
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
 
୧୧. ଏକାଦଶଃ ସର୍ୟଃ  
ପ୍ରଚୁରାଂତରପ୍ରଵଚନଂ ଫଣରିାଡ ଉପଶୁଶୁଵାନ ସସନକାଦମିନୁଃି |  
ର୍ର୍ନନଽଲ୍ପଦୃଷ୍ଟଵପୁରତ୍ର ଜନନ ଃ ତ୍ଵରିତଂ ନଲି୍ୀନରୁଚରିାପ ପଦମ || ୧୧.୧ ||  
 
ଅତଚିତି୍ରଧାମିି ନଜିଧାମିି ରତଂ ସସହସ୍ରମସ୍ତକମନଂତମମମୁ |  
ମନୁନର୍ାଽଭିଵାଦୟ ଵିନର୍ାଭରଣାଃ ଵରମନଵରୁ୍ଂଜତ ତଦାଽଥୟମିମମ || ୧୧.୨ ||  
 
ଭର୍ଵତ୍ତମସୟ ଵିପୁଲ୍ପ୍ରମନତଃ ସମର୍ଂ ମନନାହରତମଂ ଜର୍ତ ି|  
ମହତିଂ ଭଵଦି୍ଭରପି ନଲ୍ାକପନତ ପଠତାଂ ମହୁୁଃ ଫଲ୍ମନୁଦଷ୍ୟତ ିକମି || ୧୧.୩ ||  
 
ଅଧିକାରିଣାଂ ଫଲ୍ମଲ୍ଂ ଵିଦୁଷ୍ାଂ ଭଵତ ିପ୍ରଵୃତ୍ତିରତଵିୀର୍ୟଵତୀ |  
ଇତ ିତତଫଲ୍ଂ ସଫଲ୍ସଂକଥନନା ଭର୍ଵାନ ପ୍ରପଂଚର୍ତୁ ଭୂରିଦର୍ଃ || ୧୧.୪ ||  
 
ଇତ ିନତ ରୁଦୀରିତମଦୁାରମତଃି ଵଚନଂ ନଶିମୟ ସ ଜର୍ାଦ ର୍ରିମ |  
ଶୃଣତୁାଽଦନରଣ ମହନୀର୍ତମଂ ମହନୀର୍ପାଦସମର୍ସୟ ଫଲ୍ମ || ୧୧.୫ ||  
 
ତ୍ରଦିଵିାଦ ିଲ୍ଭୟମପି ନାସୟ ଫଲ୍ଂ କଥିତଂ କୃନଷ୍ରିଵ ପଲ୍ାଲ୍କୁଲ୍ମ |  
ସ୍ଵଫଲ୍ଂ ତୁ ମକୁ୍ତପିଦମକୁ୍ତିପଦଂ ଶୁକଶାରଦାଦପିରମାଥୟଵିଦାମ || ୧୧.୬ ||  
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ପରମାର୍ମାଥୟଵରଶାସ୍ତ୍ରମିଦଂ ଭଜତାମମାନଵକଲ୍ାରଚତିମ |  
ଵ୍ରଜତାମନହା ପରମନଵ ଷ୍ଣଵତାଂ ରତନର୍ ସ୍ଵନଲ୍ାକମଜନିତା ଦଶିତ ି|| ୧୧.୭ ||  
 
ନନୁ ତତ୍ର ଵିଶ୍ଵଵିଭନଵ କପଦଂ ପ୍ରତଭିାତ ିପୂଣୟପୁରୁଷ୍ସୟ ପୁରୀ |  
ଉପଲ୍ଭୟନତ ର୍ଦୁପମାନପଦଂ ପ୍ରତବିଂିବନମଵ ମଣଵିପ୍ରର୍ତମ || ୧୧.୮ ||  
 
ସତିନସୌଧସଂତତରୁିଚା ସୁ୍ଫରିତା ପରିନତାଽରୁଣାଶମରୃ୍ହପଂକ୍ତିରୁଚଃି |  
ଇହ ମଚ୍ଛରୀରଵଲ୍ନର୍ ଲ୍ସତିାଂ ଅନୁର୍ାତ ିମତୂମିସୁରାସୁ ହୃତଃ || ୧୧.୯ ||  
 
ଶବଳା ଵଳୀକଘଟତିସ୍ଫଟକିଦୁୟତଭିିହୟରିନମଣମିର୍ୀ ଵଳଭୀ |  
ପ୍ରତସିଦମ ଭାତ ିର୍ମନୁା ମିଳତିା ସତିନସୌରନସ ଂଧଵପନର୍ାଭିରିଵ || ୧୧.୧୦ ||  
 
