|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧୩. ତ୍ରୟର୍ାଦଷଃ ସର୍ୟଃ
ପୃଥୁଦର୍ୟନମୁତ୍ଥତି ଂ କୃ ତାଥୟଂ ପୃଥିଵୀଭୃତ୍ପ୍ର ଣତିଂ ର୍ୃହୀତଵଂତମ |

om

ନିଜର୍ିଷୟମୁୟଦଽଥ ସହୟମାପ୍ତଂ ପୁରୁଷଃ କଶ୍ଚି ଦୁପାର୍ୟର୍ୌ କଦାଚିତ || ୧୩.୧ ||
ଭର୍ଵାନିହ ନଃ ସ୍ଵକିଂକରାଣାଂ ଅଚିୟରଣାଽଵ୍ରଜତାଦନୁ ଗ୍ରହାର୍ |

gm

a.
c

ଇତି କାର୍ୟଚକି ୀଷୟର୍ାଽଽଥୟର୍ତ ତ୍ାଂ ନୃ ପ ଇତୟଭୟଧିୟତୈଷ ତଂ ପ୍ରଣମୟ || ୧୩.୨ ||
ଅଥ ମାଘଵତୀମପାସୟ କାଷ୍ାଂ ଵ୍ରଜତା ୟପ୍ରୈଧିତୟତଜସା ପ୍ରତୀଚୀମ |

ou
si

ପରିୟର୍ାଧର୍ତା ସ୍ଵପାଦସଂର୍ାତ ପୃଥିଵୀଂ ପ୍ରାଜ୍ଞଦିଵାକୟରଣ ୟରୟଜ || ୧୩.୩ ||

.y

ଅର୍ୁଭାନପହାର୍ ମାର୍ି ଜୁଷ୍ଟାନ ଅଧମାଦ୍ରୀନିଵ ୟର୍ାତ୍ରନିମନୟର୍ୌୟଘୈଃ |

w

w

w

ସୁଜୟନୈସ୍ତରସାଽଭିର୍ମୟମାନଃ ପରମୟେହତର୍ା କ୍ରମପ୍ରସୟ୍ୈଃ || ୧୩.୪ ||
ସୁମନଃଫଲୟର୍ାଭିୟନାଽତ୍ର ପୁଂୟସା ନମର୍ନ ୟର୍ାଭିରୟନାକହାନିୟଵାଚ୍ଚାନ |
ଅପି ଭଂର୍ମୁପାନର୍୍ନମ୍ରାନ ଦୃ ଢଭାଵାଦପରାନଵାର୍ୟଵୀର୍ୟଃ || ୧୩.୫ ||
ର୍ମୟନାତ୍ସଵଵିସ୍ମୟି ତୈନୟି ଷୟଵୟା ଵିଵିୟଧୈଜୟନପୟଦୈଜୟୟନୈରଜସ୍ରମ |
ପରିସୃତ୍ରକୀତିରାତିମୟୁ ୍ୈୟ ପୁରୁୟଷୈଦୂ ର
ୟ ଭୁଵଶ୍ଚ ର୍ମୟମାନଃ || ୧୩.୬ ||

1

ଅମୟରୈରମରାନୁ ୟର୍ୈମୟୁନୀଂୟଦ୍ରୈଃ ଅପୟରକ୍ଷାଵିଷୟର୍ୈ ଶ୍ଚ ୟସଵୟମାନଃ |
ହରିପାଦସୟରାଜସଂର୍ସାୟରା ଭୁଵୟନ ପାଵନପାଵୟନା ନିକାମମ || ୧୩.୭ ||
ଅର୍ମପ୍ରତିଵାରଣଃ ପ୍ରର୍ାୟଣ ପରମାନଂଦସୁତୀଥୟସୂରିରାଜଃ |
ଵିବଭାଵତିୟଵଲମଚ୍ଚରୂପଃ ସୁରସିଂୟଧାରିଵ ସଂତତପ୍ରଵାହ ଃଃ || ୧୩.୮ ||

