
ସ�ଉଂଦଯ	ଲହରି

ଥମ	ଭାଗଃ	-	ଆନଂଦ	ଲହରି

ଭୁେମୗସଲିତ	ପାଦାନା 	ଭୂମିେରଵା	ଵଲଂବନ 	|
ତଯୀ	ଜାତା	ପରାଧାନା 	ତେମଵ	ଶରଣ 	ଶିେଵ	||

ଶିଵଃ	ଶ ୍ ଯା	ଯୁେ ା	ଯଦି	ଭଵତି	ଶ ଃ	 ଭଵିତୁଂ
ନ	େଚେଦଵଂ	େଦେଵା	ନ	ଖଲୁ	କୁଶଲଃ	ସଂଦିତୁମପି|
ଅତ ୍ ଵା 	ଆରା ାଂ	ହରି-ହର-ଵିରିନାଦିଭି	ରପି
ଣଂତୁଂ	େ ାତୁଂ	ଵା	କଥ-ମକତ	ପୁଣ ଃ	 ଭଵତି||	1	||

ତନୀଯାଂସୁଂ	ପାଂସୁଂ	ତଵ	ଚରଣ	ପଂେକରୁହ-ଭଵଂ
ଵିରିଂଚିଃ	ସଂଚିନ 	ଵିରଚଯତି	େଲାକା-ନଵିକଲ 	|
ଵହେତ ନଂ	େଶୗରିଃ	କଥମପି	ସହେ ଣ	ଶିରସାଂ
ହରଃ	ସଂ ୁ -େଯୖନଂ	ଭଜତି	ଭସିେତା ୂ ଳ	ନଵିଧି ||	2	||

ଅଵିଦ ାନା-ମଂତ- ି ମିର-ମିହିର	ଦୀପନଗରୀ
ଜଡାନାଂ	େଚୖତନ - ବକ	ମକରଂଦ	 ତିଝରୀ	|
ଦରି ାଣାଂ	ଚିଂତାମଣି	ଗୁଣନିକା	ଜନଜଲେଧୗ
ନିମ ାନାଂ	ଦଂ ୍ ରା	ମୁରରିପୁ	ଵରାହସ 	ଭଵତି||	3	||

ତଦନ ଃ	ପାଣିଭଯା-ମଭଯଵରେଦା	େଦୖଵତଗଣଃ
ତେମକା	େନୖଵାସି	 କଟିତ-ଵରଭୀତ ଭିନଯା	|
ଭଯା 	 ାତୁଂ	ଦାତୁଂ	ଫଲମପି	ଚ	ଵାଂଛାସମଧିକଂ
ଶରେଣ 	େଲାକାନାଂ	ତଵ	ହି	ଚରଣାେଵଵ	ନିପୁେଣୗ	||	4	||

ହରି ୍ ଵାମାର 	 ଣତ-ଜନ-େସୗଭାଗ -ଜନନୀଂ
ପୁରା	ନାରୀ	ଭୂତା	ପୁରରିପୁମପି	େ ାଭ	ମନଯ 	|
ସେରାଽପି	ତାଂ	ନତା	ରତିନଯନ-େଲେହ ନ	ଵପୁଷା
ମୁନୀନାମପ ଂତଃ	 ଭଵତି	ହି	େମାହାଯ	ମହତା 	||	5	||

ଧନୁଃ	େପୗ ଂ	େମୗଵୀ	ମଧୁକରମଯୀ	ପଂଚ	ଵିଶିଖାଃ
ଵସଂତଃ	ସାମଂେତା	ମଲଯମରୁ-ଦାେଯାଧନ-ରଥଃ	|
ତଥାେପ କଃ	ସଵଂ	ହିମଗିରିସୁେତ	କାମପି	କୃପାଂ
ଅପାଂଗାେ 	ଲବ୍ଵା	ଜଗଦିଦ-ମନଂେଗା	ଵିଜଯେତ	||	6	||

କଣ ାଂଚୀ-ଦାମା	କରି	କଲଭ	କୁଂଭ- ନନତା
ପରି ୀଣା	ମେ 	ପରିଣତ	ଶର ଂ -ଵଦନା	|
ଧନୁବାଣା 	ପାଶଂ	ସୃଣିମପି	ଦଧାନା	କରତେଲୖଃ
ପୁର ା	ଦା ାଂ	ନଃ	ପୁରମଥିତୁ	ରାେହା-ପୁରୁଷିକା	||	7	||
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ସୁଧାସିଂେଧାମେ 	ସୁରଵିଟ-ପିଵାଟୀ-ପରିଵୃେତ
ମଣିଦୀେପ	ନୀେପା-ପଵନଵତି	ଚିଂତାମଣି	ଗୃେହ	|
ଶିଵକାେର	ମଂେଚ	ପରମଶିଵ-ପଯଂକ	ନିଲଯା
ଭଜଂତି	ତାଂ	ଧନ ାଃ	କତିଚନ	ଚିଦାନଂଦ-ଲହରୀ 	||	8	||

ମହୀଂ	ମୂଲାଧାେର	କମପି	ମଣିପୂେର	ହୁତଵହଂ
ସିତଂ	ସଧି ାେନ	ହୃଦି	ମରୁତ-ମାକାଶ-ମୁପରି	|
ମେନାଽପି	 ମେ 	ସକଲମପି	ଭିତା	କୁଲପଥଂ
ସହ ାେର	ପେଦ	ସ	ହରହସି	ପତ ା	ଵିହରେସ	||	9	||

ସୁଧାଧାରାସାେରୖ-ଶରଣଯୁଗଲାଂତ-ଵଗଲିେତୖଃ
ପଂଚଂ	ସିନଞଂତୀ	ପୁନରପି	ରସାମାଯ-ମହସଃ|
ଅଵାପ 	ସାଂ	ଭୂମିଂ	ଭୁଜଗନିଭ-ମଧୁ -ଵଲଯଂ
ସମା ାନଂ	କୃତା	ସପିଷି	କୁଲକୁଂେଡ	କୁହରିଣି	||	10	||

ଚତୁଭଃ	 ୀକଂେଠୖଃ	ଶିଵଯୁଵତିଭିଃ	ପଂଚଭିପି
ଭିନାଭିଃ	ଶଂେଭାନଵଭିରପି	ମୂଲ କୃତିଭିଃ	|
ଚତୁଶତାରିଂଶ -ଵସୁଦଲ-କଲାଶ୍- ି ଵଲଯ-
ି େରଖଭିଃ	ସାଧଂ	ତଵ	ଶରଣେକାଣାଃ	ପରିଣତାଃ	||	11	||

ତଦୀଯଂ	େସୗଂଦଯଂ	ତୁହିନଗିରିକେନ 	ତୁଲଯିତୁଂ
କଵୀଂ ାଃ	କଲଂେତ	କଥମପି	ଵିରିଂଚି- ଭୃତଯଃ	|
ଯଦାେଲାେକୗ କ ା-ଦମରଲଲନା	ଯାଂତି	ମନସା
ତେପାଭିଦୁ ୍ରାପାମପି	ଗିରିଶ-ସାଯୁଜ -ପଦଵୀ 	||	12	||

