ମୁନର
ି ୁ ଵାଚ
କଥଂ ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରଂ ତଂ ଗଣେଶ ଉପଦିଷ୍ଟଵାନ |
ଶିଵଦଂ ତନମମାଚକ୍ଷ୍ଵ ଣ ାକାନୁ ଗ୍ରହତତ୍ପର || ୧ ||
ବ୍ରଣମାଵାଚ
ଣଦଵଃ ପୂଵଵଂ ପୁରାରାତିଃ ପୁରତ୍ରୟଜଣୟାଦୟଣମ |
ମନସା ସ ଵିନର୍
ି ଵାୟଵ ଦଦୃ ଣଶ ଵିଘ୍ନକାରେମ |
ଵିଘ୍ନପ୍ରଶମଣନାପାୟମପୃଚ୍ଛଦପରିଶ୍ରମମ |

a.
c

ମହାଗେପତିଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ସମଭୟଚଵୟ ୟଥାଵିଧି || ୩ ||

om

ଅନଚଵନାଦ୍ଗଣେଶସୟ ଜାଣତା ଵିଘ୍ନାକୁ ଃ କି || ୨ ||

gm

ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ପୂଜୟା ଶଣଭାମଵହାଗେପତିଃ ସ୍ଵୟମ || ୪ ||
ସଵଵଵଘ୍ନ
ି ପ୍ରଶମନଂ ସଵଵକାମଫ ପ୍ରଦମ |

ou
si

ତତସ୍ତଣମୈ ସ୍ଵୟଂ ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରମିଦମବ୍ରଵୀତ || ୫ ||

ଅସୟ ଶ୍ରୀମହାଗେପତିସହସ୍ରନାମଣସ୍ତାତ୍ରମା ାମନ୍ତ୍ରସୟ |

.y

ଗଣେଶ ଋଷିଃ, ମହାଗେପତିଣଦଵଵତା, ନାନାଵିର୍ାନିଚ୍ଛନ୍ାଂସି |

w

w

ହୁ ମିତ ି ବୀଜମ, ତୁ ନଗମତ
ି ି ଶକ୍ତ୍ିଃ, ସ୍ଵାହାଶକ୍ତ୍ିରତ
ି ି କୀ କମ |

w

ସକ ଵିଘ୍ନଵିନାଶନଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମହାଗେପତିପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟଣଥଵ ଜଣପ ଵିନଣି ୟାଗଃ |
ଅଥ କରନୟାସଃ

ଗଣେଶ୍ଵଣରା ଗେକ୍ରୀଡ ଇତୟନଗଷ୍ଠାଭୟାଂ
ନମଃ |
ୁ

କୁ ମାରଗୁରୁରୀଶାନ ଇତି ତଜଵନୀଭୟାଂ ନମଃ ||
ବ୍ରମାଣ୍ଡକୁ ଭଶ୍ଚି ଣଦ୍ଵୟାଣମତି ମଧ୍ୟମାଭୟାଂ ନମଃ |

ରଣକ୍ତ୍ା ରକ୍ତ୍ାମଵରର୍ର ଇତୟନାମିକାଭୟାଂ ନମଃ
ସଵଵସଦ୍ଗର
ି ାଭୟାଂ ନମଃ |
ୁ ୁ ସଂଣସଵୟ ଇତି କନିଷ୍ଠକ

ୁ ପ୍ତଵିଘ୍ନଃ ସ୍ଵଭକ୍ତ୍ାନାମିତ ି କରତ କରପୃଷ୍ଠାଭୟାଂ ନମଃ ||
ଅଥ ଅଂଗନୟାସଃ
ଛନ୍ଶ୍ଛଣନ୍ାଦ୍ଭଵ ଇତି ହୃ ଦୟାୟ ନମଃ |
ନିଷ୍କଣ ା ନିମଵ ଇତି ଶିରଣସ ସ୍ଵାହା |
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ ି ୟକ୍ରୀଡ ଇତି ଶିଖାଣୟୈ ଵଷଟ |
ଅଷ୍ଟାନଗଣୟାଗଫ ଭୃଦିତ ି ଣନତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଣଵୌଷଟ |
ଅନନ୍ତଶକ୍ତ୍ିସହିତ ଇତୟସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ |

gm

ଅଥ ଧ୍ୟାନମ

a.
c

ଭୂଭଵୁଵଃ ସ୍ଵଣରାମ ଇତି ଦିଗବନ୍ଧଃ |

om

ଗ୍ନ୍ୟାନଂ ଵିଗ୍ନ୍ୟାନମାନନ୍ ଇତି କଵଚାୟ ହୁ ମ |

ଗଜଵଦନମଚିନ୍ତୟଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରଂ ତ୍ରିଣନତ୍ରଂ

ou
si

ବୃ ହଦୁ ଦରମଣଶଷଂ ଭୂତିରାଜଂ ପୁରାେମ |
ଅମରଵରସୁପଜ
ୂ ୟଂ ରକ୍ତ୍ଵେଵଂ ସୁଣରଶଂ

w

w

ଶ୍ରୀଗେପତିରୁଵାଚ

.y

ପଶୁପତିସତ
ୁ ମୀଶଂ ଵିଘ୍ନରାଜଂ ନମାମି ||

w

ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵଣରା ଗେକ୍ରୀଣଡା ଗେନାଣଥା ଗୋଧିପଃ |
ଏକଦଣନ୍ତା ଵକ୍ରତୁ ଣଣ୍ଡା ଗଜଵଣରା ମଣହାଦରଃ || ୧ ||
ଣମଵାଦଣରା ର୍ୂମ୍ରଵଣେଵା ଵିକଣଟା ଵିଘ୍ନନାଶନଃ |
ସୁମଣୁ ଖା ଦୁ ମଣଵୁ ଖା ବୁ ଣଦ୍ଧ୍ା ଵିଘ୍ନରାଣଜା ଗଜାନନଃ || ୨ ||
ଭୀମଃ ପ୍ରଣମାଦ ଆଣମାଦଃ ସୁରାନଣନ୍ା ମଣଦାତ୍କଟଃ |
ଣହରମଵଃ ଶମଵରଃ ଶଭୁ ଵମଵକଣେଵା ମହାବ ଃ || ୩ ||
ନନ୍ଣନା ମ୍ପଣଟା ଭୀଣମା ଣମଘନାଣଦା ଗେନଜୟଃ |

ଵିନାୟଣକା ଵିରୂପାଣକ୍ଷ୍ା ଵୀରଃ ଶୂରଵରପ୍ରଦଃ || ୪ ||
ମହାଗେପତିବୁ ଦ୍ଧ୍
ଵ ପ୍ର
ି ି ୟଃ କ୍ଷ୍ିପ୍ରପ୍ରସାଦନଃ |
ରୁଦ୍ରପ୍ରି ଣୟା ଗୋଧ୍ୟକ୍ଷ୍ ଉମାପୁଣତ୍ରାଘନାଶନଃ || ୫ ||
କୁ ମାରଗୁରୁରୀଶାନପୁଣତ୍ରା ମୂଷକଵାହନଃ |
ସିଦ୍ଧ୍ପ୍ର
ି ି ୟଃ ସିଦ୍ଧ୍ପ
ି ତିଃ ସିଦ୍ଧ୍ଃ ସିଦ୍ଧ୍ଵ
ି ନ
ି ାୟକଃ || ୬ ||
ଅଵିଘ୍ନସ୍ତୁ ମର
ଵୁ ୁ ଃ ସିଂହଵାହଣନା ଣମାହିନୀପ୍ରି ୟଃ |
କୂ ଷମାଣ୍ଡସାମସଭୂତଦ
ି ୁଜ
ଵ ଵଣୟା ର୍ୂଜଵଣୟା ଜୟଃ |

gm

ଵିଶ୍ଵକତଵା ଵିଶ୍ଵମୁଣଖା ଵିଶ୍ଵରୂଣପା ନିଧିଗଵୁେଃ |

a.
c

ଭୂପତିଭୁ ଵନପତି
ଵ
ଭୂ ଵତାନାଂ ପତିରଵୟୟଃ || ୮ ||

om

କଟନକଣଟା ରାଜପୁତ୍ରଃ ଶାକ ଃ ସଂମିଣତାମିତଃ || ୭ ||

କଵିଃ କଵୀନାମୃଷଣଭା ବ୍ରମଣେୟା ବ୍ରମଵିତ୍ପିି ୟଃ || ୯ ||

ou
si

ଣଜୟଷ୍ଠରାଣଜା ନିଧିପତିନଧି
ି ପ୍ରି ୟପତିପ୍ରିୟଃ |

ହିରେମୟପୁରାନ୍ତଃସ୍ଥଃ ସୂୟଵମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟଗଃ || ୧୦ ||

.y

କରାହତିଧ୍ଵସ୍ତସିନ୍ଧୁସ ି ଃ ପୂଷଦନ୍ତଭିତ |

w

w

ଉମାନକଣକ ିକୁତୁକୀ ମୁକ୍ତ୍ିଦଃ କୁ ପାଵନଃ || ୧୧ ||

w

କିରୀଟୀ କୁ ଣ୍ଡ ୀ ହାରୀ ଵନମା ୀ ମଣନାମୟଃ |
ଣଵୈମଖ
ି କ୍ଷ୍ିତଃି || ୧୨ ||
ୁ ୟହତଣଦୈତୟଶ୍ରୀଃ ପାଦାହତିଜତ
ସଣଦୟାଜାତଃ ସ୍ଵେଵମନ
ି ିତ୍ତହୃ ତ |
ୁ ଜଣମଖ ୀ ଦୁ ନମ
ଦୁ ଃସ୍ଵପ୍ହୃତ୍ପି ସହଣନା ଗୁେୀ ନାଦପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି ଃ || ୧୩ ||
ସୁରୂପଃ ସଵଵଣନତ୍ରାଧିଵାଣସା ଵୀରାସନାଶ୍ରୟଃ |
ପୀତାମଵରଃ ଖଣ୍ଡରଦଃ ଖଣ୍ଡଣଵୈଶାଖସଂସ୍ଥିତଃ || ୧୪ ||
ଚିତ୍ରାନଗଃ ଶୟାମଦଶଣନା ଭା ଚଣରା ହଵିଭୁ ଜଃ
ଵ |

