
ଶ୍ରୀ ଆଦତି୍ୟ ହ୍ରଦୁୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ || 
ଓମ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆଦତି୍ୟ ହ୍ରଦୁୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମହ୍ରୋମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ 
ଅଗତୟ ରୁଶହି୍ର ିଅନୁଶଟପୁ ଚ୍ଛନ୍ଦହ୍ର 
ଆଦତି୍ୟ ହ୍ରଦୁୟ ଭୂସ୍ତ୍ୋ ଭଗଵନ ନରିତୋ ସ୍ଶଶ ଵଘି୍ନତ୍ୟ 
ସ୍ଵଵତ୍ର ଜୟ ସ୍ସି୍ଧୌ ଵନିସି୍ୟୋଗହ୍ର 
ଅସ୍ୟ ଶଡନଗଣ୍ୟ ରଶିିମସ୍ତ୍ ନମହ୍ର 
ଇତ୍ୟସ୍ନନ 
ତ୍ସ୍ତ୍ୋ ୟୁଧପରଶି୍ରୋନ୍ତମ ସ୍ମସ୍ର ଚନି୍ତୟୋ ସ୍ଥତି୍ମ | 
ରୋଵଣ୍ମ ଚୋଗ୍ରସ୍ତ୍ୋ ଦୁଶଟ ଵୋ ୟୁଧୋୟ ସ୍ମପୁସି୍ଥତ୍ମ || ୧ || 
ସ୍ଦୈଵସ୍ତ୍ୈଶ୍ଚ ସ୍ମୋଗମୟ ଦ୍ରଶଟମୁଭୟୋଗସ୍ତ୍ୋ ରଣ୍ମ | 
ଉପୋଗମୟୋ ବ୍ରଵୀଦ୍ରୋମ ଅଗସ୍ତୟୋ ଭଗଵୋନ ରୁଶହି୍ର ି|| ୨ || 
ରୋମ ରୋମ ମହ୍ରୋବୋସ୍ହ୍ରୋ ଶୁଣୁ୍ ଗୁହ୍ରୟମ ସ୍ନୋତ୍ନମ | 
ସ୍ୟନ ସ୍ଵଵୋନରୀନ ଵତ୍ସ ସ୍ମସ୍ର ଵଜିୟିଶୟସ୍ ି|| ୩ || 
ଆଦତି୍ୟ ହ୍ରଦୁୟମ ପୁଣ୍ୟମ ସ୍ଵଵ ଶତୁ୍ ଵନିୋଶନମ | 
ଜୟୋଵହ୍ରମ ଜସ୍ପନ୍ନତି୍ୟମ ଅକ୍ଶୟମ ପରମମ ଶଵିମ || ୪ || 
ସ୍ଵଵମନଗଲ ମୋନଗଲୟମ ସ୍ଵଵ ପପ ପ୍ରଣ୍ୋଶନମ | 
ଚନି୍ତୋ ସ୍ଶୋକ୍ - ପ୍ରଶମନମ ଆୟୁଵଵର୍ଵନମ ଉତ୍ତମମ || ୫ || 
ରଶିିମନ୍ତମ ସ୍ମଦୁୟନ୍ତମ ସ୍ଦଵୋସ୍ରୁ ନମସ୍କ୍ରତୁ୍ମ | 
ପୂଜୟସ୍ଵ ଵଵିସ୍ଵନ୍ତମ ଭୋସ୍କ୍ରରମ ଭୁଵସ୍ନଶ୍ଵରମ || ୬ || 
ସ୍ଵଵସ୍ଦଵୋତ୍ମସ୍କ୍ୋ ସ୍ହ୍ରୟଶ ସ୍ତ୍ଜସ୍ଵୀ ରଶିଭିୋଵନହ୍ର | 
