|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧୧. ଏକାଦଶଃ ସର୍ୟଃ
ପ୍ରଚୁ ରାଂତରପ୍ରଵଚନଂ ଫଣିରାଡ ଉପଶୁଶୁଵାନ ସସନକାଦିମନ
ୁ ଃି |

a.
c

ଅତିଚତ୍ରି ଧାମିି ନିଜଧାମିି ରତଂ ସସହସ୍ରମସ୍ତକମନଂତମମୁମ |

om

ର୍ର୍ନନଽଲ୍ପଦୃଷ୍ଟଵପୁରତ୍ର ଜନନଃ ତ୍ଵରିତଂ ନିଲ୍ୀନରୁଚିରାପ ପଦମ || ୧୧.୧ ||

gm

ମୁନନର୍ାଽଭିଵାଦୟ ଵିନର୍ାଭରଣାଃ ଵରମନଵର୍ୁଂଜତ ତଦାଽଥୟମିମମ || ୧୧.୨ ||

ou
si

ଭର୍ଵତ୍ତମସୟ ଵିପୁଲ୍ପ୍ରମନତଃ ସମର୍ଂ ମନନାହରତମଂ ଜର୍ତି |

.y

ମହିତଂ ଭଵଦ୍ଭି ରପି ନଲ୍ାକପନତ ପଠତାଂ ମୁହୁଃ ଫଲ୍ମୁନଦଷ୍ୟତି କିମ || ୧୧.୩ ||

w

w

ଅଧିକାରିଣାଂ ଫଲ୍ମଲ୍ଂ ଵିଦୁଷ୍ାଂ ଭଵତି ପ୍ରଵୃ ତ୍ତିରତିଵୀର୍ୟଵତୀ |

w

ଇତି ତତଫଲ୍ଂ ସଫଲ୍ସଂକଥନନା ଭର୍ଵାନ ପ୍ରପଂଚର୍ତୁ ଭୂରିଦର୍ଃ || ୧୧.୪ ||
ଇତି ନତରୁଦୀରିତମୁଦାରମତିଃ ଵଚନଂ ନିଶମୟ ସ ଜର୍ାଦ ର୍ିରମ |
ଶୃଣତ
ୁ ାଽଦନରଣ ମହନୀର୍ତମଂ ମହନୀର୍ପାଦସମର୍ସୟ ଫଲ୍ମ || ୧୧.୫ ||
ତ୍ରିଦଵ
ି ାଦି ଲ୍ଭୟମପି ନାସୟ ଫଲ୍ଂ କଥିତଂ କୃ ନଷ୍ରିଵ ପଲ୍ାଲ୍କୁ ଲ୍ମ |
ସ୍ଵଫଲ୍ଂ ତୁ ମୁକ୍ତପ
ି ଦମୁକ୍ତିପଦଂ ଶୁକଶାରଦାଦିପରମାଥୟଵିଦାମ || ୧୧.୬ ||

1

ପରମାର୍ମାଥୟଵରଶାସ୍ତ୍ରମିଦଂ ଭଜତାମମାନଵକଲ୍ାରଚିତମ |
ଵ୍ରଜତାମନହା ପରମନଵଷ୍ଣଵତାଂ ରତନର୍ ସ୍ଵନଲ୍ାକମଜିନତା ଦିଶତି || ୧୧.୭ ||
ନନୁ ତତ୍ର ଵିଶ୍ଵଵିଭନଵକପଦଂ ପ୍ରତିଭାତି ପୂଣୟପୁରୁଷ୍ସୟ ପୁରୀ |

om

ଉପଲ୍ଭୟନତ ର୍ଦୁ ପମାନପଦଂ ପ୍ରତିବଂି ବନମଵ ମଣିଵପ୍ରର୍ତମ || ୧୧.୮ ||
ସିତନସୌଧସଂତତିରୁଚା ସ୍ଫୁରିତା ପରିନତାଽରୁଣାଶମର୍ୃହପଂକ୍ତିରୁଚିଃ |

gm

a.
c

ଇହ ମଚ୍ଛରୀରଵଲ୍ନର୍ ଲ୍ସିତାଂ ଅନୁ ର୍ାତି ମୂତମ
ି ସୁରାସୁ ହୃତଃ || ୧୧.୯ ||
ଶବଳା ଵଳୀକଘଟିତସ୍ଫଟିକଦୁ ୟତିଭିହୟରିନମଣମ
ି ର୍ୀ ଵଳଭୀ |

