|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൧. പ്രഥമഃ സര്ഗഃ
കാംതായ കല്യാണഗുണണകധ്ാമ്നന
നവദ്യുനാഥപ്രതിമപ്രഭായ |

om

നാര്ായണായാഖില്കാര്ണായ ശ്രീപ്രാണനാഥായ

a.
c

നമസ്കരര്ാമി || ൧.൧ ||
നിതയമനാവില്ാത്മ |

gm

അനാകുല്ം നഗാകുല്മുല്ല്ല്ാസ യത്പാല്ിതം

ou
si

തസ്ണമ നരമാ നീര്ദ്നീല്ഭാനസ കൃഷ്ണായ
കൃഷ്ണാര്മണപ്രിയായ || ൧.൨ ||

.y

അപി ത്രിരല്ാകയാ ബഹിര്ുല്ല്സംതീ തരമാ

w

ഹര്ംതീ മുഹുര്ാംതര്ം ച |

w

ദ്ിശ്യാദ്് ദ്ൃശ്ം രനാ വിശ്ദ്ാം ജയംതീ മധ്വസയ

w

കീര്തിര്ദ്ിനനാഥദ്ീപ്തിമ് || ൧.൩ ||
തരമാനുദ്ാഽഽനംദ്മവാപ നല്ാകഃ
തതവപ്രദ്ീപാകൃതിരഗാഗരണന |
യദ്ാസയശ്ീതാംശ്ുഭുവാ ഗുര് ംസ്താന്
ത്രിവിക്രമാര്യാന് പ്രണമാമി വര്യാന് || ൧.൪ ||
മുകുംദ്ഭക്തണതയ ഗുര്ുഭക്തിജാണയ സതാം
പ്രസത്ണതയ ച നിര്ംതര്ാണയ |

1

ഗര്ീയസീം വിശ്വഗുരര്ാര്വിശ്ുദ്ാം വക്ഷ്യാമി
വാരയാര്വതാര്ല്ീല്ാമ് || ൧.൫ ||
താം മംത്രവര്ണണര്നുവര്ണനീയാം
ശ്രര്വംദ്രപ ണര്വര്പി വക്തുകാനമ |
സംക്ഷ്ിപ്നുവാരകയ മയി മംദ്ബുദ്ൗ സംരതാ
ഗുണാഢയാഃ കര്ുണാം ക്രിയാസുഃ || ൧.൬ ||
ഉച്ചാവചാ രയന സമസ്തരചഷ്ാഃ കിം തത്ര ചിത്രം

om

ചര്ിതം നിരവദ്യം |

a.
c

കിംത ത്തമശരല്ാകശ്ിഖാമണീനാം

മരനാവിശ്ുദ്ധണധ്യ ചര്ിതാനുവാദ്ഃ || ൧.൭ ||

gm

മാല്ാകൃതസ്തച്ചര്ിതാഖയര്ത്ണനഃ

ou
si

അസ ക്ഷ്്മദ്ൃഷരടഃ സകുത ഹല്സയ |
പ ര്വാപര്ീകാര്മഥാപര്ം വാ ക്ഷ്ാമയംതു രമ ഹംത

.y

മുഹുര്മഹാംതഃ || ൧.൮ ||

w

ശ്രീവല്ല്ഭാജ്ാം സസുരര്ംദ്രയാജ്ാം

w

സംഭാവയ സംഭാവയതമാം ത്രിരല്ാകയാമ് |

w

പ്രാരണശ്വര്ഃ പ്രാണിഗണപ്രരണതാ ഗുര്ുഃ സതാം
രകസര്ിരണാ ഗൃരഹഽഭ ത് || ൧.൯ ||
രയരയ ഗുണാ നാമ ജഗത്പ്രസിദ്ാഃ യം രതഷു
രതഷു സ്മ നിദ്ര്ശ്യംതി |
സാക്ഷ്ാന്മഹാഭാഗവതപ്രബര്ഹം ശ്രീമംതരമനം
ഹനുമംതമാഹുഃ || ൧.൧൦ ||
കര്മാണി കുര്വന് പര്മാദ്ധഭുതാനി സഭാസു

