|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൧൦. ദശമഃ സര്ഗഃ
സപദി സമസ്കുര്ുത ഭൃശം
ുലതില

സ്ഥാനം താപ

ശ്ചിത്ശുഭജനതായയ
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si

ദശമതിശിശയഃ

gm

പാപപാംഥാനാമ് || ൧൦.൧ ||

ര്ഃ

a.
c

ഭൃഗു

ാഽഥ മധ്വര്വിഃ |
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മാധ്വഗുണസാധ്ക

ുതൂഹലനതായയ |

ാവയമികവാകച

മ് || ൧൦.൨ ||
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സ്തവ

യം

w

സനായ
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വിവിധ്സുവൃത്തം വാ

w

ഭുവനാദ്ഭുതമധ്വകചശ്ടിതം ന വകദമാപി
സുര്ായുശാ വയമ് |
സ

ലം ഖലു

ിംതു

ിംചിദപയഥ

ശുശ്രൂശുജനായ വര്ണയതത || ൧൦.൩ ||
വചിദീശവര്കദവകമശ ഭൂപം ഖനനം
പാംഥജനംവിധ്ാപയംതമ് |
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സവമപി പ്രതികചാദയംതമൂകച ക്രിയയാ
കനാഽ
പ്ര

ുശലാന് പ്രക

ാര്ം പ്ര

ടീ

ാധ്കയതി || ൧൦.൪ ||

ര്തുമ് ആര്ഭയ വിര്ര്ാമ കനാ |

മഹീകയാമതിമാഹാത്മ്യാദ് യവവകശയന ഖനന്
ഖലഃ || ൧൦.൫ ||

om

നാകനകനനാകനനാകനകനാനൂകനന നനു നുന്ാഃ |

a.
c

നാനാനാ കനാ നൂനം നാകനനാനൂനനാഽനുന്ഃ ||

gm

൧൦.൬ ||
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യമകശഷഭവപ്രഭവഃ സ്മര്താമസുഖാബ്ധിര്യപതി ന
ചിത്രമിദമ് |

.y

മര്ുതീദൃശി ഭാംതി ഹി യത്സ്തവകന

w

w

യമകശഷഭവപ്രഭവഃ സ്മര്താഃ || ൧൦.൭ ||

w

സംചര്ന്ംചനീയഃ

ദാചിദ് വിഭുഃ

വിഷ്ണുപദയാസ്തടം യവഷ്ണവാകേസര്ഃ |
പ്രാപദാപ്യതര്നിയജകര്ഷ ശിയഷയര്വൃതഃ
തയക്തവിശവപ്ലവം ശാത്രവാതം

തഃ || ൧൦.൮ ||

ഇമാന് സവസവപൂര്വാശ്രയാനാത്മ്വാ
സലീലം ദയാലുഃ സ മൂലാശ്രയാത്മ്ാ |
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യാത്

നികഷദ്ധൠനനാദൃതയ ചാനനയലംഘയാം
തദാഽതയായയത് താം നദീം സംസൃതിം വാ ||
൧൦.൯ ||
വാര്യതവാര്യത യവര്ിസുഹൃകദാഽമൂന്
മാര്യതമാര്യത പാര്ഗമനാത് പ്രാ

് |

ആപതത ആലപത ഇതയവദദുചയചഃ സ
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ര്ാജപുര്ുഷാനുചിതവാചാ || ൧൦.൧൦ ||

a.
c

തവര്

ന ജഡാ ജകല പതത സാഹസാദകഹാ ന ഭയം
ഹുതയാഽ

കഹാര്ജനാത് |
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ഹി കവാ
ന

ലഹം ചി

ീര്ഷഥ || ൧൦.൧൧ ||
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ക
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ഭവതാം പതിം ക്ഷിതിപതിം ദിദൃക്ഷവഃ പ്രതിയാമ

w

വചകസതയകനന സ പര്ാന് നയര്ുണദ് ഭുജഗാന്

w

നകര്ദ്ര ഇവ മംത്ര

ലാത് |

w

ഉദതാര്യത് പര്ിജനം മൃതിഭീസര്ിതശ്ച
കദവസര്ിതശ്ച സമമ് || ൧൦.൧൨ ||
നിര്വി
ക്രൂര്

ാര്ചര്ികതാഽപി പര്ീതഃ
ിം

ര്സഹസ്രതകയന |

സ വ്രജന്ുദലസജ്ജഗദീശഃ സിംഹര്ാഡിവ
സൃഗാലസമൂകഹ || ൧൦.൧൩ ||
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അപ്ര

