|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൬. ഷഷ്ഠഃ സര്ഗഃ
ഐതരര്യമഥ കിംചന സൂക്തം സൂചയന് സദസി
തത്ര ഗര്ിഷ്ഠഃ |

om

രശ്രാതുമിച്ഛതി സഭാ ഭഗവദ്ഭഭയഃ സൂക്തഭാവമിതി

a.
c

താവദുവാച || ൬.൧ ||

gm

വര്ണസൗഷ്ഠവഗര്ിഷ്ഠമതൂര്ണം

ou
si

തുല്യമാത്രമതിമാത്രസുല്്്മ |
വയൂഡ ഹൃജ്ജല്ദ ര

ാഷമമുരഷയാ ച്ചാര്ണം

w

.y

വിദധ്ദഭയധ്ിതാര്ഥമ് || ൬.൨ ||

w

ല്്ണാനവിതതയാ വചരനഽസ്മിന്

w

രദവതാഗുര്ുമസാവതിരേരത |
മാനമിതയപി വിധ്ായ ധ്ിയാ രത തത്ത് തു
സൂക്തമപര്ാര്ഥമരവാചന് || ൬.൩ ||
സയാത് തരഥത്ഥമപി സംഭവിതാഽര്ഥഃ ത്രയര്ഥതാം
ശ്രുതിഷു വിത്ത ദോര്ഥമ് |
ഭാര്തം നനു േതാര്ഥമപി സയാദ് വവഷ്ണവം

1

പദസഹസ്രതയം ഹി || ൬.൪ ||
ഇതയുദീര്യതി വിസ്തൃതചിത്രത ഭൂസുര്ാ ഇഹ
ജിഗീഷവ ഏനമ് |
ഊചുര്ര്ഥേതകം ഹര്ിനാമ്ാം വര്ണയതാമിതി
സഹാസമുഖാസ്രത || ൬.൫ ||

om

വര്ണയാമി തദഹം സകല്ം വഃ സൗഷ്ഠവാദനു

a.
c

വദംതു ഭവംതഃ |

തം വദംതമിതി രതഽഥ വദംരതാ

ou
si

gm

ബാഢമിതയതിദൃരഢാദയമമാപുഃ || ൬.൬ ||
പ്രതയയപ്രകൃതിസംഗമഭംഗീം

.y

േബ്ദോസ്തരവിഹതാംപ്രതിദര്േയ |

w

േുദ്ധധ്ീഃ ശ്രുതിേിര്ഃ േതസിദ്ധാന് അഭയധ്ാത്

w

w

സപദി വിേവപദാര്ഥന് || ൬.൭ ||
യാവദര്ഥേതകം ന വിേംകഃ
സംതരതാക്തികൃദപൂപുര്രദഷഃ |
വര്ണിതാവധ്ൃതി ദുര്ബല് ചിത്താഃ
താവദാകുല്ഹൃരദാ ഹയഭവംസ്രത || ൬.൮ ||
സാംഗരവദചതുര്ാ ഇതിഹാരസ േി്ിതാഃ

2

സുബഹരവാഽപയതിധ്ൃഷ്ാഃ |
വനതദീര്ിതമരഹാ ജഗൃഹുസ്രത
വിേവസം്യപരയാഽംംധ്ുഗണാ വാ || ൬.൯ ||
രദവതാസവസുല്ഭ പ്രതിഭാ രത മാനുരഷഷു
ചപരല്ഷു കഥാ കാ |

a.
c

ഇതി തം കില് രനമുഃ || ൬.൧൦ ||

om

്ാമയ സൗമയ സകല്ജ്ഞ നമസ്രത രത ബ്രുവംത

രവദോസ്തരചതുവര്ര്ിഹ

gm

വിദയാവിത്തല്ിപ്സുഭിര്വാപ്തമരേവഷഃ |

ou
si

പ്രാപ രകര്ളസുമംഡല്ജാവതഃ

.y

അനയദായതനമായതരചതാഃ || ൬.൧൧ ||

w

തര്കതംത്രകുേല്ാനപി പുംസഃ ചര്കര്ീതി ബത

w

രസാഽയമമാനാന് |

w

മാനമാനമയതീഹ കഥം രനാ വനഷ മംഡല്ഭുവാം
സമിതാനാമ് || ൬.൧൨ ||
മംത്രയംത ഇതി രത ദവിജവര്യാഃ
അനയരദേജമുഖസ്തമപൃച്ചന് |
സദ്ദദാദദസുേംസനനിംദാകാര്ിസൂക്തഗതമര്ഥമു
രപതയ || ൬.൧൩ ||

