କଵଚଂ ରାଘଵଵଂଦ୍ରସ୍ୟ ୟତ ଂଦ୍ରସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ |
ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଗୁରୁଵୟୟସ୍ୟ ଵାଂଛିତାର୍ୟପ୍ରଦାୟକମ || ୧ ||
ଋଷିରସ୍ୟାପ୍ପଣାଚାୟୟଃ ଛଂଵଦାସ୍ନୁଷ୍ଟୁପ ପ୍ରକ ତିତମ |
ଵଦଵତା ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଦ୍ରଗୁରୁରିର୍ୟସ୍ଦ୍ଧ
ି ଵୟ || ୨ ||
ଅଵଷ୍ଟାତ୍ତରଶତଂ ଜପୟଂ ଭକ୍ତିୟୁଵକ୍ତନ ଵଚତସ୍ା |
ଏଦୟଖଵଦୟାତନଵଦୟାତପ୍ରତାପଂ ରାମମାନସ୍ମ |
ଵଦାଦୟଂଡଵିଲସ୍ଦ୍ଦଂଡକମଂଡଲୁ ଵିରାଜିତମ |

a.
c

ଧୃତକାଷାୟଵସ୍ନଂ ତୁ ଲସ୍ ହାରଵକ୍ଷ୍ସ୍ମ || ୪ ||

om

ଉଦୟତ୍ପ୍ର ଵଦୟାତନଵଦୟାତଭମୟକୂମୟାସ୍ଵନ ସ୍ଥିତମ || ୩ ||

gm

ଅଭୟ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍ମାଲାଶ ଲକରାଂବୁ ଜମ || ୫ ||

ଵୟାଗ ଂଦ୍ରଵଂଦୟପାଦାବ୍ଜଂ ରାଘଵଵଂଦ୍ରଗୁରୁଂ ଭଵଜ |

ou
si

ଶିଵରା ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନିତୟଂ ରାଘଵଵଂଵଦ୍ରାସ୍ଖି ଵଲଷ୍ଟଦଃ || ୬ ||
ପାପାଦ୍ରିପାଟଵନ ଵଜ୍ରଃ ଵକଶାନ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଦା |

.y

କ୍ଷ୍ମାସ୍ୁରଗଣାଧ ଵଶା ମୁଖଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ଗୁରୁଃ || ୭ ||

w

w

ହରିଵସ୍ଵାଲବ୍ଧସ୍ଵୟସ୍ଂପତଫାଲଂ ମମାଵତୁ |

w

ଵଦଵସ୍ଵଭାଵଵାସ୍ଵତୁ ଵମ ଦୃ ଵଶୌ ତତ୍ତ ପ୍ରଦଶୟକଃ || ୮ ||
ଇଷ୍ଟପ୍ରଦାଵନ କଲପଦରଃ ଵଶ୍ରାଵେ ଶରତୟର୍ୟଵବାଧକଃ |
ଭଵୟସ୍ଵରୂଵପା ଵମ ନାସ୍ାଂ ଜିହ୍ାଂ ଵମସ୍ଵତୁ ଭଵୟକୃ ତ || ୯ ||
ଆସ୍ୟଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ଦୁ ଃଖତୂ ଲସ୍ଂଘାଗ୍ନିଚୟୟକଃ |
ସ୍ୁଖଵଧୈୟୟାଦିସ୍ଗ
ୁ ୁଵଣା ଭର ଵଵୌ ମମ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୧୦ ||
ଓଵଠୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଵୟଗ୍ରହନିଗ୍ରହଶକ୍ତିମାନ |
ଉପପଲଵଵାଦଵଧଵସ୍େତୁଦୟଂତାନ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଦା || ୧୧ ||

ନିରସ୍ତଵଦାଵଷା ଵମ ପାତୁ କଵପାଵଲୌ ସ୍ଵୟପାଲକଃ |
ନିରଵଦୟମହାଵଵଷଃ କଂଠଂ ଵମସ୍ଵତୁ ସ୍ଵୟଦା || ୧୨ ||
କଣୟମଵୂ ଲ ତୁ ପ୍ରତୟର୍ିମକ
ୂ ତ୍ଵାକରଵାଙ ମମ |
ବହୁ ଵାଦିଜୟ ପାତୁ ହଵସ୍ତୌ ସ୍ତ୍ତତ୍ତ୍ଵଵାଦକୃ ତ || ୧୩ ||
କଵରୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ଵିଦ୍ଵତ୍ପ୍ରିଵଜ୍ଞୟଵିଵଶଷଵାନ |
ଵାଵଗୈ୍ଖର ଭଵୟଵଶଷଜୟ ଵକ୍ଷ୍ସ୍ଥଲଂ ମମ || ୧୪ ||

