|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧୨. ଦ୍ଵାଦଶଃ ସର୍ୟଃ
ଅତ୍ରାନଂତସ୍ାଂତଵଵଦାଂତିସଂି ଵେ ମୁଖ୍ୟଵୟାଖ୍ୟାନିସ୍ଵନ ଜଂଭମାଵଣ |

om

ସଵଦୟା ମାଦୟଦ୍ଵାଦିଦଂତୀଂଦ୍ରଭୀଵମ ଵଭଵଜ ଵଷାଵଭା ମାର୍ି ଵର୍ାମାର୍ୁର୍ୂଵଥଃ || ୧୨.୧ ||

a.
c

ସଂଭୂର୍ାମୀ ଵଚାଳଜଦ୍ଵୀପିପୁଵର୍ୟାଃ ପାଵଵୟ ପାପା ମଂତ୍ରର୍ାମାସୁରୁଗ୍ାଃ |

gm

ସାସୂର୍ା ଭୂଭୂଷଵଣ ଵାର୍ୁଵଦଵଵ ମୂଢା ର୍ଦ୍ଵଦ ଧାତୟରାଷ୍ଟ୍ାଂତିଵେ ପ୍ରାେ || ୧୨.୨ ||

ou
si

ସନମାତ୍ସର୍ୟଂ ବଦ୍ଧୁମଵୂ ଚଽଶୁଭାନାଂ ଵାଚାଽଵଲାଲଂ ଵୋପି ର୍ାଂ ଧାରେସୟ |

.y

ମଵେ ଵତଷାଂ ନୀଚନୀତୟା ସମାଵନା ଵାଚାଵଲାଽଲଂ ଵୋଽପି ର୍ାଂଧାରେସୟ || ୧୨.୩ ||

w

w

ଏେଂ ତତ୍ଵଂ ଵଷ୍ଟି ମାର୍ାମର୍ୀର୍ଂ ଵାଵେୟଃ ପ୍ରାଵଚୟରପୟଵାଚୟଂ ଵିଧଵେ |

w

ପୂଵୟାଽପୂଵୟା େଂତ ଵଦୌର୍ୟଟ୍ୟଭୂଷା ଚିତ୍ରଂଚିତ୍ରଂ ଦଶୟନାଚାର୍ୟନୀତିଃ || ୧୨.୪ ||
ମତୟୟାମତୟୟାମତୟୟଵିଦ୍ଵଟ୍ି ଵରାର୍ଂ
ଵିଵଂ ଦଶୟଂ ଵିପ୍ରଚଂଡାଲପୂଵୟମ |
ୁପ

ଵଭଦାଵପତଂ ଵଭଦିମାଵନଃ ସମାଵନଃ ସାଧୀର୍ଃ େଃ ସାଧଵର୍ତ ତାମଲବ୍ଧ୍ଵା || ୧୨.୫ ||
ସତୟଂ ସତୟଂ ଵୟାଵୋର୍ୟଂ ଵିଧଵେ ସଵୟଂ ଵମାଵେ ସଵୟନଵ
ି ୟାେିଣୀ ସା |
ଜ୍ଞାଵନ ଜାଵତ ଦଗ୍ଧଵସ୍ତ୍ରପ୍ରତୀତଂ ପଵେ ତସ୍ିଂସ୍ତପ୍ତଵଲାୋେଵାଵୟତ || ୧୨.୬ ||

1

ଜ୍ଞାନିଵଶ୍ରଷ୍ଠଵଶ୍ରଷ୍ଠ ଵିଜ୍ଞାନିଵଵର୍ୟ ଵନର୍ୟୁଣୟଵେ ସାଂପ୍ରତଂ ନାଥଭୂତାଃ |
ଆକ୍ରଂଦଂ ଵମ େଂତ ଶଣଵଂତୁ ଵସାଽର୍ଂ ୋୋ ମାର୍ାଵାଦ ଉତ୍ସାଦଵମତି || ୧୨.୭ ||
ଭ୍ରଷ୍ଟା ଭାଟ୍ଟା ନ ପ୍ରଭାେତ୍ପ୍ର ଭାଽଭୂତ ତ୍ରସ୍ତା ମାୋର୍ାନିୋଦୟାଶ୍ଚ ର୍ତ୍ର |

