
ଭତୃହେରଃ	ଶତକ	 ି ଶତି	-	ଶୃଂଗାର	ଶତକ

ଶଂଭୁସଯଂଭୁହରେଯା	ହରିେଣ ଣାନାଂ
େଯନା ି ଯଂତ	ସତତଂ	ଗୃହକୁଂଭଦାସାଃ	|
ଵାଚାଂ	ଅେଗାଚରଚରି ଵିଚି ି ତାଯ
ତେସୖ	ନେମା	ଭଗଵେତ	ମକରଧଜାଯ	||	2�1	||

ସିେତନ	ଭାେଵନ	ଚ	ଲ ଯା	ଭିଯା
ପରାଣେଖୖରଧକଟା ଵୀ େଣୖଃ	|
ଵେଚାଭିରୀଷ ାକଲେହନ	ଲୀଲଯା
ସମ ଭାେଵୖଃ	ଖଲୁ	ବଂଧନଂ	 ୍ ରିଯଃ	||	2�2	||

ଚାତୁଯା ଷିତା ାଃ	କଟା ାଃ
ସିଗା	ଵାେଚା	ଲ ି ତାଂତାଶ	ହାସାଃ	|
ଲୀଲାମଂଦଂ	 ସିତଂ	ଚ	ସିତଂ	ଚ

୍ ରୀଣାଂ	ଏତ ୂ ଷଣଂ	ଚାଯୁଧଂ	ଚ	||	2�3	||

କଚି ଭଂେଗୖଃ	କଚିଦପି	ଚ	ଲ ାପରିଗେତୖଃ
କଚି ୂ ରି େ ୖଃ	କଚିଦପି	ଚ	ଲୀଲାଵିଲଲିେତୖଃ	|
କୁମାରୀଣାଂ	ଏେତୖମଦନସୁଭେଗୖେନ ଵଲିେତୖଃ
ସ ରନୀଲାବାନାଂ	 କରପରିକୀଣା	ଇଵ	ଦିଶଃ	||	2�4	||

ଵ ୍ ରଂ	ଚଂ ଵିକାସି	ପଂକଜପରୀହାସ େମ	େଲାଚେନ
ଵଣଃ	ସଣଂ	ଅପାକରି ରଲିନୀଜି ଃ	କଚାନାଂ	ଚଯଃ	|
ବେ ାଜାଵିଭକୁଂଭଵି ମହେରୗ	ଗୁଵୀ	ନିତଂବସଲୀ
ଵାଚାଂ	ହାରି	ଚ	ମାଦଵଂ	ଯୁଵତୀଷୁ	ସାଭାଵିକଂ	ମଂଡନଂ	||	2�5	||

ସିତକିଂଚିନଗଂ	ସରଲତରେଲା	ଦୃ ି ଵିଭଵଃ
ପରିସଂେଦା	ଵାଚାଂ	ଅଭିନଵଵିଲାେସା ି ସରସଃ	|
ଗତାନାଂ	ଆରଂଭଃ	କିସଲଯିତଲୀଲାପରିକରଃ
ସ ଶଂତ ା ାରୁଣ ଂ	କିଂ	ଇଵ	ନ	ହି	ରମ ଂ	ମୃଗଦୃଶଃ	||	2�6	||

େଵ ଷୁ	କିଂ	ଉ ମଂ	ମୃଗଦୃଶଃ	େ ମ ସନଂ	ମୁଖଂ
ାତେଵଷପି	କିଂ	ତଦାସ ପଵନଃ	 େଵ ଷୁ	କିଂ	ତଦଚଃ	|
କିଂ	ସାେଦ ଷୁ	ତେଦାଷପଲଵରସଃ	ସ େଶ ଷୁ	କିଂ	ତଦପୁେ ଯଂ
କିଂ	ନଵେଯୗଵେନ	ସହୃଦେଯୖଃ	ସଵ 	ତଦି ମାଃ	||	2�7	||

ଏତାଶଲଦଲଯସଂହତିେମଖେଲା ଝଂକାର
ନୂପୁରପରାଜିତରାଜହଂସ ଃ	|
କୁଵଂତି	କସ 	ନ	ମେନା	ଵିଵଶଂ	ତରୁେଣ ା
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ଵି ମୁଗହରିଣୀସଦୃେଶୖଃ	କଟାେ ୖଃ	||	2�8	||

କୁଂକୁମପଂକକଲଂକିତେଦହା
େଗୗରପେଯାଧରକଂପିତହାରା	|
ନୂପୁରହଂସରଣ ଦା
କଂ	ନ	ଵଶୀକୁରୁେତ	ଭୁଵି	ରାମା	||	2�9	||

ନୂନଂ	ହି	େତ	କଵିଵରା	ଵିପରୀତଵାେଚା
େଯ	ନିତ ଂ	ଆହୁରବଲା	ଇତି	କାମିନୀ ାଃ	|
ଯାଭିଵେଲାଲିତରତାରକଦୃ ି ପାେତୖଃ
ଶ ାଦେଯାଽପି	ଵିଜିତା ୍ ଵବଲାଃ	କଥଂ	ତାଃ	||	2�10	||

ନୂନଂ	ଆ ାକର ସ ାଃ	ସୁ େଵା	ମକରଧଜଃ	|
ଯତ େନ ସଂଚାରସୂଚିେତଷୁ	 ଵତେତ	||	2�11	||

େକଶାଃ	ସଂଯମିନଃ	 େତରପି	ପରଂ	ପାରଂ	ଗେତ	େଲାଚେନ
ଅଂତଵ ୍ ରଂ	ଅପି	ସଭାଵଶୁଚିଭୀଃ	କୀଣଂ	ଦିଜାନାଂ	ଗେଣୖଃ	|
ମୁ ାନାଂ	ସତତାଧିଵାସରୁଚିେରୗ	ଵେ ାଜକୁଂଭାଵିମାଵି ଂ
ତନି	ଵପୁଃ	 ଶାଂତଂ	ଅପି	େତରାଗଂ	କେରାେତ ଵ	ନଃ	||	2�12	||

ମୁେଗ	ଧାନୁ ତା	େକଯଂ	ଅପୂଵା	ତଯି	ଦୃଶ େତ	|
ଯଯା	ଵି ସି	େଚତାଂସି	ଗୁେଣୖେରଵ	ନ	ସାଯେକୖଃ	||	2�13	||

ସତି	 ଦୀେପ	ସତ େ ୗ	ସ 	ତାରାରଵୀଂଦୁଷୁ	|
ଵିନା	େମ	ମୃଗଶାଵା ା	ତେମାଭୂତଂ	ଇଦଂ	ଜଗ 	||	2�14	||

ଉଦ ଃ	 ନଭାର	ଏଷ	ତରେଲ	େନେ 	ଚେଲ	 ଲେତ
ରାଗାଧିଷିତଂ	ଓଷପଲଵଂ	ଇଦଂ	କୁଵଂତୁ	ନାମ	ଵ ଥାଂ	|
େସୗଭାଗ ା ରମାଲିେକଵ	ଲିଖିତା	ପୁ ାଯୁେଧନ	ସଯଂ
ମ ସାପି	କେରାତି	ତାପଂ	ଅଧିକଂ	େରାଉମାଵଲିଃ	େକନ	ସା	||	2�15	||

ମୁେଖନ	ଚଂ କାଂେତନ	ମହାନୀେଲୖଃ	ଶିେରାରୁେହୖଃ	|
କରାଭ ାଂ	ପଦରାଗାଭ ାଂ	େରେଜ	ରତମଯୀଵ	ସା	||	2�16	||

ଗୁରୁଣା	 ନଭାେରଣ	ମୁଖଚଂେ ଣ	ଭାସତା	|
ଶେନୖଶରାଭ ାଂ	ପାଦାଭ ାଂ	େରେଜ	 ହମଯୀଵ	ସା	||	2�17	||

ତସ ାଃ	 େନୗ	ଯଦି	ଘେନୗ	ଜଘନଂ	ଚ	ହାରି
ଵ ୍ ରଂ	ଚ	ଚାରୁ	ତଵ	ଚି 	କିଂ	ଆକୁଲତଂ	|
ପୁଣ ଂ	କୁରୁଷ	ଯଦି	େତଷୁ	ତଵା ି	ଵାଂଛା
ପୁେଣୖ ଵନା	ନ	ହି	ଭଵଂତି	ସମୀହିତାଥାଃ	||	2�18	||
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ଇେମ	ତାରୁଣ ୀନଵପରିମଲାଃ	େ ୗଢସୁରତ ତାପ
ାରଂଭାଃ	ସରଵିଜଯଦାନ ତିଭୁଵଃ	|
ଚିରଂ	େଚତେଶାରା	ଅଭିନଵଵିକାେରକୖଗୁରେଵା
ଵିଲାସଵ ାପାରାଃ	କିଂ	ଅପି	ଵିଜଯଂେତ	ମୃଗଦୃଶାଂ	||	2�19	||

ଣଯମଧୁରାଃ	େ େମାଦାରା	ରସା ଯତାଂ	ଗତାଃ
ଫଣିତିମଧୁରା	ମୁଗ ାଯାଃ	 କାଶିତସ ଦାଃ	|
କୃତିସୁଭଗା	ଵି ଂଭା ାଃ	ସେରାଦଯଦାଯିନୀ
ରହସି	କିଂ	ଅପି	େସୖରାଲାପା	ହରଂତି	ମୃଗୀଦୃଶାଂ	||	2�20	||

ଵି ମ 	ଵି ମ 	ଵନ ମାଣାଂ
ଛାଯାସୁ	ତନୀ	ଵିଚଚାର	କାଚି 	|
େନା ରୀେଯଣ	କେରା ୃ େତନ
ନିଵାରଯଂତୀ	ଶଶିେନା	ମଯୂଖା 	||	2�21	||

ଅଦଶେନ	ଦଶନମା କାମା
ଦୃ ୍ ଵା	ପରିଷଂଗସୁେଖୖକେଲାଲା	|
ଆଲିଂଗିତାଯାଂ	ପୁନରାଯତା ାମାଶାସେହ
ଵି ହେଯାରେଭଦଂ	||	2�22	||

ମାଲତୀ	ଶିରସି	ଜୃଂଭଣଂ	ମୁେଖ
ଚଂଦନଂ	ଵପୁଷି	କୁଂକୁମାଵିଲଂ	|
ଵ ସି	 ି ଯତମା	ମଦାଲସା
ସଗ	ଏଷ	ପରିଶି 	ଆଗମଃ	||	2�23	||

ାଙାଂ	ଏତି	ମନାଗନାଗତରସଂ	ଜାତାଭିଲାଷାଂ	ତତଃ
ସ ୀଡଂ	ତଦନୁ	ଶେଥାଦ ମଂ	ଅଥ	 ଧ େଧୖଯଂ	ପୁନଃ	|
େ ମା ଂ	ସ ହଣୀଯନିଭରରହଃ	 ୀଡା ଗଲଂ	ତେତା
ନିଃସଂଗାଂଗଵିକଷଣାଧିକସୁଖରମ ଂ	କୁଲ ୍ ରୀରତଂ	||	2�24	||

ଉରସି	ନିପତିତାନାଂ	 ଧ ି ଲକାନାଂ
ମୁକୁଲିତନଯନାନାଂ	କିଂଚିଦୁନୀଲିତାନାଂ	|
ଉପରି	ସୁରତେଖଦସିନଗଂଡସଲାନାମଧର
ମଧୁ	ଵଧୂନାଂ	ଭାଗ ଵଂତଃ	ପିବଂତି	||	2�25	||

ଆମୀଲିତନଯନାନାଂ	ଯଃ
ସୁରତରେସାଽନୁ	ସଂଵିଦଂ	ଭାତି	|
ମିଥୁେରମୖେଥାଽଵଧାରିତମଵିତଥ
ଇଦଂ	ଏଵ	କାମନିବହଣଂ	||	2�26	||

ଇଦଂ	ଅନୁଚିତଂ	ଅ ମଶ	ପୁଂସାଂ
ଯଦିହ	ଜରାସପି	ମନଥା	ଵିକାରାଃ	|
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ତଦପି	ଚ	ନ	କୃତଂ	ନିତଂବିନୀନାଂ
ନପତନାଵଧି	ଜୀଵିତଂ	ରତଂ	ଵା	||	2�27	||

