|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൭. സപ്തമഃ സര്ഗഃ
അഥ ഹൈമവതത തടാംതതര്
ബദര്ീഷംഡവിതേഷമംഡിതമ് |

om

പര്മാശ്രമമാശ്രയം ശ്രിയഃ സകലജ്ഞഃ സ ദദര്േ

a.
c

വിശ്രുതമ് || ൭.൧ ||

ou
si

ദവിജാശ്രയാഃ |

gm

ൈിമവര്ഷര്വിപ്രഭാസൈാഃ പൃഥുസത്രപ്രഥിതാ
അപി വിഷ്ണുപദസ്പൃതോഽലസനുഭതയ യത്ര

w

.y

വിചിത്രോഖിനഃ || ൭.൨ ||

w

ശ്രവണാമൃതഗീര്ഗഹണര്ദവിഹജഃ േുകമുഹഖയഃ

w

േുഭപക്ഷിഭിര്വൃതമ് |
കമതലഷ്ടതമസ്ഥിര്ാംതഹര്ഃഅപി ൈംഹസഃ
പര്ഹമര്തമചഹകഃ || ൭.൩ ||
സുമതനാനികതര്ണ പൂര്ിതം
സവമതനാഽഭീഷ്ടദമല്പദുര്ഗമമ് |
അപര്സ്പര്മത്സര്പ്രജം നനു

1

ഹവകുംഠമിവാചയുതാലയമ് || ൭.൪ ||
തമിമം പ്രവിേംതമാശ്രമം
ദവയധ്ികത്രിംേദുദാര്ലക്ഷണമ് |
ഗുണസാര്വിദഃ കുതൂൈലാദ് അവതലാകയര്ഷയ
ഇതയചിംതയന് || ൭.൫ ||

om

കനകാതുലതാലസന്നിഭഃ കമലാതക്ഷാ

a.
c

വിമതലംദുസന്മുഖഃ |

ഗജര്ാജഗതിര്മൈാഭുജഃ പ്രതിയാന്

ou
si

gm

തകാഽയമപൂര്വപൂര്ുഷഃ || ൭.൬ ||

അതിോംതവപുര്നിോകര്ഃ സവയതമകാംതഖതര്ാ

.y

ദിവാകര്ഃ |

w

ഇതി നാസയ ഗുണാര്ണവാകൃതതഃഉപമാനം

w

w

ഭുവതനഷു ലഭയതത || ൭.൭ ||
പര്മാശ്രമിണാം ഗതശ്രതമാ നനു ചിഹ്നാനി
ബിഭര്തി ധ്ീര്ധ്ീഃ |
അപി മാനുഷഭാവവിഗ്രതൈാ വിപുലം
വിസ്മയമാതതനാതി നഃ || ൭.൮ ||
ചതുര്ശ്ചതുര്ാനനഃ സവയം പവതനാ വാ വ്രതിര്ൂപ

2

ആവ്രജന് |
േൃതിനാഥദിദൃക്ഷയാഽനയഥാ ന ഖലു
സയാന്നിഖിലാഗ്രയലക്ഷ്മവാന് || ൭.൯ ||
അവതലാകിതലക്ഷണഃ സ ഹതഃ ഇതി സംചിംതയ
കുതൂൈലാകുഹലഃ |

മസൃണതവചമുന്നതം തതം

a.
c

സുര്പാദതപാത്തമമ് || ൭.൧൦ ||

om

അവിളംബഗതിര്നയോമയത് തര്ുമാര്ാത്

gm

ബൈുോഖാഫണസൂനര്ത്നകമ് |

ou
si

ഭഗവംതമനംതമംതിതക സ്ഥിതമീേസയ

.y

നിതഷവണായ വാ || ൭.൧൧ ||

w

അതിചിത്രവിചിത്രപത്രിണം ബൈുവര്ണം

w

ൈര്ിതഗാനിവാര്കമ് |

w

മുനിനംദനമിംദിര്ാപതതഃ അധ്ിതകഷ്ടം
പതതാമിവാധ്ിപമ് || ൭.൧൨ ||
അമൃതാത്മമൈാഫലപ്രദം ദുര്വാപം
ൈര്ിഭക്തിവര്ജിഹതഃ |
ശ്രിതസാധ്ുപുര്ാണഭാര്തം നിഗമം
മൂര്തമിതവാര്ുോഖിനമ് || ൭.൧൩ ||

