|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୭. ସପ୍ତମଃ ସର୍ୟଃ
ଅଥ ହ ମ
ୈ ଵହତ ତଟାଂତହର ବଦରୀଷଂଡଵିହେଷମଂଡିତମ |

ମ
ି ଵଷୟରଵିପ୍ରଭାସ ାଃ ପୃଥୁସତ୍ରପ୍ରଥିତା ଦ୍ଵିଜାଶ୍ରର୍ାଃ |

om

ପରମାଶ୍ରମମାଶ୍ରର୍ଂ ଶ୍ରିର୍ଃ ସକଲଜ୍ଞଃ ସ ଦଦେୟ ଵିେୁତମ || ୭.୧ ||

gm

a.
c

ଅପି ଵିଷ୍ଣୁପଦସ୍ପୃହୋଽଲସନୁ ଭହର୍ ର୍ତ୍ର ଵିଚତ୍ରି ୋଖିନଃ || ୭.୨ ||
ଶ୍ରଵଣାମୃତର୍ୀର୍ୟହଣୈଦ୍ଵହି ଜୈଃ େୁକମୁହଖୈୟଃ େୁଭପକ୍ଷିଭିଵୃ ତ
ୟ ମ|

ou
si

କମହଲଷ୍ଟତମସ୍ଥିରାଂତହରୈଃଅପି ଂହସୈଃ ପରହମୈରହମଚହକୈଃ || ୭.୩ ||

.y

ସୁମହନାନିକହରଣ ପୂରିତଂ ସ୍ଵମହନାଽଭୀଷ୍ଟଦମଲପଦୁର୍ୟମମ |

w

w

w

ଅପରସ୍ପରମତ୍ସରପ୍ରଜଂ ନନୁ ହଵୈକୁଂଠମିଵାଚୁ ୟତାଲର୍ମ || ୭.୪ ||
ତମିମଂ ପ୍ରଵିେଂତମାଶ୍ରମଂ ଦ୍ଵୟଧିକତ୍ରିଂେଦୁ ଦାରଲକ୍ଷଣମ |
ର୍ୁଣସାରଵିଦଃ କୁ ତୂ ଲାଦ ଅଵହଲାକୟଷୟର୍ ଇତୟଚିଂତର୍ନ || ୭.୫ ||
କନକାତୁ ଲତାଲସନ୍ନିଭଃ କମଲାହକ୍ଷା ଵିମହଲଂଦୁ ସନମଖ
ୁ ଃ|

ର୍ଜରାଜର୍ତିମୟ ାଭୁଜଃ ପ୍ରତିର୍ାନ ହକାଽର୍ମପୂଵପ
ୟ ୂରୁଷଃ || ୭.୬ ||

1

ଅତିୋଂତଵପୁନେ
ି ାକରଃ ସ୍ଵର୍ହମକାଂତଖହରା ଦିଵାକରଃ |
ଇତି ନାସୟ ର୍ୁଣାଣୟଵାକୃ ହତଃଉପମାନଂ ଭୁଵହନଷୁ ଲଭୟହତ || ୭.୭ ||
ପରମାଶ୍ରମିଣାଂ ର୍ତଶ୍ରହମା ନନୁ ଚିହ୍ନାନି ବିଭତି ଧୀରଧୀଃ |

ଚତୁ ରଶ୍ଚତୁ ରାନନଃ ସ୍ଵର୍ଂ ପଵହନା ଵା ଵ୍ରତିରୂପ ଆଵ୍ରଜନ |

om

ଅପି ମାନୁ ଷଭାଵଵିଗ୍ରହ ା ଵିପୁଲଂ ଵିସ୍ମର୍ମାତହନାତି ନଃ || ୭.୮ ||

a.
c

େୃତନି ାଥଦିଦୃକ୍ଷର୍ାଽନୟଥା ନ ଖଲୁ ସୟାନ୍ନିଖଲ
ି ାଗ୍ରୟଲକ୍ଷ୍ମଵାନ || ୭.୯ ||

gm

ଅଵହଲାକିତଲକ୍ଷଣଃ ସ ହତୈଃ ଇତି ସଂଚିଂତୟ କୁ ତୂ ଲାକୁ ହଲୈ ଃ |

ou
si

ଅଵିଳଂବର୍ତିନୟୟୋମର୍ତ ତରୁମାରାତ ସୁରପାଦହପାତ୍ତମମ || ୭.୧୦ ||

w

w

.y

ମସୃଣତ୍ଵଚମୁନ୍ନତଂ ତତଂ ବ ୁ ୋଖାଫଣସୂନରତ୍ନକମ |
ଭର୍ଵଂତମନଂତମଂତିହକ ସ୍ଥିତମୀେସୟ ନିହଷଵଣାର୍ ଵା || ୭.୧୧ ||

