
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୧୩. ତ୍ରୟର୍ାଦଷଃ ସର୍ୟଃ  
ପୃଥୁଦର୍ୟନମତୁ୍ଥତିଂ କୃତାଥୟଂ ପୃଥିଵୀଭୃତ୍ପ୍ର ଣତଂି ରୃ୍ହୀତଵଂତମ |  
ନଜିରି୍ଷୟମୟୁଦଽଥ ସହୟମାପ୍ତଂ ପୁରୁଷଃ କଶି୍ଚଦୁପାର୍ୟର୍ୌ କଦାଚତି || ୧୩.୧ ||  
 
ଭର୍ଵାନହି ନଃ ସ୍ଵକଂିକରାଣାଂ ଅଚୟିରଣାଽଵ୍ରଜତାଦନୁଗ୍ରହାର୍ |  
ଇତ ିକାର୍ୟଚକିୀଷୟର୍ାଽଽଥୟର୍ତ ତ୍ାଂ ନୃପ ଇତୟଭୟଧିୟତୈଷ ତଂ ପ୍ରଣମୟ || ୧୩.୨ ||  
 
ଅଥ ମାଘଵତୀମପାସୟ କାଷ୍ାଂ ଵ୍ରଜତା ୟପ୍ରୈଧିତୟତଜସା ପ୍ରତୀଚୀମ |  
ପରିୟର୍ାଧର୍ତା ସ୍ଵପାଦସଂର୍ାତ ପଥୃିଵୀଂ ପ୍ରାଜ୍ଞଦଵିାକୟରଣ ୟରୟଜ || ୧୩.୩ ||  
 
ଅର୍ୁଭାନପହାର୍ ମାରି୍ଜୁଷ୍ଟାନ ଅଧମାଦ୍ରୀନଵି ୟର୍ାତ୍ରନମିନୟର୍ୌୟଘୈଃ |  
ସୁଜୟନୈସ୍ତରସାଽଭିର୍ମୟମାନଃ ପରମୟେହତର୍ା କ୍ରମପ୍ରସୟ୍ୈଃ || ୧୩.୪ ||  
 
ସୁମନଃଫଲୟର୍ାଭିୟନାଽତ୍ର ପୁଂୟସା ନମର୍ନ ୟର୍ାଭିରୟନାକହାନୟିଵାଚ୍ଚାନ |  
ଅପି ଭଂର୍ମପୁାନର୍୍ନମ୍ରାନ ଦୃଢଭାଵାଦପରାନଵାର୍ୟଵୀର୍ୟଃ || ୧୩.୫ ||  
 
ର୍ମୟନାତ୍ସଵଵିସ୍ମୟିତୈନୟିଷୟଵୟା ଵିଵିୟଧୈଜୟନପୟଦୈଜୟୟନୈରଜସ୍ରମ |  
ପରିସୃତ୍ରକୀତରିାତମିୟୁ୍ୈୟ ପୁରୁୟଷୈଦୟୂରଭୁଵଶ୍ଚ ର୍ମୟମାନଃ || ୧୩.୬ ||  
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ଅମୟରୈରମରାନୁୟର୍ୈମୟୁନୀଂୟଦ୍ରୈଃ ଅପୟରକ୍ଷାଵିଷୟର୍ୈଶ୍ଚ ୟସଵୟମାନଃ |  
ହରିପାଦସୟରାଜସଂର୍ସାୟରା ଭୁଵୟନ ପାଵନପାଵୟନା ନକିାମମ || ୧୩.୭ ||  
 
ଅର୍ମପ୍ରତଵିାରଣଃ ପ୍ରର୍ାୟଣ ପରମାନଂଦସୁତୀଥୟସୂରିରାଜଃ |  
ଵିବଭାଵତୟିଵଲମଚ୍ଚରୂପଃ ସୁରସଂିୟଧାରଵି ସଂତତପ୍ରଵାହ ଃଃ || ୧୩.୮ ||  
 
ସମୟର୍ନ ର୍ୟତାଽମହୀର୍ସାଽୟସୌ ଵିଷର୍ଂ ସ୍ତଂଭପୟଦାପସଜୟନାଖ୍ୟମ |  
ମଦନାଧିପୟତଃ ସୁଧାମ ଧାମ ପ୍ରଵିୟଵର୍ାଖ୍ଲିୟଲାକଵଂଦନୀର୍ମ || ୧୩.୯ ||  
 
