|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൧൬. ഷ

ാഡശഃ സര്ഗഃ

om

സാധ്ുഷ്യാ മധ്ുമഥനാംഘ്രി്ക്തി്ാഗ്ഭ്യഃ

a.
c

ശ്രൗഷതഷ്യാ വിതതമഷതര്മഹാനു്ാവമ് |
ഷവദാംതം സവയമിവ ബംധ്ഷമാക്ഷമൂലം

ഷടഽച്ഛ

ീര്തിചംദ്രം വിശവജ്ഞം

.y

ഷഗാമതയാസ്തടനി

ാവിഷദാഽത്ര || ൧൬.൧

gm

||

ാഽപി ഷ

ou
si

വയാചഷ്ട സ്ഫുടമഥ ഷ

w

ക്ഷിതിപതിര്ംതയവര്ണജന്മാ |

w

വിഷദവഷ്ടാ ശ്രുതിഗുണസാധ്

ം ശ്രുതീനാം

w

വാചാഷലാ വചനമുവാച വാഗ്മിവര്യമ് || ൧൬.൨ ||
ഉന്മത്തപ്രലപിതവന്ന തദ്ധി മാനം യദ് വാ
വയ്ിചര്തി

യം

വചിത് ഫഷലഽത്ര |

ദൃഷ്ടാംഷതാ ്വതി തദപ്രമാണതായാം സഷര്വ
ശ്രുതിവചസാം ച സര്വഷഥതി || ൧൬.൩ ||

1

ാം

ഷവഷദാക്തം ഫലമലമാപയഷതഽധ്ി

ാര്ാദ്

ഇതയുകഷതാഽതനുമനസാഽ്യധ്ത്ത ധ്ൂര്തഃ |
ഷയാഗയഷതവ സതി ന ഹി ദൃശയഷതഽധ്ി
സയാത് സ ഖര്വി

ാര്ീ നാതഃ

ാണവത് സഷദതി || ൧൬.൪ ||

ആഷക്ഷപം തമസഹമാന ഉച്ചമാനഃ സഷദയാഽസൗ
ര്പല്ലവദവഷയന |

ആദായ വയതനുത ബീജഷമാ

ുര്ദലപുശ്പബീജസൃഷ്ടിമ് || ൧൬.൫

a.
c

സൂകഷതനാം

ധ്ീനാം

om

നിജ

ദാചന പ്രദീഷപ

ou
si

വയാഖയാതാ നിശി സ

gm

||

സംശാംഷത പുനര്പി വാചയാംബ്ൂവ |

.y

പുര്ു

യാന് സവാന്

ര്ുണാംബുധ്ിര്നിജാംഷഘ്രഃ

w

ശി

വ || ൧൬.൬ ||

w

w

അംഗുഷ്ഠസ്ഫുടനഖര്ാംതഷര്ാചിഷ

തീര്ഥാര്ഥം പൃഥുതര്വപ്രപാതിവാര്ാം ധ്ാര്ാണാം
ര്യസഹനക്ഷമാം മഷഹക്ഷഃ |
ആനീതാം ദശശതപും്ിര്തയശക്തയാ ഷപ്രഷക്ഷയാഷച
വിപുലശിലാം
ഷലാ

ാനാമുപ

വചിത് സ മുക്താമ് || ൧൬.൭ ||
ൃതഷയ

ുതഃ ശിഷലയം നിഷനയ

2

ഷനാ ഇതി ജനതാ ജഗാദ തത്ര |
ഷനതാഷര്ാ യതിവര് മാനവാ ന ഹീമാം
്ീമശ്ഷചദിഹ യതഷത നഷയന്ന ഷവതി || ൧൬.൮ ||
നിഷനയ താം ഗിര്ിമിവ വാനര്ീ
ലീലാവത്

