
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୭. ସପ୍ତମଃ ସର୍ୟଃ  
ଅଥ ହ ୈମଵହତ ତଟାଂତହର ବଦରୀଷଂଡଵିହେଷମଂଡତିମ |  
ପରମାଶ୍ରମମାଶ୍ରର୍ଂ ଶ୍ରିର୍ଃ ସକଲଜ୍ଞଃ ସ ଦଦେୟ ଵିେୁତମ || ୭.୧ ||  
 
 ମିଵଷୟରଵିପ୍ରଭାସ ାଃ ପୃଥୁସତ୍ରପ୍ରଥିତା ଦ୍ଵଜିାଶ୍ରର୍ାଃ |  
ଅପି ଵିଷୁ୍ଣପଦସୃ୍ପହୋଽଲସନୁଭହର୍ ର୍ତ୍ର ଵିଚତି୍ରୋଖନିଃ || ୭.୨ ||  
 
ଶ୍ରଵଣାମତୃର୍ୀର୍ୟହଣୈଦ୍ଵହିଜୈଃ େୁକମହୁଖୈୟଃ େୁଭପକି୍ଷଭିଵୟୃ ତମ |  
କମହଲଷ୍ଟତମସ୍ଥିରାଂତହରୈଃଅପି  ଂହସୈଃ ପରହମୈରହମଚହକୈଃ || ୭.୩ ||  
 
ସୁମହନାନକିହରଣ ପୂରିତଂ ସ୍ଵମହନାଽଭୀଷ୍ଟଦମଲପଦୁର୍ୟମମ |  
ଅପରସ୍ପରମତ୍ସରପ୍ରଜଂ ନନୁ ହଵୈକୁଂଠମିଵାଚୁୟତାଲର୍ମ || ୭.୪ ||  
 
ତମିମଂ ପ୍ରଵିେଂତମାଶ୍ରମଂ ଦ୍ଵୟଧିକତ୍ରଂିେଦୁଦାରଲକ୍ଷଣମ |  
ରୁ୍ଣସାରଵିଦଃ କୁତୂ ଲାଦ ଅଵହଲାକୟଷୟର୍ ଇତୟଚଂିତର୍ନ || ୭.୫ ||  
 
କନକାତୁଲତାଲସନ୍ନଭିଃ କମଲାହକ୍ଷା ଵିମହଲଂଦୁସନମୁଖଃ |  
ର୍ଜରାଜର୍ତମିୟ ାଭୁଜଃ ପ୍ରତରି୍ାନ ହକାଽର୍ମପୂଵୟପୂରୁଷଃ || ୭.୬ ||  
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ଅତେିାଂତଵପୁନେିାକରଃ ସ୍ଵର୍ହମକାଂତଖହରା ଦଵିାକରଃ |  
ଇତ ିନାସୟ ରୁ୍ଣାଣୟଵାକୃହତଃଉପମାନଂ ଭୁଵହନଷୁ ଲଭୟହତ || ୭.୭ ||  
 
ପରମାଶ୍ରମିଣାଂ ର୍ତଶ୍ରହମା ନନୁ ଚହି୍ନାନ ିବଭିତ ିଧୀରଧୀଃ |  
ଅପି ମାନୁଷଭାଵଵିଗ୍ରହ ା ଵିପୁଲଂ ଵିସ୍ମର୍ମାତହନାତ ିନଃ || ୭.୮ ||  
 
ଚତୁରଶ୍ଚତୁରାନନଃ ସ୍ଵର୍ଂ ପଵହନା ଵା ଵ୍ରତରୂିପ ଆଵ୍ରଜନ |  
େୃତନିାଥଦଦୃିକ୍ଷର୍ାଽନୟଥା ନ ଖଲୁ ସୟାନ୍ନଖିଲିାଗ୍ରୟଲକ୍ଷ୍ମଵାନ || ୭.୯ ||  
 
ଅଵହଲାକତିଲକ୍ଷଣଃ ସ ହତୈଃ ଇତ ିସଂଚଂିତୟ କୁତୂ ଲାକୁହଲୈଃ |  
ଅଵିଳଂବର୍ତନିୟୟୋମର୍ତ ତରୁମାରାତ ସୁରପାଦହପାତ୍ତମମ || ୭.୧୦ ||  
 