om

ସ୍ତ ସ୍ଂତାନସ୍ଂପତ୍ତିଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନାଦିଵୃଦ୍ଧକ
ି ୃତ |
ପୁଣୟଵଧୟନପାଦାବ୍ଜାଭିଵଷକଜଲସ୍ଂଚୟଃ |

a.
c

ସ୍ତଵନୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନିତୟଂ ଶର ରାଵଦୟହାନିକୃତ || ୧୫ ||

gm

ନାଭିଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ପା ଦୁ ୟନଦ ତୁ ଲୟସ୍ଦ୍ଗଣ
ୁ ଃ || ୧୬ ||
ପୃଷ୍ଟଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନିତୟଂ ତାପେୟଵିନାଶକୃ ତ |

ou
si

କଟିଂ ଵମ ରକ୍ଷ୍ତୁ ସ୍ଦା ଵଂଧ୍ୟାସ୍ତ୍ପ୍େ
ୁ ଦାୟକଃ || ୧୭ ||
ଜଘନଂ ଵମସ୍ଵତୁ ସ୍ଦା ଵୟଂଗସ୍ଵଂଗସ୍ମୃଦ୍ଧକ
ି ୃତ |

.y

ଗୁହୟଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ପାପଗ୍ରହାରିଷ୍ଟଵିନାଶକୃ ତ || ୧୮ ||

w

w

ଭକ୍ତାଘଵିଧ୍ଵଂସ୍କରନିଜମୂତପ୍ର
ି ଦଶୟକଃ |

w

ମୂତମ
ି ାନପାତୁ ଵମ ଵରାମଂ ରାଘଵଵଂଵଦ୍ରା ଜଗଦ୍ଗର
ୁ ୁ ଃ || ୧୯ ||

ସ୍ଵୟତଂେସ୍ଵତଂଵୋଵସ୍େୌ ଜାନୁ ନ ଵମ ସ୍ଦ୍ରାଵତୁ |

ଜଂଵଘ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ନିତୟଂ ଶ୍ର ମଧ୍ଵମତଵଧୟନଃ || ୨୦ ||
ଵିଜୟ ଂଦ୍ରକରାଵବ୍ଜାତ୍ଥସ୍ୁଧ ଂଦ୍ରଵରପୁେକଃ |
ଗୁଵଲଫୌ ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଵଦ୍ରା ଵମ ୟତିରାଟ ସ୍ଵୟଦାସ୍ଵତୁ || ୨୧ ||
ପାଵଦୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵମ ସ୍ଵୟଭୟହାର କୃ ପାନିଧଃ |
ଜ୍ଞାନଭକ୍ତିସ୍ପ
ୁ ୁୋୟୁ ୟୟଶଃ ଶ୍ର ପୁଣୟଵଧୟନଃ || ୨୨ ||

କରପାଦାଂଗୁଲ ଃ ସ୍ଵୟା ମମାଵତୁ ଜଗଦ୍ଗର
ୁ ୁଃ|
ପ୍ରତିଵାଦିଜୟସ୍ଵାଂତଵଭଦଚିହ୍ନାଦଵରା ଗୁରୁଃ || ୨୩ ||
ନଖାନଵତୁ ଵମ ସ୍ଵୟାନ ସ୍ଵୟଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦଃ |
ଅପଵରାକ୍ଷ୍ କୃ ତଶ୍ର ଶଃ ପ୍ରାଚୟାଂ ଦିଶି ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୨୪ ||
ସ୍ ଦକ୍ଷ୍ିଵଣ ଚାଵତୁ ମାଂ ସ୍ମୁଵପକ୍ଷ୍ିତଭାଵଜଃ |
ଅଵପକ୍ଷ୍ିତପ୍ରଦାତା ଚ ପ୍ରତ ଚୟାମଵତୁ ପ୍ରଭୁଃ || ୨୫ ||

om

ଦୟାଦାକ୍ଷ୍ିଣୟଵଵୈରାଗୟଵାକପାଟଵମୁଖାଂକିତଃ |
ନିଖିଵଲଂଦ୍ରିୟଵଦାଷଵନା ମହାନୁ ଗ୍ରହକୃ ଦ୍ଗର
ୁ ୁଃ|

