|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୮. ଅଷ୍ଟମଃ ସର୍ୟଃ
ପ୍ରତିଭାପ୍ରଭାପ୍ରମୁଖସଦ୍ଗଣୁ ଣୈନଣି ଜୈଃ ଅତିଵିସ୍ମର୍ଂ ନିର୍ମିନାଂ ମଣନା ନର୍ନ |

om

ପୁରୁଧୀଃ କଦାଚିଦଥ ଣଵଦନାର୍କଂ ଵିଜଣନ ଶଣନୈରୁପସସାଦ ତଂ ଵଣନ || ୮.୧ ||

ସୁଵିଣଶଷଣଶଷଵଦଣଶଷଵଣିତପ୍ରତିଣ ାଧୁରୁ ରସ ନନୁ ଶିଷ ଣତାଚିତା |

gm

a.
c

ର୍ୁରୁମାନସସ ର୍ୁରୁତାଽପି ସତ୍ପଣତଃ ଇତି ଣସାପସତ୍ତିରମଣରୈରମାନ ତ || ୮.୨ ||
ପୁର ଏଵ ପୂରିତମପୂରର୍ତ ପୁନଃ ନନୁ କୃ ଷ୍ଣ ଏଷ ପରମାଥୟସଂଖ ର୍ା |

ou
si

ଭର୍ଵନମନଃ ପୁରମିଵାଽର୍ତଂ ପୁରା ନିଜଧାମ ତାଂ ଚ ଜର୍ୃଣେ ତଦଦ୍ଭୁତମ || ୮.୩ ||

.y

ଇତିୋସସୁଂଦରପୁରାଣସୂତ୍ରସତ୍ପିି ର୍ପଂଚରାତ୍ରନିଜଭାଵସଂର୍ୁତମ |

w

w

w

ଅଶୃଣଣାଦନଂତେୃଦନଂତଣତାଽଚିରାତ ପରମାଥୟମପ ର୍ଣିତାର୍ମାଵଣ ଃ || ୮.୪ ||
ଋଜୁ ପୁଂର୍ଵସ ପରିଜାନତଃ ସ୍ଵର୍ଂ ସକ ଂ ତଦପ ମନଂତଜନମସୁ |
ସ୍ଵକୃ ଣତାଵୟନୁଗ୍ରେ

ାଦମୁଷ ତାଂ ଵିଶିଣଶଷ ଣଶଷଶର୍ନଃ ପୁନଧିର୍ମ || ୮.୫ ||

ଅଥ ାଦରାର୍ଣସୋର୍ସଂପଦା ପ୍ରର୍ଣର୍ୌ ପ୍ରଣଂତୁ ମମିତାଂତଣରା ର୍ୁତଃ |

ଅପି ନାଦିରାର୍ଣପଣଦାଦିତଂ େଣରଃ ଵପୁରଂତରଂ ସିତମାଶ୍ରମାଂତଣର || ୮.୬ ||

1

ତମପଶ ଦାଶ୍ରମଵଣର ପ୍ରଭୂତଧୀଃ ଜ୍ଵ ନଂ ଜ୍ଵ ଂତମିଵ ଧୂମଵଜିତମ |
ଵରଵଲ୍କ ାକ ି ତଣମୌଂଜିଣମଖ ଂ ଵି ସଜ୍ଜଟାଵ ର୍ମାଦିପୂରୁଷମ || ୮.୭ ||
ଅତିଦୁଜୟଣର୍ଂଦ୍ରିର୍ଜର୍ାଦିରୂପିଣା ତପସା ଵସଂତମିଵ ସଂତତଂ ଵଣନ |
ନିଜରୂପଭୂତନିରଣପକ୍ଷନିମୟ ପ୍ରଚୁ ରାତ୍ମଣସୌଖ ରତମପ ନାରତମ || ୮.୮ ||

