
ୀ	ଲଲିତା	ସହ 	ନାମ	େ ା

ଓଂ	||	

ଅସ 	 ୀ	ଲଲିତା	ଦିଵ 	ସହ ନାମ	େ ା 	ମହାମଂ ସ ,	ଵଶିନ ାଦି	ଵାେଗଵତା	ଋଷଯଃ,	ଅନୁ 	ଛଂଦଃ,	 ୀ	ଲଲିତା	ପରାଭ ାରିକା	ମହା	 ି ପୁର	ସୁଂଦରୀ
େଦଵତା,	ଐଂ	ବୀଜଂ,	କୀଂ	ଶ ି ଃ,	େସୗଃ	କୀଲକଂ,	ମମ	ଧମାଥ	କାମ	େମା 	ଚତୁଵଧ	ଫଲପୁରୁଷାଥ	ସି ୍ ଯେଥ	ଲଲିତା	 ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକା	ସହ
ନାମ	ଜେପ	ଵିନିେଯାଗଃ

କରନ ାସଃ
ଐଂ	ଅଂଗୁ ାଭ ାଂ	ନମଃ,	କୀଂ	ତଜନୀଭ ାଂ	ନମଃ,	େସୗଃ	ମ ମାଭ ାଂ	ନମଃ,	େସୗଃ	ଅନାମିକାଭ ାଂ	ନମଃ,	କୀଂ	କନିଷିକାଭ ାଂ	ନମଃ,	ଐଂ	କରତଲ	କରପୃଷାଭ ାଂ
ନମଃ

ଅଂଗନ ାସଃ
ଐଂ	ହୃଦଯାଯ	ନମଃ,	କୀଂ	ଶିରେସ	ସାହା,	େସୗଃ	ଶିଖାେଯୖ	ଵଷ ,	େସୗଃ	କଵଚାଯ	ହୁଂ,	କୀଂ	େନ ଯାଯ	େଵୗଷ ,	ଐଂ	ଅ ୍ ରାଯଫ ,	ଭୂଭୁଵସ ଵେରାମିତି
ଦିଗଂଧଃ

ାନଂ
ଅରୁଣାଂ	କରୁଣା	ତରଂଗିତା ୀଂ	ଧୃତପାଶାଂକୁଶ	ପୁ ବାଣଚାପା 	|
ଅଣିମାଦିଭି	ରାଵୃତାଂ	ମଯୂେଖୖଃ	ଅହମିେତ ଵ	ଵିଭାଵେଯ	ଭଵାନୀ 	||	1	||

ାେଯ 	ପଦାସନସାଂ	ଵିକସିତଵଦନାଂ	ପଦ	ପ ାଯତା ୀଂ
େହମାଭାଂ	ପୀତଵ ୍ ରାଂ	କରକଲିତ	ଲସମେ ମପଦାଂ	ଵରାଂଗୀ 	|
ସଵାଲଂକାରଯୁ ାଂ	ସକଲମଭଯଦାଂ	ଭ ନ ାଂ	ଭଵାନୀଂ
ୀ	ଵିଦ ାଂ	ଶାଂତମୂତଂ	ସକଲ	ସୁରସୁତାଂ	ସଵସଂପ - ଦା ୀ 	||	2	||

ସକୁଂକୁମ	ଵିେଲପନା	ମଳିକଚୁଂବି	କ ରିକାଂ
ସମଂଦ	ହସିେତ ଣାଂ	ସଶରଚାପ	ପାଶାଂକୁଶା 	|
ଅେଶଷ	ଜନେମାହିନୀ	ମରୁଣମାଲ 	ଭୂେଷା ୍ ଵଲାଂ
ଜପାକୁସୁମ	ଭାସୁରାଂ	ଜପଵିେଧୗ	ସେର	ଦଂବିକା 	||	3	||

ସିଂଧୂରାରୁଣ	ଵି ହାଂ	 ି ଣଯନାଂ	ମାଣିକ 	େମୗଳିସ ର-
ାରାନାଯକ	େଶଖରାଂ	ସିତମୁଖୀ	ମାପୀନ	ଵେ ାରୁହା 	|

ପାଣିଭ ା	ମଲିପୂଣ	ରତ	ଚଷକଂ	ରେ ା ଲଂ	ବି ତୀଂ
େସୗମ ାଂ	ରତଘଟସ	ର 	ଚରଣାଂ	 ାେଯ ରାମଂବିକା 	||	4	||

ଲମିତ ାଦି	ପଂଚପୂଜାଂ	ଵିଭାଵେଯ

ଲଂ	ପୃଥିଵୀ	ତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତାେଦେଵୖ 	ଗଂଧଂ	ପରିକଲଯାମି
ହଂ	ଆକାଶ	ତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତାେଦେଵୖ 	ପୁ ଂ	ପରିକଲଯାମି
ଯଂ	ଵାଯୁ	ତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତାେଦେଵୖ 	ଧୂପଂ	ପରିକଲଯାମି
ରଂ	ଵହି	ତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତାେଦେଵୖ 	ଦୀପଂ	ପରିକଲଯାମି
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ଵଂ	ଅମୃତ	ତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତାେଦେଵୖ 	ଅମୃତ	େନୖେଵଦ ଂ	ପରିକଲଯାମି
ସଂ	ସଵ	ତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତାେଦେଵୖ 	ତାଂବୂଲାଦି	ସେଵାପଚାରା 	ପରିକଲଯାମି

