
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୫. ପଂଚମଃ ସର୍ୟଃ  
ଵଵଦାଂତଵିଦୟାନଜିରାଜୟପାଲଵନ ସଂକଲ୍ୟମାଵନା ରୁ୍ରୁଣା ର୍ରୀର୍ସ ି|  
ଅଦଭ୍ରଵଚତା ଅଭିଷଚିୟଵତ ପୁରା ସ ଵାରିଭିଵୟାରିଜପୂରିଵତୈରଥ || ୫.୧ ||  
 
ଆନଂଦରୂପସୟ ପରସୟ ପାତ୍ର ଧୀଃ ଆନଂଦସଂଦାରି୍ସୁଶାସ୍ତ୍ରକୃତ ସ ର୍ତ |  
ଆନଂଦତୀଵଥୟତ ିପଦଂ ରୁ୍ରୂଦତିଂ ବଭୂଵ ତସୟାତୟନୁରୂପ ରୂପକମ || ୫.୨ ||  
 
କଦାଚଦିଵତ୍ରାପର୍ଵର୍ୌ ର୍ତଃି ସଖା ଵର୍ାଵିଂଦବୁଵେବୟହୁଶିଷୟସଂଵୃତଃ  
ଅମଷୁୟ ଶିଷୟା ଅନୁମାନଶିକି୍ଷତାଃ ତଦାଽଜରି୍ୀଷନ ରୁ୍ରୁବୁେମିେୁତାଃ || ୫.୩ ||  
 
ଭିଦା ସୁସାଵେତୟନୁମାନମତ୍ର ଵତୈଃ ପ୍ରାରୁ୍ଜୟତାଽଶୁ ପ୍ରତପିକ୍ଷଭୀଷଣମ  
ଅଖଂଡର୍ଦ ଵୟକ୍ତମଖଂଡ ଧୀରିଦଂ ସ ପକ୍ଷଦକ୍ଷଃ ଫଣନିଂ ଵିରାଡଵି || ୫.୪ ||  
 
ଅଥାପି ମିଥୟା ଵିମତଂ ମତତ୍ଵଵତା ଵିଵାଦ ନମିୟକୁ୍ତ ଵଦତିୟଵାଦ ିଵତୈଃ |  
ଅଵନନ ସତୟଂ ଵିମତଂ ମତତ୍ଵଵତା ର୍ଥା ଘଟାଦୀତୟନୁମା ନୟର୍ଦୟତ || ୫.୫ ||  
 
ଵହଵତାରତଵିୟାପ୍ତିରଵାଦ ିଵତୈର୍ୟଦା ସଵକୌତୁଵକୈସୂ୍ତଣୟମସାଵଵି୍ମୟର୍ଃ |  
ନ ଶୁକ୍ତିରୂପୟାଦ ିମତଂ ର୍ଦନୟଥା ମତଂ ତଦତିୟାଦ ିଵଦନ ଜରି୍ାର୍ ତାନ || ୫.୬ ||  
 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



ତଵେଽପୟତଵେ ଵିମଵତଽନୁମାଂ ଵଦନ ତଦପ୍ରତଷି୍ାଂ ପ୍ରତପିାଦୁକଃ ସ୍ଵର୍ମ |  
ଵିଜତିୟ ଵିଶ୍ଵାନ ଵିଦୂଷଂ ସଭାସ୍ଵଵସୌ ଜର୍ାମ ନାମନାଽପୟନୁ ମାନ ତୀଥୟତାମ || ୫.୭ ||  
 
ସମସ୍ତଵାଦୀଂଦ୍ରର୍ଜପ୍ରଭଂର୍ଦଃ ଚରନ୍ନଵନୟାଂ ପ୍ରତପିକ୍ଷକାଂକ୍ଷର୍ା |  
ଵଵଦଦ୍ଵଷିାଂ ର୍ଃ ପ୍ରଥମଃ ସମାର୍ଵର୍ୌ ସ ଵାଦସିଂିଵହାଽତ୍ର ସବୁେସିାର୍ରଃ || ୫.୮ ||  
 
