|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ||
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂ ତଵଵୈରବଲଵନମାତିଂଗମାଦ୍ୟଦ୍ ଘଟାକୁ ିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ରଵପାଟନାଧିକପଟୁପ୍ରଵତୟକଵଜ୍ରାୟତାିଃ |
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାରତାରାତଦ୍ୂ ରପ୍ରଧ୍ଵସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତପ୍ରଵତତମନସା ାଵତା ୂ ର ାଵଗୈିଃ || ୧ ||
ଦ୍ୂ ରତରଵତାଽପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |
ୟଵଦ୍ରାଵ ାତ୍କରଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁ ଟଲପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥତାଗ୍ନସ୍ଫୁ ରତ-

om

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ କଲୟନ ଵନୈଵଵଶତୁ ଵସ୍ତ ସମିଂ ପଶୟାମୁୟତ୍ତମଵସ୍ତୁ

gm

a.
c

ଖଵଦ୍ୟାଵତାପମଵଷ୍ଫୁ ଲିଂଗ ସତା ବ୍ରଵେଶଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||

ou
si

|| ଇତ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ୍ପାଦ୍କୃ ତା ଶ୍ରୀନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ସିଂପୂର୍ଥା ||
ଓମ || ଶ୍ରୀମଦ୍ଵଷ୍ଣ୍ଵିଂଘ୍ରନଷ୍ଠାତଗୁର୍ଗୁରୁତମଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ -

.y

ଵତ୍ରୈଵଲାକୟାଚାୟଥପାଵଦ୍ାଜ୍ଜ୍ଵଲଜଲଜଲସତପାିଂସଵଵାଽସ୍ମାନ ପୁନିଂତୁ |

w

w

ଵାଚାିଂ ୟତ୍ର ପ୍ରଵର୍ତ୍ରୀ ତ୍ର ୁ ଵନମହତା ଶାରଦ୍ା ଶାରଵଦ୍ିଂଦ୍ୁ -

w

ଵଜୟାତ୍ସ୍ନା ଦ୍ରସ୍ମତଶ୍ରୀଧଵଲତକକୁ ା ଵପ୍ରମ ାରିଂ ବ ାର || ୧ ||
ଉତ୍କିଂଠାକୁ ିଂଠଵକାଲାହଲଜଵଵଦ୍ତାଜସ୍ରଵସଵାନୁ ଵୃଦ୍ଧପ୍ରାଜ୍ଞାତ୍ମଜ୍ଞାନଧୂତାିଂଧତମସସୁମଵନାଵମିଲରନାଵାଵଲୀନାମ |
କ୍ତ୍ୁୟଵଦ୍ରକାଵଗାଡପ୍ରଘଟନସଧଟାତ୍କାରସିଂଘୃ ୟମାର୍- ପ୍ରାିଂତପ୍ରାିଂଗ୍ରୟାିଂଘ୍ରପୀଠ
ଓତ୍ଥତକନକରଜିଃପିଂଜରା ରିଂଜତାଶାିଃ || ୨ ||
ଜନମାଧିଵୟାଧୁୟପାଧିପ୍ରତହତଵରହପ୍ରାପକାର୍ାିଂ ଗୁର୍ାନା- ମଗ୍ରୟାର୍ାମପଥକାର୍ାିଂ
ଚରମୁଦ୍ତଚଦ୍ାନିଂଦ୍ସିଂଵଦ୍ାହଦ୍ାନାମ |

ଏଵତ ାଵମ ଵଦ୍ା ପ୍ରମୁ ତମନସାିଂ ଵଦ୍ଵ ର୍ାିଂ ଦ୍ୂ କାର୍ାିଂ ଵଦ୍ୈତୟାନାମାତିମିଂଵଧ
ତମସ ଵଦ୍ଧତାିଂ ସିଂସ୍ତଵଵ ନାସ୍ମ ଶକ୍ତ୍ିଃ || ୩ ||
ଅସୟାଵଷ୍କତଥୁ କାମିଂ କଲମଲକଲୁ ଵ ଽସ୍ମନ ଜଵନ ଜ୍ଞାନମାଗଥିଂ ଵିଂଦ୍ୟିଂ
ଚିଂଵଦ୍ରିଂଦ୍ରରୁଦ୍ରଦ୍ୁ ୟମର୍ଫର୍ଵଵୟାନାୟକାଵଦ୍ୈୟରହାଦ୍ୟ |
ମଧ୍ଵାଖୟିଂ ମିଂତ୍ରସଦ୍ଧିଂ କମୁତ କୃ ତଵଵତା ମାରୁତସୟାଵତାରିଂ ପାତାରିଂ ପାରଵମଷ୍ଠୟିଂ
ପଦ୍ମପଵପଦ୍ିଃ ପ୍ରାପ୍ତୁରାପନ୍ନପୁିଂସାମ || ୪ ||

