|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൧൨. ദ്വാദ്ശഃ സര്ഗഃ
അത്രാനംതസവാംതവവദ്ാംതിസിംവേ

om

മുഖ്യവയാഖ്യാനിസവവന ജ ംഭമാവണ |

a.
c

സവദ്യാ മാദ്യദ്വാദ്ിദ്ംതീംദ്രഭീവമ വഭവജ വഷാവഭാ

gm

മായിവഗാമായുയൂഥഥഃ || ൧൨.൧ ||

ou
si

സംഭൂയാമീ വചാളജദ്വീപിപുവര്യാഃ പാര്വശവ പാപാ
മംത്രയാമാസുര്ുഗ്ാഃ |

.y

സാസൂയാ ഭൂഭൂഷവണ വായുവദ്വവ മൂഢാ യദ്വദ്്

w

w

ധ്ാര്തര്ാഷ്ട്ാംതിവേ പ്രാേ് || ൧൨.൨ ||

w

സന്മാത്സര്യം ബദ്ധുമൂവചഽശുഭാനാം
വാചാഽവലാലം വോപി ഗാം ധ്ാര്േസയ |
മവധ്യ വതഷാം നീചനീതയാ സമാവനാ
വാചാവലാഽലം വോഽപി ഗാംധ്ാര്േസയ || ൧൨.൩ ||
എേം തതവം വഷ്ടി മായാമയീയം വാഥേയഃ
പ്രാഥചയര്പയവാചയം വിധ്ത്വത |

1

പൂര്വാഽപൂര്വാ േംത ദ്ൗര്ഘട്യഭൂഷാ ചിത്രംചിത്രം
ദ്ര്ശനാചാര്യനീതിഃ || ൧൨.൪ ||
മര്തയാമര്തയാമര്തയവിദ്വിട്പുവര്ാഗം വിശവം
ദ് ശയം വിപ്രചംഡാലപൂര്വമ് |
വഭദ്ാവപതം വഭദ്ിമാഥനഃ സമാഥനഃ സാധ്ീയഃ േഃ

om

സാധ്വയത് താമലബ്ധ്വാ || ൧൨.൫ ||

a.
c

സതയം സതയം വയാവോര്യം വിധ്ത്വത സര്വം
വമാവേ സര്വനിര്വാേിണീ സാ |

gm

ജ്ഞാവന ജാവത ദ്ഗ്ധ്വസ്ത്്പ്രതീതം പവേവ

ou
si

തസ്ിംസ്ത്പ്തവലാോത്തവാര്വത് || ൧൨.൬ ||

.y

ജ്ഞാനിവശ്രഷ്ഠവശ്രഷ്ഠ വിജ്ഞാനിവര്വഗ

w

ഥനര്ഗുണയസ്വഥ സാംപ്രതം നാഥഭൂതാഃ |

w

ആക്രംദ്ം വമ േംത ശ ണവംതു വസാഽയം ോോ

w

മായാവാദ് ഉത്സാദ്വമതി || ൧൨.൭ ||
ഭ്രഷ്ടാ ഭാട്ടാ ന പ്രഭാേ ത്പ്രഭാഽഭൂത് ത്രസ്ത്ാ
മാോയാനിോദ്യാശ്ച യത്ര |
ദ്ുര്ഗം മായാവാദ്സത്രം ദ്ിധ്ഷുഃ വനാവപഷയാ
നസ്ത്ത്തവവാദ്ാഗ്നിജിേവാ || ൧൨.൮ ||

2

യം യം പ്രാപദ്് ഭൂര്ിചിത്തഃ പ്രവദ്ശം
തസ്ാത്തസ്ാദ്ാഗവതര്ംതര്ായഃ |
പ്രതയജ്ഞായി വയക്തമാവര്യണ വസാഽപി
പ്രാപവനാത് പാര്ശവം േി വയം ഭാഗയേീനാഃ ||
൧൨.൯ ||
പ്രശ്നഃ പ ഷ്ടഃ ഖ്ംഡയവത വതന നൂനം യുക്താം

