
|| ശ്രീ ||  
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ 
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ  
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ || 
 
൧൪. ചതുര്ദശഃ സര്ഗഃ  
 
പര്ിവൃഢഘനസംഘഘ ര്ാജസിംഘ ാര്ജശക്ത്യാ  
തയജതി മലിനഭാവം നീര്സതവാന്നികാമമ് |  
സ്ഫുടമുദയതി ഘതജസവയുജ്ജ്വഘല മധ്വഭാനൗ  
സുജനജലജകാംത്തയ വിശവമാസീന്മഘനാജ്ഞമ് || 
൧൪.൧ ||  
 
കൃതമപകൃതമാത്ര്യഃ ക്ഷമയതാം ക്ഷാംതിഭൂത് ഃ  
ഇതി മൃദു വദതാം ച പ്രാര്ഥനാഭിഃ പ്രഭൂണാമ് |  
അപ ൃതമപഘര് ാം മംത്രഘതാ ഗ്രംഥജാതം  
ദശ ൃദയനിഘയാഗാദഗ്ര ീച്ഛംകര്ാര്യഃ || ൧൪.൨ ||  
 
പര്ിവൃതമവനത്ൈര്ഗ്രാമണീഗ്രാമയപൂത്ര്വഃ  
അവനതമുര്ുഘചതഃപാദപാര്ഘശവ നൃസിം മ് |  
സ ജവിജയഘതാഽയുഗവിക്രമാര്യഃ പ്രസന്നഃ  
കവികുലതിലഘകാഽസാവാശി ാഽഘതാ യത്തമ് || 
൧൪.൩ ||  
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ഉപചര്തി നിതാംതം  ംത പൗര്ംദര്ീ ധ്ൂഃ  
ദയുസദസി ഭജഘതാ യം ദുര്ലഭാ ദഭ്രഭാത്ഗയഃ |  
ദിശതു സ പര്മാഗ്രയാനംദതീര്ഥാംഘ്രിഘര്ണുഃ  
ധ്ര്ണിധ്ര് സുഖം ഘത സംതതം സവാംതഘര്തി || 
൧൪.൪ ||  
 
അനതിപര്ിചിതസയാപയസയ ഘസാഽയം കവീംഘരാ  
ഗുണര്സമതിഗൂഢം ജ്ഞാതവാനിതയചിത്രമ് |  
മധ്ു മധ്ുകര്ര്ാഘജാ നിഷ്പതന് പൗഷ്പമാപ്തം  
നനു പര്ിചയ ീനഃ കാനഘനഽപി പ്രഭുഃ സയാത് || 
൧൪.൫ ||  
 
അഖിലഖലകുലാനാം വര്ധ്യന് ഘദവ ഘദാ ം  
വിദധ്ദപി നര്ാണാം കൗതുകം മധ്യമാനാമ് |  
സവഗതിസമുചിതാനാം ഭൂതിദായീ ശുഭാനാം  
ബ ള ൃദി  നിഘനയ ശര്വര്ീഃ കാശ്ചിഘദവമ് || 
൧൪.൬ ||  
 
ഉദയതി വിനതായാ നംദഘന ശ്ലാഘയകാഘല  
സ കൃതസകലകൃതയഃ കൃതയഘവദിപ്രഘവകഃ |  
അര്ുണയവനികാംതര്രഹ്മ നാര്ായണാഖയം  
ഗുര്ുഗുണമഭിദധ്യൗ ഘയാഗയഘയാഗാസനസ്ഥഃ || 
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൧൪.൭ ||  
 
അതിധ്വളിതദംതാ ദംതകാഷത്ഠഃ പ്രശസത്തഃ  
അപി യുഗപദഘനഘക സസ്നുര്ത്ര വ്രതീംരാഃ |  
ഗുര്ുഭിര്ഭി ിഘത വാചാര്ഘഭഘദ ു നിഷ്ാം  
സ്ഫുടമവഗമയംതഃ സൗഷ്വാത് കര്മണാം ച || 
൧൪.൮ ||  
ചര്മസമയസുപ്ാഃ പൂര്വമുത്ഥായ ശി യാഃ  
ഗുര്ുജനപര്ിചര്യാം ചക്രിഘര് ദുഷ്കര്ാം ച |  
സബ ുമതി തദാദയപയാഽര്ധ്ര്ാത്രാത് പ്രസന്നാഃ  
സുഗതിര്പര്ത്ഥ ാം സയാത് കഥംകാര്മിഷ്ടാ || 
൧൪.൯ ||  
 