ମସୃଣତ୍ଵଚମନୁ୍ନତଂ ତତଂ ବ ୁୋଖାଫଣସୂନରତ୍ନକମ |  
ଭର୍ଵଂତମନଂତମଂତହିକ ସ୍ଥିତମୀେସୟ ନହିଷଵଣାର୍ ଵା || ୭.୧୧ ||  
 
ଅତଚିତି୍ରଵିଚତି୍ରପତ୍ରଣିଂ ବ ୁଵଣୟଂ  ରିହର୍ାନଵିାରକମ |  
ମନୁନିଂଦନମିଂଦରିାପହତଃ ଅଧିହକଷ୍ଟଂ ପତତାମିଵାଧିପମ || ୭.୧୨ ||  
 
ଅମତୃାତ୍ମମ ାଫଲପ୍ରଦଂ ଦୁରଵାପଂ  ରିଭକ୍ତିଵଜହିତୈଃ |  
ଶ୍ରିତସାଧୁପୁରାଣଭାରତଂ ନରି୍ମଂ ମତୂୟମିହଵାରୁୋଖନିମ || ୭.୧୩ ||  
 
ଅଥ ତସୟ ସ ହଵଦକିାଂତହର ସୁଵିୋହଲ ଵିମହଲ ମହନା ହର |  
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ଅଵହଲାକତିଵାନନଂତଧୀଃଦଵିି ହଦଵାନଵି ତାପହସାତ୍ତମାନ || ୭.୧୪ ||  
 
ଅପି ସପ୍ତତର୍ା ଵିରାଜତିାନ ର୍ତସଂଖୟାନ ରୁ୍ଣହିନା ରୁ୍ହଣାଜ୍ଝିତାନ |  
ଅପି ମନୁୟମଦାଦଵିଜତିାନ ର୍ତହଭାର୍ାନ ପଵନାେନାନ ସଦା || ୭.୧୫ ||  
 
ମନୁମିଂଡଲମଧ୍ୟଵତନିଂ ତ୍ରଜିର୍ନମଂଡଲମଂଡନାରି୍ତମ |  
ଇ  ସତୟଵତୀସୁତଂ  ରଂି ପରିପୂଣୟପ୍ରମତଃି ସହମୈକ୍ଷତ || ୭.୧୬ ||  
 
ନଜି ୃତ୍କମହଲଽତନିମିୟହଲ ସତତଂ ସାଧୁ ନେିାମର୍ନ୍ନପି |  
ଅଵହଲାକୟ ପୁନଃପୁନନୟଵଂ ତମହସୌ ଵିସ୍ମତି ଇତୟଚଂିତର୍ତ || ୭.୧୭ ||  
 
ଅର୍ଣର୍ୟରୁ୍ଣାଣୟହଵାଽମଲଃ ସ   ିନାରାର୍ଣ ଏଷ ହକଵଲମ |  
ଵିଧିନାଽନୁସୃତଂ ପରାେରାତ ସୁଷୁହଵ ସତୟଵତୀ କଲିାତ୍ର ର୍ମ || ୭.୧୮ ||  
 
ଧଵହଳଽସୟ ମନଃପହର୍ାନହିଧୌ ସଦନୁହକ୍ରାେର୍ରିୀଂଦ୍ରହଲାଳହିତ |  
ପ୍ରକଟୀଭଵତ ିସ୍ମ ସୁଂଦରୀ ଦରି୍ତା ହଦୈତୟରିହପାସ୍ତ୍ରର୍ୀମର୍ୀ || ୭.୧୯ ||  
 
ଇତ ଏଵ ପୁରାଣହର୍ୌରହର୍ୌ ସମ ାଭାରତପାରିଜାତହକ |  
ସତ ିଜାତଵତ ିଵୟଜାର୍ତ ପ୍ରଵରଂ ସୂତ୍ରର୍ଣାମତୃଂ ସ୍ଵର୍ମ || ୭.୨୦ ||  
 
