|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ||
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈରବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା

କୁ ିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର ଵପାଟନାଧ କପଟୁ ପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟତାିଃ |
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାରତାରାତଦ୍ୂ ର
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵତତମନସା ାଵତା ୂର ାଵଗୈିଃ || ୧ ||
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ ତୁ ଵସ୍ତ ସମିଂ
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସ୍ତୁ ଦ୍ୂ ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁ ଟଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥତାଗ୍ନ ସ୍ଫୁରତ

ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵଷ୍ଫୁଲିଂଗ ସତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||

|| ଇତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ ପାଦ୍କୃ ତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ନଖସ୍ତୁ ତିଃ
ସିଂପୂର୍ଥା ||
ମିଂଗଲାଚରର୍
ଓମ || ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵଷ୍ଣ୍ଵିଂଘ୍ରନଷ୍ଠା ଆତଗୁର୍ ଗୁରୁତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
ଵତ୍ରୈଵଲାକୟା ଚାୟଥ ପାଵଦ୍ା ଜ୍ଜ୍ଵଲଜଲ ଜଲସତ ପାିଂତ ଵଵାଽସ୍ମାନ ପୁନିଂତୁ |
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ଵାଚାିଂ ୟତ୍ର ପ୍ରଵର୍ତ୍ରୀ ତ୍ର ୁଵନ ମହତା ଶାରଦ୍ା ଶାରଵଦ୍ିଂଦ୍ୁ
ଵଜୟାତ୍ସ୍ନା ଦ୍ରସ୍ମତଶ୍ରୀ ଧଵଲତକକୁ ା ଵପ୍ରମ ାରିଂବ ାର || ୧ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧: ଈ ଵସଲାକା ା ର୍ ମତ୍ତୁ ଚିଂତଵନୟଲ୍ଲ ସ୍ପଷ୍ଟଵତ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଉତ୍କିଂଠା କୁ ିଂଠଵକାଲା ହଲଜଵଵଦ୍ତା ଜସ୍ର ଵସଵାନୁ ଵୃଦ୍ଧ
ପ୍ରାଜ୍ଜା ତ୍ମଜ୍ଞାନଧୂତାିଂ ଧତମସସୁମଵନା ଵମୌଲରତ୍ନାଵ ଲୀନାମ|
କ୍ତ୍ୁୟ ଵଦ୍ରକାଵଗାଡ ପ୍ରଘଟନସଧଟା ତ୍କାର ସିଂଘୃ ୟମାର୍ ପ୍ରାିଂତ ପ୍ରାିଂଗ୍ରୟାିଂଘ୍ର ପୀଠ
ତ୍ତିତକନକରଜିଃ ପିଂଜରା ରିଂଜତାଶାିଃ ||୨||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଆଵଲାଚଵନ ପ୍ରରଵୟୟନ୍ନୁ ସୁଧାରସୁତ୍ତଵଦ୍.]
ଜନମାଧ ଵୟାଧୁୟପାଧ ପ୍ରତହତ ଵରହ ପ୍ରାପକାର୍ାିଂ ଗୁର୍ାନାମ
ଅଗ୍ରୟାର୍ାମ ମପଥକାର୍ାିଂ ଚରମୁଦ୍ତ ଚଦ୍ାନିଂଦ୍ ସିଂଵଦ୍ାହଦ୍ାନାମ|
ଏଵତ ା ଵମ ଵଦ୍ା ପ୍ରମୁ ତ ମନସାିଂ ଵେ ର୍ାିଂ ଦ୍ୂ କାର୍ାିଂ
ଵଦ୍ୈତୟାନାମ ଆତିମିଂଵଧ ତମସ ଵଦ୍ଧତାିଂ ସିଂସ୍ତଵଵ ନାସ୍ମ ଶକ୍ତ୍ିଃ || ୩ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩: ଈ ଵସଲାକା ଅଵଡତଵଡଗଳୁ ମତ୍ତୁ ଦ୍ୁ ିଃଖଦ୍ିଂଦ୍ ସ୍ଵାତିଂତ୍ରୟଵନ୍ନୁ
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ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍]
ଅସୟା ଵଷ୍କତଥୁ କାମିଂ କଲମଲକଲୁ ଵ ଽସ୍ମନଜଵନ ଜ୍ଞାନମାଗଥିଂ
ଵିଂଦ୍ୟିଂ ଚିଂଵଦ୍ରିଂଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଦ୍ୁ ୟମର୍ ଫର୍ଵଵୟା ନାୟକାଵଦ୍ୈୟର ହାଦ୍ୟ |
ମଧ୍ଵାଖୟିଂ ମିଂତ୍ରସଦ୍ଧିଂ କମୁତ କୃ ତଵଵତା ମାରୁ ତସୟାଵତାରିଂ
ପାତାରିଂ ପାରଵମଷ୍ଠୟିଂ ପଦ୍ମପଵପଦ୍ିଃ ପ୍ରାପ୍ତୁରା ପନ୍ନପୁିଂସାମ || ୪ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୪: ଈ ଵସଲାକା ମିଂତ୍ରଗଳୁ ମତ୍ତୁ ଜାପଗଳ ପଠର୍ଦ୍ଲ୍ଲ ୟଶସସନ୍ନୁ
ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଉଦ୍ୟେଦ୍ୁ ୟତ ଵପ୍ରଚିଂଡାିଂ ନଜରୁଚନକର ଵୟାପ୍ତ ଵଲାକାଵକାଵଶା
ବଭ୍ରଦ୍ ୀଵମା ୁଵଜଵୟା ଽ ୁୟଦ୍ତଦ୍ନକରା ାିଂଗଦ୍ାଢ୍ୟ ପ୍ରକାିଂଵଡ |
ଵୀଵୟଥା ଦ୍ଧାୟଥାିଂ ଗଦ୍ାଗ୍ରୟାମ ୟମହ ସୁମତିଂ ଵାୟୁଵଦ୍ଵଵା ଵଦ୍ଧ୍ୟ

ଆଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଜାନଵନତା ୟତଵର ମହଵତା ୂମ ୂ ା ମର୍ଵମଥ || ୫ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୫: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵକୈଵଗାିଂଡ ୟାଵୁ ଵଦ୍ ଵକଲସଦ୍ଲ୍ଲ ଓବ୍ବର
ପ୍ରୟତ୍ନଗଳ ସାକ୍ଷାତ୍କାରଵନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍]
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ସିଂସାଵରା ତ୍ତାପନଵତୟା ପଶମଦ୍ସଦ୍ୟ ଵେହହା ସାିଂବୁ ପୂର
ଵପ୍ରାଦ୍ୟ େଦ୍ୟାନଵଦ୍ୟ ଦ୍ୁ ୟତମର୍ କରର୍ ଵଶ୍ରର୍ ସିଂପୂରତାଶିଃ|
ଶ୍ରୀଵତ୍ାିଂ କାଧଵାଵସା ଚତତରସରଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
କ୍ଷୀରାିଂଵ ା ଧଵି ିଂଦ୍ୟାଦ୍ ଵଦ୍ନ ମତିଂ ୂରଵମ ୂତଵହତୁ ିଃ || ୬ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୬: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଫଲପ୍ରଦ୍ ଵେହଵନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ ଦ୍ୁ ିଃଖଗଳନ୍ନୁ
ଵତଵଗଦ୍ୁ ହାକୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ମୂଲା ଵାୟୁ
ମୂଧଥଵନୟ ଵ ାଽଂିଂଜଲଵମଥ ଦ୍ୃ ଢ୍ତର ମହଵତ ବଧ୍ୟଵତ ବିଂଧ ପାଶ
ଵେଵତ୍ର ଦ୍ାଵତ୍ର ସୁଖାନାିଂ ଜତ ୁଵ ଵ ୟ େଧାଵତ୍ର ଦ୍ୁ ୟ ଵତ୍ରଥ |
ଅତୟିଂତିଂ ସିଂତତିଂତ୍ଵିଂ ପ୍ରଦ୍ଶ ପଦ୍ୟୁଵଗ ହିଂତ ସିଂତାପ ାଜାମ

ଅସ୍ମାକିଂ କ୍ତ୍ଵମକାିଂ ଗଵତ ଉତଵତ ମାଧଵସୟାର୍ ଵାଵୟାିଃ || ୭ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୭: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵଲୌକକ ଲଗତ୍ତୁଗଳିଂଦ୍ ମତ୍ତୁ ାଵଵନଗଳିଂଦ୍
ସ୍ଵାତିଂତ୍ରୟଵନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ ଵଦ୍ହ ମତ୍ତୁ ମନସସନ୍ନୁ ବଲପଡସୁତ୍ତଵଦ୍]
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ସାଵଭ୍ରାଷ୍ଣ୍ା ୀଶୁ ଶୁଭ୍ର ପ୍ର ମ ୟନଵ ା ୂର ୂ ୃେ ୂତ
ଭ୍ରାଜଷ୍ଣ୍ୁ ୂଋ
ଥ ୂର୍ାିଂ ଵନମପ ଵଵ ା ଽଵ ଦ୍ ବଵଭ୍ର ବ ୂଵଵ |
ଵୟନ ୂ ଵଭ୍ରମଵସ୍ତ ଭ୍ରମୟତୁ ସୁ ୃଶିଂ ବ ୃଥ ଵଦ୍ଦୁର ୃତାଶାନ
ଭ୍ରାିଂତର ଵ ଦ୍ାଵ ାସସ ତ୍ଵତ ୟମ