om

ସମୟର୍ନ ର୍ୟତାଽମହୀର୍ସାଽୟସୌ ଵିଷର୍ଂ ସ୍ତଂଭପୟଦାପସଜୟନାଖ୍ୟମ |

a.
c

ମଦନାଧିପୟତଃ ସୁଧାମ ଧାମ ପ୍ରଵିୟଵର୍ାଖ୍ିଲୟଲାକଵଂଦନୀର୍ମ || ୧୩.୯ ||

gm

କ୍ଷଣଦାମିହ ତାଵଦୂ ଷଵ
ି ାଂସଂ ଵିହତି ାହମୟଖ୍
ୁ ୟର୍ାର୍ୟୟର୍ାର୍ୟମନମ |

ou
si

ର୍ମୟନାଦୟମଲକ୍ଷୟଣୈରଜାନନ ର୍ମନାୟର୍ାଦୟତମାର୍ୁ ର୍ିଷୟସଂଘାଃ || ୧୩.୧୦ ||
ପୁରୟତା ଵିସୃତାଃ ସମାଧିର୍ୁୟ୍ୈୟ ର୍ତର୍ସ୍ତତ୍ର ପଟୀଃ କଷାର୍ୟଵଷାଃ |

w

w

.y

ସହୟସାଦହରନ ସ୍ଵୟର୍ାର୍ୟମୁଦ୍ରାର୍ୁତଦଂଡାଦିକଧାରୟଣାଦୟୟମନ || ୧୩.୧୧ ||

w

ଅଵଧାର୍ୟ ଵିୟର୍ଷକାରିର୍ଂଖ୍ପ୍ରକଟାଂକାନ ସୁଧିର୍ା ର୍ତାଦ୍ରୟଭାଵାନ |
ଲସିତା ତୁ ଳସୀସ୍ରର୍ସୟ କଂୟେ ହରିନମ
ି ୟାଲୟତୟର୍ାଚିତା ନୟଧାର୍ି || ୧୩.୧୨ ||
ର୍ତଧୀର୍ୟୁରୁଚକ୍ରିମତ
ୂ ପ
ି ୂଣୟଂ ର୍ତନିଶ୍ଵାସଵଚା ଵିୟର୍ାଧ୍ୟ ପାଣୀ |
ର୍ୁଣକୁ ଂଡଲମଂଡିତଂ ଵିମାନଂ ର୍ୁଣବଂଧଂ କଵଚାଵୃ ତଂ ବଭାର || ୧୩.୧୩ ||
ସକମଂଡଲୁ ମଂଡଲାଵଲଂବଂ ସ୍ଵର୍ୟମଵାଲଘୁପୁସ୍ତକାଦିଭାରମ |

2

ର୍ୁଵର୍ିଷୟର୍ୟଣା ଦୟଧ ନର୍ତ୍ନାତ ହି ଦାକ୍ଷୟସୟ ର୍ୁୟଣାଽପୟରାଽସ୍ତି || ୧୩.୧୪ ||
ଅତିସଂଭ୍ରମତଃ ପରିଭ୍ରମଂତଂ ଭରଦାମାନଵୟଲାକିନଂ ଚିରାର୍ |
ଅନୁ ୟର୍ାର୍ପରଂ ମୁହୁଃ ପ୍ରମତ୍ତଂ ଜହସୁନୂ ତ
ୟ ନର୍ିଷୟମତ୍ର ୟକଚିତ || ୧୩.୧୫ ||
ଅଥ ତତ୍କ୍ଷଣଘଟ୍ଟିୟତାରୁଘଂଟାଘନନାଦଵୟପୟଦର୍ତଃ ପୟରଣ |

