
େଦଵୀ	ମହା ୍ଯ 	େଦଵି	କଵଚ

ଓଂ	ନମଶଂଡିକାେଯୖ

ନ ାସଃ
ଅସ 	 ୀ	ଚଂଡୀ	କଵଚସ 	|	 ହା	ଋଷିଃ	|	ଅନୁ 	ଛଂଦଃ	|
ଚାମୁଂଡା	େଦଵତା	|	ଅଂଗନ ାେସା 	ମାତେରା	ବୀଜ 	|	ନଵାଵରେଣା	ମଂ ଶ ି ଃ	|	ଦିଗଂଧ	େଦଵତାଃ	ତତଂ	|	 ୀ	ଜଗଦଂବା	 ୀତ େଥ	ସପଶତୀ	ପାଠାଂଗେତନ
ଜେପ	ଵିନିେଯାଗଃ	||

ଓଂ	ନମଶଂଡିକାେଯୖ

ମାକଂେଡଯ	ଉଵାଚ	|
ଓଂ	ଯଦ ହ ଂ	ପରମଂ	େଲାେକ	ସଵର ାକରଂ	ନୃଣା 	|
ଯନ	କସ ଚିଦାଖ ାତଂ	ତେନ	 ହି	ପିତାମହ	||	1	||

େହାଵାଚ	|
ଅ ି	ଗୁହ ତମଂ	ଵି 	ସଵଭୂେତାପକାରକ 	|
େଦଵ ା 	କଵଚଂ	ପୁଣ ଂ	ତ ଣୁଷ	ମହାମୁେନ	||	2	||

ଥମଂ	େଶୖଲପୁ ୀ	ଚ	ଦିତୀଯଂ	 ହଚାରିଣୀ	|
ତୃତୀଯଂ	ଚଂ ଘଂେଟତି	କୂଷାଂେଡତି	ଚତୁଥକ 	||	3	||

ପଂଚମଂ	ସଂଦମାେତତି	ଷଷଂ	କାତ ାଯନୀତି	ଚ	|
ସପମଂ	କାଲରା ୀତି	ମହାେଗୗରୀତି	ଚା ମ 	||	4	||

ନଵମଂ	ସି ି ଦା ୀ	ଚ	ନଵଦୁଗାଃ	 କୀତତାଃ	|
ଉ ାେନ ତାନି	ନାମାନି	 ହେଣୖଵ	ମହା ନା	||	5	||

ଅ ି ନା	ଦହ ମାନ 	ଶ ମେ 	ଗେତା	ରେଣ	|
ଵିଷେମ	ଦୁଗେମ	େଚୖଵ	ଭଯାତାଃ	ଶରଣଂ	ଗତାଃ	||	6	||

ନ	େତଷାଂ	ଜାଯେତ	କିଂଚିଦଶୁଭଂ	ରଣସଂକେଟ	|
ନାପଦଂ	ତସ 	ପଶ ାମି	େଶାକଦୁଃଖଭଯଂ	ନ	ହି	||	7	||

େଯୖ 	ଭ ୍ ଯା	ସତା	ନୂନଂ	େତଷାଂ	ଵୃ ି ଃ	 ଜାଯେତ	|
େଯ	ତାଂ	ସରଂତି	େଦେଵଶି	ର େସ	ତାନସଂଶଯଃ	||	8	||

େ ତସଂସା	ତୁ	ଚାମୁଂଡା	ଵାରାହୀ	ମହିଷାସନା	|
ଐଂ ୀ	ଗଜସମାରୂଢା	େଵୖ ଵୀ	ଗରୁଡାସନା	||	9	||

ମାେହଶରୀ	ଵୃଷାରୂଢା	େକୗମାରୀ	ଶିଖିଵାହନା	|
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ଲ ୀଃ	ପଦାସନା	େଦଵୀ	ପଦହ ା	ହରି ି ଯା	||	10	||

େଶତରୂପଧରା	େଦଵୀ	ଈଶରୀ	ଵୃଷଵାହନା	|
ାହୀ	ହଂସସମାରୂଢା	ସଵାଭରଣଭୂଷିତା	||	11	||

ଇେତ ତା	ମାତରଃ	ସଵାଃ	ସଵେଯାଗସମନିତାଃ	|
ନାନାଭରଣାେଶାଭାଢ ା	ନାନାରେତାପେଶାଭିତାଃ	||	12	||

ଦୃଶ ଂେତ	ରଥମାରୂଢା	େଦଵ ଃ	େ ାଧସମାକୁଲାଃ	|
ଶଂଖଂ	ଚ ଂ	ଗଦାଂ	ଶ ି ଂ	ହଲଂ	ଚ	ମୁସଲାଯୁଧ 	||	13	||

