|| ନାରାୟଣଵର୍ମ ||
ରାଜ ାଵାଚ
ୟୟା ଗୁପ୍ତଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ସଵାହାନ ରିପୁଜସୈନକ
ି ାନ |

om

କ୍ରୀଡନ୍ନିଵ ଵିନ ି ତ୍
ି ୟ ତ୍ରିଜ ାକୟା ବୁ ଭୁଜ ଶ୍ରିୟର୍ || ୧ ||
ଭଗଵଂସ୍ତନମର୍ାଖ୍ୟାହି ଵର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକର୍ |

gm

a.
c

ୟଥାଽତ୍ତ୍ାୟିନଃ ଶତ୍ୂନ ଜୟନ ଗୁଜପ୍ତାଽ ୟନମଜୃ େ || ୨ ||

ou
si

ଶ୍ରୀଶୁକ ଉଵାଚ

ଵୃ ତ୍ଃ ପୁଜରାହିତ୍ସ୍ତଵାଜରା ର୍ଜହଂଦ୍ରାୟାନୁ ପଚ୍ଛ
ୃ ଜତ୍ |

w

w

.y

ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ ଵର୍ମାହ ତ୍ଦିଜହୈକର୍ନାଃ ଶୃଣୁ || ୩ ||

w

ଵିଶ୍ଵରୂପ ଉଵାଚ

ଜେୌତ୍ାଂଘ୍ରିପାଣିରାଚର୍ୟ ସପଵିତ୍ର ଉଦଙ୍ମଖ୍
ୁ ଃ|

କୃ ତ୍ସ୍ାଂଗକରନୟାଜସା ର୍ଂତ୍ରାଭୟାଂ ଵାଗୟତ୍ଃ ଶୁଚଃି || ୪ ||
ନାରାୟଣର୍ୟଂ ଵର୍ମ ସନ୍ନଜହୟଦ୍ଭୟ ଆଗଜତ୍ |
ଜଦୈଵଭୂତ୍ାତ୍ମକର୍ମଜଭୟା ନାରାୟଣର୍ୟଃ ପୁର୍ାନ || ୫ ||

ପାଦଜୟା ମାନୁ ଜନାରୂଜଵମାରୁଦଜର ହୃ ଦୟଜଥାରସି |
ର୍ୁଜଖ୍ ଶିରସୟାନୁ ପୂଵମୟାଜଦାଂକାରାଦୀନି ଵିନୟଜସତ୍ || ୬ ||
ନଜର୍ା ନାରାୟଣାଜୟତ୍ି ଵିପୟମୟର୍ଥାପି ଵା |

ପ୍ରଣଵାଦିୟକାରାଂତ୍ର୍ଂଗୁ ୟଂଗୁଷ୍ଠପଵମସୁ |

gm

a.
c

ନୟଜସଦ୍ଧୃ ଦୟ ଓଂକାରଂ ଵିକାରର୍ନୁ ର୍ୂେମନ ି || ୮ ||

om

କରନୟାସଂ ତ୍ତ୍ଃ କୁ ୟାମ ଦ୍ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷରଵିଦୟୟା || ୭ ||

ଷକାରଂ ତ୍ୁ ଭୁ ଜଵାର୍ମଜେ ଣକାରଂ ଶିଖ୍ୟା ଦିଜଶତ୍ |

ou
si

ଜଵକାରଂ ଜନତ୍ରଜୟାୟମୁଂ ୟାନ୍ନକାରଂ ସଵମସଂଧିଷୁ || ୯ ||

.y

ର୍କାରର୍ସ୍ତ୍ରର୍ୁଦ୍ଦ୍ଶ
ି ୟ ର୍ଂତ୍ରର୍ୂତ୍ଭ
ି ଜମ ଵଦବୁେଃ |

w

w

w

ସଵିସଗମଂ ଫଡଂତ୍ଂ ତ୍ୁ ସଵମଦକ୍ଷ
ି ୁ ଵିନଦ
ି ଜି ଶତ୍ || ୧୦ ||
"ଓଂ ଵିଷ୍ଣଜଵ ନର୍ଃ"

