|| ஶ்ரீ ||

அத ஶ்ரீ த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத ஶ்ரீ
னாராயணபம்டிதாசார்யவிரசிதஃ
|| ஶ்ரீ மத்வவிஜயஃ ||

௧௫. பம்சதஶஃ ஸர்கஃ

om

பூயயாயபாதஸ்தயதா பூயயா வ்யாசக்யயௌ

a.
c

பாஷ்யமத்புதம் |

க்ராயம க்ராமீணஸாமான்யய

ou
si

gm

வஸம்ஸ்தத்ராமராலயய || ௧௫.௧ ||
பரபக்ஷரதாரூடம் கரதர்கமஹாயுதம் |

.y

த்ரிவிக்ரமார்யம் யஸா&பஶ்யத்

w

w

ப்ரதிவீரமிவாக்ரதஃ || ௧௫.௨ ||

w

ததா ததானனாம்யபாஜாத்
வ்றுத்யதாபன்யாஸபாரதீ |

யஸனா யஸனாக்ரஹா திவ்யா ஶிபிராதிவ
னிர்யயயௌ || ௧௫.௩ ||

னாத்யத்வரா னாதிரயா ன ஸ்கலம்தீ
னிரம்தரா |

1

அனானாவயயவத்யயவ தவீயயாபிஃ
ப்ரதர்கிதா || ௧௫.௪ ||

ஸூத்ரஸ்யம்தனவ்றும்தாட்யா
துர்வாரஶ்ருதிவாரணா |

ஸூபபத்திமஹாபத்திர்விசித்ரஸ்ம்றுதிஸப்

om

திகா || ௧௫.௫ ||

a.
c

வர்தியதார்மிஹரிப்யரஷ்டாஸுபயயாதரஸு
ஸ்வரா |

gm

ஸவிதானப்ரகாஶார்தா ஸாகரீ ஶ்ரீரிவாபரா

ou
si

|| ௧௫.௬ ||

.y

பத்யமஶபதபத்மஶ்ரித் க்றுத்யாம்கம்

w

பத்மஜன்மனஃ |

w

லாளிதா ஶிரயஸயஶன

w

கம்யகவாயஶஷபாவனீ || ௧௫.௭ ||
னாராயயணா&னம்தகுயணா

ப்ரஹ்மாக்யயா யவதயவதிதஃ |
விஶ்வகர்யததி விஶ்வஜ்ஞஃ ஶ்ருத்யா
யுக்த்யா&ப்யஸீஷதத் || ௧௫.௮ ||

2

ப்ரதானமபராதீனம் காரணம் பரிணாமி
யத் |

பயயாவதிதி யசத் ஸாத்யவவகல்யம்
ஸ்யான்னிதர்ஷயன || ௧௫.௯ ||
விவாதாத்யாஸிதா

ஸ்றுஷ்டிஶ்யசதயனச்சானுஸாரிணீ |

a.
c

பக்ஷஸாதிகா || ௧௫.௧0 ||

om

ஸ்றுஷ்டித்வாத் படஸ்றுஷ்டிர்யவத்யனுமா

gm

யச்யசதனாயசதனயயாரம்காம்கித்வாதி

ou
si

மன்வயத |

ஸ்றுஷ்டாவீஶானயபக்ஷாயாம் தன்ன

w

.y

யஶாபனதாம் வ்ரயஜத் || ௧௫.௧௧ ||

w

ஸர்வவின்னிர்மிதம் ஸர்வம்

w

கதாசித்கத்வயஹதுதஃ |

ன யயதவம் யனா தயதவம்

யதா&த்யமதீஶ்வரானுமா || ௧௫.௧௨ ||
பலாய ஸர்வானுமானாம் யவதாஃ
ஸ்யுர்வயரபாலிதாஃ |

காமாயததாஃ ப்ரவர்தம்யத காமின்ய இவ

3

பர்த்றுபிஃ || ௧௫.௧௩ ||
காரணம் பரிணாமி ஸ்யாத் ப்ரஹ்ம யனா
யசதனத்வதஃ |

ன யதித்தம் யனா ததித்தம் யதா

ன விஷ்வக்றுத் பஶுபதிஃ

a.
c

ஶ்ரூயமாணாகுணத்வதஃ |

om

க்ஷீரபுரஸ்ஸரம் || ௧௫.௧௪ ||

வசத்ரவத் கிம் புனர்விக்னப்ரத்னாத்யா

ou
si

gm

பாலஶம்கிதாஃ || ௧௫.௧௫ ||

னனு யஸௌக்யாதிமான் யனயஶா

.y

துஃகாதிரஹிதத்வதஃ |

w

யயா வனவம் ஸ்யாத் ஸ வனவம் ஸ்யாத்

w

w

யதா ஸம்ஸ்றுதிமானிதி || ௧௫.௧௬ ||
ஏவம் யசத் விமயதா ஜ்ஞானீ ன
ப்ராம்திரஹிதத்வதஃ |

யயா வனவம் ஸ்யாத் ஸ வனவம் ஸ்யாத்
பவீயவத்யனுமீயயத || ௧௫.௧௭ ||
ஸர்வஜ்ஞஸ்யாஜ்ஞதாம் யவதஃ

