
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୨. ଦ୍ଵତିୀର୍ଃ ସର୍ୟଃ  
ଵିଜ୍ଞାନଭାନୁମତ ିକାଲବଲଲନ ଲୀଲନ  
ଦୁଭୟାଷ୍ୟସଂତମସସଂତତଲିତା ଜଲନଽଂଂଲେ |  
ମାର୍ୟାତ ସତାଂ ସ୍ଖଲତ ିଖନି୍ନ ହୃଲଦା ମକୁୁଂଦଂ  
ଲଦଵାଶ୍ଚତୁମୟଖୁମଖୁାଃ ଶରଣଂ ପ୍ରଜର୍୍ମଃ || ୨.୧ ||  
ନାଥଃ କଲଲୌ ତ୍ରରୁି୍ର୍ହୂତରିନୁଦବମଭୂଷୁ୍ଃ  
ବ୍ରହ୍ମାଣମପୟନଵତାରମନାଦଦିକି୍ଃୁ |  
ସଵୟଜ୍ଞମନୟମନଲଵକ୍ୟ ସ କାର୍ୟଵୀର୍ୟଂ  
ଲେରାନଲନା ଭୁଵନଜୀଵନମାବଭାଲଷ୍ || ୨.୨ ||  
ଲଵଦାଂତମାର୍ୟପରିମାର୍ୟଣଦୀନଦୂନାଃ  
ଲଦୈଵୀଃ ପ୍ରଜା ଵିଶରଣାଃ କରୁଣାପଦଂ ନଃ |  
ଆନଂଦଲର୍ଃ ସୁମଖୁ ଭୂଷ୍ତିଭୂମିଭାଲର୍ା  
ରୂପାଂତଲରଣ ମମ ସଦ୍ଗଣୁନଣିୟଲର୍ନ || ୨.୩ ||  
ଆଲଦଶଲମୌଲିମଣମିଜୁ୍ଜ୍ଵଲଵଣୟଲମନଂ  
ବଦ୍ାଂଜଲିମୟରୁଦନର୍ୟମେତ୍ତ ମେୂୟନା ||  
ହାରାଵଳୀମିଵ ହୃଦା ଵିବୁଲେଂଦ୍ରର୍ାଚ୍ାଂ  
ବଭି୍ରନ୍ନଜିାନନୁଜରୃି୍କ୍ରୁଵାତତିୀଷ୍ୟତ || ୨.୪ ||  
କାଲଃ ସ ଏଵ ସମଵତୟତ ନାମ ର୍ାଵତ  
ଚଂିତାକୁଲଂ ଵିଵିେସାେୁକୁଲଂ ବଭୂଵ |  

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ଲଵଦାଂତସଂତତକୃତାଂତରସଂ ନ ଵିଦ୍ଃ  
ଲଶ୍ରଲର୍ା ଲଲଭମହ ିକଥଂ ନୁ ଵର୍ଂ ବଲତତ ି|| ୨.୫ ||  
ତତ୍ପ୍ର ୀତଲର୍ ରଜତପୀଠପୁରାେିଵାସୀ ଲଦଲଵା  
ଵିଲଵଶ ପୁରୁଷ୍ଂ ଶୁଭସୂଚନାର୍ |  
ପ୍ରାଲେ ମହାର୍ ମହତିାର୍ ମହାଜଲନୌଲର୍  
ଲକାଲାହଲଲନ ସକୁତୂହଲିନ ିପ୍ରଵୃଲତ୍ତ || ୨.୬ ||  
ଆଵିଷ୍ଟଵାନକୁଶଲଂ ପୁରୁଷ୍ଂ ପ୍ରକୃତୟା  
ପ୍ରତୟାର୍ର୍ନ୍ନହି ଜନାନ ନତିରାମନୃତୟତ |  
ଉତୁ୍ତଂର୍ଲକତୁଶିଖଲର ସ କୃତାଂର୍ହାଲରା  
