
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
 
୧୪. ଚତୁର୍ୟଶଃ ସର୍ୟଃ  
 
ପରିଵୃଢଘନସଂଘଘ ରାଜସଂିଘ ାଜୟଶକ୍ତ୍ୟା  
ତୟଜତ ିମଲିନଭାଵଂ ନୀରସତ୍ଵାନ୍ନକିାମମ |  
ସୁ୍ଫଟମରୁ୍ର୍ତ ିଘତଜସ୍ଵ୍ୁୟଜ୍ଜ୍ଵଘଲ ମଧ୍ଵଭାଘନୌ  
ସୁଜନଜଲଜକାଂଘତୟୟ ଵଶି୍ଵମାସୀନମଘନାଜ୍ଞମ || ୧୪.୧ ||  
 
କୃତମପକୃତମାଘର୍ୟ ଃ କ୍ଷମୟତାଂ କ୍ଷାଂତଭୂିଘ ୟଃ  
ଇତ ିମରୁୃ୍ ଵର୍ତାଂ ଚ ପ୍ରାଥୟନାଭିଃ ପ୍ରଭୂଣାମ |  
ଅପ ୃତମପଘର ାଂ ମଂତ୍ରଘତା ଗ୍ରଂଥଜାତଂ  
ର୍ଶ ୃର୍ର୍ନଘିର୍ାର୍ାର୍ଗ୍ର ୀଚ୍ଛଂକରାର୍ୟଃ || ୧୪.୨ ||  
 
ପରିଵୃତମଵନଘରୟଗ୍ରୟାମଣୀଗ୍ରାମୟପୂଘଵୟଃ  
ଅଵନତମରୁୁଘଚତଃପାର୍ପାଘଶ୍ଵୟ ନୃସଂି ମ |  
ସ ଜଵିଜର୍ଘତାଽରୁ୍ର୍ିକି୍ରମାର୍ୟଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ  
କଵିକୁଲତଲିଘକାଽସାଵାଶି ାଽଘତା ର୍ତ୍ତମ || ୧୪.୩ ||  
 
ଉପଚରତ ିନତିାଂତଂ  ଂତ ଘପୌରଂର୍ରୀ ଧୂଃ  
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ରୁ୍ୟସର୍ସ ିଭଜଘତା ର୍ଂ ରୁ୍ଲୟଭା ର୍ଭ୍ରଭାଘର୍ୟୟଃ |  
ର୍ଶିତୁ ସ ପରମାଗ୍ରୟାନଂର୍ତୀଥୟାଂଘ୍ରଘିରଣଃୁ  
ଧରଣଧିର ସୁଖଂ ଘତ ସଂତତଂ ସ୍ଵ୍ାଂତଘରତ ି|| ୧୪.୪ ||  
 
ଅନତପିରିଚତିସୟାପୟସୟ ଘସାଽର୍ଂ କଵୀଂଘରା  
ରୁ୍ଣରସମତରୂି୍ଢଂ ଜ୍ଞାତଵାନତିୟଚତି୍ରମ |  
ମଧୁ ମଧୁକରରାଘଜା ନଷି୍ପତନ ଘପୌଷ୍ପମାପୁ୍ଂ  
ନନୁ ପରିଚର୍ ୀନଃ କାନଘନଽପି ପ୍ରଭୁଃ ସୟାତ || ୧୪.୫ ||  
 
ଅଖଲିଖଲକୁଲାନାଂ ଵଧୟର୍ନ ଘେ ଘର୍ା ଂ  
ଵିର୍ଧର୍ପି ନରାଣାଂ ଘକୌତୁକଂ ମଧ୍ୟମାନାମ |  
ସ୍ଵ୍ର୍ତସିମଚୁତିାନାଂ ଭୂତରି୍ାର୍ୀ ଶୁଭାନାଂ  
ବ ଳ ୃର୍ ି ନଘିନୟ ଶଵୟରୀଃ କାଶି୍ଚଘର୍ଵମ || ୧୪.୬ ||  
 
ଉର୍ର୍ତ ିଵିନତାର୍ା ନଂର୍ଘନ ଶଲାଘୟକାଘଲ  
ସ କୃତସକଲକୃତୟଃ କୃତୟଘଵର୍ପି୍ରଘଵକଃ |  
ଅରୁଣର୍ଵନକିାଂତର୍ବ୍ୟହ୍ମ ନାରାର୍ଣାଖୟଂ  
ରୁ୍ରୁରୁ୍ଣମଭିର୍ଘଧ୍ୟୌ ଘର୍ାର୍ୟଘର୍ାର୍ାସନସ୍ଥଃ || ୧୪.୭ ||  
 
