
ଶିଵ	ସହ 	ନାମ	େ ା

ଓଂ

ସିରଃ	ସାଣୁଃ	 ଭୁଭାନୁଃ	 ଵେରା	ଵରେଦା	ଵରଃ	|
ସଵା ା	ସଵଵିଖ ାତଃ	ସଵଃ	ସଵକେରା	ଭଵଃ	||	1	||

ଜଟୀ	ଚମୀ	ଶିଖଂଡୀ	ଚ	ସଵାଂଗଃ	ସଵାଂଗଃ	ସଵଭାଵନଃ	|
ହରିଶ	ହରିଣାକଶ	ସଵଭୂତହରଃ	 ଭୁଃ	||	2	||

ଵୃ ି ଶ	ନିଵୃ ି ଶ	ନିଯତଃ	ଶାଶେତା	 ଵଃ	|
ଶଶାନଚାରୀ	ଭଗଵାନଃ	ଖଚେରା	େଗାଚେରାଽଦନଃ	||	3	||

ଅଭିଵାେଦ ା	ମହାକମା	ତପସୀ	ଭୂତ	ଭାଵନଃ	|
ଉନ େଵଷ ନଃ	ସଵେଲାକ ଜାପତିଃ	||	4	||

ମହାରୂେପା	ମହାକାେଯା	ଵୃଷରୂେପା	ମହାଯଶାଃ	|
ମହାଽଽ ା	ସଵଭୂତଶ	ଵିରୂେପା	ଵାମେନା	ମନୁଃ	||	5	||

େଲାକପାେଲାଽଂତହତା ା	 ସାେଦା	ହଯଗଦଭିଃ	|
ପଵି ଶ	ମହାଂେଶୖଵ	ନିଯେମା	ନିଯମା ଯଃ	||	6	||

ସଵକମା	ସଯଂଭୂଶାଦିରାଦିକେରା	ନିଧିଃ	|
ସହ ାେକା	ଵିରୂପାକଃ	େସାେମା	ନକ ସାଧକଃ	||	7	||

ଚଂ ଃ	ସୂଯଃ	ଗତିଃ	େକତୁ େହା	 ହପତିଵରଃ	|
ଅ ି ର \{\}ଯାଲଯଃ	କତା	ମୃଗବାଣାପେଣାଽନଘଃ	||	8	||

ମହାତପା	େଘାର	ତପାଽଦୀେନା	ଦୀନସାଧକଃ	|
ସଂଵ ରକେରା	ମଂ ଃ	 ମାଣଂ	ପରମଂ	ତପଃ	||	9	||

େଯାଗୀ	େଯାେଜ ା	ମହାବୀେଜା	ମହାେରତା	ମହାତପାଃ	|
ସୁଵଣେରତାଃ	ସଵଘ ଃ	ସୁବୀେଜା	ଵୃଷଵାହନଃ	||	10	||

ଦଶବାହୁ ୍ ଵନିମିେଷା	ନୀଲକଂଠ	ଉମାପତିଃ	|
ଵିଶରୂପଃ	ସଯଂ	େ େଷା	ବଲଵୀେରାଽବେଲାଗଣଃ	||	11	||

ଗଣକତା	ଗଣପତିଦଗାସାଃ	କାମ	ଏଵ	ଚ	|
ପଵି ଂ	ପରମଂ	ମଂ ଃ	ସଵଭାଵ	କେରା	ହରଃ	||	12	||

କମଂଡଲୁଧେରା	ଧନୀ	ବାଣହ ଃ	କପାଲଵାନଃ	|
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ଅଶନୀ	ଶତଘୀ	ଖଡୀ	ପ ି ଶୀ	ଚାଯୁଧୀ	ମହାନଃ	||	13	||

