|| ஶ்ரீ ||

அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ ||

௧௨. த்வாதஶஃ ஸர்கஃ
அத்ரானம்தஸ்வாம்தவவதாம்திஸிம்வே

om

முக்யவ்யாக்யானிஸ்வவன ஜ்றும்பமாவண |

a.
c

ஸத்வயா மாத்யத்வாதிதம்தீம்த்ரபீவம

வபவஜ வஷாவபா மாயிவகாமாயுயூததஃ ||

ou
si

gm

௧௨.௧ ||

ஸம்பூயாமீ வசாளஜத்வீபிபுர்வயாஃ

.y

பார்ஶ்வவ பாபா மம்த்ரயாமாஸுருக்ராஃ |

w

ஸாஸூயா பூபூஷவண வாயுவதவவ மூடா

w

||

w

யத்வத் தார்தராஷ்ட்ராம்திவக ப்ராக் || ௧௨.௨

ஸன்மாத்ஸர்யம் பத்துமூவச&ஶுபானாம்
வாசா&வலாலம் வகாபி காம் தாரகஸ்ய |
மத்வய வதஷாம் னீசனீத்யா ஸமாவனா

வாசாவலா&லம் வகா&பி காம்தாரகஸ்ய ||
௧௨.௩ ||

1

எகம் தத்வம் வஷ்டி மாயாமயீயம்
வாக்தயஃ ப்ராச்தயரப்யவாச்யம் விதத்வத
|

பூர்வா&பூர்வா ேம்த ததௌர்கட்யபூஷா
சித்ரம்சித்ரம் தர்ஶனாசார்யனீதிஃ || ௧௨.௪ ||

om

மர்த்யாமர்த்யாமர்த்யவித்விட்புவராகம்

a.
c

விஶ்வம் த்றுஶ்யம் விப்ரசம்டாலபூர்வம் |
வபதாவபதம் வபதிமாதனஃ ஸமாதனஃ

gm

ஸாதீயஃ கஃ ஸாதவயத் தாமலப்த்வா ||

ou
si

௧௨.௫ ||

.y

ஸத்யம் ஸத்யம் வ்யாவோர்யம் விதத்வத

w

ஸர்வம் வமாவே ஸர்வனிர்வாஹிணீ ஸா |

w

ஜ்ஞாவன ஜாவத தக்தவஸ்த்ரப்ரதீதம்

w

பக்வவ தஸ்மிம்ஸ்தப்தவலாோத்தவார்வத்
|| ௧௨.௬ ||

ஜ்ஞானிஶ்வரஷ்டஶ்வரஷ்ட
விஜ்ஞானிவர்வக தனர்குண்யஸ்வத
ஸாம்ப்ரதம் னாதபூதாஃ |

ஆக்ரம்தம் வம ேம்த ஶ்றுண்வம்து

2

வஸா&யம் ோோ மாயாவாத
உத்ஸாதவமதி || ௧௨.௭ ||

ப்ரஷ்டா பாட்டா ன ப்ரபாக்றுத்ப்ரபா&பூத்
த்ரஸ்தா மாோயானிகாத்யாஶ்ச யத்ர |
துர்கம் மாயாவாதஸத்ரம் திதக்ஷுஃ
வனாவபக்ஷ்யா

a.
c

om

னஸ்தத்த்வவாதாக்னிஜிஹ்வா || ௧௨.௮ ||
யம் யம் ப்ராபத் பூரிசித்தஃ ப்ரவதஶம்

gm

தஸ்மாத்தஸ்மாதாகவதரம்தராயஃ |

ou
si

ப்ரத்யஜ்ஞாயி வ்யக்தமார்வயண வஸா&பி

ப்ராப்வனாத் பார்ஶ்வம் ஹி வயம்

w

.y

பாக்யஹீனாஃ || ௧௨.௯ ||

w

ப்ரஶ்னஃ ப்றுஷ்டஃ கம்ட்யவத வதன

w

னூனம் யுக்தாம் யுக்திம் வக்தி
சாஸாவகம்ட்யாம் |

வாதிவ்ராதம் லஜ்ஜவயன்வனா விவஶஷாத்
ஆவஷப்வததி ஶ்ரூயவத கிம் னு குர்மஃ ||
௧௨.௧0 ||
ப்ராச்யம் ஶாஸ்த்ரம் யத் ஸபாதம் து