w

ଅତିଚତ୍ରି ଵିଚତ୍ରି ପତ୍ରିଣଂ ବ ୁ ଵଣୟଂ ରିହର୍ାନିଵାରକମ |
ମୁନନି ଂଦନମିଂଦିରାପହତଃ ଅଧିହକଷ୍ଟଂ ପତତାମିଵାଧିପମ || ୭.୧୨ ||
ଅମୃତାତ୍ମମ ାଫଲପ୍ରଦଂ ଦୁ ରଵାପଂ ରିଭକ୍ତିଵଜିହତୈଃ |
ଶ୍ରିତସାଧୁପୁରାଣଭାରତଂ ନିର୍ମଂ ମୂତୟମିହଵାରୁୋଖିନମ || ୭.୧୩ ||
ଅଥ ତସୟ ସ ହଵଦିକାଂତହର ସୁଵିୋହଲ ଵିମହଲ ମହନା ହର |

2

ଅଵହଲାକିତଵାନନଂତଧୀଃଦିଵି ହଦଵାନିଵ ତାପହସାତ୍ତମାନ || ୭.୧୪ ||
ଅପି ସପ୍ତତର୍ା ଵିରାଜିତାନ ର୍ତସଂଖୟାନ ର୍ୁଣହି ନା ର୍ୁହଣାଜ୍ଝିତାନ |
ଅପି ମନୁ ୟମଦାଦିଵଜିତାନ ର୍ତହଭାର୍ାନ ପଵନାେନାନ ସଦା || ୭.୧୫ ||
ମୁନମ
ି ଂଡଲମଧ୍ୟଵତିନଂ ତ୍ରିଜର୍ନମଂଡଲମଂଡନାର୍ି ତମ |

om

ଇ ସତୟଵତୀସୁତଂ ରିଂ ପରିପୂଣୟପ୍ରମତିଃ ସହମୈକ୍ଷତ || ୭.୧୬ ||

gm

a.
c

ନିଜ ୃ ତ୍କମହଲଽତିନମ
ି ୟହଲ ସତତଂ ସାଧୁ ନିୋମର୍ନ୍ନପି |
ଅଵହଲାକୟ ପୁନଃପୁନନୟଵଂ ତମହସୌ ଵିସ୍ମତ
ି ଇତୟଚିଂତର୍ତ || ୭.୧୭ ||

ou
si

ଅର୍ଣର୍ୟର୍ୁଣାଣୟହଵାଽମଲଃ ସ ି ନାରାର୍ଣ ଏଷ ହକଵଲମ |

.y

ଵିଧିନାଽନୁ ସୃତଂ ପରାେରାତ ସୁଷୁହଵ ସତୟଵତୀ କିଲାତ୍ର ର୍ମ || ୭.୧୮ ||

w

w

ଧଵହଳଽସୟ ମନଃପହର୍ାନିହଧୌ ସଦନୁ ହକ୍ରାେର୍ିରୀଂଦ୍ରହଲାଳିହତ |

w

ପ୍ରକଟୀଭଵତି ସ୍ମ ସୁଂଦରୀ ଦର୍ି ତା ହଦୈତୟରିହପାସ୍ତ୍ରର୍ୀମର୍ୀ || ୭.୧୯ ||
ଇତ ଏଵ ପୁରାଣହର୍ୌରହର୍ୌ ସମ ାଭାରତପାରିଜାତହକ |
ସତି ଜାତଵତି ଵୟଜାର୍ତ ପ୍ରଵରଂ ସୂତ୍ରର୍ଣାମୃତଂ ସ୍ଵର୍ମ || ୭.୨୦ ||
ନିରଵଗ୍ର ମୁଵୟନୁଗ୍ର ଂ ଵିଦଧତ ପାଂଡୁ ସୁତାଦିସଜ୍ଜହନ |
ଅଵନାଵଵନାର୍ ସଂଵିଦାଂ ସୁଚର
ି ାହର୍ୈ ଷ ଚଚାର ଚାରୁର୍ୀଃ || ୭.୨୧ ||

