
ୀ	ଲଲିତା	ସହ 	ନାମାଵଳି

||	 ାନ 	||
ସିଂଦୂରାରୁଣଵି ହାଂ	 ି ନଯନାଂ	ମାଣିକ େମୗଲିସ ର
ତାରାନାଯକେଶଖରାଂ	ସିତମୁଖୀମାପୀନଵେ ାରୁହା 	|
ପାଣିଭ ାମଲିପୂଣରତଚଷକଂ	ରେ ା ଲଂ	ବି ତୀଂ
େସୗମ ାଂ	ରତଘଟସର ଚରଣାଂ	 ାେଯ ରାମଂବିକା 	||

ଅରୁଣାଂ	କରୁଣାତରଂଗିତା ୀଂ	ଧୃତପାଶାଂକୁଶପୁ ବାଣଚାପା 	|
ଅଣିମାଦିଭିରାଵୃତାଂ	ମଯୂେଖୖରହମିେତ ଵ	ଵିଭାଵେଯ	ଭଵାନୀ 	||

ାେଯ 	ପଦାସନସାଂ	ଵିକସିତଵଦନାଂ	ପଦପ ାଯତା ୀଂ
େହମାଭାଂ	ପୀତଵ ୍ ରାଂ	କରକଲିତଲସେ ମପଦାଂ	ଵରାଂଗୀ 	|
ସଵାଲଂକାରଯୁ ାଂ	ସତତମଭଯଦାଂ	ଭ ନ ାଂ	ଭଵାନୀଂ
ୀଵିଦ ାଂ	ଶାଂତମୂତଂ	ସକଲସୁରନୁତାଂ	ସଵସଂପ ୍ ରଦା ୀ 	||

ସକୁଂକୁମଵିେଲପନାମଲିକଚୁଂବିକ ରିକାଂ
ସମଂଦହସିେତ ଣାଂ	ସଶରଚାପପାଶାଂକୁଶା 	|
ଅେଶଷଜନେମାହିନୀମରୁଣମାଲ ଭୂଷାଂବରାଂ
ଜପାକୁସୁମଭାସୁରାଂ	ଜପଵିେଧୗ	ସେରଦଂବିକା 	||

||ଅଥ	 ୀ	ଲଲିତା	ସହ ନାମାଵଲୀ	||
ଓଂ	ଓଂ	ଐଂ	 ୀଂ	 ୀଂ	 ୀମାେ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀମହାରାେ ୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀମ ି ଂହାସେନଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚିଦ ି କୁଂଡସଂଭୂତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦଵକାଯସମୁଦ ତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଉଦ ାନୁସହ ାଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚତୁବାହୁସମନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଗସରୂପପାଶାଢ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େ ାଧାକାରାଂକୁେଶା ୍ ଵଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେନାରୂେପ ୁେକାଦଂଡାେଯୖ	ନମଃ	|	10
ଓଂ	ପଂଚତନା ସାଯକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଜାରୁଣ ଭାପୂରମ 	 ହାଂଡମଂଡଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚଂପକାେଶାକପୁନାଗେସୗଗଂଧିକ-ଲସ ଚାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁରୁଵିଂଦମଣିେ ଣୀକନେ ାଟୀରମଂଡିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଅ ମୀଚଂ ଵି ାଜଦଲିକସଲେଶାଭିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁଖଚଂ କଲଂକାଭମୃଗନାଭିଵିେଶଷକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଦନସରମାଂଗଲ ଗୃହେତାରଣଚିଲିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵ ୍ ରଲ ୀପରୀଵାହଚଲନୀନାଭେଲାଚନାେଯୖ	ନମଃ	|

1
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ଓଂ	ନଵଚଂପକପୁ ାଭନାସାଦଂଡଵିରାଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତାରାକାଂତିତିରସାରିନାସାଭରଣଭାସୁରାେଯୖ	ନମଃ	|	20
ଓଂ	କଦଂବମଂଜରୀ ~ଲୁପକଣପୂରମେନାହରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତାଟଂକଯୁଗଲୀଭୂତତପେନାଡୁପମଂଡଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଦରାଗଶିଲାଦଶପରିଭାଵିକେପାଲଭୁେଵ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନଵଵି ମବିଂବ ୀନ ାରିରଦନ ଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶୁ ଵିଦ ାଂକୁରାକାରଦିଜପଂ ି ଦେଯା ୍ ଵଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କପୂରଵୀଟିକାେମାଦସମାକଷ	ଦିଗଂତରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଜସଲାପମାଧୁଯ	ଵିନିଭ ି ତକ େପୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଂଦସିତ ଭାପୂରମ ାେମଶମାନସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନାକଲିତସାଦୃଶ ଚିବୁକ ୀଵିରାଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାେମଶବ ମାଂଗଲ ସୂ େଶାଭିତକଂଧରାେଯୖ	ନମଃ	|	30
ଓଂ	କନକାଂଗଦେକଯୂରକମନୀଯମୁଜାନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରତେ ୖେଵଯ	ଚିଂତାକେଲାଲମୁ ାଫଲାନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାେମଶାରେ ମରତମଣି ତିପଣ େନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନାଭ ାଲଵାଲେରାମାଲିଲତାଫଲକୁଚଦେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲ େରାମଲତାଧାରତାସମୁେନଯମ ମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ନଭାରଦଲନ ପ ବଂଧଵଲି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଅରୁଣାରୁଣେକୗସୁଂଭଵ ୍ ରଭାସ ଟୀତେଟୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ରତକିଂକିଣିକାରମ ରଶନାଦାମଭୂଷିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାେମଶ ାତେସୗଭାଗ ମାଦେଵାରୁଦଯାନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାଣିକ ମୁକୁଟାକାରଜାନୁଦଯଵିରାଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|	40
ଓଂ	ଇଂ େଗାପପରି ି ପସରତୂଣାଭଜଂଘିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୂଢଗୂଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୂମ	ପୃଷଜଯି ପଦାନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନଖଦୀଧିତିସଂଛନନମ ନତେମାଗୁଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଦଦଯ ଭାଜାଲପରାକୃତସେରାରୁହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଂଜାନମଣିମଂଜୀରମଂଡିତ ୀପଦାଂବୁଜାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମରାଲୀମଂଦଗମନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଲାଵଣ େଶଵଧେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାରୁଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନଵଦ ାଂେଗୖ 	ନମଃ	|	50
ଓଂ	ସଵାଭରଣଭୂଷିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵକାେମଶରାଂକସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାଧୀନଵଲଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁେମରୁମ ଶୃଂଗସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀମନଗରନାଯିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚିଂତାମଣିଗୃହାଂତସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚ ହାସନସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାପଦାଟଵୀସଂସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଦଂବଵନଵାସିେନୖ 	ନମଃ	|	60
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ଓଂ	ସୁଧାସାଗରମ ସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମାେ ୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦଵଷଗଣସଂଘାତ ଯମାନା େଵୖଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଂଡାସୁରଵେଧାଦୁ ଶ ି େସନାସମନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଂପ ରୀସମାରୂଢସିଂଦୁର ଜେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଅଶାରୂଢାଧିଷିତାଶେକାଟିେକାଟିଭିରାଵୃତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚ ରାଜରଥାରୂଢସଵାଯୁଧପରି ତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଗଯଚ ରଥାରୂଢମଂ ି ଣୀପରିେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କିରିଚ ରଥାରୂଢଦଂଡନାଥାପୁରସତାେଯୖ	ନମଃ	|	70
ଓଂ	ଜାଲାମାଲିନିକା ି ପଵହି ାକାରମ ଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଂଡେସୖନ ଵେଧାଦୁ ଶ ି ଵି ମହଷତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ ାପରା ମାେଟାପନିରୀ ଣସମୁ କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଂଡପୁ ଵେଧାଦୁ ବାଲାଵି ମନଂଦିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଂ ି ଣ ଂବାଵିରଚିତଵିଷଂଗଵଧେତାଷିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶୁ ାଣହରଣଵାରାହୀଵୀଯନଂଦିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାେମଶରମୁଖାେଲାକକଲିତ ୀଗେଣଶରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଗେଣଶନିଭନଵିଘଯଂ ହଷତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଂଡାସୁେରଂ ନିମୁ ଶ ୍ ର ତ ୍ ରଵଷେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କରାଂଗୁଲିନେଖା ନନାରାଯଣଦଶାକୃେତୖ 	ନମଃ	|	80
ଓଂ	ମହାପାଶୁପତା ୍ ରା ି ନିଦଗାସୁରେସୖନିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାେମଶରା ୍ ରନିଦଗସଭାଂଡାସୁରଶୂନ କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 େହାେପଂ ମେହଂ ାଦିେଦଵସଂ ତେଵୖଭଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ହରେନ ା ି ସଂଦଗକାମସଂଜୀଵେନୗଷେ ୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀମଦାଗଵକୂେଟୖକସରୂପମୁଖପଂକଜାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଂଠାଧଃ	କଟିପଯଂତମ କୂଟସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶ ି କୂେଟୖକତାପନକଟ େଧାଭାଗଧାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ମୂଲମଂ ା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୂଲକୂଟ ଯକେଲବରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଲାମୃେତୖକରସିକାେଯୖ	ନମଃ	|	90
ଓଂ	କୁଲସଂେକତପାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଲାଂଗନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଲାଂତଃସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େକୗଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଲେଯାଗିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅକୁଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସମଯାଂତସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସମଯାଚାରତ ରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୂଲାଧାେରକୖନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ହ ଂଥିଵିେଭଦିେନୖ 	ନମଃ	|	100
