
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୪. ଚତୁଥୟଃ ସର୍ୟଃ  
 
ଅଥଥୈଷ ସଥଲାକଦର୍ାସଧୁାର୍ଦ୍ୟର୍ା ସଦାର୍ମଥେନନରିାସକାମର୍ା |  
ରମାଵରାଵାସଭୁଵା ଵିଶାରଥଦା ଵିଶାଲର୍ାଽଚଂିତର୍ଦାତ୍ମଥନା ଧିର୍ା || ୪.୧ ||  
 
ଅନନୟସଂର୍ାଦ ରୁ୍ଣସଂର୍ତିା ହଥରଜୟନସୟ ମାନଂ ତୁ ଵିଶିଷ୍ଟଥଚଷି୍ଟତମ |  
ଅସଂର୍ମସ୍ମାତ ପ୍ରକଟୀକଥରାମୟହଂ ନଜିଂ ଭଜନ ପାରମହଂସୟମାଶ୍ରମମ || ୪.୨ ||  
ମମ ପ୍ରଥଭାନୟାପରଥା ହ ିଥଶାଭଥତ ଦ୍ଵଷିତୁ୍ସ ଵିଷୁ୍ଂ ର୍ଦଦଂଡଧାରଣମ |  
ହରିସ୍ଵସା ନନଵଚରିାଦସଦି୍ଭଥଦ ଭଥଵଦଥତା ନାସ୍ମଚି ଦଂଡଧାରକଃ || ୪.୩ ||  
 
ଵିଚଂିତର୍ନ୍ନତି୍ଥମନଂତଚଂିତକଃ ସମେସଂନୟାସନବିଧଧନଶି୍ଚର୍ଃ |  
ଅସାଵନୁଜଜାଥୟମଥାନମଦ୍ଧରିଂ ସମେସଂଵୟାପିନମାତ୍ମଦାର୍ର୍ମ || ୪.୪ ||  
 
ନଥିଜ ଜଥନ କଂି ନମସୀତ ିପୃଚ୍ଛତ ିବୁଵନ ସ୍ଵସେୁପ୍ରଣତଂି ଵୟଧାମିତ ି|  
ରୁ୍ଥରା କଲିାଥନଵଷଣଵାନ ଜର୍ଦ୍ଗରୁୁଃ ତଦା ଜର୍ାମାଖଲିଥଲାକଶିକ୍ଷକଃ || ୪.୫ ||  
 
ର୍ତରି୍ୟତାତ୍ମାଭୁଵି କଶ୍ଚନାଭଵଦ୍ଵଭୂିଷଥଣା ଭୂରିଵିରକ୍ତିଭୂଷଣଃ |  
ନ ନାମମାତ୍ରାଚୁ୍ଛଚମିଥୟଥତାଽପିର୍ଂ ଜଥନାଽଚୁୟତଥପ୍ରକ୍ଷମଦୁାହରତ ସୁ୍ଫଟମ || ୪.୬ ||  
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ପୁଥରୈଷ କୃଷ୍ାକରସଦି୍ଧଶୁଦ୍ଧମିଦ୍ଵରାନ୍ନଭୁକ୍ତୟା କଲି ପାଂଡଵାଲଥର୍ |  
ଵିଥଶାଧିତାତ୍ମା ମଧୁକୃତ୍ପ୍ର ଵୃତି୍ତମାନଚଚାର କାଂଶି୍ଚତ ପରିଵତ୍ସରାନ ମଦୁା || ୪.୭ ||  
 
ଅଭୂତ କୁଶାସ୍ତ୍ରାଭୟସନଂ ନ ପାତକଂ କ୍ରମାର୍ତାଦ ଵିପ୍ରତସିାରଥତା ର୍ଥତଃ |  
ର୍ଥା କୁଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟସନଂ ମରୁଦ୍ଵଷିଃ ପଦାଂବୁଥଜ ଵୟାଧଵରସୟ ର୍ହତିମ || ୪.୮ ||  
 
