
|| ശ്രീ ||  
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ 
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ  
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ || 
 
൧൧. ഏകാദശഃ സര്ഗഃ  
പ്രചുര്ാംതര്പ്രവചനം ഫണിര്ാഡ് ഉപശുശ്രുവാന് 
സസനകാദിമുനിഃ |  
ഗഗനനഽല്പദൃഷ്ടവപുര്ത്ര ജനനഃ തവര്ിതം 
നിലീനര്ുചിര്ാപ പദമ് || ൧൧.൧ ||  
 
അതിചിത്രധ്ാമ്നി നിജധ്ാമ്നി ര്തം 
സസഹസ്രമസ്തകമനംതമമുമ് |  
മുനനയാഽഭിവാദയ വിനയാഭര്ണാഃ വര്മനവയുംജത 
തദാഽര്ഥമിമമ് || ൧൧.൨ ||  
 
ഭഗവത്തമസയ വിപുലപ്രമനതഃ സമയം 
മനനാഹര്തമം ജഗതി |  
മഹിതം ഭവദ്ഭിര്പി നലാകപനത പഠതാം മുഹുഃ 
ഫലമുനദഷ്യതി കിമ് || ൧൧.൩ ||  
 
അധ്ികാര്ിണാം ഫലമലം വിദുഷ്ാം ഭവതി 
പ്രവൃത്തിര്തിവീര്യവതീ |  
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ഇതി തത്ഫലം സഫലസംകഥനനാ ഭഗവാന് 
പ്രപംചയതു ഭൂര്ിദയഃ || ൧൧.൪ ||  
 
ഇതി നതര്ുദീര്ിതമുദാര്മതിഃ വചനം നിശമയ സ 
ജഗാദ ഗിര്മ് |  
ശൃണുതാഽദനര്ണ മഹനീയതമം 
മഹനീയപാദസമയസയ ഫലമ് || ൧൧.൫ ||  
 
ത്രിദിവാദി ലഭയമപി നാസയ ഫലം കഥിതം 
കൃനഷ്ര്ിവ പലാലകുലമ് |  
സവഫലം തു മുക്തിപദമുക്തിപദം 
ശുകശാര്ദാദിപര്മാര്ഥവിദാമ് || ൧൧.൬ ||  
 
പര്മാഗമാര്ഥവര്ശാസ്തരമിദം 
ഭജതാമമാനവകലാര്ചിതമ് |  
വ്രജതാമനഹാ പര്മനവഷ്ണവതാം ര്തനയ 
സവനലാകമജിനതാ ദിശതി || ൧൧.൭ ||  
 
നനു തത്ര വിശവവിഭനവകപദം പ്രതിഭാതി 
പൂര്ണപുര്ുഷ്സയ പുര്ീ |  
ഉപലഭയനത യദുപമാനപദം പ്രതിബിംബനമവ 
മണിവപ്രഗതമ് || ൧൧.൮ ||  
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സിതസൗധ്സംതതിര്ുചാ സ്ഫുര്ിതാ 
പര്ിനതാഽര്ുണാശ്മഗൃഹപംക്തിര്ുചിഃ |  
ഇഹ മച്ഛര്ീര്വലനയ ലസിതാം അനുയാതി 
മൂര്തിമസുര്ാസു ഹൃതഃ || ൧൧.൯ ||  
 
ശബളാ 
വളീകഘടിതസ്ഫടികദയുതിഭിര്ഹര്ിന്മണിമയീ വളഭീ 
|  
പ്രതിസദ്മ ഭാതി യമുനാ മിളിതാ 
സിതസൗര്നസംധ്വപനയാഭിര്ിവ || ൧൧.൧൦ ||  
 
യദി നാഭവിഷ്യദിഹ വിഭ്രമതാനിയനമാ ജനസയ 
നിലയാവലിഷ്ു |  
വികടാ വിടംകകൃതപത്രിതതിഃ 
കൃതനകതയനവക്ഷ്യത കഥംചന നനാ || ൧൧.൧൧ ||  
 
