
|| ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ ୋଭୋନ ହୋଡୁ || 
 
ରୋଗ - ପଂତୁଵରୋଳ ି- ଧୁ୍ରଵତୋଳ 
 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନଶିର ସୁରଶରୋଳୁ ସୁଭଗନଶିଗ | 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନୀ ସୁଗୁଣନଶିଗ || 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନଶିର ତ୍ରଵିିକ୍ରମରୋୟଶଗ | 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନୀ ସୁରପ୍ରିୟଶଗ || ଶ ୋଭୋଶନ || ପ || 
 
ଲକ୍ଷ୍ମୀନୋରୋୟଣର ଚରଣଶେ  ରଶଣଂଶେ | 
ପକି୍ଷଵୋହନଶଗରଗୁଶଵ || 
ପକି୍ଷଵୋହନଶଗରଗୁଶଵ ଅନୁଦନି | 
ରକି୍ଷସଲି ନମ୍ମ ଵଧୂ୍ରଵରର || ୧ || 
 
ପୋଲସୋଗରଵନ୍ନ ୁଲୀଶଲୟଲି କଶଡୟଲୁ | 
େୋଶଲ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଉଦସିଦିଳୁ || 
େୋଶଲ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଉଦସିଦିୋଳୋଶଦଵି | 
ପୋଲିସଲି ନମ୍ମ ଵଧୂ୍ରଵରର || ୨ || 
 
ଶେୋମ୍ମନ ପ୍ରଳୟଦଲି ତନ୍ନରସଶିୟୋଡଗୂଡ ି| 
ସୁମ୍ମଶନୟୋଗ ିମଲଗପି୍ପ || 
ନମ୍ମ ନୋରୋୟଣଗୁ ଈ ରଶମ୍ମ ଗଡଗିଡଗୁି | 
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ଜନମଶଵଂେୁଦୁ ଅଵତୋର || ୩ || 
 
କଂେୁକଂଠଦ ସୁତ୍ତ କଟ୍ଟଦି ମଂଗଳସୂତ୍ର | 
ଅଂେୁଜଶଵରଡୁ କରୟୁଗଦ ି|| 
ଅଂେୁଜଶଵରଡୁ କରୟୁଗଦ ିଧ୍ରରସ ିପୀ | 
ତୋଂେରଵନୁଟୁ୍ଟଶମଶରଦଶଳ || ୪ || 
 
ଓଂଦୁ କରଦଂିଦ ଅଭୟଵନୀଵଶଳ ମ | 
ଶତ୍ତୋଂଦୁ ଶକୈୟିଂଦ ଵରଗଳ || 
କୁଂଦଲି୍ଲଦୋନଂଦ ସଂଶଦୋହ ଉଣସିୁଵ | 
ଇଂଦଶିର ନମ୍ମ ସଲହଲି || ୫ || 
 
ଶପୋଶଳଵ କୋଂଚୟି ଦୋମ ଉଲିଵ କଂିକଣିଗିଳୁ | 
ନଲିଵ କୋଲଂଦୁଶଗ ଘଲୁଶକନଲୁ || 
ନଳନଳସିୁଵ ମଦୁୁ୍ଦ ମୁଖଦ ଶଚଲୁଵିଶକ ଲକ୍ଷମିୁ | 
ସଲହଲି ନମ୍ମ ଵଧୂ୍ରଵରର || ୬ || 
 
ରନ୍ନଦ ଶମୋଶଲଗଟୁ୍ଟ ଚନି୍ନଦୋଭରଣଗଳ | 
ଶଚଶନ୍ନ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଧ୍ରରିସଦିଶଳ || 
ଶଚଶନ୍ନ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଧ୍ରରିସଦିଳୋ ଶଦଵି | 
ତନ୍ନ ମଶନୟ ଵଧୂ୍ରଵରର ସଲହଲି || ୭ || 
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କୁଂଭକୁଚଦ ଶମଶଲ ଇଂେଟି୍ଟ ହୋରଗଳୁ | 
ତୁଂେ ିଗୁରୁଳ ମଖୁକମଲ || 
ତୁଂେ ିଗୁରୁଳ ମଖୁକମଲଦ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଜଗ | 
ଦଂଶେ ଵଧୂ୍ରଵରର ସଲହଲି || ୮ || 
 
ମତୁ୍ତିନ ଓଶଲୟନ୍ନଟି୍ଟଶଳ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ | 
କସୂ୍ତରି ତଲିକ ଧ୍ରରିସଦିଶଳ || 
କସୂ୍ତରି ତଲିକ ଧ୍ରରିସଦିଳୋ ଶଦଵି ସ | 
ଵଵତ୍ର ଵଧୂ୍ରଵରର ସଲହଲି || ୯ || 
 
ଅଂେୁଜନୟନଗଳୁ େଂିେୋଧ୍ରରଦ   ି | 
େଂିେଦଂଶତଶସଵ ମଗୁୂତମିଣୟି   ି || 
େଂିେଦଂଶତଶସଵ ମଗୁୂତମିଣୟି ମହଲକ୍ଷମିୁ | 
ଉଂେୁଦକୀୟଲି ଵଧୂ୍ରଵରଶଗଵ || ୧୦ || 
 
ମତୁ୍ତିନକ୍ଷଶତୟିଟୁ୍ଟ ନଵରତ୍ନଦ ମକୁୁଟଵ | 
ଶନତି୍ତୟ ଶମଶଲ ଧ୍ରରିସଦିଶଳ || 
ଶନତି୍ତୟ ଶମଶଲ ଧ୍ରରିସଦିଳୋ ଶଦଵ ତନ୍ନ | 
ଭକ୍ତିୟ ଜନର ସଲହଲି || ୧୧ || 
 
କୁଂଦ ମଂଦୋର ଜୋଜୀ କୁସମୁଗଳ ଵ ଂଦଵ | 
ଶଚଂଦଦ ତୁରୁେଶିଗ ତୁରୁେଦିଶଳ || 
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କୁଂଦଵଣଵଦ ଶକୋମଶଲ ମହଲକ୍ଷମିୁ କ ଶପ | 
ୟିଂଦ ଵଧୂ୍ରଵରର ସଲହଲି || ୧୨ || 
 
ଏଂଶଦଂଦଗୁି େୋଡଦ ଅରଵିଂଦଦ ମୋଶଲୟ | 
ଇଂଦଶିର ଶପୋଶଳଵ ଶକୋରଳଲ୍ଲ ି|| 
ଇଂଦଶିର ଶପୋଶଳଵ ଶକୋରଳଲ୍ଲ ିଧ୍ରରିସଦିଶଳ ଅଵ | 
ଳଂିଦୁ ଵଧୂ୍ରଵରର ସଲହଲି || ୧୩ || 
 