om

ନର୍ନଦ୍ଵଣର୍ନ ନ ି ନପ୍ରଭାମୁଷା ପରିଫୁଲ୍ଲତାଵି ସିଣତନ ଵିସ୍ମର୍ାତ |

a.
c

ତମଣଵକ୍ଷ ଧମୟଜମଧମୟଦୁ ୟଭଂମନଣସତି ଭୂରିତରମାନଣସାଽସ୍ମରତ || ୮.୯ ||

gm

ଜର୍ତାଂ ଚତୁ ଦୟଶତର୍ଂ ଚତୁ ମୟଖ
ୁ ପ୍ରମୁଣଖୈର୍ୁ ୟତଂ ପ୍ରଳର୍ମାନିନାର୍ ର୍ଃ |

ou
si

ସମମୁଲ୍ଲସନ କମ ଣର୍ୈ ଵ ଣକଵ ଂ ପରମଃ ସ ଏଷ େି ପୁରାଣପୂରୁଷଃ || ୮.୧୦ ||
ତ୍ରିର୍ୁଣାକୃ ତପ୍ର
ି କୃ ତଣି ତା ର୍ୁରୁଂ ତତଃ ତ୍ରିଵିଧାମେଂକୃ ତମ
ି ମତୟ ଖାନ ତଃ |

w

w

.y

ଅପି ଭୂତପଂଚକମିଣତାଽଂଂଡମଂଡ ଂ ଭର୍ଵାନସାଵିେ ଜର୍ଂତି ଚାସୃଜତ || ୮.୧୧ ||

w

ଵିଧିଵାର୍ୁଵୀଂଦ୍ରଶିଵଣକୌଶିଣକଶକାନ ଅମରାମରାନୁ ର୍ନରାସୁରାଦିକାନ |

ସୃଜତି ପ୍ରପା ର୍ତି େଂତି ସଂତତଂ ସ୍ଵର୍ତିଂ ପ୍ରର୍ାପର୍ତି ଣଚୈଷ ୀ ର୍ା || ୮.୧୨ ||
ଅର୍ଣର୍ ସଦ୍ଗଣ
ୁ ର୍ଣଣା ଵିଦୂଷଣଃ ସ୍ଵଵଶାଖିଣ ାଽପ ନୁ ପଚାରତଃ ସ୍ଵର୍ମ |

ସ୍ମୃତକ
ି ୀତୟନପ୍ରଣତିଭିଵିମକ୍ତ
ୁ ଣର୍ ସ୍ଵଜନସ ର୍ାତ ର୍ମଣନକରୂପତାମ || ୮.୧୩ ||

ଚତୁ ରାନନାର୍ ଚତୁ ରଃ ପୁରାଽଽର୍ମାନ ପ୍ରଦଦାଵସାଵନିମିଣଷଶ୍ଵରଃ ଫ୍ରଭୁଃ |

2

ଵିନେ
ି ତ େି ଶୁତମ
ି ଷ
ୁ ଂ ପୁରାତନଂ ଵପୁଣଷାଧୁରତଂ େର୍ମୁଣଖନ ସଦ୍ରିପୁମ || ୮.୧୪ ||
ଅମଣରଂଦ୍ରଣଵୈରିଭୁଜଦଂଡମଂଡ ପ୍ରତିକଷୟପୁଷ୍କରପତଧୁରଣରାଧୁରୃତଃି |
ଵିଦଣଧ ଵରାେଵପୁଷାଽମୁଣନାମିମତ୍ସୃତସ
ି ଂି ଧୁକଚ୍ଛପତର୍ାଽଽପ୍ତରକ୍ଷିଣା || ୮.୧୫ ||
ନରସିଂେ ଏଷ ଵିଦଦାର ଦାରୁଣଂ ପ୍ରତିଣ ାଦଣର୍ନଖରଚକ୍ରଣତଜସା |