4

ஶ்ரத்யதயயா விருணத்தி யசத் |

தஸ்வய வமாம்தமானம்தம்

வதன்னாஶ்ராவ்யயஸௌ கதம் || ௧௫.௧௮ ||
துஃகம் பரிஜிஹீர்ஷன் யஃ ஸுகம்
யனாரீசிகீர்ஷதி |

ஸ ஹம்தா&பதிதம் துஃகமீஶஸ்ய

a.
c

om

வ்யஸ்மரஜ்ஜளஃ || ௧௫.௧௯ ||

ஹ்யயபதவான் |

gm

யயா துஃகஸமவாயயா&யம் வசத்யரயதன

ou
si

ஸமவாயஃ கஶ்சிதீயஶ

.y

ததயனகத்வமன்யதா || ௧௫.௨0 ||

w

ஔபாதியகா&ஸ்ய யபதஶ்யசத்

w

ஸத்யயா&ஸத்யஃ ஸ்விதுச்யதாம் |

w

தத் த்வயம் யசாக்தயதாஷம் ஹி

மாயிவன்மா வயதத் பரம் || ௧௫.௨௧ ||
ப்ரூயுயரௌபாதிகம் யபதம் ஜ்ஞானாதீனாம்
யதாத்மனஃ |

னீத்யா&னயா தன்னிராஸாத் ஸ்யாத்
தஸ்யானம்ததர்மதா || ௧௫.௨௨ ||

5

குணாதியபயத
ஸம்பம்தமயபக்ஷ்யாப்யனவஸ்தியதஃ |
வியஶஷமாத்யரணா&னம்த்யம்

குணானாம் யஶாபயத வியபாஃ || ௧௫.௨௩ ||

தத்வமாகமவவரிணஃ |

a.
c

மதா மாத்யமிகாஸ்யத&பி

om

மன்யம்யத ஶூன்யயமவான்யய

gm

வ்யக்தாஶ்சன்னா இதி த்வயய || ௧௫.௨௪ ||

ou
si

ஶூன்யம் ப்ரஹ்மாஹ்வயயனா&ஹுஃ
ஸ்வாம்ஶ்ச யவதாம்தியனா&ப்யதுஃ |

.y

அதத்வாயவதகம் யவதம் வதம்தஶ்சரயம

w

w

கலாஃ || ௧௫.௨௫ ||

w

பரதத்வவிவர்தத்வாதபரஸ்யாகிலஸ்ய ச |
அவியஶஷத்வதஶ்சாஸ்ய

னாம்தரம்தரயமதயயாஃ || ௧௫.௨௬ ||
அகம்டகம்டனன்யாயானகம்டமபி
கம்டயன் |

அகம்டயதகம்டஜ்யஞா

6

த்வயாம்ஶ்சாகம்டலத்விஷஃ || ௧௫.௨௭ ||
விமதம் காரணம் ன ஸ்யாதஸத்வான்ன
யதீத்றுஶம் |

யனத்றுஶம் தத் யதா

கும்பகர்யதத்யத்ரானுமீயயத || ௧௫.௨௮ ||

om

அம்யகா தாபஸ யனா ஶூன்யம் காரணம்

a.
c

கும்பகர்த்றுவத் |

யத்ஸம்வ்றுத்யுத்திதம் விஶ்வம் தத்

ou
si

gm

காரணமிதீர்யயத || ௧௫.௨௯ ||

ஏவம் யசத் காரணம் மா ஸ்ம ப்ரவீஃ

.y

ஶூன்யம் கதம்சன |

w

ஆயுஷ்மம்ஸ்தததிஷ்டானம்

w

w

வ்யுத்பித்ஸஸ்வ குயரார்க்றுயஹ || ௧௫.௩0 ||
விவாதஸ்ய பதம் ன
ஸ்யாததிஷ்டானமஸத்த்வதஃ |

வவதர்ம்யயவணஷ த்றுஷ்டாம்தஃ
ஶுக்த்யாதிவதிதீர்யயத || ௧௫.௩௧ ||
அதத்த்வாயவதகம் மானமிதி

7

ஸ்வவ்யாஹதம் யதஃ |

தத்வாதீ யதன யவதஸ்ய
யஸா&பிப்வரத்யப்ரமாணதாம் || ௧௫.௩௨ ||
யம் தத்த்வாயவதகம் யவத யவதாம்ஶம்
யவததூஷகஃ |

