
େଦଵୀ	ମହା ୍ଯ 	ଦୁଗା	ସପଶତି	ଚତୁେଥାଽ ାଯଃ

ଶ ାଦି ତିନାମ	ଚତୁେଧାଽ ାଯଃ	||

ାନଂ
କାଲା ାଭାଂ	କଟାେ ୖ 	ଅରି	କୁଲ	ଭଯଦାଂ	ମ�ଉଳି	ବେ ଂଦୁ	େରଖାଂ
ଶଂଖ	ଚ 	କୃପାଣଂ	 ି ଶିଖ	ମପି	କେରୖ 	ଉଦହଂତୀଂ	 ି � ାଂ	|
ସିଂହ	ସଂଦାଧିରୂଢାଂ	 ି ଭୁଵନ	ମଖିଲଂ	େତଜସା	ପୂରଯଂତୀଂ
ାେଯ 	ଦୁଗାଂ	ଜଯାଖ ାଂ	 ି ଦଶ	ପରିଵୃତାଂ	େସଵିତାଂ	ସି ି	କାେମୖଃ	||

ଋଷିରୁଵାଚ	||1||

ଶ ାଦଯଃ	ସୁରଗଣା	ନିହେତଽତିଵୀେଯ
ତସିଂଦୁରା ନି	ସୁରାରିବେଲ	ଚ	େଦଵ ା	|
ତାଂ	ତୁ ଵୁଃ	 ଣତିନ ଶିେରାଧରାଂସା
ଵାଗିଃ	 ହଷପୁଲେକାଦମଚାରୁେଦହାଃ	||	2	||	

େଦଵ ା	ଯଯା	ତତମିଦଂ	ଜଗଦା ଶ ୍ ଯା
ନିଃେଶଷେଦଵଗଣଶ ି ସମୂହମୂତ ା	|
ତାମଂବିକାମଖିଲେଦଵମହଷପୂଜ ାଂ	
ଭ ୍ ଯା	ନତାଃ	ସ	ଵିଦଧାତୁଶୁଭାନି	ସା	ନଃ	||3||	

ଯସ ାଃ	 ଭାଵମତୁଲଂ	ଭଗଵାନନଂେତା
ହା	ହରଶ	ନହି	ଵ ମଲଂ	ବଲଂ	ଚ	|
ସା	ଚଂଡିକାଽଖିଲ	ଜଗ ରିପାଲନାଯ
ନାଶାଯ	ଚାଶୁଭଭଯସ 	ମତିଂ	କେରାତୁ	||4||	

ଯା	 ୀଃ	ସଯଂ	ସୁକୃତିନାଂ	ଭଵେନଷଲ ୀଃ
ପାପା ନାଂ	କୃତଧିଯାଂ	ହୃଦେଯଷୁ	ବୁ ି ଃ	|
ଦା	ସତାଂ	କୁଲଜନ ଭଵସ 	ଲ ା
ତାଂ	ତାଂ	ନତାଃ	ସ	ପରିପାଲଯ	େଦଵି	ଵିଶ 	||5||	

କିଂ	ଵଣଯାମ	ତଵରୂପ	ମଚିଂତ େମତ
କିଂଚାତିଵୀଯମସୁର ଯକାରି	ଭୂରି	|
କିଂ	ଚାହେଵଷୁ	ଚରିତାନି	ତଵାତ ତାନି
ସେଵଷୁ	େଦଵ ସୁରେଦଵଗଣାଦିେକଷୁ	|	||6||	

େହତୁଃ	ସମ ଜଗତାଂ	 ି ଗୁଣାପି	େଦାେଷୖଃ
ନ	 ାଯେସ	ହରିହରାଦିଭିରଵ ପାରା	|
ସଵା ଯାଖିଲମିଦଂ	ଜଗଦଂଶଭୂତଂ
ଅଵ ାକୃତା	ହି	ପରମା	 କୃତି ୍ ଵମାଦ ା	||6||	
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ଯସ ାଃ	ସମ ସୁରତା	ସମୁଦୀରେଣନ
ତୃପିଂ	 ଯାତି	ସକେଲଷୁ	ମେଖଷୁ	େଦଵି	|
ସାହାସି	େଵୖ	ପିତୃ	ଗଣସ 	ଚ	ତୃପି	େହତୁ
ରୁ ାଯେସ	ତମତ	ଏଵ	ଜେନୖଃ	ସଧାଚ	||8||	