ଣୟାଗାଧିପସ୍ତାରକସ୍ଥଃ ପୁରୁଣଷା ଗଜକେଵକଃ || ୧୫ ||
ଗୋଧିରାଣଜା ଵିଜୟଃ ସ୍ଥିଣରା ଗଜପତିଧ୍ଵଜୀ |
ଣଦଵଣଦଵଃ ମରଃ ପ୍ରାେଦୀପଣକା ଵାୟୁ କୀ କଃ || ୧୬ ||
ଵିପଶ୍ଚି ଦ୍ଵରଣଦା ନାଣଦା ନାଦଭିନ୍ନମହାଚ ଃ |
ଵରାହରଦଣନା ମୃତୁୟନଜଣୟା ଵୟାଘ୍ରାଜିନାମଵରଃ || ୧୭ ||
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତ୍ିଭଣଵା ଣଦଵତ୍ରାତା ଣଦୈତୟଵିମଦଵନଃ |
ଶଭୁଣତଜାଃ ଶିଵାଣଶାକହାରୀ ଣଗୌରୀସୁଖାଵହଃ |

om

ଶଭୁଵଣରାଦ୍ଭଵଃ ଶଭୁଣକାପହା ଶଭୁହାସୟଭୂଃ || ୧୮ ||

a.
c

ଉମାନଗମ ଣଜା ଣଗୌରୀଣତଣଜାଭୂଃ ସ୍ଵର୍ଵୁନୀଭଵଃ || ୧୯ ||

gm

ୟଗ୍ନ୍ୟକାଣୟା ମହାନାଣଦା ଗିରଵ
ି ଷଵମା ଶୁଭାନନଃ |

ସଵଵାତ୍ମା ସଵଵଣଦଵାତ୍ମା ବ୍ରମମୂର୍ଵା କକୁ ପତି
ର ୁ ଃ || ୨୦ ||

ou
si

ବ୍ରମାଣ୍ଡକୁ ଭଶ୍ଚି ଣଦ୍ଵୟାମଭା ଃସତୟଶିଣରାରୁହଃ |

ଜଗଜ୍ଜନମ ଣୟାଣନମଷନିଣମଣଷାଗ୍ନ୍ୟକଵଣସାମଦୃ କ || ୨୧ ||

.y

ଗିରୀଣରୈକରଣଦା ର୍ମଵାର୍ଣମଵାଷ୍ଠଃ ସାମବୃ ଂହିତଃ |

w

w

ଗ୍ରହକ୍ଷ୍ଵଦଶଣନା ଵାେୀଜିଣହଵା ଵାସଵନାସିକଃ || ୨୨ ||

w

ଭୂ ମଧ୍ୟସଂସ୍ଥିତକଣରା ବ୍ରମଵିଦୟାମଣଦାଦକଃ |
କୁ ାଚ ାଂସଃ ଣସାମାକଵଘଣଟା ରୁଦ୍ରଶିଣରାର୍ରଃ || ୨୩ ||
ନଦୀନଦଭୁଜଃ ସପଵାନଗୁ ୀକସ୍ତାରକାନଖଃ |

ଣଵୟାମନାଭିଃ ଶ୍ରୀହୃ ଦଣୟା ଣମରୁପୃଣଷ୍ଠାେଵଣଵାଦରଃ || ୨୪ ||
କୁ କ୍ଷ୍ିସ୍ଥୟକ୍ଷ୍ଗନ୍ଧଵଵରକ୍ଷ୍ଃକିନ୍ନରମାନୁ ଷଃ |
ପୃଥଵୀକଟିଃ ସୃଷ୍ଟି ିନଗଃ ଣଶୈଣ ାରୁଦଵସ୍ରଜାନୁ କଃ || ୨୫ ||
ପାତା ଜଣନଘା ମୁନପ
ି ାତ୍କା ାନଗଷ୍ଠସ୍ତ୍ରୟୀତନୁ
ଃ|
ୁ

ଣଜୟାତିମଵଣ୍ଡ

ାନଗଣୂ ା ହୃ ଦୟା ାନନିଶ୍ଚ ଃ || ୨୬ ||

ହୃ ତ୍ପଦମକେିକାଶା ୀ ଵିୟଣତ୍କ ିସଣରାଵରଃ |

ସଦ୍ଭକ୍ତ୍ଧ୍ୟାନନିଗଡଃ ପୂଜାଵାରିନଵ
ି ାରିତଃ || ୨୭ ||
ପ୍ରତାପୀ କାଶୟଣପା ମନ୍ତା ଗେଣକା ଵିଷ୍ଟପୀ ବ ୀ |
ୟଶସ୍ଵୀ ର୍ାମିଣକା ଣଜତା ପ୍ରଥମଃ ପ୍ରମଣଥଶ୍ଵରଃ || ୨୮ ||
ରତ୍ନମଣ୍ଡପମଧ୍ୟଣସ୍ଥା ରତ୍ନସିଂହାସନାଶ୍ରୟଃ || ୨୯ ||
ତୀଵ୍ରାଶିଣରାଦ୍ଧ୍ୃତପଣଦା ଜ୍ଵା ିନୀଣମୌ ି ା ିତଃ |

gm

ସକାମଦାୟିନୀପୀଠଃ ସ୍ଫୁ ରଦୁ ଗ୍ରାସନାଶ୍ରୟଃ |

a.
c

ନନ୍ାନନ୍ିତପୀଠଶ୍ରୀଣଭଵାଗଣଦା ଭୂଷିତାସନଃ || ୩୦ ||

om

ଚିନ୍ତାମେିଦ୍ଵଵୀପପତିଃ କ ପଦୁମଵନା ୟଃ |

ଣତଣଜାଵତୀଶିଣରାରତ୍ନଂ ସତୟାନିତୟାଵତଂସିତଃ || ୩୧ ||

ou
si

ସଵିଘ୍ନନାଶିନୀପୀଠଃ ସଵଵଶକ୍ତ୍ୟମଵଜା
ୁ ୟଃ |

ିପିପଦମାସନାର୍ାଣରା ଵହ୍ନିର୍ାମତ୍ରୟା ୟଃ || ୩୨ ||

.y

ଉନ୍ନତପ୍ରପଣଦା ଗୂଢଗୁ ଫଃ ସଂଵୃ ତପାର୍ଷ୍ଣିକଃ |

w

w

ପୀନଜନଘଃ ଶିିଷ୍ଟଜାନୁ ଃ ସ୍ଥୂ ଣ ାରୁଃ ଣପ୍ରାନ୍ନମତ୍କଟିଃ || ୩୩ ||

w

ନିମ୍ନାଭିଃ ସ୍ଥୂ କୁ କ୍ଷ୍ିଃ ପୀନଵକ୍ଷ୍ା ବୃ ହଦ୍ଭୁଜଃ |
ପୀନସ୍କନ୍ଧଃ କମଵକଣଠା
ଣମଵାଣଷ୍ଠା ମଵନାସିକଃ || ୩୪ ||
ୁ
ଭଗ୍ନ୍ଵାମରଦସ୍ତୁ ନଗସଵୟଦଣନ୍ତା ମହାହନୁ ଃ |

ହ୍ରସ୍ଵଣନତ୍ରତ୍ରୟଃ ଶୂପଵକଣେଵା ନିବଡ
ି ମସ୍ତକଃ || ୩୫ ||
ସ୍ତବକାକାରକୁ ଭାଣଗ୍ରା ରତ୍ନଣମୌ ିନର
ି ନକଶଃ
ୁ |

ସପଵହାରକଟୀସୂତ୍ରଃ ସପଵୟଣଗ୍ନ୍ୟାପଵୀତଵାନ || ୩୬ ||
ସପଵଣକାଟୀରକଟକଃ ସପଵଣଗ୍ରୈଣଵୟକାନଗଦଃ |

ସପଵକଣକ୍ଷ୍ାଦରାବନ୍ଧଃ ସପଵରାଣଜାତ୍ତରଚ୍ଛଦଃ || ୩୭ ||
ରଣକ୍ତ୍ା ରକ୍ତ୍ାମଵରର୍ଣରା ରକ୍ତ୍ମା ାଵିଭୂଷେଃ |
ରଣକ୍ତ୍କ୍ଷ୍ଣନା ରକ୍ତ୍କଣରା ରକ୍ତ୍ତାଣ ଵାଷ୍ଠପଲ୍ଲଵଃ || ୩୮ ||
ଣଶ୍ଵତଃ ଣଶ୍ଵତାମଵରର୍ରଃ ଣଶ୍ଵତମା ାଵିଭୂଷେଃ |
ଣଶ୍ଵତାତପତ୍ରରୁଚିରଃ ଣଶ୍ଵତଚାମରଵୀଜିତଃ || ୩୯ ||
ସଵଵାଵୟଵସମ୍ପୂେଵଃ ସଵଵ କ୍ଷ୍େ କ୍ଷ୍ିତଃ |

om

ସଵଵାଭରେଣଶାଭାଢୟଃ ସଵଵଣଶାଭାସମନିଵତଃ || ୪୦ ||
ସଵଵମନଗ ମାନଗ ୟଃ ସଵଵକାରେକାରେମ |

gm

ଶୁଭାଣନଗା ଣ ାକସାରନଗଃ ସୁତନ୍ତୁସ୍ତନ୍ତୁଵର୍ଵନଃ |

a.
c

ସଵଵଣଦଵଵରଃ ଶାନଵଗୀ ବୀଜପୂରୀ ଗଦାର୍ରଃ || ୪୧ ||

କିରୀଟୀ କୁ ଣ୍ଡ ୀ ହାରୀ ଵନମା ୀ ଶୁଭାନଗଦଃ || ୪୨ ||

ou
si

ଇକ୍ଷ୍ୁଚାପର୍ରଃ ଶୂ ୀ ଚକ୍ରପାେିଃ ସଣରାଜଭୃତ |

ପାଶୀ ର୍ୃଣତାତ୍ପ ଃ ଶା ିମନଜରୀଭୃତ୍ସ୍ଵଦନ୍ତଭୃତ || ୪୩ ||

.y

କ ପଵଲ୍ଲୀର୍ଣରା ଵିଶ୍ଵାଭୟଣଦୈକକଣରା ଵଶୀ |

w

w

ଅକ୍ଷ୍ମା ାର୍ଣରା ଗ୍ନ୍ୟାନମୁଦ୍ରାଵାନ ମୁଦ୍ଗରାୟୁ ର୍ଃ || ୪୪ ||

w

ପୂେଵପାତ୍ରୀ କମଵର୍ଣରା
ଵିର୍ତ
ୃ ାନକଶମୂ
କଃ |
ୁ
ୁ

କରସ୍ଥାମ୍ରଫ ଶ୍ଚୂତକ ି କାଭୃତ୍କୁଠାରଵାନ || ୪୫ ||
ପୁଷ୍କରସ୍ଥସ୍ଵେଵଘଟୀପୂେଵରତ୍ନାଭିଵଷଵକଃ |

ଭାରତୀସୁନ୍ରୀନାଣଥା ଵିନାୟକରତିପ୍ରିୟଃ || ୪୬ ||
ମହା କ୍ଷ୍ମୀପ୍ରି ୟତମଃ ସିଦ୍ଧ୍ କ୍ଷ୍ମୀମଣନାରମଃ |
ରମାରଣମଶପୂଵଵାଣନଗା ଦକ୍ଷ୍ିଣୋମାମଣହଶ୍ଵରଃ || ୪୭ ||
ମହୀଵରାହଵାମାଣନଗା ରତିକନ୍ପଵପଶ୍ଚି ମଃ |