ତଵସୟାରୁଦୁର୍ୟଵୟଵଵତା ଜରି୍ୀଷର୍ା ନଶିାତମାଦତ୍ତ ମକୁୁଂଦଧୀଦୟୁତମ |  
ସ୍ଵଶିଷୟହଵସ୍ତନ ମଠାଂତଵରଷୁଵଧଃ ସୁପକ୍ଷଦକ୍ଷଂ ସୁଖତୀଥୟମାର୍ୟଣମ || ୫.୯ ||  
 
ଵଜୈତ୍ରଂ ପ୍ରଜଜି୍ଞାସୁ କୁତୂହଲାକୁଲଂ ନୃଣାଂ କୁଲଂ ପ୍ରତ୍ଵରିତଂ ନଶିାମର୍ନ |  
ଅଵଂଦଵତାଵପତୟ ରୁ୍ରୁଂ ର୍ରିଷ୍ଧୀଃ ସ ରୂପୟପୀଠାର୍ତଵନାତ୍ତମସ୍ଥିତମ || ୫.୧୦ ||  
 
ସ ଵାଦସିଂିହସୟ ର୍ରିଂ ର୍ରୀର୍ସୀଂ ଅଖଂଡର୍ତ ପଂଡତିମଂଡଲାଂତଵର |  
ତୀଵେନ ଵାଵକୟନ ମିଵତନ ଵଵର୍ନିା ର୍ଦାଂ ଶଵରଵଣଵ ଵିଶାରଵଦା ମହୁୁଃ || ୫.୧୧ ||  
 
ଅସାଵସୂର୍ନ ଦ୍ଵନିଵପ୍ରକାରଵତା ଵୟଚୀକଲ ପତ କଂଚଦିଥାଥୟମଚୁ୍ଚଵକୈଃ |  
ଜର୍ଦ୍ଵଵିଜତୁଶ୍ଚ ଜଵର୍ ସସଂଶର୍ଃ ତାଵଜ୍ଜଵନାଽଜାର୍ତ ପୂଣୟଵଚତସଃ || ୫.୧୨ ||  
 
ଵିକଲ୍ଵକାଟୀରଥ ଖଂଡର୍ନ ଦୁତଂ ଵରଵଜଽଧିକଂ ଵ୍ମୟରମଵୁଖା ବୃହନମତଃି |  
ତମସ୍ତତୀଵୟା ଦୁୟମଣଵିିଶୁେର୍ା ର୍ଵା ଶ୍ରିଵତା ଵିଷୁ୍ଣପଦଂ ସଦାସ୍ପଦମ || ୫.୧୩ ||  
 
ଅର୍ାଧମାତ୍ମନୟତଵିଵଲମୁେତଂ ତରିସ୍କତୃାଵଶଷସରସ୍ଵତୀତତମି |  
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କାମଂ ମହାମାନସକୁଂଭସଂଭଵଵା ଲଘୂଚକାଵରତୟପି ବୁେସିାର୍ରମ || ୫.୧୪ ||  
 
ଶ୍ଵ ଏଵ ଵାଵଦାଽସ୍ତିିତ ିଵାଦଵିନୌ ଖଵଲୌ ଅଵଦୟାତ୍ତରଂ ଭାତ ିର୍ଦୀର୍ୟତାମିତ ି|  
ମଵଧ୍ଵ ବୁଵାଵଣଽମତ ଵତୌ ଜଵିତୌ ଜନଃ ସ ନଶିି୍ଚକାର୍ାପି ନଶିାପଲାର୍ନାତ || ୫.୧୫ ||  
 
ବୁେୟବ୍ଧନିା ଵାଦଵିଵରଣ ଚାଽଜତିାଂ ଜର୍ଶ୍ରିର୍ଂ ଭୂପରିଵତନିା ଚରିାତ |  
ଅଵହା ମହୂୁତୟାଦର୍ମପ୍ରର୍ତ୍ନଵାନ ଅଵାପ୍ତଵାନତିୟତଵିି୍ମୟତିଂ ଜଵନୈଃ || ୫.୧୬ ||  
 
