
ନିତ 	ସଂ ା	ଵଂଦନ

ଶରୀର	ଶୁ ି
ଅପଵି ଃ	ପଵିେ ା	ଵା	ସଵାଵସାଂ''	ଗେତାଽପିଵା	|
ଯଃ	ସେର 	ପୁଂଡରୀକା ଂ	ସ	ବାହ ାଭ ଂତର	ଶ ଚିଃ	||
ପୁଂଡରୀକା 	!	ପୁଂଡରୀକା 	!	ପୁଂଡରୀକା ାଯ	ନମଃ	|

ଆଚମନଃ
ଓଂ	ଆଚମ
ଓଂ	େକଶଵାଯ	ସାହା
ଓଂ	ନାରାଯଣାଯ	ସାହା
ଓଂ	ମାଧଵାଯ	ସାହା	(ଇତି	 ି ରାଚମ )
ଓଂ	େଗାଵିଂଦାଯ	ନମଃ	(ପାଣୀ	ମାଜଯିତା)
ଓଂ	ଵି େଵ	ନମଃ
ଓଂ	ମଧୁସୂଦନାଯ	ନମଃ	(ଓେଷୗ	ମାଜଯିତା)	
ଓଂ	 ି ଵି ମାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଵାମନାଯ	ନମଃ	(ଶିରସି	ଜଲଂ	େ ା )	
ଓଂ	 ୀଧରାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	ହୃଷୀେକଶାଯ	ନମଃ	(ଵାମହ �	ଜଲଂ	େ ା )	
ଓଂ	ପଦନାଭାଯ	ନମଃ	(ପାଦେଯାଃ	ଜଲଂ	େ ା )	
ଓଂ	ଦାେମାଦରାଯ	ନମଃ	(ଶିରସି	ଜଲଂ	େ ା )	
ଓଂ	ସଂକଷଣାଯ	ନମଃ	(ଅଂଗୁଳିଭିଶିବୁକଂ	ଜଲଂ	େ ା )	
ଓଂ	ଵାସୁେଦଵାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	 ଦୁ ମାଯ	ନମଃ	(ନାସିକାଂ	ସ ୍ ଵା)	
ଓଂ	ଅନିରୁ ାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ପୁରୁେଷା ମାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	ଅେଧା ଜାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	ନାରସିଂହାଯ	ନମଃ	(େନେ 	େ ାେ 	ଚ	ସ ୍ ଵା)	
ଓଂ	ଅଚୁ ତାଯ	ନମଃ	(ନାଭିଂ	ସ ୍ ଵା)	
ଓଂ	ଜନାଧନାଯ	ନମଃ	(ହୃଦଯଂ	ସ ୍ ଵା)	
ଓଂ	ଉେପଂ ାଯ	ନମଃ	(ହ ଂ	ଶିରସି	ନି ି ପ )	
ଓଂ	ହରେଯ	ନମଃ	
ଓଂ	 ୀକୃ ାଯ	ନମଃ	(ଅଂେସୗ	ସ ୍ ଵା)	
ଓଂ	 ୀକୃ 	ପର ହେଣ	ନେମା	ନମଃ

(ଏତାନୁ ାଯ	ଉପ 	 କାରଂ	କୃେତ	ଅଂଗାନି	ଶୁ ାନି	ଭେଵଯୁଃ)

ଭୂେତା ାଟନ
ଉ ି ଷଂତୁ	|	ଭୂତ	ପିଶାଚାଃ	|	େଯ	େତ	ଭୂମିଭାରକାଃ	|	େଯ	େତଷାମଵିେରାେଧନ	|	 ହକମ	ସମାରେଭ	|	ଓଂ	ଭୂଭୁଵସ ଵଃ	|
େଦୖଵୀ	ଗାଯ ୀ	ଚଂଦଃ	 ାଣାଯାେମ	ଵିନିେଯାଗଃ
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( ାଣାଯାମଂ	କୃତା	କୁଂଭେକ	ଇମଂ	ଗାଯ ୀ	ମଂ ମୁ େର )

ାଣାଯାମଃ
ଓଂ	ଭୂଃ	|	ଓଂ	ଭୁଵଃ	|	ଓ ^ 	ସୁଵଃ	|	ଓଂ	ମହଃ	|	ଓଂ	ଜନଃ	|	ଓଂ	ତପଃ	|	ଓ ^ 	 ସତ 	|
ଓଂ	ତଥ'ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	
ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||
ଓମାେପା	େଜ ାତୀ	ରେସାଽମୃତଂ	 ହ	ଭୂ-ଭୁଵ-ସ ଵେରା 	||	(େତୖ�	ଅର�	10-27)