କ୍ଷଣଦାମିହ ତାଵଦୂଷଵିାଂସଂ ଵିହତିାହମୟଖୁ୍ୟର୍ାର୍ୟୟର୍ାର୍ୟମନମ |  
ର୍ମୟନାଦୟମଲକ୍ଷୟଣୈରଜାନନ ର୍ମନାୟର୍ାଦୟତମାର୍ୁ ରି୍ଷୟସଂଘାଃ || ୧୩.୧୦ ||  
 
ପୁରୟତା ଵିସୃତାଃ ସମାଧିରୁ୍ୟ୍ୈୟ ର୍ତର୍ସ୍ତତ୍ର ପଟୀଃ କଷାର୍ୟଵଷାଃ |  
ସହୟସାଦହରନ ସ୍ଵୟର୍ାର୍ୟମଦୁ୍ରାରୁ୍ତଦଂଡାଦକିଧାରୟଣାଦୟୟମନ || ୧୩.୧୧ ||  
 
ଅଵଧାର୍ୟ ଵିୟର୍ଷକାରିର୍ଂଖ୍ପ୍ରକଟାଂକାନ ସୁଧିର୍ା ର୍ତାଦ୍ରୟଭାଵାନ |  
ଲସତିା ତୁଳସୀସ୍ରର୍ସୟ କଂୟେ ହରିନମିୟାଲୟତୟର୍ାଚତିା ନୟଧାରି୍ || ୧୩.୧୨ ||  
 
ର୍ତଧୀର୍ୟୁରୁଚକ୍ରମିତୂପିୂଣୟଂ ର୍ତନଶି୍ଵାସଵଚା ଵିୟର୍ାଧ୍ୟ ପାଣୀ |  
ରୁ୍ଣକୁଂଡଲମଂଡତିଂ ଵିମାନଂ ରୁ୍ଣବଂଧଂ କଵଚାଵୃତଂ ବଭାର || ୧୩.୧୩ ||  
 
ସକମଂଡଲୁମଂଡଲାଵଲଂବଂ ସ୍ଵର୍ୟମଵାଲଘୁପୁସ୍ତକାଦଭିାରମ |  
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ରୁ୍ଵରି୍ଷୟର୍ୟଣା ଦୟଧ ନର୍ତ୍ନାତ ହ ିଦାକ୍ଷୟସୟ ରୁ୍ୟଣାଽପୟରାଽସି୍ତ || ୧୩.୧୪ ||  
 
ଅତସିଂଭ୍ରମତଃ ପରିଭ୍ରମଂତଂ ଭରଦାମାନଵୟଲାକନିଂ ଚରିାର୍ |  
ଅନୁୟର୍ାର୍ପରଂ ମହୁୁଃ ପ୍ରମତ୍ତଂ ଜହସୁନୟୂତନରି୍ଷୟମତ୍ର ୟକଚତି || ୧୩.୧୫ ||  
 
ଅଥ ତତ୍କ୍ଷଣଘଟ୍ଟୟିତାରୁଘଂଟାଘନନାଦଵୟପୟଦର୍ତଃ ପୟରଣ |  
ଅମିତପ୍ରମତଃି ପ୍ରୟଚାଦୟିତାଽୟସୌ ଇତ ିନରି୍ୟତୁ୍ସ ନୟିଜଷୁ ନଜିୟର୍ାମ || ୧୩.୧୬ ||  
 
ଧୃତମାତପଵାରଣଂ ଵୟରଣୟଂ ଵ୍ରତରିାଜଂ ତମପୁର୍ୟୁପର୍ୟୁଦାରମ |  
ଉଦର୍ନିିହୟିରାପରିଷ୍ପୂଣୟଦ୍ଵଜିରାଜଶ୍ରିର୍ମାର୍ର୍ାଵଭୂତାମ || ୧୩.୧୭ ||  
 