ର୍ଦ ିନାଭଵିଷ୍ୟଦହି ଵିଭ୍ରମତାନରି୍ନମା ଜନସୟ ନଲି୍ର୍ାଵଲି୍ଷୁ୍ |  
ଵିକଟା ଵିଟଂକକୃତପତ୍ରତିତଃି କୃତନକତୟନଵ କ୍ଷ୍ୟତ କଥଂଚନ ନନା || ୧୧.୧୧ ||  
 
ଵିଵିଧସୁ୍ତନଲ୍ାପର୍ତଚତି୍ରପଟୀସୁଵିତାନଲ୍ଂବମିଣଦିାମର୍ଣଃ |  
ଶରଣାଂତନରଷ୍ଵଧିକପୂରଣତଃ ପ୍ରଚକାସି୍ତ ଵିଭ୍ରମ ଇଵାଵର୍ଳନ || ୧୧.୧୨ ||  
 
ଵିମଲ୍ାକୃତଃି ପ୍ରକୃତନିରଵ ମହାମଣନିହମମର୍ୟଖଲି୍ଵସୁ୍ତମର୍ୀ |  
ଇହ ସଂଭନଵତ ସକଲ୍କାଂତରିସଃ କଥିନତାଽଧିନକାକ୍ତିଭିରତଃ କଵିଭିଃ || ୧୧.୧୩ ||  
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ତଦନାଦକିାଲ୍ମିତମକୁ୍ତିରନତଃଅର୍ଣର୍ୟଶଂଭୁମଖୁସଂଘତନତଃ |  
ନର୍ନର ମୟହାପୁରମସଂହତମିତ ଲ୍ସତ ିପ୍ରନଭାରର୍ମନହା ମହମିା || ୧୧.୧୪ ||  
 
ଭଵନଂ ଵିଭାତ ିଭୁଵନନ କପନତଃଭୁଵନତ୍ରର୍ାଦୁ୍ଭତରୁ୍ଣାତଶିର୍ୀ |  
ଵରମଂଦରିପ୍ରକରମଧ୍ୟର୍ତଂ ଦ୍ଵଜିମଂଡଲ୍ସ୍ଥଶଶିମଂଡଲ୍ଵତ || ୧୧.୧୫ ||  
 
ସ୍ଵର୍ମିଂଦନିର ଵ ପତମିାନକରୀ ରୃ୍ହକମୟ ର୍ତ୍ର କୁରୁନତ ସୁତରାମ |  
ଅପି କଂିକରୀଦଶଶତୀମହତିା ଶ୍ରିର୍ମତ୍ର ଵଣୟର୍ତ ିନଵଶମନ ିକଃ || ୧୧.୧୬ ||  
 
କମଲ୍ାପତଃି କମଲ୍ର୍ାଽମଲ୍ର୍ା କମନୀର୍ର୍ା କମଲ୍ନଲ୍ାଚନର୍ା |  
ଅମତୃାହରିାଜମଦୁୃନଭାର୍ର୍ତଃ ସ୍ଵରନତାଽପି ତତ୍ର ରମନତ ପରମଃ || ୧୧.୧୭ ||  
 
ତରୁଣପ୍ରଭାକରସହସ୍ରରୁଚଂ କନକାଂବରଂ ମଣମିର୍ାଭରଣମ |  
ହସତିାନନନଂଦୁମରଵିଂଦଦୃଶଂ ତମରୀଂଦ୍ରଧାରିଣମନୁସ୍ମରତ || ୧୧.୧୮ ||  
 
ର୍ଣନର୍ଦ ରମାଽସୟ ନ ରୁ୍ଣାନଖଲି୍ାନ ଚତୁରାନନଶ୍ଚତୁରଵାର୍ପି ନନା |  
ନ ଵର୍ଂ ସହସ୍ରଵଦନା ଅପି ତାନ ଅପନରାଦତିାନତଵିନଦମ ପୁନଃ || ୧୧.୧୯ ||  
 
ଵିଧନର୍ା ଵିହଂର୍ପତନର୍ାଽର୍ଣତିା ରମଣୀରୁ୍ତାଶ୍ଚ ଫଣନିପଂଦ୍ରମଖୁାଃ |  
ପରନର୍ାର୍ଭୂରିସୁଖନଭାର୍ମିତା ଅଵନଲ୍ାକୟ ତଂ ଦଧତ ିନମାଦରସମ || ୧୧.୨୦ ||  
 
