|| ஶ்ரீ ||

அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ ||

பரிவ்றுடகனஸம்கக

ார்ஜஶக்த்யா

a.
c

ராஜஸிம்க

om

௧௪. சதுர்தஶஃ ஸர்கஃ

த்யஜதி மலினபாவம்

gm

னீரஸத்வான்னிகாமம் |

ou
si

ஸ்புடமுதயதி கதஜஸ்வ்யுஜ்ஜ்வகே
மத்வபானனௌ

.y

ஸுஜனஜேஜகாம்த்யய

w

w

விஶ்வமாஸீன்மகனாஜ்ஞம் || ௧௪.௧ ||

w

க்றுதமபக்றுதமார்யயஃ க்ஷம்யதாம்
க்ஷாம்திபூயைஃ

இதி ம்றுது வததாம் ச ப்ரார்தனாபிஃ
ப்ரபூணாம் |

அபஹ்றுதமபகரைாம் மம்த்ரகதா
க்ரம்தஜாதம்

தஶஹ்றுதயனிகயாகாதக்ரஹீச்சம்கரார்யஃ

1

|| ௧௪.௨ ||
பரிவ்றுதமவனம்யரர்க்ராமணீக்ராம்யபூர்
யவஃ

அவனதமுருகசதஃபாதபார்ஶ்கவ
ன்றுஸிம்
ஸ

ம் |

ஜவிஜயகதா&யுக்விக்ரமார்யஃ

om

ப்ரஸன்னஃ

a.
c

கவிகுேதிேககா&ஸாவாஶிைா&கதாையத்

gm

தம் || ௧௪.௩ ||

ou
si

உபசரதி னிதாம்தம்
தூஃ

ம்த னபௌரம்தரீ

.y

த்யுஸதஸி பஜகதா யம் துர்ேபா

w

தப்ரபாக்யயஃ |

w

திஶது ஸ

w

பரமாக்ர்யானம்ததீர்தாம்க்ரிகரணுஃ
தரணிதர ஸுகம் கத ஸம்ததம்
ஸ்வாம்தகரதி || ௧௪.௪ ||

அனதிபரிசிதஸ்யாப்யஸ்ய கஸா&யம்
கவீம்த்கரா

குணரஸமதிகூடம் ஜ்ஞாதவானித்யசித்ரம்

2

|

மது மதுகரராகஜா னிஷ்பதன்
னபௌஷ்பமாப்தும்

னனு பரிசயஹீனஃ கானகன&பி ப்ரபுஃ
ஸ்யாத் || ௧௪.௫ ||
அகிேகேகுோனாம் வர்தயன்

om

த்கவைகதாைம்

a.
c

விதததபி னராணாம் னகௌதுகம்
மத்யமானாம் |
ஶுபானாம்
ப

ளஹ்றுதி

ou
si

gm

ஸ்வகதிஸமுசிதானாம் பூதிதாயீ
னின்கய ஶர்வரீஃ

w

.y

காஶ்சிகதவம் || ௧௪.௬ ||

w

உதயதி வினதாயா னம்தகன

w

ஶ்ோக்யகாகே

ஸ க்றுதஸகேக்றுத்யஃ
க்றுத்யகவதிப்ரகவகஃ |

அருணயவனிகாம்தர்ப்ரஹ்ம
னாராயணாக்யம்

குருகுணமபிதத்னயௌ
கயாக்யகயாகாஸனஸ்தஃ || ௧௪.௭ ||

3

அதிதவளிததம்தா தம்தகாஷ்யடஃ
ப்ரஶஸ்யதஃ

அபி யுகபதகனகக ஸஸ்னுரத்ர
வ்ரதீம்த்ராஃ |

குருபிரபிஹிகதஷ்வாசாரகபகதஷு
னிஷ்டாம்

a.
c

கர்மணாம் ச || ௧௪.௮ ||

om

ஸ்புடமவகமயம்தஃ னஸௌஷ்டவாத்
சரமஸமயஸுப்தாஃ பூர்வமுத்தாய

gm

ஶிஷ்யாஃ

ou
si

குருஜனபரிசர்யாம் சக்ரிகர துஷ்கராம் ச |
ஸபஹுமதி ததாத்யப்யா&ர்தராத்ராத்

.y

ப்ரஸன்னாஃ

w

ஸுகதிரபரயதைாம் ஸ்யாத்

w

w

கதம்காரமிஷ்டா || ௧௪.௯ ||
ஶ்ரவணமனனக

சிராயாஸ்தனித்ரஃ

கதாஃ ப்ராக்

ஸபதி விவஶயம்த்யா னித்ரயா
க்ரஸ்தகசதாஃ |

ஸ்வயமபி னயதி த்ராகம்கவஸ்த்ராதி
பூஜ்கய

4

ஜடிதி விகதனித்ரஃ ககா&பி

ஶிஷ்கயா&ன்வகஶத || ௧௪.௧0 ||
விஹிதமவிஹிதம் ப்ராககவ கஸ்மாத்
