|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧. ପ୍ରଥମଃ ସର୍ୟଃ
କାଂତାର୍ କଲ୍ୟାଣର୍ୁଣଣୈକଧାଣମେ ନଵଦ୍ୁ ୟନାଥପ୍ରତିମପ୍ରଭାର୍ |
ଅନାକୁ ଲ୍ଂ ଣର୍ାକୁ ଲ୍ମୁଲ୍ଲଲ୍ାସ ର୍ତ୍ପାଲ୍ି ତଂ ନିତୟମନାଵିଲ୍ାତ୍ମ |

om

ନାରାର୍ଣାର୍ାଖିଲ୍କାରଣାର୍ ଶ୍ରୀପ୍ରାଣନାଥାର୍ ନମସ୍କଣରାମି || ୧.୧ ||
ତଣମୈ ନଣମା ନୀରଦ୍ନୀଲ୍ଭାଣସ କୃ ଷ୍ଣାର୍ କୃ ଷ୍ଣାରମଣପ୍ରିର୍ାର୍ || ୧.୨ ||

a.
c

ଅପି ତ୍ରିଣଲ୍ାକୟା ବହିରୁଲ୍ଲସଂତୀ ତଣମା ହରଂତୀ ମୁହୁରାଂତରଂ ଚ |

gm

ଦ୍ିଶ୍ୟାଦ୍ ଦ୍ୃ ଶ୍ଂ ଣନା ଵିଶ୍ଦ୍ାଂ ଜର୍ଂତୀ ମଧ୍ଵସୟ କୀତିଦ୍ନି ନାଥଦ୍ୀପ୍ତିମ || ୧.୩ ||
ତଣମାନୁ ଦ୍ାଽଽନଂଦ୍ମଵାପ ଣଲ୍ାକଃ ତତ୍ଵପ୍ରଦ୍ୀପାକୃ ତଣି ର୍ାର୍ଣଣନ |

ou
si

ର୍ଦ୍ାସୟଶ୍ୀତାଂଶ୍ୁଭୁଵା ର୍ୁରଂସ୍ତାନ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାର୍ୟାନ ପ୍ରଣମାମି ଵର୍ୟାନ || ୧.୪ ||
ମୁକୁଂଦ୍ଭଣ୍ୈୟ ର୍ୁରୁଭ୍ିଜାଣର୍ୈ ସତାଂ ପ୍ରସଣ୍ୈୟ ଚ ନିରଂତରାଣର୍ୈ |

.y

ର୍ରୀର୍ସୀଂ ଵିଶ୍ଵର୍ୁଣରାଵିଶ୍ୁଦ୍ାଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଵାଣର୍ାରଵତାରଲ୍ୀଲ୍ାମ || ୧.୫ ||

w

w

ତାଂ ମଂତ୍ରଵଣଣୈରନୁ ଵଣୟନୀର୍ାଂ ଶ୍ଣଵୟଂଦ୍ରପଣଵୈରପି ଵ୍ୁକାଣମ |

w

ସଂକ୍ଷ୍ିପେଵ
ୁ ାଣକୟ ମର୍ି ମଂଦ୍ବୁ ଣଦ୍ୌ ସଂଣତା ର୍ୁଣାଢୟାଃ କରୁଣାଂ କ୍ରିର୍ାସୁଃ || ୧.୬ ||
ଉଚ୍ଚାଵଚା ଣର୍ନ ସମସ୍ତଣଚଷ୍ାଃ କିଂ ତତ୍ର ଚିତ୍ରଂ ଚରିତଂ ନିଣଵଦ୍ୟଂ |

କିଂତ୍ମଣଶ୍ଲାକଶ୍ିଖାମଣୀନାଂ ମଣନାଵିଶ୍ୁଣଦ୍ୈୟ ଚରିତାନୁ ଵାଦ୍ଃ || ୧.୭ ||
ମାଲ୍ାକୃ ତସ୍ତଚ୍ଚରିତାଖୟରଣ୍ୈଃ ଅସକ୍ଷ୍ମଦ୍ୃ ଣଷ୍ଃ ସକୁ ତହଲ୍ସୟ |
ପଵୟାପରୀକାରମଥାପରଂ ଵା କ୍ଷ୍ାମୟଂତୁ ଣମ ହଂତ ମୁହୁମୟହାଂତଃ || ୧.୮ ||
ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାଜ୍ାଂ ସସୁଣରଂଦ୍ରର୍ାଜ୍ାଂ ସଂଭାଵୟ ସଂଭାଵୟତମାଂ ତ୍ରିଣଲ୍ାକୟାମ |
ପ୍ରାଣଣଶ୍ଵରଃ ପ୍ରାଣିର୍ଣପ୍ରଣଣତା ର୍ୁରୁଃ ସତାଂ ଣକସରିଣଣା ର୍ୃଣହଽଭତ || ୧.୯ ||

