|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧୪. ଚତୁ ର୍ୟଶଃ ସର୍ୟଃ

om

ପରିଵୃଢଘନସଂଘଘ ରାଜସିଂଘ ାଜୟଶକ୍ତ୍ୟା
ତୟଜତି ମଲି ନଭାଵଂ ନୀରସତ୍ଵାନ୍ନିକାମମ |

a.
c

ସ୍ଫୁଟମୁର୍ର୍ତି ଘତଜସ୍ଵ୍ୟୁ ଜ୍ଜ୍ଵଘଲ ମଧ୍ଵଭାଘନୌ

gm

ସୁଜନଜଲଜକାଂଘତୟୟ ଵିଶ୍ଵମାସୀନମଘନାଜ୍ଞମ || ୧୪.୧ ||

ou
si

କୃ ତମପକୃ ତମାଘର୍ୟ ଃ କ୍ଷମୟତାଂ କ୍ଷାଂତିଭୂଘ ଃୟ

ଇତି ମୃର୍ୁ ଵର୍ତାଂ ଚ ପ୍ରାଥୟନାଭିଃ ପ୍ରଭୂଣାମ |

w

w

w

.y

ଅପ ୃ ତମପଘର ାଂ ମଂତ୍ରଘତା ଗ୍ରଂଥଜାତଂ
ର୍ଶ ୃ ର୍ର୍ନିଘର୍ାର୍ାର୍ଗ୍ର ୀଚ୍ଛଂକରାର୍ୟଃ || ୧୪.୨ ||
ପରିଵୃତମଵନଘରୟଗ୍ରୟାମଣୀଗ୍ରାମୟପୂଘଵୟଃ
ଅଵନତମୁରୁଘଚତଃପାର୍ପାଘଶ୍ଵୟ ନୃ ସଂି ମ |
ସ ଜଵିଜର୍ଘତାଽର୍ୁର୍କ୍ର
ି ମାର୍ୟଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ

କଵିକୁଲତିଲଘକାଽସାଵାଶି ାଽଘତା ର୍ତ୍ତମ || ୧୪.୩ ||
ଉପଚରତି ନିତାଂତଂ ଂତ ଘପୌରଂର୍ରୀ ଧୂଃ

1

ର୍ୁ ୟସର୍ସି ଭଜଘତା ର୍ଂ ର୍ୁ ଲୟଭା ର୍ଭ୍ରଭାଘର୍ୟୟଃ |
ର୍ିଶତୁ ସ ପରମାଗ୍ରୟାନଂର୍ତୀଥୟାଂଘ୍ରିଘରଣୁଃ
ଧରଣିଧର ସୁଖଂ ଘତ ସଂତତଂ ସ୍ଵ୍ାଂତଘରତି || ୧୪.୪ ||
ଅନତିପରିଚତି ସୟାପୟସୟ ଘସାଽର୍ଂ କଵୀଂଘରା
ମଧୁ ମଧୁକରରାଘଜା ନିଷ୍ପତନ ଘପୌଷ୍ପମାପ୍ୁଂ

