|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧୦. ଦଶମଃ ସର୍ୟଃ
ଭୃର୍ୁ ୁ ଲତିଲ ସ୍ଥାନଂ ତାପ ରଃ ପାପପାଂଥାନାମ || ୧୦.୧ ||

om

ସପଦି ସମସ୍କୁରୁତ ଭୃଶଂ ମାଧଵର୍ୁଣସାଧକ ାଽଥ ମଧ୍ଵରଵିଃ |

gm

a.
c

ଦଶମତିଶିଶୟଃ ଶ୍ଚି ତଶଭଜନତାକର୍ୈ
ୁ ତୂହଲନତାକର୍ୈ |
ୁ
ଵିଵିଧସୁଵୃତ୍ତଂ ଵା ୟଂ ାଵୟମିକଵାକଚ ସନାର୍ ସ୍ତଵ ମ || ୧୦.୨ ||

ou
si

ଭୁଵନାଦ୍ଭୁତମଧ୍ଵକଚଶିିତଂ ନ ଵକଦମାପି ସୁରାର୍ୁଶା ଵର୍ମ |

.y

ସ ଲଂ ଖଲୁ ଂି ତୁ ଂି ଚିଦପୟଥ ଶୁଶୂଶୁଜନାର୍ ଵଣୟୟକତ || ୧୦.୩ ||

w

w

କ୍ଵଚିଦୀଶ୍ଵରକଦଵକମଶ ଭୂପଂ ଖନନଂ ପାଂଥଜନଂଵିଧାପର୍ଂତମ |

w

ସ୍ଵମପି ପ୍ରତିକଚାଦର୍ଂତମୂକଚ କ୍ରିର୍ର୍ା କନାଽ ୁ ଶଲାନ ପ୍ରକ ାଧକର୍ତି || ୧୦.୪ ||
ପ୍ର ାରଂ ପ୍ର ଟୀ ତୟୁ ମ ଆରଭୟ ଵିରରାମ କନା |
ମହୀକର୍ାମତିମାହାତ୍ମ୍ୟାଦ କଵୈଵକଶୟନ ଖନନ ଖଲଃ || ୧୦.୫ ||
ନାକନକନନାକନନାକନକନାନୂ କନନ ନନୁ ନୁ ନ୍ାଃ |
ନାନାନା କନା ନୂ ନଂ ନାକନନାନୂ ନନାଽନୁ ନ୍ଃ || ୧୦.୬ ||

1

ର୍ମକଶଷଭଵପ୍ରଭଵଃ ସ୍ମରତାମସୁଖାବ୍ଧିରକପୈତ ି ନ ଚିତ୍ରମିଦମ |
ମରୁତୀଦୃ ଶି ଭାଂତି ହି ର୍ତ୍ସ୍ତଵକନ ର୍ମକଶଷଭଵପ୍ରଭଵଃ ସ୍ମରତାଃ || ୧୦.୭ ||
ସଂଚରନ୍ଂଚନୀର୍ଃ ଦାଚିଦ ଵିଭୁଃ ଵିଷ୍ଣୁପଦୟାସ୍ତଟଂ କଵୈଷ୍ଣଵାକେସରଃ |

om

ପ୍ରାପଦାକତୈନକି ଜୈକରଷ ଶିକଷୈୟଵୟୃ ତଃ ତୟକ୍ତଵିଶ୍ଵପଲଵଂ ଶାତ୍ରଵାତଂ ତଃ || ୧୦.୮ ||
ଇମାନ ସ୍ଵସ୍ଵପୂଵାୟ ଶ୍ରର୍ାନାତ୍ମ୍ଵା ୟାତ ସଲୀଲଂ ଦର୍ାଲୁ ଃ ସ ମୂଲାଶ୍ରର୍ାତ୍ମ୍ା |

gm

a.
c

ନିକଷଦ୍ଧୠନନାଦୃ ତୟ ଚାନନୟଲଂଘୟାଂ ତଦାଽତୟାର୍ର୍ତ ତାଂ ନଦୀଂ ସଂସୃତଂି ଵା || ୧୦.୯ ||
ଵାରର୍ତଵାରର୍ତ କଵୈରିସୁହୃକଦାଽମୂନ ମାରର୍ତମାରର୍ତ ପାରର୍ମନାତ ପ୍ରା |

