
|| ശ്രീ ||  
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ 
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ  
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ || 
൫. പംചമഃ സര്ഗഃ  
വവദാംതവിദയാനിജര്ാജയപാലനന സംകല്പ്യമാവനാ 
ഗുര്ുണാ ഗര്ീയസി |  
അദഭ്രവചതാ അഭിഷിചയനത പുര്ാ സ 
വാര്ിഭിര്വാര്ിജപൂര്ിതതര്ഥ || ൫.൧ ||  
 
ആനംദര്ൂപസയ പര്സയ പാത്ര ധ്ീഃ 
ആനംദസംദായിസുശാസ്ത്രകൃത് സ യത് |  
ആനംദതീര്വഥതി പദം ഗുര്ൂദിതം ബഭൂവ 
തസയാതയനുര്ൂപ ര്ൂപകമ് || ൫.൨ ||  
 
കദാചിദവത്രാപയയൗ യതിഃ സഖാ 
വഗാവിംദബുദ്വധ്ര്ബഹുശിഷയസംവൃതഃ  
അമുഷയ ശിഷയാ അനുമാനശിക്ഷിതാഃ 
തദാഽജിഗീഷന് ഗുര്ുബുദ്ധിമുദ്ധതാഃ || ൫.൩ ||  
 
ഭിദാ സുസാവധ്യതയനുമാനമത്ര തതഃ 
പ്രായുജയതാഽശു പ്രതിപക്ഷഭീഷണമ്  
അഖംഡയദ് വയക്തമഖംഡ ധ്ീര്ിദം സ പക്ഷദക്ഷഃ 
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ഫണിനം വിര്ാഡിവ || ൫.൪ ||  
 
അഥാപി മിഥയാ വിമതം മതതവവതാ വിവാദ 
നിര്മുക്ത വദിതയവാദി തതഃ |  
അവനന സതയം വിമതം മതതവവതാ യഥാ 
ഘടാദീതയനുമാ നയഗദയത || ൫.൫ ||  
 
വഹവതാര്തിവയാപ്തിര്വാദി തതര്യദാ 
സകൗതുതകസ്ത്ൂര്ണമസാവവിസ്മയഃ |  
ന ശുക്തിര്ൂപയാദി മതം യദനയഥാ മതം തദിതയാദി 
വദന് ജിഗായ താന് || ൫.൬ ||  
 
തത്തവതവഽപയതത്തവതവ വിമവതഽനുമാം വദന് 
തദപ്രതിഷ്ാം പ്രതിപാദുകഃ സവയമ് |  
വിജിതയ വിശവാന് വിദൂഷം സഭാസവസൗ ജഗാമ 
നാമ്നാഽപയനു മാന തീര്ഥതാമ് || ൫.൭ ||  
 
സമസ്ത്വാദീംദ്രഗജപ്രഭംഗദഃ ചര്ന്നവനയാം 
പ്രതിപക്ഷകാംക്ഷയാ |  
വവദദവിഷാം യഃ പ്രഥമഃ സമായയൗ സ 
വാദിസിംവഹാഽത്ര സബുദ്ധിസാഗര്ഃ || ൫.൮ ||  
 
തവസയാര്ുദുര്ഗര്വവവതാ ജിഗീഷയാ 
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നിശാതമാദത്ത മുകുംദധ്ീര്ദ്രുതമ് |  
സവശിഷയഹസ്വതന മഠാംതവര്ഷുവധ്ഃ 
സുപക്ഷദക്ഷം സുഖതീര്ഥമാര്ഗണമ് || ൫.൯ ||  
 
തജത്രം പ്രജിജ്ഞാസു കുതൂഹലാകുലം നൃണാം 
കുലം പ്രതവര്ിതം നിശാമയന് |  
അവംദവതാവപതയ ഗുര്ും ഗര്ിഷ്ധ്ീഃ സ 
ര്ൂപയപീഠായതവനാത്തമസ്ഥിതമ് || ൫.൧൦ ||  
 
സ വാദിസിംഹസയ ഗിര്ം ഗര്ീയസീം 
അഖംഡയത് പംഡിതമംഡലാംതവര് |  
തീക്ഷ്വണന വാവകയന മിവതന വവഗിനാ ഗദാം 
ശവര്വണവ വിശാര്വദാ മുഹുഃ || ൫.൧൧ ||  
 
