|| ଶିଵସ୍ତୁ ତିଃି ||
ସ୍ଫୁ ଟଂ ସ୍ଫଟିକସପ୍ରଭଂ ସ୍ଫୁ ଟତ
ି ହାଟକଶ୍ରୀଜଟଂ
ଶଶାଂକଦଲଶଶଖରଂ କପିଲଫୁ ଲ୍ଲଶେତ୍ରତ୍ରୟମ |
ତରକ୍ଷୁଵରକୃ ତ୍ତମ
ି ଦ୍ଭୁଜଗଭୂଷଣଂ ଭୂତିମତ
ତ୍ରିଶଲାଚେ ଵିଶଲାଚଶେ ଲସତି ଶତ ଲଲାମାୟିଶତ
ସ୍ଵଭକ୍ତିଲତୟା ଵଶୀକୃ ତଵତୀ ସତୀୟଂ ସତି

a.
c

ସ୍ମଶରା େିୟମଘସ୍ମଶରା େିୟମିୋମଭୂଦ୍ଭସ୍ମସାତ |

om

କଦା େୁ ଶିତକ
ି ଂଠ ଶତ ଵପୁରଶଵକ୍ଷଶତ ଵୀକ୍ଷଣମ || ୧ ||

gm

ସ୍ଵଭକ୍ତଵଶଶଗା ଭଵାେପି ଵଶୀ ପ୍ରସୀଦ ପ୍ରଶଭା || ୨ ||
ମଶହଶ ମହିଶତାଽସି ତତ୍ପର
ୁ ୁ ଷ ପୂରୁଷାଶ୍ୟା ଭଵାସସ

ou
si

େଶଘାର ରିପୁଶଘାର ଶତଽେଵମ ଵାମଶଦଵାଂଚଲିିଃ |
େମିଃ ସପଦିଜାତ ଶତ ତ୍ଵମିତ ି ପଂଚରୂଶପାଽଂଂଚିତିଃ

.y

ପ୍ରପଂଚୟ ଚ ପଂଚଵୃ େମମ ମେସ୍ତମସ୍ତାଡ୍ୟ || ୩ ||

w

w

ରସାଘେରସାେଲାେିଲଵିୟଦ୍ଵିଵସ୍ଵଦ୍ଵିଧୁ ସ

w

ପ୍ରୟଷ୍ଟୃ ଷୁ େିଵଷ୍ଟ
ି ମିତୟଜ ଭଜାଆମି ମୂତସୟଷ୍ଟକମ |
ପ୍ରଶାଂତମୁତ ଭୀଷଣଂ ଭୁଵେଶମାହେଂ ଶଚତୟଶହା
ଵପୂଂଷି ଗୁଣପୁଂଷି ଶତଽହମହମାତ୍ମଶୋଽହଂଭିଶଦ || ୪ ||
ଵିମକ୍ତ
ୁ ିପରମାଧ୍ଵୋଂ ତଵ ଷଡ୍ଧ୍ଵୋମାସ୍ପଦଂ
ପଦଂ େିଗମଶଵଦିଶୋ ଜଗତି ଵାମଶଦଵାଦୟିଃ |
କଥଂଚିଦୁପଶିକ୍ଷିତା ଭଗଵଶତୈଵ ସଂଵିଦ୍ରଶତ
ଵୟଂ ତୁ ଵିରଲାଂତରାିଃ କଥମୁଶମଶ ତେମେଶମ ହ || ୫ ||

କଶଠାରତକୁ ଠାରୟା ଲଲିତଶୂଲୟା ବାହୟା
ରଣଡ୍ଢମରୟାଅ ସ୍ଫୁ ରଦ୍ଧରିଣୟା ସଖଟ୍ାଂଗୟା |
ଚଲାଭିରଚଲାଭିରପୟଗଣିତାଭିରୁତ୍ରୃତୟତ ସ

