
ୀ	ରୁ ଂ	ଲଘୁନ ାସ

ଓଂ	ଅଥା ାନ ^ 	ଶିଵା ାନ 	 ୀ	ରୁ ରୂପଂ	 ାେଯ 	||

ଶୁ ସଟିକ	ସଂକାଶଂ	 ି େନ ଂ	ପଂଚ	ଵ ୍ ରକଂ	|	
ଗଂଗାଧରଂ	ଦଶଭୁଜଂ	ସଵାଭରଣ	ଭୂଷିତ 	||

ନୀଲ ୀଵଂ	ଶଶାଂକାଂକଂ	ନାଗ	ଯେ ାପ	ଵୀତିନ 	|	
ଵ ା 	ଚେମା ରୀଯଂ	ଚ	ଵେରଣ ମଭଯ	 ଦ 	||

କମଂଡ -ଵ 	ସୂ ାଣାଂ	ଧାରିଣଂ	ଶୂଲପାଣିନଂ	|
ଜଲଂତଂ	ପିଂଗଳଜଟା	ଶିଖା	ମୁ ୍ େଯାତ	ଧାରିଣ 	||

ଵୃଷ	ସଂଧ	ସମାରୂଢଂ	ଉମା	େଦହାଥ	ଧାରିଣଂ	|
ଅମୃେତନାପତଂ	ଶାଂତଂ	ଦିଵ େଭାଗ	ସମନିତ 	||

ଦିେଗଵତା	ସମାଯୁ ଂ	ସୁରାସୁର	ନମସତଂ	|
ନିତ ଂ	ଚ	ଶାଶତଂ	ଶୁ ଂ	 ଵ-ମ ର-ମଵ ଯ 	|
ସଵ	ଵ ାପିନ-ମୀଶାନଂ	ରୁ ଂ	େଵୖ	ଵିଶରୂପିଣଂ	|
ଏଵଂ	 ାତା	ଦିଜଃ	ସମ 	ତେତା	ଯଜନମାରେଭ 	||

ଅଥାେତା	ରୁ 	ସାନାଚନାଭିେଷକ	ଵିଧିଂ	ଵ ା'' ାସ ାମଃ	|	ଆଦିତ	ଏଵ	ତୀେଥ	ସାତା
ଉେଦତ 	ଶୁଚିଃ	 ଯେତା	 ହଚାରୀ	ଶୁକଵାସା	େଦଵାଭିମୁଖଃ	ସିତା	ଆ ନି	େଦଵତାଃ
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ସାପେଯ 	||

ଜନେନ	 ହା	ତିଷତୁ	|	ପାଦେଯା -ଵି ି ଷତୁ	|	ହ େଯା -ହର ି ଷତୁ	|
ବାେହାରିଂ ି ତୁ	|	ଜଠେରଽଅ ି ି ଷତୁ	|	ହୃଦ'େଯ	ଶିଵ ି ଷତୁ	|	କଂେଠ	ଵସଵ ି ଷଂତୁ	|
ଵ ୍ େର	ସରସତୀ	ତିଷତୁ	|	ନାସିକେଯା -ଵାଯୁ ି ଷତୁ	|	ନଯନେଯା -ଚଂ ାଦିେତ ୗ
ତିେ ତାଂ	|	କଣେଯାରଶିେନୗ	ତିେ ତାଂ	|	ଲଲାେଟ	ରୁ ା ି ଷଂତୁ	|	ମୂଥ୍ଯାଦିତ ା ି ଷଂତୁ	|
ଶିରସି	ମହାେଦଵ ି ଷତୁ	|	ଶିଖାଯାଂ	ଵାମେଦଵା ି ଷତୁ	|	ପୃେଷ	ପିନାକୀ	ତିଷତୁ	|	ପୁରତଃ
ଶୂଲୀ	ତିଷତୁ	|	ପାଶ େଯାଃ	ଶିଵାଶଂକେରୗ	ତିେଷତାଂ	|	ସଵେତା	ଵାଯୁ ି ଷତୁ	|	ତେତା
ବହିଃ	ସଵେତାଽ ି -ଜାଲାମାଲା-ପରିଵୃତ ି ଷତୁ	|	ସେଵଷଂେଗଷୁ	ସଵା	େଦଵତା
ଯଥାସାନଂ	ତିଷଂତୁ	|	ମା ^ 	ର ଂତୁ	|

