|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୬. ଷଷ୍ଠଃ ସର୍ୟଃ
ଐତରରର୍ମଥ କିଂଚନ ସୂକ୍ତଂ ସୂଚର୍ନ ସଦସି ତତ୍ର ର୍ରିଷ୍ଠଃ |

ଵଣୟରସୌଷ୍ଠଵର୍ରିଷ୍ଠମତୂ ଣୟଂ ତୁ ଲ୍ୟମାତ୍ରମତିମାତ୍ରସୁଲ୍୍ଷ୍ମ |

om

ରଶ୍ରାତୁ ମିଚ୍ଛତି ସଭା ଭର୍ଵଦ୍ଭ୍ୟଃ ସୂକ୍ତଭାଵମିତ ି ତାଵଦୁ ଵାଚ || ୬.୧ ||

gm

a.
c

ଵୂ ୟଡ ହୃଜ୍ଜଲ୍ଦ ର ାଷମମୁରଷୟା ଚ୍ଚାରଣଂ ଵିଦଧଦଭୟଧିତାଥୟମ || ୬.୨ ||
ଲ୍କ୍ଷଣାନିିତତର୍ା ଵଚରନଽସ୍ମିନ ରଦଵତାର୍ୁରୁମସାଵତିରେରତ |

ou
si

ମାନମିତୟପି ଵିଧାର୍ ଧିର୍ା ରତ ତତ୍ତ ତୁ ସୂକ୍ତମପରାଥୟମରଵାଚନ || ୬.୩ ||

.y

ସୟାତ ତରଥତ୍ଥମପି ସଂଭଵିତାଽଥୟଃ ତ୍ରୟଥୟତାଂ େୁତଷ
ି ୁ ଵିତ୍ତ ଦୋଥୟମ |

w

w

w

ଭାରତଂ ନନୁ େତାଥୟମପି ସୟାଦ ରଵୈଷ୍ଣଵଂ ପଦସହସ୍ରତର୍ଂ ହି || ୬.୪ ||
ଇତୁ ୟଦୀରର୍ତି ଵିସ୍ତୃତଚିରତ୍ତ ଭୂସୁରା ଇହ ଜିର୍ୀଷଵ ଏନମ |
ଊଚୁ ରଥୟେତକଂ ହରିନାମ୍ାଂ ଵଣୟୟତାମିତ ି ସହାସମୁଖାରସ୍ତ || ୬.୫ ||
ଵଣୟର୍ାମି ତଦହଂ ସକଲ୍ଂ ଵଃ ରସୌଷ୍ଠଵାଦନୁ ଵଦଂତୁ ଭଵଂତଃ |
ତଂ ଵଦଂତମିତ ି ରତଽଥ ଵଦଂରତା ବାଢମିତୟତିଦୃରଢାଦୟମମାପୁଃ || ୬.୬ ||

1

ପ୍ରତୟର୍ପ୍ରକୃ ତସି ଂର୍ମଭଂର୍ୀଂ େବ୍ଦୋସ୍ତ୍ରଵିହତାଂପ୍ରତିଦେୟୟ |
େୁଦ୍ଧଧୀଃ େୁତେ
ି ିରଃ େତସିଦ୍ଧାନ ଅଭୟଧାତ ସପଦି ଵିଶ୍ଵପଦାଥୟନ || ୬.୭ ||
ର୍ାଵଦଥୟେତକଂ ନ ଵିେଂକଃ ସଂତରତାକ୍ତିକୃଦପୂପର
ୁ ରଦଷଃ |
ଵଣିତାଵଧୃତ ି ଦୁ ବୟଲ୍ ଚିତ୍ତାଃ ତାଵଦାକୁ ଲ୍ହୃରଦା ହୟଭଵଂରସ୍ତ || ୬.୮ ||

om

ସାଂର୍ରଵଦଚତୁ ରା ଇତିହାରସ େିକ୍ଷିତାଃ ସୁବହରଵାଽପୟତିଧୃଷ୍ାଃ |

a.
c

ରନୈତଦୀରିତମରହା ଜର୍ୃହୁରସ୍ତ ଵିଶ୍ଵସଂକ୍ଷର୍ପରର୍ାଽଂଂଧୁର୍ଣା ଵା || ୬.୯ ||

gm

ରଦଵତାସ୍ଵସୁଲ୍ଭ ପ୍ରତିଭା ରତ ମାନୁ ରଷଷୁ ଚପରଲ୍ଷୁ କଥା କା |

ou
si

କ୍ଷାମୟ ରସୌମୟ ସକଲ୍ଜ୍ଞ ନମରସ୍ତ ରତ ବୁ ଵଂତ ଇତି ତଂ କିଲ୍ ରନମୁଃ || ୬.୧୦ ||
ରଵଦୋସ୍ତ୍ରଚତୁ ରରୈରିହ ଵିଦୟାଵିତ୍ତଲ୍ି ପ୍ସଭ
ୁ ିରଵାପ୍ତମରେରଷୈଃ |