വിവിധ്സ്തുനലാപഗതചിത്രപടീസുവിതാനലംബിമ
ണിദാമഗണഃ |  
ശര്ണാംതനര്ഷ്വധ്ികപൂര്ണതഃ പ്രചകാസ്തി വിഭ്രമ 
ഇവാവഗളന് || ൧൧.൧൨ ||  
 
വിമലാകൃതിഃ പ്രകൃതിനര്വ 
മഹാമണിനഹമമയ്യഖിലവസ്തുമയീ |  
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ഇഹ സംഭനവത് സകലകാംതിര്സഃ 
കഥിനതാഽധ്ിനകാക്തിഭിര്തഃ കവിഭിഃ || ൧൧.൧൩ ||  
 
തദനാദികാലമിതമുക്തിര്നതഃഅഗണയ്യശംഭുമുഖ
സംഘതനതഃ |  
നഗനര്ര്മഹാപുര്മസംഹതിമത് ലസതി 
പ്രനഭാര്യമനഹാ മഹിമാ || ൧൧.൧൪ ||  
 
ഭവനം വിഭാതി 
ഭുവനനകപനതഃഭുവനത്രയാദ്ഭുതഗുണാതിശയീ |  
വര്മംദിര്പ്രകര്മധ്യഗതം 
ദവിജമംഡലസ്ഥശശിമംഡലവത് || ൧൧.൧൫ ||  
 
സവയമിംദിനര്വ പതിമാനകര്ീ ഗൃഹകര്മ യത്ര 
കുര്ുനത സുതര്ാമ് |  
അപി കിംകര്ീദശശതീമഹിതാ ശ്രിയമത്ര 
വര്ണയതി നവശ്മനി കഃ || ൧൧.൧൬ ||  
 
കമലാപതിഃ കമലയാഽമലയാ കമനീയയാ 
കമലനലാചനയാ |  
അമൃതാഹിര്ാജമൃദുനഭാഗഗതഃ സവര്നതാഽപി തത്ര 
ര്മനത പര്മഃ || ൧൧.൧൭ ||  
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തര്ുണപ്രഭാകര്സഹസ്രര്ുചം കനകാംബര്ം 
മണിമയാഭര്ണമ് |  
ഹസിതാനനനംദുമര്വിംദദൃശം 
തമര്ീംദ്രധ്ാര്ിണമനുസ്മര്ത || ൧൧.൧൮ ||  
 
ഗണനയദ് ര്മാഽസയ ന ഗുണാനഖിലാന് 
ചതുര്ാനനശ്ചതുര്വാഗപി നനാ |  
ന വയം സഹസ്രവദനാ അപി താന് 
അപനര്ാദിതാനതിവനദമ പുനഃ || ൧൧.൧൯ ||  
 
വിധ്നയാ വിഹംഗപതനയാഽഗണിതാ 
ര്മണീയുതാശ്ച ഫണിനപംദ്രമുഖാഃ |  
പര്നയാഗഭൂര്ിസുഖനഭാഗമിതാ അവനലാകയ തം 
ദധ്തി നമാദര്സമ് || ൧൧.൨൦ ||  
 
സചതുര്ഭുജാ വനജപത്രദൃനശാ 
വര്നവഷ്ിനണാഽത്ര സപിശംഗപടാഃ |  
അര്ുണപ്രഭാശ്ച തര്ുണാഭ്രര്ുനചാ വിചര്ംതി 
നാഥര്ുചയഃ പുര്ുഷ്ാഃ || ൧൧.൨൧ ||  
 
ഭഗവത്സമീപമുപയാതവതാം പ്രമനദാ ന 
നകവലമലബ്ധതുലഃ |  
അപി തസയ നലാകമതിനലാകഗുണം ഭജതാം 
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സുദുര്ലഭമഭൂര്ിശുനഭഃ || ൧൧.൨൨ ||  
 
ന ഭവംതി യത്ര മൃതിജന്മജര്ാഃ ത്രിവിധ്ം ഭയം 
കിമുത ദുഃഖഗണഃ |  
അപര്ം ച കിംചിദശുഭം ന ഭനവത് ന ഗുണാദി 
തത്പ്രഭവമൂലമപി || ൧൧.൨൩ ||  
 
