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Narayana Kavacham in Oriya 
Narayana Kavacham – Oriya Lyrics (Text) 

 

Narayana Kavacham – Oriya Script 

 

ନ୍ୟାସଃନ୍ୟାସଃନ୍ୟାସଃନ୍ୟାସଃ 
 

ଅଂଗନ୍ୟାସଃଅଂଗନ୍ୟାସଃଅଂଗନ୍ୟାସଃଅଂଗନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଓଂ ପାଦୟୋଃ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ପାଦୟୋଃ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ପାଦୟୋଃ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ପାଦୟୋଃ ନମଃ | 

ଓଂ ନଂ ଜାନୁନୋଃ ନମଃ ଓଂ ନଂ ଜାନୁନୋଃ ନମଃ ଓଂ ନଂ ଜାନୁନୋଃ ନମଃ ଓଂ ନଂ ଜାନୁନୋଃ ନମଃ | 

ଓଂ ମୋମ ଊର୍ଓଂ ମୋମ ଊର୍ଓଂ ମୋମ ଊର୍ଓଂ ମୋମ ଊର୍    ୋଃ ନମଃ ୋଃ ନମଃ ୋଃ ନମଃ ୋଃ ନମଃ | 

ଓଂ ନାମ ଉଦରେ ନମଃ ଓଂ ନାମ ଉଦରେ ନମଃ ଓଂ ନାମ ଉଦରେ ନମଃ ଓଂ ନାମ ଉଦରେ ନମଃ | 

ଓଂ ରାଂ ହୃଦି ନମଃ ଓଂ ରାଂ ହୃଦି ନମଃ ଓଂ ରାଂ ହୃଦି ନମଃ ଓଂ ରାଂ ହୃଦି ନମଃ | 

ଓଂ ୟମ ଉରସି ନମଃ ଓଂ ୟମ ଉରସି ନମଃ ଓଂ ୟମ ଉରସି ନମଃ ଓଂ ୟମ ଉରସି ନମଃ | 

ଓଂ ଣାଂ ମୁଖେ ନମଃ ଓଂ ଣାଂ ମୁଖେ ନମଃ ଓଂ ଣାଂ ମୁଖେ ନମଃ ଓଂ ଣାଂ ମୁଖେ ନମଃ | 

ଓଂ ୟଂ ଶିରସି ନମଃ ଓଂ ୟଂ ଶିରସି ନମଃ ଓଂ ୟଂ ଶିରସି ନମଃ ଓଂ ୟଂ ଶିରସି ନମଃ | 

 

କରନ୍ୟାସଃକରନ୍ୟାସଃକରନ୍ୟାସଃକରନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଓଂ ଦକ୍ଷିଣତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ଦକ୍ଷିଣତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ଦକ୍ଷିଣତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ଦକ୍ଷିଣତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ନଂ ଦକ୍ଷିଣମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ ଓଂ ନଂ ଦକ୍ଷିଣମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ ଓଂ ନଂ ଦକ୍ଷିଣମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ ଓଂ ନଂ ଦକ୍ଷିଣମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ମୋଂ ଦକ୍ଷିଣାନାମିକାୟାମ ନମଃ ଓଂ ମୋଂ ଦକ୍ଷିଣାନାମିକାୟାମ ନମଃ ଓଂ ମୋଂ ଦକ୍ଷିଣାନାମିକାୟାମ ନମଃ ଓଂ ମୋଂ ଦକ୍ଷିଣାନାମିକାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ଭଂ ଦକ୍ଷିଣକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ ଓଂ ଭଂ ଦକ୍ଷିଣକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ ଓଂ ଭଂ ଦକ୍ଷିଣକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ ଓଂ ଭଂ ଦକ୍ଷିଣକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ଗଂ ଓଂ ଗଂ ଓଂ ଗଂ ଓଂ ଗଂ     ାମକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ ାମକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ ାମକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ ାମକନିଷ୍ଠିକାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ     ଂ ଂ ଂ ଂ     ାମାନିକାୟାମ ନମଃ ାମାନିକାୟାମ ନମଃ ାମାନିକାୟାମ ନମଃ ାମାନିକାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ତେଂ ଓଂ ତେଂ ଓଂ ତେଂ ଓଂ ତେଂ     ାମମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ ାମମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ ାମମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ ାମମଧ୍ୟମାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ     ାଂ ାଂ ାଂ ାଂ     ାମତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ ାମତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ ାମତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ ାମତର୍ଜନ୍ୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ସୁଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍ଓଂ ସୁଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍ଓଂ ସୁଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍ଓଂ ସୁଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍    ପର୍ପର୍ପର୍ପର୍    ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ | 

ଓଂ ଦେଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍ଓଂ ଦେଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍ଓଂ ଦେଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍ଓଂ ଦେଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍    ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ | 

ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ     ାଂ ାଂ ାଂ ାଂ     ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୋର୍ଧ୍    ପର୍ପର୍ପର୍ପର୍    ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ | 

ଓଂ ୟଂ ଓଂ ୟଂ ଓଂ ୟଂ ଓଂ ୟଂ     ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍ାମାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଧଃ ପର୍    ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ ଣି ନମଃ | 

 

    ିଷ୍ଣୁଷଡକ୍ଷରନ୍ୟାସଃିଷ୍ଣୁଷଡକ୍ଷରନ୍ୟାସଃିଷ୍ଣୁଷଡକ୍ଷରନ୍ୟାସଃିଷ୍ଣୁଷଡକ୍ଷରନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଓଂ ହୃଦୟେ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ହୃଦୟେ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ହୃଦୟେ ନମଃ ଓଂ ଓଂ ହୃଦୟେ ନମଃ | 

ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ     ିଂ ମୂର୍ଧ୍ନୈ ନମଃ ିଂ ମୂର୍ଧ୍ନୈ ନମଃ ିଂ ମୂର୍ଧ୍ନୈ ନମଃ ିଂ ମୂର୍ଧ୍ନୈ ନମଃ | 

ଓଂ ଷଂ ଭ୍ରୁର୍ଓଂ ଷଂ ଭ୍ରୁର୍ଓଂ ଷଂ ଭ୍ରୁର୍ଓଂ ଷଂ ଭ୍ରୁର୍    ୋର୍ମଧ୍ୟେ ନମଃ ୋର୍ମଧ୍ୟେ ନମଃ ୋର୍ମଧ୍ୟେ ନମଃ ୋର୍ମଧ୍ୟେ ନମଃ | 

ଓଂ ଣଂ ଶିଖାୟାମ ନମଃ ଓଂ ଣଂ ଶିଖାୟାମ ନମଃ ଓଂ ଣଂ ଶିଖାୟାମ ନମଃ ଓଂ ଣଂ ଶିଖାୟାମ ନମଃ | 

ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ     େଂ ନେତ୍ରୟୋଃ ନମଃ େଂ ନେତ୍ରୟୋଃ ନମଃ େଂ ନେତ୍ରୟୋଃ ନମଃ େଂ ନେତ୍ରୟୋଃ ନମଃ | 

ଓଂ ନଂ ସର୍ଓଂ ନଂ ସର୍ଓଂ ନଂ ସର୍ଓଂ ନଂ ସର୍    ସନ୍ଧିଷୁ ନମଃ ସନ୍ଧିଷୁ ନମଃ ସନ୍ଧିଷୁ ନମଃ ସନ୍ଧିଷୁ ନମଃ | 
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ଓଂ ମଃ ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଓଂ ମଃ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଓଂ ମଃ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଓଂ ମଃ ଦକ୍ଷିଣସ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ନୈଋତ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ନୈଋତ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ନୈଋତ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ନୈଋତ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଓଂ ମଃ ଓଂ ମଃ ଓଂ ମଃ     ାୟାୟାୟାୟ    ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ୍ୟେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଉଦୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଉଦୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଉଦୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଉଦୀଚ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଐଶାନ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଐଶାନ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଐଶାନ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଐଶାନ୍ୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଊର୍ଧ୍ଓଂ ମଃ ଊର୍ଧ୍ଓଂ ମଃ ଊର୍ଧ୍ଓଂ ମଃ ଊର୍ଧ୍    ାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

ଓଂ ମଃ ଅଧରାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଅଧରାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଅଧରାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ ଓଂ ମଃ ଅଧରାୟାମ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 

 

