
|| ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ||  
 
|| അഥ ദരോവതോര സ്തുത ഃ ||  
 
|| ശ്രീ ലക്ഷ്മീ ഹയശ്ഗീവോയ നമഃ ||  
 
[ അരവ ധോടീ ]  
 
ഓം മത്സ്യോയ നമഃ  
 
ഭശ്രോഷ്ഠീര വ ശ്ഗഹ 
സുന ഷ്ഠീവഭനോദ്ധൃതവ ര ഷ്ോംബുചോര ജലഭധ 
ഭ ോഷ്ഠോംതരോഹ തവ ഭചഷ്ോഗമൗഘരരഭമഷ്ഠീ
ഡ ത ത്ത്വമവ മോമ് |  
ഭശ്രഷ്ഠോര് സൂനുമനുഭചഷ്ോര്ഥ 
മോത്മവ ദതീഭഷ്ോ യുഗോംതസമഭയ 
ഭേഷ്ഠോത്മരൃംഗധൃത ോഷ്ഠോംബുവോഹന 
വരോഷ്ോരദശ്ര്തഭനോ || ൧ || 
ഓം ശ്രീ ഹയശ്ഗീവോയ നമഃ 
ഖംഡീ്വദ്ബഹുലഡ ംഡീരജൃം്ണ സുചംഡീ 
 ൃഭതോ ദധ  മഹോ  ോംഡോത  ച ശ്ത ഗത  
രൗംഡോദയ ഹഹമരദ ്ോംഡോ ശ്രഭമയ ചര ത |  
ചംഡോരവ ംഠമദ രുംഡോല ദുര്ഹൃദയ ഗംഡോ 
് ഖംഡോ ര ഭദോ- ശ്ചംഡോ മഭരരഹയ 
തുംഡോ ൃഭത ദൃരമ ഖംഡോ മലം ശ്രദ ര ഭമ || 
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൨ ||  
 
ഓം  ൂര്മോയ നമഃ  ൂര്മോ ൃഭത തവവതു 
നര്മോത്മ രൃഷ്ഠധൃത ്ര്മോത്മ മംദര ഗ ഭര 
ധര്മോവലംബന സുധര്മോ സദോ ല ത രര്മോ 
സുധോവ തരണോത് |  
ദുര്മോന രോഹുമുഖ ദുര്മോയ  ദോനവസുമര്മോ 
് ഭ്ദന രഭടോ ഘര്മോര്   ോംത  വര വര്മോ 
്വോന് ് ുവന ന ര്മോണ ധൂത വ  ൃത ഃ || ൩ || 
 
ഓം ധനവംതഭര നമഃ  
 
ധനവംതഭരംഗരുച  ധനവംതഭരഽര തരു 
ധനവംസ്തരീ്വസുധോ- ്ോനവംതരോവസഥ 
മനവംതരോധ  ൃത തനവംതരൗഷധന ഭധ |  
ധനവംതരംഗരുഗുധനവംതമോജ രുവ  തനവന്മമോബ്ധ  
തനയോ സൂനവംത ോത്മഹൃദതനവംതരോവയവ 
തനവംതരോര്ത ജലധൗ || ൪ ||  
 
ഓം ശ്രീ നോരോയണോഹയ നമഃ 
യോക്ഷീരവോര്ധ മദനോക്ഷീണദര്രദ ത ജോഭക്ഷോ് 
തോമരഗണോ 
ഭരക്ഷോപ്തഭയഽജന വലക്ഷോംരുബ ംബജ ദതീ
ക്ഷ്ണോല ോവൃതമുഖീ | 
സൂക്ഷമോവലഗ്നവസനോഽഽഭക്ഷര ൃത് ുച 
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 ടോക്ഷോക്ഷമീ ൃതമഭനോ 
ദീക്ഷോസുരോഹൃതസുധോഽക്ഷോണ ഭനോഽഽവതു 
സുരൂഭക്ഷക്ഷണോദ്ധര തനുഃ || ൫ || 
 
ഓം ശ്രീ നോരോയണോഹയ നമഃ  
 
ര ക്ഷോദ യുജ്ഞഗമ ദീക്ഷോസുലക്ഷണ 
രരീക്ഷോക്ഷമോവ ധ സതീ ദോക്ഷോയണീ ക്ഷമത  
സോക്ഷോശ്ദമോര നയ ദോഭക്ഷരവീക്ഷണവ ധൗ |  
ഭശ്രക്ഷോക്ഷ ഭലോ് രലോക്ഷോര ഭസോക്ഷ ത 
രദോഭക്ഷരലക്ഷ തധരോ സോഽക്ഷോര തോത്മതനു 
്ൂക്ഷോര ോര ന ട  ലോക്ഷോഽക്ഷമോനവതു നഃ || ൬ 
|| 
 