ଓଂ	ମଣିପୂରାଂତରୁଦିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ଂଥିଵିେଭଦିେନୖ 	ନମଃ	|
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ଓଂ	ଆ ାଚ ାଂତରାଲସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରୁ ଂଥିଵିେଭଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସହ ାରାଂବୁଜାରୂଢାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁଧାସାରାଭିଵଷେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ତଟିଲତାସମରୁେଚୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଷଟେ ାପରିସଂସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାସ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	କୁଂଡଲିେନୖ 	ନମଃ	|	110
ଓଂ	ବିସତଂତୁତନୀଯେସୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଵାେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭାଵନାଗମ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଵାରଣ କୁଠାରିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ମୂେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ େସୗଭାଗ ଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ି ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ି ଗମ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ି ଵଶ ାେଯୖ	ନମଃ	|	120
ଓଂ	ଭଯାପହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାଂଭେଵୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାରଦାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶଵାେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶମଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାଂକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାଧ୍େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶର ଂ ନିଭାନନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାେତାଦେଯ	ନମଃ	|	130
ଓଂ	ଶାଂତିମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ନିରାଧାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରଂଜନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିେଲପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିମଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରାକାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରାକୁଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଗୁଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ଲାେଯୖ	ନମଃ	|	140
ଓଂ	ଶାଂତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ାମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରୁପପଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ ମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ନିଵକାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ୍ରପଂଚାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରା ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ ଶୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ ବୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରଵଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|	150
ଓଂ	ନିରଂତରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ାରଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ଲଂକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ନିରୁପାଧେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରୀଶରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନୀରାଗେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଗମଥେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିମଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଦନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଶିଂତାେଯୖ	ନମଃ	|	160
ଓଂ	ନିରହଂକାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିେମାହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େମାହନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିମମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମମତାହଂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ାପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାପନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ୍େରାଧାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େ ାଧଶମେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିେଲାଭାେଯୖ	ନମଃ	|	170
ଓଂ	େଲାଭନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଃସଂଶଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଂଶଯଘ୍େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଭଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଵନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ନିଵକଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରାବାଧାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିେଭଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଭଦନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିନାଶାେଯୖ	ନମଃ	|	180
ଓଂ	ମୃତୁ ମଥେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ୍ରିଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ରି ହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନୀଲଚିକୁରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରପାଯାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ନିରତ ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁଲଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁଗମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁଗାେଯୖ	ନମଃ	|	190
ଓଂ	ଦୁଃଖହଂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁଖ ଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁ ଦୂରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁରାଚାରଶମେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦାଷଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାଂ କରୁଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ସମାନାଧିକଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵଶ ି ମେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵମଂଗଲାେଯୖ	ନମଃ	|	200
ଓଂ	ସଦତି ଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେଵଶେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵମେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵମଂ ସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵଯଂ ା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵତଂ ରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେନାନେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାେହଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାେଦେଵୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଲ ୍େଯୖ	ନମଃ	|	210
ଓଂ	ମୃଡ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାପୂଜ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାପାତକନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାମାଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାସତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଶ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାରେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାେଭାଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ମେହୖଶଯାେଯୖ	ନମଃ	|	220
ଓଂ	ମହାଵୀଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାବଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାବୁ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାସି ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାେଯାେଗଶେରଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାତଂ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାମଂ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଯଂ ାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ମହାସନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଯାଗ ମାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|	230