ଶ୍ରୀ ହରିଃଶ୍ରୀ ହରିଃଶ୍ରୀ ହରିଃଶ୍ରୀ ହରିଃ 
 

ଅଥ ଶ୍ରୀନାରାୟଣକଅଥ ଶ୍ରୀନାରାୟଣକଅଥ ଶ୍ରୀନାରାୟଣକଅଥ ଶ୍ରୀନାରାୟଣକ    ଚଚଚଚ 

 

||ରାଜୋରାଜୋରାଜୋରାଜୋ    ାଚାଚାଚାଚ|| 

ୟୟା ଗୁପ୍ତଃ ସହସ୍ତ୍ରାକ୍ଷଃ ସୟୟା ଗୁପ୍ତଃ ସହସ୍ତ୍ରାକ୍ଷଃ ସୟୟା ଗୁପ୍ତଃ ସହସ୍ତ୍ରାକ୍ଷଃ ସୟୟା ଗୁପ୍ତଃ ସହସ୍ତ୍ରାକ୍ଷଃ ସ    ାହାନ ରିପୁସୈନିକାନାହାନ ରିପୁସୈନିକାନାହାନ ରିପୁସୈନିକାନାହାନ ରିପୁସୈନିକାନ| 

କ୍ରୀଡନ୍ନିକ୍ରୀଡନ୍ନିକ୍ରୀଡନ୍ନିକ୍ରୀଡନ୍ନି            ିନିର୍ଜିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା ବୁଭୁଜେ ଶ୍ରିୟମିନିର୍ଜିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା ବୁଭୁଜେ ଶ୍ରିୟମିନିର୍ଜିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା ବୁଭୁଜେ ଶ୍ରିୟମିନିର୍ଜିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା ବୁଭୁଜେ ଶ୍ରିୟମ||1|| 

 

ଭଗଭଗଭଗଭଗ    ଂସ୍ତନ୍ମମାଖ୍ୟାହି ଂସ୍ତନ୍ମମାଖ୍ୟାହି ଂସ୍ତନ୍ମମାଖ୍ୟାହି ଂସ୍ତନ୍ମମାଖ୍ୟାହି     ର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକମର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକମର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକମର୍ମ ନାରାୟଣାତ୍ମକମ| 

ୟଥାସ୍ସ୍ତତାୟିନଃ ଶତ୍ରୂନ ୟେନ ଗୁପ୍ତୋସ୍ଜୟନ୍ମୃଧେୟଥାସ୍ସ୍ତତାୟିନଃ ଶତ୍ରୂନ ୟେନ ଗୁପ୍ତୋସ୍ଜୟନ୍ମୃଧେୟଥାସ୍ସ୍ତତାୟିନଃ ଶତ୍ରୂନ ୟେନ ଗୁପ୍ତୋସ୍ଜୟନ୍ମୃଧେୟଥାସ୍ସ୍ତତାୟିନଃ ଶତ୍ରୂନ ୟେନ ଗୁପ୍ତୋସ୍ଜୟନ୍ମୃଧେ||2|| 

 

||ଶ୍ରୀଶୁକ ଉଶ୍ରୀଶୁକ ଉଶ୍ରୀଶୁକ ଉଶ୍ରୀଶୁକ ଉ    ାଚାଚାଚାଚ|| 

    ୃତଃ ପୁରୋହିତୋସ୍ତ୍ୃତଃ ପୁରୋହିତୋସ୍ତ୍ୃତଃ ପୁରୋହିତୋସ୍ତ୍ୃତଃ ପୁରୋହିତୋସ୍ତ୍    ାଷ୍ଟ୍ରୋ ମହେନ୍ଦ୍ରାୟାନୁପୃଚ୍ାଷ୍ଟ୍ରୋ ମହେନ୍ଦ୍ରାୟାନୁପୃଚ୍ାଷ୍ଟ୍ରୋ ମହେନ୍ଦ୍ରାୟାନୁପୃଚ୍ାଷ୍ଟ୍ରୋ ମହେନ୍ଦ୍ରାୟାନୁପୃଚ୍ଛତେଛତେଛତେଛତେ| 

ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ     ର୍ମାହ ତଦିହୈକମନାଃ ଶୃଣୁର୍ମାହ ତଦିହୈକମନାଃ ଶୃଣୁର୍ମାହ ତଦିହୈକମନାଃ ଶୃଣୁର୍ମାହ ତଦିହୈକମନାଃ ଶୃଣ|ୁ|3|| 

 

    ିଶ୍ିଶ୍ିଶ୍ିଶ୍    ରୂପ ଉରୂପ ଉରୂପ ଉରୂପ ଉ    ାଚଧୌତାଙ୍ଘ୍ରିପାଣିରାଚମ୍ୟ ସପାଚଧୌତାଙ୍ଘ୍ରିପାଣିରାଚମ୍ୟ ସପାଚଧୌତାଙ୍ଘ୍ରିପାଣିରାଚମ୍ୟ ସପାଚଧୌତାଙ୍ଘ୍ରିପାଣିରାଚମ୍ୟ ସପ    ିତ୍ର ଉଦଙ ମୁଖଃିତ୍ର ଉଦଙ ମୁଖଃିତ୍ର ଉଦଙ ମୁଖଃିତ୍ର ଉଦଙ ମୁଖଃ| 

କୃତସ୍କୃତସ୍କୃତସ୍କୃତସ୍    ାଙ୍ଗକରନ୍ୟାସୋ ମନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ାଙ୍ଗକରନ୍ୟାସୋ ମନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ାଙ୍ଗକରନ୍ୟାସୋ ମନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ାଙ୍ଗକରନ୍ୟାସୋ ମନ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାଂ     ାଗ୍ୟତଃ ଶୁଚିଃାଗ୍ୟତଃ ଶୁଚିଃାଗ୍ୟତଃ ଶୁଚିଃାଗ୍ୟତଃ ଶୁଚିଃ||4|| 

 

ନାରାୟଣମୟଂ ନାରାୟଣମୟଂ ନାରାୟଣମୟଂ ନାରାୟଣମୟଂ     ର୍ମ ସଂନହ୍ୟେଦ ଭୟ ଆଗତେର୍ମ ସଂନହ୍ୟେଦ ଭୟ ଆଗତେର୍ମ ସଂନହ୍ୟେଦ ଭୟ ଆଗତେର୍ମ ସଂନହ୍ୟେଦ ଭୟ ଆଗତେ| 

ପାଦୟୋର୍ଜାନୁନୋରୂର୍ପାଦୟୋର୍ଜାନୁନୋରୂର୍ପାଦୟୋର୍ଜାନୁନୋରୂର୍ପାଦୟୋର୍ଜାନୁନୋରୂର୍    ୋରୂଦରେ ହୃଦ୍ୟଥୋରସିୋରୂଦରେ ହୃଦ୍ୟଥୋରସିୋରୂଦରେ ହୃଦ୍ୟଥୋରସିୋରୂଦରେ ହୃଦ୍ୟଥୋରସି||5|| 

 

ମୁଖେ ଶିରସ୍ୟାନୁପୂର୍ମୁଖେ ଶିରସ୍ୟାନୁପୂର୍ମୁଖେ ଶିରସ୍ୟାନୁପୂର୍ମୁଖେ ଶିରସ୍ୟାନୁପୂର୍    ୍ୟାଦୋଂକାରାଦୀ୍ୟାଦୋଂକାରାଦୀ୍ୟାଦୋଂକାରାଦୀ୍ୟାଦୋଂକାରାଦୀନି ନି ନି ନି     ିନ୍ୟସେତିନ୍ୟସେତିନ୍ୟସେତିନ୍ୟସେତ| 

ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟେତି     ିପର୍ୟୟମଥାପି ିପର୍ୟୟମଥାପି ିପର୍ୟୟମଥାପି ିପର୍ୟୟମଥାପି     ାାାା||6|| 

 

କରନ୍ୟାସଂ ତତଃ କୁର୍ୟାଦ ଦ୍କରନ୍ୟାସଂ ତତଃ କୁର୍ୟାଦ ଦ୍କରନ୍ୟାସଂ ତତଃ କୁର୍ୟାଦ ଦ୍କରନ୍ୟାସଂ ତତଃ କୁର୍ୟାଦ ଦ୍    ାଦଶାକ୍ଷରାଦଶାକ୍ଷରାଦଶାକ୍ଷରାଦଶାକ୍ଷର    ିଦ୍ୟୟାିଦ୍ୟୟାିଦ୍ୟୟାିଦ୍ୟୟା| 

ପ୍ରଣପ୍ରଣପ୍ରଣପ୍ରଣ    ାଦିୟକାରନ୍ତମଙ୍ଗୁଲ୍ୟଙ୍ଗୁଷ୍ଠପର୍ାଦିୟକାରନ୍ତମଙ୍ଗୁଲ୍ୟଙ୍ଗୁଷ୍ଠପର୍ାଦିୟକାରନ୍ତମଙ୍ଗୁଲ୍ୟଙ୍ଗୁଷ୍ଠପର୍ାଦିୟକାରନ୍ତମଙ୍ଗୁଲ୍ୟଙ୍ଗୁଷ୍ଠପର୍    ସୁସୁସୁସୁ||7|| 

 