ଵୟାଖୟାନ କଦାଚନିମଣମିଦ୍ଵନିମିିତଂ ଭାଷୟଂ ଜଵନୈସ୍ତକୟଵିଶାରଵଦୈଵୟୃ ତଃ |  
ଉଵାଚ ଵାଚଂ ପରିହାସହାସଵାନ ସଵମାଦତୀଥୟଃ ସୁରଵମାଦଦାରି୍ନୀମ || ୫.୧୭ ||  
 
ସତୂ୍ସତ୍ରଭାଵଵ ପ୍ରଵିଚାରିଵତ ପୃଥର୍ ଭାଷୟାଭିସଂଵଧୌ ଚ ଵିଶୁେବୁେଭିିଃ |  
ନରୃି୍ହୟ ରୂ୍ଢାଗ୍ରହମଗୁ୍ରଵମତଵର୍ାଃ ମାଵନୟାଽନିଵର୍ାଽଵନୟାନୟମଵହା ନ ଦୃଶୟଵତ || ୫.୧୮ ||  
 
ଇତ ିବୁଵାଵଣ ପ୍ରତପିାଦର୍ତୟଲଂ ଭାଵଷୟଽତ୍ର ଵଦାଷାନ ପ୍ରବଲାନ ମହୁୁମୟହୁୁଃ |  
ତ୍ମୟଂିସୁ୍ତ ଵିଵ୍ମୟରଧିଵର୍ାଽପି ର୍ତ୍ନଵତା ନ ଵସ୍ଥର୍ସଃ ପର୍ୟହରନ୍ନମିାନମୀ || ୫.୧୯ ||  
 
ନନିସୟ ସୂତ୍ରସୟ ପଵରାଽଥୟ ଉଚୟତାଂ ର୍ଦ ଭାଷୟମାତ୍ରଂ ଭଵତା ନରିସୟଵତ |  
ଭଵାଦୃଵଶୈର୍ୟଃ କଵିଭିନୟ ଦୂଷୟଵତ କଥଂଚଵନତୂୟଚୁରିଵମ ଵଚସ୍ଵନିଃ || ୫.୨୦ ||  
 
ଅକିଲଷ୍ଟଶବ୍ଦାନିର୍ଵମଷ ସଂଭଵତ ସୂତ୍ରାଥୟମଵୁଚ୍ଚୈଵୟଚନଂ ତଦାଽଽଦଵଦ |  
ମାନୀକୃତାମନାର୍ରୁ୍ତ୍ୃମୟତ ିକ୍ଷଣାଦ ଏଷୟତ୍କଥା ତାଂଡଵସୂତ୍ରଧାରକମ || ୫.୨୧ ||  
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ବୁଭୁତ୍ସର୍ା ମତ୍ସରଵଜତିାନ ଜନାନ ସମତ୍ସରାନ ଵା ଵିଜରି୍ୀଷର୍ାଽଽର୍ତାନ | 
ଶୁତପ୍ରଵୀଣାନତତିାକକିାନ ମହୁୁଃ ଭଂର୍ୟାଽନର୍ା ଭଂର୍ମପୁାନନିାର୍ ସଃ || ୫.୨୨ ||  
କଦାଚଵିଦନଂ ପ୍ରତରି୍ମୟ ଵସୌମୟଧୀଃ ସ ମେଵର୍ହାର୍ୟଵରଃ ପ୍ରଵସଦଵିାନ |  
ଵହଵତାଃ କୁତଶି୍ଚଦ ଵିମନୀକୃଵତାଽପୟଵହା ରୁ୍ଣାବ୍ଧଲୁିବ୍ଧଃ ସୁଜନଃ ପ୍ରସୀଦତ ି|| ୫.୨୩ ||  
 
