
|| ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ||  
 
|| ଅଥ ଦଶୋଵତୋର ସୁ୍ତତ ଃ ||  
 
|| ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୟଗ୍ରୀଵୋୟ ନମଃ ||  
 
[ ଅଶ୍ଵ ଧୋଟୀ ]  
 
ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟୋୟ ନମଃ  
 
ଭରୋଷ୍ଠୀଶ ଵ ଗ୍ରହ ସନୁ ଷ୍ଠୀଵଭନୋଦୃ୍ଧତଵ ଶ ଷ୍ୋଂବୁଚୋର ଜଲଭଧ 
ଭ ୋଷ୍ଠୋଂତରୋହ ତଵ ଭଚଷ୍ୋଗଭମୌଘପରଭମଷ୍ଠୀଡ ତ ତ୍ତ୍ଵମଵ ମୋମ |  
ଭରଷ୍ଠୋ କସନୁୂମନୁଭଚଷ୍ୋଥକ ମୋତ୍ମଵ ଦତୀଭଷ୍ୋ ୟୁଗୋଂତସମଭୟ 
ଭେଷ୍ଠୋତ୍ମଶଂୃଗଧତୃ ୋଷ୍ଠୋଂବୁଵୋହନ ଵରୋଷ୍ୋପଦର୍ତଭନୋ || ୧ || 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ହୟଗ୍ରୀଵୋୟ ନମଃ ଖଂଡୀ୍ଵଦବହୁଲଡ ଂଡୀରଜୃଂ୍ଣ ସୁଚଂଡୀ  ୃଭତୋ ଦଧି ମହୋ 
 ୋଂଡୋତ  ଚ ତ୍ର ଗତ  ଭଶୌଂଡୋଦୟ ଭହୈମରଦ ୍ୋଂଡୋ ରଭମୟ ଚର ତ |  
ଚଂଡୋଶ୍ଵ ଂଠମଦ ଶୁଂଡୋଲ ଦୁହକୃଦୟ ଗଂଡୋ  ୍ଖଂଡୋ ର ଭଦୋ- ଶ୍ଚଂଡୋ ମଭରଶହୟ 
ତୁଂଡୋ ୃଭତ ଦୃଶମ ଖଂଡୋ ମଲଂ ରଦ ଶ ଭମ || ୨ ||  
 
ଓଂ  ୂମକୋୟ ନମଃ  ୂମକୋ ୃଭତ ତ୍ଵଵତୁ ନମକୋତ୍ମ ପଷୃ୍ଠଧତୃ ୍ମକୋତ୍ମ ମଂଦର ଗ ଭର 
ଧମକୋଵଲଂବନ ସଧୁମକୋ ସଦୋ ଲ ତ ଶମକୋ ସଧୁୋଵ ତରଣୋତ |  
ଦୁମକୋନ ରୋହୁମଖୁ ଦୁମକୋୟ  ଦୋନଵସମୁମକୋ  ୍ଭ୍ଦନ ପଭଟୋ ଘମକୋ କ  ୋଂତ  ଵର ଵମକୋ 
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୍ଵୋନ ୍ୁଵନ ନ ମକୋଣ ଧୂତ ଵ  ୃତ ଃ || ୩ || 
 