ୂର ଵ ାକ୍ଷୟଵତା ମାୟ କ୍ଷୂନ || ୮ ||

[ଫଲଶୁତିଃ ୮: ଈ ଵସଲାକା ଅନଗତୟ ଉତ୍ାହଦ୍ିଂଦ୍ ଵୟକ୍ତ୍ୟନ୍ନୁ
ଶମନଵଗାଳସୁତ୍ତଵଦ୍.]
ଵୟଽମୁିଂ ାଵିଂ ଜିଂଵତ ସୁରମୁଖ ସୁଜନା ରାଧତିଂ ଵତ ତୃ ତୀୟିଂ
ାସିଂଵତ ାସୁଵରୈଵସ୍ତ ସହଚରଚଲଵତୈ ଶ୍ଚାମଵରୈ ଶ୍ଚାରୁଵଵ ାିଃ |
ଵଵୈକୁିଂଵଠ କିଂଠଲଗ୍ନ ସ୍ଥରଶୁଚ ଵଲସତ କାିଂତ ତାରୁର୍ୟଲୀଲା
ଲାଵର୍ୟା ପୂର୍ଥକାିଂତା କୁ ଚ ରସୁଲ ା ଵଶଲ ସଵମାଦ୍ ସାିଂଦ୍ରାିଃ || ୯ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୯: ଈ ଵସଲାକା ମହଵଳୟରିଂଦ୍ ଵସୌକୟଥଵନ୍ନୁ କିଂଡୁ ଵକାଳ୍ଳଲୁ ସହାୟ
ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍]
ଆନିଂଦ୍ା ନମିଂଦ୍ମିଂଦ୍ା ଦ୍ଦ୍ତହ ମରୁତିଃ କୁ ିଂଦ୍ ମିଂଦ୍ାର ନିଂଦ୍ୟା
ଵତଥୟାଵମାଦ୍ାନ ଦ୍ଧାନା ମୃଦ୍ପଦ୍ମୁଦ୍ଵତା ଦ୍ଗୀତଵକୈିଃ ସୁିଂଦ୍ରୀର୍ାମ |
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ଵୃ ିଂଵଦ୍ୈ ରାଵିଂଦ୍ୟମୁଵକ୍ତ୍ିଂ େହ ମଗୁମଦ୍ ନାହୀିଂଦ୍ର ଵଦ୍ଵଵିଂଦ୍ରଵସଵଵୟ
ଵମୌକୁ ିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ଵରଽସ୍ମନ ନଵରତମୁଦ୍ୟନ ଵମାଦ୍ନାିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵ || ୧୦ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୦: ଈ ଵସଲାକା ମକ୍କଳୁ ମତ୍ତୁ ସାମାନୟ ସିଂଵତା ଦ୍ିଂଦ୍ ସିଂଵତା ଵନ୍ନୁ
ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଉତ୍ତପ୍ତା ତୁ ୟତ୍କଟତ୍ଵଟ ପ୍ରକଟକଟକଟ ଧ୍ଵାନସିଂଘଟ୍ଟ ଵନାଦ୍ୟେଦ୍
ୟୁେୟ ଊଢ୍ସ୍ଫୁଲିଂଗ ପ୍ରକର ଵକରଵର୍ା ତ୍କଵାର୍ଵତ ବାଧତାିଂଗାନ |
ଉଦ୍ଗାଢ୍ିଂ ପାତୟମାନା ତମସ ତତ ଇତିଃ କିଂକଵରୈିଃ ପିଂକଵଲଵତ
ପିଂକ୍ତ୍ଗ୍ରଥାଵ୍ାିଂ ଗରମ୍ା ଗଲପୟତହ ଵ ଵଦ୍ଦଵ ଵର୍ା ଵେଦ୍ାଦ୍ୟ || ୧୧ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୧: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଶତୁ ଗଳ ଵମଵଲ ଵଗଲୁ ଵନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଅସ୍ମନ୍ନ ସ୍ମଦ୍ଗର
ୁ ୂ ର୍ାିଂ ହରଚରର୍ ଚରଧ୍ୟାନ ସନମିଂଗଲାନାିଂ

ୟୁ ମାକିଂ ପାର୍ଶ୍ଥ ୂମିଂ ଧୃତରର୍ରର୍କ ସ୍ଵଗିଵସଵୟାିଂ ପ୍ରପନ୍ନିଃ |
ୟସ୍ତୂ ଦ୍ାଵସ୍ତସ ଆଵସ୍ତ ଅଧ ଵମ ସୁଲ ଵକଲଶ ନଵମାକମସ୍ତ
ପ୍ରାୟାନିଂଦ୍ିଂ କର୍ିଂଚ ନ୍ନଵସତ ସତତିଂ ପିଂଚ କଵଷ୍ଟଽତ କଵଷ୍ଟ || ୧୨ ||
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[ଫଲଶୁତିଃ ୧୨: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵସାମାରତନଵନ୍ନୁ ଵତଵଗଦ୍ୁ ହାକୁ ତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ କ୍ତ୍
ୟନ୍ନୁ ଵଦ୍ଵର କଵଡଵଗ ହଦ୍ଵଗାଳସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍]
କ୍ଷୁତ୍କକ୍ଷାମାନ ରୂକ୍ଷରଵକ୍ଷା ରଦ୍ଖରନଖର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଵଵକ୍ଷା ତାକ୍ଷାନ
ଆମଗ୍ନା ନିଂଧକୂ ଵପ କ୍ଷୁରମୁଖ ମୁଖଵରୈିଃ ପକ୍ଷ ଵିକ୍ଷତାିଂଗାନ |
ପୂୟା ସୃଙ୍ତ୍ର
ମୂ ଵଷ୍ଠା କୃ ମକୁ ଲ କଲଵଲ ତତ୍କକ୍ଷର୍ କ୍ଷପ୍ତଶକ୍ତ୍ୟା

ଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ଵ୍ରାତାଦ୍ତାିଂସ୍ତଵ ଦ୍ଦଵ ଉପଜହଵତ ଵଜ୍ରକଲପା ଜଲୂ କାିଃ || ୧୩ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୩: ଈ ଵସଲାକା ବଡତନ ମତ୍ତୁ ଵସାମାରତନଵନ୍ନୁ
ଵତଵଗଦ୍ୁ ହାକୁ ତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ ଶତୁ ଗଳନ୍ନୁ ନାଶମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ମାତଵମଥ ମାତରର୍ଶ୍ନ ପତରତୁ ଲଗୁଵରା ଭ୍ରାତରଷ୍ଟାପ୍ତ ବିଂଵଧା
ସ୍ଵାମନ ସଵଥାିଂତରାତ୍ମନ ନଜରଜରୟତର ଜନମ ମୃତୟାମ ଅୟାନାମ |
ଵଗାଵିଂଵଦ୍ ଵଦ୍ହ କ୍ତ୍ିଂ ଵତ ଚ ଗଵନ୍ନ ଊଜିତାିଂ ନନିମତ୍ତାିଂ
ନଵଥୟାଜାିଂ ନଶ୍ଚଲାିଂ ସଦ୍ଗର୍
ୁ ଗର୍ ବୃ ହତୀିଂ ଶାର୍ଶ୍ତୀମ ଆଶୁଵଦ୍ଵ || ୧୪ |
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୪: ଈ ଵସଲାକା ହରୟରଵଗ ଵଗୌରଵ ମତ୍ତୁ ଵଵଧୟଵତ
ଵବଵଳସଲୁ ମତ୍ତୁ ସମାଜଦ୍ଲ୍ଲନ ଜନରଲ୍ଲ ଵଗୌରଵଵନ୍ନୁ ଗଳସଲୁ ସହାୟ
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ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍]
ଵଵଷ୍ଣ୍ା ରତୁ ୟତ୍ତମତ୍ଵାଦ୍ ଅଖଲଗୁର୍ଗଵର୍ୈ ସ୍ତତ୍ର କ୍ତ୍ିଂ ଗରଷ୍ଠାମ
ଆଶଲଵଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧରା ୟାମ ଅମୁମର୍ ପରଵାରାତ୍ମନା ଵସଵଵକ ୁ |
ୟିଃ ସିଂଧଵତ୍ତ ଵରିଂଵଚ ର୍ଶ୍ସନଵହଗପା ନିଂତରୁଵଦ୍ରିଂଦ୍ରପୂଵଵଥ
ଵାଧ୍ୟାୟିଂ ସ୍ତାରତମୟିଂ ସ୍ଫୁଟମଵତ ସଦ୍ା ଵାୟୁରସ୍ମଦ୍ ଗୁରୁସ୍ତମ || ୧୫ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୫: ଈ ଵସଲାକା ଵଦ୍ଵର ଅରଵୁ ମତ୍ତୁ ମହତ୍ତରଵତୟନ୍ନୁ
ଅ ଵୃ ଦ୍ଧପଡସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ୍ ାଜିଃ ସୁଖୟସ ହ ଗୁଵରା ଵୟାଗୟତା ତାରତମୟାଦ୍
ଆଧଵତ୍ ମଶ୍ରବୁ ଦ୍ଧୀିଂ ସ୍ତ୍ରଦ୍ଵନରୟ ୂ ଵଗାଚରା ନ୍ନତୟବଦ୍ଧାନ |
ତାମସ୍ରାିଂ ଧାଦ୍କାଵଖୟ ତମସ ସୁବହୁଲିଂ ଦ୍ୁ ିଃଖ ୟସୟନୟ ର୍ାଜ୍ଞାନ

ଵଵଷ୍ଣ୍ା ରାଜ୍ଞା ରତ୍ଥିଂ ଶୁତଶତମତ ହାସାଦ୍ଚାଽ କର୍ଥୟାମିଃ || ୧୬ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୬: ଈ ଵସଲାକା ଵମାକ୍ଷଵନ୍ନୁ ପଵଡଦ୍ୁ ଵକାଳ୍ଳଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ହନୂ ମାନ
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ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ତିଂ ହନୂ ମାନ ଇତ ମହତମହା ଵପୌରୁଵ ା ବାହୁଶାଲୀ

ଖୟାତ ଵସ୍ତଽଵଗ୍ରୟାଽଵତାରିଃ ସହତ ଇହ ବହୁ ବ୍ରେ ଚୟଥାଦ୍ ଧଵମମିଃ |
ସଵେହାନାିଂ ସହସ୍ଵାନ ଅହରହରହତିଂ ନଦ୍ଥହନ ଵଦ୍ହ ାଜାମ