ou
si

ପ୍ରତିସଦମ ଭାତି ର୍ମୁନା ମିଳତ
ି ା ସିତନସୌରନସଂଧଵପନର୍ାଭିରିଵ || ୧୧.୧୦ ||

.y

ର୍ଦି ନାଭଵିଷ୍ୟଦିହ ଵିଭ୍ରମତାନିର୍ନମା ଜନସୟ ନିଲ୍ର୍ାଵଲ୍ି ଷ୍ୁ |

w

w

w

ଵିକଟା ଵିଟଂକକୃ ତପତ୍ରିତତିଃ କୃ ତନକତୟନଵକ୍ଷ୍ୟତ କଥଂଚନ ନନା || ୧୧.୧୧ ||
ଵିଵିଧସ୍ତୁ ନଲ୍ାପର୍ତଚିତ୍ରପଟୀସୁଵିତାନଲ୍ଂବିମଣିଦାମର୍ଣଃ |
ଶରଣାଂତନରଷ୍ଵଧିକପୂରଣତଃ ପ୍ରଚକାସ୍ତି ଵିଭ୍ରମ ଇଵାଵର୍ଳନ || ୧୧.୧୨ ||
ଵିମଲ୍ାକୃ ତଃି ପ୍ରକୃ ତନି ରଵ ମହାମଣିନହମମର୍ୟଖିଲ୍ଵସ୍ତୁ ମର୍ୀ |
ଇହ ସଂଭନଵତ ସକଲ୍କାଂତିରସଃ କଥିନତାଽଧିନକାକ୍ତିଭିରତଃ କଵିଭିଃ || ୧୧.୧୩ ||

2

ତଦନାଦିକାଲ୍ମିତମୁକ୍ତିରନତଃଅର୍ଣର୍ୟଶଂଭୁମଖ
ୁ ସଂଘତନତଃ |
ନର୍ନରମୟହାପୁରମସଂହତିମତ ଲ୍ସତି ପ୍ରନଭାରର୍ମନହା ମହିମା || ୧୧.୧୪ ||
ଭଵନଂ ଵିଭାତି ଭୁଵନନକପନତଃଭୁଵନତ୍ରର୍ାଦ୍ଭୁତର୍ୁଣାତିଶର୍ୀ |
ଵରମଂଦିରପ୍ରକରମଧ୍ୟର୍ତଂ ଦ୍ଵିଜମଂଡଲ୍ସ୍ଥଶଶିମଂଡଲ୍ଵତ || ୧୧.୧୫ ||

om

ସ୍ଵର୍ମିଂଦିନରଵ ପତିମାନକରୀ ର୍ୃହକମୟ ର୍ତ୍ର କୁ ରୁନତ ସୁତରାମ |

a.
c

ଅପି କିଂକରୀଦଶଶତୀମହିତା ଶ୍ରିର୍ମତ୍ର ଵଣୟର୍ତି ନଵଶମନି କଃ || ୧୧.୧୬ ||

gm

କମଲ୍ାପତିଃ କମଲ୍ର୍ାଽମଲ୍ର୍ା କମନୀର୍ର୍ା କମଲ୍ନଲ୍ାଚନର୍ା |

ou
si

ଅମୃତାହିରାଜମୃଦୁନଭାର୍ର୍ତଃ ସ୍ଵରନତାଽପି ତତ୍ର ରମନତ ପରମଃ || ୧୧.୧୭ ||
ତରୁଣପ୍ରଭାକରସହସ୍ରରୁଚଂ କନକାଂବରଂ ମଣିମର୍ାଭରଣମ |

w

w

.y

ହସିତାନନନଂଦୁ ମରଵିଂଦଦୃ ଶଂ ତମରୀଂଦ୍ରଧାରିଣମନୁ ସ୍ମରତ || ୧୧.୧୮ ||

w

ର୍ଣନର୍ଦ ରମାଽସୟ ନ ର୍ୁଣାନଖିଲ୍ାନ ଚତୁ ରାନନଶ୍ଚତୁ ରଵାର୍ପି ନନା |
ନ ଵର୍ଂ ସହସ୍ରଵଦନା ଅପି ତାନ ଅପନରାଦିତାନତିଵନଦମ ପୁନଃ || ୧୧.୧୯ ||
ଵିଧନର୍ା ଵିହଂର୍ପତନର୍ାଽର୍ଣିତା ରମଣୀର୍ୁତାଶ୍ଚ ଫଣିନପଂଦ୍ରମୁଖାଃ |

