
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||  
୧. ପ୍ରଥମଃ ସର୍ୟଃ 
କାଂତାର୍ କଲ୍ୟାଣରୁ୍ଣଣୈକଧାଣମେ ନଵଦୁ୍ୟନାଥପ୍ରତମିପ୍ରଭାର୍ |  
ନାରାର୍ଣାର୍ାଖଲି୍କାରଣାର୍ ଶ୍ରୀପ୍ରାଣନାଥାର୍ ନମସ୍କଣରାମି || ୧.୧ ||  
ଅନାକୁଲ୍ଂ ଣର୍ାକୁଲ୍ମଲୁ୍ଲଲ୍ାସ ର୍ତ୍ପାଲି୍ତଂ ନତିୟମନାଵିଲ୍ାତ୍ମ |  
ତଣମୈ ନଣମା ନୀରଦ୍ନୀଲ୍ଭାଣସ କୃଷ୍ଣାର୍ କୃଷ୍ଣାରମଣପ୍ରିର୍ାର୍ || ୧.୨ ||  
ଅପି ତ୍ରଣିଲ୍ାକୟା ବହରୁିଲ୍ଲସଂତୀ ତଣମା ହରଂତୀ ମହୁୁରାଂତରଂ ଚ |  
ଦ୍ଶି୍ୟାଦ୍ ଦୃ୍ଶ୍ଂ ଣନା ଵିଶ୍ଦ୍ାଂ ଜର୍ଂତୀ ମଧ୍ଵସୟ କୀତଦି୍ନିନାଥଦ୍ୀପ୍ତିମ || ୧.୩ ||  
ତଣମାନୁଦ୍ାଽଽନଂଦ୍ମଵାପ ଣଲ୍ାକଃ ତତ୍ଵପ୍ରଦ୍ୀପାକୃତଣିର୍ାର୍ଣଣନ |  
ର୍ଦ୍ାସୟଶ୍ୀତାଂଶୁ୍ଭୁଵା ରୁ୍ର ଂସ୍ତାନ ତ୍ରଵିିକ୍ରମାର୍ୟାନ ପ୍ରଣମାମି ଵର୍ୟାନ || ୧.୪ ||  
ମକୁୁଂଦ୍ଭଣ୍ୈୟ ରୁ୍ରୁଭ୍ିଜାଣର୍ୈ  ସତାଂ ପ୍ରସଣ୍ୈୟ ଚ ନରିଂତରାଣର୍ୈ  |  
ର୍ରୀର୍ସୀଂ ଵିଶ୍ଵରୁ୍ଣରାଵଶୁି୍ଦ୍ାଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଵାଣର୍ାରଵତାରଲ୍ୀଲ୍ାମ || ୧.୫ ||  
ତାଂ ମଂତ୍ରଵଣଣୈରନୁଵଣୟନୀର୍ାଂ ଶ୍ଣଵୟଂଦ୍ରପ ଣଵୈରପି ଵ୍ୁକାଣମ |  
ସଂକି୍ଷ୍ପେଵୁାଣକୟ ମରି୍ ମଂଦ୍ବୁଣଦ୍ୌ ସଂଣତା ରୁ୍ଣାଢୟାଃ କରୁଣାଂ କ୍ରରି୍ାସୁଃ || ୧.୬ ||  
ଉଚ୍ଚାଵଚା ଣର୍ନ ସମସ୍ତଣଚଷ୍ାଃ କଂି ତତ୍ର ଚତି୍ରଂ ଚରିତଂ ନଣିଵଦ୍ୟଂ |  
କଂିତ ୍ମଣଶ୍ଲାକଶି୍ଖାମଣୀନାଂ ମଣନାଵିଶ୍ୁଣଦ୍ୈୟ ଚରିତାନୁଵାଦ୍ଃ || ୧.୭ ||  
ମାଲ୍ାକୃତସ୍ତଚ୍ଚରିତାଖୟରଣ୍ୈଃ ଅସ କ୍ଷ୍ମଦୃ୍ଣଷ୍ଃ ସକୁତ ହଲ୍ସୟ |  
ପ ଵୟାପରୀକାରମଥାପରଂ ଵା କ୍ଷ୍ାମୟଂତୁ ଣମ ହଂତ ମହୁୁମୟହାଂତଃ || ୧.୮ ||  
ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାଜ୍ାଂ ସସୁଣରଂଦ୍ରର୍ାଜ୍ାଂ ସଂଭାଵୟ ସଂଭାଵୟତମାଂ ତ୍ରଣିଲ୍ାକୟାମ |  
ପ୍ରାଣଣଶ୍ଵରଃ ପ୍ରାଣରି୍ଣପ୍ରଣଣତା ରୁ୍ରୁଃ ସତାଂ ଣକସରିଣଣା ରୃ୍ଣହଽଭ ତ || ୧.୯ ||  
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ଣର୍ଣର୍ ରୁ୍ଣା ନାମ ଜର୍ତ୍ପର ସଦି୍ାଃ ର୍ଂ ଣତଷ ୁଣତଷ ୁମ ନଦି୍ଶ୍ୟର୍ଂତ ି|  
ସାକ୍ଷ୍ାନମହାଭାର୍ଵତପ୍ରବହୟଂ ଶ୍ରୀମଂତଣମନଂ ହନୁମଂତମାହୁଃ || ୧.୧୦ ||  
କମୟାଣ ିକୁଵୟନ ପରମାଦୁ୍ଭତାନ ିସଭାସୁ ଣଦ୍ୈଵୀଷୁ ସଭାଜତିାନ ି|  
ସୁଗ୍ରୀଵମିତ୍ରଂ ସ ଜର୍ତ୍ପଵତି୍ରଂ ରମାପତଂି ରାମତନୁଂ ଦ୍ଦ୍ଶ୍ୟ || ୧.୧୧ ||  
ପାଦ୍ାରଵିଂଦ୍ପ୍ରଣଣତା ହରୀଂଦ୍ରଃ ତଦ୍ା ମହାଭ୍ିଭରାଭିନୁନ୍ନଃ |  
ଅଗ୍ରାହ ିପଣଦ୍ମାଦ୍ରସୁଂଦ୍ରାଭୟାଂ ଣଦ୍ାଭୟୟାଂ ପୁରାଣଣନ ସ ପ ରୁଣଷଣ || ୧.୧୨ ||  
ଅଦ୍ାର୍ୟସାଲ୍ାଵଲି୍ଦ୍ାରଣଣନ ଵୟାପାଦ୍ଣିତଂଦ୍ରପ୍ରଭଣଵନ ଣତନ |  
ପ୍ରାଣଦ୍ୟାତନପି୍ରୀତକୃିତା ନକିାମଂ ମଧୁଦ୍ଵଷିା ସଂଦ୍ଦି୍ଣିଶ୍ ସ ଵୀରଃ || ୧.୧୩ ||  
କଣୟାଂତମାନୀର୍ ରୁ୍ଣଗ୍ରହୀତ୍ରା ରାଣମଣ ମଣୁ୍ା ରଣଣକାଵିଣଦ୍ନ |  
ସୁ୍ଫରନ୍ନଣସୌ ଣଵୈରିଭର୍ଂକଣରାଽଭ ତ ସତ୍ପକ୍ଷ୍ପାତୀ ପ୍ରଦ୍ଣରା ର୍ଥାଽଗ୍ରୟଃ || ୧.୧୪ ||  
ଣର୍ାଭିଃ ସମାନଂଦ୍ତିର ପସୀତଃ ସ୍ଵଵହ୍ନନିଦି୍ୟଗ୍ଧପଲ୍ାଶି୍ରାଶି୍ଃ |  
ଅଣହା ହନ ମନ୍ନଵଵାରିଣଦ୍ାଽଣସୌ ତୀଣୟାଂବୁଧିଵିଷୁ୍ଣପଣଦ୍ ନନାମ || ୧.୧୫ ||  
ଅପକ୍ଷ୍ପାତୀ ପୁରୁଷସ୍ତ୍ରଣିଲ୍ାକୟାଂ ଅଣଭାର୍ଣଭା୍ା ପତର୍ାଧିରାଜମ |  
ଵିଶ୍ଵଂଭରଂ ବଭି୍ରଦ୍ଣସୌ ଜରି୍ାର୍ ତ୍ଵରାପରାକ୍ରାଂତଷିୁ ଚତି୍ରଣମତତ || ୧.୧୬ ||  
