
|| ନାରାୟଣଵର୍ମ || 
 
ରାଜ ାଵାଚ 
 
ୟୟା ଗୁପ୍ତଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ସଵାହାନ ରପିୁଜସୈନକିାନ | 
କ୍ରୀଡନ୍ନଵି ଵନି ିତି୍ୟ ତ୍ରଜି ାକୟା ବୁଭୁଜ  ଶି୍ରୟର୍ || ୧ || 
 
ଭଗଵଂସ୍ତନମର୍ାଖ୍ୟାହ ିଵର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକର୍ | 
ୟଥାଽତ୍ତ୍ାୟିନଃ ଶତୂ୍ନ ଜୟନ ଗୁଜପ୍ତାଽ ୟନମଜୃେ || ୨ || 
 
ଶ୍ରୀଶୁକ ଉଵାଚ 
 
ଵୃତ୍ଃ ପୁଜରାହତି୍ସ୍ତଵାଜରା ର୍ଜହଂଦ୍ରାୟାନୁପଚୃ୍ଛଜତ୍ | 
ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ ଵର୍ମାହ ତ୍ଦଜିହୈକର୍ନାଃ ଶଣୁୃ || ୩ || 
 
ଵଶି୍ଵରୂପ ଉଵାଚ 
 
ଜେୌତ୍ାଂଘି୍ରପାଣିରାଚର୍ୟ ସପଵତି୍ର ଉଦଙ୍ମଖୁ୍ଃ | 
କୃତ୍ସ୍ାଂଗକରନୟାଜସା ର୍ଂତ୍ରାଭୟାଂ ଵାଗୟତ୍ଃ ଶୁଚଃି || ୪ || 
 
ନାରାୟଣର୍ୟଂ ଵର୍ମ ସନ୍ନଜହୟଦ୍ଭୟ ଆଗଜତ୍ | 
ଜଦୈଵଭୂତ୍ାତ୍ମକର୍ମଜଭୟା ନାରାୟଣର୍ୟଃ ପୁର୍ାନ || ୫ || 
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ପାଦଜୟା ମାନୁଜନାରୂଜଵମାରୁଦଜର ହୃଦୟଜଥାରସ ି| 
ର୍ଜୁଖ୍ ଶରିସୟାନୁପୂଵମୟାଜଦାଂକାରାଦୀନ ିଵନିୟଜସତ୍ || ୬ || 
 
ନଜର୍ା ନାରାୟଣାଜୟତ୍ ିଵପିୟମୟର୍ଥାପି ଵା | 
କରନୟାସଂ ତ୍ତ୍ଃ କୁୟମାଦ୍ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷରଵଦିୟୟା || ୭ || 
 
ପ୍ରଣଵାଦୟିକାରାଂତ୍ର୍ଂଗୁ ୟଂଗୁଷ୍ଠପଵମସ ୁ| 
ନୟଜସଦୃ୍ଧଦୟ ଓଂକାରଂ ଵକିାରର୍ନୁ ର୍େୂମନ ି|| ୮ || 
 
ଷକାରଂ ତୁ୍ ଭୁଜଵାର୍ମଜେ ଣକାରଂ ଶଖି୍ୟା ଦଜିଶତ୍ | 
ଜଵକାରଂ ଜନତ୍ରଜୟାୟମୁଂ ୟାନ୍ନକାରଂ ସଵମସଂଧିଷୁ || ୯ || 
 
ର୍କାରର୍ସ୍ତ୍ରର୍ଦୁ୍ଦ୍ଶିୟ ର୍ଂତ୍ରର୍ତୂ୍ଭିମଜଵଦବୁେଃ | 
ସଵସିଗମଂ ଫଡଂତ୍ଂ ତୁ୍ ସଵମଦକି୍ଷ ୁଵନିଦିଜିଶତ୍ || ୧୦ || 
 
"ଓଂ ଵଷି୍ଣଜଵ ନର୍ଃ" 
 