ଶଦଵୋଂଗ ପଶଟ୍ଟୟ ଶମଲୁ ଶହୋଦ୍ଦଶିକୟ | 
ଭୋଶମ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଧ୍ରରିସଦିଶଳ || 
ଭୋଶମ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଧ୍ରରିସଦିଳୋ ଶଦଵି ତନ୍ନ | 
ଶସଵକ ଜନର ସଲହଲି || ୧୪ || 
 
ଈ ଲକ୍ଷମିୁ ଶଦଵିୟ କୋଲୁଂଗୁର ଘଲଶକନଲୁ | 
ଶଲୋଲୋକି୍ଷ ଶମଲ୍ଲଶନ ନଶଡତଂଦଳୁ || 
ସୋଲୋଗ ିକୁଳ୍ଳଦିଵ ସୁରର ସଶଭୟ କଂଡୁ | 
ଆଶଲୋଚସିଦିଳୁ ମନଦଲ୍ଲ ି|| ୧୫ || 
 
ତନ୍ନ ମେଳ କୁଂଦ ତୋଶନ ଶପଳୁଵୁଦଶେ | 
ମନ୍ନଦ ିନୋଚ ିମହଲକ୍ଷମିୁ || 
ତନ୍ନୋମଦଂିଦଲି କଶରୟଶଦ ଓଶବୋବର | 
ଉନ୍ନତ ଶଦୋଷଗଳଶନଣସିଦିଳୁ || ୧୬ || 
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ଶକଲଵରୁ ତଶଲୟୂରି ତପଶଗୈୟଦ ୁପୁଣୟଵ | 
ଗଳସିଦି୍ଦଶରନୂ ଫଲଵିଲ୍ଲ || 
ଜ୍ଵଲିସୁଵ ଶକୋପଦ ି ୋପଵ ଶକୋଡୁଵରୁ | 
ଲଲଶନୟନଵିରୁ ଓଲିସୁଵଶର || ୧୭ || 
 
ଏଲ୍ଲ  ୋସ୍ତ୍ରଗଶଳୋଦ ିଦୁଲଵଭ ଜ୍ଞୋନଵ | 
କଲିସ ିଶକୋଡୁଵ ଗୁରୁଗଳୁ || 
େଲ୍ଲଦି ଧ୍ରନଶେ ମରୁଳୋଗଵିରିବରୁ | 
ସଲ୍ଲଦ ପୁଶରୋହତିଶେୋଳଗୋଗରୁ || ୧୮ || 
 
କୋମନଜିତିଶନୋବ କୋମିନଶିଗ ଶସୋଶତୋବ | 
ଭୋମିନୟି ହଂିଶଦ ହୋରିଦଵ || 
କୋମୋଂଧ୍ରନୋଗ ିମନୁୟି କୋମିନଶିଗୈୟିଦଦଶନୋବ | 
କୋମଦ ିଗୁରୁତଲପଗୋମିଶୟୋବ || ୧୯ || 
 
ନଶ୍ଵଶରୈଶ୍ଵୟଵଵ େୟସୁଵଶନୋବ ପର | 
ରୋଶ୍ରୟିସ ିେୋଳୁଵ ଈଶ୍ଵରଶନୋବ || 
ହୋସୟଵ ମୋଡ ିହଲ୍ଲ ଉଦୁରିସଶିକୋଂଡଵଶନୋବ | 
ଦ  ୟୋଂଘ୍ରଶିୟୋବ ଓେଣଶନୋବ || ୨୦ || 
 
ମୋଵନ ଶକୋଂଶଦୋବ ମରୁଳୋଗହିନୁ ଗଡ | 
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ହୋଵଵନ ଶକୋଂଶଦୋବ େଳଲିଦ || 
ଜୀଵର ଶକୋଂଶଦୋବ କୁଲଶଗଶଡଂଶଦଣସିୁଵ | 
 ିଵନଂିଶଦୋବ େୟଲୋଦ || ୨୧ || 
 
ଧ୍ରମଵଵୁଂଶଟୋବନଲି ଶହଶମ୍ମୟ ଶହସରିଶଗ | 
ଅମ୍ମମ୍ମତେ ଗୁଣଵଲି୍ଲ || 
କ୍ଷଶମ୍ମୟ େଶିଟ୍ଟୋବ ନରକଦଲି ଜୀଵର | 
ମମଵଵ ଶମଟ୍ଟ ିଶକୋଲିସୁଵ || ୨୨ || 
 
ଖଳନଂଶତ ଓବ ତନଶଗ ସଲ୍ଲଦ ଭୋଗୟଵ | 
େଲ୍ଲଦିଗଂଜ ିେୟଲୋଦ || 
ଦୁଲଵଭ ମକୁ୍ତିଶଗ ଦୂରଶଵଂଶଦନସିୁଵ ପୋ | 
ତୋଳ ତଳଶେ ଇଳଦି ଗଡ || ୨୩ || 
 
ଏଲ୍ଲରୋୟୁଷୟଵ  ିଂ ୁମୋରଶଦଵ | 
ସଲ୍ଲୀଶଲୟିଂଦ ଶତୋଲଗସିଵୁ || 
ଓଶଲ୍ଲ ନୋନଵିର ନତିୟମଶୁତ୍ତୈଶଦଶୟଂଦୁ | 
େଲ୍ଲଵଶରନ୍ନ ଭଜସିୁଵରୁ || ୨୪ || 
 
ପ୍ରକ ତୟି ଗୁଣଦଂିଦ କଟୁ୍ଟଵଶଡଦୁ ନୋନୋ | 
ଵିକ ତଶିଗୋଳଗୋଗ ିଭଵଦଲ୍ଲ ି|| 
ସୁଖଦୁ:ଖଵୁଂେ ଶେୋମ୍ମୋଦ ିଜୀଵରୁ | 
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ଦୁ:ଖଶକ ଦୂରଶଳନପି ଏନଶଗଶଣଶୟ || ୨୫ || 
 
ଓବନୋଵନ ମଗ ମଶତ୍ତୋବନୋଵନ ଶମୋମ୍ମଗ | 
ଓବନୋଵନଶିଗ  ୟନୋଦ || 
ଓବନୋଵନ ଶପୋରୁଵ ମତ୍ତିବରୋଵନଗିଂଜ ି| 
ଅବରଦଲୋଵୋଗ ସୁଳଵିରୁ || ୨୬ || 
 
ଓବନୋଵନ ନୋମକଂଜ ିଶେଚୁ୍ଚଵ ଗଡ | 
ସଵଵରିଗୋଵ ଅମ ତଵ || 
ସଵଵରିଗୋଵ ଅମ ତଵନୁଣସିୁଵ ଅଵ | 
ଶନୋବଶନ ନରିନଷି୍ଟ ନରିଵଦୟ || ୨୭ || 
 
ନରିନଷି୍ଟ ନରିଵଦୟ ଏଂେ  ୁତୟର୍ଵଵ | 
ଓଶରଦୁ ଶନୋଡଲୁ ନରହରିଶଗ || 
ନରକୟୋତଶନ ସଲ୍ଲ ଦୁରିତୋଦଦୂିରନଶିଗ | 
ମରୁଳ ମନେଂଦଂଶତ ନୁଡୟିଦରୁି || ୨୮ || 
 
