
ମହା	ଗଣପତି	ସହ ନାମ	େ ା

ମୁନିରୁଵାଚ
କଥଂ	ନାମାଂ	ସହ ଂ	ତଂ	ଗେଣଶ	ଉପଦି ଵା 	|
ଶିଵଦଂ	ତନମାଚ 	େଲାକାନୁ ହତ ର	||	1	||

େହାଵାଚ
େଦଵଃ	ପୂଵଂ	ପୁରାରାତିଃ	ପୁର ଯଜେଯାଦ େମ	|
ଅନଚନାଦେଣଶସ 	ଜାେତା	ଵିଘାକୁଲଃ	କିଲ	||	2	||

ମନସା	ସ	ଵିନିଧାଯ	ଦଦୃେଶ	ଵିଘକାରଣ 	|
ମହାଗଣପତିଂ	ଭ ୍ ଯା	ସମଭ ଚ 	ଯଥାଵିଧି	||	3	||

ଵିଘ ଶମେନାପାଯମପୃ ଦପରି ମ 	|
ସଂତୁ ଃ	ପୂଜଯା	ଶଂେଭାମହାଗଣପତିଃ	ସଯ 	||	4	||

ସଵଵିଘ ଶମନଂ	ସଵକାମଫଲ ଦ 	|
ତତ େସୖ	ସଯଂ	ନାମାଂ	ସହ ମିଦମ ଵୀ 	||	5	||

ଅସ 	 ୀମହାଗଣପତିସହ ନାମେ ା ମାଲାମଂ ସ 	|
ଗେଣଶ	ଋଷିଃ,	ମହାଗଣପତିେଦଵତା,	ନାନାଵିଧାନି ଂଦାଂସି	|
ହୁମିତି	ବୀଜ ,	ତୁଂଗମିତି	ଶ ି ଃ,	ସାହାଶ ି ରିତି	କୀଲକ 	|
ସକଲଵିଘଵିନାଶନଦାରା	 ୀମହାଗଣପତି ସାଦସି ୍ ଯେଥ	ଜେପ	ଵିନିେଯାଗଃ	|

ଅଥ	କରନ ାସଃ
ଗେଣଶେରା	ଗଣ ୀଡ	ଇତ ଂଗୁଷାଭ ାଂ	ନମଃ	|
କୁମାରଗୁରୁରୀଶାନ	ଇତି	ତଜନୀଭ ାଂ	ନମଃ	||
ହାଂଡକୁଂଭଶିଦ୍େଯାେମତି	ମ ମାଭ ାଂ	ନମଃ	|

ରେ ା	ର ାଂବରଧର	ଇତ ନାମିକାଭ ାଂ	ନମଃ	
ସଵସଦ ରୁସଂେସଵ 	ଇତି	କନିଷିକାଭ ାଂ	ନମଃ	|
ଲୁପଵିଘଃ	ସଭ ାନାମିତି	କରତଲକରପୃଷାଭ ାଂ	ନମଃ	||

ଅଥ	ଅଂଗନ ାସଃ
ଛଂଦ ଂେଦା ଵ	ଇତି	ହୃଦଯାଯ	ନମଃ	|
ନି େଲା	ନିମଲ	ଇତି	ଶିରେସ	ସାହା	|
ସୃ ି ସିତିଲଯ ୀଡ	ଇତି	ଶିଖାେଯୖ	ଵଷ 	|
ାନଂ	ଵି ାନମାନଂଦ	ଇତି	କଵଚାଯ	ହୁ 	|

ଅ ାଂଗେଯାଗଫଲଭୃଦିତି	େନ ଯାଯ	େଵୗଷ 	|
ଅନଂତଶ ି ସହିତ	ଇତ ୍ ରାଯ	ଫ 	|
ଭୂଭୁଵଃ	ସେରା 	ଇତି	ଦିଗଂଧଃ	|
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ଅଥ	 ାନ
ଗଜଵଦନମଚିଂତ ଂ	ତୀ ଦଂ ୍ ରଂ	 ି େନ ଂ
ବୃହଦୁଦରମେଶଷଂ	ଭୂତିରାଜଂ	ପୁରାଣ 	|
ଅମରଵରସୁପୂଜ ଂ	ର ଵଣଂ	ସୁେରଶଂ	
ପଶୁପତିସୁତମୀଶଂ	ଵିଘରାଜଂ	ନମାମି	||

ୀଗଣପତିରୁଵାଚ
ଓଂ	ଗେଣଶେରା	ଗଣ ୀେଡା	ଗଣନାେଥା	ଗଣାଧିପଃ	|
ଏକଦଂେତା	ଵ ତୁଂେଡା	ଗଜଵ ୍ େରା	ମେହାଦରଃ	||	1	||

ଲଂେବାଦେରା	ଧୂ ଵେଣା	ଵିକେଟା	ଵିଘନାଶନଃ	|
ସୁମୁେଖା	ଦୁମୁେଖା	ବୁେ ା	ଵିଘରାେଜା	ଗଜାନନଃ	||	2	||

ଭୀମଃ	 େମାଦ	ଆେମାଦଃ	ସୁରାନଂେଦା	ମେଦା ଟଃ	|
େହରଂବଃ	ଶଂବରଃ	ଶଂଭୁଲଂବକେଣା	ମହାବଲଃ	||	3	||

ନଂଦେନା	ଲଂପେଟା	ଭୀେମା	େମଘନାେଦା	ଗଣଂଜଯଃ	|
ଵିନାଯେକା	ଵିରୂପାେ ା	ଵୀରଃ	ଶୂରଵର ଦଃ	||	4	||

ମହାଗଣପତିବୁ ି ି ଯଃ	 ି ସାଦନଃ	|
ରୁ ି େଯା	ଗଣା 	ଉମାପୁେ ାଽଘନାଶନଃ	||	5	||

କୁମାରଗୁରୁରୀଶାନପୁେ ା	ମୂଷକଵାହନଃ	|
ସି ି ି ଯଃ	ସି ି ପତିଃ	ସି ଃ	ସି ି ଵିନାଯକଃ	||	6	||

ଅଵିଘ ଂବୁରୁଃ	ସିଂହଵାହେନା	େମାହିନୀ ି ଯଃ	|
କଟଂକେଟା	ରାଜପୁ ଃ	ଶାକଲଃ	ସଂମିେତାମିତଃ	||	7	||

କୂଷାଂଡସାମସଂଭୂତିଦୁଜେଯା	ଧୂଜେଯା	ଜଯଃ	|
ଭୂପତିଭୁଵନପତିଭୂତାନାଂ	ପତିରଵ ଯଃ	||	8	||

ଵିଶକତା	ଵିଶମୁେଖା	ଵିଶରୂେପା	ନିଧିଗୁଣଃ	|
କଵିଃ	କଵୀନାମୃଷେଭା	 ହେଣ ା	 ହଵି ୍ ରିଯଃ	||	9	||

େଜ ଷରାେଜା	ନିଧିପତିନଧି ି ଯପତି ି ଯଃ	|
ହିରଣଯପୁରାଂତଃସଃ	ସୂଯମଂଡଲମ ଗଃ	||	10	||

କରାହତିଧ ସିଂଧୁସଲିଲଃ	ପୂଷଦଂତଭି 	|
ଉମାଂକେକଲିକୁତୁକୀ	ମୁ ି ଦଃ	କୁଲପାଵନଃ	||	11	||

କିରୀଟୀ	କୁଂଡଲୀ	ହାରୀ	ଵନମାଲୀ	ମେନାମଯଃ	|
େଵୖମୁଖ ହତେଦୖତ ୀଃ	ପାଦାହତିଜିତ ି ତିଃ	||	12	||
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ସେଦ ାଜାତଃ	ସଣମୁଂଜେମଖଲୀ	ଦୁନମି ହୃ 	|
ଦୁଃସପହୃ ୍ ରସହେନା	ଗୁଣୀ	ନାଦ ତିଷିତଃ	||	13	||

