
|| ശ്രീ ||  
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ 
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ  
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ || 
൪. ചതുര്ഥഃ സര്ഗഃ  
 
അഥഥഷ സല്ലാകദയാസുധ്ാര്രയാ 
സദാഗമസ്്തനനിര്ാസകാമയാ |  
ര്മാവര്ാവാസഭുവാ വിശാര്്ദാ 
വിശാലയാഽചിംതയദാത്മ്നാ ധ്ിയാ || ൪.൧ ||  
 
അനനയസംഗാദ് ഗുണസംഗിതാ ഹ്ര്ര്ജനസയ 
മാനം തു വിശിഷ്ട്ചഷ്ടിതമ് |  
അസംഗമസ്മാത് പ്രകടീക്ര്ാമയഹം നിജം ഭജന് 
പാര്മഹംസയമാശ്രമമ് || ൪.൨ ||  
മമ പ്ര്ഭാര്നാപര്ഥാ ഹി ്ശാഭ്ത ദവിഷത്സു 
വിഷ്ും യദദംഡധ്ാര്ണമ് |  
ഹര്ിസവസാ നനവചിര്ാദസദ്ഭി്ദ ഭ്വദ്താ 
നാസ്മിച ദംഡധ്ാര്കഃ || ൪.൩ ||  
 
വിചിംതയന്നിത്ഥമനംതചിംതകഃ 
സമസ്തസംനയാസനിബധ്ധ്നിശ്ചയഃ |  
അസാവനുജ്ജാര്ഥമഥാനമദ്ധര്ിം 
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സമസ്തസംവയാപിനമാത്മദായഗമ് || ൪.൪ ||  
 
നി്ജ ജ്ന കിം നമസീതി പൃച്ഛതി ബ്രുവന് 
സവസസ്തുപ്രണതിം വയധ്ാമിതി |  
ഗു്ര്ാ കിലാ്നവഷണവാന് ജഗദ്ഗുര്ുഃ തദാ 
ജഗാമാഖില്ലാകശിക്ഷകഃ || ൪.൫ ||  
 
യതിര്യതാത്മാഭുവി കശ്ചനാഭവദവിഭൂഷ്ണാ 
ഭൂര്ിവിര്ക്തിഭൂഷണഃ |  
ന നാമമാത്രാച്ഛുചിമര്ഥ്താഽപിയം 
ജ്നാഽചയുത്പ്രക്ഷമുദാഹര്ത് സ്ഫുടമ് || ൪.൬ ||  
 
പുഥര്ഷ കൃഷ്ാകര്സിദ്ധശുദ്ധിമദവര്ാന്നഭുക്തയാ 
കില പാംഡവാല്യ |  
വി്ശാധ്ിതാത്മാ മധ്ുകൃത്പ്പ്രവൃത്തിമാന്ചചാര് 
കാംശ്ചിത് പര്ിവത്സര്ാന് മുദാ || ൪.൭ ||  
 
അഭൂത് കുശാസ്തരാഭയസനം ന പാതകം 
ക്രമാഗതാദ് വിപ്രതിസാര്്താ യ്തഃ |  
യഥാ കുശാസ്തരാധ്യസനം മുര്ദവിഷഃ പദാംബു്ജ 
വയാധ്വര്സയ ഗര്ഹിതമ് || ൪.൮ ||  
 
വിനീതമാംനായശി്ര്ാവിശാര്ദം സഥദവ തത്തവം 
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പ്രബുഭുത്സുമാദര്ാത് |  
ഗുര്ുര്വിദി്തവാപനതാം നിജാം മൃതിം 
കദാചിദൂ്ച തമുപഹവ്ര് ഗിര്മ് || ൪.൯ ||  
 
അഹം സവയം ബ്രഹ്മന കിംചിദസ്തി മത് പര്ം 
വിജൃം്ഭത യദാ സ്ഫുടം ചിതിഃ |  
ഇതീഹ മായാസമ്യാപപാദിതം നിര്നവയാത് 
സുവ്രത മാ സ്മ വിശവസീഃ || ൪.൧൦ ||  
 
യ്ദതദാത്പ്ഥമകയമുപാസ്തി്ചാദിതം ന ്മ 
ഗു്ര്ാര്പയപ്ര്ാക്ഷതാം ഗതമ് |  
പുര്ാതനാനാമപി സൗമയ കുത്രചിത് ത്താ 
മുകുംദം ഭജ സംവി്ദ മുദാ || ൪.൧൧ ||  
 