3

ଅଧୁନା କଲି କାଲଵୃ ତ୍ତହର୍ ସଵିହତଵ କ୍ଷଣଦାନୁ ଵୃତ୍ତହର୍ |
ଜନଦୃ ର୍ିଷର୍ତ୍ଵମତୟଜଦ୍ଭର୍ଵାନାଶ୍ରମମାଵସନ୍ନିମମ || ୭.୨୨ ||
ତଦିଦଂ ଵପୁରସୟ ଦୃ େୟହତ ଦଲି ହତଂଦୀଵରସୁଂଦରଦୁ ୟତି |

ଅର୍ଣର୍ୟର୍ୁହଣୈଃ ସୁପୂରିତଂ ପରିପୂଣୟାର୍ଣିତାତ୍ମସଦ୍ଗହୁ ଣୈଃ |

om

ପରମାଜିନହର୍ାର୍ପୀଠର୍ଂ ମମ ହଚହତାନର୍ନାଭିନଂଦନମ || ୭.୨୩ ||

gm

a.
c

ଇଦମସ୍ତସମସ୍ତଦୂ ଷଣଂ ସଚିଦାନଂଦମର୍ଂ ି ହକଵଲମ || ୭.୨୪ ||
କମଲାକମଲାସନାନିହଲୈ ଃ ଵି ର୍ା ୀଂଦ୍ରେିହଵଂଦ୍ରପୂଵୟହକୈଃ |

ou
si

ପଦପଦମରହଜାଽସୟ ଧାରିତଂ େିରସା ଂତ ଵ ାମୟ ଂ ମୁ ୁ ଃ || ୭.୨୫ ||

.y

ପ୍ରଣମାମି ପଦଦ୍ଵର୍ଂ ଵିହଭାଃ ଧ୍ଵଜଵଜ୍ାଂକୁ େପଦମଚହ୍ନି ଵତ |

w

w

w

ନିଜମାନସରାର୍ପୀଡନାଦରୁଣୀଭୂତମିଵାରୁଣଂ ସ୍ଵର୍ମ || ୭.୨୬ ||
ନନୁ ହକଵଲହମଵ ହଵୈଷ୍ଣଵଂ ଶ୍ରିତଵଂତଃ ପଦମାତ୍ମହରାଚିଷା |
ତମହସାଽପୁୟଭର୍ସୟ ନାେକା ଵିଜର୍ଂହତ ନଖରା ନଵଂ ରଵିମ || ୭.୨୭ ||
ସୁକୁମାରତଳାଂର୍ୁଲୀମହତାଃ ପଦହର୍ାରସୟ ନିର୍ୂଢର୍ୁଲଫହର୍ାଃ |
ଉପମାନମହ ା ନ ଲବୟହତ କଵିଵହର୍ୈ ରିତହରତରଂ ଵିନା || ୭.୨୮ ||

4

ଉଚିତାଂ ର୍ୁରୁତାଂ ଦଧତ କ୍ରମାତ େୁଚ ି ହତଜସ୍ଵି ସୁଵୃତ୍ତମୁତ୍ତମମ |
ଭଜହତାଽତ୍ର ଚ ଭାଜର୍ତୟହଦା ଵିଭୁଜଂଘାର୍ୁର୍ଳଂ ସରୂପତାମ || ୭.୨୯ ||
ଅଚଲାସନହର୍ାର୍ପଟ୍ଟିକା ଵରକକ୍ଷୟା ସକୃ ଦାପ୍ତମିଷ୍ଟଦମ |