ରଂର୍ାଂତଲର ନଟ ଇଵାଖଲିଵିେର୍ାତ୍ମା || ୨.୭ ||  
ଆଭାଷ୍ୟ ଲସାଽତ୍ର ଜନତାଂ ଶପଥାନୁଵିଦ୍ଂ  
ଉଲଚୈରିଦଂ ଵଚନମଦୃୁ୍ତଲଦାବୟଭାଲଷ୍ |  
ଉତ୍ପ୍ତ୍ସ୍ୟଲତ ଜର୍ତ ିଵିଶ୍ଵଜନୀନଵୃତ୍ତିଃ  
ଵିଶ୍ଵଜ୍ଞ ଏଵ ଭର୍ଵାନଚରିାଦଲିହତ ି|| ୨.୮ ||  
 
ସଦ୍ଵୀପଵାରିନେିିସେକଭୂତୋତ୍ରୟା  
ମଲେଽପି କମୟଭୁଵି ଭାରତ ନାମ ଖଂଲଡ |  
କାଲଲ କଲଲୌ ସୁଵିମଲାନଵର୍ଲବ୍ଧଜନ୍ା  
ସନ୍େଲର୍ହକୁଲଲମୌଲିମଣଦି୍ଵଲିଜାଽଭୂତ || ୨.୯ ||  
ଲଵଦାଦ୍ରସିଦ୍ରଜର୍ପୀଠପୁଲରଶ୍ଵରାଭୟାଂ  
ଗ୍ରାଲମା ଵିଭୂଷ୍ତିତରଃ ଶିଵରୂପୟନାମା |  
ଲହମାଦ୍ରରିାଜଵିଭୁରାଜଦଳିାଵୃତାଭଃ ତସୟା-  
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ଭଵଦ ରୁ୍ରୁରୁ୍ଣଃ ଖଲୁ ମୂଲଭୂମିଃ || ୨.୧୦ ||  
ରାମାେିଲଵଶିତହରିସ୍ଵସୃଲମୌଲିମାଲା-  
ରାଜଦ୍ଵମିାନର୍ରିିଲଶାଭିତମେୁୟଵାସ |  
ଲକ୍ତ୍ରଂ ସ ପାଜକପଦଂ ତ୍ର ିକୁଲଲୈକଲକତୁଃ  
କଂ ର୍ଦ ଦୋତ ିସତତଂ ଖଲୁ ଵିଶ୍ଵପାଜାତ || ୨.୧୧ ||  
ଅଥୟଂ କମପୟନଵମଂ ପୁରୁଷ୍ାଥୟ ଲହତୁଂ  
ପୁଂସାଂ ପ୍ରଦାତୁମଚୁତିାମଚୁତିସ୍ଵରୂପାମ |  
କନୟାଂ ସୁଵଣୟଲସତିାମିଵ ଲଵଦଵିଦୟାଂ  
ଜଗ୍ରାହ ଵିପ୍ରଵୃଷ୍ଭ ପ୍ରତପିାଦତିାଂ ସଃ || ୨.୧୨ ||  
ଲରଲମଽଚ୍ଛଲର୍ାପନଷି୍ଲଦଵ ମହାଵିଲଵଲକା  
ଭଲୟୟଵ ଶୁଦ୍କରଣଃ ପରମଶ୍ରିତାଽଲମ |  
ମିଥୟାଭିମାନରହତିଃ ପରଲର୍ଵ ମୟୁୟା  
ସ୍ଵାନଂଦସଂତତକୃିତା ସ ତର୍ା ଦ୍ଵଲିଜଂଦ୍ରଃ || ୨.୧୩ ||  
ତସୟ ପ୍ରଲଭାଶ୍ଚରଣଲର୍ାଃ କୁଲଲଦଵତାର୍ାଃ  
ଭୟିଂ ବବଂେ ନଜିେମୟରତଃ ସ େୀରଃ |  
ଵିଜ୍ଞାତଭାରତପୁରାଣମହାରହସୟଂ  
ର୍ଂ ଭଟ୍ଟ ଇତୟଭିଵଦଂତ ିଜନା ଵିନୀତମ || ୨.୧୪ ||  