om

ଦୁ ର୍ୟଂ ମାର୍ାଵାଦସତ୍ରଂ ଦିଧଷୁଃ ଵନାଵପଷୟା ନସ୍ତତ୍ତ୍ଵଵାଦାଗ୍ନିଜେ
ି ାଵ || ୧୨.୮ ||
ର୍ଂ ର୍ଂ ପ୍ରାପଦ ଭୂରିଚେ
ି ଃ ପ୍ରଵଦଶଂ ତସ୍ାେସ୍ାଦାର୍ଵତରଂତରାର୍ଃ |

gm

a.
c

ପ୍ରତୟଜ୍ଞାର୍ି ଵୟକ୍ତମାଵର୍ୟଣ ଵସାଽପି ପ୍ରାଵପନାତ ପାଵୟଂ େି ଵର୍ଂ ଭାର୍ୟେୀନାଃ || ୧୨.୯ ||
ପ୍ରଶନଃ ପଷ୍ଟଃ ଖ୍ଂଡୟଵତ ଵତନ ନୂ ନଂ ର୍ୁକ୍ତାଂ ର୍ୁକ୍ତିଂ ଵକ୍ତି ଚାସାଵଖ୍ଂଡୟାମ |

ou
si

ଵାଦିଵ୍ରାତଂ ଲଜ୍ଜଵର୍ଵନା ଵିଵଶଷାଦ ଆଵଷଵପ୍ତତି ଶୂର୍ଵତ େିଂ ନୁ େୁ ମୟଃ || ୧୨.୧୦ ||

.y

ପ୍ରାଚୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ର୍ତ ସପାଦଂ ତୁ ଲଷଂ ଵାଵେୟଵନଵେନାଷିପଦ୍ଧଷୟ ତୀଥୟଃ |

w

w

w

ଇତ୍ଥଂ ପାଂଵଥଵୟଣୟୀତଂ ଶଣଵତଃ ପ୍ରାର୍ ର୍ୁଷାମ ନ ପ୍ରାପଦ ଦୂ ର୍ମାନଂ ମଵନା ଵମ || ୧୨.୧୧ ||
ଵଵଦଵୟାଵସା ଵନଵଷ ଵଵଵଦା ନୁ ମୂଵତୟା ଦିଵୟା ମୂତର୍
ି ୟସୟ ସା ସୁସ୍ତ
ି ସୟ |
ତଦ୍ଦ୍ରଶଟୠଣାଂ ଵଚତି ଵାଣୀ େପାଣୀ ନୂ ନଂ ମାର୍ାପଷମୂଲଂ ଛିନେି || ୧୨.୧୨ ||
ଅେିିଷ୍ଟଂ ତତ୍ସୂତ୍ରଭାଷୟଂ ବଲୀଵର୍ା ମାଵନାଵପତଂ ୋ ଷତିନୟସ୍ତଥା ଵଚତ |
ଆସ୍ାୋଃ ଵେଽଵପୟଵମୁକ୍ତଵା ଵିଲଜ୍ଜାଃ ଲଜ୍ଜାସିଂଵଧୌ ଦୁ ସସଵେଽମଜ୍ଜର୍ନଃ || ୧୨.୧୩ ||

