|| ஶ்ரீ ||

அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ ||

௧௧. ஏகாதஶஃ ஸர்கஃ

ப்ரசுராம்தரப்ரவசனம் பணிராட்

om

உபஶுஶ்ருவான் ஸஸனகாதிமுனிஃ |

a.
c

ககனன&ல்பத்றுஷ்டவபுரத்ர ஜனனஃ

gm

த்வரிதம் னிலீனருசிராப பதம் || ௧௧.௧ ||

ou
si

அதிசித்ரதாம்னி னிஜதாம்னி ரதம்
ஸஸஹஸ்ரமஸ்தகமனம்தமமும் |

.y

முனனயா&பிவாத்ய வினயாபரணாஃ

w

w

வரமன்வயும்ஜத ததா&ர்தமிமம் || ௧௧.௨ ||

w

பகவத்தமஸ்ய விபுலப்ரமனதஃ ஸமயம்
மனனாஹரதமம் ஜகதி |

மஹிதம் பவத்பிரபி னலாகபனத படதாம்
முஹுஃ பலமுனதஷ்யதி கிம் || ௧௧.௩ ||

அதிகாரிணாம் பலமலம் விதுஷாம் பவதி
ப்ரவ்றுத்திரதிவீர்யவதீ |

1

இதி தத்பலம் ஸபலஸம்கதனனா பகவான்
ப்ரபம்சயது பூரிதயஃ || ௧௧.௪ ||

இதி னதருதீரிதமுதாரமதிஃ வசனம்
னிஶம்ய ஸ ஜகாத கிரம் |

ஶ்றுணுதா&தனரண மஹனீயதமம்

om

மஹனீயபாதஸமயஸ்ய பலம் || ௧௧.௫ ||

a.
c

த்ரிதிவாதி லப்யமபி னாஸ்ய பலம் கதிதம்
க்றுனஷரிவ பலாலகுலம் |

gm

ஸ்வபலம் து முக்திபதமுக்திபதம்

ou
si

ஶுகஶாரதாதிபரமார்தவிதாம் || ௧௧.௬ ||

.y

பரமாகமார்தவரஶாஸ்த்ரமிதம்

w

பஜதாமமானவகலாரசிதம் |

w

வ்ரஜதாமனஹா பரமனவஷ்ணவதாம்

w

ரதனய ஸ்வனலாகமஜினதா திஶதி || ௧௧.௭ ||
னனு தத்ர விஶ்வவிபனவகபதம் ப்ரதிபாதி
பூர்ணபுருஷஸ்ய புரீ |

உபலப்யனத யதுபமானபதம்

ப்ரதிபிம்பனமவ மணிவப்ரகதம் || ௧௧.௮ ||

2

ஸிதஸஸௌதஸம்ததிருசா ஸ்புரிதா

பரினதா&ருணாஶ்மக்றுஹபம்க்திருசிஃ |
இஹ மச்சரீரவலனய லஸிதாம் அனுயாதி
மூர்திமஸுராஸு ஹ்றுதஃ || ௧௧.௯ ||
ஶபளா

வளீககடிதஸ்படிகத்யுதிபிர்ஹரின்மணிமயீ

om

வளபீ |

a.
c

ப்ரதிஸத்ம பாதி யமுனா மிளிதா

gm

ஸிதஸஸௌரனஸம்தவபனயாபிரிவ || ௧௧.௧0 ||

ou
si

யதி னாபவிஷ்யதிஹ விப்ரமதானியனமா
ஜனஸ்ய னிலயாவலிஷு |

.y

விகடா விடம்கக்றுதபத்ரிததிஃ

w

w

௧௧.௧௧ ||

w

க்றுதனகத்யனவக்ஷ்யத கதம்சன னனா ||

விவிதஸ்துனலாபகதசித்ரபடீஸுவிதானல
ம்பிமணிதாமகணஃ |

ஶரணாம்தனரஷ்வதிகபூரணதஃ
ப்ரசகாஸ்தி விப்ரம இவாவகளன் || ௧௧.௧௨ ||
விமலாக்றுதிஃ ப்ரக்றுதினரவ