ଇତ୍ୟାତ୍ମାନଂ ପରଂ ୋଜୟଜଦ୍ଧୟୟଂ ଷଟ୍ଶକ୍ତିିଭିୟୁ ମତ୍ର୍ |
ଵିଦୟାଜତ୍ ସ୍ତଜପାର୍ୂତ୍ର
ି ର୍
ି ଂ ର୍ଂତ୍ରର୍ୁଦାହଜରତ୍ || ୧୧ ||
ହରିଵଦ
ି ୋନମର୍ ସଵମରକ୍ଷାଂ ନୟସ୍ତାଂଘ୍ରିପଦମଃ ପତ୍ଜଗଂଦ୍ରପୃଜଷ୍ଠ |

ଦରାରିଚର୍ମାସିଗଜଦଷୁଚାପପାଶାନ ଦୋଜନାଽଷ୍ଟଗୁଜଣାଽଷ୍ଟବାହୁ ଃ || ୧୨ ||
ଜ ଷୁ ର୍ାଂ ରକ୍ଷତ୍ୁ ର୍ତ୍ସ୍ୟର୍ୂତ୍ୟ
ି ମାଜଦାଗଜଣଜଭୟା ଵରୁଣସୟ ପାଶାତ୍ |
ସ୍ଥଜ ଚ ର୍ାୟାଵଟୁଵାର୍ଜନାଽଵୟାତ୍ ତ୍ରିଵକ୍ର
ି ର୍ଃ ଜଖ୍ଽଵତ୍ୁ ଵିଶ୍ଵରୂପଃ || ୧୩ ||
ଦୁ ଜଗମଷଵଟଵୟା ର୍
ି ଖ୍ାଦିଷୁ ପ୍ରଭୁଃ ପାୟାନ୍ନୃସଂି ଜହାଽସୁରୟୂ ଥପାରିଃ |

om

ଵିର୍ଂୁ ଚଜତ୍ା ୟସୟ ର୍ହାଟ୍ଟହାସଂ ଦିଜଶା ଵିଜନଦୁ ନମୟପତ୍ଂଶ୍ଚ ଗଭମାଃ || ୧୪ ||

a.
c

ରକ୍ଷତ୍ଵଜସୌ ର୍ାଽଧ୍ଵନି ୟ ~ଝକ ପଃ ସ୍ଦଂରଜୟାନ୍ନୀତ୍େଜରା ଵରାହଃ |

gm

ରାଜର୍ାଽଦ୍ରିକୂଜଟଷଵଥ ଵିପ୍ରଵାଜସ ସ କ୍ଷ୍ମଜଣାଽଵୟାଦ୍ଭରତ୍ାରଜ ା ର୍ାର୍ || ୧୫ ||

ou
si

ର୍ାର୍ୁରେନଵା ନିଖି ପ୍ରର୍ାଦାନ୍ନାରାୟଣଃ ପାତ୍ୁ ନରଶ୍ଚ ହାସାତ୍ |

.y

ଦତ୍ତସ୍ତଵଜୟାଗାଦଥ ଜୟାଗନାଥଃ ପାୟାଦ୍ଗଜୁ ଣଶଃ କପି ଃ କର୍ମବଂୋତ୍ || ୧୬ ||

w

w

w

ସନତ୍କୁର୍ାଜରାଽଵତ୍ୁ କାର୍ଜଦଵାଦ୍ଧୟଶୀଜଷମା ର୍ାଂ ପଥି ଜଦଵଜହ ନାତ୍ |
ଜଦଵଷିଵୟମଃ ପୁରୁଷାଂତ୍ରାଚମନାତ୍ କୂ ଜର୍ମା ହରିର୍ମାଂ ନିରୟାଦଜଶଷାତ୍ || ୧୭ ||
େନଵଂତ୍ରିଭମଗଵାନ ପାତ୍ଵପଥୟାଦ୍ଦ୍ଵଂଦ୍ଵାଦ୍ଭୟାଦୃ ଷଜଭା ନି ତ୍
ି ାତ୍ମା |
ୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଜ ାକାଦୁ ତ୍ ତ୍ତ୍କୃତ୍ାଜନ୍ନା ବଜ ା ଗଣାତ୍ ଜକ୍ରାେଵଶାଦହୀଂଦ୍ରଃ || ୧୮ ||
ଜଦ୍ଵୈପାୟଜନା ଭଗଵାନପ୍ରଜବାୋଦବୁଦ୍ଧସ୍ତୁ ପାଖ୍ଂଡଗଣାତ୍ ପ୍ରର୍ାଦାତ୍ |