ou
si

ଆପତତ ଆଲପତ ଇତୟଵଦଦୁ କ୍ୈଃ ସ ତ୍ଵର ରାଜପୁରୁଷାନୁ ଚତି ଵାଚା || ୧୦.୧୦ ||

w

w

w

.y

ନ ଜଡା ଜକଲ ପତତ ସାହସାଦକହା ନ ଭର୍ଂ ହି କଵା ହୁତର୍ାଽ କହାଜୟନାତ |
ଭଵତାଂ ପତିଂ କ୍ଷିତପ
ି ତିଂ ଦିଦୃକ୍ଷଵଃ ପ୍ରତିର୍ାମ କ ନ ଲହଂ ଚି ୀଷୟଥ || ୧୦.୧୧ ||
ଵଚକସତୟକନନ ସ ପରାନ ନୟରୁଣଦ ଭୁଜର୍ାନ ନକରଦ୍ର ଇଵ ମଂତ୍ର ଲାତ |
ଉଦତାରର୍ତ ପରିଜନଂ ମୃତଭ
ି ୀସରିତଶ୍ଚ କଦଵସରିତଶ୍ଚ ସମମ || ୧୦.୧୨ ||
ନିଵି ାରଚରିକତାଽପି ପରୀତଃ ୂ ର ଂି ରସହସ୍ରତକର୍ନ |
ସ ଵ୍ରଜନ୍ୁଦଲସଜ୍ଜର୍ଦୀଶଃ ସିଂହରାଡିଵ ସୃର୍ାଲସମୂକହ || ୧୦.୧୩ ||

2

ଅପ୍ର ଂପୟଵପୁଷଂ ସୁରାସୁକରୈଃ ସିଂହସଂହନନକମନମୁନ୍ତମ |
ପ୍ରାତମାତ୍ମ୍ନର୍ରାଂତି ଂ ନୃ ପଃ କପ୍ରକ୍ଷୟ କସୌଧଶିଖକର ସ୍ଥିକତାଽବ୍ରଵୀତ || ୧୦.୧୪ ||
ରିପୁନୃପପ୍ରଣିଧିପ୍ରତିଶଂ ର୍ା ପଥି ପାଟନ ମୟଣି ଦୀକ୍ଷିକତୈଃ |
ସୁମଖ
ୁ କମ ପୁରୁକଷୈଃ ପରୁକଷୈଃ ଥଂ ର୍ମଭକଟୈରିଵ ନାସି ଵିହଂି ସିତଃ || ୧୦.୧୫ ||

om

ଅପଲଵକଦଵନଦୀତରଣଂ କତ ହଂତ ଥଂ ଚ ଚି ୀଷୟସି ଂି ତ୍ଵମ |

a.
c

ତଂ ନିର୍ଦଂତମିତପ୍ର
ି ଭୃତୀହ ସ୍ମାଽହ ମହାପୁରୁକଷାତ୍ତମଦାସଃ || ୧୦.୧୬ ||

gm

କର୍ାଽକସୌ କଦକଵା ଵିଶ୍ଵଦୀପଃ ପ୍ରଦୀତଃ ୁ ମୟଃ ସଵୟଂ ତତ୍ପରାନୁ େକହଣ |

ou
si

ର୍ାମସ୍ତାଵତ ତୂ ଣୟମାଶାମୁଦୀଚୀମ ଇତୟାଦୟଂ ତଦ୍ଭାଷର୍ା ଚିତ୍ରଵା ୟମ || ୧୦.୧୭ ||

w

w

.y

ର୍ାଂଭୀର୍ୟଂ ଧୃତମ
ି ର
ୁ ୁ ଵୀର୍ୟମାର୍ୟଭାଵଂ କତକଜାଽେୟଂ ର୍ିରମପି କଦଶ ାଲର୍ୁକ୍ତାମ |
ରାଜାଽସୟ ସ୍ଫୁଟମୁପଲଭୟ ଵିସ୍ମକି ତାଽକସ୍ମୈ ରାଜୟାଧୟଂ ସପଦି ସମପୟର୍ାଂ ଭୂଵ || ୧୦.୧୮ ||