ଗୁରୁ ହ	ଗୁରୁଵ ଃ	ଗୁରୁେଦେଵା	ମେହଶରଃ	|
ଗୁରୁସା ା 	ପର ହ	ତେସୖ	 ୀ	ଗୁରେଵ	ନମଃ	||

ହରିଃ	ଓଂ

ୀ	ମାତା,	 ୀ	ମହାରା ୀ,	 ୀମ -ସିଂହାସେନଶରୀ	|
ଚିଦ ି	କୁଂଡସଂଭୂତା,	େଦଵକାଯସମୁଦ ତା	||	1	||

ଉଦ ାନୁ	ସହ ାଭା,	ଚତୁବାହୁ	ସମନିତା	|
ରାଗସରୂପ	ପାଶାଢ ା,	େ ାଧାକାରାଂକୁେଶା ୍ ଵଲା	||	2	||

ମେନାରୂେପ ୁେକାଦଂଡା,	ପଂଚତନା 	ସାଯକା	|
ନିଜାରୁଣ	 ଭାପୂର	ମ - ହାଂଡମଂଡଲା	||	3	||

ଚଂପକାେଶାକ	ପୁନାଗ	େସୗଗଂଧିକ	ଲସ ଚା
କୁରୁଵିଂଦ	ମଣିେ ଣୀ	କନେ ାଟୀର	ମଂଡିତା	||	4	||

ଅ ମୀ	ଚଂ 	ଵି ାଜ	ଦଳିକସଲ	େଶାଭିତା	|
ମୁଖଚଂ 	କଳଂକାଭ	ମୃଗନାଭି	ଵିେଶଷକା	||	5	||

ଵଦନସର	ମାଂଗଲ 	ଗୃହେତାରଣ	ଚିଲିକା	|
ଵ ୍ ରଲ ୀ	ପରୀଵାହ	ଚଲନୀନାଭ	େଲାଚନା	||	6	||

ନଵଚଂପକ	ପୁ ାଭ	ନାସାଦଂଡ	ଵିରାଜିତା	|
ତାରାକାଂତି	ତିରସାରି	ନାସାଭରଣ	ଭାସୁରା	||	7	||

କଦଂବ	ମଂଜରୀକପ	କଣପୂର	ମେନାହରା	|
ତାଟଂକ	ଯୁଗଳୀଭୂତ	ତପେନାଡୁପ	ମଂଡଲା	||	8	||

ପଦରାଗ	ଶିଲାଦଶ	ପରିଭାଵି	କେପାଲଭୂଃ	|
ନଵଵି ମ	ବିଂବ ୀଃ	ନ ାରି	ରଦନ ଦା	||	9	||

ଶୁ 	ଵିଦ ାଂକୁରାକାର	ଦିଜପଂ ି	ଦେଯା ୍ ଵଲା	|
କପୂରଵୀଟି	କାେମାଦ	ସମାକଷ ି ଗଂତରା	||	10	||

ନିଜସଲାପ	ମାଧୁଯ	ଵିନିଭ ି ତ	କ ପୀ	|
ମଂଦସିତ	 ଭାପୂର	ମ -କାେମଶ	ମାନସା	||	11	||

ଅନାକଲିତ	ସାଦୃଶ 	ଚୁବୁକ	 ୀ	ଵିରାଜିତା	|
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କାେମଶବ 	ମାଂଗଲ 	ସୂ େଶାଭିତ	କଂଥରା	||	12	||

