
େଦଵୀ	ମହା ୍ଯ 	ଦୁଗା	ସପଶତି	 ଥେମାଽ ାଯଃ

||	େଦଵୀ	ମାହା ୍ଯ 	||
||	 ୀଦୁଗାେଯୖ	ନମଃ	||
||	ଅଥ	 ୀଦୁଗାସପଶତୀ	||
||	ମଧୁେକୖଟଭଵେଧା	ନାମ	 ଥେମାଽ ାଯଃ	||

ଅସ 	 ୀ	 ଧମ	ଚରି ସ 	 ହା	ଋଷିଃ	|	ମହାକାଳୀ	େଦଵତା	|	ଗାଯ ୀ	ଛଂଦଃ	|	ନଂଦା	ଶ ି ଃ	|	ର 	ଦଂତିକା	ବୀଜ 	|	ଅ ି ତ 	|	ଋେଗଦଃ	ସରୂପଂ	|	 ୀ
ମହାକାଳୀ	 ୀତ େଧ	 ଧମ	ଚରି 	ଜେପ	ଵିନିେଯାଗଃ	|

ାନଂ
ଖଡଂ	ଚ 	ଗେଦଷୁଚାପ	ପରିଘା	ଶୂଲଂ	ଭୁଶୁଂଡୀଂ	ଶିରଃ
ଶଂଂଖଂ	ସଂଦଧତୀଂ	କେରୖ ୍ ରିନଯନାଂ	ସଵାଂଂଗଭୂଷାଵୃତା 	|
ଯାଂ	ହଂତୁଂ	ମଧୁେକୖେଭୗ	ଜଲଜଭୂ ାଵ	ସୁେପ	ହେରୗ
ନୀଲାଶଦୁ ତି	ମାସ ପାଦଦଶକାଂ	େସେଵ	ମହାକାଳିକାଂ||

ଓଂ	ନମଶଂଡିକାେଯୖ
ଓଂ	ଐଂ	ମାକଂେଡଯ	ଉଵାଚ||1||

ସାଵଣଃ	ସୂଯତନେଯା	େଯାମନୁଃ	କଥ େତଽ ମଃ|
ନିଶାମଯ	ତଦୁ ି ଂ	ଵି ରାଦଦେତା	ମମ	||2||	

ମହାମାଯାନୁଭାେଵନ	ଯଥା	ମନଂତରାଧିପଃ
ସ	ବଭୂଵ	ମହାଭାଗଃ	ସାଵଣ ନେଯା	ରେଵଃ	||3||	

ସାେରାଚିେଷଽଂତେର	ପୂଵଂ	େଚୖ ଵଂଶସମୁ ଵଃ|
ସୁରେଥା	ନାମ	ରାଜାଽଭୂ 	ସମେ 	 ି ତିମଂଡେଲ	||4||	

ତସ 	ପାଲଯତଃ	ସମ 	 ଜାଃ	ପୁ ାନିେଵୗରସା |
ବଭୂଵୁଃ	ଶ େଵା	ଭୂପାଃ	େକାଲାଵିଧଂସିନ ଦା	||5||	

ତସ 	େତୖରଭଵଦୁ ଂ	ଅତି ବଲଦଂଡିନଃ|
ନୂ େନୖରପି	ସ	େତୖଯୁେ 	େକାଲାଵିଧଂସିଭିଜତଃ	||6||	

ତତଃ	ସପୁରମାଯାେତା	ନିଜେଦଶାଧିେପାଽଭଵ |
ଆ ାଂତଃ	ସ	ମହାଭାଗେ ୖ ଦା	 ବଲାରିଭିଃ	||7||	

ଅମାେତୖ ବଲିଭିଦୁେ ୖ	ଦୁବଲସ 	ଦୁରା ଭିଃ|
େକାେଶା	ବଲଂ	ଚାପହୃତଂ	ତ ାପି	ସପୁେର	ତତଃ	||8||	

ତେତା	ମୃଗଯାଵ ାେଜନ	ହୃତସାମ ଃ	ସ	ଭୂପତିଃ|
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ଏକାକୀ	ହଯମାରୁହ 	ଜଗାମ	ଗହନଂ	ଵନ 	||9||	

