
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௩. த்றுதீயஃ ஸர்கஃ  
அத கதாசன 
ஸும்தரனம்தனஸ்மிதமுககம்துத்றுஶாம் 
தயிததௌ ன்றுணாம் |  
மஹமகதா னிஜபம்துமுகத முதா 
ப்ரயயதுஃ ஸ்வஜனனஃ ஸஹ தம்பதீ || ௩.௧ 
||  
ஸ்வஜனதாபகமாகமஸம்கமப்ரதிஸபாஜித
பூர்வகஸம்ப்ரகம |  
அவிதுஷீ ஜனனீதி ஸ பாலகஃ ஶரணகதா 
ரணகதா னிரகான்ன்றபிஃ || ௩.௨ ||  
க்வ னு யியாஸஸி தாத ன ஸாம்ப்ரதம் 
ஸ்வஜனஸம்த்யஜனம் தவ ஸாம்ப்ரதம் |  
இதி விபுஃ பதினகருதிகதா வ்ரஜன் 
ஸ்மிதமனாகுலமுத்தரமாதகனாத் || ௩.௩ ||  
த்வரிதகமத்ய ஸ 
கானனகதவதாஸதனமத்ர னனாம 
ரமாபதிம் |  
அபி ததஃ ப்ரககதா லகு 
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னாளிககற்யுபபதாம்தரஸத்மகதம் ச தம் || 
௩.௪ ||  
னளினனாபனிபாலனஸம்மதாகமவிகஸ்வ
ரபாஸ்வரகலாசனஃ|  
ஜனமகனானயனாம்புஜபாஸ்ககரா 
ரஜதபீடபுரம் ப்ரயயாவதஸௌ || ௩.௫ ||  
ஸுஹயகமதகணாதிஶயாலகவா 
ஹரினமஸ்க்றுதயஃ ஸுக்றுதா இமாஃ  
இதி ஸுனரரபி பூஸுரமம்டனலஃ 
ஸமனமத் ஸ ஸவிஸ்மயமீக்ஷிதஃ || ௩.௬ ||  
ன ஹி ஹரிம் ஸததம் ன னமத்யதஸௌ ன 
ச ன பஶ்யதி னாபி ன வம்தகத |  
அபி தகததி விதாய விகஶஷதஃ ஸ னனு 
ஸாதுஜனான் ஸமஶிக்ஷயத் || ௩.௭ ||  
அனவகலாக்ய ஸுதம் ஸுதவத்ஸகலா 
ம்றுகயகத ஸ்ம மஹீஸுரபும்கவஃ |  
முஹுரப்றுச்சதமுஷ்ய கதிம் னரான் பதி 
பதி ப்ரககதானுபதம் த்ருதம் || ௩.௮ ||  
ஜனஸதாகதிஸூசிதவர்த்மனா ப்ரதிபதம் 
வ்ரஜதா பரயா த்றுஷா |  
த்விஜமஹாமதுகபன மகனாஹரம் 
ஸ்மிதமலாபி ஸுதானனவாரிஜம் || ௩.௯ ||  
விரஹதூனதகயாத்கமகனான்முகம் 
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ன்யருணதஶ்ரு புரா ஸ யகயார்த்றுகஶாஃ |  
அத தகயாஃ ப்ரமகதாத்திதமப்யதஃ 
ப்ரதினிருத்த்ய கிரம் குருரப்ரவீத் || ௩.௧0 ||  
அயி ஸுகததமுதாஹர தத்வகதா னனு 
ஸமாகதவானஸி ஸாம்ப்ரதம் |  
ஸ்வஜனதாரஹிதஸ்ய து ககா&த்ர கத 
ஸஹசகரா&ர்பக தீர்கதகம பதி || ௩.௧௧ ||  
ஜனகவாசமிமாமவதாரயன் 
களமுதாஹரதம்புருகஹக்ஷணஃ |  
ஸ்வபதமாவ்ரஜகதா வ்ரஜகதா&ப்யததா 
னனு ஸகா மம கானனககா விபுஃ || ௩.௧௨ ||  
ததிதராயதனாத்து யதா&கமம் க்றுதரதிஃ 
கலு தத்ர ஹரிஃ ஸகா  
அஹமிஹாபி மகஹம்த்ரதிகாலயம் 
ப்ரணதவானுத யாவததீஶ்வரம் || ௩.௧௩ ||  
அபி தகதா&ஹமுகபத்ய ஸஹாமுனா 
பகவகத&த்ர ஸகத ப்ரணதிம் வ்யதாம் |  
இதி னிகத்ய விபாதி ஶிஶுஃ ஸ்ம 
விஸ்மிதஸபாஜனசீர்ணஸபாஜனஃ || ௩.௧௪ 
||  
விரஹிதஸ்வஜனம் சரணப்ரியம் 
விவிதபூதபயம்கரவர்த்மனி |  