ଆଣମାଦଣମାଦଜନନଃ ସପ୍ରଣମାଦପ୍ରଣମାଦନଃ || ୪୮ ||
ସଂଵର୍ିତମହାଵୃ ଦ୍ଧ୍ର
ି ୃ ଦ୍ଧ୍ିସଦ୍ଧ୍
ି ପ୍ର
ି ଵର୍ଵନଃ |
ଦନ୍ତଣସୌମୁଖୟସୁମଖ
ୁ ଃ କାନ୍ତିକନ୍ ିତାଶ୍ରୟଃ || ୪୯ ||
ମଦନାଵତୟାଶ୍ରିତାନିିଘ ଃ କୃ ତଣଵୈମଖ
ଵୁ ଃ |
ୁ ୟଦୁ ମଖ
ଵିଘ୍ନସଂପଲ୍ଲଵଃ ପଦମଃ ସଣଵଵାନ୍ନତମଦଦ୍ରଵଃ || ୫୦ ||
ଵିଘ୍ନକୃ ନ୍ନମ
ି ୍ଚରଣୋ ଦ୍ରାଵିେୀଶକ୍ତ୍ିସତ୍କୃତଃ |

ଣମାହିନୀଣମାହଣନା ଣଭାଗଦାୟିନୀକାନ୍ତିମଣ୍ଡନଃ |

gm

ଵସୁର୍ାରାମଣଦାନ୍ନାଣଦା ମହାଶନଖନଧି
ି ପ୍ରି ୟଃ |

a.
c

କାମିନୀକାନ୍ତଵରଶ୍ରୀରଧିଷ୍ଠିତଵସୁନ୍ଧରଃ || ୫୨ ||

om

ତୀଵ୍ରାପ୍ରସନ୍ନନୟଣନା ଜ୍ଵା ିନୀପା ିଣତୈକଦୃ କ || ୫୧ ||

ନମଦ୍ଵସୁମତୀମା ୀ ମହାପଦମନଧି
ି ଃ ପ୍ରଭୁଃ || ୫୩ ||

ou
si

ସଵଵସଦ୍ଗର
ୁ ୁ ସଂଣସଵୟଃ ଣଶାଚିଣଷ୍କଶହୃ ଦାଶ୍ରୟଃ |

ଈଶାନମୂର୍ଵା ଣଦଣଵରଶିଖଃ ପଵନନନ୍ନଃ || ୫୪ ||

.y

ପ୍ରତୁ ୟଗ୍ରନୟଣନା ଦିଣଵୟା ଦିଵୟାସ୍ତ୍ରଶତପଵଵର୍କ
ୃ |

w

w

ଐରାଵତାଦିସଵଵାଶାଵାରଣୋ ଵାରେପ୍ରି ୟଃ || ୫୫ ||

w

ଵଜ୍ରାଦୟସ୍ତ୍ରପରୀଵାଣରା ଗେଚଣ୍ଡସମାଶ୍ରୟଃ |
ଜୟାଜୟପରିକଣରା ଵିଜୟାଵିଜୟାଵହଃ || ୫୬ ||
ଅଜୟାଚିତପାଦାଣଜା ନିତୟାନନ୍ଵନସ୍ଥିତଃ |
ଵି ାସିନୀକୃ ଣତାଲ୍ଲାସଃ ଣଶୌଣ୍ଡୀ ଣସୌନ୍ୟଵମଣ୍ଡିତଃ || ୫୭ ||
ଅନନ୍ତାନନ୍ତସୁଖଦଃ ସୁମନଗ ସୁମନଗ ଃ |
ଗ୍ନ୍ୟାନାଶ୍ରୟଃ କ୍ରିୟାର୍ାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତ୍ିନଣି ଷଵିତଃ || ୫୮ ||
ସୁଭଗାସଂଶ୍ରିତପଣଦା

ି ତା

ିତାଶ୍ରୟଃ |

କାମିନୀପା ନଃ କାମକାମିନୀଣକ ି ା ିତଃ || ୫୯ ||
ସରସ୍ଵତୟାଶ୍ରଣୟା ଣଗୌରୀନନ୍ନଃ ଶ୍ରୀନିଣକତନଃ |
ଗୁରୁଗୁପ୍ତପଣଦା ଵାଚାସିଣଦ୍ଧ୍ା ଵାଗୀଶ୍ଵରୀପତିଃ || ୬୦ ||
ନ ିନୀକାମୁଣକା ଵାମାରାଣମା ଣଜୟଷ୍ଠାମଣନାରମଃ |
ଣରୌଦ୍ରୀମୁଦ୍ରିତପାଦାଣଜା ହୁ ମଵୀଜସ୍ତୁ ନଗଶକ୍ତ୍ିକଃ || ୬୧ ||
ଅମୃତାବ୍ଧିକୃତାଵାଣସା ମଦଘୂେିତଣ ାଚନଃ || ୬୨ ||
ଉଚ୍ଛିଣଷ୍ଟାଚ୍ଛିଷ୍ଟଗେଣକା ଗଣେଣଶା ଗେନାୟକଃ |

om

ଵିଶ୍ଵାଦିଜନନତ୍ରାେଃ ସ୍ଵାହାଶକ୍ତ୍ିଃ ସକୀ କଃ |

gm

ଅନପାଣୟାନନ୍ତଦୃ ଷ୍ଟିରପ୍ରଣମଣୟାଜରାମରଃ |

a.
c

ସାଵଵକା ିକସଂସିଦ୍ଧ୍ନ
ି ତ
ି ୟଣସଣଵୟା ଦିଗମଵରଃ || ୬୩ ||
ଅନାଵିଣ ାପ୍ରତିହତିରଚୁ ୟଣତାମୃତମକ୍ଷ୍ରଃ || ୬୪ ||

ou
si

ଅପ୍ରତଣକଵୟାକ୍ଷ୍ଣୟାଜଣୟୟାନାର୍ାଣରାନାମଣୟାମ ଃ |
ଅଣମୟସିଦ୍ଧ୍ର
ି ଣଦ୍ଵୈତମଣଘାଣରାଗ୍ନ୍ିସମାନନଃ || ୬୫ ||

.y

ଅନାକାଣରାବ୍ଧିଭୂମୟଗ୍ନ୍ି ବ ଣଘ୍ନାଵୟକ୍ତ୍ କ୍ଷ୍େଃ |

w

w

ଆର୍ାରପୀଠମାର୍ାର ଆର୍ାରାଣର୍ୟଵଜିତଃ || ୬୬ ||

w

ଆଖୁଣକତନ ଆଶାପୂରକ ଆଖୁମହାରଥଃ |
ଇକ୍ଷ୍ୁସାଗରମଧ୍ୟସ୍ଥ ଇକ୍ଷ୍ୁଭକ୍ଷ୍େ ା ସଃ || ୬୭ ||
ଇକ୍ଷ୍ୁଚାପାତିଣରକଶ୍ରୀରିକ୍ଷ୍ଚ
ୁ ାପନିଣଷଵିତଃ |
ଇରଣଗାପସମାନଶ୍ରୀରିରନୀ ସମଦୁ ୟତିଃ || ୬୮ ||
ଇନ୍ୀଵରଦ ଶୟାମ ଇନ୍ୁ ମଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତଃ |
ଇର୍ମପ୍ରିୟ ଇଡାଭାଗ ଇଡାଵାନିନ୍ର
ି ାପ୍ରି ୟଃ || ୬୯ ||
ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁ ଵଘ୍ନ
ି ଵିଧ୍ଵଂସୀ ଇତିକତଵଵୟଣତପ୍ସିତଃ |

ଈଶାନଣମୌ ିରୀଶାନ ଈଶାନପ୍ରି ୟ ଈତିହା || ୭୦ ||
ଈଷୋତ୍ରୟକ ପାନ୍ତ ଈହାମାତ୍ରଵିଵଜିତଃ |
ଉଣପର ଉଡୁଭୃଣନମୌ ିରୁଡୁନାଥକରପ୍ରି ୟଃ || ୭୧ ||
ଉନ୍ନତାନନ ଉତ୍ତୁନଗ ଉଦାରସ୍ତ୍ରିଦଶାଗ୍ରେୀଃ |
ଊଜଵସ୍ଵାନୂ ଷମ ମଦ ଊହାଣପାହଦୁ ରାସଦଃ || ୭୨ ||
ଋଜୁ ଚଣି ତ୍ତୈ କସୁ ଣଭା ଋେତ୍ରୟଵିଣମାଚନଃ || ୭୩ ||
ୁ ପ୍ତଵିଘ୍ନଃ ସ୍ଵଭକ୍ତ୍ାନାଂ ୁ ପ୍ତଶକ୍ତ୍ିଃ ସୁରଦ୍ଵିଷାମ |

gm

ଏକାରପୀଠମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକପାଦକୃ ତାସନଃ |

a.
c

ୁ ପ୍ତଶ୍ରୀଵିମଖ
ୁ ାଚଵାନାଂ ୂ ତାଵିଣସ୍ଫାଟନାଶନଃ || ୭୪ ||

om

ଋଗୟଜୁ ଃସାମନୟନ ଋଦ୍ଧ୍ିସଦ୍ଧ୍
ି ସ
ି ମପଵକଃ |

ଏଜିତାଖି ଣଦୈତୟଶ୍ରୀଣରଧିତାଖି ସଂଶ୍ରୟଃ || ୭୫ ||

ou
si

ଐଶ୍ଵୟଵନଧି
ି ଣରୈଶ୍ଵୟଵଣମୈହକ
ି ାମୁଷିମକପ୍ରଦଃ |

ଐରଂମଦସଣମାଣନମଷ ଐରାଵତସମାନନଃ || ୭୬ ||

.y

ଓଂକାରଵାଚୟ ଓଂକାର ଓଜସ୍ଵାଣନାଷର୍ୀପତିଃ |

w

w

ଔଦାୟଵନଧି
ି ଣରୌଦ୍ଧ୍ତୟଣର୍ୈୟଵ ଔନ୍ନତୟନିଃସମଃ || ୭୭ ||

w

ଅନକଶଃ
ତଃ |
ୁ ସୁରନାଗାନାମନକଶାକାରସଂସ୍ଥି
ୁ

ଅଃ ସମସ୍ତଵିସଗଵାନ୍ତପଣଦଷୁ ପରିକୀତିତଃ || ୭୮ ||
କମଣ୍ଡ ୁ ର୍ରଃ କ ପଃ କପଦଵୀ କ ଭାନନଃ |
କମଵସାକ୍ଷ୍ୀ କମଵକତଵା କମଵାକମଵଫ ପ୍ରଦଃ || ୭୯ ||
କଦମଵଣଗା କାକାରଃ କୂ ଷମାଣ୍ଡଗେନାୟକଃ |
କାରୁେୟଣଦହଃ କପି ଃ କଥକଃ କଟିସତ୍ର
ୂ ଭୃତ || ୮୦ ||
ଖଵଵଃ ଖଡ୍ଗପ୍ରି ୟଃ ଖଡ୍ଗଃ ଖାନ୍ତାନ୍ତଃସ୍ଥଃ ଖନିମଵ ଃ |