3

மஹாமணினஹமமய்யகிலவஸ்துமயீ |
இஹ ஸம்பனவத் ஸகலகாம்திரஸஃ

கதினதா&தினகாக்திபிரதஃ கவிபிஃ || ௧௧.௧௩
||

ததனாதிகாலமிதமுக்திரனதஃஅகணய்யஶ
ம்புமுகஸம்கதனதஃ |

om

னகனரர்மஹாபுரமஸம்ஹதிமத் லஸதி

gm

பவனம் விபாதி

a.
c

ப்ரனபாரயமனஹா மஹிமா || ௧௧.௧௪ ||

ou
si

புவனனகபனதஃபுவனத்ரயாத்புதகுணாதிஶ
யீ |

.y

வரமம்திரப்ரகரமத்யகதம்

w
w

||

w

த்விஜமம்டலஸ்தஶஶிமம்டலவத் || ௧௧.௧௫

ஸ்வயமிம்தினரவ பதிமானகரீ க்றுஹகர்ம
யத்ர குருனத ஸுதராம் |

அபி கிம்கரீதஶஶதீமஹிதா ஶ்ரியமத்ர
வர்ணயதி னவஶ்மனி கஃ || ௧௧.௧௬ ||
கமலாபதிஃ கமலயா&மலயா கமனீயயா

4

கமலனலாசனயா |

அம்றுதாஹிராஜம்றுதுனபாககதஃ
ஸ்வரனதா&பி தத்ர ரமனத பரமஃ || ௧௧.௧௭ ||
தருணப்ரபாகரஸஹஸ்ரருசம் கனகாம்பரம்
மணிமயாபரணம் |

ஹஸிதானனனம்துமரவிம்தத்றுஶம்

a.
c

om

தமரீம்த்ரதாரிணமனுஸ்மரத || ௧௧.௧௮ ||
கணனயத் ரமா&ஸ்ய ன குணானகிலான்

gm

சதுரானனஶ்சதுரவாகபி னனா |

ou
si

ன வயம் ஸஹஸ்ரவதனா அபி தான்

.y

அபனராதிதானதிவனதம புனஃ || ௧௧.௧௯ ||

w

விதனயா விஹம்கபதனயா&கணிதா

w

ரமணீயுதாஶ்ச பணினபம்த்ரமுகாஃ |

w

பரனயாகபூரிஸுகனபாகமிதா அவனலாக்ய
தம் தததி னமாதரஸம் || ௧௧.௨0 ||
ஸசதுர்புஜா வனஜபத்ரத்றுனஶா
வரனவஷினணா&த்ர ஸபிஶம்கபடாஃ |
அருணப்ரபாஶ்ச தருணாப்ரருனசா

விசரம்தி னாதருசயஃ புருஷாஃ || ௧௧.௨௧ ||

5

பகவத்ஸமீபமுபயாதவதாம் ப்ரமனதா ன
னகவலமலப்ததுலஃ |

அபி தஸ்ய னலாகமதினலாககுணம்
பஜதாம் ஸுதுர்லபமபூரிஶுனபஃ || ௧௧.௨௨
||

om

ன பவம்தி யத்ர ம்றுதிஜன்மஜராஃ

a.
c

த்ரிவிதம் பயம் கிமுத துஃககணஃ |

அபரம் ச கிம்சிதஶுபம் ன பனவத் ன

ou
si

gm

குணாதி தத்ப்ரபவமூலமபி || ௧௧.௨௩ ||
அனுபூயனத ஸுகமனம்தஸனகஃ

.y

ஸகனலரலம்மதிபதம் ஸததம் |

w

அபி தாரதம்யஸஹினதஃ

w

ஸ்வகுருப்ரவனணஃ

w

பரஸ்பரமுருப்ரணனயஃ || ௧௧.௨௪ ||
அதிஸும்தராஃ ஸுரபயஃ புருஷாஃ
ஹரிசம்தனனன னவசம்த்ரருசா |

சலசாருசாமரதரானுசரா விசரம்தி

னித்யதருணா இஹ னத || ௧௧.௨௫ ||

6

ஸவிலாஸலாஸ்யபரிதுஷ்டத்றுனஶா
ம்றுதுகீதவாத்யமுதிதஶ்ரவணாஃ |

அனுரம்ஜயம்தி னவகம்ஜத்றுனஶா ரமணா
அமீ ஸ்வரமணீஸ்தருணீஃ || ௧௧.௨௬ ||
பரிணாயகானுபவனாபிமுகான் அனு
னிஸ்ஸரம்தி ஹரிணீனயனாஃ |