ഇതീദമാദിശയ വ്ചാ വചസവിനി സവ്ക ഗുര്ൗ 
ലലാകമഥാനയമീയുഷി |  
അ്സവതാഽ്ലാചയ മുഹുര്ഗു്ര്ാര്ഗിര്ം സ 
ര്ൂപയപീഠാലയമിംദിര്ാവര്മ് || ൪.൧൨ ||  
 
സുഭക്തിനാ ്തന സ ഭക്തവത്സ്ലാ 
നി്ഷവിതസ്തത്ര പര്ം ബുഭുത്സുനാ |  
ഭവിഷയതഃ ശിഷയവര്ാദ്ധി വിദ്ധി മാമ് ഇതി പ്രവിഷ്ടഃ 
പുര്ുഷം തമഭയധ്ാത് || ൪.൧൩ ||  
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പ്രതീക്ഷമാണം തമനുഗ്രഹം മുദാ നി്ഷവമാണം 
പുനര്ംബു്ജക്ഷണമ് |  
സതാം ഗുര്ുഃ കാര്ണമാനുഷാകൃതിഃ യതിം 
പ്രശാംതം തമുപാസസാദ സഃ || ൪.൧൪ ||  
 
സുതം യതീംരാനുചര്ം വിര്ാഗിണം നിശമയ 
സംനയാസനിഷണ്ണമാനസമ് |  
സുവത്സലൗ ര്ൂപയതളാലയസ്ഥിതം 
വി്യാഗതാംതൗ പിതര്ൗ സമീയതുഃ || ൪.൧൫ ||  
 
വര്ാശ്രമസ്്ത ജര്്താര്നാഥ്യാര്ന ജീവ്താഃ 
സയാദയി നംദനാവ്യാഃ |  
സയാചനം വാകയമുദീര്യ താവിദം പര്ീതയ പുത്രായ 
നതിം വി്തനതുഃ || ൪.൧൬ ||  
 
നതിര്ന ശുശ്രൂഷുജനായ ശസയ്ത നതം 
ഭവദ്ഭയാം സ്ഫുടമത്ര സംപ്രതമ് |  
അ്ഹാ വിധ്ാത്രാ സവയ്മവ ദാപിതാ 
തദഭയനു്േതി ജഗാദ സ പ്രഭുഃ || ൪.൧൭ ||  
 
അനുത്തര്േഃ സ തമര്ഥയന് പുനഃ 
യതീംരമാനമയ ഗതഃ പ്രിയായുതഃ |  
ഗൃ്ഹ വസന് കല്പസമാന് ക്ഷണാന് നയന് 
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സുതാന്നം്ദാര്നിശം ത്താഽസ്മര്ത് || ൪.൧൮ ||  
 
സ ചിംതയന് പുത്രമ്നാര്ഥം ശുചാ പുനശ്ച 
തീര്്തവാപഗ്താ മഹാനദീമ് |  
യതീശവര്ാനുവ്രതമാത്മനംദനം തഥമക്ഷത 
ഗ്രാമവ്ര് മഠാംത്ര് || ൪.൧൯ ||  
 
സ ജാത്കാപാകുലി്താ ധ്ര്ാസു്ര്ാ 
മഹാത്മനാമ് ലംഘനഭീര്ുര്പയലമ് |  
സുതസയ കൗപീനധ്ൃതൗ ഹി 
സാഹസപ്രതിശ്ര്വാ ്മ ദൃഢ ഇതയഭാഷത || 
൪.൨൦ ||  
 
ക്ഷ്ണന കൗപീനധ്്ര്ാ നിജം പടം വിദാര്യ ്ഹ 
താത കുര്ുഷവ സാഹസമ് |  
ഇതീമമുക്തവാ പ്രഭുര്ബ്രവീത് പുനഃ ശുഭാംതര്ായം 
ന ഭവാംശ്ച്ര്ദിതി || ൪.൨൧ ||  
 