କନକାଂଗଦ	େକଯୂର	କମନୀଯ	ଭୁଜାନିତା	|
ରତେ ୖେଵଯ	ଚିଂତାକ	େଲାଲମୁ ା	ଫଲାନିତା	||	13	||

କାେମଶର	େ ମରତ	ମଣି	 ତିପଣ ନୀ|
ନାଭ ାଲଵାଲ	େରାମାଳି	ଲତାଫଲ	କୁଚଦଯୀ	||	14	||

ଲ େରାମଲତା	ଧାରତା	ସମୁେନଯ	ମ ମା	|
ନଭାର	ଦଳ -ମ 	ପ ବଂଧ	ଵଳି ଯା	||	15	||

ଅରୁଣାରୁଣ	େକୗସୁଂଭ	ଵ ୍ ର	ଭାସ -କଟୀତଟୀ	|
ରତକିଂକିଣି	କାରମ 	ରଶନାଦାମ	ଭୂଷିତା	||	16	||

କାେମଶ	 ାତ	େସୗଭାଗ 	ମାଦେଵାରୁ	ଦଯାନିତା	|
ମାଣିକ 	ମକୁଟାକାର	ଜାନୁଦଯ	ଵିରାଜିତା	||	17	||

ଇଂ େଗାପ	ପରି ି ପ	ସର	ତୂଣାଭ	ଜଂଘିକା	|
ଗୂଢଗୁଲା	କୂମପୃଷ	ଜଯି 	 ପଦାନିତା	||	18	||

ନଖଦୀଧିତି	ସଂଛନ	ନମ ନ	ତେମାଗୁଣା	|
ପଦଦଯ	 ଭାଜାଲ	ପରାକୃତ	ସେରାରୁହା	||	19	||

ଶିଂଜାନ	ମଣିମଂଜୀର	ମଂଡିତ	 ୀ	ପଦାଂବୁଜା	|
ମରାଳୀ	ମଂଦଗମନା,	ମହାଲାଵଣ 	େଶଵଧିଃ	||	20	||

ସଵାରୁଣାଽନଵଦ ାଂଗୀ	ସଵାଭରଣ	ଭୂଷିତା	|
ଶିଵକାେମଶରାଂକସା,	ଶିଵା,	ସାଧୀନ	ଵଲଭା	||	21	||

ସୁେମରୁ	ମ ଶୃଂଗସା,	 ୀମନଗର	ନାଯିକା	|
ଚିଂତାମଣି	ଗୃହାଂତସା,	ପଂଚ ହାସନସିତା	||	22	||

ମହାପଦାଟଵୀ	ସଂସା,	କଦଂବ	ଵନଵାସିନୀ	|
ସୁଧାସାଗର	ମ ସା,	କାମା ୀ	କାମଦାଯିନୀ	||	23	||

େଦଵଷ	ଗଣସଂଘାତ	 ଯମାନା 	େଵୖଭଵା	|
ଭଂଡାସୁର	ଵେଧାଦୁ 	ଶ ି େସନା	ସମନିତା	||	24	||

ସଂପ ରୀ	ସମାରୂଢ	ସିଂଧୁର	 ଜେସଵିତା	|
ଅଶାରୂଢାଧିଷିତାଶ	େକାଟିେକାଟି	ଭିରାଵୃତା	||	25	||

ଚ ରାଜ	ରଥାରୂଢ	ସଵାଯୁଧ	ପରି ତା	|

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


େଗଯଚ 	ରଥାରୂଢ	ମଂ ି ଣୀ	ପରିେସଵିତା	||	26	||

କିରିଚ 	ରଥାରୂଢ	ଦଂଡନାଥା	ପୁରସତା	|
ଜାଲାମାଲିନି	କା ି ପ	ଵହି ାକାର	ମ ଗା	||	27	||

ଭଂଡେସୖନ 	ଵେଧାଦୁ 	ଶ ି	ଵି ମହଷତା	|
ନିତ ା	ପରା ମାେଟାପ	ନିରୀ ଣ	ସମୁ କା	||	28	||

ଭଂଡପୁ 	ଵେଧାଦୁ 	ବାଲାଵି ମ	ନଂଦିତା	|
ମଂ ି ଣ ଂବା	ଵିରଚିତ	ଵିଷଂଗ	ଵଧେତାଷିତା	||	29	||

ଵିଶୁ 	 ାଣହରଣ	ଵାରାହୀ	ଵୀଯନଂଦିତା	|
କାେମଶର	ମୁଖାେଲାକ	କଲିତ	 ୀ	ଗେଣଶରା	||	30	||

ମହାଗେଣଶ	ନିଭନ	ଵିଘଯଂ 	 ହଷତା	|
ଭଂଡାସୁେରଂ 	ନିମୁ 	ଶ ୍ ର	 ତ ୍ ର	ଵଷଣୀ	||	31	||

କରାଂଗୁଳି	ନେଖା ନ	ନାରାଯଣ	ଦଶାକୃତିଃ	|
ମହାପାଶୁପତା ୍ ରା ି	ନିଦଗାସୁର	େସୖନିକା	||	32	||

କାେମଶରା ୍ ର	ନିଦଗ	ସଭଂଡାସୁର	ଶୂନ କା	|
େହାେପଂ 	ମେହଂ ାଦି	େଦଵସଂ ତ	େଵୖଭଵା	||	33	||

ହରେନ ା ି	ସଂଦଗ	କାମ	ସଂଜୀଵେନୗଷଧିଃ	|
ୀମଦାଗଵ	କୂେଟୖକ	ସରୂପ	ମୁଖପଂକଜା	||	34	||

କଂଠାଧଃ	କଟିପଯଂତ	ମ କୂଟ	ସରୂପିଣୀ	|
ଶ ି କୂେଟୖକ	ତାପନ	କଟ େଥାଭାଗ	ଧାରିଣୀ	||	35	||

ମୂଲମଂ ା ି କା,	ମୂଲକୂଟ	 ଯ	କେଳବରା	|
କୁଳାମୃେତୖକ	ରସିକା,	କୁଳସଂେକତ	ପାଲିନୀ	||	36	||

କୁଳାଂଗନା,	କୁଳାଂତଃସା,	େକୗଳିନୀ,	କୁଳେଯାଗିନୀ	|
ଅକୁଳା,	ସମଯାଂତଃସା,	ସମଯାଚାର	ତ ରା	||	37	||

ମୂଲାଧାେରକୖ	ନିଲଯା,	 ହ ଂଥି	ଵିେଭଦିନୀ	|
ମଣିପୂରାଂତ	ରୁଦିତା,	ଵି ଂଥି	ଵିେଭଦିନୀ	||	38	||

ଆ ା	ଚ ାଂତରାଳସା,	ରୁ ଂଥି	ଵିେଭଦିନୀ	|
ସହ ାରାଂବୁଜା	ରୂଢା,	ସୁଧାସାରାଭି	ଵଷଣୀ	||	39	||

ତଟିଲତା	ସମରୁଚିଃ,	ଷ -ଚେ ାପରି	ସଂସିତା	|
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ମହାଶ ି ଃ,	କୁଂଡଲିନୀ,	ବିସତଂତୁ	ତନୀଯସୀ	||	40	||

ଭଵାନୀ,	ଭାଵନାଗମ ା,	ଭଵାରଣ 	କୁଠାରିକା	|
ଭ ି ଯା,	ଭ ମୂତ,	ଭ େସୗଭାଗ 	ଦାଯିନୀ	||	41	||

ଭ ି ି ଯା,	ଭ ି ଗମ ା,	ଭ ି ଵଶ ା,	ଭଯାପହା	|
ଶାଂଭଵୀ,	ଶାରଦାରା ା,	ଶଵାଣୀ,	ଶମଦାଯିନୀ	||	42	||

ଶାଂକରୀ,	 ୀକରୀ,	ସାଧୀ,	ଶର ଂ ନିଭାନନା	|
ଶାେତାଦରୀ,	ଶାଂତିମତୀ,	ନିରାଧାରା,	ନିରଂଜନା	||	43	||