ନରଂ	ଵଷୀଯାଂସଂ	ନଯନଵିରସଂ	ନମସୁ	ଜଡଂ
ତଵାପାଂଗାେଲାେକ	ପତିତ-ମନୁଧାଵଂତି	ଶତଶଃ	|
ଗଲେଦଣୀବଂଧାଃ	କୁଚକଲଶ-ଵି ୍ ରି -ସିଚଯା
ହଟା 	 ଟ ାେଞ ା	ଵିଗଲିତ-ଦୁକୂଲା	ଯୁଵତଯଃ	||	13	||

ି େତୗ	ଷଟଂଚାଶ -ଦିସମଧିକ-ପଂଚାଶ-ଦୁଦେକ
ହୁତେଶ	ଦାଷ ି-ଶତୁରଧିକ-ପଂଚାଶ-ଦନିେଲ	|
ଦିଵି	ଦିଃ	ଷ 	 ି ଂଶ 	ମନସି	ଚ	ଚତୁଃଷ ି ରିତି	େଯ
ମଯୂଖା-େ ଷା-ମପୁ ପରି	ତଵ	ପାଦାଂବୁଜ-ଯୁଗ 	||	14	||

ଶର ୍ େଯା ୍ ନା	ଶୁ ାଂ	ଶଶିଯୁତ-ଜଟାଜୂଟ-ମକୁଟାଂ
ଵର- ାସ- ାଣ-ସଟିକଘୁଟିକା-ପୁ କ-କରା 	|
ସକୃନ	ତା	ନତା	କଥମିଵ	ସତାଂ	ସନିଦଧେତ
ମଧୁ- ୀର- ା ା-ମଧୁରିମ-ଧୁରୀଣାଃ	ଫଣିତଯଃ	||	15	||

କଵୀଂ ାଣାଂ	େଚତଃ	କମଲଵନ-ବାଲାତପ-ରୁଚିଂ
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ଭଜଂେତ	େଯ	ସଂତଃ	କତିଚିଦରୁଣାେମଵ	ଭଵତୀ 	|
ଵିରିଂଚି-େ ଯସ ା- ରୁଣତର- ଂଗର	ଲହରୀ-
ଗଭୀରାଭି-ଵାଗିଃ	ଵଦଧତି	ସତାଂ	ରଂଜନମମୀ	||	16	||

ସଵି ୀଭି-ଵାଚାଂ	ଚଶି-ମଣି	ଶିଲା-ଭଂଗ	ରୁଚିଭି-
ଵଶିନ ଦ ାଭି- ୍ ଵାଂ	ସହ	ଜନନି	ସଂଚିଂତଯତି	ଯଃ	|
ସ	କତା	କାଵ ାନାଂ	ଭଵତି	ମହତାଂ	ଭଂଗିରୁଚିଭି-
ଵେଚାଭି-ଵାେଗଵୀ-ଵଦନ-କମଲାେମାଦ	ମଧୁେରଃୖ	||	17	||

ତନୁ ାଯାଭିେ 	ତରୁଣ-ତରଣି- ୀସରଣିଭି-
ଦଵଂ	ସଵା-ମୁଵୀ-ମରୁଣିମନି	ମ ାଂ	ସରତି	ଯଃ	|
ଭଵଂତ ସ 	 ସ -ଦନହରିଣ-ଶାଲୀନ-ନଯନାଃ
ସେହାଵଶ ା	ଵଶ ାଃ	କତି	କତି	ନ	ଗୀଵାଣ-ଗଣିକାଃ	||	18	||

ମୁଖଂ	ବିଂଦୁଂ	କୃତା	କୁଚଯୁଗମଧ- ସ 	ତଦେଧା
ହରାଧଂ	 ାେଯେଦ ା	ହରମହିଷି	େତ	ମନଥକଲା 	|
ସ	ସଦ ଃ	ସଂେ ାଭଂ	ନଯତି	ଵନିତା	ଇତ ତିଲଘୁ
ି େଲାକୀମପ ାଶୁ	 ମଯତି	ରଵୀଂଦୁ- ନଯୁଗା 	||	19	||

କିରଂତୀ-ମଂେଗଭ ଃ	କିରଣ-ନିକୁରୁଂବମୃତରସଂ
ହୃଦି	ତା	ମାଧେ 	ହିମକରଶିଲା-ମୂତମିଵ	ଯଃ	|
ସ	ସପାଣାଂ	ଦପଂ	ଶମଯତି	ଶକୁଂତଧିପ	ଇଵ
ଜରପ ା 	ଦୃ ୍ ଯା	ସୁଖଯତି	ସୁଧାଧାରସିରଯା	||	20	||

ତଟିେଲଖା-ତନୀଂ	ତପନ	ଶଶି	େଵୖଶାନର	ମଯୀଂ
ନି ୍ ଣାଂ	ଷ ାମପୁ ପରି	କମଲାନାଂ	ତଵ	କଲାଂ	|
ମହାପଦାତଵ ାଂ	ମୃଦିତ-ମଲମାେଯନ	ମନସା
ମହାଂତଃ	ପଶ ଂେତା	ଦଧତି	ପରମାହାଦ-ଲହରୀ 	||	21	||

ଭଵାନି	ତଂ	ଦାେସ	ମଯି	ଵିତର	ଦୃ ି ଂ	ସକରୁଣାଂ
ଇତି	େ ାତୁଂ	ଵାଂଛ 	କଥଯତି	ଭଵାନି	ତମିତି	ଯଃ	|
ତେଦୖଵ	ତଂ	ତେସୖ	ଦିଶସି	ନିଜସାଯୁଜ -ପଦଵୀଂ
ମୁକୁଂଦ- େମଂ 	ସ ଟ	ମକୁଟ	ନୀରାଜିତପଦା 	||	22	||

ତଯା	ହୃତା	ଵାମଂ	ଵପୁ-ରପରିତୃେପନ	ମନସା
ଶରୀରାଧଂ	ଶଂେଭା-ରପରମପି	ଶଂେକ	ହୃତମଭୂ 	|
ଯେଦତ 	ତ ପଂ	ସକଲମରୁଣାଭଂ	 ି ନଯନଂ
କୁଚାଭ ାମାନ ଂ	କୁଟିଲ-ଶଶିଚୂଡାଲ-ମକୁଟ 	||	23	||

ଜଗ େତ	ଧାତା	ହରିରଵତି	ରୁ ଃ	 ପଯେତ
ତିରସଵ-େନତ 	ସମପି	ଵପୁ-ରୀଶ- ି ରଯତି	|
ସଦା	ପୂଵଃ	ସଵଂ	ତଦିଦ	ମନୁଗୃହାତି	ଚ	ଶିଵ-
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ଵା ା	ମଲଂବ 	 ଣଚଲିତେଯା	 ଲତିକେଯାଃ	||	24	||

