ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ||
ଶ୍ରୀସୁଦଶଶନ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ||
ଅଥ ଶ୍ରୀସୁଦଶଶନ ସହସ୍ରନାମ ଣତାତ୍ରମ ||
ଣ ଲ
ୈ ାସଶିଖଣର ରଣମେ ମୁକ୍ତାମାେି େ ମଂଡଣପ |
ରକ୍ତସିଂହାସନାସୀନଂ ପ୍ରମଣଥୈଃ ପରିଵାରିତମ || ୧||
ବଦ୍ାଂଜଲିପୁଟା ଭୂତ୍ଵା ପପ୍ରଚ୍ଛ ଵିନୟାନିିତା |
ଭତଶାରଂ ସଵଶଧମଶଜ୍ଞଂ ପାଵଶତୀ ପରଣମଶ୍ଵରମ || ୨||
ପାଵଶତୀ -ୟତ ତ୍ଵଣୟାକ୍ତଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭୁଶଂ ଣେମମିଚ୍ଛତାମ |
ଣସୌଦଶଶନଂ ରୁଣତ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନାତିଚାନେଦିତ ି ପ୍ରଣଭା || ୩||
ତତ୍ର ାଚିତ ଵିଵୋସ୍ଥି ତମଥଶଂ ପ୍ରତି ଣମ ପ୍ରଣଭା |
ଏଵମୁକ୍ତତିହବ
ି ୁ ଶଦ୍୍େଃ ପାଵଶତୀଂ ପ୍ରତୁ େଵାଚ ତାମ || ୪||
ଅହିବୁ ଦ୍
ଶ ୍େ -ସଂଶଣୟା ୟଦି ଣତ ତତ୍ର ତଂ ବୂ ହ ି ତ୍ଵଂ ଵରାନଣନ |
ଇଣତେଵମୁକ୍ତା ଗିରିଜା ଗିରିଣଶନ ମହାତ୍ମନା || ୫||
ପୁନଃ ଣପ୍ରାଵାଚ ସଵଶଜ୍ଞଂ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାଧରଂ ପତିମ ||
ପାଵଶତୁେଵାଚ -ଣଲାଣ ଣସୌଦଶଶନଂ ମଂତ୍ରଂ ୟଂତ୍ରଂତତ୍ତତ ପ୍ରଣୟାଗଵତ || ୬||
ସଵଶଂ ଵିଜ୍ଞାତୁ ମଭେତ୍ର ୟଥାଵତ ସମନୁ ଷ୍ଠିତୁମ |

ଅତିଣଵଲମଶକ୍ତାନାଂ ତଂ ମାଗଶଂ ଭୃଶମୀଛ୍ତାମ || ୭||
ଣ ା ମାଗଶଃ ା ଥିଣତଷାମ ାୟଶସଦ୍
ି ଃି ଥଂ ଭଣଵତ |
ଏତଣନେ ବୂ ହ ି ଣଲାଣ ଶ ତ୍ଵଦନେଃ ଣ ା ଵଣଦତମୁମ || ୮||
ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ -ଅହଂ ଣତ ଥୟି ଶୋମି ସଵଶ ସିଦ୍ ି ରଂ ଶୁଭମ |
ଅନାୟାଣସନ ୟଜ୍ଜପ୍ତ୍ଵା ନରସିିଦ୍ମ
ି ଵାପ୍ୟ
ୁ ାତ || ୯||
ତଶ୍ଚ ଣସୌଦଶଶନଂ ଦିଵେଂ ଗୁହେଂ ନାମସହସ୍ର ମ |
ନିୟମାତ ପଠତାଂ ନୠୋଂ ଚିଂତିତାଥଶ ପ୍ରଦାୟ ମ || ୧୦||
ତସେ ନାମସହସ୍ରସେ ଣସାଽହଣମଵ ଋଷିଃ ସ୍ମୃତଃ |

ଛ୍ଂଣଦାନୁ ଷ୍ଟୁପ ଣଦଵତା ତୁ ପରମାତ୍ମା ସୁଦଶଶନଃ || ୧୧||
ଶ୍ରୀଂ ବୀଜଂ ହ୍ୀଂ ତୁ ଶକ୍ତିସିା ୍ୀଂ ୀଲ ମୁଦାହୃତମ |
ସମତାଭୀଷ୍ଟ ସିଧ୍ୟଣଥଶ ଵିନଣି ୟାଗ ଉଦାହୃତଃ || ୧୨||
ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଂ ଚ ଚାପାଦି ଧ୍ୟାନମସେ ସମୀରିତମ ||
ଧ୍ୟାନଂ -ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଂ ଚ ଚାପଂ ପରଶୁମସିମିଶୁଂ ଶୂଲ ପାଶାଂ ୁ ଶାବ୍ଜମ
ବିଭ୍ରାେଂ ଵଜ୍ରଣଖଣଟୌ ହଲ ମୁସଲ ଗଦା ୁ ଂଦମତୁ େଗ୍ର ଦଂଷ୍ଟ୍ରମ |
ଜ୍ଵାଲା ଣ ଶଂ ତ୍ରିଣନତ୍ରଂ ଜ୍ଵଲ ଦଲନନିଭଂ ହାର ଣ ୟୂର ଭୂଷମ
ଧ୍ୟାଣୟତ ଷଣଟକାେ ସଂସ୍ଥଂ ସ ଲ ରିପୁଜନ ପ୍ରାେ ସଂହାରି ଚକ୍ରମ ||
|| ହରିଃ ଓମ ||
ଶ୍ରୀଚକ୍ରଃ ଶ୍ରୀ ରଃ ଶ୍ରୀଶଃ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ୁଃ ଶ୍ରୀଵିଭାଵନଃ |