2

ତସୟ ଵୟାଵପ୍ତଃ ଶିଷୟଜାଵଲସ୍ତୁ ଵର୍ୌଵଣଃ ସଂସତ୍ସିଂଵଧୌ ଶଂଖ୍ଚକ୍ରାଦିଭଦ୍ି ଃ |
ମା ର୍ଵେୟରନ ଵିଵସତ୍ତ୍ଵାଂତରାଣି ଵଷମାଵପ୍ତୟ ନସ୍ତତ୍ର ନୀତିଂ ଵିଧେ || ୧୨.୧୪ ||
ଵର୍ୌଵଣସ୍ତଵେୈଵର୍ୌଣଵାେୟାଭିର୍ୁଵପ୍ତଃ ଵର୍ୌଣୀଂ ବୁ ଦ୍ଧଂି ଵଧୟର୍ଂଵତ ନଣାଂ ଵତ |
େଂସାନାଂ ଵନା ଵାର୍ିଵର୍ାତପ୍ରଵୀଣାଃ ସିଂଧୁଂ ଭୂଵର୍ାଵାରିଵଵଷୈରିଵାବ୍ାଃ || ୧୨.୧୫ ||

a.
c

om

ବାେୁଵଲୟନ ଵେୟତଦୁ କ୍ତଵା ଖ୍ଲୁ ଦ୍ରାର୍ ଏଵତ ଵିଵଂ ପ୍ରାପନଵ
ୁ ଂତି ପ୍ରୋମମ |
ଅସ୍ିନସ୍ଦ୍ଦ୍ଶୟନାପାର୍ୋଵଲ ର୍ଦ୍ଵଵଲାୋପାର୍ୋଵଲ ଲର୍ାପଃ || ୧୨.୧୬ ||

gm

ଆେଵଣୟୟତ୍ଥଂ ତସୟ ଵାଣୀମଥାଵନୟା ମାନୀ ଵତଷାଂ ମାନିନାଂ ଚିେଵଵୋ |

ou
si

ସ୍ାନାଂ ଵଚଵତା ନଂଦର୍ନ ମଂଦଵଚତାଃ ଧଷ୍ଟାମୁଵଚଵୟାଚମାଚଷ୍ଟ େଷ୍ଟଃ || ୧୨.୧୭ ||
ଵତଜଃ ଶଂୋମାତ୍ରଵତା ର୍ଦ ଵିଲୀନଂ ଧିର୍ ଭୀରୂଣାଂ ମାନସଂ ମାନେୀନମ |

w

w

.y

ଏୋଂଵତନ ପ୍ରାପ୍ତଵତଵଜାଵିଲୀନଂ ଵେଵର୍ା ର୍ସ୍ାଦ ଭାତି ଵେର୍ଂର୍ଵୀନମ || ୧୨.୧୮ ||

w

ଵର୍ଷାଂ ଵିଦୟାଂ ଶାଂେରୀ ଶଂେରୀ ଵନା ଵଦଵାଦୀନାଂ ବାେତାଂ ସାଧର୍ଂତୀ |
ଵଶୌକ୍ରୀଵାଲଂ ଲଜ୍ଜଵର୍ଦ ଵଦଵପୂଜୟଂ ଵତଷାଵମଷାଂ ସନିଵଧୌ ଵୋ ଵିଷାଦଃ || ୧୨.୧୯ ||
ର୍ଦୟଵଦ୍ଵତଂ େେୟଵଶଵର୍ୌଣତଵେୈଃ ରୁଦ୍ଧଂ ସାେଂ ଵନଵ ଭାତୟସ୍ତୁ ତାଵତ |
ଷଟ୍କମୟଵଜ୍ଞଦିଵୟମଂଵତ୍ରୌଷଧାଵଢୟଃ ଏଵତର୍ୟୁପ୍ତାନ ଵନା ଵିଵଜତା େି େଶ୍ଚି ତ || ୧୨.୨୦ ||
ର୍ଦୟଵପୟଵଂ ନ େୁୟଵପଵଷୟା ଵିପଷଃ େିଂତୁ ପ୍ରାଵପ୍ତା ନାଧୁନାଽଽକ୍ରଂଦୋଲଃ |

