
||  ଶ୍ରୀଲଲିତାସହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମ ୍||  
 

     ||  ନଯାସଃ ||  
 

ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀଲଲିତାସ୍ହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମାଲା ମନ୍ତ୍ରସ୍ଯ |  

ଵଶନିଯାଦିଵାସ୍େଵତା ଋଷଯଃ |  

ଅନୁଷଟୁ୍ପ ୍ଛନ୍ଦଃ |  

ଶ୍ରୀଲଲିତାପରସ୍ମଶ୍ଵରୀ ସ୍ଦଵତା |  

ଶ୍ରୀମଦ୍ଵାଗ୍ଭଵକୂସ୍ଟତି ବୀଜମ ୍|  

ମଧ୍ଯକୂସ୍ଟତି ଶକି୍ଃ |  

ଶକି୍କସୂ୍ଟତି କୀଲକମ ୍|  

ଶ୍ରୀଲଲିତାମହାତି୍ରପରୁସ୍ନୁ୍ଦରୀ-ପ୍ରସ୍ାଦସି୍ଦି୍ଧଦ୍ଵାରା 
ଚିନି୍ତତଫଲାଵାପ୍ତ୍ଯସ୍ଥେ ଜସ୍ପ ଵିନସି୍ଯାଗଃ |  
 

    ||  ଧ୍ଯାନମ ୍||  
 

ସି୍ନୂ୍ଦରାରୁଣ ଵିଗ୍ରହାାଂ ତି୍ରନଯନାାଂ ମାଣକିଯସ୍ମୌଲି ସ୍ଫୁ୍ରତ୍ 

ତାରା ନାଯକ ସ୍ଶଖରାାଂ ସି୍ମତମଖୁୀ ମାପୀନ ଵସ୍ଷାରୁହାମ ୍|  

ପାଣଭି୍ଯାମଲିପଣୂେ ରତ୍ନ ଚଷକାଂ ରସ୍କ୍ାତ୍ପଲାଂ ବିଭ୍ରତୀାଂ 
ସ୍ସ୍ୌମଯାାଂ ରତ୍ନ ଘଟସ୍ଥ ରକ୍ଚରଣାାଂ ଧ୍ଯାସ୍ଯତ୍ ପରାମମି୍ବକାମ ୍||  
 
Meaning:-  Let us meditate on the Divine Mother whose body has the red hue of vermilion, who has 
three eyes, who wears a beautiful crown studded with rubies, who is adorned with the crescent Moon, 
whose face sports beautiful smile indicating compassion, who has beautiful limbs, whose hands hold a 
jewel-studded golden vessel filled with nectar, and in the other a red lotus flower.  
 

ଅରୁଣାାଂ କରୁଣା ତରଙି୍ଗତାଷୀାଂ 
ଧତୃ ପାଶାଙୁ୍କଶ ପଷୁ୍ପ ବାଣଚାପାମ ୍|  

ଅଣମିାଦିଭି୍ ରାଵୃତାାଂ ମଯସୂ୍ଖୈ- 

ରହମିସ୍ତଯଵ ଵିଭ୍ାଵସ୍ଯ ଭ୍ଵାନୀମ ୍||  
 
Meaning:- I meditate on Bhavānī, the supreme happiness, whose colour is like the sun at dawn i.e. red in 
colour and from whom rays of light are emanating. Her compassion for Her devotees comes out of Her 
eyes like waves of ocean. In this verse, She is described with four hands. In the rear hands She has two 
weapons called pāśam (like a rope) and aṅkuśa (a sharp edged metal weapon normally used to control 
elephants). In the front hands she holds a bow made out of sugar cane and arrows made out of flowers. 
A detailed study of Her weaponries is discussed later in this Sahasranāma. They represent four of Her 
premier assistants. She is surrounded by aṣṭama siddhi-s. Each siddhi is represented by a goddess in Śrī 
Cakra. I meditate on Her form called Bhavānī, a state of supreme happiness with beams of light. 
 

ଧ୍ଯାସ୍ଯତ୍ ପଦ୍ମାସ୍ନସ୍ଥାାଂ ଵିକସି୍ତଵଦନାାଂ ପଦ୍ମପତ୍ରାଯତାଷୀାଂ 
ସ୍ହମାଭ୍ାାଂ ପୀତଵସ୍ତ୍ାାଂ କରକଲିତଲସ୍ସ୍ଦ୍ଧମପଦ୍ମାାଂ ଵରାଙ୍ଗୀମ ୍|  

ସ୍ଵୋଲଙ୍କାର ଯକୁ୍ାାଂ ସ୍ତତ ମଭ୍ଯଦାାଂ ଭ୍କ୍ନମ୍ାାଂ ଭ୍ଵାନୀାଂ 
ଶ୍ରୀଵିଦଯାାଂ ଶାନ୍ତ ମତୂତାଂ ସ୍କଲ ସ୍ରୁନୁତାାଂ ସ୍ଵେ ସ୍ମ୍ପତ୍ପରଦାତ୍ରୀମ ୍||  



 
Meaning:- I meditate on the Divine Mother, whose eyes are very welcoming, who holds the 
arrow, bow, noose and the goad in Her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is 
painted with red vermillion on her forehead and is red and tender like the japa flower. 
 

ସ୍କୁଙୁ୍କମ ଵିସ୍ଲପନାମଲିକଚୁମି୍ବ କତୂରିକାାଂ 
ସ୍ମନ୍ଦ ହସି୍ସ୍ତଷଣାାଂ ସ୍ଶର ଚାପ ପାଶାଙୁ୍କଶାମ ୍|  

ଅସ୍ଶଷଜନ ସ୍ମାହନିୀାଂ ଅରୁଣ ମାଲଯ ଭୂ୍ଷାମ୍ବରାାଂ 
ଜପାକୁସ୍ମୁ ଭ୍ାସ୍ରୁାାଂ ଜପଵିସ୍ଧୌ ସ୍ମସ୍ର ଦମି୍ବକାମ ୍||  
 
I meditate on the Mother, whose eyes 
are smiling, who holds the arrow, bow, 
noose and the goad in Her hand. She is 
glittering with red garlands and ornaments. 
She is painted with red vermillion on her forehead 
and is red and tender like the japa flower. 
 

     ||  ଅଥ ଶ୍ରୀଲଲିତାସହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମ ୍||  
 

ଓ ଁଶ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀମହାରାଜ୍ଞୀ ଶ୍ରୀମତ୍-ସି୍ାଂହାସ୍ସ୍ନଶ୍ଵରୀ |  

ଚିଦଗି୍ନ-କୁଣ୍ଡ-ସ୍ମଭୂ୍୍ତା ସ୍ଦଵକାଯେ-ସ୍ମଦୁଯତା ||  ୧||  

 

ଉଦଯଦ୍ଭାନୁ-ସ୍ହସ୍ରାଭ୍ା ଚତୁବୋହୁ-ସ୍ମନ୍ିତିା |  

ରାଗସ୍ଵରୂପ-ପାଶାଢ୍ଯା ସ୍ରାଧାକାରାଙୁ୍କସ୍ଶାଜ୍ଜ୍ଵଲା ||  ୨||  

 

ମସ୍ନାରୂସ୍ପଷ-ୁସ୍କାଦଣ୍ଡା ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର-ସ୍ାଯକା |  

ନିଜାରୁଣ-ପ୍ରଭ୍ାପରୂ-ମଜ୍ଜଦ୍ର୍ହ୍ମାଣ୍ଡ-ମଣ୍ଡଲା ||  ୩||  

 

ଚମ୍ପକାସ୍ଶାକ-ପନୁ୍ନାଗ-ସ୍ସ୍ୌଗନି୍ଧକ-ଲସ୍ତ୍କଚା |  

କୁରୁଵିନ୍ଦମଣ-ିସ୍ଶ୍ରଣୀ-କନସ୍ତ୍କାଟୀର-ମଣି୍ଡତା ||  ୪||  

 

ଅଷ୍ଟମୀଚନ୍ଦ୍ର-ଵିଭ୍ରାଜ-ଦଲିକସ୍ଥଲ-ସ୍ଶାଭି୍ତା |  

ମଖୁଚନ୍ଦ୍ର-କଲଙ୍କାଭ୍-ମଗୃନାଭି୍-ଵିସ୍ଶଷକା ||  ୫||  

 

ଵଦନସ୍ମର-ମାଙ୍ଗଲଯ-ଗହୃସ୍ତାରଣ-ଚିଲି୍ଲକା |  

ଵକ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମୀ-ପରୀଵାହ-ଚଲନ୍ମୀନାଭ୍-ସ୍ଲାଚନା ||  ୬||  

 

ନଵଚମ୍ପକ-ପଷୁ୍ପାଭ୍-ନାସ୍ାଦଣ୍ଡ-ଵିରାଜିତା |  

ତାରାକାନି୍ତ-ତିରସ୍କାରି-ନାସ୍ାଭ୍ରଣ-ଭ୍ାସ୍ରୁା ||  ୭||  



 

କଦମ୍ବମଞ୍ଜରୀ-କୢପ୍ତ୍-କଣେପରୂ-ମସ୍ନାହରା |  

ତାଟଙ୍କ-ଯଗୁଲୀ-ଭୂ୍ତ-ତପସ୍ନାଡୁପ-ମଣ୍ଡଲା ||  ୮||  

 

