
ମନୁରୁିଵାଚ 
କଥଂ ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରଂ ତଂ ଗଣେଶ ଉପଦଷି୍ଟଵାନ | 
ଶଵିଦଂ ତନମମାଚକ୍ଷ୍ଵ ଣ ାକାନୁଗ୍ରହତତ୍ପର || ୧ || 
ବ୍ରଣମାଵାଚ 
ଣଦଵଃ ପୂଵଵଂ ପୁରାରାତଃି ପୁରତ୍ରୟଜଣୟାଦୟଣମ | 
ଅନଚଵନାଦ୍ଗଣେଶସୟ ଜାଣତା ଵଘି୍ନାକୁ ଃ କ ି || ୨ || 
ମନସା ସ ଵନିରି୍ଵାୟଵ ଦଦୃଣଶ ଵଘି୍ନକାରେମ | 
ମହାଗେପତଂି ଭକ୍ତ୍ୟା ସମଭୟଚଵୟ ୟଥାଵଧିି || ୩ || 
ଵଘି୍ନପ୍ରଶମଣନାପାୟମପଚୃ୍ଛଦପରଶି୍ରମମ | 
ସନୁ୍ତଷ୍ଟଃ ପୂଜୟା ଶଣଭାମଵହାଗେପତଃି ସ୍ଵୟମ || ୪ || 
ସଵଵଵଘି୍ନପ୍ରଶମନଂ ସଵଵକାମଫ ପ୍ରଦମ | 
ତତସ୍ତଣମୈ ସ୍ଵୟଂ ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରମିଦମବ୍ରଵୀତ || ୫ || 
ଅସୟ ଶ୍ରୀମହାଗେପତସିହସ୍ରନାମଣସ୍ତାତ୍ରମା ାମନ୍ତ୍ରସୟ | 
ଗଣେଶ ଋଷିଃ, ମହାଗେପତଣିଦଵଵତା, ନାନାଵରି୍ାନଚି୍ଛନ୍ାଂସ ି| 
ହୁମିତ ିବୀଜମ, ତୁନଗମତି ିଶକି୍ତ୍ଃ, ସ୍ଵାହାଶକି୍ତ୍ରତି ିକୀ କମ | 
ସକ ଵଘି୍ନଵନିାଶନଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମହାଗେପତପି୍ରସାଦସଦି୍ଧ୍ୟଣଥଵ ଜଣପ ଵନିଣିୟାଗଃ | 
ଅଥ କରନୟାସଃ 
ଗଣେଶ୍ଵଣରା ଗେକ୍ରୀଡ ଇତୟନଗଷୁ୍ଠାଭୟାଂ ନମଃ | 
କୁମାରଗୁରୁରୀଶାନ ଇତ ିତଜଵନୀଭୟାଂ ନମଃ || 
ବ୍ରମାଣ୍ଡକୁଭଶି୍ଚଣଦ୍ଵୟାଣମତ ିମଧ୍ୟମାଭୟାଂ ନମଃ | 
ରଣକ୍ତ୍ା ରକ୍ତ୍ାମଵରର୍ର ଇତୟନାମିକାଭୟାଂ ନମଃ  
ସଵଵସଦ୍ଗରୁୁସଂଣସଵୟ ଇତ ିକନଷି୍ଠକିାଭୟାଂ ନମଃ | 
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 ୁପ୍ତଵଘି୍ନଃ ସ୍ଵଭକ୍ତ୍ାନାମିତ ିକରତ କରପଷୃ୍ଠାଭୟାଂ ନମଃ || 
ଅଥ ଅଂଗନୟାସଃ 
ଛନ୍ଶ୍ଛଣନ୍ାଦ୍ଭଵ ଇତ ିହୃଦୟାୟ ନମଃ | 
ନଷି୍କଣ ା ନମିଵ  ଇତ ିଶରିଣସ ସ୍ଵାହା | 
ସଷୃ୍ଟିସି୍ଥତ ିୟକ୍ରୀଡ ଇତ ିଶଖିାଣୟୈ ଵଷଟ | 
ଗ୍ନ୍ୟାନଂ ଵଗି୍ନ୍ୟାନମାନନ୍ ଇତ ିକଵଚାୟ ହୁମ | 
ଅଷ୍ଟାନଗଣୟାଗଫ ଭୃଦତି ିଣନତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଣଵୌଷଟ | 
ଅନନ୍ତଶକି୍ତ୍ସହତି ଇତୟସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 
ଭୂଭଵୁ ଵଃ ସ୍ଵଣରାମ ଇତ ିଦଗିବନ୍ଧଃ | 
ଅଥ ଧ୍ୟାନମ 
ଗଜଵଦନମଚନି୍ତୟଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରଂ ତ୍ରଣିନତ୍ରଂ 
ବୃହଦୁଦରମଣଶଷଂ ଭୂତରିାଜଂ ପୁରାେମ | 
ଅମରଵରସପୁଜୂୟଂ ରକ୍ତ୍ଵେଵଂ ସଣୁରଶଂ  
ପଶୁପତସିତୁମୀଶଂ ଵଘି୍ନରାଜଂ ନମାମି || 
ଶ୍ରୀଗେପତରୁିଵାଚ 
ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵଣରା ଗେକ୍ରୀଣଡା ଗେନାଣଥା ଗୋଧିପଃ | 
ଏକଦଣନ୍ତା ଵକ୍ରତୁଣଣ୍ଡା ଗଜଵଣରା ମଣହାଦରଃ || ୧ || 
 ଣମଵାଦଣରା ର୍ୂମ୍ରଵଣେଵା ଵକିଣଟା ଵଘି୍ନନାଶନଃ | 
ସମୁଣୁଖା ଦୁମଵଣୁଖା ବୁଣଦ୍ଧ୍ା ଵଘି୍ନରାଣଜା ଗଜାନନଃ || ୨ || 
ଭୀମଃ ପ୍ରଣମାଦ ଆଣମାଦଃ ସରୁାନଣନ୍ା ମଣଦାତ୍କଟଃ | 
ଣହରମଵଃ ଶମଵରଃ ଶଭୁ ଵମଵକଣେଵା ମହାବ ଃ || ୩ || 
ନନ୍ଣନା  ମ୍ପଣଟା ଭୀଣମା ଣମଘନାଣଦା ଗେନଜୟଃ | 
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ଵନିାୟଣକା ଵରୂିପାଣକ୍ଷ୍ା ଵୀରଃ ଶୂରଵରପ୍ରଦଃ || ୪ || 
ମହାଗେପତବିଵୁଦ୍ଧ୍ପିି୍ରୟଃ କି୍ଷ୍ପ୍ରପ୍ରସାଦନଃ | 
ରୁଦ୍ରପି୍ରଣୟା ଗୋଧ୍ୟକ୍ଷ୍ ଉମାପୁଣତ୍ରାଘନାଶନଃ || ୫ || 
କୁମାରଗୁରୁରୀଶାନପୁଣତ୍ରା ମଷୂକଵାହନଃ | 
ସଦି୍ଧ୍ପିି୍ରୟଃ ସଦି୍ଧ୍ପିତଃି ସଦି୍ଧ୍ଃ ସଦି୍ଧ୍ଵିନିାୟକଃ || ୬ || 
ଅଵଘି୍ନସୁ୍ତମଵରୁୁଃ ସଂିହଵାହଣନା ଣମାହନିୀପି୍ରୟଃ | 
କଟନକଣଟା ରାଜପୁତ୍ରଃ ଶାକ ଃ ସଂମିଣତାମିତଃ || ୭ || 
କୂଷମାଣ୍ଡସାମସଭୂତଦିଵୁଜଵଣୟା ର୍ୂଜଵଣୟା ଜୟଃ | 
ଭୂପତଭିଵୁ ଵନପତଭିଵୂ ତାନାଂ ପତରିଵୟୟଃ || ୮ || 
ଵଶି୍ଵକତଵା ଵଶି୍ଵମଣୁଖା ଵଶି୍ଵରୂଣପା ନଧିିଗଵୁେଃ | 
କଵଃି କଵୀନାମଷୃଣଭା ବ୍ରମଣେୟା ବ୍ରମଵତିିି୍ପ ୟଃ || ୯ || 
ଣଜୟଷ୍ଠରାଣଜା ନଧିିପତନିଧିିପି୍ରୟପତପିି୍ରୟଃ | 
ହରିେମୟପୁରାନ୍ତଃସ୍ଥଃ ସୟୂଵମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟଗଃ || ୧୦ || 
କରାହତଧି୍ଵସ୍ତସନୁି୍ଧସ ି ଃ ପୂଷଦନ୍ତଭିତ | 
ଉମାନକଣକ ିକୁତୁକୀ ମକିୁ୍ତ୍ଦଃ କୁ ପାଵନଃ || ୧୧ || 
କରିୀଟୀ କୁଣ୍ଡ ୀ ହାରୀ ଵନମା ୀ ମଣନାମୟଃ | 
ଣଵୈମଖୁୟହତଣଦୈତୟଶ୍ରୀଃ ପାଦାହତଜିତିକି୍ଷ୍ତଃି || ୧୨ || 
ସଣଦୟାଜାତଃ ସ୍ଵେଵମୁନଜଣମଖ ୀ ଦୁନମିିତ୍ତହୃତ | 
