
|| ஶ்ரீ ||  
அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ 
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ  
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ || 
௭. ஸப்தமஃ ஸர்கஃ  
அத ஹைமவதத தடாம்ததர 
பதரீஷம்டவிதேஷமம்டிதம் |  
பரமாஶ்ரமமாஶ்ரயம் ஶ்ரியஃ ஸகலஜ்ஞஃ 
ஸ ததர்ே விஶ்ருதம் || ௭.௧ ||  
 
ஹிமவர்ஷரவிப்ரபாஸைாஃ 
ப்றுதுஸத்ரப்ரதிதா த்விஜாஶ்ரயாஃ |  
அபி விஷ்ணுபதஸ்ப்றுதோ&லஸனுபதய 
யத்ர விசித்ரோகினஃ || ௭.௨ ||  
 
ஶ்ரவணாம்றுதகீர்கஹணர்த்விஹஜஃ 
ஶுகமுக்ஹயஃ ஶுபபக்ஷிபிர்வ்றுதம் |  
கமதலஷ்டதமஸ்திராம்தஹரஃஅபி 
ைம்ஹஸஃ பரஹமரதமசஹகஃ || ௭.௩ ||  
 
ஸுமதனானிகதரண பூரிதம் 
ஸ்வமதனா&பீஷ்டதமல்பதுர்கமம் |  
அபரஸ்பரமத்ஸரப்ரஜம் னனு 
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ஹவகும்டமிவாச்யுதாலயம் || ௭.௪ ||  
 
தமிமம் ப்ரவிேம்தமாஶ்ரமம் 
த்வ்யதிகத்ரிம்ேதுதாரலக்ஷணம் |  
குணஸாரவிதஃ குதூைலாத் 
அவதலாக்யர்ஷய இத்யசிம்தயன் || ௭.௫ ||  
 
கனகாதுலதாலஸன்னிபஃ கமலாதக்ஷா 
விமதலம்துஸன்முகஃ |  
கஜராஜகதிர்மைாபுஜஃ ப்ரதியான் 
தகா&யமபூர்வபூருஷஃ || ௭.௬ ||  
 
அதிோம்தவபுர்னிோகரஃ 
ஸ்வயதமகாம்தகதரா திவாகரஃ |  
இதி னாஸ்ய 
குணார்ணவாக்றுததஃஉபமானம் 
புவதனஷு லப்யதத || ௭.௭ ||  
 
பரமாஶ்ரமிணாம் கதஶ்ரதமா னனு 
சிஹ்னானி பிபர்தி தீரதீஃ |  
அபி மானுஷபாவவிக்ரதைா விபுலம் 
விஸ்மயமாததனாதி னஃ || ௭.௮ ||  
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சதுரஶ்சதுரானனஃ ஸ்வயம் பவதனா வா 
வ்ரதிரூப ஆவ்ரஜன் |  
ஶ்றுதினாததித்றுக்ஷயா&ன்யதா ன கலு 
ஸ்யான்னிகிலாக்ர்யலக்ஷ்மவான் || ௭.௯ ||  
 
அவதலாகிதலக்ஷணஃ ஸ ஹதஃ இதி 
ஸம்சிம்த்ய குதூைலாகுஹலஃ |  
அவிளம்பகதிர்ன்யோமயத் தருமாராத் 
ஸுரபாததபாத்தமம் || ௭.௧0 ||  
 
மஸ்றுணத்வசமுன்னதம் ததம் 
பஹுோகாபணஸூனரத்னகம் |  
பகவம்தமனம்தமம்திதக ஸ்திதமீேஸ்ய 
னிதஷவணாய வா || ௭.௧௧ ||  
 
அதிசித்ரவிசித்ரபத்ரிணம் பஹுவர்ணம் 
ைரிதகானிவாரகம் |  
முனினம்தனமிம்திராபததஃ 
அதிதகஷ்டம் பததாமிவாதிபம் || ௭.௧௨ ||  
 
அம்றுதாத்மமைாபலப்ரதம் துரவாபம் 
ைரிபக்திவர்ஜிஹதஃ |  
ஶ்ரிதஸாதுபுராணபாரதம் னிகமம் 
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மூர்தமிதவாருோகினம் || ௭.௧௩ ||  
 
அத தஸ்ய ஸ தவதிகாம்ததர ஸுவிோதல 
விமதல மதனாைதர |  
அவதலாகிதவானனம்ததீஃதிவி 
ததவானிவ தாபதஸாத்தமான் || ௭.௧௪ ||  
 
அபி ஸப்ததயா விராஜிதான் 
கதஸம்க்யான் குணிதனா 
குதணாஜ்ஜிதான் |  
அபி மன்யுமதாதிவர்ஜிதான் கததபாகான் 
பவனாேனான் ஸதா || ௭.௧௫ ||  
 