3

അഥ തസയ സ തവദികാംതതര് സുവിോതല വിമതല
മതനാൈതര് |
അവതലാകിതവാനനംതധ്ീഃദിവി തദവാനിവ
താപതസാത്തമാന് || ൭.൧൪ ||
അപി സപ്തതയാ വിര്ാജിതാന് ഗതസംഖയാന്

om

ഗുണിതനാ ഗുതണാജ്ഝിതാന് |

a.
c

അപി മനയുമദാദിവര്ജിതാന് ഗതതഭാഗാന്

gm

പവനാേനാന് സദാ || ൭.൧൫ ||

ou
si

മുനിമംഡലമധ്യവര്തിനം

ത്രിജഗന്മംഡലമംഡനായിതമ് |

.y

ഇൈ സതയവതീസുതം ൈര്ിം പര്ിപൂര്ണപ്രമതിഃ

w

w

സഹമക്ഷത || ൭.൧൬ ||

w

നിജൈൃത്കമതലഽതിനിര്മതല സതതം സാധ്ു
നിോമയന്നപി |
അവതലാകയ പുനഃപുനര്നവം തമസൗ വിസ്മിത
ഇതയചിംതയത് || ൭.൧൭ ||
അഗണയ്യഗുണാര്ണതവാഽമലഃ സ ൈി നാര്ായണ
ഏഷ തകവലമ് |

4

വിധ്ിനാഽനുസൃതം പര്ാേര്ാത് സുഷുതവ
സതയവതീ കിലാത്ര യമ് || ൭.൧൮ ||
ധ്വതളഽസയ മനഃപതയാനിധ്ൗ
സദനുതക്രാേഗിര്ീംദ്രതലാളിതത |
പ്രകടീഭവതി സ്മ സുംദര്ീ ദയിതാ

a.
c

ഇത ഏവ പുര്ാണഗൗര്ഗൗ

om

ഹദതയര്ിതപാസ്ത്രയീമയീ || ൭.൧൯ ||

സമൈാഭാര്തപാര്ിജാതതക |

gm

സതി ജാതവതി വയജായത പ്രവര്ം

ou
si

സൂത്രഗണാമൃതം സവയമ് || ൭.൨൦ ||

.y

നിര്വഗ്രൈമുര്വനുഗ്രൈം വിദധ്ത്

w

പാംഡുസുതാദിസജ്ജതന |

w

അവനാവവനായ സംവിദാം സുചിര്ാഹയഷ

w

ചചാര് ചാര്ുഗീഃ || ൭.൨൧ ||
അധ്ുനാ കലികാലവൃത്തതയ സവിതതവ
ക്ഷണദാനുവൃത്തതയ |
ജനദൃഗവിഷയതവമതയജദ്ഭഗവാനാശ്രമമാവസന്നിമ
മ് || ൭.൨൨ ||

5

തദിദം വപുര്സയ ദൃേയതത
ദലിതതംദീവര്സുംദര്ദയുതി |
പര്മാജിനതയാഗപീഠഗം മമ
തചതതാനയനാഭിനംദനമ് || ൭.൨൩ ||
അഗണയ്യഗുഹണഃ സുപൂര്ിതം
പര്ിപൂര്ണാഗണിതാത്മസദ്ഗുഹണഃ |
തകവലമ് || ൭.൨൪ ||