om

ଅମିତପ୍ରମତିଃ ପ୍ରୟଚାଦିୟତାଽୟସୌ ଇତି ନିର୍ୟତ୍ସୁ ନିୟଜଷୁ ନିଜୟର୍ାମ || ୧୩.୧୬ ||

a.
c

ଧୃତମାତପଵାରଣଂ ଵୟରଣୟଂ ଵ୍ରତିରାଜଂ ତମୁପର୍ୟୁପର୍ୟୁଦାରମ |

gm

ଉଦର୍ନିିହୟି ରାପରିଷ୍ପୂଣୟଦ୍ଵଜ
ି ରାଜଶ୍ରିର୍ମାର୍ର୍ାଵଭୂତାମ || ୧୩.୧୭ ||

ou
si

ଭୁଵନତ୍ରର୍ଧାରିଣଂ ମୁକୁଂଦଂ ଦଧଦଂତଃ ସ ଦୟଧ ର୍ୁରୁଃ ସ୍ଵର୍ଂ ଚ |

.y

ଅପି ୟକନଚିଦତି ୟୟଦା ନ ଚିତ୍ରଂ ନନୁ ସ ପ୍ରାଣପତିବୟଭାର ତଂ ଚ || ୧୩.୧୮ ||

w

w

ର୍ତୟର୍ା ର୍ୃହୟି ଣାଽଥ ଵଣିମଖ୍
ୁ ୟାଃ ର୍ୁତର୍
ି ାସ୍ତୟ୍ନିଷ୍ି କାମୟଭାଵାଃ |

w

ଇହ ମୂତଧ
ି ରା ଇଵ ସ୍ଵଧମୟାଃ ର୍ତସଂଖ୍ୟାଃ ର୍ତସଂଖ୍ୟମନଵର୍ଚ୍ଚନ || ୧୩.୧୯ ||
ପରିଵାରଜନା ନ ମାର୍ୟଦୁଃଖ୍ଂ ପ୍ରର୍ର୍ୁଃ ପୂରୁଷରତ୍ନମୀକ୍ଷମାଣାଃ |

ଇତି ନାଦ୍ଭୁତମସୟ ହି ପ୍ରର୍ାଂତି ସ୍ମୃତମ
ି ାତ୍ରାଦ ଭଵିୟନା ଭଵାପଵର୍ୟମ || ୧୩.୨୦ ||

ମଦୟନଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭପ୍ରୟଦୟର୍ ପ୍ରଭୁମାର୍ାଂତମଥାଭୟପଦୟତ ଦ୍ରାକ |
ଜର୍ସିଂହ ଇମଂ ନୃ ସଂି ହଵର୍ୟଃ ର୍ୁଭଧୀଃ ସ୍ତଂଭଵିର୍ିଷ୍ଟସିଂହନାମା || ୧୩.୨୧ ||

3

ଅଵତୀର୍ୟ ପୁୟରୈଵ ଵାହନାତ ସ୍ଵାଦ ଅପି ମାର୍ୟାଦପସାର୍ୟ ୟସୈନକ
ି ାନ ସଃ |
ସହ ୟକୈଶ୍ଚନ ଭୂସୁୟରୈରଵାପ୍ତଃ ତ୍ରିଜର୍ତ୍ପ୍ଜ
ୂ ୟପଦାଂତିୟକ ନନାମ || ୧୩.୨୨ ||
ପୃଥିଵୀପତିନାଽନୁ ର୍ମୟମାୟନା ଵିନର୍ାଦ ଭ୍ିରସାଦ୍ରୟମାନୟସନ |

om

ଅଚିୟରଣ ସ ଵିଷ୍ଣୁମଂର୍ଲସୟ ପ୍ରର୍ର୍ାଵାର୍ତୟନାତ୍ତମସୟ ପାଶ୍ଵୟମ || ୧୩.୨୩ ||
ନରୟଦଵଦିଦୃକ୍ଷର୍ା ସୟମତା ଉଭର୍ଗ୍ରାମଜନା ଜନାଃ ପୟର ଚ |

gm

a.
c

ଉପର୍ାଂତମନଂତମାନସଂ ତଂ ମୁହୁୟରୈକ୍ଷଂତ କୁ ତୂହଲାବ୍ଧିମଗ୍ାଃ || ୧୩.୨୪ ||
ପୁରୟତା ମଧୁରସ୍ଵୟନୈଵୟଦଦ୍ଭି ଃ ସ୍ଵକୃ ତାଃ କଣୟସୁଖ୍ା ମୁକୁଂଦର୍ାଥାଃ |