om

ସ୍ଵରିପୁଂ କ୍ଷଣଣନ ସରସଃ ସ୍ଫୁରତ୍ତନୁ ଂ ପୃଥୁସତ୍ଵମିଷ୍ଟଜନଭୀତିଭଂଜନଃ || ୮.୧୬ ||

ୀଂଦ୍ରଶାତ୍ରଵଃ ସ୍ଵଜନାର୍ ଣକଵ ମଦାତ ପରଂ ପଦମ || ୮.୧୭ ||

gm

ଉପଣଧରଧଃ କୃ ତ

a.
c

ଅପି ଵାମଣନା ଳିତ ା ଵାନର୍ଂ ପ୍ରତିଭା ଣ ନ କୃ ତଣଦୈତ ଣକୌତୁ କଃ |

ou
si

କଥର୍ଂତ ମୁଂ ପରଶୁଭାସମାନଣର୍ାେତମତୟ ଣଦଵତମସଂ ମୁେୁମେ
ୟୁ ୁ ଃ |

.y

ଜର୍ତାଂ େିତଂ େରିମିଵାପରଂ େରିଂ ର୍ୁରୁଶକ୍ତିତାପସଵରାନଵଣର୍ାଦ୍ଭଵମ || ୮.୧୮ ||

w

w

କରୁଣାକରଃ ସଵସୁଣଦଵଣମାଦଣଦା ଭର୍ଵାନ ପୁରାଽେିମକରାନଵଣର୍ଽଭଵତ |

w

ଜିତଵାନ ଦିଣଶା ଦଶରଣଥାଽଗ୍ର ସଂପଣଦା ଜନଣକା ଭୂଵ ଭୁଵି ର୍ସ ଣଵୈରିୋ || ୮.୧୯ ||
ଭୁଜଣର୍ଶ୍ଵଣରାଽପି ଭୁଵଣନଶ୍ଵରପ୍ରିର୍ଃ ସମଜନ ଥାରିଦରଜନମ ଭୁଵ ଭୂତ |
ତମମୁଷ କାଂତିଵିଜଣି ତଂଦୁ ମଗ୍ରଜଂ ରମଣୀର୍ମାେୁରିେ ରାମନାମକମ || ୮.୨୦ ||
ଜନଣକନ ଣସାଽଥ ଵିରୋସେିଷ୍ଣୁନା ମୁେୁରୀକ୍ଷିଣତା ଵନମନୀର୍ତ ପ୍ରଭୁଃ |

ଚକିଣତନ ଦୁ ଷ୍ଟଜନତସ୍ତପସ୍ଵିନା ତତ ଆସୁରୀଂ ନିଶିଚରୀଂ ଜ ାନ ସଃ || ୮.୨୧ ||

3

ମୁନସ
ି ପ୍ତତଂତୁ କୃ ତଣଵୈର ଂଧନଂ କଟୁଣକଶ ରିଷ୍ଟପଦମୁଖ ଦୁ ଜୟନମ |
କ୍ଷପର୍ଂତମୁଦ ତସୁ ାେୁମାେଣଵ ତମଥାଭ ନଂଦଦମରାଦିସଦ୍ଗଣଃ || ୮.୨୨ ||
ସଵଣନ ଵିକସ୍ଵରର୍ୁଣସ୍ଵରଦ୍ଵିଣଜ ସ୍ଫୁରିଣତ ଚରନ ସକ ଣର୍ାକୁ ପ୍ରିର୍ଃ |

om

ଇତକାମତାପସରସାଦ୍ରୟଧୀର୍ିରଃ ପ୍ରତି ାଳର୍ନ୍ନରମଣତୈଷ ସୁଂଦରୀଃ || ୮.୨୩ ||
ସେଜାନିଵତଃ ସକ ମିତ୍ରସଂର୍ୁଣତା ମଧୁରାଂ ପୁରୀଂ ଜନକଵଲ୍ଲଭାଂ ର୍ତଃ |

