
|| ശ്രീ ||  
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ 
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ  
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ || 
 
൧൫. പംചദശഃ സര്ഗഃ  
 
ഭൂയയായ ാധ്സ്തയതാ ഭൂയയാ വയാചഖ്യൗ 
ഭാഷ്യമദ്ഭുതമ് |  
ഗ്രായമ ഗ്രാമീണസാമായനയ വസംസ്തത്രാമര്ാലയയ || 
൧൫.൧ ||  
 
പര്പക്ഷര്ഥാര്ൂഢം ഖ്ര്തര്കമഹായുധ്മ് |  
ത്രിവിക്രമാര്യം യസാഽപശയത് പ്രതിവീര്മിവാഗ്രതഃ || 
൧൫.൨ ||  
 
തദാ തദാനനാംയഭാജാദ് വൃതയതാപനയാസഭാര്തീ |  
യസനാ യസനാഗ്രഹാ ദിവയാ ശി ിര്ാദിവ 
നിര്യയൗ || ൧൫.൩ ||  
 
നാതയതവര്ാ നാതിര്യാ ന സ്ഖലംതീ നിര്ംതര്ാ |  
അനാനാവയയവയതയവ ദവീയയാഭിഃ പ്രതര്കിതാ || 
൧൫.൪ ||  
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സൂത്രസയംദനവൃംദാഢയാ ദുര്വാര്ശ്രുതിവാര്ണാ |  
സൂപപത്തിമഹാപത്തിര്വിചിത്രസ്മൃതിസപ്തികാ || 
൧൫.൫ ||  
 
വര്ധ്ിയതാര്മിഹര്ിയപ്രഷ്ഠാസുപയയാധ്ര്സുസവര്ാ |  
സവിതാനപ്രകാശാര്ഥാ സാഗര്ീ ശ്രീര്ിവാപര്ാ || 
൧൫.൬ ||  
 
പദ്യമശപദപദ്മശ്രിത് കൃതയാംഗം പദ്മജന്മനഃ |  
ലാളിതാ ശിര്യസയശന ഗംയഗവായശഷ്പാവനീ || 
൧൫.൭ ||  
 
നാര്ായയണാഽനംതഗുയണാ ബ്രഹ്മായഖ്യാ 
യവദയവദിതഃ |  
വിശവകര്യതതി വിശവജ്ഞഃ ശ്രുതയാ 
യുക്ത്യാഽപയസീഷ്ധ്ത് || ൧൫.൮ ||  
 
പ്രധ്ാനമപര്ാധ്ീനം കാര്ണം പര്ിണാമി യത് |  
പയയാവദിതി യചത് സാധ്യവവകലയം 
സയാന്നിദര്ഷ്യന || ൧൫.൯ ||  
 
വിവാദാധ്യാസിതാ 
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സൃഷ്ടിശ്യചതയനച്ചാനുസാര്ിണീ |  
സൃഷ്ടിതവാത് പടസൃഷ്ടിയര്വതയനുമാ 
പക്ഷസാധ്ികാ || ൧൫.൧൦ ||  
 
യച്യചതനായചതനയയാര്ംഗാംഗിതവാദി മനവയത |  
സൃഷ്ടാവീശാനയപക്ഷായാം തന്ന യശാഭനതാം 
വ്രയജത് || ൧൫.൧൧ ||  
 
സര്വവിന്നിര്മിതം സര്വം കദാചിതകതവയഹതുതഃ |  
ന യയദവം യനാ തയദവം യഥാഽതയമതീശവര്ാനുമാ || 
൧൫.൧൨ ||  
 
 ലായ സര്വാനുമാനാം യവദാഃ 
സയുവര്യര്പാലിതാഃ |  
കാമായദതാഃ പ്രവര്തംയത കാമിനയ ഇവ ഭര്തൃഭിഃ || 
൧൫.൧൩ ||  
 
കാര്ണം പര്ിണാമി സയാദ് ബ്രഹ്മ യനാ 
യചതനതവതഃ |  
ന യദിത്ഥം യനാ തദിത്ഥം യഥാ ക്ഷീര്പുര്സ്സര്മ് || 
൧൫.൧൪ ||  
 
ന വിഷ്വകൃത് പശുപതിഃ ശ്രൂയമാണാഗുണതവതഃ |  
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വചത്രവത് കിം പുനര്വിഘ്നബ്രധ്നാദയാ 
 ാലശംകിതാഃ || ൧൫.൧൫ ||  
 
നനു സൗഖ്യാദിമാന് യനയശാ ദുഃഖ്ാദിര്ഹിതതവതഃ 
|  
യയാ വനവം സയാത് സ വനവം സയാദ് യഥാ 
സംസൃതിമാനിതി || ൧൫.൧൬ ||  
 
ഏവം യചദ് വിമയതാ ജ്ഞാനീ ന 
ഭ്ാംതിര്ഹിതതവതഃ |  
യയാ വനവം സയാത് സ വനവം സയാദ് 
ഭവീയവതയനുമീയയത || ൧൫.൧൭ ||  
 
സര്വജ്ഞസയാജ്ഞതാം യവദഃ ശ്രദ്യധ്യയാ 
വിര്ുണദ്ധി യചത് |  
തവസയ വമാംദമാനംദം വദന്നാശ്രാവയസൗ കഥമ് 
|| ൧൫.൧൮ ||  
 