ଯାଣାଂ	େଦଵାନାଂ	 ି ଗୁଣ-ଜନିତାନାଂ	ତଵ	ଶିେଵ
ଭେଵ 	ପୂଜା	ପୂଜା	ତଵ	ଚରଣେଯା-ଯା	ଵିରଚିତା	|
ତଥା	ହି	ତ ାେଦାଦହନ-ମଣିପୀଠସ 	ନିକେଟ
ସିତା	େହ େତ-ଶଶନକୁଲିତ	କେରା ଂସ-ମକୁଟାଃ	||	25	||

ଵିରିଂଚିଃ	ପଂଚତଂ	 ଜତି	ହରିରାେପାତି	ଵିରତିଂ
ଵିନାଶଂ	କୀନାେଶା	ଭଜତି	ଧନେଦା	ଯାତି	ନିଧନ 	|
ଵିତଂ ୀ	ମାେହଂ ୀ-ଵିତତିରପି	ସଂମୀଲିତ-ଦୃଶା
ମହାସଂହାେରଽସି 	ଵିହରତି	ସତି	ତ ତି	ରେସୗ	||	26	||

ଜେପା	ଜଲଃ	ଶିଲଂ	ସକଲମପି	ମୁ ାଵିରଚନା
ଗତିଃ	 ାଦ ି ଣ - ମଣ-ମଶନାଦ ା	ହୁତି-ଵିଧିଃ	|
ଣାମଃ	ସଂେଵଶଃ	ସୁଖମଖିଲ-ମା ାପଣ-ଦୃଶା
ସପଯା	ପଯାଯ- ଵ	ଭଵତୁ	ଯେନ	ଵିଲସିତ 	||	27	||

ସୁଧାମପ ାସାଦ 	 ତି-ଭଯ-ଜରମୃତୁ -ହରିଣୀଂ
ଵିପଦ ଂେତ	ଵିେଶ	ଵିଧି-ଶତମଖାଦ ା	ଦିଵିଷଦଃ	|
କରାଲଂ	ଯ 	େ ଲଂ	କବଲିତଵତଃ	କାଲକଲନା
ନ	ଶଂେଭା ନଲଂ	ତଵ	ଜନନି	ତାଟଂକ	ମହିମା	||	28	||

କିରୀଟଂ	େଵୖରିଂଚଂ	ପରିହର	ପୁରଃ	େକୖଟଭଭିଦଃ
କେଠାେର	େକାଠୀେର	ସଲସି	ଜହି	ଜଂଭାରି-ମକୁଟ 	|
ଣେ େଷେତଷୁ	 ସଭ-ମୁପଯାତସ 	ଭଵନଂ
ଭଵସ ଭୁ ାେନ	ତଵ	ପରିଜେନା ି-ଵଜଯେତ	||	29	||

ସେଦେହା ୂ ତାଭି-ଘୃଣିଭି-ରଣିମାଦ ାଭି-ରଭିେତା
ନିେଷେଵ 	ନିେତ 	ତା	ମହମିତି	ସଦା	ଭାଵଯତି	ଯଃ	|
କିମାଶଯଂ	ତସ 	 ି ନଯନ-ସମୃ ି ଂ	ତୃଣଯେତା
ମହାସଂଵତା ି-ଵରଚଯତି	ନୀରାଜନଵିଧିଂ	||	30	||

ଚତୁଃ-ଷ ଯା	ତଂେ ୖଃ	ସକଲ	ମତିସଂଧାଯ	ଭୁଵନଂ
ସିତ ୍ ତ-ସି ି	 ସଵ	ପରତଂେ ୖଃ	ପଶୁପତିଃ	|
ପୁନ ୍ ଵ-ନିବଂଧା	ଦଖିଲ-ପୁରୁଷାେଥକ	ଘଟନା-
ସତଂ ଂ	େତ	ତଂ ଂ	 ି ତିତଲ	ମଵାତୀତର-ଦିଦ 	||	31	||

ଶିଵଃ	ଶ ି ଃ	କାମଃ	 ି ତି-ରଥ	ରଵିଃ	ଶୀତକିରଣଃ
ସେରା	ହଂସଃ	ଶ - ଦନୁ	ଚ	ପରା-ମାର-ହରଯଃ	|
ଅମୀ	ହୃେଲଖାଭି- ି ସୃଭି-ରଵସାେନଷୁ	ଘଟିତା
ଭଜଂେତ	ଵଣାେ 	ତଵ	ଜନନି	ନାମାଵଯଵତା 	||	32	||
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ସରଂ	େଯାନିଂ	ଲ ୀଂ	 ି ତଯ-ମିଦ-ମାେଦୗ	ତଵ	ମେନା
ନଧାେଯୖେକ	ନିେତ 	ନିରଵଧି-ମହାେଭାଗ-ରସିକାଃ	|
ଭଜଂତି	ତାଂ	ଚିଂତାମଣି-ଗୁଣନିବ ା -ଵଲଯାଃ
ଶିଵାେ ୗ	ଜୁହଂତଃ	ସୁରଭିଘୃତ-ଧାରାହୁତି-ଶେତୖ	||	33	||

ଶରୀରଂ	ତଂ	ଶଂେଭାଃ	ଶଶି-ମିହିର-ଵେ ାରୁହ-ଯୁଗଂ
ତଵା ାନଂ	ମେନ 	ଭଗଵତି	ନଵା ାନ-ମନଘ 	|
ଅତଃ	େଶଷଃ	େଶଷୀତ ଯ-ମୁଭଯ-ସାଧାରଣତଯା
ସିତଃ	ସଂବଂେଧା	ଵାଂ	ସମରସ-ପରାନଂଦ-ପରେଯାଃ	||	34	||

ମନ ୍ ଵଂ	େଵ ାମ	ତଂ	ମରୁଦସି	ମରୁ ାରଥି-ରସି
ତମାପ- ୍ ଵଂ	ଭୂମି- ୍ ଵଯି	ପରିଣତାଯାଂ	ନ	ହି	ପର 	|
ତେମଵ	ସା ାନଂ	ପରିଣଯିତୁଂ	ଵିଶ	ଵପୁଷା
ଚିଦାନଂଦାକାରଂ	ଶିଵଯୁଵତି	ଭାେଵନ	ବିଭୃେଷ	||	35	||

ତଵା ଚ ସଂ	ତପନ-ଶଶି	େକାଟି-ଦୁ ତିଧରଂ
ପରଂ	ଶଂଭୁ	ଵଂେଦ	ପରିମିଲିତ-ପାଶଂ	ପରଚିତା	|
ଯମାରା 	ଭ ୍ ଯା	ରଵି	ଶଶି	ଶୁଚୀନା-ମଵିଷେଯ
ନିରାେଲାେକ	ଽେଲାେକ	ନିଵସତି	ହି	ଭାେଲାକ-ଭୁଵେନ	||	36	||

ଵିଶୁେ ୗ	େତ	ଶୁ ସତିକ	ଵିଶଦଂ	େଵ ାମ-ଜନକଂ
ଶିଵଂ	େସେଵ	େଦଵୀମପି	ଶିଵସମାନ-ଵ ଵସିତା 	|
ଯେଯାଃ	କାଂତ ା	ଯାଂତ ାଃ	ଶଶିକିର -ସାରୂପ ସରେଣ
ଵିଧୂତାଂତ-ଧାଂତା	ଵିଲସତି	ଚେକାରୀଵ	ଜଗତୀ	||	37	||