ଅତଧିଵଳତିର୍ଂତା ର୍ଂତକାଘ୍ୟଃ ପ୍ରଶଘ ୟ୍ଃ  
ଅପି ରୁ୍ର୍ପର୍ଘନଘକ ସସୁ୍ନରତ୍ର ଵ୍ରତୀଂରାଃ |  
ରୁ୍ରୁଭିରଭି ଘିତ ିାଚାରଘଭଘର୍  ୁନି୍ ାଂ  
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ସୁ୍ଫଟମଵର୍ମର୍ଂତଃ ଘସୌ୍ଵାତ କମୟଣାଂ ଚ || ୧୪.୮ ||  
ଚରମସମର୍ସୁପ୍ାଃ ପୂଵୟମତୁ୍ଥାର୍ ଶି ୟାଃ  
ରୁ୍ରୁଜନପରିଚର୍ୟାଂ ଚକ୍ରଘିର ରୁ୍ଷ୍କରାଂ ଚ |  
ସବ ୁମତ ିତର୍ାର୍ୟପୟାଽଧୟରାତ୍ରାତ ପ୍ରସନ୍ନାଃ  
ସୁର୍ତରିପରଘଥୟ ାଂ ସୟାତ କଥଂକାରମିଷ୍ଟା || ୧୪.୯ ||  
 
ଶ୍ରଵଣମନନଘ ଘତାଃ ପ୍ରାକ ଚରିାର୍ା୍ନରିଃ  
ସପର୍ ିଵିଵଶର୍ଂତୟା ନରିର୍ା ଗ୍ର୍ଘଚତାଃ |  
ସ୍ଵ୍ର୍ମପି ନର୍ତ ିରାର୍ଂର୍ଵସ୍ତ୍ରାର୍ ିପୂଘଜୟ  
ଝଟତି ିଵିର୍ତନରିଃ ଘକାଽପି ଶିଘ ୟାଽନିଘଶତ || ୧୪.୧୦ ||  
 
ଵି ତିମଵି ତିଂ ପ୍ରାଘର୍ଵ କସ୍ମାର୍ ଵିନଘିରୟଃ  
ଇତ ିରୁ୍ରୁପରିଵାର୍ାଶଂକର୍ା ନରର୍ାତ୍ରାଃ |  
ଚରିମନଵତରଂତଃ ଶ୍ରାଵକା ମକୁ୍ତ୍ମାର୍ୟାଃ  
ରୁ୍ରୁ ୁ ଜଲସକାଶଘସ୍ଥ  ୁତୂଷ୍ଣୀମତି୍ ନ || ୧୪.୧୧ ||  
 
ଵିପୁଲ ୃର୍ର୍ପାଘଶ୍ଵୟ ର୍ୀପର୍ୀପ୍ିପ୍ରର୍ୀଘପ୍  
ର୍ରଵରପରିପୂଘଣୟଵୟାଭିରଘୟୟାର୍ ିର୍ତ୍ଵା |  
ର୍ତରିତରି୍ତଘଚତାଶ୍ଚକ୍ରଘିଣାଽଚୟାନକିାର୍ାତ  
କୁସୁମସମିତମିଗ୍ରୟାମାର୍ରାରୁ୍ଜ୍ଜ ାର || ୧୪.୧୨ ||  
 
ଅମତୃମପି ନରିୀକ୍ଷୟାଽସ୍ରାଵି ନମିୟାଲୟସୂଘନ  
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ଘୃତମିର୍ମିତ ିସଘର୍ୟା ଭ୍ରାଂତମିଂଘତାଽପି ଶି ୟାଃ |  
ଶ୍ରର୍ଧୁରଧିକଵାଘକୟୟଵିଭ୍ରମା୍ଚ୍ଚ ପଶ୍ଚାର୍  
ଅନୁର୍ନିମମତୃାଘନ୍ନୟ୍ ସୟ ଘସଵୟସୟ ଶକ୍ତ୍ୟା || ୧୪.୧୩ ||  
 
