
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୮. ଅଷ୍ଟମଃ ସର୍ୟଃ  
ପ୍ରତଭିାପ୍ରଭାପ୍ରମଖୁସଦ୍ଗଣୁଣୈନଣିଜୈଃ ଅତଵିିସ୍ମର୍ଂ ନରି୍ମିନାଂ ମଣନା ନର୍ନ |  
ପୁରୁଧୀଃ କଦାଚଦିଥ ଣଵଦନାର୍କଂ ଵିଜଣନ ଶଣନୈରୁପସସାଦ ତଂ ଵଣନ || ୮.୧ ||  
 
ସୁଵିଣଶଷଣଶଷଵଦଣଶଷଵଣତିପ୍ରତଣି ାଧୁୁରରସ  ନନୁ ଶିଷ ଣତାଚତିା |  
ରୁ୍ରୁମାନସସ  ରୁ୍ରୁତାଽପି ସତ୍ପଣତଃ ଇତ ିଣସାପସତ୍ତିରମଣରୈରମାନ ତ || ୮.୨ ||  
 
ପୁର ଏଵ ପୂରିତମପୂରର୍ତ ପୁନଃ ନନୁ କୃଷ୍ଣ ଏଷ ପରମାଥୟସଂଖ ର୍ା |  
ଭର୍ଵନମନଃ ପୁରମିଵାଽର୍ତଂ ପୁରା ନଜିଧାମ ତାଂ ଚ ଜରୃ୍ଣେ ତଦଦୁ୍ଭତମ || ୮.୩ ||  
 
ଇତେିାସସୁଂଦରପୁରାଣସୂତ୍ରସତିି୍ପ ର୍ପଂଚରାତ୍ରନଜିଭାଵସଂରୁ୍ତମ |  
ଅଶୃଣଣାଦନଂତେୃଦନଂତଣତାଽଚରିାତ ପରମାଥୟମପ ର୍ଣତିାର୍ମାଵଣ ଃ || ୮.୪ ||  
 
ଋଜୁପୁଂର୍ଵସ  ପରିଜାନତଃ ସ୍ଵର୍ଂ ସକ ଂ ତଦପ  ମନଂତଜନମସୁ |  
ସ୍ଵକୃଣତାଵୟନୁଗ୍ରେ  ାଦମଷୁ  ତାଂ ଵିଶିଣଶଷ ଣଶଷଶର୍ନଃ ପୁନଧିର୍ମ || ୮.୫ ||  
 
ଅଥ  ାଦରାର୍ଣସୋର୍ସଂପଦା ପ୍ରର୍ଣର୍ୌ ପ୍ରଣଂତୁମମିତାଂତଣରା ରୁ୍ତଃ |  
ଅପି ନାଦରିାର୍ଣପଣଦାଦତିଂ େଣରଃ ଵପୁରଂତରଂ  ସତିମାଶ୍ରମାଂତଣର || ୮.୬ ||  
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ତମପଶ ଦାଶ୍ରମଵଣର ପ୍ରଭୂତଧୀଃ ଜ୍ଵ ନଂ ଜ୍ଵ ଂତମିଵ ଧୂମଵଜତିମ |  
ଵରଵଲ୍କ ାକ ିତଣମୌଂଜଣିମଖ ଂ ଵି ସଜ୍ଜଟାଵ ର୍ମାଦପିୂରୁଷମ || ୮.୭ ||  
 
ଅତଦୁିଜୟଣର୍ଂଦ୍ରରି୍ଜର୍ାଦରୂିପିଣା ତପସା ଵସଂତମଵି ସଂତତଂ ଵଣନ |  
ନଜିରୂପଭୂତନରିଣପକ୍ଷନମିୟ ପ୍ରଚୁରାତ୍ମଣସୌଖ ରତମପ ନାରତମ || ୮.୮ ||  
 
ନର୍ନଦ୍ଵଣର୍ନ ନ ିନପ୍ରଭାମଷୁା ପରିଫୁଲ୍ଲତାଵି ସଣିତନ ଵିସ୍ମର୍ାତ |  
ତମଣଵକ୍ଷ  ଧମୟଜମଧମୟଦୁ ୟଭଂମନଣସତ ିଭୂରିତରମାନଣସାଽସ୍ମରତ || ୮.୯ ||  
 
