
ଭ ୋଜନରସ ଵ ିୋଵ ସଂଧି 
 
ହରକିଥୋମ୍ର୍ ଇତସସୋର ଗୁରୁଗଳ 
କରୁଣଦଂିଦୋପନତୁିସ ଭପଳୁଭଵ 
ପରମ  ଗଵଦ୍ଭକ୍ତରଦିନୋଦରଦ ିଭକଳୁଵୁଦୁ 
 
ଵନଜଜୋଂଡଭଦୋଳୁଳ୍ଳଖିଳ ଭେ 
ତସନରୁ  ୁଂଜପି େତୁସରଵଧି ଭ ୋ 
ଜନପଦୋଥଦ ିେତୁସର ଵଧି ରସରୂପ ତସୋନୋଗି 
ମନଭକ ବଂଦୁଦନୁଂଡୁଣିସ ିସଂ 
ହନନକୁପେୟ କରଣକୋନଂ 
ଦନମିିଷରଗିୋତ୍ମପ୍ରଦ₹ହନ ସଖୁଵନୀଵ ହର ି୪-୧ 
 
ନୀଡଦଂଦଦଲିପ୍ପ ଲିଂଗଭକ 
ଭଷୋଡଶୋତ୍ମକ ରସଵ ିୋଗଵ 
ମୋଡ ିଭଷୋଡଶକଭଲଗଳଭିଗ ଉପେୟଗଳଭନ ଭକୋଡୁତସ 
ଭରୋଡ ଏପ୍ପଭେରଡୁ ସୋଵରି 
ନୋଡଗିତସଭଦଵଭତସଗଭଳୋଳଗି 
ଦ୍ଦୋଡୁତସୋନଂଦୋତ୍ମ େରସିୁଵ ଭଲୋକଭଦୋଳୁ ତସୋନୁ ୪-୨ 
 
ଦ୍ଦୋରୁରସଭଵଂଭଦନସି ିମଵୂ 
େୋରୁ ସୋଵରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୋଡୟିଳୁ ତସଦୁପ 
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ଧୋରକନୁ ତସୋନୋଗି ସଵଵଶ 
ରୀରଗଳଲି ଅହଶ୍ଚରୋତ୍ର ିଵ ି
ହୋରମୋଳ୍ପନୁ ବ ଇଉହତସଭିୟଂବ ସନୁୋମଦଂି କଭରସ ି୪-୩ 
 
ଆରୁରସ ସତ୍ଵୋଦ ିଭ ଦଦ ି
ଆରୁ ମରୂୋଗିହଵୁ ସରୋ 
ସୋର ନୀତସୋପ୍ରେୁର ଖଂଡୋଖଂଡ େତି୍ପ୍ର େୁର 
ଈରଧିକ ଏପ୍ପେୁସୋଵରି 
ମୋରମଣନ ରସୋଖୟରୂପ ଶ 
ରୀରଦଲି ଭ ୋଜୟ ସପୁଦୋଥଦ ିତସଳିଦୁି  ୁଂଜସିଵୁୁଦୁ ୪-୪ 
 
ଈରଗତସ ରସରୂପଗଳୁ ମ ୁ
ନ୍ନରୁୂ ମୟୋଭଲୈଵେୁ ନୋଲକୁ 
େୋରୁ ଘ ଇତସଗତସ ରୂପଗଳୁ ଇପ୍ପେଭରୋଂ େୁ 
ସୋର ଗୁଡଭଦୋଳଭଗୈଦୁ ସୋଵରି 
ନୂରଭଵୋଂଦୁ ସୁରୂପ ଦ୍ଵସିହ 
ସ୍ରୋଭରରଡୁ ଶତସ ପଂେଵଂିଶତସ ିରୂପ ଫଲଗଳଲି ୪-୫ 
 
ଵଶିଦ ସ୍ଥିର ତସୀଣଵୁ ନରିହର 
ରସଭଦୋଳୁ ମଭୂରୈଦୁ ସୋଵରି 
ତ୍ରଶିତସନଵ ରୂପଗଳ େଂିତସସି,ି  ୁଂଜପିୁଦୁ ଵଷିୟ 
ଶ୍ଵସନ ତସଭତ୍ଵଶଭରୋଳଗିଦ୍ଦୀ 
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ଭପସରନିଂିଦଲି କଭରସଵୁନୁ ଭଧ 
ନସିଦିରୀ ପର ିମନଭକ ଭପୋଭଳଵନୁ ବଲ୍ଲ ଵବୁିଧରଭିଗ ୪-୬ 
 