ପଦ୍ମରାଗ-ଶଲିାଦଶେ-ପରିଭ୍ାଵି-କସ୍ପାଲଭୂ୍ଃ |  

ନଵଵିଦ୍ରୁମ-ବିମ୍ବଶ୍ରୀ-ନଯକ୍କାରି-ରଦନଚ୍ଛଦା ||  ୯||   

 

ଶଦୁ୍ଧ-ଵିଦଯାଙୁ୍କରାକାର-ଦି୍ଵଜପଙି୍କ୍ତ-ଦ୍ଵସ୍ଯାଜ୍ଜ୍ଵଲା |  

କପେରୂ-ଵୀଟିକାସ୍ମାଦ-ସ୍ମାକଷତ-ଦିଗନ୍ତରା ||  ୧୦||  

 

ନିଜ-ସ୍ଲ୍ଲାପ-ମାଧଯୁେ-ଵିନିଭ୍େର୍ତ୍ସତତ-କଚ୍ଛପୀ |   

ମନ୍ଦସି୍ମତ-ପ୍ରଭ୍ାପରୂ-ମଜ୍ଜତ୍କାସ୍ମଶ-ମାନସ୍ା ||  ୧୧||  

 

ଅନାକଲିତ-ସ୍ାଦୃଶଯ-ଚିବୁକଶ୍ରୀ-ଵିରାଜିତା |   

କାସ୍ମଶ-ବଦ୍ଧ-ମାଙ୍ଗଲଯ-ସ୍ତୂ୍ର-ସ୍ଶାଭି୍ତ-କନ୍ଧରା ||  ୧୨||  

 

କନକାଙ୍ଗଦ-ସ୍କଯରୂ-କମନୀଯ-ଭୁ୍ଜାନ୍ିତିା |  

ରତ୍ନସ୍ଗ୍ରୈସ୍ଵଯ-ଚିନ୍ତାକ-ସ୍ଲାଲ-ମକୁ୍ା-ଫଲାନ୍ିତିା ||  ୧୩||  

 

କାସ୍ମଶ୍ଵର-ସ୍ପ୍ରମରତ୍ନ-ମଣ-ିପ୍ରତିପଣ-ତନୀ |  

ନାଭ୍ଯାଲଵାଲ-ସ୍ରାମାଲି-ଲତା-ଫଲ-କୁଚଦ୍ଵଯୀ ||  ୧୪||  

 

ଲଷଯସ୍ରାମ-ଲତାଧାରତା-ସ୍ମସୁ୍ନ୍ନଯ-ମଧ୍ଯମା |  

ତନଭ୍ାର-ଦଲନ୍ମଧ୍ଯ-ପଟ୍ଟବନ୍ଧ-ଵଲିତ୍ରଯା ||  ୧୫||  

 

ଅରୁଣାରୁଣ-ସ୍କୌସ୍ମୁ୍ଭ-ଵସ୍ତ୍-ଭ୍ାସ୍ଵତ୍-କଟୀତଟୀ |  

ରତ୍ନ-କିଙି୍କଣକିା-ରମଯ-ରଶନା-ଦାମ-ଭୂ୍ଷିତା ||  ୧୬||  

 

କାସ୍ମଶ-ଜ୍ଞାତ-ସ୍ସ୍ୌଭ୍ାଗଯ-ମାଦେସ୍ଵାରୁ-ଦ୍ଵଯାନ୍ିତିା |  

ମାଣକିଯ-ମକୁୁଟାକାର-ଜାନୁଦ୍ଵଯ-ଵିରାଜିତା ||  ୧୭||  

 

ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଗାପ-ପରିଷିପ୍ତ୍-ସ୍ମରତୂଣାଭ୍-ଜଙି୍ଘକା |  

ଗଢୂ୍ଗଲୁ୍ ଫା କୂମେପଷୃ୍ ଠ-ଜଯିଷଣ୍-ୁପ୍ରପଦାନ୍ିତିା ||  ୧୮||  

 

ନଖ-ଦୀଧତିି-ସ୍ାଂଛନ୍ନ-ନମଜ୍ଜନ-ତସ୍ମାଗଣୁା |  



ପଦଦ୍ଵଯ-ପ୍ରଭ୍ାଜାଲ-ପରାକୃତ-ସ୍ସ୍ରାରୁହା ||  ୧୯||  

 

ସି୍ଞ୍ଜାନ-ମଣମିଞ୍ଜୀର-ମଣି୍ଡତ-ଶ୍ରୀ-ପଦାମ୍ବଜୁା |   

ମରାଲୀ-ମନ୍ଦଗମନା ମହାଲାଵଣଯ-ସ୍ଶଵଧଃି ||  ୨୦||  

 

ସ୍ଵୋରୁଣାଽନଵଦଯାଙ୍ଗୀ ସ୍ଵୋଭ୍ରଣ-ଭୂ୍ଷିତା |  

ଶଵି-କାସ୍ମଶ୍ଵରାଙ୍କସ୍ଥା ଶଵିା ସ୍ଵାଧୀନ-ଵଲ୍ଲଭ୍ା ||  ୨୧||  

 

ସ୍ସୁ୍ମରୁ-ମଧ୍ଯ-ଶଙୃ୍ଗସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ନଗର-ନାଯିକା |  

ଚିନ୍ତାମଣ-ିଗହୃାନ୍ତସ୍ଥା ପଞ୍ଚ-ବ୍ରହ୍ମାସ୍ନ-ସି୍ଥତା ||  ୨୨||  

 

ମହାପଦ୍ ମାଟଵୀ-ସ୍ାଂସ୍ଥା କଦମ୍ବଵନ-ଵାସି୍ନୀ |  

ସ୍ଧୁାସ୍ାଗର-ମଧ୍ଯସ୍ଥା କାମାଷୀ କାମଦାଯିନୀ ||  ୨୩||  

 

ସ୍ଦଵଷତ-ଗଣ-ସ୍ାଂଘାତ-ତୂଯମାନାତ୍ମ-ସ୍ଵୈଭ୍ଵା |  

ଭ୍ଣ୍ଡାସ୍ରୁ-ଵସ୍ଧାଦୁଯକ୍-ଶକି୍ସ୍ସ୍ନା-ସ୍ମନ୍ିତିା ||  ୨୪||  

 

ସ୍ମ୍ପତ୍କରୀ-ସ୍ମାରୂଢ୍-ସି୍ନୁ୍ଧର-ଵ୍ରଜ-ସ୍ସ୍ଵିତା |  

ଅଶ୍ଵାରୂଢ୍ାଧଷିି୍ ଠତାଶ୍ଵ-ସ୍କାଟି-ସ୍କାଟିଭି୍ରାଵୃତା ||  ୨୫||  

 

ଚରରାଜ-ରଥାରୂଢ୍-ସ୍ଵୋଯଧୁ-ପରିଷ୍କତୃା |  

ସ୍ଗଯଚର-ରଥାରୂଢ୍-ମନି୍ତ୍ରଣୀ-ପରିସ୍ସ୍ଵିତା ||  ୨୬||  

 

କିରିଚର-ରଥାରୂଢ୍-ଦଣ୍ଡନାଥା-ପରୁସ୍କତୃା |  

ଜ୍ଵାଲା-ମାଲିନିକାଷିପ୍ତ୍-ଵହ୍ନପି୍ରାକାର-ମଧ୍ଯଗା ||  ୨୭||  

 

ଭ୍ଣ୍ଡସ୍ସ୍ୈନଯ-ଵସ୍ଧାଦୁଯକ୍-ଶକି୍-ଵିରମ-ହଷତତା |  

ନିତଯା-ପରାରମାସ୍ଟାପ-ନିରୀଷଣ-ସ୍ମତ୍ୁସ୍କୁା ||  ୨୮||  

 

ଭ୍ଣ୍ଡପତୁ୍ର-ଵସ୍ଧାଦୁଯକ୍-ବାଲା-ଵିରମ-ନନ୍ଦିତା |  

ମନି୍ତ୍ରଣଯମ୍ବା-ଵିରଚିତ-ଵିଷଙ୍ଗ-ଵଧ-ସ୍ତାଷିତା ||  ୨୯||  

 

ଵିଶରୁ-ପ୍ରାଣହରଣ-ଵାରାହୀ-ଵୀଯେ-ନନ୍ଦିତା |  

କାସ୍ମଶ୍ଵର-ମଖୁାସ୍ଲାକ-କଲି୍ତି-ଶ୍ରୀଗସ୍ଣଶ୍ଵରା ||  ୩୦||  

 



ମହାଗସ୍ଣଶ-ନିଭ୍ତନ୍ନ-ଵିଘ୍ନଯନ୍ତ୍ର-ପ୍ରହଷତତା |  

ଭ୍ଣ୍ଡାସ୍ସୁ୍ରନ୍ଦ୍ର-ନିମେକୁ୍-ଶସ୍ତ୍-ପ୍ରତଯସ୍ତ୍-ଵଷତଣୀ ||  ୩୧||  

 

କରାଙୁ୍ଗଲି-ନସ୍ଖାତ୍ପନ୍ନ-ନାରାଯଣ-ଦଶାକୃତିଃ |  

ମହା-ପାଶପୁତାସ୍ତ୍ାଗି୍ନ-ନିଦେଗ୍ଧାସ୍ରୁ-ସ୍ସ୍ୈନକିା ||  ୩୨||  

 