ଅର୍ମରୁ୍ଚତିମଂଘତ୍ରୟ୍ ୂର୍ର୍ାନାଂ ତ୍ରର୍ାଣାଂ  
କୃତଭିିରନୁମତାତ୍ମା ତତ୍ର ପଂଚାଂର୍ଵିଦି୍ଃ |  
ଉର୍ର୍ମ ମିଘରାଚଶି୍ଚକ୍ରଵତୟୀ ତ୍ରଶିକ୍ତ୍ିଃ  
ର୍ଧର୍ତବୃି ର୍ଂତଃ  ଡ୍ଗଣୁଂ ସ୍ଵ୍ାତ୍ମଘତଜଃ || ୧୪.୧୪ ||  
 
ତମିିରନକିରକୁଂଭିଵ୍ରାତମତୟଂତତୀଵ୍ରଂ  
ସ୍ଥିରତରମଖଲିାନାଂ ପ୍ରାଣନିାଂ ରୁଦ୍ଧମାର୍ୟମ |  
ଭୁଵନଭଵନପୂଣୟଂ ଭାନୁମାନଂଜନାଭଂ  
 ରିରିଵ ନଖଘରୟଃ ପ୍ରାର୍ ରଶିମଜାଘଲୟନରିାସ || ୧୪.୧୫ ||  
 
ମଧୁରପତର୍ରାଵାଃ ଶାଂତଘନୟଶାଂବୁବାଷ୍ପାଃ  
ସପର୍ ିଵିପୁଲରାର୍ଃ ସ୍ଵ୍ାଭିସାରାତ ପ୍ରସନ୍ନାଃ |  
ଅରୁଣତରଣରିତୟଚ୍ଛାଂବରା ର୍କିପୁରଂଧ୍ୀଃ  
ସ୍ମତିସରସଜିଵକ୍ତ୍ାଃ ଘସ୍ଵ୍ୟଃ କଘରୟରାଲିଲିଂଘର୍ || ୧୪.୧୬ ||  
 
ପ୍ରଣତରିଭସଧୂଳୀବଦ୍ଧଘଶାଭାଵିଘଶ ା  
ର୍ଧୁରୁପକୃତମିତ୍ତାଂ ସାଧୁଜାଲାଂତରାପ୍ାଃ |  
ସମର୍ମପୁନତଂ ସଂଘଵର୍ର୍ଂଘତା ଵର୍ସୟା  
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ଇଵ ର୍ଶଶତଘକଘତାଃ ଘକତଵଃ ଶ୍ରାଵକାଣାମ || ୧୪.୧୭ ||  
 
ନ ିତିମଚୁତିମୁଚ୍ଚଂ ଘର୍ାର୍ପୀଠଂ ପ୍ରଵକୁ୍ତ୍ଃ  
ପରି ର୍ ିପରିଘତାଽମୀ ସତ୍ଵରାଃ ସତ୍ତ୍ଵଭାଜଃ ||  
ରୁ୍ତମଵସତିକୃଘତୟୟଧୟନୟସଂନୟାସଵିଘର୍ୟଃ  
ଶ୍ରଵଣପରମକୃତୟାଘର୍ାପତସୁ୍ଥଃ ସଘମତାଃ || ୧୪.୧୮ ||  
 
ବଭୁରମଲରୁ୍ଣାନାଂ ଘଶାଭନାଚ୍ଛାର୍ନାନାଂ  
ମରୁରିପୁନଲିର୍ାନାଂ  ଂତ ଘଵୟର୍ାଂତକିୀନାମ |  
ସପର୍ ିସୁଵିଵୃତାନାମଂତରଥୟା ଧିର୍ାଂ ଵା  
ଵିଵିଧକଵଳକିାନାଂ ସଂଚର୍ାଃ ପତ୍ରକିାଣାମ || ୧୪.୧୯ ||  
 
ଅନତଵିିରଳଭାଵା ଅପୟନଘନୟାନୟସଂର୍ାଃ  
ଋଜୁତରତତନାନାପଂକ୍ତ୍ିସାମୟାପ୍ଘଶାଭାଃ |  
େରିର୍ତୁରର୍ଘର୍ଶୟା ରୂ୍ରଘତା ଵଜତିାଂତାଃ  
କୁଶଲଲିଖତିରୂପା ଘରଜଘିର ଘତ  ୁଵଣୟାଃ || ୧୪.୨୦ ||  
 
