|| ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ||
|| ଅଥ ଦଶୋଵତୋର ସ୍ତୁ ତଃ ||
|| ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୟଗ୍ରୀଵୋୟ ନମଃ ||

om

[ ଅଶ୍ଵ ଧୋଟୀ ]

gm

a.
c

ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟୋୟ ନମଃ

ଭରୋଷ୍ଠୀଶ ଵଗ୍ରହ ସୁନଷ୍ଠୀଵଭନୋଦ୍ଧୃ ତଵଶଷ୍ୋଂବୁ ଚୋରଜଲଭଧ

ou
si

ଭ ୋଷ୍ଠୋଂତରୋହତଵଭଚଷ୍ୋଗଭମୌଘପରଭମଷ୍ଠୀଡତ ତ୍ତ୍ଵମଵ ମୋମ |
ଭରଷ୍ଠୋ କସନ
ୂ ୁ ମନୁ ଭଚଷ୍ୋଥକ ମୋତ୍ମଵଦତୀଭଷ୍ୋ ୟୁ ଗୋଂତସମଭୟ

.y

ଭେଷ୍ଠୋତ୍ମଶୃଂଗଧୃତ ୋଷ୍ଠୋଂବୁ ଵୋହନ ଵରୋଷ୍ୋପଦର୍ତଭନୋ || ୧ ||

w

w

ଓଂ ଶ୍ରୀ ହୟଗ୍ରୀଵୋୟ ନମଃ ଖଂଡୀ୍ଵଦବହୁଲଡଂଡୀରଜୃ ଂ୍ଣ ସୁଚଂଡୀ ୃ ଭତୋ ଦଧି ମହୋ

w

ୋଂଡୋତ ଚତ୍ର ଗତ ଭଶୌଂଡୋଦୟ ଭହୈମରଦ ୍ୋଂଡୋ ରଭମୟ ଚରତ |
ଚଂଡୋଶ୍ଵ ଂଠମଦ ଶୁଂଡୋଲ ଦୁ ହୃ ଦ
କ ୟ ଗଂଡୋ ୍ଖଂଡୋ ର ଭଦୋ- ଶ୍ଚଂଡୋ ମଭରଶହୟ
ତୁ ଂଡୋ ୃ ଭତ ଦୃ ଶମ ଖଂଡୋ ମଲଂ ରଦଶ ଭମ || ୨ ||
ଓଂ ୂ ମକୋୟ ନମଃ ୂ ମକୋ ୃ ଭତ ତ୍ଵଵତୁ ନମକୋତ୍ମ ପୃଷ୍ଠଧୃତ ୍ମକୋତ୍ମ ମଂଦର ଗଭର
ଧମକୋଵଲଂବନ ସୁଧମକୋ ସଦୋ ଲତ ଶମକୋ ସୁଧୋଵତରଣୋତ |
ଦୁ ମକୋନ ରୋହୁ ମଖ
ୁ ଦୁ ମକୋୟ ଦୋନଵସୁମମକୋ ୍ଭ୍ଦନ ପଭଟୋ ଘମକୋ କ ୋଂତ ଵର ଵମକୋ

୍ଵୋନ ୍ୁଵନ ନମକୋଣ ଧୂତ ଵ ୃ ତଃ || ୩ ||
ଓଂ ଧନଵଂତଭର ନମଃ
ଧନଵଂତଭରଂଗରୁଚ ଧନଵଂତଭରଽରତରୁ ଧନଵଂସ୍ତରୀ୍ଵସୁଧୋ- ୍ୋନଵଂତରୋଵସଥ
ମନଵଂତରୋଧି ୃ ତ ତନଵଂତଭରୌଷଧନଭଧ |