ରାଜ ାଂବୁରାେଶନ	ହି	ଜଗତି	ଗତଃ	କଶିେଦଵାଵସାନଂ
େକା	ଵାେଥାଽେଥଃ	 ଭୂେତୖଃ	ସଵପୁଷି	ଗଲିେତ	େଯୗଵେନ	ସାନୁରାେଗ	|
ଗ ାମଃ	ସଦ	ଯାଵଦିକସିତନଯେନଂଦୀଵରାେଲାକିନୀନାମା ମ ା ମ
ରୂପଂ	ଝଟିତି	ନ	ଜରଯା	ଲୁପ େତ	େ ଯସୀନାଂ	||	2�28	||

ରାଗସ ାଗାରଂ	ଏକଂ	ନରକଶତମହାଦୁଃଖସଂ ାପିେହତୁେମାହେସ ା ି
ବୀଜଂ	ଜଲଧରପଟଲଂ	 ାନତାରାଧିପସ 	|
କଂଦପେସୖ କମି ଂ	 କଟିତଵିଵିଧସ େଦାଷ ବଂଧଂ
େଲାେକଽସିନ	ହ ଥ ଜକୁଲଭଵନେଯୗଵନାଦନ ଦ ି	||	2�29	||

ଶୃଂଗାର ମନୀରେଦ	 ସୃମର ୀଡାରସେ ାତସି
ଦୁ ମ ି ଯବାଂଧେଵ	ଚତୁରଵାଙ ାଫେଲାଦନତି	|
ତନୀେନ ଚେକାରପାଵନଵିେଧୗ	େସୗଭାଗ ଲ ୀନିେଧୗ
ଧନ ଃ	େକାଽପି	ନ	ଵି ି ଯାଂ	କଲଯତି	 ାେପ	ନେଵ	େଯୗଵେନ	||	2�30	||

ସଂସାେରଽସିନସାେର	କୁନୃପତିଭଵନଦାରେସଵାକଲଂକଵ ାସଂଗ
ଵ େଧୖଯଂ	କଥଂ	ଅମଲଧିେଯା	ମାନସଂ	ସଂଵିଦଧୁ ଃ	|
ଯେଦ ତାଃ	େ ାଦ ଦିଂଦୁଦୁ ତିନିଚଯଭୃେତା	ନ	ସୁ ରଂେଭାଜେନ ାଃ
େ ଂଖ ାଂଚୀକଲାପାଃ	 ନଭରଵିନମନ ଭାଜ ରୁଣ ଃ	||	2�31	||

ସି ା ାସିତକଂଦେର	ହରଵୃଷସଂଧାଵରୁଗ େମ
ଗଂଗାେଧୗତଶିଲାତେଲ	ହିମଵତଃ	ସାେନ	ସିେତ	େ ଯସି	|
କଃ	କୁଵୀତ	ଶିରଃ	 ଣାମମଲିନଂ	ମାନଂ	ମନସୀ	ଜେନା
ଯଦି କୁରଂଗଶାଵନଯନା	ନ	ସୁ ଃ	ସରା ୍ ରଂ	 ୍ ରିଯଃ	||	2�32	||

ସଂସାର	ତଵ	ପଯଂତପଦଵୀ	ନ	ଦଵୀଯସୀ	|
ଅଂତରା	ଦୁ ରା	ନ	ସୁ ଯଦି	େତ	ମଦିେର ଣାଂ	||	2�33	||

ଦିଶ	ଵନହରିଣୀେଭ ା	ଵଂଶକାଂଡ ଵୀନାଂ
କଵଲଂ	ଉପଲେକାଟି ି ନମୂଲଂ	କୁଶାନାଂ	|
ଶକଯୁଵତିକେପାଲାପାଂଡୁତାଂବୂଲଵଲୀଦଲ
ଅରୁଣନଖାେ ୖଃ	ପାଟିତଂ	ଵା	ଵଧୂଭ ଃ	||	2�34	||

ଅସାରାଃ	ସେଵ	େତ	ଵିରତିଵିରସାଃ	ପାପଵିଷଯା
ଜୁଗୁପ୍ଯଂତାଂ	ଯଦା	ନନୁ	ସକଲେଦାଷାସଦଂ	ଇତି	|
ତଥାେପ ତ ୂ େମୗ	ନହି	ପରହିତା ଣ ଂ	ଅଧିକଂ
ନ	ଚାସିନଂସାେର	କୁଵଲଯଦୃେଶା	ରମ ଂ	ଅପରଂ	||	2�35	||

ଏତ ାମଫେଲା	େଲାେକ	ଯ ୍ ଵେଯାେରକଚି ତା	|
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ଅନ ଚି କୃେତ	କାେମ	ଶଵେଯାରିଵ	ସଂଗମଃ	||	2�35 1	||

ମା ଯଂ	ଉ ାଯ	ଵିଚାଯ	କାଯମାଯାଃ
ସମଯାଦଂ	ଇଦଂ	ଵଦଂତୁ	|
େସଵ ା	ନିତଂବାଃ	କିଂ	ଉ	ଭୂଧରାଣାମତ
ସରେସରଵିଲାସିନୀନାଂ	||	2�36	||

ସଂସାେର	ସପସାେର	ପରିଣତିତରେଲ	େଦ	ଗତୀ	ପଂଡିତାନାଂ
ତ ୍ ଵ ାନାମୃତାଂଭଃପଵଲଲିତଧିଯାଂ	ଯାତୁ	କାଲଃ	କଥଂଚି 	|
େନା	େଚନଗାଂଗନାନାଂ	 ନଜଘନଘନାେଭାଗସଂେଭାଗିନୀନାଂ
ସେଲାପସସଲୀଷୁ	ସଗିତକରତଲସଶଲୀେଲାଦ ମାନାଂ	||	2�37	||

ଆଵାସଃ	 ି ଯତାଂ	ଗଂେଗ	ପାପହାରିଣି	ଵାରିଣି	|
ନଦେଯ	ତରୁଣ ା	ଵା	ମେନାହାରିଣି	ହାରିଣି	||	2�38	||

କିଂ	ଇହ	ବହୁଭିରୁେ ୖଯୁ ି ଶୂେନୖ ଃ	 ଲାେପୖଦଯ
ଇହ	ପୁରୁଷାଣାଂ	ସଵଦା	େସଵନୀଯଂ	|
ଅଭିନଵମଦଲୀଲାଲାଲସଂ	ସୁଂଦରୀଣାଂ
ନଭରପରିଖିନଂ	େଯୗଵନଂ	ଵା	ଵନଂ	ଵା	||	2�39	||

ସତ ଂ	ଜନା	ଵଚି	ନ	ପ ପାତା
େଲାେକଷୁ	ସପସପି	ତଥ ଂ	ଏତ 	|
ନାନ ନେନାହାରି	ନିତଂବିନୀେଭ ା
ଦୁଃେଖୖକେହତୁନ	ଚ	କଶିଦନ ଃ	||	2�40	||

କାଂେତତୁ ଲେଲାଚେନତି	ଵିପୁଲେ ାଣୀଭେରତୁ ନମ ୀେନା ୁ ଂଗ
ପେଯାଧେରତି	ସମୁଖାଂେଭାେଜତି	ସୁ ରିତି	|
ଦୃ ୍ ଵା	ମାଦ ତି	େମାଦେତଽଭିରମେତ	 େ ୗତି	ଵିଦାନପି
ତ ାଶୁଚିଭ ୍ ରିକାଂ	 ୍ ରିଯଂ	ଅେହା	େମାହସ 	ଦୁେଶ ି ତଂ	||	2�41	||

ସତା	ଭଵତି	ତାପାଯ	ଦୃ ା	େଚାନାଦକାରିଣୀ	|
ସ ା	ଭଵତି	େମାହାଯ	ସା	ନାମ	ଦଯିତା	କଥଂ	||	2�42	||

ତାଵେଦଵାମୃତମଯୀ	ଯାଵେଲାଚନେଗାଚରା	|
ଚ ୁ ଥାଦତୀତା	ତୁ	ଵିଷାଦପ ତିରିଚ େତ	||	2�43	||

ନାମୃତଂ	ନ	ଵିଷଂ	କିଂଚିେଦତାଂ	ମୁ ୍ ଵା	ନିତଂବିନୀଂ	|
େସୖଵାମୃତଲତା	ର ା	ଵିର ା	ଵିଷଵଲରୀ	||	2�44	||

ଆଵତଃ	ସଂଶଯାନାଂ	ଅଵିନଯଭୁଵନଂ	ପ ଣଂ	ସାହସାନାଂ
େଦାଷାଣାଂ	ସନିଧାନଂ	କପଟଶତମଯଂ	େ ଂ	ଅ ତ ଯାନାଂ	|
ସଗଦାରସ 	ଵିେଘା	ନରକପୁରମୁଖ	ସଵମାଯାକରଂଡଂ
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୍ ରୀଯଂ ଂ	େକନ	ସୃ ଂ	ଵିଷଂ	ଅମୃତମଯଂ	 ାଣିେଲାକସ 	ପାଶଃ	||	2�45	||

େନା	ସେତ ନ	ମୃଗାଂକ	ଏଷ	ଵଦନୀଭୂେତା	ନ	େଚଂଦୀଵରଦଂଦଂ
େଲାଚନତାଂ	ଗତ	ନ	କନେକୖରପ ଂଗଯ ି ଃ	କୃତା	|
କିଂେତଵଂ	କଵିଭିଃ	 ତାରିତମନା ୍ ଵଂ	ଵିଜାନନପି
ତଙାଂସାସିମଯଂ	ଵପୁମୃଗଦୃଶାଂ	ମଂେଦା	ଜନଃ	େସଵେତ	||	2�46	||

ଲୀଲାଵତୀନାଂ	ସହଜା	ଵିଲାସା
ଏଵ	ମୂଢସ 	ହୃଦି	ସ ରଂତି	|
ରାେଗା	ନଲିନ ା	ହି	ନିସଗସି
ମ୍େଯଵ	ଵୃଥା	ଷଡଂ ି ଃ	||	2�47	||

ସଂେମାହଯଂତି	ମଦଯଂତି	ଵିଡଂବଯଂତି
ନିଭ ୍ଯଂତି	ରମଯଂତି	ଵିଷାଦଯଂତି	|
ଏତାଃ	 ଵିଶ 	ସଦଯଂ	ହୃଦଯଂ	ନରାଣାଂ
କିଂ	ନାମ	ଵାମନଯନା	ନ	ସମାଚରଂତି	||	2�47 1	||

ଯେଦତ େଣଂଦୁଦୁ ତିହରଂ	ଉଦାରାକୃତି	ପରଂ
ମୁଖାବଂ	ତନଂଗ ାଃ	କିଲ	ଵସତି	ଯ ାଧରମଧୁ	|
ଇଦଂ	ତ ି ଂ	ପାକ ମଫଲଂ	ଇଦାନୀଂ	ଅତିରସଵ ତୀେତଽସି
କାେଲ	ଵିଷଂ	ଇଵ	ଭଵିଷ୍ ତ ସୁଖଦଂ	||	2�48	||

ଉନୀଲ ୍ ରିଵଲୀତରଂଗନିଲଯା	େ ା ୁ ଂଗପୀନ ନଦଂେଦେନାଦତ
ଚ ଵାକଯୁଗଲା	ଵ ୍ ରାଂବୁେଜା ାସିନୀ	|
କାଂତାକାରଧରା	ନଦୀଯଂ	ଅଭିତଃ	 ରା 	ନାେପ େତ
ସଂସାରାଣଵମ ନଂ	ଯଦି	ତଦା	ଦୂେରଣ	ସଂତ ଜ ତାଂ	||	2�49	||

ଜଲଂତି	ସାଧଂ	ଅେନ ନ	ପଶ ଂତ ନ ଂ	ସଵି ମାଃ	|
ହୃଦତଂ	ଚିଂତଯଂତ ନ ଂ	 ି ଯଃ	େକା	ନାମ	େଯାଷିତାଂ	||	2�50	||

ମଧୁ	ତିଷତି	ଵାଚି	େଯାଷିତାଂ	ହୃଦି	ହାଲାହଲଂ	ଏଵ	େକଵଲଂ	|
ଅତଏଵ	ନିପୀଯେତଽଧେରା	ହୃଦଯଂ	ମୁ ି ଭିେରଵ	ତାଡ େତ	||	2�51	||