ംപയവപുഷം സുര്ാസുയര്ഃ

സിംഹസംഹനനകമനമുന്തമ് |
പ്രാപ്തമാത്മ്നഗര്ാംതി

ം നൃപഃ കപ്രക്ഷയ

സൗധ്ശിഖകര് സ്ഥികതാഽബ്രവീത് || ൧൦.൧൪ ||
ര്ിപുനൃപപ്രണിധ്ിപ്രതിശം
പാടന

ര്മണി ദീക്ഷിയതഃ |
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പഥി

യാ
ഥം

a.
c

സുമുഖ കമ പുര്ുയഷഃ പര്ുയഷഃ
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യമഭയടര്ിവ നാസി വിഹിംസിതഃ || ൧൦.൧൫ ||

ചി
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അപ്ലവകദവനദീതര്ണം കത ഹംത
ീര്ഷസി

ഥം ച

ിം തവമ് |
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തം നിഗദംതമിതിപ്രഭൃതീഹ സ്മാഽഹ

w

w

മഹാപുര്ുകഷാത്തമദാസഃ || ൧൦.൧൬ ||

w

കയാഽസൗ കദകവാ വിശവദീപഃ പ്രദീപ്തഃ

ുര്മഃ

സര്വം തത്പര്ാനുേകഹണ |
യാമസ്താവത് തൂര്ണമാശാമുദീചീമ് ഇതയാദയം
തദ്ഭാഷയാ ചിത്രവാ

യമ് || ൧൦.൧൭ ||

ഗാംഭീര്യം ധ്ൃതിമുര്ുവീര്യമാര്യഭാവം കതകജാഽേയം
ഗിര്മപി കദശ

ാലയുക്താമ് |
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ര്ാജാഽസയ സ്ഫുടമുപലഭയ വിസ്മികതാഽസ്യമ
ര്ാജയാര്ധ്ം സപദി സമര്പയാം

ഭൂവ || ൧൦.൧൮ ||

ദംഡാര്ഹ

ുദ്ധിവിഷകയാ നൃപപൂര്ുഷാണാം

ര്ാജയാര്ഹ

ുദ്ധിവിഷകയാഽഭവദിത്ഥകമഷഃ |

നീതിം പ്ര

ാശയിതുകമവ വിപത്സു

ാര്യാം

ഗംതും
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പ്രഭുഃ പ്രസഭകതാഽപി തഥാ വയധ്ാത് സഃ || |൧൦.൧൯

a.
c

||

ര്മവകലാ
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ദാചിചകചാര്ാണാം നി

യാഭിപതതാം
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അവസ്ഥാപയ സവീയാന്
ര്ഗപടപിംഡാര്ഥമതി

ൃത് |
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ചര്ന്കനകതകഷവതാനഥ മിഥ ഇഹാഘാതയദകഹാ

w

ഗണാന് || ൧൦.൨൦ ||

w

സംശപ്ത

w

വിഭുഃ സമകമാഹയ പ്രാഗ് വിജയ ഇവ

അനയത്ര ച കചാര്ാന് ധ്നയപ്രവകര്ാഽസൗ ശൂര്ാന്
ശതസംഖയാന് പ്രാപ്താന് സവജിഘാംസൂന് |
ഏക

ന തു ശികഷയണാഽ

ൃഷ്ട

ുഠാര്ാന്

നിസ്താഡിതയൂഥയാനദ്രാവയത ദ്രാ

് || ൧൦.൨൧ ||

വചിച്ഛിലാ ച്ഛടാഭ്രമാദമും സസംഘമതയജന് |

5

അകവക്ഷയ ദസയവഃ പുനഃ

ുതൂഹലാത് തമാനമന്

|| ൧൦.൨൨ ||
സകതയാചകേകദ കസച്ഛാപാതം വയാഘ്രാ

ാര്ം

യദതയവയാഘ്രമ് |
പ്രാകേയാകദ്രഃ പ്രാംകത പ്രാജ്ഞഃ

om

പാകണര്ലീലാകലകശനാഽഉയ്സസയത് || ൧൦.൨൩ ||

a.
c

പ്രാപ സ നാര്ായണതഃ ശുദ്ധശിലാത്മ്പ്രതിമാഃ |
യാസു സ പദ്മാസഹികതാ കദാഷയഹിതഃ
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സന്ിഹിതഃ || ൧൦.൨൪ ||