ഓം ശ്രീ വരോഹോയ നമഃ  
 
നീലോംബുദോ്രു് രീലോശ്ദ ഭദഹധര 
ഭഖലോഹൃഭതോദധ ധുനീ ഹരലോദ യുക്ത 
ന ഖ ഭലലോ  ടോദയസുര തൂലോടവീദഹന ഭത |  
ഭ ോലോ ൃഭത ജലധ   ോലോചയോവയവ 
നീലോബ്ജദംശ്ഷ് ധര ണീ 
ലീലോസ്രഭദോരുതലമൂലോര ഭയോഗ വരജോലോ് 
വംദ ത നമഃ || ൭ ||  
 
ഓം ശ്രീ നരസ ംഹോയ നമഃ  
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ദംഭ്ോല തീക്ഷ്ണനഖ സംഭ്ദ ഭതംശ്ദര രു 
 ും്ീംശ്ദ രോഹ   ൃരയോ സ്തം്ോര്് 
 ോസഹനഡ ം്ോയ ദത്ത്വര ഗം്ീര നോദ 
നൃഹഭര |  
അംഭ്ോദ ജോനുസരണോംഭ്ോജ്ൂരവന  ും്ീന 
ഭസര ഖഗരോട്  ും്ീംശ്ദ  ൃത്ത് ധര ജം്ോര  
ഷണ്മുഖ മുഖോംഭ്ോരു ഹോ്  നുത മോം || ൮ ||  
 
ഓം ശ്രീ വോമനോയ നമഃ  
 
ര ംഗോക്ഷ വ ശ് മ തുരംഗോദ  ഹസനയ 
ചതുരംഗോ വല പ്ത ദനുജോ സോംഗോ ധവരേ 
ബല  സോംഗോവരോത ഹൃഷ തോംഗോ മരോല നുത 
ഭത |  
രൃംഗോര രോദനഖ തുംഗോശ്ഗ് ന്ന  ന 
 ോംഗോംഡരോത  തട നീ തുംഗോത  മംഗല 
തരംഗോ ് ്ൂത ്ജ  ോംഗോഘ വോമന നമഃ || ൯ 
||  
 
ഓം ശ്രീ വോമനോയ നമഃ  
 
ധയോനോര്ഹ വോമന തഭനോനോഥ രോഹ  യജമോനോ 
സുഭരരവസുധോ ദോനോയ യോചന   ലീനോര്ഥ 
വോഗവര ത നോനോസദസയ ദനുജ |  

www.yo
us

igm
a.c

om



മീനോം  ന ര്മല ന രോനോഥ ഭ ോട ല സമോനോത്മ 
മൗംജ ഗുണ ൗ രീനോച്ഛ സൂശ്തരദ യോനോത 
രശ്ത ര  ോനമയദംഡവര്ൃത് || ൧൦ ||  
 
ഓം ശ്രീ രരരുരോമോയ നമഃ  
 
ഹധരയോംബുഭധ രരരുചരയോധ  ൃത്ത്ഖല 
വരയോവനീരവര മഹോ രൗരയോ് ്ൂത ൃത 
വീരയോത്മജോത്ുജ വീരയോവഭലരന  ര |  
്ോരയോരരോധ ുര തോരയോജ്ഞയോഗല തനോരയോത്മ 
സൂഗല തഭരോ  ോരയോഽരരോധമവ ചോരയോരയ 
മൗഘജയ  വീരയോമ തോ മയ  ദയോ || ൧൧ ||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
ശ്രീരോമലക്ഷ്മണരു ോരോമ 
്ൂരവതുഗൗരോമലോമ തമഭഹോ ഹോരോമരസ്തുത 
യഭരോരോമ ോംത സുത ഭനോരോമലബ്ധ ലഹ |  
സവോരോമവരയര രു വീരോമയോര്ധ  ര 
ചീരോമലോവൃത ഭട സവോരോമ 
ദര്രനജമോരോമയോഗതസുഭഘോരോമഭനോരഥഹര || 
൧൨ ||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ ശ്രീഭ രവശ്രദ രനോഭ ര 
ജോത ര ഭലോഭ ര ്ഗ്നരവ ്ൂ 