1

ଣର୍ଣର୍ ର୍ୁଣା ନାମ ଜର୍ତ୍ପର ସିଦ୍ାଃ ର୍ଂ ଣତଷୁ ଣତଷୁ ମ ନିଦ୍ଶ୍ୟର୍ଂତି |
ସାକ୍ଷ୍ାନମହାଭାର୍ଵତପ୍ରବହୟଂ ଶ୍ରୀମଂତଣମନଂ ହନୁ ମଂତମାହୁଃ || ୧.୧୦ ||
କମୟାଣି କୁ ଵୟନ ପରମାଦ୍ଭୁତାନି ସଭାସୁ ଣଦ୍ୈଵୀଷୁ ସଭାଜିତାନି |
ସୁଗ୍ରୀଵମିତ୍ରଂ ସ ଜର୍ତ୍ପଵିତ୍ରଂ ରମାପତିଂ ରାମତନୁ ଂ ଦ୍ଦ୍ଶ୍ୟ || ୧.୧୧ ||
ପାଦ୍ାରଵିଂଦ୍ପ୍ରଣଣତା ହରୀଂଦ୍ରଃ ତଦ୍ା ମହାଭ୍ିଭରାଭିନୁନ୍ନଃ |
ଅଗ୍ରାହି ପଣଦ୍ମାଦ୍ରସୁଂଦ୍ରାଭୟାଂ ଣଦ୍ାଭୟୟାଂ ପୁରାଣଣନ ସ ପରୁଣଷଣ || ୧.୧୨ ||

om

ଅଦ୍ାର୍ୟସାଲ୍ାଵଲ୍ି ଦ୍ାରଣଣନ ଵୟାପାଦ୍ିଣତଂଦ୍ରପ୍ରଭଣଵନ ଣତନ |

ପ୍ରାଣଦ୍ୟାତନିପ୍ରୀତିକୃତା ନିକାମଂ ମଧୁଦ୍ଵଷି ା ସଂଦ୍ିଦ୍ଣି ଶ୍ ସ ଵୀରଃ || ୧.୧୩ ||

a.
c

କଣୟାଂତମାନୀର୍ ର୍ୁଣଗ୍ରହୀତ୍ରା ରାଣମଣ ମୁଣ୍ା ରଣଣକାଵିଣଦ୍ନ |

gm

ସ୍ଫୁରନ୍ନଣସୌ ଣଵୈରିଭର୍ଂକଣରାଽଭତ ସତ୍ପକ୍ଷ୍ପାତୀ ପ୍ରଦ୍ଣରା ର୍ଥାଽଗ୍ରୟଃ || ୧.୧୪ ||
ଣର୍ାଭିଃ ସମାନଂଦ୍ିତରପସୀତଃ ସ୍ଵଵହ୍ନିନଦ୍ି ୟଗ୍ଧପଲ୍ାଶ୍ିରାଶ୍ିଃ |

ou
si

ଅଣହା ହନମନ୍ନଵଵାରିଣଦ୍ାଽଣସୌ ତୀଣୟାଂବୁ ଧିଵିଷ୍ଣୁପଣଦ୍ ନନାମ || ୧.୧୫ ||
ଅପକ୍ଷ୍ପାତୀ ପୁରୁଷସ୍ତ୍ରିଣଲ୍ାକୟାଂ ଅଣଭାର୍ଣଭା୍ା ପତର୍ାଧିରାଜମ |