ଭୁଵନତ୍ରର୍ଧାରିଣଂ ମୁକୁଂଦଂ ଦଧଦଂତଃ ସ ଦୟଧ ରୁ୍ରୁଃ ସ୍ଵର୍ଂ ଚ |  
ଅପି ୟକନଚଦିତିୟୟଦା ନ ଚତି୍ରଂ ନନୁ ସ ପ୍ରାଣପତବିୟଭାର ତଂ ଚ || ୧୩.୧୮ ||  
 
ର୍ତୟର୍ା ରୃ୍ହୟିଣାଽଥ ଵଣମିଖୁ୍ୟାଃ ରୁ୍ତରି୍ାସ୍ତୟ୍ନଷିି୍ କାମୟଭାଵାଃ |  
ଇହ ମତୂଧିରା ଇଵ ସ୍ଵଧମୟାଃ ର୍ତସଂଖ୍ୟାଃ ର୍ତସଂଖ୍ୟମନଵର୍ଚ୍ଚନ || ୧୩.୧୯ ||  
 
ପରିଵାରଜନା ନ ମାର୍ୟଦୁଃଖ୍ଂ ପ୍ରର୍ରୁ୍ଃ ପୂରୁଷରତ୍ନମୀକ୍ଷମାଣାଃ |  
ଇତ ିନାଦୁ୍ଭତମସୟ ହ ିପ୍ରର୍ାଂତ ିସୃ୍ମତମିାତ୍ରାଦ ଭଵିୟନା ଭଵାପଵର୍ୟମ || ୧୩.୨୦ ||  
 
ମଦୟନଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭପ୍ରୟଦୟର୍ ପ୍ରଭୁମାର୍ାଂତମଥାଭୟପଦୟତ ଦ୍ରାକ |  
ଜର୍ସଂିହ ଇମଂ ନୃସଂିହଵର୍ୟଃ ରୁ୍ଭଧୀଃ ସ୍ତଂଭଵିରି୍ଷ୍ଟସଂିହନାମା || ୧୩.୨୧ ||  
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ଅଵତୀର୍ୟ ପୁୟରୈଵ ଵାହନାତ ସ୍ଵାଦ ଅପି ମାର୍ୟାଦପସାର୍ୟ ୟସୈନକିାନ ସଃ |  
ସହ ୟକୈଶ୍ଚନ ଭୂସୁୟରୈରଵାପ୍ତଃ ତ୍ରଜିର୍ତ୍ପ୍ଜୂୟପଦାଂତୟିକ ନନାମ || ୧୩.୨୨ ||  
 
ପୃଥିଵୀପତନିାଽନୁର୍ମୟମାୟନା ଵିନର୍ାଦ ଭ୍ିରସାଦ୍ରୟମାନୟସନ |  
ଅଚୟିରଣ ସ ଵିଷୁ୍ଣମଂର୍ଲସୟ ପ୍ରର୍ର୍ାଵାର୍ତୟନାତ୍ତମସୟ ପାଶ୍ଵୟମ || ୧୩.୨୩ ||  
 
ନରୟଦଵଦଦୃିକ୍ଷର୍ା ସୟମତା ଉଭର୍ଗ୍ରାମଜନା ଜନାଃ ପୟର ଚ |  
ଉପର୍ାଂତମନଂତମାନସଂ ତଂ ମହୁୁୟରୈକ୍ଷଂତ କୁତୂହଲାବ୍ଧମିଗ୍ାଃ || ୧୩.୨୪ ||  
 
ପୁରୟତା ମଧୁରସ୍ଵୟନୈଵୟଦଦି୍ଭଃ ସ୍ଵକୃତାଃ କଣୟସୁଖ୍ା ମକୁୁଂଦର୍ାଥାଃ |  
ଧୃତପଂକଜବୀଜଚକ୍ରଚୟି୍ୈଃ କୃତ ନୃୟତ୍ତୈଶ୍ଚତୁୟରୈନୟିଷଵୟମାଣମ || ୧୩.୨୫ ||  
 
କଲିତାଂଜଲିନା ସୁ୍ଫଟାନୁର୍ାତଂ ଜନସଂବାଧସୟହନ ଭୂମିଭତ୍ରୟା |  
କରୁଣାଵିଷର୍ଂ ଚକିୀଷୟୁଣା ସ୍ଵଂ ଵ୍ରଜତା କଂିକରତାମୟକୈତୟଵନ || ୧୩.୨୬ ||  
 