ദുഃഖ്ം പര്ിജിഹീര്ഷ്ന് യഃ സുഖ്ം 
യനാര്ീചികീര്ഷ്തി |  
സ ഹംതാഽപതിതം ദുഃഖ്മീശസയ വയസ്മര്ജ്ജളഃ || 
൧൫.൧൯ ||  
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യയാ ദുഃഖ്സമവായയാഽയം വചയത്രയതന 
ഹയയഭദവാന് |  
സമവായഃ കശ്ചിദീയശ തദയനകതവമനയഥാ || 
൧൫.൨൦ ||  
 
ഔപാധ്ിയകാഽസയ യഭദശ്യചത് സയതയാഽസതയഃ 
സവിദുചയതാമ് |  
തദ് ദവയം യചാക്ത്യദാഷ്ം ഹി മായിവന്മാ വയദത് 
പര്മ് || ൧൫.൨൧ ||  
 
ബ്രൂയുര്ൗപാധ്ികം യഭദം ജ്ഞാനാദീനാം 
യദാത്മനഃ |  
നീതയാഽനയാ തന്നിര്ാസാത് സയാത് 
തസയാനംതധ്ര്മതാ || ൧൫.൨൨ ||  
 
ഗുണാദിയഭയദ സം ംധ്മയപക്ഷയാപയനവസ്ഥിയതഃ |  
വിയശഷ്മായത്രണാഽനംതയം ഗുണാനാം യശാഭയത 
വിയഭാഃ || ൧൫.൨൩ ||  
 
മനയംയത ശൂനയയമവായനയ തതവമാഗമവവര്ിണഃ |  
മതാ മാധ്യമികാസ്യതഽപി വയക്ത്ാശ്ഛന്നാ ഇതി 
ദവയയ || ൧൫.൨൪ ||  
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ശൂനയം ബ്രഹ്മാഹവയയനാഽഹുഃ സവാംശ്ച 
യവദാംതിയനാഽഭയധ്ുഃ |  
അതതവായവദകം യവദം വദംതശ്ചര്യമ ഖ്ലാഃ || 
൧൫.൨൫ ||  
 
പര്തതവവിവര്തതവാദപര്സയാഖ്ിലസയ ച |  
അവിയശഷ്തവതശ്ചാസയ നാംതര്ംതര്യമതയയാഃ || 
൧൫.൨൬ ||  
 
അഖ്ംഡഖ്ംഡനനയായാനഖ്ംഡമപി ഖ്ംഡയന് |  
അഖ്ംഡയദഖ്ംഡയജ്ഞാ ദവയാംശ്ചാഖ്ംഡലദവിഷ്ഃ 
|| ൧൫.൨൭ ||  
 
വിമതം കാര്ണം ന സയാദസതവാന്ന യദീദൃശമ് |  
യനദൃശം തദ് യഥാ കുംഭകര്യതതയത്രാനുമീയയത || 
൧൫.൨൮ ||  
 
അംയ ാ താപസ യനാ ശൂനയം കാര്ണം 
കുംഭകര്തൃവത് |  
യത്സംവൃതയുത്ഥിതം വിശവം തത് 
കാര്ണമിതീര്യയത || ൧൫.൨൯ ||  
 
ഏവം യചത് കാര്ണം മാ സ്മ ബ്രവീഃ ശൂനയം 
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കഥംചന |  
ആയുഷ്മംസ്തദധ്ിഷ്ഠാനം വയുതപിത്സസവ 
ഗുയര്ാര്ഗൃയഹ || ൧൫.൩൦ ||  
 
വിവാദസയ പദം ന സയാദധ്ിഷ്ഠാനമസത്തവതഃ |  
വവധ്ര്്മയവണഷ് ദൃഷ്ടാംതഃ 
ശുക്ത്യാദിവദിതീര്യയത || ൧൫.൩൧ ||  
 
അതത്തവായവദകം മാനമിതി സവവയാഹതം യതഃ |  
തദവാദീ യതന യവദസയ 
യസാഽഭിവപ്രതയപ്രമാണതാമ് || ൧൫.൩൨ ||  
 
യം തത്തവായവദകം യവദ യവദാംശം യവദദൂഷ്കഃ |  
തതവസയാവര്ണനീയതവാത് സ തതവായവദകഃ 
കഥമ് || ൧൫.൩൩ ||  
 
ലക്ഷണാഭിഃ പ്രവര്തംയത വാകയാനി തിസൃഭിര്യദി |  
വിഷ്യതവം ലക്ഷണാനാം തവസയവാനിഷ്ടമാഗതമ് 
|| ൧൫.൩൪ ||  
 
കിംചാഖ്ംയഡഽത്ര വാകയാനി കിംചിദ് വിദധ്യത ന 
ഹി |  
താനയഭയധ്ുര്ഭാവം യചജ്ജാഡയായദസ്തന്ന യശാഭയത 
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|| ൧൫.൩൫ ||  
 
അഭാവഭാവസയാഭാവാദ് ഭാവര്ൂപസയ തസയ തു |  
ഭാവാഭാവവിയശഷ്ാണാമഭാവാദവിയശഷ്ിണഃ || 
൧൫.൩൬ ||  
 
യയാ യവദയവദിതാര്ഥാനാം 
നിതയസംതയാഗസംശ്രവീ |  
യവദ ായഹയാ വിപശ്ചിദ്ഭിയര്ഷ് നിശ്ചീയതാം 
തതഃ || ൧൫.൩൭ ||  
 
