ଵୀର ସିଂହନେ ୋରସିଂହନେ ଦୟ ପାରା
ଵାରନେ ଭୟ େଵାରଣ େଗୁ.ଣଣ
ସାରଦଵର ସିଂସାର ଵ୍ରକ୍ଶଦ ମୂଲ
ନଭରରସ ନକ୍ଳୁ ଵ ଭରଦୁ ଭୟିଂକ୍ର
ନ ାରଵତାର କ୍ରାଳଵଦେ ଆ
ନ ାର ଦୁ ରତ ସିଂହାର ମାୟାକ୍ାର

om

କ୍ୂ ରନଦୈତୟର ନ ାକ୍ କ୍ାରଣ ଉଦୁ ଭଵ

ଵୀରରସାତୁ ିଂଗ କ୍ାରୁଣୟପାିଂଗ
ମଗୁଵେୁ ରକ୍କସେୁ ହଗଲରୁଳୁ ବେନଦ

gm

ଆନରୌଦ୍ରୋମକ୍ ଵୀଜୟ ଵଠ୍ଠଲ େରସିଂଗ

a.
c

ଈନରଳୁ ଭୁଵେ ସାଗରନଦାନେୟ

ou
si

ହନଗୟିଂଦଲ ନହାୟଦୁ େଗପନ୍ନଗ ଵେଦ

ଗଗେ ମଗଲାଦ ଆଗଣତ ଭାଦୟଲ

w

w

.y

ନେଗଦୁ ଓଗଦୁ ସାଵୁ ବନଗଦୁ ନକ୍ାଲଳତୁ ରଲୁ ନହ
ଜଗଦ ଵଲଳଭନେ ସୁଗଣ
ୁ ାୋଦଗନେ

w

େଗମା ଵିଂଦତନେ ନପାଗଳଦ ଭକ୍ୁ ତର
ତଗଲ ନତାଲଗନେିଂଦୂ ମନଗ କ୍ୂ ଗୁତଲରଲୁ
ୟୁ ଗ ୟୁ ଗନଦାଳୁ ଦୟାଳୁ ଗଳ ନଦଵରନଦଵ
ୟୁ ଗାଦ କ୍ରତୋମା ଵୟଜ ଵଠ୍ଠଲ ନହା ନହା
ୟୁ ଗଳ କ୍ରଵ ମୁଗଦୁ ମଗୁଵୁ ନମାନର ଇେଲୁ
ନକ୍ଳଦାକ୍ଷଣଦଲ ଲାଲସ ଭକ୍ତନ୍ନ ନୟୌଳ ନଵଗଦଲ ପାଲସୁନଵିଂଦୁ
ତାଳସିଂନତାଷଵ ତୂ ଳ ତୁ ିଂବଦିଂନତ

ମୂନଲାକ୍ଦପତଵାଲୟଦିଂଦ ସୁ
ସ୍ତୀଲ ଦୁ ଲ.ଭଣ ୋମ ଵଜୟ ଵଠ୍ଠଲ ଫିଂଛ
ନୟୌଳ ମାେଵ କ୍ିଂଭ ସୀଳ ମୂେଦ ନଦଵ
ଲଟଲଟା ଲଟଲଟା ଲଟକ୍ଟସ ଵେଜାିଂେ
କ୍ଟହ ପଟ ପଟ ପୁଟୁତ୍କଟଦ ଭଛଛତଲ
ୁ ରଲୁ