ଓଂଶଦୋଂଦୁ ଗୁଣଗଳୁ ଇଦ୍ଦୋଵୁ ଇଵରଲ୍ଲ ି| 
ସଂଦଣସିଶିଵ େହୁ ଶଦୋଷ || 
କୁଂଶଦଳ୍ଳଷି୍ଟଲ୍ଲଦ ମକୁୁଂଦଶନ ତନଶଗଂଦୁ | 
ଇଂଦଶିର ପତୟି ଶନଶନଦଳୁ || ୨୯ || 
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ଶଦଵଷ ିଵିପ୍ରର ଶକୋଂଦୁ ତନ୍ନୁଦରଶଦୋଳଟୁି୍ଟ | 
ତୀଵିଦ୍ଦ ହରିଶଗ ଦୁରିତଵ || 
ଭୋଵଜ୍ଞଶରଂେଶର ଆଲଶଦଶଲୟ ଶମଶଲ | 
 ିଵନ ଲିଂଗଵ ନଲିିସୁଵଶର || ୩୦ || 
 
ହସଵୁିତ ଶଷ ଜଶର ମରଣ ଶରୋଗରୁଜନିଗଶଳଂେ | 
ଅସୁର ପି ୋଚଗିଳ ଭୟଶଵଂେ || 
ଵୟସନ େରେୋରଦୁ ଏଂେ ନୋରୋୟଣନଶିଗ | 
ପ ୁ ଶମୋଦଲୋଗ ିଶନଶନୟଦୁ || ୩୧ || 
 
ତୋ ଦୁୁଃଖୟିୋଦଶର ସୁରରୋରୋତୟି କଶଳଦୁ | 
ଶମୋଦଵୀଵୁଦଶେ ଧ୍ରଶରଗୋଗ ି|| 
ମୋଧ୍ରଵ େୋହଶନ ଶକସଶରୋଳୁ ମଳୁୁଗଦି ପରର | 
େୋଧି୍ରପ ଶକସର େଡିସିୁଵଶନ || ୩୨ || 
 
ଶେୋମ୍ମନୋଲୟଦଲ୍ଲ ିଇଦ୍ଦଵଶଗ ଲୟଵୁଂଶଟ | 
ଜନମଲୟଵିଲ୍ଲଦଵନଶିଗ || 
ଅମ୍ମୟିନୁଣସିଦି୍ଦ ୟଶ ୋଶଦୟୋଗଦି୍ଦଶଳ | 
ଅମ୍ମ ଇଵଶଗ ହସତି ଶଷୟୁଂଶଟ || ୩୩ || 
 
ଆଗ ଭକ୍ଷୟ ଶଭୋଜୟଵିତୁ୍ତ ପୂଜସିୁଵ | 
ଶୟୋଗଶିଗ ଉଂଶଟ ଧ୍ରନଧ୍ରୋନୟ || 
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ଆଗ ଶଦୋରଶକୋଂେୁଶଦ ପୋକମୋଡୁଵ ଵହ୍ନ ିମ | 
ତ୍ତୋଗଶଲଲ୍ଲହୁିଦୁ ଵିଚୋରିସଶିରୋ || ୩୪ || 
 
ଶରୋଗଵନୀଵ ଵୋତ ପିତ୍ତ ଶ େଷମ | 
ଆଗ କୂଡୁଵୁଶଦ ରଶମଶୟୋଡଶନ || 
ଶଭୋଗସିୁଵଵଶଗ ଦୁରିତଵ ଶନଶନଵଶର | 
ଈ ଗୁଣନଧିି୍ରଶଗ ଏଶଣୟୁଂଶଟ || ୩୫ || 
 
ରଶମ୍ମଶଦଵିୟରନପି୍ପଶକୋଂଡପି୍ପଦୁୁ | 
ରଶମ୍ମୟରସଶଗ ରତ ିକୋଣଶିରୋ || 
ଅଶମ୍ମୋଘଵୀୟଵଵୁ ଚଲିସଦିଶର ପ୍ରଳୟଦଲି | 
କୁମୋରର ୟୋଶକ ଜନସିରୁ || ୩୬ || 
 
ଏକତ୍ର ନଣିଵୀତ  ୋସ୍ତ୍ରୋର୍ଵ ପରତ୍ରୋପି | 
ଶେଶକଂେ ନୟୋୟଵ ତଳିଦୁିଶକୋ || 
ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣଶନୋବଶନ ସଵଵଶଦୋଷଶେ ସ ି| 
ଲୁକଶନଂେୁଦୁ ସଲହଲିଶକ || ୩୭ || 
 
ଏଲ୍ଲ ଜଗଵ ନୁଂଗ ିଦେିସଶିକୋଂଡଵଶଗ | 
ସଲ୍ଲଦୁ ଶରୋଗ ରୁଜନିଵୁ || 
େଲ୍ଲ ଶଵୈଦୟର ଶକଳ ିଆଜୀତମିଲୂଶଵଲ୍ଲ | 
ଇଲ୍ଲ ସମସ୍ତ ରୁଜନିଵୁ || ୩୮ || 
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ଇଂର୍ୋ ମରୁୂତୟି ଓଳଶଗୋଂେ ନରକ େହୁ | 
ଭ୍ୋଂତ ନୀଶନଲ୍ଲଂିଦ ଶତୋରିସୁଶଵଶଲୋ || 
ସଂଶତୟ ମରୁଳ ଶହୋଶଗଶଲୋ ନନି୍ନ ମୋତ | 
ସଂତରୁ ଶକଳ ିଶସୋଗସରୁ || ୩୯ || 
 
ଶ୍ରୀ ନୋରୋୟଣନ ଜନନୀଜନକରୁ | 
ନୋଶନଂେ ଵୋଦ ନଡୟିଶଦୋ || 
ଜୋଣରଦରିଂଦରିୟ ମଲୂରୂପଵ ଶତୋରି | 
ଶ୍ରୀ ନରସଂିହନ ଅଵତୋର || ୪୦ || 
 
ଅଂେୁଧି୍ରୟ ଉଦକଦଲି ଓଶଡଦୁ ମଡୂଦି କୂମଵ | 
ଶନଂେ ଶ୍ରୀ ହରିୟ ପିତନୋରୁ || 
ଏଂେ ଶ୍ରୀହରିୟ ପିତନୋରୁ ଅଦରିଂଦ ସ୍ଵୋ | 
ୟଂଭୁଗଶଳଲ୍ଲ ଅଵତୋର || ୪୧ || 
 
ଶଦଵକୟି ଗଭଵଦଲି ଶଦଵନଵତରିସଦି | 
ଭୋଵଵନ୍ନ ୁେଲ୍ଲ ଵିଶଵକଗିଳୁ || 
ଈ ଵସୁଶଧ୍ରଶୟୋଳଶଗ କ ଷ୍ଣଶଗ ଜନମଵ | 
ଆଵ ପରିୟଲି ନୁଡୟୁିଶଵଶୟୋ || ୪୨ || 
 
