
ଵୀର ସ ିଂହନେ ୋରସ ିଂହନେ ଦୟ ପାରା 
ଵାରନେ ଭୟ େ ଵାରଣ େ ଗୁ.ଣଣ 
ସାର ଦଵର ସିଂସାର ଵ୍ର କ୍ଶଦ ମଲୂ 
ନଭରର ସ  ନକ୍ଳୁଵ ଭ ର ଦୁ ଭୟିଂକ୍ର 
ନ ାରଵତାର କ୍ରାଳଵଦେ ଆ 
ନ ାର ଦୁର ତ ସିଂହାର ମାୟାକ୍ାର 
କୂ୍ରନଦୈତୟର ନ ାକ୍ କ୍ାରଣ ଉଦୁଭଵ 
ଈନରଳୁ ଭୁଵେ ସାଗରନଦାନେୟ 
ଆନରୌଦ୍ରୋମକ୍ ଵୀଜୟ ଵ ଠ୍ଠଲ େରସ ିଂଗ 
ଵୀରରସାତୁିଂଗ କ୍ାରୁଣୟପାିଂଗ 
ମଗୁଵେୁ ରକ୍କସେୁ ହଗଲ ରୁଳୁ ବ େନଦ 
ହନଗୟ ିଂଦଲ  ନହାୟଦୁ େଗପନ୍ନଗ ଵେଦ  
ଗଗେ ମ ଗ ଲାଦ ଆଗଣ ତ ଭାଦ ୟଲ  
ନେଗଦୁ ଓଗଦୁ ସାଵୁ ବନଗଦୁ ନକ୍ାଲଳତୁ ରଲୁ ନହ 
ଜଗଦ ଵଲଳଭନେ ସଗୁଣୁାୋଦ ଗନେ 
େ ଗମା ଵିଂଦ ତନେ ନପାଗଳ ଦ ଭକୁ୍ତର 
ତଗଲ  ନତାଲଗନେିଂଦୂ ମ ନଗ କୂ୍ଗୁତଲ ରଲୁ 
ୟୁଗ ୟୁଗନଦାଳୁ ଦୟାଳୁଗଳ ନଦଵରନଦଵ 
ୟୁଗାଦ  କ୍ର ତୋମା ଵ ୟଜ ଵ ଠ୍ଠଲ ନହା ନହା 
ୟୁଗଳ କ୍ରଵ ମଗୁ ଦୁ ମଗୁଵୁ ନମାନର ଇେଲୁ 
ନକ୍ଳ ଦାକ୍ଷଣଦଲ  ଲାଲ ସ  ଭକ୍ତନ୍ନ ନୟୌଳ  ନଵଗଦଲ  ପାଲ ସନୁଵିଂଦୁ 
ତାଳ ସିଂନତାଷଵ ତୂଳ  ତୁିଂବ ଦିଂନତ 
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ମନୂଲାକ୍ଦପତ ଵାଲୟଦ ିଂଦ ସୁ 
ସ୍ତୀଲ ଦୁଲ.ଭଣ ୋମ ଵ ଜୟ ଵ ଠ୍ଠଲ ଫିଂଛ 
ନୟୌଳ  ମାେଵ କ୍ିଂଭ ସୀଳ  ମେୂ ଦ ନଦଵ 
ଲଟଲଟା ଲଟଲଟା ଲଟକ୍ଟ ସ  ଵେଜାିଂେ 
କ୍ଟହ ପଟ ପଟ ପୁଟୁତ୍କଟଦ  ଭ ଛଛତୁଲ ରଲୁ 
ପୁଟ ପଟୁ ପଟୁନେନଗଦୁ ଚୀର ହାରୁତ୍ତ ପ 
ଲ୍କଟାକ୍ଟା କ୍ଟ କ୍େ ଦୁ ନରାଷଦ ିଂଦ 
ମ ଟ ମ ଟ  ମ ଟନେ ରକ୍ତାକ୍ଷ ୟଲ୍ଲ  ନୋେ  
ତଟ ନତ୍କାଟ  ଊଭ.ଟଣନଗ ଆଭ.ଟଣଵାଗ ରଲୁ 
କୁ୍ଟ ଲ ରହ ତ ଵୟକ୍ତ ଵ ଜୟ ଵ ଠ୍ଠଲ  କ୍ତ 
ଦ ଟ େ ଟ ଲ ନେତ୍ର ସରୁକ୍ଟକ୍ ପର ପଲା 
ନବାବ୍ବ ର ନୟା ଵୀର ଧ୍ଵେ ୟ ିଂଦ ତେ ଗ େ  
ହବ୍ବ  ମିୁଂନଚାଣ  ଉର  ନହାରନଗଦୁ୍ଦ ସନୁତ୍ତ 
