|| ଶ୍ରୀ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ ଶ୍ରୀ ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵିରଚିତଃ
|| ଶ୍ରୀ ମଧ୍ଵଵିଜର୍ଃ ||
୩. ତୃ ତୀର୍ଃ ସର୍ୟଃ
ଅଥ କଦାଚନ ସୁଂଦରନଂଦନସ୍ମିତମୁଖ ଂଦୁ ଦୃଶାଂ ଦର୍ି ଖତୌ ନୃ ଣାମ |
ସ୍ଵଜନତାପର୍ମାର୍ମସଂର୍ମପ୍ରତିସଭାଜିତପୂଵୟକସଂ୍ରମଖମ |

om

ମହମଖତା ନିଜବଂଧୁମଖୁ ଦ ମୁଦା ପ୍ରର୍ର୍ତୁ ଃ ସ୍ଵଜଖନଃ ସହ ଦଂପତୀ || ୩.୧ ||
ଅଵିଦୁଷୀ ଜନନୀତି ସ ବାଲକଃ ଶରଣଖତା ରଣଖତା ନିରର୍ାନ୍ନଅଭିଃ || ୩.୨ ||

a.
c

କ୍ଵ ନୁ ର୍ି ର୍ାସସି ତାତ ନ ସାଂପ୍ରତଂ ସ୍ଵଜନସଂତୟଜନଂ ତଵ ସାଂପ୍ରତମ |

gm

ଇତି ଵିଭୁଃ ପଥିଖକରୁଦିଖତା ଵ୍ରଜନ ସ୍ମିତମନାକୁ ଲମୁତ୍ତରମାତଖନାତ || ୩.୩ ||
ତ୍ଵରିତଖମତୟ ସ କାନନଖଦଵତାସଦନମତ୍ର ନନାମ ରମାପତିମ |

ou
si

ଅପି ତତଃ ପ୍ରର୍ଖତା ଲଘୁ ନାଳିଖକର୍ୁପପଦାଂତରସଦମର୍ତଂ ଚ ତମ || ୩.୪ ||
ନଳିନନାଭନିଭାଲନସଂମଦାର୍ମଵିକସ୍ଵରଭାସ୍ଵରଖଲାଚନଃ|

.y

ଜନମଖନାନର୍ନାଂବୁ ଜଭାସ୍କଖରା ରଜତପୀଠପୁରଂ ପ୍ରର୍ର୍ାଵଖସୌ || ୩.୫ ||

w

w

ସୁହର୍ଖମଧର୍ଣାତିଶର୍ାଲଖଵା ହରିନମସ୍କୃତର୍ଃ ସୁକୃତା ଇମାଃ

w

ଇତି ସୁଖରରପି ଭୂସୁରମଂଡଖଲଃ ସମନମତ ସ ସଵିସ୍ମର୍ମୀକ୍ଷିତଃ || ୩.୬ ||
ନ ହି ହରିଂ ସତତଂ ନ ନମତୟଖସୌ ନ ଚ ନ ପଶୟତି ନାପି ନ ଵଂଦଖତ |
ଅପି ତଖଥତି ଵିଧାର୍ ଵିଖଶଷତଃ ସ ନନୁ ସାଧୁଜନାନ ସମଶିକ୍ଷର୍ତ || ୩.୭ ||
ଅନଵଖଲାକୟ ସୁତଂ ସୁତଵତ୍ସଖଲା ମୃର୍ର୍ଖତ ସ୍ମ ମହୀସୁରପୁଂର୍ଵଃ |
ମୁହୁରପୃଚ୍ଛଦମୁଷୟ ର୍ତିଂ ନରାନ ପଥି ପଥି ପ୍ରର୍ଖତାନୁ ପଦଂ ଦୁ ତମ || ୩.୮ ||
ଜନସଦାର୍ତିସୂଚତି ଵର୍ତ୍ୟନା ପ୍ରତିପଦଂ ଵ୍ରଜତା ପରର୍ା ତୃ ଷା |
ଦ୍ଵିଜମହାମଧୁଖପନ ମଖନାହରଂ ସ୍ମିତମଲାଭି ସୁତାନନଵାରିଜମ || ୩.୯ ||