om

യുക്തിം വക്തി ചാസാവഖ്ംഡയാമ് |

a.
c

വാദ്ിവ്രാതം ലജ്ജവയനവനാ വിവശഷാദ്്

ആവഷപവതതി ശ്രൂയവത േിം നു േുര്മഃ || ൧൨.൧൦

ou
si

gm

||

പ്രാചയം ശാസ്ത്്ം യത് സപാദ്ം തു ലഷം

.y

വാവേയഥനവേനാഷിപദ്ധര്ഷ തീര്ഥഃ |

w

ഇത്ഥം പാംഥഥര്വര്ണീതം ശ ണവതഃ പ്രാഗ്

w

w

യുഷ്മാന് പ്രാപദ്് ദ്ൂയമാനം മവനാ വമ || ൧൨.൧൧ ||
വവദ്വയാവസാ വനവഷ വവവദ്ാ നു മൂര്വതാ ദ്ിവയാ
മൂര്തിര്യസയ സാ സുസ്ിതസയ |
തദ്ദ്്ശ്ട്ൠണാം വചതി വാണീ േ പാണീ നൂനം
മായാപഷമൂലം ഛിനത്തി || ൧൨.൧൨ ||
അക്ലിഷ്ടം തത്സൂത്രഭാഷയം ബലീവയാ മാവനാവപതം

3

ോ ഷതിര്നസ്ത്ഥാ വചത് |
ആസ്ാോഃ വേഽവപയവമുക്തവാ വിലജ്ജാഃ
ലജ്ജാസിംധ്ൗ ദ്ുസ്സവേഽമജ്ജയന്നഃ || ൧൨.൧൩ ||
തസയ വയാപഥതഃ ശിഷയജാഥലസ്ത്ു ഗൗഥണഃ
സംസത്സിംധ്ൗ ശംഖ്ചക്രാദ്ിഭ ദഭിഃ |
മാ ഗ വേയര്ന് വിശവസത്തവാംതര്ാണി

om

വഷമാപഥതയ നസ്ത്ത്ര നീതിം വിധ്ത്ത || ൧൨.൧൪

a.
c

||

gm

ഗൗഥണസ്ത്ര്ഥേര്ഗൗണവാേയാഭിഗുപഥതഃ

ou
si

ഗൗണീം ബുദ്ധിം വര്ധ്യംവത ന ണാം വത |
േംസാനാം വനാ വാഗവിഘാതപ്രവീണാഃ സിംധ്ും

w

.y

ഭൂവയാവാര്ിവര്ഥഷര്ിവാബ്ാഃ || ൧൨.൧൫ ||

w

ബാേുവലയന വേയതദ്ുക്തവാ ഖ്ലു ദ്രാഗ് ഏവത

w

വിശവം പ്രാപ്നുവംതി പ്രോമമ് |
അസ്ിന്നസ്ദ്ദ്ര്ശനാപായോവല
യദ്വലവലാോപായോവല ലയാപഃ || ൧൨.൧൬ ||
ആേര്വണയത്ഥം തസയ വാണീമഥാവനയാ മാനീ
വതഷാം മാനിനാം ചിത്തവവത്താ |
സവാനാം വചവതാ നംദ്യന് മംദ്വചതാഃ

4

ധ് ഷ്ടാമുച്ഥചര്വാചമാചഷ്ട േഷ്ടഃ || ൧൨.൧൭ ||
വതജഃ ശംോമാത്രവതാ യദ്് വിലീനം ധ്ിഗ്
ഭീര്ൂണാം മാനസം മാനേീനമ് |
ഏോംവതന പ്രാപ്തവതവജാവിലീനം സ്വഥവയാ
യസ്ാദ്് ഭാതി ഥേയംഗവീനമ് || ൧൨.൧൮ ||