ജയായയസാ ദൂഷ്യണവനവ ധ്ൂര്തമ്മയനയാഽപി 
ദൂഷ്ിതഃ |  
പക്ഷയയാര്വിയശഷ്തവാദനയയാഃ സദവിപക്ഷയയാഃ || 
൧൫.൩൮ ||  
 
അസതവാദിതയസൗ യഹതുര്സിദ്യധ്ാ 
ബ്രഹ്മവാദിനഃ |  
യമതി 
ഭാണയവിയശഷ്തവായദതയയാര്ബ്രഹ്മശൂനയയയാഃ || 
൧൫.൩൯ ||  
 
യസാഽംംഗീകയര്ാതി യചത് സത്തവം ബ്രഹ്മണഃ 
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സയാദ് വിയശഷ്ിതാ |  
ന യചത് പ്രാപ്തം പാര്ിയശഷ്യാദസത്തവം ന 
നിര്സയതു || ൧൫.൪൦ ||  
 
വിഗീതം ന വിചാര്യം സയാത് ന ഭാവയം ന 
ഫലപ്രദമ് |  
ശൂനയം ബ്രഹ്മാദയമവദവതം വിധ്ിധ്ീയഗാചയര്ാ ന 
യത് || ൧൫.൪൧ ||  
 
ഖ്പുഷ്പവദഖ്ംഡതവാദ് വയതിര്ിക്ത്ം നിദര്ശനമ് |  
പ്രമാണാദിവദിയതയവമൂഹനീയം യയഥപ്സിതമ് || 
൧൫.൪൨ ||  
 
ആമ്നായാനാമമാനയതവ ധ്ര്മായദര്പ്രമാണതാ |  
ധ്ര്മാദയഭായവ യനാ മാനം പ്രതയവക്ഷകപ്രമാണിനഃ 
|| ൧൫.൪൩ ||  
 
ന പൗര്ുയഷ്യം വചനം പ്രാമായണയന വിനിശ്ചിതമ് 
|  
പൗര്ുയഷ്യതവയതാ യദവദ് വാകയമുന്മത്തഭാഷ്ിതമ് || 
൧൫.൪൪ ||  
 
വിമതഃ പുര്ുയഷ്ാഽജ്ഞഃ സയാത് സയാച്ചാസൗ 
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വിപ്രലംഭകഃ |  
പുംസ്തവാച്വചത്രവദിതയസ്താ സര്വയജ്ഞ 
യകവലാനുമാ || ൧൫.൪൫ ||  
 
ദുഃഖ്ാകയര്ാതി യദ് വദവം ദുഃശാസ്യത്രഷ്ൂഗ്ര 
ആഗ്രഹഃ |  
ദുഃഖ്ാകയര്ാഽതിയ ാര്ഃ 
സയാലയലായകാഽതസ്തദവതാം ധ്രുവഃ || ൧൫.൪൬ ||  
 
ആസ്മായകഽയപക്ഷിയത പയക്ഷ യമാക്ഷം 
ദദയാദയധ്ാക്ഷജഃ |  
യത്ര സവാനംദിനഃ സംതഃ യസവംയത വിഷ്യാന് 
 ഹൂന് || ൧൫.൪൭ ||  
 
സവവയാഹതയാദിയനായപക്ഷയാ മുക്ത്ിര്യാ 
നിര്വിയശഷ്ിതാ |  
കയദതയാദയനുയയായഗഽസയാ വിയശഷ്ഃ 
സയാന്നനൂത്തയര് || ൧൫.൪൮ ||  
 
അപി  ുദ്ധയാദിര്ഹിതഃ പുര്ുഷ്ാര്ഥീ ന സര്വഥാ |  
നിഖ്ിലാനുഭവാഭാവാത് പുത്തളീകാപുയര്ാഗവത് || 
൧൫.൪൯ ||  
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ജ്ഞാനപ്രയത്നവാംഛാവാനീയശാ ന ഹയശുഭം 
ഭയജത് |  
സവസാമര്യഥയന യതവനവം തം ച കുര്യാത് സ 
താദൃശമ് || ൧൫.൫൦ ||  
 
ദുഃഖ്വയാപ്തം സുഖ്ം  ദ്യധ് ദൃഷ്ടവാ മുക്യത 
നിര്സയതാ |  
സവര്ൂപം ച നിര്യസയത ശൂനയവാദീ തദാ ഭയവത് || 
൧൫.൫൧ ||  
 
നനു വിപ്രതിപന്നഃ സയാദൂര്മിമാന് യദഹവത്തവതഃ |  
വചയത്രാ യയഥതയുപാധ്ിഃ സയാത് തത്ര 
ചാശുദ്ധയദഹിതാ || ൧൫.൫൨ ||  
 
അവനകാംതികതാ 
യഹയതാര്യദഹവത്തവാദധ്ീശിതുഃ |  
യസാഽയദഹശ്യചദനിച്ഛാദിര്ഭയവച്ഛശവിഷ്ാണവത് || 
൧൫.൫൩ ||  
 
ജ്ഞാത്രാദിര്ൂപമസയ സയാദ് വവലക്ഷണയായ 
യചത് തതഃ |  
തയദവ യദഹശബയദാക്ത്ം ന ഹയസൗ 
പ്രാകൃതാകൃതിഃ || ൧൫.൫൪ ||  
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ഏവം സവര്ൂപയദഹതവം മുക്ത്സയാപയുര്ര്ീകൃതമ് |  
നാനിഷ്ടയഭാഗസ്യതന സയാത് 
പ്രാകൃതയക്ഷത്രസംഭവഃ || ൧൫.൫൫ ||  
 