ନରିଵଗ୍ର ମଵୁୟନୁଗ୍ର ଂ ଵିଦଧତ ପାଂଡୁସୁତାଦସିଜ୍ଜହନ |  
ଅଵନାଵଵନାର୍ ସଂଵିଦାଂ ସୁଚରିାହର୍ୈଷ ଚଚାର ଚାରୁର୍ୀଃ || ୭.୨୧ ||  
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ଅଧୁନା କଲିକାଲଵୃତ୍ତହର୍ ସଵିହତଵ କ୍ଷଣଦାନୁଵୃତ୍ତହର୍ |  
ଜନଦୃର୍ିିଷର୍ତ୍ଵମତୟଜଦ୍ଭର୍ଵାନାଶ୍ରମମାଵସନ୍ନମିମ || ୭.୨୨ ||  
 
ତଦଦିଂ ଵପୁରସୟ ଦୃେୟହତ ଦଲିହତଂଦୀଵରସୁଂଦରଦୁୟତ ି|  
ପରମାଜନିହର୍ାର୍ପୀଠର୍ଂ ମମ ହଚହତାନର୍ନାଭିନଂଦନମ || ୭.୨୩ ||  
 
ଅର୍ଣର୍ୟରୁ୍ହଣୈଃ ସୁପୂରିତଂ ପରିପୂଣୟାର୍ଣତିାତ୍ମସଦ୍ଗହୁଣୈଃ |  
ଇଦମସ୍ତସମସ୍ତଦୂଷଣଂ ସଚଦିାନଂଦମର୍ଂ   ିହକଵଲମ || ୭.୨୪ ||  
 
କମଲାକମଲାସନାନହିଲୈଃ ଵି ର୍ା ୀଂଦ୍ରେିହଵଂଦ୍ରପଵୂୟହକୈଃ |  
ପଦପଦମରହଜାଽସୟ ଧାରିତଂ େିରସା  ଂତ ଵ ାମୟ ଂ ମ ୁୁଃ || ୭.୨୫ ||  
 
ପ୍ରଣମାମି ପଦଦ୍ଵର୍ଂ ଵିହଭାଃ ଧ୍ଵଜଵଜ୍ାଂକୁେପଦମଚହି୍ନଵତ |  
ନଜିମାନସରାର୍ପୀଡନାଦରୁଣୀଭୂତମିଵାରୁଣଂ ସ୍ଵର୍ମ || ୭.୨୬ ||  
 
ନନୁ ହକଵଲହମଵ ହଵୈଷ୍ଣଵଂ ଶ୍ରିତଵଂତଃ ପଦମାତ୍ମହରାଚଷିା |  
ତମହସାଽପୁୟଭର୍ସୟ ନାେକା ଵିଜର୍ଂହତ ନଖରା ନଵଂ ରଵିମ || ୭.୨୭ ||  
 
ସୁକୁମାରତଳାଂରୁ୍ଲୀମହତାଃ ପଦହର୍ାରସୟ ନରୂି୍ଢରୁ୍ଲଫହର୍ାଃ |  
ଉପମାନମହ ା ନ ଲବୟହତ କଵିଵହର୍ୈ ରିତହରତରଂ ଵିନା || ୭.୨୮ ||  
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ଉଚତିାଂ ରୁ୍ରୁତାଂ ଦଧତ କ୍ରମାତ େୁଚ ିହତଜସ୍ଵ ିସୁଵୃତ୍ତମତୁ୍ତମମ |  
ଭଜହତାଽତ୍ର ଚ ଭାଜର୍ତୟହଦା ଵିଭୁଜଂଘାରୁ୍ର୍ଳଂ ସରୂପତାମ || ୭.୨୯ ||  
 
ଅଚଲାସନହର୍ାର୍ପଟ୍ଟକିା ଵରକକ୍ଷୟା ସକୃଦାପ୍ତମିଷ୍ଟଦମ |  
ପରିହତାଽପ ି ରିଂ ସୁ୍ଫରଂତୟହ ା ଅନେିଂ ଧନୟତହମତ ିହମ ମତଃି || ୭.୩୦ ||  
 
