|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୪. ଚତୁ ଥୟଃ ସର୍ୟଃ
ଅଥଥୈଷ ସଥଲାକଦର୍ାସୁଧାର୍ଦ୍ୟର୍ା ସଦାର୍ମଥେନନିରାସକାମର୍ା |

om

ରମାଵରାଵାସଭୁଵା ଵିଶାରଥଦା ଵିଶାଲର୍ାଽଚିଂତର୍ଦାତ୍ମଥନା ଧିର୍ା || ୪.୧ ||

a.
c

ଅନନୟସଂର୍ାଦ ର୍ୁଣସଂର୍ିତା ହଥରଜୟନସୟ ମାନଂ ତୁ ଵିଶିଷ୍ଟଥଚଷ୍ଟି ତମ |

gm

ଅସଂର୍ମସ୍ମାତ ପ୍ରକଟୀକଥରାମୟହଂ ନିଜଂ ଭଜନ ପାରମହଂସୟମାଶ୍ରମମ || ୪.୨ ||
ମମ ପ୍ରଥଭାନୟାପରଥା ହି ଥଶାଭଥତ ଦ୍ଵିଷତ୍ସୁ ଵିଷ୍ୁଂ ର୍ଦଦଂଡଧାରଣମ |

ou
si

ହରିସ୍ଵସା ନନଵଚର
ି ାଦସଦ୍ଭି ଥଦ ଭଥଵଦଥତା ନାସ୍ମିଚ ଦଂଡଧାରକଃ || ୪.୩ ||

.y

ଵିଚଂି ତର୍ନ୍ନିତ୍ଥମନଂତଚିଂତକଃ ସମେସଂନୟାସନିବଧଧନଶ୍ଚ
ି ର୍ଃ |

w

w

w

ଅସାଵନୁ ଜଜାଥୟମଥାନମଦ୍ଧରିଂ ସମେସଂଵୟାପିନମାତ୍ମଦାର୍ର୍ମ || ୪.୪ ||
ନିଥଜ ଜଥନ କିଂ ନମସୀତି ପୃଚ୍ଛତି ବୁ ଵନ ସ୍ଵସେୁ ପ୍ରଣତିଂ ଵୟଧାମିତ ି |
ର୍ୁଥରା କିଲାଥନଵଷଣଵାନ ଜର୍ଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଃ ତଦା ଜର୍ାମାଖିଲଥଲାକଶିକ୍ଷକଃ || ୪.୫ ||
ର୍ତିର୍ୟତାତ୍ମାଭୁଵି କଶ୍ଚନାଭଵଦ୍ଵିଭୂଷଥଣା ଭୂରିଵିରକ୍ତିଭୂଷଣଃ |
ନ ନାମମାତ୍ରାଚ୍ଛୁଚିମଥୟଥତାଽପିର୍ଂ ଜଥନାଽଚୁ ୟତଥପ୍ରକ୍ଷମୁଦାହରତ ସ୍ଫୁଟମ || ୪.୬ ||

1

ପୁଥରୈଷ କୃ ଷ୍ାକରସିଦ୍ଧଶୁଦ୍ଧମ
ି ଦ୍ଵରାନ୍ନଭୁକ୍ତୟା କିଲ ପାଂଡଵାଲଥର୍ |
ଵିଥଶାଧିତାତ୍ମା ମଧୁକୃତ୍ପ୍ର ଵୃ ତ୍ତିମାନଚଚାର କାଂଶ୍ଚି ତ ପରିଵତ୍ସରାନ ମୁଦା || ୪.୭ ||
ଅଭୂତ କୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଭୟସନଂ ନ ପାତକଂ କ୍ରମାର୍ତାଦ ଵିପ୍ରତିସାରଥତା ର୍ଥତଃ |
ର୍ଥା କୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟସନଂ ମୁରଦ୍ଵିଷଃ ପଦାଂବୁ ଥଜ ଵୟାଧଵରସୟ ର୍ହିତମ || ୪.୮ ||

