
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
 
௯. னவமஃ ஸர்கஃ  
சசாதயம்தமத கம்துமாதராத் தத்ர 
தர்மஜமஜம் ப்ரணம்ய ஸஃ |  
ஸஸௌக்யதீர்தகவிச ாகனாயசகா 
சவதனாயகபுரஸ்ஸசரா யஸயௌ || ௯.௧ ||  
 
ஆஶ்ரமாம்தரமவாப்ய க்றுஷ்ணதஃ 
ஶ்ராவ்யசமஷ ஸக ம் ச ஶுஶ்ருவான் |  
சித்தவ்றுத்திமனுவ்றுத்திமான் குசராஃ 
ஸாத்வசவத்ய கமசனான்முசகா&பவத் || 
௯.௨ ||  
 
மம்தஹாஸம்றுதுஸும்தரானனம் 
வம்தனீயமபிவம்த்ய ஸத்பதிம் |  
ப்ராஜ்ஞஸமௌலிமணிரப்யனுஜ்ஞயா தஸ்ய 
தாவதகமன்மஹாமதிஃ || ௯.௩ ||  
 
தஸ்ய வல் பதமா&&ஸ வாஸபூஃ 
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மானஸாத் ப்றுது மானஸஸ்ய சனா |  
னாத்யஜத் க்ஷணமபி ஹ்யஸாவிதம் 
னனஷ னாதவிரஹீ தசதா&பவத் || ௯.௪ ||  
 
வீரத்றுஷ்டிக்றுதஸிம்ஹவிப்ரமஃ 
ஶாம்தத்றுஷ்டிக்றுதஶாம்தஸம்மதஃ |  
தத்ரதத்ர பதி பத்யவிப்ரமஃ 
பர்வதாதவததார ஸர்வதீஃ || ௯.௫ ||  
 
வானசரம்த்ர இவ தீர்ணவாரிதிஃ 
வாஸுசதவ இவ ரத்னராஜவான் |  
பீமசஸன இவ 
ஸூனவர்யஹ்றுத்னிர்வ்றுதிம் 
ஸ்வஜனமானினாய ஸஃ || ௯.௬ ||  
 
அக்னிஶர்மமுகபம்சனஷர்த்வினஜஃ 
அன்னமாஹ்றுதம ம் ப்றுதக் ஸமம் |  
க்றுத்ஸ்னமாததயமித்யவிஸ்மயஃ 
க்றுத்ஸ்னமத்தும சமஷ ஹி க்ஷசய || ௯.௭ 
||  
 
வ்யாஸசதவஹ்றுதயாதிவல் பம் 
வாஸுசதவமகணய்யஸத்குணம் |  
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ஸாதயத் ஸக சதாஷவர்ஜிதம் 
ஜ்ஞானபக்திதமனம்தஸஸௌக்ய தம் || ௯.௮ 
||  
 
உக்தமுக்தமபிசதயமுத்தமம் 
சவதவாக்யமனுவாதயன்முஹுஃ |  
வ்யம்ஜயத் ஸ்ம்றுதிவசசாபிரம்ஜஸா தஸ்ய 
சார்தமதியுக்தயுக்திமத் || ௯.௯ ||  
 
பா ஸம்கமபி சபாதயத் ப்றுஶம் 
துர்னிரூபவசனம் ச பம்டினதஃ |  
அப்ரசமயஹ்றுதயம் ப்ரஸாதவத் 
ஸஸௌம்யகாம்தி ச விபக்ஷபீஷணம் || ௯.௧0 
||  
 
அஸ்ததூஷணமவம்த்யபாஷணம் 
 க்ஷிதம் ஸக  க்ஷனணஃ ஸமம் |  
மானனீயமபி னாகினாயனகஃ 
ரூபமன்யதிவ தன்யமாத்மனஃ || ௯.௧௧ ||  
 
எகவிம்ஶதிகுபாஷ்யதூஷகம் 
ப்ரஹ்மஸூத்ரகணபாஷ்யமத்புதம் |  
அப்யதூஷ்யமதசனாதனம்ததீஃ 
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பூதபாவிபவதாத்மபிஃ க்வசித் || ௯.௧௨ ||  
 
காம்கமம்க தரம்கபம்கதப்ராம்தஸுஶ்ரி
ஹரிசவஶ்மக்றுத்ஸமஃ |  
யத்கனதகதமவர்ணச ககஃ ஸத்யதீர்த 
இஹ பாஷ்யமாலிகத் || ௯.௧௩ ||  
 
தத்ர சதவமபிவம்த்ய யாதவான் 
ஸ்வாமிசனா வசனஸகௌரவாத் த்ருதம் |  
ஸானுசகா விவிதபூரதீத்ய 
சகாதாவரீதடமகாதச ஶதீஃ || ௯.௧௪ ||  
 