ସପର୍ ିର୍ରୃ୍ଶୁଘରଘକ ଵାଚନୀର୍ାର୍ଭିାର୍ଂ  
ପରିଚର୍ପଟତୁାଭୟାଂ ତାଵଘର୍ଘକ ଚଘିରଣ |  
 ରିରୁ୍ରୁନମନଂ ରାର୍ ର୍ତ୍ନଘତାଽମୀ ଵିଧାର୍  
ପ୍ରର୍ରୁ୍ରପରସାମୟଂ ସଦି୍ଧଘର୍ ସୟାଦ୍ଧ ିର୍ତ୍ନଃ || ୧୪.୨୧ ||  
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ର୍ତଵଚସ ିଜଘନଽସ୍ମନି୍ନାନଘତ ସନ୍ନରିସୟନ  
ସଚିର୍ର୍ଵନକିାଂ ତାଂ ସାଂଧ୍ୟଜୀମତୂରକ୍ତ୍ାମ |  
ରଵିରିଵ ରଵିପୂଜୟାଂଘ୍ରଃି ସମାଜାଂତରିଘକ୍ଷ  
ଵୟଲସର୍ତ ିଶର୍ାଲୁଃ ସନ ସ ସ୍ରପ୍ରକାଶଃ || ୧୪.୨୨ ||  
 
ତ୍ରଭୁିଵନଵରଘତଘଜାଵୟକ୍ତ୍ଘଵର୍ାଥୟଶୁକଲ  
ତ୍ରତିର୍ରସତର୍ା ଘର୍ ଵଣତିା ଵଣୟଵର୍ୟାଃ |  
ପୃଥୁମତରିଥ ଘତ ାଘମୟକୟମାପାର୍ୟ ସମୟକ  
ପ୍ରଵଚନପରିଶୁଘଦ୍ଧୟୟ ସ୍ମ ପ୍ରଘଣୌତ ିପ୍ରଵୀଣଃ || ୧୪.୨୩ ||  
 
ସ୍ଵ୍ରମଚରମକାଘଲ ମଂରଘମଵାତୟଜଦି୍ଃ  
ସୁ୍ଫଟମପୁନ ିର୍ଂଘତ ଵାଚଘକୟଵୟାଚୟମାଘନ |  
ପ୍ରଵଚନମତଚିତି୍ରଂ ପ୍ରାଣଭାଜାଂ ଶୁତୀନାଂ  
ଅମତୃମମତୃଭାଵଘସୟୟ  ଘ ତୁଂ ଚକାର || ୧୪.୨୪ ||  
 
ଧନମିଵ ସଧନାଘର୍ଘଭୟାଽକୟସୂନୁଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ  
ଶରଶତମିଵ ପାଥୟଃ ସଂରୁ୍ର୍ାଥିଭୟ ଉଗ୍ରଃ |  
ଅରତଵିିର ତିଃ ଘସାଽନାରତଂ ନାଽର୍ଶିଘନ୍ନା  
ପ୍ରତଵିଚନମର୍ୀନଂ ଘଚାର୍ଘକଘଭୟାଽଖଘିଲଭୟଃ || ୧୪.୨୫ ||  
 
ଅଥ ର୍ଶଶତଘଶାଚ ିୟାପ୍ରର୍ାତ ିପ୍ରତୀଚୟାଂ  
ପ୍ରଵଚନମଵସାର୍ ସ୍ନାତୁମାର୍ାତ ତଟାକମ |  
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ପୃଥୁମତରିି  ତାଵଘଚ୍ଛେ୍ସଂସର୍ୟଘଲାଘଲୟଃ  
ସମର୍ମି ସପର୍ ିସ୍ଵ୍ନମିନର୍ାଘର୍ୟୟଶ୍ଚ ତୀଘଥୟଃ || ୧୪.୨୬ ||  
 
ଘନରସନକିଘରାଽସାଵଂତରତୟଂତଶୁଘଦ୍ଧା  
ମନୁରି୍ଣ ଇଵ ଭୂର୍ଃ ଘସ୍ନ ଵାନ ପ୍ରାର୍ ର୍ଧାନଃ |  
ପ୍ରତକୃିତମିଖଲିଜ୍ଞସୟାଽପଘରାଘକ୍ଷୟଣ ତାଵତ  
ସୁ୍ଫଟମଲଭତ ରୂପଂ ମଜ୍ଜଘନ ସଜ୍ଜଘନଷ୍ଟମ || ୧୪.୨୭ ||  
 