ଓଂ	ମହାେଭୖରଵପୂଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେହଶରମହାକଲମହା	ତାଂଡଵସା ି େଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାକାେମଶମହିେଷୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହା ି ପୁରସୁଂଦେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚତୁଃଷ ୍ ଯୁପଚାରାଢ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚତୁଃଷ ି କଲାମେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଚତୁଃଷ ି େକାଟି	େଯାଗିନୀଗଣେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମନୁଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚଂ ଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଚଂ ମଂଡଲମ ଗାେଯୖ	ନମଃ	|	240
ଓଂ	ଚାରୁରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚାରୁହାସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚାରୁଚଂ କଲାଧରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚରାଚରଜଗନାଥାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚ ରାଜନିେକତନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଦନଯନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଦରାଗସମ ଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚେ ତାସନାସୀନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚ ହସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|	250
ଓଂ	ଚିନେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରମାନଂଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ାନଘନରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାନ ାତୃେ ଯରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧାଧମଵିଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜାଗରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସପତ୍େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େତୖଜସା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁପାେଯୖ	ନମଃ	|	260
ଓଂ	 ା ା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ତୁଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାଵସାଵିଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୃଷିକତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ହରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଗାପେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଗାଵିଂଦରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଂହାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ରୁ ରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତିେରାଧାନକେଯ	ନମଃ	|	270
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ଓଂ	ଈଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଦାଶିଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନୁ ହଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚକୃତ ପରାଯଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭାନୁମଂଡଲମ ସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଭୖରେଵୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଗମାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଦାସନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଗଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଦନାଭସେହାଦେଯ	ନମଃ	|	280
ଓଂ	ଉେନଷନିମିେଷା ନଵିପନଭୁଵନାଵେଲୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସହ ଶୀଷଵଦନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ସହ ାେ ୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସହ ପେଦ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆ ହକୀଟଜନେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଣା ମଵିଧାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଜା ାରୂପନିଗମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁଣ ାପୁଣ ଫଲ ଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ତିସୀମଂତସିଂଦୂରୀକୃତ	ପାଦାବଧୂଲିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସକଲାଗମସଂେଦାହଶୁ ି ସଂପୁଟେମୗ ି କାେଯୖ	ନମଃ	|	290
ଓଂ	ପୁରୁଷାଥ ଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୂଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଭାଗିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭୁଵେନଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଂବିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନାଦିନିଧନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ହରି େହଂ େସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନାରାଯେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନାଦରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନାମରୂପଵିଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|	300
ଓଂ	 ୀଂକାେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ହୃଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େହେଯାପାେଦଯଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜରାଜାଚତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାେ ୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରମ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜୀଵେଲାଚନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରଂଜେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ରମେଣୖ 	ନମଃ	|	310
ଓଂ	ରସ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରଣ ି ଂକିଣିେମଖଲାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ରମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାେକଂଦୁଵଦନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରତିରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରତି ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ର ାକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରା ସଘ୍େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରମଣଲଂପଟାେଯୖ	ନମଃ	|	320
ଓଂ	କାମ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମକଲାରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଦଂବକୁସୁମ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲ ାେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଜଗତୀକଂଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କରୁଣାରସସାଗରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲାଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲାଲାପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଂତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଦଂବରୀ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|	330
ଓଂ	ଵରଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାମନଯନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାରୁଣୀମଦଵିହଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶାଧିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଵଦେଵଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଂ ାଚଲନିଵାସିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଧାତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଵଦଜନେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ମାଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଲାସିେନୖ 	ନମଃ	|	340
ଓଂ	େ ସରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େ େ େଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େ େ ପାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଯଵୃ ି ଵିନିମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େ ପାଲସମଚତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଜଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଵିମଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଂଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଂଦାରୁଜନଵ ଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାଗାଦିେନୖ 	ନମଃ	|	350
ଓଂ	ଵାମେକେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵହିମଂଡଲଵାସିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ି ମ ଲଲତିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଶୁପାଶଵିେମାଚିେନୖ 	ନମଃ	|
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ଓଂ	ସଂହୃତାେଶଷପାଷଂଡାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଦାଚାର ଵତକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତାପ ଯା ି ସଂତପସମାହାଦନଚଂ ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତରୁେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ତାପସାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତନୁମ ାେଯୖ	ନମଃ	|	360