ଦୁଃସ୍ଵପ୍ହୃତି୍ପ ସହଣନା ଗୁେୀ ନାଦପ୍ରତଷି୍ଠତିଃ || ୧୩ || 
ସରୂୁପଃ ସଵଵଣନତ୍ରାଧିଵାଣସା ଵୀରାସନାଶ୍ରୟଃ | 
ପୀତାମଵରଃ ଖଣ୍ଡରଦଃ ଖଣ୍ଡଣଵୈଶାଖସଂସ୍ଥିତଃ || ୧୪ || 
ଚତି୍ରାନଗଃ ଶୟାମଦଶଣନା ଭା ଚଣରା ହଵଭିଵୁ ଜଃ | 
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ଣୟାଗାଧିପସ୍ତାରକସ୍ଥଃ ପୁରୁଣଷା ଗଜକେଵକଃ || ୧୫ || 
ଗୋଧିରାଣଜା ଵଜିୟଃ ସ୍ଥିଣରା ଗଜପତଧି୍ଵଜୀ | 
ଣଦଵଣଦଵଃ ମରଃ ପ୍ରାେଦୀପଣକା ଵାୟୁକୀ କଃ || ୧୬ || 
ଵପିଶି୍ଚଦ୍ଵରଣଦା ନାଣଦା ନାଦଭିନ୍ନମହାଚ ଃ | 
ଵରାହରଦଣନା ମତୁୃୟନଜଣୟା ଵୟାଘ୍ରାଜନିାମଵରଃ || ୧୭ || 
ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ୍ଭଣଵା ଣଦଵତ୍ରାତା ଣଦୈତୟଵମିଦଵନଃ | 
ଶଭୁଵଣରାଦ୍ଭଵଃ ଶଭୁଣକାପହା ଶଭୁହାସୟଭୂଃ || ୧୮ || 
ଶଭୁଣତଜାଃ ଶଵିାଣଶାକହାରୀ ଣଗୌରୀସଖୁାଵହଃ | 
ଉମାନଗମ ଣଜା ଣଗୌରୀଣତଣଜାଭୂଃ ସ୍ଵର୍ଵୁନୀଭଵଃ || ୧୯ || 
ୟଗ୍ନ୍ୟକାଣୟା ମହାନାଣଦା ଗିରଵିଷଵମା ଶୁଭାନନଃ | 
ସଵଵାତ୍ମା ସଵଵଣଦଵାତ୍ମା ବ୍ରମମରୂ୍ଵା କକୁପରତୁଃି || ୨୦ || 
ବ୍ରମାଣ୍ଡକୁଭଶି୍ଚଣଦ୍ଵୟାମଭା ଃସତୟଶଣିରାରୁହଃ | 
ଜଗଜ୍ଜନମ ଣୟାଣନମଷନଣିମଣଷାଗ୍ନ୍ୟକଵଣସାମଦୃକ || ୨୧ || 
ଗିରୀଣରୈକରଣଦା ର୍ମଵାର୍ଣମଵାଷ୍ଠଃ ସାମବୃଂହତିଃ | 
ଗ୍ରହକ୍ଷ୍ଵଦଶଣନା ଵାେୀଜଣିହଵା ଵାସଵନାସକିଃ || ୨୨ || 
ଭୂମଧ୍ୟସଂସ୍ଥିତକଣରା ବ୍ରମଵଦିୟାମଣଦାଦକଃ | 
କୁ ାଚ ାଂସଃ ଣସାମାକଵଘଣଟା ରୁଦ୍ରଶଣିରାର୍ରଃ || ୨୩ || 
ନଦୀନଦଭୁଜଃ ସପଵାନଗୁ ୀକସ୍ତାରକାନଖଃ | 
ଣଵୟାମନାଭିଃ ଶ୍ରୀହୃଦଣୟା ଣମରୁପଣୃଷ୍ଠାେଵଣଵାଦରଃ || ୨୪ || 
କୁକି୍ଷ୍ସ୍ଥୟକ୍ଷ୍ଗନ୍ଧଵଵରକ୍ଷ୍ଃକନି୍ନରମାନୁଷଃ | 
ପଥୃଵୀକଟଃି ସଷୃ୍ଟି ିନଗଃ ଣଶୈଣ ାରୁଦଵସ୍ରଜାନୁକଃ || ୨୫ || 
ପାତା ଜଣନଘା ମନୁପିାତ୍କା ାନଗଷୁ୍ଠସ୍ତ୍ରୟୀତନୁଃ | 
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ଣଜୟାତମିଵଣ୍ଡ  ାନଗଣୂ ା ହୃଦୟା ାନନଶି୍ଚ ଃ || ୨୬ || 
ହୃତ୍ପଦମକେିକାଶା ୀ ଵୟିଣତ୍କ ିସଣରାଵରଃ | 
ସଦ୍ଭକ୍ତ୍ଧ୍ୟାନନଗିଡଃ ପୂଜାଵାରନିଵିାରତିଃ || ୨୭ || 
ପ୍ରତାପୀ କାଶୟଣପା ମନ୍ତା ଗେଣକା ଵଷି୍ଟପୀ ବ ୀ | 
ୟଶସ୍ଵୀ ର୍ାମିଣକା ଣଜତା ପ୍ରଥମଃ ପ୍ରମଣଥଶ୍ଵରଃ || ୨୮ || 
ଚନି୍ତାମେିଦ୍ଵଵୀପପତଃି କ ପଦୁମଵନା ୟଃ | 
ରତ୍ନମଣ୍ଡପମଧ୍ୟଣସ୍ଥା ରତ୍ନସଂିହାସନାଶ୍ରୟଃ || ୨୯ || 
ତୀଵ୍ରାଶଣିରାଦୃ୍ଧ୍ତପଣଦା ଜ୍ଵା ିନୀଣମୌ ି ା ିତଃ | 
ନନ୍ାନନ୍ତିପୀଠଶ୍ରୀଣଭଵାଗଣଦା ଭୂଷିତାସନଃ || ୩୦ || 
ସକାମଦାୟିନୀପୀଠଃ ସୁ୍ଫରଦୁଗ୍ରାସନାଶ୍ରୟଃ | 
ଣତଣଜାଵତୀଶଣିରାରତ୍ନଂ ସତୟାନତିୟାଵତଂସତିଃ || ୩୧ || 
ସଵଘି୍ନନାଶନିୀପୀଠଃ ସଵଵଶକ୍ତ୍ୟମଵଜୁା ୟଃ | 
 ିପିପଦମାସନାର୍ାଣରା ଵହ୍ନରି୍ାମତ୍ରୟା ୟଃ || ୩୨ || 
ଉନ୍ନତପ୍ରପଣଦା ଗୂଢଗୁ ଫଃ ସଂଵୃତପାର୍ଷ୍ଣକିଃ | 
ପୀନଜନଘଃ ଶିିଷ୍ଟଜାନୁଃ ସୂ୍ଥଣ ାରୁଃ ଣପ୍ରାନ୍ନମତ୍କଟଃି || ୩୩ || 
ନମି୍ନାଭିଃ ସୂ୍ଥ କୁକି୍ଷ୍ଃ ପୀନଵକ୍ଷ୍ା ବୃହଦୁ୍ଭଜଃ | 
ପୀନସ୍କନ୍ଧଃ କମଵକୁଣଠା  ଣମଵାଣଷ୍ଠା  ମଵନାସକିଃ || ୩୪ || 
ଭଗ୍ନ୍ଵାମରଦସୁ୍ତନଗସଵୟଦଣନ୍ତା ମହାହନୁଃ | 
ହ୍ରସ୍ଵଣନତ୍ରତ୍ରୟଃ ଶୂପଵକଣେଵା ନବିଡିମସ୍ତକଃ || ୩୫ || 
ସ୍ତବକାକାରକୁଭାଣଗ୍ରା ରତ୍ନଣମୌ ିନରିନକଶୁଃ | 
ସପଵହାରକଟୀସତୂ୍ରଃ ସପଵୟଣଗ୍ନ୍ୟାପଵୀତଵାନ || ୩୬ || 
ସପଵଣକାଟୀରକଟକଃ ସପଵଣଗ୍ରୈଣଵୟକାନଗଦଃ | 
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ସପଵକଣକ୍ଷ୍ାଦରାବନ୍ଧଃ ସପଵରାଣଜାତ୍ତରଚ୍ଛଦଃ || ୩୭ || 
ରଣକ୍ତ୍ା ରକ୍ତ୍ାମଵରର୍ଣରା ରକ୍ତ୍ମା ାଵଭୂିଷେଃ | 
ରଣକ୍ତ୍କ୍ଷ୍ଣନା ରକ୍ତ୍କଣରା ରକ୍ତ୍ତାଣ ଵାଷ୍ଠପଲ୍ଲଵଃ || ୩୮ || 
ଣଶ୍ଵତଃ ଣଶ୍ଵତାମଵରର୍ରଃ ଣଶ୍ଵତମା ାଵଭୂିଷେଃ | 
ଣଶ୍ଵତାତପତ୍ରରୁଚରିଃ ଣଶ୍ଵତଚାମରଵୀଜତିଃ || ୩୯ || 
ସଵଵାଵୟଵସମୂ୍ପେଵଃ ସଵଵ କ୍ଷ୍େ କି୍ଷ୍ତଃ | 
ସଵଵାଭରେଣଶାଭାଢୟଃ ସଵଵଣଶାଭାସମନିଵତଃ || ୪୦ || 
ସଵଵମନଗ ମାନଗ ୟଃ ସଵଵକାରେକାରେମ | 
ସଵଵଣଦଵଵରଃ ଶାନଵଗୀ ବୀଜପୂରୀ ଗଦାର୍ରଃ || ୪୧ || 
ଶୁଭାଣନଗା ଣ ାକସାରନଗଃ ସତୁନୁ୍ତସ୍ତନୁ୍ତଵର୍ଵନଃ | 
କରିୀଟୀ କୁଣ୍ଡ ୀ ହାରୀ ଵନମା ୀ ଶୁଭାନଗଦଃ || ୪୨ || 
ଇକ୍ଷ୍ଚୁାପର୍ରଃ ଶୂ ୀ ଚକ୍ରପାେିଃ ସଣରାଜଭୃତ | 
ପାଶୀ ର୍ଣୃତାତ୍ପ ଃ ଶା ିମନଜରୀଭୃତ୍ସ୍ଵଦନ୍ତଭୃତ || ୪୩ || 
କ ପଵଲ୍ଲୀର୍ଣରା ଵଶି୍ଵାଭୟଣଦୈକକଣରା ଵଶୀ | 
