஸுயதவஸூனுபக்தா || ௧௩.௪௪ ||  
 
பரயமஶ்வரயயாஃ ப்ரஸாதயயாகாத் 
ஸுதரத்னம் ததஸூத ஸூரிபத்னீ |  
பரிஷத்பதபட்டயனஷு னார்யகா விவியத 
யஸ்ய ஸமஃ பரீக்ஷகாக்ர்தயஃ || ௧௩.௪௫ ||  
 
வதயனம்துமயவக்ஷ்ய னம்தனஸ்ய 
ஸ்வகுயலாத்தாரணதக்ஷலக்ஷணஸ்ய |  
க்றுதக்றுத்யதயா க்ரியாஃ ப்ரகுர்வன் 
கவிராக்யாதுசிதாம் த்ரிவிக்ரமாக்யாம் || 
௧௩.௪௬ ||  
 
களபாஷண ஏவ ஸூரியபாதஃ 
கவிராஸீதனவத்யபத்யவாதீ |  
அவபாதி னனு ப்ரபாப்ரபாவீ பகவான் 
பாலதயரா&பி திக்மபானுஃ || ௧௩.௪௭ ||  
 
ஸகலாம்கயுதாவபாதஶாகஃ ஸமயய 
ப்ராப்த உதாரபக்ஷியஸவ்யஃ |  
ஸ ஸஸர்ஜ ஸதத்வயகாபக்றுத்தய லிகுசஃ 
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காவ்யபலம் ரஸாபிராமம் || ௧௩.௪௮ ||  
 
ப்ரதிபாதிதமாத்மனா யதார்தம் 
ப்றுதுமாயாஸமயஸ்ய துர்கடத்வம் |  
ஸ்வகுயரௌ பரிஹர்துமக்ஷயம&பி 
ஶ்ருதவாம்ஸ்தம் ஸ 
வயஸ்யயபாதியதா&லம் || ௧௩.௪௯ ||  
 
பகவத்யுதியத ஸயகாவிலாயஸ வடுபாவம் 
த்யஜதி த்ரிவிக்ரமாக்யய |  
அபி பானுபுரஸ்ஸராஃ ஸமஸ்தாஃ ப்ரயயுஃ 
கீடமணிப்ரபத்வமாஷு || ௧௩.௫0 ||  
 
அதிதக்ஷமதிம் ஸபாதலயக்ஷ ஸமயய 
மாயிஜனஸ்ய யுக்திஶூரம் |  
மஹிதம் ஹி மஹீதயள மஹிம்னா 
ஜனயகா னம்தனமப்ரவீதுபாம்ஶு || ௧௩.௫௧ 
||  
 
ஶ்றுணு வாசமிமாம் விசாரிதார்தாம் ன 
கயலௌ னிர்குணபாவனா ஸுகாய |  
இதி யகௌணவிமுக்தயய குணாட்யம் பஜ 
யதவம் வஸுயதவஸூனுயமவ || ௧௩.௫௨ ||  
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இதி தாதவயசா னிஶம்ய கிம்சித் 
தரளாத்மா&பி விசார்ய ஶாஸ்த்ரஸாரம்|  
பரயமவ ஸ பாரமாருருக்ஷுஃ 
விகுயணா&பாஸ்திமுபாஶ்றுயணாத் 
பயரப்யஃ || ௧௩.௫௩ ||  
 
னிஜதர்மரயதா க்றுஹிப்ரபர்ஹஃ 
கலிகாலாகுலிதாம்தயரா&பி ஹம்த |  
னிதராம் னிஷிதாத்மனா னிஸர்காத் 
ஸ்புடமாயலாசயதித்யயஸௌ கதாசித் || 
௧௩.௫௪ ||  
 
ரசிதம் னனு ஸூத்ரமத்ர மானம் விதுஷா 
ஸத்யவதீஸுயதன ஸாக்ஷாத் |  
அபரஸ்பரஸம்கதானி பாஷ்யாண்யபி 
ஸர்வாணி ன மானதாம் வ்ரயஜயுஃ || 
௧௩.௫௫ ||  
 
யதி யதஷு னிராக்ரஹாம்தராஃ ஸ்மஃ 
ஸுகடம் யனாபலபாமயஹ ஹி கிம்சித் |  
ன ததா&பி பரம்பயராபயாதம் ன படாமஃ 
ப்ரணயயன ஶாம்கரீயம் || ௧௩.௫௬ ||  
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கடயனாபனிஷத்ஸு னால்பபுத்யதஃ 
ஸுகயடத்யப்யுபகம்ய சிம்தயாமஃ |  
ன விமுக்திமுதபதி யகா&பி முக்த்வா 
ஸமயயாக்தாமிஹ யாமிமாமுபாஸ்திம் || 
௧௩.௫௭ ||  
 