ଇତ୍ୟାତ୍ମାନଂ ପରଂ ୋଜୟଜଦ୍ଧୟୟଂ ଷଟ୍ ଶକି୍ତିଭିୟମୁତ୍ର୍ | 
ଵଦିୟାଜତ୍ ସ୍ତଜପାର୍ତୂ୍ରିରି୍ଂ ର୍ଂତ୍ରର୍ଦୁାହଜରତ୍ || ୧୧ || 
 
ହରଵିଦିୋନମର୍ ସଵମରକ୍ଷାଂ ନୟସ୍ତାଂଘି୍ରପଦମଃ ପତ୍ଜଗଂଦ୍ରପଜୃଷ୍ଠ | 
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ଦରାରଚିର୍ମାସଗିଜଦଷୁଚାପପାଶାନ ଦୋଜନାଽଷ୍ଟଗୁଜଣାଽଷ୍ଟବାହୁଃ || ୧୨ || 
 
 ଜ ଷ ୁର୍ାଂ ରକ୍ଷତୁ୍ ର୍ତ୍ସ୍ୟର୍ତୂ୍ୟିମାଜଦାଗଜଣଜଭୟା ଵରୁଣସୟ ପାଶାତ୍ | 
ସ୍ଥଜ  ଚ ର୍ାୟାଵଟୁଵାର୍ଜନାଽଵୟାତ୍ ତ୍ରଵିକି୍ରର୍ଃ ଜଖ୍ଽଵତୁ୍ ଵଶି୍ଵରୂପଃ || ୧୩ || 
 
ଦୁଜଗମଷଵଟଵୟା ରି୍ଖ୍ାଦଷୁି ପ୍ରଭୁଃ ପାୟାନ୍ନସୃଂିଜହାଽସରୁୟୂଥପାରଃି | 
ଵରି୍ଂୁଚଜତ୍ା ୟସୟ ର୍ହାଟ୍ଟହାସଂ ଦଜିଶା ଵଜିନଦୁନମୟପତ୍ଂଶ୍ଚ ଗଭମାଃ || ୧୪ || 
 
ରକ୍ଷତ୍ଵଜସୌ ର୍ାଽଧ୍ଵନ ିୟ ~ଝକ ପଃ ସ୍ଦଂରଜୟାନ୍ନୀତ୍େଜରା ଵରାହଃ | 
ରାଜର୍ାଽଦି୍ରକୂଜଟଷଵଥ ଵପି୍ରଵାଜସ ସ କ୍ଷ୍ମଜଣାଽଵୟାଦ୍ଭରତ୍ାରଜ ା ର୍ାର୍ || ୧୫ || 
 
ର୍ାର୍ରୁେନଵା ନଖିି ପ୍ରର୍ାଦାନ୍ନାରାୟଣଃ ପାତୁ୍ ନରଶ୍ଚ ହାସାତ୍ | 
ଦତ୍ତସ୍ତଵଜୟାଗାଦଥ ଜୟାଗନାଥଃ ପାୟାଦ୍ଗଜୁଣଶଃ କପି ଃ କର୍ମବଂୋତ୍ || ୧୬ || 
 
ସନତୁ୍କର୍ାଜରାଽଵତୁ୍ କାର୍ଜଦଵାଦ୍ଧୟଶୀଜଷମା ର୍ାଂ ପଥି ଜଦଵଜହ ନାତ୍ | 
ଜଦଵଷିଵୟମଃ ପୁରୁଷାଂତ୍ରାଚମନାତ୍ କୂଜର୍ମା ହରରି୍ମାଂ ନରିୟାଦଜଶଷାତ୍ || ୧୭ || 
 
େନଵଂତ୍ରଭିମଗଵାନ ପାତ୍ଵପଥୟାଦ୍ଦ୍ଵଂଦ୍ଵାଦ୍ଭୟାଦୃଷଜଭା ନ ିତି୍ାତ୍ମା | 
ୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଜ ାକାଦୁତ୍ ତ୍ତୃ୍କତ୍ାଜନ୍ନା ବଜ ା ଗଣାତ୍ ଜକ୍ରାେଵଶାଦହୀଂଦ୍ରଃ || ୧୮ || 
 