om

ଉଦ୍ୟଦ୍ଵଦ୍ୁ ୟତ୍ପର ଚିଂଡାିଂ ନଜରୁଚନକରଵୟାପ୍ତଵଲାକାଵକାଵଶା ବଭ୍ରଦ୍ଭୀଵମା ୁ ଵଜ
ଵୟାଽ ୁ ୟଦ୍ତଦ୍ନକରା ାିଂଗଦ୍ାଢ୍ୟପ୍ରକାିଂଵଡ |

gm

ୟତଵରମହଵତା ୂ ମ ୂ ାମର୍ଵମଥ || ୫ ||

a.
c

ଵୀଵୟଥାଦ୍ଧାୟଥାିଂ ଗଦ୍ାଗ୍ରୟାମୟମହ ସୁମତିଂ ଵାୟୁ ଵଦ୍ଵଵା ଵଦ୍ଧ୍ୟାଦ୍- ଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନଵନତା
ସିଂସାଵରାତ୍ତାପନଵତୟାପଶମଦ୍ସଦ୍ୟଵେହହାସାିଂବୁ ପୂର- ଵପ୍ରାଦ୍ୟଦ୍ଵଦ୍ୟାନଵଦ୍ୟଦ୍ୁ ୟତମ

ou
si

ର୍କରର୍ଵଶ୍ରର୍ସିଂପୂରତାଶିଃ|

ଶ୍ରୀଵତ୍ାିଂକାଧିଵାଵସାଚତତରସରଲଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ-

.y

କ୍ଷୀରାିଂଵ ାଧିଵି ିଂଦ୍ୟାଦ୍ଭଵଦ୍ନ ମତିଂ ୂ ର ଵମ ୂ ତଵହତୁ ିଃ || ୬ ||

w

w

ମୂଧଥଵନୟଵ ାଽଂିଂଜଲଵମଥ ଦ୍ୃ ଢ୍ତରମହ ଵତ ବଧ୍ୟଵତ ବିଂଧପାଶ- ଵେଵତ୍ର ଦ୍ାଵତ୍ର

w

ସୁଖାନାିଂ ଜତ ୁ ଵ ଵ ୟଦ୍ଵଧାଵତ୍ର ଦ୍ୁ ୟ ଵତ୍ରଥ |
ଅତୟିଂତିଂ ସିଂତତିଂ ତ୍ଵିଂ ପ୍ରଦ୍ଶ ପଦ୍ୟୁ ଵଗ ହିଂତ ସିଂତାପ ାଜା- ମସ୍ମାକିଂ କ୍ତ୍ଵମକାିଂ
ଗଵତ ଉତ ଵତ ମାଧଵସୟାର୍ ଵାଵୟାିଃ || ୭ ||
ସାଵଭ୍ରାଷ୍ଣ୍ା ୀଶୁଶୁଭ୍ରପ୍ର ମ ୟ ନଵ ା ୂ ର ୂ ୃ ଦ୍ଵ ୂ ତ- ଭ୍ରାଜଷ୍ଣ୍ୁ ୂ ଋ
ଥ ୂ ର୍ାିଂ ଵନମପ
ଵଵ ାଽଵ ଦ୍ ବଵଭ୍ର ବ ୂ ଵଵ |
ଵୟନ ୂ ଵଭ୍ରମଵସ୍ତ ଭ୍ରମୟତୁ ସୁ ୃ ଶିଂ ବ ୃ ଵଦ୍ଦୁ
ଥ
ୃ ତାଶାନ
ଥ
ଭ୍ରାିଂତଵ ଦ୍
ଥ ାଵ ାସସ୍ତଵତ
ୟମ

ୂ ଵ ଥାକ୍ଷୟଵତା ମାୟ କ୍ଷୂନ || ୮ ||

ଵୟଽମୁିଂ ାଵିଂ ଜିଂଵତ ସୁରମୁଖସୁଜନାରାଧିତିଂ ଵତ ତୃ ତୀୟିଂ ାସିଂଵତ
ାସୁଵରୈଵସ୍ତ ସହଚରଚଲଵତୈଶ୍ଚାମଵରୈଶ୍ଚାରୁଵଵ ାିଃ |
ଵଵୈକୁିଂଵଠ କିଂଠଲଗ୍ନସ୍ଥରଶୁଚଵଲସତ୍କାିଂତତାରୁର୍ୟଲୀଲାଲଆଵର୍ୟାପୂର୍ଥକାିଂତାକୁ ଚ ରସୁଲ ାଵଶେ ସଵମାଦ୍ସାିଂଦ୍ରାିଃ || ୯ ||
ଆନିଂଦ୍ାନମିଂଦ୍ମିଂଦ୍ା ଦ୍ଦ୍ତ ହ ମରୁତିଃ କୁ ିଂଦ୍ମିଂଦ୍ାରନିଂଦ୍ୟା- ଵତଥୟାଵମାଦ୍ାନ ଦ୍ଧାନା
ମୃଦ୍ପଦ୍ମୁଦ୍ଵତାଦ୍ଗୀତଵକୈିଃ ସୁିଂଦ୍ରୀର୍ାମ |

