|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||

ଭୂୟର୍ାୟ ାଧସ୍ତୟତା ଭୂୟର୍ା ଵୟାଚୟ୍ୟୌ ଭାଷ୍ୟମଦ୍ଭୁତମ |

gm

ପରପକ୍ଷରଥାରୂଢଂ ୍ରତର୍ୟମହାର୍ୁଧମ |

a.
c

ଗ୍ରାୟମ ଗ୍ରାମୀଣସାମାୟନୟ ଵସଂସ୍ତତ୍ରାମରାଲୟର୍ || ୧୫.୧ ||

om

୧୫. ପଂଚଦଶଃ ସର୍ୟଃ

ou
si

ତ୍ରିଵିକ୍ରମାର୍ୟଂ ୟସାଽପଶୟତ ପ୍ରତିଵୀରମିଵାଗ୍ରତଃ || ୧୫.୨ ||
ତଦା ତଦାନନାଂୟଭାଜାଦ ଵୃ ୟତାପନୟାସଭାରତୀ |

w

w

.y

ୟସନା ୟସନାଗ୍ରହା ଦିଵୟା ଶି ର
ି ାଦିଵ ନିର୍ୟୟର୍ୌ || ୧୫.୩ ||

w

ନାତୟତ୍ଵରା ନାତିରର୍ା ନ ସ୍ଖଲଂତୀ ନିରଂତରା |
ଅନାନାଵର୍ୟଵୟତୟଵ ଦଵୀୟର୍ାଭିଃ ପ୍ରତର୍ିତା || ୧୫.୪ ||
ସୂତ୍ରସୟଂଦନଵୃ ଂଦାଢୟା ଦୁ ଵୟାରଶୁତଵ
ି ାରଣା |
ସୂପପତିମହାପତିଵିଚତ୍ରି ସ୍ମୃତସି ପ୍ତିର୍ା || ୧୫.୫ ||
ଵଧିୟତାମିହରିୟପ୍ରଷ୍ଠାସୁପୟର୍ାଧରସୁସ୍ଵରା |

1

ସଵିତାନପ୍ରର୍ାଶାଥୟା ସାର୍ରୀ ଶ୍ରୀରିଵାପରା || ୧୫.୬ ||
ପୟଦେଶପଦପଦେଶ୍ରିତ ର୍ୃ ତୟାଂର୍ଂ ପଦେଜନେନଃ |
ଲାଳିତା ଶିରୟସୟଶନ ର୍ଂୟର୍ଵାୟଶଷ୍ପାଵନୀ || ୧୫.୭ ||

ଵିଶ୍ଵର୍ୟତୟତ ି ଵିଶ୍ଵଜ୍ଞଃ ଶୁତୟା ର୍ୁକ୍ତ୍ୟାଽପୟସୀଷ୍ଧତ || ୧୫.୮ ||

a.
c

ପ୍ରଧାନମପରାଧୀନଂ ର୍ାରଣଂ ପରିଣାମି ର୍ତ |

om

ନାରାର୍ୟଣାଽନଂତର୍ୁୟଣା ବ୍ରହ୍ମାାୟ୍ୟା ୟଵଦୟଵଦିତଃ |

ou
si

ଵିଵାଦାଧ୍ୟାସିତା ସୃଷ୍ଟିୟେତୟନଚ୍ଚାନୁ ସାରିଣୀ |

gm

ପୟର୍ାଵଦିତ ି ୟଚତ ସାଧ୍ୟୟଵୈର୍ଲୟଂ ସୟାନ୍ନିଦଷ୍ୟୟନ || ୧୫.୯ ||

.y

ସୃଷ୍ଟିତ୍ଵାତ ପଟସୃଷ୍ଟିୟଵୟତୟନୁ ମା ପକ୍ଷସାଧିର୍ା || ୧୫.୧୦ ||

w

w

ର୍ୟଚ୍ଚତନାୟଚତନୟର୍ାରଂର୍ାଂର୍ିତ୍ଵାଦି ମନଵୟତ |

w

ସୃଷ୍ଟାଵୀଶାନୟପକ୍ଷାର୍ାଂ ତନ୍ନ ୟଶାଭନତାଂ ଵ୍ରୟଜତ || ୧୫.୧୧ ||
ସଵୟଵିନ୍ନମ
ି ିତଂ ସଵୟଂ ର୍ଦାଚିତ୍କତ୍ଵୟହତୁ ତଃ |
ନ ର୍ୟଦଵଂ ୟନା ତୟଦଵଂ ର୍ଥାଽୟେତୀଶ୍ଵରାନୁ ମା || ୧୫.୧୨ ||
ଲାର୍ ସଵୟାନୁ ମାନାଂ ୟଵଦାଃ ସୁୟୟର୍ୈ ରପାଲି ତାଃ |
ର୍ାମାୟଦତାଃ ପ୍ରଵତୟଂୟତ ର୍ାମିନୟ ଇଵ ଭତୟୃ ଭିଃ || ୧୫.୧୩ ||

2

ର୍ାରଣଂ ପରିଣାମି ସୟାଦ ବ୍ରହ୍ମା ୟନା ୟଚତନତ୍ଵତଃ |
ନ ର୍ଦିତ୍ଥଂ ୟନା ତଦିତ୍ଥଂ ର୍ଥା କ୍ଷୀରପୁରସସରମ || ୧୫.୧୪ ||
ନ ଵିଷ୍ଵର୍ୃତ ପଶୁପତିଃ ଶୂର୍ମାଣାର୍ୁଣତ୍ଵତଃ |

om

ୟଚୈତ୍ରଵତ ର୍ିଂ ପୁନଵିଘ୍ନବ୍ରଧନାଦୟା ାଲଶଂର୍ିତାଃ || ୧୫.୧୫ ||
ନନୁ ୟସୌ୍ୟାଦିମାନ ୟନୟଶା ଦୁ ଃ୍ାଦିରହିତତ୍ଵତଃ |

gm

a.
c

ୟର୍ା ୟନୈଵଂ ସୟାତ ସ ୟନୈଵଂ ସୟାଦ ର୍ଥା ସଂସୃତମ
ି ାନିତ ି || ୧୫.୧୬ ||
ଏଵଂ ୟଚଦ ଵିମୟତା ଜ୍ଞାନୀ ନ ଭ୍ାଂତିରହିତତ୍ଵତଃ |

ou
si

ୟର୍ା ୟନୈଵଂ ସୟାତ ସ ୟନୈଵଂ ସୟାଦ ଭଵୀୟଵତୟନୁ ମୀର୍ୟତ || ୧୫.୧୭ ||

.y

ସଵୟଜ୍ଞସୟାଜ୍ଞତାଂ ୟଵଦଃ ଶ୍ରୟେୟର୍ା ଵିରୁଣେି ୟଚତ |

w

w

w

ତୟସୈୟ ଵମାଂଦମାନଂଦଂ ଵଦନ୍ନାଶ୍ରାଵୟୟସୌ ର୍ଥମ || ୧୫.୧୮ ||
ଦୁ ଃ୍ଂ ପରିଜହ
ି ୀଷ୍ୟନ ର୍ଃ ସୁ୍ଂ ୟନାରୀଚିର୍ୀଷ୍ୟତ ି |
ସ ହଂତାଽପତିତଂ ଦୁ ଃ୍ମୀଶସୟ ଵୟସ୍ମରଜ୍ଜଳଃ || ୧୫.୧୯ ||
ୟର୍ା ଦୁ ଃ୍ସମଵାୟର୍ାଽର୍ଂ ୟଚୈୟତ୍ରୟତନ ହୟୟଭଦଵାନ |
ସମଵାର୍ଃ ର୍େି ଦୀୟଶ ତଦୟନର୍ତ୍ଵମନୟଥା || ୧୫.୨୦ ||