om

ଵିନୀତମାଂନାର୍ଶିଥରାଵିଶାରଦଂ ସଥଦୈଵ ତତ୍ତ୍ଵଂ ପ୍ରବୁ ଭୁତ୍ସୁମାଦରାତ |

a.
c

ର୍ୁରୁଵିଦଥି ଵାପନତାଂ ନିଜାଂ ମୃତଂି କଦାଚିଦୂଥଚ ତମୁପହଵଥର ର୍ିରମ || ୪.୯ ||

gm

ଅହଂ ସ୍ଵର୍ଂ ବ୍ରହ୍ମନ କିଂଚିଦେି ମତ ପରଂ ଵିଜୃଂଥଭତ ର୍ଦା ସ୍ଫୁଟଂ ଚିତଃି |

ou
si

ଇତୀହ ମାର୍ାସମଥର୍ାପପାଦିତଂ ନିରନଵର୍ାତ ସୁଵ୍ରତ ମା ସ୍ମ ଵିଶ୍ଵସୀଃ || ୪.୧୦ ||
ର୍ଥଦତଦାଥତ୍ମୈକୟମୁପାେିଥଚାଦିତଂ ନ ଥମ ର୍ୁଥରାରପୟପଥରାକ୍ଷତାଂ ର୍ତମ |

w

w

.y

ପୁରାତନାନାମପି ଥସୌମୟ କୁ ତ୍ରଚିତ ତଥତା ମୁକୁଂଦଂ ଭଜ ସଂଵିଥଦ ମୁଦା || ୪.୧୧ ||

w

ଇତୀଦମାଦିଶୟ ଵଥଚା ଵଚସ୍ଵିନି ସ୍ଵଥକ ର୍ୁଥରୌ ଥଲାକମଥାନୟମୀର୍ୁଷି |

ଅଥସଵତାଽଥଲାଚୟ ମୁହୁର୍ୁଥୟ ରାର୍ିରଂ ସ ରୂପୟପୀଠାଲର୍ମିଂଦିରାଵରମ || ୪.୧୨ ||
ସୁଭକ୍ତିନା ଥତନ ସ ଭକ୍ତଵତ୍ସଥଲା ନିଥଷଵିତେତ୍ର ପରଂ ବୁ ଭୁତ୍ସୁନା |
ଭଵିଷୟତଃ ଶିଷୟଵରାଦ୍ଧି ଵିଦ୍ଧ ି ମାମ ଇତି ପ୍ରଵିଷ୍ଟଃ ପୁରୁଷଂ ତମଭୟଧାତ || ୪.୧୩ ||
ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣଂ ତମନୁ ଗ୍ରହଂ ମୁଦା ନିଥଷଵମାଣଂ ପୁନରଂବୁ ଥଜକ୍ଷଣମ |
ସତାଂ ର୍ୁରୁଃ କାରଣମାନୁ ଷାକୃ ତଃି ର୍ତିଂ ପ୍ରଶାଂତଂ ତମୁପାସସାଦ ସଃ || ୪.୧୪ ||

2

ସୁତଂ ର୍ତୀଂର୍ଦ୍ାନୁ ଚରଂ ଵିରାର୍ିଣଂ ନିଶମୟ ସଂନୟାସନିଷଣ୍ଣମାନସମ |
ସୁଵତ୍ସଥଲୌ ରୂପୟତଳାଲର୍ସ୍ଥିତଂ ଵିଥର୍ାର୍ତାଂଥତୌ ପିତଥରୌ ସମୀର୍ତୁ ଃ || ୪.୧୫ ||
ଵରାଶ୍ରମଥେ ଜରଥତାରନାଥଥର୍ାନୟ ଜୀଵଥତାଃ ସୟାଦର୍ି ନଂଦନାଵଥର୍ାଃ |