3

லஷம் வாக்வயதனவகனாக்ஷிபத்தர்ஷ
தீர்தஃ |

இத்தம் பாம்ததர்வர்ணீதம் ஶ்றுண்வதஃ
ப்ராக் யுஷ்மான் ப்ராபத் தூயமானம்
மவனா வம || ௧௨.௧௧ ||
வவதவ்யாவஸா ன்வவஷ வவவதா னு

om

மூர்வதா திவ்யா மூர்திர்யஸ்ய ஸா

a.
c

ஸுஸ்மிதஸ்ய |

தத்த்ரஶ்ட்றூணாம் வசதி வாணீ க்றுபாணீ

gm

னூனம் மாயாபஷமூலம் சினத்தி || ௧௨.௧௨

ou
si

||

.y

அக்லிஷ்டம் தத்ஸூத்ரபாஷ்யம் பலீவயா

w

மாவனாவபதம் கா ஷதிர்னஸ்ததா வசத் |

w

ஆஸ்மாகாஃ வக&ப்வயவமுக்த்வா

w

விலஜ்ஜாஃ லஜ்ஜாஸிம்ததௌ

துஸ்ஸவே&மஜ்ஜயன்னஃ || ௧௨.௧௩ ||
தஸ்ய வ்யாப்ததஃ ஶிஷ்யஜாதலஸ்து
தகௌதணஃ ஸம்ஸத்ஸிம்ததௌ
ஶம்கசக்ராதிப்றுத்பிஃ |