ଜଦ୍ଵୈପାୟଜନା ଭଗଵାନପ୍ରଜବାୋଦବୁଦ୍ଧସୁ୍ତ ପାଖ୍ଂଡଗଣାତ୍ ପ୍ରର୍ାଦାତ୍ | 
କଲ୍କୀ କଜ ଃ କା ର୍ ାତ୍ ପ୍ରପାତୁ୍ େର୍ମାଵନାଜୟାରୁକୃତ୍ାଵତ୍ାରଃ || ୧୯ || 
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ର୍ାଂ ଜକଶଜଵା ଗଦୟା ପ୍ରାତ୍ରଵୟାଜଦ୍ଗାଵଂିଦ ଆସଂଗଵ ଆତ୍ତଜଵଣୁଃ | 
ନାରାୟଣଃ ପାତୁ୍ ସଦାଽଽତ୍ତଶକି୍ତିର୍ମେଂଦଜିନ ଵଷୁି୍ଣରରୀଂଦ୍ରପାଣିଃ || ୨୦ || 
 
ଜଦଜଵାଽପରାଜହେ ର୍େୁଜହାରେନଵା ସାୟଂ ତ୍ରେିାର୍ାଽଵତୁ୍ ର୍ାେଜଵା ର୍ାର୍ | 
ଜଦାଜଷ ହୃଷୀଜକଶ ଉତ୍ାେମରାଜତ୍ର ନଶିୀଥ ଏଜକାଽଵତୁ୍ ପଦମନାଭଃ || ୨୧ || 
 
ଶ୍ରୀଵତ୍ସ୍ କ୍ଷ୍ମାଽପରରାତ୍ର ଈଶଃ ପ୍ରତୂ୍ୟଷ ଈଜଶାଽସେିଜରା  ନାଦମନଃ | 
ଦାଜର୍ାଦଜରାଽଵୟାଦନୁସଂେଂ ପ୍ରଭାଜତ୍ ଵଷୁି୍ଣଃ ଶ୍ରୀର୍ାନ ଭଗଵାନ କା ର୍ତୂ୍ଃି || ୨୨ || 
 
ଚକ୍ରଂ ୟୁଗାଂତ୍ାନ ତ୍ଗିମଜନର୍ି ଭ୍ରର୍ତ୍ସ୍ର୍ଂତ୍ାଦ୍ଭଗଵତ୍ପ୍ର ୟୁକ୍ତିର୍ | 
ଦଂଦଗି୍ଧ ଦଂଦଗ୍ଧୟରଜିସୈନୟର୍ାଶୁ କକ୍ଷଂ ୟଥା ଵାୟୁସଜଖ୍ା ହୁତ୍ାଶଃ || ୨୩ || 
 
ଗଜଦଽଶନସି୍ପଶମନଵସୁି୍ଫ ିଂଜଗ ନଷି୍ଂିଢ ିନଷି୍ଂିଢୟ ତି୍ପି୍ରୟାଽସ ି| 
କୂଷମାଂଡଜଵୈନାୟକୟକ୍ଷରଜକ୍ଷାଭୂତ୍ରହାଂଶୂ୍ଚଣମୟ ଚୂଣମୟାରୀନ || ୨୪ || 
 
ତ୍ଵଂ ୟାତୁ୍ୋନପ୍ରର୍ଥଜପ୍ରତ୍ର୍ାତୃ୍ପିଶାଚଵପି୍ରରହଜ ାରଦୃଷ୍ଟୀନ | 
ଦଜରଂଦ୍ର ଵଦି୍ରାଵୟ କୃଷ୍ଣପୂରଜିତ୍ା ଭୀର୍ସ୍ଜନାଽରୀନ ହୃଦୟାନ ିକଂପୟନ || ୨୫ || 
 
