
|| ശ്രീ ||  
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ 
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ  
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ || 
൩. തൃതീയഃ സര്ഗഃ  
അഥ കദാചന സുംദര്നംദനസ്മിതമുഖ ംദുദൃശാം 
ദയിതൗ നൃണാമ് |  
മഹമഖതാ നിജബംധ്ുമുഖദ മുദാ പ്രയയതുഃ 
സവജനനഃ സഹ ദംപതീ || ൩.൧ ||  
സവജനതാപഗമാഗമസംഗമപ്രതിസഭാജിതപൂര്വക
സംഭ്രഖമ |  
അവിദുഷീ ജനനീതി സ ബാലകഃ ശര്ണഖതാ 
ര്ണഖതാ നിര്ഗാന്നഭിഃ || ൩.൨ ||  
കവ നു യിയാസസി താത ന സാംപ്രതം 
സവജനസംതയജനം തവ സാംപ്രതമ് |  
ഇതി വിഭുഃ പഥിനകര്ുദിഖതാ വ്രജന് 
സ്മിതമനാകുലമുത്തര്മാതഖനാത് || ൩.൩ ||  
തവര്ിതഖമതയ സ കാനനഖദവതാസദനമത്ര നനാമ 
ര്മാപതിമ് |  
അപി തതഃ പ്രഗഖതാ ലഘു 
നാളിഖകയുപപദാംതര്സദ്മഗതം ച തമ് || ൩.൪ ||  
നളിനനാഭനിഭാലനസംമദാഗമവികസവര്ഭാസവര്
ഖലാചനഃ|  
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ജനമഖനാനയനാംബുജഭാസ്കഖര്ാ ര്ജതപീഠപുര്ം 
പ്രയയാവസൗ || ൩.൫ ||  
സുഹയഖമധ്ഗണാതിശയാലഖവാ ഹര്ിനമസ്കൃതയഃ 
സുകൃതാ ഇമാഃ  
ഇതി സുനര്ര്പി ഭൂസുര്മംഡനലഃ സമനമത് സ 
സവിസ്മയമീക്ഷിതഃ || ൩.൬ ||  
ന ഹി ഹര്ിം സതതം ന നമതയസൗ ന ച ന 
പശയതി നാപി ന വംദഖത |  
അപി തഖഥതി വിധ്ായ വിഖശഷതഃ സ നനു 
സാധ്ുജനാന് സമശിക്ഷയത് || ൩.൭ ||  
അനവഖലാകയ സുതം സുതവത്സഖലാ മൃഗയഖത 
സ്മ മഹീസുര്പുംഗവഃ |  
മുഹുര്പൃച്ഛദമുഷയ ഗതിം നര്ാന് പഥി പഥി 
പ്രഗഖതാനുപദം ദ്രുതമ് || ൩.൮ ||  
ജനസദാഗതിസൂചിതവര്മനാ പ്രതിപദം വ്രജതാ 
പര്യാ തൃഷാ |  
ദവിജമഹാമധ്ുഖപന മഖനാഹര്ം സ്മിതമലാഭി 
സുതാനനവാര്ിജമ് || ൩.൯ ||  
വിര്ഹദൂനതഖയാദ്ഗമഖനാന്മു ം നയര്ുണദശ്രു 
പുര്ാ സ യഖയാര്ദൃഖശാഃ |  
അഥ തഖയാഃ പ്രമഖദാത്ഥിതമപയദഃ പ്രതിനിര്ുദ്ധ്യ 
ഗിര്ം ഗുര്ുര്ബ്രവീത് || ൩.൧൦ ||  
അയി സുഖതദമുദാഹര് തതവഖതാ നനു 
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സമാഗതവാനസി സാംപ്രതമ് |  