ସମୁନୀଲ 	ସଂଵି ମଲ-ମକରଂେଦୖକ-ରସିକଂ
ଭେଜ	ହଂସଦଂଦଂ	କିମପି	ମହତାଂ	ମାନସଚରଂ	|
ଯଦାଲାପା-ଦ ାଦଶ-ଗୁଣିତ-ଵିଦ ାପରିଣତିଃ
ଯଦାଦେ 	େଦାଷା 	ଗୁଣ-ମଖିଲ-ମ ୍ ଯଃ	ପଯ	ଇଵ	||	38	||

ତଵ	ସାଧିଷାେନ	ହୁତଵହ-ମଧିଷାଯ	ନିରତଂ
ତମୀେଡ	ସଂଵତଂ	ଜନନି	ମହତୀଂ	ତାଂ	ଚ	ସମଯା 	|
ଯଦାେଲାେକ	େଲାକା 	ଦହତି	ମହସି	େ ାଧ-କଲିେତ
ଦଯା ା	ଯା	ଦୃ ି ଃ	ଶିଶିର-ମୁପଚାରଂ	ରଚଯତି	||	39	||

ତଟିତଂତଂ	ଶ ୍ ଯା	ତିମିର-ପରିପଂଥି-ସ ରଣଯା
ସ ର-ନା	ନରତାଭରଣ-ପରିଣେ ଂ -ଧନୁଷ 	|
ତଵ	ଶ ାମଂ	େମଘଂ	କମପି	ମଣିପୂେରକୖ-ଶରଣଂ
ନିେଷେଵ	ଵଷଂତଂ-ହରମିହିର-ତପଂ	 ି ଭୁଵନ 	||	40	||

ତଵାଧାେର	ମୂେଲ	ସହ	ସମଯଯା	ଲାସ ପରଯା
ନଵା ାନ	ମେନ 	ନଵରସ-ମହାତାଂଡଵ-ନଟ 	|
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ଉଭାଭ ା	େମତାଭ ା-ମୁଦଯ-ଵିଧି	ମୁ ି ଶ 	ଦଯଯା
ସନାଥାଭ ାଂ	ଜେ 	ଜନକ	ଜନନୀମ 	ଜଗଦିଦ 	||	41	||

ଦିତୀଯ	ଭାଗଃ	-	େସୗଂଦଯ	ଲହରୀ

ଗେତୖ-ମାଣିକ ତଂ	ଗଗନମଣିଭିଃ	ସାଂ ଘଟିତଂ
କିରୀଟଂ	େତ	େହୖମଂ	ହିମଗିରିସୁେତ	କୀତଯତି	ଯଃ	||
ସ	ନୀେଡଯ ାଯା- ରଣ-ଶକଲଂ	ଚଂ -ଶକଲଂ
ଧନୁଃ	େଶୗନାସୀରଂ	କିମିତି	ନ	ନିବଧାତି	ଧିଷଣାଂ	||	42	||

ଧୁେନାତୁ	ଧାଂତଂ	ନ- ଲିତ-ଦଲିେତଂଦୀଵର-ଵନଂ
ଘନସିଗ-ଶ ଂ	ଚିକୁର	ନିକୁରୁଂବଂ	ତଵ	ଶିେଵ	|
ଯଦୀଯଂ	େସୗରଭ ଂ	ସହଜ-ମୁପଲବ ଂ	ସୁମନେସା
ଵସଂତ ସି 	ମେନ 	ବଲମଥନ	ଵାଟୀ-ଵିଟପିନା 	||	43	||

ତେନାତୁ	େ ମଂ	ନ- ଵ	ଵଦନେସୗଂଦଯଲହରୀ
ପରୀଵାହେ ାତଃ-ସରଣିରିଵ	ସୀମଂତସରଣିଃ|
ଵହଂତୀ-	ସିଂଦୂରଂ	 ବଲକବରୀ-ଭାର-ତିମିର
ଦିଷାଂ	ବୃଂେଦୖ-ଵଂଦୀକୃତେମଵ	ନଵୀନାକ	େକରଣ 	||	44	||

ଅରାେଲୖ	ସାଭାଵ ା-ଦଲିକଲଭ-ସ ୀଭି	ରଲେକୖଃ
ପରୀତଂ	େତ	ଵ ୍ ରଂ	ପରିହସତି	ପଂେକରୁହରୁଚି 	|
ଦରେସେର	ଯସି 	ଦଶନରୁଚି	କିଂଜଲ-ରୁଚିେର
ସୁଗଂେଧୗ	ମାଦ ଂତି	ସରଦହନ	ଚ ୁ-ମଧୁଲିହଃ	||	45	||

ଲଲାଟଂ	ଲାଵଣ 	ଦୁ ତି	ଵିମଲ-ମାଭାତି	ତଵ	ଯ
ଦିତୀଯଂ	ତନେନ 	ମକୁଟଘଟିତଂ	ଚଂ ଶକଲ 	|
ଵିପଯାସ-ନ ାସା	ଦୁଭଯମପି	ସଂଭୂଯ	ଚ	ମିଥଃ
ସୁଧାେଲପସୂ ତିଃ	ପରିଣମତି	ରାକା-ହିମକରଃ	||	46	||

େଵୗ	ଭୁେ 	କିଂଚି ୁ ଵନ-ଭଯ-ଭଂଗଵ ସନିନି
ତଦୀେଯ	େନ ାଭ ାଂ	ମଧୁକର-ରୁଚିଭ ାଂ	ଧୃତଗୁଣ 	|
ଧନୁ	ମେନ 	ସେଵ ତରକର	ଗୃହୀତଂ	ରତିପେତଃ
େକାେ 	ମୁେ ୗ	ଚ	ସଗଯେତ	ନିଗୂଢାଂତର-ମୁେମ	||	47	||

ଅହଃ	ସୂେତ	ସଵ 	ତଵ	ନଯନ-ମକା କତଯା
ି ଯାମାଂ	ଵାମଂ	େତ	ସୃଜତି	ରଜନୀନାଯକତଯା	|
ତୃତୀଯା	େତ	ଦୃ ି-ଦରଦଲିତ-େହମାଂବୁଜ-ରୁଚିଃ
ସମାଧେ 	ସଂ ାଂ	ଦିଵସ -ନିଶେଯା-ରଂତରଚରୀ 	||	48	||

ଵିଶାଲା	କଲ ାଣୀ	ସ ତରୁଚି-ରେଯା ା	କୁଵଲେଯୖଃ
କୃପାଧାରାଧାରା	କିମପି	ମଧୁରାଽଽେଭାଗଵତିକା	|
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ଅଵଂତୀ	ଦୃ ି େ 	ବହୁନଗର-ଵି ାର-ଵିଜଯା
ଵଂ	ତ ନାମ-ଵ ଵହରଣ-େଯାଗ ାଵିଜଯେତ	||	49	||