ଵହ ଃ	ସୁରୂପଶ	େତଜେ ଜସେରା	ନିଧିଃ	|
ଉ ି ଷୀ	ଚ	ସୁଵ ୍ ରେଶାଦେ ା	ଵିନତ ଥା	||	14	||

ଦୀଘଶ	ହରିେକଶଶ	ସୁତୀଥଃ	କୃ 	ଏଵ	ଚ	|
ସୃଗାଲ	ରୂପଃ	ସଵାେଥା	ମୁଂଡଃ	କୁଂଡୀ	କମଂଡଲୁଃ	||	15	||

ଅଜଶ	ମୃଗରୂପଶ	ଗଂଧଧାରୀ	କପଦ ପି	|
ଉଧେରେତାଧଲିଂଗ	ଉଧଶାଯୀ	ନଭ ଲଃ	||	16	||

ି ଜେଟୖଶୀରଵାସାଶ	ରୁ ଃ	େସନାପତିଵଭୁଃ	|
ଅହଶେରାଽଥ	ନ ଂ	ଚ	ତିଗମନୁ ଃ	ସୁଵଚସଃ	||	17	||

ଗଜହା	େଦୖତ ହା	େଲାେକା	େଲାକଧାତା	ଗୁଣାକରଃ	|
ସିଂହଶାଦୂଲରୂପଶ	ଆ ଚମାଂବରାଵୃତଃ	||	18	||

କାଲେଯାଗୀ	ମହାନାଦଃ	ସଵଵାସଶତୁ ଥଃ	|
ନିଶାଚରଃ	େ ତଚାରୀ	ଭୂତଚାରୀ	ମେହଶରଃ	||	19	||

ବହୁଭୂେତା	ବହୁଧନଃ	ସଵାଧାେରାଽମିେତା	ଗତିଃ	|
ନୃତ ି େଯା	ନିତ ନେତା	ନତକଃ	ସଵଲାସକଃ	||	20	||

େଘାେରା	ମହାତପାଃ	ପାେଶା	ନିେତ ା	ଗିରି	ଚେରା	ନଭଃ	|
ସହ ହେ ା	ଵିଜେଯା	ଵ ଵସାେଯା	ହ ନିଂଦିତଃ	||	21	||

ଅମଷେଣା	ମଷଣା ା	ଯଘ ହା	କାମନାଶନଃ	|
ଦକଯଘ ାପହାରୀ	ଚ	ସୁସେହା	ମ ମ ଥା	||	22	||

େତେଜାଽପହାରୀ	ବଲହା	ମୁଦିେତାଽେଥାଽଜିେତା	ଵରଃ	|
ଗଂଭୀରେଘାେଷା	ଗଂଭୀେରା	ଗଂଭୀର	ବଲଵାହନଃ	||	23	||

ନ େ ାଧରୂେପା	ନ େ ାେଧା	ଵୃକକଣସିତିଵଭୁଃ	|
ସୁଦୀକ୍ଣଦଶନେଶୖଵ	ମହାକାେଯା	ମହାନନଃ	||	24	||

ଵିଷେକେନା	ହରିଯଘ ଃ	ସଂଯୁଗାପୀଡଵାହନଃ	|
ତୀକ୍ଣ	ତାପଶ	ହଯଶଃ	ସହାଯଃ	କମକାଲଵିତଃ	||	25	||

ଵି ସାଦିେତା	ଯଘ ଃ	ସମୁେ ା	ଵଡଵାମୁଖଃ	|
ହୁତାଶନସହାଯଶ	 ଶାଂତା ା	ହୁତାଶନଃ	||	26	||

ଉ େତଜା	ମହାେତଜା	ଜେଯା	ଵିଜଯକାଲଵିତଃ	|
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େଜ ାତିଷାମଯନଂ	ସି ି ଃ	ସଂଧିଵ ହ	ଏଵ	ଚ	||	27	||