ଓଂ ଧନଵଂତଭର ନମଃ  
 
ଧନଵଂତଭରଂଗରୁଚ  ଧନଵଂତଭରଽର ତରୁ ଧନଵଂସ୍ତରୀ୍ଵସଧୁୋ- ୍ୋନଵଂତରୋଵସଥ 
ମନଵଂତରୋଧି ୃତ ତନଵଂତଭରୌଷଧନ ଭଧ |  
ଧନଵଂତରଂଗଶୁଗୁଧନଵଂତମୋଜ ଶୁଵ  ତନଵନମମୋବ୍ଧ  ତନୟୋ ସନୂଵଂତ ୋତ୍ମହୃଦତନଵଂତରୋଵୟଵ 
ତନଵଂତରୋତଜିଲଭଧୌ || ୪ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ନୋରୋୟଣୋଭୟୈ ନମଃ ୟୋକ୍ଷୀରଵୋଧିମଦନୋକ୍ଷୀଣଦପକଦ ତ ଜୋଭକ୍ଷୋ  ୍ତୋମରଗଣୋ 
ଭପକ୍ଷୋପ୍ତଭୟଽଜନ ଵଲକ୍ଷୋଂଶୁବ ଂବଜ ଦତୀକ୍ଷ୍ଣୋଲ ୋଵୃତମଖୁୀ | 
ସକୂ୍ଷମୋଵଲଗ୍ନଵସନୋଽଽଭକ୍ଷପ ୃତୁ୍କଚ  ଟୋକ୍ଷୋକ୍ଷମୀ ୃତମଭନୋ 
ଦୀକ୍ଷୋସରୁୋହୃତସଧୁୋଽକ୍ଷୋଣ ଭନୋଽଽଵତୁ ସରୂୁଭକ୍ଷକ୍ଷଣୋଦ୍ଧର ତନୁଃ || ୫ || 
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ନୋରୋୟଣୋଭୟୈ ନମଃ  
 
ଶ କ୍ଷୋଦ ୟୁଜ୍ଞଗମ ଦୀକ୍ଷୋସଲୁକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷୋକ୍ଷମୋଵ ଧିସତୀ ଦୋକ୍ଷୋୟଣୀ କ୍ଷମତ  
ସୋକ୍ଷୋଦ୍ରମୋପ ନୟ ଦୋଭକ୍ଷପଵୀକ୍ଷଣଵ ଭଧୌ |  
ଭରକ୍ଷୋକ୍ଷ ଭଲୋ୍ ରଲୋକ୍ଷୋର ଭସୋକ୍ଷ ତ ପଦୋଭକ୍ଷପଲକ୍ଷ ତଧରୋ ସୋଽକ୍ଷୋର ତୋତ୍ମତନୁ 
୍ୂକ୍ଷୋର ୋର ନ ଟ  ଲୋକ୍ଷୋଽକ୍ଷମୋନଵତୁ ନଃ || ୬ || 
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵରୋହୋୟ ନମଃ  
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ନୀଲୋଂବୁଦୋ୍ଶୁ୍ ଶୀଲୋଦ୍ର ଭଦହଧର ଭଖଲୋହୃଭତୋଦଧିଧୁନୀ ଭଶୈଲୋଦ ୟୁକ୍ତ ନ ଖିଭଲଲୋ 
 ଟୋଦୟସରୁ ତୂଲୋଟଵୀଦହନ ଭତ |  
ଭ ୋଲୋ ୃଭତ ଜଲଧି  ୋଲୋଚୟୋଵୟଵ ନୀଲୋବ୍ଜଦଂଷ୍ଟ୍ର ଧର ଣୀ 
ଲୀଲୋସ୍ପଭଦୋରୁତଲମଲୂୋଶ ଭୟୋଗ ଵରଜୋଲୋ  ୍ଵଂଦ ତ ନମଃ || ୭ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ନରସ ଂହୋୟ ନମଃ  
 
ଦଂଭ୍ୋଲ ତୀକ୍ଷ୍ଣନଖ ସଂଭ୍ଦ ଭତଂଦ୍ରର ପ ୁ ୁଂ୍ୀଂଦ୍ର ପୋହ   ୃପୟୋ ସ୍ତଂ୍ୋ୍କ 
 ୋସହନଡ ଂ୍ୋୟ ଦତ୍ତଵର ଗଂ୍ୀର ନୋଦ ନୃହଭର |  
ଅଂଭ୍ୋଦ ଜୋନୁସରଣୋଂଭ୍ୋଜ୍ୂପଵନ  ୁଂ୍ୀନ ଭସଶ ଖଗରୋଟ  ୁଂ୍ୀଂଦ୍ର  ୃତ୍ତ ଧର 
ଜଂ୍ୋର  ଷଣମଖୁ ମଖୁୋଂଭ୍ୋରୁ ହୋ  ୍ ନୁତ ମୋଂ || ୮ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୋମନୋୟ ନମଃ  
 
