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|| ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ || 
 
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈର ବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା 
କୁିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର  ଵ ପାଟନାଧ  କପଟ ୁପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟ ତାିଃ | 
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାର ତାରାତ ଦୂ୍ର  
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵ ତତମନସା  ାଵ ତା  ୂର  ାଵଗୈିଃ || ୧ || 
 
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ  କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ  ତୁଵସ୍ତ ସମିଂ 
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସୁ୍ତ ଦୂ୍ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ | 
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁଟ ଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥ ତାଗ୍ନ  ସୁ୍ଫରତ 
ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵ ଷୁ୍ଫଲ ିଂଗ  ସ ତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ || 
|| ଇତ  ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  ଗଵତ ପାଦ୍କୃତା ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହ ନଖସୁ୍ତତ ିଃ 
ସିଂପୂର୍ଥା || 
 
ମିଂଗଲାଚରର୍ 
 
ଓମ || ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵ ଷ୍ଣ୍ଵିଂଘ୍ର ନ ଷ୍ଠା ଆତ ଗୁର୍ ଗୁରୁତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  
ଵତ୍ରୈଵଲାକୟା ଚାୟଥ ପାଵଦ୍ା ଜ୍ଜ୍ଵଲଜଲ ଜଲସତ  ପାିଂତ ଵଵାଽସ୍ମାନ ପୁନିଂତୁ | 
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ଵାଚାିଂ ୟତ୍ର ପ୍ରଵର୍ତ୍ରୀ ତ୍ର  ୁଵନ ମହ ତା ଶାରଦ୍ା ଶାରଵଦ୍ିଂଦୁ୍  
ଵଜୟାତ୍ସ୍ନା  ଦ୍ରସ୍ମ ତଶ୍ରୀ ଧଵଲ ତକକୁ ା ଵପ୍ରମ  ାରିଂବ ାର || ୧ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧: ଈ ଵସଲାକା  ା ର୍ ମତୁ୍ତ ଚ ିଂତଵନୟଲ୍ଲ  ସ୍ପଷ୍ଟଵତ ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଉତ୍କିଂଠା କୁିଂଠଵକାଲା ହଲଜଵଵ ଦ୍ ତା ଜସ୍ର ଵସଵାନୁଵୃଦ୍ଧ  
ପ୍ରାଜ୍ଜା ତ୍ମଜ୍ଞାନଧୂତାିଂ ଧତମସସୁମଵନା ଵମୌଲ ରତ୍ନାଵ ଲୀନାମ| 
 କୁ୍ତ୍ୟ ଵଦ୍ରକାଵଗାଡ ପ୍ରଘଟନସଧଟା ତ୍କାର ସିଂଘୃ ୟମାର୍ ପ୍ରାିଂତ ପ୍ରାିଂଗ୍ରୟାିଂଘ୍ର  ପୀଠ 
ତ୍ତ ିତକନକରଜିଃ ପ ିଂଜରା ରିଂଜ ତାଶାିଃ ||୨|| 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଆଵଲାଚଵନ ପ୍ରର ଵୟୟନ୍ନ ୁସୁଧାର ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଜନମାଧ  ଵୟାଧୁୟପାଧ  ପ୍ରତ ହତ  ଵ ରହ ପ୍ରାପକାର୍ାିଂ ଗୁର୍ାନାମ  
ଅଗ୍ରୟାର୍ାମ ମପଥକାର୍ାିଂ ଚ ରମୁଦ୍ ତ ଚ ଦ୍ାନିଂଦ୍ ସିଂଵଦ୍ାହଦ୍ାନାମ| 
ଏଵତ ା ଵମ  ଵଦ୍ା  ପ୍ରମୁ  ତ ମନସାିଂ ଵେ  ର୍ାିଂ ଦୂ୍ କାର୍ାିଂ 
ଵଦ୍ୈତୟାନାମ ଆତମିିଂଵଧ ତମସ  ଵ ଦ୍ଧତାିଂ ସିଂସ୍ତଵଵ ନାସ୍ମ  ଶକ୍ତ୍ିଃ || ୩ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩: ଈ ଵସଲାକା ଅଵଡତଵଡଗଳୁ ମତୁ୍ତ ଦୁ୍ିଃଖଦ୍ ିଂଦ୍ ସ୍ଵାତିଂତ୍ରୟଵନ୍ନ ୁ
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ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍] 
 
ଅସୟା ଵ ଷ୍କତଥୁ କାମିଂ କଲ ମଲକଲୁଵ  ଽସ୍ମ ନଜଵନ ଜ୍ଞାନମାଗଥିଂ 
ଵିଂଦ୍ୟିଂ ଚିଂଵଦ୍ରିଂଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଦୁ୍ୟମର୍  ଫର୍ ଵଵୟା ନାୟକାଵଦ୍ୈୟର  ହାଦ୍ୟ | 
ମଧ୍ଵାଖୟିଂ ମିଂତ୍ରସ ଦ୍ଧିଂ କ ମୁତ କୃତଵଵତା ମାରୁ ତସୟାଵତାରିଂ 
ପାତାରିଂ ପାରଵମଷ୍ଠୟିଂ ପଦ୍ମପଵ ପଦ୍ିଃ ପ୍ରାପୁ୍ତରା ପନ୍ନପୁିଂସାମ || ୪ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୪: ଈ ଵସଲାକା ମିଂତ୍ରଗଳୁ ମତୁ୍ତ ଜାପଗଳ ପଠର୍ଦ୍ଲ୍ଲ  ୟଶସସନ୍ନ ୁ
ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଉଦ୍ୟେ ଦୁ୍ୟତ ଵ ପ୍ରଚିଂଡାିଂ ନ ଜରୁଚ ନ କର ଵୟାପ୍ତ ଵଲାକାଵକାଵଶା 
ବ ଭ୍ରଦ୍  ୀଵମା  ୁଵଜଵୟା ଽ ୁୟଦ୍ ତଦ୍ ନକରା  ାିଂଗଦ୍ାଢ୍ୟ ପ୍ରକାିଂଵଡ | 
ଵୀଵୟଥା ଦ୍ଧାୟଥାିଂ ଗଦ୍ାଗ୍ରୟାମ ୟମ ହ ସୁମତ ିଂ ଵାୟୁଵଦ୍ଵଵା ଵ ଦ୍ଧ୍ୟ  
ଆଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଜାନଵନତା ୟତ ଵର ମହ ଵତା  ୂମ   ୂ ା ମର୍ ଵମଥ || ୫ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୫: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵକୈଵଗାିଂଡ ୟାଵୁଵଦ୍ ଵକଲସଦ୍ଲ୍ଲ  ଓବ୍ବର 
ପ୍ରୟତ୍ନଗଳ ସାକ୍ଷାତ୍କାରଵନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍] 
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ସିଂସାଵରା ତ୍ତାପନ ଵତୟା ପଶମଦ୍ସଦ୍ୟ ଵେହହା ସାିଂବୁପୂର  
ଵପ୍ରାଦ୍ୟ େ ଦ୍ୟାନଵଦ୍ୟ ଦୁ୍ୟତ ମର୍  କ ରର୍ ଵଶ୍ରର୍  ସିଂପୂର ତାଶିଃ| 
ଶ୍ରୀଵତ୍ାିଂ କାଧ ଵାଵସା ଚ ତତରସରଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  
କ୍ଷୀରାିଂଵ ା ଧ ଵ ି ିଂଦ୍ୟାଦ୍  ଵଦ୍ନ  ମତିଂ  ୂର ଵମ  ୂତ ଵହତୁିଃ || ୬ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୬: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଫଲପ୍ରଦ୍ ଵେହଵନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ ଦୁ୍ିଃଖଗଳନ୍ନ ୁ
ଵତଵଗଦୁ୍ହାକୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ମୂଲା ଵାୟୁ 
 
ମୂଧଥଵନୟ ଵ ାଽଂିଂଜଲ ଵମଥ ଦୃ୍ଢ୍ତର ମ ହଵତ ବଧ୍ୟଵତ ବିଂଧ ପାଶ  
ଵେଵତ୍ର ଦ୍ାଵତ୍ର ସୁଖାନାିଂ  ଜତ   ୁଵ   ଵ  ୟ େ ଧାଵତ୍ର ଦୁ୍ୟ ଵତ୍ରଥ | 
ଅତୟିଂତିଂ ସିଂତତିଂତ୍ଵିଂ ପ୍ରଦ୍ ଶ ପଦ୍ୟୁଵଗ ହିଂତ ସିଂତାପ  ାଜାମ  
ଅସ୍ମାକିଂ  କ୍ତ୍ ଵମକାିଂ  ଗଵତ ଉତଵତ ମାଧଵସୟାର୍ ଵାଵୟାିଃ || ୭ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୭: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵଲୌକ କ ଲଗତୁ୍ତଗଳ ିଂଦ୍ ମତୁ୍ତ  ାଵଵନଗଳ ିଂଦ୍ 
ସ୍ଵାତିଂତ୍ରୟଵନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ ଵଦ୍ହ ମତୁ୍ତ ମନସସନ୍ନ ୁବଲପଡ ସୁତ୍ତଵଦ୍] 
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ସାଵଭ୍ରାଷ୍ଣ୍ା  ୀଶୁ ଶୁଭ୍ର ପ୍ର ମ  ୟନଵ ା  ୂର   ୂ  ୃେ   ୂତ  
ଭ୍ରାଜ ଷୁ୍ଣ୍  ଥୂ ଋ  ୂର୍ାିଂ  ଵନମପ  ଵ ଵ ା ଽଵ ଦ୍  ବଵଭ୍ର ବ ୂଵଵ | 
ଵୟନ ୂ ଵ ଭ୍ରମଵସ୍ତ ଭ୍ରମୟତୁ ସୁ ୃଶିଂ ବ ଥୃ ଵଦୁ୍ଦର  ୃତାଶାନ 
ଭ୍ରାିଂତ ର ଵ ଦ୍ାଵ  ାସସ ତ୍ଵ ତ   ୟମ    ୂର ଵ ାକ୍ଷୟଵତା ମାୟ   କ୍ଷନୂ || ୮ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୮: ଈ ଵସଲାକା ଅନଗତୟ ଉତ୍ାହଦ୍ ିଂଦ୍ ଵୟକ୍ତ୍ ୟନ୍ନ ୁ
ଶମନଵଗାଳ ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଵୟଽମୁିଂ  ାଵିଂ  ଜିଂଵତ ସୁରମୁଖ ସୁଜନା ରାଧ ତିଂ ଵତ ତୃତୀୟିଂ 
 ାସିଂଵତ  ାସୁଵରୈଵସ୍ତ ସହଚରଚଲ ଵତୈ ଶ୍ଚାମଵରୈ ଶ୍ଚାରୁଵଵ ାିଃ | 
ଵଵୈକୁିଂଵଠ କିଂଠଲଗ୍ନ ସ୍ଥ ରଶୁଚ  ଵ ଲସତ କାିଂତ  ତାରୁର୍ୟଲୀଲା  
ଲାଵର୍ୟା ପୂର୍ଥକାିଂତା କୁଚ ରସୁଲ ା ଵଶଲ  ସଵମାଦ୍ ସାିଂଦ୍ରାିଃ || ୯ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୯: ଈ ଵସଲାକା ମହ ଵଳୟର ିଂଦ୍ ଵସୌକୟଥଵନ୍ନ ୁକିଂଡୁଵକାଳ୍ଳଲୁ ସହାୟ 
ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍] 
 