ନିେଲପା,	ନିମଲା,	ନିତ ା,	ନିରାକାରା,	ନିରାକୁଲା	|
ନିଗୁଣା,	ନି ଳା,	ଶାଂତା,	ନି ାମା,	ନିରୁପପଵା	||	44	||

ନିତ ମୁ ା,	ନିଵକାରା,	ନି ୍ରପଂଚା,	ନିରା ଯା	|
ନିତ ଶୁ ା,	ନିତ ବୁ ା,	ନିରଵଦ ା,	ନିରଂତରା	||	45	||

ନି ାରଣା,	ନି ଳଂକା,	ନିରୁପାଧି,	ନରୀଶରା	|
ନୀରାଗା,	ରାଗମଥନୀ,	ନିମଦା,	ମଦନାଶିନୀ	||	46	||

ନିଶିଂତା,	ନିରହଂକାରା,	ନିେମାହା,	େମାହନାଶିନୀ	|
ନିମମା,	ମମତାହଂ ୀ,	ନି ାପା,	ପାପନାଶିନୀ	||	47	||

ନି ୍େରାଧା,	େ ାଧଶମନୀ,	ନିେଲାଭା,	େଲାଭନାଶିନୀ	|
ନିଃସଂଶଯା,	ସଂଶଯଘୀ,	ନିଭଵା,	ଭଵନାଶିନୀ	||	48	||

ନିଵକଲା,	ନିରାବାଧା,	ନିେଭଦା,	େଭଦନାଶିନୀ	|
ନିନାଶା,	ମୃତୁ ମଥନୀ,	ନି ୍ରିଯା,	ନି ରି ହା	||	49	||

ନି ଲା,	ନୀଲଚିକୁରା,	ନିରପାଯା,	ନିରତ ଯା	|
ଦୁଲଭା,	ଦୁଗମା,	ଦୁଗା,	ଦୁଃଖହଂ ୀ,	ସୁଖ ଦା	||	50	||

ଦୁ ଦୂରା,	ଦୁରାଚାର	ଶମନୀ,	େଦାଷଵଜତା	|
ସଵ ା,	ସାଂ କରୁଣା,	ସମାନାଧିକଵଜତା	||	51	||

ସଵଶ ି ମଯୀ,	ସଵମଂଗଳା,	ସଦତି ଦା	|
ସେଵଶରୀ,	ସଵମଯୀ,	ସଵମଂ 	ସରୂପିଣୀ	||	52	||

ସଵଯଂ ା ି କା,	ସଵତଂ ରୂପା,	ମେନାନନୀ	|
ମାେହଶରୀ,	ମହାେଦଵୀ,	ମହାଲ ୀ,	ମୃଡ ି ଯା	||	53	||

ମହାରୂପା,	ମହାପୂଜ ା,	ମହାପାତକ	ନାଶିନୀ	|
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ମହାମାଯା,	ମହାସ ୍ ଵା,	ମହାଶ ି	ମହାରତିଃ	||	54	||

ମହାେଭାଗା,	ମେହୖଶଯା,	ମହାଵୀଯା,	ମହାବଲା	|
ମହାବୁ ି,	ମହାସି ି,	ମହାେଯାେଗଶେରଶରୀ	||	55	||

ମହାତଂ ା,	ମହାମଂ ା,	ମହାଯଂ ା,	ମହାସନା	|
ମହାଯାଗ	 ମାରା ା,	ମହାେଭୖରଵ	ପୂଜିତା	||	56	||

ମେହଶର	ମହାକଲ	ମହାତାଂଡଵ	ସା ି ଣୀ	|
ମହାକାେମଶ	ମହିଷୀ,	ମହା ି ପୁର	ସୁଂଦରୀ	||	57	||

ଚତୁଃଷ ୍ ଯୁପଚାରାଢ ା,	ଚତୁଷ ି	କଳାମଯୀ	|
ମହା	ଚତୁଷ ି	େକାଟି	େଯାଗିନୀ	ଗଣେସଵିତା	||	58	||

ମନୁଵିଦ ା,	ଚଂ ଵିଦ ା,	ଚଂ ମଂଡଲମ ଗା	|
ଚାରୁରୂପା,	ଚାରୁହାସା,	ଚାରୁଚଂ 	କଳାଧରା	||	59	||

ଚରାଚର	ଜଗନାଥା,	ଚ ରାଜ	ନିେକତନା	|
ପାଵତୀ,	ପଦନଯନା,	ପଦରାଗ	ସମ ଭା	||	60	||

ପଂଚେ ତାସନାସୀନା,	ପଂଚ ହ	ସରୂପିଣୀ	|
ଚିନଯୀ,	ପରମାନଂଦା,	ଵି ାନ	ଘନରୂପିଣୀ	||	61	||

ାନ ାତୃ	େ ଯରୂପା,	ଧମାଧମ	ଵିଵଜତା	|
ଵିଶରୂପା,	ଜାଗରିଣୀ,	ସପଂତୀ,	େତୖଜସା ି କା	||	62	||

ସୁପା,	 ା ା ି କା,	ତୁଯା,	ସଵାଵସା	ଵିଵଜତା	|
ସୃ ି କ ୀ,	 ହରୂପା,	େଗାପ୍ରୀ,	େଗାଵିଂଦରୂପିଣୀ	||	63	||