ନବିଦ୍ୟ ଣସତୁଂ ରଘୁଵଂଶ୍ଣକତୁଭୂଭଂର୍ସଂଭ୍ରାଂତପଣର୍ାଧିମଣେ |  
ମଷିୁ୍ପ୍ରହାରଂ ଦ୍ଶ୍କାର୍ ସୀତାସଂତଜୟନାଣଗ୍ରୟା୍ରଣମଷଣକାଽଦ୍ାତ || ୧.୧୭ ||  
ଜାଜ୍ଵଲ୍ୟମାଣନାଜ୍ଜ୍ଵଲ୍ରାଘଵାଣନୌ ଚଣକ୍ର ସ ସୁଗ୍ରୀଵସୁର୍ାର୍ଜ ଣକ |  
ଆଧ୍ଵର୍ୟଵଂ ରୁ୍ଦ୍ମଣଖ ପ୍ରତପି୍ରସ୍ଥାତ୍ରା ସୁମିତ୍ରାତନଣର୍ନ ସାକମ || ୧.୧୮ ||  
ରାମାଚୟଣନ ଣର୍ା ନର୍ତଃ ପ୍ରସ ନଂ ଦ୍ଵାଭୟାଂ କରାଭୟାମଭଵତ ପ୍ରର୍୍ଃ |  
ଏଣକନ ଣଦ୍ାଷ୍ଣା ନର୍ଣତା ର୍ରିୀଂଦ୍ରଂ ସଂଜୀଵନାଦ୍ୟାଶ୍ରର୍ମସୟ ନାଭ ତ || ୧.୧୯ ||  
ସ ଦ୍ାରିତାରିଂ ପରମଂ ପମୁାଂସଂ ସମନଵର୍ାସୀନ୍ନରଣଦ୍ଵପୁତ୍ରୟା |  
ଵହ୍ନପି୍ରଣଵଶ୍ାଧିର୍ତାତ୍ମଶୁ୍ଦ୍ୟା ଵିରାଜତିଂ କାଂଚନମାଲ୍ଣର୍ଵ || ୧.୨୦ ||  
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ଶ୍ୟାମଂ ମତିାସୟଂ ପୃଥୁଦ୍ୀଘୟହସ୍ତଂ ସଣରାଜଣନତ୍ରଂ ର୍ଜରାଜର୍ାତ୍ରମ |  
ଵପୁଜୟର୍ନମଂର୍ଲ୍ଣମଷ ଦୃ୍ର୍ଭୟାଂ ଚରିାଦ୍ଣର୍ାୋଧିପଣତଃ ସଣିଷଣଵ || ୧.୨୧ ||  
ରାଜୟାଭିଣଷଣକଽଵସଣିତଽତ୍ର ସୀତା ଣପ୍ରଷ୍ଠାର୍ ନସ୍ତାଂ ଭଜତାଂ ଦ୍ଣିଶ୍ତ ି|  
ରାମସୟ ଵାଣୟା ମଣ ିମଂଜୁମାଲ୍ାଵୟାଣଜନ ଦ୍ୀଘୟାଂ କରୁଣାଂ ବବଂଧ || ୧.୨୨ ||  
ହୃଣଦ୍ାରୁଣସୌହାଦ୍ୟଭୃତାଽଧିଣମୌଲି୍ ନୟଣସ୍ତନ ହଣସ୍ତନ ଦ୍ର୍ାଦ୍ରୟ ଦୃ୍ଷ୍ୟା |  
ଣସଵାପ୍ରସଣନ୍ନାଽମତୃକଲ୍ପଵାଚା ଦ୍ଣିଦ୍ଶ୍ ରାମଃ ସହଣଭାର୍ମଣମୈ || ୧.୨୩ ||  
ଣପ୍ରଣଷ୍ଠା ନ ରାମସୟ ବଭ ଵ ତମାତ ନ ରାମରାଣଜୟଽସୁଲ୍ଭଂ ଚ କଂିଚତି |  
ତତ୍ପାଦ୍ଣସଵାରତଣିରଷ ଣନୈଚ୍ଛତ ତଥାଽପି ଣଭାର୍ାନ ନନୁ ସା ଵିର୍ିଃ || ୧.୨୪ ||  
ନଣମା ନଣମା ନାଥ ନଣମାନମଣସ୍ତ ନଣମା ନଣମା ରାମ ନଣମା ନମଣସ୍ତ |  