3

ଔପାଧିୟର୍ାଽସୟ ୟଭଦୟେତ ସୟତୟାଽସତୟଃ ସ୍ଵିଦୁଚୟତାମ |
ତଦ ଦ୍ଵର୍ଂ ୟଚାକ୍ତ୍ୟଦାଷ୍ଂ ହି ମାର୍ି ଵନୋ ଵୟଦତ ପରମ || ୧୫.୨୧ ||
ୂ ର୍ୁୟରୌପାଧିର୍ଂ ୟଭଦଂ ଜ୍ଞାନାଦୀନାଂ ର୍ଦାେନଃ |

ନୀତୟାଽନର୍ା ତନ୍ନିରାସାତ ସୟାତ ତସୟାନଂତଧମୟତା || ୧୫.୨୨ ||

om

ର୍ୁଣାଦିୟଭୟଦ ସଂ ଂଧମୟପକ୍ଷୟାପୟନଵସ୍ଥିୟତଃ |

gm

ମନୟଂୟତ ଶୂନୟୟମଵାୟନୟ ତତ୍ଵମାର୍ମୟଵୈରିଣଃ |

a.
c

ଵିୟଶଷ୍ମାୟତ୍ରଣାଽନଂତୟଂ ର୍ୁଣାନାଂ ୟଶାଭୟତ ଵିୟଭାଃ || ୧୫.୨୩ ||

ou
si

ମତା ମାଧ୍ୟମିର୍ାୟସ୍ତଽପି ଵୟକ୍ତ୍ାଶ୍ଛନ୍ନା ଇତି ଦ୍ଵୟର୍ || ୧୫.୨୪ ||
ଶୂନୟଂ ବ୍ରହ୍ମାାହଵୟର୍ନାଽହୁଃ ସ୍ଵାଂେ ୟଵଦାଂତିୟନାଽଭୟଧୁଃ |

w

w

.y

ଅତତ୍ଵାୟଵଦର୍ଂ ୟଵଦଂ ଵଦଂତେରୟମ ୍ଲାଃ || ୧୫.୨୫ ||

w

ପରତତ୍ଵଵିଵତୟତ୍ଵାଦପରସୟା୍ିଲସୟ ଚ |
ଅଵିୟଶଷ୍ତ୍ଵତୋସୟ ନାଂତରଂତରୟମତୟର୍ାଃ || ୧୫.୨୬ ||
ଅ୍ଂଡ୍ଂଡନନୟାର୍ାନ୍ଂଡମପି ୍ଂଡର୍ନ |
ଅ୍ଂଡର୍ଦ୍ଂଡୟଜ୍ଞା ଦ୍ଵର୍ାଂୋ୍ଂଡଲଦ୍ଵିଷ୍ଃ || ୧୫.୨୭ ||
ଵିମତଂ ର୍ାରଣଂ ନ ସୟାଦସତ୍ଵାନ୍ନ ର୍ଦୀଦୃ ଶମ |

4

ୟନଦୃ ଶଂ ତଦ ର୍ଥା ର୍ୁ ଂଭର୍ୟତୟତୟତ୍ରାନୁ ମୀର୍ୟତ || ୧୫.୨୮ ||
ଅଂୟ ା ତାପସ ୟନା ଶୂନୟଂ ର୍ାରଣଂ ର୍ୁ ଂଭର୍ତୟୃ ଵତ |
ର୍ତ୍ସଂଵୃ ତୁୟତ୍ଥିତଂ ଵିଶ୍ଵଂ ତତ ର୍ାରଣମିତୀର୍ୟୟତ || ୧୫.୨୯ ||

ଆର୍ୁଷ୍େଂସ୍ତଦଧିଷ୍ଠାନଂ ଵୁ ୟତ୍ପିତ୍ସସ୍ଵ ର୍ୁୟରାର୍ୟୃୟହ || ୧୫.୩୦ ||

a.
c

ଵିଵାଦସୟ ପଦଂ ନ ସୟାଦଧିଷ୍ଠାନମସତ୍ତ୍ଵତଃ |

om

ଏଵଂ ୟଚତ ର୍ାରଣଂ ମା ସ୍ମ ବ୍ରଵୀଃ ଶୂନୟଂ ର୍ଥଂଚନ |

gm

ୟଵୈଧୟମୟୟୟଣୈଷ୍ ଦୃ ଷ୍ଟାଂତଃ ଶୁକ୍ତ୍ୟାଦିଵଦିତୀର୍ୟୟତ || ୧୫.୩୧ ||

ou
si

ଅତତ୍ତ୍ଵାୟଵଦର୍ଂ ମାନମିତ ି ସ୍ଵଵୟାହତଂ ର୍ତଃ |

.y

ତଦ୍ଵାଦୀ ୟତନ ୟଵଦସୟ ୟସାଽଭିୟପ୍ରୈତୟପ୍ରମାଣତାମ || ୧୫.୩୨ ||

w

w

ର୍ଂ ତତ୍ତ୍ଵାୟଵଦର୍ଂ ୟଵଦ ୟଵଦାଂଶଂ ୟଵଦଦୂ ଷ୍ର୍ଃ |

w

ତତ୍ଵସୟାଵଣୟନୀର୍ତ୍ଵାତ ସ ତତ୍ଵାୟଵଦର୍ଃ ର୍ଥମ || ୧୫.୩୩ ||
ଲକ୍ଷଣାଭିଃ ପ୍ରଵତୟଂୟତ ଵାର୍ୟାନି ତିସୃଭିର୍ୟଦ ି |
ଵିଷ୍ର୍ତ୍ଵଂ ଲକ୍ଷଣାନାଂ ତୟସୈୟଵାନିଷ୍ଟମାର୍ତମ || ୧୫.୩୪ ||
ର୍ିଂଚା୍ଂୟଡଽତ୍ର ଵାର୍ୟାନି ର୍ିଂଚିଦ ଵିଦଧୟତ ନ ହି |
ତାନୟଭୟଧୁରଭାଵଂ ୟଚଜ୍ଜାଡୟାୟଦସ୍ତନ୍ନ ୟଶାଭୟତ || ୧୫.୩୫ ||

5

ଅଭାଵଭାଵସୟାଭାଵାଦ ଭାଵରୂପସୟ ତସୟ ତୁ |
ଭାଵାଭାଵଵିୟଶଷ୍ାଣାମଭାଵାଦଵିୟଶଷ୍ିଣଃ || ୧୫.୩୬ ||
ୟର୍ା ୟଵଦୟଵଦିତାଥୟାନାଂ ନିତୟସଂତୟାର୍ସଂଶ୍ରଵୀ |