ଲର୍ାଵିଂଦସୁଂଦରକଥାସୁେର୍ା ସ ନୠଣାଂ  
ଆନଂଦର୍ନ୍ନ କଲି ଲକଵଲମିଂଦ୍ରରି୍ାଣ ି|  
କଂିତୁ ପ୍ରଲଭା ରଜତପୀଠପୁଲର ପଦାବ୍ଜଂ  
ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭସୟ ଭଜତାମପି ଲଦୈଵତାନାମ || ୨.୧୫ ||  
ଇତ୍ଥଂ ହଲରର୍ୟୁଣକଥାସୁେର୍ା ସୁତୃଲୋ  
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ଲନୈର୍ୟୁଣୟଵାଦଷି୍ୁ ଜଲନଷ୍ଵପି ସାଗ୍ରଲହଷ୍ ୁ|  
ତଲେ ସ କାଲଚଲେୀରତସିଂଶର୍ାଲୁଃ େୀମାନ  
େିର୍ା ଶ୍ରଵଣଲଶାେିତର୍ା ପ୍ରଦଲେୌ || ୨.୧୬ ||  
 
 
ତ୍ରାତା ର୍ ଏଵ ନରକାତ ସ ହ ିପୁତ୍ରନାମ  
ମଖୁୟାଵନଂ ନ ସୁଲଭଂ ପୁରୁଷ୍ାଦପୂଣୟାତ |  
ତୋତ ସମସ୍ତଵିଦପତୟମଵଦୟହୀନଂ  
ଵିଦୟାକରାକୃତ ିଲଲଭମହ ିଲକୈରୁପାଲର୍ୈ ଃ || ୨.୧୭ ||  
ପୂଲଵୟଽପ ିକଦୟମପରାଶରପାଂଡୁମଖୁୟାଃ  
ର୍ଲତ୍ସ୍ଵର୍ା ରୁ୍ଣର୍ଣାଢ୍ୟମପତୟମାପୁଃ |  
ତଂ ପୂଣୟଷ୍ଡ୍ଗଣୁତନୁଂ କରୁଣାମତୃାବ୍ଧଂି  
ନାରାର୍ଣଂ କୁଲପତଂି ଶରଣଂ ଵ୍ରଲଜମ || ୨.୧୮ ||  
ଇତ୍ଥଂ ଵିଚଂିତୟ ସ ଵିଚଂିତୟମନନୟ ବଂେୁଃ  
ଲପ୍ରଷ୍ଠପ୍ରଦଂ ରଜତପୀଠପରୁାେିଵାସମ |  
ଭୟୟା ଭଵାବ୍ଧଭିର୍ଭଂର୍ଦର୍ା ଶୁଭାତ୍ମା  
ଲଭଲଜ ଭୁଜଂର୍ଶର୍ନଂ ଦ୍ଵଷି୍ଡବ୍ଦକାଲମ || ୨.୧୯ ||  
ପତ୍ନ୍ୟା ସମଂ ଭର୍ଵତଃ ସ ଭଜନ ପଦାବ୍ଜଂ  
ଲଭାର୍ାନ ଲରୂ୍ନପି ପୁନଲୟର୍ର୍ାଂଚକାର |  
ଦାଂତଂ ସ୍ଵର୍ଂ ଚ ହୃଦର୍ଂ ଦମର୍ାଂଚକାର  
ସ୍ଵଚ୍ଛଂ ଚ ଲଦହମେିକଂ ଵିମଲୀଚକାର || ୨.୨୦ ||  
ତୀଲଵ୍ରୈଃ ପଲର୍ାଵ୍ରତମଲୁଖୈଵିଵିେ ଵ୍ରତାଲଗ୍ରୈୟଃ  
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ଜାର୍ାପତୀ ରୁ୍ଣର୍ଣାଣୟଵପୁତ୍ରକାଲମୌ |  