தத்வஸ்யாவர்ணனீயத்வாத் ஸ

a.
c

om

தத்வாயவதகஃ கதம் || ௧௫.௩௩ ||

திஸ்றுபிர்யதி |

gm

லக்ஷணாபிஃ ப்ரவர்தம்யத வாக்யானி

ou
si

விஷயத்வம் லக்ஷணானாம்

.y

தஸ்வயவானிஷ்டமாகதம் || ௧௫.௩௪ ||

w

கிம்சாகம்யட&த்ர வாக்யானி கிம்சித்

w

விததயத ன ஹி |

w

தான்யப்யதுரபாவம்
யசஜ்ஜாட்யாயதஸ்தன்ன யஶாபயத ||
௧௫.௩௫ ||

அபாவபாவஸ்யாபாவாத் பாவரூபஸ்ய தஸ்ய
து |

பாவாபாவவியஶஷாணாமபாவாதவியஶஷி

8

ணஃ || ௧௫.௩௬ ||
யயா யவதயவதிதார்தானாம்
னித்யஸம்த்யாகஸம்ஶ்ரவீ |

யவதபாஹ்யயா விபஶ்சித்பியரஷ
னிஶ்சீயதாம் ததஃ || ௧௫.௩௭ ||

om

ஜ்யாயயஸா தூஷயணவனவ

a.
c

தூர்தம்மன்யயா&பி தூஷிதஃ |

பக்ஷயயாரவியஶஷத்வாதனயயாஃ

ou
si

gm

ஸத்விபக்ஷயயாஃ || ௧௫.௩௮ ||

அஸத்வாதித்யயஸௌ யஹதுரஸித்யதா

w

யமதி

.y

ப்ரஹ்மவாதினஃ |

w

பாண்யவியஶஷத்வாயததயயார்ப்ரஹ்மஶூ

w

ன்யயயாஃ || ௧௫.௩௯ ||

யஸா&ம்கீகயராதி யசத் ஸத்த்வம்

ப்ரஹ்மணஃ ஸ்யாத் வியஶஷிதா |
ன யசத் ப்ராப்தம் பாரியஶஷ்யாதஸத்த்வம்
ன னிரஸ்யது || ௧௫.௪0 ||

9

விகீதம் ன விசார்யம் ஸ்யாத் ன பாவ்யம்
ன பலப்ரதம் |

ஶூன்யம் ப்ரஹ்மாத்யமத்வவதம்
விதிதீயகாசயரா ன யத் || ௧௫.௪௧ ||

கபுஷ்பவதகம்டத்வாத் வ்யதிரிக்தம்
னிதர்ஶனம் |

a.
c

யயதப்ஸிதம் || ௧௫.௪௨ ||

om

ப்ரமாணாதிவதித்யயவமூஹனீயம்

gm

ஆம்னாயானாமமானத்யவ

ou
si

தர்மாயதரப்ரமாணதா |

தர்மாத்யபாயவ யனா மானம்

w

.y

ப்ரத்யவக்ஷகப்ரமாணினஃ || ௧௫.௪௩ ||

w

ன யபௌருயஷயம் வசனம் ப்ராமாண்யயன

w

வினிஶ்சிதம் |

யபௌருயஷயத்வயதா யத்வத்

வாக்யமுன்மத்தபாஷிதம் || ௧௫.௪௪ ||
விமதஃ புருயஷா&ஜ்ஞஃ ஸ்யாத்
ஸ்யாச்சாயஸௌ விப்ரலம்பகஃ |

