|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୧୬. ଷ ାଡଶଃ ସର୍ୟଃ

om

ସାଧୁଷ୍ୟା ମଧୁମଥନାଂଘ୍ରି୍କ୍ତି୍ାର୍୍ୟଃ
ଷଶ୍ରୌଷତଷ୍ୟା ଵିତତମଷତମୟହାନୁ ୍ାଵମ |

a.
c

ଷଵଦାଂତଂ ସ୍ଵର୍ମିଵ ବଂଧଷମାକ୍ଷମୂଲଂ

gm

ଵୟାଚଷ୍ଟ ସ୍ଫୁଟମଥ ଷ ାଽପି ଷ ାଵିଷଦାଽତ୍ର || ୧୬.୧ ||

ou
si

ଷର୍ାମତୟାସ୍ତଟନି ଷଟଽଚ୍ଛ ୀତିଚଂଦ୍ରଂ ଵିଶ୍ଵଜ୍ଞଂ କ୍ଷିତପ
ି ତିରଂତୟଵଣୟଜନମା |

.y

ଵିଷେଷ୍ଟା ଶୁତର୍
ି ୁଣସାଧ ଂ ଶୁତୀନାଂ ଵାଚାଷଲା ଵଚନମୁଵାଚ ଵାର୍ିମଵର୍ୟମ || ୧୬.୨ ||

w

w

ଉନମତ୍ତପ୍ରଲପିତଵନ୍ନ ତଦ୍ଧି ମାନଂ ର୍ଦ ଵା ୟଂ ଵୟ୍ିଚରତି କ୍ଵଚିତ ଫଷଲଽତ୍ର |

w

ଦୃ ଷ୍ଟାଂଷତା ୍ଵତି ତଦପ୍ରମାଣତାର୍ାଂ ସଷଵୟ ାଂ ଶୁତଵ
ି ଚସାଂ ଚ ସଵୟଷଥତି || ୧୬.୩ ||
ଷଵଷଦାକ୍ତଂ ଫଲମଲମାପୟଷତଽଧି ାରାଦ ଇତୁ ୟଷକ୍ତାଽତନୁ ମନସାଽ୍ୟଧତ୍ତ ଧୂତୟଃ |
ଷର୍ାର୍ୟଷେ ସତି ନ ହି ଦୃ ଶୟଷତଽଧି ାରୀ ନାତଃ ସୟାତ ସ ଖରଵି ାଣଵତ ସଷଦତି || ୧୬.୪ ||
ଆଷକ୍ଷପଂ ତମସହମାନ ଉଚ୍ଚମାନଃ ସଷଦୟାଽଷସୌ ନିଜ ରପଲ୍ଲଵେଷର୍ନ |
ଆଦାର୍ ଵୟତନୁ ତ ବୀଜଷମା ଧୀନାଂ ସୂଷକ୍ତନାଂ ୁ ରଦଲପୁଶପବୀଜସୃଷ୍ଟିମ || ୧୬.୫ ||

1

ଵୟାଖୟାତା ନିଶି ସ ଦାଚନ ପ୍ରଦୀଷପ
ସଂଶାଂଷତ ପୁନରପି ଵାଚର୍ାଂବ୍ୂଵ |
ଶି ୟାନ ସ୍ଵାନ ପୁରୁ ରୁଣାଂବୁ ଧିନଜ
ି ାଂଷଘ୍ରଃ
ଅଂର୍ୁଷ୍ଠସ୍ଫୁଟନଖରାଂତଷରାଚିଷ ଵ
ୈ || ୧୬.୬ ||

om

ତୀଥୟାଥୟଂ ପୃଥୁତରଵପ୍ରପାତିଵାରାଂ ଧାରାଣାଂ ରର୍ସହନକ୍ଷମାଂ ମଷହକ୍ଷଃ |

a.
c

ଆନୀତାଂ ଦଶଶତପୁଂ୍ିରତୟଶକ୍ତୟା ଷପ୍ରଷକ୍ଷୟାଷଚ ଵିପୁଲଶିଲାଂ କ୍ଵଚିତ ସ ମୁକ୍ତାମ || ୧୬.୭ ||

gm

ଷଲା ାନାମୁପ ୃ ତଷର୍ ୁ ତଃ ଶିଷଲର୍ଂ ନିଷନୟ ଷନା ଇତି ଜନତା ଜର୍ାଦ ତତ୍ର |

ou
si

ଷନତାଷରା ର୍ତିଵର ମାନଵା ନ ହୀମାଂ ୍ୀମଷେଦିହ ର୍ତଷତ ନଷର୍ନ୍ନ ଷଵତି || ୧୬.୮ ||
ନିଷନୟ ତାଂ ର୍ିରିମିଵ ଵାନରୀ ୃ ତାତ୍ମା ଲୀଲାଵତ୍କର ମଷଲନ ଷସାଽମଷଲନ |
ାଽଧୁନାଽପି ମୟ || ୧୬.୯ ||