କଲ୍କୀ କଜ ଃ କା ର୍ ାତ୍ ପ୍ରପାତ୍ୁ େର୍ମାଵନାଜୟାରୁକୃ ତ୍ାଵତ୍ାରଃ || ୧୯ ||

ର୍ାଂ ଜକଶଜଵା ଗଦୟା ପ୍ରାତ୍ରଵୟାଜଦ୍ଗାଵିଂଦ ଆସଂଗଵ ଆତ୍ତଜଵଣୁଃ |
ନାରାୟଣଃ ପାତ୍ୁ ସଦାଽଽତ୍ତଶକ୍ତିିର୍ମେଂଦିଜନ ଵିଷ୍ଣୁରରୀଂଦ୍ରପାଣିଃ || ୨୦ ||
ଜଦଜଵାଽପରାଜହେ ର୍େୁଜହାରେନଵା ସାୟଂ ତ୍ରିୋର୍ାଽଵତ୍ୁ ର୍ାେଜଵା ର୍ାର୍ |

om

ଜଦାଜଷ ହୃ ଷୀଜକଶ ଉତ୍ାେମରାଜତ୍ର ନିଶୀଥ ଏଜକାଽଵତ୍ୁ ପଦମନାଭଃ || ୨୧ ||
ଶ୍ରୀଵତ୍ସ୍ କ୍ଷ୍ମାଽପରରାତ୍ର ଈଶଃ ପ୍ରତ୍ୂ ୟଷ ଈଜଶାଽସିେଜରା ନାଦମନଃ |

gm

a.
c

ଦାଜର୍ାଦଜରାଽଵୟାଦନୁ ସଂେଂ ପ୍ରଭାଜତ୍ ଵିଷ୍ଣୁଃ ଶ୍ରୀର୍ାନ ଭଗଵାନ କା ର୍ୂତ୍ଃି || ୨୨ ||
ଚକ୍ରଂ ୟୁ ଗାଂତ୍ାନ ତ୍ିଗମଜନର୍ି ଭ୍ରର୍ତ୍ସ୍ର୍ଂତ୍ାଦ୍ଭଗଵତ୍ପ୍ର ୟୁ କ୍ତିର୍ |