സവജനതാര്ഹിതസയ തു ഖകാഽത്ര ഖത 
സഹചഖര്ാഽര്ഭക ദീര്ഘതഖമ പഥി || ൩.൧൧ ||  
ജനകവാചമിമാമവധ്ാര്യന് 
കളമുദാഹര്ദംബുര്ുഖഹക്ഷണഃ |  
സവപദമാവ്രജഖതാ വ്രജഖതാഽപയതതാ നനു സ ാ 
മമ കാനനഖഗാ വിഭുഃ || ൩.൧൨ ||  
തദിതര്ായതനാത്തു യദാഽഗമം കൃതര്തിഃ  ലു 
തത്ര ഹര്ിഃ സ ാ  
അഹമിഹാപി മഖഹംദ്രദിഗാലയം പ്രണതവാനുത 
യാവദധ്ീശവര്മ് || ൩.൧൩ ||  
അപി തഖതാഽഹമുഖപതയ സഹാമുനാ ഭഗവഖതഽത്ര 
സഖത പ്രണതിം വയധ്ാമ് |  
ഇതി നിഗദയ വിഭാതി ശിശുഃ സ്മ 
വിസ്മിതസഭാജനചീര്ണസഭാജനഃ || ൩.൧൪ ||  
വിര്ഹിതസവജനം ചര്ണപ്രിയം 
വിവിധ്ഭൂതഭയംകര്വര്മനി |  
അയി കൃപാലയ പാലയ ബാലകം ലഘുശുഭസയ 
മഖമതയനമദ് ദവിജഃ || ൩.൧൫ ||  
തമുപഗൃഹയ സുതം സുതഖപാനിധ്ിഃ ഗൃഹമസൗ 
ഗൃഹിണീസഹിഖതാ യയൗ |  
ഉദയതീതി ഹി ബാലദിവാകഖര് സ്മിതമഭൂത് 
സുജനാനനവാര്ിജമ് || ൩.൧൬ ||  
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വര്വിമാനഗിര്ാവപി ചംഡികാ ശിശുമഖഹാ 
ജനനീ തമലാളയത് |  
അപര്ഥാ പര്ിതുഷ്ടമനാഃ കഥം ചിര്മിനഹഷ 
വഖസദ് വിസഹായകഃ || ൩.൧൭ ||  
സകലശബ്ദമയീ ച സര്സവതീ സതതമാനമതി 
സവയഖമവ യമ് |  
ദവിജവഖര്ാഽഥ കദാചന മാതൃകാഃ കില സുതം 
പര്ിചായയതി സ്മതമ് || ൩.൧൮ ||  
ലിപികുലം നനു താത ഗഖത ദിഖന ലി ിതഖമവ 
പുനര്ലി ിതം കുതഃ |  
ഇതി നിജപ്രതിഭാഗുണഭാവിതം ഹര്ിപദസയ 
വചസ്തമനംദയത് || ൩.൧൯ ||  
ശിശുര്സൗ പ്രതിഭാംബുധ്ിര്ിതയലം 
ജനമഖനാവചനഗ്രഹപീഡനാ |  
ന ഭവതാദിതി തം വിജനസ്ഥഖല സവതനയം 
സമശിക്ഷയഖദഷകഃ || ൩.൨൦ ||  
മഹവതാ സവജഖനന 
സമീര്ിതസവജനനീസഹിഖതന കദാചന |  
ര്ുചിര്വാചനയാഽര്ചിതവാക്ഛ്രിയാ പ്രതിയഖയ 
പ്രഭുണാ ഘൃതവല്ലലയപി || ൩.൨൧ ||  
പര്ിഷദാ നിതര്ാം പര്ിവാര്ിതഃ ശിവപദഃ കില 
ധ്ൗതപത ാദ്ഭവഃ |  
ഇഹ കഥാം കഥയന് ദദൃഖശ തതഃ പൃഥുധ്ിയാ 
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പൃഥുകാകൃതിനാഽമുനാ || ൩.൨൨ ||  
ഇദമുവാച വിചാര്വിചക്ഷണഃ ശുചി വചഃ 
ശനനകഃ സ ജനാംതഖര് |  
അപര്ഥാ കഥിതം കഥക തവയാ നനു 
മതാന്മഹതാമിതി സസ്മിതമ് || ൩.൨൩ ||  