w

w

.y

ପ୍ରାପ ରକରଳସୁମଂଡଲ୍ଜାରତୈଃ ଅନୟଦାର୍ତନମାର୍ତରଚତାଃ || ୬.୧୧ ||

w

ତକୟତଂତ୍ରକୁ େଲ୍ାନପି ପୁଂସଃ ଚକୟରୀତି ବତ ରସାଽର୍ମମାନାନ |
ମାନମାନମର୍ତୀହ କଥଂ ରନା ରନୈଷ ମଂଡଲ୍ଭୁଵାଂ ସମିତାନାମ || ୬.୧୨ ||
ମଂତ୍ରର୍ଂତ ଇତି ରତ ଦ୍ଵିଜଵର୍ୟାଃ ଅନୟରଦେଜମୁଖସ୍ତମପୃଚ୍ଚନ |
ସଦ୍ଦଦାଦଦସୁେଂସନନିଂଦାକାରିସୂକ୍ତର୍ତମଥୟମରୁ ପତୟ || ୬.୧୩ ||
ତଂ ସ୍ଫୁଟଂ ପ୍ରକଥର୍ନ ସ ପୃଣୀର୍ାଚ୍ଚବ୍ଦମୂଲ୍ମଵଦତ ପୃଣ ଧତୁ ମ |

2

ତଂ ଜିର୍ୀଷୁମଥ ଵିପ୍ରମଦଃ ପ୍ରୀଧାତୁ ରମଷ ନିର୍ଦଂତମୁଵାଚ || ୬.୧୪ ||
ପ୍ରାଦିରଭଦମଵିଦନ ର୍ୁଣର୍ ତ୍ଵଂ ମୂଢ ପାଂସୁଷୁ ଲ୍ି ଖନ ଲ୍ି ପିସଂ ମ |
ଭତ୍ସର୍ନ୍ନିତ ି ଜହାସ ସୁହାରସା ମତ୍ସରାକୁ ଲ୍ଧିରର୍ା ଜଡର୍ନ ସଃ || ୬.୧୫ ||
ତତ ପ୍ରସଂର୍ବଲ୍ରତାଽଖିଲ୍ଵିଦୟାପାଟଵଂ ପୃଥଃ ହୃଦଃ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧୟ |

a.
c

କନୟକାଦୃ ତସୁରରଂଦ୍ରଵପୁଃ ଶ୍ରୀଦାନଵାଚିଵରସୂକ୍ତହୃଦୁରକ୍ତୌ |

om

ଆନମନ ସବହୁମାନମମୀ ତଂ ର୍ଂ ନମଂତି କିଲ୍ ନାକିନକ
ି ାର୍ାଃ || ୬.୧୬ ||

gm

କୁ ତ୍ରଚିତ ସଦସି ତାଵଦପାଲ୍ା କୀତିତାଽତିତରୁଣୀତୟର୍ମୂରଚ || ୬.୧୭ ||

ou
si

ଶ୍ଵିତ୍ରଣ
ି ୀ ଭଵତି ତତ୍ପଦଵାରଚୟତୟାଗ୍ରରହଣ ଵଦରତାଽଵିଦୁରଷାଽତ୍ର |

.y

କଶ୍ଚି ରଦଷୟତି ଵିପଶ୍ଚି ଦରି ହୈନଂ ପୃଚ୍ଛରତତୟର୍ମର୍ଚ୍ଛଦରଥାକ୍ତଵା || ୬.୧୮ ||

w

w

ରଦେରମନମଚିରାଦୁ ପର୍ାତଃ ତାଦୃ ୋକୃ ତର
ି ରହା କୃ ତବୁ ଦ୍ଧଃି |

w

ତାଂସ୍ତଥାଽଭୟଧିତ ତତ୍ପଦଭାଵଂ ସୂରିରମୌଲ୍ି ମଣିନାଽତ୍ର ର୍ରଥାରଚ || ୬.୧୯ ||
ରକଵଲ୍ଂ ନ ସକଲ୍ାଃ େୁତଵ
ି ିଦୟାଃ ମାନପୂଵୟକସମସ୍ତର୍ିରରାଽସୟ |
ଅପୟନାର୍ତର୍ତପ୍ରତିପତ୍ତିଂ ଶ୍ରଦ ଦଧୁଃ ପୃଥଲ୍ରଚତସ ଏରତ || ୬.୨୦ ||
ର୍ଦୟରଦଵ ସପଦି ପ୍ରକୃ ତଂ ସୟାତ ତତ୍ତରଦଷ ର୍ଦରଵଦଖଲ୍ଂ ଚ |
ସଵୟଦା ସଦସି ସଵୟବୁଧାନାଂ ସଵୟଵିଦୟତିରିତ ି ପ୍ରଥିରତାଽଭୂତ || ୬.୨୧ ||

3

ଅପ୍ରର୍ାତମପି ରଦେମରେଷଂ ଵୟାନରେ ସୁଜନରକୈରଵବଂଧୁଃ |
ପୂଣୟଦୃକ ପ୍ରତତର୍ା ନିଜକୀତୟୟା ପୂଣୟଚଂଦ୍ର ଇଵ ଚଂଦ୍ରିକର୍ାଽଲ୍ମ || ୬.୨୨ ||
ସୁଂଦରରଷୁ ସୁରମଂଦିରଵୃ ଂରଦଷିିଂଦିରାରମଣଵଂଦନକୃ ତୟମ |

ଭୂସୁରପ୍ରଵରବୁ ଦ୍ଧସି ମୃଦ୍ଧଵ
ି ୟକ୍ତର୍ୁକ୍ତଵପୁଷଂ ରୁଚିରାଂର୍ୀମ |

om

ଆଚରନ୍ନସୁଚର
ି ାତ ସୁଵିଚାରରା ରୂପୟପୀଠପତିମାପ ମୁକୁଂଦମ || ୬.୨୩ ||

gm

a.
c

ସୂତ୍ରଦୀପ୍ତମଣିମାଲ୍ି କର୍ାଽଲ୍ଂ ଭୂଷତି ାଂ ଭଵନଭୂଷଣଭତାମ || ୬.୨୪ ||
ପାଦସୁଂଦରପଦକ୍ରମଭାରଵୈଃ ଭାସିତାଂପ୍ରକଟଵଣୟର୍ୁଣାଢୟାମ |

ou
si

ଭାରରତାତ୍ତମଭୃତାମନୁ ରୂପାଚ୍ଛାଦନାଂ ସମଧିକସ୍ଵର ରୋଭମ || ୬.୨୫ ||

.y

ରାଜସୂର୍ମୁଖସନମଖଵୃ ତ୍ତାଂ ଵାସୁରଦଵର୍ୁଣନିଷ୍ଠତ
ି ଭାଵାମ |

w

w

w

ସଵୟଧମୟପରିେିକ୍ଷଣଦକ୍ଷାଂ ଵଂଦିତାଂ ଜନତର୍ା ଜନନୀଵତ || ୬.୨୬ ||
ରମୌଲ୍ି ସଂଗ୍ରହଵିକଷୟଣଦୂ ନାଂ ମାର୍ି ନା ସଦସି ଦୁ ଷ୍ଜରନନ |
ନୟାର୍ମାର୍ୟମପହାର୍ ମହାଂତଂ ରସ୍ଵଶ୍ଵରତ୍ଵମପି ସାଧର୍ତାଽଲ୍ମ || ୬.୨୭ ||
ସଜ୍ଜରନୈଃ କତିପରର୍ୈ ରତିଦୀରନୈଃ ଚାଲ୍ି ରତୈଃ କଲ୍ି ବଲ୍ାଚ୍ଛଭମାର୍ୟାତ |
ଅପୁୟରପକ୍ଷିତଵିକଷୟଣଦୁ ଃଖାଂ ସାତିରୋକମପି ରକୈଶ୍ଚନ ଦୃ ଷ୍ାମ || ୬.୨୮ ||