ସତ ା ମମ ା ୀ	 ୍ ଵିଜଵଯସ 	େମଧସଃ|
ଶାଂତଶାପଦାକୀଣ	ମୁନିଶିେଷ ାପେଶାଭିତ 	||10||	

ତେସୗ	କଂଚି 	କାଲଂ	ଚ	ମୁନିନା	େତନ	ସ ତଃ|
ଇତେଶତଶ	ଵିଚରଂ ସି 	ମୁନିଵରା େମ||11||	

େସାଽଚିଂତଯ ଦା	ତ 	ମମତାକୃ େଚତନଃ|	||12||

ମ େଵଃ	ପାଲିତଂ	ପୂଵଂ	ମଯାହୀନଂ	ପୁରଂ	ହି	ତ
ମ ୃ େତୖ େ ୖରସଦେ ୖଃ	ଧମତଃ	ପାଲ େତ	ନ	ଵା	||13||	

ନ	ଜାେନ	ସ	 ଧାେନା	େମ	ଶୂର	ହ ୀସଦାମଦଃ
ମମ	େଵୖରିଵଶଂ	ଯାତଃ	କାେନାଗାନୁପଲପ୍ଯେତ	||14||

େଯ	ମମାନୁଗତା	ନିତ ଂ	 ସାଦଧନେଭାଜେନୖଃ
ଅନୁଵୃ ି ଂ	 ଵଂ	େତଽଦ 	କୁଵଂତ ନ ମହୀଭୃତାଂ	||15||

ଅସମ ଗ୍ଯଯଶୀେଲୖେ ୖଃ	କୁଵ ି ଃ	ସତତଂ	ଵ ଯଂ
ସଂଚିତଃ	େସାଽତିଦୁଃେଖନ	 ଯଂ	େକାେଶା	ଗମିଷ ତି	||16||

ଏତ ାନ 	ସତତଂ	ଚିଂତଯାମାସ	ପାଥଵଃ
ତ 	ଵି ା ମାଭ ାେଶ	େଵୖଶ େମକଂ	ଦଦଶ	ସଃ	||17||

ସ	ପୃ େ ନ	କ ୍ ଵଂ	େଭା	େହତୁଶ	ଆଗମେନଽ 	କଃ
ସେଶାକ	ଇଵ	କସାତଂ	ଦୁମନା	ଇଵ	ଲ େସ|	||18||

ଇତ ାକଣ 	ଵଚ ସ 	ଭୂପେତଃ	 ଣାେଯାଦିତ
ତୁ ଵାଚ	ସ	ତଂ	େଵୖଶ ଃ	 ଯାଵନେତା	ନୃପ ||19||

େଵୖଶ 	ଉଵାଚ	||20||

ସମାଧିନାମ	େଵୖେଶ ାଽହମୁ େନା	ଧନିନାଂ	କୁେଲ
ପୁ ଦାେରନୖର ଶ	ଧନେଲାଭା 	ଅସାଧୁଭିଃ||21||

ଵିହୀନଶ	ଧେନୖଦାେରଃୖ	ପୁେ ୖରାଦାଯ	େମ	ଧନ |
ଵନମଭ ାଗେତା	ଦୁଃଖୀ	ନିର ଶାପବଂଧୁଭିଃ||22||

େସାଽହଂ	ନ	େଵଦି	ପୁ ାଣାଂ	କୁଶଲାକୁଶଲା ି କା |
ଵୃ ି ଂ	ସଜନାନାଂ	ଚ	ଦାରାଣାଂ	ଚା 	ସଂସିତଃ||23||
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କିଂ	ନୁ	େତଷାଂ	ଗୃେହ	େ ମଂ	ଅେ ମଂ	କିଂନୁ	ସାଂ ତଂ
କଥଂ	େତକିଂନୁସଦ ା	ଦୁଵୃ ା	କିଂନୁେମସୁତାଃ||24||