ଅକ୍ଷ୍ମା ାର୍ଣରା ଗ୍ନ୍ୟାନମଦୁ୍ରାଵାନ ମଦୁ୍ଗରାୟୁର୍ଃ || ୪୪ || 
ପୂେଵପାତ୍ରୀ କମଵରୁ୍ଣରା ଵରି୍ତୃାନକଶୁମ ୂକଃ | 
କରସ୍ଥାମ୍ରଫ ଶୂ୍ଚତକ ିକାଭୃତୁ୍କଠାରଵାନ || ୪୫ || 
ପୁଷ୍କରସ୍ଥସ୍ଵେଵଘଟୀପୂେଵରତ୍ନାଭିଵଷଵକଃ | 
ଭାରତୀସନୁ୍ରୀନାଣଥା ଵନିାୟକରତପିି୍ରୟଃ || ୪୬ || 
ମହା କ୍ଷ୍ମୀପି୍ରୟତମଃ ସଦି୍ଧ୍ କ୍ଷ୍ମୀମଣନାରମଃ | 
ରମାରଣମଶପୂଵଵାଣନଗା ଦକି୍ଷ୍ଣୋମାମଣହଶ୍ଵରଃ || ୪୭ || 
ମହୀଵରାହଵାମାଣନଗା ରତକିନ୍ପଵପଶି୍ଚମଃ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



ଆଣମାଦଣମାଦଜନନଃ ସପ୍ରଣମାଦପ୍ରଣମାଦନଃ || ୪୮ || 
ସଂଵର୍ିତମହାଵୃଦ୍ଧ୍ରୃିଦ୍ଧ୍ସିଦି୍ଧ୍ପି୍ରଵର୍ଵନଃ | 
ଦନ୍ତଣସୌମଖୁୟସମୁଖୁଃ କାନ୍ତକିନ୍ ିତାଶ୍ରୟଃ || ୪୯ || 
ମଦନାଵତୟାଶି୍ରତାନିଘି ଃ କୃତଣଵୈମଖୁୟଦୁମଵଖୁଃ | 
ଵଘି୍ନସଂପଲ୍ଲଵଃ ପଦମଃ ସଣଵଵାନ୍ନତମଦଦ୍ରଵଃ || ୫୦ || 
ଵଘି୍ନକୃନ୍ନମି୍ଚରଣୋ ଦ୍ରାଵେିୀଶକି୍ତ୍ସତୃ୍କତଃ | 
ତୀଵ୍ରାପ୍ରସନ୍ନନୟଣନା ଜ୍ଵା ିନୀପା ିଣତୈକଦୃକ || ୫୧ || 
ଣମାହନିୀଣମାହଣନା ଣଭାଗଦାୟିନୀକାନ୍ତମିଣ୍ଡନଃ | 
କାମିନୀକାନ୍ତଵରଶ୍ରୀରଧିଷ୍ଠତିଵସନୁ୍ଧରଃ || ୫୨ || 
ଵସରୁ୍ାରାମଣଦାନ୍ନାଣଦା ମହାଶନଖନଧିିପି୍ରୟଃ | 
ନମଦ୍ଵସମୁତୀମା ୀ ମହାପଦମନଧିିଃ ପ୍ରଭୁଃ || ୫୩ || 
ସଵଵସଦ୍ଗରୁୁସଂଣସଵୟଃ ଣଶାଚଣିଷ୍କଶହୃଦାଶ୍ରୟଃ | 
ଈଶାନମରୂ୍ଵା ଣଦଣଵରଶଖିଃ ପଵନନନ୍ନଃ || ୫୪ || 
ପ୍ରତୁୟଗ୍ରନୟଣନା ଦଣିଵୟା ଦଵିୟାସ୍ତ୍ରଶତପଵଵର୍କୃ | 
ଐରାଵତାଦସିଵଵାଶାଵାରଣୋ ଵାରେପି୍ରୟଃ || ୫୫ || 
ଵଜ୍ରାଦୟସ୍ତ୍ରପରୀଵାଣରା ଗେଚଣ୍ଡସମାଶ୍ରୟଃ | 
ଜୟାଜୟପରକିଣରା ଵଜିୟାଵଜିୟାଵହଃ || ୫୬ || 
ଅଜୟାଚତିପାଦାଣଜା ନତିୟାନନ୍ଵନସ୍ଥିତଃ | 
ଵ ିାସନିୀକୃଣତାଲ୍ଲାସଃ ଣଶୌଣ୍ଡୀ ଣସୌନ୍ୟଵମଣି୍ଡତଃ || ୫୭ || 
ଅନନ୍ତାନନ୍ତସଖୁଦଃ ସୁମନଗ ସମୁନଗ ଃ | 
ଗ୍ନ୍ୟାନାଶ୍ରୟଃ କ୍ରିୟାର୍ାର ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ୍ନଣିଷଵତିଃ || ୫୮ || 
ସଭୁଗାସଂଶି୍ରତପଣଦା   ିତା  ିତାଶ୍ରୟଃ | 
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କାମିନୀପା ନଃ କାମକାମିନୀଣକ ି ା ିତଃ || ୫୯ || 
ସରସ୍ଵତୟାଶ୍ରଣୟା ଣଗୌରୀନନ୍ନଃ ଶ୍ରୀନଣିକତନଃ | 
ଗୁରୁଗୁପ୍ତପଣଦା ଵାଚାସଣିଦ୍ଧ୍ା ଵାଗୀଶ୍ଵରୀପତଃି || ୬୦ || 
ନ ିନୀକାମଣୁକା ଵାମାରାଣମା ଣଜୟଷ୍ଠାମଣନାରମଃ | 
ଣରୌଦ୍ରୀମଦିୁ୍ରତପାଦାଣଜା ହୁମଵୀଜସୁ୍ତନଗଶକି୍ତ୍କଃ || ୬୧ || 
ଵଶି୍ଵାଦଜିନନତ୍ରାେଃ ସ୍ଵାହାଶକି୍ତ୍ଃ ସକୀ କଃ | 
ଅମତୃାବ୍ଧକୃିତାଵାଣସା ମଦଘେିୂତଣ ାଚନଃ || ୬୨ || 
ଉଚ୍ଛଣିଷ୍ଟାଚ୍ଛଷି୍ଟଗେଣକା ଗଣେଣଶା ଗେନାୟକଃ | 
ସାଵଵକା ିକସଂସଦି୍ଧ୍ନିତିୟଣସଣଵୟା ଦଗିମଵରଃ || ୬୩ || 
ଅନପାଣୟାନନ୍ତଦୃଷ୍ଟିରପ୍ରଣମଣୟାଜରାମରଃ | 
ଅନାଵଣି ାପ୍ରତହିତରିଚୁୟଣତାମତୃମକ୍ଷ୍ରଃ || ୬୪ || 
ଅପ୍ରତଣକଵୟାକ୍ଷ୍ଣୟାଜଣୟୟାନାର୍ାଣରାନାମଣୟାମ ଃ | 
ଅଣମୟସଦି୍ଧ୍ରିଣଦ୍ଵୈତମଣଘାଣରାଗି୍ନ୍ସମାନନଃ || ୬୫ || 
ଅନାକାଣରାବ୍ଧଭୂିମୟଗି୍ନ୍ବ ଣଘ୍ନାଵୟକ୍ତ୍ କ୍ଷ୍େଃ | 
ଆର୍ାରପୀଠମାର୍ାର ଆର୍ାରାଣର୍ୟଵଜତିଃ || ୬୬ || 
ଆଖଣୁକତନ ଆଶାପରୂକ ଆଖମୁହାରଥଃ | 
ଇକ୍ଷ୍ସୁାଗରମଧ୍ୟସ୍ଥ ଇକ୍ଷ୍ଭୁକ୍ଷ୍େ ା ସଃ || ୬୭ || 
ଇକ୍ଷ୍ଚୁାପାତଣିରକଶ୍ରୀରକି୍ଷ୍ଚୁାପନଣିଷଵତିଃ | 
ଇରଣଗାପସମାନଶ୍ରୀରରିନୀ ସମଦୁୟତଃି || ୬୮ || 
ଇନ୍ୀଵରଦ ଶୟାମ ଇନୁ୍ମଣ୍ଡ ମଣି୍ଡତଃ | 
ଇର୍ମପି୍ରୟ ଇଡାଭାଗ ଇଡାଵାନନି୍ରିାପି୍ରୟଃ || ୬୯ || 
ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁଵଘି୍ନଵଧି୍ଵଂସୀ ଇତକିତଵଵୟଣତପ୍ସତିଃ | 

www.yo
us

igm
a.c

om



ଈଶାନଣମୌ ିରୀଶାନ ଈଶାନପି୍ରୟ ଈତହିା || ୭୦ || 
ଈଷୋତ୍ରୟକ ପାନ୍ତ ଈହାମାତ୍ରଵଵିଜତିଃ | 
ଉଣପର ଉଡୁଭୃଣନମୌ ିରୁଡୁନାଥକରପି୍ରୟଃ || ୭୧ || 
ଉନ୍ନତାନନ ଉତୁ୍ତନଗ ଉଦାରସି୍ତ୍ରଦଶାଗ୍ରେୀଃ | 
ଊଜଵସ୍ଵାନୂଷମ ମଦ ଊହାଣପାହଦୁରାସଦଃ || ୭୨ || 
ଋଗୟଜୁଃସାମନୟନ ଋଦ୍ଧ୍ସିଦି୍ଧ୍ସିମପଵକଃ | 
ଋଜୁଚଣିତ୍ତୈକସ ୁଣଭା ଋେତ୍ରୟଵଣିମାଚନଃ || ୭୩ || 
 ୁପ୍ତଵଘି୍ନଃ ସ୍ଵଭକ୍ତ୍ାନାଂ  ୁପ୍ତଶକି୍ତ୍ଃ ସରୁଦ୍ଵଷିାମ | 
 ୁପ୍ତଶ୍ରୀଵମିଖୁାଚଵାନାଂ  ୂତାଵଣିସ୍ଫାଟନାଶନଃ || ୭୪ || 
ଏକାରପୀଠମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକପାଦକୃତାସନଃ | 
ଏଜତିାଖି ଣଦୈତୟଶ୍ରୀଣରଧିତାଖି ସଂଶ୍ରୟଃ || ୭୫ || 
ଐଶ୍ଵୟଵନଧିିଣରୈଶ୍ଵୟଵଣମୈହକିାମଷୁିମକପ୍ରଦଃ | 
ଐରଂମଦସଣମାଣନମଷ ଐରାଵତସମାନନଃ || ୭୬ || 
ଓଂକାରଵାଚୟ ଓଂକାର ଓଜସ୍ଵାଣନାଷର୍ୀପତଃି | 
ଔଦାୟଵନଧିିଣରୌଦ୍ଧ୍ତୟଣର୍ୈୟଵ ଔନ୍ନତୟନଃିସମଃ || ୭୭ || 
ଅନକଶୁଃ ସରୁନାଗାନାମନକଶୁାକାରସଂସି୍ଥତଃ | 
ଅଃ ସମସ୍ତଵସିଗଵାନ୍ତପଣଦଷୁ ପରକିୀତତିଃ || ୭୮ || 
କମଣ୍ଡ ୁର୍ରଃ କ ପଃ କପଦଵୀ କ ଭାନନଃ | 
କମଵସାକ୍ଷ୍ୀ କମଵକତଵା କମଵାକମଵଫ ପ୍ରଦଃ || ୭୯ || 
କଦମଵଣଗା କାକାରଃ କୂଷମାଣ୍ଡଗେନାୟକଃ | 
କାରୁେୟଣଦହଃ କପି ଃ କଥକଃ କଟସିତୂ୍ରଭୃତ || ୮୦ || 
ଖଵଵଃ ଖଡ୍ଗପି୍ରୟଃ ଖଡ୍ଗଃ ଖାନ୍ତାନ୍ତଃସ୍ଥଃ ଖନମିଵ ଃ | 
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ଖ ଵାଟଶନୃଗନ ିୟଃ ଖଟଵାନଗୀ ଖଦୁରାସଦଃ || ୮୧ || 
ଗୁୋଣଢୟା ଗହଣନା ଗଣଦୟା ଗଦୟପଦୟସୁର୍ାେଵଵଃ | 
ଗଦୟଗାନପି୍ରଣୟା ଗଣଜଵା ଗୀତଗୀଵଵାେପୂଵଵଜଃ || ୮୨ || 
ଗୁହୟାଚାରରଣତା ଗୁଣହୟା ଗୁହୟାଗମନରୂିପିତଃ | 
ଗୁହାଶଣୟା ଗୁଡାବ୍ଧଣିସ୍ଥା ଗୁରୁଗଣମୟା ଗୁରୁଗଵୁରୁଃ || ୮୩ || 
ଘଟାଘଘଵରକିାମା ୀ ଘଟକୁଣଭା ଘଣଟାଦରଃ | 
ନକାରଵାଣଚୟା ନାକାଣରା ନକାରାକାରଶୁଣ୍ଡଭୃତ || ୮୪ || 
ଚଣ୍ଡଶ୍ଚଣଣ୍ଡଶ୍ଵରଶ୍ଚଣ୍ଡୀ ଚଣଣ୍ଡଶଶ୍ଚଣ୍ଡଵକି୍ରମଃ | 
ଚରାଚରପିତା ଚନି୍ତାମେିଶ୍ଚଵଵେ ା ସଃ || ୮୫ || 
ଛନ୍ଶ୍ଛଣନ୍ାଦ୍ଭଵଶ୍ଛଣନ୍ା ଦୁ ଵକ୍ଷ୍ୟଶ୍ଛନ୍ଵଗି୍ରହଃ | 
ଜଗଣଦୟାନଜିଵଗତ୍ସ୍ାକ୍ଷ୍ୀ ଜଗଦୀଣଶା ଜଗନମୟଃ || ୮୬ || 
ଜଣପୟା ଜପପଣରା ଜାଣପୟା ଜହିଵାସଂିହାସନପ୍ରଭୁଃ | 
ସ୍ରଵଦ୍ଗଣଣ୍ଡାଲ୍ଲସଦ୍ଧ୍ାନଝନକାରଭି୍ରମରାକୁ ଃ || ୮୭ || 
ଟନକାରସ୍ଫାରସଂରାଵଷ୍ଟନକାରମେିନୂପୁରଃ | 
ଠଦ୍ଵୟୀପଲ୍ଲଵାନ୍ତସ୍ଥସଵଵମଣନ୍ତ୍ରଷୁ ସଦି୍ଧ୍ଦିଃ || ୮୮ || 
ଡଣିି୍ଡମଣୁଣ୍ଡା ଡାକନିୀଣଶା ଡାମଣରା ଡଣିି୍ଡମପି୍ରୟଃ | 
ଢକ୍କାନନିାଦମଦୁଣିତା ଣଢୌଣନକା ଢୁଣ୍ଢଵିନିାୟକଃ || ୮୯ || 
ତତ୍ତ୍ଵାନାଂ ପ୍ରକୃତସି୍ତତ୍ତ୍ଵଂ ତତ୍ତ୍ଵଂପଦନରୂିପିତଃ | 
ତାରକାନ୍ତରସଂସ୍ଥାନସ୍ତାରକସ୍ତାରକାନ୍ତକଃ || ୯୦ || 
ସ୍ଥାେୁଃ ସ୍ଥାେୁପି୍ରୟଃ ସ୍ଥାତା ସ୍ଥାଵରଂ ଜନଗମଂ ଜଗତ | 
ଦକ୍ଷ୍ୟଗ୍ନ୍ୟପ୍ରମଥଣନା ଦାତା ଦାନଂ ଦଣମା ଦୟା || ୯୧ || 
ଦୟାଵାନ୍ଵିୟଵଭିଣଵା ଦଣ୍ଡଭୃଦ୍ଦଣ୍ଡନାୟକଃ | 
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ଦନ୍ତପ୍ରଭିନ୍ନାଭ୍ରମାଣ ା ଣଦୈତୟଵାରେଦାରେଃ || ୯୨ || 
ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଗ୍ନ୍ଦ୍ଵୀପଘଣଟା ଣଦଵାଥଵନୃଗଜାକୃତଃି | 
ର୍ନଂ ର୍ନପଣତବଵନୁ୍ଧର୍ଵନଣଦା ର୍ରେୀର୍ରଃ || ୯୩ || 
ଧ୍ୟାଣନୈକପ୍ରକଣଟା ଣଧ୍ୟଣୟା ଧ୍ୟାନଂ ଧ୍ୟାନପରାୟେଃ | 
ଧ୍ଵନପି୍ରକୃତଚିୀତ୍କାଣରା ବ୍ରମାଣ୍ଡାଵ ିଣମଖ ଃ || ୯୪ || 
ନଣନ୍ୟା ନନ୍ପିି୍ରଣୟା ନାଣଦା ନାଦମଧ୍ୟପ୍ରତଷି୍ଠିତଃ | 
ନଷି୍କଣ ା ନମିଵଣ ା ନଣିତୟା ନତିୟାନଣିତୟା ନରିାମୟଃ || ୯୫ || 
ପରଂ ଣଵୟାମ ପରଂ ର୍ାମ ପରମାତ୍ମା ପରଂ ପଦମ || ୯୬ || 
ପରାତ୍ପରଃ ପଶୁପତଃି ପଶୁପାଶଵଣିମାଚନଃ | 
ପୂେଵାନନ୍ଃ ପରାନନ୍ଃ ପୁରାେପୁରୁଣଷାତ୍ତମଃ || ୯୭ || 
ପଦମପ୍ରସନ୍ନଵଦନଃ ପ୍ରେତାଗ୍ନ୍ୟାନନାଶନଃ | 
ପ୍ରମାେପ୍ରତୟୟାତୀତଃ ପ୍ରେତାତନିଵିାରେଃ || ୯୮ || 
ଫେିହସ୍ତଃ ଫେିପତଃି ଫୂତ୍କାରଃ ଫେିତପି୍ରୟଃ | 
ବାୋଚତିାନିଘି ୟୁଗଣ ା ବା ଣକ ିକୁତୂହ ୀ | 
ବ୍ରମ ବ୍ରମାଚତିପଣଦା ବ୍ରମଚାରୀ ବୃହସ୍ପତଃି || ୯୯ || 
ବୃହତ୍ତଣମା ବ୍ରମପଣରା ବ୍ରମଣେୟା ବ୍ରମଵତିିି୍ପ ୟଃ | 
ବୃହନ୍ନାଦାଗ୍ରୟଚୀତ୍କାଣରା ବ୍ରମାଣ୍ଡାଵ ିଣମଖ ଃ || ୧୦୦ || 
ଭୂଣକ୍ଷ୍ପଦତ୍ତ କ୍ଷ୍ମୀଣକା ଭଣଗଵା ଭଣଦ୍ରା ଭୟାପହଃ | 
ଭଗଵାନ ଭକି୍ତ୍ସ ୁଣଭା ଭୂତଣିଦା ଭୂତଭୂିଷେଃ || ୧୦୧ || 
ଭଣଵୟା ଭୂତା ଣୟା ଣଭାଗଦାତା ଭୂମଧ୍ୟଣଗାଚରଃ | 
ମଣନ୍ତ୍ରା ମନ୍ତ୍ରପତମିଵନ୍ତ୍ରୀ ମଦମଣତ୍ତା ମଣନା ମୟଃ || ୧୦୨ || 
ଣମଖ ାହୀଶ୍ଵଣରା ମନ୍ଗତମିଵନ୍ନଣିଭକ୍ଷ୍େଃ | 
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ମହାବଣ ା ମହାଵୀଣୟଵା ମହାପ୍ରାଣୋ ମହାମନାଃ || ୧୦୩ || 
ୟଣଗ୍ନ୍ୟା ୟଗ୍ନ୍ୟପତୟିଵଗ୍ନ୍ୟଣଗାପ୍ତା ୟଗ୍ନ୍ୟଫ ପ୍ରଦଃ | 
ୟଶସ୍କଣରା ଣୟାଗଗଣମୟା ୟାଗି୍ନ୍ୟଣକା ୟାଜକପି୍ରୟଃ || ୧୦୪ || 
ରଣସା ରସପି୍ରଣୟା ରଣସୟା ରନଜଣକା ରାଵୋଚତିଃ | 
ରାଜୟରକ୍ଷ୍ାକଣରା ରତ୍ନଗଣଭଵା ରାଜୟସଖୁପ୍ରଦଃ || ୧୦୫ || 