ଜର୍ତାଂ ଚତୁଦୟଶତର୍ଂ ଚତୁମୟଖୁ ପ୍ରମଣୁଖୈର୍ୟୁତଂ ପ୍ରଳର୍ମାନନିାର୍ ର୍ଃ |  
ସମମଲୁ୍ଲସନ କମ ଣର୍ୈଵ ଣକଵ ଂ ପରମଃ ସ ଏଷ େ ିପୁରାଣପୂରୁଷଃ || ୮.୧୦ ||  
 
ତ୍ରରୁି୍ଣାକୃତପି୍ରକୃତଣିତା ରୁ୍ରୁଂ ତତଃ ତ୍ରଵିିଧାମେଂକୃତମିମତୟ ଖାନ ତଃ |  
ଅପି ଭୂତପଂଚକମିଣତାଽଂଂଡମଂଡ ଂ ଭର୍ଵାନସାଵିେ ଜର୍ଂତ ିଚାସଜୃତ || ୮.୧୧ ||  
 
ଵିଧିଵାରୁ୍ଵୀଂଦ୍ରଶିଵଣକୌଶିଣକଶକାନ ଅମରାମରାନୁର୍ନରାସୁରାଦକିାନ |  
ସୃଜତ ିପ୍ରପା ର୍ତ ିେଂତ ିସଂତତଂ ସ୍ଵର୍ତଂି ପ୍ରର୍ାପର୍ତ ିଣଚୈଷ  ୀ ର୍ା || ୮.୧୨ ||  
 
ଅର୍ଣର୍ ସଦ୍ଗଣୁର୍ଣଣା ଵଦୂିଷଣଃ ସ୍ଵଵଶାଖଣି ାଽପ ନୁପଚାରତଃ ସ୍ଵର୍ମ |  
ସୃ୍ମତକିୀତୟନପ୍ରଣତଭିିଵିମକୁ୍ତଣର୍ ସ୍ଵଜନସ  ର୍ାତ ର୍ମଣନକରୂପତାମ || ୮.୧୩ ||  
 
ଚତୁରାନନାର୍ ଚତୁରଃ ପୁରାଽଽର୍ମାନ ପ୍ରଦଦାଵସାଵନମିିଣଷଶ୍ଵରଃ ଫ୍ରଭୁଃ |  

2

www.yo
us

igm
a.c

om



ଵିନେିତ  େ ିଶୁତମିଷୁଂ ପୁରାତନଂ ଵପୁଣଷାଧୁରତଂ େର୍ମଣୁଖନ ସଦ୍ରପିୁମ || ୮.୧୪ ||  
 
ଅମଣରଂଦ୍ରଣଵୈରିଭୁଜଦଂଡମଂଡ ପ୍ରତକିଷୟପୁଷ୍କରପତଧୁରଣରାଧୃୁରତଃି |  
ଵିଦଣଧ ଵରାେଵପୁଷାଽମଣୁନାମିମତୃ୍ସତସିଂିଧୁକଚ୍ଛପତର୍ାଽଽପ୍ତରକି୍ଷଣା || ୮.୧୫ ||  
 
ନରସଂିେ ଏଷ ଵିଦଦାର ଦାରୁଣଂ ପ୍ରତଣି ାଦଣର୍ନଖରଚକ୍ରଣତଜସା |  
ସ୍ଵରିପୁଂ କ୍ଷଣଣନ ସରସଃ ସୁ୍ଫରତ୍ତନୁଂ ପୃଥୁସତ୍ଵମିଷ୍ଟଜନଭୀତଭିଂଜନଃ || ୮.୧୬ ||  
 
ଅପି ଵାମଣନା  ଳତି ା  ଵାନର୍ଂ ପ୍ରତଭିା ଣ ନ କୃତଣଦୈତ ଣକୌତୁକଃ |  
ଉପଣଧରଧଃ କୃତ  ୀଂଦ୍ରଶାତ୍ରଵଃ ସ୍ଵଜନାର୍ ଣକଵ ମଦାତ ପରଂ ପଦମ || ୮.୧୭ ||  
 
କଥର୍ଂତ ମଂୁ ପରଶୁଭାସମାନଣର୍ାେତମତୟ ଣଦଵତମସଂ ମେୁୁମୟେୁୁଃ |  
ଜର୍ତାଂ େତିଂ େରିମିଵାପରଂ େରିଂ ରୁ୍ରୁଶକ୍ତିତାପସଵରାନଵଣର୍ାଦ୍ଭଵମ || ୮.୧୮ ||  
 