ରୁଚହିରଣ ଵହରୈଣଚମୟଣା ରୁଚରିାଜଦୁୟତଚିାରୁହରାଚଷିା |  
ପରହମାରୁନତିଂବସଂର୍ନିା ପରମାଶ୍ଚର୍ୟତର୍ା ଵିରାଜୟହତ || ୭.୩୧ ||  
 
ତନୁନମିନସୁନାଭିହୋଭିହତ ଵଲିହଭ ଵାରିଜନାଭ ଆଦହଧ |  
ପ୍ରତନାଵତସିୁଂଦହର ମହୃଦୌ ଉଦହରଽସ୍ମନି ଜର୍ଦଂଡମଂଡଲମ || ୭.୩୨ ||  
 
 ୃଦହର୍ କୃତସଜ୍ଜହନାଦହର୍ ସୁଵିୋହଲ ଵିମହଲ ମହନା ହର |  
ଉଭର୍ଂ ଵ ତ ିତ୍ରର୍ୀମର୍ଂ ଭର୍ଵାନ ବ୍ରହ୍ମସୁସୂତ୍ରମତୁ୍ତମମ || ୭.୩୩ ||  
 
ଅସହମଽନଧିହକ ସୁସାଧିହତ ନଜିତାହତ ରଵିରାେିଦୀଧିତ ି|  
ପ୍ରଦହଦୌ ତ୍ରଜିର୍ଜ୍ଜର୍ଧ୍ଵଜଂ ଵିଧିହରତଦ୍ଗଳସଂର୍ ିଭୂଷଣମ || ୭.୩୪ ||  
 
ଅରିଵାରିଜଲକ୍ଷହଣାଲ୍ଲସତୁ୍ସକୁମାରାରୁଣ ପାଣପିଦମହର୍ାଃ |  
ପୃଥୁପୀଵରଵୃତ୍ତ ସ୍ତହର୍ାଃଉପମାଂ ହନୈଵ ଲଭାମହ ଽନହର୍ାଃ || ୭.୩୫ ||  
 
ଭଜତାଂ ଵରତକୟମଦୁ୍ରର୍ା ଦୟତ ି ସ୍ତାଗ୍ରମହବାଧମୀେିତୁଃ |  
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ଅଧିଜାନୁ ସମପିତଂ ପରଂ କୃତଭୂହର୍ାଭର୍ଭଂର୍ମଂର୍ଲମ || ୭.୩୬ ||  
 
ସତତଂ ର୍ଳତା ସ୍ଵତଃ େୁତତି୍ରତିହର୍ହନଵ ନକିାମମଂକତିଃ |  
ସୁଵିଡଂବତିକଂବୁରୀକ୍ଷୟହତ ଵରହରଖାତ୍ରର୍ଵାନ ରୁ୍ହରାର୍ୟଳଃ || ୭.୩୭ ||  
 
ସକଲାସ୍ତକଲଂକକାଳମିସୁ୍ଫରଦଂିଦୁପ୍ରକହରାରୁଵିଭ୍ରମମ|  
ଅଧରୀକୁରୁହତ ସ୍ଵହୋଭର୍ା ଵଦନଂ ହଦଵେିଖାମହଣରିଦମ || ୭.୩୮ ||  
 
ଅରୁଣାେମଦଲାଂତହରାଲ୍ଲସନ୍ନଵମକୁ୍ତାଵଲିମସୟ ଲଜ୍ଜହର୍ତ |  
 ସତଃ ସତିଦଂତସଂତତଃି ପରମଶ୍ରୀରରୁହଣାଷ୍ଠହରାଚଷିଃ || ୭.୩୯ ||  
 
ଦ୍ଵଜିଵୃଂଦକୃତଂ କୁତୂ ଲାଦ ଅନୁହର୍ାର୍ାଂଧୁସ ସ୍ରମତୁ୍ତମମ |  
ଇର୍ହମକପହଦ ସରସ୍ଵତୀ େୁତଭିତୟୁ ଃ ପରିପୂରର୍ତୟହ ା || ୭.୪୦ ||  
 
