|| ଶ୍ରୀଲଲି ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମ୍ ||
|| ନଯାସଃ ||
ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀଲଲି ତାସ୍ହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମାଲା ମନ୍ତ୍ରସ୍ଯ |
ଵଶିନଯାଦିଵାସ୍େଵତା ଋଷଯଃ |
ଅନୁ ଷଟ
୍ ୁ ପ୍ ଛନ୍ଦଃ |
ଶ୍ରୀଲଲି ତାପରସ୍ମଶ୍ଵରୀ ସ୍ଦଵତା |
ଶ୍ରୀମଦ୍ଵାଗ୍ଭଵକୂସ୍ଟତି ବୀଜମ୍ |
ମଧ୍ଯକୂସ୍ଟତି ଶକ୍ି ଃ |
ଶକ୍ି କସ୍
ୂ ଟତି କୀଲକମ୍ |
ଶ୍ରୀଲଲି ତାମହାତ୍ରିପର
ୁ ସ୍ୁନ୍ଦରୀ-ପ୍ରସ୍ାଦସ୍ି ଦ୍ଧିଦ୍ଵାରା
ଚିନ୍ତିତଫଲାଵାପ୍ତ୍ଯସ୍ଥେ ଜସ୍ପ ଵିନସ୍
ି ଯାଗଃ |
|| ଧ୍ଯାନମ୍ ||
ସ୍ି ନ୍ଦୂରାରୁଣ ଵିଗ୍ରହାାଂ ତ୍ରିନଯନାାଂ ମାଣିକଯସ୍ମୌଲି ସ୍୍ଫୁରତ୍
ତାରା ନାଯକ ସ୍ଶଖରାାଂ ସ୍ମିତମୁଖୀ ମାପୀନ ଵସ୍ଷାରୁହାମ୍ |
ପାଣିଭ୍ଯାମଲି ପଣ
ୂ େ ରତ୍ନ ଚଷକାଂ ରସ୍କ୍ାତ୍ପଲାଂ ବିଭ୍ରତୀାଂ
ସ୍ସ୍ୌମଯାାଂ ରତ୍ନ ଘଟସ୍ଥ ରକ୍ଚରଣାାଂ ଧ୍ଯାସ୍ଯତ୍ ପରାମମ୍ବି କାମ୍ ||
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 ତରଙ୍ଗିତାଷୀାଂ
ଧୃତ ପାଶାଙ୍କୁ ଶ ପୁଷ୍ପ ବାଣଚାପାମ୍ |
ଅଣିମାଦିଭ୍ି ରାଵୃତାାଂ ମଯୂସ୍ଖୈ-

ରହମି ସ୍ତଯଵ ଵିଭ୍ାଵସ୍ଯ ଭ୍ଵାନୀମ୍ ||
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 ଵିକସ୍ି ତଵଦନାାଂ ପଦ୍ମପତ୍ରାଯତାଷୀାଂ
ସ୍ହମାଭ୍ାାଂ ପୀତଵସ୍ତ୍ାାଂ କରକଲି ତଲସ୍ସ୍ଦ୍ଧମପଦ୍ମାାଂ ଵରାଙ୍ଗୀମ୍ |
ସ୍ଵୋଲଙ୍କାର ଯୁକ୍ାାଂ ସ୍ତତ ମଭ୍ଯଦାାଂ ଭ୍କ୍ନମ୍ାାଂ ଭ୍ଵାନୀାଂ
ଶ୍ରୀଵିଦଯାାଂ ଶାନ୍ତ ମୂତତାଂ ସ୍କଲ ସ୍ୁରନୁ ତାାଂ ସ୍ଵେ ସ୍ମ୍ପତ୍ପରଦାତ୍ରୀମ୍ ||

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.
ସ୍କୁଙ୍କୁମ ଵିସ୍ଲପନାମଲି କଚୁ ମ୍ବି କତୂ ରି କାାଂ
ସ୍ମନ୍ଦ ହସ୍ି ସ୍ତଷଣାାଂ ସ୍ଶର ଚାପ ପାଶାଙ୍କୁ ଶାମ୍ |
ଅସ୍ଶଷଜନ ସ୍ମାହିନୀାଂ ଅରୁଣ ମାଲଯ ଭ୍ୂଷାମ୍ବରାାଂ
ଜପାକୁସ୍ମ
ୁ ଭ୍ାସ୍ୁରାାଂ ଜପଵିସ୍ଧୌ ସ୍ମସ୍ର ଦମ୍ବି କାମ୍ ||
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 ଶ୍ରୀଲଲି ତାସହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମ୍ ||
ଓ ଁ ଶ୍ରୀମାତା ଶ୍ରୀମହାରାଜ୍ଞୀ ଶ୍ରୀମତ୍ -ସ୍ି ାଂହାସ୍ସ୍ନଶ୍ଵରୀ |
ଚିଦଗ୍ନି-କୁଣ୍ଡ-ସ୍ମ୍ଭ୍ୂତା ସ୍ଦଵକାଯେ-ସ୍ମୁଦଯତା || ୧||
ଉଦଯଦ୍ଭାନୁ -ସ୍ହସ୍ରାଭ୍ା ଚତୁ ବୋହୁ -ସ୍ମନ୍ିତ
ି ା|
ରାଗସ୍ଵରୂପ-ପାଶାଢ୍ଯା ସ୍ରାଧାକାରାଙ୍କୁ ସ୍ଶାଜ୍ଜ୍ଵଲା || ୨||
ମସ୍ନାରୂସ୍ପଷୁ-ସ୍କାଦଣ୍ଡା ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର-ସ୍ାଯକା |
ନିଜାରୁଣ-ପ୍ରଭ୍ାପୂର-ମଜ୍ଜଦ୍୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ମଣ୍ଡଲା || ୩||
ଚମ୍ପକାସ୍ଶାକ-ପୁନ୍ନାଗ-ସ୍ସ୍ୌଗନ୍ଧିକ-ଲସ୍ତ୍କଚା |
କୁରୁଵିନ୍ଦମଣି-ସ୍ଶ୍ରଣୀ-କନସ୍ତ୍କାଟୀର-ମଣ୍ଡିତା || ୪||
ଅଷ୍ଟମୀଚନ୍ଦ୍ର-ଵିଭ୍ରାଜ-ଦଲି କସ୍ଥଲ-ସ୍ଶାଭ୍ି ତା |
ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର-କଲଙ୍କାଭ୍-ମୃଗନାଭ୍ି -ଵିସ୍ଶଷକା || ୫||
ଵଦନସ୍ମର-ମାଙ୍ଗଲଯ-ଗୃହସ୍ତାରଣ-ଚିଲ୍ଲିକା |
ଵକ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମୀ-ପରୀଵାହ-ଚଲନ୍ମୀନାଭ୍-ସ୍ଲାଚନା || ୬||
ନଵଚମ୍ପକ-ପୁଷ୍ପାଭ୍-ନାସ୍ାଦଣ୍ଡ-ଵିରାଜିତା |
ତାରାକାନ୍ତି-ତିରସ୍କାରି -ନାସ୍ାଭ୍ରଣ-ଭ୍ାସ୍ୁରା || ୭||

କଦମ୍ବମଞ୍ଜରୀ-କୢପ୍ତ୍-କଣେପର
ୂ -ମସ୍ନାହରା |
ତାଟଙ୍କ-ଯୁଗଲୀ-ଭ୍ୂତ-ତପସ୍ନାଡୁ ପ-ମଣ୍ଡଲା || ୮||
ପଦ୍ମରାଗ-ଶିଲାଦଶେ-ପରି ଭ୍ାଵି-କସ୍ପାଲଭ୍ୂଃ |
ନଵଵିଦ୍ରୁମ-ବିମ୍ବଶ୍ରୀ-ନଯକ୍କାରି -ରଦନଚ୍ଛଦା || ୯||
ଶୁଦ୍ଧ-ଵିଦଯାଙ୍କୁ ରାକାର-ଦ୍ଵିଜପଙ୍କ୍ତି-ଦ୍ଵସ୍ଯାଜ୍ଜ୍ଵଲା |