ଅପସର	ସେଖ	ଦୂରାଦସା ଟା ଵିଷାନଲା
କୃତିଵିଷମାେଦ ାଷି ପାଦିଲାସଫଣାଭୃତଃ	|
ଇତରଫଣିନା	ଦ ଃ	ଶକ ଶିକି ି ତୁଂ	ଔଷେଧୖଶତୁ
ଵନିତାେଭାଗି ଂ	ହି	ମଂ ି ଣଃ	||	2�52	||

ଵି ାରିତଂ	ମକରେକତନଧୀଵେରଣ

୍ ରୀସଂ ି ତଂ	ବଡିଶଂ	ଅ 	ଭଵାଂବୁରାେଶୗ	|
େଯନାଚିରା ଦଧରାମିଷେଲାଲମତ
ମ ୍ଯାନିକୃଷ 	ଵିପଚତ ନୁରାଗଵେହୗ	||	2�53	||
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କାମିନୀକାଯକାଂତାେର	କୁଚପଵତଦୁଗେମ	|
ମା	ସଂଚର	ମନଃ	ପାଂଥ	ତ ାେ 	ସରତସରଃ	||	2�54	||

ଵ ାଦୀେଘଣ	ଚେଲନ	ଵ ୍ ରଗତିନା	େତଜସିନା	େଭାଗିନା
ନୀଲାବଦୁ ତିନାହିନା	ପରଂ	ଅହଂ	ଦୃେ ା	ନ	ତ ୁଷା	|
ଦୃେ 	ସଂତି	ଚିକି କା	ଦିଶି	ଦିଶି	 ାେଯଣ	ଦମାଥେନା
ମୁଗା ଣଵୀ ି ତସ 	ନ	ହି	େମ	େଵୖେଦ ା	ନ	ଚାେପ ୗଷଧଂ	||	2�55	||

ଇହ	ହି	ମଧୁରଗୀତଂ	ନୃତ ଂ	ଏତ େସାଽଯଂ
ସ ରତି	ପରିମେଲାଽେସୗ	ସଶ	ଏଷ	 ନାନାଂ	|
ଇତି	ହତପରମାେଥରିଂ ି େଯୖ ାମ ମାଣଃ
ସହିତକରଣଧୂେତଃ	ପଂଚଭିଵଂଚିେତାଽସି	||	2�56	||

ନ	ଗେମ ା	ମଂ ାଣାଂ	ନ	ଚ	ଭଵତି	େଭୖଷଜ ଵିଷେଯା
ନ	ଚାପି	 ଧଂସଂ	 ଜତି	ଵିଵିେଧୖଃ	ଶାଂତିକଶେତୖଃ	|
ମାେଵଶାଦଂେଗ	କଂ	ଅପି	ଵିଦଧ ଂଗଂ	ଅସକୃ

ସରାପସାେରାଽଯଂ	 ମଯତି	ଦୃଶଂ	ଘୂଣଯତି	ଚ	||	2�57	||

ଜାତ ଂଧାଯ	ଚ	ଦୁମୁଖାଯ	ଚ	ଜରାଜୀଣା	ଖିଲାଂଗାଯ	ଚ
ାମୀଣାଯ	ଚ	ଦୁ ଲାଯ	ଚ	ଗଲ ଷାଭିଭୂତାଯ	ଚ	|
ଯ ଂତୀଷୁ	ମେନାହରଂ	ନିଜଵପୁଲ ୀଲଵ ଯା
ପଣ ୍ ରୀଷୁ	ଵିେଵକକଲଲତିକାଶ ୍ ରୀଷୁ	ରାେଜ ତ	କଃ	||	2�58	||

େଵଶ ାେସୗ	ମଦନଜାଲା
ରୂେପଽଂଧନଵିଵଧତା	|
କାମିଭିଯ 	ହୂଯଂେତ
େଯୗଵନାନି	ଧନାନି	ଚ	||	2�59	||

କଶ ଂବତି	କୁଲପୁରୁେଷା	େଵଶ ାଧରପଲଵଂ	ମେନା ଂ	ଅପି	|
ଚାରଭଟେଚାରେଚଟକନଟଵିଟନିଷୀଵନଶରାଵଂ	||	2�60	||

ଧନ ା 	ଏଵ	ଧଵଲାଯତେଲାଚନାନାଂ
ତାରୁଣ ଦପଘନପୀନପେଯାଧରାଣାଂ	|
ାେମାଦେରାପରି	ଲସ ୍ ରିଵଲୀଲତାନାଂ
ଦୃ ୍ ଵାକୃତିଂ	ଵିକୃତିଂ	ଏତି	ମେନା	ନ	େଯଷାଂ	||	2�61	||

ବାେଲ	ଲୀଲାମୁକୁଲିତଂ	ଅମୀ	ମଂଥରା	ଦୃ ି ପାତାଃ
କିଂ	 ି ପ ଂେତ	ଵିରମଵିରମ	ଵ ଥ	ଏଷ	 ମେ 	|
ସଂ ତ େନ 	ଵଯଂ	ଉପରତଂ	ବାଲ ଂ	ଆସା	ଵନାଂେତ
ୀେଣା	େମାହ ଣଂ	ଇଵ	ଜଗ ାଲଂ	ଆେଲାକଯାମଃ	||	2�62	||

7
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ଇଯଂ	ବାଲା	ମାଂ	 ତ ନଵରତଂ	ଇଂଦୀଵରଦଲ ଭା
ଚୀରଂ	ଚ ୁଃ	 ି ପତି	କିଂ	ଅଭିେ ତଂ	ଅନଯା	|
ଗେତା	େମାେହାଽସାକଂ	ସରଶବରବାଣଵ ତିକରଜର
ଜାଲା	ଶାଂତା	ତଦପି	ନ	ଵରାକୀ	ଵିରମତି	||	2�63	||

କିଂ	କଂଦପ	କରଂ	କଦଥଯସି	େର	େକାଦଂଡଟଂକାରିତଂ
େର	େର	େକାକିଲ	େକାଉମଲଂ	କଲରଵଂ	କିଂ	ଵା	ଵୃଥା	ଜଲସି	|
ମୁେଗ	ସିଗଵିଦଗଚାରୁମଧୁେରୈଲାେଲୖଃ	କଟାେ ୖରଲଂ
େଚତଶ ଂବିତଚଂ ଚୂଡଚରଣ ାନାମୃତଂ	ଵତେତ	||	2�64	||

ଵିରେହଽପି	ସଂଗମଃ	ଖଲୁ
ପରସରଂ	ସଂଗତଂ	ମେନା	େଯଷାଂ	|
ହୃଦଯଂ	ଅପି	ଵିଘ ି ତଂ	େଚ
ସଂଗୀ	ଵିରହଂ	ଵିେଶଷଯତି	||	2�65	||

କିଂ	ଗେତନ	ଯଦି	ସା	ନ	ଜୀଵତି
ାଣିତି	 ି ଯତମା	ତଥାପି	କିଂ	|
ଇତୁ ଦୀ 	ନଵେମଘମାଲିକାଂ
ନ	 ଯାତି	ପଥିକଃ	ସମଂଦିରଂ	||	2�66	||

ଵିରମତ	ବୁଧା	େଯାଷି ଂଗା ଖାତଣଭଂଗୁରା
କୁରୁତ	କରୁଣାେମୖ ୀ ାଵଧୂଜନସଂଗମଂ	|
ନ	ଖଲୁ	ନରେକ	ହାରା ାଂତଂ	ଘନ ନମଂଡଲଂ
ଶରଣଂ	ଅଥଵା	େ ାଣୀବିଂବଂ	ରଣନଣିେମଖଲଂ	||	2�67	||

ଯଦା	େଯାଗାଭ ାସଵ ସନକୃଶେଯାରା ମନେସାରଵି ି ନା
େମୖ ୀ	ସ ରତି	କୃତିନ ସ 	କିଂ	ଉ	େତୖଃ	|
ି ଯାଣାଂ	ଆଲାେପୖରଧରମଧୁଭିଵ ୍ ରଵିଧୁଭିଃ
ସନିଶାସାେମାେଦୖଃ	ସକୁଚକଲଶାେଶଷସୁରେତୖଃ	||	2�68	||

ଯଦାସୀଦ ାନଂ	ସରତିମିରସଂଚାରଜନିତଂ
ତଦା	ଦୃ ନାରୀମଯଂ	ଇଦଂ	ଅେଶଷଂ	ଜଗଦିତି	|
ଇଦାନୀଂ	ଅସାକଂ	ପଟୁତରଵିେଵକାଂଜନଜୁଷାଂ
ସମୀଭୂତା	ଦୃ ି ୍ ରିଭୁଵନଂ	ଅପି	 ହ	ମନୁେତ	||	2�69	||

ତାଵେଦଵ	କୃତିନାଂ	ଅପି	ସ ରେତ ଷ
ନିମଲଵିେଵକଦୀପକଃ	|
ଯାଵେଦଵ	ନ	କୁରଂଗଚ ୁଷାଂ
ତାଡ େତ	ଚଟୁଲେଲାଚନାଂଚେଲୖଃ	||	2�70	||

ଵଚସି	ଭଵତି	ସଂଗତ ାଗଂ	ଉ ି ଶ 	ଵାତା
ତିମୁଖରମୁଖାନାଂ	େକଵଲଂ	ପଂଡିତାନାଂ	|
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ଜଘନଂ	ଅରୁଣରତ ଂଥିକାଂଚୀକଲାପଂ
କୁଵଲଯନଯନାନାଂ	େକା	ଵିହାତୁଂ	ସମଥଃ	||	2�71	||

ସପର ତାରେକାଽେସୗ
ନିଂଦତି	େଯାଽଲୀକପଂଡିେତା	ଯୁଵତୀଃ	|
ଯସା ପେସାଽପି	ଫଲଂ
ସଗଃ	ସେଗଽପି	ଚାପରସଃ	||	2�72	||

ମେ ଭକୁଂଭଦଲେନ	ଭୁଵି	ସଂତି	ଧୀରାଃ
େକଚି ୍ ରଚଂଡମୃଗରାଜଵେଧଽପି	ଦ ାଃ	|
କିଂତୁ	 ଵୀମି	ବଲିନାଂ	ପୁରତଃ	 ସହ
କଂଦପଦପଦଲେନ	ଵିରଲା	ମନୁଷ ାଃ	||	2�73	||

ସନାେଗ	ତାଵଦାେ 	 ଭଵତି	ଚ	ନର ାଵେଦେଵଂ ି ଯାଣାଂ
ଲ ାଂ	ତାଵଦିଧେ 	ଵିନଯଂ	ଅପି	ସମାଲଂବେତ	ତାଵେଦଵ	|
ଚାପାକୃ ମୁ ାଃ	 ଵଣପଥଗତା	ନୀଲପ ାଣ	ଏେତ

ଯାଵଲୀଲାଵତୀନାଂ	ହୃଦି	ନ	ଧୃତିମୁେଷା	ଦୃ ି ବାଣାଃ	ପତଂତି	||	2�74	||

ଉନ େ ମସଂରଂଭା
ଆରଭଂେତ	ଯଦଂଗନାଃ	|
ତ 	 ତୂ ହଂ	ଆଧାତୁଂ
ହାପି	ଖଲୁ	କାତରଃ	||	2�75	||

ତାଵନହ ୍ ଵଂ	ପାଂଡିତ ଂ
କୁଲୀନତଂ	ଵିେଵକିତା	|
ଯାଵ ୍ ଵଲତି	ନାଂେଗଷୁ
ହତଃ	ପଂେଚଷୁପାଵକଃ	||	2�76	||

ଶା ୍ ରେ ାଽପି	 ଗୁଣିତନେଯାଽତ ାଂତବାଧାପି	ବାଢଂ
ସଂସାେରଽସିନଵତି	ଵିରେଲା	ଭାଜନଂ	ସଦତୀନାଂ	|
େଯେନୖତସିନିରଯନଗରଦାରଂ	ଉଦାଟଯଂତୀ
ଵାମା ୀଣାଂ	ଭଵତି	କୁଟିଲା	 ଲତା	କୁଂଚିେକଵ	||	2�77	||

କୃଶଃ	କାଣଃ	ଖଂଜଃ	 ଵଣରହିତଃ	ପୁ ଵିକେଲା
ଣୀ	ପୂଯକିନଃ	କୃମିକୁଲଶେତୖରାଵୃତତନୁଃ	|
ୁଧା	 ାେମା	ଜୀଣଃ	ପିଠରକକପାଲାପତଗଲଃ
ଶୁନୀଂ	ଅେନତି	ଶା	ହତଂ	ଅପି	ଚ	ହଂେତ ଵ	ମଦନଃ	||	2�78	||