om

விமலாத் விமானவலயாச்சனனகஃ

a.
c

ஶஶிமம்டலாதிவ ருனசா ருசிராஃ || ௧௧.௨௭

gm

||

ou
si

அருணாஶ்மவர்ணதனவஸ்தனவஃ
ஶுபஹாரஸன்னிபருனசா&ப்யபராஃ |

.y

ஹரினீலனீலருசனயா&த்ரபராஃ

w

w

ப்ரகடீபவம்தி விவிதாபரணாஃ || ௧௧.௨௮ ||

w

ஸுசிரத்யுதீர்தததி ஸூக்ஷ்மதரம்

ஸ்வயமம்பரம் ச கலு பிப்ரதி யாஃ |
ஶுகனிஃஸ்வனா த்ருவமிமா அபராஃ

ஸுபனயாதரா ஜலதராவலயஃ || ௧௧.௨௯ ||
ஸமதீதவித்ருமபுவாம் ஸுத்றுஶாம்
பதபல்லவாக்ர்யனகரக்தருசீஃ |

7

பரபாகதஃ ஸ்படிககுட்டிமபூஃ

ப்ரகடீகனராதி ன புரா ப்ரகடாஃ || ௧௧.௩0 ||
ஹரிணீத்றுஶாம் னிவஸனானி
ப்றுஹத்ஸுனிதம்பபிம்பருசினராருருசா |
ஶபளத்யுதீனி மதனஸ்ய

ஜகஜ்ஜயனவஜயம்த்ய இதி னிஶ்சினுமஃ ||

a.
c

om

௧௧.௩௧ ||

கரபல்லனவஸ்தரளினதர்லலினதஃ

gm

அஸக்றுத் க்வணத்கனககம்கணனகஃ |

ou
si

னவனராமராஜிவலிவல்கும்றுதுப்ரதனூத

.y

னரரதிமனாக் தரனளஃ || ௧௧.௩௨ ||

w

குசகும்பபூர்ணதரகாம்திஸுதாரஸனஶஷபி

w

ம்துவிஸரச்சவிபிஃ |

w

வரஹாரராஜிபிருதானுபதம்
பரினலாடிதாபிரஶனனருரஸி || ௧௧.௩௩ ||
அபி லீலயா குவலனயால்லஸினதஃ
அபனரஃ கனரஃ ஸஹசரீனிஹினதஃ |

வதனனஃ ஶுசிஸ்மிதகடாக்ஷரனஸஃ
சலகும்டனலால்லஸிதகம்டயுனகஃ ||

8

௧௧.௩௪ ||
ப்ரகதாஸு தாஸு ரணினத

ரஶனாமணினூபுனரரிவ புரா கதிதாஃ |
அனுவீக்ஷிதும் தனுவிலாஸமிமம் தருணா
பவம்த்யத னிவ்றுத்தமுகாஃ || ௧௧.௩௫ ||

om

அனுபாலிதாஃ ஸ்வதயினதர்தயிதாஃ

a.
c

கதமப்யுனபத்ய குசபாரனதாஃ |

ஶனனகஃ புனஸ்ததவலம்பபலாத் கில தா

ou
si

gm

விஶம்தி பரனமாபவனம் || ௧௧.௩௬ ||
ஹஸிதப்ரஸூனனிகனராருபரப்ரணமத்ஸு

.y

வர்ணமணிஸர்வதரூன் |

w

உபகூஹயன்னம்றுதஸிம்துஸகஃ பவனனா

w

w

ன கஸ்ய ஸுகனமதயதி || ௧௧.௩௭ ||
வரபாரிபத்ரகஸுகல்பதருவ்ரஜபாரிஜாதஹ
ரிசம்தனவத் |

ஸஹிதம் ஸமாதிபததானனனகஃ
பரிபூஷயம்தி ததஸஹா றுதவஃ || ௧௧.௩௮ ||
ஸ்மிதமாதவீகுஸுமரம்யதஸரௌ