କାସ୍ମଶ୍ଵରାସ୍ତ୍-ନିଦେଗ୍ଧ-ସ୍ଭ୍ଣ୍ଡାସ୍ରୁ-ଶନୂଯକା |  

ବ୍ରସ୍ହ୍ମାସ୍ପନ୍ଦ୍ର-ମସ୍ହନ୍ଦ୍ରାଦି-ସ୍ଦଵ-ସ୍ାଂତୁତ-ସ୍ଵୈଭ୍ଵା ||  ୩୩||  

 

ହର-ସ୍ନତ୍ରାଗି୍ନ-ସ୍ାଂଦଗ୍ଧ-କାମ-ସ୍ଞ୍ଜୀଵସ୍ନୌଷଧଃି |  

ଶ୍ରୀମଦ୍ଵାଗ୍ଭଵ-କସୂ୍ଟୈକ-ସ୍ଵରୂପ-ମଖୁ-ପଙ୍କଜା ||  ୩୪||  

 

କଣ୍ଠାଧଃ-କଟି-ପଯେନ୍ତ-ମଧ୍ଯକଟୂ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ଶକି୍-କୂସ୍ଟୈକତାପନ୍ନ-କଟଯସ୍ଧାଭ୍ାଗ-ଧାରିଣୀ ||  ୩୫||  

 

ମଲୂ-ମନ୍ତ୍ରାତି୍ମକା ମଲୂକୂଟତ୍ରଯ-କସ୍ଲବରା |  

କୁଲାମସୃ୍ତୈକ-ରସି୍କା କୁଲସ୍ାଂସ୍କତ-ପାଲିନୀ ||  ୩୬||  

 

କୁଲାଙ୍ଗନା କୁଲାନ୍ତସ୍ଥା ସ୍କୌଲିନୀ କୁଲସ୍ଯାଗିନୀ |  

ଅକୁଲା ସ୍ମଯାନ୍ତସ୍ଥା ସ୍ମଯାଚାର-ତତ୍ପରା ||  ୩୭||  

 

ମଲୂାଧାସ୍ରୈକ-ନିଲଯା ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନି୍ଥ-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ |  

ମଣ-ିପରୂାନ୍ତରୁଦିତା ଵିଷଣ୍ଗୁ୍ରନି୍ଥ-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ ||  ୩୮||  

 

ଆଜ୍ଞା-ଚରାନ୍ତରାଲସ୍ଥା ରୁଦ୍ରଗ୍ରନି୍ଥ-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ |  

ସ୍ହସ୍ରାରାମ୍ବଜୁାରୂଢ୍ା ସ୍ଧୁା-ସ୍ାରାଭି୍ଵଷତଣୀ ||  ୩୯||  

 

ତଡିଲ୍ଲତା-ସ୍ମରୁଚିଃ ଷଟ୍ଚସ୍ରାପରି-ସ୍ାଂସି୍ଥତା |  

ମହାସ୍କି୍ଃ କଣୁ୍ଡଲିନୀ ବିସ୍ତନ୍ତୁ-ତନୀଯସ୍ୀ ||  ୪୦||  

 

ଭ୍ଵାନୀ ଭ୍ାଵନାଗମଯା ଭ୍ଵାରଣଯ-କୁଠାରିକା |  

ଭ୍ଦ୍ରପି୍ରଯା ଭ୍ଦ୍ରମତୂତର୍ ଭ୍କ୍-ସ୍ସ୍ୌଭ୍ାଗଯଦାଯିନୀ ||  ୪୧||  

 

ଭ୍କି୍ପି୍ରଯା ଭ୍କି୍ଗମଯା ଭ୍କି୍ଵଶଯା ଭ୍ଯାପହା |  

ଶାମ୍ଭଵୀ ଶାରଦାରାଧ୍ଯା ଶଵୋଣୀ ଶମେଦାଯିନୀ ||  ୪୨||  
 



ଶାଙ୍କରୀ ଶ୍ରୀକରୀ ସ୍ାଧ୍ଵୀ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ର-ନିଭ୍ାନନା |  

ଶାସ୍ତାଦରୀ ଶାନି୍ତମତୀ ନିରାଧାରା ନିରଞ୍ଜନା ||  ୪୩||  
 

ନିସ୍ଲେପା ନିମେଲା ନିତଯା ନିରାକାରା ନିରାକୁଲା |  

ନିଗେଣୁା ନଷି୍କଲା ଶାନ୍ତା ନଷି୍କାମା ନରୁିପପ୍ଲଵା ||  ୪୪||  
 

ନିତଯମକୁ୍ା ନିଵତକାରା ନିଷ୍ପରପଞ୍ଚା ନିରାଶ୍ରଯା |  

ନିତଯଶଦୁ୍ଧା ନିତଯବୁଦ୍ଧା ନିରଵଦଯା ନିରନ୍ତରା ||  ୪୫||  
 

ନିଷ୍କାରଣା ନଷି୍କଲଙ୍କା ନିରୁପାଧର୍ି ନିରୀଶ୍ଵରା |  

ନୀରାଗା ରାଗମଥନୀ ନିମେଦା ମଦନାଶନିୀ ||  ୪୬||  
 

ନିଶି୍ଚନ୍ତା ନିରହାଂକାରା ନସି୍ମୋହା ସ୍ମାହନାଶନିୀ |  

ନିମେମା ମମତାହନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପାପା ପାପନାଶନିୀ ||  ୪୭||  
 

ନିସ୍ରାଧା ସ୍ରାଧଶମନୀ ନିସ୍ଲୋଭ୍ା ସ୍ଲାଭ୍ନାଶନିୀ |  

ନିଃସ୍ାଂଶଯା ସ୍ାଂଶଯଘ୍ନୀ ନଭି୍େଵା ଭ୍ଵନାଶନିୀ ||  ୪୮||   
 

ନିଵତକଲ୍ାି ନିରାବାଧା ନିସ୍ଭ୍େଦା ସ୍ଭ୍ଦନାଶନିୀ |  

ନିନୋଶା ମତୁୃଯମଥନୀ ନରିିଯା ନଷି୍ପରିଗ୍ରହା ||  ୪୯||  
 

ନିତୁଲା ନୀଲଚିକୁରା ନିରପାଯା ନିରତଯଯା |  

ଦୁଲେଭ୍ା ଦୁଗେମା ଦୁଗୋ ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଖୁପ୍ରଦା ||  ୫୦||  
 

ଦୁଷ୍ଟଦୂରା ଦୁରାଚାର-ଶମନୀ ସ୍ଦାଷଵଜତତା |  

ସ୍ଵେଜ୍ଞା ସ୍ାନ୍ଦ୍ରକରୁଣା ସ୍ମାନାଧକି-ଵଜତତା ||  ୫୧||  

 

ସ୍ଵେଶକି୍ମଯୀ ସ୍ଵେ-ମଙ୍ଗଲା ସ୍ଦ୍ଗତିପ୍ରଦା |  

ସ୍ସ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସ୍ଵେମଯୀ ସ୍ଵେମନ୍ତ୍ର-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ||  ୫୨||  

 

ସ୍ଵେ-ଯନ୍ତ୍ରାତି୍ମକା ସ୍ଵେ-ତନ୍ତ୍ରରୂପା ମସ୍ନାନ୍ ମନୀ |  

ମାସ୍ହଶ୍ଵରୀ ମହାସ୍ଦଵୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ ମଡୃପି୍ରଯା ||  ୫୩||  
 

ମହାରୂପା ମହାପଜୂଯା ମହାପାତକ-ନାଶନିୀ |  

ମହାମାଯା ମହାସ୍ତ୍ତ୍ଵା ମହାଶକି୍ର୍ ମହାରତିଃ ||  ୫୪||  
 

ମହାସ୍ଭ୍ାଗା ମସ୍ହୈଶ୍ଵଯୋ ମହାଵୀଯୋ ମହାବଲା |  

ମହାବୁଦି୍ଧର୍ ମହାସି୍ଦି୍ଧର୍ ମହାସ୍ଯାସ୍ଗଶ୍ଵସ୍ରଶ୍ଵରୀ ||  ୫୫||  
 

ମହାତନ୍ତ୍ରା ମହାମନ୍ତ୍ରା ମହାଯନ୍ତ୍ରା ମହାସ୍ନା |  

ମହାଯାଗ-ରମାରାଧ୍ଯା ମହାସ୍ଭ୍ୈରଵ-ପଜିୂତା ||  ୫୬||  



 

ମସ୍ହଶ୍ଵର-ମହାକଲ୍-ିମହାତାଣ୍ଡଵ-ସ୍ାଷିଣୀ |  

ମହାକାସ୍ମଶ-ମହଷିୀ ମହାତି୍ରପରୁ-ସ୍ନୁ୍ଦରୀ ||  ୫୭||  

 

ଚତୁଃଷଷଟୁ୍ଯପଚାରାଢ୍ଯା ଚତୁଃଷଷି୍ଟକଲାମଯୀ |  

ମହାଚତୁଃ-ଷଷି୍ଟସ୍କାଟି-ସ୍ଯାଗିନୀ-ଗଣସ୍ସ୍ଵିତା ||  ୫୮||  

 