വിമയതാ നാവയവവാന് വിനാശിതവപ്രസംഗതഃ |  
പടവച്യചദവയവാ നിര്സയംയതഽത്ര കീദൃശാഃ || 
൧൫.൫൬ ||  
 
സിദ്ധസാധ്നതാ യഹയതാസ്യത 
ഭിന്നാശ്യചദചിന്മയാഃ |  
ആത്മയനാ യഭദര്ഹിതാ ഏഷ്ടവയാ ഏവ വാദിഭിഃ || 
൧൫.൫൭ ||  
 
പര്മാണവാദിയദയശഷ്ു വയാപ്തവതയ 
വയാമാദിയകഷ്വപി |  
യഥാഽഽത്മനഃ പ്രയദശാഃ സയുസ്യതഷ്ാം 
യനാഽവയവാസ്തഥാ || ൧൫.൫൮ ||  
 
മുക്യതാ ര്ൂപാദിവിത് സതവാജ്ജഡാനയയതവ 
സതീശവത് |  
ദൃഷ്ടാംയതാഽസാധ്യവികലസ്തസയ 
സര്വജ്ഞതാഗ്രഹാത് || ൧൫.൫൯ ||  
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ഈശവയര്ാ ന സുഖ്ീ യതന ര്ൂപാദയനുഭവന്നപി |  
ദുഃഖ്പ്രസംഗാദിതി മാ വാദി തദവയാപ്തിദൂഷ്ണാത് || 
൧൫.൬൦ ||  
 
ദൃഷ്ടാംയതാ യസയ യനഷയടായം തസയ സയാദ് 
വയതിയര്കവാന് |  
ശിലാവദിതയതഃ ശുദ്ധചിദ്യദയഹംദ്രിയയഭാഗയസൗ || 
൧൫.൬൧ ||  
 
സവാനംദവിഷ്യയ യമായക്ഷ യവയദാക്യത 
യുക്ത്ിസാധ്ിയത |  
യദവയഷ്ാഽയം വാദിനാം കസ്മാത് 
തദവിര്ുദ്യധ്ഽഥവാഽഽഗ്രഹഃ || ൧൫.൬൨ ||  
 
തതഃ സവതഃ പ്രമായണന യദയവാ യവയദന യവദിതഃ |  
വിഷ്ണുര്യമാക്ഷസയ ദായതതി വിശവം ഭവതി 
യശാഭനമ് || ൧൫.൬൩ ||  
 
ഇതയാദീന് ദര്ശയംതയര്ഥാന് 
വയായഖ്യാപനയാസസംയുതാ |  
ത്രിവിക്രമായര്യണ തദാ വിശവാഭിജ്ഞസയ 
ശുശ്രു്വ || ൧൫.൬൪ ||  
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അഥ പ്രായുംക്ത് വിവിധ്ാന് 
യ ാധ്ചാപഗുയണര്ിതാന് |  
വിപക്ഷയുക്ത്ാന് വീയര്യണ 
തീക്ഷ്ണാംസ്തര്കശര്ാനസൗ || ൧൫.൬൫ ||  
 
ചിച്യഛദാതുച്ഛധ്ിഷ്ണസ്താംസ്തദാ 
തര്കസായവകഃ |  
പ്രയുക്ത്മാത്രാന് പ്രഹസന് ലീലയാഽതിശയാലുഭിഃ 
|| ൧൫.൬൬ ||  
 
അധ്ാര്യാണീതര്ജവനര്നിവര്തയാനി പൂര്ുവഷ്ഃ |  
വിജിഗീഷ്ുര്ദവിജയശ്രഷയഠാ യവദാസ്തരാണി 
പ്രയുക്ത്വാന് || ൧൫.൬൭ ||  
 
വാവകയര്തി ലീയയാഭിഃ പ്രതയസ്വത്രര്ിവ 
വവദിവകഃ |  
അര്ഥാംതര്ം പ്രകടയന് താനയസൗ 
സന്നയവര്തയത് || ൧൫.൬൮ ||  
 
സപ്താഷ്ടാനി ദിനായനയവം വാദം കൃതവാ 
സഹാമുനാ |  
നിര്ുത്തര്ം ച നിശ്യചാദയം ചയക്ര ചക്രായുധ്പ്രിയഃ 
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|| ൧൫.൬൯ ||  
 
പ്രണമയാഽചഷ്ട ശിഷയടാഽസൗ ക്ഷമയതാം നാഥ 
ചാപലമ് |  
പദപദ്മര്യജാദാസയം ധ്രുവം യമ ദീയതാമിതി || 
൧൫.൭൦ ||  
 
വയാഖ്യാം ഭാഷ്യസയ ഭൂയയാധ്ീഃ ശ്രവണം 
സൂര്ിനംദനഃ |  
സംതഃ പ്രീതിമസംയതാഽനയാം സമമായര്ഭിയര് തതഃ || 
൧൫.൭൧ ||  
 
ഗുര്വാജ്ഞാഗൗര്വാട്ടീകാം കുര്വന് ഭാഷ്യസയ 
ദുഷ്കര്ാമ് |  
ഷ്ഡര്ധ്വിക്രമായര്യാസൗ മഹാചാര്യമഭാഷ്ത || 
൧൫.൭൨ ||  
 
