|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୯. ନଵମଃ ସର୍ୟଃ
ଚଚାଦର୍ଂତମଥ ର୍ଂତୁ ମାଦରାତ ତତ୍ର ଧମୟଜମଜଂ ପ୍ରଣମୟ ସଃ |

om

ଚସୌଖ୍ୟତୀଥୟକଵିଚ ାକନାର୍ଚକା ଚଵଦନାର୍କପୁରସସଚରା ର୍ଚର୍ୌ || ୯.୧ ||

a.
c

ଆଶ୍ରମାଂତରମଵାପୟ କୃ ଷ୍ଣତଃ ଶ୍ରାଵୟଚମଷ ସକ ଂ ଚ ଶୁଶୁଵାନ |

gm

ଚିତ୍ତଵୃ ତ୍ତିମନୁ ଵୃତ୍ତିମାନ ର୍ୁଚରାଃ ସାଧ୍ଵଚଵତୟ ର୍ମଚନାନମୁଚଖ୍ାଽଭଵତ || ୯.୨ ||

ou
si

ମଂଦହାସମୃଦୁସୁଂଦରାନନଂ ଵଂଦନୀର୍ମଭିଵଂଦୟ ସତ୍ପତିମ |

.y

ପ୍ରାଜ୍ଞଚମୌ ି ମଣିରଭୟନୁ ଜ୍ଞର୍ା ତସୟ ତାଵଦର୍ମନମହାମତିଃ || ୯.୩ ||

w

w

ତସୟ ଵଲ୍ଲଭତମାଽଽସ ଵାସଭଃ ମାନସାତ ପୃଥୁ ମାନସସୟ ଚନା |

w

ନାତୟଜତ କ୍ଷଣମପି ହୟସାଵିଦଂ ଚନୈଷ ନାଥଵିରହୀ ତଚତାଽଭଵତ || ୯.୪ ||
ଵୀରଦୃ ଷ୍ଟିକୃତସିଂହଵିଭ୍ରମଃ ଶାଂତଦୃ ଷ୍ଟିକୃତଶାଂତସମ୍ମଦଃ |
ତତ୍ରତତ୍ର ପଥି ପଥୟଵିଭ୍ରମଃ ପଵୟତାଦଵତତାର ସଵୟଧୀଃ || ୯.୫ ||
ଵାନଚରଂଦ୍ର ଇଵ ତୀଣୟଵାରିଧିଃ ଵାସୁଚଦଵ ଇଵ ରତ୍ନରାଜଵାନ |
ଭୀମଚସନ ଇଵ ସନଵର୍ୟହୃତ୍ନଵ
ି ୟୃ ତିଂ ସ୍ଵଜନମାନିନାର୍ ସଃ || ୯.୬ ||

1

ଅଗ୍ନିଶମୟମୁଖ୍ପଂଚଚଷୈର୍ଦ୍ଵଚି ଜୈଃ ଅନ୍ନମାହୃତମ ଂ ପୃଥକ ସମମ |
କୃ ତ୍ସ୍ନମାଦଦର୍ମିତୟଵିସ୍ମର୍ଃ କୃ ତ୍ସ୍ନମତ୍ତୁମ ଚମଷ ହି କ୍ଷଚର୍ || ୯.୭ ||

ଉକ୍ତମୁକ୍ତମଭିଚଧର୍ମୁତ୍ତମଂ ଚଵଦଵାକୟମନୁ ଵାଦର୍ନମହ
ୁ ୁଃ |

om

ଵୟାସଚଦଵହୃଦର୍ାତିଵଲ୍ଲଭଂ ଵାସୁଚଦଵମର୍ଣର୍ୟସଦ୍ଗଣ
ୁ ମ|
ସାଧର୍ତ ସକ ଚଦାଷଵଜିତଂ ଜ୍ଞାନଭକ୍ତିଦମନଂତଚସୌଖ୍ୟ ଦମ || ୯.୮ ||

gm

a.
c

ଵୟଂଜର୍ତ ସ୍ମୃତଵ
ି ଚଚାଭିରଂଜସା ତସୟ ଚାଥୟମତିର୍ୁକ୍ତର୍ୁକ୍ତିମତ || ୯.୯ ||
ବା ସଂଘମପି ଚବାଧର୍ଦ ଭୃଶଂ ଦୁ ନର
ି ପଵଚନଂ ଚ ପଂଡିଚତୈଃ |