2

ണദ്വീഷു സഭാജിതാനി |
സുഗ്രീവമിത്രം സ ജഗത്പവിത്രം ര്മാപതിം
ര്ാമതനും ദ്ദ്ര്ശ് || ൧.൧൧ ||
പാദ്ാര്വിംദ്പ്രണരതാ ഹര്ീംദ്രഃ തദ്ാ
മഹാഭക്തിഭര്ാഭിനുന്നഃ |
അഗ്രാഹി പദ്ധരമാദ്ര്സുംദ്ര്ാഭയാം രദ്ാര്ഭയാം
അദ്ാര്യസാല്ാവല്ിദ്ാര്രണന

a.
c

വയാപാദ്ിരതംദ്രപ്രഭരവന രതന |

om

പുര്ാരണന സ പ ര്ുരഷണ || ൧.൧൨ ||

പ്രാരദ്യാതനിപ്രീതികൃതാ നികാമം മധ്ുദ്വിഷാ

gm

സംദ്ിദ്ിരശ് സ വീര്ഃ || ൧.൧൩ ||

ou
si

കര്ണാംതമാനീയ ഗുണഗ്രഹീത്രാ ര്ാരമണ
മുക്തരതാ ര്ണരകാവിരദ്ന |

.y

സ്ഫുര്ന്നസൗ ണവര്ിഭയംകരര്ാഽഭ ത്

w

സത്പക്ഷ്പാതീ പ്രദ്രര്ാ യഥാഽഗ്രയഃ || ൧.൧൪ ||

w

രഗാഭിഃ സമാനംദ്ിതര് പസീതഃ

w

സവവഹ്നിനിര്ദ്ഗ്ധ്പല്ാശ്ിര്ാശ്ിഃ |
അരഹാ ഹന മന്നവവാര്ിരദ്ാഽസൗ
തീര്ണാംബുധ്ിര്വിഷ്ണുപരദ് നനാമ || ൧.൧൫ ||
അപക്ഷ്പാതീ പുര്ുഷസ്തരിരല്ാകയാം
അരഭാഗരഭാക്താ പതഗാധ്ിര്ാജമ് |
വിശ്വംഭര്ം ബിഭ്രദ്സൗ ജിഗായ
തവര്ാപര്ാക്രാംതിഷു ചിത്രരമതത് || ൧.൧൬ ||

3

നിബദ്യ രസതും
ര്ഘുവംശ്രകതുഭ്ര ഭംഗസംഭ്രാംതപരയാധ്ിമരധ്യ |
മുഷ്ിപ്രഹാര്ം ദ്ശ്കായ
സീതാസംതര്ജനാരഗ്രയാത്തര്രമഷരകാഽദ്ാത് ||
൧.൧൭ ||
ജാജവല്യമാരനാജ്ജ്വല്ര്ാഘവാഗ്നൗ ചരക്ര സ
സുഗ്രീവസുയായജ രക |

om

ആധ്വര്യവം യുദ്മരഖ പ്രതിപ്രസ്ഥാത്രാ

a.
c

സുമിത്രാതനരയന സാകമ് || ൧.൧൮ ||

ര്ാമാര്ചരന രയാ നയതഃ പ്രസ നം ദ്വാഭയാം

gm

കര്ാഭയാമഭവത് പ്രയത്നഃ |

ou
si

ഏരകന രദ്ാഷ്ണാ നയനതാ ഗിര്ീംദ്രം
സംജീവനാദ്യാശ്രയമസയ നാഭ ത് || ൧.൧൯ ||

.y

സ ദ്ാര്ിതാര്ിം പര്മം പുമാംസം

w

സമനവയാസീന്നര്രദ്വപുത്രയാ |

w

വഹ്നിപ്രരവശ്ാധ്ിഗതാത്മശ്ുദ്യാ വിര്ാജിതം

w

കാംചനമാല്രയവ || ൧.൨൦ ||
ശ്യാമം സ്മിതാസയം പൃഥുദ്ീര്ഘഹസ്തം
സരര്ാജരനത്രം ഗജര്ാജയാത്രമ് |
വപുര്ജഗന്മംഗല്രമഷ ദ്ൃഗ്ഭയാം
ചിര്ാദ്രയാധ്യാധ്ിപരതഃ സിരഷരവ || ൧.൨൧ ||
ര്ാജയാഭിരഷരകഽവസിരതഽത്ര സീതാ രപ്രഷ്ഠായ
നസ്താം ഭജതാം ദ്ിരശ്തി |

