|| ശ്രീ ||
അഥ ശ്രീ ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത ശ്രീ
നാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിതഃ
|| ശ്രീ മധ്വവിജയഃ ||
൧൩. ത്രയയാദഷഃ സര്ഗഃ
പൃഥുദര്ശനമുത്ഥിതം കൃതാര്ഥം
പൃഥിവീഭൃത്പ്രണതിം ഗൃഹീതവംതമ് |

om

നിജശിഷയമുയദഽഥ സഹയമാപ്തം പുര്ുഷഃ

a.
c

കശ്ചിദുപായയൗ കദാചിത് || ൧൩.൧ ||

gm

ഭഗവാനിഹ നഃ സവകിംകര്ാണാം

ou
si

അചിയര്ണാഽവ്രജതാദനുഗ്രഹായ |
ഇതി കാര്യചികീര്ഷയാഽഽര്ഥയത് തവാം നൃപ

w

.y

ഇതയഭയധ്ിതതഷ തം രണമയ || ൧൩.൨ ||

w

അഥ മാഘവതീമപാസയ കാഷ്ാം വ്രജതാ

w

തരധ്ിതയതജസാ രതീചീമ് |
പര്ിയശാധ്യതാ സവപാദസംഗാത് പൃഥിവീം
രാജ്ഞദിവാകയര്ണ യര്യജ || ൧൩.൩ ||
അശുഭാനപഹായ മായിജുഷ്ടാന് അധ്മാദ്രീനിവ
യഗാത്രനിമ്നഗൗതഘഃ |
സുജതനസ്തര്സാഽഭിഗമയമാനഃ പര്മസ്യനഹതയാ

1

ക്രമരസനതനഃ || ൧൩.൪ ||
സുമനഃഫലയശാഭിയനാഽത്ര പുംയസാ നമയന്
യഗാഭിര്യനാകഹാനിയവാച്ചാന് |
അപി ഭംഗമുപാനയന്നനമ്രാന്
ദൃഢഭാവാദപര്ാനവാര്യവീര്യഃ || ൧൩.൫ ||

om

ഗമയനാത്സവവിസ്മിതതര്നിയഷയവയാ

a.
c

വിവിതധ്ര്ജനപതദര്ജതനര്ജസ്രമ് |
പര്ിസൃതവര്കീര്തിര്ാര്തിമുക്തതതയ

ou
si

gm

പുര്ുതഷര്ദൂര്ഭുവശ്ച ഗമയമാനഃ || ൧൩.൬ ||
അമതര്ര്മര്ാനുതഗര്മുനീംതദ്രഃ

.y

അപയര്ക്ഷാവിഷതയശ്ച യസവയമാനഃ |

w

ഹര്ിപാദസയര്ാജസംഗസായര്ാ ഭുവയന

w

w

പാവനപാവയനാ നികാമമ് || ൧൩.൭ ||
അയമരതിവാര്ണഃ രയായണ
പര്മാനംദസുതീര്ഥസൂര്ിര്ാജഃ |
വിബഭാവതിയവലമച്ചര്ൂപഃ സുര്സിംയധ്ാര്ിവ
സംതതരവാഹ ഃഃ || ൧൩.൮ ||
സമയയന ഗയതാഽമഹീയസാഽസൗ വിഷയം

2

സ്തംഭപയദാപസര്ജനാഖ്യമ് |
മദനാധ്ിപയതഃ സുധ്ാമ ധ്ാമ
രവിയവശാഖ്ിലയലാകവംദനീയമ് || ൧൩.൯ ||
ക്ഷണദാമിഹ താവദൂഷിവാംസം
വിഹിതാഹര്മുഖ്യയാഗയയയാഗയമനമ് |
ഗമയനാദയമലക്ഷതണര്ജാനന്

a.
c

om

ഗമനായയാദയതമാശു ശിഷയസംഘാഃ || ൧൩.൧൦ ||
പുര്യതാ വിസൃതാഃ സമാധ്ിശുദ്ധതധ്യ

ou
si

സഹയസാദഹര്ന്

gm

യതയസ്തത്ര പടീഃ കഷായയവഷാഃ |

സവയയാഗയമുദ്രായുതദംഡാദികധ്ാര്യണാദയയമന ||

w

.y

൧൩.൧൧ ||

w

അവധ്ാര്യ വിയശഷകാര്ിശംഖ്രകടാംകാന്

w

സുധ്ിയാ ഗതാര്ദ്രഭാവാന് |
ലസിതാ തുളസീസ്രഗസയ കംയേ
ഹര്ിനിര്മാലയതയയാചിതാ നയധ്ായി || ൧൩.൧൨ ||
യതധ്ീര്ഗുര്ുചക്രിമൂര്തിപൂര്ണം
യതനിശവാസവചാ വിയശാധ്യ പാണീ |
ഗുണകുംഡലമംഡിതം വിമാനം ഗുണബംധ്ം