കവീംവദ്രര്ന സമാപയംയത സംഗൃഹയാപി 
യയതാഽനിശമ് |  
നയായര്ത്നാനി ഭാഷ്യാബയധ്ര്സയ ഗാംഭീര്യമദ്ഭുതമ് 
|| ൧൫.൭൩ ||  
 
ദയശാപനിഷ്യദാ യദവീഃ യദവാ ഇവ സമീപ്സിതാഃ |  
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യുക്ത്ാഃ പ്രസാദയംതയര്ഥാ ഏഷ്ു 
ഭാഷ്യാലയയഷ്വലമ് || ൧൫.൭൪ ||  
 
ഗീതാതാതപര്യഭാഷ്യാഭയാമാഭയാം വിശവം 
പ്രകാശയയത |  
യഗാഗവണര്പ്രതീകാവര്ര്ര്യകംദുഭയാമിവാധ്ികമ് || 
൧൫.൭൫ ||  
 
ഇതിഹാസപുര്ാണാബയധ്ര്ഭവച്ചിത്താദ്രിയലാളിതാ
ത് |  
ജാതാം ഭാര്തതാതപര്യസുധ്ാം കഃ സന്ന 
യസവയത || ൧൫.൭൬ ||  
 
പുര്ാണസ്ഥാനപാംഥാനാമഭാഷ്ാത്രയയവദിനാമ് |  
ഭവതാ സുസഖ്ാ ചയക്ര ശ്രീഭാഗവതനിര്ണയഃ || 
൧൫.൭൭ ||  
 
കസ്തംത്രസാര്ം സംപ്രാപയ ന സയാത് 
പര്യാപ്തവാംഛിതഃ |  
അമവര്ര്ാശ്രിതച്ഛായം കല്പദ്രുമമിയവാത്തമമ് || 
൧൫.൭൮ ||  
 
യലാകാനാമവയലാകായ മാര്ഗസയാസയ വയധ്ാദ് 
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ഭവാന് |  
കര്ുണാകര് യനത്രായഭ വാദസന്മാനലക്ഷയണ || 
൧൫.൭൯ ||  
 
എകാകീ കില യശ്ചയക്ര പദം മൗലിഷ്ു വിദവിഷ്ാമ് 
|  
തതവനിര്ണയപാര്യഥാഽയം യകന നാമ ന പൂജയയത 
|| ൧൫.൮൦ ||  
 
വാദാദയഃ പ്രകര്ണസ്ഫുലിംഗാസ്തനയവാഽപയലമ് |  
വിപക്ഷകക്ഷം ക്ഷിണവംതി മാര്ുയതന തവയയര്ിതാഃ 
|| ൧൫.൮൧ ||  
 
അനംയതാഽര്ഥഃ പ്രകടിതസ്തവയാഽണൗ 
ഭാഷ്യസംഗ്രയഹ |  
അയഹാ ആത്മപര്ിജ്ഞപ്തവതയ 
കൃഷയണയനവാഽനനാംതയര് || ൧൫.൮൨ ||  
 
ഭഗവംശ്ചിത്രകവിതാം ലൗകികീം ദര്ശയന് കില |  
യഗാപയം ഭാര്തസംയക്ഷപമകൃഥാ വിശവവിസ്മയമ് || 
൧൫.൮൩ ||  
 
നാനാസുഭാഷ്ിതസ്യതാത്രഗാഥാദികൃതിസതകൃ
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തീഃ |  
തവയി ര്ത്നാകയര് ര്ത്നയശ്രണീര്വാ ഗണയംതി യക || 
൧൫.൮൪ ||  
 
ഏഷ്ു ദഭ്മതീന് ദഭ്ാന് ഹസതയുച്വചഃ സതാം 
സഭാ |  
ചിംതാമണീംശ്ചിംതയംതീ മിതാനപയമിതാര്ഥദാന് || 
൧൫.൮൫ ||  
 
അപയര്ാഽപീഷ്യയതഽസ്മാഭിര്ഗ്രംയഥയഷ്വയതഷ്ു 
സത്സവപി |  
സത്സവപീംദ്രാദിഷ്ു പുര്ാ താര്കാര്ിര്ിവാമവര്ഃ || 
൧൫.൮൬ ||  
 
ഗ്രംയഥഭയ ഏയഭയാഽഗായധ്യഭയാ യുക്ത്യയാ യനാ 
ദുര്ുദ്ധര്ാഃ |  
മയനാമാംദയാത് തയതാ ഗ്രംഥം വയക്ത്തര്കതതിം 
കുര്ു || ൧൫.൮൭ ||  
 
ഇതയര്ഥി്താ വയധ്ാന്മധ്വഃ യസാഽനുവയാഖ്യാം 
സതാം സുധ്ാമ് |  
ദുര്വാദിഗര്വാദ്രിപവിം മായിധ്വാംതര്വിദയുതിമ് || 
൧൫.൮൮ ||  

18

www.yo
us

igm
a.c

om



 
യുഗപദ് ര്ചയന്യനനാം കദാചിത് സ നിര്ംതര്മ് |  
ചതുര്ശ്ചതുര്ഃ ശിഷ്യാന് ലീലയാഽയലഖ്യത് ഖ്ലു || 
൧൫.൮൯ ||  
 
യുക്ത്ായാ യുക്ത്ിമാലായാഃ യപ്രാക്ത്ായാസ്തത്ര 
ചാഽത്മനാ |  
വയക്ത്ം ചയക്ര വിവര്ണം കവീംവദ്രയര്ഷ് ദുഷ്കര്മ് || 
൧൫.൯൦ ||  
 
