|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൮. അഷ്ടമഃ സര്ഗഃ
പ്രതിഭാപ്രഭാപ്രമുഖസദ്ഗുണണര്നിണജഃ
അതിവിസ്മയം നിയമിനാം മനനാ നയന് |

om

പുര്ുധ്ീഃ കദാചിദഥ നവദനായകം വിജനന

a.
c

ശണനര്ുപസസാദ തം വനന || ൮.൧ ||

gm

സുവിനശഷനശഷവദനശഷവര്ണിതപ്രതിന

ാദ്ധുര്

ou
si

സയ നനു ശിഷയനതാചിതാ |

ഗുര്ുമാനസസയ ഗുര്ുതാഽപി സത്പനതഃ ഇതി

w

.y

നസാപസത്തിര്മണര്ര്മാനയത || ൮.൨ ||

w

പുര് ഏവ പൂര്ിതമപൂര്യത് പുനഃ നനു കൃഷ്ണ

w

ഏഷ പര്മാര്ഥസംഖയയാ |
ഭഗവന്മനഃ പുര്മിവാഽയതം പുര്ാ നിജധ്ാമ താം ച
ജഗൃനേ തദദ്ഭുതമ് || ൮.൩ ||
ഇതിോസസുംദര്പുര്ാണസൂത്രസത്പ്രിയപംചര്ാ
ത്രനിജഭാവസംയുതമ് |
അശൃനണാദനംതേൃദനംതനതാഽചിര്ാത്

1

പര്മാര്ഥമപയഗണിതാഗമാവന ഃ || ൮.൪ ||
ഋജുപുംഗവസയ പര്ിജാനതഃ സവയം സക ം
തദപയ മനംതജന്മസു |
സവകൃനതാര്വനുഗ്രേ

ാദമുഷയ താം

വിശിനശഷ നശഷശയനഃ പുനര്ധ്ിയമ് || ൮.൫ ||
ാദര്ായണസോയസംപദാ പ്രയയൗ

a.
c

പ്രണംതുമമിതാംതനര്ാ യുതഃ |

om

അഥ

അപി നാദിര്ായണപനദാദിതം േനര്ഃ വപുര്ംതര്ം

ou
si

gm

സിതമാശ്രമാംതനര് || ൮.൬ ||

തമപശയദാശ്രമവനര് പ്രഭൂതധ്ീഃ ജവ നം ജവ ംതമിവ

.y

ധ്ൂമവര്ജിതമ് |

w

വര്വല്ക ാക ിതമൗംജിനമഖ ം

w

w

വി സജ്ജടാവ യമാദിപൂര്ുഷമ് || ൮.൭ ||
അതിദുര്ജനയംദ്രിയജയാദിര്ൂപിണാ തപസാ
വസംതമിവ സംതതം വനന |
നിജര്ൂപഭൂതനിര്നപക്ഷനിര്മ പ്രചുര്ാത്മസൗഖയര്
തമപയനാര്തമ് || ൮.൮ ||
നയനദവനയന ന ിനപ്രഭാമുഷാ

2

പര്ിഫുല് താവി സിനതന വിസ്മയാത് |
തമനവക്ഷയ ധ്ര്മജമധ്ര്മദുര് ഭംമനനസതി
ഭൂര്ിതര്മാനനസാഽസ്മര്ത് || ൮.൯ ||
ജഗതാം ചതുര്ദശതയം ചതുര്മുഖ
പ്രമുണഖര്യുതം പ്രളയമാനിനായ യഃ |
സമമുല് സന് കമ ണയവ നകവ ം പര്മഃ സ