w

w

.y

ତତ୍ରାପି ନୟଧିତ ତର୍ାଽସୟ ସୂଚୟଷତଽଲଂ ତତ ତୁ ଂର୍ାଂ ନନୁ ନି

w

ସଂଘାଷତୈରଧି ଘଷନୈରଲଂ ୃ ତାଧ୍ଵା ଶି ୟାଣାଂ ର୍ତମନସାମୁଷତତଷର ାମ |
ର୍ତ୍ରାମା ଵସତି ତିଥାଵିଷନନ ଚଂଦ୍ରଃ ତତ୍ରାଷସୌ ସ ଲମତିଃ ସସାର ସିଂଧୁମ || ୧୬.୧୦ ||
ଆଦ୍ରୟାଣ୍ାଃ ସପଦି ନିମଜ୍ଜନାତ୍ସରସୟାଂ ଣ ଵସୟ େିଜଋଶ୍ସୟ ଵଲ୍ଲ୍ାର୍ାମ |
ତତ୍ରାଽର୍ନ ଖର ର
ି ଷଣାପରାର୍ଷହଷତାଃ ଗ୍ରାମୀଣା ଅପି ସ ଲାଃ ସବାଲଵୃ ଦ୍ଧାଃ || ୧୬.୧୧ ||
ସଵୟଜ୍ଞଂ ସପରିଜନଂ ସମୀକ୍ଷମାଣାଃ
ଫୁ ଲ୍ଲାକ୍ଷାଃ ସ୍ମିତଵଦନାଃ ଶୁ୍ା ନନଂଦୁ ଃ |

2

ଷଦୌମୟଖ
ୁ ୟଂ ଦଧତ ଉତାପଷର ନିନଂି ଦୁ ଃ
ନାଽେର୍ୟଂ େର୍ମପି ତତ ସ୍ଵ୍ାଵତଂତ୍ରମ || ୧୬.୧୨ ||
ମା ଷମୈନଂ ୍ୁଵନର୍ୁରୁଂ ଵିନଂି ଦଷତତ୍ଥଂ
ନି୍ୟତ୍ସୟୟା୍ୟପତଦିଷଵାତ୍ତରଂର୍ହସ୍ତଃ |
ସଂଷକ୍ଷା୍ୀ ଘନଘନଷଘା ଷଘାରଷଵ ଃ