ଶିଖୀ	ଦଂଡୀ	ଜଟୀ	ଜାଲୀ	ମୂତେଜା	ମୂଧେଗା	ବଲୀ	|
େଵୖଣଵୀ	ପଣଵୀ	ତାଲୀ	କାଲଃ	କାଲକଟଂକଟଃ	||	28	||

ନକ ଵି ହ	ଵିଧିଗୁଣଵୃ ି ଲେଯାଽଗମଃ	|
ଜାପତିଦଶା	ବାହୁଵଭାଗଃ	ସଵେତାମୁଖଃ	||	29	||

ଵିେମାଚନଃ	ସୁରଗେଣା	ହିରଣ କଵେଚା ଵଃ	|
େମ େଜା	ବଲଚାରୀ	ଚ	ମହାଚାରୀ	 ତ ଥା	||	30	||

ସଵତୂଯ	ନିନାଦୀ	ଚ	ସଵଵାଦ ପରି ହଃ	|
ଵ ାଲରୂେପା	ବିଲାଵାସୀ	େହମମାଲୀ	ତରଂଗଵିତଃ	||	31	||

ି ଦଶ ୍ ରିକାଲଧୃକଃ	କମ	ସଵବଂଧଵିେମାଚନଃ	|
ବଂଧନ ୍ ଵାସୁେରଂ ାଣାଂ	ଯୁଧି	ଶ ଵିନାଶନଃ	||	32	||

ସାଂଖ ସାେଦା	ସୁଵାସାଃ	ସଵସାଧୁନିେଷଵିତଃ	|
ସଂଦେନା	ଵିଭାଗଶାତୁେଲ ା	ଯଘ ଭାଗଵିତଃ	||	33	||

ସଵାଵାସଃ	ସଵଚାରୀ	ଦୁଵାସା	ଵାସେଵାଽମରଃ	|
େହେମା	େହମକେରା	ଯଘ ଃ	ସଵଧାରୀ	ଧେରା ମଃ	||	34	||

େଲାହିତାେକା	ମହାଽକଶ	ଵିଜଯାେକା	ଵିଶାରଦଃ	|
ସଂ େହା	ନି ହଃ	କତା	ସପଚୀରନିଵାସନଃ	||	35	||

ମୁେଖ ାଽମୁଖ ଶ	େଦହଶ	େଦହ	ଋ ି ଃ	ସଵକାମଦଃ	|
ସଵକାମ ସାଦଶ	ସୁବେଲା	ବଲରୂପଧୃକଃ	||	36	||

ସଵକାମଵରେଶୖଵ	ସଵଦଃ	ସଵେତାମୁଖଃ	|
ଆକାଶନିଧିରୂପଶ	ନିପାତୀ	ଉରଗଃ	ଖଗଃ	||	37	||

େରୗ ରୂେପାଂଽଶୁରାଦିେତ ା	ଵସୁରଶିଃ	ସୁଵଚସୀ	|
ଵସୁେଵେଗା	ମହାେଵେଗା	ମେନାେଵେଗା	ନିଶାଚରଃ	||	38	||

ସଵାଵାସୀ	 ି ଯାଵାସୀ	ଉପେଦଶକେରା	ହରଃ	|
ମୁନିରା 	ପତିେଲାେକ	ସଂେଭାଜ ଶ	ସହ ଦଃ	||	39	||

ପକୀ	ଚ	ପକିରୂପୀ	ଚାତିଦୀେପା	ଵିଶାଂପତିଃ	|
ଉନାେଦା	ମଦନାକାେରା	ଅଥାଥକର	େରାମଶଃ	||	40	||

ଵାମେଦଵଶ	ଵାମଶ	 ାଗକିଣଶ	ଵାମନଃ	|
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ସି େଯାଗାପହାରୀ	ଚ	ସି ଃ	ସଵାଥସାଧକଃ	||	41	||

ଭିକ ଶ	ଭିକ ରୂପଶ	ଵିଷାଣୀ	ମୃଦୁରଵ ଯଃ	|
ମହାେସେନା	ଵିଶାଖଶ	ଷ ି ଭାେଗା	ଗଵାଂପତିଃ	||	42	||

ଵ ହ ଶ	ଵି ଂଭୀ	ଚମୂ ଂଭେନୖଵ	ଚ	|
ଋତୁରୃତୁ	କରଃ	କାେଲା	ମଧୁମଧୁକେରାଽଚଲଃ	||	43	||

ଵାନସେତ ା	ଵାଜେସେନା	ନିତ ମା ମପୂଜିତଃ	|
ହଚାରୀ	େଲାକଚାରୀ	ସଵଚାରୀ	ସୁଚାରଵିତଃ	||	44	||

ଈଶାନ	ଈଶରଃ	କାେଲା	ନିଶାଚାରୀ	ପିନାକଧୃକଃ	|
ନିମି େସା	ନିମି ଂ	ଚ	ନଂଦିନଂଦିକେରା	ହରିଃ	||	45	||

