
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୬. ଷଷ୍ଠଃ ସର୍ୟଃ  
ଐତରରର୍ମଥ କଂିଚନ ସୂକ୍ତଂ ସୂଚର୍ନ ସଦସ ିତତ୍ର ର୍ରିଷ୍ଠଃ |  
ରଶ୍ରାତୁମିଚ୍ଛତ ିସଭା ଭର୍ଵଦ୍ଭ୍ୟଃ ସୂକ୍ତଭାଵମିତ ିତାଵଦୁଵାଚ || ୬.୧ ||  
 
ଵଣୟରସୌଷ୍ଠଵର୍ରିଷ୍ଠମତୂଣୟଂ ତୁଲ୍ୟମାତ୍ରମତମିାତ୍ରସୁଲ୍୍ଷ୍ମ |  
ଵୂୟଡ ହୃଜ୍ଜଲ୍ଦ ର ାଷମମରୁଷୟା ଚ୍ଚାରଣଂ ଵିଦଧଦଭୟଧିତାଥୟମ || ୬.୨ ||  
 
ଲ୍କ୍ଷଣାନିିତତର୍ା ଵଚରନଽସ୍ମନି ରଦଵତାରୁ୍ରୁମସାଵତରିେରତ |  
ମାନମିତୟପି ଵିଧାର୍ ଧିର୍ା ରତ ତତ୍ତ ତୁ ସକୂ୍ତମପରାଥୟମରଵାଚନ || ୬.୩ ||  
 
ସୟାତ ତରଥତ୍ଥମପି ସଂଭଵିତାଽଥୟଃ ତ୍ରୟଥୟତାଂ େୁତଷି ୁଵିତ୍ତ ଦୋଥୟମ |  
ଭାରତଂ ନନୁ େତାଥୟମପି ସୟାଦ ରଵୈଷ୍ଣଵଂ ପଦସହସ୍ରତର୍ଂ ହ ି|| ୬.୪ ||  
 
ଇତୁୟଦୀରର୍ତ ିଵିସୃ୍ତତଚରିତ୍ତ ଭୂସୁରା ଇହ ଜରି୍ୀଷଵ ଏନମ |  
ଊଚୁରଥୟେତକଂ ହରିନାମ୍ାଂ ଵଣୟୟତାମିତ ିସହାସମଖୁାରସ୍ତ || ୬.୫ ||  
 
ଵଣୟର୍ାମି ତଦହଂ ସକଲ୍ଂ ଵଃ ରସୌଷ୍ଠଵାଦନୁ ଵଦଂତୁ ଭଵଂତଃ |  
ତଂ ଵଦଂତମିତ ିରତଽଥ ଵଦଂରତା ବାଢମିତୟତଦୃିରଢାଦୟମମାପୁଃ || ୬.୬ ||  
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ପ୍ରତୟର୍ପ୍ରକୃତସିଂର୍ମଭଂର୍ୀଂ େବ୍ଦୋସ୍ତ୍ରଵିହତାଂପ୍ରତଦିେୟୟ |  
େୁଦ୍ଧଧୀଃ େୁତେିିରଃ େତସଦି୍ଧାନ ଅଭୟଧାତ ସପଦ ିଵିଶ୍ଵପଦାଥୟନ || ୬.୭ ||  
 
ର୍ାଵଦଥୟେତକଂ ନ ଵିେଂକଃ ସଂତରତାକ୍ତିକୃଦପୂପରୁରଦଷଃ |  
ଵଣତିାଵଧୃତ ିଦୁବୟଲ୍ ଚତି୍ତାଃ ତାଵଦାକୁଲ୍ହୃରଦା ହୟଭଵଂରସ୍ତ || ୬.୮ ||  
 
ସାଂର୍ରଵଦଚତୁରା ଇତହିାରସ େିକି୍ଷତାଃ ସୁବହରଵାଽପୟତଧୃିଷ୍ାଃ |  
ରନୈତଦୀରିତମରହା ଜରୃ୍ହୁରସ୍ତ ଵିଶ୍ଵସଂକ୍ଷର୍ପରର୍ାଽଂଂଧୁର୍ଣା ଵା || ୬.୯ ||  
 
