|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୫. ପଂଚମଃ ସର୍ୟଃ
ଵଵଦାଂତଵିଦୟାନିଜରାଜୟପାଲଵନ ସଂକଲ୍ୟମାଵନା ର୍ୁରୁଣା ର୍ରୀର୍ସି |

om

ଅଦଭ୍ରଵଚତା ଅଭିଷଚି ୟଵତ ପୁରା ସ ଵାରିଭିଵୟାରିଜପୂରିଵତୈରଥ || ୫.୧ ||
ଆନଂଦରୂପସୟ ପରସୟ ପାତ୍ର ଧୀଃ ଆନଂଦସଂଦାର୍ି ସୁଶାସ୍ତ୍ରକୃ ତ ସ ର୍ତ |

gm

a.
c

ଆନଂଦତୀଵଥୟତ ି ପଦଂ ର୍ୁରୂଦିତଂ ବଭୂଵ ତସୟାତୟନୁ ରୂପ ରୂପକମ || ୫.୨ ||
କଦାଚିଦଵତ୍ରାପର୍ଵର୍ୌ ର୍ତିଃ ସଖା ଵର୍ାଵିଂଦବୁ ଵେବୟହୁଶିଷୟସଂଵୃ ତଃ

ou
si

ଅମୁଷୟ ଶିଷୟା ଅନୁ ମାନଶିକ୍ଷିତାଃ ତଦାଽଜିର୍ୀଷନ ର୍ୁରୁବୁ େମ
ି େ
ୁ ତାଃ || ୫.୩ ||

.y

ଭିଦା ସୁସାଵେତୟନୁ ମାନମତ୍ର ଵତୈଃ ପ୍ରାର୍ୁଜୟତାଽଶୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଭୀଷଣମ

w

w

w

ଅଖଂଡର୍ଦ ଵୟକ୍ତମଖଂଡ ଧୀରିଦଂ ସ ପକ୍ଷଦକ୍ଷଃ ଫଣିନଂ ଵିରାଡିଵ || ୫.୪ ||
ଅଥାପି ମିଥୟା ଵିମତଂ ମତତ୍ଵଵତା ଵିଵାଦ ନିମକ୍ତ
ୟୁ ଵଦିତୟଵାଦି ଵତୈଃ |
ଅଵନନ ସତୟଂ ଵିମତଂ ମତତ୍ଵଵତା ର୍ଥା ଘଟାଦୀତୟନୁ ମା ନୟର୍ଦୟତ || ୫.୫ ||
ଵହଵତାରତିଵୟାପ୍ତିରଵାଦି ଵତୈର୍ୟଦା ସଵକୌତୁ ଵକୈସ୍ତୂଣମ
ୟ ସାଵଵି୍ମୟର୍ଃ |
ନ ଶୁକ୍ତିରୂପୟାଦି ମତଂ ର୍ଦନୟଥା ମତଂ ତଦିତୟାଦି ଵଦନ ଜିର୍ାର୍ ତାନ || ୫.୬ ||

1

ତଵେଽପୟତଵେ ଵିମଵତଽନୁ ମାଂ ଵଦନ ତଦପ୍ରତିଷ୍ାଂ ପ୍ରତିପାଦୁ କଃ ସ୍ଵର୍ମ |
ଵିଜତ
ି ୟ ଵିଶ୍ଵାନ ଵିଦୂଷଂ ସଭାସ୍ଵଵସୌ ଜର୍ାମ ନାମନାଽପୟନୁ ମାନ ତୀଥୟତାମ || ୫.୭ ||
ସମସ୍ତଵାଦୀଂଦ୍ରର୍ଜପ୍ରଭଂର୍ଦଃ ଚରନ୍ନଵନୟାଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷକାଂକ୍ଷର୍ା |
ଵଵଦଦ୍ଵିଷାଂ ର୍ଃ ପ୍ରଥମଃ ସମାର୍ଵର୍ୌ ସ ଵାଦିସଂି ଵହାଽତ୍ର ସବୁ େସି ାର୍ରଃ || ୫.୮ ||