a.
c

ସ୍ଵଦାଦ ଚୟାମଵତୁ ମାଂ ଶାପାନୁ ଗ୍ରହଶକ୍ତିମାନ || ୨୬ ||

gm

ଅଧଵଚାଧ୍ଵୟଂ ଚାଵତୁ ମାମଷ୍ଟାକ୍ଷ୍ରମନୂ ଦତ
ି ମ || ୨୭ ||
ଆତ୍ମାତ୍ମ ୟାଘରାଶିଵନା ମାଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ଵିଦକ୍ଷ୍
ି ୁଚ|

ou
si

ଚତୁ ଣୟାଂ ଚ ପୁମର୍ୟାନାଂ ଦାତା ପ୍ରାତଃ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୨୮ ||
ସ୍ଂଗଵେଵତୁ ମାଂ ନିତୟଂ ତତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ସଵୟଵସ୍ୌଖୟକୃ ତ |

.y

ମଧ୍ୟାଵହ୍ନଽଗମୟମହିମା ମାଂ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମହାୟଶାଃ || ୨୯ ||

w

w

ମୃତଵପାତପ୍ରାଣଦାତା ସ୍ାୟାଵହ୍ନ ମାଂ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ |

w

ଵଵଦିସ୍ଥପୁରୁଵଷାଜ୍ଜ ଵ ନିଶ ଵର୍ ପାତୁ ମାଂ ଗୁରୁଃ || ୩୦ ||
ଵହ୍ନିସ୍ଥମାଲିଵକାଦ୍ଧତୟା ଵହ୍ନିତାପାତ୍ସଦାସ୍ଵତୁ |
ସ୍ମଗ୍ରଟ କାଵୟାଖୟାତା ଗୁରୁଵମୟ ଵିଷଵୟସ୍ଵତୁ || ୩୧ ||
କାଂତାଵରୟଵତୁ ମାଂ ନିତୟଂ ଭାଟ୍ଟ (ଭାଷୟ) ସ୍ଂଗ୍ରହକୃ ଦ୍ଗର
ୁ ୁଃ|

ସ୍ୁଧାପରିମଵ ାଦ୍ଧତୟା ସ୍ୁ (ସ୍ଵ)ଚ୍ଛଂଦସ୍ତୁ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ || ୩୨ ||
ରାଜଵଚାରଵିଷଵୟାଧୟାଵଦାଵନୟମୃଗାଦିଭିଃ |
ଅପସ୍ମାରାପହତୟା ନଃ ଶାସ୍ତ୍ରଵିତ୍ସଵୟଦାସ୍ଵତୁ || ୩୩ ||

ଗଵତୌ ସ୍ଵୟେ ମାଂ ପାତୂ ପନିଷଦର୍ୟକୃଦ୍ଗର
ୁ ୁଃ|

ଋଗ୍ୟାଖୟାନକୃ ଦାଚାୟୟଃ ସ୍ଥିଵତୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ସ୍ଦା || ୩୪ ||
ମଂୋଲୟନିଵାସ୍ ମାଂ ଜାଗ୍ରତ୍କାଵଲ ସ୍ଦାସ୍ଵତୁ |
ନୟାୟମୁକ୍ତାଵଲ କତୟା ସ୍ଵଵପେ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ସ୍ଦା || ୩୫ ||
ମାଂ ପାତୁ ଚଂଦ୍ରିକାଵୟାଖୟାକତୟା ସ୍ୁଵତୌ ହି ତତ୍ତ କୃ ତ |
ଗ ତାର୍ୟସ୍ଂଗ୍ରହକରସ୍େଦା ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ଗୁରୁଃ |
ଶ୍ର ମଧ୍ଵମତଦୁ ଗ୍ଧାବ୍ଧିଚଂଵଦ୍ରାସ୍ଵତୁ ସ୍ଦାସ୍ନଘଃ || ୩୭ ||

a.
c

ଇତି ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଦ୍ରସ୍ୟ କଵଚଂ ପାପନାଶନମ |

om

ସ୍ୁତଂେଦ ପିକାକତୟା ମୁଵକ୍ତୌ ରକ୍ଷ୍ତୁ ମାଂ ଗୁରୁଃ || ୩୬ ||

gm

ସ୍ଵୟଵୟାଧହରଂ ସ୍ଦୟଃ ପାଵନଂ ପୁଣୟଵଧୟନମ || ୩୮ ||
ୟ ଇଦଂ ପଠଵତ ନିତୟଂ ନିୟଵମନ ସ୍ମାହିତଃ |

ou
si

ଅଦୃ ଷ୍ଟିଃ ପୂଣୟଦୃଷ୍ଟିଃ ସ୍ୟାଵଦଡମୂଵକାସ୍ପି ଵାକପତଃି || ୩୯ ||
ପୂଣୟାୟୁ ଃ ପୂଣୟସ୍ଂପତ୍ତିଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନାଭିଵୃଦ୍ଧକ
ି ୃତ |

