|| ஶ்ரீ ||

அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ ||

௨. த்விதீயஃ ஸர்கஃ

விஜ்ஞானபானுமதி காலபலலன லீலன
துர்பாஷ்யஸம்தமஸஸம்ததிலதா

om

ஜலன&ம்தத |

a.
c

மார்காத் ஸதாம் ஸ்கலதி கின்ன ஹ்றுததா
முகும்தம்

ou
si

ப்ரஜக்முஃ || ௨.௧ ||

gm

லதவாஶ்சதுர்முகமுகாஃ ஶரணம்
னாதஃ கதலௌ த்ரியுகஹூதிரனுத்புபூஷுஃ

.y

ப்ரஹ்மாணமப்யனவதாரமனாதிதிக்ஷுஃ |

w

ஸர்வஜ்ஞமன்யமனதவக்ஷ்ய ஸ

w

கார்யவீர்யம்
௨.௨ ||

w

ஸ்லமரானதனா புவனஜீவனமாபபாலே ||
லவதாம்தமார்கபரிமார்கணதீனதூனாஃ
ததவீஃ ப்ரஜா விஶரணாஃ கருணாபதம்
னஃ |

ஆனம்தலயஃ ஸுமுக பூஷிதபூமிபாலகா

ரூபாம்தலரண மம ஸத்குணனிர்ணலயன ||

1

௨.௩ ||

ஆலதஶதமௌலிமணிமுஜ்ஜ்வலவர்ணலம
னம்

பத்தாம்ஜலிர்மருதனர்கமதத்த மூர்த்னா ||
ஹாராவளீமிவ ஹ்றுதா
விபுலதம்த்ரயாச்ஞாம்

பிப்ரன்னிஜானனுஜிக்றுக்ஷுரவாதிதீர்ேத் ||

om

௨.௪ ||

a.
c

காலஃ ஸ ஏவ ஸமவர்தத னாம யாவத்
சிம்தாகுலம் விவிதஸாதுகுலம் பபூவ |

gm

லவதாம்தஸம்ததக்றுதாம்தரஸம் ன

ou
si

வித்மஃ

ஶ்லரலயா லலபமஹி கதம் னு வயம்

.y

பலததி || ௨.௫ ||

w

தத்ப்ரீதலய ரஜதபீடபுராதிவாஸீ லதலவா

w

விலவஶ புருேம் ஶுபஸூசனாய |

w

ப்ராப்லத மஹாய மஹிதாய
மஹாஜதனௌலக

லகாலாஹலலன ஸகுதூஹலினி
ப்ரவ்றுத்தத || ௨.௬ ||

ஆவிஷ்டவானகுஶலம் புருேம்
ப்ரக்றுத்யா

ப்ரத்யாயயன்னிஹ ஜனான்

2

னிதராமன்றுத்யத் |

உத்தும்கலகதுஶிகலர ஸ
க்றுதாம்கஹாலரா

ரம்காம்தலர னட இவாகிலவிஸ்மயாத்மா ||
௨.௭ ||

ஆபாஷ்ய லஸா&த்ர ஜனதாம்
ஶபதானுவித்தம்
|

உத்பத்ஸ்யலத ஜகதி

gm

விஶ்வஜனீனவ்றுத்திஃ

a.
c

om

உச்தசரிதம் வசனமுத்த்றுதலதார்பபாதே

ou
si

விஶ்வஜ்ஞ ஏவ பகவானசிராதிலஹதி ||

.y

௨.௮ ||

w

ஸத்வீபவாரினிதிஸப்தகபூததாத்ர்யா

w

மத்லய&பி கர்மபுவி பாரத னாம கம்லட |

w

காலல கதலௌ

ஸுவிமலான்வயலப்தஜன்மா

ஸன்மத்யலகஹகுலதமௌலிமணிர்த்வி
லஜா&பூத் || ௨.௯ ||

லவதாத்ரிஸத்ரஜயபீடபுலரஶ்வராப்யாம்

க்ராலமா விபூஷிததரஃ ஶிவரூப்யனாமா |
லஹமாத்ரிராஜவிபுராஜதிளாவ்றுதாபஃ

3

தஸ்யா-

பவத் குருகுணஃ கலு மூலபூமிஃ || ௨.௧0 ||
ராமாதிலவஶிதஹரிஸ்வஸ்றுதமௌலிமாலா
-

ராஜத்விமானகிரிலஶாபிதமத்யுவாஸ |

லேத்ரம் ஸ பாஜகபதம் த்ரி
குதலகலகதுஃ

om

கம் யத் ததாதி ஸததம் கலு விஶ்வபாஜாத்

a.
c

|| ௨.௧௧ ||

அர்தம் கமப்யனவமம் புருோர்த லஹதும்

gm

பும்ஸாம் ப்ரதாதுமுசிதாமுசிதஸ்வரூபாம் |
லவதவித்யாம்

ou
si

கன்யாம் ஸுவர்ணலஸிதாமிவ

w

|| ௨.௧௨ ||

.y

ஜக்ராஹ விப்ரவ்றுேப ப்ரதிபாதிதாம் ஸஃ

w

லரலம&ச்சலயாபனிேலதவ

w

மஹாவிலவலகா

பக்த்லயவ ஶுத்தகரணஃ பரமஶ்ரிதா&லம்
|

மித்யாபிமானரஹிதஃ பரலயவ முக்த்யா
ஸ்வானம்தஸம்ததிக்றுதா ஸ தயா
த்விலஜம்த்ரஃ || ௨.௧௩ ||