ou
si

ଧୃତପଂକଜବୀଜଚକ୍ରଚିୟ୍ୈଃ କୃ ତ ନୃ ୟତ୍ତୈଶ୍ଚତୁ ୟରୈନୟି ଷଵୟମାଣମ || ୧୩.୨୫ ||

.y

କଲି ତାଂଜଲି ନା ସ୍ଫୁଟାନୁ ର୍ାତଂ ଜନସଂବାଧସୟହନ ଭୂମିଭତ୍ରୟା |

w

w

w

କରୁଣାଵିଷର୍ଂ ଚିକୀଷୟୁଣା ସ୍ଵଂ ଵ୍ରଜତା କିଂକରତାମୟକୈତୟଵନ || ୧୩.୨୬ ||
ଇଦମିତ୍ଥମିତୀକ୍ଷୟଣୈନୟରାଣାଂ ଅପରିୟଚ୍ଚଦୟମହିଷ୍ଧାମରୂପମ |
ଅଧିକଂ ଧରଣୀମଲଂ ଚିକୀଷୟୁଂ ସ୍ଫୁଟମୁଦୟଂତମିଵ ଦୁ ୟନାଥମନୟମ || ୧୩.୨୭ ||
ଅର୍ୟନୈଃ ର୍ନୟକୈରିଵାଽଵ୍ରଜଂତଂ ର୍ୁଵସିଂହପ୍ରଵରପ୍ରର୍ଲଭର୍ାନମ |

ଅତିପାଟଲପାଦପଲ୍ଲଵାଭୟାଂ ଅଵନୀଂ ପାଵନତାମଲଂ ନର୍ଂତମ || ୧୩.୨୮ ||

4

ନଖ୍ନିଜତ
ି ପଦିରାର୍ରାର୍ଂ ଵରକୂ ମୟପ୍ରପଦଂ ନିର୍ୂଢର୍ୁଲଫମ |
ସୁରଵର୍ୟକରାଗ୍ରୟସଵୟଜଂଘଂ ଦ୍ଵିରୟଦାଦାରକୟରାପୟମାରୁର୍ୁର୍ିମ || ୧୩.୨୯ ||
ର୍ୁଭର୍ୁ୍ନିତଂବବିଂବରାଜ୍ଵୟକୌୟର୍ର୍ଵିୟର୍ଷବାହୟଵସ୍ତ୍ରମ |

ମୃଦୁସୂକ୍ଷ୍ମଘନାରୁଣାଵିକାଚ୍ଛପ୍ରକଟପ୍ରାଵରୟଣନ ଭାସମାନମ |

om

ତନୁ କୁକ୍ଷିର୍ଳାଳିୟକଷୁ ୟରଖ୍ାତ୍ରିତୟର୍ନ ପ୍ରକୟଟନ ୟର୍ାଭମାନମ || ୧୩.୩୦ ||

a.
c

ଅତିନୂତନତିର୍ିଭାନୁ ଭାସାଂ ନିକୟରୟଣଵ ସୁଵଣୟସାନୁ ମଂତମ || ୧୩.୩୧ ||

gm

ପୃଥୁଵକ୍ଷସମୁ୍ତାଂସଭିତ୍ତିଂ ର୍ୁରୁଵୃ ତ୍ତାର୍ତହୃଦୟବାହୁଦଂଡମ |

ou
si

ପରମାରୁଣପାଣିପଲ୍ଲଵାଂତଃ ସ୍ଫୁରିୟତାଧ୍ଵୟଧ୍ଵଜଲାଂଛନାଦିମଂତମ || ୧୩.୩୨ ||
ପରିପୂଣୟର୍ର୍ାଂକବିଂବର୍ଂକାଵିଷର୍ଂ ପ୍ରାକ ସହସାଽଵୟଲାକୟନନ |

w

w

.y

ଅକଳଂକତର୍ା ପରଂ ଵିଵି୍ଂ ଵଦନଂ ବିଭ୍ରତମଚ୍ଛଵିଭ୍ରମାବ୍ଧିମ || ୧୩.୩୩ ||

w

ଅତିସୁଂଦରମଂଦହାସରାଜ୍ଵକୁ ଂଦାଭରଦଂ ର୍ୁଭାରୁୟଣାଷ୍ମ |
କମଳାର୍ତୟଲାଚନାଵୟଲାୟକୈଃ ଅପି ୟଲାକାନ ସକଲାନ ପ୍ରହଷୟର୍ଂତମ || ୧୩.୩୪ ||
ଅତିଭାସୁରକଣୟଭାସିତଶ୍ରୀତୁ ଳସୀର୍ୁଚ୍ଛମତୁ ଚ୍ଛକାଂତିର୍ଂଡମ |
ଭୁଵନତ୍ରର୍ଭୂତୟଭୂତଦି ାୟନ ଚତୁ ରଭୂଵରଵିଭ୍ରମଂ ସୁୟମୌଲି ମ || ୧୩.୩୫ ||
ସକଲାଵର୍ଵାନ ସ୍ଫୁଟଂ ମିମାନାଃ ପ୍ରତିମାଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷଣାର୍ ଲକ୍ଷୟମ |