ଉବ୍ବସ ରଵ ଗାନଗ ଆବ୍ଜ େେୁଗୁତ ନର 
ଆବ୍ଦ ସପୁତ ଉକ୍କ  ନହାର ନଚଲ୍ଲ  ବରୁତ ନର 
ଆବୁଜ ଭଵାଦ ଗଳୁ ତବ୍ବବ୍ବ  ନଗାିଂୋର  
ଆବ୍ବରନଵନେେୁତ େଭଦ ନଗାନଳୟୁ ତଗ ନୟ 
 ବ୍ଦ ତୁିଂବ ତୁ ଆଵୟାକ୍ର ତାକ୍ା  ପର ୟିଂତ 
େ ବ୍ବର ତରୁଗ ର  ଝର  ଝର ସଲୁ 
ଓବ୍ବର ନଗା ଵଲ୍ଲଦ େମ୍ମା ଵ ଜୟ ଵ ଠ୍ଠଲ 
ଇବ୍ବନଗୟାଗ  କ୍ିଂଭଦ ିଂଦ ନପାରମଟ୍ଟା 
ଫୁେ ଫୁେ ସତୁ ନକ୍ାଟ  ସ େ ଲୁ ଗ ର ନଗ ବିଂଦୁ 
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ନହାନେଦିଂନତ ନଚର  ନବାବ୍ବ େୁତଲ  ଲିଂ  ସ  
ହ େ ଦୁ ରକ୍କସନ୍ନ ନକ୍େହ  ମେ ହ  ତୁେ କ୍  
ନତାନେୟ ନମଲ ର ସ  ନହରୂେଲ କୂ୍ରୁଗୁରୁଦ ିଂଦ 
ପେୁଵଲ ଗେଲ ତେ ୟ ତରଣ ୟ ନୋେ  
କ୍େୁନକ୍ାପଦଲ୍ଲ  ସଦବେ ଦୁ ରକ୍କସେ ନକ୍େହ  
େ େ ଗରଳେୁ ନକ୍ାରନଳେ ୟଲ୍ଲ  ଦର ସ ଦ ସେଗରଦ ନଦୈଵ 
କ୍େୁଗଲ  ଭୂଭୂ.ଵଣ ଵ ଜୟ ଵ ଠ୍ଠଲ 
ପାଲ୍ଗେନଲାନେୟ  ରଣର ଵନେନଵ ଵେନୋେନେ 
ଉର ମସନଗ ଚତୁଦ. ଣ ଦରଣ  ତଲ୍ଲଣ ସଲୁ 
ପରନମଷ୍ଠ  ହରସରୁରୁ ସ ର ନଦଵ ନଗ ନମାନରୟ େଲୁ 
କ୍ରୁଣଦ ିଂଦଲ  ତନ୍ନ  ରଣନ୍ନ ସହ ତ େ ନ୍ନ 
ଚରଣନକ୍କ ଏରଗଲୁ ପରମ  ାିଂତୋଗ  
ହରହ ନଦ ଦୟଵନ୍ନ ସରୁରୁ କୁ୍ସମୁ ଵରୁଷ 
ଗର ୟଲୁ ନଭର  ଵାଦୟ ନମାନର ଉତ୍ତରନର ଏେୁତ 
ପର ପର  ଵାଲଗ ଵ ସ୍ତାରଦ ିଂଦ ନକ୍ୈନକ୍ାଳୁ୍ଳତ୍ତ 
ନମନରଦୁ ସରୁରୁପଦ୍ର ହର ସ  ପାଲକ୍େ କ୍ାନୟଦ 
ପରନଦୈଵ ଗିଂଭୀରାତ୍ମ ଵ ଜୟଵ ଠ୍ଠଲ େ ମ୍ମ 
ଚର ନତ ଦୁଷ୍ଟର ନଗ ଭୀକ୍ରନଵା ସଜ୍ଜେ ପାଲ 
ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦ ପ୍ରସନ୍ନ ନକ୍େ ଭିଂଜନ୍ନ 
ମହହଵ ନଷ ଵ ଜୟଵ ଠ୍ଠଲ େରମ୍ର ଗନଵଷା 
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