ଆକଳସିୁଵୋଗ ୟଶ ୋଦୋଶଦଵିଶଗ | 
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ଶଦଵ ତଶନ୍ନୋଳଶଗ ହୁଦୁଗଦି୍ଦ || 
ଭୁଵନଶଵଲ୍ଲଵ ଶତୋରିଦୁଦଲି୍ଲଶଵ | 
ଆ ଵିଷୁ୍ଣ ଗଭଵଶଦୋଳଡଗୁଵଶନ || ୪୩ || 
 
ଆଶନୟ ମୟୋନଦଲ୍ଲ ିଅଡଗସିଦିଵରୁଂଶଟ | 
ଅଶନକ ଶକୋଟ ିଅଜୋଂଡଵ || 
ଅଣଶୁରଣ ୁରୂପଦଲି ଆଳଦ ଶ୍ରୀ ହରିୟ | 
ଜନନ ିଜଠରଵୁ ଓଳଶଗୋଂେୁଶଦ || ୪୪ || 
 
ଅଦରିଂଦ କ ଷ୍ଣନଶିଗ ଜନମଶଵଂେୁଦୁ ସଲ୍ଲ | 
ମଦନନଵିନ କୁମୋରନୁ || 
କଦନଦ ିକଶଣଗଳ ଇଵଶନଶଦଶଗଶସଵଶନ | 
ସୁଦଶତରିଗଵିଶନଂତୁ ସଲୁିକୁଵଶନ || ୪୫ || 
 
ଅଦରିଂଦ କ ଷ୍ଣନଶିଗ ପରନୋରୀ ସଂଗଵ ଶକୋ | 
ଵିଦରୋଦ େୁଧ୍ରରୁ ନୁଡଵିୋଶର || 
ସଦରଶଵ ଈ ମୋତୁ ସଵଵ ଶଵଦଂଗଳୁ | 
ମଦୁଦଂିଦ ତୋଵୁ ସୁ୍ତତସିୁଵଵୁ || ୪୬ || 
 
ଏଂଦ ଭୋଗଵତଦ ଶଚଂଦଦ ମୋତନୁ | 
ମଂଦମୋନଵ ମନସଶିଗ || 
ତଂଦଶକୋ ଜଗଶେ ଶକୈଵଲୟଵୀଵ ମ ୁ| 
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କୁଂଦଶଗ କୁଂଦୁ ଶକୋରଶତ ସଲ୍ଲଦୁ || ୪୭ || 
 
ହତୁ୍ତ ଵଷଵଦ ଶକଳଶଗ ମେଳୋଟଶିକୟଲ୍ଲ ି| 
ଚତି୍ତ ସ୍ତ୍ରୀୟରିଶଗ ଏରଗୁଵଶଦ || 
ଅତୟିିଂଦଚସିଦି ଶଗୋକୁଲଦ କଶନୟୟର | 
ସତୟ ସଂକଲପ ଶେରିତଦି୍ଦ || ୪୮ || 
 
ହତୁ୍ତ ମତ୍ତୋରୁ ସୋସରି ସ୍ତ୍ରୀୟରଲ୍ଲ ି| 
ହତୁ୍ତ ହଶତ୍ତନପି କ୍ରମଦଂିଦ || 
ପୁତ୍ରର ଵୀୟଵଦଲ୍ଲ ିସ ଷି୍ଟସଦିଵରୁଂଶଟ | 
ଅତୟି ସ ଷି୍ଟହରିଗଦୁି || ୪୯ || 
 
ଶରୋମଶରୋମକୂପ ଶକୋଟଵି କ୍ଷଂଗଳ | 
ନମିିସ ିଶଗୋପୋଲର ଶତରଳସିଦି || 
ନମ୍ମ ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣନୁ ମେଳ ସ ଜସିୁଵ | 
ମହଶିମ େଲ୍ଲଵରିଶଗ ସଲହଲିଶକ || ୫୦ || 
 
ମଣ୍ଣଶନଶକ ଶମଶଦ୍ଦଶୟଂେ ୟଶ ୋଶଦଶଗ | 
ସଣ୍ଣ େୋଶୟୋଳଶଗ ଜଗଂଗଳ || 
କଣ୍ଣୋଶର ଶତୋରିଦ ନମ୍ମ ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣନ | 
ଘନଶତ େଲ୍ଲଵର ସଲହଲିଶକ || ୫୧ || 
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ନୋରଦ ସନକୋଦ ିଶମୋଦଲୋଦ ଶୟୋଗଗିଳୁ | 
ନୋରିୟରିଶଗ ମରୁଳୋହଶର || 
ଓରଂଶତ ଶ୍ରୀ କ ଷ୍ଣନଡଗିଡଶିଗରଗୁଵଶର | 
ଆରୋଧି୍ରସୁତ୍ତ ଭଜସିୁଵଶର || ୫୨ || 
 
ଅଂେୁଜସଂଭଵ ତ୍ରୟିଂେକ ଶମୋଦଲୋଦ | 
ନଂେଦିଵରିଶଗ ଵରଵିତ୍ତ || 
ସଂଭ୍ମଦ ସୁରରୁ ଏଳ୍ଳଷୁ୍ଟ ଶଦୋଷ | 
ଇଂେଦି୍ଦରିଵନ ଭଜସିୁଵଶର || ୫୩ || 
 
ଅଵନୁଂଗୁଷୁ୍ଟଵ ଶତୋଶଳଦ ଗଂଗୋଶଦଵି | 
ପୋଵନଶଳନସି ିଶମଶରୟଶଳ || 
ଜୀଵନ ଶସରୁଵ ପୋପଵ କଶଳଵଳୁ | 
ଈ ଵୋସୁଶଦଵଶଗ ଏଶଣୟୁଂଶଟ || ୫୪ || 
 
କଲିିିଷଵିଦ୍ଦଶର ଅଗ୍ରପୂଶଜୟନୁ | 
ସଵଵରୋୟର ସଶଭଶୟୋଳଶଗ || 
ଉବିଦ ମନଦଂିଦ ଧ୍ରମଵଜ ମୋଡୁଵଶନଶଲ | 
ଶକୋବଦଶିରଶଲୋ ପରଵୋଦ ି|| ୫୫ || 
 
ସୋଵିଲ୍ଲଦ ହରିଶଗ ନରକୟୋତଶନ ସଲ୍ଲ | 
ଜୀଵଂତରିଶଗ ନରକଦଲି || 
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ଶନୋଵନୀଵନୁ ନମି୍ମ ୟମଶଦଵନୁ | 
ଶନୋଵୋ ନୀ ହରିୟ ଗୁଣଵରିଶୟ || ୫୬ || 
 
