
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
 
୯. ନଵମଃ ସର୍ୟଃ  
ଚଚାଦର୍ଂତମଥ ର୍ଂତୁମାଦରାତ ତତ୍ର ଧମୟଜମଜଂ ପ୍ରଣମୟ ସଃ |  
ଚସୌଖ୍ୟତୀଥୟକଵିଚ ାକନାର୍ଚକା ଚଵଦନାର୍କପୁରସସଚରା ର୍ଚର୍ୌ || ୯.୧ ||  
 
ଆଶ୍ରମାଂତରମଵାପୟ କୃଷ୍ଣତଃ ଶ୍ରାଵୟଚମଷ ସକ ଂ ଚ ଶୁଶୁଵାନ |  
ଚତି୍ତଵୃତ୍ତିମନୁଵୃତ୍ତିମାନ ରୁ୍ଚରାଃ ସାଧ୍ଵଚଵତୟ ର୍ମଚନାନମୁଚଖ୍ାଽଭଵତ || ୯.୨ ||  
 
ମଂଦହାସମଦୁୃସୁଂଦରାନନଂ ଵଂଦନୀର୍ମଭିଵଂଦୟ ସତ୍ପତମି |  
ପ୍ରାଜ୍ଞଚମୌ ିମଣରିଭୟନୁଜ୍ଞର୍ା ତସୟ ତାଵଦର୍ମନମହାମତଃି || ୯.୩ ||  
 
ତସୟ ଵଲ୍ଲଭତମାଽଽସ ଵାସଭ ଃ ମାନସାତ ପୃଥୁ ମାନସସୟ ଚନା |  
ନାତୟଜତ କ୍ଷଣମପି ହୟସାଵିଦଂ ଚନୈଷ ନାଥଵିରହୀ ତଚତାଽଭଵତ || ୯.୪ ||  
 
ଵୀରଦୃଷି୍ଟକୃତସଂିହଵିଭ୍ରମଃ ଶାଂତଦୃଷି୍ଟକୃତଶାଂତସମ୍ମଦଃ |  
ତତ୍ରତତ୍ର ପଥି ପଥୟଵିଭ୍ରମଃ ପଵୟତାଦଵତତାର ସଵୟଧୀଃ || ୯.୫ ||  
 
ଵାନଚରଂଦ୍ର ଇଵ ତୀଣୟଵାରିଧିଃ ଵାସୁଚଦଵ ଇଵ ରତ୍ନରାଜଵାନ |  
ଭୀମଚସନ ଇଵ ସ ନଵର୍ୟହୃତ୍ନଵିୟୃ ତଂି ସ୍ଵଜନମାନନିାର୍ ସଃ || ୯.୬ ||  
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ଅଗ୍ନଶିମୟମୁଖ୍ପଂଚଚଷୈର୍ଦ୍ଵଚିଜୈଃ ଅନ୍ନମାହୃତମ ଂ ପଥୃକ ସମମ |  
କୃତ୍ସ୍ନମାଦଦର୍ମିତୟଵିସ୍ମର୍ଃ କୃତ୍ସ୍ନମତୁ୍ତମ ଚମଷ ହ ିକ୍ଷଚର୍ || ୯.୭ ||  
 
ଵୟାସଚଦଵହୃଦର୍ାତଵିଲ୍ଲଭଂ ଵାସୁଚଦଵମର୍ଣର୍ୟସଦ୍ଗଣୁମ |  
ସାଧର୍ତ ସକ ଚଦାଷଵଜତିଂ ଜ୍ଞାନଭକ୍ତିଦମନଂତଚସୌଖ୍ୟ ଦମ || ୯.୮ ||  
 
ଉକ୍ତମକୁ୍ତମଭିଚଧର୍ମତୁ୍ତମଂ ଚଵଦଵାକୟମନୁଵାଦର୍ନମୁହୁଃ |  
ଵୟଂଜର୍ତ ସୃ୍ମତଵିଚଚାଭିରଂଜସା ତସୟ ଚାଥୟମତରୁି୍କ୍ତରୁ୍କ୍ତିମତ || ୯.୯ ||  
 