ଶ୍ରୀମଦାଂତେ ହରଃ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ ୃ ତ ଲେେଃ || ୧||
ଶ୍ରୀନିଧିଃ ଶ୍ରୀଵରଃ ସ୍ରଗିୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ରପୂଜତ
ି ଃ|
ଶ୍ରୀରତଃ ଶ୍ରୀଵିଭୁଃ ସିଂଧୁ ନୋପତିଃ ଅଣଧାେଜଃ || ୨||
ଅଚୁ େତଶ୍ଚାଂବୁ ଜଗ୍ରୀଵଃ ସହସ୍ରାରଃ ସନାତନଃ |
ସମଚିଣତା ଣଵଦମୂତଃି ସମତୀତ ସୁରାଗ୍ରଜଃ || ୩||
ଷଣଟକାେ ମଧ୍ୟଣଗା ଵୀରଃ ସଵଶଣଗାଽଷ୍ଟଭୁଜଃ ପ୍ରଭୁ ଃ |
ଚଂଡଣଵଣଗା ଭୀମରଵଃ ଶିପିଵଷ୍ଟ
ି ାଚିଣତା ହରିଃ || ୪||
ଶାଶ୍ଵତଃ ସ ଲଃ ଶୋମଃ ଶୋମଲଃ ଶ ଟାଥଶନଃ |
ଣଦୈତୋରିଃ ଶାରଦସ୍କଂଧଃ ସ ଟାେଃ ଶିରୀଷଗଃ || ୫||
ଶରପାରିଭଶକ୍ତଵଶେଃ ଶଶାଂଣ ା ଵାମଣନାଵେୟଃ |
ଵରୂଥୀଵାରିଜଃ ଂଜଣଲାଚଣନା ଵସୁଧାଦିପଃ || ୬||
ଵଣରଣେୋ ଵାହଣନାଽନଂତଃ ଚକ୍ରପାେିଗଶଦାଗ୍ରଜଃ |
ଗଭୀଣରା ଣଗାଲ ାଧୀଣଶା ଗଦାପେିସଣଲାଚନଃ
ିୁ
|| ୭||
ସହସ୍ରାେଃ ଚତୁ ବଶାହୁଃ ଶଂଖଚକ୍ର ଗଦାଧରଃ |
ଭୀଷଣୋ ଭୀତିଣଦା ଭଣଦ୍ରା ଭୀମାଭୀଷ୍ଟ ଫଲପ୍ରଦଃ || ୮||
ଭୀମାଚିଣତା ଭୀମଣସଣନା ଭାନୁ ଵଂଶ ପ୍ର ାଶ ଃ |
ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦଃ ବାଲଣଲାଚଣନା ଣଲା ପୂଜତ
ି ଃ || ୯||
ଉତ୍ତରାମାନଣଦା ମାନୀ ମାନଵାଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଦି ଃ |
ଭକ୍ତପାଲଃ ପାପହାରୀ ବଲଣଦା ଦହନଧ୍ଵଜଃ || ୧୦||

ରୀଶଃ ନଣ ା ଦାତା ାମପାଲ ପୁରାତନଃ |
ଅ ୂ ରଃ ୂ ରଜନ ଃ ୂ ରଦଂଷ୍ଟ୍ରଃ ୁ ଲାଦିପଃ || ୧୧||
ୂ ର ମଶା ୂ ରରୂପି ୂ ରହାରୀ ୁ ଣଶଶୟଃ |
ମଂଦଣରା ମାନିନୀ ାଂଣତା ମଧୁହା ମାଧଵପ୍ରିୟଃ || ୧୨||
ସୁପ୍ରତପ୍ତ୍ ସ୍ଵେଶରୂପୀ ବାୋସୁର ଭୁଜାଂତ ୃ ତ |
ଧରାଧଣରା ଦାନଵାରିଦଶନୁଣଜଂଦ୍ରାରି ପୂଜତ
ି ଃ || ୧୩||
ଭାଗେପ୍ରଣଦା ମହାସଣଵା ଵିଶ୍ଵାତ୍ମା ଵିଗତଜ୍ଵରଃ |
ସୁରାଚାୟଶାଚିଣତା ଵଣଶୋ ଵାସୁଣଦଣଵା ଵସୁପ୍ରଦଃ || ୧୪||
ପ୍ରେତାତିହରଃ ଣଶ୍ରଷ୍ଟଃ ଶରେେଃ ପାପନାଶନଃ |
ପାଵଣ ା ଵାରୋଦ୍ରୀଣଶା ଣଵୈ ୁ ଂଣଠା ଵିଗତ ଲେଷଃ || ୧୫||
ଵଜ୍ରଦଂଣଷ୍ଟ୍ରା ଵଜ୍ରନଣଖା ଵାୟୁରୂପୀ ନିରାଶ୍ରୟଃ |

ନିରୀଣହା ନିସ୍ପୃଣହା ନିଣତୋ ନୀତିଣଜ୍ଞା ନୀତିପାଵନଃ || ୧୬||
ନୀରୂଣପା ନାରଦନୁ ଣତା ନ ୁ ଲାଚଲ ଵାସ ୃ ତ |
ନିତୋନଂଣଦା ବୃ ହଦ୍ଭାନୁ ଃ ବୃ ହଦୀଶଃ ପୁରାତନଃ || ୧୭||
ନିଧିନାମଧିଣପାଽନଂଣଦା ନର ାେଶଵ ତାର ଃ |
ଅଗାଣଧାଽଵିରଣଲା ମଣତଶୋ ଜ୍ଵାଲାଣ ଶଃ

ାର୍ଚ୍ଚିତଃ || ୧୮||

ତରୁେତନୁ ୃ ତ ଭକ୍ତଃ ପରମଃ ଚିତ୍ତସଂଭଵଃ |
ଚିଂତେସିତ୍ଵନିଧିଃ ସାଗ୍ରସିିଦାନଂଦଃ ଶିଵପ୍ରିୟଃ || ୧୯||
ଶିନମାରଶଶ
ଶୁ
ତମଖଃ ଶାତ ୁ ଂଭ ନିଭପ୍ରଭଃ |

ଣଭାକ୍ତାରୁଣେଣଶା ବଲଵାନ ବାଲଗ୍ରହ ନିଵାର ଃ || ୨୦||

ସଵଶାରିଷ୍ଟ ପ୍ରଶମଣନା ମହାଭୟ ନିଵାର ଃ |
ବଂଧୁଃ ସୁବଂଧୁଃ ସୁପ୍ରୀତସିଂତୁ ଷ୍ଟସିରସନ୍ନ
ତ
ୁ ଃ || ୨୧||
ୁ
ବୀଜଣ ଣଶୋ ବଣ ା ଭାନୁ ଃ ଅମିତାଚିପଶାଂପତିଃ |
ସୁୟଣଜ୍ଞା ଣଜୋତିଷଶଶାଂଣତା ଵିରୂପାେଃ ସୁଣରଶ୍ଵରଃ || ୨୨||
ଵହ୍ନିପ୍ରା ାର ସଂଵୀଣତା ରକ୍ତଗଭଶଃ ପ୍ରଭା ରଃ |
ସୁଶୀଲଃ ସୁଭଗଃ ସ୍ଵେଃ ସୁମୁଖଃ ସୁଖଦଃ ସୁଖୀ || ୨୩||
ମହାସୁରଃ ଶିରଣଚ୍ଛତା ପା ଶାସନ ଵଂଦିତଃ |
ଶତମୂତ ି ସହସ୍ରାଣରା ହିରେେ ଣଜୋତିରଵେୟଃ || ୨୪||
ମଂଡଲୀ ମଂଡଲା ାରଃ ଚଂଦ୍ରସୂୟଶାଗ୍ନି ଣଲାଚନଃ |
ପ୍ରଭଂଜନଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରଃ ପ୍ରଶାଂତଃ ଶାରଦପ୍ରିୟଃ || ୨୫||
ଭକ୍ତପ୍ରିଣୟା ବଲିହଣରା ଲାଵଣେୋଲେେପ୍ରିୟଃ |
ଵିମଣଲା ଦୁ ଲଶଭଣସିାମେସିୁଲଣଭା ଭୀମଵିକ୍ରମଃ || ୨୬||
ଜିତମନୁ େଃ ଜିତାରାତିଃ ମହାଣୋ ଭୃଗୁପୂଜତ
ି ଃ|
ତଵରୂପଃ ତଵଣଵଦିଃ ସଵଶତତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠତି ଃ ||୨୭||
ଭାଵଣଜ୍ଞା ବଂଧୁଜନଣ ା ଦୀନବଂଧୁଃ ପୁରାେଵିତ |
ଶଣସ୍ତ୍ରଣଶା ନିମଶଣତା ଣନତା ନଣରା ନାନାସୁରପ୍ରିୟଃ || ୨୮||
ନାଭିଚଣକ୍ରା ନତାମିଣତ୍ରା ନଧୀଶ ରପୂଜତ
ି ଃ|
ଦମନଃ ାଲି ଃ ମଶୀ ାଂତଃ ାଲାଥଶନଃ ଵିଃ || ୨୯||
ଵସୁଂଧଣରା ଵାୟୁଣଵଣଗା ଵରାଣହା ଵରୁୋଲୟଃ |