କପେର
ୂ -ଵୀଟିକାସ୍ମାଦ-ସ୍ମାକଷତ -ଦିଗନ୍ତରା || ୧୦||
ନିଜ-ସ୍ଲ୍ଲାପ-ମାଧୁଯ-େ ଵିନିଭ୍ର୍ତ୍ସ
େ ତତ-କଚ୍ଛପୀ |
ମନ୍ଦସ୍ମିତ-ପ୍ରଭ୍ାପୂର-ମଜ୍ଜତ୍କାସ୍ମଶ-ମାନସ୍ା || ୧୧||
ଅନାକଲି ତ-ସ୍ାଦୃ ଶଯ-ଚିବୁକଶ୍ରୀ-ଵିରାଜିତା |
କାସ୍ମଶ-ବଦ୍ଧ-ମାଙ୍ଗଲଯ-ସ୍ୂତ୍ର-ସ୍ଶାଭ୍ି ତ-କନ୍ଧରା || ୧୨||
କନକାଙ୍ଗଦ-ସ୍କଯୂର-କମନୀଯ-ଭ୍ୁଜାନ୍ିତ
ି ା|
ରତ୍ନସ୍ଗ୍ରୈସ୍ଵଯ-ଚିନ୍ତାକ-ସ୍ଲାଲ-ମୁକ୍ା-ଫଲାନ୍ିତ
ି ା || ୧୩||
କାସ୍ମଶ୍ଵର-ସ୍ପ୍ରମରତ୍ନ-ମଣି-ପ୍ରତିପଣ-ତନୀ |
ନାଭ୍ଯାଲଵାଲ-ସ୍ରାମାଲି -ଲତା-ଫଲ-କୁଚଦ୍ଵଯୀ || ୧୪||
ଲଷଯସ୍ରାମ-ଲତାଧାରତା-ସ୍ମୁସ୍ନ୍ନଯ-ମଧ୍ଯମା |
ତନଭ୍ାର-ଦଲନ୍ଧ୍ଯ
ମ -ପଟ୍ଟବନ୍ଧ-ଵଲି ତ୍ରଯା || ୧୫||
ଅରୁଣାରୁଣ-ସ୍କୌସ୍ୁମ୍ଭ-ଵସ୍ତ୍-ଭ୍ାସ୍ଵତ୍ -କଟୀତଟୀ |
ରତ୍ନ-କିଙ୍କିଣକ
ି ା-ରମଯ-ରଶନା-ଦାମ-ଭ୍ୂଷି ତା || ୧୬||
କାସ୍ମଶ-ଜ୍ଞାତ-ସ୍ସ୍ୌଭ୍ାଗଯ-ମାଦେସ୍ଵାରୁ-ଦ୍ଵଯାନ୍ିତ
ି ା|
ମାଣିକଯ-ମୁକୁଟାକାର-ଜାନୁ ଦ୍ଵଯ-ଵିରାଜିତା || ୧୭||
ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଗାପ-ପରି ଷିପ୍ତ୍-ସ୍ମରତୂ ଣାଭ୍-ଜଙ୍ଘିକା |

ଗୂଢ୍ଗୁଲ୍ାଫ କୂମପ
େ ଷ୍
ୃ -ଠ ଜଯିଷଣ
୍ -ୁ ପ୍ରପଦାନ୍ିତ
ି ା || ୧୮||
ନଖ-ଦୀଧ ିତି-ସ୍ାଂଛନ୍ନ-ନମଜ୍ଜନ-ତସ୍ମାଗୁଣା |

ପଦଦ୍ଵଯ-ପ୍ରଭ୍ାଜାଲ-ପରାକୃତ-ସ୍ସ୍ରାରୁହା || ୧୯||
ସ୍ି ଞ୍ଜାନ-ମଣିମଞ୍ଜୀର-ମଣ୍ଡିତ-ଶ୍ରୀ-ପଦାମ୍ବୁଜା |

ମରାଲୀ-ମନ୍ଦଗମନା ମହାଲାଵଣଯ-ସ୍ଶଵଧ ିଃ || ୨୦||
ସ୍ଵୋରୁଣାଽନଵଦଯାଙ୍ଗୀ ସ୍ଵୋଭ୍ରଣ-ଭ୍ୂଷି ତା |
ଶିଵ-କାସ୍ମଶ୍ଵରାଙ୍କସ୍ଥା ଶିଵା ସ୍ଵାଧୀନ-ଵଲ୍ଲଭ୍ା || ୨୧||
ସ୍ୁସ୍ମରୁ-ମଧ୍ଯ-ଶୃଙ୍ଗସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ନଗର-ନାଯିକା |
ଚିନ୍ତାମଣି-ଗୃହାନ୍ତସ୍ଥା ପଞ୍ଚ-ବ୍ରହ୍ମାସ୍ନ-ସ୍ଥି ତା || ୨୨||
ମହାପଦ୍ମାଟଵୀ-ସ୍ାଂସ୍ଥା କଦମ୍ବଵନ-ଵାସ୍ି ନୀ |
ସ୍ୁଧାସ୍ାଗର-ମଧ୍ଯସ୍ଥା କାମାଷୀ କାମଦାଯି ନୀ || ୨୩||
ସ୍ଦଵଷତ -ଗଣ-ସ୍ାଂଘାତ-ତୂ ଯମାନାତ୍ମ-ସ୍ଵୈଭ୍ଵା |
ଭ୍ଣ୍ଡାସ୍ୁର-ଵସ୍ଧାଦୁ ଯକ୍-ଶକ୍ି ସ୍ସ୍ନା-ସ୍ମନ୍ିତ
ି ା || ୨୪||
ସ୍ମ୍ପତ୍କରୀ-ସ୍ମାରୂଢ୍-ସ୍ି ନ୍ଧୁର-ଵ୍ରଜ-ସ୍ସ୍ଵିତା |

ଅଶ୍ଵାରୂଢ୍ାଧ ିଷ୍ି ତ
ଠ ାଶ୍ଵ-ସ୍କାଟି-ସ୍କାଟିଭ୍ିରାଵୃତା || ୨୫||
ଚରରାଜ-ରଥାରୂଢ୍-ସ୍ଵୋଯୁଧ-ପରି ଷ୍କ ୃତା |
ସ୍ଗଯଚର-ରଥାରୂଢ୍-ମନ୍ତ୍ରିଣୀ-ପରି ସ୍ସ୍ଵିତା || ୨୬||
କିରିଚର-ରଥାରୂଢ୍-ଦଣ୍ଡନାଥା-ପୁରସ୍କ ୃତା |
ଜ୍ଵାଲା-ମାଲି ନିକାଷି ପ୍ତ୍-ଵହ୍ନିପ୍ରାକାର-ମଧ୍ଯଗା || ୨୭||
ଭ୍ଣ୍ଡସ୍ସ୍ୈନଯ-ଵସ୍ଧାଦୁ ଯକ୍-ଶକ୍ି -ଵିରମ-ହଷତ ତା |

ନିତଯା-ପରାରମାସ୍ଟାପ-ନିରୀଷଣ-ସ୍ମୁତ୍ସ୍ୁକା || ୨୮||
ଭ୍ଣ୍ଡପୁତ୍ର-ଵସ୍ଧାଦୁ ଯକ୍-ବାଲା-ଵିରମ-ନନ୍ଦିତା |
ମନ୍ତ୍ରିଣଯମ୍ବା-ଵିରଚିତ-ଵିଷଙ୍ଗ-ଵଧ-ସ୍ତାଷି ତା || ୨୯||
ଵିଶର
ୁ -ପ୍ରାଣହରଣ-ଵାରାହୀ-ଵୀଯେ-ନନ୍ଦିତା |
କାସ୍ମଶ୍ଵର-ମୁଖାସ୍ଲାକ-କଲ୍ି ତ
ି -ଶ୍ରୀଗସ୍ଣଶ୍ଵରା || ୩୦||

ମହାଗସ୍ଣଶ-ନିଭ୍ତନ୍ନ-ଵିଘ୍ନଯନ୍ତ୍ର-ପ୍ରହଷତ ତା |
ଭ୍ଣ୍ଡାସ୍ୁସ୍ରନ୍ଦ୍ର-ନିମକ୍
େ ୁ -ଶସ୍ତ୍-ପ୍ରତଯସ୍ତ୍-ଵଷତ ଣୀ || ୩୧||
କରାଙ୍ଗୁ ଲି -ନସ୍ଖାତ୍ପନ୍ନ-ନାରାଯଣ-ଦଶାକୃତଃି |
ମହା-ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ାଗ୍ନି-ନିଦଗ୍ଧ
େ ାସ୍ୁର-ସ୍ସ୍ୈନକ
ି ା || ୩୨||
କାସ୍ମଶ୍ଵରାସ୍ତ୍-ନିଦଗ୍ଧ
େ -ସ୍ଭ୍ଣ୍ଡାସ୍ୁର-ଶୂନଯକା |

ବ୍ରସ୍ହ୍ମାସ୍ପନ୍ଦ୍ର-ମସ୍ହନ୍ଦ୍ରାଦି-ସ୍ଦଵ-ସ୍ାଂତୁ ତ-ସ୍ଵୈଭ୍ଵା || ୩୩||
ହର-ସ୍ନତ୍ରାଗ୍ନି-ସ୍ାଂଦଗ୍ଧ-କାମ-ସ୍ଞ୍ଜୀଵସ୍ନୌଷଧ ିଃ |
ଶ୍ରୀମଦ୍ଵାଗ୍ଭଵ-କୂସ୍ଟୈକ-ସ୍ଵରୂପ-ମୁଖ-ପଙ୍କଜା || ୩୪||
କଣ୍ଠାଧଃ-କଟି-ପଯେନ୍ତ-ମଧ୍ଯକୂଟ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |

ଶକ୍ି -କୂସ୍ଟୈକତାପନ୍ନ-କଟଯସ୍ଧାଭ୍ାଗ-ଧାରି ଣୀ || ୩୫||
ମୂଲ-ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକା ମୂଲକୂଟତ୍ରଯ-କସ୍ଲବରା |
କୁଲାମୃସ୍ତୈକ-ରସ୍ିକା କୁଲସ୍ାଂସ୍କତ-ପାଲି ନୀ || ୩୬||
କୁଲାଙ୍ଗନା କୁଲାନ୍ତସ୍ଥା ସ୍କୌଲି ନୀ କୁଲସ୍ଯାଗି ନୀ |
ଅକୁଲା ସ୍ମଯାନ୍ତସ୍ଥା ସ୍ମଯାଚାର-ତତ୍ପରା || ୩୭||
ମୂଲାଧାସ୍ରୈ କ-ନିଲଯା ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ |
ମଣି-ପୂରାନ୍ତରୁଦିତା ଵିଷଣ
୍ ଗ୍ର
ୁ ନ୍ଥି-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ || ୩୮||
ଆଜ୍ଞା-ଚରାନ୍ତରାଲସ୍ଥା ରୁଦ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ |
ସ୍ହସ୍ରାରାମ୍ବୁଜାରୂଢ୍ା ସ୍ୁଧା-ସ୍ାରାଭ୍ି ଵଷତ ଣୀ || ୩୯||
ତଡିଲ୍ଲତା-ସ୍ମରୁଚିଃ ଷଟ୍ସ୍ଚ ରାପରି -ସ୍ାଂସ୍ଥି ତା |
ମହାସ୍କ୍ି ଃ କୁଣ୍ଡଲି ନୀ ବିସ୍ତନ୍ତୁ-ତନୀଯସ୍ୀ || ୪୦||
ଭ୍ଵାନୀ ଭ୍ାଵନାଗମଯା ଭ୍ଵାରଣଯ-କୁଠାରି କା |
ଭ୍ଦ୍ରପ୍ରି ଯା ଭ୍ଦ୍ରମୂତତର୍ ଭ୍କ୍-ସ୍ସ୍ୌଭ୍ାଗଯଦାଯି ନୀ || ୪୧||
ଭ୍କ୍ି ପ୍ରିଯା ଭ୍କ୍ି ଗମଯା ଭ୍କ୍ି ଵଶଯା ଭ୍ଯାପହା |
ଶାମ୍ଭଵୀ ଶାରଦାରାଧ୍ଯା ଶଵୋଣୀ ଶମେଦାଯି ନୀ || ୪୨||

ଶାଙ୍କରୀ ଶ୍ରୀକରୀ ସ୍ାଧ୍ଵୀ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ର-ନିଭ୍ାନନା |
ଶାସ୍ତାଦରୀ ଶାନ୍ତିମତୀ ନିରାଧାରା ନିରଞ୍ଜନା || ୪୩||
ନିସ୍ଲେପା ନିମଲ
େ ା ନିତଯା ନିରାକାରା ନିରାକୁଲା |
ନିଗଣ
େ ୁ ା ନିଷ୍କଲା ଶାନ୍ତା ନିଷ୍କାମା ନିରୁପପ୍ଲଵା || ୪୪||
ନିତଯମୁକ୍ା ନିଵତକାରା ନିଷ୍ପରପଞ୍ଚା ନିରାଶ୍ରଯା |
ନିତଯଶୁଦ୍ଧା ନିତଯବୁ ଦ୍ଧା ନିରଵଦଯା ନିରନ୍ତରା || ୪୫||
ନିଷ୍କାରଣା ନିଷ୍କଲଙ୍କା ନିରୁପାଧ ିର୍ ନିରୀଶ୍ଵରା |
ନୀରାଗା ରାଗମଥନୀ ନିମଦ
େ ା ମଦନାଶିନୀ || ୪୬||
ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ନିରହାଂକାରା ନିସ୍ମୋହା ସ୍ମାହନାଶିନୀ |
ନିମମ
େ ା ମମତାହନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପାପା ପାପନାଶିନୀ || ୪୭||
ନିସ୍ରାଧା ସ୍ରାଧଶମନୀ ନିସ୍ଲୋଭ୍ା ସ୍ଲାଭ୍ନାଶିନୀ |
ନିଃସ୍ାଂଶଯା ସ୍ାଂଶଯଘ୍ନୀ ନିଭ୍ଵ
େ ା ଭ୍ଵନାଶିନୀ || ୪୮||
ନିଵତକଲ୍ିା ନିରାବାଧା ନିସ୍ଭ୍େଦା ସ୍ଭ୍ଦନାଶିନୀ |
ନିନାେ ଶା ମୃତୁଯମଥନୀ ନିରିଯା ନିଷ୍ପରି ଗ୍ରହା || ୪୯||
ନିତୁଲା ନୀଲଚିକୁରା ନିରପାଯା ନିରତଯଯା |
ଦୁ ଲଭ୍
େ ା ଦୁ ଗମ
େ ା ଦୁ ଗାେ ଦୁ ଃଖହନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୁଖପ୍ରଦା || ୫୦||
ଦୁ ଷ୍ଟଦୂ ରା ଦୁ ରାଚାର-ଶମନୀ ସ୍ଦାଷଵଜତତା |
ସ୍ଵେଜ୍ଞା ସ୍ାନ୍ଦ୍ରକରୁଣା ସ୍ମାନାଧ ିକ-ଵଜତତା || ୫୧||
ସ୍ଵେଶକ୍ି ମଯୀ ସ୍ଵେ-ମଙ୍ଗଲା ସ୍ଦ୍ଗତିପ୍ରଦା |
ସ୍ସ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସ୍ଵେମଯୀ ସ୍ଵେମନ୍ତ୍ର-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ || ୫୨||
ସ୍ଵେ-ଯନ୍ତ୍ରାତ୍ମି କା ସ୍ଵେ-ତନ୍ତ୍ରରୂପା ମସ୍ନାନ୍ମନୀ |

ମାସ୍ହଶ୍ଵରୀ ମହାସ୍ଦଵୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ ମୃଡପ୍ରି ଯା || ୫୩||
ମହାରୂପା ମହାପୂଜଯା ମହାପାତକ-ନାଶିନୀ |
ମହାମାଯା ମହାସ୍ତ୍ତ୍ଵା ମହାଶକ୍ି ର୍ ମହାରତିଃ || ୫୪||
ମହାସ୍ଭ୍ାଗା ମସ୍ହୈଶ୍ଵଯୋ ମହାଵୀଯୋ ମହାବଲା |
ମହାବୁ ଦ୍ଧିର୍ ମହାସ୍ି ଦ୍ଧିର୍ ମହାସ୍ଯାସ୍ଗଶ୍ଵସ୍ରଶ୍ଵରୀ || ୫୫||
ମହାତନ୍ତ୍ରା ମହାମନ୍ତ୍ରା ମହାଯନ୍ତ୍ରା ମହାସ୍ନା |
ମହାଯାଗ-ରମାରାଧ୍ଯା ମହାସ୍ଭ୍ୈ ରଵ-ପୂଜିତା || ୫୬||

ମସ୍ହଶ୍ଵର-ମହାକଲ୍ି-ମହାତାଣ୍ଡଵ-ସ୍ାଷିଣୀ |
ମହାକାସ୍ମଶ-ମହିଷୀ ମହାତ୍ରିପର
ୁ -ସ୍ୁନ୍ଦରୀ || ୫୭||
ଚତୁ ଃଷଷ୍ଟୁଯପଚାରାଢ୍ଯା ଚତୁ ଃଷଷ୍ଟି କଲାମଯୀ |
ମହାଚତୁ ଃ-ଷଷ୍ଟି ସ୍କାଟି-ସ୍ଯାଗି ନୀ-ଗଣସ୍ସ୍ଵିତା || ୫୮||
ମନୁ ଵିଦଯା ଚନ୍ଦ୍ରଵିଦଯା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲ-ମଧ୍ଯଗା |
ଚାରୁରୂପା ଚାରୁହାସ୍ା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର-କଲାଧରା || ୫୯||
ଚରାଚର-ଜଗନ୍ନାଥା ଚରରାଜ-ନିସ୍କତନା |
ପାଵେତୀ ପଦ୍ମନଯନା ପଦ୍ମରାଗ-ସ୍ମପ୍ରଭ୍ା || ୬୦||
ପଞ୍ଚ-ସ୍ପ୍ରତାସ୍ନାସ୍ୀନା ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ଚିନ୍ଯ
ମ ୀ ପରମାନନ୍ଦା ଵିଜ୍ଞାନ-ଘନରୂପି ଣୀ || ୬୧||
ଧ୍ଯାନ-ଧ୍ଯାତୃ -ସ୍ଧ୍ଯଯରୂପା ଧମୋଧମେ-ଵିଵଜତତା |