അസാവസൂയന് ദവിനവപ്രകാര്വതാ വയചീക്ല് പത് 
കംചിദഥാര്ഥമുച്ചതകഃ |  
ജഗദവിവജതുശ്ച ജവയ സസംശയഃ 
താവജ്ജവനാഽജായത പൂര്ണവചതസഃ || ൫.൧൨ ||  
 
വികല്പ്നകാടീര്ഥ ഖംഡയന് ദ്രുതം വര്വജഽധ്ികം 
സ്വമര്മുവഖാ ബൃഹന്മതിഃ |  
തമസ്ത്തീര്വാ ദയുമണിര്വിശുദ്ധയാ ഗവാ ശ്രിവതാ 
വിഷ്ണുപദം സദാസ്പദമ് || ൫.൧൩ ||  
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അഗാധ്മാത്മനയതിവവലമുദ്ധതം 
തിര്സ്കൃതാവശഷസര്സവതീതതിമ് |  
കാമം മഹാമാനസകുംഭസംഭവവാ 
ലഘൂചകാവര്തയപി ബുദ്ധിസാഗര്മ് || ൫.൧൪ ||  
 
ശവ ഏവ വാവദാഽസ്ത്വിതി വാദിനൗ ഖലൗ 
അവദയാത്തര്ം ഭാതി യദീര്യതാമിതി |  
മവധ്വ ബ്രുവാവണഽമത തൗ ജിതൗ ജനഃ സ 
നിശ്ചികായാപി നിശാപലായനാത് || ൫.൧൫ ||  
 
ബുദ്ധയബ്ധിനാ വാദിവവര്ണ ചാഽര്ജിതാം 
ജയശ്രിയം ഭൂപര്ിവര്തിനാ ചിര്ാത് |  
അവഹാ മുഹൂര്താദയമപ്രയത്നവാന് 
അവാപ്തവാനിതയതിവിസ്മിതം ജതനഃ || ൫.൧൬ ||  
 
വയാഖയാന് കദാചിന്മണിമദവിനിര്മിതം ഭാഷയം 
ജതനസ്ത്ര്കവിശാര്തദര്വൃതഃ |  
ഉവാച വാചം പര്ിഹാസഹാസവാന് 
സമവമാദതീര്ഥഃ സുര്വമാദദായിനീമ് || ൫.൧൭ ||  
 
സത്സൂത്രഭാവവ പ്രവിചാര്ിവത പൃഥഗ് 
ഭാഷയാഭിസംധ്ൗ ച വിശുദ്ധബുദ്ധിഭിഃ |  
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നിഗൃഹയ ഗൂഢാഗ്രഹമുഗ്രവമതവയാഃ 
മാവനയാഽനവവയാഽവനയാനയമവഹാ ന ദൃശയവത || 
൫.൧൮ ||  
 
ഇതി ബ്രുവാവണ പ്രതിപാദയതയലം ഭാവഷയഽത്ര 
നദാഷാന് പ്രബലാന് മുഹുര്മുഹുഃ |  
തസ്മിംസ്ത്ു വിസ്വമര്ധ്ിവയാഽപി യത്നവതാ ന 
സ്വഥയസഃ പര്യഹര്ന്നിമാനമീ || ൫.൧൯ ||  
 
നനവസയ സൂത്രസയ പവര്ാഽര്ഥ ഉചയതാം യദ് 
ഭാഷയമാത്രം ഭവതാ നിര്സയവത |  
ഭവാദൃതശര്യഃ കവിഭിര്ന ദൂഷയവത 
കഥംചവനതയൂചുര്ിവമ വചസവിനഃ || ൫.൨൦ ||  
 
അക്ലിഷ്ടശബ്ദാനവയവമഷ സംഭവത് 
സൂത്രാര്ഥമുച്തചര്വചനം തദാഽഽദവദ |  
മാനീകൃതാമ്നായയുതസ്മൃതി ക്ഷണാദ് 
ഏഷയത്തകഥാ താംഡവസൂത്രധ്ാര്കമ് || ൫.൨൧ ||  
 
