|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൯. നവമഃ സര്ഗഃ
ചചാദയംതമഥ ഗംതുമാദര്ാത് തത്ര ധ്ര്മജമജം

om

പ്രണമയ സഃ |

a.
c

സൗഖ്യതീര്ഥകവിച ാകനായചകാ

gm

ചവദനായകപുര്സ്സചര്ാ യയൗ || ൯.൧ ||

ച ശുശ്രുവാന് |

ou
si

ആശ്രമാംതര്മവാപയ കൃഷ്ണതഃ ശ്രാവയചമഷ സക ം

.y

ചിത്തവൃത്തിമനുവൃത്തിമാന് ഗുചര്ാഃ

w

w

സാധ്വചവതയ ഗമചനാന്മുചഖ്ാഽഭവത് || ൯.൨ ||

w

മംദഹാസമൃദുസുംദര്ാനനം വംദനീയമഭിവംദയ
സത്പതിമ് |

പ്രാജ്ഞമൗ ിമണിര്ഭയനുജ്ഞയാ തസയ
താവദഗമന്മഹാമതിഃ || ൯.൩ ||
തസയ വല് ഭതമാഽഽസ വാസഭ ഃ മാനസാത്
പൃഥു മാനസസയ ചനാ |

1

നാതയജത് ക്ഷണമപി ഹയസാവിദം നനഷ
നാഥവിര്ഹീ തചതാഽഭവത് || ൯.൪ ||
വീര്ദൃഷ്ടികൃതസിംഹവിഭ്രമഃ
ശാംതദൃഷ്ടികൃതശാംതസമ്മദഃ |
തത്രതത്ര പഥി പഥയവിഭ്രമഃ പര്വതാദവതതാര്

om

സര്വധ്ീഃ || ൯.൫ ||

a.
c

വാനചര്ംദ്ര ഇവ തീര്ണവാര്ിധ്ിഃ വാസുചദവ ഇവ
ര്ത്നര്ാജവാന് |

gm

ഭീമചസന ഇവ സ നവര്യഹൃത്നിര്വൃതിം

ou
si

സവജനമാനിനായ സഃ || ൯.൬ ||

.y

അഗ്നിശര്മമുഖ്പംചനഷര്ദവിനജഃ

w

അന്നമാഹൃതമ ം പൃഥക് സമമ് |

w

കൃത്നമാദദയമിതയവിസ്മയഃ കൃത്നമത്തുമ ചമഷ

w

ഹി ക്ഷചയ || ൯.൭ ||
വയാസചദവഹൃദയാതിവല് ഭം
വാസുചദവമഗണയ്യസദ്ഗുണമ് |
സാധ്യത് സക ചദാഷവര്ജിതം
ജ്ഞാനഭക്തിദമനംതസൗഖ്യ ദമ് || ൯.൮ ||

2

ഉക്തമുക്തമഭിചധ്യമുത്തമം
ചവദവാകയമനുവാദയന്മുഹുഃ |
വയംജയത് സ്മൃതിവചചാഭിര്ംജസാ തസയ
ചാര്ഥമതിയുക്തയുക്തിമത് || ൯.൯ ||
ബാ സംഘമപി ചബാധ്യദ് ഭൃശം
ദുര്നിര് പവചനം ച പംഡിനതഃ |

a.
c

വിപക്ഷഭീഷണമ് || ൯.൧൦ ||

om

അപ്രചമയഹൃദയം പ്രസാദവത് സൗമയകാംതി ച

ക്ഷിതം

ക്ഷനണഃ സമമ് |

ou
si

സക

gm

അസ്തദ ഷണമവംധ്യഭാഷണം

മാനനീയമപി നാകിനായനകഃ ര് പമനയദിവ

w

.y

ധ്നയമാത്മനഃ || ൯.൧൧ ||

w

എകവിംശതികുഭാഷയദ ഷകം

w

ബ്രഹ്മസ ത്രഗണഭാഷയമദ്ഭുതമ് |
അപയദ ഷയമതചനാദനംതധ്ീഃ ഭ തഭാവിഭവദാത്മഭിഃ
കവചിത് || ൯.൧൨ ||
ഗാംഗമംഗ തര്ംഗഭംഗദപ്രാംതസുശ്രിഹര്ിചവശ്മ
കൃത്സമഃ |
യദ്ഗനതകതമവര്ണച ഖ്കഃ സതയതീര്ഥ ഇഹ