ଇଦମିତ୍ଥମିତୀକ୍ଷୟଣୈନୟରାଣାଂ ଅପରିୟଚ୍ଚଦୟମହଷି୍ଧାମରୂପମ |  
ଅଧିକଂ ଧରଣୀମଲଂ ଚକିୀଷୟୁଂ ସୁ୍ଫଟମଦୁୟଂତମିଵ ଦୁୟନାଥମନୟମ || ୧୩.୨୭ ||  
 
ଅର୍ୟନୈଃ ର୍ନୟକୈରିଵାଽଵ୍ରଜଂତଂ ରୁ୍ଵସଂିହପ୍ରଵରପ୍ରର୍ଲଭର୍ାନମ |  
ଅତପିାଟଲପାଦପଲ୍ଲଵାଭୟାଂ ଅଵନୀଂ ପାଵନତାମଲଂ ନର୍ଂତମ || ୧୩.୨୮ ||  
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ନଖ୍ନଜିତିପଦିରାର୍ରାର୍ଂ ଵରକୂମୟପ୍ରପଦଂ ନରୂି୍ଢରୁ୍ଲଫମ |  
ସୁରଵର୍ୟକରାଗ୍ରୟସଵୟଜଂଘଂ ଦ୍ଵରିୟଦାଦାରକୟରାପୟମାରୁରୁ୍ର୍ିମ || ୧୩.୨୯ ||  
 
ରୁ୍ଭରୁ୍୍ନତିଂବବଂିବରାଜ୍ଵୟକୌୟର୍ର୍ଵିୟର୍ଷବାହୟଵସ୍ତ୍ରମ |  
ତନୁକୁକି୍ଷର୍ଳାଳୟିକଷୁ ୟରଖ୍ାତ୍ରତିୟର୍ନ ପ୍ରକୟଟନ ୟର୍ାଭମାନମ || ୧୩.୩୦ ||  
 
ମଦୁୃସୂକ୍ଷ୍ମଘନାରୁଣାଵିକାଚ୍ଛପ୍ରକଟପ୍ରାଵରୟଣନ ଭାସମାନମ |  
ଅତନୂିତନତରି୍ିଭାନୁଭାସାଂ ନକିୟରୟଣଵ ସୁଵଣୟସାନୁମଂତମ || ୧୩.୩୧ ||  
 
ପୃଥୁଵକ୍ଷସମୁ୍ ତାଂସଭିତ୍ତିଂ ରୁ୍ରୁଵୃତ୍ତାର୍ତହୃଦୟବାହୁଦଂଡମ |  
ପରମାରୁଣପାଣପିଲ୍ଲଵାଂତଃ ସୁ୍ଫରିୟତାଧ୍ଵୟଧ୍ଵଜଲାଂଛନାଦମିଂତମ || ୧୩.୩୨ ||  
 
ପରିପୂଣୟର୍ର୍ାଂକବଂିବର୍ଂକାଵିଷର୍ଂ ପ୍ରାକ ସହସାଽଵୟଲାକୟନନ |  
ଅକଳଂକତର୍ା ପରଂ ଵଵିି୍ଂ ଵଦନଂ ବଭି୍ରତମଚ୍ଛଵିଭ୍ରମାବ୍ଧମି || ୧୩.୩୩ ||  
 
ଅତସିୁଂଦରମଂଦହାସରାଜ୍ଵକୁଂଦାଭରଦଂ ରୁ୍ଭାରୁୟଣାଷ୍ମ |  
କମଳାର୍ତୟଲାଚନାଵୟଲାୟକୈଃ ଅପି ୟଲାକାନ ସକଲାନ ପ୍ରହଷୟର୍ଂତମ || ୧୩.୩୪ ||  
 
ଅତଭିାସୁରକଣୟଭାସତିଶ୍ରୀତୁଳସୀରୁ୍ଚ୍ଛମତୁଚ୍ଛକାଂତରି୍ଂଡମ |  
ଭୁଵନତ୍ରର୍ଭୂତୟଭୂତଦିାୟନ ଚତୁରଭୂଵରଵିଭ୍ରମଂ ସୁୟମୌଲିମ || ୧୩.୩୫ ||  
 