ସୁରୂପଃ	ସଵେନ ାଧିଵାେସା	ଵୀରାସନା ଯଃ	|
ପୀତାଂବରଃ	ଖଂଡରଦଃ	ଖଂଡେଵୖଶାଖସଂସିତଃ	||	14	||

ଚି ାଂଗଃ	ଶ ାମଦଶେନା	ଭାଲଚଂେ ା	ହଵିଭୁଜଃ	|
େଯାଗାଧିପ ାରକସଃ	ପୁରୁେଷା	ଗଜକଣକଃ	||	15	||

ଗଣାଧିରାେଜା	ଵିଜଯଃ	ସିେରା	ଗଜପତିଧଜୀ	|
େଦଵେଦଵଃ	ସରଃ	 ାଣଦୀପେକା	ଵାଯୁକୀଲକଃ	||	16	||

ଵିପଶିଦରେଦା	ନାେଦା	ନାଦଭିନମହାଚଲଃ	|
ଵରାହରଦେନା	ମୃତୁ ଂଜେଯା	ଵ ା ାଜିନାଂବରଃ	||	17	||

ଇ ାଶ ି ଭେଵା	େଦଵ ାତା	େଦୖତ ଵିମଦନଃ	|
ଶଂଭୁଵ ୍ େରା ଵଃ	ଶଂଭୁେକାପହା	ଶଂଭୁହାସ ଭୂଃ	||	18	||

ଶଂଭୁେତଜାଃ	ଶିଵାେଶାକହାରୀ	େଗୗରୀସୁଖାଵହଃ	|
ଉମାଂଗମଲେଜା	େଗୗରୀେତେଜାଭୂଃ	ସଧୁନୀଭଵଃ	||	19	||

ଯ କାେଯା	ମହାନାେଦା	ଗିରିଵଷା	ଶୁଭାନନଃ	|
ସଵା ା	ସଵେଦଵା ା	 ହମୂଧା	କକୁପ୍ରୁତିଃ	||	20	||

ହାଂଡକୁଂଭଶିଦ୍େଯାମଭାଲଃସତ ଶିେରାରୁହଃ	|
ଜଗ ନଲେଯାେନଷନିେମେଷାଽ ୍ଯକେସାମଦୃ 	||	21	||

ଗିରୀଂେ ୖକରେଦା	ଧମାଧେମାଷଃ	ସାମବୃଂହିତଃ	|
ହ ଦଶେନା	ଵାଣୀଜିେହା	ଵାସଵନାସିକଃ	||	22	||

ମ ସଂସିତକେରା	 ହଵିଦ ାମେଦାଦକଃ	|
କୁଲାଚଲାଂସଃ	େସାମାକଘଂେଟା	ରୁ ଶିେରାଧରଃ	||	23	||

ନଦୀନଦଭୁଜଃ	ସପାଂଗୁଲୀକ ାରକାନଖଃ	|
େଵ ାମନାଭିଃ	 ୀହୃଦେଯା	େମରୁପୃେଷାଽଣେଵାଦରଃ	||	24	||

କୁ ି ସଯ ଗଂଧଵର ଃକିନରମାନୁଷଃ	|
ପୃଥୀକଟିଃ	ସୃ ି ଲିଂଗଃ	େଶୖେଲାରୁଦ ଜାନୁକଃ	||	25	||

ପାତାଲଜଂେଘା	ମୁନିପା ାଲାଂଗୁଷ ୍ ରଯୀତନୁଃ	|
େଜ ାତିମଂଡଲଲାଂଗୂେଲା	ହୃଦଯାଲାନନିଶଲଃ	||	26	||
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ହୃ ଦକଣକାଶାଲୀ	ଵିଯେ ଲିସେରାଵରଃ	|
ସ ାନନିଗଡଃ	ପୂଜାଵାରିନିଵାରିତଃ	||	27	||

ତାପୀ	କାଶ େପା	ମଂତା	ଗଣେକା	ଵି ପୀ	ବଲୀ	|
ଯଶସୀ	ଧାମେକା	େଜତା	 ଥମଃ	 ମେଥଶରଃ	||	28	||

ଚିଂତାମଣିଦୀପପତିଃ	କଲ ମଵନାଲଯଃ	|
ରତମଂଡପମ େସା	ରତସିଂହାସନା ଯଃ	||	29	||

ତୀ ାଶିେରା ୃ ତପେଦା	ଜାଲିନୀେମୗଲିଲାଲିତଃ	|
ନଂଦାନଂଦିତପୀଠ ୀେଭାଗେଦା	ଭୂଷିତାସନଃ	||	30	||

ସକାମଦାଯିନୀପୀଠଃ	ସ ରଦୁ ାସନା ଯଃ	|
େତେଜାଵତୀଶିେରାରତଂ	ସତ ାନିତ ାଵତଂସିତଃ	||	31	||

ସଵିଘନାଶିନୀପୀଠଃ	ସଵଶ ୍ ଯଂବୁଜାଲଯଃ	|
ଲିପିପଦାସନାଧାେରା	ଵହିଧାମ ଯାଲଯଃ	||	32	||

ଉନତ ପେଦା	ଗୂଢଗୁଲଃ	ସଂଵୃତପା କଃ	|
ପୀନଜଂଘଃ	ଶି ଜାନୁଃ	ସେଲାରୁଃ	େ ାନମ ଟିଃ	||	33	||

ନିମନାଭିଃ	ସଲକୁ ି ଃ	ପୀନଵ ା	ବୃହ ୁ ଜଃ	|
ପୀନସଂଧଃ	କଂବୁକଂେଠା	ଲଂେବାେଷା	ଲଂବନାସିକଃ	||	34	||

ଭ ଵାମରଦ ଂଗସଵ ଦଂେତା	ମହାହନୁଃ	|
ସେନ ଯଃ	ଶୂପକେଣା	ନିବିଡମ କଃ	||	35	||

ବକାକାରକୁଂଭାେ ା	ରତେମୗଲିନରଂକୁଶଃ	|
ସପହାରକଟୀସୂ ଃ	ସପଯେ ାପଵୀତଵା 	||	36	||

ସପେକାଟୀରକଟକଃ	ସପେ ୖେଵଯକାଂଗଦଃ	|
ସପକେ ାଦରାବଂଧଃ	ସପରାେଜା ର ଦଃ	||	37	||

ରେ ା	ର ାଂବରଧେରା	ର ମାଲାଵିଭୂଷଣଃ	|
ରେ େନା	ର କେରା	ର ତାେଲାଷପଲଵଃ	||	38	||

େଶତଃ	େଶତାଂବରଧରଃ	େଶତମାଲାଵିଭୂଷଣଃ	|
େଶତାତପ ରୁଚିରଃ	େଶତଚାମରଵୀଜିତଃ	||	39	||

ସଵାଵଯଵସଂପୂଣଃ	ସଵଲ ଣଲ ି ତଃ	|
ସଵାଭରଣେଶାଭାଢ ଃ	ସଵେଶାଭାସମନିତଃ	||	40	||
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ସଵମଂଗଲମାଂଗଲ ଃ	ସଵକାରଣକାରଣ 	|
ସଵେଦଵଵରଃ	ଶାରଂଗୀ	ବୀଜପୂରୀ	ଗଦାଧରଃ	||	41	||