ସଂକଲଃ
ମେମାପା ,	ଦୁରିତ	 ଯଦାରା,	 ୀ	ପରେମଶର	ମୁ ି ସ ,	 ୀ	ପରେମଶର	 ୀତ ଥଂ,	ଶୁେଭ,	େଶାଭେନ,	ଅଭୁ ଦଯ	ମୁହୂେତ,	 ୀ	ମହାଵିେ ା	ରା ଯା,	 ଵତ
ମାନସ ,	ଅଦ 	 ହଣଃ,	ଦିତୀଯ	ପରାେଥ,	େଶତଵରାହ	କେଲ,	େଵୖଵଶତ	ମନଂତେର,	କଲିଯୁେଗ,	 ଥମ	ପାେଦ,	(ଭାରତ	େଦଶଃ	-	ଜଂବୂ	ଦୀେପ,	ଭରତ	ଵେଷ,
ଭରତ	ଖଂେଡ,	େମେରାଃ	ଦ ି ଣ/ଉ ର	ଦିଗାେଗ;	ଅେମରିକା	-	େ ୗଂଚ	ଦୀେପ,	ରମଣକ	ଵେଷ,	ଐଂ ି କ	ଖଂେଡ,	ସପ	ସମୁ ାଂତେର,	କପିଲାରେଣ ),	େଶାଭନ
ଗୃେହ,	ସମ 	େଦଵତା	 ାହଣ,	ହରିହର	ଗୁରୁଚରଣ	ସନିେଥୗ,	ଅସି ,	ଵତମାନ,	ଵ ାଵହାରିକ,	ଚାଂ ମାନ,	��	ସଂଵ େର,	��	ଅଯେନ,	��
ଋେତ,	��	ମାେସ,	��	ପେ ,	��	ତିେଥୗ,	��	ଵାସେର,	��	ଶୁଭ	ନ ,	ଶୁଭ	େଯାଗ,	ଶୁଭ	କରଣ,	ଏଵଂଗୁଣ,	ଵିେଶଷଣ,	ଵିଶିଷାଯାଂ,
ଶୁଭ	ତିେଥୗ,	 ୀମା ,	��	େଗା ଃ,	��	ନାମେଧଯଃ,	��	େଗା ସ ,	��	ନାମେଧେଯାହଂଃ	 ାତଃ/ମ ାହିକ/ସାଯଂ	ସଂ ା 	ଉପାସିେଷ 	||

ମାଜନଃ
ଓଂ	ଆେପାହିଷା	ମ'େଯାଭୁଵଃ'	|	ତା	ନ'	ଊେଜ	ଦ'ଧାତନ	|	ମେହରଣା'ଯ	ଚ 'େସ	|	େଯା	ଵଃ'	 ଶିଵତ'େମା	ରସଃ'	|	ତସ '	ଭାଜଯେତ	ହ	ନଃ	|	ଉଶତୀରି'ଵ	ମାତରଃ'
|	ତସା	ଅର'ଂଗ	ମାମ	ଵଃ	|	ଯସ 	 ଯା'ଯ	ଜିନ'ଥ	|	ଆେପା'	ଜନଯ'ଥା	ଚ	ନଃ	|	(େତୖ�	ଅର�	4-42)

(ଇତି	ଶିରସି	ମାଜେଯ )	

(ହେ ନ	ଜଲଂ	ଗୃହୀତା)

ାତଃ	କାଲ	ମଂ ାଚମନଃ
ସୂଯ	ଶ,	ମାମନୁ 	ଶ,	ମନୁ ପତଯ	ଶ,	ମନୁ 'କୃେତଭ ଃ	|	ପାେପେଭ ା'	ର ଂତା 	|	ଯ ାତଯା	ପାପ'	ମକାଷଂ	|	ମନସା	ଵାଚା'	ହ ାଭ ାଂ	|	ପ ୍ ଯା	ମୁଦେର'ଣ	ଶିଶଂଚା
|	ରା ି	 ଦ'ଵଲୁଂପତୁ	|	ଯ ି ଂଚ'	ଦୁରିତଂ	ମଯି'	|	ଇଦମହଂ	ମା	ମମୃ'ତ	 େଯା	େନୗ	|	ସୂେଯ	େଜ ାତିଷି	ଜୁେହା'ମି	 ସାହା''	||	(େତୖ�	ଅର�	10�	24)

ମ ାହ	କାଲ	ମଂ ାଚମନଃ
ଆପଃ'	ପୁନଂତୁ	ପୃଥିଵୀଂ	ପୃ'ଥିଵୀ	ପୂତା	ପୁ'ନାତୁ	ମାଂ	|	 ପୁନଂତୁ	 ହ'ଣସତି	 ହା'	ପୂତା	ପୁ'ନାତୁ	ମାଂ	|	ଯଦୁ ି' 	ମେଭା''ଜ ଂ	ଯଦା'	ଦୁଶରି'ତଂ	ମମ'	|	ସଵଂ'	ପୁନ ଂତୁ	ମା
ମାେପା'ଽସତା	ଂଚ'	 ତି ହଗ	୍ସାହା''	||	(େତୖ�	ଅର�	ପରିଶି ଃ	10�	30)

ସାଯଂକାଲ	ମଂ ାଚମନଃ
ଅ ି	ଶ	ମା	ମନୁ 	ଶ	ମନୁ ପତଯ	ଶ	ମନୁ 'କୃେତଭ ଃ	|	ପାେପେଭ ା'	ର ଂତାଂ	|	ଯଦହା	ପାପ'	ମକାଷଂ	|	ମନସା	ଵାଚା'	ହ ାଭ ାଂ	|	ପ ୍ ଯା	ମୁଦେର'ଣ	 ଶିଶଂଚା	|	ଅହ
ଦ'ଵଲୁଂପତୁ	|	ଯ	 ି ଂଚ'	ଦୁରିତଂ	ମଯି'	|	ଇଦ	ମହଂ	ମା	ମମୃ'ତ	 େଯାେନୗ	|	ସେତ 	େଜ ାତିଷି	ଜୁେହାମି	 ସାହା	||	(େତୖ�	ଅର�	10�	24)

(ଇତି	ମଂେ ଣ	ଜଲଂ	ପିେବ )