ପୁଟ ପୁଟ ପୁଟନେନଗଦୁ ଚୀରହାରୁତ୍ତ ପ

om

ଲ୍କଟାକ୍ଟା କ୍ଟ କ୍େଦୁ ନରାଷଦିଂଦ
ତଟନତ୍କାଟ ଊଭ.ଟଣନଗ ଆଭ.ଟଣଵାଗରଲୁ

gm

କ୍ୁ ଟଲ ରହତ ଵୟକ୍ତ ଵଜୟ ଵଠ୍ଠଲ କ୍ତ

a.
c

ମଟମଟ ମଟନେ ରକ୍ତାକ୍ଷୟଲ୍ଲ ନୋେ

ଦଟ େଟଲ ନେତ୍ର ସୁରକ୍ଟକ୍ ପରପଲା

ou
si

ନବାବ୍ବରନୟା ଵୀର ଧ୍ଵେୟିଂଦ ତେଗେ

ହବ୍ବ ମୁିଂନଚାଣ ଉର ନହାରନଗଦ୍ଦୁ ସୁନତ୍ତ

.y

ଉବ୍ବସ ରଵଗାନଗ ଆବ୍ଜ େେୁଗୁତନର

w

w

ଆବ୍ଦସପୁତ ଉକ୍କ ନହାର ନଚଲ୍ଲ ବରୁତନର

w

ଆବୁ ଜ ଭଵାଦଗଳୁ ତବ୍ବବ୍ବ ନଗାିଂୋର
ଆବ୍ବରନଵନେେୁ ତ େଭଦ ନଗାନଳୟୁ ତଗନୟ
ବ୍ଦ ତୁ ିଂବତୁ ଆଵୟାକ୍ରତାକ୍ା ପରୟିଂତ
େବ୍ବର ତରୁଗର ଝର ଝରସଲୁ
ଓବ୍ବରନଗା ଵଲ୍ଲଦ େମ୍ମା ଵଜୟ ଵଠ୍ଠଲ
ଇବ୍ବନଗୟାଗ କ୍ିଂଭଦିଂଦ ନପାରମଟ୍ଟା
ଫୁ େଫୁ େସୁତ ନକ୍ାଟ ସେଲୁ ଗରନଗ ବିଂଦୁ

ନହାନେଦିଂନତ ନଚର ନବାବ୍ବେୁତଲ ଲିଂ ସ
ହେଦୁ ରକ୍କସନ୍ନ ନକ୍େହ ମେହ ତୁ େକ୍
ନତାନେୟ ନମଲରସ ନହରୂେଲ କ୍ୂ ରୁଗୁରୁଦିଂଦ
ପେୁଵଲ ଗେଲ ତେୟ ତରଣୟ ନୋେ
କ୍େୁନକ୍ାପଦଲ୍ଲ ସଦବେଦୁ ରକ୍କସେ ନକ୍େହ
କ୍େୁଗଲ ଭୂଭୂ.ଵଣ ଵଜୟ ଵଠ୍ଠଲ
ଉରମସନଗ ଚତୁ ଦ. ଣ ଦରଣ ତଲ୍ଲଣସଲୁ

a.
c

ପାଲ୍ଗେନଲାନେୟ ରଣର ଵନେନଵ ଵେନୋେନେ

gm

ପରନମଷ୍ଠ ହରସୁରରୁ ସରନଦଵନଗ ନମାନରୟେଲୁ
କ୍ରୁଣଦିଂଦଲ ତନ୍ନ ରଣନ୍ନ ସହତ େନ୍ନ

ou
si

ଚରଣନକ୍କ ଏରଗଲୁ ପରମ ାିଂତୋଗ

ହରହନଦ ଦୟଵନ୍ନ ସୁରରୁ କ୍ୁ ସମ
ୁ ଵରୁଷ

.y

ଗରୟଲୁ ନଭର ଵାଦୟ ନମାନର ଉତ୍ତରନର ଏେୁ ତ

w

w

ପରପର ଵାଲଗ ଵସ୍ତାରଦିଂଦ ନକ୍ୈନକ୍ାଳ୍ଳୁ ତ୍ତ

w

ନମନରଦୁ ସୁରରୁପଦ୍ର ହରସ ପାଲକ୍େ କ୍ାନୟଦ
ପରନଦୈଵ ଗିଂଭୀରାତ୍ମ ଵଜୟଵଠ୍ଠଲ େମ୍ମ
ଚରନତ ଦୁ ଷ୍ଟରନଗ ଭୀକ୍ରନଵା ସଜ୍ଜେ ପାଲ
ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦ ପ୍ରସନ୍ନ ନକ୍େ ଭିଂଜନ୍ନ
ମହହଵନଷ ଵଜୟଵଠ୍ଠଲ େରମ୍ରଗନଵଷା

om

େେଗରଳେୁ ନକ୍ାରନଳେୟଲ୍ଲ ଦରସଦ ସେଗରଦ ନଦୈଵ