ଶୁଭାଂେଗା	େଲାକସାରଂଗଃ	ସୁତଂତୁ ଂତୁଵଧନଃ	|
କିରୀଟୀ	କୁଂଡଲୀ	ହାରୀ	ଵନମାଲୀ	ଶୁଭାଂଗଦଃ	||	42	||

ଇ ୁଚାପଧରଃ	ଶୂଲୀ	ଚ ପାଣିଃ	ସେରାଜଭୃ 	|
ପାଶୀ	ଧୃେତା ଲଃ	ଶାଲିମଂଜରୀଭୃ ୍ ଵଦଂତଭୃ 	||	43	||

କଲଵଲୀଧେରା	ଵିଶାଭଯେଦୖକକେରା	ଵଶୀ	|
ଅ ମାଲାଧେରା	 ାନମୁ ାଵା 	ମୁଦରାଯୁଧଃ	||	44	||

ପୂଣପା ୀ	କଂବୁଧେରା	ଵିଧୃତାଂକୁଶମୂଲକଃ	|
କରସା ଫଲଶ ତକଲିକାଭୃ ଠାରଵା 	||	45	||

ପୁ ରସସଣଘଟୀପୂଣରତାଭିଵଷକଃ	|
ଭାରତୀସୁଂଦରୀନାେଥା	ଵିନାଯକରତି ି ଯଃ	||	46	||

ମହାଲ ୀ ି ଯତମଃ	ସି ଲ ୀମେନାରମଃ	|
ରମାରେମଶପୂଵାଂେଗା	ଦ ି େଣାମାମେହଶରଃ	||	47	||

ମହୀଵରାହଵାମାଂେଗା	ରତିକଂଦପପଶିମଃ	|
ଆେମାଦେମାଦଜନନଃ	ସ େମାଦ େମାଦନଃ	||	48	||

ସଂଵଧତମହାଵୃ ି ରୃ ି ସି ି ଵଧନଃ	|
ଦଂତେସୗମୁଖ ସୁମୁଖଃ	କାଂତିକଂଦଲିତା ଯଃ	||	49	||

ମଦନାଵତ ା ି ତାଂ ି ଃ	କୃତେଵୖମୁଖ ଦୁମୁଖଃ	|
ଵିଘସଂପଲଵଃ	ପଦଃ	ସେଵାନତମଦ ଵଃ	||	50	||

ଵିଘକୃନିମଚରେଣା	 ାଵିଣୀଶ ି ସ ତଃ	|
ତୀ ା ସନନଯେନା	ଜାଲିନୀପାଲିେତୖକଦୃ 	||	51	||

େମାହିନୀେମାହେନା	େଭାଗଦାଯିନୀକାଂତିମଂଡନଃ	|
କାମିନୀକାଂତଵ ୍ ର ୀରଧିଷିତଵସୁଂଧରଃ	||	52	||

ଵସୁଧାରାମେଦାନାେଦା	ମହାଶଂଖନିଧି ି ଯଃ	|
ନମଦସୁମତୀମାଲୀ	ମହାପଦନିଧିଃ	 ଭୁଃ	||	53	||

ସଵସଦ ରୁସଂେସଵ ଃ	େଶାଚିେ ଶହୃଦା ଯଃ	|
ଈଶାନମୂଧା	େଦେଵଂ ଶିଖଃ	ପଵନନଂଦନଃ	||	54	||
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ତୁ ନଯେନା	ଦିେଵ ା	ଦିଵ ା ୍ ରଶତପଵଧୃ 	|
ଐରାଵତାଦିସଵାଶାଵାରେଣା	ଵାରଣ ି ଯଃ	||	55	||

ଵ ାଦ ୍ ରପରୀଵାେରା	ଗଣଚଂଡସମା ଯଃ	|
ଜଯାଜଯପରିକେରା	ଵିଜଯାଵିଜଯାଵହଃ	||	56	||

ଅଜଯାଚତପାଦାେବା	ନିତ ାନଂଦଵନସିତଃ	|
ଵିଲାସିନୀକୃେତାଲାସଃ	େଶୗଂଡୀ	େସୗଂଦଯମଂଡିତଃ	||	57	||

ଅନଂତାନଂତସୁଖଦଃ	ସୁମଂଗଲସୁମଂଗଲଃ	|
ାନା ଯଃ	 ି ଯାଧାର	ଇ ାଶ ି ନିେଷଵିତଃ	||	58	||

ସୁଭଗାସଂ ି ତପେଦା	ଲଲିତାଲଲିତା ଯଃ	|
କାମିନୀପାଲନଃ	କାମକାମିନୀେକଲିଲାଲିତଃ	||	59	||

ସରସତ ା େଯା	େଗୗରୀନଂଦନଃ	 ୀନିେକତନଃ	|
ଗୁରୁଗୁପପେଦା	ଵାଚାସିେ ା	ଵାଗୀଶରୀପତିଃ	||	60	||

ନଲିନୀକାମୁେକା	ଵାମାରାେମା	େଜ ଷାମେନାରମଃ	|
େରୗ ୀମୁ ି ତପାଦାେବା	ହୁଂବୀଜ ଂଗଶ ି କଃ	||	61	||

ଵିଶାଦିଜନନ ାଣଃ	ସାହାଶ ି ଃ	ସକୀଲକଃ	|
ଅମୃତାବିକୃତାଵାେସା	ମଦଘୂଣତେଲାଚନଃ	||	62	||

ଉ ି େ ା ି ଗଣେକା	ଗେଣେଶା	ଗଣନାଯକଃ	|
ସାଵକାଲିକସଂସି ି ନତ େସେଵ ା	ଦିଗଂବରଃ	||	63	||

ଅନପାେଯାଽନଂତଦୃ ି ର େମେଯାଽଜରାମରଃ	|
ଅନାଵିେଲାଽ ତିହତିରଚୁ େତାଽମୃତମ ରଃ	||	64	||

ଅ ତେକ ାଽ େଯାଽଜେଯ ାଽନାଧାେରାଽନାମେଯାମଲଃ	|
ଅେମଯସି ି ରେଦୖତମେଘାେରାଽ ି ସମାନନଃ	||	65	||

ଅନାକାେରାଽବିଭୂମ ି ବଲେଘାଽଵ ଲ ଣଃ	|
ଆଧାରପୀଠମାଧାର	ଆଧାରାେଧଯଵଜତଃ	||	66	||

ଆଖୁେକତନ	ଆଶାପୂରକ	ଆଖୁମହାରଥଃ	|
ଇ ୁସାଗରମ ସ	ଇ ୁଭ ଣଲାଲସଃ	||	67	||

ଇ ୁଚାପାତିେରକ ୀରି ୁଚାପନିେଷଵିତଃ	|
ଇଂ େଗାପସମାନ ୀରିଂ ନୀଲସମଦୁ ତିଃ	||	68	||
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ଇଂଦୀଵରଦଲଶ ାମ	ଇଂଦୁମଂଡଲମଂଡିତଃ	|
ଇଧ ି ଯ	ଇଡାଭାଗ	ଇଡାଵାନିଂଦିରା ି ଯଃ	||	69	||