வினித்யரஃ

இதி குருபரிவாதாஶம்கயா னம்ரகாத்ராஃ |

சிரமனவதரம்தஃ ஶ்ராவகா முக்தமார்காஃ

om

குருஷு ஜேஸகாஶஸ்கதஷு

a.
c

தூஷ்ணீமதிஷ்டன் || ௧௪.௧௧ ||

gm

விபுேஹ்றுதயபார்ஶ்கவ தீபதீப்திப்ரதீப்கத

ou
si

தரவரபரிபூர்யணர்வார்பிரர்க்யாதி தத்வா |

யதிரதியதகசதாஶ்சக்ரிகணா&ர்சானிகாயா

.y

த்

w

ார ||

w

௧௪.௧௨ ||

w

குஸுமஸமிதிமக்ர்யாமாதராதுஜ்ஜ

அம்றுதமபி னிரீக்ஷ்யா&ஸ்ராவி
னிர்மால்யஸூகன

க்றுதமிதமிதி ஸத்கயா ப்ராம்திமம்கதா&பி
ஶிஷ்யாஃ |

ஶ்ரததுரதிகவாக்யயர்விப்ரமாஸ்தச்ச
பஶ்சாத்

5

அனுதினமம்றுதான்யனஸ்தஸ்ய
கஸவ்யஸ்ய ஶக்த்யா || ௧௪.௧௩ ||

அகமதுசிதமம்த்யரஸ்தூதயானாம்
த்ரயாணாம்

க்றுதிபிரனுமதாத்மா தத்ர
பம்சாம்கவித்பிஃ |

om

உதயமஹிமகராசிஶ்சக்ரவர்தீ த்ரிஶக்திஃ
தம்தஃ ைட்குணம்

a.
c

ததததிப்று

gm

ஸ்வாத்மனதஜஃ || ௧௪.௧௪ ||

ou
si

திமிரனிகரகும்பிவ்ராதமத்யம்ததீவ்ரம்
ஸ்திரதரமகிோனாம் ப்ராணினாம்

.y

ருத்தமார்கம் |

w

புவனபவனபூர்ணம் பானுமானம்ஜனாபம்

w

ரிரிவ னகயரஃ ப்ராக்

w

ரஶ்மிஜாயேர்னிராஸ || ௧௪.௧௫ ||
மதுரபதகராவாஃ

ஶாம்தயனஶாம்புபாஷ்பாஃ
ஸபதி விபுேராகஃ ஸ்வாபிஸாராத்
ப்ரஸன்னாஃ |

அருணதரணிரத்யச்சாம்பரா திக்புரம்த்ரீஃ

6

ஸ்மிதஸரஸிஜவக்த்ராஃ ஸ்யவஃ
கயரராலிலிம்கக || ௧௪.௧௬ ||

ப்ரணதிரபஸதூளீபத்தகஶாபாவிகஶைா
ததுருபக்றுதிமத்தாம்

ஸாதுஜாோம்தராப்தாஃ |

ஸமயமுபனதம் ஸம்கவதயம்கதா

om

வயஸ்யா

a.
c

இவ தஶஶதகககதாஃ ககதவஃ

gm

ஶ்ராவகாணாம் || ௧௪.௧௭ ||

ou
si

னிஹிதமுசிதமுச்சம் கயாகபீடம்
ப்ரவக்துஃ

.y

பரிைதி பரிகதா&மீ ஸத்வராஃ

w

ஸத்த்வபாஜஃ ||

w

த்ருதமவஸிதக்றுத்யயர்தன்யஸம்ன்யாஸி

w

வர்யகஃ

ஶ்ரவணபரமக்றுத்யாகயாபதஸ்துஃ
ஸகமதாஃ || ௧௪.௧௮ ||
பபுரமேகுணானாம்

கஶாபனாச்சாதனானாம்
முரரிபுனிேயானாம்

ம்த

7

யவதாம்திகீனாம் |

ஸபதி ஸுவிவ்றுதானாமம்தரர்தா தியாம்
வா

விவிதகவளிகானாம் ஸம்சயாஃ
பத்ரிகாணாம் || ௧௪.௧௯ ||
அனதிவிரளபாவா

om

அப்யனன்கயான்யஸம்காஃ

a.
c

றுஜுதரததனானாபம்க்திஸாம்யாப்தகஶா
பாஃ |

ou
si

வர்ஜிதாம்தாஃ

gm

த்விரததுரககதஶ்யா தூரகதா

குஶேலிகிதரூபா கரஜிகர கதஷு

w

.y

வர்ணாஃ || ௧௪.௨0 ||

w

ஸபதி தத்றுஶுகரகக வாசனீயாதிபாகம்

w

பரிசயபடுதாப்யாம் தாவகதகக சிகரண |
ரிகுருனமனம் த்ராக் யத்னகதா&மீ

விதாய

ப்ரயயுரபரஸாம்யம் ஸித்தகய ஸ்யாத்தி
யத்னஃ || ௧௪.௨௧ ||