ப்ராஜ்ஞவித்தமயமாப்துமாகனதஃ 
பம்டினதர்த்வினவஶாகிபிஃ ஶ்ருதீஃ |  
ப்ரஸ்துதா அபிதஸதௌ பரீக்ஷனகஃ ஷட் ச 
தத்ர ஸமயானகம்டயத் || ௯.௧௫ ||  
 
ஸத ப்றுதக்ப்றுதகமும் ஸ்வஶாகயா 
தர்ஶசனன ச பரீக்ஷ்ய னிர்ஜிதாஃ |  
ஸர்வவித் த்வமஸி முக்யதஃ கசவ 
னாஸ்தி சத ஸத்றுஶ இத்யதாப்ருவன் || 
௯.௧௬ ||  
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யஸ்த்ரயீஸக பக்ஷஶிக்ஷகஃ தத்ர ஸம்ஸதி 
வரிஷ்டஸம்மதஃ |  
சஶாபசனாபபதபட்டனாமகஃ 
பூர்ணஸம்க்யமனமன்முஹுர்முதா || ௯.௧௭ 
||  
 
யஸ்து தார்கிகஶிகாமணிஃ ஸுதீஃ 
வர்தமானஸமயான் னிராகசராத் |  
சவதபாரதபுராணனிஷ்டிசதா 
பாஷ்யசமததஶ்றுசணாத் ஸ மத்வதஃ || 
௯.௧௮ ||  
 
னாபசரஷு ரதிமாயஸயௌ க்வசித் 
பாஷ்யமத்புதமிதம் ஸ ஶுஶ்ருவான் |  
னாரவிம்தமகரம்தமாப்தவான் அச்சபிச்ச 
இவ வாம்சதீதரத் || ௯.௧௯ ||  
 
தத்ரதத்ர ஸ ஸுஸபாஸு பாஸுசரா 
னம்திதீர்தஸமசயாக்தயுக்திபிஃ |  
வாதிசனா விஶக ய்ய தான் ஸமாக்ரம்ய 
வாசமுசிதாமுதாஹரத் || ௯.௨0 ||  
 
சூர்ணக்றுத்விவிதஶம்கசூர்ணகஃ 
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சூர்ணனாய பஹுதா&ப்யஶக்னுவன் |  
அத்யஜத் விப தீஃ ப்ரதக்ஷிணா 
வர்தவாரிஜமனர்க மப்யசஹா || ௯.௨௧ ||  
 
அப்ரசமயமதிஶாஸ்த்ரமீத்றுஶம் 
யஸ்த்யஜத்யுபனதம் ஸுதுர் பம் |  
தஸ்ய துல்யமதிசரஷ துர்ஜசனா 
னாதவா&ஸ்ய ஸத்றுசஶா&ஸ்தி னீசதீஃ || 
௯.௨௨ ||  
 
சகா&பி தம் குணவிசஶஷவிச்ச விக்ரீய 
பூரிதனமாப பூருஷஃ |  
ன ஹ்யனர்ககுணமூல்யமாப்யசத 
பாக்யனதவமிஹ சயாக்யதானுகம் || ௯.௨௩ ||  
 
வ்யக்தமுன்னதிமிசதா&ப்யயம் ஜனஃ 
தஸ்ய யன்ன  பசதகி ம் ப ம் |  
ஸ்சதாகமானஸதயா தசதா வ்ரசஜத் தஸ்ய 
ஹம்த புருஷஸ்ய துல்யதாம் || ௯.௨௪ ||  
 
க்ரீதவான் னரபதிர்மஹாதரம் ஸாதரம் 
புனருதாரசசஷ்டிதஃ |  
அர்சயன் ஸததமாப ஸம்பசதா யா ன தா 
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வசனசித்தசகாசராஃ || ௯.௨௫ ||  
 
ஶாஸ்த்ரகல்பகதசராரமுஷ்ய கஃ 
ப்ராப்னுயாத் ஸக மப்யசஹா ப ம் |  
யஸ்தமுத்தமகுணம் விடம்பசயத் 
இத்யுதீர்ய ஸ ஜனானரம்ஜயத் || ௯.௨௬ ||  
 
சனத்றுனஶஃ கவிபிசரவ சகவ ம் ஹம்த 
பூஜ்யசரசணா&ப்யபூஜ்யத |  
ஶர்வஶக்ரகுருபூர்வனதவனதஃ அப்ய ம் 
ஸுஸமஸயாத்கசமாத்ஸசவ || ௯.௨௭ ||  
 
னிம்னபூரிவ ஸதீஃ ப்ரஜா வ்ரஜன் 
வாரிதர்துரஶனனரபூரி ஸஃ |  
ப்ராஜ்யதாபஹரதர்ஶனாம்புனா 
தும்கசதஶமிவ துர்ஜனம் து சனா || ௯.௨௮ 
||  
 