w

ଦଂଡାହୟ ୁ ଦ୍ଧଵ
ି ିଷକର୍ା ନୃ ପପୂରୁଷାଣାଂ
ରାଜୟାହୟ ୁ ଦ୍ଧଵ
ି ିଷକର୍ାଽଭଵଦିତ୍ଥକମଷଃ |
ନୀତିଂ ପ୍ର ାଶର୍ି ତୁକମଵ ଵିପତ୍ସ୍ୁ ାର୍ୟାଂ ର୍ଂତୁ ଂ
ପ୍ରଭୁଃ ପ୍ରସଭକତାଽପି ତଥା ଵୟଧାତ ସଃ || |୧୦.୧୯ ||
ଦାଚିକ୍ାରାଣାଂ ନି ରମଵକଲା ୟାଭିପତତାଂ
ଅଵସ୍ଥାପୟ ସ୍ଵୀର୍ାନ ରର୍ପଟପିଂଡାଥୟମତି ୃ ତ |

3

ଚରକନ୍କତକଷେତାନଥ ମିଥ ଇହାଘାତର୍ଦକହା
ଵିଭୁଃ ସକମାହୟ ପ୍ରାର୍ ଵିଜର୍ ଇଵ ସଂଶତ ର୍ଣାନ || ୧୦.୨୦ ||
ଅନୟତ୍ର ଚ କଚାରାନ ଧନୟପ୍ରଵକରାଽକସୌ ଶୂରାନ ଶତସଂଖୟାନ ପ୍ରାତାନ ସ୍ଵଜିଘାଂସୂନ |
ଏକ ନ ତୁ ଶିକଷୟଣାଽ ୃ ଷ୍ଟ ୁ ଠାରାନ ନିସ୍ତାଡିତର୍ୂଥୟାନଦ୍ରାଵର୍ତ ଦ୍ରା || ୧୦.୨୧ ||

om

କ୍ଵଚିଚ୍ଛଲ
ି ା ଚ୍ଛଟାଭ୍ରମାଦମୁଂ ସସଂଘମତୟଜନ |

a.
c

ଅକଵକ୍ଷୟ ଦସୟଵଃ ପୁନଃ ୁ ତୂହଲାତ ତମାନମନ || ୧୦.୨୨ ||

gm

ସକତୟାକଚ୍ଛକଦ କସଚ୍ଛାପାତଂ ଵୟାଘ୍ରା ାରଂ କଦୈତୟଵୟାଘ୍ରମ |

ou
si

ପ୍ରାକେର୍ାକଦ୍ରଃ ପ୍ରାଂକତ ପ୍ରାଜ୍ଞଃ ପାକଣଲୟୀଲାକଲକଶନାଽଉର୍୍ୟତ || ୧୦.୨୩ ||
ପ୍ରାପ ସ ନାରାର୍ଣତଃ ଶୁଦ୍ଧଶିଲାତ୍ମ୍ପ୍ରତିମାଃ |

w

w

.y

ର୍ାସୁ ସ ପଦମାସହିକତା କଦାଷୟହିତଃ ସନ୍ିହତି ଃ || ୧୦.୨୪ ||

w

ପାରାଶର୍ୟଃ ପରତତ୍ଵପ୍ରସିକଦ୍ଧୈୟ ତାତ୍ପର୍ୟାଥୟଂ ପରମଂ ଭାରତସୟ |
ଵୟକ୍ତଂ ଵକ୍ତୁଂ ନିର୍ୁନକ୍ତି ସ୍ମ ସାକ୍ଷାଦ ଏନଂ ଧନୟଂ ଭୁଵକନ ମନୟମାନଃ || ୧୦.୨୫ ||
ତୀକଥୟଷୁ ତୀକଥୟଷୁ ଚ କସୌଖୟତୀଥୟଃ କକ୍ଷକତ୍ରଷୁ ଚ କକ୍ଷତ୍ରଵିଦାଂ ଵରିଷ୍ଠଃ |
କର୍ାଵିଂଦମାଵଂଦୟ ସହାନୁ କର୍ାଽର୍ାଦ ର୍ଂର୍ାଂ ପୁନସ୍ତୁ ଂର୍ତରଂର୍ମାଲାମ || ୧୦.୨୬ ||
ପଲକଵୈରକପତାମଵକଲା ୟ ସିଂଧୁଂ ସକରାଜ ଂଧୁଂ ଚ ତଦାଽଽତସିଂଧୁମ

