ସିଦ୍ଦଦ
ି ାୟକ ଶିଷ୍ୟଜନ ପରିପାଲ ପରମା| ଶୁଦ୍ଦାତ୍ମା ସୁଗଣ
ୁ ସାାଂଦ୍ର ସୁଖ ଵାରିଦ|ି
ନିଦ୍ରରହିତନିଦ୍ରା ରମଣ ନିଵକ
ି ାର|
ଚିଦ୍ଦଦ୍ଦହ ସଵଵକାଲ ସୁାଂଦର ସାର-|
ପଦମସାଂଭଵ ବଲି ପ୍ରକ୍ଷାଲିତ ପାଦ ମହା
ହ୍ରଦ୍ଦଦ୍ରାଗ ନାଶ ଦ୍ଦଵୈକୁାଂଠଵାସ|
ଵିଦୟାତୀତ ଵିଶ୍ୱନାଟକ ନାରାୟଣା|

om

ଵିଦୟ ଉଦ୍ଦାରକ ଉଦଦି ସଦନା|
ବୁ ଦ୍ଦି ଵିଶାଲ ମହିମ ପାପହାରି|
ବଦ୍ଦ ଵିଦ୍ଦେଦ ନାନା ରୂପାତ୍ମକା|

gm

କଦ୍ଦୟାତ ଵଣଵ ସକଲ ଵୟାପ୍ତା ଆକାଶ ଅମିତ|

ou
si

ଅଦ୍ଦଵୈତ କାୟା ମାୟାରମଣ ରାଜୀଵଦ୍ଦନତ୍ରା|
ଅଵୟ ଅନାଦି ପୁରୁଷ୍ା ଚିତ୍ର|

a.
c

ସିଦ୍ଦାଦି ଵିନୁତ ସାଂତତ ପାତାଳଵାସି|

.y

କଦଵମ ମୁଣିସନ
ୂ ୁ ଵିଜୟ ଵିଠଠଲ କପିଲ |

w

w

w

ନିଦ୍ଦଦଵାଷ୍ କରୁନାବ୍ଦି ସଵଵରାଦାରି||୧||
ଆଦି ମନଵାଂତରଦି ଜନିସଦ
ି ମହଦ୍ଦଦୈଵ|
ଆଦି ପର ଦ୍ଦବାମ୍ମ ଦ୍ଦବାମନୟୟ ଜୀୟା|
ସାଧୁ ଜନର ପ୍ରି ୟ ସାଂତତ ମୁନତ
ି ଲ
ି କା|
ଦ୍ଦଭାଦା ଶରୀର ଭକୁ ତର ମଦ୍ଦନାହର ହରି|
ମାଧଵ ସିରି ଵିଜୟ ଵିଠଠଲ ଵିମଦ୍ଦଲଶା|
ଦ୍ଦମାଦମତି ଦ୍ଦକାଡୁଵ କପିଲ ଭଗଵନମତ
ୂ |ି |୨||

ଘନ ମହିମ ଦ୍ଦଘୌଣାାଂଡଦ୍ଦଦାଲଦ୍ଦଗ ଲୀଦ୍ଦଲୟିାଂଦ|
ଜନିସି ଦ୍ଦମଦ୍ଦରଦ୍ଦଦ ବିାଂଦୁ ସଦ୍ଦରାଵରଦଲ୍ଲି|
ମିନୁଗୁଵ ଵୟହସ୍ତ ଅପ୍ରାକ୍ରତ କାୟା|
ଇନନାଂଦ୍ଦତ ଓପ୍ପୁଵ ଶିଦ୍ଦରାରୁହଦ୍ଦଵା|
କନକ ପୁଥ୍ଥଲିୟାଂଦ୍ଦତ କାାଂତି ତ୍ରିଭୁଵନଦ୍ଦେ

om

ଅନଵରତ ତୁ ାଂବି ସୁସତ
ୁ ଲିଦଦ୍ଦକା|
ଜନନି ଦ୍ଦଦଵହୁ ତଦ୍ଦି ଗ ଉପଦ୍ଦଦଶଵନୁ ମାଡି|

a.
c

ଗୁଣ ଦ୍ଦମାଦଲାଦ ତତ୍ଵଵ ତିଲିସଦ୍ଦି ଦ|
ଜନରନ୍ନ ପାଲିସଵ
ୁ କପିଲାଖୟଦ୍ଦନ|

gm

ତନୁ ଵଦ୍ଦି ନାଲଦ୍ଦଗ ନୀଦ୍ଦନ ତିଲିଦୁ ତିଲିଦ୍ଦଦ ନିତୟ|

ou
si

ଅନୁ ଦନ
ି ଦି ନିନ୍ନ ୟାନଵ ମାଡି ମଣିୟିାଂଦ|
ଦ୍ଦୟନିସଵ
ୁ ସୁଜନଦ୍ଦେ ଜୟାନ ଦ୍ଦକାଡୁଦ୍ଦଵ|

.y

ଏଦ୍ଦଣଗାଦ୍ଦଣ ନିନ୍ନ ଦ୍ଦଲାଚନଦ ଶକ୍ତିଦ୍ଦଗ ସଗର|

w

w

ଜନପ ନାଂଦନରନ୍ନୁ ଭାଂଗିସଦ୍ଦି ଦ|

w

ଅନୁ ମାନଵିଦକିଲ୍ଲ ନିନ୍ନ ନାଂବିଦ ମୂଢ-|
ମନୁ ଜନିଦ୍ଦଗ ମହ ପଦଵି ବରୁଵଦ୍ଦଦୈୟୟ|
ମୁନ ି କୁ ଦ୍ଦଲାତ୍ତମ କପିଲ ଵିଜୟଵିଠଠଲଦ୍ଦରୟ|
ଏଦ୍ଦନଦ୍ଦଗ ଦ୍ଦୟାଗମାଗଵ ଦ୍ଦତାରୁ ତଵକଦିାଂଦ||୩||
କପିଲ କପିଲଦ୍ଦୟାଂଦୁ ପ୍ରାତଃକାଲଦଦ୍ଦଲଦ୍ଦୁ |
ସପୁତ ସାରିଦ୍ଦଗଲି ନୁ ଡଦ
ି ମନଵନିଦ୍ଦଗ|