അനുഭൂയനത സുഖമനംതസനഖഃ 
സകനലര്ലംമതിപദം സതതമ് |  
അപി താര്തമയസഹിനതഃ സവഗുര്ുപ്രവനണഃ 
പര്സ്പര്മുര്ുപ്രണനയഃ || ൧൧.൨൪ ||  
 
അതിസുംദര്ാഃ സുര്ഭയഃ പുര്ുഷ്ാഃ ഹര്ിചംദനനന 
നവചംദ്രര്ുചാ |  
ചലചാര്ുചാമര്ധ്ര്ാനുചര്ാ വിചര്ംതി 
നിതയതര്ുണാ ഇഹ നത || ൧൧.൨൫ ||  
 
സവിലാസലാസയപര്ിതുഷ്ടദൃനശാ 
മൃദുഗീതവാദയമുദിതശ്രവണാഃ |  
അനുര്ംജയംതി നവകംജദൃനശാ ര്മണാ അമീ 
സവര്മണീസ്തര്ുണീഃ || ൧൧.൨൬ ||  
 
പര്ിണായകാനുപവനാഭിമുഖാന് അനു നിസ്സര്ംതി 
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ഹര്ിണീനയനാഃ |  
വിമലാദ് വിമാനവലയാച്ഛനനകഃ ശശിമംഡലാദിവ 
ര്ുനചാ ര്ുചിര്ാഃ || ൧൧.൨൭ ||  
 
അര്ുണാശ്മവര്ണതനവസ്തനവഃ 
ശുഭഹാര്സന്നിഭര്ുനചാഽപയപര്ാഃ |  
ഹര്ിനീലനീലര്ുചനയാഽത്രപര്ാഃ പ്രകടീഭവംതി 
വിവിധ്ാഭര്ണാഃ || ൧൧.൨൮ ||  
 
സുചിര്ദയുതീര്ദധ്തി സൂക്ഷ്്മതര്ം സവയമംബര്ം 
ച ഖലു ബിഭ്രതി യാഃ |  
ശുകനിഃസവനാ ധ്രുവമിമാ അപര്ാഃ സുപനയാധ്ര്ാ 
ജലധ്ര്ാവലയഃ || ൧൧.൨൯ ||  
 
സമതീതവിദ്രുമഭുവാം സുദൃശാം 
പദപല്ലവാഗ്ര്യനഖര്ക്തര്ുചീഃ |  
പര്ഭാഗതഃ സ്ഫടികകുട്ടിമഭൂഃ പ്രകടീകനര്ാതി ന 
പുര്ാ പ്രകടാഃ || ൧൧.൩൦ ||  
 
ഹര്ിണീദൃശാം നിവസനാനി 
ബൃഹത്സുനിതംബബിംബര്ുചിനര്ാര്ുര്ുചാ |  
ശബളദയുതീനി മദനസയ ജഗജ്ജയനവജയംതയ 
ഇതി നിശ്ചിനുമഃ || ൧൧.൩൧ ||  
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കര്പല്ലനവസ്തര്ളിനതര്ലലിനതഃ അസകൃത് 
കവണത്കനകകംകണനകഃ |  
നവനര്ാമര്ാജിവലിവല്ഗുമൃദുപ്രതനൂദനര്ര്തിമനാക് 
തര്നളഃ || ൧൧.൩൨ ||  
 
കുചകുംഭപൂര്ണതര്കാംതിസുധ്ാര്സനശഷ്ബിംദു
വിസര്ച്ഛവിഭിഃ |  
വര്ഹാര്ര്ാജിഭിര്ുതാനുപദം 
പര്ിനലാഠിതാഭിര്ശനനര്ുര്സി || ൧൧.൩൩ ||  
 