ମନୀୟ ୃ ତଃି ାଲଃ ମଲାସନ ଣସଵିତଃ |
ୃ ପାଲୁ ଃ ପିଲଃ ାମୀ ାମିତାଥଶ ପ୍ରଦାୟ ଃ || ୩୦||
ଧମଶଣସତୁ ଧଶମଶପାଣଲା ଧମଶୀ ଧମଶମୟଃ ପରଃ |
ଜ୍ଵାଲାଜିମହଃ ଶିଖାଣମୌଳୀଃ ସୁର ାୟଶ ପ୍ରଵତଶ ଃ || ୩୧||
ଲାଧରଃ ସୁରାରିଘ୍ନଃ ଣ ାପହା ାଲରୂପଦୃ |
ଦାତାଽଽନଂଦମଣୟା ଦିଣଵୋ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ପ୍ର ାଶ ୃ ତ || ୩୨ |
ସଵଶୟଜ୍ଞମଣୟା ୟଣଜ୍ଞା ୟଜ୍ଞଭୁ ୟଜ୍ଞଭାଵନଃ |
ଵହ୍ନିଧ୍ଵଣଜା ଵହ୍ନିସଣଖା ଵଂଜୁ ଳଦୁ ମ ମୂଲ ଃ || ୩୩||
ଦେହା ଦାନ ାରୀ ଚ ନଣରା ନାରାୟେପ୍ରିୟଃ |
ଣଦୈତେଦଂଡଧଣରା ଦାଂତଃ ଶୁଭ୍ରାଂଗଃ ଶୁଭଦାୟ ଃ || ୩୪||
ଣଲାହିତାଣୋ ମହାଣରୌଣଦ୍ରୌ ମାୟାରୂପଧରଃ ଖଗଃ |
ଉନ୍ନଣତା ଭାନୁ ଜଃ ସାଂଣଗା ମହାଚକ୍ରଃ ପରାକ୍ରମୀ || ୩୫||
ଅଗ୍ନୀଣଶାଽଗ୍ନିମୟଃ ଦ୍ଵଗ୍ନିଣଲାଚଣନାଗ୍ନି ସମପ୍ରଭଃ |
ଅଗ୍ନିମାନଗ୍ନିରସଣନା ୟୁଦ୍ଣସଵୀ ରଵିପ୍ରୟ
ି ଃ || ୩୬||
ଆଶ୍ରିତ ଣଘୌଘ ଵିଧ୍ଵଂସୀ ନିତୋନଂଦ ପ୍ରଦାୟ ଃ |
ଅସୁରଣଘ୍ନା ମହାବାହୂଭଶୀମ ମଶା ଶୁଭପ୍ରଦଃ || ୩୭||
ଶଶାଂ ପ୍ରେଵାଧାରଃ ସମସ୍ଥାଶୀ ଵିଷାପହଃ |
ତଣ ଶା ଵିତଣ ଶା ଵିମଣଲା ବିଲଣ ା ବାଦରାୟେଃ || ୩୮||
ବଦିରଗ୍ନସିକ୍ରଵାଳଃ ଷଣଟକାୋଂତଗଶତସିଶଖୀଃ |
ଦୃ ତଧନିା ଣଶାଡଷାଣୋ ଦୀଘଶବାହୂଦଶରୀମୁଖଃ || ୩୯||

ପ୍ରସଣନ୍ନା ଵାମଜନଣ ା ନିଣମ୍ା ନୀତି ରଃ ଶୁଚଃି |
ନରଣଭଦି ସିଂହରୂପୀ ପୁରାଧୀଶଃ ପୁରଂଦରଃ || ୪୦||
ରଵିତୁଣତା ୟୂତପାଣଲା ୟୁତପାରିସିତାଂଗତିଃ |

ହୃଷଣି ଣଶା ଦ୍ଵିତ୍ରମୂତଃି ଦ୍ଵିରଷ୍ଟାୟୁଦଭୃତ ଵରଃ || ୪୧||
ଦିଵା ଣରା ନିଶାନାଣଥା ଦିଲୀପାଚିତ ଵିଗ୍ରହଃ |
ଧନିଂତରିସଶୋମଳାରିଭଶକ୍ତଣଶା ଵିନାଶ ଃ || ୪୨||
ରିପୁପ୍ରାେ ହଣରା ଣଜତା ଶୂରସିାତୁ ୟଶ ଵିଗ୍ରହଃ |
ଵିଧାତା ସର୍ଚ୍ଚିଦାନଂଦସିଵଶଦୁଷ୍ଟ ନିଵାର ଃ || ୪୩||
ଉଣକା ମଣହାଣକା ରଣକ୍ତାକସିହଣସ୍ରାକସଶତାଚିଷଃ |
ବୁ ଣଦ୍ା ଣବୌଦ୍ହଣରା ଣବୌଦ୍ ଜନଣମାଣହା ବୁ ଧାଶ୍ରୟଃ || ୪୪ ||
ପୂେଶଣବାଧଃ ପୂେଶରୂପଃ ପୂେଶ ାଣମା ମହାଦୁ େତିଃ |
ପୂେଶମଂତ୍ରଃ ପୂେଶଗାତ୍ରଃ ପୂେଶଷାଡ୍ଗେ
ୁ େ ଵିଗ୍ରହଃ || ୪୫||
ପୂେଶଣନମିଃ ପୂନଶନାଭିଃ ପୂେଶାଶୀ ପୂେଶମାନସଃ |
ପୂେଶସାରଃ ପୂେଶଶକ୍ତିଃ ରଂଗଣସଵି ରେପ୍ରିୟଃ || ୪୬||
ପୂରିତାଣଶାଽରିଷ୍ଟଦାତି ପୂେଶାଥଶଃ ପୂେଶଭୂଷେଃ |
ପଦେଗଭଶଃ ପାରିଜାତଃ ପରମିତ୍ରସଶରା ୃ ତଃି || ୪୭||
ଭୂବୃତ୍ଵପୁଃ ପୁେେମୂତ ି ଭୂଭୃତାଂ ପତିରାଶୁ ଃ |
ଭାଣଗୋଦଣୟା ଭକ୍ତଵଣଶୋ ଗିରିଜାଵଲ୍ଲଭପ୍ରିୟଃ || ୪୮||
ଗଵିଣଷ୍ଟା ଗଜମାନୀଣଶା ଗମନାଗମନ ପ୍ରିୟଃ |
ବ୍ରହ୍ମଚାରି ବଂଧୁମାନୀ ସୁପ୍ରତୀ ସିୁଵିକ୍ରମଃ || ୪୯||