ര്

ൃതാത്മാ

മഷലന ഷസാഽമഷലന |

തത്രാപി നയധ്ിത തയാഽസയ സൂചയഷതഽലം തത്

a.
c

സംഘാഷതര്ധ്ി

ഘഷനര്ലം

ര്മ || ൧൬.൯ ||

ൃതാധ്വാ

യാണാം യതമനസാമുഷതതഷര്

gm

ശി

ാഽധ്ുനാഽപി

om

തുംഗാം നനു നി

ാമ് |

ലമതിഃ സസാര് സിംധ്ുമ് || ൧൬.൧൦ ||

.y

സ

ou
si

യത്രാമാ വസതി തിഥാവിഷനന ചംദ്രഃ തത്രാസൗ

w

ആര്ദ്രാണഗാഃ സപദി നിമജ്ജനാത്സര്സയാം

ണ്

w

വസയ ദവിജഋശ്സയ വല്ല്ായാമ് |

w

തത്രാഽയന് ഖര്
അപി സ

ിര്ഷണാപര്ാഗഷഹഷതാഃ ഗ്രാമീണാ

ലാഃ സബാലവൃദ്ധാഃ || ൧൬.൧൧ ||

സര്വജ്ഞം സപര്ിജനം സമീക്ഷമാണാഃ
ഫുല്ലാക്ഷാഃ സ്മിതവദനാഃ ശു്ാ നനംദുഃ |
ദൗര്മുഖയം ദധ്ത ഉതാപഷര് നിനിംദുഃ
നാഽശ്ചര്യം ദവയമപി തത് സവ്ാവതംത്രമ് ||
൧൬.൧൨ ||
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മാ ഷമനം ്ുവനഗുര്ും വിനിംദഷതത്ഥം
നിര്്ര്ത്സയാ്യപതദിഷവാത്തര്ംഗഹസ്തഃ |
സംഷക്ഷാ്ീ ഘനഘനഷഘാ

ഷഘാര്ഷവ

ഃ

സംര്ം്ീ ഖലദമനായ സിംധ്ുര്ാജഃ || ൧൬.൧൩ ||
സമഷമാദാത്ത തര്ളതഷര്ാ ദ്രുതാ്ിഗാമീ
തഷര്ര്ിഹാധ്ിഷവലം മധ്വായ