3

ଅପୟଦ୍ଵଂଦ୍ଵସ୍ାତ୍ମଵବାଧପ୍ରତୀଵତଃ ଆଚାଵର୍ୈ ର୍ୟଚ୍ଛଂେୟଵତ ଶଂେରାଵଦୟଃ || ୧୨.୨୧ ||
ପାରଂପଵର୍ୟଣାଽର୍ତଂ ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଂ େଂଵତାତ୍ସନଂ ନୂ ତଵନଵନତୁ ୟଦୀର୍ୟ |
ଵତଷାଂ ଵଦାଷା ଵଣୟନୀର୍ା ଵିଦଵଗ୍ଧଃ ସଂଵତାଽସଂଵତା ଵାଽପି ମେେଵଲାଵେ || ୧୨.୨୨ ||
ସ୍ାଭିପ୍ରାଵର୍ା ବ୍ରହ୍ମଵତ ସୟାଦଵାଵଚୟା ମାର୍ାଶକ୍ତୟା ସଵୟନଵ
ି ୟାେସିଦ୍ଧଃି |

om

ଇତ୍ଥଂ ନୀତୟା ଶାସ୍ତ୍ରନୀଵତୟଵ ବାେଃ ସଵଵୟା ଵଲାେଃ ସ୍ାତ୍ମଵନା ର୍ଃ ପରଃ ସୟାତ || ୧୨.୨୩ ||

a.
c

ଗ୍ାଵମଗ୍ାଵମ ଵାର୍ୟତାଂ ମାନଵନଷାଂ ପୂଵୟଂପୂଵୟଂ ସାମପୂଵଵୈରୁପାଵର୍ଃ |

ଚେୁ ଵୟକ୍ରାଶ୍ଚକ୍ରିଭକ୍ତପ୍ରତୀପମ |

ou
si

ଇତୟାଵଦୟଵତ ୋର୍ୟମାଵଲାଚୟ ୋଵଲ

gm

ସଂପ୍ରାପ୍ତାନାଂ ମାନଭଂର୍ାର୍ ୋର୍ୟଂ ଗ୍ଂଥାେଷୟାଦୁ ୟଦୟଵତରସ୍ଦୀଵର୍ଃ || ୧୨.୨୪ ||

.y

ଵର୍ାର୍ୟା ମଂକ୍ତୁଂ ଵତଽନୟଥା ସୁୟଃ େଥଂ ଵା

w

w

w

ଦୁ ଃଵଖ୍ାଗ୍ାଂଭସୟଂଧତାମିସ୍ରସିଂଵଧୌ || ୧୨.୨୫ ||
ଵ୍ରତୟାୋରଂଵାସୁଵଦଵଦ୍ଵିଷଂ ଵତ ପ୍ରାଜ୍ଞଂ ମନୟଂ ପୁଂଡରୀୋଭିଧାନମ |
ଵାଦଵୟାଜାଵଷପୋମାଃ େୁ ମଂତ୍ରାତ ଚେୁ ର୍ୟେଂ ରୂପୟପୀଠାଲଵର୍ଽମୀ || ୧୨.୨୬ ||
ର୍ଦ୍ଵତ ସିଂେଂ ଗ୍ାମସିଂଵୋଽଶୁଚୀଵଚ୍ଛା େଂସଂ ୋଵୋ ର୍ଦ୍ଵଵଦଵଵେଦଷ୍ଟି ଃ |
ର୍ଦ୍ଵନମାର୍ୀ ଭୂରିମାର୍ସ୍ତରଷୁଂ ତଦ୍ଵଦ ଵିଦ୍ଵଦ୍ଵର୍ୟମାେଵାସ୍ତ ମୂଢଃ || ୧୨.୨୭ ||

4

ଅପୟଵଲପାଽଵସୌ ନ େୁୟଵପଷାଂବଭୂଵଵ ଵଲାଲାଵତ୍ମଵାଦଷପଷଃ ପତଂର୍ଃ |

ମଵଧ୍ଵନାଵୋ ଦୁ ସ୍ତଵରଣ ସ୍ଭାଵାତ ଵତଵଜାରାଜୀରାଜିଵତନାଗ୍ନିଵନଵ || ୧୨.୨୮ ||
ମାଵନମୟାଵନୟଭୟାସମାଵନାଽସମାଵନଃ ଆଷିଵପୟନଂ ସ୍ଂ ମତଂ ସାଧର୍ି ତ୍ଵା |
ପ୍ରୀଵତୟ ଵିଵଣାରୁେମପ୍ରୀତିତୀଵଥୟା ଵଵଦଵୟାଖ୍ୟାଂ ଵଵଦଵଵଦୀ ଚୋର || ୧୨.୨୯ ||