தஸ்ய ப்ரலபாஶ்சரணலயாஃ

4

குலலதவதாயாஃ

பக்திம் பபம்த னிஜதர்மரதஃ ஸ தீரஃ |
விஜ்ஞாதபாரதபுராணமஹாரஹஸ்யம்

யம் பட்ட இத்யபிவதம்தி ஜனா வினீதம் ||
௨.௧௪ ||

லகாவிம்தஸும்தரகதாஸுதயா ஸ
ன்றூணாம்

om

ஆனம்தயன்ன கில லகவலமிம்த்ரியாணி |

a.
c

கிம்து ப்ரலபா ரஜதபீடபுலர பதாப்ஜம்

ஶ்ரீவல்லபஸ்ய பஜதாமபி ததவதானாம் ||

gm

௨.௧௫ ||

ஸுத்றுப்லதா

ou
si

இத்தம் ஹலரர்குணகதாஸுதயா

.y

தனர்குண்யவாதிஷு ஜலனஷ்வபி

w

ஸாக்ரலஹஷு |

w

தீமான்

w

தத்லவ ஸ காலசலதீரதிஸம்ஶயாலுஃ
தியா ஶ்ரவணலஶாதிதயா ப்ரதத்தயௌ ||
௨.௧௬ ||

த்ராதா ய ஏவ னரகாத் ஸ ஹி புத்ரனாம
முக்யாவனம் ன ஸுலபம்

5

புருோதபூர்ணாத் |

தஸ்மாத் ஸமஸ்தவிதபத்யமவத்யஹீனம்
வித்யாகராக்றுதி லலபமஹி தகருபாதயஃ
|| ௨.௧௭ ||

பூர்லவ&பி கர்தமபராஶரபாம்டுமுக்யாஃ

யத்லஸவயா குணகணாட்யமபத்யமாபுஃ |
தம் பூர்ணேட்குணதனும்

om

கருணாம்றுதாப்திம்

a.
c

னாராயணம் குலபதிம் ஶரணம் வ்ரலஜம ||
௨.௧௮ ||

gm

இத்தம் விசிம்த்ய ஸ விசிம்த்யமனன்ய

ou
si

பம்துஃ

ப்லரஷ்டப்ரதம் ரஜதபீடபுராதிவாஸம் |

.y

பக்த்யா பவாப்திபயபம்கதயா ஶுபாத்மா

w

௨.௧௯ ||

w

லபலஜ புஜம்கஶயனம் த்விேடப்தகாலம் ||

w

பத்ன்யா ஸமம் பகவதஃ ஸ பஜன்
பதாப்ஜம்

லபாகான் லகூனபி புனர்லகயாம்சகார |
தாம்தம் ஸ்வயம் ச ஹ்றுதயம்
தமயாம்சகார

ஸ்வச்சம் ச லதஹமதிகம் விமலீசகார ||
௨.௨0 ||

6

தீவ்தரஃ பலயாவ்ரதமுதகர்விவித
வ்ரதாக்ர்தயஃ

ஜாயாபதீ குணகணார்ணவபுத்ரகாதமௌ |

ஸம்பூர்ணபூருேமலதாேயதாம்
னிதாம்தம்

லதலவரிதாவிவ புரா&திதிகஶ்யதபௌ ததௌ
|| ௨.௨௧ ||

om

னாதஸ்ய பூரிகருணாஸுதயா&பிஷிக்ததௌ

a.
c

ஶ்ரீஶ்ரீதரப்ரததிஶாரஶரீரயஷ்டீ |

பூரிவ்ரதப்ரபவதிவ்யஸுகாம்திமம்ததௌ

gm

ததௌ

ou
si

லதஹஶுத்திமதிமாத்ரமதாலலபதாம் ||
௨.௨௨ ||

.y

காம்தாத்றுததௌ ஸமுசிலத&த பபார

w

கர்பம்

w

|

w

ஸா பூஸுலரம்த்ரதுஹிதா ஜகதாம் ஹிதாய
அச்சாம்பலரவ ரஜனீ பரிபூரிதாஶா

பாவின்யபாஸ்ததமஸம் விதுமாத்யபோத்
|| ௨.௨௩ ||

தம் பூர்வபேஸிதபிம்பமிவ ப்ரவ்றுத்தம்

யாவத் த்விலஜம்த்ரவனிதா ஸுஷுலவ&த்ர
தாவத் |

7