ଜୟାର୍ୟସା ଦୂ ଷ୍ୟଣୟନୈଵ ଧୂତୟମ୍ମୟନୟାଽପି ଦୂ ଷ୍ତି ଃ |

gm

a.
c

ପକ୍ଷୟର୍ାରଵିୟଶଷ୍ତ୍ଵାଦନୟର୍ାଃ ସଦ୍ଵିପକ୍ଷୟର୍ାଃ || ୧୫.୩୮ ||

om

ୟଵଦ ାୟହୟା ଵିପେି ଦ୍ଭିୟରଷ୍ ନିେୀର୍ତାଂ ତତଃ || ୧୫.୩୭ ||

ଅସତ୍ଵାଦିତୟୟସୌ ୟହତୁ ରସିୟୋ ବ୍ରହ୍ମାଵାଦିନଃ |

ou
si

ୟମତି ଭାଣୟଵିୟଶଷ୍ତ୍ଵାୟଦତୟର୍ାବ୍ରୟହ୍ମାଶୂନୟୟର୍ାଃ || ୧୫.୩୯ ||

.y

ୟସାଽଂଂର୍ୀର୍ୟରାତି ୟଚତ ସତ୍ତ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମାଣଃ ସୟାଦ ଵିୟଶଷ୍ିତା |

w

w

w

ନ ୟଚତ ପ୍ରାପ୍ତଂ ପାରିୟଶଷ୍ୟାଦସତ୍ତ୍ଵଂ ନ ନିରସୟତୁ || ୧୫.୪୦ ||
ଵିର୍ୀତଂ ନ ଵିଚାର୍ୟଂ ସୟାତ ନ ଭାଵୟଂ ନ ଫଲପ୍ରଦମ |
ଶୂନୟଂ ବ୍ରହ୍ମାାଦୟମୟଦ୍ଵୈତଂ ଵିଧିଧୀୟର୍ାଚୟରା ନ ର୍ତ || ୧୫.୪୧ ||
୍ପୁଷ୍ପଵଦ୍ଂଡତ୍ଵାଦ ଵୟତିରିକ୍ତ୍ଂ ନିଦଶୟନମ |
ପ୍ରମାଣାଦିଵଦିୟତୟଵମୂହନୀର୍ଂ ର୍ୟଥପ୍ସିତମ || ୧୫.୪୨ ||

6

ଆମନାର୍ାନାମମାନୟତ୍ଵ ଧମୟାୟଦରପ୍ରମାଣତା |
ଧମୟାଦୟଭାୟଵ ୟନା ମାନଂ ପ୍ରତୟୟକ୍ଷୈର୍ପ୍ରମାଣିନଃ || ୧୫.୪୩ ||
ନ ୟପୌରୁୟଷ୍ର୍ଂ ଵଚନଂ ପ୍ରାମାୟଣୟନ ଵିନେ
ି ି ତମ |

ଵିମତଃ ପୁରୁୟଷ୍ାଽଜ୍ଞଃ ସୟାତ ସୟାଚ୍ଚାୟସୌ ଵିପ୍ରଲଂଭର୍ଃ |

a.
c

ପୁଂସ୍ତଵାୟଚ୍ଚୈତ୍ରଵଦିତୟସ୍ତା ସଵୟୟଜ୍ଞ ୟର୍ଵଲାନୁ ମା || ୧୫.୪୫ ||

om

ୟପୌରୁୟଷ୍ର୍ତ୍ଵୟତା ର୍ଦ୍ଵଦ ଵାର୍ୟମୁନେତଭାଷ୍ିତମ || ୧୫.୪୪ ||

gm

ଦୁ ଃ୍ାର୍ୟରାତି ର୍ଦ ୟଦୈଵଂ ଦୁ ଃଶାୟେଷ୍ୂଗ୍ର ଆଗ୍ରହଃ |

ou
si

ଦୁ ଃ୍ାର୍ୟରାଽତିୟ ାରଃ ସୟାୟଲାୟର୍ାଽତସ୍ତଦ୍ଵତାଂ ଧୁଵଃ || ୧୫.୪୬ ||
ଆସ୍ମାୟର୍ଽୟପକ୍ଷିୟତ ପୟକ୍ଷ ୟମାକ୍ଷଂ ଦଦୟାଦୟଧାକ୍ଷଜଃ |

w

w

.y

ର୍ତ୍ର ସ୍ଵାନଂଦିନଃ ସଂତଃ ୟସଵଂୟତ ଵିଷ୍ର୍ାନ ହୂନ || ୧୫.୪୭ ||

w

ସ୍ଵଵୟାହତୟାଦିୟନାୟପକ୍ଷୟା ମୁକ୍ତ୍ିର୍ୟା ନିଵିୟଶଷ୍ିତା |
ର୍ୟଦତୟାଦୟନୁ ୟର୍ାୟର୍ଽସୟା ଵିୟଶଷ୍ଃ ସୟାନ୍ନନୂ ତୟର || ୧୫.୪୮ ||
ଅପି ୁ େୟାଦିରହିତଃ ପୁରୁଷ୍ାଥୟୀ ନ ସଵୟଥା |
ନି୍ଲ
ି ାନୁ ଭଵାଭାଵାତ ପୁତଳୀର୍ାପୁୟରାର୍ଵତ || ୧୫.୪୯ ||
ଜ୍ଞାନପ୍ରର୍ତ୍ନଵାଂଛାଵାନୀୟଶା ନ ହୟଶୁଭଂ ଭୟଜତ |
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ସ୍ଵସାମୟଥୟୟନ ୟତୟନୈଵଂ ତଂ ଚ ର୍ୁ ର୍ୟାତ ସ ତାଦୃ ଶମ || ୧୫.୫୦ ||
ଦୁ ଃ୍ଵୟାପ୍ତଂ ସୁ୍ଂ ୟେ ଦୃ ଷ୍ଟଵା ମୁୟକ୍ତ୍ ନିରସୟତା |
ସ୍ଵରୂପଂ ଚ ନିରୟସୟତ ଶୂନୟଵାଦୀ ତଦା ଭୟଵତ || ୧୫.୫୧ ||
ନନୁ ଵିପ୍ରତିପନ୍ନଃ ସୟାଦୂ ମିମାନ ୟଦହଵତ୍ତ୍ଵତଃ |