முனிமம்டலமத்யவர்தினம் 
த்ரிஜகன்மம்டலமம்டனாயிதம் |  
இை ஸத்யவதீஸுதம் ைரிம் 
பரிபூர்ணப்ரமதிஃ ஸஹமக்ஷத || ௭.௧௬ ||  
 
னிஜஹ்றுத்கமதல&தினிர்மதல ஸததம் 
ஸாது னிோமயன்னபி |  
அவதலாக்ய புனஃபுனர்னவம் தமஸஸௌ 
விஸ்மித இத்யசிம்தயத் || ௭.௧௭ ||  
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அகணய்யகுணார்ணதவா&மலஃ ஸ ஹி 
னாராயண ஏஷ தகவலம் |  
விதினா&னுஸ்றுதம் பராேராத் ஸுஷுதவ 
ஸத்யவதீ கிலாத்ர யம் || ௭.௧௮ ||  
 
தவதள&ஸ்ய மனஃபதயானிஸதௌ 
ஸதனுக்தராேகிரீம்த்ரதலாளிதத |  
ப்ரகடீபவதி ஸ்ம ஸும்தரீ தயிதா 
ஹதத்யரிதபாஸ்த்ரயீமயீ || ௭.௧௯ ||  
 
இத ஏவ புராணஸகௌரஸகௌ 
ஸமைாபாரதபாரிஜாததக |  
ஸதி ஜாதவதி வ்யஜாயத ப்ரவரம் 
ஸூத்ரகணாம்றுதம் ஸ்வயம் || ௭.௨0 ||  
 
னிரவக்ரைமுர்வனுக்ரைம் விததத் 
பாம்டுஸுதாதிஸஜ்ஜதன |  
அவனாவவனாய ஸம்விதாம் 
ஸுசிராஹயஷ சசார சாருகீஃ || ௭.௨௧ ||  
 
அதுனா கலிகாலவ்றுத்ததய ஸவிததவ 
க்ஷணதானுவ்றுத்ததய |  
ஜனத்றுக்விஷயத்வமத்யஜத்பகவானாஶ்ர
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மமாவஸன்னிமம் || ௭.௨௨ ||  
 
ததிதம் வபுரஸ்ய த்றுஶ்யதத 
தலிததம்தீவரஸும்தரத்யுதி |  
பரமாஜினதயாகபீடகம் மம 
தசததானயனாபினம்தனம் || ௭.௨௩ ||  
 
அகணய்யகுஹணஃ ஸுபூரிதம் 
பரிபூர்ணாகணிதாத்மஸத்குஹணஃ |  
இதமஸ்தஸமஸ்ததூஷணம் 
ஸசிதானம்தமயம் ஹி தகவலம் || ௭.௨௪ ||  
 
கமலாகமலாஸனானிஹலஃ 
விைகாஹீம்த்ரஶிதவம்த்ரபூர்வஹகஃ |  
பதபத்மரதஜா&ஸ்ய தாரிதம் ஶிரஸா 
ைம்த வைாம்யைம் முஹுஃ || ௭.௨௫ ||  
 
ப்ரணமாமி பதத்வயம் விதபாஃ 
த்வஜவஜ்ராம்குேபத்மசிஹ்னவத் |  
னிஜமானஸராகபீடனாதருணீபூதமிவாரு
ணம் ஸ்வயம் || ௭.௨௬ ||  
 
னனு தகவலதமவ ஹவஷ்ணவம் 
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ஶ்ரிதவம்தஃ பதமாத்மதராசிஷா |  
தமதஸா&ப்யுபயஸ்ய னாேகா விஜயம்தத 
னகரா னவம் ரவிம் || ௭.௨௭ ||  
 
ஸுகுமாரதளாம்குலீமததாஃ பததயாரஸ்ய 
னிகூடகுல்பதயாஃ |  
உபமானமதைா ன லப்யதத 
கவிவர்ஹயரிததரதரம் வினா || ௭.௨௮ ||  
 
உசிதாம் குருதாம் ததத் க்ரமாத் ஶுசி 
ததஜஸ்வி ஸுவ்றுத்தமுத்தமம் |  
பஜததா&த்ர ச பாஜயத்யததா 
விபுஜம்காயுகளம் ஸரூபதாம் || ௭.௨௯ ||  
 
அசலாஸனதயாகபட்டிகா வரகக்ஷ்யா 
ஸக்றுதாப்தமிஷ்டதம் |  
பரிததா&பி ைரிம் ஸ்புரம்த்யதைா 
அனிேம் தன்யததமதி தம மதிஃ || ௭.௩0 ||  
 