ସଂପୂଣୟପୂରୁଷ୍ମଲତାଷ୍ର୍ତାଂ ନତିାଂତଂ  
ଲଦଲଵରିତାଵିଵ ପୁରାଽଦତିକିଶୟଲପୌ ଲତୌ || ୨.୨୧ ||  
ନାଥସୟ ଭୂରିକରୁଣାସୁେର୍ାଽଭିଷ୍ଲିୟୌ  
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀେରପ୍ରତତଶିାରଶରୀରର୍ଷ୍ଟୀ |  
ଭୂରିଵ୍ରତପ୍ରଭଵଦଵିୟସୁକାଂତମିଂଲତୌ  
ଲତୌ ଲଦହଶୁଦ୍ମିତମିାତ୍ରମଥାଲଲଭତାମ || ୨.୨୨ ||  
କାଂତାଦୃଲତୌ ସମଚୁଲିତଽଥ ବଭାର ର୍ଭୟଂ  
ସା ଭୂସୁଲରଂଦ୍ରଦୁହତିା ଜର୍ତାଂ ହତିାର୍ |  
ଅଚ୍ଛାଂବଲରଵ ରଜନୀ ପରିପୂରିତାଶା  
ଭାଵିନୟପାସ୍ତତମସଂ ଵିେୁମାଦୟପକ୍ାତ || ୨.୨୩ ||  
ତଂ ପୂଵୟପକ୍ସତିବଂିବମିଵ ପ୍ରଵୃଦ୍ଂ  
ର୍ାଵଦ ଦ୍ଵଲିଜଂଦ୍ରଵନତିା ସୁଷ୍ୁଲଵଽତ୍ର ତାଵତ |  
ଅଂଲଶନ ଵାରୁ୍ରଵତୀର୍ୟ ସ ରୂପୟପୀଲଠ  
ଵିଷୁ୍ଂ ପ୍ରଣମୟ ଭଵନଂ ପ୍ରର୍ଲର୍ୌ ତଦୀର୍ମ || ୨.୨୪ ||  
 
 
ସଂପୂଣୟଲକ୍ଣଚଣଂ ନଵରାଜମାନ  
ଦ୍ଵାରାଂତରଂ ପରମସୁଂଦରମଂଦରିଂ ତତ |  
ରାଲଜଵ ସତ୍ପ୍ମରଵରଂ ଭୁଵନାେିରାଲଜା  
ନଷି୍କାସର୍ନ ପରମଲସୌ ଭର୍ଵାନ ଵିଲଵଶ || ୨.୨୫ ||  
ସଂତୁଷ୍ୟତାଂ ସକଲସନ୍ନକିଲରୈରସଦି୍ଃ  

5

www.yo
us

igm
a.c

om



ଖଲିଦୟତ ଵାରୁ୍ରର୍ମାଵରିଭୂତ ପୃଥିଵୟାମ |  
ଆଖୟାନତିୀଵ ସୁରଦୁଂଦୁଭିମଂଦ୍ରନାଦଃ  
ପ୍ରାଶ୍ରାଵି ଲକୌତୁକଵଲଶୈରିହ ମାନୁଲଷ୍ୈଶ୍ଚ || ୨.୨୬ ||  
ନାଥଂ ନଲିଷ୍ଵୟ ଭଵନାନତଦୂିରମାେଃ  
ପ୍ରାଲଜ୍ଞା ମହପ୍ରକୃତଦୁଂଦୁଭିନାଦପୂଵୟାତ |  
ପୁଲତ୍ରାଦ୍ଵଶ୍ରଵଣଲତା ମହଦାପୟ ଲସୌଖୟଂ  
ଜ୍ଞାନଂ ପଲରାକ୍ପଦମପୟମଲତଷ୍ଟଲହତୁମ || ୨.୨୭ ||  
ଆଵିଶୟ ଲଵଷ୍ ୍ନଜିନଂଦନମିଂଦୁଵକ୍ତ୍ରଂ  