ଶଂ ରାଭୀଷ୍ଟଣଦା ଭଵେଃ ସାଚିଵେସିଵେଲେେଃ |
ମହାହଂସସିଖ
ୁ ଣରା ନାଭାଗ ତନୟାଚିତଃ || ୫୦||
ଣ ାଟିସୂୟଶପ୍ରଣଭା ଦୀଣପ୍ତ୍ା ଵିଦୁେଣକାଟି ସମପ୍ରଭଃ |
ଵଜ୍ର ଣଲପା ଵଜ୍ରସଣଖା ଵଜ୍ରନିଘଶାତ ନିସ୍ଵନଃ || ୫୧||
ଗିରୀଣଶା ମାନଣଦା ମାଣନୋ ନାରାୟେ ରାଲୟଃ |
ଅନିରୁଦ୍ଃ ପରାମଷଶୀ ଉଣପଂଦ୍ରଃ ପୂେଶଵଗ୍ର
ି ହଃ || ୫୨||
ଆୟୁଣଧଶସଶତାରିଘ୍ନଃ ଶମନଃ ଶତଣସୈନ ି ଃ |
ସଵଶାସୁର ଵଣଧାଦୁ େକ୍ତଃ ସୂୟଶ ଦୁ ମଶାନ ଣଭଦ ଃ || ୫୩||
ରାହୁଵଣି ପ୍ାଷ ାରୀ ଚ ାଶୀନଗର ଦାହ ଃ |
ପୀୟୁଷାଂଶୁ ପରଂଣଜୋତିଃ ସଂପୂେଶ କ୍ରତୁ ଭୁ ପ୍ରଭୁଃ || ୫୪||
ମାଂଧାତୃ ଵରଦସଶଣଦ୍ା
ୁ ହରଣସଵେସଶଚୀଷ୍ଟଦଃ |
ସହିଷ୍ୁବଶଲଭୁ ଵୀଣରା ଣଲା ଭୃଣଲ୍ଲା ନାୟ ଃ ||୫୫||
ଦୁ ଵଶାଣସାମୁନ ି ଦପଶଣଘ୍ନା ଜୟଣତା ଵିଜୟପ୍ରିୟଃ |
ପୁରାଧୀଣଶାଽସୁରାରାତିଃ ଣଗାଵିଂଦ ରଭୂଷେଃ || ୫୬||
ରଥରୂପୀ ରଥାଧୀଶଃ ାଲଚକ୍ର ୃ ପାନିଧିଃ |
ଚକ୍ରରୂପଧଣରା ଵିଷ୍ୁଃ ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମଶିଶଖପ୍ର
ି ଭଃ || ୫୭||
ଶରୋଗତ ସଂତ୍ରାତା ଣଵତାଳାରିମଶହାବଲଃ |
ଜ୍ଞାନଣଦା ଵା ପତମ
ି ଶାନୀ ମହାଣଵଣଗା ମହାମେିଃ || ୫୮||
ଵିଦୁେତ ଣ ଣଶା ଵିହାଣରଶଃ ପଦେଣୟାନିଃ ଚତୁ ଭଶୁଜଃ |

ାମାତ୍ମା ାମଦଃ ାମୀ ାଲଣନମି ଶିଣରାହରଃ || ୫୯||
ଶୁଭ୍ରସଶଚୀସଶ
ଶୁକ୍ରମିତ୍ରଃ ଶୁଭାନନଃ |
ୁ ନାସୀରଃ
ୁ

ଵୃ ଷ ାଣୟା ଵୃ ଷାରାତିଃ ଵୃ ଷଣଭଂଦ୍ର ସୁପୂଜତ
ି ଃ || ୬୦||
ଵିଶ୍ଵଂଭଣରା ଵୀତିଣହାଣତ୍ରା ଵୀଣୟଶା ଵିଶ୍ଵଜନପ୍ରିୟଃ |
ଵିଶ୍ଵ ୃ ତ ଵିଶ୍ଵଣଭା ଵିଶ୍ଵହତଶା ସାହସ ମଶ ୃ ତ || ୬୧||
ବାେବାହୂହଣରା ଣଜୋତିଃ ପରାତ୍ମା ଣଶା ନାଶନଃ |
ଵିମଲାଦିପତିଃ ପୁଣେୋ ଜ୍ଞାତା ଣଜ୍ଞୟଃ ପ୍ର ାଶ ଃ || ୬୨||
ଣମ୍ଚ୍ଛ ପ୍ରହାରୀ ଦୁ ଷ୍ଟଘ୍ନଃ ସୂୟଶମଂଡଲମଧ୍ୟଗଃ |
ଦିଗଂବଣରା ଵୃ ଶାଦ୍ରୀଣଶା ଵିଵଧ
ି ାୟୁଧ ରୂପ ଃ || ୬୩||
ସତ୍ଵଵାନ ସତେଵାଗୀଶଃ ସତେଧମଶ ପରାୟେଃ |
ରୁଦ୍ରପ୍ରୀତି ଣରା ରୁଦ୍ର ଵରଣଦା ରୁଗିିଣଭଦ ଃ || ୬୪||
ନାରାୟଣୋ ନକ୍ରଣଭଦୀ ଗଣଜଂଦ୍ର ପରିଣମାେ ଃ |
ଧମଶପ୍ରୟ
ି ଃ ଷଡାଧାଣରା ଣଵଦାତ୍ମା ଗୁେସାଗରଃ || ୬୫||
ଗଦାମିତ୍ରଃ ପୃଥୁଭୁଣଜା ରସାତଲ ଵିଣଭଦ ଃ |
ତଣମାଣଵୈରୀ ମହାଣତଜାଃ ମହାରାଣଜା ମହାତପାଃ || ୬୬||
ସମତାରିହରଃ ଶାଂତ ୂ ଣରା ଣୟାଣଗଶ୍ଵଣରଶ୍ଵରଃ |
ସ୍ଥଵିରସିଵେଶ ଵେଶାଂଗଃ ଶତୁ ଣସୈନେ ଵିନାଶ ୃ ତ || ୬୭||
ପ୍ରାଣଜ୍ଞା ଵିଶ୍ଵତନୁ ତ୍ରାତା ଶୃତସ୍ମ
ି ତ
ି ୟଃ ୃ ତ ି |
ୃ ମ