ଵିଶ୍ଵରୂପା ଜାଗରି ଣୀ ସ୍ଵପନ୍ତୀ ସ୍ତୈଜସ୍ାତ୍ମି କା || ୬୨||
ସ୍ୁପ୍ତ୍ା ପ୍ରାଜ୍ଞାତ୍ମିକା ତୁ ଯୋ ସ୍ଵୋଵସ୍ଥା-ଵିଵଜତତା |
ସ୍ୃଷ୍ଟିକତ୍ରେୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ସ୍ଗାପ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଗାଵିନ୍ଦରୂପି ଣୀ || ୬୩||
ସ୍ାଂହାରି ଣୀ ରୁଦ୍ରରୂପା ତିସ୍ରାଧାନ-କରୀଶ୍ଵରୀ |
ସ୍ଦାଶିଵାଽନୁ ଗ୍ରହଦା ପଞ୍ଚକୃତଯ-ପରାଯଣା || ୬୪||
ଭ୍ାନୁ ମଣ୍ଡଲ-ମଧ୍ଯସ୍ଥା ସ୍ଭ୍ୈ ରଵୀ ଭ୍ଗମାଲି ନୀ |
ପଦ୍ମାସ୍ନା ଭ୍ଗଵତୀ ପଦ୍ମନାଭ୍-ସ୍ସ୍ହାଦରୀ || ୬୫||
ଉସ୍ନ୍ ମଷ-ନିମିସ୍ଷାତ୍ପନ୍ନ-ଵିପନ୍ନ-ଭ୍ୁଵନାଵଲୀ |
ସ୍ହସ୍ର-ଶୀଷେଵଦନା ସ୍ହସ୍ରାଷୀ ସ୍ହସ୍ରପାତ୍ || ୬୬||
ଆବ୍ରହ୍ମ-କୀଟ-ଜନନୀ ଵଣୋଶ୍ରମ-ଵିଧାଯି ନୀ |
ନିଜାଜ୍ଞାରୂପ-ନିଗମା ପୁଣଯାପୁଣଯ-ଫଲପ୍ରଦା || ୬୭||
ଶ୍ରୁତି-ସ୍ୀମନ୍ତ-ସ୍ି ନ୍ଦୂରୀ-କୃତ-ପାଦାବ୍ଜ-ଧୂଲିକା |
ସ୍କଲାଗମ-ସ୍ସ୍ନ୍ଦାହ-ଶୁକ୍ି-ସ୍ମ୍ପୁଟ-ସ୍ମୌକ୍ି କା || ୬୮||

ପୁରୁଷାଥେପ୍ରଦା ପୂଣାେ ସ୍ଭ୍ାଗି ନୀ ଭ୍ୁଵସ୍ନଶ୍ଵରୀ |
ଅମ୍ବି କାଽନାଦି-ନିଧନା ହରି ବ୍ରସ୍ହ୍ମନ୍ଦ୍ର-ସ୍ସ୍ଵିତା || ୬୯||
ନାରାଯଣୀ ନାଦରୂପା ନାମରୂପ-ଵିଵଜତତା |
ହ୍ୀାଂକାରୀ ହ୍ୀମତୀ ହୃ ଦଯା ସ୍ହସ୍ଯାପାସ୍ଦଯ-ଵଜତତା || ୭୦||
ରାଜରାଜାଚତତା ରାଜ୍ଞୀ ରମଯା ରାଜୀଵସ୍ଲାଚନା |
ରଞ୍ଜନୀ ରମଣୀ ରସ୍ଯା ରଣତ୍କିଙ୍କିଣ-ି ସ୍ମଖଲା || ୭୧||
ରମା ରାସ୍କନ୍ଦୁ ଵଦନା ରତିରୂପା ରତିପ୍ରିଯା |
ରଷାକରୀ ରାଷସ୍ଘ୍ନୀ ରାମା ରମଣଲମ୍ପଟା || ୭୨||
କାମଯା କାମକଲାରୂପା କଦମ୍ବ-କୁସ୍ମ
ୁ -ପ୍ରି ଯା |

କଲଯାଣୀ ଜଗତୀକନ୍ଦା କରୁଣା-ରସ୍-ସ୍ାଗରା || ୭୩||
କଲାଵତୀ କଲାଲାପା କାନ୍ତା କାଦମ୍ବରୀପ୍ରି ଯା |
ଵରଦା ଵାମନଯନା ଵାରୁଣୀ-ମଦ-ଵିହ୍ଲା
ି || ୭୪||
ଵିଶ୍ଵାଧ ିକା ସ୍ଵଦସ୍ଵଦଯା ଵିନ୍ଧଯାଚଲ-ନିଵାସ୍ିନୀ |
ଵିଧାତ୍ରୀ ସ୍ଵଦଜନନୀ ଵିଷଣ
୍ ମ
ୁ ାଯା ଵିଲାସ୍ିନୀ || ୭୫||
ସ୍ଷତ୍ରସ୍ଵରୂପା ସ୍ଷସ୍ତ୍ରଶୀ ସ୍ଷତ୍ର-ସ୍ଷତ୍ରଜ୍ଞ-ପାଲି ନୀ |
ଷଯଵୃଦ୍ଧି-ଵିନିମକ୍
େ ୁ ା ସ୍ଷତ୍ରପାଲ-ସ୍ମଚତତା || ୭୬||
ଵିଜଯା ଵିମଲା ଵନ୍ଦଯା ଵନ୍ଦାରୁ-ଜନ-ଵର୍ତ୍ସଲା |

ଵାଗ୍ିାଦିନୀ ଵାମସ୍କଶୀ ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲ-ଵାସ୍ି ନୀ || ୭୭||
ଭ୍କ୍ି ମତ୍ -କଲ୍ିଲତିକା ପଶୁପାଶ-ଵିସ୍ମାଚିନୀ |
ସ୍ାଂହୃ ତାସ୍ଶଷ-ପାଷଣ୍ଡା ସ୍ଦାଚାର-ପ୍ରଵତତକା || ୭୮||
ତାପତ୍ରଯାଗ୍ନି-ସ୍ନ୍ତପ୍ତ୍-ସ୍ମାହ୍ଲାଦନ-ଚନ୍ଦ୍ରିକା |

ତରୁଣୀ ତାପସ୍ାରାଧ୍ଯା ତନୁ ମଧ୍ଯା ତସ୍ମାଽପହା || ୭୯||
ଚିତିତତ୍ପଦ-ଲଷଯାଥୋ ଚିସ୍ଦକରସ୍-ରୂପି ଣୀ |
ସ୍ଵାତ୍ମାନନ୍ଦ-ଲଵୀଭ୍ୂତ-ବ୍ରହ୍ମାଦଯାନନ୍ଦ-ସ୍ନ୍ତତିଃ || ୮୦||

ପରା ପ୍ରତଯକ୍ଚିତୀରୂପା ପଶଯନ୍ତୀ ପରସ୍ଦଵତା |
ମଧ୍ଯମା ସ୍ଵୈଖରୀରୂପା ଭ୍କ୍-ମାନସ୍-ହାଂସ୍ି କା || ୮୧||
କାସ୍ମଶ୍ଵର-ପ୍ରାଣନାଡୀ କୃତଜ୍ଞା କାମପୂଜିତା |
ଶୃଙ୍ଗାର-ରସ୍-ସ୍ମ୍ପୂଣାେ ଜଯା ଜାଲନ୍ଧର-ସ୍ଥି ତା || ୮୨||
ଓଡଯାଣପୀଠ-ନିଲଯା ବିନ୍ଦୁ-ମଣ୍ଡଲଵାସ୍ି ନୀ |

ରସ୍ହାଯାଗ-ରମାରାଧ୍ଯା ରହତପେଣ-ତପତ ତା || ୮୩||
ସ୍ଦଯଃପ୍ରସ୍ାଦିନୀ ଵିଶ୍ଵ-ସ୍ାଷି ଣୀ ସ୍ାଷି ଵଜତତା |
ଷଡଙ୍ଗସ୍ଦଵତା-ଯୁକ୍ା ଷାଡ୍ ଗୁଣଯ-ପରି ପର
ୂ ି ତା || ୮୪||
ନିତଯକ୍ିଲନ୍ନା ନିରୁପମା ନିଵାେ ଣ-ସ୍ୁଖ-ଦାଯି ନୀ |
ନିତଯା-ସ୍ଷାଡଶିକା-ରୂପା ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାଧେ-ଶରୀରି ଣୀ || ୮୫||
ପ୍ରଭ୍ାଵତୀ ପ୍ରଭ୍ାରୂପା ପ୍ରସ୍ିଦ୍ଧା ପରସ୍ମଶ୍ଵରୀ |
ମୂଲପ୍ରକୃତିର୍ ଅଵଯକ୍ା ଵଯକ୍ାଵଯକ୍-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ || ୮୬||
ଵଯାପି ନୀ ଵିଵିଧାକାରା ଵିଦଯାଵିଦଯା-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ମହାକାସ୍ମଶ-ନଯନ-କୁମଦ
ୁ ାହ୍ଲାଦ-ସ୍କୌମୁଦୀ || ୮୭||
ଭ୍କ୍-ହାଦେ-ତସ୍ମାସ୍ଭ୍ଦ-ଭ୍ାନୁ ମଦ୍ଭାନୁ -ସ୍ନ୍ତତିଃ |