ରାେଜାଵାଚ||25||

େଯୖନରେ ା	ଭଵାଂଲେବୖଃ	ପୁ ଦାରାଦିଭିଧେନୖଃ||26||

େତଷୁ	କିଂ	ଭଵତଃ	େସହ	ମନୁବଧାତି	ମାନସ ||27||

େଵୖଶ 	ଉଵାଚ	||28||

ଏଵେମତଦ ଥା	 ାହ	ଭଵାନସଦତଂ	ଵଚଃ
କିଂ	କେରାମି	ନ	ବଧାତି	ମମ	ନି ରତାଂ	ମନଃ||29||

ଐଃ	ସଂତ ଜ 	ପିତୃେସହଂ	ଧନ	ଲୁେବୖନରାକୃତଃ
ପତିଃସଜନହାଦଂ	ଚ	ହାଦେତେଷଵ	େମ	ମନଃ|	||30||

କିେମତନାଭିଜାନାମି	ଜାନନପି	ମହାମେତ
ଯ ୍ େରମ	 ଵଣଂ	ଚି ଂ	ଵିଗୁେଣଷପି	ବଂଧୁଷୁ||31||

େତଷାଂ	କୃେତ	େମ	ନିଃଶାେସା	େଦୗମନସ ଂ	ଚଜାଯେତ||32||

ଅେରାମି	କିଂ	ଯନ	ମନେ ଷ ୀତିଷୁ	ନିଷ ର 	||33||

ମାକଂେଡଯ	ଉଵାଚ	||34||

ତତେ ୗ	ସହିେତୗ	ଵି 	ତଂମୁନିଂ	ସମୁପସିେତୗ||35||

ସମାଧିନାମ	େଵୖେଶ ାଽେସୗ	ସ	ଚ	ପାଧଵ	ସ ମଃ||36||

କୃତା	ତୁ	େତୗ	ଯଥାନ ାଯ ଂ	ଯଥାହଂ	େତନ	ସଂଵିଦ |
ଉପଵିେ ୗ	କଥାଃ	କାଶିତ୍ଚ ତୁେଵଶ ପାଧେଵୗ||37||

ରାେଜାଉଵାଚ	||38||

ଭଗଵଂ ୍ ଵାମହଂ	 ମି ାେମ କଂ	ଵଦସତ 	||39||

ଦୁଃଖାଯ	ଯେନ	ମନସଃ	ସଚି ାଯ ତାଂ	ଵିନା||40||

ମଆନେତାଽପି	ଯଥା ସ 	କିେମତନନିସ ମଃ	||41||

ଅଯଂ	ଚ	ଇକୃତଃ	ପୁେ ୖଃ	ଦାେରଭୃୖେତୖ େଥାଜିତଃ
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ସଜେନନ	ଚ	ସଂତ ଃ	େ ଷୁ	ହାଦୀ	ତଥାପ ତି	||42||