ନରକଵୋଳୁଵ ୟମଧ୍ରମଵରୋୟ ତନ୍ନ | 
ନରଜନମଶଦୋଳଶଗ ଶପୋରଳସି ି|| 
ମରଳ ିତନ୍ନରକଦଲି ଶପୋରଳସି ିଶକୋଲୁଵନୁ | 
କୁରୁ ନନି୍ନ କୁହକ ଶକୋଳଦଲ୍ଲ ି|| ୫୭ || 
 
ଶେୋମ୍ମନ ନୂରୁ ଵଷଵ ପରିୟଂତ ପ୍ରଳୟଦଲି | 
ସୁମ୍ମଶନୟୋଗ ିମଲଗପି୍ପ || 
ନମ୍ମ ନୋରୋୟଣଶଗ ହସ ିତ ଶଷ ଜରୋମରଣ ଦୁ | 
ଷ୍କମଵଦୁୁଃଖଗଳୁ ଶତୋଡସୁଵଶର || ୫୮ || 
 
ରେସରସ୍ତ୍ରଗଳଂିଦ ଗୋୟଵଶଡୟଦ | 
ଅକ୍ଷୟ କୋୟଦ ଶ୍ରୀ କ ଷ୍ଣ || 
ତୁଚ୍ଛ ୟମଭଟର  ସ୍ତ୍ରକଳୁକୁଵନଲ୍ଲ | 
ହୁଚ୍ଚ ନୀ ହରିୟ ଗୁଣଵରିଶୟ || ୫୯ || 
 
କଚି୍ଚନୁଂଗଦିନୁ ନମ୍ମ ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣନୁ | 
ତୁଚ୍ଛ ନରକଶଦୋଳୁ ଅନଲନଶିଗ || 
ଶେଚୁ୍ଚଵନଲ୍ଲ ଅଦରିଂଦଵଶଗ ନରକ | 
ଶମଚୁ୍ଚଵରଲ୍ଲ େୁଧ୍ରଶରଲ୍ଲ || ୬୦ || 
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ମଶନୟଲ୍ଲ ିକ୍ଷଶମୟ ତୋଳଦ ଵୀରଭଟ | 
ରଣରଂଗଦଲ୍ଲ ିକ୍ଷମିସୁଵଶନ || 
ଅଣଵୁୋଗ ିନମ୍ମ ହତିଶେ ମନଶଦୋଳଗନି କ ଷ୍ଣ | 
ମନୁଵି କୋଲଶେ ମହତ୍ତୋଦ || ୬୧ || 
 
ତୋୟ ଶପୋଶଟ୍ଟୟିଂଦ ମଲୂରୂପଵ ଶତୋରି | 
ଆୟୁଧ୍ର ସହତି ଶପୋରଵଂଟ || 
ନୟୋୟଶକୋଵିଦରୁ ପୁଟ୍ଟଦିଶନଂେଶର | 
େୋୟିଶଗ େଂଦଂଶତ ଶେୋଗଳଦରୁି || ୬୨ || 
 
ଉଟ୍ଟ ପୀତୋଂେର ଶତୋଟ୍ଟ ଭୂଷଣଂଗଳୁ | 
ଇଟ୍ଟ ନଵରତ୍ନଦ କରିୀଟଵୁ || 
ଶମଟ୍ଟଦି କୁରୁହ ଏଶଦୟଲ୍ଲ ିଶତୋରିଦ ଶ୍ରୀ | 
ଵିଟଠଲ ପୁଟ୍ଟଦିଵଶନନେହୁଶଦ || ୬୩ || 
 
ଋଷଭଂସଶମଷ ମହଷି ମୂଷକଵୋହନଶଵରି ମୋ | 
ନସିରଂଶତ ସୁଳଵି ସୁରଶରଲ୍ଲ || 
ଏଶସଵ ଶଦଶଵ ୋନର ସୋହସଶେ ମଣଦିରୁ | 
କୁସୁମନୋଭନଶିଗ ସରିୟୁଂଶଟ || ୬୪ || 
 
ଓଂଶଦୋଂଦୁ ଗୁଣଗଳୁ ଇଦ୍ଦୋଵୁ ଇଵରଲ୍ଲ ି| 
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ସଂଦଣସିଶିଵଶକୋ େହୁଶଦୋଷ || 
କୁଂଶଦଳ୍ଳଷି୍ଟଲ୍ଲଦ ମକୁୁଂଦଶନ ତନଶଗଂଦୁ | 
ଇଂଦଶିର ପତୟି ଶନଶନଦଳୁ || ୬୫ || 
 
ଇଂତୁ ଚଂିତସି ିରଶମ ସଂତରୋ ମନ ପଦଵ | 
ସଂଶତୋଷ ମନଦ ିଶନଶନଵୁତ୍ତ || 
ସଂଶତୋଷ ମନଦ ିଶନଶନଵୁତ୍ତ ତନ୍ନ ଶ୍ରୀ | 
କୋଂତନଶିଦ୍ଦଶଡଶଗ ନଶଡଦଳୁ || ୬୬ || 
 
କଂଦପଵ ଶକୋଟଗିଳ ଶଗଲୁଵ ଶସ ଂଦୟଵଦ | 
ଚଂଦଵୋଗଦି୍ଦ ଶଚଲୁଵନ || 
ଇଂଦଶିର କଂଡୁ ଇଵଶନ ତନଶଗ ପତ ି| 
ଶୟଂଦଵନ େଳଶିଗ ନଶଡଦଳୁ || ୬୭ || 
 
ଈ ଶତରଦ ସୁରର ସୁତ୍ତ ଶନୋଡୁତ୍ତ ଲକି୍ଷ୍ମ | 
ଚତି୍ତଵ ଶକୋଡଶଦ ନସୁନଗୁତ || 
ଚତି୍ତଵ ଶକୋଡଶଦ ନସୁନଗୁତ େଂଦୁ ପୁରୁ | 
ଶଷୋତ୍ତମନ କଂଡୁ ନମିସଦିଳୁ || ୬୮ || 
 
ନୋନୋ କୁସୁମଗଳଂିଦ ମୋଡଦି ମୋଶଲୟ | 
ଶ୍ରୀନୋର ିତନ୍ନ କରଦଲ୍ଲ ି|| 
ପୀନକଂଧ୍ରରଦ ତ୍ରଵିିକ୍ରମରୋୟନ | 
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ଶକୋରଳନି ଶମଲିଟୁ୍ଟ ନମିସଦିଳୁ || ୬୯ || 
 
ଉଟ୍ଟ ଶପୋଂେଶଟ୍ଟୟ ଶତୋଟ୍ଟୋଭରଣଂଗଳୁ | 
ଇଟ୍ଟ ନଵରତ୍ନଦ ମୁକୁଟଵୁ || 
ଦୁଷ୍ଟମଦଵନଶନଂେ କଶଡୟ ଶପଂଶଡଗଳୁ | 
ଇଟ୍ଟଦି୍ଦ ହରିଶଗ ଵଧୁ୍ରଵୋଦଳୁ || ୭୦ || 
 