3

തം സ്ഫുടം പ്രകഥയന് സ പൃണീയാച്ചബ്ദമൂല്മവദത്
പൃണ ധ്തുമ് |
തം ജിഗീഷുമഥ വിപ്രമദഃ പ്രീധ്ാതുരമഷ
നിഗദംതമുവാച || ൬.൧൪ ||
പ്രാദിരഭദമവിദന് ഗുണയ തവം മൂഢ പാംസുഷു
മ് |

om

ല്ിഖന് ല്ിപിസം

a.
c

ഭത്സയന്നിതി ജഹാസ സുഹാരസാ

gm

മത്സര്ാകുല്ധ്ിരയാ ജഡയന് സഃ || ൬.൧൫ ||

ou
si

തത് പ്രസംഗബല്രതാഽഖില്വിദയാപാടവം പൃഥഃ
ഹൃദഃ പ്രതിബുദ്ധയ |

.y

ആനമന് സബഹുമാനമമീ തം യം നമംതി കില്

w

w

നാകിനികായാഃ || ൬.൧൬ ||

w

കനയകാദൃതസുരര്ംദ്രവപുഃ
ശ്രീദാനവാചിവര്സൂക്തഹൃദുക്തൗ |
കുത്രചിത് സദസി താവദപാല്ാ
കീര്തിതാഽതിതര്ുണീതയയമൂരച || ൬.൧൭ ||
േവിത്രിണീ ഭവതി തത്പദവാരചയതയാഗ്രരഹണ
വദരതാഽവിദുരഷാഽത്ര |

4

കശ്ചിരദഷയതി വിപശ്ചിദിവഹനം
പൃച്ഛരതതയയമഗച്ഛദരഥാക്തവാ || ൬.൧൮ ||
രദേരമനമചിര്ാദുപയാതഃ താദൃോകൃതിര്രഹാ
കൃതബുദ്ധിഃ |
താംസ്തഥാഽഭയധ്ിത തത്പദഭാവം

om

സൂര്ിമൗല്ിമണിനാഽത്ര യരഥാരച || ൬.൧൯ ||

a.
c

രകവല്ം ന സകല്ാഃ ശ്രുതിവിദയാഃ
മാനപൂര്വകസമസ്തഗിരര്ാഽസയ |

gm

അപയനാഗതഗതപ്രതിപത്തിം ശ്രദ് ദധ്ുഃ

ou
si

പൃഥല്രചതസ ഏരത || ൬.൨൦ ||

.y

യദയരദവ സപദി പ്രകൃതം സയാത് തത്തരദഷ

w

യദരവദഖല്ം ച |

w

സര്വദാ സദസി സര്വബുധ്ാനാം

w

സര്വവിദയതിര്ിതി പ്രഥിരതാഽഭൂത് || ൬.൨൧ ||
അപ്രയാതമപി രദേമരേഷം വയാനരേ
സുജനവകര്വബംധ്ുഃ |
പൂര്ണദൃക് പ്രതതയാ നിജകീര്തയാ പൂര്ണചംദ്ര
ഇവ ചംദ്രികയാഽല്മ് || ൬.൨൨ ||