ଅପରିମିତମନୀ ଘସୟାଲ୍ଲସଚ୍ଛଂଖବାଘ ାଃ  
ରଥଚରଣଶିିଲାନାଂ ତନିଘତାଽତ୍ରାଭିଘ କମ |  
ପ୍ରତତିନଵ ଉର୍ାରା୍ାସ୍ଵ୍ଲଂ ସନ୍ନଧିାତୁଃ  
ତନଵ ଇଵ ଵିଘରଜୁଃ ପାଂଚଜନୟପ୍ରିର୍ସୟ || ୧୪.୨୮ ||  
 
ଅଭିର୍ଧତ ିମନୁୀଂରା ୋର୍ଶାଘଦାପଵାସ  
ପ୍ରତମିଫଲମଲଂର୍ଘେଵନଂ ଭକ୍ତ୍ିରୁ୍କ୍ତ୍ମ |  
ଅଧିକମମରନର୍ୟାର୍ୟାପଲଵାଦ୍ଧନୟମାନୟାର୍  
ଅପିବର୍ଲଵଘବାଘଧା ଵଷୁି୍ଣପାଘର୍ାର୍କଂ ତତ || ୧୪.୨୯ ||  
 
ତରଣଭିିରିଵ ଘର୍ୌଘରୟରୂଧ୍ଵୟପୁଂଘରୟେ ିଡିଭଃ  
ସର୍ରପରମଚଘକ୍ରାର୍ୀଣୟଘତଜା  ରୀଷ୍ଟଃ |  
ମରୁରିପୁଵିମୁଖାନାଂ ରୁ୍ସସଘ ା ଘର୍ ଭାଜାଂ  
ଲର୍ସମର୍ ଇଵାଘନୟା ମାନୟଧୀରାବଭାଘସ || ୧୪.୩୦ ||  
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ସମଧିକଧି ଣସୟ ଘପ୍ରକ୍ଷମାଘଣା ଜଘନୌଘଃ  
ପ୍ରକୃତମିଧୁରମାସୟଵୟାଜପୂଘଣୟଂରୁ୍ବଂିବମ |  
ଅମଚୁର୍ପସଘରତ ିଶ୍ରାଵଘକାଘକ୍ତ୍ଃ ପୁରାଽସ୍ମନି  
ପ୍ରଚଲତ ିପର୍ଵୀଂ ତାଂ ପ୍ରାଂଜଲି୍ୂଣୟମାରାତ || ୧୪.୩୧ ||  
 
ରୁ୍ରୁଚରଣସଘରାଜେଂେନଘିଣୟଜନାଂଘଭା  
ର୍ଧତ ିଜନନକିାଘର୍ ସଵୟମଵୁୟୀର୍ତଂ ଚ |  
ଅଵନରିନଭିନଂର୍ନିୟପୟର୍ଶ୍ଚକ୍ଷଘମଽଘସୌ  
କଥମପି କଥଘମଵ ସୟାତ କ୍ଷମାଖୟାଽନୟଥାଽସୟାଃ || ୧୪.୩୨ ||  
 
ଅଵିର୍ତିରସଘଭର୍ଂ ଶୀତଳଂ ଲଘିର୍ଂଧଂ  
ଵିମଲମମଲପାଣଃି ପାଣଘିଜୟରପ୍ରଵିଷ୍ଟମ |  
ଵର୍ନପଵନଭୀତୟା ପାଶ୍ଵୟଘତା ବଭି୍ରର୍ଗ୍ରୟଂ  
କମଥ କରକପୂଣୟଂ ସଂର୍ମୀ ାନନିାର୍ || ୧୪.୩୩ ||  
 
ଵି ସତିବସିଭଂର୍ଶ୍ରୀପ୍ରକ ୟଂ ସତିମିନା  
ଜଲଜମମତୃପୂଘରୟଃ ପୂରର୍ାମାସ ରମୟମ |  
ସମର୍ରୁ୍ଣଵିଘଶ ାଘଲାଚଘକୟଲୟାଳନୀର୍ଃ  
ସସୁରଭିସୁମଘନାଭିଃ ସ ସୁ୍ଫଟଂ ଘର୍ୌରପକଶ ଅଃ || ୧୪.୩୪ ||  
 