ନଂଦୀଶରଶ	ନଂଦୀ	ଚ	ନଂଦେନା	ନଂଦିଵଧନଃ	|
ଭଗସ ାକି	ନିହଂତା	ଚ	କାେଲା	 ହଵିଦାଂଵରଃ	||	46	||

ଚତୁମୁେଖା	ମହାଲିଂଗଶାରୁଲିଂଗ େଥୖଵ	ଚ	|
ଲିଂଗା କଃ	ସୁରା େକା	େଲାକା େକା	ଯୁଗାଵହଃ	||	47	||

ବୀଜା େକା	ବୀଜକତାଽ ା ାନୁଗେତା	ବଲଃ	|
ଇତିହାସ	କରଃ	କେଲା	େଗୗତେମାଽଥ	ଜେଲଶରଃ	||	48	||

ଦଂେଭା	ହ ଦଂେଭା	େଵୖଦଂେଭା	େଵୖେଶ ା	ଵଶ କରଃ	କଵିଃ	|
େଲାକ	କତା	ପଶୁ	ପତିମହାକତା	ମେହୗଷଧିଃ	||	49	||

ଅକରଂ	ପରମଂ	 ହ	ବଲଵାନଃ	ଶ 	ଏଵ	ଚ	|
ନୀତିହ ନୀତିଃ	ଶୁ ା ା	ଶୁେ ା	ମାେନ ା	ମେନାଗତିଃ	||	50	||

ବହୁ ସାଦଃ	ସପେନା	ଦପେଣାଽଥ	ତମି ଜିତଃ	|
େଵଦକାରଃ	ସୂ କାେରା	ଵିଦାନଃ	ସମରମଦନଃ	||	51	||

ମହାେମଘନିଵାସୀ	ଚ	ମହାେଘାେରା	ଵଶୀକରଃ	|
ଅ ି ଜାେଲା	ମହାଜାେଲା	ଅତିଧୂେ ା	ହୁେତା	ହଵିଃ	||	52	||

ଵୃଷଣଃ	ଶଂକେରା	ନିେତ ା	ଵଚସୀ	ଧୂମେକତନଃ	|
ନୀଲ ଥାଽଂଗଲୁବଶ	େଶାଭେନା	ନିରଵ ହଃ	||	53	||

ସ ି ଦଃ	ସ ି ଭାଵଶ	ଭାଗୀ	ଭାଗକେରା	ଲଘୁଃ	|
ଉ ଂଗଶ	ମହାଂଗଶ	ମହାଗଭଃ	ପେରା	ଯୁଵା	||	54	||

କୃ ଵଣଃ	ସୁଵଣେଶଂ ି ଯଃ	ସଵେଦହିନାମଃ	|
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ମହାପାେଦା	ମହାହେ ା	ମହାକାେଯା	ମହାଯଶାଃ	||	55	||

ମହାମୂଧା	ମହାମାେ ା	ମହାେନେ ା	ଦିଗାଲଯଃ	|
ମହାଦଂେତା	ମହାକେଣା	ମହାେମେ ା	ମହାହନୁଃ	||	56	||

ମହାନାେସା	ମହାକଂବୁମହା ୀଵଃ	ଶଶାନଧୃକଃ	|
ମହାଵକା	ମେହାରେସା	ଅଂତରା ା	ମୃଗାଲଯଃ	||	57	||

ଲଂବେନା	ଲଂବିେତାଷଶ	ମହାମାଯଃ	ପେଯାନିଧିଃ	|
ମହାଦଂେତା	ମହାଦଂ ୍ େରା	ମହାଜିେହା	ମହାମୁଖଃ	||	58	||