om

ଧନଵଂତରଂଗଶୁଗୁଧନଵଂତମୋଜଶୁଵ ତନଵନମମୋବ୍ଧ ତନୟୋ ସୂନଵଂତ ୋତ୍ମହୃ ଦତନଵଂତରୋଵୟଵ

a.
c

ତନଵଂତରୋତିଜଲଭଧୌ || ୪ ||

gm

ଓଂ ଶ୍ରୀ ନୋରୋୟଣୋଭୟୈ ନମଃ ୟୋକ୍ଷୀରଵୋଧିମଦନୋକ୍ଷୀଣଦପକଦତଜୋଭକ୍ଷୋ୍ତୋମରଗଣୋ
ଭପକ୍ଷୋପ୍ତଭୟଽଜନଵଲକ୍ଷୋଂଶୁବଂବଜଦତୀକ୍ଷ୍ଣୋଲ ୋଵୃ ତମୁଖୀ |

ou
si

ସୂକ୍ଷମୋଵଲଗ୍ନଵସନୋଽଽଭକ୍ଷପ ୃ ତ୍କୁଚ ଟୋକ୍ଷୋକ୍ଷମୀ ୃ ତମଭନୋ

.y

ଦୀକ୍ଷୋସୁରୋହୃ ତସୁଧୋଽକ୍ଷୋଣଭନୋଽଽଵତୁ ସୁରୂଭକ୍ଷକ୍ଷଣୋଦ୍ଧରତନୁ ଃ || ୫ ||

w

w

w

ଓଂ ଶ୍ରୀ ନୋରୋୟଣୋଭୟୈ ନମଃ

ଶକ୍ଷୋଦୟୁ ଜ୍ଞଗମ ଦୀକ୍ଷୋସୁଲକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷୋକ୍ଷମୋଵଧିସତୀ ଦୋକ୍ଷୋୟଣୀ କ୍ଷମତ
ସୋକ୍ଷୋଦ୍ରମୋପନୟ ଦୋଭକ୍ଷପଵୀକ୍ଷଣଵଭଧୌ |
ଭରକ୍ଷୋକ୍ଷଭଲୋ୍ ରଲୋକ୍ଷୋର ଭସୋକ୍ଷତ ପଦୋଭକ୍ଷପଲକ୍ଷତଧରୋ ସୋଽକ୍ଷୋରତୋତ୍ମତନୁ
୍ୂକ୍ଷୋର ୋରନଟ ଲୋକ୍ଷୋଽକ୍ଷମୋନଵତୁ ନଃ || ୬ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵରୋହୋୟ ନମଃ

ନୀଲୋଂବୁ ଦୋ୍ଶୁ୍ ଶୀଲୋଦ୍ରଭଦହଧର ଭଖଲୋହୃ ଭତୋଦଧିଧୁନୀ ଭଶୈଲୋଦୟୁ କ୍ତ ନଖିଭଲଲୋ
ଟୋଦୟସୁର ତୂ ଲୋଟଵୀଦହନ ଭତ |
ଭ ୋଲୋ ୃ ଭତ ଜଲଧି ୋଲୋଚୟୋଵୟଵ ନୀଲୋବ୍ଜଦଂଷ୍ଟ୍ର ଧରଣୀ
ଲୀଲୋସ୍ପଭଦୋରୁତଲମୂଲୋଶଭୟୋଗଵରଜୋଲୋ୍ଵଂଦତ ନମଃ || ୭ ||