1

ଵିରହଦୂ ନତଖର୍ାଦ୍ଗମଖନାନମୁ ଂ ନୟରୁଣଦଶୁ ପୁରା ସ ର୍ଖର୍ାଦୟୃଖଶାଃ |

ଅଥ ତଖର୍ାଃ ପ୍ରମଖଦାତ୍ଥିତମପୟଦଃ ପ୍ରତିନର
ି ୁ ଦ୍ଧ୍ୟ ର୍ିରଂ ର୍ୁରୁରବ୍ରଵୀତ || ୩.୧୦ ||

ଅର୍ି ସୁଖତଦମୁଦାହର ତତ୍ଵଖତା ନନୁ ସମାର୍ତଵାନସି ସାଂପ୍ରତମ |
ସ୍ଵଜନତାରହିତସୟ ତୁ ଖକାଽତ୍ର ଖତ ସହଚଖରାଽଭୟକ ଦୀଘୟତଖମ ପଥି || ୩.୧୧ ||
ଜନକଵାଚମିମାମଵଧାରର୍ନ କଳମୁଦାହରଦଂବୁ ରୁଖହକ୍ଷଣଃ |
ସ୍ଵପଦମାଵ୍ରଜଖତା ଵ୍ରଜଖତାଽପୟଖତା ନନୁ ସ ା ମମ କାନନଖର୍ା ଵିଭୁଃ || ୩.୧୨ ||

om

ତଦିତରାର୍ତନାତ୍ତୁ ର୍ଦାଽର୍ମଂ କୃ ତରତିଃ ଲୁ ତତ୍ର ହରିଃ ସ ା

ଅହମିହାପି ମଖହଂଦ୍ରଦିର୍ାଲର୍ଂ ପ୍ରଣତଵାନୁ ତ ର୍ାଵଦଧୀଶ୍ଵରମ || ୩.୧୩ ||

a.
c

ଅପି ତଖତାଽହମୁଖପତୟ ସହାମୁନା ଭର୍ଵଖତଽତ୍ର ସଖତ ପ୍ରଣତିଂ ଵୟଧାମ |

gm

ଇତି ନିର୍ଦୟ ଵିଭାତି ଶିଶୁଃ ସ୍ମ ଵିସ୍ମତ
ି ସଭାଜନଚୀଣୟସଭାଜନଃ || ୩.୧୪ ||
ଵିରହିତସ୍ଵଜନଂ ଚରଣପ୍ରିର୍ଂ ଵିଵିଧଭୂତଭର୍ଂକରଵର୍ତ୍ୟନ ି |

ou
si

ଅର୍ି କୃ ପାଲର୍ ପାଲର୍ ବାଲକଂ ଲଘୁଶୁଭସୟ ମଖମତୟନମଦ ଦ୍ଵିଜଃ || ୩.୧୫ ||
ତମୁପର୍ୃହୟ ସୁତଂ ସୁତଖପାନିଧିଃ ର୍ୃହମଖସୌ ର୍ୃହଣ
ି ୀସହିଖତା ର୍ଖର୍ୌ |

.y

ଉଦର୍ତୀତି ହି ବାଲଦିଵାକଖର ସ୍ମିତମଭୂତ ସୁଜନାନନଵାରିଜମ || ୩.୧୬ ||

w

w

ଵରଵିମାନର୍ିରାଵପି ଚଂଡିକା ଶିଶୁମଖହା ଜନନୀ ତମଲାଳର୍ତ |

w

ଅପରଥା ପରିତୁଷ୍ଟମନାଃ କଥଂ ଚିରମିଖହଷ ଵଖସଦ ଵିସହାର୍କଃ || ୩.୧୭ ||
ସକଲଶବ୍ଦମର୍ୀ ଚ ସରସ୍ଵତୀ ସତତମାନମତି ସ୍ଵର୍ଖମଵ ର୍ମ |
ଦ୍ଵିଜଵଖରାଽଥ କଦାଚନ ମାତୃ କାଃ କିଲ ସୁତଂ ପରିଚାର୍ର୍ତି ସ୍ମତମ || ୩.୧୮ ||
ଲି ପିକୁଲଂ ନନୁ ତାତ ର୍ଖତ ଦିଖନ ଲି ତ
ି ଖମଵ ପୁନଲି ତ
ି ଂ କୁ ତଃ |
ଇତି ନିଜପ୍ରତିଭାର୍ୁଣଭାଵିତଂ ହରିପଦସୟ ଵଚସ୍ତମନଂଦର୍ତ || ୩.୧୯ ||
ଶିଶୁରଖସୌ ପ୍ରତିଭାଂବୁ ଧିରିତୟଲଂ ଜନମଖନାଵଚନଗ୍ରହପୀଡନା |
ନ ଭଵତାଦିତ ି ତଂ ଵିଜନସ୍ଥଖଲ ସ୍ଵତନର୍ଂ ସମଶିକ୍ଷର୍ଖଦଷକଃ || ୩.୨୦ ||