କଵୀନାଂ	ସଂଦଭ- ବକ-ମକରଂେଦୖକ-ରସିକଂ
କଟା -ଵ ାେ ପ- ମରକଲେଭୗ	କଣଯୁଗଲ 	|
ଅମୁଂଚଂେତୗ	ଦୃ ୍ ଵା	ତଵ	ନଵରସାସାଦ-ତରେଲୗ
ଅସୂଯା-ସଂସଗା-ଦଲିକନଯନଂ	କିଂଚିଦରୁଣ 	||	50	||

ଶିେଵ	ଶଂଗାରା ା	ତଦିତରଜେନ	କୁ ନପରା
ସେରାଷା	ଗଂଗାଯାଂ	ଗିରିଶଚରିେତ	ଵିସଯଵତୀ	|
ହରାହିେଭ ା	ଭୀତା	ସରସିରୁହ	େସୗଭାଗ -ଜନନୀ
ସଖୀଷୁ	େସରା	େତ	ମଯି	ଜନନି	ଦୃ ି ଃ	ସକରୁଣା	||	51	||

ଗେତ	କଣାଭ ଣଂ	ଗରୁତ	ଇଵ	ପ ାଣି	ଦଧତୀ
ପୁରାଂ	େଭ ୁ-ଶି ଶମ-ରସ-ଵି ାଵଣ	ଫେଲ	|
ଇେମ	େନେ 	େଗା ାଧରପତି-କୁେଲା ଂସ-କଲିେକ
ତଵାକଣାକୃ 	ସରଶର-ଵିଲାସଂ	କଲଯତଃ||	52	||

ଵିଭ -େ ୖଵଣ ଂ	ଵ ତିକରିତ-ଲୀଲାଂଜନତଯା
ଵିଭାତି	ତେନ 	 ି ତଯ	ମିଦ-ମୀଶାନଦଯିେତ	|
ପୁନଃ	 ଂ	େଦଵା 	 ହିଣ	ହରି-ରୁ ାନୁପରତା
ରଜଃ	ସତଂ	େଵ 	ତମ	ଇତି	ଗୁଣାନାଂ	 ଯମିଵ	||	53	||

ପଵି ୀକତୁଂ	ନଃ	ପଶୁପତି-ପରାଧୀନ-ହୃଦେଯ
ଦଯାମିେ ୖ	େନେ ୖ-ରରୁଣ-ଧଵଲ-ଶ ାମ	ରୁଚିଭିଃ	|
ନଦଃ	େଶାେଣା	ଗଂଗା	ତପନତନେଯତି	 ଵମୁ
ଯାଣାଂ	ତୀଥାନା-ମୁପନଯସି	ସଂେଭଦ-ମନଘ 	||	54	||

ନିେମେଷାେନଷାଭ ାଂ	 ଲଯମୁଦଯଂ	ଯାତି	ଜଗତି
ତେଵତ ାହୁଃ	ସଂେତା	ଧରଣିଧର-ରାଜନ ତନେଯ	|
ତଦୁେନଷା ାତଂ	ଜଗଦିଦ-ମେଶଷଂ	 ଲଯତଃ
ପେର ାତୁଂ	ଶଂଂେକ	ପରିହୃତ-ନିେମଷା- ଵ	ଦୃଶଃ	||	55	||

ତଵାପେଣ	କେଣ	ଜପନଯନ	େପୖଶୁନ 	ଚକିତା
ନିଲୀଯଂେତ	େତାେଯ	ନିଯତ	ମନିେମଷାଃ	ଶଫରିକାଃ	|
ଇଯଂ	ଚ	 ୀ-ବ ଦ\�ମ 	ପୁଟକଵାଟଂ	କୁଵଲଯଂ
ଜହାତି	 ତୂ େଷ	ନିଶି	ଚ	ଵିଘତଯ 	 ଵିଶତି||	56	||

ଦୃଶା	 ାଘୀଯସ ା	ଦରଦଲିତ	ନୀେଲା ଲ	ରୁଚା
ଦଵୀଯାଂସଂ	ଦୀନଂ	ସପା	କୃପଯା	ମାମପି	ଶିେଵ	|
ଅେନନାଯଂ	ଧେନ ା	ଭଵତି	ନ	ଚ	େତ	ହାନିରିଯତା
ଵେନ	ଵା	ହେମ 	ଵା	ସମକର	ନିପାେତା	ହିମକରଃ	||	57	||
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ଅରାଲଂ	େତ	ପାଲୀଯୁଗଲ-ମଗରାଜନ ତନେଯ
ନ	େକଷା-ମାଧେ 	କୁସୁମଶର	େକାଦଂଡ-କୁତୁକ 	|
ତିରଶୀେନା	ଯ 	 ଵଣପଥ-ମୁଲ୍ଙ୍ ଯ	ଵିଲସ
ଅପାଂଗ	ଵ ାସଂେଗା	ଦିଶତି	ଶରସଂଧାନ	ଧିଷଣା 	||	58	||

ସ ରଦଂଡାେଭାଗ- ତିଫଲିତ	ତାଟଂକ	ଯୁଗଲଂ
ଚତୁଶ ଂ	ମେନ 	ତଵ	ମୁଖମିଦଂ	ମନଥରଥ 	|
ଯମାରୁହ 	 ହ 	ତ ଵନିରଥ	ମେକଂଦୁଚରଣଂ
ମହାଵୀେରା	ମାରଃ	 ମଥପତେଯ	ସ ି ତଵେତ	||	59	||

ସରସତ ାଃ	ସୂ ୀ-ରମୃତଲହରୀ	େକୗଶଲହରୀଃ
ପିବତ ାଃ	ଶଵାଣି	 ଵଣ-ଚୁଲୁକାଭ ା-ମଵିରଲ 	|
ଚମ ାରଃ-ଶାଘାଚଲିତ-ଶିରସଃ	କୁଂଡଲଗେଣା
ଝଣ େରୖ ାେରଃୖ	 ତିଵଚନ-ମାଚ 	ଇଵ	େତ	||	60	||

ଅେସୗ	ନାସାଵଂଶ- ହିନଗିରିଵଣ-ଧଜପଟି
ତଦୀେଯା	େନଦୀଯଃ	ଫଲତୁ	ଫଲ-ମସାକମୁଚିତ 	|
ଵହତ ଂତମୁ ାଃ	ଶିଶିରକର-ନିଶାସ-ଗଲିତଂ
ସମୃ ୍ ଯା	ଯ ାସାଂ	ବହିରପି	ଚ	ମୁ ାମଣିଧରଃ	||	61	||

କୃତ ାଽଽର ାଯା- ଵ	ସୁଦତି	ଦଂଦ ଦରୁେଚଃ
ଵେ 	ସଦୃଶ ଂ	ଜନଯତୁ	ଫଲଂ	ଵି ମଲତା	|
ନ	ବିଂବଂ	ତଦିଂବ- ତିଫଲନ-ରାଗା-ଦରୁଣିତଂ
ତୁଲାମ ାେରାଢୁଂ	କଥମିଵ	ଵିଲେ ତ	କଲଯା	||	62	||

