
ରାଘେଵଂ 	ଅେ ା ର	ଶତ	ନାମାଵଳି

ଓଂ	ସଵାେଗ	ଵ	ତାସରି	ଦ	 ଵିମଲୀ	କେ 	ନମଃ	
ଓଂ	ରାଘେଵଂ ାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ସକଲ	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଭ	େ ୗଘ	ସଂେଭ	ଦନ	 ି	ଵ ାଯ	ନମଃ
ଓଂ	 ମା	ସୁର�ଂ ାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ହରି	ପାଦକଂଜ	ନିେଷଵ	ଣାଲ ି	ସମେ 	ସଂପେଦ	ନମଃ	
ଓଂ	େଦଵ	ସଭାଵାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଦି	ଵିଜ ମାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଇ 	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଭଵ 	ସରୂପାଯ	ନମଃ	||	10	||
ଓଂ	ଭ	ଵ	ଦୁଃଖତୂଲ	ସଂଘା ି ଚଯାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ସୁଖ	େଧୖଯ	ଶାଲିେନ	ନମଃ
ଓଂ	ସମ 	ଦୁ 	ହନି 	େହଶାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଦୁରତ 	େଯା	ପପ	ସିଂଧୁ	େସତେଵ	ନମଃ
ଓଂ	ନିର 	େଦାଷାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ନିର	ଵ େଦହାଯ	ନମଃ
ଓଂ	 ତ ଧ	ମୂକତଵିଧାନ	ଭାଷାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଵିଦ ରି	େ ଯ	ମହା	ଵିେଶଷାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଵା	େଗୖଖରୀ	ନିଜତ	ଭଵ 	େଶ	ଷାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ସଂତାନ	ସଂପ ରିଶୁ ଭ ୀ	ଵି ାନ	ନମଃ	||20	||	
ଓଂ	ଵାଗ�	ହସୁପାଟଵାଦି	ଧାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଶରିେରାତ	ସମ 	େଦାଷ	ହଂ �	ନମଃ
ଓଂ	 ୀ	ଗୁରୁ	ରାଘେଵଂ ାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ତିରସତ	ସୁଂନଦୀ	ଜଲପାେଦା	ଦକ	ମହିମାଵେତ	ନମଃ
ଓଂ	ଦୁ ା	ପ ଯ	ନାଶନାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ମହାଵଂଦ ାସୁପୁ 	ଦାଯକାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଵ ଂଗଯ	ସଂଗ	ସମୃ 	ଦାଯ	ନମଃ
ଓଂ	 ହପାପା	ପହଯ�	ନମଃ
ଓଂ	ଦୁରିତକାନଦାଵ	ଭୁତ	ସଭ ି	ଦଶ	ନାଯ	ନମଃ	||	30	||
ଓଂ	ସଵତଂ 	ସତଂ ଯ	ନମଃ
ଓଂ	 ୀମଧମତଵଦନାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଵିଜେଯଂ 	କରା	େବାତ	ସୁେଦାଂ ଵର	ପୂ କାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଯତିରାଜେଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଗୁରୁେଵ	ନମଃ
ଓଂ	ଭଯା	ପହାଯ	ନମଃ
ଓଂ	 ାନ	ଭ ୀ	ସୁପୁ ାଯୁଯଶଃ
ୀ	ପୁଣ ଵଦ	ନାଯ	ନମଃ

ଓଂ	 ତିଵାଦି	ଭଯସଂତ	େଭଦ	ଚିହାଧ	ରାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ସଵ	ଵିଦ ା ଵୀଣାଯ	ନମଃ
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ଓଂ	ଅପେରା ି	କୃତ	 ୀଶାଯ	ନମଃ	||	40	||
ଓଂ	ଅେପ ି ତ	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଦାଯାଦା ି ଣ 	େଵୖରାଗ 	ଵାକାଟଵ	ମୁଖାଂକି	ତାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଶାପାନୁ 	ହଶା ଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଅ ାନ	ଵିସତି	 ାଂତି	ନମଃ
ଓଂ	ସଂଶଯାପସତି	 	ଯେଦାଷ	ନାଶକାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଅ ା ର	ଜେପସାଦ	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଅ ା ଯ	ସମୁ ଵକାଯଜ	େଦାଷ	ହଂେ 	ନମଃ
ଓଂ	ସଵ	ପୁଣ ଧ	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	କାଲ 	ଯ ାଧ	ନାକତ ହିକାମୁଷକ	ସଵସା	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଅଗମ 	ମହିେମନମଃ	||	50	||