ରଦଵତାସ୍ଵସୁଲ୍ଭ ପ୍ରତଭିା ରତ ମାନୁରଷଷୁ ଚପରଲ୍ଷ ୁକଥା କା |  
କ୍ଷାମୟ ରସୌମୟ ସକଲ୍ଜ୍ଞ ନମରସ୍ତ ରତ ବୁଵଂତ ଇତ ିତଂ କଲି୍ ରନମଃୁ || ୬.୧୦ ||  
 
ରଵଦୋସ୍ତ୍ରଚତୁରରୈରିହ ଵିଦୟାଵିତ୍ତଲି୍ପ୍ସୁଭିରଵାପ୍ତମରେରଷୈଃ |  
ପ୍ରାପ ରକରଳସୁମଂଡଲ୍ଜାରତୈଃ ଅନୟଦାର୍ତନମାର୍ତରଚତାଃ || ୬.୧୧ ||  
 
ତକୟତଂତ୍ରକୁେଲ୍ାନପି ପୁଂସଃ ଚକୟରୀତ ିବତ ରସାଽର୍ମମାନାନ |  
ମାନମାନମର୍ତୀହ କଥଂ ରନା ରନୈଷ ମଂଡଲ୍ଭୁଵାଂ ସମିତାନାମ || ୬.୧୨ ||  
 
ମଂତ୍ରର୍ଂତ ଇତ ିରତ ଦ୍ଵଜିଵର୍ୟାଃ ଅନୟରଦେଜମଖୁସ୍ତମପୃଚ୍ଚନ |  
ସଦ୍ଦଦାଦଦସୁେଂସନନଂିଦାକାରିସୂକ୍ତର୍ତମଥୟମରୁପତୟ || ୬.୧୩ ||  
 
ତଂ ସୁ୍ଫଟଂ ପ୍ରକଥର୍ନ ସ ପୃଣୀର୍ାଚ୍ଚବ୍ଦମଲୂ୍ମଵଦତ ପୃଣ ଧତୁମ |  
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ତଂ ଜରି୍ୀଷୁମଥ ଵିପ୍ରମଦଃ ପ୍ରୀଧାତୁରମଷ ନରି୍ଦଂତମଵୁାଚ || ୬.୧୪ ||  
 
ପ୍ରାଦରିଭଦମଵିଦନ ରୁ୍ଣର୍ ତ୍ଵଂ ମଢୂ ପାଂସୁଷ ୁଲି୍ଖନ ଲି୍ପିସଂ ମ |  
ଭତ୍ସର୍ନ୍ନତି ିଜହାସ ସୁହାରସା ମତ୍ସରାକୁଲ୍ଧିରର୍ା ଜଡର୍ନ ସଃ || ୬.୧୫ ||  
 
ତତ ପ୍ରସଂର୍ବଲ୍ରତାଽଖଲି୍ଵିଦୟାପାଟଵଂ ପୃଥଃ ହୃଦଃ ପ୍ରତବୁିଦ୍ଧୟ |  
ଆନମନ ସବହୁମାନମମୀ ତଂ ର୍ଂ ନମଂତ ିକଲି୍ ନାକନିକିାର୍ାଃ || ୬.୧୬ ||  
 
କନୟକାଦୃତସୁରରଂଦ୍ରଵପୁଃ ଶ୍ରୀଦାନଵାଚଵିରସୂକ୍ତହୃଦୁରକ୍ତୌ |  
କୁତ୍ରଚତି ସଦସ ିତାଵଦପାଲ୍ା କୀତତିାଽତତିରୁଣୀତୟର୍ମରୂଚ || ୬.୧୭ ||  
 
ଶ୍ଵିତ୍ରଣିୀ ଭଵତ ିତତ୍ପଦଵାରଚୟତୟାଗ୍ରରହଣ ଵଦରତାଽଵିଦୁରଷାଽତ୍ର |  
କଶି୍ଚରଦଷୟତ ିଵିପଶି୍ଚଦରିହୈନଂ ପୃଚ୍ଛରତତୟର୍ମର୍ଚ୍ଛଦରଥାକ୍ତଵା || ୬.୧୮ ||  
 
ରଦେରମନମଚରିାଦୁପର୍ାତଃ ତାଦୃୋକୃତରିରହା କୃତବୁଦ୍ଧଃି |  
ତାଂସ୍ତଥାଽଭୟଧିତ ତତ୍ପଦଭାଵଂ ସୂରିରମୌଲି୍ମଣନିାଽତ୍ର ର୍ରଥାରଚ || ୬.୧୯ ||  
 