om

ତଵସୟାରୁଦୁ ର୍ୟଵୟଵଵତା ଜିର୍ୀଷର୍ା ନିଶାତମାଦତ୍ତ ମୁକୁଂଦଧୀଦୟୁତମ |

a.
c

ସ୍ଵଶିଷୟହଵସ୍ତନ ମଠାଂତଵରଷୁଵଧଃ ସୁପକ୍ଷଦକ୍ଷଂ ସୁଖତୀଥୟମାର୍ୟଣମ || ୫.୯ ||

gm

ଵଜୈତ୍ରଂ ପ୍ରଜିଜ୍ଞାସୁ କୁ ତୂହଲାକୁ ଲଂ ନୃ ଣାଂ କୁ ଲଂ ପ୍ରତ୍ଵରିତଂ ନିଶାମର୍ନ |

ou
si

ଅଵଂଦଵତାଵପତୟ ର୍ୁରୁଂ ର୍ରିଷ୍ଧୀଃ ସ ରୂପୟପୀଠାର୍ତଵନାତ୍ତମସ୍ଥିତମ || ୫.୧୦ ||
ସ ଵାଦିସଂି ହସୟ ର୍ିରଂ ର୍ରୀର୍ସୀଂ ଅଖଂଡର୍ତ ପଂଡିତମଂଡଲାଂତଵର |

w

w

.y

ତୀଵେନ ଵାଵକୟନ ମିଵତନ ଵଵର୍ିନା ର୍ଦାଂ ଶଵରଵଣଵ ଵିଶାରଵଦା ମୁହୁଃ || ୫.୧୧ ||

w

ଅସାଵସୂର୍ନ ଦ୍ଵିନଵପ୍ରକାରଵତା ଵୟଚୀକଲ ପତ କଂଚିଦଥାଥୟମଚ୍ଚ
ୁ ଵକୈଃ |
ଜର୍ଦ୍ଵିଵଜତୁ ଶ୍ଚ ଜଵର୍ ସସଂଶର୍ଃ ତାଵଜ୍ଜଵନାଽଜାର୍ତ ପୂଣୟଵଚତସଃ || ୫.୧୨ ||
ଵିକଲ୍ଵକାଟୀରଥ ଖଂଡର୍ନ ଦୁ ତଂ ଵରଵଜଽଧିକଂ ଵ୍ମୟରମୁଵଖା ବୃ ହନମତଃି |
ତମସ୍ତତୀଵୟା ଦୁ ୟମଣିଵିଶୁେର୍ା ର୍ଵା ଶ୍ରିଵତା ଵିଷ୍ଣୁପଦଂ ସଦାସ୍ପଦମ || ୫.୧୩ ||
ଅର୍ାଧମାତ୍ମନୟତିଵଵଲମୁେତଂ ତିରସ୍କୃତାଵଶଷସରସ୍ଵତୀତତିମ |

2

କାମଂ ମହାମାନସକୁ ଂଭସଂଭଵଵା ଲଘୂଚକାଵରତୟପି ବୁ େସି ାର୍ରମ || ୫.୧୪ ||
ଶ୍ଵ ଏଵ ଵାଵଦାଽସ୍ତିିତ ି ଵାଦିଵନୌ ଖଵଲୌ ଅଵଦୟାତ୍ତରଂ ଭାତି ର୍ଦୀର୍ୟତାମିତ ି |
ମଵଧ୍ଵ ବୁ ଵାଵଣଽମତ ଵତୌ ଜିଵତୌ ଜନଃ ସ ନିଶ୍ଚିକାର୍ାପି ନିଶାପଲାର୍ନାତ || ୫.୧୫ ||
ବୁ େୟବ୍ଧିନା ଵାଦିଵଵରଣ ଚାଽଜିତାଂ ଜର୍ଶ୍ରିର୍ଂ ଭୂପରିଵତିନା ଚିରାତ |