ପ ଂଗୋକ୍ଷ ଵ କ୍ରମ ତୁରଂଗୋଦ  ଭସୈନୟ ଚତୁରଂଗୋ ଵଲ ପ୍ତ ଦନୁଜୋ ସୋଂଗୋ ଧ୍ଵରେ ବଲ  
ସୋଂଗୋଵପୋତ ହୃଷ ତୋଂଗୋ ମରୋଲ ନୁତ ଭତ |  
ଶଂୃଗୋର ପୋଦନଖ ତୁଂଗୋଗ୍ର  ୍ନ୍ନ  ନ  ୋଂଗୋଂଡପୋତ  ତଟ ନୀ ତୁଂଗୋତ  ମଂଗଲ ତରଂଗୋ 
 ୍୍ୂତ ୍ଜ  ୋଂଗୋଘ ଵୋମନ ନମଃ || ୯ ||  

 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୋମନୋୟ ନମଃ  
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ଧ୍ୟୋନୋହକ ଵୋମନ ତଭନୋନୋଥ ପୋହ  ୟଜମୋନୋ ସଭୁରଶଵସଧୁୋ ଦୋନୋୟ ୟୋଚନ   
ଲୀନୋଥକ ଵୋଗଵଶ ତ ନୋନୋସଦସୟ ଦନୁଜ |  
ମୀନୋଂ  ନ ମକଲ ନ ଶୋନୋଥ ଭ ୋଟ ଲ ସମୋନୋତ୍ମ ଭମୌଂଜ ଗୁଣଭ ୌ ପୀନୋଚ୍ଛ ସତୂ୍ରପଦ 
ୟୋନୋତ ପତ୍ର ର  ୋନମୟଦଂଡଵର୍ୃତ || ୧୦ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଭଧୈୟକୋଂବୁଭଧ ପରଶଚୁୟକୋଧି ୃତ୍ତଖଲ ଵୟକୋଵନୀଶ୍ଵର ମହୋ ଭଶୌୟକୋ  ୍୍ୂତ ୃତ 
ଵୀୟକୋତ୍ମଜୋତ୍ୁଜ ଵୀୟକୋଵଭଲପନ  ର |  
୍ୋୟକୋପରୋଧ ୁପ ତୋୟକୋଜ୍ଞୟୋଗଲ ତନୋୟକୋତ୍ମ ସଗୂଲ ତଭରୋ  ୋୟକୋଽପରୋଧମଵ ଚୋୟକୋୟକ 
ଭମୌଘଜୟ  ଵୀୟକୋମ ତୋ ମୟ  ଦୟୋ || ୧୧ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଶ୍ରୀରୋମଲକ୍ଷ୍ମଣଶୁ ୋରୋମ ୍ୂରଵତୁଭଗୌରୋମଲୋମ ତମଭହୋ ହୋରୋମରସୁ୍ତତ 
ୟଭଶୋରୋମ ୋଂତ ସତୁ ଭନୋରୋମଲବ୍ଧ ଲହ |  
ସ୍ଵୋରୋମଵୟକର ପ ୁଵୀରୋମୟୋଧି ର ଚୀରୋମଲୋଵୃତ ଭଟ ସ୍ଵୋରୋମ 
ଦଶକନଜମୋରୋମୟୋଗତସଭୁଘୋରୋମଭନୋରଥହର || ୧୨ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ ଶ୍ରୀଭ ଶଵରଦ ଶନୋଭ ଶ ଜୋତ ପ ଭଲୋଭ ଶ ୍ଗ୍ନରଵ ୍ ୂ  
ଭସ୍ତୋଭ ତରୋତହିରଣୋଭ ଵଲୋତକସଖୁଧୀଭ    ୋଲଜଲଦ |  
ସୋଭ ତନୋଥଵରପୋଭ ରମଖୁୟସତୁ ଭ ୋଭ ନ ୍କ୍ତ ମତୁଲୋଂ ରୋଭ ଂଦୁ ବ ଂବମଖୁ 
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 ୋଭ କ୍ଷଣୋପହ ହୃଷୀଭ ଶ ଭତଂଽଘ୍ର  ମଭଲ || ୧୩ || 
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ରୋଭମନୃଣୋଂ ହୃଦ  ୍ରୋଭମନରୋଶ  ୁଲ ୍ୀଭମମଭନୋଦୟରମତୋଂ 
ଭଗୋଭମଦ ନୀଜୟ ତଭପୋଽଭମୟଗୋଧିସତୁ  ୋଭମନ ଵ ଷ୍ ମନସୀ |  
ଶୟୋଭମ ସଦୋ ତ୍ଵୟ ଜ ତୋଭମୟ ତୋପସଜ ରୋଭମ ଗତୋଧି ସଭମ 
୍ୀଭମଶଚୋପଦଲନୋଭମୟଭଶୌୟକଜ ତ ଵୋଭମ କ୍ଷଭଣ ଵ ଜୟ ନୀ || ୧୪ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ସୀତୋସ୍ଵରୂପ ଭଣୈ ଶ୍ରୀଭୟୈ ନମଃ  
 