ଆନିଂଦ୍ା ନମିଂଦ୍ମିଂଦ୍ା ଦ୍ଦ୍ତ ହ  ମରୁତିଃ କୁିଂଦ୍ ମିଂଦ୍ାର ନିଂଦ୍ୟା  
ଵତଥୟାଵମାଦ୍ାନ ଦ୍ଧାନା ମୃଦ୍ପଦ୍ମୁଦ୍ ଵତା ଦ୍ଗୀତଵକୈିଃ ସୁିଂଦ୍ରୀର୍ାମ | 
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ଵୃିଂଵଦ୍ୈ ରାଵିଂଦ୍ୟମୁଵକ୍ତ୍ିଂ େହ  ମଗୁମଦ୍ ନାହୀିଂଦ୍ର ଵଦ୍ଵଵିଂଦ୍ରଵସଵଵୟ 
ଵମୌକୁିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ଵରଽସ୍ମ ନ ନଵ ରତମୁଦ୍ୟନ ଵମାଦ୍ ନାିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵ || ୧୦ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୦: ଈ ଵସଲାକା ମକ୍କଳୁ ମତୁ୍ତ ସାମାନୟ ସିଂଵତା ଦ୍ ିଂଦ୍ ସିଂଵତା ଵନ୍ନ ୁ
ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଉତ୍ତପ୍ତା ତୁୟତ୍କଟତ୍ଵ ଟ  ପ୍ରକଟକଟକଟ ଧ୍ଵାନସିଂଘଟ୍ଟ ଵନାଦ୍ୟେ ଦ୍ 
ୟୁେୟ ଊଢ୍ସୁ୍ଫଲ ିଂଗ ପ୍ରକର ଵ କ ରଵର୍ା ତ୍କଵାର୍ ଵତ ବାଧ ତାିଂଗାନ | 
ଉଦ୍ଗାଢ୍ିଂ ପାତୟମାନା ତମସ  ତତ ଇତିଃ କ ିଂକଵରୈିଃ ପିଂକ ଵଲଵତ 
ପିଂକ୍ତ୍ ଗ୍ରଥାଵ୍ାିଂ ଗର ମ୍ା ଗଲପୟତ ହ  ଵ ଵଦ୍ଦଵ  ଵର୍ା ଵ େଦ୍ାଦ୍ୟ || ୧୧ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୧: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଶତୁଗଳ ଵମଵଲ ଵଗଲୁଵନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଅସ୍ମ ନ୍ନ ସ୍ମଦ୍ଗରୂୁର୍ାିଂ ହର ଚରର୍ ଚ ରଧ୍ୟାନ ସନମିଂଗଲାନାିଂ 
ୟୁ ମାକିଂ ପାର୍ଶ୍ଥ  ୂମ ିଂ ଧୃତରର୍ରର୍ କ ସ୍ଵଗଵିସଵୟାିଂ ପ୍ରପନ୍ନିଃ | 
ୟସୂ୍ତଦ୍ାଵସ୍ତସ ଆଵସ୍ତ ଅଧ  ଵମ ସୁଲ  ଵକଲଶ ନ ଵମାକମସ୍ତ  
ପ୍ରାୟାନିଂଦ୍ିଂ କର୍ିଂଚ  ନ୍ନଵସତ  ସତତିଂ ପିଂଚ କଵଷ୍ଟଽତ  କଵଷ୍ଟ || ୧୨ || 
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[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୨: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵସାମାର ତନଵନ୍ନ ୁଵତଵଗଦୁ୍ହାକୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ  କ୍ତ୍  
ୟନ୍ନ ୁଵଦ୍ଵର କଵଡଵଗ ହଦ୍ଵଗାଳ ସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍] 
 
କ୍ଷତୁ୍କ କ୍ଷାମାନ ରୂକ୍ଷରଵକ୍ଷା ରଦ୍ଖରନଖର କ୍ଷଣୁ୍ଣ ଵ ଵକ୍ଷା   ତାକ୍ଷାନ 
ଆମଗ୍ନା ନିଂଧକୂଵପ କ୍ଷରୁମୁଖ ମୁଖଵରୈିଃ ପକ୍ଷ    ଵକି୍ଷତାିଂଗାନ | 
ପୂୟା ସୃଙ୍ମୂତ୍ରଵ ଷ୍ଠା କୃମ କୁଲ କଲ ଵଲ ତତ୍କ କ୍ଷର୍ କ୍ଷ ପ୍ତଶକ୍ତ୍ୟା  
ଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ଵ୍ରାତାଦ୍ ତାିଂସ୍ତଵ ଦ୍ଦ ଵ  ଉପଜ ହଵତ ଵଜ୍ରକଲପା ଜଲୂକାିଃ || ୧୩ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୩: ଈ ଵସଲାକା ବଡତନ ମତୁ୍ତ ଵସାମାର ତନଵନ୍ନୁ 
ଵତଵଗଦୁ୍ହାକୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ ଶତୁଗଳନ୍ନ ୁନାଶମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ମାତଵମଥ ମାତର ର୍ଶ୍ନ ପ ତରତୁଲଗୁଵରା ଭ୍ରାତର ଷ୍ଟାପ୍ତ ବିଂଵଧା 
ସ୍ଵାମ ନ ସଵଥାିଂତରାତ୍ମନ ନଜରଜରୟ ତର ଜନମ ମୃତୟାମ ଅୟାନାମ | 
ଵଗାଵ ିଂଵଦ୍ ଵଦ୍ହ   କ୍ତ୍ ିଂ  ଵତ  ଚ  ଗଵନ୍ନ ଊଜତିାିଂ ନ ନମି ତ୍ତାିଂ 
ନ ଵଥୟାଜାିଂ ନ ଶ୍ଚଲାିଂ ସଦ୍ଗରୁ୍ଗର୍ ବୃହତୀିଂ ଶାର୍ଶ୍ତୀମ ଆଶୁଵଦ୍ଵ || ୧୪ | 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୪: ଈ ଵସଲାକା ହ ର ୟର ଵଗ ଵଗୌରଵ ମତୁ୍ତ ଵ ଵଧୟଵତ 
ଵବଵଳସଲୁ ମତୁ୍ତ ସମାଜଦ୍ଲ୍ଲ ନ ଜନରଲ୍ଲ  ଵଗୌରଵଵନ୍ନ ୁଗଳ ସଲୁ ସହାୟ 
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ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍] 
 
ଵ ଵଷ୍ଣ୍ା ରତୁୟତ୍ତମତ୍ଵାଦ୍ ଅଖ ଲଗୁର୍ଗଵର୍ୈ ସ୍ତତ୍ର  କ୍ତ୍ ିଂ ଗର ଷ୍ଠାମ  
ଆଶ ଲଵଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧରା ୟାମ ଅମୁମର୍ ପର ଵାରାତ୍ମନା ଵସଵଵକ ୁ | 
ୟିଃ ସିଂଧଵତ୍ତ ଵ ର ିଂଵଚ ର୍ଶ୍ସନଵ ହଗପା ନିଂତରୁଵଦ୍ରିଂଦ୍ରପୂଵଵଥ  
 ଵାଧ୍ୟାୟିଂ ସ୍ତାରତମୟିଂ ସୁ୍ଫଟମଵତ  ସଦ୍ା ଵାୟୁରସ୍ମଦ୍ ଗୁରୁସ୍ତମ || ୧୫ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୫: ଈ ଵସଲାକା ଵଦ୍ଵର ଅର ଵୁ ମତୁ୍ତ ମହତ୍ତରଵତୟନ୍ନ ୁ
ଅ  ଵୃଦ୍ଧ ପଡ ସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ୍  ାଜିଃ ସୁଖୟସ  ହ  ଗୁଵରା ଵୟାଗୟତା ତାରତମୟାଦ୍  
ଆଧଵତ୍ ମ ଶ୍ରବୁଦ୍ଧୀିଂ ସ୍ତ୍ର ଦ୍ ଵନ ରୟ ୂ ଵଗାଚରା ନ୍ନ ତୟବଦ୍ଧାନ | 
ତାମ ସ୍ରାିଂ ଧାଦ୍ କାଵଖୟ ତମସ  ସୁବହୁଲିଂ ଦୁ୍ିଃଖ ୟସୟନୟ ର୍ାଜ୍ଞାନ 
ଵ ଵଷ୍ଣ୍ା ରାଜ୍ଞା   ର ତ୍ଥିଂ ଶୁତ ଶତମ ତ  ହାସାଦ୍ ଚାଽ କର୍ଥୟାମିଃ || ୧୬ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୬: ଈ ଵସଲାକା ଵମାକ୍ଷଵନ୍ନ ୁପଵଡଦୁ୍ଵକାଳ୍ଳଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ହନୂମାନ 
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ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ତିଂ ହନୂମାନ ଇତ  ମହ ତମହା ଵପୌରୁଵ ା ବାହୁଶାଲୀ 
ଖୟାତ ଵସ୍ତଽଵଗ୍ରୟାଽଵତାରିଃ ସହ ତ ଇହ ବହୁ ବ୍ରେ ଚୟଥାଦ୍  ଧଵମମିଃ | 
ସଵେହାନାିଂ ସହସ୍ଵାନ ଅହରହରହ ତିଂ ନ ଦ୍ଥହନ ଵଦ୍ହ ାଜାମ  
ଅିଂଵହା ଵମାହାପଵହାୟିଃ ସୃ୍ପହୟତ  ମହତୀିଂ  କ୍ତ୍ ମଦ୍ୟାପ  ରାଵମ || ୧୭ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୭: ଈ ଵସଲାକା ଅସାଧ୍ୟଵାଦ୍ କାୟଥଗଳନ୍ନ ୁନ ଵଥହ ସଲୁ ସହାୟ 
ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ପ୍ରାକ ପିଂଚା ଶତ୍ହଵସ୍ରୈ ଵଥୟଵହ ତମମ ତିଂ ଵୟାଜଵନୈିଃ ପଵଥତିଂ ତ୍ଵିଂ 
ୟାଵତ ସିଂଜୀଵନା ଵଦ୍ୟୌ ଧ ନ ଧ  ମଧ କ ପ୍ରାର୍ ଲିଂକାମଵନୈ ୀିଃ | 
ଅଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଦୁ୍ତ୍ପତିଂତିଂ ତତ ଉତ ଗ ର ମୁତ ପାଟୟିଂତିଂ ଗୃହୀତ୍ଵା 
ୟାିଂତିଂ ଵଖ ରାଘଵାିଂଵଘ୍ରୌ ପ୍ରର୍ତମପ  ତଵଦ୍ୈ କକ୍ଷଵର୍ ତ୍ଵାିଂ ହ  ଵଲାକିଃ || ୧୮ || 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୮: ଈ ଵସଲାକା ଅଵନକ  ୀତ ଵଗାଳ ସୁଵ ଵରାଗଗଳ ଵଗ ଵ ରୁଦ୍ଧଵାଗ  
ପ୍ରତ ଵ  ଵାଗ  କାୟଥନ ଵଥହ ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
କ୍ଷ ପ୍ତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ଲୀଲିଂ ଶତମତୁଲମଵତ ଵୟାଜନାନାିଂ ଵସୌଚ୍ଚ 
ସ୍ତାଵେ  ସ୍ତାରଵାିଂଶ୍ଚା ପୁୟପଲଲଵ ଇଵ ଵୟଗ୍ରବୁଦ୍ଧୟା ତ୍ଵୟାଽତିଃ | 
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ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ଥା ନସ୍ଥ ତାତ ସ ର୍ ରଶକଲଶ ଲା ଜାଲ ସିଂଵଶଲ ନଷ୍ଟ  
ଵେଦ୍ାିଂକିଃ ପ୍ରାଗ ଵା ୂତ କପ ଵରଵପୁ  ଵସ୍ତନମିଃ ଵକୌଶଲାୟ || ୧୯ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୧୯: ଈ ଵସଲାକା ତତ୍ଵଗଳ ଵମଵଲ ଓବ୍ବର ନ ଲୁଵୁ ସାଧ ସଲୁ, 
ନଷ୍ଟଗଳନ୍ନ ୁମତୁ୍ତ ମନସ ସନ ଅସମର୍ଥଵତୟନ୍ନ ୁନ ଵଥହ ସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଦୃ୍ଷ୍ଟଵା ଦୁ୍ଷ୍ଟାଧ  ଵପାରିଃ ସୁ୍ଫଟ ତ କନକସ େମଥ ଘୃଷ୍ଟାସ୍ଥ କୂଟିଂ 
ନ ଷ୍ପ ଷ୍ଟିଂ ହାଟକାଦ୍ର  ପ୍ରକଟ ତଟତଟା କାତ ଶିଂଵକା ଜଵନାଽ ୂତ | 
ଵୟନାଵଜୌ ରାଵର୍ାର  ପ୍ର ୟନଟନପଟ ୁମଥୁଷ୍ଟ ର ଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଵଦ୍ଷୁ୍ଟିଂ 
କ ିଂ ଵନଵଷ୍ଟ ଵମସଵତଽଷ୍ଟା ପଦ୍କଟକତଟ  ଵତ୍କାଟ  ା ମୃଷ୍ଟକାଷ୍ଠିଃ || ୨୦ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୦: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଶତୁଗଳ ଵମଵଲ ଵଗଲୁଵନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଵଦ୍ଵୟା ଵଦ୍ଶପ୍ରର୍ୀତ  ଦୁ୍ହ ର୍ ହରଵରା ଵଧ୍ୟରଵକ୍ଷା ଵ ଘାତାଦ୍  
ୟାଵସଵଵା ଦ୍ୟଦ୍ଦୟାଦ୍ରଥିଃ ସହ ୁଜମକଵରା ଦ୍ରାମନାମା ମୁକୁିଂଦ୍ିଃ | 
ଦୁ୍ଷ୍ପ୍ରାଵପ ପାରଵମଵଷ୍ଠୟ କରତଲମତୁଲିଂ ମୂଧିି ଵ ନୟସୟ ଧନୟିଂ 
ତନଵନ  ୂୟିଃ ପ୍ର ୂତ ପ୍ରର୍ୟ ଵ କସ ତା ଵେକ୍ଷର୍ ଵସ୍ତଵକ୍ଷମାର୍ିଃ || ୨୧ || 
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[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୧: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଆଵସଗଳନ୍ନ ୁପୂଵରୈସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
 ୀମଵସନ 
 
