
ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ || 
 
   ଶ୍ରୀସୁଦଶଶନ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ || 
 
   ଅଥ ଶ୍ରୀସୁଦଶଶନ ସହସ୍ରନାମ ଣତାତ୍ରମ || 
 
ଣ ୈଲାସଶିଖଣର ରଣମେ ମୁକ୍ତାମାେ ିେ ମଂଡଣପ | 
ରକ୍ତସଂିହାସନାସୀନଂ ପ୍ରମଣଥୈଃ ପରିଵାରିତମ || ୧|| 
 
ବଦ୍ାଂଜଲିପୁଟା ଭୂତ୍ଵା ପପ୍ରଚ୍ଛ ଵନିୟାନିିତା | 
ଭତଶାରଂ ସଵଶଧମଶଜ୍ଞଂ ପାଵଶତୀ ପରଣମଶ୍ଵରମ || ୨|| 
 
ପାଵଶତୀ -- 
ୟତ ତ୍ଵଣୟାକ୍ତଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭୁଶଂ ଣେମମିଚ୍ଛତାମ | 
ଣସୌଦଶଶନଂ ରୁଣତ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନାତିଚାନେଦତି ିପ୍ରଣଭା || ୩|| 
 
ତତ୍ର  ାଚତି ଵିଵୋସ୍ଥ ିତମଥଶଂ ପ୍ରତ ିଣମ ପ୍ରଣଭା | 
ଏଵମୁକ୍ତତିହବିଶୁ ଦ୍୍େଃ ପାଵଶତୀଂ ପ୍ରତୁେଵାଚ ତାମ || ୪|| 
 
ଅହବିଶୁ ଦ୍୍େ -- 
ସଂଶଣୟା ୟଦ ିଣତ ତତ୍ର ତଂ ବୂହ ିତ୍ଵଂ ଵରାନଣନ | 
ଇଣତେଵମୁକ୍ତା ଗରିିଜା ଗରିିଣଶନ ମହାତ୍ମନା || ୫|| 
 
ପୁନଃ ଣପ୍ରାଵାଚ ସଵଶଜ୍ଞଂ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାଧରଂ ପତମି || 
 
ପାଵଶତୁେଵାଚ -- 
ଣଲାଣ  ଣସୌଦଶଶନଂ ମଂତ୍ରଂ ୟଂତ୍ରଂତତ୍ତତ ପ୍ରଣୟାଗଵତ || ୬|| 
 
ସଵଶଂ ଵିଜ୍ଞାତୁମଭେତ୍ର ୟଥାଵତ ସମନୁଷ୍ଠତୁିମ | 



ଅତଣିଵଲମଶକ୍ତାନାଂ ତଂ ମାଗଶଂ ଭୃଶମୀଛ୍ତାମ || ୭|| 
 
ଣ ା ମାଗଶଃ  ା  ଥଣିତଷାମ  ାୟଶସଦି୍ଃି  ଥଂ ଭଣଵତ | 
ଏତଣନେ ବୂହ ିଣଲାଣ ଶ ତ୍ଵଦନେଃ ଣ ା ଵଣଦତମୁମ || ୮|| 
 
ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ -- 
ଅହଂ ଣତ  ଥୟିଶୋମି ସଵଶ ସଦି୍ ିରଂ ଶୁଭମ | 
ଅନାୟାଣସନ ୟଜ୍ଜପ୍ତ୍ଵା ନରସିିଦ୍ମିଵାପ୍ୟୁାତ || ୯|| 
 
ତଶ୍ଚ ଣସୌଦଶଶନଂ ଦଵିେଂ ଗୁହେଂ ନାମସହସ୍ର ମ | 
ନୟିମାତ ପଠତାଂ ନୠୋଂ ଚଂିତତିାଥଶ ପ୍ରଦାୟ ମ || ୧୦|| 
 
ତସେ ନାମସହସ୍ରସେ ଣସାଽହଣମଵ ଋଷଃି ସୃ୍ମତଃ | 
ଛ୍ଂଣଦାନୁଷୁ୍ଟପ ଣଦଵତା ତୁ ପରମାତ୍ମା ସୁଦଶଶନଃ || ୧୧|| 
 
ଶ୍ରୀଂ ବୀଜଂ ହ୍ୀଂ ତୁ ଶକ୍ତସିିା  ୍ୀଂ  ୀଲ ମୁଦାହୃତମ | 
ସମତାଭୀଷ୍ଟ ସଧି୍ୟଣଥଶ ଵନିଣିୟାଗ ଉଦାହୃତଃ || ୧୨|| 
 
ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଂ ଚ ଚାପାଦ ିଧ୍ୟାନମସେ ସମୀରିତମ || 
 
          ଧ୍ୟାନଂ -- 
ଶଂଖଂ ଚକ୍ରଂ ଚ ଚାପଂ ପରଶୁମସମିିଶୁଂ ଶୂଲ ପାଶାଂ ୁଶାବ୍ଜମ 
ବଭି୍ରାେଂ ଵଜ୍ରଣଖଣଟୌ ହଲ ମୁସଲ ଗଦା  ୁଂଦମତୁେଗ୍ର ଦଂଷ୍ଟ୍ରମ | 
ଜ୍ଵାଲା ଣ ଶଂ ତ୍ରଣିନତ୍ରଂ ଜ୍ଵଲ ଦଲନନଭିଂ ହାର ଣ ୟୂର ଭୂଷମ 
ଧ୍ୟାଣୟତ ଷଣଟକାେ ସଂସ୍ଥଂ ସ ଲ ରିପୁଜନ ପ୍ରାେ ସଂହାରି ଚକ୍ରମ || 
 
          || ହରିଃ ଓମ || 
 
ଶ୍ରୀଚକ୍ରଃ ଶ୍ରୀ ରଃ ଶ୍ରୀଶଃ ଶ୍ରୀଵିଷୁ୍ଃ ଶ୍ରୀଵଭିାଵନଃ | 



ଶ୍ରୀମଦାଂତେ ହରଃ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଵତ୍ସ ୃତ ଲେେଃ || ୧|| 
 
ଶ୍ରୀନଧିିଃ ଶ୍ରୀଵରଃ ସ୍ରଗିୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ  ରପୂଜତିଃ | 
ଶ୍ରୀରତଃ ଶ୍ରୀଵଭୁିଃ ସଂିଧୁ ନୋପତଃି ଅଣଧାେଜଃ || ୨|| 
 
ଅଚୁେତଶ୍ଚାଂବୁଜଗ୍ରୀଵଃ ସହସ୍ରାରଃ ସନାତନଃ | 
ସମଚଣିତା ଣଵଦମୂତଃି ସମତୀତ ସୁରାଗ୍ରଜଃ || ୩|| 
 
ଷଣଟକାେ ମଧ୍ୟଣଗା ଵୀରଃ ସଵଶଣଗାଽଷ୍ଟଭୁଜଃ ପ୍ରଭୁଃ | 
ଚଂଡଣଵଣଗା ଭୀମରଵଃ ଶିପିଵଷି୍ଟାଚଣିତା ହରିଃ || ୪|| 
 