ଇ ାକୁଵିଘଵିଧଂସୀ	ଇତିକତଵ େତପିତଃ	|
ଈଶାନେମୗଲିରୀଶାନ	ଈଶାନ ି ଯ	ଈତିହା	||	70	||

ଈଷଣା ଯକଲାଂତ	ଈହାମା ଵିଵଜତଃ	|
ଉେପଂ 	ଉଡୁଭୃେନୗଲିରୁଡୁନାଥକର ି ଯଃ	||	71	||

ଉନତାନନ	ଉ ୁ ଂଗ	ଉଦାର ୍ ରିଦଶା ଣୀଃ	|
ଊଜସାନୂଷଲମଦ	ଊହାେପାହଦୁରାସଦଃ	||	72	||

ଋଗ ଜୁଃସାମନଯନ	ଋ ି ସି ି ସମପକଃ	|
ଋଜୁଚିେ ୖକସୁଲେଭା	ଋଣ ଯଵିେମାଚନଃ	||	73	||

ଲୁପଵିଘଃ	ସଭ ାନାଂ	ଲୁପଶ ି ଃ	ସୁରଦିଷା 	|
ଲୁପ ୀଵମୁଖାଚାନାଂ	ଲୂତାଵିେସାଟନାଶନଃ	||	74	||

ଏକାରପୀଠମ ସ	ଏକପାଦକୃତାସନଃ	|
ଏଜିତାଖିଲେଦୖତ ୀେରଧିତାଖିଲସଂ ଯଃ	||	75	||

ଐଶଯନିଧିେରଶୖଯେମୖହିକାମୁଷିକ ଦଃ	|
ଐରଂମଦସେମାେନଷ	ଐରାଵତସମାନନଃ	||	76	||

ଓଂକାରଵାଚ 	ଓଂକାର	ଓଜସାେନାଷଧୀପତିଃ	|
ଔଦାଯନିଧିେରୗ ତ େଧୖଯ	ଔନତ ନିଃସମଃ	||	77	||

ଅଂକୁଶଃ	ସୁରନାଗାନାମଂକୁଶାକାରସଂସିତଃ	|
ଅଃ	ସମ ଵିସଗାଂତପେଦଷୁ	ପରିକୀତତଃ	||	78	||

କମଂଡଲୁଧରଃ	କଲଃ	କପଦୀ	କଲଭାନନଃ	|
କମସା ୀ	କମକତା	କମାକମଫଲ ଦଃ	||	79	||

କଦଂବେଗାଲକାକାରଃ	କୂଷାଂଡଗଣନାଯକଃ	|
କାରୁଣ େଦହଃ	କପିଲଃ	କଥକଃ	କଟିସୂ ଭୃ 	||	80	||

ଖଵଃ	ଖଡ ି ଯଃ	ଖଡଃ	ଖାଂତାଂତଃସଃ	ଖନିମଲଃ	|
ଖଲାଟଶୃଂଗନିଲଯଃ	ଖଟାଂଗୀ	ଖଦୁରାସଦଃ	||	81	||

ଗୁଣାେଢ ା	ଗହେନା	ଗେଦ ା	ଗଦ ପଦ ସୁଧାଣଵଃ	|
ଗଦ ଗାନ ି େଯା	ଗେଜା	ଗୀତଗୀଵାଣପୂଵଜଃ	||	82	||
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ଗୁହ ାଚାରରେତା	ଗୁେହ ା	ଗୁହ ାଗମନିରୂପିତଃ	|
ଗୁହାଶେଯା	ଗୁଡାବିେସା	ଗୁରୁଗେମ ା	ଗୁରୁଗୁରୁଃ	||	83	||

ଘଂଟାଘଘରିକାମାଲୀ	ଘଟକୁଂେଭା	ଘେଟାଦରଃ	|
ଙକାରଵାେଚ ା	ଙାକାେରା	ଙକାରାକାରଶୁଂଡଭୃ 	||	84	||

ଚଂଡଶଂେଡଶରଶଂଡୀ	ଚଂେଡଶଶଂଡଵି ମଃ	|
ଚରାଚରପିତା	ଚିଂତାମଣିଶଵଣଲାଲସଃ	||	85	||

ଛଂଦ ଂେଦା ଵ ଂେଦା	ଦୁଲ ଂଦଵି ହଃ	|
ଜଗେଦ ାନିଜଗ ା ୀ	ଜଗଦୀେଶା	ଜଗନଯଃ	||	86	||

ଜେପ ା	ଜପପେରା	ଜାେପ ା	ଜିହାସିଂହାସନ ଭୁଃ	|
ଵଦଂେଡାଲସ ାନଝଂକାରି ମରାକୁଲଃ	||	87	||

ଟଂକାରସାରସଂରାଵ ଂକାରମଣିନୂପୁରଃ	|
ଠଦଯୀପଲଵାଂତସସଵମଂେ ଷୁ	ସି ି ଦଃ	||	88	||

ଡିଂଡିମୁଂେଡା	ଡାକିନୀେଶା	ଡାମେରା	ଡିଂଡିମ ି ଯଃ	|
ଢ ାନିନାଦମୁଦିେତା	େଢୗଂେକା	ଢୁଂଢିଵିନାଯକଃ	||	89	||

ତ ୍ ଵାନାଂ	 କୃତି ୍ ଵଂ	ତ ୍ ଵଂପଦନିରୂପିତଃ	|
ତାରକାଂତରସଂସାନ ାରକ ାରକାଂତକଃ	||	90	||

ସାଣୁଃ	ସାଣୁ ି ଯଃ	ସାତା	ସାଵରଂ	ଜଂଗମଂ	ଜଗ 	|
ଦ ଯ ମଥେନା	ଦାତା	ଦାନଂ	ଦେମା	ଦଯା	||	91	||

ଦଯାଵାଂଦିଵ ଵିଭେଵା	ଦଂଡଭୃ ଂଡନାଯକଃ	|
ଦଂତ ଭିନା ମାେଲା	େଦୖତ ଵାରଣଦାରଣଃ	||	92	||

ଦଂ ୍ ରାଲ ଦୀପଘେଟା	େଦଵାଥନୃଗଜାକୃତିଃ	|
ଧନଂ	ଧନପେତବଂଧୁଧନେଦା	ଧରଣୀଧରଃ	||	93	||

ାେନୖକ କେଟା	େ େଯା	 ାନଂ	 ାନପରାଯଣଃ	|
ଧନି କୃତିଚୀ ାେରା	 ହାଂଡାଵଲିେମଖଲଃ	||	94	||

ନଂେଦ ା	ନଂଦି ି େଯା	ନାେଦା	ନାଦମ ତିଷିତଃ	|
ନି େଲା	ନିମେଲା	ନିେତ ା	ନିତ ାନିେତ ା	ନିରାମଯଃ	||	95	||

ପରଂ	େଵ ାମ	ପରଂ	ଧାମ	ପରମା ା	ପରଂ	ପଦ 	||	96	||
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ପରା ରଃ	ପଶୁପତିଃ	ପଶୁପାଶଵିେମାଚନଃ	|
ପୂଣାନଂଦଃ	ପରାନଂଦଃ	ପୁରାଣପୁରୁେଷା ମଃ	||	97	||

ପଦ ସନଵଦନଃ	 ଣତା ାନନାଶନଃ	|
ମାଣ ତ ଯାତୀତଃ	 ଣତାତନିଵାରଣଃ	||	98	||

ଫଣିହ ଃ	ଫଣିପତିଃ	ଫୂ ାରଃ	ଫଣିତ ି ଯଃ	|
ବାଣାଚତାଂ ି ଯୁଗେଲା	ବାଲେକଲିକୁତୂହଲୀ	|
ହ	 ହାଚତପେଦା	 ହଚାରୀ	ବୃହସତିଃ	||	99	||