അപി ലീലയാ കുവലനയാല്ലസിനതഃ അപനര്ഃ 
കനര്ഃ സഹചര്ീനിഹിനതഃ |  
വദനനഃ ശുചിസ്മിതകടാക്ഷ്ര്നസഃ 
ചലകുംഡനലാല്ലസിതഗംഡയുനഗഃ || ൧൧.൩൪ ||  
 
പ്രഗതാസു താസു ര്ണിനത 
ര്ശനാമണിനൂപുനര്ര്ിവ പുര്ാ ഗദിതാഃ |  
അനുവീക്ഷ്ിതും തനുവിലാസമിമം തര്ുണാ 
ഭവംതയഥ നിവൃത്തമുഖാഃ || ൧൧.൩൫ ||  
 
അനുപാലിതാഃ സവദയിനതര്ദയിതാഃ 
കഥമപയുനപതയ കുചഭാര്നതാഃ |  
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ശനനകഃ പുനസ്തദവലംബബലാത് കില താ 
വിശംതി പര്നമാപവനമ് || ൧൧.൩൬ ||  
 
ഹസിതപ്രസൂനനികനര്ാര്ുഭര്പ്രണമത്സുവര്ണമ
ണിസര്വതര്ൂന് |  
ഉപഗൂഹയന്നമൃതസിംധ്ുസഖഃ പവനനാ ന കസയ 
സുഖനമധ്യതി || ൧൧.൩൭ ||  
 
വര്പാര്ിഭദ്രകസുകല്പതര്ുവ്രജപാര്ിജാതഹര്ിചംദ
നവത് |  
സഹിതം സമാദിപദതാനനനഗഃ പര്ിഭൂഷ്യംതി 
തദഹഹാ ഋതവഃ || ൧൧.൩൮ ||  
 
സ്മിതമാധ്വീകുസുമര്മയതര്ൗ 
നവചംപകാദികുസുനമാല്ലസിതൗ |  
മധ്ുമാധ്വൗ മധ്ുപഗീര്മധ്ുര്ൗ മധ്ുജിത്പ്രിയാന് 
പ്രമദമാനയതഃ || ൧൧.൩൯ ||  
 
നവമല്ലികാസ്രജമഭീഷ്ടതമഃ ശുചിസംഭവാം 
പ്രണയിനീശിര്സി |  
കലയന് സവയം ന കുശനലതി കില 
പ്രതിഘട്ടയതയുര്ുകുചാവുര്സാ || ൧൧.൪൦ ||  
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മധ്ുര്സവര്ാസ്തതപതത്രതതിപ്രകടാംതപംക്തിധ്ൃത
നനത്രര്ുചഃ |  
ശിഖിനനാഽനുയാംതി ഹി സഹസ്രദൃശം ജലദര്തു 
ലക്ഷ്്മനിജനൃത്തമനഹ || ൧൧.൪൧ ||  
 
ശര്നദാല്ലസത്കുവലനയക്ഷ്ണയാ 
വികചാര്വിംദര്ുചിര്ാനനയാ |  
പ്രിയയാ ച നശാഭനശുകസവനയാ ര്മനത ജനനാ 
മുഖര് ഹംസകയാ || ൧൧.൪൨ ||  
 
അഭിനംദയന് ഹിമഋതും സുസഖാ 
സ്ഫടികാചലച്ഛലഹിമാധ്ികൃതമ് |  
ഫലിനീകുലം കുസുമയന് ശിശിനര്ാ ഹസതീവ 
ഫുല്ലനവകുംദര്ുചാ || ൧൧.൪൩ ||  
 
ഹിമശീതവര്ഷ്പര്ിതാപപുര്സ്സര്നദാഷ്മൂലമിഹ 
നര്തുഗുണഃ |  
പ്രിയനമവ സാധ്യതി നിതയമനഹാ സ 
വിമുക്തിമാനിതി വിമുക്തിമതാമ് || ൧൧.൪൪ ||  
 
അമൃതസ്രഗുത്തമഫലപ്രസവാന് അമൃതായ തത്ര 
ജനതാഽര്പയതി |  
ഉപനഭാക്തുമപയവിധ്ിബംധ്വശാ പ്രകൃതിം പ്രയാതി 
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സകനലാഽപി സദാ || ൧൧.൪൫ ||  
 