ଜଲଜାର୍ତହଲାଚନସୟ ମାଂ ଅଵହଲାହକାଽର୍ମହୁପତୟ ଲାଳର୍ନ |  
କୁରୁହତ ପରିରଭୟ ପୂରିତଂ ଭୁଵନାନଂଦକରସ୍ମତିାନିିତଃ || ୭.୪୧ ||  
 
ଉପକଣୟମମଷୁୟ ଭାସତିା ତୁଳସୀ ମଂତ୍ରର୍ତୀଵ ଲାଳତିା |  
ମମ ନାଥ ପଦଂ ନ ମତ୍ସରାତ ଜଲଜାଦୟାନ ି ହରରୁ୍ରିତୟଲମ || ୭.୪୨ ||  
 
ଵିଭଵାଭିଭହଵାଦ୍ଭଵାଦକିଂ ଭୁଵନାନାଂ ଭୁଵନପ୍ରହଭାଭୟୁହଵାଃ |  
ଅନହର୍ାରପି ଦଭ୍ରଵିଭ୍ରମାତ ସଭଵାଂହଭାଜଭଵାତ୍ମନାଂ ଭହଵତ || ୭.୪୩ ||  
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ତ୍ରଜିର୍ତ୍ତିଲକାଳକିାଂତହର ତଲିହକାଽର୍ଂ ପରଭାର୍ମାପ୍ତଵାନ |  
 ରିନୀଲର୍ରିୀଂଦ୍ରମସ୍ତକସୁ୍ଫଟହୋହଣାପଲପଂକ୍ତିସନ୍ନଭିଃ || ୭.୪୪ ||  
 
ନଵମଂବୁଧରଂ ଵିଡଂବର୍ଦ୍ଵରଵିଦୁୟଦ୍ଵଲର୍ଂ ଜର୍ଦ୍ଗହୁରାଃ |  
ଅଵହଲାକୟ କୃତାଥୟତାମର୍ାଂ ସଜଟାମଂଡଲମଂଡନଂ ଵପୁଃ || ୭.୪୫ ||  
 
ନ ରମାଽପି ପଦାଂରୁ୍ଲୀଲସନ୍ନଖଧୂରାଜଦନଂତସଦ୍ଗଣୁାନ |  
ର୍ଣହର୍ଦ ର୍ଣର୍ଂତୟନାରତଂ ପରମାନ ହକାଽସୟ ପହରା ରୁ୍ଣାନ ଵହଦତ || ୭.୪୬ ||  
 
ନ କୁତୂ ଲିତା କୁତୂ ଲଂ ତନୁହମନାମଵହଲାକୟ ସଦ୍ଗହୁରାଃ |  
ସନଵାଵରଣାଂଡଦେିହନା ରୃ୍ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ମମ ନଷି୍କତୂୁ ଲମ || ୭.୪୭ ||  
 
ଇତ ିଚଂିତର୍ତା ମ ାଧିର୍ା ପଦଵୀଂ ବା ୟର୍ତାମତୀରୁ୍ଷା |  
ସ ମହନାନର୍ହନୈଃ ପୁରାର୍ତଃ ତତ ଆହପ ଵପୁଷାଽପି ହଵଦରାଟ || ୭.୪୮ ||  
 
ରୁ୍ରୁଭକ୍ତିଭରାନତାକୃତଃି ଵିରଚର୍ୟାଂଜଲିବଂଧମଂଜସା |  
କ୍ଷଣମାମୁକୁଳୀକୃହତକ୍ଷଣଃ ସ ରୁ୍ରୁଂ ହକଵଲମଭୟଵଂଦତ || ୭.୪୯ ||  
 
ଵିନର୍ାଭରହଣନ ଭୂଷତିଃ ସୁ୍ଫଟମଷ୍ଟାଂର୍ଵିେିଷ୍ଟହଚଷି୍ଟତଃ |  
ଭର୍ଵତ୍ତମପାଦପଂକହଜ ଭର୍ଵାନ ସ ପ୍ରଣନାମ ଭାର୍ୟଵାନ || ୭.୫୦ ||  
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ସ ନରିୀକ୍ଷୟ ପରାେରାତ୍ମଜଃ ପ୍ରଣତଂ ହପ୍ରଷ୍ଠମହେଷସଦ୍ଗହୁଣୈଃ |  
କରହର୍ାର୍ୟୁର୍ହଳନ ଵଲ୍ଗନୁା ତମଦୁସ୍ଥାପର୍ଦାେୁପାତନିା || ୭.୫୧ ||  
 