ନ୍ୟସେଦ ହୃଦୟ ଓଙ୍କାରଂ ନ୍ୟସେଦ ହୃଦୟ ଓଙ୍କାରଂ ନ୍ୟସେଦ ହୃଦୟ ଓଙ୍କାରଂ ନ୍ୟସେଦ ହୃଦୟ ଓଙ୍କାରଂ     ିକାରମନୁ ମୂର୍ଧନିିକାରମନୁ ମୂର୍ଧନିିକାରମନୁ ମୂର୍ଧନିିକାରମନୁ ମୂର୍ଧନି| 
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ଷକାରଂ ତୁ ଭ୍ରୁଷକାରଂ ତୁ ଭ୍ରୁଷକାରଂ ତୁ ଭ୍ରୁଷକାରଂ ତୁ ଭ୍ରୁ    ୋର୍ମଧ୍ୟେ ଣକାରଂ ଶିଖୟା ଦିଶେତୋର୍ମଧ୍ୟେ ଣକାରଂ ଶିଖୟା ଦିଶେତୋର୍ମଧ୍ୟେ ଣକାରଂ ଶିଖୟା ଦିଶେତୋର୍ମଧ୍ୟେ ଣକାରଂ ଶିଖୟା ଦିଶେତ||8|| 

 

    େକାରଂ ନେତ୍ରୟୋର୍ୟୁଞ୍ଜ୍ୟାନ୍ନକାରଂ ସର୍େକାରଂ ନେତ୍ରୟୋର୍ୟୁଞ୍ଜ୍ୟାନ୍ନକାରଂ ସର୍େକାରଂ ନେତ୍ରୟୋର୍ୟୁଞ୍ଜ୍ୟାନ୍ନକାରଂ ସର୍େକାରଂ ନେତ୍ରୟୋର୍ୟୁଞ୍ଜ୍ୟାନ୍ନକାରଂ ସର୍    ସନ୍ଧିଷୁସନ୍ଧିଷୁସନ୍ଧିଷୁସନ୍ଧିଷୁ| 

ମକାରମସ୍ତ୍ରମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତିର୍ଭମକାରମସ୍ତ୍ରମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତିର୍ଭମକାରମସ୍ତ୍ରମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତିର୍ଭମକାରମସ୍ତ୍ରମୁଦ୍ଦିଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତିର୍ଭ    େଦ ବୁଧଃେଦ ବୁଧଃେଦ ବୁଧଃେଦ ବୁଧଃ||9|| 

 

ସସସସ    ିସର୍ଗଂ ଫଡନ୍ତଂ ତତ ସର୍ିସର୍ଗଂ ଫଡନ୍ତଂ ତତ ସର୍ିସର୍ଗଂ ଫଡନ୍ତଂ ତତ ସର୍ିସର୍ଗଂ ଫଡନ୍ତଂ ତତ ସର୍    ଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୁ     ିନିର୍ଦିଶେତିନିର୍ଦିଶେତିନିର୍ଦିଶେତିନିର୍ଦିଶେତ| 

ଓଂ ଓଂ ଓଂ ଓଂ     ିଷ୍ଣିଷ୍ଣିଷ୍ଣିଷ୍ଣ    େ ନମ ଇତି େ ନମ ଇତି େ ନମ ଇତି େ ନମ ଇତି ||10|| 

 

ଆତ୍ମାନଂ ପରମଂ ଧ୍ୟାୟେଦ ଧ୍ୟେୟଂ ଷଟ୍ଶକ୍ତିଭିର୍ୟୁତମଆତ୍ମାନଂ ପରମଂ ଧ୍ୟାୟେଦ ଧ୍ୟେୟଂ ଷଟ୍ଶକ୍ତିଭିର୍ୟୁତମଆତ୍ମାନଂ ପରମଂ ଧ୍ୟାୟେଦ ଧ୍ୟେୟଂ ଷଟ୍ଶକ୍ତିଭିର୍ୟୁତମଆତ୍ମାନଂ ପରମଂ ଧ୍ୟାୟେଦ ଧ୍ୟେୟଂ ଷଟ୍ଶକ୍ତିଭିର୍ୟୁତମ| 

    ିଦ୍ୟାତେଜସ୍ତପୋମୂର୍ତିମିମଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଦାହରେତ ିଦ୍ୟାତେଜସ୍ତପୋମୂର୍ତିମିମଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଦାହରେତ ିଦ୍ୟାତେଜସ୍ତପୋମୂର୍ତିମିମଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଦାହରେତ ିଦ୍ୟାତେଜସ୍ତପୋମୂର୍ତିମିମଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଦାହରେତ ||11|| 

 

ଓଂ ହରିର୍ଓଂ ହରିର୍ଓଂ ହରିର୍ଓଂ ହରିର୍    ିଦଧ୍ୟାନ୍ମମ ସର୍ିଦଧ୍ୟାନ୍ମମ ସର୍ିଦଧ୍ୟାନ୍ମମ ସର୍ିଦଧ୍ୟାନ୍ମମ ସର୍    ରକ୍ଷାଂ ନ୍ୟସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମଃ ପତଗେନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠେରକ୍ଷାଂ ନ୍ୟସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମଃ ପତଗେନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠେରକ୍ଷାଂ ନ୍ୟସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମଃ ପତଗେନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠେରକ୍ଷାଂ ନ୍ୟସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମଃ ପତଗେନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠେ| 

ଦରାରିଚର୍ମାସିଗଦେଷୁଚାପାଶାନ ଦଧାନୋସ୍ଷ୍ଟଗୁଣୋସ୍ଷ୍ଟବାହୁଃ ଦରାରିଚର୍ମାସିଗଦେଷୁଚାପାଶାନ ଦଧାନୋସ୍ଷ୍ଟଗୁଣୋସ୍ଷ୍ଟବାହୁଃ ଦରାରିଚର୍ମାସିଗଦେଷୁଚାପାଶାନ ଦଧାନୋସ୍ଷ୍ଟଗୁଣୋସ୍ଷ୍ଟବାହୁଃ ଦରାରିଚର୍ମାସିଗଦେଷୁଚାପାଶାନ ଦଧାନୋସ୍ଷ୍ଟଗୁଣୋସ୍ଷ୍ଟବାହୁଃ ||12|| 

 

ଜଲେଷୁ ମାଂ ରକ୍ଷତୁ ମତ୍ସ୍ୟମୂର୍ତିର୍ୟାଦୋଗଣେଭ୍ୟୋ ଜଲେଷୁ ମାଂ ରକ୍ଷତୁ ମତ୍ସ୍ୟମୂର୍ତିର୍ୟାଦୋଗଣେଭ୍ୟୋ ଜଲେଷୁ ମାଂ ରକ୍ଷତୁ ମତ୍ସ୍ୟମୂର୍ତିର୍ୟାଦୋଗଣେଭ୍ୟୋ ଜଲେଷୁ ମାଂ ରକ୍ଷତୁ ମତ୍ସ୍ୟମୂର୍ତିର୍ୟାଦୋଗଣେଭ୍ୟୋ     ରୂଣସ୍ୟ ପାଶାତରୂଣସ୍ୟ ପାଶାତରୂଣସ୍ୟ ପାଶାତରୂଣସ୍ୟ ପାଶାତ| 

ସ୍ଥଲେଷୁ ମାୟାସ୍ଥଲେଷୁ ମାୟାସ୍ଥଲେଷୁ ମାୟାସ୍ଥଲେଷୁ ମାୟା    ଟୁଟୁଟୁଟୁ    ାମନୋସ୍ାମନୋସ୍ାମନୋସ୍ାମନୋସ୍    ୍ୟାତ ତ୍ରି୍ୟାତ ତ୍ରି୍ୟାତ ତ୍ରି୍ୟାତ ତ୍ରି    ିକ୍ରମଃ ଖେିକ୍ରମଃ ଖେିକ୍ରମଃ ଖେିକ୍ରମଃ ଖେ    ����    ତୁ ତୁ ତୁ ତୁ     ିଶ୍ିଶି୍ଶ୍ିଶ୍    ରୂପଃ ରୂପଃ ରୂପଃ ରୂପଃ ||13|| 

 

ଦୁର୍ଦୁର୍ଦୁର୍ଦୁର୍ଗେଷ୍ଗେଷ୍ଗେଷ୍ଗେଷ୍    ଟଟଟଟ    ୍ୟାଜିମୁଖାଦିଷୁ ପ୍ରଭୁଃ ପାୟାନ୍ନୃସିଂହୋ୍ୟାଜିମୁଖାଦିଷୁ ପ୍ରଭୁଃ ପାୟାନ୍ନୃସିଂହୋ୍ୟାଜିମୁଖାଦିଷୁ ପ୍ରଭୁଃ ପାୟାନ୍ନୃସିଂହୋ୍ୟାଜିମୁଖାଦିଷୁ ପ୍ରଭୁଃ ପାୟାନ୍ନୃସିଂହୋ    ����ସୁରୟୁଥପାରିଃସୁରୟୁଥପାରିଃସୁରୟୁଥପାରିଃସୁରୟୁଥପାରିଃ| 