അഗണയന്ന ശിവം ജനതാ തദാ സവചഖന 
വസുഖദവസുതാഹവഖയ |  
മു ര്മിച്ചതി ഖകാ മൃഗധ്ൂര്തകം പ്രകൃത ഹുംകൃത 
സിംഹ ശിശൗ സതി || ൩.൨൪ ||  
അഥ കഥം കഥഖയതി തദാ ജഖന 
ഗദിതവതയുചിതാര്ഥമുദാഹര്ന് |  
സ സമലാള്യത വിസ്മയീഭിര്നനര്ഃ അപി 
സുനര്ര്വിജയാംകുര്പൂജനകഃ || ൩.൨൫ ||  
സ ജനനീസഹിഖതാ ജനകം ഗൃഖഹ 
പ്രഗതവാംസ്തമുദംതമഖവദയത് |  
നിഗദ താത ശിവഃ കഥകഃ സ കിം 
വിതഥഗീര്ഥവാഽഹമിതീര്യന് || ൩.൨൬ ||  
നനു സുതാവിതഥം കഥിതം തവഖയതയമുമുദീര്യ 
സവിസ്മയമസ്മര്ത് |  
പ്രകൃതിതഃ കൃതിതാ  ലു ഖമ ശിഖശാഃ 
മദധ്ിനാഥദഖയാദയഖജതയസൗ || ൩.൨൭ ||  
കഥയതാം പ്രഥഖമ കഥയതയലം സവജനഖക 
ജനസംഘവൃഖത കഥാമ് |  

5

www.yo
us

igm
a.c

om



സകലഖലാകമഖനാനയഖനാത്സവഃ ചതുര്ധ്ീഃ സ 
കദാചിദവാചയത് || ൩.൨൮ ||  
വിവിധ്ശാ ിപദാര്ഥനിഖവദഖന ലികുചനാമ്നീ 
തദാഽനുദിതാര്ഥഖക |  
കിമിതി താത തദര്ഥമവര്ണയന് കഥയസീതി 
ശനനര്യമബ്രവീത് || ൩.൨൯ ||  
അവദതീതി പിതര്യപി ഖചാദിഖത പ്രതിബുഭുത്സുഷു 
തത്ര ജഖനഷവപി  
അയമുദീര്യ തദര്ഥമവാപ്തവാന് പര്ിഷഖദാ 
ഹയസമാനസുമാനനാമ് || ൩.൩൦ ||  
ബഹുവിനധ്ശ്ചര്ിനതര്ിതി ചാര്ുഭിഃ 
സകലഖലാകകുതൂഹലകാര്ിണമ് |  
ദവിജവഖര്ണ വയസയുചിഖത സ്ഥിതം 
തമുപഖനതുമഖനന ദഖധ് മനഃ || ൩.൩൧ ||  
സമുചിതഗ്രഹഖയാഗഗുണാനവിതം സമവധ്ാര്യ 
മുഹൂര്തമദൂഷണമ് |  
പ്രണയബംധ്ുര്ബാംധ്വവാനസൗ 
ദവിജകുലാകുലമുത്സവമാതഖനാത് || ൩.൩൨ ||  
വിവിധ്ഖവദതയാ വിജിഹീര്ഷഖവാ 
വദനര്ംഗപഖദസയ ചിര്ായ യാഃ |  
സുര്വര്പ്രമദാ അപി സപ്രിയാ അഭിനനംദുര്ഖഹാ 
വിയഖതാ മഹമ് || ൩.൩൩ ||  
വിഹിതസാധ്നസാധ്ിതസത്ക്ക്രിഖയാജവലനമുജ്ജ്വ
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ലധ്ീര്ജവലയന്നയമ് |  
ഉപനിനായ സുതം സുകുമാര്കം കുശലിനം 
കുശലീകൃതശീര്ഷകമ് || ൩.൩൪ ||  
പര്ിചര്ാഗ്നിഗുര്ൂ ചര്ിതവ്രതഃ സുചര്ണഃ പഠ 
സാധ്ു സദാഗമാന് |  
ഇതി ഗുഖര്ാസ്തരിജഗദ്ഗുര്ുശിക്ഷഖണ 
സ്ഫു മഹാസി സുനര്ഃ കൃതസാക്ഷിഭിഃ || ൩.൩൫ 
||  
ജിതകുമാര്ഗുണം സുകുമാര്കം 