5

ଚତୁ ରା ଵିଦଧୁର୍ୟଦୀର୍ର୍ାତ୍ରଂ ସ ସୁଲୟକ୍ଷ୍ମତୟଧୁନା ନିର୍ଦୟୟତ ୟନା || ୧୩.୩୬ ||
ଅତିୟଲାଲଦୃ ର୍ାଂ ସମୀକ୍ଷିତୁଂ ସ୍ଵଂ ଜନସଂବାଧଭୟର୍ନ ଦୂ ରଭାଜାମ |
ସମଦର୍ୟର୍ଦୂ ଧ୍ଵୟୟମାରୟସାଽୟସୌ ଦର୍ୟର୍ୈ ୟଵାରୁଜୟନୌଘମଧ୍ୟୟର୍ାଽପି || ୧୩.୩୭ ||
ସଵିକାସଦୃ ର୍ାଂ କୃ ତାଂଜଲୀନାଂ ଜନତାନାଂ ପରମାଦରା୍ତାନାମ |

om

ଵଲୟର୍ନ ଵୃ ତଃ ପ୍ରିର୍ଂ ମୁରାୟରଃ ପ୍ରଵିୟଵର୍ାଽର୍ତନଂ ପ୍ରବହୟୟବାଧଃ || ୧୩.୩୮ ||

a.
c

ଵିଵିଧପ୍ରଭୁମଧ୍ୟସ୍ିଷୟଣା ନରୟଦୟଵନ ସମଂ ସ ର୍ୂଢୟଦଵଃ |

gm

ଵିବଭାଵୁ ଡୁରାଡିୟଵାଡୁ ମୟଧ୍ୟ ସହ ମହୟାସ୍ତନୟର୍ନ ପୂଣୟବଂି ବଃ || ୧୩.୩୯ ||

ou
si

ଅଵଦତ ସ କଥାଂ ରଥାଂର୍ପାୟଣଃ ଭର୍ଵାନ ଭାର୍ଵୟତ ଭଵାପ ହଂତ୍ରୀମ |

.y

ଅନୁ କୂଲର୍ୁଣସ୍ଵରାଦିଭାଜା ନିଜର୍ିଷୟପ୍ରଵୟରଣ ଵାଚୟମାୟନ || ୧୩.୪୦ ||

w

w

କଥନଂ ତଦୁ ଦାରୟଧୈର୍ୟସାରଂ ମଧୁରଂ ପୁଷ୍କଲଭାଵଵତ ପ୍ରସ୍ମ|

w

ଵିଦୁୟଷାଽଵିଦୁୟଷାଽପି ର୍ୃଣଵୟତାଽଲଂ ଵୟଧିତାଽନଂଦରସାଂବୁ ୟଧୌ ନିମଗ୍ାନ || ୧୩.୪୧ ||
ର୍ମନାସନସଂକଥାଦିଲୀଲାଃ ସ୍ମୃତମ
ି ାୟତ୍ରଣ ଭଵାପଵର୍ୟଦାତ୍ରୀଃ |

କଥମପୟମରାଃ ପ୍ରପଂଚୟର୍ର୍ୁଃ ନନୁ ମଧ୍ଵସୟ ନ ମାଦୃ ୟର୍ାଽଲପୟବାଧାଃ || ୧୩.୪୨ ||
ସୁତପଃକଵିତାଦିସଦ୍ଗଣ
ୁ ାନାଂ ଲି କୁଚାନାଂ କୁ ଲୟଜାଽଃଂର୍ିୟରାନଵର୍ାନାମ |