2

ମହଵତା ସ୍ଵଜଖନନ ସମୀରିତସ୍ଵଜନନୀସହିଖତନ କଦାଚନ |
ରୁଚିରଵାଚନର୍ାଽଚିତଵାକିିର ର୍ା ପ୍ରତିର୍ଖର୍ ପ୍ରଭୁଣା ଘୃତଵଲ୍ଲ୍ୟପି || ୩.୨୧ ||
ପରିଷଦା ନିତରାଂ ପରିଵାରିତଃ ଶିଵପଦଃ କିଲ ଖଧୌତପଖ ାଦ୍ଭଵଃ |

ଇହ କଥାଂ କଥର୍ନ ଦଦୃ ଖଶ ତତଃ ପୃଥୁଧିର୍ା ପୃଥକ
ୁ ାକୃ ତନି ାଽମୁନା || ୩.୨୨ ||
ଇଦମୁଵାଚ ଵିଚାରଵିଚକ୍ଷଣଃ ଶୁଚ ି ଵଚଃ ଶନଖକଃ ସ ଜନାଂତଖର |
ଅପରଥା କଥିତଂ କଥକ ତ୍ଵର୍ା ନନୁ ମତାନମହତାମିତ ି ସସ୍ମିତମ || ୩.୨୩ ||

om

ଅର୍ଣର୍ନ୍ନ ଶିଵଂ ଜନତା ତଦା ସଵଚଖନ ଵସୁଖଦଵସୁତାହଵଖର୍ |

ମୁ ରମିଚ୍ଚତି ଖକା ମୃର୍ଧୂତୟକଂ ପ୍ରକୃ ତ ହୁଂକୃ ତ ସିଂହ ଶିଖଶୌ ସତି || ୩.୨୪ ||

a.
c

ଅଥ କଥଂ କଥଖର୍ତି ତଦା ଜଖନ ର୍ଦିତଵତୁ ୟଚିତାଥୟମଦ
ୁ ାହରନ |

gm

ସ ସମଲାଳୟତ ଵିସ୍ମର୍ୀଭିନୟଖରଃ ଅପି ସୁଖରଵିଜର୍ାଂକୁ ରପୂଜଖକଃ || ୩.୨୫ ||
ସ ଜନନୀସହିଖତା ଜନକଂ ର୍ୃଖହ ପ୍ରର୍ତଵାଂସ୍ତମୁଦଂତମଖଵଦର୍ତ |

ou
si

ନିର୍ଦ ତାତ ଶିଵଃ କଥକଃ ସ କିଂ ଵିତଥର୍ୀରଥଵାଽହମିତୀରର୍ନ || ୩.୨୬ ||
ନନୁ ସୁତାଵିତଥଂ କଥିତଂ ତ୍ଵଖର୍ତୟମୁମଦ
ୁ ୀର୍ୟ ସଵିସ୍ମର୍ମସ୍ମରତ |

.y

ପ୍ରକୃ ତତି ଃ କୃ ତତି ା ଲୁ ଖମ ଶିଖଶାଃ ମଦଧିନାଥଦଖର୍ାଦର୍ଖଜତୟଖସୌ || ୩.୨୭ ||

w

w

କଥର୍ତାଂ ପ୍ରଥଖମ କଥର୍ତୟଲଂ ସ୍ଵଜନଖକ ଜନସଂଘଵୃ ଖତ କଥାମ |

w

ସକଲଖଲାକମଖନାନର୍ଖନାତ୍ସଵଃ ଚତୁ ରଧୀଃ ସ କଦାଚିଦଵାଚର୍ତ || ୩.୨୮ ||
ଵିଵିଧଶା ପ
ି ଦାଥୟନଖି ଵଦଖନ ଲି କୁଚନାମନୀ ତଦାଽନୁ ଦତି ାଥୟଖକ |
କିମିତ ି ତାତ ତଦଥୟମଵଣୟର୍ନ କଥର୍ସୀତି ଶଖନରର୍ମବ୍ରଵୀତ || ୩.୨୯ ||
ଅଵଦତୀତି ପିତର୍ୟପି ଖଚାଦିଖତ ପ୍ରତିବୁଭୁତ୍ସୁଷୁ ତତ୍ର ଜଖନଷଵପି
ଅର୍ମୁଦୀର୍ୟ ତଦଥୟମଵାପ୍ତଵାନ ପରିଷଖଦା ହୟସମାନସୁମାନନାମ || ୩.୩୦ ||
ବହୁଵିଖଧଶ୍ଚରିଖତରିତ ି ଚାରୁଭିଃ ସକଲଖଲାକକୁ ତୂହଲକାରିଣମ |
ଦ୍ଵିଜଵଖରଣ ଵର୍ସୁୟଚିଖତ ସ୍ଥିତଂ ତମୁପଖନତୁ ମଖନନ ଦଖଧ ମନଃ || ୩.୩୧ ||