ଖ ଵାଟଶୃନଗନ ି ୟଃ ଖଟଵାନଗୀ ଖଦୁ ରାସଦଃ || ୮୧ ||
ଗୁୋଣଢୟା ଗହଣନା ଗଣଦୟା ଗଦୟପଦୟସୁର୍ାେଵଵଃ |
ଗଦୟଗାନପ୍ରି ଣୟା ଗଣଜଵା ଗୀତଗୀଵଵାେପୂଵଵଜଃ || ୮୨ ||
ଗୁହୟାଚାରରଣତା ଗୁଣହୟା ଗୁହୟାଗମନିରୂପିତଃ |
ଗୁହାଶଣୟା ଗୁଡାବ୍ଧିଣସ୍ଥା ଗୁରୁଗଣମୟା ଗୁରୁଗଵୁରୁଃ || ୮୩ ||
ଘଟାଘଘଵରକ
ି ାମା ୀ ଘଟକୁ ଣଭା ଘଣଟାଦରଃ |
ଚଣ୍ଡଶ୍ଚଣଣ୍ଡଶ୍ଵରଶ୍ଚଣ୍ଡୀ ଚଣଣ୍ଡଶଶ୍ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମଃ |

gm

ଛନ୍ଶ୍ଛଣନ୍ାଦ୍ଭଵଶ୍ଛଣନ୍ା ଦୁ ଵକ୍ଷ୍ୟଶ୍ଛନ୍ଵିଗ୍ରହଃ |

a.
c

ଚରାଚରପିତା ଚିନ୍ତାମେିଶ୍ଚଵଵେ ା ସଃ || ୮୫ ||

om

ନକାରଵାଣଚୟା ନାକାଣରା ନକାରାକାରଶୁଣ୍ଡଭୃତ || ୮୪ ||

ଜଗଣଦୟାନିଜଵଗତ୍ସ୍ାକ୍ଷ୍ୀ ଜଗଦୀଣଶା ଜଗନମୟଃ || ୮୬ ||

ou
si

ଜଣପୟା ଜପପଣରା ଜାଣପୟା ଜିହଵାସିଂହାସନପ୍ରଭୁଃ |
ସ୍ରଵଦ୍ଗଣଣ୍ଡାଲ୍ଲସଦ୍ଧ୍ାନଝନକାରିଭ୍ରମରାକୁ ଃ || ୮୭ ||

.y

ଟନକାରସ୍ଫାରସଂରାଵଷ୍ଟନକାରମେିନୂପୁରଃ |

w

w

ଠଦ୍ଵୟୀପଲ୍ଲଵାନ୍ତସ୍ଥସଵଵମଣନ୍ତ୍ରଷୁ ସିଦ୍ଧ୍ଦ
ି ଃ || ୮୮ ||

w

ଡିଣ୍ଡିମଣୁ ଣ୍ଡା ଡାକିନୀଣଶା ଡାମଣରା ଡିଣ୍ଡିମପ୍ରି ୟଃ |
ଢକ୍କାନିନାଦମୁଦଣି ତା ଣଢୌଣନକା ଢୁ ଣ୍ଢିଵନ
ି ାୟକଃ || ୮୯ ||
ତତ୍ତ୍ଵାନାଂ ପ୍ରକୃ ତସ୍ତ
ି ତ୍ତ୍ଵଂ ତତ୍ତ୍ଵଂପଦନିରୂପିତଃ |
ତାରକାନ୍ତରସଂସ୍ଥାନସ୍ତାରକସ୍ତାରକାନ୍ତକଃ || ୯୦ ||
ସ୍ଥାେୁଃ ସ୍ଥାେୁପ୍ରିୟଃ ସ୍ଥାତା ସ୍ଥାଵରଂ ଜନଗମଂ ଜଗତ |
ଦକ୍ଷ୍ୟଗ୍ନ୍ୟପ୍ରମଥଣନା ଦାତା ଦାନଂ ଦଣମା ଦୟା || ୯୧ ||
ଦୟାଵାନ୍ିଵୟଵିଭଣଵା ଦଣ୍ଡଭୃଦ୍ଦଣ୍ଡନାୟକଃ |

ଦନ୍ତପ୍ରଭିନ୍ନାଭ୍ରମାଣ ା ଣଦୈତୟଵାରେଦାରେଃ || ୯୨ ||
ଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଗ୍ନ୍ଦ୍ଵୀପଘଣଟା ଣଦଵାଥଵନୃଗଜାକୃ ତଃି |
ର୍ନଂ ର୍ନପଣତବଵନ୍ଧୁର୍ନ
ଵ ଣଦା ର୍ରେୀର୍ରଃ || ୯୩ ||
ଧ୍ୟାଣନୈକପ୍ରକଣଟା ଣଧ୍ୟଣୟା ଧ୍ୟାନଂ ଧ୍ୟାନପରାୟେଃ |
ଧ୍ଵନିପ୍ରକୃ ତଚ
ି ୀତ୍କାଣରା ବ୍ରମାଣ୍ଡାଵ ିଣମଖ ଃ || ୯୪ ||
ନଣନ୍ୟା ନନ୍ିପ୍ରିଣୟା ନାଣଦା ନାଦମଧ୍ୟପ୍ରତିଷ୍ଠିତଃ |

om

ନିଷ୍କଣ ା ନିମଵଣ ା ନିଣତୟା ନିତୟାନିଣତୟା ନିରାମୟଃ || ୯୫ ||
ପରାତ୍ପରଃ ପଶୁପତିଃ ପଶୁପାଶଵିଣମାଚନଃ |

a.
c

ପରଂ ଣଵୟାମ ପରଂ ର୍ାମ ପରମାତ୍ମା ପରଂ ପଦମ || ୯୬ ||

gm

ପୂେଵାନନ୍ଃ ପରାନନ୍ଃ ପୁରାେପୁରୁଣଷାତ୍ତମଃ || ୯୭ ||
ପଦମପ୍ରସନ୍ନଵଦନଃ ପ୍ରେତାଗ୍ନ୍ୟାନନାଶନଃ |

ou
si

ପ୍ରମାେପ୍ରତୟୟାତୀତଃ ପ୍ରେତାତିନଵ
ି ାରେଃ || ୯୮ ||
ଫେିହସ୍ତଃ ଫେିପତିଃ ଫୂ ତ୍କାରଃ ଫେିତପ୍ରି ୟଃ |

.y

ବାୋଚିତାନିିଘ ୟୁ ଗଣ ା ବା ଣକ ିକୁତୂହ ୀ |

w

w

ବ୍ରମ ବ୍ରମାଚିତପଣଦା ବ୍ରମଚାରୀ ବୃ ହସ୍ପତିଃ || ୯୯ ||

w

ବୃ ହତ୍ତଣମା ବ୍ରମପଣରା ବ୍ରମଣେୟା ବ୍ରମଵିତ୍ପିି ୟଃ |
ବୃ ହନ୍ନାଦାଗ୍ରୟଚୀତ୍କାଣରା ବ୍ରମାଣ୍ଡାଵ ିଣମଖ ଃ || ୧୦୦ ||
ଭୂ ଣକ୍ଷ୍ପଦତ୍ତ କ୍ଷ୍ମୀଣକା ଭଣଗଵା ଭଣଦ୍ରା ଭୟାପହଃ |
ଭଗଵାନ ଭକ୍ତ୍ିସୁ ଣଭା ଭୂତିଣଦା ଭୂତିଭୂଷେଃ || ୧୦୧ ||
ଭଣଵୟା ଭୂତା ଣୟା ଣଭାଗଦାତା ଭୂ ମଧ୍ୟଣଗାଚରଃ |
ମଣନ୍ତ୍ରା ମନ୍ତ୍ରପତିମଵନ୍ତ୍ରୀ ମଦମଣତ୍ତା ମଣନା ମୟଃ || ୧୦୨ ||
ଣମଖ ାହୀଶ୍ଵଣରା ମନ୍ଗତିମଵନ୍ନିଣଭକ୍ଷ୍େଃ |