a.
c

വീചയംഷഗര്ധ്ി

om

ഗം്ീര്സവനനുതിമാന് സുഷഘനഹാസഃ |

gm

പ്രണതിമിവ വയധ്ാത് സമുദ്രഃ || ൧൬.൧൪ ||

ou
si

ഷഗാലീലാസവതിശയിനാവഗാധ്്ാവാത്
നഷനാല്ലംഘയൗ വിവിധ്ഗുണപ്ര

ാശര്ത്നൗ |

.y

മധ്വാബ്ധീ പര്മമഷതഃ പ്രിയം ജനാനാം ലാവണയം ന
ഃ || ൧൬.൧൫ ||

w

w

തു ജലഷധ്ര്യം വിഷശ

w

അംഷ്ാഷധ്സ്തവര്ിതതഷര്ാര്മിപാണിമൃഷ്ഷട
സവച്ഷേഽസൗ വി

ടതടാസഷന നി

ണ്ണഃ |

വയാചഖയാവതിചിര്ഷമതഷര്യശാഖാ സൂക്താനി
പ്ര്ുര്തിസുംദര്പ്ര

ാര്മ് || ൧൬.൧൬ ||

ഗാം്ീര്യാത് സവനമധ്ര്ീ

ഷര്ാതി സിംഷധ്ാഃ

ശ്രാവയതവം വഹതി തഥാഽപയഷഹാ സവഷനാഽസയ |

4

പൂര്ഷണംദുപ്ര്വദനഃ

ഏ

ധ്ഷനയാ മഷതവത്ഥം

ജനജലധ്ിസ്തമാശു പഷര്യത് || ൧൬.൧൭ ||
ഷവദാനാം സമുചിത്ാവവാദദക്ഷം ഷയ
ഷവദദവി

മിമമൂചിഷര് മഷഹര്

ധ്ിഗ്ഭധ്ി

് താനിതി ജനതാ ജഗാദ തത്ര

സവാശ്ചര്യാത്

ില

യാഃ |

ലിതാംജലിര്നമംതീ ||

a.
c

om

൧൬.൧൮ ||

സന്നാമം വിപുലഹൃഷദ വിധ്ായ ്ക്തയാ
ശുചൗ നദാധ്ിര്ാഷജ

ou
si

തത്നാനാദധ്ി

gm

ബിഭ്രാണാശ്ചര്ണര്ജഃ സുഷര്ംദ്രഷസവയമ് |
സനുസ്ഷത ദവിജനി

ാഷല ||

w

.y

൧൬.൧൯ ||

ര്ാഃ പ്രശസ്ത

ര്ിനി

ഷര്ര്ിവാനിവാഷര്യഃ

ഉല്ഷലാഷലര്ജന നി

ര്ാന് നിപാതയദ്ിഃ |

w

w

ല്ഷലാഷലഃ

ആക്രാംതാഃ പ്രബലതഷര്ശ്ച ഷലാഠ്യമാനാ
ഹാസയതവം പ്രയയുര്ുദനവതീഹ ഷനഷ
൧൬.൨൦ ||
മജ്ജംതം പൃഥുലഹര്ീനിഗൂഢമൂര്തിം
സംപൂര്ണപ്രമതിമസജ്ജഷനാ ജഹാസ |

5

||

ഷയാ ഷലാ

ത്രയവിജയീ ഗുര്ുഃ പ്രസിദ്ധഃ ഷസാഽയം

ഹീ പതതി ലഘൂര്മിലീലഷയതി || ൧൬.൨൧ ||
നീചാനാമവച വചാംസയജീഗണനഷനാ ദഭ്രാണാം
ക്ഷു്ിത

ര്ാണയദഭ്രഷ്ാധ്ഃ |

ഷക്രാഷ്ടൂനാം ശവ

ല

ലപ്രദം വിര്ാവം പംചാഷസയാ

om

ന ഹി ഗണഷയദുദാര്വീര്യഃ || ൧൬.൨൨ ||

ഷലാ

ടാക്ഷം

a.
c

ജന്മസ്ഥിതയവസിതിദായിനം

ാനാമഘടയദംബുധ്ൗ ബൃഹദ്ധീഃ |
ഗുര്ുണാ സ ഷതന താവത്

gm

ആക്രാംഷതാഽധ്ി

ou
si

മുംചന് സംചലനമ്ൂത്തടാ

ഷദശയഃ || ൧൬.൨൩ ||

.y

ഇതയാഷദയര്പി ചര്ിഷതര്നനയസാഷധ്യഃ ന

w

സ്ഷഥഷ്ഠാം ബഹുമതിമാപ ദുര്ജഷനാഽസ്മിന് |
ം വയധ്ിത പുനര്നിര്സ്ത്ാഷഗയ തസ്മിന്

w

വിഷദവ

w

ദുര്മനസി തഷദവ ഷശാ്നം സയാത് || ൧൬.൨൪ ||
സംപ്രാപ്തം സഹ സഹഷജന ഗംഡവാടം
ഷസവാജസ്സംപ്ര
ശുശ്രൂ
ഷലാ