ou
si

ଦଂଦଗ୍ଧି ଦଂଦଗ୍ଧୟରିଜସୈନୟର୍ାଶୁ କକ୍ଷଂ ୟଥା ଵାୟୁ ସଜଖ୍ା ହୁ ତ୍ାଶଃ || ୨୩ ||

.y

ଗଜଦଽଶନିସ୍ପଶମନଵିସ୍ଫୁ ିଂଜଗ ନିଷ୍ଂି ଢି ନିଷ୍ଂି ଢୟ ତ୍
ି ପ୍ରି ୟାଽସି |

w

w

w

କୂ ଷମାଂଡଜଵୈନାୟକୟକ୍ଷରଜକ୍ଷାଭୂତ୍ରହାଂଶ୍ଚୂଣମୟ ଚୂ ଣମୟାରୀନ || ୨୪ ||
ତ୍ଵଂ ୟାତ୍ୁ ୋନପ୍ରର୍ଥଜପ୍ରତ୍ର୍ାତ୍ୃ ପିଶାଚଵିପ୍ରରହଜ ାରଦୃ ଷ୍ଟୀନ |
ଦଜରଂଦ୍ର ଵିଦ୍ରାଵୟ କୃ ଷ୍ଣପୂରଜି ତ୍ା ଭୀର୍ସ୍ଜନାଽରୀନ ହୃ ଦୟାନି କଂପୟନ || ୨୫ ||
ତ୍ଵଂ ତ୍ିଗମୋରାଽସି ଵରାରିଜସୈନୟର୍ୀଶପ୍ରୟୁ ଜକ୍ତିା ର୍ର୍ ଛିଂଦି ଛିଂଦି |
ଚକ୍ଷୂଂଷି ଚର୍ମନ ଶତ୍ଚଂଦ୍ର ଛାଦୟ ଦ୍ଵିଷାର୍ ଂ ଜନା ହର ପାପଚକ୍ଷୁଷାର୍ || ୨୬ ||

ୟଜନ୍ନା ଭୟଂ ରଜହଜଭୟାଽଭୂତ୍ ଜକତ୍ୁ ଜଭୟା ନୃ ଭୟ ଏଵ ଚ |
ସରୀସୃଜପଜଭୟା ଦଂରିଜଭୟା ଭୂଜତ୍ଜଭୟାଽଜ ଭୟ ଏଵ ଚ || ୨୭ ||
ସଵମାଜଣୟତ୍ାନି ଭଗଵନ୍ନାର୍ରୂପାସ୍ତ୍ରକୀତ୍ମନାତ୍ |

ଗରୁଜଡା ଭଗଵାନ ଜସ୍ତାତ୍ରଜସ୍ତାର୍ଚ୍ଛଂଜଦାର୍ୟଃ ପ୍ରଭୁଃ |

om

ପ୍ରୟାଂତ୍ୁ ସଂକ୍ଷୟଂ ସଜଦୟା ଜୟଽଜନୟ ଜଶ୍ରୟଃପ୍ରତ୍ୀପକାଃ || ୨୮ ||

a.
c

ରକ୍ଷତ୍ଵଜଶଷକୃ ଜଚ୍ଛଜଭୟା
ଵିଷଵଜେନଃ ସ୍ନାର୍ଭିଃ || ୨୯ ||
େ

gm

ସଵମାପଜଦ୍ଭୟା ହଜରନମାର୍ରୂପୟାନାୟୁ ୋନି ନଃ |

ou
si

ବୁ ଦ୍ଧୀଂଦ୍ରିୟର୍ନଃପ୍ରାଣାନ ପାଂତ୍ୁ ଷାଷମଦଭୂଷଣାଃ || ୩୦ ||
ୟଥା ହି ଭଗଵାଜନଵ ଵସ୍ତୁ ତ୍ଃ ସଦସଚ୍ଚ ୟତ୍ |

w

w

.y

ସଜତ୍ୟନ ଜତ୍ନ ନଃ ସଜଵମ ୟାଂତ୍ୁ ନାଶର୍ୁପଦ୍ରଵାଃ || ୩୧ ||

w

ୟଜଥୈକାତ୍ମୟାନୁ ଭାଜଵନ ଵିକ ପରହିତ୍ଃ ସ୍ୟର୍ |
ଭୂଷଣାୟୁ େ ିଂଗାଖ୍ୟା େଜତ୍ତ ଶକ୍ତିୀଃ ସ୍ର୍ାୟୟା || ୩୨ ||
ଜତ୍ଜନୈଵ ସତ୍ୟର୍ାଜନନ ସଵମଜଜ୍ଞା ଭଗଵାନ ହରିଃ |
ପାତ୍ୁ ସଜଵଵଃ ସ୍ରୂଜପୈନମଃ ସଦା ସଵମତ୍ର ସଵମଗଃ || ୩୩ ||
ଵିଦକ୍ଷ
ି ୁ ଦିକ୍ଷୂଧ୍ଵମର୍େଃ ସର୍ଂତ୍ାଦଂତ୍ବମହଭ
ି ମଗଵାନ ନାରସିଂହଃ |

