
|| ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ ||  
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈର ବଲଵନମାତିଂଗମାଦ୍ୟଦ୍ ଘଟା- 
କୁିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର ଵ ପାଟନାଧିକପଟୁପ୍ରଵତୟକଵଜ୍ରାୟ ତାିଃ | 
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟପ୍ରତତସନୁଖରା ଦ୍ାର ତାରାତ ଦୂ୍ର- 
ପ୍ରଧ୍ଵସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତପ୍ରଵ ତତମନସା  ାଵ ତା  ୂର  ାଵଗୈିଃ || ୧ ||  
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ  କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ ତୁଵସ୍ତ ସମିଂ ପଶୟାମୟୁତ୍ତମଵସୁ୍ତ 
ଦୂ୍ରତରଵତାଽପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |  
ୟଵଦ୍ରାଵ ାତ୍କରଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁଟ ଲପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥ ତାଗ୍ନ ସୁ୍ଫରତ- 
ଖଵଦ୍ୟାଵତାପମଵ ଷୁ୍ଫଲ ିଂଗ ସ ତା ବ୍ରଵେଶଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||  
 
|| ଇତ  ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ୍ପାଦ୍କୃତା ଶ୍ରୀନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ ସିଂପୂର୍ଥା || 
 
ଓମ || ଶ୍ରୀମଦ୍ଵ ଷ୍ଣ୍ଵିଂଘ୍ର ନ ଷ୍ଠାତ ଗୁର୍ଗୁରୁତମଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ - 
ଵତ୍ରୈଵଲାକୟାଚାୟଥପାଵଦ୍ାଜ୍ଜ୍ଵଲଜଲଜଲସତ ପାିଂସଵଵାଽସ୍ମାନ ପୁନିଂତୁ |  
ଵାଚାିଂ ୟତ୍ର ପ୍ରଵର୍ତ୍ରୀ ତ୍ର  ୁଵନମହ ତା ଶାରଦ୍ା ଶାରଵଦ୍ିଂଦୁ୍- 
ଵଜୟାତ୍ସ୍ନା ଦ୍ରସ୍ମ ତଶ୍ରୀଧଵଲ ତକକୁ ା ଵପ୍ରମ ାରିଂ ବ ାର || ୧ ||  
ଉତ୍କିଂଠାକୁିଂଠଵକାଲାହଲଜଵଵ ଦ୍ ତାଜସ୍ରଵସଵାନୁଵୃଦ୍ଧ- 
ପ୍ରାଜ୍ଞାତ୍ମଜ୍ଞାନଧୂତାିଂଧତମସସମୁଵନାଵମିଲ ରନାଵାଵଲୀନାମ | 
 କୁ୍ତ୍ୟଵଦ୍ରକାଵଗାଡପ୍ରଘଟନସଧଟାତ୍କାରସିଂଘ ୃୟମାର୍- ପ୍ରାିଂତପ୍ରାିଂଗ୍ରୟାିଂଘ୍ର ପୀଠ 
ଓତ୍ଥ ତକନକରଜିଃପ ିଂଜରା ରିଂଜ ତାଶାିଃ || ୨ ||  
ଜନମାଧିଵୟାଧୁୟପାଧିପ୍ରତ ହତ ଵ ରହପ୍ରାପକାର୍ାିଂ ଗୁର୍ାନା- ମଗ୍ରୟାର୍ାମପଥକାର୍ାିଂ 
ଚ ରମଦୁ୍ ତଚ ଦ୍ାନିଂଦ୍ସିଂଵଦ୍ାହଦ୍ାନାମ |  