କରୁଣାକରଃ ସଵସୁଣଦଵଣମାଦଣଦା ଭର୍ଵାନ ପୁରାଽେମିକରାନଵଣର୍ଽଭଵତ |  
ଜତିଵାନ ଦଣିଶା ଦଶରଣଥାଽଗ୍ର ସଂପଣଦା ଜନଣକା  ଭୂଵ ଭୁଵି ର୍ସ  ଣଵୈରିୋ || ୮.୧୯ ||  
 
ଭୁଜଣର୍ଶ୍ଵଣରାଽପି ଭୁଵଣନଶ୍ଵରପ୍ରିର୍ଃ ସମଜନ ଥାରିଦରଜନମ ଭୁଵ ଭୂତ |  
ତମମଷୁ  କାଂତଵିିଜଣିତଂଦୁମଗ୍ରଜଂ ରମଣୀର୍ମାେୁରିେ ରାମନାମକମ || ୮.୨୦ ||  
 
ଜନଣକନ ଣସାଽଥ ଵିରୋସେଷୁି୍ଣନା ମେୁୁରୀକି୍ଷଣତା ଵନମନୀର୍ତ ପ୍ରଭୁଃ |  
ଚକଣିତନ ଦୁଷ୍ଟଜନତସ୍ତପସ୍ଵନିା ତତ ଆସୁରୀଂ ନଶିିଚରୀଂ ଜ ାନ ସଃ || ୮.୨୧ ||  
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ମନୁସିପ୍ତତଂତୁକୃତଣଵୈର ଂଧନଂ କଟଣୁକଶ ରିଷ୍ଟପଦମଖୁ ଦୁଜୟନମ |  
କ୍ଷପର୍ଂତମଦୁ ତସୁ ାେୁମାେଣଵ ତମଥାଭ ନଂଦଦମରାଦସିଦ୍ଗଣଃ || ୮.୨୨ ||  
 
ସଵଣନ ଵିକସ୍ଵରରୁ୍ଣସ୍ଵରଦ୍ଵଣିଜ ସୁ୍ଫରିଣତ ଚରନ ସକ ଣର୍ାକୁ ପ୍ରିର୍ଃ |  
ଇତକାମତାପସରସାଦ୍ରୟଧୀର୍ରିଃ ପ୍ରତ ିାଳର୍ନ୍ନରମଣତୈଷ ସୁଂଦରୀଃ || ୮.୨୩ ||  
 
ସେଜାନିଵତଃ ସକ ମିତ୍ରସଂରୁ୍ଣତା ମଧୁରାଂ ପୁରୀଂ ଜନକଵଲ୍ଲଭାଂ ର୍ତଃ |  
ପ୍ରଵିଶନ୍ନମିାଂ ସ ଜର୍ଣଦକସୁଂଦଣରା ନରନାର୍ୟୁଦାରନର୍ଣନାତ୍ସଣଵାଽଭଵତ || ୮.୨୪ ||  
 
ଅଥ ଖଂଡଣିତଶ୍ଵରଧନୁଃ ସ  ୀ ର୍ା କ୍ଷପିଣତାଗ୍ରଣସନନୃପପୁତ୍ରଣପୌରୁଷଃ |  
ସମପୁାସ  ଵିପ୍ରରୁ୍ରୁମବ୍ଜଭୂରୁ୍ରୁଃ ସ୍ଵଜନାନଣମାଦର୍ଦଣମର୍ଣତଜସା || ୮.୨୫ ||  
 
କମ ାମର୍ଂ କମ ପତ୍ରଣ ାଚନାଂ ଭୁଵମାର୍ତାଂ ନୃପସୁତାଂ ରୃ୍େୀତଵାନ |  
ନଜି ୀ ର୍ା ଵିଜତିରାଜଶାତ୍ରଣଵା ମଦୁମାପଦାପ  ପୁରମବ୍ଧଦୁିର୍ୟମମ || ୮.୨୬ ||  
 
ସ ଜର୍ାମ ମାତୃଜନତୁଷ୍ଟଣର୍ କ ି ତ୍ଵରିଣତାଽଵନଂ ଵିଦଧଦୀପି୍ସତଂ ସତାମ |  
ସେ ଭାର୍ୟର୍ାଽପି ଶୁଭର୍ା ମୋଜର୍ଧ୍ଵଜ କ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ର ସୁେୃଦା ଵିନା[ଽ]ମଦୁା || ୮.୨୭ ||  
 