ଅଭଵଦ ର୍ୁହନାମୟକା ଵିପଶ୍ଚି ତ କଵିଵୟର୍ୟାଽଖ୍ିଲଵାଦିଵଂଦନୀର୍ଃ || ୧୩.୪୩ ||

6

ଦର୍ି ତାଽସୟ ସତୀ ର୍ୁଣାନୁ ରୂପା ଵିଧିଵୀୟର୍ୟଣ ମୁହୁମତ
ୟୃ ପ୍ରଜାଽପି |
ଅଭଜଦ୍ଭୁଵନପ୍ରଭୂ ହରୀୟର୍ୌ ସୁତକାମା ଵସୁୟଦଵସୂନୁଭ୍ା || ୧୩.୪୪ ||
ପରୟମଶ୍ଵରୟର୍ାଃ ପ୍ରସାଦୟର୍ାର୍ାତ ସୁତରତ୍ନଂ ତଦସୂତ ସୂରିପତ୍ନୀ |

om

ପରିଷତ୍ପ୍ଦପଟ୍ଟୟନଷୁ ନାୟଘୟା ଵିଵିୟଦ ର୍ସୟ ସମଃ ପରୀକ୍ଷକାୟଗ୍ରୈୟଃ || ୧୩.୪୫ ||
ଵଦୟନଂଦୁ ମୟଵକ୍ଷୟ ନଂଦନସୟ ସ୍ଵକୁ ୟଲାତ୍ତାରଣଦକ୍ଷଲକ୍ଷଣସୟ |

gm

a.
c

କୃ ତକୃ ତୟତର୍ା କ୍ରିର୍ାଃ ପ୍ରକୁ ଵୟନ କଵିରାଖ୍ୟାଦୁ ଚତି ାଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଖ୍ୟାମ || ୧୩.୪୬ ||
କଳଭାଷଣ ଏଵ ସୂରିୟପାତଃ କଵିରାସୀଦନଵଦୟପଦୟଵାଦୀ |

ou
si

ଅଵଭାତି ନନୁ ପ୍ରଭାପ୍ରଭାଵୀ ଭର୍ଵାନ ବାଲତୟରାଽପି ତିର୍ିଭାନୁ ଃ || ୧୩.୪୭ ||

w

w

w

.y

ସକଲାଂର୍ର୍ୁତାଵଭାତର୍ାଖ୍ଃ ସମୟର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦାରପକ୍ଷିୟସଵୟଃ |
ସ ସସଜୟ ସଦଧ୍ଵୟର୍ାପକୃ ୟତୈୟ ଲି କୁଚଃ କାଵୟଫଲଂ ରସାଭିରାମମ || ୧୩.୪୮ ||
ପ୍ରତିପାଦିତମାତ୍ମନା ର୍ଥାଥୟଂ ପୃଥୁମାର୍ାସମର୍ସୟ ଦୁ ଘୟଟତ୍ମ |
ସ୍ଵର୍ୁୟରୌ ପରିହତୟୁ ମକ୍ଷୟମଽପି ର୍ୁତଵାଂସ୍ତଂ ସ ଵର୍ସୟୟବାଧିୟତାଽଲମ || ୧୩.୪୯ ||
ଭର୍ଵତୁ ୟଦିୟତ ସୟର୍ାଵିଲାୟସ ଵଟୁଭାଵଂ ତୟଜତି ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟଖ୍ୟ |
ଅପି ଭାନୁ ପୁରସସରାଃ ସମସ୍ତାଃ ପ୍ରର୍ର୍ୁଃ କୀଟମଣିପ୍ରଭତ୍ମାଷୁ || ୧୩.୫୦ ||

7

ଅତିଦକ୍ଷମତିଂ ସପାଦଲୟକ୍ଷ ସମୟର୍ ମାର୍ି ଜନସୟ ର୍ୁ୍ିର୍ୂରମ |

ମହିତଂ ହି ମହୀତୟଳ ମହିମନା ଜନୟକା ନଂଦନମବ୍ରଵୀଦୁ ପାଂର୍ୁ || ୧୩.୫୧ ||
ର୍ୃଣୁ ଵାଚମିମାଂ ଵିଚାରିତାଥୟାଂ ନ କୟଲୌ ନିର୍ୁୟଣଭାଵନା ସୁଖ୍ାର୍ |
ଇତି ୟର୍ୌଣଵିମ୍
ୁ ୟର୍ ର୍ୁଣାଢୟଂ ଭଜ ୟଦଵଂ ଵସୁୟଦଵସୂନୁୟମଵ || ୧୩.୫୨ ||