om

വയഷാം വിദ്യാം ശാംേര്ീ ശംേര്ീ വനാ

a.
c

വദ്വാദ്ീനാം ബാധ്യതാം സാധ്യംതീ |

ശൗക്രീവാലം ലജ്ജവയദ്് വദ്വപൂജയം വതഷാവമഷാം

ou
si

gm

സന്നിധ്ൗ വോ വിഷാദ്ഃ || ൧൨.൧൯ ||
യദ്യഥദ്വതം േര്േഥശര്ഗൗണതര്ഥേഃ ര്ുദ്ധം

.y

സാധ്യം ഥനവ ഭാതയസ്ത്ു താവത് |

w

ഷട്േര്മഥജ്ഞര്ദ്ിവയമംത്രൗഷധ്ാഥഢയഃ

w

ഏഥതര്ഗുപ്താന് വനാ വിവജതാ േി േശ്ചിത് ||

w

൧൨.൨൦ ||

യദ്യവപയവം ന േയുവപവഷയാ വിപഷഃ േിംതു
പ്രാപവതാ നാധ്ുനാഽഽക്രംദ്ോലഃ |
അപയദ്വംദ്വസവാത്മവബാധ്പ്രതീഥതഃ
ആചാഥര്യര്യച്ഛംേയവത ശംേര്ാഥദ്യഃ || ൧൨.൨൧ ||

5

പാര്ംപവര്യണാഽഗതം തത്തവശാസ്ത്്ം
േംവതാത്സന്നം നൂതവനവനതയുദ്ീര്യ |
വതഷാം വദ്ാഷാ വര്ണനീയാ വിദ്ഗ്ഥധ്ഃ
സംവതാഽസംവതാ വാഽപി മധ്യസ്ഥവലാവേ ||
൧൨.൨൨ ||
സവാഭിപ്രാവയാ ബ്രഹ്മവത് സയാദ്വാവചയാ

om

മായാശക്തയാ സര്വനിര്വാേസിദ്ധിഃ |

a.
c

ഇത്ഥം നീതയാ ശാസ്ത്്നീവതയവ ബാധ്യഃ സവര്വാ

gm

വലാേഃ സവാത്മവനാ യഃ പര്ഃ സയാത് || ൧൨.൨൩ ||

ou
si

ഗ്ാവമഗ്ാവമ വാര്യതാം മാനഥനഷാം പൂര്വംപൂര്വം
സാമപൂഥര്വര്ുപാഥയഃ |

.y

സംപ്രാപ്താനാം മാനഭംഗായ ോര്യം

w

w

ഗ്ംഥാേര്ഷാദ്യുദ്യഥതര്സ്ദ്ീഥയഃ || ൧൨.൨൪ ||

w

ഇതയാവദ്യവത ോര്യമാവലാചയ ോവല
ചക്രുര്വക്രാശ്ചക്രിഭക്തപ്രതീപമ് |
വയാഗയാ മംക്തും വതഽനയഥാ സയുഃ േഥം വാ
ദ്ുഃവഖ്ാഗ്ാംഭസയംധ്താമിസ്രസിംധ്ൗ || ൧൨.൨൫ ||
വ്രതയാോര്ംവാസുവദ്വദ്വിഷം വത പ്രാജ്ഞം മനയം
പുംഡര്ീോഭിധ്ാനമ് |

6

വാദ്വയാജാവഷപോമാഃ േുമംത്രാത് ചക്രുര്യത്തം
ര്ൂപയപീഠാലവയഽമീ || ൧൨.൨൬ ||
യദ്വത് സിംേം ഗ്ാമസിംവോഽശുചീച്വഛാ
േംസം ോവോ യദ്വവദ്ഥവേദ് ഷ്ടിഃ |
യദ്വന്മായീ ഭൂര്ിമായസ്ത്ര്ഷും തദ്വദ്്

om

വിദ്വദ്വര്യമാേവാസ്ത് മൂഢഃ || ൧൨.൨൭ ||

a.
c

അപയലവപാഽസൗ ന േയുവപഷാംബഭൂവവ
വലാലാത്വമവാദ്ഷപഷഃ പതംഗഃ |

gm

മവധ്വനാവോ ദ്ുസ്ത്വര്ണ സവഭാവാത്

ou
si

വതവജാര്ാജീര്ാജിവതനാഗ്നിവനവ || ൧൨.൨൮ ||

.y

മാഥനര്മാഥനയര്ഭാസമാവനാഽസമാഥനഃ

w

ആഷിഥപയനം സവം മതം സാധ്യിതവാ |

w

പ്രീഥതയ വിഷവണാര്ുത്തമപ്രീതിതീര്്ഥാ

w

വവദ്വയാഖ്യാം വവദ്വവദ്ീ ചോര് || ൧൨.൨൯ ||
ആമ്നായം വയ വപഠുര്ാമ്നായപൂര്വം പ്രാപ്താ
വിപ്രാസ്ത്ത്ര േൗതൂേവലന |
പര്യാസീനാസ്ത്ാവദ്ാചാര്യവര്യം വപ്രഷയം
വപ്രഷാംചക്രിവര്ഽവനേസംഖ്യാഃ |൧൨.൩൦ ||