ருசிதரண வஹரணசர்மணா 
ருசிராஜத்யுதிசாருதராசிஷா |  
பரதமாருனிதம்பஸம்கினா 
பரமாஶ்சர்யதயா விராஜ்யதத || ௭.௩௧ ||  
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தனுனிம்னஸுனாபிதோபிதத வலிதப 
வாரிஜனாப ஆததத |  
ப்ரதனாவதிஸும்ததர ம்றுஸதௌ 
உததர&ஸ்மின் ஜகதம்டமம்டலம் || ௭.௩௨ 
||  
 
ஹ்றுததய க்றுதஸஜ்ஜதனாததய 
ஸுவிோதல விமதல மதனாைதர |  
உபயம் வைதி த்ரயீமயம் பகவான் 
ப்ரஹ்மஸுஸூத்ரமுத்தமம் || ௭.௩௩ ||  
 
அஸதம&னதிதக ஸுஸாதிதத னிஜதாதத 
ரவிராஶிதீதிதி |  
ப்ரதஸதௌ த்ரிஜகஜ்ஜயத்வஜம் 
விதிதரதத்களஸம்கி பூஷணம் || ௭.௩௪ ||  
 
அரிவாரிஜலக்ஷதணால்லஸத்ஸுகுமாராரு
ண பாணிபத்மதயாஃ |  
ப்றுதுபீவரவ்றுத்தைஸ்ததயாஃஉபமாம் 
ஹனவ லபாமதை&னதயாஃ || ௭.௩௫ ||  
 
பஜதாம் வரதர்கமுத்ரயா த்யதி 
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ைஸ்தாக்ரமதபாதமீஶிதுஃ |  
அதிஜானு ஸமர்பிதம் பரம் 
க்றுதபூதயாபயபம்கமம்கலம் || ௭.௩௬ ||  
 
ஸததம் களதா ஸ்வதஃ 
ஶ்ருதித்ரிததயதனவ னிகாமமம்கிதஃ |  
ஸுவிடம்பிதகம்புரீக்ஷ்யதத 
வரதரகாத்ரயவான் குதரார்களஃ || ௭.௩௭ ||  
 
ஸகலாஸ்தகலம்ககாளிமஸ்புரதிம்துப்ரக
தராருவிப்ரமம்|  
அதரீகுருதத ஸ்வதோபயா வதனம் 
ததவஶிகாமதணரிதம் || ௭.௩௮ ||  
 
அருணாஶ்மதலாம்ததரால்லஸன்னவமுக்
தாவலிமஸ்ய லஜ்ஜதயத் |  
ைஸதஃ ஸிததம்தஸம்ததிஃ 
பரமஶ்ரீரருதணாஷ்டதராசிஷஃ || ௭.௩௯ ||  
 
த்விஜவ்றும்தக்றுதம் குதூைலாத் 
அனுதயாகாம்துஸைஸ்ரமுத்தமம் |  
இயதமகபதத ஸரஸ்வதீ ஶ்ருதிபர்துஃ 
பரிபூரயத்யதைா || ௭.௪0 ||  
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ஜலஜாயததலாசனஸ்ய மாம் 
அவதலாதகா&யமுதபத்ய லாளயன் |  
குருதத பரிரப்ய பூரிதம் 
புவனானம்தகரஸ்மிதான்விதஃ || ௭.௪௧ ||  
 
உபகர்ணமமுஷ்ய பாஸிதா துளஸீ 
மம்த்ரயதீவ லாளிதா |  
மம னாத பதம் ன மத்ஸராத் 
ஜலஜாத்யானி ைதரயுரித்யலம் || ௭.௪௨ ||  
 
விபவாபிபதவாத்பவாதிகம் புவனானாம் 
புவனப்ரதபார்ப்ருதவாஃ |  
அனதயாரபி தப்ரவிப்ரமாத் 
ஸபவாம்தபாஜபவாத்மனாம் பதவத் || ௭.௪௩ 
||  
 
த்ரிஜகத்திலகாளிகாம்ததர திலதகா&யம் 
பரபாகமாப்தவான் |  
ைரினீலகிரீம்த்ரமஸ்தகஸ்புடதோதணாப
லபம்க்திஸன்னிபஃ || ௭.௪௪ ||  
 
னவமம்புதரம் 
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விடம்பயத்வரவித்யுத்வலயம் ஜகத்குதராஃ 
|  
அவதலாக்ய க்றுதார்ததாமகாம் 
ஸஜடாமம்டலமம்டனம் வபுஃ || ௭.௪௫ ||  
 
ன ரமா&பி 
பதாம்குலீலஸன்னகதூராஜதனம்தஸத்கு
ணான் |  
கணதயத் கணயம்த்யனாரதம் பரமான் 
தகா&ஸ்ய பதரா குணான் வததத் || ௭.௪௬ ||  
 