www.yo
us

igm
a.c

om



സ്ഭതോഭ തരോര്ത ഹരണോഭ വലോര്തസുഖധീ
ഭ    ോലജലദ |  
സോഭ തനോഥവരരോഭ രമുഖയസുത ഭ ോഭ ന 
്ക്ത മതുലോം രോഭ ംദു ബ ംബമുഖ 
 ോഭ ക്ഷണോരഹ ഹൃഷീഭ ര ഭതംഽശ്ഘ  മഭല 
|| ൧൩ || 
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
രോഭമനൃണോം ഹൃദ് രോഭമനരോര  ുല 
്ീഭമമഭനോദയരമതോം 
ഭഗോഭമദ നീജയ തഭരോഽഭമയഗോധ സുത 
 ോഭമന വ ഷ് മനസീ |  
രയോഭമ സദോ തവയ ജ തോഭമയ തോരസജ രോഭമ 
ഗതോധ  സഭമ ്ീഭമരചോരദലനോഭമയരൗരയജ ത 
വോഭമ ക്ഷഭണ വ ജയ നീ || ൧൪ ||  
 
ഓം ശ്രീ സീതോസവരൂര ഹണ ശ്രീഹയ നമഃ  
 
 ോംതോരഭഗഹഖല  ോംതോരടദവദന 
 ോംതോല ോംത രരം  ോംതോരഽഽയോഽംംബുജന  
 ോംതോനവവോയവ ധു  ോംതോശ്മ്ോദ രഹഭര |  
 ോംതോല ഭലോലദല  ോംതോ് ഭരോ് ത ല 
 ോംതോ്വംതമനുസോ  ോംതോനുയോനജ ത 
 ോംതോരദുര്ഗ ട  ോംതോരമോതവവതു മോം || ൧൫ 
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||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
ദോംതം ദരോനന സുതോംതം ധരോമധ വസംതം 
ശ്രചംഡ തരസോ ക്ോംതം സഭമതയ വ ര നോംതം 
തവവോര യമനംതം തരസവ  രടലമ് |  
യോംതം ്വോരത  ്യോംതം മമോരു ്ഗവംതം 
്ഭരണ ്ജതോത് സവോംതം സവോര  ദനുജോംതം 
ധരോധരന രോംതം സ തോരസവരമ് || ൧൬ ||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
രംരോ്ചോരലവ  ംരോസ്ത രതൃബല 
സംരോദ തോമ തയരോഃ രം രോദ തോമരസ 
സംരോത  ഭനോഽല മനു  ംരോര ഭസന ദ രഭമ |  
സംരോത  രക്ഷ  സഹജംരോര രോവണ ഹതം 
രോവനം യദ  ൃഥോ തവോം രോര  ൂര രത  തം 
രോഹ  മോം തദര  രംരോ സരസ്ത ടചര || ൧൭ 
||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
ലലോലോക്ശരയഭരക്ഷ തസുലീലോ ുരംഗവദ 
ഭഖലോ ുതൂഹല ഗഭത 
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സവോലോര്ൂമ ജന ബോലോരഹോരയനുജ 
രോലോദയഭ്ോ ജയ ജയ |  
ബോലോഗ്ന ദഗ്ധരുര രോലോന ലോത്മജന  
ഫോലോത്ത്രത്ത്ലരഭജോ നീലോംഗദോദ  ര  
മോലോ ൃതോല രഥ മൂലോ്യതീത ജലഭധ || ൧൮ ||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
തൂണീര ോര്മു  ൃരോണീ  ണോം ്ുജ രോണീ 
രവ ശ്രത മ്ോഃ ഭക്ഷോണ ധരോല ന ് ഭഘോണീ 
മുഖോദ ഘനഭവണീസുരക്ഷണ രഃ |  
ഭരോണ ്വന്നയന ഭ ോണീ ജ തോംബുന ധ  രോണീ 
ര തോര്ഹണമണീ ഭശ്രണീവൃതോംശ്ഘ ര ഹ 
വോണീരസൂനുവര വോണീസ്തുഭതോ വ ജയഭത || 
൧൯ ||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
ഹും ോരരൂരവമഥടം ോരനോദമത  
രം ോഽവധോരയ ചല തോ 
ലം ോര ഭലോച്ചയവ രം ോ രതദ്് ദുര 
രം ോസയസയ ധനുഷഃ |  
ലം ോധ ഭരോമനുതയം ോലരോശ്ത മ വ 
രം ോരതോ ുലധ യോ തം ോലദംഡരത 
സം ോര ോര്മുഖ രരോം ോനവ തം ്ജ ഹര ം || 
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൨൦ || 
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
ധീമോനഭമയതനുധോമോഽഽര്തമംഗലദനോമോ 
രമോ മല്ൂ  ോമോര രന്നഗര  ോമോഹ  
ഹവര ഗുരു ഭസോമോദ വംദയ മഹ മ |  
ഭേമോദ നോരഗത സീമോഽവതോത്സ്ഖല സോമോജ 
രോവണര രൂ രോമോ് ഭദോ ഹര ര്ൗമോ ൃത ഃ 
ശ്രതന സോമോദ  ഭവദവ ഷയഃ || ൨൧ ||  
 