4

ତକଟ ନିଷଣ୍ଣାନଧି ଂ ଵିଷଣ୍ଣାନ ନିରୀକ୍ଷୟ ଶିଷୟାନତରତ ସ ଏତାମ || ୧୦.୨୭ ||
ନ ଵାନକରଂଦ୍ରସୟ ଵିଲଂଘିତାକବ୍ଧଃ ନ ଵା ନକରଂଦ୍ରସୟ ଵିହତୟୁ ରସୟାମ |
ଇକମଽସ୍ମରଂସ୍ତଦ୍ଵପୁକଷାଽନୟଥାଽସୟ ଶକ୍ତସୟ ଶଂକ ୟତ ଵିପତ ଥଂ କତୈଃ || ୧୦.୨୮ ||
ଜର୍ତ୍ପର ଦୀପାର୍ି ତକର୍ାର୍ଣାକୟୟ ଦିଵା କର ମଧ୍ଵଦିଵା କର ଚ |

om

ଅଵୟକ୍ତରୂକପ ଶ୍ରିର୍ମତୟଜନ ଦ୍ରା ସହାଂ ୁ କଜୈସ୍ତନ୍ର୍ନାଂ ୁ ଜାନି || ୧୦.୨୯ ||

a.
c

ପଦଂ ପକଶାଵୟା ଵିନତାତନୂ ଜଃ ତୀତ୍ଵୟା ନଦୀଂ ତାଵଦଦୀନସତ୍ତ୍ଵଃ |

gm

ଅନାଦ୍ରୟଵାସାଃ ସ ୁ ତୂହଲାକଦ୍ରରଃ ନୃ କଦଵଭୂକଦଵମୁଖୟଵୟଵଂକଦ || ୧୦.୩୦ ||

ou
si

ଭୀକତୈରରାକତରତିମାତ୍ରମତ୍ର ନତାରକ ର
ୈ ପୟଥ ତାରକ ଃୈ ସଃ |

.y

ସ୍ଵକତଜସା ଵିସ୍ମତ
ି ଭୂପନୁ କନ୍ୈଃ ପଲକଵନ ଶିଷୟାନ ନିରତାରର୍ତ ତାମ || ୧୦.୩୧ ||

w

w

ଵିଶଂ ଟଂ ସ୍ଵସ୍ତଟିନୀତଟଂ କତ ଦୀପପ୍ରଦୀତଂ ଜନତାଭିପୂଣୟମ |

w

ସଂକଚାଦର୍ତ୍ପଂଡିତମଂଡଲାୟୟଂ ନାଥାଵକଲାକ ାତ ହୃକଦାଽଭୟପଶୟନ || ୧୦.୩୨ ||
ଆମନାର୍ମାମନାର୍ଵିଦାଂ ଵିଦଗ୍ଧଂ ସଭାଵକଭଦଂ ପ୍ରଵଦଂତମତ୍ର |
କଦୈଵୟାଂ ସଭାର୍ାମିଵ ପଦମକର୍ାନିଂ କପ୍ରୈକ୍ଷଂତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖତୀଥୟକମକତ || ୧୦.୩୩ ||
ପ୍ରାତସ୍ତକତା ହସ୍ତିନରାଜଧାନୀଂ ମାସାନୁ ଵାକସହ ସ ଵାସକର୍ାର୍ୟାନ |
ମଠାଂତକରଽନଂତର୍ୁଣାଂତରଃ ସନ ଏ ାଂତକଦକଶ ସରିକତାଽସମୀକପ || ୧୦.୩୪ ||