ଶ୍ଚତୁ ଦସଶା ଜଗଂତି ଶତ ଜୟ ଜଶୟତୟୟୁ ଵସ୍ମ
ି ୟମ || ୬ ||
ପୁରତ୍ରିପୁରରଂଧେଂ ଵିଵଧ
ି ଶଦୈତୟଵିଧ୍ଵଂସେଂ
ପରାକ୍ରମପରଂପରା ଅପି ପରା େ ଶତ ଵିସ୍ମୟିଃ |

om

ଅମଷସବଲହଷିତକ୍ଷୁଭିତଵୃ ତ୍ତଶେତ୍ରତ୍ରଶୟା ସ
ସହସ୍ରେୟଶୋ ଗୁହିଃ ସହସହସ୍ରରଶିମଵଧ
ି ୁସ

gm

ବସୃହସ୍ପତିରୁତାପ୍ପତିିଃ ସସୁରସିଦ୍ଧଵିଧ୍ୟାଧରାିଃ |

a.
c

ଜ୍ଜ୍ଵଲଜ୍ଵଲେ ଶହଲୟା ଶଲଭିତଂ ହି ଶଲାକତ୍ରୟମ || ୭ ||

ଭଵତ୍ପଦପରାୟଣାିଃ ଶ୍ରୀୟମିମାମଗୁିଃ ପ୍ରାଥିୋଂ

ou
si

ଭଵାେ ସୁରତରୁଦସୃଶଂ ଦିଶ ଶିଵାଂ ଶିଵାଵଲ୍ଲଭ || ୮ ||
ତଵ ପ୍ରି ୟତମାଦତିପ୍ରିୟତମଂ ସଶଦୈଵାଂତରଂ

.y

ପୟସୁୟପହିତଂ ଘୃତଂ ସ୍ଵୟମିଵ ଶ୍ରିଶୟା ଵଲ୍ଲଭମ |

w

w

ଵିଭିଧ୍ୟ ଲଘୁବୁଦ୍ଧୟିଃ ସ୍ଵପରପକ୍ଷଲକ୍ଷାୟିତଂ

w

ପଠଂତି ହି ଲୁ ଠଂତି ଶତ ଶଠହୟଦିଃ ଶୁଚା ଶୁଂଠିତାିଃ || ୯ ||
େିଵାସେିଲୟଶ୍ଚି ତା ତଵ ଶିରସ୍ତତିମସାଲିକା
କପାଲମପି ଶତ କଶର ତ୍ଵମଶିଶଵାଽସୟେଂତଧିୟାମ |
ତଥାଽପି ଭଵତିଃ ପଦଂ ଶିଵ ଶିଶଵତୟଶଦା ଜଲପତାସ
ମକିଂଚେ େ କିଂଚେ ଵୃ ଜେ
ି ମସ୍ତୟଭସ୍ମୀଭଵତ || ୧୦ ||
ତ୍ଵଶମଵ କିଲ କାମଧକ ସକଲକାମମାପୂରୟେ
ଅପି ତ୍ରିେୟେିଃ ସଦା ଵହସି ଚାତ୍ରିଶେଶତ୍ରାଦ୍ଭଵମ |

ଵିଷଂ ଵିଷଧରାେ ଦଧତ ପିବସି ଶତେ ଚାେଂଦଵାେ
ଵିରୁଦ୍ଧଚରିଶତାଚିତା ଜଗଦଧୀଶ ଶତ ଭିକ୍ଷତ
ୁ ା || ୧୧ ||
େମିଃ ଶିଵ ଶିଵାଶିଵାଶିଵ ଶିଵାଧସ କୃ ଂତାଶିଵଂ
େଶମା ହର ହର ହରାହରହରାଂତରୀଂ ଶମ ଦୃ ଶମ |
େଶମା ଭଵ ଭଵାଭଵ ପ୍ରଭଵ ଭୂତଶୟ ସଂପଦାଂ
ସତାଂ ଶ୍ରଵଣପଦ୍ଧତିଂ ସରତୁ ସତ୍ରଶତାଶେତୟଶସୌ
ଶିଵସୟ କରୁଣଂକୁ ରାତ ପ୍ରତିକୃତାତ ସଦା ଶସାଦିତା |

a.
c

ଇତି ପ୍ରଥିତମାେଶସା ଵୟଧିତ ୋମ ୋରାୟଣିଃ

om

େଶମା ମୃଡ୍ େଶମା େଶମା େମ ଉଶମଶ ତୁ ଭୟଂ େମିଃ || ୧୨ ||

gm

ଶିଵସ୍ତୁ ତମ
ି ିମାଂ ଶିଵାଂ ଲିକୁଚସୂରସ
ି େ
ୂ ୁ ିଃ ସୁଧୀିଃ || ୧୩ ||

|| ଶ୍ରୀ (ଲିକୁଚ) ୋରାୟଣପଂଡ୍ିତାଚାୟସଵର
ି ଚିତା ଶିଵସ୍ତୁତିଃି ||

w

w

w

.y

ou
si

|| ଭାରତୀରମଣମୁଖୟପ୍ରାଣାଂତଗସତ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣାପସଣମସ୍ତୁ ||