മയധ്വംയദാര്നിതയസം ംധ്ാത് 
നിസ്തമസ്താപയചതയസാഃ |  
വവകുംഠം യാതയയാഃ പിയത്രാഃ 
യഗയഹഽസയാവര്യജാഽവസത് || ൧൫.൯൧ ||  
 
വിധ്ിഭ്ൂവിഭ്മഭ്ശയദ്ധനയഗാധ്ാനയസംപദാ |  
നിയര്വദിനാ യവദവിദാ യതനാഽയപ യവദവാദിര്ാട് || 
൧൫.൯൨ ||  
 
പാര്ിവ്രാജയം പ്രാര്ഥയംതം പാദാനമ്രമിമം മുഹുഃ |  
സമയായപക്ഷയയാര്വീയക്ഷാ ഗമയാമാസ ധ്ാമ തമ് || 
൧൫.൯൩ ||  
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ന ജ ാസ ന സുഷ്വാപ ന ജഹാസ സ ധ്ീര്ധ്ീഃ 
|  
സമയാര്ഥീ സ്മര്ന് യജയഷ്ഠം ര്ാമം ര്ാമാനുയജാ 
യഥാ || ൧൫.൯൪ ||  
 
ര്ായജയ കഥംചിത് സംസ്ഥാപയ ര്ാജാനം 
വിര്ഹാര്ദിതമ് |  
അവതാര്ഭുവം പ്രായാദ് ഭഗവാന് ശര്ദതയയയ || 
൧൫.൯൫ ||  
 
വിശുദ്ധദവികുലം ശ്രൗതം ശുചിം 
കൃതപിതൃക്രിയമ് |  
വിര്ക്ത്ം വിഷ്യാന് ഭുക്ത്വാ വയധ്ാന്മയധ്വാഽനുജം 
യതിമ് || ൧൫.൯൬ ||  
 
ര്ഹസയതിര്ഹസയം തദ് ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മസയമാ ദദൗ |  
അമുഷവമ പംചതപയസാ ന വിദുര്യത് തപസവിനഃ 
|| ൧൫.൯൭ ||  
 
യപ്രമാമൃതപ്രസന്നാസയസ്മിതാംഗാപാംഗപൂര്വകമ് |  
ശ്രീവിഷ്ണുതീര്ഥനാമാസ്വമ പ്രീതിതീര്ഥഃ 
പ്രദത്തവാന് || ൧൫.൯൮ ||  
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ശ്രവയണനാനുവായദന മനയനനാവൃഥാഽകയര്ാത് |  
കാലം യവദാംതശാസ്തരസയ യവദാംതഗുര്ുയസാദര്ഃ 
|| ൧൫.൯൯ ||  
 
സ ദാംതിഭക്ത്ിമാധ്ുര്യപര്ിചര്യാദിയമദുവര്ഃ |  
മഹാവിടപിനം ചയക്ര ഗുയര്ാഃ സവസ്ഥം 
കൃപാംകുര്മ് || ൧൫.൧൦൦ ||  
 
അനംതമതികാര്ുണയകല്പദ്രുമവയതാ ജവനഃ |  
അവര്യണയാ മഹിമാ തസയ ലൗലയാത് 
സംവര്ണയയത മനാക് || ൧൫.൧൦൧ ||  
 
ചതുയര്ാഽസൗ പ്രവചയന മനുസംസിദ്ധിമാന് മനഃ |  
സംഖ്യാ മാം പൂര്ണീ മാ ഗാന്മധ്വദാസമിതി 
വയധ്ാത് || ൧൫.൧൦൨ ||  
 
ദിശം പ്രയാതം ശശിനശ്ചര്ംതം പര്യയശാധ്യത് |  
തീര്ഥകം വിഷ്ണുതീര്ഥം ച വിഷ്ണുതീര്ഥഷച 
തീര്ഥകമ് || ൧൫.൧൦൩ ||  
 
അകാമാനാമയനയകഷ്ാം സിദ്ധിഭൂമിം തപസവിനാമ് 
|  
തിയര്ാഹിതാത്മാ പ്രാപാസൗ ഹര്ിശ്ചംദ്രമഹീധ്ര്മ് 
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|| ൧൫.൧൦൪ ||  
 
ദവംദവദുഃഖ്ാനയല വീയര്ാ മാത്സയര്യണ വിമത്സര്ഃ |  
തതയാജ മതവാ തസയാസാവശനാദീംധ്നായിതമ് || 
൧൫.൧൦൫ ||  
 
ഭക്വതര്നുഗിര്ം നീതം പ്രാര്ഥിയതാ യതിയശഖ്ര്ഃ 
|  
പംചഗവയം പപൗ കിംചിത് പംചയമപംചയമ ദിയന || 
൧൫.൧൦൬ ||  
 
സ തയജന് സാഹസീ തച്ച 
തപസ്യതയപഽതിതാപസമ് |  
 ിലവപര്വണഃ ക്ശിതൗ പന്വനസ്തൃപ്തിമാന് 
സലിവലര്പി || ൧൫.൧൦൭ ||  
 
യയഥഷ്ടമധ്യാസ്ത ശിലാം യമീ സുനിയമീ സ താമ് |  
നാഽധ്യാസയത യായമകാഹം 
വദവഭഗ്നാസ്തപസവിനഃ || ൧൫.൧൦൮ ||  
 
 
 