ଅିଂଵହା ଵମାହାପଵହାୟିଃ ସ୍ପୃହୟତ ମହତୀିଂ କ୍ତ୍ମଦ୍ୟାପ ରାଵମ || ୧୭ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୭: ଈ ଵସଲାକା ଅସାଧ୍ୟଵାଦ୍ କାୟଥଗଳନ୍ନୁ ନଵଥହସଲୁ ସହାୟ
ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ପ୍ରାକ ପିଂଚା ଶତ୍ହଵସ୍ରୈ ଵଥୟଵହତମମତିଂ ଵୟାଜଵନୈିଃ ପଵଥତିଂ ତ୍ଵିଂ
ୟାଵତ ସିଂଜୀଵନା ଵଦ୍ୟୌ ଧ ନଧ ମଧକ ପ୍ରାର୍ ଲିଂକାମଵନୈ ୀିଃ |
ଅଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଦ୍ୁ ତ୍ପତିଂତିଂ ତତ ଉତ ଗରମୁତ ପାଟୟିଂତିଂ ଗୃହୀତ୍ଵା
ୟାିଂତିଂ ଵଖ ରାଘଵାିଂଵଘ୍ରୌ ପ୍ରର୍ତମପ ତଵଦ୍ୈ କକ୍ଷଵର୍ ତ୍ଵାିଂ ହ ଵଲାକିଃ || ୧୮ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୮: ଈ ଵସଲାକା ଅଵନକ ୀତଵଗାଳସୁଵ ଵରାଗଗଳଵଗ ଵରୁଦ୍ଧଵାଗ
ପ୍ରତଵ ଵାଗ କାୟଥନଵଥହସୁତ୍ତଵଦ୍.]
କ୍ଷପ୍ତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ଲୀଲିଂ ଶତମତୁ ଲମଵତ ଵୟାଜନାନାିଂ ଵସୌଚ୍ଚ
ସ୍ତାଵେ ସ୍ତାରଵାିଂଶ୍ଚା ପୁୟପଲଲଵ ଇଵ ଵୟଗ୍ରବୁ ଦ୍ଧୟା ତ୍ଵୟାଽତିଃ |
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ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ଥା ନସ୍ଥତାତସ ର୍ରଶକଲଶଲା ଜାଲ ସିଂଵଶଲ ନଷ୍ଟ
ଵେଦ୍ାିଂକିଃ ପ୍ରାଗଵା ୂତ କପଵରଵପୁ ଵସ୍ତନମିଃ ଵକୌଶଲାୟ || ୧୯ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୧୯: ଈ ଵସଲାକା ତତ୍ଵଗଳ ଵମଵଲ ଓବ୍ବର ନଲୁ ଵୁ ସାଧସଲୁ ,
ନଷ୍ଟଗଳନ୍ନୁ ମତ୍ତୁ ମନସସନ ଅସମର୍ଥଵତୟନ୍ନୁ ନଵଥହସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଦ୍ୃ ଷ୍ଟଵା ଦ୍ୁ ଷ୍ଟାଧ ଵପାରିଃ ସ୍ଫୁଟତ କନକସ େମଥ ଘୃଷ୍ଟାସ୍ଥକୂ ଟିଂ
ନଷ୍ପଷ୍ଟିଂ ହାଟକାଦ୍ର ପ୍ରକଟ ତଟତଟା କାତଶିଂଵକା ଜଵନାଽ ୂତ |
ଵୟନାଵଜୌ ରାଵର୍ାର ପ୍ରୟନଟନପଟୁ ମଥୁଷ୍ଟରଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଵଦ୍ଷ୍ଟୁିଂ
କିଂ ଵନଵଷ୍ଟ ଵମସଵତଽଷ୍ଟା ପଦ୍କଟକତଟ ଵତ୍କାଟ ା ମୃଷ୍ଟକାଷ୍ଠିଃ || ୨୦ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୦: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଶତୁ ଗଳ ଵମଵଲ ଵଗଲୁ ଵନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଵଦ୍ଵୟା ଵଦ୍ଶପ୍ରର୍ୀତ ଦ୍ୁ ହର୍ ହରଵରା ଵଧ୍ୟରଵକ୍ଷା ଵଘାତାଦ୍
ୟାଵସଵଵା ଦ୍ୟଦ୍ଦୟାଦ୍ରଥିଃ ସହ ୁଜମକଵରା ଦ୍ରାମନାମା ମୁକୁିଂଦ୍ିଃ |
ଦ୍ୁ ଷ୍ପ୍ରାଵପ ପାରଵମଵଷ୍ଠୟ କରତଲମତୁ ଲିଂ ମୂଧି ଵନୟସୟ ଧନୟିଂ
ତନଵନ ୂୟିଃ ପ୍ର ୂତ ପ୍ରର୍ୟ ଵକସତା ଵେକ୍ଷର୍ ଵସ୍ତଵକ୍ଷମାର୍ିଃ || ୨୧ ||
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[ଫଲଶୁତିଃ ୨୧: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଆଵସଗଳନ୍ନୁ ପୂଵରୈସୁତ୍ତଵଦ୍.]
ୀମଵସନ
ଜଵେ ନଵେନ ଵଵୋ ବହୁଲ ବଲବକ ଧ୍ଵିଂସନାଵଦ୍ୟନ ଵଶାଚେ
ପ୍ରାନୁ ଵରାଶପାଵଶୈ ରସୁଵଧୃତ ସୁଖଵସୈୟକ ଚରାଜନାନାମ|

ତଵସ୍ମୈ ଵତ ଵଦ୍ଵ କୁ ମଥିଃ କୁ ରୁକୁ ଲପତଵୟ କମଥର୍ା ଚ ପ୍ରର୍ାମାନ
କମଥୀରିଂ ଦ୍ୁ ମଥତୀନାିଂ ପ୍ରର୍ମମର୍ ଚ ଵୟା ନମଥର୍ା ନମଥମାର୍ || ୨୨ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୨: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ପ୍ରଗତୟଲ୍ଲ ଅଵଡତଵଡଗଳନ୍ନୁ ନଵଥହସଲୁ
ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ନମଥୃଦ୍ିନ୍ନ ଅତୟୟତ୍ନିଂ ଵଜରଵରଜରା ସିଂଧକାୟାସ୍ଥ ସିଂଧୀ
ନୁ ୟଵଦ୍ଧତ୍ଵିଂ ସ୍ଵଧ୍ଵଵର ଵା ପଶୁମଵ ଦ୍ମୟନ ଵଷ୍ଣ୍ୁପକ୍ଷଦ୍ ଵଡୀଶମ |
ୟାଵତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୂତିଂ ନଖଲ ମଖ ୁଜିଂ ତପଥୟା ମାସର୍ାଵସୌ
ତାଵତୟା ଽଽଵୟାଜ ତୃ ପ୍ତୟା କମୁ ଵଦ୍ ଗଵନ ରାଜସୂ ୟାର୍ଶ୍ଵମଵଧ || ୨୩ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୩: ଈ ଵସଲାକା ଶତୁ ଗଳ ଵମଵଲ ଵଜୟଵନ୍ନିଂୁ ଟୁମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
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ଵକ୍ଷଵଲା କ୍ଷୀର୍ାଟ୍ଟହାସିଂ ତଵରର୍ମର ହନ୍ନ ଉଦ୍ଗଵଦ୍ା ଦ୍ଦାମବାଵହା
ବଥହଵକ ଵ ୌହର୍ୟନୀକ କ୍ଷପର୍ ସୁନପୁର୍ିଂ ୟସୟ ସଵଵଥାତ୍ତମସୟ |
ଶୁଶୂ ାର୍ଥିଂ ଚକର୍ଥ ସ୍ଵୟମୟମର୍ସିଂ ଵକ୍ତ୍ୁମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥଶ୍ରୀମନ୍ନାମନ ସମର୍ଥ ସ୍ତଵମପ ହ ୟୁଵଵୟାିଃ ପାଦ୍ପଦ୍ମିଂ ପ୍ରପଵଦ୍ୟ || ୨୪ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୪: ଈ ଵସଲାକା ଵମଲଧକାରଗଳଵଗ ନଵଷ୍ଠୟନ୍ନୁ ପ୍ରତଫଲ
ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଦ୍ୁ ହୟିଂତୀିଂ ହୃଦ୍ଦୁହିଂ ମାିଂ ଦ୍ୁ ତମନଲବଲା ଦ୍ଦରାଵୟିଂତୀମ ଵଦ୍ୟା

ନଦ୍ରାିଂ ଵଦ୍ରାଵୟ ସଵଦ୍ୟା ରଚନପଟୁମର୍ାଽ ପାଦ୍ୟ ଵଦ୍ୟାସମୁଦ୍ର |
ଵାଵେଵୀ ସାସୁଵଦ୍ୟା ଦ୍ରଵର୍ଦ୍ ଵଦ୍ତା ଵଦ୍ରୌପଦ୍ୀ ରୁଦ୍ରପତ୍ନୟା
ଦ୍ୁ ୟଦ୍ରକ୍ତ୍ା ଦ୍ରାଗ ଦ୍ରା ଦ୍ରହୟତୁ ଦ୍ୟତା ପୂଵଥ ୀମାଽଜ୍ଞ ୟାଵତ || ୨୫ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୫: ଈ ଵସଲାକା ା ର୍ଦ୍ଲ୍ଲ ସ୍ପଷ୍ଟଵତ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନଵନ୍ନୁ
ନାଶପଡସୁତ୍ତଵଦ୍.]
ୟା ୟାିଂ ଶୁଶୂ ୁରାସୀିଃ କୁ ରୁକୁ ଲ ଜନଵନ କ୍ଷତ୍ର ଵଵପ୍ରା ଦ୍ତା ୟାିଂ
ବ୍ରେ ୟାିଂ ବୃ ିଂହତା ୟାିଂ ଚତସୁଖ ଵପୁ ା କୃ ଷ୍ଣ୍ନାମା ସ୍ପଦ୍ା ୟାମ |
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ନଵ ଥଦ୍ା ୟାିଂ ଵଵଶ ାଦ୍ଦଵ ଵଚନ ଵ ୟା ୟା ମୁ ା ୟାମ ଅମୂ ୟାିଂ
ତୁ ୟିଂ ଚ ଵକ୍ଷମଵଦ୍ ୟିଃ ସରସଜ ଵଲସ ଵଲ୍ଲାଚଵନଵ ୟା ନଵମାଽସ୍ତୁ || ୨୬ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୬: ଈ ଵସଲାକା ଗୁରୁ କ୍ତ୍ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଗଚ୍ଚନ ଵସୌଗିଂଧକାର୍ଥିଂ ପର୍ସ ହନୁ ମତିଃ ପୁେ ମେସୟ ୀମିଃ
ଵପ୍ରାଦ୍ଧତଥୁ ିଂ ନାଶକତ୍ ତ୍ଵମୁମୁରୁ ଵପୁ ା ୀ ୟା ମାସଵଚତ |
ପୂର୍ଥଜ୍ଞାଵନୌ ଜଵସାଵସ୍ତ ଗୁରୁତମ ଵପୁଵ ାିଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
ରୀଡାମାତ୍ରିଂ ତଵଦ୍ତତ ପ୍ରମଦ୍ଦ୍ ସୁଧୟାିଂ ଵମାହକ ଵେ