ଆଚମ 	(ଓଂ	େକଶଵାଯ	ସାହା,	��	 ୀ	କୃ 	ପର ହେଣ	ନେମା	ନମଃ)

ଦିତୀଯ	ମାଜନଃ
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ଦଧି	 ାଵେ ା'	ଅକାରିଷଂ	|	 ଜିେ ା	ରଶ'ସ 	ଵାଜି'ନଃ	|
ସୁରଭିେନା	ମୁଖା'କର ୍ ରଣ	ଆଯୂଗଂ'ଷି	ତାରିଷ 	||

(ସୂଯପେ 	େଲାକଯା ା	ନିଵାହକ	ଇତ ଥଃ)

ଓଂ	ଆେପା	ହିଷା	ମ'େଯାଭୁଵଃ'	|	ତା	ନ'	ଊେଜ	ଦ'ଧାତନ	|	ମେହରଣା'ଯ	ଚ 'େସ	|	େଯା	ଵଃ'	 ଶିଵତ'େମା	ରସଃ'	|	ତସ '	ଭାଜଯେତ	ହ	ନଃ	|	ଉଶତୀରି'ଵ
ମାତରଃ'	|	ତସା	ଅର'ଂଗ	ମାମ	ଵଃ	|	ଯସ 	 ଯା'ଯ	ଜିନ'ଥ	|	ଆେପା'	ଜନଯ'ଥା	ଚ	ନଃ	||	(େତୖ�	ଅର�	4�	42)

ପୁନଃ	ମାଜନଃ
ହିର'ଣ ଵଣା	ଶ ଚ'ଯଃ	ପାଵକାଃ	ଯା	ସୁ'ଜାତଃ	କଶ େପା	ଯା	ସିଂ ଃ'	|	ଅ ି ଂ	ଯା	ଗଭ' -ଦଧିେର	ଵିରୂ'ପା	 ାନ	ଆପଶଗ୍	େସ ାନା	ଭ'ଵଂତୁ	|	ଯା	ସାଗଂ	ରାଜା
ଵରୁ'େଣା	ଯାତି	ମେ '	ସତ ାନୃେତ	ଅ'ଵପଶ ଂ	ଜନା'ନାଂ	|	ମଧୁ	ଶ ତଶ ଚ'େଯା	ଯାଃ	ପା'ଵକା	 ାନ	ଆପଶଗ୍	େସ ାନା	ଭ'ଵଂତୁ	|	ଯାସାଂ''	େଦଵା	ଦିଵି	କୃଣଂତି'	ଭ ଂ	ଯା
ଅଂତରି'େ 	ବହୁଥା	ଭଵ'ଂତି	|	ଯାଃ	ପୃ' ଥିଵୀଂ	ପଯ'େସାଂଦଂତି'	ଶ ା ାନ	ଆପଶଗ୍	େସ ାନା	ଭ'ଵଂତୁ	|	ଯାଃ	 ଶିେଵନ'	ମା	ଚ ୁ'ଷା	ପଶ ତାପଶଵିଯା'	ତନୁ	େଵାପ'ସ ଶତ
ତଚ'	େ 	|	ସଵାଗଂ'	ଅ ୀ ^ 	ର'ପ ଷେଦା'	ହୁେଵ	େଵା	ମଯି	ଵେଚା	ବଲ	େମାେଜା	ନିଧ' 	||	(େତୖ�	ସଂ�	5�	6�	1)
(ମାଜନଂ	କୁଯା )

ଅଘମଷଣ	ମଂ ଃ	ପାପଵିେମାଚନଂ

(ହେ ନ	ଜଲମାଦାଯ	ନିଶ୍ଵସ 	ଵାମେତା	ନି ି ତେପ )
ପଦା	ଦି'ଵ	ମୁଂଚତୁ	|	 ପଦା	ଦିେଵ	ନ'ମୁଚାନଃ	|
ସନି	ସ୍ନାତୀ	ମଲା'	ଦିଵଃ	|	 ପୂତଂ	ପଵିେ 'େଣ	ଵାଜ ଂ''	ଆପ'	ଶ ଂଦ ଂତୁ	େମୖନ'ସଃ	||	(େତୖ�	 ା�	266)

ଆଚମ 	(ଓଂ	େକଶଵାଯ	ସାହା,	��	 ୀ	କୃ 	ପର ହେଣ	ନେମା	ନମଃ)
ାଣାଯାମମ

ଲଘୁସଂକଲଃ
ପୂେଵା 	ଏଵଂଗୁଣ	ଵିେଶଷଣ	ଵିଶିଷାଯାଂ	ଶୁଭତିେଥୗ	ମେମାପା 	ଦୁରିତ	 ଯଦାରା	 ୀ	ପରେମଶର	ମୁ ି ସ 	 ୀ	ପରେମଶର	 ୀତ ଥଂ	 ାତସଂ ାଂଗ	ଯଥା
କାେଲାଚିତ	ଅଘ ଦାନଂ	କରିେଷ 	||

ାତଃ	କାଲାଘ 	ମଂ ଂ
ଓଂ	ଭୂଭୁଵସ ଵଃ'	||	ତଥ'ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	3	||