மா க்றுஹ்வயரன் விஶ்வஸத்த்வாம்தராணி

4

வஷமாப்த்தய னஸ்தத்ர னீதிம் விதத்த ||

௧௨.௧௪ ||

தகௌதணஸ்தர்தகர்தகௌணவாக்யாபிகுப்
ததஃ தகௌணீம் புத்திம் வர்தயம்வத
ன்றுணாம் வத |

ேம்ஸானாம் வனா வாக்விகாதப்ரவீணாஃ

om

ஸிம்தும் பூவயாவாரிவர்தஷரிவாப்தாஃ ||

a.
c

௧௨.௧௫ ||

gm

பாஹுல்வயன ஹ்வயததுக்த்வா கலு த்ராக்

ou
si

ஏவத விஶ்வம் ப்ராப்னுவம்தி ப்ரகாமம் |

அஸ்மின்னஸ்மத்தர்ஶனாபாயகாவல

.y

யத்வல்வலாகாபாயகாவல லயாபஃ || ௧௨.௧௬

w

w

||

w

ஆகர்ண்வயத்தம் தஸ்ய வாணீமதான்வயா

மானீ வதஷாம் மானினாம் சித்தவவத்தா |
ஸ்வானாம் வசவதா னம்தயன்
மம்தவசதாஃ

த்றுஷ்டாமுச்தசர்வாசமாசஷ்ட கஷ்டஃ ||
௧௨.௧௭ ||

5

வதஜஃ ஶம்காமாத்ரவதா யத் விலீனம்

திக் பீரூணாம் மானஸம் மானஹீனம் |
ஏகாம்வதன ப்ராப்தவதவஜாவிலீனம்

ஸ்வதவயா யஸ்மாத் பாதி தேயம்கவீனம்
|| ௧௨.௧௮ ||
வயஷாம் வித்யாம் ஶாம்கரீ ஶம்கரீ வனா

om

வதவாதீனாம் பாத்யதாம் ஸாதயம்தீ |

a.
c

தஶௌக்ரீவாலம் லஜ்ஜவயத் வதவபூஜ்யம்
வதஷாவமஷாம் ஸன்னிததௌ வகா

ou
si

gm

விஷாதஃ || ௧௨.௧௯ ||

யத்யத்தவதம் கர்கதஶர்தகௌணதர்தகஃ

w

|

.y

ருத்தம் ஸாத்யம் தனவ பாத்யஸ்து தாவத்

w

ஷட்கர்மஜ்தஞர்திவ்யமம்த்தரௌஷதாட்

w

தயஃ ஏததர்குப்தான் வனா விவஜதா ஹி
கஶ்சித் || ௧௨.௨0 ||
யத்யப்வயவம் ன ஹ்யுவபக்ஷ்வயா விபஷஃ
கிம்து ப்ராப்வதா னாதுனா&&க்ரம்தகாலஃ
|

அப்யத்வம்த்வஸ்வாத்மவபாதப்ரதீததஃ

6

ஆசார்தயர்யச்சம்க்யவத ஶம்கராத்தயஃ ||
௧௨.௨௧ ||

பாரம்பர்வயணா&கதம் தத்த்வஶாஸ்த்ரம்
ேம்வதாத்ஸன்னம் னூதவனவனத்யுதீர்ய |

வதஷாம் வதாஷா வர்ணனீயா விதக்ததஃ
ஸம்வதா&ஸம்வதா வா&பி

a.
c

om

மத்யஸ்தவலாவக || ௧௨.௨௨ ||

ஸ்வாபிப்ராவயா ப்ரஹ்மவத்

gm

ஸ்யாதவாச்வயா மாயாஶக்த்யா

ou
si

ஸர்வனிர்வாேஸித்திஃ |

இத்தம் னீத்யா ஶாஸ்த்ரனீத்வயவ பாத்யஃ

.y

ஸர்வவா வலாகஃ ஸ்வாத்மவனா யஃ பரஃ

w

w

ஸ்யாத் || ௧௨.௨௩ ||

w

க்ராவமக்ராவம வார்யதாம் மானதனஷாம்
பூர்வம்பூர்வம் ஸாமபூர்தவருபாதயஃ |

ஸம்ப்ராப்தானாம் மானபம்காய கார்யம்
க்ரம்தாகர்ஷாத்யுத்யததரஸ்மதீதயஃ ||
௧௨.௨௪ ||
இத்யாத்வயவத கார்யமாவலாச்ய காவல