விததஃ ஸுகஸச்சிதத்வயாத்மா 
ஸமுபாஸ்யயா விஹியதா ஹி 
தத்த்வவித்பிஃ |  
ஸ ச னாவயவீ னிரூப்யயத யசத் 
த்யுதிமாத்ரம் ச ன ஹீத்யயதா ரஹஸ்யம் || 
௧௩.௫௮ ||  
 
யதி யசத்றுகுபாஸ்யயத&ஸ்ய ரூபம் 
திமிரத்யவன விபாதி பாரியஶஷ்யாத் |  
பலமப்யத முக்திரீத்றுஶீ ஸ்யாத் இதி யனா 
தனவ தியனாத்யுபாஸ்தியரஷா || ௧௩.௫௯ ||  
 
அத யவதபுராணபாரதானி 
ஸ்வயமாயலாச்ய யதாவயபாதமத்ர |  
குணவம்தமுபாஸ்மயஹ முகும்தம் 
ஸ்ம்றுதிதர்மான் ஸ்புடமாசரம்த ஏவ 
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|௧௩.௬0 ||  
 
அவதார்ய யயததிகார்யமார்யஃ ஸ 
வியவகாதுபசக்ரயம விதாதும்|  
பரிபூர்ணமயதர்ஜகத்ஸு கீர்திம் 
பரிபூர்ணாமஶ்றுயணாத் ததா விஶுத்தாம் 
|| ௧௩.௬௧ ||  
 
விஹினஸ்தி ஹி யனா ஜயனா&திவாக்மீ 
ஸமயம் யகா&பி பரம்பயராபயாதம் |  
க்ஷிப தம் த்வமுதாரயுக்திஶூயரா ன பயர 
தத்ர ஸமர்ததாம் வ்ரயஜயுஃ || ௧௩.௬௨ ||  
 
தவ யவதனதீர்விகாஹ்ய பூயஃ 
ஸமயாம்யபாதிஷு குர்வயதா விஹாரம் |  
னவகாவ்யரஸப்ரியஸ்ய வாதித்விரயதம்த்ர 
ப்ரதிவாரயணா ன ஜஜ்யஞ || ௧௩.௬௩ ||  
 
உபயாஹி யஶஃ ஶஶாம்கயகௌரம் 
னிஜயூதஸ்ய பயம் னிராகுரு த்வம் |  
அதுனா விதியனாபபாதிதம் தம் 
ப்ரதிவாதிப்ரதிவாரணம் னிவார்ய || ௧௩.௬௪ 
||  
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இதி மாயிஜயனன தத்ரதத்ர 
ஸ்வஜனத்யவன ஸ தாவதர்த்யமானஃ |  
அனுகூலவசா மஹிஷ்டமாயனா மனஸா 
ஸம்ஶயமாப ஸம்ஶயச்சித் || ௧௩.௬௫ ||  
 
ஶிதமத்வவசஃ ஸ்றுணிப்ரயயாக்த்றூன் 
புருஷாயனஷ விஷாதயன் கவீபஃ |  
விவியதாத்தரதூளிபாதயனன 
ப்ரதியகனாதிகமம்தயாம்சகார || ௧௩.௬௬ ||  
 
க்ஷணதாஸு விசக்ஷணஃ ஸ வீக்ஷ்ய 
ப்ரசுரப்ரஜ்ஞ்மயனாஜ்ஞஶாஸ்த்ரஸாரம் |  
அபராவிதிதஃ ப்ரஸாதகர்பம் விதயத 
விஸ்மயமாம்தரம் மஹாம்தம் || ௧௩.௬௭ ||  
 
விதிதவான் வ்யவஹ்றுத்ய ஸுதர்ஶனம் 
பஹளயபாதமயவக்ஷ்ய ஸ னிஶ்சயாத் |  
அபி ன தஸ்ய மதம் ஸஹஸா&&தயத 
னனு விம்றுஶ்ய க்றுதீ குருயத&கிலம் || 
௧௩.௬௮ ||  
 
தம் விஶ்ணுமம்கலகதம் பஹளப்ரயபாதம் 
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ப்ராப்யாப்யவம்தத ததா&யுகவிக்ரமார்யஃ|  
ஆனம்ததம் ஸ சதுரானனஹாஸலக்ஷ்ம்யா 
தத்த்வம் ப்ரயவத்துமமயரம்த்ர 
இவாப்ஜயயானிம் || ௧௩.௬௯ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத 
ஶ்ரீனாராயணபம்டிதாசார்யவிரசியத 
ஶ்ரீமத்வவிஜயய  
ஆனம்தாம்கியத த்ரயயாதஶஃ ஸர்கஃ || 

18

www.yo
us

igm
a.c

om