 ୋଂତୋରଭଗହଖଲ  ୋଂତୋରଟଦ୍ଵଦନ  ୋଂତୋଲ ୋଂତ ଶରଂ  ୋଂତୋରଽଽୟୋଽଂଂବୁଜନ  
 ୋଂତୋନଵଵୋୟଵ ଧ ୁ ୋଂତୋଶମ୍ୋଦ ପହଭର |  
 ୋଂତୋଲ ଭଲୋଲଦଲ  ୋଂତୋ  ୍ଭଶୋ  ୍ତ ଲ  ୋଂତୋ୍ଵଂତମନୁସୋ  ୋଂତୋନୁୟୋନଜ ତ 
 ୋଂତୋରଦୁଗକ ଟ  ୋଂତୋରମୋତ୍ଵଵତୁ ମୋଂ || ୧୫ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଦୋଂତଂ ଦଶୋନନ ସତୁୋଂତଂ ଧରୋମଧିଵସଂତଂ ରଚଂଡ ତପସୋ  ୍ୋଂତଂ ସଭମତୟ 
ଵ ପ ନୋଂତଂ ତ୍ଵଵୋପ ୟମନଂତଂ ତପସ୍ଵ  ପଟଲମ |  
ୟୋଂତଂ ୍ଵୋରତ  ୍ୟୋଂତଂ ମମୋଶୁ ୍ଗଵଂତଂ ୍ଭରଣ ୍ଜତୋତ ସ୍ଵୋଂତଂ ସଵୋର  
ଦନୁଜୋଂତଂ ଧରୋଧରନ ଶୋଂତଂ ସ ତୋପସଵରମ || ୧୬ ||  
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ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଶଂପୋ୍ଚୋପଲଵ  ଂପୋସ୍ତ ଶତୃବଲ ସଂପୋଦ ତୋମ ତୟଶୋଃ ଶଂ ପୋଦ ତୋମରସ ସଂପୋତ  
ଭନୋଽଲ ମନୁ  ଂପୋର ଭସନ ଦ ଶଭମ |  
ସଂପୋତ  ପକ୍ଷ  ସହଜଂପୋପ ରୋଵଣ ହତଂ ପୋଵନଂ ୟଦ  ୃଥୋ ତ୍ଵୋଂ ପୋପ  ୂପ ପତ  ତଂ 
ପୋହ  ମୋଂ ତଦପ  ପଂପୋ ସରସ୍ତ ଟଚର || ୧୭ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଭଲୋଲୋ ୍ୟଭପକ୍ଷ ତସଲୁୀଲୋ ୁରଂଗଵଦ ଭଖଲୋ ୁତୂହଲ ଗଭତ 
ସ୍ଵୋଲୋପ୍ୂମ ଜନ ବୋଲୋପହୋୟକନୁଜ ପୋଲୋଦୟଭ୍ୋ ଜୟ ଜୟ |  
ବୋଲୋଗ୍ନ ଦଗ୍ଧପୁର ଶୋଲୋନ ଲୋତ୍ମଜନ  ଫୋଲୋତ୍ତପତ୍ତଲରଭଜୋ ନୀଲୋଂଗଦୋଦ  ପ  
ମୋଲୋ ୃତୋଲ ପଥ ମଲୂୋ୍ୟତୀତ ଜଲଭଧ || ୧୮ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ତୂଣୀର ୋମକ ୁ ୃପୋଣୀ  ଣୋଂ ୍ୁଜ ପୋଣୀ ରଵ ରତ ମ୍ୋଃ ଭକ୍ଷୋଣ ଧରୋଲ ନ ୍  ଭଘୋଣୀ 
ମଖୁୋଦ ଘନଭଵଣୀସରୁକ୍ଷଣ ରଃ |  
ଭଶୋଣ ୍ଵନ୍ନୟନ ଭ ୋଣୀ ଜ ତୋଂବୁନ ଧି ପୋଣୀ ର ତୋହକଣମଣୀ ଭଶ୍ରଣୀଵୃତୋଂଘ୍ର ର ହ 
ଵୋଣୀଶସନୁୂଵର ଵୋଣୀସୁ୍ତଭତୋ ଵ ଜୟଭତ || ୧୯ ||  
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ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ହୁଂ ୋରପୂଵକମଥଟଂ ୋରନୋଦମତ  ପଂ ୋଽଵଧୋୟକ ଚଲ ତୋ ଲଂ ୋଶ ଭଲୋଚ୍ଚୟଵ ଶଂ ୋ 
ପତଦ୍ଭ ଦୁର ଶଂ ୋସୟସୟ ଧନୁଷଃ |  
ଲଂ ୋଧିଭପୋମନୁତୟଂ ୋଲରୋତ୍ର ମ ଵ ଶଂ ୋଶତୋ ୁଲଧିୟୋ ତଂ ୋଲଦଂଡଶତ 
ସଂ ୋଶ ୋମକଖୁ ଶରୋଂ ୋନ ଵତଂ ୍ଜ ହର ଂ || ୨୦ || 
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଧୀମୋନଭମୟତନୁଧୋମୋଽଽତକମଂଗଲଦନୋମୋ ରମୋ ମଲ୍ୂ  ୋମୋର ପନ୍ନଗପ  ୋମୋହ  
ଭଵୈର ଗୁରୁ ଭସୋମୋଦ ଵଂଦୟ ମହ ମ |  
ଭେମୋଦ ନୋପଗତ ସୀମୋଽଵତୋତ୍ସ୍ଖଲ ସୋମୋଜ ରୋଵଣର ପୂ ରୋମୋ  ୍ଭଦୋ 
ହର ରଭ୍ୌମୋ ୃତ ଃ ରତନ ସୋମୋଦ  ଭଵଦଵ ଷୟଃ || ୨୧ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ  
 