om

ୟଚୈୟତ୍ରା ର୍ୟଥତୁ ୟପାଧିଃ ସୟାତ ତତ୍ର ଚାଶୁେୟଦହିତା || ୧୫.୫୨ ||

a.
c

ଅୟନୈର୍ାଂତିର୍ତା ୟହୟତାୟଦୟହଵତ୍ତ୍ଵାଦଧୀଶିତୁଃ |

gm

ୟସାଽୟଦହୟେଦନିଚ୍ଛାଦିଭୟୟଵଚ୍ଛଶଵିଷ୍ାଣଵତ || ୧୫.୫୩ ||

ou
si

ଜ୍ଞାତ୍ରାଦିରୂପମସୟ ସୟାଦ ୟଵୈଲକ୍ଷଣୟାର୍ ୟଚତ ତତଃ |

.y

ତୟଦଵ ୟଦହଶୟଦାକ୍ତ୍ଂ ନ ହୟୟସୌ ପ୍ରାର୍ୃ ତାର୍ୃ ତଃି || ୧୫.୫୪ ||

w

w

ଏଵଂ ସ୍ଵରୂପୟଦହତ୍ଵଂ ମୁକ୍ତ୍ସୟାପୁୟରରୀର୍ୃ ତମ |

w

ନାନିଷ୍ଟୟଭାର୍ୟସ୍ତନ ସୟାତ ପ୍ରାର୍ୃ ତୟକ୍ଷତ୍ରସଂଭଵଃ || ୧୫.୫୫ ||
ଵିମୟତା ନାଵର୍ଵଵାନ ଵିନାଶିତ୍ଵପ୍ରସଂର୍ତଃ |
ପଟଵୟଚ୍ଚଦଵର୍ଵା ନିରସୟଂୟତଽତ୍ର ର୍ୀଦୃ ଶାଃ || ୧୫.୫୬ ||
ସିେସାଧନତା ୟହୟତାୟସ୍ତ ଭିନ୍ନାୟେଦଚିନେର୍ାଃ |
ଆେୟନା ୟଭଦରହିତା ଏଷ୍ଟଵୟା ଏଵ ଵାଦିଭିଃ || ୧୫.୫୭ ||

8

ପରମାଣଵାଦିୟଦୟଶଷ୍ୁ ଵୟାୟପ୍ତୈୟ ଵୟାମାଦିୟର୍ଷ୍ଵପି |
ର୍ଥାଽଽେନଃ ପ୍ରୟଦଶାଃ ସୁୟୟସ୍ତଷ୍ାଂ ୟନାଽଵର୍ଵାସ୍ତଥା || ୧୫.୫୮ ||
ମୁୟକ୍ତ୍ା ରୂପାଦିଵିତ ସତ୍ଵାଜ୍ଜଡାନୟୟତ୍ଵ ସତୀଶଵତ |

ଈଶ୍ଵୟରା ନ ସୁ୍ୀ ୟତନ ରୂପାଦୟନୁ ଭଵନ୍ନପି |

gm

a.
c

ଦୁ ଃ୍ପ୍ରସଂର୍ାଦିତ ି ମା ଵାଦି ତଦ୍ଵୟାପ୍ତିଦୂଷ୍ଣାତ || ୧୫.୬୦ ||

om

ଦୃ ଷ୍ଟାଂୟତାଽସାଧ୍ୟଵିର୍ଲସ୍ତସୟ ସଵୟଜ୍ଞତାଗ୍ରହାତ || ୧୫.୫୯ ||

ଦୃ ଷ୍ଟାଂୟତା ର୍ସୟ ୟନୟଷ୍ଟାର୍ଂ ତସୟ ସୟାଦ ଵୟତିୟରର୍ଵାନ |

ou
si

ଶିଲାଵଦିତୟତଃ ଶୁେଚିୟେୟହଂଦ୍ରିର୍ୟଭାର୍ୟୟସୌ || ୧୫.୬୧ ||

.y

ସ୍ଵାନଂଦଵିଷ୍ୟର୍ ୟମାୟକ୍ଷ ୟଵୟଦାୟକ୍ତ୍ ର୍ୁକ୍ତ୍ିସାଧିୟତ |

w

w

w

ୟଦ୍ଵୟଷ୍ାଽର୍ଂ ଵାଦିନାଂ ର୍ସ୍ମାତ ତଦ୍ଵିରୁୟେଽଥଵାଽଽଗ୍ରହଃ || ୧୫.୬୨ ||
ତତଃ ସ୍ଵତଃ ପ୍ରମାୟଣନ ୟଦୟଵା ୟଵୟଦନ ୟଵଦିତଃ |
ଵିଷ୍ଣୁୟମୟାକ୍ଷସୟ ଦାୟତତି ଵିଶ୍ଵଂ ଭଵତି ୟଶାଭନମ || ୧୫.୬୩ ||
ଇତୟାଦୀନ ଦଶୟର୍ଂତୟଥୟାନ ଵୟାୟ୍ୟାପନୟାସସଂର୍ୁତା |

ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟର୍ୟଣ ତଦା ଵିଶ୍ଵାଭିଜ୍ଞସୟ ଶୁଶୁୟଵ || ୧୫.୬୪ ||

9

ଅଥ ପ୍ରାର୍ୁଂକ୍ତ୍ ଵିଵିଧାନ ୟ ାଧଚାପର୍ୁୟଣରିତାନ |

ଵିପକ୍ଷର୍ୁକ୍ତ୍ାନ ଵୀୟର୍ୟଣ ତୀକ୍ଷ୍ାଂସ୍ତର୍ୟଶରାନୟସୌ || ୧୫.୬୫ ||
ଚିୟଚ୍ଛଦାତୁ ଚ୍ଛଧିଷ୍ଣସ୍ତାଂସ୍ତଦା ତର୍ୟସାର୍ୟର୍ୈଃ |

ଅଧାର୍ୟାଣୀତରଜୟନୈରନିଵତୟୟାନି ପୂରୁୟଷ୍ୈଃ |

gm

ଵାୟର୍ୈୟରତି ଲୀୟର୍ାଭିଃ ପ୍ରତୟୟେୈରିଵ ୟଵୈଦୟି ର୍ୈଃ |

a.
c

ଵିଜର୍
ି ୀଷ୍ୁଦ୍ଵଜି ୟଶ୍ରୟଷ୍ଠା ୟଵଦାୋଣି ପ୍ରର୍ୁକ୍ତ୍ଵାନ || ୧୫.୬୭ ||

om

ପ୍ରର୍ୁକ୍ତ୍ମାତ୍ରାନ ପ୍ରହସନ ଲୀଲର୍ାଽତିଶର୍ାଲୁ ଭିଃ || ୧୫.୬୬ ||

ou
si

ଅଥୟାଂତରଂ ପ୍ରର୍ଟର୍ନ ତାନୟୟସୌ ସନ୍ନୟଵତୟର୍ତ || ୧୫.୬୮ ||
ସପ୍ତାଷ୍ଟାନି ଦିନାୟନୟଵଂ ଵାଦଂ ର୍ୃ ତ୍ଵା ସହାମୁନା |

w

w

.y

ନିରୁତରଂ ଚ ନିୟୋଦୟଂ ଚୟକ୍ର ଚକ୍ରାର୍ୁଧପ୍ରିର୍ଃ || ୧୫.୬୯ ||

w

ପ୍ରଣମୟାଽଚଷ୍ଟ ଶିୟଷ୍ଟାଽୟସୌ କ୍ଷମୟତାଂ ନାଥ ଚାପଲମ |
ପଦପଦେରୟଜାଦାସୟଂ ଧୁଵଂ ୟମ ଦୀର୍ତାମିତ ି || ୧୫.୭୦ ||
ଵୟା୍ୟାଂ ଭାଷ୍ୟସୟ ଭୂୟର୍ାଧୀଃ ଶ୍ରଵଣଂ ସୂରିନଂଦନଃ |
ସଂତଃ ପ୍ରୀତିମସଂୟତାଽନୟାଂ ସମମାୟରଭିୟର ତତଃ || ୧୫.୭୧ ||
ର୍ୁଵୟାଜ୍ଞାୟର୍ୌରଵାଟ୍ଟୀର୍ାଂ ର୍ୁ ଵୟନ ଭାଷ୍ୟସୟ ଦୁ ଷ୍କରାମ |