om

ଅଵହା ମୁହୂତୟାଦର୍ମପ୍ରର୍ତ୍ନଵାନ ଅଵାପ୍ତଵାନିତୟତିଵି୍ମୟତ
ି ଂ ଜଵନୈଃ || ୫.୧୬ ||

a.
c

ଵୟାଖୟାନ କଦାଚିନମଣମ
ି ଦ୍ଵିନମ
ି ିତଂ ଭାଷୟଂ ଜଵନୈସ୍ତକୟଵିଶାରଵଦୈଵୃ ତ
ୟ ଃ|

gm

ଉଵାଚ ଵାଚଂ ପରିହାସହାସଵାନ ସଵମାଦତୀଥୟଃ ସୁରଵମାଦଦାର୍ି ନୀମ || ୫.୧୭ ||

ou
si

ସତ୍ସୂତ୍ରଭାଵଵ ପ୍ରଵିଚାରିଵତ ପୃଥର୍ ଭାଷୟାଭିସଂଵଧୌ ଚ ଵିଶୁେବୁ େଭ
ି ିଃ |

.y

ନିର୍ୃହୟ ର୍ୂଢାଗ୍ରହମୁଗ୍ରଵମତଵର୍ାଃ ମାଵନୟାଽନିଵର୍ାଽଵନୟାନୟମଵହା ନ ଦୃ ଶୟଵତ || ୫.୧୮ ||

w

w

ଇତି ବୁ ଵାଵଣ ପ୍ରତିପାଦର୍ତୟଲଂ ଭାଵଷୟଽତ୍ର ଵଦାଷାନ ପ୍ରବଲାନ ମୁହୁମହ
ୟୁ ୁ ଃ |

w

ତ୍ମୟିଂସ୍ତୁ ଵିଵ୍ମୟରଧିଵର୍ାଽପି ର୍ତ୍ନଵତା ନ ଵସ୍ଥର୍ସଃ ପର୍ୟହରନ୍ନିମାନମୀ || ୫.୧୯ ||
ନନିସୟ ସୂତ୍ରସୟ ପଵରାଽଥୟ ଉଚୟତାଂ ର୍ଦ ଭାଷୟମାତ୍ରଂ ଭଵତା ନିରସୟଵତ |
ଭଵାଦୃ ଵଶୈର୍ୟଃ କଵିଭିନୟ ଦୂ ଷୟଵତ କଥଂଚଵନତୂ ୟଚୁ ରିଵମ ଵଚସ୍ଵିନଃ || ୫.୨୦ ||
ଅକିଲଷ୍ଟଶବ୍ଦାନିର୍ଵମଷ ସଂଭଵତ ସୂତ୍ରାଥୟମଵୁ ଚ୍ଚୈଵୟଚନଂ ତଦାଽଽଦଵଦ |
ମାନୀକୃ ତାମନାର୍ର୍ୁତ୍ମୟୃତ ି କ୍ଷଣାଦ ଏଷୟତ୍କଥା ତାଂଡଵସୂତ୍ରଧାରକମ || ୫.୨୧ ||

3

ବୁ ଭୁତ୍ସର୍ା ମତ୍ସରଵଜିତାନ ଜନାନ ସମତ୍ସରାନ ଵା ଵିଜର୍
ି ୀଷର୍ାଽଽର୍ତାନ |
ଶୁତପ୍ରଵୀଣାନତିତାକିକାନ ମୁହୁଃ ଭଂର୍ୟାଽନର୍ା ଭଂର୍ମୁପାନିନାର୍ ସଃ || ୫.୨୨ ||
କଦାଚିଵଦନଂ ପ୍ରତିର୍ମୟ ଵସୌମୟଧୀଃ ସ ମେଵର୍ହାର୍ୟଵରଃ ପ୍ରଵସଦିଵାନ |