ଏଵ	େମଷ	ତଥାହଂ	ଚ	ଦାଵପ୍ଯଂତଦୁଃଖିେତୗ|
ଦୃ େଦାେଷଽପି	ଵିଷେଯ	ମମତାକୃ ମାନେସୗ	||43||

ତେ େନୖତନହାଭାଗ	ଯେନାହ�	 ାନିେନାରପି
ମମାସ 	ଚ	ଭଵେତ ଷା	ଵିେଵକାଂଧସ 	ମୂଢତା	||44||

ଋଷିରୁଵାଚ||45||

ାନ	ମ ି	ସମ ସ 	ଜଂେତାଵଯ	େଗାଚେର|
ଵିଷଯଶ	ମହାଭାଗ	ଯାଂତି	େଚୖଵଂ	ପୃଥକ ଥ ||46||

େକଚି ି ଵା	ତଥା	ରାେ ୗ	 ାଣିନଃ	 ଲ ଦୃ ଯଃ	||47||

ାନିେନା	ମନୁଜାଃ	ସତ ଂ	କିଂ	ତୁ	େତ	ନ	ହି	େକଵଲ |
ଯେତା	ହି	 ାନିନଃ	ସେଵ	ପଶୁପ ି ମୃଗାଦଯଃ||48||

ାନଂ	ଚ	ତନନୁଷ ାଣାଂ	ଯେ ଷାଂ	ମୃଗପ ି ଣାଂ
ମନୁଷ ାଣାଂ	ଚ	ଯେ ଷାଂ	ତୁଲ ମନ େଥାଭେଯାଃ||49||

ାେନଽପି	ସତି	ପେଶୖ ତା 	ପତଗାଂଛାବଚଂଚୁଷୁ|
କଣେମା ାଦୃତା 	େମାହା ୀଡ ମାନାନପି	 ୁଧା||50||

ମାନୁଷା	ମନୁଜଵ ା 	ସାଭିଲାଷାଃ	ସୁତା 	 ତି
େଲାଭା 	 ତୁ ପକାରାଯ	ନେନତା 	କିଂ	ନ	ପଶ ସି||51||

ତଥାପି	ମମତାଵେତ	େମାହଗେତ	ନିପାତିତାଃ
ମହାମାଯା	 ଭାେଵଣ	ସଂସାରସିତିକାରିଣା||52||

ତନା 	ଵିସଯଃ	କାେଯା	େଯାଗନି ା	ଜଗ େତଃ|
ମହାମାଯା	ହେରେଶୖଷା	ତଯା	ସେ ାହ େତ	ଜଗ ||53||

ଜାନିନାମପି	େଚତାଂସି	େଦଵୀ	ଭଗଵତୀ	ହି	ସା
ବଲାଦା � ଷ େମାହାଯ	ମହାମାଯା	 ଯ ତି	||54||

ତଯା	ଵିସୃଜ େତ	ଵିଶଂ	ଜଗେଦତ ରାଚର 	|
େସୖଷା	 ସନା	ଵରଦା	ନୃଣାଂ	ଭଵତି	ମୁ େଯ	||55||

ସା	ଵିଦ ା	ପରମା	ମୁେ େହତୁଭୂତା	ସନାତନୀ
ସଂସାରବଂଧେହତୁଶ	େସୖଵ	ସେଵଶେରଶରୀ||56||
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ରାେଜାଵାଚ||57||

ଭଗଵ 	କାହି	ସା	େଦଵୀ	ମାମାେଯତି	ଯାଂ	ଭଵା 	|
ଵୀତି	କମୁ ନା	ସା	କମାସ ାଶ	କିଂ	ଦିଜ||58||

ଯ ୍ ରଭାଵା	ଚ	ସା	େଦଵୀ	ଯ ୍ଵରୂପା	ଯଦୁ ଵା|
ତ ଵଂ	େ ାତୁମି ାମି	ତେ ା	 ହଵିଦାଂ	ଵର||59||

ଋଷିରୁଵାଚ	||60||

ନିେତୖ ଵ	ସା	ଜଗନତ ଯା	ସଵମିଦଂ	ତତ ||61||

ତଥାପି	ତ ମୁ ି ବହୁଧା	 ଯତାଂ	ମମଃ||62||

େଦଵାନାଂ	କାଯସି ୍ ଯଥଂ	ଆଵିଭଵତି	ସା	ଯଦା|
ଉ େନତି	ତଦା	େଲାେକ	ସା	ନିତ ାପ ଭିଧୀଯେତ	||63||

େଯାଗନି ାଂ	ଯଦା	ଵି ଜଗେତ କାଣଵୀକୃେତ|
ଆ ୀଯ	େଶଷମଭଜ 	କଲାଂେତ	ଭଗଵା 	 ଭୁଃ||64||

ତଦା	ଦାଵସୁେରୗ	େଘାେରୗ	ଵିଖ ାେତୗ	ମଧୁେକୖଟେଭୗ|
ଵି କଣମେଲା ୂ େତୗ	ହଂତୁଂ	 ହାଣମୁଦ େତୗ||65||

ସ	ନାଭି	କମେଲ	ଵିେ ାଃ	ସିେତା	 ହା	 ଜାପତିଃ
ଦୃ ୍ ଵା	ତାଵସୁେରୗ	େଚାେ ୗ	 ସୁପଂ	ଚ	ଜନାଦନ ||66||