3

ସମୁଚତି ଗ୍ରହଖର୍ାର୍ର୍ୁଣାନିତ
ଵ ଂ ସମଵଧାର୍ୟ ମୁହୂତୟମଦୂ ଷଣମ |

ପ୍ରଣର୍ବଂଧୁରବାଂଧଵଵାନଖସୌ ଦ୍ଵିଜକୁ ଲାକୁ ଲମୁତ୍ସଵମାତଖନାତ || ୩.୩୨ ||
ଵିଵିଧଖଵଦତର୍ା ଵିଜହ
ି ୀଷୟଖଵା ଵଦନରଂର୍ପଖଦସୟ ଚିରାର୍ ର୍ାଃ |
ସୁରଵରପ୍ରମଦା ଅପି ସପ୍ରିର୍ା ଅଭିନନଂଦୁ ରଖହା ଵିର୍ଖତା ମହମ || ୩.୩୩ ||
ଵିହତି ସାଧନସାଧିତସତ୍କ୍ିି ଖର୍ାଜ୍ଵଲନମୁଜ୍ଜ୍ଵଲଧୀଜ୍ଵୟଲର୍ନ୍ନର୍ମ |
ଉପନିନାର୍ ସୁତଂ ସୁକୁମାରକଂ କୁ ଶଲି ନଂ କୁ ଶଲୀକୃ ତଶୀଷୟକମ || ୩.୩୪ ||

om

ପରିଚରାଗ୍ନିର୍ୁରୂ ଚରିତଵ୍ରତଃ ସୁଚରଣଃ ପଠ ସାଧୁ ସଦାର୍ମାନ |

ଇତି ର୍ୁଖରାସ୍ତ୍ରିଜର୍ଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଶିକ୍ଷଖଣ ସ୍ଫୁ ମହାସି ସୁଖରଃ କୃ ତସାକ୍ଷିଭିଃ || ୩.୩୫ ||

a.
c

ଜିତକୁ ମାରର୍ୁଣଂ ସୁକୁମାରକଂ ନିଜକୁ ମାରମଖଵକ୍ଷୟ ନିରଂତରମ |
ସପ

gm

ସମୁଚତି ାଚରଖଣ ଚତୁ ରଂ ସ୍ଵତଃ କ୍ଷିତସି ୁଖରା ମୁଦମାର୍ତ ଶିକ୍ଷର୍ନ || ୩.୩୬ ||
ଂଡମକିଂଚନଵତ କ୍ଵଚିତ ସ୍ଵଵିଭଵାନୁ ଚତି ଂ ଚରଣାଦିକମ |

ou
si

ଭୁଵନଭତୟୁ ରଖହା ସ୍ଵନିର୍ୂହନଂ ସୁରସଭାସୁ କୁ ତୂହଲମାତଖନାତ || ୩.୩୭ ||
ଅଵିରଖଳର୍ୟରଖଳାଷମଭିରାକୁ ଲୀ କୃ ତସମସ୍ତଜଖନା ଵିଚଚାର ର୍ଃ |

.y

କ୍ଵଚିଦମୁଂ ନିଜଘାଂସୁରଶାଂତିମାନୁ ପସସପୟ ସ ସପୟ ମଖର୍ାଽସୁରଃ || ୩.୩୮ ||

w

w

ତ୍ଵରିତମୁଦୟତଵିସ୍ତୃତମସ୍ତକଃ ପ୍ରତିଦଦଂଶ ର୍ଖଦନମଵିକ୍ଷତମ |

w

ପ୍ରଭୁପଦାରୁଣଚାରୁତରାଂର୍ୁଲୀଵିହୃତପ
ି ିଷ୍ଟତନୁ ଃ ପ୍ରତତାମ ସଃ || ୩.୩୯ ||
ର୍ରୁଡତୁ ଂଡମିଵ ପ୍ରତିପନ୍ନଵାନ ଦ୍ଵିଜକୁ ମାରପଦଂ ସ ମମାର ଚ |