ଵିମଲମଲର୍ଜାଂଘଭାବଂିରୁ୍ଭିଶ୍ଚଚତିାଘଚୟା  
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ନଵଲଲିତତୁଳସୟା ପୁଷ୍ପରାଜୟାଽଽଚଚିତ ସଃ  
ସ୍ଥଲଜଜଲଜଵଲ୍ଲୀଵୃକ୍ଷଵୀରୁେମ୍  
ପ୍ରସଵଵିଜର୍ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ମତୂୟଘର୍ଘଵଂର୍ଘିରଶମ || ୧୪.୩୫ ||  
 
ସ ର୍ର୍ର୍ଧିକଘବାଧଃ ଘ ାଡଶାଘତ୍ରାପଚାରାନ  
ଵୟର ର୍ର୍ରୁ୍ଣାନ ୋତ୍ରଂିଶର୍ାର୍ଃ ପୁଘରାର୍ାନ |  
ଅର୍ଣତିରୁ୍ଣମଘୁଚ୍ଚୟଘ୍ା ର୍ନ ଶାର୍ଙ୍ୟପାଣଂି  
 ଡପି ପରମଭକ୍ତ୍ୟାଽନୂପଚାରାନ ର୍ଘିର୍ଶ || ୧୪.୩୬ ||  
 
ତମରୁଣମଣଵିଣୟଂ ର୍ଵିୟଘର୍ ାଖୟଘର୍ଘ   
ସ୍ନପିତମତପିୃଥୁଶ୍ରଦ୍ଧାନର୍ୀଚତି୍ତଵାଭିଃ |  
ନନୁ ସ ର୍ଜତ ିନତିୟଂ  ୃେଘରାଜାସନସ୍ଥଂ  
ନ ତୁ ସକୃର୍ତି ିପୁଘଷ୍ପୟରଷ୍ଟଭିଭୟାଵପୁଘଷ୍ପୟଃ || ୧୪.୩୭ ||  
 
କୃତପରମସପର୍ୟଃ ସାଂରସଚ୍ଚଂର୍ନାଂଭଃ  
ପରିମଳତିଭୁଘଜାଘରାମଂଡଲାଂଘସା ମନୀ ୀ |  
ସ୍ମତିରୁଚରିମଘୁଖଂରୁ୍ଃ ସ୍ନଗି୍ଧଘକୌଘଶର୍ଵାସାଃ  
ସ ମନୁସିୁରନରାଣାଂ ଚକ୍ଷ ୁାମେୁଘଵାଽଭୂତ || ୧୪.୩୮ ||  
 
ପରମଥ ପରମାନ୍ନଂ ପ୍ରାପ୍ଘମଵାପ୍ରର୍ାସଂ  
ପ୍ରଭୁରି  ବୁଭୁଘଜଽଘସୌ ଘଵର୍ଵାର୍ପ୍ରଵୀଣଃ |  
ଅଜତିପରମଭକ୍ତ୍ଃ ସଂତତଂ ମନୟମାନଃ  
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ସକଲଜର୍ର୍ଧୀଶଃ ପ୍ରୀର୍ତାଂ ଘଶୌରିରିତ୍ଥମ || ୧୪.୩୯ ||  
 
ସ ଚରପରିକଲଘପ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ୍ଵସ୍ତ୍ରା୍ୃଘତଽଘସୌ  
ଅଵିତନୁରୁ ରୂଘପୌଶୀରଵଘର୍ୟ ନ ିଣ୍ଣଃ |  
ଅରମର୍ର୍ ି ନାନା ୃର୍ୟଵିର୍ୟାଵିଲାଘସୟଃ  
କଵିଜନପରିଵାରଂ ମଂଡର୍ନ ମଂଡପାଗ୍ରୟମ || ୧୪.୪୦ ||  
 
ଅଵସରମଧିର୍ମୟ ଭୂଵିଜୃଂଭାର୍ଭୀଘଷ୍ଟା  
ମଖୁସତତର୍ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୀଭୂତପାଣପି୍ରଵାଳଃ |  
ସ୍ମତିନର୍ନଵିକାଘସୟ୍ ସୟ ଵିଜ୍ଞାତଭାଵଃ  
ଶ୍ରଵସ ିକମିପି କାର୍ୟଂ ମଂତ୍ରର୍ାମାସ ମଂକ୍ଷ ୁ|| ୧୪.୪୧ ||  
 