பும்ஸ்த்வாச்வசத்ரவதித்யஸ்தா ஸர்வஜ்யஞ

10

யகவலானுமா || ௧௫.௪௫ ||
துஃகாகயராதி யத் வதவம்

துஃஶாஸ்த்யரஷூக்ர ஆக்ரஹஃ |
துஃகாகயரா&தியகாரஃ

ஸ்யால்யலாயகா&தஸ்தத்வதாம் த்ருவஃ ||

om

௧௫.௪௬ ||

a.
c

ஆஸ்மாயக&யபக்ஷியத பயக்ஷ யமாக்ஷம்
தத்யாதயதாக்ஷஜஃ |

gm

யத்ர ஸ்வானம்தினஃ ஸம்தஃ யஸவம்யத

ou
si

விஷயான் பஹூன் || ௧௫.௪௭ ||

.y

ஸ்வவ்யாஹத்யாதியனாயபக்ஷ்யா முக்திர்யா

w

னிர்வியஶஷிதா |

w

கயதத்யாத்யனுயயாயக&ஸ்யா வியஶஷஃ

w

ஸ்யான்னனூத்தயர || ௧௫.௪௮ ||

அபி புத்த்யாதிரஹிதஃ புருஷார்தீ ன
ஸர்வதா |

னிகிலானுபவாபாவாத் புத்தளீகாபுயராகவத்
|| ௧௫.௪௯ ||

11

ஜ்ஞானப்ரயத்னவாம்சாவானீயஶா ன
ஹ்யஶுபம் பயஜத் |

ஸ்வஸாமர்த்யயன யதவனவம் தம் ச

குர்யாத் ஸ தாத்றுஶம் || ௧௫.௫0 ||

துஃகவ்யாப்தம் ஸுகம் பத்யத த்றுஷ்ட்வா
முக்யத னிரஸ்யதா |

om

ஸ்வரூபம் ச னிரஸ்யயத ஶூன்யவாதீ ததா

a.
c

பயவத் || ௧௫.௫௧ ||

ou
si

யதஹவத்த்வதஃ |

gm

னனு விப்ரதிபன்னஃ ஸ்யாதூர்மிமான்
வசத்யரா யயதத்யுபாதிஃ ஸ்யாத் தத்ர

w

.y

சாஶுத்தயதஹிதா || ௧௫.௫௨ ||

w

அவனகாம்திகதா

w

யஹயதார்யதஹவத்த்வாததீஶிதுஃ |
யஸா&யதஹஶ்யசதனிச்சாதிர்பயவச்சஶவி
ஷாணவத் || ௧௫.௫௩ ||

ஜ்ஞாத்ராதிரூபமஸ்ய ஸ்யாத்

வவலக்ஷண்யாய யசத் ததஃ |

தயதவ யதஹஶப்யதாக்தம் ன ஹ்யயஸௌ

12

ப்ராக்றுதாக்றுதிஃ || ௧௫.௫௪ ||
ஏவம் ஸ்வரூபயதஹத்வம்
முக்தஸ்யாப்யுரரீக்றுதம் |

னானிஷ்டயபாகஸ்யதன ஸ்யாத்

விமயதா னாவயவவான்

a.
c

வினாஶித்வப்ரஸம்கதஃ |

om

ப்ராக்றுதயக்ஷத்ரஸம்பவஃ || ௧௫.௫௫ ||

படவச்யசதவயவா னிரஸ்யம்யத&த்ர

ou
si

gm

கீத்றுஶாஃ || ௧௫.௫௬ ||

ஸித்தஸாதனதா யஹயதாஸ்யத

.y

பின்னாஶ்யசதசின்மயாஃ |

w

ஆத்மயனா யபதரஹிதா ஏஷ்டவ்யா ஏவ

w

w

வாதிபிஃ || ௧௫.௫௭ ||
பரமாண்வாதியதயஶஷு வ்யாப்த்வய
வ்யாமாதியகஷ்வபி |

யதா&&த்மனஃ ப்ரயதஶாஃ ஸ்யுஸ்யதஷாம்
யனா&வயவாஸ்ததா || ௧௫.௫௮ ||
முக்யதா ரூபாதிவித்
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ஸத்வாஜ்ஜடான்யத்யவ ஸதீஶவத் |

த்றுஷ்டாம்யதா&ஸாத்யவிகலஸ்தஸ்ய
ஸர்வஜ்ஞதாக்ரஹாத் || ௧௫.௫௯ ||
ஈஶ்வயரா ன ஸுகீ யதன
ரூபாத்யனுபவன்னபி |

துஃகப்ரஸம்காதிதி மா வாதி

a.
c

om

தத்வ்யாப்திதூஷணாத் || ௧௫.௬0 ||

த்றுஷ்டாம்யதா யஸ்ய யனஷ்யடாயம்

ou
si

ஶிலாவதித்யதஃ

gm

தஸ்ய ஸ்யாத் வ்யதியரகவான் |

ஶுத்தசித்யதயஹம்த்ரியயபாக்யயஸௌ ||

w

.y

௧௫.௬௧ ||

w

ஸ்வானம்தவிஷயய யமாயக்ஷ யவயதாக்யத

w

யுக்திஸாதியத |

த்யவயஷா&யம் வாதினாம் கஸ்மாத்

தத்விருத்யத&தவா&&க்ரஹஃ || ௧௫.௬௨ ||
ததஃ ஸ்வதஃ ப்ரமாயணன யதயவா
யவயதன யவதிதஃ |

விஷ்ணுர்யமாக்ஷஸ்ய தாயததி விஶ்வம்
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பவதி யஶாபனம் || ௧௫.௬௩ ||
இத்யாதீன் தர்ஶயம்த்யர்தான்
வ்யாக்யயாபன்யாஸஸம்யுதா |
த்ரிவிக்ரமார்யயண ததா

அத ப்ராயும்க்த விவிதான்

a.
c

யபாதசாபகுயணரிதான் |

om

விஶ்வாபிஜ்ஞஸ்ய ஶுஶ்ருயவ || ௧௫.௬௪ ||

விபக்ஷயுக்தான் வீர்யயண

ou
si

gm

தீக்ஷ்ணாம்ஸ்தர்கஶரானயஸௌ || ௧௫.௬௫ ||
சிச்யசதாதுச்சதிஷணஸ்தாம்ஸ்ததா

.y

தர்கஸாயவகஃ |

w

ப்ரயுக்தமாத்ரான் ப்ரஹஸன்

w

w

லீலயா&திஶயாலுபிஃ || ௧௫.௬௬ ||
அதார்யாணீதரஜவனரனிவர்த்யானி
பூருவஷஃ |

விஜிகீஷுர்த்விஜஶ்யரஷ்யடா
யவதாஸ்த்ராணி ப்ரயுக்தவான் || ௧௫.௬௭ ||
வாக்வயரதிபலீயயாபிஃ ப்ரத்யஸ்த்வரரிவ
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வவதிவகஃ |

அர்தாம்தரம் ப்ரகடயன் தான்யயஸௌ
ஸன்ன்யவர்தயத் || ௧௫.௬௮ ||
ஸப்தாஷ்டானி தினான்யயவம் வாதம்
க்றுத்வா ஸஹாமுனா |

a.
c

சக்ராயுதப்ரியஃ || ௧௫.௬௯ ||

om

னிருத்தரம் ச னிஶ்யசாத்யம் சக்யர

ப்ரணம்யா&சஷ்ட ஶிஷ்யடா&யஸௌ

gm

க்ஷம்யதாம் னாத சாபலம் |

ou
si

பதபத்மரயஜாதாஸ்யம் த்ருவம் யம

.y

தீயதாமிதி || ௧௫.௭0 ||

w

வ்யாக்யாம் பாஷ்யஸ்ய பூயயாதீஃ

w

ஶ்ரவணம் ஸூரினம்தனஃ |

w

ஸம்தஃ ப்ரீதிமஸம்யதா&ன்யாம்
ஸமமாயரபியர ததஃ || ௧௫.௭௧ ||
குர்வாஜ்ஞாயகௌரவாட்டீகாம் குர்வன்
பாஷ்யஸ்ய துஷ்கராம் |