ମନୁଵିଦଯା ଚନ୍ଦ୍ରଵିଦଯା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲ-ମଧ୍ଯଗା |  

ଚାରୁରୂପା ଚାରୁହାସ୍ା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର-କଲାଧରା ||  ୫୯||  

 

ଚରାଚର-ଜଗନ୍ନାଥା ଚରରାଜ-ନସି୍କତନା |  

ପାଵେତୀ ପଦ୍ମନଯନା ପଦ୍ମରାଗ-ସ୍ମପ୍ରଭ୍ା ||  ୬୦||  

 

ପଞ୍ଚ-ସ୍ପ୍ରତାସ୍ନାସ୍ୀନା ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ଚିନ୍ ମଯୀ ପରମାନନ୍ଦା ଵିଜ୍ଞାନ-ଘନରୂପିଣୀ ||  ୬୧||  

 

ଧ୍ଯାନ-ଧ୍ଯାତୃ-ସ୍ଧ୍ଯଯରୂପା ଧମୋଧମେ-ଵିଵଜତତା |  

ଵିଶ୍ଵରୂପା ଜାଗରିଣୀ ସ୍ଵପନ୍ତୀ ସ୍ତୈଜସ୍ାତି୍ମକା ||  ୬୨||  
 

ସ୍ପୁ୍ତ୍ା ପ୍ରାଜ୍ଞାତି୍ମକା ତୁଯୋ ସ୍ଵୋଵସ୍ଥା-ଵିଵଜତତା |  

ସ୍ଷିୃ୍ଟକତ୍ରେୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ସ୍ଗାପ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଗାଵିନ୍ଦରୂପିଣୀ ||  ୬୩||  
 

ସ୍ାଂହାରିଣୀ ରୁଦ୍ରରୂପା ତିସ୍ରାଧାନ-କରୀଶ୍ଵରୀ |  

ସ୍ଦାଶଵିାଽନୁଗ୍ରହଦା ପଞ୍ଚକୃତଯ-ପରାଯଣା ||  ୬୪||  

 

ଭ୍ାନୁମଣ୍ଡଲ-ମଧ୍ଯସ୍ଥା ସ୍ଭ୍ୈରଵୀ ଭ୍ଗମାଲିନୀ |  

ପଦ୍ମାସ୍ନା ଭ୍ଗଵତୀ ପଦ୍ମନାଭ୍-ସ୍ସ୍ହାଦରୀ ||  ୬୫||  

 

ଉସ୍ନ୍ ମଷ-ନିମିସ୍ଷାତ୍ପନ୍ନ-ଵିପନ୍ନ-ଭୁ୍ଵନାଵଲୀ |  

ସ୍ହସ୍ର-ଶୀଷେଵଦନା ସ୍ହସ୍ରାଷୀ ସ୍ହସ୍ରପାତ୍ ||  ୬୬||  

 

ଆବ୍ରହ୍ମ-କୀଟ-ଜନନୀ ଵଣୋଶ୍ରମ-ଵିଧାଯିନୀ |  

ନିଜାଜ୍ଞାରୂପ-ନିଗମା ପଣୁଯାପଣୁଯ-ଫଲପ୍ରଦା ||  ୬୭||  

 

ଶରୁ୍ତି-ସ୍ୀମନ୍ତ-ସି୍ନୂ୍ଦରୀ-କୃତ-ପାଦାବ୍ଜ-ଧଲିୂକା |  

ସ୍କଲାଗମ-ସ୍ସ୍ନ୍ଦାହ-ଶକିୁ୍-ସ୍ମ୍ପଟୁ-ସ୍ମୌକି୍କା ||  ୬୮||  



 

ପରୁୁଷାଥେପ୍ରଦା ପଣୂୋ ସ୍ଭ୍ାଗିନୀ ଭୁ୍ଵସ୍ନଶ୍ଵରୀ |  

ଅମି୍ବକାଽନାଦି-ନିଧନା ହରିବ୍ରସ୍ହ୍ମନ୍ଦ୍ର-ସ୍ସ୍ଵିତା ||  ୬୯||  

 

ନାରାଯଣୀ ନାଦରୂପା ନାମରୂପ-ଵିଵଜତତା |  

ହ୍ୀାଂକାରୀ ହ୍ୀମତୀ ହୃଦଯା ସ୍ହସ୍ଯାପାସ୍ଦଯ-ଵଜତତା ||  ୭୦||  

 

ରାଜରାଜାଚତତା ରାଜ୍ଞୀ ରମଯା ରାଜୀଵସ୍ଲାଚନା |  

ରଞ୍ଜନୀ ରମଣୀ ରସ୍ଯା ରଣତ୍କିଙି୍କଣ-ିସ୍ମଖଲା ||  ୭୧||  

 

ରମା ରାସ୍କନୁ୍ଦଵଦନା ରତିରୂପା ରତିପି୍ରଯା |  

ରଷାକରୀ ରାଷସ୍ଘ୍ନୀ ରାମା ରମଣଲମ୍ପଟା ||  ୭୨||  
 

କାମଯା କାମକଲାରୂପା କଦମ୍ବ-କସୁ୍ମୁ-ପି୍ରଯା |  

କଲଯାଣୀ ଜଗତୀକନ୍ଦା କରୁଣା-ରସ୍-ସ୍ାଗରା ||  ୭୩||  

 

କଲାଵତୀ କଲାଲାପା କାନ୍ତା କାଦମ୍ବରୀପି୍ରଯା |  

ଵରଦା ଵାମନଯନା ଵାରୁଣୀ-ମଦ-ଵିହ୍ଲିା ||  ୭୪||  

 

ଵିଶ୍ଵାଧକିା ସ୍ଵଦସ୍ଵଦଯା ଵିନ୍ଧଯାଚଲ-ନିଵାସି୍ନୀ |  

ଵିଧାତ୍ରୀ ସ୍ଵଦଜନନୀ ଵିଷଣ୍ମୁାଯା ଵିଲାସି୍ନୀ ||  ୭୫||  
 

ସ୍ଷତ୍ରସ୍ଵରୂପା ସ୍ଷସ୍ତ୍ରଶୀ ସ୍ଷତ୍ର-ସ୍ଷତ୍ରଜ୍ଞ-ପାଲିନୀ |  

ଷଯଵୃଦି୍ଧ-ଵିନିମେକୁ୍ା ସ୍ଷତ୍ରପାଲ-ସ୍ମଚତତା ||  ୭୬||  

 

ଵିଜଯା ଵିମଲା ଵନ୍ଦଯା ଵନ୍ଦାରୁ-ଜନ-ଵର୍ତ୍ସଲା |  

ଵାଗ୍ାିଦିନୀ ଵାମସ୍କଶୀ ଵହ୍ନମିଣ୍ଡଲ-ଵାସି୍ନୀ ||  ୭୭||  

 

ଭ୍କି୍ମତ୍-କଲ୍ଲିତିକା ପଶପୁାଶ-ଵିସ୍ମାଚିନୀ |  

ସ୍ାଂହୃତାସ୍ଶଷ-ପାଷଣ୍ଡା ସ୍ଦାଚାର-ପ୍ରଵତତକା ||  ୭୮||   

 

ତାପତ୍ରଯାଗି୍ନ-ସ୍ନ୍ତପ୍ତ୍-ସ୍ମାହ୍ଲାଦନ-ଚନ୍ଦ୍ରିକା |  

ତରୁଣୀ ତାପସ୍ାରାଧ୍ଯା ତନୁମଧ୍ଯା ତସ୍ମାଽପହା ||  ୭୯||  
 

ଚିତିତତ୍ପଦ-ଲଷଯାଥୋ ଚିସ୍ଦକରସ୍-ରୂପିଣୀ |  

ସ୍ଵାତ୍ମାନନ୍ଦ-ଲଵୀଭୂ୍ତ-ବ୍ରହ୍ମାଦଯାନନ୍ଦ-ସ୍ନ୍ତତିଃ ||  ୮୦||  

 



ପରା ପ୍ରତଯକି୍ଚତୀରୂପା ପଶଯନ୍ତୀ ପରସ୍ଦଵତା |  

ମଧ୍ଯମା ସ୍ଵୈଖରୀରୂପା ଭ୍କ୍-ମାନସ୍-ହାଂସି୍କା ||  ୮୧||  

 

କାସ୍ମଶ୍ଵର-ପ୍ରାଣନାଡୀ କୃତଜ୍ଞା କାମପଜିୂତା |  

ଶଙୃ୍ଗାର-ରସ୍-ସ୍ମ୍ପଣୂୋ ଜଯା ଜାଲନ୍ଧର-ସି୍ଥତା ||  ୮୨||  

 

ଓଡଯାଣପୀଠ-ନଲିଯା ବିନୁ୍ଦ-ମଣ୍ଡଲଵାସି୍ନୀ |  

ରସ୍ହାଯାଗ-ରମାରାଧ୍ଯା ରହତପେଣ-ତପତତା ||  ୮୩||  

 

ସ୍ଦଯଃପ୍ରସ୍ାଦିନୀ ଵିଶ୍ଵ-ସ୍ାଷିଣୀ ସ୍ାଷିଵଜତତା |  

ଷଡଙ୍ଗସ୍ଦଵତା-ଯକୁ୍ା ଷାଡ୍ଗଣୁଯ-ପରିପରିୂତା ||  ୮୪||  

 