om

ଓଂ ଶ୍ରୀ ନରସଂହୋୟ ନମଃ

a.
c

ଦଂଭ୍ୋଲତୀକ୍ଷ୍ଣନଖ ସଂଭ୍ଦଭତଂଦ୍ରରପୁ ୁ ଂ୍ୀଂଦ୍ର ପୋହ ୃ ପୟୋ ସ୍ତଂ୍ୋ୍କ

gm

ୋସହନଡଂ୍ୋୟ ଦତ୍ତଵର ଗଂ୍ୀର ନୋଦ ନୃ ହଭର |

ଅଂଭ୍ୋଦଜୋନୁ ସରଣୋଂଭ୍ୋଜ୍ୂପଵନ ୁ ଂ୍ୀନ ଭସଶ ଖଗରୋଟ ୁ ଂ୍ୀଂଦ୍ର ୃ ତ୍ତଧର

.y

w

w

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୋମନୋୟ ନମଃ

ou
si

ଜଂ୍ୋର ଷଣମଖ
ୁ ମୁଖୋଂଭ୍ୋରୁ ହୋ୍ ନୁ ତ ମୋଂ || ୮ ||

w

ପଂଗୋକ୍ଷ ଵକ୍ରମ ତୁ ରଂଗୋଦ ଭସୈନୟ ଚତୁ ରଂଗୋ ଵଲପ୍ତ ଦନୁ ଜୋ ସୋଂଗୋ ଧ୍ଵରେ ବଲ
ସୋଂଗୋଵପୋତ ହୃ ଷତୋଂଗୋ ମରୋଲନୁ ତ ଭତ |
ଶୃଂଗୋର ପୋଦନଖ ତୁ ଂଗୋଗ୍ର୍ନ୍ନ ନ ୋଂଗୋଂଡପୋତ ତଟନୀ ତୁ ଂଗୋତ ମଂଗଲ ତରଂଗୋ
୍୍ୂତ ୍ଜ ୋଂଗୋଘ ଵୋମନ ନମଃ || ୯ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୋମନୋୟ ନମଃ

ଧ୍ୟୋନୋହକ ଵୋମନ ତଭନୋନୋଥ ପୋହ ୟଜମୋନୋ ସୁଭରଶଵସୁଧୋ ଦୋନୋୟ ୟୋଚନ
ଲୀନୋଥକ ଵୋଗଵଶତ ନୋନୋସଦସୟ ଦନୁ ଜ |
ମୀନୋଂ ନମକଲ ନଶୋନୋଥ ଭ ୋଟଲ ସମୋନୋତ୍ମ ଭମୌଂଜଗୁଣଭ ୌ ପୀନୋଚ୍ଛ ସୂତ୍ରପଦ
ୟୋନୋତ ପତ୍ର ର ୋନମୟଦଂଡଵର୍ୃତ || ୧୦ ||

om

ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରୋମୋୟ ନମଃ

ଵୀୟକୋତ୍ମଜୋତ୍ୁଜ ଵୀୟକୋଵଭଲପନ ର |

a.
c

ଭଧୈୟକୋଂବୁ ଭଧ ପରଶୁଚୟକୋଧି ୃ ତ୍ତଖଲ ଵୟକୋଵନୀଶ୍ଵର ମହୋ ଭଶୌୟକୋ୍୍ୂତ ୃ ତ

gm

୍ୋୟକୋପରୋଧ ୁ ପତୋୟକୋଜ୍ଞୟୋଗଲତନୋୟକୋତ୍ମ ସୂଗଲ ତଭରୋ ୋୟକୋଽପରୋଧମଵଚୋୟକୋୟକ

ou
si

ଭମୌଘଜୟ ଵୀୟକୋମତୋ ମୟ ଦୟୋ || ୧୧ ||

.y

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ

w

w

ଶ୍ରୀରୋମଲକ୍ଷ୍ମଣଶୁ ୋରୋମ ୍ୂରଵତୁ ଭଗୌରୋମଲୋମତମଭହୋ ହୋରୋମରସ୍ତୁ ତ

w

ୟଭଶୋରୋମ ୋଂତସୁତ ଭନୋରୋମଲବ୍ଧ ଲହ |
ସ୍ଵୋରୋମଵୟକରପୁ ଵୀରୋମୟୋଧି ର ଚୀରୋମଲୋଵୃ ତ ଭଟ ସ୍ଵୋରୋମ
ଦଶକନଜମୋରୋମୟୋଗତସୁଭଘୋରୋମଭନୋରଥହର || ୧୨ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ ଶ୍ରୀଭ ଶଵରଦଶନୋଭ ଶ ଜୋତ ପଭଲୋଭ ଶ ୍ଗ୍ନରଵ୍ୂ
ଭସ୍ତୋଭ ତରୋତିହରଣୋଭ ଵଲୋତକସଖ
ୁ ଧୀଭ