om

ଆମନାର୍ଂ ଵର୍ ଵପଠୁ ରାମନାର୍ପୂଵୟଂ ପ୍ରାପ୍ତା ଵିପ୍ରାସ୍ତତ୍ର ଵେୌତୂ େଵଲନ |

a.
c

ପର୍ୟାସୀନାସ୍ତାଵଦାଚାର୍ୟଵର୍ୟଂ ଵପ୍ରଷୟଂ ଵପ୍ରଷାଂଚକ୍ରିଵରଽଵନେସଂଖ୍ୟାଃ |୧୨.୩୦ ||

gm

ଉକ୍ତାଂଵର୍ଭୟଃ ୋଦିୋନ ଵୟଂଜର୍ଂତଂ ତେନମାତ୍ରାଵୟଂଜନାଵଦୌ ପ୍ରଵୀଣମ |

ou
si

ତିଵସ୍ରାଽଵୋସ୍ତଦ୍ଗଵୁ ଣଭୟାଵର୍ଂତଂ ଵଦଵା ଦଷ୍ଟଵା େୟସ୍ରନ ଵଦଵଵଦଵମ || ୧୨.୩୧ ||
ଆଵଦୌ ହ୍ରସ୍ଵତ୍ଵନ ଵତ୍ସାନୁ ସତୟାଂ ମାତ୍ରାପାଵଦୌ ଵତୟର୍ନ ଦଶୟମାନଃ |

w

w

.y

େୁ ଵୟନନୟାଶ୍ଚାଗ୍ୟରୂପା ଵିଵେୀଃ ଵର୍ାଵିଂଦଶ୍ରୀରାସ ଵର୍ାଵିଂଦଭକ୍ତଃ || ୧୨.୩୨ ||

w

ମାଂର୍ଲୟାଂର୍ଵୟକ୍ତଭାଵା ତ୍ରିଵଲାେୀଂ ରଂର୍ାରୂଢା ଵିସ୍ର୍ଂ ପ୍ରାପର୍ଂତୀ |
େଵଣଵାନୟା ମାନୟଵିନୟାସପାଦା ଵରଵଜ ମାଧ୍ଵୀ ସୁସ୍ରା ଵଵଦଵାଣୀ || ୧୨.୩୩ ||
ର୍ାଂଭୀର୍ୟାଵଦୟର୍ୟୁକ୍ତଵମୌଦାର୍ୟୋଵର୍ୈ ଃ
ନାନାନାଦଶିାର୍ୟମୁଚାରଣଂ ତତ |
ଶୀଷାଶିଷାଲଷଣାନାଂ େି ଲଷୟଂ
ମାନୟଂ ମଵନୟ ଧନୟବୁ ଵଦ୍ଧରତୁ ଲୟମ || ୧୨.୩୪ ||
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ୋଲପୀଃ େି ପ୍ତୀଵୟୟଂଜର୍ନ ଛାଂଦସୀଶ୍ଚ ଵୟକ୍ତଂ ଶାବ୍ଂ ଶାସ୍ତ୍ରମୁଦ୍ାଵୟ ଭୂର୍ଃ |
ସ ଵୟାଚଖ୍ୟାଵୁ କ୍ତଵନରୁକ୍ତମାଵର୍ୟା ଜୟାର୍ାନ ଵଜୟାତିଵଵୟଦନି ାଂ ଵଵଦମିତ୍ଥମ || ୧୨.୩୫ ||
ଵଶ୍ରୌଵତ ଵୟାଵଖ୍ୟାଚାରଵଣ ଚାରୁଣୀ ଵତ ମାଦଵେେୀ ଵଣୟଵର୍ଦସୟ ଵୋ ନୁ |