gm

ଅଖିଲଖଲକୁ ଲାନାଂ ଵଧୟର୍ନ ଘେ ଘର୍ା ଂ

a.
c

ନନୁ ପରିଚର୍ ୀନଃ କାନଘନଽପି ପ୍ରଭୁଃ ସୟାତ || ୧୪.୫ ||

ଵିର୍ଧର୍ପି ନରାଣାଂ ଘକୌତୁ କଂ ମଧ୍ୟମାନାମ |

ou
si

ସ୍ଵ୍ର୍ତିସମୁଚତି ାନାଂ ଭୂତର୍ି ାର୍ୀ ଶୁଭାନାଂ

om

ର୍ୁଣରସମତିର୍ୂଢଂ ଜ୍ଞାତଵାନିତୟଚିତ୍ରମ |

.y

ବ ଳ ୃ ର୍ ି ନିଘନୟ ଶଵୟରୀଃ କାଶ୍ଚି ଘର୍ଵମ || ୧୪.୬ ||

w

w

ଉର୍ର୍ତି ଵିନତାର୍ା ନଂର୍ଘନ ଶଲାଘୟକାଘଲ

w

ସ କୃ ତସକଲକୃ ତୟଃ କୃ ତୟଘଵର୍ିପ୍ରଘଵକଃ |
ଅରୁଣର୍ଵନିକାଂତର୍ବ୍ୟହ୍ମ ନାରାର୍ଣାଖୟଂ
ର୍ୁରୁର୍ୁଣମଭିର୍ଘଧ୍ୟୌ ଘର୍ାର୍ୟଘର୍ାର୍ାସନସ୍ଥଃ || ୧୪.୭ ||
ଅତିଧଵଳିତର୍ଂତା ର୍ଂତକାଘ୍ୟଃ ପ୍ରଶଘ୍ୟଃ
ଅପି ର୍ୁର୍ପର୍ଘନଘକ ସସ୍ନୁରତ୍ର ଵ୍ରତୀଂରାଃ |
ର୍ୁରୁଭିରଭି ଘି ତ ିାଚାରଘଭଘର୍ ୁ ନି୍ାଂ

2

ସ୍ଫୁଟମଵର୍ମର୍ଂତଃ ଘସୌ୍ଵାତ କମୟଣାଂ ଚ || ୧୪.୮ ||
ଚରମସମର୍ସୁପ୍ାଃ ପୂଵମ
ୟ ତ୍ଥ
ୁ ାର୍ ଶି ୟାଃ
ର୍ୁରୁଜନପରିଚର୍ୟାଂ ଚକ୍ରିଘର ର୍ୁ ଷ୍କରାଂ ଚ |
ସବ ୁ ମତି ତର୍ାର୍ୟପୟାଽଧୟରାତ୍ରାତ ପ୍ରସନ୍ନାଃ
ସୁର୍ତିରପରଘଥୟ ାଂ ସୟାତ କଥଂକାରମିଷ୍ଟା || ୧୪.୯ ||

om

ଶ୍ରଵଣମନନଘ ଘତାଃ ପ୍ରାକ ଚିରାର୍ା୍ନିରଃ
ସପର୍ି ଵିଵଶର୍ଂତୟା ନିରର୍ା ଗ୍ର୍ଘଚତାଃ |

a.
c

ସ୍ଵ୍ର୍ମପି ନର୍ତି ରାର୍ଂର୍ଵସ୍ତ୍ରାର୍ି ପୂଘଜୟ

ou
si

ଵି ତି ମଵି ତି ଂ ପ୍ରାଘର୍ଵ କସ୍ମାର୍ ଵିନଘି ରୟଃ

gm

ଝଟିତ ି ଵିର୍ତନିରଃ ଘକାଽପି ଶିଘ ୟାଽନିଘଶତ || ୧୪.୧୦ ||

ଇତି ର୍ୁରୁପରିଵାର୍ାଶଂକର୍ା ନରର୍ାତ୍ରାଃ |

.y

ଚିରମନଵତରଂତଃ ଶ୍ରାଵକା ମୁକ୍ତ୍ମାର୍ୟାଃ

w

w

w

ର୍ୁରୁ ୁ ଜଲସକାଶଘସ୍ଥ ୁ ତୂ ଷ୍ଣୀମତି୍ନ || ୧୪.୧୧ ||
ଵିପୁଲ ୃ ର୍ର୍ପାଘଶ୍ଵୟ ର୍ୀପର୍ୀପ୍ିପ୍ରର୍ୀଘପ୍
ର୍ରଵରପରିପୂଘଣୟଵୟାଭିରଘୟୟାର୍ି ର୍ତ୍ଵା |
ର୍ତିରତିର୍ତଘଚତାଶ୍ଚକ୍ରିଘଣାଽଚୟାନିକାର୍ାତ
କୁ ସୁମସମିତମ
ି ଗ୍ରୟାମାର୍ରାର୍ୁ ଜ୍ଜ ାର || ୧୪.୧୨ ||
ଅମୃତମପି ନିରୀକ୍ଷୟାଽସ୍ରାଵି ନିମୟାଲୟସୂଘନ

3

ଘୃତମିର୍ମିତ ି ସଘର୍ୟା ଭ୍ରାଂତିମଂଘତାଽପି ଶି ୟାଃ |
ଶ୍ରର୍ଧୁରଧିକଵାଘକୟୟଵିଭ୍ରମା୍ଚ୍ଚ ପଶ୍ଚାର୍
ଅନୁ ର୍ନି ମମୃତାଘନ୍ନୟ୍ସୟ ଘସଵୟସୟ ଶକ୍ତ୍ୟା || ୧୪.୧୩ ||
ଅର୍ମର୍ୁ ଚତି ମଂଘତ୍ରୟ୍ୂର୍ର୍ାନାଂ ତ୍ରର୍ାଣାଂ
ଉର୍ର୍ମ ମ
ି ଘରାଚିଶ୍ଚକ୍ରଵତୟୀ ତ୍ରିଶକ୍ତ୍ିଃ