om

ସଂରଂ୍ୀ ଖଲଦମନାର୍ ସିଂଧୁରାଜଃ || ୧୬.୧୩ ||

a.
c

ସଷମାଦାତ୍ତ ତରଳତଷରା ଦୁ ତା୍ିର୍ାମୀ ର୍ଂ୍ୀରସ୍ଵନନୁ ତମ
ି ାନ ସୁଷଘନହାସଃ |

gm

ଵୀଚୟଂଷର୍ୈରଧି ତଷରୈରିହାଧିଷଵଲଂ ମଧ୍ଵାର୍ ପ୍ରଣତିମିଵ ଵୟଧାତ ସମୁଦ୍ରଃ || ୧୬.୧୪ ||

ou
si

ଷର୍ାଲୀଲାସ୍ଵତିଶର୍ି ନାଵର୍ାଧ୍ାଵାତ ଷନ୍ନାଲ୍ଲଂଷଘୟୌ ଵିଵିଧର୍ୁଣପ୍ର ାଶରଷନୌ |

.y

ମଧ୍ଵାବ୍ଧୀ ପରମମଷତଃ ପ୍ରିର୍ଂ ଜନାନାଂ ଲାଵଣୟଂ ନ ତୁ ଜଲଷଧରର୍ଂ ଵିଷଶ ଃ || ୧୬.୧୫ ||

w

w

ଅଂଷ୍ାଷଧସ୍ତଵରିତତଷରାମିପାଣିମଷୃ ଷ୍ଟ ସ୍ଵଷଚ୍ଛଽଷସୌ ଵି ଟତଟାସଷନ ନି ଣ୍ଣଃ |

w

ଵୟାଚଖୟାଵତିଚର
ି ଷମୈତଷରର୍ଶାଖା ସୂକ୍ତାନି ପ୍ର୍ୁରତିସୁଂଦରପ୍ର ାରମ || ୧୬.୧୬ ||
ର୍ାଂ୍ୀର୍ୟାତ ସ୍ଵନମଧରୀ ଷରାତି ସିଂଷଧାଃ ଶ୍ରାଵୟେଂ ଵହତି ତଥାଽପୟଷହା ସ୍ଵଷନାଽସୟ |
ପୂଷଣୟଂଦୁ ପ୍ର୍ଵଦନଃ

ଏ ଧଷନୟା ମଷେତ୍ଥଂ ଜନଜଲଧିସ୍ତମାଶୁ ପଷର୍ୈ ତ || ୧୬.୧୭ ||

ଷଵଦାନାଂ ସମୁଚତି ୍ାଵଵାଦଦକ୍ଷଂ ଷର୍ ଷଵଦେି ମିମମୂଚଷି ର ମଷହ ୟୟାଃ |
ଧିଗ୍ଧି ତାନିତ ି ଜନତା ଜର୍ାଦ ତତ୍ର ସ୍ଵାେର୍ୟାତ ଲ
ି ଲି ତାଂଜଲି ନୟମଂତୀ || ୧୬.୧୮ ||

3

ସନ୍ନାମଂ ଵିପୁଲହୃଷଦ ଵିଧାର୍ ୍କ୍ତୟା ବିଭ୍ରାଣାେରଣରଜଃ ସୁଷରଂଦ୍ରଷସଵୟମ |
ତତ୍ସ୍ନାନାଦଧି ଶୁଷଚୌ ନଦାଧିରାଷଜ ସସ୍ନୁଷସ୍ତ େିଜନି ରାଃ ପ୍ରଶସ୍ତ ାଷଲ || ୧୬.୧୯ ||
ଷଲ୍ଲାଷଲୈ ଃ ରିନି ଷରୈରିଵାନିଵାଷର୍ୈ ଃ ଉଷଲ୍ଲାଷଲୈ ଜୟନ ନି ରାନ ନିପାତର୍ଦ୍ି ଃ |

om

ଆକ୍ରାଂତାଃ ପ୍ରବଲତଷରୈେ ଷଲାଠ୍ୟମାନା ହାସୟେଂ ପ୍ରର୍ର୍ୁରୁଦନଵତୀହ ଷନୈଷ || ୧୬.୨୦ ||
ମଜ୍ଜଂତଂ ପୃଥୁଲହରୀନିର୍ୂଢମୂତଂି ସଂପୂଣୟପ୍ରମତିମସଜ୍ଜଷନା ଜହାସ |

gm

a.
c

ଷର୍ା ଷଲା ତ୍ରର୍ଵିଜର୍ୀ ର୍ୁରୁଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ଷସାଽର୍ଂ ହୀ ପତତି ଲଘୂମିଲୀଲଷର୍ତି || ୧୬.୨୧ ||
ନୀଚାନାମଵଚ ଵଚାଂସୟଜୀର୍ଣଷନ୍ନା ଦଭ୍ରାଣାଂ କ୍ଷୁ୍ିତ ରାଣୟଦଭ୍ରଷ୍ାଧଃ |