ଭଦୋଷୋଽତ୍ମ୍ୂଵଶତୁରୋଷୋଡତ କ୍ରମଜ ଭରୋଷୋତ୍ମ୍ତକୃ ଵଚସ 
ପୋଷୋଣ୍ୂତମନୁ ଭୟୋଷୋଵରୋତ୍ମତନୁଭଵଶୋଦ ଦୋୟ ଚରଣଃ |  
ଭନୈଷୋଧଭୟୋଷ ଧସଭୁ୍ଷୋ ୃଦଂଡଜନ  ଭଦୋଷୋଚରୋଦ  ସହୃୁଭଦୋ 
ଭଦୋଷୋଗ୍ରଜନମମତୃ ଭଶୋଷୋପଭହୋଽଵତୁ ସଭୁଦୋଷୋଂଘ୍ର ଜୋତହନନୋତ || ୨୨ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ  
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ଵୃଂଦୋଵନେପଶ ୁଵୃଂଦୋଵନଂ ଵ ନୁତ ଵୃଂଦୋରଭ ୈ ଶରଣଂ ନଂଦୋତ୍ମଜଂ ନ ହତ ନ ଂଦୋ 
 ୃଦୋ ସରୁଜନଂଦୋମବଦ୍ଧ ଜଠରମ |  
ଵଂଦୋମଭହ ଵୟମ ମଂଦୋଵଦୋତରୁଚ  ମଂଦୋକ୍ଷ ୋର ଵଦନଂ  ୁଂଦୋଲ ଦଂତମତୁ 
 ଂଦୋସ ତର୍ତନୁଂଦୋଵରୋକ୍ଷସହରମ || ୨୩ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ  
 