ରୁଚିହରଣ ଵହରୈଣଚମୟଣା ରୁଚିରାଜଦୁ ୟତିଚାରୁହରାଚିଷା |

om

ପରିହତାଽପି ରିଂ ସ୍ଫୁରଂତୟହ ା ଅନିେଂ ଧନୟତହମତି ହମ ମତିଃ || ୭.୩୦ ||

a.
c

ପରହମାରୁନିତଂବସଂର୍ିନା ପରମାଶ୍ଚର୍ୟତର୍ା ଵିରାଜୟହତ || ୭.୩୧ ||

gm

ତନୁ ନମ
ି ନସୁନାଭିହୋଭିହତ ଵଲି ହଭ ଵାରିଜନାଭ ଆଦହଧ |

ou
si

ପ୍ରତନାଵତିସୁଂଦହର ମୃହଦୌ ଉଦହରଽସ୍ମିନ ଜର୍ଦଂଡମଂଡଲମ || ୭.୩୨ ||

w

w

.y

ୃ ଦହର୍ କୃ ତସଜ୍ଜହନାଦହର୍ ସୁଵିୋହଲ ଵିମହଲ ମହନା ହର |
ଉଭର୍ଂ ଵ ତି ତ୍ରର୍ୀମର୍ଂ ଭର୍ଵାନ ବ୍ରହ୍ମସୁସୂତ୍ରମୁତ୍ତମମ || ୭.୩୩ ||

w

ଅସହମଽନଧିହକ ସୁସାଧିହତ ନିଜତାହତ ରଵିରାେିଦୀଧିତ ି |
ପ୍ରଦହଦୌ ତ୍ରିଜର୍ଜ୍ଜର୍ଧ୍ଵଜଂ ଵିଧିହରତଦ୍ଗଳସଂର୍ି ଭୂଷଣମ || ୭.୩୪ ||
ଅରିଵାରିଜଲକ୍ଷହଣାଲ୍ଲସତ୍ସୁକୁମାରାରୁଣ ପାଣିପଦମହର୍ାଃ |
ପୃଥୁପୀଵରଵୃ ତ୍ତ ସ୍ତହର୍ାଃଉପମାଂ ହନୈଵ ଲଭାମହ ଽନହର୍ାଃ || ୭.୩୫ ||
ଭଜତାଂ ଵରତକୟମଦ୍ର
ୁ ର୍ା ଦୟତି ସ୍ତାଗ୍ରମହବାଧମୀେିତୁଃ |

5

ଅଧିଜାନୁ ସମପିତଂ ପରଂ କୃ ତଭୂହର୍ାଭର୍ଭଂର୍ମଂର୍ଲମ || ୭.୩୬ ||
ସତତଂ ର୍ଳତା ସ୍ଵତଃ େୁତତ୍ର
ି ତି ହର୍ହନଵ ନିକାମମଂକିତଃ |
ସୁଵିଡଂବିତକଂବୁ ରୀକ୍ଷୟହତ ଵରହରଖାତ୍ରର୍ଵାନ ର୍ୁହରାର୍ୟଳଃ || ୭.୩୭ ||
ସକଲାସ୍ତକଲଂକକାଳିମସ୍ଫୁରଦିଂଦୁ ପ୍ରକହରାରୁଵିଭ୍ରମମ|