ଶାଶ୍ଵତଃ ସ ଲଃ ଶୋମଃ ଶୋମଲଃ ଶ ଟାଥଶନଃ | 
ଣଦୈତୋରିଃ ଶାରଦସ୍କଂଧଃ ସ ଟାେଃ ଶିରୀଷଗଃ || ୫|| 
 
ଶରପାରିଭଶକ୍ତଵଶେଃ ଶଶାଂଣ ା ଵାମଣନାଵେୟଃ | 
ଵରୂଥୀଵାରିଜଃ  ଂଜଣଲାଚଣନା ଵସୁଧାଦପିଃ || ୬|| 
 
ଵଣରଣେୋ ଵାହଣନାଽନଂତଃ ଚକ୍ରପାେଗିଶଦାଗ୍ରଜଃ | 
ଗଭୀଣରା ଣଗାଲ ାଧୀଣଶା ଗଦାପେସିିୁଣଲାଚନଃ || ୭|| 
 
ସହସ୍ରାେଃ ଚତୁବଶାହୁଃ ଶଂଖଚକ୍ର ଗଦାଧରଃ | 
ଭୀଷଣୋ ଭୀତଣିଦା ଭଣଦ୍ରା ଭୀମାଭୀଷ୍ଟ ଫଲପ୍ରଦଃ || ୮|| 
 
ଭୀମାଚଣିତା ଭୀମଣସଣନା ଭାନୁଵଂଶ ପ୍ର ାଶ ଃ | 
ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦଃ ବାଲଣଲାଚଣନା ଣଲା ପୂଜତିଃ || ୯|| 
 
ଉତ୍ତରାମାନଣଦା ମାନୀ ମାନଵାଭୀଷ୍ଟ ସଦି୍ଦିଃ | 
ଭକ୍ତପାଲଃ ପାପହାରୀ ବଲଣଦା ଦହନଧ୍ଵଜଃ || ୧୦|| 
 



 ରୀଶଃ  ନଣ ା ଦାତା  ାମପାଲ ପୁରାତନଃ | 
ଅ ୂରଃ  ୂରଜନ ଃ  ୂରଦଂଷ୍ଟ୍ରଃ  ୁଲାଦପିଃ || ୧୧|| 
 
 ୂର ମଶା  ୂରରୂପି  ୂରହାରୀ  ୁଣଶଶୟଃ | 
ମଂଦଣରା ମାନନିୀ ାଂଣତା ମଧୁହା ମାଧଵପ୍ରୟିଃ || ୧୨|| 
 
ସୁପ୍ରତପ୍ତ୍ ସ୍ଵେଶରୂପୀ ବାୋସୁର ଭୁଜାଂତ ୃତ | 
ଧରାଧଣରା ଦାନଵାରିଦଶନୁଣଜଂଦ୍ରାରି ପୂଜତିଃ || ୧୩|| 
 
ଭାଗେପ୍ରଣଦା ମହାସଣଵା ଵଶି୍ଵାତ୍ମା ଵଗିତଜ୍ଵରଃ | 
ସୁରାଚାୟଶାଚଣିତା ଵଣଶୋ ଵାସୁଣଦଣଵା ଵସୁପ୍ରଦଃ || ୧୪|| 
 
ପ୍ରେତାତହିରଃ ଣଶ୍ରଷ୍ଟଃ ଶରେେଃ ପାପନାଶନଃ | 
ପାଵଣ ା ଵାରୋଦ୍ରୀଣଶା ଣଵୈ ୁଂଣଠା ଵଗିତ ଲେଷଃ || ୧୫|| 
 
ଵଜ୍ରଦଂଣଷ୍ଟ୍ରା ଵଜ୍ରନଣଖା ଵାୟୁରୂପୀ ନରିାଶ୍ରୟଃ | 
ନରିୀଣହା ନସୃି୍ପଣହା ନଣିତୋ ନୀତଣିଜ୍ଞା ନୀତପିାଵନଃ || ୧୬|| 
 
ନୀରୂଣପା ନାରଦନୁଣତା ନ ୁଲାଚଲ ଵାସ ୃତ | 
ନତିୋନଂଣଦା ବୃହଦ୍ଭାନୁଃ ବୃହଦୀଶଃ ପୁରାତନଃ || ୧୭|| 
 
ନଧିିନାମଧିଣପାଽନଂଣଦା ନର ାେଶଵ ତାର ଃ | 
ଅଗାଣଧାଽଵରିଣଲା ମଣତଶୋ ଜ୍ଵାଲାଣ ଶଃ   ାର୍ଚ୍ଚତିଃ || ୧୮|| 
 
ତରୁେତନୁ ୃତ ଭକ୍ତଃ ପରମଃ ଚତି୍ତସଂଭଵଃ | 
ଚଂିତେସିତ୍ଵନଧିିଃ ସାଗ୍ରସିିଦାନଂଦଃ ଶିଵପ୍ରୟିଃ || ୧୯|| 
 
ଶିନଶୁମାରଶଶତମଖଃ ଶାତ ୁଂଭ ନଭିପ୍ରଭଃ | 
ଣଭାକ୍ତାରୁଣେଣଶା ବଲଵାନ ବାଲଗ୍ରହ ନଵିାର ଃ || ୨୦|| 



 
ସଵଶାରିଷ୍ଟ ପ୍ରଶମଣନା ମହାଭୟ ନଵିାର ଃ | 
ବଂଧୁଃ ସୁବଂଧୁଃ ସୁପ୍ରୀତସିଂତୁଷ୍ଟସିୁରସନ୍ନୁତଃ || ୨୧|| 
 
ବୀଜଣ ଣଶୋ ବଣ ା ଭାନୁଃ ଅମିତାଚପିଶାଂପତଃି | 
ସୁୟଣଜ୍ଞା ଣଜୋତଷିଶଶାଂଣତା ଵରୂିପାେଃ ସୁଣରଶ୍ଵରଃ || ୨୨|| 
 
ଵହ୍ନପି୍ରା ାର ସଂଵୀଣତା ରକ୍ତଗଭଶଃ ପ୍ରଭା ରଃ | 
ସୁଶୀଲଃ ସୁଭଗଃ ସ୍ଵେଃ ସୁମୁଖଃ ସୁଖଦଃ ସୁଖୀ || ୨୩|| 
 
ମହାସୁରଃ ଶିରଣଚ୍ଛତା ପା ଶାସନ ଵଂଦତିଃ | 
ଶତମୂତ ିସହସ୍ରାଣରା ହରିେେ ଣଜୋତରିଵେୟଃ || ୨୪|| 
 
ମଂଡଲୀ ମଂଡଲା ାରଃ ଚଂଦ୍ରସୂୟଶାଗ୍ନ ିଣଲାଚନଃ | 
ପ୍ରଭଂଜନଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରଃ ପ୍ରଶାଂତଃ ଶାରଦପ୍ରୟିଃ || ୨୫|| 
 