கர்மபிஃ ஸக ச ாகஸகௌதுனகஃ 
மானிதஃ பதி ஜனனஃ ஸமாகதஃ |  
ஸன்னனாம ஶிவனாமகீர்தனம் 
ராஜதாஸனபுசர விராஜிதம் || ௯.௨௯ ||  
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அச்யுதப்ரமதிரச்யுதப்ரியம் தம் 
தஶப்ரமதிமாகதம் ததா |  
வம்தமானமவச ாக்ய யாம் முதம் 
ப்ராப்தவாம்ஸ்ததவதிர்ன வித்யஸத || ௯.௩0 ||  
 
ப்ரீதிமார்யயதிருத்தமாம் புரா 
ப்சரஷிதாப்ரதிமபாஷ்யத்றுக் யஸயௌ |  
அப்யசதா&திஶயினீம் ஶுசிஸ்மிதம் தம் 
விச ாக்ய ஸுசிராத் தித்றுக்ஷிதம் || ௯.௩௧ ||  
 
பூர்ணத்றுஷ்டிஜ சதர்க்றுஹீதவான் 
பாஷ்யஸம்ஜ்ஞமம்றுதம் ஸுகாவஹம் |  
சித்ரசமஷ யதிராட்கனாகஸனா 
க்ராஹயம்ஶ்ச மனுஜான் முசமாச சனா || 
௯.௩௨ ||  
 
ஸானுனீதிரத னீதிமானயம் 
பாஷ்யஸத்குணகணானவர்ணயத் |  
சஶாபனாய குரசவ ஸ்வபாவதஃ கா தஃ 
குமதலீனபுத்தசய || ௯.௩௩ ||  
 
உக்திபிஸ்தமஸக்றுத் ஸுயுக்திபிஃ 
சபாதயன் பஹளதீஃ ப்ரஸம்கதஃ |  
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ஸ்சதயசஸா பிஷகிவாஸ்ய ஹ்றுத்கதம் 
மூ சதாஷமருசசரசிம்தயத் || ௯.௩௪ ||  
 
தக்ஷபக்ஷவிஹ்றுசதன தாடயன் பீஷயன் 
ஸமதிகஸ்வரஶ்ரியா |  
ஹம்ஸராட் கலிம ம் 
னிராகசராசதகத்றுஷ்டிமிவ மானஸாத் 
குசராஃ || ௯.௩௫ ||  
 
னிஷ்களம்கமிவ சம்த்ரமம்ட ம் 
பும்டரீகமிவ புல் தாம் கதம் |  
வாரி ஶாரதமிவ ப்ரஸாதவத் 
சித்தமச்யுதமசதர்ப்றுஶம் பஸபௌ || ௯.௩௬ ||  
 
ஆனனம்த ஸ ஹி 
மத்வஶாஸ்த்ரமாகர்ணயன் குஸமயாக்ரஹீ 
புரா |  
சமாஹபீத வசணாதஸகா முஹுஃ ப்ராக் 
பிபாஸுரம்றுதம் பிபன்னிவ || ௯.௩௭ ||  
 
விஸ்த்றுதாம்தரவியத்பஸதௌ யதீ 
ஆஸ்யதாம் ஸுஸமயப்ரகாஶனாத் |  
ஸதௌ யதா விதுரவீ அசஹா 
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அசஹாராத்ரமப்யுருதசமா ன்றுசமாஹகம் 
|| ௯.௩௮ ||  
 
ஸஜ்ஜனான் ஸஹ மஹாதசரண ன்றூன் 
பாபினாம் ப்ரக்றுதிசதா&ப்ரியாக்றுதி |  
தாருணாககணதாரணம் ஸ்ம ஸ 
க்ராஹயத்யபி ஸுதர்ஶனத்வயம் || ௯.௩௯ ||  
 
னன்வனன்யஶரணாத்மனாம் ஸதாம் 
ஸித்திவிக்னமுகசதாஷசபஷஜம் |  
ஐச்சதச்ச தசயாதயாதயம் ரூப்யபீடபுரகஃ 
கதாசன || ௯.௪0 ||  
 
சகாபிகாப்ரணயினஃ ஶ்ரியஃபசதஃ 
ஆக்றுதிம் தஶமதிஃ ஶி ாமயீம் |  
ஶிஷ்யனகஸ்த்ரிசதுனரர்ஜ ாஶசய 
சஶாதயன்னிஹ தசதா வ்யகாஹயத் || 
௯.௪௧ ||  
 