om

ଵୃ ିଂଵଦ୍ୈରାଵିଂଦ୍ୟମୁଵକ୍ତ୍ିଂଦ୍ଵହମଗୁମଦ୍ନାହୀିଂଦ୍ରଵଦ୍ଵଵିଂଦ୍ରଵସଵଵୟ ଵମିକୁ ିଂଵଦ୍
ମିଂଦ୍ଵରଽସ୍ମନ୍ନଵରତମୁଦ୍ୟଵନମାଦ୍ନାିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵ || ୧୦ ||

a.
c

ଉତ୍ତପ୍ତାତୁ ୟତ୍କଟତ୍ଵଟ୍ପପ୍ରକଟକଟକଟଧ୍ଵାନସିଂଘନୋଦଵନାଦ୍ୟ-

gm

ଦ୍ଵଦ୍ୁ ୟଦ୍ଵୂୟଢ୍ସ୍ଫୁ ଲିଂଗପ୍ରକରଵକରଵର୍ାତ୍କଵାଥିଵତ ବାଧିତାିଂଗାନ |

ଉଦ୍ଗାଢ୍ିଂ ପାତୟମାନା ତମସ ତତ ଇତିଃ କିଂକଵରୈିଃ ପିଂକଵଲ ଵତ ପିଂକ୍ତ୍ଗ୍ରଥାଵ୍ାିଂ ଗରମ୍ା

ou
si

ଗେପୟତ ହ ଵଵଦ୍ଦଵ ଵର୍ା ଵଦ୍ଵଦ୍ାଦ୍ୟ || ୧୧ ||

ଅସ୍ମନ୍ନସ୍ମଦ୍ଗର
ୁ ୂ ର୍ାିଂ ହରଚରର୍ଚରଧ୍ୟାନସନମିଂଗଲାନାିଂ ୟୁ ମାକିଂ ପାର୍ଶ୍ଥ ୂ ମିଂ

.y

ଧୃତରର୍ରର୍କସ୍ଵଗିଵସଵୟାିଂ ପ୍ରପନ୍ନିଃ |

w

w

ୟସ୍ତୂ ଦ୍ାଵସ୍ତ ସ ଆଵସ୍ତଽଧି ଵମସୁଲ ଵକେଶନଵମାକମସ୍ତ- ପ୍ରାୟାନିଂଦ୍ିଂ କର୍ିଂଚନ୍ନ

w

ଵସତ ସତତିଂ ପିଂଚକଵଷ୍ଟଽତକଵଷ୍ଟ || ୧୨ ||
କ୍ଷୁତକ୍ଷାମାନ ରୂକ୍ଷରଵକ୍ଷାରଦ୍ଖରନଖରକ୍ଷୁଣ୍ଣଵଵକ୍ଷା ତାକ୍ଷା- ନାମଗ୍ନାନିଂଧକୂ ଵପ
କ୍ଷୁରମୁଖମୁଖଵରୈିଃ ପକ୍ଷ ଵିକ୍ଷତାିଂଗାନ |
ପୂୟାସୃଙ୍ତ୍ର
ମୂ ଵଷ୍ଠାକୃ ମକୁ ଲକଲଵଲ ତତକ୍ଷର୍କ୍ଷପ୍ତଶକ୍ତ୍ୟା- ଦ୍ୟସ୍ତ୍ରଵ୍ରାତାଦ୍ତାିଂସ୍ତଵଦ୍ଦଵ

ଉପଜହଵତ ଵଜ୍ରକଲପା ଜଲୂ କାିଃ || ୧୩ ||

ମାତଵମଥ ମାତରର୍ଶ୍ନ ପତରତୁ ଲଗୁଵରା ଭ୍ରାତରଷ୍ଟାପ୍ତବିଂଵଧା ସ୍ଵାମନ
ସଵଥାିଂତରାତ୍ମନ୍ନଜର ଜରୟତଜଥନମମତ
ୃ ୟାମୟାନାମ |

ଵଗାଵିଂଵଦ୍ ଵଦ୍ହ କ୍ତ୍ିଂ ଵତ ଚ ଗଵନ୍ନୂଜତ
ି ାିଂ ନନିମତ୍ତାିଂ ନଵଥୟାଜାିଂ ନଶ୍ଚଲାିଂ
ସଦ୍ଗର୍
ୁ ଗର୍ବୃ ହତୀିଂ ଶାର୍ଶ୍ତୀମାଶୁ ଵଦ୍ଵ || ୧୪ ||

ଵଵଷ୍ଣ୍ାରତୁ ୟତ୍ତମତ୍ଵାଦ୍ଖିଲଗୁର୍ଗଵର୍ୈସ୍ତତ୍ର କ୍ତ୍ିଂ ଗରଷ୍ଠା- ମାଶେଵଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧରା ୟାମମୁମର୍
ପରଵାରାତ୍ମନା ଵସଵଵକ ୁ |
ୟିଃ ସିଂଧଵତ୍ତ ଵରିଂଚର୍ଶ୍ସନଵହଗପାନିଂତରୁଵଦ୍ରିଂଦ୍ରପୂଵଵଥ- ଵାଧ୍ୟାୟିଂସ୍ତାରତମୟିଂ
ସ୍ଫୁ ଟମଵତ ସଦ୍ା ଵାୟୁ ରସ୍ମଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସ୍ତମ || ୧୫ ||