ୋଲଜଲଦ |

ସୋଭ ତନୋଥଵରପୋଭ ରମୁଖୟସୁତ ଭ ୋଭ ନ ୍କ୍ତମତୁ ଲୋଂ ରୋଭ ଂଦୁ ବଂବମୁଖ

ୋଭ କ୍ଷଣୋପହ ହୃ ଷୀଭ ଶ ଭତଂଽଘ୍ର ମଭଲ || ୧୩ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ
ରୋଭମନୃ ଣୋଂ ହୃ ଦ୍ରୋଭମନରୋଶ ୁ ଲ ୍ୀଭମମଭନୋଦୟରମତୋଂ
ଭଗୋଭମଦନୀଜୟତଭପୋଽଭମୟଗୋଧିସୁତ ୋଭମନଵଷ୍ ମନସୀ |

om

ଶୟୋଭମ ସଦୋ ତ୍ଵୟଜତୋଭମୟ ତୋପସଜ ରୋଭମ ଗତୋଧି ସଭମ

gm

ଓଂ ଶ୍ରୀ ସୀତୋସ୍ଵରୂପଭଣୈ ଶ୍ରୀଭୟୈ ନମଃ

a.
c

୍ୀଭମଶଚୋପଦଲନୋଭମୟଭଶୌୟକଜତ ଵୋଭମ କ୍ଷଭଣ ଵଜୟନୀ || ୧୪ ||

ou
si

ୋଂତୋରଭଗହଖଲ ୋଂତୋରଟଦ୍ଵଦନ ୋଂତୋଲ ୋଂତ ଶରଂ ୋଂତୋରଽଽୟୋଽଂଂବୁ ଜନ
ୋଂତୋନଵଵୋୟଵଧୁ ୋଂତୋଶମ୍ୋଦପହଭର |

.y

ୋଂତୋଲଭଲୋଲଦଲ ୋଂତୋ୍ଭଶୋ୍ତଲ ୋଂତୋ୍ଵଂତମନୁ ସୋ ୋଂତୋନୁ ୟୋନଜତ

w

w

w

ୋଂତୋରଦୁ ଗକ ଟ ୋଂତୋରମୋତ୍ଵଵତୁ ମୋଂ || ୧୫ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ

ଦୋଂତଂ ଦଶୋନନ ସୁତୋଂତଂ ଧରୋମଧିଵସଂତଂ ରଚଂଡ ତପସୋ ୍ୋଂତଂ ସଭମତୟ
ଵପନୋଂତଂ ତ୍ଵଵୋପ ୟମନଂତଂ ତପସ୍ଵ ପଟଲମ |
ୟୋଂତଂ ୍ଵୋରତ ୍ୟୋଂତଂ ମମୋଶୁ ୍ଗଵଂତଂ ୍ଭରଣ ୍ଜତୋତ ସ୍ଵୋଂତଂ ସଵୋର
ଦନୁ ଜୋଂତଂ ଧରୋଧରନଶୋଂତଂ ସ ତୋପସଵରମ || ୧୬ ||