ାଜାମ || ୨୭ ||

[ଫଲଶୁତିଃ ୨୭: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଵକଲସଗଳଲ୍ଲ ୟଶସସନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ବହଵୀିଃ ଵକାଟୀରଟୀକିଃ କୁ ଟଲ କଟୁମତୀ ନୁ ତ୍କଟା ଵଟାପଵକାପାନ
ଦ୍ରାକ ଚ ତ୍ଵିଂ ସତ୍ଵରତ୍ଵା େରର୍ଦ୍ ଗଦ୍ୟା ଵପାର୍ୟା ମାସର୍ାରୀନ |
ଉନମର୍ୟା ତର୍ୟମର୍ୟା ତ୍ଵଵଚନ ଵଚନା ନୁ ତ୍ପର୍ ସ୍ଥାିଂସ୍ତର୍ା
ଽନୟାନପର ାୟେିଃ ସ୍ଵପ୍ରୟାଵୟୈ ପ୍ରୟତମ କୁ ସୁମିଂ ପ୍ରାର୍ ତଵସ୍ମୈ ନମଵସ୍ତ || ୨୮ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୮: ଈ ଵସଲାକା ସୁଳ୍ଳୁ ମତ୍ତୁ ଵିଂଚଵନୟ ଵରୁଦ୍ଧ ରକ୍ଷସୁତ୍ତଵଦ୍.]
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ମଧ୍ଵା
ଵଦ୍ହା ଦ୍ୁ ତ୍କର ାମ ତାନାମ ଅଧପତ ରସତାମ ଅରମାଦ୍ ଵରବୁ ଦ୍ଧିଃ
କୁ ଦ୍ଧିଃ ଵରାଵଧୈକ ଵଶୟିଃ କୃ ମରଵ ମର୍ମାନ ଦ୍ୁ ଷ୍କତୃ ୀ ନଷ୍କ୍ର ୟାର୍ଥମ |
ଚଵର ୂଚର ଵମତୟ ରକଚମଵସତାିଂ ଵଚତସିଃ କଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରିଂ
ଦ୍ୁ ସ୍ତକଥିଂ ଚରପାଵର୍ ଗୁର୍ଗର୍ ଵରହିଂ ଜୀଵତାିଂ ଚାଧକୃ ତୟ || ୨୯ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୨୯: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ନମନ୍ନୁ ସମାଜଵକ୍କ ଵହଚ୍ଚୁ ଜନପ୍ରୟଵଗାଳସୁତ୍ତଵଦ୍
ମତ୍ତୁ ଵବଵଲବାଳୁ ଵିଂଵତ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ତଦ୍ଦୁଷ୍ପ ଵରକ୍ଷାନୁ ସାରା ତ୍କତପୟକୁ ନଵରୈ ରାଦ୍ୃ ଵତାଽଵନୈୟ ଵିସୃଵଷ୍ଟା
ବ୍ରୋଽହିଂ ନଗଥୁଵର୍ାଽହିଂ ଵତର୍ ମଦ୍ମତ ଵହୟ ପା ିଂଡ ଵାଦ୍ିଃ |
ତଦ୍ୁ ୟକ୍ତ୍ୟା ାସଜାଲ ପ୍ରସରଵ ତରୂ ଦ୍ଦାହଦ୍କ୍ଷ ପ୍ରମାର୍
ଜ୍ଵାଲା ମାଲାଧଵରାଽଗ୍ନିଃ ପଵନ ଵଜୟଵତ ଵତଽଵ ତାର ସ୍ତୃ ତୀୟିଃ || ୩୦ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୦: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଚଵଚଥଗଳଲ୍ଲ ୟଶସସନ୍ନୁ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
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ଆଵରାଶିଂଵତା ନଆଶା ୟ ରଵ ଵଶସ୍ଵାଶୟା ଶ୍ଛନ୍ନଦ୍ପଥା
ଵାଶିଂଵତା ଵଦ୍ଶନାଶ ସ୍ତଵତ ବତ କୁ ଧୟାିଂ ନାଶମାଶା ଦ୍ଶାଽଶୁ |
ଧାଵିଂଵତା ଽଶଲୀଲଶୀଲା ଵତର୍ ଶପର୍ ଶାପାଶଵାିଃ ଶାିଂତଵଶୌୟଥା
ସ୍ତଵେୟାଖୟା ସିଂହନାଵଦ୍ ସପଦ୍ ଦ୍ଦ୍ୃ ଶଵର ମାୟଵଗା ମାୟଵଵସ୍ତ || ୩୧ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୧: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଶତୁ ଗଳନ୍ନୁ ଵସାଲସୁତ୍ତଵଦ୍.]
ତ୍ର ଵଵପୟ ଵାଵତାଵର ଵର ରପଘୃର୍ିଂ ହିଂସଵତା ନଵିକାରିଃ
ସଵଥଜ୍ଞିଃ ସଵଥଶକ୍ତ୍ିଃ ସକଲ ଗୁର୍ଗର୍ା ପୂର୍ଥରୂପ ପ୍ରଗଲଭିଃ |
ସ୍ଵେିଃ ସ୍ଵେିଂଦ୍ ମୃତୁୟିଃ ସୁଖୟସ ସୁଜନିଂ ଵଦ୍ଵ କିଂ ଚତ୍ରମତ୍ର
ତ୍ରାତା ୟସୟ ତ୍ରଧାମା ଜଗଦ୍ୁ ତ ଵଶଗିଂ କିଂକରାିଃ ଶିଂକରାଦ୍ୟାିଃ || ୩୨ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୨: ଈ ଵସଲାକା ଅକାଲକ ମରର୍ଵନ୍ନୁ ତଵଡୟୁତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ
ଖୟାତୟନ୍ନୁ ସାଧସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]

ଉଦ୍ୟନ ମିଂଦ୍ସ୍ମତଶ୍ରୀ ମୃଦ୍ୁମଧୁମଧୁରା ଲାପପୀ ୟୂ ଧାରାପ

ଊରା ଵସଵକାପଶାିଂତା ସୁଖସୁଜନମଵନାଵଲାଚନା ପୀୟମାନମ|
ସିଂଦ୍ରଵକ୍ଷୟ ସୁିଂଦ୍ରିଂସିଂ ଦ୍ୁ ହଦ୍ହ ମହଦ୍ାନିଂଦ୍ମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
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ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵଵରିଂଦ୍ୁ ବିଂବିଂ ଦ୍ୁ ରତ ନୁ ଦ୍ୁଦ୍ତିଂ ନତୟଦ୍ାହିଂ କଦ୍ାନୁ || ୩୩ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୩: ଈ ଵସଲାକା ପ୍ରବଲ ମତ୍ତୁ ଆକ ଥକ ଵୟକ୍ତ୍ତ୍ଵଵନ୍ନୁ
ଅ ଵୃ ଦ୍ଧପଡସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ପ୍ରାଚୀନା ଚୀର୍ଥପୁଵର୍ୟା ଚ୍ଚୟଚତୁ ରତରା ଚାରତଶ୍ଚାରୁଚତ୍ତା
ନତୁ ୟଚ୍ଚାିଂ ଵରାଚୟିଂତୀିଂ ଶୁତଚତଵଚନାିଂ ଶ୍ରାଵ କାିଂଵଶ୍ଚାଦ୍ୟ ଚୁ ିଂଚୂ ନ |
ଵୟାଖୟା ମୁତଖାତ ଦ୍ୁ ିଃଖାିଂ ଚରମୁଚତ ମହାଚାୟଥ ଚିଂତାର ତାିଂଵସ୍ତ
ଚତ୍ରାିଂ ସୋସ୍ତ୍ର କତଥ ଶ୍ଚରର୍ ପରଚରାିଂ ଛ୍ରାଵୟା ସ୍ମାିଂଶ୍ଚ କିଂଚତ || ୩୪ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୪: ଈ ଵସଲାକା ଓବ୍ବର ଆଶୟଗଳନ୍ନୁ ପୂଵରୈସୁତ୍ତଵଦ୍ ମତ୍ତୁ
ଆଵସଗଳନ୍ନୁ ପରର୍ାମକାରୟାଗ ତଳସୁଵ ସାମର୍ଥୟ ନୀଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ପୀଵଠ ରଵତ୍ନାପକଲୠଵପ୍ତ ରୁଚର ରୁଚମର୍ ଵଜୟାତ ା ସନ୍ନ ଣ୍ଣିଂ
ବ୍ରୋର୍ିଂ ାଵନିଂତ୍ଵାିଂ ଜ୍ଵଲତ ନଜପଵଦ୍ ଵଵୈଦ୍କାଦ୍ୟାହ ଵଦ୍ୟାିଃ |
ଵସଵିଂଵତ ମୂତମ
ି ତୟିଃ ସୁଚରତ ଚରତିଂ ାତ ଗିଂଧଵଥ ଗୀତିଂ
ପ୍ରଵତୟକିଂ ଵଦ୍ଵ ସିଂସତ୍ଵପ ତଵ ଗଵନ ନତିତ ଵଦ୍ୟାଵଧୂ ୁ || ୩୫ ||
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[ଫଲଶୁତିଃ ୩୫: ଈ ଵସଲାକା ଵହସରୁ ମତ୍ତୁ ଖୟାତୟନ୍ନୁ ସାଧସଲୁ ସହାୟ
ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ସାନୁ ଵରାଵଶୈରଜସ୍ରିଂ ଜନ ମୃତନରୟା ଦ୍ୂ ୟମି ମାଲାଵଵଲଽସ୍ମନ
ସିଂସାରା ଵଧୌନମଗ୍ନାିଂ ଛରର୍ ମଶରର୍ା ନେଵତା ଵୀକ୍ଷୟ ଜିଂତୂ ନ |
ୟୁ ମା ିଃ ପ୍ରାର୍ିତିଃ ସଞ ଜଲନଧ ଶୟନିଃ ସତୟଵତୟାିଂ ମହଵ ଥ
ଵଥୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚ ନମାତ୍ରମୂତର
ି ନଖଲୁ ଗଵତିଃ ପ୍ରାକୃ ଵତା ଜାତୁ ଵଦ୍ହିଃ || ୩୬ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୬: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵଲୌକକ ଲଗତ୍ତୁଗଳନ୍ନୁ ବଡସୁଵୁଦ୍ୁ ମତ୍ତୁ ଉତ୍ତମ
ମକ୍କଳନ୍ନୁ ପଵଡୟୁଵୁଦ୍ଵକ୍କ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଅସ୍ତଵୟସ୍ତିଂ ସମସ୍ତ ଶୁତଗତ ମଧଵମୈ ରତ୍ନପୂଗିଂ ୟର୍ାିଂଵଧୈ
ରର୍ଥିଂ ଵଲାଵକାପ କୃ ଵତୈୟ ଗୁର୍ଗର୍ ନଲୟିଃ ସୂତ୍ରୟା ମାସ କୃ ତ୍ସ୍ନମ |
ଵୟାଽଵସୌ ଵୟାସା ଧାନ ସ୍ତମହ ମହରହର କ୍ତ୍ତସ୍ତତ ପ୍ରସାଦ୍ାତ
ସଵଦ୍ୟାଵଵଦ୍ୟା ପଲଵଧୈୟ ଗୁରୁତମ ମଗୁରୁିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵିଂ ନମାମ || ୩୭ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୭: ଈ ଵସଲାକା ନଷ୍ଟଗଳିଂଦ୍ ଵଚତରସଵକାଳ୍ଳଲୁ ସହାୟ
ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
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ଆଜ୍ଞାମନ ଅଵନୈୟରଧାୟଥାିଂ ଶରସ ପରସର ଦ୍ରଶମ ଵକାଟୀର ଵକାଵଟୌ
କୃ ଷ୍ଣ୍ସୟା କଲଷ୍ଟକମଥା ଦ୍ଧଦ୍ନୁ ସରର୍ା ଦ୍ର୍ିଵତା ଵଦ୍ଵସିଂଵଘୈିଃ |
ୂମାଵାଗତୟ ୂମନ୍ନ ଅସୁକର ମକଵରା ବ୍ରଥେସୂତ୍ରସୟ ା ୟିଂ
ଦ୍ୁ ଥା ୟିଂ ଵୟସୟଦ୍ଵସୟା ମଥର୍ମତ ଉଦ୍ତିଂ ଵଵଦ୍ ସଦ୍ୁ ୟକ୍ତ୍ ସ୍ତଵମ || ୩୮ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୮: ଈ ଵସଲାକା ହର୍ଵନ୍ନୁ ଗଳସଲୁ ସହାୟ ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ୂତ୍ଵା ଵକ୍ଷଵତ୍ର ଵଶୁଵଦ୍ଧ େଜଗର୍ ନଲଵୟ ରୂପୟପୀ ଠା ଧାଵନ
ତତ୍ରାପ ବ୍ରେଜାତ ସ୍ତ୍ର ୁଵନଵଶଵଦ୍ ମଧ୍ୟ ଵଗହାଖୟଵଗଵହ |
ପାର ଵ୍ରାଜୟାଧରାଜିଃ ପୁନରପ ବଦ୍ରୀିଂ ପ୍ରାପୟ କୃ ଷ୍ଣ୍ିଂ ଚନତ୍ଵା
କୃ ତ୍ଵା ା ୟାର୍ ସମୟଗ ଵୟତନୁ ତଚ ଵାନ ାରତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶମ || ୩୯ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୩୯: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ମକ୍କଳିଂଦ୍ ଲା ପଵଡୟଲୁ ଅନକୂ ଲ
ମାଡୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
ଵିଂଵଦ୍ ତିଂ ତ୍ଵା ସୁପୂର୍ଥ ପ୍ରମତ ମନୁ ଦ୍ନା ଵସଵତିଂ ଵଦ୍ଵଵୃ ିଂଵଦ୍ୈ
ଵଥିଂଵଦ୍ ଵିଂଦ୍ାରୁମୀଵଶ ଶ୍ରୟ ଉତ ନୟତିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥମ |
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ଵିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ାକନୀ ସତ ସରଦ୍ ମଲଜଲା ଵସକସାଧକୟ ସିଂଗିଂ
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ଵଦ୍ଵ କ୍ତ୍ୟା ଵ ୟ ଦ୍ହନିଂ ସଜ୍ଜନାନ ଵମାଦ୍ୟିଂତମ || ୪୦ ||
[ଫଲଶୁତିଃ ୪୦: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଗ୍ରହଗଳ ଵକଟ୍ଟ ପରର୍ାମଗଳନ୍ନୁ
ପରହରସୁତ୍ତଵଦ୍.]
ଫଲଶୁତିଃ
ସୁବ୍ରେର୍ୟାଖୟ ସୂଵରିଃ ସୁତ ଇତ ସୁ ୃଶିଂ ଵକଶଵା ନିଂଦ୍ ତୀର୍ଥଶ୍ରୀମତ ପାଦ୍ାେ କ୍ତ୍ିଃ ସ୍ତୁ ତ ମକୃ ତ ହଵରର ଵାୟୁଵଦ୍ଵସୟ ଚାସୟ |
ତତ୍ପାଦ୍ାର ଚାଦ୍ଵରର୍ ଗ୍ରର୍ତପଦ୍ଲ ସନମାଲୟା ଵତ୍ଵତୟା ଵୟ