ou
si

ଅପ୍ରଚମର୍ହୃଦର୍ଂ ପ୍ରସାଦଵତ ଚସୌମୟକାଂତି ଚ ଵିପକ୍ଷଭୀଷଣମ || ୯.୧୦ ||

.y

ଅସ୍ତଦଷଣମଵଂଧ୍ୟଭାଷଣଂ କ୍ଷିତଂ ସକ

କ୍ଷଚଣୈଃ ସମମ |

w

w

w

ମାନନୀର୍ମପି ନାକିନାର୍ଚକୈଃ ରପମନୟଦିଵ ଧନୟମାତ୍ମନଃ || ୯.୧୧ ||
ଏକଵିଂଶତିକୁଭାଷୟଦଷକଂ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ରର୍ଣଭାଷୟମଦ୍ଭୁତମ |
ଅପୟଦଷୟମତଚନାଦନଂତଧୀଃ ଭତଭାଵିଭଵଦାତ୍ମଭିଃ କ୍ଵଚିତ || ୯.୧୨ ||
ର୍ାଂର୍ମଂର୍ ତରଂର୍ଭଂର୍ଦପ୍ରାଂତସୁଶ୍ରିହରିଚଵଶମକୃତ୍ସମଃ |
ର୍ଦ୍ଗଚତୈକତମଵଣୟଚ ଖ୍କଃ ସତୟତୀଥୟ ଇହ ଭାଷୟମା ି ଖ୍ତ || ୯.୧୩ ||

2

ତତ୍ର ଚଦଵମଭିଵଂଦୟ ର୍ାତଵାନ ସ୍ଵାମିଚନା ଵଚନଚର୍ୌରଵାଦ ଦୁ ତମ |
ସାନୁ ଚର୍ା ଵିଵିଧଭରତୀତୟ ଚର୍ାଦାଵରୀତଟମର୍ାଦଚ ଶଧୀଃ || ୯.୧୪ ||
ପ୍ରାଜ୍ଞଵିତ୍ତମର୍ମାପ୍ତୁମାର୍ଚତୈଃ ପଂଡିଚତୈର୍ଦ୍ଵନି ଵଶାଖ୍ିଭିଃ ଶୁତୀଃ |

ପ୍ରସ୍ତୁ ତା ଅଭିଦଚଧୌ ପରୀକ୍ଷଚକୈଃ ଷଟ ଚ ତତ୍ର ସମର୍ାନଖ୍ଂଡର୍ତ || ୯.୧୫ ||

om

ଚତ ପୃଥକପଥର୍ମୁ
ଂ ସ୍ଵଶାଖ୍ର୍ା ଦଶୟଚନନ ଚ ପରୀକ୍ଷୟ ନିଜତ
ି ାଃ |
ୃ

a.
c

ସଵୟଵିତ ତ୍ଵମସି ମୁଖ୍ୟତଃ କଚଵ ନାସ୍ତି ଚତ ସଦୃ ଶ ଇତୟଥାବୁ ଵନ || ୯.୧୬ ||

gm

ର୍ସ୍ତ୍ରର୍ୀସକ ପକ୍ଷଶିକ୍ଷକଃ ତତ୍ର ସଂସଦି ଵରିଷ୍ଠସମ୍ମତଃ |

ou
si

ଚଶାଭଚନାପପଦଭଟ୍ଟନାମକଃ ପଣୟସଂଖ୍ୟମନମନମୁହୁମଦ
ୟୁ ା || ୯.୧୭ ||
ର୍ସ୍ତୁ ତାକିକଶିଖ୍ାମଣିଃ ସୁଧୀଃ ଵତୟମାନସମର୍ାନ ନିରାକଚରାତ |

w

w

.y

ଚଵଦଭାରତପୁରାଣନିଷ୍ଠଚି ତା ଭାଷୟଚମତଦଶୃଚଣାତ ସ ମଧ୍ଵତଃ || ୯.୧୮ ||

w

ନାପଚରଷୁ ରତିମାର୍ଚର୍ୌ କ୍ଵଚିଦ ଭାଷୟମଦ୍ଭୁତମିଦଂ ସ ଶୁଶୁଵାନ |
ନାରଵିଂଦମକରଂଦମାପ୍ତଵାନ ଅଚ୍ଛପିଚ୍ଚ ଇଵ ଵାଂଛତୀତରତ || ୯.୧୯ ||
ତତ୍ରତତ୍ର ସ ସୁସଭାସୁ ଭାସୁଚରା ନଂଦିତୀଥୟସମଚର୍ାକ୍ତର୍ୁକ୍ତିଭିଃ |