ସଂହାରିଣୀ,	ରୁ ରୂପା,	ତିେରାଧାନକରୀଶରୀ	|
ସଦାଶିଵାନୁ ହଦା,	ପଂଚକୃତ 	ପରାଯଣା	||	64	||

ଭାନୁମଂଡଲ	ମ ସା,	େଭୖରଵୀ,	ଭଗମାଲିନୀ	|
ପଦାସନା,	ଭଗଵତୀ,	ପଦନାଭ	ସେହାଦରୀ	||	65	||

ଉେନଷ	ନିମିେଷା ନ	ଵିପନ	ଭୁଵନାଵଳିଃ	|
ସହ ଶୀଷଵଦନା,	ସହ ା ୀ,	ସହ ପା 	||	66	||

ଆ ହ	କୀଟଜନନୀ,	ଵଣା ମ	ଵିଧାଯିନୀ	|
ନିଜା ାରୂପନିଗମା,	ପୁଣ ାପୁଣ 	ଫଲ ଦା	||	67	||

ତି	ସୀମଂତ	ସିଂଧୂରୀକୃତ	ପାଦାବଧୂଳିକା	|
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ସକଲାଗମ	ସଂେଦାହ	ଶୁ ି ସଂପୁଟ	େମୗ ି କା	||	68	||

ପୁରୁଷାଥ ଦା,	ପୂଣା,	େଭାଗିନୀ,	ଭୁଵେନଶରୀ	|
ଅଂବିକା,ଽନାଦି	ନିଧନା,	ହରି େହଂ 	େସଵିତା	||	69	||

ନାରାଯଣୀ,	ନାଦରୂପା,	ନାମରୂପ	ଵିଵଜତା	|
ୀଂକାରୀ,	 ୀମତୀ,	ହୃଦ ା,	େହେଯାପାେଦଯ	ଵଜତା	||	70	||

ରାଜରାଜାଚତା,	ରା ୀ,	ରମ ା,	ରାଜୀଵେଲାଚନା	|
ରଂଜନୀ,	ରମଣୀ,	ରସ ା,	ରଣ ି ଂକିଣି	େମଖଲା	||	71	||

ରମା,	ରାେକଂଦୁଵଦନା,	ରତିରୂପା,	ରତି ି ଯା	|
ର ାକରୀ,	ରା ସଘୀ,	ରାମା,	ରମଣଲଂପଟା	||	72	||

କାମ ା,	କାମକଳାରୂପା,	କଦଂବ	କୁସୁମ ି ଯା	|
କଲ ାଣୀ,	ଜଗତୀକଂଦା,	କରୁଣାରସ	ସାଗରା	||	73	||

କଳାଵତୀ,	କଳାଲାପା,	କାଂତା,	କାଦଂବରୀ ି ଯା	|
ଵରଦା,	ଵାମନଯନା,	ଵାରୁଣୀମଦଵିହଲା	||	74	||

ଵିଶାଧିକା,	େଵଦେଵଦ ା,	ଵିଂ ାଚଲ	ନିଵାସିନୀ	|
ଵିଧା ୀ,	େଵଦଜନନୀ,	ଵି ମାଯା,	ଵିଲାସିନୀ	||	75	||

େ ସରୂପା,	େ େ ଶୀ,	େ 	େ 	ପାଲିନୀ	|
ଯଵୃ ି	ଵିନିମୁ ା,	େ ପାଲ	ସମଚତା	||	76	||

ଵିଜଯା,	ଵିମଲା,	ଵଂଦ ା,	ଵଂଦାରୁ	ଜନଵ ଲା	|
ଵାଗାଦିନୀ,	ଵାମେକଶୀ,	ଵହିମଂଡଲ	ଵାସିନୀ	||	77	||

ଭ ି ମ -କଲଲତିକା,	ପଶୁପାଶ	ଵିେମାଚନୀ	|
ସଂହୃତାେଶଷ	ପାଷଂଡା,	ସଦାଚାର	 ଵତକା	||	78	||

ତାପ ଯା ି	ସଂତପ	ସମାହାଦନ	ଚଂ ି କା	|
ତରୁଣୀ,	ତାପସାରା ା,	ତନୁମ ା,	ତେମାଽପହା	||	79	||

ଚିତି,	 ଦଲ ାଥା,	ଚିେଦକ	ରସରୂପିଣୀ	|
ସା ାନଂଦଲଵୀଭୂତ	 ହାଦ ାନଂଦ	ସଂତତିଃ	||	80	||

ପରା,	 ତ କିତୀ	ରୂପା,	ପଶ ଂତୀ,	ପରେଦଵତା	|
ମ ମା,	େଵୖଖରୀରୂପା,	ଭ ମାନସ	ହଂସିକା	||	81	||

କାେମଶର	 ାଣନାଡୀ,	କୃତ ା,	କାମପୂଜିତା	|
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ଶୃଂଗାର	ରସସଂପୂଣା,	ଜଯା,	ଜାଲଂଧରସିତା	||	82	||

ଓଡ ାଣ	ପୀଠନିଲଯା,	ବିଂଦୁମଂଡଲ	ଵାସିନୀ	|
ରେହାଯାଗ	 ମାରା ା,	ରହ ପଣ	ତପତା	||	83	||

ସଦ ଃ	 ସାଦିନୀ,	ଵିଶସା ି ଣୀ,	ସା ି ଵଜତା	|
ଷଡଂଗେଦଵତା	ଯୁ ା,	ଷାଡ ଣ 	ପରିପୂରିତା	||	84	||

ନିତ କିନା,	ନିରୁପମା,	ନିଵାଣ	ସୁଖଦାଯିନୀ	|
ନିତ ା,	େଷାଡଶିକାରୂପା,	 ୀକଂଠାଧ	ଶରୀରିଣୀ	||	85	||