4

ര്ാമസയ വാണയാ മണി മംജുമാല്ാവയാരജന
ദ്ീര്ഘാം കര്ുണാം ബബംധ് || ൧.൨൨ ||
ഹൃരദ്ാര്ുസൗഹാര്ദ്ഭൃതാഽധ്ിമൗല്ി നയസ്രതന
ഹസ്രതന ദ്യാര്ദ്ര ദ്ൃഷ്യാ |
രസവാപ്രസനരനാഽമൃതകല്പവാചാ ദ്ിരദ്ശ് ര്ാമഃ
സഹരഭാഗമസ്ണമ || ൧.൨൩ ||
രപ്രഷരഠാ ന ര്ാമസയ ബഭ വ തസ്മാത് ന

om

ര്ാമര്ാരജയഽസുല്ഭം ച കിംചിത് |

a.
c

തത്പാദ്രസവാര്തിരര്ഷ ണനച്ഛത് തഥാഽപി
രഭാഗാന് നനു സാ വിര്ക്തിഃ || ൧.൨൪ ||

ou
si

നരമാ നമസ്നത |

gm

നരമാ നരമാ നാഥ നരമാനമസ്നത നരമാ നരമാ ര്ാമ
പുനഃപുനസ്രത ചര്ണാര്വിംദ്ം നമാമി നാരഥതി

.y

നമന് സ രര്രമ || ൧.൨൫ ||

w

കിം വര്ണയാമഃ പര്മം പ്രസാദ്ം സീതാപരതസ്തത്ര

w

ഹര്ിപ്രബര്രഹ |

w

മുംചന് മഹീം നിതയനിരഷവണാര്ഥം
സവാത്മാനരമണവഷ ദ്ദ്ൗ യദ്സ്ണമ || ൧.൨൬ ||
സവാനംദ്രഹതൗ ഭജതാം ജനാനാം മഗ്നഃ സദ്ാ
ര്ാമകഥാസുധ്ായാമ് |
അസാവിദ്ാനീം ച നിരഷവമരണാ ര്ാമം പതിം
കിംപുര്ുരഷ കില്ാഽസ്രത || ൧.൨൭ ||
തണസയവ വാരയാര്വതാര്രമനം സംനതാ

5

ദ്വിതീയം പ്രവദ്ംതി ഭീമമ് |
സ്പൃഷണടവ യം പ്രീതിമതാഽനിരല്ന
നരര്ംദ്രകാംതാ സുഷുരവഽത്ര കുംതീ || ൧.൨൮ ||
ഇംദ്രായുധ്ം ഹീംദ്രകര്ാഭിനുന്നം ചിച്രേദ്
പക്ഷ്ാന് ക്ഷ്ിതിധ്ാര്ിണാം പ്രാക് |
ബിരഭദ് ഭ ഭൃദ്വപുര്ംഗസംഗാത് ചിത്രം സ പനരനാ
ജനനീകര്ാഗ്രാത് || ൧.൨൯ ||

om

പുരര് കുമാര്ാനല്സാന് വിഹാര്ാത് നിര്ീക്ഷ്യ

a.
c

സര്വാനപി മംദ്ല്ീല്ഃ |

ണകരശ്ാര്ല്ീല്ാം ഹതസിംഹസംഘാം വൃത്താം

gm

വരന പ്രാക് സ്മര്തി സ്മ സ ത്കഃ || ൧.൩൦ ||

ou
si

ഭുക്തം ച ജീര്ണം പര്ിപംഥിദ്ത്തം വിഷം
വിഷണരണാ വിഷഭൃദ്ധഗരണാഽതഃ |

.y

പ്രമാണരകാരടഃ സ ഹി രഹളയാഽഗാത് രനദ്ം

w

ജഗജ്ജ്ീവനരദ്ഽത്ര ചിത്രമ് || ൧.൩൧ ||

w

ദ്ഗ്ധ്വാ പുര്ം രയാഗബല്ാത് സ നിര്യന്

w

ധ്ര്മാനിവ സവാന് സഹജാന് ദ്ധ്ാനഃ |
അദ്ാര്ിഭാരവന ജഗത്സു പ രജയാ രയാഗീവ
നാര്ായണമാസസാദ് || ൧.൩൨ ||
സമര്പയ കൃതയാനി കൃതീ കൃതാനി വയാസായ
ഭ മ്രന സുകൃതാനി യാവത് |
കര്ിഷയമാണാനി ച തസയ പ ജാം സംകല്പയാമാസ
സ ശ്ുദ്ബുദ്ിഃ || ൧.൩൩ ||

