
|| ଶ୍ରୀ ||  
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵିରଚତିଃ  
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ || 
୩. ତୃତୀର୍ଃ ସର୍ୟଃ  
ଅଥ କଦାଚନ ସୁଂଦରନଂଦନସ୍ମତିମଖୁ ଂଦୁଦୃଶାଂ ଦରି୍ଖତୌ ନୃଣାମ |  
ମହମଖତା ନଜିବଂଧୁମଖୁଦ ମଦୁା ପ୍ରର୍ର୍ତୁଃ ସ୍ଵଜଖନ ଃ ସହ ଦଂପତୀ || ୩.୧ ||  
ସ୍ଵଜନତାପର୍ମାର୍ମସଂର୍ମପ୍ରତସିଭାଜତିପୂଵୟକସଂ୍ରମଖମ |  
ଅଵିଦୁଷୀ ଜନନୀତ ିସ ବାଲକଃ ଶରଣଖତା ରଣଖତା ନରିର୍ାନ୍ନଅଭିଃ || ୩.୨ ||  
କ୍ଵ ନୁ ରି୍ର୍ାସସ ିତାତ ନ ସାଂପ୍ରତଂ ସ୍ଵଜନସଂତୟଜନଂ ତଵ ସାଂପ୍ରତମ |  
ଇତ ିଵିଭୁଃ ପଥିଖକ ରୁଦଖିତା ଵ୍ରଜନ ସ୍ମତିମନାକୁଲମତୁ୍ତରମାତଖନାତ || ୩.୩ ||  
ତ୍ଵରିତଖମତୟ ସ କାନନଖଦଵତାସଦନମତ୍ର ନନାମ ରମାପତମି |  
ଅପି ତତଃ ପ୍ରର୍ଖତା ଲଘୁ ନାଳଖିକରୁ୍ପପଦାଂତରସଦମର୍ତଂ ଚ ତମ || ୩.୪ ||  
ନଳନିନାଭନଭିାଲନସଂମଦାର୍ମଵିକସ୍ଵରଭାସ୍ଵରଖଲାଚନଃ|  
ଜନମଖନାନର୍ନାଂବୁଜଭାସ୍କଖରା ରଜତପୀଠପୁରଂ ପ୍ରର୍ର୍ାଵଖସୌ || ୩.୫ ||  
ସୁହର୍ଖମଧର୍ଣାତଶିର୍ାଲଖଵା ହରିନମସ୍କତୃର୍ଃ ସୁକୃତା ଇମାଃ  
ଇତ ିସୁଖର ରପି ଭୂସୁରମଂଡଖଲ ଃ ସମନମତ ସ ସଵିସ୍ମର୍ମୀକି୍ଷତଃ || ୩.୬ ||  
ନ ହ ିହରିଂ ସତତଂ ନ ନମତୟଖସୌ ନ ଚ ନ ପଶୟତ ିନାପି ନ ଵଂଦଖତ |  
ଅପି ତଖଥତ ିଵିଧାର୍ ଵଖିଶଷତଃ ସ ନନୁ ସାଧୁଜନାନ ସମଶିକ୍ଷର୍ତ || ୩.୭ ||  
ଅନଵଖଲାକୟ ସୁତଂ ସୁତଵତ୍ସଖଲା ମରୃ୍ର୍ଖତ ସ୍ମ ମହୀସୁରପୁଂର୍ଵଃ |  
ମହୁୁରପୃଚ୍ଛଦମଷୁୟ ର୍ତଂି ନରାନ ପଥି ପଥି ପ୍ରର୍ଖତାନୁପଦଂ ଦୁତମ || ୩.୮ ||  
ଜନସଦାର୍ତସିୂଚତିଵର୍ତ୍ୟନା ପ୍ରତପିଦଂ ଵ୍ରଜତା ପରର୍ା ତୃଷା |  
ଦ୍ଵଜିମହାମଧୁଖପନ ମଖନାହରଂ ସ୍ମତିମଲାଭି ସୁତାନନଵାରିଜମ || ୩.୯ ||  