ଭକ୍ତପ୍ରିଣୟା ବଲିହଣରା ଲାଵଣେୋଲେେପ୍ରୟିଃ | 
ଵମିଣଲା ଦୁଲଶଭଣସିାମେସିୁଲଣଭା ଭୀମଵକି୍ରମଃ || ୨୬|| 
 
ଜତିମନୁେଃ ଜତିାରାତଃି ମହାଣୋ ଭୃଗୁପୂଜତିଃ | 
ତଵରୂପଃ ତଵଣଵଦଃି ସଵଶତତ୍ଵ ପ୍ରତଷି୍ଠତିଃ ||୨୭|| 
 
ଭାଵଣଜ୍ଞା ବଂଧୁଜନଣ ା ଦୀନବଂଧୁଃ ପୁରାେଵତି | 
ଶଣସ୍ତ୍ରଣଶା ନମିଶଣତା ଣନତା ନଣରା ନାନାସୁରପ୍ରୟିଃ || ୨୮|| 
 
ନାଭିଚଣକ୍ରା ନତାମିଣତ୍ରା ନଧୀଶ  ରପୂଜତିଃ | 
ଦମନଃ  ାଲି ଃ  ମଶୀ  ାଂତଃ  ାଲାଥଶନଃ  ଵଃି || ୨୯|| 
 
ଵସୁଂଧଣରା ଵାୟୁଣଵଣଗା ଵରାଣହା ଵରୁୋଲୟଃ | 



 ମନୀୟ ୃତଃି  ାଲଃ  ମଲାସନ ଣସଵତିଃ | 
 ୃପାଲୁଃ  ପିଲଃ  ାମୀ  ାମିତାଥଶ ପ୍ରଦାୟ ଃ || ୩୦|| 
 
ଧମଶଣସତୁଧଶମଶପାଣଲା ଧମଶୀ ଧମଶମୟଃ ପରଃ | 
ଜ୍ଵାଲାଜମିହଃ ଶିଖାଣମୌଳୀଃ ସୁର ାୟଶ ପ୍ରଵତଶ ଃ || ୩୧|| 
 
 ଲାଧରଃ ସୁରାରିଘ୍ନଃ ଣ ାପହା  ାଲରୂପଦୃ  | 
ଦାତାଽଽନଂଦମଣୟା ଦଣିଵୋ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ପ୍ର ାଶ ୃତ || ୩୨ | 
ସଵଶୟଜ୍ଞମଣୟା ୟଣଜ୍ଞା ୟଜ୍ଞଭୁ  ୟଜ୍ଞଭାଵନଃ | 
ଵହ୍ନଧି୍ଵଣଜା ଵହ୍ନସିଣଖା ଵଂଜୁଳଦୁମ ମୂଲ ଃ || ୩୩|| 
 
ଦେହା ଦାନ ାରୀ ଚ ନଣରା ନାରାୟେପ୍ରୟିଃ | 
ଣଦୈତେଦଂଡଧଣରା ଦାଂତଃ ଶୁଭ୍ରାଂଗଃ ଶୁଭଦାୟ ଃ || ୩୪|| 
 
ଣଲାହତିାଣୋ ମହାଣରୌଣଦ୍ରୌ ମାୟାରୂପଧରଃ ଖଗଃ | 
ଉନ୍ନଣତା ଭାନୁଜଃ ସାଂଣଗା ମହାଚକ୍ରଃ ପରାକ୍ରମୀ || ୩୫|| 
 
ଅଗ୍ନୀଣଶାଽଗ୍ନମିୟଃ ଦ୍ଵଗ୍ନଣିଲାଚଣନାଗ୍ନ ିସମପ୍ରଭଃ | 
ଅଗ୍ନମିାନଗ୍ନରିସଣନା ୟୁଦ୍ଣସଵୀ ରଵପି୍ରୟିଃ || ୩୬|| 
 
ଆଶ୍ରିତ ଣଘୌଘ ଵଧି୍ଵଂସୀ ନତିୋନଂଦ ପ୍ରଦାୟ ଃ | 
ଅସୁରଣଘ୍ନା ମହାବାହୂଭଶୀମ ମଶା ଶୁଭପ୍ରଦଃ || ୩୭|| 
 
ଶଶାଂ  ପ୍ରେଵାଧାରଃ ସମସ୍ଥାଶୀ ଵଷିାପହଃ | 
ତଣ ଶା ଵତିଣ ଶା ଵମିଣଲା ବଲିଣ ା ବାଦରାୟେଃ || ୩୮|| 
 
ବଦରିଗ୍ନସିକ୍ରଵାଳଃ ଷଣଟକାୋଂତଗଶତସିଶଖୀଃ | 
ଦୃତଧନିା ଣଶାଡଷାଣୋ ଦୀଘଶବାହୂଦଶରୀମୁଖଃ || ୩୯|| 
 



ପ୍ରସଣନ୍ନା ଵାମଜନଣ ା ନଣିମ୍ା ନୀତ ିରଃ ଶୁଚଃି | 
ନରଣଭଦ ିସଂିହରୂପୀ ପୁରାଧୀଶଃ ପୁରଂଦରଃ || ୪୦|| 
 
ରଵତୁିଣତା ୟୂତପାଣଲା ୟୁତପାରିସିତାଂଗତଃି | 
ହୃଷଣି ଣଶା ଦ୍ଵତି୍ରମୂତଃି ଦ୍ଵରିଷ୍ଟାୟୁଦଭୃତ ଵରଃ || ୪୧|| 
 
ଦଵିା ଣରା ନଶିାନାଣଥା ଦଲିୀପାଚତି ଵଗି୍ରହଃ | 
ଧନିଂତରିସଶୋମଳାରିଭଶକ୍ତଣଶା  ଵନିାଶ ଃ || ୪୨|| 
 
ରିପୁପ୍ରାେ ହଣରା ଣଜତା ଶୂରସିାତୁୟଶ ଵଗି୍ରହଃ | 
ଵଧିାତା ସର୍ଚ୍ଚଦିାନଂଦସିଵଶଦୁଷ୍ଟ ନଵିାର ଃ || ୪୩|| 
 
ଉଣକା ମଣହାଣକା ରଣକ୍ତାକସିହଣସ୍ରାକସଶତାଚଷିଃ | 
ବୁଣଦ୍ା ଣବୌଦ୍ହଣରା ଣବୌଦ୍ ଜନଣମାଣହା ବୁଧାଶ୍ରୟଃ || ୪୪ || 
 
ପୂେଶଣବାଧଃ ପୂେଶରୂପଃ ପୂେଶ ାଣମା ମହାଦୁେତଃି | 
ପୂେଶମଂତ୍ରଃ ପୂେଶଗାତ୍ରଃ ପୂେଶଷାଡ୍ଗେୁେ ଵଗି୍ରହଃ || ୪୫|| 
 