ou
si

ଷକ୍ରାଷ୍ଟୂନାଂ ଶ୍ଵ ଲ ଲପ୍ରଦଂ ଵିରାଵଂ ପଂଚାଷସୟା ନ ହି ର୍ଣଷର୍ଦୁ ଦାରଵୀର୍ୟଃ || ୧୬.୨୨ ||

.y

ଜନମସ୍ଥିତୟଵସିତଦି ାର୍ି ନଂ ଟାକ୍ଷଂ ଷଲା ାନାମଘଟର୍ଦଂବୁ ଷଧୌ ବୃ ହଦ୍ଧୀଃ |

w

w

w

ଆକ୍ରାଂଷତାଽଧି ର୍ୁରୁଣା ସ ଷତନ ତାଵତ ମୁଂଚନ ସଂଚଲନମ୍ୂତ୍ତଟା ଷଦଶୟଃ || ୧୬.୨୩ ||
ଇତୟାଷଦୈୟରପି ଚରିଷତୈରନନୟସାଷଧୈୟଃ ନ ଷସ୍ଥଷ୍ଠାଂ ବହୁମତିମାପ ଦୁ ଜୟଷନାଽସ୍ମିନ |
ଵିଷେ ଂ ଵୟଧିତ ପୁନନିରସ୍ତ୍ାଷର୍ୟ ତସ୍ମିନ ଦୁ ମୟନସି ତଷଦଵ ଷଶା୍ନଂ ସୟାତ || ୧୬.୨୪ ||
ସଂପ୍ରାପ୍ତଂ ସହ ସହଷଜନ ର୍ଂଡଵାଟଂ ଷସ୍ଵାଜସସଂପ୍ର ଟନ ଆଦିଶେିଶଂ ମ |
ଶୁଶୂ ାମର୍ମୁଚଷି ତା ଵିଧାତୁ ମୀ ତ ଷଲା ାନାମିତ ି ଵଚସା ପରୀକ୍ଷ ାଣାମ || ୧୬.୨୫ ||

4

ଶ୍ରୀ ାଂଷତଶ୍ଵରସଦଷନଽନର୍ତ ଷି ଲୈ ଷ ା ର୍ସ୍ତ୍ିଂଶନ୍ନରଵରନୀତଷ ତୁ ର୍ଷ୍ଟି ମ |
ଆହତୟା ର୍ୁରୁର୍ଦଷର୍ୈ ଵ ନାଳିଷ ରାଦ ଷର୍ା ଷଲଷ୍ ତରଳତରାତ ଫଲାନି ାମମ || ୧୬.୨୬ ||
ଏତାଦୃ ର୍ବଲଵି୍ଵଃ ସ ତସୟ ଂଠ୍ଂ
ତଷଜ୍ଜୟଷଷ୍ଠାଽପୟ୍ିତ ଉଷ୍ୌ ସମଂ ର୍ୃହୀୋ |
ନିଷେଷ୍ଟୁଂ ପରମମଵାପତୁ ଃ ପ୍ରର୍ନଂ