ପ୍ରଣତପିରମକୃତୟାଃ ସନମଘତଘର୍ୟ ଜଘନୌଘାଃ  
ଵିବଭୁରନତରୂି୍ଘର ସଂ ତା୍ାନତୀତୟ |  
ଅ ମ ମିକର୍ାଽଽଶୁ ପ୍ରାପୟ ପାଶ୍ଵୟଂ ପ୍ରଘଣମଃୁ  
ବ ଵ ଇ  ରୃ୍ ସ୍ଥାଃ ପଵୂୟଘସଵାଂ ଵିଧାତୁମ || ୧୪.୪୨ ||  
 
ଵିଵିଧଜନପର୍ସ୍ଥାଃ ପ୍ରାକ ଶୁଘତଘଭୟା ରୁ୍ଘଣଭୟଃ  
ଶତରୁ୍ଣରୁ୍ଣଘମନଂ ଵିସ୍ମତିା ଵୀକ୍ଷମାଣାଃ |  
ମକୁୁଳତିକରପର୍ମା ଆସୟତାମିତୟଵାପ୍ାଃ  
ପ୍ରଚୁରତର ୃର୍ା ସଂଭାଵର୍ାଂଚକ୍ରଘିରଽଘନୟ || ୧୪.୪୩ ||  
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ଅଲମଲମନୁଵାଘର୍ନାନୁଵାଘଚୟତ ପଶ୍ଚାତ  
ନନୁ ରୁ୍ରଵ ଇର୍ାନୀମରୁ୍ୟତା   ିପ୍ରଵକୁ୍ତ୍ମ |  
ନ ମନନମଧୁନା ରାର୍ାଵ୍ରଘଜତୟା ିର୍ତ ତାନ  
ଶୁତପରିଚର୍ସକ୍ତ୍ାନ ଶ୍ରାଵକାନ ଶ୍ରାଵକାଗ୍ରୟଃ || ୧୪.୪୪ ||  
 
ଅଧିକଧି ଣଘମନଂ ଵୟାଖୟର୍ା ଘଶାଭମାନଂ  
 ରିମିଵ କଵିଵର୍ୟଂ ସତୟଵତୟା୍ନୂଜମ |  
ସତତମନମିି ଂ ସଂରୃ୍ଶୟ ସାନଂର୍ଚତି୍ତାଃ  
ସମର୍ମପି ର୍ତଂ ସଂଵିରଘତ ନ ସ୍ମ ଘଲାକାଃ || ୧୪.୪୫ ||  
 
ଉର୍ର୍ମିତ ଇଵା୍ଂ ର୍ଂଶ୍ଚ ଭାନୁବୟଭାଘସ  
ସୁ୍ଫଟମକଲୁଶରୂଘପା ର୍ଶୟନୀଘର୍ାଽନୁରାର୍ୀ |  
ଶୁଚ ି ରିପର୍ମାପେଂପଘର୍ାରାଶ୍ରିତାନାଂ  
ନ   ିଭଵତ ିଵିଘଶ ଃ ସ୍ଵ୍ପ୍ରକାଘଶାନ୍ନତାନାମ || ୧୪.୪୬ ||  
 
ମରତକମଣଵିଘଣୟ ଭୂତଧାତ୍ରୀ ପୁରଂଧ୍ୟାଃ  
ଲସତ ିଜଲଧିଵାସସୟଧୟଲୀନଃ କ୍ଷଣାଧୟମ |  
ଅରୁଣତରଣବିଂିବଚ୍ଛର୍ମନା ପର୍ମରାର୍ଃ  
କପିଶକରକଲାଘପାଲ୍ଲାସୟଭୂତ ଘପ୍ରକ୍ଷଣୀର୍ଃ || ୧୪.୪୭ ||  
 
ଅଵନଵିନଵନଧୁର୍ିାରୁ୍ଖା ମ୍ମ େୁ  
ପ୍ରକୃତରୁି୍ଣସଘମତାଵୟାକୃତାକାଶ ଏକମ |  
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ତତମତନୁମନାଃ ଘସାଽଚଂିତର୍ତ ସେମାଘଧୌ  
ଅସୁରସୁରନଘରଭୟଃ ସଦ୍ଗଣୁଂ ନାଥମନୟମ || ୧୪.୪୮ ||  
 