പാര്ാശര്യഃ പര്തതവപ്രസിദ്യധ്യ താത്പര്യാര്ഥം

.y

പര്മം ഭാര്തസയ |

w

വയക്തം വക്തും നിയുനക്തി സ്മ സാക്ഷാദ് ഏനം

w

w

ധ്നയം ഭുവകന മനയമാനഃ || ൧൦.൨൫ ||
തീര്കഥഷു തീര്കഥഷു ച സൗഖയതീര്ഥഃ
കക്ഷകത്രഷു ച കക്ഷത്രവിദാം വര്ിഷ്ഠഃ |
കഗാവിംദമാവംദയ സഹാനുകഗാഽഗാദ് ഗംഗാം
പുനസ്തുംഗതര്ംഗമാലാമ് || ൧൦.൨൬ ||
പ്ലയവര്കപതാമവകലാ

യ സിംധ്ും

6

സകര്ാജ

ംധ്ും ച തദാഽഽപ്തസിംധ്ുമ്

തകട നിഷണ്ണാനധ്ി

ം വിഷണ്ണാന് നിര്ീക്ഷയ

ശിഷയാനതര്ത് സ ഏതാമ് || ൧൦.൨൭ ||
ന വാനകര്ംദ്രസയ വിലംഘിതാബകധ്ഃ ന വാ
നകര്ംദ്രസയ വിഹര്തുര്സയാമ് |
ഇകമഽസ്മര്ംസ്തദവപുകഷാഽനയഥാഽസയ ശക്തസയ
ഥം യതഃ || ൧൦.൨൮ ||
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യത വിപത്
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ശംക

മധ്വദിവാ

കര് ച |
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ജഗത്പ്രദീപായിതകഗാഗണാകയയ ദിവാ

ുയജസ്തന്യനാം

്

ുജാനി || ൧൦.൨൯ ||
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സഹാം
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അവയക്തര്ൂകപ ശ്രിയമതയജന് ദ്രാ

കര്

w

പദം പകശാര്വാ വിനതാതനൂജഃ തീര്തവാ നദീം

w

താവദദീനസത്തവഃ |

w

അനാര്ദ്രവാസാഃ സ

ുതൂഹലാര്യദ്രഃ

നൃകദവഭൂകദവമുഖയര്വവംകദ || ൧൦.൩൦ ||
ഭീയതര്ര്ാകതര്തിമാത്രമത്ര നതാര്യ
താര്യ

ര്പയഥ

ഃ സഃ |

സവകതജസാ വിസ്മിതഭൂപനുന്യനഃ പ്ലകവന
ശിഷയാന് നിര്താര്യത് താമ് || ൧൦.൩൧ ||
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വിശം

ടം സവസ്തടിനീതടം കത ദീപപ്രദീപ്തം

ജനതാഭിപൂര്ണമ് |
സംകചാദയത്പംഡിതമംഡലായയം
നാഥാവകലാക

ാത്

ഹൃകദാഽഭയപശയന് || ൧൦.൩൨

||
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ആമ്നായമാമ്നായവിദാം വിദഗ്ധ്ം സഭാവകഭദം

a.
c

പ്രവദംതമത്ര |

യദവയാം സഭായാമിവ പദ്മകയാനിം യപ്രക്ഷംത
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സാക്ഷാത് സുഖതീര്ഥകമകത || ൧൦.൩൩ ||
പ്രാപ്തസ്തകതാ ഹസ്തിനര്ാജധ്ാനീം

.y

മാസാനുവാകസഹ സ വാസകയാഗയാന് |

w

മഠാംതകര്ഽനംതഗുണാംതര്ഃ സന് ഏ

ാംതകദകശ

w

w

സര്ികതാഽസമീകപ || ൧൦.൩൪ ||
ഭിത്തവാ ഭുവം കദവനദീ ജഗാമ ശാഖാവികശകഷണ
നികഷവിതും തമ് |
വാണീ ച യത്കപ്രഷയതയാ

ൃതാര്ഥാ

ശിവാദിവംദയാ ന തദത്ര ചിത്രമ് || ൧൦.൩൫ ||
ഗുര്ുപ്ര

ര്ഹസയ പദാര്വിംദം വിദൂര്തഃ സാ
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പ്രണനാമ മൂര്താ |
ഔദാര്യസൗംദര്യതനും തനും താം ആലക്ഷയ
ശിയഷയര്തിവിസ്മിതം യതഃ || ൧൦.൩൬ ||
കതകനാപയാകതന

