
ୀ	ରୁ ଂ	ନମକ

ୀ	ରୁ 	 ଶଃ

କୃ 	ଯଜୁେଵଦୀଯ	େତୖ ି ରୀଯ	ସଂହିତା
ଚତୁଥଂ	େଵୖଶେଦଵଂ	କାଂଡ 	ପଂଚମଃ	 ପାଠକଃ

ଓଂ	ନେମା	ଭଗଵେତ'	ରୁ ାଯ	||
ନମ'େ 	ରୁ 	ମନ ଵ'	ଉେତାତ	ଇଷ'େଵ	ନମଃ'	|	
ନମ'େ 	ଅ 	ଧନ'େନ	ବାହୁଭ ା'ମୁତ	େତ	ନମଃ'	||	

ଯା	ତ	ଇଷୁଃ'	ଶିଵତ'ମା	ଶିଵଂ	ବଭୂଵ'	େତ	ଧନୁଃ'	|	
ଶିଵା	ଶ'ରଵ ା'	ଯା	ତଵ	ତଯା'	େନା	ରୁ 	ମୃଡଯ	|	

ଯା	େତ'	ରୁ 	ଶିଵା	ତନୂରେଘାରାଽପା'ପକାଶିନୀ	|	
ତଯା'	ନ ନୁଵା	ଶଂତ'ମଯା	ଗିରି'ଶଂତାଭିଚା'କଶୀହି	||	

ଯାମିଷୁଂ'	ଗିରିଶଂତ	ହେ 	ବିଭଷ 'େଵ	|	
ଶିଵାଂ	ଗି'ରି 	ତାଂ	କୁ'ରୁ	ମା	ହିଗଂ'ସୀଃ	ପୁରୁ'ଷଂ	ଜଗ' ||	

ଶିେଵନ	ଵଚ'ସା	ତା	ଗିରିଶା ା'ଵଦାମସି	|	
ଯଥା'	ନଃ	ସଵମି ଗ'ଦଯ ^ 	ସୁମନା	ଅସ' 	||	
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ଅ 'େଵାଚଦଧିଵ ା	 'ଥେମା	େଦୖେଵ ା'	ଭିଷ 	|	
ଅହୀ '^ଶ	ସଵାଂ''ଜଂଭଯଂ ଵା''ଶ	ଯାତୁଧାନ ଃ'	||

ଅେସୗ	ଯ ାେ ା	ଅ'ରୁଣ	ଉତ	ବ ଃ	ସୁ'ମଂଗଳଃ'	|	
େଯ	େଚମା ^ 	ରୁ ା	ଅଭିେତା'	ଦି ୁ	 ିତାଃ	ସ'ହ େଶାଽେଵୖଷା ଂ	େହଡ'	ଈମେହ	||	

ଅେସୗ	େଯା'ଽଵସପ'ତି	ନୀଲ' ୀେଵା	ଵିେଲା'ହିତଃ	|	
ଉେତୖନଂ'	େଗାପା	ଅ'ଦୃଶ -ନଦୃ'ଶ -ନୁଦହାଯଃ'	|	
ଉେତୖନଂ	ଵିଶା'	ଭୂତାନି	ସ	ଦୃେ ା	ମୃ'ଡଯାତି	ନଃ	||

ନେମା'	ଅ 	ନୀଲ' ୀଵାଯ	ସହ ା ାଯ'	ମୀଢୁେଷ''	|	
ଅେଥା	େଯ	ଅ'ସ 	ସତା'େନାଽହଂ	େତେଭ ା'ଽକରନମଃ'	||