ശ്രവണമനനഘ ഘതാഃ പ്രാക് ചിര്ായാസ്തനിരഃ  
സപദി വിവശയംതയാ നിരയാ ഗ്രസ്തഘചതാഃ |  
സവയമപി നയതി രാഗംഗവസ്തരാദി പൂഘജയ  
ഝടിതി വിഗതനിരഃ ഘകാഽപി ശിഘ യാഽനവഘശത || 
൧൪.൧൦ ||  
 
വി ിതമവി ിതം പ്രാഘഗവ കസ്മാദ് വിനിത്രഃ  
ഇതി ഗുര്ുപര്ിവാദാശംകയാ നൈഗാത്രാഃ |  
ചിര്മനവതര്ംതഃ ശ്രാവകാ മുക്ത്മാര്ഗാഃ  
ഗുര്ു ു ജലസകാശസഘഥ ു തൂഷ്ണീമതിഷ്ന് || 
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൧൪.൧൧ ||  
 
വിപുല ൃദയപാര്ഘശവ ദീപദീപ്ിപ്രദീപ്ഘത  
ദര്വര്പര്ിപൂര്ത്ണര്വാര്ഭിര്ര്ഘയാദി ദതവാ |  
യതിര്തിയതഘചതാശ്ചക്രിഘണാഽര്ചാനികായാത്  
കുസുമസമിതിമഗ്രയാമാദര്ാദുജ്ജ് ാര് || ൧൪.൧൨ ||  
 
അമൃതമപി നിര്ീക്ഷയാഽസ്രാവി നിര്മാലയസൂഘന  
ഘൃതമിദമിതി സഘദയാ ഭ്രാംതിമംഘതാഽപി ശി യാഃ |  
ശ്രദധ്ുര്ധ്ികവാത്കയര്വിഭ്രമാസ്തച്ച പശ്ചാദ്  
അനുദിനമമൃതാന്ത്നസ്തസയ ഘസവയസയ ശക്ത്യാ 
|| ൧൪.൧൩ ||  
 
അഗമദുചിതമംത്ത്രസ്തൂദയാനാം ത്രയാണാം  
കൃതിഭിര്നുമതാത്മാ തത്ര പംചാംഗവിദഭിഃ |  
ഉദയമ ിമഘര്ാചിശ്ചക്രവര്തീ ത്രിശക്ത്ിഃ  
ദധ്ദതിബൃ ദംതഃ  ഡ്ഗുണം സവാത്മതതജഃ || 
൧൪.൧൪ ||  
 
തിമിര്നികര്കുംഭിവ്രാതമതയംതതീവ്രം  
സ്ഥിര്തര്മഖിലാനാം പ്രാണിനാം ര്ുദ്ധമാര്ഗമ് |  
ഭുവനഭവനപൂര്ണം ഭാനുമാനംജനാഭം  
 ര്ിര്ിവ നഖത്ര്ഃ പ്രാഗ് ര്ശ്മിജാത്ലര്നിര്ാസ || 
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൧൪.൧൫ ||  
 
മധ്ുര്പതഗര്ാവാഃ ശാംതത്നശാംബുബാഷ്പാഃ  
സപദി വിപുലര്ാഗഃ സവാഭിസാര്ാത് പ്രസന്നാഃ |  
അര്ുണതര്ണിര്തയച്ഛാംബര്ാ ദിക്പുര്ംധ്ീഃ  
സ്മിതസര്സിജവക്ത്ാഃ ത്സവഃ കത്ര്ര്ാലിലിംഘഗ 
|| ൧൪.൧൬ ||  
 
പ്രണതിര്ഭസധ്ൂളീബദ്ധഘശാഭാവിഘശ ാ  
ദധ്ുര്ുപകൃതിമത്താം സാധ്ുജാലാംതര്ാപ്ാഃ |  
സമയമുപനതം സംഘവദയംഘതാ വയസയാ  
ഇവ ദശശതഘകഘതാഃ ഘകതവഃ ശ്രാവകാണാമ് || 
൧൪.൧൭ ||  
 
നി ിതമുചിതമുച്ചം ഘയാഗപീഠം പ്രവക്ത്ുഃ  
പര്ി ദി പര്ിഘതാഽമീ സതവര്ാഃ സത്തവഭാജഃ ||  
രുതമവസിതകൃത്തയര്ധ്നയസംനയാസിവര്ത്ഗഃ  
ശ്രവണപര്മകൃതയാഘയാപതസ്ഥുഃ സഘമതാഃ || 
൧൪.൧൮ ||  
 