ଵହଵତାଃ କୁ ତଶ୍ଚି ଦ ଵିମନୀକୃ ଵତାଽପୟଵହା ର୍ୁଣାବ୍ଧିଲୁବ୍ଧଃ ସୁଜନଃ ପ୍ରସୀଦତି || ୫.୨୩ ||

om

ଵତଵଜାଽମୃତଂ ନଂଦନର୍ାତ୍ରପାତ୍ରର୍ଂ ଵନତ୍ରାଂଜଲି ଭୟାମପିବତ ସଦାଽଵୟର୍ମ |

a.
c

ଵିଦୟାସୁଧାଂ ଚାସୟ ଵଵଚାମହାଘଵଟ ପୂଣୟାମଵସୌ କଣୟପୁଵଟନ ପଂଡିତଃ || ୫.୨୪ ||

gm

ଲୀଲାଵିଵାଵଦ ର୍ୁରୁଣା ଜର୍ଦ୍ଗଵୁ ରାଃ ପ୍ରସଂର୍ତସ୍ତତ୍ର ଚ ତାଦୃ ଵଶ ସତି |

ou
si

ସୂତ୍ରାଥୟଵିଵଚ୍ଚତ କୁ ରୁ ଭାଷୟମଂଜଵସ ତୟାଵକ୍ଷପପୂଵୟଂ ର୍ୁରୁରଭୟଧାଦିମମ || ୫.୨୫ ||
ଵିଧାନମାତ୍ରଂ ତଦୁ ପାଦଵଦ ତଦା ପଵର୍ା ର୍ଥାଽଚ୍ଛଂ ପରମଃ ସ ହଂସରାଟ |

w

w

.y

ତଲ୍ଲୀନମାଵକ୍ଷପମୁଵପୈକ୍ଷତାଫଲଂ ଵାରୀଵ ସଂଵତା ହି ର୍ୁଣାଂଶଵତାଷିଣଃ || ୫.୨୬ ||

w

ଵଵୈରାର୍ୟଵଵୈର୍ାତୟସୁଵାକ୍ତଵପୂଵୟଵକୈଃ ର୍ୁଵତା ର୍ୁଵଣୈଃ ପାରମହଂସୟଭୂଷଵଣୈଃ |

ଵଜୟଵଷ୍ା ର୍ତିଵର୍ୟା ଲି କୁଚାନିଵର୍ାଦ୍ଭଵଃ ତଂ ଭୂରିଭକ୍ତିଃ ସ କଦାଚିଦବ୍ରଵୀତ || ୫.୨୭ ||
ଵିଵରାଧି ଵଵଦାଂତକୃ ତାଂତସଂପଦାଂ ଭାଷୟାଦିକଂ ଵଚଦିଦମସ୍ତୁ କା କ୍ଷତିଃ |
ଅ୍ମୟଭୟମାଚକ୍ଷି ଵିଚକ୍ଷଵଣାଚିତଂ ଭାଵଂ ତୁ ସୂଵତ୍ରାପନିଷଦ୍ଵିଵକ୍ଷିତମ || ୫.୨୮ ||
ଇତୟସୟ ଵାଚା ଶରଵଦଵ ଭାସିତା ର୍ଦାଽଖିଲାଶାଃ ଶୁଭପୂଣୟର୍ା ବଵଭୌ |

4

ପ୍ରଵମାଦତୀଥୟାନନଚଂଦ୍ରଚଂଦ୍ରିକା ଵୟାଖୟାଭିଧା ଵିଷ୍ଣୁପଦପ୍ରକାଶିନୀ || ୫.୨୯ ||
ଵଜଷୟନ କଦାଚିତ କିଲ କାଲପାଲି ତାଂ ଦିଶଂ ପ୍ରର୍ାଵତାଽଚୁ ୟତବୁ େନି ା ସହ |
ସମଗ୍ରଧୀମୟଂଡିତଵିଷ୍ଣୁମଂର୍ଲଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ଜର୍ନମଂର୍ଲମାନନାମ ସଃ || ୫.୩୦ ||
ଭିକ୍ଷାପ୍ରଦାତ୍ରାଽତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତୁଂ ମୁହୁଃ ଦଵତ୍ତ ପ୍ରଭୁଵକ୍ତ କଦଳୀଫଵଲାଚ୍ଚଵର୍ |