ରକଵଲ୍ଂ ନ ସକଲ୍ାଃ େୁତଵିିଦୟାଃ ମାନପୂଵୟକସମସ୍ତର୍ରିରାଽସୟ |  
ଅପୟନାର୍ତର୍ତପ୍ରତପିତ୍ତିଂ ଶ୍ରଦ ଦଧୁଃ ପୃଥଲ୍ରଚତସ ଏରତ || ୬.୨୦ ||  
 
ର୍ଦୟରଦଵ ସପଦ ିପ୍ରକୃତଂ ସୟାତ ତତ୍ତରଦଷ ର୍ଦରଵଦଖଲ୍ଂ ଚ |  
ସଵୟଦା ସଦସ ିସଵୟବୁଧାନାଂ ସଵୟଵିଦୟତରିିତ ିପ୍ରଥିରତାଽଭୂତ || ୬.୨୧ ||  
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ଅପ୍ରର୍ାତମପି ରଦେମରେଷଂ ଵୟାନରେ ସୁଜନରକୈରଵବଂଧୁଃ |  
ପୂଣୟଦୃକ ପ୍ରତତର୍ା ନଜିକୀତୟୟା ପୂଣୟଚଂଦ୍ର ଇଵ ଚଂଦ୍ରକିର୍ାଽଲ୍ମ || ୬.୨୨ ||  
 
ସୁଂଦରରଷ ୁସୁରମଂଦରିଵୃଂରଦଷିିଂଦରିାରମଣଵଂଦନକୃତୟମ |  
ଆଚରନ୍ନସୁଚରିାତ ସୁଵିଚାରରା ରୂପୟପୀଠପତମିାପ ମକୁୁଂଦମ || ୬.୨୩ ||  
 
ଭୂସୁରପ୍ରଵରବୁଦ୍ଧସିମଦୃ୍ଧଵିୟକ୍ତରୁ୍କ୍ତଵପୁଷଂ ରୁଚରିାଂର୍ୀମ |  
ସୂତ୍ରଦୀପ୍ତମଣମିାଲି୍କର୍ାଽଲ୍ଂ ଭୂଷତିାଂ ଭଵନଭୂଷଣଭତାମ || ୬.୨୪ ||  
 
ପାଦସୁଂଦରପଦକ୍ରମଭାରଵୈଃ ଭାସତିାଂପ୍ରକଟଵଣୟରୁ୍ଣାଢୟାମ |  
ଭାରରତାତ୍ତମଭୃତାମନୁରୂପାଚ୍ଛାଦନାଂ ସମଧିକସ୍ଵର ରୋଭମ || ୬.୨୫ ||  
 
ରାଜସୂର୍ମଖୁସନମଖଵୃତ୍ତାଂ ଵାସୁରଦଵରୁ୍ଣନଷି୍ଠତିଭାଵାମ |  
ସଵୟଧମୟପରିେିକ୍ଷଣଦକ୍ଷାଂ ଵଂଦତିାଂ ଜନତର୍ା ଜନନୀଵତ || ୬.୨୬ ||  
 
ରମୌଲି୍ସଂଗ୍ରହଵିକଷୟଣଦୂନାଂ ମାରି୍ନା ସଦସ ିଦୁଷ୍ଜରନନ |  
ନୟାର୍ମାର୍ୟମପହାର୍ ମହାଂତଂ ରସ୍ଵଶ୍ଵରତ୍ଵମପି ସାଧର୍ତାଽଲ୍ମ || ୬.୨୭ ||  
 
ସଜ୍ଜରନୈଃ କତପିରର୍ୈରତଦିୀରନୈଃ ଚାଲି୍ରତୈଃ କଲି୍ବଲ୍ାଚ୍ଛଭମାର୍ୟାତ |  
ଅପୁୟରପକି୍ଷତଵିକଷୟଣଦୁଃଖାଂ ସାତରିୋକମପି ରକୈଶ୍ଚନ ଦୃଷ୍ାମ || ୬.୨୮ ||  
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ଵାସୁରଦଵ ଧରଣୀଧର ନାରଥତୁୟଚ୍ଚରକୈରପି ମହୁୁଃ ପ୍ରଵଦଂତୀମ |  
ପୂଣୟସଦ୍ଗଣୁମଜଂ ର୍ତରଦାଷଂ ବଭି୍ରତୀଂ ହୃଦ ିଵିଵିକ୍ତମରେଷାତ || ୬.୨୯ ||  
 