ବା ସଂଘମପି ଚବାଧର୍ଦ ଭୃଶଂ ଦୁନରି ପଵଚନଂ ଚ ପଂଡଚିତୈଃ |  
ଅପ୍ରଚମର୍ହୃଦର୍ଂ ପ୍ରସାଦଵତ ଚସୌମୟକାଂତ ିଚ ଵପିକ୍ଷଭୀଷଣମ || ୯.୧୦ ||  
 
ଅସ୍ତଦ ଷଣମଵଂଧ୍ୟଭାଷଣଂ  କି୍ଷତଂ ସକ  କ୍ଷଚଣୈଃ ସମମ |  
ମାନନୀର୍ମପି ନାକନିାର୍ଚକୈଃ ର ପମନୟଦଵି ଧନୟମାତ୍ମନଃ || ୯.୧୧ ||  
 
ଏକଵିଂଶତକୁିଭାଷୟଦ ଷକଂ ବ୍ରହ୍ମସ ତ୍ରର୍ଣଭାଷୟମଦୁ୍ଭତମ |  
ଅପୟଦ ଷୟମତଚନାଦନଂତଧୀଃ ଭ ତଭାଵିଭଵଦାତ୍ମଭିଃ କ୍ଵଚତି || ୯.୧୨ ||  
 
ର୍ାଂର୍ମଂର୍ ତରଂର୍ଭଂର୍ଦପ୍ରାଂତସୁଶ୍ରିହରିଚଵଶମକୃତ୍ସମଃ |  
ର୍ଦ୍ଗଚତୈକତମଵଣୟଚ ଖ୍କଃ ସତୟତୀଥୟ ଇହ ଭାଷୟମା ିଖ୍ତ || ୯.୧୩ ||  
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ତତ୍ର ଚଦଵମଭିଵଂଦୟ ର୍ାତଵାନ ସ୍ଵାମିଚନା ଵଚନଚର୍ୌରଵାଦ ଦୁତମ |  
ସାନୁଚର୍ା ଵଵିିଧଭ ରତୀତୟ ଚର୍ାଦାଵରୀତଟମର୍ାଦଚ ଶଧୀଃ || ୯.୧୪ ||  
 
ପ୍ରାଜ୍ଞଵିତ୍ତମର୍ମାପୁ୍ତମାର୍ଚତୈଃ ପଂଡଚିତୈର୍ଦ୍ଵନିଵଶାଖ୍ଭିିଃ ଶୁତୀଃ |  
ପ୍ରସୁ୍ତତା ଅଭିଦଚଧୌ ପରୀକ୍ଷଚକୈଃ ଷଟ ଚ ତତ୍ର ସମର୍ାନଖ୍ଂଡର୍ତ || ୯.୧୫ ||  
 
ଚତ ପୃଥକପୃଥର୍ମଂୁ ସ୍ଵଶାଖ୍ର୍ା ଦଶୟଚନନ ଚ ପରୀକ୍ଷୟ ନଜିତିାଃ |  
ସଵୟଵିତ ତ୍ଵମସ ିମଖୁ୍ୟତଃ କଚଵ ନାସି୍ତ ଚତ ସଦୃଶ ଇତୟଥାବୁଵନ || ୯.୧୬ ||  
 
ର୍ସ୍ତ୍ରର୍ୀସକ ପକ୍ଷଶିକ୍ଷକଃ ତତ୍ର ସଂସଦ ିଵରିଷ୍ଠସମ୍ମତଃ |  
ଚଶାଭଚନାପପଦଭଟ୍ଟନାମକଃ ପ ଣୟସଂଖ୍ୟମନମନମୁହୁମୟଦୁା || ୯.୧୭ ||  
 
ର୍ସୁ୍ତ ତାକକିଶିଖ୍ାମଣଃି ସୁଧୀଃ ଵତୟମାନସମର୍ାନ ନରିାକଚରାତ |  
ଚଵଦଭାରତପୁରାଣନଷି୍ଠଚିତା ଭାଷୟଚମତଦଶୃଚଣାତ ସ ମଧ୍ଵତଃ || ୯.୧୮ ||  
 
ନାପଚରଷ ୁରତମିାର୍ଚର୍ୌ କ୍ଵଚଦି ଭାଷୟମଦୁ୍ଭତମିଦଂ ସ ଶୁଶୁଵାନ |  
ନାରଵିଂଦମକରଂଦମାପ୍ତଵାନ ଅଚ୍ଛପିଚ୍ଚ ଇଵ ଵାଂଛତୀତରତ || ୯.୧୯ ||  
 