ସ୍ଥିରତରମଖିଲାନାଂ ପ୍ରାଣିନାଂ ରୁଦ୍ଧମାର୍ୟମ |

ou
si

ଭୁଵନଭଵନପୂଣୟଂ ଭାନୁ ମାନଂଜନାଭଂ

gm

ତିମିରନିକରକୁ ଂଭିଵ୍ରାତମତୟଂତତୀଵ୍ରଂ

a.
c

ର୍ଧର୍ତିବୃ ର୍ଂତଃ ଡ୍ଗଣ
ୁ ଂ ସ୍ଵ୍ାତ୍ମଘତଜଃ || ୧୪.୧୪ ||

om

କୃ ତଭ
ି ିରନୁ ମତାତ୍ମା ତତ୍ର ପଂଚାଂର୍ଵିଦ୍ିଃ |

.y

ରିରିଵ ନଖଘରୟଃ ପ୍ରାର୍ ରଶିମଜାଘଲୟ ନର
ି ାସ || ୧୪.୧୫ ||

w

w

ମଧୁରପତର୍ରାଵାଃ ଶାଂତଘନୟଶାଂବୁ ବାଷ୍ପାଃ

w

ସପର୍ି ଵିପୁଲରାର୍ଃ ସ୍ଵ୍ାଭିସାରାତ ପ୍ରସନ୍ନାଃ |
ଅରୁଣତରଣିରତୟଚ୍ଛାଂବରା ର୍ିକପରଂଧ୍ୀଃ
ୁ

ସ୍ମିତସରସିଜଵକ୍ତ୍ାଃ ଘସ୍ଵ୍ୟଃ କଘରୟରାଲି ଲିଂଘର୍ || ୧୪.୧୬ ||
ପ୍ରଣତିରଭସଧୂଳୀବଦ୍ଧଘଶାଭାଵିଘଶ ା
ର୍ଧୁରୁପକୃ ତମ
ି ତ୍ତାଂ ସାଧୁଜାଲାଂତରାପ୍ାଃ |
ସମର୍ମୁପନତଂ ସଂଘଵର୍ର୍ଂଘତା ଵର୍ସୟା

4

ଇଵ ର୍ଶଶତଘକଘତାଃ ଘକତଵଃ ଶ୍ରାଵକାଣାମ || ୧୪.୧୭ ||
ନି ତି ମୁଚତି ମୁଚ୍ଚଂ ଘର୍ାର୍ପୀଠଂ ପ୍ରଵକ୍ତ୍ୁଃ
ପରି ର୍ି ପରିଘତାଽମୀ ସତ୍ଵରାଃ ସତ୍ତ୍ଵଭାଜଃ ||
ର୍ୁ ତମଵସିତକୃ ଘତୟୟଧୟନୟସଂନୟାସିଵଘର୍ୟଃ

