
େଦଵୀ	ମହା ୍ଯ 	ଦୁଗା	ସପଶତି	ଏକାଦେଶାଽ ାଯଃ

ନାରାଯଣୀ ତିନାମ	ଏକାଦେଶାଽ ାଯଃ	||

ାନଂ
ଓଂ	ବାଲାକଵିଦୁ ତିଂ	ଇଂଦୁକିରୀଟାଂ	ତୁଂଗକୁଚାଂ	ନଯନ ଯଯୁ ା 	|
େସରମୁଖୀଂ	ଵରଦାଂକୁଶପାଶଭୀତିକରାଂ	 ଭେଜ	ଭୁଵେନଶୀ 	||

ଋଷିରୁଵାଚ||1||

େଦଵ ା	ହେତ	ତ 	ମହାସୁେରଂେ
େସଂ ାଃ	ସୁରା	ଵହିପୁେରାଗମା ା |
କାତ ାଯନୀଂ	ତୁ ଵୁରି ଲାଭା-
ଦିକାସିଵ ୍ ରାବ	ଵିକାସିତାଶାଃ	||	2	||

େଦଵି	 ପନାତହେର	 ସୀଦ
ସୀଦ	ମାତଜଗେତାଽଭିଲସ |
ସୀଦଵିେଶଶରି	ପାହିଵିଶଂ
ତମୀଶରୀ	େଦଵି	ଚରାଚରସ 	||3||	

ଆଧାର	ଭୂତା	ଜଗତ ୍ ଵେମକା
ମହୀସରୂେପଣ	ଯତଃ	ସିତାସି
ଅପାଂ	ସରୂପ	ସିତଯା	ତେଯୖତ
ଦାପ ାଯେତ	କୃ ୍ ନମଲଂଘ 	ଵୀେଯ	||4||	

ତଂ	େଵୖ ଵୀଶ ି ରନଂତଵୀଯା
ଵିଶସ 	ବୀଜଂ	ପରମାସି	ମାଯା|
ସେ ାହିତଂ	େଦଵିସମ 	େମତ -
୍ ଵଂ	େଵୖ	 ସନା	ଭୁଵି	ମୁ ି େହତୁଃ	||5||	

ଵିଦ ାଃ	ସମ ା ଵ	େଦଵି	େଭଦାଃ|

୍ ରିଯଃ	ସମ ାଃ	ସକଲା	ଜଗ |
ତେଯୖକଯା	ପୂରିତମଂବେଯୖତ
କାେତ	 ତିଃ	 ଵ ପରାପେରା ି ଃ	||6||	

ସଵ	ଭୂତା	ଯଦା	େଦଵୀ	ଭୁ ି	ମୁ ି ଦାଯିନୀ|
ତଂ	 ତା	 ତେଯ	କା	ଵା	ଭଵଂତୁ	ପରେମା ଯଃ	||7||	

ସଵସ 	ବୁ ି ରୂେପଣ	ଜନସ 	ହୃଦି	ସଂସିେତ|
ସଗାପଵଗେଦ	େଦଵି	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ	||8||	
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କଲାକାଷାଦିରୂେପଣ	ପରିଣାମ	 ଦାଯିନି|
ଵିଶେସ ାପରେତୗ	ଶେ 	ନାରାଯଣି	ନେମା େତ	||9||	

ସଵ	ମଂଗଳ	ମାଂଗେଳ 	ଶିେଵ	ସଵାଥ	ସାଧିେକ|
ଶରେଣ 	 ଯଂବେକ	େଗୗରୀ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ	||10||	

ସୃ ି ସିତିଵିନାଶାନାଂ	ଶ ି ଭୂେତ	ସନାତନି|
ଗୁଣା େଯ	ଗୁଣମେଯ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ	||11||	

ଶରଣାଗତ	ଦୀନାତ	ପରି ାଣପରାଯେଣ|
ସଵସ ାତହେର	େଦଵି	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ	||12||