ମୁଂ'ଚ	ଧନ'ନ ୍ ଵମୁଭେଯାରାତି'	େଯାଜ ାଂ	|	
ଯାଶ'	େତ	ହ 	ଇଷ'ଵଃ	ପରା	ତା	ଭ'ଗେଵା	ଵପ	||	

ଅଵତତ 	ଧନୁ ୍ ଵ ^ 	ସହ' ା 	ଶେତ'ଷୁେଧ	|	
ନିଶୀଯ'	ଶଲ ାନାଂ	ମୁଖା'	ଶିେଵା	ନଃ'	ସୁମନା'	ଭଵ	||

ଵିଜ ଂ	ଧନୁଃ'	କପଦେନା	ଵିଶ'େଲ ା	ବାଣ'ଵା ^ 	ଉତ	|	
ଅେନ'ଶନେସ ଷ'ଵ	ଆଭୁର'ସ 	ନିଷଂଗଥିଃ'	||

ଯା	େତ'	େହତିମୀ'ଡୁ ମ	ହେ '	ବଭୂଵ'	େତ	ଧନୁଃ'	|
ତଯାଽସା ,	ଵିଶତ ୍ ଵମ'ଯ ଯା	ପରି'ବ ଜ	||
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ନମ'େ 	ଅ ୍ ଵାଯୁ'ଧାଯାନା'ତତାଯ	ଧୃ େଵ''	|
ଉଭାଭ ା'ମୁତ	େତ	ନେମା'	ବାହୁଭ ାଂ	ତଵ	ଧନ'େନ	||

ପରି'	େତ	ଧନ'େନା	େହତିରସା 	ଵୃ'ଣ 	ଵିଶତଃ'	|	
ଅେଥା	ଯ	ଇ'ଷୁଧି ଵାେର	ଅସନିେଧ'ହି	ତଂ	||	1	||

ଶଂଭ'େଵ	ନମଃ'	|	ନମ'େ 	ଅ 	ଭଗଵ -ଵିେଶଶରାଯ'	ମହାେଦଵାଯ'	ତଯଂବକାଯ'
ି ପୁରାଂତକାଯ'	 ି କା ିକାଲାଯ'	କାଲା ରୁି ାଯ'	ନୀଲକଂଠାଯ'	ମୃତୁ ଂଜଯାଯ'
ସେଵଶ'ରାଯ'	ସଦାଶିଵାଯ'	 ୀମ -ମହାେଦଵାଯ	ନମଃ'	||

ନେମା	ହିର'ଣ 	ବାହେଵ	େସନାେନ '	ଦିଶାଂ	ଚ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'	ଵୃେ େଭ ା
ହରି'େକେଶଭ ଃ	ପଶୂନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମଃ'	ସସିଂଜ'ରାଯ	ତିଷୀ'ମେତ	ପଥୀନାଂ
ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'	ବଭଶାଯ'	ଵିଵ ାଧିେନଽନା'ନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା
ହରି'େକଶାେଯାପଵୀତିେନ'	ପୁ ାନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'	ଭଵସ '	େହେତୖ
ଜଗ'ତାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'	ରୁ ାଯା'ତତାଵିେନ	େ ା'ଣାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମଃ'
ସୂତାଯାହଂ'ତ ାଯ	ଵନା'ନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା	େରାହି'ତାଯ	ସପତ'େଯ	ଵୃ ାଣାଂ
ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'	ମଂ ି େଣ'	ଵାଣିଜାଯ	କ ା'ଣାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'
ଭୁଵଂତେଯ'	ଵାରିଵସତା-େଯୗଷ'ଧୀନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମ'	ଉେ ୖ -
େଘା'ଷାଯା ଂଦଯ'େତ	ପ ୀନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମଃ'	କୃ ୍ ନଵୀତାଯ	ଧାଵ'େତ
ସ ୍ ଵ'ନାଂ	ପତ'େଯ	ନମଃ'	||	2	||	

ନମଃ	ସହ'ମାନାଯ	ନିଵ ାଧିନ'	ଆଵ ାଧିନୀ'ନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମଃ'	କକୁଭାଯ'
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ନିଷଂଗିେଣ''	େ ନାନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'	ନିଷଂଗିଣ'	ଇଷୁଧିମେତ'	ତସ'ରାଣାଂ
ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା	ଵଂଚ'େତ	ପରିଵଂଚ'େତ	 ାଯୂନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'
ନିେଚରେଵ'	ପରିଚରାଯାର'ଣ ାନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମଃ'	ସୃକାଵିେଭ ା
ଜିଘାଗଂ'ସ ୍ େଯା	ମୁ ତାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନେମା'ଽସିମ ୍ େଯା	ନ ଂଚର' ୍ ଯଃ
କୃଂତାନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା	ନମ'	ଉ ୀଷିେନ'	ଗିରିଚରାଯ'	କୁଲୁଂଚାନାଂ	ପତ'େଯ	ନେମା