ଓଂ	ତେମାପହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚିେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ତ ଦଲ ାଥାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚିେଦକରସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସା ାନଂଦଲଵୀଭୂତ- ହାଦ ାନଂଦସଂତେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	 ତ 	ଚିତୀରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଶ ଂେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରେଦଵତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମ ମାେଯୖ	ନମଃ	|	370
ଓଂ	େଵୖଖରୀରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ମାନସହଂସିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାେମଶର ାଣନାେଡୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କୃତ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମପୂଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଂଗାରରସସଂପୂଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜାଲଂଧରସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଡ ାଣପୀଠନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବିଂଦୁମଂଡଲଵାସିେନୖ 	ନମଃ	|	380
ଓଂ	ରେହାଯାଗ ମାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରହ ପଣତପତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଦ ଃ	 ସାଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶସା ି େଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସା ି ଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଷଡଂଗେଦଵତାଯୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଷାଡ ଣ ପରିପୂରିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ କିନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ନିରୁପମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଵାଣସୁଖଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|	390
ଓଂ	ନିତ ାେଷାଡଶିକାରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀକଂଠାଧଶରୀରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଭାଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଭାରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ସି ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରେମଶେଯ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ମୂଲ କୃେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଵ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵ୍ତାଵ ସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵ ାପିେନୖ 	ନମଃ	|	400
ଓଂ	ଵିଵିଧାକାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଦ ାଵିଦ ାସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାକାେମଶନଯନକୁମୁଦାହାଦେକୗମୁେଦୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ାହାଦତେମାେଭଦଭାନୁମ ାନୁସଂତେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵଦୂେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵମୂେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵଂକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଶିଵ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵପରାେଯୖ	ନମଃ	|	410
ଓଂ	ଶିେ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶି ପୂଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅ େମଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସ କାଶାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେନାଵାଚାମେଗାଚରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚି ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଚତନାରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜଡଶ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜଡା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗାଯତେଯ	ନମଃ	|	420
ଓଂ	ଵ ାହୃେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଂ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦିଜଵୃଂଦନିେଷଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତ ୍ ଵାସନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତେସୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତୁଭ ଂ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚେକାଶାଂତରସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଃସୀମମହିେମ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ େଯୗଵନାେଯୖ	ନମଃ	|	430
ଓଂ	ଓଂ	ମଦଶାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଦଘୂଣତର ାେ ୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଦପାଟଲଗଂଡଭୁେଵ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚଂଦନ ଵଦିଗାଂେଗୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚାଂେପଯକୁସୁମ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଶଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େକାମଲାକାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁରୁକୁଲାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	କୁେଲଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଲକୁଂଡାଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|	440
ଓଂ	େକୗଲମାଗତ ରେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁମାରଗଣନାଥାଂବାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତୁ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧୃେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାଂେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସ ି ମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଂେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନଂଦିେନୖ 	ନମଃ	|	450
ଓଂ	ଵିଘନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େତେଜାଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	 ି ନଯନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଲାଲା ୀକାମରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ହଂସିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାେ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଲଯାଚଲଵାସିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁମୁେଖୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନଲିେନୖ 	ନମଃ	|	460
ଓଂ	ସୁ େଵ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଶାଭନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁରନାଯିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଲକଂେଠୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଂତିମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େ ାଭିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୂ ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵେ ଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାମେଦେଵୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵେଯାଽଵସାଵିଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|	470
ଓଂ	ସିେ ଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସି ଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସି ମାେ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଯଶସିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଵିଶୁ ି ଚ ନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆର ଵଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି େଲାଚନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଖଟାଂଗାଦି ହରଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଦେନୖକସମନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାଯସାନ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|	480
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ଓଂ	ତକ୍ଥାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଶୁେଲାକଭଯଂକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅମୃତାଦିମହାଶ ି ସଂଵୃତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଡାକିନୀଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନାହତାବନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶ ାମାଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଦନଦଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦଂ ୍ େରାଜଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅ ମାଲାଦିଧରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରୁଧିରସଂସିତାେଯୖ	ନମଃ	|	490