ബഭുര്മലഗുണാനാം ഘശാഭനാച്ഛാദനാനാം  
മുര്ര്ിപുനിലയാനാം  ംത ത്വദാംതികീനാമ് |  
സപദി സുവിവൃതാനാമംതര്ര്ഥാ ധ്ിയാം വാ  
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വിവിധ്കവളികാനാം സംചയാഃ പത്രികാണാമ് || 
൧൪.൧൯ ||  
 
അനതിവിര്ളഭാവാ അപയനഘനയാനയസംഗാഃ  
ഋജുതര്തതനാനാപംക്ത്ിസാമയാപ്ഘശാഭാഃ |  
ദവിര്ദതുര്ഗഘദശയാ ദൂര്ഘതാ വര്ജിതാംതാഃ  
കുശലലിഖിതര്ൂപാ ഘര്ജിഘര് ഘത ു വര്ണാഃ || 
൧൪.൨൦ ||  
 
സപദി ദദൃശുഘര്ഘക വാചനീയാദിഭാഗം  
പര്ിചയപടുതാഭയാം താവഘദഘക ചിഘര്ണ |  
 ര്ിഗുര്ുനമനം രാഗ് യത്നഘതാഽമീ വിധ്ായ  
പ്രയയുര്പര്സാമയം സിദ്ധഘയ സയാദ്ധി യത്നഃ || 
൧൪.൨൧ ||  
 
യതവചസി ജഘനഽസ്മിന്നാനഘത സന്നിര്സയന്  
സിചയയവനികാം താം സാംധ്യജീമൂതര്ക്ത്ാമ് |  
ര്വിര്ിവ ര്വിപൂജയാംഘ്രിഃ സമാജാംതര്ിഘക്ഷ  
വയലസദതി ശയാലുഃ സന് സ സ്രപ്രകാശഃ || 
൧൪.൨൨ ||  
 
ത്രിഭുവനവര്ഘതഘജാവയക്ത്ഘവദാര്ഥശുക്ല  
ത്രിതയര്സതയാ ഘയ വര്ണിതാ വര്ണവര്യാഃ |  

6

www.yo
us

igm
a.c

om



പൃഥുമതിര്ഥ ഘത ാത്മകയമാപാദയ സമയക്  
പ്രവചനപര്ിശുദത്ധ്യ സ്മ പ്രണൗതി പ്രവീണഃ || 
൧൪.൨൩ ||  
 
സവര്മചര്മകാഘല മംരഘമവാതയജദഭിഃ  
സ്ഫുടമുപനി ദംഘത വാചത്കര്വാചയമാഘന |  
പ്രവചനമതിചിത്രം പ്രാണഭാജാം ശ്രുതീനാം  
അമൃതമമൃതഭാവത്സയ  ഘ തും ചകാര് || 
൧൪.൨൪ ||  
 
ധ്നമിവ സധ്നാഘയഘഭയാഽര്കസൂനുഃ പ്രസന്നഃ  
ശര്ശതമിവ പാര്ഥഃ സംയുഗാര്ഥിഭയ ഉഗ്രഃ |  
അര്തിവിര് ിതഃ ഘസാഽനാര്തം നാഽദിശന്ഘനാ  
പ്രതിവചനമദീനം ഘചാദഘകഘഭയാഽഖിഘലഭയഃ || 
൧൪.൨൫ ||  
 
അഥ ദശശതഘശാചി യാപ്രയാതി പ്രതീചയാം  
പ്രവചനമവസായ സ്നാതുമായാത് തടാകമ് |  
പൃഥുമതിര്ി  താവച്ഛ്ഘേഷ്സംസര്ഗഘലാത്ലഃ  
സമഗമി സപദി സവര്നിമ്നഗാത്ദയശ്ച തീര്ത്ഥഃ || 
൧൪.൨൬ ||  
 
ഘനര്സനികഘര്ാഽസാവംതര്തയംതശുദഘധ്ാ  
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മുനിഗണ ഇവ ഭൂയഃ സഘന വാന് പ്രാഗ് ദധ്ാനഃ |  
പ്രതികൃതിമഖിലജ്ഞസയാഽപഘര്ാഘക്ഷയണ താവത്  
സ്ഫുടമലഭത ര്ൂപം മജ്ജ്ഘന സജ്ജ്ഘനഷ്ടമ് || 
൧൪.൨൭ ||  
 