.y

ଵିଶ୍ଵଂଭରଂ ବିଭ୍ରଦ୍ଣସୌ ଜିର୍ାର୍ ତ୍ଵରାପରାକ୍ରାଂତିଷୁ ଚିତ୍ରଣମତତ || ୧.୧୬ ||

w

w

ନିବଦ୍ୟ ଣସତୁ ଂ ରଘୁଵଂଶ୍ଣକତୁ ଭୂଭଂର୍ସଂଭ୍ରାଂତପଣର୍ାଧିମଣେ |

w

ମୁଷ୍ିପ୍ରହାରଂ ଦ୍ଶ୍କାର୍ ସୀତାସଂତଜୟନାଣଗ୍ରୟା୍ରଣମଷଣକାଽଦ୍ାତ || ୧.୧୭ ||
ଜାଜ୍ଵଲ୍ୟମାଣନାଜ୍ଜ୍ଵଲ୍ରାଘଵାଣନୌ ଚଣକ୍ର ସ ସୁଗ୍ରୀଵସୁର୍ାର୍ଜଣକ |
ଆଧ୍ଵର୍ୟଵଂ ର୍ୁଦ୍ମଣଖ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାତ୍ରା ସୁମିତ୍ରାତନଣର୍ନ ସାକମ || ୧.୧୮ ||
ରାମାଚୟଣନ ଣର୍ା ନର୍ତଃ ପ୍ରସନଂ ଦ୍ଵାଭୟାଂ କରାଭୟାମଭଵତ ପ୍ରର୍୍ଃ |

ଏଣକନ ଣଦ୍ାଷ୍ଣା ନର୍ଣତା ର୍ିରୀଂଦ୍ରଂ ସଂଜୀଵନାଦ୍ୟାଶ୍ରର୍ମସୟ ନାଭତ || ୧.୧୯ ||
ସ ଦ୍ାରିତାରିଂ ପରମଂ ପୁମାଂସଂ ସମନଵର୍ାସୀନ୍ନରଣଦ୍ଵପୁତ୍ରୟା |
ଵହ୍ନିପ୍ରଣଵଶ୍ାଧିର୍ତାତ୍ମଶ୍ୁଦ୍ୟା ଵିରାଜିତଂ କାଂଚନମାଲ୍ଣର୍ଵ || ୧.୨୦ ||

2

ଶ୍ୟାମଂ ମିତାସୟଂ ପୃଥୁଦ୍ୀଘୟହସ୍ତଂ ସଣରାଜଣନତ୍ରଂ ର୍ଜରାଜର୍ାତ୍ରମ |
ଵପୁଜୟର୍ନମଂର୍ଲ୍ଣମଷ ଦ୍ୃ ର୍ଭୟାଂ ଚିରାଦ୍ଣର୍ାୋଧିପଣତଃ ସିଣଷଣଵ || ୧.୨୧ ||
ରାଜୟାଭିଣଷଣକଽଵସିଣତଽତ୍ର ସୀତା ଣପ୍ରଷ୍ଠାର୍ ନସ୍ତାଂ ଭଜତାଂ ଦ୍ିଣଶ୍ତି |
ରାମସୟ ଵାଣୟା ମଣି ମଂଜୁ ମାଲ୍ାଵୟାଣଜନ ଦ୍ୀଘୟାଂ କରୁଣାଂ ବବଂଧ || ୧.୨୨ ||
ହୃଣଦ୍ାରୁଣସୌହାଦ୍ୟଭୃତାଽଧିଣମୌଲ୍ି ନୟଣସ୍ତନ ହଣସ୍ତନ ଦ୍ର୍ାଦ୍ରୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ୟା |
ଣସଵାପ୍ରସଣନ୍ନାଽମୃତକଲ୍ପଵାଚା ଦ୍ିଣଦ୍ଶ୍ ରାମଃ ସହଣଭାର୍ମଣମୈ || ୧.୨୩ ||