ଵୟର୍ଧତ ପରିରୃ୍ଷ୍ଟଘଜୟାତ ିଃ ସାଧୁ ସାଂଧ୍ୟଂ  
ନରି୍ମମଵନଘିର୍ଵା ଘଜୟାତଘି ାଽପୟାଵଘଲାକାତ |  
ଵି ତିମନୁସରଂଘତା ଧମୟଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵୀଣାଃ  
ସଵିତର ିସଵିତାରଂ ଚଂିତର୍ଂତସ୍ତ୍ରଘିଲାକୟାଃ || ୧୪.୪୯ ||  
 
ଵିଵିରୁ୍ରତତିରାଂ ଘର୍ ଘର୍ଵତାଃ ଘ ାଡଘଶାକ୍ତ୍ା  
 ର ରି ର୍ପୂଵୟାଂତୟାଃ କଲାଘଭର୍ଘତାଽସୟ |  
ସୁ ୁତମତସିୃଜଂଘତାଽଗ୍ନ୍ୟା ତିାଘ୍ଽଗ୍ନ୍ଘି ାତ୍ରଂ  
ଵୟଧୁରୁଚତିମପୂଵୟଂ ଘର୍ନ ର୍ାର୍ତ୍ରଘଲାକଃ || ୧୪.୫୦ ||  
 
ଵିଧୁରର୍ମକଳଂକଃ ସୟାର୍ ର୍ର୍ ିସୟାର୍ଵଶୟଂ  
ନନୁ ନଜିସ ଜାର୍ାଃ ସୁଂର୍ରାଘସୟଂରୁ୍କଲପଃ |  
ଇତ ିସୁରଲଲନାଭିଲୟାଳତିଃ ଘଖଚରୀଭିଃ  
ସମଧିକମଧୁରିମଣା ପୂଣୟଚଂର୍ଘର୍ାଘର୍ୟତ || ୧୪.୫୧ ||  
 
ଇନଵିର ମସ ୟଂ ପ୍ରାପୟ ପଘର୍ୟମଃ ସଚଘକ୍ରୟଃ  
ଚରିମି  ପରିତପ୍ଂ ପୂଵୟତଘପ୍ୟଃ ସୁତୁଷ୍ଟମ |  
ମରୁୃ୍କୁମୁର୍ଚଘକାଘରୟଃ ପାର୍ସଂଘର୍ନ ରାଜ୍ଞଃ  
କମପି ସକଲ ୃର୍ୟଂ କଲପଘର୍ଘନ୍ନୟଵ ଘର୍ୟଵମ || ୧୪.୫୨ ||  
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ର୍ଲିଘତଂରନୀଲମଣନିୀଲଵିଭ୍ରମଂ  
ନଵକୁଂର୍କୁର୍ମଳସତିେଜିାଵଲି |  
ସ୍ମତିର୍ା ନଘର୍ାତ୍ତମଶିରସସୁଜାତର୍ା  
ଵନମାଲର୍ା ସୁରଭିତାଶର୍ାଽନିିତମ || ୧୪.୫୩ ||  
 
ମରୁୃ୍ର୍ାମିଵିମାନସଂପଘର୍ା  
ରମର୍ତ ସୁସ୍ମତିଘର୍ାପସୁଂର୍ରୀଃ |  
ପରିତାପଵି ୀନମଜୁ୍ଜ୍ଵଲଂ  
ସୁତତଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ୍ତରାଂବରଂ ଵରମ || ୧୪.୫୪ ||  
 
ଘର୍ାଭି୍ମାଂସୟପନର୍ନ ର୍ତରି୍ଂ ପ୍ରଜାନାଂ  
ଅଥୟାଂତରଂ ସ ଭର୍ଵାନ ପ୍ରକଟୀଚକାର |  
ଆନଂର୍ଚଦି୍ଗଣୁର୍ଣଂ ପରିପୂଣୟସଂଵିତ  
ଚଂର୍ୁ ଶଦରୁ୍ଣମିତୟର୍ଘମଵ ଘଭର୍ଃ || ୧୪.୫୫ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚଘିତ 
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଘର୍  
ଆନଂର୍ାଂକଘିତ ଚତୁର୍ୟଶଃ ସର୍ୟଃ || 
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