ସଚତୁଭୟୁଜା ଵନଜପତ୍ରଦୃନଶା ଵରନଵଷ୍ନିଣାଽତ୍ର ସପିଶଂର୍ପଟାଃ |  

3

www.yo
us

igm
a.c

om



ଅରୁଣପ୍ରଭାଶ୍ଚ ତରୁଣାଭ୍ରରୁନଚା ଵିଚରଂତ ିନାଥରୁଚର୍ଃ ପୁରୁଷ୍ାଃ || ୧୧.୨୧ ||  
 
ଭର୍ଵତ୍ସମୀପମପୁର୍ାତଵତାଂ ପ୍ରମନଦା ନ ନକଵଲ୍ମଲ୍ବ୍ଧତୁଲ୍ଃ |  
ଅପି ତସୟ ନଲ୍ାକମତନିଲ୍ାକରୁ୍ଣଂ ଭଜତାଂ ସୁଦୁଲ୍ୟଭମଭୂରିଶୁନଭ ଃ || ୧୧.୨୨ ||  
 
ନ ଭଵଂତ ିର୍ତ୍ର ମତୃଜିନମଜରାଃ ତ୍ରଵିିଧଂ ଭର୍ଂ କମିତୁ ଦୁଃଖର୍ଣଃ |  
ଅପରଂ ଚ କଂିଚଦିଶୁଭଂ ନ ଭନଵତ ନ ରୁ୍ଣାଦ ିତତ୍ପ୍ର ଭଵମଲୂ୍ମପି || ୧୧.୨୩ ||  
 
ଅନୁଭୂର୍ନତ ସୁଖମନଂତସନଖ ଃ ସକନଲ୍ ରଲ୍ଂମତପିଦଂ ସତତମ |  
ଅପି ତାରତମୟସହନିତ ଃ ସ୍ଵର୍ୁରୁପ୍ରଵନଣ ଃ ପରସ୍ପରମରୁୁପ୍ରଣନର୍ ଃ || ୧୧.୨୪ ||  
 
ଅତସିୁଂଦରାଃ ସୁରଭର୍ଃ ପୁରୁଷ୍ାଃ ହରିଚଂଦନନନ ନଵଚଂଦ୍ରରୁଚା |  
ଚଲ୍ଚାରୁଚାମରଧରାନୁଚରା ଵିଚରଂତ ିନତିୟତରୁଣା ଇହ ନତ || ୧୧.୨୫ ||  
 
ସଵିଲ୍ାସଲ୍ାସୟପରିତୁଷ୍ଟଦୃନଶା ମଦୁୃର୍ୀତଵାଦୟମଦୁତିଶ୍ରଵଣାଃ |  
ଅନୁରଂଜର୍ଂତ ିନଵକଂଜଦୃନଶା ରମଣା ଅମୀ ସ୍ଵରମଣୀସ୍ତରୁଣୀଃ || ୧୧.୨୬ ||  
 
ପରିଣାର୍କାନୁପଵନାଭିମଖୁାନ ଅନୁ ନସିସରଂତ ିହରିଣୀନର୍ନାଃ |  
ଵିମଲ୍ାଦ ଵିମାନଵଲ୍ର୍ାଚ୍ଛନନକ ଃ ଶଶିମଂଡଲ୍ାଦଵି ରୁନଚା ରୁଚରିାଃ || ୧୧.୨୭ ||  
 
ଅରୁଣାଶମଵଣୟତନଵସ୍ତନଵଃ ଶୁଭହାରସନ୍ନଭିରୁନଚାଽପୟପରାଃ |  
ହରିନୀଲ୍ନୀଲ୍ରୁଚନର୍ାଽତ୍ରପରାଃ ପ୍ରକଟୀଭଵଂତ ିଵିଵିଧାଭରଣାଃ || ୧୧.୨୮ ||  
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ସୁଚରିଦୁୟତୀଦୟଧତ ିସୂକ୍ଷ୍ମତରଂ ସ୍ଵର୍ମଂବରଂ ଚ ଖଲୁ୍ ବଭି୍ରତ ିର୍ାଃ |  
ଶୁକନଃିସ୍ଵନା ଧୁଵମିମା ଅପରାଃ ସୁପନର୍ାଧରା ଜଲ୍ଧରାଵଲ୍ର୍ଃ || ୧୧.୨୯ ||  
 