ବୃହ େମା	 ହପେରା	 ହେଣ ା	 ହଵି ୍ ରିଯଃ	|
ବୃହନାଦାଗଯଚୀ ାେରା	 ହାଂଡାଵଲିେମଖଲଃ	||	100	||

େ ପଦ ଲ ୀେକା	ଭେଗା	ଭେ ା	ଭଯାପହଃ	|
ଭଗଵା 	ଭ ି ସୁଲେଭା	ଭୂତିେଦା	ଭୂତିଭୂଷଣଃ	||	101	||

ଭେଵ ା	ଭୂତାଲେଯା	େଭାଗଦାତା	 ମ େଗାଚରଃ	|
ମଂେ ା	ମଂ ପତିମଂ ୀ	ମଦମେ ା	ମେନା	ମଯଃ	||	102	||

େମଖଲାହୀଶେରା	ମଂଦଗତିମଂଦନିେଭ ଣଃ	|
ମହାବେଲା	ମହାଵୀେଯା	ମହା ାେଣା	ମହାମନାଃ	||	103	||

ଯେ ା	ଯ ପତିଯ େଗାପା	ଯ ଫଲ ଦଃ	|
ଯଶସେରା	େଯାଗଗେମ ା	ଯା ି େକା	ଯାଜକ ି ଯଃ	||	104	||

ରେସା	ରସ ି େଯା	ରେସ ା	ରଂଜେକା	ରାଵଣାଚତଃ	|
ରାଜ ର ାକେରା	ରତଗେଭା	ରାଜ ସୁଖ ଦଃ	||	105	||

ଲେ ା	ଲ ପତିଲେ ା	ଲଯେସା	ଲଡ କ ି ଯଃ	|
ଲାସ ି େଯା	ଲାସ ପେରା	ଲାଭକୃେଲାକଵି ତଃ	||	106	||

ଵେରେଣ ା	ଵହିଵଦେନା	ଵଂେଦ ା	େଵଦାଂତେଗାଚରଃ	|
ଵିକତା	ଵିଶତଶ ୁଵଧାତା	ଵିଶେତାମୁଖଃ	||	107	||

ଵାମେଦେଵା	ଵିଶେନତା	ଵ ି ଵ ନିଵାରଣଃ	|
ଵିଵସଦଂଧେନା	ଵିଶାଧାେରା	ଵିେଶଶେରା	ଵିଭୁଃ	||	108	||

ଶ ହ	ଶମ ାପ ଃ	ଶଂଭୁଶ ି ଗେଣଶରଃ	|
ଶା ା	ଶିଖା ନିଲଯଃ	ଶରଣ ଃ	ଶଂବେରଶରଃ	||	109	||

ଷଡୃତୁକୁସୁମ ଗୀ	ଷଡାଧାରଃ	ଷଡ ରଃ	|
ସଂସାରେଵୖଦ ଃ	ସଵ ଃ	ସଵେଭଷଜେଭଷଜ 	||	110	||
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ସୃ ି ସିତିଲଯ ୀଡଃ	ସୁରକୁଂଜରେଭଦକଃ	|
ସିଂଦୂରିତମହାକୁଂଭଃ	ସଦସ ି ଦାଯକଃ	||	111	||

ସା ୀ	ସମୁ ମଥନଃ	ସଯଂେଵଦ ଃ	ସଦ ି ଣଃ	|
ସତଂ ଃ	ସତ ସଂକଲଃ	ସାମଗାନରତଃ	ସୁଖୀ	||	112	||

ହଂେସା	ହ ି ପିଶାଚୀେଶା	ହଵନଂ	ହଵ କଵ ଭୁ 	|
ହଵ ଂ	ହୁତ ି େଯା	ହୃେ ା	ହୃେଲଖାମଂ ମ ଗଃ	||	113	||

େ ାଧିପଃ	 ମାଭତା	 ମା ମପରାଯଣଃ	|
ି େ ମକରଃ	େ ମାନଂଦଃ	େ ାଣୀସୁର ମଃ	||	114	||

ଧମ େଦାଽଥଦଃ	କାମଦାତା	େସୗଭାଗ ଵଧନଃ	|
ଵିଦ ା େଦା	ଵିଭଵେଦା	ଭୁ ି ମୁ ି ଫଲ ଦଃ	||	115	||

ଆଭିରୂପ କେରା	ଵୀର ୀ େଦା	ଵିଜଯ ଦଃ	|
ସଵଵଶ କେରା	ଗଭେଦାଷହା	ପୁ େପୗ ଦଃ	||	116	||

େମଧାଦଃ	କୀତଦଃ	େଶାକହାରୀ	େଦୗଭାଗ ନାଶନଃ	|
ତିଵାଦିମୁଖ ଂେଭା	ରୁ ଚି ସାଦନଃ	||	117	||

ପରାଭିଚାରଶମେନା	ଦୁଃଖହା	ବଂଧେମା ଦଃ	|
ଲଵ ୍ ରୁଟିଃ	କଲା	କାଷା	ନିେମଷ ର ଣଃ	||	118	||

ଘଟୀ	ମୁହୂତଃ	 ହେରା	ଦିଵା	ନ ମହନଶ 	|
ପେ ା	ମାସତଯନା ଯୁଗଂ	କେଲା	ମହାଲଯଃ	||	119	||

ରାଶି ାରା	ତିଥିେଯାେଗା	ଵାରଃ	କରଣମଂଶକ 	|
ଲ ଂ	େହାରା	କାଲଚ ଂ	େମରୁଃ	ସପଷେଯା	 ଵଃ	||	120	||

ରାହୁମଂଦଃ	କଵିଜୀେଵା	ବୁେଧା	େଭୗମଃ	ଶଶୀ	ରଵିଃ	|
କାଲଃ	ସୃ ି ଃ	ସିତିଵଶଂ	ସାଵରଂ	ଜଂଗମଂ	ଜଗ 	||	121	||

ଭୂରାେପାଽ ି ମରୁଦ୍େଯାମାହଂକୃତିଃ	 କୃତିଃ	ପୁମା 	|
ହା	ଵି ଃ	ଶିେଵା	ରୁ 	ଈଶଃ	ଶ ି ଃ	ସଦାଶିଵଃ	||	122	||

ି ଦଶାଃ	ପିତରଃ	ସି ା	ଯ ା	ର ାଂସି	କିନରାଃ	|
ସି ଵିଦ ାଧରା	ଭୂତା	ମନୁଷ ାଃ	ପଶଵଃ	ଖଗାଃ	||	123	||

ସମୁ ାଃ	ସରିତଃ	େଶୖଲା	ଭୂତଂ	ଭଵ ଂ	ଭେଵା ଵଃ	|
ସାଂଖ ଂ	ପାତଂଜଲଂ	େଯାଗଂ	ପୁରାଣାନି	 ତିଃ	ସତିଃ	||	124	||
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େଵଦାଂଗାନି	ସଦାଚାେରା	ମୀମାଂସା	ନ ାଯଵି ରଃ	|
ଆଯୁେଵେଦା	ଧନୁେଵେଦା	ଗାଂଧଵଂ	କାଵ ନାଟକ 	||	125	||

େଵୖଖାନସଂ	ଭାଗଵତଂ	ମାନୁଷଂ	ପାଂଚରା କ 	|
େଶୖଵଂ	ପାଶୁପତଂ	କାଲାମୁଖଂେଭୖରଵଶାସନ 	||	126	||

ଶା ଂ	େଵୖନାଯକଂ	େସୗରଂ	େଜୖନମାହତସଂହିତା	|
ସଦସଦ୍ଯ ମଵ ଂ	ସେଚତନମେଚତନ 	||	127	||

ବଂେଧା	େମା ଃ	ସୁଖଂ	େଭାେଗା	େଯାଗଃ	ସତ ମଣୁମହା 	|
ସ ି	ହୁଂଫ 	ସଧା	ସାହା	େ ୗଷ 	େଵୗଷ 	ଵଷ 	ନମଃ	128	||