നിജകുമാര്മഖവക്ഷയ നിര്ംതര്മ് |  
സമുചിതാചര്ഖണ ചതുര്ം സവതഃ ക്ഷിതിസുഖര്ാ 
മുദമായത ശിക്ഷയന് || ൩.൩൬ ||  
സപ  ംഡമകിംചനവത് കവചിത് 
സവവിഭവാനുചിതം ചര്ണാദികമ് |  
ഭുവനഭര്തുര്ഖഹാ സവനിഗൂഹനം സുര്സഭാസു 
കുതൂഹലമാതഖനാത് || ൩.൩൭ ||  
അവിര്നളര്ഗര്ഖളാഷ്മഭിര്ാകുലീ 
കൃതസമസ്തജഖനാ വിചചാര് യഃ |  
കവചിദമും നിജഘാംസുര്ശാംതിമാനുപസസര്പ 
സ സര്പ മഖയാഽസുര്ഃ || ൩.൩൮ ||  
തവര്ിതമുദയതവിസ്തൃതമസ്തകഃ പ്രതിദദംശ 
യനദനമവിക്ഷതമ് |  
പ്രഭുപദാര്ുണചാര്ുതര്ാംഗുലീവിഹൃതിപിഷ്ടതനുഃ 
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പ്രതതാമ സഃ || ൩.൩൯ ||  
ഗര്ുഡതുംഡമിവ പ്രതിപന്നവാന് ദവിജകുമാര്പദം 
സ മമാര് ച |  
സമുചിതം ചര്ിതം മഹതാമിദം സുമനഖസാ 
മനഖസഷ്ടമപൂജയന് || ൩.൪൦ ||  
ഗിര്ിശഗുര്വമഖര്ംദ്രമുന ശ്ച 
യച്ചര്ണഖര്ണുര്ധ്ാര്ി സുഖര്ശവനര്ഃ |  
ക്ഷിതിസുര്ാംഘ്ര്യഭിവംദനപൂര്വകം സ 
വിദഖധ്ഽധ്യയനം ഛലമാനുഷഃ || ൩.൪൧ ||  
കര്തഖള  ലു കംദുകവത് സദാ സകലയാ 
കലയാ സഹ വിദയയാ |  
അര്ിധ്ഖര്ണ സമം സ്ഫുര്ിതം ഗുഖര്ാഃ മനസി തസയ 
വിഡംബയഖതാ ജനാന് || ൩.൪൨ ||  
അനധ്ിനകര്ധ്ിനകശ്ച വയസയഖഥാ 
ബഹുഭിര്ധ്യയഖനാപര്മാംതഖര് |  
അനികഖ  വ ുഭിഃ പ ുഭിര്ഗുഖര്ാഃ സ വിജഹാര് 
സു ീ സ ിഭിഃ സമമ് || ൩.൪൩ ||  
പദമുദീര്യ ജഖവന യിയാസിതം ദ്രുതസ ിഷ്ടഭവത് 
സ പുര്സ്സര്ഃ |  
അയമയത്നതഖയതി ന വിസ്മഖയാ നനു 
മഖനാജവജിത് പവഖനാഽസകൗ || ൩.൪൪ ||  
പ്ലവനഖതജസി ഹംത ന ഖകവലം വിജിതവാന് 
സ തദാ സകലാന് ജനാന് |  
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പ്രഭുനിഖദശകഖര്ാ ഹനുമത് തനൗ നനു ജിഗായ 
സ വാലിസുതാദികാന് || ൩.൪൫ ||  
ജലവിഹാര്പര്ാജയിഭിഃ സ്പൃധ്ാ 
സ ിഭിര്ീര്ിതവാര്ിപര്ിശ്രിതമ് |  
വദനമാകുലതലാചനമാദതധ് സ്മിതമമുഷയ ഹി 
കംചന വിഭ്രമമ് || ൩.൪൬ ||  
സ ശനനകര്ബലിഖനാ യുഗപദ്ഗതാന് 
പ്രവിഹൃഖതഷു സ ീന് നിര്പാതയത് |  
അശനനകര്യുഗപത് പ്രകൃതാഹവാന് 
സഹസിഖതാ ദവിജസൂനുര്യത്നവാന് || ൩.൪൭ ||  
