
ଶିଵାନଂଦ	ଲହରି

କଲାଭ ାଂ	ଚୂଡାଲଂକୃତ-ଶଶି	କଲାଭ ାଂ	ନିଜ	ତପଃ-
ଫଲାଭ ାଂ	ଭେ ଶୁ	 କଟିତ-ଫଲାଭ ାଂ	ଭଵତୁ	େମ	|
ଶିଵାଭ ାଂ-ଅେ ାକ- ି ଭୁଵନ	ଶିଵାଭ ାଂ	ହୃଦି	ପୁନ -
ଭଵାଭ ାଂ	ଆନଂଦ	ସ ର-ଦନୁଭଵାଭ ାଂ	ନତିରିଯ 	||	1	||

ଗଲଂତୀ	ଶଂେଭା	ତ -ଚରିତ-ସରିତଃ	କିଲିଶ-ରେଜା
ଦଲଂତୀ	ଧୀକୁଲ ା-ସରଣିଶୁ	ପତଂତୀ	ଵିଜଯତା
ଦିଶଂତୀ	ସଂସାର- ମଣ-ପରିତାପ-ଉପଶମନଂ
ଵସଂତୀ	ମ -େଚେତା-ହୃଦଭୁଵି	ଶିଵାନଂଦ-ଲହରୀ	2

ଯୀ-େଵଦ ଂ	ହୃଦ ଂ	 ି-ପୁର-ହରଂ	ଆଦ ଂ	 ି-ନଯନଂ
ଜଟା-ଭାେରାଦାରଂ	ଚଲ -ଉରଗ-ହାରଂ	ମୃଗ	ଧର
ମହା-େଦଵଂ	େଦଵଂ	ମଯି	ସଦଯ-ଭାଵଂ	ପଶୁ-ପତିଂ
ଚି -ଆଲଂବଂ	ସାଂବଂ	ଶିଵ -ଅତି-ଵିଡଂବଂ	ହୃଦି	ଭେଜ	3

ସହ ଂ	ଵତଂେତ	ଜଗତି	ଵିବୁଧାଃ	କ -ଫଲଦା
ନ	ମେନ 	ସେପ	ଵା	ତ -ଅନୁସରଣଂ	ତ -କୃତ-ଫଲ
ହରି- ହାଦୀନାଂ-ଅପି	ନିକଟ-ଭାଜାଂ-ଅସୁଲଭଂ
ଚିରଂ	ଯାେଚ	ଶଂେଭା	ଶିଵ	ତଵ	ପଦାଂେଭାଜ-ଭଜନ 	4

ସେତୗ	ଶା ୍ େର	େଵୖେଦ 	ଶକୁନ-କଵିତା-ଗାନ-ଫଣିେତୗ
ପୁରାେଣ	ମଂେ 	ଵା	 ତି-ନଟନ-ହାେସ ଶୁ-ଅଚତୁରଃ
କଥଂ	ରାଜାଂ	 ୀତି -ଭଵତି	ମଯି	େକା(ଅ)ହଂ	ପଶୁ-ପେତ
ପଶୁଂ	ମାଂ	ସଵଜ	 ଥିତ-କୃପଯା	ପାଲଯ	ଵିେଭା	5

ଘେଟା	ଵା	ମୃ -ପିଂେଡା-ଅପି-ଅଣୁ -ଅପି	ଚ	ଧୂେମା-ଅ ି -ଅଚଲଃ
ପେଟା	ଵା	ତଂତୁ -ଵା	ପରିହରତି	କିଂ	େଘାର-ଶମନ
ଵୃଥା	କଂଠ-େକାଭଂ	ଵହସି	ତରସା	ତକ-ଵଚସା
ପଦାଂେଭାଜଂ	ଶଂେଭା -ଭଜ	ପରମ-େସୗଖ ଂ	 ଜ	ସୁଧୀଃ	6

ମନ -େତ	ପାଦାେବ	ନିଵସତୁ	ଵଚଃ	େ ା -ଫଣିେତୗ
କେରୗ	ଚ-ଅଭ ଚାଯାଂ	 ତି -ଅପି	କଥାକଣନ-ଵିେଧୗ
ତଵ	 ାେନ	ବୁ ି -ନଯନ-ଯୁଗଲଂ	ମୂତ-ଵିଭେଵ
ପର- ଂଥା 	େକୖ -ଵା	ପରମ-ଶିଵ	ଜାେନ	ପର -ଅତଃ	7

ଯଥା	ବୁ ି ଃ-ଶୁେ ୗ	ରଜତଂ	ଇତି	କାଚାଶନି	ମଣି -
ଜେଲ	େପୖେଶ	କୀରଂ	ଭଵତି	ମୃଗ-ତୃଶାସୁ	ସଲିଲ
ତଥା	େଦଵ- ାଂତ ା	ଭଜତି	ଭଵ -ଅନ ଂ	ଜଡ	ଜେନା
ମହା-େଦେଵଶଂ	ତାଂ	ମନସି	ଚ	ନ	ମତା	ପଶୁ-ପେତ	8
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ଗଭୀେର	କାସାେର	ଵିଶତି	ଵିଜେନ	େଘାର-ଵିପିେନ
ଵିଶାେଲ	େଶୖେଲ	ଚ	 ମତି	କୁସୁମାଥଂ	ଜଡ-ମତିଃ
ସମେପ କଂ	େଚତଃ-ସରସିଜଂ	ଉମା	ନାଥ	ଭଵେତ
ସୁେଖନ-ଅଵସାତୁଂ	ଜନ	ଇହ	ନ	ଜାନାତି	କି -ଅେହା	9

ନରତଂ	େଦଵତଂ	ନଗ-ଵନ-ମୃଗତଂ	ମଶକତା
ପଶୁତଂ	କୀଟତଂ	ଭଵତୁ	ଵିହଗତାଦି-ଜନନ
ସଦା	ତ -ପାଦାବ-ସରଣ-ପରମାନଂଦ-ଲହରୀ
ଵିହାରାସ ଂ	େଚ -ହୃଦଯଂ-ଇହ	କିଂ	େତନ	ଵପୁଶା	10

ଵଟୁଵା	େଗହୀ	ଵା	ଯତି -ଅପି	ଜଟୀ	ଵା	ତଦିତେରା
ନେରା	ଵା	ଯଃ	କଶି -ଭଵତୁ	ଭଵ	କିଂ	େତନ	ଭଵତି
ଯଦୀଯଂ	ହୃ -ପଦଂ	ଯଦି	ଭଵ -ଅଧୀନଂ	ପଶୁ-ପେତ
ତଦୀଯ -ତଂ	ଶଂେଭା	ଭଵସି	ଭଵ	ଭାରଂ	ଚ	ଵହସି	11

ଗୁହାଯାଂ	େଗେହ	ଵା	ବହି -ଅପି	ଵେନ	ଵା(ଅ) ି-ଶିଖେର
ଜେଲ	ଵା	ଵେହୗ	ଵା	ଵସତୁ	ଵସେତଃ	କିଂ	ଵଦ	ଫଲ
ସଦା	ଯେସୖ ଵାଂତଃକରଣ -ଅପି	ଶଂେବା	ତଵ	ପେଦ
ସିତଂ	ଚ� -େଯାେଗା(ଅ)େସୗ	ସ	ଚ	ପରମ-େଯାଗୀ	ସ	ଚ	ସୁଖୀ	12