ଜଵେ ନ ଵେନ ଵ ଵୋ ବହୁଲ ବଲବକ ଧ୍ଵିଂସନାଵଦ୍ୟନ ଵଶାଚେ   
ପ୍ରାନୁଵରାଶପାଵଶୈ ରସୁଵ ଧୃତ  ସୁଖଵସୈୟକ ଚରାଜନାନାମ| 
ତଵସ୍ମୈ ଵତ ଵଦ୍ଵ କୁମଥିଃ କୁରୁକୁଲପତଵୟ କମଥର୍ା ଚ ପ୍ରର୍ାମାନ 
କ ମଥୀରିଂ ଦୁ୍ମଥତୀନାିଂ ପ୍ରର୍ମମର୍ ଚ ଵୟା ନମଥର୍ା ନ ମଥମାର୍ || ୨୨ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୨: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ପ୍ରଗତ ୟଲ୍ଲ  ଅଵଡତଵଡଗଳନ୍ନ ୁନ ଵଥହ ସଲୁ 
ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ନ ମଥୃଦ୍ିନ୍ନ ଅତୟୟତ୍ନିଂ ଵ ଜରଵରଜରା ସିଂଧକାୟାସ୍ଥ  ସିଂଧୀ  
ନୁୟଵଦ୍ଧତ୍ଵିଂ ସ୍ଵଧ୍ଵଵର ଵା ପଶୁମ ଵ ଦ୍ମୟନ ଵ ଷୁ୍ଣ୍ପକ୍ଷଦ୍ ଵ ଡୀଶମ | 
ୟାଵତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୂତିଂ ନ ଖ ଲ ମଖ ୁଜିଂ ତପଥୟା ମାସ ର୍ାଵସୌ 
ତାଵତୟା ଽଽଵୟାଜ  ତୃପ୍ତୟା କ ମୁ ଵଦ୍  ଗଵନ ରାଜସ ୂୟାର୍ଶ୍ଵମଵଧ || ୨୩ || 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୩: ଈ ଵସଲାକା ଶତୁଗଳ ଵମଵଲ ଵ ଜୟଵନ୍ନିୁଂଟମୁାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
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ଵକ୍ଷଵଲା କ୍ଷୀର୍ାଟ୍ଟହାସିଂ ତଵରର୍ମର  ହନ୍ନ ଉଦ୍ଗଵଦ୍ା ଦ୍ଦାମବାଵହା  
ବଥହଵକ ଵ ୌହ ର୍ୟନୀକ କ୍ଷପର୍ ସୁନ ପୁର୍ିଂ ୟସୟ ସଵଵଥାତ୍ତମସୟ | 
ଶୁଶୂ ାର୍ଥିଂ ଚକର୍ଥ ସ୍ଵୟମୟମର୍ସିଂ ଵକୁ୍ତ୍ମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- 
ଶ୍ରୀମନ୍ନାମନ ସମର୍ଥ ସ୍ତଵମପ  ହ  ୟୁଵଵୟାିଃ ପାଦ୍ପଦ୍ମିଂ ପ୍ରପଵଦ୍ୟ || ୨୪ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୪: ଈ ଵସଲାକା ଵମଲଧ କାର ଗଳ ଵଗ ନ ଵଷ୍ଠୟନ୍ନ ୁପ୍ରତ ଫଲ 
ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଦୁ୍ହୟିଂତୀିଂ ହୃଦୁ୍ଦହିଂ ମାିଂ ଦୁ୍ତମନ ଲବଲା ଦ୍ଦର ାଵୟିଂତୀମ ଵ ଦ୍ୟା 
ନ ଦ୍ରାିଂ ଵ ଦ୍ରାଵୟ ସଵଦ୍ୟା ରଚନପଟମୁର୍ାଽ ପାଦ୍ୟ ଵ ଦ୍ୟାସମୁଦ୍ର | 
ଵାଵେଵୀ ସାସୁଵ ଦ୍ୟା ଦ୍ରଵ ର୍ଦ୍ ଵ ଦ୍ ତା ଵଦ୍ରୌପଦ୍ୀ ରୁଦ୍ରପତ୍ନୟା  
ଦୁ୍ୟଦ୍ର କ୍ତ୍ା ଦ୍ରାଗ ଦ୍ରା ଦ୍ରହୟତୁ ଦ୍ୟ ତା ପୂଵଥ  ୀମାଽଜ୍ଞ ୟାଵତ || ୨୫ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୫: ଈ ଵସଲାକା  ା ର୍ଦ୍ଲ୍ଲ  ସ୍ପଷ୍ଟଵତ ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ ଅଜ୍ଞାନଵନ୍ନ ୁ
ନାଶପଡ ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ୟା ୟାିଂ ଶୁଶୂ ୁରାସୀିଃ କୁରୁକୁଲ ଜନଵନ କ୍ଷତ୍ର ଵ ଵପ୍ରା ଦ୍ ତା ୟାିଂ 
ବ୍ରେ ୟାିଂ ବୃିଂହ ତା ୟାିଂ ଚ ତ ସୁଖ ଵପୁ ା କୃଷ୍ଣ୍ନାମା ସ୍ପଦ୍ା ୟାମ | 
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ନ ଵ ଥଦ୍ା ୟାିଂ ଵ ଵଶ ାଦ୍ଦ ଵ ଵଚନ ଵ  ୟା ୟା ମୁ ା ୟାମ ଅମୂ ୟାିଂ 
ତୁ ୟିଂ ଚ ଵକ୍ଷମଵଦ୍ ୟିଃ ସରସ ଜ ଵ ଲସ ଵଲ୍ଲାଚଵନଵ ୟା ନଵମାଽସୁ୍ତ || ୨୬ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୬: ଈ ଵସଲାକା ଗୁରୁ  କ୍ତ୍  ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଗଚ୍ଚନ ଵସୌଗିଂଧ କାର୍ଥିଂ ପର୍ ସ ହନୁମତିଃ ପୁେ ମେସୟ  ୀମିଃ 
ଵପ୍ରାଦ୍ଧତଥୁ ିଂ ନାଶକତ୍ ତ୍ଵମୁମୁରୁ ଵପୁ ା  ୀ ୟା ମାସଵଚତ  | 
ପୂର୍ଥଜ୍ଞାଵନୌ ଜଵସାଵସ୍ତ ଗୁରୁତମ ଵପୁଵ ାିଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ 
ରୀଡାମାତ୍ରିଂ ତଵଦ୍ତତ ପ୍ରମଦ୍ଦ୍ ସୁଧ ୟାିଂ ଵମାହକ ଵେ   ାଜାମ || ୨୭ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୭: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଵକଲସଗଳଲ୍ଲ  ୟଶସସନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ବହଵୀିଃ ଵକାଟୀରଟୀକିଃ କୁଟ ଲ କଟମୁତୀ ନୁତ୍କଟା ଵଟାପଵକାପାନ 
ଦ୍ରାକ ଚ ତ୍ଵିଂ ସତ୍ଵରତ୍ଵା େରର୍ଦ୍ ଗଦ୍ୟା ଵପାର୍ୟା ମାସ ର୍ାରୀନ | 
ଉନମର୍ୟା ତର୍ୟମ ର୍ୟା ତ୍ଵଵଚନ ଵଚନା ନୁତ୍ପର୍ ସ୍ଥାିଂସ୍ତର୍ା  
ଽନୟାନପର ାୟେିଃ ସ୍ଵପ୍ର ୟାଵୟୈ  ପ୍ର ୟତମ କୁସୁମିଂ ପ୍ରାର୍ ତଵସ୍ମୈ ନମଵସ୍ତ || ୨୮ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୮: ଈ ଵସଲାକା ସୁଳୁ୍ଳ ମତୁ୍ତ ଵିଂଚଵନୟ ଵ ରୁଦ୍ଧ ରକ୍ଷ ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
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ମଧ୍ଵା 
 