പ്രമദാതിനര്കമുപയാതവതാ പ്രമദാഗനണന 
ചര്നതാപവനന |  
ഉപഗീയനത സ്മ മധ്ുര്ം മധ്ുജിച്ചര്ിതം 
സകാംതതതിനാ സതതമ് || ൧൧.൪൬ ||  
 
ലലനാ ലലംതയഭിവര്ം പ്രവര്ാ ലളിതാ ലുനംതി 
കുസുമാനി പര്ാഃ |  
ഇതര്ാഃ സ്രനജാ വിര്ചയംതി പതീന് 
അനുര്ംജയംതി ന ഹി കാശ്ചന നനാ || ൧൧.൪൭ ||  
 
വനലീലയാ വിവിധ്യാ മുദിതാഃ തര്ുണാ 
ഘനസ്തനനതാസ്തര്ുണീഃ |  
സുലതാലനയഷ്ു പര്ിര്ഭയ ര്തിം 
വദനാര്വിംദമധ്ുപാ ദധ്തി || ൧൧.൪൮ ||  
 
ര്സികാഃ സുധ്ാപ്സു സര്സീഷ്ു തനതാ 
ര്ുതനൂപുര്ാനുകൃതസാര്സികാഃ |  
വിഹര്ംതി സാകമവഗാഹയ ധ്നവഃ 
ജലമഡ്ഡുനകാത്സവഹസദവദനാഃ || ൧൧.൪൯ ||  
 
വിവിധ്ാ വിധ്ായ വിഹൃതീഃ സലിനല വികനടഷ്ു 
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വിദ്രുമതനടഷ്ു ഗതാഃ |  
സുര്ഭിം സുവര്ണമഥ വര്ണകമാദദനത 
സഖീകര്ഗതം മഹിളാഃ || ൧൧.൫൦ ||  
 
ജഘനാംശുനകര്വയവാഭര്നണഃ 
കുചകുംകുനമശ്ച കചമാലയവനര്ഃ |  
നയനാംജനനര്പി മിനഥാബ്ജദൃശാം 
ഘടിനതര്ലംകൃതിര്ലം ക്രിയനത || ൧൧.൫൧ ||  
 
തനുമധ്യമാ നിജഗൃഹാണി ഗതാഃ 
സമമാത്മനാമസുസനമര്സനമഃ |  
അമൃതം പിബംതയസുലഭം ഭവിഭിഃ 
ചഷ്നകര്മഹാര്ജതര്ത്നമനയഃ || ൧൧.൫൨ ||  
 
മൃദുകമ്രശയ്യമനുര്ാഗവതാം 
മണിമംചമംചിതദൃനശാഽവസനര് |  
അപി നചാദിതാ അധ്ിര്ുഹംതി ശനനഃ വിനനയാ 
ഹി ഭൂഷ്യതി സര്വര്സമ് || ൧൧.൫൩ ||  
 
അഭികാംതമുന്നമിതകാംതകുചാ കില ബധ്നതീ 
സകുസുമാം കബര്ീമ് |  
സുമുഖീ സുലക്ഷ്യഭുജമൂലവലിഃ പര്ിര്ഭയനത 
പ്രണയിനാഽതിര്സാത് || ൧൧.൫൪ ||  
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പൃഥുവൃത്തതുംഗകഠിനനാര്സിജദവയവാര്ിതായത
നിജാംതര്നയാഃ |  
ഭുജനയാര്യുനഗന ര്മനണാ ര്മണീം പര്ിര്ഭയ നകാഽത്ര 
ര്മനയന്ന സുഖീ || ൧൧.൫൫ ||  
 
സ്മിതഫുല്ലമുല്ലസിതഝില്ലിലസന്മണികുംഡ
ലം മൃദുകടാക്ഷ്പടു |  
നിഭൃനതാ നിര്ീക്ഷ്യ സുചിര്ം സുതനനാഃ 
പ്രതിചുംബതി പ്രിയതനമാ വദനമ് || ൧൧.൫൬ ||  
 