a.
c

ଅରୁଣାେମଦଲାଂତହରାଲ୍ଲସନ୍ନଵମୁକ୍ତାଵଲି ମସୟ ଲଜ୍ଜହର୍ତ |

om

ଅଧରୀକୁ ରୁହତ ସ୍ଵହୋଭର୍ା ଵଦନଂ ହଦଵେିଖାମହଣରିଦମ || ୭.୩୮ ||

gm

ସତଃ ସିତଦଂତସଂତତିଃ ପରମଶ୍ରୀରରୁହଣାଷ୍ଠହରାଚିଷଃ || ୭.୩୯ ||

ou
si

ଦ୍ଵିଜଵୃ ଂଦକୃ ତଂ କୁ ତୂ ଲାଦ ଅନୁ ହର୍ାର୍ାଂଧୁସ ସ୍ରମୁତ୍ତମମ |

.y

ଇର୍ହମକପହଦ ସରସ୍ଵତୀ େୁତଭ
ି ତୟୁ ଃ ପରିପୂରର୍ତୟହ ା || ୭.୪୦ ||

w

w

ଜଲଜାର୍ତହଲାଚନସୟ ମାଂ ଅଵହଲାହକାଽର୍ମୁହପତୟ ଲାଳର୍ନ |

w

କୁ ରୁହତ ପରିରଭୟ ପୂରିତଂ ଭୁଵନାନଂଦକରସ୍ମିତାନିିତଃ || ୭.୪୧ ||
ଉପକଣୟମମୁଷୟ ଭାସିତା ତୁ ଳସୀ ମଂତ୍ରର୍ତୀଵ ଲାଳିତା |
ମମ ନାଥ ପଦଂ ନ ମତ୍ସରାତ ଜଲଜାଦୟାନି ହରର୍ୁରିତୟଲମ || ୭.୪୨ ||
ଵିଭଵାଭିଭହଵାଦ୍ଭଵାଦିକଂ ଭୁଵନାନାଂ ଭୁଵନପ୍ରହଭାଭୟୁହଵାଃ |
ଅନହର୍ାରପି ଦଭ୍ରଵିଭ୍ରମାତ ସଭଵାଂହଭାଜଭଵାତ୍ମନାଂ ଭହଵତ || ୭.୪୩ ||
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ତ୍ରିଜର୍ତ୍ତିଲକାଳିକାଂତହର ତିଲହକାଽର୍ଂ ପରଭାର୍ମାପ୍ତଵାନ |
ରିନୀଲର୍ିରୀଂଦ୍ରମସ୍ତକସ୍ଫୁଟହୋହଣାପଲପଂକ୍ତିସନ୍ନିଭଃ || ୭.୪୪ ||
ନଵମଂବୁ ଧରଂ ଵିଡଂବର୍ଦ୍ଵରଵିଦୁୟଦ୍ଵଲର୍ଂ ଜର୍ଦ୍ଗହୁ ରାଃ |

ନ ରମାଽପି ପଦାଂର୍ୁଲୀଲସନ୍ନଖଧୂରାଜଦନଂତସଦ୍ଗଣ
ୁ ାନ |

om

ଅଵହଲାକୟ କୃ ତାଥୟତାମର୍ାଂ ସଜଟାମଂଡଲମଂଡନଂ ଵପୁଃ || ୭.୪୫ ||

gm

a.
c

ର୍ଣହର୍ଦ ର୍ଣର୍ଂତୟନାରତଂ ପରମାନ ହକାଽସୟ ପହରା ର୍ୁଣାନ ଵହଦତ || ୭.୪୬ ||
ନ କୁ ତୂ ଲି ତା କୁ ତୂ ଲଂ ତନୁ ହମନାମଵହଲାକୟ ସଦ୍ଗହୁ ରାଃ |

ou
si

ସନଵାଵରଣାଂଡଦେିହନା ର୍ୃ ବୁ ଦ୍ଧ୍ୟା ମମ ନିଷ୍କତୁ ୂ ଲମ || ୭.୪୭ ||

w

w

w

.y

ଇତି ଚିଂତର୍ତା ମ ାଧିର୍ା ପଦଵୀଂ ବା ୟର୍ତାମତୀର୍ୁଷା |
ସ ମହନାନର୍ହନୈଃ ପୁରାର୍ତଃ ତତ ଆହପ ଵପୁଷାଽପି ହଵଦରାଟ || ୭.୪୮ ||
ର୍ୁରୁଭକ୍ତିଭରାନତାକୃ ତଃି ଵିରଚର୍ୟାଂଜଲି ବଂଧମଂଜସା |
କ୍ଷଣମାମୁକୁଳୀକୃ ହତକ୍ଷଣଃ ସ ର୍ୁରୁଂ ହକଵଲମଭୟଵଂଦତ || ୭.୪୯ ||
ଵିନର୍ାଭରହଣନ ଭୂଷତି ଃ ସ୍ଫୁଟମଷ୍ଟାଂର୍ଵିେିଷ୍ଟହଚଷ୍ଟି ତଃ |
ଭର୍ଵତ୍ତମପାଦପଂକହଜ ଭର୍ଵାନ ସ ପ୍ରଣନାମ ଭାର୍ୟଵାନ || ୭.୫୦ ||
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ସ ନିରୀକ୍ଷୟ ପରାେରାତ୍ମଜଃ ପ୍ରଣତଂ ହପ୍ରଷ୍ଠମହେଷସଦ୍ଗହୁ ଣୈଃ |