ସମୁଚତି ଂ ଚରିତଂ ମହତାମିଦଂ ସୁମନଖସା ମନଖସଷ୍ଟମପୂଜର୍ନ || ୩.୪୦ ||
ର୍ିରିଶର୍ୁଵୟମଖରଂଦ୍ରମୁଖ ଶ୍ଚ ର୍ଚ୍ଚରଣଖରଣୁରଧାରି ସୁଖରଶ୍ଵଖରଃ |
କ୍ଷିତସ
ି ୁରାଂଘ୍ର୍ୟଭିଵଂଦନପୂଵୟକଂ ସ ଵିଦଖଧଽଧ୍ୟର୍ନଂ ଛଲମାନୁ ଷଃ || ୩.୪୧ ||
କରତଖଳ ଲୁ କଂଦୁ କଵତ ସଦା ସକଲର୍ା କଲର୍ା ସହ ଵିଦୟର୍ା |
ଅରିଧଖରଣ ସମଂ ସ୍ଫୁରିତଂ ର୍ୁଖରାଃ ମନସି ତସୟ ଵିଡଂବର୍ଖତା ଜନାନ || ୩.୪୨ ||

4

ଅନଧିଖକରଧିଖକଶ୍ଚ ଵର୍ସୟଖଥା ବହୁଭିରଧ୍ୟର୍ଖନାପରମାଂତଖର |

ଅନିକଖ ଵ ଭ
ୁ ିଃ ପ ଭ
ୁ ିର୍ୁୟଖରାଃ ସ ଵିଜହାର ସୁ ୀ ସ ଭ
ି ିଃ ସମମ || ୩.୪୩ ||

ପଦମୁଦୀର୍ୟ ଜଖଵନ ର୍ି ର୍ାସିତଂ ଦୁ ତସ ଷ୍ଟ
ି ଭଵତ ସ ପୁରସସରଃ |
ଅର୍ମର୍ତ୍ନତଖର୍ତି ନ ଵିସ୍ମଖର୍ା ନନୁ ମଖନାଜଵଜିତ ପଵଖନାଽସଖକୌ || ୩.୪୪ ||
ପଲଵନଖତଜସି ହଂତ ନ ଖକଵଲଂ ଵିଜତ
ି ଵାନ ସ ତଦା ସକଲାନ ଜନାନ |
ପ୍ରଭୁନଖି ଦଶକଖରା ହନୁ ମତ ତଖନୌ ନନୁ ଜିର୍ାର୍ ସ ଵାଲି ସୁତାଦିକାନ || ୩.୪୫ ||

om

ଜଲଵିହାରପରାଜର୍ି ଭିଃ ସ୍ପୃଧା ସ ଭ
ି ିରୀରିତଵାରିପରିଶ୍ରିତମ |

ଵଦନମାକୁ ଲଖଲାଚନମାଦଖଧ ସ୍ମିତମମୁଷୟ ହି କଂଚନ ଵି୍ରମମମ || ୩.୪୬ ||

a.
c

ସ ଶନଖକବୟଲିଖନା ର୍ୁର୍ପଦ୍ଗତାନ ପ୍ରଵିହୃଖତଷୁ ସ ୀନ ନିରପାତର୍ତ |

gm

ଅଶନଖକର୍ୟୁର୍ପତ ପ୍ରକୃ ତାହଵାନ ସହସିଖତା ଦ୍ଵିଜସୂନୁରର୍ତ୍ନଵାନ || ୩.୪୭ ||
ଗ୍ରହଣ ନିଗ୍ରହଖଣ ଗ୍ରହଖଣ ଦୃ ଖେ ର୍ୁରୁଭଖରାଦ୍ଧ୍ରଣାଦିଵିଖଧୌ ପଖ ୌ |

ou
si

ଇହ ଵିଭାଵୁ ପଚାରଧିର୍ା ନୃ ଣାଂ ଋତମର୍ଂ ନନୁ ଭୀମ ଇତୀରିତମ || ୩.୪୮ ||
ଵିହରତୀତି ପଠତୟପି ନ ସ୍ଫୁ ଂ ସ୍ଵର୍ୃହର୍ାମିନ ି ଚାଦୁ ତମାର୍ତି |