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ଏଵତ ାଵମ  ଵଦ୍ା ପ୍ରମ ୁ ତମନସାିଂ ଵଦ୍ଵ  ର୍ାିଂ ଦୂ୍ କାର୍ାିଂ ଵଦ୍ୈତୟାନାମାତମିିଂଵଧ 
ତମସ  ଵ ଦ୍ଧତାିଂ ସିଂସ୍ତଵଵ ନାସ୍ମ  ଶକ୍ତ୍ିଃ || ୩ ||  
ଅସୟାଵ ଷ୍କତଥୁ କାମିଂ କଲ ମଲକଲୁଵ ଽସ୍ମ ନ ଜଵନ ଜ୍ଞାନମାଗଥିଂ ଵିଂଦ୍ୟିଂ 
ଚିଂଵଦ୍ରିଂଦ୍ରରୁଦ୍ରଦୁ୍ୟମର୍ ଫର୍ ଵଵୟାନାୟକାଵଦ୍ୈୟର ହାଦ୍ୟ |  
ମଧ୍ଵାଖୟିଂ ମିଂତ୍ରସ ଦ୍ଧିଂ କ ମତୁ କୃତଵଵତା ମାରୁତସୟାଵତାରିଂ ପାତାରିଂ ପାରଵମଷ୍ଠୟିଂ 
ପଦ୍ମପଵ ପଦ୍ିଃ ପ୍ରାପୁ୍ତରାପନ୍ନପୁିଂସାମ || ୪ || 
ଉଦ୍ୟଦ୍ଵ ଦୁ୍ୟତ୍ପର ଚିଂଡାିଂ ନ ଜରୁଚ ନ କରଵୟାପ୍ତଵଲାକାଵକାଵଶା ବ ଭ୍ରଦ୍ଭୀଵମା  ୁଵଜ 
ଵୟାଽ ୁୟଦ୍ ତଦ୍ ନକରା ାିଂଗଦ୍ାଢ୍ୟପ୍ରକାିଂଵଡ |  
ଵୀଵୟଥାଦ୍ଧାୟଥାିଂ ଗଦ୍ାଗ୍ରୟାମୟମ ହ ସମୁତ ିଂ ଵାୟୁଵଦ୍ଵଵା ଵ ଦ୍ଧ୍ୟାଦ୍- ଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନଵନତା 
ୟତ ଵରମହ ଵତା  ୂମ  ୂ ାମର୍ ଵମଥ || ୫ ||  
ସିଂସାଵରାତ୍ତାପନ ଵତୟାପଶମଦ୍ସଦ୍ୟଵେହହାସାିଂବୁପୂର- ଵପ୍ରାଦ୍ୟଦ୍ଵ ଦ୍ୟାନଵଦ୍ୟଦୁ୍ୟତ ମ 
ର୍ କ ରର୍ଵଶ୍ରର୍ ସିଂପୂର ତାଶିଃ|  
ଶ୍ରୀଵତ୍ାିଂକାଧିଵାଵସାଚ ତତରସରଲଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- 
କ୍ଷୀରାିଂଵ ାଧିଵ ି ିଂଦ୍ୟାଦ୍ଭଵଦ୍ନ  ମତିଂ  ୂର  ଵମ  ୂତ ଵହତୁିଃ || ୬ ||  
ମଧୂଥଵନୟଵ ାଽଂିଂଜଲ ଵମଥ ଦୃ୍ଢ୍ତରମ ହ ଵତ ବଧ୍ୟଵତ ବିଂଧପାଶ- ଵେଵତ୍ର ଦ୍ାଵତ୍ର 
ସଖୁାନାିଂ  ଜତ   ୁଵ   ଵ  ୟଦ୍ଵ ଧାଵତ୍ର ଦୁ୍ୟ ଵତ୍ରଥ |  
ଅତୟିଂତିଂ ସିଂତତିଂ ତ୍ଵିଂ ପ୍ରଦ୍ ଶ ପଦ୍ୟୁଵଗ ହିଂତ ସିଂତାପ ାଜା- ମସ୍ମାକିଂ  କ୍ତ୍ ଵମକାିଂ 
 ଗଵତ ଉତ ଵତ ମାଧଵସୟାର୍ ଵାଵୟାିଃ || ୭ ||  
ସାଵଭ୍ରାଷ୍ଣ୍ା ୀଶୁଶୁଭ୍ରପ୍ର ମ ୟ ନଵ ା  ୂର   ୂ ୃଦ୍ଵ  ୂତ - ଭ୍ରାଜ ଷୁ୍ଣ୍ ଥୂ  ଋ  ୂର୍ାିଂ  ଵନମପ  
ଵ ଵ ାଽଵ ଦ୍  ବଵଭ୍ର ବ ୂଵଵ |  
ଵୟନ  ୂଵ ଭ୍ରମଵସ୍ତ ଭ୍ରମୟତୁ ସ ୃୁଶିଂ ବ ଥୃ ଵଦୁ୍ଦ ଥୃ ତାଶାନ ଭ୍ରାିଂତ ଵ ଥଦ୍ାଵ ାସସ୍ତ ଵତ  
 ୟମ   ୂଵ ଥାକ୍ଷୟଵତା ମାୟ   କ୍ଷନୂ || ୮ ||  
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ଵୟଽମିୁଂ  ାଵିଂ  ଜିଂଵତ ସରୁମଖୁସଜୁନାରାଧିତିଂ ଵତ ତୃତୀୟିଂ  ାସିଂଵତ 
 ାସଵୁରୈଵସ୍ତ ସହଚରଚଲ ଵତୈଶ୍ଚାମଵରୈଶ୍ଚାରୁଵଵ ାିଃ |  
ଵଵୈକୁିଂଵଠ କିଂଠଲଗ୍ନସ୍ଥ ରଶୁଚ ଵ ଲସତ୍କାିଂତ ତାରୁର୍ୟଲୀଲାଲ- 