ଵେକ୍ତାଵେକ୍ତ ସ୍ଵରୂପାଂସଃ ାଲଚକ୍ରଃ ଲାନିଧିଃ || ୬୮||

ମହାଧୁେତିରଣମୟାତ୍ମା ଵଜ୍ରଣନମିଃ ପ୍ରଭାନିଧିଃ |
ମହାସ୍ଫୁଲିଂଗ ଧାରାଚିଃ ମହାୟୁଦ୍ ୃ ତଚୁ େତଃ || ୬୯||
ୃ ତଜ୍ଞସିହଣନା ଵାଗେୀ ଜ୍ଵାଲାମାଲା ଵିଭୂଷେଃ |
ଚତୁ ମଶୁଖନୁ ତଃ ଶ୍ରୀମାନ ଭ୍ରାଜିଷ୍ୁଭଶକ୍ତଵତ୍ସଲଃ || ୭୦||
ଚାତୁ ୟଶଗମନଶ୍ଚକ୍ରୀ ଚାତୁ ଵଶଗଶ ପ୍ରଦାୟ ଃ |
ଵିଚତ୍ରି ମାଲୋଭରେଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରଃ ସୁରାଚିତଃ || ୭୧||
ୟୁଗ ୃ ତ ୟୁଗପାଲଶ୍ଚ ୟୁଗସଂଧିୟୁ ଗ
ଶ ାଂତ ୃ ତ |
ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣାରଗଣୋ ଗଣମୋ ବଲିଧ୍ଵଂସୀ ତ୍ରିଣଲା ପଃ || ୭୨||
ତ୍ରିଣନତ୍ରସ୍ତ୍ରିଜଗଦ୍ଵଂଧ୍ୟଃ ତୃ େୀ ୃ ତ ମହାସୁରଃ |
ତ୍ରି ାଲଜ୍ଞସ୍ତ୍ରିଣଲା ଜ୍ଞଃ ତ୍ରିନାଭିଃ ତ୍ରିଜଗତ୍ପ୍ିି ୟଃ || ୭୩||
ସଵଶୟଂତ୍ରମଣୟା ମଂତ୍ରସିଵଶଶତୁ ନିବହଶେଃ |
ସଵଶଗସିଵଶଵତ
ି ଣସୌମେସିଵଶଣଲା ହିତଂ ରଃ ||୭୪||
ଆଦିମୂଲଃ ସଦ୍ଗେ
ୁ ାଣ୍ୋ ଵଣରେେସ୍ତ୍ରିଗୁୋତ୍ମ ଃ |

ଧ୍ୟାନଗମେଃ ଲେଷଘ୍ନଃ ଲିଗଵଶ ପ୍ରଣଭଦ ଃ || ୭୫||
ମନୀୟ ତନୁ ତ୍ରାେଃ ୁ ଂଡଲୀ ମଂଡିତାନନଃ |
ସୁ ୁ ଂଠୀ ୃ ତ ଚଂଣଡଶଃ ସୁସଂତ୍ରସ୍ଥ ଷଡାନନଃ || ୭୬||
ଵିଷାଧୀ ୃ ତ ଵିଣଘ୍ନଣଶା ଵିଗତାନଂଦ ନଂଦି ଃ |
ମଥିତ ପ୍ରମଥଵୂ େହଃ ପ୍ରେତ ପ୍ରମଦାଧିପଃ || ୭୭||
ପ୍ରାେଭିୋ ପ୍ରଣଦାଽନଂଣତା ଣଲା ସାେୀ ମହାସ୍ଵନଃ |
ଣମଧାଵୀ ଶାଶ୍ଵଣଥାଽ ୂ ରଃ ୂ ର ମଶାଽପରାଜିତଃ || ୭୮||

ଅରୀ ଦୃ ଣଷ୍ଟାଽପ୍ରଣମୟାତ୍ମା ସୁଂଦରଶଶତୁତାପନଃ |
ଣୟାଗ ଣୟାଗୀଶ୍ଵରାଧୀଣଶା ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରପୂର ଃ || ୭୯||
ସଵଶ ାମପ୍ରଣଦାଽଚିଂତେଃ ଶୁଭାଂଗଃ ୁ ଲଵଧଶନଃ |
ନିଵି ାଣରାଽଂଂତରୂଣପା ନରନାରାୟେପ୍ରିୟଃ || ୮୦||
ମଂତ୍ର ୟଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପାତ୍ମା ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଣଭଦ ଃ |
ଭୂତଣଵତାଳ ଵିଧ୍ଵଂସୀ ଚଂଡ ୂ ଷୋଂଡ ଖଂଡନଃ || ୮୧||
ୟେ ରଣୋଗେ ଧ୍ଵଂସୀ ମହା ୃ ତୋ ପ୍ରଦାହ ଃ |
ସ ଲୀ ୃ ତ ମାରୀଚଃ ଣଭୈରଵ ଗ୍ରହ ଣଭଦ ଃ || ୮୨||
ଚୂ େି ୃ ତ ମହାଭୂତଃ ବଲୀ ୃ ତ ଦୁ ଗ୍ରଶହଃ |
ସୁଦୁଗ୍ରଶଣହା ଜଂଭଣଭଦୀ ସୂଚୀମୁଖ ନିଷୂଦନଃ || ୮୩||
ଵୃ ଣ ାଦରବଣଲାଦ୍ତ୍ତଶା ପୁରଂଦର ବଲାନୁ ଗଃ |
ଅପ୍ରଣମୟ ବଲଃ ସ୍ଵାମୀ ଭକ୍ତପ୍ରୀତି ଵିଵଧଶନଃ || ୮୪||
ମହାଭୂଣତଶ୍ଵରଶଶୂଣରା ନିତେସଶାରଦଵିଗ୍ରହଃ |

