ଅଥ ଦ୍ଵାଦଶଃ ସ୍ତାତ୍ରାଣି
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍୍ୟା ନମଃ
ହରିଃ ଓମ
ଅଥ ପ୍ରଥସ୍ମାଧ୍ୟାୟଃ
ଵଂସ୍ଦ ଵଂଦୟଂ ସଦାନଂଦଂ ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ନିରଂଜନଂ |
ଇଂଦିରାପତିମାଦୟାଦି ଵରସ୍ଦଶ ଵରପ୍ରଦଂ || ୧ ||
ନମାମି ନିଖଲ
ି ାଧୀଶ କିରୀଟାଘୃଷ୍ଟପୀଟଵତ |
ହୃତ୍ତମଃ ଶମସ୍ନଽକା୍ଭଂ ଶ୍ରୀପସ୍ତଃ ପାଦପଂକଜଂ || ୨ ||
ଜାଂବୂ ନଦରାଂବରାଧାରଂ ନିତଂବଂ ଚିଂତୟମୀଶିତୁଃ |
ସ୍ଵଣଭମଂଜୀରସଂଵୀତଂ ଆରୂଡଂ ଜଗଦଂବୟା || ୩ ||
ଉଦରଂ ଚିଂତୟଂ ଈଶସୟ ତନୁ ସ୍େଽପି ଅଖିଲଂବରଂ |
ଵଲି ତ୍ରୟାଂକିତଂ ନିତୟଂ ଆରୂଡଂ ଶ୍ରିସ୍ୟୈ କୟା || ୪ ||
ସ୍ମରଣୀୟମୁସ୍ରା ଵିସ୍୍ାଃ ଇଂଦିରାଵାସମୁତ୍ତସ୍ମୈଃ (ଵାସମୁତ୍ତମଂ) |
ଅନଂତଂ ଅଂତଵଦିଵ ୍ୁଜସ୍ୟାରଂତରଂଗତଂ || ୫ ||

ଶଂଖଚକ୍ରଗଦାପଦମଧରାଶ୍ି ଂତୟା ହସ୍ର୍ଭୁଜାଃ |
ପୀନଵୃ ତ୍ତା ଜଗଦ୍ରକ୍ଷା ସ୍କଵସ୍ଲାସ୍ଦୟାଗିସ୍ନାଽନିଶଂ || ୬ ||
ସଂତତଂ ଚିଂତସ୍ୟତ୍କଂଟଂ ୍ାସ୍ଵସ୍ତ୍କୌତୁ ୍୍ାସକଂ |
ସ୍ଵୈକୁଂଠସୟାଖିଲା ସ୍ଵଦା ଉଦ୍ଗୀୟଭଂସ୍ତଽନିଶଂ ୟତଃ || ୭ ||
ସ୍ମସ୍ରତ ୟାମିନୀନାଥ ସହସ୍ରାମିତକାଂତିମତ |
୍ଵତାପାପସ୍ନାଦୀଡୟଂ ଶ୍ରୀପସ୍ତଃ ମୁଖପଂକଜଂ || ୮ ||
ପୂଣଭାନନୟ ସୁସ୍ଖାଦ୍ଭାସିଂ ଅଂଦସ୍ମିତମଧୀଶିତୁଃ |
ସ୍ଗାଵିଂଦସୟ ସଦା ଚିଂତୟଂ ନିତୟାନଂଦପଦପ୍ରଦଂ || ୯ ||
ସ୍ମରାମି ୍ଵସଂତାପ ହାନିଦାମୃତସାଗରଂ |
ପୂଣଭାନଂଦସୟ ରାମସୟ ସାନୁ ରାଗାଵସ୍ଲାକନଂ || ୧୦ ||
ଧ୍ୟାସ୍ୟଦଜସ୍ରମୀଶସୟ ପଦମଜାଦିପ୍ରତୀକ୍ଷିତଂ |
୍ୂ୍ଂଗଂ ପାରସ୍ମଷ୍ଟୟାଦି ପଦଦାୟି ଵିମକ୍ତ
ୁ ିଦଂ || ୧୧ ||
ସଂତତଂ ଚିଂତସ୍ୟଽନଂତଂ ଅଂତକାସ୍ଲ ଵିସ୍ଶଶତଃ |
ସ୍ନୈସ୍ଵାଦାପୁଃ ଗୃଣଂସ୍ତାଽନଂତଂ ୟଦ୍ଗଣ
ୁ ାନାଂ ଅଜାଦୟଃ || ୧୨ ||

ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ପ୍ରଥମସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଦ୍ଵିତୀୟସ୍ତାତ୍ରମ
ସ୍ଵଜସ୍ନାଦଧିସଂଵୁ ଧି ପୂଣଚ
ଭ ଂସ୍ଦ୍ରା ଗୁଣାଣଭଵଃ |
ଅମଂଦାନଂଦ ସାଂସ୍ଦ୍ରା ନଃ ସଦାଵୟାଦିଂଦିରାପତିଃ || ୧ ||
ରମାଚସ୍କାରୀଵିଧସ୍ଵ ଦୁ ଷ୍ଟ ଦସ୍ପଭାଦଵହ୍ନସ୍ୟ |
ସତ୍ପାଂଥଜନସ୍ଗହାୟ ନସ୍ମା ନାରାୟଣାୟ ସ୍ତ || ୨ ||
ଚିଦଚିସ୍ଦ୍ଭଦମଖିଲଂ ଵିଧାୟାଧାୟ ୍ୁଂଜସ୍ତ |
ଅଵୟାକୃ ତଗୃହସ୍ଥାୟ ରମାପ୍ରଣୟି ସ୍ନ ନମଃ || ୩ ||
ଅମଂଦଗୁଣସାସ୍ରାଽପି ମଂଦହାସ୍ସନ ଵୀକ୍ଷିତଃ |
ନିତୟ ମିଂଦିରୟାଽନଂଦସାଂସ୍ଦ୍ରା ସ୍ୟା ସ୍ନୌମି ତଂ ହରିମ || ୪ ||
ଵଶୀ ଵସ୍ଶା ନ