5

സുംദരര്ഷു
സുര്മംദിര്വൃംരദഷവിംദിര്ാര്മണവംദനകൃതയമ് |
ആചര്ന്നസുചിര്ാത് സുവിചാരര്ാ
ര്ൂപയപീഠപതിമാപ മുകുംദമ് || ൬.൨൩ ||
ഭൂസുര്പ്രവര്ബുദ്ധിസമൃദ്ധിവയക്തയുക്തവപുഷം
ര്ുചിര്ാംഗീമ് |

gm

പാദസുംദര്പദക്രമഭാവവഃ

a.
c

ഭവനഭൂഷണഭതാമ് || ൬.൨൪ ||

om

സൂത്രദീപ്തമണിമാല്ികയാഽല്ം ഭൂഷിതാം

ou
si

ഭാസിതാംപ്രകടവര്ണഗുണാഢയാമ് |
ഭാര്രതാത്തമഭൃതാമനുര്ൂപാച്ഛാദനാം

w

.y

സമധ്ികസവര് രോഭമ് || ൬.൨൫ ||

w

ര്ാജസൂയമുഖസന്മഖവൃത്താം

w

വാസുരദവഗുണനിഷ്ഠിതഭാവാമ് |
സര്വധ്ര്മപര്ിേി്ണദ്ാം വംദിതാം ജനതയാ
ജനനീവത് || ൬.൨൬ ||
മൗല്ിസംഗ്രഹവികര്ഷണദൂനാം മായിനാ സദസി
ദുഷ്ജരനന |
നയായമാര്ഗമപഹായ മഹാംതം രസവേവര്തവമപി

6

സാധ്യതാഽല്മ് || ൬.൨൭ ||
സജ്ജവനഃ കതിപവയര്തിദീവനഃ ചാല്ിവതഃ
കല്ിബല്ാച്ഛഭമാര്ഗാത് |
അപയുരപ്ിതവികര്ഷണദുഃഖാം
സാതിരോകമപി വകശ്ചന ദൃഷ്ാമ് || ൬.൨൮ ||

om

വാസുരദവ ധ്ര്ണീധ്ര് നാരഥതയുച്ചവകര്പി മുഹുഃ

a.
c

പ്രവദംതീമ് |

പൂര്ണസദ്ഭഗുണമജം ഗതരദാഷം ബിഭ്രതീം ഹൃദി

ou
si

gm

വിവിക്തമരേഷാത് || ൬.൨൯ ||

വാര്യതാം ബുധ്ജവനര്നനു ഹാഹാ വനഷ

.y

ധ്ര്മ ഇതി ചാഭിദധ്നാമ് |

w

കൃഷ്ണല്ാളിതതമാമനവദയാം അപയനനയേര്ണാം

w

w

േര്രണാത്കാമ് || ൬.൩൦ ||
രവദിജാമിവ പുര്ാ ഭര്താഗ്രയഃ സ സവയം
ശ്രുതിതതിം ഖല്ു ദൃഷ്വാ |
പുഷ്ബുദ്ധിര്കരര്ാത് കര്ുണാബ്ിഃ
ദുഷ്പ്ദമനസ്ഥിര്സംധ്ാമ് || ൬.൩൧ ||
അവയയം സതതമപയുപഭക്തയാ വിത്തമഗ്രയമിവ

7

ദൂര്യിയാസുഃ |
ജയായരസ സഗുര്രവ ഹര്ിഗീതാഭാഷയരമഷ
വിര്ചയ്യ തദാഽദാത് || ൬.൩൨ ||
രഹതുവാദിനി വിേംകടബുദ്ധൗ തീര്ഥമര്ഥയതി
ഗംതുമനുജ്ഞാമ് |
താം ദിരദേ പുര്ുരഷാത്തമതീര്ഥഃ ചിംതയന് സ

a.
c

om

പുര്ുരഷാത്തമ ര്്ാമ് || ൬.൩൩ ||

സദാള്യനുയാതഃ |

ിരതാ ഭുവി

gm

നീര്ജാ മല്യമംഡല്വൃത്തയാ ശ്ല്ാ

ou
si

സാധ്ുപാംഥപര്ിതാപമപാസയനുത്തര്ാം

.y

ദിേമയാന്മര്ുദംേഃ || ൬.൩൪ ||

w

ബുദ്ധിേുദ്ധികര്രഗാനികര്ാഢയം

w

തീര്ഥജാതമുഭയം ച ധ്ര്ണയാമ് |

w

ആത്മമജ്ജനത ഏവ നികാമം
പര്യരോധ്യദമംദമനീഷഃ || ൬.൩൫ ||
വാസുരദവപദസംതതസംഗീ രതജസാഽപയല്മധ്ഃ
കൃതേര്വഃ |
അതയവര്തത നിതാംതമഥാസൗ
ഗാംഗരമാ