om

ସର୍ାଚନଂ ଵାକୟମୁଦୀର୍ୟ ତାଵିଦଂ ପରୀତୟ ପୁତ୍ରାର୍ ନତିଂ ଵିଥତନତୁ ଃ || ୪.୧୬ ||
ନତିନୟ ଶୁଶୂଷୁଜନାର୍ ଶସୟଥତ ନତଂ ଭଵଦ୍ଭୟାଂ ସ୍ଫୁଟମତ୍ର ସଂପ୍ରତମ |

gm

a.
c

ଅଥହା ଵିଧାତ୍ରା ସ୍ଵର୍ଥମଵ ଦାପିତା ତଦଭୟନୁ ଥେତି ଜର୍ାଦ ସ ପ୍ରଭୁଃ || ୪.୧୭ ||
ଅନୁ ତ୍ତରେଃ ସ ତମଥୟର୍ନ ପୁନଃ ର୍ତୀଂର୍ଦ୍ମାନମୟ ର୍ତଃ ପ୍ରିର୍ାର୍ୁତଃ |

ou
si

ର୍ୃଥହ ଵସନ କଲପସମାନ କ୍ଷଣାନ ନର୍ନ ସୁତାନଥନଂଥଦାରନିଶଂ ତଥତାଽସ୍ମରତ || ୪.୧୮ ||

.y

ସ ଚିଂତର୍ନ ପୁତ୍ରମଥନାରଥଂ ଶୁଚା ପୁନଶ୍ଚ ତୀଥଵୟାପର୍ଥତା ମହାନଦୀମ |

w

w

w

ର୍ତୀଶ୍ଵରାନୁ ଵ୍ରତମାତ୍ମନଂଦନଂ ତଥମୈକ୍ଷତ ଗ୍ରାମଵଥର ମଠାଂତଥର || ୪.୧୯ ||
ସ ଜାତଥକାପାକୁ ଲିଥତା ଧରାସୁଥରା ମହାତ୍ମନାମ ଲଂଘନଭୀରୁରପୟଲମ |
ସୁତସୟ ଥକୌପୀନଧୃଥତୌ ହି ସାହସପ୍ରତିଶ୍ରଥଵା ଥମ ଦୃ ଢ ଇତୟଭାଷତ || ୪.୨୦ ||
କ୍ଷଥଣନ ଥକୌପୀନଧଥରା ନିଜଂ ପଟଂ ଵିଦାର୍ୟ ଥହ ତାତ କୁ ରୁଷଵ ସାହସମ |
ଇତୀମମୁକ୍ତଵା ପ୍ରଭୁରବ୍ରଵୀତ ପୁନଃ ଶୁଭାଂତରାର୍ଂ ନ ଭଵାଂଶ୍ଚଥରଦିତ ି || ୪.୨୧ ||

3

ନ ପୁତ୍ର ପିଥତ୍ରାରଵନଂ ଵିନା ଶୁଭଂ ଵଦଂତି ସଂଥତା ନନୁ ଥତୌ ସୁଥତୌ ମୃଥତୌ |
ନିଵତୟମାଥନ ନ ହି ପାଲଥକାଽେି ଥନୌ ଵର୍ୀତି ଵକ୍ତାରମମୁଂ ସୁଥତାଽବ୍ରଵୀତ || ୪.୨୨ ||
ର୍ଦା ଵିରକ୍ତଃ ପୁରୁଷଃ ପ୍ରଜାର୍ଥତ ତଥଦୈଵ ସଂନୟାସଵିଧିଃ ଶୁଥତୌ ଶୁତଃ |
ନ ସଂର୍ହୀଥନାଽପି ପରିଵ୍ରଜାମି ଵାମ ଅହଂ ତୁ ଶୁଶୂଷୁମକଲପର୍ନ୍ନିତ ି || ୪.୨୩ ||

a.
c

om

ବହୁଶୁତଵାଦୟଦି ତତ ସଥହ ବଲାତ ନ ସା ସଵିତ୍ରୀ ଵିରହଂ ସଥହତ ଥତ |
ଇତି ଦ୍ଵିଥଜନାଭି ହିଥତଽନମତ ସ ତଂ ଭଵାନନୁ ୋଂ ପ୍ରଦଦାଵିତ ି ବୁ ଵନ || ୪.୨୪ ||