 ଣକ୍ଷ୍ା  କ୍ଷ୍ପତ ିଵଣକ୍ଷ୍ୟା  ୟଣସ୍ଥା  ଡୁ୍ଡକପି୍ରୟଃ | 
 ାସପି୍ରଣୟା  ାସୟପଣରା  ାଭକୃଣଲ୍ଲାକଵଶିୁତଃ || ୧୦୬ || 
ଵଣରଣେୟା ଵହ୍ନଵିଦଣନା ଵଣନ୍ୟା ଣଵଦାନ୍ତଣଗାଚରଃ | 
ଵକିତଵା ଵଶି୍ଵତଶ୍ଚକ୍ଷ୍ଵୁରି୍ାତା ଵଶି୍ଵଣତାମଖୁଃ || ୧୦୭ || 
ଵାମଣଦଣଵା ଵଶି୍ଵଣନତା ଵଜ୍ରଵିଜ୍ରନଵିାରେଃ | 
ଵଵିସ୍ଵଦବନ୍ଧଣନା ଵଶି୍ଵାର୍ାଣରା ଵଣିଶ୍ଵଶ୍ଵଣରା ଵଭୁିଃ || ୧୦୮ || 
ଶବ୍ଦବ୍ରମ ଶମପ୍ରାପୟଃ ଶଭୁଶକି୍ତ୍ଗଣେଶ୍ଵରଃ | 
ଶାସ୍ତା ଶଖିାଗ୍ରନ ିୟଃ ଶରେୟଃ ଶମଵଣରଶ୍ଵରଃ || ୧୦୯ || 
ଷଡୃତୁକୁସମୁସ୍ରଗଵୀ ଷଡାର୍ାରଃ ଷଡକ୍ଷ୍ରଃ | 
ସଂସାରଣଵୈଦୟଃ ସଵଵଗ୍ନ୍ୟଃ ସଵଵଣଭଷଜଣଭଷଜମ || ୧୧୦ || 
ସଷୃ୍ଟିସି୍ଥତ ିୟକ୍ରୀଡଃ ସୁରକୁନଜରଣଭଦକଃ | 
ସନୂି୍ରତିମହାକୁଭଃ ସଦସଦ୍ଭକି୍ତ୍ଦାୟକଃ || ୧୧୧ || 
ସାକ୍ଷ୍ୀ ସମଦୁ୍ରମଥନଃ ସ୍ଵୟଂଣଵଦୟଃ ସ୍ଵଦକି୍ଷ୍େଃ | 
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଃ ସତୟସଂକ ପଃ ସାମଗାନରତଃ ସଖୁୀ || ୧୧୨ || 
ହଂଣସା ହସି୍ତପିଶାଚୀଣଶା ହଵନଂ ହଵୟକଵୟଭୁକ | 
ହଵୟଂ ହୁତପି୍ରଣୟା ହୃଣଷ୍ଟା ହୃଣଲ୍ଲଖାମନ୍ତ୍ରମଧ୍ୟଗଃ || ୧୧୩ || 
ଣକ୍ଷ୍ତ୍ରାଧିପଃ କ୍ଷ୍ମାଭତଵା କ୍ଷ୍ମାକ୍ଷ୍ମପରାୟେଃ | 
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କି୍ଷ୍ପ୍ରଣକ୍ଷ୍ମକରଃ ଣକ୍ଷ୍ମାନନ୍ଃ ଣକ୍ଷ୍ାେୀସରୁଦୁମଃ || ୧୧୪ || 
ର୍ମଵପ୍ରଣଦାଥଵଦଃ କାମଦାତା ଣସୌଭାଗୟଵର୍ଵନଃ | 
ଵଦିୟାପ୍ରଣଦା ଵଭିଵଣଦା ଭୁକି୍ତ୍ମକିୁ୍ତ୍ଫ ପ୍ରଦଃ || ୧୧୫ || 
ଆଭିରୂପୟକଣରା ଵୀରଶ୍ରୀପ୍ରଣଦା ଵଜିୟପ୍ରଦଃ | 
ସଵଵଵଶୟକଣରା ଗଭଵଣଦାଷହା ପୁତ୍ରଣପୌତ୍ରଦଃ || ୧୧୬ || 
ଣମର୍ାଦଃ କୀତଦିଃ ଣଶାକହାରୀ ଣଦୌଭଵାଗୟନାଶନଃ | 
ପ୍ରତଵିାଦମିଖୁସ୍ତଣଭା ରୁଷ୍ଟଚତି୍ତପ୍ରସାଦନଃ || ୧୧୭ || 
ପରାଭିଚାରଶମଣନା ଦୁଃଖହା ବନ୍ଧଣମାକ୍ଷ୍ଦଃ | 
 ଵସ୍ତ୍ରୁଟଃି କ ା କାଷ୍ଠା ନଣିମଷସ୍ତତ୍ପରକ୍ଷ୍େଃ || ୧୧୮ || 
ଘଟୀ ମହୂୁତଵଃ ପ୍ରହଣରା ଦଵିା ନକ୍ତ୍ମହନଶିମ | 
ପଣକ୍ଷ୍ା ମାସର୍ତ୍ଵୟନାବ୍ଦୟୁଗଂ କଣ ପା ମହା ୟଃ || ୧୧୯ || 
ରାଶସି୍ତାରା ତଥିିଣୟଵାଣଗା ଵାରଃ କରେମଂଶକମ | 
 ଗ୍ନ୍ଂ ଣହାରା କା ଚକ୍ରଂ ଣମରୁଃ ସପ୍ତଷଵଣୟା ର୍ୁଵଃ || ୧୨୦ || 
ରାହୁମଵନ୍ଃ କଵଜିଵୀଣଵା ବୁଣର୍ା ଣଭୌମଃ ଶଶୀ ରଵଃି | 
କା ଃ ସଷୃ୍ଟିଃ ସ୍ଥିତଵିଶି୍ଵଂ ସ୍ଥାଵରଂ ଜନଗମଂ ଜଗତ || ୧୨୧ || 
ଭୂରାଣପାଗି୍ନ୍ମଵରୁଣଦ୍ଵୟାମାହଂକୃତଃି ପ୍ରକୃତଃି ପୁମାନ | 
ବ୍ରମା ଵରୁି୍ଷ୍ଣଃ ଶଣିଵା ରୁଦ୍ର ଈଶଃ ଶକି୍ତ୍ଃ ସଦାଶଵିଃ || ୧୨୨ || 
ତ୍ରଦିଶାଃ ପିତରଃ ସଦି୍ଧ୍ା ୟକ୍ଷ୍ା ରକ୍ଷ୍ାଂସ ିକନି୍ନରାଃ | 
ସଦି୍ଧ୍ଵଦିୟାର୍ରା ଭୂତା ମନୁଷୟାଃ ପଶଵଃ ଖଗାଃ || ୧୨୩ || 
ସମଦୁ୍ରାଃ ସରତିଃ ଣଶୈ ା ଭୂତଂ ଭଵୟଂ ଭଣଵାଦ୍ଭଵଃ | 
ସାଂଖୟଂ ପାତନଜ ଂ ଣୟାଗଂ ପୁରାୋନ ିଶୁତଃି ମୃତଃି || ୧୨୪ || 
ଣଵଦାନଗାନ ିସଦାଚାଣରା ମୀମାଂସା ନୟାୟଵସି୍ତରଃ | 
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ଆୟୁଣଵଵଣଦା ର୍ନୁଣଵଵଣଦା ଗାନ୍ଧଵଵଂ କାଵୟନାଟକମ || ୧୨୫ || 
ଣଵୈଖାନସଂ ଭାଗଵତଂ ମାନୁଷଂ ପାନଚରାତ୍ରକମ | 
ଣଶୈଵଂ ପାଶୁପତଂ କା ାମଖୁଂଣଭୈରଵଶାସନମ || ୧୨୬ || 
ଶାକ୍ତ୍ଂ ଣଵୈନାୟକଂ ଣସୌରଂ ଣଜୈନମାହଵତସଂହତିା | 
ସଦସଦ୍ଵୟକ୍ତ୍ମଵୟକ୍ତ୍ଂ ସଣଚତନମଣଚତନମ || ୧୨୭ || 
ବଣନ୍ଧା ଣମାକ୍ଷ୍ଃ ସଖୁଂ ଣଭାଣଗା ଣୟାଗଃ ସତୟମେୁମଵହାନ | 
ସ୍ଵସି୍ତ ହୁଂଫଟ ସ୍ଵର୍ା ସ୍ଵାହା ଣଶ୍ରୌଷଟ ଣଵୌଷଟ ଵଷେ ନମଃ ୧୨୮ || 
ଗ୍ନ୍ୟାନଂ ଵଗି୍ନ୍ୟାନମାନଣନ୍ା ଣବାର୍ଃ ସଂଵତି୍ସ୍ଣମାସମଃ | 
ଏକ ଏକାକ୍ଷ୍ରାର୍ାର ଏକାକ୍ଷ୍ରପରାୟେଃ || ୧୨୯ || 
ଏକାଗ୍ରର୍ୀଣରକଵୀର ଏଣକାଣନକସ୍ଵରୂପର୍କୃ | 
ଦ୍ଵରୂିଣପା ଦ୍ଵଭୁିଣଜା ଦ୍ଵୟଣକ୍ଷ୍ା ଦ୍ଵରିଣଦା ଦ୍ଵୀପରକ୍ଷ୍କଃ || ୧୩୦ || 
ଣଦ୍ଵୈମାତୁଣରା ଦ୍ଵଵିଦଣନା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵହୀଣନା ଦ୍ଵୟାତଗିଃ | 
ତ୍ରରି୍ାମା ତ୍ରକିରଣସ୍ତ୍ରତା ତ୍ରଵିଗଵଫ ଦାୟକଃ || ୧୩୧ || 
ତ୍ରଗୁିୋତ୍ମା ତ୍ରଣି ାକାଦସିି୍ତ୍ରଶକ୍ତ୍ୀଶସି୍ତ୍ରଣ ାଚନଃ | 
ଚତୁଵରି୍ଵଣଚାଵୃତ୍ତପିରଵୃିତ୍ତପି୍ରଵତଵକଃ || ୧୩୨ || 
ଚତୁବଵାହୁଶ୍ଚତୁଦଵନ୍ତଶ୍ଚତୁରାତ୍ମା ଚତୁଭଵୁ ଜଃ | 
ଚତୁଵଣିର୍ାପାୟମୟଶ୍ଚତୁଵଵେଵାଶ୍ରମାଶ୍ରୟଃ ୧୩୩ || 
ଚତୁଥଵୀପୂଜନପ୍ରୀତଶ୍ଚତୁଥଵୀତଥିିସଭଵଃ ||  
ପନଚାକ୍ଷ୍ରାତ୍ମା ପନଚାତ୍ମା ପନଚାସୟଃ ପନଚକୃତ୍ତମଃ || ୧୩୪ || 