10

ଷ୍ଡଧୟଵିକ୍ରମାୟର୍ୟାୟସୌ ମହାଚାର୍ୟମଭାଷ୍ତ || ୧୫.୭୨ ||
ର୍ଵୀଂୟଦ୍ରୈନୟ ସମାପୟଂୟତ ସଂର୍ୃହୟାପି ର୍ୟତାଽନିଶମ |
ନୟାର୍ରତ୍ନାନି ଭାଷ୍ୟାୟେରସୟ ର୍ାଂଭୀର୍ୟମଦ୍ଭୁତମ || ୧୫.୭୩ ||
ଦୟଶାପନିଷ୍ୟଦା ୟଦଵୀଃ ୟଦଵା ଇଵ ସମୀପ୍ସିତାଃ |

a.
c

ର୍ୀତାତାତ୍ପର୍ୟଭାଷ୍ୟାଭୟାମାଭୟାଂ ଵିଶ୍ଵଂ ପ୍ରର୍ାଶୟୟତ |

om

ର୍ୁକ୍ତ୍ାଃ ପ୍ରସାଦର୍ଂତୟଥୟା ଏଷ୍ୁ ଭାଷ୍ୟାଲୟର୍ଷ୍ଵଲମ || ୧୫.୭୪ ||

gm

ୟର୍ାର୍ୟଣୈରପ୍ରତୀର୍ାୟରୈରୟର୍ୟଂଦୁ ଭୟାମିଵାଧିର୍ମ || ୧୫.୭୫ ||

ou
si

ଇତିହାସପୁରାଣାୟେଭୟଵଚ୍ଚିତାଦ୍ରିୟଲାଳିତାତ |

.y

ଜାତାଂ ଭାରତତାତ୍ପର୍ୟସୁଧାଂ ର୍ଃ ସନ୍ନ ୟସଵୟତ || ୧୫.୭୬ ||

w

w

ପୁରାଣସ୍ଥାନପାଂଥାନାମଭାଷ୍ାତ୍ରର୍ୟଵଦିନାମ |

w

ଭଵତା ସୁସ୍ା ଚୟକ୍ର ଶ୍ରୀଭାର୍ଵତନିଣୟର୍ଃ || ୧୫.୭୭ ||
ର୍ସ୍ତଂତ୍ରସାରଂ ସଂପ୍ରାପୟ ନ ସୟାତ ପର୍ୟାପ୍ତଵାଂଛିତଃ |
ଅମୟରୈରାଶ୍ରିତଚ୍ଛାର୍ଂ ର୍ଲପଦୁମମିୟଵାତମମ || ୧୫.୭୮ ||
ୟଲାର୍ାନାମଵୟଲାର୍ାର୍ ମାର୍ୟସୟାସୟ ଵୟଧାଦ ଭଵାନ |
ର୍ରୁଣାର୍ର ୟନତ୍ରାୟଭ ଵାଦସନୋନଲକ୍ଷୟଣ || ୧୫.୭୯ ||
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ଏର୍ାର୍ୀ ର୍ିଲ ର୍େୟକ୍ର ପଦଂ ୟମୌଲି ଷ୍ୁ ଵିଦ୍ଵଷ୍ି ାମ |
ତତ୍ଵନିଣୟର୍ପାୟଥୟାଽର୍ଂ ୟର୍ନ ନାମ ନ ପୂଜୟୟତ || ୧୫.୮୦ ||
ଵାଦାଦର୍ଃ ପ୍ରର୍ରଣସ୍ଫୁଲିଂର୍ାସ୍ତନୟଵାଽପୟଲମ |

om

ଵିପକ୍ଷର୍କ୍ଷଂ କ୍ଷିଣଵଂତି ମାରୁୟତନ ତ୍ଵୟର୍ରିତାଃ || ୧୫.୮୧ ||
ଅନଂୟତାଽଥୟଃ ପ୍ରର୍ଟିତସ୍ତଵର୍ାଽୟଣୌ ଭାଷ୍ୟସଂଗ୍ରୟହ |

gm

a.
c

ଅୟହା ଆେପରିଜ୍ଞୟପ୍ତୈୟ ର୍ୃ ୟଷ୍ଣୟନଵାଽନନାଂତୟର || ୧୫.୮୨ ||
ଭର୍ଵଂେି ତ୍ରର୍ଵିତାଂ ୟଲୌର୍ିର୍ୀଂ ଦଶୟର୍ନ ର୍ିଲ |

ou
si

ୟର୍ାପୟଂ ଭାରତସଂୟକ୍ଷପମର୍ୃ ଥା ଵିଶ୍ଵଵିସ୍ମର୍ମ || ୧୫.୮୩ ||

.y

ନାନାସୁଭାଷ୍ିତୟସ୍ତାତ୍ରର୍ାଥାଦିର୍ୃତସି ତ୍କୃତୀଃ |

w

w

w

ତ୍ଵର୍ି ରତ୍ନାର୍ୟର ରତ୍ନୟଶ୍ରଣୀଵୟା ର୍ଣର୍ଂତି ୟର୍ || ୧୫.୮୪ ||
ଏଷ୍ୁ ଦଭ୍ମତୀନ ଦଭ୍ାନ ହସତୁ ୟୟଚ୍ଚୈଃ ସତାଂ ସଭା |
ଚିଂତାମଣୀଂେି ଂତର୍ଂତୀ ମିତାନପୟମିତାଥୟଦାନ || ୧୫.୮୫ ||
ଅପୟରାଽପୀଷ୍ୟୟତଽସ୍ମାଭିଗ୍ରୟଂୟଥୟଷ୍ଵୟତଷ୍ୁ ସତ୍ସଵପି |
ସତ୍ସଵପୀଂଦ୍ରାଦିଷ୍ୁ ପୁରା ତାରର୍ାରିରିଵାମୟରୈଃ || ୧୫.୮୬ ||
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ଗ୍ରଂୟଥଭୟ ଏୟଭୟାଽର୍ାୟଧୟଭୟା ର୍ୁକ୍ତ୍ୟର୍ା ୟନା ଦୁ ରୁେରାଃ |