ଵଦ୍ହା ଦୁ୍ତ୍କର ାମ  ତାନାମ ଅଧ ପତ  ରସତାମ ଅରମାଦ୍ ଵରବୁଦ୍ଧ ିଃ 
କୁଦ୍ଧିଃ ଵରାଵଧୈକ ଵଶୟିଃ କୃମ ର ଵ ମର୍ ମାନ ଦୁ୍ଷ୍କତୃୀ ନ ଷ୍କ୍ର  ୟାର୍ଥମ | 
ଚଵର  ୂଚର ଵମତୟ ରକଚମ ଵସତାିଂ ଵଚତସିଃ କଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରିଂ 
ଦୁ୍ସ୍ତକଥିଂ ଚରପାଵର୍ ଗୁର୍ଗର୍ ଵ ରହିଂ ଜୀଵତାିଂ ଚାଧ କୃତୟ || ୨୯ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୨୯: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ନ ମନ୍ନ ୁସମାଜଵକ୍କ ଵହଚୁ୍ଚ ଜନପ୍ର ୟଵଗାଳ ସୁତ୍ତଵଦ୍ 
ମତୁ୍ତ ଵବଵଲବାଳୁଵିଂଵତ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ତଦୁ୍ଦଷ୍ପ ଵରକ୍ଷାନୁସାରା ତ୍କତ ପୟକୁନଵରୈ ରାଦୃ୍ଵତାଽଵନୈୟ ଵସିୃଵଷ୍ଟା 
ବ୍ରୋଽହିଂ ନ ଗଥୁଵର୍ାଽହିଂ ଵ ତର୍ ମ ଦ୍ମ ତ  ଵହୟ  ପା ିଂଡ ଵାଦ୍ିଃ | 
ତଦୁ୍ୟକ୍ତ୍ୟା  ାସଜାଲ ପ୍ରସରଵ  ତରୂ ଦ୍ଦାହଦ୍କ୍ଷ ପ୍ରମାର୍  
ଜ୍ଵାଲା ମାଲାଧଵରାଽଗ୍ନ ିଃ ପଵନ ଵ ଜୟଵତ ଵତଽଵ ତାର ସୃ୍ତତୀୟିଃ || ୩୦ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୦: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଚଵଚଥଗଳଲ୍ଲ  ୟଶସସନ୍ନ ୁନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
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ଆଵରାଶିଂଵତା ନ ଆଶା  ୟ ରଵ  ଵଶସ୍ଵାଶୟା ଶ୍ଛ ନ୍ନଦ୍ପଥା 
ଵାଶିଂଵତା ଵଦ୍ଶନାଶ ସ୍ତ ଵତ  ବତ କୁଧ ୟାିଂ ନାଶମାଶା ଦ୍ଶାଽଶୁ | 
ଧାଵିଂଵତା ଽଶଲୀଲଶୀଲା ଵ ତର୍ ଶପର୍ ଶାପାଶ ଵାିଃ ଶାିଂତଵଶୌୟଥା  
ସ୍ତଵେୟାଖୟା ସ ିଂହନାଵଦ୍ ସପଦ୍  ଦ୍ଦୃ୍ଶ ଵର ମାୟ ଵଗା ମାୟଵଵସ୍ତ || ୩୧ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୧: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଶତୁଗଳନ୍ନ ୁଵସାଲ ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ତ୍ର  ଵଵପୟ ଵାଵତାଵର  ଵର   ରପଘୃର୍ିଂ ହ ିଂସ ଵତା ନ ଵିକାରିଃ 
ସଵଥଜ୍ଞିଃ ସଵଥଶକ୍ତ୍ ିଃ ସକଲ ଗୁର୍ଗର୍ା ପୂର୍ଥରୂପ ପ୍ରଗଲଭିଃ | 
ସ୍ଵେିଃ ସ୍ଵେିଂଦ୍ ମୃତୁୟିଃ ସୁଖୟସ  ସୁଜନିଂ ଵଦ୍ଵ କ ିଂ ଚ ତ୍ରମତ୍ର 
ତ୍ରାତା ୟସୟ ତ୍ର ଧାମା ଜଗଦୁ୍ତ ଵଶଗିଂ କ ିଂକରାିଃ ଶିଂକରାଦ୍ୟାିଃ || ୩୨ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୨: ଈ ଵସଲାକା ଅକାଲ କ ମରର୍ଵନ୍ନ ୁତଵଡୟୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ 
ଖୟାତ ୟନ୍ନ ୁସାଧ ସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଉଦ୍ୟନ ମିଂଦ୍ସ୍ମ ତଶ୍ରୀ ମୃଦୁ୍ମଧୁମଧୁରା ଲାପପୀ ୟୂ ଧାରାପ 
ଊରା ଵସଵକାପଶାିଂତା ସୁଖସୁଜନମଵନାଵଲାଚନା ପୀୟମାନମ| 
ସିଂଦ୍ରଵକ୍ଷୟ ସୁିଂଦ୍ରିଂସିଂ ଦୁ୍ହଦ୍ ହ ମହଦ୍ାନିଂଦ୍ମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ 
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ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵଵରିଂଦୁ୍ବ ିଂବିଂ ଦୁ୍ର ତ ନୁଦୁ୍ଦ୍ ତିଂ ନ ତୟଦ୍ାହିଂ କଦ୍ାନୁ || ୩୩ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୩: ଈ ଵସଲାକା ପ୍ରବଲ ମତୁ୍ତ ଆକ ଥକ ଵୟକ୍ତ୍ ତ୍ଵଵନ୍ନ ୁ
ଅ  ଵୃଦ୍ଧ ପଡ ସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ପ୍ରାଚୀନା ଚୀର୍ଥପୁଵର୍ୟା ଚ୍ଚୟଚତୁରତରା ଚାରତଶ୍ଚାରୁଚ ତ୍ତା  
ନତୁୟଚ୍ଚାିଂ ଵରାଚୟିଂତୀିଂ ଶୁତ ଚ  ତଵଚନାିଂ ଶ୍ରାଵ କାିଂଵଶ୍ଚାଦ୍ୟ ଚୁିଂଚୂନ | 
ଵୟାଖୟା ମୁତଖାତ ଦୁ୍ିଃଖାିଂ ଚ ରମୁଚ ତ ମହାଚାୟଥ ଚ ିଂତାର ତାିଂଵସ୍ତ 
ଚ ତ୍ରାିଂ ସୋସ୍ତ୍ର କତଥ ଶ୍ଚରର୍ ପର ଚରାିଂ ଛ୍ରାଵୟା ସ୍ମାିଂଶ୍ଚ କ ିଂଚ ତ || ୩୪ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୪: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଆଶୟଗଳନ୍ନ ୁପୂଵରୈସୁତ୍ତଵଦ୍ ମତୁ୍ତ 
ଆଵସଗଳନ୍ନ ୁପର ର୍ାମକାର ୟାଗ  ତ ଳ ସୁଵ ସାମର୍ଥୟ ନୀଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ପୀଵଠ ରଵତ୍ନାପକଲୠଵପ୍ତ ରୁଚ ର ରୁଚ ମର୍  ଵଜୟାତ  ା ସନ୍ନ  ଣ୍ଣିଂ 
ବ୍ରୋର୍ିଂ  ାଵ ନିଂତ୍ଵାିଂ ଜ୍ଵଲତ  ନ ଜପଵଦ୍ ଵଵୈଦ୍ କାଦ୍ୟାହ  ଵ ଦ୍ୟାିଃ | 
ଵସଵିଂଵତ ମୂତମିତୟିଃ ସୁଚର ତ ଚର ତିଂ  ାତ  ଗିଂଧଵଥ ଗୀତିଂ 
ପ୍ରଵତୟକିଂ ଵଦ୍ଵ ସିଂସତ୍ଵପ  ତଵ  ଗଵନ ନତତି ଵଦ୍ୟାଵଧୂ ୁ || ୩୫ || 
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[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୫: ଈ ଵସଲାକା ଵହସରୁ ମତୁ୍ତ ଖୟାତ ୟନ୍ନ ୁସାଧ ସଲୁ ସହାୟ 
ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ସାନୁ ଵରାଵଶୈରଜସ୍ରିଂ ଜନ  ମୃତ ନ ରୟା ଦୂ୍ୟମ ିମାଲାଵ ଵଲଽସ୍ମ ନ 
ସିଂସାରା ଵଧୌନ ମଗ୍ନାିଂ ଛରର୍ ମଶରର୍ା ନ େଵତା ଵୀକ୍ଷୟ ଜିଂତୂନ | 
ୟୁ ମା  ିଃ ପ୍ରାର୍ତିିଃ ସଞ ଜଲନ ଧ  ଶୟନିଃ ସତୟଵତୟାିଂ ମହଵ ଥ  
ଵଥୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚ  ନମାତ୍ରମୂତରି ନଖଲୁ  ଗଵତିଃ ପ୍ରାକୃଵତା ଜାତୁ ଵଦ୍ହିଃ || ୩୬ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୬: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵଲୌକ କ ଲଗତୁ୍ତଗଳନ୍ନ ୁବ ଡ  ସୁଵୁଦୁ୍ ମତୁ୍ତ ଉତ୍ତମ 
ମକ୍କଳନ୍ନ ୁପଵଡୟୁଵୁଦ୍ଵକ୍କ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଅସ୍ତଵୟସ୍ତିଂ ସମସ୍ତ ଶୁତ ଗତ ମଧଵମୈ ରତ୍ନପୂଗିଂ ୟର୍ାିଂଵଧୈ  
ରର୍ଥିଂ ଵଲାଵକାପ କୃଵତୈୟ ଗୁର୍ଗର୍ ନ ଲୟିଃ ସୂତ୍ରୟା ମାସ କୃତ୍ସ୍ନମ | 
ଵୟାଽଵସୌ ଵୟାସା  ଧାନ ସ୍ତମହ ମହରହର  କ୍ତ୍ ତସ୍ତତ ପ୍ରସାଦ୍ାତ 
ସଵଦ୍ୟାଵ ଵଦ୍ୟା ପଲଵଧୈୟ ଗୁରୁତମ ମଗୁରୁିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵିଂ ନମାମ  || ୩୭ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୭: ଈ ଵସଲାକା ନଷ୍ଟଗଳ ିଂଦ୍ ଵଚତର ସ ଵକାଳ୍ଳଲୁ ସହାୟ 
ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 



Page 18 of 33 

 