ଶିଵଦୂ ତୀ ଶିଵାରାଧ୍ଯା ଶିଵମୂତତଃ ଶିଵଙ୍କରୀ || ୮୮||
ଶିଵପ୍ରି ଯା ଶିଵପରା ଶିସ୍ଷ୍ଟଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟପୂଜିତା |
ଅପ୍ରସ୍ମଯା ସ୍ଵପ୍ରକାଶା ମସ୍ନାଵାଚାମସ୍ଗାଚରା || ୮୯||
ଚିଚ୍ଛକ୍ି ଶ ୍ ସ୍ଚତନାରୂପା ଜଡଶକ୍ି ର୍ ଜଡାତ୍ମିକା |
ଗାଯତ୍ରୀ ଵଯାହୃ ତିଃ ସ୍ନ୍ଧଯା ଦ୍ଵିଜବୃ ନ୍ଦ-ନିସ୍ଷଵିତା || ୯୦||
ତତ୍ତ୍ଵାସ୍ନା ତତ୍ତ୍ଵମଯୀ ପଞ୍ଚ-ସ୍କାଶାନ୍ତର-ସ୍ଥି ତା |
ନିଃସ୍ୀମ-ମହିମା ନିତଯ-ସ୍ଯୌଵନା ମଦଶାଲି ନୀ || ୯୧||
ମଦଘୂଣତ
ତ -ରକ୍ାଷୀ ମଦପାଟଲ-ଗଣ୍ଡଭ୍ୂଃ |
ଚନ୍ଦନ-ଦ୍ରଵ-ଦିଗ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଚାସ୍ମ୍ପଯ-କୁସ୍ମ
ୁ -ପ୍ରି ଯା || ୯୨||
କୁଶଲା ସ୍କାମଲାକାରା କୁରୁକୁଲ୍ଲା କୁସ୍ଲଶ୍ଵରୀ |

କୁଲକୁଣ୍ଡାଲଯା ସ୍କୌଲ-ମାଗେ-ତତ୍ପର-ସ୍ସ୍ଵିତା || ୯୩||
କୁମାର-ଗଣନାଥାମ୍ବା ତୁ ଷ୍ଟି ଃ ପୁଷ୍ଟିର୍ ମତିର୍ ଧୃତିଃ |
ଶାନ୍ତିଃ ସ୍ଵତି ମତୀ କାନ୍ତିର୍ ନନ୍ଦିନୀ ଵିଘ୍ନନାଶିନୀ || ୯୪||
ସ୍ତସ୍ଜାଵତୀ ତ୍ରିନଯନା ସ୍ଲାଲାଷୀ-କାମରୂପି ଣୀ |
ମାଲି ନୀ ହାଂସ୍ି ନୀ ମାତା ମଲଯାଚଲ-ଵାସ୍ି ନୀ || ୯୫||
ସ୍ୁମଖ
ୁ ୀ ନଲି ନୀ ସ୍ୁଭ୍୍ରୂଃ ସ୍ଶାଭ୍ନା ସ୍ୁରନାଯିକା |
କାଲକଣ୍ଠୀ କାନ୍ତିମତୀ ସ୍ଷାଭ୍ି ଣୀ ସ୍ୂକ୍ଷ୍ମରୂପି ଣୀ || ୯୬||
ଵସ୍େଶ୍ଵରୀ ଵାମସ୍ଦଵୀ ଵସ୍ଯାଽଵସ୍ଥା-ଵିଵଜତତା |
ସ୍ି ସ୍ଦ୍ଧଶ୍ଵରୀ ସ୍ି ଦ୍ଧଵିଦଯା ସ୍ି ଦ୍ଧମାତା ଯଶସ୍ଵିନୀ || ୯୭||
ଵିଶଦ୍ଧ
ୁ ିଚର-ନିଲଯାଽଽରକ୍ଵଣୋ ତ୍ରିସ୍ଲାଚନା |
ଖଟ୍ାି ଙ୍ଗାଦି-ପ୍ରହରଣା ଵଦସ୍ନୈକ-ସ୍ମନ୍ିତ
ି ା || ୯୮||
ପାଯସ୍ାନ୍ନପ୍ରି ଯା ତ୍ଵକ୍ସ୍ଥା ପଶୁସ୍ଲାକ-ଭ୍ଯଙ୍କରୀ |
ଅମୃତାଦି-ମହାଶକ୍ି -ସ୍ାଂଵୃତା ଡାକିନୀଶ୍ଵରୀ || ୯୯||
ଅନାହତାବ୍ଜ-ନିଲଯା ଶଯାମାଭ୍ା ଵଦନଦ୍ଵଯା |
ଦାଂସ୍ଷ୍ଟରାଜ୍ଜ୍ଵଲାଽଷ-ମାଲାଦି-ଧରା ରୁଧ ିରସ୍ାଂସ୍ଥି ତା || ୧୦୦||
କାଲରାତ୍ରଯାଦି-ଶସ୍କ୍ଯୌଘ-ଵୃତା ସ୍ନିସ୍ଗ୍ଧୌଦନପ୍ରି ଯା |
ମହାଵୀସ୍ରନ୍ଦ୍ର-ଵରଦା ରାକିଣଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ || ୧୦୧||
ମଣିପର
ୂ ାବ୍ଜ-ନିଲଯା ଵଦନତ୍ରଯ-ସ୍ାଂଯୁତା |
ଵୋଦିକାଯୁସ୍ଧାସ୍ପତା ଡାମଯୋଦିଭ୍ିରାଵୃତା || ୧୦୨||
ରକ୍ଵଣୋ ମାାଂସ୍ନିଷ୍ାଠ ଗୁଡାନ୍ନ-ପ୍ରୀତ-ମାନସ୍ା |
ସ୍ମତଭ୍କ୍-ସ୍ୁଖଦା ଲାକିନଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ || ୧୦୩||
ସ୍ଵାଧ ିଷ୍ଠାନାମ୍ବୁଜ-ଗତା ଚତୁ ଵେକ୍ତ୍ର-ମସ୍ନାହରା |
ଶୂଲାଦଯାଯୁଧ-ସ୍ମ୍ପନ୍ନା ପୀତଵଣୋଽତିଗଵତତା || ୧୦୪||
ସ୍ମସ୍ଦାନିଷ୍ାଠ ମଧୁପ୍ରୀତା ବନ୍ଧିନଯାଦି-ସ୍ମନ୍ିତ
ି ା|

ଦଧ୍ଯନ୍ନାସ୍କ୍-ହୃ ଦଯା କାକିନୀ-ରୂପ-ଧାରି ଣୀ || ୧୦୫||
ମୂଲାଧାରାମ୍ବୁଜାରୂଢ୍ା ପଞ୍ଚ-ଵକ୍ତ୍ରାଽସ୍ଥି -ସ୍ାଂସ୍ଥି ତା |

ଅଙ୍କୁ ଶାଦି-ପ୍ରହରଣା ଵରଦାଦି-ନିସ୍ଷଵିତା || ୧୦୬||
ମୁସ୍ଦ୍ଗୌଦନାସ୍କ୍-ଚିତ୍ତା ସ୍ାକିନଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ଆଜ୍ଞା-ଚରାବ୍ଜ-ନିଲଯା ଶୁକ୍ଲଵଣୋ ଷଡାନନା || ୧୦୭||
ମଜ୍ଜାସ୍ାଂସ୍ଥା ହାଂସ୍ଵତୀ-ମୁଖଯ-ଶକ୍ି -ସ୍ମନ୍ିତ
ି ା|
ହରି ଦ୍ରାସ୍ନ୍ନୈକ-ରସ୍ି କା ହାକିନୀ-ରୂପ-ଧାରି ଣୀ || ୧୦୮||
ସ୍ହସ୍ରଦଲ-ପଦ୍ମସ୍ଥା ସ୍ଵେ-ଵସ୍ଣୋପ-ସ୍ଶାଭ୍ି ତା |
ସ୍ଵୋଯୁଧଧରା ଶୁକ୍ଲ-ସ୍ାଂସ୍ଥି ତା ସ୍ଵେସ୍ତାମୁଖୀ || ୧୦୯||
ସ୍ସ୍ଵେୌଦନ-ପ୍ରୀତଚିତ୍ତା ଯାକିନଯମ୍ବା-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ସ୍ଵାହା ସ୍ଵଧାଽମତିର୍ ସ୍ମଧା ଶ୍ରୁତିଃ ସ୍୍ମତ
ୃ ିର୍ ଅନୁ ତ୍ତମା || ୧୧୦||
ପୁଣଯକୀତତଃ ପୁଣଯଲଭ୍ଯା ପୁଣଯଶ୍ରଵଣ-କୀତେନା |
ପୁସ୍ଲାମଜାଚତତା ବନ୍ଧ-ସ୍ମାଚନୀ ବନ୍ଧୁ ରାଲକା || ୧୧୧||
ଵିମଶେରୂପି ଣୀ ଵିଦଯା ଵିଯଦାଦି-ଜଗତ୍ପରସ୍ଃୂ |