ଵାର୍ୟତାଂ ବୁଧଜରନୈନୟନୁ ହାହା ରନୈଷ ଧମୟ ଇତ ିଚାଭିଦଧନାମ |  
କୃଷ୍ଣଲ୍ାଳତିତମାମନଵଦୟାଂ ଅପୟନନୟେରଣାଂ େରରଣାତ୍କାମ || ୬.୩୦ ||  
 
ରଵଦଜିାମିଵ ପୁରା ଭରତାଗ୍ରୟଃ ସ ସ୍ଵର୍ଂ େୁତତିତଂି ଖଲୁ୍ ଦୃଷ୍ଵା |  
ପୁଷ୍ବୁଦ୍ଧରିକରରାତ କରୁଣାବ୍ଃି ଦୁଷ୍ପକ୍ଷଦମନସ୍ଥିରସଂଧାମ || ୬.୩୧ ||  
 
ଅଵୟର୍ଂ ସତତମପୁୟପଭକ୍ତୟା ଵିତ୍ତମଗ୍ରୟମିଵ ଦୂରରି୍ର୍ାସୁଃ |  
ଜୟାର୍ରସ ସରୁ୍ରରଵ ହରିର୍ୀତାଭାଷୟରମଷ ଵିରଚର୍ୟ ତଦାଽଦାତ || ୬.୩୨ ||  
 
ରହତୁଵାଦନି ିଵିେଂକଟବୁରଦ୍ଧୌ ତୀଥୟମଥୟର୍ତ ିର୍ଂତୁମନୁଜ୍ଞାମ |  
ତାଂ ଦରିଦେ ପୁରୁରଷାତ୍ତମତୀଥୟଃ ଚଂିତର୍ନ ସ ପୁରୁରଷାତ୍ତମ ରକ୍ଷାମ || ୬.୩୩ ||  
 
ନୀରଜା ମଲ୍ର୍ମଂଡଲ୍ଵୃତ୍ତୟା େଲା ରିତା ଭୁଵି ସଦାଳୟନୁର୍ାତଃ |  
ସାଧୁପାଂଥପରିତାପମପାସୟନୁତ୍ତରାଂ ଦେିମର୍ାନମରୁଦଂେଃ || ୬.୩୪ ||  
 
ବୁଦ୍ଧେୁିଦ୍ଧକିରରର୍ାନକିରାଢୟଂ ତୀଥୟଜାତମଭୁର୍ଂ ଚ ଧରଣୟାମ |  
ଆତ୍ମମଜ୍ଜନତ ଏଵ ନକିାମଂ ପର୍ୟରୋଧର୍ଦମଂଦମନୀଷଃ || ୬.୩୫ ||  
 
ଵାସୁରଦଵପଦସଂତତସଂର୍ୀ ରତଜସାଽପୟଲ୍ମଧଃ କୃତେଵୟଃ |  
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ଅତୟଵତୟତ ନତିାଂତମଥାରସୌ ର୍ାଂର୍ରମା ମ ନାେନକୀତଃି || ୬.୩୬ ||  
 
ତତ୍ର ତତ୍ର ସ ଜର୍ତ୍ତ୍ରର୍ଚତି୍ରଂ କମୟ େମୟଦମନୁସୃ୍ମତମିାତ୍ରାତ |  
ସଂଚରନ ଵିଦଧଦାପ ନରାଣାଂ ରର୍ାଚରଂ ବଦରିକାଶ୍ରମପାଶ୍ଵୟମ || ୬.୩୭ ||  
 
ମଂଡର୍ନ ଭରତଖଂଡମଖଂଡଂ ନାଦରିାର୍ଣପରଦାଽତ୍ର ପରରା ର୍ଃ |  
ତଂ ନମନ ପ୍ରଚୁରଧୀହୟରିର୍ୀତାଭାଷୟମାପୟର୍ଦୁପାର୍ନମରସ୍ମୈ || ୬.୩୮ ||  
 
ପ୍ରୀତରର୍ଽସୟ ପୁରରତା ଵରଭାଷୟଂ ଵାଚର୍ନ ସ ଜନତାମପସାର୍ୟ |  
ଵଚିମ େକ୍ତିତ ଉରୁକ୍ରମର୍ୀତାଭଷୟାମିତୟକଥର୍ତ ପୁରୁସଂଖୟଃ || ୬.୩୯ ||  
 