ଭଗୋପୋଲଭ ୋତ୍ସ୍ଵ ୃତୋପୋର୍କ୍ଷୟରସ ସପୂୋନ୍ନଭଲୋପ ୁପ ତୋ 
ଶୋପୋଲୟୋପ ତଲୟୋପୋଂବୁଦୋଲ ସଲ ଲୋପୋୟଧୋର ତଗ ଭର |  
ସୋପୋଂଗଦଶକନଜତୋପୋଂଗ ରୋଗୟୁତ ଭଗୋପୋଂଗ ନୋଂଶୁ  ହୃତ  ଵୟୋପୋର 
ଭଶୌଂଡଵ ଵ ଧୋପୋୟ ତସ୍ତଵମଵ ଭଗୋପୋର ଜୋତହରଣ || ୨୪ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ  
 
 ଂସୋଦ  ୋସଦଵତଂସୋ ଵନୀପତ ଵ ହ  ଂସୋ ୃତୋତ୍ମଜନୁଷଂ ସଂସୋର୍ୂତମ ହ 
ସଂସୋରବଦ୍ଧମନ ସଂସୋରଚ ତ୍ସ୍ଖୁତନୁମ |  
ସଂସୋଧୟଂତମନ ଶଂସୋତ୍ଵ  ଵ୍ରଜମହଂସୋଦରଂ ୍ତ ୍ଭଜ ହଂସୋଦ ତୋପସର ରଂସୋସ୍ପଦଂ 
ପରମହଂସୋଦ  ଵଂଦୟ ଚରଣମ || ୨୫||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ ରୋଜୀଵ ଭନତ୍ରଵ ଦୁରୋଜୀଵମୋମଵତୁ ରୋଜୀଵ ଭ ତନଵଶଂ 
ଵୋଜୀ୍ପତ୍ତ ନୃପରୋଜୀ ରଥୋନ ଵତଜ ରୋଜୀଵ ଗଵକଶମନ |  

www.yo
us

igm
a.c

om



ଵୋଜୀଶଵୋହସ ତ ଵୋଜୀଶ ଭଦୈତୟ ତନୁ ଵୋଜୀଶ ଭ୍ଦ ରଭଦୋ- ଜକୋଜୀ ଦଂବନଵ 
ରୋଜୀଵ ମଖୁୟସମୁ ରୋଜୀସଵୁୋସ ତଶ ରଃ || ୨୬ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ  
 