അപര്ിമിതമനീ ഘസയാല്ലസച്ഛംഖബാഘ ാഃ  
ര്ഥചര്ണിശിലാനാം തനവഘതാഽത്രാഭിഘ കമ് |  
പ്രതിതനവ ഉദാര്ാസ്താസവലം സന്നിധ്ാതുഃ  
തനവ ഇവ വിഘര്ജുഃ പാംചജനയപ്രിയസയ || 
൧൪.൨൮ ||  
 
അഭിദധ്തി മുനീംരാ ദവാദശാബഘദാപവാസ  
പ്രതിമഫലമലംയത്ഘസവനം ഭക്ത്ിയുക്ത്മ് |  
അധ്ികമമര്നദയാദയാപ്ലവാദ്ധനയമാനയാദ്  
അപിബദലവഘബാഘധ്ാ വിഷ്ണുപാഘദാദകം തത് || 
൧൪.൨൯ ||  
 
തര്ണിഭിര്ിവ ഗൗത്ര്ര്ൂര്ധ്വപുംത്ൈര്ദവി ഡ്ഭിഃ  
സദര്പര്മചഘക്രാദീര്ണഘതജാ  ര്ീഷ്ടഃ |  
മുര്ര്ിപുവിമുഖാനാം ദുസ്സഘ ാ ഘദ ഭാജാം  
ലയസമയ ഇവാഘനയാ മാനയധ്ീര്ാബഭാഘസ || 
൧൪.൩൦ ||  
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സമധ്ികധ്ി ണസയ ഘപ്രക്ഷമാഘണാ ജനൗഘഃ  
പ്രകൃതിമധ്ുര്മാസയവയാജപൂര്ഘണംദുബിംബമ് |  
അമുചദപസഘര്തി ശ്രാവഘകാക്ഘതഃ പുര്ാഽസ്മിന്  
പ്രചലതി പദവീം താം പ്രാംജലിസ്തൂര്ണമാര്ാത് || 
൧൪.൩൧ ||  
 
ഗുര്ുചര്ണസഘര്ാജദവംദവനിര്ഘണജനാംഘഭാ  
ദധ്തി ജനനികാഘയ സര്വമുര്വീഗതം ച |  
അവനിര്നഭിനംദിനയപയദശ്ചക്ഷഘമഽസൗ  
കഥമപി കഥഘമവ സയാത് ക്ഷമാഖയാഽനയഥാഽസയാഃ || 
൧൪.൩൨ ||  
 
അവിദിതര്സഘഭദം ശീതളം ലഘവഗംധ്ം  
വിമലമമലപാണിഃ പാണിത്ജര്പ്രവിഷ്ടമ് |  
വദനപവനഭീതയാ പാര്ശവഘതാ ബിഭ്രദഗ്രയം  
കമഥ കര്കപൂര്ണം സംയമീ ാനിനായ || ൧൪.൩൩ 
||  
 
വി സിതബിസഭംഗശ്രീപ്രകര് ം സിതിമ്നാ  
ജലജമമൃതപൂത്ര്ഃ പൂര്യാമാസ ര്മയമ് |  
സമയഗുണവിഘശ ാഘലാചത്കര്ലാളനീയഃ  
സസുര്ഭിസുമതനാഭിഃ സ സ്ഫുടം ഗൗര്പക്ശ് അഃ 
|| ൧൪.൩൪ ||  
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വിമലമലയജാംഘഭാബിംദുഭിശ്ചര്ചിതാര്ഘചാ  
നവലലിതതുളസയാ പുഷ്പര്ാജയാഽഽര്ചിചത് സഃ  
സ്ഥലജജലജവല്ലീവൃക്ഷവീര്ുത്സമസ്ത  
പ്രസവവിജയലക്ഷ്മയാ മൂര്തഘയഘവംദിഘര്ശമ് || 
൧൪.൩൫ ||  
 
സ ദദദധ്ികഘബാധ്ഃ ഘ ാഡശാഘത്രാപചാര്ാന്  
വയര് യദഗുണാന് ദവാത്രിംശദാഗഃ പുഘര്ാഗാന് |  
അഗണിതഗുണമുച്ഛ്ത്ചസഘതാ യന് 
ശാര്്ഗപാണിം  
 ഡപി പര്മഭക്ത്യാഽനൂപചാര്ാന് ദിഘദശ || 
൧൪.൩൬ ||  
 