ଓଂ	କାଲରାତଯାଦିଶ ୍ େଯୗଘଵୃତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସିେଗୗଦନ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଵୀେରଂ ଵରଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାକିଣ ଂବାସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଣିପୂରାବନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଵଦନ ଯସଂଯୁତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵ ାଧିକାଯୁେଧାେପତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଡାମଯାଦିଭିରାଵୃତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ର ଵଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାଂସନିଷାେଯୖ	ନମଃ	|	500
501�	ଗୁଡାନ ୀତମାନସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସମ ଭ ସୁଖଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲାକିନ ଂବାସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାଧି ାନାଂବୁଜଗତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚତୁଵ ୍ ରମେନାହରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶୂଲାଦ ାଯୁଧସଂପନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୀତଵଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅତିଗଵତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େମେଦାନିଷାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଧୁ ୀତାେଯୖ	ନମଃ	|	510
ଓଂ	ବଂଦିନ ାଦିସମନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦ ନାସ ହୃଦଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାକିନୀରୂପଧାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୂଲାଧାରାଂବୁଜାରୂଢାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚଵ ୍ ରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅସିସଂସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଂକୁଶାଦି ହରଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଵରଦାଦି	ନିେଷଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁେଦୗଦନାସ ଚି ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାକିନ ଂବାସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|	520
ଓଂ	ଆ ାଚ ାବନିଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶୁକଵଣାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ଷଡାନନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମ ାସଂସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ହଂସଵତୀମୁଖ ଶ ି ସମନିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ହରି ାେନୖକରସିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ହାକିନୀରୂପଧାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସହ ଦଲପଦସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵଵେଣାପେଶାଭିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାଯୁଧଧରାେଯୖ	ନମଃ	|	530
ଓଂ	ଶୁକସଂସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵେତାମୁେଖୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେଵଦନ ୀତଚି ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଯାକିନ ଂବାସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଧାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େମଧାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	 େତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେତୖ 	ନମଃ	|	540
ଓଂ	ଅନୁ ମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁଣ କୀେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁଣ ଲଭ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁଣ ଵଣକୀତନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁେଲାମଜାଚତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବଂଧେମାଚେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ବବରାଲକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିମଶରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଯଦାଦିଜଗ ୍ ରସୁେଵ	ନମଃ	|	550
ଓଂ	ସଵ	ଵ ାଧି ଶମେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵ	ମୃତୁ ନିଵାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅ ଗଣ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଚିଂତ ରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲିକଲଷନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କାତ ାଯେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଲହଂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	କମଲା ନିେଷଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତାଂବୂଲପୂରିତମୁେଖୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦାଡିମୀକୁସୁମ ଭାେଯୖ	ନମଃ	|	560
ଓଂ	ଓଂ	ମୃଗାେ ୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େମାହିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁଖ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୃଡାେନୖ 	ନମଃ	|
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ଓଂ	ମି ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିତ ତୃପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ନିଧେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଯଂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିଖିେଲଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େମୖତଯାଦିଵାସନାଲଭ ାେଯୖ	ନମଃ	|	570
ଓଂ	ମହା ଲଯସା ି େଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରାଶ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରାନିଷାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାନଘନରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାଧୀପାନାଲସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାତୃକାଵଣ	ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାେକୖଲାସନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୃଣାଲମୃଦୁେଦାଲତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହନୀଯାେଯୖ	ନମଃ	|	580
ଓଂ	ଦଯାମୂେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାସା ାଜ ଶାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଆ ଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀେଷାଡଶା ରୀଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି କୂଟାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମେକାଟିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଟା କିଂକରୀଭୂତକମଲାେକାଟିେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|	590
ଓଂ	ଶିରଃସିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚଂ ନିଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭାଲସାେଯୖଐ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଇଂ ଧନୁଃ ଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ହୃଦଯସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରଵି ଖ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି େକାଣାଂତରଦୀପିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦା ାଯେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦୖତ ହଂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦ ଯ ଵିନାଶିେନୖ 	ନମଃ	|	600
ଓଂ	ଦରାଂେଦାଲିତଦୀଘାେ ୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦରହାେସା ୍ ଵଲନେଖୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁରୂମୂେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଗୁଣନିଧେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଗାମାେ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁହଜନଭୁେଵ	ନମଃ	|
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ଓଂ	େଦେଵେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦଂଡନୀତିସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦହରାକାଶରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ତିପନଖ ରାକାଂତତିଥିମଂଡଲପୂଜିତାେଯୖ	ନମଃ	|	610
ଓଂ	କଲା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲାନାଥାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଵ ାଲାପଵିେମାଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଚାମରରମାଵାଣୀସଵ ଦ ି ଣେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆଦିଶ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅେମଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆ େନ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାଵନାକୃତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅେନକେକାଟି ହାଂଡଜନେନୖ 	ନମଃ	|	620