om

ଶ୍ରଵଣପରମକୃ ତୟାଘର୍ାପତସ୍ଥୁଃ ସଘମତାଃ || ୧୪.୧୮ ||
ବଭୁରମଲର୍ୁଣାନାଂ ଘଶାଭନାଚ୍ଛାର୍ନାନାଂ

gm

ସପର୍ି ସୁଵିଵୃତାନାମଂତରଥୟା ଧିର୍ାଂ ଵା

a.
c

ମୁରରିପୁନଲ
ି ର୍ାନାଂ ଂତ ଘଵୟର୍ାଂତିକୀନାମ |

ou
si

ଵିଵିଧକଵଳିକାନାଂ ସଂଚର୍ାଃ ପତ୍ରିକାଣାମ || ୧୪.୧୯ ||
ଅନତିଵିରଳଭାଵା ଅପୟନଘନୟାନୟସଂର୍ାଃ

.y

ଋଜୁ ତରତତନାନାପଂକ୍ତ୍ିସାମୟାପ୍ଘଶାଭାଃ |

w

w

େିରର୍ତୁ ରର୍ଘର୍ଶୟା ର୍ୂ ରଘତା ଵଜିତାଂତାଃ

w

କୁ ଶଲଲି ଖତ
ି ରୂପା ଘରଜିଘର ଘତ ୁ ଵଣୟାଃ || ୧୪.୨୦ ||
ସପର୍ି ର୍ର୍ୃ ଶୁଘରଘକ ଵାଚନୀର୍ାର୍ିଭାର୍ଂ
ପରିଚର୍ପଟୁତାଭୟାଂ ତାଵଘର୍ଘକ ଚିଘରଣ |
ରିର୍ୁରୁନମନଂ ରାର୍ ର୍ତ୍ନଘତାଽମୀ ଵିଧାର୍
ପ୍ରର୍ର୍ୁରପରସାମୟଂ ସିଦ୍ଧଘର୍ ସୟାଦ୍ଧି ର୍ତ୍ନଃ || ୧୪.୨୧ ||

5

ର୍ତଵଚସି ଜଘନଽସ୍ମିନ୍ନାନଘତ ସନ୍ନିରସୟନ
ସିଚର୍ର୍ଵନିକାଂ ତାଂ ସାଂଧ୍ୟଜୀମୂତରକ୍ତ୍ାମ |
ରଵିରିଵ ରଵିପୂଜୟାଂଘ୍ରିଃ ସମାଜାଂତରିଘକ୍ଷ
ଵୟଲସର୍ତି ଶର୍ାଲୁ ଃ ସନ ସ ସ୍ରପ୍ରକାଶଃ || ୧୪.୨୨ ||

ତ୍ରିତର୍ରସତର୍ା ଘର୍ ଵଣିତା ଵଣୟଵର୍ୟାଃ |
ପୃଥୁମତିରଥ ଘତ ାଘମୟକୟମାପାର୍ୟ ସମୟକ

ସ୍ଵ୍ରମଚରମକାଘଲ ମଂରଘମଵାତୟଜଦ୍ି ଃ

ou
si

ସ୍ଫୁଟମୁପନି ର୍ଂଘତ ଵାଚଘକୟଵୟାଚୟମାଘନ |

gm

a.
c

ପ୍ରଵଚନପରିଶୁଘଦ୍ଧୟୟ ସ୍ମ ପ୍ରଘଣୌତି ପ୍ରଵୀଣଃ || ୧୪.୨୩ ||

om

ତ୍ରିଭୁଵନଵରଘତଘଜାଵୟକ୍ତ୍ଘଵର୍ାଥୟଶୁକଲ

ପ୍ରଵଚନମତିଚତ୍ରି ଂ ପ୍ରାଣଭାଜାଂ ଶୁତୀନାଂ

w

w

.y

ଅମୃତମମୃତଭାଵଘସୟୟ ଘ ତୁ ଂ ଚକାର || ୧୪.୨୪ ||

w

ଧନମିଵ ସଧନାଘର୍ଘଭୟାଽକୟସୂନୁଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ
ଶରଶତମିଵ ପାଥୟଃ ସଂର୍ୁର୍ାଥିଭୟ ଉଗ୍ରଃ |
ଅରତିଵିର ତି ଃ ଘସାଽନାରତଂ ନାଽର୍ିଶଘନ୍ନା

ପ୍ରତିଵଚନମର୍ୀନଂ ଘଚାର୍ଘକଘଭୟାଽଖିଘଲଭୟଃ || ୧୪.୨୫ ||
ଅଥ ର୍ଶଶତଘଶାଚି ୟାପ୍ରର୍ାତି ପ୍ରତୀଚୟାଂ
ପ୍ରଵଚନମଵସାର୍ ସ୍ନାତୁ ମାର୍ାତ ତଟାକମ |

6

ପୃଥୁମତିରି ତାଵଘଚ୍ଛେ୍ସଂସର୍ୟଘଲାଘଲୟ ଃ
ସମର୍ମି ସପର୍ି ସ୍ଵ୍ନିମନର୍ାଘର୍ୟୟଶ୍ଚ ତୀଘଥୟଃ || ୧୪.୨୬ ||
ଘନରସନିକଘରାଽସାଵଂତରତୟଂତଶୁଘଦ୍ଧା
ମୁନର୍
ି ଣ ଇଵ ଭୂର୍ଃ ଘସ୍ନ ଵାନ ପ୍ରାର୍ ର୍ଧାନଃ |
ସ୍ଫୁଟମଲଭତ ରୂପଂ ମଜ୍ଜଘନ ସଜ୍ଜଘନଷ୍ଟମ || ୧୪.୨୭ ||