4

ଵାସୁରଦଵ ଧରଣୀଧର ନାରଥତୁ ୟଚ୍ଚରକୈରପି ମୁହୁଃ ପ୍ରଵଦଂତୀମ |

ପୂଣୟସଦ୍ଗଣ
ୁ ମଜଂ ର୍ତରଦାଷଂ ବିଭ୍ରତୀଂ ହୃଦ ି ଵିଵିକ୍ତମରେଷାତ || ୬.୨୯ ||
ଵାର୍ୟତାଂ ବୁ ଧଜରନୈନୟନୁ ହାହା ରନୈଷ ଧମୟ ଇତି ଚାଭିଦଧନାମ |
କୃ ଷ୍ଣଲ୍ାଳିତତମାମନଵଦୟାଂ ଅପୟନନୟେରଣାଂ େରରଣାତ୍କାମ || ୬.୩୦ ||

om

ରଵଦିଜାମିଵ ପୁରା ଭରତାଗ୍ରୟଃ ସ ସ୍ଵର୍ଂ େୁତତି ତିଂ ଖଲ୍ୁ ଦୃ ଷ୍ଵା |

a.
c

ପୁଷ୍ବୁ ଦ୍ଧର
ି କରରାତ କରୁଣାବ୍ିଃ ଦୁ ଷ୍ପକ୍ଷଦମନସ୍ଥିରସଂଧାମ || ୬.୩୧ ||

gm

ଅଵୟର୍ଂ ସତତମପୁୟପଭକ୍ତୟା ଵିତ୍ତମଗ୍ରୟମିଵ ଦୂ ରର୍ି ର୍ାସୁଃ |

ou
si

ଜୟାର୍ରସ ସର୍ୁରରଵ ହରିର୍ୀତାଭାଷୟରମଷ ଵିରଚର୍ୟ ତଦାଽଦାତ || ୬.୩୨ ||
ରହତୁ ଵାଦିନି ଵିେଂକଟବୁ ରଦ୍ଧୌ ତୀଥୟମଥୟର୍ତି ର୍ଂତୁ ମନୁ ଜ୍ଞାମ |

w

w

.y

ତାଂ ଦିରଦେ ପୁରୁରଷାତ୍ତମତୀଥୟଃ ଚିଂତର୍ନ ସ ପୁରୁରଷାତ୍ତମ ରକ୍ଷାମ || ୬.୩୩ ||

w

ନୀରଜା ମଲ୍ର୍ମଂଡଲ୍ଵୃ ତ୍ତୟା େଲା ରି ତା ଭୁଵି ସଦାଳୟନୁ ର୍ାତଃ |
ସାଧୁପାଂଥପରିତାପମପାସୟନୁ ତ୍ତରାଂ ଦିେମର୍ାନମରୁଦଂେଃ || ୬.୩୪ ||
ବୁ ଦ୍ଧେ
ି ୁଦ୍ଧକ
ି ରରର୍ାନିକରାଢୟଂ ତୀଥୟଜାତମୁଭର୍ଂ ଚ ଧରଣୟାମ |
ଆତ୍ମମଜ୍ଜନତ ଏଵ ନିକାମଂ ପର୍ୟରୋଧର୍ଦମଂଦମନୀଷଃ || ୬.୩୫ ||
ଵାସୁରଦଵପଦସଂତତସଂର୍ୀ ରତଜସାଽପୟଲ୍ମଧଃ କୃ ତେଵୟଃ |
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ଅତୟଵତୟତ ନିତାଂତମଥାରସୌ ର୍ାଂର୍ରମା ମ ନାେନକୀତିଃ || ୬.୩୬ ||
ତତ୍ର ତତ୍ର ସ ଜର୍ତ୍ତ୍ରର୍ଚିତ୍ରଂ କମୟ େମୟଦମନୁ ସ୍ମୃତମ
ି ାତ୍ରାତ |

ସଂଚରନ ଵିଦଧଦାପ ନରାଣାଂ ରର୍ାଚରଂ ବଦରିକାଶ୍ରମପାଶ୍ଵୟମ || ୬.୩୭ ||
ମଂଡର୍ନ ଭରତଖଂଡମଖଂଡଂ ନାଦିରାର୍ଣପରଦାଽତ୍ର ପରରା ର୍ଃ |