କପିଲ ନରହର ି ୋଗଵତ୍ରୟ 
ଵପୁଷ ଭନତ୍ରଦ ିନୋସକିୋସୟଦ ି
ଶଫରନୋମକ ଜଭିଵେୟଲି ଦଂତସଦଲି ହଂସୋଖୟ 
ତ୍ରପିଦପିୋଦୟ ହୟୋସୟ ଵୋେୟଭଦୋ 
ଳପରମିିତସ ସଖୁପୁଣ ସଂତସତସ 
କ ଇପଣଭରୋଳଗିଦ୍ଦଵରଵର ରସ ସ୍ଵୀକରସି ିଭକୋଡୁଵ ୪-୭ 
 
ନରୁିପମୋନମଦୋତ୍ମ ହର ିସଂ 
କରୁଷଣ ପ୍ରଦୁୟମନ ରୂପଦ ି
ଇରୁତସହିନୁ ଭ ୋକ୍ତ ଇଗଭଳୋଳଭଗ ତସଚ୍ଛକି୍ତଦନୁ ଭୟନସି ି
କଭରସଵୁନୁ ନୋରୋୟଣନରୁି 
ଭେରଡୁ ନୋମଦ ିଭ ୋଜୟ ଵସୁ୍ତଗ 
ନରୁିତସ ତସପକନୋଗି ତସ ଇଉ୍ିୟନୀଵ ଭେତସନଭକ ୪-୮ 
 
ଵୋସଭୁଦଵନୁ ଓଳଭହୋରଭଗ ଅଵ 
କୋଶ ଭକୋଡୁଵ ନ ସ୍ଥନୋଗି ର 
ମୋସଭମତସ ଵହିୋର ମୋଳ୍ପନୁ ପଂେରୂପଦଲି 
ଆ ସଭରୋରୁହ ସଂ ଵୋ  ଵ 
ଵୋସଵୋଦୟମରୋଦ ିଭେତସନ 
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ରୋଶଭିୟୋଳଗିହଭନଂଦୁ ଅରତିସଵନଵଭନ ଭକୋଵଦିନୁ ୪-୯ 
 
ଵୋସଭୁଦଵନୁ ଅନ୍ନଭଦୋଳୁ ନୋ 
ନୋ ସ ୁୟଦ ିସଂକରୁଷଣ କ ଇ 
ତସୀଶ ପରମୋନ୍ନଭଦୋଳୁ ଘ ଇତସଭଦୋଳଗିପ୍ପନନରୁିେ 
ଆ ସପୁଣୋଂସଗନୁ ସପୂଦ ି
ଵୋସଵୋନୁଜ ଶୋକଭଦୋଳୁ ମ ୂ
ଭଲଶ ନୋରୋୟଣନୁ ସଵତ୍ରଦଲି ଭନଭଲସହିନୁ ୪-୧୦ 
 
ଅଗଣିତସୋତ୍ମ ସଭୁ ୋଜନ ପଦୋ 
ଥଗଳ ଓଳଭଗ ଅଖଂଡଵୋଭଦୋଂ 
ଦଗଳଭିନୋଳନଂତସୋଂଶଦଂିଦଲି ଖଂଡଭନଂଦନିସି ି
ଜଗଦ ିଜୀଵର ତସ ଇ୍ି ପଡସିଵୁ 
ସ୍ଵଗତସ ଭ ଦଵଵିଜତିସନ ଈ 
ବଭଗୟ ରୂପଵନରତୁିସ  ୁଂଜସି ିଅପିସଵୁନଡଭିଗ ୪-୧୧ 
 