ଅମିତପ୍ରମତଂି େୁତୀଶ୍ଵରଃ ପରିହରହଭ ପରିରୃ୍ ୟ ତଂ ଦୃତମ |  
ପ୍ରଣର୍ାମତୃପୂଣୟମାନସଃ ସ୍ମତିଵକ୍ତ୍ରଃ ପରିଫୁଲ୍ଲହଲାଚନଃ || ୭.୫୨ ||  
 
ର୍ମଜାମୟୁଦଵାସ ଊଜହିତା ର୍ଦ ିଜାଂବୂନଦଵାରି ସଂଵ୍ରହଜତ |  
କନକଦୁୟତମିଧ୍ଵସଂର୍ଵାନୁପମୀହର୍ତ ସ ହତନ ନୀଲଭାଃ || ୭.୫୩ ||  
 
ର୍ଦ ିରାଜଵିଭୂଷହଣୈର୍ୟୁ ହତୌ ଦ୍ଵଜିଵର୍ୟାନିର୍ଜାଵିହମୌ  ରୀ |  
ନୃପହର୍ାତ୍ରଭୁହଵାଃ ପୁରାଽତ୍ମହନାଃ ସୁ୍ଫଟତୁଲୟାଵୁପରୂ୍ଢହର୍ାମିଥଃ || ୭.୫୪ ||  
 
ଇଦମାପ େୁହକାଽପି ଲାଳନଂ ନ ସମଗ୍ରଂ ଜର୍ତାଂ ପିତୁଃ ପିତୁଃ |  
ଅଲଭିଷ୍ଟ ର୍ହଦଷ ଧନୟ ଇତୟତହିକୌତୂ ଲମାପି ତାପହସୈଃ || ୭.୫୫ ||  
 
ଅମଷୁୟ େିଷୟା ଵିନହର୍ନ ତହସ୍ମୈ ରୁ୍ହରାରଭିପ୍ରାର୍ଵହିଦା ଵିଦଗ୍ାଃ |  
ତଦାଽନୁରୂପଂ ଦଦୁରାସନଂ ହତ ଚତୁମୟଖୁାହର୍ଵ ମକୁୁଂଦଦାସାଃ || ୭.୫୬ ||  
 
ଆସୟତାମିତୁୟଦୀହର୍ୟାପଵିହଷ୍ଟ ସତୟଵତୟାଃ ସୁହତ ସତୟଵାଚ ି|  
ନଂଦର୍ନ ମଂଦ ାସାଵହଲାହକୈଃ ତାନ ମନୁୀଂଦ୍ରାନହି ାପାଵିେତ ସଃ || ୭.୫୭ ||  
 
ଅଵର୍ମୟ ତଂ ମନୁରି୍ଣା ଵରିଷ୍ଠହତା  
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ଵିଧିଵଦ୍ଵୟଧୁଵିଧିଵିହଦାଽସୟ ମାନନାମ |  
ଅପି ସଂକଥାଃ େୁତସିୁଖାଃ କଵୀଂଦ୍ରହର୍ା  
ରନହର୍ାନେିମୟ ପରମାଂ ମଦୁଂ ର୍ରୁ୍ଃ || ୭.୫୮ ||  
 
ସଜ୍ଞନାନାର୍ାଽନଂଦଵିଜଜାନମତୂୟୀ ପ୍ରାହପ୍ତୌ ପୃଥୀିମାଶ୍ରହମ ତତ୍ର ତାଵତ |  
ଜାଜ୍ଵହଲୟହତ ଵିଷୁ୍ଣଵାରୂ୍ ସ୍ମ ହଦହଵୌ ହଵଦଵୟାସାନଂଦତୀଥୟାଭିଧାହନୌ || ୭.୫୯ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚହିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜହର୍  
ଆନଂଦାଂକହିତ ସପ୍ତମଃ ସର୍ୟଃ || 
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