om

ସଂଘ ୟାତ କ୍ରମପରିଵଧୟମାନଷତୈକ୍ଷ୍ଣ୍ୟମ || ୧୬.୨୭ ||

a.
c

ଆସ୍ଵିନ୍ନାଵଲସତଷରୌ ର୍ୁଷରାନିଷର୍ାର୍ାତ ଛତ୍ରାଗ୍ରୟନିଲମହିଷତୌ ଚ ତାଵୁ ୍ା୍ୟାମ |

gm

ମୁକ୍ତଵାଽର୍ଃ ଠ୍ିନତରେଚଂ ଶିଷରାଧିଂ ପର୍ୟାର୍ସ୍ଫୁଟଵଚନାଂ ନିଷପତତୁ ଃ ଷ ୌ || ୧୬.୨୮ ||

ou
si

ଆଶ୍ଵଷସ୍ତୌ ଶୁଚହି ୃ ଦମ
ି ାଵନୂ ନମାଷନୌ ଉଦ୍ଧତୟୁ ଂ ସମର୍ଦଦଂର୍ୁଲିଂ ଧରାସ୍ଥାମ |

.y

ସଂର୍ୃହୟ ପ୍ରସ୍ରସାଦପି ପ୍ରର୍ଷତ୍ତୌ ସାମଥୟୟଂ ର୍ର୍ତୁ ରିଷମୌ ନ ଂପଷନଽସୟାଃ || ୧୬.୨୯ ||

w

w

ନିର୍ୟନଂ ଵଟୁମଧିରୁହୟ ମଂଦହାସୀ ସ ପ୍ରାର୍ାଦିହ ପରିଷତା ନୃ ସଂି ହଷର୍ହମ |

w

ଐଶ୍ଵଷର୍ୈ ରିତ ି ଲଘିମାଦିଷ ର
ୈ ୁ ଷପଷତା ମଷଧ୍ଵାଽ୍ୂତ ତ୍ରି୍ୁଵନଚିତ୍ରରନରାଜଃ || ୧୬.୩୦ ||
ପଂଚାଶନ୍ନରପନଷରାପନୀତମାତ୍ରାଂ ଷର୍ା ଵାକ୍ଷୟୀଂ ର୍ୃହମଧିଷରାହିଣୀଂ ନିନାର୍ |
ସ ଵୟାଖୟାସ୍ଵରଦମନାର୍ ପୂଵୟଵାଷଟା ନିଷଦୟଶାଦ ଵୟଧିତ ର୍ୁଷରାର୍ୟଳ ପ୍ରଷପ ମ || ୧୬.୩୧ ||
ସ୍ଵିଷନ୍ନଽସ୍ମିନ୍ନପି ର୍ତମାନ ଆଗ୍ରଷହାଷଗ୍ର ପ୍ରାଚୟାତ ତତ୍ପ୍ର ଵଚନନିସ୍ଵଷନାଽତିଷରଷଜ |
ଉଦ୍ଧତୟୁ ଂ ଵିପୁଲହୃଦଂର୍ୁଲୀଂ ଚ ନାଲଂ ଷସାଽ୍ୂଦତି ୟଜନି ୁ ତୂହଲଂ ଜନାନାମ || ୧୬.୩୨ ||

5

ପଷର୍ୈ କ୍ଷି ପ୍ର୍ୁରିତଷରୈଃ ଶିଵାଗ୍ନିପୂଷଵୈଃ ଷନାଷପୈକ୍ଷି ପ୍ରବଲତଷରୈସ୍ତଥା ପ୍ରର୍ଷନୈଃ |
ନାଷଵୈକ୍ଷି କ୍ଵଚିଦପି ଶକ୍ତୟପୂତର
ି ସ୍ମିନ ଉଷତ୍ପ୍ୈର କ୍ଷି ସ୍ଵର୍ମପି ୍ୀମ ଇତୟଵଶୟମ || ୧୬.୩୩ ||
ଷଲଖିନୟାଂ ମୁହୁରପିନହୟ ୃ ୟମାଣଂ ନାଷପୟ ଂ ତନୁ ରୁହମସୟ ତୂ ଦପାଟ |

om

ନାସାଷଗ୍ର ମୃଦୁନି ୃ ଷତୈେ ମୁଷ୍ଟିଘାଷତୈଃ ନାଷସୟଂଷଦାରତିବଲି ୍ିଃ ପ୍ରସନ୍ନତାଽଽସି || ୧୬.୩୪ ||
ପଂଚାସୟଃ ଶ୍ଵ୍ିରିଵ ହୀ ଵିହୀନସାଷରୈଃ ଅଂଷ୍ାଧିନୟର୍ ସରିତାଂ ଜଷଲୈ ରିଵାଷଲୈ ପଃ |

gm

a.
c

ହଷଦୟାଷତୈରିଵ ତରଣିଵିଡଂବର୍ନ ନୠନ ପ୍ରତୟଥିସ୍ଵସମନଷରୈଵୟୟଵାହରତ ସଃ || ୧୬.୩୫ ||
ପାରଂତୀସୁରସଦନଂ ଵିଶାଲସଂଵିତ ସଂପ୍ରାପ୍ତଃ ଖଲୁ ସୁଚର
ି ାନ୍ନିଷଵଦୟହୀନମ |

ou
si

ଗ୍ରାମୟାଗ୍ରୟକ୍ଷିତପ
ି ତି୍ିଦନି ାଧୟମାତ୍ରାତ ତଦ୍ୂ ତୀଵୟୟଧିତ ସ୍ୂତ ବଲୟନଲପାଃ || ୧୬.୩୬ ||

.y

୍ୀମଷେ ସହ ସହଷଜୈଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି ଃ ପ୍ରା ପଂଚାତ୍ମା ମୁରରିପୁରଂଚିଷତା ର୍ଦତ୍ର |