ஸ்பர்ஶனாத்பகவசதா&திபாவனாத் 
ஸன்னிதானபததாம் கதாம் ஹசரஃ |  
த்ரிம்ஶதுத்யதனனரஃ ஸுதுர்தராம் 
லீ யா&னயதிமாமஸஸௌ மடம் || ௯.௪௨ ||  
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மம்தஹாஸம்றுதுஸும்தரானனம் 
னம்தனம்தானமதீம்த்ரியாக்றுதிம் |  
ஸும்தரம் ஸ இஹ ஸன்ன்யதாபயத் 
வம்த்யமாக்றுதி ஶுசிப்ரதிஷ்டயா || ௯.௪௩ ||  
 
மானிசனா&பி ஹி வஶீசகார சயா 
னதவதப்ரதிபயா&&த்மனஃ க ஃ |  
யாயஜூககுணமாத்மனஃ ஸ்மரன் சயா 
ஜராகடிதசகாத்ர உச்யசத || ௯.௪௪ ||  
 
ஆத்மனஃ ப்ரியதமக்ரசதாரமும் 
பாபபூருஷமசவத்ய காதுகம் |  
தம் னிரஸ்ய ஜனமப்யதாஹிதம் 
ஸர்வபூதரஸமர்தபூர்வகம் || ௯.௪௫ ||  
 
விஶ்வவிஸ்மயகரஃ ஸ்வசதஜஸா 
வம்த்யமானசரணஃ புனர்ஜனனஃ |  
சித்ரதிக்விஜயகீர்த்யகீர்திமான் 
சமாதயன்னனுதினம் னிஜாஃ ப்ரஜாஃ || 
௯.௪௬ ||  
 
வாஸுசதவதயிசதா மஹிஷ்டதீஃ 
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வாஸுசதவமத ஸாத்வயாஜயத் |  
தர்மஸூனுமிவ தார்மிகம் புரா 
பீமமூர்திரயசமவ பூஸுரம் || ௯.௪௭ ||  
 
யாஜ்யயா ஸமுசிதானுவாக்யயா 
ஸப்ரவர்க்யவிபனவரபிஷ்டனவஃ|  
விஶ்வசவத்துரனுசஜா&த்ர சஹாத்றுதாம் 
ப்ராப்ய னதவதததீரசதாஷயத் || ௯.௪௮ ||  
 
ஸ ப்ரயுஜ்ய னிஶிதா னிஶாததீஃ 
னவஶ்வசதவவரஶஸ்த்ரஸம்ததீஃ |  
ராக்ஷஸாஸுரனிராஸக்றுத் ஸுரான் 
வீரவர்ய இவ பாகமாபயத் || ௯.௪௯ ||  
 
வாயுனா த்ரிரபி பூர்வபாயினா 
ஸர்வனதவதஜிதா தரஸ்வினா |  
சயா&பசராக்ஷவபுஷா&ப்யசபக்ஷிதஃ 
சகா&த்ர வர்ணயதி தம் மஹாக்ரதும் || 
௯.௫0 ||  
 
ப்ரஹ்மசவதனனிவிஷ்டசசதஸாம் கர்ம 
தத்ர கரணாம்தரம் பசவத் |  
ஜ்ஞாபயன்னிதி பராத்மசவதகஃ கர்ம 
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தர்மமபி ஸ ஹ்யசீகரத் || ௯.௫௧ ||  
 
யானியானி சரிதானி யானியானீரிதானி ச 
மசனாஹராண்யஸஹா|  
தானிதானி ச விதானிசசதசஸா 
விஶ்வவிஸ்மயகராணி பாம்தி ஹி || ௯.௫௨ 
||  
 
ஸரஸ்வதீர்வ்றுத்திகரீஃ ஶரீரிணாம் 
அதீத்ய பஹ்வீஃ ஸமதீதசகாத்ரகஃ |  
புசரவ க்றுஷ்ணப்ரியமாபதஶ்ரமம் 
ப்றுதுப்ரசபாதஃ புனருத்தமாஶ்ரமம் || 
௯.௫௩ ||  
 
ஸஹசபாகமனன்ய ப்யமஸ்னம 
ஹனுமத்ரூபவசத தஸதௌ புரா ஹி |  
அனசவக்ஷ்ய பரம் ஸ்வபீஷ்டகர்த்சர 
ப்ரதிதாதும் ஹரினரதயத் தசமவ || ௯.௫௪ ||  
 
ப்ரணம்ய குருமாதராதத னிசயாகசதா 
சயாக்யதஃ  
ஸ தஸ்ய ஜகதாம் ஹிதம் விததசதா கதஃ 
ஸானுகஃ |  
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மஹிஷ்டஹ்றுதசயா 
மஹாமஹிமஸிம்துரானம்தசதா  
னினஜரபிகசதா&னமத் ரஜதபீடவாஸம் 
ஹரிம் || ௯.௫௫ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகு தி க 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிசத 
ஶ்ரீமத்வவிஜசய  
ஆனம்தாம்கிசத னவமஃ ஸர்கஃ || 
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