ସମତୀତଵିଦୁମଭୁଵାଂ ସୁଦୃଶାଂ ପଦପଲ୍ଲଵାଗ୍ର୍ୟନଖରକ୍ତରୁଚୀଃ |  
ପରଭାର୍ତଃ ସ୍ଫଟକିକୁଟ୍ଟିମଭୂଃ ପ୍ରକଟୀକନରାତ ିନ ପୁରା ପ୍ରକଟାଃ || ୧୧.୩୦ ||  
 
ହରିଣୀଦୃଶାଂ ନଵିସନାନ ିବୃହତୁ୍ସନତିଂବବଂିବରୁଚନିରାରୁରୁଚା |  
ଶବଳଦୁୟତୀନ ିମଦନସୟ ଜର୍ଜ୍ଜର୍ନଵ ଜର୍ଂତୟ ଇତ ିନଶିି୍ଚନୁମଃ || ୧୧.୩୧ ||  
 
କରପଲ୍ଲନଵ ସ୍ତରଳନିତ ଲ୍ୟଲି୍ନତ ଃ ଅସକୃତ କ୍ଵଣତ୍କନକକଂକଣନକ ଃ |  
ନଵନରାମରାଜଵିଲି୍ଵଲ୍ଗମୁଦୁୃପ୍ରତନୂଦନର ରତମିନାକ ତରନଳ ଃ || ୧୧.୩୨ ||  
 
କୁଚକୁଂଭପୂଣୟତରକାଂତସିୁଧାରସନଶଷ୍ବଂିଦୁଵିସରଚ୍ଛଵିଭିଃ |  
ଵରହାରରାଜଭିିରୁତାନୁପଦଂ ପରିନଲ୍ାଠତିାଭିରଶନନ ରୁରସ ି|| ୧୧.୩୩ ||  
 
ଅପି ଲ୍ୀଲ୍ର୍ା କୁଵଲ୍ନର୍ାଲ୍ଲସନିତ ଃ ଅପନର ଃ କନର ଃ ସହଚରୀନହିନିତ ଃ |  
ଵଦନନ ଃ ଶୁଚସି୍ମତିକଟାକ୍ଷ୍ରନସ ଃ ଚଲ୍କୁଂଡନଲ୍ାଲ୍ଲସତିର୍ଂଡରୁ୍ନର୍ ଃ || ୧୧.୩୪ ||  
 
ପ୍ରର୍ତାସୁ ତାସୁ ରଣନିତ  ରଶନାମଣନୂିପୁନର ରିଵ ପୁରା ର୍ଦତିାଃ |  
ଅନୁଵୀକି୍ଷ୍ତୁଂ ତନୁଵିଲ୍ାସମିମଂ ତରୁଣା ଭଵଂତୟଥ ନଵୃିତ୍ତମଖୁାଃ || ୧୧.୩୫ ||  
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ଅନୁପାଲି୍ତାଃ ସ୍ଵଦରି୍ନତ ଦୟରି୍ତାଃ କଥମପୁୟନପତୟ କୁଚଭାରନତାଃ |  
ଶନନକ ଃ ପୁନସ୍ତଦଵଲ୍ଂବବଲ୍ାତ କଲି୍ ତା ଵିଶଂତ ିପରନମାପଵନମ || ୧୧.୩୬ ||  
 
ହସତିପ୍ରସୂନନକିନରାରୁଭରପ୍ରଣମତୁ୍ସଵଣୟମଣସିଵୟତରୂନ |  
ଉପର୍ୂହର୍ନ୍ନମତୃସଂିଧୁସଖଃ ପଵନନା ନ କସୟ ସୁଖନମଧର୍ତ ି|| ୧୧.୩୭ ||  
 
ଵରପାରିଭଦ୍ରକସୁକଲ୍ପତରୁଵ୍ରଜପାରିଜାତହରିଚଂଦନଵତ |  
ସହତିଂ ସମାଦପିଦତାନନନର୍ ଃ ପରିଭୂଷ୍ର୍ଂତ ିତଦନହା ଋତଵଃ || ୧୧.୩୮ ||  
 
ସ୍ମତିମାଧଵୀକୁସୁମରମୟତନରୌ ନଵଚଂପକାଦକୁିସୁନମାଲ୍ଲସନିତୌ |  
ମଧୁମାଧନଵୌ ମଧୁପର୍ୀମୟଧୁନରୌ ମଧୁଜତିି୍ପ୍ର ର୍ାନ ପ୍ରମଦମାନର୍ତଃ || ୧୧.୩୯ ||  
 