ଓଂ	ଦିଵ ଵି ହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୀଂକାେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େକଵଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଗୁହ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େକୖଵଲ ପଦଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ପୁରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଜଗଦଂଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ମୂେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଦେଶଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତଯ େଯ	ନମଃ	|	630
ଓଂ	ଦିଵ ଗଂଧାଢ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସିଂଦୂରତିଲକାଂଚିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଉମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଶୖେଲଂ ତନଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଗୗେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗଂଧଵେସଵିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶଗଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଣଗଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଵରଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାଗଧୀଶେଯ	ନମଃ	|	640
ଓଂ	 ାନଗମ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅପରିେ ଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାନଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାନଵି ହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵେଵଦାଂତସଂେଵଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ସତ ାନଂଦସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଲାପାମୁ ାଚତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲୀଲାକପ ହାଂଡମଂଡଲାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ଅଦୃଶ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୃଶ ରହିତାେଯୖ	ନମଃ	|	650
ଓଂ	ଵି ାତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଵଦ ଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଯାଗିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଯାଗଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଯାଗ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଯାଗାନଂଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଯୁଗଂଧରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଇ ାଶ ି ାନଶ ି ି ଯାଶ ି ସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାଧାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁ ତିଷାେଯୖ	ନମଃ	|	660
ଓଂ	ସଦସ ପଧାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅ ମୂେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଜାେଜୖତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଲାକଯା ାଵିଧାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଏକାକିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଭୂମରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିେଦୖତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦୖତଵଜତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵସୁଦାେଯୖ	ନମଃ	|	670
ଓଂ	ଵୃ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ହାେ ୖକ ସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ବୃହେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାହେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାହେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ହାନଂଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବଲି ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭାଷାରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବୃହେ ନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭାଵାଭାଵଵିଜତାେଯୖ	ନମଃ	|	680
ଓଂ	ସୁଖାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶୁଭକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଶାଭନାସୁଲଭାଗେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜରାେଜଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜ ଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜ ଵଲଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜ ପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ରାଜପୀଠନିେଵଶିତନିଜା ି ତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରାଜ ଲ ୍େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େକାଶନାଥାେଯୖ	ନମଃ	|	690
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ଓଂ	ଚତୁରଂଗବେଲଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସା ାଜ ଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସତ ସଂଧାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାଗରେମଖଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୀ ି ତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦୖତ ଶମେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵେଲାକଵଂଶକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାଥଦାତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାଵିତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସ ି ଦାନଂଦରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|	700
ଓଂ	େଦଶକାଲାପରି ି ନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵେମାହିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସରସେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶା ୍ ରମେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁହାଂବାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁହ ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେଵାପାଧିଵିନିମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ସଦାଶିଵପତି ତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଂ ଦାେଯଶେଯ	ନମଃ	|	710
ଓଂ	ସାଧୁେନ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁରୂମଂଡଲରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁେଲା ୀଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଗାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଧୁମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେହୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗଣାଂବାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁହ କାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|	720
ଓଂ	େକାମଲାଂେଗୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗୁରୁ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସତଂ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵତଂେ େଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦ ି ଣାମୂତରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସନକାଦିସମାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵ ାନ ଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚି ଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆନଂଦକଲିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େ ମରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|	730
ଓଂ	ଓଂ	 ି ଯଂକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନାମପାରାଯଣ ୀତାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ନଂଦିଵିଦ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନେଟଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମିଥ ାଜଗଦଧିଷାନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁ ି ଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁ ି ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲାସ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲଯକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲ ାେଯୖ	ନମଃ	|	740
ଓଂ	ରଂଭାଦିଵଂଦିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଵଦାଵସୁଧାଵୃ ୍ େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାପାରଣ ଦଵାନଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଦୗଭାଗ ତୂଲଵାତୂଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜରାଧାଂତରଵି ଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭାଗ ାବିଚଂ ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭ ଚି େକକିଘନାଘନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େରାଗପଵତଦଂେଭାଲେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୃତୁ ଦାରୁକୁଠାରିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେହଶେଯ	ନମଃ	|	750