7

சக்ருர்வக்ராஶ்சக்ரிபக்தப்ரதீபம் |

வயாக்யா மம்க்தும் வத&ன்யதா ஸ்யுஃ
கதம் வா

துஃவகாக்ராம்பஸ்யம்ததாமிஸ்ரஸிம்ததௌ
|| ௧௨.௨௫ ||
வ்ரத்யாகாரம்வாஸுவதவத்விஷம் வத

om

ப்ராஜ்ஞம் மன்யம் பும்டரீகாபிதானம் |

a.
c

வாதவ்யாஜாவஷபகாமாஃ குமம்த்ராத்

ou
si

யத்வத் ஸிம்ேம்

gm

சக்ருர்யத்தம் ரூப்யபீடாலவய&மீ || ௧௨.௨௬ ||

க்ராமஸிம்வோ&ஶுசீச்வசா ேம்ஸம்

.y

காவகா யத்வவததவகத்றுஷ்டிஃ |

w

யத்வன்மாயீ பூரிமாயஸ்தரக்ஷும் தத்வத்

w

w

வித்வத்வர்யமாஹ்வாஸ்த மூடஃ || ௧௨.௨௭ ||
அப்யல்வபா&தஸௌ ன
ஹ்யுவபஷாம்பபூவவ

வலாலாத்வமவாதஷபஷஃ பதம்கஃ |
மத்வவனாவோ துஸ்தவரண ஸ்வபாவாத்

வதவஜாராஜீராஜிவதனாக்னிவனவ || ௧௨.௨௮
||

8

மாதனர்மான்தயர்பாஸமாவனா&ஸமா
தனஃ ஆக்ஷிப்தயனம் ஸ்வம் மதம்
ஸாதயித்வா |

ப்ரீத்தய விஷ்வணாருத்தமப்ரீதிதீர்ததா

வவதவ்யாக்யாம் வவதவவதீ சகார || ௧௨.௨௯

om

||

a.
c

ஆம்னாயம் வய வபடுராம்னாயபூர்வம்

ப்ராப்தா விப்ராஸ்தத்ர தகௌதூேவலன |

gm

பர்யாஸீனாஸ்தாவதாசார்யவர்யம்

ou
si

ப்வரக்ஷ்யம்

.y

ப்வரஷாம்சக்ரிவர&வனகஸம்க்யாஃ |௧௨.௩0 ||

w

உக்தாம்வகப்யஃ காதிகான் வ்யம்ஜயம்தம்

w

தத்தன்மாத்ராவ்யம்ஜனாததௌ ப்ரவீணம் |

w

திஸ்வரா&வஸ்தாஸ்தத்குதணர்பாவயம்தம்
வதவா த்றுஷ்ட்வா ஹ்யஸ்மரன்
வதவவதவம் || ௧௨.௩௧ ||
ஆததௌ ஹ்ரஸ்வத்வவன

வத்ஸானுஸ்றுத்யாம் மாத்ராபாததௌ
வர்தயன் த்றுஶ்யமானஃ |

9

குர்வன்னன்யாஶ்சாக்ர்யரூபா விவ்றுத்தீஃ
தகாவிம்தஶ்ரீராஸ வகாவிம்தபக்தஃ ||
௧௨.௩௨ ||
மாம்கல்யாம்கவ்யக்தபாவா த்ரிவலாகீம்
ரம்காரூடா விஸ்மயம் ப்ராபயம்தீ |

க்றுஷ்வணவான்யா மான்யவின்யாஸபாதா

om

வரவஜ மாத்வீ ஸுஸ்வரா வவதவாணீ ||

a.
c

௧௨.௩௩ ||

gm

காம்பீர்யாத்தயர்யுக்ததமௌதார்யகார்தயஃ

ou
si

னானானாதஶ்லாக்யமுச்சாரணம் தத் |

ஶீஷாஶிஷாலஷணானாம் ஹி லக்ஷ்யம்

w
w

௧௨.௩௪ ||

.y

மான்யம் மன்வய தன்யபுத்வதரதுல்யம் ||

w

கால்பீஃ க்ல் ப்தீர்வ்யம்ஜயன் சாம்தஸீஶ்ச
வ்யக்தம் ஶாப்தம் ஶாஸ்த்ரமுத்பாவ்ய
பூயஃ |

ஸ வ்யாசக்யாவுக்ததனருக்தமார்வகா
ஜ்யாயான் ஜ்வயாதிர்வவதினாம்
வவதமித்தம் || ௧௨.௩௫ ||

10

ஶ்தரௌவத வ்யாக்வயாச்சாரவண சாருணீ

வத மாத்றுக்வதஹீ வர்ணவயதஸ்ய வகா னு
|

வாகீஶாதனர்வாக்விேம்வகம்த்ரஜீதவஃ
பூர்யாஶ்சர்தயர்வர்ணிவத வய ப்ரணம்ய ||
௧௨.௩௬ ||

om

சம்தஸ்ஸார்தம் ஸார்தமத்ராமுவனத்தம்

a.
c

ப்வராக்தம் ஶ்ருத்வா ப்ராஹ்மணா
ஸர்வவ தஸௌம்யா

gm

ப்ரஹ்மவணவ |

ou
si

ஜிஷ்ணுஜிஜ்ஞாஸயா&மீ ப்ராப்ய

.y

ப்வராசுஶ்சித்ரகாயாபிதானம் || ௧௨.௩௭ ||

w

ப்ராஜ்யப்ரஜ்ஞஃ ப்ராஜ்யயா

w

ப்ரஜ்ஞயா&தஸௌ

w

ேம்தாவவாசன்மம்த்ரவர்ணாபிவதயம் |
தத்ப்ரத்யர்தீ ப்ரார்த்யவத வக்துவமதத்
ப்ராஜ்ஞாஸ்மாபிஃ