gm

a.
c

ପ୍ରଵିଶନ୍ନିମାଂ ସ ଜର୍ଣଦକସୁଂଦଣରା ନରନାର୍ୟୁଦାରନର୍ଣନାତ୍ସଣଵାଽଭଵତ || ୮.୨୪ ||
ଅଥ ଖଂଡିଣତଶ୍ଵରଧନୁ ଃ ସ ୀ ର୍ା କ୍ଷପିଣତାଗ୍ରଣସନନୃ ପପୁତ୍ରଣପୌରୁଷଃ |

ou
si

ସମୁପାସ ଵିପ୍ରର୍ୁରୁମବ୍ଜଭୂର୍ୁରୁଃ ସ୍ଵଜନାନଣମାଦର୍ଦଣମର୍ଣତଜସା || ୮.୨୫ ||

.y

କମ ାମର୍ଂ କମ ପତ୍ରଣ ାଚନାଂ ଭୁଵମାର୍ତାଂ ନୃ ପସୁତାଂ ର୍ୃେୀତଵାନ |

w

w

w

ନିଜ ୀ ର୍ା ଵିଜତ
ି ରାଜଶାତ୍ରଣଵା ମୁଦମାପଦାପ ପୁରମବ୍ଧିଦୁର୍ୟମମ || ୮.୨୬ ||
ସ ଜର୍ାମ ମାତୃ ଜନତୁ ଷ୍ଟଣର୍ କି ତ୍ଵରିଣତାଽଵନଂ ଵିଦଧଦୀପ୍ସିତଂ ସତାମ |
ସେ ଭାର୍ୟର୍ାଽପି ଶୁଭର୍ା ମୋଜର୍ଧ୍ଵଜ କ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ର ସୁେୃଦା ଵିନା[ଽ]ମୁଦା || ୮.୨୭ ||
ସମତୀତପଵୟତପୁଣରାର୍ଦୁ ର୍ୟମଃ ଖରଦୂ ଷଣାଦିସୁଜନଦ୍ଵିଣଷା େୂନ |
ସ ନିେତ ଵିଶ୍ଵଭର୍ଦଂ ସୁଦୁସସେଂ ନରକଂ ମୋତମ ଉତାନର୍ତ କ୍ରମାତ || ୮.୨୮ ||

4

ରୁଚିରାଶ୍ରମାଜିରଚିତାଗ୍ର ଣତଜସା ପ୍ରିର୍ର୍ା ପ୍ରିଣର୍ା ଭୁଵନମାନ ର୍ା ସମମ |
ଭୃଶମାକୁ ୀ କୃ ତମଦପ୍ରମାଦଵତ୍ସୁରପାରିଜାତେୃଦଵାପ ଧାମ ସଃ || ୮.୨୯ ||
େରିତାମଧୀଶନରଣଦଵମଂଡ ଂ ଦଶକଂ ଵିଜତ
ି ପରଭୀଷଣଂ ମୁେୁଃ |