ଵିନୀତମାଂନାର୍ଶିଥରାଵିଶାରଦଂ ସଥଦୈଵ ତତ୍ତ୍ଵଂ ପ୍ରବୁଭୁତୁ୍ସମାଦରାତ |  
ରୁ୍ରୁଵିଦଥିଵାପନତାଂ ନଜିାଂ ମତୃଂି କଦାଚଦୂିଥଚ ତମୁପହଵଥର ର୍ରିମ || ୪.୯ ||  
 
ଅହଂ ସ୍ଵର୍ଂ ବ୍ରହ୍ମନ କଂିଚଦିେି ମତ ପରଂ ଵିଜୃଂଥଭତ ର୍ଦା ସୁ୍ଫଟଂ ଚତିଃି |  
ଇତୀହ ମାର୍ାସମଥର୍ାପପାଦତିଂ ନରିନଵର୍ାତ ସୁଵ୍ରତ ମା ସ୍ମ ଵିଶ୍ଵସୀଃ || ୪.୧୦ ||  
 
ର୍ଥଦତଦାଥତ୍ମୈକୟମପୁାେିଥଚାଦତିଂ ନ ଥମ ରୁ୍ଥରାରପୟପଥରାକ୍ଷତାଂ ର୍ତମ |  
ପୁରାତନାନାମପି ଥସୌମୟ କୁତ୍ରଚତି ତଥତା ମକୁୁଂଦଂ ଭଜ ସଂଵିଥଦ ମଦୁା || ୪.୧୧ ||  
 
ଇତୀଦମାଦଶିୟ ଵଥଚା ଵଚସ୍ଵନି ିସ୍ଵଥକ ରୁ୍ଥରୌ ଥଲାକମଥାନୟମୀରୁ୍ଷ ି|  
ଅଥସଵତାଽଥଲାଚୟ ମହୁୁର୍ୟୁଥରାର୍ରିଂ ସ ରୂପୟପୀଠାଲର୍ମିଂଦରିାଵରମ || ୪.୧୨ ||  
 
ସୁଭକ୍ତିନା ଥତନ ସ ଭକ୍ତଵତ୍ସଥଲା ନଥିଷଵିତେତ୍ର ପରଂ ବୁଭୁତୁ୍ସନା |  
ଭଵିଷୟତଃ ଶିଷୟଵରାଦ୍ଧ ିଵିଦ୍ଧ ିମାମ ଇତ ିପ୍ରଵିଷ୍ଟଃ ପୁରୁଷଂ ତମଭୟଧାତ || ୪.୧୩ ||  
ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣଂ ତମନୁଗ୍ରହଂ ମଦୁା ନଥିଷଵମାଣଂ ପୁନରଂବୁଥଜକ୍ଷଣମ |  
ସତାଂ ରୁ୍ରୁଃ କାରଣମାନୁଷାକୃତଃି ର୍ତଂି ପ୍ରଶାଂତଂ ତମପୁାସସାଦ ସଃ || ୪.୧୪ ||  

2

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ସୁତଂ ର୍ତୀଂର୍ଦ୍ାନୁଚରଂ ଵିରାର୍ଣିଂ ନଶିମୟ ସଂନୟାସନଷିଣ୍ଣମାନସମ |  
ସୁଵତ୍ସଥଲୌ ରୂପୟତଳାଲର୍ସ୍ଥିତଂ ଵିଥର୍ାର୍ତାଂଥତୌ ପିତଥରୌ ସମୀର୍ତୁଃ || ୪.୧୫ ||  
 
ଵରାଶ୍ରମଥେ ଜରଥତାରନାଥଥର୍ାନୟ ଜୀଵଥତାଃ ସୟାଦରି୍ ନଂଦନାଵଥର୍ାଃ |  
ସର୍ାଚନଂ ଵାକୟମଦୁୀର୍ୟ ତାଵିଦଂ ପରୀତୟ ପୁତ୍ରାର୍ ନତଂି ଵିଥତନତୁଃ || ୪.୧୬ ||  
 