 
ଆଜ୍ଞାମନ ଅଵନୈୟରଧାୟଥାିଂ ଶ ରସ  ପର ସର ଦ୍ରଶ ମ ଵକାଟୀର ଵକାଵଟୌ 
କୃଷ୍ଣ୍ସୟା କ ଲଷ୍ଟକମଥା ଦ୍ଧଦ୍ନୁ ସରର୍ା ଦ୍ର୍ଵିତା ଵଦ୍ଵସିଂଵଘୈିଃ | 
 ୂମାଵାଗତୟ  ୂମନ୍ନ ଅସୁକର ମକଵରା ବ୍ରଥେସୂତ୍ରସୟ  ା ୟିଂ 
ଦୁ୍ ଥା ୟିଂ ଵୟସୟଦ୍ଵସୟା ମଥର୍ ମତ ଉଦ୍ ତିଂ ଵଵଦ୍ ସଦୁ୍ୟକ୍ତ୍    ସ୍ତଵମ || ୩୮ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୮: ଈ ଵସଲାକା ହର୍ଵନ୍ନ ୁଗଳ ସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
 ୂତ୍ଵା ଵକ୍ଷଵତ୍ର ଵ ଶୁଵଦ୍ଧ େ ଜଗର୍ ନ ଲଵୟ ରୂପୟପୀ ଠା  ଧାଵନ 
ତତ୍ରାପ  ବ୍ରେଜାତ  ସ୍ତ୍ର  ୁଵନଵ ଶଵଦ୍ ମଧ୍ୟ ଵଗହାଖୟଵଗଵହ | 
ପାର  ଵ୍ରାଜୟାଧ ରାଜିଃ ପୁନରପ  ବଦ୍ରୀିଂ ପ୍ରାପୟ କୃଷ୍ଣ୍ିଂ ଚନତ୍ଵା 
କୃତ୍ଵା  ା ୟାର୍  ସମୟଗ ଵୟତନୁତଚ  ଵାନ  ାରତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶମ || ୩୯ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୩୯: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ମକ୍କଳ ିଂଦ୍ ଲା  ପଵଡୟଲୁ ଅନକୂଲ 
ମାଡୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଵିଂଵଦ୍ ତିଂ ତ୍ଵା ସୁପୂର୍ଥ ପ୍ରମତ  ମନୁଦ୍ ନା ଵସଵ ତିଂ ଵଦ୍ଵଵୃିଂଵଦ୍ୈ  
ଵଥିଂଵଦ୍ ଵିଂଦ୍ାରୁମୀଵଶ ଶ୍ର ୟ ଉତ ନ ୟତିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥମ | 
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ଵିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ାକ ନୀ ସତ ସର ଦ୍ ମଲଜଲା ଵସକସାଧ କୟ ସିଂଗିଂ 
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ଵଦ୍ଵ  କ୍ତ୍ୟା  ଵ ୟ ଦ୍ହନିଂ ସଜ୍ଜନାନ ଵମାଦ୍ୟିଂତମ || ୪୦ || 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୪୦: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଗ୍ରହଗଳ ଵକଟ୍ଟ ପର ର୍ାମଗଳନ୍ନୁ 
ପର ହର ସୁତ୍ତଵଦ୍.] 
 
ଫଲଶୁତ ିଃ 
 
ସୁବ୍ରେର୍ୟାଖୟ ସୂଵରିଃ ସୁତ ଇତ  ସୁ ୃଶିଂ ଵକଶଵା ନିଂଦ୍ ତୀର୍ଥ- 
ଶ୍ରୀମତ ପାଦ୍ାେ କ୍ତ୍ିଃ ସୁ୍ତତ  ମକୃତ ହଵରର ଵାୟୁଵଦ୍ଵସୟ ଚାସୟ | 
ତତ୍ପାଦ୍ାର ଚାଦ୍ଵରର୍ ଗ୍ରର୍ ତପଦ୍ଲ ସନମାଲୟା ଵତ୍ଵତୟା ଵୟ 
ସିଂରାଧ୍ୟା ମୂନମିଂତ  ପ୍ରତତ ମତ ଗୁର୍ା ମୁକ୍ତ୍ ଵମଵତ ଵ୍ରଜିଂତ  || ୪୧ || 
|| ଇତ  କଵ କୁଲତ ଲକ ଶ୍ରୀମତ ତ୍ର ଵ ରମପିଂଡ ତାଚାୟଥ କୃତା ଵାୟୁସୁ୍ତତ ିଃ ସିଂପୂର୍ଥା 
|| 
 
[ଫଲଶୁତ ିଃ ୪୧: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵଲୌକ କ ଲଗତୁ୍ତଗଳ ିଂଦ୍ ବ ଡୁଗଵଡଵଗାଳୁ୍ଳତ୍ତଵଦ୍.] 
 
|| ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ || 
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ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈର ବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା 
କୁିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର  ଵ ପାଟନାଧ  କପଟ ୁପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟ ତାିଃ | 
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାର ତାରାତ ଦୂ୍ର  
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵ ତତମନସା  ାଵ ତା  ୂର  ାଵଗୈିଃ || ୧ || 
 
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ  କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ  ତୁଵସ୍ତ ସମିଂ 
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସୁ୍ତ ଦୂ୍ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ | 
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁଟ ଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥ ତାଗ୍ନ  ସୁ୍ଫରତ 
ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵ ଷୁ୍ଫଲ ିଂଗ  ସ ତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ || 
 
ପୁରସଚରର୍ 
 
 
|| ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ || 
 
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈର ବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା 
କୁିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର  ଵ ପାଟନାଧ  କପଟ ୁପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟ ତାିଃ | 
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ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାର ତାରାତ ଦୂ୍ର  
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵ ତତମନସା  ାଵ ତା  ୂର  ାଵଗୈିଃ || ୧ || 
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ  କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ  ତୁଵସ୍ତ ସମିଂ 
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସୁ୍ତ ଦୂ୍ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ | 
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁଟ ଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥ ତାଗ୍ନ  ସୁ୍ଫରତ 
ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵ ଷୁ୍ଫଲ ିଂଗ  ସ ତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ || 
|| ଇତ  ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  ଗଵତ ପାଦ୍କୃତା ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହ ନଖସୁ୍ତତ ିଃ 
ସିଂପୂର୍ଥା || 
ଫଲଶୁତ ିଃ 
 
ସୁବ୍ରେର୍ୟାଖୟ ସୂଵରିଃ ସୁତ ଇତ  ସୁ ୃଶିଂ ଵକଶଵା ନିଂଦ୍ ତୀର୍ଥ- 
ଶ୍ରୀମତ ପାଦ୍ାେ କ୍ତ୍ିଃ ସୁ୍ତତ  ମକୃତ ହଵରର ଵାୟୁଵଦ୍ଵସୟ ଚାସୟ | 
ତତ୍ପାଦ୍ାର ଚାଦ୍ଵରର୍ ଗ୍ରର୍ ତପଦ୍ଲ ସନମାଲୟା ଵତ୍ଵତୟା ଵୟ 
ସିଂରାଧ୍ୟା ମୂନମିଂତ  ପ୍ରତତ ମତ ଗୁର୍ା ମୁକ୍ତ୍ ଵମଵତ ଵ୍ରଜିଂତ  || ୪୧ || 
|| ଇତ  କଵ କୁଲତ ଲକ ଶ୍ରୀମତ ତ୍ର ଵ ରମପିଂଡ ତାଚାୟଥ କୃତା ଵାୟୁସୁ୍ତତ ିଃ ସିଂପୂର୍ଥା 
|| 
 
ମଧ୍ଵା 
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ଵିଂଵଦ୍ ତିଂ ତ୍ଵା ସୁପୂର୍ଥ ପ୍ରମତ  ମନୁଦ୍ ନା ଵସଵ ତିଂ ଵଦ୍ଵଵୃିଂଵଦ୍ୈ  
ଵଥିଂଵଦ୍ ଵିଂଦ୍ାରୁମୀଵଶ ଶ୍ର ୟ ଉତ ନ ୟତିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥମ | 
ଵିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ାକ ନୀ ସତ ସର ଦ୍ ମଲଜଲା ଵସକସାଧ କୟ ସିଂଗିଂ 
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ଵଦ୍ଵ  କ୍ତ୍ୟା  ଵ ୟ ଦ୍ହନିଂ ସଜ୍ଜନାନ ଵମାଦ୍ୟିଂତମ || ୪୦ || 
 
 ୂତ୍ଵା ଵକ୍ଷଵତ୍ର ଵ ଶୁଵଦ୍ଧ େ ଜଗର୍ ନ ଲଵୟ ରୂପୟପୀ ଠା  ଧାଵନ 
ତତ୍ରାପ  ବ୍ରେଜାତ  ସ୍ତ୍ର  ୁଵନଵ ଶଵଦ୍ ମଧ୍ୟ ଵଗହାଖୟଵଗଵହ | 
ପାର  ଵ୍ରାଜୟାଧ ରାଜିଃ ପୁନରପ  ବଦ୍ରୀିଂ ପ୍ରାପୟ କୃଷ୍ଣ୍ିଂ ଚନତ୍ଵା 
କୃତ୍ଵା  ା ୟାର୍  ସମୟଗ ଵୟତନୁତଚ  ଵାନ  ାରତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶମ || ୩୯ || 
 
ଆଜ୍ଞାମନ ଅଵନୈୟରଧାୟଥାିଂ ଶ ରସ  ପର ସର ଦ୍ରଶ ମ ଵକାଟୀର ଵକାଵଟୌ 
କୃଷ୍ଣ୍ସୟା କ ଲଷ୍ଟକମଥା ଦ୍ଧଦ୍ନୁ ସରର୍ା ଦ୍ର୍ଵିତା ଵଦ୍ଵସିଂଵଘୈିଃ | 
 ୂମାଵାଗତୟ  ୂମନ୍ନ ଅସୁକର ମକଵରା ବ୍ରଥେସୂତ୍ରସୟ  ା ୟିଂ 
ଦୁ୍ ଥା ୟିଂ ଵୟସୟଦ୍ଵସୟା ମଥର୍ ମତ ଉଦ୍ ତିଂ ଵଵଦ୍ ସଦୁ୍ୟକ୍ତ୍    ସ୍ତଵମ || ୩୮ || 
 
ଅସ୍ତଵୟସ୍ତିଂ ସମସ୍ତ ଶୁତ ଗତ ମଧଵମୈ ରତ୍ନପୂଗିଂ ୟର୍ାିଂଵଧୈ  
ରର୍ଥିଂ ଵଲାଵକାପ କୃଵତୈୟ ଗୁର୍ଗର୍ ନ ଲୟିଃ ସୂତ୍ରୟା ମାସ କୃତ୍ସ୍ନମ | 
ଵୟାଽଵସୌ ଵୟାସା  ଧାନ ସ୍ତମହ ମହରହର  କ୍ତ୍ ତସ୍ତତ ପ୍ରସାଦ୍ାତ 
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ସଵଦ୍ୟାଵ ଵଦ୍ୟା ପଲଵଧୈୟ ଗୁରୁତମ ମଗୁରୁିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵିଂ ନମାମ  || ୩୭ || 
 
ସାନୁ ଵରାଵଶୈରଜସ୍ରିଂ ଜନ  ମୃତ ନ ରୟା ଦୂ୍ୟମ ିମାଲାଵ ଵଲଽସ୍ମ ନ 
ସିଂସାରା ଵଧୌନ ମଗ୍ନାିଂ ଛରର୍ ମଶରର୍ା ନ େଵତା ଵୀକ୍ଷୟ ଜିଂତୂନ | 
ୟୁ ମା  ିଃ ପ୍ରାର୍ତିିଃ ସଞ ଜଲନ ଧ  ଶୟନିଃ ସତୟଵତୟାିଂ ମହଵ ଥ  
ଵଥୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚ  ନମାତ୍ରମୂତରି ନଖଲୁ  ଗଵତିଃ ପ୍ରାକୃଵତା ଜାତୁ ଵଦ୍ହିଃ || ୩୬ || 
 