ନିତଯକ୍ିଲନ୍ନା ନିରୁପମା ନିଵୋଣ-ସ୍ଖୁ-ଦାଯିନୀ |  

ନିତଯା-ସ୍ଷାଡଶକିା-ରୂପା ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାଧେ-ଶରୀରିଣୀ ||  ୮୫||  

 

ପ୍ରଭ୍ାଵତୀ ପ୍ରଭ୍ାରୂପା ପ୍ରସି୍ଦ୍ଧା ପରସ୍ମଶ୍ଵରୀ |  

ମଲୂପ୍ରକୃତିର୍ ଅଵଯକ୍ା ଵଯକ୍ାଵଯକ୍-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ||  ୮୬||  

 

ଵଯାପିନୀ ଵିଵିଧାକାରା ଵିଦଯାଵିଦଯା-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ମହାକାସ୍ମଶ-ନଯନ-କମୁଦୁାହ୍ଲାଦ-ସ୍କୌମଦୁୀ ||  ୮୭||  

 

ଭ୍କ୍-ହାଦେ-ତସ୍ମାସ୍ଭ୍ଦ-ଭ୍ାନୁମଦ୍ଭାନୁ-ସ୍ନ୍ତତିଃ |  

ଶଵିଦୂତୀ ଶଵିାରାଧ୍ଯା ଶଵିମତୂତଃ ଶଵିଙ୍କରୀ ||  ୮୮||  
 

ଶଵିପି୍ରଯା ଶଵିପରା ଶସି୍ଷ୍ଟଷ୍ଟା ଶଷି୍ଟପଜିୂତା |  

ଅପ୍ରସ୍ମଯା ସ୍ଵପ୍ରକାଶା ମସ୍ନାଵାଚାମସ୍ଗାଚରା ||  ୮୯||  
 

ଚିଚ୍ଛକି୍ଶ ୍ସ୍ଚତନାରୂପା ଜଡଶକି୍ର୍ ଜଡାତି୍ମକା |  

ଗାଯତ୍ରୀ ଵଯାହୃତିଃ ସ୍ନ୍ଧଯା ଦି୍ଵଜବୃନ୍ଦ-ନିସ୍ଷଵିତା ||  ୯୦||  

 

ତତ୍ତ୍ଵାସ୍ନା ତତ୍ତ୍ଵମଯୀ ପଞ୍ଚ-ସ୍କାଶାନ୍ତର-ସି୍ଥତା |  

ନିଃସ୍ୀମ-ମହମିା ନିତଯ-ସ୍ଯୌଵନା ମଦଶାଲିନୀ ||  ୯୧||   

 

ମଦଘଣୂତତ-ରକ୍ାଷୀ ମଦପାଟଲ-ଗଣ୍ଡଭୂ୍ଃ |  

ଚନ୍ଦନ-ଦ୍ରଵ-ଦିଗ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଚାସ୍ମ୍ପଯ-କୁସ୍ମୁ-ପି୍ରଯା ||  ୯୨||  

 

କୁଶଲା ସ୍କାମଲାକାରା କୁରୁକୁଲ୍ଲା କୁସ୍ଲଶ୍ଵରୀ |  



କୁଲକୁଣ୍ଡାଲଯା ସ୍କୌଲ-ମାଗେ-ତତ୍ପର-ସ୍ସ୍ଵିତା ||  ୯୩||  

 

କୁମାର-ଗଣନାଥାମ୍ବା ତୁଷି୍ଟଃ ପଷିୁ୍ଟର୍ ମତିର୍ ଧତିୃଃ |  

ଶାନି୍ତଃ ସ୍ଵତିମତୀ କାନି୍ତର୍ ନନ୍ଦିନୀ ଵିଘ୍ନନାଶନିୀ ||  ୯୪||  
 

ସ୍ତସ୍ଜାଵତୀ ତି୍ରନଯନା ସ୍ଲାଲାଷୀ-କାମରୂପିଣୀ |  

ମାଲିନୀ ହାଂସି୍ନୀ ମାତା ମଲଯାଚଲ-ଵାସି୍ନୀ ||  ୯୫||  

 

ସ୍ମୁଖୁୀ ନଲିନୀ ସ୍ଭ୍ୁ୍ରୂଃ ସ୍ଶାଭ୍ନା ସ୍ରୁନାଯିକା |  

କାଲକଣ୍ଠୀ କାନି୍ତମତୀ ସ୍ଷାଭି୍ଣୀ ସ୍କୂ୍ଷ୍ମରୂପିଣୀ ||  ୯୬||  
 

ଵସ୍େଶ୍ଵରୀ ଵାମସ୍ଦଵୀ ଵସ୍ଯାଽଵସ୍ଥା-ଵିଵଜତତା |  

ସି୍ସ୍ଦ୍ଧଶ୍ଵରୀ ସି୍ଦ୍ଧଵିଦଯା ସି୍ଦ୍ଧମାତା ଯଶସି୍ଵନୀ ||  ୯୭||  
 

ଵିଶଦିୁ୍ଧଚର-ନିଲଯାଽଽରକ୍ଵଣୋ ତି୍ରସ୍ଲାଚନା |  

ଖଟ୍ାିଙ୍ଗାଦି-ପ୍ରହରଣା ଵଦସ୍ନୈକ-ସ୍ମନ୍ିତିା ||  ୯୮||  

 

ପାଯସ୍ାନ୍ନପି୍ରଯା ତ୍ଵକ୍ସ୍ଥା ପଶସୁ୍ଲାକ-ଭ୍ଯଙ୍କରୀ |  

ଅମତୃାଦି-ମହାଶକି୍-ସ୍ାଂଵୃତା ଡାକିନୀଶ୍ଵରୀ ||  ୯୯||  

 

ଅନାହତାବ୍ଜ-ନିଲଯା ଶଯାମାଭ୍ା ଵଦନଦ୍ଵଯା |  

ଦାଂସ୍ଷ୍ଟରାଜ୍ଜ୍ଵଲାଽଷ-ମାଲାଦି-ଧରା ରୁଧରିସ୍ାଂସି୍ଥତା ||  ୧୦୦||  

 

କାଲରାତ୍ରଯାଦି-ଶସ୍କ୍ଯୌଘ-ଵୃତା ସି୍ନସ୍ଗ୍ଧୌଦନପି୍ରଯା |  

ମହାଵୀସ୍ରନ୍ଦ୍ର-ଵରଦା ରାକଣିଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ||  ୧୦୧||  

 

ମଣପିରୂାବ୍ଜ-ନଲିଯା ଵଦନତ୍ରଯ-ସ୍ାଂଯତୁା |  

ଵୋଦିକାଯସୁ୍ଧାସ୍ପତା ଡାମଯୋଦିଭି୍ରାଵୃତା ||  ୧୦୨||  
 

ରକ୍ଵଣୋ ମାାଂସ୍ନିଷ୍ ଠା ଗଡୁାନ୍ନ-ପ୍ରୀତ-ମାନସ୍ା |  

ସ୍ମତଭ୍କ୍-ସ୍ଖୁଦା ଲାକିନଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ||  ୧୦୩||  

 

ସ୍ଵାଧଷି୍ ଠାନାମ୍ବଜୁ-ଗତା ଚତୁଵେକ୍ତ୍ର-ମସ୍ନାହରା |  

ଶଲୂାଦଯାଯଧୁ-ସ୍ମ୍ପନ୍ନା ପୀତଵଣୋଽତିଗଵତତା ||  ୧୦୪||  

 

ସ୍ମସ୍ଦାନିଷ୍ ଠା ମଧପୁ୍ରୀତା ବନି୍ଧନଯାଦି-ସ୍ମନ୍ିତିା |  



ଦଧ୍ଯନ୍ନାସ୍କ୍-ହୃଦଯା କାକିନୀ-ରୂପ-ଧାରିଣୀ ||  ୧୦୫||  

 

ମଲୂାଧାରାମ୍ବଜୁାରୂଢ୍ା ପଞ୍ଚ-ଵକ୍ତ୍ରାଽସି୍ଥ-ସ୍ାଂସି୍ଥତା |  

ଅଙୁ୍କଶାଦି-ପ୍ରହରଣା ଵରଦାଦି-ନସି୍ଷଵିତା ||  ୧୦୬||  

 

ମସୁ୍ଦ୍ଗୌଦନାସ୍କ୍-ଚିତ୍ତା ସ୍ାକନିଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ଆଜ୍ଞା-ଚରାବ୍ଜ-ନଲିଯା ଶକୁ୍ଲଵଣୋ ଷଡାନନା ||  ୧୦୭||  

 

ମଜ୍ଜାସ୍ାଂସ୍ଥା ହାଂସ୍ଵତୀ-ମଖୁଯ-ଶକି୍-ସ୍ମନ୍ିତିା |  

ହରିଦ୍ରାସ୍ନ୍ନୈକ-ରସି୍କା ହାକିନୀ-ରୂପ-ଧାରିଣୀ ||  ୧୦୮||  

 

ସ୍ହସ୍ରଦଲ-ପଦ୍ମସ୍ଥା ସ୍ଵେ-ଵସ୍ଣୋପ-ସ୍ଶାଭି୍ତା |  

ସ୍ଵୋଯଧୁଧରା ଶକୁ୍ଲ-ସ୍ାଂସି୍ଥତା ସ୍ଵେସ୍ତାମଖୁୀ ||  ୧୦୯||  

 