ମଶ୍ରବୁ ଦ୍ଧୀିଂସ୍ତ୍ରଦ୍ଵନରୟ ୂ ଵଗାଚରାନ୍ନତୟବଦ୍ଧାନ |

om

ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ୍ ାଜିଃ ସୁଖୟସ ହ ଗୁଵରା ଵୟାଗୟତାତାରତମୟା- ଦ୍ାଧଵତ୍

gm

ଶୁତଶତମତହାସାଦ୍ ଚାଽକର୍ଥୟାମିଃ || ୧୬ ||

a.
c

ତାମସ୍ରାିଂଧାଦ୍କାଵଖୟ ତମସ ସୁବହୁ ଲିଂ ଦ୍ୁ ିଃଖୟସୟନୟର୍ାଜ୍ଞାନ ଵଵଷ୍ଣ୍ାରାଜ୍ଞା ରତ୍ଥିଂ
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ତିଂ ହନୂ ମାନତ ମହତମହାଵପିରୁଵ ା ବାହୁ ଶାଲୀ

ou
si

ଖୟାତଵସ୍ତଽଵଗ୍ରୟାଽଵତାରିଃ ସହତ ଇହ ବହୁ ବ୍ରେଚୟଥାଦ୍ଧଵମମିଃ |
ସଵେହାନାିଂ ସହସ୍ଵାନହରହରହତିଂ ନଦ୍ଥହନ ଵଦ୍ହ ାଜା- ମିଂଵହାଵମାହାପଵହା ୟିଃ

.y

ସ୍ପୃହୟତ ମହତୀିଂ କ୍ତ୍ମଦ୍ୟାପ ରାଵମ || ୧୭ ||

w

w

ପ୍ରାକ ପିଂଚାଶତ୍ହଵସ୍ରୈଵଥୟଵହତମମତିଂ ଵୟାଜଵନୈିଃ ପଵଥତିଂ ତ୍ଵିଂ

w

ୟାଵତ୍ିଂଜୀଵନାଵଦ୍ୟି ଧନଧିମଧିକପ୍ରାର୍ ଲିଂକାମଵନୈ ୀିଃ |
ଅଦ୍ରାକ୍ଷୀଦ୍ୁ ତ୍ପତିଂତିଂ ତତ ଉତ ଗରମୁତ୍ପାଟୟିଂତିଂ ଗୃହୀତ୍ଵା ୟାିଂତିଂ ଵଖ ରାଘଵାିଂଵଘ୍ରି
ପ୍ରର୍ତମପ ତଵଦ୍ୈକକ୍ଷଵର୍ ତ୍ଵାିଂ ହ ଵଲାକିଃ || ୧୮ ||
କ୍ଷପ୍ତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ଲୀଲିଂ ଶତମତୁ ଲମଵତ ଵୟାଜନାନାିଂ ସ ଉଚ୍ଚସ୍ତାଵଦ୍ଵସ୍ତାରଵାିଂଶ୍ଚାପୁୟପଲଲଵ ଇଵ ଵୟଗ୍ରବୁ ଦ୍ଧୟା ତ୍ଵୟାଽତିଃ |
ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ଥାନସ୍ଥତାତସ୍ଥରଶକଲଶଲାଜାଲସିଂଵଶେ ନଷ୍ଟ- ଵେଦ୍ାିଂକିଃ ପ୍ରାଗଵା ୂ ତ
କପଵରଵପୁ ଵସ୍ତ ନମିଃ ଵକିଶଲାୟ || ୧୯ ||

ଦ୍ୃ ଷ୍ଟଵା ଦ୍ୁ ଷ୍ଟାଧିଵପାରିଃ ସ୍ଫୁ ଟତକନକସଦ୍ଵମଥ ଘୃଷ୍ଟାସ୍ଥକୂ ଟିଂ ନଷ୍ପଷ୍ଟିଂ
ହାଟକାଦ୍ରପ୍ରକଟତଟତଟାକାତଶିଂଵକା ଜଵନାଽ ୂ ତ |
ଵୟନାଵଜି ରାଵର୍ାରପ୍ରୟନଟନପଟୁମଥଷ୍ଟ
ୁ ରଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଵଦ୍ଷ୍ଟୁିଂ କିଂ ଵନଵଷ୍ଟ ଵମ ସ
ଵତଽଷ୍ଟାପଦ୍କଟକତଟଵତ୍କାଟ ାମୃଷ୍ଟକାଷ୍ଠିଃ || ୨୦ ||
ଵଦ୍ଵୟାଵଦ୍ଶପ୍ରର୍ୀତଦ୍ୁ ହର୍ହରଵରାଵଧ୍ୟରଵକ୍ଷାଵଘାତା- ଦ୍ୟାଵସଵଵାଦ୍ୟଦ୍ଦୟାଦ୍ରଥିଃ
ସହ ୁ ଜମକଵରାଦ୍ରାମନାମା ମୁକୁିଂଦ୍ିଃ |
ପ୍ର ୂ ତପ୍ରର୍ୟଵକସତାଵେକ୍ଷର୍ଵସ୍ତଵକ୍ଷମାର୍ିଃ || ୨୧ ||