ମ ାହାଘ 	ମଂ ଂ
ଓଂ	ହଗଂ	ସଶ 'ଚିଷ	ଦସୁ'ରଂତରି ସ	େ ାତା'	େଵଦିଷଦତି'ଥି	ଦୁେରାଣସ 	|	 ନୃଷ	ଦ'ରସ	ଦୃ'ତସ	ଦ୍େଯା'ମ	ସଦବା	େଗାଜା	ଋ'ତଜା	ଅ' ଜିା	ଋତ -ବୃହ 	||	(େତୖ�
ଅର�	10�	4)

ସାଯଂ	କାଲାଘ 	ମଂ ଂ
ଓଂ	ଭୂଭୁଵସ ଵଃ'	||	ତଥ'ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	ଓଂ	ଭୂଃ	|	ଓଂ	ଭୁଵଃ	|	ଓ ^ 	ସୁଵଃ	|	ଓଂ	ମହଃ	|	ଓଂ	ଜନଃ	|
ଓଂ	ତପଃ	|	ଓ ^ 	ସତ 	|	ଓଂ	ତଥ' ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	ଓମା େପା	େଜ ାତୀ	ରେସାଽମୃତଂ	 ହ	ଭୂ-ଭୁଵ-
ସ ଵେରା 	||

(ଇତ ଂଜଲି ଯଂ	ଵିସୃେଜ )
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କାଲାତି ମଣ	 ାଯଶି ଂ
ଆଚମ ��	
ପୂେଵା 	ଏଵଂଗୁଣ	ଵିେଶଷଣ	ଵିଶିଷାଯାଂ	ଶୁଭତିେଥୗ	ମେମାପା 	ଦୁରିତ	 ଯଦାରା	 ୀ	ପରେମଶର	ମୁ ି ସ 	 ୀ	ପରେମଶର	 ୀତ ଥଂ	କାଲାତି ମ
େଦାଷପରିହାରାଥଂ	ଚତୁଥା	ଅଘ ଦାନଂ	କରିେଷ 	||

ଓଂ	ଭୂଭୁଵସ ଵଃ'	||	ତଥ'ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	ଓଂ	ଭୂଃ	|	ଓଂ	ଭୁଵଃ	|	ଓ ^ 	ସୁଵଃ	|	ଓଂ	ମହଃ	|	ଓଂ	ଜନଃ	|
ଓଂ	ତପଃ	|	ଓ ^ 	ସତ 	|	ଓଂ	ତଥ' ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	ଓମା େପା	େଜ ାତୀ	ରେସାଽମୃତଂ	 ହ	ଭୂ-ଭୁଵ-
ସ ଵେରା 	||
(ଇତି	ଜଲଂ	ଵିସୃେଜ )

ସଜଲ	 ଦ ି ଣଂ
ଓଂ	ଉଦ ଂତ'ମ ଂ	ଯଂତ'	ମାଦିତ 	ମ'ଭିଥ ାଯ	ନଵ - ା''ହେଣା	ଵିଦା 	 କଲ' -ଭ ମ'ଶେତ	ଅସାଵା'ଦିେତ ା	 େହତି	||	 େହୖଵ	ସ - ହାେପ ତି	ଯ	ଏଵଂ	େଵଦ	||
ଅସାଵାଦିେତ ା	 ହ	||	(େତୖ�	ଅର�	2�	2)

(ଏଵଂ	ଅଘ ଯଂ	ଦଦ ା 	କାଲାତି ମେଣ	ପୂଵଵ )
(ପଶା 	ହେ ନ	ଜଲମାଦାଯ	 ଦ ି ଣଂ	କୁଯା )
(ଦିରାଚମ 	 ାଣାଯାମ	 ଯଂ	କୃତା)

ଆଚମ 	(ଓଂ	େକଶଵାଯ	ସାହା,	��	 ୀ	କୃ 	ପର ହେଣ	ନେମା	ନମଃ)

ସଂ ାଂଗ	ତପଣଂ
ାତଃକାଲ	ତପଣଂ

ସଂ ାଂ	ତପଯାମି,	ଗାଯ ୀଂ	ତପଯାମି,	 ାହୀଂ	ତପଯାମି,	ନିମୃଜୀଂ	ତପଯାମି	||

ମ ାହ	ତପଣଂ
ସଂ ାଂ	ତପଯାମି,	ସାଵି ୀଂ	ତପଯାମି,	େରୗ ୀଂ	ତପଯାମି,	ନିମୃଜୀଂ	ତପଯାମି	||

ସାଯଂକାଲ	ତପଣଂ
ସଂ ାଂ	ତପଯାମି,	ସରସତୀଂ	ତପଯାମି,	େଵୖ ଵୀଂ	ତପଯାମି,	ନିମୃଜୀଂ	ତପଯାମି	||

(ପୁନରାଚମନଂ	କୁଯା )

ଗାଯ ୀ	ଅଵାହନ
ଓମିେତ କା 'ରଂ	 ହ	|	ଅ ି େଦଵତା	 ହ'	ଇତ ାଷ 	|	ଗାଯ ଂ	ଛଂଦଂ	ପରମା ଂ'	ସରୂପ 	|	ସାଯୁଜ ଂ	ଵି'ନିେଯାଗ 	||	(େତୖ�	ଅର�	10�	33)