3

കവചാവൃതം ബഭാര് || ൧൩.൧൩ ||
സകമംഡലുമംഡലാവലംബം
സവയയമവാലഘുപുസ്തകാദിഭാര്മ് |
യുവശിഷയഗയണാ ദയധ് നയത്നാത് ഹി ദാക്ഷയസയ
ഗുയണാഽപയര്ാഽസ്തി || ൧൩.൧൪ ||

om

അതിസംഭ്രമതഃ പര്ിഭ്രമംതം ഭര്ദാമാനവയലാകിനം

a.
c

ചിര്ായ |

അനുയയാഗപര്ം മുഹുഃ രമത്തം

ou
si

gm

ജഹസുര്നൂതനശിഷയമത്ര യകചിത് || ൧൩.൧൫ ||
അഥ

w

പയര്ണ |

.y

തത്പ്ക്ഷണഘട്ടിയതാര്ുഘംടാഘനനാദവയപയദശതഃ

w

അമിതരമതിഃ രയചാദിയതാഽസൗ ഇതി നിര്യത്സു

w

നിയജഷു നിര്ജഗാമ || ൧൩.൧൬ ||
ധ്ൃതമാതപവാര്ണം വയര്ണയം വ്രതിര്ാജം
തമുപര്യുപര്യുദാര്മ് |
ഉദയന്മിഹിയര്ാപര്ിഷ്പൂര്ണദവിജര്ാജശ്രിയമായയാ
വഭൂതാമ് || ൧൩.൧൭ ||

4

ഭുവനത്രയധ്ാര്ിണം മുകുംദം ദധ്ദംതഃ സ ദയധ്
ഗുര്ുഃ സവയം ച |
അപി യകനചിദിതയയദാ ന ചിത്രം നനു സ
രാണപതിര്ബഭാര് തം ച || ൧൩.൧൮ ||
യതയയാ ഗൃഹിയണാഽഥ വര്ണിമുഖ്യാഃ
ശ്രുതിഗാസ്തയക്തനിഷിദ്ധകാമയഭാവാഃ |

om

ഇഹ മൂര്തിധ്ര്ാ ഇവ സവധ്ര്മാഃ ശതസംഖ്യാഃ

a.
c

ശതസംഖ്യമനവഗച്ചന് || ൧൩.൧൯ ||

gm

പര്ിവാര്ജനാ ന മാര്ഗദുഃഖ്ം രയയുഃ

ou
si

പൂര്ുഷര്ത്നമീക്ഷമാണാഃ |

ഇതി നാദ്ധഭുതമസയ ഹി രയാംതി സ്മൃതിമാത്രാദ്

w

.y

ഭവിയനാ ഭവാപവര്ഗമ് || ൧൩.൨൦ ||

w

മദയനശവര്വല്ലഭരയദയശ

w

രഭുമായാംതമഥാഭയപദയത ദ്രാക് |
ജയസിംഹ ഇമം നൃസിംഹവര്യഃ ശുഭധ്ീഃ
സ്തംഭവിശിഷ്ടസിംഹനാമാ || ൧൩.൨൧ ||
അവതീര്യ പുതര്വ വാഹനാത് സവാദ് അപി
മാര്ഗാദപസാര്യ തസനികാന് സഃ |
സഹ തകശ്ചന ഭൂസുതര്ര്വാപ്തഃ