ଓଂ	ମହାକାେଲୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହା ାସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହାଶନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅପଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଚଂଡିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଚଂଡମୁଂଡାସୁରନିଷୂଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ରା ରା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵେଲାେକେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶଧାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଵଗଦାତେଯ	ନମଃ	|	760
ଓଂ	ସୁଭଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତଯଂବକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଗୁଣା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଗାପଵଗଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜପାପୁ ନିଭାକୃତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓେଜାଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁ ତିଧରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଯ ରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଯ ତାେଯୖ	ନମଃ	|	770
ଓଂ	ଦୁରାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦୁରାଧଷାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାଟଲୀକୁସୁମ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମହେତୖ 	ନମଃ	|
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ଓଂ	େମରୁନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଂଦାରକୁସୁମ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଵୀରାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିରା ପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିରଜେସ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶେତାମୁେଖୖ 	ନମଃ	|	780
ଓଂ	 ତ ପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରାକାଶାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାଣଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାଣରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମାତାଂଡେଭୖରଵାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଂ ି ଣୀନ ରାଜ ଧୁେର	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ପୁେରେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜଯେ ନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନି ୍ େରଗୁୖଣ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରାପରାେଯୖ	ନମଃ	|	790
ଓଂ	ସତ ାନାନଂଦରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାମରସ ପରାଯଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କପଦେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲାମାଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମଦୁେଘ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲାନିଧେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଵ କଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ରସ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ରସେଶଵଧେଯ	ନମଃ	|	800
ଓଂ	ପୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁରାତନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୂଜ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁ ରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୁ େର ଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରେସୖ	େଜ ାତିେଷ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରେସୖ	ଧାେମ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରମାଣେଵ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରା ରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପାଶହ ାେଯୖ	ନମଃ	|	810
ଓଂ	ପାଶହଂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରମଂ ଵିେଭଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୂତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅମୂତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନିତ ତୃପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁନିମାନସହଂସିକାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ସତ ତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସତ ରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାଂତଯାମିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେତୖ 	ନମଃ	|	820
ଓଂ	ଓଂ	 ହାେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ହେଣ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜନେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ବହୁରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବୁଧାଚତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ସଵିତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଚଂଡାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ତିଷାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 କଟାକୃତେଯ	ନମଃ	|	830
ଓଂ	 ାେଣଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାଣଦାତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚାଶ ୀଠରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ଂଖଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଵି ସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵୀରମାେ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଯ ୍ ରସୁେଵ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁକୁଂଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁ ି ନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୂଲଵି ହରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|	840
ଓଂ	ଭାଵ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଭଵେରାଗଧ୍େଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଭଵଚ ଵତେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଛଂଦଃସାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶା ୍ ରସାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଂ ସାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତେଲାଦେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଉଦାରକୀତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଉ ାମେଵୖଭଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵଣରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|	850
ଓଂ	ଜନମୃତୁ ଜରାତପଜନ
ଵି ାଂତିଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେଵାପନିଷଦୁ 	ଘୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାଂତ ତୀତକଲା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗଂଭୀରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗଗନାଂତଃସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗଵତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଗାନେଲାଲୁପାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	କଲନାରହିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଷାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅକାଂତାେଯୖ	ନମଃ	|	860
ଓଂ	କାଂତାଧଵି ହାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାଯକାରଣନିମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କାମେକଲିତରଂଗିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କନ ନକତାଟଂକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲୀଲାଵି ହଧାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଜାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଯଵିନିମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମୁଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ସାଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଂତମୁଖସମାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|	870