a.
c

om

ഏഷ േി പുര്ാണപൂര്ുഷഃ || ൮.൧൦ ||

ത്രിഗുണാകൃതിപ്രകൃതിനതാ ഗുര്ും തതഃ

gm

ത്രിവിധ്ാമേംകൃതിമമര്തയഖാനയതഃ |

ou
si

അപി ഭൂതപംചകമിനതാഽംംഡമംഡ ം

.y

ഭഗവാനസാവിേ ജഗംതി ചാസൃജത് || ൮.൧൧ ||

w

വിധ്ിവായുവീംദ്രശിവകൗശിനകശകാന്

w

അമര്ാമര്ാനുഗനര്ാസുര്ാദികാന് |

w

സൃജതി പ്രപാ യതി േംതി സംതതം സവഗതിം
പ്രയാപയതി ണചഷ

ീ യാ || ൮.൧൨ ||

അഗണയ്യസദ്ഗുണഗനണാ വിദൂഷണഃ
സവവശാഖിന ാഽപയനുപചാര്തഃ സവയമ് |
സ്മൃതികീര്തനപ്രണതിഭിര്വിമുക്തനയ സവജനസയ
യാതയയമനനകര്ൂപതാമ് || ൮.൧൩ ||

3

ചതുര്ാനനായ ചതുര്ഃ പുര്ാഽഽഗമാന്
പ്രദദാവസാവനിമിനഷശവര്ഃ ഫ്രഭുഃ |
വിനിേതയ േി ശ്രുതിമുഷം പുര്ാതനം
വപുനഷാദ്ധതം േയമുനഖന സദ്രിപുമ് || ൮.൧൪ ||
അമനര്ംദ്രണവര്ിഭുജദംഡമംഡ പ്രതികര്ഷപുഷ്കര്

om

പതദ്ധനര്ാദ്ധൃതിഃ |

a.
c

വിദനധ്

വര്ാേവപുഷാഽമുനനാര്മിമത്സൃതിസിംധ്ുകച്ഛപത

ou
si

gm

യാഽഽപ്തര്ക്ഷിണാ || ൮.൧൫ ||

നര്സിംേ എഷ വിദദാര് ദാര്ുണം
ാദനയനഖര്ചക്രനതജസാ |

.y

പ്രതിന

w

സവര്ിപും ക്ഷനണന സര്സഃ സ്ഫുര്ത്തനും

w

w

പൃഥുസതവമിഷ്ടജനഭീതിഭംജനഃ || ൮.൧൬ ||
അപി വാമനനാ
പ്രതിഭാ

ളിത

ാ യവാനയം

ന ന കൃതണദതയകൗതുകഃ |

ഉപനധ്ര്ധ്ഃ കൃത

ീംദ്രശാത്രവഃ സവജനായ

നകവ മദാത് പര്ം പദമ് || ൮.൧൭ ||
കഥയംതയമും

4

പര്ശുഭാസമാനനഗാേതമര്തയനദവതമസം
മുേുര്മുേുഃ |
ജഗതാം േിതം േര്ിമിവാപര്ം േര്ിം
ഗുര്ുശക്തിതാപസവര്ാനവനയാദ്ഭവമ് || ൮.൧൮ ||
കര്ുണാകര്ഃ സവസുനദവനമാദനദാ ഭഗവാന്
പുര്ാഽേിമകര്ാനവനയഽഭവത് |

om

ജിതവാന് ദിനശാ ദശര്നഥാഽഗ്രയസംപനദാ ജനനകാ

a.
c

ഭൂവ ഭുവി യസയ ണവര്ിോ || ൮.൧൯ ||

gm

ഭുജനഗശവനര്ാഽപി ഭുവനനശവര്പ്രിയഃ

ou
si

സമജനയഥാര്ിദര്ജന്മ ഭുവയഭൂത് |
തമമുഷയ കാംതിവിജിനതംദുമഗ്രജം

w

.y

ര്മണീയമാേുര്ിേ ര്ാമനാമകമ് || ൮.൨൦ ||

w

ജനനകന നസാഽഥ വിര്ോസേിഷ്ണുനാ

w

മുേുര്ീക്ഷിനതാ വനമനീയത പ്രഭുഃ |
ചകിനതന ദുഷ്ടജനതസ്തപസവിനാ തത ആസുര്ീം
നിശിചര്ീം ജ

ാന സഃ || ൮.൨൧ ||

മുനിസപ്തതംതുകൃതണവര്

ംധ്നം

കടുനകശയര്ിഷ്ടപദമുഖയദുര്ജനമ് |
ക്ഷപയംതമുദയതസു

ാേുമാേനവ

5

തമഥാഭയനംദദമര്ാദിസദ്ഗണഃ || ൮.൨൨ ||
സവനന വികസവര്ഗുണസവര്ദവിനജ സ്ഫുര്ിനത
ചര്ന് സക നഗാകു പ്രിയഃ |
ഇതകാമതാപസര്സാര്ദ്രധ്ീഗിര്ഃ
പ്രതി ാളയന്നര്മണതഷ സുംദര്ീഃ || ൮.൨൩ ||