ପୂେଶଣନମିଃ ପୂନଶନାଭିଃ ପୂେଶାଶୀ ପୂେଶମାନସଃ | 
ପୂେଶସାରଃ ପୂେଶଶକ୍ତଃି ରଂଗଣସଵ ିରେପ୍ରୟିଃ || ୪୬|| 
 
ପୂରିତାଣଶାଽରିଷ୍ଟଦାତ ିପୂେଶାଥଶଃ ପୂେଶଭୂଷେଃ | 
ପଦେଗଭଶଃ ପାରିଜାତଃ ପରମିତ୍ରସଶରା ୃତଃି || ୪୭|| 
 
ଭୂବୃତ୍ଵପୁଃ ପୁେେମୂତ ିଭୂଭୃତାଂ ପତରିାଶୁ ଃ | 
ଭାଣଗୋଦଣୟା ଭକ୍ତଵଣଶୋ ଗରିିଜାଵଲ୍ଲଭପ୍ରୟିଃ || ୪୮|| 
 
ଗଵଣିଷ୍ଟା ଗଜମାନୀଣଶା ଗମନାଗମନ ପ୍ରୟିଃ | 
ବ୍ରହ୍ମଚାରି ବଂଧୁମାନୀ ସୁପ୍ରତୀ ସିୁଵକି୍ରମଃ || ୪୯|| 



 
ଶଂ ରାଭୀଷ୍ଟଣଦା ଭଵେଃ ସାଚଵିେସିଵେଲେେଃ | 
ମହାହଂସସିୁଖ ଣରା ନାଭାଗ ତନୟାଚତିଃ || ୫୦|| 
 
ଣ ାଟସିୂୟଶପ୍ରଣଭା ଦୀଣପ୍ତ୍ା ଵିଦୁେଣକାଟ ିସମପ୍ରଭଃ | 
ଵଜ୍ର ଣଲପା ଵଜ୍ରସଣଖା ଵଜ୍ରନଘିଶାତ ନସି୍ଵନଃ || ୫୧|| 
 
ଗରିୀଣଶା ମାନଣଦା ମାଣନୋ ନାରାୟେ  ରାଲୟଃ | 
ଅନରୁିଦ୍ଃ ପରାମଷଶୀ ଉଣପଂଦ୍ରଃ ପୂେଶଵଗି୍ରହଃ || ୫୨|| 
 
ଆୟୁଣଧଶସଶତାରିଘ୍ନଃ ଶମନଃ ଶତଣସୈନ ିଃ | 
ସଵଶାସୁର ଵଣଧାଦୁେକ୍ତଃ ସୂୟଶ ଦୁମଶାନ ଣଭଦ ଃ || ୫୩|| 
 
ରାହୁଵଣିପ୍ାଷ ାରୀ ଚ  ାଶୀନଗର ଦାହ ଃ | 
ପୀୟୁଷାଂଶୁ ପରଂଣଜୋତଃି ସଂପୂେଶ କ୍ରତୁଭୁ  ପ୍ରଭୁଃ || ୫୪|| 
 
ମାଂଧାତୃ ଵରଦସଶୁଣଦ୍ା ହରଣସଵେସଶଚୀଷ୍ଟଦଃ | 
ସହଷୁି୍ବଶଲଭୁ  ଵୀଣରା ଣଲା ଭୃଣଲ୍ଲା ନାୟ ଃ ||୫୫|| 
 
ଦୁଵଶାଣସାମୁନ ିଦପଶଣଘ୍ନା ଜୟଣତା ଵଜିୟପ୍ରୟିଃ | 
ପୁରାଧୀଣଶାଽସୁରାରାତଃି ଣଗାଵଂିଦ  ରଭୂଷେଃ || ୫୬|| 
 
ରଥରୂପୀ ରଥାଧୀଶଃ  ାଲଚକ୍ର  ୃପାନଧିିଃ | 
ଚକ୍ରରୂପଧଣରା ଵଷୁି୍ଃ ସୂ୍ଥଲସୂକ୍ଷ୍ମଶିଶଖପି୍ରଭଃ || ୫୭|| 
 
ଶରୋଗତ ସଂତ୍ରାତା ଣଵତାଳାରିମଶହାବଲଃ | 
ଜ୍ଞାନଣଦା ଵା ପତମିଶାନୀ ମହାଣଵଣଗା ମହାମେଃି || ୫୮|| 
 
ଵଦୁିେତ ଣ ଣଶା ଵହିାଣରଶଃ ପଦେଣୟାନଃି ଚତୁଭଶୁଜଃ | 



 ାମାତ୍ମା  ାମଦଃ  ାମୀ  ାଲଣନମି ଶିଣରାହରଃ || ୫୯|| 
 
ଶୁଭ୍ରସଶୁଚୀସଶୁନାସୀରଃ ଶୁକ୍ରମିତ୍ରଃ ଶୁଭାନନଃ | 
ଵୃଷ ାଣୟା ଵୃଷାରାତଃି ଵୃଷଣଭଂଦ୍ର ସୁପୂଜତିଃ || ୬୦|| 
 
ଵଶି୍ଵଂଭଣରା ଵୀତଣିହାଣତ୍ରା ଵୀଣୟଶା ଵିଶ୍ଵଜନପ୍ରୟିଃ | 
ଵଶି୍ଵ ୃତ  ଵଶି୍ଵଣଭା ଵିଶ୍ଵହତଶା ସାହସ ମଶ ୃତ || ୬୧|| 
 
ବାେବାହୂହଣରା ଣଜୋତଃି ପରାତ୍ମା ଣଶା ନାଶନଃ | 
ଵମିଲାଦପିତଃି ପୁଣେୋ ଜ୍ଞାତା ଣଜ୍ଞୟଃ ପ୍ର ାଶ ଃ || ୬୨|| 
 
ଣମ୍ଚ୍ଛ ପ୍ରହାରୀ ଦୁଷ୍ଟଘ୍ନଃ ସୂୟଶମଂଡଲମଧ୍ୟଗଃ | 
ଦଗିଂବଣରା ଵୃଶାଦ୍ରୀଣଶା ଵିଵଧିାୟୁଧ ରୂପ ଃ || ୬୩|| 
 
ସତ୍ଵଵାନ ସତେଵାଗୀଶଃ ସତେଧମଶ ପରାୟେଃ | 
ରୁଦ୍ରପ୍ରୀତ ିଣରା ରୁଦ୍ର ଵରଣଦା ରୁଗିିଣଭଦ ଃ || ୬୪|| 
 
ନାରାୟଣୋ ନକ୍ରଣଭଦୀ ଗଣଜଂଦ୍ର ପରିଣମାେ ଃ | 
ଧମଶପ୍ରୟିଃ ଷଡାଧାଣରା ଣଵଦାତ୍ମା ଗୁେସାଗରଃ || ୬୫|| 
 