ପୀଵଠ ରଵତ୍ନାପକଲୠଵପ୍ତ ରୁଚ ର ରୁଚ ମର୍  ଵଜୟାତ  ା ସନ୍ନ  ଣ୍ଣିଂ 
ବ୍ରୋର୍ିଂ  ାଵ ନିଂତ୍ଵାିଂ ଜ୍ଵଲତ  ନ ଜପଵଦ୍ ଵଵୈଦ୍ କାଦ୍ୟାହ  ଵ ଦ୍ୟାିଃ | 
ଵସଵିଂଵତ ମୂତମିତୟିଃ ସୁଚର ତ ଚର ତିଂ  ାତ  ଗିଂଧଵଥ ଗୀତିଂ 
ପ୍ରଵତୟକିଂ ଵଦ୍ଵ ସିଂସତ୍ଵପ  ତଵ  ଗଵନ ନତତି ଵଦ୍ୟାଵଧୂ ୁ || ୩୫ || 
 
ପ୍ରାଚୀନା ଚୀର୍ଥପୁଵର୍ୟା ଚ୍ଚୟଚତୁରତରା ଚାରତଶ୍ଚାରୁଚ ତ୍ତା  
ନତୁୟଚ୍ଚାିଂ ଵରାଚୟିଂତୀିଂ ଶୁତ ଚ  ତଵଚନାିଂ ଶ୍ରାଵ କାିଂଵଶ୍ଚାଦ୍ୟ ଚୁିଂଚୂନ | 
ଵୟାଖୟା ମୁତଖାତ ଦୁ୍ିଃଖାିଂ ଚ ରମୁଚ ତ ମହାଚାୟଥ ଚ ିଂତାର ତାିଂଵସ୍ତ 
ଚ ତ୍ରାିଂ ସୋସ୍ତ୍ର କତଥ ଶ୍ଚରର୍ ପର ଚରାିଂ ଛ୍ରାଵୟା ସ୍ମାିଂଶ୍ଚ କ ିଂଚ ତ || ୩୪ || 
 
ଉଦ୍ୟନ ମିଂଦ୍ସ୍ମ ତଶ୍ରୀ ମୃଦୁ୍ମଧୁମଧୁରା ଲାପପୀ ୟୂ ଧାରାପ 
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ଊରା ଵସଵକାପଶାିଂତା ସୁଖସୁଜନମଵନାଵଲାଚନା ପୀୟମାନମ| 
ସିଂଦ୍ରଵକ୍ଷୟ ସୁିଂଦ୍ରିଂସିଂ ଦୁ୍ହଦ୍ ହ ମହଦ୍ାନିଂଦ୍ମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ 
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵଵରିଂଦୁ୍ବ ିଂବିଂ ଦୁ୍ର ତ ନୁଦୁ୍ଦ୍ ତିଂ ନ ତୟଦ୍ାହିଂ କଦ୍ାନୁ || ୩୩ || 
 
ତ୍ର  ଵଵପୟ ଵାଵତାଵର  ଵର   ରପଘୃର୍ିଂ ହ ିଂସ ଵତା ନ ଵିକାରିଃ 
ସଵଥଜ୍ଞିଃ ସଵଥଶକ୍ତ୍ ିଃ ସକଲ ଗୁର୍ଗର୍ା ପୂର୍ଥରୂପ ପ୍ରଗଲଭିଃ | 
ସ୍ଵେିଃ ସ୍ଵେିଂଦ୍ ମୃତୁୟିଃ ସୁଖୟସ  ସୁଜନିଂ ଵଦ୍ଵ କ ିଂ ଚ ତ୍ରମତ୍ର 
ତ୍ରାତା ୟସୟ ତ୍ର ଧାମା ଜଗଦୁ୍ତ ଵଶଗିଂ କ ିଂକରାିଃ ଶିଂକରାଦ୍ୟାିଃ || ୩୨ || 
 
ଆଵରାଶିଂଵତା ନ ଆଶା  ୟ ରଵ  ଵଶସ୍ଵାଶୟା ଶ୍ଛ ନ୍ନଦ୍ପଥା 
ଵାଶିଂଵତା ଵଦ୍ଶନାଶ ସ୍ତ ଵତ  ବତ କୁଧ ୟାିଂ ନାଶମାଶା ଦ୍ଶାଽଶୁ | 
ଧାଵିଂଵତା ଽଶଲୀଲଶୀଲା ଵ ତର୍ ଶପର୍ ଶାପାଶ ଵାିଃ ଶାିଂତଵଶୌୟଥା  
ସ୍ତଵେୟାଖୟା ସ ିଂହନାଵଦ୍ ସପଦ୍  ଦ୍ଦୃ୍ଶ ଵର ମାୟ ଵଗା ମାୟଵଵସ୍ତ || ୩୧ || 
 
ତଦୁ୍ଦଷ୍ପ ଵରକ୍ଷାନୁସାରା ତ୍କତ ପୟକୁନଵରୈ ରାଦୃ୍ଵତାଽଵନୈୟ ଵସିୃଵଷ୍ଟା 
ବ୍ରୋଽହିଂ ନ ଗଥୁଵର୍ାଽହିଂ ଵ ତର୍ ମ ଦ୍ମ ତ  ଵହୟ  ପା ିଂଡ ଵାଦ୍ିଃ | 
ତଦୁ୍ୟକ୍ତ୍ୟା  ାସଜାଲ ପ୍ରସରଵ  ତରୂ ଦ୍ଦାହଦ୍କ୍ଷ ପ୍ରମାର୍  
ଜ୍ଵାଲା ମାଲାଧଵରାଽଗ୍ନ ିଃ ପଵନ ଵ ଜୟଵତ ଵତଽଵ ତାର ସୃ୍ତତୀୟିଃ || ୩୦ || 
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ଵଦ୍ହା ଦୁ୍ତ୍କର ାମ  ତାନାମ ଅଧ ପତ  ରସତାମ ଅରମାଦ୍ ଵରବୁଦ୍ଧ ିଃ 
କୁଦ୍ଧିଃ ଵରାଵଧୈକ ଵଶୟିଃ କୃମ ର ଵ ମର୍ ମାନ ଦୁ୍ଷ୍କତୃୀ ନ ଷ୍କ୍ର  ୟାର୍ଥମ | 
ଚଵର  ୂଚର ଵମତୟ ରକଚମ ଵସତାିଂ ଵଚତସିଃ କଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରିଂ 
ଦୁ୍ସ୍ତକଥିଂ ଚରପାଵର୍ ଗୁର୍ଗର୍ ଵ ରହିଂ ଜୀଵତାିଂ ଚାଧ କୃତୟ || ୨୯ || 
 
 ୀମଵସନ 
 
ବହଵୀିଃ ଵକାଟୀରଟୀକିଃ କୁଟ ଲ କଟମୁତୀ ନୁତ୍କଟା ଵଟାପଵକାପାନ 
ଦ୍ରାକ ଚ ତ୍ଵିଂ ସତ୍ଵରତ୍ଵା େରର୍ଦ୍ ଗଦ୍ୟା ଵପାର୍ୟା ମାସ ର୍ାରୀନ | 
ଉନମର୍ୟା ତର୍ୟମ ର୍ୟା ତ୍ଵଵଚନ ଵଚନା ନୁତ୍ପର୍ ସ୍ଥାିଂସ୍ତର୍ା  
ଽନୟାନପର ାୟେିଃ ସ୍ଵପ୍ର ୟାଵୟୈ  ପ୍ର ୟତମ କୁସୁମିଂ ପ୍ରାର୍ ତଵସ୍ମୈ ନମଵସ୍ତ || ୨୮ || 
 
ଗଚ୍ଚନ ଵସୌଗିଂଧ କାର୍ଥିଂ ପର୍ ସ ହନୁମତିଃ ପୁେ ମେସୟ  ୀମିଃ 
ଵପ୍ରାଦ୍ଧତଥୁ ିଂ ନାଶକତ୍ ତ୍ଵମୁମୁରୁ ଵପୁ ା  ୀ ୟା ମାସଵଚତ  | 
ପୂର୍ଥଜ୍ଞାଵନୌ ଜଵସାଵସ୍ତ ଗୁରୁତମ ଵପୁଵ ାିଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ 
ରୀଡାମାତ୍ରିଂ ତଵଦ୍ତତ ପ୍ରମଦ୍ଦ୍ ସୁଧ ୟାିଂ ଵମାହକ ଵେ   ାଜାମ || ୨୭ || 
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ୟା ୟାିଂ ଶୁଶୂ ୁରାସୀିଃ କୁରୁକୁଲ ଜନଵନ କ୍ଷତ୍ର ଵ ଵପ୍ରା ଦ୍ ତା ୟାିଂ 
ବ୍ରେ ୟାିଂ ବୃିଂହ ତା ୟାିଂ ଚ ତ ସୁଖ ଵପୁ ା କୃଷ୍ଣ୍ନାମା ସ୍ପଦ୍ା ୟାମ | 
ନ ଵ ଥଦ୍ା ୟାିଂ ଵ ଵଶ ାଦ୍ଦ ଵ ଵଚନ ଵ  ୟା ୟା ମୁ ା ୟାମ ଅମୂ ୟାିଂ 
ତୁ ୟିଂ ଚ ଵକ୍ଷମଵଦ୍ ୟିଃ ସରସ ଜ ଵ ଲସ ଵଲ୍ଲାଚଵନଵ ୟା ନଵମାଽସୁ୍ତ || ୨୬ || 
 
ଦୁ୍ହୟିଂତୀିଂ ହୃଦୁ୍ଦହିଂ ମାିଂ ଦୁ୍ତମନ ଲବଲା ଦ୍ଦର ାଵୟିଂତୀମ ଵ ଦ୍ୟା 
ନ ଦ୍ରାିଂ ଵ ଦ୍ରାଵୟ ସଵଦ୍ୟା ରଚନପଟମୁର୍ାଽ ପାଦ୍ୟ ଵ ଦ୍ୟାସମୁଦ୍ର | 
ଵାଵେଵୀ ସାସୁଵ ଦ୍ୟା ଦ୍ରଵ ର୍ଦ୍ ଵ ଦ୍ ତା ଵଦ୍ରୌପଦ୍ୀ ରୁଦ୍ରପତ୍ନୟା  
ଦୁ୍ୟଦ୍ର କ୍ତ୍ା ଦ୍ରାଗ ଦ୍ରା ଦ୍ରହୟତୁ ଦ୍ୟ ତା ପୂଵଥ  ୀମାଽଜ୍ଞ ୟାଵତ || ୨୫ || 
 
ଵକ୍ଷଵଲା କ୍ଷୀର୍ାଟ୍ଟହାସିଂ ତଵରର୍ମର  ହନ୍ନ ଉଦ୍ଗଵଦ୍ା ଦ୍ଦାମବାଵହା  
ବଥହଵକ ଵ ୌହ ର୍ୟନୀକ କ୍ଷପର୍ ସୁନ ପୁର୍ିଂ ୟସୟ ସଵଵଥାତ୍ତମସୟ | 
ଶୁଶୂ ାର୍ଥିଂ ଚକର୍ଥ ସ୍ଵୟମୟମର୍ସିଂ ଵକୁ୍ତ୍ମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ- 
ଶ୍ରୀମନ୍ନାମନ ସମର୍ଥ ସ୍ତଵମପ  ହ  ୟୁଵଵୟାିଃ ପାଦ୍ପଦ୍ମିଂ ପ୍ରପଵଦ୍ୟ || ୨୪ || 
 