om

ଣପ୍ରଣଷ୍ଠା ନ ରାମସୟ ବଭଵ ତମାତ ନ ରାମରାଣଜୟଽସୁଲ୍ଭଂ ଚ କିଂଚିତ |

ତତ୍ପାଦ୍ଣସଵାରତିଣରଷ ଣନୈଚ୍ଛତ ତଥାଽପି ଣଭାର୍ାନ ନନୁ ସା ଵିର୍ିଃ || ୧.୨୪ ||

a.
c

ନଣମା ନଣମା ନାଥ ନଣମାନମଣସ୍ତ ନଣମା ନଣମା ରାମ ନଣମା ନମଣସ୍ତ |

gm

ପୁନଃପୁନଣସ୍ତ ଚରଣାରଵିଂଦ୍ଂ ନମାମି ନାଣଥତି ନମନ ସ ଣରଣମ || ୧.୨୫ ||
କିଂ ଵଣୟର୍ାମଃ ପରମଂ ପ୍ରସାଦ୍ଂ ସୀତାପଣତସ୍ତତ୍ର ହରିପ୍ରବଣହୟ |

ou
si

ମୁଂଚନ ମହୀଂ ନିତୟନିଣଷଵଣାଥୟଂ ସ୍ଵାତ୍ମାନଣମଣଵୈଷ ଦ୍ଣଦ୍ୌ ର୍ଦ୍ଣମୈ || ୧.୨୬ ||
ସ୍ଵାନଂଦ୍ଣହଣତୌ ଭଜତାଂ ଜନାନାଂ ମନଃ ସଦ୍ା ରାମକଥାସୁଧାର୍ାମ |

.y

ଅସାଵିଦ୍ାନୀଂ ଚ ନିଣଷଵମଣଣା ରାମଂ ପତିଂ କିଂପୁରୁଣଷ କିଲ୍ାଽଣସ୍ତ || ୧.୨୭ ||

w

w

ତଣସୈୟଵ ଵାଣର୍ାରଵତାରଣମନଂ ସଂଣତା ଦ୍ଵିତୀର୍ଂ ପ୍ରଵଦ୍ଂତି ଭୀମମ |

w

ସ୍ପୃଣଷ୍ୈ ଵ ର୍ଂ ପ୍ରୀତିମତାଽନିଣଲ୍ନ ନଣରଂଦ୍ରକାଂତା ସୁଷୁଣଵଽତ୍ର କୁ ଂତୀ || ୧.୨୮ ||
ଇଂଦ୍ରାର୍ୁଧଂ ହୀଂଦ୍ରକରାଭିନୁନ୍ନଂ ଚିଣଚ୍ଛଦ୍ ପକ୍ଷ୍ାନ କ୍ଷ୍ିତଧ
ି ାରିଣାଂ ପ୍ରାକ |
ବିଣଭଦ୍ ଭଭୃଦ୍ଵପୁରଂର୍ସଂର୍ାତ ଚିତ୍ରଂ ସ ପଣନ୍ନା ଜନନୀକରାଗ୍ରାତ || ୧.୨୯ ||
ପୁଣର କୁ ମାରାନଲ୍ସାନ ଵିହାରାତ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ସଵୟାନପି ମଂଦ୍ଲ୍ୀଲ୍ଃ |
ଣକୈଣଶ୍ାରଲ୍ୀଲ୍ାଂ ହତସିଂହସଂଘାଂ ଵୃ ୍ାଂ ଵଣନ ପ୍ରାକ ମରତି ମ ସତ୍କଃ || ୧.୩୦ ||
ଭୁ୍ଂ ଚ ଜୀଣୟଂ ପରିପଂଥିଦ୍୍ଂ ଵିଷଂ ଵିଷଣଣା ଵିଷଭୃଦ୍ଗଣଣାଽତଃ |
ପ୍ରମାଣଣକାଣ ଃ ସ ହି ଣହଳର୍ାଽର୍ାତ ଣନଦ୍ଂ ଜର୍ଜ୍ଜୀଵନଣଦ୍ଽତ୍ର ଚିତ୍ରମ || ୧.୩୧ ||