ତତ୍ରତତ୍ର ସ ସୁସଭାସୁ ଭାସୁଚରା ନଂଦତିୀଥୟସମଚର୍ାକ୍ତରୁ୍କ୍ତିଭିଃ |  
ଵାଦଚିନା ଵିଶକ ର୍ୟ ତାନ ସମାକ୍ରମୟ ଵାଚମଚୁତିାମଦୁାହରତ || ୯.୨୦ ||  
 
ଚ ଣୟକୃର୍ଦ୍ଵଵିିଧଶଂଖ୍ଚ ଣୟକଃ ଚ ଣୟନାର୍ ବହୁଧାଽପୟଶକନଵୁନ |  
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ଅତୟଜଦ ଵିଫ ଧୀଃ ପ୍ରଦକି୍ଷଣା ଵତୟଵାରିଜମନଘୟ ମପୟଚହା || ୯.୨୧ ||  
 
ଅପ୍ରଚମର୍ମତଶିାସ୍ତ୍ରମୀଦୃଶଂ ର୍ସ୍ତୟଜତୁୟପନତଂ ସୁଦୁ ୟଭମ |  
ତସୟ ତୁ ୟମତଚିରଷ ଦୁଜୟଚନା ନାଥଵାଽସୟ ସଦୃଚଶାଽସ୍ତି ନୀଚଧୀଃ || ୯.୨୨ ||  
 
ଚକାଽପି ତଂ ରୁ୍ଣଵିଚଶଷଵିଚ୍ଚ ଵିକ୍ରୀର୍ ଭ ରିଧନମାପ ପ ରୁଷଃ |  
ନ ହୟନଘୟରୁ୍ଣମ  ୟମାପୟଚତ ଭାର୍ୟଚଦୈଵମିହ ଚର୍ାର୍ୟତାନୁର୍ମ || ୯.୨୩ ||  
 
ଵୟକ୍ତମନୁ୍ନତମିିଚତାଽପୟର୍ଂ ଜନଃ ତସୟ ର୍ନ୍ନ  ଭଚତଖ୍ ିଂ ଫ ମ |  
ଚସ୍ତାକମାନସତର୍ା ତଚତା ଵ୍ରଚଜତ ତସୟ ହଂତ ପରୁୁଷସୟ ତୁ ୟତାମ || ୯.୨୪ ||  
 
କ୍ରୀତଵାନ ନରପତମିୟହାଦରଂ ସାଦରଂ ପୁନରୁଦାରଚଚଷି୍ଟତଃ |  
ଅଚୟର୍ନ ସତତମାପ ସଂପଚଦା ର୍ା ନ ତା ଵଚନଚତି୍ତଚର୍ାଚରାଃ || ୯.୨୫ ||  
 
ଶାସ୍ତ୍ରକ ପକତଚରାରମଷୁୟ କଃ ପ୍ରାପନରୁ୍ାତ ସକ ମପୟଚହା ଫ ମ |  
ର୍ସ୍ତମତୁ୍ତମରୁ୍ଣଂ ଵିଡଂବଚର୍ଦ ଇତୁୟଦୀର୍ୟ ସ ଜନାନରଂଜର୍ତ || ୯.୨୬ ||  
 
ଚନଦୃଚଶୈଃ କଵିଭିଚରଵ ଚକଵ ଂ ହଂତ ପ ଜୟଚରଚଣାଽଭୟପ ଜୟତ |  
ଶଵୟଶକ୍ରରୁ୍ରୁପ ଵୟଚଦୈଵଚତୈଃ ଅପୟ ଂ ସୁସମଚର୍ାଦ୍ଗଚମାତ୍ସଚଵ || ୯.୨୭ ||  
 
ନମିନଭ ରିଵ ସତୀଃ ପ୍ରଜା ଵ୍ରଜନ ଵାରିଦତୟୁ ରଶଚନୈରପ ରି ସଃ |  
ପ୍ରାଜୟତାପହରଦଶୟନାଂବୁନା ତୁଂର୍ଚଦଶମିଵ ଦୁଜୟନଂ ତୁ ଚନା || ୯.୨୮ ||  