ମୟନାମାଂଦୟାତ ତୟତା ଗ୍ରଂଥଂ ଵୟକ୍ତ୍ତର୍ୟତତିଂ ର୍ୁ ରୁ || ୧୫.୮୭ ||
ଇତୟଥିୟତା ଵୟଧାନେଧ୍ଵଃ ୟସାଽନୁ ଵୟା୍ୟାଂ ସତାଂ ସୁଧାମ |
ଦୁ ଵୟାଦିର୍ଵୟାଦ୍ରିପଵିଂ ମାର୍ି ଧ୍ଵାଂତରଵିଦୁୟତିମ || ୧୫.୮୮ ||

a.
c

om

ର୍ୁର୍ପଦ ରଚର୍ୟନ୍ନନାଂ ର୍ଦାଚିତ ସ ନିରଂତରମ |
ଚତୁ ରେତୁ ରଃ ଶିଷ୍ୟାନ ଲୀଲର୍ାଽୟଲ୍ର୍ତ ୍ଲୁ || ୧୫.୮୯ ||

ou
si

gm

ର୍ୁକ୍ତ୍ାର୍ା ର୍ୁକ୍ତ୍ିମାଲାର୍ାଃ ୟପ୍ରାକ୍ତ୍ାର୍ାସ୍ତତ୍ର ଚାଽେନା |
ଵୟକ୍ତ୍ଂ ଚୟକ୍ର ଵିଵରଣଂ ର୍ଵୀଂୟଦ୍ରୈୟରଷ୍ ଦୁ ଷ୍କରମ || ୧୫.୯୦ ||
ମୟଧ୍ଵଂୟଦାନିତୟସଂ ଂଧାତ ନିସ୍ତମସ୍ତାପୟଚତୟସାଃ |

w

w

.y

ୟଵୈର୍ୁଂଠଂ ର୍ାତୟର୍ାଃ ପିୟତ୍ରାଃ ୟର୍ୟହଽସୟାଵରୟଜାଽଵସତ || ୧୫.୯୧ ||

w

ଵିଧିଭୂଵିଭ୍ମଭ୍ଶୟେନୟର୍ାଧାନୟସଂପଦା |
ନିୟଵୟଦନି ା ୟଵଦଵିଦା ୟତନାଽୟପ ୟଵଦଵାଦିରାଟ || ୧୫.୯୨ ||
ପାରିଵ୍ରାଜୟଂ ପ୍ରାଥୟର୍ଂତଂ ପାଦାନମ୍ରମିମଂ ମୁହୁଃ |

ସମର୍ାୟପକ୍ଷୟର୍ାଵୟୀୟକ୍ଷା ର୍ମର୍ାମାସ ଧାମ ତମ || ୧୫.୯୩ ||
ନ ଜ ାସ ନ ସୁଷ୍ଵାପ ନ ଜହାସ ସ ଧୀରଧୀଃ |
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ସମର୍ାଥୟୀ ସ୍ମରନ ୟଜୟଷ୍ଠଂ ରାମଂ ରାମାନୁ ୟଜା ର୍ଥା || ୧୫.୯୪ ||
ରାୟଜୟ ର୍ଥଂଚିତ ସଂସ୍ଥାପୟ ରାଜାନଂ ଵିରହାଦିତମ |
ଅଵତାରଭୁଵଂ ପ୍ରାର୍ାଦ ଭର୍ଵାନ ଶରଦତୟୟର୍ || ୧୫.୯୫ ||
ଵିଶୁେଦ୍ଵିର୍ୁଲଂ ୟଶ୍ରୌତଂ ଶୁଚଂି ର୍ୃ ତପିତୃକ୍ରିର୍ମ |

om

ଵିରକ୍ତ୍ଂ ଵିଷ୍ର୍ାନ ଭୁକ୍ତ୍ଵା ଵୟଧାନେୟଧ୍ଵାଽନୁ ଜଂ ର୍ତିମ || ୧୫.୯୬ ||

a.
c

ରହସୟତିରହସୟଂ ତଦ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାସୟମା ଦୟଦୌ |

gm

ଅମୁୟଷ୍ୈେ ପଂଚତପୟସା ନ ଵିଦୁର୍ୟତ ତପସ୍ଵିନଃ || ୧୫.୯୭ ||

ou
si

ୟପ୍ରମାମୃତପ୍ରସନ୍ନାସୟସ୍ମିତାଂର୍ାପାଂର୍ପୂଵୟର୍ମ |

.y

ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁତୀଥୟନାମାୟସ୍ମୈ ପ୍ରୀତିତୀଥୟଃ ପ୍ରଦତଵାନ || ୧୫.୯୮ ||

w

w

ଶ୍ରଵୟଣନାନୁ ଵାୟଦନ ମନୟନନାଵୃ ଥାଽର୍ୟରାତ |

w

ର୍ାଲଂ ୟଵଦାଂତଶାେସୟ ୟଵଦାଂତର୍ୁରୁୟସାଦରଃ || ୧୫.୯୯ ||
ସ ଦାଂତିଭକ୍ତ୍ିମାଧୁର୍ୟପରିଚର୍ୟାଦିୟମଦୁ ୟରୈଃ |
ମହାଵିଟପିନଂ ଚୟକ୍ର ର୍ୁୟରାଃ ସ୍ଵସ୍ଥଂ ର୍ୃ ପାଂର୍ୁ ରମ || ୧୫.୧୦୦ ||
ଅନଂତମତିର୍ାରୁଣୟର୍ଲପଦୁମଵୟତା ଜୟନୈଃ |
ଅଵୟଣୟୟା ମହିମା ତସୟ ୟଲୌଲୟାତ ସଂଵଣୟୟୟତ ମନାର୍ || ୧୫.୧୦୧ ||
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ଚତୁ ୟରାଽୟସୌ ପ୍ରଵଚୟନ ମନୁ ସଂସିେମ
ି ାନ ମନଃ |
ସଂ୍ୟା ମାଂ ପୂରଣୀ ମା ର୍ାନେଧ୍ଵଦାସମିତ ି ଵୟଧାତ || ୧୫.୧୦୨ ||
ଦିଶଂ ପ୍ରର୍ାତଂ ଶଶିନେରଂତଂ ପର୍ୟୟଶାଧର୍ତ |

om

ତୀଥୟର୍ଂ ଵିଷ୍ଣୁତୀଥୟଂ ଚ ଵିଷ୍ଣୁତୀଥୟଷ୍ଚ ତୀଥୟର୍ମ || ୧୫.୧୦୩ ||
ଅର୍ାମାନାମୟନୟର୍ଷ୍ାଂ ସିେଭ
ି ୂମିଂ ତପସ୍ଵିନାମ |

gm

a.
c

ତିୟରାହିତାୋ ପ୍ରାପାୟସୌ ହରିେଂଦ୍ରମହୀଧରମ || ୧୫.୧୦୪ ||
ଦ୍ଵଂଦ୍ଵଦୁ ଃ୍ାନୟଲ ଵୀୟରା ମାତ୍ସୟର୍ୟଣ ଵିମତ୍ସରଃ |

ou
si

ତତୟାଜ ମତ୍ଵା ତସୟାସାଵଶନାଦୀଂଧନାର୍ି ତମ || ୧୫.୧୦୫ ||

.y

ଭୟକ୍ତ୍ୈରନୁ ର୍ର
ି ଂ ନୀତଂ ପ୍ରାଥିୟତା ର୍ତିୟଶ୍ରଃ |

w

w

w

ପଂଚର୍ଵୟଂ ପୟପୌ ର୍ିଂଚିତ ପଂଚୟମପଂଚୟମ ଦିୟନ || ୧୫.୧୦୬ ||
ସ ତୟଜନ ସାହସୀ ତଚ୍ଚ ତପୟସ୍ତୟପଽତିତାପସମ |
ଲ
ି ଵପୟଣୈଃ ର୍ିିୟତୌ ପୟନ୍ନୈସ୍ତୃପ୍ତିମାନ ସଲି ୟଲୈ ରପି || ୧୫.୧୦୭ ||
ର୍ୟଥଷ୍ଟମଧ୍ୟାସ୍ତ ଶିଲାଂ ର୍ମୀ ସୁନର୍
ି ମୀ ସ ତାମ |
ନାଽଧ୍ୟାସୟତ ର୍ାୟମର୍ାହଂ ୟଦୈଵଭଗ୍ନାସ୍ତପସ୍ଵିନଃ || ୧୫.୧୦୮ ||
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ପଵନାଂଶାନୁ ୟଜା ଜିତ୍ଵା ପଵନଂ ୟରଚର୍ାଦିଭିଃ |
ଵିଷ୍ୟର୍ୟଭୟା ହୃଷ୍ୀର୍ାଶ୍ଵାନ ମୟନାର୍ଂତ୍ରା ସମାହରତ || ୧୫.୧୦୯ ||
ସ୍ମରନ ମୁରାୟରରାର୍ାରଂ ଦଧ୍ୟାଵଧ୍ୟାେୟର୍ାଵିଦଃ |