ଏଶ ସ୍ଦଵୋସ୍ରୁଗଣ୍ୋନ ସ୍ଲୋକ୍ୋନ ପୋତ୍ ିଗଭତିଭିହ୍ର ି|| ୭ || 
ଏଶ ବ୍ରହ୍ମୋ ଚ ଵଶିଣଶୁ୍ଚ ଶଵିହ୍ର ସ୍କ୍ରନ୍ଦହ୍ର ପ୍ରଜୋପତ୍ହି୍ର ି| 
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ମସ୍ହ୍ରସ୍ରୋ ର୍ନଦହ୍ର କ୍ୋସ୍ଲୋ ୟମହ୍ର ସ୍ସ୍ୋସ୍ମୋ ହ୍ରୟପୋମ୍ପତ୍ହି୍ର ି|| ୮ || 
ପିତ୍ସ୍ରୋ ଵସ୍ଵହ୍ର ସ୍ୋଧ୍ୟୋ ହ୍ରୟଶ୍ଵସି୍ନୌ ମରୁସ୍ତ୍ୋ ମନୁହୁ୍ର | 
ଵୋୟୁଵଵହ୍ନହି୍ର ପ୍ରଜୋପ୍ରୋଣ୍ ରୁତୁ୍କ୍ତ୍ଵୋ ପ୍ରଭୋକ୍ରହ୍ର || ୯ || 
ଆଦତି୍ୟହ୍ର ସ୍ଵତି୍ୋ ସ୍ୟୂଵହ୍ର ଖଗହ୍ର ପୂଶୋ ଗଭତିମୋନ | 
ସ୍ଵୁଣ୍ଵସ୍ଦୁସ୍ଶୋ ଭୋନୁ ହ୍ରରିଣ୍ୟସ୍ରତ୍ୋ ଦଵିୋକ୍ରହ୍ର || ୧୦ || 
ହ୍ରରଦିଶ୍ଵହ୍ର ସ୍ହ୍ରସ୍ରୋଚହି୍ର ସ୍ପ୍ତସ୍ପି୍ତ - ମଵରୀଚମିୋନ | 
ତ୍ମିିସ୍ରୋନିଥନହ୍ର ଶମୁ୍ଭତଵଶଟୋ ମୋତ୍ଵୋନଡ ଅନଶମୁୋନ || ୧୧ || 
ହ୍ରରିଣ୍ୟଗଭଵହ୍ର ଶଶିରିତପସ୍ନୋ ଭୋସ୍କ୍ରସ୍ରୋ ରଵହି୍ର ି| 
ଅଗି୍ନଗସ୍ଭଵୋ ଅଦସି୍ତ୍ହ୍ର ପୁତ୍ରହ୍ର ଶନଖ ଶଶିରିନୋଶନହ୍ର || ୧୨ || 
ସ୍ଵୟୋମନୋଥତସ୍ମୋସ୍ଭଦୀ ରୁଗ ୟଜୁହ୍ର ସ୍ୋମ ପୋରଗହ୍ର | 
ଘନ ଵୁଶିଟରପୋମ ମିସ୍ତ୍ରୋ ଵନି୍ଧ୍ୟ ଵୀଥୀ ପଲଵନଗମହ୍ର || ୧୩ || 
ଆତ୍ପୀ ମନଡଲୀ ମତୁୁ୍ୟହ୍ର ପିନଗଲହ୍ର ସ୍ଵଵତ୍ୋପନହ୍ର | 
କ୍ଵଵିସି୍ଶ୍ଵୋ ମହ୍ରୋସ୍ତ୍ଜୋହ୍ର ରକ୍ତହ୍ର ସ୍ଵଵ ଭସ୍ଵୋଦ୍ଭଵହ୍ର || ୧୪ || 
ନକ୍ଶତ୍ର ଗ୍ରହ୍ରତ୍ୋରୋଣ୍ୋମ ଅଧିସ୍ପୋ ଵଶି୍ଵ ଭୋଵନହ୍ର | 
ସ୍ତ୍ଜସ୍ୋମପି ସ୍ତ୍ଜସ୍ଵୀ ଦ୍ଵୋଦଶୋତ୍ମନ ନସ୍ମୋତୁସ୍ତ୍ || ୧୫ || 
ନମହ୍ର ପୂଵଵୋୟ ଗିରସ୍ୟ ପଶି୍ଚମୋୟୋଦ୍ରସ୍ୟ ନମହ୍ର | 