ମହାବଣ ା ମହାଵୀଣୟଵା ମହାପ୍ରାଣୋ ମହାମନାଃ || ୧୦୩ ||
ୟଣଗ୍ନ୍ୟା ୟଗ୍ନ୍ୟପତିୟଗ୍ନ୍
ଵ ୟଣଗାପ୍ତା ୟଗ୍ନ୍ୟଫ ପ୍ରଦଃ |
ୟଶସ୍କଣରା ଣୟାଗଗଣମୟା ୟାଗ୍ନ୍ିୟଣକା ୟାଜକପ୍ରି ୟଃ || ୧୦୪ ||
ରଣସା ରସପ୍ରି ଣୟା ରଣସୟା ରନଜଣକା ରାଵୋଚିତଃ |
ରାଜୟରକ୍ଷ୍ାକଣରା ରତ୍ନଗଣଭଵା ରାଜୟସୁଖପ୍ରଦଃ || ୧୦୫ ||
ଣକ୍ଷ୍ା କ୍ଷ୍ପତି ଵଣକ୍ଷ୍ୟା ୟଣସ୍ଥା ଡ୍ଡୁକପ୍ରିୟଃ |
ଵଣରଣେୟା ଵହ୍ନିଵଦଣନା ଵଣନ୍ୟା ଣଵଦାନ୍ତଣଗାଚରଃ |

gm

ଵାମଣଦଣଵା ଵିଶ୍ଵଣନତା ଵଜ୍ରିଵଜ୍ରନିଵାରେଃ |

a.
c

ଵିକତଵା ଵିଶ୍ଵତଶ୍ଚକ୍ଷ୍ୁଵର୍
ି ାତା ଵିଶ୍ଵଣତାମୁଖଃ || ୧୦୭ ||

om

ାସପ୍ରି ଣୟା ାସୟପଣରା ାଭକୃ ଣଲ୍ଲାକଵିଶୁତଃ || ୧୦୬ ||

ଵିଵସ୍ଵଦବନ୍ଧଣନା ଵିଶ୍ଵାର୍ାଣରା ଵିଣଶ୍ଵଶ୍ଵଣରା ଵିଭୁଃ || ୧୦୮ ||

ou
si

ଶବ୍ଦବ୍ରମ ଶମପ୍ରାପୟଃ ଶଭୁଶକ୍ତ୍ିଗଣେଶ୍ଵରଃ |

ଶାସ୍ତା ଶିଖାଗ୍ରନି ୟଃ ଶରେୟଃ ଶମଵଣରଶ୍ଵରଃ || ୧୦୯ ||

.y

ଷଡୃ ତୁ କୁ ସମ
ୁ ସ୍ରଗଵୀ ଷଡାର୍ାରଃ ଷଡକ୍ଷ୍ରଃ |

w

w

ସଂସାରଣଵୈଦୟଃ ସଵଵଗ୍ନ୍ୟଃ ସଵଵଣଭଷଜଣଭଷଜମ || ୧୧୦ ||

w

ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ ି ୟକ୍ରୀଡଃ ସୁରକୁ ନଜରଣଭଦକଃ |
ସିନ୍ୂରତ
ି ମହାକୁ ଭଃ ସଦସଦ୍ଭକ୍ତ୍ିଦାୟକଃ || ୧୧୧ ||
ସାକ୍ଷ୍ୀ ସମୁଦ୍ରମଥନଃ ସ୍ଵୟଂଣଵଦୟଃ ସ୍ଵଦକ୍ଷ୍ିେଃ |
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଃ ସତୟସଂକ ପଃ ସାମଗାନରତଃ ସୁଖୀ || ୧୧୨ ||
ହଂଣସା ହସ୍ତି ପିଶାଚୀଣଶା ହଵନଂ ହଵୟକଵୟଭୁକ |
ହଵୟଂ ହୁ ତପ୍ରିଣୟା ହୃ ଣଷ୍ଟା ହୃ ଣଲ୍ଲଖାମନ୍ତ୍ରମଧ୍ୟଗଃ || ୧୧୩ ||
ଣକ୍ଷ୍ତ୍ରାଧିପଃ କ୍ଷ୍ମାଭତଵା କ୍ଷ୍ମାକ୍ଷ୍ମପରାୟେଃ |

କ୍ଷ୍ିପ୍ରଣକ୍ଷ୍ମକରଃ ଣକ୍ଷ୍ମାନନ୍ଃ ଣକ୍ଷ୍ାେୀସୁରଦୁ ମଃ || ୧୧୪ ||
ର୍ମଵପ୍ରଣଦାଥଵଦଃ କାମଦାତା ଣସୌଭାଗୟଵର୍ଵନଃ |
ଵିଦୟାପ୍ରଣଦା ଵିଭଵଣଦା ଭୁକ୍ତ୍ିମକ୍ତ୍
ୁ ିଫ ପ୍ରଦଃ || ୧୧୫ ||
ଆଭିରୂପୟକଣରା ଵୀରଶ୍ରୀପ୍ରଣଦା ଵିଜୟପ୍ରଦଃ |
ସଵଵଵଶୟକଣରା ଗଭଵଣଦାଷହା ପୁତ୍ରଣପୌତ୍ରଦଃ || ୧୧୬ ||
ପ୍ରତିଵାଦିମଖ
ୁ ସ୍ତଣଭା ରୁଷ୍ଟଚିତ୍ତପ୍ରସାଦନଃ || ୧୧୭ ||
ପରାଭିଚାରଶମଣନା ଦୁ ଃଖହା ବନ୍ଧଣମାକ୍ଷ୍ଦଃ |

om

ଣମର୍ାଦଃ କୀତିଦଃ ଣଶାକହାରୀ ଣଦୌଭଵାଗୟନାଶନଃ |

gm

ଘଟୀ ମୁହୂତଵଃ ପ୍ରହଣରା ଦିଵା ନକ୍ତ୍ମହନିଶମ |

a.
c

ଵସ୍ତ୍ରଟ
ୁ ଃି କ ା କାଷ୍ଠା ନିଣମଷସ୍ତତ୍ପରକ୍ଷ୍େଃ || ୧୧୮ ||

ପଣକ୍ଷ୍ା ମାସର୍ତ୍ଵୟନାବ୍ଦୟୁ ଗଂ କଣ ପା ମହା ୟଃ || ୧୧୯ ||

ou
si

ରାଶିସ୍ତାରା ତିଥିଣୟଵାଣଗା ଵାରଃ କରେମଂଶକମ |

ଗ୍ନ୍ଂ ଣହାରା କା ଚକ୍ରଂ ଣମରୁଃ ସପ୍ତଷଵଣୟା ର୍ୁଵଃ || ୧୨୦ ||

.y

ରାହୁ ମଵନ୍ଃ କଵିଜଵୀଣଵା ବୁ ଣର୍ା ଣଭୌମଃ ଶଶୀ ରଵିଃ |

w

w

କା ଃ ସୃଷ୍ଟିଃ ସ୍ଥିତଵ
ି ଶ୍ଵ
ି ଂ ସ୍ଥାଵରଂ ଜନଗମଂ ଜଗତ || ୧୨୧ ||

w

ଭୂରାଣପାଗ୍ନ୍ିମଵରୁଣଦ୍ଵୟାମାହଂକୃ ତଃି ପ୍ରକୃ ତଃି ପୁମାନ |
ବ୍ରମା ଵିର୍ଷ୍ଣୁଃ ଶିଣଵା ରୁଦ୍ର ଈଶଃ ଶକ୍ତ୍ିଃ ସଦାଶିଵଃ || ୧୨୨ ||
ତ୍ରିଦଶାଃ ପିତରଃ ସିଦ୍ଧ୍ା ୟକ୍ଷ୍ା ରକ୍ଷ୍ାଂସି କିନ୍ନରାଃ |
ସିଦ୍ଧ୍ଵିଦୟାର୍ରା ଭୂତା ମନୁ ଷୟାଃ ପଶଵଃ ଖଗାଃ || ୧୨୩ ||
ସମୁଦ୍ରାଃ ସରିତଃ ଣଶୈ ା ଭୂତଂ ଭଵୟଂ ଭଣଵାଦ୍ଭଵଃ |
ସାଂଖୟଂ ପାତନଜ ଂ ଣୟାଗଂ ପୁରାୋନି ଶୁତଃି ମୃତଃି || ୧୨୪ ||
ଣଵଦାନଗାନି ସଦାଚାଣରା ମୀମାଂସା ନୟାୟଵିସ୍ତରଃ |

ଆୟୁ ଣଵଵଣଦା ର୍ନୁ ଣଵଵଣଦା ଗାନ୍ଧଵଵଂ କାଵୟନାଟକମ || ୧୨୫ ||
ଣଵୈଖାନସଂ ଭାଗଵତଂ ମାନୁ ଷଂ ପାନଚରାତ୍ରକମ |
ଣଶୈଵଂ ପାଶୁପତଂ କା ାମୁଖଂଣଭୈରଵଶାସନମ || ୧୨୬ ||
ଶାକ୍ତ୍ଂ ଣଵୈନାୟକଂ ଣସୌରଂ ଣଜୈନମାହଵତସଂହିତା |
ସଦସଦ୍ଵୟକ୍ତ୍ମଵୟକ୍ତ୍ଂ ସଣଚତନମଣଚତନମ || ୧୨୭ ||
ବଣନ୍ଧା ଣମାକ୍ଷ୍ଃ ସୁଖଂ ଣଭାଣଗା ଣୟାଗଃ ସତୟମେୁମଵହାନ |
ଗ୍ନ୍ୟାନଂ ଵିଗ୍ନ୍ୟାନମାନଣନ୍ା ଣବାର୍ଃ ସଂଵିତ୍ସ୍ଣମାସମଃ |

gm

ଏକାଗ୍ରର୍ୀଣରକଵୀର ଏଣକାଣନକସ୍ଵରୂପର୍ୃକ |

a.
c

ଏକ ଏକାକ୍ଷ୍ରାର୍ାର ଏକାକ୍ଷ୍ରପରାୟେଃ || ୧୨୯ ||

om

ସ୍ଵସ୍ତି ହୁ ଂଫଟ ସ୍ଵର୍ା ସ୍ଵାହା ଣଶ୍ରୌଷଟ ଣଵୌଷଟ ଵଷେ ନମଃ ୧୨୮ ||

ଦ୍ଵିରୂଣପା ଦ୍ଵିଭୁଣଜା ଦ୍ଵୟଣକ୍ଷ୍ା ଦ୍ଵିରଣଦା ଦ୍ଵୀପରକ୍ଷ୍କଃ || ୧୩୦ ||

ou
si

ଣଦ୍ଵୈମାତୁ ଣରା ଦ୍ଵିଵଦଣନା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵହୀଣନା ଦ୍ଵୟାତିଗଃ |

ତ୍ରିର୍ାମା ତ୍ରିକରଣସ୍ତ୍ରତା ତ୍ରିଵଗଵଫ ଦାୟକଃ || ୧୩୧ ||

.y

ତ୍ରିଗୁୋତ୍ମା ତ୍ରିଣ ାକାଦିସ୍ତ୍ରିଶକ୍ତ୍ୀଶସ୍ତ୍ରିଣ ାଚନଃ |

w

w

ଚତୁ ଵିର୍ଵଣଚାଵୃ ତ୍ତପ
ି ରିଵୃତ୍ତପ୍ର
ି ଵତଵକଃ || ୧୩୨ ||

w

ଚତୁ ବଵାହୁ ଶ୍ଚତୁ ଦଵନ୍ତଶ୍ଚତୁ ରାତ୍ମା ଚତୁ ଭଵୁଜଃ |
ଚତୁ ଵିଣର୍ାପାୟମୟଶ୍ଚତୁ ଵଵେଵାଶ୍ରମାଶ୍ରୟଃ ୧୩୩ ||
ଚତୁ ଥଵୀପୂଜନପ୍ରୀତଶ୍ଚତୁ ଥଵୀତିଥିସଭଵଃ ||
ପନଚାକ୍ଷ୍ରାତ୍ମା ପନଚାତ୍ମା ପନଚାସୟଃ ପନଚକୃତ୍ତମଃ || ୧୩୪ ||
ପନଚାର୍ାରଃ ପନଚଵେଵଃ ପନଚାକ୍ଷ୍ରପରାୟେଃ |
ପନଚତା ଃ ପନଚକରଃ ପନଚପ୍ରେଵମାତୃ କଃ || ୧୩୫ ||
ପନଚବ୍ରମମୟସ୍ଫୂ ତଃି ପନଚାଵରେଵାରିତଃ |