4

www.yo
us

igm
a.c

om



 
କମୟଭିଃ ସକ ଚ ାକଚକୌତୁଚକୈଃ ମାନତିଃ ପଥି ଜଚନୈଃ ସମାର୍ତଃ |  
ସନ୍ନନାମ ଶିଵନାମକୀତୟନଂ ରାଜତାସନପୁଚର ଵିରାଜତିମ || ୯.୨୯ ||  
 
ଅଚୁୟତପ୍ରମତରିଚୁୟତପ୍ରିର୍ଂ ତଂ ଦଶପ୍ରମତମିାର୍ତଂ ତଦା |  
ଵଂଦମାନମଵଚ ାକୟ ର୍ାଂ ମଦୁଂ ପ୍ରାପ୍ତଵାଂସ୍ତଦଵଧିନୟ ଵିଦୟଚତ || ୯.୩୦ ||  
 
ପ୍ରୀତମିାର୍ୟର୍ତରୁିତ୍ତମାଂ ପରୁା ଚପ୍ରଷତିାପ୍ରତମିଭାଷୟଦୃର୍ ର୍ଚର୍ୌ |  
ଅପୟଚତାଽତଶିରି୍ନୀଂ ଶୁଚସି୍ମତିଂ ତଂ ଵିଚ ାକୟ ସଚୁରିାଦ ଦଦୃିକି୍ଷତମ || ୯.୩୧ ||  
 
ପ ଣୟଦୃଷି୍ଟଜ ଚଧର୍ୟୃହୀତଵାନ ଭାଷୟସଂଜ୍ଞମମତୃଂ ସୁଖ୍ାଵହମ |  
ଚତି୍ରଚମଷ ର୍ତରିାଡଘନାଘଚନା ଗ୍ରାହର୍ଂଶ୍ଚ ମନୁଜାନ ମଚୁମାଚ ଚନା || ୯.୩୨ ||  
 
ସାନୁନୀତରିଥ ନୀତମିାନର୍ଂ ଭାଷୟସଦ୍ଗଣୁର୍ଣାନଵଣୟର୍ତ |  
ଚଶାଭନାର୍ ରୁ୍ରଚଵ ସ୍ଵଭାଵତଃ କା ତଃ କୁମତ ୀନବୁଦ୍ଧଚର୍ || ୯.୩୩ ||  
 
ଉକ୍ତିଭିସ୍ତମସକୃତ ସୁରୁ୍କ୍ତିଭିଃ ଚବାଧର୍ନ ବହଳଧୀଃ ପ୍ରସଂର୍ତଃ |  
ଚେର୍ଚସା ଭିଷର୍ଵିାସୟ ହୃଦ୍ଗତଂ ମ  ଚଦାଷମରୁଚଚରଚଂିତର୍ତ || ୯.୩୪ ||  
 
ଦକ୍ଷପକ୍ଷଵିହୃଚତନ ତାଡର୍ନ ଭୀଷର୍ନ ସମଧିକସ୍ଵରଶି୍ରର୍ା |  
ହଂସରାଟ କ ିମ ଂ ନରିାକଚରାଚଦକଦୃଷି୍ଟମିଵ ମାନସାଦ ରୁ୍ଚରାଃ || ୯.୩୫ ||  
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ନଷି୍କଳଂକମିଵ ଚଂଦ୍ରମଂଡ ଂ ପୁଂଡରୀକମିଵ ଫୁଲ୍ଲତାଂ ର୍ତମ |  
ଵାରି ଶାରଦମିଵ ପ୍ରସାଦଵତ ଚତି୍ତମଚୁୟତମଚତଭୟୃଶଂ ବଚଭୌ || ୯.୩୬ ||  
 
ଆନନଂଦ ସ ହ ିମଧ୍ଵଶାସ୍ତ୍ରମାକଣୟର୍ନ କୁସମର୍ାଗ୍ରହୀ ପୁରା |  
ଚମାହପୀତ ଵଚଣାଦଚକା ମହୁୁଃ ପ୍ରାକ ପିପାସୁରମତୃଂ ପିବନ୍ନଵି || ୯.୩୭ ||  
 