ଵତଵଜାଽମତୃଂ ନଂଦନର୍ାତ୍ରପାତ୍ରର୍ଂ ଵନତ୍ରାଂଜଲିଭୟାମପିବତ ସଦାଽଵୟର୍ମ |  
ଵିଦୟାସୁଧାଂ ଚାସୟ ଵଵଚାମହାଘଵଟ ପୂଣୟାମଵସୌ କଣୟପୁଵଟନ ପଂଡତିଃ || ୫.୨୪ ||  
 
ଲୀଲାଵିଵାଵଦ ରୁ୍ରୁଣା ଜର୍ଦ୍ଗଵୁରାଃ ପ୍ରସଂର୍ତସ୍ତତ୍ର ଚ ତାଦୃଵଶ ସତ ି|  
ସୂତ୍ରାଥୟଵିଵଚ୍ଚତ କୁରୁ ଭାଷୟମଂଜଵସ ତୟାଵକ୍ଷପପୂଵୟଂ ରୁ୍ରୁରଭୟଧାଦମିମ || ୫.୨୫ ||  
 
ଵିଧାନମାତ୍ରଂ ତଦୁପାଦଵଦ ତଦା ପଵର୍ା ର୍ଥାଽଚ୍ଛଂ ପରମଃ ସ ହଂସରାଟ |  
ତଲ୍ଲୀନମାଵକ୍ଷପମଵୁପୈକ୍ଷତାଫଲଂ ଵାରୀଵ ସଂଵତା ହ ିରୁ୍ଣାଂଶଵତାଷଣିଃ || ୫.୨୬ ||  
 
ଵଵୈରାର୍ୟଵଵୈର୍ାତୟସୁଵାକ୍ତଵପୂଵୟଵକୈଃ ରୁ୍ଵତା ରୁ୍ଵଣୈଃ ପାରମହଂସୟଭୂଷଵଣୈଃ |  
ଵଜୟଵଷ୍ା ର୍ତଵିର୍ୟା ଲିକୁଚାନିଵର୍ାଦ୍ଭଵଃ ତଂ ଭୂରିଭକ୍ତିଃ ସ କଦାଚଦିବ୍ରଵୀତ || ୫.୨୭ ||  
 
ଵିଵରାଧି ଵଵଦାଂତକୃତାଂତସଂପଦାଂ ଭାଷୟାଦକିଂ ଵଚଦଦିମସୁ୍ତ କା କ୍ଷତଃି |  
ଅ୍ମୟଭୟମାଚକି୍ଷ ଵିଚକ୍ଷଵଣାଚତିଂ ଭାଵଂ ତୁ ସୂଵତ୍ରାପନଷିଦ୍ଵଵିକି୍ଷତମ || ୫.୨୮ ||  
 
ଇତୟସୟ ଵାଚା ଶରଵଦଵ ଭାସତିା ର୍ଦାଽଖଲିାଶାଃ ଶୁଭପୂଣୟର୍ା ବଵଭୌ |  
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ପ୍ରଵମାଦତୀଥୟାନନଚଂଦ୍ରଚଂଦ୍ରକିା ଵୟାଖୟାଭିଧା ଵିଷୁ୍ଣପଦପ୍ରକାଶିନୀ || ୫.୨୯ ||  
 
ଵଜଷୟନ କଦାଚତି କଲି କାଲପାଲିତାଂ ଦଶିଂ ପ୍ରର୍ାଵତାଽଚୁୟତବୁେନିା ସହ |  
ସମଗ୍ରଧୀମୟଂଡତିଵିଷୁ୍ଣମଂର୍ଲଂ ଵିଷୁ୍ଣଂ ଜର୍ନମଂର୍ଲମାନନାମ ସଃ || ୫.୩୦ ||  
 