ଅସାେର	ସଂସାେର	ନିଜ-ଭଜନ-ଦୂେର	ଜଡଧିଯା
ଭରମଂତଂ	ମା -ଅଂଧଂ	ପରମ-କୃପଯା	ପାତୁ 	ଉଚିତ
ମ -ଅନ ଃ	େକା	ଦୀନ -ତଵ	କୃପଣ-ରକାତି-ନିପୁଣ -
ତ -ଅନ ଃ	େକା	ଵା	େମ	 ି-ଜଗତି	ଶରଣ ଃ	ପଶୁ-ପେତ	13

ଭୁ -ତଂ	ଦୀନାନାଂ	ଖଲୁ	ପରମ-ବଂଧୁଃ	ପଶୁ-ପେତ
ମୁେଖ ା(ଅ)ହଂ	େତଶା -ଅପି	କି -ଉତ	ବଂଧୁତ -ଅନେଯାଃ
ତେଯୖଵ	କଂତଵ ାଃ	ଶିଵ	ମ -ଅପରାଧା -ଚ	ସକଲାଃ
ଯତା -କତଵ ଂ	ମ -ଅଵନ -ଇଯଂ	ବଂଧୁ-ସରଣିଃ	14

ଉେପକା	େନା	େଚ 	କିଂ	ନ	ହରସି	ଭଵ - ାନ-ଵିମୁଖାଂ
ଦୁରାଶା-ଭୂଯିଶାଂ	ଵିଧି-ଲିପି -ଅଶେ ା	ଯଦି	ଭଵା
ଶିର -ତ -ଵଦିଧା ଂ	ନ	ନଖଲୁ	ସୁଵୃ ଂ	ପଶୁ-ପେତ
କଥଂ	ଵା	ନି -ଯତଂ	କର-ନଖ-ମୁେଖେନୖଵ	ଲୁଲିତ 	15

ଵିରିନି -ଦୀଘାଯୁ -ଭଵତୁ	ଭଵତା	ତ -ପର-ଶିର -
ଚତୁଶଂ	ସଂରକ୍ଯଂ	ସ	ଖଲୁ	ଭୁଵି	େଦୖନ ଂ	ଲିଖିତଵା
ଵିଚାରଃ	େକା	ଵା	ମାଂ	ଵିଶଦ-କୃପଯା	ପାତି	ଶିଵ	େତ
କଟାକ-ଵ ାପାରଃ	ସଯ -ଅପି	ଚ	ଦୀନାଵନ-ପରଃ	16

ଫଲା -ଵା	ପୁଣ ାନାଂ	ମଯି	କରୁଣଯା	ଵା	ତଯି	ଵିେଭା
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ସେନ(ଅ)ପି	ସାମି 	ଭଵ -ଅମଲ-ପାଦାବ-ଯୁଗଲ
କଥଂ	ପେଶ ଯଂ	ମାଂ	ସଗଯତି	ନମଃ-ସଂ ମ-ଜୁଶାଂ
ନିଲିଂପାନାଂ	େ ଣି -ନିଜ-କନକ-ମାଣିକ -ମକୁେଟୖଃ	17

ତ -ଏେକା	େଲାକାନାଂ	ପରମ-ଫଲେଦା	ଦିଵ -ପଦଵୀଂ
ଵହଂତ -ତନଲାଂ	ପୁନ -ଅପି	ଭଜଂେତ	ହରି-ମୁଖାଃ
କିଯ -ଵା	ଦାକିଣ ଂ	ତଵ	ଶିଵ	ମଦାଶା	ଚ	କିଯତୀ
କଦା	ଵା	ମ -ରକାଂ	ଵହସି	କରୁଣା-ପୂରିତ-ଦୃଶା	18

ଦୁରାଶା-ଭୂଯିେଶ	ଦୁରଧିପ-ଗୃହ-ଦାର-ଘଟେକ
ଦୁରଂେତ	ସଂସାେର	ଦୁରିତ-ନିଲେଯ	ଦୁଃଖ	ଜନେକ
ମଦାଯାସ 	କିଂ	ନ	ଵ ପନଯସି	କେସ ାପକୃତେଯ
ଵେଦଯଂ	 ୀତି -େଚ 	ତଵ	ଶିଵ	କୃତାଥାଃ	ଖଲୁ	ଵଯ 	19

ସଦା	େମାହାଟଵ ାଂ	ଚରତି	ଯୁଵତୀନାଂ	କୁଚ-ଗିେରୗ
ନଟତ୍-ଆଶା-ଶାଖା -ଵଟତି	ଝଟିତି	େସୖର -ଅଭିତଃ
କପାଲି 	ଭିେକା	େମ	ହୃଦଯ-କପି -ଅତ ଂତ-ଚପଲଂ
ଦୃଢଂ	ଭ ୍ ଯା	ବ ୍ ଵା	ଶିଵ	ଭଵ -ଅଧୀନଂ	କୁରୁ	ଵିେଭା	20

ଧୃତି- ଂଭାଧାରଂ	ଦୃଢ-ଗୁଣ	ନିବ ାଂ	ସଗମନାଂ
ଵିଚି ାଂ	ପଦାଢ ାଂ	 ତି-ଦିଵସ-ସନାଗ-ଘଟିତା
ସରାେର	ମେ ତଃ-ସ ଟ-ପଟ-କୁଟୀଂ	 ାପ 	ଵିଶଦାଂ
ଜଯ	ସାମି 	ଶ ୍ ଯା	ସହ	ଶିଵ	ଗେଣୖଃ-େସଵିତ	ଵିେଭା	21

େଲାଭାେଦୖ -ଅଥାହରଣ-ପର-ତଂେ ା	ଧନି-ଗୃେହ
େଵେଶାଦୁ ଃ-ସ 	 ମତି	ବହୁଧା	ତସର-ପେତ
ଇମଂ	େଚତ -େଚାରଂ	କଥ -ଇହ	ସେହ	ଶନର	ଵିେଭା
ତଵାଧୀନଂ	କୃତା	ମଯି	ନିରପରାେଧ	କୁରୁ	କୃପା 	22

କେରାମି	ତ -ପୂଜାଂ	ସପଦି	ସୁଖେଦା	େମ	ଭଵ	ଵିେଭା
ଵିଧିତଂ	ଵିଶ ତ 	ଦିଶସି	ଖଲୁ	ତସ ାଃ	ଫଲ -ଇତି
ପୁନଶ	ତାଂ	 ଶ ଂ	ଦିଵି	ଭୁଵି	ଵହ 	ପକି-ମୃଗତା -
ଅଦୃଶ୍ଵା	ତ -େଖଦଂ	କଥ -ଇହ	ସେହ	ଶନର	ଵିେଭା	23

କଦା	ଵା	େକୖଲାେସ	କନକ-ମଣି-େସୗେଧ	ସହ-ଗେଣୖ -
ଵସ 	ଶଂେଭା -ଅେ 	ସ ଟ-ଘଟିତ-ମୂଧାନଲି-ପୁଟଃ
ଵିେଭା	ସାଂବ	ସାମି 	ପରମ-ଶିଵ	ପାହୀତି	ନିଗଦ
ଵିଧାତୃଋଣାଂ	କଲା 	କଣ -ଇଵ	ଵିେନଶ ାମି	ସୁଖତଃ	24