ഓം ശ്രീ രോമോയ നമഃ  
 
ഭദോഷോഽത്മ്ൂവരതുരോഷോഡത ശ് മജ 
ഭരോഷോത്മ്ര്തൃവചസ 
രോഷോണ്ൂതമുന ഭയോഷോവരോത്മതനുഭവരോദ 
ദോയ ചരണഃ |  
ഹനഷോധഭയോഷ ധസുഭ്ഷോ ൃദംഡജന  
ഭദോഷോചരോദ  സുഹൃഭദോ 
ഭദോഷോശ്ഗജന്മമൃത ഭരോഷോരഭഹോഽവതു 
സുഭദോഷോംശ്ഘ ജോതഹനനോത് || ൨൨ ||  
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ  
 
വൃംദോവനേരരു വൃംദോവനം വ നുത 

www.yo
us

igm
a.c

om



വൃംദോരഹ  രരണം നംദോത്മജം ന ഹത ന ംദോ 
 ൃദോ സുരജനംദോമബദ്ധ ജഠരമ് |  
വംദോമഭഹ വയമ മംദോവദോതരുച  
മംദോക്ഷ ോര വദനം  ുംദോല ദംതമുത 
 ംദോസ തശ്ര്തനുംദോവരോക്ഷസഹരമ് || ൨൩ ||  
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ  
 
ഭഗോരോലഭ ോത്സ്വ ൃതോരോര്ക്ഷയരസ 
സൂരോന്നഭലോര ുര തോ 
രോരോലയോര തലയോരോംബുദോല സല ലോരോയ
ധോര തഗ ഭര |  
സോരോംഗദര്രനജതോരോംഗ രോഗയുത ഭഗോരോംഗ 
നോംരു  ഹൃത  വയോരോര രൗംഡവ വ ധോരോയ 
തസ്തവമവ ഭഗോരോര ജോതഹരണ || ൨൪ ||  
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ  
 
 ംസോദ  ോസദവതംസോ 
വനീരത വ ഹ ംസോ ൃതോത്മജനുഷം 
സംസോര്ൂതമ ഹ സംസോരബദ്ധമന 
സംസോരച ത്സ്ുഖതനുമ് |  
സംസോധയംതമന രംസോതവ  ശ്വജമഹംസോദരം 
്ത ്ഭജ ഹംസോദ തോരസര രംസോസ്രദം 
രരമഹംസോദ  വംദയ ചരണമ് || ൨൫||  
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ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ രോജീവ 
ഭനശ്തവ ദുരോജീവമോമവതു രോജീവ ഭ തനവരം 
വോജീ്രത്ത് നൃരരോജീ രഥോനവ തജ രോജീവ 
ഗരവരമന |  
വോജീരവോഹസ ത വോജീര ഹദതയ തനു വോജീര 
ഭ്ദ രഭദോ- ര്ജോജീ ദംബനവ രോജീവ 
മുഖയസുമ രോജീസുവോസ തര രഃ || ൨൬ ||  
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ  
 
 ോലീഹൃദോവസഥ  ോലീയ ുംഡല ര 
 ോലീേരോദനഖരോ വയോലീനവോംരു ര 
വോല ഗണോരുണ ത  ോലീരുഭച ജയ ജയ |  
ഭ ലീലവോരഹൃത  ോലീരദത്ത്വര 
നോലീ ദൃപ്തദ ത ്ൂ 
ചൂലീ ഭഗോരമഹ ലോലീതനൂഘസൃണധൂലീ 
ണോം ഹൃദയ || ൨൭ || 
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ  
 
നമഃ  ൃഷ്ണോദ  രോംഡുസുത  ൃഷ്ണോ 
മനഃശ്രചുര തൃഷ്ണോ സുതൃപ്ത  രവോക്ശ 
 ൃഷ്ണോം രോല രത  ൃഷ്ണോ് ധോഘഹര 
 ൃഷ്ണോദ ഷണ്മഹ ല ഭ്ോഃ |  
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രുഷ്ണോതു മോമജ ത ന ഷ്ണോദ വോര്ധ മുദ 
നുഷ്ണോംരു മംഡല ഹഭര ജ ഷ്ഭണോ ഗ രീംശ്ദ 
ധര വ ഷ്ഭണോ വൃഷോവരജ ധൃഷ്ഭണോ ്വോന് 
 രുണയോ || ൨൮ ||  
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ  
 