ସିଂରାଧ୍ୟା ମୂନମିଂତ ପ୍ରତତ ମତଗୁର୍ା ମୁକ୍ତ୍ଵମଵତ ଵ୍ରଜିଂତ || ୪୧ ||
|| ଇତ କଵକୁ ଲତଲକ ଶ୍ରୀମତ ତ୍ରଵରମପିଂଡତାଚାୟଥ କୃ ତା ଵାୟୁସ୍ତୁତିଃ ସିଂପୂର୍ଥା
||

[ଫଲଶୁତିଃ ୪୧: ଈ ଵସଲାକାଵୁ ଵଲୌକକ ଲଗତ୍ତୁଗଳିଂଦ୍ ବଡୁ ଗଵଡଵଗାଳ୍ଳୁ ତ୍ତଵଦ୍.]
|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ||
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ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈରବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା

କୁ ିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର ଵପାଟନାଧ କପଟୁ ପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟତାିଃ |
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାରତାରାତଦ୍ୂ ର
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵତତମନସା ାଵତା ୂର ାଵଗୈିଃ || ୧ ||
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ ତୁ ଵସ୍ତ ସମିଂ
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସ୍ତୁ ଦ୍ୂ ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁ ଟଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥତାଗ୍ନ ସ୍ଫୁରତ

ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵଷ୍ଫୁଲିଂଗ ସତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||
ପୁରସଚରର୍

|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ||
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈରବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା

କୁ ିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର ଵପାଟନାଧ କପଟୁ ପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟତାିଃ |
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ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାରତାରାତଦ୍ୂ ର
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵତତମନସା ାଵତା ୂର ାଵଗୈିଃ || ୧ ||
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ ତୁ ଵସ୍ତ ସମିଂ
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସ୍ତୁ ଦ୍ୂ ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁ ଟଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥତାଗ୍ନ ସ୍ଫୁରତ

ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵଷ୍ଫୁଲିଂଗ ସତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||

|| ଇତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ ପାଦ୍କୃ ତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ନଖସ୍ତୁ ତିଃ
ସିଂପୂର୍ଥା ||
ଫଲଶୁତିଃ
ସୁବ୍ରେର୍ୟାଖୟ ସୂଵରିଃ ସୁତ ଇତ ସୁ ୃଶିଂ ଵକଶଵା ନିଂଦ୍ ତୀର୍ଥଶ୍ରୀମତ ପାଦ୍ାେ କ୍ତ୍ିଃ ସ୍ତୁ ତ ମକୃ ତ ହଵରର ଵାୟୁଵଦ୍ଵସୟ ଚାସୟ |
ତତ୍ପାଦ୍ାର ଚାଦ୍ଵରର୍ ଗ୍ରର୍ତପଦ୍ଲ ସନମାଲୟା ଵତ୍ଵତୟା ଵୟ

ସିଂରାଧ୍ୟା ମୂନମିଂତ ପ୍ରତତ ମତଗୁର୍ା ମୁକ୍ତ୍ଵମଵତ ଵ୍ରଜିଂତ || ୪୧ ||
|| ଇତ କଵକୁ ଲତଲକ ଶ୍ରୀମତ ତ୍ରଵରମପିଂଡତାଚାୟଥ କୃ ତା ଵାୟୁସ୍ତୁତିଃ ସିଂପୂର୍ଥା
||