9

னவசம்பகாதிகுஸுனமால்லஸிஸதௌ |
மதுமாதஸவௌ மதுபகீர்மதுஸரௌ

மதுஜித்ப்ரியான் ப்ரமதமானயதஃ || ௧௧.௩௯

||

னவமல்லிகாஸ்ரஜமபீஷ்டதமஃ

ஶுசிஸம்பவாம் ப்ரணயினீஶிரஸி |

om

கலயன் ஸ்வயம் ன குஶனலதி கில

a.
c

ப்ரதிகட்டயத்யுருகுசாவுரஸா || ௧௧.௪0 ||

gm

மதுரஸ்வராஸ்ததபதத்ரததிப்ரகடாம்தபம்க்

ou
si

தித்றுதனனத்ரருசஃ |

ஶிகினனா&னுயாம்தி ஹி ஸஹஸ்ரத்றுஶம்

w
w

௧௧.௪௧ ||

.y

ஜலதர்து லக்ஷ்மனிஜன்றுத்தமனஹ ||

w

ஶரனதால்லஸத்குவலனயக்ஷணயா
விகசாரவிம்தருசிரானனயா |

ப்ரியயா ச னஶாபனஶுகஸ்வனயா ரமனத
ஜனனா முகர ஹம்ஸகயா || ௧௧.௪௨ ||

அபினம்தயன் ஹிமறுதும் ஸுஸகா
ஸ்படிகாசலச்சலஹிமாதிக்றுதம் |

10

பலினீகுலம் குஸுமயன் ஶிஶினரா

ஹஸதீவ புல்லனவகும்தருசா || ௧௧.௪௩ ||
ஹிமஶீதவர்ஷபரிதாபபுரஸ்ஸரனதாஷமூல
மிஹ னர்துகுணஃ |

ப்ரியனமவ ஸாதயதி னித்யமனஹா ஸ

om

விமுக்திமானிதி விமுக்திமதாம் || ௧௧.௪௪ ||

a.
c

அம்றுதஸ்ரகுத்தமபலப்ரஸவான்

அம்றுதாய தத்ர ஜனதா&ர்பயதி |

gm

உபனபாக்துமப்யவிதிபம்தவஶா ப்ரக்றுதிம்

ou
si

ப்ரயாதி ஸகனலா&பி ஸதா || ௧௧.௪௫ ||

.y

ப்ரமதாதினரகமுபயாதவதா

w

ப்ரமதாகனணன சரனதாபவனன |

w

உபகீயனத ஸ்ம மதுரம் மதுஜிச்சரிதம்

w

ஸகாம்தததினா ஸததம் || ௧௧.௪௬ ||

லலனா லலம்த்யபிவரம் ப்ரவரா லளிதா
லுனம்தி குஸுமானி பராஃ |

இதராஃ ஸ்ரனஜா விரசயம்தி பதீன்

அனுரம்ஜயம்தி ன ஹி காஶ்சன னனா ||
௧௧.௪௭ ||

11

வனலீலயா விவிதயா முதிதாஃ தருணா
கனஸ்தனனதாஸ்தருணீஃ |

ஸுலதாலனயஷு பரிரப்ய ரதிம்
வதனாரவிம்தமதுபா தததி || ௧௧.௪௮ ||
ரஸிகாஃ ஸுதாப்ஸு ஸரஸீஷு தனதா

om

ருதனூபுரானுக்றுதஸாரஸிகாஃ |

a.
c

விஹரம்தி ஸாகமவகாஹ்ய தனவஃ

ஜலமட்டுனகாத்ஸவஹஸத்வதனாஃ ||

ou
si

gm

௧௧.௪௯ ||

விவிதா விதாய விஹ்றுதீஃ ஸலினல

.y

விகனடஷு வித்ருமதனடஷு கதாஃ |

w

ஸுரபிம் ஸுவர்ணமத வர்ணகமாததனத

w

w

ஸகீகரகதம் மஹிளாஃ || ௧௧.௫0 ||
ஜகனாம்ஶுனகரவயவாபரனணஃ
குசகும்குனமஶ்ச கசமால்யவனரஃ |

னயனாம்ஜனனரபி மினதாப்ஜத்றுஶாம்
கடினதரலம்க்றுதிரலம் க்ரியனத || ௧௧.௫௧ ||
தனுமத்யமா னிஜக்றுஹாணி கதாஃ
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ஸமமாத்மனாமஸுஸனமரஸனமஃ |