ଭାଵତୀ,	 ଭାରୂପା,	 ସି ା,	ପରେମଶରୀ	|
ମୂଲ କୃତି	ରଵ ା,	ଵ ାଽଵ 	ସରୂପିଣୀ	||	86	||

ଵ ାପିନୀ,	ଵିଵିଧାକାରା,	ଵିଦ ାଽଵିଦ ା	ସରୂପିଣୀ	|
ମହାକାେମଶ	ନଯନା,	କୁମୁଦାହାଦ	େକୗମୁଦୀ	||	87	||

ଭ ହାଦ	ତେମାେଭଦ	ଭାନୁମ -ଭାନୁସଂତତିଃ	|
ଶିଵଦୂତୀ,	ଶିଵାରା ା,	ଶିଵମୂତ,	ଶିଵଂକରୀ	||	88	||

ଶିଵ ି ଯା,	ଶିଵପରା,	ଶିେ ା,	ଶି ପୂଜିତା	|
ଅ େମଯା,	ସ କାଶା,	ମେନାଵାଚାମ	େଗାଚରା	||	89	||

ଚି ି,	େଶତନାରୂପା,	ଜଡଶ ି,	ଜଡା ି କା	|
ଗାଯ ୀ,	ଵ ାହୃତି,	ସଂ ା,	ଦିଜବୃଂଦ	ନିେଷଵିତା	||	90	||

ତ ୍ ଵାସନା,	ତ ୍ ଵମଯୀ,	ପଂଚେକାଶାଂତରସିତା	|
ନିସୀମମହିମା,	ନିତ େଯୗଵନା,	ମଦଶାଲିନୀ	||	91	||

ମଦଘୂଣତ	ର ା ୀ,	ମଦପାଟଲ	ଗଂଡଭୂଃ	|
ଚଂଦନ	 ଵଦିଗାଂଗୀ,	ଚାଂେପଯ	କୁସୁମ	 ି ଯା	||	92	||

କୁଶଲା,	େକାମଲାକାରା,	କୁରୁକୁଲା,	କୁେଲଶରୀ	|
କୁଳକୁଂଡାଲଯା,	େକୗଳ	ମାଗତ ର	େସଵିତା	||	93	||

କୁମାର	ଗଣନାଥାଂବା,	ତୁ ି ଃ,	ପୁ ି,	ମତି,	ଧୃତିଃ	|
ଶାଂତିଃ,	ସ ି ମତୀ,	କାଂତି,	ନଂଦିନୀ,	ଵିଘନାଶିନୀ	||	94	||

େତେଜାଵତୀ,	 ି ନଯନା,	େଲାଲା ୀ	କାମରୂପିଣୀ	|
ମାଲିନୀ,	ହଂସିନୀ,	ମାତା,	ମଲଯାଚଲ	ଵାସିନୀ	||	95	||

ସୁମୁଖୀ,	ନଳିନୀ,	ସୁ ଃ,	େଶାଭନା,	ସୁରନାଯିକା	|
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କାଲକଂଠୀ,	କାଂତିମତୀ,	େ ାଭିଣୀ,	ସୂ ରୂପିଣୀ	||	96	||

ଵେ ଶରୀ,	ଵାମେଦଵୀ,	ଵେଯାଽଵସା	ଵିଵଜତା	|
ସିେ ଶରୀ,	ସି ଵିଦ ା,	ସି ମାତା,	ଯଶସିନୀ	||	97	||

ଵିଶୁ ି	ଚ ନିଲଯା,ଽଽର ଵଣା,	 ି େଲାଚନା	|
ଖଟାଂଗାଦି	 ହରଣା,	ଵଦେନୖକ	ସମନିତା	||	98	||

ପାଯସାନ ି ଯା,	ତକ୍ଥା,	ପଶୁେଲାକ	ଭଯଂକରୀ	|
ଅମୃତାଦି	ମହାଶ ି	ସଂଵୃତା,	ଡାକିନୀଶରୀ	||	99	||

ଅନାହତାବ	ନିଲଯା,	ଶ ାମାଭା,	ଵଦନଦଯା	|
ଦଂ ୍ େରା ୍ ଵଲା,ଽ ମାଲାଧିଧରା,	ରୁଧିର	ସଂସିତା	||	100	||

କାଳରାତଯାଦି	ଶ ୍ େଯାଘଵୃତା,	ସିେଗୗଦନ ି ଯା	|
ମହାଵୀେରଂ 	ଵରଦା,	ରାକିଣ ଂବା	ସରୂପିଣୀ	||	101	||

ମଣିପୂରାବ	ନିଲଯା,	ଵଦନ ଯ	ସଂଯୁତା	|
ଵ ାଧିକାଯୁେଧାେପତା,	ଡାମଯାଦିଭି	ରାଵୃତା	||	102	||

ର ଵଣା,	ମାଂସନିଷା,	ଗୁଡାନ	 ୀତମାନସା	|
ସମ 	ଭ ସୁଖଦା,	ଲାକିନ ଂବା	ସରୂପିଣୀ	||	103	||

ସାଧିଷାନାଂବୁ	ଜଗତା,	ଚତୁଵ ୍ ର	ମେନାହରା	|
ଶୂଲାଦ ାଯୁଧ	ସଂପନା,	ପୀତଵଣା,ଽତିଗଵତା	||	104	||

େମେଦାନିଷା,	ମଧୁ ୀତା,	ବଂଦିନ ାଦି	ସମନିତା	|
ଦ ନାସ 	ହୃଦଯା,	ଡାକିନୀ	ରୂପଧାରିଣୀ	||	105	||

ମୂଲା	ଧାରାଂବୁଜାରୂଢା,	ପଂଚଵ ୍ ରା,ଽସିସଂସିତା	|
ଅଂକୁଶାଦି	 ହରଣା,	ଵରଦାଦି	ନିେଷଵିତା	||	106	||