നതമുന്നമയ്യ മുഖചംദ്രമസം പര്ിര്ംഭസംഭൃതമുദാ 
സുദൃശഃ |  
ഉപര്മയനത ന തര്ുനണന ചിര്ം 
മധ്ുര്ാധ്ര്ാമൃതര്സം പിബതാ || ൧൧.൫൭ ||  
 
ര്ഭസാവപാതിതപൃഥൂര്സിജഃ പര്ിര്ഭയ 
തത്ക്ഷ്ണവിയാതതര്ഃ |  
മണിതാദിസൗര്തവിതാനപടൂ ര്മയതയമൂന് 
യുവതിസംഘ ഉത || ൧൧.൫൮ ||  
 
അതിലൗകികാന് ര്മയനതാ ര്മണാന് 
ര്മയംതയലൗകികഗുണാ ലലനാഃ |  
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അനുര്ൂപര്ൂപമതിനലാകസുഖം തദലൗകികം 
നിധ്ുവനം ലസതി || ൧൧.൫൯ ||  
 
ന ര്തിഃ ശ്രമാദിഖചിതാ നിയമാദ് വിര്ഹവയഥാഽപി 
ന വധ്ൂവര്നയാഃ |  
പ്രതികാമിനീപ്രണയതഃ കലനഹാ ന സമസ്തി 
നദാഷ്ര്ഹിനത ഹി പനദ || ൧൧.൬൦ ||  
 
സുഖസംവിദാത്മകതയാ വപുഷ്ാം സുര്ഭിതവനമവ 
ബഹിര്ംതര്പി |  
ഹര്ിധ്ാമ്നി ദംപതിഗണസയ തനതാ നനു 
മാനയനതഽപി മുനിഭിഃ സുര്തമ് || ൧൧.൬൧ ||  
 
ശൃണുതാപയനലാകവിഷ്യം വിഷ്യം സകലസയ 
മുക്തനികര്സയ ദൃശാമ് |  
വപുര്ിംദിര്ാപതിര്മംദര്സം നനു സുംദര്ം 
പ്രകടയതയനിശമ് || ൧൧.൬൨ ||  
 
മണിര്ാജിര്ാജിത മഹാമകുടം 
ശിതികാംതകുംതളസഹസ്രതയമ് |  
അളികാര്ധ്ചംദ്രവിലസത്തിലകം 
ശ്രവനണാല്ലസന്മകര്കുംഡലയുക് || ൧൧.൬൩ ||  
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പര്ിപൂര്ണചംദ്രപര്ിഹാസിമുഖം 
ജലജായതാക്ഷ്മര്ുനണാഷ്ഠപുടമ് |  
ഹസിതാവനലാകലലിനതര്തുനലഃ അഭിനംദയത് 
പ്രണതമാത്മജനമ് || ൧൧.൬൪ ||  
 
നവകംബുകംഠമഹിമാംശുമനഹാ 
മഹിനമാപനലംദ്രവര്ഹാര്ധ്ര്മ് |  
ര്മണീയര്ത്നഗണവിദ്ധലസദവലയാംഗുലീയകവര്ാം
ഗദവത് || ൧൧.൬൫ ||  
 
ര്വിചക്രര്ുക്പ്പ്രകര്ചക്രകര്ം വിധ്ുബിംബകംബു 
മധ്ുര്ാംബുര്ുഹമ് |  
ജവലനജവലദ്ഗദമുദാര്ധ്നുഃ 
പൃഥുവൃത്തഹസ്തമതിതാമ്രതളമ് || ൧൧.൬൬ ||  
 
വര്പീവര്ാംസമധ്ിര്ാജദുനര്ാമണിമംടപാഗ്ര്യവിലസ
ത്കമലമ് |  
സജഗദ്ദ്വിസപ്തകതനൂദര്കം 
ശുഭനാഭികംജഗതകാളിനുതമ് || ൧൧.൬൭ ||  
 