ପରନର୍ାର୍ଭୂରିସୁଖନଭାର୍ମିତା ଅଵନଲ୍ାକୟ ତଂ ଦଧତି ନମାଦରସମ || ୧୧.୨୦ ||
ସଚତୁ ଭୟୁଜା ଵନଜପତ୍ରଦୃ ନଶା ଵରନଵଷ୍ିନଣାଽତ୍ର ସପିଶଂର୍ପଟାଃ |

3

ଅରୁଣପ୍ରଭାଶ୍ଚ ତରୁଣାଭ୍ରରୁନଚା ଵିଚରଂତି ନାଥରୁଚର୍ଃ ପୁରୁଷ୍ାଃ || ୧୧.୨୧ ||
ଭର୍ଵତ୍ସମୀପମୁପର୍ାତଵତାଂ ପ୍ରମନଦା ନ ନକଵଲ୍ମଲ୍ବ୍ଧତୁ ଲ୍ଃ |
ଅପି ତସୟ ନଲ୍ାକମତିନଲ୍ାକର୍ୁଣଂ ଭଜତାଂ ସୁଦୁଲ୍ଭ
ୟ ମଭୂରିଶୁନଭଃ || ୧୧.୨୨ ||
ନ ଭଵଂତି ର୍ତ୍ର ମୃତଜ
ି ନମଜରାଃ ତ୍ରିଵିଧଂ ଭର୍ଂ କିମତ
ୁ ଦୁ ଃଖର୍ଣଃ |

om

ଅପରଂ ଚ କିଂଚିଦଶୁଭଂ ନ ଭନଵତ ନ ର୍ୁଣାଦି ତତ୍ପ୍ର ଭଵମୂଲ୍ମପି || ୧୧.୨୩ ||

a.
c

ଅନୁ ଭୂର୍ନତ ସୁଖମନଂତସନଖଃ ସକନଲ୍ରଲ୍ଂମତିପଦଂ ସତତମ |

gm

ଅପି ତାରତମୟସହିନତଃ ସ୍ଵର୍ୁରୁପ୍ରଵନଣଃ ପରସ୍ପରମୁରୁପ୍ରଣନର୍ଃ || ୧୧.୨୪ ||

ou
si

ଅତିସୁଂଦରାଃ ସୁରଭର୍ଃ ପୁରୁଷ୍ାଃ ହରିଚଂଦନନନ ନଵଚଂଦ୍ରରୁଚା |

.y

ଚଲ୍ଚାରୁଚାମରଧରାନୁ ଚରା ଵିଚରଂତି ନିତୟତରୁଣା ଇହ ନତ || ୧୧.୨୫ ||

w

w

ସଵିଲ୍ାସଲ୍ାସୟପରିତୁଷ୍ଟଦୃ ନଶା ମୃଦୁର୍ୀତଵାଦୟମୁଦତି ଶ୍ରଵଣାଃ |

w

ଅନୁ ରଂଜର୍ଂତି ନଵକଂଜଦୃ ନଶା ରମଣା ଅମୀ ସ୍ଵରମଣୀସ୍ତରୁଣୀଃ || ୧୧.୨୬ ||
ପରିଣାର୍କାନୁ ପଵନାଭିମଖ
ୁ ାନ ଅନୁ ନିସସରଂତି ହରିଣୀନର୍ନାଃ |
ଵିମଲ୍ାଦ ଵିମାନଵଲ୍ର୍ାଚ୍ଛନନକଃ ଶଶିମଂଡଲ୍ାଦିଵ ରୁନଚା ରୁଚିରାଃ || ୧୧.୨୭ ||
ଅରୁଣାଶମଵଣୟତନଵସ୍ତନଵଃ ଶୁଭହାରସନ୍ନିଭରୁନଚାଽପୟପରାଃ |
ହରିନୀଲ୍ନୀଲ୍ରୁଚନର୍ାଽତ୍ରପରାଃ ପ୍ରକଟୀଭଵଂତି ଵିଵିଧାଭରଣାଃ || ୧୧.୨୮ ||

4

ସୁଚର
ି ଦୁ ୟତୀଦୟଧତି ସୂକ୍ଷ୍ମତରଂ ସ୍ଵର୍ମଂବରଂ ଚ ଖଲ୍ୁ ବିଭ୍ରତି ର୍ାଃ |
ଶୁକନିଃସ୍ଵନା ଧୁଵମିମା ଅପରାଃ ସୁପନର୍ାଧରା ଜଲ୍ଧରାଵଲ୍ର୍ଃ || ୧୧.୨୯ ||
ସମତୀତଵିଦୁମଭୁଵାଂ ସୁଦୃଶାଂ ପଦପଲ୍ଲଵାଗ୍ର୍ୟନଖରକ୍ତରୁଚୀଃ |