େଖଟକଂ	େତାମରଂ	େଚୖଵ	ପରଶୁଂ	ପାଶେମଵ	ଚ	|
କୁଂତାଯୁଧଂ	 ି ଶୂଲଂ	ଚ	ଶାରଂଗମାଯୁଧମୁ ମ 	||	14	||

େଦୖତ ାନାଂ	େଦହନାଶାଯ	ଭ ାନାମଭଯାଯ	ଚ	|
ଧାରଯଂତ ାଯୁଧାନୀ ଂ	େଦଵାନାଂ	ଚ	ହିତାଯ	େଵୖ	||	15	||

ନମେ ଽ 	ମହାେରୗେ 	ମହାେଘାରପରା େମ	|
ମହାବେଲ	ମେହା ାେହ	ମହାଭଯଵିନାଶିନି	||	16	||

ାହି	ମାଂ	େଦଵି	ଦୁ ୍େରେ 	ଶ ଣାଂ	ଭଯଵଧନି	|
ାଚ ାଂ	ର ତୁ	ମାେମୖଂ ୀ	ଆେ ଯ ାମ ି େଦଵତା	||	17	||	

ଦ ି େଣଽଵତୁ	ଵାରାହୀ	େନୖରୃତ ାଂ	ଖଡଧାରିଣୀ	|
ତୀଚ ାଂ	ଵାରୁଣୀ	ରେ ଦାଯଵ ାଂ	ମୃଗଵାହିନୀ	||	18	||	

ଉଦୀଚ ାଂ	ପାତୁ	େକୗମାରୀ	ଐଶାନ ାଂ	ଶୂଲଧାରିଣୀ	|
ଊଧଂ	 ହାଣୀ	େମ	ରେ ଦଧ ାେଦୖ ଵୀ	ତଥା	||	19	||

ଏଵଂ	ଦଶ	ଦିେଶା	ରେ ାମୁଂଡା	ଶଵଵାହନା	|
ଜଯା	େମ	ଚା ତଃ	ପାତୁ	ଵିଜଯା	ପାତୁ	ପୃଷତଃ	||	20	||

ଅଜିତା	ଵାମପାେଶ	ତୁ	ଦ ି େଣ	ଚାପରାଜିତା	|
ଶିଖାମୁେଦ ାତିନୀ	ରେ ଦୁମା	ମୂଧି	ଵ ଵସିତା	||	21	||

ମାଲାଧରୀ	ଲଲାେଟ	ଚ	 େଵୗ	ରେ ଦ ଶସିନୀ	|
ି େନ ା	ଚ	 େଵାମେ 	ଯମଘଂଟା	ଚ	ନାସିେକ	||	22	||

ଶଂଖିନୀ	ଚ ୁେଷାମେ 	େ ା େଯାଦାରଵାସିନୀ	|
କେପାେଲୗ	କାଲିକା	ରେ ଣମୂେଲ	ତୁ	ଶାଂକରୀ	||	23	||

ନାସିକାଯାଂ	ସୁଗଂଧା	ଚ	ଉ େରାେଷ	ଚ	ଚଚକା	|
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ଅଧେର	ଚାମୃତକଲା	ଜିହାଯାଂ	ଚ	ସରସତୀ	||	24	||

ଦଂତା 	ର ତୁ	େକୗମାରୀ	କଂଠେଦେଶ	ତୁ	ଚଂଡିକା	|
ଘଂଟିକାଂ	ଚି ଘଂଟା	ଚ	ମହାମାଯା	ଚ	ତାଲୁେକ	||	25	||