କସୟାପି ସ୍ୟାଽଜିସ୍ତା ଵିଜତ
ି ାଖିଲଃ |

ସଵଭକତଭା ନ କ୍ରିୟସ୍ତ ତଂ ନମାମି ରମାପତିମ || ୫ ||

ଅଗୁଣାୟ ଗୁସ୍ଣାସ୍ଦ୍ରକ ସ୍ଵରୂପାୟାଦି କାରିସ୍ଣ |
ଵିଦାରିତାରିସଂଘାୟ ଵାସୁସ୍ଦଵାୟ ସ୍ତ ନମଃ || ୬ ||
ଆଦିସ୍ଦଵାୟ ସ୍ଦଵାନାଂ ପତସ୍ୟ ସାଦିତାରସ୍ୟ |
ଅନାଦୟଜ୍ଞାନପରାୟ ନମଃ ପାରାଵରାଶ୍ରୟ || ୭ ||
ଅଜାୟ ଜନୟି ସ୍ତ୍ରସୟ ଵିଜତ
ି ାଖିଲଦାନଵ |
ଅଜାଦି ପୂଜୟପାଦାୟ ନମସ୍ତ ଗରୁଡଧ୍ଵଜ || ୮ ||
ଇଂଦିରାମଂଦସାଂଦ୍ରାଗୟ କଟାକ୍ଷସ୍ପ୍ରକ୍ଷିତାତ୍ମସ୍ନ |
ଅସ୍ମ ଦିସ୍ଷ୍ଟୈ କ କାୟଭାୟ ପୂଣଭାୟ ହରସ୍ୟ ନମଃ || ୯ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଦ୍ଵିତୀୟସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ତୃ ତୀୟସ୍ତାତ୍ରମ
କୁ ରୁ ୍ୁଂକ୍ଷଵ ଚ କମଭ ନିଜଂ ନିୟତଂ ହରିପାଦ ଵିନମ୍ରଧିୟା ସତତମ |
ହରିସ୍ରଵ ପସ୍ରା ହରିସ୍ରଵ ଗୁରୁହଭରିସ୍ରଵ ଜଗତ୍ପିତୃମାତୃ ଗତିଃ || ୧ ||

ନ ତସ୍ତାଽତୟପରଂ ଜଗତୀଡୟତମଂ ପରମାତ୍ପରତଃ ପୁରୁସ୍ଷାତ୍ତମତଃ |
ତଦଲଂ ବହୁସ୍ଲାକଵିଚଂି ତନୟା ପ୍ରଵଣଂ କୁ ରୁ ମାନସମୀଶପସ୍ଦ || ୨ ||
ୟତସ୍ତାଽପି ହସ୍ରଃ ପଦ ସଂସ୍ମରସ୍ଣ ସକଲଂ ହୟଘମାଶୁ ଲୟଂ ଵ୍ରଜତି |
ସ୍ମରତତୁ ଵିମକ୍ତ
ୁ ି ପଦଂ ପରମଃ ସ୍ପୁଟସ୍ମଷୟତି ତତ୍କିମପାକ୍ରିୟସ୍ତ || ୩ ||
ଶୁଣତ
ୁ ାମଲସତୟଵଚଃ ପରମଂ ଶପସ୍ଥରିତମୁଚ୍ଚ୍ିତ ବାହୁ ୟୁଗମ |

ନ ହସ୍ରଃ ପରସ୍ମା ନ ହସ୍ରଃ ସଦୃ ଶଃ ପରମଃ ସ ତୁ ସଵଭଚଦି ାତ୍ମଗଣାତ || ୪ ||
ୟଦି ନାମ ପସ୍ରା ନ ୍ସ୍ଵତ୍ସ (ତ) ହରିଃ କଥମସୟ ଵସ୍ଶ ଜଗସ୍ଦତଦ୍ୂତ |
ୟଦି ନାମ ନ ତସୟ ଵସ୍ଶ ସକଲଂ କଥସ୍ମଵ ତୁ ନିତୟସୁଖଂ ନ ୍ସ୍ଵତ || ୫ ||
ନ ଚ କମଭଵିମାମଲକାଲଗୁଣ ପ୍ର୍ୃତୀଶମଚିତ୍ତନୁ ତଦ୍ଧିୟତଃ |
ଚିଦଚିତ୍ତନୁ ସଵଭମସ୍ସୌ ତୁ ହରିୟଭମସ୍ୟଦିତ ି ସ୍ଵୈଦକ
ି ମତିଵଚଃ || ୬ ||
ଵୟଵହାର୍ିଦାପି ଗୁସ୍ରାଜଭଗତାଂ ନ ତୁ ଚିତ୍ତଗତା ସ ହି ସ୍ଚାଦୟ ପରମ |
ବହଵଃ ପୁରୁଷାଃ ପୁରୁଷପ୍ରଵସ୍ରା ହରିରିତୟଵଦତ୍ସଵୟ ସ୍ମଵ ହରିଃ || ୭ ||
ଚତୁ ରାନନପୂଵଭଵିମକ୍ତ
ୁ ଗଣା ହରିସ୍ମତୟତୁ ପୂଵଭସ୍ଦଵ ସଦା |
ନିୟସ୍ତାଚ୍ଛ ଵିନୀଚତସ୍ୟୈ ଵ ନିଜାଂ ସ୍ଥିତମ
ି ାପୁରିତ ି ସ୍ମପରଂ ଵଚନମ || ୮ ||
ଆନଂଦତୀଥଭସନ୍ନାମନା ପୂଣପ୍ର
ଭ ଜ୍ଞା୍ିଦାୟୁଜା |