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ
ଶଂପୋ୍ଚୋପଲଵ ଂପୋସ୍ତ ଶତୃ ବଲ ସଂପୋଦତୋମତୟଶୋଃ ଶଂ ପୋଦ ତୋମରସ ସଂପୋତ
ଭନୋଽଲ ମନୁ ଂପୋର ଭସନ ଦଶଭମ |
ପୋହ ମୋଂ ତଦପ ପଂପୋ ସରସ୍ତ ଟଚର || ୧୭ ||

gm

a.
c

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ

om

ସଂପୋତ ପକ୍ଷ ସହଜଂପୋପ ରୋଵଣ ହତଂ ପୋଵନଂ ୟଦ ୃ ଥୋ ତ୍ଵୋଂ ପୋପ ୂ ପ ପତ ତଂ

ଭଲୋଲୋ ୍ୟଭପକ୍ଷତସୁଲୀଲୋ ୁ ରଂଗଵଦ ଭଖଲୋ ୁ ତୂହଲ ଗଭତ

ou
si

ସ୍ଵୋଲୋପ୍ୂମଜନବୋଲୋପହୋୟକନୁଜ ପୋଲୋଦୟଭ୍ୋ ଜୟ ଜୟ |
ବୋଲୋଗ୍ନଦଗ୍ଧପୁର ଶୋଲୋନଲୋତ୍ମଜନ ଫୋଲୋତ୍ତପତ୍ତଲରଭଜୋ ନୀଲୋଂଗଦୋଦ ପ

w

w

.y

ମୋଲୋ ୃ ତୋଲପଥ ମୂଲୋ୍ୟତୀତ ଜଲଭଧ || ୧୮ ||

w

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ
ତୂ ଣୀର ୋମକୁ

ୃ ପୋଣୀ ଣୋଂ ୍ୁଜ ପୋଣୀ ରଵରତମ୍ୋଃ ଭକ୍ଷୋଣଧରୋଲନ୍ ଭଘୋଣୀ

ମୁଖୋଦଘନଭଵଣୀସୁରକ୍ଷଣ ରଃ |
ଭଶୋଣ୍ଵନ୍ନୟନ ଭ ୋଣୀ ଜତୋଂବୁ ନଧି ପୋଣୀ ରତୋହକଣମଣୀ ଭଶ୍ରଣୀଵୃ ତୋଂଘ୍ରରହ
ଵୋଣୀଶସୂନୁଵର ଵୋଣୀସ୍ତୁ ଭତୋ ଵଜୟଭତ || ୧୯ ||

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ
ହୁ ଂ ୋରପୂଵକମଥଟଂ ୋରନୋଦମତ ପଂ ୋଽଵଧୋୟକ ଚଲତୋ ଲଂ ୋଶଭଲୋଚ୍ଚୟଵଶଂ ୋ
ପତଦ୍ଭଦୁ ର ଶଂ ୋସୟସୟ ଧନୁ ଷଃ |
ଲଂ ୋଧିଭପୋମନୁ ତୟଂ ୋଲରୋତ୍ରମଵ ଶଂ ୋଶତୋ ୁ ଲଧିୟୋ ତଂ ୋଲଦଂଡଶତ