அம்லஶன வாயுரவதீர்ய ஸ ரூப்யபீலட

விஷ்ணும் ப்ரணம்ய பவனம் ப்ரயதயௌ
ததீயம் || ௨.௨௪ ||

ஸம்பூர்ணலேணசணம் னவராஜமான

த்வாராம்தரம் பரமஸும்தரமம்திரம் தத் |

om

ராலஜவ ஸத்புரவரம் புவனாதிராலஜா

a.
c

னிஷ்காஸயன் பரமதஸௌ பகவான்
ஸம்துஷ்யதாம்

gm

விலவஶ || ௨.௨௫ ||

ou
si

ஸகலஸன்னிகதரரஸத்பிஃ
கித்லயத வாயுரயமாவிரபூத் ப்றுதிவ்யாம் |

.y

ஆக்யானிதீவ ஸுரதும்துபிமம்த்ரனாதஃ

w

ப்ராஶ்ராவி தகௌதுகவதஶரிஹ

w

மானுதேஶ்ச || ௨.௨௬ ||

w

னாதம் னிலேவ்ய பவனானதிதூரமாப்தஃ
ப்ராஜ்லஞா

மஹப்ரக்றுததும்துபினாதபூர்வாத் |

புத்லராத்பவஶ்ரவணலதா மஹதாப்ய
தஸௌக்யம்
ஜ்ஞானம்

பலராேபதமப்யமலதஷ்டலஹதும் || ௨.௨௭ ||

8

ஆவிஶ்ய லவஷ்ம

னிஜனம்தனமிம்துவக்த்ரம்
பூலயா&பினம்த்ய ஸ முகும்ததயாம்
ப்ரவம்த்ய |

ஜாதஸ்ய தஸ்ய குணஜாதவஹஸ்ய ஜாத-

கர்மாதிகர்மனிவஹம் விதலத ஸுகர்மா ||
௨.௨௮ ||

om

ஜ்ஞானார்தலமவ யதபூதஸுலதவ ஏேஃ

a.
c

யத் வாஸுலதவபதபக்திரதஃ ஸதா&தஸௌ
|

ou
si

ஸுலரம்த்ராஃ

gm

தத் வாஸுலதவபதமன்வவதன்

தாலதன யன்னிகதிதம் ஸுதனாமகர்த்ரா ||

.y

௨.௨௯ ||

w

பாதும் பயாம்ஸி ஶிஶலவ கில

w

லகாப்ரலதா&ஸ்தம
|

w

பூர்வாலயஃ ஸ்வஸுதஸூனுதயா ப்ரஜாதஃ
னிர்வாணலஹதுமலபிஷ்ட
பராத்மவித்யாம்

தானம் த்ருவம் பலதி

பாத்ரகுணானுகூல்யாத் || ௨.௩0 ||
அத்ரஸ்தலமவ ஸததம் பரிபுல்லசக்ஷுஃ

9

காம்த்யா விடம்பிதனலவம்து
ஜகத்யனர்கம் |

தத் புத்ரரத்னமுபக்றுஹ்ய கதாசிதாப்தஃ

ஸ்வஸ்வாமிலன புத உபாயனமார்பயத்
ஸஃ || ௨.௩௧ ||

னத்வா ஹரிம் ரஜதபீடபுராலயம்

தம் பாலஸ்ய ஸம்பதமனாபதமர்தயித்வா |

om

ஸாகம் ஸுலதன

a.
c

பரிவாரஜனான்விலதா&தஸௌ

ப்ராயான்னிஶீதஸமலய னிஜலமவ தாம ||

ou
si

gm

௨.௩௨ ||

.y

லதாலேயுோம் ஸமமலனன

w

வலன&திபீலம

w

தத்க்ரீடிதக்ரஹ இதஹகதமம் துலதாத |

w

உத்வாம்தரக்தமவலலாக்ய தமப்யதாயி

லகனாப்யலஹா ன ஶிஶுதுத் கதலமே
இத்தம் || ௨.௩௩ ||

ஆவிஶ்ய பூருேமுவாச
மஹாக்ரலஹா&தஸௌ

அஸ்மத்விஹாரஸமலயாபகதான்
ஸமஸ்தான் |

10

யச்சக்திகுப்திரஹிதானலமஸ்மி ஹம்தும்

லலாலகஶ்வரஃ ஸ பத பாலதமஃ கிலலதி ||
௨.௩௪ ||

ஸ்தன்லயன பாலமனுலதாஷ்ய முஹுஃ