ନମ	ଇଷୁ'ମ ୍ େଯା	ଧନାଵିଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା	ନମ'	ଆତ -ଵାେନଭ ଃ'
ତିଦଧା'େନଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନମ'	ଆଯ ' ୍ େଯା	ଵିସୃଜ -ଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା

ନେମାଽସ' ୍ େଯା	ଵିଦ ' -ଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନମ	ଆସୀ'େନଭ ଃ	ଶଯା'େନଭ ଶ	େଵା
ନେମା	ନମଃ'	ସପ ୍ େଯା	ଜା ' -ଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନମ ି ଷ' ୍ େଯା	ଧାଵ' -ଭ ଶ
େଵା	ନେମା	ନମଃ'	ସଭାଭ ଃ'	ସଭାପ'ତିଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନେମା
ଅେଶେଭ ାଽଶ'ପତିଭ ଶ	େଵା	ନମଃ'	||	3	||

ନମ'	ଆଵ ାଧିନୀ''େଭ ା	ଵିଵି 'ଂତୀଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନମ
ଉଗ'ଣାଭ ଗଂ-ହତୀଭ ଶ'	େଵା	ନେମା	ନେମା'	ଗୃେ େଭ ା'	ଗୃ ପ'ତିଭ ଶ	େଵା
ନେମା	ନେମା	 ାେତ''େଭ ା	 ାତ'ପତିଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନେମା'	ଗେଣେଭ ା'
ଗଣପ'ତିଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନେମା	ଵିରୂ'େପେଭ ା	ଵିଶରୂ'େପଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନେମା'
ମହ ୍ ଯଃ',	 ଲୁେକଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା	ନେମା'	ରଥିେଭ ାଽରେଥଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା
ନେମା	ରେଥ''େଭ ା	ରଥ'ପତିଭ ଶ	େଵା	ନେମା	ନମଃ'	େସନା''ଭ ଃ	େସନାନିଭ 'ଶ
େଵା	ନେମା	ନମଃ',	 ୃ ଭ ଃ'	ସଂ ହୀତୃଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା	ନମ 'େଭ ା
ରଥକାେରଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା'	ନମଃ	କୁଲା'େଲଭ ଃ	କମାେର''ଭ ଶ	େଵା	ନେମା
ନମଃ'	ପୁଂଜିେ ''େଭ ା	ନିଷାେଦଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା	ନମଃ'	ଇଷୁକୃ ୍ େଯା'	ଧନକୃ -
ଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା	ନେମା'	ମୃଗଯୁଭ ଃ'	ଶନିଭ 'ଶ	େଵା	ନେମା	ନମଃ	ଶଭ ଃ
ଶପ'ତିଭ ଶ	େଵା	ନମଃ'	||	4	||
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ନେମା'	ଭଵାଯ'	ଚ	ରୁ ାଯ'	ଚ	ନମଃ'	ଶଵାଯ'	ଚ	ପଶୁପତ'େଯ	ଚ	ନେମା
ନୀଲ' ୀଵାଯ	ଚ	ଶିତିକଂଠା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	କପଧେନ'	ଚ	ଵୁ 'ପେକଶାଯ	ଚ	ନମଃ'
ସହ ା ାଯ'	ଚ	ଶତଧ'ନେନ	ଚ	ନେମା'	ଗିରିଶାଯ'	ଚ	ଶିପିଵି ାଯ'	ଚ	ନେମା'
ମୀଢୁ 'ମାଯ	େଚଷୁ'ମେତ	ଚ	ନେମା''	 ସାଯ'	ଚ	ଵାମନାଯ'	ଚ	ନେମା'	ବୃହେତ	ଚ
ଵଷୀ'ଯେସ	ଚ	ନେମା'	ଵୃ ାଯ'	ଚ	ସଂଵୃଧ'େନ	ଚ	ନେମା	ଅ ି'ଯାଯ	ଚ	 ଥମାଯ'	ଚ
ନମ'	ଆଶେଵ'	ଚାଜିରାଯ'	ଚ	ନମଃ	ଶୀ ି'ଯାଯ	ଚ	ଶୀଭ ା'ଯ	ଚ	ନମ'	ଊମ ା'ଯ
ଚାଵସନ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	 ୍ େରାତସ ା'ଯ	ଚ	ଦୀପ ା'ଯ	ଚ	||	5	||