തമര്ുണമണിവര്ണം ദിവയഘദ ാഖയഘഗഘ   
സ്നപിതമതിപൃഥുശ്രദ്ധാനദീചിത്തവാര്ഭിഃ |  
നനു സ യജതി നിതയം  ൃത്സഘര്ാജാസനസ്ഥം  
ന തു സകൃദിതി പുഷത്പര്ഷ്ടഭിര്ഭാവപുഷത്പഃ 
|| ൧൪.൩൭ ||  
 
കൃതപര്മസപര്യഃ സാംരസച്ചംദനാംഭഃ  
പര്ിമളിതഭുഘജാഘര്ാമംഡലാംഘസാ മനീ ീ |  
സ്മിതര്ുചിര്മുഘഖംദുഃ സ്നിഗ്ധ്കൗഘശയവാസാഃ  
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സ മുനിസുര്നര്ാണാം ചക്ഷു ാമുത്സഘവാഽഭൂത് || 
൧൪.൩൮ ||  
 
പര്മഥ പര്മാന്നം പ്രാപ്ഘമവാപ്രയാസം  
പ്രഭുര്ി  ബുഭുഘജഽസൗ ഘവദവാദപ്രവീണഃ |  
അജിതപര്മഭക്ത്ഃ സംതതം മനയമാനഃ  
സകലജഗദധ്ീശഃ പ്രീയതാം ശൗര്ിര്ിത്ഥമ് || 
൧൪.൩൯ ||  
 
സ ചര്പര്ിക്ലപ്ഘത സൂക്ഷ്മവസ്തരാസ്തൃഘതഽസൗ  
അവിതനുര്ു ര്ൂപൗശീര്വഘര്യ നി ണ്ണഃ |  
അര്മയദി  നാനാ ൃദയവിദയാവിലാത്സഃ  
കവിജനപര്ിവാര്ം മംഡയന് മംഡപാഗ്രയമ് || 
൧൪.൪൦ ||  
 
അവസര്മധ്ിഗമയ ഭ്രൂവിജൃംഭാദഭീഷഘടാ  
മുഖസതതഗലക്ഷ്മീഭൂതപാണിപ്രവാളഃ |  
സ്മിതനയനവികാത്സസ്തസയ വിജ്ഞാതഭാവഃ  
ശ്രവസി കിമപി കാര്യം മംത്രയാമാസ മംക്ഷു || 
൧൪.൪൧ ||  
 
പ്രണതിപര്മകൃതയാഃ സന്മഘതഘര്യ ജനൗഘാഃ  
വിബഭുര്നതിദൂഘര് സം താസ്താനതീതയ |  
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അ മ മികയാഽഽശു പ്രാപയ പാര്ശവം പ്രഘണമുഃ  
ബ വ ഇ  ഗൃ സ്ഥാഃ പൂര്വഘസവാം വിധ്ാതുമ് 
|| ൧൪.൪൨ ||  
 
വിവിധ്ജനപദസ്ഥാഃ പ്രാക് ശ്രുഘതഘഭയാ ഗുഘണഭയഃ  
ശതഗുണഗുണഘമനം വിസ്മിതാ വീക്ഷമാണാഃ |  
മുകുളിതകര്പദമാ ആസയതാമിതയവാപ്ാഃ  
പ്രചുര്തര് ൃദാ സംഭാവയാംചക്രിഘര്ഽഘനയ || 
൧൪.൪൩ ||  
 
അലമലമനുവാഘദനാനുവാഘചയത പശ്ചാത്  
നനു ഗുര്വ ഇദാനീമുദയതാ  ി പ്രവക്ത്ുമ് |  
ന മനനമധ്ുനാ രാഗാവ്രഘജതയാ വയത് താന്  
ശ്രുതപര്ിചയസക്ത്ാന് ശ്രാവകാന് ശ്രാവകാഗ്രയഃ || 
൧൪.൪൪ ||  
 
അധ്ികധ്ി ണഘമനം വയാഖയയാ ഘശാഭമാനം  
 ര്ിമിവ കവിവര്യം സതയവതയാസ്തനൂജമ് |  
സതതമനിമി ം സംദൃശയ സാനംദചിത്താഃ  
സമയമപി ഗതം സംവിരഘത ന സ്മ ഘലാകാഃ || 
൧൪.൪൫ ||  
 
ഉദയമിത ഇവാസ്തം യംശ്ച ഭാനുര്ബഭാതസ  
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സ്ഫുടമകലുശര്ൂഘപാ ദര്ശനീഘയാഽനുര്ാഗീ |  
ശുചി  ര്ിപദമാപത്സംപഘദാര്ാശ്രിതാനാം  
ന  ി ഭവതി വിഘശ ഃ സവപ്രകാഘശാന്നതാനാമ് || 
൧൪.൪൬ ||  
 