ହଂସଯୁ 	ଵିମାନେସ	 ହାଣୀ	ରୂପଧାରିଣୀ|
େକୗଶାଂଭଃ	 ରିେକ	େଦଵି	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||13||

ି ଶୂଲଚଂ ାହିଧେର	ମହାଵୃଷଭଵାହିନି|
ମାେହଶରୀ	ସରୂେପଣ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||14||

ମଯୂର	କୁ ଟଵୃେତ	ମହାଶ ି ଧେରଽନେଘ|
େକୗମାରୀରୂପସଂସାେନ	ନାରାଯଣି	ନେମା େତ||15||

ଶଂଖଚ ଗଦାଶାରଂଗଗୃହୀତପରମାଯୁେଧ|
ସୀଦ	େଵୖ ଵୀରୂେପନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||16||

ଗୃହୀେତା ମହାଚେ 	ଦଂଷ୍େରା ୃ ତଵସୁଂଧେର|
ଵରାହରୂପିଣି	ଶିେଵ	ନାରାଯଣି	ନେମା େତ||17||

ନୃସିଂହରୂେପେଣାେ ଣ	ହଂତୁଂ	େଦୖତ ା 	କୃେତାଦ େମ|
େ ୖେଲାକ ାଣସହିେତ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||18||

କିରୀଟିନି	ମହାଵେ 	ସହ ନଯେନା ୍ ଵେଲ|
ଵୃ ାଣହାେର	େଚୖଂ ି	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||19||

ଶିଵଦୂତୀସରୂେପଣ	ହତେଦୖତ 	ମହାବେଲ|
େଘାରରୂେପ	ମହାରାେଵ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||20||

ଦଂଷ୍ରାକରାଳ	ଵଦେନ	ଶିେରାମାଲାଵିଭୂଷେଣ|
ଚାମୁଂେଡ	ମୁଂଡମଥେନ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||21||

ଲ ୀ	ଲେ 	ମହାଵିେ 	 େ 	ପୁ ି	ସେଧ	 େଵ|
ମହାରା ି	ମହାମାେଯ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||22||
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େମେଧ	ସରସତି	ଵେର	ଭୂତି	ବା ଵି	ତାମସି|
ନିଯେତ	ତଂ	 ସୀେଦେଶ	ନାରାଯଣି	ନେମାଽ େତ||23||

ସଵସରୂେପ	ସେଵେଶ	ସଵଶ ି ସମନିେତ|
ଭେଯଭ ୍ ରାହି	େନା	େଦଵି	ଦୁେଗ	େଦଵି	ନେମାଽ େତ||24||

ଏତେ 	ଵଦନଂ	େସୗମ ଂ	େଲାଚନ ଯଭୂଷିତ |
ପାତୁ	ନଃ	ସଵଭୂେତଭ ଃ	କାତ ାଯିନି	ନେମାଽ େତ||25||

ଜାଲାକରାଳମତୁ ମେଶଷାସୁରସୂଦନ |
ି ଶୂଲଂ	ପାତୁ	େନା	ଭୀତିଭ କାଲି	ନେମାଽ େତ||26||

ହିନ ି	େଦୖତ େତଜାଂସି	ସେନନାପୂଯ	ଯା	ଜଗ |
ସା	ଘଂଟା	ପାତୁ	େନା	େଦଵି	ପାେପେଭ ା	ନଃ	ସୁତାନିଵ||27||

ଅସୁରାସୃଗସାପଂକଚଚତେ 	କେରାଜଲଃ|
ଶୁଭାଯ	ଖେଡା	ଭଵତୁ	ଚଂଡିେକ	ତାଂ	ନତା	ଵଯ ||28||

େରାଗାନେଶଷାନପହଂସି	ତୁ ା
ରୁ ା	ତୁ	କାମା	ସକଲାନଭୀ ା
ତାମା ି ତାନାଂ	ନ	ଵିପନରାଣାଂ|
ତାମା ି ତା	 ଯତାଂ	 ଯାଂତି||29||