om

ସଂ ୋଶ ୋମକଖ
ୁ ଶରୋଂ ୋନଵତଂ ୍ଜ ହରଂ || ୨୦ ||

a.
c

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ

ଭଵୈରଗୁରୁ ଭସୋମୋଦଵଂଦୟ ମହମ |

gm

ଧୀମୋନଭମୟତନୁ ଧୋମୋଽଽତକମଂଗଲଦନୋମୋ ରମୋ ମଲ୍ୂ ୋମୋରପନ୍ନଗପ ୋମୋହ

ou
si

ଭେମୋଦନୋପଗତ ସୀମୋଽଵତୋତ୍ସ୍ଖଲ ସୋମୋଜ ରୋଵଣରପୂ ରୋମୋ୍ଭଦୋ

w

w

w

ଓଂ ଶ୍ରୀ ରୋମୋୟ ନମଃ

.y

ହରରଭ୍ୌମୋ ୃ ତଃ ରତନ ସୋମୋଦ ଭଵଦଵଷୟଃ || ୨୧ ||

ଭଦୋଷୋଽତ୍ମ୍ୂଵଶତୁ ରୋଷୋଡତକ୍ରମଜ ଭରୋଷୋତ୍ମ୍ତକୃ ଵଚସ
ପୋଷୋଣ୍ୂତମୁନଭୟୋଷୋଵରୋତ୍ମତନୁ ଭଵଶୋଦଦୋୟଚରଣଃ |
ଭନୈଷୋଧଭୟୋଷଧସୁଭ୍ଷୋ ୃ ଦଂଡଜନ ଭଦୋଷୋଚରୋଦ ସୁହୃଭଦୋ
ଭଦୋଷୋଗ୍ରଜନମମତ
ୃ ଭଶୋଷୋପଭହୋଽଵତୁ ସୁଭଦୋଷୋଂଘ୍ରଜୋତହନନୋତ || ୨୨ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ

ଵୃ ଂଦୋଵନେପଶୁ ଵୃ ଂଦୋଵନଂ ଵନୁ ତ ଵୃ ଂଦୋରଭ ୈ ଶରଣଂ ନଂଦୋତ୍ମଜଂ ନହତ ନଂଦୋ
ୃ ଦୋ ସୁରଜନଂଦୋମବଦ୍ଧ ଜଠରମ |
ଵଂଦୋମଭହ ଵୟମ ମଂଦୋଵଦୋତରୁଚ ମଂଦୋକ୍ଷ ୋରଵଦନଂ ୁ ଂଦୋଲଦଂତମୁତ
ଂଦୋସତର୍ତନୁ ଂଦୋଵରୋକ୍ଷସହରମ || ୨୩ ||

om

ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ

a.
c

ଭଗୋପୋଲଭ ୋତ୍ସ୍ଵ ୃ ତୋପୋର୍କ୍ଷୟରସ ସୂପୋନ୍ନଭଲୋପ ୁ ପତୋ

gm

ଶୋପୋଲୟୋପତଲୟୋପୋଂବୁ ଦୋଲସଲଲୋପୋୟଧୋରତଗଭର |

ସୋପୋଂଗଦଶକନଜତୋପୋଂଗ ରୋଗୟୁ ତ ଭଗୋପୋଂଗ ନୋଂଶୁ ହୃ ତ ଵୟୋପୋର

.y

w

w

ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ

ou
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ଭଶୌଂଡଵଵଧୋପୋୟ ତସ୍ତଵମଵ ଭଗୋପୋରଜୋତହରଣ || ୨୪ ||

w

ଂସୋଦ ୋସଦଵତଂସୋ ଵନୀପତଵହଂସୋ ୃ ତୋତ୍ମଜନୁ ଷଂ ସଂସୋର୍ୂତମହ
ସଂସୋରବଦ୍ଧମନ ସଂସୋରଚତ୍ସ୍ୁଖତନୁ ମ |
ସଂସୋଧୟଂତମନଶଂସୋତ୍ଵ ଵ୍ରଜମହଂସୋଦରଂ ୍ତ ୍ଭଜ ହଂସୋଦତୋପସରରଂସୋସ୍ପଦଂ
ପରମହଂସୋଦ ଵଂଦୟ ଚରଣମ || ୨୫||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ ରୋଜୀଵ ଭନତ୍ରଵଦୁ ରୋଜୀଵମୋମଵତୁ ରୋଜୀଵ ଭ ତନଵଶଂ
ଵୋଜୀ୍ପତ୍ତନୃ ପରୋଜୀ ରଥୋନଵତଜ ରୋଜୀଵ ଗଵକଶମନ |