୍ ରୀମୁ ାଂ	କୁସୁମାଯୁଧସ 	ଜଯିନୀଂ	ସଵାଥସଂପ ରୀଂ
େଯ	ମୂଢାଃ	 ଵିହାଯ	ଯାଂତି	କୁଧିେଯା	ମିଥ ାଫଲାେନଷିଣଃ	|
େତ	େତେନୖଵ	ନିହତ 	ନିଦଯତରଂ	ନ ୀକୃତା	ମୁଂଡିତାଃ
େକଚି ଂଚଶିଖୀକୃତାଶ	ଜଟିଲାଃ	କାପାଲିକାଶାପେର	||	2�79	||
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ଵିଶାମି ପରାଶର ଭୃତେଯା	ଵାତାଂବୁପଣାଶନାେ ଽପି

୍ ରୀମୁଖପଂକଜଂ	ସୁଲଲିତଂ	ଦୃ ୍ େଵୖଵ	େମାହଂ	ଗତାଃ	|
ଶାଲ ନଂ	ସଘୃତଂ	ପେଯାଦଧିଯୁତଂ	େଯ	ଭୁଂଜେତ	ମାନଵାେ ଷା
ଇଂ ି ଯନି େହା	ଯଦି	ଭେଵଦିଂ ଃ	ପେଵ ାଗେର	||	2�80	||

ପରିମଲଭୃେତା	ଵାତାଃ	ଶାଖା	ନଵାଂକୁରେକାଟେଯା
ମଧୁରଵିଧୁେରା ଂଠାଭାଜଃ	 ି ଯା	ପିକପ ି ଣାଂ	|
ଵିରଲଵିରସେସେଦାଦାରା	ଵଧୂଵଦେନଂଦଵଃ
ସରତି	ମେଧୗ	ଧାତଯାଂ	ଜାେତା	ନ	କସ 	ଗୁେଣାଦଯଃ	||	2�81	||

ମଧୁରଯଂ	ମଧୁେରରୖପି	େକାକିଲା
କଲରେଵୖମଲଯସ 	ଚ	ଵାଯୁଭିଃ	|
ଵିରହିଣଃ	 ହିଣ ି	ଶରୀରିେଣା
ଵିପଦି	ହଂତ	ସୁଧାପି	ଵିଷାଯେତ	||	2�82	||

ଆଵାସଃ	କିଲକିଂଚିତସ 	ଦଯିତାପାେଶ	ଵିଲାସାଲସାଃ
କେଣ	େକାକିଲକାମିନୀକଲରଵଃ	େସେରା	ଲତାମଂଡପଃ	|
େଗାଷୀ	ସ ଵିଭିଃ	ସମଂ	କତିପେଯୖମୁଗାଃ	ସୁଧାଂେଶାଃ	କରାଃ
େକଷାଂଚି ଖଯଂତି	ଚା 	ହୃଦଯଂ	େଚୖେ 	ଵିଚି ାଃ	 ପାଃ	||	2�83	||

ପାଂଥ	 ୍ ରୀଵିରହାନଲାହୁତିକଲାଂ	ଆତନତୀ	ମଂଜରୀମାକଂେଦଷୁ
ପିକାଂଗନାଭିରଧୁନା	େସା ଂଠଂ	ଆେଲାକ େତ	|
ଅେପ େତ	ନଵପାଟଲାପରିମଲ ାଗାରପାଟ ରା
ଵାଂତିକାଂତିଵିତାନତାନଵକୃତଃ	 ୀଖଂଡେଶୖଲାନିଲାଃ	||	2�84	||

ଥିତଃ	 ଣଯଵତୀନାଂ
ତାଵ ଦଂ	ଆତେନାତୁ	ହୃଦି	ମାନଃ	|
ଭଵତି	ନ	ଯାଵ ଂଦନତରୁ
ସୁରଭିମଲଯପଵମାନଃ	||	2�85	||

ସହକାରକୁସୁମେକସରନିକର
ଭରାେମାଦମୂ ତଦିଗଂେତ	|
ମଧୁରମଧୁରଵିଧୁରମଧୁେପ
ମେଧୗ	ଭେଵ ସ 	େନା ଂଠା	||	2�86	||

ଅ ା ଚଂଦନରସା ତରା	ମୃଗାେ ା
ଧାରାଗୃହାଣି	କୁସୁମାନି	ଚ	େକାଉମୁଦୀ	ଚ	|
ମଂେଦା	ମରୁ ମନସଃ	ଶୁଚି	ହମ ପୃଷଂ
ୀେଷ	ମଦଂ	ଚ	ମଦନଂ	ଚ	ଵିଵଧଯଂତି	||	2�87	||

େଜା	ହୃଦ ାେମାଦା	ଵ ଜନପଵନଶଂ କିରଣାଃ
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ପରାଗଃ	କାସାେରା	ମଲଯଜରଜଃ	ଶୀଧୁ	ଵିଶଦଂ	|
ଶୁଚିଃ	େସୗେଧା ଂଗଃ	 ତନୁ	ଵସନଂ	ପଂକଜଦୃେଶା
ନିଦାଘତାେଵତଦିଲସତି	ଲଭଂେତ	ସୁକୃତିନଃ	||	2�88	||

ସୁଧାଶୁ ଂ	ଧାମ	ସ ରଦମଲରଶିଃ	ଶଶଧରଃ
ି ଯାଵ ୍ ରାଂେଭାଜଂ	ମଲଯଜରଜଶାତିସୁରଭିଃ	|
େଜା	ହୃଦ ାେମାଦା ଦିଦଂ	ଅଖିଲଂ	ରାଗିଣି	ଜେନ
କେରାତ ଂତଃ	େ ାଭଂ	ନ	ତୁ	ଵିଷଯସଂସଗଵିମୁେଖ	||	2�89	||

ତରୁଣୀେଵେଷା ୀପିତକାମା
ଵିକସ ାତୀପୁ ସୁଗଂଧିଃ	|
ଉନତପୀନପେଯାଧରଭାରା
ାଵୃଟନୁେତ	କସ 	ନ	ହଷଂ	||	2�90	||

ଵିଯଦୁପଚିତେମଘଂ	ଭୂମଯଃ	କଂଦଲିେନ ା
ନଵକୁଟଜକଦଂବାେମାଦିେନା	ଗଂଧଵାହାଃ	|
ଶିଖିକୁଲକଲେକକାରାଵରମ ା	ଵନାଂତାଃ
ସୁଖିନଂ	ଅସୁଖିନଂ	ଵା	ସଵଂ	ଉ ଂଠଯଂତି	||	2�91	||

ଉପରି	ଘନଂ	ଘନପଟଲଂ
ତିଯଗିରେଯାଽପି	ନତତମଯୂରାଃ	|
ି ତିରପି	କଂଦଲଧଵଲା
ଦୃ ି ଂ	ପଥିକଃ	କ	ପାତଯତି	||	2�92	||

ଇେତା	ଵିଦୁ ଦଲୀଵିଲସିତଂ	ଇତଃ	େକତକିତେରାଃ
ସ ରନଂଧଃ	େ ାଦ ଲଦନିନଦସ ଜତଂ	ଇତଃ	|
ଇତଃ	େକକି ୀଡାକଲକଲରଵଃ	ପ ଲଦୃଶାଂ
କଥଂ	ଯାସ ଂେତ େତ	ଵିରହଦିଵସାଃ	ସଂଭୃତରସାଃ	||	2�93	||

ଅସୂଚିସଂଚାେର	ତମସି	ନଭସି	େ ୗଢଜଲଦଧନି
ା ଂମେନ 	ପତତି	ପୃଷତାନାଂ	ଚ	ନିଚେଯ	|
ଇଦଂ	େସୗଦାମିନ ାଃ	କନକକମନୀଯଂ	ଵିଲସିତଂ
ମୁଦଂ	ଚ	ମାନିଂ	ଚ	 ଥଯତି	ପଥି	େସୖରସୁଦୃଶାଂ	||	2�94	||

ଆସାେରଣ	ନ	ହମ ତଃ	 ି ଯତେମୖଯାତୁଂ	ବହିଃ	ଶକ େତ
ଶୀେତା ଂପନିମି ଂ	ଆଯତଦୃଶା	ଗାଢଂ	ସମାଲିଂଗ େତ	|
ଜାତାଃ	ଶୀକରଶୀତଲାଶ	ମରୁେତାରତ ଂତେଖଦ ି େଦା
ଧନ ାନାଂ	ବତ	ଦୁଦନଂ	ସୁଦିନତାଂ	ଯାତି	 ି ଯାସଂଗେମ	||	2�95	||

ଅଧଂ	ସୁପ୍ଵା	ନିଶାଯାଃ	ସରଭସସୁରତାଯାସସନଶଥାଂଗେ ା ୂ ତାସହ
ତୃେ ା	ମଧୁମଦନିରେତା	ହମ ପୃେଷ	ଵିଵିେ 	|
ସଂେଭାଗକାଂତକାଂତାଶିଥିଲଭୁଜଲତାଵଜତଂ	କକରୀେତା
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େଜ ା ୍ ନାଭିନା ଧାରଂ	ପିବତି	ନ	ସଲିଲଂ	ଶାରଦଂ	ମଂଦପୁଣ ଃ	||	2�96	||

େହମଂେତ	ଦଧିଦୁଗସପରଶନା	ମାଂଜିଷଵାେସାଭୃତଃ
କାଶୀର ଵସାଂ ଦିଗଵପୁଷ ି ନା	ଵିଚିେ ୖ	ରେତୖଃ	|
ଵୃେ ାରୁ ନକାମିେନାଜନକୃତାେଶଷା	ଗୃହାଭ ଂତେର
ତାଂବୂଲୀଦଲପୂଗପୂରିତମୁଖା	ଧନ ାଃ	ସୁଖଂ	େଶରେତ	||	2�97	||

ଦୁଯ ୍ େରୗଢ ି ଯଂଗୁଦୁ ତିଭୃତି	ଵିକସ ଂଦମାଦ ୍ ଵିେରେଫ
କାେଲ	 ାେଲଯଵାତ ଚଲଵିଲସିେତାଦାରମଂଦାରଧାମି	|
େଯଷାଂ	େନା	କଂଠଲ ା	 ଣଂ	ଅପି	ତୁହିନେ ାଦଦ ା	ମୃଗା ୀ
େତସାଂ	ଆଯାମଯାମା	ଯମସଦନସମା	ଯାମିନୀ	ଯାତି	ଯୂନାଂ	||	2�98	||

ଚୁଂବଂେତା	ଗଂଡଭି ୀରଲକଵତି	ମୁେଖ	ସୀ ତାନ ାଦଧାନା
ଵ ଃସୂ ଂଚୁେକଷୁ	 ନଭରପୁଲେକାେ ଦଂ	ଆପାଦଯଂତଃ	|
ଊରୂନାକଂପଯଂତଃ	ପୃଥୁଜଘନତଟା ୍ରଂସଯଂେତାଽଂଶୁକାନି
ଵ ଂ	କାଂତାଜନାନାଂ	ଵିଟଚରିତଭୃତଃ	େଶୖଶିରା	ଵାଂତି	ଵାତାଃ	||	2�99	||

େକଶାନାକୁଲଯଂଦୃେଶା	ମୁକୁଲଯନାେସା	ବଲାଦା ି ପନାତନ
ପୁଲେକାଦମଂ	 କଟଯନାେଵଗକଂପଂ	ଶେନୖଃ	|
ବାରଂ	ବାରଂ	ଉଦାରସୀ ତକୃେତା	ଦଂତ ଦାନୀଡଯ
ାଯଃ	େଶୖଶିର	ଏଷ	ସଂ ତି	ମରୁ ାଂତାସୁ	କାଂତାଯେତ	||	2�100	||

ଯଦ ସ 	ନା ି	ରୁଚିରଂ	ତସିଂ ସ 	ସ ହା	ମେନାେ ଽପି	|
ରମଣୀେଯଽପି	ସୁଧାଂେଶୗ	ନ	ମନଃକାମଃ	ସେରାଜିନ ାଃ	||	2�101	||

େଵୖରାେଗ 	ସଂଚରେତ େକା	ନୀେତୗ	 ମତି	ଚାପରଃ	|
ଶୃଂଗାେର	ରମେତ	କଶି ୁ ଵି	େଭଦାଃ	ପରସରଂ	||	2�102	||