ന പുത്ര പി്ത്രാര്വനം വിനാ ശുഭം വദംതി 
സം്താ നനു തൗ സുതൗ മൃതൗ |  
നിവര്തമാ്ന ന ഹി പാല്കാഽസ്തി നൗ തവയീതി 
വക്താര്മമും സു്താഽബ്രവീത് || ൪.൨൨ ||  
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യദാ വിര്ക്തഃ പുര്ുഷഃ പ്രജായ്ത തഥദവ 
സംനയാസവിധ്ിഃ ശ്രുതൗ ശ്രുതഃ |  
ന സംഗഹീ്നാഽപി പര്ിവ്രജാമി വാമ് അഹം തു 
ശുശ്രൂഷുമകല്പയന്നിതി || ൪.൨൩ ||  
 
ബഹുശ്രുതതവാദയദി തത് സ്ഹ ബലാത് ന സാ 
സവിത്രീ വിര്ഹം സ്ഹത ്ത |  
ഇതി ദവി്ജനാഭി ഹി്തഽനമത് സ തം 
ഭവാനനുോം പ്രദദാതവിതി ബ്രുവന് || ൪.൨൪ ||  
 
വിചിംതയ വിദവാന് സ നിര്ുത്തര്ീകൃതഃ തഥാഽസ്തു 
മാതാഽനു വ്ദദ് യദീതി തമ് |  
ഉദീര്യ കൃച്ഛ്രാദുപഗമയ മംദിര്ം പ്രിയാസകാ്ശ 
തമുദംതമബ്രവീത് || ൪.൨൫ ||  
 
നിശാചര്ാ്ര്ര്ിവ ലക്ഷ്മണഃ പുര്ാ 
വൃ്കാദര്്സയവ സു്ര്ംരനംദനഃ |  
ഗ്ദാഽഥ ശൗ്ര്ര്ിവ കര്മകൃത് പ്രിയഃ 
സുഭക്തിമാന് വിശവവി്ദാഽനു്ജാഽഭവത് || ൪.൨൬ 
||  
 
കദാചിദാപയാഽലയബുദ്ധിര്ാലയം നി്വദയന് 
പാലക്മത്മത്യാഃ |  
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ദൃഢസവസംനയാസനി്ഷധ്നിശ്ചയാം 
ധ്വാനുമ്തയദമുവാച മാതര്മ് || ൪.൨൭ || 
വര്ാശ്രമാപ്ിം മമ സംവദസവ മാം കദാചിദപയംബ 
യദീച്ഛസീക്ഷിതുമ് |  
യദനയഥാ ്ദശമിമം പര്ിതയജന് ന ജാതു 
ദൃഷ്്ടര്വിഷ്യാ ഭവാമി വഃ || ൪.൨൮ ||  
 
ഇതി ബ്രുവാ്ണ തന്യ കദാചിദപയദര്ശനം 
തസയ മൃ്തര്നിദര്ശനമ് |  
വിചിംതയ പര്യാകുലിതാ ചികീര്ഷിതം സുതസയ 
കൃച്ഛ്രാന്നയര്ുണന്ന സാ ശുഭാ || ൪.൨൯ ||  
 
അ്ഥാപഗഥമയഷ ഗുര്ും ജഗദ്ഗുര്ുഃ പ്രസാദയ തം 
്ദവവര്പ്രസാദിതഃ |  
സദാ സമസ്താശ്രമഭാക് സു്ര്ശവ്ര്ാ വി്ശഷതഃ 
ഖലവഭജദവര്ാശ്രമമ് || ൪.൩൦ ||  
 
ക്രിയാകലാപം സകലം സ കാലവിദ് 
വിധ്ാനമാര്്ഗണ വിധ്ായ ്കവലമ് |  
സദാ പ്രസന്നസയ ഹ്ര്ഃ പ്രസത്ത്യ മുഹുഃ 
സമസ്തനയസനം സമഭയധ്ാത് || ൪.൩൧ ||  
 
അനംതമാത്രാംതമുദാഹര്ംതി യം ത്രിമാത്രപൂര്വം 
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പ്രണ്വാച്ചയം ബുധ്ാഃ |  
തദാഽഭവദ് ഭാവിചതുര്മുഖാകൃതിഃ ജപാധ്ികാര്ീ 
യതിര്സയ സൂചിതഃ || ൪.൩൨ ||  
 
ഗുണാനുര്ൂ്പാന്നതി പൂര്ണ്ബാധ് ഇതയമുഷയ 
നാമ ദവിജവൃംദവംദിതഃ |  
ഉദാഹര്ദ് ഭൂര്ിയശാ ഹി ്കവലം ന മംത്രവര്ണഃ 
സ ച മംത്രവര്ണകഃ || ൪.൩൩ ||  
 