କାମା ୀ	ଚିବୁକଂ	ରେ ଦାଚଂ	େମ	ସଵମଂଗଳା	|
ୀଵାଯାଂ	ଭ କାଳୀ	ଚ	ପୃଷଵଂେଶ	ଧନୁଧରୀ	||	26	||

ନୀଲ ୀଵା	ବହିଃ	କଂେଠ	ନଲିକାଂ	ନଲକୂବରୀ	|
ସଂଧେଯାଃ	ଖଡିନୀ	ରେ ଦାହୂ	େମ	ଵ ଧାରିଣୀ	||	27	||

ହ େଯାଦଂଡିନୀ	ରେ ଦଂବିକା	ଚାଂଗୁଲୀଷୁ	ଚ	|
ନଖାଂଛୂେଲଶରୀ	ରେ େ ୗ	ରେ େଲଶରୀ	||	28	||

େନୗ	ରେ ନହାେଦଵୀ	ମନଃେଶାକଵିନାଶିନୀ	|
ହୃଦେଯ	ଲଲିତା	େଦଵୀ	ଉଦେର	ଶୂଲଧାରିଣୀ	||	29	||

ନାେଭୗ	ଚ	କାମିନୀ	ରେ ଦ ହ ଂ	ଗୁେହ ଶରୀ	ତଥା	|
ପୂତନା	କାମିକା	େମ ଂ	ଗୁେଦ	ମହିଷଵାହିନୀ	||	30	||

କଟ ାଂ	ଭଗଵତୀ	ରେ ାନୁନୀ	ଵିଂ ଵାସିନୀ	|
ଜଂେଘ	ମହାବଲା	ରେ ଵକାମ ଦାଯିନୀ	||	31	||

ଗୁଲେଯାନାରସିଂହୀ	ଚ	ପାଦପୃେଷ	ତୁ	େତୖଜସୀ	|
ପାଦାଂଗୁଲୀଷୁ	 ୀ	ରେ ାଦାଧ ଲଵାସିନୀ	||	32	||

ନଖା 	ଦଂ ୍ ରକରାଲୀ	ଚ	େକଶାଂେଶୖେଵାଧେକଶିନୀ	|
େରାମକୂେପଷୁ	େକୗେବରୀ	ତଚଂ	ଵାଗୀଶରୀ	ତଥା	||	33	||

ର ମ ାଵସାମାଂସାନ ସିେମଦାଂସି	ପାଵତୀ	|
ଅଂ ାଣି	କାଲରା ି ଶ	ପି ଂ	ଚ	ମୁକୁେଟଶରୀ	||	34	||

ପଦାଵତୀ	ପଦେକାେଶ	କେଫ	ଚୂଡାମଣି ଥା	|
ଜାଲାମୁଖୀ	ନଖଜାଲାମେଭଦ ା	ସଵସଂଧିଷୁ	||	35	||

ଶୁ ଂ	 ହାଣି!	େମ	ରେ ାଯାଂ	ଛେ ଶରୀ	ତଥା	|
ଅହଂକାରଂ	ମେନା	ବୁ ି ଂ	ରେ େନ	ଧମଧାରିଣୀ	||	36	||

ାଣାପାେନୗ	ତଥା	ଵ ାନମୁଦାନଂ	ଚ	ସମାନକ 	|
ଵ ହ ା	ଚ	େମ	ରେ ୍ ରାଣଂ	କଲ ାଣେଶାଭନା	||	37	||

ରେସ	ରୂେପ	ଚ	ଗଂେଧ	ଚ	ଶେ 	ସେଶ	ଚ	େଯାଗିନୀ	|

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ସ ୍ ଵଂ	ରଜ ମେଶୖଵ	ରେ ନାରାଯଣୀ	ସଦା	||	38	||