ମହାନେଖା	ମହାେରାମା	ମହାେକେଶା	ମହାଜଟଃ	|
ଅସପତଃ	 ସାଦଶ	 ତ େଯା	ଗିରି	ସାଧନଃ	||	59	||

େସହେନାଽେସହନେଶୖଵାଜିତଶ	ମହାମୁନିଃ	|
ଵୃକାକାେରା	ଵୃକ	େକତୁରନେଲା	ଵାଯୁଵାହନଃ	||	60	||

ମଂଡଲୀ	େମରୁଧାମା	ଚ	େଦଵଦାନଵଦପହା	|
ଅଥଵଶୀଷଃ	ସାମାସ 	ଋକଃସହ ାମିେତକଣଃ	||	61	||

ଯଜୁଃ	ପାଦ	ଭୁେଜା	ଗୁହ ଃ	 କାେଶା	ଜଂଗମ ଥା	|
ଅେମାଘାଥଃ	 ସାଦଶାଭିଗମ ଃ	ସୁଦଶନଃ	||	62	||

ଉପହାର ି ଯଃ	ଶଵଃ	କନକଃ	କାଝ୍ଚନଃ	ସିରଃ	|
ନାଭିନଂଦିକେରା	ଭାଵ ଃ	ପୁ ରସପତିଃ	ସିରଃ	||	63	||

ଦାଦଶ ୍ ରାସନଶାେଦ ା	ଯେଘ ା	ଯଘ ସମାହିତଃ	|
ନ ଂ	କଲିଶ	କାଲଶ	ମକରଃ	କାଲପୂଜିତଃ	||	64	||

ସଗେଣା	ଗଣ	କାରଶ	ଭୂତ	ଭାଵନ	ସାରଥିଃ	|
ଭସଶାଯୀ	ଭସେଗାପା	ଭସଭୂତ ରୁଗଣଃ	||	65	||

ଅଗଣେଶୖଵ	େଲାପଶ	ମହାଽଽ ା	ସଵପୂଜିତଃ	|
ଶଂକୁ ୍ ରିଶଂକୁଃ	ସଂପନଃ	ଶୁଚିଭୂତନିେଷଵିତଃ	||	66	||

ଆ ମସଃ	କେପାତେସା	ଵିଶକମାପତିଵରଃ	|
ଶାେଖା	ଵିଶାଖ ାେ ାେଷା	ହ ମୁଜାଲଃ	ସୁନିଶଯଃ	||	67	||

କପିେଲାଽକପିଲଃ	ଶୂରାଯୁେଶୖଵ	ପେରାଽପରଃ	|
ଗଂଧେଵା	ହ ଦିତି ାକ୍ଯଃ	ସୁଵିେଘ ଯଃ	ସୁସାରଥିଃ	||	68	||

ପରଶଧାଯୁେଧା	େଦଵାଥ	କାରୀ	ସୁବାଂଧଵଃ	|
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ତୁଂବଵୀଣୀ	ମହାେକାେପାଧେରତା	ଜେଲଶଯଃ	||	69	||

ଉେ ା	ଵଂଶକେରା	ଵଂେଶା	ଵଂଶନାେଦା	ହ ନିଂଦିତଃ	|
ସଵାଂଗରୂେପା	ମାଯାଵୀ	ସୁହୃେଦା	ହ ନିେଲାଽନଲଃ	||	70	||

ବଂଧେନା	ବଂଧକତା	ଚ	ସୁବଂଧନଵିେମାଚନଃ	|
ସଯଘ ାରିଃ	ସକାମାରିଃ	ମହାଦଂ ୍ େରା	ମହାଽଽଯୁଧଃ	||	71	||

ବାହୁ ୍ ଵନିଂଦିତଃ	ଶଵଃ	ଶଂକରଃ	ଶଂକେରାଽଧନଃ	|
ଅମେରେଶା	ମହାେଦେଵା	ଵିଶେଦଵଃ	ସୁରାରିହା	||	72	||