ନ ମଥୃଦ୍ିନ୍ନ ଅତୟୟତ୍ନିଂ ଵ ଜରଵରଜରା ସିଂଧକାୟାସ୍ଥ  ସିଂଧୀ  
ନୁୟଵଦ୍ଧତ୍ଵିଂ ସ୍ଵଧ୍ଵଵର ଵା ପଶୁମ ଵ ଦ୍ମୟନ ଵ ଷୁ୍ଣ୍ପକ୍ଷଦ୍ ଵ ଡୀଶମ | 
ୟାଵତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୂତିଂ ନ ଖ ଲ ମଖ ୁଜିଂ ତପଥୟା ମାସ ର୍ାଵସୌ 
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ତାଵତୟା ଽଽଵୟାଜ  ତୃପ୍ତୟା କ ମୁ ଵଦ୍  ଗଵନ ରାଜସ ୂୟାର୍ଶ୍ଵମଵଧ || ୨୩ || 
 
ଜଵେ ନ ଵେନ ଵ ଵୋ ବହୁଲ ବଲବକ ଧ୍ଵିଂସନାଵଦ୍ୟନ ଵଶାଚେ   
ପ୍ରାନୁଵରାଶପାଵଶୈ ରସୁଵ ଧୃତ  ସୁଖଵସୈୟକ ଚରାଜନାନାମ| 
ତଵସ୍ମୈ ଵତ ଵଦ୍ଵ କୁମଥିଃ କୁରୁକୁଲପତଵୟ କମଥର୍ା ଚ ପ୍ରର୍ାମାନ 
କ ମଥୀରିଂ ଦୁ୍ମଥତୀନାିଂ ପ୍ରର୍ମମର୍ ଚ ଵୟା ନମଥର୍ା ନ ମଥମାର୍ || ୨୨ || 
 
ହନୁମନ 
ଵଦ୍ଵୟା ଵଦ୍ଶପ୍ରର୍ୀତ  ଦୁ୍ହ ର୍ ହରଵରା ଵଧ୍ୟରଵକ୍ଷା ଵ ଘାତାଦ୍  
ୟାଵସଵଵା ଦ୍ୟଦ୍ଦୟାଦ୍ରଥିଃ ସହ ୁଜମକଵରା ଦ୍ରାମନାମା ମୁକୁିଂଦ୍ିଃ | 
ଦୁ୍ଷ୍ପ୍ରାଵପ ପାରଵମଵଷ୍ଠୟ କରତଲମତୁଲିଂ ମୂଧିି ଵ ନୟସୟ ଧନୟିଂ 
ତନଵନ  ୂୟିଃ ପ୍ର ୂତ ପ୍ରର୍ୟ ଵ କସ ତା ଵେକ୍ଷର୍ ଵସ୍ତଵକ୍ଷମାର୍ିଃ || ୨୧ || 
 
ଦୃ୍ଷ୍ଟଵା ଦୁ୍ଷ୍ଟାଧ  ଵପାରିଃ ସୁ୍ଫଟ ତ କନକସ େମଥ ଘୃଷ୍ଟାସ୍ଥ କୂଟିଂ 
ନ ଷ୍ପ ଷ୍ଟିଂ ହାଟକାଦ୍ର  ପ୍ରକଟ ତଟତଟା କାତ ଶିଂଵକା ଜଵନାଽ ୂତ | 
ଵୟନାଵଜୌ ରାଵର୍ାର  ପ୍ର ୟନଟନପଟ ୁମଥୁଷ୍ଟ ର ଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଵଦ୍ଷୁ୍ଟିଂ 
କ ିଂ ଵନଵଷ୍ଟ ଵମସଵତଽଷ୍ଟା ପଦ୍କଟକତଟ  ଵତ୍କାଟ  ା ମୃଷ୍ଟକାଷ୍ଠିଃ || ୨୦ || 
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କ୍ଷ ପ୍ତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ଲୀଲିଂ ଶତମତୁଲମଵତ ଵୟାଜନାନାିଂ ଵସୌଚ୍ଚ 
ସ୍ତାଵେ  ସ୍ତାରଵାିଂଶ୍ଚା ପୁୟପଲଲଵ ଇଵ ଵୟଗ୍ରବୁଦ୍ଧୟା ତ୍ଵୟାଽତିଃ | 
ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ଥା ନସ୍ଥ ତାତ ସ ର୍ ରଶକଲଶ ଲା ଜାଲ ସିଂଵଶଲ ନଷ୍ଟ  
ଵେଦ୍ାିଂକିଃ ପ୍ରାଗ ଵା ୂତ କପ ଵରଵପୁ  ଵସ୍ତନମିଃ ଵକୌଶଲାୟ || ୧୯ || 
 
ପ୍ରାକ ପିଂଚା ଶତ୍ହଵସ୍ରୈ ଵଥୟଵହ ତମମ ତିଂ ଵୟାଜଵନୈିଃ ପଵଥତିଂ ତ୍ଵିଂ 
ୟାଵତ ସିଂଜୀଵନା ଵଦ୍ୟୌ ଧ ନ ଧ  ମଧ କ ପ୍ରାର୍ ଲିଂକାମଵନୈ ୀିଃ | 
ଅଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଦୁ୍ତ୍ପତିଂତିଂ ତତ ଉତ ଗ ର ମୁତ ପାଟୟିଂତିଂ ଗୃହୀତ୍ଵା 
ୟାିଂତିଂ ଵଖ ରାଘଵାିଂଵଘ୍ରୌ ପ୍ରର୍ତମପ  ତଵଦ୍ୈ କକ୍ଷଵର୍ ତ୍ଵାିଂ ହ  ଵଲାକିଃ || ୧୮ || 
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ତିଂ ହନୂମାନ ଇତ  ମହ ତମହା ଵପୌରୁଵ ା ବାହୁଶାଲୀ 
ଖୟାତ ଵସ୍ତଽଵଗ୍ରୟାଽଵତାରିଃ ସହ ତ ଇହ ବହୁ ବ୍ରେ ଚୟଥାଦ୍  ଧଵମମିଃ | 
ସଵେହାନାିଂ ସହସ୍ଵାନ ଅହରହରହ ତିଂ ନ ଦ୍ଥହନ ଵଦ୍ହ ାଜାମ  
ଅିଂଵହା ଵମାହାପଵହାୟିଃ ସୃ୍ପହୟତ  ମହତୀିଂ  କ୍ତ୍ ମଦ୍ୟାପ  ରାଵମ || ୧୭ || 
 
ମୂଲା ଵାୟୁ 
ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ୍  ାଜିଃ ସୁଖୟସ  ହ  ଗୁଵରା ଵୟାଗୟତା ତାରତମୟାଦ୍  
ଆଧଵତ୍ ମ ଶ୍ରବୁଦ୍ଧୀିଂ ସ୍ତ୍ର ଦ୍ ଵନ ରୟ ୂ ଵଗାଚରା ନ୍ନ ତୟବଦ୍ଧାନ | 
ତାମ ସ୍ରାିଂ ଧାଦ୍ କାଵଖୟ ତମସ  ସୁବହୁଲିଂ ଦୁ୍ିଃଖ ୟସୟନୟ ର୍ାଜ୍ଞାନ 
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ଵ ଵଷ୍ଣ୍ା ରାଜ୍ଞା   ର ତ୍ଥିଂ ଶୁତ ଶତମ ତ  ହାସାଦ୍ ଚାଽ କର୍ଥୟାମିଃ || ୧୬ || 
 
ଵ ଵଷ୍ଣ୍ା ରତୁୟତ୍ତମତ୍ଵାଦ୍ ଅଖ ଲଗୁର୍ଗଵର୍ୈ ସ୍ତତ୍ର  କ୍ତ୍ ିଂ ଗର ଷ୍ଠାମ  
ଆଶ ଲଵଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧରା ୟାମ ଅମୁମର୍ ପର ଵାରାତ୍ମନା ଵସଵଵକ ୁ | 
ୟିଃ ସିଂଧଵତ୍ତ ଵ ର ିଂଵଚ ର୍ଶ୍ସନଵ ହଗପା ନିଂତରୁଵଦ୍ରିଂଦ୍ରପୂଵଵଥ  
 ଵାଧ୍ୟାୟିଂ ସ୍ତାରତମୟିଂ ସୁ୍ଫଟମଵତ  ସଦ୍ା ଵାୟୁରସ୍ମଦ୍ ଗୁରୁସ୍ତମ || ୧୫ || 
 
ମାତଵମଥ ମାତର ର୍ଶ୍ନ ପ ତରତୁଲଗୁଵରା ଭ୍ରାତର ଷ୍ଟାପ୍ତ ବିଂଵଧା 
ସ୍ଵାମ ନ ସଵଥାିଂତରାତ୍ମନ ନଜରଜରୟ ତର ଜନମ ମୃତୟାମ ଅୟାନାମ | 
ଵଗାଵ ିଂଵଦ୍ ଵଦ୍ହ   କ୍ତ୍ ିଂ  ଵତ  ଚ  ଗଵନ୍ନ ଊଜତିାିଂ ନ ନମି ତ୍ତାିଂ 
ନ ଵଥୟାଜାିଂ ନ ଶ୍ଚଲାିଂ ସଦ୍ଗରୁ୍ଗର୍ ବୃହତୀିଂ ଶାର୍ଶ୍ତୀମ ଆଶୁଵଦ୍ଵ || ୧୪ | 
 
କ୍ଷତୁ୍କ କ୍ଷାମାନ ରୂକ୍ଷରଵକ୍ଷା ରଦ୍ଖରନଖର କ୍ଷଣୁ୍ଣ ଵ ଵକ୍ଷା   ତାକ୍ଷାନ 
ଆମଗ୍ନା ନିଂଧକୂଵପ କ୍ଷରୁମୁଖ ମୁଖଵରୈିଃ ପକ୍ଷ    ଵକି୍ଷତାିଂଗାନ | 
ପୂୟା ସୃଙ୍ମୂତ୍ରଵ ଷ୍ଠା କୃମ କୁଲ କଲ ଵଲ ତତ୍କ କ୍ଷର୍ କ୍ଷ ପ୍ତଶକ୍ତ୍ୟା  
ଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ଵ୍ରାତାଦ୍ ତାିଂସ୍ତଵ ଦ୍ଦ ଵ  ଉପଜ ହଵତ ଵଜ୍ରକଲପା ଜଲୂକାିଃ || ୧୩ || 
 
ଅସ୍ମ ନ୍ନ ସ୍ମଦ୍ଗରୂୁର୍ାିଂ ହର ଚରର୍ ଚ ରଧ୍ୟାନ ସନମିଂଗଲାନାିଂ 
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ୟୁ ମାକିଂ ପାର୍ଶ୍ଥ  ୂମ ିଂ ଧୃତରର୍ରର୍ କ ସ୍ଵଗଵିସଵୟାିଂ ପ୍ରପନ୍ନିଃ | 
ୟସୂ୍ତଦ୍ାଵସ୍ତସ ଆଵସ୍ତ ଅଧ  ଵମ ସୁଲ  ଵକଲଶ ନ ଵମାକମସ୍ତ  
ପ୍ରାୟାନିଂଦ୍ିଂ କର୍ିଂଚ  ନ୍ନଵସତ  ସତତିଂ ପିଂଚ କଵଷ୍ଟଽତ  କଵଷ୍ଟ || ୧୨ || 
 