ଧମଶାଧ୍ୟଣୋ ଵିଧମଶଘ୍ନଃ ସୁଧମଶସ୍ଥାପ ଶିଶଵଃ || ୮୫||
ଵିଧୂମଜ୍ଵଲଣନା ଭାନୁ ଭଶାନୁ ମାନ ଭାସ୍ଵତାମ ପତିଃ |
ଜଗଣନୋହନ ପାଟୀରସିଣଵଶାପଦ୍ରଵ ଣଶାଧ ଃ || ୮୬||
ୁ ଲିଶାଭରଣୋ ଜ୍ଵାଲାଵୃ ତଣସିୌଭାଗେ ଵଧଶନଃ |
ଗ୍ରହପ୍ରଧ୍ଵଂସ ଃ ସ୍ଵାତ୍ମରେଣ ା ଧାରୋତ୍ମ ଃ || ୮୭||
ସଂତାପଣନା ଵଜ୍ରସାରସିଣମଧାଽମୃ
ତ ସାଗରଃ |
ୁ

ସଂତାନ ପଂଜଣରା ବାେତାଟଂଣ ା ଵଜ୍ରମାଲି ଃ || ୮୮||
ଣମଖାଲଗ୍ନିଶିଣଖା ଵଜ୍ର ପଂଜରସିସୁରାଂ ୁ ଶଃ |
ସଵଶଣରାଗ ପ୍ରଶମଣନା ଗାଂଧଵଶ ଵିଶିଖା ୃ ତଃି || ୮୯||
ପ୍ରଣମାହ ମଂଡଣଲା ଭୂତ ଗ୍ରହ ଶୃଂଖଲ ମଶ ୃ ତ |
ଲାଵୃ ଣତା ମହାଶଂଖୁ ଧାରେସଶଲେ ଚଂଦ୍ରି ଃ || ୯୦||
ଣଛ୍ଦଣନା ଧାର ସଶଲେ େୂଣତ୍ରାନେୂଲନ ତତ୍ପ୍ରଃ |

ବଂଧନାଵରେସଶଲେ ୃ ଂତଣନା ଵଜ୍ର ୀଲ ଃ || ୯୧||
ପ୍ରତୀ ବଂଧଣନା ଜ୍ଵାଲା ମଂଡଲସଶସ୍ତ୍ରଧାରେଃ |
ଇଂଦ୍ରାେୀମାଲି ଃ ୃ ତୋ ଦଂଡସିିତ୍ତପ୍ରଣଭଦ ଃ || ୯୨||
ଗ୍ରହ ଵାଗୁରି ସିଵଶ ବଂଧଣନା ଵଜ୍ରଣଭଦ ଃ |
ଲଘୁସଂତାନ ସଂ ଣଲପା ବଦ୍ଗ୍ରହ ଵିଣମାଚନଃ || ୯୩||
ଣମୌଲି ାଂଚନ ସଂଧାତା ଵିପେ ମତଣଭଦ ଃ |
ଦିଗବଂଧନ ରସିୂଚୀ ମୁଖାଗ୍ନିସିତ୍ତପାତ ଃ || ୯୪||
ଣଚାରାଗ୍ନି ମଂଡଲା ାରଃ ପର ଂ ାଳ ମଦଶନଃ |
ତାଂତ୍ରୀ ସଶତୁଵଂଶଣଘ୍ନା ନାନାନିଗଳ ଣମାଚନଃ || ୯୫||
ସମସ୍ଥଣଲା ସାରଂଗଃ ସୁମହା ଵିଷଦୂ ଷେଃ |
ସୁମହା ଣମରୁଣ ାଦଂଡଃ ସଵଶ ଵଶେ ଣରଶ୍ଵରଃ || ୯୬||
ନିଖଲ
ି ା ଷଶେପଟୁଃ ସଵଶ ସଣମାହ ମଶ ୃ ତ |
ସଂସ୍ଥଂବନ ରଃ ସଵଶ ଭୂ ଣତାର୍ଚ୍ଚାଟନ ତତ୍ପ୍ରଃ || ୯୭||

ଅହିତାମୟ ାରୀ ଚ ଦ୍ଵିଷନୋରେ ାର ଃ |
ଏ ାୟନ ଗଦାମିତ୍ର ଵିଣଦ୍ଵଷେ ପରାୟେଃ || ୯୮||
ସଵଶାଥଶ ସିଦ୍ଣି ଦା ଦାତା ଵିଧାତା ଵିଶ୍ଵପାଲ ଃ |
ଵିରୂପାଣୋ ମହାଵୋଃ ଵରିଣଷ୍ଟା ମାଧଵପ୍ରିୟଃ || ୯୯||
ଅମିତ୍ର ଶଶନ ଶାଂତଃ ପ୍ରଶାଂତଃ ପ୍ରେତାତିହା |
ରମେୀଣୟା ରଣୋତ୍ସାଣହା ରକ୍ତାଣୋ ରେପଂଡିତଃ || ୧୦୦||
ରୋଂତ ୃ ତ ରତା ାରଃ ରତାଂଣଗା ରଵିପୂଜତ
ି ଃ|
ଵୀରହା ଵିଵଧ
ି ା ାରଃ ଵରୁୋରାଧିଣତା ଵଶୀଃ |
ସଵଶ ଶତୁ ଵଧା ାଂେୀ ଶକ୍ତିମାନ ଭକ୍ତମାନଦଃ || ୧୦୧||
ସଵଶଣଲା ଧରଃ ପୁେେଃ ପୁରୁଷଃ ପୁରୁଣଷାତ୍ତମଃ |
ପୁରାେଃ ପୁଂଡରୀ ାେଃ ପରମମଶ ପ୍ରଣଭଦ ଃ || ୧୦୨||
ଵୀରାସନଗଣତା ଵମଶୀ ସଵଶାଧାଣରା ନିରଂ ୁ ଶଃ |
ଜଗତ୍ରଣୋ ଜଗନେୂତଃି ଜଗଦାନଂଦ ଵଧଶନଃ || ୧୦୩||
ଶାରଦଃ ଶ ଟାରାତିଃ ଶଂ ରସଶ ଟା ୃ ତଃି |
ଵିରଣକ୍ତା ରକ୍ତଵେଶାଣ୍ୋ ରାମସାୟ ରୂପଦୃ ତ || ୧୦୪||
ମହାଵରାହ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାତ୍ମା ନୃ ସିଂହ ନଗରାତ୍ମ ଃ |
ସମଦୃ ଣ୍ୋେଣଦା ଵଂଣଧ୍ୟା ଵିହାରୀ ଵୀତ ଲେଷଃ || ୧୦୫||
ଗଂଭୀଣରା ଗଭଶଣଗା ଣଗାପ୍ତ୍ା ଗଭତିଗୁହ
ଶ େଣଗାଗୁରୁଃ |
ଶ୍ରୀଧରଃ ଶ୍ରୀରତସଶି ାଂତଃ ଶତୁ ଘ୍ନସଶତି
ୃ ଣଗାଚରଃ || ୧୦୬||
ପୁରାଣୋ ଵିତଣତା ଵୀରଃ ପଵିତ୍ରସିରୋହିୟଃ |