ନତନିୟ ଶୁଶୂଷୁଜନାର୍ ଶସୟଥତ ନତଂ ଭଵଦ୍ଭୟାଂ ସୁ୍ଫଟମତ୍ର ସଂପ୍ରତମ |  
ଅଥହା ଵିଧାତ୍ରା ସ୍ଵର୍ଥମଵ ଦାପିତା ତଦଭୟନୁଥେତ ିଜର୍ାଦ ସ ପ୍ରଭୁଃ || ୪.୧୭ ||  
 
ଅନୁତ୍ତରେଃ ସ ତମଥୟର୍ନ ପୁନଃ ର୍ତୀଂର୍ଦ୍ମାନମୟ ର୍ତଃ ପ୍ରିର୍ାରୁ୍ତଃ |  
ରୃ୍ଥହ ଵସନ କଲପସମାନ କ୍ଷଣାନ ନର୍ନ ସୁତାନଥନଂଥଦାରନଶିଂ ତଥତାଽସ୍ମରତ || ୪.୧୮ ||  
 
ସ ଚଂିତର୍ନ ପୁତ୍ରମଥନାରଥଂ ଶୁଚା ପୁନଶ୍ଚ ତୀଥଵୟାପର୍ଥତା ମହାନଦୀମ |  
ର୍ତୀଶ୍ଵରାନୁଵ୍ରତମାତ୍ମନଂଦନଂ ତଥମୈକ୍ଷତ ଗ୍ରାମଵଥର ମଠାଂତଥର || ୪.୧୯ ||  
 
ସ ଜାତଥକାପାକୁଲିଥତା ଧରାସୁଥରା ମହାତ୍ମନାମ ଲଂଘନଭୀରୁରପୟଲମ |  
ସୁତସୟ ଥକୌପୀନଧୃଥତୌ ହ ିସାହସପ୍ରତଶି୍ରଥଵା ଥମ ଦୃଢ ଇତୟଭାଷତ || ୪.୨୦ ||  
 
କ୍ଷଥଣନ ଥକୌପୀନଧଥରା ନଜିଂ ପଟଂ ଵିଦାର୍ୟ ଥହ ତାତ କୁରୁଷଵ ସାହସମ |  
ଇତୀମମକୁ୍ତଵା ପ୍ରଭୁରବ୍ରଵୀତ ପୁନଃ ଶୁଭାଂତରାର୍ଂ ନ ଭଵାଂଶ୍ଚଥରଦତି ି|| ୪.୨୧ ||  
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ନ ପୁତ୍ର ପିଥତ୍ରାରଵନଂ ଵନିା ଶୁଭଂ ଵଦଂତ ିସଂଥତା ନନୁ ଥତୌ ସୁଥତୌ ମଥୃତୌ |  
ନଵିତୟମାଥନ ନ ହ ିପାଲଥକାଽେି ଥନୌ ଵର୍ୀତ ିଵକ୍ତାରମମଂୁ ସୁଥତାଽବ୍ରଵୀତ || ୪.୨୨ ||  
 
ର୍ଦା ଵିରକ୍ତଃ ପୁରୁଷଃ ପ୍ରଜାର୍ଥତ ତଥଦୈଵ ସଂନୟାସଵିଧିଃ ଶୁଥତୌ ଶୁତଃ |  
ନ ସଂର୍ହୀଥନାଽପି ପରିଵ୍ରଜାମି ଵାମ ଅହଂ ତୁ ଶୁଶୂଷୁମକଲପର୍ନ୍ନତି ି|| ୪.୨୩ ||  
 