ଇତି	ଶୁଭଂ	ଭୂଯା 	|

ଶୃଂଗାରଶତକ
ଭତୃହେରଃ

ଶଂଭୁସଯଂଭୁହରେଯା	ହରିେଣ ଣାନାଂ
େଯନା ି ଯଂତ	ସତତଂ	ଗୃହକୁଂଭଦାସାଃ	|
ଵାଚାଂ	ଅେଗାଚରଚରି ଵିଚି ି ତାଯ
ତେସୖ	ନେମା	ଭଗଵେତ	ମକରଧଜାଯ	||	2�1	||

ସିେତନ	ଭାେଵନ	ଚ	ଲ ଯା	ଭିଯା
ପରାଣେଖୖରଧକଟା ଵୀ େଣୖଃ	|
ଵେଚାଭିରୀଷ ାକଲେହନ	ଲୀଲଯା
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ସମ ଭାେଵୖଃ	ଖଲୁ	ବଂଧନଂ	 ୍ ରିଯଃ	||	2�2	||

ଚାତୁଯା ଷିତା ାଃ	କଟା ାଃ
ସିଗା	ଵାେଚା	ଲ ି ତାଂତାଶ	ହାସାଃ	|
ଲୀଲାମଂଦଂ	 ସିତଂ	ଚ	ସିତଂ	ଚ

୍ ରୀଣାଂ	ଏତ ୂ ଷଣଂ	ଚାଯୁଧଂ	ଚ	||	2�3	||

କଚି ଭଂେଗୖଃ	କଚିଦପି	ଚ	ଲ ାପରିଗେତୖଃ
କଚି ୂ ରି େ ୖଃ	କଚିଦପି	ଚ	ଲୀଲାଵିଲଲିେତୖଃ	|
କୁମାରୀଣାଂ	ଏେତୖମଦନସୁଭେଗୖେନ ଵଲିେତୖଃ
ସ ରନୀଲାବାନାଂ	 କରପରିକୀଣା	ଇଵ	ଦିଶଃ	||	2�4	||

ଵ ୍ ରଂ	ଚଂ ଵିକାସି	ପଂକଜପରୀହାସ େମ	େଲାଚେନ
ଵଣଃ	ସଣଂ	ଅପାକରି ରଲିନୀଜି ଃ	କଚାନାଂ	ଚଯଃ	|
ବେ ାଜାଵିଭକୁଂଭଵି ମହେରୗ	ଗୁଵୀ	ନିତଂବସଲୀ
ଵାଚାଂ	ହାରି	ଚ	ମାଦଵଂ	ଯୁଵତୀଷୁ	ସାଭାଵିକଂ	ମଂଡନଂ	||	2�5	||

ସିତକିଂଚିନଗଂ	ସରଲତରେଲା	ଦୃ ି ଵିଭଵଃ
ପରିସଂେଦା	ଵାଚାଂ	ଅଭିନଵଵିଲାେସା ି ସରସଃ	|
ଗତାନାଂ	ଆରଂଭଃ	କିସଲଯିତଲୀଲାପରିକରଃ
ସ ଶଂତ ା ାରୁଣ ଂ	କିଂ	ଇଵ	ନ	ହି	ରମ ଂ	ମୃଗଦୃଶଃ	||	2�6	||

େଵ ଷୁ	କିଂ	ଉ ମଂ	ମୃଗଦୃଶଃ	େ ମ ସନଂ	ମୁଖଂ
ାତେଵଷପି	କିଂ	ତଦାସ ପଵନଃ	 େଵ ଷୁ	କିଂ	ତଦଚଃ	|
କିଂ	ସାେଦ ଷୁ	ତେଦାଷପଲଵରସଃ	ସ େଶ ଷୁ	କିଂ	ତଦପୁେ ଯଂ
କିଂ	ନଵେଯୗଵେନ	ସହୃଦେଯୖଃ	ସଵ 	ତଦି ମାଃ	||	2�7	||

ଏତାଶଲଦଲଯସଂହତିେମଖେଲା ଝଂକାର
ନୂପୁରପରାଜିତରାଜହଂସ ଃ	|
କୁଵଂତି	କସ 	ନ	ମେନା	ଵିଵଶଂ	ତରୁେଣ ା
ଵି ମୁଗହରିଣୀସଦୃେଶୖଃ	କଟାେ ୖଃ	||	2�8	||

କୁଂକୁମପଂକକଲଂକିତେଦହା
େଗୗରପେଯାଧରକଂପିତହାରା	|
ନୂପୁରହଂସରଣ ଦା
କଂ	ନ	ଵଶୀକୁରୁେତ	ଭୁଵି	ରାମା	||	2�9	||

ନୂନଂ	ହି	େତ	କଵିଵରା	ଵିପରୀତଵାେଚା
େଯ	ନିତ ଂ	ଆହୁରବଲା	ଇତି	କାମିନୀ ାଃ	|
ଯାଭିଵେଲାଲିତରତାରକଦୃ ି ପାେତୖଃ
ଶ ାଦେଯାଽପି	ଵିଜିତା ୍ ଵବଲାଃ	କଥଂ	ତାଃ	||	2�10	||
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ନୂନଂ	ଆ ାକର ସ ାଃ	ସୁ େଵା	ମକରଧଜଃ	|
ଯତ େନ ସଂଚାରସୂଚିେତଷୁ	 ଵତେତ	||	2�11	||

େକଶାଃ	ସଂଯମିନଃ	 େତରପି	ପରଂ	ପାରଂ	ଗେତ	େଲାଚେନ
ଅଂତଵ ୍ ରଂ	ଅପି	ସଭାଵଶୁଚିଭୀଃ	କୀଣଂ	ଦିଜାନାଂ	ଗେଣୖଃ	|
ମୁ ାନାଂ	ସତତାଧିଵାସରୁଚିେରୗ	ଵେ ାଜକୁଂଭାଵିମାଵି ଂ
ତନି	ଵପୁଃ	 ଶାଂତଂ	ଅପି	େତରାଗଂ	କେରାେତ ଵ	ନଃ	||	2�12	||

ମୁେଗ	ଧାନୁ ତା	େକଯଂ	ଅପୂଵା	ତଯି	ଦୃଶ େତ	|
ଯଯା	ଵି ସି	େଚତାଂସି	ଗୁେଣୖେରଵ	ନ	ସାଯେକୖଃ	||	2�13	||

ସତି	 ଦୀେପ	ସତ େ ୗ	ସ 	ତାରାରଵୀଂଦୁଷୁ	|
ଵିନା	େମ	ମୃଗଶାଵା ା	ତେମାଭୂତଂ	ଇଦଂ	ଜଗ 	||	2�14	||

ଉଦ ଃ	 ନଭାର	ଏଷ	ତରେଲ	େନେ 	ଚେଲ	 ଲେତ
ରାଗାଧିଷିତଂ	ଓଷପଲଵଂ	ଇଦଂ	କୁଵଂତୁ	ନାମ	ଵ ଥାଂ	|
େସୗଭାଗ ା ରମାଲିେକଵ	ଲିଖିତା	ପୁ ାଯୁେଧନ	ସଯଂ
ମ ସାପି	କେରାତି	ତାପଂ	ଅଧିକଂ	େରାଉମାଵଲିଃ	େକନ	ସା	||	2�15	||

ମୁେଖନ	ଚଂ କାଂେତନ	ମହାନୀେଲୖଃ	ଶିେରାରୁେହୖଃ	|
କରାଭ ାଂ	ପଦରାଗାଭ ାଂ	େରେଜ	ରତମଯୀଵ	ସା	||	2�16	||

ଗୁରୁଣା	 ନଭାେରଣ	ମୁଖଚଂେ ଣ	ଭାସତା	|
ଶେନୖଶରାଭ ାଂ	ପାଦାଭ ାଂ	େରେଜ	 ହମଯୀଵ	ସା	||	2�17	||

ତସ ାଃ	 େନୗ	ଯଦି	ଘେନୗ	ଜଘନଂ	ଚ	ହାରି
ଵ ୍ ରଂ	ଚ	ଚାରୁ	ତଵ	ଚି 	କିଂ	ଆକୁଲତଂ	|
ପୁଣ ଂ	କୁରୁଷ	ଯଦି	େତଷୁ	ତଵା ି	ଵାଂଛା
ପୁେଣୖ ଵନା	ନ	ହି	ଭଵଂତି	ସମୀହିତାଥାଃ	||	2�18	||

ଇେମ	ତାରୁଣ ୀନଵପରିମଲାଃ	େ ୗଢସୁରତ ତାପ
ାରଂଭାଃ	ସରଵିଜଯଦାନ ତିଭୁଵଃ	|
ଚିରଂ	େଚତେଶାରା	ଅଭିନଵଵିକାେରକୖଗୁରେଵା
ଵିଲାସଵ ାପାରାଃ	କିଂ	ଅପି	ଵିଜଯଂେତ	ମୃଗଦୃଶାଂ	||	2�19	||

ଣଯମଧୁରାଃ	େ େମାଦାରା	ରସା ଯତାଂ	ଗତାଃ
ଫଣିତିମଧୁରା	ମୁଗ ାଯାଃ	 କାଶିତସ ଦାଃ	|
କୃତିସୁଭଗା	ଵି ଂଭା ାଃ	ସେରାଦଯଦାଯିନୀ
ରହସି	କିଂ	ଅପି	େସୖରାଲାପା	ହରଂତି	ମୃଗୀଦୃଶାଂ	||	2�20	||

ଵି ମ 	ଵି ମ 	ଵନ ମାଣାଂ
ଛାଯାସୁ	ତନୀ	ଵିଚଚାର	କାଚି 	|
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େନା ରୀେଯଣ	କେରା ୃ େତନ
ନିଵାରଯଂତୀ	ଶଶିେନା	ମଯୂଖା 	||	2�21	||

ଅଦଶେନ	ଦଶନମା କାମା
ଦୃ ୍ ଵା	ପରିଷଂଗସୁେଖୖକେଲାଲା	|
ଆଲିଂଗିତାଯାଂ	ପୁନରାଯତା ାମାଶାସେହ
ଵି ହେଯାରେଭଦଂ	||	2�22	||

ମାଲତୀ	ଶିରସି	ଜୃଂଭଣଂ	ମୁେଖ
ଚଂଦନଂ	ଵପୁଷି	କୁଂକୁମାଵିଲଂ	|
ଵ ସି	 ି ଯତମା	ମଦାଲସା
ସଗ	ଏଷ	ପରିଶି 	ଆଗମଃ	||	2�23	||

ାଙାଂ	ଏତି	ମନାଗନାଗତରସଂ	ଜାତାଭିଲାଷାଂ	ତତଃ
ସ ୀଡଂ	ତଦନୁ	ଶେଥାଦ ମଂ	ଅଥ	 ଧ େଧୖଯଂ	ପୁନଃ	|
େ ମା ଂ	ସ ହଣୀଯନିଭରରହଃ	 ୀଡା ଗଲଂ	ତେତା
ନିଃସଂଗାଂଗଵିକଷଣାଧିକସୁଖରମ ଂ	କୁଲ ୍ ରୀରତଂ	||	2�24	||

ଉରସି	ନିପତିତାନାଂ	 ଧ ି ଲକାନାଂ
ମୁକୁଲିତନଯନାନାଂ	କିଂଚିଦୁନୀଲିତାନାଂ	|
ଉପରି	ସୁରତେଖଦସିନଗଂଡସଲାନାମଧର
ମଧୁ	ଵଧୂନାଂ	ଭାଗ ଵଂତଃ	ପିବଂତି	||	2�25	||

ଆମୀଲିତନଯନାନାଂ	ଯଃ
ସୁରତରେସାଽନୁ	ସଂଵିଦଂ	ଭାତି	|
ମିଥୁେରମୖେଥାଽଵଧାରିତମଵିତଥ
ଇଦଂ	ଏଵ	କାମନିବହଣଂ	||	2�26	||

ଇଦଂ	ଅନୁଚିତଂ	ଅ ମଶ	ପୁଂସାଂ
ଯଦିହ	ଜରାସପି	ମନଥା	ଵିକାରାଃ	|
ତଦପି	ଚ	ନ	କୃତଂ	ନିତଂବିନୀନାଂ
ନପତନାଵଧି	ଜୀଵିତଂ	ରତଂ	ଵା	||	2�27	||