മ

നാേനകീര്തിഃ || ൬.൩൬ ||

8

തത്ര തത്ര സ ജഗത്ത്രയചിത്രം കര്മ
േര്മദമനുസ്മൃതിമാത്രാത് |
സംചര്ന് വിദധ്ദാപ നര്ാണാം രഗാചര്ം
ബദര്ികാശ്രമപാര്േവമ് || ൬.൩൭ ||
മംഡയന് ഭര്തഖംഡമഖംഡം

om

നാദിര്ായണപരദാഽത്ര പരര്ാ യഃ |

a.
c

തം നമന്

ou
si

സ്വമ || ൬.൩൮ ||

gm

പ്രചുര്ധ്ീര്ഹര്ിഗീതാഭാഷയമാര്പയദുപായനമ

പ്രീതരയഽസയ പുര്രതാ വര്ഭാഷയം വാചയന് സ

.y

ജനതാമപസാര്യ |

w

വച്മി േക്തിത ഉര്ുക്രമഗീതാഭഷയാമിതയകഥയത്

w

w

പുര്ുസംഖയഃ || ൬.൩൯ ||
ഏതദര്ഥമതിസൂ്്മമപി തവം േക്ത ഏവ ന
യദാത്ഥ സമസ്തമ് |
രതന രല്േത ഇതീഹ പദം സയാദ് ഇതയഗദയത
ജഗജ്ജനരകന || ൬.൪൦ ||
രതന തത്പ്രവചരന വിഹരതഽല്ം േുശ്രുവുഃ

9

പ്രാേയിതാ അപി േിഷയാഃ |
ഉചയതാമിതി മുഹുഃ സപൃഥിവയാസ്ഫാല്നം
പദമരഹാ ഹര്ിരണാക്തമ് || ൬.൪൧ ||
േബ്ദരഭദമവധ്ര്യ തമര്ചാസന്നിഷണ്ണവപുഷഃ
പര്മസയ |
തസയ ഭാവവിദമംദമനീഷഃ രപ്രാത്ഥിതഃ പ്രവചനം

a.
c

om

വയധ്ിവതഭയഃ || ൬.൪൨ ||

മജ്ജനം വയധ്ിത േീതളഗംഗാവാര്ി

gm

നിതയമര്ുരണാദയകാരല് |

ou
si

യത് സ്പൃേംതി ന നര്ാ ഹിമഭീതാ അംേ ഏഷ

.y

പൃഷതാമധ്ിപസയ || ൬.൪൩ ||

w

ഹൃദിച്ഛന് |

w

കാഷ്ഠമൗനമദധ്ാദുപവാസം േുദ്ധമപയകൃത േുദ്ധ

w

നിതയതുഷ്ഹര്ിരതാഷവിരേഷം ചിംതയന്
പ്രഭുമനംതമഠാംതഃ || || ൬.൪൪ ||
വപ്രര്യത് സവചര്രണ ര്തചിത്തം മധ്വമത്ര
ദിനമംഡല്രമനമ് |
സവാശ്രരമാപഗമനായ മുകുംരദാ
ദീപ്തിദൃഷ്ിവിദിതാഗതിര്വനയഃ || ൬.൪൫ ||
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നക്തരമവ ഭഗവതയുപയാരത രപ്രാദിരത സതി
സഹസ്രമര്ീചൗ |
മൗനവാനല്ിഖദുത്തമചിത്തഃ േിഷയേി്ണപര്ഃ
കര്ുണാവാന് || ൬.൪൬ ||