ஷடர்தவிக்ரமார்யயாயஸௌ

மஹாசார்யமபாஷத || ௧௫.௭௨ ||
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கவீம்த்வரர்ன ஸமாப்யம்யத
ஸம்க்றுஹ்யாபி யயதா&னிஶம் |

ன்யாயரத்னானி பாஷ்யாப்யதரஸ்ய
காம்பீர்யமத்புதம் || ௧௫.௭௩ ||
தயஶாபனிஷயதா யதவீஃ யதவா இவ

om

ஸமீப்ஸிதாஃ |

a.
c

யுக்தாஃ ப்ரஸாதயம்த்யர்தா ஏஷு

gm

பாஷ்யாலயயஷ்வலம் || ௧௫.௭௪ ||

ou
si

கீதாதாத்பர்யபாஷ்யாப்யாமாப்யாம்
விஶ்வம் ப்ரகாஶ்யயத |

.y

யகாகவணரப்ரதீகாவரரர்யகம்துப்யாமிவா

w

w

திகம் || ௧௫.௭௫ ||

w

இதிஹாஸபுராணாப்யதர்பவச்சித்தாத்ரி
யலாளிதாத் |

ஜாதாம் பாரததாத்பர்யஸுதாம் கஃ ஸன்ன
யஸவயத || ௧௫.௭௬ ||

புராணஸ்தானபாம்தானாமபாஷாத்ரயயவ
தினாம் |
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பவதா ஸுஸகா சக்யர

ஶ்ரீபாகவதனிர்ணயஃ || ௧௫.௭௭ ||
கஸ்தம்த்ரஸாரம் ஸம்ப்ராப்ய ன ஸ்யாத்
பர்யாப்தவாம்சிதஃ |

அமவரராஶ்ரிதச்சாயம்

om

கல்பத்ருமமியவாத்தமம் || ௧௫.௭௮ ||

வ்யதாத் பவான் |

gm

கருணாகர யனத்ராயப

a.
c

யலாகானாமவயலாகாய மார்கஸ்யாஸ்ய

ou
si

வாதஸன்மானலக்ஷயண || ௧௫.௭௯ ||

.y

எகாகீ கில யஶ்சக்யர பதம் யமௌலிஷு

w

வித்விஷாம் |

w

தத்வனிர்ணயபார்யதா&யம் யகன னாம ன

w

பூஜ்யயத || ௧௫.௮0 ||
வாதாதயஃ

ப்ரகரணஸ்புலிம்காஸ்தனயவா&ப்யலம் |
விபக்ஷகக்ஷம் க்ஷிண்வம்தி மாருயதன
த்வயயரிதாஃ || ௧௫.௮௧ ||
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அனம்யதா&ர்தஃ ப்ரகடிதஸ்த்வயா&யணௌ
பாஷ்யஸம்க்ரயஹ |

அயஹா ஆத்மபரிஜ்ஞப்த்வய

க்றுஷ்யணயனவா&னனாம்தயர || ௧௫.௮௨ ||
பகவம்ஶ்சித்ரகவிதாம் யலௌகிகீம்
தர்ஶயன் கில |

om

யகாப்யம் பாரதஸம்யக்ஷபமக்றுதா

a.
c

விஶ்வவிஸ்மயம் || ௧௫.௮௩ ||

gm

னானாஸுபாஷிதஸ்யதாத்ரகாதாதிக்றுதிஸ

ou
si

த்க்றுதீஃ |

த்வயி ரத்னாகயர ரத்னஶ்யரணீர்வா

w

.y

கணயம்தி யக || ௧௫.௮௪ ||

w

ஏஷு தப்ரமதீன் தப்ரான் ஹஸத்யுச்வசஃ

w

ஸதாம் ஸபா |

சிம்தாமணீம்ஶ்சிம்தயம்தீ

மிதானப்யமிதார்ததான் || ௧௫.௮௫ ||
அபயரா&பீஷ்யயத&ஸ்மாபிர்க்ரம்யதஷ்யவ

யதஷு ஸத்ஸ்வபி |

ஸத்ஸ்வபீம்த்ராதிஷு புரா
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தாரகாரிரிவாமவரஃ || ௧௫.௮௬ ||
க்ரம்யதப்ய ஏப்யயா&காயதப்யயா யுக்தயயா
யனா துருத்தராஃ |

மயனாமாம்த்யாத் தயதா க்ரம்தம்
வ்யக்ததர்கததிம் குரு || ௧௫.௮௭ ||

om

இத்யர்தியதா வ்யதான்மத்வஃ
துர்வாதிகர்வாத்ரிபவிம்

a.
c

யஸா&னுவ்யாக்யாம் ஸதாம் ஸுதாம் |

ou
si

gm

மாயித்வாம்தரவித்யுதிம் || ௧௫.௮௮ ||

னிரம்தரம் |

.y

யுகபத் ரசயன்யனனாம் கதாசித் ஸ

w

சதுரஶ்சதுரஃ ஶிஷ்யான் லீலயா&யலகயத்

w

w

கலு || ௧௫.௮௯ ||

யுக்தாயா யுக்திமாலாயாஃ
ப்யராக்தாயாஸ்தத்ர சா&த்மனா |

வ்யக்தம் சக்யர விவரணம் கவீம்த்வரயரஷ
துஷ்கரம் || ௧௫.௯0 ||
மத்யவம்யதார்னித்யஸம்பம்தாத்