gm

ଵିଚଂି ତୟ ଵିଦ୍ଵାନ ସ ନିରୁତ୍ତରୀକୃ ତଃ ତଥାଽେୁ ମାତାଽନୁ ଵଥଦଦ ର୍ଦୀତି ତମ |

ou
si

ଉଦୀର୍ୟ କୃ ଚ୍ଛରାଦୁ ପର୍ମୟ ମଂଦିରଂ ପ୍ରିର୍ାସକାଥଶ ତମୁଦଂତମବ୍ରଵୀତ || ୪.୨୫ ||
ନିଶାଚରାଥରରିଵ ଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ପୁରା ଵୃ ଥକାଦରଥସୟଵ ସୁଥରଂର୍ଦ୍ନଂଦନଃ |

w

w

.y

ର୍ଥଦାଽଥ ଥଶୌଥରରିଵ କମୟକୃତ ପ୍ରିର୍ଃ ସୁଭକ୍ତିମାନ ଵିଶ୍ଵଵିଥଦାଽନୁ ଥଜାଽଭଵତ || ୪.୨୬ ||

w

କଦାଚିଦାପୟାଽଲର୍ବୁ ଦ୍ଧର
ି ାଲର୍ଂ ନିଥଵଦର୍ନ ପାଲକଥମତଥମତଥର୍ାଃ |
ଦୃ ଢସ୍ଵସଂନୟାସନିଥଷଧନିଶ୍ଚର୍ାଂ ଧଵାନୁ ମଥତୟଦମୁଵାଚ ମାତରମ || ୪.୨୭ ||
ଵରାଶ୍ରମାପ୍ିଂ ମମ ସଂଵଦସ୍ଵ ମାଂ କଦାଚିଦପୟଂବ ର୍ଦୀଚ୍ଛସୀକ୍ଷିତୁମ |
ର୍ଦନୟଥା ଥଦଶମିମଂ ପରିତୟଜନ ନ ଜାତୁ ଦୃ ଥଷ୍ଟଵିଷଥର୍ା ଭଵାମି ଵଃ || ୪.୨୮ ||
ଇତି ବୁ ଵାଥଣ ତନଥର୍ କଦାଚିଦପୟଦଶୟନଂ ତସୟ ମୃଥତନିଦଶୟନମ |
ଵିଚଂି ତୟ ପର୍ୟାକୁ ଲିତା ଚିକୀଷିତଂ ସୁତସୟ କୃ ଚ୍ଛରାନ୍ନୟରୁଣନ୍ନ ସା ଶୁଭା || ୪.୨୯ ||

4

ଅଥଥାପର୍ଥମୈୟଷ ର୍ୁରୁଂ ଜର୍ଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଃ ପ୍ରସାଦୟ ତଂ ଥଦଵଵରପ୍ରସାଦିତଃ |

ସଦା ସମୋଶ୍ରମଭାକ ସୁଥରଶ୍ଵଥରା ଵିଥଶଷତଃ ଖଲଵଭଜଦ୍ଵରାଶ୍ରମମ || ୪.୩୦ ||
କ୍ରିର୍ାକଲାପଂ ସକଲଂ ସ କାଲଵିଦ ଵିଧାନମାଥର୍ୟଣ ଵିଧାର୍ ଥକଵଲମ |

om

ସଦା ପ୍ରସନ୍ନସୟ ହଥରଃ ପ୍ରସତ୍ତଥର୍ ମୁହୁଃ ସମେନୟସନଂ ସମଭୟଧାତ || ୪.୩୧ ||
ଅନଂତମାତ୍ରାଂତମୁଦାହରଂତି ର୍ଂ ତ୍ରିମାତ୍ରପୂଵୟଂ ପ୍ରଣଥଵାଚ୍ଚର୍ଂ ବୁ ଧାଃ |