    ିମୁଞ୍ଚତୋ ୟସ୍ୟ ମହାଟ୍ଟହାସଂ ଦିଶୋ ିମୁଞ୍ଚତୋ ୟସ୍ୟ ମହାଟ୍ଟହାସଂ ଦିଶୋ ିମୁଞ୍ଚତୋ ୟସ୍ୟ ମହାଟ୍ଟହାସଂ ଦିଶୋ ିମୁଞ୍ଚତୋ ୟସ୍ୟ ମହାଟ୍ଟହାସଂ ଦିଶୋ     ିନେଦୁର୍ନ୍ୟପତଂଶ୍ଚ ଗର୍ଭାଃ ିନେଦୁର୍ନ୍ୟପତଂଶ୍ଚ ଗର୍ଭାଃ ିନେଦୁର୍ନ୍ୟପତଂଶ୍ଚ ଗର୍ଭାଃ ିନେଦୁର୍ନ୍ୟପତଂଶ୍ଚ ଗର୍ଭାଃ ||14|| 

 

ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷତ୍    ସୌ ମାଧ୍ସୌ ମାଧ୍ସୌ ମାଧ୍ସୌ ମାଧ୍    ନି ୟଜ୍ଞକଲ୍ପଃ ସ୍ନି ୟଜ୍ଞକଲ୍ପଃ ସ୍ନି ୟଜ୍ଞକଲ୍ପଃ ସ୍ନି ୟଜ୍ଞକଲ୍ପଃ ସ୍    ଦଂଷ୍ଟ୍ରୟୋନ୍ନୀତଧରୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରୟୋନ୍ନୀତଧରୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରୟୋନ୍ନୀତଧରୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରୟୋନ୍ନୀତଧରୋ     ରାହଃରାହଃରାହଃରାହଃ| 

ରାମୋରାମୋରାମୋରାମୋ    ����ଦ୍ରିକୂଟେଷ୍ଦ୍ରିକୂଟେଷ୍ଦ୍ରିକୂଟେଷ୍ଦ୍ରିକୂଟେଷ୍    ଥ ଥ ଥ ଥ     ିପ୍ରିପ୍ରିପ୍ରିପ୍ର    ାସେ ସଲକ୍ଷ୍ମଣୋସ୍ାସେ ସଲକ୍ଷ୍ମଣୋସ୍ାସେ ସଲକ୍ଷ୍ମଣୋସ୍ାସେ ସଲକ୍ଷ୍ମଣୋସ୍    ୍ୟାଦ ଭରତାଗ୍ରଜୋସ୍ସ୍ମାନ ୍ୟାଦ ଭରତାଗ୍ରଜୋସ୍ସ୍ମାନ ୍ୟାଦ ଭରତାଗ୍ରଜୋସ୍ସ୍ମାନ ୍ୟାଦ ଭରତାଗ୍ରଜୋସ୍ସ୍ମାନ ||15|| 

 

ମାମୁଗ୍ରମାମୁଗ୍ରମାମୁଗ୍ରମାମୁଗ୍ରଧର୍ମାଦଖିଲାତ ପ୍ରମାଦାନ୍ନାରାୟଣଃ ପାତୁ ନରଶ୍ଚ ହାସାତଧର୍ମାଦଖିଲାତ ପ୍ରମାଦାନ୍ନାରାୟଣଃ ପାତୁ ନରଶ୍ଚ ହାସାତଧର୍ମାଦଖିଲାତ ପ୍ରମାଦାନ୍ନାରାୟଣଃ ପାତୁ ନରଶ୍ଚ ହାସାତଧର୍ମାଦଖିଲାତ ପ୍ରମାଦାନ୍ନାରାୟଣଃ ପାତୁ ନରଶ୍ଚ ହାସାତ| 

ଦତ୍ତସ୍ତ୍ଦତ୍ତସ୍ତ୍ଦତ୍ତସ୍ତ୍ଦତ୍ତସ୍ତ୍    ୟୋଗାଦଥ ୟୋଗନାଥଃ ପାୟାଦ ଗୁଣେଶଃ କପିଲଃ କର୍ମବନ୍ଧାତ ୟୋଗାଦଥ ୟୋଗନାଥଃ ପାୟାଦ ଗୁଣେଶଃ କପିଲଃ କର୍ମବନ୍ଧାତ ୟୋଗାଦଥ ୟୋଗନାଥଃ ପାୟାଦ ଗୁଣେଶଃ କପିଲଃ କର୍ମବନ୍ଧାତ ୟୋଗାଦଥ ୟୋଗନାଥଃ ପାୟାଦ ଗୁଣେଶଃ କପିଲଃ କର୍ମବନ୍ଧାତ ||16|| 

 

ସନତ୍କୁମାରୋ ସନତ୍କୁମାରୋ ସନତ୍କୁମାରୋ ସନତ୍କୁମାରୋ     ତୁ କାମଦେତୁ କାମଦେତୁ କାମଦେତୁ କାମଦେ    ାଦ୍ଧୟଶୀର୍ଷା ମାଂ ପଥି ଦୋଦ୍ଧୟଶୀର୍ଷା ମାଂ ପଥି ଦୋଦ୍ଧୟଶୀର୍ଷା ମାଂ ପଥି ଦୋଦ୍ଧୟଶୀର୍ଷା ମାଂ ପଥି ଦେ    ହେଲନାତହେଲନାତହେଲନାତହେଲନାତ| 

ଦେଦେଦେଦେ    ର୍ଷିର୍ଷିର୍ଷିର୍ଷି    ର୍ୟଃ ପୁରୂଷାର୍ଚନାନ୍ତରାତ କୂର୍ମୋ ହରିର୍ମାଂ ନିରୟାଦଶେଷାତ ର୍ୟଃ ପୁରୂଷାର୍ଚନାନ୍ତରାତ କୂର୍ମୋ ହରିର୍ମାଂ ନିରୟାଦଶେଷାତ ର୍ୟଃ ପୁରୂଷାର୍ଚନାନ୍ତରାତ କୂର୍ମୋ ହରିର୍ମାଂ ନିରୟାଦଶେଷାତ ର୍ୟଃ ପୁରୂଷାର୍ଚନାନ୍ତରାତ କୂର୍ମୋ ହରିର୍ମାଂ ନିରୟାଦଶେଷାତ ||17|| 

 

ଧନ୍ଧନ୍ଧନ୍ଧନ୍    ନ୍ତରିର୍ଭଗନ୍ତରିର୍ଭଗନ୍ତରିର୍ଭଗନ୍ତରିର୍ଭଗ    ାନ ପାତ୍ାନ ପାତ୍ାନ ପାତ୍ାନ ପାତ୍    ପଥ୍ୟାଦ ଦ୍ପଥ୍ୟାଦ ଦ୍ପଥ୍ୟାଦ ଦ୍ପଥ୍ୟାଦ ଦ୍    ନ୍ଦ୍ନ୍ଦ୍ନ୍ଦ୍ନ୍ଦ୍    ାଦ ଭୟାଦୃଷଭୋ ନିର୍ଜିତାତ୍ମାାଦ ଭୟାଦୃଷଭୋ ନିର୍ଜିତାତ୍ମାାଦ ଭୟାଦୃଷଭୋ ନିର୍ଜିତାତ୍ମାାଦ ଭୟାଦୃଷଭୋ ନିର୍ଜିତାତ୍ମା| 

ୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଲୋକାଦୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଲୋକାଦୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଲୋକାଦୟଜ୍ଞଶ୍ଚ ଲୋକାଦ    ତାଜ୍ଜନାନ୍ତାଦ ବଲୋ ଗଣାତ କ୍ରୋଧତାଜ୍ଜନାନ୍ତାଦ ବଲୋ ଗଣାତ କ୍ରୋଧତାଜ୍ଜନାନ୍ତାଦ ବଲୋ ଗଣାତ କ୍ରୋଧତାଜ୍ଜନାନ୍ତାଦ ବଲୋ ଗଣାତ କ୍ରୋଧ    ଶାଦହୀନ୍ଦ୍ରଃ ଶାଦହୀନ୍ଦ୍ରଃ ଶାଦହୀନ୍ଦ୍ରଃ ଶାଦହୀନ୍ଦ୍ରଃ ||18|| 

 