ପୁନଃପୁନଣସ୍ତ ଚରଣାରଵିଂଦ୍ଂ ନମାମି ନାଣଥତ ିନମନ ସ ଣରଣମ || ୧.୨୫ ||  
କଂି ଵଣୟର୍ାମଃ ପରମଂ ପ୍ରସାଦ୍ଂ ସୀତାପଣତସ୍ତତ୍ର ହରିପ୍ରବଣହୟ |  
ମଂୁଚନ ମହୀଂ ନତିୟନଣିଷଵଣାଥୟଂ ସ୍ଵାତ୍ମାନଣମଣଵୈଷ ଦ୍ଣଦ୍ୌ ର୍ଦ୍ଣମୈ || ୧.୨୬ ||  
ସ୍ଵାନଂଦ୍ଣହଣତୌ ଭଜତାଂ ଜନାନାଂ ମନଃ ସଦ୍ା ରାମକଥାସୁଧାର୍ାମ |  
ଅସାଵିଦ୍ାନୀଂ ଚ ନଣିଷଵମଣଣା ରାମଂ ପତଂି କଂିପରୁୁଣଷ କଲି୍ାଽଣସ୍ତ || ୧.୨୭ ||  
ତଣସୈୟଵ ଵାଣର୍ାରଵତାରଣମନଂ ସଂଣତା ଦ୍ଵତିୀର୍ଂ ପ୍ରଵଦ୍ଂତ ିଭୀମମ |  
ସୃ୍ପଣଷ୍ୈଵ ର୍ଂ ପ୍ରୀତମିତାଽନଣିଲ୍ନ ନଣରଂଦ୍ରକାଂତା ସୁଷୁଣଵଽତ୍ର କୁଂତୀ || ୧.୨୮ ||  
ଇଂଦ୍ରାରୁ୍ଧଂ ହୀଂଦ୍ରକରାଭିନୁନ୍ନଂ ଚଣିଚ୍ଛଦ୍ ପକ୍ଷ୍ାନ କି୍ଷ୍ତଧିାରିଣାଂ ପ୍ରାକ |  
ବଣିଭଦ୍ ଭ ଭୃଦ୍ଵପୁରଂର୍ସଂର୍ାତ ଚତି୍ରଂ ସ ପଣନ୍ନା ଜନନୀକରାଗ୍ରାତ || ୧.୨୯ ||  
ପୁଣର କୁମାରାନଲ୍ସାନ ଵିହାରାତ ନରିୀକ୍ଷ୍ୟ ସଵୟାନପି ମଂଦ୍ଲ୍ୀଲ୍ଃ |  
ଣକୈଣଶ୍ାରଲ୍ୀଲ୍ାଂ ହତସଂିହସଂଘାଂ ଵୃ୍ାଂ ଵଣନ ପ୍ରାକ ମରତ ିମ ସ ତ୍କଃ || ୧.୩୦ ||  
ଭୁ୍ଂ ଚ ଜୀଣୟଂ ପରିପଂଥଦି୍୍ଂ ଵିଷଂ ଵିଷଣଣା ଵିଷଭୃଦ୍ଗଣଣାଽତଃ |  
ପ୍ରମାଣଣକାଣ ଃ ସ ହ ିଣହଳର୍ାଽର୍ାତ ଣନଦ୍ଂ ଜର୍ଜ୍ଜୀଵନଣଦ୍ଽତ୍ର ଚତି୍ରମ || ୧.୩୧ ||  
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ଦ୍ଗ୍ଧଵା ପୁରଂ ଣର୍ାର୍ବଲ୍ାତ ସ ନରି୍ୟନ ଧମୟାନଵି ସ୍ଵାନ ସହଜାନ ଦ୍ଧାନଃ |  
ଅଦ୍ାରିଭାଣଵନ ଜର୍ତୁ୍ସ ପ ଣଜୟା ଣର୍ାର୍ୀଵ ନାରାର୍ଣମାସସାଦ୍ || ୧.୩୨ ||  
ସମପୟୟ କୃତୟାନ ିକୃତୀ କୃତାନ ିଵୟାସାର୍ ଭ ଣମେ ସୁକୃତାନ ିର୍ାଵତ |  
କରିଷୟମାଣାନ ିଚ ତସୟ ପ ଜାଂ ସଂକଲ୍ପର୍ାମାସ ସ ଶୁ୍ଦ୍ବୁଦ୍ଃି || ୧.୩୩ ||  