ଏତ ତଂ	ଯ ଦନଂ	ତଯାଦ
ଦମଦିଷାଂ	େଦଵି	ମହାସୁରାଣା |
ରୂେପୖରେନେକୖଭହୁଧା ମୂତଂ
କୃତାଂଭିେକ	ତ ୍ ରକେରାତି	କାନ ା||30||

ଵିଦ ାସୁ	ଶା ୍ େରଷୁ	ଵିେଵକ	ଦୀେପ
ଷାେଦ ଷୁ	ଵାେକ ଷୁ	ଚ	କା	ତଦନ ା
ମମତଗେତଽତି	ମହାଂଧକାେର
ଵି ାମଯେତ ତଦତୀଵ	ଵିଶ ||31||

ର ାଂସି	ଯେ ା	 ଵିଷାଶ	ନାଗା
ଯ ାରେଯା	ଦସୁ ବଲାନି	ଯ |
ଦଵାନେଲା	ଯ 	ତଥାବିମେ
ତ 	ସିତା	ତଂ	ପରିପାସି	ଵିଶ ||32||

ଵିେଶଶରି	ତଂ	ପରିପାସି	ଵିଶଂ
ଵିଶା ି କା	ଧାରଯସୀତି	ଵିଶ |
ଵିେଶଶଵଂ ା	ଭଵତୀ	ଭଵଂତି
ଵିଶା ଯା	େଯତଯି	ଭ ି ନ ାଃ||33||
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େଦଵି	 ସୀଦ	ପରିପାଲଯ	େନାଽରି
ଭୀେତନତ ଂ	ଯଥାସୁରଵଦାଦଧୁେନୖଵ	ସଦ ଃ|
ପାପାନି	ସଵ	ଜଗତାଂ	 ଶମଂ	ନଯାଶୁ
ଉ ାତପାକଜନିତାଂଶ	ମେହାପସଗା ||34||

ଣତାନାଂ	 ସୀଦ	ତଂ	େଦଵି	ଵିଶାତ	ହାରିଣି|
େ ୖେଲାକ ଵାସିନାମୀେଡ 	େଲାକାନାଂ	ଵରଦା	ଭଵ||35||

େଦଵୁ ଵାଚ||36||

ଵରଦାହଂ	ସୁରଗଣା	ପରଂ	ଯନନେସ ଥ|
ତଂ	ଵୃଣୁଧଂ	 ଯ ାମି	ଜଗତାମୁପକାରକ ||37||

େଦଵା	ଊଚୁଃ||38||

ସଵବାଧା	 ଶମନଂ	େ ୖେଲାକ ସ ାଖିେଲଶରି|
ଏଵେମଵ	ତଯାକାଯ	ମସେଦୖରି	ଵିନାଶନ ||39||

େଦଵୁ ଵାଚ||40||

େଵୖଵସେତଽଂତେର	 ାେପ	ଅ ାଵିଂଶତିେମ	ଯୁେଗ|
ଶୁଂେଭା	ନିଶୁଂଭେଶୖଵାନ ାଵୁ ୍ େଯେତ	ମହାସୁେରୗ||41||