ଓଂ	ମହଯଶେଶ	ନମଃ
ଓଂ	ମଦମତ	ଦୁଗା ି	ଚଂ ାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଅନଘାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଯଧାଶ ି	 ଦ ି ଣ	କୃତ	ସଵଯା 	ଫଲଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଶିେରାଧାରଣ	ସଵତୀଧ	ସାନ	ଫତଦାତୃ	ସମଵ	ବଂଦାଵନ	ଗତ	ଜାଲଯ	ନମଃ
ଓଂ	ନମଃ	କରଣ	ସଵଭିସା	ଧାେତ	ନମଃ
ଓଂ	ସଂକୀତନ	େଵଦାଦ ଦ	 ାନ	ଦାେ 	ନମଃ	
ଓଂ	ସଂସାର	ମ ଜେନା ାର	କେ 	ନମଃ
ଓଂ	କୁସଦି	େରାଗ	ନିଵତ	କାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଅଂଧ	ଦିଵ 	ଦୃ ି	ଧାେ 	ନମଃ	||	60	||
ଓଂ	ଏଡ	ମୂକଵାକତୁତ	 ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ପୂଣା	ଯୁ: ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ପୂଣ	ସଂପ	 ୍ ର	ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	କୁ ି	ଗତ	ସଵେଦାଷମାନମଃ
ଓଂ	ପଂଗୁ	ଖଂଜ	ସମୀଚାନାଵ	ଯଵ	ନମଃ
ଓଂ	ଭୁତ	େ ତ	ପିଶାଚାଦି	ପିଡାେଘନମଃ
ଓଂ	ଦୀପ	ସଂେଯାଜନ ାନ	ପୁ ା	ଦାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଭଵ 	 ାନ	ଭ ୍ ଯଦି	ଵଦନାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ସଵାଭି 	 ଦାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ରାଜେଚାର	ମହା	ଵ ା	 	ସପନ	 ାଦି	ପିଡନେଘନମଃ	||	70	||
ଓଂ	ସେ ା 	ପରେନସାଧ	ସମୃ 	ଦଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଉଦ 	 ୍ ରୁେଦ ାନ	ଧମକୂମାସନ	ସାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଖଦ 	ଖେଦ ା	ତନ	େଦ ାତ	 ତାପାଯ	ନମଃ
ଓଂ	 ୀରାମମାନସାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଦୃତ	କାଷାଯଵ	ସନାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ତୁଲସିହାର	ଵ 	ନମଃ
ଓଂ	େଦାଦଂଡ	ଵିଲସ ଂଡ	କମଂଡଲୁ	ଵିରାଜିତାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଅଭଯ	 ାନ	ସମୁ ା 	ମାଲାଶୀଲକ	ରାଂବୁଜାଯ	ନମଃ
ଓଂ	େଯାେଗଂ 	ଵଂଦ 	ପାଦାବାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ପାପା ି	ପାଟନ	ଵ ାଯ	ନମଃ	||	80	||
ଓଂ	 ମା	ସୁର	ଗଣାଧୀ	ଶାଯ	ନମଃ
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ଓଂ	ହରି	େସଵଲ ି	ସଵ	ସଂପେଦ	ନମଃ
ଓଂ	ତତ	 ଦଶକାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଭଵ କୃେତ	ନମଃ
ଓଂ	ବହୁଵାଦି	ଵିଜଯିେନ	ନମଃ
ଓଂ	ପୁଣ ଵଦନ	ପାଦାବାଭି	େଷକ	ଜଲ	ସଂଚାଯାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଦୁ ନଦୀ	ତୁଲ ସଦ ଣାଯ	ନମଃ
ଓଂ	ଭ ାଘଵିଦଂସକର	ନିଜମୂରି	 ଦଶକାଯ	ନମଃ	||	90	||
ଓଂ	ଜଗଦ ର	େଵ	ନମଃ	କୃପାନିଧ	େଯ	ନମଃ
ଓଂ	ସଵଶା ୍ ର	ଵିଶାରଦାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	ନିଖିେଲଂ ି	ଯେଦାଷ	େଘ	ନମଃ	
ଓଂ	ଅ ା ର	ମନୂଦି	ତାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	ସଵେସୗଖ କୃେତ	ନମଃ	
ଓଂ	ମୃତ	େପାତ	 ାଣାଦାେ 	ନମଃ	
ଓଂ	େଵଦି	ସପୁରୁେଷା ୀ	ଵିେନ	ନମଃ	
ଓଂ	ଵହି 	ମାଲିେକା 	େ 	ନମଃ	
ଓଂ	ସମ 	ଟୀକ	ଵ ାଖ ାେ 	ନମଃ
ଓଂ	ଭା 	ସଂ 	ହକୃେତ	ନମଃ	||	100	||
ଓଂ	ସୁଧାପର	ମିେଳା 	େ 	ନମଃ	
ଓଂ	ଅପସାରା	ପହ	େ 	ନମଃ	
ଓଂ	ଉପନିଷ	ତଂଡାଧ	କୃେତ	ନମଃ	
ଓଂ	ଋ	ଗ୍ଯଖ ାନ	କୃଦାଚାଯାଯ	ନମଃ	
ଓଂ	ମଂ ାଲଯ	ନିଵସିେନ	ନମଃ	
ଓଂ	ନ ାଯ	ମୁ ା	ଵଲୀକ	େ 	ନମଃ	
ଓଂ	ଚଂ ି	କାଵ ାଖ ାକ	େ 	ନମଃ	
ଓଂ	ସୁଂତଂ 	ଦୀପିକା	େ 	ନମଃ	
ଓଂ	ଗୀତାଦ	ସଂ ହକୃେତ	ନମଃ	||	108	||
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