ସମତୀତପଵୟତପୁଣରାର୍ଦୁର୍ୟମଃ ଖରଦୂଷଣାଦସିୁଜନଦ୍ଵଣିଷା  େୂନ |  
ସ ନେିତ  ଵିଶ୍ଵଭର୍ଦଂ ସୁଦୁସସେଂ ନରକଂ ମୋତମ ଉତାନର୍ତ କ୍ରମାତ || ୮.୨୮ ||  
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ରୁଚରିାଶ୍ରମାଜରିଚତିାଗ୍ର ଣତଜସା ପ୍ରରି୍ର୍ା ପ୍ରିଣର୍ା ଭୁଵନମାନ ର୍ା ସମମ |  
ଭୃଶମାକୁ ୀ କୃତମଦପ୍ରମାଦଵତୁ୍ସରପାରିଜାତେୃଦଵାପ ଧାମ ସଃ || ୮.୨୯ ||  
 
େରିତାମଧୀଶନରଣଦଵମଂଡ ଂ ଦଶକଂ ଵିଜତି  ପରଭୀଷଣଂ ମେୁୁଃ |  
ସୁ୍ଫରିତାମିେ ପ୍ରିର୍ତମାଂ ନଜିଶ୍ରିର୍ଂ ଭର୍ଵାନୁଣପୈକ୍ଷତ େରଂତମପ୍ରିର୍ମ || ୮.୩୦ ||  
 
ଅଭିନଂଦତିଃ ପଵନନଂଦନାଦଭିିଃ ସ କଦାଚଦିଂିଦ୍ରସୁତଵଧୟଣକା ର୍ଵା |  
ନଜିରାଜ ମାତ୍ମଦରି୍ତାର୍ ଦତ୍ତଵାନ େରିସୂନଣଵ େତଵିପକ୍ଷମତୁ୍ତମମ || ୮.୩୧ ||  
 
ମଦୁମାପ  ତତ୍ର ଦରି୍ଣତାରୁଵାତ୍ତୟର୍ା ମଧୁୋ ମରୁତୁ୍ସତମଖୁପ୍ରଵୃତ୍ତର୍ା |  
େରିତରି୍ମଚକ୍ର ସଣିତାଽବ୍ଧମିଧ୍ୟର୍ଂ ପ୍ରର୍ଣର୍ୌ ସ ପୁଣ ଜନଣସଵିତଂ ପୁରମ || ୮.୩୨ ||  
 
ପୃଥୁକୁଂଭକଣୟର୍ଜରାଜମଧୁୁରତଂ ସସଣୋଽଦରଂ ସଵ ୁିଣଧଂଦ୍ରଶାତ୍ରଵମ |  
ଧରଣୀଭରଂ ପୃଥୁ ଚକ୍ରମକି୍ଷଣଣାତ ନଶିିଣତଷୁଚକ୍ରକୃତଵିକ୍ରମଃ ପ୍ରଭୁଃ || ୮.୩୩ ||  
 
ଅଥ ଭାର୍ୟର୍ା େୁତଵେଂ ପ୍ରଵିଷ୍ଟର୍ା ସେତିଃ ସଣୋଦରପୁରସସଣରୈରପି |  
ଅର୍ମାପ  ଧାମ ଚରିମିଶଟଦଃ ସତାଂ ନଜିମ ୂରୂପପରଣମୈକ ଣମରି୍ଵାନ || ୮.୩୪ ||  
 
ମେଦିାସପୂଜ ଚରଣଣା ଦ୍ଵଜିାଦଭୂଦ ଵିଦତିାତ ସ ଵଷୁି୍ଣର୍ଶଣସାଽମ ାତ୍ମନଃ |  
ଇେ ଣର୍ା ଦଣଧ ଜର୍ତ ିପାପଶାଂତଣର୍  େୁଧାମଣେତମିତଦିୀପ୍ତଣର୍ାସ୍ଥିତମି || ୮.୩୫ ||  
 
ସୁତଣପାରୁଣଚରର୍ମପାପକଦୟମାତ ନନୁ ମାନଵୀ ତନର୍ତାମଣୁପରି୍ଵାନ |  
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ସମଣର୍ନ ଭୂରିନଜିଭକ୍ତିପୂରିତାନ ସମଜୀଜନତ ସୁମନସଃ ସ ଣଦଵରାଟ || ୮.୩୬ ||  
 