ଏତଦଥୟମତସିୂ୍ଷ୍ମମପି ତ୍ଵଂ େକ୍ତ ଏଵ ନ ର୍ଦାତ୍ଥ ସମସ୍ତମ |  
ରତନ ରଲ୍େତ ଇତୀହ ପଦଂ ସୟାଦ ଇତୟର୍ଦୟତ ଜର୍ଜ୍ଜନରକନ || ୬.୪୦ ||  
 
ରତନ ତତ୍ପର ଵଚରନ ଵିହରତଽଲ୍ଂ େୁେୁଵୁଃ ପ୍ରାେରି୍ତା ଅପି େିଷୟାଃ |  
ଉଚୟତାମିତ ିମହୁୁଃ ସପୃଥିଵୟାସ୍ଫାଲ୍ନଂ ପଦମରହା ହରିରଣାକ୍ତମ || ୬.୪୧ ||  
 
େବ୍ଦରଭଦମଵଧର୍ୟ ତମଚୟାସନ୍ନଷିଣ୍ଣଵପୁଷଃ ପରମସୟ |  
ତସୟ ଭାଵଵିଦମଂଦମନୀଷଃ ରପ୍ରାତ୍ଥତିଃ ପ୍ରଵଚନଂ ଵୟଧିରତୈଭୟଃ || ୬.୪୨ ||  
 
ମଜ୍ଜନଂ ଵୟଧିତ େୀତଳର୍ଂର୍ାଵାରି ନତିୟମରୁରଣାଦର୍କାରଲ୍ |  
ର୍ତ ସୃ୍ପେଂତ ିନ ନରା ହମିଭୀତା ଅଂେ ଏଷ ପୃଷତାମଧିପସୟ || ୬.୪୩ ||  
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କାଷ୍ଠରମୌନମଦଧାଦୁପଵାସଂ େୁଦ୍ଧମପୟକୃତ େୁଦ୍ଧ ହୃଦଚି୍ଛନ |  
ନତିୟତୁଷ୍ହରିରତାଷଵିରେଷଂ ଚଂିତର୍ନ ପ୍ରଭୁମନଂତମଠାଂତଃ || || ୬.୪୪ ||  
 
ରପ୍ରୈରର୍ତ ସ୍ଵଚରରଣ ରତଚତି୍ତଂ ମଧ୍ଵମତ୍ର ଦନିମଂଡଲ୍ରମନମ |  
ସ୍ଵାଶ୍ରରମାପର୍ମନାର୍ ମକୁୁଂରଦା ଦୀପ୍ତିଦୃଷି୍ଵିଦତିାର୍ତରିରନୈୟଃ || ୬.୪୫ ||  
 
ନକ୍ତରମଵ ଭର୍ଵତୁୟପର୍ାରତ ରପ୍ରାଦରିତ ସତ ିସହସ୍ରମରୀରଚୌ |  
ରମୌନଵାନଲି୍ଖଦୁତ୍ତମଚତି୍ତଃ େିଷୟେିକ୍ଷଣପରଃ କରୁଣାଵାନ || ୬.୪୬ ||  
 
ରନଦୃେଂ ସ୍ଥଳମଲ୍ଂ େମଲ୍ଘ୍ନଂ ନାସୟ ତୀଥୟସଲି୍ଲ୍ସୟ ସମଂ ଵାଃ |  
ନାସ୍ମଦୁକ୍ତିସଦୃେଂ ହତିରୂପଂ ନାସି୍ତ ଵିଷୁ୍ଣସଦୃେଂ ନନୁ ରଦୈଵମ || ୬.୪୭ ||  
 
ର୍ାତ ିତାଵଦଧୁରନୈଵ ଜରନାଽର୍ଂ ଵୟାସରୂପମଜତିଂ ପ୍ରଦଦୃିକ୍ଷଃୁ |  
ଆଵ୍ରରଜଦହି ନ ଵା ସ ହ ିରଵଦ ସ୍ଵସ୍ତ ିରଵାଽସି୍ତିତ ିର୍ର୍ାଵଥ ମଧ୍ଵଃ || ୬.୪୮ ||  
 