ஸ்வதாம்லனா

மாதா கதாசன யதயௌ விரஹாஸஹா&பி |

விஶ்வஸ்ய விஶ்வபரிபாலகபாலனாய

om

கன்யாம் னிஜாமனுகுணாம் கில

a.
c

பீருலரோ || ௨.௩௫ ||

ஸா பாலகம் ப்ரருதிதம் பரிஸாம்த்வயம்தீ

gm

முக்தாேலரண வசஸா&னுனினாய முக்தா

ou
si

|

மா தாத தாத ஸுமுலகதி புனஃ ப்ரலராதீஃ

w

௨.௩௬ ||

.y

மாதா தலனாதி ருசிதம் த்வரிதம் தலவதி ||

w

லராலத க்ரியாஸமபிஹாரத ஏவ வ்றுத்லத

w

லபாதஸ்ய மாதரி சிராதபி னா&கதாயாம் |
ஜக்ராஹ பாலமத தசேத மாத்றுமார்கம்
ஸா&பி க்ரியாஸமபிஹாரத ஏவ பாலா ||
௨.௩௭ ||

கர்தவ்யதமௌட்யமபிபத்ய னிரூப்ய ஸா தம்
ப்ராலபாஜயத் கலு குலஸ்தகுலம் ப்ரபக்வம்
|

11

ஶீதம் பலயா&பி ஸததம் பரிபாயயம்தீ

யஸ்லயாஷ்ணலராகமதிலவலமஶம்கதாம்
பா || ௨.௩௮ ||

னூனம் பிபாஸுரதிலராதிதி ஹம்த பாலலா
திங் மாம் தயாவிரஹிதாம்
பரக்றுத்யஸக்தாம் |

இத்யாகுலா க்றுஹமுலபத்ய ததா

om

ப்ரஸன்னம்

a.
c

பூர்லணாதரம் ஸுதமதவேத விப்ரபத்னீ ||
௨.௩௯ ||

gm

ப்றுஷ்ட்வா&வகம்ய ஸகலம் ச ததஃ

ou
si

ப்ரவ்றுத்தம்

யூனாம் ச துஸ்ஸஹமிதம்

.y

ஶிஶுலனாபபுக்தம் |

w

இத்தம் விசிம்த்ய தனயாம் பஹு

w

பத்ஸயம்த்யா
௨.௪0 ||

w

பீதம் தலயாத குபிதம் மனஸா&னுதப்தம் ||

ஆலராக்யஶாலினி ததா&பி புலரவ புத்லர
விஸ்லமரதாமுபஜகாம ஜனன்யமுஷ்ய |

யஸ்ய த்ரிலலாகஜனனீ ஜனனீ விலே&பி

12

பீலத ன விஸ்மயமவாப ஸமஸ்தஶக்லதஃ
|| ௨.௪௧ ||

ஸ்தன்யம் முஹுஃ கில தததௌ ஜனனீ

க்றுஹீத்வா

லேமாய தம் கில ததஜ்ஜனலகா ஜஜாப |
அன்லயா ஜலனா&பி கில லாளயதி ஸ்ம
கிம்து

om

ஸர்லவா&பி

a.
c

தன்முகஸுஹாஸரஸாயலனாத்கஃ || ௨.௪௨ ||

லதவாதிஸத்பிரனுபாலிதயா&&தலரண

ou
si

னிதாம்தம் |

gm

லதவ்யா&&த்மலனவ விலஸத்பதயா

அவ்யக்தயா ப்ரதமததா வதலன&ஸ்ய

.y

வாண்யா

w

௨.௪௩ ||

w

ஶாலீனலயவ புவனார்சிதயா விஜஹ்லர ||

w

ப்ராக்ரிம்கணம் ஸ்வயமத ஸ்திதிலமே
சக்லர பஶ்சாத் கதிம் பரிசலயன கில
க்ரலமண |

விஶ்வஸ்ய லசஷ்டிதமலஹா
யதனுக்ரலஹண

ஸர்வம் ததஸ்ய பவனஸ்ய விடம்பனம் ஹி
|| ௨.௪௪ ||
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புச்சாம்தமச்சமவலம்ப்ய கதாசிலதே