ସ୍ଜୟୋତ୍ଗିଵଣ୍ୋନୋମ ପତ୍ସ୍ୟ ଦନିୋଧିପତ୍ସ୍ୟ ନମହ୍ର || ୧୬ || 
ଜୟୋୟ ଜୟଭଦ୍ରୋୟ ହ୍ରୟଵଶୟୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର | 
ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର ସ୍ହ୍ରସ୍ରୋସ୍ମଶୋ ଆଦତି୍ୟୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର || ୧୭ || 
ନମହ୍ର ଉଗ୍ରୋୟ ଵୀରୋୟ ସ୍ୋରନଗୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର | 
ନମହ୍ର ପଦ ିପ୍ରସ୍ବୋର୍ୋୟ ମୋତ୍ଵୋନଡୋୟ ନସ୍ମୋ ନମହ୍ର || ୧୮ || 
ବ୍ରସ୍ହ୍ମଶୋନ ଅଚୁୟସ୍ତ୍ଶୋୟ ସ୍ୟୂଵୋୟ ଆଦତି୍ୟଵଚଵସ୍ସ୍ | 
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ଭୋସ୍ଵସ୍ତ୍ ସ୍ଵଵଭକ୍ଶୋୟ ସ୍ରୌଦ୍ରୋୟ ଵପୁସ୍ଶ ନମହ୍ର || ୧୯ || 
ତ୍ସ୍ମୋଘ୍ନୋୟ ହ୍ରମିଘ୍ନୋୟ ଶତୁ୍ଘ୍ନୋୟ ଅମିତ୍ୋତ୍ମସ୍ନ | 
କୁ୍ତ୍ଘ୍ନଘ୍ନୋୟ ସ୍ଦଵୋୟ ସ୍ଜୟୋତ୍ଶିୋମ ପତ୍ସ୍ୟ ନମ: || ୨୦ || 
ତ୍ପ୍ତ ଚୋମୀକ୍ରୋଭୋୟ ଵହ୍ନସ୍ୟ ଵଶି୍ଵକ୍ମଵସ୍ଣ୍ | 
ନମତସ୍ମୋ ଅଭିନଘି୍ନୋୟ ରୁଚସ୍ୟ ସ୍ଲୋକ୍ସ୍ୋକ୍ିଶସ୍ଣ୍ || ୨୧ || 
ନୋଶୟସ୍ତ୍ୟଶ ସ୍ଵୈ ଭୂତ୍ମ ତ୍ସ୍ଦଵ ସୁ୍ଜତ୍ ିପ୍ରଭୁହୁ୍ର | 
ପୋୟସ୍ତ୍ୟଶ ତ୍ପସ୍ତ୍ୟଶ ଵଶଵସ୍ତ୍ୟଶ ଗଭତିଭିହ୍ର ି|| ୨୨ || 
ଏଶ ସ୍ସୁ୍ପ୍ତଶ ୁଜୋଗତ୍ ିଭୂସ୍ତ୍ଶ ୁପରନିଶିିିତ୍: | 
ଏଶ ଏଵୋଗି୍ନସ୍ହ୍ରୋତ୍ରନଚ ଫଲମ ସ୍ଚୈଵୋଗି୍ନସ୍ହ୍ରୋତ୍ରଣି୍ୋମ || ୨୩ || 
ସ୍ଵଦୋଶ୍ଚ ରୁତ୍ଵସ୍ଶ୍ଚୈଵ ରୁତୂ୍ନୋମ ଫଲସ୍ମଵ ଚ | 