a.
c

പുര്ീം ജനകവല് ഭാം ഗതഃ |

om

സേജാനവിതഃ സക മിത്രസംയുനതാ മധ്ുര്ാം
പ്രവിശന്നിമാം സ ജഗനദകസുംദനര്ാ

ou
si

gm

നര്നാര്യുദാര്നയനനാത്സനവാഽഭവത് || ൮.൨൪ ||
അഥ ഖംഡിനതശവര്ധ്നുഃ സ

ീ യാ

.y

ക്ഷപിനതാഗ്രനസനനൃപപുത്രപൗര്ുഷഃ |

w

സമുപാസയ വിപ്രഗുര്ുമബ്ജഭൂഗുര്ുഃ

w

w

സവജനാനനമാദയദനമയനതജസാ || ൮.൨൫ ||
കമ ാമയം കമ പത്രന ാചനാം ഭുവമാഗതാം
നൃപസുതാം ഗൃേീതവാന് |
നിജ ീ യാ വിജിതര്ാജശാത്രനവാ മുദമാപദാപയ
പുര്മബ്ധിദുര്ഗമമ് || ൮.൨൬ ||
സ ജഗാമ മാതൃജനതുഷ്ടനയ കി

6

തവര്ിനതാഽവനം

വിദധ്ദീപ്സിതം സതാമ് |
സേ ഭാര്യയാഽപി ശുഭയാ
മോജയധ്വജ ക്ഷ്മണാഗ്രയസുേൃദാ
വിനാ[ഽ]മുദാ || ൮.൨൭ ||
സമതീതപര്വതപുനര്ാഗദുര്ഗമഃ
ഖര്ദൂഷണാദിസുജനദവിനഷാ

േൂന് |

om

സ നിേതയ വിശവഭയദം സുദുസ്സേം നര്കം

a.
c

മോതമ ഉതാനയത് ക്രമാത് || ൮.൨൮ ||

gm

ര്ുചിര്ാശ്രമാജിര്ചിതാഗ്രയനതജസാ പ്രിയയാ

ou
si

പ്രിനയാ ഭുവനമാനയയാ സമമ് |
ഭൃശമാകു ീ

.y

കൃതമദപ്രമാദവത്സുര്പാര്ിജാതേൃദവാപ ധ്ാമ

w

w

സഃ || ൮.൨൯ ||

w

േര്ിതാമധ്ീശനര്നദവമംഡ ം ദശകം വിജിതയ
പര്ഭീഷണം മുേുഃ |
സ്ഫുര്ിതാമിേ പ്രിയതമാം നിജശ്രിയം
ഭഗവാനുണപക്ഷത േര്ംതമപ്രിയമ് || ൮.൩൦ ||
അഭിനംദിതഃ പവനനംദനാദിഭിഃ സ
കദാചിദിംദ്രസുതവര്ധ്നകാ ഗവാ |

7

നിജര്ാജയമാത്മദയിതായ ദത്തവാന് േര്ിസൂനനവ
േതവിപക്ഷമുത്തമമ് || ൮.൩൧ ||
മുദമാപയ തത്ര ദയിനതാര്ുവാര്ത്തയാ മധ്ുോ
മര്ുത്സുതമുഖപ്രവൃത്തയാ |
േര്ിതിഗ്മചക്ര സിനതാഽബ്ധിമധ്യഗം പ്രയയൗ സ