om

ଦ୍ୁ ଷ୍ପ୍ରାଵପ ପାରଵମଵଷ୍ଠୟ କରତଲମତୁ ଲିଂ ମୂଧି ଵନୟସୟ ଧନୟିଂ ତନଵନ ୂ ୟିଃ

a.
c

ଜଵେ ନଵେନ ଵଵୋ ବହୁ ଲବଲବକଧ୍ଵିଂସନାଵଦ୍ୟନ ଵଶାଚ-

gm

ଦ୍ଵପ୍ରାନୁ ଵରାଶପାଵଶୈରସୁଵଧୃତସୁଖଵସୈୟକଚରାଜନାନାମ |

ତଵସ୍ମୈ ଵତ ଵଦ୍ଵ କୁ ମଥିଃ କୁ ରୁକୁ ଲପତଵୟ କମଥର୍ା ଚ ପ୍ରର୍ାମାନ କମଥୀରିଂ ଦ୍ୁ ମଥତୀନାିଂ

ou
si

ପ୍ରର୍ମମର୍ ଚ ଵୟା ନମଥର୍ା ନମଥମାର୍ || ୨୨ ||

ନମଥଦ୍
ୃ ିନ୍ନତୟୟନାଵିଂ ଵଜରଵର ଜରାସିଂଧକାୟାସ୍ଥସିଂଧୀ- ନୁ ୟଵଦ୍ଧ ତ୍ଵିଂ ସ୍ଵଧ୍ଵଵର ଵା

.y

ପଶୁମଵ ଦ୍ମୟନ ଵଷ୍ଣ୍ୁପକ୍ଷଦ୍ଵଡୀଶମ |

w

w

ୟାଵତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୂ ତିଂ ନଖିଲମଖ ୁ ଜିଂ ତପଥୟାମାସର୍ାଵସି ତାଵତୟାଽଽଵୟାଜ ତୃ ପ୍ତୟା

w

କମୁ ଵଦ୍ ଗଵନ ରାଜସୂୟାର୍ଶ୍ଵମଵଧ || ୨୩ ||
ଵକ୍ଷଵଲାକ୍ଷୀର୍ାନୋଦହାସିଂ ତଵ ରର୍ମରହନ୍ନୁଦ୍ଗଵଦ୍ାଦ୍ଦାମବାଵହାବଥହଵଵକ୍ଷିହର୍ୟନୀକକ୍ଷପର୍ସୁନପୁର୍ିଂ ୟସୟ ସଵଵଥାତ୍ତମସୟ |
ଶୁଶୂ ାର୍ଥିଂ ଚକର୍ଥ ସ୍ଵୟମୟମର୍ ସିଂଵକ୍ତ୍ୁମାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- ଶ୍ରୀମନ୍ନାମନ ସମର୍ଥସ୍ତଵମପ ହ
ୟୁ ଵଵୟାିଃ ପାଦ୍ପଦ୍ମିଂ ପ୍ରପଵଦ୍ୟ || ୨୪ ||
ଦ୍ୁ ହୟିଂତୀିଂ ହୃ ଦ୍ଦୁହିଂ ମାିଂ ଦ୍ୁ ତମନଲବଲାଦ୍ଦର ାଵୟିଂତୀମଵଦ୍ୟା- ନଦ୍ରାିଂ ଵଦ୍ରାଵୟ ସଵଦ୍ୟା
ରଚନପଟୁମର୍ାଽପାଦ୍ୟ ଵଦ୍ୟାସମୁଦ୍ର |

ଵାଵେଵୀ ସା ସୁଵଦ୍ୟାଦ୍ରଵର୍ଦ୍ ଵଦ୍ତା ଵଦ୍ରିପଦ୍ୀ ରୁଦ୍ରପନାଵୟାଦ୍ୁ ୟଦ୍ରକ୍ତ୍ାଦ୍ରାଗ ଦ୍ରାଦ୍ରହୟତୁ ଦ୍ୟତା ପୂଵଥ ୀମାଽଜ୍ଞୟା ଵତ || ୨୫ ||
ୟା ୟାିଂ ଶୁଶୂ ୁରାସୀିଃ କୁ ରୁକୁ ଲଜନଵନ କ୍ଷତ୍ରଵଵପ୍ରାଦ୍ତା ୟାିଂ ବ୍ରେ ୟାିଂ ବୃ ିଂହତା ୟାିଂ
ଚତସୁଖଵପୁ ା କୃ ଷ୍ଣ୍ନାମାସ୍ପଦ୍ା ୟାମ |
ନଵ ଥଦ୍ା ୟାିଂ ଵଵଶ ାଦ୍ଦଵଵଚନଵ ୟା ୟାମୁ ା ୟାମମୂ ୟାିଂ ତୁ ୟିଂ ଚ ଵକ୍ଷମଵଦ୍ ୟିଃ
ସରସଜଵଲସଵଲାଚଵନଵ ୟା ନଵମାଽସ୍ତୁ || ୨୬ ||