அயி க்றுபாலய பாலய பாலகம் 
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லகுஶுபஸ்ய மகமத்யனமத் த்விஜஃ || 
௩.௧௫ ||  
தமுபக்றுஹ்ய ஸுதம் ஸுதகபானிதிஃ 
க்றுஹமதஸௌ க்றுஹிணீஸஹிகதா 
யதயௌ |  
உதயதீதி ஹி பாலதிவாககர ஸ்மிதமபூத் 
ஸுஜனானனவாரிஜம் || ௩.௧௬ ||  
வரவிமானகிராவபி சம்டிகா ஶிஶுமகஹா 
ஜனனீ தமலாளயத் |  
அபரதா பரிதுஷ்டமனாஃ கதம் 
சிரமினஹஷ வகஸத் விஸஹாயகஃ || ௩.௧௭ 
||  
ஸகலஶப்தமயீ ச ஸரஸ்வதீ 
ஸததமானமதி ஸ்வயகமவ யம் |  
த்விஜவகரா&த கதாசன மாத்றுகாஃ கில 
ஸுதம் பரிசாயயதி ஸ்மதம் || ௩.௧௮ ||  
லிபிகுலம் னனு தாத ககத திகன 
லிகிதகமவ புனர்லிகிதம் குதஃ |  
இதி னிஜப்ரதிபாகுணபாவிதம் 
ஹரிபதஸ்ய வசஸ்தமனம்தயத் || ௩.௧௯ ||  
ஶிஶுரதஸௌ ப்ரதிபாம்புதிரித்யலம் 
ஜனமகனாவசனக்ரஹபீடனா |  
ன பவதாதிதி தம் விஜனஸ்தகல 
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ஸ்வதனயம் ஸமஶிக்ஷயகதஷகஃ || ௩.௨0 ||  
மஹவதா ஸ்வஜகனன 
ஸமீரிதஸ்வஜனனீஸஹிகதன கதாசன |  
ருசிரவாசனயா&ர்சிதவாக்ச்ரியா ப்ரதியகய 
ப்ரபுணா க்றுதவல்ல்யபி || ௩.௨௧ ||  
பரிஷதா னிதராம் பரிவாரிதஃ ஶிவபதஃ 
கில ததௌதபதடாத்பவஃ |  
இஹ கதாம் கதயன் தத்றுகஶ ததஃ 
ப்றுதுதியா ப்றுதுகாக்றுதினா&முனா || 
௩.௨௨ ||  
இதமுவாச விசாரவிசக்ஷணஃ ஶுசி வசஃ 
ஶனனகஃ ஸ ஜனாம்தகர |  
அபரதா கதிதம் கதக த்வயா னனு 
மதான்மஹதாமிதி ஸஸ்மிதம் || ௩.௨௩ ||  
அகணயன்ன ஶிவம் ஜனதா ததா 
ஸவசகன வஸுகதவஸுதாஹ்வகய |  
முகரமிச்சதி ககா ம்றுகதூர்தகம் ப்ரக்றுத 
ஹும்க்றுத ஸிம்ஹ ஶிதஶௌ ஸதி || ௩.௨௪ 
||  
அத கதம் கதகயதி ததா ஜகன 
கதிதவத்யுசிதார்தமுதாஹரன் |  
ஸ ஸமலாள்யத விஸ்மயீபிர்னனரஃ அபி 
ஸுனரர்விஜயாம்குரபூஜனகஃ || ௩.௨௫ ||  
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ஸ ஜனனீஸஹிகதா ஜனகம் க்றுகஹ 
ப்ரகதவாம்ஸ்தமுதம்தமகவதயத் |  
னிகத தாத ஶிவஃ கதகஃ ஸ கிம் 
விததகீரதவா&ஹமிதீரயன் || ௩.௨௬ ||  
னனு ஸுதாவிததம் கதிதம் 
த்வகயத்யமுமுதீர்ய ஸவிஸ்மயமஸ்மரத் |  
ப்ரக்றுதிதஃ க்றுதிதா கலு கம ஶிகஶாஃ 
மததினாததகயாதயகஜத்யதஸௌ || ௩.௨௭ ||  
கதயதாம் ப்ரதகம கதயத்யலம் 
ஸ்வஜனகக ஜனஸம்கவ்றுகத கதாம் |  
ஸகலகலாகமகனானயகனாத்ஸவஃ 
சதுரதீஃ ஸ கதாசிதவாசயத் || ௩.௨௮ ||  
விவிதஶாகிபதார்தனிகவதகன 
லிகுசனாம்னீ ததா&னுதிதார்தகக |  
கிமிதி தாத ததர்தமவர்ணயன் கதயஸீதி 
ஶனனரயமப்ரவீத் || ௩.௨௯ ||  
அவததீதி பிதர்யபி கசாதிகத 