ଆଯା'ତୁ	ଵର'ଦା	େଦଵୀ	ଅ ରଂ'	 ହସଂମିତ 	|	ଗାଯ ୀଂ''	ଛଂଦ'ସାଂ	ମାେତଦଂ	 'ହ	ଜୁଷସ'	େମ	|	ଯଦହା'' -କୁରୁ'େତ	ପାପଂ	ତଦହା'' - ତିମୁଚ 'େତ	|	ଯ ା ି ଯା'' -
କୁରୁ'େତ	ପାପଂ	ତ ା ି ଯା'' - ତିମୁଚ 'େତ	|	ସଵ'	ଵେଣ	ମ'ହାେଦଵି	ସଂ ାଵି'େଦ 	ସରସ'ତି	||

ଓେଜା'ଽସି	ସେହା'ଽସି	ବଲ'ମସି	 ାେଜା'ଽସି	େଦଵାନାଂ	ଧାମନାମା'ସି	ଵିଶ'ମସି	ଵିଶାଯୁ-ସଵ'ମସି	ସଵାଯୁ-ରଭିଭୂେରାଂ	|	ଗାଯ ୀ-ମାଵା'ହଯାମି	ସାଵି ୀ-ମାଵା'ହଯାମି
ସରସତୀ-ମାଵା'ହଯାମି	ଛଂଦଷୀ-ନାଵା'ହଯାମି	 ି ଯ-ମାଵାହ'ଯାମି	ଗାଯ ି ଯା	ଗାଯ ୀ	 ଂେଦା	ଵିଶାମି ଋଷି	ସଵିତା	େଦଵତାଽ ି -ମୁଖଂ	 ହା	ଶିେରା	ଵି -
ହୃଦଯ ^ 	ରୁ -ଶିଖା	ପୃଥିଵୀ	େଯାନିଃ	 ାଣାପାନ	ଵ ାେନାଦାନ	ସମାନା	ସ ାଣା	େଶତଵଣା	ସାଂଖ ାଯନ	ସେଗା ା	ଗାଯ ୀ	ଚତୁଵ ^ 	ଶତ ରା	 ି ପଦା'
ଷ -କୁ ି ଃ	ପଂଚ-ଶୀେଷାପନଯେନ	ଵି'ନିେଯାଗଃ	|	ଓଂ	ଭୂଃ	|	ଓଂ	ଭୁଵଃ	|	ଓ ^ 	ସୁଵଃ	|	ଓଂ	ମହଃ	|	ଓଂ	ଜନଃ	|	ଓଂ	ତପଃ	|	ଓ ^ 	 ସତ 	|	ଓଂ	ତଥ' ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ
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ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	ଓମା େପା	େଜ ାତୀ	ରେସାଽମୃତଂ	 ହ	ଭୂ-ଭୁଵ-ସ ଵେରା 	||	(ମହାନାରାଯଣ	ଉପନିଷ )

ଆଚମ 	(ଓଂ	େକଶଵାଯ	ସାହା,	��	 ୀ	କୃ 	ପର ହେଣ	ନେମା	ନମଃ)

ଜପସଂକଲଃ
ପୂେଵା 	ଏଵଂଗୁଣ	ଵିେଶଷଣ	ଵିଶିଷାଯାଂ	ଶୁଭତିେଥୗ	ମେମାପା 	ଦୁରିତ	 ଯଦାରା	 ୀ	ପରେମଶର	ମୁ ି ସ 	 ୀ	ପରେମଶର	 ୀତ ଥଂ	ସଂ ାଂଗ	ଯଥାଶ ି	ଗାଯ ୀ
ମହାମଂ 	ଜପଂ	କରିେଷ 	||

କରନ ାସଃ
ଓଂ	ତଥ'ଵିତୁଃ	 ହା େନ	ଅଂଗୁ ାଭ ାଂ	ନମଃ	|
ଵେର''ଣ ଂ	ଵି ଵା େନ	ତଜନୀଭ ାଂ	ନମଃ	|
ଭେଗା'	େଦଵସ '	ରୁ ା େନ	ମ ମାଭ ାଂ	ନମଃ	|
ଧୀମହି	ସତ ା େନ	ଅନାମିକାଭ ାଂ	ନମଃ	|
ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 ାନା େନ	କନି ି କାଭ ାଂ	ନମଃ	|
େଚାଦଯା'' 	ସଵା େନ	କରତଲ	କରପୃ ାଭ ାଂ	ନମଃ	|

ଅଂଗନ ାସଃ
ଓଂ	ତଥ'ଵିତୁଃ	 ହା େନ	ହୃଦଯାଯ	ନମଃ	|
ଵେର''ଣ ଂ	ଵି ଵା େନ	ଶିରେସ	ସାହା	|
ଭେଗା'	େଦଵସ '	ରୁ ା େନ	ଶିଖାେଯୖ	ଵଷ 	|
ଧୀମହି	ସତ ା େନ	କଵଚାଯ	ହୁଂ	|
ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 ାନା େନ	େନ ଯାଯ	େଵୗଷ 	|
େଚାଦଯା'' 	ସଵା େନ	ଅ ୍ ରାଯଫ 	|
ଓଂ	ଭୂଭୁଵସ ଵେରାମିତି	ଦିଗଂଧଃ	|

ାନ
ମୁ ାଵି ମ	େହମନୀଲ	ଧଵଳ ାେଯୖ -ମୁେଖୖ	 ୍ ରୀ େଣୖଃ	|
ଯୁ ାମିଂଦୁନି	ବ 	ରତ	ମକୁଟାଂ	ତତାଥ	ଵଣା ି କାଂ	|
ଗାଯ ୀଂ	ଵରଦାଭଯାଂକୁଶ	କଶାଶ ଂକପାଲଂଗଦାଂ	|
ଶଂଖଂଚ 	ମଧାରଵିଂଦ	ଯୁଗଳଂ	ହେ ୖଵହଂତୀଂ	ଭେଜ	||