ଵିସୃ୍ତତାଂତରଵିର୍ତ୍ପଚଦୌ ର୍ତୀ ଆସୟତାଂ ସୁସମର୍ପ୍ରକାଶନାତ |  
ଚତୌ ର୍ଥା ଵିଧୁରଵୀ ଅଚହା ଅଚହାରାତ୍ରମପୁୟରୁତଚମା ନୃଚମାହକମ || ୯.୩୮ ||  
 
ସଜ୍ଜନାନ ସହ ମହାଦଚରଣ ନୠନ ପାପିନାଂ ପ୍ରକୃତଚିତାଽପ୍ରିର୍ାକୃତ ି|  
ଦାରୁଣାଘର୍ଣଦାରଣଂ ସ୍ମ ସ ଗ୍ରାହର୍ତୟପି ସୁଦଶୟନର୍ଦ୍ଵର୍ମ || ୯.୩୯ ||  
 
ନନଵନନୟଶରଣାତ୍ମନାଂ ସତାଂ ସଦି୍ଧଵିିଘ୍ନମଖୁ୍ଚଦାଷଚଭଷଜମ |  
ଐଚ୍ଚଦଚ୍ଚ ଦଚର୍ାଦର୍ାଦର୍ଂ ର ପୟପୀଠପୁରର୍ଃ କଦାଚନ || ୯.୪୦ ||  
 
ଚର୍ାପିକାପ୍ରଣରି୍ନଃ ଶ୍ରିର୍ଃପଚତଃ ଆକୃତଂି ଦଶମତଃି ଶି ାମର୍ୀମ |  
ଶିଷୟଚକୈସ୍ତ୍ରଚିତୁଚରୈଜୟ ାଶଚର୍ ଚଶାଧର୍ନ୍ନହି ତଚତା ଵୟର୍ାହର୍ତ || ୯.୪୧ ||  
 
ସ୍ପଶୟନାଦ୍ଭର୍ଵଚତାଽତପିାଵନାତ ସନ୍ନଧିାନପଦତାଂ ର୍ତାଂ ହଚରଃ |  
ତ୍ରଂିଶଦୁଦୟତନଚରୈଃ ସୁଦୁଧୟରାଂ  ୀ ର୍ାଽନର୍ଦମିାମଚସୌ ମଠମ || ୯.୪୨ ||  
 
ମଂଦହାସମଦୁୃସୁଂଦରାନନଂ ନଂଦନଂଦାନମତୀଂଦ୍ରରି୍ାକୃତମି |  
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ସୁଂଦରଂ ସ ଇହ ସନ୍ନୟଧାପର୍ଦ ଵଂଦୟମାକୃତ ିଶୁଚପି୍ରତଷି୍ଠର୍ା || ୯.୪୩ ||  
 
ମାନଚିନାଽପି ହ ିଵଶୀଚକାର ଚର୍ା ଚଦୈଵତପ୍ରତଭିର୍ାଽଽତ୍ମନଃ ଖ୍ ଃ |  
ର୍ାର୍ଜ କରୁ୍ଣମାତ୍ମନଃ ସ୍ମରନ ଚର୍ା ଜରାଘଟତିଚର୍ାତ୍ର ଉଚୟଚତ || ୯.୪୪ ||  
 
ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରିର୍ତମକ୍ରଚତାରମଂୁ ପାପପ ରୁଷମଚଵତୟ ଘାତୁକମ |  
ତଂ ନରିସୟ ଜନମପୟଥାହତିଂ ସଵୟଭ ଧରସମଥୟପ ଵୟକମ || ୯.୪୫ ||  
 
ଵିଶ୍ଵଵିସ୍ମର୍କରଃ ସ୍ଵଚତଜସା ଵଂଦୟମାନଚରଣଃ ପୁନଜୟଚନୈଃ |  
ଚତି୍ରଦରି୍ିଵଜର୍କୀତୟୟକୀତମିାନ ଚମାଦର୍ନ୍ନନୁଦନିଂ ନଜିାଃ ପ୍ରଜାଃ || ୯.୪୬ ||  
 
ଵାସୁଚଦଵଦରି୍ଚତା ମହଷି୍ଠଧୀଃ ଵାସୁଚଦଵମଥ ସାଧ୍ଵର୍ାଜର୍ତ |  
ଧମୟସ ନୁମିଵ ଧାମିକଂ ପୁରା ଭୀମମ ତରିର୍ଚମଵ ଭ ସୁରମ || ୯.୪୭ ||  
 