କୃ ତଂ ହୟଭଷ୍ଟକଂ ୍କ୍ତୟାପଠତଃ ପଈୟସ୍ତ ହରିଃ || ୯ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ତୃ ତୀୟସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଚତୁ ଥଭସ୍ତାତ୍ରମ
ନିଜପୂଣଭ ସୁଖାମିତସ୍ବାଧତନୁ ଃ ପରଶକ୍ତିରନଂତ ଗୁଣଃ ପରମଃ |
ଅଜରାମରଣଃ ସକଲାତିହରଃ କମଲାପତି ରୀଡୟତସ୍ମାଽଵତୁ ଃ ନଃ || ୧ ||
ୟଦସୁପ୍ତିଗସ୍ତା ପି ହରିଃ ସୁଖଵାନ ସୁଖରୂପିଣ ମାହୁରସ୍ତା ନିଗମାଃ |

ସ୍ଵ (ସୁ) ମତିପ୍ର୍ଵଂ ଜଗଦସୟ ୟତଃପରସ୍୍ାଧତନୁ ଂଚ ତତଃଖପତିମ || ୨ ||
ବହୁଚତ୍ରି ଜଗଦବହୁଧାରକରଣାତ୍ପର ଶକ୍ତିରନଂତଗୁଣଃ ପରମଃ |
ସୁଖରୂପମମୁଷୟ ପଦଂ ପରମଂ ସ୍ମରତତୁ ୍ଵିଷୟତି ତତ୍ସତତମ || ୩ ||
ସ୍ମରସ୍ଣ ହି ପସ୍ରଶିତୁରସୟ ଵିସ୍୍ାମଭଲିନାନି ମନାଂସି କୁ ତଃ କରଣମ |
ଵିମଲଂ ହି ପଦଂ ପରମଂ ସ୍ଵରତଂ ତରୁଣାକଭ ସଵଣଭମଜସୟ ହସ୍ରଃ || ୪ ||
ଵିମସ୍ଲୈ ଃ ଶୃତଶ
ି ାଣନିଶାତତସ୍ମୈଃ ସୁମସ୍ନାଽସି୍ିରାଶୁ ନିହତୟ ଦୃ ଡମ |

ବଲି ନଂ ନିଜସ୍ଵୈରିଣମାତ୍ମ ତସ୍ମା୍ିଦମୀଶମନଂତ ମୁପାସ୍ଵ ହରିମ || ୫ ||
ସ ହି ଵିଶ୍ଵସୃସ୍ଜା ଵି୍ୁଶଂ୍ୁ ପୁରଂଦସୂୟଭମଖ
ୁ ାନ ପରାନମରାନ |
ସୃଜତୀଡୟ ତସ୍ମାଽଵତି ହଂତି ନିଜଂ ପଦମାପୟତି ପ୍ରଣତାନ ସ୍ଵଧିୟା || ୬ ||
ପରସ୍ମାଽପି ରସ୍ମଶିତୁରସୟ ସସ୍ମା ନ ହି କଶ୍ି ଦ୍ୂନ୍ନ ୍ଵିଷୟତି ଚ |
କ୍ଵଚିଦଦୟତସ୍ନାଽପି ନ ପୂଣଭ ସଦା ଗଣୀସ୍ତଡୟ ଗୁଣାନୁ ୍ସ୍ଵୈକତସ୍ନାଃ || ୭ ||
ଇତି ସ୍ଦଵତରସୟ ହସ୍ରଃ ତଵନଂ କୃ ତଵାନ ମୁନର
ି ୁ ତ୍ତମମାଦରତଃ |
ସୁଖତୀଥଭ ପଦା୍ିହତି ଃ ପଠତତଦିଦଂଦ ୍ଵତି ଧୃଵମୁଚ୍ଚ୍ ସୁଖମ || ୮ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଚଥୁଥଭସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ପଂଚମସ୍ତାତ୍ରମ
ଵାସୁସ୍ଦଵାପରିସ୍ମୟ ସୁଧାମନ ଶୁଦ୍ଧ ସସ୍ଦାଦିତ ସୁଂଦରୀକାଂତ |
ଧରାଧରଧାର(ରି)ଣ ସ୍ଵଦୁ ରଧତଭଃ ସ୍ସୌଧୃତଦି ୀଧିତ ି ସ୍ଵଧୃଵିଧାତଃ || ୧ ||
ଅଧିକବଂଧଂ ରଂଧୟ ସ୍ବାଧା(ଧ)ଚିହଂଦି ପି(ଵି)ଧାନଂ ବଂଧୁରମଦ୍ଧା |