େଵୖ - ହାଦୀନାଂ	ଜଯ-ଜଯ-ଵେଚାଭି -ନିଯମାନାଂ
ଗଣାନାଂ	େକଲୀଭି -ମଦକଲ-ମେହାକସ 	କକୁଦି
ସିତଂ	ନୀଲ- ୀଵଂ	 ି-ନଯନଂ-ଉମାଶିଶ-ଵପୁଶଂ
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କଦା	ତାଂ	ପେଶ ଯଂ	କର-ଧୃତ-ମୃଗଂ	ଖଂଡ-ପରଶୁ 	25

କଦା	ଵା	ତାଂ	ଦୃଶ୍ଵା	ଗିରିଶ	ତଵ	ଭଵ ାନ୍ରି-ଯୁଗଲଂ
ଗୃହୀତା	ହ ାଭ ାଂ	ଶିରସି	ନଯେନ	ଵକସି	ଵହ
ସମାଶିଶ ା ାଯ	ସ ଟ-ଜଲଜ-ଗଂଧା 	ପରିମଲା -
ଅଲଭ ାଂ	 ହାେଦୖ -ମୁଦ -ଅନୁଭଵିଶ ାମି	ହୃଦେଯ	26

କରେସ	େହମାେ ୗ	ଗିରିଶ	ନିକଟେସ	ଧନ-ପେତୗ
ଗୃହେସ	ସଭୂଜା(ଅ)ମର-ସୁରଭି-ଚିଂତାମଣି-ଗେଣ
ଶିରେସ	ଶୀତାଂେଶୗ	ଚରଣ-ଯୁଗଲେସ(ଅ)ଖିଲ	ଶୁେଭ
କ -ଅଥଂ	ଦାେସ (ଅ)ହଂ	ଭଵତୁ	ଭଵ -ଅଥଂ	ମମ	ମନଃ	27

ସାରୂପ ଂ	ତଵ	ପୂଜେନ	ଶିଵ	ମହା-େଦେଵତି	ସଂକୀତେନ
ସାମୀପ ଂ	ଶିଵ	ଭ ି-ଧୁଯ-ଜନତା-ସାଂଗତ -ସଂଭାଶେଣ
ସାେଲାକ ଂ	ଚ	ଚରାଚରା କ-ତନୁ- ାେନ	ଭଵାନୀ-ପେତ
ସାଯୁଜ ଂ	ମମ	ସି ି -ଅ 	ଭଵତି	ସାମି 	କୃତାେଥାସ୍ଯହ 	28

ତ -ପାଦାଂବୁଜ -ଅଚଯାମି	ପରମଂ	ତାଂ	ଚିଂତଯାମି-ଅନହଂ
ତା -ଈଶଂ	ଶରଣଂ	 ଜାମି	ଵଚସା	ତା -ଏଵ	ଯାେଚ	ଵିେଭା
ଵୀକାଂ	େମ	ଦିଶ	ଚାକ ଶୀଂ	ସ-କରୁଣାଂ	ଦିେଵୖ -ଚିରଂ	 ାଥତାଂ
ଶଂେଭା	େଲାକ-ଗୁେରା	ମଦୀଯ-ମନସଃ	େସୗେଖ ାପେଦଶଂ	କୁରୁ	29

ଵ ୍ େରା -ଧୂତ	ଵିେଧୗ	ସହ -କରତା	ପୁଶାଚେନ	ଵିଶ ତା
ଗଂେଧ	ଗଂଧ-ଵହା ତା(ଅ)ନ-ପଚେନ	ବହି -ମୁଖା କତା
ପାେ 	କାନନ-ଗଭତା ି	ମଯି	େଚ 	ବାେଲଂଦୁ	ଚୂଡା-ମେଣ
ଶୁ ଶାଂ	କରଵାଣି	େତ	ପଶୁ-ପେତ	ସାମି 	 ି-େଲାକୀ-ଗୁେରା	30

ନାଲଂ	ଵା	ପରେମାପକାରକ -ଇଦଂ	େତକଂ	ପଶୂନାଂ	ପେତ
ପଶ 	କୁକି-ଗତା 	ଚରାଚର-ଗଣା 	ବାହ ସିତା 	ରକିତୁ
ସଵାମତ -ପଲାଯେନୗଶଧ -ଅତି-ଜାଲା-କରଂ	ଭୀ-କରଂ
ନିକିପଂ	ଗରଲଂ	ଗେଲ	ନ	ଗଲିତଂ	େନାଦୀଣ -ଏଵ-ତଯା	31

ଜାେଲା ଃ	ସକଲାମରାତି-ଭଯଦଃ	କ୍େଵଲଃ	କଥଂ	ଵା	ତଯା
ଦୃଶଃ	କିଂ	ଚ	କେର	ଧୃତଃ	କର-ତେଲ	କିଂ	ପକ-ଜଂବୂ-ଫଲ
ଜିହାଯାଂ	ନିହିତଶ	ସି -ଘୁଟିକା	ଵା	କଂଠ-େଦେଶ	ଭୃତଃ
କିଂ	େତ	ନୀଲ-ମଣି -ଵିଭୂଶଣ -ଅଯଂ	ଶଂେଭା	ମହା 	ଵଦ	32

ନାଲଂ	ଵା	ସକୃ -ଏଵ	େଦଵ	ଭଵତଃ	େସଵା	ନତି -ଵା	ନୁତିଃ
ପୂଜା	ଵା	ସରଣଂ	କଥା- ଵଣ -ଅପି-ଆେଲାକନଂ	ମାଦୃଶା
ସାମିନ୍-ଅସିର-େଦଵତାନୁସରଣାଯାେସନ	କିଂ	ଲଭ େତ
କା	ଵା	ମୁ ି -ଇତଃ	କୁେତା	ଭଵତି	େଚ 	କିଂ	 ାଥନୀଯଂ	ତଦା	33
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କିଂ	 ମ -ତଵ	ସାହସଂ	ପଶୁ-ପେତ	କସ ା ି	ଶଂେଭା	ଭଵ -
େଧୖଯଂ	େଚଦୃଶ -ଆ ନଃ-ସିତି -ଇଯଂ	ଚାେନୖ ଃ	କଥଂ	ଲଭ େତ
ଶ -େଦଵ-ଗଣଂ	 ସ -ମୁନି-ଗଣଂ	ନଶ - ପନଂ	ଲଯଂ
ପଶ -ନିଭଯ	ଏକ	ଏଵ	ଵିହରତି-ଆନଂଦ-ସାଂେ ା	ଭଵା 	34

େଯାଗ-େକମ-ଧୁରଂ-ଧରସ 	ସକଲଃ-େ ଯଃ	 େଦାେଦ ାଗିେନା
ଦୃଶାଦୃଶ-ମେତାପେଦଶ-କୃତିେନା	ବାହ ାଂତର-ଵ ାପିନଃ
ସଵଜସ 	ଦଯା-କରସ 	ଭଵତଃ	କିଂ	େଵଦିତଵ ଂ	ମଯା
ଶଂେଭା	ତଂ	ପରମାଂତରଂଗ	ଇତି	େମ	ଚିେ 	ସରାମି-ଅନହ 	35