ପ୍ରତିତନଵ ଉର୍ାରା୍ାସ୍ଵ୍ଲଂ ସନ୍ନିଧାତୁ ଃ

gm

ରଥଚରଣିଶିଲାନାଂ ତନିଘତାଽତ୍ରାଭିଘ କମ |

a.
c

ଅପରିମିତମନୀ ଘସୟାଲ୍ଲସଚ୍ଛଂଖବାଘ ାଃ

om

ପ୍ରତିକୃତମ
ି ଖିଲଜ୍ଞସୟାଽପଘରାଘକ୍ଷୟଣ ତାଵତ

ou
si

ତନଵ ଇଵ ଵିଘରଜୁ ଃ ପାଂଚଜନୟପ୍ରିର୍ସୟ || ୧୪.୨୮ ||

.y

ଅଭିର୍ଧତି ମୁନୀଂରା ୋର୍ଶାଘଦାପଵାସ

w

w

ପ୍ରତିମଫଲମଲଂର୍ଘେଵନଂ ଭକ୍ତ୍ିର୍ୁକ୍ତ୍ମ |

w

ଅଧିକମମରନର୍ୟାର୍ୟାପଲଵାଦ୍ଧନୟମାନୟାର୍

ଅପିବର୍ଲଵଘବାଘଧା ଵିଷ୍ଣୁପାଘର୍ାର୍କଂ ତତ || ୧୪.୨୯ ||
ତରଣିଭିରିଵ ଘର୍ୌଘରୟରୂଧ୍ଵୟପୁଂଘରୟେ ି ଡିଭଃ
ସର୍ରପରମଚଘକ୍ରାର୍ୀଣୟଘତଜା ରୀଷ୍ଟଃ |
ମୁରରିପୁଵିମୁଖାନାଂ ର୍ୁ ସସଘ ା ଘର୍ ଭାଜାଂ
ଲର୍ସମର୍ ଇଵାଘନୟା ମାନୟଧୀରାବଭାଘସ || ୧୪.୩୦ ||

7

ସମଧିକଧି ଣସୟ ଘପ୍ରକ୍ଷମାଘଣା ଜଘନୌଘଃ
ପ୍ରକୃ ତମ
ି ଧୁରମାସୟଵୟାଜପୂଘଣୟଂର୍ୁ ବଂି ବମ |
ଅମୁଚର୍ପସଘରତି ଶ୍ରାଵଘକାଘକ୍ତ୍ଃ ପୁରାଽସ୍ମିନ
ପ୍ରଚଲତି ପର୍ଵୀଂ ତାଂ ପ୍ରାଂଜଲି ୍ୂଣୟମାରାତ || ୧୪.୩୧ ||

om

ର୍ୁରୁଚରଣସଘରାଜେଂେନିଘଣୟଜନାଂଘଭା
ର୍ଧତି ଜନନିକାଘର୍ ସଵୟମଵ
ୁ ୟୀର୍ତଂ ଚ |

a.
c

ଅଵନିରନଭିନଂର୍ିନୟପୟର୍ଶ୍ଚକ୍ଷଘମଽଘସୌ

ou
si

ଅଵିର୍ତି ରସଘଭର୍ଂ ଶୀତଳଂ ଲଘିର୍ଂଧଂ

gm

କଥମପି କଥଘମଵ ସୟାତ କ୍ଷମାଖୟାଽନୟଥାଽସୟାଃ || ୧୪.୩୨ ||

ଵିମଲମମଲପାଣିଃ ପାଣିଘଜୟରପ୍ରଵିଷ୍ଟମ |

.y

ଵର୍ନପଵନଭୀତୟା ପାଶ୍ଵୟଘତା ବିଭ୍ରର୍ଗ୍ରୟଂ

w

w

w

କମଥ କରକପୂଣୟଂ ସଂର୍ମୀ ାନିନାର୍ || ୧୪.୩୩ ||
ଵି ସିତବିସଭଂର୍ଶ୍ରୀପ୍ରକ ୟଂ ସିତମ
ି ନା
ଜଲଜମମୃତପୂଘରୟଃ ପୂରର୍ାମାସ ରମୟମ |
ସମର୍ର୍ୁଣଵିଘଶ ାଘଲାଚଘକୟଲୟାଳନୀର୍ଃ
ସସୁରଭିସୁମଘନାଭିଃ ସ ସ୍ଫୁଟଂ ଘର୍ୌରପକଶ ଅଃ || ୧୪.୩୪ ||
ଵିମଲମଲର୍ଜାଂଘଭାବିଂର୍ୁ ଭିଶ୍ଚଚିତାଘଚୟା