ସ୍ଵେଵଯାଧ ି-ପ୍ରଶମନୀ ସ୍ଵେମତ
ୃ ୁ ଯ-ନିଵାରି ଣୀ || ୧୧୨||
ଅଗ୍ରଗଣଯାଽଚିନ୍ତଯରୂପା କଲି କଲ୍ମଷ-ନାଶିନୀ |
କାତଯାଯନୀ କାଲହନ୍ତ୍ରୀ କମଲାଷ-ନିସ୍ଷଵିତା || ୧୧୩||
ତାମ୍ବୂଲ-ପୂରିତ-ମୁଖୀ ଦାଡିମୀ-କୁସ୍ମ
ୁ -ପ୍ରଭ୍ା |

ମୃଗାଷୀ ସ୍ମାହିନୀ ମୁଖଯା ମୃଡାନୀ ମି ତ୍ରରୂପି ଣୀ || ୧୧୪||
ନିତଯତୃ ପ୍ତ୍ା ଭ୍କ୍ନିଧ ିର୍ ନିଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଖ ିସ୍ଲଶ୍ଵରୀ |
ସ୍ମୈତ୍ରଯାଦି-ଵାସ୍ନାଲଭ୍ଯା ମହାପ୍ରଲଯ-ସ୍ାଷିଣୀ || ୧୧୫||
ପରା ଶକ୍ି ଃ ପରା ନିଷ୍ାଠ ପ୍ରଜ୍ଞାନଘନ-ରୂପି ଣୀ |
ମାଧ୍ଵୀପାନାଲସ୍ା ମତ୍ତା ମାତୃ କା-ଵଣେ-ରୂପି ଣୀ || ୧୧୬||
ମହାସ୍କୈଲାସ୍-ନିଲଯା ମୃଣାଲ-ମୃଦୁ-ସ୍ଦାଲେତା |

ମହନୀଯା ଦଯାମୂତତର୍ ମହାସ୍ାମ୍ାଜଯ-ଶାଲି ନୀ || ୧୧୭||
ଆତ୍ମଵିଦଯା ମହାଵିଦଯା ଶ୍ରୀଵିଦଯା କାମସ୍ସ୍ଵିତା |
ଶ୍ରୀ-ସ୍ଷାଡଶାଷରୀ-ଵିଦଯା ତ୍ରିକୂଟା କାମସ୍କାଟିକା || ୧୧୮||
କଟାଷ-କିଙ୍କରୀ-ଭ୍ୂତ-କମଲା-ସ୍କାଟି-ସ୍ସ୍ଵିତା |
ଶିରଃସ୍ଥି ତା ଚନ୍ଦ୍ରନିଭ୍ା ଭ୍ାଲସ୍ସ୍ଥନ୍ଦ୍ର-ଧନୁ ଃପ୍ରଭ୍ା || ୧୧୯||
ହୃ ଦଯସ୍ଥା ରଵିପ୍ରଖଯା ତ୍ରିସ୍କାଣାନ୍ତର-ଦୀପି କା |
ଦାଷାଯଣୀ ସ୍ଦୈତଯହନ୍ତ୍ରୀ ଦଷଯଜ୍ଞ-ଵିନାଶିନୀ || ୧୨୦||
ଦରାସ୍ନ୍ଦାଲି ତ-ଦୀଘୋଷୀ ଦର-ହାସ୍ସ୍ାଜ୍ଜ୍ଵଲନ୍ -ମୁଖୀ |

ଗୁରୁମୂତତର୍ ଗୁଣନିଧ ିର୍ ସ୍ଗାମାତା ଗୁହଜନ୍ମଭ୍ୂଃ || ୧୨୧||
ସ୍ଦସ୍ଵଶୀ ଦଣ୍ଡନୀତିସ୍ଥା ଦହରାକାଶ-ରୂପି ଣୀ |
ପ୍ରତିପନ୍ ମଖ
ୁ ଯ-ରାକାନ୍ତ-ତିଥ ି-ମଣ୍ଡଲ-ପୂଜିତା || ୧୨୨||
କଲାତ୍ମିକା କଲାନାଥା କାଵଯାଲାପ-ଵିସ୍ନାଦିନୀ |
ସ୍ଚାମର-ରମା-ଵାଣୀ-ସ୍ଵଯ-ଦଷି ଣ-ସ୍ସ୍ଵିତା || ୧୨୩||
ଆଦିଶକ୍ି ର୍ ଅସ୍ମଯାଽଽତ୍ମା ପରମା ପାଵନାକୃତଃି |
ଅସ୍ନକସ୍କାଟି-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ଜନନୀ ଦିଵଯଵିଗ୍ରହା || ୧୨୪||
କ୍ଲୀାଂକାରୀ ସ୍କଵଲା ଗୁହଯା ସ୍କୈଵଲଯ-ପଦଦାଯି ନୀ |
ତ୍ରିପର
ୁ ା ତ୍ରିଜଗଦ୍ଵନ୍ଦଯା ତ୍ରିମତ
ୂ ତସ୍ ୍ ତ୍ରିଦସ୍ଶଶ୍ଵରୀ || ୧୨୫||
ତ୍ରଯଷରୀ ଦିଵଯ-ଗନ୍ଧାଢ୍ଯା ସ୍ି ନ୍ଦୂର-ତିଲକାଞ୍ଚିତା |
ଉମା ସ୍ଶୈସ୍ଲନ୍ଦ୍ରତନଯା ସ୍ଗୌରୀ ଗନ୍ଧଵେ-ସ୍ସ୍ଵିତା || ୧୨୬||
ଵିଶ୍ଵଗଭ୍ୋ ସ୍ଵଣେଗଭ୍ୋଽଵରଦା ଵାଗଧୀଶ୍ଵରୀ |
ଧ୍ଯାନଗମଯାଽପରି ସ୍ଚ୍ଛଦଯା ଜ୍ଞାନଦା ଜ୍ଞାନଵିଗ୍ରହା || ୧୨୭||
ସ୍ଵେସ୍ଵଦାନ୍ତ-ସ୍ାଂସ୍ଵଦଯା ସ୍ତଯାନନ୍ଦ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ସ୍ଲାପାମୁଦ୍ରାଚତତା ଲୀଲା-କୢପ୍ତ୍-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ମଣ୍ଡଲା || ୧୨୮||
ଅଦୃ ଶଯା ଦୃ ଶଯରହିତା ଵିଜ୍ଞାତ୍ରୀ ସ୍ଵଦଯଵଜତତା |
ସ୍ଯାଗି ନୀ ସ୍ଯାଗଦା ସ୍ଯାଗଯା ସ୍ଯାଗାନନ୍ଦା ଯୁଗନ୍ଧରା || ୧୨୯||

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ି -ଜ୍ଞାନଶକ୍ି -ରିଯାଶକ୍ି -ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ସ୍ଵୋଧାରା ସ୍ୁପ୍ରତିଷ୍ାଠ ସ୍ଦସ୍ଦ୍ ରୂପ-ଧାରି ଣୀ || ୧୩୦||
ଅଷ୍ଟମୂତତର୍ ଅଜାସ୍ଜୈତ୍ରୀ ସ୍ଲାକଯାତ୍ରା-ଵିଧାଯିନୀ |
ଏକାକିନୀ ଭ୍ୂମରୂପା ନିସ୍ଦ୍ଵୈତା ସ୍ଦ୍ଵୈତଵଜତତା || ୧୩୧||
ଅନ୍ନଦା ଵସ୍ୁଦା ଵୃଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ମୈକଯ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ବୃ ହତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦା ବଲି ପ୍ରିଯା || ୧୩୨||
ଭ୍ାଷାରୂପା ବୃ ହସ୍ର୍ତ୍ସନା ଭ୍ାଵାଭ୍ାଵ-ଵିଵଜତତା |
ସ୍ୁଖାରାଧ୍ଯା ଶୁଭ୍କରୀ ସ୍ଶାଭ୍ନା ସ୍ୁଲଭ୍ା ଗତିଃ || ୧୩୩||
ରାଜ-ରାସ୍ଜଶ୍ଵରୀ ରାଜଯ-ଦାଯି ନୀ ରାଜଯ-ଵଲ୍ଲଭ୍ା |
ରାଜତ୍ କୃପା ରାଜପୀଠ-ନିସ୍ଵଶିତ-ନିଜାଶ୍ରିତା || ୧୩୪||
ରାଜଯଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍କାଶନାଥା ଚତୁ ରଙ୍ଗ-ବସ୍ଲଶ୍ଵରୀ |
ସ୍ାମ୍ାଜଯ-ଦାଯିନୀ ସ୍ତଯସ୍ନ୍ଧା ସ୍ାଗରସ୍ମଖଲା || ୧୩୫||
ଦୀଷି ତା ସ୍ଦୈତଯଶମନୀ ସ୍ଵେସ୍ଲାକ-ଵଶଙ୍କରୀ |
ସ୍ଵୋଥେଦାତ୍ରୀ ସ୍ାଵିତ୍ରୀ ସ୍ଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ-ରୂପି ଣୀ || ୧୩୬||
ସ୍ଦଶ-କାଲାପରି ଚ୍ଛନ୍ନ
ି ା ସ୍ଵେଗା ସ୍ଵେସ୍ମାହିନୀ |
ସ୍ରସ୍ଵତୀ ଶାସ୍ତ୍ମଯୀ ଗୁହାମ୍ବା ଗୁହଯରୂପି ଣୀ || ୧୩୭||
ସ୍ସ୍ଵୋପାଧ ି-ଵିନମ
ି କ୍
େ ୁ ା ସ୍ଦାଶିଵ-ପତିଵ୍ରତା |
ସ୍ମ୍ପ୍ରଦାସ୍ଯଶ୍ଵରୀ ସ୍ାଧ୍ଵୀ ଗୁରୁମଣ୍ଡଲ-ରୂପି ଣୀ || ୧୩୮||
କୁସ୍ଲାତ୍ତୀଣୋ ଭ୍ଗାରାଧ୍ଯା ମାଯା ମଧୁମତୀ ମହୀ |
ଗଣାମ୍ବା ଗୁହଯକାରାଧ୍ଯା ସ୍କାମଲାଙ୍ଗୀ ଗୁରୁପ୍ରି ଯା || ୧୩୯||
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରା ସ୍ଵେତସ୍ନ୍ତ୍ରଶୀ ଦଷି ଣାମୂତ-ତ ରୂପି ଣୀ |
ସ୍ନକାଦି-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ଶିଵଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଦାଯି ନୀ || ୧୪୦||
ଚିତ୍କଲାଽଽନନ୍ଦ-କଲି କା ସ୍ପ୍ରମରୂପା ପ୍ରି ଯଙ୍କରୀ |
ନାମପାରାଯଣ-ପ୍ରୀତା ନନ୍ଦିଵିଦଯା ନସ୍ଟଶ୍ଵରୀ || ୧୪୧||