ଆଵର୍ୟାପୂର୍ଥକାିଂତାକୁଚ ରସଲୁ ାଵଶେ  ସଵମାଦ୍ସାିଂଦ୍ରାିଃ || ୯ ||  
ଆନିଂଦ୍ାନମିଂଦ୍ମିଂଦ୍ା ଦ୍ଦ୍ତ  ହ  ମରୁତିଃ କୁିଂଦ୍ମିଂଦ୍ାରନିଂଦ୍ୟା- ଵତଥୟାଵମାଦ୍ାନ ଦ୍ଧାନା 
ମଦୃ୍ପଦ୍ମଦୁ୍ ଵତାଦ୍ଗୀତଵକୈିଃ ସିୁଂଦ୍ରୀର୍ାମ |  
ଵୃିଂଵଦ୍ୈରାଵିଂଦ୍ୟମଵୁକ୍ତ୍ିଂଦ୍ଵହ ମଗୁମଦ୍ନାହୀିଂଦ୍ରଵଦ୍ଵଵିଂଦ୍ରଵସଵଵୟ ଵମିକୁିଂଵଦ୍ 
ମିଂଦ୍ଵରଽସ୍ମ ନ୍ନଵ ରତମଦୁ୍ୟଵନମାଦ୍ ନାିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵ || ୧୦ ||  
ଉତ୍ତପ୍ତାତୁୟତ୍କଟତ୍ଵ ଟ୍ପ ପ୍ରକଟକଟକଟଧ୍ଵାନସିଂଘନୋଦଵନାଦ୍ୟ- 
ଦ୍ଵ ଦୁ୍ୟଦୂ୍ଵୟଢ୍ସୁ୍ଫଲ ିଂଗପ୍ରକରଵ କ ରଵର୍ାତ୍କଵାଥିଵତ ବାଧିତାିଂଗାନ |  
ଉଦ୍ଗାଢ୍ିଂ ପାତୟମାନା ତମସ  ତତ ଇତିଃ କ ିଂକଵରୈିଃ ପିଂକ ଵଲ ଵତ ପିଂକ୍ତ୍ ଗ୍ରଥାଵ୍ାିଂ ଗର ମ୍ା 
ଗେପୟତ  ହ   ଵଵଦ୍ଦଵ  ଵର୍ା ଵ ଦ୍ଵଦ୍ାଦ୍ୟ || ୧୧ ||  
ଅସ୍ମ ନ୍ନସ୍ମଦ୍ଗରୂୁର୍ାିଂ ହର ଚରର୍ଚ ରଧ୍ୟାନସନମିଂଗଲାନାିଂ ୟୁ ମାକିଂ ପାର୍ଶ୍ଥ ୂମ ିଂ 
ଧତୃରର୍ରର୍ କସ୍ଵଗିଵସଵୟାିଂ ପ୍ରପନ୍ନିଃ |  
ୟସୂ୍ତଦ୍ାଵସ୍ତ ସ ଆଵସ୍ତଽଧି ଵମସଲୁ ଵକେଶନ ଵମାକମସ୍ତ- ପ୍ରାୟାନିଂଦ୍ିଂ କର୍ିଂଚ ନ୍ନ 
ଵସତ  ସତତିଂ ପିଂଚକଵଷ୍ଟଽତ କଵଷ୍ଟ || ୧୨ || 
କ୍ଷତୁ କ୍ଷାମାନ ରୂକ୍ଷରଵକ୍ଷାରଦ୍ଖରନଖରକ୍ଷଣୁ୍ଣଵ ଵକ୍ଷା  ତାକ୍ଷା- ନାମଗ୍ନାନିଂଧକୂଵପ 
କ୍ଷରୁମଖୁମଖୁଵରୈିଃ ପକ୍ଷ   ଵକି୍ଷତାିଂଗାନ |  
ପୂୟାସଙୃ୍ମତୂ୍ରଵ ଷ୍ଠାକୃମ କୁଲକଲ ଵଲ ତତ କ୍ଷର୍କ୍ଷ ପ୍ତଶକ୍ତ୍ୟା- ଦ୍ୟସ୍ତ୍ରଵ୍ରାତାଦ୍ ତାିଂସ୍ତଵଦ୍ଦ ଵ  
ଉପଜ ହଵତ ଵଜ୍ରକଲପା ଜଲୂକାିଃ || ୧୩ ||  
ମାତଵମଥ ମାତର ର୍ଶ୍ନ ପ ତରତୁଲଗୁଵରା ଭ୍ରାତର ଷ୍ଟାପ୍ତବିଂଵଧା ସ୍ଵାମ ନ 
ସଵଥାିଂତରାତ୍ମନ୍ନଜର ଜରୟ ତଜଥନମମତୃୟାମୟାନାମ |  
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ଵଗାଵ ିଂଵଦ୍ ଵଦ୍ହ   କ୍ତ୍ ିଂ  ଵତ  ଚ  ଗଵନ୍ନଜୂତିାିଂ ନ ନମି ତ୍ତାିଂ ନ ଵଥୟାଜାିଂ ନ ଶ୍ଚଲାିଂ 
ସଦ୍ଗରୁ୍ଗର୍ବୃହତୀିଂ ଶାର୍ଶ୍ତୀମାଶୁ ଵଦ୍ଵ || ୧୪ ||  
ଵ ଵଷ୍ଣ୍ାରତୁୟତ୍ତମତ୍ଵାଦ୍ଖିଲଗୁର୍ଗଵର୍ୈସ୍ତତ୍ର  କ୍ତ୍ ିଂ ଗର ଷ୍ଠା- ମାଶ େଵଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧରା ୟାମମମୁର୍ 
ପର ଵାରାତ୍ମନା ଵସଵଵକ ୁ |  
ୟିଃ ସିଂଧଵତ୍ତ ଵ ର ିଂଚର୍ଶ୍ସନଵ ହଗପାନିଂତରୁଵଦ୍ରିଂଦ୍ରପଵୂଵଥ-  ଵାଧ୍ୟାୟିଂସ୍ତାରତମୟିଂ 