om

ଗଚ୍ଚନ ଵସିଗିଂଧିକାର୍ଥିଂ ପଥି ସ ହନୁ ମତିଃ ପୁେମେସୟ ୀମିଃ ଵପ୍ରାଦ୍ଧତଥୁ ିଂ ନାଶକତ୍
ତ୍ଵମୁମର
ୁ ୁ ଵପୁ ା ୀ ୟାମାସ ଵଚତ |
ାଜାମ || ୨୭ ||

gm

ପ୍ରମଦ୍ଦ୍ ସୁଧିୟାିଂ ଵମାହକ ଵଦ୍ଵ

a.
c

ପୂର୍ଥଜ୍ଞାଵନିଜଵସାଵସ୍ତ ଗୁରୁତମ ଵପୁଵ ାିଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ରୀଡାମାତ୍ରିଂ ତଵଦ୍ତତ
ବହଵୀିଃ ଵକାଟୀରଟୀକିଃ କୁ ଟଲକଟୁମତୀନୁ ତ୍କଟାଵଟାପଵକାପାନ ଦ୍ରାକ ଚ ତ୍ଵିଂ

ou
si

ସତ୍ଵରତ୍ଵାେରର୍ଦ୍ ଗଦ୍ୟା ଵପାର୍ୟାମାସର୍ାରୀନ |

ଉନମର୍ୟାତର୍ୟମର୍ୟାତ୍ଵଵଚନଵଚନାନୁ ତ୍ପର୍ସ୍ଥାିଂସ୍ତର୍ାଽନୟା- ନପର ାୟେିଃ ସ୍ଵପ୍ରୟାଵୟୈ

.y

ପ୍ରୟତମକୁ ସମ
ୁ ିଂ ପ୍ରାର୍ ତଵସ୍ମୈ ନମଵସ୍ତ || ୨୮ ||

w

w

ଵଦ୍ହାଦ୍ୁ ତ୍କର ାମତାନାମଧିପତରସତାମରମାଦ୍ଵରବୁ ଦ୍ଧିଃ କୁ ଦ୍ଧିଃ ଵରାଵଧୈକଵଶୟିଃ କୃ ମରଵ

w

ମର୍ମାନ ଦ୍ୁ ଷ୍କତ
ୃ ୀ ନଷ୍କ୍ରୟାର୍ଥମ |
ଚଵର ୂ ଚରଵମତୟ ରକଚମଵ ସତାିଂ ଵଚତସିଃ କଷ୍ଟଶାସ୍ତ୍ରିଂ ଦ୍ୁ ସ୍ତକଥିଂ
ଚରପାଵର୍ଗୁର୍ଗର୍ଵରହିଂ ଜୀଵତାିଂ ଚାଧିକୃ ତୟ || ୨୯ ||
ତଦ୍ଦୁ ଵଷ୍ପ୍ରକ୍ଷାନୁ ସାରାତ୍କତପୟକୁ ନଵରୈରାଦ୍ୃ ଵତାଽଵନୈୟଵିସଵୃ ଷ୍ଟା ବ୍ରୋଽହିଂ ନଗଥୁଵର୍ାଽହିଂ
ଵତର୍ମଦ୍ମତ ଵହୟ ପା ିଂଡଵାଦ୍ିଃ |
ତଦ୍ୁ ୟକ୍ତ୍ୟା ାସଜାଲପ୍ରସରଵ ତରୂଦ୍ଦାହଦ୍କ୍ଷପ୍ରମାର୍- ଜ୍ଵାଲାମାଲାଧଵରାଽଗ୍ନିଃ ପଵନ
ଵଜୟଵତ ଵତଽଵତାରସ୍ତୃତୀୟିଃ || ୩୦ ||

ଆଵରାଶିଂଵତା ନଆଶା ୟ ରଵଵଶସ୍ଵାଶୟାଶ୍ଛନ୍ନଦ୍ପଥା ଵାଶିଂଵତା ଵଦ୍ଶନାଶସ୍ତଵତ
ବତ କୁ ଧିୟାିଂ ନାଶମାଶା ଦ୍ଶାଽଶୁ |
ଧାଵିଂଵତାଽଶେୀଲଶୀଲା ଵତର୍ଶପର୍ଶାପାଶଵାିଃ ଶାିଂତଵଶିୟଥା- ସ୍ତଵଦ୍ଵୟାଖୟାସିଂହନାଵଦ୍
ସପଦ୍ ଦ୍ଦ୍ୃ ଶଵର ମାୟଵଗାମାୟଵଵସ୍ତ || ୩୧ ||
ତ୍ର ଵଵପୟଵାଵତାଵର ଵର ରପଘୃର୍ିଂ ହିଂସଵତା ନଵିକାରିଃ ସଵଥଜ୍ଞିଃ ସଵଥଶକ୍ତ୍ିଃ
ସକଲଗୁର୍ଗର୍ାପୂର୍ଥରୂପପ୍ରଗଲଭିଃ |
ଜଗଦ୍ୁ ତ ଵଶଗିଂ କିଂକରାିଃ ଶିଂକରାଦ୍ୟାିଃ || ୩୨ ||