ଦ୍ଦଦ୍୍ଦ୍    ୈପାୟନୋ ଭଗୈପାୟନୋ ଭଗୈପାୟନୋ ଭଗୈପାୟନୋ ଭଗ    ାନପ୍ରବୋଧାଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ତୁ ପାଖଣ୍ଡଗଣାତ ପ୍ରମାଦାତାନପ୍ରବୋଧାଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ତୁ ପାଖଣ୍ଡଗଣାତ ପ୍ରମାଦାତାନପ୍ରବୋଧାଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ତୁ ପାଖଣ୍ଡଗଣାତ ପ୍ରମାଦାତାନପ୍ରବୋଧାଦ ବୁଦ୍ଧସ୍ତୁ ପାଖଣ୍ଡଗଣାତ ପ୍ରମାଦାତ| 

କଲ୍କିଃ କଲେ କାଲମଲାତ ପ୍ରପାତୁ ଧର୍ମାକଲ୍କିଃ କଲେ କାଲମଲାତ ପ୍ରପାତୁ ଧର୍ମାକଲ୍କିଃ କଲେ କାଲମଲାତ ପ୍ରପାତୁ ଧର୍ମାକଲ୍କିଃ କଲେ କାଲମଲାତ ପ୍ରପାତୁ ଧର୍ମା    ନାୟୋରୂକୃତାନାୟୋରୂକୃତାନାୟୋରୂକୃତାନାୟୋରୂକୃତା    ତାରଃ ତାରଃ ତାରଃ ତାରଃ ||19|| 

 

ମାଂ କେଶମାଂ କେଶମାଂ କେଶମାଂ କେଶ    ୋ ଗଦୟା ପ୍ରାୋ ଗଦୟା ପ୍ରାୋ ଗଦୟା ପ୍ରାୋ ଗଦୟା ପ୍ରାତରତରତରତର    ୍ୟାଦ ଗୋ୍ୟାଦ ଗୋ୍ୟାଦ ଗୋ୍ୟାଦ ଗୋ    ିନ୍ଦ ଆସଙ୍ଗିନ୍ଦ ଆସଙ୍ଗିନ୍ଦ ଆସଙ୍ଗିନ୍ଦ ଆସଙ୍ଗ    ମାତ୍ତମାତ୍ତମାତ୍ତମାତ୍ତ    େଣୁଃେଣୁଃେଣୁଃେଣୁଃ| 

ନାରାୟଣ ପ୍ରାହ୍ଣ ଉଦାତ୍ତଶକ୍ତିର୍ମଧ୍ୟନ୍ଦିନେ ନାରାୟଣ ପ୍ରାହ୍ଣ ଉଦାତ୍ତଶକ୍ତିର୍ମଧ୍ୟନ୍ଦିନେ ନାରାୟଣ ପ୍ରାହ୍ଣ ଉଦାତ୍ତଶକ୍ତିର୍ମଧ୍ୟନ୍ଦିନେ ନାରାୟଣ ପ୍ରାହ୍ଣ ଉଦାତ୍ତଶକ୍ତିର୍ମଧ୍ୟନ୍ଦିନେ     ିଷ୍ଣୁରରୀନ୍ଦ୍ରପାଣିଃ ିଷ୍ଣୁରରୀନ୍ଦ୍ରପାଣିଃ ିଷ୍ଣୁରରୀନ୍ଦ୍ରପାଣିଃ ିଷ୍ଣୁରରୀନ୍ଦ୍ରପାଣିଃ ||20|| 
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ଦେଦେଦେଦେ    ୋସ୍ପରାହ୍ଣେ ମଧୁହୋଗ୍ରଧନ୍ୋସ୍ପରାହ୍ଣେ ମଧୁହୋଗ୍ରଧନ୍ୋସ୍ପରାହ୍ଣେ ମଧୁହୋଗ୍ରଧନ୍ୋସ୍ପରାହ୍ଣେ ମଧୁହୋଗ୍ରଧନ୍    ା ସାୟଂ ତ୍ରିଧାମାା ସାୟଂ ତ୍ରିଧାମାା ସାୟଂ ତ୍ରିଧାମାା ସାୟଂ ତ୍ରିଧାମା    ତୁ ମାଧତୁ ମାଧତୁ ମାଧତୁ ମାଧ    ୋ ମାମୋ ମାମୋ ମାମୋ ମାମ| 

ଦୋଷେ ହୃଷୀକେଶ ଉତାର୍ଧରାତ୍ରେ ନିଶୀଥ ଏକୋସ୍ଦୋଷେ ହୃଷୀକେଶ ଉତାର୍ଧରାତ୍ରେ ନିଶୀଥ ଏକୋସ୍ଦୋଷେ ହୃଷୀକେଶ ଉତାର୍ଧରାତ୍ରେ ନିଶୀଥ ଏକୋସ୍ଦୋଷେ ହୃଷୀକେଶ ଉତାର୍ଧରାତ୍ରେ ନିଶୀଥ ଏକୋସ୍    ତୁ ପଦ୍ମନାଭଃ ତୁ ପଦ୍ମନାଭଃ ତୁ ପଦ୍ମନାଭଃ ତୁ ପଦ୍ମନାଭଃ ||21|| 

 

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ    ତ୍ସଧାମାପରରାତ୍ର ଈଶଃ ପ୍ରତ୍ୟୂଷ ଈଶୋତ୍ସଧାମାପରରାତ୍ର ଈଶଃ ପ୍ରତ୍ୟୂଷ ଈଶୋତ୍ସଧାମାପରରାତ୍ର ଈଶଃ ପ୍ରତ୍ୟୂଷ ଈଶୋତ୍ସଧାମାପରରାତ୍ର ଈଶଃ ପ୍ରତ୍ୟୂଷ ଈଶୋ    ����ସିସିସିସିଧରୋ ଜନାର୍ଦନଃଧରୋ ଜନାର୍ଦନଃଧରୋ ଜନାର୍ଦନଃଧରୋ ଜନାର୍ଦନଃ| 

ଦାମୋଦରୋଦାମୋଦରୋଦାମୋଦରୋଦାମୋଦରୋ    ����    ୍ୟାଦନୁସନ୍ଧ୍ୟଂ ପ୍ରଭାତେ ୍ୟାଦନୁସନ୍ଧ୍ୟଂ ପ୍ରଭାତେ ୍ୟାଦନୁସନ୍ଧ୍ୟଂ ପ୍ରଭାତେ ୍ୟାଦନୁସନ୍ଧ୍ୟଂ ପ୍ରଭାତେ     ିଶ୍ିଶି୍ଶ୍ିଶ୍    େଶ୍େଶ୍େଶ୍େଶ୍    ରୋ ଭଗରୋ ଭଗରୋ ଭଗରୋ ଭଗ    ାନ କାଲମୂର୍ତିଃ ାନ କାଲମୂର୍ତିଃ ାନ କାଲମୂର୍ତିଃ ାନ କାଲମୂର୍ତିଃ ||22|| 

 

ଚକ୍ରଂ ୟୁଗାନ୍ତାନଲତିଗ୍ମନେମି ଭ୍ରମତ ସମନ୍ତାଦ ଭଗଚକ୍ରଂ ୟୁଗାନ୍ତାନଲତିଗ୍ମନେମି ଭ୍ରମତ ସମନ୍ତାଦ ଭଗଚକ୍ରଂ ୟୁଗାନ୍ତାନଲତିଗ୍ମନେମି ଭ୍ରମତ ସମନ୍ତାଦ ଭଗଚକ୍ରଂ ୟୁଗାନ୍ତାନଲତିଗ୍ମନେମି ଭ୍ରମତ ସମନ୍ତାଦ ଭଗ    ତ୍ପ୍ରୟୁକ୍ତମତ୍ପ୍ରୟୁକ୍ତମତ୍ପ୍ରୟୁକ୍ତମତ୍ପ୍ରୟୁକ୍ତମ| 

ଦନ୍ଦଗ୍ଧି ଦନ୍ଦଗ୍ଧ୍ୟରିସୈନ୍ୟମାସୁ କକ୍ଷଂ ୟଥା ଦନ୍ଦଗ୍ଧି ଦନ୍ଦଗ୍ଧ୍ୟରିସୈନ୍ୟମାସୁ କକ୍ଷଂ ୟଥା ଦନ୍ଦଗ୍ଧି ଦନ୍ଦଗ୍ଧ୍ୟରିସୈନ୍ୟମାସୁ କକ୍ଷଂ ୟଥା ଦନ୍ଦଗ୍ଧି ଦନ୍ଦଗ୍ଧ୍ୟରିସୈନ୍ୟମାସୁ କକ୍ଷଂ ୟଥା     ାତସଖୋ ହୁତାଶଃ ାତସଖୋ ହୁତାଶଃ ାତସଖୋ ହୁତାଶଃ ାତସଖୋ ହୁତାଶଃ ||23|| 

 