ସ୍କଶଵ ସ୍କଶଵ ଶାସକ ଵଂସ୍ଦ ପାଶଧରାଚି (ଚୁ ୟ) ତ ଶୂରଵସ୍ରଶ || ୨ ||
ନାରାୟଣାମଲକାରଣ ଵଂସ୍ଦ କାରଣ କାରଣ ପୂଣଭ ଵସ୍ରଣୟ |
ମାଧଵ ମାଧଵ ସାଧକ ଵଂସ୍ଦ ବାଧକ ସ୍ବାଧକ ଶୁଦ୍ଧ ସମାସ୍ଧ || ୩ ||
ସ୍ଗାଵିଂଦ ସ୍ଗାଵିଂଦ ପୁରଂଦର ଵଂସ୍ଦ ସ୍କଂଦସୁ(ସ)ନଂଦନଵଂଦିତପାଦ |
ଵିସ୍୍ାସୃଜସ୍ି ୍ା ଗ୍ରସିସ୍୍ା ଵିଵଂସ୍ଦ କୃ ୍ ସୁଦୁ୍ ଵଧିସ୍୍ା ସୁଧୃସ୍୍ା || ୪ ||
ମଧୁସୂଦନ ଦାନଵ ସାଦନଵଂସ୍ଦ ସ୍ଦୈଵତସ୍ମାଦିତ (ଦନ) ସ୍ଵଦିତପାଦ |
ତ୍ରିଵିକ୍ରମ ନିଷ୍କ୍ରମ ଵିକ୍ରମ ଵଂସ୍ଦ ସୁକ୍ରମ ସଂକ୍ରମହୁଂକୃ ତଵକ୍ତ୍ର || ୫ ||
ଵାମନ ଵାମନ ୍ାମନ ଵଂସ୍ଦ ସାମନ ସୀମନ ସାମନ ସାସ୍ନା |
ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀଧର ଶଂଧର ଵଂସ୍ଦ ୍ୂଧର ଵାଧଭର କଂଦରଧାରିନ || ୬ ||
ହୃଷସ୍ି କଶ ସୁସ୍କଶ ପସ୍ରଶ ଵିଵଂସ୍ଦ ଶରସ୍ଣଶ କସ୍ଲଶ ବସ୍ଲଶ ସୁସ୍ଖଶ |
ପଦମନା୍ ଶୁସ୍୍ାଦ୍ଭଵ ଵଂସ୍ଦ ସଂ୍ୃତ ସ୍ଲାକ୍ରା୍ର ୍ୂସ୍ର || ୭ ||
ଦାସ୍ମାଦର ଦୂ ରତରାଂତର ଵଂସ୍ଦଦାରିତପାରଗପାର ପରସ୍ମାତ || ୮ ||
ଆନଂଦ ସୁତୀଥଭ ମୁନୀଂଦ୍ରକୃ ତା ହରିଗୀତିରିୟଂ ପରମାଦରତଃ |
ପରସ୍ଲାକ ଵିସ୍ଲାକନ ସୂୟଭନ୍
ି ା ହରି୍କ୍ତି ଵିଵଧଭନ ସ୍ଶୌଂଡତମା || ୯ ||

ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ପଂଚମସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଷଷ୍ଟସ୍ତାତ୍ରମ
ସ୍ଦଵକିନଂଦନ ନଂଦକୁ ମାର ଵୃ ଂଦାଵନାଂଚନ ସ୍ଗାକୁ ଲ ଚଂଦ୍ର |
କଂଦଫଲାଶନ ସୁଂଦରରୂପ ନଂଦିତ ସ୍ଗାକୁ ଲ ଵଂଦିତପାଦ || ୧ ||
ଇଂଦ୍ରସୁତାଵକନଂଦନ ହତ ଚଂଦନଚଚିତ ସୁଂଦରିନାଥ |
ଇଂଦୀଵସ୍ରାଦର ଦଲନୟନ ମଂଦରଧାରିନ ସ୍ଗାଵିଂଦ ଵଂସ୍ଦ || ୨ ||
ଚଂଦ୍ରଶତାନନ କୁ ଂଦସୁହାସ ନଂଦିତସ୍ଦୈଵତାନଂଦ ସୁପୂଣଭ |
ମତ୍ସୟକରୂପଲସ୍ୟାଦ ଵିହାରିନ ସ୍ଵଦଵିସ୍ନତୃ ଚତୁ ମଭଖ
ୁ ଵଂଦୟ || ୩ ||
କୂ ମଭସ୍ଵରୂପକ ମଂଦରଧାରିନ ସ୍ଲାକଵିଧାରକ ସ୍ଦଵଵସ୍ରଣୟ |
ସୂକରରୂପକ ଦାନଵଶସ୍ତ୍ରା ୍ୂମିଵିଧାରକ ୟଜ୍ଞଵରାଂଗ || ୪ ||
ସ୍ଦଵ ନୃ ସଂି ହ ହିରଣୟକଶସ୍ତ୍ରା ସଵଭ୍ୟାଂତକ ସ୍ଦୈଵତବଂସ୍ଧା |
ଵାମନ ଵାମନ ମାଣଵସ୍ଵଷ ସ୍ଦୈତୟଵରା(କୁ ଲାଂ)ଂଂତକ କାରଣ ରୂପ (୍ୂତ) || ୫ ||

ରାମ ୍ୃଗୂଦ୍ଵହ ସୂଜତ
ି ଦୀସ୍ପ୍ତ କ୍ଷତ୍ରକୁ ଲାଂତକ ଶଂ୍ୁଵସ୍ରଣୟ |
ରାଘଵ ରାଘଵ ରାକ୍ଷସ ଶସ୍ତ୍ରା ମାରୁତି ଵଲ୍ଲ୍ ଜାନକୀ କାଂତ || ୬ ||
ସ୍ଦଵକି ନଂଦନ ସୁଂଦରରୂପ ରୁକିମଣି (ଣୀ) ଵଲ୍ଲ୍ ପାଂଡଵ ବଂସ୍ଧା |
ସ୍ଦୈତୟ ଵିସ୍ମାହକ ନିତୟ ସଖାସ୍ଦ ସ୍ଦଵସୁ (ଵି) ସ୍ବାଧକ ବୁ ଦ୍ଧ ସ୍ଵରୂପ || ୭ ||
ଦୁ ଷ୍ଟ କୁ ଲାଂତକ କଲ୍କିସ୍ଵରୂପ ଧମଭ ଵିଵଧନ ମୂଲୟୁଗାସ୍ଦ |