ଵାଦିଚନା ଵିଶକ ର୍ୟ ତାନ ସମାକ୍ରମୟ ଵାଚମୁଚତି ାମୁଦାହରତ || ୯.୨୦ ||
ଚଣୟକୃର୍ଦ୍ଵଵ
ି ିଧଶଂଖ୍ଚଣୟକଃ ଚଣୟନାର୍ ବହୁଧାଽପୟଶକନଵ
ୁ ନ|

3

ଅତୟଜଦ ଵିଫ ଧୀଃ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଵତୟଵାରିଜମନଘୟ ମପୟଚହା || ୯.୨୧ ||
ଅପ୍ରଚମର୍ମତିଶାସ୍ତ୍ରମୀଦୃ ଶଂ ର୍ସ୍ତୟଜତୁ ୟପନତଂ ସୁଦୁ ୟଭମ |
ତସୟ ତୁ ୟମତିଚରଷ ଦୁ ଜୟଚନା ନାଥଵାଽସୟ ସଦୃ ଚଶାଽସ୍ତି ନୀଚଧୀଃ || ୯.୨୨ ||
ଚକାଽପି ତଂ ର୍ୁଣଵିଚଶଷଵିଚ୍ଚ ଵିକ୍ରୀର୍ ଭରିଧନମାପ ପରୁଷଃ |

om

ନ ହୟନଘୟର୍ୁଣମ ୟମାପୟଚତ ଭାର୍ୟଚଦୈଵମିହ ଚର୍ାର୍ୟତାନୁ ର୍ମ || ୯.୨୩ ||

a.
c

ଵୟକ୍ତମୁନ୍ନତିମିଚତାଽପୟର୍ଂ ଜନଃ ତସୟ ର୍ନ୍ନ ଭଚତଖ୍ି ଂ ଫ ମ |

gm

ଚସ୍ତାକମାନସତର୍ା ତଚତା ଵ୍ରଚଜତ ତସୟ ହଂତ ପୁରୁଷସୟ ତୁ ୟତାମ || ୯.୨୪ ||

ou
si

କ୍ରୀତଵାନ ନରପତିମୟହାଦରଂ ସାଦରଂ ପୁନରୁଦାରଚଚଷ୍ଟି ତଃ |

.y

ଅଚୟର୍ନ ସତତମାପ ସଂପଚଦା ର୍ା ନ ତା ଵଚନଚିତ୍ତଚର୍ାଚରାଃ || ୯.୨୫ ||

w

w

ଶାସ୍ତ୍ରକ ପକତଚରାରମୁଷୟ କଃ ପ୍ରାପନର୍
ୁ ାତ ସକ ମପୟଚହା ଫ ମ |

w

ର୍ସ୍ତମୁତ୍ତମର୍ୁଣଂ ଵିଡଂବଚର୍ଦ ଇତୁ ୟଦୀର୍ୟ ସ ଜନାନରଂଜର୍ତ || ୯.୨୬ ||
ଚନଦୃ ଚଶୈଃ କଵିଭିଚରଵ ଚକଵ ଂ ହଂତ ପଜୟଚରଚଣାଽଭୟପଜୟତ |
ଶଵୟଶକ୍ରର୍ୁରୁପଵୟଚଦୈଵଚତୈଃ ଅପୟ ଂ ସୁସମଚର୍ାଦ୍ଗଚମାତ୍ସଚଵ || ୯.୨୭ ||
ନିମନଭରିଵ ସତୀଃ ପ୍ରଜା ଵ୍ରଜନ ଵାରିଦତୟୁ ରଶଚନୈରପରି ସଃ |
ପ୍ରାଜୟତାପହରଦଶୟନାଂବୁ ନା ତୁ ଂର୍ଚଦଶମିଵ ଦୁ ଜୟନଂ ତୁ ଚନା || ୯.୨୮ ||