 ୋଲୀହୃଦୋଵସଥ  ୋଲୀୟ ୁଂଡଲ ପ  ୋଲୀେପୋଦନଖରୋ ଵୟୋଲୀନଵୋଂଶୁ ର 
ଵୋଲ ଗଣୋରୁଣ ତ  ୋଲୀରୁଭଚ ଜୟ ଜୟ |  
ଭ ଲୀଲଵୋପହୃତ  ୋଲୀଶଦତ୍ତଵର ନୋଲୀ ଦୃପ୍ତଦ ତ ୍ ୂ  
ଚୂଲୀ ଭଗୋପମହ ଲୋଲୀତନୂଘସଣୃଧୂଲୀ ଣୋଂ ହୃଦୟ || ୨୭ || 
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ  
 
ନମଃ  ୃଷ୍ଣୋଦ  ପୋଂଡୁସୁତ  ୃଷ୍ଣୋ ମନଃରଚୁର ତୃଷ୍ଣୋ ସତୃୁପ୍ତ  ରଵୋ   ୃଷ୍ଣୋଂ ପୋଲ ରତ 
 ୃଷ୍ଣୋ  ୍ଧୋଘହର  ୃଷ୍ଣୋଦ ଷଣମହ ଲ ଭ୍ୋଃ |  
ପୁଷ୍ଣୋତୁ ମୋମଜ ତ ନ ଷ୍ଣୋଦ ଵୋଧିମଦୁ ନୁଷ୍ଣୋଂଶୁ ମଂଡଲ ହଭର ଜ ଭଷ୍ଣୋ ଗ ରୀଂଦ୍ର ଧର 
ଵ ଭଷ୍ଣୋ ଵୃଷୋଵରଜ ଧଭୃଷ୍ଣୋ ୍ଵୋନ  ରୁଣୟୋ || ୨୮ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ  
 
ରୋମୋଶ ଭରୋମଣ ଧରୋମୋସଭମତବଲରୋମୋନୁଜୋ  ୍ଧରତ ଂ ଭଵୟୋମୋସରୁୋଂତ ର ଭତ 
ମୋରତୋତ ଦ ଶଭମ ମୋଧଵୋଂଘ୍ର  ମଭଲ |  
 ୋମୋତକଭ୍ୌମପୁର ରୋମୋଵଲ ରଣୟ ଵୋମୋକ୍ଷ ପୀତତନୁ୍ୋ 
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୍ୀମୋହ ନୋଥମଖୁଭଵୈମୋନ  ୋ  ୍ନୁତ ୍ୀମୋ  ୍ଵଂଦୟ ଚରଣ || ୨୯ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ  ୃଷ୍ଣୋୟ ନମଃ  
ସ୍ଵଭକ୍ଷଵଲ୍କ୍ଷୟ୍ୟ ଦୋକ୍ଷ ଶ୍ରଭଵୋ ଗଣଜ ଲୋଭକ୍ଷପପୋଶୟମନଂ ଲୋକ୍ଷଗହୃଜ୍ଵଲନ ରଭକ୍ଷୋ 
ହ ଡ ଂବବ  ଭ ୈ୍କ୍ଷୋନ୍ନପୂଵକଵ ପଦଃ |  
ଅକ୍ଷୋନୁବଂଧ୍ଵରୂକ୍ଷୋକ୍ଷରଶ୍ରଵଣ ସୋକ୍ଷୋନମହ ଷୟଵମତୀ 
 କ୍ଷୋନୁୟୋନମଧମକ୍ଷ୍ମୋପଭସଵନମ୍ୀକ୍ଷ୍ଣୋପହୋସମସତୋଂ || ୩୦ ||  
 