ଵୋଜୀଶଵୋହସତ ଵୋଜୀଶ ଭଦୈତୟ ତନୁ ଵୋଜୀଶ ଭ୍ଦ ରଭଦୋ- ଜକୋଜୀ ଦଂବନଵ
ରୋଜୀଵ ମୁଖୟସୁମ ରୋଜୀସୁଵୋସତଶରଃ || ୨୬ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ
ୋଲୀହୃ ଦୋଵସଥ ୋଲୀୟ ୁ ଂଡଲପ ୋଲୀେପୋଦନଖରୋ ଵୟୋଲୀନଵୋଂଶୁ ର

om

ଵୋଲଗଣୋରୁଣତ ୋଲୀରୁଭଚ ଜୟ ଜୟ |

ଭ ଲୀଲଵୋପହୃ ତ ୋଲୀଶଦତ୍ତଵର ନୋଲୀ ଦୃ ପ୍ତଦତ୍ୂ

gm

a.
c

ଚୂ ଲୀ ଭଗୋପମହଲୋଲୀତନୂ ଘସୃଣଧୂଲୀ ଣୋଂ ହୃ ଦୟ || ୨୭ ||

ou
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ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ

ନମଃ ୃ ଷ୍ଣୋଦ ପୋଂଡୁସୁତ ୃ ଷ୍ଣୋ ମନଃରଚୁ ର ତୃ ଷ୍ଣୋ ସୁତୃପ୍ତ ରଵୋ

ୃ ଷ୍ଣୋଂ ପୋଲରତ

.y

ୃ ଷ୍ଣୋ୍ଧୋଘହର ୃ ଷ୍ଣୋଦଷଣମହଲ ଭ୍ୋଃ |

w

w

ପୁଷ୍ଣୋତୁ ମୋମଜତ ନଷ୍ଣୋଦ ଵୋଧିମଦ
ୁ ନୁ ଷ୍ଣୋଂଶୁ ମଂଡଲ ହଭର ଜଭଷ୍ଣୋ ଗରୀଂଦ୍ର ଧର

w

ଵଭଷ୍ଣୋ ଵୃ ଷୋଵରଜ ଧୃଭଷ୍ଣୋ ୍ଵୋନ ରୁଣୟୋ || ୨୮ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ
ରୋମୋଶଭରୋମଣଧରୋମୋସଭମତବଲରୋମୋନୁ ଜୋ୍ଧରତଂ ଭଵୟୋମୋସୁରୋଂତ ର ଭତ
ମୋରତୋତ ଦଶଭମ ମୋଧଵୋଂଘ୍ର ମଭଲ |
ୋମୋତକଭ୍ୌମପୁର ରୋମୋଵଲରଣୟ ଵୋମୋକ୍ଷପୀତତନୁ ୍ୋ

୍ୀମୋହନୋଥମୁଖଭଵୈମୋନ ୋ୍ନୁ ତ ୍ୀମୋ୍ଵଂଦୟ ଚରଣ || ୨୯ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋୟ ନମଃ
ସ୍ଵଭକ୍ଷଵଲ୍କ୍ଷୟ୍ୟ ଦୋକ୍ଷଶ୍ରଭଵୋ ଗଣଜ ଲୋଭକ୍ଷପପୋଶୟମନଂ ଲୋକ୍ଷଗୃହଜ୍ଵଲନ ରଭକ୍ଷୋ
ହଡଂବବ ଭ୍ୈକ୍ଷୋନ୍ନପୂଵକଵପଦଃ |
ଅକ୍ଷୋନୁ ବଂଧ୍ଵରୂକ୍ଷୋକ୍ଷରଶ୍ରଵଣ ସୋକ୍ଷୋନମହଷୟଵମତୀ

a.
c

ଚକ୍ଷୋଣ ଏଵନଜ ପକ୍ଷୋଗ୍ର୍ୂଦଶଶତୋକ୍ଷୋତ୍ମଜୋଦ ସୁହୃଦୋ

om

କ୍ଷୋନୁ ୟୋନମଧମକ୍ଷ୍ମୋପଭସଵନମ୍ୀକ୍ଷ୍ଣୋପହୋସମସତୋଂ || ୩୦ ||

gm

ମୋଭକ୍ଷପ ୋର ୁ ନୃପୋଭକ୍ଷୌହଣୀଶତବଲୋଭକ୍ଷୋ୍ଦୀକ୍ଷତମନୋଃ |

ତୋକ୍ଷକୟୋସଚୋପଶରତୀକ୍ଷ୍ଣୋରପୂଵକନଜ ଲକ୍ଷ୍ମୋଣଚୋପୟଗଣୟନ ଵୃ କ୍ଷୋଲୟଧ୍ଵଜରରକ୍ଷୋ ଭରୋ
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ଜୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତୟକଦୁପତଃ || ୩୧ ||