ப்ராதர்வ்ரஜாத் வ்ரஜத ஏவ னிஜர்ேபஸ்ய |
ப்ராயாத் ப்ரியஸ்ய ஸஹஸா
ஸ்வஜதனரத்றுஷ்லடா

னானாவலனஷு சரதஶ்சரதஸ்த்றுணானி ||

௨.௪௫ ||

உத்தும்கஶ்றும்கலஸிதஸ்ய

om

மஹிஷ்டமூர்லதஃ

a.
c

பாதாவ்றுதாவனிதளஸ்ய ஸுரம்த்ரகஸ்ய |
ஆஶ்ரித்ய தஸ்ய

gm

ஶுஶுலப&வயதவகலதஶம்

ou
si

பாலலா திவாகர இலவாதயபர்வதஸ்ய ||
௨.௪௬ ||

.y

லீலாம் கலராதி னு க்றுஹாம்தரலகா னு

w

பாலஃ

w

கூபாம்தலர னு பதிதஃ

w

ப்ரக்றுதிஸ்வதம்த்ரஃ |

இத்தம் விசிம்த்ய ஸ முஹுஃ ஸ்வஜலனா
விம்றுக்ய

ஹம்தானலவக்ஷ்ய தனயம் ஹ்றுதி
தாபமாப || ௨.௪௭ ||

பாலஸ்ய பாலபரிலம்பனலகாசரம் தத்
வ்யஶ்வஸ்யதாபி வசனம்

14

வனலகாசலராக்தம் |

யத் ஸாயதமேத ஜனஃ
ஶிஶுமாவ்ரஜம்தம்

ஏகாப்தகம் வ்றுேபபாலக்றுதாவலம்பம் ||
௨.௪௮ ||

om

சிம்தாமணீம்த்ரமிவ சிம்திததம் தரித்லரா

a.
c

விஜ்ஞானமார்கமிவ விஷ்ணுபரம்
முமுக்ஷுஃ |

gm

னஷ்டம் ச னம்தனமிதி ஸ்வஜலனா&ஸ்ய

ou
si

லப்த்வா

னாதஸ்ய தஸ்ய தமனுக்ரஹலமவ லமலன

.y

|| ௨.௪௯ ||

w

லீலாவஸானஸமலய ஸஹஸா கதாசித்

w

ஆர்லயா&முனா&ப்யவஹ்றுதிம் ப்ரதி

w

லசாத்யமானஃ |

லராத்ததே லனா&ஸ்தி தனிலகா
வ்றுேவிக்ரயீதி

ப்லராவாச னம்தனமுலகம்துமலவக்ஷ்ய
மம்தம் || ௨.௫0 ||

லீலாகலரண ஸ கலரண ஸுலகாமலலன
பீஜாம்தராணி கில கானிசிதாஶு தஸ்தம
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|

ஸ்மித்வா&ர்பலகா&பிமதனிஷ்கபலத
யதா&தா-

தாதத்த தானி தனிலகா பஹுமானபூர்வம்
|| ௨.௫௧ ||

லப்தம் ஸுதாதிதி வதன் த்விஜபும்கலவன

காலாம்தலர னிஜதலன ப்ரதிதித்ஸிலத&பி

om

|

a.
c

ஸாோதமானவனவாக்றுதிதஃ ஸ லலலப

பீஜச்சலலன புருோர்தமலஹா விஶிஷ்டம்

gm

|| ௨.௫௨ ||

ou
si

வாஸுலதவமிஹ வா&ஸுலதவதா
ஸத்கலாமபினனம்த தம் ஜனஃ |

.y

வாஸுலதவமிதி வாஸுலதவஸன்னாமகம்

w

விவிதலீலமர்பகம் || ௨.௫௩ ||

w

கூலட

w

இதி விஹரதி மஹ்யாம் விஷ்ணுதாலஸ&பி
ஸமஜனி ஸுஜனானாம்
சித்தமானம்தபூர்ணம் |

உதயதி கனமாலாலீனபாதனௌ ச
பாதனௌ

னனு ஜனனயனாப்தஜர்லப்யலத&லம்
விகாஸஃ || ௨.௫௪ ||
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|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக

த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிலத
ஶ்ரீமத்வவிஜலய

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ஆனம்தாம்கிலத த்விதீயஃ ஸர்கஃ ||
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