പവനാംശാനുയജാ ജിതവാ പവനം യര്ചകാദിഭിഃ |  
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വിഷ്യയയഭയാ ഹൃഷ്ീകാശവാന് മയനായംത്രാ 
സമാഹര്ത് || ൧൫.൧൦൯ ||  
 
സ്മര്ന് മുര്ായര്ര്ാകാര്ം ദധ്യാവധ്യാത്മയകാവിദഃ |  
സമാധ്ിമാധ്ിശമനം യയാഗിലഭയം സ ലബ്ധവാന് || 
൧൫.൧൧൦ ||  
 
മൗകുംയദ സുംദയര് ര്ൂയപ 
സവാനംദാദിഗുണാര്ണയവ |  
സവാശ്ചര്യര്തയന മഗ്നാത്മാ നാനയത് കിംചിദ് 
വിയവദ സഃ || ൧൫.൧൧൧ ||  
 
കാമത്രാസവിഹീനസയ തസയ 
സുജ്ഞാനചക്ഷുഷ്ഃ |  
വിനാ വകവലയസാമ്രാജയം നാര്യ ാ 
യയാഗമണീര്ഭൂത് || ൧൫.൧൧൨ ||  
 
മധ്വാനുയജ മധ്വനായഥാ യം പ്രസാദം വയധ്ാത് 
തദാ |  
സ ചിത്താവിഷ്യതവാദ് വാ ്ഗാപയതവാദ് വാ ന 
വര്ണയ്ത || ൧൫.൧൧൩ ||  
 
അയഹാ മഹായ ാധ്യസവാമഹിമാഽസ്മിന് യുയഗ 
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യതഃ |  
ധ്യനയാഽസൗ സിദ്ധിമായപമാം 
യസാഽമവര്ര്ിതയലാള്യത || ൧൫.൧൧൪ ||  
 
തീവ്രവ്രയതാഽതീംദ്രിയവിദ് 
വിദയാബ്ധിസ്തര്കപംഡിതഃ |  
അനിര്ുദ്ധപദാധ്ാര്ഃ യപ്രഷ്ഠഃ ശിഷ്യസ്തമായയൗ || 
൧൫.൧൧൫ ||  
 
യതന സംപ്രാര്ഥിതം യാതം ര്ൂപയപീഠമിമം പുനഃ |  
കൃതനജ്ഞം കൃപയാ യസവഷ്ു സംപ്രാപ്തം 
യമനിയര് പ്രജാഃ || ൧൫.൧൧൬ ||  
 
കവീംദ്രതിലയകാ വിദവച്യഛഖ്ര്സ്താപസാഗ്രണീഃ |  
മധ്വയകളീശുയകാഽസയാഭൂ ച്ഛിയഷ്യാ 
വയാസപദാശ്രയഃ || ൧൫.൧൧൭ ||  
 
അസൗ ദാസയം ധ്രുവം യാതം മഹാംതം 
മഹതാമപി |  
വയധ്ാദനുഗ്രഹം കുര്വന് സാമര്വഥയഃ കൗതുകം 
നൃണാമ് || ൧൫.൧൧൮ ||  
 
ആര്ുയര്ാഹ ദുര്ായര്ാഹം സ പവര്ഃ 
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പ്രീതികൃദ്ധയര്ഃ |  
മഹാംതം മഹിമാനം ച മഹീധ്രം ച ഗുഹപ്രിയമ് || 
൧൫.൧൧൯ ||  
 
ആകൃഷയടാഽസയ ഗുവണര്വയാപ്തവതഃ യയാ 
യഗാദായാ ഉപായയൗ |  
സ പദ്മനാഭതീര്ഥാഖ്യഃ ശിയഷ്യാഽയനയാഽഭൂത് 
സുയചതസഃ || ൧൫.൧൨൦ ||  
 
ശ്രുതയാ മതയാ സദാ ഭക്ത്യാ വിര്ക്ത്യാ 
നിതയയസവയാ |  
യസ്വമ പ്രസന്നഃ പ്രായജയക്ഷഃ സയദയാ വിദയാം 
ദദൗ ശുഭാമ് || ൧൫.൧൨൧ ||  
 
യവദാംതാബ്ധിം ന യയാ ജാതു ജഹൗ 
വിദവത്തിമിംഗിലഃ |  
യുക്ത്ിപ്രവാഹസംര്ംഭാത് പര്ശാസ്തരനദീചര്ഃ || 
൧൫.൧൨൨ ||  
 
വയാഖ്യാപ്രണാദമായത്രണ വീര്ം മനയാന് 
സവമംഡയല |  
മായാവിഗ്രാമസിംഹാന് യയാ വാദിസിംയഹാ 
നിര്ാകയര്ാത് || ൧൫.൧൨൩ ||  
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മത്തദുര്വാദിമാതംഗതര്കമസ്തകദാര്യണ |  
പംചായസയാ യയാഽഭവദ് വയക്ത്ം ചതുര്ായസയാഽപി 
യകവലമ് || ൧൫.൧൨൪ ||  
 
സന്നയായര്ത്നാവളിര്പയുദപാദി യതഃ പര്ാ |  
ടീകാഽപര്ാഽനുവയാഖ്യായാ അനര് ാ 
യ ാധ്സാഗര്ാത് || ൧൫.൧൨൫ ||  
 