7

ഉക്താംവഗഭയഃ ോദ്ിോന് വയംജയംതം
തത്തന്മാത്രാവയംജനാദ്ൗ പ്രവീണമ് |
തിവസ്രാഽവസ്ഥാസ്ത്ദഗുഥണര്ഭാവയംതം വദ്വാ
ദ് ഷ്ടവാ േയസ്ര്ന് വദ്വവദ്വമ് || ൧൨.൩൧ ||
ആദ്ൗ ഹ്രസവവതവന വത്സാനുസ തയാം
മാത്രാപാദ്ൗ വര്തയന് ദ് ശയമാനഃ |

om

േുര്വന്നനയാശ്ചാഗ്യര്ൂപാ വിവ ത്തീഃ

a.
c

്ഗാവിംദ്ശ്രീര്ാസ വഗാവിംദ്ഭക്തഃ || ൧൨.൩൨ ||

ou
si

വിസ്യം പ്രാപയംതീ |

gm

മാംഗലയാംഗവയക്തഭാവാ ത്രിവലാേീം ര്ംഗാര്ൂഢാ
േ ഷവണവാനയാ മാനയവിനയാസപാദ്ാ വര്വജ

w

.y

മാധ്വീ സുസവര്ാ വവദ്വാണീ || ൧൨.൩൩ ||

w

ഗാംഭീര്യാഥദ്യര്യുക്തമൗദ്ാര്യോഥര്യഃ

w

നാനാനാദ്ശ്ലാഘയമുച്ചാര്ണം തത് |
ശീഷാശിഷാലഷണാനാം േി ലഷയം
മാനയം മവനയ ധ്നയബുദവധ്ര്തുലയമ് || ൧൨.൩൪ ||
ോല്ീഃ ക്ല് പ്തീര്വയംജയന് ഛാംദ്സീശ്ച വയക്തം
ശാബ്ം ശാസ്ത്്മുദഭാവയ ഭൂയഃ |
സ വയാചഖ്യാവുക്തഥനര്ുക്തമാര്വഗാ ജയായാന്

8

വജയാതിവര്വദ്ിനാം വവദ്മിത്ഥമ് || ൧൨.൩൫ ||
ശ്രൗവത വയാവഖ്യാച്ചാര്വണ ചാര്ുണീ വത
മാദ് ഗ്വദ്േീ വര്ണവയദ്സയ വോ നു |
വാഗീശാഥനര്വാഗവിേംവഗംദ്രജീഥവഃ
ഭൂര്യാശ്ചഥര്യര്വര്ണിവത വയ പ്രണമയ || ൧൨.൩൬ ||