4

କମୟଭିଃ ସକ ଚ ାକଚକୌତୁ ଚକୈଃ ମାନିତଃ ପଥି ଜଚନୈଃ ସମାର୍ତଃ |
ସନ୍ନନାମ ଶିଵନାମକୀତୟନଂ ରାଜତାସନପୁଚର ଵିରାଜିତମ || ୯.୨୯ ||
ଅଚୁ ୟତପ୍ରମତିରଚୁ ୟତପ୍ରିର୍ଂ ତଂ ଦଶପ୍ରମତିମାର୍ତଂ ତଦା |

om

ଵଂଦମାନମଵଚ ାକୟ ର୍ାଂ ମୁଦଂ ପ୍ରାପ୍ତଵାଂସ୍ତଦଵଧିନୟ ଵିଦୟଚତ || ୯.୩୦ ||
ପ୍ରୀତିମାର୍ୟର୍ତିରୁତ୍ତମାଂ ପୁରା ଚପ୍ରଷିତାପ୍ରତିମଭାଷୟଦୃ ର୍ ର୍ଚର୍ୌ |

gm

a.
c

ଅପୟଚତାଽତିଶର୍ି ନୀଂ ଶୁଚସ୍ମି ତ
ି ଂ ତଂ ଵିଚ ାକୟ ସୁଚର
ି ାଦ ଦିଦୃକ୍ଷିତମ || ୯.୩୧ ||
ପଣୟଦୃଷ୍ଟିଜ ଚଧର୍ୟୃହୀତଵାନ ଭାଷୟସଂଜ୍ଞମମୃତଂ ସୁଖ୍ାଵହମ |

ou
si

ଚିତ୍ରଚମଷ ର୍ତିରାଡଘନାଘଚନା ଗ୍ରାହର୍ଂଶ୍ଚ ମନୁ ଜାନ ମୁଚମାଚ ଚନା || ୯.୩୨ ||

.y

ସାନୁ ନୀତିରଥ ନୀତିମାନର୍ଂ ଭାଷୟସଦ୍ଗଣ
ୁ ର୍ଣାନଵଣୟର୍ତ |

w

w

w

ଚଶାଭନାର୍ ର୍ୁରଚଵ ସ୍ଵଭାଵତଃ କା ତଃ କୁ ମତ ୀନବୁ ଦ୍ଧଚର୍ || ୯.୩୩ ||
ଉକ୍ତିଭିସ୍ତମସକୃ ତ ସୁର୍ୁକ୍ତିଭିଃ ଚବାଧର୍ନ ବହଳଧୀଃ ପ୍ରସଂର୍ତଃ |

ଚେର୍ଚସା ଭିଷର୍ିଵାସୟ ହୃଦ୍ଗତଂ ମ ଚଦାଷମରୁଚଚରଚିଂତର୍ତ || ୯.୩୪ ||
ଦକ୍ଷପକ୍ଷଵିହୃଚତନ ତାଡର୍ନ ଭୀଷର୍ନ ସମଧିକସ୍ଵରଶ୍ରିର୍ା |
ହଂସରାଟ କ ି ମ ଂ ନିରାକଚରାଚଦକଦୃ ଷ୍ଟିମିଵ ମାନସାଦ ର୍ୁଚରାଃ || ୯.୩୫ ||

5

ନିଷ୍କଳଂକମିଵ ଚଂଦ୍ରମଂଡ ଂ ପୁଂଡରୀକମିଵ ଫୁ ଲ୍ଲତାଂ ର୍ତମ |
ଵାରି ଶାରଦମିଵ ପ୍ରସାଦଵତ ଚିତ୍ତମଚୁ ୟତମଚତଭୟୃଶଂ ବଚଭୌ || ୯.୩୬ ||
ଆନନଂଦ ସ ହି ମଧ୍ଵଶାସ୍ତ୍ରମାକଣୟର୍ନ କୁ ସମର୍ାଗ୍ରହୀ ପୁରା |
ଚମାହପୀତ ଵଚଣାଦଚକା ମୁହୁଃ ପ୍ରାକ ପିପାସୁରମୃତଂ ପିବନ୍ନିଵ || ୯.୩୭ ||