ଶକୋଂେୁ ଚଂେକ କହଶଳ ତୋଳ ମଦ୍ଦଶଳଗଳୁ | 
ତଂେଶଟ ଶଭରି ପଟହଗଳୁ || 
ଶଭୋଂ ଶଭୋଂ ଏଂେ  ଂଖ ଶଡୋଳୁ୍ଳ ଶମ ରିଗଳୁ | 
ଅଂେୁଧି୍ରୟ ମଶନୟଶଲ୍ଲଶସଦଵୁ || ୭୧ || 
 
ଅଘଵୟପୋଦୟୋଚମନ ଶମୋଦଲୋଦ ଶଷୋଡ ୋ | 
ନଘଵୟ ପୂଶଜୟିତ୍ତନଳୟିଶଗ | 
ଓଗିିଦ ମନଦଂିଦ ଧ୍ରୋଶରଶୟଶରଦଶନ ସଂିଧୁ୍ର | 
ସଦ୍ଗତୟିିତୁ୍ତ ସଲଶହଂଦ || ୭୨ || 
 
ଶଵଶଦୋକ୍ତ ମଂତ୍ର ଶପଳ ିଵସଷି୍ଠ ନୋରଦ ଶମୋଦ | 
ଲୋଦ ମନୁୀଂଦ୍ରରୁ ମଦୁଦଂିଦ || 
ଵଧୂ୍ରଵରର ଶମଶଲ ଶ ୋଭନଦକ୍ଷଶତୟନୁ | 
ଶମୋଦଵୀୟୁତ୍ତ ତଳଦିରୁ || ୭୩ || 
 

www.yo
us

igm
a.c

om

17



ସଂଭ୍ମଦଂିଦଂେରଦ ିଦୁଂଦୁଭି ଶମୋଳଗଲୁ | 
ତୁଂେୁରୁ ନୋରଦରୁ ସୁ୍ତତସିୁତ୍ତ || 
ତୁଂେୁରୁ ନୋରଦରୁ ସୁ୍ତତସିୁତ୍ତ ପୋଡଦିରୁ ପୀ | 
ତୋଂେରଧ୍ରରନ ମହଶିମୟ || ୭୪ || 
 
ଶଦଵନୋରିୟଶରଲ୍ଲ େଂଶଦୋଦଗ ିପୋଠକରୁ | 
ଓଵି ପୋଡୁତ୍ତ କୁଣଦିରୁ || 
ଶଦଵତରୁଵିନ ହୂଵିନ ମଶଳଗଳ | 
ଶ୍ରୀଵରନ ଶମଶଲ କଶରଦରୁ || ୭୫ || 
 
ମତୁୁ୍ତ ରତ୍ନଗଳଂିଦ ଶକତ୍ତିସଦି ହଶସୟ ନଵ | 
ରତ୍ନ ମଂଟପଦ ିପସରିସ ି|| 
ନଵରତ୍ନମଂଟପଦ ିପସରିସ ିକ ଷ୍ଣନ | 
ମଶୁତ୍ତୈଶଦୟଶରଲ୍ଲ କଶରଦରୁ || ୭୬ || 
 
ଶ ଷ ୟନଶନ େୋ ଶଦୋଷଦୂରଶନ େୋ | 
ଭୋସୁରକୋୟ ହରିଶୟ େୋ || 
ଭୋସୁରକୋୟ ହରିଶୟ େୋ ଶ୍ରୀ କ ଷ୍ଣ ଵି | 
ଲୋସଦଂିଶଦମ୍ମହଶସଶଗ େୋ || ୭୭ || 
 
କଂଜଶଲୋଚନଶନ େୋ ମଂଜୁଳ ମତୂଶିୟ େୋ | 
କୁଂଜର ଵରଦୋୟକଶନ େୋ || 
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କୁଂଜରଵରଦୋୟକଶନ େୋ ଶ୍ରୀ କ ଷ୍ଣ ନ ି| 
ରଂଜନ ନମ୍ମ ହଶସଶଗ େୋ || ୭୮ || 
 
ଆଦକିୋଲଦଲ୍ଲ ିଆଲଶଦଶଲୟ ଶମଶଲ | 
ଶ୍ରୀଶଦଵିୟଶରୋଡଶନ ପଵଡସିଦି || 
ଶ୍ରୀଶଦଵିୟଶରୋଡଶନ ପଵଡସିଦି ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣ | 
ଶମୋଦଦଂିଶଦୋମ୍ମ ହଶସଶଗ େୋ || ୭୯ || 
 
ଆଦକିୋରଣନୋଗ ିଆଗ ମଲଗଦୁି୍ଦ | 
ଶମୋଦଜୀଵର ତନ୍ନ ଉଦରଦଲି || 
ଶମୋଦ ଜୀଵର ତନ୍ନୁଦରଦଲି ଇଂେଟି୍ଟ ଅ | 
ନୋଦ ିମରୁୂତଶିୟ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୦ || 
 
ଚନିମୟଶଵନପି ନମି୍ମ ମଶନଗଳଲ୍ଲ ିଶଜୋ | 
ତମିଵୟଵୋଦ ପଦମଦଲ୍ଲ ି|| 
ରଶମ୍ମୟଶରୋଡଗୂଡ ିରମିସୁଵ ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣ | 
ନମ୍ମ ମଶନୟ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୧ || 
 
ନୋନୋଵତୋରଦଲି ନଂେଦି ସୁରରିଶଗ | 
ଆନଂଦଵୀଵ କରୁଣ ିେୋ || 
ଆନଂଦଵୀଵ କରୁଣ ିେୋ ଶ୍ରୀ କ ଷ୍ଣ | 
ଶ୍ରୀନୋରିଶୟୋଡଶନ ହଶସଗଏଳୁ || ୮୨ || 
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ଶେୋମ୍ମନୋଲୟଦଲ୍ଲ ିରନ୍ନଦ ପୀଠଦ ିକୁଳତୁି | 
ଓମ୍ମନଦ ିଶନହଵ ମୋଡୁଵ || 
ନମିଵଲ ପୂଶଜୟ ଶକୈଶଗୋଂେ ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣ ପ | 
ରମ ମରୁୂତଶିୟ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୩ || 
 
ମଖୁୟପ୍ରୋଣନ ମଶନୟଲି ଭୋରତୀଶଦଵିୟୋଗ | 
ଲିେି େଡସିଦି ରସୋୟନଵ || 
ସେଶରଗୂଡଦି ପୋୟସ ସଵିୟୁଵ | 
ରେସଶଵୈରିଶୟ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୪ || 
 
ରୁଦ୍ରନ ମଶନୟଲ୍ଲ ିରୁଦ୍ରୋଣଶିଦଵିୟରୁ | 
ଭଦ୍ରମଂଟପଦ ିକୁଳ୍ଳରିିସ ି|| 
ସ୍ଵୋଦ୍ଵନ୍ନଂଗଳ େଡସିଲୁ ଶକୈଶଗୋଂଡ | 
ମଦୁୁ୍ଦ ନରସଂିହ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୫ || 
 