om

ତଂ ନମନ ପ୍ରଚୁ ରଧୀହୟରିର୍ୀତାଭାଷୟମାପୟର୍ଦୁ ପାର୍ନମରସ୍ମୈ || ୬.୩୮ ||

a.
c

ପ୍ରୀତରର୍ଽସୟ ପୁରରତା ଵରଭାଷୟଂ ଵାଚର୍ନ ସ ଜନତାମପସାର୍ୟ |

gm

ଵଚିମ େକ୍ତିତ ଉରୁକ୍ରମର୍ୀତାଭଷୟାମିତୟକଥର୍ତ ପୁରୁସଂଖୟଃ || ୬.୩୯ ||

ou
si

ଏତଦଥୟମତିସୂ୍ଷ୍ମମପି ତ୍ଵଂ େକ୍ତ ଏଵ ନ ର୍ଦାତ୍ଥ ସମସ୍ତମ |

.y

ରତନ ରଲ୍େତ ଇତୀହ ପଦଂ ସୟାଦ ଇତୟର୍ଦୟତ ଜର୍ଜ୍ଜନରକନ || ୬.୪୦ ||

w

w

ରତନ ତତ୍ପର ଵଚରନ ଵିହରତଽଲ୍ଂ େୁେୁଵୁଃ ପ୍ରାେର୍ି ତା ଅପି େିଷୟାଃ |

w

ଉଚୟତାମିତ ି ମୁହୁଃ ସପୃଥିଵୟାସ୍ଫାଲ୍ନଂ ପଦମରହା ହରିରଣାକ୍ତମ || ୬.୪୧ ||
େବ୍ଦରଭଦମଵଧର୍ୟ ତମଚୟାସନ୍ନିଷଣ୍ଣଵପୁଷଃ ପରମସୟ |
ତସୟ ଭାଵଵିଦମଂଦମନୀଷଃ ରପ୍ରାତ୍ଥିତଃ ପ୍ରଵଚନଂ ଵୟଧିରତୈଭୟଃ || ୬.୪୨ ||
ମଜ୍ଜନଂ ଵୟଧିତ େୀତଳର୍ଂର୍ାଵାରି ନିତୟମରୁରଣାଦର୍କାରଲ୍ |
ର୍ତ ସ୍ପୃେଂତି ନ ନରା ହିମଭୀତା ଅଂେ ଏଷ ପୃଷତାମଧିପସୟ || ୬.୪୩ ||

6

କାଷ୍ଠରମୌନମଦଧାଦୁ ପଵାସଂ େୁଦ୍ଧମପୟକୃ ତ େୁଦ୍ଧ ହୃଦଚ୍ଛ
ି ନ|
ନିତୟତୁ ଷ୍ହରିରତାଷଵିରେଷଂ ଚିଂତର୍ନ ପ୍ରଭୁମନଂତମଠାଂତଃ || || ୬.୪୪ ||
ରପ୍ରୈରର୍ତ ସ୍ଵଚରରଣ ରତଚିତ୍ତଂ ମଧ୍ଵମତ୍ର ଦିନମଂଡଲ୍ରମନମ |

om

ସ୍ଵାଶ୍ରରମାପର୍ମନାର୍ ମୁକୁଂରଦା ଦୀପ୍ତିଦୃଷ୍ିଵିଦତି ାର୍ତିରରନୈୟଃ || ୬.୪୫ ||
ନକ୍ତରମଵ ଭର୍ଵତୁ ୟପର୍ାରତ ରପ୍ରାଦିରତ ସତି ସହସ୍ରମରୀରଚୌ |

gm

a.
c

ରମୌନଵାନଲ୍ି ଖଦୁ ତ୍ତମଚିତ୍ତଃ େିଷୟେିକ୍ଷଣପରଃ କରୁଣାଵାନ || ୬.୪୬ ||
ରନଦୃ େଂ ସ୍ଥଳମଲ୍ଂ େମଲ୍ଘ୍ନଂ ନାସୟ ତୀଥୟସଲ୍ି ଲ୍ସୟ ସମଂ ଵାଃ |

ou
si

ନାସ୍ମଦୁ କ୍ତିସଦୃ େଂ ହିତରୂପଂ ନାସ୍ତି ଵିଷ୍ଣୁସଦୃ େଂ ନନୁ ରଦୈଵମ || ୬.୪୭ ||

.y

ର୍ାତି ତାଵଦଧୁରନୈଵ ଜରନାଽର୍ଂ ଵୟାସରୂପମଜିତଂ ପ୍ରଦିଦୃକ୍ଷଃୁ |

w

w

w

ଆଵ୍ରରଜଦିହ ନ ଵା ସ ହି ରଵଦ ସ୍ଵସ୍ତି ରଵାଽସ୍ତିିତ ି ର୍ର୍ାଵଥ ମଧ୍ଵଃ || ୬.୪୮ ||
ନାଥ ନାଥ ବତ ରନାଽତ୍ର ଵିନାଥାନ ମା ତୟରଜାରୁକରୁରଣା ଭର୍ଵଂସ୍ତିମ |
ରନାଦିତଂ ସ୍ମୃତମପୀତି ହି େିରଷୈୟଃ ସ୍ଵାମିରନାଽଭିମତଭଂର୍ଭରର୍ନ || ୬.୪୯ ||
ସଦ୍ଗରୁ ରାନୟ ଵିରହଂ ସହମାନଃ ସତୟତୀଥୟର୍ତିରନିର୍ମତ ତମ |