ନାରାୟଣାମଲକାରଣ ମୂସ୍ତଭ ପୂଣଭ ଗୁଣାଣଭଵ ନିତୟ ସୁସ୍ବାଧ || ୮ ||
ସୁଖ(ଆନଂଦ)ତୀଥଭ ମୁନୀଂଦ୍ର କୃ ପା ହରିଗାଥା ପାପହରାଶୁ୍ନିତୟ ସୁଖାଥଭ
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଷଷ୍ଟସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ସପ୍ତମସ୍ତାତ୍ରମ
ଵିଶ୍ଵସ୍ଥିତ ି ପ୍ରଳୟ ସଗଭମହାଵି୍ୂତ ି ଵୃ ତ୍ତିପ୍ରକାଶନିୟ ମାଵୃ ତ ି ବଂଧସ୍ମାକ୍ଷାଃ |
ୟସୟା ଅପାଂଗଲଵମାତ୍ରତ ଊଜିତା ସା ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୧ ||
ବ୍ରସ୍େଶଶକ୍ରରଵିଧମଶଶାଂକ ପୂଵଭଗୀଵଭାଣ ସଂତତିରିୟଂ ୟଦପାଂଗସ୍ଲଶଂ |

ଆଶ୍ରିତୟ ଵିଶ୍ଵଵିଜୟଂ ଵିସୃଜତୟ(ଵିଦଧା)ଚିଂତୟା ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୨ ||
ଧମଭାଥଭକାମସୁମତି ପ୍ରଚୟାଦୟ ସ୍ଶଷ ସନମଂଗଲଂ ଵିଦଧସ୍ତୟଦପାଂଗସ୍ଲଶଂ |
ଆଶ୍ରିତୟ ତତ୍ପର ଣତସତ୍ପର ଣତା ଅପୀଡୟାଃ ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୩ ||
ଷଡଵଗ ନିଗ୍ରହନିରତସମତସ୍ଦାଷାଧ୍ୟାୟଂତି ଵି୍ୁ ମୃଷୁସ୍ୟାୟଦପାଂଗସ୍ଲଶଂ |
ଆଶ୍ରିତୟ ୟାନପି ସସ୍ମତୟ ନ ୟାତି ଦୁ ଃଖଂ ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୪ ||
ସ୍ଶଷାହିସ୍ଵୈରିଶିଵଶକ୍ରମନୁ ପ୍ରଧାନଚିସ୍ତ୍ରାରୁକମଭରଚନଂ ୟଦପାଂଗସ୍ଲଶଂ |
ଆଶ୍ରିତୟ ଵିଶ୍ଵମୁଖଲ
ି ଂ ଵିଦଧାତି ଧାତା ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୫ ||
ଶସ୍କ୍ରାଗ୍ରଦୀଧିତ ି ହିମାକରସୂୟସୂନୁପୂଵଭଂ ନିହତୟ ନିଖଲ
ି ଂ ୟଦପାଂଗସ୍ଲଶମ |
ଆଶ୍ରିତୟ ନୃ ତୟତି ଶିଵଃ ପ୍ରକସ୍ଟାରୁ ଶକ୍ତିଃ ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୬ ||
ତତ୍ପାଦ ପଂକଜ ମହାସନତାମଵାପ ଶଵଭାଦିଵଂଦୟ ଚରସ୍ଣା ୟଦପାଂଗସ୍ଲଶମ |
ଆଶ୍ରିତୟ ନାଗପତିରନୟ ସୁସ୍ରୈଦୁ ର
ଭ ାପାଂ ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୭ ||
ନାଗାରିରୁଗ୍ରବଲ ସ୍ପୌରୁଷ ଆପ ଵି୍ୁ ଵା(ସ୍ମଣାଵା)ହେମୁତ୍ତ ମଜସ୍ଵା ୟଦପାଂଗସ୍ଲଶମ |
ଆଶ୍ରିତୟ ଶକ୍ରମୁଖସ୍ଦଵଗସ୍ଣୈ ରଚିଂତୟଂ ଶ୍ରୀଃ ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ବଲଵତୟଜିତଂ ନମାମି || ୮ ||
ଆନଂଦ ତୀଥଭମନ
ୁ ସି ନମଖ
ୁ ପଂକସ୍ଜାତ୍ଥଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ରମା ହରିମନଃ ପ୍ରିୟମୁତ୍ତମାଥଭମ |

୍କ୍ତୟାପଠତୟଜିତମାତ୍ମନି ସନ୍ନିଧାୟ ୟଃସ୍ତାତ୍ରସ୍ମତ୍ିୟାତି ତସ୍ୟାର୍ୀଷ୍ଟମ || ୯ ||

ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ସପ୍ତମସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଅଷ୍ଟମସ୍ତାତ୍ରମ
ଵଂଦିତାସ୍ଶଷଵଂସ୍ଦୟାରୁଵୃ ଂଦାରକଂ ଚଂଦନାଚଚିସ୍ତା ଦାରପୀନାଂସକମ |
ଇଂଦିରାଚଂଚଲାପାଂଗନୀରାଜିତଂ ମଂଦସ୍ରାଦ୍ଧାରି ଵୃ ସ୍ତ୍ତାଦ୍ଭୁଜାସ୍୍ାଗିନଂ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୧ ||
ସୃଷ୍ଟିସଂହାରଲୀଲାଵିଲାସାତତଂ