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ଵିରହଦୂନତଖର୍ାଦ୍ଗମଖନାନମୁ ଂ ନୟରୁଣଦଶୁ ପୁରା ସ ର୍ଖର୍ାଦୟୃ ଖଶାଃ |  
ଅଥ ତଖର୍ାଃ ପ୍ରମଖଦାତ୍ଥତିମପୟଦଃ ପ୍ରତନିରୁିଦ୍ଧ୍ୟ ର୍ରିଂ ରୁ୍ରୁରବ୍ରଵୀତ || ୩.୧୦ ||  
ଅରି୍ ସୁଖତଦମଦୁାହର ତତ୍ଵଖତା ନନୁ ସମାର୍ତଵାନସ ିସାଂପ୍ରତମ |  
ସ୍ଵଜନତାରହତିସୟ ତୁ ଖକାଽତ୍ର ଖତ ସହଚଖରାଽଭୟକ ଦୀଘୟତଖମ ପଥି || ୩.୧୧ ||  
ଜନକଵାଚମିମାମଵଧାରର୍ନ କଳମଦୁାହରଦଂବୁରୁଖହକ୍ଷଣଃ |  
ସ୍ଵପଦମାଵ୍ରଜଖତା ଵ୍ରଜଖତାଽପୟଖତା ନନୁ ସ ା ମମ କାନନଖର୍ା ଵିଭୁଃ || ୩.୧୨ ||  
ତଦତିରାର୍ତନାତୁ୍ତ ର୍ଦାଽର୍ମଂ କୃତରତଃି  ଲୁ ତତ୍ର ହରିଃ ସ ା  
ଅହମିହାପି ମଖହଂଦ୍ରଦରି୍ାଲର୍ଂ ପ୍ରଣତଵାନୁତ ର୍ାଵଦଧୀଶ୍ଵରମ || ୩.୧୩ ||  
ଅପି ତଖତାଽହମଖୁପତୟ ସହାମନୁା ଭର୍ଵଖତଽତ୍ର ସଖତ ପ୍ରଣତଂି ଵୟଧାମ |  
ଇତ ିନରି୍ଦୟ ଵିଭାତ ିଶିଶୁଃ ସ୍ମ ଵିସ୍ମତିସଭାଜନଚୀଣୟସଭାଜନଃ || ୩.୧୪ ||  
ଵିରହତିସ୍ଵଜନଂ ଚରଣପ୍ରିର୍ଂ ଵିଵିଧଭୂତଭର୍ଂକରଵର୍ତ୍ୟନ ି|  
ଅରି୍ କୃପାଲର୍ ପାଲର୍ ବାଲକଂ ଲଘୁଶୁଭସୟ ମଖମତୟନମଦ ଦ୍ଵଜିଃ || ୩.୧୫ ||  
ତମପୁର୍ୃହୟ ସୁତଂ ସୁତଖପାନଧିିଃ ରୃ୍ହମଖସୌ ରୃ୍ହଣିୀସହଖିତା ର୍ଖର୍ୌ |  
ଉଦର୍ତୀତ ିହ ିବାଲଦଵିାକଖର ସ୍ମତିମଭୂତ ସୁଜନାନନଵାରିଜମ || ୩.୧୬ ||  
ଵରଵିମାନର୍ରିାଵପି ଚଂଡକିା ଶିଶୁମଖହା ଜନନୀ ତମଲାଳର୍ତ |  
ଅପରଥା ପରିତୁଷ୍ଟମନାଃ କଥଂ ଚରିମିଖହ ଷ ଵଖସଦ ଵିସହାର୍କଃ || ୩.୧୭ ||  
ସକଲଶବ୍ଦମର୍ୀ ଚ ସରସ୍ଵତୀ ସତତମାନମତ ିସ୍ଵର୍ଖମଵ ର୍ମ |  
ଦ୍ଵଜିଵଖରାଽଥ କଦାଚନ ମାତୃକାଃ କଲି ସୁତଂ ପରଚିାର୍ର୍ତ ିସ୍ମତମ || ୩.୧୮ ||  
ଲିପିକୁଲଂ ନନୁ ତାତ ର୍ଖତ ଦଖିନ ଲି ତିଖମଵ ପୁନଲି ତିଂ କୁତଃ |  
ଇତ ିନଜିପ୍ରତଭିାରୁ୍ଣଭାଵତିଂ ହରିପଦସୟ ଵଚସ୍ତମନଂଦର୍ତ || ୩.୧୯ ||  
ଶିଶୁରଖସୌ ପ୍ରତଭିାଂବୁଧିରିତୟଲଂ ଜନମଖନାଵଚନଗ୍ରହପୀଡନା |  