ஶ்வராதுகாதமர்பவாம்ஶ்ச || ௧௨.௩௮ ||
இத்யுக்தஸ்ததவரஷ விஸ்தாரிபுத்வதஃ
ப்ராப்தும் ஸாம்யம் ஸம்ப்ரவ்றுத்வதா

11

துராத்மா |

ோஸ்வயா&த்ராபூத் வாஸுவதவப்ரபார்தீ
யத்வத் பூர்வம் தபௌம்ட்ரவகா
வாஸுவதவஃ || ௧௨.௩௯ ||

ஆஙாவதஶாதுத்தரம் ராதிஶப்தம்

ஶ்ருத்வா னாவரத்யுக்தவம்தம் பதம் தம் |

om

வ்யாக்யாதலௌல்யாதததவரயாதிஸூக்வத

a.
c

ப்றுத்வீவதவா னிம்தனீயம் னினிம்துஃ ||

gm

௧௨.௪0 ||

ou
si

ஶார்தூலாக்யாம் ப்ராப்ய ஸம்பாவிதஃ
ப்ராக் வலாவக தூர்வதா

.y

மாயிவகாமாயுவரஷஃ |

w

வாதித்வீபித்வம்ஸினம் மத்வஸிம்ேம்

w

௧௨.௪௧ ||

w

ப்ராப்வதா ஹீத்தம் ஶப்தவஶவஷா பபூவ ||

க்றுஷ்ணாபீஷ்டா ஶாஸ்த்ரவிஸ்பஷ்ட
ஸம்ஜ்ஞா யா ஸ்வீயா ஶ்ரீஃ பாலிதா
ஸத்த்விவஜன |

பத்மாக்யாஸத்தஸம்தவவனா&ஹ்றுதாம்
தாம்

12

ஶுஶ்ராவாக்ர்யானம்ததீர்தாக்யபார்தஃ ||
௧௨.௪௨ ||

தூர்ணம் தீர்ணாதப்ரமார்வகா&த ஸார்யஃ
ஸம்ப்ராப்வதா&தஸௌ

வகாகதணர்பீஷயித்வா |

ஸம்யம்யாம்தர்யம்த்றுகாவமன ோஸ்யம்

om

ஸம்ப்ராப்தஶ்ரீர்னிர்ஜிதம் தம் ஜோஸ ||

a.
c

௧௨.௪௩ ||

gm

துஷ்டாத்மா&தஸௌ பத்ரவமகாகினம் யஃ

ou
si

வஷப்தும் வேதுஃ தஸௌக்யதாக்யம்
பபூவ |

.y

ேர்யம்வஶா&யம் தம் ன சஷாம பூயஃ

w

w

௧௨.௪௪ ||

w

வதாவக ஸன்வன ஸூகரம் வகஸரீவ ||

தஸ்ய த்ராஸாத்

ப்றுஷ்டதஸ்திஷ்டவதா&பூத் வஷமாவபக்ஷீ

வயா ஜனஃ ப்ராக் ஜிவதா&பி |
மத்வய&ன்வயஷாம்

வகாததீஸ்தத்ப்ரயுக்தாஃ
வஸா&த்யஜ்ஜிஷ்ணுஃ
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பம்சதஷர்வகாவிவஶதஷஃ || ௧௨.௪௫ ||
விஷ்வணார்பூயஃ வஶாபயத்பிஃ பதாம்தம்
பாரம்பர்வயவணர்யமாதணரவார்தயஃ |
வகாவ்ராததஸ்தம் தாரயித்வா