ബുഭുത്സയാ മത്സര്വര്ജിതാന് ജനാന് 
സമത്സര്ാന് വാ വിജിഗീഷയാഽഽഗതാന് | 
ശ്രുതപ്രവീണാനതിതാര്കികാന് മുഹുഃ 
ഭംഗയാഽനയാ ഭംഗമുപാനിനായ സഃ || ൫.൨൨ ||  
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കദാചിവദനം പ്രതിഗമയ സൗമയധ്ീഃ സ 
മധ്യവഗഹാര്യവര്ഃ പ്രവസദിവാന് |  
വഹനതാഃ കുതശ്ചിദ് വിമനീകൃവതാഽപയവഹാ 
ഗുണാബ്ധിലുബ്ധഃ സുജനഃ പ്രസീദതി || ൫.൨൩ ||  
 
വതവജാഽമൃതം നംദനഗാത്രപാത്രഗം 
വനത്രാംജലിഭയാമപിബത് സദാഽവയയമ് |  
വിദയാസുധ്ാം ചാസയ വവചാമഹാഘവട 
പൂര്ണാമസൗ കര്ണപുവടന പംഡിതഃ || ൫.൨൪ ||  
 
ലീലാവിവാവദ ഗുര്ുണാ ജഗദ്ഗുവര്ാഃ 
പ്രസംഗതസ്ത്ത്ര ച താദൃവശ സതി |  
സൂത്രാര്ഥവിച്വചത് കുര്ു ഭാഷയമംജവസ 
തയാവക്ഷപപൂര്വം ഗുര്ുര്ഭയധ്ാദിമമ് || ൫.൨൫ ||  
 
വിധ്ാനമാത്രം തദുപാദവദ തദാ പവയാ യഥാഽച്ഛം 
പര്മഃ സ ഹംസര്ാട് |  
തല്ലീനമാവക്ഷപമുതപക്ഷതാഫലം വാര്ീവ 
സംവതാ ഹി ഗുണാംശവതാഷിണഃ || ൫.൨൬ ||  
 
തവര്ാഗയതവയാതയസുവാക്തവപൂര്വതകഃ 
യുവതാ ഗുതണഃ പാര്മഹംസയഭൂഷതണഃ |  
വജയഷവഠാ യതിവര്യാ ലികുചാനവവയാദ്ഭവഃ തം 
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ഭൂര്ിഭക്തിഃ സ കദാചിദബ്രവീത് || ൫.൨൭ ||  
 
വിവര്ാധ്ി വവദാംതകൃതാംതസംപദാം ഭാഷയാദികം 
വചദിദമസ്ത്ു കാ ക്ഷതിഃ |  
അസ്മഭയമാചക്ഷവ വിചക്ഷവണാചിതം ഭാവം തു 
സൂവത്രാപനിഷദവിവക്ഷിതമ് || ൫.൨൮ ||  
 
ഇതയസയ വാചാ ശര്വദവ ഭാസിതാ 
യദാഽഖിലാശാഃ ശുഭപൂര്ണയാ ബഭൗ |  
പ്രവമാദതീര്ഥാനനചംദ്രചംദ്രികാ വയാഖയാഭിധ്ാ 
വിഷ്ണുപദപ്രകാശിനീ || ൫.൨൯ ||  
 
വജഷയന് കദാചിത് കില കാലപാലിതാം ദിശം 
പ്രയാവതാഽചയുതബുദ്ധിനാ സഹ |  
സമഗ്രധ്ീര്മംഡിതവിഷ്ണുമംഗലം വിഷ്ണും 
ജഗന്മംഗലമാനനാമ സഃ || ൫.൩൦ ||  
 
ഭിക്ഷാപ്രദാത്രാഽത്ര പര്ീക്ഷിതും മുഹുഃ ദത്തവത 
പ്രഭുക്വത കദളീഫവലാച്ചവയ |  
അവനന നിര്യത്നമവാര്യവിസ്മയഃ തമാര്യവര്യം 
വിജവനഽവദദ് ഗുര്ുഃ || ൫.൩൧ ||  
 
ഭിക്ഷാവസാവന ദവിശതാധ്ിതകഃ ഫതലഃ 
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വയൂതഢഃ പ്രഭുക്തതഃ പര്ിപൂര്ിവതഽപി വത |  
തനൂദവര് നാസ്ത്ി ഗര്ിഷ്താ കഥം സുചിത്ത 
സതയം വദതാദ് ഭവാനിതി || ൫.൩൨ ||  
 