ଅ ି େମ'	ଵାଚି	 ିତଃ	|	ଵାଗ ଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|
ଵାଯୁେମ''	 ାେଣ	 ିତଃ	|	 ାେଣା	ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ
ହ'ଣି	|	ସୂେଯା'	େମ	ଚ ୁ ଷି	 ିତଃ	|	ଚ ୁ -ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|

ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଚଂ ମା'	େମ	ମନ'ସି	 ିତଃ	|	ମେନା	ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|
ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଦିେଶା'	େମ	େ ାେ ''	 ିତାଃ	|	େ ା ଂ	ହୃଦ'େଯ	|
ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଆେପାେମ	େରତସି	 ିତାଃ	|	େରେତା
ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ପୃଥିଵୀ	େମ	ଶରୀ'େର	 ିତାଃ
|	ଶରୀ'ର ଂ	ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଓଷଧି
ଵନସତେଯା'	େମ	େଲାମ'ସୁ	 ିତାଃ	|	େଲାମା'ନି	ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|
ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଇଂେ ା'	େମ	ବେଲ''	 ିତଃ	|	ବଲ ଂ	ହୃଦ'େଯ	|
ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ପଜେନ ା'	େମ	ମୂଦି	 ିତଃ	|	ମୂଧା
ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଈଶା'େନା	େମ	ମେନ ୗ	 ିତଃ
|	ମନୁ -ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ଆ ା	ମ'	ଆ ନି'
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ିତଃ	|	ଆ ା	ହୃଦ'େଯ	|	ହୃଦ'ଯଂ	ମଯି'	|	ଅହମମୃେତ''	|	ଅମୃତଂ	 ହ'ଣି	|	ପୁନ'ମ	ଆ ା
ପୁନରାଯୁ	ରାଗା'' 	|	ପୁନଃ'	 ାଣଃ	ପୁନରାକୂ'ତମାଗା'' 	|	େଵୖଶାନେରା	ରଶିଭି' -
ଵାଵୃଧାନଃ	|	ଅଂତ ି'ଷତମୃତ'ସ 	େଗାପାଃ	||

ଅସ 	 ୀ	ରୁ ା ାଯ	 ଶ	ମହାମଂ ସ ,	ଅେଘାର	ଋଷିଃ,	ଅନୁ 	ଚଂଦଃ,	ସଂକଷଣ
ମୂତ	ସରୂେପା	େଯାଽସାଵାଦିତ ଃ	ପରମପୁରୁଷଃ	ସ	ଏଷ	ରୁେ ା	େଦଵତା	|	ନମଃ
ଶିଵାେଯତି	ବୀଜଂ	|	ଶିଵତରାେଯତି	ଶ ି ଃ	|	ମହାେଦଵାେଯତି	କୀଲକଂ	|	 ୀ	ସାଂବ
ସଦାଶିଵ	 ସାଦ	ସି ୍ ଯେଥ	ଜେପ	ଵିନିେଯାଗଃ	||

ଓଂ	ଅ ି େହା ା େନ	ଅଂଗୁଷାଭ ାଂ	ନମଃ	|	ଦଶପୂଣ	ମାସା େନ	ତଜନୀଭ ାଂ	ନମଃ	|
ଚାତୁ -ମାସ ା େନ	ମ ମାଭ ାଂ	ନମଃ	|	ନିରୂଢ	ପଶୁବଂଧା େନ	ଅନାମିକାଭ ାଂ
ନମଃ	|	େଜ ାତିେ ାମା େନ	କନିଷିକାଭ ାଂ	ନମଃ	|	ସଵ ତା େନ	କରତଲ
କରପୃଷାଭ ାଂ	ନମଃ	||