ଚତୁଵଂଶତି	ମୁ ା	 ଦଶନଂ
ସୁମୁଖଂ	ସଂପୁଟିଂେଚୖଵ	ଵିତତଂ	ଵି ତଂ	ତଥା	|
ଦିମୁଖଂ	 ି ମୁଖଂେଚୖଵ	ଚତୁଃ	ପଂଚ	ମୁଖଂ	ତଥା	|
ଷଣେଖାଽେଥା	ମୁଖଂ	େଚୖଵ	ଵ ାପକାଂଜଲିକଂ	ତଥା	|
ଶକଟଂ	ଯମପାଶଂ	ଚ	 ଥିତଂ	ସ େଖାନଖଂ	|
ଲଂବଂ	ମୁ ି କଂ	େଚୖଵ	ମ ୍ଯଃ	କୂେମା	ଵରାହକଂ	|
ସିଂହା ାଂତଂ	ମହା ାଂତଂ	ମୁଦରଂ	ପଲଵଂ	ତଥା	|

ଚତୁଵଂଶତି	ମୁ ା	େଵୖ	ଗାଯତଯାଂ	ସୁ ତିଷିତାଃ	|
ଇତିମୁ ା	ନ	ଜାନାତି	ଗାଯ ୀ	ନିଷଲା	ଭେଵ 	||
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େଯା	େଦଵ	ସଵିତାଽସାକଂ	ଧିେଯା	ଧମାଦିେଗାଚରାଃ	|
େ ରେଯ ସ 	ଯ ଗ 	ଦେରଣ 	ମୁପାସେହ	||

ଗାଯ ୀ	ମଂ ଂ
ଓଂ	ଭୂଭୁଵସ ଵଃ'	||	ତଥ'ଵିତୁଵେର''ଣ ଂ	ଭେଗା'	େଦଵସ '	ଧୀମହି	|	
ଧିେଯା	େଯା	ନଃ'	 େଚାଦଯା'' 	||	

ଅ ମୁ ା	 ଦଶନଂ
ସୁରଭି - ାନ	ଚେ 	ଚ	େଯାନିଃ	କୂେମାଽଥ	ପଂକଜଂ	|
ଲିଂଗଂ	ନିଯାଣ	ମୁ ା	େଚତ 	ମୁ ାଃ	 କୀତତାଃ	||
ଓଂ	ତ - ହାପଣମ 	|

ଆଚମ 	(ଓଂ	େକଶଵାଯ	ସାହା,	��	 ୀ	କୃ 	ପର ହେଣ	ନେମା	ନମଃ)

ଦିଃ	ପରିମୁଜ 	|
ସକୃଦୁପ	ସ ଶ 	|
ଯ ଵ ଂ	ପାଣିଂ	|
ପାଦଂ	|
େ ା ତି	ଶିରଃ	|
ଚ ୁଷୀ	|
ନାସିେକ	|
େ ାେ 	|
ହୃଦଯମାଲଭ 	|

ାତଃକାଲ	ସୂେଯାପସାନଂ
ଓଂ	ମି ସ '	ଚଷଣୀ	ଧୃତ	 େଵା'	େଦଵସ '	ସାନ	ସିଂ	|	ସତ ଂ	ଚି '	ଵ ମଂ	|	 ମିେ ା	ଜନା '	ଯାତଯତି	 ଜାନ -ମିେ ା	ଦା'ଧାର	ପୃଥିଵୀ	ମୁତଦ ାଂ	|	 ମି ଃ	କୃ ୀ
ରନି'ମିଷାଽଭି	ଚ'େ 	ସତ ାଯ'	ହଵ ଂ	ଘୃତଵ'ଦିେଧମ	|	 ସମି' ୍ ର	ମେତ ା'	ଅ 	 ଯ'ସା	ନ '	ଆଦିତ 	ଶି 'ତି	 େତନ'	|	ନ	ହ'ନ େତ	ନ	ଜୀ'ଯେତ	େତାେତାେନନୖ
ମଗଂେହା'	ଅେଶା	ତ ଂତି'େତା	ନ	ଦୂରା 	||	(େତୖ�	ସଂ�	3�4�11)

ମ ାହ	ସୂେଯାପସାନଂ
ଓଂ	ଆ	ସେତ ନ	ରଜ'ସା	ଵତ'ମାେନା	ନିେଵଶ'ଯ	ନମୃତଂ	ମତ 'ଂଚ	|	 ହିରଣ େଯ'ନ	ସଵିତା	ରେଥନାଽେଦେଵା	ଯା'ତି	ଭୁଵ'ନା	ନିପଶ '	||

ଉଦଯ	ଂତମ'ସ	ସରି	ପଶ 'ଂେତା	େଜ ାତି	ରୁ 'ରଂ	|	େଦଵ -େଦ'ଵ ା	ସୂଯ	ମଗ'ନ	େଜ ାତି'	ରୁ ମଂ	||	

ଉଦୁତ ଂ	ଜାତେଵ'ଦସଂ	େଦଵଂ	ଵ'ହଂତି	େକତଵଃ'	|	ଦୃେଶ	ଵିଶା'	ଯ	ସୂଯ'' 	||	ଚି ଂ	େଦଵାନା	ମୁଦ'ଗା	ଦନୀ'କଂ	ଚ ୁ' -ମି ସ 	ଵରୁ'ଣ	ସ ାେ ଃ	|	ଅ ା	ଦ ାଵା'
ପୃଥିଵୀ	ଅଂତରି' ^ 	ସୂଯ'	ଆ ା	ଜଗ'ତ	 ସଷ'ଶ	||	