ନାଥ ନାଥ ବତ ରନାଽତ୍ର ଵିନାଥାନ ମା ତୟରଜାରୁକରୁରଣା ଭର୍ଵଂସ୍ତିମ |  
ରନାଦତିଂ ସୃ୍ମତମପୀତ ିହ ିେିରଷୈୟଃ ସ୍ଵାମିରନାଽଭିମତଭଂର୍ଭରର୍ନ || ୬.୪୯ ||  
 
ସଦ୍ଗରୁରାନୟ ଵିରହଂ ସହମାନଃ ସତୟତୀଥୟର୍ତରିନିର୍ମତ ତମ |  
ର୍ସ୍ତ୍ରଵିାରମିତରାସୁତୋଖାସ୍ଵଥୟମଗ୍ରୟମାେୃରଣାତ ପୁରୁସଂଖୟାତ || ୬.୫୦ ||  
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ଦୁର୍ୟମାର୍ୟର୍ତମପୟନୁଧଵନ ନାଽପ ରସାଽର୍ମରୁଣୀଭଵତୀରନ |  
ଲ୍ୀଲ୍ର୍ା ସଜଵମାକ୍ରମମାଣଂ ଵୟାଶ୍ରର୍ାଂତରସୁଦୂରେିଲ୍ାସୁ || ୬.୫୧ ||  
 
ଆନଵୃିତ୍ତଵପୁଷା ରୁ୍ରୁଣାଽଽରାତ ପାଣନିା ହୟଭିନରର୍ନ ସୁନୁନ୍ନଃ |  
ତ୍ରସ୍ତଧୀରତରି୍ରର୍ୌ ସ ମହୂୁତୟାତ ତଦ୍ଦରିନାପର୍ତମାର୍ୟମରେଷମ || ୬.୫୨ ||  
 
ଆଶ୍ରରମ ନଜିଜନାନହି ଦୃଷ୍ଵା ତଂ ପ୍ରସାଦମହମିାନମମଷୁୟ |  
ରପ୍ରାଚୟ ତତ୍ପଲଵନମପୟତଚିତି୍ରଂ ତସୟ ରତୈଃ ସହ ସଦାଽସ୍ମରରଦଷଃ || ୬.୫୩ ||  
 
ଵାନରରଂଦ୍ର ଇଵ ଵାରୁ୍ଜରଵାଽରସୌ ଭୀମରସନ ଇଵ ଦାନଵଭୀମଃ |  
ଉଲ୍ଲଲ୍ାସ ର୍ରିିପୁଂର୍ଵେୃଂରର୍ ସ ଵ୍ରଜନ ଵଅଜନିନାେନନାମା || ୬.୫୪ ||  
 
ବହୁସତ୍ତ୍ଵର୍ଣଂ ସଵିକଂ ସମହାଵିଷରମାକ୍ଷମହାହମିଵଂତମର୍ମ |  
ଵିଷରମାକ୍ଷମହାହମିଵଂତମର୍ନ ନର୍ରମୈକ୍ଷତ ଫୁଲ୍ଲଦୃର୍ସ୍ତଭର୍ଃ || ୬.୫୫ ||  
 
ସୁହସତିକମଲ୍ାକରରାପରୂ୍ଢଂ ସୁଜନସୁଖାଥୟମନଂତରଭାର୍େର୍ୟମ |  
ଵିକସତିସୁମରନା ଟାର୍ମଚୁ୍ଚଂ ମରତକରତ୍ନମର୍ସ୍ଥଲ୍ାଗ୍ରୟରୋଭମ || ୬.୫୬ ||  
 
ପାରଦାପାଂତନମନମହାମନୁରି୍ଣଂ ରହମପ୍ରଦୀପ୍ତାଂବରଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ରତ୍ନକଲ୍ାପମଗ୍ରୟକଟରକୈଵିଭ୍ରାଜତିଂ 
ହାଟରକୈଃ |  
ଦୃଷ୍ଵାତଂ ଧରଣୀଧରଂ ସୁଵନମାରଲ୍ାଲ୍ଲାସନିଂ ସୁଂଦରଂ ସ୍ଵାନଂଦାକୃତମିସ୍ମରନମୁରରିପୁଂ 
ସ୍ଵାନଂଦତୀଥୟସ୍ତଦା || ୬.୫୭ ||  
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|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲ୍ତଲି୍କ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚରିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜରର୍  
ଆନଂଦାଂକରିତ ଷଷ୍ଠଃ ସର୍ୟଃ || 
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