ଭୂଲର୍ାଽଭିନଂଦୟ ସ ମକୁୁଂଦଦର୍ାଂ ପ୍ରଵଂଦୟ |  
ଜାତସୟ ତସୟ ରୁ୍ଣଜାତଵହସୟ ଜାତ-  
କମୟାଦକିମୟନଵିହଂ ଵିଦଲେ ସୁକମୟା || ୨.୨୮ ||  
ଜ୍ଞାନାଥୟଲମଵ ର୍ଦଭୂଦସୁଲଦଵ ଏଷ୍ଃ  
ର୍ଦ ଵାସୁଲଦଵପଦଭୟିରତଃ ସଦାଽଲସୌ |  
ତଦ ଵାସୁଲଦଵପଦମନଵଵଦନ ସୁଲରଂଦ୍ରାଃ  
ତାଲତନ ର୍ନ୍ନରି୍ଦତିଂ ସୁତନାମକତ୍ରୟା || ୨.୨୯ ||  
ପାତୁଂ ପର୍ାଂସ ିଶିଶଲଵ କଲି ଲର୍ାପ୍ରଲଦାଽଲେୈ  
ପୂଵୟାଲର୍ଃ ସ୍ଵସୁତସୂନୁତର୍ା ପ୍ରଜାତଃ |  
ନଵିୟାଣଲହତୁମଲଭିଷ୍ଟ ପରାତ୍ମଵିଦୟାଂ  
ଦାନଂ େୁଵଂ ଫଲତ ିପାତ୍ରରୁ୍ଣାନୁକୂଲୟାତ || ୨.୩୦ ||  
ଅତ୍ରସ୍ତଲମଵ ସତତଂ ପରଫୁିଲ୍ଲଚକ୍ଃୁ  
କାଂତୟା ଵିଡଂବତିନଲଵଂଦୁ ଜର୍ତୟନର୍ୟମ |  
ତତ ପୁତ୍ରରତ୍ନ୍ମପୁର୍ୃହୟ କଦାଚଦିାେଃ  
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ସ୍ଵସ୍ଵାମିଲନ ବୁେ ଉପାର୍ନମାପୟର୍ତ ସଃ || ୨.୩୧ ||  
ନୋ ହରିଂ ରଜତପୀଠପରୁାଲର୍ଂ  
ତଂ ବାଲସୟ ସଂପଦମନାପଦମଥୟରି୍ୋ |  
ସାକଂ ସୁଲତନ ପରିଵାରଜନାନିଵଲତାଽଲସୌ  
ପ୍ରାର୍ାନ୍ନଶିୀଥସମଲର୍ ନଜିଲମଵ ୋମ || ୨.୩୨ ||  
 
 
ଲଦାଲଷ୍ରୁ୍ଷ୍ାଂ ସମମଲନନ ଵଲନଽତଭିୀଲମ  
ତତ୍କ୍ର ୀଡତିଗ୍ରହ ଇଲହୈକତମଂ ତୁଲତାଦ |  
ଉଦ୍ଵାଂତରୟମଵଲଲାକୟ ତମଭୟୋରି୍  
ଲକନାପୟଲହା ନ ଶିଶୁତୁତ କଥଲମଷ୍ ଇତ୍ଥମ || ୨.୩୩ ||  
ଆଵିଶୟ ପୂରୁଷ୍ମଵୁାଚ ମହାଗ୍ରଲହାଽଲସୌ  
ଅେଦ୍ଵହିାରସମଲର୍ାପର୍ତାନ ସମସ୍ତାନ |  
ର୍ଚ୍ଛୟିରୁ୍େିରହତିାନଲମେ ିହଂତୁଂ  
ଲଲାଲକଶ୍ଵରଃ ସ ବତ ବାଲତମଃ କଲିଲତ ି|| ୨.୩୪ ||  
ସ୍ତଲନୟନ ବାଲମନୁଲତାଷ୍ୟ ମହୁୁଃ ସ୍ଵୋଲମନା  
ମାତା କଦାଚନ ର୍ଲର୍ୌ ଵିରହାସହାଽପି |  
ଵିଶ୍ଵସୟ ଵିଶ୍ଵପରିପାଲକପାଲନାର୍  