ୟୋନ ିକୁ୍ତ୍ୟୋନ ିସ୍ଲୋସ୍କ୍ଶୁ ସ୍ଵଵ ଏଶୁ ରଵହି୍ର ପ୍ରଭୁହୁ୍ର || ୨୪ || 
ଫଲ ଶୁତ୍ହି୍ର ି
ଏନ-ମୋପତ୍ସ ୁକୁ୍ସ୍ଚ୍ଛ େଶୁ କ୍ୋନ୍ତୋସ୍ରଶୁ ଭସ୍ୟଶୁ ଚ | 
କ୍ୀତ୍ଵୟନ ପୁରୁଶହ୍ର କ୍ଶି୍ଚନ ନୋଵସ୍ୀଦତ୍ ିରୋଘଵ || ୨୫ || 
ପୂଜୟସ୍ସ୍ଵୈନମ ଏକ୍ୋସ୍ଗ୍ରୋ ସ୍ଦଵସ୍ଦଵମ ଜଗତ୍ପତ୍ମି | 
ଏତ୍ତ୍ ତ୍ରଗିୁଣି୍ତ୍ମ ଜପ୍ତଵୋ ୟୁସ୍ଧଶୁ ଵଜିୟିଶୟସ୍ ି|| ୨୬ || 
ଅସି୍ମନ କ୍ଶସ୍ଣ୍ ମହ୍ରୋବୋସ୍ହ୍ରୋ ରୋଵଣ୍ମ ତ୍ଵମ ଵଧିଶୟସ୍ ି| 
ଏଵମକୁ୍ତଵୋ ତ୍ଦୋଗସ୍ତୟୋ ଜଗୋମ ଚ ୟଥୋଗତ୍ମ || ୨୭ || 
ଏତ୍ଚୁ୍ଛତ୍ଵୋ ମହ୍ରୋସ୍ତ୍ଜୋ ନଶଟସ୍ଶୋସ୍କ୍ୋ ଅଭଵତ୍ତଦୋ | 
ର୍ୋରୟୋମୋସ୍ ସ୍ପୁ୍ରୀସ୍ତ୍ୋ ରୋଘଵହ୍ର ପ୍ରୟତ୍ୋତ୍ମଵୋନ || ୨୮ || 
ଆଦତି୍ୟମ ସ୍ପ୍ରକ୍ଶୟ ଜପ୍ତଵୋ ତୁ୍ ପରମ ହ୍ରଶଵମଵୋପ୍ତଵୋନ | 
ତ୍ରରିୋଚମୟ ଶୁଚଭିଵୂ ତ୍ଵୋ ର୍ନୁରୋଦୋୟ ଵୀୟଵଵୋନ || ୨୯ || 
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ରୋଵଣ୍ମ ସ୍ପ୍ରକ୍ଶୟ ହ୍ରଶୁଟୋତ୍ମୋ ୟୁଧୋୟ ସ୍ମପୁୋଗମତ୍ | 
ସ୍ଵଵ ୟସ୍େନ ମହ୍ରତ୍ୋ ଵସ୍ର୍ ତ୍ସ୍ୟ ର୍ୁସ୍ତ୍ୋ ଅଭଵତ୍ || ୩୦ || 
ଅଥ ରଵ-ିରଵଦ-ନ୍ନରିୀକ୍ଶୟ ରୋମମ 
ମଦୁତି୍ମନୋ: ପରମମ ପ୍ରହ୍ରଶୁୟମୋଣ୍ହ୍ର | 
ନଶିଚିରପତ୍ ିସ୍ନ୍ଶୟମ ଵଦିତି୍ଵୋ 
ସ୍ରୁଗଣ୍ ମଧ୍ୟଗସ୍ତ୍ୋ ଵଚତଵସ୍ରତ୍ ି|| ୩୧ || 
|| ଇତ୍ ିଶ୍ରୀ ରୋମୋୟସ୍ଣ୍ ୟୁଧକ୍ୋସ୍ନଡ ଆଦତି୍ୟ ହ୍ରଦୁୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ ସ୍ମୂ୍ପଣ୍ଵମ || 
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