ଓଂ	ବହିମୁଖସୁଦୁଲଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 େଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଵଗନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ପୁରମାଲିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରାମଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ନିରାଲଂବାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସା ାରାମାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁଧାସୃେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଂସାରପଂକନିମ
ସମୁ ରଣପଂଡିତାେଯୖ	ନମଃ	|	880
ଓଂ	ଯ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଯ କତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଯଜମାନସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧମାଧାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଧନା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧନଧାନ ଵିଵଧେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ରୂପାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶ ମଣକାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶ ାସାେଯୖ	ନମଃ	|	890
ଓଂ	ଵି ମାଭାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଵୖ େଵୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅେଯାେନୖ 	ନମଃ	ଵ 	ଅେଯାନେଯ
ଓଂ	େଯାନିନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୂଟସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କୁଲରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵୀରେଗାଷୀ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	ଵୀରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େନୖ ମ ାେଯୖ	ନମଃ	|	900
ଓଂ	ନାଦରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵି ାନକଲନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	କଲ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଦଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େବୖଂଦଵାସନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତତାଧିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ତତମେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ତତମଥସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସାମଗାନ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େସୗମ ାେଯୖ	ନମଃ	|	910
ଓଂ	ସଦାଶିଵକୁଟୁଂବିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵ ାପସଵ ମାଗସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାପଦିନିଵାରିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଭାଵମଧୁରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧୀରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧୀରସମଚତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଚୖତନ ାଘ ସମାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େଚୖତନ କୁସୁମ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସେଦାଦିତାେଯୖ	ନମଃ	|	920
ଓଂ	ସଦାତୁଷାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ତରୁଣାଦିତ ପାଟଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦ ି ଣାଦ ି ଣାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦରେସରମୁଖାଂବୁଜାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	େକୗଲିନୀେକଵଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନ 	େକୖଵଲ ପଦଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େ ା ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ତିମେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	 ତିସଂ ତେଵୖଭଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ମନସିେନୖ 	ନମଃ	|	930
ଓଂ	ମାନଵେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମେହେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ମଂଗଲାକୃେତ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶମାେ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଜଗ ାତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିଶାଲାେ ୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିରାଗିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ଗଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରେମାଦାରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପରାେମାଦାେଯୖ	ନମଃ	|	940
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ଓଂ	ମେନାମେଯୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଵ ାମେକେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵିମାନସାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵ ି େଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାମେକଶେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚଯ ି ଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚେ ତମଂଚାଧିଶାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚେମୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚଭୂେତେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ପଂଚସଂେଖ ାପଚାରିେଣୖ 	ନମଃ	|	950
ଓଂ	ଓଂ	ଶାଶେତୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାଶେତୖଶଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶମଦାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶଂଭୁେମାହିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧରାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧରସୁତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧନ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧମେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଧମଵଧେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଲାକାତୀତାେଯୖ	ନମଃ	|	960
ଓଂ	ଗୁଣାତୀତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସଵାତୀତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶାମା ି କାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବଂଧୂକକୁସୁମ ଖ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ବାଲାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲୀଲାଵିେନାଦିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁମଂଗେଲୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁଖକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁେଵଷାଢ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ସୁଵାସିେନୖ 	ନମଃ	|	970
ଓଂ	ସୁଵାସିନ ଚନ ୀତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆେଶାଭନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ଶୁ ମାନସାେଯୖ	ନମ
ଓଂ	ବିଂଦୁତପଣସଂତୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ପୂଵଜାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ପୁରାଂବିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଦଶମୁ ାସମାରା ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ପୁରା ୀଵଶଂକେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାନମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ାନଗମ ାେଯୖ	ନମଃ	|	980
ଓଂ	 ାନେ ଯସରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	େଯାନିମୁ ାେଯୖ	ନମଃ	|
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ଓଂ	 ି ଖଂେଡେଶୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି ଗୁଣାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଂବାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ି େକାଣଗାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅନଘାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅ ୁ ତଚାରି ାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଵାଂଛିତାଥ ଦାଯିେନୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଭ ାସାତିଶଯ ାତାେଯୖ	ନମଃ	|	990
ଓଂ	ଷଡଧାତୀତରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅଵ ାଜକରୁଣାମୂତେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଅ ାନଧାଂତଦୀପିକାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଆବାଲେଗାପଵିଦିତାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	ସଵାନୁଲଂଘ ଶାସନାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀଚ ରାଜନିଲଯାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	 ୀମ ୍ ରିପୁରସୁଂଦେଯ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଓଂ	 ୀଶିଵାେଯୖ	ନମଃ	|
ଓଂ	ଶିଵଶ ୍ େଯୖକ ରୂପିେଣୖ 	ନମଃ	|
ଓଂ	ଲଲିତାଂବିକାେଯୖ	ନମଃ	|	1000
||ଓଂ	ତ 	 ହାପଣମ 	||
||ଇତି	 ୀଲଲିତସହ ନାମାଵଲିଃ	ସଂପୂଣା	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sree-lalita-sahasra-namavali-oriya.html

25
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org/veda/sree-lalita-sahasra-namavali-oriya.html
https://www.vignanam.org