ଆଯୂ	ର ତୁ	ଵାରାହୀ	ଧମଂ	ର ତୁ	େଵୖ ଵୀ	|
ଯଶଃ	କୀତଂ	ଚ	ଲ ୀଂ	ଚ	ଧନଂ	ଵିଦ ାଂ	ଚ	ଚ ି ଣୀ	||	39	||

େଗା ମିଂ ାଣି!	େମ	ରେ ଶୂେନ	ର 	ଚଂଡିେକ	|
ପୁ ା 	ରେ ନହାଲ ୀଭାଯାଂ	ର ତୁ	େଭୖରଵୀ	||	40	||

ପଂଥାନଂ	ସୁପଥା	ରେ ନାଗଂ	େ ମକରୀ	ତଥା	|
ରାଜଦାେର	ମହାଲ ୀଵଜଯା	ସଵତଃ	ସିତା	||	41	||

ର ାହୀନଂ	ତୁ	ଯ -ସାନଂ	ଵଜତଂ	କଵେଚନ	ତୁ	|
ତ ଵଂ	ର 	େମ	େଦଵି!	ଜଯଂତୀ	ପାପନାଶିନୀ	||	42	||

ପଦେମକଂ	ନ	ଗେ ୁ	ଯଦୀେ ଭମା ନଃ	|
କଵେଚନାଵୃେତା	ନିତ ଂ	ଯ 	ଯେ ୖଵ	ଗ ତି	||	43	||

ତ 	ତ ାଥଲାଭଶ	ଵିଜଯଃ	ସାଵକାମିକଃ	|
ଯଂ	ଯଂ	ଚିଂତଯେତ	କାମଂ	ତଂ	ତଂ	 ାେପାତି	ନିଶିତ 	||	44	||

ପରେମୖଶଯମତୁଲଂ	 ାପ୍ଯେତ	ଭୂତେଲ	ପୁମା 	|
ନିଭେଯା	ଜାଯେତ	ମତ ଃ	ସଂ ାେମଷପରାଜିତଃ	||	45	||

େ ୖେଲାେକ 	ତୁ	ଭେଵ ଜ ଃ	କଵେଚନାଵୃତଃ	ପୁମା 	|
ଇଦଂ	ତୁ	େଦଵ ାଃ	କଵଚଂ	େଦଵାନାମପି	ଦୁଲଭ 	||	46	||

ଯଃ	ପେଠ ୍ ରଯେତା	ନିତ ଂ	 ି ସଂ ଂ	 ଯାନିତଃ	|
େଦୖଵୀକଲା	ଭେଵ ସ 	େ ୖେଲାେକ ଷପରାଜିତଃ	|	47	||

ଜୀେଵଦଷଶତଂ	ସା ମପମୃତୁ ଵିଵଜତଃ	|
ନଶ ଂତି	ଵ ାଧଯଃ	ସେଵ	ଲୂତାଵିେସାଟକାଦଯଃ	||	48	||

ସାଵରଂ	ଜଂଗମଂ	େଚୖଵ	କୃ ି ମଂ	େଚୖଵ	ଯଦିଷ 	|
ଅଭିଚାରାଣି	ସଵାଣି	ମଂ ଯଂ ାଣି	ଭୂତେଲ	||	49	||

ଭୂଚରାଃ	େଖଚରାେଶୖଵ	ଜୁଲଜାେଶାପେଦଶିକାଃ	|
ସହଜା	କୁଲଜା	ମାଲା	ଡାକିନୀ	ଶାକିନୀ	ତଥା	||	50	||

ଅଂତରି ଚରା	େଘାରା	ଡାକିନ ଶ	ମହାବଲାଃ	|
ହଭୂତପିଶାଚାଶ	ଯ ଗଂଧଵରା ସାଃ	||	51	||

ହରା ସେଵତାଲାଃ	କୂଷାଂଡା	େଭୖରଵାଦଯଃ	|
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ନଶ ଂତି	ଦଶନା ସ 	କଵେଚ	ହୃଦି	ସଂସିେତ	||	52	||

ମାେନାନତିଭେଵ ା େ େଜାଵୃ ି କରଂ	ପରଂ	|
ଯଶସା	ଵଧେତ	େସାଽପି	କୀତମଂଡିତଭୂତେଲ	||	53	||

ଜେପ ପଶତୀଂ	ଚଂଡୀଂ	କୃତା	ତୁ	କଵଚଂ	ପୁରା	|
ଯାଵ ୂ ମଂଡଲଂ	ଧେ 	ସେଶୖଲଵନକାନନ 	||	54	||	

ତାଵ ି ଷତି	େମଦିନ ାଂ	ସଂତତିଃ	ପୁ େପୗ ି କୀ	|
େଦହାଂେତ	ପରମଂ	ସାନଂ	ଯ େରରୖପି	ଦୁଲଭ 	||	55	||

ାେପାତି	ପୁରୁେଷା	ନିତ ଂ	ମହାମାଯା ସାଦତଃ	|
ଲଭେତ	ପରମଂ	ରୂପଂ	ଶିେଵନ	ସହ	େମାଦେତ	||	56	||

||	ଇତି	ଵାରାହପୁରାେଣ	ହରିହର ହ	ଵିରଚିତଂ	େଦଵ ାଃ	କଵଚଂ	ସଂପୂଣ 	||
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