a.
c

ୟମୌର୍ୁ ଂୟଦ ସୁଂଦୟର ରୂୟପ ସ୍ଵାନଂଦାଦିର୍ୁଣାଣୟୟଵ |

om

ସମାଧିମାଧିଶମନଂ ୟର୍ାର୍ିଲଭୟଂ ସ ଲେଵାନ || ୧୫.୧୧୦ ||

ou
si

ର୍ାମତ୍ରାସଵିହୀନସୟ ତସୟ ସୁଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁଷ୍ଃ |

gm

ସ୍ଵାେର୍ୟରୟତ୍ନ ମଗ୍ନାୋ ନାନୟତ ର୍ିଂଚିଦ ଵିୟଵଦ ସଃ || ୧୫.୧୧୧ ||

.y

ଵିନା ୟର୍ୈଵଲୟସାମ୍ରାଜୟଂ ନାୟ ୟା ୟର୍ାର୍ମଣୀରଭୂତ || ୧୫.୧୧୨ ||

w

w

ମଧ୍ଵାନୁ ୟଜ ମଧ୍ଵନାୟଥା ର୍ଂ ପ୍ରସାଦଂ ଵୟଧାତ ତଦା |

w

ସ ଚିତାଵିଷ୍ର୍ତ୍ଵାଦ ଵା ୟର୍ାପୟତ୍ଵାଦ ଵା ନ ଵଣୟୟୟତ || ୧୫.୧୧୩ ||
ଅୟହା ମହାୟ ାଧୟସଵାମହିମାଽସ୍ମିନ ର୍ୁୟର୍ ର୍ତଃ |

ଧୟନୟାଽୟସୌ ସିେମ
ି ାୟପମାଂ ୟସାଽମୟରୈରିତୟଲାଳୟତ || ୧୫.୧୧୪ ||
ତୀଵ୍ରଵ୍ରୟତାଽତୀଂଦ୍ରିର୍ଵିଦ ଵିଦୟାେିସ୍ତର୍ୟପଂଡିତଃ |
ଅନିରୁେପଦାଧାରଃ ୟପ୍ରଷ୍ଠଃ ଶିଷ୍ୟସ୍ତମାର୍ୟର୍ୌ || ୧୫.୧୧୫ ||
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ୟତନ ସଂପ୍ରାଥିତଂ ର୍ାତଂ ରୂପୟପୀଠମିମଂ ପୁନଃ |
ର୍ୃ ତ୍ସ୍ନଜ୍ଞଂ ର୍ୃ ପର୍ା ୟସ୍ଵଷ୍ୁ ସଂପ୍ରାପ୍ତଂ ୟମନିୟର ପ୍ରଜାଃ || ୧୫.୧୧୬ ||
ର୍ଵୀଂଦ୍ରତିଲୟର୍ା ଵିଦ୍ଵୟଚ୍ଛ୍ରସ୍ତାପସାଗ୍ରଣୀଃ |

om

ମଧ୍ଵୟର୍ଳୀଶୁୟର୍ାଽସୟାଭୂ ଚ୍ଛିୟଷ୍ୟା ଵୟାସପଦାଶ୍ରର୍ଃ || ୧୫.୧୧୭ ||
ଅୟସୌ ଦାସୟଂ ଧୁଵଂ ର୍ାତଂ ମହାଂତଂ ମହତାମପି |

gm

a.
c

ଵୟଧାଦନୁ ଗ୍ରହଂ ର୍ୁ ଵୟନ ସାମୟଥୈୟଃ ୟର୍ୌତୁ ର୍ଂ ନୃ ଣାମ || ୧୫.୧୧୮ ||
ଆରୁୟରାହ ଦୁ ରାୟରାହଂ ସ ପୟରୈଃ ପ୍ରୀତିର୍ୃେୟରଃ |

ou
si

ମହାଂତଂ ମହିମାନଂ ଚ ମହୀଧ୍ରଂ ଚ ର୍ୁହପ୍ରିର୍ମ || ୧୫.୧୧୯ ||

.y

ଆର୍ୃ ୟଷ୍ଟାଽସୟ ର୍ୁୟଣୈଵୟୟାୟପ୍ତୈଃ ୟର୍ା ୟର୍ାଦାର୍ା ଉପାର୍ୟର୍ୌ |

w

w

w

ସ ପଦେନାଭତୀଥୟା୍ୟଃ ଶିୟଷ୍ୟାଽୟନୟାଽଭୂତ ସୁୟଚତସଃ || ୧୫.୧୨୦ ||
ଶୁତୟା ମତୟା ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ଵିରକ୍ତ୍ୟା ନିତୟୟସଵର୍ା |
ର୍ୟସ୍ମୈ ପ୍ରସନ୍ନଃ ପ୍ରାୟଜୟକ୍ଷଃ ସୟଦୟା ଵିଦୟାଂ ଦୟଦୌ ଶୁଭାମ || ୧୫.୧୨୧ ||
ୟଵଦାଂତାେିଂ ନ ୟର୍ା ଜାତୁ ଜୟହୌ ଵିଦ୍ଵତିମିଂର୍ିଲଃ |
ର୍ୁକ୍ତ୍ିପ୍ରଵାହସଂରଂଭାତ ପରଶାେନଦୀଚରଃ || ୧୫.୧୨୨ ||
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ଵୟା୍ୟାପ୍ରଣାଦମାୟତ୍ରଣ ଵୀରଂ ମନୟାନ ସ୍ଵମଂଡୟଲ |
ମାର୍ାଵିଗ୍ରାମସିଂହାନ ୟର୍ା ଵାଦିସଂି ୟହା ନିରାର୍ୟରାତ || ୧୫.୧୨୩ ||
ମତଦୁ ଵୟାଦିମାତଂର୍ତର୍ୟମସ୍ତର୍ଦାରୟଣ |
ପଂଚାୟସୟା ୟର୍ାଽଭଵଦ ଵୟକ୍ତ୍ଂ ଚତୁ ରାୟସୟାଽପି ୟର୍ଵଲମ || ୧୫.୧୨୪ ||