ସୁ୍ଫଟମଵତ  ସଦ୍ା ଵାୟୁରସ୍ମଦ୍ଗରୁୁସ୍ତମ || ୧୫ ||  
ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମକୁ୍ତ୍  ାଜିଃ ସଖୁୟସ  ହ  ଗୁଵରା ଵୟାଗୟତାତାରତମୟା- ଦ୍ାଧଵତ୍ 
ମ ଶ୍ରବୁଦ୍ଧୀିଂସ୍ତ୍ର ଦ୍ ଵନ ରୟ ୂଵଗାଚରାନ୍ନ ତୟବଦ୍ଧାନ |  
ତାମ ସ୍ରାିଂଧାଦ୍ କାଵଖୟ ତମସ  ସବୁହୁଲିଂ ଦୁ୍ିଃଖୟସୟନୟର୍ାଜ୍ଞାନ ଵ ଵଷ୍ଣ୍ାରାଜ୍ଞା  ର ତ୍ଥିଂ 
ଶୁତ ଶତମ ତ ହାସାଦ୍  ଚାଽକର୍ଥୟାମିଃ || ୧୬ ||  
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ତିଂ ହନୂମାନ ତ  ମହ ତମହାଵପିରୁଵ ା ବାହୁଶାଲୀ 
ଖୟାତଵସ୍ତଽଵଗ୍ରୟାଽଵତାରିଃ ସହ ତ ଇହ ବହୁବ୍ରେଚୟଥାଦ୍ ଧଵମମିଃ |  
ସଵେହାନାିଂ ସହସ୍ଵାନହରହରହ ତିଂ ନ ଦ୍ଥହନ ଵଦ୍ହ ାଜା- ମିଂଵହାଵମାହାପଵହା ୟିଃ 
ସ୍ପହୃୟତ  ମହତୀିଂ  କ୍ତ୍ ମଦ୍ୟାପ  ରାଵମ || ୧୭ ||  
ପ୍ରାକ ପିଂଚାଶତ୍ହଵସ୍ରୈଵଥୟଵହ ତମମ ତିଂ ଵୟାଜଵନୈିଃ ପଵଥତିଂ ତ୍ଵିଂ 
ୟାଵତ୍ିଂଜୀଵନାଵଦ୍ୟି ଧନ ଧିମଧିକପ୍ରାର୍ ଲିଂକାମଵନୈ ୀିଃ |  
ଅଦ୍ରାକ୍ଷୀଦୁ୍ତ୍ପତିଂତିଂ ତତ ଉତ ଗ ର ମତୁ୍ପାଟୟିଂତିଂ ଗହୃୀତ୍ଵା ୟାିଂତିଂ ଵଖ ରାଘଵାିଂଵଘ୍ରି 
ପ୍ରର୍ତମପ  ତଵଦ୍ୈକକ୍ଷଵର୍ ତ୍ଵାିଂ ହ  ଵଲାକିଃ || ୧୮ ||  
କ୍ଷ ପ୍ତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ଲୀଲିଂ ଶତମତୁଲମଵତ ଵୟାଜନାନାିଂ ସ ଉଚ୍ଚ- 
ସ୍ତାଵଦ୍ଵ ସ୍ତାରଵାିଂଶ୍ଚାପୁୟପଲଲଵ ଇଵ ଵୟଗ୍ରବୁଦ୍ଧୟା ତ୍ଵୟାଽତିଃ |  
ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ଥାନସ୍ଥ ତାତ ସ୍ଥ ରଶକଲଶ ଲାଜାଲସିଂଵଶେ ନଷ୍ଟ- ଵେଦ୍ାିଂକିଃ ପ୍ରାଗ ଵା ୂତ 
କପ ଵରଵପୁ ଵସ୍ତ ନମିଃ ଵକିଶଲାୟ || ୧୯ ||  
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ଦୃ୍ଷ୍ଟଵା ଦୁ୍ଷ୍ଟାଧିଵପାରିଃ ସୁ୍ଫଟ ତକନକସଦ୍ଵମଥ ଘଷୃ୍ଟାସ୍ଥ କୂଟିଂ ନ ଷ୍ପ ଷ୍ଟିଂ 
ହାଟକାଦ୍ର ପ୍ରକଟତଟତଟାକାତ ଶିଂଵକା ଜଵନାଽ ୂତ |  
ଵୟନାଵଜି ରାଵର୍ାର ପ୍ର ୟନଟନପଟୁମଥଷୁ୍ଟ ର ଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଵଦ୍ଷୁ୍ଟିଂ କ ିଂ ଵନଵଷ୍ଟ ଵମ ସ 
ଵତଽଷ୍ଟାପଦ୍କଟକତଟ ଵତ୍କାଟ  ାମଷୃ୍ଟକାଷ୍ଠିଃ || ୨୦ || 
ଵଦ୍ଵୟାଵଦ୍ଶପ୍ରର୍ୀତ ଦୁ୍ହ ର୍ହରଵରାଵଧ୍ୟରଵକ୍ଷାଵ ଘାତା- ଦ୍ୟାଵସଵଵାଦ୍ୟଦ୍ଦୟାଦ୍ରଥିଃ 
ସହ ୁଜମକଵରାଦ୍ରାମନାମା ମକୁୁିଂଦ୍ିଃ |  
ଦୁ୍ଷ୍ପ୍ରାଵପ ପାରଵମଵଷ୍ଠୟ କରତଲମତୁଲିଂ ମଧୂିି ଵ ନୟସୟ ଧନୟିଂ ତନଵନ  ୂୟିଃ 