8

ନଵଲଲି ତତୁ ଳସୟା ପୁଷ୍ପରାଜୟାଽଽଚିଚତ ସଃ
ସ୍ଥଲଜଜଲଜଵଲ୍ଲୀଵୃ କ୍ଷଵୀରୁେମ୍
ପ୍ରସଵଵିଜର୍ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟା ମୂତୟଘର୍ଘଵଂର୍ିଘରଶମ || ୧୪.୩୫ ||
ସ ର୍ର୍ର୍ଧିକଘବାଧଃ ଘ ାଡଶାଘତ୍ରାପଚାରାନ
ଅର୍ଣିତର୍ୁଣମୁଘଚ୍ଚୟଘ୍ା ର୍ନ ଶାର୍ଙ୍ୟପାଣିଂ

ସ୍ନପିତମତିପୃଥୁଶ୍ରଦ୍ଧାନର୍ୀଚିତ୍ତଵାଭିଃ |

gm

ତମରୁଣମଣିଵଣୟଂ ର୍ିଵୟଘର୍ ାଖୟଘର୍ଘ

a.
c

ଡପି ପରମଭକ୍ତ୍ୟାଽନୂ ପଚାରାନ ର୍ିଘର୍ଶ || ୧୪.୩୬ ||

om

ଵୟର ର୍ର୍ର୍ୁଣାନ ୋତ୍ରିଂଶର୍ାର୍ଃ ପୁଘରାର୍ାନ |

.y

ou
si

ନନୁ ସ ର୍ଜତି ନିତୟଂ ୃ େଘରାଜାସନସ୍ଥଂ
ନ ତୁ ସକୃ ର୍ତି ି ପୁଘଷ୍ପୟରଷ୍ଟଭିଭୟାଵପୁଘଷ୍ପୟଃ || ୧୪.୩୭ ||

w

w

କୃ ତପରମସପର୍ୟଃ ସାଂରସଚ୍ଚଂର୍ନାଂଭଃ

w

ପରିମଳିତଭୁଘଜାଘରାମଂଡଲାଂଘସା ମନୀ ୀ |
ସ୍ମିତରୁଚିରମୁଘଖଂର୍ୁ ଃ ସ୍ନିଗ୍ଧଘକୌଘଶର୍ଵାସାଃ
ସ ମୁନସି ୁରନରାଣାଂ ଚକ୍ଷୁ ାମୁେଘଵାଽଭୂତ || ୧୪.୩୮ ||
ପରମଥ ପରମାନ୍ନଂ ପ୍ରାପ୍ଘମଵାପ୍ରର୍ାସଂ
ପ୍ରଭୁରି ବୁ ଭୁଘଜଽଘସୌ ଘଵର୍ଵାର୍ପ୍ରଵୀଣଃ |
ଅଜିତପରମଭକ୍ତ୍ଃ ସଂତତଂ ମନୟମାନଃ

9

ସକଲଜର୍ର୍ଧୀଶଃ ପ୍ରୀର୍ତାଂ ଘଶୌରିରିତ୍ଥମ || ୧୪.୩୯ ||
ସ ଚରପରିକଲଘପ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ୍ଵସ୍ତ୍ରା୍ୃ ଘତଽଘସୌ
ଅଵିତନୁ ରୁ ରୂଘପୌଶୀରଵଘର୍ୟ ନି ଣ୍ଣଃ |

om

ଅରମର୍ର୍ି ନାନା ୃ ର୍ୟଵିର୍ୟାଵିଲାଘସୟଃ
କଵିଜନପରିଵାରଂ ମଂଡର୍ନ ମଂଡପାଗ୍ରୟମ || ୧୪.୪୦ ||
ଅଵସରମଧିର୍ମୟ ଭୂଵିଜୃଂଭାର୍ଭୀଘଷ୍ଟା

gm

ସ୍ମିତନର୍ନଵିକାଘସୟ୍ସୟ ଵିଜ୍ଞାତଭାଵଃ

a.
c

ମୁଖସତତର୍ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୀଭୂତପାଣିପ୍ରଵାଳଃ |

ou
si

ଶ୍ରଵସି କିମପି କାର୍ୟଂ ମଂତ୍ରର୍ାମାସ ମଂକ୍ଷୁ || ୧୪.୪୧ ||
ପ୍ରଣତିପରମକୃ ତୟାଃ ସନମଘତଘର୍ୟ ଜଘନୌଘାଃ