ସ୍ଫୁରିତାମିେ ପ୍ରିର୍ତମାଂ ନିଜଶ୍ରିର୍ଂ ଭର୍ଵାନୁ ଣପୈକ୍ଷତ େରଂତମପ୍ରିର୍ମ || ୮.୩୦ ||

om

ଅଭିନଂଦିତଃ ପଵନନଂଦନାଦିଭିଃ ସ କଦାଚିଦଂି ଦ୍ରସୁତଵଧୟଣକା ର୍ଵା |

a.
c

ନିଜରାଜ ମାତ୍ମଦର୍ି ତାର୍ ଦତ୍ତଵାନ େରିସୂନଣଵ େତଵିପକ୍ଷମୁତ୍ତମମ || ୮.୩୧ ||

gm

ମୁଦମାପ ତତ୍ର ଦର୍ି ଣତାରୁଵାତ୍ତୟର୍ା ମଧୁୋ ମରୁତ୍ସୁତମୁଖପ୍ରଵୃ ତ୍ତର୍ା |

ou
si

େରିତର୍
ି ମଚକ୍ର ସିଣତାଽବ୍ଧିମଧ୍ୟର୍ଂ ପ୍ରର୍ଣର୍ୌ ସ ପୁଣ ଜନଣସଵିତଂ ପୁରମ || ୮.୩୨ ||
ପୃଥୁକୁଂଭକଣୟର୍ଜରାଜମୁଧୁରତଂ ସସଣୋଽଦରଂ ସଵି ୁ ଣଧଂଦ୍ରଶାତ୍ରଵମ |

w

w

.y

ଧରଣୀଭରଂ ପୃଥୁ ଚକ୍ରମକ୍ଷିଣଣାତ ନିଶିଣତଷୁଚକ୍ରକୃ ତଵିକ୍ରମଃ ପ୍ରଭୁଃ || ୮.୩୩ ||

w

ଅଥ ଭାର୍ୟର୍ା େୁତଵେଂ ପ୍ରଵିଷ୍ଟର୍ା ସେିତଃ ସଣୋଦରପୁରସସଣରୈରପି |

ଅର୍ମାପ ଧାମ ଚିରମିଶଟଦଃ ସତାଂ ନିଜମୂ ରୂପପରଣମୈକ ଣମର୍ି ଵାନ || ୮.୩୪ ||
ମେିଦାସପୂଜ ଚରଣଣା ଦ୍ଵିଜାଦଭୂଦ ଵିଦତି ାତ ସ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଶଣସାଽମ ାତ୍ମନଃ |
ଇେ ଣର୍ା ଦଣଧ ଜର୍ତି ପାପଶାଂତଣର୍ େୁଧାମଣେତିମତିଦୀପ୍ତଣର୍ାସ୍ଥିତମ
ି || ୮.୩୫ ||
ସୁତଣପାରୁଣଚରର୍ମପାପକଦୟମାତ ନନୁ ମାନଵୀ ତନର୍ତାମୁଣପର୍ି ଵାନ |

5

ସମଣର୍ନ ଭୂରିନଜ
ି ଭକ୍ତିପୂରିତାନ ସମଜୀଜନତ ସୁମନସଃ ସ ଣଦଵରାଟ || ୮.୩୬ ||
ସୁ ୃ େତ୍ପଣର୍ାଧରମିଥଃ ପ୍ରସଂେତିପ୍ରକଟୀଭଵତ୍ପରମଣର୍ୌଵନାକୃ ତଃି |
ଅସୁରାେିତାଂ ଵରଵି ାସିନୀ ତନୁ ଃ ପ୍ରଦଦାଵମୁଷ ସୁରରାଶଣର୍ ସୁଧାମ || ୮.୩୭ ||
ସୁଜନାର୍ ଦତ୍ତପଦ ଆତ୍ମଶୁଧୁରଦି ଃ ସୁକୁମାରରୂପ ଭଵଣଦଷ ଶାଶ୍ଵତଃ |