നിര്ംഗര്ാഗം മുഖര്ാഗവര്ജിതം വിഭൂഷണം 
വിഷ്ടപഭൂഷണായിതമ് |  
അമും ധ്ൃതാഷാഢമ്വക്ഷയ ്മനി്ര് 
സവഭാവ്ശാഭാഽനുപ്മതി ജംതവഃ || ൪.൩൪ ||  
 
ഭുജംഗഭൂ്തശവിഹംഗപാദിഥകഃ പ്രവംദിതഃ 
സാവസര്പ്രതീക്ഷഥണഃ |  
നനാമ ്സാഽയം ഗുര്ുപൂര്വകാന് യതീന് അ്ഹാ 
മഹീ്യാ മഹതാം വിഡംബനം || ൪.൩൫ ||  
 
വര്ാശ്രമാചാര്വി്ശഷശിക്ഷണം 
വിധ്ിത്സുര്സയാഽചര്ിതം നിശാമയന് |  
വി്ശഷശിക്ഷാം സവയമാപയ ധ്ീര്ധ്ീഃ യതീശവ്ര്ാ 
വിസ്മയമായതാഽംംതര്മ് || ൪.൩൬ || 
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സ ര്ൂപയപീഠാലയവാസി്ന യദാ നനാമ നാഥായ 
മഹാമതിര്മുദാ |  
തദാഽമുനാഽഗ്രാഹി നര്പ്ര്വശിനാ ഭു്ജ 
ഭു്ജഽനാശു ഭുജംഗശായിനാ || ൪.൩൭ ||  
 
ചിര്ാത് സുതതവം പ്രബുഭുത്സുനാ തവയാ 
നി്ഷവണം ്മ യദകാര്ി തത്പ്ഫലമ് |  
ഇമം ദദാമീതയഭിധ്ായ ്സാഽമുനാ തദാ പ്രണീയ 
പ്രദ്ദഽചയുതാത്മലന || ൪.൩൮ ||  
 
അനുഗ്രഹം തം പ്രതിഗൃഹയ സാഗ്രഹം 
മുദാഽഽത്മനാഽഽപ്ാം കൃതകൃതയതാം സ്മര്ന് |  
അഭൂദസം്ഗാഽപി സ തത്സുസംഗവാന് 
അസംഗഭൂഷാ നനു സാധ്ുസംഗിതാ || ൪.൩൯ ||  
യിയാസതി സവസ്തടിനീം മുഹുര്മുഹുഃ 
നമതയനുോര്ഥിനി ഭൂര്ി്ചതസി |  
 
തമസ്മര്ത് സവാമിന്മവ ദൂനധ്ീഃ 
ഗുര്ുര്ഭവിഷയദവിര്ഹാഗ്നിശംകയാ || ൪.൪൦ ||  
ഇതസ്തൃതീ്യ ദിവ്സ ദയുനിമ്നഗാ 
തവദര്ഥമാസ്മാകതടാകമാവ്ര്ജത് |  
അ്താ ന യായാ ഇതി തം തദാഽവദത് പ്രവിശയ 
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കംചിത് കര്ുണാക്ര്ാ ഹര്ിഃ || ൪.൪൧ ||  
തദാേ്യാപാഗതജാഹ്നവീജ്ല ജ്നാഽത്ര 
സസ്നൗ സഹ പൂര്ണബുദ്ധിനാ |  
തതഃപര്ം ദവാദശവത്സര്ാംത്ര് സദാഽഽവ്ര്ജത് 
സാ തദനുഗ്രഹാംകിനീ || ൪.൪൨ ||  
 
ഗ്ത ദിനാനാം ദശ്ക സമാസ്ക വര്ാശ്രമം 
പ്രാപയ സപത്രലംബനമ് |  
ജിഗായ ഥജത്രാന് ബഹുതര്കകര്കശാന് സ 
വാസു്ദവാഹവയപംഡിതാദികാന് || ൪.൪൩ ||  
 
ഗു്ര്ാഃ സവശിഷയം ചതുര്ം ചികീര്ഷിതഃ 
പ്ര്ചാദനാത് ്ശ്രാതുമി്ഹാപ ചക്ര്മ |  
അ്ഥഷ്ടസിദ്ധിശ്ഫലജാതിവാര്ിധ്ിഃ 
നിര്ാദ്ര്ണാപി മഹാത്മനാഽമുനാ || ൪.൪൪ ||  
 