ନେମା''	େଜ ଷାଯ'	ଚ	କନିଷାଯ'	ଚ	ନମଃ'	ପୂଵଜାଯ'	ଚାପରଜାଯ'	ଚ	ନେମା'
ମ ମାଯ'	ଚାପଗଲାଯ'	ଚ	ନେମା'	ଜଘନ ା'ଯ	ଚ	ବୁଧ ି'ଯାଯ	ଚ	ନମଃ'	େସାଭ ା'ଯ	ଚ
ତିସଯା'ଯ	ଚ	ନେମା	ଯାମ ା'ଯ	ଚ	େ ମ ା'ଯ	ଚ	ନମ'	ଉଵଯା'ଯ	ଚ	ଖଲ ା'ଯ	ଚ

ନମଃ	େଶାକ ା'ଯ	ଚାଽଵସାନ ା'ଯ	ଚ	ନେମା	ଵନ ା'ଯ	ଚ	କ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	 ଵାଯ'
ଚ	 ତି ଵାଯ'	ଚ	ନମ'	ଆଶୁେଷ'ଣାଯ	ଚାଶୁର'ଥାଯ	ଚ	ନମଃ	ଶୂରା'ଯ	ଚାଵଭିଂଦେତ	ଚ
ନେମା'	ଵମେଣ'	ଚ	ଵରୂଧିେନ'	ଚ	ନେମା'	ବିଲିେନ'	ଚ	କଵଚିେନ'	ଚ	ନମଃ'	 ତାଯ'	ଚ
ତେସ'ନାଯ	ଚ	||	6	||

ନେମା'	ଦୁଂଦୁଭ ା'ଯ	ଚାହନନ ା'ଯ	ଚ	ନେମା'	ଧୃ େଵ'	ଚ	 ମୃଶାଯ'	ଚ	ନେମା'
ଦୂତାଯ'	ଚ	 ହି'ତାଯ	ଚ	ନେମା'	ନିଷଂଗିେଣ'	େଚଷୁଧିମେତ'	ଚ	ନମ' -ତୀେ ଷ'େଵ
ଚାଯୁଧିେନ'	ଚ	ନମଃ'	ସାଯୁଧାଯ'	ଚ	ସୁଧନ'େନ	ଚ	ନମଃ	 ତ ା'ଯ	ଚ	ପଥ ା'ଯ	ଚ
ନମଃ'	କାଟ ା'ଯ	ଚ	ନୀପ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ	ସୂଦ ା'ଯ	ଚ	ସରସ ା'ଯ	ଚ	ନେମା'	ନାଦ ାଯ'
ଚ	େଵୖଶଂତାଯ'	ଚ	ନମଃ	କୂପ ା'ଯ	ଚାଵଟ ା'ଯ	ଚ	ନେମା	ଵଷ ା'ଯ	ଚାଵଷ ାଯ'	ଚ
ନେମା'	େମଘ ା'ଯ	ଚ	ଵିଦୁ ତ ା'ଯ	ଚ	ନମ	ଈ ି ଯା'ଯ	ଚାତପ ା'ଯ	ଚ	ନେମା	ଵାତ ା'ଯ
ଚ	େରଷି'ଯାଯ	ଚ	ନେମା'	ଵା ଵ ା'ଯ	ଚ	ଵା ପାଯ'	ଚ	||	7	||	
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ନମଃ	େସାମା'ଯ	ଚ	ରୁ ାଯ'	ଚ	ନମ' ା ାଯ'	ଚାରୁଣାଯ'	ଚ	ନମଃ'	ଶଂଗାଯ'	ଚ
ପଶୁପତ'େଯ	ଚ	ନମ'	ଉ ାଯ'	ଚ	ଭୀମାଯ'	ଚ	ନେମା'	ଅେ ଵଧାଯ'	ଚ	ଦୂେରଵଧାଯ'
ଚ	ନେମା'	ହଂେ 	ଚ	ହନୀ'ଯେସ	ଚ	ନେମା'	ଵୃେ େଭ ା	ହରି'େକେଶେଭ ା
ନମ' ାରାଯ	ନମ'ଶଂଭେଵ'	ଚ	ମେଯାଭେଵ'	ଚ	ନମଃ'	ଶଂକରାଯ'	ଚ	ମଯସରାଯ'	ଚ
ନମଃ'	ଶିଵାଯ'	ଚ	ଶିଵତ'ରାଯ	ଚ	ନମ ୀଥ ା'ଯ	ଚ	କୂଲ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	ପାଯା'ଯ
ଚାଵାଯା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	 ତର'ଣାଯ	େଚା ର'ଣାଯ	ଚ	ନମ'	ଆତାଯା'ଯ	ଚାଲାଦ ା'ଯ
ଚ	ନମଃ	ଶ ୍ଯା'ଯ	ଚ	େଫନ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	ସିକତ ା'ଯ	ଚ	 ଵାହ ା'ଯ	ଚ	||	8	||