ଅହିବୁେଧା	ନିରୃତିଶ	େଚକିତାେନା	ହରି ଥା	|
ଅେଜୖକପା 	କାପାଲୀ	 ି ଶଂକୁରଜିତଃ	ଶିଵଃ	||	73	||

ଧନଂତରିଧୂମେକତୁଃ	ସଂେଦା	େଵୖ ଵଣ ଥା	|
ଧାତା	ଶ ଶ	ଵି ଶ	ମି ୍ ଵ ା	 େଵା	ଧରଃ	||	74	||

ଭାଵଃ	ସଵେଗା	ଵାଯୁରଯମା	ସଵିତା	ରଵିଃ	|
ଉଦ ଶ	ଵିଧାତା	ଚ	ମାଂଧାତା	ଭୂତ	ଭାଵନଃ	||	75	||

ରତିତୀଥଶ	ଵାଗୀ	ଚ	ସଵକାମଗୁଣାଵହଃ	|
ପଦଗେଭା	ମହାଗଭଶଂ ଵ ୍ େରାମେନାରମଃ	||	76	||

ବଲଵାଂେଶାପଶାଂତଶ	ପୁରାଣଃ	ପୁଣ ଚଝ୍ଚୁରୀ	|
କୁରୁକତା	କାଲରୂପୀ	କୁରୁଭୂେତା	ମେହଶରଃ	||	77	||

ସଵାଶେଯା	ଦଭଶାଯୀ	ସେଵଷାଂ	 ାଣିନାଂପତିଃ	|
େଦଵେଦଵଃ	ମୁେଖାଽସ ଃ	ସଦସତଃ	ସଵରତଵିତଃ	||	78	||

େକୖଲାସ	ଶିଖରାଵାସୀ	ହିମଵଦଃ	ଗିରିସଂ ଯଃ	|
କୂଲହାରୀ	କୂଲକତା	ବହୁଵିେଦ ା	ବହୁ ଦଃ	||	79	||

ଵଣିେଜା	ଵଧେନା	ଵୃେକା	ନକୁଲଶଂଦନ ଦଃ	|
ସାର ୀେଵା	ମହାଜ 	ରେଲାଲଶ	ମେହୗଷଧଃ	||	80	||

ସି ାଥକାରୀ	ସି ାଥଶଂେଦା	ଵ ାକରେଣା ରଃ	|
ସିଂହନାଦଃ	ସିଂହଦଂ ୍ ରଃ	ସିଂହଗଃ	ସିଂହଵାହନଃ	||	81	||

ଭାଵା ା	ଜଗ ାଲସାେଲା	େଲାକହିତ ରୁଃ	|
ସାରଂେଗା	ନଵଚ ାଂଗଃ	େକତୁମାଲୀ	ସଭାଵନଃ	||	82	||

ଭୂତାଲେଯା	ଭୂତପତିରେହାରା ମନିଂଦିତଃ	||	83	||	
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ଵାହିତା	ସଵଭୂତାନାଂ	ନିଲଯଶ	ଵିଭୁଭଵଃ	|
ଅେମାଘଃ	ସଂଯେତା	ହ େଶା	େଭାଜନଃ	 ାଣଧାରଣଃ	||	84	||

ଧୃତିମାନଃ	ମତିମାନଃ	ଦକଃ	ସ ତଶ	ଯୁଗାଧିପଃ	|
େଗାପାଲିେଗାପତି ାେମା	େଗାଚମଵସେନା	ହରଃ	||	85	||

ହିରଣ ବାହୁଶ	ତଥା	ଗୁହାପାଲଃ	 େଵଶିନାମଃ	|
ତିଷାଯୀ	ମହାହେଷା	ଜିତକାେମା	ଜିେତଂ ି ଯଃ	||	86	||

ଗାଂଧାରଶ	ସୁରାଲଶ	ତପଃ	କମ	ରତିଧନୁଃ	|
ମହାଗୀେତା	ମହାନୃେ ାହ ପେରାଗଣେସଵିତଃ	||	87	||

ମହାେକତୁଧନୁଧାତୁେନକ	ସାନୁଚରଶଲଃ	|
ଆେଵଦନୀଯ	ଆେଵଶଃ	ସଵଗଂଧସୁଖାଵହଃ	||	88	||

େତାରଣ ାରେଣା	ଵାଯୁଃ	ପରିଧାଵତି	େଚୖକତଃ	|
ସଂେଯାେଗା	ଵଧେନା	ଵୃେ ା	ମହାଵୃେ ା	ଗଣାଧିପଃ	||	89	||

ନିତ ା ସହାଯଶ	େଦଵାସୁରପତିଃ	ପତିଃ	|
ଯୁ ଶ	ଯୁ ବାହୁଶ	ଦିଵିଧଶ	ସୁପଵଣଃ	||	90	||

ଆଷାଢଶ	ସୁଷାଡଶ	 େଵା	ହରି	ହେଣା	ହରଃ	|
ଵପୁରାଵତମାେନେଭ ା	ଵସୁେ େଷା	ମହାପଥଃ	||	91	||

ଶିେରାହାରୀ	ଵିମଶଶ	ସଵଲକଣ	ଭୂଷିତଃ	|
ଅକଶ	ରଥ	େଯାଗୀ	ଚ	ସଵେଯାଗୀ	ମହାବଲଃ	||	92	||

ସମାମାେଯାଽସମାମାଯ ୀଥେଦେଵା	ମହାରଥଃ	|
ନିଜୀେଵା	ଜୀଵେନା	ମଂ ଃ	ଶୁଭାେକା	ବହୁକକଶଃ	||	93	||

ରତ	 ଭୂେତା	ର ାଂେଗା	ମହାଽଣଵନିପାନଵିତଃ	|
ମୂେଲା	ଵିଶାେଲା	ହ ମୃେତା	ଵ ାଵ େପା	ନିଧିଃ	||	94	||