ତ୍ଵଂ ତ୍ଗିମୋରାଽସ ିଵରାରଜିସୈନୟର୍ୀଶପ୍ରୟୁଜକ୍ତିା ର୍ର୍ ଛଂିଦ ିଛଂିଦ ି| 
ଚକ୍ଷଂୂଷି ଚର୍ମନ ଶତ୍ଚଂଦ୍ର ଛାଦୟ ଦ୍ଵଷିାର୍ ଂ ଜନା ହର ପାପଚକ୍ଷଷୁାର୍ || ୨୬ || 
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ୟଜନ୍ନା ଭୟଂ ରଜହଜଭୟାଽଭୂତ୍ ଜକତୁ୍ଜଭୟା ନୃଭୟ ଏଵ ଚ | 
ସରୀସଜୃପଜଭୟା ଦଂରିଜଭୟା ଭୂଜତ୍ଜଭୟାଽଜ ଭୟ ଏଵ ଚ || ୨୭ || 
 
ସଵମାଜଣୟତ୍ାନ ିଭଗଵନ୍ନାର୍ରୂପାସ୍ତ୍ରକୀତ୍ମନାତ୍ | 
ପ୍ରୟାଂତୁ୍ ସଂକ୍ଷୟଂ ସଜଦୟା ଜୟଽଜନୟ ଜଶ୍ରୟଃପ୍ରତ୍ୀପକାଃ || ୨୮ || 
 
ଗରୁଜଡା ଭଗଵାନ ଜସ୍ତାତ୍ରଜସ୍ତାର୍ଚ୍ଛଂଜଦାର୍ୟଃ ପ୍ରଭୁଃ | 
ରକ୍ଷତ୍ଵଜଶଷକୃଜଚ୍ଛ େଜଭୟା ଵଷିଵଜେନଃ ସ୍ନାର୍ଭିଃ || ୨୯ || 
 
ସଵମାପଜଦ୍ଭୟା ହଜରନମାର୍ରୂପୟାନାୟୁୋନ ିନଃ | 
ବୁଦ୍ଧୀଂଦି୍ରୟର୍ନଃପ୍ରାଣାନ ପାଂତୁ୍ ଷାଷମଦଭୂଷଣାଃ || ୩୦ || 
 
ୟଥା ହ ିଭଗଵାଜନଵ ଵସୁ୍ତତ୍ଃ ସଦସଚ୍ଚ ୟତ୍ | 
ସଜତ୍ୟନ ଜତ୍ନ ନଃ ସଜଵମ ୟାଂତୁ୍ ନାଶର୍ପୁଦ୍ରଵାଃ || ୩୧ || 
 
ୟଜଥୈକାତ୍ମୟାନୁଭାଜଵନ ଵକି ପରହତି୍ଃ ସ୍ୟର୍ | 
ଭୂଷଣାୟୁେ ିଂଗାଖ୍ୟା େଜତ୍ତ ଶକ୍ତିୀଃ ସ୍ର୍ାୟୟା || ୩୨ || 
 
ଜତ୍ଜନୈଵ ସତ୍ୟର୍ାଜନନ ସଵମଜଜ୍ଞା ଭଗଵାନ ହରଃି | 
ପାତୁ୍ ସଜଵଵଃ ସ୍ରୂଜପୈନମଃ ସଦା ସଵମତ୍ର ସଵମଗଃ || ୩୩ || 
 
ଵଦିକି୍ଷ ୁଦକି୍ଷୂଧ୍ଵମର୍େଃ ସର୍ଂତ୍ାଦଂତ୍ବମହଭିମଗଵାନ ନାରସଂିହଃ | 
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ପ୍ରହାପୟନ ଜ ାକଭୟଂ ସ୍ଜନନ ସ୍ଜତ୍ ସା ରସ୍ତସର୍ସ୍ତଜତ୍ ାଃ || ୩୪ || 
 