ନ ଭଵତାଦତି ିତଂ ଵିଜନସ୍ଥଖଲ ସ୍ଵତନର୍ଂ ସମଶିକ୍ଷର୍ଖଦଷକଃ || ୩.୨୦ ||  
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ମହଵତା ସ୍ଵଜଖନନ ସମୀରିତସ୍ଵଜନନୀସହଖିତନ କଦାଚନ |  
ରୁଚରିଵାଚନର୍ାଽଚତିଵାକିରି ର୍ା ପ୍ରତରି୍ଖର୍ ପ୍ରଭୁଣା ଘୃତଵଲ୍ଲ୍ୟପି || ୩.୨୧ ||  
ପରିଷଦା ନତିରାଂ ପରିଵାରିତଃ ଶିଵପଦଃ କଲି ଖଧୌତପଖ ାଦ୍ଭଵଃ |  
ଇହ କଥାଂ କଥର୍ନ ଦଦୃଖଶ ତତଃ ପୃଥୁଧିର୍ା ପୃଥକୁାକୃତନିାଽମନୁା || ୩.୨୨ ||  
ଇଦମଵୁାଚ ଵିଚାରଵିଚକ୍ଷଣଃ ଶୁଚ ିଵଚଃ ଶନଖକ ଃ ସ ଜନାଂତଖର |  
ଅପରଥା କଥିତଂ କଥକ ତ୍ଵର୍ା ନନୁ ମତାନମହତାମତି ିସସ୍ମତିମ || ୩.୨୩ ||  
ଅର୍ଣର୍ନ୍ନ ଶିଵଂ ଜନତା ତଦା ସଵଚଖନ ଵସୁଖଦଵସୁତାହଵଖର୍ |  
ମ ୁରମିଚ୍ଚତ ିଖକା ମରୃ୍ଧୂତୟକଂ ପ୍ରକୃତ ହୁଂକୃତ ସଂିହ ଶିଖଶୌ ସତ ି|| ୩.୨୪ ||  
ଅଥ କଥଂ କଥଖର୍ତ ିତଦା ଜଖନ ର୍ଦତିଵତୁୟଚତିାଥୟମଦୁାହରନ |  
ସ ସମଲାଳୟତ ଵିସ୍ମର୍ୀଭିନୟଖର ଃ ଅପି ସୁଖର ଵିଜର୍ାଂକୁରପୂଜଖକ ଃ || ୩.୨୫ ||  
ସ ଜନନୀସହଖିତା ଜନକଂ ରୃ୍ଖହ ପ୍ରର୍ତଵାଂସ୍ତମଦୁଂତମଖଵଦର୍ତ |  
ନରି୍ଦ ତାତ ଶିଵଃ କଥକଃ ସ କଂି ଵିତଥର୍ୀରଥଵାଽହମିତୀରର୍ନ || ୩.୨୬ ||  
ନନୁ ସୁତାଵିତଥଂ କଥିତଂ ତ୍ଵଖର୍ତୟମମୁଦୁୀର୍ୟ ସଵିସ୍ମର୍ମସ୍ମରତ |  
ପ୍ରକୃତତିଃ କୃତତିା  ଲୁ ଖମ ଶିଖଶାଃ ମଦଧିନାଥଦଖର୍ାଦର୍ଖଜତୟଖସୌ || ୩.୨୭ ||  
କଥର୍ତାଂ ପ୍ରଥଖମ କଥର୍ତୟଲଂ ସ୍ଵଜନଖକ ଜନସଂଘଵୃଖତ କଥାମ |  
ସକଲଖଲାକମଖନାନର୍ଖନାତ୍ସଵଃ ଚତୁରଧୀଃ ସ କଦାଚଦିଵାଚର୍ତ || ୩.୨୮ ||  
ଵିଵିଧଶା ପିଦାଥୟନଖିଵଦଖନ ଲିକୁଚନାମନୀ ତଦାଽନୁଦତିାଥୟଖକ |  
କମିିତ ିତାତ ତଦଥୟମଵଣୟର୍ନ କଥର୍ସୀତ ିଶଖନ ରର୍ମବ୍ରଵୀତ || ୩.୨୯ ||  
ଅଵଦତୀତ ିପିତର୍ୟପି ଖଚାଦଖିତ ପ୍ରତବୁିଭୁତୁ୍ସଷୁ ତତ୍ର ଜଖନଷଵପି  