20

னிஸ்தமஸ்தாபயசதயஸாஃ |

வவகும்டம் யாதயயாஃ பித்யராஃ
யகயஹ&ஸ்யாவரயஜா&வஸத் || ௧௫.௯௧ ||
விதிப்ரூவிப்ரமப்ரஶ்யத்தனயகாதான்யஸம்
பதா |

a.
c

யவதவாதிராட் || ௧௫.௯௨ ||

om

னிர்யவதினா யவதவிதா யதனா&யப

பாரிவ்ராஜ்யம் ப்ரார்தயம்தம்

gm

பாதானம்ரமிமம் முஹுஃ |

ou
si

ஸமயாயபக்ஷயயார்வீயக்ஷா கமயாமாஸ

.y

தாம தம் || ௧௫.௯௩ ||

w

தீரதீஃ |

w

ன ஜகாஸ ன ஸுஷ்வாப ன ஜஹாஸ ஸ

w

ஸமயார்தீ ஸ்மரன் ஜ்யயஷ்டம் ராமம்
ராமானுயஜா யதா || ௧௫.௯௪ ||
ராஜ்யய கதம்சித் ஸம்ஸ்தாப்ய ராஜானம்
விரஹார்திதம் |

அவதாரபுவம் ப்ராயாத் பகவான்
ஶரதத்யயய || ௧௫.௯௫ ||
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விஶுத்தத்விகுலம் ஶ்யரௌதம் ஶுசிம்
க்றுதபித்றுக்ரியம் |

விரக்தம் விஷயான் புக்த்வா
வ்யதான்மத்யவா&னுஜம் யதிம் || ௧௫.௯௬ ||

ப்ரஹ்மஸயமா தயதௌ |

om

ரஹஸ்யதிரஹஸ்யம் தத் ப்ரஹ்ம

gm

தபஸ்வினஃ || ௧௫.௯௭ ||

a.
c

அமுஷ்வம பம்சதபயஸா ன விதுர்யத்

ம்கபூர்வகம் |

ou
si

ப்யரமாம்றுதப்ரஸன்னாஸ்யஸ்மிதாம்காபா

.y

ஶ்ரீவிஷ்ணுதீர்தனாமாஸ்வம ப்ரீதிதீர்தஃ

w

w

ப்ரதத்தவான் || ௧௫.௯௮ ||

w

ஶ்ரவயணனானுவாயதன

மனயனனாவ்றுதா&கயராத் |
காலம் யவதாம்தஶாஸ்த்ரஸ்ய

யவதாம்தகுருயஸாதரஃ || ௧௫.௯௯ ||
ஸ

தாம்திபக்திமாதுர்யபரிசர்யாதியமதுவரஃ |
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மஹாவிடபினம் சக்யர குயராஃ ஸ்வஸ்தம்
க்றுபாம்குரம் || ௧௫.௧00 ||

அனம்தமதிகாருண்யகல்பத்ருமவயதா
ஜவனஃ |

அவர்ண்யயா மஹிமா தஸ்ய யலௌல்யாத்

a.
c

சதுயரா&யஸௌ ப்ரவசயன

om

ஸம்வர்ண்யயத மனாக் || ௧௫.௧0௧ ||

மனுஸம்ஸித்திமான் மனஃ |

gm

ஸம்க்யா மாம் பூரணீ மா

ou
si

கான்மத்வதாஸமிதி வ்யதாத் || ௧௫.௧0௨ ||

.y

திஶம் ப்ரயாதம் ஶஶினஶ்சரம்தம்

w

பர்யயஶாதயத் |

w

தீர்தகம் விஷ்ணுதீர்தம் ச விஷ்ணுதீர்தஷ்ச

w

தீர்தகம் || ௧௫.௧0௩ ||

அகாமானாமயனயகஷாம் ஸித்திபூமிம்
தபஸ்வினாம் |

தியராஹிதாத்மா ப்ராபாயஸௌ

ஹரிஶ்சம்த்ரமஹீதரம் || ௧௫.௧0௪ ||
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த்வம்த்வதுஃகானயல வீயரா
மாத்ஸர்யயண விமத்ஸரஃ |
தத்யாஜ மத்வா

தஸ்யாஸாவஶனாதீம்தனாயிதம் || ௧௫.௧0௫
||
பக்வதரனுகிரம் னீதம் ப்ரார்தியதா

om

யதியஶகரஃ |

a.
c

பம்சகவ்யம் பயபௌ கிம்சித்

gm

பம்சயமபம்சயம தியன || ௧௫.௧0௬ ||

ou
si

ஸ த்யஜன் ஸாஹஸீ தச்ச
தபஸ்யதயப&திதாபஸம் |

.y

பில்வபர்வணஃ க்ஶியதௌ

w

w

௧௫.௧0௭ ||

w

பன்வனஸ்த்றுப்திமான் ஸலிவலரபி ||

யயதஷ்டமத்யாஸ்த ஶிலாம் யமீ
ஸுனியமீ ஸ தாம் |

னா&த்யாஸயத யாயமகாஹம்
வதவபக்னாஸ்தபஸ்வினஃ || ௧௫.௧0௮ ||
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பவனாம்ஶானுயஜா ஜித்வா பவனம்
யரசகாதிபிஃ |