ன குதூைலிதா குதூைலம் 
தனுதமனாமவதலாக்ய ஸத்குதராஃ |  
ஸனவாவரணாம்டதர்ஶிதனா 
க்றுைபுத்த்யா மம னிஷ்குதூைலம் || ௭.௪௭ 
||  
 
இதி சிம்தயதா மைாதியா பதவீம் 
பாஹ்யகதாமதீயுஷா |  
ஸ மதனானயஹனஃ புராகதஃ தத ஆதப 
வபுஷா&பி தவதராட் || ௭.௪௮ ||  
 
குருபக்திபரானதாக்றுதிஃ 
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விரசய்யாம்ஜலிபம்தமம்ஜஸா |  
க்ஷணமாமுகுளீக்றுததக்ஷணஃ ஸ குரும் 
தகவலமப்யவம்தத || ௭.௪௯ ||  
 
வினயாபரதணன பூஷிதஃ 
ஸ்புடமஷ்டாம்கவிஶிஷ்டதசஷ்டிதஃ |  
பகவத்தமபாதபம்கதஜ பகவான் ஸ 
ப்ரணனாம பாக்யவான் || ௭.௫0 ||  
 
ஸ னிரீக்ஷ்ய பராேராத்மஜஃ ப்ரணதம் 
ப்தரஷ்டமதேஷஸத்குஹணஃ |  
கரதயார்யுகதளன வல்குனா 
தமுதஸ்தாபயதாஶுபாதினா || ௭.௫௧ ||  
 
அமிதப்ரமதிம் ஶ்ருதீஶ்வரஃ பரிதரதப 
பரிக்றுஹ்ய தம் த்றுதம் |  
ப்ரணயாம்றுதபூர்ணமானஸஃ 
ஸ்மிதவக்த்ரஃ பரிபுல்லதலாசனஃ || ௭.௫௨ ||  
 
யமஜாம்யுதவாஸ ஊர்ஜிததா யதி 
ஜாம்பூனதவாரி ஸம்வ்ரதஜத் |  
கனகத்யுதிமத்வஸம்கவானுபமீதயத ஸ 
ததன னீலபாஃ || ௭.௫௩ ||  
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யதி ராஜவிபூஷஹணர்யுஸதௌ 
த்விஜவர்யான்வயஜாவிஸமௌ ைரீ |  
ன்றுபதகாத்ரபுதவாஃ புரா&த்மதனாஃ 
ஸ்புடதுல்யாவுபகூடதயார்மிதஃ || ௭.௫௪ ||  
 
இதமாப ஶுதகா&பி லாளனம் ன 
ஸமக்ரம் ஜகதாம் பிதுஃ பிதுஃ |  
அலபிஷ்ட யததஷ தன்ய 
இத்யதிஸகௌதூைலமாபி தாபஹஸஃ || 
௭.௫௫ ||  
 
அமுஷ்ய ஶிஷ்யா வினதயன தஸ்ஹம 
குதராரபிப்ராயவிததா விதக்தாஃ |  
ததா&னுரூபம் ததுராஸனம் தத 
சதுர்முகாதயவ முகும்ததாஸாஃ || ௭.௫௬ ||  
 
ஆஸ்யதாமித்யுதீர்தயாபவிஷ்தட 
ஸத்யவத்யாஃ ஸுதத ஸத்யவாசி |  
னம்தயன் மம்தைாஸாவதலாஹகஃ தான் 
முனீம்த்ரானிதைாபாவிேத் ஸஃ || ௭.௫௭ ||  
 
அவகம்ய தம் முனிகணா வரிஷ்டததா  
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விதிவத்வ்யதுர்விதிவிததா&ஸ்ய மானனாம் 
|  
அபி ஸம்கதாஃ ஶ்ருதிஸுகாஃ 
கவீம்த்ரதயா  
ரனதயார்னிேம்ய பரமாம் முதம் யயுஃ || 
௭.௫௮ ||  
 
ஸஜ்ஞ்னானாயா&னம்தவிஜ்ஜானமூர்தீ 
ப்ராப்ஸதௌ ப்றுத்வீமாஶ்ரதம தத்ர தாவத் |  
ஜாஜ்வல்தயதத விஷ்ணுவாயூ ஸ்ம 
ததஸவௌ 
தவதவ்யாஸானம்ததீர்தாபிதாஸனௌ || 
௭.௫௯ ||  
 
|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக 
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத  
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதத 
ஶ்ரீமத்வவிஜதய  
ஆனம்தாம்கிதத ஸப்தமஃ ஸர்கஃ || 
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