ସ୍ସ୍ଵେୌଦନ-ପ୍ରୀତଚିତ୍ତା ଯାକିନଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ସ୍ଵାହା ସ୍ଵଧାଽମତିର୍ ସ୍ମଧା ଶରୁ୍ତିଃ ସ୍ମ୍ତିୃର୍ ଅନୁତ୍ତମା ||  ୧୧୦||  
 

ପଣୁଯକୀତତଃ ପଣୁଯଲଭ୍ଯା ପଣୁଯଶ୍ରଵଣ-କୀତେନା |  

ପସୁ୍ଲାମଜାଚତତା ବନ୍ଧ-ସ୍ମାଚନୀ ବନୁ୍ଧରାଲକା ||  ୧୧୧||   

 

ଵିମଶେରୂପିଣୀ ଵିଦଯା ଵିଯଦାଦି-ଜଗତ୍ପରସ୍ଃୂ |  

ସ୍ଵେଵଯାଧ-ିପ୍ରଶମନୀ ସ୍ଵେମତୁୃଯ-ନିଵାରିଣୀ ||  ୧୧୨||  

 

ଅଗ୍ରଗଣଯାଽଚିନ୍ତଯରୂପା କଲିକଲ୍ମଷ-ନାଶନିୀ |  

କାତଯାଯନୀ କାଲହନ୍ତ୍ରୀ କମଲାଷ-ନିସ୍ଷଵିତା ||  ୧୧୩||  

 

ତାମ୍ବଲୂ-ପରିୂତ-ମଖୁୀ ଦାଡମିୀ-କସୁ୍ମୁ-ପ୍ରଭ୍ା |  

ମଗୃାଷୀ ସ୍ମାହନିୀ ମଖୁଯା ମଡୃାନୀ ମିତ୍ରରୂପିଣୀ ||  ୧୧୪||  
 

ନିତଯତୃପ୍ତ୍ା ଭ୍କ୍ନିଧର୍ି ନିଯନ୍ତ୍ରୀ ନଖିସି୍ଲଶ୍ଵରୀ |  

ସ୍ମୈତ୍ରଯାଦି-ଵାସ୍ନାଲଭ୍ଯା ମହାପ୍ରଲଯ-ସ୍ାଷିଣୀ ||  ୧୧୫||  

 

ପରା ଶକି୍ଃ ପରା ନିଷ୍ ଠା ପ୍ରଜ୍ଞାନଘନ-ରୂପିଣୀ |  

ମାଧ୍ଵୀପାନାଲସ୍ା ମତ୍ତା ମାତୃକା-ଵଣେ-ରୂପିଣୀ ||  ୧୧୬||  

 

ମହାସ୍କୈଲାସ୍-ନିଲଯା ମଣୃାଲ-ମଦୁୃ-ସ୍ଦାଲେତା |  



ମହନୀଯା ଦଯାମତୂତର୍ ମହାସ୍ାମ୍ାଜଯ-ଶାଲିନୀ ||  ୧୧୭||  

 

ଆତ୍ମଵିଦଯା ମହାଵିଦଯା ଶ୍ରୀଵିଦଯା କାମସ୍ସ୍ଵିତା |  

ଶ୍ରୀ-ସ୍ଷାଡଶାଷରୀ-ଵିଦଯା ତି୍ରକୂଟା କାମସ୍କାଟିକା ||  ୧୧୮||  

 

କଟାଷ-କିଙ୍କରୀ-ଭୂ୍ତ-କମଲା-ସ୍କାଟି-ସ୍ସ୍ଵିତା |  

ଶରିଃସି୍ଥତା ଚନ୍ଦ୍ରନଭି୍ା ଭ୍ାଲସ୍ସ୍ଥନ୍ଦ୍ର-ଧନୁଃପ୍ରଭ୍ା ||  ୧୧୯||  

 

ହୃଦଯସ୍ଥା ରଵିପ୍ରଖଯା ତି୍ରସ୍କାଣାନ୍ତର-ଦୀପିକା |  

ଦାଷାଯଣୀ ସ୍ଦୈତଯହନ୍ତ୍ରୀ ଦଷଯଜ୍ଞ-ଵିନାଶନିୀ ||  ୧୨୦||  

 

ଦରାସ୍ନ୍ଦାଲିତ-ଦୀଘୋଷୀ ଦର-ହାସ୍ସ୍ାଜ୍ଜ୍ଵଲନ୍-ମଖୁୀ |  

ଗରୁୁମତୂତର୍ ଗଣୁନିଧର୍ି ସ୍ଗାମାତା ଗହୁଜନ୍ ମଭୂ୍ଃ ||  ୧୨୧||  
 

ସ୍ଦସ୍ଵଶୀ ଦଣ୍ଡନୀତିସ୍ଥା ଦହରାକାଶ-ରୂପିଣୀ |  

ପ୍ରତିପନ୍ମଖୁଯ-ରାକାନ୍ତ-ତିଥ-ିମଣ୍ଡଲ-ପଜିୂତା ||  ୧୨୨||  

 

କଲାତି୍ମକା କଲାନାଥା କାଵଯାଲାପ-ଵିସ୍ନାଦିନୀ |   

ସ୍ଚାମର-ରମା-ଵାଣୀ-ସ୍ଵଯ-ଦଷିଣ-ସ୍ସ୍ଵିତା ||  ୧୨୩||  

 

ଆଦିଶକି୍ର୍ ଅସ୍ମଯାଽଽତ୍ମା ପରମା ପାଵନାକୃତିଃ |  

ଅସ୍ନକସ୍କାଟି-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ଜନନୀ ଦିଵଯଵିଗ୍ରହା ||  ୧୨୪||  

 

କ୍ଲୀାଂକାରୀ ସ୍କଵଲା ଗହୁଯା ସ୍କୈଵଲଯ-ପଦଦାଯିନୀ |  

ତି୍ରପରୁା ତି୍ରଜଗଦ୍ଵନ୍ଦଯା ତି୍ରମତୂତସ୍ ୍ତି୍ରଦସ୍ଶଶ୍ଵରୀ ||  ୧୨୫||  
 

ତ୍ରଯଷରୀ ଦିଵଯ-ଗନ୍ଧାଢ୍ଯା ସି୍ନୂ୍ଦର-ତିଲକାଞ୍ଚତିା |  

ଉମା ସ୍ଶୈସ୍ଲନ୍ଦ୍ରତନଯା ସ୍ଗୌରୀ ଗନ୍ଧଵେ-ସ୍ସ୍ଵିତା ||  ୧୨୬||  

 

ଵିଶ୍ଵଗଭ୍ୋ ସ୍ଵଣେଗଭ୍ୋଽଵରଦା ଵାଗଧୀଶ୍ଵରୀ |  

ଧ୍ଯାନଗମଯାଽପରିସ୍ଚ୍ଛଦଯା ଜ୍ଞାନଦା ଜ୍ଞାନଵିଗ୍ରହା ||  ୧୨୭||  
 

ସ୍ଵେସ୍ଵଦାନ୍ତ-ସ୍ାଂସ୍ଵଦଯା ସ୍ତଯାନନ୍ଦ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ସ୍ଲାପାମଦୁ୍ରାଚତତା ଲୀଲା-କୢପ୍ତ୍-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ମଣ୍ଡଲା ||  ୧୨୮||  

 

ଅଦୃଶଯା ଦୃଶଯରହତିା ଵିଜ୍ଞାତ୍ରୀ ସ୍ଵଦଯଵଜତତା |  

ସ୍ଯାଗିନୀ ସ୍ଯାଗଦା ସ୍ଯାଗଯା ସ୍ଯାଗାନନ୍ଦା ଯଗୁନ୍ଧରା ||  ୧୨୯||  



 

ଇଚ୍ଛାଶକି୍-ଜ୍ଞାନଶକି୍-ରିଯାଶକି୍-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ସ୍ଵୋଧାରା ସ୍ପୁ୍ରତିଷ୍ ଠା ସ୍ଦସ୍ଦ୍ରୂପ-ଧାରିଣୀ ||  ୧୩୦||  

 

ଅଷ୍ଟମତୂତର୍ ଅଜାସ୍ଜୈତ୍ରୀ ସ୍ଲାକଯାତ୍ରା-ଵିଧାଯିନୀ |   

ଏକାକନିୀ ଭୂ୍ମରୂପା ନସି୍ଦ୍ଵୈତା ସ୍ଦ୍ଵୈତଵଜତତା ||  ୧୩୧||  
 

ଅନ୍ନଦା ଵସ୍ଦୁା ଵୃଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ମୈକଯ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ବୃହତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦା ବଲିପି୍ରଯା ||  ୧୩୨||  
 

ଭ୍ାଷାରୂପା ବୃହସ୍ର୍ତ୍ସନା ଭ୍ାଵାଭ୍ାଵ-ଵିଵଜତତା |  

ସ୍ଖୁାରାଧ୍ଯା ଶଭୁ୍କରୀ ସ୍ଶାଭ୍ନା ସ୍ଲୁଭ୍ା ଗତିଃ ||  ୧୩୩||  
 

ରାଜ-ରାସ୍ଜଶ୍ଵରୀ ରାଜଯ-ଦାଯିନୀ ରାଜଯ-ଵଲ୍ଲଭ୍ା |  

ରାଜତ୍କୃପା ରାଜପୀଠ-ନିସ୍ଵଶତି-ନିଜାଶ୍ରତିା ||  ୧୩୪||  

 

ରାଜଯଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍କାଶନାଥା ଚତୁରଙ୍ଗ-ବସ୍ଲଶ୍ଵରୀ |  

ସ୍ାମ୍ାଜଯ-ଦାଯିନୀ ସ୍ତଯସ୍ନ୍ଧା ସ୍ାଗରସ୍ମଖଲା ||  ୧୩୫||  

 

ଦୀଷିତା ସ୍ଦୈତଯଶମନୀ ସ୍ଵେସ୍ଲାକ-ଵଶଙ୍କରୀ |  

ସ୍ଵୋଥେଦାତ୍ରୀ ସ୍ାଵିତ୍ରୀ ସ୍ଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ-ରୂପିଣୀ ||  ୧୩୬||  

 

ସ୍ଦଶ-କାଲାପରିଚ୍ଛନି୍ନା ସ୍ଵେଗା ସ୍ଵେସ୍ମାହନିୀ |  

ସ୍ରସ୍ଵତୀ ଶାସ୍ତ୍ମଯୀ ଗହୁାମ୍ବା ଗହୁଯରୂପିଣୀ ||  ୧୩୭||  
 

ସ୍ସ୍ଵୋପାଧ-ିଵିନମିେକୁ୍ା ସ୍ଦାଶଵି-ପତିଵ୍ରତା |  

ସ୍ମ୍ପ୍ରଦାସ୍ଯଶ୍ଵରୀ ସ୍ାଧ୍ଵୀ ଗରୁୁମଣ୍ଡଲ-ରୂପିଣୀ ||  ୧୩୮||  

 

କୁସ୍ଲାତ୍ତୀଣୋ ଭ୍ଗାରାଧ୍ଯା ମାଯା ମଧମୁତୀ ମହୀ |  

ଗଣାମ୍ବା ଗହୁଯକାରାଧ୍ଯା ସ୍କାମଲାଙ୍ଗୀ ଗରୁୁପି୍ରଯା ||  ୧୩୯||  
 

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରା ସ୍ଵେତସ୍ନ୍ତ୍ରଶୀ ଦଷିଣାମତୂତ-ରୂପିଣୀ |  

ସ୍ନକାଦି-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ଶଵିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଦାଯିନୀ ||  ୧୪୦||  

 

ଚିତ୍କଲାଽଽନନ୍ଦ-କଲିକା ସ୍ପ୍ରମରୂପା ପି୍ରଯଙ୍କରୀ |  

ନାମପାରାଯଣ-ପ୍ରୀତା ନନ୍ଦିଵିଦଯା ନସ୍ଟଶ୍ଵରୀ ||  ୧୪୧||  

 



ମିଥଯା-ଜଗଦଧଷି୍ ଠାନା ମକିୁ୍ଦା ମକିୁ୍ରୂପିଣୀ |  

ଲାସ୍ଯପି୍ରଯା ଲଯକରୀ ଲଜ୍ଜା ରମ୍ଭାଦିଵନ୍ଦିତା ||  ୧୪୨||  
 

ଭ୍ଵଦାଵ-ସ୍ଧୁାଵୃଷି୍ଟଃ ପାପାରଣଯ-ଦଵାନଲା |  

ସ୍ଦୌଭ୍ୋଗଯ-ତୂଲଵାତୂଲା ଜରାଧ୍ଵାନ୍ତ-ରଵିପ୍ରଭ୍ା ||  ୧୪୩||  

 

ଭ୍ାଗଯାବ୍ଧ-ିଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭ୍କ୍-ଚିତ୍ତସ୍କକି-ଘନାଘନା |  

ସ୍ରାଗପଵେତ-ଦସ୍ମ୍ଭାଲିର୍ ମତୁୃଯଦାରୁ-କୁଠାରିକା ||  ୧୪୪||  

 

ମସ୍ହଶ୍ଵରୀ ମହାକାଲୀ ମହାଗ୍ରାସ୍ା ମହାଶନା |  

ଅପଣୋ ଚଣି୍ଡକା ଚଣ୍ଡମଣୁ୍ଡାସ୍ରୁ-ନଷିଦିୂନୀ ||  ୧୪୫||  

 

ଷରାଷରାତି୍ମକା ସ୍ଵେ-ସ୍ଲାସ୍କଶୀ ଵିଶ୍ଵଧାରିଣୀ |  

ତି୍ରଵଗେଦାତ୍ରୀ ସ୍ଭୁ୍ଗା ତ୍ରଯମ୍ବକା ତି୍ରଗଣୁାତି୍ମକା ||  ୧୪୬||  
 

ସ୍ଵଗୋପଵଗେଦା ଶଦୁ୍ଧା ଜପାପଷୁ୍ପ-ନଭି୍ାକୃତିଃ |  

ଓସ୍ଜାଵତୀ ଦୁଯତିଧରା ଯଜ୍ଞରୂପା ପି୍ରଯଵ୍ରତା ||  ୧୪୭||  
 

ଦୁରାରାଧ୍ଯା ଦୁରାଧଷୋ ପାଟଲୀ-କସୁ୍ମୁ-ପି୍ରଯା |  

ମହତୀ ସ୍ମରୁନିଲଯା ମନ୍ଦାର-କସୁ୍ମୁ-ପି୍ରଯା ||  ୧୪୮||  

 

ଵୀରାରାଧ୍ଯା ଵିରାଡ୍ରୂପା ଵିରଜା ଵିଶ୍ଵସ୍ତାମଖୁୀ |  

ପ୍ରତଯଗରୂ୍ପା ପରାକାଶା ପ୍ରାଣଦା ପ୍ରାଣରୂପିଣୀ ||  ୧୪୯||  
 

ମାତୋଣ୍ଡ-ସ୍ଭ୍ୈରଵାରାଧ୍ଯା ମନି୍ତ୍ରଣୀନଯତ-ରାଜଯଧଃୂ |   

ତି୍ରପସୁ୍ରଶୀ ଜଯସ୍ର୍ତ୍ସନା ନିସ୍ସ୍ତ୍ୈଗଣୁଯା ପରାପରା ||  ୧୫୦||  
 

ସ୍ତଯ-ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ-ରୂପା ସ୍ାମରସ୍ଯ-ପରାଯଣା |  

କପଦତନୀ କଲାମାଲା କାମଧକୁ୍ କାମରୂପିଣୀ ||  ୧୫୧||  
 

କଲାନିଧଃି କାଵଯକଲା ରସ୍ଜ୍ଞା ରସ୍ସ୍ଶଵଧଃି |  

ପଷୁ୍ଟା ପରୁାତନା ପଜୂଯା ପଷୁ୍କରା ପଷୁ୍କସ୍ରଷଣା ||  ୧୫୨||  
 

ପରାଂସ୍ଜଯାତିଃ ପରାଂଧାମ ପରମାଣଃୁ ପରାତ୍ପରା |  

ପାଶହତା ପାଶହନ୍ତ୍ରୀ ପରମନ୍ତ୍ର-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ ||  ୧୫୩||  

 

ମତୂୋଽମତୂୋଽନିତଯତୃପ୍ତ୍ା ମନୁିମାନସ୍-ହାଂସି୍କା |  

ସ୍ତଯଵ୍ରତା ସ୍ତଯରୂପା ସ୍ଵୋନ୍ତଯୋମିନୀ ସ୍ତୀ ||  ୧୫୪||  
 



ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଜନନୀ ବହୁରୂପା ବୁଧାଚତତା |  

ପ୍ରସ୍ଵିତ୍ରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡାଽଽଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକଟାକୃତିଃ ||  ୧୫୫||  
 

ପ୍ରାସ୍ଣଶ୍ଵରୀ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାଶତ୍ପୀଠ-ରୂପିଣୀ |  

ଵିଶଙୃ୍ଖଲା ଵିଵିକ୍ସ୍ଥା ଵୀରମାତା ଵିଯତ୍ପରସ୍ଃୂ ||  ୧୫୬||  
 

ମକୁୁନ୍ଦା ମକିୁ୍ନିଲଯା ମଲୂଵିଗ୍ରହ-ରୂପିଣୀ |  

ଭ୍ାଵଜ୍ଞା ଭ୍ଵସ୍ରାଗଘ୍ନୀ ଭ୍ଵଚର-ପ୍ରଵତତନୀ ||  ୧୫୭||  

 

ଛନ୍ଦଃସ୍ାରା ଶାସ୍ତ୍ସ୍ାରା ମନ୍ତ୍ରସ୍ାରା ତସ୍ଲାଦରୀ |  

ଉଦାରକୀତତର୍ ଉଦ୍ଦାମସ୍ଵୈଭ୍ଵା ଵଣେରୂପିଣୀ ||  ୧୫୮||  
 

ଜନ୍ମମତୁୃଯ-ଜରାତପ୍ତ୍-ଜନଵଶି୍ରାନି୍ତ-ଦାଯିନୀ |  

ସ୍ସ୍ଵୋପନିଷ-ଦୁଦ୍-ଘଷୁ୍ଟା ଶାନ୍ତଯତୀତ-କଲାତି୍ମକା ||  ୧୫୯||  

 