ଯା	ମୁ ି େହତୁରଵିଚିଂତ 	ମହା ତା	ତଂ
ଅଭ ସ େସ	ସୁନିଯେତଂ ି ଯତତସାେରଃୖ	|
େମା ାଥଭିମୁନିଭିର ସମ େଦାେଷୖ
ଵଦ ାଽସି	ସା	ଭଗଵତୀ	ପରମା	ହି	େଦଵି	||9||	

ଶ ା ି କା	ସୁଵିମଲଗ ଜୁଷାଂ	ନିଧାନଂ
ମୁଦୀଥରମ ପଦପାଠଵତାଂ	ଚ	ସାମା 	|
େଦଵୀ	 ଯୀ	ଭଗଵତୀ	ଭଵଭାଵନାଯ
ଵାତାସି	ସଵ	ଜଗତାଂ	ପରମାତହଂ ୀ	||10||	

େମଧାସି	େଦଵି	ଵିଦିତାଖିଲଶା ୍ ରସାରା
ଦୁଗାଽସି	ଦୁଗଭଵସାଗରସେନୗରସଂଗା	|
ୀଃ	େକୖଟ	ଭାରିହୃଦେଯୖକକୃତାଧିଵାସା
େଗୗରୀ	ତେମଵ	ଶଶିେମୗଳିକୃତ	 ତିଷା	||11||	

ଈଷ ହାସମମଲଂ	ପରିପୂଣ	ଚଂ
ବିଂବାନୁକାରି	କନେକା ମକାଂତିକାଂତ 	|
ଅତ ୁ ତଂ	 ହୃତମା ରୁଷା	ତଥାପି
ଵ ୍ ରଂ	ଵିେଲାକ 	ସହସା	ମହିଷାସୁେରଣ	||12||

ଦୃ ୍ ଵାତୁ	େଦଵି	କୁପିତଂ	 କୁଟୀକରାଳ
ମୁଦ ଶାଂକସଦୃଶ ଵି	ଯନ	ସଦ ଃ	|
ାଣା 	ମୁେମାଚ	ମହିଷ ଦତୀଵ	ଚି ଂ
େକୖଜୀଵ େତ	ହି	କୁପିତାଂତକଦଶେନନ	|	||13||

େଦଵି ସୀଦ	ପରମା	ଭଵତୀ	ଭଵାଯ
ସେଦ ା	ଵିନାଶଯସି	େକାପଵତୀ	କୁଲାନି	|
ଵି ାତେମତଦଧୁେନୖଵ	ଯଦ େମତ
ନୀତଂ	ବଲଂ	ସୁଵିପୁଲଂ	ମହିଷାସୁରସ 	||14||

େତ	ସ ତା	ଜନପେଦଷୁ	ଧନାନି	େତଷାଂ
େତଷାଂ	ଯଶାଂସି	ନ	ଚ	ସୀଦତି	ଧମଵଗଃ	|
ଧନ ା ଏଵ	ନିଭୃତା ଜଭୃତ ଦାରା
େଯଷାଂ	ସଦାଭୁ ଦଯଦା	ଭଵତୀ	 ସନା||15||

ଧମ ାଣି	େଦଵି	ସକଲାନି	ସେଦୖଵ	କମାନି
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ଣ ତ ାଦୃତଃ	 ତିଦିନଂ	ସୁକୃତୀ	କେରାତି	|
ସଗଂ	 ଯାତି	ଚ	ତେତା	ଭଵତୀ	 ସାଦା
େଲାକ େଯଽପି	ଫଲଦା	ନନୁ	େଦଵି	େତନ	||16||