3

ഭാഷയമാ ിഖ്ത് || ൯.൧൩ ||
തത്ര ചദവമഭിവംദയ യാതവാന് സവാമിചനാ
വചനഗൗര്വാദ് ദ്രുതമ് |
സാനുചഗാ വിവിധ്ഭ ര്തീതയ
ചഗാദാവര്ീതടമഗാദച ശധ്ീഃ || ൯.൧൪ ||

om

പ്രാജ്ഞവിത്തമയമാപ്തുമാഗനതഃ

a.
c

പംഡിനതര്ദവിനവശാഖ്ിഭിഃ ശ്രുതീഃ |

പ്രസ്തുതാ അഭിദധ്ൗ പര്ീക്ഷനകഃ ഷട് ച തത്ര

ou
si

gm

സമയാനഖ്ംഡയത് || ൯.൧൫ ||

തത പൃഥക്പൃഥഗമും സവശാഖ്യാ ദര്ശചനന ച

.y

പര്ീക്ഷയ നിര്ജിതാഃ |

w

സര്വവിത് തവമസി മുഖ്യതഃ കചവ നാസ്തി ചത

w

w

സദൃശ ഇതയഥാബ്രുവന് || ൯.൧൬ ||
യസ്തരയീസക പക്ഷശിക്ഷകഃ തത്ര സംസദി
വര്ിഷ്ഠസമ്മതഃ |
ചശാഭചനാപപദഭട്ടനാമകഃ
പ ര്ണസംഖ്യമനമന്മുഹുര്മുദാ || ൯.൧൭ ||
യസ്തു താര്കികശിഖ്ാമണിഃ സുധ്ീഃ

4

വര്തമാനസമയാന് നിര്ാകചര്ാത് |
ചവദഭാര്തപുര്ാണനിഷ്ഠിചതാ ഭാഷയചമതദശൃചണാത്
സ മധ്വതഃ || ൯.൧൮ ||
നാപചര്ഷു ര്തിമായയൗ കവചിദ് ഭാഷയമദ്ഭുതമിദം
സ ശുശ്രുവാന് |
നാര്വിംദമകര്ംദമാപ്തവാന് അച്ഛപിച്ച ഇവ

a.
c

om

വാംഛതീതര്ത് || ൯.൧൯ ||

തത്രതത്ര സ സുസഭാസു ഭാസുചര്ാ

gm

നംദിതീര്ഥസമചയാക്തയുക്തിഭിഃ |

ou
si

വാദിചനാ വിശക യ്യ താന് സമാക്രമയ

.y

വാചമുചിതാമുദാഹര്ത് || ൯.൨൦ ||

w

ച ര്ണകൃദവിവിധ്ശംഖ്ച ര്ണകഃ ച ര്ണനായ

w

ബഹുധ്ാഽപയശക്നുവന് |

w

അതയജദ് വിഫ ധ്ീഃ പ്രദക്ഷിണാ
വര്തവാര്ിജമനര്ഘ മപയചഹാ || ൯.൨൧ ||
അപ്രചമയമതിശാസ്തരമീദൃശം യസ്തയജതയുപനതം
സുദുര് ഭമ് |
തസയ തു യമതിചര്ഷ ദുര്ജചനാ നാഥവാഽസയ
സദൃചശാഽസ്തി നീചധ്ീഃ || ൯.൨൨ ||