ଈ ପରୟିଲରତୁିସଂବ ନର ନ ି
ଭତସୟୋପଵୋସ ିନରିୋମୟନୁ ନ ି
ଷ୍ପୋପି ନତିସୟ ମହତ୍ସୟୁଜ~ନୋଗଳୋେରସିଦିଵନୁ 
ଭପୋପୁଦପି୍ପଦୁୁ ବପ୍ପଭୁଦଲ୍ଲ ର 
ମୋପତସଗିଧିଶଠୋନଭଵନ୍ନ ୁକ ଇ 
ପୋପଭୟୋନଧିି ମୋତସନୋଲିସତୁସହି ଜନନୟିଂଭତସ ୪-୧୨ 
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ଆଭରରଦୁ ସୋଵରିଧ ଭମଲିଭନ୍ନୋର ଐଵଭଥଥୋମଧ ୁରୂପଧି 
ସୋରଭ ୋକଥନରୁିଧଧ ଭଧଵନୁ ଅନ୍ନମୟଭନନପି 
ମଭୂରରଦୁଵଭର ସୋଵରିଧ ଭମଲ ମରୂଢକି ନୋଲଵଥଥ ୁରୂପଧି 
ଭଥୋରୁଥିହ ପ୍ରଧୁୟମନ ଜଗଧୂଳୁ ପ୍ରୋଣମୟନୋଗି ୪-୧୩ 
 
ଏରଡୁ ଭକୋଶଦ ଓଳଭହୋରଭଗ ସଂ 
କରୁଷଭଣୈଦୁ ସଲୁଅଦରଵ 
ଭେରଡୁ ସୋଵରିଭଦଳଧିକ ଶତସରୂପଗଳ ଧରସି ି
କଭରସଭିକୋଂବ ମଭନୋମୟନୁ ଏଂ 
ଦରଵଦୂିରନୁ ଈଭରରଡୁ ସୋ 
ଵରିଦ ମଭୁନ୍ନୋରୋଦ ଭମଲନୋଲ୍କଧିକ ଏପ୍ପେୁ ୪-୧୪ 
 
ରୂପଦଂି ଵଜି~ନୋନ ମୟଭନଂବ 
ଈ ଭପସରନିଂି ଆସଭୁଦଵନୁ 
ଵୟୋପିସହି ମହଦୋଦ ିତସତ୍ଵଵ ତସତ୍ପ୍ତସଗିଭଳୋଳଭଗ 
ଈ ପୁରୁଷନୋମକନ ଶୁ ଭସ୍ଵ 
ଦୋପଭଳନସି ିରମୋଂବ ତସୋ ବ୍ର 
ହ୍ମୋପଭରୋଇଗଳୋଦଵର ଲିଂଗୋଂଗ ଭକଡସିଵୁଳୁ ୪-୧୫ 
 
ଐଦୁସୋଵରି ନୂର ଇପ୍ପ 
ଭେୈଦୁ ନୋରୋୟଣନ ରୂପଵ 
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ତସୋ ଧରସିଭିକୋଂଡନୁଦନିଦ ିଆନଂଦମୟଭନନପି 
ଐଦୁ ଲଅଦ ଭମଭଲ ଏଂ  
ଭେୈଦୁ ସୋଵରି ନୋଲୁ୍କ ଶତସଗଳ 
ଐଦୁ ଭକୋଶୋତ୍ମକ ଵରିଂିେୋଂଡଭଦୋଳୁ ତୁସଂବହିନୁ ୪-୧୬ 
 
ନୂରଭଵୋଂଦୁ ସୁରୂପଦଂି ଶୋଂ 
ତସୀରମଣ ତସୋନନ୍ନଭନନଭିପୈ 
ନୂର ଭମଲମରୂଧିକଦଶ ପ୍ରୋଣୋଖେୟ ପ୍ରଦୁୟମନ 
ଭତସୋରୁତସହିଭନୈଵଭେୈଦୁ ଵ ି
କୋର ମନଭଦୋଳୁ ସଂକରୁଷଭଣୈ 
ନୂରୁ େତୁସରୋଶୀତସ ିଵଜି~ନୋନୋତ୍ମ ଵଶି୍ଵୋଖେୟ ୪-୧୭ 
 
ମରୁୂ ସୋଵରିଦଧଶତସ ଭମ 
ଲୀରଧିକରୂପଗଳ ଧରସି ିଶ 
ରୀରଭଦୋଳଗୋନଂଦମୟ ନୋରୋୟଣୋହଵୟନୁ 
ଈଭରରଡୁ ସୋଵରିଦ ଭମଲମ ୁ
ନ୍ନରୁୂ ଐଦୁ ସରୂୁପଦଂିଦଲି 
 ୋରତସୀଶଭନୋଳପି୍ପ ନଵନୀତସସ୍ଥ ଘତୃସଦଂଭତସ ୪-୧୮ 
 