om

ଇତି ତାତଵୟଚା ନିର୍ମୟ କିଂଚିତ ତରଳାତ୍ମାଽପି ଵିଚାର୍ୟ ର୍ାସ୍ତ୍ରସାରମ|

a.
c

ପରୟମଵ ସ ପାରମାରୁରୁକ୍ଷୁଃ ଵିର୍ୁୟଣାଽପାସ୍ତିମପ
ୁ ାର୍ୃୟଣାତ ପୟରଭୟଃ || ୧୩.୫୩ ||

gm

ନିଜଧମୟରୟତା ର୍ୃହପ୍ର
ି ବହୟଃ କଲି କାଲାକୁ ଲିତାଂତୟରାଽପି ହଂତ |

ou
si

ନିତରାଂ ନିଷତି ାତ୍ମନା ନିସର୍ୟାତ ସ୍ଫୁଟମାୟଲାଚର୍ଦିତୟୟସୌ କଦାଚିତ || ୧୩.୫୪ ||
ରଚିତଂ ନନୁ ସୂତ୍ରମତ୍ର ମାନଂ ଵିଦୁଷା ସତୟଵତୀସୁୟତନ ସାକ୍ଷାତ |

w

w

.y

ଅପରସ୍ପରସଂର୍ତାନି ଭାଷୟାଣୟପି ସଵୟାଣି ନ ମାନତାଂ ଵ୍ରୟଜର୍ୁଃ || ୧୩.୫୫ ||

w

ର୍ଦି ୟତଷୁ ନିରାଗ୍ରହାଂତରାଃ ସ୍ମଃ ସୁଘଟଂ ୟନାପଲଭାମୟହ ହି କିଂଚିତ |
ନ ତଥାଽପି ପରଂପୟରାପର୍ାତଂ ନ ପୋମଃ ପ୍ରଣୟର୍ନ ର୍ାଂକରୀର୍ମ || ୧୩.୫୬ ||
ଘଟୟନାପନିଷତ୍ସୁ ନାଲପବୁୟ୍ଃ ସୁଘୟଟତୟଭୁୟପର୍ମୟ ଚିଂତର୍ାମଃ |
ନ ଵିମ୍
ୁ ିମୟୁ ପୈତ ି ୟକାଽପି ମୁ୍ଵା ସମୟର୍ା୍ାମିହ ର୍ାମିମାମୁପାସ୍ତିମ || ୧୩.୫୭ ||
ଵିତତଃ ସୁଖ୍ସଚ୍ଚିଦଦ୍ଵର୍ାତ୍ମା ସମୁପାୟସୟା ଵିହୟି ତା ହି ତତ୍ତ୍ଵଵିଦ୍ଭିଃ |

8

ସ ଚ ନାଵର୍ଵୀ ନିରୂପୟୟତ ୟଚଦ ଦୁ ୟତିମାତ୍ରଂ ଚ ନ ହୀତୟୟଦା ରହସୟମ || ୧୩.୫୮ ||
ର୍ଦି ୟଚଦୃ ର୍ୁପାସୟୟତଽସୟ ରୂପଂ ତିମିରୟତ୍ନ ଵିଭାତି ପାରିୟର୍ଷୟାତ |
ଫଲମପୟଥ ମୁ୍ିରୀଦୃ ର୍ୀ ସୟାଦ ଇତି ୟନା ୟନୈଵ ଧିୟନାତୁ ୟପାସ୍ତିୟରଷା || ୧୩.୫୯ ||
ଅଥ ୟଵଦପୁରାଣଭାରତାନି ସ୍ଵର୍ମାୟଲାଚୟ ର୍ଥାଵୟବାଧମତ୍ର |