ଆେରାହେଣା	ନିେରାହଶ	ଶଲହାରୀ	ମହାତପାଃ	|
େସନାକେଲା	ମହାକେଲା	ଯୁଗାଯୁଗ	କେରା	ହରିଃ	||	95	||

ଯୁଗରୂେପା	ମହାରୂେପା	ପଵେନା	ଗହେନା	ନଗଃ	|
ନ ାଯ	ନିଵାପଣଃ	ପାଦଃ	ପଂଡିେତା	ହ ଚେଲାପମଃ	||	96	||

ବହୁମାେଲା	ମହାମାଲଃ	ସୁମାେଲା	ବହୁେଲାଚନଃ	|
ଵି ାେରା	ଲଵଣଃ	କୂପଃ	କୁସୁମଃ	ସଫେଲାଦଯଃ	||	97	||
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ଵୃଷେଭା	ଵୃଷଭାଂକାଂେଗା	ମଣି	ବିେଲା	ଜଟାଧରଃ	|
ଇଂଦୁଵସଵଃ	ସୁମୁଖଃ	ସୁରଃ	ସଵାଯୁଧଃ	ସହଃ	||	98	||

ନିେଵଦନଃ	ସୁଧାଜାତଃ	ସୁଗଂଧାେରା	ମହାଧନୁଃ	|
ଗଂଧମାଲୀ	ଚ	ଭଗଵାନଃ	ଉ ାନଃ	ସଵକମଣାମଃ	||	99	||

ମଂଥାେନା	ବହୁେଲା	ବାହୁଃ	ସକଲଃ	ସଵେଲାଚନଃ	|
ତର ାଲୀ	କର ାଲୀ	ଊଧ	ସଂହନେନା	ଵହଃ	||	100	||

ଛ ଂ	ସୁ େ ା	ଵିଖ ାତଃ	ସଵେଲାକା େଯା	ମହାନଃ	|
ମୁଂେଡା	ଵିରୂେପା	ଵିକୃେତା	ଦଂଡି	ମୁଂେଡା	ଵିକୁଵଣଃ	||	101	||

ହଯକଃ	କକୁେଭା	ଵ ୀ	ଦୀପଜିହଃ	ସହ ପାତଃ	|
ସହ ମୂଧା	େଦେଵଂ ଃ	ସଵେଦଵମେଯା	ଗୁରୁଃ	||	102	||

ସହ ବାହୁଃ	ସଵାଂଗଃ	ଶରଣ ଃ	ସଵେଲାକକୃତଃ	|
ପଵି ଂ	 ି ମଧୁମଂ ଃ	କନିଷଃ	କୃ ପିଂଗଲଃ	||	103	||

ହଦଂଡଵିନିମାତା	ଶତଘୀ	ଶତପାଶଧୃକଃ	|
ପଦଗେଭା	ମହାଗେଭା	 ହଗେଭା	ଜେଲା ଵଃ	||	104	||

ଗଭ ି ହକୃଦଃ	 ହା	 ହଵିଦଃ	 ାହେଣା	ଗତିଃ	|
ଅନଂତରୂେପା	େନୖକା ା	ତିଗେତଜାଃ	ସଯଂଭୁଵଃ	||	105	||

ଊଧଗା ା	ପଶୁପତିଵାତରଂହା	ମେନାଜଵଃ	|
ଚଂଦନୀ	ପଦମାଲାଽ \{\}ଯଃ	ସୁରଭୁ ରେଣା	ନରଃ	||	106	||

କଣକାର	ମହା ଗୀ	ନୀଲେମୗଲିଃ	ପିନାକଧୃକଃ	|
ଉମାପତିରୁମାକାଂେତା	ଜାହଵୀ	ଧୃଗୁମାଧଵଃ	||	107	||

ଵେରା	ଵରାେହା	ଵରେଦା	ଵେରଶଃ	ସୁମହାସନଃ	|
ମହା ସାେଦା	ଦମନଃ	ଶ ହା	େଶତପିଂଗଲଃ	||	108	||

ୀତା ା	 ଯତା ା	ଚ	ସଂଯତା ା	 ଧାନଧୃକଃ	|
ସଵପାଶ	ସୁତ ାକ୍େଯା	ଧମସାଧାରେଣା	ଵରଃ	||	109	||

ଚରାଚରା ା	ସୂକ୍ମା ା	ସୁଵୃେଷା	େଗା	ଵୃେଷଶରଃ	|
ସା ଷଵସୁରାଦିେତ ା	ଵିଵସାନଃ	ସଵିତାଽମୃତଃ	||	110	||