ଭେ ା	ଭ ି-ଗୁଣାଵୃେତ	ମୁ -ଅମୃତା-ପୂେଣ	 ସେନ	ମନଃ
କୁଂେଭ	ସାଂବ	ତଵାନ୍ରି-ପଲଵ	ଯୁଗଂ	ସଂସାପ 	ସଂଵି -ଫଲ
ସ ୍ ଵଂ	ମଂ -ଉଦୀରଯ -ନିଜ	ଶରୀରାଗାର	ଶୁ ି ଂ	ଵହ
ପୁଣ ାହଂ	 କଟୀ	କେରାମି	ରୁଚିରଂ	କଲ ାଣ -ଆପାଦଯ 	36

ଆମାଯାଂବୁଧି -ଆଦେରଣ	ସୁମନଃ-ସନାଃ-ସମୁଦ -ମେନା
ମଂଥାନଂ	ଦୃଢ	ଭ ି-ର -ସହିତଂ	କୃତା	ମଥିତା	ତତଃ
େସାମଂ	କଲ-ତରୁଂ	ସୁ-ପଵ-ସୁରଭିଂ	ଚିଂତା-ମଣିଂ	ଧୀମତାଂ
ନିତ ାନଂଦ-ସୁଧାଂ	ନିରଂତର-ରମା-େସୗଭାଗ -ଆତନେତ	37

ା -ପୁଣ ାଚଲ-ମାଗ-ଦଶତ-ସୁଧା-ମୂତଃ	 ସନଃ-ଶିଵଃ
େସାମଃ-ସ -ଗୁଣ-େସଵିେତା	ମୃଗ-ଧରଃ	ପୂଣା -ତେମା-େମାଚକଃ
େଚତଃ	ପୁଶର-ଲକିେତା	ଭଵତି	େଚ -ଆନଂଦ-ପାେଥା-ନିଧିଃ
ାଗଲ୍େଯନ	ଵିଜୃଂଭେତ	ସୁମନସାଂ	ଵୃ ି -ତଦା	ଜାଯେତ	38

ଧେମା	େମ	ଚତୁ -ଅନ୍ରିକଃ	ସୁଚରିତଃ	ପାପଂ	ଵିନାଶଂ	ଗତଂ
କାମ-େ ାଧ-ମଦାଦେଯା	ଵିଗଲିତାଃ	କାଲାଃ	ସୁଖାଵିଶତାଃ
ଜାନାନଂଦ-ମେହୗଶଧିଃ	ସୁଫଲିତା	େକୖଵଲ 	ନାେଥ	ସଦା
ମାେନ 	ମାନସ-ପୁଂଡରୀକ-ନଗେର	ରାଜାଵତଂେସ	ସିେତ	39

ଧୀ-ଯଂେ ଣ	ଵେଚା-ଘେଟନ	କଵିତା-କୁେଲ ାପକୁଲ ା େମୖ -
ଆନୀେତୖଶ	ସଦାଶିଵସ 	ଚରିତାଂେଭା-ରାଶି-ଦିଵ ାମୃେତୖଃ
ହୃ -େକଦାର-ଯୁତା -ଚ	ଭ ି-କଲମାଃ	ସାଫଲ -ଆତନେତ
ଦୁଭକା -ମମ	େସଵକସ 	ଭଗଵ 	ଵିେଶଶ	ଭୀତିଃ	କୁତଃ	40

ପାେପା ାତ-ଵିେମାଚନାଯ	ରୁଚିେରଶୖଯାଯ	ମୃତୁ ଂ-ଜଯ
େ ା - ାନ-ନତି- ଦିକିଣ-ସପଯାେଲାକନାକଣେନ
ଜିହା-ଚି -ଶିେରାନ୍ରି-ହ -ନଯନ-େ ାେ ୖ -ଅହ 	 ାଥେତା
ମା -ଆଜାପଯ	ତ -ନିରୂପଯ	ମୁହୁ -ମାେମଵ	ମା	େମ(ଅ)ଵଚଃ	41

ଗାଂଭୀଯଂ	ପରିଖା-ପଦଂ	ଘନ-ଧୃତିଃ	 ାକାର-ଉଦ -ଗୁଣ
େ ାମ -ଚାପ-ବଲଂ	ଘେନଂ ି ଯ-ଚେଯା	ଦାରାଣି	େଦେହ	ସିତଃ
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ଵିଦ ା-ଵ -ସମୃ ି -ଇତି-ଅଖିଲ-ସାମ ୀ-ସେମେତ	ସଦା
ଦୁଗାତି- ି ଯ-େଦଵ	ମାମକ-ମେନା-ଦୁେଗ	ନିଵାସଂ	କୁରୁ	42

ମା	ଗ 	ତ -ଇତ -ତେତା	ଗିରିଶ	େଭା	ମେଯ ଵ	ଵାସଂ	କୁରୁ
ସାମିନ୍-ଆଦି	କିରାତ	ମାମକ-ମନଃ	କାଂତାର-ସୀମାଂତେର
ଵତଂେତ	ବହୁେଶା	ମୃଗା	ମଦ-ଜୁେଶା	ମା ଯ-େମାହାଦଯ -
ତା 	ହତା	ମୃଗଯା-ଵିେନାଦ	ରୁଚିତା-ଲାଭଂ	ଚ	ସଂ ାପ୍ଯସି	43

କର-ଲ 	ମୃଗଃ	କରୀଂ -ଭେନା
ଘନ	ଶାଦୂଲ-ଵିଖଂଡେନା(ଅ) -ଜଂତୁଃ
ଗିରିେଶା	ଵିଶ -ଆକୃତି -ଚ	େଚତଃ
କୁହେର	ପନ	ମୁେଖା ି	େମ	କୁେତା	ଭୀଃ	44

ଚଂଦଃ-ଶାଖି-ଶିଖାନିେତୖ -ଦିଜ-ଵେରଃୖ	ସଂେସଵିେତ	ଶାଶେତ
େସୗଖ ାପାଦିନି	େଖଦ-େଭଦିନି	ସୁଧା-ସାେରଃୖ	ଫେଲୖ -ଦୀପିେତ
େଚତଃ	ପକି-ଶିଖା-ମେଣ	ତ ଜ	ଵୃଥା-ସନାର -ଅେନୖ -ଅଲଂ
ନିତ ଂ	ଶନର-ପାଦ-ପଦ-ଯୁଗଲୀ-ନୀେଡ	ଵିହାରଂ	କୁରୁ	45

ଆକୀେଣ	ନଖ-ରାଜି-କାଂତି-ଵିଭେଵୖ -ଉଦ -ସୁଧା-େଵୖଭେଵୖ -
ଆେଧୗେତପି	ଚ	ପଦ-ରାଗ-ଲଲିେତ	ହଂସ- େଜୖ -ଆ ି େତ
ନିତ ଂ	ଭ ି-ଵଧୂ	ଗେଣୖ -ଚ	ରହସି	େସ ା-ଵିହାରଂ	କୁରୁ
ସିତା	ମାନସ-ରାଜ-ହଂସ	ଗିରିଜା	ନାଥାନ୍ରି-େସୗଧାଂତେର	46