ବହୁଶୁତଵାଦୟଦ ିତତ ସଥହ ବଲାତ ନ ସା ସଵିତ୍ରୀ ଵିରହଂ ସଥହତ ଥତ |  
ଇତ ିଦ୍ଵଥିଜନାଭି ହଥିତଽନମତ ସ ତଂ ଭଵାନନୁୋଂ ପ୍ରଦଦାଵତି ିବୁଵନ || ୪.୨୪ ||  
 
ଵିଚଂିତୟ ଵିଦ୍ଵାନ ସ ନରୁିତ୍ତରୀକୃତଃ ତଥାଽେୁ ମାତାଽନୁ ଵଥଦଦ ର୍ଦୀତ ିତମ |  
ଉଦୀର୍ୟ କୃଚ୍ଛର ାଦୁପର୍ମୟ ମଂଦରିଂ ପ୍ରିର୍ାସକାଥଶ ତମଦୁଂତମବ୍ରଵୀତ || ୪.୨୫ ||  
 
ନଶିାଚରାଥରରିଵ ଲକ୍ଷ୍ମଣଃ ପୁରା ଵୃଥକାଦରଥସୟଵ ସୁଥରଂର୍ଦ୍ନଂଦନଃ |  
ର୍ଥଦାଽଥ ଥଶୌଥରରିଵ କମୟକୃତ ପ୍ରିର୍ଃ ସୁଭକ୍ତିମାନ ଵିଶ୍ଵଵିଥଦାଽନୁଥଜାଽଭଵତ || ୪.୨୬ ||  
 
କଦାଚଦିାପୟାଽଲର୍ବୁଦ୍ଧରିାଲର୍ଂ ନଥିଵଦର୍ନ ପାଲକଥମତଥମତଥର୍ାଃ |  
ଦୃଢସ୍ଵସଂନୟାସନଥିଷଧନଶି୍ଚର୍ାଂ ଧଵାନୁମଥତୟଦମୁଵାଚ ମାତରମ || ୪.୨୭ || 
ଵରାଶ୍ରମାପି୍ଂ ମମ ସଂଵଦସ୍ଵ ମାଂ କଦାଚଦିପୟଂବ ର୍ଦୀଚ୍ଛସୀକି୍ଷତୁମ |  
ର୍ଦନୟଥା ଥଦଶମିମଂ ପରିତୟଜନ ନ ଜାତୁ ଦୃଥଷ୍ଟଵିଷଥର୍ା ଭଵାମି ଵଃ || ୪.୨୮ ||  
 
ଇତ ିବୁଵାଥଣ ତନଥର୍ କଦାଚଦିପୟଦଶୟନଂ ତସୟ ମଥୃତନଦିଶୟନମ |  
ଵିଚଂିତୟ ପର୍ୟାକୁଲିତା ଚକିୀଷତିଂ ସୁତସୟ କୃଚ୍ଛର ାନ୍ନୟରୁଣନ୍ନ ସା ଶୁଭା || ୪.୨୯ ||  
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ଅଥଥାପର୍ଥମୈୟଷ ରୁ୍ରୁଂ ଜର୍ଦ୍ଗରୁୁଃ ପ୍ରସାଦୟ ତଂ ଥଦଵଵରପ୍ରସାଦତିଃ |  
ସଦା ସମୋଶ୍ରମଭାକ ସୁଥରଶ୍ଵଥରା ଵିଥଶଷତଃ ଖଲଵଭଜଦ୍ଵରାଶ୍ରମମ || ୪.୩୦ ||  
 
କ୍ରରି୍ାକଲାପଂ ସକଲଂ ସ କାଲଵିଦ ଵିଧାନମାଥର୍ୟଣ ଵିଧାର୍ ଥକଵଲମ |  
ସଦା ପ୍ରସନ୍ନସୟ ହଥରଃ ପ୍ରସତ୍ତଥର୍ ମହୁୁଃ ସମେନୟସନଂ ସମଭୟଧାତ || ୪.୩୧ ||  
 