om

ର୍ୁଣଵଂତମୁପାସ୍ମୟହ ମୁକୁଂଦଂ ସ୍ମୃତଧ
ି ମୟାନ ସ୍ଫୁଟମାଚରଂତ ଏଵ |୧୩.୬୦ ||

a.
c

ଅଵଧାର୍ୟ ର୍ୟଦତିକାର୍ୟମାର୍ୟଃ ସ ଵିୟଵକାଦୁ ପଚକ୍ରୟମ ଵିଧାତୁ ମ|

gm

ପରିପୂଣୟମୟତଜୟର୍ତ୍ସୁ କୀତିଂ ପରିପୂଣୟାମର୍ୃୟଣାତ ତଦା ଵିର୍ୁ୍ାମ || ୧୩.୬୧ ||

ou
si

ଵିହନ
ି ସ୍ତି ହି ୟନା ଜୟନାଽତିଵାର୍ିୀ ସମର୍ଂ ୟକାଽପି ପରଂପୟରାପର୍ାତମ |

.y

କ୍ଷିପ ତଂ ତ୍ମୁଦାରର୍ୁ୍ିର୍ୂୟରା ନ ପୟର ତତ୍ର ସମଥୟତାଂ ଵ୍ରୟଜର୍ୁଃ || ୧୩.୬୨ ||

w

w

ତଵ ୟଵଦନଦୀଵିର୍ାହୟ ଭୂର୍ଃ ସମର୍ାଂୟଭାଧିଷୁ କୁ ଵୟୟତା ଵିହାରମ |

w

ନଵକାଵୟରସପ୍ରିର୍ସୟ ଵାଦିଦ୍ଵର
ି ୟଦଂଦ୍ର ପ୍ରତିଵାରୟଣା ନ ଜୟଜ୍ଞ || ୧୩.୬୩ ||
ଉପର୍ାହି ର୍ର୍ଃ ର୍ର୍ାଂକୟର୍ୌରଂ ନିଜର୍ୂଥସୟ ଭର୍ଂ ନିରାକୁ ରୁ ତ୍ମ |

ଅଧୁନା ଵିଧିୟନାପପାଦିତଂ ତଂ ପ୍ରତିଵାଦିପ୍ରତିଵାରଣଂ ନିଵାର୍ୟ || ୧୩.୬୪ ||
ଇତି ମାର୍ି ଜୟନନ ତତ୍ରତତ୍ର ସ୍ଵଜନୟତ୍ନ ସ ତାଵଦଥୟୟମାନଃ |
ଅନୁ କୂଲଵଚା ମହିଷ୍ମାୟନା ମନସା ସଂର୍ର୍ମାପ ସଂର୍ର୍ଚ୍ଛିତ || ୧୩.୬୫ ||
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ର୍ିତମଧ୍ଵଵଚଃ ସୃଣପ୍ର
ି ୟର୍ା୍ୠନ ପୁରୁଷାୟନଷ ଵିଷାଦର୍ନ କଵୀଭଃ |
ଵିଵିୟଧାତ୍ତରଧୂଳପ
ି ାତୟନନ ପ୍ରତିୟଘନାଧିକମଂଧର୍ାଂଚକାର || ୧୩.୬୬ ||
କ୍ଷଣଦାସୁ ଵିଚକ୍ଷଣଃ ସ ଵୀକ୍ଷୟ ପ୍ରଚୁ ରପ୍ରଜ୍ଞିୟନାଜ୍ଞର୍ାସ୍ତ୍ରସାରମ |

om

ଅପରାଵିଦତି ଃ ପ୍ରସାଦର୍ଭୟଂ ଵିଦୟଧ ଵିସ୍ମର୍ମାଂତରଂ ମହାଂତମ || ୧୩.୬୭ ||
ଵିଦତି ଵାନ ଵୟଵହୃତୟ ସୁଦର୍ୟନଂ ବହଳୟବାଧମୟଵକ୍ଷୟ ସ ନିଶ୍ଚର୍ାତ |

gm

a.
c

ଅପି ନ ତସୟ ମତଂ ସହସାଽଽଦୟଦ ନନୁ ଵିମର୍
ୃ ୟ କୃ ତୀ କୁ ରୁୟତଽଖ୍ିଲମ || ୧୩.୬୮ ||
ତଂ ଵିର୍ଣମଂର୍ଲର୍ତଂ
ବହଳପ୍ରୟବାଧଂ ପ୍ରାପୟାଭୟଵଂଦତ ତଦାଽର୍ୁର୍ଵିକ୍ରମାର୍ୟଃ|
ୁ

ou
si

ଆନଂଦଦଂ ସ ଚତୁ ରାନନହାସଲକ୍ଷ୍ମୟା ତତ୍ତ୍ଵଂ ପ୍ରୟଵତ୍ତୁମମୟରଂଦ୍ର ଇଵାବ୍ଜୟର୍ାନିମ || ୧୩.୬୯ ||

w
w

ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜୟର୍

.y

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କ୍ଵିକୁଲତିଲକ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିୟତ

w

ଆନଂଦାଂକିୟତ ତ୍ରୟର୍ାଦର୍ଃ ସର୍ୟଃ ||
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