om

ଵିସ୍ତୃତାଂତରଵିର୍ତ୍ପଚଦୌ ର୍ତୀ ଆସୟତାଂ ସୁସମର୍ପ୍ରକାଶନାତ |

a.
c

ଚତୌ ର୍ଥା ଵିଧୁରଵୀ ଅଚହା ଅଚହାରାତ୍ରମପୁୟରୁତଚମା ନୃ ଚମାହକମ || ୯.୩୮ ||

gm

ସଜ୍ଜନାନ ସହ ମହାଦଚରଣ ନୠନ ପାପିନାଂ ପ୍ରକୃ ତଚି ତାଽପ୍ରିର୍ାକୃ ତ ି |

ou
si

ଦାରୁଣାଘର୍ଣଦାରଣଂ ସ୍ମ ସ ଗ୍ରାହର୍ତୟପି ସୁଦଶୟନର୍ଦ୍ଵର୍ମ || ୯.୩୯ ||
ନନଵନନୟଶରଣାତ୍ମନାଂ ସତାଂ ସିଦ୍ଧଵ
ି ିଘ୍ନମୁଖ୍ଚଦାଷଚଭଷଜମ |

w

w

.y

ଐଚ୍ଚଦଚ୍ଚ ଦଚର୍ାଦର୍ାଦର୍ଂ ରପୟପୀଠପୁରର୍ଃ କଦାଚନ || ୯.୪୦ ||

w

ଚର୍ାପିକାପ୍ରଣର୍ି ନଃ ଶ୍ରିର୍ଃପଚତଃ ଆକୃ ତଂି ଦଶମତିଃ ଶି ାମର୍ୀମ |
ଶିଷୟଚକୈସ୍ତ୍ରଚି ତୁ ଚରୈଜୟ ାଶଚର୍ ଚଶାଧର୍ନ୍ନିହ ତଚତା ଵୟର୍ାହର୍ତ || ୯.୪୧ ||
ସ୍ପଶୟନାଦ୍ଭର୍ଵଚତାଽତିପାଵନାତ ସନ୍ନିଧାନପଦତାଂ ର୍ତାଂ ହଚରଃ |
ତ୍ରିଂଶଦୁ ଦୟତନଚରୈଃ ସୁଦୁଧୟରାଂ ୀ ର୍ାଽନର୍ଦିମାମଚସୌ ମଠମ || ୯.୪୨ ||
ମଂଦହାସମୃଦୁସୁଂଦରାନନଂ ନଂଦନଂଦାନମତୀଂଦ୍ରିର୍ାକୃ ତମ
ି |

6

ସୁଂଦରଂ ସ ଇହ ସନ୍ନୟଧାପର୍ଦ ଵଂଦୟମାକୃ ତ ି ଶୁଚପ୍ର
ି ତିଷ୍ଠର୍ା || ୯.୪୩ ||
ମାନିଚନାଽପି ହି ଵଶୀଚକାର ଚର୍ା ଚଦୈଵତପ୍ରତିଭର୍ାଽଽତ୍ମନଃ ଖ୍ ଃ |
ର୍ାର୍ଜକର୍ୁଣମାତ୍ମନଃ ସ୍ମରନ ଚର୍ା ଜରାଘଟିତଚର୍ାତ୍ର ଉଚୟଚତ || ୯.୪୪ ||
ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରିର୍ତମକ୍ରଚତାରମୁଂ ପାପପରୁଷମଚଵତୟ ଘାତୁ କମ |