3

ଦ୍ଗ୍ଧଵା ପୁରଂ ଣର୍ାର୍ବଲ୍ାତ ସ ନିର୍ୟନ ଧମୟାନିଵ ସ୍ଵାନ ସହଜାନ ଦ୍ଧାନଃ |
ଅଦ୍ାରିଭାଣଵନ ଜର୍ତ୍ସୁ ପଣଜୟା ଣର୍ାର୍ୀଵ ନାରାର୍ଣମାସସାଦ୍ || ୧.୩୨ ||
ସମପୟୟ କୃ ତୟାନି କୃ ତୀ କୃ ତାନି ଵୟାସାର୍ ଭଣମେ ସୁକୃତାନି ର୍ାଵତ |
କରିଷୟମାଣାନି ଚ ତସୟ ପଜାଂ ସଂକଲ୍ପର୍ାମାସ ସ ଶ୍ୁଦ୍ବୁ ଦ୍ଃି || ୧.୩୩ ||
ଵିଣଷ୍ଣାଃପଦ୍ଶ୍ରିଦ୍ ବକସନ୍ନିରାସୀ କ୍ଷ୍ିପ୍ତାନୟପକ୍ଷ୍ିପ୍ରକରଃ ସୁପକ୍ଷ୍ଃ |
ସଣସାଦ୍ଣରାଽଥାଽଦ୍ିତ ରାଜହଂସଃ ସ ରାଜହଂସୀମିଵ ରାଜକନୟାମ || ୧.୩୪ ||

om

ଇଂଦ୍ୀଵରଶ୍ରୀଜର୍ି ସୁଂଦ୍ରାଭଂ ଣମରାନଣନଂଦ୍ୁ ଂ ଦ୍ର୍ି ତଂ ମୁକୁଂଦ୍ମ |

ସ୍ଵମାତୁ ଣଲ୍ର୍ଂ କମଲ୍ାର୍ତାକ୍ଷ୍ଂ ସମଭୟନଂଦ୍ତ ସୁଚର
ି ାର୍ ଭୀମଃ || ୧.୩୫ ||

a.
c

ମହାର୍ଦ୍ଂ ଚଂଡରଣଂ ପୃଥିଵୟାଂ ବାହୟଦ୍ରଥଂ ମଂକ୍ଷ୍ୁ ନିରସୟ ଵୀରଃ |

gm

ରାଜାନମତୁ ୟଜ୍ଜ୍ଵଲ୍ରାଜସର୍ଂ ଚକାର ଣର୍ାଵିଂଦ୍ସୁଣରଂଦ୍ରଜାଭୟାମ || ୧.୩୬ ||
ଦ୍ୁ ଃଶ୍ାସଣନନାଽକୁ ଲ୍ିତାନ ପ୍ରିର୍ାର୍ାଃ ସକ୍ଷ୍ମାନରାଳାନସିତାଂଶ୍ଚ ଣକଶ୍ାନ |

ou
si

ଜିଘାଂସର୍ା ଣଵୈରିଜନସୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣଃ ସ କୃ ଷ୍ଣସପୟାନିଵ ସଂଚିକାର୍ || ୧.୩୭ ||
ଜାଜ୍ଵଲ୍ୟମାନସୟ ଵଣନ ଵଣନଽଲ୍ଂ ଦ୍ିଧକ୍ଷ୍ତଃ ପାଥିଵସାଥୟମଗ୍ର
ୁ ମ|

.y

ସତ୍ତ୍ଵାନି ପୁଂସାଂ ଭର୍ଦ୍ାନି ନାଶ୍ଂ ଵୃ ଣକାଦ୍ରାଣନର୍ୟୁରୁଣତଜସାଽଽପୁଃ || ୧.୩୮ ||

w

w

ଣଭାର୍ାଧିକାଣଭାର୍ଵଣତାଽରୁଣାକ୍ଷ୍ାନ ଇତସ୍ତତଃ ସଂଵଲ୍ଣତା ଧଣରଂଣଦ୍ର |

w

ବହନ ଦ୍ଵିଜହ
ି ଵାନ ମଣିମତ୍ପଣୁ ରାର୍ାନ ଅଣସୌ କ ନ ଣକ୍ରାଧଵଶ୍ାନ ଜଘାନ || ୧.୩୯ ||
ଅଣଥୈଷ ଣଵଷାଂତରଭମଲ୍ୀନଃ କ୍ରଣମଣ ଵାର୍ୁପ୍ରଭଵଃ ସୁଣତଜାଃ |

ରୁଦ୍ାଖିଲ୍ାଶ୍ଂ ମୁଖରଂ ପ୍ରଚଂଡଂ ଭମୀଚକାରାଖିଲ୍କୀଚଣକୌଘମ || ୧.୪୦ ||
ସ କୃ ଷ୍ଣଵତ୍ମୟା ଵିଜଣର୍ନ ର୍ୁଣ୍ା ମୁହୁମୟହାଣହତିଧଣରାଽପ୍ରଧୃଷୟଃ |