ଶଂଭୁ- ାନ-ଵସଂତ-ସନିନି	ହୃଦାରାେମ(ଅ)ଘ-ଜୀଣ ଦାଃ
ା	ଭ ି	ଲତା ଟା	ଵିଲସିତାଃ	ପୁଣ - ଵାଲ- ି ତାଃ

ଦୀପ ଂେତ	ଗୁଣ-େକାରକା	ଜପ-ଵଚଃ	ପୁଶାଣି	ସ -ଵାସନା
ଜାନାନଂଦ-ସୁଧା-ମରଂଦ-ଲହରୀ	ସଂଵି -ଫଲାଭୁ ନତିଃ	47

ନିତ ାନଂଦ-ରସାଲଯଂ	ସୁର-ମୁନି-ସାଂତାଂବୁଜାତା ଯଂ
ସ ଂ	ସ -ଦିଜ-େସଵିତଂ	କଲୁଶ-ହୃ -ସ -ଵାସନାଵିଶତ
ଶଂଭୁ- ାନ-ସେରାଵରଂ	 ଜ	ମେନା-ହଂସାଵତଂସ	ସିରଂ
କିଂ	କ ା ଯ-ପଲଲ- ମଣ-ସଂଜାତ- ମଂ	 ାପ୍ଯସି	48

ଆନଂଦାମୃତ-ପୂରିତା	ହର-ପଦାଂେଭାଜାଲଵାେଲାଦ ତା
େସୖେଯାପଘ -ଉେପତ 	ଭ ି	ଲତିକା	ଶାେଖାପଶାଖାନିତା
ଉେ ୖ -ମାନସ-କାଯମାନ-ପଟଲୀ -ଆ ମ 	ନି -କଲଶା
ନିତ ାଭୀଶ-ଫଲ- ଦା	ଭଵତୁ	େମ	ସ -କମ-ସଂଵଧତା	49

ସଂ ାରଂଭ-ଵିଜୃଂଭିତଂ	 ତି-ଶିର-ସାନାଂତ -ଆଧିଶିତଂ
ସ-େ ମ	 ମରାଭିରାମ -ଅସକୃ 	ସ -ଵାସନା-େଶାଭିତ
େଭାଗୀଂ ାଭରଣଂ	ସମ -ସୁମନଃ-ପୂଜ ଂ	ଗୁଣାଵିଶତଂ
େସେଵ	 ୀ-ଗିରି-ମଲିକାଜୁନ-ମହା-ଲିନଂ	ଶିଵାଲିନିତ 	50
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ଭୃନୀ ା-ନଟେନା ଟଃ	କରି-ମଦ- ାହୀ	ସ ର -ମାଧଵ-
ଆହାେଦା	ନାଦ-ଯୁେତା	ମହାସିତ-ଵପୁଃ	ପେନଶୁଣା	ଚାଦୃତଃ
ସ -ପକଃ	ସୁମେନା-ଵେନଶୁ	ସ	ପୁନଃ	ସାକା -ମଦୀେଯ	ମେନା
ରାଜୀେଵ	 ମରାଧିେପା	ଵିହରତାଂ	 ୀ	େଶୖଲ-ଵାସୀ	ଵିଭୁଃ	51

କାରୁଣ ାମୃତ-ଵଶଣଂ	ଘନ-ଵିପ - ୀଶ ି ଦା-କମଠଂ
ଵିଦ ା-ସସ -ଫେଲାଦଯାଯ	ସୁମନଃ-ସଂେସଵ -ଇ ାକୃତି
ନୃତ -ଭ -ମଯୂର -ଅ ି-ନିଲଯଂ	ଚନ -ଜଟା-ମଂଡଲଂ
ଶଂେଭା	ଵାନତି	ନୀଲ-କଂଧର-ସଦା	ତାଂ	େମ	ମନ -ଚାତକଃ	52

ଆକାେଶନ	ଶିଖୀ	ସମ 	ଫଣିନାଂ	େନ ା	କଲାପୀ	ନତା-
(ଅ)ନୁ ାହି- ଣେଵାପେଦଶ-ନିନେଦୖଃ	େକକୀତି	େଯା	ଗୀଯେତ
ଶ ାମାଂ	େଶୖଲ-ସମୁ ଵାଂ	ଘନ-ରୁଚିଂ	ଦୃଶ୍ଵା	ନଟଂତଂ	ମୁଦା
େଵଦାଂେତାପଵେନ	ଵିହାର-ରସିକଂ	ତଂ	ନୀଲ-କଂଠଂ	ଭେଜ	53

ସଂ ା	ଘମ-ଦିନାତ େଯା	ହରି-କରାଘାତ- ଭୂତାନକ-
ଧାେନା	ଵାରିଦ	ଗଜତଂ	ଦିଵିଶଦାଂ	ଦୃଶି ଟା	ଚନଲା
ଭ ାନାଂ	ପରିେତାଶ	ବାଶ	ଵିତତି -ଵୃଶି -ମଯୂରୀ	ଶିଵା
ଯସିନ୍-ଉ ୍ ଵଲ-ତାଂଡଵଂ	ଵିଜଯେତ	ତଂ	ନୀଲ-କଂଠଂ	ଭେଜ	54

ଆଦ ାଯାମିତ-େତଜେସ- ତି-ପେଦୖ -େଵଦ ାଯ	ସା ାଯ	େତ
ଵିଦ ାନଂଦ-ମଯା େନ	 ି-ଜଗତଃ-ସଂରକେଣାେଦ ାଗିେନ
େ ଯାଯାଖିଲ-େଯାଗିଭିଃ-ସୁର-ଗେଣୖ -େଗଯାଯ	ମାଯାଵିେନ
ସମ 	ତାଂଡଵ-ସଂ ମାଯ	ଜଟିେନ	େସଯଂ	ନତିଃ-ଶଂଭେଵ	55

ନିତ ାଯ	 ି-ଗୁଣା େନ	ପୁର-ଜିେତ	କାତ ାଯନୀ-େ ଯେସ
ସତ ାଯାଦି	କୁଟୁଂବିେନ	ମୁନି-ମନଃ	 ତ କ-ଚି -ମୂତେଯ
ମାଯା-ସୃଶ-ଜଗ - ଯାଯ	ସକଲ-ଆମାଯାଂତ-ସନାରିେଣ
ସାଯଂ	ତାଂଡଵ-ସଂ ମାଯ	ଜଟିେନ	େସଯଂ	ନତିଃ-ଶଂଭେଵ	56

ନିତ ଂ	େସାଦର-େପାଶଣାଯ	ସକଲା -ଉ ି ଶ 	ଵି ାଶଯା
ଵ ଥଂ	ପଯଟନଂ	କେରାମି	ଭଵତଃ-େସଵାଂ	ନ	ଜାେନ	ଵିେଭା
ମ -ଜନାଂତର-ପୁଣ -ପାକ-ବଲତ -ତଂ	ଶଵ	ସଵାଂତର -
ତିଶେସ ଵ	ହି	େତନ	ଵା	ପଶୁ-ପେତ	େତ	ରକଣୀେଯା(ଅ)ସ୍ଯହ 	57

ଏେକା	ଵାରିଜ-ବାଂଧଵଃ	କିତି-ନେଭା	ଵ ାପଂ	ତେମା-ମଂଡଲଂ
ଭିତା	େଲାଚନ-େଗାଚେରାପି	ଭଵତି	ତଂ	େକାଟି-ସୂଯ- ଭଃ
େଵଦ ଃ	କିଂ	ନ	ଭଵସ େହା	ଘନ-ତରଂ	କୀଦୃନ୍ଭେଵ -ମ ମ -
ତ -ସଵଂ	ଵ ପନୀଯ	େମ	ପଶୁ-ପେତ	ସାକା 	 ସେନା	ଭଵ	58