5

ଭିତ୍ତ୍ଵା ଭୁଵଂ କଦଵନଦୀ ଜର୍ାମ ଶାଖାଵିକଶକଷଣ ନିକଷଵିତୁଂ ତମ |
ଵାଣୀ ଚ ର୍କତ୍ପର ଷୟତର୍ା ୃ ତାଥୟା ଶିଵାଦିଵଂଦୟା ନ ତଦତ୍ର ଚିତ୍ରମ || ୧୦.୩୫ ||
ର୍ୁରୁପ୍ର ହୟସୟ ପଦାରଵିଂଦଂ ଵିଦୂରତଃ ସା ପ୍ରଣନାମ ମୂତୟା |

om

ଔଦାର୍ୟକସୌଂଦର୍ୟତନୁ ଂ ତନୁ ଂ ତାଂ ଆଲକ୍ଷୟ ଶିକଷୈୟରତିଵିସ୍ମତ
ି ଂ କତୈଃ || ୧୦.୩୬ ||
କତକନାପର୍ାକତନ ଦାଚନାଥ ଵାରାଣସୀଂ ପାପନିଵାରକଣନ |

gm

a.
c

ଅଵାଦି ଵାଣୀ ଲି ନଃ ସ୍ଵଶିଷୟାନ ଵିକଲା ୟ ଲୀଲାଵସକରଽଵଲି ତାନ || ୧୦.୩୭ ||
ନିର୍ୁଦ୍ଧସିକଦ୍ଧୈୟ ର୍ୁର୍ପଦ୍ଧି ଵୀରମ ମନୟା ଭଵଂକତାଽଭିପତଂତୁ ମାଂ ଦ୍ରା |

ou
si

ସମସ୍ତଶକ୍ତିଂ ନ ର୍ୁନକ୍ତି ର୍ଃ ସ୍ଵାଂ ଅତ୍ରାସ୍ମଦାଜ୍ଞାଂ ସ ନିରା କରାତି || ୧୦.୩୮ ||

.y

ଇତୀରର୍ନ ପଂଚଦକଶୈଷ ର୍ୂନଃ ପ୍ରାତାନ ପ୍ରର୍ୁଦ୍ଧାନ ର୍ୁର୍ପନ୍ିପାତୟ |

w

w

w

ଉତ୍ଥୀର୍ତାଂ ର୍ସୟ ସମଥୟତା ସୟାଦ ଇତି ୁ ଵାଣଃ ଶନକ ଜ
ୈ ୟହାସ || ୧୦.୩୯ ||
କସୌକମରଵଂ କର୍ୌରଵମାଵହଂତି ତଵାଂର୍ମଂର୍ାଂର୍ୁଲର୍ଶ୍ଚ କନାଽଂଂକର୍ |
ପୁରା ଵିନଶୟାମ ଇକତା ଦର୍ାକଲା ସ୍ଵାମିନ ଵିମଂୁ କଚତୟଵଦଂସ୍ତଦା କତ || ୧୦.୪୦ ||
କତନାଥ ମୁକକ୍ତୈରତିଵିସ୍ମର୍କସ୍ତୈଃ ଅଵାପୟନାକଲାଚୟ ହି ତତ୍ସ୍େରୂପମ |
ର୍ଦ୍ଭୂ ଵିଜୃଂକଭଣ ସଶଂଭୁଶକ୍ରଂ ଜର୍ତ ସମସ୍ତଂ ନିର୍ତଂ ନି ାମମ || ୧୦.୪୧ ||
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ସଦାକ୍ଷୟମାକ୍ଷିତସମସ୍ତପକ୍ଷକ ା ର୍ତିଃ ପ୍ରଭୁଂ କ ାଽପୟମରାଵତୀପଦଃ |
ଜିର୍ୀଷର୍ା ଜ୍ଞାନସହାର୍ ମୟଣଃ ପ୍ରସାଧ୍ୟତାଂ ସାଧନକତତୁ ୟଦାହରତ || ୧୦.୪୨ ||
ସଂସାଧିତାକଥୟ ଭର୍ଵତୟର୍ୁକ୍ତିଵିତ
ପପ୍ରଚ୍ଛ ସ ଜ୍ଞାନପଦାଥୟମେ
ୁ ଧୀଃ |