କନୟାଂ ନଜିାମନୁରୁ୍ଣାଂ କଲି ଭୀରୁଲରଷ୍ା || ୨.୩୫ ||  
ସା ବାଲକଂ ପ୍ରରୁଦତିଂ ପରିସାଂେର୍ଂତୀ  
ମଗୁ୍ଧାକ୍ଲରଣ ଵଚସାଽନୁନନିାର୍ ମଗୁ୍ଧା |  
ମା ତାତ ତାତ ସୁମଲୁଖତ ିପୁନଃ ପ୍ରଲରାଦୀଃ  
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ମାତା ତଲନାତ ିରୁଚତିଂ େରିତଂ ତଲଵତ ି|| ୨.୩୬ ||  
ଲରାଲଦ କ୍ରରି୍ାସମଭିହାରତ ଏଵ ଵୃଲତ୍ତ  
ଲପାତସୟ ମାତର ିଚରିାଦପି ନାଽର୍ତାର୍ାମ |  
ଜଗ୍ରାହ ବାଲମଥ ଲଚୈକ୍ତ ମାତୃମାର୍ୟଂ  
ସାଽପ ିକ୍ରରି୍ାସମଭିହାରତ ଏଵ ବାଲା || ୨.୩୭ ||  
କତୟଵୟଲମୌଢ୍ୟମଭିପଦୟ ନରୂିପୟ ସା ତଂ  
ପ୍ରାଲଭାଜର୍ତ ଖଲୁ କୁଲସ୍ଥକୁଲଂ ପ୍ରପକ୍ଵଂ |  
ଶୀତଂ ପଲର୍ାଽପି ସତତଂ ପରିପାର୍ର୍ଂତୀ  
ର୍ଲସୟାଷ୍ଲରାର୍ମତଲିଵଲମଶଂକତାଂବା || ୨.୩୮ ||  
ନୂନଂ ପିପାସୁରତଲିରାଦତି ିହଂତ ବାଲଲା  
େିଙ ମାଂ ଦର୍ାଵିରହତିାଂ ପରକୃତୟସୟାମ |  
ଇତୟାକୁଲା ରୃ୍ହମଲୁପତୟ ତଦା ପ୍ରସନ୍ନଂ  
ପୂଲଣୟାଦରଂ ସୁତମଲଵୈକ୍ତ ଵିପ୍ରପତ୍ନ୍ୀ || ୨.୩୯ ||  
ପୃଷ୍ଟଵାଽଵର୍ମୟ ସକଲଂ ଚ ତତଃ ପ୍ରଵୃତ୍ତଂ  
ରୂ୍ନାଂ ଚ ଦୁସସହମିଦଂ ଶିଶୁଲନାପଭୁୟମ |  
ଇତ୍ଥଂ ଵିଚଂିତୟ ତନର୍ାଂ ବହୁ ଭତ୍ସ୍ର୍ଂତୟା  
ଭୀତଂ ତଲର୍ାତ କୁପିତଂ ମନସାଽନୁତେମ || ୨.୪୦ ||  
 
 
ଆଲରାର୍ୟଶାଲିନ ିତଦାଽପି ପୁଲରଵ ପୁଲତ୍ର  
ଵିଲେରତାମପୁଜର୍ାମ ଜନନୟମଷୁ୍ୟ |  
ର୍ସୟ ତ୍ରଲିଲାକଜନନୀ ଜନନୀ ଵିଲଷ୍ଽପି  
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ପୀଲତ ନ ଵିେର୍ମଵାପ ସମସ୍ତଶଲୟଃ || ୨.୪୧ ||  
ସ୍ତନୟଂ ମହୁୁଃ କଲି ଦଲଦୌ ଜନନୀ ରୃ୍ହୀୋ  