ଗମ୍ଭୀରା ଗଗନାନ୍ତସ୍ଥା ଗଵତତା ଗାନସ୍ଲାଲୁପା |  

କଲ୍ନିା-ରହତିା କାଷ୍ଠାଽକାନ୍ତା କାନ୍ତାଧେ-ଵିଗ୍ରହା ||  ୧୬୦||  

 

କାଯେକାରଣ-ନିମେକୁ୍ା କାମସ୍କଲି-ତରଙି୍ଗତା |  

କନତ୍କନକତା-ଟଙ୍କା ଲୀଲା-ଵିଗ୍ରହ-ଧାରିଣୀ ||  ୧୬୧||  

 

ଅଜା ଷଯଵିନିମେକୁ୍ା ମଗୁ୍ଧା ଷିପ୍ର-ପ୍ରସ୍ାଦିନୀ |  

ଅନ୍ତମେଖୁ-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ବହମିେଖୁ-ସ୍ଦୁୁଲେଭ୍ା ||  ୧୬୨||  

 

ତ୍ରଯୀ ତି୍ରଵଗେନିଲଯା ତି୍ରସ୍ଥା ତି୍ରପରୁମାଲିନୀ |  

ନିରାମଯା ନରିାଲମ୍ବା ସ୍ଵାତ୍ମାରାମା ସ୍ଧୁାସ୍ତିୃଃ ||  ୧୬୩||   
 

ସ୍ାଂସ୍ାରପଙ୍କ-ନିମେଗ୍ନ-ସ୍ମଦୁ୍ଧରଣ-ପଣି୍ଡତା |  

ଯଜ୍ଞପି୍ରଯା ଯଜ୍ଞକତ୍ରେୀ ଯଜମାନ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ||  ୧୬୪||  

 

ଧମୋଧାରା ଧନାଧ୍ଯଷା ଧନଧାନଯ-ଵିଵଧତନୀ |  

ଵିପ୍ରପି୍ରଯା ଵିପ୍ରରୂପା ଵିଶ୍ଵଭ୍ରମଣ-କାରିଣୀ ||  ୧୬୫||  

 

ଵିଶ୍ଵଗ୍ରାସ୍ା ଵିଦ୍ରୁମାଭ୍ା ସ୍ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵିଷଣ୍ରୂୁପିଣୀ |  

ଅସ୍ଯାନିର୍ ସ୍ଯାନିନିଲଯା କୂଟସ୍ଥା କୁଲରୂପିଣୀ ||  ୧୬୬||  
 

ଵୀରସ୍ଗାଷ୍ ଠୀପି୍ରଯା ଵୀରା ସ୍ନୈଷ୍କମେଯା ନାଦରୂପିଣୀ |  

ଵିଜ୍ଞାନକଲନା କଲଯା ଵିଦଗ୍ଧା ସ୍ବୈନ୍ଦଵାସ୍ନା ||  ୧୬୭||  
 



ତତ୍ତ୍ଵାଧକିା ତତ୍ତ୍ଵମଯୀ ତତ୍ତ୍ଵମଥେ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ |  

ସ୍ାମଗାନପି୍ରଯା ସ୍ସ୍ୌମଯା ସ୍ଦାଶଵି-କୁଟୁମି୍ବନୀ ||  ୧୬୮||   

 

ସ୍ଵଯାପସ୍ଵଯ-ମାଗେସ୍ଥା ସ୍ଵୋପଦି୍ଵନିଵାରିଣୀ |  

ସ୍ଵସ୍ଥା ସ୍ଵଭ୍ାଵମଧରୁା ଧୀରା ଧୀରସ୍ମଚତତା ||  ୧୬୯||  
 

ସ୍ଚୈତନଯାଘେଯ-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ସ୍ଚୈତନଯ-କୁସ୍ମୁପି୍ରଯା |  

ସ୍ସ୍ଦାଦିତା ସ୍ଦାତୁଷ୍ଟା ତରୁଣାଦିତଯ-ପାଟଲା ||  ୧୭୦||  

 

ଦଷିଣା-ଦଷିଣାରାଧ୍ଯା ଦରସ୍ସ୍ମର-ମଖୁାମ୍ବଜୁା |  

ସ୍କୌଲିନୀ-ସ୍କଵଲାଽନଘେଯ-ସ୍କୈଵଲଯ-ପଦଦାଯିନୀ ||  ୧୭୧||  

 

ସ୍ତାତ୍ରପି୍ରଯା ତୁତିମତୀ ଶରୁ୍ତି-ସ୍ାଂତୁତ-ସ୍ଵୈଭ୍ଵା |  

ମନସି୍ଵନୀ ମାନଵତୀ ମସ୍ହଶୀ ମଙ୍ଗଲାକୃତିଃ ||  ୧୭୨||  
 

ଵିଶ୍ଵମାତା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଵିଶାଲାଷୀ ଵିରାଗିଣୀ |  

ପ୍ରଗଲ୍ଭା ପରସ୍ମାଦାରା ପରାସ୍ମାଦା ମସ୍ନାମଯୀ ||  ୧୭୩||  
 

ସ୍ଵଯାମସ୍କଶୀ ଵିମାନସ୍ଥା ଵେିଣୀ ଵାମସ୍କଶ୍ଵରୀ |  

ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ-ପି୍ରଯା ପଞ୍ଚ-ସ୍ପ୍ରତ-ମଞ୍ଚାଧଶିାଯିନୀ ||  ୧୭୪||  

 

ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚଭୂ୍ସ୍ତଶୀ ପଞ୍ଚ-ସ୍ାଂସ୍ଖଯାପଚାରିଣୀ |  

ଶାଶ୍ଵତୀ ଶାଶ୍ଵସ୍ତୈଶ୍ଵଯୋ ଶମେଦା ଶମଭୁ୍୍ସ୍ମାହନିୀ ||  ୧୭୫||  
 

ଧରା ଧରସ୍ତୁା ଧନଯା ଧମତଣୀ ଧମେଵଧତନୀ |  

ସ୍ଲାକାତୀତା ଗଣୁାତୀତା ସ୍ଵୋତୀତା ଶମାତି୍ମକା ||  ୧୭୬||  
 

ବନୂ୍ଧକ-କୁସ୍ମୁପ୍ରଖଯା ବାଲା ଲୀଲାଵିସ୍ନାଦିନୀ |  

ସ୍ମୁଙ୍ଗଲୀ ସ୍ଖୁକରୀ ସ୍ସୁ୍ଵଷାଢ୍ଯା ସ୍ଵୁାସି୍ନୀ ||  ୧୭୭||  
 

ସ୍ଵୁାସି୍ନଯଚେନ-ପ୍ରୀତାଽଽସ୍ଶାଭ୍ନା ଶଦୁ୍ଧମାନସ୍ା |  

ବିନୁ୍ଦ-ତପେଣ-ସ୍ନ୍ତୁଷ୍ଟା ପଵୂେଜା ତି୍ରପରୁାମି୍ବକା ||  ୧୭୮||  

 

ଦଶମଦୁ୍ରା-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ତି୍ରପରୁାଶ୍ରୀ-ଵଶଙ୍କରୀ |  

ଜ୍ଞାନମଦୁ୍ରା ଜ୍ଞାନଗମଯା ଜ୍ଞାନସ୍ଜ୍ଞଯ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ||  ୧୭୯||  

 

ସ୍ଯାନିମଦୁ୍ରା ତି୍ରଖସ୍ଣ୍ଡଶୀ ତି୍ରଗଣୁାମ୍ବା ତି୍ରସ୍କାଣଗା |  

ଅନଘାଽଦୁ୍ଭତ-ଚାରିତ୍ରା ଵାଞ୍ଛତିାଥେ-ପ୍ରଦାଯିନୀ ||  ୧୮୦||  



 

ଅଭ୍ଯାସ୍ାତିଶଯ-ଜ୍ଞାତା ଷଡଧ୍ଵାତୀତ-ରୂପିଣୀ |  

ଅଵଯାଜ-କରୁଣା-ମତୂତର୍ ଅଜ୍ଞାନ-ଧ୍ଵାନ୍ତ-ଦୀପିକା ||  ୧୮୧||  

 

ଆବାଲ-ସ୍ଗାପ-ଵିଦିତା ସ୍ଵୋନୁଲ୍ଲଙ୍ଘଯ-ଶାସ୍ନା |  

ଶ୍ରୀଚରରାଜ-ନିଲଯା ଶ୍ରୀମତ୍-ତି୍ରପରୁସ୍ନୁ୍ଦରୀ ||  ୧୮୨||  

 

ଶ୍ରୀଶଵିା ଶଵି-ଶସ୍କ୍ୈଯକଯ-ରୂପିଣୀ ଲଲିତାମି୍ବକା |  

ଏଵାଂ ଶ୍ରୀଲଲିତା ସ୍ଦଵଯା ନାମା୍ାଂ ସ୍ାହସ୍ରକାଂ ଜଗଃୁ ||  
 

||  ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପରୁାସ୍ଣ ଉତ୍ତରଖସ୍ଣ୍ଡ ଶ୍ରୀହଯଗ୍ରୀଵାଗତଯସ୍ାଂଵାସ୍ଦ 

ଶ୍ରୀଲଲିତା ସ୍ହସ୍ରନାମ ସ୍ତାତ୍ର କଥନାଂ ସ୍ମ୍ପଣୂେମ ୍|| 