ନମ'	ଇରିଣ ା'ଯ	ଚ	 ପଥ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	କି ^ ^ଶିଲାଯ'	ଚ	 ଯ'ଣାଯ	ଚ	ନମଃ'
କପଦେନ'	ଚ	ପୁଲ େଯ'	ଚ	ନେମା	େଗାଷ୍ଯା'ଯ	ଚ	ଗୃହ ା'ଯ	ଚ	ନମ ଲ୍ଯା'ଯ	ଚ
େଗହ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	କାଟ ା'ଯ	ଚ	ଗହେରଷାଯ'	ଚ	ନେମା''	ହୃଦଯ ା'ଯ	ଚ
ନିେଵ ୍ଯା'ଯ	ଚ	ନମଃ'	ପା ^ 	ସଵ ା'ଯ	ଚ	ରଜସ ା'ଯ	ଚ	ନମଃ	ଶୁ ୍ଯା'ଯ	ଚ
ହରିତ ା'ଯ	ଚ	ନେମା	େଲାପ ା'ଯ	େଚାଲପ ା'ଯ	ଚ	ନମ'	ଊଵ ା'ଯ	ଚ	ସୂମ ା'ଯ	ଚ
ନମଃ'	ପଣ ାଯ	ଚ	ପଣଶଦ ା'ଯ	ଚ	ନେମା'ଽପଗୁରମା'ଣାଯ	ଚାଭିଘେତ	ଚ	ନମ'
ଆଖିଦେତ	ଚ	 ଖିଦେତ	ଚ	ନେମା'	ଵଃ	କିରିେକେଭ ା'	େଦଵାନା 	ହୃଦ'େଯେଭ ା
ନେମା'	ଵି ୀଣେକେଭ ା	ନେମା'	ଵିଚିନେ େଭ ା	ନମ'	ଆନି 	ହେତେଭ ା	ନମ'
ଆମୀଵେ ଭ ଃ'	||	9	||