gm

കമലാകമലാസനാനിഹലഃ

a.
c

om

ഇദമസ്ത്സമസ്ത്ദൂഷണം സചിദാനംദമയം ൈി

ou
si

വിൈഗാൈീംദ്രേിതവംദ്രപൂര്വഹകഃ |
പദപദ്മര്തജാഽസയ ധ്ാര്ിതം േിര്സാ ൈംത

w

.y

വൈാമയൈം മുൈുഃ || ൭.൨൫ ||

w

പ്രണമാമി പദദവയം വിതഭാഃ

w

ധ്വജവജ്ാംകുേപദ്മചിഹ്നവത് |
നിജമാനസര്ാഗപീഡനാദര്ുണീഭൂതമിവാര്ുണം
സവയമ് || ൭.൨൬ ||
നനു തകവലതമവ ഹവഷ്ണവം ശ്രിതവംതഃ
പദമാത്മതര്ാചിഷാ |
തമതസാഽപയുഭയസയ നാേകാ വിജയംതത നഖര്ാ

6

നവം ര്വിമ് || ൭.൨൭ ||
സുകുമാര്തളാംഗുലീമതതാഃ പദതയാര്സയ
നിഗൂഢഗുല്ഫതയാഃ |
ഉപമാനമതൈാ ന ലബയതത കവിവഹര്യര്ിതതര്തര്ം
വിനാ || ൭.൨൮ ||

om

ഉചിതാം ഗുര്ുതാം ദധ്ത് ക്രമാത് േുചി തതജസവി

a.
c

സുവൃത്തമുത്തമമ് |

ou
si

സര്ൂപതാമ് || ൭.൨൯ ||

gm

ഭജതതാഽത്ര ച ഭാജയതയതദാ വിഭുജംഘായുഗളം

അചലാസനതയാഗപട്ടികാ വര്കക്ഷയാ

.y

സകൃദാപ്തമിഷ്ടദമ് |

w

പര്ിതതാഽപി ൈര്ിം സ്ഫുര്ംതയതൈാ അനിേം

w

w

ധ്നയതതമതി തമ മതിഃ || ൭.൩൦ ||
ര്ുചിതര്ണ വഹര്ണചര്മണാ
ര്ുചിര്ാജദയുതിചാര്ുതര്ാചിഷാ |
പര്തമാര്ുനിതംബസംഗിനാ പര്മാശ്ചര്യതയാ
വിര്ാജയതത || ൭.൩൧ ||
തനുനിമ്നസുനാഭിതോഭിതത വലിതഭ വാര്ിജനാഭ

7

ആദതധ് |
പ്രതനാവതിസുംദതര് മൃദൗ ഉദതര്ഽസ്മിന്
ജഗദംഡമംഡലമ് || ൭.൩൨ ||
ൈൃദതയ കൃതസജ്ജതനാദതയ സുവിോതല വിമതല
മതനാൈതര് |
ഉഭയം വൈതി ത്രയീമയം ഭഗവാന്

a.
c

om

ബ്രഹ്മസുസൂത്രമുത്തമമ് || ൭.൩൩ ||

ര്വിര്ാേിദീധ്ിതി |

gm

അസതമഽനധ്ിതക സുസാധ്ിതത നിജതാതത

ou
si

പ്രദദൗ ത്രിജഗജ്ജയധ്വജം വിധ്ിതര്തദ്ഗളസംഗി

.y

ഭൂഷണമ് || ൭.൩൪ ||

w

അര്ിവാര്ിജലക്ഷതണാല്ലസത്സുകുമാര്ാര്ുണ

w

പാണിപദ്മതയാഃ |

w

പൃഥുപീവര്വൃത്തൈസ്ത്തയാഃഉപമാം ഹനവ
ലഭാമതൈഽനതയാഃ || ൭.൩൫ ||
ഭജതാം വര്തര്കമുദ്രയാ ദയതി
ൈസ്ത്ാഗ്രമതബാധ്മീേിതുഃ |
അധ്ിജാനു സമര്പിതം പര്ം
കൃതഭൂതയാഭയഭംഗമംഗലമ് || ൭.൩൬ ||