ଵିଣଷ୍ଣାଃପଦ୍ଶ୍ରିଦ୍ ବକସନ୍ନରିାସୀ କି୍ଷ୍ପ୍ତାନୟପକି୍ଷ୍ପ୍ରକରଃ ସୁପକ୍ଷ୍ଃ |  
ସଣସାଦ୍ଣରାଽଥାଽଦ୍ତି ରାଜହଂସଃ ସ ରାଜହଂସୀମିଵ ରାଜକନୟାମ || ୧.୩୪ ||  
ଇଂଦ୍ୀଵରଶ୍ରୀଜରି୍ସୁଂଦ୍ରାଭଂ ଣମରାନଣନଂଦୁ୍ଂ ଦ୍ରି୍ତଂ ମକୁୁଂଦ୍ମ |  
ସ୍ଵମାତୁଣଲ୍ର୍ଂ କମଲ୍ାର୍ତାକ୍ଷ୍ଂ ସମଭୟନଂଦ୍ତ ସୁଚରିାର୍ ଭୀମଃ || ୧.୩୫ ||  
ମହାର୍ଦ୍ଂ ଚଂଡରଣଂ ପୃଥିଵୟାଂ ବାହୟଦ୍ରଥଂ ମଂକ୍ଷ୍ ୁନରିସୟ ଵୀରଃ |  
ରାଜାନମତୁୟଜ୍ଜ୍ଵଲ୍ରାଜସ ର୍ଂ ଚକାର ଣର୍ାଵିଂଦ୍ସୁଣରଂଦ୍ରଜାଭୟାମ || ୧.୩୬ ||  
ଦୁ୍ଃଶ୍ାସଣନନାଽକୁଲି୍ତାନ ପ୍ରିର୍ାର୍ାଃ ସ କ୍ଷ୍ମାନରାଳାନସତିାଂଶ୍ଚ ଣକଶ୍ାନ |  
ଜଘିାଂସର୍ା ଣଵୈରିଜନସୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣଃ ସ କୃଷ୍ଣସପୟାନଵି ସଂଚକିାର୍ || ୧.୩୭ ||  
ଜାଜ୍ଵଲ୍ୟମାନସୟ ଵଣନ ଵଣନଽଲ୍ଂ ଦ୍ଧିକ୍ଷ୍ତଃ ପାଥିଵସାଥୟମଗୁ୍ରମ |  
ସତ୍ତ୍ଵାନ ିପୁଂସାଂ ଭର୍ଦ୍ାନ ିନାଶ୍ଂ ଵୃଣକାଦ୍ରାଣନର୍ୟୁରୁଣତଜସାଽଽପୁଃ || ୧.୩୮ ||  
ଣଭାର୍ାଧିକାଣଭାର୍ଵଣତାଽରୁଣାକ୍ଷ୍ାନ ଇତସ୍ତତଃ ସଂଵଲ୍ଣତା ଧଣରଂଣଦ୍ର |  
ବହ ନ ଦ୍ଵଜିହିଵାନ ମଣମିତ୍ପଣୁରାର୍ାନ ଅଣସୌ କ  ନ ଣକ୍ରାଧଵଶ୍ାନ ଜଘାନ || ୧.୩୯ ||  
ଅଣଥୈଷ ଣଵଷାଂତରଭମଲ୍ୀନଃ କ୍ରଣମଣ ଵାରୁ୍ପ୍ରଭଵଃ ସୁଣତଜାଃ |  
ରୁଦ୍ାଖଲି୍ାଶ୍ଂ ମଖୁରଂ ପ୍ରଚଂଡଂ ଭମୀଚକାରାଖଲି୍କୀଚଣକୌଘମ || ୧.୪୦ ||  
ସ କୃଷ୍ଣଵତ୍ମୟା ଵିଜଣର୍ନ ରୁ୍ଣ୍ା ମହୁୁମୟହାଣହତଧିଣରାଽପ୍ରଧୃଷୟଃ |  
ଭୀଷମଦ୍ଵଜିାଣଦ୍ୈୟରତଭିୀଷଣାଭଂ ଵିପକ୍ଷ୍କକ୍ଷ୍ଂ କ୍ଷ୍ପର୍ନ ଵିଣରଣଜ || ୧.୪୧ ||  
ତରସ୍ଵନିଃ ଣପ୍ରାଚ୍ଚଲି୍ତାନଧୀରାନ ନଦି୍ୟଗ୍ଧପକ୍ଷ୍ାନତତିୀକ୍ଷ୍ଣଣକାପାନ |  
