
କଵଚଂ ରାଘଵଵଂଦ୍ରସ୍ୟ ୟତ ଂଦ୍ରସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ | 
ଵକ୍ଷ୍ୟାମ ିଗୁରୁଵୟୟସ୍ୟ ଵାଂଛତିାର୍ୟପ୍ରଦାୟକମ || ୧ || 
ଋଷିରସ୍ୟାପ୍ପଣାଚାୟୟଃ ଛଂଵଦାସ୍ନୁଷୁ୍ଟପ ପ୍ରକ ତତିମ | 
ଵଦଵତା ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଦ୍ରଗୁରୁରରି୍ୟସ୍ଦି୍ଧଵୟ || ୨ || 
ଅଵଷ୍ଟାତ୍ତରଶତଂ ଜପୟଂ ଭକି୍ତୟୁଵକ୍ତନ ଵଚତସ୍ା | 
ଉଦୟତ୍ପ୍ର ଵଦୟାତନଵଦୟାତଭମୟକୂମୟାସ୍ଵନ ସି୍ଥତମ || ୩ || 
ଏଦୟଖଵଦୟାତନଵଦୟାତପ୍ରତାପଂ ରାମମାନସ୍ମ | 
ଧତୃକାଷାୟଵସ୍ନଂ ତୁଲସ୍ ହାରଵକ୍ଷ୍ସ୍ମ || ୪ ||  
ଵଦାଦୟଂଡଵଲିସ୍ଦ୍ଦଂଡକମଂଡଲୁଵରିାଜତିମ |  
ଅଭୟ ଜ୍ଞାନମଦୁ୍ରାକ୍ଷ୍ମାଲାଶ ଲକରାଂବୁଜମ || ୫ || 
ଵୟାଗ ଂଦ୍ରଵଂଦୟପାଦାବ୍ଜଂ ରାଘଵଵଂଦ୍ରଗୁରୁଂ ଭଵଜ | 
ଶଵିରା ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନତିୟଂ ରାଘଵଵଂଵଦ୍ରାସି୍ଖଵଲଷ୍ଟଦଃ || ୬ || 
ପାପାଦି୍ରପାଟଵନ ଵଜ୍ରଃ ଵକଶାନ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଦା | 
କ୍ଷ୍ମାସ୍ୁରଗଣାଧ ଵଶା ମଖୁଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ଗୁରୁଃ || ୭ || 
ହରଵିସ୍ଵାଲବ୍ଧସ୍ଵୟସ୍ଂପତଫାଲଂ ମମାଵତୁ |  
ଵଦଵସ୍ଵଭାଵଵାସ୍ଵତୁ ଵମ ଦୃଵଶୌ ତତ୍ତ ପ୍ରଦଶୟକଃ || ୮ || 
ଇଷ୍ଟପ୍ରଦାଵନ କଲପଦର ଃ ଵଶ୍ରାଵେ ଶରତୟର୍ୟଵବାଧକଃ |  
ଭଵୟସ୍ଵରୂଵପା ଵମ ନାସ୍ାଂ ଜହି୍ାଂ ଵମସ୍ଵତୁ ଭଵୟକୃତ || ୯ || 
ଆସ୍ୟଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ଦୁଃଖତୂଲସ୍ଂଘାଗି୍ନଚୟୟକଃ |  
ସ୍ଖୁଵଧୈୟୟାଦସି୍ଗୁୁଵଣା ଭରଵଵୌ ମମ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୧୦ || 
ଓଵଠୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଵୟଗ୍ରହନଗି୍ରହଶକି୍ତମାନ |  
ଉପପଲଵଵାଦଵଧଵସ୍େତୁଦୟଂତାନ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଦା || ୧୧ || 
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ନରିସ୍ତଵଦାଵଷା ଵମ ପାତୁ କଵପାଵଲୌ ସ୍ଵୟପାଲକଃ |  
ନରିଵଦୟମହାଵଵଷଃ କଂଠଂ ଵମସ୍ଵତୁ ସ୍ଵୟଦା || ୧୨ || 
କଣୟମଵୂଲ ତୁ ପ୍ରତୟର୍ମିକୂତ୍ଵାକରଵାଙ ମମ |  
ବହୁଵାଦଜିୟ  ପାତୁ ହଵସ୍ତୌ ସ୍ତ୍ତତ୍ତ୍ଵଵାଦକୃତ || ୧୩ || 
କଵରୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ଵଦି୍ଵତ୍ପ୍ରଵିଜ୍ଞୟଵଵିଶଷଵାନ |  
ଵାଵଗୈ୍ଖର ଭଵୟଵଶଷଜୟ  ଵକ୍ଷ୍ସ୍ଥଲଂ ମମ || ୧୪ || 
ସ୍ତ ସ୍ଂତାନସ୍ଂପତ୍ତଭିକି୍ତ ଜ୍ଞାନାଦଵୃିଦ୍ଧକୃିତ |  
ସ୍ତଵନୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନତିୟଂ ଶର ରାଵଦୟହାନକୃିତ || ୧୫ || 
ପୁଣୟଵଧୟନପାଦାବ୍ଜାଭିଵଷକଜଲସ୍ଂଚୟଃ |  
ନାଭିଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ପା ଦୁୟନଦ ତୁଲୟସ୍ଦ୍ଗଣୁଃ || ୧୬ || 
ପଷୃ୍ଟଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନତିୟଂ ତାପେୟଵନିାଶକୃତ |  
କଟଂି ଵମ ରକ୍ଷ୍ତୁ ସ୍ଦା ଵଂଧ୍ୟାସ୍ତ୍ପ୍େୁଦାୟକଃ || ୧୭ || 
ଜଘନଂ ଵମସ୍ଵତୁ ସ୍ଦା ଵୟଂଗସ୍ଵଂଗସ୍ମଦୃ୍ଧକୃିତ |  
ଗୁହୟଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ପାପଗ୍ରହାରଷି୍ଟଵନିାଶକୃତ || ୧୮ || 
ଭକ୍ତାଘଵଧି୍ଵଂସ୍କରନଜିମତୂପି୍ରଦଶୟକଃ |  
ମତୂମିାନପାତୁ ଵମ ଵରାମଂ ରାଘଵଵଂଵଦ୍ରା ଜଗଦ୍ଗରୁୁଃ || ୧୯ || 
ସ୍ଵୟତଂେସ୍ଵତଂଵୋଵସ୍େୌ ଜାନୁନ  ଵମ ସ୍ଦ୍ରାଵତୁ |  
ଜଂଵଘ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନତିୟଂ ଶ୍ର ମଧ୍ଵମତଵଧୟନଃ || ୨୦ || 
ଵଜିୟ ଂଦ୍ରକରାଵବ୍ଜାତ୍ଥସ୍ଧୁ ଂଦ୍ରଵରପୁେକଃ |  
ଗୁଵଲଫୌ ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଵଦ୍ରା ଵମ ୟତରିାଟ ସ୍ଵୟଦାସ୍ଵତୁ || ୨୧ || 
ପାଵଦୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଵୟଭୟହାର  କୃପାନଧିଃ |  
ଜ୍ଞାନଭକି୍ତସ୍ପୁୁୋୟୁୟୟଶଃ ଶ୍ର ପୁଣୟଵଧୟନଃ || ୨୨ || 
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କରପାଦାଂଗୁଲ ଃ ସ୍ଵୟା ମମାଵତୁ ଜଗଦ୍ଗରୁୁଃ |  
ପ୍ରତଵିାଦଜିୟସ୍ଵାଂତଵଭଦଚହି୍ନାଦଵରା ଗୁରୁଃ || ୨୩ || 
ନଖାନଵତୁ ଵମ ସ୍ଵୟାନ ସ୍ଵୟଶାସ୍ତ୍ରଵଶିାରଦଃ |  
ଅପଵରାକ୍ଷ୍ କୃତଶ୍ର ଶଃ ପ୍ରାଚୟାଂ ଦଶି ିସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୨୪ || 
ସ୍ ଦକି୍ଷ୍ଵଣ ଚାଵତୁ ମାଂ ସ୍ମଵୁପକି୍ଷ୍ତଭାଵଜଃ |  
ଅଵପକି୍ଷ୍ତପ୍ରଦାତା ଚ ପ୍ରତ ଚୟାମଵତୁ ପ୍ରଭୁଃ || ୨୫ || 
ଦୟାଦାକି୍ଷ୍ଣୟଵଵୈରାଗୟଵାକପାଟଵମଖୁାଂକତିଃ |  