ଅର୍ମଦୁୀର୍ୟ ତଦଥୟମଵାପ୍ତଵାନ ପରିଷଖଦା ହୟସମାନସୁମାନନାମ || ୩.୩୦ ||  
ବହୁଵିଖଧ ଶ୍ଚରିଖତ ରିତ ିଚାରୁଭିଃ ସକଲଖଲାକକୁତୂହଲକାରିଣମ |  
ଦ୍ଵଜିଵଖରଣ ଵର୍ସୁୟଚଖିତ ସ୍ଥିତଂ ତମପୁଖନତୁମଖନନ ଦଖଧ ମନଃ || ୩.୩୧ ||  
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ସମଚୁତିଗ୍ରହଖର୍ାର୍ରୁ୍ଣାନିଵତଂ ସମଵଧାର୍ୟ ମହୂୁତୟମଦୂଷଣମ |  
ପ୍ରଣର୍ବଂଧୁରବାଂଧଵଵାନଖସୌ ଦ୍ଵଜିକୁଲାକୁଲମତୁ୍ସଵମାତଖନାତ || ୩.୩୨ ||  
ଵିଵିଧଖଵଦତର୍ା ଵଜିହିୀଷୟଖଵା ଵଦନରଂର୍ପଖଦସୟ ଚରିାର୍ ର୍ାଃ |  
ସୁରଵରପ୍ରମଦା ଅପି ସପ୍ରିର୍ା ଅଭିନନଂଦୁରଖହା ଵିର୍ଖତା ମହମ || ୩.୩୩ ||  
ଵିହତିସାଧନସାଧିତସତ୍କ୍ିି ଖର୍ାଜ୍ଵଲନମଜୁ୍ଜ୍ଵଲଧୀଜ୍ଵୟଲର୍ନ୍ନର୍ମ |  
ଉପନନିାର୍ ସୁତଂ ସୁକୁମାରକଂ କୁଶଲିନଂ କୁଶଲୀକୃତଶୀଷୟକମ || ୩.୩୪ ||  
ପରିଚରାଗ୍ନରୁି୍ରୂ ଚରିତଵ୍ରତଃ ସୁଚରଣଃ ପଠ ସାଧୁ ସଦାର୍ମାନ |  
ଇତ ିରୁ୍ଖରାସ୍ତ୍ରଜିର୍ଦ୍ଗରୁୁଶିକ୍ଷଖଣ ସୁ୍ଫ ମହାସ ିସୁଖର ଃ କୃତସାକି୍ଷଭିଃ || ୩.୩୫ ||  
ଜତିକୁମାରରୁ୍ଣଂ ସୁକୁମାରକଂ ନଜିକୁମାରମଖଵକ୍ଷୟ ନରିଂତରମ |  
ସମଚୁତିାଚରଖଣ ଚତୁରଂ ସ୍ଵତଃ କି୍ଷତସିୁଖରା ମଦୁମାର୍ତ ଶିକ୍ଷର୍ନ || ୩.୩୬ ||  
ସପ  ଂଡମକଂିଚନଵତ କ୍ଵଚତି ସ୍ଵଵିଭଵାନୁଚତିଂ ଚରଣାଦକିମ |  
ଭୁଵନଭତୟୁ ରଖହା ସ୍ଵନରୂି୍ହନଂ ସୁରସଭାସୁ କୁତୂହଲମାତଖନାତ || ୩.୩୭ ||  
ଅଵିରଖଳ ର୍ୟରଖଳାଷମଭିରାକୁଲୀ କୃତସମସ୍ତଜଖନା ଵଚିଚାର ର୍ଃ |  
କ୍ଵଚଦିମଂୁ ନଜିଘାଂସୁରଶାଂତମିାନୁପସସପୟ ସ ସପୟ ମଖର୍ାଽସୁରଃ || ୩.୩୮ ||  
ତ୍ଵରିତମଦୁୟତଵିସୃ୍ତତମସ୍ତକଃ ପ୍ରତଦିଦଂଶ ର୍ଖଦ ନମଵିକ୍ଷତମ |  
ପ୍ରଭୁପଦାରୁଣଚାରୁତରାଂରୁ୍ଲୀଵିହୃତପିିଷ୍ଟତନୁଃ ପ୍ରତତାମ ସଃ || ୩.୩୯ ||  
ର୍ରୁଡତୁଂଡମିଵ ପ୍ରତପିନ୍ନଵାନ ଦ୍ଵଜିକୁମାରପଦଂ ସ ମମାର ଚ |  