om

ଵାର୍ୀଶାଵନଵୟାର୍ିଵେଂଵର୍ଂଦ୍ରଜୀଵଵଃ ଭୂର୍ାୟ ଶ୍ଚଵର୍ୈ ଵଣ
ୟ ଵି ତ ଵର୍ ପ୍ରଣମୟ || ୧୨.୩୬ ||
ଛଂଦସସାଥୟଂ ସାଥୟମତ୍ରାମୁଵନତ୍ଥଂ ଵପ୍ରାକ୍ତଂ ଶୁତ୍ଵା ବ୍ରାହ୍ମଣା ବ୍ରହ୍ମଵଣଵ |

gm

a.
c

ସଵଵୟ ଵସୌମୟା ଜିଣୁଜଜ୍ଞ
ି ାସର୍ାଽମୀ ପ୍ରାପୟ ଵପ୍ରାଚୁ ଶ୍ଚି ତ୍ରୋର୍ାଭିଧାନମ || ୧୨.୩୭ ||
ପ୍ରାଜୟପ୍ରଜ୍ଞଃ ପ୍ରାଜୟର୍ା ପ୍ରଜ୍ଞର୍ାଽଵସୌ େଂତାଵଵାଚନମଂତ୍ରଵଣୟାଭିଵଧର୍ମ |

ou
si

ତତ୍ପ୍ର ତୟଥୟୀ ପ୍ରାଥୟୟଵତ ଵକ୍ତୁଵମତତ ପ୍ରାଜ୍ଞାସ୍ାଭିଃ ଵଶ୍ରାତୁ ୋଵମଭୟଵାଂଶ୍ଚ || ୧୨.୩୮ ||

.y

ଇତୁ ୟକ୍ତଵସ୍ତଵରଷ ଵିସ୍ତାରିବୁଵଦ୍ଧଃ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ସାମୟଂ ସଂପ୍ରଵଵୋ ଦୁ ରାତ୍ମା |

w

w

w

ୋଵସୟାଽତ୍ରାଭୂଦ ଵାସୁଵଦଵପ୍ରଭାଥୟୀ ର୍ଦ୍ଵତ ପୂଵୟଂ ଵପୌଂଡ୍ରଵୋ ଵାସୁଵଦଵଃ || ୧୨.୩୯ ||
ଆଙାଵଦଶାଦୁ େରଂ ରାଦିଶବ୍ଂ ଶୁତ୍ଵା ନାଵରତୁ ୟକ୍ତଵଂତଂ ପଦଂ ତମ |
ଵୟାଖ୍ୟାଵଲୌଲୟାଵଦତଵରର୍ାଦିସୂଵକ୍ତ ପଥଵୀଵଦଵା ନିଂଦନୀର୍ଂ ନିନଂି ଦୁ ଃ || ୧୨.୪୦ ||
ଶାଦୟୂଲାଖ୍ୟାଂ ପ୍ରାପୟ ସଂଭାଵିତଃ ପ୍ରାର୍ ଵଲାଵେ ଧୂଵତୟା ମାର୍ି ଵର୍ାମାର୍ୁଵରଷଃ |
ଵାଦିଦ୍ଵୀପିଧ୍ଵଂସିନଂ ମଧ୍ଵସିଂେଂ ପ୍ରାଵପ୍ତା େୀତ୍ଥଂ ଶବ୍ଵଶଵଷା ବଭୂଵ || ୧୨.୪୧ ||
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େଣାଭୀଷ୍ଟା ଶାସ୍ତ୍ରଵିସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ର୍ା ସ୍ୀର୍ା ଶ୍ରୀଃ ପାଲି ତା ସଦ୍ଦ୍ିଵଵଜନ |
ପଦମାଖ୍ୟାସଵତ୍ସଂଧଵଵନାଽେତାଂ ତାଂ ଶୁଶ୍ରାଵାଗ୍ୟାନଂଦତୀଥୟାଖ୍ୟପାଥୟଃ || ୧୨.୪୨ ||
ତୂ ଣୟଂ ତୀଣୟାଦଭ୍ରମାଵର୍ୟାଽଥ ସାର୍ୟଃ ସଂପ୍ରାଵପ୍ତାଽଵସୌ ଵର୍ାର୍ଵଣଭୟୀଷର୍ି ତ୍ଵା |
ସଂର୍ମୟାଂତର୍ୟଂତୋଵମନ ୋସୟଂ ସଂପ୍ରାପ୍ତଶ୍ରୀନିଜତ
ି ଂ ତଂ ଜୋସ || ୧୨.୪୩ ||