ସ୍ଵଦାଦ ଚୟାମଵତୁ ମାଂ ଶାପାନୁଗ୍ରହଶକି୍ତମାନ || ୨୬ || 
ନଖିିଵଲଂଦି୍ରୟଵଦାଷଵନା ମହାନୁଗ୍ରହକୃଦ୍ଗରୁୁଃ |  
ଅଧଵଚାଧ୍ଵୟଂ ଚାଵତୁ ମାମଷ୍ଟାକ୍ଷ୍ରମନୂଦତିମ || ୨୭ || 
ଆତ୍ମାତ୍ମ ୟାଘରାଶଵିନା ମାଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵଦିକି୍ଷ୍ ୁଚ |  
ଚତୁଣୟାଂ ଚ ପୁମର୍ୟାନାଂ ଦାତା ପ୍ରାତଃ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୨୮ || 
ସ୍ଂଗଵେଵତୁ ମାଂ ନତିୟଂ ତତ୍ତ୍ଵଵତି୍ସଵୟଵସ୍ୌଖୟକୃତ |  
ମଧ୍ୟାଵହ୍ନଽଗମୟମହମିା ମାଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମହାୟଶାଃ || ୨୯ || 
ମତୃଵପାତପ୍ରାଣଦାତା ସ୍ାୟାଵହ୍ନ ମାଂ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ |  
ଵଵଦସି୍ଥପୁରୁଵଷାଜ୍ଜ ଵ  ନଶି ଵର୍ ପାତୁ ମାଂ ଗୁରୁଃ || ୩୦ || 
ଵହ୍ନସି୍ଥମାଲିଵକାଦ୍ଧତୟା ଵହ୍ନତିାପାତ୍ସଦାସ୍ଵତୁ |  
ସ୍ମଗ୍ରଟ କାଵୟାଖୟାତା ଗୁରୁଵମୟ ଵଷିଵୟସ୍ଵତୁ || ୩୧ || 
କାଂତାଵରୟଵତୁ ମାଂ ନତିୟଂ ଭାଟ୍ଟ (ଭାଷୟ) ସ୍ଂଗ୍ରହକୃଦ୍ଗରୁୁଃ |  
ସ୍ଧୁାପରମିଵ ାଦ୍ଧତୟା ସ୍ ୁ(ସ୍ଵ)ଚ୍ଛଂଦସୁ୍ତ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୩୨ ||  
ରାଜଵଚାରଵଷିଵୟାଧୟାଵଦାଵନୟମଗୃାଦଭିିଃ |  
ଅପସ୍ମାରାପହତୟା ନଃ ଶାସ୍ତ୍ରଵତି୍ସଵୟଦାସ୍ଵତୁ || ୩୩ || 
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ଗଵତୌ ସ୍ଵୟେ ମାଂ ପାତୂପନଷିଦର୍ୟକୃଦ୍ଗରୁୁଃ |  
ଋଗ୍ୟାଖୟାନକୃଦାଚାୟୟଃ ସ୍ଥିଵତୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ସ୍ଦା || ୩୪ ||  
ମଂୋଲୟନଵିାସ୍  ମାଂ ଜାଗ୍ରତ୍କାଵଲ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ |  
ନୟାୟମକୁ୍ତାଵଲ କତୟା ସ୍ଵଵପେ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ସ୍ଦା || ୩୫ || 
ମାଂ ପାତୁ ଚଂଦି୍ରକାଵୟାଖୟାକତୟା ସ୍ଵୁତୌ ହ ିତତ୍ତ କୃତ |  
ସ୍ତୁଂେଦ ପିକାକତୟା ମଵୁକ୍ତୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ଗୁରୁଃ || ୩୬ ||  
ଗ ତାର୍ୟସ୍ଂଗ୍ରହକରସ୍େଦା ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ଗୁରୁଃ |  
ଶ୍ର ମଧ୍ଵମତଦୁଗ୍ଧାବ୍ଧଚିଂଵଦ୍ରାସ୍ଵତୁ ସ୍ଦାସ୍ନଘଃ || ୩୭ || 