ସକଲାଵର୍ଵାନ ସୁ୍ଫଟଂ ମିମାନାଃ ପ୍ରତମିାଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷଣାର୍ ଲକ୍ଷୟମ |  
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ଚତୁରା ଵିଦଧୁର୍ୟଦୀର୍ର୍ାତ୍ରଂ ସ ସୁଲୟକ୍ଷ୍ମତୟଧୁନା ନରି୍ଦୟୟତ ୟନା || ୧୩.୩୬ ||  
 
ଅତୟିଲାଲଦୃର୍ାଂ ସମୀକି୍ଷତୁଂ ସ୍ଵଂ ଜନସଂବାଧଭୟର୍ନ ଦୂରଭାଜାମ |  
ସମଦର୍ୟର୍ଦୂଧ୍ଵୟୟମାରୟସାଽୟସୌ ଦର୍ୟର୍ୈ ୟଵାରୁଜୟନୌଘମଧ୍ୟୟର୍ାଽପି || ୧୩.୩୭ ||  
 
ସଵିକାସଦୃର୍ାଂ କୃତାଂଜଲୀନାଂ ଜନତାନାଂ ପରମାଦରା୍ତାନାମ |  
ଵଲୟର୍ନ ଵୃତଃ ପ୍ରିର୍ଂ ମରୁାୟରଃ ପ୍ରଵିୟଵର୍ାଽର୍ତନଂ ପ୍ରବହୟୟବାଧଃ || ୧୩.୩୮ ||  
 
ଵିଵିଧପ୍ରଭୁମଧ୍ୟସ୍ଷିୟଣା ନରୟଦୟଵନ ସମଂ ସ ରୂ୍ଢୟଦଵଃ |  
ଵିବଭାଵୁଡୁରାଡୟିଵାଡୁମୟଧ୍ୟ ସହ ମହୟାସ୍ତନୟର୍ନ ପୂଣୟବଂିବଃ || ୧୩.୩୯ ||  
 
ଅଵଦତ ସ କଥାଂ ରଥାଂର୍ପାୟଣଃ ଭର୍ଵାନ ଭାର୍ଵୟତ ଭଵାପ ହଂତ୍ରୀମ |  
ଅନୁକୂଲରୁ୍ଣସ୍ଵରାଦଭିାଜା ନଜିରି୍ଷୟପ୍ରଵୟରଣ ଵାଚୟମାୟନ || ୧୩.୪୦ ||  
 
କଥନଂ ତଦୁଦାରୟଧୈର୍ୟସାରଂ ମଧୁରଂ ପୁଷ୍କଲଭାଵଵତ ପ୍ରସ୍ମ|  
ଵିଦୁୟଷାଽଵିଦୁୟଷାଽପି ରୃ୍ଣଵୟତାଽଲଂ ଵୟଧିତାଽନଂଦରସାଂବୁୟଧୌ ନମିଗ୍ାନ || ୧୩.୪୧ ||  
 
ର୍ମନାସନସଂକଥାଦଲିୀଲାଃ ସୃ୍ମତମିାୟତ୍ରଣ ଭଵାପଵର୍ୟଦାତ୍ରୀଃ |  
କଥମପୟମରାଃ ପ୍ରପଂଚୟର୍ରୁ୍ଃ ନନୁ ମଧ୍ଵସୟ ନ ମାଦୃୟର୍ାଽଲପୟବାଧାଃ || ୧୩.୪୨ ||  
 
ସୁତପଃକଵିତାଦସିଦ୍ଗଣୁାନାଂ ଲିକୁଚାନାଂ କୁଲୟଜାଽଃଂର୍ୟିରାନଵର୍ାନାମ |  
ଅଭଵଦ ରୁ୍ହନାମୟକା ଵପିଶି୍ଚତ କଵିଵୟର୍ୟାଽଖ୍ଲିଵାଦଵିଂଦନୀର୍ଃ || ୧୩.୪୩ ||  
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ଦରି୍ତାଽସୟ ସତୀ ରୁ୍ଣାନୁରୂପା ଵିଧିଵୀୟର୍ୟଣ ମହୁୁମୟତୃପ୍ରଜାଽପି |  
ଅଭଜଦୁ୍ଭଵନପ୍ରଭୂ ହରୀୟର୍ୌ ସୁତକାମା ଵସୁୟଦଵସୂନୁଭ୍ା || ୧୩.୪୪ ||  
 