8

സതതം ഗളതാ സവതഃ ശ്രുതിത്രിതതയതനവ
നികാമമംകിതഃ |
സുവിഡംബിതകംബുര്ീക്ഷയതത
വര്തര്ഖാത്രയവാന് ഗുതര്ാര്ഗളഃ || ൭.൩൭ ||
സകലാസ്ത്കലംകകാളിമസ്ഫുര്ദിംദുപ്രകതര്ാര്ുവിഭ്രമ

om

മ്|

a.
c

അധ്ര്ീകുര്ുതത സവതോഭയാ വദനം

gm

തദവേിഖാമതണര്ിദമ് || ൭.൩൮ ||

ou
si

അര്ുണാശ്മദലാംതതര്ാല്ലസന്നവമുക്താവലിമസയ
ലജ്ജതയത് |

.y

ൈസതഃ സിതദംതസംതതിഃ

w

w

പര്മശ്രീര്ര്ുതണാഷ്ഠതര്ാചിഷഃ || ൭.൩൯ ||

w

ദവിജവൃംദകൃതം കുതൂൈലാദ്
അനുതയാഗാംധ്ുസൈസ്രമുത്തമമ് |
ഇയതമകപതദ സര്സവതീ ശ്രുതിഭര്തുഃ
പര്ിപൂര്യതയതൈാ || ൭.൪൦ ||
ജലജായതതലാചനസയ മാം
അവതലാതകാഽയമുതപതയ ലാളയന് |
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കുര്ുതത പര്ിര്ഭയ പൂര്ിതം
ഭുവനാനംദകര്സ്മിതാനവിതഃ || ൭.൪൧ ||
ഉപകര്ണമമുഷയ ഭാസിതാ തുളസീ മംത്രയതീവ
ലാളിതാ |
മമ നാഥ പദം ന മത്സര്ാത് ജലജാദയാനി

om

ൈതര്യുര്ിതയലമ് || ൭.൪൨ ||

ഭുവനപ്രതഭാര്ഭ്രുതവാഃ |

gm

അനതയാര്പി ദഭ്രവിഭ്രമാത്

a.
c

വിഭവാഭിഭതവാദ്ഭവാദികം ഭുവനാനാം

ou
si

സഭവാംതഭാജഭവാത്മനാം ഭതവത് || ൭.൪൩ ||

.y

ത്രിജഗത്തിലകാളികാംതതര് തിലതകാഽയം

w

പര്ഭാഗമാപ്തവാന് |

w

ൈര്ിനീലഗിര്ീംദ്രമസ്ത്കസ്ഫുടതോതണാപലപംക്തി

w

സന്നിഭഃ || ൭.൪൪ ||
നവമംബുധ്ര്ം വിഡംബയദവര്വിദയുദവലയം
ജഗദ്ഗുതര്ാഃ |
അവതലാകയ കൃതാര്ഥതാമഗാം
സജടാമംഡലമംഡനം വപുഃ || ൭.൪൫ ||
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ന ര്മാഽപി
പദാംഗുലീലസന്നഖധ്ൂര്ാജദനംതസദ്ഗുണാന് |
ഗണതയദ് ഗണയംതയനാര്തം പര്മാന് തകാഽസയ
പതര്ാ ഗുണാന് വതദത് || ൭.൪൬ ||
ന കുതൂൈലിതാ കുതൂൈലം തനുതമനാമവതലാകയ
സദ്ഗുതര്ാഃ |