om

ଦୁ ଷ୍ଟାତ୍ମାଽଵସୌ ଭଦ୍ରଵମୋେିନଂ ର୍ଃ ଵଷପ୍ତୁଂ ଵେତୁ ଃ ଵସୌଖ୍ୟଦାଖ୍ୟଂ ବଭୂଵ |

a.
c

େର୍ୟଂଵଶାଽର୍ଂ ତଂ ନ ଚଷାମ ଭୂର୍ଃ ଵତାଵେ ସଵନ ସୂେରଂ ଵେସରୀଵ || ୧୨.୪୪ ||

gm

ତସୟ ତ୍ରାସାତ ପଷ୍ଠତସ୍ତିଷ୍ଠଵତାଽଭୂତ ଵଷମାଵପଷୀ ଵର୍ା ଜନଃ ପ୍ରାର୍ ଜିଵତାଽପି |

ou
si

ମଵେଽଵନୟଷାଂ ଵର୍ାତତୀସ୍ତତ୍ପ୍ର ର୍ୁକ୍ତାଃ ଵସାଽଦୟଜ୍ଜିଣୁଃ ପଂଚଵଷଵର୍ୟାଵିଵଶଵଷଃ || ୧୨.୪୫ ||
ଵିଵଣାଭୟୂର୍ଃ ଵଶାଭର୍ଦ୍ି ଃ ପଦାଂତଂ ପାରଂପଵର୍ୟଵଣର୍ୟମାଵଣରଵାଵର୍ୈ ଃ |

w

w

.y

ଵର୍ାଵ୍ରାଵତସ୍ତଂ ଦାରର୍ି ତ୍ଵା ନୟର୍େଣାତ େଂଜାଖ୍ୟାନଂ ସିଂଧୁପଂ ମଧ୍ଵପାଥୟଃ || ୧୨.୪୬ ||

w

ଆସ୍ତାମାସ୍ତାଵମଷ ଵଵା ଵିଵଵମାଵଷା ଵରଵର ମାର୍ାଵାଦିଵଚାରା ଦ୍ରଵଵତ |
ଦ୍ରଷ୍ଟାଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଗ୍େୀତା ଧୁଵଂ ଵଃ ପ୍ରାପ୍ତଃ ୋଵଲା ଦ୍ରାର୍ ର୍ୁୋଂତଂ ପ୍ରଵଵଷ୍ଟୁମ || ୧୨.୪୭ ||
ଵତଵଜା ଵିଦ୍ଵଚକ୍ରଚଂଦ୍ରସୟ ଲୀନଂ ଵିଧ୍ଵସ୍ତାଽଲଂ ଵାଦିନଷତ୍ରଲକ୍ଷ୍ୀଃ |
ଵିଵଵୟାପ୍ତଂ ର୍ତ ତୁ ତଦ୍ଦ୍ୀପ୍ତିମଲ
ୂ ଂ ର୍ୁଷମଵତ୍ପ୍ର ଷ୍ଠଂ ତନିରସ୍ତଂ ତମଶ୍ଚ || ୧୨.୪୮ ||
ପୂଵୟାଶାମାପୂର୍ୟ ଵିଵପ୍ରୋଶୀ ଵର୍ାସଂଵଦାଵେଃ ସପ୍ତଵିଦୟାଖ୍ୟଵାେଃ |
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ର୍ୁଷମାଭିଃ େିଂ ଵନଷି ଵଦଦୀପୟଵତଽଵସୌ ଵଦଵଃ ସାଷାତ ସଵୟଵିତ୍ସଵୟଦୀପଃ || ୧୨.୪୯ ||
ସଵୟାଧାରଂ ବ୍ରହ୍ମସଂଜ୍ଞଂ ଵିୋଵର୍ା ରମୟାୋରଂ ଶାରଵଦଂଦୀଵରାଭମ |
ସନିଣୟୀତଂ ର୍ୁଣୟଲଂ ଶବ୍ଵଭଵଦଃ ମଧ୍ଵାଦିତୟଂ ସଂଶ୍ରିତଂ ଵୋଽପିଧଵେ || ୧୨.୫୦ ||
ଵିଧାଵତଵିଧାଵତ ତ୍ଵରିତମତ୍ରିଵାଦାସୁରା-