ଅନଂତମାତ୍ରାଂତମଦୁାହରଂତ ିର୍ଂ ତ୍ରମିାତ୍ରପୂଵୟଂ ପ୍ରଣଥଵାଚ୍ଚର୍ଂ ବୁଧାଃ |  
ତଦାଽଭଵଦ ଭାଵିଚତୁମୟଖୁାକୃତଃି ଜପାଧିକାରୀ ର୍ତରିସୟ ସୂଚତିଃ || ୪.୩୨ ||  
 
ରୁ୍ଣାନୁରୂଥପାନ୍ନତ ିପୂଣୟଥବାଧ ଇତୟମଷୁୟ ନାମ ଦ୍ଵଜିଵୃଂଦଵଂଦତିଃ |  
ଉଦାହରଦ ଭୂରିର୍ଶା ହ ିଥକଵଲଂ ନ ମଂତ୍ରଵଣୟଃ ସ ଚ ମଂତ୍ରଵଣୟକଃ || ୪.୩୩ ||  
 
ନରିଂର୍ରାର୍ଂ ମଖୁରାର୍ଵଜତିଂ ଵିଭୂଷଣଂ ଵିଷ୍ଟପଭୂଷଣାରି୍ତମ |  
ଅମଂୁ ଧୃତାଷାଢମଥଵକ୍ଷୟ ଥମନଥିର ସ୍ଵଭାଵଥଶାଭାଽନୁପଥମତ ିଜଂତଵଃ || ୪.୩୪ ||  
 
ଭୁଜଂର୍ଭୂଥତଶଵିହଂର୍ପାଦଥିକୈଃ ପ୍ରଵଂଦତିଃ ସାଵସରପ୍ରତୀକ୍ଷଥଣୈଃ |  
ନନାମ ଥସାଽର୍ଂ ରୁ୍ରୁପୂଵୟକାନ ର୍ତୀନ ଅଥହା ମହୀଥର୍ା ମହତାଂ ଵିଡଂବନଂ || ୪.୩୫ ||  
 
ଵରାଶ୍ରମାଚାରଵିଥଶଷଶିକ୍ଷଣଂ ଵିଧିତୁ୍ସରସୟାଽଚରିତଂ ନଶିାମର୍ନ |  
ଵିଥଶଷଶିକ୍ଷାଂ ସ୍ଵର୍ମାପୟ ଧୀରଧୀଃ ର୍ତୀଶ୍ଵଥରା ଵିସ୍ମର୍ମାର୍ତାଽଂଂତରମ || ୪.୩୬ || 
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ସ ରୂପୟପୀଠାଲର୍ଵାସଥିନ ର୍ଦା ନନାମ ନାଥାର୍ ମହାମତମିୟଦୁା |  
ତଦାଽମନୁାଽଗ୍ରାହ ିନରପ୍ରଥଵଶିନା ଭୁଥଜ ଭୁଥଜଽନାଶୁ ଭୁଜଂର୍ଶାରି୍ନା || ୪.୩୭ ||  
 
ଚରିାତ ସୁତଵଂ ପ୍ରବୁଭୁତୁ୍ସନା ଵର୍ା ନଥିଷଵଣଂ ଥମ ର୍ଦକାରି ତତଫଲମ |  
ଇମଂ ଦଦାମୀତୟଭିଧାର୍ ଥସାଽମନୁା ତଦା ପ୍ରଣୀର୍ ପ୍ରଦଥଦଽଚୁୟତାତ୍ମଥନ || ୪.୩୮ ||  
 
ଅନୁଗ୍ରହଂ ତଂ ପ୍ରତରୃି୍ହୟ ସାଗ୍ରହଂ ମଦୁାଽଽତ୍ମନାଽଽପ୍ାଂ କୃତକୃତୟତାଂ ସ୍ମରନ |  
ଅଭୂଦସଂଥର୍ାଽପି ସ ତତୁ୍ସସଂର୍ଵାନ ଅସଂର୍ଭୂଷା ନନୁ ସାଧୁସଂର୍ତିା || ୪.୩୯ ||  
ରି୍ର୍ାସତ ିସ୍ଵେଟନିୀଂ ମହୁୁମୟହୁୁଃ ନମତୟନୁୋଥିନ ିଭୂରିଥଚତସ ି|  
 