ଗରୁଡନ ଶମଶଲରି ଗଗନ ମୋଗଵଦଲ୍ଲ ି| 
ତରତରଦ ିସୁ୍ତତପି ସୁରସ୍ତ୍ରୀୟର || 
ଶମଶରଵ ଗଂଧ୍ରଵଵର ଗୋନଵ ସଵିୟୁଵ | 
ନରହର ିନମ୍ମ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୬ || 
 
ନମି୍ମଣ୍ଣନ ମଶନୟ ସୁଧ୍ରମଵ ସଶଭୟଲ୍ଲ ି| 
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ଉଶମୟରସ ନମିସଦି || 
ଧ୍ରମଵରକ୍ଷକଶନନପି କ ଷ୍ଣ କ ଶପୟିଂଦ ପ | 
ରମ ମରୁୂତଶିୟ ହଶସଶଗ େୋ || ୮୭ || 
 
ଇଂଦ୍ରନ ମଶନଶଗହୋଗ ିଅଦତିଶିଗ କୁଂଡଲଵିତୁ୍ତ | 
ଅଂଦଦ ପୂଶଜୟ ଶକୈଶଗୋଂଡୁ || 
ଅଂଦଦ ପୂଶଜୟ ଶକୈଶଗୋଂଡୁ ସୁରତରୁଵ | 
ଇଂଦଶିରଗତି୍ତ ହରିଶୟ େୋ || ୮୮ || 
 
ନମି୍ମ ଶନଶନଵ ମନୁ ିହ ଦୟଦଲି ଶନଶଲସଦି | 
ଧ୍ରମଵରକ୍ଷକଶନନସିୁଵ || 
ସମ୍ମତଵୋଗଦି୍ଦ ପୂଶଜୟ ଶକୈଶଗୋଂଡ ନ ି| 
ସସୀମ ମହମି ହଶସଶଗ େୋ || ୮୯ || 
 
ମତୁ୍ତିନ ସତ୍ତଶିଗୟ ନଵରତ୍ନଦ ଚୋମର | 
ସୁତ୍ତ ନଲିଵପ୍ସର ସ୍ତ୍ରୀୟର || 
ନ ତୟଵ ଶନୋଡୁତ ଚତି୍ର ଵୋଦୟଂଗଳ ସଂ | 
ପତ୍ତିନ ହରିଶୟ ହଶସଶଗ େୋ || ୯୦ || 
 
ଏନଲୁ ନଗୁତ େଂଦୁ ହଶସୟ ଶମଶଲ | 
ଵନଶିତ ଲକ୍ଷମିୁଶୟୋଡଗୂଡ ି|| 
ଅନଂତ ଶଵୈଭଵଦ ିକୁଳତି କ ଷ୍ଣନ ନୋଲୁ୍କ | 
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ଦନିଦୁତ୍ସଵଵ ନଶଡସଦିରୁ || ୯୧ || 
 
ଅଶତ୍ତଶରନପି ଗଂଶଗ ୟମଶୁନ ସରସ୍ଵତ ିଭୋ | 
ରତ ିଶମୋଦଲୋଦ ସୁରସ୍ତ୍ରୀୟରୁ || 
ମତିୁ୍ତନକ୍ଷଶତୟନ୍ନ ୁଶ ୋଭୋନଶଵନୁତଲି ତମ୍ମ | 
ଅତୟିଳୟିଶଗ ତଳଦିରୁ || ୯୨ || 
 
ରତ୍ନୋଦୋରତଶିଗ ସୁତ୍ତ ମତୁ୍ତଶନ ତୁଂେ ି| 
ମଶୁତ୍ତୈଶଦୟଶରଲ୍ଲ ଧ୍ରଵଳଦ || 
ମଶୁତ୍ତୈଶଦୟଶରଲ୍ଲ ଧ୍ରଵଳଦ ପଦନ ପୋ | 
ଡୁତ୍ତଶଲତି୍ତଦଶର ସରିଵରଶଗ || ୯୩ || 
 
ଶେୋମ୍ମତନ୍ନରସ ିକୂଶଡ େଂଶଦରଗଦି | 
ଉଶମୟରସ ନମିସଦି || 
ଅମରଶରଲ୍ଲରୁ େଶଗେଶଗ ଉଡୁଶଗୋଶରଗଳ | 
ରଶମ୍ମୟରସଶଗ ସଲ୍ଲସିଦିରୁ || ୯୪ || 
 
ସତୟଶଲୋକଦ ଶେୋମ୍ମ ଶକ ସୁ୍ତଭରତ୍ନଵନତି୍ତ | 
ମକୁ୍ତୋସୁରରୁ ମଦୁଦଂିଦ || 
ମତୁ୍ତିନ କଂଠୀସରଵ ମୁଖୟପ୍ରୋଣନତି୍ତ | 
ମସ୍ତକଦ ମଣୟି  ିଵନତି୍ତ || ୯୫ || 
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ତନ୍ନରସ ିକୂଶଡ ସଵିନୁଡ ିନୁଡଵିୋଗ | 
ଵଦନଦଲ୍ଲଦି୍ଦଗ୍ନ ିଶକଡଦଂଶତ || 
ଵହ୍ନ ିପ୍ରତଶିଷ୍ଠୟ ମୋଡ ିଅଵଶନୋଳଗଦି୍ଦ | 
ତନ୍ନୋହୁତ ିଦବିଣ ସୁରରିଶଗ || ୯୬ || 
 
ଶକୋବିଦ ଖଳଶରୋଡସି ିଅମ ତୋନ୍ନ ଊଟଶେ | 
ଉବିଦ ହରୁଷଦ ିଉଣସିଲୁ || 
ଉବିଦ ହରୁଷଦ ିଉଣସିଶେଶକଂଦୁ ସଂିଧୁ୍ର | 
ସଵଵରିଶଗଶଡୟ ମୋଡସିଦି || ୯୭ || 
 
ମୋଵନ ମଶନୟଲ୍ଲ ିଶଦଵରିଶଗ ତଣଵ | 
ଦୋନଵରୁ ଶକଡସିଶଦ େଡିଶରଂଦୁ || 
ଦୋନଵରୁ ଶକଡସିଶଦ େଡିଶରଂଦୁ ଶ୍ରୀ କ ଷ୍ଣ | 
ଶଦଵ ସ୍ତ୍ରୀଶଵଷଵ ଧ୍ରରିସଦି || ୯୮ || 
 
ତନ୍ନ ଶସ ଂଦୟଵଦଂିଦୁନ୍ନତମୟଵୋଦ ଲୋ | 
ଵଣୟଦଂିଦ ଶମଶରଵ ନଜିପତୟି || 
ଶହଣୁ୍ଣରୂପଵ କଂଡୁ କଶନୟ ମହୋଲକ୍ଷମିୁ ଇଵ | 
ଗନୟଶରଶକଂଦୁ ଶେରଗୋଦଳୁ || ୯୯ || 
 