ପୁଷ୍ଟଷାଡ୍ଗଣ୍
ୁ ୟ ସଦ୍ଵିଗ୍ରସ୍ହାଲ୍ଲାସିନମ |

ଦୁ ଷ୍ଟ ନିସ୍ଷୟଷସଂହାରକସ୍ମାଦୟତଂ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟାନୁ (ତି)ଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାସଂଶ୍ରୟଂ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୨ ||
ଉନ୍ନତପ୍ରାଥିତାସ୍ଶଷସଂସାଧକଂ ସନ୍ନତାସ୍ଲୌକିକା ନଂଦଦ ଶ୍ରୀପଦମ |
୍ିନ୍ନକମଭାଶୟପ୍ରାଣିସଂସ୍ପ୍ରରକଂତନ୍ନକିଂସ୍ନତି ଵିଦ୍ଵତ୍ସୁ ମିମାଂସିତଂ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୩ ||
ଵିପ୍ରମୁସ୍ଖୈୟଃ ସଦାସ୍ଵଦଵାସ୍ଦାନମସ୍ୁ ଖୈଃ ସୁପ୍ରତାସ୍ପୈଃ କ୍ଷୀତିସ୍ଶଶ୍ଵସ୍ରୈଶ୍ାଚିତଂ |

ଅପ୍ରତସ୍କଭୟାରୁସଂଵିଦ୍ଗଣ
ୁ ଂ ନିମଭଲଂ ସପ୍ରକାଶାଜରାନଂଦ ରୂପଂପରଂ |

ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୪ ||
ଅତୟସ୍ୟା ୟସୟସ୍କନାପିନକ୍ଵାପିହପ୍ର
ି ତୟସ୍ତା ୟଦ୍ଗସ୍ୁ ଣଷୂତ୍ତମାନାଂପରଃ |

ସତୟସଂକଲପ ଏସ୍କା ଵସ୍ରାସ୍ଣୟା ଵଶୀ ମତୟନୂ ସ୍ନୈଃ ସଦା ସ୍ଵଦଵାସ୍ଦାଦିତଃ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୫ ||
ପଶୟତାଂ ଦୁ ଃଖସଂତାନନିମଲ
ଭୂ ନଂ ଦୃ ଶୟତାଂ ଦୃ ଶୟତାମିତୟ ସ୍ଜଶାଚି(ଥି)ତମ

|

ନଶୟତାଂ ଦୂ ରଗଂ ସଵଭଦାପୟାତ୍ମଗଂ ପଶୟତାଂ ସ୍ସ୍ଵଚ୍ଚ୍ୟା ସଜ୍ଜସ୍ନଷଵାଗତଂ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୬ ||
ଅଗ୍ରଜଂ ୟଃ ସସଜଭାଜମଗ୍ରୟାକୃ ତଂି ଵିଗ୍ରସ୍ହାୟସୟ ସସ୍ଵଭଗୁଣା ଏଵ ହି |
ଉଗ୍ର ଆସ୍ଦୟାଽପି ୟସୟାତ୍ମଜାଗ୍ରୟାତ୍ମଜଃ ସଦ୍ଗହ
ୃ ୀତଃ ସଦାୟଃ ପରଂସ୍ଦୈଵତମ |

ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୭ ||
ଅଚୁ ୟସ୍ତା ସ୍ୟା ଗୁସ୍ଣୈନତି ୟସ୍ମଵାଖିସ୍ଲୈ ଃ ପ୍ରଚୁ ୟସ୍ତାଽସ୍ଶଷ ସ୍ଦାସ୍ଷୈଃ ସଦାପୂତତି |
ଉଚୟସ୍ତ ସଵସ୍ଵସ୍ଦାରୁ ଵାସ୍ଦୈରଜଃ ସ୍ଵଜିସ୍ତା(ଚୟସ୍ତ) ବ୍ରେରୁସ୍ଦ୍ରଂଦ୍ର ପୂସ୍ଵୈସସଦା |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୮ ||
ଧାୟଭସ୍ତ ସ୍ୟନଵିଶ୍ଵଂ ସଦାଜାଦିକଂ ଵାୟଭସ୍ତସ୍ଶଷଦୁ ଃଖଂ ନିଜଧ୍ୟାୟି ନାଂ |
ପାୟଭସ୍ତ ସଵଭମସ୍ନୈୟନଭୟତ୍ପାୟଭସ୍ତ କାୟଭସ୍ତ ଚାଖିଲଂ ସଵଭ୍ୂସ୍ତୈଃ ସଦା |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୯ ||

ସଵପାପାନି ୟତ୍ସଂସ୍ମୃସ୍ତଃ ସଂକ୍ଷୟସଵଭଦା ୟାଂତି୍କ୍ତୟାଵିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନାଂ |

ଶଵଭଗୁଵଭାଦିଗୀଵଭାଣ ସଂସ୍ଥାନଦଃ କୁ ଵଭସ୍ତ କମଭ ୟତ୍ପର ୀତସ୍ୟ ସଜ୍ଜନାଃ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୧୦ ||
ଅକ୍ଷୟଂ କମଭୟସ୍ମିନ ପସ୍ରସ୍ଵପିତଂଽପ୍ରକ୍ଷ ୟଂ ୟାଂତି ଦୁ ଃଖାନିଃୟନ୍ନାମତ |
ଅକ୍ଷସ୍ରାସ୍ୟାଽଜରଃ ସଵଭସ୍ଦୈଵାମୃତଃ କୁ କ୍ଷିଗଂ ୟସୟ ଵିଶ୍ଵଂ ସଦାଜାଦକମ |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୧୧ ||
ନଂଦିତୀସ୍ଥଭାରୁସନ୍ନାମିସ୍ନା ନଂଦିନଃ ସଂଦଧାନାଃ ସଦାନଂଦସ୍ଦସ୍ଵ ମତିମ |
ମଂଦହାସାରୁଣାପାଂଗ ଦସ୍ତ୍ତାନ୍ନତିଂ ନ(ଵଂ)ଦିତା ସ୍ଶଷସ୍ଦଵାଦି ଵୃ ଂଦଂ ସଦା |
ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ ସ୍ଦଵତାମଂଡଲା ଖଂଡମଂଡନଂ ପ୍ରୀଣୟାସ୍ମା ଵାସୁସ୍ଦଵଂ || ୧୨ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଅଷ୍ଟମସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ନଵମସ୍ତାତ୍ରମ
ଅତିମତ ତସ୍ମାଗିରିସମିତଵ
ି ିସ୍୍ଦନ ପିତାମହ୍ୂତଦି ଗୁଣଗଣନିଲୟ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧ ||

ଵିଧି୍ଵମୁଖ ସୁରସତତ ସୁଵଂଦିତ ରମା ମସ୍ନାଵଲ୍ଲ୍ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୨ ||
ଅଗଣିତଗୁଣଗଣ ମୟଶରୀର ସ୍ହ ଵିଗତଗୁସ୍ଣତର ୍ଵମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୩ ||
ଅପରିମିତ ସୁଖନିଧିଵିମଲସୁସ୍ଦହ ସ୍ହ ଵିଗତସୁସ୍ଖତର ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୪ ||
ପ୍ରଚଲି ତଲୟଜଲଵିହରଣ ଶାଶ୍ଵତସୁଖମୟମୀନ ସ୍ହ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୫ ||
ସୁରଦିତଜ
ି ସୁବଲଵିଲୁଲି ତମଂଦରଧରପର (ଵର) କୂ ମଭ ସ୍ହ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୬ ||
ସଗିରିଵରଧରାତଲଵହ ସୁସୂକର ପରମଵିସ୍ବାଧ ସ୍ହ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୭ ||
ଅତିବଲଦିତସି ୁତହୃଦୟଵିସ୍୍ଦନ ଜୟନୃ ହସ୍ରଽମଲ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |

ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୮ ||

ବଲି ମଖ
ୁ ଦିତସି ୁତଵିଜୟଵିନାଶନ ଜଗଦଵନାଜିତ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୯ ||
ଅଵିଜତ
ି କୁ ନୃପତିସମିତଵ
ି ଖ
ି ଂଡନ ରମାଵର ଵୀରପ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୦ ||
ଖରତରନିଶିଚରଦହନ ପରାମୃତ ରଘୁଵର ମାନଦ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୧ ||
ସଲଲି ତତନୁ ଵର ଵରଦ ମହାବଲ ୟଦୁ ଵର ପାଥଭପ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୨ ||
ଦିତସି ୁତଵିସ୍ମାହନ ଵିମଲଵିସ୍ବାଧନ ପରଗୁଣବୁ ଦ୍ଧ ସ୍ହ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୩ ||
କଲି ମଲହୁତଵହ ସୁ୍ଗମସ୍ହାତ୍ସଵ ଶରଣଦ କଲ୍କୀଶ ସ୍ହ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |

ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୪ ||
ଅଖିଲଜନିଵିଲୟ ପରସୁଖ କାରଣ ପରପୁରୁସ୍ଷାତ୍ତମ ୍ଵ ମମ ଶରଣମ |
ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୫ ||
ଇତି ତଵନୁ ତଵ
ି ରସତତରସ୍ତ୍ଭଵ ସୁଶରଣମୁରୁ ସୁଖତୀଥଭ ମୁସ୍ନ୍ଭଗଵନ |

ଶୁ୍ତମକଥାଶୟ ପରମସସ୍ଦାଦିତ ଜଗସ୍ଦକକାରଣ ରାମ ରମାରମଣ || ୧୬ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ନଵମସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଦଶମସ୍ତାତ୍ରମ
ଅଵ ନଃ ଶ୍ରୀପତିରପ୍ରତିରଧିସ୍କଶାଦି୍ଵାସ୍ଦ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧ ||
ସୁରଵଂଧ୍ୟାଦିପ ସଦ୍ଵର୍ରିତା ସ୍ଶଷଗୁଣାଲମ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୨ ||
ସକଲଧ୍ଵାଂତଵିନାଶନ ପରମାନଂଦ ସୁଧାସ୍ହା |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୩ ||
ତ୍ରିଜଗସ୍ତ୍ପାତ ସଦାଚିତଶରଣାଶାପତିଧାସ୍ତା |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୪ ||
ତ୍ରିଗୁଣାତୀତଵିଧାରକ ପରିସ୍ତା ସ୍ଦହି ସୁ୍କ୍ତିମ |

କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୫ ||
ଶରଣଂ କାରଣା୍ାଵନ ୍ଵ ସ୍ମ ତାତ ସଦାଽଲମ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୬ ||
ମରଣପ୍ରାଣଦ ପାଲକ ଜଗଦୀଶାଵ ସୁ୍କ୍ତିମ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୭ ||
ତରୁଣାଦିତୟ ସଵଣଭକଚରଣାବ୍ଜାମଲକୀସ୍ତଭ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୮ ||
ସଲି ଲସ୍ପ୍ରାତ୍ଥସରାଗକମଣିଵସ୍ଣଭାଚ୍ଚ୍ନଖାସ୍ଦ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୯ ||
ଖଜ(କଜ)ତୂ ଣୀନି୍ପାଵନ ଵରଜଂଘାମିତଶସ୍କ୍ତ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୦ ||
ଇ୍ହତପର୍ସ୍ଶା୍ନପରସ୍ମାରୁ ସ୍ଥର(ଲ)ମାସ୍ଲ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୧ ||
ଅସସ୍ନା(ସ୍ମା)ତ୍ପଲ୍ଲ
ୁ କସମଵଣଭାଵରଣାଂସ୍ତ |
ୁ ସୁପଷ୍ପ

କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୨ ||

ଶତସ୍ମାସ୍ଦାଦ୍ଭଵସୁଂଦରି ଵରପସ୍ଦମାତ୍ଥିତନାସ୍୍ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୩ ||
ଜଗଦାଗୂହକପଲ୍ଲଵସମକୁ ସ୍କ୍ଷ ଶରଣାସ୍ଦ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୪ ||
ଜଗଦଂବାମଲସୁଂଦରଗୃହଵସ୍କ୍ଷାଵରସ୍ୟାଗିନ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୫ ||
ଦିତଜ
ି ାଂତପ୍ରଦ ଚକ୍ରଧରଗଦାୟୁଗଵରବାସ୍ହା |

କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୬ ||
ପରମଜ୍ଞାନମହାନିଧିଵଦନ ଶ୍ରୀରମସ୍ଣଂସ୍ଦା |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୭ ||
ନିଖଲ
ି ାସ୍ଘୌଘଵିନାଶନ ପରସ୍ସୌଖୟପ୍ରଦଦୃ ସ୍ଷ୍ଟ |
କରୁଣାପୂଣଭ ଵରପ୍ରଦ ଚରିତଂ ଜ୍ଞାପୟ ସ୍ମ ସ୍ତ || ୧୮ ||
ପରମାନଂଦସୁତୀଥଭମନ
ୁ ର
ି ାସ୍ଜା ହରିଗାଥାମ |
କୃ ତଵାନ୍ନିତୟସୁପୂଣଭପରମାନଂଦପସ୍ଦୈଷ(ି ଷୀ)ନ || ୧୯ ||

ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଦଶମସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଏକାଦଶସ୍ତାତ୍ରମ
ଉଦୀଣଭମଜରଂ ଦିଵୟମମୃତସୟଂଦୟଧୀଶିତୁଃ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୧ ||
ସଵଭସ୍ଵଦ(ସ୍ଦଵ)ପସ୍ଦାଦ୍ଗୀତମିଂଦିରାଧାରମୁତ୍ତମମ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୨ ||
ସଵଭସ୍ଦଵାଦିସ୍ଦଵସୟ ଵିଦାରିତମହତ୍ତମଃ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୩ ||
ଉଦାରମାଦରାନ୍ନିତୟମନିଂଦୟଂ ସୁଂଦରୀପସ୍ତଃ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୪ ||
ଇଂଦୀଵସ୍ରାଦରନି୍ଂ ସଂପୂଣଭଂ ଵାଦିସ୍ମାହନ(ଦ)ମ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୫ ||

ଦାତୃ ସଵଭାମସ୍ରୈଶ୍ଵୟଭଵିମକ୍ତ
ୁ ୟାସ୍ଦରସ୍ହା ଵରମ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୬ ||
ଦୂ ରାଦ୍ଦୂରତରଂ ୟତ୍ତୁ ତସ୍ଦଵାଂତିକମଂତିକାତ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୭ ||
ପୂଣଭ ସଵଭଗୁସ୍ଣୈକାଣଭମନାଦୟଂତଂ ସୁସ୍ରଶିତୁଃ |
ଆନଂଦସୟ ପଦଂ ଵଂସ୍ଦ ବ୍ରସ୍େଂଦ୍ରାଦୟ୍ି ଵଂଦିତମ || ୮ ||
ଆନଂଦତୀଥଭ ମୁନନ
ି ା ହସ୍ରରାନଂଦ ରୂପିଣଃ |
କୃ ତ ସ୍ତାତ୍ରମିଦଂ ପଠନ୍ନାନଂଦମାପନୟ
ୁ ାତ (ମାପ୍ତୟାତ) || ୯ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଏକାଦଶସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ

ଅଥ ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାତ୍ରମ
ଆନଂଦମୁକୁଂଦ ଅରଵିଂଦନୟନ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୧ ||

ସୁଂଦରୀମଂଦିର ସ୍ଗାଵିଂଦ ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୨ ||
ଚଂଦ୍ରସୁସ୍ରଂଦ୍ରସୁଵଂଦିତ ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୩ ||
ଚଂଦ୍ରକମଂଦିରନଂଦକଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୪ ||
ଵୃ ଂଦାରକଵୃ ଂଦସୁଵଂଦିତ ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୫ ||
ମଂଦାରସୂନସୁଚଚିତ ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୬ ||
ଇଂଦିରାନଂଦକ ସୁଂଦର ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୭ ||
ମଂଦିରସୟଂଦନସୟଂଦକ ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୮ ||

ଆନଂଦଚଂଦ୍ରିକାସୟଂଦକ (ସ୍ପଂଦନ) ଵଂସ୍ଦ |
ଆନଂଦତୀଥଭପରାନଂଦଵରଦ || ୯ ||
ଇତି ଶ୍ରୀମଦାନଂଦତୀଥଭ୍ଗଵତ୍ପାଦାଚାୟଭ ଵିରଚିତଂ
ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାସ୍ତ୍ରଷୁ ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତାତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭଂ
|| ୍ାରତୀରମଣମୁଖୟପ୍ରାଣାଂତଗଭତ ଶ୍ରୀକୃ ୍ାପଭଣମତୁ ||