മര്തകമണിവര്ഘണ ഭൂതധ്ാത്രീ പുര്ംധ്യാഃ  
ലസതി ജലധ്ിവാസസയര്ധ്ലീനഃ ക്ഷണാര്ധ്മ് |  
അര്ുണതര്ണിബിംബച്ഛദമനാ പദമര്ാഗഃ  
കപിശകര്കലാഘപാല്ലാസയഭൂത് ഘപ്രക്ഷണീയഃ || 
൧൪.൪൭ ||  
 
അവനിവനവനധ്ുഗവായുഖാ മ്മ ത്സു  
പ്രകൃതിഗുണസഘമതാവയാകൃതാകാശ ഏകമ് |  
തതമതനുമനാഃ ഘസാഽചിംതയത് സത്സമാധ്ൗ  
അസുര്സുര്നഘര്ഭയഃ സദഗുണം നാഥമനയമ് || 
൧൪.൪൮ ||  
 
വയദധ്ത പര്ിദൃഷ്ടഘജയാതി ഃ സാധ്ു സാംധ്യം  
നിയമമവനിഘദവാ ഘജയാതിഘ ാഽപയാവഘലാകാത് |  
വി ിതമനുസര്ംഘതാ ധ്ര്മശാസ്തരപ്രവീണാഃ  
സവിതര്ി സവിതാര്ം ചിംതയംതസ്തരിഘലാകയാഃ || 
൧൪.൪൯ ||  
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വിവിദുര്തിതര്ാം ഘയ ഘദവതാഃ ഘ ാഡഘശാക്ത്ാ  
 ര് ര്ി യപൂര്വാംതയാഃ കലാഘഭദഘതാഽസയ |  
സു ുതമതിസൃജംഘതാഽഗ്ന്യാ ിതാസഘതഽഗ്ന്ി
ഘ ാത്രം  
വയധ്ുര്ുചിതമപൂര്വം ഘയന ഗായത്രഘലാകഃ || 
൧൪.൫൦ ||  
 
വിധ്ുര്യമകളംകഃ സയാദ് യദി സയാദവശയം  
നനു നിജസ ജായാഃ സുംദര്ാഘസയംദുകല്പഃ |  
ഇതി സുര്ലലനാഭിര്ലാളിതഃ ഘഖചര്ീഭിഃ  
സമധ്ികമധ്ുര്ിമ്ണാ പൂര്്ചംരസ്തഘദാത്ദത് || 
൧൪.൫൧ ||  
 
ഇനവിര് മസ യം പ്രാപയ പദത്മഃ സചത്ക്രഃ  
ചിര്മി  പര്ിതപ്ം പൂര്വതപ്ത്തഃ സുതുഷ്ടമ് |  
മൃദുകുമുദചഘകാത്ര്ഃ പാദസംഘഗന ര്ാജ്ഞഃ  
കമപി സകല ൃദയം കല്പഘയന്ത്നവ ത്ദവമ് || 
൧൪.൫൨ ||  
 
ദലിഘതംരനീലമണിനീലവിഭ്രമം  
നവകുംദകുദമളസിതദവിജാവലി |  
സ്മിതയാ നഘഗാത്തമശിര്സ്സതജാതയാ  
വനമാലയാ സുര്ഭിതാശയാഽനവിതമ് || ൧൪.൫൩ ||  
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മൃദുഗാമിവിമാനസംപഘദാ  
ര്മയത് സുസ്മിതഘഗാപസുംദര്ീഃ |  
പര്ിതാപവി ീനമുജ്ജ്വലം  
സുതതം സൂക്ഷ്മതര്ാംബര്ം വര്മ് || ൧൪.൫൪ ||  
 
ഘഗാഭിസ്തമാംസയപനയന് ഗതിദം പ്രജാനാം  
അര്ഥാംതര്ം സ ഭഗവാന് പ്രകടീചകാര് |  
ആനംദചിദഗുണഗണം പര്ിപൂര്ണസംവിത്  
ചംരസ്തു ശബ്ദഗുണമിതയയഘമവ ഘഭദഃ || ൧൪.൫൫ ||  
 
|| ഇതി ശ്രീമത്കവികുലതിലക 
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത 
ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിഘത 
ശ്രീമധ്വവിജഘയ  
ആനംദാംകിഘത ചതുര്ദശഃ സര്ഗഃ || 
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