om

ଅଵନନ ନିର୍ୟତ୍ନମଵାର୍ୟଵି୍ମୟର୍ଃ ତମାର୍ୟଵର୍ୟଂ ଵିଜଵନଽଵଦଦ ର୍ୁରୁଃ || ୫.୩୧ ||

a.
c

ଭିକ୍ଷାଵସାଵନ ଦ୍ଵିଶତାଧିଵକୈଃ ଫଵଲୈ ଃ ଵୂ ୟଵଢୈଃ ପ୍ରଭୁଵକ୍ତୈଃ ପରିପୂରିଵତଽପି ଵତ |

gm

ତନୂ ଦଵର ନାସ୍ତି ର୍ରିଷ୍ତା କଥଂ ସୁଚତ୍ତ
ି ସତୟଂ ଵଦତାଦ ଭଵାନିତ ି || ୫.୩୨ ||

ou
si

ଅଂର୍ୁଷ୍ମାତ୍ରଂ ଜଠରପ୍ରତିଷ୍ତ
ି ଂ ଜାଜ୍ଵଲୟମାନଂ ମମ ଜାତଵଵଦସମ |

.y

ନିତୟଂ ହିତଂ ଵିଶ୍ଵଦହଂ ଚ ଵିତ୍ତ ତଂ ଵିଵଶ୍ଵଶଵଚତା ଇତି ଵସାଽବ୍ରଵୀତ ତଦା || ୫.୩୩ ||

w

w

ପର୍ୟାକୁ ଲାଵନକସରସ୍ଵତୀତତୀନ ନୟାଵର୍ାପପନ୍ନାନ ଵିଵିଧାଥୟସଂର୍ୁତାନ |

w

ଅତୀତୟ ଵଦଶାନ ସମର୍ାଂଶ୍ଚ ଚାରୁଧୀଃ ଅଵସୌ ଜର୍ାମାଭିମଵତନ ଵତ୍ମୟନା || ୫.୩୪ ||
ସ୍ଵଵହଳର୍ା ପାତିତପାଥିଵଵ୍ରଜାଂ ଧୀଶୁେଦି ାଂ ଵକରଳଭୂଷଣାର୍ି ତାମ |
ପର୍ସ୍ଵିନୀଂ ଵପ୍ରକ୍ଷୟ ପଥି ଦ୍ଵିଜାଚିତାଂ ସ ଭାଵିନୀମ୍ମୟରଦତ୍ର ଚଂଡିକାମ || ୫.୩୫ ||
ତତଃ କ୍ରଵମଣ ପ୍ରଚଲନ୍ନୁଵପର୍ି ଵାନ ଅଵଂଦଵତଂଦୀଵରସୁଂଦରଚ୍ଛଵିମ |
ଅଂଵଭାଜନାଭଂ ସ ଭୁଜଂର୍ଶାର୍ି ନଂ ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭଂ ଶ୍ରୀମଦନଂତସତ୍ପଵୁ ର || ୫.୩୬ ||

5

ଵଵଦାଂତସୂତ୍ରାଣି କୃ ତାଂତଵିତ୍ତଵମା ଵୟାଖୟାଦଵସୌ ଶିଷୟର୍ଣାର୍ ସଂସଦି |
ଵିଲକ୍ଷଣଂ ଜୀଵର୍ଣାଦ ର୍ୁଣାଣୟଵଂ ବ୍ରହ୍ମାଚୁ ୟତାଖୟଂ ପ୍ରତିପାଦର୍ନ ମୁହୁଃ || ୫.୩୭ ||
ଅପ୍ରାଂଶୁନୂଵତ୍ନାପପଦାଧିଵାସଜଃ ସ ସଂକଵରା ଵଵୈରପରାର୍ଣଃ ପୁନଃ |