a.
c

ଉଦ୍ୟନମିଂଦ୍ସ୍ମତଶ୍ରୀମୃଦ୍ୁମଧୁମଧୁରାଲାପପୀୟୂ ଧାରା-

om

ସ୍ଵେିଃ ସ୍ଵେିଂଦ୍ମୃତୁୟିଃ ସୁଖୟସ ସୁଜନିଂ ଵଦ୍ଵ କିଂ ଚତ୍ରମତ୍ର ତ୍ରାତା ୟସୟ ତ୍ରଧାମା

gm

ପୂରାଵସଵକାପଶାିଂତାସୁଖସୁଜନମଵନାଵଲାଚନାପୀୟମାନମ |

ସିଂଦ୍ରଵକ୍ଷୟ ସୁିଂଦ୍ରିଂ ସିଂଦ୍ୁ ହଦ୍ହ ମହଦ୍ାନିଂଦ୍ମାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ଵଵରିଂଦ୍ୁ ବିଂବିଂ

ou
si

ଦ୍ୁ ରତନୁ ଦ୍ୁଦ୍ତିଂ ନତୟଦ୍ାହିଂ କଦ୍ା ନୁ || ୩୩ ||

ପ୍ରାଚୀନାଚୀର୍ଥପୁଵର୍ୟାଚ୍ଚୟଚତୁ ରତରାଚାରତଶ୍ଚାରୁଚତ୍ତା- ନତୁ ୟଚ୍ଚାିଂ ଵରାଚୟିଂତୀିଂ

.y

ଶୁତଚତଵଚନାିଂ ଶ୍ରାଵକାିଂଵଶ୍ଚାଦ୍ୟଚୁ ିଂଚୂ ନ |

w

w

ଵୟାଖୟାମୁତଖାତଦ୍ୁ ିଃଖାିଂ ଚରମୁଚତମହାଚାୟଥ ଚିଂତାରତାିଂଵସ୍ତ ଚତ୍ରାିଂ

w

ସୋସ୍ତ୍ରକତଥଶ୍ଚରର୍ପରଚରାିଂଛ୍ରାଵୟାସ୍ମାିଂଶ୍ଚ କିଂଚତ || ୩୪ ||
ପୀଵଠ ରଵନାଵାପକେୠଵପ୍ତ ରୁଚରରୁଚମର୍ଵଜୟାତ ା ସନ୍ନ ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରୋର୍ିଂ ାଵନିଂ ତ୍ଵାିଂ
ଜ୍ଵଲତ ନଜପଵଦ୍ ଵଵୈଦ୍କାଦ୍ୟା ହ ଵଦ୍ୟାିଃ |
ଵସଵିଂଵତ ମୂତମ
ି ତୟିଃ ସୁଚରତ ଚରତିଂ ାତ ଗିଂଧଵଥଗୀତିଂ ପ୍ରଵତୟକିଂ ଵଦ୍ଵସିଂସତ୍ଵପ
ତଵ ଗଵନ୍ନତିତଵଦ୍ୟାଵଧୂ ୁ || ୩୫ ||
ସାନୁ ଵରାଵଶୈରଜସ୍ରିଂ ଜନମୃତନରୟାଦ୍ୂ ୟମିମାଲାଵଵଲଽସ୍ମନ ସିଂସାରାଵଧି
ନମଗ୍ନାିଂଛରର୍ମଶରର୍ାନେଵତା ଵୀକ୍ଷୟ ଜିଂତୂ ନ |

ୟୁ ମା ିଃ ପ୍ରାର୍ିତିଃ ସଞ୍ଜଲନଧିଶୟନିଃ ସତୟଵତୟାିଂ ମହଵ -ଥ ଵଥୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚନମାତ୍ରମୂତନ
ି ଥ ଖଲୁ
ଗଵତିଃ ପ୍ରାକୃ ଵତା ଜାତୁ ଵଦ୍ହିଃ || ୩୬ ||
ଅସ୍ତଵୟସ୍ତିଂ ସମସ୍ତଶୁତଗତମଧଵମୈ ରନାଵପୂଗିଂ ୟର୍ାିଂଵଧୈ- ରର୍ଥିଂ ଵଲାଵକାପକୃ ଵତୈୟ
ଗୁର୍ଗର୍ନଲୟିଃ ସୂତ୍ରୟାମାସ କୃ ତ୍ସ୍ନମ |
ଵୟାଽଵସି ଵୟାସା ଧାନସ୍ତମହମହରହ ଥକ୍ତ୍ତସ୍ତତ୍ପର ସାଦ୍ା- ତ୍ଵଦ୍ୟା ଵଵଦ୍ୟାପଲଵଧୈୟ
ଗୁରୁତମମଗୁରୁିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵିଂ ନମାମ || ୩୭ ||