ାନଂ	ଵି ାନମାନଂେଦା	େବାଧଃ	ସଂଵି େମାଽସମଃ	|
ଏକ	ଏକା ରାଧାର	ଏକା ରପରାଯଣଃ	||	129	||

ଏକା ଧୀେରକଵୀର	ଏେକାଽେନକସରୂପଧୃ 	|
ଦିରୂେପା	ଦିଭୁେଜା	ଦ୍ଯେ ା	ଦିରେଦା	ଦୀପର କଃ	||	130	||

େଦୖମାତୁେରା	ଦିଵଦେନା	ଦଂଦହୀେନା	ଦଯାତିଗଃ	|
ି ଧାମା	 ି କର ୍ େରତା	 ି ଵଗଫଲଦାଯକଃ	||	131	||

ି ଗୁଣା ା	 ି େଲାକାଦି ୍ ରିଶ ୀଶ ୍ ରିେଲାଚନଃ	|
ଚତୁଵଧଵେଚାଵୃ ି ପରିଵୃ ି ଵତକଃ	||	132	||

ଚତୁବାହୁଶତୁଦଂତଶତୁରା ା	ଚତୁଭୁଜଃ	|
ଚତୁଵେଧାପାଯମଯଶତୁଵଣା ମା ଯଃ	133	||

ଚତୁଥୀପୂଜନ ୀତଶତୁଥୀତିଥିସଂଭଵଃ	||	
ପଂଚା ରା ା	ପଂଚା ା	ପଂଚାସ ଃ	ପଂଚକୃ ମଃ	||	134	||

ପଂଚାଧାରଃ	ପଂଚଵଣଃ	ପଂଚା ରପରାଯଣଃ	|
ପଂଚତାଲଃ	ପଂଚକରଃ	ପଂଚ ଣଵମାତୃକଃ	||	135	||

ପଂଚ ହମଯସ ତଃ	ପଂଚାଵରଣଵାରିତଃ	|
ପଂଚଭ ି ଯଃ	ପଂଚବାଣଃ	ପଂଚଶିଖା କଃ	||	136	||

ଷେଟାଣପୀଠଃ	ଷଟ ଧାମା	ଷଡ୍ରଂଥିେଭଦକଃ	|
ଷଡଂଗଧାଂତଵିଧଂସୀ	ଷଡଂଗୁଲମହା ଦଃ	||	137	||

ଷଣଖଃ	ଷଣଖ ାତା	ଷଟ ି ପରିଵାରିତଃ	|
ଷେଡୖରିଵଗଵିଧଂସୀ	ଷଡୂମଭଯଭଂଜନଃ	||	138	||
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ଷଟକଦୂରଃ	ଷଟମା	ଷଡ ଣଃ	ଷ ସା ଯଃ	|
ସପପାତାଲଚରଣଃ	ସପଦୀେପାରୁମଂଡଲଃ	||	139	||

ସପସେଲାକମୁକୁଟଃ	ସପସପିଵର ଦଃ	|
ସପାଂଗରାଜ ସୁଖଦଃ	ସପଷଗଣଵଂଦିତଃ	||	140	||

ସପ ଂେଦାନିଧିଃ	ସପେହା ଃ	ସପସରା ଯଃ	|
ସପାବିେକଲିକାସାରଃ	ସପମାତୃନିେଷଵିତଃ	||	141	||

ସପ ଂେଦା	େମାଦମଦଃ	ସପ ଂେଦା	ମଖ ଭୁଃ	|
ଅ ମୂତେ ଯମୂତର କୃତିକାରଣ 	||	142	||

ଅ ାଂଗେଯାଗଫଲଭୃଦ ପ ାଂବୁଜାସନଃ	|
ଅ ଶ ି ସମାନ ୀରେ ୖଶଯ ଵଧନଃ	||	143	||

ଅ ପୀେଠାପପୀଠ ୀର ମାତୃସମାଵୃତଃ	|
ଅ େଭୖରଵେସେଵ ାଽ ଵସୁଵଂେଦ ାଽ ମୂତଭୃ 	||	144	||

ଅ ଚ ସ ରନତର ଵ ହଵିଃ ି ଯଃ	|
ଅ ୀର ସାମ ୀରେ ୖଶଯ ଦାଯକଃ	|
ନଵନାଗାସନା ାସୀ	ନଵନି ନୁଶାସିତଃ	||	145	||

ନଵଦାରପୁରାଵୃେ ା	ନଵଦାରନିେକତନଃ	|
ନଵନାଥମହାନାେଥା	ନଵନାଗଵିଭୂଷିତଃ	||	146	||

ନଵନାରାଯଣ େଲ ା	ନଵଦୁଗାନିେଷଵିତଃ	|
ନଵରତଵିଚି ାଂେଗା	ନଵଶ ି ଶିେରା ୃ ତଃ	||	147	||

ଦଶା େକା	ଦଶଭୁେଜା	ଦଶଦିକତିଵଂଦିତଃ	|
ଦଶା ାେଯା	ଦଶ ାେଣା	ଦେଶଂ ି ଯନିଯାମକଃ	||	148	||

ଦଶା ରମହାମଂେ ା	ଦଶାଶାଵ ାପିଵି ହଃ	|
ଏକାଦଶମହାରୁେ ୖଃ ତେଶୖକାଦଶା ରଃ	||	149	||

ଦାଦଶଦିଦଶା ାଦିେଦାଦଂଡା ୍ ରନିେକତନଃ	|
େଯାଦଶଭିଦାଭିେନା	ଵିେଶେଦଵାଧିେଦୖଵତ 	||	150	||

ଚତୁଦେଶଂ ଵରଦଶତୁଦଶମନୁ ଭୁଃ	|
ଚତୁଦଶାଦ ଵିଦ ାଢ ଶତୁଦଶଜଗ ତିଃ	||	151	||

ସାମପଂଚଦଶଃ	ପଂଚଦଶୀଶୀତାଂଶୁନିମଲଃ	|
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ତିଥିପଂଚଦଶାକାର ି ଥ ା	ପଂଚଦଶାଚତଃ	||	152	||

େଷାଡଶାଧାରନିଲଯଃ	େଷାଡଶସରମାତୃକଃ	|
େଷାଡଶାଂତପଦାଵାସଃ	େଷାଡେଶଂଦୁକଲା କଃ	||	153	||

କଲାସପଦଶୀ	ସପଦଶସପଦଶା ରଃ	|
ଅ ାଦଶଦୀପପତିର ାଦଶପୁରାଣକୃ 	||	154	||

ଅ ାଦେଶୗଷଧୀସୃ ି ର ାଦଶଵିଧିଃ	ସତଃ	|
ଅ ାଦଶଲିପିଵ ି ସମ ି ାନେକାଵିଦଃ	||	155	||

ଅ ାଦଶାନସଂପ ି ର ାଦଶଵିଜାତିକୃ 	|
ଏକଵିଂଶଃ	ପୁମାେନକଵିଂଶତ ଂଗୁଲିପଲଵଃ	||	156	||

ଚତୁଵଂଶତିତ ୍ ଵା ା	ପଂଚଵିଂଶାଖ ପୂରୁଷଃ	|
ସପଵିଂଶତିତାେରଶଃ	ସପଵିଂଶତିେଯାଗକୃ 	||	157	||

ଦା ି ଂଶେ ୖରଵାଧୀଶଶତୁ ୍ ରିଂଶନହା ଦଃ	|
ଷଟ୍ରିଂଶ ୍ ଵସଂଭୂତିର ି ଂଶ ଲା କଃ	||	158	||

ପଂଚାଶଦି ଶ ୀଶଃ	ପଂଚାଶନାତୃକାଲଯଃ	|
ଦିପଂଚାଶଦପୁଃେ ଣୀ ି ଷ ୍ ଯ ରସଂ ଯଃ	|
ପଂଚାଶଦ ରେ ଣୀପଂଚାଶ ଵି ହଃ	||	159	||