ତମସ୍ମରତ ସ୍ଵାମିନଥମଵ ଦୂନଧୀଃ ରୁ୍ରୁଭୟଵିଷୟଦ୍ଵରିହାଗ୍ନଶିଂକର୍ା || ୪.୪୦ ||  
ଇତେୃତୀଥର୍ ଦଵିଥସ ଦୁୟନମିନର୍ା ଵଦଥୟମାସ୍ମାକତଟାକମାଵ୍ରଥଜତ |  
ଅଥତା ନ ର୍ାର୍ା ଇତ ିତଂ ତଦାଽଵଦତ ପ୍ରଵିଶୟ କଂଚତି କରୁଣାକଥରା ହରିଃ || ୪.୪୧ ||  
ତଦାେଥର୍ାପାର୍ତଜାହ୍ନଵୀଜଥଲ ଜଥନାଽତ୍ର ସଥନୌ ସହ ପୂଣୟବୁଦ୍ଧନିା |  
ତତଃପରଂ ଦ୍ଵାଦଶଵତ୍ସରାଂତଥର ସଦାଽଽଵ୍ରଥଜତ ସା ତଦନୁଗ୍ରହାଂକନିୀ || ୪.୪୨ ||  
 
ର୍ଥତ ଦନିାନାଂ ଦଶଥକ ସମାସଥକ ଵରାଶ୍ରମଂ ପ୍ରାପୟ ସପତ୍ରଲଂବନମ |  
ଜରି୍ାର୍ ଥଜୈତ୍ରାନ ବହୁତକୟକକୟଶାନ ସ ଵାସୁଥଦଵାହଵର୍ପଂଡତିାଦକିାନ || ୪.୪୩ ||  
 
ରୁ୍ଥରାଃ ସ୍ଵଶିଷୟଂ ଚତୁରଂ ଚକିୀଷତିଃ ପ୍ରଥଚାଦନାତ ଥଶ୍ରାତୁମିଥହାପ ଚକ୍ରଥମ |  
ଅଥଥଷ୍ଟସଦି୍ଧଶିଫଲଜାତଵିାରିଧିଃ ନରିାଦଥରଣାପି ମହାତ୍ମନାଽମନୁା || ୪.୪୪ ||  
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ତଦାଦୟପଦୟସ୍ଥମଵଦୟମଂଡଲଂ ର୍ଦାଽଵଦତ ଥଷାଡଶକଦ୍ଵର୍ାତ୍ମକମ |  
ଉପର୍ୟପାେଂ ତଦତି ିବୁଵତୟଥସୌ ରୁ୍ଥରୌ ତମଥୂଚ ପ୍ରଣରି୍ଦୟତାମିତ ି|| ୪.୪୫ ||  
 
ଭଵତ୍ପ୍ର ଵକୃ୍ତଵସମଥୟତା ନ ଥମ ସଥକାପମିତ୍ଥଂ ଵଦତ ିଵ୍ରତୀଶ୍ଵଥର |  
ଅପୀହ ମାର୍ାସମଥର୍ ପଥଟୌ ନୃଣାଂ ବଭୂଵ ତଦୂ୍ଦଷଣସଂଶର୍ାଂକୁରଃ || ୪.୪୬ ||  
 
ବୁଥଧାଽଭିଧାନଂ ଶ୍ରଵଣଂ ବୁଥଧତଥରା ଧୁଵଂ ଵିଦଧ୍ୟାଦ ଵିମମୁକୁ୍ଷରୁାତ୍ମନଃ |  
ର୍ତଵିିଥଶଷାଦତି ିଥଲାକଥଚାଦନାତ ପ୍ରଵକ୍ତ ିମାର୍ାସମର୍ଂ ସ୍ମ ପୂଣୟଧୀଃ || ୪.୪୭ ||  
 