ହଂସଃ	ପଦ-ଵନଂ	ସମି ତି	ଯଥା	ନୀଲାଂବୁଦଂ	ଚାତକଃ
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େକାକଃ	େକାକ-ନଦ- ି ଯଂ	 ତି-ଦିନଂ	ଚଂ ଂ	ଚେକାର -ତଥା
େଚେତା	ଵାନତି	ମାମକଂ	ପଶୁ-ପେତ	ଚି -ମାଗ	ମୃଗ ଂ	ଵିେଭା
େଗୗରୀ	ନାଥ	ଭଵ -ପଦାବ-ଯୁଗଲଂ	େକୖଵଲ -େସୗଖ - ଦ 	59

େରାଧ -େତାଯହୃତଃ	 େମଣ-ପଥିକ -ଚାଯାଂ	ତେରା -ଵୃଶିତଃ
ଭୀତଃ	ସସ	ଗୃହଂ	ଗୃହସ -ଅତିଥି -ଦୀନଃ	 ଭଂ	ଧାମକ
ଦୀପଂ	ସଂତମସାକୁଲ -ଚ	ଶିଖିନଂ	ଶୀତାଵୃତ -ତଂ	ତଥା
େଚତଃ-ସଵ-ଭଯାପହଂ- ଜ	ସୁଖଂ	ଶଂେଭାଃ	ପଦାଂେଭାରୁହ 	60

ଅେନାଲଂ	ନିଜ	ବୀଜ	ସଂତତି -ଅଯସାଂେତାପଲଂ	ସୂଚିକା
ସାଧୀ	େନୖଜ	ଵିଭୁଂ	ଲତା	କିତି-ରୁହଂ	ସିଂଧୁ -ସରି -ଵଲଭ
ାେପାତୀହ	ଯଥା	ତଥା	ପଶୁ-ପେତଃ	ପାଦାରଵିଂଦ-ଦଯଂ
େଚେତାଵୃ ି -ଉେପତ 	ତିଶତି	ସଦା	ସା	ଭ ି -ଇତି-ଉଚ େତ	61

ଆନଂଦା ଭି -ଆତେନାତି	ପୁଲକଂ	େନୖମଲ ତ -ଚାଦନଂ
ଵାଚା	ଶନ	ମୁେଖ	ସିେତୖ -ଚ	ଜଠରା-ପୂତଂ	ଚରି ାମୃେତୖଃ
ରୁ ାେକୖ -ଭସିେତନ	େଦଵ	ଵପୁେଶା	ରକାଂ	ଭଵ -ଭାଵନା-
ପଯେନ	ଵିନିେଵଶ 	ଭ ି	ଜନନୀ	ଭ ାଭକଂ	ରକତି	62

ମାଗା-ଵତତ	ପାଦୁକା	ପଶୁ-ପେତ -ଅଂଗସ 	କୂଚାଯେତ
ଗଂଡୂଶାଂବୁ-ନିେଶଚନଂ	ପୁର-ରିେପା -ଦିଵ ାଭିେଶକାଯେତ
କିନି -ଭକିତ-ମାଂସ-େଶଶ-କବଲଂ	ନେଵ ାପହାରାଯେତ
ଭ ି ଃ	କିଂ	ନ	କେରାତି-ଅେହା	ଵନ-ଚେରା	ଭ ାଵତମାଯେତ	63

ଵକ ାଡନ -ଅଂତକସ 	କଠିନାପସାର	ସ ଦନଂ
ଭୂ-ଭୃ -ପଯଟନଂ	ନମ -ସୁର-ଶିରଃ-େକାଟୀର	ସନଶଣ
କେମଦଂ	ମୃଦୁଲସ 	ତାଵକ-ପଦ-ଦଂଦସ 	େଗୗରୀ-ପେତ
ମେ େତା-ମଣି-ପାଦୁକା-ଵିହରଣଂ	ଶଂେଭା	ସଦାନୀ-କୁରୁ	64

ଵକ -ତାଡନ	ଶନଯା	ଵିଚଲିେତା	େଵୖଵସେତା	ନିଜରାଃ
େକାଟୀେରା ୍ ଵଲ-ରତ-ଦୀପ-କଲିକା-ନୀରାଜନଂ	କୁଵେତ
ଦୃଶ୍ଵା	ମୁ ି-ଵଧୂ -ତେନାତି	ନିଭୃତାେଶଶଂ	ଭଵାନୀ-ପେତ
ଯ -େଚତ -ତଵ	ପାଦ-ପଦ-ଭଜନଂ	ତେସ ହ	କିଂ	ଦୁ -ଲଭ 	65

ୀଡାଥଂ	ସୃଜସି	 ପନ -ଅଖିଲଂ	 ୀଡା-ମୃଗା -େତ	ଜନାଃ
ଯ -କମାଚରିତଂ	ମଯା	ଚ	ଭଵତଃ	 ୀେତୖ 	ଭଵେତ ଵ	ତ
ଶଂେଭା	ସସ 	କୁତୂହଲସ 	କରଣଂ	ମେ ଶିତଂ	ନିଶିତଂ
ତସା -ମାମକ	ରକଣଂ	ପଶୁ-ପେତ	କତଵ -ଏଵ	ତଯା	66

ବହୁ-ଵିଧ-ପରିେତାଶ-ବାଶ-ପୂର-
ସ ଟ-ପୁଲକାନିତ-ଚାରୁ-େଭାଗ-ଭୂମି
ଚିର-ପଦ-ଫଲ-କାନ୍ଶି-େସଵ ମାନାଂ
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ପରମ	ସଦାଶିଵ-ଭାଵନାଂ	 ପେଦ 	67

ଅମିତ-ମୁଦମୃତଂ	ମୁହୁ -ଦୁହଂତୀଂ
ଵିମଲ-ଭଵ -ପଦ-େଗାଶ -ଆଵସଂତୀ
ସଦଯ	ପଶୁ-ପେତ	ସୁପୁଣ -ପାକାଂ
ମମ	ପରିପାଲଯ	ଭ ି	େଧନୁ -ଏକା 	68

ଜଡତା	ପଶୁତା	କଲନିତା
କୁଟିଲ-ଚରତଂ	ଚ	ନା ି	ମଯି	େଦଵ
ଅ ି	ଯଦି	ରାଜ-େମୗେଲ
ଭଵ -ଆଭରଣସ 	ନାସି	କିଂ	ପା 	69

ଅରହସି	ରହସି	ସତଂ -ବୁ ୍ ଯା
ଵରି-ଵସିତୁଂ	ସୁଲଭଃ	 ସନ-ମୂତଃ
ଅଗଣିତ	ଫଲ-ଦାଯକଃ	 ଭୁ -େମ
ଜଗ -ଅଧିେକା	ହୃଦି	ରାଜ-େଶଖେରା ି	70

ଆରୂଢ-ଭ ି-ଗୁଣ-କୁନିତ-ଭାଵ-ଚାପ-
ଯୁେ ୖଃ-ଶିଵ-ସରଣ-ବାଣ-ଗେଣୖ -ଅେମାେଘୖଃ
ନିଜତ 	କିଲିଶ-ରିପୂ 	ଵିଜଯୀ	ସୁଧୀଂ ଃ-
ସାନଂଦ -ଆଵହତି	ସୁସିର-ରାଜ-ଲକ୍ମୀ 	71