ମୁେଦୗଦନାସ 	ଚି ା,	ସାକିନ ଂବାସରୂପିଣୀ	|
ଆ ା	ଚ ାବନିଲଯା,	ଶୁକଵଣା,	ଷଡାନନା	||	107	||

ମ ାସଂସା,	ହଂସଵତୀ	ମୁଖ ଶ ି	ସମନିତା	|
ହରି ାେନୖକ	ରସିକା,	ହାକିନୀ	ରୂପଧାରିଣୀ	||	108	||

ସହ ଦଳ	ପଦସା,	ସଵଵେଣାପ	େଶାଭିତା	|
ସଵାଯୁଧଧରା,	ଶୁକ	ସଂସିତା,	ସଵେତାମୁଖୀ	||	109	||

ସେଵଦନ	 ୀତଚି ା,	ଯାକିନ ଂବା	ସରୂପିଣୀ	|
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ସାହା,	ସଧା,ଽମତି,	େମଧା,	 ତିଃ,	ସତି,	ରନୁ ମା	||	110	||

ପୁଣ କୀତଃ,	ପୁଣ ଲଭ ା,	ପୁଣ ଵଣ	କୀତନା	|
ପୁେଲାମଜାଚତା,	ବଂଧେମାଚନୀ,	ବଂଧୁରାଲକା	||	111	||

ଵିମଶରୂପିଣୀ,	ଵିଦ ା,	ଵିଯଦାଦି	ଜଗ ୍ ରସୂଃ	|
ସଵଵ ାଧି	 ଶମନୀ,	ସଵମୃତୁ 	ନିଵାରିଣୀ	||	112	||

ଅ ଗଣ ା,ଽଚିଂତ ରୂପା,	କଲିକଲଷ	ନାଶିନୀ	|
କାତ ାଯିନୀ,	କାଲହଂ ୀ,	କମଲା 	ନିେଷଵିତା	||	113	||

ତାଂବୂଲ	ପୂରିତ	ମୁଖୀ,	ଦାଡିମୀ	କୁସୁମ ଭା	|
ମୃଗା ୀ,	େମାହିନୀ,	ମୁଖ ା,	ମୃଡାନୀ,	ମି ରୂପିଣୀ	||	114	||

ନିତ ତୃପା,	ଭ ନିଧି,	ନଯଂ ୀ,	ନିଖିେଲଶରୀ	|
େମୖତଯାଦି	ଵାସନାଲଭ ା,	ମହା ଳଯ	ସା ି ଣୀ	||	115	||

ପରାଶ ି ଃ,	ପରାନିଷା,	 ାନ	ଘନରୂପିଣୀ	|
ମାଧୀପାନାଲସା,	ମ ା,	ମାତୃକା	ଵଣ	ରୂପିଣୀ	||	116	||

ମହାେକୖଲାସ	ନିଲଯା,	ମୃଣାଲ	ମୃଦୁେଦାଲତା	|
ମହନୀଯା,	ଦଯାମୂତୀ,	ମହାସା ାଜ ଶାଲିନୀ	||	117	||

ଆ ଵିଦ ା,	ମହାଵିଦ ା,	 ୀଵିଦ ା,	କାମେସଵିତା	|
ୀେଷାଡଶା ରୀ	ଵିଦ ା,	 ି କୂଟା,	କାମେକାଟିକା	||	118	||

କଟା କିଂକରୀ	ଭୂତ	କମଲା	େକାଟିେସଵିତା	|
ଶିରଃସିତା,	ଚଂ ନିଭା,	ଫାଲେସଂ 	ଧନୁଃ ଭା	||	119	||

ହୃଦଯସା,	ରଵି ଖ ା,	 ି େକାଣାଂତର	ଦୀପିକା	|
ଦା ାଯଣୀ,	େଦୖତ ହଂ ୀ,	ଦ ଯ 	ଵିନାଶିନୀ	||	120	||

ଦରାଂେଦାଳିତ	ଦୀଘା ୀ,	ଦରହାେସା ୍ ଵଲନଖୀ	|
ଗୁରୁମୂତ,	ଗୁଣନିଧି,	େଗାମାତା,	ଗୁହଜନଭୂଃ	||	121	||

େଦେଵଶୀ,	ଦଂଡନୀତିସା,	ଦହରାକାଶ	ରୂପିଣୀ	|
ତିପନଖ 	ରାକାଂତ	ତିଥିମଂଡଲ	ପୂଜିତା	||	122	||

କଳା ି କା,	କଳାନାଥା,	କାଵ ାଲାପ	ଵିେନାଦିନୀ	|
ସଚାମର	ରମାଵାଣୀ	ସଵ ଦ ି ଣ	େସଵିତା	||	123	||

ଆଦିଶ ି,	ରେମଯା,ଽଽ ା,	ପରମା,	ପାଵନାକୃତିଃ	|
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ଅେନକେକାଟି	 ହାଂଡ	ଜନନୀ,	ଦିଵ ଵି ହା	||	124	||

କୀଂକାରୀ,	େକଵଲା,	ଗୁହ ା,	େକୖଵଲ 	ପଦଦାଯିନୀ	|
ି ପୁରା,	 ି ଜଗଦଂଦ ା,	 ି ମୂତ,	 ୍ ରିଦେଶଶରୀ	||	125	||

ତଯ ରୀ,	ଦିଵ ଗଂଧାଢ ା,	ସିଂଧୂର	ତିଲକାଂଚିତା	|
ଉମା,	େଶୖେଲଂ ତନଯା,	େଗୗରୀ,	ଗଂଧଵ	େସଵିତା	||	126	||