5

ത്രിജഗത്പ്പൂജയപദാംതിയക നനാമ || ൧൩.൨൨ ||
പൃഥിവീപതിനാഽനുഗമയമായനാ വിനയാദ്
ഭക്തിര്സാര്ദ്രമാനയസന |
അചിയര്ണ സ വിഷ്ണുമംഗലസയ
രയയാവായതയനാത്തമസയ പാര്ശവമ് || ൧൩.൨൩ ||

om

നര്യദവദിദൃക്ഷയാ സയമതാ ഉഭയഗ്രാമജനാ ജനാഃ

a.
c

പയര് ച |

ഉപയാംതമനംതമാനസം തം മുഹുതര്ക്ഷംത

ou
si

gm

കുതൂഹലാബ്ധിമഗ്ാഃ || ൧൩.൨൪ ||

പുര്യതാ മധ്ുര്സവതനര്വദദ്ധഭിഃ സവകൃതാഃ

.y

കര്ണസുഖ്ാ മുകുംദഗാഥാഃ |

w

ധ്ൃതപംകജബീജചക്രചിഹതനഃ കൃത

w

w

നൃത്പ്തതശ്ചതുതര്ര്നിയഷവയമാണമ് || ൧൩.൨൫ ||
കലിതാംജലിനാ സ്ഫുടാനുയാതം
ജനസംബാധ്സയഹന ഭൂമിഭര്ത്രാ |
കര്ുണാവിഷയം ചികീര്ഷുണാ സവം വ്രജതാ
കിംകര്താമതകതയവന || ൧൩.൨൬ ||
ഇദമിത്ഥമിതീക്ഷതണര്നര്ാണാം

6

അപര്ിച്യചദയമഹിഷ്ധ്ാമര്ൂപമ് |
അധ്ികം ധ്ര്ണീമലം ചികീര്ഷും സ്ഫുടമുദയംതമിവ
ദയുനാഥമനയമ് || ൧൩.൨൭ ||
അശതനഃ ശനതകര്ിവാഽവ്രജംതം
യുവസിംഹരവര്രഗല്ഭയാനമ് |
അതിപാടലപാദപല്ലവാഭയാം അവനീം

a.
c

om

പാവനതാമലം നയംതമ് || ൧൩.൨൮ ||

നഖ്നിര്ജിതപദ്ധമര്ാഗര്ാഗം വര്കൂര്മരപദം

gm

നിഗൂഢഗുല്ഫമ് |

ou
si

സുര്വര്യകര്ാഗ്രയസവയജംഘം

.y

ദവിര്യദാദാര്കയര്ാപയമാര്ുയുഗ്മമ് || ൧൩.൨൯ ||

w

ശുഭശുദ്ധനിതംബബിംബര്ാജന്നവകൗയശയവിയശ

w

ഷബാഹയവസ്തരമ് |

w

തനുകുക്ഷിഗളാളിയകഷു യര്ഖ്ാത്രിതയയന
രകയടന യശാഭമാനമ് || ൧൩.൩൦ ||
മൃദുസൂക്ഷ്മഘനാര്ുണാവികാച്ഛരകടരാവര്യണ
ന ഭാസമാനമ് |
അതിനൂതനതിഗ്മഭാനുഭാസാം നികയര്യണവ
സുവര്ണസാനുമംതമ് || ൧൩.൩൧ ||

7

പൃഥുവക്ഷസമുന്നതാംസഭിത്തിം
ഗുര്ുവൃത്തായതഹൃദയബാഹുദംഡമ് |
പര്മാര്ുണപാണിപല്ലവാംതഃ
സ്ഫുര്ിയതാര്ധ്വധ്വജലാംഛനാദിമംതമ് || ൧൩.൩൨ ||
പര്ിപൂര്ണശശാംകബിംബശംകാവിഷയം രാക്

om

സഹസാഽവയലാകയനന |

a.
c

അകളംകതയാ പര്ം വിവിക്തം വദനം

gm

ബിഭ്രതമച്ഛവിഭ്രമാബ്ധിമ് || ൧൩.൩൩ ||

ou
si

അതിസുംദര്മംദഹാസര്ാജന്നവകുംദാഭര്ദം
ശുഭാര്ുയണാഷ്മ് |

.y

കമളായതയലാചനാവയലാതകഃ അപി യലാകാന്

w

w

സകലാന് രഹര്ഷയംതമ് || ൧൩.൩൪ ||

w

അതിഭാസുര്കര്ണഭാസിതശ്രീതുളസീഗുച്ഛമതുച്ഛ
കാംതിഗംഡമ് |
ഭുവനത്രയഭൂതയഭൂതിദായന ചതുര്ഭ്രൂവര്വിഭ്രമം
സുമൗലിമ് || ൧൩.൩൫ ||
സകലാവയവാന് സ്ഫുടം മിമാനാഃ
രതിമാലക്ഷണലക്ഷണായ ലക്ഷയമ് |