w

w

w

ପାଂଚାଲୟା ବଲି ସଲି ଲଂ ସମଂ ଦଦତୟା ଷସାଽସ୍ମା ୟୀତ ତମିମମଥ ପ୍ରପୂଜୟପୂଜୟଃ || ୧୬.୩୭ ||
ଆର୍ାସୟନ ଲ
ି ସରିଦଂତରାଖୟଷଦଶଂ ଗ୍ରୀଷ ମ ନିଜୟଲମିହ ଶୁଶୁଵାଂସ୍ତଟା ମ |
ତତ୍କାଷଲ ପରମ୍ିଵ ୟର୍ନ ଘଷନୌଘଂ ତତ୍ପ୍ଷୂ ତୈୟ ଵୟଧିତ ୁ ତୂହଲଂ ଜନାନାମ || ୧୬.୩୮ ||
ଦୁ ମୟଂଷତ୍ରୈଃ ଖଲପଟଷଲୈ ଃ ପ୍ରଷଚାଦୟମାଷନା ଗ୍ରାଷମଷଶା ଵୃ ଶଳପତିଃ ପ୍ରହତୟୁ ଷମନମ |
ସଂପ୍ରାପ୍ତସ୍ତତ ଉତ ର୍ାଂତମୀକ୍ଷମାଣଃ ଷପ୍ରାଦୟଂତଂ ରଵିମିଵ ଵିସ୍ମଷି ତା ନନାମ |୧୬.୩୯ ||
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ଷକ୍ଷତ୍ରାଗ୍ରୟଂ ତ୍ରି୍ୁଵନଷଵୈଦୟନାଥନାଥଂ ପ୍ରସ୍ଥାର୍ ପ୍ରଚୁ ରତରାଂତରଃ ପ୍ର୍ାଵୀ |
ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣାମୃତପରମାଣୟଵା୍ିଧାନାଂ ଚଷକ୍ର ସେଚନତତିଂ ସ୍ଵ୍କ୍ତ୍ୂଷତୈୟ || ୧୬.୪୦ ||
ସ ଗ୍ରାମଂ ପରମପି ର୍ାତ ଉଚ୍ଚ୍ୂତଂି ଵିୋଂସଃ କ୍ଵ ୁ ହର ୂ ପଦଦୟୁରା୍ାଃ |
ଇତୂ ୟଷଚ ମଦମତିମାନିଷନାଽଖିଲଜ୍ଞମ ମନୟସୟ କ୍ଷପର୍ି ତୁଷମଵ ତଜ୍ଜନସୟ || ୧୬.୪୧ ||

om

ସଵୟ ଷଜ୍ଞାଽପୟର୍ମଧି ଂ ନ ର୍ଜ୍ଞ୍ଂର୍ୀଂ ସଂଵିଷତ୍ତ ର୍ତିରିତ ି ବଦ୍ଧନିେଷର୍ାଽଷସୌ |

a.
c

ଆ୍ାଂତଂ ପରି ଦି ମତ୍ସରାଦପୃଚ୍ଛତ ମୟାଥୟଶୁତର୍
ି ହନାଥୟଖଂଡ୍ାଵମ || ୧୬.୪୨ ||

gm

ଛଂଷଦା୍ୟେୁୟତରସସଂଗ୍ରହପ୍ରଵୀଣାନ ଷଷ୍ଠଽହ୍ନି ପ୍ରତିଵିହତି ାନ ପ୍ରଜାଧିଷପନ |

ou
si

ନାରାଶଂସୟଚରମଚାରୁମଂତ୍ରଷ୍ଦାନ ଊଷଚଽଷସୌ ତମ୍ିଦଧଦ ଵିସଂଶର୍ାଂଶଃ || ୧୬.୪୩ ||
ପାଂଡିତୟଂ ପରମମଷଵତୟ ତସୟ ତାଦୃ ସଂଘ ୟତ କ୍ଷୁ୍ିତମନା ଵିପକ୍ଷସଂଘଃ |