விஷயயப்யயா ஹ்றுஷீகாஶ்வான்
மயனாயம்த்ரா ஸமாஹரத் || ௧௫.௧0௯ ||
ஸ்மரன் முராயரராகாரம்

om

தத்யாவத்யாத்மயகாவிதஃ |

gm

லப்தவான் || ௧௫.௧௧0 ||

a.
c

ஸமாதிமாதிஶமனம் யயாகிலப்யம் ஸ

ou
si

யமௌகும்யத ஸும்தயர ரூயப
ஸ்வானம்தாதிகுணார்ணயவ |

.y

ஸ்வாஶ்சர்யரத்யன மக்னாத்மா னான்யத்

w

w

கிம்சித் வியவத ஸஃ || ௧௫.௧௧௧ ||

w

காமத்ராஸவிஹீனஸ்ய தஸ்ய
ஸுஜ்ஞானசக்ஷுஷஃ |

வினா வகவல்யஸாம்ராஜ்யம் னார்யகா
யயாகமணீரபூத் || ௧௫.௧௧௨ ||

மத்வானுயஜ மத்வனாயதா யம் ப்ரஸாதம்
வ்யதாத் ததா |
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ஸ சித்தாவிஷயத்வாத் வா யகாப்யத்வாத்
வா ன வர்ண்யயத || ௧௫.௧௧௩ ||
அயஹா
மஹாயபாதயஸவாமஹிமா&ஸ்மின் யுயக
யதஃ |

தன்யயா&யஸௌ ஸித்திமாயபமாம்

a.
c

om

யஸா&மவரரித்யலாள்யத || ௧௫.௧௧௪ ||
தீவ்ரவ்ரயதா&தீம்த்ரியவித்

gm

வித்யாப்திஸ்தர்கபம்டிதஃ |

ou
si

அனிருத்தபதாதாரஃ ப்யரஷ்டஃ

.y

ஶிஷ்யஸ்தமாயயயௌ || ௧௫.௧௧௫ ||

w

யதன ஸம்ப்ரார்திதம் யாதம்

w

ரூப்யபீடமிமம் புனஃ |

w

க்றுத்ஸ்னஜ்ஞம் க்றுபயா ஸ்யவஷு
ஸம்ப்ராப்தம் யமனியர ப்ரஜாஃ || ௧௫.௧௧௬
||

கவீம்த்ரதிலயகா

வித்வச்யசகரஸ்தாபஸாக்ரணீஃ |

மத்வயகளீஶுயகா&ஸ்யாபூ ச்சிஷ்யயா
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வ்யாஸபதாஶ்ரயஃ || ௧௫.௧௧௭ ||
அயஸௌ தாஸ்யம் த்ருவம் யாதம்
மஹாம்தம் மஹதாமபி |

வ்யதாதனுக்ரஹம் குர்வன் ஸாமர்த்வயஃ
யகௌதுகம் ன்றுணாம் || ௧௫.௧௧௮ ||

om

ஆருயராஹ துராயராஹம் ஸ பவரஃ

a.
c

ப்ரீதிக்றுத்தயரஃ |

மஹாம்தம் மஹிமானம் ச மஹீத்ரம் ச

ou
si

gm

குஹப்ரியம் || ௧௫.௧௧௯ ||

ஆக்றுஷ்யடா&ஸ்ய குவணர்வ்யாப்வதஃ

.y

யயா யகாதாயா உபாயயயௌ |

w

ஸ பத்மனாபதீர்தாக்யஃ

w

ஶிஷ்யயா&ன்யயா&பூத் ஸுயசதஸஃ ||

w

௧௫.௧௨0 ||

ஶ்ருத்யா மத்யா ஸதா பக்த்யா விரக்த்யா
னித்யயஸவயா |

யஸ்வம ப்ரஸன்னஃ ப்ராஜ்யயக்ஷஃ

ஸத்யயா வித்யாம் தயதௌ ஶுபாம் ||
௧௫.௧௨௧ ||
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யவதாம்தாப்திம் ன யயா ஜாது ஜயஹௌ
வித்வத்திமிம்கிலஃ |

யுக்திப்ரவாஹஸம்ரம்பாத்
பரஶாஸ்த்ரனதீசரஃ || ௧௫.௧௨௨ ||

மன்யான் ஸ்வமம்டயல |

om

வ்யாக்யாப்ரணாதமாத்யரண வீரம்

a.
c

மாயாவிக்ராமஸிம்ஹான் யயா

gm

வாதிஸிம்யஹா னிராகயராத் || ௧௫.௧௨௩ ||

ou
si

மத்ததுர்வாதிமாதம்கதர்கமஸ்தகதாரயண
|

.y

பம்சாஸ்யயா யயா&பவத் வ்யக்தம்

w

w

சதுராஸ்யயா&பி யகவலம் || ௧௫.௧௨௪ ||

|

w

ஸன்ன்யாயரத்னாவளிரப்யுதபாதி யதஃ பரா
டீகா&பரா&னுவ்யாக்யாயா அனர்கா
யபாதஸாகராத் || ௧௫.௧௨௫ ||

யவதப்ரவசனாசார்யஶிஷ்யயா&ஸாவிதி
பூஜிதஃ |
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ஸப்யஃ ஸபாயாம் யயா யவதம்