രോമോര ഭരോമണ ധരോമോസഭമതബലരോമോനുജോ് 
ധരത ം ഭവയോമോസുരോംത ര ഭത മോരതോത 
ദ രഭമ മോധവോംശ്ഘ  മലല |  
 ോമോര്ത്ൗമരുര രോമോവല ശ്രണയ 
വോമോക്ഷ രീതതനു്ോ 
്ീമോഹ നോഥമുഖഹവമോന  ോ് നുത 
്ീമോ് വംദയ ചരണ || ൨൯ ||  
 
ഓം ശ്രീ  ൃഷ്ണോയ നമഃ  
സവഭക്ഷവല്ക്ഷയ്യ ദോക്ഷ ശ്രഭവോ ഗണജ 
ലോഭക്ഷരരോരയമനം ലോക്ഷഗൃഹജവലന രഭക്ഷോ 
ഹ ഡ ംബബ  ഹ്ക്ഷോന്നരൂരവവ രദഃ |  
അക്ഷോനുബംധ്വരൂക്ഷോക്ഷരശ്രവണ 
സോക്ഷോന്മഹ ഷയവമതീ 
 ക്ഷോനുയോനമധമക്ഷ്മോരഭസവനമ്ീക്ഷ്ണോര
ഹോസമസതോം || ൩൦ ||  
 
ചക്ഷോണ ഏവന ജ 
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രക്ഷോശ്ഗ്ൂദരരതോക്ഷോത്മജോദ  സുഹൃദോ 
മോഭക്ഷര ോര  ുനൃരോക്ഷൗഹ ണീരതബലോ
ഭക്ഷോ്ദീക്ഷ തമനോഃ |  
തോര്ക്ഷയോസ ചോരരരതീക്ഷ്ണോര രൂരവന ജ 
ലക്ഷ്മോണ ചോരയഗണയന് 
വൃക്ഷോലയധവജര രക്ഷോ ഭരോ ജയത  
ലക്ഷ്മീരത രയദുരത ഃ || ൩൧ ||  
 
ഓം ശ്രീ ബുദ്ധോയ നമഃ, ഓം ശ്രീ  ല്  ഭന നമഃ  
 
ബുദ്ധോവതോര വ  ബദ്ധോനു ംര ുരു 
ബദ്ധോംജലൗ മയ  ദയോം രൗഭദ്ധോദന ശ്രമുഖ 
ഹസദ്ധോംത  ോ സുഗമ ബൗദ്ധോഗമശ്രണയന |  
 ൃദ്ധോഹ തോസുഹൃത സ ദ്ധോസ ഭഖടധര 
രുദ്ധോരവയോന മലോ രുദ്ധോംതമോംരുച ര  
നദ്ധോഖ ലോംഗ ന ജ മദ്ധോഽവ  ല് യ് ധ ഭ്ോഃ || 
൩൨ ||  
 
ഓം ശ്രീ ബദരീ നോരോയണ നമഃ  
 
സോരംഗ  ൃത്ത് ധര സോരംഗ വോര ധര സോരംഗ 
രോജവരദോ സോരംഗ ദോര തര സോരംഗ തോത്മമദ 
സോരംഗതൗഷധബലം |  
സോരംഗ വത് ുസുമ സോരം ഗതം ച തവ 
സോരംഗ മോംശ്ഘ യുഗലം സോരംഗ വര്ണമര 
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സോരംഗ തോബ്ജമദ സോരംഗ ദ ംസ്തവമവ മോമ് || 
൩൩ ||  
 
മംഗളോ ചരണ  
 
ശ്ഗീവോസയ വോഹതനു ഭദവോംഡജോദ ദര 
്ോവോ് രോമ ചര തം ്ോവോത ്വയരു് 
ദീവോദ രോജയത  ്ൂവോഗവ ലോസ ന ലയം |  
ശ്രീവോഗധീരമുഖ ഭദവോ് നമയ 
ഹര ഭസവോര്ചഭനഷു രഠതോ- മോവോസ 
ഏവ്വ തോഽവോഗ്്ഭവതരസുരോവോസഭലോ ന 
 ഭര || ൩൪ ||  
 
|| ഇത  ശ്രീമദവോദ രോജരൂജയചരണ വ രച തം 
ശ്രീദരോവതോരസ്തുത ഃ സംരൂര്ണം ||  
 
|| ്ോരതീരമണമുഖയശ്രോണോംതര്ഗത 
ശ്രീ ൃഷ്ണോര്രണമസ്തു ||  www.yo

us
igm

a.c
om