w

w

.y

ନାଥୟଃ ସୟାଦର୍ମିତ ି ଵଣୟର୍ନ୍ନଥ େଂ ତଂ ବୂ ହୀତୁ ୟରୁମତିଷନରିଷତାଽଦ୍ରଵଦ ଦ୍ରା || ୧୬.୪୪ ||

w

ଷସାଽପୃଚ୍ଛତ ତମଥ ମହାହଵଷର୍ାପସର୍ୟା ର୍ଷତ୍ରାକ୍ତା ମନୁ ଚରଷଣାପସୃଜୟରୂପାଃ |
ତସୟାଥୟଂ ଵଚନଚର୍ସୟ ତଂ ବୁ ଵାଣଃ ଷସ୍ଥୈର୍ାୟ ଥୟଂ ସପଦି ସ ଷଲଖର୍ାଂ ବ୍ୂଵ || ୧୬.୪୫ ||
ସଂପୂଣୟଂ ଶଶିନମିଷଵାଦିତଂ ୃ ଶଃ ଵା
ଚଷକ୍ଷା୍ାଶୁ୍ନି ଷରା ନିରୀକ୍ଷୟ ମଧ୍ଵମ |
ପ୍ରତୟଥୟୀ ସ୍ଵର୍ମିତ ି ଦୂ ରଷଵାଽ୍ିଧାଵନ
ଂି ଷତନ କ୍ଷତମମୃତା ରସୟ ତସୟ || ୧୬.୪୬ ||

7

ନିସସଵାନାଂ ତିପର୍୍ୁକ୍ତିର୍ୁକ୍ତ୍କ୍ତଂ

୍କ୍ତାନାଂ ଵୟଧିତ ଚତୁ ର୍ୟୁଣଂ ଦର୍ାଲୁ ଃ |
୍ୁଂଷକ୍ତ ସ୍ମ ତ୍ରିଦଶନଷରାପଷ୍ାର୍ୟମନ୍ନଂ
ସଂପ୍ରୀଷତୈୟ ସ ଧନଵତାଂ ବୃ ହତ୍ପ୍ର ଷବାଧଃ || ୧୬.୪୭ ||

om

ଵୃ ଷ୍ଟୟାଷଦଃ ସ ନିର୍ମନାଦି ଚକ୍ର ଏତତ
ଅଷପୟଵଂ ୍ୁଵନର୍ୁଷରାଃ ୃ ତାନୁ ଵାଦଃ

ou
si

ଇତୂ ୟଷଚ ଧରଣିସୁଷରଣ ଷ ଵଲଂ ଷନା

gm

ୃ ଷତୟ ୁ ପ୍ରଵର ଇତୀହ ଵଣୟର୍ାମଃ || ୧୬.୪୮ ||

a.
c

ଚିତ୍ରଂ ଂି ୍ୁଵନନିର୍ାମଷ ସମୀଷର |

ମାଧ୍ଵୀର୍ଂ ଵିଵିଧ ଥା ଥାସୁ ମାନୟା |

.y

ସାକ୍ଷାଦପୟମରଵଷରୈରୁଦୀର୍ୟମାଣା

w

w

w

ର୍ଂଧଷଵୈଦୁ ୟୟ ସଦସି ତନମଷୁ ଦ ଜଷର୍ଽଷସୌ || ୧୬.୪୯ ||
ତାଂ ପଦୟପ୍ରଣିର୍ଦିତାଂ ତୁ ମୂଛୟର୍ିୋ
ତାନାନାମୁଚତି ତର୍ାଽଽତ୍ତପଂଚମାଦୟାଃ |
ର୍ାଂଧାରଂ ଦୁ ୟଵି ର୍ମୁଜ୍ଜ୍ଵଲଂ ସୃଜଂଷତା
ଗ୍ରାମଂ ଷତ ପ୍ରଜର୍ୁର ା ି ମ୍ର ଂଠ୍ାଃ || ୧୬.୫୦ ||
ଆନଷମ୍ରୈଃ ସୁମୁ ୁ ଟଷମୌଲି ୍ିଃ ରାଷଗ୍ରୈଃ

8

ଆତାଷମ୍ରୈଃ ପ୍ରତି ଲି ଷତୈଃ ସ୍ମିଷତୈମଖ
ୟୁ ାଷ୍ୈଃ |
ଆଶ୍ରାଵି ସ୍ଥିରତର୍କ୍ତି୍ିଃ ସୁଷରଂଷଦ୍ରୈଃ
ତଦ୍ଗୀତା ଦଶଧି ଣାର୍ୟଵର୍ୟଚର୍ୟା || ୧୬.୫୧ ||
ର୍ୀଵୟାଷଣୈଵଜ
ି ର୍ମଷହାତ୍ସଵସୟ ପୂଜାଂ
ୁ ଵୟାଷଣୈରଵିରଳସଂଵିଦସ୍ତଦାନୀମ |