ାନାନେନନ	ସମେଵକ୍ଯ	ତମଃ- େଦଶଂ
ଭିତା	ମହା-ବଲିଭି -ଈଶର	ନାମ-ମଂେ ୖଃ
ଦିଵ ା ି ତଂ	ଭୁଜଗ-ଭୂଶଣ -ଉଦହଂତି
େଯ	ପାଦ-ପଦ -ଇହ	େତ	ଶିଵ	େତ	କୃତାଥାଃ	72

ଭୂ-ଦାରତା -ଉଦଵହ -ଯ -ଅେପକଯା	 ୀ-
ଭୂ-ଦାର	ଏଵ	କିମତଃ	ସୁମେତ	ଲଭସ
େକଦାର -ଆକଲିତ	ମୁ ି	ମେହୗଶଧୀନାଂ
ପାଦାରଵିଂଦ	ଭଜନଂ	ପରେମଶରସ 	73

ଆଶା-ପାଶ-େକଶ-ଦୁ -ଵାସନାଦି-
େଭେଦାଦୁ େ ୖ -ଦିଵ -ଗଂେଧୖ -ଅମଂେଦୖଃ
ଆଶା-ଶାଟୀକସ 	ପାଦାରଵିଂଦଂ
େଚତଃ-େପଟୀଂ	ଵାସିତାଂ	େମ	ତେନାତୁ	74

କଲ ାଣିନଂ	ସରସ-ଚି -ଗତିଂ	ସେଵଗଂ
ସେଵନିତଜ -ଅନଘଂ	 ଵ-ଲକଣାଢ
େଚତ -ତୁରନ -ଅଧିରୁହ 	ଚର	ସରାେର
େନତଃ-ସମ 	ଜଗତାଂ	ଵୃଶଭାଧିରୂଢ	75
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ଭ ି -ମେହଶ-ପଦ-ପୁଶର -ଆଵସଂତୀ
କାଦଂବିନୀଵ	କୁରୁେତ	ପରିେତାଶ-ଵଶ
ସଂପୂରିେତା	ଭଵତି	ଯସ 	ମନ -ତଟାକ -
ତ -ଜନ-ସସ -ଅଖିଲଂ	ସଫଲଂ	ଚ	ନାନ 	76

ବୁ ି ଃ-ସିରା	ଭଵିତୁ -ଈଶର-ପାଦ-ପଦ
ସ ା	ଵଧୂ -ଵିରହିଣୀଵ	ସଦା	ସରଂତୀ
ସ -ଭାଵନା-ସରଣ-ଦଶନ-କୀତନାଦି
ସେ ାହିେତଵ	ଶିଵ-ମଂ -ଜେପନ	ଵିଂେତ	77

ସ -ଉପଚାର-ଵିଧିଶୁ-ଅନୁ-େବାଧିତାଂ
ସଵିନଯାଂ	ସୁହୃଦଂ	ସଦୁପା ି ତା
ମମ	ସମୁ ର	ବୁ ି -ଇମାଂ	 େଭା
ଵର-ଗୁେଣନ	ନେଵାଢ-ଵଧୂ -ଇଵ	78

ନିତ ଂ	େଯାଗି-ମନ -ସେରାଜ-ଦଲ-ସନାର-କମ -ତ - ମଃ-
ଶଂେଭା	େତନ	କଥଂ	କେଠାର-ଯମ-ରା -ଵକଃ-କଵାଟ-କତିଃ
ଅତ ଂତଂ	ମୃଦୁଲଂ	ତ -ଅନ୍ରି-ଯୁଗଲଂ	ହା	େମ	ମନ -ଚିଂତଯତି-
ଏତ -େଲାଚନ-େଗାଚରଂ	କୁରୁ	ଵିେଭା	ହେ ନ	ସଂଵାହେଯ	79

ଏଶ େତ ଶ	ଜନିଂ	ମେନା(ଅ)ସ 	କଠିନଂ	ତସି -ନଟାନୀତି	ମ -
ରକାେଯୖ	ଗିରି	ସୀମି	େକାମଲ-ପଦ-ନ ାସଃ	ପୁରାଭ ାସିତଃ
େନା-େଚ -ଦିଵ -ଗୃହାଂତେରଶୁ	ସୁମନ -ତେଲଶୁ	େଵଦ ାଦିଶୁ
ାଯଃ-ସ 	ଶିଲା-ତେଲଶୁ	ନଟନଂ	ଶଂେଭା	କିମଥଂ	ତଵ	80

କନି -କାଲ -ଉମା-ମେହଶ	ଭଵତଃ	ପାଦାରଵିଂଦାଚେନୖଃ
କନି - ାନ-ସମାଧିଭି -ଚ	ନତିଭିଃ	କନି 	କଥାକଣେନୖଃ
କନି 	କନି -ଅେଵକେଣୖ -ଚ	ନୁତିଭିଃ	କନି -ଦଶା -ଈଦୃଶୀଂ
ଯଃ	 ାେପାତି	ମୁଦା	ତ -ଅପତ	ମନା	ଜୀଵ 	ସ	ମୁ ଃ	ଖଲୁ	81

ବାଣତଂ	ଵୃଶଭତ -ଅଧ-ଵପୁଶା	ଭାଯାତ -ଆଯା-ପେତ
େଘାଣିତଂ	ସଖିତା	ମୃଦନ	ଵହତା	େଚତ ାଦି	ରୂପଂ	ଦେଧୗ
ତ -ପାେଦ	ନଯନାପଣଂ	ଚ	କୃତଵା 	ତ -େଦହ	ଭାେଗା	ହରିଃ
ପୂଜ ା -ପୂଜ -ତରଃ-ସ	ଏଵ	ହି	ନ	େଚ 	େକା	ଵା	ତଦେନ ା(ଅ)ଧିକଃ	82

ଜନନ-ମୃତି-ଯୁତାନାଂ	େସଵଯା	େଦଵତାନାଂ
ନ	ଭଵତି	ସୁଖ-େଲଶଃ	ସଂଶେଯା	ନା ି	ତ
ଅଜନି -ଅମୃତ	ରୂପଂ	ସାଂବ -ଈଶଂ	ଭଜଂେତ
ଯ	ଇହ	ପରମ	େସୗଖ ଂ	େତ	ହି	ଧନ ା	ଲଭଂେତ	83

ଶିଵ	ତଵ	ପରିଚଯା	ସନିଧାନାଯ	େଗୗଯା
ଭଵ	ମମ	ଗୁଣ-ଧୁଯାଂ	ବୁ ି-କନ ାଂ	 ଦାେସ

10
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ସକଲ-ଭୁଵନ-ବଂେଧା	ସ ି -ଆନଂଦ-ସିଂେଧା
ସଦଯ	ହୃଦଯ-େଗେହ	ସଵଦା	ସଂଵସ	ତ 	84

ଜଲଧି	ମଥନ	ଦେକା	େନୖଵ	ପାତାଲ	େଭଦୀ
ନ	ଚ	ଵନ	ମୃଗଯାଯାଂ	େନୖଵ	ଲୁବଃ	 ଵୀଣଃ
ଅଶନ-କୁସୁମ-ଭୂଶା-ଵ ୍ ର-ମୁଖ ାଂ	ସପଯାଂ
କଥଯ	କଥ -ଅହଂ	େତ	କଲଯାନୀଂଦୁ-େମୗେଲ	85