ଚକ୍ଷୋଣ ଏଵନ ଜ ପକ୍ଷୋଗ୍ର୍ୂଦଶଶତୋକ୍ଷୋତ୍ମଜୋଦ  ସହୃୁଦୋ 
ମୋଭକ୍ଷପ ୋର  ୁନୃପୋଭକ୍ଷୌହ ଣୀଶତବଲୋଭକ୍ଷୋ୍ଦୀକ୍ଷ ତମନୋଃ |  
ତୋକ୍ଷକୟୋସ ଚୋପଶରତୀକ୍ଷ୍ଣୋର ପୂଵକନ ଜ ଲକ୍ଷ୍ମୋଣ ଚୋପୟଗଣୟନ ଵୃକ୍ଷୋଲୟଧ୍ଵଜର ରକ୍ଷୋ ଭରୋ 
ଜୟତ  ଲକ୍ଷ୍ମୀପତ ୟକଦୁପତ ଃ || ୩୧ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧୋୟ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀ  ଲ୍କ ଭନ ନମଃ  
 
ବୁଦ୍ଧୋଵତୋର ଵ  ବଦ୍ଧୋନୁ ଂପ ୁରୁ ବଦ୍ଧୋଂଜଭଲୌ ମୟ  ଦୟୋଂ ଭଶୌଭଦ୍ଧୋଦନ ରମଖୁ 
ଭସୈଦ୍ଧୋଂତ  ୋ ସଗୁମ ଭବୌଦ୍ଧୋଗମରଣୟନ |  
 ୃଦ୍ଧୋହ ତୋସହୃୁତ ସ ଦ୍ଧୋସ ଭଖଟଧର ଶୁଦ୍ଧୋଶ୍ଵୟୋନ ମଲୋ ଶୁଦ୍ଧୋଂତମୋଂରୁଚ ପ  ନଦ୍ଧୋଖିଲୋଂଗ 
ନ ଜ ମଦ୍ଧୋଽଵ  ଲ୍କୟ  ୍ଧ ଭ୍ୋଃ || ୩୨ ||  
 
ଓଂ ଶ୍ରୀ ବଦରୀ ନୋରୋୟଣ ନମଃ  
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ସୋରଂଗ  ୃତ୍ତ ଧର ସୋରଂଗ ଵୋର ଧର ସୋରଂଗ ରୋଜଵରଦୋ ସୋରଂଗ ଦୋର ତର ସୋରଂଗ 
ତୋତ୍ମମଦ ସୋରଂଗଭତୌଷଧବଲଂ |  
ସୋରଂଗ ଵତୁ୍କସମୁ ସୋରଂ ଗତଂ ଚ ତଵ ସୋରଂଗ ମୋଂଘ୍ର ୟୁଗଲଂ ସୋରଂଗ ଵଣକମପ 
ସୋରଂଗ ତୋବ୍ଜମଦ ସୋରଂଗ ଦ ଂସ୍ତଵମଵ ମୋମ || ୩୩ ||  
 
ମଂଗଳୋ ଚରଣ  
 
ଗ୍ରୀଵୋସୟ ଵୋହତନୁ ଭଦଵୋଂଡଜୋଦ ଦଶ ୍ୋଵୋ  ୍ରୋମ ଚର ତଂ ୍ୋଵୋତ ୍ ଵୟଶୁ୍ 
ଦୀଵୋଦ ରୋଜୟତ  ୍ୂଵୋଗ ଵଲୋସ ନ ଲୟଂ |  
ଶ୍ରୀଵୋଗଧୀଶମଖୁ ଭଦଵୋ  ୍ନମୟ ହର ଭସଵୋଚକଭନଷୁ ପଠତୋ- ମୋଵୋସ 
ଏଵ୍ଵ ତୋଽଵୋଗଭଭଵତରସରୁୋଵୋସଭଲୋ ନ  ଭର || ୩୪ ||  
 
|| ଇତ  ଶ୍ରୀମଦ୍ଵୋଦ ରୋଜପୂଜୟଚରଣ ଵ ରଚ ତଂ ଶ୍ରୀଦଶୋଵତୋରସୁ୍ତତ ଃ ସଂପୂଣକଂ ||  
 
|| ୍ୋରତୀରମଣମଖୁୟରୋଣୋଂତଗକତ ଶ୍ରୀ ୃଷ୍ଣୋପକଣମସୁ୍ତ ||  
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