ହରିଣୀଦୃ ଶାଂ ନିଵସନାନି ବୃ ହତ୍ସୁନତି ଂବବିଂବରୁଚିନରାରୁରୁଚା |

om

ପରଭାର୍ତଃ ସ୍ଫଟିକକୁ ଟ୍ଟିମଭୂଃ ପ୍ରକଟୀକନରାତି ନ ପୁରା ପ୍ରକଟାଃ || ୧୧.୩୦ ||

gm

a.
c

ଶବଳଦୁ ୟତୀନି ମଦନସୟ ଜର୍ଜ୍ଜର୍ନଵଜର୍ଂତୟ ଇତି ନିଶ୍ଚିନୁମଃ || ୧୧.୩୧ ||
କରପଲ୍ଲନଵସ୍ତରଳିନତଲ୍ୟଲ୍ିନତଃ ଅସକୃ ତ କ୍ଵଣତ୍କନକକଂକଣନକଃ |

ou
si

ନଵନରାମରାଜିଵଲ୍ି ଵଲ୍ଗମ
ୃ ୁ ପ୍ରତନୂ ଦନରରତିମନାକ ତରନଳଃ || ୧୧.୩୨ ||
ୁ ଦ

.y

କୁ ଚକୁ ଂଭପୂଣୟତରକାଂତିସୁଧାରସନଶଷ୍ବିଂଦୁ ଵିସରଚ୍ଛଵିଭିଃ |

w

w

w

ଵରହାରରାଜିଭିରୁତାନୁ ପଦଂ ପରିନଲ୍ାଠିତାଭିରଶନନରୁରସି || ୧୧.୩୩ ||
ଅପି ଲ୍ୀଲ୍ର୍ା କୁ ଵଲ୍ନର୍ାଲ୍ଲସିନତଃ ଅପନରଃ କନରଃ ସହଚରୀନିହନି ତଃ |
ଵଦନନଃ ଶୁଚସ୍ମି ତ
ି କଟାକ୍ଷ୍ରନସଃ ଚଲ୍କୁ ଂଡନଲ୍ାଲ୍ଲସିତର୍ଂଡର୍ୁନର୍ଃ || ୧୧.୩୪ ||
ପ୍ରର୍ତାସୁ ତାସୁ ରଣିନତ ରଶନାମଣିନୂପୁନରରିଵ ପୁରା ର୍ଦିତାଃ |
ଅନୁ ଵୀକ୍ଷ୍ିତୁଂ ତନୁ ଵିଲ୍ାସମିମଂ ତରୁଣା ଭଵଂତୟଥ ନିଵୃତ୍ତମୁଖାଃ || ୧୧.୩୫ ||

5

ଅନୁ ପାଲ୍ି ତାଃ ସ୍ଵଦର୍ି ନତଦୟର୍ିତାଃ କଥମପୁୟନପତୟ କୁ ଚଭାରନତାଃ |
ଶନନକଃ ପୁନସ୍ତଦଵଲ୍ଂବବଲ୍ାତ କିଲ୍ ତା ଵିଶଂତି ପରନମାପଵନମ || ୧୧.୩୬ ||
ହସିତପ୍ରସୂନନିକନରାରୁଭରପ୍ରଣମତ୍ସୁଵଣୟମଣିସଵୟତରୂନ |

ଵରପାରିଭଦ୍ରକସୁକଲ୍ପତରୁଵ୍ରଜପାରିଜାତହରିଚଂଦନଵତ |

om

ଉପର୍ୂହର୍ନ୍ନମୃତସିଂଧୁସଖଃ ପଵନନା ନ କସୟ ସୁଖନମଧର୍ତି || ୧୧.୩୭ ||

a.
c

ସହିତଂ ସମାଦିପଦତାନନନର୍ଃ ପରିଭୂଷ୍ର୍ଂତି ତଦନହା ଋତଵଃ || ୧୧.୩୮ ||

gm

ସ୍ମିତମାଧଵୀକୁ ସୁମରମୟତନରୌ ନଵଚଂପକାଦିକୁସୁନମାଲ୍ଲସିନତୌ |

ou
si

ମଧୁମାଧନଵୌ ମଧୁପର୍ୀମୟଧୁନରୌ ମଧୁଜତ୍ପ୍
ି ରି ର୍ାନ ପ୍ରମଦମାନର୍ତଃ || ୧୧.୩୯ ||
ନଵମଲ୍ଲିକାସ୍ରଜମଭୀଷ୍ଟତମଃ ଶୁଚସି ଂଭଵାଂ ପ୍ରଣର୍ି ନୀଶିରସି |