ସୁ ୃେତ୍ପଣର୍ାଧରମିଥଃ ପ୍ରସଂେତପି୍ରକଟୀଭଵତ୍ପରମଣର୍ୌଵନାକୃତଃି |  
ଅସୁରାେତିାଂ ଵରଵି ାସନିୀ ତନୁଃ ପ୍ରଦଦାଵମଷୁ  ସୁରରାଶଣର୍ ସୁଧାମ || ୮.୩୭ ||  
 
ସୁଜନାର୍ ଦତ୍ତପଦ ଆତ୍ମଶୁଧୁରଦିଃ ସୁକୁମାରରୂପ ଭଵଣଦଷ ଶାଶ୍ଵତଃ |  
ଅନସୂର୍ର୍ା ଶୁଚମିନୀଷର୍ା ଧୃତଃ ପରମାଦଣରଣ ମନୁପିୁଂର୍ଣଵାଢର୍ା || ୮.୩୮ ||  
 
ଦରି୍ତଃ ସତାମଷୃଭ ଏଷ ଭୂଧଣରା ଵପୁରୁଦ୍ଵେନ ପରମେଂସ  କ୍ଷଣମ |  
ଵ େରଦ୍ଵ କ୍ଷତମପକ୍ଷଣଶାଭନଂ ପରତତ୍ଵ ିପ୍ସୁସନକାଦଵିଂଦତିଃ || ୮.୩୯ ||  
 
ଉଦପାଦ ିଧମୟତନଣର୍ା େ ର୍ଂ େରିଃ ନରଣଦଵଣସାଦର ଉଦାରଵିକ୍ରମଃ |  
ଅପି କୃଷ୍ଣ ଇତ ଭିେଣିତା ମଣୁଦ ସତାଂ ସ୍ଵର୍ଣମଵ ର୍ସ  ସେଣଜା ଵ ଜାର୍ତ || ୮.୪୦ ||  
 
ପରମାତ୍ମଣନ ସତତଣମକରୂପିଣଣ ଦଶରୂପିଣଣ ଶତସେସ୍ରରୂପିଣଣ |  
ଅଵିକାରିଣଣ ସୁ୍ଫଟମନଂତରୂପିଣଣ ସୁଖଚତି୍ସମସ୍ତତନଣଵ ନଣମାନମଃ || ୮.୪୧ ||  
 
ଇତ ିଚଂିତର୍ନ୍ନଵିରଳାଂତଣରା େରିଂ ପ୍ରଣନାମ ସପ୍ରଣର୍ମାଦୃଣତାଽମୁନା |  
ଅଜଣିତୌ ପରସ୍ପରସଭାଜଣିତୌ ସ ଣତୌ ନକିଷା ନଷିୀଦତ ିପୁଣରାପଣଵଶିଣନୌ || ୮.୪୨ ||  
 
ଵିଵିଧା ଵିଧାର୍ କ ି ତତ୍ର ସଂକଥାଃ ଵଦନଂ ମନୁୀଂଦ୍ରତନର୍ସ  ସୁଂଦରମ |  
ଅଵଣ ାକ  ଣ ାକପତରିାନତଂ ମୋସୁଖତୀଥୟମାେ ରେସ ିସ୍ମ ର୍ାମିମାମ || ୮.୪୩ ||  
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ଶୃଣ ୁଣଦଵକାର୍ୟମଵଧାର୍ୟ ଣଧୈର୍ୟଵଦ ରୁ୍ଦୁଦୀର୍ୟମାଣମିଦମାର୍ୟସମ୍ମତମ |  
ଭଵିତାଽନ ଦୁଷ୍କରତରଂ ଵିଧାର୍ ତତ୍ତରୁଣଂ ତଵାଵତରଣଂ ମୋଫ ମ || ୮.୪୪ ||  
 
ଅପିଧାର୍ ସୂତ୍ରେୃଦର୍ଂ ସତାଂ ପ୍ରିର୍ଂ ପ୍ରଵିଧାର୍ ଭାଷ ମଧୁନା ନଣିଜଚ୍ଛର୍ା |  
ଅପଣରୈଃ ଶୁତସୃି୍ମତନିଜିାଥୟଦୂଷଣକୈଃ ସୁତରାଂ ତଣିରାଭଵତ ିସଂଵିଦାେତା || ୮.୪୫ ||  
 
ଅପଣନତୁଣମନମନର୍ଂ କୃତଂ ଖଣ ୈଃ ପ୍ରତଣିନତୁମାତ୍ମଜନତାଂ ଶୁଭାଂ ର୍ତମି |  
କୁରୁ ସୂତ୍ରଭାଷ ମଵି ଂ ତିଂ ଵ୍ରଣଜଃ ସୁମଣତନ ଣର୍ାଜର୍ କଣଵ ଶୁତସୃି୍ମତୀଃ || ୮.୪୬ ||  
 