ପରୟମଶ୍ଵରୟର୍ାଃ ପ୍ରସାଦୟର୍ାର୍ାତ ସୁତରତ୍ନଂ ତଦସୂତ ସୂରିପତ୍ନୀ |  
ପରିଷତ୍ପ୍ଦପଟ୍ଟୟନଷ ୁନାୟଘୟା ଵିଵିୟଦ ର୍ସୟ ସମଃ ପରୀକ୍ଷକାୟଗ୍ରୈୟଃ || ୧୩.୪୫ ||  
 
ଵଦୟନଂଦୁମୟଵକ୍ଷୟ ନଂଦନସୟ ସ୍ଵକୁୟଲାତ୍ତାରଣଦକ୍ଷଲକ୍ଷଣସୟ |  
କୃତକୃତୟତର୍ା କ୍ରରି୍ାଃ ପ୍ରକୁଵୟନ କଵିରାଖ୍ୟାଦୁଚତିାଂ ତ୍ରଵିିକ୍ରମାଖ୍ୟାମ || ୧୩.୪୬ ||  
 
କଳଭାଷଣ ଏଵ ସୂରିୟପାତଃ କଵିରାସୀଦନଵଦୟପଦୟଵାଦୀ |  
ଅଵଭାତ ିନନୁ ପ୍ରଭାପ୍ରଭାଵୀ ଭର୍ଵାନ ବାଲତୟରାଽପି ତରି୍ିଭାନୁଃ || ୧୩.୪୭ ||  
 
ସକଲାଂର୍ରୁ୍ତାଵଭାତର୍ାଖ୍ଃ ସମୟର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦାରପକି୍ଷୟସଵୟଃ |  
ସ ସସଜୟ ସଦଧ୍ଵୟର୍ାପକୃୟତୈୟ ଲିକୁଚଃ କାଵୟଫଲଂ ରସାଭିରାମମ || ୧୩.୪୮ ||  
 
ପ୍ରତପିାଦତିମାତ୍ମନା ର୍ଥାଥୟଂ ପୃଥୁମାର୍ାସମର୍ସୟ ଦୁଘୟଟତ୍ମ |  
ସ୍ଵର୍ୁୟରୌ ପରିହତୟୁ ମକ୍ଷୟମଽପି ରୁ୍ତଵାଂସ୍ତଂ ସ ଵର୍ସୟୟବାଧିୟତାଽଲମ || ୧୩.୪୯ ||  
 
ଭର୍ଵତୁୟଦୟିତ ସୟର୍ାଵଲିାୟସ ଵଟଭୁାଵଂ ତୟଜତ ିତ୍ରଵିିକ୍ରମାୟଖ୍ୟ |  
ଅପି ଭାନୁପୁରସସରାଃ ସମସ୍ତାଃ ପ୍ରର୍ରୁ୍ଃ କୀଟମଣପି୍ରଭତ୍ମାଷୁ || ୧୩.୫୦ ||  
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ଅତଦିକ୍ଷମତଂି ସପାଦଲୟକ୍ଷ ସମୟର୍ ମାରି୍ଜନସୟ ରୁ୍୍ିରୂ୍ରମ |  
ମହତିଂ ହ ିମହୀତୟଳ ମହମିନା ଜନୟକା ନଂଦନମବ୍ରଵୀଦୁପାଂରୁ୍ || ୧୩.୫୧ ||  
 
ରୃ୍ଣ ୁଵାଚମିମାଂ ଵିଚାରିତାଥୟାଂ ନ କୟଲୌ ନରି୍ୟୁଣଭାଵନା ସୁଖ୍ାର୍ |  
ଇତ ିୟର୍ୌଣଵିମୁ୍ ୟର୍ ରୁ୍ଣାଢୟଂ ଭଜ ୟଦଵଂ ଵସୟୁଦଵସୂନୁୟମଵ || ୧୩.୫୨ ||  
 