om

ସନ୍ନୟାର୍ରତ୍ନାଵଳିରପୁୟଦପାଦି ର୍ତଃ ପରା |

a.
c

ଟୀର୍ାଽପରାଽନୁ ଵୟା୍ୟାର୍ା ଅନ ୟା ୟ ାଧସାର୍ରାତ || ୧୫.୧୨୫ ||

gm

ୟଵଦପ୍ରଵଚନାଚାର୍ୟଶିୟଷ୍ୟାଽସାଵିତ ି ପୂଜତ
ି ଃ|

ou
si

ସଭୟଃ ସଭାର୍ାଂ ୟର୍ା ୟଵଦଂ ଵୟାଚୟ୍ୟୌ ୟଵଦସାରଵିତ || ୧୫.୧୨୬ ||
ଅନୟର୍ାଃ ପ୍ରଥୟମ ଶିଷ୍ୟାେରୟମ ଚାଭଵନ୍ନିହ |

w

w

.y

ଅନଂତୟ ାଧସୟାୟନୟର୍ ର୍ତୀଂଦ୍ରା ହୁୟଦଶଜାଃ || ୧୫.୧୨୭ ||

w

ଵଶୀର୍ୃ ତହୃଷ୍ୀର୍ାେ ଜନନାଦୁ ୟପମଦିନଃ |

ନରସିଂହପଦାଧାରା ଅଭୟୟସ୍ତାୟପଂଦ୍ରନାମର୍ାଃ || ୧୫.୧୨୮ ||
ଅଦୀ ୟାନୟାଭିଧାନା ୟର୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମପଦାଶ୍ରର୍ାଃ |
ଅପ୍ରତୟର୍ିର୍ୁୟଣାଦ୍ରିକ୍ତ୍ା ଭକ୍ତ୍ିୟଵୈରାର୍ୟସାର୍ରାଃ || ୧୫.୧୨୯ ||
ପାୟଦୈଃ ପୁନଂତଃ ପୃଥିଵୀଂ ଦଶୟର୍ଂୟତା ହୟରଃ ପଦମ |
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ଧୂତଦୁ ସସମର୍ଧ୍ଵାଂତା ଭାସ୍କରା ଇଵ ର୍ାଂ ର୍ତାଃ || ୧୫.୧୩୦ ||
ୟମାକ୍ଷଶାୋମୃତାଂୟଭାଧିୟସଵର୍ା ନିତୟନିଵୃ ତ
ୟ ାଃ |
ଚକ୍ରିଚାରୁତରାଚୟାସୁ ଚକ୍ରିଣଷ୍ଚରଣାଚୟର୍ାଃ || ୧୫.୧୩୧ ||

ଅଲଂଚର୍ୁ ରଲଂ ପୃଥଵୀଂ ସୟଵୟ ସଦ୍ଗଣ
ୁ ଭୂଷ୍ଣାଃ || ୧୫.୧୩୨ ||

a.
c

ସଦା ସର୍ଲସଚ୍ଛାେଵୟା୍ୟାୟସୌ୍ୟାମୃତାେିର୍ାଃ |

om

ମଧ୍ଵପ୍ରଶିଷ୍ୟା ହଵଃ ଶିଷ୍ୟା ଏଷ୍ାଂ ମୁହୁସ୍ତଥା |

ou
si

ଭୂରିଭକ୍ତ୍ିଭରାଃ ୟର୍ଚିୟଦଷ୍ଵଲପଶୁତସଂପଦଃ |

gm

ସୟଵୟ ଦୁ ଵୟାଦିଦୁଵୟାଦର୍ାଂଡ୍ଂଡନମଂଡନାଃ || ୧୫.୧୩୩ ||

.y

ଅପୟଲପୟ ାଧା ଅପୟର ହୁଶୁତମହାର୍ୁଣାଃ || ୧୫.୧୩୪ ||

w

w

ହୟଵା ର୍ୃହୟି ଣାଽପୟସ୍ମାତ ସମଗ୍ରାନୁ ଗ୍ରହଂ ର୍ର୍ୁଃ |

w

ଦୀପ୍ରା ର୍ତ୍ରାଗ୍ନର୍ ଇଵ ତ୍ରୟର୍ା ଲି ର୍ୁଚୟଶ୍ରାଃ || ୧୫.୧୩୫ ||
ମାଧ୍ଵଂ ନିୟର୍ାର୍ଂ ୟର୍ ପ୍ରାୟର୍ା ନାତୟଜନ ଵିଦୁଷ୍ାଂ ଵରାଃ |
ଶିଷ୍ୟୟକ୍ଷୟତ୍ରଷ୍ୁ ସଦ୍ଵିଦୟା ୀଜାଵାୟପୈର୍ଦୀକ୍ଷିତାଃ || ୧୫.୧୩୬ ||
ଗ୍ରାମୟଣୟା ବ୍ରାହ୍ମାଣାଗ୍ରଣୟଃ ପ୍ରାପୁଃ ପୂୟଣୟକ୍ଷଶିଷ୍ୟତାମ |
ୟର୍ଷ୍ାଂ ସଦ୍ଗପ୍ତ
ୁ ିମାୟତ୍ରଣ ଭୟଵତ ର୍ିଲ ପରଂ ପଦମ || ୧୫.୧୩୭ ||
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ଶୁଶୂଷ୍ାପକ୍ଷପାତାୟଦୈୟଃ ୟର୍ଭୟେି ତ ୟର୍ଵଲଂ ଦୟଦୌ |
ରାମପ୍ରିୟର୍ା ରାମ ଇଵ ସ୍ଵାଂ ର୍ତିଂ ୟର୍ାର୍ିଦୁଲୟଭାମ || ୧୫.୧୩୮ ||
ଶିଷ୍ୟପ୍ରଶିଷ୍ୟାତିଶର୍ା ଈଦୃ ଶା ର୍େୟର୍ାଦର୍ାତ |

om

ୟର୍ା ୟନୟଚ୍ଛତ ସୁଲଭଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ତତ୍ପାଦସୁରପାଦପମ || ୧୫.୧୩୯ ||
ଇତ୍ଥଂ ସଦ୍ଭି ଃ ସଦ୍ଭି ରୟଚୟୟା ଧରାର୍ାଂ ଚୟକ୍ର ଵାସଂ ୟଶଷ୍ଶୟର୍ୟ ଶର୍ାୟନ |

ଆନଂଦତୀଥୟଭର୍ଵଦ୍ଵଦୟନଂଦୁ ଂି ଂ

ou
si

ଵିଦୟାସୁଧାଵିତତର୍ାଂତି ସୁର୍ାଂତିର୍ାଂତମ |

gm

a.
c

ଗ୍ରାୟମ ଵାୟତୈଃ ପାଵିୟତ ର୍ାଣଵତୀୟଥୈଃ ଭକ୍ତ୍ପ୍ରୀତୟା ସନେୟଠଽନୂ ନୟ ାଧଃ || ୧୫.୧୪୦ ||

ୟର୍ୈ ଃ ୟପ୍ରୈକ୍ଷୟତାତ୍ର ଭଵତାପଶମାର୍ ଭୟକ୍ତ୍ୈଃ

w

w

.y

ତୋସଦାସୟମପି ର୍ିଂ ନ ଦଦାତି ପୁଂସଃ || ୧୫.୧୪୧ ||

w

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିର୍ୁଲତିଲର୍ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିୟତ
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜୟର୍

ଆନଂଦାଂର୍ିୟତ ପଂଚାଦଶଃ ସର୍ୟଃ ||
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