ଜ୍ଞାତଃ ସ କତ ଜ୍ଞାନୟସି କଚନ୍ କଚନ୍ ସ

a.
c

ଵିତତତମତକମାଽଂଂତଂ ସାଧର୍ଂତୟା ନିତାଂତଂ

gm

ସଦସିସଦସି କରକଜ ଵୟାଖୟର୍ା ଵୟାସଶିଷୟଃ |
ସ ଲସମର୍ି ହସ୍ତାଂକଭାଜ ଂଧାଭିନଂଦୀ

om

ପ୍ରକଶନା ଘକଟକତତି ନିରା ୃ କତୈଷ ତମ || ୧୦.୪୩ ||

ou
si

ଶରଦିଶରଦି ଚଂଦ୍ରଶ୍ଚଂଦ୍ରି ାସଂପକଦଵ || ୧୦.୪୪ ||

.y

ଜନନଂ ସମକର୍ସମକର୍ ଜର୍ତଃ ପ୍ରଥିକତ ସମକର୍ ସମକର୍ଦମିକତ |

w

w

w

ସନିରାସମକର୍ଽସମକର୍ ସ୍ଥିତର୍
ି ୁ ସ୍ଵଵଭାସମକର୍ଽସମକର୍ଷ୍ଟଧିର୍ା || ୧୦.୪୫ ||
ଵତୟସ୍ଵାଧ୍ୟଧି ସଵୟଂ ଦୀକଵୟଦଂ କସାଽନିଶଂ ସ୍ଵତଂକତ୍ରା ଵିଷ୍ଣୁଃ
ଉଜ୍ଜାସର୍ ଦୁ ଷ୍ଟାନାଂ ସଂସ୍କୁରୁ ସାଧୂନ ର୍ୁଣାଭିପୂକଣୟାଽପୟର୍ୁଣଃ || ୧୦.୪୬ ||
ଅସକମାତ୍ତକମା ମକତାଽକସୌ ଶ୍ରିର୍ଃପତିଵିଶ୍ଵକତା ଵିଭିନ୍ାତ୍ମ୍ା |
ପରମାନ ପ୍ର ାମମଥୟାନ ପ୍ର ାଶର୍ାମାସ କସତୟାଦୀନ || ୧୦.୪୭ ||
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ସମାନର୍ା ର୍ାଽନମାଽଽସ ମାର୍ର୍ା ତତର୍ାଽର୍ମା |
ନର୍ାସନା ନାଽସ ର୍ା ନ ର୍ାତନାଽଲଲନାଽତର୍ା || ୧୦.୪୮ ||
ପ୍ରାକଜ୍ଞନା ରାଜ୍ଞନାଂ ତ୍ରିଦଵ
ି ପଦଵୀଂ କ ୌରଵଂ କକ୍ଷତ୍ରମାତଃ
ସସ୍ମାରାଥ ସ୍ଵଵିହୃତପ
ି ତଦ୍ଧସ୍ତିର୍ୁକଦ୍ଧାତ୍ସ୍ଵାନାମ |

ସତୟାତ୍ମ୍ାକଦୈୟରିହ ପରିଵୃକତା ଭାଵିମାରୀଚଦୃ ର୍ଭଃି ଵିକସ୍ମକରୈଃ କସ୍ଵୈନଜ
ି ନୃ ପତନୂ କହତିଦୃଷ୍ଟୟାଽତିତୁକଷ୍ଟୈ ଃ

om

|| ୧୦.୪୯ ||

gm

ଵିହତି ଵାନ ଵିସ୍ମର୍ଂ କଦହଭାଜାମ |

a.
c

ଵିପ୍ରାକତ୍ମ୍ଶଃ କ୍ଷଣାଥୟଂ ୃ ତନତିରଶିତଶ୍ର
ି ୀହୟୃଷୀକ ଶକଦକଶ ସ୍ପଷ୍ଟଂ ଦୃ କଷ୍ଟାଽପୟଦୃ ଷ୍ଟଃ ସପଦି
ସ୍ଵକପନ ସ୍ଵକପ୍ରରିତାନୟସ୍ଥଲର୍ନିଜନକରାପାହୃକତୈଭୟକ୍ଷୟକଭାକଜୈୟଃ