8

ചതുര്ാ വിദധ്ുര്യദീയഗാത്രം സ
സുലക്ഷ്യമതയധ്ുനാ നിഗദയയത യനാ || ൧൩.൩൬ ||
അതിയലാലദൃശാം സമീക്ഷിതും സവം
ജനസംബാധ്ഭയയന ദൂര്ഭാജാമ് |
സമദര്ശയദൂര്ധ്വയമാര്യസാഽസൗ

om

ദയതയയവാര്ുജനൗഘമധ്യയഗാഽപി || ൧൩.൩൭ ||

a.
c

സവികാസദൃശാം കൃതാംജലീനാം ജനതാനാം
പര്മാദര്ാന്നതാനാമ് |

gm

വലയയന വൃതഃ രിയം മുര്ായര്ഃ

ou
si

രവിയവശാഽയതനം രബര്ഹയബാധ്ഃ || ൧൩.൩൮ ||

.y

വിവിധ്രഭുമധ്യസന്നിഷണയണാ നര്യദയവന സമം

w

സ ഗൂഢയദവഃ |

w

വിബഭാവുഡുര്ാഡിയവാഡുമയധ്യ സഹ

w

മഹയാസ്തനയയന പൂര്ണബിംബഃ || ൧൩.൩൯ ||
അവദത് സ കഥാം ര്ഥാംഗപായണഃ ഭഗവാന്
ഭാഗവയത ഭവാപ ഹംത്രീമ് |
അനുകൂലഗുണസവര്ാദിഭാജാ
നിജശിഷയരവയര്ണ വാചയമായന || ൧൩.൪൦ ||
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കഥനം തദുദാര്തധ്ര്യസാര്ം മധ്ുര്ം
പുഷ്കലഭാവവത് രസന്നമ്|
വിദുയഷാഽവിദുയഷാഽപി ശൃണവയതാഽലം
വയധ്ിതാഽനംദര്സാംബുധ്ൗ നിമഗ്ാന് || ൧൩.൪൧
||
ഗമനാസനസംകഥാദിലീലാഃ സ്മൃതിമായത്രണ

om

ഭവാപവര്ഗദാത്രീഃ |

a.
c

കഥമപയമര്ാഃ രപംചയയയുഃ നനു മധ്വസയ ന

gm

മാദൃയശാഽല്പയബാധ്ാഃ || ൧൩.൪൨ ||

ou
si

സുതപഃകവിതാദിസദ്ധഗുണാനാം ലികുചാനാം
കുലയജാഽഃംഗിയര്ാനവയാനാമ് |

.y

അഭവദ് ഗുഹനാമയകാ വിപശ്ചിത്

w

w

കവിവയര്യാഽഖ്ിലവാദിവംദനീയഃ || ൧൩.൪൩ ||

w

ദയിതാഽസയ സതീ ഗുണാനുര്ൂപാ വിധ്ിവീയര്യണ
മുഹുര്മൃതരജാഽപി |
അഭജദ്ധഭുവനരഭൂ ഹര്ീശൗ സുതകാമാ
വസുയദവസൂനുഭക്താ || ൧൩.൪൪ ||
പര്യമശവര്യയാഃ രസാദയയാഗാത് സുതര്ത്നം
തദസൂത സൂര്ിപത്നീ |
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പര്ിഷത്പ്പദപട്ടയനഷു നാര്യഘാ വിവിയദ യസയ
സമഃ പര്ീക്ഷകാതഗ്രയഃ || ൧൩.൪൫ ||
വദയനംദുമയവക്ഷയ നംദനസയ
സവകുയലാത്താര്ണദക്ഷലക്ഷണസയ |
കൃതകൃതയതയാ ക്രിയാഃ രകുര്വന്