ടന ആദിശദവിശം

ാമയമുചിഷതാ വിധ്ാതുമീ

ാനാമിതി വചസാ പര്ീക്ഷ

൧൬.൨൫ ||

6

മ് |
ത്

ാണാമ് ||

ശ്രീ

ാംഷതശവര്സദഷനഽനയത്

യസ്ത്ിംശന്നര്വര്നീതഷ

ിഷലഷ

തുയഷ്ടിമ് |

ആഹതയാ ഗുര്ുഗദഷയവ നാളിഷ
തര്ളതര്ാത് ഫലാനി

ാ

ര്ാദ് ഷയാ ഷലഷ്

ാമമ് || ൧൬.൨൬ ||

ഏതാദൃഗ്ഭബലവി്വഃ സ തസയ

ംഠ്ം

om

തജ്ജഷജയഷ്ഷഠ്ാഽപയ്ിത ഉ്ൗ സമം ഗൃഹീതവാ |
സംഘര്

a.
c

നിഷ്ഷപഷ്ടടം പര്മമവാപതുഃ പ്രയത്നം

ാത് ക്രമപര്ിവര്ധ്മാനഷതക്ഷ്ണയമ് ||

ou
si

gm

൧൬.൨൭ ||

ആസവിന്നാവലസതര്ൗ ഗുഷര്ാര്നിഷയാഗാത്
ഠ്ിനതര്തവചം ശിഷര്ാധ്ിം

w

മുക്തവാഽയഃ

.y

േത്രാഗ്രയനിലമഹിതൗ ച താവു്ാ്യാമ് |
ൗ || ൧൬.൨൮ ||

w

w

പര്യായസ്ഫുടവചനാം നിഷപതതുഃ

ആശവസ്തൗ ശുചിഹൃദിമാവനൂനമാനൗ ഉദ്ധര്തും
സമഗദദംഗുലിം ധ്ര്ാസ്ഥാമ് |
സംഗൃഹയ പ്രസ്ര്സാദപി പ്രയത്തൗ സാമര്ഥയം
യയതുര്ിമൗ ന

ംപഷനഽസയാഃ || ൧൬.൨൯ ||

നിര്യത്നം വടുമധ്ിര്ുഹയ മംദഹാസീ സ
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പ്രായാദിഹ പര്ിഷതാ നൃസിംഹഷഗഹമ് |
ഐശവഷര്യര്ിതി ലഘിമാദിഷ

ര്ുഷപഷതാ

മഷധ്വാഽ്ൂത് ത്രി്ുവനചിത്രര്ത്നര്ാജഃ || ൧൬.൩൦ ||
പംചാശന്നര്പനഷര്ാപനീതമാത്രാം ഷയാ വാര്ക്ഷീം
ഗൃഹമധ്ിഷര്ാഹിണീം നിനായ |
സ വയാഖയാസവര്ദമനായ പൂര്വവാഷടാ നിര്ഷദശാദ്
മ് || ൧൬.൩൧ ||

a.
c

om

വയധ്ിത ഗുഷര്ാര്ഗള പ്രഷപ

സവിനഷനഽസ്മിന്നപി യതമാന ആഗ്രഷഹാഷഗ്ര

gm

പ്രാചയാത് തത്പ്രവചനനിസവഷനാഽതിഷര്ഷജ |

ou
si

ഉദ്ധര്തും വിപുലഹൃദംഗുലീം ച നാലം
ഷസാഽ്ൂദിതയജനി

w

.y

൧൬.൩൨ ||

ുതൂഹലം ജനാനാമ് ||

w

പഷര്യക്ഷി പ്ര്ുര്ിതഷര്ഃ ശിവാഗ്നിപൂഷര്വഃ

w

ഷനാഷപക്ഷി പ്രബലതഷര്സ്തഥാ പ്രയത്ഷനഃ |
നാഷവക്ഷി

വചിദപി ശക്തയപൂര്തിര്സ്മിന്

ഉത്ഷപ്രക്ഷി സവയമപി ്ീമ ഇതയവശയമ് ||
൧൬.൩൩ ||
ഷലഖിനയാം മുഹുര്പിനഹയ
നാഷപയ

ൃ

യമാണം

ം തനുര്ുഹമസയ തൂദപാട |
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നാസാഷഗ്ര മൃദുനി