ଭୀଷମଦ୍ଵଜ
ି ାଣଦ୍ୈୟରତିଭୀଷଣାଭଂ ଵିପକ୍ଷ୍କକ୍ଷ୍ଂ କ୍ଷ୍ପର୍ନ ଵିଣରଣଜ || ୧.୪୧ ||
ତରସ୍ଵିନଃ ଣପ୍ରାଚ୍ଚଲ୍ି ତାନଧୀରାନ ନିଦ୍ୟଗ୍ଧପକ୍ଷ୍ାନତିତୀକ୍ଷ୍ଣଣକାପାନ |
ସ ଧାତୟରାଷ୍ଟ୍ରାନ ବହୁଣହତିଲ୍ୀଣଲ୍ା ଵିନାଶ୍ୟ ଵିଶ୍ଵାନ ପରର୍ା ଶ୍ରିର୍ାଽଭାତ || ୧.୪୨ ||
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କୃ ଷ୍ଣାଂଘ୍ରିପଂଣକରୁହଭୃଂର୍ରାଜଃ କୃ ଷ୍ଣାମୁଖାଂଣଭାରୁହହଂସରାଜଃ |
ପ୍ରଜାସଣରାଜାଵଲ୍ି ରଶ୍ିମରାଜଃ ସଣସାଦ୍ଣରାଽରାଜତ ଵୀରରାଜଃ || ୧.୪୩ ||
ଣପୌଣତ୍ର ପଵିତ୍ରାହଵର୍ଜାମିଣପୌଣତ୍ର ଧରାଂ ନିଧାର୍ାସୁରଧୀଷୁ ତାପମ |
କୀତିଂ ତ୍ରିଣଲ୍ାକୟାଂ ହୃଦ୍ର୍ଂ ମୁକୁଂଣଦ୍ ଣଭଣଜ ପଦ୍ଂ ସ୍ଵଂ ସହଣଜୈଃ ସ ଭୀମଃ || ୧.୪୪ ||
ଵିଣଷ୍ଣାଃ ପଦ୍ାଂତଂ ଭଜତାଽନିଣଲ୍ନ ଣଘାରପ୍ରଘାଣତୈରିତ ି ନାଶ୍ିତାଣସ୍ତ |

ରଣସାଜ୍ଝିତାଶ୍ଚଂଚଲ୍ଵୃ ୍ଣର୍ାଽଲ୍ଂ ଣଶ୍ାଭାଂ ନ ଣଭଜୁ ଃ ସୁରଣଵୈରିଣମଘାଃ || ୧.୪୫ ||

om

ଏତତ୍ପର ତୀପଂ କିଲ୍ କତୟୁ କାମାଃ ନଣଷ୍ୌଜସଃ ସଂକ ଣମଵମାପୟ |

ମୁକୁଂଦ୍ଣଵୈର୍ୁଣୟକଥାଂ ସ୍ଵଣର୍ାର୍ୟାଂ କାଣଲ୍ କଲ୍ାଵାକଲ୍ର୍ଂତ ଣତଽଲ୍ମ || ୧.୪୬ ||

a.
c

ଣର୍ା ଭରିଣଵୈଣରା ମଣିମାନ ମୃତଃ ପ୍ରାର୍ ଵାର୍ମୀ ବୁ ଭଷୁଃ ପରିଣତାଷିଣତଶ୍ଃ |

gm

ସ ସଂକରାଣଖୟାଽଂଂଘ୍ରି ତଣଳଷୁ ଜଣଜ୍ ସ୍ପୃଧା ପଣରଽପୟାସୁରିହାସୁଣରଂଦ୍ରାଃ || ୧.୪୭ ||

ou
si

ସାନ୍ନାର୍ୟମଵୟ୍ହୃଦ୍ାଖୁଭୁର୍ ଵା ଶ୍ଵା ଵା ପୁଣରାଡାଶ୍ମସାରକାମଃ |
ମଣିସ୍ରଜଂ ଵା ପଲଵଣର୍ାଽଵୟଵଣସ୍ଥା ଜଗ୍ରାହ ଣଵଦ୍ାଦ୍ିକଣମଷ ପାପଃ || ୧.୪୮ ||
ଜଣନା ନଣମନ୍ନାପରଣଥତି ମତ୍ତ୍ଵା ଶ୍ଠଶ୍ଚତୁ ଥୟାଶ୍ରମଣମଷ ଣଭଣଜ |