om

ഛംദ്സ്സാര്ഥം സാര്ഥമത്രാമുവനത്ഥം വപ്രാക്തം

a.
c

ശ്രുതവാ ബ്രാഹ്മണാ ബ്രഹ്മവണവ |

സവര്വ സൗമയാ ജിഷ്ണുജിജ്ഞാസയാഽമീ പ്രാപയ

ou
si

gm

വപ്രാചുശ്ചിത്രോയാഭിധ്ാനമ് || ൧൨.൩൭ ||
പ്രാജയപ്രജ്ഞഃ പ്രാജയയാ പ്രജ്ഞയാഽസൗ

.y

േംതാവവാചന്മംത്രവര്ണാഭിവധ്യമ് |

w

തത്പ്രതയര്ഥീ പ്രാര്ഥയവത വക്തുവമതത്

w

പ്രാജ്ഞാസ്ാഭിഃ വശ്രാതുോഥമര്ഭവാംശ്ച ||

w

൧൨.൩൮ ||

ഇതയുക്തസ്ഥതവര്ഷ വിസ്ത്ാര്ിബുദവധ്ഃ പ്രാപ്തും
സാമയം സംപ്രവ ത്വതാ ദ്ുര്ാത്മാ |
ോവസയാഽത്രാഭൂദ്് വാസുവദ്വപ്രഭാര്ഥീ യദ്വത്
പൂര്വം പൗംഡ്രവോ വാസുവദ്വഃ || ൧൨.൩൯ ||
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ആങാവദ്ശാദ്ുത്തര്ം ര്ാദ്ിശബ്ം ശ്രുതവാ
നാവര്തയുക്തവംതം പദ്ം തമ് |
വയാഖ്യാലൗലയാഥദ്തവര്യാദ്ിസൂക്വത
പ ഥവീവദ്വാ നിംദ്നീയം നിനിംദ്ുഃ || ൧൨.൪൦ ||
ശാര്ദ്ൂലാഖ്യാം പ്രാപയ സംഭാവിതഃ പ്രാഗ് വലാവേ
ധ്ൂര്വതാ മായിവഗാമായുവര്ഷഃ |

om

വാദ്ിദ്വീപിധ്വംസിനം മധ്വസിംേം പ്രാപവതാ

a.
c

േീത്ഥം ശബ്വശവഷാ ബഭൂവ || ൧൨.൪൧ ||

gm

േ ഷ്ണാഭീഷ്ടാ ശാസ്ത്്വിസ്പഷ്ട സംജ്ഞാ യാ

ou
si

സവീയാ ശ്രീഃ പാലിതാ സദ്ദ്വിവജന |
പദമാഖ്യാസത്ഥസംധ്വവനാഽേ താം താം

w

.y

ശുശ്രാവാഗ്യാനംദ്തീര്ഥാഖ്യപാര്ഥഃ || ൧൨.൪൨ ||

w

തൂര്ണം തീര്ണാദ്ഭ്രമാര്വഗാഽഥ സാര്യഃ

w

സംപ്രാപവതാഽസൗ വഗാഗഥണര്ഭീഷയിതവാ |
സംയമയാംതര്യംത ോവമന ോസയം
സംപ്രാപ്തശ്രീര്നിര്ജിതം തം ജോസ || ൧൨.൪൩ ||
ദ്ുഷ്ടാത്മാഽസൗ ഭദ്രവമോേിനം യഃ വഷപ്തും
വേതുഃ സൗഖ്യദ്ാഖ്യം ബഭൂവ |
േര്യംവശാഽയം തം ന ചഷാമ ഭൂയഃ വതാവേ
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സനവന സൂേര്ം വേസര്ീവ || ൧൨.൪൪ ||
തസയ ത്രാസാത് പ ഷ്ഠതസ്ത്ിഷ്ഠവതാഽഭൂത്
വഷമാവപഷീ വയാ ജനഃ പ്രാഗ് ജിവതാഽപി |
മവധ്യഽവനയഷാം വഗാതതീസ്ത്ത്പ്രയുക്താഃ
വസാഽദ്യജ്ജിഷ്ണുഃ പംചഥഷര്വഗാവിവശഥഷഃ ||