ସିତେଜ ା ୍ ନାଜାଲଂ	ତଵ	ଵଦନଚଂ ସ 	ପିବତାଂ
ଚେକାରାଣା-ମାସୀ-ଦତିରସତଯା	ଚଂଚୁ-ଜଡିମା	|
ଅତେ 	ଶୀତାଂେଶା-ରମୃତଲହରୀ	ମାମରୁଚଯଃ
ପିବଂତୀ	ସ ଂଦଂ	ନିଶି	ନିଶି	ଭୃଶଂ	କାଂଜି	କଧିଯା	||	63	||

ଅଵି ାଂତଂ	ପତୁ ଗୁଣଗଣ	କଥାେ ଡନଜପା
ଜପାପୁ ାଯା	ତଵ	ଜନନି	ଜିହା	ଜଯତି	ସା	|
ଯଦ ାସୀନାଯାଃ	ସଟିକଦୃଷ-ଦ ଵିମଯି
ସରସତ ା	ମୂତଃ	ପରିଣମତି	ମାଣିକ ଵପୁଷା	||	64	||

ରେଣ	ଜିତା	େଦୖତ ା	ନପହୃତ-ଶିର ୍ େରଃୖ	କଵଚିଭିଃ
ନିଵୃେ ୖ-ଶଂଡାଂଶ- ି ପୁରହର-ନିମାଲ -ଵିମୁେଖୖଃ	|
ଵିଶାେଖଂେ ାେପଂେ ୖଃ	ଶଶିଵିଶଦ-କପୂରଶକଲା
ଵିଲୀଯଂେତ	ମାତ ଵ	ଵଦନତାଂବୂଲ-କବଲାଃ	||	65	||

ଵିପଂଚ ା	ଗାଯଂତୀ	ଵିଵିଧ-ମପଦାନଂ	ପଶୁପେତ-
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୍ ଵଯାରେବ	ଵ ଂ	ଚଲିତଶିରସା	ସାଧୁଵଚେନ	|
ତଦୀେଯୖ-ମାଧୁେଯ-ରପଲପିତ-ତଂ ୀକଲରଵାଂ
ନିଜାଂ	ଵୀଣାଂ	ଵାଣୀଂ	ନିଚୁଲଯତି	େଚାେଲନ	ନିଭୃତ 	||	66	||

କରେ ଣ	ସ ଂ	ତୁହିନଗିରିଣା	ଵ ଲତଯା
ଗିରିେଶେନା-ଦ ଂ	ମୁହୁରଧରପାନାକୁଲତଯା	|
କର ାହ ଂ	ଶଂେଭାମୁଖମୁକୁରଵୃଂତଂ	ଗିରିସୁେତ
କଥଂକରଂ	 ମ- ଵ	ଚୁବୁକେମାପମ ରହିତ 	||	67	||

ଭୁଜାେଶଷାନିତ ଂ	ପୁରଦମଯିତୁଃ	କନକଵତୀ
ତଵ	 ୀଵା	ଧେ 	ମୁଖକମଲନାଲ- ି ଯମିଯ 	|
ସତଃ	େଶତା	କାଲା	ଗରୁ	ବହୁଲ-ଜଂବାଲମଲିନା
ମୃଣାଲୀଲାଲିତ ଂ	ଵହତି	ଯଦେଧା	ହାରଲତିକା	||	68	||

ଗେଲ	େରଖା ି େ ା	ଗତି	ଗମକ	ଗୀେତୖକ	ନିପୁେଣ
ଵିଵାହ-ଵ ାନ - ଗୁଣଗୁଣ-ସଂଖ ା	 ତିଭୁଵଃ	|
ଵିରାଜଂେତ	ନାନାଵିଧ-ମଧୁର-ରାଗାକର-ଭୁଵାଂ
ଯାଣାଂ	 ାମାଣାଂ	ସିତି-ନିଯମ-ସୀମାନ	ଇଵ	େତ	||	69	||

ମୃଣାଲୀ-ମୃଦୀନାଂ	ତଵ	ଭୁଜଲତାନାଂ	ଚତସୃଣାଂ
ଚତୁଭଃ	େସୗଂ ଯଂ	ସରସିଜଭଵଃ	େ ୗତି	ଵଦେନୖଃ	|
ନେଖଭ ଃ	ସଂ ସ 	 ଥମ-ମଥନା	ଦଂତକରିେପାଃ
ଚତୁଣାଂ	ଶୀଷାଣାଂ	ସମ-ମଭଯହ ାପଣ-ଧିଯା	||	70	||

ନଖାନା-ମୁେଦ ାେତୖ-ନଵନଲିନରାଗଂ	ଵିହସତାଂ
କରାଣାଂ	େତ	କାଂତିଂ	କଥଯ	କଥଯାମଃ	କଥମୁେମ	|
କଯାଚିଦା	ସାମ ଂ	ଭଜତୁ	କଲଯା	ହଂତ	କମଲଂ
ଯଦି	 ୀଡଲ ୀ-ଚରଣତଲ-ଲା ାରସ-ଚଣ 	||	71	||

ସମଂ	େଦଵି	ସଂଦ	ଦିପିଵଦନ	ପୀତଂ	 ନଯୁଗଂ
ତେଵଦଂ	ନଃ	େଖଦଂ	ହରତୁ	ସତତଂ	 ସତ-ମୁଖ 	|
ଯଦାେଲାକ ାଶଂକାକୁଲିତ	ହୃଦେଯା	ହାସଜନକଃ
ସକୁଂେଭୗ	େହରଂବଃ	ପରିମୃଶତି	ହେ ନ	ଝଡିତି	||	72	||

ଅମୂ	େତ	ଵେ ାଜା-ଵମୃତରସ-ମାଣିକ 	କୁତୁେପୗ
ନ	ସଂେଦହସଂେଦା	ନଗପତି	ପତାେକ	ମନସି	ନଃ	|
ପିବଂେତୗ	େତୗ	ଯସା	ଦଵିଦିତ	ଵଧୂସଂଗ	ରସିେକୗ
କୁମାରାଵଦ ାପି	ଦିରଦଵଦନ-େ ୗଂଚଲେନୗ	||	73	||

ଵହତ ଂବ	 ଂେବରମ-ଦନୁଜ-କୁଂଭ କୃତିଭିଃ
ସମାରବାଂ	ମୁ ାମଣିଭିରମଲାଂ	ହାରଲତିକା 	|
କୁଚାେଭାେଗା	ବିଂବାଧର-ରୁଚିଭି-ରଂତଃ	ଶବଲିତାଂ
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ତାପ-ଵ ାମି ାଂ	ପୁରଦମଯିତୁଃ	କୀତମିଵ	େତ	||	74	||

ତଵ	 ନ ଂ	ମେନ 	ଧରଣିଧରକେନ 	ହୃଦଯତଃ
ପଯଃ	ପାରାଵାରଃ	ପରିଵହତି	ସାରସତମିଵ	|
ଦଯାଵତ ା	ଦ ଂ	 ଵିଡଶିଶୁ-ରାସାଦ 	ତଵ	ଯ
କଵୀନାଂ	େ ୗଢାନା	ମଜନି	କମନୀଯଃ	କଵଯିତା	||	75	||