ପ୍ର ୂତପ୍ରର୍ୟଵ କସ ତାଵେକ୍ଷର୍ଵସ୍ତଵକ୍ଷମାର୍ିଃ || ୨୧ ||  
ଜଵେ ନ ଵେନ ଵ ଵୋ ବହୁଲବଲବକଧ୍ଵିଂସନାଵଦ୍ୟନ ଵଶାଚ- 
ଦ୍ଵ ପ୍ରାନୁଵରାଶପାଵଶୈରସଵୁ ଧତୃ ସଖୁଵସୈୟକଚରାଜନାନାମ |  
ତଵସ୍ମୈ ଵତ ଵଦ୍ଵ କୁମଥିଃ କୁରୁକୁଲପତଵୟ କମଥର୍ା ଚ ପ୍ରର୍ାମାନ କ ମଥୀରିଂ ଦୁ୍ମଥତୀନାିଂ 
ପ୍ରର୍ମମର୍ ଚ ଵୟା ନମଥର୍ା ନ ମଥମାର୍ || ୨୨ ||  
ନ ମଥଦୃ୍ିନ୍ନତୟୟନାଵିଂ ଵ ଜରଵର ଜରାସିଂଧକାୟାସ୍ଥ ସିଂଧୀ- ନୁୟଵଦ୍ଧ ତ୍ଵିଂ ସ୍ଵଧ୍ଵଵର ଵା 
ପଶୁମ ଵ ଦ୍ମୟନ ଵ ଷୁ୍ଣ୍ପକ୍ଷଦ୍ଵ ଡୀଶମ |  
ୟାଵତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୂତିଂ ନ ଖିଲମଖ ୁଜିଂ ତପଥୟାମାସ ର୍ାଵସି ତାଵତୟାଽଽଵୟାଜ  ତୃପ୍ତୟା 
କ ମ ୁଵଦ୍  ଗଵନ ରାଜସୟୂାର୍ଶ୍ଵମଵଧ || ୨୩ ||  
ଵକ୍ଷଵଲାକ୍ଷୀର୍ାନୋଦହାସିଂ ତଵ ରର୍ମର ହନ୍ନଦୁ୍ଗଵଦ୍ାଦ୍ଦାମବାଵହା- 
ବଥହଵଵକ୍ଷିହ ର୍ୟନୀକକ୍ଷପର୍ସନୁ ପୁର୍ିଂ ୟସୟ ସଵଵଥାତ୍ତମସୟ |  
ଶୁଶୂ ାର୍ଥିଂ ଚକର୍ଥ ସ୍ଵୟମୟମର୍ ସିଂଵକୁ୍ତ୍ମାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- ଶ୍ରୀମନ୍ନାମନ ସମର୍ଥସ୍ତଵମପ  ହ  
ୟୁଵଵୟାିଃ ପାଦ୍ପଦ୍ମିଂ ପ୍ରପଵଦ୍ୟ || ୨୪ ||  
ଦୁ୍ହୟିଂତୀିଂ ହୃଦୁ୍ଦହିଂ ମାିଂ ଦୁ୍ତମନ ଲବଲାଦ୍ଦର ାଵୟିଂତୀମଵ ଦ୍ୟା- ନ ଦ୍ରାିଂ ଵ ଦ୍ରାଵୟ ସଵଦ୍ୟା 
ରଚନପଟୁମର୍ାଽପାଦ୍ୟ ଵ ଦ୍ୟାସମଦୁ୍ର |  
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ଵାଵେଵୀ ସା ସଵୁ ଦ୍ୟାଦ୍ରଵ ର୍ଦ୍ ଵ ଦ୍ ତା ଵଦ୍ରିପଦ୍ୀ ରୁଦ୍ରପନାଵୟାଦୁ୍ୟଦ୍ର କ୍ତ୍ା- 
ଦ୍ରାଗ ଦ୍ରାଦ୍ରହୟତୁ ଦ୍ୟ ତା ପୂଵଥ ୀମାଽଜ୍ଞୟା ଵତ || ୨୫ ||  
ୟା ୟାିଂ ଶୁଶୂ ୁରାସୀିଃ କୁରୁକୁଲଜନଵନ କ୍ଷତ୍ରଵ ଵପ୍ରାଦ୍ ତା ୟାିଂ ବ୍ରେ ୟାିଂ ବୃିଂହ ତା ୟାିଂ 
ଚ ତ ସଖୁଵପୁ ା କୃଷ୍ଣ୍ନାମାସ୍ପଦ୍ା ୟାମ |  
ନ ଵ ଥଦ୍ା ୟାିଂ ଵ ଵଶ ାଦ୍ଦ ଵଵଚନଵ  ୟା ୟାମୁ ା ୟାମମ ୂୟାିଂ ତୁ ୟିଂ ଚ ଵକ୍ଷମଵଦ୍ ୟିଃ 
ସରସ ଜଵ ଲସଵଲାଚଵନଵ ୟା ନଵମାଽସୁ୍ତ || ୨୬ ||  
ଗଚ୍ଚନ ଵସିଗିଂଧିକାର୍ଥିଂ ପଥି ସ ହନୁମତିଃ ପେୁମେସୟ  ୀମିଃ ଵପ୍ରାଦ୍ଧତଥୁ ିଂ ନାଶକତ୍ 
ତ୍ଵମମୁରୁୁଵପୁ ା  ୀ ୟାମାସ ଵଚତ  |  
ପୂର୍ଥଜ୍ଞାଵନିଜଵସାଵସ୍ତ ଗୁରୁତମ ଵପୁଵ ାିଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ରୀଡାମାତ୍ରିଂ ତଵଦ୍ତତ 
ପ୍ରମଦ୍ଦ୍ ସଧୁିୟାିଂ ଵମାହକ ଵଦ୍ଵ  ାଜାମ || ୨୭ ||  