om

പുണയജനനസവിതം പുര്മ് || ൮.൩൨ ||

സവി

ുനധ്ംദ്രശാത്രവമ് |

a.
c

പൃഥുകുംഭകര്ണഗജര്ാജമുദ്ധതം സസനോഽദര്ം

gm

ധ്ര്ണീഭര്ം പൃഥു ചക്രമക്ഷിനണാത്

ou
si

നിശിനതഷുചക്രകൃതവിക്രമഃ പ്രഭുഃ || ൮.൩൩ ||

.y

അഥ ഭാര്യയാ േുതവേം പ്രവിഷ്ടയാ സേിതഃ

w

സനോദര്പുര്സ്സണര്ര്പി |

w

അയമാപയ ധ്ാമ ചിര്മിശ്ടദഃ സതാം

w

നിജമൂ ര്ൂപപര്ണമകയനമയിവാന് || ൮.൩൪ ||
മേിദാസപൂജയചര്നണാ ദവിജാദഭൂദ് വിദിതാത് സ
വിഷ്ണുയശനസാഽമ ാത്മനഃ |
ഇേ നയാ ദനധ് ജഗതി പാപശാംതനയ
േുധ്ാമനേതിമതിദീപ്തനഗാസ്ഥിതിമ് || ൮.൩൫ ||

8

സുതനപാര്ുനചര്യമപാപകര്ദമാത് നനു മാനവീ
തനയതാമുനപയിവാന് |
സമനയന ഭൂര്ിനിജഭക്തിപൂര്ിതാന് സമജീജനത്
സുമനസഃ സ നദവര്ാട് || ൮.൩൬ ||
സു

ൃേത്പനയാധ്ര്മിഥഃ

പ്രസംേതിപ്രകടീഭവത്പര്മയൗവനാകൃതിഃ |

om

അസുര്ാേിതാം വര്വി ാസിനീ തനുഃ

a.
c

പ്രദദാവമുഷയ സുര്ര്ാശനയ സുധ്ാമ് || ൮.൩൭ ||

gm

സുജനായ ദത്തപദ ആത്മശുദ്ധിദഃ

ou
si

സുകുമാര്ര്ൂപയഭവനദഷ ശാശവതഃ |
അനസൂയയാ ശുചിമനീഷയാ ധ്ൃതഃ പര്മാദനര്ണ

w

.y

മുനിപുംഗനവാഢയാ || ൮.൩൮ ||

w

ദയിതഃ സതാമൃഷഭ ഏഷ ഭൂധ്രര്ാ വപുര്ുദവേന്

w

പര്മേംസ

ക്ഷണമ് |

വയേര്ദവ ക്ഷതമപക്ഷനശാഭനം
പര്തതവ ിപ്സുസനകാദിവംദിതഃ || ൮.൩൯ ||
ഉദപാദി ധ്ര്മതനനയാ േയയം േര്ിഃ
നര്നദവനസാദര് ഉദാര്വിക്രമഃ |
അപി കൃഷ്ണ ഇതയഭിേിനതാ മുനദ സതാം
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സവയനമവ യസയ സേനജാ വയജായത || ൮.൪൦ ||
പര്മാത്മനന സതതനമകര്ൂപിനണ ദശര്ൂപിനണ
ശതസേസ്രര്ൂപിനണ |
അവികാര്ിനണ സ്ഫുടമനംതര്ൂപിനണ
സുഖചിത്സമസ്തതനനവ നനമാനമഃ || ൮.൪൧ ||

a.
c

സപ്രണയമാദൃനതാഽമുനാ |

om

ഇതി ചിംതയന്നവിര്ളാംതനര്ാ േര്ിം പ്രണനാമ
അജിതൗ പര്സ്പര്സഭാജിതൗ സ തൗ നികഷാ

ou
si

gm

നിഷീദതി പുനര്ാപനവശിനൗ || ൮.൪൨ ||
വിവിധ്ാ വിധ്ായ കി

തത്ര സംകഥാഃ വദനം

.y

മുനീംദ്രതനയസയ സുംദര്മ് |

w

അവന ാകയ ന ാകപതിര്ാനതം

w

൮.൪൩ ||

w

മോസുഖതീര്ഥമാേ ര്േസി സ്മ ഗാമിമാമ് ||

ശൃണു നദവകാര്യമവധ്ാര്യ ണധ്ര്യവദ്
യുദുദീര്യമാണമിദമാര്യസമ്മതമ് |
ഭവിതാഽനയദുഷ്കര്തര്ം വിധ്ായ തത്തര്ുണം
തവാവതര്ണം മോഫ മ് || ൮.൪൪ ||
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അപിധ്ായ സൂത്രേൃദയം സതാം പ്രിയം
പ്രവിധ്ായ ഭാഷയമധ്ുനാ നിനജച്ഛയാ |
അപണര്ഃ ശ്രുതിസ്മൃതിനിജാര്ഥദൂഷണകഃ
സുതര്ാം തിനര്ാഭവതി സംവിദാേതാ || ൮.൪൫ ||
അപനനതുനമനമനയം കൃതം ഖണ ഃ
പ്രതിനനതുമാത്മജനതാം ശുഭാം ഗതിമ് |
ിതം വ്രനജഃ സുമനതന