வ்யாசக்யயௌ யவதஸாரவித் || ௧௫.௧௨௬ ||
அனயயாஃ ப்ரதயம ஶிஷ்யாஶ்சரயம
சாபவன்னிஹ |

அனம்தயபாதஸ்யாயனயக யதீம்த்ரா

ஜனனாத்யுபமர்தினஃ |

gm

னரஸிம்ஹபதாதாரா

a.
c

வஶீக்றுதஹ்றுஷீகாஶ்ச

om

பஹுயதஶஜாஃ || ௧௫.௧௨௭ ||

ou
si

அப்யஸ்யதாயபம்த்ரனாமகாஃ || ௧௫.௧௨௮ ||

.y

அதீர்கான்யாபிதானா யய

w

ஶ்ரீமத்ராமபதாஶ்ரயாஃ |

w

அப்ரத்யக்ஶகுயணாத்ரிக்தா

w

பக்திவவராக்யஸாகராஃ || ௧௫.௧௨௯ ||
பாவதஃ புனம்தஃ ப்றுதிவீம் தர்ஶயம்யதா
ஹயரஃ பதம் |

தூததுஸ்ஸமயத்வாம்தா பாஸ்கரா இவ

காம் கதாஃ || ௧௫.௧௩0 ||
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யமாக்ஷஶாஸ்த்ராம்றுதாம்யபாதியஸவயா
னித்யனிர்வ்றுதாஃ |

சக்ரிசாருதரார்சாஸு

சக்ரிணஷ்சரணார்சகாஃ || ௧௫.௧௩௧ ||
மத்வப்ரஶிஷ்யா பஹவஃ ஶிஷ்யா ஏஷாம்
முஹுஸ்ததா |

om

அலம்சக்ருரலம் ப்றுத்வீம் ஸர்யவ

a.
c

ஸத்குணபூஷணாஃ || ௧௫.௧௩௨ ||

gm

ஸதா

தாப்திகாஃ |

.y

ஸர்யவ

ou
si

ஸகலஸச்சாஸ்த்ரவ்யாக்யாயஸௌக்யாம்று

w

துர்வாதிதுர்வாதகாம்டகம்டனமம்டனாஃ

w

w

|| ௧௫.௧௩௩ ||

பூரிபக்திபராஃ

யகசியதஷ்வல்பஶ்ருதஸம்பதஃ |

அப்யல்பயபாதா அபயர

பஹுஶ்ருதமஹாகுணாஃ || ௧௫.௧௩௪ ||
பஹயவா க்றுஹியணா&ப்யஸ்மாத்
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ஸமக்ரானுக்ரஹம் யயுஃ |

தீப்ரா யத்ராக்னய இவ த்ரயயா
லிகுசயஶகராஃ || ௧௫.௧௩௫ ||
மாத்வம் னியயாகம் யய ப்ராயயா
னாத்யஜன் விதுஷாம் வராஃ |
ஶிஷ்யயக்ஷத்யரஷு

om

ஸத்வித்யாபீஜாவாவபகதீக்ஷிதாஃ ||

a.
c

௧௫.௧௩௬ ||

gm

க்ராமண்யயா ப்ராஹ்மணாக்ரண்யஃ

ou
si

ப்ராபுஃ பூர்யணக்ஷஶிஷ்யதாம் |

யயஷாம் ஸத்குப்திமாத்யரண பயவத் கில

w

.y

பரம் பதம் || ௧௫.௧௩௭ ||

w

ஶுஶ்ரூஷாபக்ஷபாதாத்வயஃ யகப்யஶ்சித்

w

யகவலம் தயதௌ |

ராமப்ரியயா ராம இவ ஸ்வாம் கதிம்
யயாகிதுர்லபாம் || ௧௫.௧௩௮ ||

ஶிஷ்யப்ரஶிஷ்யாதிஶயா ஈத்றுஶா
யத்தயயாதயாத் |

யகா யனச்யசத் ஸுலபம் பக்த்யா
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தத்பாதஸுரபாதபம் || ௧௫.௧௩௯ ||
இத்தம் ஸத்பிஃ ஸத்பிரர்ச்யயா தராயாம்
சக்யர வாஸம் யஶஷஶய்யய ஶயாயன |

க்ராயம வாவதஃ பாவியத காண்வதீர்வதஃ
பக்தப்ரீத்யா ஸன்மயட&னூனயபாதஃ ||

om

௧௫.௧௪0 ||

a.
c

ஆனம்ததீர்தபகவத்வதயனம்துபிம்பம்
வித்யாஸுதாவிததகாம்தி

gm

ஸுகாம்திகாம்தம் |

ou
si

வயஃ ப்வரக்ஷ்யதாத்ர பவதாபஶமாய
பக்வதஃ

w

w

|| ௧௫.௧௪௧ ||

.y

தத்தாஸதாஸ்யமபி கிம் ன ததாதி பும்ஸஃ

w

|| இதி ஶ்ரீமத்கவிகுலதிலக
த்ரிவிக்ரமபம்டிதாசார்யஸுத

ஶ்ரீனாராயணபம்டிதாசார்யவிரசியத
ஶ்ரீமத்வவிஜயய

ஆனம்தாம்கியத பம்சாதஶஃ ஸர்கஃ ||
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