ସଚ୍ଛାସ୍ତ୍ଂ ରଚିତମଷନନ ଵଣୟର୍ଂତଃ |

a.
c

ou
si

ପ୍ରଷଦୟାଷତୈରୁଡୁ ପଦଵୀଂ ପ୍ର ାଶର୍ଂତଃ

gm

ଆଦଶୟଂ ର୍ୁଣର୍ଣଦଶୟଷନ ମୁରାଷରଃ

om

ଵିଷସ୍ମଷରୈମନ
ୟୁ ନି ି ଷରାପଷଦଵର୍ୁଷକ୍ତୈଃ
ସୁଷସ୍ମଷରୈରଥ ତମଷଵକ୍ଷିତୁଂ ପ୍ରଜଷର୍ମ || ୧୬.୫୨ ||

.y

ଷପ୍ରୈକ୍ଷଂତ ପ୍ରଚୁ ରମଷନାଵିଲାସଷମଷତ || ୧୬.୫୩ ||

w

w

ନା ୀଂଦ୍ରାସ୍ତମଵନି୍ାର୍ମାଵସଂତଂ

w

ସୁଷଶଲାଷ ର
ୈ ପି ୍ୁଵନାନି ୍ୂ ର୍ଂତମ |
ଷନମୁଃ ଖାଦୁ ପନି ଦଂ ତଷଦୈତଷରର୍ୀଂ
ଵୟାଖୟାଂତଂ ଵିଵିଧଵି ଷ୍ଟ
ି ଶି ୟମଷେ || ୧୬.୫୪ ||
ଶ୍ରୀମଂତଂ ଶଶିଵଦନଂ ୁ ଷଶଶର୍ାକ୍ଷଂ
ର୍ଂ୍ୀରସ୍ଵରମତିଦଵ
ି ୟଲକ୍ଷଣାଢୟମ |
ପଶୟଂତଃ ସ୍ଵର୍ୁରୁମଥାଚିଚନ ୃ ତାଥୟା
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ଵାଣୟା ତଂ ହରିରତିପୂଣୟ ାମଷମଷତ || ୧୬.୫୫ ||
ଅହଷରା ଦୁ ରାର୍ମତମଃ ସ୍ଵଷର୍ାର୍ଷଣୈଃ
ଅ ଷରାମୟୁ ୁ ଂଦର୍ୁଣଵୃ ଂଦଦଶୟନମ |
ଅଜର୍େତୁ ଦୟଶ ଜର୍ଂତି ସଦ୍ଗଷୁ ଣୈଃ

om

ଶରଣଂ ର୍ୁଷରା ରୁଣର୍ାଽପି ଷନା ୍ଷଵଃ || ୧୬.୫୬ ||

ନମଃ ସ୍ଵାମିନ ରାମପ୍ରିର୍ତମ ହନୂ ମନ ର୍ୁରୁର୍ୁଣ |

gm

ନମସ୍ତୁ ୍ୟଂ ୍ୀମ ପ୍ରବଲତମ ୃ ଷଷ୍ଣଷ୍ଟ ୍ର୍ଵନ

a.
c

ନମଷସ୍ତ ପ୍ରାଷଣଶ ପ୍ରଣତଵି୍ଵାର୍ାଵନିମର୍ା

ou
si

ନମଃ ଶ୍ରୀମନ ମଧ୍ଵ ପ୍ରଦିଶ ସୁଦୃଶଂ ଷନା ଜର୍ ଜର୍ || ୧୬.୫୭ ||
ଇତି ନିର୍ଦିତଵଂତସ୍ତତ୍ର ଵୃ ଂଦାରଷ ଂଦ୍ରା

.y

ର୍ୁରୁଵିଜର୍ମହଂ ତଂ ଲାଳର୍ଂଷତା ମହାଂତମ |

w

w

ଵଵୃ ୁରଖିଲଦୃ ଶୟଂ ପୁେଵାରଂ ସୁର୍ଂଧଂ

w

ହରିଦର୍ି ତଵରିଷଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଷଥୟ || ୧୬.୫୮ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କଵି ୁ ଲତିଲ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିଷତ
ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଷର୍
ଆନଂଦାଂ ଷି ତ ଷ ାଡଶଃ ସର୍ୟଃ ||
|| ସମାଷପ୍ତାର୍ଂ ଗ୍ରଂଥଃ ୍ାରତୀରମଣ ମୁଖୟପ୍ରାଣଂତର୍ୟତ
ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣାପୟଣମସ୍ତୁ ||
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