om

കുര്ു സൂത്രഭാഷയമവി ം

a.
c

നയാജയ കനവ ശ്രുതിസ്മൃതീഃ || ൮.൪൬ ||

gm

അമിതാം മിതാമപി ഗിര്ം ജഗദ്ഗുനര്ാഃ ഇതി താം

ou
si

നിശമയ വിര്നളതര്ാംതര്ഃ |

വദതാം വര്സ്തമവദത് തദാ തരയാഃ വിര്ോക്ഷമഃ

w

.y

ഖ ു ചര്ാചനര്ശനയാഃ || ൮.൪൭ ||

w

ഭവനതാര്ിതഃ സതതനസവനാമൃനത മമ മംക്തുമസ്തു
ന

w

ഭഗവന്നനുഗ്രേഃ |
നഭയ വല് ഭതനമദൃശം സുഖം ജഗതാം

ത്രനയഽപി ജഗനദകമംഗ മ് || ൮.൪൮ ||
ക ികാ കാ ിതഗുനണ ധ്ര്ാതനള സുജനനാ ന
നൂനമധ്ുനാഽസ്തി നയാഗയധ്ീഃ |
പര്തത്തവവര്ണനമനയാഗയതാവനത നനു
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േവയദാനമിവ നിംദയനത ശുനന || ൮.൪൯ ||
ഇതി തം ബ്രുവാണമയമബ്രവീദ് വിഭുഃ ഭുവി
സംതി സൗമയ പുര്ുഷാ ഗുനണാചിതാഃ |
വിമ ാന് മണീനിവ ഗുനണാജ്ഝിതാനിമാന്
ദയയാ വിനശാധ്യ വിശുദ്ധനഗാഗണണഃ || ൮.൫൦ ||

om

തവ കീര്തിര്ാര്തിമതിമാത്രമാനനയദശുഭാന്

a.
c

പ്രഭാകര്വിനഭവ കൗശികാന് |
കമ ാകര്ാനിവ ശുഭാന് പ്രന

ാധ്നയത്

ou
si

gm

പര്മാജ്ഞയാ മമ വിനശഷനതാഽനിശമ് || ൮.൫൧ ||
ഇതി സാ മേീധ്ര്മുഖാദ് വിനിഃസൃതാ ജഗതാം

.y

സുഖായ വിശദാ സര്സവതീ |
ുദ്ധിവാര്ിധ്ിമ് || ൮.൫൨ ||

w

w

മധ്വപൃഥു

w

ദവിജര്ാജനഗാവിഷയതാതിപൂര്ിതം പ്രവിനവശ

മതമിതയനവതയ മേിതം മേനതാഃ അഭിധ്ായ
ാഢമിതി ധ്ീര്മതിഃ |
അനനയാര്നിനയാഗമധ്ിനര്ാപിതവാന്
സവശിര്സയനനയസുവേം പ്രണമന് || ൮.൫൩ ||
ആമ്നായാസ്തരയ ഇവ തത്തവന

12

ാധ്കാസ്നത

പാപഘ്നാസ്തരയ ഇവ പാവകാഃ പ്രജാനാമ് |
ന ാകാ വാ സക ഭൃതസ്തരനയാഽത്ര നര്ജുഃ
സാനംദാ മുനിസുതധ്ര്മസൂനുമധ്വാഃ || ൮.൫൪ ||
|| ഇതി ശ്രീമത്കവികു തി ക
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിനത

om

ശ്രീമധ്വവിജനയ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ആനംദാംകിനത അഷ്ടമഃ സര്ഗഃ ||
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