ନଵମଲ୍ଲକିାସ୍ରଜମଭୀଷ୍ଟତମଃ ଶୁଚସିଂଭଵାଂ ପ୍ରଣରି୍ନୀଶିରସ ି|  
କଲ୍ର୍ନ ସ୍ଵର୍ଂ ନ କୁଶନଲ୍ତ ିକଲି୍ ପ୍ରତଘିଟ୍ଟର୍ତୁୟରୁକୁଚାଵୁରସା || ୧୧.୪୦ ||  
 
ମଧୁରସ୍ଵରାସ୍ତତପତତ୍ରତତପି୍ରକଟାଂତପଂକ୍ତିଧୃତନନତ୍ରରୁଚଃ |  
ଶିଖନିନାଽନୁର୍ାଂତ ିହ ିସହସ୍ରଦୃଶଂ ଜଲ୍ଦତୟୁ  ଲ୍କ୍ଷ୍ମନଜିନୃତ୍ତମନହ || ୧୧.୪୧ ||  
 
ଶରନଦାଲ୍ଲସତୁ୍କଵଲ୍ନର୍କ୍ଷ୍ଣର୍ା ଵିକଚାରଵିଂଦରୁଚରିାନନର୍ା |  
ପ୍ରିର୍ର୍ା ଚ ନଶାଭନଶୁକସ୍ଵନର୍ା ରମନତ ଜନନା ମଖୁର ହଂସକର୍ା || ୧୧.୪୨ ||  
 
ଅଭିନଂଦର୍ନ ହମିଋତୁଂ ସୁସଖା ସ୍ଫଟକିାଚଲ୍ଚ୍ଛଲ୍ହମିାଧିକୃତମ |  
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ଫଲି୍ନୀକୁଲ୍ଂ କୁସୁମର୍ନ ଶିଶିନରା ହସତୀଵ ଫୁଲ୍ଲନଵକୁଂଦରୁଚା || ୧୧.୪୩ ||  
 
ହମିଶୀତଵଷ୍ୟପରିତାପପରୁସସରନଦାଷ୍ମଲୂ୍ମିହ ନତୟୁ ରୁ୍ଣଃ |  
ପ୍ରିର୍ନମଵ ସାଧର୍ତ ିନତିୟମନହା ସ ଵିମକୁ୍ତିମାନତି ିଵିମକୁ୍ତିମତାମ || ୧୧.୪୪ ||  
 
ଅମତୃସ୍ରର୍ୁତ୍ତମଫଲ୍ପ୍ରସଵାନ ଅମତୃାର୍ ତତ୍ର ଜନତାଽପୟର୍ତ ି|  
ଉପନଭାକୁ୍ତମପୟଵିଧିବଂଧଵଶା ପ୍ରକୃତଂି ପ୍ରର୍ାତ ିସକନଲ୍ାଽପି ସଦା || ୧୧.୪୫ ||  
 
ପ୍ରମଦାତନିରକମପୁର୍ାତଵତା ପ୍ରମଦାର୍ନଣନ ଚରନତାପଵନନ |  
ଉପର୍ୀର୍ନତ ସ୍ମ ମଧୁରଂ ମଧୁଜଚି୍ଚରିତଂ ସକାଂତତତନିା ସତତମ || ୧୧.୪୬ ||  
 
ଲ୍ଲ୍ନା ଲ୍ଲ୍ଂତୟଭିଵରଂ ପ୍ରଵରା ଲ୍ଳତିା ଲୁ୍ନଂତ ିକୁସୁମାନ ିପରାଃ |  
ଇତରାଃ ସ୍ରନଜା ଵିରଚର୍ଂତ ିପତୀନ ଅନୁରଂଜର୍ଂତ ିନ ହ ିକାଶ୍ଚନ ନନା || ୧୧.୪୭ ||  
 
ଵନଲ୍ୀଲ୍ର୍ା ଵିଵିଧର୍ା ମଦୁତିାଃ ତରୁଣା ଘନସ୍ତନନତାସ୍ତରୁଣୀଃ |  
ସୁଲ୍ତାଲ୍ନର୍ଷ୍ୁ ପରିରଭୟ ରତଂି ଵଦନାରଵିଂଦମଧୁପା ଦଧତ ି|| ୧୧.୪୮ ||  
 
ରସକିାଃ ସୁଧାପ୍ସୁ ସରସୀଷ୍ ୁତନତା ରୁତନୂପୁରାନୁକୃତସାରସକିାଃ |  
ଵିହରଂତ ିସାକମଵର୍ାହୟ ଧନଵ ଃ ଜଲ୍ମଡୁ୍ଡନକାତ୍ସଵହସଦ୍ଵଦନାଃ || ୧୧.୪୯ ||  
 