ଲକ୍ମାର୍ ତଂ କଲି ଦେଜ୍ଜନଲକା ଜଜାପ |  
ଅଲନୟା ଜଲନାଽପି କଲି ଲାଳର୍ତ ିେ କଂିତୁ  
ସଲଵୟାଽପ ିତନ୍ମଖସୁହାସରସାର୍ଲନାତ୍କ୍ଃ || ୨.୪୨ ||  
ଲଦଵାଦସିଦି୍ରନୁପାଲିତର୍ାଽଽଦଲରଣ  
ଲଦଵୟାଽଽତ୍ମଲନଵ ଵିଲସତ୍ପ୍ଦର୍ା ନତିାଂତମ |  
ଅଵୟୟର୍ା ପ୍ରଥମଲତା ଵଦଲନଽସୟ ଵାଣୟା  
ଶାଲୀନଲର୍ଵ ଭୁଵନାଚତିର୍ା ଵଜିଲେ || ୨.୪୩ ||  
ପ୍ରାଗ୍ରଂିଖଣଂ ସ୍ଵର୍ମଥ ସ୍ଥିତଲିମଷ୍  
ଚଲକ୍ର ପଶ୍ଚାଦ ର୍ତଂି ପରିଚଲର୍ନ କଲି କ୍ରଲମଣ |  
ଵିଶ୍ଵସୟ ଲଚଷି୍ଟତମଲହା ର୍ଦନୁଗ୍ରଲହଣ  
ସଵୟଂ ତଦସୟ ପଵନସୟ ଵିଡଂବନଂ ହ ି|| ୨.୪୪ ||  
ପୁଚ୍ଛାଂତମଚ୍ଛମଵଲଂବୟ କଦାଚଲିଦଷ୍  
ପ୍ରାତଵ୍ରୟଜାଦ ଵ୍ରଜତ ଏଵ ନଜିଷ୍ୟଭସୟ |  
ପ୍ରାର୍ାତ ପ୍ରିର୍ସୟ ସହସା ସ୍ଵଜଲନୈରଦୃଲଷ୍ଟା  
ନାନାଵଲନଷୁ୍ ଚରତଶ୍ଚରତସୃ୍ତଣାନ ି|| ୨.୪୫ ||  
ଉତୁ୍ତଂର୍ଶୃଂର୍ଲସତିସୟ ମହଷି୍ଠମଲୂତୟଃ  
ପାଦାଵୃତାଵନତିଳସୟ ସୁରଂଧ୍ରକସୟ |  
ଆଶି୍ରତୟ ତସୟ ଶୁଶୁଲଭଽଵର୍ଲଵୈକଲଦଶଂ  
ବାଲଲା ଦଵିାକର ଇଲଵାଦର୍ପଵୟତସୟ || ୨.୪୬ ||  
ଲୀଲାଂ କଲରାତ ିନୁ ରୃ୍ହାଂତରଲର୍ା ନୁ ବାଲଃ  
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କୂପାଂତଲର ନୁ ପତତିଃ ପ୍ରକୃତସି୍ଵତଂତ୍ରଃ |  
ଇତ୍ଥଂ ଵିଚଂିତୟ ସ ମହୁୁଃ ସ୍ଵଜଲନା ଵିମରୃ୍ୟ  
ହଂତାନଲଵକ୍ୟ ତନର୍ଂ ହୃଦ ିତାପମାପ || ୨.୪୭ ||  
ବାଲସୟ ବାଲପରିଲଂବନଲର୍ାଚରଂ ତଦ  
ଵୟଶ୍ଵସୟତାପି ଵଚନଂ ଵନଲର୍ାଚଲରାୟମ |  
ର୍ତ ସାର୍ଲମୈକ୍ତ ଜନଃ ଶିଶୁମାଵ୍ରଜଂତମ  
ଏକାବ୍ଦକଂ ଵୃଷ୍ଭବାଲକୃତାଵଲଂବମ || ୨.୪୮ ||  
 
 
ଚଂିତାମଣୀଂଦ୍ରମିଵ ଚଂିତତିଦଂ ଦରିଲଦ୍ରା  
ଵିଜ୍ଞାନମାର୍ୟମିଵ ଵିଷୁ୍ପରଂ ମମୁକୁ୍ଃୁ |  