ଅ ି େହା ା େନ	ହୃଦଯାଯ	ନମଃ	|	ଦଶପୂଣ	ମାସା େନ	ଶିରେସ	ସାହା	|	ଚାତୁ -
ମାସ ା େନ	ଶିଖାେଯୖ	ଵଷ 	|	ନିରୂଢ	ପଶୁବଂଧା େନ	କଵଚାଯ	ହୁଂ	|
େଜ ାତିେ ାମା େନ	େନ ଯାଯ	େଵୗଷ 	|	ସଵ ତା େନ	ଅ ୍ ରାଯଫ 	|
ଭୂଭୁଵସ ଵେରାମିତି	ଦିଗଂଧଃ	||

ାନଂ%

ଆପାତାଳ-ନଭଃସଲାଂତ-ଭୁଵନ- ହାଂଡ-ମାଵିସ ର -	
େଜ ାତିଃ	ସାଟିକ-ଲିଂଗ-େମୗଳି-ଵିଲସ -ପୂେଣଂଦୁ-ଵାଂତାମୃେତୖଃ	|
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ଅେ ାକାପତ-େମକ-ମୀଶ-ମନିଶଂ	ରୁ ାନୁ-ଵାକାଂଜପ 	
ାେଯ-ଦୀପିତ-ସି େଯ	 ଵପଦଂ	ଵିେ ାଽଭିଷିଂେଚ- ି ଵ 	||

ହାଂଡ	ଵ ାପେଦହା	ଭସିତ	ହିମରୁଚା	ଭାସମାନା	ଭୁଜଂେଗୖଃ
କଂେଠ	କାଲାଃ	କପଦାଃ	କଲିତ-ଶଶିକଲା-ଶଂଡ	େକାଦଂଡ	ହ ାଃ	|
ତଯ ା	ରୁ ା ମାଲାଃ	 କଟିତଵିଭଵାଃ	ଶାଂଭଵା	ମୂତେଭଦାଃ
ରୁ ାଃ	 ୀରୁ ସୂ - କଟିତଵିଭଵା	ନଃ	 ଯ ଂତୁ	େସୗଖ 	||

ଓଂ	ଗଣାନା'' 	ତା	ଗଣପ'ତି ^ 	ହଵାମେହ	କଵିଂ	କ'ଵୀନାମୁ'ପମ 'ଵ ମଂ	|
େଜ ଷରାଜଂ	 ହ'ଣାଂ	 ହଣସଦ	ଆ	ନଃ'	ଶୃଣନତିଭି'ସୀଦ	ସାଦ'ନଂ	||	ମହାଗଣପତେଯ
ନମଃ	||

ଶଂ	ଚ'	େମ	ମଯ'ଶ	େମ	 ିଯଂ	ଚ'	େମଽନୁକାମଶ'	େମ	କାମ'ଶ	େମ	େସୗମନସଶ'	େମ
ଭ ଂ	ଚ'	େମ	େ ଯ'ଶ	େମ	ଵସ 'ଶ	େମ	ଯଶ'ଶ	େମ	ଭଗ'ଶ	େମ	 ଵି'ଣଂ	ଚ	େମ
ଯଂତା	ଚ'	େମ	ଧତା	ଚ'	େମ	େ ମ'ଶ	େମ	ଧୃତି'ଶ	େମ	ଵିଶଂ'	ଚ	େମ	ମହ'ଶ	େମ
ସଂଵି '	େମ	 ା ଂ'	ଚ	େମ	ସୂଶ'	େମ	 ସୂଶ'	େମ	ସୀରଂ'	ଚ	େମ	ଲଯଶ'	ମ	ଋତଂ	ଚ'
େମଽମୃତଂ'	ଚ	େମଽଯ ଂ	ଚ	େମଽନା'ମଯ 	େମ	ଜୀଵାତୁ'ଶ	େମ	ଦୀଘାଯୁତଂ	ଚ'
େମଽନମି ଂ	ଚ	େମଽଭ'ଯଂ	ଚ	େମ	ସୁଗଂ	ଚ'	େମ	ଶଯ'ନଂ	ଚ	େମ	ସୂଷା	ଚ'	େମ	ସୁଦିନଂ'
ଚ	େମ	||

ଓଂ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ'	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sri-rudram-laghunyasam-oriya.html
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