5

ചകാഽപി തം ഗുണവിചശഷവിച്ച വിക്രീയ
ഭ ര്ിധ്നമാപ പ ര്ുഷഃ |
ന ഹയനര്ഘഗുണമ

യമാപയചത ഭാഗയനദവമിഹ

ചയാഗയതാനുഗമ് || ൯.൨൩ ||
വയക്തമുന്നതിമിചതാഽപയയം ജനഃ തസയ യന്ന

om

ഭചതഖ്ി ം ഫ മ് |

a.
c

സചതാകമാനസതയാ തചതാ വ്രചജത് തസയ ഹംത

gm

പുര്ുഷസയ തു യതാമ് || ൯.൨൪ ||

ou
si

ക്രീതവാന് നര്പതിര്മഹാദര്ം സാദര്ം
പുനര്ുദാര്ചചഷ്ടിതഃ |

.y

അര്ചയന് സതതമാപ സംപചദാ യാ ന താ

w

w

വചനചിത്തചഗാചര്ാഃ || ൯.൨൫ ||

w

ശാസ്തരകല്പകതചര്ാര്മുഷയ കഃ പ്രാപ്നുയാത്
സക മപയചഹാ ഫ മ് |
യസ്തമുത്തമഗുണം വിഡംബചയദ് ഇതയുദീര്യ സ
ജനാനര്ംജയത് || ൯.൨൬ ||
ചനദൃനശഃ കവിഭിചര്വ ചകവ ം ഹംത
പ ജയചര്ചണാഽഭയപ ജയത |

6

ശര്വശക്രഗുര്ുപ ര്വനദവനതഃ അപയ ം
സുസമതയാദ്ഗചമാത്സചവ || ൯.൨൭ ||
നിമ്നഭ ര്ിവ സതീഃ പ്രജാ വ്രജന്
വാര്ിദര്തുര്ശനനര്പ ര്ി സഃ |
പ്രാജയതാപഹര്ദര്ശനാംബുനാ തുംഗചദശമിവ

om

ദുര്ജനം തു ചനാ || ൯.൨൮ ||

a.
c

കര്മഭിഃ സക ച ാകകൗതുനകഃ മാനിതഃ പഥി
ജനനഃ സമാഗതഃ |

ou
si

വിര്ാജിതമ് || ൯.൨൯ ||

gm

സന്നനാമ ശിവനാമകീര്തനം ര്ാജതാസനപുചര്

w

തദാ |

.y

അചയുതപ്രമതിര്ചയുതപ്രിയം തം ദശപ്രമതിമാഗതം

w

വംദമാനമവച ാകയ യാം മുദം

w

പ്രാപ്തവാംസ്തദവധ്ിര്ന വിദയതത || ൯.൩൦ ||
പ്രീതിമാര്യയതിര്ുത്തമാം പുര്ാ
ചപ്രഷിതാപ്രതിമഭാഷയദൃഗ് യയൗ |
അപയചതാഽതിശയിനീം ശുചിസ്മിതം തം വിച ാകയ
സുചിര്ാദ് ദിദൃക്ഷിതമ് || ൯.൩൧ ||

7

പ ര്ണദൃഷ്ടിജ ചധ്ര്ഗൃഹീതവാന്
ഭാഷയസംജ്ഞമമൃതം സുഖ്ാവഹമ് |
ചിത്രചമഷ യതിര്ാഡ്ഘനാഘതനാ ഗ്രാഹയംശ്ച
മനുജാന് മുചമാച ചനാ || ൯.൩൨ ||
സാനുനീതിര്ഥ നീതിമാനയം
ഭാഷയസദ്ഗുണഗണാനവര്ണയത് |