om

സനവാവര്ണാംഡദര്േിതനാ ഗൃൈബുദ്ധ്യാ മമ

a.
c

നിഷ്കുതൂൈലമ് || ൭.൪൭ ||

gm

ഇതി ചിംതയതാ മൈാധ്ിയാ പദവീം

ou
si

ബാൈയഗതാമതീയുഷാ |

സ മതനാനയഹനഃ പുര്ാഗതഃ തത ആതപ

w

.y

വപുഷാഽപി തവദര്ാട് || ൭.൪൮ ||

w

ഗുര്ുഭക്തിഭര്ാനതാകൃതിഃ

w

വിര്ചയ്യാംജലിബംധ്മംജസാ |
ക്ഷണമാമുകുളീകൃതതക്ഷണഃ സ ഗുര്ും
തകവലമഭയവംദത || ൭.൪൯ ||
വിനയാഭര്തണന ഭൂഷിതഃ
സ്ഫുടമഷ്ടാംഗവിേിഷ്ടതചഷ്ടിതഃ |
ഭഗവത്തമപാദപംകതജ ഭഗവാന് സ പ്രണനാമ
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ഭാഗയവാന് || ൭.൫൦ ||
സ നിര്ീക്ഷയ പര്ാേര്ാത്മജഃ പ്രണതം
തപ്രഷ്ഠമതേഷസദ്ഗുഹണഃ |
കര്തയാര്യുഗതളന വല്ഗുനാ
തമുദസ്ഥാപയദാേുപാതിനാ || ൭.൫൧ ||

om

അമിതപ്രമതിം ശ്രുതീേവര്ഃ പര്ിതര്തഭ പര്ിഗൃൈയ

a.
c

തം ദൃതമ് |

പ്രണയാമൃതപൂര്ണമാനസഃ സ്മിതവക്ത്രഃ

ou
si

gm

പര്ിഫുല്ലതലാചനഃ || ൭.൫൨ ||

യമജാമയുദവാസ ഊര്ജിതതാ യദി

.y

ജാംബൂനദവാര്ി സംവ്രതജത് |

w

കനകദയുതിമധ്വസംഗവാനുപമീതയത സ തതന

w

w

നീലഭാഃ || ൭.൫൩ ||
യദി ര്ാജവിഭൂഷഹണര്യുതൗ
ദവിജവര്യാനവയജാവിമൗ ൈര്ീ |
നൃപതഗാത്രഭുതവാഃ പുര്ാഽത്മതനാഃ
സ്ഫുടതുലയാവുപഗൂഢതയാര്മിഥഃ || ൭.൫൪ ||
ഇദമാപ േുതകാഽപി ലാളനം ന സമഗ്രം ജഗതാം
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പിതുഃ പിതുഃ |
അലഭിഷ്ട യതദഷ ധ്നയ ഇതയതികൗതൂൈലമാപി
താപഹസഃ || ൭.൫൫ ||
അമുഷയ േിഷയാ വിനതയന തസ്ഹമ
ഗുതര്ാര്ഭിപ്രായവിതദാ വിദഗധ്ാഃ |
തദാഽനുര്ൂപം ദദുര്ാസനം തത ചതുര്മുഖാതയവ

a.
c

om

മുകുംദദാസാഃ || ൭.൫൬ ||

സുതത സതയവാചി |

gm

ആസയതാമിതയുദീതര്യാപവിഷ്തട സതയവതയാഃ

ou
si

നംദയന് മംദൈാസാവതലാഹകഃ താന്

.y

മുനീംദ്രാനിതൈാപാവിേത് സഃ || ൭.൫൭ ||

w

അവഗമയ തം മുനിഗണാ വര്ിഷ്ഠതതാ

w

വിധ്ിവദവയധ്ുര്വിധ്ിവിതദാഽസയ മാനനാമ് |

w

അപി സംകഥാഃ ശ്രുതിസുഖാഃ കവീംദ്രതയാ
ര്നതയാര്നിേമയ പര്മാം മുദം യയുഃ || ൭.൫൮ ||
സജ്ഞ്നാനായാഽനംദവിജ്ജാനമൂര്തീ പ്രാപ്തൗ
പൃഥവീമാശ്രതമ തത്ര താവത് |
ജാജവതലയതത വിഷ്ണുവായൂ സ്മ തദവൗ
തവദവയാസാനംദതീര്ഥാഭിധ്ാനൗ || ൭.൫൯ ||
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|| ഇതി ശ്രീമത്കവികുലതിലക
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതത
ശ്രീമധ്വവിജതയ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ആനംദാംകിതത സപ്തമഃ സര്ഗഃ ||
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