ப்ரதிபுபுத்ஸுஷு தத்ர ஜகனஷ்வபி  
அயமுதீர்ய ததர்தமவாப்தவான் பரிஷகதா 
ஹ்யஸமானஸுமானனாம் || ௩.௩0 ||  
பஹுவினதஶ்சரினதரிதி சாருபிஃ 
ஸகலகலாககுதூஹலகாரிணம் |  
த்விஜவகரண வயஸ்யுசிகத ஸ்திதம் 
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தமுபகனதுமகனன தகத மனஃ || ௩.௩௧ ||  
ஸமுசிதக்ரஹகயாககுணான்விதம் 
ஸமவதார்ய முஹூர்தமதூஷணம் |  
ப்ரணயபம்துரபாம்தவவானதஸௌ 
த்விஜகுலாகுலமுத்ஸவமாதகனாத் || ௩.௩௨ 
||  
விவிதகவததயா விஜிஹீர்ஷகவா 
வதனரம்கபகதஸ்ய சிராய யாஃ |  
ஸுரவரப்ரமதா அபி ஸப்ரியா 
அபினனம்துரகஹா வியகதா மஹம் || 
௩.௩௩ ||  
விஹிதஸாதனஸாதிதஸத்க்ரிகயாஜ்வலன
முஜ்ஜ்வலதீர்ஜ்வலயன்னயம் |  
உபனினாய ஸுதம் ஸுகுமாரகம் 
குஶலினம் குஶலீக்றுதஶீர்ஷகம் || ௩.௩௪ ||  
பரிசராக்னிகுரூ சரிதவ்ரதஃ ஸுசரணஃ 
பட ஸாது ஸதாகமான் |  
இதி குகராஸ்த்ரிஜகத்குருஶிக்ஷகண 
ஸ்புடமஹாஸி ஸுனரஃ க்றுதஸாக்ஷிபிஃ || 
௩.௩௫ ||  
ஜிதகுமாரகுணம் ஸுகுமாரகம் 
னிஜகுமாரமகவக்ஷ்ய னிரம்தரம் |  
ஸமுசிதாசரகண சதுரம் ஸ்வதஃ 
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க்ஷிதிஸுகரா முதமாயத ஶிக்ஷயன் || ௩.௩௬ 
||  
ஸபடகம்டமகிம்சனவத் க்வசித் 
ஸ்வவிபவானுசிதம் சரணாதிகம் |  
புவனபர்துரகஹா ஸ்வனிகூஹனம் 
ஸுரஸபாஸு குதூஹலமாதகனாத் || ௩.௩௭ 
||  
அவிரனளர்கரகளாஷ்மபிராகுலீ 
க்றுதஸமஸ்தஜகனா விசசார யஃ |  
க்வசிதமும் 
னிஜகாம்ஸுரஶாம்திமானுபஸஸர்ப ஸ 
ஸர்ப மகயா&ஸுரஃ || ௩.௩௮ ||  
த்வரிதமுத்யதவிஸ்த்றுதமஸ்தகஃ 
ப்ரதிததம்ஶ யனதனமவிக்ஷதம் |  
ப்ரபுபதாருணசாருதராம்குலீவிஹ்றுதிபிஷ்
டதனுஃ ப்ரததாம ஸஃ || ௩.௩௯ ||  
கருடதும்டமிவ ப்ரதிபன்னவான் 
த்விஜகுமாரபதம் ஸ மமார ச |  
ஸமுசிதம் சரிதம் மஹதாமிதம் 
ஸுமனகஸா மனகஸஷ்டமபூஜயன் || ௩.௪0 
||  
கிரிஶகுர்வமகரம்த்ரமுனகஶ்ச 
யச்சரணகரணுரதாரி ஸுகரஶ்வனரஃ |  
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க்ஷிதிஸுராம்க்ர்யபிவம்தனபூர்வகம் ஸ 
விதகத&த்யயனம் சலமானுஷஃ || ௩.௪௧ ||  
கரதகள கலு கம்துகவத் ஸதா ஸகலயா 
கலயா ஸஹ வித்யயா |  
அரிதகரண ஸமம் ஸ்புரிதம் குகராஃ 
மனஸி தஸ்ய விடம்பயகதா ஜனான் || 
௩.௪௨ ||  
அனதினகரதினகஶ்ச வயஸ்யகதா 
பஹுபிரத்யயகனாபரமாம்தகர |  
அனிககட வடுபிஃ படுபிர்குகராஃ ஸ 
விஜஹார ஸுகீ ஸகிபிஃ ஸமம் || ௩.௪௩ ||  
பதமுதீர்ய ஜகவன யியாஸிதம் 
த்ருதஸகிஷ்டபவத் ஸ புரஸ்ஸரஃ |  
அயமயத்னதகயதி ன விஸ்மகயா னனு 