a.
c

കുമത ീനബുദ്ധചയ || ൯.൩൩ ||

om

ചശാഭനായ ഗുര്ചവ സവഭാവതഃ കാ തഃ

gm

ഉക്തിഭിസ്തമസകൃത് സുയുക്തിഭിഃ ചബാധ്യന്

ou
si

ബഹളധ്ീഃ പ്രസംഗതഃ |

സചഥയചസാ ഭിഷഗിവാസയ ഹൃദ്ഗതം

.y

ചദാഷമര്ുചചര്ചിംതയത് || ൯.൩൪ ||

w

മ

w

ദക്ഷപക്ഷവിഹൃചതന താഡയന് ഭീഷയന്

w

സമധ്ികസവര്ശ്രിയാ |
ഹംസര്ാട് ക ിമ ം നിര്ാകചര്ാചദകദൃഷ്ടിമിവ
മാനസാദ് ഗുചര്ാഃ || ൯.൩൫ ||
നിഷ്കളംകമിവ ചംദ്രമംഡ ം പുംഡര്ീകമിവ
ഫുല് താം ഗതമ് |
വാര്ി ശാര്ദമിവ പ്രസാദവത്

8

ചിത്തമചയുതമചതര്ഭൃശം ബഭൗ || ൯.൩൬ ||
ആനനംദ സ ഹി മധ്വശാസ്തരമാകര്ണയന്
കുസമയാഗ്രഹീ പുര്ാ |
ചമാഹപീത വചണാദതകാ മുഹുഃ പ്രാക്
പിപാസുര്മൃതം പിബന്നിവ || ൯.൩൭ ||

om

വിസ്തൃതാംതര്വിയത്പദൗ യതീ ആസയതാം

a.
c

സുസമയപ്രകാശനാത് |

തൗ യഥാ വിധ്ുര്വീ അചഹാ

ou
si

gm

അചഹാര്ാത്രമപയുര്ുതചമാ നൃചമാഹകമ് || ൯.൩൮ ||
സജ്ജനാന് സഹ മഹാദചര്ണ നൠന് പാപിനാം

.y

പ്രകൃതിചതാഽപ്രിയാകൃതി |

w

ദാര്ുണാഘഗണദാര്ണം സ്മ സ ഗ്രാഹയതയപി

w

w

സുദര്ശനദവയമ് || ൯.൩൯ ||
നനവനനയശര്ണാത്മനാം സതാം
സിദ്ധിവിഘ്നമുഖ്ചദാഷചഭഷജമ് |
ഐച്ചദച്ച ദചയാദയാദയം ര് പയപീഠപുര്ഗഃ
കദാചന || ൯.൪൦ ||
ചഗാപികാപ്രണയിനഃ ശ്രിയഃപചതഃ ആകൃതിം

9

ദശമതിഃ ശി ാമയീമ് |
ശിഷയനകസ്തരിചതുനര്ര്ജ ാശചയ
ചശാധ്യന്നിഹ തചതാ വയഗാഹയത് || ൯.൪൧ ||
സ്പര്ശനാദ്ഭഗവചതാഽതിപാവനാത്
സന്നിധ്ാനപദതാം ഗതാം ഹചര്ഃ |
ത്രിംശദുദയതനനര്ഃ സുദുര്ധ്ര്ാം

a.
c

om

ീ യാഽനയദിമാമസൗ മഠമ് || ൯.൪൨ ||
മംദഹാസമൃദുസുംദര്ാനനം

gm

നംദനംദാനമതീംദ്രിയാകൃതിമ് |

ou
si

സുംദര്ം സ ഇഹ സന്നയധ്ാപയദ് വംദയമാകൃതി

.y

ശുചിപ്രതിഷ്ഠയാ || ൯.൪൩ ||

w

മാനിചനാഽപി ഹി വശീചകാര് ചയാ

w

നദവതപ്രതിഭയാഽഽത്മനഃ ഖ് ഃ |

w

യായജ കഗുണമാത്മനഃ സ്മര്ന് ചയാ
ജര്ാഘടിതചഗാത്ര ഉചയചത || ൯.൪൪ ||
ആത്മനഃ പ്രിയതമക്രചതാര്മും പാപപ ര്ുഷമചവതയ
ഘാതുകമ് |
തം നിര്സയ ജനമപയഥാഹിതം
സര്വഭ ധ്ര്സമര്ഥപ ര്വകമ് || ൯.൪൫ ||
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വിശവവിസ്മയകര്ഃ സവചതജസാ വംദയമാനചര്ണഃ
പുനര്ജനനഃ |
ചിത്രദിഗവിജയകീര്തയകീര്തിമാന്
ചമാദയന്നനുദിനം നിജാഃ പ്രജാഃ || ൯.൪൬ ||
വാസുചദവദയിചതാ മഹിഷ്ഠധ്ീഃ വാസുചദവമഥ