ଭିକ୍ଷାପ୍ରଦାତ୍ରାଽତ୍ର ପରୀକି୍ଷତୁଂ ମହୁୁଃ ଦଵତ୍ତ ପ୍ରଭୁଵକ୍ତ କଦଳୀଫଵଲାଚ୍ଚଵର୍ |  
ଅଵନନ ନରି୍ୟତ୍ନମଵାର୍ୟଵି୍ମୟର୍ଃ ତମାର୍ୟଵର୍ୟଂ ଵିଜଵନଽଵଦଦ ରୁ୍ରୁଃ || ୫.୩୧ ||  
 
ଭିକ୍ଷାଵସାଵନ ଦ୍ଵଶିତାଧିଵକୈଃ ଫଵଲୈଃ ଵୂୟଵଢୈଃ ପ୍ରଭୁଵକ୍ତୈଃ ପରିପୂରିଵତଽପି ଵତ |  
ତନୂଦଵର ନାସି୍ତ ର୍ରିଷ୍ତା କଥଂ ସୁଚତି୍ତ ସତୟଂ ଵଦତାଦ ଭଵାନତି ି|| ୫.୩୨ ||  
 
ଅଂରୁ୍ଷ୍ମାତ୍ରଂ ଜଠରପ୍ରତଷି୍ତିଂ ଜାଜ୍ଵଲୟମାନଂ ମମ ଜାତଵଵଦସମ |  
ନତିୟଂ ହତିଂ ଵିଶ୍ଵଦହଂ ଚ ଵିତ୍ତ ତଂ ଵିଵଶ୍ଵଶଵଚତା ଇତ ିଵସାଽବ୍ରଵୀତ ତଦା || ୫.୩୩ ||  
 
ପର୍ୟାକୁଲାଵନକସରସ୍ଵତୀତତୀନ ନୟାଵର୍ାପପନ୍ନାନ ଵିଵିଧାଥୟସଂରୁ୍ତାନ |  
ଅତୀତୟ ଵଦଶାନ ସମର୍ାଂଶ୍ଚ ଚାରୁଧୀଃ ଅଵସୌ ଜର୍ାମାଭିମଵତନ ଵତ୍ମୟନା || ୫.୩୪ ||  
 
ସ୍ଵଵହଳର୍ା ପାତତିପାଥିଵଵ୍ରଜାଂ ଧୀଶୁେଦିାଂ ଵକରଳଭୂଷଣାରି୍ତାମ |  
ପର୍ସ୍ଵନିୀଂ ଵପ୍ରକ୍ଷୟ ପଥି ଦ୍ଵଜିାଚତିାଂ ସ ଭାଵିନୀମ୍ମୟରଦତ୍ର ଚଂଡକିାମ || ୫.୩୫ ||  
 
ତତଃ କ୍ରଵମଣ ପ୍ରଚଲନ୍ନୁଵପରି୍ଵାନ ଅଵଂଦଵତଂଦୀଵରସୁଂଦରଚ୍ଛଵିମ |  
ଅଂଵଭାଜନାଭଂ ସ ଭୁଜଂର୍ଶାରି୍ନଂ ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭଂ ଶ୍ରୀମଦନଂତସତ୍ପଵୁର || ୫.୩୬ ||  
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ଵଵଦାଂତସୂତ୍ରାଣ ିକୃତାଂତଵିତ୍ତଵମା ଵୟାଖୟାଦଵସୌ ଶିଷୟର୍ଣାର୍ ସଂସଦ ି|  
ଵିଲକ୍ଷଣଂ ଜୀଵର୍ଣାଦ ରୁ୍ଣାଣୟଵଂ ବ୍ରହ୍ମାଚୁୟତାଖୟଂ ପ୍ରତପିାଦର୍ନ ମହୁୁଃ || ୫.୩୭ ||  
 
ଅପ୍ରାଂଶୁନୂଵତ୍ନାପପଦାଧିଵାସଜଃ ସ ସଂକଵରା ଵଵୈରପରାର୍ଣଃ ପୁନଃ |  
ଅସୂର୍ଵର୍ାଵଚଽତ୍ର ମହାନତକି୍ରମଃ ସୂତ୍ରାଥୟ ଵାଵଦାଽକୃତଭାଷୟଵକଶ୍ଵିତ ି|| ୫.୩୮ ||  
 