ପନଚାର୍ାରଃ ପନଚଵେଵଃ ପନଚାକ୍ଷ୍ରପରାୟେଃ | 
ପନଚତା ଃ ପନଚକରଃ ପନଚପ୍ରେଵମାତୃକଃ || ୧୩୫ || 
ପନଚବ୍ରମମୟସୂ୍ଫତଃି ପନଚାଵରେଵାରତିଃ | 
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ପନଚଭକ୍ଷ୍ପି୍ରୟଃ ପନଚବାେଃ ପନଚଶଖିାତ୍ମକଃ || ୧୩୬ || 
ଷଣଟକାେପୀଠଃ ଷଟଚକ୍ରର୍ାମା ଷଡ୍ଗରନ୍ଥଣିଭଦକଃ | 
ଷଡନଗଧ୍ଵାନ୍ତଵଧି୍ଵଂସୀ ଷଡନଗ ୁମହାହ୍ରଦଃ || ୧୩୭ || 
ଷେମଖୁଃ ଷେମଖୁଭ୍ରାତା ଷଟରକି୍ତ୍ପରଵିାରତିଃ | 
ଷଣଡୈଵରଵିଗଵଵଧି୍ଵଂସୀ ଷଡୂମିଭୟଭନଜନଃ || ୧୩୮ || 
ଷଟତକଵଦୂରଃ ଷଟକମଵା ଷଡ୍ଗେୁଃ ଷଡ୍ରସାଶ୍ରୟଃ | 
ସପ୍ତପାତା ଚରେଃ ସପ୍ତଦ୍ଵୀଣପାରୁମଣ୍ଡ ଃ || ୧୩୯ || 
ସପ୍ତସ୍ଵଣ ଵାକମୁକୁଟଃ ସପ୍ତସପି୍ତଵରପ୍ରଦଃ | 
ସପ୍ତାନଗରାଜୟସଖୁଦଃ ସପ୍ତଷିଗେଵନ୍ତିଃ || ୧୪୦ || 
ସପ୍ତଚ୍ଛଣନ୍ାନଧିିଃ ସପ୍ତଣହାତ୍ରଃ ସପ୍ତସ୍ଵରାଶ୍ରୟଃ | 
ସପ୍ତାବ୍ଧଣିକ ିକାସାରଃ ସପ୍ତମାତୃନଣିଷଵତିଃ || ୧୪୧ || 
ସପ୍ତଚ୍ଛଣନ୍ା ଣମାଦମଦଃ ସପ୍ତଚ୍ଛଣନ୍ା ମଖପ୍ରଭୁଃ | 
ଅଷ୍ଟମତୂଣିର୍ଵୟୟମତୂରିଷ୍ଟପ୍ରକୃତକିାରେମ || ୧୪୨ || 
ଅଷ୍ଟାନଗଣୟାଗଫ ଭୃଦଷ୍ଟପତ୍ରାମଵଜୁାସନଃ | 
ଅଷ୍ଟଶକି୍ତ୍ସମାନଶ୍ରୀରଣଷ୍ଟୈଶ୍ଵୟଵପ୍ରଵର୍ଵନଃ || ୧୪୩ || 
ଅଷ୍ଟପୀଣଠାପପୀଠଶ୍ରୀରଷ୍ଟମାତୃସମାଵୃତଃ | 
ଅଷ୍ଟଣଭୈରଵଣସଣଵୟାଷ୍ଟଵସଵୁଣନ୍ୟାଷ୍ଟମତୂଭୃିତ || ୧୪୪ || 
ଅଷ୍ଟଚକ୍ରସୁ୍ଫରନମତୂରିଷ୍ଟଦ୍ରଵୟହଵଃିପି୍ରୟଃ | 
ଅଷ୍ଟଶ୍ରୀରଷ୍ଟସାମଶ୍ରୀରଣଷ୍ଟୈଶ୍ଵୟଵପ୍ରଦାୟକଃ | 
ନଵନାଗାସନାଧ୍ୟାସୀ ନଵନଧି୍ୟନୁଶାସତିଃ || ୧୪୫ || 
ନଵଦ୍ଵାରପୁରାଵୃଣତ୍ତା ନଵଦ୍ଵାରନଣିକତନଃ | 
ନଵନାଥମହାନାଣଥା ନଵନାଗଵଭୂିଷିତଃ || ୧୪୬ || 
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ନଵନାରାୟେସୁ୍ତଣ ୟା ନଵଦୁଗଵାନଣିଷଵତିଃ | 
ନଵରତ୍ନଵଚିତି୍ରାଣନଗା ନଵଶକି୍ତ୍ଶଣିରାଦୃ୍ଧ୍ତଃ || ୧୪୭ || 
ଦଶାତ୍ମଣକା ଦଶଭୁଣଜା ଦଶଦକିପତଵିନ୍ତିଃ | 
ଦଶାଧ୍ୟାଣୟା ଦଶପ୍ରାଣୋ ଦଣଶରୟିନୟିାମକଃ || ୧୪୮ || 
ଦଶାକ୍ଷ୍ରମହାମଣନ୍ତ୍ରା ଦଶାଶାଵୟାପିଵଗି୍ରହଃ | 
ଏକାଦଶମହାରୁଣଦ୍ରୈଃସୁ୍ତତଣଶ୍ଚୈକାଦଶାକ୍ଷ୍ରଃ || ୧୪୯ || 
ଦ୍ଵାଦଶଦ୍ଵଦିଶାଷ୍ଟାଦଣିଦାଦଵଣ୍ଡାସ୍ତ୍ରନଣିକତନଃ | 
ତ୍ରଣୟାଦଶଭିଦାଭିଣନ୍ନା ଵଣିଶ୍ଵଣଦଵାଧିଣଦୈଵତମ || ୧୫୦ || 
ଚତୁଦଵଣଶରଵରଦଶ୍ଚତୁଦଵଶମନୁପ୍ରଭୁଃ | 
ଚତୁଦଵଶାଦୟଵଦିୟାଢୟଶ୍ଚତୁଦଵଶଜଗତ୍ପତଃି || ୧୫୧ || 
ସାମପନଚଦଶଃ ପନଚଦଶୀଶୀତାଂଶୁନମିଵ ଃ | 
ତଥିିପନଚଦଶାକାରସି୍ତଥୟା ପନଚଦଶାଚତିଃ || ୧୫୨ || 
ଣଷାଡଶାର୍ାରନ ିୟଃ ଣଷାଡଶସ୍ଵରମାତୃକଃ | 
ଣଷାଡଶାନ୍ତପଦାଵାସଃ ଣଷାଡଣଶନୁ୍କ ାତ୍ମକଃ || ୧୫୩ || 
କ ାସପ୍ତଦଶୀ ସପ୍ତଦଶସପ୍ତଦଶାକ୍ଷ୍ରଃ | 
ଅଷ୍ଟାଦଶଦ୍ଵୀପପତରିଷ୍ଟାଦଶପୁରାେକୃତ || ୧୫୪ || 
ଅଷ୍ଟାଦଣଶୌଷର୍ୀସଷୃ୍ଟିରଷ୍ଟାଦଶଵଧିିଃ ମୃତଃ | 
ଅଷ୍ଟାଦଶ ିପିଵୟଷି୍ଟସମଷ୍ଟିଗ୍ନ୍ୟାନଣକାଵଦିଃ || ୧୫୫ || 
ଅଷ୍ଟାଦଶାନ୍ନସମ୍ପତ୍ତରିଷ୍ଟାଦଶଵଜିାତକୃିତ | 
ଏକଵଂିଶଃ ପୁମାଣନକଵଂିଶତୟନଗ ିୁପଲ୍ଲଵଃ || ୧୫୬ || 
ଚତୁଵଂିଶତତିତ୍ତ୍ଵାତ୍ମା ପନଚଵଂିଶାଖୟପୂରୁଷଃ | 
ସପ୍ତଵଂିଶତତିାଣରଶଃ ସପ୍ତଵଂିଶତଣିୟାଗକୃତ || ୧୫୭ || 
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ଦ୍ଵାତ୍ରଂିଶଣଦ୍ଭୈରଵାର୍ୀଶଶ୍ଚତୁସି୍ତ୍ରଂଶନମହାହ୍ରଦଃ | 
ଷଟିତି ଂଶତ୍ତତ୍ତ୍ଵସଂଭୂତରିଷ୍ଟତ୍ରଂିଶତ୍କ ାତ୍ମକଃ || ୧୫୮ || 
ପନଚାଶଦ୍ଵରୁି୍ଷ୍ଣଶକ୍ତ୍ୀଶଃ ପନଚାଶନମାତୃକା ୟଃ | 
ଦ୍ଵପିନଚାଶଦ୍ଵପୁଃଣଶ୍ରେୀତ୍ରଷିଷ୍ଟୟକ୍ଷ୍ରସଂଶ୍ରୟଃ | 
ପନଚାଶଦକ୍ଷ୍ରଣଶ୍ରେୀପନଚାଶଦୁଦ୍ରଵଗି୍ରହଃ || ୧୫୯ || 
ଚତୁଃଷଷି୍ଟମହାସଦି୍ଧ୍ଣିୟାଗିନୀଵୃନ୍ଵନ୍ତିଃ | 
ନମଣଦଣକାନପନଚାଶନମରୁଦ୍ଵଗଵନରିଗଵ ଃ || ୧୬୦ || 
ଚତୁଃଷଷ୍ଟୟଥଵନଣିେଵତା ଚତୁଃଷଷି୍ଟକ ାନଧିିଃ | 
ଅଷ୍ଟଷଷ୍ଟିମହାତୀଥଵଣକ୍ଷ୍ତ୍ରଣଭୈରଵଵନ୍ତିଃ || ୧୬୧ || 
ଚତୁନଵଵତମିନ୍ତ୍ରାତ୍ମା ଷଣ୍ଣଵତୟଧିକପ୍ରଭୁଃ | 
ଶତାନନ୍ଃ ଶତର୍ତୃଃି ଶତପତ୍ରାୟଣତକ୍ଷ୍େଃ || ୧୬୨ || 
ଶତାନୀକଃ ଶତମଖଃ ଶତର୍ାରାଵରାୟୁର୍ଃ | 
ସହସ୍ରପତ୍ରନ ିୟଃ ସହସ୍ରଫେିଭୂଷେଃ || ୧୬୩ || 
ସହସ୍ରଶୀଷଵା ପୁରୁଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ଃ ସହସ୍ରପାତ | 
ସହସ୍ରନାମସଂସୁ୍ତତୟଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ବ ାପହଃ || ୧୬୪ || 
ଦଶସାହସ୍ରଫେିଭୃତଫେିରାଜକୃତାସନଃ | 