om

ଅସୂର୍ଵର୍ାଵଚଽତ୍ର ମହାନତିକ୍ରମଃ ସୂତ୍ରାଥୟ ଵାଵଦାଽକୃ ତଭାଷୟଵକଶ୍ଵିତ ି || ୫.୩୮ ||
ଵଵଦାତ୍ତରଂ ଭାତି ର୍ଦୀହ କୁ ମୟଵହ ଭାଷୟଂ କୃ ତନି ୟାସୟ ହି ଦଂଡଵାରିତା |

gm

a.
c

ଜର୍ଦ୍ଗର
ୁ ୂ ଣାମିତ ି ତାଂ ର୍ୁଵରାର୍ିରଂ ଜନଃ ସମଵସ୍ତାଽଭିନନଂଦ ସ୍ମୟିତାମ || ୫.୩୯ ||
ପ୍ରାଵଜ୍ଞୈମୟହାପୂରୁଷସଵୟଲକ୍ଷଵଣୈଃ ସଂପନ୍ନଵଦଵହାଽର୍ମିତୀରିଵତ ପ୍ରଵଭୌ |

ou
si

ପଵର ପରସୟାପୟତିପୀନତାଦୃ ଶଃ ସ୍ଫିଙ୍ମାତ୍ରସଂଶଂସନଵମଵ ଚକ୍ରିଵର || ୫.୪୦ ||

.y

ସ୍ଫିଗ୍ଦୂଷଣାନି ପ୍ରତିପାଦର୍ତୟଲଂ ସଂପୂଣୟସଂଵଖୟଽସୟ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଶାସ୍ତ୍ରତଃ |

w

ସ

w

w

ତଦ୍ଦଂଡସଂଖଂଡନସଂଶ୍ରଵଂ ଵୟଧାତ ତଦକ୍ଷଵମାଽଵସୌ ପ୍ରକୃ ତହି ି ସାଽସତାମ || ୫.୪୧ ||
ନାତ୍ଵାଽତ୍ର ତୀଵଥୟଷିଚଵି ରଣ କନୟକାତୀଵଥୟ ସୁତୀଵଥୟ ସୁଖତୀଥୟ ଆପଲତଃ
ୁ |

ସମୁଦ୍ରଵସଵତୌ ଚ ନିମଜୟ ଵିଷ୍ଣଵଵ ଶ୍ରୀରାମନାଥାର୍ ନମାଶ୍ଚକାର ସଃ || ୫.୪୨ ||
ତମାଵ୍ରଜଂତଂ ର୍ତିଵଵଷଧାରିଣଂ ଦଂଡଂ ପ୍ରକାଵଶୈୟଷ ହସନ୍ନଭାଷତ |
ଖଂଵଡୟତ ଦଂଵଡା ର୍ଦି ଚଂଡ ନ ତ୍ଵର୍ା ତ୍ଵଂ ପଂଡଵକାଽପଂଡିତ ଵଂେଵାର୍ିତ ି || ୫.୪୩ ||
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ଲଜ୍ଜାନତଃ ସ୍ଵାଥୟମଥାଥୟର୍ନ୍ନସନ ଉଵପୈକ୍ଷୟତାଵସୌ ଦ୍ଵିଜନାର୍ଵକୈସ୍ତଦା |
ଆନଂଦର୍ଂତଂ ଵଦଵନଂଦୁ ନା ଜର୍ତ ତଂ ଵଦ୍ଵଷ୍ଟି କଃ ପ୍ରାଜ୍ଞମିଵହତି ଵାଦିଭିଃ || ୫.୪୪ ||
ର୍ାର୍ାଃ ପ୍ରସକ୍ତାଃ ପରିଷତ୍ସୁ ପୂରୁଵଷୈଃ ଵିଦୟା ଵିଦଵଧୈଵିଵିଵଧୈଃ ସମାର୍ଵମ |
ସ ତାସୁତାସୁ ପ୍ରତିଭାତିଭାସୁଵରା ଵିଦୟାସୁ ଵିଦୟାଧିପତିଜର୍
ି ାର୍ ତାନ || ୫.୪୫ ||