ମରୂଧିକ ଐଵେୁ ପ୍ରୋଣ ଶ 
ରୀରଭଦୋଳଗନରୁିେନଭିପ୍ପୈ 
ନୂରୁ ହଭନ୍ନୋଂଦଧିକପୋନଭନୋଳଭିପ୍ପୈ ପ୍ରଦୁୟମନ 
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ମରୂଭନୟ ଵୟୋନଭନୋଳଭଗୈଦଭର 
ନୂରୁ ରୂପଦ ିସଂକରୁଷଭଣୈ 
ନୂରୁ ମଵୂଭେୈ ଦୁଦୋନଭନୋଳପି୍ପ ମୋଭୟଶ ୪-୧୯ 
 
ମଲୂନୋରୋୟଣନୁ ଐଵ 
ଭେଳଧିକ ଐନୂରୁ ରୂପଵ 
ତସୋଳ ିସଵତ୍ରଦ ିସମୋନଭନୋଳପି୍ପ ସଭଵଶ 
ଲୀଭଲଭଗୈଵନୁ ସୋଵରିଦ ଭମ 
ଭଲଳୁ ନୂହଭନ୍ନୋଂଦୁ ରୂପଵ 
ତସୋଳ ିପଂେପ୍ରୋଣଭରୋଳୁ ଭଲୋକଗଳ ସଲହୁଵନୁ ୪-୨୦ 
 
ତ୍ରନିଵତସ ିସ୍ଵରୂପୋତ୍ମକନରୁି 
େନୁ ସଦୋ ୟଜମୋନନୋଗି 
ଦ୍ଦନଲ ୟମ ଭସୋମୋଦ ିପିତସ ଇଭଦଵଭତସଗଳଭିଗ ଅନ୍ନ 
ଭନନପିନୋ ପ୍ରଦୁୟମନ ସଂକରୁ 
ଷଣ ଵ ିୋଗଵ ମୋଡଭିକୋଂ 
ଡୁଣିପ ନତିସୟୋନଂଦ ଭ ୋଜନଦୋୟି ତୁସୟୋହଵ ୪-୨୧ 
 
ଷଣ୍ଣଵତସନିୋମକନୁ ଵସ ୁମ ୂ
କ୍କଣ୍ଣ  ୋସ୍କରଭରୋଳଭଗ ନଂିତୁସ ପ୍ର 
ପନ୍ନ ରନୁଦନି ନଷି୍କପଟ ସଦ୍ଭକି୍ତୟଲି ମୋଳ୍ପ 
ପୁଣୟ କମଵ ସ୍ଵୀକରସି ିକୋ 
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ରୁଣୟ ସୋଗରନୋ ପିତସ ଇଗଳଭିଗ 
ଗଣୟ ସଖୁଵେିଵର ଭପୋଭରଵନୁ ଏଲ୍ଲ କୋଲଦଲି ୪-୨୨ 
 
ସତୁସପଭନଭକୋେର ସୁପଂେୋ 
ଶତସଵରଣ କରଣଦ ିେତୁସଵଂି 
ଶତସ ିସତୁସତ୍ଵଦ ିଧୋତୁସଗଭଳୋଳଗିଦ୍ଦଵରିତସନରୁିେ 
ଜତସନ ମୋଳ୍ପନୁ ଜଗଦ ିଜୀଵ 
ପ୍ରତସତସଗିଳ ଷଣ୍ଣଵତସ ିନୋମକ 
େତୁସର ମତୂସଗିଳେସିଵୁରଦରଂିଭଦ ବଲ୍ଲଵରୁ ୪-୨୩ 
 
ଅଂବୁଜଜୋଂଭଡୋଦରନୁ ଵପିିନଦ ି
ଶବରଭିୟଂଜଲନୁଂଡୁ ଭଗୋକୁଲ 
ଦବଭଲୟରଭନୋଲିସଦିନୁ  ଇଷି ପତ୍ନିୟରୁ ଭକୋଟ୍ଟନ୍ନ 
ସ ୁୁଜ ତସୋ  ୁଂଜସିଦି ସ୍ଵରମଣ 
କୁବୁଭଜ ଗଂଧଭକ ଓଲିଦ ମନୁଗିଣ 
ଵବୁିଧଭସଵତିସ ବଡୁିଵଭନ ନୋଵେି କମଫଲ ୪-୨୪ 
 