ou
si

ପ୍ରାକଜୈୟଃ ପ୍ରାକଭାଜର୍ତ ସ୍ଵଂ ର୍ୁରୁମଖିଲର୍ୁରୁଂ କଵଦର୍ନ କଵଦ ଂଧୁମ || ୧୦.୫୦ ||

.y

ଅଵାତଵାନ ପୁନରିଷୁପାତମସ୍ମରଦ ରମାପତିଂ ସ ପରଶୁରାମମାଦରାତ |

w

w

w

ସ ରାଜକ େୁ ୟରୁ ଦେୀସହସ୍ର ଂ ତଦାଽଽଦଦତ୍ତୟଵସିତଦି ତ୍ତମୁତ୍ତମମ || ୧୦.୫୧ ||
ସ ଶଂ ରପଦଦ୍ଵିକଜାପହୃତମାପୟ କର୍ାଵାଖୟର୍ାଂ
ର୍ରିଷ୍ଠ ଦେୀଲସଦ୍ଦଶଶତୀଚତୁ ଷ୍କଂ ଚରନ |

ପର୍ଃ ଲଶପଂଚ ତ୍ରି ର୍ୁର୍ାଭିପୂଣୟଂ ପକପୌ ଅଦୃ ଷ୍ଟର୍ତିରପୟଭୂନ୍ୃପନୃ ମଂଡକଲୈ ରୁଦୟକତୈଃ ||
୧୦.୫୨ ||
ଅର୍କମଵ କର୍ାଵିଷର୍କତାଽପି ସଦସି ଜନତାଥିକତା ଜଵାତ |
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ପୁଷ୍ପମୁତ ଫଲମକହା ଵିଦକଧ ଜନସୁତିଦାନୁ ପମର୍ାନସଂପଦା || ୧୦.୫୩ ||
ଧକନୟାଽମହୟତ ନା ନ
ି ାମହିତହୃଦବାଣସ୍କମାଽଜସୟକର୍ା ମକଧ୍ଵା ଧ୍ଵସ୍ତଦୁ ରାର୍କମାଽେୟହିମର୍ୁଶ୍ରୀଃ
ାମମାର୍ାମିହୃତ |

ଵିଷ୍ଣୁଂ ଵିଶ୍ଵଜର୍ପ୍ରଦଂ ସ ହି ନମନ କସଵୟଂ ସୁକସୌଖୟଂ ମୁଦା ଦାକ୍ଷୟାଚ୍ଛରୀଧରମାମର୍ାଦିଵିରହୀ

om

କର୍ାର୍ୀ ସୁହୃତ ସଵୟଦା || ୧୦.୫୪ ||

ଇତି ଭୁଵନଵିଭୂଷଣସୟ ଭୂର୍ାଂ ସୟଵିର୍ଣିତାନି ୃ ତାଂତରାଣି ହଂତ |

gm

a.
c

ଶ୍ରଵଣମନନ ୀତୟକନୈରଭୀଷ୍ଟଂ ପ୍ରତିଦଦତୀତୟମରାଃ ପ୍ର ୀତୟର୍ଂତି || ୧୦.୫୫ ||
ଇତି ଵିଵିଧକର୍ାଧାରାଵାକରୈଵିଶାରଦଵାରିକଦା

ou
si

ହରିପଦରକତା ଵିଦୟାଵିଦୁୟତ୍ପର ଦୀପିତଦିଙ୍ଖ
ୁମ ଃ |

ଭଵଭର୍ମହାଘକମୟାତ୍ତତଂ ସଦଂଘ୍ରିପମଂଡଲଂ

w

w

.y

ସଫଲସୁମନଃ ସାଂଦ୍ରାନଂଦଂ ଵୟଧାଦଵିପଲ୍ଲଵମ || ୧୦.୫୬ ||

w

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵି ୁ ଲତିଲ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିକତ
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜକର୍

ଆନଂଦାଂ କି ତ ଦଶମଃ ସର୍ୟଃ ||
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