ସମଚୁତିଂ ଚରିତଂ ମହତାମିଦଂ ସୁମନଖସା ମନଖସଷ୍ଟମପୂଜର୍ନ || ୩.୪୦ ||  
ର୍ରିିଶରୁ୍ଵୟମଖରଂଦ୍ରମଖୁ  ଶ୍ଚ ର୍ଚ୍ଚରଣଖରଣୁରଧାରି ସୁଖରଶ୍ଵଖର ଃ |  
କି୍ଷତସିୁରାଂଘ୍ର୍ୟଭିଵଂଦନପୂଵୟକଂ ସ ଵିଦଖଧଽଧ୍ୟର୍ନଂ ଛଲମାନୁଷଃ || ୩.୪୧ ||  
କରତଖଳ  ଲୁ କଂଦୁକଵତ ସଦା ସକଲର୍ା କଲର୍ା ସହ ଵିଦୟର୍ା |  
ଅରିଧଖରଣ ସମଂ ସୁ୍ଫରିତଂ ରୁ୍ଖରାଃ ମନସ ିତସୟ ଵିଡଂବର୍ଖତା ଜନାନ || ୩.୪୨ ||  
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ଅନଧିଖକ ରଧିଖକ ଶ୍ଚ ଵର୍ସୟଖଥା ବହୁଭିରଧ୍ୟର୍ଖନାପରମାଂତଖର |  
ଅନକିଖ  ଵ ଭିୁଃ ପ ଭିୁର୍ୟୁଖରାଃ ସ ଵିଜହାର ସୁ ୀ ସ ଭିିଃ ସମମ || ୩.୪୩ ||  
ପଦମଦୁୀର୍ୟ ଜଖଵନ ରି୍ର୍ାସତିଂ ଦୁତସ ଷି୍ଟଭଵତ ସ ପୁରସସରଃ |  
ଅର୍ମର୍ତ୍ନତଖର୍ତ ିନ ଵସି୍ମଖର୍ା ନନୁ ମଖନାଜଵଜତି ପଵଖନାଽସଖକୌ || ୩.୪୪ ||  
ପଲଵନଖତଜସ ିହଂତ ନ ଖକଵଲଂ ଵିଜତିଵାନ ସ ତଦା ସକଲାନ ଜନାନ |  
ପ୍ରଭୁନଖିଦଶକଖରା ହନୁମତ ତଖନୌ ନନୁ ଜରି୍ାର୍ ସ ଵାଲିସୁତାଦକିାନ || ୩.୪୫ ||  
ଜଲଵିହାରପରାଜରି୍ଭିଃ ସୃ୍ପଧା ସ ଭିିରୀରିତଵାରିପରିଶ୍ରିତମ |  
ଵଦନମାକୁଲଖଲାଚନମାଦଖଧ ସ୍ମତିମମଷୁୟ ହ ିକଂଚନ ଵି୍ରମମମ || ୩.୪୬ ||  
ସ ଶନଖକ ବୟଲିଖନା ରୁ୍ର୍ପଦ୍ଗତାନ ପ୍ରଵହୃିଖତଷୁ ସ ୀନ ନରିପାତର୍ତ |  
ଅଶନଖକ ର୍ୟୁର୍ପତ ପ୍ରକୃତାହଵାନ ସହସଖିତା ଦ୍ଵଜିସନୁୂରର୍ତ୍ନଵାନ || ୩.୪୭ ||  
ଗ୍ରହଣ ନଗି୍ରହଖଣ ଗ୍ରହଖଣ ଦୃଖେ ରୁ୍ରୁଭଖରାଦ୍ଧ୍ରଣାଦଵିିଖଧୌ ପଖ ୌ |  
ଇହ ଵିଭାଵୁପଚାରଧିର୍ା ନୃଣାଂ ଋତମର୍ଂ ନନୁ ଭୀମ ଇତୀରିତମ || ୩.୪୮ ||  
ଵିହରତୀତ ିପଠତୟପି ନ ସୁ୍ଫ ଂ ସ୍ଵର୍ୃହର୍ାମିନ ିଚାଦୁତମାର୍ତ ି|  
ପରିତୁଖତାଷ ନ ତତ୍ର ଜର୍ଦ୍ଗଖୁରୌ ସ କଲି ପୂର୍ଵନାନଵର୍ଖଜା ଦ୍ଵଜିଃ || ୩.୪୯ ||  