ନଷ୍ଟଂ ଚ ନଂଦନମିତ ିସ୍ଵଜଲନାଽସୟ ଲବ୍ଧଵା  
ନାଥସୟ ତସୟ ତମନୁଗ୍ରହଲମଵ ଲମଲନ || ୨.୪୯ ||  
ଲୀଲାଵସାନସମଲର୍ ସହସା କଦାଚଦି  
ଆଲର୍ୟାଽମନୁାଽଭୟଵହୃତଂି ପ୍ରତ ିଲଚାଦୟମାନଃ |  
ଲରାଲଦ୍ୈଷ୍ ଲନାଽସି୍ତ େନଲିକା ଵୃଷ୍ଵିକ୍ରର୍ୀତ ି 
ଲପ୍ରାଵାଚ ନଂଦନମଲୁଖଂଦୁମଲଵକ୍ୟ ମଂଦମ || ୨.୫୦ ||  
ଲୀଲାକଲରଣ ସ କଲରଣ ସୁଲକାମଲଲନ  
ବୀଜାଂତରାଣ ିକଲି କାନଚିଦିାଶୁ ତଲେୈ |  
େେିାଽଭୟଲକାଽଭିମତନଷି୍କପଲଦ ର୍ଦାଽଦା-  
ଦାଦତ୍ତ ତାନ ିେନଲିକା ବହୁମାନପୂଵୟମ || ୨.୫୧ ||  
ଲବ୍ଧଂ ସୁତାଦତି ିଵଦନ ଦ୍ଵଜିପୁଂର୍ଲଵନ  
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କାଲାଂତଲର ନଜିେଲନ ପ୍ରତଦିତି୍ସ୍ଲିତଽପି |  
ସାକ୍ାଦମାନଵନଵାକୃତତିଃ ସ ଲଲଲଭ  
ବୀଜଚ୍ଛଲଲନ ପୁରୁଷ୍ାଥୟମଲହା ଵିଶିଷ୍ଟମ || ୨.୫୨ ||  
ଵାସୁଲଦଵମିହ ଵାଽସୁଲଦଵତା ସତ୍କ୍ଲାମଭିନନଂଦ ତଂ ଜନଃ |  
ଵାସୁଲଦଵମିତ ିଵାସୁଲଦଵସନ୍ନାମକଂ ଵିଵିେଲୀଲମଭୟକମ || ୨.୫୩ ||  
ଇତ ିଵିହରତ ିମହୟାଂ ଵଷୁି୍ଦାଲସଽପି ରୂ୍ଲଢ୍  
ସମଜନ ିସୁଜନାନାଂ ଚତି୍ତମାନଂଦପୂଣୟମ |  
ଉଦର୍ତ ିର୍ନମାଲାଲୀନଭାଲନୌ ଚ ଭାଲନୌ  
ନନୁ ଜନନର୍ନାଲବ୍ଜୈଲୟଭୟଲତଽଲଂ ଵିକାସଃ || ୨.୫୪ ||  
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କ୍ଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚଲିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଲର୍  
ଆନଂଦାଂକଲିତ ଦ୍ଵତିୀର୍ଃ ସର୍ୟଃ || 
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