ଗଦାମିତ୍ରଃ ପୃଥୁଭୁଣଜା ରସାତଲ ଵିଣଭଦ ଃ | 
ତଣମାଣଵୈରୀ ମହାଣତଜାଃ ମହାରାଣଜା ମହାତପାଃ || ୬୬|| 
 
ସମତାରିହରଃ ଶାଂତ  ୂଣରା ଣୟାଣଗଶ୍ଵଣରଶ୍ଵରଃ | 
ସ୍ଥଵରିସିଵେଶ ଵେଶାଂଗଃ ଶତୁଣସୈନେ ଵନିାଶ ୃତ || ୬୭|| 
 
ପ୍ରାଣଜ୍ଞା ଵିଶ୍ଵତନୁତ୍ରାତା ଶୃତସୃି୍ମତମିୟଃ  ୃତ ି| 
ଵେକ୍ତାଵେକ୍ତ ସ୍ଵରୂପାଂସଃ  ାଲଚକ୍ରଃ  ଲାନଧିିଃ || ୬୮|| 
 



ମହାଧୁେତରିଣମୟାତ୍ମା ଵଜ୍ରଣନମିଃ ପ୍ରଭାନଧିିଃ | 
ମହାସୁ୍ଫଲିଂଗ ଧାରାଚଃି ମହାୟୁଦ୍  ୃତଚୁେତଃ || ୬୯|| 
 
 ୃତଜ୍ଞସିହଣନା ଵାଗେୀ ଜ୍ଵାଲାମାଲା ଵଭୂିଷେଃ | 
ଚତୁମଶୁଖନୁତଃ ଶ୍ରୀମାନ ଭ୍ରାଜଷୁି୍ଭଶକ୍ତଵତ୍ସଲଃ || ୭୦|| 
 
ଚାତୁୟଶଗମନଶ୍ଚକ୍ରୀ ଚାତୁଵଶଗଶ ପ୍ରଦାୟ ଃ | 
ଵଚିତି୍ରମାଲୋଭରେଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାରଃ ସୁରାଚତିଃ || ୭୧|| 
 
ୟୁଗ ୃତ ୟୁଗପାଲଶ୍ଚ ୟୁଗସଂଧିୟଶୁଗାଂତ ୃତ | 
ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣାରଗଣୋ ଗଣମୋ ବଲିଧ୍ଵଂସୀ ତ୍ରଣିଲା ପଃ || ୭୨|| 
 
ତ୍ରଣିନତ୍ରସ୍ତ୍ରଜିଗଦ୍ଵଂଧ୍ୟଃ ତୃେୀ ୃତ ମହାସୁରଃ | 
ତ୍ର ିାଲଜ୍ଞସ୍ତ୍ରଣିଲା ଜ୍ଞଃ ତ୍ରନିାଭିଃ ତ୍ରଜିଗତ୍ପ୍ିି ୟଃ || ୭୩|| 
 
ସଵଶୟଂତ୍ରମଣୟା ମଂତ୍ରସିଵଶଶତୁ ନବିହଶେଃ | 
ସଵଶଗସିଵଶଵତି ଣସୌମେସିଵଶଣଲା ହତିଂ ରଃ ||୭୪|| 
 
ଆଦମିୂଲଃ ସଦ୍ଗେୁାଣ୍ୋ ଵଣରେେସ୍ତ୍ରଗୁିୋତ୍ମ ଃ | 
ଧ୍ୟାନଗମେଃ  ଲେଷଘ୍ନଃ  ଲିଗଵଶ ପ୍ରଣଭଦ ଃ || ୭୫|| 
 
 ମନୀୟ ତନୁତ୍ରାେଃ  ୁଂଡଲୀ ମଂଡତିାନନଃ | 
ସୁ ୁଂଠୀ ୃତ ଚଂଣଡଶଃ ସୁସଂତ୍ରସ୍ଥ ଷଡାନନଃ || ୭୬|| 
 
ଵଷିାଧୀ ୃତ ଵଣିଘ୍ନଣଶା ଵଗିତାନଂଦ ନଂଦ ିଃ | 
ମଥତି ପ୍ରମଥଵୂେହଃ ପ୍ରେତ ପ୍ରମଦାଧିପଃ || ୭୭|| 
 
ପ୍ରାେଭିୋ ପ୍ରଣଦାଽନଂଣତା ଣଲା ସାେୀ ମହାସ୍ଵନଃ | 
ଣମଧାଵୀ ଶାଶ୍ଵଣଥାଽ ୂରଃ  ୂର ମଶାଽପରାଜତିଃ || ୭୮|| 



 
ଅରୀ ଦୃଣଷ୍ଟାଽପ୍ରଣମୟାତ୍ମା ସୁଂଦରଶଶତୁତାପନଃ | 
ଣୟାଗ ଣୟାଗୀଶ୍ଵରାଧୀଣଶା ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରପୂର ଃ || ୭୯|| 
 
ସଵଶ ାମପ୍ରଣଦାଽଚଂିତେଃ ଶୁଭାଂଗଃ  ୁଲଵଧଶନଃ | 
ନଵି ିାଣରାଽଂଂତରୂଣପା ନରନାରାୟେପ୍ରୟିଃ || ୮୦|| 
 
ମଂତ୍ର ୟଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପାତ୍ମା ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଣଭଦ ଃ | 
ଭୂତଣଵତାଳ ଵଧି୍ଵଂସୀ ଚଂଡ  ୂଷୋଂଡ ଖଂଡନଃ || ୮୧|| 
 
ୟେ ରଣୋଗେ ଧ୍ଵଂସୀ ମହା ୃତୋ ପ୍ରଦାହ ଃ | 
ସ ଲୀ ୃତ ମାରୀଚଃ ଣଭୈରଵ ଗ୍ରହ ଣଭଦ ଃ || ୮୨|| 
 
ଚୂେ ୃିତ ମହାଭୂତଃ  ବଲୀ ୃତ ଦୁଗ୍ରଶହଃ | 
ସୁଦୁଗ୍ରଶଣହା ଜଂଭଣଭଦୀ ସୂଚୀମୁଖ ନଷିୂଦନଃ || ୮୩|| 
 
ଵୃଣ ାଦରବଣଲାଦ୍ତ୍ତଶା  ପୁରଂଦର ବଲାନୁଗଃ | 
ଅପ୍ରଣମୟ ବଲଃ ସ୍ଵାମୀ ଭକ୍ତପ୍ରୀତ ିଵିଵଧଶନଃ || ୮୪|| 
 
ମହାଭୂଣତଶ୍ଵରଶଶୂଣରା ନତିେସଶାରଦଵଗି୍ରହଃ | 
ଧମଶାଧ୍ୟଣୋ ଵିଧମଶଘ୍ନଃ ସୁଧମଶସ୍ଥାପ ଶିଶଵଃ || ୮୫|| 
 