ପନଚଭକ୍ଷ୍ପ୍ରି ୟଃ ପନଚବାେଃ ପନଚଶଖ
ି ାତ୍ମକଃ || ୧୩୬ ||
ଷଣଟକାେପୀଠଃ ଷଟଚକ୍ରର୍ାମା ଷଡ୍ଗରନ୍ଥଣି ଭଦକଃ |
ଷଡନଗଧ୍ଵାନ୍ତଵିଧ୍ଵଂସୀ ଷଡନଗୁ ମହାହ୍ରଦଃ || ୧୩୭ ||
ଷେମଖ
ୁ ଃ ଷେମଖ
ୁ ଭ୍ରାତା ଷଟରକ୍ତ୍ିପରିଵାରିତଃ |

ଷଣଡୈଵରଵ
ି ଗଵଵଧ୍ଵ
ି ଂସୀ ଷଡୂମିଭୟଭନଜନଃ || ୧୩୮ ||
ଷଟତକଵଦୂରଃ ଷଟକମଵା ଷଡ୍ଗୁେଃ ଷଡ୍ରସାଶ୍ରୟଃ |
ସପ୍ତସ୍ଵଣ ଵାକମୁକୁଟଃ ସପ୍ତସପ୍ତିଵରପ୍ରଦଃ |

gm

ସପ୍ତଚ୍ଛଣନ୍ାନିଧିଃ ସପ୍ତଣହାତ୍ରଃ ସପ୍ତସ୍ଵରାଶ୍ରୟଃ |

a.
c

ସପ୍ତାନଗରାଜୟସୁଖଦଃ ସପ୍ତଷିଗେଵନ୍ିତଃ || ୧୪୦ ||

om

ସପ୍ତପାତା ଚରେଃ ସପ୍ତଦ୍ଵୀଣପାରୁମଣ୍ଡ ଃ || ୧୩୯ ||

ସପ୍ତାବ୍ଧିଣକ ିକାସାରଃ ସପ୍ତମାତୃ ନିଣଷଵିତଃ || ୧୪୧ ||

ou
si

ସପ୍ତଚ୍ଛଣନ୍ା ଣମାଦମଦଃ ସପ୍ତଚ୍ଛଣନ୍ା ମଖପ୍ରଭୁଃ |

ଅଷ୍ଟମୂତଣି ର୍ଵୟୟମୂତର
ି ଷ୍ଟପ୍ରକୃ ତକ
ି ାରେମ || ୧୪୨ ||

.y

ଅଷ୍ଟାନଗଣୟାଗଫ ଭୃଦଷ୍ଟପତ୍ରାମଵଜାସନଃ
|
ୁ

w

w

ଅଷ୍ଟଶକ୍ତ୍ିସମାନଶ୍ରୀରଣଷ୍ଟୈ ଶ୍ଵୟଵପ୍ରଵର୍ଵନଃ || ୧୪୩ ||

w

ଅଷ୍ଟପୀଣଠାପପୀଠଶ୍ରୀରଷ୍ଟମାତୃ ସମାଵୃ ତଃ |
ଅଷ୍ଟଣଭୈରଵଣସଣଵୟାଷ୍ଟଵସୁଵଣନ୍ୟାଷ୍ଟମୂତଭ
ି ୃ ତ || ୧୪୪ ||
ଅଷ୍ଟଚକ୍ରସ୍ଫୁ ରନମତ
ି ଷ୍ଟଦ୍ରଵୟହଵିଃପ୍ରି ୟଃ |
ୂ ର

ଅଷ୍ଟଶ୍ରୀରଷ୍ଟସାମଶ୍ରୀରଣଷ୍ଟୈ ଶ୍ଵୟଵପ୍ରଦାୟକଃ |
ନଵନାଗାସନାଧ୍ୟାସୀ ନଵନିଧ୍ୟନୁ ଶାସିତଃ || ୧୪୫ ||
ନଵଦ୍ଵାରପୁରାଵୃ ଣତ୍ତା ନଵଦ୍ଵାରନିଣକତନଃ |
ନଵନାଥମହାନାଣଥା ନଵନାଗଵିଭୂଷିତଃ || ୧୪୬ ||

ନଵନାରାୟେସ୍ତୁ ଣ ୟା ନଵଦୁ ଗଵାନିଣଷଵିତଃ |
ନଵରତ୍ନଵିଚତ୍ର
ି ାଣନଗା ନଵଶକ୍ତ୍ିଶଣି ରାଦ୍ଧ୍ୃ ତଃ || ୧୪୭ ||
ଦଶାତ୍ମଣକା ଦଶଭୁଣଜା ଦଶଦିକପତଵ
ି ନ୍ିତଃ |
ଦଶାଧ୍ୟାଣୟା ଦଶପ୍ରାଣୋ ଦଣଶରିୟନିୟାମକଃ || ୧୪୮ ||
ଦଶାକ୍ଷ୍ରମହାମଣନ୍ତ୍ରା ଦଶାଶାଵୟାପିଵଗ୍ର
ି ହଃ |
ଏକାଦଶମହାରୁଣଦ୍ରୈଃସ୍ତୁ ତଣଶ୍ଚୈ କାଦଶାକ୍ଷ୍ରଃ || ୧୪୯ ||

om

ଦ୍ଵାଦଶଦ୍ଵିଦଶାଷ୍ଟାଦିଣଦାଦଵଣ୍ଡାସ୍ତ୍ରନିଣକତନଃ |

ତ୍ରଣୟାଦଶଭିଦାଭିଣନ୍ନା ଵିଣଶ୍ଵଣଦଵାଧିଣଦୈଵତମ || ୧୫୦ ||

a.
c

ଚତୁ ଦଵଣଶରଵରଦଶ୍ଚତୁ ଦଵଶମନୁ ପ୍ରଭୁଃ |

gm

ଚତୁ ଦଵଶାଦୟଵିଦୟାଢୟଶ୍ଚତୁ ଦଵଶଜଗତ୍ପତିଃ || ୧୫୧ ||
ସାମପନଚଦଶଃ ପନଚଦଶୀଶୀତାଂଶୁନମ
ି ଵ ଃ|

ou
si

ତିଥିପନଚଦଶାକାରସ୍ତି ଥୟା ପନଚଦଶାଚିତଃ || ୧୫୨ ||
ଣଷାଡଶାର୍ାରନି ୟଃ ଣଷାଡଶସ୍ଵରମାତୃ କଃ |

.y

ଣଷାଡଶାନ୍ତପଦାଵାସଃ ଣଷାଡଣଶନ୍ୁ କ ାତ୍ମକଃ || ୧୫୩ ||

w

w

କ ାସପ୍ତଦଶୀ ସପ୍ତଦଶସପ୍ତଦଶାକ୍ଷ୍ରଃ |

w

ଅଷ୍ଟାଦଶଦ୍ଵୀପପତିରଷ୍ଟାଦଶପୁରାେକୃ ତ || ୧୫୪ ||
ଅଷ୍ଟାଦଣଶୌଷର୍ୀସୃଷ୍ଟିରଷ୍ଟାଦଶଵିଧିଃ ମୃତଃ |
ଅଷ୍ଟାଦଶ ିପିଵୟଷ୍ଟିସମଷ୍ଟିଗ୍ନ୍ୟାନଣକାଵିଦଃ || ୧୫୫ ||
ଅଷ୍ଟାଦଶାନ୍ନସମ୍ପତ୍ତିରଷ୍ଟାଦଶଵିଜାତିକୃତ |
ଏକଵିଂଶଃ ପୁମାଣନକଵିଂଶତୟନଗୁ ିପଲ୍ଲଵଃ || ୧୫୬ ||
ଚତୁ ଵିଂଶତିତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମା ପନଚଵଂି ଶାଖୟପୂରୁଷଃ |

ସପ୍ତଵିଂଶତିତାଣରଶଃ ସପ୍ତଵିଂଶତିଣୟାଗକୃ ତ || ୧୫୭ ||

ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶଣଦ୍ଭୈ ରଵାର୍ୀଶଶ୍ଚତୁ ସ୍ତ୍ରିଂଶନମହାହ୍ରଦଃ |
ଷଟିିତ ଂଶତ୍ତତ୍ତ୍ଵସଂଭୂତିରଷ୍ଟତ୍ରିଂଶତ୍କ ାତ୍ମକଃ || ୧୫୮ ||
ପନଚାଶଦ୍ଵିର୍ଷ୍ଣୁଶକ୍ତ୍ୀଶଃ ପନଚାଶନମାତୃ କା ୟଃ |
ଦ୍ଵିପନଚାଶଦ୍ଵପୁଃଣଶ୍ରେୀତ୍ରିଷଷ୍ଟୟକ୍ଷ୍ରସଂଶ୍ରୟଃ |
ପନଚାଶଦକ୍ଷ୍ରଣଶ୍ରେୀପନଚାଶଦୁ ଦ୍ରଵିଗ୍ରହଃ || ୧୫୯ ||
ନମଣଦଣକାନପନଚାଶନମରୁଦ୍ଵଗଵନର
ି ଗଵ ଃ || ୧୬୦ ||
ଚତୁ ଃଷଷ୍ଟୟଥଵନଣି େଵତା ଚତୁ ଃଷଷ୍ଟିକ ାନିଧିଃ |

gm

ଚତୁ ନଵଵତିମନ୍ତ୍ରାତ୍ମା ଷଣ୍ଣଵତୟଧିକପ୍ରଭୁଃ |

a.
c

ଅଷ୍ଟଷଷ୍ଟିମହାତୀଥଵଣକ୍ଷ୍ତ୍ରଣଭୈରଵଵନ୍ିତଃ || ୧୬୧ ||

om

ଚତୁ ଃଷଷ୍ଟିମହାସିଦ୍ଧ୍ଣି ୟାଗିନୀଵୃ ନ୍ଵନ୍ିତଃ |

ଶତାନନ୍ଃ ଶତର୍ୃତଃି ଶତପତ୍ରାୟଣତକ୍ଷ୍େଃ || ୧୬୨ ||

ou
si

ଶତାନୀକଃ ଶତମଖଃ ଶତର୍ାରାଵରାୟୁ ର୍ଃ |

ସହସ୍ରପତ୍ରନି ୟଃ ସହସ୍ରଫେିଭୂଷେଃ || ୧୬୩ ||

.y

ସହସ୍ରଶୀଷଵା ପୁରୁଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ଃ ସହସ୍ରପାତ |