ର୍ାଜୟର୍ା ସମଚୁତିାନୁଵାକୟର୍ା ସପ୍ରଵର୍ୟୟଵିଭଚଵୈରଭିଷ୍ଟଚଵୈଃ|  
ଵିଶ୍ଵଚଵତୁ୍ତରନୁଚଜାଽତ୍ର ଚହାତୃତାଂ ପ୍ରାପୟ ଚଦୈଵତତତୀରଚତାଷର୍ତ || ୯.୪୮ ||  
 
ସ ପ୍ରରୁ୍ଜୟ ନଶିିତା ନଶିାତଧୀଃ ଚଵୈଶ୍ଵଚଦଵଵରଶସ୍ତ୍ରସଂତତୀଃ |  
ରାକ୍ଷସାସୁରନରିାସକୃତ ସୁରାନ ଵୀରଵର୍ୟ ଇଵ ଭାର୍ମାପର୍ତ || ୯.୪୯ ||  
 
ଵାରୁ୍ନା ତ୍ରରିପି ପ ଵୟପାରି୍ନା ସଵୟଚଦୈଵତଜତିା ତରସ୍ଵନିା |  
ଚର୍ାଽପଚରାକ୍ଷଵପୁଷାଽପୟଚପକି୍ଷତଃ ଚକାଽତ୍ର ଵଣୟର୍ତ ିତଂ ମହାକ୍ରତୁମ || ୯.୫୦ ||  
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ବ୍ରହ୍ମଚଵଦନନଵିିଷ୍ଟଚଚତସାଂ କମୟ ତତ୍ର କରଣାଂତରଂ ଭଚଵତ |  
ଜ୍ଞାପର୍ନ୍ନତି ିପରାତ୍ମଚଵଦକଃ କମୟ ଧମୟମପି ସ ହୟଚୀକରତ || ୯.୫୧ ||  
 
ର୍ାନରି୍ାନ ିଚରିତାନ ିର୍ାନରି୍ାନୀରିତାନ ିଚ ମଚନାହରାଣୟଚହା|  
ତାନତିାନ ିଚ ଵିତାନଚିଚତଚସା ଵିଶ୍ଵଵିସ୍ମର୍କରାଣ ିଭାଂତ ିହ ି|| ୯.୫୨ ||  
 
ସରସ୍ଵତୀଵୟୃତ୍ତିକରୀଃ ଶରୀରିଣାଂ ଅତୀତୟ ବହଵୀଃ ସମତୀତଚର୍ାତ୍ରକଃ |  
ପୁଚରଵ କୃଷ୍ଣପ୍ରିର୍ମାପଦଶ୍ରମଂ ପୃଥୁପ୍ରଚବାଧଃ ପୁନରୁତ୍ତମାଶ୍ରମମ || ୯.୫୩ ||  
 
ସହଚଭାର୍ମନନୟ ଭୟମଚସ୍ମୈ ହନୁମଦୂପଵଚତ ଦଚଦୌ ପୁରା ହ ି|  
ଅନଚଵକ୍ଷୟ ପରଂ ସ୍ଵଭୀଷ୍ଟକଚତ୍ରୟ ପ୍ରତଦିାତୁଂ ହରିଚରୈଧର୍ତ ତଚମଵ || ୯.୫୪ ||  
 
ପ୍ରଣମୟ ରୁ୍ରୁମାଦରାଦଥ ନଚିର୍ାର୍ଚତା ଚର୍ାର୍ୟତଃ  
ସ ତସୟ ଜର୍ତାଂ ହତିଂ ଵିଦଧଚତା ର୍ତଃ ସାନୁର୍ଃ |  
ମହଷି୍ଠହୃଦଚର୍ା ମହାମହମିସଂିଧୁରାନଂଦଚତା  
ନଚିଜୈରଭିର୍ଚତାଽନମଦ ରଜତପୀଠଵାସଂ ହରିମ || ୯.୫୫ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁ ତ ିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚଚିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଚର୍  
ଆନଂଦାଂକଚିତ ନଵମଃ ସର୍ୟଃ || 
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