ଵଧୂିମଜ୍ଵଲଣନା ଭାନୁଭଶାନୁମାନ ଭାସ୍ଵତାମ ପତଃି | 
ଜଗଣନୋହନ ପାଟୀରସିଣଵଶାପଦ୍ରଵ ଣଶାଧ ଃ || ୮୬|| 
 
 ୁଲିଶାଭରଣୋ ଜ୍ଵାଲାଵୃତଣସିୌଭାଗେ ଵଧଶନଃ | 
ଗ୍ରହପ୍ରଧ୍ଵଂସ ଃ ସ୍ଵାତ୍ମରେଣ ା ଧାରୋତ୍ମ ଃ || ୮୭|| 
 
ସଂତାପଣନା ଵଜ୍ରସାରସିୁଣମଧାଽମୃତ ସାଗରଃ | 



ସଂତାନ ପଂଜଣରା ବାେତାଟଂଣ ା ଵଜ୍ରମାଲି ଃ || ୮୮|| 
 
ଣମଖାଲଗ୍ନଶିିଣଖା ଵଜ୍ର ପଂଜରସିସୁରାଂ ୁଶଃ | 
ସଵଶଣରାଗ ପ୍ରଶମଣନା ଗାଂଧଵଶ ଵଶିିଖା ୃତଃି || ୮୯|| 
 
ପ୍ରଣମାହ ମଂଡଣଲା ଭୂତ ଗ୍ରହ ଶୃଂଖଲ  ମଶ ୃତ | 
 ଲାଵୃଣତା ମହାଶଂଖୁ ଧାରେସଶଲେ ଚଂଦ୍ର ିଃ || ୯୦|| 
 
ଣଛ୍ଦଣନା ଧାର ସଶଲେ େଣୂତ୍ରାନେୂଲନ ତତ୍ପ୍ରଃ | 
ବଂଧନାଵରେସଶଲେ  ୃଂତଣନା ଵଜ୍ର ୀଲ ଃ || ୯୧|| 
 
ପ୍ରତୀ ବଂଧଣନା ଜ୍ଵାଲା ମଂଡଲସଶସ୍ତ୍ରଧାରେଃ | 
ଇଂଦ୍ରାେୀମାଲି ଃ  ୃତୋ ଦଂଡସିିତ୍ତପ୍ରଣଭଦ ଃ || ୯୨|| 
 
ଗ୍ରହ ଵାଗୁରି ସିଵଶ ବଂଧଣନା ଵଜ୍ରଣଭଦ ଃ | 
ଲଘୁସଂତାନ ସଂ ଣଲପା ବଦ୍ଗ୍ରହ ଵଣିମାଚନଃ || ୯୩|| 
 
ଣମୌଲି ାଂଚନ ସଂଧାତା ଵପିେ ମତଣଭଦ ଃ | 
ଦଗିବଂଧନ  ରସିୂଚୀ ମୁଖାଗ୍ନସିିିତ୍ତପାତ ଃ || ୯୪|| 
 
ଣଚାରାଗ୍ନ ିମଂଡଲା ାରଃ ପର ଂ ାଳ ମଦଶନଃ | 
ତାଂତ୍ରୀ ସଶତୁଵଂଶଣଘ୍ନା ନାନାନଗିଳ ଣମାଚନଃ || ୯୫|| 
 
ସମସ୍ଥଣଲା  ସାରଂଗଃ ସୁମହା ଵଷିଦୂଷେଃ | 
ସୁମହା ଣମରୁଣ ାଦଂଡଃ ସଵଶ ଵଶେ ଣରଶ୍ଵରଃ || ୯୬|| 
 
ନଖିଲିା ଷଶେପଟଃୁ ସଵଶ ସଣମାହ  ମଶ ୃତ | 
ସଂସ୍ଥଂବନ  ରଃ ସଵଶ ଭୂଣତାର୍ଚ୍ଚାଟନ ତତ୍ପ୍ରଃ || ୯୭|| 
 



ଅହତିାମୟ  ାରୀ ଚ ଦ୍ଵଷିନୋରେ  ାର ଃ | 
ଏ ାୟନ ଗଦାମିତ୍ର ଵଣିଦ୍ଵଷେ ପରାୟେଃ || ୯୮|| 
 
ସଵଶାଥଶ ସଦି୍ଣିଦା ଦାତା ଵିଧାତା ଵଶି୍ଵପାଲ ଃ | 
ଵରୂିପାଣୋ ମହାଵୋଃ ଵରିଣଷ୍ଟା ମାଧଵପ୍ରୟିଃ || ୯୯|| 
 
ଅମିତ୍ର ଶଶନ ଶାଂତଃ ପ୍ରଶାଂତଃ ପ୍ରେତାତହିା | 
ରମେୀଣୟା ରଣୋତ୍ସାଣହା ରକ୍ତାଣୋ ରେପଂଡତିଃ || ୧୦୦|| 
 
ରୋଂତ ୃତ ରତା ାରଃ ରତାଂଣଗା ରଵପିୂଜତିଃ | 
ଵୀରହା ଵିଵଧିା ାରଃ ଵରୁୋରାଧିଣତା ଵଶୀଃ | 
ସଵଶ ଶତୁ ଵଧା ାଂେୀ ଶକ୍ତମିାନ ଭକ୍ତମାନଦଃ || ୧୦୧|| 
 
ସଵଶଣଲା ଧରଃ ପୁେେଃ ପୁରୁଷଃ ପୁରୁଣଷାତ୍ତମଃ | 
ପୁରାେଃ ପୁଂଡରୀ ାେଃ ପରମମଶ ପ୍ରଣଭଦ ଃ || ୧୦୨|| 
 
ଵୀରାସନଗଣତା ଵମଶୀ ସଵଶାଧାଣରା ନରିଂ ୁଶଃ | 
ଜଗତ୍ରଣୋ ଜଗନେୂତଃି ଜଗଦାନଂଦ ଵଧଶନଃ || ୧୦୩|| 
 
ଶାରଦଃ ଶ ଟାରାତଃି ଶଂ ରସଶ ଟା ୃତଃି | 
ଵରିଣକ୍ତା ରକ୍ତଵେଶାଣ୍ୋ ରାମସାୟ  ରୂପଦୃତ || ୧୦୪|| 
 
ମହାଵରାହ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାତ୍ମା ନୃସଂିହ ନଗରାତ୍ମ ଃ | 
ସମଦୃଣ୍ୋେଣଦା ଵଂଣଧ୍ୟା ଵହିାରୀ ଵୀତ ଲେଷଃ || ୧୦୫|| 
 
ଗଂଭୀଣରା ଗଭଶଣଗା ଣଗାପ୍ତ୍ା ଗଭତିଗଶୁହେଣଗାଗୁରୁଃ | 
ଶ୍ରୀଧରଃ ଶ୍ରୀରତସଶି ାଂତଃ ଶତୁଘ୍ନସଶୃତଣିଗାଚରଃ || ୧୦୬|| 
 