ହରେ ାଧ-ଜାଲାଵଲିଭି-ରଵଲୀେଢନ	ଵପୁଷା
ଗଭୀେର	େତ	ନାଭୀସରସି	କୃତସେଙା	ମନସିଜଃ	|
ସମୁ େସୗ	ତସା-ଦଚଲତନେଯ	ଧୂମଲତିକା
ଜନ ାଂ	ଜାନୀେତ	ତଵ	ଜନନି	େରାମାଵଲିରିତି	||	76	||

ଯେଦତ ାଲିଂଦୀ-ତନୁତର-ତରଂଗାକୃତି	ଶିେଵ
କୃେଶ	ମେ 	କିଂଚି ନନି	ତଵ	ଯ ାତି	ସୁଧିଯା 	|
ଵିମଦା-ଦେନ ାନ ଂ	କୁଚକଲଶେଯା-ରଂତରଗତଂ
ତନୂଭୂତଂ	େଵ ାମ	 ଵିଶଦିଵ	ନାଭିଂ	କୁହରିଣୀ 	||	77	||

ସିେରା	ଗଂଗା	ଵତଃ	 ନମୁକୁଲ-େରାମାଵଲି-ଲତା
କଲାଵାଲଂ	କୁଂଡଂ	କୁସୁମଶର	େତେଜା-ହୁତଭୁଜଃ	|
ରେତ-ଲୀଲାଗାରଂ	କିମପି	ତଵ	ନାଭିଗରିସୁେତ
େବଲଦାରଂ	ସିେ -ଗରିଶନଯନାନାଂ	ଵିଜଯେତ	||	78	||

ନିସଗ- ୀଣସ 	 ନତଟ-ଭେରଣ	କମଜୁେଷା
ନମନେତ	ନାରୀତିଲକ	ଶନେକୖ- ୍ ରୁଟ ତ	ଇଵ	|
ଚିରଂ	େତ	ମ ସ 	 ଟିତ	ତଟିନୀ-ତୀର-ତରୁଣା
ସମାଵସା-େସେମା	ଭଵତୁ	କୁଶଲଂ	େଶୖଲତନେଯ	||	79	||

କୁେଚୗ	ସଦ ଃ	ସିଦ - ଟଘଟିତ-କୂପାସଭିଦୁେରୗ
କଷଂେତୗ-େଦୗମୂେଲ	କନକକଲଶାେଭୗ	କଲଯତା	|
ତଵ	 ାତୁଂ	ଭଂଗାଦଲମିତି	ଵଲ ଂ	ତନୁଭୁଵା
ି ଧା	ନ ୍ 	େଦଵୀ	 ି ଵଲି	ଲଵଲୀଵଲିଭିରିଵ	||	80	||

ଗୁରୁତଂ	ଵି ାରଂ	 ି ତିଧରପତିଃ	ପାଵତି	ନିଜା
ନିତଂବା-ଦା ି ଦ 	ତଯି	ହରଣ	ରୂେପଣ	ନିଦେଧ	|
ଅତେ 	ଵି ୀେଣା	ଗୁରୁରଯମେଶଷାଂ	ଵସୁମତୀଂ
ନିତଂବ- ାଗାରଃ	ସଗଯତି	ସଘୁତଂ	ନଯତି	ଚ	||	81	||

କରୀଂ ାଣାଂ	ଶୁଂଡା -କନକକଦଲୀ-କାଂଡପଟଲୀଂ
ଉଭାଭ ାମୂରୁଭ ା-ମୁଭଯମପି	ନିଜତ 	ଭଵତି	|
ସୁଵୃ ାଭ ାଂ	ପତୁ ଃ	 ଣତିକଠିନାଭ ାଂ	ଗିରିସୁେତ
ଵିଧିେ 	ଜାନୁଭ ାଂ	ଵିବୁଧ	କରିକୁଂଭ	ଦଯମସି	||	82	||
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ପରାେଜତୁଂ	ରୁ ଂ	ଦିଗୁଣଶରଗେଭ 	ଗିରିସୁେତ
ନିଷଂେଗୗ	ଜଂେଘ	େତ	ଵିଷମଵିଶିେଖା	ବାଢ-ମକୃତ	|
ଯଦେ 	ଦୃସ ଂେତ	ଦଶଶରଫଲାଃ	ପାଦଯୁଗଲୀ
ନଖା ନାନଃ	ସୁର	ମୁକୁଟ-ଶାେଣୖକ-ନିଶିତାଃ	||	83	||

ତୀନାଂ	ମୂଧାେନା	ଦଧତି	ତଵ	େଯୗ	େଶଖରତଯା
ମମାେପ େତୗ	ମାତଃ	େଶରସି	ଦଯଯା	େଦହି	ଚରେଣୗ	|
ଯଯଓଃ	ପାଦ ଂ	ପାଥଃ	ପଶୁପତି	ଜଟାଜୂଟ	ତଟିନୀ
ଯେଯା-ଲା ା-ଲ ୀ-ରରୁଣ	ହରିଚୂଡାମଣି	ରୁଚିଃ	||	84	||

ନେମା	ଵାକଂ	 େମା	ନଯନ-ରମଣୀଯାଯ	ପଦେଯାଃ
ତଵାେସୖ	ଦଂଦାଯ	ସ ଟ-ରୁଚି	ରସାଲ କଵେତ	|
ଅସୂଯତ ତ ଂତଂ	ଯଦଭିହନନାଯ	ସ ହଯେତ
ପଶୂନା-ମୀଶାନଃ	 ମଦଵନ-କଂେକଲିତରେଵ	||	85	||

ମୃଷା	କୃତା	େଗା ସଲନ-ମଥ	େଵୖଲ ନମିତଂ
ଲଲାେଟ	ଭତାରଂ	ଚରଣକମେଲ	ତାଡଯତି	େତ	|
ଚିରାଦଂତଃ	ଶଲ ଂ	ଦହନକୃତ	ମୁନଲିତଵତା
ତୁଲାେକାଟିକାେଣୖଃ	କିଲିକିଲିତ	ମୀଶାନ	ରିପୁଣା	||	86	||

ହିମାନୀ	ହଂତଵ ଂ	ହିମଗିରିନିଵାେସୖକ-ଚତୁେରୗ
ନିଶାଯାଂ	ନି ାଣଂ	ନିଶି-ଚରମଭାେଗ	ଚ	ଵିଶେଦୗ	|
ଵରଂ	ଲ ୀପା ଂ	 ି ଯ-ମତିସୃହଂେତା	ସମଯିନାଂ
ସେରାଜଂ	ତ ାେଦୗ	ଜନନି	ଜଯତ-ଶି ମିହ	କି 	||	87	||

ପଦଂ	େତ	କୀତୀନାଂ	 ପଦମପଦଂ	େଦଵି	ଵିପଦାଂ
କଥଂ	ନୀତଂ	ସ ି ଃ	କଠିନ-କମଠୀ-କପର-ତୁଲା 	|
କଥଂ	ଵା	ବାହୁଭ ା-ମୁପଯମନକାେଲ	ପୁରଭିଦା
ଯଦାଦାଯ	ନ ଂ	ଦୃଷଦି	ଦଯମାେନନ	ମନସା	||	88	||