w

w

.y

କଲ୍ର୍ନ ସ୍ଵର୍ଂ ନ କୁ ଶନଲ୍ତି କିଲ୍ ପ୍ରତିଘଟ୍ଟର୍ତୁ ୟରୁକୁ ଚାଵୁ ରସା || ୧୧.୪୦ ||

w

ମଧୁରସ୍ଵରାସ୍ତତପତତ୍ରତତିପ୍ରକଟାଂତପଂକ୍ତିଧୃତନନତ୍ରରୁଚଃ |
ଶିଖନି ନାଽନୁ ର୍ାଂତି ହି ସହସ୍ରଦୃ ଶଂ ଜଲ୍ଦତୟୁ ଲ୍କ୍ଷ୍ମନିଜନୃ ତ୍ତମନହ || ୧୧.୪୧ ||
ଶରନଦାଲ୍ଲସତ୍କୁଵଲ୍ନର୍କ୍ଷ୍ଣର୍ା ଵିକଚାରଵିଂଦରୁଚିରାନନର୍ା |
ପ୍ରିର୍ର୍ା ଚ ନଶାଭନଶୁକସ୍ଵନର୍ା ରମନତ ଜନନା ମୁଖର ହଂସକର୍ା || ୧୧.୪୨ ||
ଅଭିନଂଦର୍ନ ହିମଋତୁ ଂ ସୁସଖା ସ୍ଫଟିକାଚଲ୍ଚ୍ଛଲ୍ହିମାଧିକୃତମ |

6

ଫଲ୍ି ନୀକୁ ଲ୍ଂ କୁ ସୁମର୍ନ ଶିଶିନରା ହସତୀଵ ଫୁ ଲ୍ଲନଵକୁ ଂଦରୁଚା || ୧୧.୪୩ ||
ହିମଶୀତଵଷ୍ୟପରିତାପପୁରସସରନଦାଷ୍ମୂଲ୍ମିହ ନତୟୁ ର୍ୁଣଃ |
ପ୍ରିର୍ନମଵ ସାଧର୍ତି ନିତୟମନହା ସ ଵିମକ୍ତ
ୁ ିମାନିତ ି ଵିମକ୍ତ
ୁ ିମତାମ || ୧୧.୪୪ ||
ଅମୃତସ୍ରର୍ୁତ୍ତମଫଲ୍ପ୍ରସଵାନ ଅମୃତାର୍ ତତ୍ର ଜନତାଽପୟର୍ତି |

om

ଉପନଭାକ୍ତୁମପୟଵିଧିବଂଧଵଶା ପ୍ରକୃ ତଂି ପ୍ରର୍ାତି ସକନଲ୍ାଽପି ସଦା || ୧୧.୪୫ ||

a.
c

ପ୍ରମଦାତିନରକମୁପର୍ାତଵତା ପ୍ରମଦାର୍ନଣନ ଚରନତାପଵନନ |

gm

ଉପର୍ୀର୍ନତ ସ୍ମ ମଧୁରଂ ମଧୁଜଚ୍ଚ
ି ରିତଂ ସକାଂତତତିନା ସତତମ || ୧୧.୪୬ ||

ou
si

ଲ୍ଲ୍ନା ଲ୍ଲ୍ଂତୟଭିଵରଂ ପ୍ରଵରା ଲ୍ଳିତା ଲ୍ୁ ନଂତି କୁ ସୁମାନି ପରାଃ |

.y

ଇତରାଃ ସ୍ରନଜା ଵିରଚର୍ଂତି ପତୀନ ଅନୁ ରଂଜର୍ଂତି ନ ହି କାଶ୍ଚନ ନନା || ୧୧.୪୭ ||

w

w

ଵନଲ୍ୀଲ୍ର୍ା ଵିଵିଧର୍ା ମୁଦତି ାଃ ତରୁଣା ଘନସ୍ତନନତାସ୍ତରୁଣୀଃ |

w

ସୁଲ୍ତାଲ୍ନର୍ଷ୍ୁ ପରିରଭୟ ରତିଂ ଵଦନାରଵିଂଦମଧୁପା ଦଧତି || ୧୧.୪୮ ||
ରସିକାଃ ସୁଧାପ୍ସୁ ସରସୀଷ୍ୁ ତନତା ରୁତନୂ ପୁରାନୁ କୃତସାରସିକାଃ |