ദാചനാഥ വാര്ാണസീം

പാപനിവാര്കണന |
അവാദി വാണീ

ലിനഃ സവശിഷയാന് വികലാ

യ

a.
c
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ലീലാവസകര്ഽവലിപ്താന് || ൧൦.൩൭ ||

നിയുദ്ധസിദ്യധ്യ യുഗപദ്ധി വീര്മ് മനയാ
് |
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ഭവംകതാഽഭിപതംതു മാം ദ്രാ
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സമസ്തശക്തിം ന യുനക്തി യഃ സവാം
കര്ാതി || ൧൦.൩൮ ||
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അത്രാസ്മദാജ്ഞാം സ നിര്ാ

w

ഇതീര്യന് പംചദയശഷ യൂനഃ പ്രാപ്താന്

w

പ്രയുദ്ധാന് യുഗപന്ിപാതയ |

w

ഉത്ഥീയതാം യസയ സമര്ഥതാ സയാദ് ഇതി
ബ്രുവാണഃ ശനയ

ര്ജഹാസ || ൧൦.൩൯ ||

സൗകമര്വം ഗൗര്വമാവഹംതി
തവാംഗമംഗാംഗുലയശ്ച കനാഽംംകഗ |
പുര്ാ വിനശയാമ ഇകതാ ദയാകലാ സവാമിന്
വിമുംകചതയവദംസ്തദാ കത || ൧൦.൪൦ ||
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കതനാഥ മുക്യതര്തിവിസ്മയസ്യതഃ
അവാപയനാകലാചയ ഹി തത്സവര്ൂപമ് |
യദ്ഭ്രൂവിജൃംകഭണ സശംഭുശക്രം ജഗത് സമസ്തം
നിയതം നി

ാമമ് || ൧൦.൪൧ ||

സദാക്ഷയമാക്ഷിപ്തസമസ്തപക്ഷക
ാഽപയമര്ാവതീപദഃ |

ര്മണഃ പ്രസാധ്യതാം

a.
c

ജിഗീഷയാ ജ്ഞാനസഹായ

om

ക

ാ യതിഃ പ്രഭും

gm

സാധ്നകതതയുദാഹര്ത് || ൧൦.൪൨ ||

ou
si

സംസാധ്ിതാര്കഥ ഭഗവതയയുക്തിവിത്
പപ്രച്ഛ സ ജ്ഞാനപദാര്ഥമുേധ്ീഃ |

.y

ജ്ഞാതഃ സ കത ജ്ഞാനയസി കചന് കചന് സ

w

ൃയതഷ തമ് ||

w

൧൦.൪൩ ||

w

പ്രശ്കനാ ഘകടകതതി നിര്ാ

വിതതതമതകമാഽംംതം സാധ്യംതയാ നിതാംതം
സദസിസദസി കര്കജ വയാഖയയാ വയാസശിഷയഃ |
സ

ലസമയിഹസ്താംകഭാജ

ശര്ദിശര്ദി ചംദ്രശ്ചംദ്രി

ംധ്ാഭിനംദീ

ാസംപകദവ || ൧൦.൪൪ ||

ജനനം സമകയസമകയ ജഗതഃ പ്രഥികത സമകയ
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സമകയദമികത |
സനിര്ാസമകയഽസമകയ സ്ഥിതിയു

്

സവവഭാസമകയഽസമകയഷ്ടധ്ിയാ || ൧൦.൪൫ ||
വര്തസവാധ്യധ്ി സര്വം ദീകവയദം കസാഽനിശം
സവതംകത്രാ വിഷ്ണുഃ
ഉജ്ജാസയ ദുഷ്ടാനാം സംസ്കുര്ു സാധ്ൂന്