gm

a.
c

ତଦାଽଭଵଦ ଭାଵିଚତୁ ମୟଖ
ୁ ାକୃ ତଃି ଜପାଧିକାରୀ ର୍ତିରସୟ ସୂଚତି ଃ || ୪.୩୨ ||
ର୍ୁଣାନୁ ରୂଥପାନ୍ନତି ପୂଣୟଥବାଧ ଇତୟମୁଷୟ ନାମ ଦ୍ଵିଜଵୃ ଂଦଵଂଦିତଃ |

ou
si

ଉଦାହରଦ ଭୂରିର୍ଶା ହି ଥକଵଲଂ ନ ମଂତ୍ରଵଣୟଃ ସ ଚ ମଂତ୍ରଵଣୟକଃ || ୪.୩୩ ||

.y

ନିରଂର୍ରାର୍ଂ ମୁଖରାର୍ଵଜିତଂ ଵିଭୂଷଣଂ ଵିଷ୍ଟପଭୂଷଣାର୍ି ତମ |

w

w

w

ଅମୁଂ ଧୃତାଷାଢମଥଵକ୍ଷୟ ଥମନିଥର ସ୍ଵଭାଵଥଶାଭାଽନୁ ପଥମତି ଜଂତଵଃ || ୪.୩୪ ||
ଭୁଜଂର୍ଭୂଥତଶଵିହଂର୍ପାଦିଥକୈଃ ପ୍ରଵଂଦିତଃ ସାଵସରପ୍ରତୀକ୍ଷଥଣୈଃ |
ନନାମ ଥସାଽର୍ଂ ର୍ୁରୁପୂଵକ
ୟ ାନ ର୍ତୀନ ଅଥହା ମହୀଥର୍ା ମହତାଂ ଵିଡଂବନଂ || ୪.୩୫ ||
ଵରାଶ୍ରମାଚାରଵିଥଶଷଶିକ୍ଷଣଂ ଵିଧିତ୍ସୁରସୟାଽଚରିତଂ ନିଶାମର୍ନ |
ଵିଥଶଷଶିକ୍ଷାଂ ସ୍ଵର୍ମାପୟ ଧୀରଧୀଃ ର୍ତୀଶ୍ଵଥରା ଵିସ୍ମର୍ମାର୍ତାଽଂଂତରମ || ୪.୩୬ ||
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ସ ରୂପୟପୀଠାଲର୍ଵାସିଥନ ର୍ଦା ନନାମ ନାଥାର୍ ମହାମତିମଦ
ୟୁ ା |
ତଦାଽମୁନାଽଗ୍ରାହି ନରପ୍ରଥଵଶିନା ଭୁଥଜ ଭୁଥଜଽନାଶୁ ଭୁଜଂର୍ଶାର୍ି ନା || ୪.୩୭ ||
ଚିରାତ ସୁତଵଂ ପ୍ରବୁ ଭୁତ୍ସୁନା ଵର୍ା ନିଥଷଵଣଂ ଥମ ର୍ଦକାରି ତତଫଲମ |
ଇମଂ ଦଦାମୀତୟଭିଧାର୍ ଥସାଽମୁନା ତଦା ପ୍ରଣୀର୍ ପ୍ରଦଥଦଽଚୁ ୟତାତ୍ମଥନ || ୪.୩୮ ||