ଵିଵିଧା ଵିଧାର୍ ଵିହୃତୀଃ ସଲି୍ନଲ୍ ଵିକନଟଷୁ୍ ଵିଦୁମତନଟଷ୍ୁ ର୍ତାଃ |  
ସୁରଭିଂ ସୁଵଣୟମଥ ଵଣୟକମାଦଦନତ ସଖୀକରର୍ତଂ ମହଳିାଃ || ୧୧.୫୦ ||  
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ଜଘନାଂଶୁନକ ରଵର୍ଵାଭରନଣ ଃ କୁଚକୁଂକୁନମ ଶ୍ଚ କଚମାଲ୍ୟଵନର ଃ |  
ନର୍ନାଂଜନନ ରପି ମିନଥାବ୍ଜଦୃଶାଂ ଘଟନିତ ରଲ୍ଂକୃତରିଲ୍ଂ କ୍ରରି୍ନତ || ୧୧.୫୧ ||  
 
ତନୁମଧ୍ୟମା ନଜିରୃ୍ହାଣ ିର୍ତାଃ ସମମାତ୍ମନାମସୁସନମ ରସନମ ଃ |  
ଅମତୃଂ ପିବଂତୟସୁଲ୍ଭଂ ଭଵିଭିଃ ଚଷ୍ନକ ମୟହାରଜତରତ୍ନମନର୍ ଃ || ୧୧.୫୨ ||  
 
ମଦୁୃକମ୍ରଶର୍ୟମନୁରାର୍ଵତାଂ ମଣମିଂଚମଂଚତିଦୃନଶାଽଵସନର |  
ଅପି ନଚାଦତିା ଅଧିରୁହଂତ ିଶନନ ଃ ଵିନନର୍ା ହ ିଭୂଷ୍ର୍ତ ିସଵୟରସମ || ୧୧.୫୩ ||  
 
ଅଭିକାଂତମନୁ୍ନମିତକାଂତକୁଚା କଲି୍ ବଧିତୀ ସକୁସୁମାଂ କବରୀମ |  
ସୁମଖୁୀ ସୁଲ୍କ୍ଷ୍ୟଭୁଜମଲୂ୍ଵଲି୍ଃ ପରିରଭୟନତ ପ୍ରଣରି୍ନାଽତରିସାତ || ୧୧.୫୪ ||  
 
ପୃଥୁଵୃତ୍ତତୁଂର୍କଠନିନାରସଜିଦ୍ଵର୍ଵାରିତାର୍ତନଜିାଂତରନର୍ାଃ |  
ଭୁଜନର୍ାର୍ୟୁ ନର୍ନ ରମନଣା ରମଣୀଂ ପରିରଭୟ ନକାଽତ୍ର ରମନର୍ନ୍ନ ସୁଖୀ || ୧୧.୫୫ ||  
 
ସ୍ମତିଫୁଲ୍ଲମଲୁ୍ଲସତିଝଲି୍ଲଲି୍ସନମଣକୁିଂଡଲ୍ଂ ମଦୁୃକଟାକ୍ଷ୍ପଟ ୁ|  
ନଭୃିନତା ନରିୀକ୍ଷ୍ୟ ସୁଚରିଂ ସୁତନନାଃ ପ୍ରତଚୁିଂବତ ିପ୍ରରି୍ତନମା ଵଦନମ || ୧୧.୫୬ ||  
 
ନତମନୁ୍ନମର୍ୟ ମଖୁଚଂଦ୍ରମସଂ ପରିରଂଭସଂଭୃତମୁଦା ସୁଦୃଶଃ |  
ଉପରମୟନତ ନ ତରୁନଣନ ଚରିଂ ମଧୁରାଧରାମତୃରସଂ ପିବତା || ୧୧.୫୭ ||  
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ରଭସାଵପାତତିପୃଥୂରସଜିଃ ପରିରଭୟ ତତ୍କଷଣଵିର୍ାତତରଃ |  
ମଣତିାଦନିସୌରତଵିତାନପଟ ୂରମର୍ତୟମନୂ ରୁ୍ଵତସିଂଘ ଉତ || ୧୧.୫୮ ||  
 
ଅତନିଲ୍ୌକକିାନ ରମର୍ନତା ରମଣାନ ରମର୍ଂତୟନଲ୍ୌକକିରୁ୍ଣା ଲ୍ଲ୍ନାଃ |  
ଅନୁରୂପରୂପମତନିଲ୍ାକସୁଖଂ ତଦନଲ୍ୌକକିଂ ନଧୁିଵନଂ ଲ୍ସତ ି|| ୧୧.୫୯ ||  
 