.y

ଵିବଭୁରନତିର୍ୂଘର ସଂ ତା୍ାନତୀତୟ |

w

w

ଅ ମ ମିକର୍ାଽଽଶୁ ପ୍ରାପୟ ପାଶ୍ଵୟଂ ପ୍ରଘଣମୁଃ

w

ବ ଵ ଇ ର୍ୃ ସ୍ଥାଃ ପୂଵୟଘସଵାଂ ଵିଧାତୁ ମ || ୧୪.୪୨ ||
ଵିଵିଧଜନପର୍ସ୍ଥାଃ ପ୍ରାକ ଶୁଘତଘଭୟା ର୍ୁଘଣଭୟଃ
ଶତର୍ୁଣର୍ୁଣଘମନଂ ଵିସ୍ମତ
ି ା ଵୀକ୍ଷମାଣାଃ |
ମୁକୁଳତ
ି କରପର୍ମା ଆସୟତାମିତୟଵାପ୍ାଃ
ପ୍ରଚୁ ରତର ୃ ର୍ା ସଂଭାଵର୍ାଂଚକ୍ରିଘରଽଘନୟ || ୧୪.୪୩ ||
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ଅଲମଲମନୁ ଵାଘର୍ନାନୁ ଵାଘଚୟତ ପଶ୍ଚାତ
ନନୁ ର୍ୁରଵ ଇର୍ାନୀମୁର୍ୟତା ି ପ୍ରଵକ୍ତ୍ୁମ |
ନ ମନନମଧୁନା ରାର୍ାଵ୍ରଘଜତୟା ିର୍ତ ତାନ
ଶୁତପରିଚର୍ସକ୍ତ୍ାନ ଶ୍ରାଵକାନ ଶ୍ରାଵକାଗ୍ରୟଃ || ୧୪.୪୪ ||

ରିମିଵ କଵିଵର୍ୟଂ ସତୟଵତୟା୍ନୂ ଜମ |
ସତତମନିମି ଂ ସଂର୍ୃ ଶୟ ସାନଂର୍ଚିତ୍ତାଃ

ଉର୍ର୍ମିତ ଇଵା୍ଂ ର୍ଂଶ୍ଚ ଭାନୁ ବୟଭାଘସ

ou
si

ସ୍ଫୁଟମକଲୁ ଶରୂଘପା ର୍ଶୟନୀଘର୍ାଽନୁ ରାର୍ୀ |

gm

a.
c

ସମର୍ମପି ର୍ତଂ ସଂଵିରଘତ ନ ସ୍ମ ଘଲାକାଃ || ୧୪.୪୫ ||

om

ଅଧିକଧି ଣଘମନଂ ଵୟାଖୟର୍ା ଘଶାଭମାନଂ

ଶୁଚ ି ରିପର୍ମାପେଂପଘର୍ାରାଶ୍ରିତାନାଂ

w

w

.y

ନ ି ଭଵତି ଵିଘଶ ଃ ସ୍ଵ୍ପ୍ରକାଘଶାନ୍ନତାନାମ || ୧୪.୪୬ ||

w

ମରତକମଣିଵଘଣୟ ଭୂତଧାତ୍ରୀ ପୁରଂଧ୍ୟାଃ
ଲସତି ଜଲଧିଵାସସୟଧୟଲୀନଃ କ୍ଷଣାଧୟମ |
ଅରୁଣତରଣିବଂି ବଚ୍ଛର୍ମନା ପର୍ମରାର୍ଃ
କପିଶକରକଲାଘପାଲ୍ଲାସୟଭୂତ ଘପ୍ରକ୍ଷଣୀର୍ଃ || ୧୪.୪୭ ||
ଅଵନିଵନଵନଧୁର୍ିାର୍ୁଖା ମ୍ମ େୁ