ାେପ	ଅଂଧ'ସସେତ	ଦରି' -ନୀଲ'େଲାହିତ	|	ଏଷାଂ	ପୁରୁ'ଷାଣାେମଷାଂ	ପ'ଶୂନାଂ	ମା
େଭମାଽେରା	େମା	ଏ'ଷାଂ	କିଂଚନାମ'ମ 	|	ଯା	େତ'	ରୁ 	ଶିଵା	ତନୂଃ	ଶିଵା
ଵିଶାହ'େଭଷଜୀ	|	ଶିଵା	ରୁ ସ '	େଭଷଜୀ	ତଯା'	େନା	ମୃଡ	ଜୀଵେସ''	||	ଇମା ^
ରୁ ାଯ'	ତଵେସ'	କପଦେନ''	 ଯଦୀ'ରାଯ	 ଭ'ରାମେହ	ମତିଂ	|	ଯଥା'	ନଃ	ଶମସ'
ଦିପେଦ	ଚତୁ' େଦ	ଵିଶଂ'	ପୁ ଂ	 ାେମ'	ଅସିନନା'ତୁରଂ	|	ମୃଡା	େନା'	ରୁେ ାତ	େନା
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ମଯ'ସଧି	 ଯଦୀ'ରାଯ	ନମ'ସା	ଵିେଧମ	େତ	|	ଯ ଂ	ଚ	େଯାଶ	ମନୁ'ରାଯେଜ	ପିତା
ତଦ'ଶ ାମ	ତଵ'	ରୁ 	 ଣୀ'େତୗ	|	ମା	େନା'	ମହାଂତ'ମୁତ	ମା	େନା'	ଅଭକଂ	ମା	ନ
ଉ 'ଂତମୁତ	ମା	ନ'	ଉ ିତଂ	|	ମା	େନା'ଽଵଧୀଃ	ପିତରଂ	େମାତ	ମାତରଂ'	 ିଯା	ମା
ନ' ନୁେଵା'	ରୁ 	ରୀରିଷଃ	|	ମା	ନ'େ ାେକ	ତନ'େଯ	ମା	ନ	ଆଯୁ'ଷି	ମା	େନା	େଗାଷୁ	ମା
େନା	ଅେଶ'ଷୁ	ରୀରିଷଃ	|	ଵୀରାନା	େନା'	ରୁ 	ଭାମିେତାଽଵ'ଧୀ -ହଵିଷ'ଂେତା	ନମ'ସା
ଵିେଧମ	େତ	|	ଆରାେ '	େଗାଘ	ଉତ	ପୂ'ରୁଷେଘ	 ଯଦୀ'ରାଯ	ସୁ -ନମେସ	େତ'	ଅ
|	ର ା'	ଚ	େନା	ଅଧି'	ଚ	େଦଵ	 ହ ଥା'	ଚ	ନଃ	ଶମ'	ଯ 	ଦିବହା''ଃ	|	 ହି	 ତଂ
ଗ'ତସଦଂ	ଯୁଵା'ନଂ	ମୃଗନ	ଭୀମମୁ'ପହଂତୁମୁ 	|	ମୃଡା	ଜ'ରିେ 	ରୁ' 	 ଵା'େନା
ଅନ ଂେତ'	ଅସନିଵ'ପଂତୁ	େସନା''ଃ	|	ପରି'େଣା	ରୁ ସ '	େହତି -ଵୃ'ଣ 	ପରି'	େତଷସ '
ଦୁମତି	ର'ଘାେଯାଃ	|	ଅଵ'	ସିରା	ମଘଵ' -ଭ -ତନୁଷ	ମୀ -ଵ'େ ାକାଯ	ତନ'ଯାଯ
ମୃଡଯ	|	ମୀଢୁ' ମ	ଶିଵ'ମତ	ଶିେଵା	ନଃ'	ସୁମନା'	ଭଵ	|	ପରେମ	ଵୃ 	ଆଯୁ'ଧନିଧାଯ
କୃ ି ଂ	ଵସା'ନ	ଆଚ'ର	ପିନା'କଂ	ବି ଦାଗ'ହି	|	ଵିକି'ରିଦ	ଵିେଲା'ହିତ	ନମ'େ 	ଅ
ଭଗଵଃ	|	ଯାେ '	ସହ ଗଂ'	େହତେଯାନ ମସ -ନିଵପଂତୁ	ତାଃ	|	ସହ ା'ଣି	ସହ ଧା
ବା'ହୁେଵା ଵ'	େହତଯଃ'	|	ତାସାମୀଶା'େନା	ଭଗଵଃ	ପରାଚୀନା	ମୁଖା'	କୃଧି	||	10	||