ଦୁେଗ	ସତା	ହରସି	ଭୀତି	ମେଶଶ	ଜଂେତାଃ
ସେସୖଃ	ସତା	ମତିମତୀଵ	ଶୁଭାଂ	ଦଦାସି	|
ଦାରିଦଯଦୁଃଖଭଯହାରିଣି	କା	ତଦନ ା
ସେଵାପକାରକରଣାଯ	ସଦା ଚି ା	||17||

ଏଭିହେତୖଜଗଦୁେପୖତି	ସୁଖଂ	ତେଥୖେତ
କୁଵଂତୁ	ନାମ	ନରକାଯ	ଚିରାଯ	ପାପ 	|
ସଂ ାମମୃତୁ ମଧିଗମ 	ଦିଵଂ ଯାଂତୁ
ମେତତି	ନୂନମହିତାନିନିହଂସି	େଦଵି	||18||

ଦୃ ୍ େଵୖଵ	କିଂ	ନ	ଭଵତୀ	 କେରାତି	ଭସ
ସଵାସୁରାନରିଷୁ	ଯ ୍ ରହିେଣାଷି	ଶ ୍ ର 	|
େଲାକାନ୍ରଯାଂତୁ	ରିପେଵାଽପି	ହି	ଶ ୍ ରପୂତା
ଇ ଂ	ମତିଭଵତି	େତଷହି	େତଽଷୁସାଧୀ	||19||

ଖଡ	 ଭାନିକରଵିସ ରେଣୖ େଧାେ ୖଃ
ଶୂଲା କାଂତିନିଵେହନ	ଦୃେଶାଽସୁରାଣା 	|
ଯନାଗତା	ଵିଲଯମଂଶୁମଦିଂଦୁଖଂଡ
େଯାଗ ାନନଂ	ତଵ	ଵିେଲାକ	ଯତାଂ	ତେଦତ 	||20||

ଦୁଵୃ 	ଵୃ 	ଶମନଂ	ତଵ	େଦଵି	ଶୀଲଂ
ରୂପଂ	ତେଥୖତଦଵିଚିଂତ ମତୁଲ ମେନୖ ଃ	|
ଵୀଯଂ	ଚ	ହଂତୃ	ହୃତେଦଵପରା ମାଣାଂ
େଵୖରିଷପି	 କଟିେତୖଵ	ଦଯା	ତେଯ 	||21||

େକେନାପମା	ଭଵତୁ	େତଽସ 	ପରା ମସ
ରୂପଂ	ଚ	ଶତୃଭଯ	କାଯତିହାରି	କୁ 	|
ଚିେ କୃପା	ସମରନି ରତା	ଚ	ଦୃ ା
ତେଯ ଵ	େଦଵି	ଵରେଦ	ଭୁଵନ େଯଽପି	||22||

େ ୖେଲାକ େମତଦଖିଲଂ	ରିପୁନାଶେନନ
ାତଂ	ତଯା	ସମରମୂଧନି	େତଽପି	ହତା	|
ନୀତା	ଦିଵଂ	ରିପୁଗଣା	ଭଯମପ ପା ଂ
ଅସାକମୁନଦସୁରାରିଭଵଂ	ନମେ 	||23||

ଶୂେଲନ	ପାହି	େନା	େଦଵି	ପାହି	ଖେଡନ	ଚାଂଭିେକ	|
ଘଂଟାସେନନ	ନଃ	ପାହି	ଚାପଜ ାନିସେନନ	ଚ	||24||
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ାଚ ାଂ	ର 	 ତୀଚ ାଂ	ଚ	ଚଂଡିେକ	ର 	ଦ ି େଣ	|
ାମେଣନା ଶୂଲସ 	ଉ ରସ ାଂ	ତେଥଶରୀ||25||

େସୗମ ାନି	ଯାନି	ରୂପାଣି	େ ୖେଲାେକ 	ଵିଚରଂତିେତ	|
ଯାନି	ଚାତ ଂତ	େଘାରାଣି	େତୖର ାସାଂ ଥାଭୁଵ 	||26||