ଅଖଂଡଥିତାପନୟସନଂ ଵିସଂଶର୍ଂ ସସଂପ୍ରଦାର୍ଂ ପ୍ରଵଥଚା ଦୃଥଢାତ୍ତରମ |  
ସମାର୍ମନ ଥଶ୍ରାତୁମମଷୁୟ ସାଗ୍ରହାଃ ଜନାଃ ଶୁତାଢୟାଶ୍ଚତୁରା ବୁଭୂଷଵଃ || ୪.୪୮ || 
 
ରୁ୍ଥରାରୁପାଂଥତ ଶ୍ରଵଥଣ ରଥତୈଦ୍ଵଥିଜୈଃ ସ ପଂଚଥଷୈଭୟାର୍ଵଥତ କଦାଚନ |  
ବହୁପ୍ରକାଥର ଲିଖଥିତଽପି ଵାଚଥିତ ପ୍ରକାରଥମକଂ ପ୍ରଭୁରଭୟଧାଦ ଦୃଢମ || ୪.୪୯ ||  
 
ପରପ୍ରକାଥରଷଵପି ସଂଭଵତୁ୍ସ ଥତ ଵିନଣିୟଥର୍ାଽସ୍ମନି କଥମିତୁୟଦୀରିଥତ |  
ମକୁୁଂଦ ଥବାଥଧନ ମହାହୃଦବ୍ରଵୀତ ପ୍ରକାରଥମନଂ ଭର୍ଵତୃ୍କତଂ ସୁ୍ଫଟମ || ୪.୫୦ ||  
ନରି୍ଦୟତାଂ ର୍ଦୟମିଥହୈଵ ପଂଚଥମ ଜର୍ଦ୍ଗଥୁରାଥଵୟତ୍ଥ କୃତସି୍ଥିତଂି ର୍ଦ ି|  
ଇତ ିବୁଵାଥଣ ର୍ତସିତ୍ତଥମ ସ୍ଵର୍ଂ ତଦୁକ୍ତମାଥର୍ୟଣ ଜର୍ାଦ ଭୂରିହୃତ || ୪.୫୧ ||  
 
ଅଥଶଷ ଶିଥଷୈୟଶ୍ଚ ତଦାେର୍ା ତଦା ପରୀକ୍ଷଣାଥର୍ୈ କି୍ଷ ସମେପୁେକମ |  
ସ ତତ୍ର ହଂଥତୈକତଥମ ସ୍ଥିତଂ ତୟଜନ ନ ତାଵଦଧ୍ୟାର୍ ନକିାର୍ମଭୟଧାତ || ୪.୫୨ ||  
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ଅତ୍ର ଜନମନ ିନ ର୍ତ ପଠତିଂ ଥତ ଥଜୈତ୍ର ଭାତ ିକଥମିତୟମଥୁନାଥକ୍ତ |  
ପୂଵୟଜନମସୁ ହ ିଥଵଦ ପୁଥରଦଂ ସଵୟମିତୟମିତବୁଦ୍ଧରୁିଵାଚ || ୪.୫୩ ||  
 
ଇତ ିବହୁଵିଧଵିଶ୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟଚତି୍ତପ୍ରଵୃଥତ୍ତଃ  
ଜର୍ତ ିଵିତତମିାର୍ନ୍ନୂତନାଽପୟସୟ କୀତଃି |  
କ୍ଷପିତତତତମସ୍କା ଭାସ୍କରୀଵ ପ୍ରଭାଽଲଂ  
ସୁଜନକୁମଦୁଵୃଂଦାନଂଦଦା ଚଂର୍ଦ୍ଥିକଵ || ୪.୫୪ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚଥିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଥର୍  
ଆନଂଦାଂକଥିତ ଚତୁଥୟଃ ସର୍ୟଃ || 
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