ଵ ାସଃ	ସଵସ 	ସଂେକେପା	ଵି ରଃ	ପଯେଯା	ନଯଃ	|
ଋତୁଃ	ସଂଵ େରା	ମାସଃ	ପକଃ	ସଂଖ ା	ସମାପନଃ	||	111	||
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କଲାକାଷା	ଲେଵାମା ା	ମୁହୂେତାଽହଃ	କପାଃ	କଣାଃ	|
ଵିଶେକ ଂ	 ଜାବୀଜଂ	ଲିଂଗମାଦ ୍ ଵନିଂଦିତଃ	||	112	||

ସଦସଦଃ	ଵ ମଵ ଂ	ପିତା	ମାତା	ପିତାମହଃ	|
ସଗଦାରଂ	 ଜାଦାରଂ	େମାକଦାରଂ	 ି ଵି ପମଃ	||	113	||

ନିଵାଣଂ	ହାଦନଂ	େଚୖଵ	 ହେଲାକଃ	ପରାଗତିଃ	|
େଦଵାସୁରଵିନିମାତା	େଦଵାସୁରପରାଯଣଃ	||	114	||

େଦଵାସୁରଗୁରୁେଦେଵା	େଦଵାସୁରନମସତଃ	|
େଦଵାସୁରମହାମାେ ା	େଦଵାସୁରଗଣା ଯଃ	||	115	||

େଦଵାସୁରଗଣା େକା	େଦଵାସୁରଗଣା ଣୀଃ	|
େଦଵାତିେଦେଵା	େଦଵଷେଦଵାସୁରଵର ଦଃ	||	116	||

େଦଵାସୁେରଶେରାେଦେଵା	େଦଵାସୁରମେହଶରଃ	|
ସଵେଦଵମେଯାଽଚିଂେତ ା	େଦଵତାଽଽ ାଽଽ ସଂଭଵଃ	||	117	||

ଉ ି ଦ ୍ ରି େମା	େଵୖେଦ ା	ଵିରେଜା	ଵିରେଜାଽଂବରଃ	|
ଈେଡ ା	ହ ୀ	ସୁରଵ ାେ ା	େଦଵସିଂେହା	ନରଷଭଃ	||	118	||

ଵିବୁଧା ଵରଃ	େ ଷଃ	ସଵେଦେଵା େମା ମଃ	|
ଯୁ ଃ	େଶାଭେନା	ଵେଜଶାନଃ	 ଭୁରଵ ଯଃ	||	119	||

ଗୁରୁଃ	କାଂେତା	ନିଜଃ	ସଗଃ	ପଵି ଃ	ସଵଵାହନଃ	|
ଶୃଂଗୀ	ଶୃଂଗ ି େଯା	ବ 	ରାଜରାେଜା	ନିରାମଯଃ	||	120	||

ଅଭିରାମଃ	ସୁରଗେଣା	ଵିରାମଃ	ସଵସାଧନଃ	|
ଲଲାଟାେକା	ଵିଶେଦେହା	ହରିେଣା	 ହଵଚସଃ	||	121	||

ସାଵରାଣାଂପତିେଶୖଵ	ନିଯେମଂ ି ଯଵଧନଃ	|
ସି ାଥଃ	ସଵଭୂତାେଥାଽଚିଂତ ଃ	ସତ ତଃ	ଶୁଚିଃ	||	122	||

ତାଧିପଃ	ପରଂ	 ହ	ମୁ ାନାଂ	ପରମାଗତିଃ	|
ଵିମୁେ ା	ମୁ େତଜାଶ	 ୀମାନଃ	 ୀଵଧେନା	ଜଗତଃ	||	123	||

ୀମାନଃ	 ୀଵଧେନା	ଜଗତଃ	ଓଂ	ନମ	ଇତି	||

ଇତି	 ୀ	ମହାଭାରେତ	ଅନୁଶାସନ	ପେଵ	 ୀ	ଶିଵ	ସହ ନାମ	େ ା 	ସଂପୂଣ 	||
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