a.
c

ଵିଶ୍ଵଵିସ୍ମର୍କରଃ ସ୍ଵଚତଜସା ଵଂଦୟମାନଚରଣଃ ପୁନଜୟଚନୈଃ |

om

ତଂ ନିରସୟ ଜନମପୟଥାହିତଂ ସଵୟଭଧରସମଥୟପଵୟକମ || ୯.୪୫ ||

gm

ଚିତ୍ରଦିର୍ଵଜ
ି ର୍କୀତୟୟକୀତିମାନ ଚମାଦର୍ନ୍ନନୁ ଦନି ଂ ନିଜାଃ ପ୍ରଜାଃ || ୯.୪୬ ||

ou
si

ଵାସୁଚଦଵଦର୍ି ଚତା ମହିଷ୍ଠଧୀଃ ଵାସୁଚଦଵମଥ ସାଧ୍ଵର୍ାଜର୍ତ |

.y

ଧମୟସନୁ ମିଵ ଧାମିକଂ ପୁରା ଭୀମମତିରର୍ଚମଵ ଭସୁରମ || ୯.୪୭ ||

w

w

ର୍ାଜୟର୍ା ସମୁଚତି ାନୁ ଵାକୟର୍ା ସପ୍ରଵର୍ୟୟଵିଭଚଵୈରଭିଷ୍ଟଚଵୈଃ|

w

ଵିଶ୍ଵଚଵତ୍ତୁରନୁ ଚଜାଽତ୍ର ଚହାତୃ ତାଂ ପ୍ରାପୟ ଚଦୈଵତତତୀରଚତାଷର୍ତ || ୯.୪୮ ||
ସ ପ୍ରର୍ୁଜୟ ନିଶିତା ନିଶାତଧୀଃ ଚଵୈଶ୍ଵଚଦଵଵରଶସ୍ତ୍ରସଂତତୀଃ |

ରାକ୍ଷସାସୁରନିରାସକୃ ତ ସୁରାନ ଵୀରଵର୍ୟ ଇଵ ଭାର୍ମାପର୍ତ || ୯.୪୯ ||
ଵାର୍ୁନା ତ୍ରିରପି ପଵୟପାର୍ି ନା ସଵୟଚଦୈଵତଜିତା ତରସ୍ଵିନା |
ଚର୍ାଽପଚରାକ୍ଷଵପୁଷାଽପୟଚପକ୍ଷିତଃ ଚକାଽତ୍ର ଵଣୟର୍ତି ତଂ ମହାକ୍ରତୁ ମ || ୯.୫୦ ||
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ବ୍ରହ୍ମଚଵଦନନିଵିଷ୍ଟଚଚତସାଂ କମୟ ତତ୍ର କରଣାଂତରଂ ଭଚଵତ |
ଜ୍ଞାପର୍ନ୍ନିତ ି ପରାତ୍ମଚଵଦକଃ କମୟ ଧମୟମପି ସ ହୟଚୀକରତ || ୯.୫୧ ||
ର୍ାନିର୍ାନି ଚରିତାନି ର୍ାନିର୍ାନୀରିତାନି ଚ ମଚନାହରାଣୟଚହା|

om

ତାନିତାନି ଚ ଵିତାନିଚଚତଚସା ଵିଶ୍ଵଵିସ୍ମର୍କରାଣି ଭାଂତି ହି || ୯.୫୨ ||
ସରସ୍ଵତୀଵୟୃତ୍ତିକରୀଃ ଶରୀରିଣାଂ ଅତୀତୟ ବହଵୀଃ ସମତୀତଚର୍ାତ୍ରକଃ |

gm

a.
c

ପୁଚରଵ କୃ ଷ୍ଣପ୍ରିର୍ମାପଦଶ୍ରମଂ ପୃଥୁପ୍ରଚବାଧଃ ପୁନରୁତ୍ତମାଶ୍ରମମ || ୯.୫୩ ||
ସହଚଭାର୍ମନନୟ ଭୟମଚସ୍ମୈ ହନୁ ମଦୂ ପଵଚତ ଦଚଦୌ ପୁରା ହି |

ou
si

ଅନଚଵକ୍ଷୟ ପରଂ ସ୍ଵଭୀଷ୍ଟକଚତ୍ରୟ ପ୍ରତିଦାତୁ ଂ ହରିଚରୈଧର୍ତ ତଚମଵ || ୯.୫୪ ||

.y

ପ୍ରଣମୟ ର୍ୁରୁମାଦରାଦଥ ନିଚର୍ାର୍ଚତା ଚର୍ାର୍ୟତଃ

w

w

ସ ତସୟ ଜର୍ତାଂ ହିତଂ ଵିଦଧଚତା ର୍ତଃ ସାନୁ ର୍ଃ |

w

ମହିଷ୍ଠହୃଦଚର୍ା ମହାମହିମସିଂଧୁରାନଂଦଚତା

ନିଚଜୈରଭିର୍ଚତାଽନମଦ ରଜତପୀଠଵାସଂ ହରିମ || ୯.୫୫ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁ ତି କ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ
ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିଚତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଚର୍
ଆନଂଦାଂକିଚତ ନଵମଃ ସର୍ୟଃ ||

8