ଅପଜୟ ଦ୍ଦମାଦଲାଦ ଦ୍ଦକେଶଗଦ୍ଦଳାାଂଦିଲ୍ଲା|
ଅପରିମିତ ଦ୍ଦସୌଖୟ ଅଵନ କୁ ଲଦ୍ଦକାଟିଦ୍ଦଗ|
ଗୁପୁତ ନାମଵିଦୁ ମନଦ୍ଦଦାଳଗିଡୁଵଦୁ |
କପଟ ଜୀଵରୁ ଇତନୁ ଓବ୍ବ ରିଶି ଏାଂଦୁ |
ତପିସଵ
ୁ ରୁ କାଦ୍ଦଣା ନିତୟ ନରକଦଲ୍ଲି|
କ୍ରିପଣଵତ୍ସଲ ନମ୍ମ ଵିଜୟଵିଠଠଲ ଦ୍ଦରୟା|

ଜଲଦି ଗନଗାସାଂଗମଦଲ୍ଲି ଗମନଦଲ୍ଲି|

ou
si

ତୁ ଲସିପତ୍ରଦଲ୍ଲି ତୁ ରଗ ତୁ ରୁଵିନଲ୍ଲି|

gm

ଗଲ କପ୍ପିନଲ୍ଲି ହୁଦୟ ସ୍ତାନ ନାଭିୟଲ୍ଲି|

a.
c

ବଲ ହସ୍ତଦଲ୍ଲି ୟଜୟ ଶାଦ୍ଦଲୟଲ୍ଲି କାଂ-

om

କପିଲାଵତାରନୁ ବଲ୍ଲଵଦ୍ଦଗ ବଲୁ ସୁଲଭ||୪||

ମଲଗୁଵ ମଦ୍ଦନୟଲ୍ଲି ଦ୍ଦନୈଦ୍ଦଵଦୟ ସମୟଦଲ୍ଲି|

.y

ବଲୁ କମଵ ବାଂଦଗଲୁ ଦ୍ଦମାଚକଵାଗୁଵଲ୍ଲି|

w

w

ଦ୍ଦଚଲୁ ଵନାଦଵନଲ୍ଲି ଵିଦୟ ଦ୍ଦପଲୁ ଵନଲ୍ଲି|

w

ଫଲଦଲ୍ଲି ପ୍ରତିକୂଲ ଇଲ୍ଲଦ ସ୍ଥଲଦଲ୍ଲି|
ଦ୍ଦବଦ୍ଦଲଦ ଦଦ୍ଦଭଵଗଳଲ୍ଲି ଅଗ୍ନିୟଲ୍ଲି ହରିଵ|
ଜଲଦଲ୍ଲି ଜାାଂବୁ ନଦ ନଦିୟଲ୍ଲି ଦ୍ଦଶୋକଦଲ୍ଲି|
ବଲିମଖ
ୁ ବଲଗଦଲ୍ଲି ଆଚାର ଶୀଲନଲ୍ଲି|
ଘଲିଦ୍ଦଗ ଆରାଂଭଦଲ୍ଲି ପଶ୍ଚି ମ ଭାଗଦଲ୍ଲି|
ଦ୍ଦପାଦ୍ଦଲଵ ମିାଂଚିନଲ୍ଲି ବାଂଗାରଦଲ୍ଲି ଇନିତୁ
କାଲ କାଲଦ୍ଦେ ବିଡଦ୍ଦଦ ସ୍ମରିସୁ କପିଲ ପରମାତ୍ମନ୍ନ|

ଦ୍ଦଗଲୁ ଵୁ ାଂଟୁ ନିନଦ୍ଦଗଲଦ୍ଦଵା ସମସାରଦିାଂଦ ଦ୍ଦଵଗ|
କଲିୟୁଗଦ୍ଦଦାଳଗିଦ ଦ୍ଦକାାଂଡାଡିଦଵରିଦ୍ଦଗ|
ଖଳର ଅାଂଜିଦ୍ଦକୟିଲ୍ଲ ନିାଂଦଲ୍ଲି ଶୁଭଦ୍ଦୟାଗ|
ବଲଦ୍ଦଵୈରି ନୁ ତ ନମ୍ମ ଵିଜୟଵିଠଠଲ ଦ୍ଦରୟ|

ତମ ପରିଦ୍ଦେଦ ଈତନ ସ୍ମରଦ୍ଦଣ ଦ୍ଦନାଡୁ ହ୍ର|

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

ତ୍କମଲଦ୍ଦଦାଳଦ୍ଦଗ ଵିଜୟଵିଠଠଲନ୍ନ ଚରଣାବ୍ଜା||୬|

om

ଇଦ୍ଦଳଦ୍ଦୟାଳଦ୍ଦଗ କପିଲାଵତାରନାଗି ନମ୍ମ ଭାରଵହିସଵ
ୁ ||୫||