ରାଜ ାଂବୁରାେଶନ	ହି	ଜଗତି	ଗତଃ	କଶିେଦଵାଵସାନଂ
େକା	ଵାେଥାଽେଥଃ	 ଭୂେତୖଃ	ସଵପୁଷି	ଗଲିେତ	େଯୗଵେନ	ସାନୁରାେଗ	|
ଗ ାମଃ	ସଦ	ଯାଵଦିକସିତନଯେନଂଦୀଵରାେଲାକିନୀନାମା ମ ା ମ
ରୂପଂ	ଝଟିତି	ନ	ଜରଯା	ଲୁପ େତ	େ ଯସୀନାଂ	||	2�28	||

ରାଗସ ାଗାରଂ	ଏକଂ	ନରକଶତମହାଦୁଃଖସଂ ାପିେହତୁେମାହେସ ା ି
ବୀଜଂ	ଜଲଧରପଟଲଂ	 ାନତାରାଧିପସ 	|
କଂଦପେସୖ କମି ଂ	 କଟିତଵିଵିଧସ େଦାଷ ବଂଧଂ
େଲାେକଽସିନ	ହ ଥ ଜକୁଲଭଵନେଯୗଵନାଦନ ଦ ି	||	2�29	||
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ଶୃଂଗାର ମନୀରେଦ	 ସୃମର ୀଡାରସେ ାତସି
ଦୁ ମ ି ଯବାଂଧେଵ	ଚତୁରଵାଙ ାଫେଲାଦନତି	|
ତନୀେନ ଚେକାରପାଵନଵିେଧୗ	େସୗଭାଗ ଲ ୀନିେଧୗ
ଧନ ଃ	େକାଽପି	ନ	ଵି ି ଯାଂ	କଲଯତି	 ାେପ	ନେଵ	େଯୗଵେନ	||	2�30	||

ସଂସାେରଽସିନସାେର	କୁନୃପତିଭଵନଦାରେସଵାକଲଂକଵ ାସଂଗ
ଵ େଧୖଯଂ	କଥଂ	ଅମଲଧିେଯା	ମାନସଂ	ସଂଵିଦଧୁ ଃ	|
ଯେଦ ତାଃ	େ ାଦ ଦିଂଦୁଦୁ ତିନିଚଯଭୃେତା	ନ	ସୁ ରଂେଭାଜେନ ାଃ
େ ଂଖ ାଂଚୀକଲାପାଃ	 ନଭରଵିନମନ ଭାଜ ରୁଣ ଃ	||	2�31	||

ସି ା ାସିତକଂଦେର	ହରଵୃଷସଂଧାଵରୁଗ େମ
ଗଂଗାେଧୗତଶିଲାତେଲ	ହିମଵତଃ	ସାେନ	ସିେତ	େ ଯସି	|
କଃ	କୁଵୀତ	ଶିରଃ	 ଣାମମଲିନଂ	ମାନଂ	ମନସୀ	ଜେନା
ଯଦି କୁରଂଗଶାଵନଯନା	ନ	ସୁ ଃ	ସରା ୍ ରଂ	 ୍ ରିଯଃ	||	2�32	||

ସଂସାର	ତଵ	ପଯଂତପଦଵୀ	ନ	ଦଵୀଯସୀ	|
ଅଂତରା	ଦୁ ରା	ନ	ସୁ ଯଦି	େତ	ମଦିେର ଣାଂ	||	2�33	||

ଦିଶ	ଵନହରିଣୀେଭ ା	ଵଂଶକାଂଡ ଵୀନାଂ
କଵଲଂ	ଉପଲେକାଟି ି ନମୂଲଂ	କୁଶାନାଂ	|
ଶକଯୁଵତିକେପାଲାପାଂଡୁତାଂବୂଲଵଲୀଦଲ
ଅରୁଣନଖାେ ୖଃ	ପାଟିତଂ	ଵା	ଵଧୂଭ ଃ	||	2�34	||

ଅସାରାଃ	ସେଵ	େତ	ଵିରତିଵିରସାଃ	ପାପଵିଷଯା
ଜୁଗୁପ୍ଯଂତାଂ	ଯଦା	ନନୁ	ସକଲେଦାଷାସଦଂ	ଇତି	|
ତଥାେପ ତ ୂ େମୗ	ନହି	ପରହିତା ଣ ଂ	ଅଧିକଂ
ନ	ଚାସିନଂସାେର	କୁଵଲଯଦୃେଶା	ରମ ଂ	ଅପରଂ	||	2�35	||

ଏତ ାମଫେଲା	େଲାେକ	ଯ ୍ ଵେଯାେରକଚି ତା	|
ଅନ ଚି କୃେତ	କାେମ	ଶଵେଯାରିଵ	ସଂଗମଃ	||	2�35 1	||

ମା ଯଂ	ଉ ାଯ	ଵିଚାଯ	କାଯମାଯାଃ
ସମଯାଦଂ	ଇଦଂ	ଵଦଂତୁ	|
େସଵ ା	ନିତଂବାଃ	କିଂ	ଉ	ଭୂଧରାଣାମତ
ସରେସରଵିଲାସିନୀନାଂ	||	2�36	||

ସଂସାେର	ସପସାେର	ପରିଣତିତରେଲ	େଦ	ଗତୀ	ପଂଡିତାନାଂ
ତ ୍ ଵ ାନାମୃତାଂଭଃପଵଲଲିତଧିଯାଂ	ଯାତୁ	କାଲଃ	କଥଂଚି 	|
େନା	େଚନଗାଂଗନାନାଂ	 ନଜଘନଘନାେଭାଗସଂେଭାଗିନୀନାଂ
ସେଲାପସସଲୀଷୁ	ସଗିତକରତଲସଶଲୀେଲାଦ ମାନାଂ	||	2�37	||
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ଆଵାସଃ	 ି ଯତାଂ	ଗଂେଗ	ପାପହାରିଣି	ଵାରିଣି	|
ନଦେଯ	ତରୁଣ ା	ଵା	ମେନାହାରିଣି	ହାରିଣି	||	2�38	||

କିଂ	ଇହ	ବହୁଭିରୁେ ୖଯୁ ି ଶୂେନୖ ଃ	 ଲାେପୖଦଯ
ଇହ	ପୁରୁଷାଣାଂ	ସଵଦା	େସଵନୀଯଂ	|
ଅଭିନଵମଦଲୀଲାଲାଲସଂ	ସୁଂଦରୀଣାଂ
ନଭରପରିଖିନଂ	େଯୗଵନଂ	ଵା	ଵନଂ	ଵା	||	2�39	||

ସତ ଂ	ଜନା	ଵଚି	ନ	ପ ପାତା
େଲାେକଷୁ	ସପସପି	ତଥ ଂ	ଏତ 	|
ନାନ ନେନାହାରି	ନିତଂବିନୀେଭ ା
ଦୁଃେଖୖକେହତୁନ	ଚ	କଶିଦନ ଃ	||	2�40	||

କାଂେତତୁ ଲେଲାଚେନତି	ଵିପୁଲେ ାଣୀଭେରତୁ ନମ ୀେନା ୁ ଂଗ
ପେଯାଧେରତି	ସମୁଖାଂେଭାେଜତି	ସୁ ରିତି	|
ଦୃ ୍ ଵା	ମାଦ ତି	େମାଦେତଽଭିରମେତ	 େ ୗତି	ଵିଦାନପି
ତ ାଶୁଚିଭ ୍ ରିକାଂ	 ୍ ରିଯଂ	ଅେହା	େମାହସ 	ଦୁେଶ ି ତଂ	||	2�41	||

ସତା	ଭଵତି	ତାପାଯ	ଦୃ ା	େଚାନାଦକାରିଣୀ	|
ସ ା	ଭଵତି	େମାହାଯ	ସା	ନାମ	ଦଯିତା	କଥଂ	||	2�42	||

ତାଵେଦଵାମୃତମଯୀ	ଯାଵେଲାଚନେଗାଚରା	|
ଚ ୁ ଥାଦତୀତା	ତୁ	ଵିଷାଦପ ତିରିଚ େତ	||	2�43	||

ନାମୃତଂ	ନ	ଵିଷଂ	କିଂଚିେଦତାଂ	ମୁ ୍ ଵା	ନିତଂବିନୀଂ	|
େସୖଵାମୃତଲତା	ର ା	ଵିର ା	ଵିଷଵଲରୀ	||	2�44	||

ଆଵତଃ	ସଂଶଯାନାଂ	ଅଵିନଯଭୁଵନଂ	ପ ଣଂ	ସାହସାନାଂ
େଦାଷାଣାଂ	ସନିଧାନଂ	କପଟଶତମଯଂ	େ ଂ	ଅ ତ ଯାନାଂ	|
ସଗଦାରସ 	ଵିେଘା	ନରକପୁରମୁଖ	ସଵମାଯାକରଂଡଂ

୍ ରୀଯଂ ଂ	େକନ	ସୃ ଂ	ଵିଷଂ	ଅମୃତମଯଂ	 ାଣିେଲାକସ 	ପାଶଃ	||	2�45	||

େନା	ସେତ ନ	ମୃଗାଂକ	ଏଷ	ଵଦନୀଭୂେତା	ନ	େଚଂଦୀଵରଦଂଦଂ
େଲାଚନତାଂ	ଗତ	ନ	କନେକୖରପ ଂଗଯ ି ଃ	କୃତା	|
କିଂେତଵଂ	କଵିଭିଃ	 ତାରିତମନା ୍ ଵଂ	ଵିଜାନନପି
ତଙାଂସାସିମଯଂ	ଵପୁମୃଗଦୃଶାଂ	ମଂେଦା	ଜନଃ	େସଵେତ	||	2�46	||

ଲୀଲାଵତୀନାଂ	ସହଜା	ଵିଲାସା
ଏଵ	ମୂଢସ 	ହୃଦି	ସ ରଂତି	|
ରାେଗା	ନଲିନ ା	ହି	ନିସଗସି
ମ୍େଯଵ	ଵୃଥା	ଷଡଂ ି ଃ	||	2�47	||
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ସଂେମାହଯଂତି	ମଦଯଂତି	ଵିଡଂବଯଂତି
ନିଭ ୍ଯଂତି	ରମଯଂତି	ଵିଷାଦଯଂତି	|
ଏତାଃ	 ଵିଶ 	ସଦଯଂ	ହୃଦଯଂ	ନରାଣାଂ
କିଂ	ନାମ	ଵାମନଯନା	ନ	ସମାଚରଂତି	||	2�47 1	||

ଯେଦତ େଣଂଦୁଦୁ ତିହରଂ	ଉଦାରାକୃତି	ପରଂ
ମୁଖାବଂ	ତନଂଗ ାଃ	କିଲ	ଵସତି	ଯ ାଧରମଧୁ	|
ଇଦଂ	ତ ି ଂ	ପାକ ମଫଲଂ	ଇଦାନୀଂ	ଅତିରସଵ ତୀେତଽସି
କାେଲ	ଵିଷଂ	ଇଵ	ଭଵିଷ୍ ତ ସୁଖଦଂ	||	2�48	||

ଉନୀଲ ୍ ରିଵଲୀତରଂଗନିଲଯା	େ ା ୁ ଂଗପୀନ ନଦଂେଦେନାଦତ
ଚ ଵାକଯୁଗଲା	ଵ ୍ ରାଂବୁେଜା ାସିନୀ	|
କାଂତାକାରଧରା	ନଦୀଯଂ	ଅଭିତଃ	 ରା 	ନାେପ େତ
ସଂସାରାଣଵମ ନଂ	ଯଦି	ତଦା	ଦୂେରଣ	ସଂତ ଜ ତାଂ	||	2�49	||

ଜଲଂତି	ସାଧଂ	ଅେନ ନ	ପଶ ଂତ ନ ଂ	ସଵି ମାଃ	|
ହୃଦତଂ	ଚିଂତଯଂତ ନ ଂ	 ି ଯଃ	େକା	ନାମ	େଯାଷିତାଂ	||	2�50	||

ମଧୁ	ତିଷତି	ଵାଚି	େଯାଷିତାଂ	ହୃଦି	ହାଲାହଲଂ	ଏଵ	େକଵଲଂ	|
ଅତଏଵ	ନିପୀଯେତଽଧେରା	ହୃଦଯଂ	ମୁ ି ଭିେରଵ	ତାଡ େତ	||	2�51	||