ମହାଧୀଣରା ମହାଵୀଣୟଶା ମହାବଲ ପରାକ୍ରମଃ || ୧୦୭||
ସୁଵଗ୍ର
ି ଣହା ଵିଗ୍ରହଘ୍ନଃ ସୁମାନୀ ମାନଦାୟ ଃ |
ମାୟୀ ମାୟାପଣହା ମଂତ୍ରୀ ମାଣନୋ ମାନଵିଵଧଶନଃ || ୧୦୮||
ଶତୁ ସଂହାର ସଶରଃ
ୂ ଶୁକ୍ରାରିଶଶଂ ରାଚିତଃ |
ସଵଶାଧାରଃ ପରଂଣଜୋତିଃ ପ୍ରାେଃ ପ୍ରାେଭୃତଚୁ େତଃ || ୧୦୯||
ଚଂଦ୍ରଧାମାଽପ୍ରତିଦ୍ଵଂଦଃ ପରମାତ୍ମା ସୁଦୁଗଶମଃ |
ଵିଶୁଦ୍ାତ୍ମା ମହାଣତଜାଃ ପୁେେଣଶ୍ା ଃ ପୁରାେଵିତ || ୧୧୦||
ସମସ୍ଥ ଜଗଦାଧାଣରା ଵିଣଜତା ଵିକ୍ରମଃ କ୍ରମଃ |
ଆଦିଣଦଣଵା ଧୁଣଵା ଦୃ ଶେଃ ସାଵି ଃ ପ୍ରୀତିଵଧଶନଃ || ୧୧୧||
ସଵଶଣଲା ାଶ୍ରୟଣସିଵେଃ ସଵଶାତ୍ମା ଵଂଶଵଧଶନଃ |
ଦୁ ରାଧଷଶଃ ପ୍ର ାଶାତ୍ମା ସଵଶଦୃ ସଵଶଵତ୍ସ
ି ମଃ || ୧୧୨||
ସଦ୍ଗତିସିତ୍ଵସଂପନ୍ନଃ ନିତେସଂ ଲପ ଲପ ଃ |
ଵେଶୀ ଵାଚସ୍ପତିଵଶାଗେୀ ମହାଶକ୍ତିଃ ଲାନିଧିଃ || ୧୧୩||
ଅଂତରିେଗତିଃ ଲେଃ ଲି ାଲୁ ଷେ ଣମାଚନଃ |
ସତେଧମଶଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ପ୍ର ୃ ଣଷ୍ଟା ଣଵୋମଵାହନଃ || ୧୧୪||
ଶିତଧାରସିଶଖି ଣରୌଣଦ୍ରା ଭଣଦ୍ରା ରୁଦ୍ରସୁପୂଜତ
ି ଃ|
ଦରିମୁଖାଗ୍ନିଜଂଭଣଘ୍ନା ଵୀରହା ଵାସଵପ୍ରିୟଃ || ୧୧୫||
ଦୁ ତରସିଦୁୁ ରାଣରାଣହା ଦୁ ଣଜ୍ଞଶଣୟା ଦୁ ଷ୍ଟନିଗ୍ରହଃ |

ଭୂତାଵାଣସା ଭୂତହଂତା ଭୂଣତଣଶା ଭୂତଭାଵନଃ || ୧୧୬||

ଭାଵଣଜ୍ଞା ଭଵଣରାଗଣଘ୍ନା ମଣନାଣଵଗୀ ମହାଭୁଜଃ |
ସଵଶଣଦଵମୟଃ ାଂତଃ ସ୍ମୃତମ
ି ାନ ସଵଶପାଵନଃ || ୧୧୭||
ନୀତିମନ ସଵଶଜତ
ି ଣସୌଣମୋ ମହଷଶୀରପରାଜିତଃ |
ରୁଦ୍ରାଂବରୀଷ ଵରଣଦା ଜିତମାୟଃ ପୁରାତନଃ || ୧୧୮||
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିଲଣୟା ଣଭାକ୍ତା ସଂପୂେଶସିଵଶ ାମଦଃ |
ସଣତୋଽେଣରା ଗଭୀରାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵଭତଶା ମରୀଚିମାନ || ୧୧୯||
ନିରଂଜଣନା ଜିତଭ୍ରାଂଶୁଃ ଅଗ୍ନିଗଣଭଶାଽଗ୍ନି ଣଗାଚରଃ |
ସଵଶଜତ
ି ସଂଭଣଵା ଵିଷ୍ୁଃ ପୂଣଜୋ ମଂତ୍ରଵିତକ୍ରିୟଃ || ୧୨୦||
ଶତାଵତ୍ତଶଃ ଲାନାଥଃ ାଲଃ ାଲମଣୟା ହରିଃ |
ଅରୂଣପା ରୂପସଂପଣନ୍ନା ଵିଶ୍ଵରୂଣପା ଵିରୂପ ୃ ତ || ୧୨୧||
ସ୍ଵାମୋତ୍ମା ସମରଶ୍ାଘୀ ସୁଵ୍ରଣତା ଵିଜୟାଂଵିତଃ |
ଚଂଡ୍ନସିଂଡ ର
ି େଃ ଚତୁ ରସିାରେପ୍ରିୟଃ || ୧୨୨||
ପୁେେ ୀତିଃ ପରାମଷଶୀ ନୃ ସିଂଣହା ନାଭିମଧ୍ୟଗଃ |
ୟଜ୍ଞାତ୍ମ ୟଜ୍ଞସଂ ଣଲପା ୟଜ୍ଞଣ ତୁ ମଶଣହଶ୍ଵରଃ || ୧୨୩||
ଜିତାରିୟଶଜ୍ଞନିଲୟଶଶରେେଶଶ ଟା ୃ ତଃି |
ଉଣତ୍ତୋଽନୁ ଣତ୍ତୋନଂଗସିାଂଗସିଵଶାଂଗ ଣଶାଭନଃ || ୧୨୪||
ାଲାଗ୍ନିଃ ାଲଣନମିଘ୍ନଃ ାମି ାରୁେେସାଗରଃ |
ରମାନଂଦ ଣରା ରାଣମା ରଜନୀଶାଂତରସ୍ଥିତଃ || ୧୨୫||
ସଂଵଧଶନ ସମରାଂଣଵଷୀ ଦ୍ଵିଷତ୍ପ୍ି ାେ ପରିଗ୍ରହଃ |
ମହାଭିମାନୀ ସଂଧାତା ସଵଶାଧୀଣଶା ମହାଗୁରୁଃ || ୧୨୬

ସିଦ୍ଃ ସଵଶଜଗଣଦୋନିଃ ସିଦ୍ାଥଶସିଵଶସଦ୍
ି ଦି ଃ |
ଚତୁ ଣଵଶଦମୟଶଶାସ୍ଥା ସଵଶଶାସ୍ତ୍ର ଵିଶାରଦଃ || ୧୨୭ ||
ତିରସ୍କୃତା ଶ ଣତଜଣସ୍କା ଭାସ୍କରାରାଧିତଶଶଭଃ
ୁ |