ଗଦେଗଦେଗଦେଗଦେ    ����ଶନିସ୍ପର୍ଶନଶନିସ୍ପର୍ଶନଶନିସ୍ପର୍ଶନଶନିସ୍ପର୍ଶନ    ିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପିଣ୍ଢି ନିଷ୍ପିଣ୍ଢ୍ୟଜିତିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପିଣ୍ଢି ନିଷ୍ପିଣ୍ଢ୍ୟଜିତିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପିଣ୍ଢି ନିଷ୍ପିଣ୍ଢ୍ୟଜିତିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପିଣ୍ଢି ନିଷ୍ପିଣ୍ଢ୍ୟଜିତପ୍ରିୟାସିପ୍ରିୟାସିପ୍ରିୟାସିପ୍ରିୟାସି| 

କୂଷ୍ମାଣ୍ଡକୂଷ୍ମାଣ୍ଡକୂଷ୍ମାଣ୍ଡକୂଷ୍ମାଣ୍ଡ    ୈନାୟକୟକ୍ଷରକ୍ଷୋଭୂତଗ୍ରହାଂଶ୍ଚୂର୍ଣୟ ଚୂର୍ଣୟାରୀନ ୈନାୟକୟକ୍ଷରକ୍ଷୋଭୂତଗ୍ରହାଂଶ୍ଚୂର୍ଣୟ ଚୂର୍ଣୟାରୀନ ୈନାୟକୟକ୍ଷରକ୍ଷୋଭୂତଗ୍ରହାଂଶ୍ଚୂର୍ଣୟ ଚୂର୍ଣୟାରୀନ ୈନାୟକୟକ୍ଷରକ୍ଷୋଭୂତଗ୍ରହାଂଶ୍ଚୂର୍ଣୟ ଚୂର୍ଣୟାରୀନ ||24|| 

 

ତ୍ତତ୍୍ତ୍    ଂ ୟାତୁଧାନପ୍ରମଥପ୍ରେତମାତୃପିଶାଚଂ ୟାତୁଧାନପ୍ରମଥପ୍ରେତମାତୃପିଶାଚଂ ୟାତୁଧାନପ୍ରମଥପ୍ରେତମାତୃପିଶାଚଂ ୟାତୁଧାନପ୍ରମଥପ୍ରେତମାତୃପିଶାଚ    ିପ୍ରଗ୍ରହଘୋରଦୃଷ୍ଟୀନିପ୍ରଗ୍ରହଘୋରଦୃଷ୍ଟୀନିପ୍ରଗ୍ରହଘୋରଦୃଷ୍ଟୀନିପ୍ରଗ୍ରହଘୋରଦୃଷ୍ଟୀନ| 

ଦରେନ୍ଦ୍ର ଦରେନ୍ଦ୍ର ଦରେନ୍ଦ୍ର ଦରେନ୍ଦ୍ର     ିଦ୍ରାିଦ୍ରାିଦ୍ରାିଦ୍ରା    ୟ କୃଷ୍ଣପୂରିତୋ ଭୀମସ୍ୟ କୃଷ୍ଣପୂରିତୋ ଭୀମସ୍ୟ କୃଷ୍ଣପୂରିତୋ ଭୀମସ୍ୟ କୃଷ୍ଣପୂରିତୋ ଭୀମସ୍    ନୋନୋନୋନୋ    ����ରେର୍ହୃଦୟାନି କମ୍ପୟନ ରେର୍ହୃଦୟାନି କମ୍ପୟନ ରେର୍ହୃଦୟାନି କମ୍ପୟନ ରେର୍ହୃଦୟାନି କମ୍ପୟନ ||25|| 

 

ତ୍ତତ୍୍ତ୍    ଂ ତିଗ୍ମଧାରାସିଂ ତିଗ୍ମଧାରାସିଂ ତିଗ୍ମଧାରାସିଂ ତିଗ୍ମଧାରାସି    ରାରିସୈନ୍ୟମୀଶପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ମମ ଛିନ୍ଧି ଛିନ୍ଧିରାରିସୈନ୍ୟମୀଶପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ମମ ଛିନ୍ଧି ଛିନ୍ଧିରାରିସୈନ୍ୟମୀଶପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ମମ ଛିନ୍ଧି ଛିନ୍ଧିରାରିସୈନ୍ୟମୀଶପ୍ରୟୁକ୍ତୋ ମମ ଛିନ୍ଧି ଛିନ୍ଧ|ି 

ଚର୍ମଞ୍ଛତଚନ୍ଦ୍ର ଛାଦୟ ଦ୍ଚର୍ମଞ୍ଛତଚନ୍ଦ୍ର ଛାଦୟ ଦ୍ଚର୍ମଞ୍ଛତଚନ୍ଦ୍ର ଛାଦୟ ଦ୍ଚର୍ମଞ୍ଛତଚନ୍ଦ୍ର ଛାଦୟ ଦ୍    ିଷାମଘୋନାଂ ହର ପାପଚକ୍ଷୁଷାମ ିଷାମଘୋନାଂ ହର ପାପଚକ୍ଷୁଷାମ ିଷାମଘୋନାଂ ହର ପାପଚକ୍ଷୁଷାମ ିଷାମଘୋନାଂ ହର ପାପଚକ୍ଷୁଷାମ ||26|| 

 

ୟନ୍ନୋ ଭୟଂ ଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ଭୂତ କେତୁଭ୍ୟୋ ନୃଭ୍ୟ ଏୟନ୍ନୋ ଭୟଂ ଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ଭୂତ କେତୁଭ୍ୟୋ ନୃଭ୍ୟ ଏୟନ୍ନୋ ଭୟଂ ଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ଭୂତ କେତୁଭ୍ୟୋ ନୃଭ୍ୟ ଏୟନ୍ନୋ ଭୟଂ ଗ୍ରହେଭ୍ୟୋ ଭୂତ କେତୁଭ୍ୟୋ ନୃଭ୍ୟ ଏ        ଚଚଚଚ| 

ସରୀସୃପେଭ୍ୟୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରିଭ୍ୟୋ ଭୂତେଭ୍ୟୋଂସରୀସୃପେଭ୍ୟୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରିଭ୍ୟୋ ଭୂତେଭ୍ୟୋଂସରୀସୃପେଭ୍ୟୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରିଭ୍ୟୋ ଭୂତେଭ୍ୟୋଂସରୀସୃପେଭ୍ୟୋ ଦଂଷ୍ଟ୍ରିଭ୍ୟୋ ଭୂତେଭ୍ୟୋଂ    ����ହୋଭ୍ୟ ଏହୋଭ୍ୟ ଏହୋଭ୍ୟ ଏହୋଭ୍ୟ ଏ            ା ା ା ା ||27|| 

 

ସର୍ସର୍ସର୍ସର୍    ାଣ୍ୟେତାନି ଭଗନ୍ନାମରୂପାସ୍ତ୍ରକୀର୍ତନାତାଣ୍ୟେତାନି ଭଗନ୍ନାମରୂପାସ୍ତ୍ରକୀର୍ତନାତାଣ୍ୟେତାନି ଭଗନ୍ନାମରୂପାସ୍ତ୍ରକୀର୍ତନାତାଣ୍ୟେତାନି ଭଗନ୍ନାମରୂପାସ୍ତ୍ରକୀର୍ତନାତ| 

ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷୟଂ ସଦ୍ୟୋ ୟେ ନଃ ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରତୀପକାଃ ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷୟଂ ସଦ୍ୟୋ ୟେ ନଃ ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରତୀପକାଃ ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷୟଂ ସଦ୍ୟୋ ୟେ ନଃ ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରତୀପକାଃ ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷୟଂ ସଦ୍ୟୋ ୟେ ନଃ ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରତୀପକାଃ ||28|| 

 

ଗରୂଗରୂଗରୂଗରୂଡ଼ୋ ଭଗଡ଼ୋ ଭଗଡ଼ୋ ଭଗଡ଼ୋ ଭଗ    ାନ ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ତୋଭଶ୍ଛନ୍ଦୋମୟଃ ପ୍ରଭୁଃାନ ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ତୋଭଶ୍ଛନ୍ଦୋମୟଃ ପ୍ରଭୁଃାନ ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ତୋଭଶ୍ଛନ୍ଦୋମୟଃ ପ୍ରଭୁଃାନ ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ତୋଭଶ୍ଛନ୍ଦୋମୟଃ ପ୍ରଭୁଃ| 

ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷତ୍    ଶେଷକୃଚ୍ଛ୍ରେଭ୍ୟୋ ଶେଷକୃଚ୍ଛ୍ରେଭ୍ୟୋ ଶେଷକୃଚ୍ଛ୍ରେଭ୍ୟୋ ଶେଷକୃଚ୍ଛ୍ରେଭ୍ୟୋ     ିଷ୍ିଷି୍ଷ୍ିଷ୍    କ୍ସେନଃ ସ୍କ୍ସେନଃ ସ୍କ୍ସେନଃ ସ୍କ୍ସେନଃ ସ୍    ନାମଭିଃ ନାମଭିଃ ନାମଭିଃ ନାମଭିଃ ||29|| 