ମଧ୍ଵା
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ଵିଂଵଦ୍ ତିଂ ତ୍ଵା ସୁପୂର୍ଥ ପ୍ରମତ ମନୁ ଦ୍ନା ଵସଵତିଂ ଵଦ୍ଵଵୃ ିଂଵଦ୍ୈ
ଵଥିଂଵଦ୍ ଵିଂଦ୍ାରୁମୀଵଶ ଶ୍ରୟ ଉତ ନୟତିଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥମ |
ଵିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ାକନୀ ସତ ସରଦ୍ ମଲଜଲା ଵସକସାଧକୟ ସିଂଗିଂ
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ଵଦ୍ଵ କ୍ତ୍ୟା ଵ ୟ ଦ୍ହନିଂ ସଜ୍ଜନାନ ଵମାଦ୍ୟିଂତମ || ୪୦ ||
ୂତ୍ଵା ଵକ୍ଷଵତ୍ର ଵଶୁଵଦ୍ଧ େଜଗର୍ ନଲଵୟ ରୂପୟପୀ ଠା ଧାଵନ
ତତ୍ରାପ ବ୍ରେଜାତ ସ୍ତ୍ର ୁଵନଵଶଵଦ୍ ମଧ୍ୟ ଵଗହାଖୟଵଗଵହ |
ପାର ଵ୍ରାଜୟାଧରାଜିଃ ପୁନରପ ବଦ୍ରୀିଂ ପ୍ରାପୟ କୃ ଷ୍ଣ୍ିଂ ଚନତ୍ଵା
କୃ ତ୍ଵା ା ୟାର୍ ସମୟଗ ଵୟତନୁ ତଚ ଵାନ ାରତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶମ || ୩୯ ||
ଆଜ୍ଞାମନ ଅଵନୈୟରଧାୟଥାିଂ ଶରସ ପରସର ଦ୍ରଶମ ଵକାଟୀର ଵକାଵଟୌ
କୃ ଷ୍ଣ୍ସୟା କଲଷ୍ଟକମଥା ଦ୍ଧଦ୍ନୁ ସରର୍ା ଦ୍ର୍ିଵତା ଵଦ୍ଵସିଂଵଘୈିଃ |
ୂମାଵାଗତୟ ୂମନ୍ନ ଅସୁକର ମକଵରା ବ୍ରଥେସୂତ୍ରସୟ ା ୟିଂ
ଦ୍ୁ ଥା ୟିଂ ଵୟସୟଦ୍ଵସୟା ମଥର୍ମତ ଉଦ୍ତିଂ ଵଵଦ୍ ସଦ୍ୁ ୟକ୍ତ୍ ସ୍ତଵମ || ୩୮ ||
ଅସ୍ତଵୟସ୍ତିଂ ସମସ୍ତ ଶୁତଗତ ମଧଵମୈ ରତ୍ନପୂଗିଂ ୟର୍ାିଂଵଧୈ
ରର୍ଥିଂ ଵଲାଵକାପ କୃ ଵତୈୟ ଗୁର୍ଗର୍ ନଲୟିଃ ସୂତ୍ରୟା ମାସ କୃ ତ୍ସ୍ନମ |
ଵୟାଽଵସୌ ଵୟାସା ଧାନ ସ୍ତମହ ମହରହର କ୍ତ୍ତସ୍ତତ ପ୍ରସାଦ୍ାତ
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ସଵଦ୍ୟାଵଵଦ୍ୟା ପଲଵଧୈୟ ଗୁରୁତମ ମଗୁରୁିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵିଂ ନମାମ || ୩୭ ||
ସାନୁ ଵରାଵଶୈରଜସ୍ରିଂ ଜନ ମୃତନରୟା ଦ୍ୂ ୟମି ମାଲାଵଵଲଽସ୍ମନ
ସିଂସାରା ଵଧୌନମଗ୍ନାିଂ ଛରର୍ ମଶରର୍ା ନେଵତା ଵୀକ୍ଷୟ ଜିଂତୂ ନ |
ୟୁ ମା ିଃ ପ୍ରାର୍ିତିଃ ସଞ ଜଲନଧ ଶୟନିଃ ସତୟଵତୟାିଂ ମହଵ ଥ
ଵଥୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚ ନମାତ୍ରମୂତର
ି ନଖଲୁ ଗଵତିଃ ପ୍ରାକୃ ଵତା ଜାତୁ ଵଦ୍ହିଃ || ୩୬ ||
ପୀଵଠ ରଵତ୍ନାପକଲୠଵପ୍ତ ରୁଚର ରୁଚମର୍ ଵଜୟାତ ା ସନ୍ନ ଣ୍ଣିଂ
ବ୍ରୋର୍ିଂ ାଵନିଂତ୍ଵାିଂ ଜ୍ଵଲତ ନଜପଵଦ୍ ଵଵୈଦ୍କାଦ୍ୟାହ ଵଦ୍ୟାିଃ |
ଵସଵିଂଵତ ମୂତମ
ି ତୟିଃ ସୁଚରତ ଚରତିଂ ାତ ଗିଂଧଵଥ ଗୀତିଂ
ପ୍ରଵତୟକିଂ ଵଦ୍ଵ ସିଂସତ୍ଵପ ତଵ ଗଵନ ନତିତ ଵଦ୍ୟାଵଧୂ ୁ || ୩୫ ||
ପ୍ରାଚୀନା ଚୀର୍ଥପୁଵର୍ୟା ଚ୍ଚୟଚତୁ ରତରା ଚାରତଶ୍ଚାରୁଚତ୍ତା
ନତୁ ୟଚ୍ଚାିଂ ଵରାଚୟିଂତୀିଂ ଶୁତଚତଵଚନାିଂ ଶ୍ରାଵ କାିଂଵଶ୍ଚାଦ୍ୟ ଚୁ ିଂଚୂ ନ |
ଵୟାଖୟା ମୁତଖାତ ଦ୍ୁ ିଃଖାିଂ ଚରମୁଚତ ମହାଚାୟଥ ଚିଂତାର ତାିଂଵସ୍ତ
ଚତ୍ରାିଂ ସୋସ୍ତ୍ର କତଥ ଶ୍ଚରର୍ ପରଚରାିଂ ଛ୍ରାଵୟା ସ୍ମାିଂଶ୍ଚ କିଂଚତ || ୩୪ ||
ଉଦ୍ୟନ ମିଂଦ୍ସ୍ମତଶ୍ରୀ ମୃଦ୍ୁମଧୁମଧୁରା ଲାପପୀ ୟୂ ଧାରାପ
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ଊରା ଵସଵକାପଶାିଂତା ସୁଖସୁଜନମଵନାଵଲାଚନା ପୀୟମାନମ|
ସିଂଦ୍ରଵକ୍ଷୟ ସୁିଂଦ୍ରିଂସିଂ ଦ୍ୁ ହଦ୍ହ ମହଦ୍ାନିଂଦ୍ମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵଵରିଂଦ୍ୁ ବିଂବିଂ ଦ୍ୁ ରତ ନୁ ଦ୍ୁଦ୍ତିଂ ନତୟଦ୍ାହିଂ କଦ୍ାନୁ || ୩୩ ||
ତ୍ର ଵଵପୟ ଵାଵତାଵର ଵର ରପଘୃର୍ିଂ ହିଂସଵତା ନଵିକାରିଃ
ସଵଥଜ୍ଞିଃ ସଵଥଶକ୍ତ୍ିଃ ସକଲ ଗୁର୍ଗର୍ା ପୂର୍ଥରୂପ ପ୍ରଗଲଭିଃ |
ସ୍ଵେିଃ ସ୍ଵେିଂଦ୍ ମୃତୁୟିଃ ସୁଖୟସ ସୁଜନିଂ ଵଦ୍ଵ କିଂ ଚତ୍ରମତ୍ର
ତ୍ରାତା ୟସୟ ତ୍ରଧାମା ଜଗଦ୍ୁ ତ ଵଶଗିଂ କିଂକରାିଃ ଶିଂକରାଦ୍ୟାିଃ || ୩୨ ||
ଆଵରାଶିଂଵତା ନଆଶା ୟ ରଵ ଵଶସ୍ଵାଶୟା ଶ୍ଛନ୍ନଦ୍ପଥା
ଵାଶିଂଵତା ଵଦ୍ଶନାଶ ସ୍ତଵତ ବତ କୁ ଧୟାିଂ ନାଶମାଶା ଦ୍ଶାଽଶୁ |
ଧାଵିଂଵତା ଽଶଲୀଲଶୀଲା ଵତର୍ ଶପର୍ ଶାପାଶଵାିଃ ଶାିଂତଵଶୌୟଥା
ସ୍ତଵେୟାଖୟା ସିଂହନାଵଦ୍ ସପଦ୍ ଦ୍ଦ୍ୃ ଶଵର ମାୟଵଗା ମାୟଵଵସ୍ତ || ୩୧ ||
ତଦ୍ଦୁଷ୍ପ ଵରକ୍ଷାନୁ ସାରା ତ୍କତପୟକୁ ନଵରୈ ରାଦ୍ୃ ଵତାଽଵନୈୟ ଵିସୃଵଷ୍ଟା
ବ୍ରୋଽହିଂ ନଗଥୁଵର୍ାଽହିଂ ଵତର୍ ମଦ୍ମତ ଵହୟ ପା ିଂଡ ଵାଦ୍ିଃ |
ତଦ୍ୁ ୟକ୍ତ୍ୟା ାସଜାଲ ପ୍ରସରଵ ତରୂ ଦ୍ଦାହଦ୍କ୍ଷ ପ୍ରମାର୍
ଜ୍ଵାଲା ମାଲାଧଵରାଽଗ୍ନିଃ ପଵନ ଵଜୟଵତ ଵତଽଵ ତାର ସ୍ତୃ ତୀୟିଃ || ୩୦ ||
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ଵଦ୍ହା ଦ୍ୁ ତ୍କର ାମ ତାନାମ ଅଧପତ ରସତାମ ଅରମାଦ୍ ଵରବୁ ଦ୍ଧିଃ
କୁ ଦ୍ଧିଃ ଵରାଵଧୈକ ଵଶୟିଃ କୃ ମରଵ ମର୍ମାନ ଦ୍ୁ ଷ୍କତୃ ୀ ନଷ୍କ୍ର ୟାର୍ଥମ |
ଚଵର ୂଚର ଵମତୟ ରକଚମଵସତାିଂ ଵଚତସିଃ କଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରିଂ
ଦ୍ୁ ସ୍ତକଥିଂ ଚରପାଵର୍ ଗୁର୍ଗର୍ ଵରହିଂ ଜୀଵତାିଂ ଚାଧକୃ ତୟ || ୨୯ ||
ୀମଵସନ
ବହଵୀିଃ ଵକାଟୀରଟୀକିଃ କୁ ଟଲ କଟୁମତୀ ନୁ ତ୍କଟା ଵଟାପଵକାପାନ
ଦ୍ରାକ ଚ ତ୍ଵିଂ ସତ୍ଵରତ୍ଵା େରର୍ଦ୍ ଗଦ୍ୟା ଵପାର୍ୟା ମାସର୍ାରୀନ |
ଉନମର୍ୟା ତର୍ୟମର୍ୟା ତ୍ଵଵଚନ ଵଚନା ନୁ ତ୍ପର୍ ସ୍ଥାିଂସ୍ତର୍ା
ଽନୟାନପର ାୟେିଃ ସ୍ଵପ୍ରୟାଵୟୈ ପ୍ରୟତମ କୁ ସୁମିଂ ପ୍ରାର୍ ତଵସ୍ମୈ ନମଵସ୍ତ || ୨୮ ||
ଗଚ୍ଚନ ଵସୌଗିଂଧକାର୍ଥିଂ ପର୍ସ ହନୁ ମତିଃ ପୁେ ମେସୟ ୀମିଃ
ଵପ୍ରାଦ୍ଧତଥୁ ିଂ ନାଶକତ୍ ତ୍ଵମୁମୁରୁ ଵପୁ ା ୀ ୟା ମାସଵଚତ |
ପୂର୍ଥଜ୍ଞାଵନୌ ଜଵସାଵସ୍ତ ଗୁରୁତମ ଵପୁଵ ାିଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
ରୀଡାମାତ୍ରିଂ ତଵଦ୍ତତ ପ୍ରମଦ୍ଦ୍ ସୁଧୟାିଂ ଵମାହକ ଵେ

ାଜାମ || ୨୭ ||
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ୟା ୟାିଂ ଶୁଶୂ ୁରାସୀିଃ କୁ ରୁକୁ ଲ ଜନଵନ କ୍ଷତ୍ର ଵଵପ୍ରା ଦ୍ତା ୟାିଂ
ବ୍ରେ ୟାିଂ ବୃ ିଂହତା ୟାିଂ ଚତସୁଖ ଵପୁ ା କୃ ଷ୍ଣ୍ନାମା ସ୍ପଦ୍ା ୟାମ |
ନଵ ଥଦ୍ା ୟାିଂ ଵଵଶ ାଦ୍ଦଵ ଵଚନ ଵ ୟା ୟା ମୁ ା ୟାମ ଅମୂ ୟାିଂ
ତୁ ୟିଂ ଚ ଵକ୍ଷମଵଦ୍ ୟିଃ ସରସଜ ଵଲସ ଵଲ୍ଲାଚଵନଵ ୟା ନଵମାଽସ୍ତୁ || ୨୬ ||
ଦ୍ୁ ହୟିଂତୀିଂ ହୃଦ୍ଦୁହିଂ ମାିଂ ଦ୍ୁ ତମନଲବଲା ଦ୍ଦରାଵୟିଂତୀମ ଵଦ୍ୟା

ନଦ୍ରାିଂ ଵଦ୍ରାଵୟ ସଵଦ୍ୟା ରଚନପଟୁମର୍ାଽ ପାଦ୍ୟ ଵଦ୍ୟାସମୁଦ୍ର |
ଵାଵେଵୀ ସାସୁଵଦ୍ୟା ଦ୍ରଵର୍ଦ୍ ଵଦ୍ତା ଵଦ୍ରୌପଦ୍ୀ ରୁଦ୍ରପତ୍ନୟା
ଦ୍ୁ ୟଦ୍ରକ୍ତ୍ା ଦ୍ରାଗ ଦ୍ରା ଦ୍ରହୟତୁ ଦ୍ୟତା ପୂଵଥ ୀମାଽଜ୍ଞ ୟାଵତ || ୨୫ ||
ଵକ୍ଷଵଲା କ୍ଷୀର୍ାଟ୍ଟହାସିଂ ତଵରର୍ମର ହନ୍ନ ଉଦ୍ଗଵଦ୍ା ଦ୍ଦାମବାଵହା
ବଥହଵକ ଵ ୌହର୍ୟନୀକ କ୍ଷପର୍ ସୁନପୁର୍ିଂ ୟସୟ ସଵଵଥାତ୍ତମସୟ |
ଶୁଶୂ ାର୍ଥିଂ ଚକର୍ଥ ସ୍ଵୟମୟମର୍ସିଂ ଵକ୍ତ୍ୁମ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥଶ୍ରୀମନ୍ନାମନ ସମର୍ଥ ସ୍ତଵମପ ହ ୟୁଵଵୟାିଃ ପାଦ୍ପଦ୍ମିଂ ପ୍ରପଵଦ୍ୟ || ୨୪ ||
ନମଥୃଦ୍ିନ୍ନ ଅତୟୟତ୍ନିଂ ଵଜରଵରଜରା ସିଂଧକାୟାସ୍ଥ ସିଂଧୀ
ନୁ ୟଵଦ୍ଧତ୍ଵିଂ ସ୍ଵଧ୍ଵଵର ଵା ପଶୁମଵ ଦ୍ମୟନ ଵଷ୍ଣ୍ୁପକ୍ଷଦ୍ ଵଡୀଶମ |
ୟାଵତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୂତିଂ ନଖଲ ମଖ ୁଜିଂ ତପଥୟା ମାସର୍ାଵସୌ
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ତାଵତୟା ଽଽଵୟାଜ ତୃ ପ୍ତୟା କମୁ ଵଦ୍ ଗଵନ ରାଜସୂ ୟାର୍ଶ୍ଵମଵଧ || ୨୩ ||
ଜଵେ ନଵେନ ଵଵୋ ବହୁଲ ବଲବକ ଧ୍ଵିଂସନାଵଦ୍ୟନ ଵଶାଚେ
ପ୍ରାନୁ ଵରାଶପାଵଶୈ ରସୁଵଧୃତ ସୁଖଵସୈୟକ ଚରାଜନାନାମ|