അംഗുഷ്മാത്രം ജഠര്പ്രതിഷ്ിതം ജാജവലയമാനം മമ 
ജാതവവദസമ് |  
നിതയം ഹിതം വിശവദഹം ച വിത്ത തം 
വിവശവശവചതാ ഇതി വസാഽബ്രവീത് തദാ || ൫.൩൩ 
||  
 
പര്യാകുലാവനകസര്സവതീതതീന് 
നയാവയാപപന്നാന് വിവിധ്ാര്ഥസംയുതാന് |  
അതീതയ വദശാന് സമയാംശ്ച ചാര്ുധ്ീഃ അസൗ 
ജഗാമാഭിമവതന വര്ത്മനാ || ൫.൩൪ ||  
 
സവവഹളയാ പാതിതപാര്ഥിവവ്രജാം ധ്ീശുദ്ധിദാം 
വകര്ളഭൂഷണായിതാമ് |  
പയസവിനീം വപ്രക്ഷയ പഥി ദവിജാര്ചിതാം സ 
ഭാവിനീമസ്മര്ദത്ര ചംഡികാമ് || ൫.൩൫ ||  
 
തതഃ ക്രവമണ പ്രചലന്നുവപയിവാന് 
അവംദവതംദീവര്സുംദര്ച്ഛവിമ് |  
അംവഭാജനാഭം സ ഭുജംഗശായിനം ശ്രീവല്ലഭം 
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ശ്രീമദനംതസത്തപുവര് || ൫.൩൬ ||  
 
വവദാംതസൂത്രാണി കൃതാംതവിത്തവമാ 
വയാഖയാദസൗ ശിഷയഗണായ സംസദി |  
വിലക്ഷണം ജീവഗണാദ് ഗുണാര്ണവം 
ബ്രഹ്മാചയുതാഖയം പ്രതിപാദയന് മുഹുഃ || ൫.൩൭ ||  
 
അപ്രാംശുനൂത്തവനാപപദാധ്ിവാസജഃ സ 
സംകവര്ാ തവര്പര്ായണഃ പുനഃ |  
അസൂയവയാവചഽത്ര മഹാനതിക്രമഃ സൂത്രാര്ഥ 
വാവദാഽകൃതഭാഷയവകശവിതി || ൫.൩൮ ||  
 
വവദാത്തര്ം ഭാതി യദീഹ കുര്മവഹ ഭാഷയം 
കൃതിര്നാസയ ഹി ദംഡവാര്ിതാ |  
ജഗദ്ഗുര്ൂണാമിതി താം ഗുവര്ാര്ഗിര്ം ജനഃ 
സമസ്വതാഽഭിനനംദ സസ്മിതാമ് || ൫.൩൯ ||  
 
പ്രാതജ്ഞര്മഹാപൂര്ുഷസര്വലക്ഷതണഃ 
സംപന്നവദവഹാഽയമിതീര്ിവത പ്രഭൗ |  
പവര് പര്സയാപയതിപീനതാദൃശഃ 
സ്ഫിങ്മാത്രസംശംസനവമവ ചക്രിവര് || ൫.൪൦ ||  
 
സ്ഫിഗ്ദൂഷണാനി പ്രതിപാദയതയലം 
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സംപൂര്ണസംവഖയഽസയ തു ലക്ഷ്മശാസ്ത്രതഃ |  
തദ്ദംഡസംഖംഡനസംശ്രവം വയധ്ാത് 
തദക്ഷവമാഽസൗ പ്രകൃതിര്ഹി സാഽസതാമ് || 
൫.൪൧ ||  
സ് 
നാതവാഽത്ര തീര്നഥഷവചിവര്ണ കനയകാതീര്വഥ 
സുതീര്വഥ സുഖതീര്ഥ ആപ്ലുതഃ |  
സമുദ്രവസതൗ ച നിമജയ വിഷ്ണവവ ശ്രീര്ാമനാഥായ 
നമാശ്ചകാര് സഃ || ൫.൪൨ ||  
 