ଚତୁଃଷ ି ମହାସି ି େଯାଗିନୀଵୃଂଦଵଂଦିତଃ	|
ନମେଦେକାନପଂଚାଶନରୁଦଗନିରଗଲଃ	||	160	||

ଚତୁଃଷ ୍ ଯଥନିେଣତା	ଚତୁଃଷ ି କଲାନିଧିଃ	|
ଅ ଷ ି ମହାତୀଥେ େଭୖରଵଵଂଦିତଃ	||	161	||

ଚତୁନଵତିମଂ ା ା	ଷ ଵତ ଧିକ ଭୁଃ	|
ଶତାନଂଦଃ	ଶତଧୃତିଃ	ଶତପ ାଯେତ ଣଃ	||	162	||

ଶତାନୀକଃ	ଶତମଖଃ	ଶତଧାରାଵରାଯୁଧଃ	|
ସହ ପ ନିଲଯଃ	ସହ ଫଣିଭୂଷଣଃ	||	163	||

ସହ ଶୀଷା	ପୁରୁଷଃ	ସହ ା ଃ	ସହ ପା 	|
ସହ ନାମସଂ ତ ଃ	ସହ ା ବଲାପହଃ	||	164	||

ଦଶସାହ ଫଣିଭୃତଣିରାଜକୃତାସନଃ	|
ଅ ାଶୀତିସହ ାଦ ମହଷେ ା ପାଠିତଃ	||	165	||
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ଲ ାଧାରଃ	 ି ଯାଧାେରା	ଲ ାଧାରମେନାମଯଃ	|
ଚତୁଲ ଜପ ୀତଶତୁଲ କାଶକଃ	||	166	||

ଚତୁରଶୀତିଲ ାଣାଂ	ଜୀଵାନାଂ	େଦହସଂସିତଃ	|
େକାଟିସୂଯ ତୀକାଶଃ	େକାଟିଚଂ ାଂଶୁନିମଲଃ	||	167	||

ଶିେଵା ଵାଦ େକାଟିେଵୖନାଯକଧୁରଂଧରଃ	|
ସପେକାଟିମହାମଂ ମଂ ି ତାଵଯଵଦୁ ତିଃ	||	168	||

ଯ ୍ ରିଂଶେ ାଟିସୁରେ ଣୀ ଣତପାଦୁକଃ	|
ଅନଂତେଦଵତାେସେଵ ା	ହ ନଂତଶୁଭଦାଯକଃ	||	169	||

ଅନଂତନାମାନଂତ ୀରନଂେତାଽନଂତେସୗଖ ଦଃ	|
ଅନଂତଶ ି ସହିେତା	ହ ନଂତମୁନିସଂ ତଃ	||	170	||

ଇତି	େଵୖନାଯକଂ	ନାମାଂ	ସହ ମିଦମୀରିତ 	|
ଇଦଂ	 ାେହ	ମୁହୂେତ	ଯଃ	ପଠତି	 ତ ହଂ	ନରଃ	||	171	||

କରସଂ	ତସ 	ସକଲେମୖହିକାମୁଷିକଂ	ସୁଖ 	|
ଆଯୁରାେରାଗ େମୖଶଯଂ	େଧୖଯଂ	େଶୗଯଂ	ବଲଂ	ଯଶଃ	||	172	||

େମଧା	 ା	ଧୃତିଃ	କାଂତିଃ	େସୗଭାଗ ମଭିରୂପତା	|
ସତ ଂ	ଦଯା	 ମା	ଶାଂତିଦା ି ଣ ଂ	ଧମଶୀଲତା	||	173	||

ଜଗ ଂଵନନଂ	ଵିଶସଂଵାେଦା	େଵଦପାଟଵ 	|
ସଭାପାଂଡିତ େମୗଦାଯଂ	ଗାଂଭୀଯଂ	 ହଵଚସ 	||	174	||

ଓଜେ ଜଃ	କୁଲଂ	ଶୀଲଂ	 ତାେପା	ଵୀଯମାଯତା	|
ାନଂ	ଵି ାନମା ି କ ଂ	େସୖଯଂ	ଵିଶାସତା	ତଥା	||	175	||

ଧନଧାନ ାଦିଵୃ ି ଶ	ସକୃଦସ 	ଜପା େଵ 	|
ଵଶ ଂ	ଚତୁଵଧଂ	ଵିଶଂ	ଜପାଦସ 	 ଜାଯେତ	||	176	||

ରାେ ା	ରାଜକଲ ସ 	ରାଜପୁ ସ 	ମଂ ି ଣଃ	|
ଜପ େତ	ଯସ 	ଵଶ ାେଥ	ସ	ଦାସ ସ 	ଜାଯେତ	||	177	||

ଧମାଥକାମେମା ାଣାମନାଯାେସନ	ସାଧନ 	|
ଶାକିନୀଡାକିନୀରେ ାଯ ହଭଯାପହ 	||	178	||

ସା ାଜ ସୁଖଦଂ	ସଵସପତମଦମଦନ 	|
ସମ କଲହଧଂସି	ଦଗବୀଜ େରାହଣ 	||	179	||
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ଦୁଃସପଶମନଂ	 ସାମିଚି ସାଦନ 	|
ଷଡଗା ମହାସି ି ି କାଲ ାନକାରଣ 	||	180	||

ପରକୃତ ଶମନଂ	ପରଚ ମଦନ 	|
ସଂ ାମମାେଗ	ସେଵଷାମିଦେମକଂ	ଜଯାଵହ 	||	181	||

ସଵଵଂ ତେଦାଷଘଂ	ଗଭରେ ୖକକାରଣ 	|
ପଠ େତ	 ତ ହଂ	ଯ 	େ ା ଂ	ଗଣପେତରିଦ 	||	182	||

େଦେଶ	ତ 	ନ	ଦୁଭ ମୀତେଯା	ଦୁରିତାନି	ଚ	|
ନ	ତେଦହଂ	ଜହାତି	 ୀଯ ାଯଂ	ଜପ େତ	 ଵଃ	||	183	||

ଯକୁଷ େମହାଶଭଗଂଦରଵିଷୂଚିକାଃ	|
ଗୁଲଂ	ପୀହାନମଶମାନମତିସାରଂ	ମେହାଦର 	||	184	||

କାସଂ	ଶାସମୁଦାଵତଂ	ଶୂଲଂ	େଶାଫାମେଯାଦର 	|
ଶିେରାେରାଗଂ	ଵମିଂ	ହି ାଂ	ଗଂଡମାଲାମେରାଚକ 	||	185	||

ଵାତପି କଫଦଂଦ ି େଦାଷଜନିତଜର 	|
ଆଗଂତୁଵିଷମଂ	ଶୀତମୁ ଂ	େଚୖକାହିକାଦିକ 	||	186	||

ଇତ ାଦୁ ମନୁ ଂ	ଵା	େରାଗେଦାଷାଦିସଂଭଵ 	|
ସଵଂ	 ଶମଯତ ାଶୁ	େ ା ସ ାସ 	ସକୃ ପଃ	||	187	||

ାପ େତଽସ 	ଜପା ି ି ଃ	 ୍ ରୀଶୂେ ୖଃ	ପତିେତୖରପି	|
ସହ ନାମମଂେ ାଽଯଂ	ଜପିତଵ ଃ	ଶୁଭାପେଯ	||	188	||

ମହାଗଣପେତଃ	େ ା ଂ	ସକାମଃ	 ଜପନିଦ 	|
ଇ ଯା	ସକଲା 	େଭାଗାନୁପଭୁେଜ ହ	ପାଥଵା 	||	189	||

ମେନାରଥଫେଲୖଦେଵୖ େଵ ାମଯାେନୖମେନାରେମୖଃ	|
ଚଂେ ଂ ଭାସେରାେପଂ ହଶଵାଦିସଦସୁ	||	190	||

କାମରୂପଃ	କାମଗତିଃ	କାମଦଃ	କାମେଦଶରଃ	|
ଭୁ ୍ ଵା	ଯେଥପିତାେନାଗାନଭୀେ ୖଃ	ସହ	ବଂଧୁଭିଃ	||	191	||