ଅପସର	ସେଖ	ଦୂରାଦସା ଟା ଵିଷାନଲା
କୃତିଵିଷମାେଦ ାଷି ପାଦିଲାସଫଣାଭୃତଃ	|
ଇତରଫଣିନା	ଦ ଃ	ଶକ ଶିକି ି ତୁଂ	ଔଷେଧୖଶତୁ
ଵନିତାେଭାଗି ଂ	ହି	ମଂ ି ଣଃ	||	2�52	||

ଵି ାରିତଂ	ମକରେକତନଧୀଵେରଣ

୍ ରୀସଂ ି ତଂ	ବଡିଶଂ	ଅ 	ଭଵାଂବୁରାେଶୗ	|
େଯନାଚିରା ଦଧରାମିଷେଲାଲମତ
ମ ୍ଯାନିକୃଷ 	ଵିପଚତ ନୁରାଗଵେହୗ	||	2�53	||

କାମିନୀକାଯକାଂତାେର	କୁଚପଵତଦୁଗେମ	|
ମା	ସଂଚର	ମନଃ	ପାଂଥ	ତ ାେ 	ସରତସରଃ	||	2�54	||

ଵ ାଦୀେଘଣ	ଚେଲନ	ଵ ୍ ରଗତିନା	େତଜସିନା	େଭାଗିନା
ନୀଲାବଦୁ ତିନାହିନା	ପରଂ	ଅହଂ	ଦୃେ ା	ନ	ତ ୁଷା	|
ଦୃେ 	ସଂତି	ଚିକି କା	ଦିଶି	ଦିଶି	 ାେଯଣ	ଦମାଥେନା
ମୁଗା ଣଵୀ ି ତସ 	ନ	ହି	େମ	େଵୖେଦ ା	ନ	ଚାେପ ୗଷଧଂ	||	2�55	||

ଇହ	ହି	ମଧୁରଗୀତଂ	ନୃତ ଂ	ଏତ େସାଽଯଂ
ସ ରତି	ପରିମେଲାଽେସୗ	ସଶ	ଏଷ	 ନାନାଂ	|
ଇତି	ହତପରମାେଥରିଂ ି େଯୖ ାମ ମାଣଃ
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ସହିତକରଣଧୂେତଃ	ପଂଚଭିଵଂଚିେତାଽସି	||	2�56	||

ନ	ଗେମ ା	ମଂ ାଣାଂ	ନ	ଚ	ଭଵତି	େଭୖଷଜ ଵିଷେଯା
ନ	ଚାପି	 ଧଂସଂ	 ଜତି	ଵିଵିେଧୖଃ	ଶାଂତିକଶେତୖଃ	|
ମାେଵଶାଦଂେଗ	କଂ	ଅପି	ଵିଦଧ ଂଗଂ	ଅସକୃ

ସରାପସାେରାଽଯଂ	 ମଯତି	ଦୃଶଂ	ଘୂଣଯତି	ଚ	||	2�57	||

ଜାତ ଂଧାଯ	ଚ	ଦୁମୁଖାଯ	ଚ	ଜରାଜୀଣା	ଖିଲାଂଗାଯ	ଚ
ାମୀଣାଯ	ଚ	ଦୁ ଲାଯ	ଚ	ଗଲ ଷାଭିଭୂତାଯ	ଚ	|
ଯ ଂତୀଷୁ	ମେନାହରଂ	ନିଜଵପୁଲ ୀଲଵ ଯା
ପଣ ୍ ରୀଷୁ	ଵିେଵକକଲଲତିକାଶ ୍ ରୀଷୁ	ରାେଜ ତ	କଃ	||	2�58	||

େଵଶ ାେସୗ	ମଦନଜାଲା
ରୂେପଽଂଧନଵିଵଧତା	|
କାମିଭିଯ 	ହୂଯଂେତ
େଯୗଵନାନି	ଧନାନି	ଚ	||	2�59	||

କଶ ଂବତି	କୁଲପୁରୁେଷା	େଵଶ ାଧରପଲଵଂ	ମେନା ଂ	ଅପି	|
ଚାରଭଟେଚାରେଚଟକନଟଵିଟନିଷୀଵନଶରାଵଂ	||	2�60	||

ଧନ ା 	ଏଵ	ଧଵଲାଯତେଲାଚନାନାଂ
ତାରୁଣ ଦପଘନପୀନପେଯାଧରାଣାଂ	|
ାେମାଦେରାପରି	ଲସ ୍ ରିଵଲୀଲତାନାଂ
ଦୃ ୍ ଵାକୃତିଂ	ଵିକୃତିଂ	ଏତି	ମେନା	ନ	େଯଷାଂ	||	2�61	||

ବାେଲ	ଲୀଲାମୁକୁଲିତଂ	ଅମୀ	ମଂଥରା	ଦୃ ି ପାତାଃ
କିଂ	 ି ପ ଂେତ	ଵିରମଵିରମ	ଵ ଥ	ଏଷ	 ମେ 	|
ସଂ ତ େନ 	ଵଯଂ	ଉପରତଂ	ବାଲ ଂ	ଆସା	ଵନାଂେତ
ୀେଣା	େମାହ ଣଂ	ଇଵ	ଜଗ ାଲଂ	ଆେଲାକଯାମଃ	||	2�62	||

ଇଯଂ	ବାଲା	ମାଂ	 ତ ନଵରତଂ	ଇଂଦୀଵରଦଲ ଭା
ଚୀରଂ	ଚ ୁଃ	 ି ପତି	କିଂ	ଅଭିେ ତଂ	ଅନଯା	|
ଗେତା	େମାେହାଽସାକଂ	ସରଶବରବାଣଵ ତିକରଜର
ଜାଲା	ଶାଂତା	ତଦପି	ନ	ଵରାକୀ	ଵିରମତି	||	2�63	||

କିଂ	କଂଦପ	କରଂ	କଦଥଯସି	େର	େକାଦଂଡଟଂକାରିତଂ
େର	େର	େକାକିଲ	େକାଉମଲଂ	କଲରଵଂ	କିଂ	ଵା	ଵୃଥା	ଜଲସି	|
ମୁେଗ	ସିଗଵିଦଗଚାରୁମଧୁେରୈଲାେଲୖଃ	କଟାେ ୖରଲଂ
େଚତଶ ଂବିତଚଂ ଚୂଡଚରଣ ାନାମୃତଂ	ଵତେତ	||	2�64	||

ଵିରେହଽପି	ସଂଗମଃ	ଖଲୁ
ପରସରଂ	ସଂଗତଂ	ମେନା	େଯଷାଂ	|
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ହୃଦଯଂ	ଅପି	ଵିଘ ି ତଂ	େଚ
ସଂଗୀ	ଵିରହଂ	ଵିେଶଷଯତି	||	2�65	||

କିଂ	ଗେତନ	ଯଦି	ସା	ନ	ଜୀଵତି
ାଣିତି	 ି ଯତମା	ତଥାପି	କିଂ	|
ଇତୁ ଦୀ 	ନଵେମଘମାଲିକାଂ
ନ	 ଯାତି	ପଥିକଃ	ସମଂଦିରଂ	||	2�66	||

ଵିରମତ	ବୁଧା	େଯାଷି ଂଗା ଖାତଣଭଂଗୁରା
କୁରୁତ	କରୁଣାେମୖ ୀ ାଵଧୂଜନସଂଗମଂ	|
ନ	ଖଲୁ	ନରେକ	ହାରା ାଂତଂ	ଘନ ନମଂଡଲଂ
ଶରଣଂ	ଅଥଵା	େ ାଣୀବିଂବଂ	ରଣନଣିେମଖଲଂ	||	2�67	||

ଯଦା	େଯାଗାଭ ାସଵ ସନକୃଶେଯାରା ମନେସାରଵି ି ନା
େମୖ ୀ	ସ ରତି	କୃତିନ ସ 	କିଂ	ଉ	େତୖଃ	|
ି ଯାଣାଂ	ଆଲାେପୖରଧରମଧୁଭିଵ ୍ ରଵିଧୁଭିଃ
ସନିଶାସାେମାେଦୖଃ	ସକୁଚକଲଶାେଶଷସୁରେତୖଃ	||	2�68	||

ଯଦାସୀଦ ାନଂ	ସରତିମିରସଂଚାରଜନିତଂ
ତଦା	ଦୃ ନାରୀମଯଂ	ଇଦଂ	ଅେଶଷଂ	ଜଗଦିତି	|
ଇଦାନୀଂ	ଅସାକଂ	ପଟୁତରଵିେଵକାଂଜନଜୁଷାଂ
ସମୀଭୂତା	ଦୃ ି ୍ ରିଭୁଵନଂ	ଅପି	 ହ	ମନୁେତ	||	2�69	||

ତାଵେଦଵ	କୃତିନାଂ	ଅପି	ସ ରେତ ଷ
ନିମଲଵିେଵକଦୀପକଃ	|
ଯାଵେଦଵ	ନ	କୁରଂଗଚ ୁଷାଂ
ତାଡ େତ	ଚଟୁଲେଲାଚନାଂଚେଲୖଃ	||	2�70	||

ଵଚସି	ଭଵତି	ସଂଗତ ାଗଂ	ଉ ି ଶ 	ଵାତା
ତିମୁଖରମୁଖାନାଂ	େକଵଲଂ	ପଂଡିତାନାଂ	|
ଜଘନଂ	ଅରୁଣରତ ଂଥିକାଂଚୀକଲାପଂ
କୁଵଲଯନଯନାନାଂ	େକା	ଵିହାତୁଂ	ସମଥଃ	||	2�71	||

ସପର ତାରେକାଽେସୗ
ନିଂଦତି	େଯାଽଲୀକପଂଡିେତା	ଯୁଵତୀଃ	|
ଯସା ପେସାଽପି	ଫଲଂ
ସଗଃ	ସେଗଽପି	ଚାପରସଃ	||	2�72	||

ମେ ଭକୁଂଭଦଲେନ	ଭୁଵି	ସଂତି	ଧୀରାଃ
େକଚି ୍ ରଚଂଡମୃଗରାଜଵେଧଽପି	ଦ ାଃ	|
କିଂତୁ	 ଵୀମି	ବଲିନାଂ	ପୁରତଃ	 ସହ
କଂଦପଦପଦଲେନ	ଵିରଲା	ମନୁଷ ାଃ	||	2�73	||
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ସନାେଗ	ତାଵଦାେ 	 ଭଵତି	ଚ	ନର ାଵେଦେଵଂ ି ଯାଣାଂ
ଲ ାଂ	ତାଵଦିଧେ 	ଵିନଯଂ	ଅପି	ସମାଲଂବେତ	ତାଵେଦଵ	|
ଚାପାକୃ ମୁ ାଃ	 ଵଣପଥଗତା	ନୀଲପ ାଣ	ଏେତ

ଯାଵଲୀଲାଵତୀନାଂ	ହୃଦି	ନ	ଧୃତିମୁେଷା	ଦୃ ି ବାଣାଃ	ପତଂତି	||	2�74	||

ଉନ େ ମସଂରଂଭା
ଆରଭଂେତ	ଯଦଂଗନାଃ	|
ତ 	 ତୂ ହଂ	ଆଧାତୁଂ
ହାପି	ଖଲୁ	କାତରଃ	||	2�75	||

ତାଵନହ ୍ ଵଂ	ପାଂଡିତ ଂ
କୁଲୀନତଂ	ଵିେଵକିତା	|
ଯାଵ ୍ ଵଲତି	ନାଂେଗଷୁ
ହତଃ	ପଂେଚଷୁପାଵକଃ	||	2�76	||

ଶା ୍ ରେ ାଽପି	 ଗୁଣିତନେଯାଽତ ାଂତବାଧାପି	ବାଢଂ
ସଂସାେରଽସିନଵତି	ଵିରେଲା	ଭାଜନଂ	ସଦତୀନାଂ	|
େଯେନୖତସିନିରଯନଗରଦାରଂ	ଉଦାଟଯଂତୀ
ଵାମା ୀଣାଂ	ଭଵତି	କୁଟିଲା	 ଲତା	କୁଂଚିେକଵ	||	2�77	||

କୃଶଃ	କାଣଃ	ଖଂଜଃ	 ଵଣରହିତଃ	ପୁ ଵିକେଲା
ଣୀ	ପୂଯକିନଃ	କୃମିକୁଲଶେତୖରାଵୃତତନୁଃ	|
ୁଧା	 ାେମା	ଜୀଣଃ	ପିଠରକକପାଲାପତଗଲଃ
ଶୁନୀଂ	ଅେନତି	ଶା	ହତଂ	ଅପି	ଚ	ହଂେତ ଵ	ମଦନଃ	||	2�78	||