କରହର୍ାର୍ୟୁର୍ହଳନ ଵଲ୍ଗନ
ୁ ା ତମୁଦସ୍ଥାପର୍ଦାେୁପାତିନା || ୭.୫୧ ||
ଅମିତପ୍ରମତିଂ େୁତୀଶ୍ଵରଃ ପରିହରହଭ ପରିର୍ୃ ୟ ତଂ ଦୃ ତମ |

ର୍ମଜାମୁୟଦଵାସ ଊଜିହତା ର୍ଦି ଜାଂବୂ ନଦଵାରି ସଂଵ୍ରହଜତ |

om

ପ୍ରଣର୍ାମୃତପୂଣୟମାନସଃ ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ରଃ ପରିଫୁଲ୍ଲହଲାଚନଃ || ୭.୫୨ ||

a.
c

କନକଦୁ ୟତିମଧ୍ଵସଂର୍ଵାନୁ ପମୀହର୍ତ ସ ହତନ ନୀଲଭାଃ || ୭.୫୩ ||

gm

ର୍ଦି ରାଜଵିଭୂଷହଣୈର୍ୁ ୟହତୌ ଦ୍ଵିଜଵର୍ୟାନିର୍ଜାଵିହମୌ ରୀ |

ou
si

ନୃ ପହର୍ାତ୍ରଭୁହଵାଃ ପୁରାଽତ୍ମହନାଃ ସ୍ଫୁଟତୁ ଲୟାଵୁ ପର୍ୂଢହର୍ାମିଥଃ || ୭.୫୪ ||
ଇଦମାପ େୁହକାଽପି ଲାଳନଂ ନ ସମଗ୍ରଂ ଜର୍ତାଂ ପିତୁଃ ପିତୁଃ |

w

w

.y

ଅଲଭିଷ୍ଟ ର୍ହଦଷ ଧନୟ ଇତୟତିହକୌତୂ ଲମାପି ତାପହସୈଃ || ୭.୫୫ ||

w

ଅମୁଷୟ େିଷୟା ଵିନହର୍ନ ତହସ୍ମୈ ର୍ୁହରାରଭିପ୍ରାର୍ଵିହଦା ଵିଦଗ୍ାଃ |
ତଦାଽନୁ ରୂପଂ ଦଦୁ ରାସନଂ ହତ ଚତୁ ମୟଖ
ୁ ାହର୍ଵ ମୁକୁଂଦଦାସାଃ || ୭.୫୬ ||
ଆସୟତାମିତୁୟଦୀହର୍ୟାପଵିହଷ୍ଟ ସତୟଵତୟାଃ ସୁହତ ସତୟଵାଚି |
ନଂଦର୍ନ ମଂଦ ାସାଵହଲାହକୈଃ ତାନ ମୁନୀଂଦ୍ରାନିହ ାପାଵିେତ ସଃ || ୭.୫୭ ||
ଅଵର୍ମୟ ତଂ ମୁନର୍
ି ଣା ଵରିଷ୍ଠହତା
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ଵିଧିଵଦ୍ଵୟଧୁଵିଧିଵିହଦାଽସୟ ମାନନାମ |
ଅପି ସଂକଥାଃ େୁତସ
ି ୁଖାଃ କଵୀଂଦ୍ରହର୍ା
ରନହର୍ାନିେମୟ ପରମାଂ ମୁଦଂ ର୍ର୍ୁଃ || ୭.୫୮ ||
ସଜ୍ଞନାନାର୍ାଽନଂଦଵିଜଜାନମୂତୟୀ ପ୍ରାହପ୍ତୌ ପୃଥୀି ମାଶ୍ରହମ ତତ୍ର ତାଵତ |

|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵିକୁଲତିଲକ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ

gm

w

w

w

.y

ou
si

ଆନଂଦାଂକିହତ ସପ୍ତମଃ ସର୍ୟଃ ||

a.
c

ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିହତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜହର୍

om

ଜାଜ୍ଵହଲୟହତ ଵିଷ୍ଣୁଵାର୍ୂ ସ୍ମ ହଦହଵୌ ହଵଦଵୟାସାନଂଦତୀଥୟାଭିଧାହନୌ || ୭.୫୯ ||
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