a.
c

കളഭാഷണ ഏവ സൂര്ിയപാതഃ

om

കവിര്ാഖ്യാദുചിതാം ത്രിവിക്രമാഖ്യാമ് || ൧൩.൪൬ ||

കവിര്ാസീദനവദയപദയവാദീ |

gm

അവഭാതി നനു രഭാരഭാവീ ഭഗവാന്

ou
si

ബാലതയര്ാഽപി തിഗ്മഭാനുഃ || ൧൩.൪൭ ||

.y

സകലാംഗയുതാവഭാതശാഖ്ഃ സമയയ രാപ്ത

w

ഉദാര്പക്ഷിയസവയഃ |

w

സ സസര്ജ സദധ്വയഗാപകൃതതയ ലികുചഃ

w

കാവയഫലം ര്സാഭിര്ാമമ് || ൧൩.൪൮ ||
രതിപാദിതമാത്മനാ യഥാര്ഥം
പൃഥുമായാസമയസയ ദുര്ഘടതവമ് |
സവഗുര്ൗ പര്ിഹര്തുമക്ഷയമഽപി ശ്രുതവാംസ്തം സ
വയസയയബാധ്ിയതാഽലമ് || ൧൩.൪൯ ||
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ഭഗവതയുദിയത സയഗാവിലായസ വടുഭാവം തയജതി
ത്രിവിക്രമായഖ്യ |
അപി ഭാനുപുര്സ്സര്ാഃ സമസ്താഃ രയയുഃ
കീടമണിരഭതവമാഷു || ൧൩.൫൦ ||
അതിദക്ഷമതിം സപാദലയക്ഷ സമയയ
മായിജനസയ യുക്തിശൂര്മ് |

om

മഹിതം ഹി മഹീതയള മഹിമ്നാ ജനയകാ

a.
c

നംദനമബ്രവീദുപാംശു || ൧൩.൫൧ ||

gm

ശൃണു വാചമിമാം വിചാര്ിതാര്ഥാം ന കലൗ

ou
si

നിര്ഗുണഭാവനാ സുഖ്ായ |

ഇതി ഗൗണവിമുക്തയയ ഗുണാഢയം ഭജ യദവം

w

.y

വസുയദവസൂനുയമവ || ൧൩.൫൨ ||

w

ഇതി താതവയചാ നിശമയ കിംചിത് തര്ളാത്മാഽപി

w

വിചാര്യ ശാസ്തരസാര്മ്|
പര്യമവ സ പാര്മാര്ുര്ുക്ഷുഃ
വിഗുയണാഽപാസ്തിമുപാശൃയണാത് പയര്ഭയഃ ||
൧൩.൫൩ ||
നിജധ്ര്മര്യതാ ഗൃഹിരബര്ഹഃ
കലികാലാകുലിതാംതയര്ാഽപി ഹംത |

12

നിതര്ാം നിഷിതാത്മനാ നിസര്ഗാത്
സ്ഫുടമായലാചയദിതയസൗ കദാചിത് || ൧൩.൫൪ ||
ര്ചിതം നനു സൂത്രമത്ര മാനം വിദുഷാ
സതയവതീസുയതന സാക്ഷാത് |
അപര്സ്പര്സംഗതാനി ഭാഷയാണയപി സര്വാണി ന

om

മാനതാം വ്രയജയുഃ || ൧൩.൫൫ ||

a.
c

യദി യതഷു നിര്ാഗ്രഹാംതര്ാഃ സ്മഃ സുഘടം
യനാപലഭാമയഹ ഹി കിംചിത് |

gm

ന തഥാഽപി പര്ംപയര്ാപയാതം ന പോമഃ

ou
si

രണയയന ശാംകര്ീയമ് || ൧൩.൫൬ ||

.y

ഘടയനാപനിഷത്സു നാല്പബുദ്ധയധ്ഃ

w

സുഘയടതയഭയുപഗമയ ചിംതയാമഃ |

w

ന വിമുക്തിമുതപതി യകാഽപി മുക്തവാ

w

സമയയാക്താമിഹ യാമിമാമുപാസ്തിമ് || ൧൩.൫൭ ||
വിതതഃ സുഖ്സച്ചിദദവയാത്മാ സമുപാസസയാ
വിഹിയതാ ഹി തത്തവവിദ്ധഭിഃ |
സ ച നാവയവീ നിര്ൂപയയത യചദ് ദയുതിമാത്രം ച
ന ഹീതയയദാ ര്ഹസയമ് || ൧൩.൫൮ ||
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യദി യചദൃഗുപാസയയതഽസയ ര്ൂപം തിമിര്യതവന
വിഭാതി പാര്ിയശഷയാത് |
ഫലമപയഥ മുക്തിര്ീദൃശീ സയാദ് ഇതി യനാ തനവ
ധ്ിയനാതയുപാസ്തിയര്ഷാ || ൧൩.൫൯ ||
അഥ യവദപുര്ാണഭാര്താനി സവയമായലാചയ
യഥാവയബാധ്മത്ര |