om

ଅନସୂର୍ର୍ା ଶୁଚମ
ି ନୀଷର୍ା ଧୃତଃ ପରମାଦଣରଣ ମୁନପ
ି ୁଂର୍ଣଵାଢର୍ା || ୮.୩୮ ||

a.
c

ଦର୍ି ତଃ ସତାମୃଷଭ ଏଷ ଭୂଧଣରା ଵପୁରୁଦ୍ଵେନ ପରମେଂସ କ୍ଷଣମ |

gm

ଵ େରଦ୍ଵ କ୍ଷତମପକ୍ଷଣଶାଭନଂ ପରତତ୍ଵ ି ପ୍ସୁସନକାଦିଵଂଦିତଃ || ୮.୩୯ ||

ou
si

ଉଦପାଦି ଧମୟତନଣର୍ା େ ର୍ଂ େରିଃ ନରଣଦଵଣସାଦର ଉଦାରଵିକ୍ରମଃ |

.y

ଅପି କୃ ଷ୍ଣ ଇତ ଭିେଣି ତା ମୁଣଦ ସତାଂ ସ୍ଵର୍ଣମଵ ର୍ସ ସେଣଜା ଵ ଜାର୍ତ || ୮.୪୦ ||

w

w

ପରମାତ୍ମଣନ ସତତଣମକରୂପିଣଣ ଦଶରୂପିଣଣ ଶତସେସ୍ରରୂପିଣଣ |

w

ଅଵିକାରିଣଣ ସ୍ଫୁଟମନଂତରୂପିଣଣ ସୁଖଚିତ୍ସମସ୍ତତନଣଵ ନଣମାନମଃ || ୮.୪୧ ||
ଇତି ଚିଂତର୍ନ୍ନଵିରଳାଂତଣରା େରିଂ ପ୍ରଣନାମ ସପ୍ରଣର୍ମାଦୃ ଣତାଽମୁନା |
ଅଜିଣତୌ ପରସ୍ପରସଭାଜିଣତୌ ସ ଣତୌ ନିକଷା ନିଷୀଦତି ପୁଣରାପଣଵଶିଣନୌ || ୮.୪୨ ||
ଵିଵିଧା ଵିଧାର୍ କି ତତ୍ର ସଂକଥାଃ ଵଦନଂ ମୁନୀଂଦ୍ରତନର୍ସ ସୁଂଦରମ |
ଅଵଣ ାକ ଣ ାକପତିରାନତଂ ମୋସୁଖତୀଥୟମାେ ରେସି ସ୍ମ ର୍ାମିମାମ || ୮.୪୩ ||
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ଶୃଣୁ ଣଦଵକାର୍ୟମଵଧାର୍ୟ ଣଧୈର୍ୟଵଦ ର୍ୁଦୁଦୀର୍ୟମାଣମିଦମାର୍ୟସମ୍ମତମ |

ଭଵିତାଽନ ଦୁ ଷ୍କରତରଂ ଵିଧାର୍ ତତ୍ତରୁଣଂ ତଵାଵତରଣଂ ମୋଫ ମ || ୮.୪୪ ||

ଅପିଧାର୍ ସୂତ୍ରେୃଦର୍ଂ ସତାଂ ପ୍ରିର୍ଂ ପ୍ରଵିଧାର୍ ଭାଷ ମଧୁନା ନିଣଜଚ୍ଛର୍ା |

om

ଅପଣରୈଃ ଶୁତସ୍ମ
ି ୃତନି ଜ
ି ାଥୟଦୂଷଣକୈଃ ସୁତରାଂ ତିଣରାଭଵତି ସଂଵିଦାେତା || ୮.୪୫ ||
ଅପଣନତୁ ଣମନମନର୍ଂ କୃ ତଂ ଖଣ ୈ ଃ ପ୍ରତିଣନତୁ ମାତ୍ମଜନତାଂ ଶୁଭାଂ ର୍ତିମ |

gm

a.
c

କୁ ରୁ ସୂତ୍ରଭାଷ ମଵି ଂ ତ
ି ଂ ଵ୍ରଣଜଃ ସୁମଣତନ ଣର୍ାଜର୍ କଣଵ ଶୁତସ୍ମ
ି ୃତୀଃ || ୮.୪୬ ||
ଅମିତାଂ ମିତାମପି ର୍ିରଂ ଜର୍ଦ୍ଗଣୁ ରାଃ ଇତି ତାଂ ନିଶମ ଵିରଣଳତରାଂତରଃ |