ன்யக்றுஹ்ணாத் கம்ஜாக்யானம்

om

ஸிம்துபம் மத்வபார்தஃ || ௧௨.௪௬ ||

a.
c

ஆஸ்தாமாஸ்தாவமஷ வவா

விஶ்வவமாவஷா வரவர மாயாவாதிவசாரா

gm

த்ரவவத |

ou
si

த்ரஷ்டாத்ரஷ்டா னிக்ரஹீதா த்ருவம் வஃ
ப்ராப்தஃ காவலா த்ராக் குோம்தம்

w

.y

ப்ரவவஷ்டும் || ௧௨.௪௭ ||

w

வதவஜா வித்வச்சக்ரசம்த்ரஸ்ய லீனம்

w

வித்வஸ்தா&லம் வாதினஷத்ரலக்ஷ்மீஃ |
விஶ்வவ்யாப்தம் யத் து தத்தீப்திமூலம்

யுஷ்மத்ப்வரஷ்டம் தன்னிரஸ்தம் தமஶ்ச ||
௧௨.௪௮ ||

பூர்வாஶாமாபூர்ய விஶ்வப்ரகாஶீ
வகாஸம்வதாதேஃ
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ஸப்தவித்யாக்யவாேஃ |
யுஷ்மாபிஃ கிம் தனக்ஷி

வததீப்யவத&தஸௌ வதவஃ ஸாஷாத்
ஸர்வவித்ஸர்வதீபஃ || ௧௨.௪௯ ||

ஸர்வாதாரம் ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞம் விோவயா
ரம்யாகாரம் ஶாரவதம்தீவராபம் |

om

ஸன்னிர்ணீதம் குண்யலம் ஶப்தவபததஃ

a.
c

மத்வாதித்யம் ஸம்ஶ்ரிதம் வகா&பிதத்வத ||

gm

௧௨.௫0 ||

ou
si

விதாவதவிதாவத த்வரிதமத்ரிவாதாஸுராஅதப்ரதிஷணாபிவதா னரேரிர்ஹி

.y

ஜாஜ்வல்யவத |

w

ஸ யுக்தினகதரஃ

w

கதரர்முகரமூர்கதுஃகாம்குதரஃ

w

விதாரயதி

தாருணப்ரவசனப்ரணாவதா&ப்ரியான் ||
௧௨.௫௧ ||

தத்வத ரூபாண்யனம்தான்யபி புவனபவத
ர்வயா ஹ்றுதா&ப்வயக பவஷா தஷஃ

ஸத்ப்வயா&கிவலப்வயா&ப்யம்றுதமிே

15

தததௌ வகவலம் வயா ன மாத்வர |
பக்ஷிஶ்வரஷ்வடா&பரஃ

ஸன்னமிதமதிபவதா&ஸம்பவத ஸ்யாதயம்
வவா மா

தர்பம் மாயிஸர்பா பஜதபஜத தாஸ்தா

a.
c

om

குோ த்ராக் த்விஜிஹ்வாஃ || ௧௨.௫௨ ||
வவதவ்ராதஸுதர்ஶனஃ

gm

பரிலஸத்தர்காக்யஶம்கத்வனிஃ

ou
si

விப்ராஜிஷ்ணுபுராண ஸம்ேதிகதஃ
ஶ்வலாதகௌகஶார்ங்கான்விதஃ |

.y

ஸத்ஸூத்வரஷ்விதிோஸனம்தகசவணா

w

மத்வாக்யனாராயணஃ

w

ப்ராப்வதா வவா னிஜிக்றுஷயா த்ரவத வே

w

மாயாவிவதவத்விஷஃ || ௧௨.௫௩ ||

இதி னிகததி மாயாவாதிவித்வவஷ வவவஷ
ஶுபஜனனிகவர ஸ்வாராமவதா&ஸ்மாத்
ப்ரயாதஃ|

ன்யவஸதமரதிஷ்ண்வய
ப்ராக்ரவாடாபிதாவன
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குருமதிரபினம்தன் வதவமானம்தமூர்திம்
|| ௧௨.௫௪ ||

|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத

ஶ்ரீனாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிவத
ஶ்ரீமத்வவிஜவய

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ஆனம்தாம்கிவத த்வாதஶஃ ஸர்கஃ ||
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