ନଂଦେଗାପଗୃେହ	ଜାତା	ଯେଶାଦାଗଭ	ସଂଭଵା|
ତତେ ୗନାଶଯିଷ ାମି	ଵିଂ ାଚଲନିଵାସିନୀ||42||

ପୁନରପ ତିେରୗେ ଣ	ରୂେପଣ	ପୃଥିଵୀତେଲ|
ଅଵତୀଯ	ହଵିଷ ାମି	େଵୖ ଚି ାଂ 	ଦାନଵା ||43||

ଭ 	ଯଂତ ାଶ	ତାନୁ ା 	େଵୖ ଚି ା 	ମହାସୁରା |
ର ଦଂତା	ଭଵିଷ ଂତି	ଦାଡିମୀକୁସୁେମାପମାଃ||44||

ତେତା	ମାଂ	େଦଵତାଃ	ସେଗ	ମତ େଲାେକ	ଚ	ମାନଵାଃ|
ଵଂେତା	ଵ ାହରିଷ ଂତି	ସତତଂ	ର ଦଂତିକା ||45||

ଭୂଯଶ	ଶତଵାଷକ ାଂ	ଅନାଵୃ ୍ ଯାମନଂଭସି|
ମୁନିଭିଃ	ସଂ ତା	ଭୂେମୗ	ସଂଭଵିଷ ାମ େଯାନିଜା||46||

ତତଃ	ଶେତନ	େନ ାଣାଂ	ନିରୀ ି ଷ ାମ ହଂ	ମୁନୀ
କୀତଯିଷ ଂତି	ମନୁଜାଃ	ଶତା ୀମିତି	ମାଂ	ତତଃ||47||
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ତେତାଽ	ହମଖିଲଂ	େଲାକମା େଦହସମୁ େଵୖଃ|
ଭରିଷ ାମି	ସୁରାଃ	ଶାେକୖରାଵୃେ ଃ	 ାଣ	ଧାରେକୖଃ||48||

ଶାକଂଭରୀତି	ଵିଖ ାତିଂ	ତଦା	ଯାସ ାମ ହଂ	ଭୁଵି|
ତେ ୖଵ	ଚ	ଵଧିଷ ାମି	ଦୁଗମାଖ ଂ	ମହାସୁର ||49||

ଦୁଗାେଦଵୀତି	ଵିଖ ାତଂ	ତେନ	ନାମ	ଭଵିଷ ତି|
ପୁନଶାହଂ	ଯଦାଭୀମଂ	ରୂପଂ	କୃତା	ହିମାଚେଲ||50||

ର ାଂସି	 ଯଯିଷ ାମି	ମୁନୀନାଂ	 ାଣ	କାରଣା |
ତଦା	ମାଂ	ମୁନଯଃ	ସେଵ	େ ାଷ ଂତ ାନ	 ମୂତଯଃ||51||

ଭୀମାେଦଵୀତି	ଵିଖ ାତଂ	ତେନ	ନାମ	ଭଵିଷ ତି|
ଯଦାରୁଣାଖ ୍ େରଲୖ�େକ 	ମହାବାଧାଂ	କରିଷ ତି||52||

ତଦାହଂ	 ାମରଂ	ରୂପଂ	କୃତାସଜ୍େଯଯଷଟଦ |
େ ୖେଲାକ ସ 	ହିତାଥାଯ	ଵଧିଷ ାମି	ମହାସୁର ||53||

ାମରୀତିଚ	ମାଂ	େଲାକା	 ଦାେ ାଷ ଂତି	ସଵତଃ|
ଇ ଂ	ଯଦା	ଯଦା	ବାଧା	ଦାନେଵା ା	ଭଵିଷ ତି||54||

ତଦା	ତଦାଵତୀଯାହଂ	କରିଷ ାମ ରିସଂ ଯ 	||55||

||	ସ ି	 ୀ	ମାକଂେଡଯ	ପୁରାେଣ	ସାଵନେକ	ମନଂତେର	େଦଵି	ମହ ୍େଯ	ନାରାଯଣୀ ତିନାମ	ଏକାଦେଶାଽ ାଯଃ	ସମାପଂ	||

ଆହୁତି
ଓଂ	କୀଂ	ଜଯଂତୀ	ସାଂଗାେଯୖ	ସଶ ି କାେଯୖ	ସପରିଵାରାେଯୖ	ସଵାହନାେଯୖ	ଲ ୀବୀଜାଧିଷାେଯୖ	ଗରୁଡଵାହେନୖ 	ନାରଯଣୀ	େଦେଵୖ -ମହାହୁତିଂ	ସମପଯାମି	ନମଃ
ସାହା	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/devi-mahatmyam-durga-saptasati-chapter-11-oriya.html

5
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org/veda/devi-mahatmyam-durga-saptasati-chapter-11-oriya.html
https://www.vignanam.org