.y

ପ ତ୍ଵା ଵାରି ନଵରା ଵୟନ କଵଵଚନାଭିମଂେିତମ || ୪୦ ||

w

w

ଜହାତି କୁ କ୍ଷ୍ିଗାନ ଵରାଗାନ ଗୁରୁଵୟୟପ୍ରସ୍ାଦତଃ |

w

ପ୍ରଦକ୍ଷ୍ିଣନମସ୍କାରାନ ଗୁଵରାଵୟୃଂଦାଵନସ୍ୟ ୟଃ || ୪୧ ||
କଵରାତି ପରୟା ଭକ୍ତୟା ତଵଦତତ୍କଵଚଂ ପଠନ |
ପଂଗୁଃ କୂ ଣିଚ ଵପୌଗଂଡଃ ପୂଣୟାଂଵଗା ଜାୟଵତ ଧରଵମ || ୪୨ ||
ଵଶଷାଚ କୁ ଠପୂଵୟାଚ ନଶୟଂତୟାମୟରାଶୟଃ |
ଅଷ୍ଟାକ୍ଷ୍ଵରଣ ମଂଵେଣ ଵସ୍ତାଵେଣ କଵଵଚନ ଚ || ୪୩ ||
ଵୃ ଂଦାଵଵନ ସ୍ନ୍ନିହତ
ି ମଭିଷିଚୟ ୟର୍ାଵିଧ |
ୟଂଵେ ମଂୋକ୍ଷ୍ରାଣୟଵଷ୍ଟୌ ଵିଲିଖୟାେ ପ୍ରତିଠତ
ି ମ || ୪୪ ||

ଵଷାଡଵଶୈରୁପଚାଵରୈଚ ସ୍ଂପୂଜୟ େିଜଗଦ୍ଗର
ୁ ୁମ|

ଅଵଷ୍ଟାତ୍ତରଶତାଖୟାଭିରଚୟଵୟତ୍କୁସ୍ୁମାଦିଭିଃ || ୪୫ ||
ଫଵଲୈଚ ଵିଵଵି ଧୈଵରଵ ଗୁଵରାରଚୟାଂ ପ୍ରକୁ ଵୟତଃ |

ନାମଶ୍ରଵଣମାଵେଣ ଗୁରୁଵୟୟପ୍ରସ୍ାଦତଃ || ୪୬ ||
ଭୂତଵପ୍ରତପିଶାଚାଦୟାଃ ଵିଦ୍ରଵଂତି ଦିଵଶା ଦଶ |
ପଵଠଵଦତତ୍ତ୍ରିକଂ ନିତୟଂ ଗୁଵରାଵୟୃଂଦାଵନାଂତିଵକ || ୪୭ ||
ରାଜଵଚାରମହାଵୟାଘ୍ରସ୍ପୟନକ୍ରାଦିପ ଡନାତ || ୪୮ ||

a.
c

କଵଚସ୍ୟ ପ୍ରଭାଵଵଣ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ନ ଜାୟଵତ |

om

ଦ ପଂ ସ୍ଂଵୟାଜୟ ଵିଦୟାଵାନ ସ୍ଭାସ୍ୁ ଵିଜୟ ଭଵଵତ |

gm

ଵସ୍ାମସ୍ୂଵୟୟାପରାଗାଦିକାଵଲ ଵୃ ଂଦାଵନାଂତିଵକ || ୪୯ ||
କଵଚାଦିେକ
ି ଂ ପୁଣୟମପ୍ପଣାଚାୟୟଦଶିତମ |

ou
si

ଜଵପଦୟଃ ସ୍ ଧନଂ ପୁୋନ ଭାୟୟାଂ ଚ ସ୍ୁମଵନାରମାମ || ୫୦ ||
ଜ୍ଞାନଂ ଭକ୍ତିଂ ଚ ଵଵୈରାଗୟଂ ଭୁକ୍ତିଂ ମୁକ୍ତିଂ ଚ ଶାତ ମ |

.y

ସ୍ଂପ୍ରାପୟ ଵମାଦଵତ ନିତୟଂ ଗୁରୁଵୟୟପ୍ରସ୍ାଦତଃ || ୫୧ ||

w

w

w

|| ଇତି ଶ୍ର ମଦପ୍ପଣାଚାୟୟଵର
ି ଚିତଂ ଶ୍ର ରାଘଵଵଂଦ୍ରକଵଚଂ ସ୍ଂପୂଣୟମ ||