om

ଆଜ୍ଞାମଵନୈୟରଧାୟଥାିଂ ଶରସ ପରସରଦ୍ରଶମଵକାଟୀରଵକାଵଟି କୃ ଷ୍ଣ୍ସୟାକେଷ୍ଟକମଥା
ଦ୍ଧଦ୍ନୁ ସରର୍ାଦ୍ର୍ିଵତା ଵଦ୍ଵସିଂଵଘୈିଃ |

a.
c

ୂ ମାଵାଗତୟ ୂ ମନ୍ନସୁକରମକଵରାବ୍ରଥେସୂତ୍ରସୟ ା ୟିଂ ଦ୍ୁ ଥା ୟିଂ ଵୟସୟ

gm

ଦ୍ଵସୟାମଥର୍ମତ ଉଦ୍ତିଂ ଵଵଦ୍ସଦ୍ୁ ୟକ୍ତ୍ ସ୍ତଵମ || ୩୮ ||

ୂ ତ୍ଵା ଵକ୍ଷଵତ୍ର ଵଶୁଵଦ୍ଧ ଦ୍ଵଜଗର୍ନଲଵୟ ରୂପୟପୀଠା ଧାଵନ ତତ୍ରାପ

ou
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ବ୍ରେଜାତସ୍ତ୍ର ୁ ଵନଵଶଵଦ୍ ମଧ୍ୟଵଗହାଖୟଵଗଵହ |

ପାରଵ୍ରାଜୟାଧିରାଜିଃ ପୁନରପ ବଦ୍ରୀିଂ ପ୍ରାପୟ କୃ ଷ୍ଣ୍ିଂ ଚ ନତ୍ଵା କୃ ତ୍ଵା ା ୟାର୍ ସମୟଗ

.y

ଵୟତନୁ ତ ଚ ଵାନ ାରତାର୍ଥପ୍ରକାଶମ || ୩୯ ||

w

w

ଵିଂଵଦ୍ ତିଂ ତ୍ଵା ସୁପୂର୍ପ୍ର
ଥ ମତମନୁ ଦ୍ନାଵସଵତିଂ ଵଦ୍ଵଵୃ ିଂଵଦ୍ୈ- ଵଥିଂଵଦ୍ ଵିଂଦ୍ାରୁମୀଵଶ

w

ଶ୍ରୟ ଉତ ନୟତିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥମ |
ଵିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ାକନୀସତ୍ରଦ୍ମଲଜଲାଵସକସାଧିକୟସିଂଗିଂ ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ଵଦ୍ଵ କ୍ତ୍ୟା
ଵ ୟଦ୍ହନିଂ ସଜ୍ଜନାଵନମାଦ୍ୟିଂତମ || ୪୦ ||
ସୁବ୍ରେର୍ୟାଖୟସୂଵରିଃ ସୁତ ଇତ ସୁ ୃ ଶିଂ ଵକଶଵାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- ଶ୍ରୀମତ୍ପାଦ୍ାେ କ୍ତ୍ିଃ
ସ୍ତୁ ତମକୃ ତ ହଵରଵଥାୟୁ ଵଦ୍ଵସୟ ଚାସୟ |
ତତ୍ପାଦ୍ାଚଥାଦ୍ଵରର୍ ଗ୍ରଥିତପଦ୍ଲସନମାଲୟା ଵତ୍ଵତୟା ଵୟ ସିଂରାଧ୍ୟାମୂ ନମିଂତ
ପ୍ରତତମତଗୁର୍ା ମୁକ୍ତ୍ଵମଵତ ଵ୍ରଜିଂତ || ୪୧ ||

|| ଇତ କଵକୁ ଲତଲକଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରଵରମପିଂଡତାଚାୟଥକୃତା ଵାୟୁ ସ୍ତୁତିଃ ସିଂପୂର୍ଥା ||
|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ||
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂ ତଵଵୈରବଲଵନମାତିଂଗମାଦ୍ୟଦ୍ ଘଟାକୁ ିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ରଵପାଟନାଧିକପଟୁପ୍ରଵତୟକଵଜ୍ରାୟତାିଃ |
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାରତାରାତଦ୍ୂ ର-

om

ପ୍ରଧ୍ଵସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତପ୍ରଵତତମନସା ାଵତା ୂ ର ାଵଗୈିଃ || ୧ ||
ଦ୍ୂ ରତରଵତାଽପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |

a.
c

ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ କଲୟନ ଵନୈଵଵଶତୁ ଵସ୍ତ ସମିଂ ପଶୟାମୁୟତ୍ତମଵସ୍ତୁ

gm

ୟଵଦ୍ରାଵ ାତ୍କରଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁ ଟଲପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥତାଗ୍ନସ୍ଫୁ ରତ-

ଖଵଦ୍ୟାଵତାପମଵଷ୍ଫୁ ଲିଂଗ ସତା ବ୍ରଵେଶଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||

w

w

w
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|| ଇତ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ୍ପାଦ୍କୃ ତା ଶ୍ରୀନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ସିଂପୂର୍ଥା ||