om

ଅଦଭ୍ରଧିଷଣାଭିଵଧା ନରେରିେି ଜାଜ୍ଵଲୟଵତ |

ସ ର୍ୁକ୍ତିନଖ୍ଵରଃ ଖ୍ଵରମୟୁଖ୍ରମୂଖ୍ୟଦୁଃଖ୍ାଂେୁ ଵରଃ ଵିଦାରର୍ତି ଦାରୁଣପ୍ରଵଚନପ୍ରଣାଵଦାଽପ୍ରିର୍ାନ ||

gm

a.
c

୧୨.୫୧ ||

ଧଵେ ରୂପାଣୟନଂତାନୟପି ଭୁଵନପଵତ ଵର୍ୟା େଦାଽଵପୟେ ପଵଷା ଦଷଃ

ou
si

ସଵଦ୍ୟାଽଖ୍ିଵଲଵଭୟାଽପୟମତମିେ ଦଵଦୌ ଵେଵଲଂ ଵର୍ା ନ ମାଵତ୍ର |

w

w

.y

ପଷିଵଶ୍ରଵଷ୍ଠାଽପରଃ ସନମିତମତିପଵଦାଽସଂପଵଦ ସୟାଦର୍ଂ ଵଵା ମା

w

ଦପୟଂ ମାର୍ି ସପୟା ଭଜତଭଜତ ତାସ୍ତା ର୍ୁୋ ଦ୍ରାର୍ ଦ୍ଵିଜେ
ି ଵାଃ || ୧୨.୫୨ ||
ଵଵଦଵ୍ରାତସୁଦଶୟନଃ ପରିଲସେେୟାଖ୍ୟଶଂଖ୍ଧ୍ଵନିଃ
ଵିଭ୍ରାଜିଣୁପୁରାଣ ସଂେତିର୍ଦଃ ଵଶିାଵେୌର୍ଶାର୍ଙ୍ୟାନିଵତଃ |
ସତ୍ସୂଵତ୍ରଷିଵତେି ାସନଂଦେଚଵଣା ମଧ୍ଵାଖ୍ୟନାରାର୍ଣଃ
ପ୍ରାଵପ୍ତା ଵଵା ନିଜର୍
ି ଷର୍ା ଦ୍ରଵତ ଵେ ମାର୍ାଵିଵଦଵଦ୍ଵିଷଃ || ୧୨.୫୩ ||
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ଇତି ନିର୍ଦତି ମାର୍ାଵାଦିଵିଵଦ୍ଵଷ ଵଵଵଷ
ଶୁଭଜନନିେଵର ସ୍ାରାମଵତାଽସ୍ାତ ପ୍ରର୍ାତଃ|
ନୟଵସଦମରଧିଵଣୟ ପ୍ରାଗ୍ଵାଟ୍ାଭିଧାଵନ
ର୍ୁରୁମତିରଭିନଂଦନ ଵଦଵମାନଂଦମୂତମ
ି || ୧୨.୫୪ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିେୁଲତିଲେ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିଵତ

om

ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଵର୍

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ଆନଂଦାଂେିଵତ ଦ୍ଵାଦଶଃ ସର୍ୟଃ ||
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