ସ ଧାତୟରାଷ୍ଟ୍ରାନ ବହୁଣହତଲି୍ୀଣଲ୍ା ଵିନାଶ୍ୟ ଵିଶ୍ଵାନ ପରର୍ା ଶ୍ରିର୍ାଽଭାତ || ୧.୪୨ ||  
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କୃଷ୍ଣାଂଘ୍ରପିଂଣକରୁହଭୃଂର୍ରାଜଃ କୃଷ୍ଣାମଖୁାଂଣଭାରୁହହଂସରାଜଃ |  
ପ୍ରଜାସଣରାଜାଵଲି୍ରଶି୍ମରାଜଃ ସଣସାଦ୍ଣରାଽରାଜତ ଵୀରରାଜଃ || ୧.୪୩ ||  
ଣପୌଣତ୍ର ପଵିତ୍ରାହଵର୍ଜାମିଣପୌଣତ୍ର ଧରାଂ ନଧିାର୍ାସରୁଧୀଷୁ ତାପମ |  
କୀତଂି ତ୍ରଣିଲ୍ାକୟାଂ ହୃଦ୍ର୍ଂ ମକୁୁଂଣଦ୍ ଣଭଣଜ ପଦ୍ଂ ସ୍ଵଂ ସହଣଜୈଃ ସ ଭୀମଃ || ୧.୪୪ ||  
ଵିଣଷ୍ଣାଃ ପଦ୍ାଂତଂ ଭଜତାଽନଣିଲ୍ନ ଣଘାରପ୍ରଘାଣତୈରିତ ିନାଶ୍ିତାଣସ୍ତ |  
ରଣସାଜ୍ଝିତାଶ୍ଚଂଚଲ୍ଵୃ୍ଣର୍ାଽଲ୍ଂ ଣଶ୍ାଭାଂ ନ ଣଭଜୁଃ ସୁରଣଵୈରିଣମଘାଃ || ୧.୪୫ ||  
ଏତତ୍ପର ତୀପଂ କଲି୍ କତୟୁ କାମାଃ ନଣଷ୍ୌଜସଃ ସଂକ ଣମଵମାପୟ |  
ମକୁୁଂଦ୍ଣଵୈରୁ୍ଣୟକଥାଂ ସ୍ଵଣର୍ାର୍ୟାଂ କାଣଲ୍ କଲ୍ାଵାକଲ୍ର୍ଂତ ଣତଽଲ୍ମ || ୧.୪୬ ||  
ଣର୍ା ଭ ରିଣଵୈଣରା ମଣମିାନ ମତୃଃ ପ୍ରାର୍ ଵାର୍ମୀ ବୁଭ ଷୁଃ ପରିଣତାଷଣିତଶ୍ଃ |  
ସ ସଂକରାଣଖୟାଽଂଂଘ୍ର ିତଣଳଷୁ ଜଣଜ୍ ସୃ୍ପଧା ପଣରଽପୟାସୁରିହାସୁଣରଂଦ୍ରାଃ || ୧.୪୭ ||  
ସାନ୍ନାର୍ୟମଵୟ୍ହୃଦ୍ାଖୁଭୁର୍ ଵା ଶ୍ଵା ଵା ପୁଣରାଡାଶ୍ମସାରକାମଃ |  
ମଣସି୍ରଜଂ ଵା ପଲଵଣର୍ାଽଵୟଵଣସ୍ଥା ଜଗ୍ରାହ ଣଵଦ୍ାଦ୍କିଣମଷ ପାପଃ || ୧.୪୮ ||  
ଜଣନା ନଣମନ୍ନାପରଣଥତ ିମତ୍ତ୍ଵା ଶ୍ଠଶ୍ଚତୁଥୟାଶ୍ରମଣମଷ ଣଭଣଜ |  
ପଦ୍ମାକରଂ ଵା କଲୁ୍ଷୀଚକିୀଷୟୁଃ ସୁଦୁ୍ଦ୍ୟଣମା ଦୁ୍ଷ୍ର୍ଣଜା ଵିଶ୍ୁଦ୍ମ || ୧.୪୯ ||  
ଅଣଵୈଦ୍କିଂ ମାେମିକଂ ନରିସ୍ତଂ ନରିୀକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ପକ୍ଷ୍ସୁପକ୍ଷ୍ପାତୀ |  