.y

ପଦ୍ମାକରଂ ଵା କଲ୍ୁ ଷୀଚିକୀଷୟୁଃ ସୁଦ୍ୁଦ୍ୟଣମା ଦ୍ୁ ଷ୍ର୍ଣଜା ଵିଶ୍ୁଦ୍ମ || ୧.୪୯ ||

w

w

ଅଣଵୈଦ୍କ
ି ଂ ମାେମିକଂ ନିରସ୍ତଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ପକ୍ଷ୍ସୁପକ୍ଷ୍ପାତୀ |

w

ତଣମଵ ପକ୍ଷ୍ଂ ପ୍ରତିପାଦ୍ୁ ଣକାଽଣସୌ ନୟରରୁପନମାର୍ୟମିହାନୁ ରପମ || ୧.୫୦ ||
ଅସତ୍ପଣଦ୍ଽସନ ସଦ୍ସଦ୍ଵିଵି୍ଂ ମାର୍ାଖୟର୍ା ସଂଵୃ ତମ
ି ଭୟଧ୍ |
ବ୍ରହ୍ମାପୟଖଂଡଂ ବତ ଶ୍ନୟସିଣଦ୍ୈୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଣବୌଣଦ୍ାଽର୍ମତଃ ପ୍ରସିଦ୍ଃ || ୧.୫୧ ||
ର୍ଦ୍ ବ୍ରହ୍ମସଣତ୍ରାତ୍କରଭାସ୍କରଂ ଚ ପ୍ରକାଶ୍ର୍ଂତଂ ସକଲ୍ଂ ସ୍ଵଣର୍ାଭିଃ |
ଅଚଚୁ ରଦ୍ ଣଵଦ୍ସମହଵାହଂ ତଣତା ମହାତସ୍କରଣମନମାହୁଃ || ୧.୫୨ ||
ସ୍ଵସତ୍ରଜାତସୟ ଵିରୁଦ୍ଭାଷୀ ତଦ୍ଭାଷୟକାଣରାଽହମିତ ି ବୁ ଵନ ର୍ଃ |
ତଂ ତତ୍କଷଣାଦ୍ ଣର୍ା ନ ଦ୍ିଧକ୍ଷ୍ତି ମ ସ ଵୟାସରଣପା ଭର୍ଵାନ କ୍ଷ୍ମାବ୍ିଃ || ୧.୫୩ ||
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ନିର୍ମସନମଣଦ୍ି ୀପର୍ଣଣାଽଭଵତ ତଦ୍ୁ ରୁଵାର୍ଗଣପଂକନିର୍ଢଭାଃ |
ଅଵିଦ୍ୁଷାମିତ ି ସଂକରତାକରଃ ସ କିଲ୍ ସଂକର ଇତୟଭିଶ୍ୁଶ୍ରଣଵ || ୧.୫୪ ||
ଵିଶ୍ଵଂ ମିଥୟା ଵିଭୁରର୍ୁଣଵାନାତ୍ମନାଂ ନାସ୍ତି ଣଭଣଦ୍ା |
ଣଦ୍ୈତୟା ଇତ୍ଥଂ ଵୟଦ୍ଧତ ର୍ିରାଂ ଦ୍ିକ୍ଷ୍ୁ ଭର୍ଃ ପ୍ରସିଦ୍ମ
ି ||
ଆନଂଦ୍ାଣଦ୍ୈୟର୍ୟୁରୁର୍ୁଣର୍ଣଣୈଃ ପରିଣତା ଵାସୁଣଦ୍ଣଵା |
ମଂଦ୍ଂମଂଦ୍ଂ ମନସି ଚ ସତାଂ ହଂତ ନନଂ ତିଣରାଽଭତ || ୧.୫୫ ||

om

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲ୍ତିଲ୍କ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିଣତ
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଣର୍

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ଆନଂଦ୍ାଂକିଣତ ପ୍ରଥମଃ ସର୍ୟଃ ||
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