ഗ്രഹണ നിഗ്രഹഖണ ഗ്രഹഖണ ദൃഖേ 
ഗുര്ുഭഖര്ാദ്ധ്ര്ണാദിവിധ്ൗ പ ൗ |  
ഇഹ വിഭാവുപചാര്ധ്ിയാ നൃണാം ഋതമയം നനു 
ഭീമ ഇതീര്ിതമ് || ൩.൪൮ ||  
വിഹര്തീതി പഠതയപി ന സ്ഫു ം സവഗൃഹഗാമിനി 
ചാദ്രുതമായതി |  
പര്ിതുഖതാഷ ന തത്ര ജഗദ്ഗുര്ൗ സ കില 
പൂഗവനാനവയഖജാ ദവിജഃ || ൩.൪൯ ||  
അഥ കദാചന ഖസാഽധ്യയനാംതഖര് തമവദത് 
കുപിഖതാഽനയമനസവിനമ് |  
പഠസി തനാ ശഠ ഖത സ ിഭിഃ സമം കിമിതി 
നിതയമുദാസിതധ്ീര്ിതി || ൩.൫൦ ||  
ഗുണനികാ ചര്ണാദികഖഗാചര്ാ ന മമ 
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ഹൃദ്ദയിഖതതയുദിഖതഽമുനാ |  
വദ വിശാര്ദവാദ യഖഥപ്സിതം 
തവമുപര്ീതയവദദ്ധ്ര്ണീസുര്ഃ || ൩.൫൧ ||  
സകലലക്ഷണശിക്ഷണമൂലഭൂഃ ശ്രുതിസമാമനനം 
സ്ഖലഖനാജ്ഝിതമ് |  
ന  ലു ഖകവലമസയ ഗുഖര്ാര്വയധ്ാത് 
സുമനസാമപി തത്ര കുതൂഹലമ് || ൩.൫൨ ||  
പ്രിയവയസയശിഖര്ാഗുര്ുഖവദനാം അശമയത് 
സഹജാമപി ദുസ്സഹാമ് |  
സ വിപിതന വിജതന മു വായുനാ ശ്രവണ 
ഖഗാചര്ിഖതന കദാചന || ൩.൫൩ ||  
അധ്ിഗഖതാപനിഷച്ച സകൃച്ഛ്രുതാ 
പ്രക ഭാഗവതീതി ന വിസ്മയഃ |  
അധ്ിഗതാ നനു ജാതവപി ന ശ്രുതാഃ പ്രതിഭയാ 
ശ്രുതയഃ ശതഖശാഽമുനാ || ൩.൫൪ ||  
സാക്ഷാദഖഥാപനിഷഖദാ വിഭുനര്തഖര്യ്ാഃ  
പാഠച്ഛഖലന വിജഖനഽര്ഥര്സം ബ്രുവാണഃ |  
അധ്യാപകായ വിതതാര് വിഖമാക്ഷബീജം  
ഖഗാവിംദഭക്തിമുചിതാം ഗുര്ുദക്ഷിണാം സഃ || 
൩.൫൫ ||  
അയി സവാമിന് ദുഷ്ടാന് ദമയദമയ സ്പഷ്ടമുചിര്ാദ്  
ഗുണാന് ഗൂോന് വിഷഖണാഃ കഥയകഥയ 
സവാന് പ്രമദയന് |  
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തദാഽഽനംദം തനവന്നിതി സുമനസാം 
ഖസാഽനുസര്താ  
മനുജ്ഞാമാദത്ത ത്രിഭുവനഗുര്ുര്ബ്രാഹ്മണഗുഖര്ാഃ 
|| ൩.൫൬ ||  
|| ഇതി ശ്രീമത്ക്കവികുലതിലക 
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത  
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിഖത 
ശ്രീമധ്വവിജഖയ  
ആനംദാംകിഖത തൃതീയഃ സര്ഗഃ || 
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