a.
c

സ്ഫുടമാചര്ംത ഏവ |൧൩.൬൦ ||

om

ഗുണവംതമുപാസ്മയഹ മുകുംദം സ്മൃതിധ്ര്മാന്

gm

അവധ്ാര്യ യയദതികാര്യമാര്യഃ സ

ou
si

വിയവകാദുപചക്രയമ വിധ്ാതുമ്|

പര്ിപൂര്ണമയതര്ജഗത്സു കീര്തിം

w

w

൧൩.൬൧ ||

.y

പര്ിപൂര്ണാമശൃയണാത് തദാ വിശുദ്ധാമ് ||

w

വിഹിനസ്തി ഹി യനാ ജയനാഽതിവാഗ്മീ സമയം
യകാഽപി പര്ംപയര്ാപയാതമ് |
ക്ഷിപ തം തവമുദാര്യുക്തിശൂയര്ാ ന പയര് തത്ര
സമര്ഥതാം വ്രയജയുഃ || ൧൩.൬൨ ||
തവ യവദനദീര്വിഗാഹയ ഭൂയഃ സമയാംയഭാധ്ിഷു
കുര്വയതാ വിഹാര്മ് |
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നവകാവയര്സരിയസയ വാദിദവിര്യദംദ്ര
രതിവാര്യണാ ന ജയജ്ഞ || ൧൩.൬൩ ||
ഉപയാഹി യശഃ ശശാംകഗൗര്ം നിജയൂഥസയ
ഭയം നിര്ാകുര്ു തവമ് |
അധ്ുനാ വിധ്ിയനാപപാദിതം തം

om

രതിവാദിരതിവാര്ണം നിവാര്യ || ൧൩.൬൪ ||

a.
c

ഇതി മായിജയനന തത്രതത്ര സവജനയതവന സ
താവദര്ഥയമാനഃ |

gm

അനുകൂലവചാ മഹിഷ്മായനാ മനസാ

ou
si

സംശയമാപ സംശയച്ഛിത് || ൧൩.൬൫ ||

.y

ശിതമധ്വവചഃ സൃണിരയയാക്തൠന്

w

പുര്ുഷായനഷ വിഷാദയന് കവീഭഃ |

w

വിവിയധ്ാത്തര്ധ്ൂളിപാതയനന

w

രതിയഘനാധ്ികമംധ്യാംചകാര് || ൧൩.൬൬ ||
ക്ഷണദാസു വിചക്ഷണഃ സ വീക്ഷയ
രചുര്രജ്ഞ്മയനാജ്ഞശാസ്തരസാര്മ് |
അപര്ാവിദിതഃ രസാദഗര്ഭം വിദയധ്
വിസ്മയമാംതര്ം മഹാംതമ് || ൧൩.൬൭ ||
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വിദിതവാന് വയവഹൃതയ സുദര്ശനം
ബഹളയബാധ്മയവക്ഷയ സ നിശ്ചയാത് |
അപി ന തസയ മതം സഹസാഽഽദയദ നനു
വിമൃശയ കൃതീ കുര്ുയതഽഖ്ിലമ് || ൧൩.൬൮ ||
തം വിശ്ണുമംഗലഗതം ബഹളരയബാധ്ം
രാപയാഭയവംദത തദാഽയുഗവിക്രമാര്യഃ|

om

ആനംദദം സ ചതുര്ാനനഹാസലക്ഷ്മയാ തത്തവം

a.
c

രയവത്തുമമയര്ംദ്ര ഇവാബ്ജയയാനിമ് || ൧൩.൬൯ ||

gm

|| ഇതി ശ്രീമത്പ്കവികുലതിലക

ou
si

ത്രിവിക്രമപംഡിതാചാര്യസുത

ശ്രീനാര്ായണപംഡിതാചാര്യവിര്ചിയത

.y

ശ്രീമധ്വവിജയയ

w

w

w

ആനംദാംകിയത ത്രയയാദശഃ സര്ഗഃ ||
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