തദാദയപദയസ്ഥമവദയമംഡലം യദാഽവദത് 
്ഷാഡശകദവയാത്മകമ് |  
ഉപര്യപാസ്തം തദിതി ബ്രുവതയസൗ ഗുര്ൗ തമൂ്ച 
പ്രണിഗദയതാമിതി || ൪.൪൫ ||  
 
ഭവത്പ്പ്രവക്തൃതവസമര്ഥതാ ന ്മ സ്കാപമിത്ഥം 
വദതി വ്രതീശവ്ര് |  
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അപീഹ മായാസമ്യ പടൗ നൃണാം ബഭൂവ 
തദ്ദൂഷണസംശയാംകുര്ഃ || ൪.൪൬ ||  
 
ബു്ധ്ാഽഭിധ്ാനം ശ്രവണം ബു്ധ്ത്ര്ാ ധ്രുവം 
വിദധ്യാദ് വിമുമുക്ഷുര്ാത്മനഃ |  
യതിര്വി്ശഷാദിതി ്ലാക്ചാദനാത് പ്രവക്തി 
മായാസമയം സ്മ പൂര്ണധ്ീഃ || ൪.൪൭ ||  
 
അഖംഡി്താപനയസനം വിസംശയം 
സസംപ്രദായം പ്രവ്ചാ ദൃ്ഢാത്തര്മ് |  
സമാഗമന് ്ശ്രാതുമമുഷയ സാഗ്രഹാഃ ജനാഃ 
ശ്രുതാഢയാശ്ചതുര്ാ ബുഭൂഷവഃ || ൪.൪൮ || 
 
ഗു്ര്ാര്ുപാം്ത ശ്രവ്ണ ര്ഥതര്ദവിഥജഃ സ 
പംചഥഷര്ഭാഗവ്ത കദാചന |  
ബഹുപ്രകാ്ര് ലിഖി്തഽപി വാചി്ത പ്രകാര്്മകം 
പ്രഭുര്ഭയധ്ാദ് ദൃഢമ് || ൪.൪൯ ||  
 
പര്പ്രകാ്ര്ഷവപി സംഭവത്സു ്ത 
വിനിര്ണ്യാഽസ്മിന് കഥമിതയുദീര്ി്ത |  
മുകുംദ ്ബാ്ധ്ന മഹാഹൃദബ്രവീത് പ്രകാര്്മനം 
ഭഗവത്പ്കൃതം സ്ഫുടമ് || ൪.൫൦ ||  
നിഗദയതാം ഗദയമിഥഹവ പംച്മ 
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ജഗദ്ഗു്ര്ാ്ര്വത്ഥ കൃതിസ്ഥിതിം യദി |  
ഇതി ബ്രുവാ്ണ യതിസത്ത്മ സവയം 
തദുക്തമാര്്ഗണ ജഗാദ ഭൂര്ിഹൃത് || ൪.൫൧ ||  
 
അ്ശഷ ശിഥഷയശ്ച തദാേയാ തദാ 
പര്ീക്ഷണാഥയക്ഷി സമസ്തപുസ്തകമ് |  
സ തത്ര ഹംഥതകത്മ സ്ഥിതം തയജന് ന 
താവദധ്യായ നികായമഭയധ്ാത് || ൪.൫൨ ||  
 
അത്ര ജന്മനി ന യത് പഠിതം ്ത ഥജത്ര ഭാതി 
കഥമിതയമു്നാക്്ത |  
പൂര്വജന്മസു ഹി ്വദ പു്ര്ദം 
സര്വമിതയമിതബുദ്ധിര്ുവാച || ൪.൫൩ ||  
 
ഇതി ബഹുവിധ്വിശവാശ്ചര്യചിത്തപ്രവൃത്പ്ലതഃ  
ജഗതി വിതതിമായന്നൂതനാഽപയസയ കീര്തിഃ |  
ക്ഷപിതതതതമസ്കാ ഭാസ്കര്ീവ പ്രഭാഽലം  
സുജനകുമുദവൃംദാനംദദാ ചംരി്കവ || ൪.൫൪ ||  
 
|| ഇതി ശ്രീമത്പ്കവികുലതിലക 
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത  
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചി്ത 
ശ്രീമധ്വവിജ്യ  
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ആനംദാംകി്ത ചതുര്ഥഃ സര്ഗഃ || 
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