ନେଖୖ-ନାକ ୍ ରୀଣାଂ	କରକମଲ-ସଂେକାଚ-ଶଶିଭିଃ
ତରୂଣାଂ	ଦିଵ ାନାଂ	ହସତ	ଇଵ	େତ	ଚଂଡି	ଚରେଣୗ	|
ଫଲାନି	ସଃେସଭ ଃ	କିସଲଯ-କରାେ ଣ	ଦଦତାଂ
ଦରିେ େଭ ା	ଭ ାଂ	 ି ଯମନିଶ-ମହାଯ	ଦଦେତୗ	||	89	||

ଦଦାେନ	ଦୀେନଭ ଃ	 ି ଯମନିଶ-ମାଶାନୁସଦୃଶୀଂ
ଅମଂଦଂ	େସୗଂଦଯଂ	 କର-ମକରଂଦଂ	ଵିକିରତି	|
ତଵାସି 	ମଂଦାର- ବକ-ସୁଭେଗ	ଯାତୁ	ଚରେଣ
ନିମ 	ମ ୀଵଃ	କରଣଚରଣଃ	 ୍ ଚରଣତା 	||	90	||

ପଦନ ାସ- ୀଡା	ପରିଚଯ-ମିଵାରବ -ମନସଃ
ସଲଂତେ 	େଖଲଂ	ଭଵନକଲହଂସା	ନ	ଜହତି	|

11
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ଅତେ ଷାଂ	ଶି ାଂ	ସୁଭଗମଣି-ମଂଜୀର-ରଣିତ-
ଲାଦାଚ ାଣଂ	ଚରଣକମଲଂ	ଚାରୁଚରିେତ	||	91	||

ଗତାେ 	ମଂଚତଂ	 ହିଣ	ହରି	ରୁେ ଶର	ଭୃତଃ
ଶିଵଃ	ସ - ାଯା-ଘଟିତ-କପଟ- ଦପଟଃ	|
ତଦୀଯାନାଂ	ଭାସାଂ	 ତିଫଲନ	ରାଗାରୁଣତଯା
ଶରୀରୀ	ଶୃଂଗାେରା	ରସ	ଇଵ	ଦୃଶାଂ	େଦାଗି	କୁତୁକ 	||	92	||

ଅରାଲା	େକେଶଷୁ	 କୃତି	ସରଲା	ମଂଦହସିେତ
ଶିରୀଷାଭା	ଚିେ 	ଦୃଷଦୁପଲେଶାଭା	କୁଚତେଟ	|
ଭୃଶଂ	ତନୀ	ମେ 	ପୃଥୁ-ରୁରସିଜାେରାହ	ଵିଷେଯ
ଜଗ ୍ ରତୁଂ	ଶଂେଭା-ଜଯତି	କରୁଣା	କାଚିଦରୁଣା	||	93	||

କଲଂକଃ	କ ରୀ	ରଜନିକର	ବିଂବଂ	ଜଲମଯଂ
କଲାଭିଃ	କପୂେରୖ-ମରକତକରଂଡଂ	ନିବିଡିତ 	|
ଅତ ୍ ଵେ ାେଗନ	 ତିଦିନମିଦଂ	ରି କୁହରଂ
ଵିଧି-ଭୂେଯା	ଭୂେଯା	ନିବିଡଯତି	ନୂନଂ	ତଵ	କୃେତ	||	94	||

ପୁରାରଂେତ-ରଂତଃ	ପୁରମସି	ତତ- ୍ ଵଚରଣେଯାଃ
ସପଯା-ମଯାଦା	ତରଲକରଣାନା-ମସୁଲଭା	|
ତଥା	େହ େତ	ନୀତାଃ	ଶତମଖମୁଖାଃ	ସି ି ମତୁଲାଂ
ତଵ	ଦାେରାପାଂତଃ	ସିତିଭି-ରଣିମାଦ ାଭି-ରମରାଃ	||	95	||

କଲ ଂ	େଵୖଧା ଂ	କତିକତି	ଭଜଂେତ	ନ	କଵଯଃ
ି େଯା	େଦଵ ାଃ	େକା	ଵା	ନ	ଭଵତି	ପତିଃ	େକୖରପି	ଧେନୖଃ	|
ମହାେଦଵଂ	ହିତା	ତଵ	ସତି	ସତୀନା-ମଚରେମ
କୁଚଭ ା-ମାସଂଗଃ	କୁରଵକ-ତେରା-ରପ ସୁଲଭଃ	||	96	||

ଗିରାମାହୁ-େଦଵୀଂ	 ହିଣଗୃହିଣୀ-ମାଗମଵିେଦା
ହେରଃ	ପତୀଂ	ପଦାଂ	ହରସହଚରୀ-ମ ି ତନଯା 	|
ତୁରୀଯା	କାପି	ତଂ	ଦୁରଧିଗମ-ନିସୀମ-ମହିମା
ମହାମାଯା	ଵିଶଂ	 ମଯସି	ପର ହମହିଷି	||	97	||

କଦା	କାେଲ	ମାତଃ	କଥଯ	କଲିତାଲ କରସଂ
ପିେବଯଂ	ଵିଦ ାଥୀ	ତଵ	ଚରଣ-ନିେଣଜନଜଲ 	|
କୃତ ା	ମୂକାନାମପି	ଚ	କଵିତା0କାରଣତଯା
କଦା	ଧେ 	ଵାଣୀମୁଖକମଲ-ତାଂବୂଲ-ରସତା 	||	98	||

ସରସତ ା	ଲ ୍ଯା	ଵିଧି	ହରି	ସପେତା	ଵିହରେତ
ରେତଃ	ପତି ତ ଂ	ଶିଥିଲପତି	ରେମ ଣ	ଵପୁଷା	|
ଚିରଂ	ଜୀଵେନଵ	 ପିତ-ପଶୁପାଶ-ଵ ତିକରଃ
ପରାନଂଦାଭିଖ ଂ	ରସଯତି	ରସଂ	ତ ଜନଵା 	||	99	||
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ଦୀପ	ଜାଲାଭି-ଦଵସକର-ନୀରାଜନଵିଧିଃ
ସୁଧାସୂେତ-ଶଂେ ାପଲ-ଜଲଲେଵୖ-ରଘ ରଚନା	|
ସକୀେଯୖରଂେଭାଭିଃ	ସଲିଲ-ନିଧି-େସୗହିତ କରଣଂ
ତଦୀଯାଭି-ଵାଗି- ଵ	ଜନନି	ଵାଚାଂ	 ତିରିଯ 	||	100	||

େସୗଂଦଯଲହରି	ମୁଖ େ ା ଂ	ସଂଵାତଦାଯକ 	|
ଭଗଵଦାଦ	ସନ୍ଲୁପଂ	ପେଠ 	ମୁେ ୗ	ଭେଵନରଃ	||
େସୗଂଦଯଲହରି	େ ା ଂ	ସଂପୂଣଂ

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