6

വിഷരണാഃപദ്ശ്രിദ്് ബകസന്നിര്ാസീ
ക്ഷ്ിപ്താനയപക്ഷ്ിപ്രകര്ഃ സുപക്ഷ്ഃ |
സരസാദ്രര്ാഽഥാഽദ്ിത ര്ാജഹംസഃ സ
ര്ാജഹംസീമിവ ര്ാജകനയാമ് || ൧.൩൪ ||
ഇംദ്ീവര്ശ്രീജയിസുംദ്ര്ാഭം സ്രമര്ാനരനംദ്ും
ദ്യിതം മുകുംദ്മ് |
സവമാതുരല്യം കമല്ായതാക്ഷ്ം സമഭയനംദ്ത്

om

സുചിര്ായ ഭീമഃ || ൧.൩൫ ||

a.
c

മഹാഗദ്ം ചംഡര്ണം പൃഥിവയാം ബാര്ഹദ്രഥം
മംക്ഷ്ു നിര്സയ വീര്ഃ |

gm

ര്ാജാനമതയുജ്ജ്വല്ര്ാജസ യം ചകാര്

ou
si

നഗാവിംദ്സുരര്ംദ്രജാഭയാമ് || ൧.൩൬ ||
ദ്ുഃശ്ാസരനനാഽകുല്ിതാന് പ്രിയായാഃ

.y

സ ക്ഷ്്മാനര്ാളാനസിതാംശ്ച രകശ്ാന് |

w

ജിഘാംസയാ ണവര്ിജനസയ തീക്ഷ്്ണഃ സ

w

കൃഷ്ണസര്പാനിവ സംചികായ || ൧.൩൭ ||

w

ജാജവല്യമാനസയ വരന വരനഽല്ം ദ്ിധ്ക്ഷ്തഃ
പാര്ഥിവസാര്ഥമുഗ്രമ് |
സത്തവാനി പുംസാം ഭയദ്ാനി നാശ്ം
വൃരകാദ്ര്ാഗ്രനര്ഗുര്ുരതജസാഽഽപുഃ || ൧.൩൮ ||
രഭാഗാധ്ികാരഭാഗവരതാഽര്ുണാക്ഷ്ാന് ഇതസ്തതഃ
സംവല്നതാ ധ്രര്ംരദ്ര |
ബഹ ന് ദ്വിജിഹവാന് മണിമത്പുരര്ാഗാന് അസൗ
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കട ന് രക്രാധ്വശ്ാന് ജഘാന || ൧.൩൯ ||
അണഥഷ രവഷാംതര്ഭസ്മല്ീനഃ ക്രരമണ
വായുപ്രഭവഃ സുരതജാഃ |
ര്ുദ്ാഖില്ാശ്ം മുഖര്ം പ്രചംഡം
ഭസ്മീചകാര്ാഖില്കീചകൗഘമ് || ൧.൪൦ ||
സ കൃഷ്ണവര്ത്മാ വിജരയന യുക്തരതാ
മുഹുര്മഹാരഹതിധ്രര്ാഽപ്രധ്ൃഷയഃ |

a.
c

ക്ഷ്പയന് വിരര്രജ || ൧.൪൧ ||

om

ഭീഷ്മദ്വിജാണദ്യര്തിഭീഷണാഭം വിപക്ഷ്കക്ഷ്ം
തര്സവിനഃ രപ്രാച്ചല്ിതാനധ്ീര്ാന്

gm

നിര്ദ്ഗ്ധ്പക്ഷ്ാനതിതീക്ഷ്്ണരകാപാന് |

ou
si

സ ധ്ാര്തര്ാഷ്രാന് ബഹുരഹതില്ീരല്ാ വിനാശ്യ
വിശ്വാന് പര്യാ ശ്രിയാഽഭാത് || ൧.൪൨ ||

.y

കൃഷ്ണാംഘ്രിപംരകര്ുഹഭൃംഗര്ാജഃ

w

കൃഷ്ണാമുഖാംരഭാര്ുഹഹംസര്ാജഃ |

w

പ്രജാസരര്ാജാവല്ിര്ശ്മിര്ാജഃ സരസാദ്രര്ാഽര്ാജത

w

വീര്ര്ാജഃ || ൧.൪൩ ||
പൗരത്ര പവിത്രാഹവയജാമിപൗരത്ര ധ്ര്ാം
നിധ്ായാസുര്ധ്ീഷു താപമ് |
കീര്തിം ത്രിരല്ാകയാം ഹൃദ്യം മുകുംരദ് രഭരജ പദ്ം
സവം സഹണജഃ സ ഭീമഃ || ൧.൪൪ ||
വിഷരണാഃ പദ്ാംതം ഭജതാഽനിരല്ന
രഘാര്പ്രഘാണതര്ിതി നാശ്ിതാസ്നത |
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ര്രസാജ്ഝിതാശ്ചംചല്വൃത്തരയാഽല്ം രശ്ാഭാം ന
രഭജുഃ സുര്ണവര്ിരമഘാഃ || ൧.൪൫ ||
എതത്പ്രതീപം കില് കര്തുകാമാഃ നഷ്ൗജസഃ
സംകടരമവമാപയ |
മുകുംദ്ണവഗുണയകഥാം സവരയാഗയാം കാരല്
കല്ാവാകല്യംത രതഽല്മ് || ൧.൪൬ ||
ബുഭ ഷുഃ പര്ിരതാഷിരതശ്ഃ |