ou
si

ଵଦତାଂ ଵରସ୍ତମଵଦତ ତଦା ତଣର୍ାଃ ଵିରୋକ୍ଷମଃ ଖ ୁ ଚରାଚଣରଶଣର୍ାଃ || ୮.୪୭ ||

.y

ଭଵଣତାରିତଃ ସତତଣସଵନାମୃଣତ ମମ ମଂକ୍ତୁମସ୍ତୁ ଭର୍ଵନ୍ନନୁ ଗ୍ରେଃ |

w

w

w

ନ ଣଭର୍ ଵଲ୍ଲଭତଣମଦୃ ଶଂ ସୁଖଂ ଜର୍ତାଂ ତ୍ରଣର୍ଽପି ଜର୍ଣଦକମଂର୍ ମ || ୮.୪୮ ||
କ ି କା କା ି ତର୍ୁଣଣ ଧରାତଣଳ ସୁଜଣନା ନ ନୂ ନମଧୁନାଽସ୍ତି ଣର୍ାର୍ ଧୀଃ |
ପରତତ୍ତ୍ଵଵଣୟନମଣର୍ାର୍ ତାଵଣତ ନନୁ େଵ ଦାନମିଵ ନିଂଦ ଣତ ଶୁଣନ || ୮.୪୯ ||
ଇତି ତଂ ୁ ଵାଣମର୍ମବ୍ରଵୀଦ ଵିଭୁଃ ଭୁଵି ସଂତି ଣସୌମ ପୁରୁଷା ର୍ୁଣଣାଚିତାଃ |
ଵିମ ାନ ମଣୀନିଵ ର୍ୁଣଣାଜ୍ଝିତାନିମାନ ଦର୍ର୍ା ଵିଣଶାଧର୍ ଵିଶୁଧୁରଣର୍ାର୍ଣଣୈଃ || ୮.୫୦ ||
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ତଵ କୀତିରାତିମତିମାତ୍ରମାନଣର୍ଦଶୁଭାନ ପ୍ରଭାକରଵିଣଭଵ ଣକୌଶିକାନ |
କମ ାକରାନିଵ ଶୁଭାନ ପ୍ରଣ ାଧଣର୍ତ ପରମାଜ୍ଞର୍ା ମମ ଵିଣଶଷଣତାଽନିଶମ || ୮.୫୧ ||
ଇତି ସା ମେୀଧରମୁଖାଦ ଵିନଃି ସୃତା ଜର୍ତାଂ ସୁଖାର୍ ଵିଶଦା ସରସ୍ଵତୀ |
ଦ୍ଵିଜରାଜଣର୍ାଵିଷର୍ତାତିପୂରିତଂ ପ୍ରଵିଣଵଶ ମଧ୍ଵପୃଥୁ ୁ ଧୁରଵ
ି ାରିଧିମ || ୮.୫୨ ||

om

ମତମିତ ଣଵତ ମେିତଂ ମେଣତାଃ ଅଭିଧାର୍ ାଢମିତ ି ଧୀରମତିଃ |

a.
c

ଅନଣର୍ାନିଣର୍ାର୍ମଧିଣରାପିତଵାନ ସ୍ଵଶିରସ ନନ ସୁଵେଂ ପ୍ରଣମନ || ୮.୫୩ ||

gm

ଆମନାର୍ାସ୍ତ୍ରର୍ ଇଵ ତତ୍ତ୍ଵଣ ାଧକାଣସ୍ତ ପାପଘ୍ନାସ୍ତ୍ରର୍ ଇଵ ପାଵକାଃ ପ୍ରଜାନାମ |

ou
si

ଣ ାକା ଵା ସକ ଭୃତସ୍ତ୍ରଣର୍ାଽତ୍ର ଣରଜୁ ଃ ସାନଂଦା ମୁନସି ୁତଧମୟସୂନୁମଧ୍ଵାଃ || ୮.୫୪ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁ ତି କ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ

.y

ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିଣତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଣର୍

w

w

w

ଆନଂଦାଂକିଣତ ଅଷ୍ଟମଃ ସର୍ୟଃ ||
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