ଵିହରଂତି ସାକମଵର୍ାହୟ ଧନଵଃ ଜଲ୍ମଡ୍ଡୁନକାତ୍ସଵହସଦ୍ଵଦନାଃ || ୧୧.୪୯ ||
ଵିଵିଧା ଵିଧାର୍ ଵିହୃତୀଃ ସଲ୍ି ନଲ୍ ଵିକନଟଷ୍ୁ ଵିଦୁମତନଟଷ୍ୁ ର୍ତାଃ |

ସୁରଭିଂ ସୁଵଣୟମଥ ଵଣୟକମାଦଦନତ ସଖୀକରର୍ତଂ ମହିଳାଃ || ୧୧.୫୦ ||

7

ଜଘନାଂଶୁନକରଵର୍ଵାଭରନଣଃ କୁ ଚକୁ ଂକୁ ନମଶ୍ଚ କଚମାଲ୍ୟଵନରଃ |
ନର୍ନାଂଜନନରପି ମିନଥାବ୍ଜଦୃ ଶାଂ ଘଟିନତରଲ୍ଂକୃ ତର
ି ଲ୍ଂ କ୍ରିର୍ନତ || ୧୧.୫୧ ||
ତନୁ ମଧ୍ୟମା ନିଜର୍ୃହାଣି ର୍ତାଃ ସମମାତ୍ମନାମସୁସନମରସନମଃ |

om

ଅମୃତଂ ପିବଂତୟସୁଲ୍ଭଂ ଭଵିଭିଃ ଚଷ୍ନକମୟହାରଜତରତ୍ନମନର୍ଃ || ୧୧.୫୨ ||
ମୃଦୁକମ୍ରଶର୍ୟମନୁ ରାର୍ଵତାଂ ମଣିମଂଚମଂଚିତଦୃ ନଶାଽଵସନର |

gm

a.
c

ଅପି ନଚାଦିତା ଅଧିରୁହଂତି ଶନନଃ ଵିନନର୍ା ହି ଭୂଷ୍ର୍ତି ସଵୟରସମ || ୧୧.୫୩ ||
ଅଭିକାଂତମୁନ୍ନମିତକାଂତକୁ ଚା କିଲ୍ ବଧିତୀ ସକୁ ସୁମାଂ କବରୀମ |

ou
si

ସୁମଖ
ୁ ୀ ସୁଲ୍କ୍ଷ୍ୟଭୁଜମୂଲ୍ଵଲ୍ି ଃ ପରିରଭୟନତ ପ୍ରଣର୍ି ନାଽତିରସାତ || ୧୧.୫୪ ||

.y

ପୃଥୁଵୃତ୍ତତୁ ଂର୍କଠିନନାରସିଜଦ୍ଵର୍ଵାରିତାର୍ତନିଜାଂତରନର୍ାଃ |

w

w

w

ଭୁଜନର୍ାର୍ୟୁନର୍ନ ରମନଣା ରମଣୀଂ ପରିରଭୟ ନକାଽତ୍ର ରମନର୍ନ୍ନ ସୁଖୀ || ୧୧.୫୫ ||
ସ୍ମିତଫୁ ଲ୍ଲମୁଲ୍ଲସିତଝିଲ୍ଲଲ୍
ି ସନମଣକ
ି ୁ ଂଡଲ୍ଂ ମୃଦୁକଟାକ୍ଷ୍ପଟୁ |
ନିଭୃନତା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ସୁଚର
ି ଂ ସୁତନନାଃ ପ୍ରତିଚୁଂବତି ପ୍ରିର୍ତନମା ଵଦନମ || ୧୧.୫୬ ||
ନତମୁନ୍ନମର୍ୟ ମୁଖଚଂଦ୍ରମସଂ ପରିରଂଭସଂଭୃତମୁଦା ସୁଦୃଶଃ |
ଉପରମୟନତ ନ ତରୁନଣନ ଚିରଂ ମଧୁରାଧରାମୃତରସଂ ପିବତା || ୧୧.୫୭ ||