om

൧൨.൪൫ ||

a.
c

വിഷവണാര്ഭൂയഃ വശാഭയദഭിഃ പദ്ാംതം
പാര്ംപവര്യവണര്യമാഥണര്വാഥര്യഃ |

gm

വഗാവ്രാഥതസ്ത്ം ദ്ാര്യിതവാ നയഗ ഹ്ണാത്

ou
si

േംജാഖ്യാനം സിംധ്ുപം മധ്വപാര്ഥഃ || ൧൨.൪൬ ||

.y

ആസ്ത്ാമാസ്ത്ാവമഷ വവാ വിശവവമാവഷാ വര്വര്

w

മായാവാദ്ിവചാര്ാ ദ്രവവത |

w

ദ്രഷ്ടാദ്രഷ്ടാ നിഗ്േീതാ ധ്രുവം വഃ പ്രാപ്തഃ ോവലാ

w

ദ്രാഗ് ഗുോംതം പ്രവവഷ്ടുമ് || ൧൨.൪൭ ||
വതവജാ വിദ്വച്ചക്രചംദ്രസയ ലീനം വിധ്വസ്ത്ാഽലം
വാദ്ിനഷത്രലഷ്മീഃ |
വിശവവയാപ്തം യത് തു തദ്ദ്ീപ്തിമൂലം യുഷ്മത്വപ്രഷ്ഠം
തന്നിര്സ്ത്ം തമശ്ച || ൧൨.൪൮ ||
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പൂര്വാശാമാപൂര്യ വിശവപ്രോശീ വഗാസംവദ്ാഥേഃ
സപ്തവിദ്യാഖ്യവാേഃ |
യുഷ്മാഭിഃ േിം ഥനഷി വദ്ദ്ീപയവതഽസൗ വദ്വഃ
സാഷാത് സര്വവിത്സര്വദ്ീപഃ || ൧൨.൪൯ ||
സര്വാധ്ാര്ം ബ്രഹ്മസംജ്ഞം വിോവയാ
ര്മയാോര്ം ശാര്വദ്ംദ്ീവര്ാഭമ് |

om

സന്നിര്ണീതം ഗുണയലം ശബ്വഭഥദ്ഃ മധ്വാദ്ിതയം

a.
c

സംശ്രിതം വോഽപിധ്ത്വത || ൧൨.൫൦ ||

gm

വിധ്ാവതവിധ്ാവത തവര്ിതമത്രിവാദ്ാസുര്ാ-

ou
si

അദ്ഭ്രധ്ിഷണാഭിവധ്ാ നര്േര്ിര്േി ജാജവലയവത |
സ യുക്തിനഖ്ഥര്ഃ

.y

ഖ്ഥര്ര്മുഖ്ര്മൂര്ഖ്ദ്ുഃഖ്ാംേുഥര്ഃ വിദ്ാര്യതി

w

w

ദ്ാര്ുണപ്രവചനപ്രണാവദ്ാഽപ്രിയാന് || ൧൨.൫൧ ||

w

ധ്ത്വത ര്ൂപാണയനംതാനയപി ഭുവനപവത വര്യാ
േ ദ്ാഽവപയേ പവഷാ ദ്ഷഃ
സദവഭയാഽഖ്ിവലവഭയാഽപയമ തമിേ ദ്ദ്ൗ വേവലം
വയാ ന മാവത്ര |
പഷിവശ്രഷവഠാഽപര്ഃ സന്നമിതമതിപവദ്ാഽസംപവദ്
സയാദ്യം വവാ മാ
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ദ്ര്പം മായിസര്പാ ഭജതഭജത താസ്ത്ാ ഗുോ
ദ്രാഗ് ദ്വിജിേവാഃ || ൧൨.൫൨ ||
വവദ്വ്രാതസുദ്ര്ശനഃ
പര്ിലസത്തര്ോഖ്യശംഖ്ധ്വനിഃ
ശ്വലാേൗഘശാര്്ഗാനവിതഃ |

om

വിഭ്രാജിഷ്ണുപുര്ാണ സംേതിഗദ്ഃ

a.
c

സത്സൂവത്രഷവിതിോസനംദ്േചവണാ
മധ്വാഖ്യനാര്ായണഃ

gm

പ്രാപവതാ വവാ നിജിഘ ഷയാ ദ്രവത വേ

ou
si

മായാവിവദ്വദ്വിഷഃ || ൧൨.൫൩ ||

.y

ഇതി നിഗദ്തി മായാവാദ്ിവിവദ്വഷ വവവഷ

w

ശുഭജനനിേവര് സവാര്ാമവതാഽസ്ാത് പ്രയാതഃ|

w

നയവസദ്മര്ധ്ിഷവണയ പ്രാഗ്വാട്ാഭിധ്ാവന

w

ഗുര്ുമതിര്ഭിനംദ്ന് വദ്വമാനംദ്മൂര്തിമ് || ൧൨.൫൪ ||
|| ഇതി ശ്രീമത്േവിേുലതിലേ
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിവത
ശ്രീമധ്വവിജവയ
ആനംദ്ാംേിവത ദ്വാദ്ശഃ സര്ഗഃ ||
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