ଅଷ୍ଟାଶୀତସିହସ୍ରାଦୟମହଷିଣସ୍ତାତ୍ରପାଠତିଃ || ୧୬୫ || 
 କ୍ଷ୍ାର୍ାରଃ ପି୍ରୟାର୍ାଣରା  କ୍ଷ୍ାର୍ାରମଣନାମୟଃ | 
ଚତୁ ଵକ୍ଷ୍ଜପପ୍ରୀତଶ୍ଚତୁ ଵକ୍ଷ୍ପ୍ରକାଶକଃ || ୧୬୬ || 
ଚତୁରଶୀତ ିକ୍ଷ୍ାୋଂ ଜୀଵାନାଂ ଣଦହସଂସ୍ଥିତଃ | 
ଣକାଟସିୟୂଵପ୍ରତୀକାଶଃ ଣକାଟଚିରାଂଶୁନମିଵ ଃ || ୧୬୭ || 
ଶଣିଵାଦ୍ଭଵାଦୟଷ୍ଟଣକାଟଣିଵୈନାୟକରୁ୍ରନ୍ଧରଃ | 
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ସପ୍ତଣକାଟମିହାମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରତିାଵୟଵଦୁୟତଃି || ୧୬୮ || 
ତ୍ରୟସି୍ତ୍ରଂଶଣତ୍କାଟସିରୁଣଶ୍ରେୀପ୍ରେତପାଦୁକଃ | 
ଅନନ୍ତଣଦଵତାଣସଣଵୟା ହୟନନ୍ତଶୁଭଦାୟକଃ || ୧୬୯ || 
ଅନନ୍ତନାମାନନ୍ତଶ୍ରୀରନଣନ୍ତାନନ୍ତଣସୌଖୟଦଃ | 
ଅନନ୍ତଶକି୍ତ୍ସହଣିତା ହୟନନ୍ତମନୁସିଂସୁ୍ତତଃ || ୧୭୦ || 
ଇତ ିଣଵୈନାୟକଂ ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରମିଦମୀରତିମ | 
ଇଦଂ ବ୍ରାଣମ ମହୂୁଣତଵ ୟଃ ପଠତ ିପ୍ରତୟହଂ ନରଃ || ୧୭୧ || 
କରସ୍ଥଂ ତସୟ ସକ ଣମୈହକିାମଷୁିମକଂ ସଖୁମ | 
ଆୟୁରାଣରାଗୟଣମୈଶ୍ଵୟଵଂ ଣର୍ୈୟଵଂ ଣଶୌୟଵଂ ବ ଂ ୟଶଃ || ୧୭୨ || 
ଣମର୍ା ପ୍ରଗ୍ନ୍ୟା ର୍ତୃଃି କାନ୍ତଃି ଣସୌଭାଗୟମଭିରୂପତା | 
ସତୟଂ ଦୟା କ୍ଷ୍ମା ଶାନ୍ତଦିଵାକି୍ଷ୍େୟଂ ର୍ମଵଶୀ ତା || ୧୭୩ || 
ଜଗତ୍ସ୍ଂଵନନଂ ଵଶି୍ଵସଂଵାଣଦା ଣଵଦପାଟଵମ | 
ସଭାପାଣି୍ଡତୟଣମୌଦାୟଵଂ ଗାଭୀୟଵଂ ବ୍ରମଵଚଵସମ || ୧୭୪ || 
ଓଜଣସ୍ତଜଃ କୁ ଂ ଶୀ ଂ ପ୍ରତାଣପା ଵୀୟଵମାୟଵତା | 
ଗ୍ନ୍ୟାନଂ ଵଗି୍ନ୍ୟାନମାସି୍ତକୟଂ ଣସ୍ଥୈୟଵଂ ଵଶି୍ଵାସତା ତଥା || ୧୭୫ || 
ର୍ନର୍ାନୟାଦଵୃିଦ୍ଧ୍ଶି୍ଚ ସକୃଦସୟ ଜପାଦ୍ଭଣଵତ | 
ଵଶୟଂ ଚତୁଵରି୍ଂ ଵଶି୍ଵଂ ଜପାଦସୟ ପ୍ରଜାୟଣତ || ୧୭୬ || 
ରାଣଗ୍ନ୍ୟା ରାଜକ ତ୍ରସୟ ରାଜପୁତ୍ରସୟ ମନ୍ତ୍ରେିଃ | 
ଜପୟଣତ ୟସୟ ଵଶୟାଣଥଵ ସ ଦାସସ୍ତସୟ ଜାୟଣତ || ୧୭୭ || 
ର୍ମଵାଥଵକାମଣମାକ୍ଷ୍ାୋମନାୟାଣସନ ସାର୍ନମ | 
ଶାକନିୀଡାକନିୀରଣକ୍ଷ୍ାୟକ୍ଷ୍ଗ୍ରହଭୟାପହମ || ୧୭୮ || 
ସାମ୍ରାଜୟସଖୁଦଂ ସଵଵସପତ୍ନମଦମଦଵନମ | 
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ସମସ୍ତକ ହଧ୍ଵଂସ ିଦଗ୍ଧବୀଜପ୍ରଣରାହେମ || ୧୭୯ || 
ଦୁଃସ୍ଵପ୍ଶମନଂ କୁଦ୍ଧ୍ସ୍ଵାମିଚତି୍ତପ୍ରସାଦନମ | 
ଷଡଵଗଵାଷ୍ଟମହାସଦି୍ଧ୍ତି୍ରକିା ଗ୍ନ୍ୟାନକାରେମ || ୧୮୦ || 
ପରକୃତୟପ୍ରଶମନଂ ପରଚକ୍ରପ୍ରମଦଵନମ | 
ସଂଗ୍ରାମମାଣଗଵ ସଣଵଷାମିଦଣମକଂ ଜୟାଵହମ || ୧୮୧ || 
ସଵଵଵନ୍ଧୟର୍ତ୍ଣଦାଷଘ୍ନଂ ଗଭଵରଣକ୍ଷ୍ୈକକାରେମ | 
ପଠୟଣତ ପ୍ରତୟହଂ ୟତ୍ର ଣସ୍ତାତ୍ରଂ ଗେପଣତରଦିମ || ୧୮୨ || 
ଣଦଣଶ ତତ୍ର ନ ଦୁଭିକ୍ଷ୍ମୀତଣୟା ଦୁରତିାନ ିଚ | 
ନ ତଣଦ୍ଗହଂ ଜହାତ ିଶ୍ରୀୟଵତ୍ରାୟଂ ଜପୟଣତ ସ୍ତଵଃ || ୧୮୩ || 
କ୍ଷ୍ୟକୁଷ୍ଠପ୍ରଣମହାଶଵଭଗନ୍ରଵଷିୂଚକିାଃ | 
ଗୁ ମଂ ପିୀହାନମଶମାନମତସିାରଂ ମଣହାଦରମ || ୧୮୪ || 
କାସଂ ଶ୍ଵାସମଦୁାଵତଵଂ ଶୂ ଂ ଣଶାଫାମଣୟାଦରମ | 
ଶଣିରାଣରାଗଂ ଵମିଂ ହକି୍କାଂ ଗଣ୍ଡମା ାମଣରାଚକମ || ୧୮୫ || 
ଵାତପିତ୍ତକଫଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵତ୍ରଣିଦାଷଜନତିଜ୍ଵରମ | 
ଆଗନୁ୍ତଵଷିମଂ ଶୀତମରୁ୍ଷ୍ଣଂ ଣଚୈକାହକିାଦକିମ || ୧୮୬ || 
ଇତୟାଦୁୟକ୍ତ୍ମନୁକ୍ତ୍ଂ ଵା ଣରାଗଣଦାଷାଦସିଭଵମ | 
ସଵଵଂ ପ୍ରଶମୟତୟାଶୁ ଣସ୍ତାତ୍ରସୟାସୟ ସକୃଜ୍ଜପଃ || ୧୮୭ || 
ପ୍ରାପୟଣତସୟ ଜପାତ୍ସ୍ଦି୍ଧ୍ଃି ସ୍ତ୍ରୀଶୂଣଦ୍ରୈଃ ପତଣିତୈରପି | 
ସହସ୍ରନାମମଣନ୍ତ୍ରାୟଂ ଜପିତଵୟଃ ଶୁଭାପ୍ତଣୟ || ୧୮୮ || 
ମହାଗେପଣତଃ ଣସ୍ତାତ୍ରଂ ସକାମଃ ପ୍ରଜପନ୍ନଦିମ | 
ଇଚ୍ଛୟା ସକ ାନ ଣଭାଗାନୁପଭୁଣଜୟହ ପାଥଵିାନ || ୧୮୯ || 
ମଣନାରଥଫଣ ୈଦଣିଵୈୟଣଵଵୟାମୟାଣନୈମଵଣନାରଣମୈଃ | 
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ଚଣରରଭାସ୍କଣରାଣପରବ୍ରମଶଵଵାଦସିଦମସ ୁ|| ୧୯୦ || 
କାମରୂପଃ କାମଗତଃି କାମଦଃ କାମଣଦଶ୍ଵରଃ | 
ଭୁକ୍ତ୍ଵା ୟଣଥପ୍ସତିାଣନଭାଗାନଭୀଣଷ୍ଟୈଃ ସହ ବନୁ୍ଧଭିଃ || ୧୯୧ || 
ଗଣେଶାନୁଚଣରା ଭୂର୍ତ୍ା ଗଣୋ ଗେପତପିି୍ରୟଃ | 
ନନ୍ୀଶ୍ଵରାଦସିାନଣନ୍ୈନଵନ୍ତିଃ ସକଣ ୈଗଵଣେୈଃ || ୧୯୨ || 
ଶଵିାଭୟାଂ କୃପୟା ପୁତ୍ରନଵିଣିଶଷଂ ଚ  ା ିତଃ | 
ଶଵିଭକ୍ତ୍ଃ ପୂେଵକାଣମା ଗଣେଶ୍ଵରଵରାତ୍ପନୁଃ || ୧୯୩ || 
ଜାତମିଣରା ର୍ମଵପରଃ ସାଵଵଣଭୌଣମାଭିଜାୟଣତ | 