8

ରଭସାଵପାତିତପୃଥୂରସିଜଃ ପରିରଭୟ ତତ୍କଷଣଵିର୍ାତତରଃ |
ମଣିତାଦିନସୌରତଵିତାନପଟୂ ରମର୍ତୟମୂନ ର୍ୁଵତିସଂଘ ଉତ || ୧୧.୫୮ ||
ଅତିନଲ୍ୌକିକାନ ରମର୍ନତା ରମଣାନ ରମର୍ଂତୟନଲ୍ୌକିକର୍ୁଣା ଲ୍ଲ୍ନାଃ |
ଅନୁ ରୂପରୂପମତିନଲ୍ାକସୁଖଂ ତଦନଲ୍ୌକିକଂ ନିଧୁଵନଂ ଲ୍ସତି || ୧୧.୫୯ ||

om

ନ ରତିଃ ଶ୍ରମାଦିଖଚିତା ନିର୍ମାଦ ଵିରହଵୟଥାଽପି ନ ଵଧୂଵରନର୍ାଃ |

a.
c

ପ୍ରତିକାମିନୀପ୍ରଣର୍ତଃ କଲ୍ନହା ନ ସମସ୍ତି ନଦାଷ୍ରହିନତ ହି ପନଦ || ୧୧.୬୦ ||

gm

ସୁଖସଂଵିଦାତ୍ମକତର୍ା ଵପୁଷ୍ାଂ ସୁରଭିତ୍ଵନମଵ ବହିରଂତରପି |

ou
si

ହରିଧାମିି ଦଂପତିର୍ଣସୟ ତନତା ନନୁ ମାନୟନତଽପି ମୁନଭ
ି ିଃ ସୁରତମ || ୧୧.୬୧ ||
ଶୃଣତ
ୁ ାପୟନଲ୍ାକଵିଷ୍ର୍ଂ ଵିଷ୍ର୍ଂ ସକଲ୍ସୟ ମୁକ୍ତନିକରସୟ ଦୃ ଶାମ |

w

w

.y

ଵପୁରିଂଦିରାପତିରମଂଦରସଂ ନନୁ ସୁଂଦରଂ ପ୍ରକଟର୍ତୟନିଶମ || ୧୧.୬୨ ||

w

ମଣିରାଜିରାଜିତ ମହାମକୁ ଟଂ ଶିତକ
ି ାଂତକୁ ଂତଳସହସ୍ରତର୍ମ |
ଅଳିକାଧୟଚଂଦ୍ରଵିଲ୍ସତ୍ତିଲ୍କଂ ଶ୍ରଵନଣାଲ୍ଲସନମକରକୁ ଂଡଲ୍ର୍ୁକ || ୧୧.୬୩ ||
ପରିପୂଣୟଚଂଦ୍ରପରିହାସିମଖ
ୁ ଂ ଜଲ୍ଜାର୍ତାକ୍ଷ୍ମରୁନଣାଷ୍ଠପୁଟମ |
ହସିତାଵନଲ୍ାକଲ୍ଲ୍ି ନତରତୁ ନଲ୍ଃ ଅଭିନଂଦର୍ତ ପ୍ରଣତମାତ୍ମଜନମ || ୧୧.୬୪ ||
ନଵକଂବୁ କଂଠମହିମାଂଶୁମନହା ମହିନମାପନଲ୍ଂଦ୍ରଵରହାରଧରମ |

9

ରମଣୀର୍ରତ୍ନର୍ଣଵିଦ୍ଧଲ୍ସଦ୍ଵଲ୍ର୍ାଂର୍ୁଲ୍ୀର୍କଵରାଂର୍ଦଵତ || ୧୧.୬୫ ||
ରଵିଚକ୍ରରୁକପର କରଚକ୍ରକରଂ ଵିଧୁବଂି ବକଂବୁ ମଧୁରାଂବୁ ରୁହମ |
ଜ୍ଵଲ୍ନଜ୍ଵଲ୍ଦ୍ଗଦମୁଦାରଧନୁ ଃ ପୃଥୁଵୃତ୍ତହସ୍ତମତିତାମ୍ରତଳମ || ୧୧.୬୬ ||
ଵରପୀଵରାଂସମଧିରାଜଦୁ ନରାମଣିମଂଟପାଗ୍ର୍ୟଵିଲ୍ସତ୍କମଲ୍ମ |