ପ୍ରହାପୟନ ଜ ାକଭୟଂ ସ୍ଜନନ ସ୍ଜତ୍ ସା ରସ୍ତସର୍ସ୍ତଜତ୍ ାଃ || ୩୪ ||
ର୍ ଵନ୍ନିଦର୍ାଖ୍ୟାତ୍ଂ ଵର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକର୍ |
ଵିଜ ଷୟସୟଂ ସା ଜୟନ ଦଂଶିଜତ୍ାଽସୁରୟୂ ଥପାନ || ୩୫ ||
ଏତ୍ଦ୍ଧାରୟର୍ାଣସ୍ତୁ ୟଂ ୟଂ ପଶୟତ୍ି ଚକ୍ଷୁଷା |

a.
c

ନ କୁ ତ୍ଶ୍ଚି ଦ୍ଭୟଂ ତ୍ସୟ ଵିଦୟାଂ ୋରୟଜତ୍ା ଭଜଵତ୍ |

om

ପଦା ଵା ସଂସ୍ପୃଜଶତ୍ ସଦୟଃ ସାଧ୍ଵସାତ୍ ସ ଵିର୍ଚ
ୁ ୟଜତ୍ || ୩୬ ||
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ରା ଦସୁୟରହାଦିଜଭୟା ଵୟାୋଦିଭୟଶ୍ଚ କହିଚତ୍
ି || ୩୭ ||
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si

ଇର୍ାଂ ଵିଦୟାଂ ପୁରା କଶ୍ଚି ତ୍ ଜକୌଶିଜକା ୋରୟନ ଦ୍ଵି ଃ |
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ଜୟାଗୋରଣୟା ସ୍ାଂଗଂ ଜହୌ ସ ର୍ରୁେନଵନ ି || ୩୮ ||
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ତ୍ଜସୟାପରି ଵିର୍ାଜନନ ଗଂେଵମପତ୍ିଜରକଦା |
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ୟଜୟୌ ଚିତ୍ରରଥଃ ସ୍ତ୍ରୀଭିଵୃ ଜମ ତ୍ା ୟତ୍ର ଦ୍ଵି କ୍ଷୟଃ || ୩୯ ||
ସାଂଗଜନା ନୟପତ୍ତ୍ ସଦୟଃ ସଵିର୍ାଜନା ହୟଵାକ୍ଶିରାଃ |
ଵିଦୟାର୍ିର୍ାଂ ୋରୟଜତ୍ା ର୍ୃତ୍ସୟାସ୍ଥିଵ ି ଂ ନାତ୍ || ୪୦ ||
ସ ଵା ଖି ୟଵଚନାଦସ୍ଥୀନୟାଦାୟ ଵିସ୍ମିତ୍ଃ |
ପ୍ରାସୟ ପ୍ରାଚୀସରସ୍ତ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍ଵା ୋର୍ ସ୍ର୍ନଵଗାତ୍ || ୪୧ ||

ୟ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାତ୍ କାଜ ଜୟା ୋରୟତ୍ି ଚାଦୃ ତ୍ଃ |
ତ୍ଂ ନର୍ସୟଂତ୍ି ଭୂତ୍ାନି ର୍ୁଚୟଜତ୍ ସଵମଜତ୍ା ଭୟାତ୍ || ୪୨ ||
ଶ୍ରୀଶୁକ ଉଵାଚ

om

ଏତ୍ାଂ ଵିଦୟାର୍ଧିଗଜତ୍ା ଵିଶ୍ଵରୂପାଚ୍ଛତ୍କ୍ରତ୍ୁ ଃ |
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ଜତ୍ରୈଜ ାକୟ କ୍ଷ୍ମୀଂ ବୁ ଭୁଜ ଵିନ ି ତ୍
ି ୟ ର୍ୃଜେଽସୁରାନ || ୪୩ ||
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|| ଇତ୍ି ଶ୍ରୀର୍ଦ୍ଭାଗଵଜତ୍ ଷଷ୍ଠସ୍କଂଜେ ନାରାୟଣଵଜର୍ମାପଜଦଶଃ ||