ତଣମଵ ପକ୍ଷ୍ଂ ପ୍ରତପିାଦୁ୍ଣକାଽଣସୌ ନୟର ରୁପନମାର୍ୟମିହାନୁର ପମ || ୧.୫୦ ||  
ଅସତ୍ପଣଦ୍ଽସନ ସଦ୍ସଦ୍ଵଵିି୍ଂ ମାର୍ାଖୟର୍ା ସଂଵୃତମିଭୟଧ୍ |  
ବ୍ରହ୍ମାପୟଖଂଡଂ ବତ ଶ୍ ନୟସଣିଦ୍ୈୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଣବୌଣଦ୍ାଽର୍ମତଃ ପ୍ରସଦି୍ଃ || ୧.୫୧ ||  
ର୍ଦ୍ ବ୍ରହ୍ମସ ଣତ୍ରାତ୍କରଭାସ୍କରଂ ଚ ପ୍ରକାଶ୍ର୍ଂତଂ ସକଲ୍ଂ ସ୍ଵଣର୍ାଭିଃ |  
ଅଚ ଚୁରଦ୍ ଣଵଦ୍ସମ ହଵାହଂ ତଣତା ମହାତସ୍କରଣମନମାହୁଃ || ୧.୫୨ ||  
ସ୍ଵସ ତ୍ରଜାତସୟ ଵିରୁଦ୍ଭାଷୀ ତଦ୍ଭାଷୟକାଣରାଽହମିତ ିବୁଵନ ର୍ଃ |  
ତଂ ତତ୍କଷଣାଦ୍ ଣର୍ା ନ ଦ୍ଧିକ୍ଷ୍ତ ିମ ସ ଵୟାସର ଣପା ଭର୍ଵାନ କ୍ଷ୍ମାବ୍ଃି || ୧.୫୩ ||  
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ନରି୍ମସନମଣଦି୍ୀପର୍ଣଣାଽଭଵତ ତଦୁ୍ରୁଵାର୍ଗଣପଂକନରି୍ ଢଭାଃ |  
ଅଵିଦୁ୍ଷାମିତ ିସଂକରତାକରଃ ସ କଲି୍ ସଂକର ଇତୟଭିଶୁ୍ଶ୍ରଣଵ || ୧.୫୪ ||  
ଵିଶ୍ଵଂ ମିଥୟା ଵିଭୁରରୁ୍ଣଵାନାତ୍ମନାଂ ନାସି୍ତ ଣଭଣଦ୍ା |  
ଣଦ୍ୈତୟା ଇତ୍ଥଂ ଵୟଦ୍ଧତ ର୍ରିାଂ ଦ୍କି୍ଷ୍ ୁଭ ର୍ଃ ପ୍ରସଦି୍ମି ||  
ଆନଂଦ୍ାଣଦ୍ୈୟର୍ୟୁରୁରୁ୍ଣର୍ଣଣୈଃ ପ ରିଣତା ଵାସୁଣଦ୍ଣଵା |  
ମଂଦ୍ଂମଂଦ୍ଂ ମନସ ିଚ ସତାଂ ହଂତ ନ ନଂ ତଣିରାଽଭ ତ || ୧.୫୫ ||  
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲ୍ତଲି୍କ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚଣିତ 
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଣର୍  
ଆନଂଦ୍ାଂକଣିତ ପ୍ରଥମଃ ସର୍ୟଃ || 
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