 

ସର୍ସର୍ସର୍ସର୍    ାପଦ୍ଭ୍ୟୋ ହରେର୍ନାମରୂପୟାନାୟୁଧାନି ନଃାପଦ୍ଭ୍ୟୋ ହରେର୍ନାମରୂପୟାନାୟୁଧାନି ନଃାପଦ୍ଭ୍ୟୋ ହରେର୍ନାମରୂପୟାନାୟୁଧାନି ନଃାପଦ୍ଭ୍ୟୋ ହରେର୍ନାମରୂପୟାନାୟୁଧାନି ନଃ| 

ବୁଦ୍ଧିନ୍ଦ୍ରିୟମନଃ ପ୍ରାଣାନ ପାନ୍ତୁ ପାର୍ଷଦଭୂଷଣାଃ ବୁଦ୍ଧିନ୍ଦ୍ରିୟମନଃ ପ୍ରାଣାନ ପାନ୍ତୁ ପାର୍ଷଦଭୂଷଣାଃ ବୁଦ୍ଧିନ୍ଦ୍ରିୟମନଃ ପ୍ରାଣାନ ପାନ୍ତୁ ପାର୍ଷଦଭୂଷଣାଃ ବୁଦ୍ଧିନ୍ଦ୍ରିୟମନଃ ପ୍ରାଣାନ ପାନ୍ତୁ ପାର୍ଷଦଭୂଷଣାଃ ||30|| 

 

ୟଥା ହି ଭଗୟଥା ହି ଭଗୟଥା ହି ଭଗୟଥା ହି ଭଗ    ାନୋନୋନୋନେ            ସ୍ତୁତଃ ସଦ୍ସଚ୍ଚ ୟତସ୍ତୁତଃ ସଦ୍ସଚ୍ଚ ୟତସ୍ତୁତଃ ସଦ୍ସଚ୍ଚ ୟତସ୍ତୁତଃ ସଦ୍ସଚ୍ଚ ୟତ| 

ସତ୍ୟନାନେନ ନଃ ସର୍ସତ୍ୟନାନେନ ନଃ ସର୍ସତ୍ୟନାନେନ ନଃ ସର୍ସତ୍ୟନାନେନ ନଃ ସର୍    େ ୟାନ୍ତୁ ନାଶମୁପାଦ୍ରେ ୟାନ୍ତୁ ନାଶମୁପାଦ୍ରେ ୟାନ୍ତୁ ନାଶମୁପାଦ୍ରେ ୟାନ୍ତୁ ନାଶମୁପାଦ୍ର    ାଃ ାଃ ାଃ ାଃ ||31|| 

 

ୟଥୈକାତ୍ମ୍ୟାନୁଭାୟଥୈକାତ୍ମ୍ୟାନୁଭାୟଥୈକାତ୍ମ୍ୟାନୁଭାୟଥୈକାତ୍ମ୍ୟାନୁଭା    ାନାଂ ାନାଂ ାନାଂ ାନାଂ     ିକଲ୍ପରହିତଃ ସ୍ିକଲ୍ପରହିତଃ ସ୍ିକଲ୍ପରହିତଃ ସ୍ିକଲ୍ପରହିତଃ ସ୍    ୟମୟମୟମୟମ| 

ଭୂଷଣାୟୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗାଖ୍ୟା ଧତ୍ତେ ଶକ୍ତୀଃ ସ୍ଭୂଷଣାୟୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗାଖ୍ୟା ଧତ୍ତେ ଶକ୍ତୀଃ ସ୍ଭୂଷଣାୟୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗାଖ୍ୟା ଧତ୍ତେ ଶକ୍ତୀଃ ସ୍ଭୂଷଣାୟୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗାଖ୍ୟା ଧତ୍ତେ ଶକ୍ତୀଃ ସ୍    ମାୟୟା ମାୟୟା ମାୟୟା ମାୟୟା ||32|| 

 

ତେନୈତେନୈତେନୈତେନୈ        ସତ୍ୟମାନେନ ସର୍ସତ୍ୟମାନେନ ସର୍ସତ୍ୟମାନେନ ସର୍ସତ୍ୟମାନେନ ସର୍    ଜ୍ଞୋ ଭଗଜ୍ଞୋ ଭଗଜ୍ଞୋ ଭଗଜ୍ଞୋ ଭଗ    ାନ ହରିଃାନ ହରିଃାନ ହରିଃାନ ହରିଃ| 

ପାତୁ ସର୍ପାତୁ ସର୍ପାତୁ ସର୍ପାତୁ ସର୍    ୈଃ ସ୍ୈଃ ସ୍ୈଃ ସ୍ୈଃ ସ୍    ରୂପୈର୍ନଃ ସଦା ସର୍ରୂପୈର୍ନଃ ସଦା ସର୍ରୂପୈର୍ନଃ ସଦା ସର୍ରୂପୈର୍ନଃ ସଦା ସର୍    ତ୍ର ସର୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ର ସର୍    ଗଃ ଗଃ ଗଃ ଗଃ ||33 
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    ିଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୂର୍ଧ୍ିଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୂର୍ଧ୍ିଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୂର୍ଧ୍ିଦିକ୍ଷୁ ଦିକ୍ଷୂର୍ଧ୍    ମଧଃ ସମନ୍ତାଦନ୍ତର୍ବହିର୍ଭଗମଧଃ ସମନ୍ତାଦନ୍ତର୍ବହିର୍ଭଗମଧଃ ସମନ୍ତାଦନ୍ତର୍ବହିର୍ଭଗମଧଃ ସମନ୍ତାଦନ୍ତର୍ବହିର୍ଭଗ    ାନ ନାରସିଂହଃାନ ନାରସିଂହଃାନ ନାରସିଂହଃାନ ନାରସିଂହଃ| 

ପ୍ରହାପୟଂଲ୍ପ୍ରହାପୟଂଲ୍ପ୍ରହାପୟଂଲ୍ପ୍ରହାପୟଂଲ୍ଲୋକଭୟଂ ସ୍ଲୋକଭୟଂ ସ୍ଲୋକଭୟଂ ସ୍ଲୋକଭୟଂ ସ୍    ନେନ ଗ୍ରସ୍ତସମସ୍ତତେଜାଃ ନେନ ଗ୍ରସ୍ତସମସ୍ତତେଜାଃ ନେନ ଗ୍ରସ୍ତସମସ୍ତତେଜାଃ ନେନ ଗ୍ରସ୍ତସମସ୍ତତେଜାଃ ||34|| 

 

ମଘମଘମଘମଘ    ନ୍ନିଦମାଖ୍ୟାତଂ ନ୍ନିଦମାଖ୍ୟାତଂ ନ୍ନିଦମାଖ୍ୟାତଂ ନ୍ନିଦମାଖ୍ୟାତଂ     ର୍ମ ନାରୟଣାତ୍ମକମର୍ମ ନାରୟଣାତ୍ମକମର୍ମ ନାରୟଣାତ୍ମକମର୍ମ ନାରୟଣାତ୍ମକମ| 

    ିଜେଷ୍ୟସ୍ୟଞ୍ଜସା ୟେନ ଦଂଶିତୋିଜେଷ୍ୟସ୍ୟଞ୍ଜସା ୟେନ ଦଂଶିତୋିଜେଷ୍ୟସ୍ୟଞ୍ଜସା ୟେନ ଦଂଶିତୋିଜେଷ୍ୟସ୍ୟଞ୍ଜସା ୟେନ ଦଂଶିତୋ    ����ସୁରୟୂଥପାନ ସୁରୟୂଥପାନ ସୁରୟୂଥପାନ ସୁରୟୂଥପାନ ||35|| 

 

ଏତଦ ଧାରୟମାଣସ୍ତୁ ୟଂ ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଚକ୍ଷୁଷାଏତଦ ଧାରୟମାଣସ୍ତୁ ୟଂ ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଚକ୍ଷୁଷାଏତଦ ଧାରୟମାଣସ୍ତୁ ୟଂ ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଚକ୍ଷୁଷାଏତଦ ଧାରୟମାଣସ୍ତୁ ୟଂ ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଚକ୍ଷୁଷା| 

ପଦା ପଦା ପଦା ପଦା     ା ସଂସ୍ପୃଶେତ ସଦ୍ୟଃ ସାଧ୍ା ସଂସ୍ପୃଶେତ ସଦ୍ୟଃ ସାଧ୍ା ସଂସ୍ପୃଶେତ ସଦ୍ୟଃ ସାଧ୍ା ସଂସ୍ପୃଶେତ ସଦ୍ୟଃ ସାଧ୍    ସାତ ସ ସାତ ସ ସାତ ସ ସାତ ସ     ିମୁଚ୍ୟତେ ିମୁଚ୍ୟତେ ିମୁଚ୍ୟତେ ିମୁଚ୍ୟତେ ||36|| 