a.
c

ଅତିକାଂତକାଂଚିପଦକାଂଚିମିଲ୍ତ୍ତପନୀର୍ଭଂର୍ରୁଚିପିଂର୍ପଟମ |

om

ସଜର୍ଦ୍ଦ୍ିଵସପ୍ତକତନୂ ଦରକଂ ଶୁଭନାଭିକଂଜର୍ତକାଳିନୁତମ || ୧୧.୬୭ ||

gm

ଵରହସ୍ତିହସ୍ତସଦୃ ନଶାରୁର୍ୁର୍ଂ କ୍ରମଵୃ ତ୍ତଚାରୁତରଜଂଘମୁତ || ୧୧.୬୮ ||

ou
si

ଵରନୂ ପୁରଂ ପରମରୁକପର ପଦଂ ନଵଵିଦୁମଦୁ ୟତିନଖାଵଲ୍ି ମତ |

.y

ଅରିଵାରିଜଧ୍ଵଜକଳଂକଲ୍ସତ୍ପ୍ଦପାଂସୁପାଵିତଜର୍ତ୍ତ୍ରିତର୍ମ || ୧୧.୬୯ ||

w

w

ନିଖଲ୍
ି ାର୍ମାଵର୍ମିନତରମିନତଃ ସୁଖସଂଵିଦାଦିଭିରନଂତର୍ୁନଣଃ |

w

ପ୍ରପଦାଦିକାଂତସକଲ୍ାଵର୍ଵାକୃ ତଭ
ି ିଃ ସନଦକୟଵଦନଦାଷ୍ଲ୍ଵମ || ୧୧.୭୦ ||
ଅଧିକାରିଣାଂ ର୍ୁଣଵିନଶଷ୍ଵଷ୍ାଦ ଦ୍ଵିପଦାଦୟନଂତଚରଣାଂତତର୍ା |
ଅତିଭାସିତଂ ଘନର୍ୁଣାପଘନନଃ ଇତନରଷ୍ଚ ତତ୍ତଦୁ ଚନି ତ ରୁଚିନତଃ || ୧୧.୭୧ ||
ନଵଭାନୁ ଭାଃ କନକକାଂତିପରଂ ଵରହାରହାରି ହରିନୀଲ୍ହରିତ |
ଶବଳପ୍ରଭାଦିଵିଵିଧଦୁ ୟତିମତ ସୁଖନବାଧନସୌରଭସୁରୂପର୍ୁଣମ || ୧୧.୭୪ ||
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ଆଷ୍ଚର୍ୟରନତ୍ନଶ ଵଧିକଂ ଜର୍ତ୍ତ୍ରନର୍ପୟାଷ୍ଚର୍ୟମାଷ୍ଚର୍ୟମନହା ମୁହୁମହ
ୟୁ ୁ ଃ |
ନସୌଂଦର୍ୟସାନରକରସଂ ରମାପନତଃ ରୂପଂ ତଦାନଂଦର୍ତୀହ ନମାକ୍ଷ୍ିଣଃ || ୧୧.୭୩ ||
ଇଜୟନତ ର୍ଜ୍ଞଶୀନଲ୍ଃ ସ ର୍ଜ୍ଞଃ ପ୍ରାଜ୍ଞମନଧ୍ୟ ପରଃ ନପ୍ରାଚୟନତଽନନୟଃ |

om

ର୍ୀର୍ନତ ନର୍ର୍କୀତିଃ ସୁର୍ୀନତଃ ଵିଧ୍ୟବନଦ୍ଧଃ ସଦାଽଽନଂଦସାଂନଦ୍ରଃ || ୧୧.୭୪ ||
ନଵକୁ ଂନଠ ନତ ଶ୍ରୀଵିନଶଷ୍ା ଜନାନାମତୟାଶ୍ଚର୍ୟଂ ଚିତ୍ତଵାଚାମଭୂମିଃ |

gm

a.
c

ନଵକୁ ଂନଠନତ ଶ୍ରୀଵିନଶଷ୍ାଜନାନାମୁକ୍ତଶଲାନଘୟ ର୍ୁକ୍ତନମତାଦୃ ଶତ୍ଵମ || ୧୧.୭୫ ||
ର୍ଂର୍ଂ ସୁଖୀ କାମର୍ନତଽଥୟମତ୍ର ସଂକଲ୍ପମାତ୍ରାତ ସକନଲ୍ାଽପି ସ ସୟାତ |

ou
si

ଇନତୟଵ ନଵଦା ଅପି ନଵଦର୍ଂତି ମୁକ୍ତିଂ ତତଃ ନକା ଵିଭଵାତିନରକଃ || ୧୧.୭୬ ||

.y

ମହାନଂଦତୀଥୟସୟ ନର୍ ଭାଷ୍ୟଭାଵଂ ମନନାଵାର୍ିିରାଵତୟର୍ଂନତ ସ୍ଵଶକ୍ତୟା |

w

w

w

ସୁରାଦୟା ନରାଂତା ମୁକୁଂଦପ୍ରସାଦାଦ ଇମଂ ନମାକ୍ଷ୍ନମନତ ଭଜଂନତ ସନଦତି || ୧୧.୭୭ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲ୍ତିଲ୍କ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିନତ
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜନର୍
ଆନଂଦାଂକିନତ ଏକାଦଶଃ ସର୍ୟଃ ||
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