ଵଵଦାତ୍ତରଂ ଭାତ ିର୍ଦୀହ କୁମୟଵହ ଭାଷୟଂ କୃତନିୟାସୟ ହ ିଦଂଡଵାରିତା |  
ଜର୍ଦ୍ଗରୂୁଣାମିତ ିତାଂ ରୁ୍ଵରାର୍ରିଂ ଜନଃ ସମଵସ୍ତାଽଭିନନଂଦ ସ୍ମୟତିାମ || ୫.୩୯ ||  
 
ପ୍ରାଵଜ୍ଞୈମୟହାପୂରୁଷସଵୟଲକ୍ଷଵଣୈଃ ସଂପନ୍ନଵଦଵହାଽର୍ମିତୀରିଵତ ପ୍ରଵଭୌ |  
ପଵର ପରସୟାପୟତପିୀନତାଦୃଶଃ ସି୍ଫଙ୍ମାତ୍ରସଂଶଂସନଵମଵ ଚକ୍ରଵିର || ୫.୪୦ ||  
 
ସି୍ଫଗୂ୍ଦଷଣାନ ିପ୍ରତପିାଦର୍ତୟଲଂ ସଂପୂଣୟସଂଵଖୟଽସୟ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଶାସ୍ତ୍ରତଃ |  
ତଦ୍ଦଂଡସଂଖଂଡନସଂଶ୍ରଵଂ ଵୟଧାତ ତଦକ୍ଷଵମାଽଵସୌ ପ୍ରକୃତହି ିସାଽସତାମ || ୫.୪୧ ||  
ସ 
ନାତ୍ଵାଽତ୍ର ତୀଵଥୟଷିଚଵିରଣ କନୟକାତୀଵଥୟ ସୁତୀଵଥୟ ସୁଖତୀଥୟ ଆପଲତୁଃ |  
ସମଦୁ୍ରଵସଵତୌ ଚ ନମିଜୟ ଵିଷ୍ଣଵଵ ଶ୍ରୀରାମନାଥାର୍ ନମାଶ୍ଚକାର ସଃ || ୫.୪୨ ||  
 
ତମାଵ୍ରଜଂତଂ ର୍ତଵିଵଷଧାରିଣଂ ଦଂଡଂ ପ୍ରକାଵଶୈୟଷ ହସନ୍ନଭାଷତ |  
ଖଂଵଡୟତ ଦଂଵଡା ର୍ଦ ିଚଂଡ ନ ତ୍ଵର୍ା ତ୍ଵଂ ପଂଡଵକାଽପଂଡତି ଵଂେଵାର୍ତି ି|| ୫.୪୩ ||  
 

6

www.yo
us

igm
a.c

om



ଲଜ୍ଜାନତଃ ସ୍ଵାଥୟମଥାଥୟର୍ନ୍ନସନ ଉଵପୈକ୍ଷୟତାଵସୌ ଦ୍ଵଜିନାର୍ଵକୈସ୍ତଦା |  
ଆନଂଦର୍ଂତଂ ଵଦଵନଂଦୁନା ଜର୍ତ ତଂ ଵଦ୍ଵଷି୍ଟ କଃ ପ୍ରାଜ୍ଞମିଵହତ ିଵାଦଭିିଃ || ୫.୪୪ ||  
 
ର୍ାର୍ାଃ ପ୍ରସକ୍ତାଃ ପରିଷତୁ୍ସ ପୂରୁଵଷୈଃ ଵିଦୟା ଵିଦଵଧୈଵିଵିଵଧୈଃ ସମାର୍ଵମ |  
ସ ତାସୁତାସୁ ପ୍ରତଭିାତଭିାସୁଵରା ଵିଦୟାସୁ ଵିଦୟାଧିପତଜିରି୍ାର୍ ତାନ || ୫.୪୫ ||  
 