w

w

ସହସ୍ରନାମସଂସ୍ତୁ ତୟଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ବ ାପହଃ || ୧୬୪ ||

w

ଦଶସାହସ୍ରଫେିଭୃତଫେିରାଜକୃ ତାସନଃ |
ଅଷ୍ଟାଶୀତିସହସ୍ରାଦୟମହଷିଣସ୍ତାତ୍ରପାଠିତଃ || ୧୬୫ ||
କ୍ଷ୍ାର୍ାରଃ ପ୍ରି ୟାର୍ାଣରା କ୍ଷ୍ାର୍ାରମଣନାମୟଃ |
ଚତୁ ଵକ୍ଷ୍ଜପପ୍ରୀତଶ୍ଚତୁ ଵକ୍ଷ୍ପ୍ରକାଶକଃ || ୧୬୬ ||
ଚତୁ ରଶୀତି କ୍ଷ୍ାୋଂ ଜୀଵାନାଂ ଣଦହସଂସ୍ଥିତଃ |
ଣକାଟିସୟ
ି ଵ ଃ || ୧୬୭ ||
ୂ ଵପ୍ରତୀକାଶଃ ଣକାଟିଚରାଂଶୁନମ
ଶିଣଵାଦ୍ଭଵାଦୟଷ୍ଟଣକାଟିଣଵୈନାୟକର୍ୁରନ୍ଧରଃ |

ସପ୍ତଣକାଟିମହାମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରିତାଵୟଵଦୁ ୟତିଃ || ୧୬୮ ||
ତ୍ରୟସ୍ତ୍ରିଂଶଣତ୍କାଟିସର
ୁ ଣଶ୍ରେୀପ୍ରେତପାଦୁ କଃ |
ଅନନ୍ତଣଦଵତାଣସଣଵୟା ହୟନନ୍ତଶୁଭଦାୟକଃ || ୧୬୯ ||
ଅନନ୍ତନାମାନନ୍ତଶ୍ରୀରନଣନ୍ତାନନ୍ତଣସୌଖୟଦଃ |
ଅନନ୍ତଶକ୍ତ୍ିସହିଣତା ହୟନନ୍ତମୁନସ
ି ଂସ୍ତୁ ତଃ || ୧୭୦ ||
ଇତି ଣଵୈନାୟକଂ ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରମିଦମୀରିତମ |

om

ଇଦଂ ବ୍ରାଣମ ମୁହୂଣତଵ ୟଃ ପଠତି ପ୍ରତୟହଂ ନରଃ || ୧୭୧ ||
କରସ୍ଥଂ ତସୟ ସକ ଣମୈହକ
ି ାମୁଷିମକଂ ସୁଖମ |

a.
c

ଆୟୁ ରାଣରାଗୟଣମୈଶ୍ଵୟଵଂ ଣର୍ୈୟଵଂ ଣଶୌୟଵଂ ବ ଂ ୟଶଃ || ୧୭୨ ||

gm

ଣମର୍ା ପ୍ରଗ୍ନ୍ୟା ର୍ୃତଃି କାନ୍ତିଃ ଣସୌଭାଗୟମଭିରୂପତା |

ସତୟଂ ଦୟା କ୍ଷ୍ମା ଶାନ୍ତିଦଵାକ୍ଷ୍ିେୟଂ ର୍ମଵଶୀ ତା || ୧୭୩ ||

ou
si

ଜଗତ୍ସ୍ଂଵନନଂ ଵିଶ୍ଵସଂଵାଣଦା ଣଵଦପାଟଵମ |

ସଭାପାଣ୍ଡିତୟଣମୌଦାୟଵଂ ଗାଭୀୟଵଂ ବ୍ରମଵଚଵସମ || ୧୭୪ ||

.y

ଓଜଣସ୍ତଜଃ କୁ ଂ ଶୀ ଂ ପ୍ରତାଣପା ଵୀୟଵମାୟଵତା |

w

w

ଗ୍ନ୍ୟାନଂ ଵିଗ୍ନ୍ୟାନମାସ୍ତି କୟଂ ଣସ୍ଥୈୟଵଂ ଵିଶ୍ଵାସତା ତଥା || ୧୭୫ ||

w

ର୍ନର୍ାନୟାଦିଵୃଦ୍ଧ୍ଶ୍ଚ
ି ସକୃ ଦସୟ ଜପାଦ୍ଭଣଵତ |
ଵଶୟଂ ଚତୁ ଵିର୍ଂ ଵିଶ୍ଵଂ ଜପାଦସୟ ପ୍ରଜାୟଣତ || ୧୭୬ ||
ରାଣଗ୍ନ୍ୟା ରାଜକ ତ୍ରସୟ ରାଜପୁତ୍ରସୟ ମନ୍ତ୍ରିେଃ |
ଜପୟଣତ ୟସୟ ଵଶୟାଣଥଵ ସ ଦାସସ୍ତସୟ ଜାୟଣତ || ୧୭୭ ||
ର୍ମଵାଥଵକାମଣମାକ୍ଷ୍ାୋମନାୟାଣସନ ସାର୍ନମ |
ଶାକିନୀଡାକିନୀରଣକ୍ଷ୍ାୟକ୍ଷ୍ଗ୍ରହଭୟାପହମ || ୧୭୮ ||
ସାମ୍ରାଜୟସୁଖଦଂ ସଵଵସପତ୍ନମଦମଦଵନମ |

ସମସ୍ତକ ହଧ୍ଵଂସି ଦଗ୍ଧବୀଜପ୍ରଣରାହେମ || ୧୭୯ ||
ଦୁ ଃସ୍ଵପ୍ଶମନଂ କୁ ଦ୍ଧ୍ସ୍ଵାମିଚତ୍ତ
ି ପ୍ରସାଦନମ |
ଷଡଵଗଵାଷ୍ଟମହାସିଦ୍ଧ୍ତ୍ର
ି କ
ି ା ଗ୍ନ୍ୟାନକାରେମ || ୧୮୦ ||
ପରକୃ ତୟପ୍ରଶମନଂ ପରଚକ୍ରପ୍ରମଦଵନମ |
ସଂଗ୍ରାମମାଣଗଵ ସଣଵଷାମିଦଣମକଂ ଜୟାଵହମ || ୧୮୧ ||
ସଵଵଵନ୍ଧୟର୍ତ୍ଣଦାଷଘ୍ନଂ ଗଭଵରଣକ୍ଷ୍ୈକକାରେମ |
ଣଦଣଶ ତତ୍ର ନ ଦୁ ଭିକ୍ଷ୍ମୀତଣୟା ଦୁ ରତ
ି ାନି ଚ |

om

ପଠୟଣତ ପ୍ରତୟହଂ ୟତ୍ର ଣସ୍ତାତ୍ରଂ ଗେପଣତରିଦମ || ୧୮୨ ||

gm

କ୍ଷ୍ୟକୁ ଷ୍ଠପ୍ରଣମହାଶଵଭଗନ୍ରଵିଷୂଚକ
ି ାଃ |

a.
c

ନ ତଣଦ୍ଗହଂ ଜହାତି ଶ୍ରୀୟଵତ୍ରାୟଂ ଜପୟଣତ ସ୍ତଵଃ || ୧୮୩ ||
ଗୁ ମଂ ପିୀହାନମଶମାନମତିସାରଂ ମଣହାଦରମ || ୧୮୪ ||

ou
si

କାସଂ ଶ୍ଵାସମୁଦାଵତଵଂ ଶୂ ଂ ଣଶାଫାମଣୟାଦରମ |

ଶିଣରାଣରାଗଂ ଵମିଂ ହିକ୍କାଂ ଗଣ୍ଡମା ାମଣରାଚକମ || ୧୮୫ ||

.y

ଵାତପିତ୍ତକଫଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵତ୍ରିଣଦାଷଜନିତଜ୍ଵରମ |

w

w

ଆଗନ୍ତୁଵିଷମଂ ଶୀତମୁର୍ଷ୍ଣଂ ଣଚୈକାହିକାଦିକମ || ୧୮୬ ||

w

ଇତୟାଦୁ ୟକ୍ତ୍ମନୁ କ୍ତ୍ଂ ଵା ଣରାଗଣଦାଷାଦିସଭଵମ |
ସଵଵଂ ପ୍ରଶମୟତୟାଶୁ ଣସ୍ତାତ୍ରସୟାସୟ ସକୃ ଜ୍ଜପଃ || ୧୮୭ ||
ପ୍ରାପୟଣତସୟ ଜପାତ୍ସ୍ିଦ୍ଧ୍ଃି ସ୍ତ୍ରୀଶୂଣଦ୍ରୈଃ ପତିଣତୈରପି |
ସହସ୍ରନାମମଣନ୍ତ୍ରାୟଂ ଜପିତଵୟଃ ଶୁଭାପ୍ତଣୟ || ୧୮୮ ||
ମହାଗେପଣତଃ ଣସ୍ତାତ୍ରଂ ସକାମଃ ପ୍ରଜପନ୍ନିଦମ |
ଇଚ୍ଛୟା ସକ ାନ ଣଭାଗାନୁ ପଭୁଣଜୟହ ପାଥିଵାନ || ୧୮୯ ||
ମଣନାରଥଫଣ ୈଦଣି ଵୈୟଣଵଵୟାମୟାଣନୈମଵଣନାରଣମୈଃ |