om

ଅନୁ ଗ୍ରହଂ ତଂ ପ୍ରତିର୍ୃହୟ ସାଗ୍ରହଂ ମୁଦାଽଽତ୍ମନାଽଽପ୍ାଂ କୃ ତକୃ ତୟତାଂ ସ୍ମରନ |

ଅଭୂଦସଂଥର୍ାଽପି ସ ତତ୍ସୁସଂର୍ଵାନ ଅସଂର୍ଭୂଷା ନନୁ ସାଧୁସଂର୍ିତା || ୪.୩୯ ||

gm

a.
c

ର୍ି ର୍ାସତି ସ୍ଵେଟିନୀଂ ମୁହୁମହ
ୟୁ ୁ ଃ ନମତୟନୁ ୋଥିନ ି ଭୂରିଥଚତସି |

ତମସ୍ମରତ ସ୍ଵାମିନଥମଵ ଦୂ ନଧୀଃ ର୍ୁରୁଭୟଵିଷୟଦ୍ଵିରହାଗ୍ନିଶଂକର୍ା || ୪.୪୦ ||

ou
si

ଇତେୃ ତୀଥର୍ ଦିଵଥସ ଦୁ ୟନିମନର୍ା ଵଦଥୟମାସ୍ମାକତଟାକମାଵ୍ରଥଜତ |
ଅଥତା ନ ର୍ାର୍ା ଇତି ତଂ ତଦାଽଵଦତ ପ୍ରଵିଶୟ କଂଚିତ କରୁଣାକଥରା ହରିଃ || ୪.୪୧ ||

.y

ତଦାେଥର୍ାପାର୍ତଜାହ୍ନଵୀଜଥଲ ଜଥନାଽତ୍ର ସଥନୌ ସହ ପୂଣୟବୁଦ୍ଧନି ା |

w

w

w

ତତଃପରଂ ଦ୍ଵାଦଶଵତ୍ସରାଂତଥର ସଦାଽଽଵ୍ରଥଜତ ସା ତଦନୁ ଗ୍ରହାଂକିନୀ || ୪.୪୨ ||
ର୍ଥତ ଦିନାନାଂ ଦଶଥକ ସମାସଥକ ଵରାଶ୍ରମଂ ପ୍ରାପୟ ସପତ୍ରଲଂବନମ |
ଜିର୍ାର୍ ଥଜୈତ୍ରାନ ବହୁତକୟକକୟଶାନ ସ ଵାସୁଥଦଵାହଵର୍ପଂଡିତାଦିକାନ || ୪.୪୩ ||
ର୍ୁଥରାଃ ସ୍ଵଶିଷୟଂ ଚତୁ ରଂ ଚିକୀଷିତଃ ପ୍ରଥଚାଦନାତ ଥଶ୍ରାତୁ ମିଥହାପ ଚକ୍ରଥମ |
ଅଥଥଷ୍ଟସିଦ୍ଧଶ
ି ଫଲଜାତିଵାରିଧିଃ ନିରାଦଥରଣାପି ମହାତ୍ମନାଽମୁନା || ୪.୪୪ ||
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ତଦାଦୟପଦୟସ୍ଥମଵଦୟମଂଡଲଂ ର୍ଦାଽଵଦତ ଥଷାଡଶକଦ୍ଵର୍ାତ୍ମକମ |
ଉପର୍ୟପାେଂ ତଦିତ ି ବୁ ଵତୟଥସୌ ର୍ୁଥରୌ ତମୂଥଚ ପ୍ରଣିର୍ଦୟତାମିତ ି || ୪.୪୫ ||
ଭଵତ୍ପ୍ର ଵକ୍ତୃଵସମଥୟତା ନ ଥମ ସଥକାପମିତ୍ଥଂ ଵଦତି ଵ୍ରତୀଶ୍ଵଥର |
ଅପୀହ ମାର୍ାସମଥର୍ ପଥଟୌ ନୃ ଣାଂ ବଭୂଵ ତଦ୍ଦୂଷଣସଂଶର୍ାଂକୁ ରଃ || ୪.୪୬ ||