ଇତ ିତାତଵୟଚା ନରି୍ମୟ କଂିଚତି ତରଳାତ୍ମାଽପି ଵିଚାର୍ୟ ର୍ାସ୍ତ୍ରସାରମ|  
ପରୟମଵ ସ ପାରମାରୁରୁକ୍ଷଃୁ ଵିରୁ୍ୟଣାଽପାସି୍ତମପୁାରୃ୍ୟଣାତ ପୟରଭୟଃ || ୧୩.୫୩ ||  
 
ନଜିଧମୟରୟତା ରୃ୍ହପି୍ରବହୟଃ କଲିକାଲାକୁଲିତାଂତୟରାଽପି ହଂତ |  
ନତିରାଂ ନଷିତିାତ୍ମନା ନସିର୍ୟାତ ସୁ୍ଫଟମାୟଲାଚର୍ଦତିୟୟସୌ କଦାଚତି || ୧୩.୫୪ ||  
 
ରଚତିଂ ନନୁ ସୂତ୍ରମତ୍ର ମାନଂ ଵିଦୁଷା ସତୟଵତୀସୁୟତନ ସାକ୍ଷାତ |  
ଅପରସ୍ପରସଂର୍ତାନ ିଭାଷୟାଣୟପି ସଵୟାଣ ିନ ମାନତାଂ ଵ୍ରୟଜରୁ୍ଃ || ୧୩.୫୫ ||  
 
ର୍ଦ ିୟତଷ ୁନରିାଗ୍ରହାଂତରାଃ ସ୍ମଃ ସୁଘଟଂ ୟନାପଲଭାମୟହ ହ ିକଂିଚତି |  
ନ ତଥାଽପ ିପରଂପୟରାପର୍ାତଂ ନ ପୋମଃ ପ୍ରଣୟର୍ନ ର୍ାଂକରୀର୍ମ || ୧୩.୫୬ ||  
 
ଘଟୟନାପନଷିତୁ୍ସ ନାଲପବୁୟ୍ଃ ସୁଘୟଟତୟଭୁୟପର୍ମୟ ଚଂିତର୍ାମଃ |  
ନ ଵିମୁ୍ ିମୟୁପୈତ ିୟକାଽପି ମୁ୍ ଵା ସମୟର୍ା୍ାମିହ ର୍ାମିମାମପୁାସି୍ତମ || ୧୩.୫୭ ||  
 
ଵିତତଃ ସୁଖ୍ସଚ୍ଚଦିଦ୍ଵର୍ାତ୍ମା ସମପୁାୟସୟା ଵିହୟିତା ହ ିତତ୍ତ୍ଵଵିଦି୍ଭଃ |  
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ସ ଚ ନାଵର୍ଵୀ ନରୂିପୟୟତ ୟଚଦ ଦୁୟତମିାତ୍ରଂ ଚ ନ ହୀତୟୟଦା ରହସୟମ || ୧୩.୫୮ ||  
 
ର୍ଦ ିୟଚଦୃରୁ୍ପାସୟୟତଽସୟ ରୂପଂ ତମିିରୟତ୍ନ ଵିଭାତ ିପାରିୟର୍ଷୟାତ |  
ଫଲମପୟଥ ମୁ୍ ିରୀଦୃର୍ୀ ସୟାଦ ଇତ ିୟନା ୟନୈଵ ଧିୟନାତୁୟପାସ୍ତିୟରଷା || ୧୩.୫୯ ||  
 
ଅଥ ୟଵଦପୁରାଣଭାରତାନ ିସ୍ଵର୍ମାୟଲାଚୟ ର୍ଥାଵୟବାଧମତ୍ର |  
ରୁ୍ଣଵଂତମପୁାସ୍ମୟହ ମକୁୁଂଦଂ ସୃ୍ମତଧିମୟାନ ସୁ୍ଫଟମାଚରଂତ ଏଵ |୧୩.୬୦ ||  
 
ଅଵଧାର୍ୟ ର୍ୟଦତକିାର୍ୟମାର୍ୟଃ ସ ଵିୟଵକାଦୁପଚକ୍ରୟମ ଵିଧାତୁମ|  
ପରିପୂଣୟମୟତଜୟର୍ତୁ୍ସ କୀତଂି ପରିପୂଣୟାମରୃ୍ୟଣାତ ତଦା ଵିର୍ୁ୍ାମ || ୧୩.୬୧ ||  
 