ପୂଜା- ଵ -ସମୃ େଯା	ଵିରଚିତାଃ	ପୂଜାଂ	କଥଂ	କୁମେହ
ପକିତଂ	ନ	ଚ	ଵା	କୀଟିତ -ଅପି	ନ	 ାପଂ	ମଯା	ଦୁ -ଲଭ
ଜାେନ	ମ କ -ଅନ୍ରି-ପଲଵ -ଉମା-ଜାେନ	ନ	େତ(ଅ)ହଂ	ଵିେଭା
ନ	ଜାତଂ	ହି	ପିତାମେହନ	ହରିଣା	ତ ୍ େଵନ	ତ -ରୂପିଣା	86

ଅଶନଂ	ଗରଲଂ	ଫଣୀ	କଲାେପା
ଵସନଂ	ଚମ	ଚ	ଵାହନଂ	ମେହାକଃ
ମମ	ଦାସ ସି	କିଂ	କି -ଅ ି	ଶଂେଭା
ତଵ	ପାଦାଂବୁଜ-ଭ ି -ଏଵ	େଦହି	87

ଯଦା	କୃତାଂେଭା-ନିଧି-େସତୁ-ବଂଧନଃ
କରସ-ଲାଧଃ-କୃତ-ପଵତାଧିପଃ
ଭଵାନି	େତ	ଲନିତ-ପଦ-ସଂଭଵ -
ତଦା	ଶିଵାଚା- ଵ	ଭାଵନ-କମଃ	88

ନତିଭି -ନୁତିଭି -ତ -ଈଶ	ପୂଜା
ଵିଧିଭି - ାନ-ସମାଧିଭି -ନ	ତୁଶଃ
ଧନୁଶା	ମୁସେଲନ	ଚାଶଭି -ଵା
ଵଦ	େତ	 ୀତି-କରଂ	ତଥା	କେରାମି	89

ଵଚସା	ଚରିତଂ	ଵଦାମି	ଶଂେଭା -
ଅହ -ଉେଦ ାଗ	ଵିଧାସୁ	େତ(ଅ) ସ ଃ
ମନସାକୃତି -ଈଶରସ 	େସେଵ
ଶିରସା	େଚୖଵ	ସଦାଶିଵଂ	ନମାମି	90

ଆଦ ା(ଅ)ଵିଦ ା	ହୃ -ଗତା	ନିଗତାସୀ -
ଵିଦ ା	ହୃଦ ା	ହୃ -ଗତା	ତ - ସାଦା
େସେଵ	ନିତ ଂ	 ୀ-କରଂ	ତ -ପଦାବଂ
ଭାେଵ	ମୁେ -ଭାଜନଂ	ରାଜ-େମୗେଲ	91

ଦୂରୀକୃତାନି	ଦୁରିତାନି	ଦୁରକରାଣି
େଦୗ -ଭାଗ -ଦୁଃଖ-ଦୁରହଂକୃତି-ଦୁ -ଵଚାଂସି
ସାରଂ	ତଦୀଯ	ଚରିତଂ	ନିତରାଂ	ପିବଂତଂ
େଗୗରୀଶ	ମା -ଇହ	ସମୁ ର	ସ -କଟାେକୖଃ	92

11
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


େସାମ	କଲା-ଧର-େମୗେଲୗ
େକାମଲ	ଘନ-କଂଧେର	ମହା-ମହସି
ସାମିନି	ଗିରିଜା	ନାେଥ
ମାମକ	ହୃଦଯଂ	ନିରଂତରଂ	ରମତା 	93

ସା	ରସନା	େତ	ନଯେନ
ତାେଵଵ	କେରୗ	ସ	ଏଵ	କୃତ-କୃତ ଃ
ଯା	େଯ	େଯୗ	େଯା	ଭଗଂ
ଵଦତୀେକେତ	ସଦାଚତଃ	ସରତି	94

ଅତି	ମୃଦୁେଲୗ	ମମ	ଚରେଣୗ-
ଅତି	କଠିନଂ	େତ	ମେନା	ଭଵାନୀଶ
ଇତି	ଵିଚିକି ାଂ	ସଂତ ଜ
ଶିଵ	କଥ -ଆସୀ -ଗିେରୗ	ତଥା	 େଵଶଃ	95

େଧୖଯାନେଶନ	ନିଭୃତଂ
ରଭସା -ଆକୃଶ 	ଭ ି-ଶୃନଲଯା
ପୁର-ହର	ଚରଣାଲାେନ
ହୃଦଯ-ମେଦଭଂ	ବଧାନ	ଚି -ଯଂେ ୖଃ	96

ଚରତ ଭିତଃ	 ଗଲ-ଵୃ ୍ ଯା
ମଦଵା -ଏଶ	ମନଃ-କରୀ	ଗରୀଯା
ପରିଗୃହ 	ନେଯନ	ଭ ି-ର ୍ ଵା
ପରମ	ସାଣୁ-ପଦଂ	ଦୃଢଂ	ନଯାମୁ 	97

ସଵାଲନାର-ଯୁ ାଂ	ସରଲ-ପଦ-ଯୁତାଂ	ସାଧୁ-ଵୃ ାଂ	ସୁଵଣାଂ
ସ ି ଃ-ସମ୍ତୂଯ-ମାନାଂ	ସରସ	ଗୁଣ-ଯୁତାଂ	ଲକିତାଂ	ଲକଣାଢ ା
ଉଦ -ଭୂଶା-ଵିେଶଶା -ଉପଗତ-ଵିନଯାଂ	େଦ ାତ-ମାନାଥ-େରଖାଂ
କଲ ାଣୀଂ	େଦଵ	େଗୗରୀ- ି ଯ	ମମ	କଵିତା-କନ କାଂ	ତଂ	ଗୃହାଣ	98

ଇଦଂ	େତ	ଯୁ ଂ	ଵା	ପରମ-ଶିଵ	କାରୁଣ 	ଜଲେଧ
ଗେତୗ	ତିଯ -ରୂପଂ	ତଵ	ପଦ-ଶିେରା-ଦଶନ-ଧିଯା
ହରି- ହାେଣୗ	େତୗ	ଦିଵି	ଭୁଵି	ଚରଂେତୗ	 ମ-ଯୁେତୗ
କଥଂ	ଶଂେଭା	ସାମି 	କଥଯ	ମମ	େଵେଦ ାସି	ପୁରତଃ	99

େ ାେ ଣାଲ -ଅହଂ	 ଵଚି	ନ	ମୃଶା	େଦଵା	ଵିରିନାଦଯଃ
ତ ାନାଂ	ଗଣନା- ସନ-ସମେଯ	ତା -ଅ ଗଣ ଂ	ଵିଦୁଃ
ମାହା ୍ଯା -ଵିଚାରଣ- କରେଣ	ଧାନା-ତୁଶେ ାମଵ -
ଧୂତା -ତାଂ	ଵିଦୁ -ଉ େମା ମ	ଫଲଂ	ଶଂେଭା	ଭଵ -େସଵକାଃ	100

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/shivananda-lahari-oriya.html

12
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org/veda/shivananda-lahari-oriya.html
https://www.vignanam.org