om

ବୁ ଥଧାଽଭିଧାନଂ ଶ୍ରଵଣଂ ବୁ ଥଧତଥରା ଧୁଵଂ ଵିଦଧ୍ୟାଦ ଵିମମ
ୁ କ୍ଷ
ୁ ର
ୁ ାତ୍ମନଃ |

a.
c

ର୍ତିଵିଥଶଷାଦିତ ି ଥଲାକଥଚାଦନାତ ପ୍ରଵକ୍ତି ମାର୍ାସମର୍ଂ ସ୍ମ ପୂଣୟଧୀଃ || ୪.୪୭ ||

gm

ଅଖଂଡିଥତାପନୟସନଂ ଵିସଂଶର୍ଂ ସସଂପ୍ରଦାର୍ଂ ପ୍ରଵଥଚା ଦୃ ଥଢାତ୍ତରମ |

ou
si

ସମାର୍ମନ ଥଶ୍ରାତୁ ମମୁଷୟ ସାଗ୍ରହାଃ ଜନାଃ ଶୁତାଢୟାଶ୍ଚତୁ ରା ବୁ ଭୂଷଵଃ || ୪.୪୮ ||
ର୍ୁଥରାରୁପାଂଥତ ଶ୍ରଵଥଣ ରଥତୈଦ୍ଵଥି ଜୈଃ ସ ପଂଚଥଷୈଭୟାର୍ଵଥତ କଦାଚନ |

w

w

.y

ବହୁପ୍ରକାଥର ଲି ଖଥି ତଽପି ଵାଚିଥତ ପ୍ରକାରଥମକଂ ପ୍ରଭୁରଭୟଧାଦ ଦୃ ଢମ || ୪.୪୯ ||

w

ପରପ୍ରକାଥରଷଵପି ସଂଭଵତ୍ସୁ ଥତ ଵିନଣ
ି ୟଥର୍ାଽସ୍ମିନ କଥମିତୁୟଦୀରିଥତ |
ମୁକୁଂଦ ଥବାଥଧନ ମହାହୃଦବ୍ରଵୀତ ପ୍ରକାରଥମନଂ ଭର୍ଵତ୍କୃତଂ ସ୍ଫୁଟମ || ୪.୫୦ ||
ନିର୍ଦୟତାଂ ର୍ଦୟମିଥହୈଵ ପଂଚଥମ ଜର୍ଦ୍ଗଥୁ ରାଥଵୟତ୍ଥ କୃ ତସ୍ଥ
ି ିତଂି ର୍ଦି |

ଇତି ବୁ ଵାଥଣ ର୍ତିସତ୍ତଥମ ସ୍ଵର୍ଂ ତଦୁ କ୍ତମାଥର୍ୟଣ ଜର୍ାଦ ଭୂରିହୃତ || ୪.୫୧ ||
ଅଥଶଷ ଶିଥଷୈୟଶ୍ଚ ତଦାେର୍ା ତଦା ପରୀକ୍ଷଣାଥର୍ୈ କ୍ଷି ସମେପୁେକମ |
ସ ତତ୍ର ହଂଥତୈକତଥମ ସ୍ଥିତଂ ତୟଜନ ନ ତାଵଦଧ୍ୟାର୍ ନିକାର୍ମଭୟଧାତ || ୪.୫୨ ||
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ଅତ୍ର ଜନମନି ନ ର୍ତ ପଠିତଂ ଥତ ଥଜୈତ୍ର ଭାତି କଥମିତୟମୁଥନାଥକ୍ତ |
ପୂଵୟଜନମସୁ ହି ଥଵଦ ପୁଥରଦଂ ସଵୟମିତୟମିତବୁ ଦ୍ଧର
ି ୁ ଵାଚ || ୪.୫୩ ||
ଇତି ବହୁଵିଧଵିଶ୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟଚତ୍ତ
ି ପ୍ରଵୃ ଥତ୍ତଃ
ଜର୍ତି ଵିତତିମାର୍ନ୍ନୂତନାଽପୟସୟ କୀତିଃ |

om

କ୍ଷପିତତତତମସ୍କା ଭାସ୍କରୀଵ ପ୍ରଭାଽଲଂ

a.
c

ସୁଜନକୁ ମଦ
ୁ ଵୃ ଂଦାନଂଦଦା ଚଂର୍ଦ୍ିଥକଵ || ୪.୫୪ ||

gm

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତିଲକ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ
ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିଥତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଥର୍

w

w

w

.y

ou
si

ଆନଂଦାଂକିଥତ ଚତୁ ଥୟଃ ସର୍ୟଃ ||
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