ଗେଣଶାନୁଚେରା	ଭୂତା	ଗେଣା	ଗଣପତି ି ଯଃ	|
ନଂଦୀଶରାଦିସାନଂେଦୖନଂଦିତଃ	ସକେଲୖଗେଣୖଃ	||	192	||

ଶିଵାଭ ାଂ	କୃପଯା	ପୁ ନିଵେଶଷଂ	ଚ	ଲାଲିତଃ	|
ଶିଵଭ ଃ	ପୂଣକାେମା	ଗେଣଶରଵରା ନଃ	||	193	||
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ଜାତିସେରା	ଧମପରଃ	ସାଵେଭୗେମାଽଭିଜାଯେତ	|
ନି ାମ 	ଜପନିତ ଂ	ଭ ୍ ଯା	ଵିେଘଶତ ରଃ	||	194	||

େଯାଗସି ି ଂ	ପରାଂ	 ାପ 	 ାନେଵୖରାଗ ସଂଯୁତଃ	|
ନିରଂତେର	ନିରାବାେଧ	ପରମାନଂଦସଂ ି େତ	||	195	||

ଵିେଶା ୀେଣ	ପେର	ପୂେଣ	ପୁନରାଵୃ ି ଵଜେତ	|
ଲୀେନା	େଵୖନାଯେକ	ଧାମି	ରମେତ	ନିତ ନିଵୃେତ	||	196	||

େଯା	ନାମଭିହୁେତୖଦେ ୖଃ	ପୂଜେଯଦଚେଯଏନରଃ	|
ରାଜାେନା	ଵଶ ତାଂ	ଯାଂତି	ରିପେଵା	ଯାଂତି	ଦାସତା 	||	197	||

ତସ 	ସି ଂତି	ମଂ ାଣାଂ	ଦୁଲଭାେଶ ସି ଯଃ	|
ମୂଲମଂ ାଦପି	େ ା ମିଦଂ	 ି ଯତମଂ	ମମ	||	198	||

ନଭେସ 	ମାସି	ଶୁକାଯାଂ	ଚତୁଥ ାଂ	ମମ	ଜନନି	|
ଦୂଵାଭିନାମଭିଃ	ପୂଜାଂ	ତପଣଂ	ଵିଧିଵ େର 	||	199	||

ଅ େଵୖ ଵେଶେଷଣ	କୁଯା ି ସୁସଂଯୁତଃ	|
ତେସ ପିତଂ	ଧନଂ	ଧାନ େମୖଶଯଂ	ଵିଜେଯା	ଯଶଃ	||	200	||

ଭଵିଷ ତି	ନ	ସଂେଦହଃ	ପୁ େପୗ ାଦିକଂ	ସୁଖ 	|
ଇଦଂ	 ଜପିତଂ	େ ା ଂ	ପଠିତଂ	 ାଵିତଂ	 ତ 	||	201	||

ଵ ାକୃତଂ	ଚଚତଂ	 ାତଂ	ଵିମୃ ମଭିଵଂଦିତ 	|
ଇହାମୁ 	ଚ	ଵିେଶଷାଂ	ଵିେଶୖଶଯ ଦାଯକ 	||	202	||

ସ ଂଦଚାରିଣାେପ ଷ	େଯନ	ସଂଧାଯେତ	 ଵଃ	|
ସ	ର େତ	ଶିେଵା ୂ େତୖଗେଣୖର େକାଟିଭିଃ	||	203	||

ଲିଖିତଂ	ପୁ କେ ା ଂ	ମଂ ଭୂତଂ	 ପୂଜେଯ 	|
ତ 	ସେଵା ମା	ଲ ୀଃ	ସନିଧେ 	ନିରଂତର 	||	204	||

ଦାେନୖରେଶେଷୖରଖିେଲୖ େତୖଶ	ତୀେଥରେଶେଷୖରଖିେଲୖମେଖୖଶ	|
ନ	ତତଲଂ	ଵିଂଦତି	ଯଦେଣଶସହ ନାମସରେଣନ	ସଦ ଃ	||	205	||

ଏତନାମାଂ	ସହ ଂ	ପଠତି	ଦିନମେଣୗ	 ତ ହଂେ ା ି ହାେନ	
ସାଯଂ	ମ ଂଦିେନ	ଵା	 ି ଷଵଣମଥଵା	ସଂତତଂ	ଵା	ଜେନା	ଯଃ	|
ସ	ସ ାେଦୖଶଯଧୁଯଃ	 ଭଵତି	ଵଚସାଂ	କୀତମୁେ ୖ େନାତି	
ଦାରିଦଯଂ	ହଂତି	ଵିଶଂ	ଵଶଯତି	ସୁଚିରଂ	ଵଧେତ	ପୁ େପୗେ ୖଃ	||	206	||

ଅକିଂଚେନାେପ କଚିେ ା	ନିଯେତା	ନିଯତାସନଃ	|
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ଜପଂଶତୁେରା	ମାସା 	ଗେଣଶାଚନତ ରଃ	||	207	||

ଦରି ତାଂ	ସମୁନଲ 	ସପଜନାନୁଗାମପି	|
ଲଭେତ	ମହତୀଂ	ଲ ୀମିତ ା ା	ପାରେମଶରୀ	||	208	||

ଆଯୁଷ ଂ	ଵୀତେରାଗଂ	କୁଲମତିଵିମଲଂ	ସଂପଦଶାତନାଶଃ	
କୀତନତ ାଵଦାତା	ଭଵତି	ଖଲୁ	ନଵା	କାଂତିରଵ ାଜଭଵ ା	|
ପୁ ାଃ	ସଂତଃ	କଲ ଂ	ଗୁଣଵଦଭିମତଂ	ଯଦ ଦନ 	ତ 	-
ନିତ ଂ	ଯଃ	େ ା େମତ 	ପଠତି	ଗଣପେତ ସ 	ହେ 	ସମ 	||	209	||

ଗଣଂଜେଯା	ଗଣପତିେହରଂେବା	ଧରଣୀଧରଃ	|
ମହାଗଣପତିବୁ ି ି ଯଃ	 ି ସାଦନଃ	||	210	||

ଅେମାଘସି ି ରମୃତମଂ ଶିଂତାମଣିନଧିଃ	|
ସୁମଂଗେଲା	ବୀଜମାଶାପୂରେକା	ଵରଦଃ	କଲଃ	||	211	||

କାଶ େପା	ନଂଦେନା	ଵାଚାସିେ ା	ଢୁଂଢିଵନାଯକଃ	|
େମାଦେକୖେରଭିରେ ୖକଵିଂଶତ ା	ନାମଭିଃ	ପୁମା 	||	212	||

ଉପାଯନଂ	ଦେଦ ୍ ଯା	ମ ୍ ରସାଦଂ	ଚିକୀଷତି	|
ଵ ରଂ	ଵିଘରାେଜାଽସ 	ତଥ ମି ାଥସି େଯ	||	213	||

ଯଃ	େ ୗତି	ମଦତମନା	ମମାରାଧନତ ରଃ	|
େତା	ନାମା	ସହେ ଣ	େତନାହଂ	ନା 	ସଂଶଯଃ	||	214	||

ନେମା	ନମଃ	ସୁରଵରପୂଜିତାଂ େଯ	
ନେମା	ନେମା	ନିରୁପମମଂଗଲା େନ	|
ନେମା	ନେମା	ଵିପୁଲଦେଯୖକସି େଯ	
ନେମା	ନମଃ	କରିକଲଭାନନାଯ	େତ	||	215	||

କିଂକିଣୀଗଣରଚିତଚରଣଃ
କଟିତଗୁରୁମିତଚାରୁକରଣଃ	|

ମଦଜଲଲହରୀକଲିତକେପାଲଃ
ଶମଯତୁ	ଦୁରିତଂ	ଗଣପତିନାମା	||	216	||

||	ଇତି	 ୀଗେଣଶପୁରାେଣ	ଉପାସନାଖଂେଡ	ଈଶରଗେଣଶସଂଵାେଦ	
ଗେଣଶସହ ନାମେ ା ଂ	ନାମ	ଷଟତାରିଂେଶା ାଯଃ	||
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