ଖଡଶୂଲଗଦାଦୀନି	ଯାନି	ଚା ୍ ରାଣି	େତଽଂବିେକ	|
କରପଲଵସଂଗୀନି	େତୖରସା 	ସଵତଃ	||27||

ଋଷିରୁଵାଚ	||28||

ଏଵଂ	 ତା	ସୁେରଦୖେଵୖ ଃ	କୁସୁେମୖନଂଦେନା େଵୖଃ	|
ଅଚତା	ଜଗତାଂ	ଧା ୀ	ତଥା	ଗଂଧାନୁ	େଲପେନୖଃ	||29||

ଭ ୍ ଯା	ସମେ ୖ ି	େଶୖଦେଵୖ ଧୂେପୖଃ	ସୁଧୂପିତା	|
ାହ	 ସାଦସୁମୁଖୀ	ସମ ା 	 ଣତା 	ସୁରା |	||30||

େଦଵୁ ଵାଚ	||31||

ି ଯତାଂ	 ି ଦଶାଃ	ସେଵ	ଯଦସେ ାଽଭିଵାଂଛିତ 	||32||

େଦଵା	ଊଚୁ	||33||

ଭଗଵତ ା	କୃତଂ	ସଵଂ	ନ	କିଂଚିଦଵଶିଷ େତ	|
ଯଦଯଂ	ନିହତଃ	ଶ 	ରସାକଂ	ମହିଷାସୁରଃ	||34||

ଯଦିଚାପି	ଵେରା	େଦଯ	 ୍ ଵଯାଽସାକଂ	ମେହଶରି	|
ସଂସତା	ସଂସତା	ତଂ	େନା	ହିଂ	େସଥାଃପରମାପଦଃ||35||

ଯଶ	ମତ ଃ	 େଵୖେରଭି ୍ ଵାଂ	େ ାଷ ତ ମଲାନେନ	|
ତସ 	ଵି ଵିଭେଵୖଧନଦାରାଦି	ସଂପଦା 	||36||

ଵୃ େଯଽ	ସ ୍ ରସନା	ତଂ	ଭେଵଥାଃ	ସଵଦାଂଭିେକ	||37||

ଋଷିରୁଵାଚ	||38||

ଇତି	 ସାଦିତା	େଦେଵୖଜଗେତାଽେଥ	ତଥା ନଃ	|
ତେଥତୁ ୍ ଵା	ଭ କାଳୀ	ବଭୂଵାଂତହତା	ନୃପ	||39||

ଇେତ ତ ଥିତଂ	ଭୂପ	ସଂଭୂତା	ସା	ଯଥାପୁରା	|
େଦଵୀ	େଦଵଶରୀେରେଭ ା	ଜଗ ୍ ରଯହିେତୖଷିଣୀ	||40||
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ପୁନଶ	େଗୗରୀ	େଦହା ା	ସମୁ ୂ ତା	ଯଥାଭଵ 	|
ଵଧାଯ	ଦୁ 	େଦୖତ ାନାଂ	ତଥା	ଶୁଂଭନିଶୁଂଭେଯାଃ	||41||

ର ଣାଯ	ଚ	େଲାକାନାଂ	େଦଵାନାମୁପକାରିଣୀ	|
ତ 	ଣୁଷ	ମଯାଖ ାତଂ	ଯଥାଵ ଥଯାମିେତ	
ୀଂ	ଓଂ	||42||

||	ଜଯ	ଜଯ	 ୀ	ମାକଂେଡଯ	ପୁରାେଣ	ସାଵନେକ	ମନଂତେର	େଦଵି	ମହ ୍େଯ	ଶ ାଦି ତିନାମ	ଚତୁେଧାଽ ାଯଃ	ସମାପଂ	||

ଆହୁତି
ୀଂ	ଜଯଂତୀ	ସାଂଗାେଯୖ	ସାଯୁଧାେଯୖ	ସଶ ି କାେଯୖ	ସପରିଵାରାେଯୖ	ସଵାହନାେଯୖ	 ୀ	ମହାଲ ୍େଯୖ	ଲ ୀ	ବୀଜାଦି ାେଯୖ	ମହାହୁତିଂ	ସମପଯାମି	ନମଃ	ସାହା	||
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