ଗଣଭନୟିଲ୍ଲଦ ପରମସଖୁ ସ 
ଦ୍ଗଣୁଗଣଂଗଳ ଭଲଶଭଲଶଭକ 
ଏଭଣଭୟନସିଦୁ ରମୋବ୍ଜ  ଵଶରୋଦଗିଳ ସୁଖଵୁ 
ଉଣୁତୁସଣୁତସଭମୈ ମଭରଦୁ କ ଇଷ୍ଣୋ 
ପଣଭଵନଲୁ ଭକୈଭକୋଂବନ କ 
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ଜନନ ିଭ ୋଜନ ସମୟଦଲି ଭକୈଭୟୋଡୁ୍ଡଵଂଦଦଲି ୪-୨୫ 
 
ଜୀଵ କ ଇତସ କମଗଳ ବଡିଭଦ ର 
ମୋଵରନୁ ସଈକରସି ିଫଲଗଳ 
ନୀଵନଧିକୋରୋନୁସୋରଦଲଵରଗିନଵରତସ 
ପୋଵକନୁ ସଵସ୍ଵ  ୁଂଜସି ି
ତସୋ ଵକିୋରଵଭନୈଦଭନୋଭେଗୁ 
ପୋଵକଭନ ପୋଵନଭନନପି ହରୟୁିଂବୁଭଦନରଦୁି ୪-୨୬ 
 
କଲୁଷ ଜଭିହଵଭଗ ସଷୁୁ୍ଠଭ ୋଜନ 
ଜଲ ଭମୋଦଲୁ ଵଷିଭଦୋରୁଵୁଦୁ ନ ି
ଷ୍କଲୁଷ ଜଭିହଵଭଗ ସରୁସ ଭତସୋରୁଵୁଭଦଲ୍ଲ କୋଲଦଲି 
ସଲୁଲିତସୋଂଗଭଗ ସକଲରସ ମଂ 
ଗଳଭଵନସିତୁସହୁିଦନ୍ନମୟ ଭକୈ 
ଭକୋଳଭଦ ବଡୁିଵଭନ ପୂତସନୟି ଵଷିଭମୋଭଲୟନୁଂଡଵନୁ ୪-୨୭ 
 
ଭପଳଭଲନୁ ସମୀରଭଦଵନୁ 
କୋଲକୂଟଵନୁଂଡୁ ଭଲୋକଵ 
ପୋଲିସଦି ତସଦ୍ଦୋସଭନୋଵନୁ ଅମ ଇଉତସଭନନସିଦିନୁ 
ଶ୍ରୀ ଲକୁମିଵଲ୍ଲ  ଶୁ ୋଶୁ  
ଜୋଲକମଗଳୁଂବନୁପେୟ 
ଭଦଭଦଳଭିଗଗଳଵଗିଲ୍ଲଭଵଂଦଗୁି ସ୍ଵରସଗଳ ବଟୁି୍ଟ ୪-୨୮ 
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ଈ ପରୟିଲେୁୟତସନ ତସେ 
ଦୂପ ତସନ୍ନୋମଗଳ ସଭଲ ନୋ 
ନୋ ପଦୋଥଦ ିଭନଭନଭନଭନଦୁ  ୁଂଜସିତୁସଲିରୁ ଵଷିୟ 
ପ୍ରୋପକ ସ୍ଥୋପକ ନୟିୋମକ 
ଵୟୋପକନୁଭୟଂଦରଦୁି ନୀ ନ ି
ଭଲପନୋଗିରୁ ପୁଣୟ ପୋପଗଳନପିସଵନଡଭିଗ ୪-୨୯ 
 
ଐଦୁ ଲଏଂ େଭରୋଂ  
େୋଦ ସୋଵରିଭଦଳୁନୂରର 
ଐଦୁ ରୂପଵ ଧରସି ିଭ ୋକ୍ତ ଇଗ ଭ ୋଜୟଭନଂଭଦନସି ି
ଶ୍ରୀଧରୋ ଦୁଗୋରମଣ ପୋ 
ଦୋଦ ିଶରିପୟଂତସ ଵୟୋପିସ ି
କୋଦୁଭକୋଂଡହି ସଂତସତସ ଜଗନ୍ନୋଥ ଵଟିଠଲନୁ ୪-୩୦ 
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