ମି ଥଯା-ଜଗଦଧ ିଷ୍ଠାନା ମୁକ୍ିଦା ମୁକ୍ିରୂପି ଣୀ |
ଲାସ୍ଯପ୍ରି ଯା ଲଯକରୀ ଲଜ୍ଜା ରମ୍ଭାଦିଵନ୍ଦିତା || ୧୪୨||
ଭ୍ଵଦାଵ-ସ୍ୁଧାଵୃଷ୍ଟିଃ ପାପାରଣଯ-ଦଵାନଲା |
ସ୍ଦୌଭ୍ୋଗଯ-ତୂ ଲଵାତୂ ଲା ଜରାଧ୍ଵାନ୍ତ-ରଵିପ୍ରଭ୍ା || ୧୪୩||
ଭ୍ାଗଯାବ୍ଧି-ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭ୍କ୍-ଚିତ୍ତସ୍କକି-ଘନାଘନା |

ସ୍ରାଗପଵେତ-ଦସ୍ମ୍ଭାଲି ର୍ ମୃତୁଯଦାରୁ-କୁଠାରି କା || ୧୪୪||
ମସ୍ହଶ୍ଵରୀ ମହାକାଲୀ ମହାଗ୍ରାସ୍ା ମହାଶନା |
ଅପଣୋ ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାସ୍ୁର-ନିଷଦ
ୂ ିନୀ || ୧୪୫||
ଷରାଷରାତ୍ମିକା ସ୍ଵେ-ସ୍ଲାସ୍କଶୀ ଵିଶ୍ଵଧାରି ଣୀ |

ତ୍ରିଵଗେଦାତ୍ରୀ ସ୍ୁଭ୍ଗା ତ୍ରଯମ୍ବକା ତ୍ରିଗଣ
ୁ ାତ୍ମିକା || ୧୪୬||
ସ୍ଵଗୋପଵଗେଦା ଶୁଦ୍ଧା ଜପାପୁଷ୍ପ-ନିଭ୍ାକୃତଃି |

ଓସ୍ଜାଵତୀ ଦୁ ଯତିଧରା ଯଜ୍ଞରୂପା ପ୍ରି ଯଵ୍ରତା || ୧୪୭||
ଦୁ ରାରାଧ୍ଯା ଦୁ ରାଧଷୋ ପାଟଲୀ-କୁସ୍ମ
ୁ -ପ୍ରି ଯା |
ମହତୀ ସ୍ମରୁନିଲଯା ମନ୍ଦାର-କୁସ୍ମ
ୁ -ପ୍ରି ଯା || ୧୪୮||
ଵୀରାରାଧ୍ଯା ଵିରାଡ୍ ରୂପା ଵିରଜା ଵିଶ୍ଵସ୍ତାମୁଖୀ |
ପ୍ରତଯଗ୍ରୂପା ପରାକାଶା ପ୍ରାଣଦା ପ୍ରାଣରୂପି ଣୀ || ୧୪୯||
ମାତୋଣ୍ଡ-ସ୍ଭ୍ୈ ରଵାରାଧ୍ଯା ମନ୍ତ୍ରିଣୀନଯତ-ରାଜଯଧୂଃ |
ତ୍ରିପସ୍ୁ ରଶୀ ଜଯସ୍ର୍ତ୍ସନା ନିସ୍ସ୍ତ୍ୈଗଣ
ୁ ଯା ପରାପରା || ୧୫୦||
ସ୍ତଯ-ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ-ରୂପା ସ୍ାମରସ୍ଯ-ପରାଯଣା |
କପଦତନୀ କଲାମାଲା କାମଧୁକ୍ କାମରୂପି ଣୀ || ୧୫୧||
କଲାନିଧ ିଃ କାଵଯକଲା ରସ୍ଜ୍ଞା ରସ୍ସ୍ଶଵଧ ିଃ |
ପୁଷ୍ଟା ପୁରାତନା ପୂଜଯା ପୁଷ୍କରା ପୁଷ୍କସ୍ରଷଣା || ୧୫୨||
ପରାଂସ୍ଜଯାତିଃ ପରାଂଧାମ ପରମାଣୁଃ ପରାତ୍ପରା |
ପାଶହତା ପାଶହନ୍ତ୍ରୀ ପରମନ୍ତ୍ର-ଵିସ୍ଭ୍ଦିନୀ || ୧୫୩||
ମୂତାେ ଽମୂତାେ ଽନିତଯତୃ ପ୍ତ୍ା ମୁନିମାନସ୍-ହାଂସ୍ି କା |
ସ୍ତଯଵ୍ରତା ସ୍ତଯରୂପା ସ୍ଵୋନ୍ତଯୋମି ନୀ ସ୍ତୀ || ୧୫୪||

ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଜନନୀ ବହୁ ରୂପା ବୁ ଧାଚତତା |
ପ୍ରସ୍ଵିତ୍ରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡାଽଽଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ପ୍ରକଟାକୃତଃି || ୧୫୫||
ପ୍ରାସ୍ଣଶ୍ଵରୀ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାଶତ୍ପୀଠ-ରୂପି ଣୀ |
ଵିଶଙ୍ଖ
ୃ ଲା ଵିଵିକ୍ସ୍ଥା ଵୀରମାତା ଵିଯତ୍ପରସ୍ଃୂ || ୧୫୬||
ମୁକୁନ୍ଦା ମୁକ୍ିନିଲଯା ମୂଲଵିଗ୍ରହ-ରୂପି ଣୀ |
ଭ୍ାଵଜ୍ଞା ଭ୍ଵସ୍ରାଗଘ୍ନୀ ଭ୍ଵଚର-ପ୍ରଵତତନୀ || ୧୫୭||
ଛନ୍ଦଃସ୍ାରା ଶାସ୍ତ୍ସ୍ାରା ମନ୍ତ୍ରସ୍ାରା ତସ୍ଲାଦରୀ |
ଉଦାରକୀତତର୍ ଉଦ୍ଦାମସ୍ଵୈଭ୍ଵା ଵଣେରୂପି ଣୀ || ୧୫୮||
ଜନ୍ମମତ
ୃ ୁ ଯ-ଜରାତପ୍ତ୍-ଜନଵିଶ୍ରାନ୍ତି-ଦାଯି ନୀ |
ସ୍ସ୍ଵୋପନିଷ-ଦୁ ଦ୍-ଘୁଷ୍ଟା ଶାନ୍ତଯତୀତ-କଲାତ୍ମି କା || ୧୫୯||
ଗମ୍ଭୀରା ଗଗନାନ୍ତସ୍ଥା ଗଵତତା ଗାନସ୍ଲାଲୁ ପା |
କଲ୍ିନା-ରହିତା କାଷ୍ଠାଽକାନ୍ତା କାନ୍ତାଧେ-ଵିଗ୍ରହା || ୧୬୦||
କାଯେକାରଣ-ନିମକ୍
େ ୁ ା କାମସ୍କଲି -ତରଙ୍ଗିତା |
କନତ୍କନକତା-ଟଙ୍କା ଲୀଲା-ଵିଗ୍ରହ-ଧାରି ଣୀ || ୧୬୧||
ଅଜା ଷଯଵିନିମକ୍
େ ୁ ା ମୁଗ୍ଧା ଷି ପ୍ର-ପ୍ରସ୍ାଦିନୀ |
ଅନ୍ତମେଖ
ୁ -ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ବହିମଖ
େ ୁ -ସ୍ୁଦୁଲଭ୍
େ ା || ୧୬୨||
ତ୍ରଯୀ ତ୍ରିଵଗେନିଲଯା ତ୍ରିସ୍ଥା ତ୍ରିପର
ୁ ମାଲି ନୀ |
ନିରାମଯା ନିରାଲମ୍ବା ସ୍ଵାତ୍ମାରାମା ସ୍ୁଧାସ୍ୃତିଃ || ୧୬୩||
ସ୍ାଂସ୍ାରପଙ୍କ-ନିମଗ୍ନ
େ -ସ୍ମୁଦ୍ଧରଣ-ପଣ୍ଡିତା |