ପୁରାଣୋ ଵତିଣତା ଵୀରଃ ପଵତି୍ରସିରୋହିୟଃ | 



ମହାଧୀଣରା ମହାଵୀଣୟଶା ମହାବଲ ପରାକ୍ରମଃ || ୧୦୭|| 
 
ସୁଵଗି୍ରଣହା ଵଗି୍ରହଘ୍ନଃ ସୁମାନୀ ମାନଦାୟ ଃ | 
ମାୟୀ ମାୟାପଣହା ମଂତ୍ରୀ ମାଣନୋ ମାନଵଵିଧଶନଃ || ୧୦୮|| 
 
ଶତୁସଂହାର ସଶୂରଃ ଶୁକ୍ରାରିଶଶଂ ରାଚତିଃ | 
ସଵଶାଧାରଃ ପରଂଣଜୋତଃି ପ୍ରାେଃ ପ୍ରାେଭୃତଚୁେତଃ || ୧୦୯|| 
 
ଚଂଦ୍ରଧାମାଽପ୍ରତଦି୍ଵଂଦଃ ପରମାତ୍ମା ସୁଦୁଗଶମଃ | 
ଵଶୁିଦ୍ାତ୍ମା ମହାଣତଜାଃ ପୁେେଣଶ୍ା ଃ ପୁରାେଵତି || ୧୧୦|| 
 
ସମସ୍ଥ ଜଗଦାଧାଣରା ଵଣିଜତା ଵକି୍ରମଃ କ୍ରମଃ | 
ଆଦଣିଦଣଵା ଧୁଣଵା ଦୃଶେଃ ସାଵି ଃ ପ୍ରୀତଵିଧଶନଃ || ୧୧୧|| 
 
ସଵଶଣଲା ାଶ୍ରୟଣସିଵେଃ ସଵଶାତ୍ମା ଵଂଶଵଧଶନଃ | 
ଦୁରାଧଷଶଃ ପ୍ର ାଶାତ୍ମା ସଵଶଦୃ  ସଵଶଵତି୍ସମଃ || ୧୧୨|| 
 
ସଦ୍ଗତସିିତ୍ଵସଂପନ୍ନଃ ନତିେସଂ ଲପ  ଲପ ଃ | 
ଵେଶୀ ଵାଚସ୍ପତଵିଶାଗେୀ ମହାଶକ୍ତଃି  ଲାନଧିିଃ || ୧୧୩|| 
 
ଅଂତରିେଗତଃି  ଲେଃ  ଲି ାଲୁଷେ ଣମାଚନଃ | 
ସତେଧମଶଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ପ୍ର ୃଣଷ୍ଟା ଣଵୋମଵାହନଃ || ୧୧୪|| 
 
ଶିତଧାରସିଶଖ ିଣରୌଣଦ୍ରା ଭଣଦ୍ରା ରୁଦ୍ରସୁପୂଜତିଃ | 
ଦରିମୁଖାଗ୍ନଜିଂଭଣଘ୍ନା ଵୀରହା ଵାସଵପ୍ରୟିଃ || ୧୧୫|| 
 
ଦୁତରସିୁଦୁରାଣରାଣହା ଦୁଣଜ୍ଞଶଣୟା ଦୁଷ୍ଟନଗି୍ରହଃ | 
ଭୂତାଵାଣସା ଭୂତହଂତା ଭୂଣତଣଶା ଭୂତଭାଵନଃ || ୧୧୬|| 
 



ଭାଵଣଜ୍ଞା ଭଵଣରାଗଣଘ୍ନା ମଣନାଣଵଗୀ ମହାଭୁଜଃ | 
ସଵଶଣଦଵମୟଃ  ାଂତଃ ସୃ୍ମତମିାନ ସଵଶପାଵନଃ || ୧୧୭|| 
 
ନୀତମିନ ସଵଶଜତି ଣସୌଣମୋ ମହଷଶୀରପରାଜତିଃ | 
ରୁଦ୍ରାଂବରୀଷ ଵରଣଦା ଜତିମାୟଃ ପୁରାତନଃ || ୧୧୮|| 
 
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନଲିଣୟା ଣଭାକ୍ତା ସଂପୂେଶସିଵଶ ାମଦଃ | 
ସଣତୋଽେଣରା ଗଭୀରାତ୍ମା ଵଶି୍ଵଭତଶା ମରୀଚମିାନ || ୧୧୯|| 
 
ନରିଂଜଣନା ଜତିଭ୍ରାଂଶୁଃ ଅଗ୍ନଗିଣଭଶାଽଗ୍ନ ିଣଗାଚରଃ | 
ସଵଶଜତି ସଂଭଣଵା ଵଷୁି୍ଃ ପୂଣଜୋ ମଂତ୍ରଵତିକ୍ରୟିଃ || ୧୨୦|| 
 
ଶତାଵତ୍ତଶଃ  ଲାନାଥଃ  ାଲଃ  ାଲମଣୟା ହରିଃ | 
ଅରୂଣପା ରୂପସଂପଣନ୍ନା ଵଶି୍ଵରୂଣପା ଵରୂିପ ୃତ || ୧୨୧|| 
 
ସ୍ଵାମୋତ୍ମା ସମରଶ୍ାଘୀ ସୁଵ୍ରଣତା ଵଜିୟାଂଵତିଃ | 
ଚଂଡ୍ନସିଂଡ ରିେଃ ଚତୁରସିାରେପ୍ରୟିଃ || ୧୨୨|| 
 
ପୁେେ ୀତଃି ପରାମଷଶୀ ନୃସଂିଣହା ନାଭିମଧ୍ୟଗଃ | 
ୟଜ୍ଞାତ୍ମ ୟଜ୍ଞସଂ ଣଲପା ୟଜ୍ଞଣ ତୁମଶଣହଶ୍ଵରଃ || ୧୨୩|| 
 
ଜତିାରିୟଶଜ୍ଞନଲିୟଶଶରେେଶଶ ଟା ୃତଃି | 
ଉଣତ୍ତୋଽନୁଣତ୍ତୋନଂଗସିାଂଗସିଵଶାଂଗ ଣଶାଭନଃ || ୧୨୪|| 
 
 ାଲାଗ୍ନଃି  ାଲଣନମିଘ୍ନଃ  ାମି  ାରୁେେସାଗରଃ | 
ରମାନଂଦ ଣରା ରାଣମା ରଜନୀଶାଂତରସ୍ଥତିଃ || ୧୨୫|| 
 
ସଂଵଧଶନ ସମରାଂଣଵଷୀ ଦ୍ଵଷିତ୍ପ୍ ାେ ପରିଗ୍ରହଃ | 
ମହାଭିମାନୀ ସଂଧାତା ସଵଶାଧୀଣଶା ମହାଗୁରୁଃ || ୧୨୬ 



ସଦି୍ଃ ସଵଶଜଗଣଦୋନଃି ସଦି୍ାଥଶସିଵଶସଦି୍ଦିଃ | 
ଚତୁଣଵଶଦମୟଶଶାସ୍ଥା ସଵଶଶାସ୍ତ୍ର ଵଶିାରଦଃ || ୧୨୭ || 
 