om

സാധ്വയാജയത് |

a.
c

ധ്ര്മസ നുമിവ ധ്ാര്മികം പുര്ാ ഭീമമ ര്തിര്യചമവ

gm

ഭ സുര്മ് || ൯.൪൭ ||

ou
si

യാജയയാ സമുചിതാനുവാകയയാ
സപ്രവര്ഗയവിഭനവര്ഭിഷ്ടനവഃ|

.y

വിശവചവത്തുര്നുചജാഽത്ര ചഹാതൃതാം പ്രാപയ

w

w

നദവതതതീര്ചതാഷയത് || ൯.൪൮ ||

w

സ പ്രയുജയ നിശിതാ നിശാതധ്ീഃ
നവശവചദവവര്ശസ്തരസംതതീഃ |
ര്ാക്ഷസാസുര്നിര്ാസകൃത് സുര്ാന് വീര്വര്യ
ഇവ ഭാഗമാപയത് || ൯.൪൯ ||
വായുനാ ത്രിര്പി പ ര്വപായിനാ
സര്വനദവതജിതാ തര്സവിനാ |
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ചയാഽപചര്ാക്ഷവപുഷാഽപയചപക്ഷിതഃ ചകാഽത്ര
വര്ണയതി തം മഹാക്രതുമ് || ൯.൫൦ ||
ബ്രഹ്മചവദനനിവിഷ്ടചചതസാം കര്മ തത്ര
കര്ണാംതര്ം ഭചവത് |
ജ്ഞാപയന്നിതി പര്ാത്മചവദകഃ കര്മ ധ്ര്മമപി സ

om

ഹയചീകര്ത് || ൯.൫൧ ||

a.
c

യാനിയാനി ചര്ിതാനി യാനിയാനീര്ിതാനി ച
മചനാഹര്ാണയതഹാ|

gm

താനിതാനി ച വിതാനിചചതചസാ

ou
si

വിശവവിസ്മയകര്ാണി ഭാംതി ഹി || ൯.൫൨ ||

.y

സര്സവതീര്വൃത്തികര്ീഃ ശര്ീര്ിണാം അതീതയ

w

ബഹവീഃ സമതീതചഗാത്രകഃ |

w

പുചര്വ കൃഷ്ണപ്രിയമാപദശ്രമം പൃഥുപ്രചബാധ്ഃ

w

പുനര്ുത്തമാശ്രമമ് || ൯.൫൩ ||
സഹചഭാഗമനനയ ഭയമസനമ ഹനുമദ്ര പവചത
ദദൗ പുര്ാ ഹി |
അനചവക്ഷയ പര്ം സവഭീഷ്ടകര്ചത്ര പ്രതിദാതും
ഹര്ിനര്ധ്യത് തചമവ || ൯.൫൪ ||
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പ്രണമയ ഗുര്ുമാദര്ാദഥ നിചയാഗചതാ ചയാഗയതഃ
സ തസയ ജഗതാം ഹിതം വിദധ്ചതാ ഗതഃ
സാനുഗഃ |
മഹിഷ്ഠഹൃദചയാ മഹാമഹിമസിംധ്ുര്ാനംദചതാ
നിനജര്ഭിഗചതാഽനമദ് ര്ജതപീഠവാസം ഹര്ിമ് ||

|| ഇതി ശ്രീമത്കവികു തി ക

a.
c

ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത

om

൯.൫൫ ||

നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിചത

gm

ശ്രീമധ്വവിജചയ

w

w

w

.y

ou
si

ആനംദാംകിചത നവമഃ സര്ഗഃ ||
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