ଇତ ିଶ୍ର ରାଘଵଵଂଦ୍ରସ୍ୟ କଵଚଂ ପାପନାଶନମ |  
ସ୍ଵୟଵୟାଧହରଂ ସ୍ଦୟଃ ପାଵନଂ ପୁଣୟଵଧୟନମ || ୩୮ ||  
ୟ ଇଦଂ ପଠଵତ ନତିୟଂ ନୟିଵମନ ସ୍ମାହତିଃ |  
ଅଦୃଷ୍ଟିଃ ପୂଣୟଦୃଷି୍ଟଃ ସ୍ୟାଵଦଡମଵୂକାସି୍ପ ଵାକପତଃି || ୩୯ || 
ପୂଣୟାୟୁଃ ପୂଣୟସ୍ଂପତ୍ତଭିକି୍ତ ଜ୍ଞାନାଭିଵୃଦ୍ଧକୃିତ |  
ପ ତ୍ଵା ଵାର ିନଵରା ଵୟନ କଵଵଚନାଭିମଂେତିମ || ୪୦ ||  
ଜହାତ ିକୁକି୍ଷ୍ଗାନ ଵରାଗାନ ଗୁରୁଵୟୟପ୍ରସ୍ାଦତଃ |  
ପ୍ରଦକି୍ଷ୍ଣନମସ୍କାରାନ ଗୁଵରାଵୟୃଂଦାଵନସ୍ୟ ୟଃ || ୪୧ || 
କଵରାତ ିପରୟା ଭକ୍ତୟା ତଵଦତତ୍କଵଚଂ ପଠନ |  
ପଂଗୁଃ କୂଣିଚ ଵପୌଗଂଡଃ ପୂଣୟାଂଵଗା ଜାୟଵତ ଧରଵମ || ୪୨ || 
ଵଶଷାଚ କୁଠପୂଵୟାଚ ନଶୟଂତୟାମୟରାଶୟଃ |  
ଅଷ୍ଟାକ୍ଷ୍ଵରଣ ମଂଵେଣ ଵସ୍ତାଵେଣ କଵଵଚନ ଚ || ୪୩ ||  
ଵୃଂଦାଵଵନ ସ୍ନ୍ନହିତିମଭିଷିଚୟ ୟର୍ାଵଧି |  
ୟଂଵେ ମଂୋକ୍ଷ୍ରାଣୟଵଷ୍ଟୌ ଵଲିିଖୟାେ ପ୍ରତଠିତିମ || ୪୪ || 
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ଵଷାଡଵଶୈରୁପଚାଵରୈଚ ସ୍ଂପୂଜୟ େଜିଗଦ୍ଗରୁୁମ |  
ଅଵଷ୍ଟାତ୍ତରଶତାଖୟାଭିରଚୟଵୟତୁ୍କସ୍ମୁାଦଭିିଃ || ୪୫ ||  
ଫଵଲୈଚ ଵଵିଵିଧୈଵରଵ ଗୁଵରାରଚୟାଂ ପ୍ରକୁଵୟତଃ |  
ନାମଶ୍ରଵଣମାଵେଣ ଗୁରୁଵୟୟପ୍ରସ୍ାଦତଃ || ୪୬ || 
ଭୂତଵପ୍ରତପିଶାଚାଦୟାଃ ଵଦି୍ରଵଂତ ିଦଵିଶା ଦଶ |  
ପଵଠଵଦତତ୍ତ୍ରକିଂ ନତିୟଂ ଗୁଵରାଵୟୃଂଦାଵନାଂତଵିକ || ୪୭ ||  
ଦ ପଂ ସ୍ଂଵୟାଜୟ ଵଦିୟାଵାନ ସ୍ଭାସ୍ ୁଵଜିୟ  ଭଵଵତ |  
ରାଜଵଚାରମହାଵୟାଘ୍ରସ୍ପୟନକ୍ରାଦପି ଡନାତ || ୪୮ || 
କଵଚସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵଵଣ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ନ ଜାୟଵତ |  
ଵସ୍ାମସ୍ଵୂୟୟାପରାଗାଦକିାଵଲ ଵୃଂଦାଵନାଂତଵିକ || ୪୯ || 
କଵଚାଦେିକିଂ ପୁଣୟମପ୍ପଣାଚାୟୟଦଶତିମ |  
ଜଵପଦୟଃ ସ୍ ଧନଂ ପେୁାନ ଭାୟୟାଂ ଚ ସ୍ମୁଵନାରମାମ || ୫୦ ||  
ଜ୍ଞାନଂ ଭକି୍ତଂ ଚ ଵଵୈରାଗୟଂ ଭୁକି୍ତଂ ମକିୁ୍ତଂ ଚ ଶାତ ମ |  
ସ୍ଂପ୍ରାପୟ ଵମାଦଵତ ନତିୟଂ ଗୁରୁଵୟୟପ୍ରସ୍ାଦତଃ || ୫୧ || 
|| ଇତ ିଶ୍ର ମଦପ୍ପଣାଚାୟୟଵରିଚତିଂ ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଦ୍ରକଵଚଂ ସ୍ଂପୂଣୟମ || 
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