ର୍ସ୍ତ୍ରିଵାରମିତରାସୁତୋଖାସ୍ଵଥୟମଗ୍ରୟମାେୃରଣାତ ପୁରୁସଂଖୟାତ || ୬.୫୦ ||
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ଦୁ ର୍ୟମାର୍ୟର୍ତମପୟନୁ ଧଵନ ନାଽପ ରସାଽର୍ମରୁଣୀଭଵତୀରନ |
ଲ୍ୀଲ୍ର୍ା ସଜଵମାକ୍ରମମାଣଂ ଵୟାଶ୍ରର୍ାଂତରସୁଦୂରେିଲ୍ାସୁ || ୬.୫୧ ||
ଆନିଵୃତ୍ତଵପୁଷା ର୍ୁରୁଣାଽଽରାତ ପାଣିନା ହୟଭିନରର୍ନ ସୁନୁନ୍ନଃ |

ଆଶ୍ରରମ ନିଜଜନାନିହ ଦୃ ଷ୍ଵା ତଂ ପ୍ରସାଦମହିମାନମମୁଷୟ |

om

ତ୍ରସ୍ତଧୀରତିର୍ରର୍ୌ ସ ମୁହୂତୟାତ ତଦ୍ଦିରନାପର୍ତମାର୍ୟମରେଷମ || ୬.୫୨ ||

a.
c

ରପ୍ରାଚୟ ତତ୍ପଲଵନମପୟତିଚତ୍ରି ଂ ତସୟ ରତୈଃ ସହ ସଦାଽସ୍ମରରଦଷଃ || ୬.୫୩ ||

gm

ଵାନରରଂଦ୍ର ଇଵ ଵାର୍ୁଜରଵାଽରସୌ ଭୀମରସନ ଇଵ ଦାନଵଭୀମଃ |

ou
si

ଉଲ୍ଲଲ୍ାସ ର୍ିରିପୁଂର୍ଵେୃଂରର୍ ସ ଵ୍ରଜନ ଵଅଜିନନାେନନାମା || ୬.୫୪ ||

w

w

.y

ବହୁସତ୍ତ୍ଵର୍ଣଂ ସଵିକଂ ସମହାଵିଷରମାକ୍ଷମହାହିମଵଂତମର୍ମ |
ଵିଷରମାକ୍ଷମହାହିମଵଂତମର୍ନ ନର୍ରମୈକ୍ଷତ ଫୁ ଲ୍ଲଦୃ ର୍ସ୍ତଭର୍ଃ || ୬.୫୫ ||

w

ସୁହସିତକମଲ୍ାକରରାପର୍ୂଢଂ ସୁଜନସୁଖାଥୟମନଂତରଭାର୍େର୍ୟମ |
ଵିକସିତସୁମରନା ଟାର୍ମୁଚ୍ଚଂ ମରତକରତ୍ନମର୍ସ୍ଥଲ୍ାଗ୍ରୟରୋଭମ || ୬.୫୬ ||
ପାରଦାପାଂତନମନମହାମୁନର୍
ି ଣଂ ରହମପ୍ରଦୀପ୍ତାଂବରଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ରତ୍ନକଲ୍ାପମଗ୍ରୟକଟରକୈଵିଭ୍ରାଜିତଂ
ହାଟରକୈଃ |
ଦୃ ଷ୍ଵାତଂ ଧରଣୀଧରଂ ସୁଵନମାରଲ୍ାଲ୍ଲାସିନଂ ସୁଂଦରଂ ସ୍ଵାନଂଦାକୃ ତମ
ି ସ୍ମରନମୁରରିପୁଂ
ସ୍ଵାନଂଦତୀଥୟସ୍ତଦା || ୬.୫୭ ||
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|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲ୍ତିଲ୍କ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ
ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିରତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜରର୍

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ଆନଂଦାଂକିରତ ଷଷ୍ଠଃ ସର୍ୟଃ ||
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