ନଷି୍କାମସୁ୍ତ ଜପନ୍ନତିୟଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଵଣିଘ୍ନଶତତ୍ପରଃ || ୧୯୪ || 
ଣୟାଗସଦି୍ଧ୍ଂି ପରାଂ ପ୍ରାପୟ ଗ୍ନ୍ୟାନଣଵୈରାଗୟସଂୟୁତଃ | 
ନରିନ୍ତଣର ନରିାବାଣର୍ ପରମାନନ୍ସଂଗି୍ନ୍ୟଣତ || ୧୯୫ || 
ଵଣିଶ୍ଵାତ୍ତୀଣେଵ ପଣର ପୂଣେଵ ପୁନରାଵୃତ୍ତଵିଜଣିତ | 
 ୀଣନା ଣଵୈନାୟଣକ ର୍ାମି ୍ରମଣତ ନତିୟନଵିଵୃଣତ || ୧୯୬ || 
ଣୟା ନାମଭିହଵୁଣତୈଦଵଣତ୍ତୈଃ ପୂଜଣୟଦଚଵଣୟ ଏନ୍ନରଃ | 
ରାଜାଣନା ଵଶୟତାଂ ୟାନ୍ତ ିରପିଣଵା ୟାନ୍ତ ିଦାସତାମ || ୧୯୭ || 
ତସୟ ସଧି୍ୟନ୍ତ ିମନ୍ତ୍ରାୋଂ ଦୁ ଵଭାଣଶ୍ଚଷ୍ଟସଦି୍ଧ୍ୟଃ | 
ମ ୂମନ୍ତ୍ରାଦପି ଣସ୍ତାତ୍ରମିଦଂ ପି୍ରୟତମଂ ମମ || ୧୯୮ || 
ନଭଣସୟ ମାସ ିଶୁକିାୟାଂ ଚତୁଥଵୟାଂ ମମ ଜନମନ ି| 
ଦୂଵଵାଭିନଵାମଭିଃ ପୂଜାଂ ତପଵେଂ ଵଧିିଵଚ୍ଚଣରତ || ୧୯୯ || 
ଅଷ୍ଟଦ୍ରଣଵୈୟଵଣିଶଣଷେ କୁୟଵାଦ୍ଭକି୍ତ୍ସସୁଂୟୁତଃ | 
ତଣସୟପ୍ସତିଂ ର୍ନଂ ର୍ାନୟଣମୈଶ୍ଵୟଵଂ ଵଜିଣୟା ୟଶଃ || ୨୦୦ || 
ଭଵଷିୟତ ିନ ସଣନ୍ହଃ ପୁତ୍ରଣପୌତ୍ରାଦକିଂ ସଖୁମ | 
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ଇଦଂ ପ୍ରଜପିତଂ ଣସ୍ତାତ୍ରଂ ପଠତିଂ ଶ୍ରାଵତିଂ ଶୁତମ || ୨୦୧ || 
ଵୟାକୃତଂ ଚଚତିଂ ଧ୍ୟାତଂ ଵମିଷୃ୍ଟମଭିଵନ୍ତିମ | 
ଇହାମତୁ୍ର ଚ ଵଣିଶ୍ଵଷାଂ ଵଣିଶ୍ଵୈଶ୍ଵୟଵପ୍ରଦାୟକମ || ୨୦୨ || 
ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଚାରେିାଣପୟଷ ଣୟନ ସନ୍ଧାୟଵଣତ ସ୍ତଵଃ | 
ସ ରକ୍ଷ୍ୟଣତ ଶଣିଵାଦୂ୍ଭଣତୈଗଵଣେୈରଧ୍ୟଷ୍ଟଣକାଟଭିିଃ || ୨୦୩ || 
 ିଖିତଂ ପସୁ୍ତକଣସ୍ତାତ୍ରଂ ମନ୍ତ୍ରଭୂତଂ ପ୍ରପୂଜଣୟତ | 
ତତ୍ର ସଣଵଵାତ୍ତମା  କ୍ଷ୍ମୀଃ ସନ୍ନରି୍ଣତ୍ତ ନରିନ୍ତରମ || ୨୦୪ || 
ଦାଣନୈରଣଶଣଷୈରଖିଣ ୈଵ୍ରଵଣତୈଶ୍ଚ ତୀଣଥୈରଣଶଣଷୈରଖିଣ ୈମଵଣଖୈଶ୍ଚ | 
ନ ତତଫ ଂ ଵନି୍ତ ିୟଦ୍ଗଣେଶସହସ୍ରନାମମରଣେନ ସଦୟଃ || ୨୦୫ || 
ଏତନ୍ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରଂ ପଠତ ିଦନିମଣେୌ ପ୍ରତୟହଂଣପ୍ରାଜ୍ଜହିାଣନ  
ସାୟଂ ମଧ୍ୟନ୍ଣିନ ଵା ତ୍ରଷିଵେମଥଵା ସନ୍ତତଂ ଵା ଜଣନା ୟଃ | 
ସ ସୟାଣଦୈଶ୍ଵୟଵର୍ୁୟଵଃ ପ୍ରଭଵତ ିଵଚସାଂ କୀତମିଣୁଚ୍ଚୈସ୍ତଣନାତ ି 
ଦାରଦି୍ରୟଂ ହନ୍ତ ିଵଶି୍ଵଂ ଵଶୟତ ିସଚୁରିଂ ଵର୍ଵଣତ ପତୁ୍ରଣପୌଣତ୍ରୈଃ || ୨୦୬ || 
ଅକନିଚଣନାଣପୟକଚଣିତ୍ତା ନୟିଣତା ନୟିତାସନଃ | 
ପ୍ରଜପଂଶ୍ଚତୁଣରା ମାସାନ ଗଣେଶାଚଵନତତ୍ପରଃ || ୨୦୭ || 
ଦରଦି୍ରତାଂ ସମନୁମ ୂୟ ସପ୍ତଜନମାନୁଗାମପି | 
 ଭଣତ ମହତୀଂ  କ୍ଷ୍ମୀମିତୟାଗ୍ନ୍ୟା ପାରଣମଶ୍ଵରୀ || ୨୦୮ || 
ଆୟୁଷୟଂ ଵୀତଣରାଗଂ କୁ ମତଵିମି ଂ ସମ୍ପଦଶ୍ଚାତନିାଶଃ  
କୀତନିତିୟାଵଦାତା ଭଵତ ିଖ ୁ ନଵା କାନ୍ତରିଵୟାଜଭଵୟା | 
ପୁତ୍ରାଃ ସନ୍ତଃ କ ତ୍ରଂ ଗୁେଵଦଭିମତଂ ୟଦୟଦନୟଚ୍ଚ ତତ୍ତ - 
ନ୍ନତିୟଂ ୟଃ ଣସ୍ତାତ୍ରଣମତତ ପଠତ ିଗେପଣତସ୍ତସୟ ହଣସ୍ତ ସମସ୍ତମ || ୨୦୯ || 
ଗେନଜଣୟା ଗେପତଣିହଵରଣମଵା ର୍ରେୀର୍ରଃ | 
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ମହାଗେପତବିଵୁଦ୍ଧ୍ପିି୍ରୟଃ କି୍ଷ୍ପ୍ରପ୍ରସାଦନଃ || ୨୧୦ || 
ଅଣମାଘସଦି୍ଧ୍ରିମତୃମନ୍ତ୍ରଶି୍ଚନ୍ତାମେିନଧିିଃ | 
ସମୁନଗଣ ା ବୀଜମାଶାପୂରଣକା ଵରଦଃ କ ଃ || ୨୧୧ || 
କାଶୟଣପା ନନ୍ଣନା ଵାଚାସଣିଦ୍ଧ୍ା ଢୁଣ୍ଢଵିନିାୟକଃ | 
ଣମାଦଣକୈଣରଭିରଣତ୍ରୈକଵଂିଶତୟା ନାମଭିଃ ପୁମାନ || ୨୧୨ || 
ଉପାୟନଂ ଦଣଦଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ମତି୍ପ ସାଦଂ ଚକିୀଷଵତ ି| 
ଵତ୍ସ୍ରଂ ଵଘି୍ନରାଣଜାସୟ ତଥୟମିଷ୍ଟାଥଵସଦି୍ଧ୍ଣୟ || ୨୧୩ || 
ୟଃ ଣସ୍ତୌତ ିମଦ୍ଗତମନା ମମାରାର୍ନତତ୍ପରଃ | 
ସୁ୍ତଣତା ନାମ୍ା ସହଣସ୍ରେ ଣତନାହଂ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ || ୨୧୪ || 
ନଣମା ନମଃ ସରୁଵରପୂଜତିାନଘି ଣୟ  
ନଣମା ନଣମା ନରୁିପମମନଗ ାତ୍ମଣନ | 
ନଣମା ନଣମା ଵପିୁ ଦଣୟୈକସଦି୍ଧ୍ଣୟ  
ନଣମା ନମଃ କରକି ଭାନନାୟ ଣତ || ୨୧୫ || 
କନିିକେୀଗେରଚତିଚରେଃ 
ପ୍ରକଟତିଗୁରୁମିତଚାରୁକରେଃ | 
ମଦଜ  ହରୀକ ିତକଣପା ଃ 
ଶମୟତୁ ଦୁରତିଂ ଗେପତନିାମ୍ା || ୨୧୬ || 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀଗଣେଶପରୁାଣେ ଉପାସନାଖଣଣ୍ଡ ଈଶ୍ଵରଗଣେଶସଂଵାଣଦ  
ଗଣେଶସହସ୍ରନାମଣସ୍ତାତ୍ରଂ ନାମ ଷଟଚର୍ତ୍ାରଂିଣଶାଧ୍ୟାୟଃ || 
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