ൃഷതശ്ച മുഷ്ടിഘാഷതഃ

നാഷസയംഷദാര്തിബലി്ിഃ പ്രസന്നതാഽഽസി ||
൧൬.൩൪ ||
പംചാസയഃ ശവ്ിര്ിവ ഹീ വിഹീനസാഷര്ഃ
അംഷ്ാധ്ിര്നഗ സര്ിതാം ജഷലര്ിവാല്ഷപഃ |
ഹഷദയാഷതര്ിവ തര്ണിര്വിഡംബയന് നൠന്

om

പ്രതയര്ഥിസവസമനഷര്ര്വയവാഹര്ത് സഃ ||

a.
c

൧൬.൩൫ ||

gm

പാര്ംതീസുര്സദനം വിശാലസംവിത് സംപ്രാപ്തഃ

ou
si

ഖലു സുചിര്ാന്നിഷവദയഹീനമ് |
ഗ്രാമയാഗ്രയക്ഷിതിപതി്ിര്ദിനാര്ധ്മാത്രാത്

w

.y

തദ്ൂതീര്വയധ്ിത സ്ൂത ബലയനല്ാഃ || ൧൬.൩൬ ||

w

്ീമഷതവ സഹ സഹഷജഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ പ്രാ

്

w

പംചാത്മാ മുര്ര്ിപുര്ംചിഷതാ യദത്ര |
പാംചാലയാ ബലിസലിലം സമം ദദതയാ
ഷസാഽസ്മാര്

ീത് തമിമമഥ പ്രപൂജയപൂജയഃ ||

൧൬.൩൭ ||
ആയാസയന്

ില സര്ിദംതര്ാഖയഷദശം ഗ്രീഷ്ഷമ

നിര്ജലമിഹ ശുശ്രുവാംസ്തടാ
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മ് |

തത്

ാഷല പര്മ്ിവര്

യന് ഘനൗഘം

തത്പൂര്ഷതയ വയധ്ിത

ുതൂഹലം ജനാനാമ് ||

൧൬.൩൮ ||
ദുര്മംഷത്രഃ ഖലപടഷലഃ പ്രഷചാദയമാഷനാ
ഗ്രാഷമഷശാ വൃശളപതിഃ പ്രഹര്തുഷമനമ് |
സംപ്രാപ്തസ്തത ഉത യാംതമീക്ഷമാണഃ ഷപ്രാദയംതം

a.
c
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ര്വിമിവ വിസ്മിഷതാ നനാമ |൧൬.൩൯ ||

ഷക്ഷത്രാഗ്രയം ത്രി്ുവനഷവദയനാഥനാഥം
ൃഷ്ണാമൃതപര്മാര്ണവാ്ിധ്ാനാം ചഷക്ര
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si

ശ്രീ

gm

പ്രസ്ഥായ പ്രചുര്തര്ാംതര്ഃ പ്ര്ാവീ |

.y

സദവചനതതിം സവ്ക്ത്ൂഷതയ || ൧൬.൪൦ ||
വ

ൂപദര്ദുര്ാ്ാഃ |

w

ുഹര്

w

സ ഗ്രാമം പര്മപി യാത ഉച്ച്ൂതിം വിദവാംസഃ

w

ഇതയൂഷച മദമതിമാനിഷനാഽഖിലജ്ഞമ് മനയസയ
ക്ഷപയിതുഷമവ തജ്ജനസയ || ൧൬.൪൧ ||
സര്വ ഷജ്ഞാഽപയയമധ്ി

ം ന യജ്ഞ്ംഗീം

സംവിത്ഷത യതിര്ിതി ബദ്ധനിശ്ചഷയാഽസൗ |
ആ്ാംതം പര്ി

ദി മത്സര്ാദപൃച്ഛത്

ര്മാര്ഥശ്രുതിഗഹനാര്ഥഖംഡ്ാവമ് || ൧൬.൪൨ ||
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േംദദാ്യശ്ചയുതര്സസംഗ്രഹപ്രവീണാന്
ഷ്ഷഠ്ഽഹ്നി പ്രതിവിഹിതാന് പ്രജാധ്ിഷപന |
നാര്ാശംസയചര്മചാര്ുമംത്രഷ്ദാന് ഊഷചഽസൗ
തമ്ിദധ്ദ് വിസംശയാംശഃ || ൧൬.൪൩ ||
പാംഡിതയം പര്മമഷവതയ തസയ താദൃ