ଵିହନିସି୍ତ ହ ିୟନା ଜୟନାଽତଵିାର୍ିୀ ସମର୍ଂ ୟକାଽପି ପରଂପୟରାପର୍ାତମ |  
କି୍ଷପ ତଂ ତ୍ମଦୁାରରୁ୍୍ିରୂ୍ୟରା ନ ପୟର ତତ୍ର ସମଥୟତାଂ ଵ୍ରୟଜରୁ୍ଃ || ୧୩.୬୨ ||  
 
ତଵ ୟଵଦନଦୀଵିର୍ାହୟ ଭୂର୍ଃ ସମର୍ାଂୟଭାଧିଷୁ କୁଵୟୟତା ଵିହାରମ |  
ନଵକାଵୟରସପ୍ରିର୍ସୟ ଵାଦଦି୍ଵରିୟଦଂଦ୍ର ପ୍ରତଵିାରୟଣା ନ ଜୟଜ୍ଞ || ୧୩.୬୩ ||  
 
ଉପର୍ାହ ିର୍ର୍ଃ ର୍ର୍ାଂକୟର୍ୌରଂ ନଜିରୂ୍ଥସୟ ଭର୍ଂ ନରିାକୁରୁ ତ୍ମ |  
ଅଧୁନା ଵିଧିୟନାପପାଦତିଂ ତଂ ପ୍ରତଵିାଦପି୍ରତଵିାରଣଂ ନଵିାର୍ୟ || ୧୩.୬୪ ||  
 
ଇତ ିମାରି୍ଜୟନନ ତତ୍ରତତ୍ର ସ୍ଵଜନୟତ୍ନ ସ ତାଵଦଥୟୟମାନଃ |  
ଅନୁକୂଲଵଚା ମହଷି୍ମାୟନା ମନସା ସଂର୍ର୍ମାପ ସଂର୍ର୍ଚ୍ଛତି || ୧୩.୬୫ ||  
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ରି୍ତମଧ୍ଵଵଚଃ ସୃଣପି୍ରୟର୍ା୍ୠନ ପୁରୁଷାୟନଷ ଵିଷାଦର୍ନ କଵୀଭଃ |  
ଵିଵିୟଧାତ୍ତରଧୂଳପିାତୟନନ ପ୍ରତୟିଘନାଧିକମଂଧର୍ାଂଚକାର || ୧୩.୬୬ ||  
 
କ୍ଷଣଦାସୁ ଵିଚକ୍ଷଣଃ ସ ଵୀକ୍ଷୟ ପ୍ରଚୁରପ୍ରଜ୍ଞିୟନାଜ୍ଞର୍ାସ୍ତ୍ରସାରମ |  
ଅପରାଵିଦତିଃ ପ୍ରସାଦର୍ଭୟଂ ଵିଦୟଧ ଵିସ୍ମର୍ମାଂତରଂ ମହାଂତମ || ୧୩.୬୭ ||  
 
ଵିଦତିଵାନ ଵୟଵହୃତୟ ସଦୁର୍ୟନଂ ବହଳୟବାଧମୟଵକ୍ଷୟ ସ ନଶି୍ଚର୍ାତ |  
ଅପି ନ ତସୟ ମତଂ ସହସାଽଽଦୟଦ ନନୁ ଵିମରୃ୍ୟ କୃତୀ କୁରୁୟତଽଖ୍ଲିମ || ୧୩.୬୮ ||  
 
ତଂ ଵିର୍ଣୁମଂର୍ଲର୍ତଂ ବହଳପ୍ରୟବାଧଂ ପ୍ରାପୟାଭୟଵଂଦତ ତଦାଽରୁ୍ର୍ଵିକ୍ରମାର୍ୟଃ|  
ଆନଂଦଦଂ ସ ଚତୁରାନନହାସଲକ୍ଷ୍ମୟା ତତ୍ତ୍ଵଂ ପ୍ରୟଵତୁ୍ତମମୟରଂଦ୍ର ଇଵାବ୍ଜୟର୍ାନମି || ୧୩.୬୯ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କ୍ଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚୟିତ 
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜୟର୍  
ଆନଂଦାଂକୟିତ ତ୍ରୟର୍ାଦର୍ଃ ସର୍ୟଃ || 

10

www.yo
us

igm
a.c

om