തീര്ഥസല്ില്സയ സമം വാഃ |

om

രനദൃേം സ്ഥളമല്ം േമല്ഘ്നം നാസയ

a.
c

നാസ്മദുക്തിസദൃേം ഹിതര്ൂപം നാസ്തി

gm

വിഷ്ണുസദൃേം നനു വദവമ് || ൬.൪൭ ||

ou
si

യാതി താവദധ്ുവനവ ജരനാഽയം
വയാസര്ൂപമജിതം പ്രദിദൃ്ുഃ |

.y

ആവ്രരജദിഹ ന വാ സ ഹി രവദ സവസ്തി

w

w

രവാഽസ്തവിതി യയാവഥ മധ്വഃ || ൬.൪൮ ||

w

നാഥ നാഥ ബത രനാഽത്ര വിനാഥാന് മാ
തയരജാര്ുകര്ുരണാ ഭഗവംസ്തവമ് |
രനാദിതം സ്മൃതമപീതി ഹി േിവഷയഃ
സവാമിരനാഽഭിമതഭംഗഭരയന || ൬.൪൯ ||
സദ്ഭഗുരര്ാര്ന വിര്ഹം സഹമാനഃ
സതയതീര്ഥയതിര്നവഗമത് തമ് |

11

യസ്തരിവാര്മിതര്ാസുതോഖാസവര്ഥമഗ്രയമാേൃ
രണാത് പുര്ുസംഖയാത് || ൬.൫൦ ||
ദുര്ഗമാര്ഗഗതമപയനുധ്വന് നാഽപ
രസാഽയമര്ുണീഭവതീരന |
ല്ീല്യാ സജവമാക്രമമാണം

om

വയാശ്രയാംതര്സുദൂര്േില്ാസു || ൬.൫൧ ||

ഹയഭിനരയന സുനുന്നഃ |

a.
c

ആനിവൃത്തവപുഷാ ഗുര്ുണാഽഽര്ാത് പാണിനാ

gm

ത്രസ്തധ്ീര്തിയയൗ സ മുഹൂര്താത്

ou
si

തദ്ദിരനാപഗതമാര്ഗമരേഷമ് || ൬.൫൨ ||

.y

ആശ്രരമ നിജജനാനിഹ ദൃഷ്വാ തം

w

പ്രസാദമഹിമാനമമുഷയ |

w

രപ്രാചയ തത്്ല്വനമപയതിചിത്രം തസയ വതഃ

w

സഹ സദാഽസ്മര്രദഷഃ || ൬.൫൩ ||
വാനരര്ംദ്ര ഇവ വായുജരവാഽസൗ ഭീമരസന ഇവ
ദാനവഭീമഃ |
ഉല്ല്ല്ാസ ഗിര്ിപുംഗവേൃംരഗ സ വ്രജന്
വജിനനാേനനാമാ || ൬.൫൪ ||
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ബഹുസത്തവഗണം സവികം
സമഹാവിഷരമാ്മഹാഹിമവംതമയമ് |
വിഷരമാ്മഹാഹിമവംതമയന് നഗവമ്ത
ഫുല്ല്ദൃഗസ്തഭയഃ || ൬.൫൫ ||
സുഹസിതകമല്ാകരര്ാപഗൂഢം
സുജനസുഖാര്ഥമനംതരഭാഗേയ്യമ് |
ടാഗമുച്ചം

om

വികസിതസുമരനാ

a.
c

മര്തകര്ത്നമയസ്ഥല്ാഗ്രയരോഭമ് || ൬.൫൬ ||

ou
si

രഹമപ്രദീപ്താംബര്ം

gm

പാരദാപാംതനമന്മഹാമുനിഗണം

ഹാടവകഃ |

.y

ശ്രീമദ്രത്നകല്ാപമഗ്രയകടവകര്വിഭ്രാജിതം

w

ദൃഷ്വാതം ധ്ര്ണീധ്ര്ം സുവനമാരല്ാല്ല്ാസിനം

w

സുംദര്ം സവാനംദാകൃതിമസ്മര്ന്മുര്ര്ിപും

w

സവാനംദതീര്ഥസ്തദാ || ൬.൫൭ ||
|| ഇതി ശ്രീമത്കവികുല്തില്ക
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിരത
ശ്രീമധ്വവിജരയ
ആനംദാംകിരത ഷഷ്ഠഃ സര്ഗഃ ||
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