ତୁ ାଵ	େଯାଗନି ାଂ	ତାେମକା ହୃଦଯଃ	ସିତଃ
ଵିେବାଧନାଧାଯ	ହେରହରିେନ କୃତାଲଯା 	||67||

ଵିେଶଶରୀଂ	ଜଗ ା ୀଂ	ସିତିସଂହାରକାରିଣୀ |
ନି ାଂ	ଭଗଵତୀଂ	ଵିେ ାରତୁଲାଂ	େତଜସଃ	 ଭୁଃ	||68||

େହାଵାଚ	||69||

ତଂ	ସାହା	ତଂ	ସଧା	ତଂହି	ଵଷଟାରଃ	ସରା ି କା|
ସୁଧା	ତମ େର	ନିେତ 	 ି ଧା	ମା ା ି କା	ସିତା||70||

ଅଧମା ା	ସିତା	ନିତ ା	ଯାନୁ ାଯାଵିେଶଷତଃ
ତେମଵ	ସା	ତଂ	ସାଵି ୀ	ତଂ	େଦଵ	ଜନନୀ	ପରା	||71||

ତେଯୖତ ାଯେତ	ଵିଶଂ	ତେଯୖତ 	ସୃଜ େତ	ଜଗ |
ତେଯୖତ 	ପାଲ େତ	େଦଵି	ତମ ୍ଯଂେତ	ଚ	ସଵଦା||72||
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ଵିସୃେ ୗ	ସୃ ି ରୂପାତଂ	ସିତି	ରୂପା	ଚ	ପାଲେନ|
ତଥା	ସଂହୃତିରୂପାଂେତ	ଜଗେତାଽସ 	ଜଗନେଯ	||73||

ମହାଵିଦ ା	ମହାମାଯା	ମହାେମଧା	ମହାସତିଃ|
ମହାେମାହା	ଚ	ଭଵତୀ	ମହାେଦଵୀ	ମହାସୁରୀ	||74||

କୃତି ୍ ଵଂ	ଚ	ସଵସ 	ଗୁଣ ଯ	ଵିଭାଵିନୀ|
କାଳରା ି ମହାରା ି େମାହରା ି ଶ	ଦାରୁଣା||75||

ତଂ	 ୀ ୍ ଵମୀଶରୀ	ତଂ	 ୀ ୍ ଵଂ	ବୁ ି େଭାଧଲ ଣା|
ଲ ାପୁ ି ଥା	ତୁ ି ୍ ଵଂ	ଶାଂତିଃ	 ାଂତି	େରଵ	ଚ||76||

ଖଡିନୀ	ଶୂଲିନୀ	େଘାରା	ଗଦିନୀ	ଚ ି ଣୀ	ତଥା|
ଶଂଖିଣୀ	ଚାପିନୀ	ବାଣାଭୁଶୁଂଡୀପରିଘାଯୁଧା||77||

େସୗମ ା	େସୗମ ତରାେଶଷେସୗେମ ଭ ୍ ଵତିସୁଂଦରୀ
ପରାପରାଣାଂ	ପରମା	ତେମଵ	ପରେମଶରୀ||78||

ଯ 	କିଂଚି ୍ ଵଚିଦ 	ସଦସଦାଖିଲା ି େକ|
ତସ 	ସଵସ 	ଯା	ଶ ି ଃ	ସା	ତଂ	କିଂ	 ଯେସମଯା||79||

ଯଯା	ତଯା	ଜଗ 	 ା	ଜଗ ାତା ି	େଯା	ଜଗ |
େସାଽପି	ନି ାଵଶଂ	ନୀତଃ	କ ୍ ଵାଂ	େ ାତୁମିେହଶରଃ||80||

ଵି ଃ	ଶରୀର ହଣଂ	ଅହମୀଶାନ	ଏଵ	ଚ
କାରିତାେ 	ଯେତାଽତ ୍ ଵାଂ	କଃ	େ ାତୁଂ	ଶ ି ମା 	ଭେଵ ||81||

ସା	ତମି ଂ	 ଭାେଵୖଃ	େସୖରୁଦାେରୈଦଵି	ସଂ ତା|
େମାହେଯୖେତୗ	ଦୁରାଧଷାଵସୁେରୗ	ମଧୁେକୖଟେଭୗ	||82||

େବାଧଂ	ଚ	ଜଗ ୍ଵାମୀ	ନୀଯତାମଚୁ ତା	ଲଘୁ	||83||
େବାଧଶ	 ି ଯତାମସ 	ହଂତୁେମେତୗ	ମହାସୁେରୗ	||83||