மகனாஜவஜித் பவகனா&ஸதகௌ || ௩.௪௪ ||  
ப்லவனகதஜஸி ஹம்த ன ககவலம் 
விஜிதவான் ஸ ததா ஸகலான் ஜனான் |  
ப்ரபுனிகதஶககரா ஹனுமத் ததனௌ னனு 
ஜிகாய ஸ வாலிஸுதாதிகான் || ௩.௪௫ ||  
ஜலவிஹாரபராஜயிபிஃ ஸ்ப்றுதா 
ஸகிபிரீரிதவாரிபரிஶ்ரிதம் |  
வதனமாகுலதலாசனமாததத 
ஸ்மிதமமுஷ்ய ஹி கம்சன விப்ரமம் || 
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௩.௪௬ ||  
ஸ ஶனனகர்பலிகனா யுகபத்கதான் 
ப்ரவிஹ்றுகதஷு ஸகீன் னிரபாதயத் |  
அஶனனகர்யுகபத் ப்ரக்றுதாஹவான் 
ஸஹஸிகதா த்விஜஸூனுரயத்னவான் || 
௩.௪௭ ||  
க்ரஹண னிக்ரஹகண க்ரஹகண த்றுகட 
குருபகராத்தரணாதிவிததௌ பதடௌ |  
இஹ விபாவுபசாரதியா ன்றுணாம் 
றுதமயம் னனு பீம இதீரிதம் || ௩.௪௮ ||  
விஹரதீதி படத்யபி ன ஸ்புடம் 
ஸ்வக்றுஹகாமினி சாத்ருதமாயதி |  
பரிதுகதாஷ ன தத்ர ஜகத்குதரௌ ஸ கில 
பூகவனான்வயகஜா த்விஜஃ || ௩.௪௯ ||  
அத கதாசன கஸா&த்யயனாம்தகர 
தமவதத் குபிகதா&ன்யமனஸ்வினம் |  
படஸி தனா ஶட கத ஸகிபிஃ ஸமம் 
கிமிதி னித்யமுதாஸிததீரிதி || ௩.௫0 ||  
குணனிகா சரணாதிகககாசரா ன மம 
ஹ்றுத்தயிகதத்யுதிகத&முனா |  
வத விஶாரதவாத யகதப்ஸிதம் 
த்வமுபரீத்யவதத்தரணீஸுரஃ || ௩.௫௧ ||  
ஸகலலக்ஷணஶிக்ஷணமூலபூஃ 
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ஶ்ருதிஸமாமனனம் ஸ்கலகனாஜ்ஜிதம் |  
ன கலு ககவலமஸ்ய குகரார்வ்யதாத் 
ஸுமனஸாமபி தத்ர குதூஹலம் || ௩.௫௨ ||  
ப்ரியவயஸ்யஶிகராகுருகவதனாம் 
அஶமயத் ஸஹஜாமபி துஸ்ஸஹாம் |  
ஸ விபிதன விஜதன முகவாயுனா 
ஶ்ரவண ககாசரிகதன கதாசன || ௩.௫௩ ||  
அதிககதாபனிஷச்ச ஸக்றுச்ச்ருதா 
ப்ரகடபாகவதீதி ன விஸ்மயஃ |  
அதிகதா னனு ஜாத்வபி ன ஶ்ருதாஃ 
ப்ரதிபயா ஶ்ருதயஃ ஶதகஶா&முனா || 
௩.௫௪ ||  
ஸாக்ஷாதகதாபனிஷகதா விபுனரதகரய்யாஃ  
பாடச்சகலன விஜகன&ர்தரஸம் 
ப்ருவாணஃ |  
அத்யாபகாய விததார விகமாக்ஷபீஜம்  
ககாவிம்தபக்திமுசிதாம் குருதக்ஷிணாம் 
ஸஃ || ௩.௫௫ ||  
அயி ஸ்வாமின் துஷ்டான் தமயதமய 
ஸ்பஷ்டமுசிராத்  
குணான் கூடான் விஷ்கணாஃ கதயகதய 
ஸ்வான் ப்ரமதயன் |  
ததா&&னம்தம் தன்வன்னிதி ஸுமனஸாம் 
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கஸா&னுஸரதா  
மனுஜ்ஞாமாதத்த 
த்ரிபுவனகுருர்ப்ராஹ்மணகுகராஃ || ௩.௫௬ ||  
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிகத 
ஶ்ரீமத்வவிஜகய  
ஆனம்தாம்கிகத த்றுதீயஃ ஸர்கஃ || 
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