ത് ക്ഷു്ിതമനാ വിപക്ഷസംഘഃ |

om

സംഘര്

്

a.
c

നാര്ഥഃ സയാദയമിതി വര്ണയന്നഥ തവം തം
ബ്രൂഹീതയുര്ുമതിഷനര്ിഷതാഽദ്രവദ് ദ്രാ
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gm

||

് || ൧൬.൪൪

ഷസാഽപൃച്ഛത് തമഥ മഹാഹവഷയാപസര്ഗാ

.y

യഷത്രാക്താ മനുചര്ഷണാപസൃജയര്ൂപാഃ |

w

തസയാര്ഥം വചനചയസയ തം ബ്രുവാണഃ

w

സ്ഷഥര്യാര്ഥം സപദി സ ഷലഖയാം ബ്ൂവ ||

w

൧൬.൪൫ ||

സംപൂര്ണം ശശിനമിഷവാദിതം
ചഷക്ഷാ്ാശു്നി

ൃശഃ

വാ

ഷര്ാ നിര്ീക്ഷയ മധ്വമ് |

പ്രതയര്ഥീ സവയമിതി ദൂര്ഷവാഽ്ിധ്ാവന്
ിം ഷതന ക്ഷതമമൃതാ

ര്സയ തസയ || ൧൬.൪൬ ||
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നിസ്സവാനാം

തിപയ്ുക്തിയുക്ത്ക്തം

്ക്താനാം വയധ്ിത ചതുര്ഗുണം ദയാലുഃ |
്ുംകഷത സ്മ ത്രിദശനഷര്ാപഷ്ാഗയമന്നം
സംപ്രീഷതയ സ ധ്നവതാം ബൃഹത്പ്രഷബാധ്ഃ ||
൧൬.൪൭ ||
വൃഷ്ടയാഷദഃ സ നിയമനാദി ചക്ര എതത്
ിം ്ുവനനിയാമഷ

ു പ്രവര് ഇതീഹ വര്ണയാമഃ || ൧൬.൪൮ ||

gm

ൃഷതയ

ൃതാനുവാദഃ

a.
c

അഷപയവം ്ുവനഗുഷര്ാഃ

സമീഷര് |

om

ചിത്രം
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ഇതയൂഷച ധ്ര്ണിസുഷര്ണ ഷ
മാധ്വീയം വിവിധ്

ഥാ

വലം ഷനാ

ഥാസു മാനയാ |

.y

സാക്ഷാദപയമര്വഷര്ര്ുദീര്യമാണാ

w

w

൧൬.൪൯ ||

w

ഗംധ്ഷര്വര്ദയുസദസി തന്മുഷദ ജഷഗഽസൗ ||

താം പദയപ്രണിഗദിതാം തു മൂര്േയിതവാ
താനാനാമുചിതതയാഽഽത്തപംചമാദയാഃ |
ഗാംധ്ാര്ം ദയുവി

യമുജ്ജവലം സൃജംഷതാ

ഗ്രാമം ഷത പ്രജഗുര്
ആനഷമ്രഃ സുമു

ാ

ി

മ്ര

ുടമൗലി്ിഃ
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ംഠ്ാഃ || ൧൬.൫൦ ||
ര്ാഷഗ്രഃ