ଋଷିରୁଵାଚ	||84||

ଏଵଂ	 ତା	ତଦା	େଦଵୀ	ତାମସୀ	ତ 	େଵଧସା
ଵିେ ାଃ	 େଭାଧନାଧାଯ	ନିହଂତୁଂ	ମଧୁେକୖଟେଭୗ	||85||

େନ ାସ ନାସିକାବାହୁହୃଦେଯଭ େଥାରସଃ|
ନିଗମ 	ଦଶେନ	ତେସୗ	 ହେଣା	ଅଵ ଜନନଃ	||86||

6
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ଉ େସୗ	ଚ	ଜଗନାଥଃ	 ଯା	ମୁେ ା	ଜନାଦନଃ|
ଏକାଣେଵ	ଅହିଶଯନା ତଃ	ସ	ଦଦୃେଶ	ଚ	େତୗ	||87||

ମଧୁେକୖଟେଭୗ	ଦୁରା ାନା	ଵତିଵୀଯପରା େମୗ
େ ାଧରେ ଣାଵ ୁ ଂ	 ହଣାଂ	ଜନିେତାଦ େମୗ	||88||

ସମୁ ାଯ	ତତ ାଭ ାଂ	ଯୁଯୁେଧ	ଭଗଵା 	ହରିଃ
ପଂଚଵଷସହ ୍ ରାଣି	ବାହୁ ହରେଣା	ଵିଭୁଃ	||89||

ତାଵପ ତିବେଲାନେ ୗ	ମହାମାଯାଵିେମାହିେତୗ	||90||

ଉ ଵଂେତୗ	ଵେରାଽସେ ା	 ି ଯତାମିତି	େକଶଵ 	||91||

ୀ	ଭଗଵାନୁଵାଚ	||92||

ଭେଵତାମଦ 	େମ	ତୁେ ୗ	ମମ	ଵ ାଵୁଭାଵପି	||93||

କିମେନ ନ	ଵେରଣା 	ଏତାଵୃ ି	ଵୃତଂ	ମମ	||94||

ଋଷିରୁଵାଚ	||95||

ଵଂଚିତାଭ ାମିତି	ତଦା	ସଵମାେପାମଯଂ	ଜଗ |
ଵିେଲାକ 	ତାଭ ାଂ	ଗଦିେତା	ଭଗଵା 	କମେଲ ଣଃ	||96||

ଆଵାଂ	ଜହି	ନ	ଯେ ାଵୀ	ସଲିେଲନ	ପରିପତା|	||97||

ଋଷିରୁଵାଚ	||98||

ତେଥତୁ ୍ ଵା	ଭଗଵତା	ଶଂଖଚ ଗଦାଭୃତା|
କୃତା	ଚେ ଣ	େଵୖ	ଛିେନ	ଜଘେନ	ଶିରସୀ	ତେଯାଃ	||99||

ଏଵେମଷା	ସମୁ ନା	 ହଣା	ସଂ ତା	ସଯ |
ଭାଵମସ ା	େଦଵ ା 	ଭୂଯଃ	ଶୃଣୁ	ଵଦାମି	େତ	||100||

||	ଜଯ	ଜଯ	 ୀ	ସ ି	 ୀମାକଂେଡଯପୁରାେଣ	ସାଵଣେକ	ମନଂତେର	େଦଵୀମହା ୍େଯ	ମଧୁେକୖଟଭଵେଧା	ନାମ	 ଧେମାଽ ାଯଃ	||

ଆହୁତି

ଓଂ	ଏଂ	ସାଂଗାେଯୖ	ସାଯୁଧାେଯୖ	ସଶ ି କାେଯୖ	ସପରିଵାରାେଯୖ	ସଵାହନାେଯୖ	ଏଂ	ବୀଜାଧି ାେଯୖ	ମହା	କାଳିକାେଯୖ	ମହା	ଅହୁତିଂ	ସମପଯାମି	ନମଃ	ସାହା	||
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