ବହଵୀିଃ ଵକାଟୀରଟୀକିଃ କୁଟ ଲକଟୁମତୀନୁତ୍କଟାଵଟାପଵକାପାନ ଦ୍ରାକ ଚ ତ୍ଵିଂ 
ସତ୍ଵରତ୍ଵାେରର୍ଦ୍ ଗଦ୍ୟା ଵପାର୍ୟାମାସ ର୍ାରୀନ |  
ଉନମର୍ୟାତର୍ୟମ ର୍ୟାତ୍ଵଵଚନଵଚନାନୁତ୍ପର୍ସ୍ଥାିଂସ୍ତର୍ାଽନୟା- ନପର ାୟେିଃ ସ୍ଵପ୍ର ୟାଵୟୈ 
ପ୍ର ୟତମକୁସମୁିଂ ପ୍ରାର୍ ତଵସ୍ମୈ ନମଵସ୍ତ || ୨୮ || 
ଵଦ୍ହାଦୁ୍ତ୍କର ାମ ତାନାମଧିପତ ରସତାମରମାଦ୍ଵରବୁଦ୍ଧ ିଃ କୁଦ୍ଧିଃ ଵରାଵଧୈକଵଶୟିଃ କୃମ ର ଵ 
ମର୍ ମାନ ଦୁ୍ଷ୍କତୃୀ ନ ଷ୍କ୍ର ୟାର୍ଥମ |  
ଚଵର  ୂଚରଵମତୟ ରକଚମ ଵ ସତାିଂ ଵଚତସିଃ କଷ୍ଟଶାସ୍ତ୍ରିଂ ଦୁ୍ସ୍ତକଥିଂ 
ଚରପାଵର୍ଗୁର୍ଗର୍ଵ ରହିଂ ଜୀଵତାିଂ ଚାଧିକୃତୟ || ୨୯ ||  
ତଦୁ୍ଦଵଷ୍ପ୍ରକ୍ଷାନୁସାରାତ୍କତ ପୟକୁନଵରୈରାଦୃ୍ଵତାଽଵନୈୟଵସିଵୃଷ୍ଟା ବ୍ରୋଽହିଂ ନ ଗଥୁଵର୍ାଽହିଂ 
ଵ ତର୍ମ ଦ୍ମ ତ  ଵହୟ  ପା ିଂଡଵାଦ୍ିଃ |  
ତଦୁ୍ୟକ୍ତ୍ୟା ାସଜାଲପ୍ରସରଵ  ତରୂଦ୍ଦାହଦ୍କ୍ଷପ୍ରମାର୍- ଜ୍ଵାଲାମାଲାଧଵରାଽଗ୍ନ ିଃ ପଵନ 
ଵ ଜୟଵତ ଵତଽଵତାରସୃ୍ତତୀୟିଃ || ୩୦ ||  
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ଆଵରାଶିଂଵତା ନ ଆଶା  ୟ ରଵ ଵଶସ୍ଵାଶୟାଶ୍ଛ ନ୍ନଦ୍ପଥା ଵାଶିଂଵତା ଵଦ୍ଶନାଶସ୍ତ ଵତ  
ବତ କୁଧିୟାିଂ ନାଶମାଶା ଦ୍ଶାଽଶୁ |  
ଧାଵିଂଵତାଽଶେୀଲଶୀଲା ଵ ତର୍ଶପର୍ଶାପାଶ ଵାିଃ ଶାିଂତଵଶିୟଥା- ସ୍ତଵଦ୍ଵୟାଖୟାସ ିଂହନାଵଦ୍ 
ସପଦ୍  ଦ୍ଦୃ୍ଶ ଵର ମାୟ ଵଗାମାୟଵଵସ୍ତ || ୩୧ ||  
ତ୍ର  ଵଵପୟଵାଵତାଵର ଵର   ରପଘରୃ୍ିଂ ହ ିଂସ ଵତା ନ ଵକିାରିଃ ସଵଥଜ୍ଞିଃ ସଵଥଶକ୍ତ୍ ିଃ 
ସକଲଗୁର୍ଗର୍ାପୂର୍ଥରୂପପ୍ରଗଲଭିଃ |  
ସ୍ଵେିଃ ସ୍ଵେିଂଦ୍ମତୁୃୟିଃ ସୁଖୟସ  ସଜୁନିଂ ଵଦ୍ଵ କ ିଂ ଚ ତ୍ରମତ୍ର ତ୍ରାତା ୟସୟ ତ୍ର ଧାମା 
ଜଗଦୁ୍ତ ଵଶଗିଂ କ ିଂକରାିଃ ଶିଂକରାଦ୍ୟାିଃ || ୩୨ ||  
ଉଦ୍ୟନମିଂଦ୍ସ୍ମ ତଶ୍ରୀମଦୁୃ୍ମଧୁମଧୁରାଲାପପୀୟୂ ଧାରା- 
ପୂରାଵସଵକାପଶାିଂତାସଖୁସଜୁନମଵନାଵଲାଚନାପୀୟମାନମ |  
ସିଂଦ୍ରଵକ୍ଷୟ ସିୁଂଦ୍ରିଂ ସିଂଦୁ୍ହଦ୍ ହ ମହଦ୍ାନିଂଦ୍ମାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ଵଵରିଂଦୁ୍ବ ିଂବିଂ 
ଦୁ୍ର ତନୁଦୁ୍ଦ୍ ତିଂ ନ ତୟଦ୍ାହିଂ କଦ୍ା ନୁ || ୩୩ ||  
ପ୍ରାଚୀନାଚୀର୍ଥପୁଵର୍ୟାଚ୍ଚୟଚତୁରତରାଚାରତଶ୍ଚାରୁଚ ତ୍ତା- ନତୁୟଚ୍ଚାିଂ ଵରାଚୟିଂତୀିଂ 
ଶୁତ ଚ ତଵଚନାିଂ ଶ୍ରାଵକାିଂଵଶ୍ଚାଦ୍ୟଚୁିଂଚୂନ |  
ଵୟାଖୟାମତୁଖାତଦୁ୍ିଃଖାିଂ ଚ ରମଚୁ ତମହାଚାୟଥ ଚ ିଂତାରତାିଂଵସ୍ତ ଚ ତ୍ରାିଂ 