அம்றுதம் பிபம்த்யஸுலபம் பவிபிஃ

சஷனகர்மஹாரஜதரத்னமனயஃ || ௧௧.௫௨ ||
ம்றுதுகம்ரஶய்யமனுராகவதாம்

மணிமம்சமம்சிதத்றுனஶா&வஸனர |

அபி னசாதிதா அதிருஹம்தி ஶனனஃ

om

வினனயா ஹி பூஷயதி ஸர்வரஸம் || ௧௧.௫௩

a.
c

||

gm

அபிகாம்தமுன்னமிதகாம்தகுசா கில

ou
si

பத்னதீ ஸகுஸுமாம் கபரீம் |

ஸுமுகீ ஸுலக்ஷ்யபுஜமூலவலிஃ

w

.y

பரிரப்யனத ப்ரணயினா&திரஸாத் || ௧௧.௫௪ ||

w

ப்றுதுவ்றுத்ததும்ககடினனாரஸிஜத்வயவாரி

w

தாயதனிஜாம்தரனயாஃ |

புஜனயார்யுனகன ரமனணா ரமணீம் பரிரப்ய
னகா&த்ர ரமனயன்ன ஸுகீ || ௧௧.௫௫ ||
ஸ்மிதபுல்லமுல்லஸிதஜில்லிலஸன்மணி
கும்டலம் ம்றுதுகடாக்ஷபடு |

னிப்றுனதா னிரீக்ஷ்ய ஸுசிரம் ஸுதனனாஃ
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ப்ரதிசும்பதி ப்ரியதனமா வதனம் || ௧௧.௫௬ ||
னதமுன்னமய்ய முகசம்த்ரமஸம்

பரிரம்பஸம்ப்றுதமுதா ஸுத்றுஶஃ |
உபரம்யனத ன தருனணன சிரம்

மதுராதராம்றுதரஸம் பிபதா || ௧௧.௫௭ ||

a.
c

தத்க்ஷணவியாததரஃ |

om

ரபஸாவபாதிதப்றுதூரஸிஜஃ பரிரப்ய
மணிதாதிஸஸௌரதவிதானபடூ

ou
si

gm

ரமயத்யமூன் யுவதிஸம்க உத || ௧௧.௫௮ ||
அதிஸலௌகிகான் ரமயனதா ரமணான்

.y

ரமயம்த்யஸலௌகிககுணா லலனாஃ |

w

அனுரூபரூபமதினலாகஸுகம்

w

||

w

ததஸலௌகிகம் னிதுவனம் லஸதி || ௧௧.௫௯

ன ரதிஃ ஶ்ரமாதிகசிதா னியமாத்

விரஹவ்யதா&பி ன வதூவரனயாஃ |
ப்ரதிகாமினீப்ரணயதஃ கலனஹா ன

ஸமஸ்தி னதாஷரஹினத ஹி பனத || ௧௧.௬0
||
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ஸுகஸம்விதாத்மகதயா வபுஷாம்
ஸுரபித்வனமவ பஹிரம்தரபி |

ஹரிதாம்னி தம்பதிகணஸ்ய தனதா னனு
மான்யனத&பி முனிபிஃ ஸுரதம் || ௧௧.௬௧ ||
ஶ்றுணுதாப்யனலாகவிஷயம் விஷயம்

om

ஸகலஸ்ய முக்தனிகரஸ்ய த்றுஶாம் |

a.
c

வபுரிம்திராபதிரமம்தரஸம் னனு

gm

ஸும்தரம் ப்ரகடயத்யனிஶம் || ௧௧.௬௨ ||

ou
si

மணிராஜிராஜித மஹாமகுடம்
ஶிதிகாம்தகும்தளஸஹஸ்ரதயம் |

.y

அளிகார்தசம்த்ரவிலஸத்திலகம்

w

w

௧௧.௬௩ ||

w

ஶ்ரவனணால்லஸன்மகரகும்டலயுக் ||

பரிபூர்ணசம்த்ரபரிஹாஸிமுகம்
ஜலஜாயதாக்ஷமருனணாஷ்டபுடம் |
ஹஸிதாவனலாகலலினதரதுனலஃ

அபினம்தயத் ப்ரணதமாத்மஜனம் ||
௧௧.௬௪ ||
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னவகம்புகம்டமஹிமாம்ஶுமனஹா
மஹினமாபனலம்த்ரவரஹாரதரம் |