ସହ ା'ଣି	ସହ େଶା	େଯ	ରୁ ା	ଅଧି	ଭୂମ ା'' 	|	େତଷାଗଂ'	ସହ େଯାଜେନଽଵଧନା'ନି
ତନସି	|	ଅସି -ମ'ହ -ଯ'ଣେଵ''ଽଂତରି'େ 	ଭଵା	ଅଧି'	|	ନୀଲ' ୀଵାଃ	ଶିତିକଂଠା''ଃ
ଶଵା	ଅଧଃ,	 'ମାଚରାଃ	|	ନୀଲ' ୀଵାଃ	ଶିତିକଂଠା	ଦିଵଗଂ'	ରୁ ା	ଉପ' ି ତାଃ	|	େଯ
ଵୃେ ଷୁ'	ସସିଂଜ'ରା	ନୀଲ' ୀଵା	ଵିେଲା'ହିତାଃ	|	େଯ	ଭୂତାନା -ଅଧି'ପତେଯା
ଵିଶିଖାସଃ'	କପଦ'ନଃ	|	େଯ	ଅେନ'ଷୁ	ଵିଵି 'ଂତି	ପାେ 'ଷୁ	ପିବ'େତା	ଜନା '	|	େଯ	ପଥାଂ
ପ'ଥିର 'ଯ	ଐଲବୃଦା'	ଯଵୁ ଧଃ'	|	େଯ	ତୀଥାନି'	 ଚର'ଂତି	ସୃକାଵ'ଂେତା	ନିଷଂଗିଣଃ'	|	ଯ
ଏତାଵ'ଂତଶ	ଭୂଯାଗଂ'ସଶ	ଦିେଶା'	ରୁ ା	ଵି'ତସିେର	|	େତଷାଗଂ'
ସହ େଯାଜେନଽଵଧନା'ନି	ତନସି	|	ନେମା'	ରୁେ େଭ ା	େଯ	ପୃ'ଥିଵ ାଂ	େଯ''ଽଂତରି'େ
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େଯ	ଦିଵି	େଯଷାମନଂ	ଵାେତା'	ଵ -ଷମିଷ'ଵ -େତେଭ ା	ଦଶ	 ାଚୀଦଶ'	ଦ ିଣା	ଦଶ'
ତୀଚୀ -ଦେଶା-ଦୀ'ଚୀ -ଦେଶାଧା -େତେଭ ା	ନମେ 	େନା'	ମୃଡଯଂତୁ	େତ	ଯଂ

ଦିେଷା	ଯଶ'	େନା	େଦ ି	ତଂ	େଵା	ଜଂେଭ'	ଦଧାମି	||	11	||

ତଯଂ'ବକଂ	ଯଜାମେହ	ସୁଗଂଧିଂ	ପୁ' ିଵଧ'ନଂ	|	ଉଵାରୁକମି'ଵ	ବଂଧ'ନା -ମୃେତ ା' -
ମୁ ୀଯ	ମାଽମୃତା'' 	|	େଯା	ରୁେ ା	ଅେ ୗ	େଯା	ଅପ 	ଯ	ଓଷ'ଧୀଷୁ	େଯା	ରୁେ ା	ଵିଶା
ଭୁଵ'ନା	ଵିେଵଶ	ତେସୖ'	ରୁ ାଯ	ନେମା'	ଅ 	|	ତମୁ'	 ହି	ଯଃ	ସିଷୁଃ	ସୁଧନା	େଯା
ଵିଶ'ସ 	 ଯ'ତି	େଭଷଜସ '	|	ଯ ା''ମେହ	େସୗ''ମନସାଯ'	ରୁ ଂ
ନେମା''ଭି -େଦଵମସୁ'ରଂ	ଦୁଵସ 	|	ଅଯଂ	େମ	ହେ ା	ଭଗ'ଵାନଯଂ	େମ
ଭଗ'ଵ ରଃ	|	ଅଯଂ	େମ''	ଵିଶେଭ''ଷେଜାଽଯ ^ 	ଶିଵାଭି'ମଶନଃ	|	େଯ	େତ'
ସହ 'ମଯୁତଂ	ପାଶା	ମୃେତ ା	ମତ ା'ଯ	ହଂତ'େଵ	|	ତା 	ଯ ସ '	ମାଯଯା	ସଵାନଵ'
ଯଜାମେହ	|	ମୃତ େଵ	ସାହା'	ମୃତ େଵ	ସାହା''	|	 ାଣାନାଂ	 ଂଥିରସି	ରୁେ ା	ମା'
ଵିଶାଂତକଃ	|	େତନାେନନା''ପ ାଯସ	||
ଓଂ	ନେମା	ଭଗଵେତ	ରୁ ାଯ	ଵି େଵ	ମୃତୁ 'େମ	ପାହି	||

ସଦାଶିେଵାଂ	|

ଓଂ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ	ଶାଂତିଃ'	
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