ଅଥ କଦାଚନ ଖସାଽଧ୍ୟର୍ନାଂତଖର ତମଵଦତ କୁପିଖତାଽନୟମନସ୍ଵନିମ |  
ପଠସ ିଖନା ଶଠ ଖତ ସ ଭିିଃ ସମଂ କମିିତ ିନତିୟମଦୁାସତିଧୀରିତ ି|| ୩.୫୦ ||  
ରୁ୍ଣନକିା ଚରଣାଦକିଖର୍ାଚରା ନ ମମ ହୃଦ୍ଦରି୍ଖତତୁୟଦଖିତଽମନୁା |  
ଵଦ ଵିଶାରଦଵାଦ ର୍ଖଥପି୍ସତଂ ତ୍ଵମପୁରୀତୟଵଦଦ୍ଧ୍ରଣୀସୁରଃ || ୩.୫୧ ||  
ସକଲଲକ୍ଷଣଶିକ୍ଷଣମଲୂଭୂଃ ଶୁତସିମାମନନଂ ସ୍ଖଲଖନାଜ୍ଝିତମ |  
ନ  ଲୁ ଖକଵଲମସୟ ରୁ୍ଖରାଵୟୟଧାତ ସୁମନସାମପି ତତ୍ର କୁତୂହଲମ || ୩.୫୨ ||  
ପ୍ରିର୍ଵର୍ସୟଶିଖରାରୁ୍ରୁଖଵଦନାଂ ଅଶମର୍ତ ସହଜାମପି ଦୁସସହାମ |  
ସ ଵିପିଖନ ଵଜିଖନ ମ ୁଵାରୁ୍ନା ଶ୍ରଵଣ ଖର୍ାଚରିଖତନ କଦାଚନ || ୩.୫୩ ||  
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ଅଧିର୍ଖତାପନଷିଚ୍ଚ ସକୃଚୁ୍ଛତା ପ୍ରକ ଭାର୍ଵତୀତ ିନ ଵିସ୍ମର୍ଃ |  
ଅଧିର୍ତା ନନୁ ଜାତ୍ଵପି ନ ଶୁତାଃ ପ୍ରତଭିର୍ା ଶୁତର୍ଃ ଶତଖଶାଽମନୁା || ୩.୫୪ ||  
ସାକ୍ଷାଦଖଥାପନଷିଖଦା ଵଭୁିଖର ତଖରର୍ୟାଃ  
ପାଠଚ୍ଛଖଲନ ଵିଜଖନଽଥୟରସଂ ବୁଵାଣଃ |  
ଅଧ୍ୟାପକାର୍ ଵତିତାର ଵଖିମାକ୍ଷବୀଜଂ  
ଖର୍ାଵିଂଦଭକ୍ତିମଚୁତିାଂ ରୁ୍ରୁଦକି୍ଷଣାଂ ସଃ || ୩.୫୫ ||  
ଅରି୍ ସ୍ଵାମିନ ଦୁଷ୍ଟାନ ଦମର୍ଦମର୍ ସ୍ପଷ୍ଟମଚୁରିାଦ  
ରୁ୍ଣାନ ରୂ୍ୋନ ଵିଖ୍ାଃ କଥର୍କଥର୍ ସ୍ଵାନ ପ୍ରମଦର୍ନ |  
ତଦାଽଽନଂଦଂ ତନଵନ୍ନତି ିସମୁନସାଂ ଖସାଽନୁସରତା  
ମନୁଜ୍ଞାମାଦତ୍ତ ତ୍ରଭୁିଵନରୁ୍ରୁବ୍ରୟାହ୍ମଣରୁ୍ଖରାଃ || ୩.୫୬ ||  
|| ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍କ୍ଵିକୁଲତଲିକ ତ୍ରଵିିକ୍ରମପଂଡତିାଚାର୍ୟସୁତ  
ନାରାର୍ଣପଂଡତିାଚାର୍ୟଵରିଚଖିତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଖର୍  
ଆନଂଦାଂକଖିତ ତୃତୀର୍ଃ ସର୍ୟଃ || 
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