ନ ରତଃି ଶ୍ରମାଦଖିଚତିା ନରି୍ମାଦ ଵିରହଵୟଥାଽପି ନ ଵଧୂଵରନର୍ାଃ |  
ପ୍ରତକିାମିନୀପ୍ରଣର୍ତଃ କଲ୍ନହା ନ ସମସି୍ତ ନଦାଷ୍ରହନିତ ହ ିପନଦ || ୧୧.୬୦ ||  
 
ସୁଖସଂଵିଦାତ୍ମକତର୍ା ଵପୁଷ୍ାଂ ସୁରଭିତ୍ଵନମଵ ବହରିଂତରପି |  
ହରିଧାମିି ଦଂପତରି୍ଣସୟ ତନତା ନନୁ ମାନୟନତଽପି ମନୁଭିିଃ ସୁରତମ || ୧୧.୬୧ ||  
 
ଶୃଣତୁାପୟନଲ୍ାକଵିଷ୍ର୍ଂ ଵିଷ୍ର୍ଂ ସକଲ୍ସୟ ମକୁ୍ତନକିରସୟ ଦୃଶାମ |  
ଵପୁରିଂଦରିାପତରିମଂଦରସଂ ନନୁ ସୁଂଦରଂ ପ୍ରକଟର୍ତୟନଶିମ || ୧୧.୬୨ ||  
 
ମଣରିାଜରିାଜତି ମହାମକୁଟଂ ଶିତକିାଂତକୁଂତଳସହସ୍ରତର୍ମ |  
ଅଳକିାଧୟଚଂଦ୍ରଵିଲ୍ସତ୍ତିଲ୍କଂ ଶ୍ରଵନଣାଲ୍ଲସନମକରକୁଂଡଲ୍ରୁ୍କ || ୧୧.୬୩ ||  
 
ପରିପୂଣୟଚଂଦ୍ରପରିହାସମିଖୁଂ ଜଲ୍ଜାର୍ତାକ୍ଷ୍ମରୁନଣାଷ୍ଠପୁଟମ |  
ହସତିାଵନଲ୍ାକଲ୍ଲି୍ନତ ରତୁନଲ୍ ଃ ଅଭିନଂଦର୍ତ ପ୍ରଣତମାତ୍ମଜନମ || ୧୧.୬୪ ||  
 
ନଵକଂବୁକଂଠମହମିାଂଶୁମନହା ମହନିମାପନଲ୍ଂଦ୍ରଵରହାରଧରମ |  
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ରମଣୀର୍ରତ୍ନର୍ଣଵିଦ୍ଧଲ୍ସଦ୍ଵଲ୍ର୍ାଂରୁ୍ଲ୍ୀର୍କଵରାଂର୍ଦଵତ || ୧୧.୬୫ ||  
 
ରଵିଚକ୍ରରୁକପରକରଚକ୍ରକରଂ ଵିଧୁବଂିବକଂବୁ ମଧୁରାଂବୁରୁହମ |  
ଜ୍ଵଲ୍ନଜ୍ଵଲ୍ଦ୍ଗଦମଦୁାରଧନୁଃ ପୃଥୁଵୃତ୍ତହସ୍ତମତତିାମ୍ରତଳମ || ୧୧.୬୬ ||  
 
ଵରପୀଵରାଂସମଧିରାଜଦୁନରାମଣମିଂଟପାଗ୍ର୍ୟଵିଲ୍ସତ୍କମଲ୍ମ |  
ସଜର୍ଦ୍ଦ୍ିଵସପ୍ତକତନୂଦରକଂ ଶୁଭନାଭିକଂଜର୍ତକାଳନୁିତମ || ୧୧.୬୭ ||  
 
ଅତକିାଂତକାଂଚପିଦକାଂଚମିିଲ୍ତ୍ତପନୀର୍ଭଂର୍ରୁଚପିିଂର୍ପଟମ |  
ଵରହସି୍ତହସ୍ତସଦୃନଶାରୁରୁ୍ର୍ଂ କ୍ରମଵୃତ୍ତଚାରୁତରଜଂଘମତୁ || ୧୧.୬୮ ||  
 