w

w
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ଓଂ ଶ୍ରୀ ବୁ ଦ୍ଧୋୟ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ଲ୍କଭନ ନମଃ

w

ବୁ ଦ୍ଧୋଵତୋର ଵ ବଦ୍ଧୋନୁ ଂପ ୁ ରୁ ବଦ୍ଧୋଂଜଭଲୌ ମୟ ଦୟୋଂ ଭଶୌଭଦ୍ଧୋଦନରମୁଖ
ଭସୈଦ୍ଧୋଂତ ୋ ସୁଗମ ଭବୌଦ୍ଧୋଗମରଣୟନ |
ୃ ଦ୍ଧୋହତୋସୁହୃତସଦ୍ଧୋସଭଖଟଧର ଶୁଦ୍ଧୋଶ୍ଵୟୋନ ମଲୋ ଶୁଦ୍ଧୋଂତମୋଂରୁଚପ ନଦ୍ଧୋଖିଲୋଂଗ
ନଜ ମଦ୍ଧୋଽଵ ଲ୍କୟ୍ଧ ଭ୍ୋଃ || ୩୨ ||
ଓଂ ଶ୍ରୀ ବଦରୀ ନୋରୋୟଣ ନମଃ

ସୋରଂଗ ୃ ତ୍ତଧର ସୋରଂଗ ଵୋରଧର ସୋରଂଗ ରୋଜଵରଦୋ ସୋରଂଗ ଦୋରତର ସୋରଂଗ
ତୋତ୍ମମଦ ସୋରଂଗଭତୌଷଧବଲଂ |
ସୋରଂଗ ଵତ୍କୁସୁମ ସୋରଂ ଗତଂ ଚ ତଵ ସୋରଂଗ ମୋଂଘ୍ରୟୁ ଗଲଂ ସୋରଂଗ ଵଣକମପ
ସୋରଂଗ ତୋବ୍ଜମଦ ସୋରଂଗ ଦଂସ୍ତଵମଵ ମୋମ || ୩୩ ||

om

ମଂଗଳୋ ଚରଣ

ଦୀଵୋଦରୋଜୟତ ୍ୂଵୋଗଵଲୋସ ନଲୟଂ |

a.
c

ଗ୍ରୀଵୋସୟ ଵୋହତନୁ ଭଦଵୋଂଡଜୋଦଦଶ ୍ୋଵୋ୍ରୋମ ଚରତଂ ୍ୋଵୋତ୍ଵୟଶୁ୍

gm

ଶ୍ରୀଵୋଗଧୀଶମୁଖ ଭଦଵୋ୍ନମୟ ହରଭସଵୋଚକଭନଷୁ ପଠତୋ- ମୋଵୋସ

ou
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ଏଵ୍ଵତୋଽଵୋଗଭଭଵତରସୁରୋଵୋସଭଲୋ ନ ଭର || ୩୪ ||

.y

|| ଇତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଵୋଦରୋଜପୂଜୟଚରଣ ଵରଚତଂ ଶ୍ରୀଦଶୋଵତୋରସ୍ତୁ ତଃ ସଂପୂଣକଂ ||

w

w

w

|| ୍ୋରତୀରମଣମୁଖୟରୋଣୋଂତଗକତ ଶ୍ରୀ ୃ ଷ୍ଣୋପକଣମସ୍ତୁ ||