ତଵସ୍ମୈ ଵତ ଵଦ୍ଵ କୁ ମଥିଃ କୁ ରୁକୁ ଲପତଵୟ କମଥର୍ା ଚ ପ୍ରର୍ାମାନ
କମଥୀରିଂ ଦ୍ୁ ମଥତୀନାିଂ ପ୍ରର୍ମମର୍ ଚ ଵୟା ନମଥର୍ା ନମଥମାର୍ || ୨୨ ||
ହନୁ ମନ
ଵଦ୍ଵୟା ଵଦ୍ଶପ୍ରର୍ୀତ ଦ୍ୁ ହର୍ ହରଵରା ଵଧ୍ୟରଵକ୍ଷା ଵଘାତାଦ୍
ୟାଵସଵଵା ଦ୍ୟଦ୍ଦୟାଦ୍ରଥିଃ ସହ ୁଜମକଵରା ଦ୍ରାମନାମା ମୁକୁିଂଦ୍ିଃ |
ଦ୍ୁ ଷ୍ପ୍ରାଵପ ପାରଵମଵଷ୍ଠୟ କରତଲମତୁ ଲିଂ ମୂଧି ଵନୟସୟ ଧନୟିଂ
ତନଵନ ୂୟିଃ ପ୍ର ୂତ ପ୍ରର୍ୟ ଵକସତା ଵେକ୍ଷର୍ ଵସ୍ତଵକ୍ଷମାର୍ିଃ || ୨୧ ||
ଦ୍ୃ ଷ୍ଟଵା ଦ୍ୁ ଷ୍ଟାଧ ଵପାରିଃ ସ୍ଫୁଟତ କନକସ େମଥ ଘୃଷ୍ଟାସ୍ଥକୂ ଟିଂ
ନଷ୍ପଷ୍ଟିଂ ହାଟକାଦ୍ର ପ୍ରକଟ ତଟତଟା କାତଶିଂଵକା ଜଵନାଽ ୂତ |
ଵୟନାଵଜୌ ରାଵର୍ାର ପ୍ରୟନଟନପଟୁ ମଥୁଷ୍ଟରଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଵଦ୍ଷ୍ଟୁିଂ
କିଂ ଵନଵଷ୍ଟ ଵମସଵତଽଷ୍ଟା ପଦ୍କଟକତଟ ଵତ୍କାଟ ା ମୃଷ୍ଟକାଷ୍ଠିଃ || ୨୦ ||
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କ୍ଷପ୍ତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ଲୀଲିଂ ଶତମତୁ ଲମଵତ ଵୟାଜନାନାିଂ ଵସୌଚ୍ଚ
ସ୍ତାଵେ ସ୍ତାରଵାିଂଶ୍ଚା ପୁୟପଲଲଵ ଇଵ ଵୟଗ୍ରବୁ ଦ୍ଧୟା ତ୍ଵୟାଽତିଃ |
ସ୍ଵସ୍ଵସ୍ଥା ନସ୍ଥତାତସ ର୍ରଶକଲଶଲା ଜାଲ ସିଂଵଶଲ ନଷ୍ଟ
ଵେଦ୍ାିଂକିଃ ପ୍ରାଗଵା ୂତ କପଵରଵପୁ ଵସ୍ତନମିଃ ଵକୌଶଲାୟ || ୧୯ ||
ପ୍ରାକ ପିଂଚା ଶତ୍ହଵସ୍ରୈ ଵଥୟଵହତମମତିଂ ଵୟାଜଵନୈିଃ ପଵଥତିଂ ତ୍ଵିଂ
ୟାଵତ ସିଂଜୀଵନା ଵଦ୍ୟୌ ଧ ନଧ ମଧକ ପ୍ରାର୍ ଲିଂକାମଵନୈ ୀିଃ |
ଅଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଦ୍ୁ ତ୍ପତିଂତିଂ ତତ ଉତ ଗରମୁତ ପାଟୟିଂତିଂ ଗୃହୀତ୍ଵା
ୟାିଂତିଂ ଵଖ ରାଘଵାିଂଵଘ୍ରୌ ପ୍ରର୍ତମପ ତଵଦ୍ୈ କକ୍ଷଵର୍ ତ୍ଵାିଂ ହ ଵଲାକିଃ || ୧୮ ||
ଵିଂଵଦ୍ଽହିଂ ତିଂ ହନୂ ମାନ ଇତ ମହତମହା ଵପୌରୁଵ ା ବାହୁଶାଲୀ

ଖୟାତ ଵସ୍ତଽଵଗ୍ରୟାଽଵତାରିଃ ସହତ ଇହ ବହୁ ବ୍ରେ ଚୟଥାଦ୍ ଧଵମମିଃ |
ସଵେହାନାିଂ ସହସ୍ଵାନ ଅହରହରହତିଂ ନଦ୍ଥହନ ଵଦ୍ହ ାଜାମ

ଅିଂଵହା ଵମାହାପଵହାୟିଃ ସ୍ପୃହୟତ ମହତୀିଂ କ୍ତ୍ମଦ୍ୟାପ ରାଵମ || ୧୭ ||
ମୂଲା ଵାୟୁ

ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ୍ ାଜିଃ ସୁଖୟସ ହ ଗୁଵରା ଵୟାଗୟତା ତାରତମୟାଦ୍
ଆଧଵତ୍ ମଶ୍ରବୁ ଦ୍ଧୀିଂ ସ୍ତ୍ରଦ୍ଵନରୟ ୂ ଵଗାଚରା ନ୍ନତୟବଦ୍ଧାନ |
ତାମସ୍ରାିଂ ଧାଦ୍କାଵଖୟ ତମସ ସୁବହୁଲିଂ ଦ୍ୁ ିଃଖ ୟସୟନୟ ର୍ାଜ୍ଞାନ
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ଵଵଷ୍ଣ୍ା ରାଜ୍ଞା ରତ୍ଥିଂ ଶୁତଶତମତ ହାସାଦ୍ଚାଽ କର୍ଥୟାମିଃ || ୧୬ ||
ଵଵଷ୍ଣ୍ା ରତୁ ୟତ୍ତମତ୍ଵାଦ୍ ଅଖଲଗୁର୍ଗଵର୍ୈ ସ୍ତତ୍ର କ୍ତ୍ିଂ ଗରଷ୍ଠାମ
ଆଶଲଵଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧରା ୟାମ ଅମୁମର୍ ପରଵାରାତ୍ମନା ଵସଵଵକ ୁ |
ୟିଃ ସିଂଧଵତ୍ତ ଵରିଂଵଚ ର୍ଶ୍ସନଵହଗପା ନିଂତରୁଵଦ୍ରିଂଦ୍ରପୂଵଵଥ
ଵାଧ୍ୟାୟିଂ ସ୍ତାରତମୟିଂ ସ୍ଫୁଟମଵତ ସଦ୍ା ଵାୟୁରସ୍ମଦ୍ ଗୁରୁସ୍ତମ || ୧୫ ||
ମାତଵମଥ ମାତରର୍ଶ୍ନ ପତରତୁ ଲଗୁଵରା ଭ୍ରାତରଷ୍ଟାପ୍ତ ବିଂଵଧା
ସ୍ଵାମନ ସଵଥାିଂତରାତ୍ମନ ନଜରଜରୟତର ଜନମ ମୃତୟାମ ଅୟାନାମ |
ଵଗାଵିଂଵଦ୍ ଵଦ୍ହ କ୍ତ୍ିଂ ଵତ ଚ ଗଵନ୍ନ ଊଜିତାିଂ ନନିମତ୍ତାିଂ
ନଵଥୟାଜାିଂ ନଶ୍ଚଲାିଂ ସଦ୍ଗର୍
ୁ ଗର୍ ବୃ ହତୀିଂ ଶାର୍ଶ୍ତୀମ ଆଶୁଵଦ୍ଵ || ୧୪ |
କ୍ଷୁତ୍କକ୍ଷାମାନ ରୂକ୍ଷରଵକ୍ଷା ରଦ୍ଖରନଖର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଵଵକ୍ଷା ତାକ୍ଷାନ
ଆମଗ୍ନା ନିଂଧକୂ ଵପ କ୍ଷୁରମୁଖ ମୁଖଵରୈିଃ ପକ୍ଷ ଵିକ୍ଷତାିଂଗାନ |
ପୂୟା ସୃଙ୍ତ୍ର
ମୂ ଵଷ୍ଠା କୃ ମକୁ ଲ କଲଵଲ ତତ୍କକ୍ଷର୍ କ୍ଷପ୍ତଶକ୍ତ୍ୟା

ଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ଵ୍ରାତାଦ୍ତାିଂସ୍ତଵ ଦ୍ଦଵ ଉପଜହଵତ ଵଜ୍ରକଲପା ଜଲୂ କାିଃ || ୧୩ ||
ଅସ୍ମନ୍ନ ସ୍ମଦ୍ଗର
ୁ ୂ ର୍ାିଂ ହରଚରର୍ ଚରଧ୍ୟାନ ସନମିଂଗଲାନାିଂ
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ୟୁ ମାକିଂ ପାର୍ଶ୍ଥ ୂମିଂ ଧୃତରର୍ରର୍କ ସ୍ଵଗିଵସଵୟାିଂ ପ୍ରପନ୍ନିଃ |
ୟସ୍ତୂ ଦ୍ାଵସ୍ତସ ଆଵସ୍ତ ଅଧ ଵମ ସୁଲ ଵକଲଶ ନଵମାକମସ୍ତ
ପ୍ରାୟାନିଂଦ୍ିଂ କର୍ିଂଚ ନ୍ନଵସତ ସତତିଂ ପିଂଚ କଵଷ୍ଟଽତ କଵଷ୍ଟ || ୧୨ ||
ଉତ୍ତପ୍ତା ତୁ ୟତ୍କଟତ୍ଵଟ ପ୍ରକଟକଟକଟ ଧ୍ଵାନସିଂଘଟ୍ଟ ଵନାଦ୍ୟେଦ୍
ୟୁେୟ ଊଢ୍ସ୍ଫୁଲିଂଗ ପ୍ରକର ଵକରଵର୍ା ତ୍କଵାର୍ଵତ ବାଧତାିଂଗାନ |
ଉଦ୍ଗାଢ୍ିଂ ପାତୟମାନା ତମସ ତତ ଇତିଃ କିଂକଵରୈିଃ ପିଂକଵଲଵତ
ପିଂକ୍ତ୍ଗ୍ରଥାଵ୍ାିଂ ଗରମ୍ା ଗଲପୟତହ ଵ ଵଦ୍ଦଵ ଵର୍ା ଵେଦ୍ାଦ୍ୟ || ୧୧ ||
ଆନିଂଦ୍ା ନମିଂଦ୍ମିଂଦ୍ା ଦ୍ଦ୍ତହ ମରୁତିଃ କୁ ିଂଦ୍ ମିଂଦ୍ାର ନିଂଦ୍ୟା
ଵତଥୟାଵମାଦ୍ାନ ଦ୍ଧାନା ମୃଦ୍ପଦ୍ମୁଦ୍ଵତା ଦ୍ଗୀତଵକୈିଃ ସୁିଂଦ୍ରୀର୍ାମ |
ଵୃ ିଂଵଦ୍ୈ ରାଵିଂଦ୍ୟମୁଵକ୍ତ୍ିଂ େହ ମଗୁମଦ୍ ନାହୀିଂଦ୍ର ଵଦ୍ଵଵିଂଦ୍ରଵସଵଵୟ
ଵମୌକୁ ିଂଵଦ୍ ମିଂଦ୍ଵରଽସ୍ମନ ନଵରତମୁଦ୍ୟନ ଵମାଦ୍ନାିଂ ଵଦ୍ଵଵଦ୍ଵ || ୧୦ ||
ଵୟଽମୁିଂ ାଵିଂ ଜିଂଵତ ସୁରମୁଖ ସୁଜନା ରାଧତିଂ ଵତ ତୃ ତୀୟିଂ
ାସିଂଵତ ାସୁଵରୈଵସ୍ତ ସହଚରଚଲଵତୈ ଶ୍ଚାମଵରୈ ଶ୍ଚାରୁଵଵ ାିଃ |
ଵଵୈକୁିଂଵଠ କିଂଠଲଗ୍ନ ସ୍ଥରଶୁଚ ଵଲସତ କାିଂତ ତାରୁର୍ୟଲୀଲା
ଲାଵର୍ୟା ପୂର୍ଥକାିଂତା କୁ ଚ ରସୁଲ ା ଵଶଲ ସଵମାଦ୍ ସାିଂଦ୍ରାିଃ || ୯ ||
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ସାଵଭ୍ରାଷ୍ଣ୍ା ୀଶୁ ଶୁଭ୍ର ପ୍ର ମ ୟନଵ ା ୂର ୂ ୃେ ୂତ
ଭ୍ରାଜଷ୍ଣ୍ୁ ୂଋ
ଥ ୂର୍ାିଂ ଵନମପ ଵଵ ା ଽଵ ଦ୍ ବଵଭ୍ର ବ ୂଵଵ |
ଵୟନ ୂ ଵଭ୍ରମଵସ୍ତ ଭ୍ରମୟତୁ ସୁ ୃଶିଂ ବ ୃଥ ଵଦ୍ଦୁର ୃତାଶାନ
ଭ୍ରାିଂତର ଵ ଦ୍ାଵ ାସସ ତ୍ଵତ ୟମ

ୂର ଵ ାକ୍ଷୟଵତା ମାୟ କ୍ଷୂନ || ୮ ||

ମୂଧଥଵନୟ ଵ ାଽଂିଂଜଲଵମଥ ଦ୍ୃ ଢ୍ତର ମହଵତ ବଧ୍ୟଵତ ବିଂଧ ପାଶ
ଵେଵତ୍ର ଦ୍ାଵତ୍ର ସୁଖାନାିଂ ଜତ ୁଵ ଵ ୟ େଧାଵତ୍ର ଦ୍ୁ ୟ ଵତ୍ରଥ |
ଅତୟିଂତିଂ ସିଂତତିଂତ୍ଵିଂ ପ୍ରଦ୍ଶ ପଦ୍ୟୁଵଗ ହିଂତ ସିଂତାପ ାଜାମ

ଅସ୍ମାକିଂ କ୍ତ୍ଵମକାିଂ ଗଵତ ଉତଵତ ମାଧଵସୟାର୍ ଵାଵୟାିଃ || ୭ ||
ମିଂଗଲାଚରର୍
ସିଂସାଵରା ତ୍ତାପନଵତୟା ପଶମଦ୍ସଦ୍ୟ ଵେହହା ସାିଂବୁ ପୂର
ଵପ୍ରାଦ୍ୟ େଦ୍ୟାନଵଦ୍ୟ ଦ୍ୁ ୟତମର୍ କରର୍ ଵଶ୍ରର୍ ସିଂପୂରତାଶିଃ|
ଶ୍ରୀଵତ୍ାିଂ କାଧଵାଵସା ଚତତରସରଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
କ୍ଷୀରାିଂଵ ା ଧଵି ିଂଦ୍ୟାଦ୍ ଵଦ୍ନ ମତିଂ ୂରଵମ ୂତଵହତୁ ିଃ || ୬ ||
ଉଦ୍ୟେଦ୍ୁ ୟତ ଵପ୍ରଚିଂଡାିଂ ନଜରୁଚନକର ଵୟାପ୍ତ ଵଲାକାଵକାଵଶା
ବଭ୍ରଦ୍ ୀଵମା ୁଵଜଵୟା ଽ ୁୟଦ୍ତଦ୍ନକରା ାିଂଗଦ୍ାଢ୍ୟ ପ୍ରକାିଂଵଡ |
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ଵୀଵୟଥା ଦ୍ଧାୟଥାିଂ ଗଦ୍ାଗ୍ରୟାମ ୟମହ ସୁମତିଂ ଵାୟୁଵଦ୍ଵଵା ଵଦ୍ଧ୍ୟ

ଆଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଜାନଵନତା ୟତଵର ମହଵତା ୂମ ୂ ା ମର୍ଵମଥ || ୫ ||
ଅସୟା ଵଷ୍କତଥୁ କାମିଂ କଲମଲକଲୁ ଵ ଽସ୍ମନଜଵନ ଜ୍ଞାନମାଗଥିଂ
ଵିଂଦ୍ୟିଂ ଚିଂଵଦ୍ରିଂଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଦ୍ୁ ୟମର୍ ଫର୍ଵଵୟା ନାୟକାଵଦ୍ୈୟର ହାଦ୍ୟ |
ମଧ୍ଵାଖୟିଂ ମିଂତ୍ରସଦ୍ଧିଂ କମୁତ କୃ ତଵଵତା ମାରୁ ତସୟାଵତାରିଂ
ପାତାରିଂ ପାରଵମଷ୍ଠୟିଂ ପଦ୍ମପଵପଦ୍ିଃ ପ୍ରାପ୍ତୁରା ପନ୍ନପୁିଂସାମ || ୪ ||
ଜନମାଧ ଵୟାଧୁୟପାଧ ପ୍ରତହତ ଵରହ ପ୍ରାପକାର୍ାିଂ ଗୁର୍ାନାମ

ଅଗ୍ରୟାର୍ାମ ମପଥକାର୍ାିଂ ଚରମୁଦ୍ତ ଚଦ୍ାନିଂଦ୍ ସିଂଵଦ୍ାହଦ୍ାନାମ|
ଏଵତ ା ଵମ ଵଦ୍ା ପ୍ରମୁ ତ ମନସାିଂ ଵେ ର୍ାିଂ ଦ୍ୂ କାର୍ାିଂ
ଵଦ୍ୈତୟାନାମ ଆତିମିଂଵଧ ତମସ ଵଦ୍ଧତାିଂ ସିଂସ୍ତଵଵ ନାସ୍ମ ଶକ୍ତ୍ିଃ || ୩ ||
ଉତ୍କିଂଠା କୁ ିଂଠଵକାଲା ହଲଜଵଵଦ୍ତା ଜସ୍ର ଵସଵାନୁ ଵୃଦ୍ଧ
ପ୍ରାଜ୍ଜା ତ୍ମଜ୍ଞାନଧୂତାିଂ ଧତମସସୁମଵନା ଵମୌଲରତ୍ନାଵ ଲୀନାମ|
କ୍ତ୍ୁୟ ଵଦ୍ରକାଵଗାଡ ପ୍ରଘଟନସଧଟା ତ୍କାର ସିଂଘୃ ୟମାର୍ ପ୍ରାିଂତ ପ୍ରାିଂଗ୍ରୟାିଂଘ୍ର ପୀଠ
ତ୍ତିତକନକରଜିଃ ପିଂଜରା ରିଂଜତାଶାିଃ ||୨||
ଓମ || ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵଷ୍ଣ୍ଵିଂଘ୍ରନଷ୍ଠା ଆତଗୁର୍ ଗୁରୁତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ାନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ
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ଵତ୍ରୈଵଲାକୟା ଚାୟଥ ପାଵଦ୍ା ଜ୍ଜ୍ଵଲଜଲ ଜଲସତ ପାିଂତ ଵଵାଽସ୍ମାନ ପୁନିଂତୁ |
ଵାଚାିଂ ୟତ୍ର ପ୍ରଵର୍ତ୍ରୀ ତ୍ର ୁଵନ ମହତା ଶାରଦ୍ା ଶାରଵଦ୍ିଂଦ୍ୁ
ଵଜୟାତ୍ସ୍ନା ଦ୍ରସ୍ମତଶ୍ରୀ ଧଵଲତକକୁ ା ଵପ୍ରମ ାରିଂବ ାର || ୧ ||
|| ଶ୍ରୀ ନରସିଂହନଖସ୍ତୁ ତିଃ ||
ପାିଂତ୍ଵସ୍ମାନ ପୁରୁହୂତଵଵୈରବଲଵନ ମାତିଂଗ ମାଦ୍ୟଦ୍ଘଟା

କୁ ିଂଵ ାଚ୍ଚାଦ୍ର ଵପାଟନାଧ କପଟୁ ପ୍ରଵତୟକ ଵଜ୍ରାୟତାିଃ |
ଶ୍ରୀମତ୍କିଂଠୀରଵାସୟ ପ୍ରତତସୁନଖରା ଦ୍ାରତାରାତଦ୍ୂ ର
ପ୍ରଧ୍ଵ ସ୍ତଧ୍ଵାିଂତଶାିଂତ ପ୍ରଵତତମନସା ାଵତା ୂର ାଵଗୈିଃ || ୧ ||
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାିଂତ ସମିଂତଵତାଽପ କଲୟନ ଵନୈଵଵଶ ତୁ ଵସ୍ତ ସମିଂ
ପଶୟାମ ୟୁତ୍ତମଵସ୍ତୁ ଦ୍ୂ ରତରଵତା ଆପାସ୍ତିଂ ରଵସା ଵୟାଽଷ୍ଟମିଃ |
ୟଵଦ୍ରା ଵ ାତ୍କର ଦ୍କ୍ଷଵନତ୍ରକୁ ଟଲ ପ୍ରାିଂଵତାତ୍ଥତାଗ୍ନ ସ୍ଫୁରତ

ଖଵଦ୍ୟା ଵତାପମ ଵଷ୍ଫୁଲିଂଗ ସତା ବ୍ରଵେଶ ଶଵରାତ୍କରାିଃ || ୨ ||
|| ଇତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଆନିଂଦ୍ତୀର୍ଥ ଗଵତ ପାଦ୍କୃ ତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ନଖସ୍ତୁ ତିଃ
ସିଂପୂର୍ଥା ||
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