.y

ପରିତୁଖତାଷ ନ ତତ୍ର ଜର୍ଦ୍ଗଖୁ ରୌ ସ କିଲ ପୂର୍ଵନାନଵର୍ଖଜା ଦ୍ଵିଜଃ || ୩.୪୯ ||

w

w

ଅଥ କଦାଚନ ଖସାଽଧ୍ୟର୍ନାଂତଖର ତମଵଦତ କୁ ପିଖତାଽନୟମନସ୍ଵିନମ |

w

ପଠସି ଖନା ଶଠ ଖତ ସ ଭ
ି ିଃ ସମଂ କିମିତ ି ନିତୟମୁଦାସିତଧୀରିତ ି || ୩.୫୦ ||
ର୍ୁଣନିକା ଚରଣାଦିକଖର୍ାଚରା ନ ମମ ହୃଦ୍ଦର୍ି ଖତତୁ ୟଦିଖତଽମୁନା |
ଵଦ ଵିଶାରଦଵାଦ ର୍ଖଥପ୍ସିତଂ ତ୍ଵମୁପରୀତୟଵଦଦ୍ଧ୍ରଣୀସୁରଃ || ୩.୫୧ ||
ସକଲଲକ୍ଷଣଶିକ୍ଷଣମୂଲଭୂଃ ଶୁତସି ମାମନନଂ ସ୍ଖଲଖନାଜ୍ଝିତମ |
ନ ଲୁ ଖକଵଲମସୟ ର୍ୁଖରାଵୟୟଧାତ ସୁମନସାମପି ତତ୍ର କୁ ତୂହଲମ || ୩.୫୨ ||
ପ୍ରିର୍ଵର୍ସୟଶିଖରାର୍ୁରୁଖଵଦନାଂ ଅଶମର୍ତ ସହଜାମପି ଦୁ ସସହାମ |
ସ ଵିପିଖନ ଵିଜଖନ ମୁ ଵାର୍ୁନା ଶ୍ରଵଣ ଖର୍ାଚରିଖତନ କଦାଚନ || ୩.୫୩ ||
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ଅଧିର୍ଖତାପନିଷଚ୍ଚ ସକୃ ଚ୍ଛୁତା ପ୍ରକ ଭାର୍ଵତୀତି ନ ଵିସ୍ମର୍ଃ |

ଅଧିର୍ତା ନନୁ ଜାତ୍ଵପି ନ ଶୁତାଃ ପ୍ରତିଭର୍ା ଶୁତର୍ଃ ଶତଖଶାଽମୁନା || ୩.୫୪ ||

ସାକ୍ଷାଦଖଥାପନିଷଖଦା ଵିଭୁଖରତଖରର୍ୟାଃ
ପାଠଚ୍ଛଖଲନ ଵିଜଖନଽଥୟରସଂ ବୁ ଵାଣଃ |
ଅଧ୍ୟାପକାର୍ ଵିତତାର ଵିଖମାକ୍ଷବୀଜଂ
ଅର୍ି ସ୍ଵାମିନ ଦୁ ଷ୍ଟାନ ଦମର୍ଦମର୍ ସ୍ପଷ୍ଟମୁଚର
ି ାଦ
ର୍ୁଣାନ ର୍ୂୋନ ଵିଖ୍ାଃ କଥର୍କଥର୍ ସ୍ଵାନ ପ୍ରମଦର୍ନ |

a.
c

ତଦାଽଽନଂଦଂ ତନଵନ୍ନତି ି ସୁମନସାଂ ଖସାଽନୁ ସରତା

om

ଖର୍ାଵିଂଦଭକ୍ତିମଚ
ୁ ତି ାଂ ର୍ୁରୁଦକ୍ଷିଣାଂ ସଃ || ୩.୫୫ ||

gm

ମନୁ ଜ୍ଞାମାଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଵନର୍ୁରୁବ୍ରୟାହ୍ମଣର୍ୁଖରାଃ || ୩.୫୬ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍କ୍ଵିକୁଲତିଲକ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଂଡିତାଚାର୍ୟସୁତ

ou
si

ନାରାର୍ଣପଂଡିତାଚାର୍ୟଵର
ି ଚିଖତ ଶ୍ରୀମଧ୍ଵଵିଜଖର୍

w

w

w

.y

ଆନଂଦାଂକିଖତ ତୃ ତୀର୍ଃ ସର୍ୟଃ ||
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