a.
c

om

ഗുണാഭിപൂര്കണാഽപയഗുണഃ || ൧൦.൪൬ ||

അസകമാത്തകമാ മകതാഽസൗ ശ്രിയഃപതിര്വിശവകതാ
ാമമര്ഥാന് പ്ര

ാശയാമാസ

ou
si

പര്മാന് പ്ര

gm

വിഭിന്ാത്മ്ാ |

.y

കസതയാദീന് || ൧൦.൪൭ ||

w

സമാനയാ യാഽനമാഽഽസ മായയാ തതയാഽയമാ |

w

നയാസനാ നാഽസ യാ ന യാതനാഽലലനാഽതയാ

w

|| ൧൦.൪൮ ||

പ്രാജ്ഞ്കനാ ര്ാജ്ഞ്നാം ത്രിദിവപദവീം

ൗര്വം

കക്ഷത്രമാപ്തഃ
സസ്മാര്ാഥ
സവവിഹൃതിപതദ്ധസ്തിയുദ്കധ്ാത്സവാനാമ് |
സതയാത്മ്ായദയര്ിഹ പര്ിവൃകതാ
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ഭാവിമാര്ീചദൃഗ്ഭിഃ വിസ്കമയര്ഃ
യസവര്നിജനൃപതനൂകഹതിദൃഷ്ടയാഽതിതുഷയടഃ
|| ൧൦.൪൯ ||
വിപ്രാത്കമശഃ ക്ഷണാര്ഥം
ൃതനതിര്ശിതിശ്രീര്ഹൃഷീക

ശകദകശ സ്പഷ്ടം

ദൃഷകടാഽപയദൃഷ്ടഃ സപദി വിഹിതവാന് വിസ്മയം

om

കദഹഭാജാമ് |

a.
c

സവപ്കന

സവകപ്രര്ിതാനയസ്ഥലഗനിജനകര്ാപാഹൃയതര്ഭ

gm

ക്ഷയകഭായജയഃ

ou
si

പ്രായജയഃ പ്രാകഭാജയത് സവം ഗുര്ുമഖിലഗുര്ും
ംധ്ുമ് || ൧൦.൫൦ ||

.y

കവദയന് കവദ

w

അവാപ്തവാന് പുനര്ിഷുപാതമസ്മര്ദ് ര്മാപതിം സ

w

പര്ശുര്ാമമാദര്ാത് |
ള്യുര്ു

w

സ ര്ാജക

ദേീസഹസ്ര

ം

തദാഽഽദദത്തയവസിതിദത്തമുത്തമമ് || ൧൦.൫൧ ||
സ ശം

ര്പദദവികജാപഹൃതമാപയ തഗാവാഖയഗാം

ഗര്ിഷ്ഠ

ദേീലസദ്ദശശതീചതുഷ്കം ചര്ന് |

പയഃ

ലശപംച

ത്രി

യുഗാഭിപൂര്ണം പപൗ

അദൃഷ്ടഗതിര്പയഭൂന്ൃപനൃമംഡയലര്ുദയയതഃ ||
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൧൦.൫൨ ||
അയകമവ കഗാവിഷയകതാഽപി സദസി
ജനതാര്ഥികതാ ജവാത് |
പുഷ്പമുത ഫലമകഹാ വിദകധ്
ജനസുപ്തിദാനുപമഗാനസംപദാ || ൧൦.൫൩ ||

ിനാമഹിതഹൃദ്

ാണസ്സകമാഽജസയകയാ

a.
c

നാ

om

ധ്കനയാഽമഹയത

മകധ്വാ ധ്വസ്തദുര്ാഗകമാഽേയഹിമഗുശ്രീഃ

gm

ാമമായാമിഹൃത് |

ou
si

വിഷ്ണും വിശവജയപ്രദം സ ഹി നമന് കസവയം
സുസൗഖയം മുദാ ദാക്ഷയാച്ഛ്രീധ്ര്മാമയാദിവിര്ഹീ

w

.y

കയാഗീ സുഹൃത് സര്വദാ || ൧൦.൫൪ ||

w

ഇതി ഭുവനവിഭൂഷണസയ ഭൂയാം

w

സയവിഗണിതാനി
ശ്രവണമനന
പ്ര

ൃതാംതര്ാണി ഹംത |

ീര്തയനര്ഭീഷ്ടം പ്രതിദദതീതയമര്ാഃ

ീര്തയംതി || ൧൦.൫൫ ||

ഇതി വിവിധ്കഗാധ്ാര്ാവായര്ര്വിശാര്ദവാര്ികദാ
ഹര്ിപദര്കതാ വിദയാവിദയുത്പ്രദീപിതദിങ്മുഖഃ |
ഭവഭയമഹാഘര്കമാത്തപ്തം സദംഘ്രിപമംഡലം
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സഫലസുമനഃ സാംദ്രാനംദം വയധ്ാദവിപല്ലവമ് ||
൧൦.൫൬ ||
|| ഇതി ശ്രീമത്

വി

ുലതില

ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചികത
ികത ദശമഃ സര്ഗഃ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ആനംദാം

om

ശ്രീമധ്വവിജകയ

14