അതികാംതകാംചിപദകാംചിമിലത്തപനീയഭംഗര്ു
ചിപിംഗപടമ് |  
വര്ഹസ്തിഹസ്തസദൃനശാര്ുയുഗം 
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ക്രമവൃത്തചാര്ുതര്ജംഘമുത || ൧൧.൬൮ ||  
 
വര്നൂപുര്ം പര്മര്ുക്പ്പ്രപദം 
നവവിദ്രുമദയുതിനഖാവലിമത് |  
അര്ിവാര്ിജധ്വജകളംകലസത്പദപാംസുപാവിത
ജഗത്ത്രിതയമ് || ൧൧.൬൯ ||  
 
നിഖിലാഗമാവഗമിനതര്മിനതഃ 
സുഖസംവിദാദിഭിര്നംതഗുനണഃ |  
പ്രപദാദികാംതസകലാവയവാകൃതിഭിഃ 
സനദകയവദനദാഷ്ലവമ് || ൧൧.൭൦ ||  
 
അധ്ികാര്ിണാം ഗുണവിനശഷ്വഷ്ാദ് 
ദവിപദാദയനംതചര്ണാംതതയാ |  
അതിഭാസിതം ഘനഗുണാപഘനനഃ ഇതനര്ഷ്ച 
തത്തദുചിനത ര്ുചിനതഃ || ൧൧.൭൧ ||  
 
നവഭാനുഭാഃ കനകകാംതിപര്ം വര്ഹാര്ഹാര്ി 
ഹര്ിനീലഹര്ിത് |  
ശബളപ്രഭാദിവിവിധ്ദയുതിമത് 
സുഖനബാധ്സൗര്ഭസുര്ൂപഗുണമ് || ൧൧.൭൪ ||  
 
ആഷ്ചര്യര്ത്ഹനശ് വധ്ികം 
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ജഗത്ത്രഹയപയാഷ്ചര്യമാഷ്ചര്യമഹഹാ 
മുഹുര്മുഹുഃ |  
സൗംദര്യസാനര്കര്സം ര്മാപനതഃ ര്ൂപം 
തദാനംദയതീഹ നമാക്ഷ്ിണഃ || ൧൧.൭൩ ||  
 
ഇജയനത യജ്ഞശീനലഃ സ യജ്ഞഃ പ്രാജ്ഞമനധ്യ 
പര്ഃ നപ്രാചയനതഽനനയഃ |  
ഗീയഹത നഗയകീര്തിഃ സുഗീനതഃ വിധ്യബദ്നധ്ഃ 
സദാഽഽനംദസാംനദ്രഃ || ൧൧.൭൪ ||  
 
നവകുംനഠ നത ശ്രീവിനശഷ്ാ ജനാനാമതയാശ്ചര്യം 
ചിത്തവാചാമഭൂമിഃ |  
നവകുംനഠനത 
ശ്രീവിനശഷ്ാജനാനാമുക്തശ്ലാനഘയ 
യുക്തനമതാദൃശതവമ് || ൧൧.൭൫ ||  
 
യംയം സുഖീ കാമയനതഽര്ഥമത്ര സംകല്പമാത്രാത് 
സകനലാഽപി സ സയാത് |  
ഇനതയവ നവദാ അപി നവദയംതി മുക്തിം തതഃ 
നകാ വിഭവാതിനര്കഃ || ൧൧.൭൬ ||  
 
മഹാനംദതീര്ഥസയ നയ ഭാഷ്യഭാവം 
മനനാവാഗ്ഭിര്ാവര്തയംനത സവശക്തയാ |  
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സുര്ാദയാ നര്ാംതാ മുകുംദപ്രസാദാദ് ഇമം 
നമാക്ഷ്നമനത ഭജംനത സനദതി || ൧൧.൭൭ ||  
 
|| ഇതി ശ്രീമത്കവികുലതിലക 
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത 
ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിനത 
ശ്രീമധ്വവിജനയ  
ആനംദാംകിനത ഏകാദശഃ സര്ഗഃ || 
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