ପ୍ରକୃ ତର୍
ି ୁଣସଘମତାଵୟାକୃ ତାକାଶ ଏକମ |

11

ତତମତନୁ ମନାଃ ଘସାଽଚିଂତର୍ତ ସେମାଘଧୌ
ଅସୁରସୁରନଘରଭୟଃ ସଦ୍ଗଣ
ୁ ଂ ନାଥମନୟମ || ୧୪.୪୮ ||
ଵୟର୍ଧତ ପରିର୍ୃଷ୍ଟଘଜୟାତି ଃ ସାଧୁ ସାଂଧ୍ୟଂ
ନିର୍ମମଵନିଘର୍ଵା ଘଜୟାତିଘ ାଽପୟାଵଘଲାକାତ |
ସଵିତରି ସଵିତାରଂ ଚିଂତର୍ଂତସ୍ତ୍ରିଘଲାକୟାଃ || ୧୪.୪୯ ||

a.
c

ଵିଵିର୍ୁରତିତରାଂ ଘର୍ ଘର୍ଵତାଃ ଘ ାଡଘଶାକ୍ତ୍ା

om

ଵି ତି ମନୁ ସରଂଘତା ଧମୟଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵୀଣାଃ

gm

ର ରି ର୍ପୂଵୟାଂତୟାଃ କଲାଘଭର୍ଘତାଽସୟ |

ou
si

ସୁ ୁ ତମତିସୃଜଂଘତାଽଗ୍ନ୍ୟା ତି ାଘ୍ଽଗ୍ନ୍ିଘ ାତ୍ରଂ
ଵୟଧୁରୁଚିତମପୂଵୟଂ ଘର୍ନ ର୍ାର୍ତ୍ରଘଲାକଃ || ୧୪.୫୦ ||

.y

ଵିଧୁରର୍ମକଳଂକଃ ସୟାର୍ ର୍ର୍ି ସୟାର୍ଵଶୟଂ

w

w

ନନୁ ନିଜସ ଜାର୍ାଃ ସୁଂର୍ରାଘସୟଂର୍ୁ କଲପଃ |

w

ଇତି ସୁରଲଲନାଭିଲୟାଳିତଃ ଘଖଚରୀଭିଃ
ସମଧିକମଧୁରିମଣା ପୂଣୟଚଂର୍ଘର୍ାଘର୍ୟତ || ୧୪.୫୧ ||
ଇନଵିର ମସ ୟଂ ପ୍ରାପୟ ପଘର୍ୟମଃ ସଚଘକ୍ରୟଃ
ଚିରମି ପରିତପ୍ଂ ପୂଵୟତଘପ୍ୟଃ ସୁତୁଷ୍ଟମ |
ମୃର୍ୁକୁମୁର୍ଚଘକାଘରୟଃ ପାର୍ସଂଘର୍ନ ରାଜ୍ଞଃ
କମପି ସକଲ ୃ ର୍ୟଂ କଲପଘର୍ଘନ୍ନୟଵ ଘର୍ୟଵମ || ୧୪.୫୨ ||
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ର୍ଲି ଘତଂରନୀଲମଣିନୀଲଵିଭ୍ରମଂ
ନଵକୁ ଂର୍କୁ ର୍ମଳସିତେିଜାଵଲି |
ସ୍ମିତର୍ା ନଘର୍ାତ୍ତମଶିରସସୁଜାତର୍ା

ଵନମାଲର୍ା ସୁରଭିତାଶର୍ାଽନିିତମ || ୧୪.୫୩ ||

om

ମୃର୍ୁର୍ାମିଵିମାନସଂପଘର୍ା
ରମର୍ତ ସୁସ୍ମତ
ି ଘର୍ାପସୁଂର୍ରୀଃ |

a.
c

ପରିତାପଵି ୀନମୁଜ୍ଜ୍ଵଲଂ

ou
si

ଘର୍ାଭି୍ମାଂସୟପନର୍ନ ର୍ତିର୍ଂ ପ୍ରଜାନାଂ

gm

ସୁତତଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ୍ତରାଂବରଂ ଵରମ || ୧୪.୫୪ ||

ଅଥୟାଂତରଂ ସ ଭର୍ଵାନ ପ୍ରକଟୀଚକାର |

.y

ଆନଂର୍ଚିଦ୍ଗଣ
ୁ ର୍ଣଂ ପରିପୂଣୟସଂଵିତ

w

w

w

ଚଂର୍ୁ ଶଦର୍ୁଣମିତୟର୍ଘମଵ ଘଭର୍ଃ || ୧୪.୫୫ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତିଲକ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିଘତ
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଘର୍
ଆନଂର୍ାଂକିଘତ ଚତୁ ର୍ୟଶଃ ସର୍ୟଃ ||
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