୍ ରୀମୁ ାଂ	କୁସୁମାଯୁଧସ 	ଜଯିନୀଂ	ସଵାଥସଂପ ରୀଂ
େଯ	ମୂଢାଃ	 ଵିହାଯ	ଯାଂତି	କୁଧିେଯା	ମିଥ ାଫଲାେନଷିଣଃ	|
େତ	େତେନୖଵ	ନିହତ 	ନିଦଯତରଂ	ନ ୀକୃତା	ମୁଂଡିତାଃ
େକଚି ଂଚଶିଖୀକୃତାଶ	ଜଟିଲାଃ	କାପାଲିକାଶାପେର	||	2�79	||

ଵିଶାମି ପରାଶର ଭୃତେଯା	ଵାତାଂବୁପଣାଶନାେ ଽପି

୍ ରୀମୁଖପଂକଜଂ	ସୁଲଲିତଂ	ଦୃ ୍ େଵୖଵ	େମାହଂ	ଗତାଃ	|
ଶାଲ ନଂ	ସଘୃତଂ	ପେଯାଦଧିଯୁତଂ	େଯ	ଭୁଂଜେତ	ମାନଵାେ ଷା
ଇଂ ି ଯନି େହା	ଯଦି	ଭେଵଦିଂ ଃ	ପେଵ ାଗେର	||	2�80	||

ପରିମଲଭୃେତା	ଵାତାଃ	ଶାଖା	ନଵାଂକୁରେକାଟେଯା
ମଧୁରଵିଧୁେରା ଂଠାଭାଜଃ	 ି ଯା	ପିକପ ି ଣାଂ	|
ଵିରଲଵିରସେସେଦାଦାରା	ଵଧୂଵଦେନଂଦଵଃ
ସରତି	ମେଧୗ	ଧାତଯାଂ	ଜାେତା	ନ	କସ 	ଗୁେଣାଦଯଃ	||	2�81	||

ମଧୁରଯଂ	ମଧୁେରରୖପି	େକାକିଲା
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କଲରେଵୖମଲଯସ 	ଚ	ଵାଯୁଭିଃ	|
ଵିରହିଣଃ	 ହିଣ ି	ଶରୀରିେଣା
ଵିପଦି	ହଂତ	ସୁଧାପି	ଵିଷାଯେତ	||	2�82	||

ଆଵାସଃ	କିଲକିଂଚିତସ 	ଦଯିତାପାେଶ	ଵିଲାସାଲସାଃ
କେଣ	େକାକିଲକାମିନୀକଲରଵଃ	େସେରା	ଲତାମଂଡପଃ	|
େଗାଷୀ	ସ ଵିଭିଃ	ସମଂ	କତିପେଯୖମୁଗାଃ	ସୁଧାଂେଶାଃ	କରାଃ
େକଷାଂଚି ଖଯଂତି	ଚା 	ହୃଦଯଂ	େଚୖେ 	ଵିଚି ାଃ	 ପାଃ	||	2�83	||

ପାଂଥ	 ୍ ରୀଵିରହାନଲାହୁତିକଲାଂ	ଆତନତୀ	ମଂଜରୀମାକଂେଦଷୁ
ପିକାଂଗନାଭିରଧୁନା	େସା ଂଠଂ	ଆେଲାକ େତ	|
ଅେପ େତ	ନଵପାଟଲାପରିମଲ ାଗାରପାଟ ରା
ଵାଂତିକାଂତିଵିତାନତାନଵକୃତଃ	 ୀଖଂଡେଶୖଲାନିଲାଃ	||	2�84	||

ଥିତଃ	 ଣଯଵତୀନାଂ
ତାଵ ଦଂ	ଆତେନାତୁ	ହୃଦି	ମାନଃ	|
ଭଵତି	ନ	ଯାଵ ଂଦନତରୁ
ସୁରଭିମଲଯପଵମାନଃ	||	2�85	||

ସହକାରକୁସୁମେକସରନିକର
ଭରାେମାଦମୂ ତଦିଗଂେତ	|
ମଧୁରମଧୁରଵିଧୁରମଧୁେପ
ମେଧୗ	ଭେଵ ସ 	େନା ଂଠା	||	2�86	||

ଅ ା ଚଂଦନରସା ତରା	ମୃଗାେ ା
ଧାରାଗୃହାଣି	କୁସୁମାନି	ଚ	େକାଉମୁଦୀ	ଚ	|
ମଂେଦା	ମରୁ ମନସଃ	ଶୁଚି	ହମ ପୃଷଂ
ୀେଷ	ମଦଂ	ଚ	ମଦନଂ	ଚ	ଵିଵଧଯଂତି	||	2�87	||

େଜା	ହୃଦ ାେମାଦା	ଵ ଜନପଵନଶଂ କିରଣାଃ
ପରାଗଃ	କାସାେରା	ମଲଯଜରଜଃ	ଶୀଧୁ	ଵିଶଦଂ	|
ଶୁଚିଃ	େସୗେଧା ଂଗଃ	 ତନୁ	ଵସନଂ	ପଂକଜଦୃେଶା
ନିଦାଘତାେଵତଦିଲସତି	ଲଭଂେତ	ସୁକୃତିନଃ	||	2�88	||

ସୁଧାଶୁ ଂ	ଧାମ	ସ ରଦମଲରଶିଃ	ଶଶଧରଃ
ି ଯାଵ ୍ ରାଂେଭାଜଂ	ମଲଯଜରଜଶାତିସୁରଭିଃ	|
େଜା	ହୃଦ ାେମାଦା ଦିଦଂ	ଅଖିଲଂ	ରାଗିଣି	ଜେନ
କେରାତ ଂତଃ	େ ାଭଂ	ନ	ତୁ	ଵିଷଯସଂସଗଵିମୁେଖ	||	2�89	||

ତରୁଣୀେଵେଷା ୀପିତକାମା
ଵିକସ ାତୀପୁ ସୁଗଂଧିଃ	|
ଉନତପୀନପେଯାଧରଭାରା
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ାଵୃଟନୁେତ	କସ 	ନ	ହଷଂ	||	2�90	||

ଵିଯଦୁପଚିତେମଘଂ	ଭୂମଯଃ	କଂଦଲିେନ ା
ନଵକୁଟଜକଦଂବାେମାଦିେନା	ଗଂଧଵାହାଃ	|
ଶିଖିକୁଲକଲେକକାରାଵରମ ା	ଵନାଂତାଃ
ସୁଖିନଂ	ଅସୁଖିନଂ	ଵା	ସଵଂ	ଉ ଂଠଯଂତି	||	2�91	||

ଉପରି	ଘନଂ	ଘନପଟଲଂ
ତିଯଗିରେଯାଽପି	ନତତମଯୂରାଃ	|
ି ତିରପି	କଂଦଲଧଵଲା
ଦୃ ି ଂ	ପଥିକଃ	କ	ପାତଯତି	||	2�92	||

ଇେତା	ଵିଦୁ ଦଲୀଵିଲସିତଂ	ଇତଃ	େକତକିତେରାଃ
ସ ରନଂଧଃ	େ ାଦ ଲଦନିନଦସ ଜତଂ	ଇତଃ	|
ଇତଃ	େକକି ୀଡାକଲକଲରଵଃ	ପ ଲଦୃଶାଂ
କଥଂ	ଯାସ ଂେତ େତ	ଵିରହଦିଵସାଃ	ସଂଭୃତରସାଃ	||	2�93	||

ଅସୂଚିସଂଚାେର	ତମସି	ନଭସି	େ ୗଢଜଲଦଧନି
ା ଂମେନ 	ପତତି	ପୃଷତାନାଂ	ଚ	ନିଚେଯ	|
ଇଦଂ	େସୗଦାମିନ ାଃ	କନକକମନୀଯଂ	ଵିଲସିତଂ
ମୁଦଂ	ଚ	ମାନିଂ	ଚ	 ଥଯତି	ପଥି	େସୖରସୁଦୃଶାଂ	||	2�94	||

ଆସାେରଣ	ନ	ହମ ତଃ	 ି ଯତେମୖଯାତୁଂ	ବହିଃ	ଶକ େତ
ଶୀେତା ଂପନିମି ଂ	ଆଯତଦୃଶା	ଗାଢଂ	ସମାଲିଂଗ େତ	|
ଜାତାଃ	ଶୀକରଶୀତଲାଶ	ମରୁେତାରତ ଂତେଖଦ ି େଦା
ଧନ ାନାଂ	ବତ	ଦୁଦନଂ	ସୁଦିନତାଂ	ଯାତି	 ି ଯାସଂଗେମ	||	2�95	||

ଅଧଂ	ସୁପ୍ଵା	ନିଶାଯାଃ	ସରଭସସୁରତାଯାସସନଶଥାଂଗେ ା ୂ ତାସହ
ତୃେ ା	ମଧୁମଦନିରେତା	ହମ ପୃେଷ	ଵିଵିେ 	|
ସଂେଭାଗକାଂତକାଂତାଶିଥିଲଭୁଜଲତାଵଜତଂ	କକରୀେତା
େଜ ା ୍ ନାଭିନା ଧାରଂ	ପିବତି	ନ	ସଲିଲଂ	ଶାରଦଂ	ମଂଦପୁଣ ଃ	||	2�96	||

େହମଂେତ	ଦଧିଦୁଗସପରଶନା	ମାଂଜିଷଵାେସାଭୃତଃ
କାଶୀର ଵସାଂ ଦିଗଵପୁଷ ି ନା	ଵିଚିେ ୖ	ରେତୖଃ	|
ଵୃେ ାରୁ ନକାମିେନାଜନକୃତାେଶଷା	ଗୃହାଭ ଂତେର
ତାଂବୂଲୀଦଲପୂଗପୂରିତମୁଖା	ଧନ ାଃ	ସୁଖଂ	େଶରେତ	||	2�97	||

ଦୁଯ ୍ େରୗଢ ି ଯଂଗୁଦୁ ତିଭୃତି	ଵିକସ ଂଦମାଦ ୍ ଵିେରେଫ
କାେଲ	 ାେଲଯଵାତ ଚଲଵିଲସିେତାଦାରମଂଦାରଧାମି	|
େଯଷାଂ	େନା	କଂଠଲ ା	 ଣଂ	ଅପି	ତୁହିନେ ାଦଦ ା	ମୃଗା ୀ
େତସାଂ	ଆଯାମଯାମା	ଯମସଦନସମା	ଯାମିନୀ	ଯାତି	ଯୂନାଂ	||	2�98	||
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ଚୁଂବଂେତା	ଗଂଡଭି ୀରଲକଵତି	ମୁେଖ	ସୀ ତାନ ାଦଧାନା
ଵ ଃସୂ ଂଚୁେକଷୁ	 ନଭରପୁଲେକାେ ଦଂ	ଆପାଦଯଂତଃ	|
ଊରୂନାକଂପଯଂତଃ	ପୃଥୁଜଘନତଟା ୍ରଂସଯଂେତାଽଂଶୁକାନି
ଵ ଂ	କାଂତାଜନାନାଂ	ଵିଟଚରିତଭୃତଃ	େଶୖଶିରା	ଵାଂତି	ଵାତାଃ	||	2�99	||

େକଶାନାକୁଲଯଂଦୃେଶା	ମୁକୁଲଯନାେସା	ବଲାଦା ି ପନାତନ
ପୁଲେକାଦମଂ	 କଟଯନାେଵଗକଂପଂ	ଶେନୖଃ	|
ବାରଂ	ବାରଂ	ଉଦାରସୀ ତକୃେତା	ଦଂତ ଦାନୀଡଯ
ାଯଃ	େଶୖଶିର	ଏଷ	ସଂ ତି	ମରୁ ାଂତାସୁ	କାଂତାଯେତ	||	2�100	||

ଯଦ ସ 	ନା ି	ରୁଚିରଂ	ତସିଂ ସ 	ସ ହା	ମେନାେ ଽପି	|
ରମଣୀେଯଽପି	ସୁଧାଂେଶୗ	ନ	ମନଃକାମଃ	ସେରାଜିନ ାଃ	||	2�101	||

େଵୖରାେଗ 	ସଂଚରେତ େକା	ନୀେତୗ	 ମତି	ଚାପରଃ	|
ଶୃଂଗାେର	ରମେତ	କଶି ୁ ଵି	େଭଦାଃ	ପରସରଂ	||	2�102	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/bhartruhari-sataka-trisati---srungaara-satakam-oriya.html
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