ତ ୁ' -େଦଵହି'ତଂ	ପୁର ା'' ୁ 	ମୁ ର' 	|	ପେଶ 'ମ	ଶରଦ'ଶତଂ	ଜୀେଵ'ମ	ଶରଦ'ଶତଂ	ନଂଦା'ମ	ଶରଦ'ଶତଂ	େମାଦା'ମ	ଶରଦ'ଶତଂ	ଭଵା'ମ
ଶରଦ'ଶତ ^ 	ଶୃଣଵା'ମ	ଶରଦ'ଶତଂ	ପ 'ଵାମ	ଶରଦ'ଶତମଜୀ'ତାସ ାମ	ଶରଦ'ଶତଂ	େଜାକ	ସୂଯଂ'	ଦୃେଷ	||	ଯ	ଉଦ'ଗାନହେତାଽଣଵା''	ଦି ାଜ'ମାନ	ସରିରସ
ମ ାଥମା'	ଵୃଷେଭା	େଲା'ହିତା ସୂେଯା'	ଵିପଶିନନ'ସା	ପୁନାତୁ	||

ସାଯଂକାଲ	ସୂେଯାପସାନଂ
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ଓଂ	ଇମେ '	ଵରୁଣ	ଶୃଧୀ	ହଵ'	ମଦ ା	ଚ'	ମୃଡଯ	|	ତା	ମ'ଵସୁ 	ରାଚ'େକ	||	ତତା'	ଯାମି	 ହ'ଣା	ଵଂଦ'ମାନ	 	ଦାଶା''େ 	ଯଜ'ମାେନା	ହଵିଭଃ'	|	ଅେହ'ଡମାେନା
ଵରୁେଣହ	େବାଧୁ ରୁ'ଶଗଂ	ସମା'ନ	ଆଯୁଃ	 େମା'ଷୀଃ	||

ଯ ି ି େତ	ଵିେଶାଯଥା	 େଦଵ	ଵରୁଣ ତଂ	|	ମିନୀମସିଦ 	ଵିଦ ଵି	|	ଯ ି ଂେଚଦଂ	ଵରୁଣେଦୖେଵ 	ଜେନଽଭିେ ାହ	 ନୁଷ ାଶରାମସି	|	ଅଚିେ 	ଯ ଵ	ଧମାଯୁେଯାପି
ମମାନ	 ସା	େଦନେସା	େଦଵରୀରିଷଃ	|	କିତଵାେସା	ଯ ି ରିପୁନଦୀଵି	ଯଦାଘା	ସତ ମୁତଯନ	ଵିଦ	|	ସଵାତାଵିଷ 	ଶିଧିେରଵେଦଵା	ଥାେତସ ାମ	ଵରୁଣ	 ି ଯାସଃ	||
(େତୖ�	ସଂ�	1�1�1)

ଦିେଗଵତା	ନମସାରଃ
(ଏେତୖନମସାରଂ	କୁଯା )
ଓଂ	ନମଃ	 ାେଚୖ '	ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|
ଓଂ	ନମଃ	ଦ ି ଣାେଯୖ	ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|
ଓଂ	ନମଃ	 ତୀ''େଚୖ 	ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|
ଓଂ	ନମଃ	ଉଦୀ''େଚୖ 	 ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|
ଓଂ	ନମଃ	ଊଧାେଯୖ'	ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|
ଓଂ	ନେମାଽଧ'ରାେଯୖ	ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|
ଓଂ	ନେମାଽଵାଂତରାେଯୖ'	ଦିେଶ	ଯାଶ'	େଦଵତା'	ଏତସ ାଂ	 ତି'ଵସଂେତ 	ତାଭ 'ଶ	ନମଃ'	|

ମୁନି	ନମସାରଃ
ନେମା	ଗଂଗା	ଯମୁନେଯା -ମେ 	େଯ'	ଵସଂତି	େତ	େମ	 ସନା ାନ	ଶିରଂଜୀଵିତଂ	ଵ'ଧଯଂତି	ନେମା	ଗଂଗା	ଯମୁନେଯା -ମୁନି'ଭ ଶ	ନେମା	ନେମା	ଗଂଗା
ଯମୁନେଯା -ମୁନି'ଭ ଶ	ନ'ମଃ	||

ସଂ ାେଦଵତା	ନମସାରଃ
ସଂ ା'େଯୖ	ନମଃ'	|	ସାଵି'ତେଯ	ନମଃ'	|	ଗାଯ'ତେଯ	ନମଃ'	|	ସର'ସେତୖ 	ନମଃ'	|	ସଵା'େଭ ା	 େଦଵତା'େଭ ା	ନମଃ'	|	େଦେଵେଭ ା	ନମଃ'	|	ଋଷି'େଭ ା	ନମଃ'	|
ମୁନି'େଭ ା	ନମଃ'	|	ଗୁରୁ'େଭ ା	ନମଃ'	|	ପିତୃ'େଭ ା	ନମଃ'	|	କାେମାଽକାଷୀ''	ନେମା	ନମଃ	|	ମନୁ 	ରକାଷୀ''	ନ େମା	ନମଃ	|	ପୃଥିଵ ାପେ େଜା	ଵାଯୁ'ରାକାଶା 	ନମଃ	||
(େତୖ�	ଅର�	2�18�52)