ତରିସ୍କତୃା ଶ ଣତଜଣସ୍କା ଭାସ୍କରାରାଧିତଶଶୁଭଃ | 
ଵୋପୀ ଵଶି୍ଵଂଭଣରା ଵେଗ୍ରଃ ସ୍ଵୟଂଣଜୋତରିନଂତ ୃତ || ୧୨୮|| 
 
ଜୟଶୀଣଲା ଜୟା ାଂେୀ ଜାତଣଵଣଦା ଜୟପ୍ରଦଃ | 
 ଵିଃ  ଲୋେଦଃ  ାଣମୋ ଣମାେଣଦା ଣମାହନା ୃତଃି || ୧୨୯|| 
 
 ୁଂ ୁମାରୁେ ସଵଶାଂଗ  ମଲାେଃ  ଵୀଶ୍ଵରଃ | 
ସୁଵକି୍ରଣମା ନଷି୍କଳଂଣ ା ଵିଶ୍ଵଣେଣନା ଵହିାର ୃତ || ୧୩୦|| 
 
 ଦଂବାସୁର ଵଧି୍ଵଂସୀ ଣ ତନଗ୍ରହ ଦାହ ଃ | 
ଜୁଗୁପ୍ସାଗ୍ନତୀକ୍ଷ୍ଣଧାଣରା ଣଵୈ ୁଂଠ ଭୁଜଵାସ ୃତ || ୧୩୧|| 
 
ସାରଜ୍ଞଃ  ରୁୋମୂତଃି ଣଵୈଷ୍ଣଵା ଵଷୁି୍ଭକ୍ତିଦଃ | 
ସୁ ୁତଣଜ୍ଞା ମଣହାଦାଣରା ଦୁଷ୍କତୃଘ୍ନସିୁଵଗି୍ରହଃ || ୧୩୨|| 
 
ସଵଶାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଣଦାଽଂଂଣତା ନତିୋନଂଣଦା ଗୁୋ ରଃ | 
ଚକ୍ରୀ  ୁଂଦଧରଃ ଖଡ୍ଗୀ ପରଶ୍ଵତ ଧଣରାଽଗ୍ନଭୃିତ || ୧୩୩|| 
 
ଦୃତାଂ ୁଣଶା ଦଂଡଧରଃ ଶକ୍ତହିସ୍ଥସିୁଶଂଖଭୁତ | 
ଧନିୀ ଦୃତମହାପାଣଶା ହଲି ମୁସଲଭୂଷେଃ || ୧୩୪|| 
 
ଗଦାୟୁଧଧଣରା ଵଜ୍ରୀ  ମହାଶୂଲ ଲସତଭୁଜଃ | 
ସମତାୟୁଧ ସଂପୂେଶସିୁଦଶଶନ ମହାପ୍ରଭୁଃ || ୧୩୫|| 
 
          ||  ଫଲଶୃତଃି  || 
 



ଇତ ିଣସୌଦଶଶନଂ ଦଵିେଂ ଗୁହେଂ ନାମସହସ୍ର ମ | 
ସଵଶସଦି୍ ିରଂ ସଵଶ ୟଂତ୍ର ମଂତ୍ରାତ୍ମ ଂ ପରମ || ୧୩୬|| 
 
ଏତନ୍ନାମ ସହସ୍ରଂ ତୁ ନତିେଂ ୟଃ ପଣଠତ ସୁଧୀଃ | 
ଶୃଣୋତ ିଵା ଶ୍ରାଵୟତ ିତସେ ସଦି୍ଃି  ରତିତା || ୧୩୭|| 
 
ଣଦୈତୋନାଂ ଣଦଵଶତୂୋଂ ଦୁଜଶୟାନାଂ ମଣହୌଜସାମ | 
ଵନିାଶାଥଶମିଦଂ ଣଦଵ ିହଣରା ରାସାଧିତଂ ମୟା || ୧୩୮|| 
 
ଶତୁସଂହାର ମିଦଂ ସଵଶଦା ଜୟଵଧଶନମ | 
ଜଲ ଣଶୈଲ ମହାରେେ ଦୁଗଶଣମଷୁ ମହାପତ ି|| ୧୩୯|| 
 
ଭୟଂ ଣରଷୁ ଶାପତୁ୍ସ ସଂପ୍ରାଣପ୍ତ୍ଷୁ ମହତୁ୍ସଚ | 
ୟସି ୃତ ପଠନଂ  ୁୟଶାତ ତସେ ଣନୈଵ ଭଣଵତ ଭୟମ || ୧୪୦|| 
 
ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନଶ୍ଚ ପଶୁଘ୍ନଶ୍ଚ ମାତାପିତୠ ଵନିଂିଦ ଃ | 
ଣଦଵାନାଂ ଦୂଷ ଶ୍ଚାପି ଗୁରୁତଲପଗଣତାଽପି ଵା || ୧୪୧|| 
 
ଜପ୍ତ୍ଵା ସ ୃତଦିଂ ଣତାତ୍ରଂ ମୁଚେଣତ ସଵଶ ଲିିବଣଷୈଃ | 
ତଷି୍ଠନ ଗଚ୍ଛନ ସ୍ଵପନ ଭୁଂଜନ ଜାଗ୍ରନ୍ନପି ହସନ୍ନପ ି|| ୧୪୨|| 
 
ସୁଦଶଶନ ନୃସଂିଣହତ ିଣୟା ଵଣଦତୁ୍ତ ସ ୃନ୍ନରଃ | 
ସ ଣଵୈ ନ ଲିପେଣତ  ପାଣପୈଃ ଭୁକ୍ତଂି ମୁକ୍ତଂି ଚ ଵଂିଦତ ି|| ୧୪୩|| 
 
ଆଦଣୟା ଵୋଦୟସିଣଵଶ ଣରାଗା ଣରାଗାଦଣିଦଵତାଃ | 
ଶୀଘ୍ରଂ ନଶେଂତ ିଣତ ସଣଵଶ ପଠନାତ୍ତସେ ଣଵୈ ନୃୋମ || ୧୪୪|| 
 
ବହୂନାତ୍ର  ମିୁଣକ୍ତନ ଜଣପ୍ତ୍ଵଦଂ ମଂତ୍ର ପୁଷ୍କଲମ | 
ୟତ୍ର ମତଶେଶ୍ଚଣରତ ତତ୍ର ରେତ ିଶ୍ରୀସୁଦଶଶନଃ || ୧୪୫|| 



 
ଇତ ିଶ୍ରୀ ଵହିଣଗଶ୍ଵର ଉତ୍ତରଖଂଣଡ ଉମାମଣହଶ୍ଵରସଂଵାଣଦ 
ମଂତ୍ରଵଧିାଣନ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶଶନ ସହସ୍ରନାମ ଣତାତ୍ରଂ ନାମ 
ଣଷାଡଶ ପ୍ର ାଶଃ || 