ଵରନୂପୁରଂ ପରମରୁକପରପଦଂ ନଵଵିଦୁମଦୁୟତନିଖାଵଲି୍ମତ |  
ଅରିଵାରିଜଧ୍ଵଜକଳଂକଲ୍ସତ୍ପ୍ଦପାଂସୁପାଵିତଜର୍ତ୍ତ୍ରତିର୍ମ || ୧୧.୬୯ ||  
 
ନଖିଲି୍ାର୍ମାଵର୍ମିନତ ରମିନତ ଃ ସୁଖସଂଵିଦାଦଭିିରନଂତରୁ୍ନଣ ଃ |  
ପ୍ରପଦାଦକିାଂତସକଲ୍ାଵର୍ଵାକୃତଭିିଃ ସନଦ କୟଵଦନଦାଷ୍ଲ୍ଵମ || ୧୧.୭୦ ||  
 
ଅଧିକାରିଣାଂ ରୁ୍ଣଵିନଶଷ୍ଵଷ୍ାଦ ଦ୍ଵପିଦାଦୟନଂତଚରଣାଂତତର୍ା |  
ଅତଭିାସତିଂ ଘନରୁ୍ଣାପଘନନ ଃ ଇତନର ଷ୍ଚ ତତ୍ତଦୁଚନିତ  ରୁଚନିତ ଃ || ୧୧.୭୧ ||  
 
ନଵଭାନୁଭାଃ କନକକାଂତପିରଂ ଵରହାରହାର ିହରିନୀଲ୍ହରିତ |  
ଶବଳପ୍ରଭାଦଵିିଵିଧଦୁୟତମିତ ସୁଖନବାଧନସୌରଭସୁରୂପର୍ୁଣମ || ୧୧.୭୪ ||  
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ଆଷ୍ଚର୍ୟରନତ୍ନଶ ଵଧିକଂ ଜର୍ତ୍ତ୍ରନର୍ପୟାଷ୍ଚର୍ୟମାଷ୍ଚର୍ୟମନହା ମହୁୁମୟହୁୁଃ |  
ନସୌଂଦର୍ୟସାନର କରସଂ ରମାପନତଃ ରୂପଂ ତଦାନଂଦର୍ତୀହ ନମାକି୍ଷ୍ଣଃ || ୧୧.୭୩ ||  
 
ଇଜୟନତ ର୍ଜ୍ଞଶୀନଲ୍ ଃ ସ ର୍ଜ୍ଞଃ ପ୍ରାଜ୍ଞମନଧ୍ୟ ପରଃ ନପ୍ରାଚୟନତଽନନ ୟଃ |  
ର୍ୀର୍ନତ ନର୍ର୍କୀତଃି ସରୁ୍ୀନତ ଃ ଵିଧ୍ୟବନଦ୍ଧ ଃ ସଦାଽଽନଂଦସାଂନଦ୍ର ଃ || ୧୧.୭୪ ||  
 
ନଵ କୁଂନଠ ନତ ଶ୍ରୀଵିନଶଷ୍ା ଜନାନାମତୟାଶ୍ଚର୍ୟଂ ଚତି୍ତଵାଚାମଭୂମିଃ |  
ନଵ କୁଂନଠନତ ଶ୍ରୀଵିନଶଷ୍ାଜନାନାମକୁ୍ତଶଲାନଘୟ ରୁ୍କ୍ତନମତାଦୃଶତ୍ଵମ || ୧୧.୭୫ ||  
 
ର୍ଂର୍ଂ ସୁଖୀ କାମର୍ନତଽଥୟମତ୍ର ସଂକଲ୍ପମାତ୍ରାତ ସକନଲ୍ାଽପି ସ ସୟାତ |  
ଇନତୟଵ ନଵଦା ଅପି ନଵଦର୍ଂତ ିମକୁ୍ତିଂ ତତଃ ନକା ଵିଭଵାତନିରକଃ || ୧୧.୭୬ ||  
 
ମହାନଂଦତୀଥୟସୟ ନର୍ ଭାଷ୍ୟଭାଵଂ ମନନାଵାର୍ିିରାଵତୟର୍ଂନତ ସ୍ଵଶକ୍ତୟା |  
ସୁରାଦୟା ନରାଂତା ମକୁୁଂଦପ୍ରସାଦାଦ ଇମଂ ନମାକ୍ଷ୍ନମନତ ଭଜଂନତ ସନଦତ ି|| ୧୧.୭୭ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲ୍ତଲି୍କ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚନିତ 
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜନର୍  
ଆନଂଦାଂକନିତ ଏକାଦଶଃ ସର୍ୟଃ || 

11

www.yo
us

igm
a.c

om