തമാവ്രജംതം യതിവവഷധ്ാര്ിണം ദംഡം 
പ്രകാതശയഷ ഹസന്നഭാഷത |  
ഖംവഡയത ദംവഡാ യദി ചംഡ ന തവയാ തവം 
പംഡവകാഽപംഡിത വംധ്യവാഗിതി || ൫.൪൩ ||  
 
ലജ്ജാനതഃ സവാര്ഥമഥാര്ഥയന്നസന് 
ഉതപക്ഷയതാസൗ ദവിജനായതകസ്ത്ദാ |  
ആനംദയംതം വദവനംദുനാ ജഗത് തം വദവഷ്ടി കഃ 
പ്രാജ്ഞമിവഹതി വാദിഭിഃ || ൫.൪൪ ||  
 
യായാഃ പ്രസക്താഃ പര്ിഷത്സു പൂര്ുതഷഃ വിദയാ 
വിദഗ്തധ്ര്വിവിതധ്ഃ സമാഗവമ |  
സ താസുതാസു പ്രതിഭാതിഭാസുവര്ാ വിദയാസു 
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വിദയാധ്ിപതിര്ജിഗായ താന് || ൫.൪൫ ||  
 
അചാലയമാനഃ സഗുര്ുഃ സ ചാപതലഃ 
അസജ്ജനാനാമബലീയസാമിഹ |  
ഉവാസ മാസാംശ്ചതുവര്ാ മഹാമനാഃ സിംവഹാ 
ഗുഹാംവതാപഗതഃ ശുനാമിവ || ൫.൪൬ ||  
 
ശൃംഗാര്സിംധ്ും സ ഭുജംഗശായിനം 
ശ്രീര്ംഗവാസം കൃതമംഗലം സതാമ് |  
അമംദധ്ീര്വദവമവംദതാഽഗതഃ 
കവവര്കനയാഹിമവായുവസവിതമ് || ൫.൪൭ ||  
 
തവതാ നിവൃത്തഃ പര്വമവ പൂര്ുഷം പ്രണമയ 
നാനായതവനഷു സംചര്ന് |  
പ്രകാശയന് സവാതിശയാനമാനുഷാന് 
ആശാമുദീചീം പ്രയയാവസൗ ക്രമാത് || ൫.൪൮ ||  
 
തതസ്ത്വതാ വിസ്മിതവലാചതനര്നതര്ഃ 
നിര്ീക്ഷയമാവണാഽതിസുലക്ഷണാകൃതിഃ |  
ഗ്രാവമാത്തമാന് പ്രാപയ പയസവിനീതവട വിവവശ 
വദവായതനം സ കിംചന || ൫.൪൯ ||  
 
അധ്ീതയ ധ്ര്വമണ ഷഡംഗമാഗമം 
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തദര്ഥസംവര്ണനനിര്ണയാനവിതാഃ |  
പ്രാപുര്ദവിവജംദ്രാസ്ത്മപൂര്വപൂര്ുഷം ജിജ്ഞാസവഃ 
സുപ്രഥിതം ജഗത്ത്രവയ || ൫.൫൦ ||  
 
സുസ്മിവതന്ദുമര്വിന്ദനലാചനം 
സവര്ണവര്ണമതിഭദ്രഭാശണമ് |  
വീതഭൂശമപി വിശവഭൂശണംതം 
ദിഡ്ര്ര്ക്ശുര്ലമാപതജ്ജനഃ || ൫.൫൧ ||  
 
വിവദയാര്ുദയുതിധ്ീര്താര്കതിര്സ്കാവര് 
പതംഗായിവതാ  
ദുര്വാദീഭകുതര്കകുംഭദലവന 
സിംഹപ്രബര്ഹായിതഃ |  
വലാലാവലാകകവലാകദൃക്കുമുദിനീ 
സംഹ്ലാദവനഽബ്ജായിതഃ  
സംസന്മംഡലമംഡനായിത ഉത സവാനംദതീര്വഥാ 
ബഭൗ || ൫.൫൨ ||  
 
|| ഇതി ശ്രീമത്തകവികുലതിലക 
ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത  
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിവത 
ശ്രീമധ്വവിജവയ  
ആനംദാംകിവത പംചമഃ സര്ഗഃ || 

12

www.yo
us

igm
a.c

om