ଲୋଵଣୟମୟଵୋଦ ହରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଶଵଷଶେ | 
ଭୋଵକୟିଶରଲ୍ଲ ମରୁଳୋଶଗ || 

www.yo
us

igm
a.c

om

23



ମୋଵର ସୁଶଧ୍ରୟ କ୍ରମଦଂିଦ େଡସି ିତନ୍ନ | 
ଶସଵକ ସୁରରିଗୁଣସିଦି || ୧୦୦ || 
 
ନୋଗନ ଶମଶଲ ତୋ ମଲଗଦି୍ଦୋଗ | 
ଆଗଶଲ ଜଗଵ ଜତନଦ ି|| 
ଆଗଶଲ ଜଗଵ ଜତନଦ ିଧ୍ରରିଶସଂଦୁ | 
ନୋଗେଲିୟ ନଶଡସଦିରୁ || ୧୦୧ || 
 
କ୍ଷଶୁଧ୍ରୟ କଶଳଵ ନଵରତ୍ନଦ ମୋଶଲୟ | 
ମଦୁଦଂିଦ ଵୋରିଧି୍ର ଵିଧି୍ରଗତି୍ତ || 
ଚଦୁର ଵରଵ ଵୋୟୁଶଦଵରିଗତି୍ତ | 
ଵିଧୁ୍ରଵିନ କଶଲୟ  ିଵଗତି୍ତ || ୧୦୨ || 
 
 କ୍ର ଶମୋଦଲୋଦ ଦକି୍ଷୋଽଲକରିଶଗ | 
ଶସୋେିଦ ଶଚ ଦଂତ ଗଜଂଗଳ || 
ଉେିଦ ମନଦଂିଦ ଶକୋଟ୍ଟ ଵରୁଣଶଦଵ ମଦୁ | 
ମେଳୋୟୁଷୟଵ ଶେଶଳଶସଂଦ || ୧୦୩ || 
 
ମଶତ୍ତ ଶଦଶଵଂଦ୍ରଶଗ ପୋରିଜୋତଵନତି୍ତ | 
ଚତି୍ତଵ ଶସଶଳଵପ୍ସରସ୍ତ୍ରୀୟର || 
ହତୁ୍ତ ସୋଵିର ଶକୋଟ୍ଟ ଵରୁଣଶଦଵ ହର ି| 
ଭକ୍ତିୟ ମନଦଲ୍ଲ ିଶେଶଳଶସଂଦ || ୧୦୪ || 
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ଶପୋଶଳଵ ନଵରତ୍ନଦ ରୋ ିୟ ଶତଶଗଶତଶଗଦୁ | 
ଉଳଦିମରରିଶଗ ସଲିସଦି || 
ଉଳଦି ଅମରରିଶଗ ସଲିସଦି ସମଦୁ୍ର | 
କଳୁହସିଦିନଵରଵର ମଶନଗଳଶିଗ || ୧୦୫ || 
 
ଉନ୍ନତ ନଵରତ୍ନଵୋଦ ଅରମଶନୟ | 
ଚଶନ୍ନମରଗଳଂିଦ ଵିରଚସି ି|| 
ତନ୍ନ ଅଳୟିନଶିଗ ସ୍ଥିରଵୋଗ ିମୋଡଶିକୋଟୁ୍ଟ | 
ଇଶନ୍ନୋଂଦୁ କଶଡୟଡ ିଇଡଦଂଶତ || ୧୦୬ || 
 
ହୟଵଦନ ତନ୍ନ ପ୍ରିୟଳୋଦ ଲକ୍ଷମିୁଶଗ | 
ଜୟଵିତ୍ତ କ୍ଷୀରୋଂେୁଧି୍ରୟଲ୍ଲ ି|| 
ଜୟଵିତ୍ତ କ୍ଷୀରୋଂେୁଧି୍ରୟଲ୍ଲ ିଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣ | 
ଦୟଦ ିନଶମ୍ମଲ୍ଲର ସଲହଲି || ୧୦୭ || 
 
ଈ ପଦଵ ମୋଡଦି ଵୋଦରିୋଜମନୁଶିଗ | 
ଶ୍ରୀପତୟିୋଦ ହୟଵଦନ || 
ତୋପଵ କଶଳଦୁ ତନ୍ନ ଶ୍ରୀଚରଣଦ ସ | 
ମୀପଦଲ୍ଲଟୁି୍ଟ ସଲହଲି || ୧୦୮ || 
 
ଇଂତୁ ସ୍ଵପନଦଲ୍ଲ ିଶକୋଂଡୋଡସିଶିକୋଂଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ | 
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କୋଂତନ କଂଦଶନନସିୁଵ || 
ସଂତର ଶମଚ୍ଚନି ଵୋଦରିୋଶଜଂଦ୍ର ମନୁ ି| 
ପଂର୍ଦ ିଶପଳଦି ପଦଵିଦୁ || ୧୦୯ || 
 
ଶ୍ରୀୟରସ ହୟଵଦନପ୍ରିୟ ଵୋଦରିୋଜ | 
ରୋୟ ରଚସିଦି ପଦଵିଦୁ || 
ଆୟୁଷୟ ଭଵିଷୟ ଦନିଦନିଶକ ଶହଚୁ୍ଚଵୁଦୁ ନ ି| 
ରୋୟୋସଦଂିଦ ସୁଖପିରୁ || ୧୧୦ || 
 
ଶେୋମ୍ମୋନ ଦନିଦଲ୍ଲ ିଓଶମ୍ମୋଶମ୍ମ ଈ ମଦୁଶଵ | 
କ୍ରମ୍ମଦ ିମୋଡ ିଵିଶନୋଦସିୁଵ || 
ନମ୍ମ ନୋରୋୟଣଗୂ ଈ ରଶମ୍ମଗଡଗିଡଗୂି | 
ଅସୁର ଶମୋହନଶଵ ନରନଟଶନ || ୧୧୧ || 
 
ମଦୁଶଵୟ ମଶନୟଲ୍ଲ ିଈ ପଦଵ ପୋଡଦିଶର | 
ମଦୁମେଳଶିଗ ମଦୁଵହୁଦୁ || 
ଵଧୁ୍ରଗଳଶିଗ ଓଶଲଭୋଗୟ ଦନିଦନିଶକ ଶହଚୁ୍ଚଵୁଦୁ | 
ମଦନନୟୟନ କ ଶପୟିଂଦ ଶ ୋଭୋଶନ || ୧୧୨ || 
 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନଶିର ସୁରଶରୋଳୁ ସୁଭଗନଶିଗ | 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନୀ ସୁଗୁଣନଶିଗ || 
ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନଶିର ତ୍ରଵିିକ୍ରମରୋୟଶଗ | 
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ଶ ୋଭୋନଶଵନ୍ନୀ ସୁରପ୍ରିୟଶଗ || ଶ ୋଭୋଶନ || ୧୧୩ || 
 
|| ମଂଗଳଂ || 
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