ଵୋପୀ ଵିଶ୍ଵଂଭଣରା ଵେଗ୍ରଃ ସ୍ଵୟଂଣଜୋତିରନଂତ ୃ ତ || ୧୨୮||
ଜୟଶୀଣଲା ଜୟା ାଂେୀ ଜାତଣଵଣଦା ଜୟପ୍ରଦଃ |
ଵିଃ ଲୋେଦଃ ାଣମୋ ଣମାେଣଦା ଣମାହନା ୃ ତଃି || ୧୨୯||
ୁ ଂ ୁ ମାରୁେ ସଵଶାଂଗ ମଲାେଃ ଵୀଶ୍ଵରଃ |
ସୁଵକ୍ର
ି ଣମା ନିଷ୍କଳଂଣ ା ଵିଶ୍ଵଣେଣନା ଵିହାର ୃ ତ || ୧୩୦||
ଦଂବାସୁର ଵିଧ୍ଵଂସୀ ଣ ତନଗ୍ରହ ଦାହ ଃ |
ଜୁ ଗୁପ୍ସାଗ୍ନତୀକ୍ଷ୍ଣଧାଣରା ଣଵୈ ୁ ଂଠ ଭୁଜଵାସ ୃ ତ || ୧୩୧||
ସାରଜ୍ଞଃ ରୁୋମୂତଃି ଣଵୈଷ୍ଣଵା ଵିଷ୍ୁଭକ୍ତିଦଃ |
ସୁ ୁ ତଣଜ୍ଞା ମଣହାଦାଣରା ଦୁ ଷ୍କତୃ ଘ୍ନସିୁଵିଗ୍ରହଃ || ୧୩୨||
ସଵଶାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଣଦାଽଂଂଣତା ନିତୋନଂଣଦା ଗୁୋ ରଃ |
ଚକ୍ରୀ ୁ ଂଦଧରଃ ଖଡ୍ଗୀ ପରଶ୍ଵତ ଧଣରାଽଗ୍ନିଭୃତ || ୧୩୩||
ଦୃ ତାଂ ୁ ଣଶା ଦଂଡଧରଃ ଶକ୍ତିହସ୍ଥସିଶଂଖଭୁ
ତ|
ୁ

ଧନିୀ ଦୃ ତମହାପାଣଶା ହଲି ମୁସଲଭୂଷେଃ || ୧୩୪||
ଗଦାୟୁଧଧଣରା ଵଜ୍ରୀ ମହାଶୂଲ ଲସତଭଜଃ
ୁ |
ସମତାୟୁଧ ସଂପୂେଶସଦଶଶ
ିୁ ନ ମହାପ୍ରଭୁଃ || ୧୩୫||
||

ଫଲଶୃତଃି

||

ଇତି ଣସୌଦଶଶନଂ ଦିଵେଂ ଗୁହେଂ ନାମସହସ୍ର ମ |
ସଵଶସଦ୍ି ି ରଂ ସଵଶ ୟଂତ୍ର ମଂତ୍ରାତ୍ମ ଂ ପରମ || ୧୩୬||
ଏତନ୍ନାମ ସହସ୍ରଂ ତୁ ନିତେଂ ୟଃ ପଣଠତ ସୁଧୀଃ |
ଶୃଣୋତି ଵା ଶ୍ରାଵୟତି ତସେ ସିଦ୍ଃି ରତିତା || ୧୩୭||
ଣଦୈତୋନାଂ ଣଦଵଶତୂ ୋଂ ଦୁ ଜଶୟାନାଂ ମଣହୌଜସାମ |
ଵିନାଶାଥଶମିଦଂ ଣଦଵି ହଣରା ରାସାଧିତଂ ମୟା || ୧୩୮||
ଶତୁ ସଂହାର ମିଦଂ ସଵଶଦା ଜୟଵଧଶନମ |
ଜଲ ଣଶୈଲ ମହାରେେ ଦୁ ଗଶଣମଷୁ ମହାପତି || ୧୩୯||
ଭୟଂ ଣରଷୁ ଶାପତ୍ସୁ ସଂପ୍ରାଣପ୍ତ୍ଷୁ ମହତ୍ସୁଚ |
ୟସି ୃ ତ ପଠନଂ ୁ ୟଶାତ ତସେ ଣନୈଵ ଭଣଵତ ଭୟମ || ୧୪୦||
ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନଶ୍ଚ ପଶୁଘ୍ନଶ୍ଚ ମାତାପିତୠ ଵିନଂି ଦ ଃ |
ଣଦଵାନାଂ ଦୂ ଷ ଶ୍ଚାପି ଗୁରୁତଲପଗଣତାଽପି ଵା || ୧୪୧||
ଜପ୍ତ୍ଵା ସ ୃ ତଦି ଂ ଣତାତ୍ରଂ ମୁଚେଣତ ସଵଶ ଲ
ି ିବଣଷୈଃ |
ତିଷ୍ଠନ ଗଚ୍ଛନ ସ୍ଵପନ ଭୁଂଜନ ଜାଗ୍ରନ୍ନପି ହସନ୍ନପି || ୧୪୨||
ସୁଦଶଶନ ନୃ ସିଂଣହତି ଣୟା ଵଣଦତ୍ତୁ ସ ୃ ନ୍ନରଃ |
ସ ଣଵୈ ନ ଲିପେଣତ ପାଣପୈଃ ଭୁକ୍ତଂି ମୁକ୍ତଂି ଚ ଵିଂଦତି || ୧୪୩||
ଆଦଣୟା ଵୋଦୟସିଣଵଶ ଣରାଗା ଣରାଗାଦିଣଦଵତାଃ |
ଶୀଘ୍ରଂ ନଶେଂତି ଣତ ସଣଵଶ ପଠନାତ୍ତସେ ଣଵୈ ନୃ ୋମ || ୧୪୪||
ବହୂନାତ୍ର ମ
ି ୁଣକ୍ତନ ଜଣପ୍ତ୍ଵଦଂ ମଂତ୍ର ପୁଷ୍କଲମ |
ୟତ୍ର ମତଶେଶ୍ଚଣରତ ତତ୍ର ରେତି ଶ୍ରୀସୁଦଶଶନଃ || ୧୪୫||

ଇତି ଶ୍ରୀ ଵିହଣଗଶ୍ଵର ଉତ୍ତରଖଂଣଡ ଉମାମଣହଶ୍ଵରସଂଵାଣଦ
ମଂତ୍ରଵିଧାଣନ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶଶନ ସହସ୍ରନାମ ଣତାତ୍ରଂ ନାମ
ଣଷାଡଶ ପ୍ର ାଶଃ ||