ଚଣରରଭାସ୍କଣରାଣପରବ୍ରମଶଵଵାଦିସଦମସୁ || ୧୯୦ ||
କାମରୂପଃ କାମଗତିଃ କାମଦଃ କାମଣଦଶ୍ଵରଃ |
ଭୁକ୍ତ୍ଵା ୟଣଥପ୍ସିତାଣନଭାଗାନଭୀଣଷ୍ଟୈ ଃ ସହ ବନ୍ଧୁ ଭିଃ || ୧୯୧ ||
ଗଣେଶାନୁ ଚଣରା ଭୂର୍ତ୍ା ଗଣୋ ଗେପତିପ୍ରିୟଃ |
ନନ୍ୀଶ୍ଵରାଦିସାନଣନ୍ୈନଵନ୍ତ
ି ଃ ସକଣ ୈଗଵଣେୈଃ || ୧୯୨ ||
ଶିଵାଭୟାଂ କୃ ପୟା ପୁତ୍ରନିଵଣି ଶଷଂ ଚ ା ିତଃ |
ଜାତିମଣରା ର୍ମଵପରଃ ସାଵଵଣଭୌଣମାଭିଜାୟଣତ |

om

ଶିଵଭକ୍ତ୍ଃ ପୂେଵକାଣମା ଗଣେଶ୍ଵରଵରାତ୍ପନ
ୁ ଃ || ୧୯୩ ||

a.
c

ନିଷ୍କାମସ୍ତୁ ଜପନ୍ନିତୟଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଵିଣଘ୍ନଶତତ୍ପରଃ || ୧୯୪ ||

gm

ଣୟାଗସିଦ୍ଧ୍ଂି ପରାଂ ପ୍ରାପୟ ଗ୍ନ୍ୟାନଣଵୈରାଗୟସଂୟୁ ତଃ |

ନିରନ୍ତଣର ନିରାବାଣର୍ ପରମାନନ୍ସଂଗ୍ନ୍ିୟଣତ || ୧୯୫ ||

ou
si

ଵିଣଶ୍ଵାତ୍ତୀଣେଵ ପଣର ପୂଣେଵ ପୁନରାଵୃ ତ୍ତଵ
ି ଜିଣତ |

ୀଣନା ଣଵୈନାୟଣକ ର୍ାମି୍ ରମଣତ ନିତୟନିଵୃ ଣଵ ତ || ୧୯୬ ||

.y

ଣୟା ନାମଭିହୁ ଣଵ ତୈଦଵଣତ୍ତୈ ଃ ପୂଜଣୟଦଚଵଣୟଏନ୍ନରଃ |

w

w

ରାଜାଣନା ଵଶୟତାଂ ୟାନ୍ତି ରିପଣଵା ୟାନ୍ତି ଦାସତାମ || ୧୯୭ ||

w

ତସୟ ସିଧ୍ୟନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାୋଂ ଦୁ ଵଭାଣଶ୍ଚଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟଃ |
ମୂ ମନ୍ତ୍ରାଦପି ଣସ୍ତାତ୍ରମିଦଂ ପ୍ରି ୟତମଂ ମମ || ୧୯୮ ||
ନଭଣସୟ ମାସି ଶୁକିାୟାଂ ଚତୁ ଥଵୟାଂ ମମ ଜନମନ ି |
ଦୂ ଵଵାଭିନଵାମଭିଃ ପୂଜାଂ ତପଵେଂ ଵିଧିଵଚ୍ଚଣରତ || ୧୯୯ ||
ଅଷ୍ଟଦ୍ରଣଵୈୟଵିଣଶଣଷେ କୁ ୟଵାଦ୍ଭକ୍ତ୍ିସସ
ୁ ଂୟୁ ତଃ |
ତଣସୟପ୍ସିତଂ ର୍ନଂ ର୍ାନୟଣମୈଶ୍ଵୟଵଂ ଵିଜଣୟା ୟଶଃ || ୨୦୦ ||
ଭଵିଷୟତି ନ ସଣନ୍ହଃ ପୁତ୍ରଣପୌତ୍ରାଦିକଂ ସୁଖମ |

ଇଦଂ ପ୍ରଜପିତଂ ଣସ୍ତାତ୍ରଂ ପଠିତଂ ଶ୍ରାଵିତଂ ଶୁତମ || ୨୦୧ ||
ଵୟାକୃ ତଂ ଚଚିତଂ ଧ୍ୟାତଂ ଵିମଷ୍ଟ
ୃ ମଭିଵନ୍ିତମ |
ଇହାମୁତ୍ର ଚ ଵିଣଶ୍ଵଷାଂ ଵିଣଶ୍ଵୈଶ୍ଵୟଵପ୍ରଦାୟକମ || ୨୦୨ ||
ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଚାରିୋଣପୟଷ ଣୟନ ସନ୍ଧାୟଵଣତ ସ୍ତଵଃ |
ସ ରକ୍ଷ୍ୟଣତ ଶିଣଵାଦ୍ଭୂଣତୈଗଵଣେୈରଧ୍ୟଷ୍ଟଣକାଟିଭିଃ || ୨୦୩ ||
ିଖିତଂ ପୁସ୍ତକଣସ୍ତାତ୍ରଂ ମନ୍ତ୍ରଭୂତଂ ପ୍ରପୂଜଣୟତ |

om

ତତ୍ର ସଣଵଵାତ୍ତମା କ୍ଷ୍ମୀଃ ସନ୍ନିର୍ଣତ୍ତ ନିରନ୍ତରମ || ୨୦୪ ||

ଦାଣନୈରଣଶଣଷୈରଖିଣ ୈଵ୍ରଵଣତୈଶ୍ଚ ତୀଣଥୈରଣଶଣଷୈରଖିଣ ୈମଵଣଖୈଶ୍ଚ |

a.
c

ନ ତତଫ ଂ ଵିନ୍ତି ୟଦ୍ଗଣେଶସହସ୍ରନାମମରଣେନ ସଦୟଃ || ୨୦୫ ||

gm

ଏତନ୍ନାମ୍ାଂ ସହସ୍ରଂ ପଠତି ଦିନମଣେୌ ପ୍ରତୟହଂଣପ୍ରାଜ୍ଜିହାଣନ

ସାୟଂ ମଧ୍ୟନ୍ିଣନ ଵା ତ୍ରିଷଵେମଥଵା ସନ୍ତତଂ ଵା ଜଣନା ୟଃ |

ou
si

ସ ସୟାଣଦୈଶ୍ଵୟଵର୍ୁୟଵଃ ପ୍ରଭଵତି ଵଚସାଂ କୀତିମଣୁ ଚ୍ଚୈସ୍ତଣନାତି
ଦାରିଦ୍ରୟଂ ହନ୍ତି ଵିଶ୍ଵଂ ଵଶୟତି ସୁଚର
ି ଂ ଵର୍ଵଣତ ପୁତ୍ରଣପୌଣତ୍ରୈଃ || ୨୦୬ ||

.y

ଅକିନଚଣନାଣପୟକଚିଣତ୍ତା ନିୟଣତା ନିୟତାସନଃ |

w

w

ପ୍ରଜପଂଶ୍ଚତୁ ଣରା ମାସାନ ଗଣେଶାଚଵନତତ୍ପରଃ || ୨୦୭ ||

w

ଦରିଦ୍ରତାଂ ସମୁନମୂ ୟ ସପ୍ତଜନମାନୁ ଗାମପି |

ଭଣତ ମହତୀଂ କ୍ଷ୍ମୀମିତୟାଗ୍ନ୍ୟା ପାରଣମଶ୍ଵରୀ || ୨୦୮ ||

ଆୟୁ ଷୟଂ ଵୀତଣରାଗଂ କୁ ମତିଵମ
ି ଂ ସମ୍ପଦଶ୍ଚାତିନାଶଃ
କୀତିନତ
ି ୟାଵଦାତା ଭଵତି ଖ ୁ ନଵା କାନ୍ତିରଵୟାଜଭଵୟା |
ପୁତ୍ରାଃ ସନ୍ତଃ କ ତ୍ରଂ ଗୁେଵଦଭିମତଂ ୟଦୟଦନୟଚ୍ଚ ତତ୍ତ ନ୍ନିତୟଂ ୟଃ ଣସ୍ତାତ୍ରଣମତତ ପଠତି ଗେପଣତସ୍ତସୟ ହଣସ୍ତ ସମସ୍ତମ || ୨୦୯ ||
ଗେନଜଣୟା ଗେପତିଣହଵରଣମଵା ର୍ରେୀର୍ରଃ |

ମହାଗେପତିବୁ ଦ୍ଧ୍
ଵ ପ୍ର
ି ି ୟଃ କ୍ଷ୍ିପ୍ରପ୍ରସାଦନଃ || ୨୧୦ ||
ଅଣମାଘସିଦ୍ଧ୍ର
ି ମୃତମନ୍ତ୍ରଶ୍ଚି ନ୍ତାମେିନଧି
ି ଃ|
ସୁମନଗଣ ା ବୀଜମାଶାପୂରଣକା ଵରଦଃ କ ଃ || ୨୧୧ ||
କାଶୟଣପା ନନ୍ଣନା ଵାଚାସିଣଦ୍ଧ୍ା ଢୁ ଣ୍ଢିଵନ
ି ାୟକଃ |
ଣମାଦଣକୈଣରଭିରଣତ୍ରୈକଵିଂଶତୟା ନାମଭିଃ ପୁମାନ || ୨୧୨ ||
ଉପାୟନଂ ଦଣଦଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ମତ୍ପି ସାଦଂ ଚିକୀଷଵତ ି |

om

ଵତ୍ସ୍ରଂ ଵିଘ୍ନରାଣଜାସୟ ତଥୟମିଷ୍ଟାଥଵସଦ୍ଧ୍
ି ଣୟ || ୨୧୩ ||
ୟଃ ଣସ୍ତୌତି ମଦ୍ଗତମନା ମମାରାର୍ନତତ୍ପରଃ |

ନଣମା ନଣମା ନିରୁପମମନଗ ାତ୍ମଣନ |

ou
si

ନଣମା ନଣମା ଵିପୁ ଦଣୟୈ କସିଦ୍ଧ୍ଣୟ

gm

ନଣମା ନମଃ ସୁରଵରପୂଜତ
ି ାନଘି ଣୟ

a.
c

ସ୍ତୁ ଣତା ନାମ୍ା ସହଣସ୍ରେ ଣତନାହଂ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ || ୨୧୪ ||

ନଣମା ନମଃ କରିକ ଭାନନାୟ ଣତ || ୨୧୫ ||

.y

କିନକେ
ି ୀଗେରଚିତଚରେଃ

ହରୀକ ିତକଣପା ଃ

w

ମଦଜ

w

w

ପ୍ରକଟିତଗୁରୁମିତଚାରୁକରେଃ |

ଶମୟତୁ ଦୁ ରତ
ି ଂ ଗେପତିନାମ୍ା || ୨୧୬ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀଗଣେଶପୁରାଣେ ଉପାସନାଖଣଣ୍ଡ ଈଶ୍ଵରଗଣେଶସଂଵାଣଦ
ଗଣେଶସହସ୍ରନାମଣସ୍ତାତ୍ରଂ ନାମ ଷଟଚର୍ତ୍ାରିଂଣଶାଧ୍ୟାୟଃ ||