യവദപ്രവചനാചാര്യശിയഷ്യാഽസാവിതി പൂജിതഃ |  
സഭയഃ സഭായാം യയാ യവദം വയാചഖ്യൗ 
യവദസാര്വിത് || ൧൫.൧൨൬ ||  
 
അനയയാഃ പ്രഥയമ ശിഷ്യാശ്ചര്്മ ചാഭവന്നിഹ |  
അനംതയ ാധ്സയായനയക യതീംദ്രാ 
 ഹുയദശജാഃ || ൧൫.൧൨൭ ||  
 
വശീകൃതഹൃഷ്ീകാശ്ച ജനനാദയുപമര്ദിനഃ |  
നര്സിംഹപദാധ്ാര്ാ അഭയസ്യതായപംദ്രനാമകാഃ || 
൧൫.൧൨൮ ||  
 
അദീര് ാനയാഭിധ്ാനാ യയ ശ്രീമദ്രാമപദാശ്രയാഃ |  
അപ്രതയക്ശഗുയണാദ്രിക്ത്ാ 
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ഭക്ത്ിവവര്ാഗയസാഗര്ാഃ || ൧൫.൧൨൯ ||  
 
പാവദഃ പുനംതഃ പൃഥിവീം ദര്ശയംയതാ ഹയര്ഃ 
പദമ് |  
ധ്ൂതദുസ്സമയധ്വാംതാ ഭാസ്കര്ാ ഇവ ഗാം ഗതാഃ || 
൧൫.൧൩൦ ||  
 
യമാക്ഷശാസ്തരാമൃതാംയഭാധ്ിയസവയാ 
നിതയനിര്വൃതാഃ |  
ചക്രിചാര്ുതര്ാര്ചാസു ചക്രിണഷചര്ണാര്ചകാഃ || 
൧൫.൧൩൧ ||  
 
മധ്വപ്രശിഷ്യാ  ഹവഃ ശിഷ്യാ ഏഷ്ാം 
മുഹുസ്തഥാ |  
അലംചക്രുര്ലം പൃഥവീം സയര്വ സദ്ഗുണഭൂഷ്ണാഃ 
|| ൧൫.൧൩൨ ||  
 
സദാ 
സകലസച്ഛാസ്തരവയാഖ്യാസൗഖ്യാമൃതാബ്ധിഗാഃ |  
സയര്വ ദുര്വാദിദുര്വാദകാംഡഖ്ംഡനമംഡനാഃ || 
൧൫.൧൩൩ ||  
 
ഭൂര്ിഭക്ത്ിഭര്ാഃ യകചിയദഷ്വല്പശ്രുതസംപദഃ |  
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അപയല്പയ ാധ്ാ അപയര്  ഹുശ്രുതമഹാഗുണാഃ || 
൧൫.൧൩൪ ||  
 
 ഹയവാ ഗൃഹിയണാഽപയസ്മാത് സമഗ്രാനുഗ്രഹം 
യയുഃ |  
ദീപ്രാ യത്രാഗ്നയ ഇവ ത്രയയാ ലികുചയശഖ്ര്ാഃ || 
൧൫.൧൩൫ ||  
 
മാധ്വം നിയയാഗം യയ പ്രായയാ നാതയജന് 
വിദുഷ്ാം വര്ാഃ |  
ശിഷ്യയക്ഷയത്രഷ്ു 
സദവിദയാ ീജാവാവപകദീക്ഷിതാഃ || ൧൫.൧൩൬ ||  
 
ഗ്രാമയണയാ ബ്രാഹ്മണാഗ്രണയഃ പ്രാപുഃ 
പൂര്യണക്ഷശിഷ്യതാമ് |  
യയഷ്ാം സദ്ഗുപ്തിമായത്രണ ഭയവത് കില പര്ം പദമ് 
|| ൧൫.൧൩൭ ||  
 
ശുശ്രൂഷ്ാപക്ഷപാതാവദയഃ യകഭയശ്ചിത് യകവലം 
ദദൗ |  
ര്ാമപ്രിയയാ ര്ാമ ഇവ സവാം ഗതിം 
യയാഗിദുര്ലഭാമ് || ൧൫.൧൩൮ ||  
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ശിഷ്യപ്രശിഷ്യാതിശയാ ഈദൃശാ യദ്ദയയാദയാത് 
|  
യകാ യനച്യഛത് സുലഭം ഭക്ത്യാ 
തതപാദസുര്പാദപമ് || ൧൫.൧൩൯ ||  
 
ഇത്ഥം സദ്ഭിഃ സദ്ഭിര്ര്യചയാ ധ്ര്ായാം ചയക്ര 
വാസം യശഷ്ശയേ ശയായന |  
ഗ്രായമ വാവതഃ പാവിയത കാണവതീര്വഥഃ 
ഭക്ത്പ്രീതയാ സന്മയഠഽനൂനയ ാധ്ഃ || ൧൫.൧൪൦ ||  
 
ആനംദതീര്ഥഭഗവദവദയനംദു ിം ം  
വിദയാസുധ്ാവിതതകാംതി സുകാംതികാംതമ് |  
വയഃ വപ്രക്ഷയതാത്ര ഭവതാപശമായ ഭക്വതഃ  
തദ്ദാസദാസയമപി കിം ന ദദാതി പുംസഃ || 
൧൫.൧൪൧ ||  
 
|| ഇതി ശ്രീമതകവികുലതിലക 
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത 
ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിയത 
ശ്രീമധ്വവിജയയ  
ആനംദാംകിയത പംചാദശഃ സര്ഗഃ || 
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