ரமணீயரத்னகணவித்தலஸத்வலயாம்குலீ
யகவராம்கதவத் || ௧௧.௬௫ ||

ரவிசக்ரருக்ப்ரகரசக்ரகரம் விதுபிம்பகம்பு
மதுராம்புருஹம் |

om

ஜ்வலனஜ்வலத்கதமுதாரதனுஃ

a.
c

ப்றுதுவ்றுத்தஹஸ்தமதிதாம்ரதளம் ||

gm

௧௧.௬௬ ||

ou
si

வரபீவராம்ஸமதிராஜதுனராமணிமம்டபாக்
ர்யவிலஸத்கமலம் |

.y

ஸஜகத்த்விஸப்தகதனூதரகம்

w

w

ஶுபனாபிகம்ஜகதகாளினுதம் || ௧௧.௬௭ ||

w

அதிகாம்தகாம்சிபதகாம்சிமிலத்தபனீயப
ம்கருசிபிம்கபடம் |

வரஹஸ்திஹஸ்தஸத்றுனஶாருயுகம்

க்ரமவ்றுத்தசாருதரஜம்கமுத || ௧௧.௬௮ ||
வரனூபுரம் பரமருக்ப்ரபதம்

னவவித்ருமத்யுதினகாவலிமத் |
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அரிவாரிஜத்வஜகளம்கலஸத்பதபாம்ஸுபா
விதஜகத்த்ரிதயம் || ௧௧.௬௯ ||

னிகிலாகமாவகமினதரமினதஃ
ஸுகஸம்விதாதிபிரனம்தகுனணஃ |

ப்ரபதாதிகாம்தஸகலாவயவாக்றுதிபிஃ

om

ஸனதக்யவதனதாஷலவம் || ௧௧.௭0 ||

a.
c

அதிகாரிணாம் குணவினஶஷவஷாத்
த்விபதாத்யனம்தசரணாம்ததயா |

gm

அதிபாஸிதம் கனகுணாபகனனஃ

ou
si

இதனரஷ்ச தத்ததுசினத ருசினதஃ ||

.y

௧௧.௭௧ ||

w

னவபானுபாஃ கனககாம்திபரம்

w

வரஹாரஹாரி ஹரினீலஹரித் |

w

ஶபளப்ரபாதிவிவிதத்யுதிமத்

ஸுகனபாதஸஸௌரபஸுரூபகுணம் || ௧௧.௭௪

||

ஆஷ்சர்யரத்ஸனஶ் வதிகம்

ஜகத்த்ரஸயப்யாஷ்சர்யமாஷ்சர்யமஸஹா
முஹுர்முஹுஃ |
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ஸஸௌம்தர்யஸானரகரஸம் ரமாபனதஃ
ரூபம் ததானம்தயதீஹ னமாக்ஷிணஃ ||
௧௧.௭௩ ||
இஜ்யனத யஜ்ஞஶீனலஃ ஸ யஜ்ஞஃ

ப்ராஜ்ஞமத்னய பரஃ ப்னராச்யனத&ன்னயஃ |

கீயஸத னகயகீர்திஃ ஸுகீனதஃ

om

வித்யபத்னதஃ ஸதா&&னம்தஸாம்த்னரஃ ||

a.
c

௧௧.௭௪ ||

gm

னவகும்னட னத ஶ்ரீவினஶஷா

ou
si

ஜனானாமத்யாஶ்சர்யம்
சித்தவாசாமபூமிஃ |

.y

னவகும்னடனத

w

ஶ்ரீவினஶஷாஜனானாமுக்தஶ்லாக்னய

w

w

யுக்தனமதாத்றுஶத்வம் || ௧௧.௭௫ ||
யம்யம் ஸுகீ காமயனத&ர்தமத்ர

ஸம்கல்பமாத்ராத் ஸகனலா&பி ஸ ஸ்யாத் |
இத்னயவ னவதா அபி னவதயம்தி முக்திம்
ததஃ னகா விபவாதினரகஃ || ௧௧.௭௬ ||
மஹானம்ததீர்தஸ்ய னய பாஷ்யபாவம்
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மனனாவாக்பிராவர்தயம்னத ஸ்வஶக்த்யா |
ஸுராத்யா னராம்தா முகும்தப்ரஸாதாத்

இமம் னமாக்ஷனமனத பஜம்னத ஸனததி ||
௧௧.௭௭ ||

|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக

த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத

om

ஶ்ரீனாராயணபம்டிதாசார்யவிரசினத

a.
c

ஶ்ரீமத்வவிஜனய

w

w

w

.y

ou
si

gm

ஆனம்தாம்கினத ஏகாதஶஃ ஸர்கஃ ||
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