ର୍ ଵନ୍ନଦିର୍ାଖ୍ୟାତ୍ଂ ଵର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକର୍ | 
ଵଜି ଷୟସୟଂ ସା ଜୟନ ଦଂଶଜିତ୍ାଽସରୁୟୂଥପାନ || ୩୫ || 
 
ଏତ୍ଦ୍ଧାରୟର୍ାଣସୁ୍ତ ୟଂ ୟଂ ପଶୟତ୍ ିଚକ୍ଷଷୁା | 
ପଦା ଵା ସଂସ୍ପଜୃଶତ୍ ସଦୟଃ ସାଧ୍ଵସାତ୍ ସ ଵରି୍ଚୁୟଜତ୍ || ୩୬ || 
 
ନ କୁତ୍ଶି୍ଚଦ୍ଭୟଂ ତ୍ସୟ ଵଦିୟାଂ ୋରୟଜତ୍ା ଭଜଵତ୍ | 
ରା ଦସୟୁରହାଦଜିଭୟା ଵୟାୋଦଭିୟଶ୍ଚ କହଚିତି୍ || ୩୭ || 
 
ଇର୍ାଂ ଵଦିୟାଂ ପୁରା କଶି୍ଚତ୍ ଜକୌଶଜିକା ୋରୟନ ଦ୍ଵ ିଃ | 
ଜୟାଗୋରଣୟା ସ୍ାଂଗଂ  ଜହୌ ସ ର୍ରୁେନଵନ ି|| ୩୮ || 
 
ତ୍ଜସୟାପର ିଵରି୍ାଜନନ ଗଂେଵମପତ୍ଜିରକଦା | 
ୟଜୟୌ ଚତି୍ରରଥଃ ସ୍ତ୍ରୀଭିଵମୃଜତ୍ା ୟତ୍ର ଦ୍ଵ ିକ୍ଷୟଃ || ୩୯ || 
 
ସାଂଗଜନା ନୟପତ୍ତ୍ ସଦୟଃ ସଵରି୍ାଜନା ହୟଵାକ୍ ଶରିାଃ | 
ଵଦିୟାର୍ିର୍ାଂ ୋରୟଜତ୍ା ର୍ତୃ୍ସୟାସି୍ଥଵ ିଂ ନାତ୍ || ୪୦ || 
 
ସ ଵା ଖି ୟଵଚନାଦସ୍ଥୀନୟାଦାୟ ଵସିି୍ମତ୍ଃ | 
ପ୍ରାସୟ ପ୍ରାଚୀସରସ୍ତ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍ଵା ୋର୍ ସ୍ର୍ନଵଗାତ୍ || ୪୧ || 

www.yo
us

igm
a.c

om



 
ୟ ଇଦଂ ଶଣୁୃୟାତ୍ କାଜ  ଜୟା ୋରୟତ୍ ିଚାଦୃତ୍ଃ | 
ତ୍ଂ ନର୍ସୟଂତ୍ ିଭୂତ୍ାନ ିର୍ଚୁୟଜତ୍ ସଵମଜତ୍ା ଭୟାତ୍ || ୪୨ || 
 
ଶ୍ରୀଶୁକ ଉଵାଚ 
 
ଏତ୍ାଂ ଵଦିୟାର୍ଧିଗଜତ୍ା ଵଶି୍ଵରୂପାଚ୍ଛତ୍କ୍ରତୁ୍ଃ | 
ଜତ୍ରୈଜ ାକୟ କ୍ଷ୍ମୀଂ ବୁଭୁଜ  ଵନି ିତି୍ୟ ର୍ଜୃେଽସରୁାନ || ୪୩ || 
 
|| ଇତ୍ ିଶ୍ରୀର୍ଦ୍ଭାଗଵଜତ୍ ଷଷ୍ଠସ୍କଂଜେ ନାରାୟଣଵଜର୍ମାପଜଦଶଃ || 
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