ଉତ୍ତପ୍ତା ତୁୟତ୍କଟତ୍ଵ ଟ  ପ୍ରକଟକଟକଟ ଧ୍ଵାନସିଂଘଟ୍ଟ ଵନାଦ୍ୟେ ଦ୍ 
ୟୁେୟ ଊଢ୍ସୁ୍ଫଲ ିଂଗ ପ୍ରକର ଵ କ ରଵର୍ା ତ୍କଵାର୍ ଵତ ବାଧ ତାିଂଗାନ | 
ଉଦ୍ଗାଢ୍ିଂ ପାତୟମାନା ତମସ  ତତ ଇତିଃ କ ିଂକଵରୈିଃ ପିଂକ ଵଲଵତ 
ପିଂକ୍ତ୍ ଗ୍ରଥାଵ୍ାିଂ ଗର ମ୍ା ଗଲପୟତ ହ  ଵ ଵଦ୍ଦଵ  ଵର୍ା ଵ େଦ୍ାଦ୍ୟ || ୧୧ || 
ଆନିଂଦ୍ା ନମିଂଦ୍ମିଂଦ୍ା ଦ୍ଦ୍ତ ହ  ମରୁତିଃ କୁିଂଦ୍ ମିଂଦ୍ାର ନିଂଦ୍ୟା  
ଵତଥୟାଵମାଦ୍ାନ ଦ୍ଧାନା ମୃଦ୍ପଦ୍ମୁଦ୍ ଵତା ଦ୍ଗୀତଵକୈିଃ ସୁିଂଦ୍ରୀର୍ାମ | 
ଵୃିଂଵଦ୍ୈ ରାଵିଂଦ୍ୟମୁଵକ୍ତ୍ିଂ େହ  ମଗୁମଦ୍ ନାହୀିଂଦ୍ର ଵଦ୍ଵଵିଂଦ୍ରଵସଵଵୟ 
ଵମୌକୁିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ଵରଽସ୍ମ ନ ନଵ ରତମୁଦ୍ୟନ ଵମାଦ୍ ନାିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵ || ୧୦ || 
 
ଵୟଽମୁିଂ  ାଵିଂ  ଜିଂଵତ ସୁରମୁଖ ସୁଜନା ରାଧ ତିଂ ଵତ ତୃତୀୟିଂ 
 ାସିଂଵତ  ାସୁଵରୈଵସ୍ତ ସହଚରଚଲ ଵତୈ ଶ୍ଚାମଵରୈ ଶ୍ଚାରୁଵଵ ାିଃ | 
ଵଵୈକୁିଂଵଠ କିଂଠଲଗ୍ନ ସ୍ଥ ରଶୁଚ  ଵ ଲସତ କାିଂତ  ତାରୁର୍ୟଲୀଲା  
ଲାଵର୍ୟା ପୂର୍ଥକାିଂତା କୁଚ ରସୁଲ ା ଵଶଲ  ସଵମାଦ୍ ସାିଂଦ୍ରାିଃ || ୯ || 
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ସାଵଭ୍ରାଷ୍ଣ୍ା  ୀଶୁ ଶୁଭ୍ର ପ୍ର ମ  ୟନଵ ା  ୂର   ୂ  ୃେ   ୂତ  
ଭ୍ରାଜ ଷୁ୍ଣ୍  ଥୂ ଋ  ୂର୍ାିଂ  ଵନମପ  ଵ ଵ ା ଽଵ ଦ୍  ବଵଭ୍ର ବ ୂଵଵ | 
ଵୟନ ୂ ଵ ଭ୍ରମଵସ୍ତ ଭ୍ରମୟତୁ ସୁ ୃଶିଂ ବ ଥୃ ଵଦୁ୍ଦର  ୃତାଶାନ 
ଭ୍ରାିଂତ ର ଵ ଦ୍ାଵ  ାସସ ତ୍ଵ ତ   ୟମ    ୂର ଵ ାକ୍ଷୟଵତା ମାୟ   କ୍ଷନୂ || ୮ || 
 
ମୂଧଥଵନୟ ଵ ାଽଂିଂଜଲ ଵମଥ ଦୃ୍ଢ୍ତର ମ ହଵତ ବଧ୍ୟଵତ ବିଂଧ ପାଶ  
ଵେଵତ୍ର ଦ୍ାଵତ୍ର ସୁଖାନାିଂ  ଜତ   ୁଵ   ଵ  ୟ େ ଧାଵତ୍ର ଦୁ୍ୟ ଵତ୍ରଥ | 
ଅତୟିଂତିଂ ସିଂତତିଂତ୍ଵିଂ ପ୍ରଦ୍ ଶ ପଦ୍ୟୁଵଗ ହିଂତ ସିଂତାପ  ାଜାମ  
ଅସ୍ମାକିଂ  କ୍ତ୍ ଵମକାିଂ  ଗଵତ ଉତଵତ ମାଧଵସୟାର୍ ଵାଵୟାିଃ || ୭ || 
 
ମିଂଗଲାଚରର୍ 
ସିଂସାଵରା ତ୍ତାପନ ଵତୟା ପଶମଦ୍ସଦ୍ୟ ଵେହହା ସାିଂବୁପୂର  
ଵପ୍ରାଦ୍ୟ େ ଦ୍ୟାନଵଦ୍ୟ ଦୁ୍ୟତ ମର୍  କ ରର୍ ଵଶ୍ରର୍  ସିଂପୂର ତାଶିଃ| 
ଶ୍ରୀଵତ୍ାିଂ କାଧ ଵାଵସା ଚ ତତରସରଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  
କ୍ଷୀରାିଂଵ ା ଧ ଵ ି ିଂଦ୍ୟାଦ୍  ଵଦ୍ନ  ମତିଂ  ୂର ଵମ  ୂତ ଵହତୁିଃ || ୬ || 
 
ଉଦ୍ୟେ ଦୁ୍ୟତ ଵ ପ୍ରଚିଂଡାିଂ ନ ଜରୁଚ ନ କର ଵୟାପ୍ତ ଵଲାକାଵକାଵଶା 
ବ ଭ୍ରଦ୍  ୀଵମା  ୁଵଜଵୟା ଽ ୁୟଦ୍ ତଦ୍ ନକରା  ାିଂଗଦ୍ାଢ୍ୟ ପ୍ରକାିଂଵଡ | 
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ଵୀଵୟଥା ଦ୍ଧାୟଥାିଂ ଗଦ୍ାଗ୍ରୟାମ ୟମ ହ ସୁମତ ିଂ ଵାୟୁଵଦ୍ଵଵା ଵ ଦ୍ଧ୍ୟ  
ଆଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଜାନଵନତା ୟତ ଵର ମହ ଵତା  ୂମ   ୂ ା ମର୍ ଵମଥ || ୫ || 
 
ଅସୟା ଵ ଷ୍କତଥୁ କାମିଂ କଲ ମଲକଲୁଵ  ଽସ୍ମ ନଜଵନ ଜ୍ଞାନମାଗଥିଂ 
ଵିଂଦ୍ୟିଂ ଚିଂଵଦ୍ରିଂଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଦୁ୍ୟମର୍  ଫର୍ ଵଵୟା ନାୟକାଵଦ୍ୈୟର  ହାଦ୍ୟ | 
ମଧ୍ଵାଖୟିଂ ମିଂତ୍ରସ ଦ୍ଧିଂ କ ମୁତ କୃତଵଵତା ମାରୁ ତସୟାଵତାରିଂ 
ପାତାରିଂ ପାରଵମଷ୍ଠୟିଂ ପଦ୍ମପଵ ପଦ୍ିଃ ପ୍ରାପୁ୍ତରା ପନ୍ନପୁିଂସାମ || ୪ || 
ଜନମାଧ  ଵୟାଧୁୟପାଧ  ପ୍ରତ ହତ  ଵ ରହ ପ୍ରାପକାର୍ାିଂ ଗୁର୍ାନାମ  
ଅଗ୍ରୟାର୍ାମ ମପଥକାର୍ାିଂ ଚ ରମୁଦ୍ ତ ଚ ଦ୍ାନିଂଦ୍ ସିଂଵଦ୍ାହଦ୍ାନାମ| 
ଏଵତ ା ଵମ  ଵଦ୍ା  ପ୍ରମୁ  ତ ମନସାିଂ ଵେ  ର୍ାିଂ ଦୂ୍ କାର୍ାିଂ 
ଵଦ୍ୈତୟାନାମ ଆତମିିଂଵଧ ତମସ  ଵ ଦ୍ଧତାିଂ ସିଂସ୍ତଵଵ ନାସ୍ମ  ଶକ୍ତ୍ିଃ || ୩ || 
 
ଉତ୍କିଂଠା କୁିଂଠଵକାଲା ହଲଜଵଵ ଦ୍ ତା ଜସ୍ର ଵସଵାନୁଵୃଦ୍ଧ  
ପ୍ରାଜ୍ଜା ତ୍ମଜ୍ଞାନଧୂତାିଂ ଧତମସସୁମଵନା ଵମୌଲ ରତ୍ନାଵ ଲୀନାମ| 
 କୁ୍ତ୍ୟ ଵଦ୍ରକାଵଗାଡ ପ୍ରଘଟନସଧଟା ତ୍କାର ସିଂଘୃ ୟମାର୍ ପ୍ରାିଂତ ପ୍ରାିଂଗ୍ରୟାିଂଘ୍ର  ପୀଠ 
ତ୍ତ ିତକନକରଜିଃ ପ ିଂଜରା ରିଂଜ ତାଶାିଃ ||୨|| 
 
ଓମ || ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵ ଷ୍ଣ୍ଵିଂଘ୍ର ନ ଷ୍ଠା ଆତ ଗୁର୍ ଗୁରୁତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  
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ଵତ୍ରୈଵଲାକୟା ଚାୟଥ ପାଵଦ୍ା ଜ୍ଜ୍ଵଲଜଲ ଜଲସତ  ପାିଂତ ଵଵାଽସ୍ମାନ ପୁନିଂତୁ | 
ଵାଚାିଂ ୟତ୍ର ପ୍ରଵର୍ତ୍ରୀ ତ୍ର  ୁଵନ ମହ ତା ଶାରଦ୍ା ଶାରଵଦ୍ିଂଦୁ୍  
ଵଜୟାତ୍ସ୍ନା  ଦ୍ରସ୍ମ ତଶ୍ରୀ ଧଵଲ ତକକୁ ା ଵପ୍ରମ  ାରିଂବ ାର || ୧ || 
 
|| ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହନଖସୁ୍ତତ ିଃ || 
 
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈର ବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା 
କୁିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର  ଵ ପାଟନାଧ  କପଟ ୁପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟ ତାିଃ | 
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାର ତାରାତ ଦୂ୍ର  
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵ ତତମନସା  ାଵ ତା  ୂର  ାଵଗୈିଃ || ୧ || 
 
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ  କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ  ତୁଵସ୍ତ ସମିଂ 
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସୁ୍ତ ଦୂ୍ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ | 
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁଟ ଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥ ତାଗ୍ନ  ସୁ୍ଫରତ 
ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵ ଷୁ୍ଫଲ ିଂଗ  ସ ତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ || 
 
|| ଇତ  ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ  ଗଵତ ପାଦ୍କୃତା ଶ୍ରୀ ନରସ ିଂହ ନଖସୁ୍ତତ ିଃ 
ସିଂପୂର୍ଥା || 