ସୋସ୍ତ୍ରକତଥଶ୍ଚରର୍ପର ଚରାିଂଛ୍ରାଵୟାସ୍ମାିଂଶ୍ଚ କ ିଂଚ ତ || ୩୪ ||  
ପୀଵଠ ରଵନାଵାପକେୠଵପ୍ତ ରୁଚ ରରୁଚ ମର୍ ଵଜୟାତ  ା ସନ୍ନ  ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରୋର୍ିଂ  ାଵ ନିଂ ତ୍ଵାିଂ 
ଜ୍ଵଲତ  ନ ଜପଵଦ୍ ଵଵୈଦ୍ କାଦ୍ୟା ହ  ଵ ଦ୍ୟାିଃ |  
ଵସଵିଂଵତ ମତୂମିତୟିଃ ସଚୁର ତ ଚର ତିଂ  ାତ  ଗିଂଧଵଥଗୀତିଂ ପ୍ରଵତୟକିଂ ଵଦ୍ଵସିଂସତ୍ଵପ  
ତଵ  ଗଵନ୍ନତତିଵଦ୍ୟାଵଧୂ ୁ || ୩୫ ||  
ସାନୁଵରାଵଶୈରଜସ୍ରିଂ ଜନ ମତୃ ନ ରୟାଦୂ୍ୟମିମାଲାଵ ଵଲଽସ୍ମ ନ ସିଂସାରାଵଧି 
ନ ମଗ୍ନାିଂଛରର୍ମଶରର୍ାନ େଵତା ଵୀକ୍ଷୟ ଜିଂତୂନ |  
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ୟୁ ମା  ିଃ ପ୍ରାର୍ତିିଃ ସଞ୍ଜଲନ ଧିଶୟନିଃ ସତୟଵତୟାିଂ ମହଵ ଥ- ଵଥୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚ ନମାତ୍ରମତୂନିଥ ଖଲୁ 
 ଗଵତିଃ ପ୍ରାକୃଵତା ଜାତୁ ଵଦ୍ହିଃ || ୩୬ || 
ଅସ୍ତଵୟସ୍ତିଂ ସମସ୍ତଶୁତ ଗତମଧଵମୈ ରନାଵପୂଗିଂ ୟର୍ାିଂଵଧୈ- ରର୍ଥିଂ ଵଲାଵକାପକୃଵତୈୟ 
ଗୁର୍ଗର୍ନ ଲୟିଃ ସତୂ୍ରୟାମାସ କୃତ୍ସ୍ନମ |  
ଵୟାଽଵସି ଵୟାସା  ଧାନସ୍ତମହମହରହ ଥକ୍ତ୍ ତସ୍ତତ୍ପର ସାଦ୍ା- ତ୍ଵଦ୍ୟା ଵ ଵଦ୍ୟାପଲଵଧୈୟ 
ଗୁରୁତମମଗୁରୁିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵିଂ ନମାମ  || ୩୭ ||  
ଆଜ୍ଞାମଵନୈୟରଧାୟଥାିଂ ଶ ରସ  ପର ସରଦ୍ରଶ ମଵକାଟୀରଵକାଵଟି କୃଷ୍ଣ୍ସୟାକ େଷ୍ଟକମଥା 
ଦ୍ଧଦ୍ନୁସରର୍ାଦ୍ର୍ଵିତା ଵଦ୍ଵସିଂଵଘୈିଃ |  
 ୂମାଵାଗତୟ  ୂମନ୍ନସୁକରମକଵରାବ୍ରଥେସତୂ୍ରସୟ  ା ୟିଂ ଦୁ୍ ଥା ୟିଂ ଵୟସୟ 
ଦ୍ଵସୟାମଥର୍ ମତ ଉଦ୍ ତିଂ ଵଵଦ୍ସଦୁ୍ୟକ୍ତ୍   ସ୍ତଵମ || ୩୮ ||  
 ୂତ୍ଵା ଵକ୍ଷଵତ୍ର ଵ ଶୁଵଦ୍ଧ ଦ୍ଵ ଜଗର୍ନ ଲଵୟ ରୂପୟପୀଠା  ଧାଵନ ତତ୍ରାପ  
ବ୍ରେଜାତ ସ୍ତ୍ର  ୁଵନଵ ଶଵଦ୍ ମଧ୍ୟଵଗହାଖୟଵଗଵହ |  
ପାର ଵ୍ରାଜୟାଧିରାଜିଃ ପୁନରପ  ବଦ୍ରୀିଂ ପ୍ରାପୟ କୃଷ୍ଣ୍ିଂ ଚ ନତ୍ଵା କୃତ୍ଵା  ା ୟାର୍  ସମୟଗ 
ଵୟତନୁତ ଚ  ଵାନ  ାରତାର୍ଥପ୍ରକାଶମ || ୩୯ ||  
ଵିଂଵଦ୍ ତିଂ ତ୍ଵା ସପୁୂର୍ଥପ୍ରମତ ମନୁଦ୍ ନାଵସଵ ତିଂ ଵଦ୍ଵଵୃିଂଵଦ୍ୈ- ଵଥିଂଵଦ୍ ଵିଂଦ୍ାରୁମୀଵଶ 
ଶ୍ର ୟ ଉତ ନ ୟତିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥମ |  
ଵିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ାକ ନୀସତ୍ର ଦ୍ମଲଜଲାଵସକସାଧିକୟସିଂଗିଂ ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ଵଦ୍ଵ  କ୍ତ୍ୟା 