om

രയാ ഭ ര്ിണവനര്ാ മണിമാന് മൃതഃ പ്രാഗ് വാഗ്മീ

a.
c

സ സംകര്ാരഖയാഽംംഘ്രി തരളഷു ജരജ് സ്പൃധ്ാ
പരര്ഽപയാസുര്ിഹാസുരര്ംദ്രാഃ || ൧.൪൭ ||

gm

സാന്നായ്യമവയക്തഹൃദ്ാഖുഭുഗ് വാ ശ്വാ വാ

ou
si

പുരര്ാഡാശ്മസാര്കാമഃ |

മണിസ്രജം വാ പ്ല്വരഗാഽവയവസ്രഥാ ജഗ്രാഹ

.y

രവദ്ാദ്ികരമഷ പാപഃ || ൧.൪൮ ||

w

ജരനാ നരമന്നാപര്രഥതി മത്തവാ

w

ശ്ഠശ്ചതുര്ഥാശ്രമരമഷ രഭരജ |

w

പദ്ധമാകര്ം വാ കല്ുഷീചികീര്ഷുഃ സുദ്ുര്ദ്രമാ
ദ്ുഷ്ഗരജാ വിശ്ുദ്മ് || ൧.൪൯ ||
അണവദ്ികം മാധ്യമികം നിര്സ്തം നിര്ീക്ഷ്യ
തത്പക്ഷ്സുപക്ഷ്പാതീ |
തരമവ പക്ഷ്ം പ്രതിപാദ്ുരകാഽസൗ
നയര് ര്ുപന്മാര്ഗമിഹാനുര് പമ് || ൧.൫൦ ||
അസത്പരദ്ഽസന് സദ്സദ്വിവിക്തം മായാഖയയാ
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സംവൃതിമഭയധ്ത്ത |
ബ്രഹ്മാപയഖംഡം ബത ശ് നയസിദ്ധണധ്യ
പ്രച്ഛന്നബൗദ്ധരധ്ാഽയമതഃ പ്രസിദ്ഃ || ൧.൫൧ ||
യദ്് ബ്രഹ്മസ രത്രാത്കര്ഭാസ്കര്ം ച പ്രകാശ്യംതം
സകല്ം സവരഗാഭിഃ |
അച ചുര്ദ്് രവദ്സമ ഹവാഹം തരതാ
മഹാതസ്കര്രമനമാഹുഃ || ൧.൫൨ ||

om

സവസ ത്രജാതസയ വിര്ുദ്ഭാഷീ

a.
c

തദ്ധഭാഷയകാരര്ാഽഹമിതി ബ്രുവന് യഃ |

തം തത്ക്ഷ്ണാദ്് രയാ ന ദ്ിധ്ക്ഷ്തി സ്മ സ

gm

വയാസര് രപാ ഭഗവാന് ക്ഷ്മാബ്ിഃ || ൧.൫൩ ||

ou
si

നിഗമസന്മണിദ്ീപഗരണാഽഭവത്
തദ്ുര്ുവാഗ്ഗണപംകനിഗ ഢഭാഃ |

.y

അവിദ്ുഷാമിതി സംകര്താകര്ഃ സ കില് സംകര്

w

ഇതയഭിശ്ുശ്രരവ || ൧.൫൪ ||

w

രഭരദ്ാ |

w

വിശ്വം മിഥയാ വിഭുര്ഗുണവാനാത്മനാം നാസ്തി
ണദ്തയാ ഇത്ഥം വയദ്ധ്ത ഗിര്ാം ദ്ിക്ഷ്ു ഭ യഃ
പ്രസിദ്ിമ് ||
ആനംദ്ാണദ്യര്ഗുര്ുഗുണഗണണഃ പ ര്ിരതാ
വാസുരദ്രവാ |
മംദ്ംമംദ്ം മനസി ച സതാം ഹംത ന നം
തിരര്ാഽഭ ത് || ൧.൫൫ ||
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|| ഇതി ശ്രീമത്കവികുല്തില്ക
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിരത
ശ്രീമധ്വവിജരയ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ആനംദ്ാംകിരത പ്രഥമഃ സര്ഗഃ ||
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