ଯଜ୍ଞପ୍ରି ଯା ଯଜ୍ଞକତ୍ରେୀ ଯଜମାନ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ || ୧୬୪||
ଧମୋଧାରା ଧନାଧ୍ଯଷା ଧନଧାନଯ-ଵିଵଧତନୀ |
ଵିପ୍ରପ୍ରି ଯା ଵିପ୍ରରୂପା ଵିଶ୍ଵଭ୍ରମଣ-କାରି ଣୀ || ୧୬୫||
ଵିଶ୍ଵଗ୍ରାସ୍ା ଵିଦ୍ରୁମାଭ୍ା ସ୍ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵିଷଣ
୍ ର
ୁ ୂ ପି ଣୀ |
ଅସ୍ଯାନିର୍ ସ୍ଯାନିନିଲଯା କୂଟସ୍ଥା କୁଲରୂପି ଣୀ || ୧୬୬||
ଵୀରସ୍ଗାଷ୍ଠୀପ୍ରି ଯା ଵୀରା ସ୍ନୈଷ୍କମେଯା ନାଦରୂପି ଣୀ |
ଵିଜ୍ଞାନକଲନା କଲଯା ଵିଦଗ୍ଧା ସ୍ବୈନ୍ଦଵାସ୍ନା || ୧୬୭||

ତତ୍ତ୍ଵାଧ ିକା ତତ୍ତ୍ଵମଯୀ ତତ୍ତ୍ଵମଥେ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ |
ସ୍ାମଗାନପ୍ରି ଯା ସ୍ସ୍ୌମଯା ସ୍ଦାଶିଵ-କୁଟୁମ୍ବି ନୀ || ୧୬୮||
ସ୍ଵଯାପସ୍ଵଯ-ମାଗେସ୍ଥା ସ୍ଵୋପଦ୍ଵିନିଵାରି ଣୀ |
ସ୍ଵସ୍ଥା ସ୍ଵଭ୍ାଵମଧୁରା ଧୀରା ଧୀରସ୍ମଚତତା || ୧୬୯||
ସ୍ଚୈତନଯାଘେଯ-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ସ୍ଚୈତନଯ-କୁସ୍ମ
ୁ ପ୍ରି ଯା |

ସ୍ସ୍ଦାଦିତା ସ୍ଦାତୁ ଷ୍ଟା ତରୁଣାଦିତଯ-ପାଟଲା || ୧୭୦||
ଦଷି ଣା-ଦଷିଣାରାଧ୍ଯା ଦରସ୍ସ୍ମର-ମୁଖାମ୍ବୁଜା |
ସ୍କୌଲି ନୀ-ସ୍କଵଲାଽନଘେଯ-ସ୍କୈଵଲଯ-ପଦଦାଯି ନୀ || ୧୭୧||
ସ୍ତାତ୍ରପ୍ରି ଯା ତୁ ତିମତୀ ଶ୍ରୁତି-ସ୍ାଂତୁ ତ-ସ୍ଵୈଭ୍ଵା |

ମନସ୍ଵିନୀ ମାନଵତୀ ମସ୍ହଶୀ ମଙ୍ଗଲାକୃତିଃ || ୧୭୨||
ଵିଶ୍ଵମାତା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଵିଶାଲାଷୀ ଵିରାଗି ଣୀ |
ପ୍ରଗଲ୍ଭା ପରସ୍ମାଦାରା ପରାସ୍ମାଦା ମସ୍ନାମଯୀ || ୧୭୩||
ସ୍ଵଯାମସ୍କଶୀ ଵିମାନସ୍ଥା ଵେିଣୀ ଵାମସ୍କଶ୍ଵରୀ |
ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ-ପ୍ରି ଯା ପଞ୍ଚ-ସ୍ପ୍ରତ-ମଞ୍ଚାଧ ିଶାଯି ନୀ || ୧୭୪||
ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚଭ୍ୂସ୍ତଶୀ ପଞ୍ଚ-ସ୍ାଂସ୍ଖଯାପଚାରି ଣୀ |
ଶାଶ୍ଵତୀ ଶାଶ୍ଵସ୍ତୈଶ୍ଵଯୋ ଶମେଦା ଶମ୍ଭ୍ୁସ୍ମାହିନୀ || ୧୭୫||
ଧରା ଧରସ୍ୁତା ଧନଯା ଧମତ ଣୀ ଧମେଵଧତନୀ |
ସ୍ଲାକାତୀତା ଗୁଣାତୀତା ସ୍ଵୋତୀତା ଶମାତ୍ମି କା || ୧୭୬||
ବନ୍ଧୂ କ-କୁସ୍ମ
ୁ ପ୍ରଖଯା ବାଲା ଲୀଲାଵିସ୍ନାଦିନୀ |

ସ୍ୁମଙ୍ଗଲୀ ସ୍ୁଖକରୀ ସ୍ୁସ୍ଵଷାଢ୍ଯା ସ୍ୁଵାସ୍ିନୀ || ୧୭୭||
ସ୍ୁଵାସ୍ି ନଯଚେନ-ପ୍ରୀତାଽଽସ୍ଶାଭ୍ନା ଶୁଦ୍ଧମାନସ୍ା |
ବିନ୍ଦୁ-ତପେଣ-ସ୍ନ୍ତୁଷ୍ଟା ପୂଵଜ
େ ା ତ୍ରିପର
ୁ ାମ୍ବି କା || ୧୭୮||
ଦଶମୁଦ୍ରା-ସ୍ମାରାଧ୍ଯା ତ୍ରିପର
ୁ ାଶ୍ରୀ-ଵଶଙ୍କରୀ |
ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରା ଜ୍ଞାନଗମଯା ଜ୍ଞାନସ୍ଜ୍ଞଯ-ସ୍ଵରୂପି ଣୀ || ୧୭୯||
ସ୍ଯାନିମଦ୍ର
ୁ ା ତ୍ରିଖସ୍ଣ୍ଡଶୀ ତ୍ରିଗଣ
ୁ ାମ୍ବା ତ୍ରିସ୍କାଣଗା |
ଅନଘାଽଦ୍ଭୁତ-ଚାରି ତ୍ରା ଵାଞ୍ଛିତାଥେ-ପ୍ରଦାଯି ନୀ || ୧୮୦||

ଅଭ୍ଯାସ୍ାତିଶଯ-ଜ୍ଞାତା ଷଡଧ୍ଵାତୀତ-ରୂପି ଣୀ |
ଅଵଯାଜ-କରୁଣା-ମୂତତର୍ ଅଜ୍ଞାନ-ଧ୍ଵାନ୍ତ-ଦୀପି କା || ୧୮୧||
ଆବାଲ-ସ୍ଗାପ-ଵିଦିତା ସ୍ଵୋନୁ ଲ୍ଲଙ୍ଘଯ-ଶାସ୍ନା |
ଶ୍ରୀଚରରାଜ-ନିଲଯା ଶ୍ରୀମତ୍ -ତ୍ରିପର
ୁ ସ୍ୁନ୍ଦରୀ || ୧୮୨||
ଶ୍ରୀଶିଵା ଶିଵ-ଶସ୍କ୍ୈ ଯକଯ-ରୂପି ଣୀ ଲଲି ତାମ୍ବି କା |

ଏଵାଂ ଶ୍ରୀଲଲି ତା ସ୍ଦଵଯା ନାମ୍ାାଂ ସ୍ାହସ୍ରକାଂ ଜଗୁଃ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପୁରାସ୍ଣ ଉତ୍ତରଖସ୍ଣ୍ଡ ଶ୍ରୀହଯଗ୍ରୀଵାଗତଯସ୍ାଂଵାସ୍ଦ
ଶ୍ରୀଲଲି ତା ସ୍ହସ୍ରନାମ ସ୍ତାତ୍ର କଥନାଂ ସ୍ମ୍ପୂଣମ
େ ୍ ||