ଅଚାଲୟମାନଃ ସରୁ୍ରୁଃ ସ ଚାପଵଲୈଃ ଅସଜ୍ଜନାନାମବଲୀର୍ସାମିହ |  
ଉଵାସ ମାସାଂଶ୍ଚତୁଵରା ମହାମନାଃ ସଂିଵହା ରୁ୍ହାଂଵତାପର୍ତଃ ଶୁନାମିଵ || ୫.୪୬ ||  
 
ଶୃଂର୍ାରସଂିଧୁଂ ସ ଭୁଜଂର୍ଶାରି୍ନଂ ଶ୍ରୀରଂର୍ଵାସଂ କୃତମଂର୍ଲଂ ସତାମ |  
ଅମଂଦଧୀଵଦୟଵମଵଂଦତାଽର୍ତଃ କଵଵରକନୟାହମିଵାରୁ୍ଵସଵିତମ || ୫.୪୭ ||  
 
ତଵତା ନଵୃିତ୍ତଃ ପରଵମଵ ପୂରୁଷଂ ପ୍ରଣମୟ ନାନାର୍ତଵନଷୁ ସଂଚରନ |  
ପ୍ରକାଶର୍ନ ସ୍ଵାତଶିର୍ାନମାନୁଷାନ ଆଶାମଦୁୀଚୀଂ ପ୍ରର୍ର୍ାଵଵସୌ କ୍ରମାତ || ୫.୪୮ ||  
 
ତତସ୍ତଵତା ଵି୍ମୟତିଵଲାଚଵନୈନୟଵରୈଃ ନରିୀକ୍ଷୟମାଵଣାଽତସିୁଲକ୍ଷଣାକୃତଃି |  
ଗ୍ରାଵମାତ୍ତମାନ ପ୍ରାପୟ ପର୍ସ୍ଵନିୀତଵଟ ଵିଵଵଶ ଵଦଵାର୍ତନଂ ସ କଂିଚନ || ୫.୪୯ ||  
 
ଅଧୀତୟ ଧଵମୟଣ ଷଡଂର୍ମାର୍ମଂ ତଦଥୟସଂଵଣୟନନଣିୟର୍ାନିିତାଃ |  
ପ୍ରାପୁଦ୍ଵଵିଜଂଦ୍ରାସ୍ତମପୂଵୟପରୁୂଷଂ ଜଜି୍ଞାସଵଃ ସୁପ୍ରଥିତଂ ଜର୍ତ୍ତ୍ରଵର୍ || ୫.୫୦ ||  
 
ସୁ୍ମୟଵିତନୁ୍ଦମରଵିନ୍ଦଵଲାଚନଂ ସ୍ଵଣୟଵଣୟମତଭିଦ୍ରଭାଶଣମ |  
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ଵୀତଭୂଶମପି ଵିଶ୍ଵଭୂଶଣଂତଂ ଦଡି୍ର୍କ୍ଶରୁଲମାପତଜ୍ଜନଃ || ୫.୫୧ ||  
 
ଵିଵଦୟାରୁଦୁୟତଧିୀରତାରକତରିସ୍କାଵର ପତଂର୍ାରି୍ଵତା  
ଦୁଵୟାଦୀଭକୁତକୟକୁଂଭଦଲଵନ ସଂିହପ୍ରବହୟାରି୍ତଃ |  
ଵଲାଲାଵଲାକକଵଲାକଦୃକ୍କମୁଦୁନିୀ ସଂହ୍ଲାଦଵନଽବ୍ଜାରି୍ତଃ  
ସଂସନମଂଡଲମଂଡନାରି୍ତ ଉତ ସ୍ଵାନଂଦତୀଵଥୟା ବଵଭୌ || ୫.୫୨ ||  
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚଵିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଵର୍  
ଆନଂଦାଂକଵିତ ପଂଚମଃ ସର୍ୟଃ || 
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