 

ନ କୁତଶ୍ଚିତ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ନ କୁତଶ୍ଚିତ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ନ କୁତଶ୍ଚିତ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ନ କୁତଶ୍ଚିତ ଭୟଂ ତସ୍ୟ     ିଦ୍ୟାଂ ଧାରୟତୋ ଭିଦ୍ୟାଂ ଧାରୟତୋ ଭିଦ୍ୟାଂ ଧାରୟତୋ ଭିଦ୍ୟାଂ ଧାରୟତୋ ଭ    େତେତେତେତ| 

ରାଜଦସ୍ୟୁଗ୍ରହାଦିଭ୍ୟୋ ରାଜଦସ୍ୟୁଗ୍ରହାଦିଭ୍ୟୋ ରାଜଦସ୍ୟୁଗ୍ରହାଦିଭ୍ୟୋ ରାଜଦସ୍ୟୁଗ୍ରହାଦିଭ୍ୟୋ     ୍ୟାଘ୍ରାଦିଭ୍ୟଶ୍ଚ କର୍ହିଚିତ ୍ୟାଘ୍ରାଦିଭ୍ୟଶ୍ଚ କର୍ହିଚିତ ୍ୟାଘ୍ରାଦିଭ୍ୟଶ୍ଚ କର୍ହିଚିତ ୍ୟାଘ୍ରାଦିଭ୍ୟଶ୍ଚ କର୍ହିଚିତ ||37|| 

 

ଇମାଂ ଇମାଂ ଇମାଂ ଇମାଂ     ିଦ୍ୟାଂ ପୁରା କଶ୍ଚିତ କୌଶିକୋ ଧାରୟନ ଦ୍ିଦ୍ୟାଂ ପୁରା କଶ୍ଚିତ କୌଶିକୋ ଧାରୟନ ଦ୍ିଦ୍ୟାଂ ପୁରା କଶ୍ଚିତ କୌଶିକୋ ଧାରୟନ ଦ୍ିଦ୍ୟାଂ ପୁରା କଶ୍ଚିତ କୌଶିକୋ ଧାରୟନ ଦ୍    ିଜଃିଜଃିଜଃିଜଃ| 

ୟୋଗଧାରଣୟା ସ୍ୟୋଗଧାରଣୟା ସ୍ୟୋଗଧାରଣୟା ସ୍ୟୋଗଧାରଣୟା ସ୍    ାଙ୍ଗଂ ଜହୌ ସ ମରୂଧନ୍ାଙ୍ଗଂ ଜହୌ ସ ମରୂଧନ୍ାଙ୍ଗଂ ଜହୌ ସ ମରୂଧନ୍ାଙ୍ଗଂ ଜହୌ ସ ମରୂଧନ୍    ନି ନି ନି ନି ||38|| 

 

ତସ୍ୟୋପରି ତସ୍ୟୋପରି ତସ୍ୟୋପରି ତସ୍ୟୋପରି     ିମାନେନ ଗନ୍ଧର୍ିମାନେନ ଗନ୍ଧର୍ିମାନେନ ଗନ୍ଧର୍ିମାନେନ ଗନ୍ଧର୍    ପତିରେକଦାପତିରେକଦାପତିରେକଦାପତିରେକଦା| 

ୟୟୌ ଚିତ୍ରରଥଃ ସ୍ତ୍ରୀର୍ଭିୟୟୌ ଚିତ୍ରରଥଃ ସ୍ତ୍ରୀର୍ଭିୟୟୌ ଚିତ୍ରରଥଃ ସ୍ତ୍ରୀର୍ଭିୟୟୌ ଚିତ୍ରରଥଃ ସ୍ତ୍ରୀର୍ଭି    ୃତୋ ୟତ୍ର ଦ୍ୃତୋ ୟତ୍ର ଦ୍ୃତୋ ୟତ୍ର ଦ୍ୃତୋ ୟତ୍ର ଦ୍    ିଜକ୍ଷୟଃ ିଜକ୍ଷୟଃ ିଜକ୍ଷୟଃ ିଜକ୍ଷୟଃ ||39|| 

 

ଗଗନାନ୍ନ୍ୟପତତ ସଦ୍ୟଃ ସଗଗନାନ୍ନ୍ୟପତତ ସଦ୍ୟଃ ସଗଗନାନ୍ନ୍ୟପତତ ସଦ୍ୟଃ ସଗଗନାନ୍ନ୍ୟପତତ ସଦ୍ୟଃ ସ    ିମାନୋ ିମାନୋ ିମାନୋ ିମାନୋ ହ୍ୟହ୍ୟହ୍ୟହ୍ୟ    ାକ ଶିରାଃାକ ଶିରାଃାକ ଶିରାଃାକ ଶିରାଃ| 

ସ ସ ସ ସ     ାଲଖିଲ୍ୟାଲଖିଲ୍ୟାଲଖିଲ୍ୟାଲଖିଲ୍ୟ    ଚନାଦସ୍ଥୀନ୍ୟାଦାୟ ଚନାଦସ୍ଥୀନ୍ୟାଦାୟ ଚନାଦସ୍ଥୀନ୍ୟାଦାୟ ଚନାଦସ୍ଥୀନ୍ୟାଦାୟ     ିସ୍ମିତଃିସ୍ମିତଃିସ୍ମିତଃିସ୍ମିତଃ| 

ପ୍ରାସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀସରସ୍ପ୍ରାସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀସରସ୍ପ୍ରାସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀସରସ୍ପ୍ରାସ୍ୟ ପ୍ରାଚୀସରସ୍    ତ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍ତ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍ତ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍ତ୍ୟାଂ ସ୍ନାତ୍    ା ଧାମ ସ୍ା ଧାମ ସ୍ା ଧାମ ସ୍ା ଧାମ ସ୍    ମନ୍ମନ୍ମନ୍ମନ୍    ଗାତ ଗାତ ଗାତ ଗାତ ||40|| 

 

||ଶ୍ରୀଶୁକ ଉଶ୍ରୀଶୁକ ଉଶ୍ରୀଶୁକ ଉଶ୍ରୀଶୁକ ଉ    ାଚାଚାଚାଚ|| 

ୟ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାତ କାଲେ ୟୋ ଧାରୟତି ଚାଦୃତଃୟ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାତ କାଲେ ୟୋ ଧାରୟତି ଚାଦୃତଃୟ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାତ କାଲେ ୟୋ ଧାରୟତି ଚାଦୃତଃୟ ଇଦଂ ଶୃଣୁୟାତ କାଲେ ୟୋ ଧାରୟତି ଚାଦୃତଃ| 

ତଂ ନମସ୍ୟନ୍ତି ଭୂତାନି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ତଂ ନମସ୍ୟନ୍ତି ଭୂତାନି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ତଂ ନମସ୍ୟନ୍ତି ଭୂତାନି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ତଂ ନମସ୍ୟନ୍ତି ଭୂତାନି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍    ତୋ ଭୟାତ ତୋ ଭୟାତ ତୋ ଭୟାତ ତୋ ଭୟାତ ||41|| 

 

ଏତାଂ ଏତାଂ ଏତାଂ ଏତାଂ     ିଦ୍ୟାମଧିଗତୋ ିଦ୍ୟାମଧିଗତୋ ିଦ୍ୟାମଧିଗତୋ ିଦ୍ୟାମଧିଗତୋ     ିଶ୍ିଶି୍ଶ୍ିଶ୍    ରୂପାଚ୍ଛତକ୍ରତୁଃରୂପାଚ୍ଛତକ୍ରତୁଃରୂପାଚ୍ଛତକ୍ରତୁଃରୂପାଚ୍ଛତକ୍ରତୁଃ| 

ତ୍ରୈଲୋକ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ବୁଭୁଜେ ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ବୁଭୁଜେ ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ବୁଭୁଜେ ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ବୁଭୁଜେ     ିନିର୍ଜିତ୍ୟିନିର୍ଜିତ୍ୟିନିର୍ଜିତ୍ୟିନିର୍ଜିତ୍ୟ    ����ମୃଧେସୁରାନ ମୃଧେସୁରାନ ମୃଧେସୁରାନ ମୃଧେସୁରାନ ||42|| 

 

||ଇତି ଶ୍ରୀନାରାୟଣକଇତି ଶ୍ରୀନାରାୟଣକଇତି ଶ୍ରୀନାରାୟଣକଇତି ଶ୍ରୀନାରାୟଣକ    ଚଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମଚଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମଚଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମଚଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ|| 

( ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗ    ତ ସ୍କନ୍ଧ ତ ସ୍କନ୍ଧ ତ ସ୍କନ୍ଧ ତ ସ୍କନ୍ଧ 6,ଅଅଅଅ| 8 ) 