ଓଂ	ନେମା	ଭଗଵେତ	ଵାସୁ'େଦଵାଯ	|	ଯା ^ 	ସଦା'	ସଵଭୂତାନି	ଚରାଣି'	ସାଵରାଣି'	ଚ	|	ସାଯଂ	 ାତ	ନ'ମସ ଂତି	ସା	ମା	ସଂ ା'ଽଭିର ତୁ	||	

ଶିଵାଯ	ଵି ରୂପାଯ	ଶିଵରୂପାଯ	ଵି େଵ	|
ଶିଵସ 	ହୃଦଯଂ	ଵି ଵେ ାଶ	ହୃଦଯଂ	ଶିଵଃ	||
ଯଥା	ଶିଵମେଯା	ଵି େରଵଂ	ଵି ମଯଃ	ଶିଵଃ	|
ଯଥାଽଂତରଂ	ନ	ପଶ ାମି	ତଥା	େମ	ସ ି ରାଯୁଷି	||
ନେମା	 ହଣ 	େଦଵାଯ	େଗା	 ାହଣ	ହିତାଯ	ଚ	|
ଜଗ ି ତାଯ	କୃ ାଯ	େଗାଵିଂଦାଯ	ନେମା	ନମଃ	||

ଗାଯ ୀ	ଉଦାସନ	( ସାନଂ)
ଉ େମ'	ଶିଖ'େର	ଜାେତ	ଭୂମ ାଂ	ପ'ଵତମୂଥ'ନି	|	 ାହେଣ''େଭ ାଽଭ 'ନୁ	 ାତା	ଗ େଦ'ଵି	ଯଥାସୁ'ଖ 	|	 େତା	ମଯା	ଵରଦା	େଵ'ଦମାତା	 େଚାଦଯଂତୀ	ପଵେନ''
ଦଜିାତା	|	ଆଯୁଃ	ପୃଥିଵ ାଂ	 ଵିଣଂ	 'ହଵଚସଂ	ମହ ଂ	ଦତା	 ଜାତୁଂ	 'ହେଲାକ 	||	(ମହାନାରାଯଣ	ଉପନିଷ )

ଭଗଵନମସାରଃ
ନେମାଽ ୍ ଵନଂତାଯ	ସହ ମୂତେଯ	ସହ 	ପାଦା ି	ଶିେରାରୁ	ବାହେଵ	|
ସହ 	ନାେମ	ପୁରୁଷାଯ	ଶାଶେତ	ସହ େକାଟୀ	ଯୁଗ	ଧାରିେଣ	ନମଃ	||
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ଭୂମ ାକାଶାଭି	ଵଂଦନଂ
ଇଦଂ	ଦ ା'ଵା	ପୃଥିଵୀ	ସତ ମ' 	|	ପିତ -ମାତଯଦି	େହାପ'	ବୃେଵଵାଂ''	|
ଭୂତଂ	େଦଵାନା'	ମଵେମ	ଅେଵା'ଭିଃ	|	ଵିଦ ା	 େମଷଂ	ଵୃଜିନଂ'	ଜୀରଦା'ନୁ 	||

ଆକାଶା -ପତିତଂ	େତାଯଂ	ଯଥା	ଗ ତି	ସାଗରଂ	|
ସଵେଦଵ	ନମସାରଃ	େକଶଵଂ	 ତିଗ ତି	||	
ୀ	େକଶଵଂ	 ତିଗ େତ ାନମ	ଇତି	|

ସଵେଵେଦଷୁ	ଯ ଣ ଂ	|	ସଵତୀେଥଷୁ	ଯତଲଂ	|
ତତଲଂ	ପୁରୁଷ	ଆେପାତି	 ତାେଦଵଂ	ଜନାଧନ 	||
ତାେଦଵଂ	ଜନାଧନ	ଓଂ	ନମ	ଇତି	||
ଵାସନା -ଵାସୁେଦଵସ 	ଵାସିତଂ	େତ	ଜଯ ଯଂ	|
ସଵଭୂତ	ନିଵାେସାଽସି	 ୀଵାସୁେଦଵ	ନେମାଽ େତ	||
ୀ	ଵାସୁେଦଵ	ନେମାଽ େତ	ଓଂ	ନମ	ଇତି	|

ଅଭିଵାଦଃ	( ଵର)
ଚତୁସାଗର	ପଯଂତଂ	େଗା	 ାହେଣଭ ଃ	ଶୁଭଂ	ଭଵତୁ	|	��	 ଵରାନିତ	��	େଗା ଃ	��	ସୂ ଃ	��	ଶାଖା ାଯୀ	��	ଅହଂ	େଭା
ଅଭିଵାଦେଯ	||

ଈଶରାପଣଂ
କାେଯନ	ଵାଚା	ମନେସଂ ି େଯୖଵା	|	ବୁ ୍ ଯାଽଽ ନା	ଵା	 କୃେତ	ସ୍ଵଭାଵା 	|
କେରାମି	ଯଦ -ସକଲଂ	ପରେସୖ	 ୀମନାରାଯଣାେଯତି	ସମପଯାମି	||
ହରିଃ	ଓଂ	ତ 	|	ତ ଵଂ	 ୀ	ପରେମଶରାପଣମ 	|
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