 ଵ ୟଦ୍ହନିଂ ସଜ୍ଜନାଵନମାଦ୍ୟିଂତମ || ୪୦ ||  
ସବୁ୍ରେର୍ୟାଖୟସଵୂରିଃ ସତୁ ଇତ  ସ ୃୁଶିଂ ଵକଶଵାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- ଶ୍ରୀମତ୍ପାଦ୍ାେ କ୍ତ୍ିଃ 
ସୁ୍ତତ ମକୃତ ହଵରଵଥାୟୁଵଦ୍ଵସୟ ଚାସୟ |  
ତତ୍ପାଦ୍ାଚଥାଦ୍ଵରର୍ ଗ୍ରଥିତପଦ୍ଲସନମାଲୟା ଵତ୍ଵତୟା ଵୟ ସିଂରାଧ୍ୟାମ ୂନମିଂତ  
ପ୍ରତତମତ ଗୁର୍ା ମକୁ୍ତ୍ ଵମଵତ ଵ୍ରଜିଂତ  || ୪୧ ||  
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|| ଇତ  କଵ କୁଲତ ଲକଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ର ଵ ରମପିଂଡ ତାଚାୟଥକୃତା ଵାୟୁସୁ୍ତତ ିଃ ସିଂପୂର୍ଥା ||  
 
|| ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ ||  
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈର ବଲଵନମାତିଂଗମାଦ୍ୟଦ୍ ଘଟା- 
କୁିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର ଵ ପାଟନାଧିକପଟୁପ୍ରଵତୟକଵଜ୍ରାୟ ତାିଃ |  
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟପ୍ରତତସନୁଖରା ଦ୍ାର ତାରାତ ଦୂ୍ର- 
ପ୍ରଧ୍ଵସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତପ୍ରଵ ତତମନସା  ାଵ ତା  ୂର  ାଵଗୈିଃ || ୧ ||  
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ  କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ ତୁଵସ୍ତ ସମିଂ ପଶୟାମୟୁତ୍ତମଵସୁ୍ତ 
ଦୂ୍ରତରଵତାଽପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |  
ୟଵଦ୍ରାଵ ାତ୍କରଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁଟ ଲପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥ ତାଗ୍ନ ସୁ୍ଫରତ- 
ଖଵଦ୍ୟାଵତାପମଵ ଷୁ୍ଫଲ ିଂଗ ସ ତା ବ୍ରଵେଶଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||  
|| ଇତ  ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ୍ପାଦ୍କୃତା ଶ୍ରୀନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ ସିଂପୂର୍ଥା || 
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