ആതാഷമ്രഃ പ്രതി

ലിഷതഃ

സ്മിഷതര്മുഖാബഷജഃ |
ആശ്രാവി സ്ഥിര്തര്്ക്തി്ിഃ സുഷര്ംഷദ്രഃ
തദഗീതാ ദശധ്ി

ണാര്യവര്യചര്യാ || ൧൬.൫൧ ||

ഗീര്വാഷണര്വിജയമഷഹാത്സവസയ പൂജാം
ുര്വാഷണര്വിര്ളസംവിദസ്തദാനീമ് |
ഷര്ാപഷദവയുകഷതഃ

om

വിസ്ഷമഷര്ര്മുനിനി

a.
c

സുസ്ഷമഷര്ര്ഥ തമഷവക്ഷിതും പ്രജഗ്ഭഷമ ||
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൧൬.൫൨ ||
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ആദര്ശം ഗുണഗണദര്ശഷന മുര്ാഷര്ഃ
സച്ഛാസ്ത്ം ര്ചിതമഷനന വര്ണയംതഃ |

.y

പ്രഷദയാഷതര്ുഡുപദവീം പ്ര

ാശയംതഃ

നാ

w
w

||

w

ഷപ്രക്ഷംത പ്രചുര്മഷനാവിലാസഷമഷത || ൧൬.൫൩

ീംദ്രാസ്തമവനി്ാഗമാവസംതം

സുശ്ഷലാഷ

ര്പി ്ുവനാനി ്ൂ

ഷനമുഃ ഖാദുപനി

യംതമ് |

ദം തഷദതഷര്യീം

വയാഖയാംതം വിവിധ്വി

ിഷ്ടശി

൧൬.൫൪ ||
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യമഷധ്യ ||

ശ്രീമംതം ശശിവദനം

ുഷശശയാക്ഷം

ഗം്ീര്സവര്മതിദിവയലക്ഷണാഢയമ് |
പശയംതഃ സവഗുര്ുമഥാര്ചിചന്
വാണയാ തം ഹര്ിര്തിപൂര്ണ

ൃതാര്ഥാ

ാമഷമഷത || ൧൬.൫൫

||
അഹഷര്ാ ദുര്ാഗമതമഃ സവഷഗാഗഷണഃ
ഷര്ാര്മു

ുംദഗുണവൃംദദര്ശനമ് |
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അ

ശര്ണം ഗുഷര്ാ

a.
c

അജയശ്ചതുര്ദശ ജഗംതി സദഗുഷണഃ
ര്ുണയാഽപി ഷനാ ്ഷവഃ ||
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൧൬.൫൬ ||

നമസ്ഷത പ്രാഷണശ പ്രണതവി്വായാവനിമഗാ

.y

നമഃ സവാമിന് ര്ാമപ്രിയതമ ഹനൂമന് ഗുര്ുഗുണ |

w

നമസ്തു്യം ്ീമ പ്രബലതമ

ൃഷ്ഷണഷ്ട ്ഗവന്

w

നമഃ ശ്രീമന് മധ്വ പ്രദിശ സുദൃശം ഷനാ ജയ ജയ ||

w

൧൬.൫൭ ||

ഇതി നിഗദിതവംതസ്തത്ര വൃംദാര്ഷ

ംദ്രാ

ഗുര്ുവിജയമഹം തം ലാളയംഷതാ മഹാംതമ് |
വവൃ

ുര്ഖിലദൃശയം പുഷ്പവാര്ം സുഗംധ്ം

ഹര്ിദയിതവര്ിഷ്ഷഠ് ശ്രീമദാനംദതീര്ദഥ || ൧൬.൫൮
||
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|| ഇതി ശ്രീമത്

വി

ുലതില

ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിഷത
ശ്രീമധ്വവിജഷയ
ആനംദാം

ിഷത ഷ

ാഡശഃ സര്ഗഃ ||

|| സമാപഷതായം ഗ്രംഥഃ ്ാര്തീര്മണ

w

w
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a.
c

ൃഷ്ണാര്പണമസ്തു ||

w

ശ്രീ
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മുഖയപ്രാണംതര്ഗത
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