ଅମିତାଂ ମିତାମପି ର୍ରିଂ ଜର୍ଦ୍ଗଣୁରାଃ ଇତ ିତାଂ ନଶିମ  ଵିରଣଳତରାଂତରଃ |  
ଵଦତାଂ ଵରସ୍ତମଵଦତ ତଦା ତଣର୍ାଃ ଵିରୋକ୍ଷମଃ ଖ ୁ ଚରାଚଣରଶଣର୍ାଃ || ୮.୪୭ ||  
 
ଭଵଣତାରିତଃ ସତତଣସଵନାମଣୃତ ମମ ମଂକୁ୍ତମସୁ୍ତ ଭର୍ଵନ୍ନନୁଗ୍ରେଃ |  
ନ  ଣଭର୍ ଵଲ୍ଲଭତଣମଦୃଶଂ ସୁଖଂ ଜର୍ତାଂ ତ୍ରଣର୍ଽପି ଜର୍ଣଦକମଂର୍ ମ || ୮.୪୮ ||  
 
କ ିକା କା ିତରୁ୍ଣଣ ଧରାତଣଳ ସୁଜଣନା ନ ନୂନମଧୁନାଽସି୍ତ ଣର୍ାର୍ ଧୀଃ |  
ପରତତ୍ତ୍ଵଵଣୟନମଣର୍ାର୍ ତାଵଣତ ନନୁ େଵ ଦାନମିଵ ନଂିଦ ଣତ ଶୁଣନ || ୮.୪୯ ||  
 
ଇତ ିତଂ  ୁଵାଣମର୍ମବ୍ରଵୀଦ ଵିଭୁଃ ଭୁଵି ସଂତ ିଣସୌମ  ପୁରୁଷା ରୁ୍ଣଣାଚତିାଃ |  
ଵିମ ାନ ମଣୀନଵି ରୁ୍ଣଣାଜ୍ଝିତାନମିାନ ଦର୍ର୍ା ଵିଣଶାଧର୍ ଵିଶୁଧୁରଣର୍ାର୍ଣଣୈଃ || ୮.୫୦ ||  
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ତଵ କୀତରିାତମିତମିାତ୍ରମାନଣର୍ଦଶୁଭାନ ପ୍ରଭାକରଵିଣଭଵ ଣକୌଶିକାନ |  
କମ ାକରାନଵି ଶୁଭାନ ପ୍ରଣ ାଧଣର୍ତ ପରମାଜ୍ଞର୍ା ମମ ଵିଣଶଷଣତାଽନଶିମ || ୮.୫୧ ||  
 
ଇତ ିସା ମେୀଧରମଖୁାଦ ଵିନଃିସୃତା ଜର୍ତାଂ ସୁଖାର୍ ଵିଶଦା ସରସ୍ଵତୀ |  
ଦ୍ଵଜିରାଜଣର୍ାଵିଷର୍ତାତପିୂରିତଂ ପ୍ରଵିଣଵଶ ମଧ୍ଵପୃଥୁ ୁଧୁରଵିାରିଧିମ || ୮.୫୨ ||  
 
ମତମିତ ଣଵତ  ମେତିଂ ମେଣତାଃ ଅଭିଧାର୍  ାଢମିତ ିଧୀରମତଃି |  
ଅନଣର୍ାନଣିର୍ାର୍ମଧିଣରାପିତଵାନ ସ୍ଵଶିରସ ନନ ସୁଵେଂ ପ୍ରଣମନ || ୮.୫୩ ||  
 
ଆମନାର୍ାସ୍ତ୍ରର୍ ଇଵ ତତ୍ତ୍ଵଣ ାଧକାଣସ୍ତ ପାପଘ୍ନାସ୍ତ୍ରର୍ ଇଵ ପାଵକାଃ ପ୍ରଜାନାମ |  
ଣ ାକା ଵା ସକ ଭୃତସ୍ତ୍ରଣର୍ାଽତ୍ର ଣରଜୁଃ ସାନଂଦା ମନୁସିୁତଧମୟସୂନୁମଧ୍ଵାଃ || ୮.୫୪ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁ ତ ିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚଣିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଣର୍  
ଆନଂଦାଂକଣିତ ଅଷ୍ଟମଃ ସର୍ୟଃ || 
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