யதவசஸி ஜகன&ஸ்மின்னானகத

8

ஸன்னிரஸ்யன்

ஸிசயயவனிகாம் தாம்
ஸாம்த்யஜீமூதரக்தாம் |

ரவிரிவ ரவிபூஜ்யாம்க்ரிஃ
ஸமாஜாம்தரிகக்ஷ

வ்யேஸததி ஶயாலுஃ ஸன்

ஸ்ரப்ரகாஶஃ || ௧௪.௨௨ ||

om

ஸ

a.
c

த்ரிபுவனவரகதகஜாவ்யக்தகவதார்தஶுக்ே
வர்ணவர்யாஃ |

gm

த்ரிதயரஸதயா கய வர்ணிதா

ou
si

ப்றுதுமதிரத கதைாயமக்யமாபாத்ய
ஸம்யக்

.y

ப்ரவசனபரிஶுத்த்யய ஸ்ம ப்ரனணௌதி

w

w

ப்ரவீணஃ || ௧௪.௨௩ ||

w

ஸ்வரமசரமகாகே மம்த்ரகமவாத்யஜத்பிஃ
ஸ்புடமுபனிைதம்கத

வாசயகர்வாச்யமாகன |

ப்ரவசனமதிசித்ரம் ப்ராணபாஜாம்
ஶ்ருதீனாம்

அம்றுதமம்றுதபாவஸ்யயை க
சகார || ௧௪.௨௪ ||

9

தும்

தனமிவ ஸதனாகயப்கயா&ர்கஸூனுஃ
ப்ரஸன்னஃ

ஶரஶதமிவ பார்தஃ ஸம்யுகார்திப்ய
உக்ரஃ |

அரதிவிரஹிதஃ கஸா&னாரதம்
னா&திஶன்கனா

om

ப்ரதிவசனமதீனம்

a.
c

கசாதககப்கயா&கிகேப்யஃ || ௧௪.௨௫ ||

gm

அத தஶஶதகஶாசிஷ்யாப்ரயாதி

ou
si

ப்ரதீச்யாம்
|

w

ப்றுதுமதிரி

.y

ப்ரவசனமவஸாய ஸ்னாதுமாயாத் தடாகம்

w

தாவச்ச்கரஷ்டஸம்ஸர்ககோயேஃ

w

ஸமகமி ஸபதி ஸ்வர்னிம்னகாத்யயஶ்ச
தீர்யதஃ || ௧௪.௨௬ ||
கனரஸனிககரா&ஸாவம்தரத்யம்தஶுத்
கதா

முனிகண இவ பூயஃ ஸ்கன

ததானஃ |

10

வான் ப்ராக்

ப்ரதிக்றுதிமகிேஜ்ஞஸ்யா&பகராக்ஷ்கயண

தாவத்

ஸ்புடமேபத ரூபம் மஜ்ஜகன
ஸஜ்ஜகனஷ்டம் || ௧௪.௨௭ ||

அபரிமிதமனீைஸ்கயால்ேஸச்சம்கபா
ாஃ

ரதசரணிஶிோனாம்

a.
c

தன்வகதா&த்ராபிகைகம் |

om

க

ஸன்னிதாதுஃ

gm

ப்ரதிதனவ உதாராஸ்தாஸ்வேம்

ou
si

தனவ இவ விகரஜுஃ பாம்சஜன்யப்ரியஸ்ய

.y

|| ௧௪.௨௮ ||

w

அபிதததி முனீம்த்ரா

w

த்வாதஶாப்கதாபவாஸ

w

ப்ரதிமபேமேம்யத்கஸவனம் பக்தியுக்தம் |
அதிகமமரனத்யாத்யாப்ேவாத்தன்யமான்
யாத்

அபிபதேவகபாகதா விஷ்ணுபாகதாதகம்
தத் || ௧௪.௨௯ ||
தரணிபிரிவ

11

னகௌயரரூர்த்வபும்ட்யரர்த்விைட்பிஃ
ஸதரபரமசக்கராதீர்ணகதஜா

முரரிபுவிமுகானாம் துஸ்ஸக
கத

பாஜாம்

ரீஷ்டஃ |

ா

ேயஸமய இவான்கயா மான்யதீராபபாகஸ
|| ௧௪.௩0 ||

om

ஸமதிகதிைணஸ்ய ப்கரக்ஷமாகணா

a.
c

ஜனனௌகஃ

ப்ரக்றுதிமதுரமாஸ்யவ்யாஜபூர்கணம்துபிம்

gm

பம் |

புரா&ஸ்மின்

ou
si

அமுசதபஸகரதி ஶ்ராவககாக்கதஃ

.y

ப்ரசேதி பதவீம் தாம்

w

w

ப்ராம்ஜலிஸ்தூர்ணமாராத் || ௧௪.௩௧ ||

w

குருசரணஸகராஜத்வம்த்வனிர்கணஜனா
ம்கபா

தததி ஜனனிகாகய ஸர்வமுர்வீகதம் ச |
அவனிரனபினம்தின்யப்யதஶ்சக்ஷகம&
னஸௌ
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