om

ଅଚାଲୟମାନଃ ସର୍ୁରୁଃ ସ ଚାପଵଲୈ ଃ ଅସଜ୍ଜନାନାମବଲୀର୍ସାମିହ |

a.
c

ଉଵାସ ମାସାଂଶ୍ଚତୁ ଵରା ମହାମନାଃ ସିଂଵହା ର୍ୁହାଂଵତାପର୍ତଃ ଶୁନାମିଵ || ୫.୪୬ ||

gm

ଶୃଂର୍ାରସିଂଧୁଂ ସ ଭୁଜଂର୍ଶାର୍ି ନଂ ଶ୍ରୀରଂର୍ଵାସଂ କୃ ତମଂର୍ଲଂ ସତାମ |

ou
si

ଅମଂଦଧୀଵଦୟଵମଵଂଦତାଽର୍ତଃ କଵଵରକନୟାହିମଵାର୍ୁଵସଵିତମ || ୫.୪୭ ||
ତଵତା ନିଵୃତ୍ତଃ ପରଵମଵ ପୂରୁଷଂ ପ୍ରଣମୟ ନାନାର୍ତଵନଷୁ ସଂଚରନ |

w

w

.y

ପ୍ରକାଶର୍ନ ସ୍ଵାତିଶର୍ାନମାନୁ ଷାନ ଆଶାମୁଦୀଚୀଂ ପ୍ରର୍ର୍ାଵଵସୌ କ୍ରମାତ || ୫.୪୮ ||

w

ତତସ୍ତଵତା ଵି୍ମୟତ
ି ଵଲାଚଵନୈନୟଵରୈଃ ନିରୀକ୍ଷୟମାଵଣାଽତିସୁଲକ୍ଷଣାକୃ ତଃି |
ଗ୍ରାଵମାତ୍ତମାନ ପ୍ରାପୟ ପର୍ସ୍ଵିନୀତଵଟ ଵିଵଵଶ ଵଦଵାର୍ତନଂ ସ କିଂଚନ || ୫.୪୯ ||
ଅଧୀତୟ ଧଵମୟଣ ଷଡଂର୍ମାର୍ମଂ ତଦଥୟସଂଵଣୟନନିଣୟର୍ାନିିତାଃ |
ପ୍ରାପୁଦ୍ଵଵି ଜଂଦ୍ରାସ୍ତମପୂଵୟପର
ୂ ୁ ଷଂ ଜିଜ୍ଞାସଵଃ ସୁପ୍ରଥିତଂ ଜର୍ତ୍ତ୍ରଵର୍ || ୫.୫୦ ||
ସୁ୍ମୟଵି ତନ୍ଦୁମରଵିନ୍ଦଵଲାଚନଂ ସ୍ଵଣୟଵଣୟମତିଭଦ୍ରଭାଶଣମ |

7

ଵୀତଭୂଶମପି ଵିଶ୍ଵଭୂଶଣଂତଂ ଦିଡ୍ର୍କ୍ଶରୁ ଲମାପତଜ୍ଜନଃ || ୫.୫୧ ||
ଵିଵଦୟାରୁଦୁ ୟତିଧୀରତାରକତିରସ୍କାଵର ପତଂର୍ାର୍ି ଵତା
ଦୁ ଵୟାଦୀଭକୁ ତକୟକୁଂଭଦଲଵନ ସିଂହପ୍ରବହୟାର୍ି ତଃ |
ଵଲାଲାଵଲାକକଵଲାକଦୃ କ୍କମ
ୁ ନି ୀ ସଂହ୍ଲାଦଵନଽବ୍ଜାର୍ି ତଃ
ୁ ଦ

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତିଲକ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ

gm

w

w

w

.y

ou
si

ଆନଂଦାଂକିଵତ ପଂଚମଃ ସର୍ୟଃ ||

a.
c

ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିଵତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଵର୍

om

ସଂସନମଂଡଲମଂଡନାର୍ି ତ ଉତ ସ୍ଵାନଂଦତୀଵଥୟା ବଵଭୌ || ୫.୫୨ ||
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