ଵିଶଗଭା,	ସଣଗଭା,ଽଵରଦା	ଵାଗଧୀଶରୀ	|
ାନଗମ ା,ଽପରିେ ଦ ା,	 ାନଦା,	 ାନଵି ହା	||	127	||

ସଵେଵଦାଂତ	ସଂେଵଦ ା,	ସତ ାନଂଦ	ସରୂପିଣୀ	|
େଲାପାମୁ ାଚତା,	ଲୀଲାକପ	 ହାଂଡମଂଡଲା	||	128	||

ଅଦୃଶ ା,	ଦୃଶ ରହିତା,	ଵି ା ୀ,	େଵଦ ଵଜତା	|
େଯାଗିନୀ,	େଯାଗଦା,	େଯାଗ ା,	େଯାଗାନଂଦା,	ଯୁଗଂଧରା	||	129	||

ଇ ାଶ ି	 ାନଶ ି	 ି ଯାଶ ି	ସରୂପିଣୀ	|
ସଵାଧାରା,	ସୁ ତିଷା,	ସଦସ -ରୂପଧାରିଣୀ	||	130	||

ଅ ମୂତ,	ରଜାେଜୖ ୀ,	େଲାକଯା ା	ଵିଧାଯିନୀ	|
ଏକାକିନୀ,	ଭୂମରୂପା,	ନିେଦୖତା,	େଦୖତଵଜତା	||	131	||

ଅନଦା,	ଵସୁଦା,	ଵୃ ା,	 ହାେ ୖକ 	ସରୂପିଣୀ	|
ବୃହତୀ,	 ାହଣୀ,	 ାହୀ,	 ହାନଂଦା,	ବଲି ି ଯା	||	132	||

ଭାଷାରୂପା,	ବୃହେ ନା,	ଭାଵାଭାଵ	ଵିଵଜତା	|
ସୁଖାରା ା,	ଶୁଭକରୀ,	େଶାଭନା	ସୁଲଭାଗତିଃ	||	133	||

ରାଜରାେଜଶରୀ,	ରାଜ ଦାଯିନୀ,	ରାଜ ଵଲଭା	|
ରାଜ -କୃପା,	ରାଜପୀଠ	ନିେଵଶିତ	ନିଜା ି ତାଃ	||	134	||

ରାଜ ଲ ୀଃ,	େକାଶନାଥା,	ଚତୁରଂଗ	ବେଲଶରୀ	|
ସା ାଜ ଦାଯିନୀ,	ସତ ସଂଧା,	ସାଗରେମଖଲା	||	135	||

ଦୀ ି ତା,	େଦୖତ ଶମନୀ,	ସଵେଲାକ	ଵଶଂକରୀ	|
ସଵାଥଦା ୀ,	ସାଵି ୀ,	ସ ି ଦାନଂଦ	ରୂପିଣୀ	||	136	||

େଦଶକାଲାଽପରି ି ନା,	ସଵଗା,	ସଵେମାହିନୀ	|
ସରସତୀ,	ଶା ୍ ରମଯୀ,	ଗୁହାଂବା,	ଗୁହ ରୂପିଣୀ	||	137	||

ସେଵାପାଧି	ଵିନିମୁ ା,	ସଦାଶିଵ	ପତି ତା	|
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ସଂ ଦାେଯଶରୀ,	ସାଧୀ,	ଗୁରୁମଂଡଲ	ରୂପିଣୀ	||	138	||

କୁେଲା ୀଣା,	ଭଗାରା ା,	ମାଯା,	ମଧୁମତୀ,	ମହୀ	|
ଗଣାଂବା,	ଗୁହ କାରା ା,	େକାମଲାଂଗୀ,	ଗୁରୁ ି ଯା	||	139	||

ସତଂ ା,	ସଵତଂେ ଶୀ,	ଦ ି ଣାମୂତ	ରୂପିଣୀ	|
ସନକାଦି	ସମାରା ା,	ଶିଵ ାନ	 ଦାଯିନୀ	||	140	||

ଚି ଳା,ଽନଂଦକଲିକା,	େ ମରୂପା,	 ି ଯଂକରୀ	|
ନାମପାରାଯଣ	 ୀତା,	ନଂଦିଵିଦ ା,	ନେଟଶରୀ	||	141	||

ମିଥ ା	ଜଗଦଧିଷାନା	ମୁ ି ଦା,	ମୁ ି ରୂପିଣୀ	|
ଲାସ ି ଯା,	ଲଯକରୀ,	ଲ ା,	ରଂଭାଦି	ଵଂଦିତା	||	142	||

ଭଵଦାଵ	ସୁଧାଵୃ ି ଃ,	ପାପାରଣ 	ଦଵାନଲା	|
େଦୗଭାଗ ତୂଲ	ଵାତୂଲା,	ଜରାଧାଂତ	ରଵି ଭା	||	143	||

ଭାଗ ାବିଚଂ ି କା,	ଭ ଚି େକକି	ଘନାଘନା	|
େରାଗପଵତ	ଦଂେଭାଳି,	ମୃତୁ ଦାରୁ	କୁଠାରିକା	||	144	||

ମେହଶରୀ,	ମହାକାଳୀ,	ମହା ାସା,	ମହାଽଶନା	|
ଅପଣା,	ଚଂଡିକା,	ଚଂଡମୁଂଡାଽସୁର	ନିଷୂଦିନୀ	||	145	||

ରା ରା ି କା,	ସଵେଲାେକଶୀ,	ଵିଶଧାରିଣୀ	|
ି ଵଗଦା ୀ,	ସୁଭଗା,	ତଯଂବକା,	 ି ଗୁଣା ି କା	||	146	||

ସଗାପଵଗଦା,	ଶୁ ା,	ଜପାପୁ 	ନିଭାକୃତିଃ	|
ଓେଜାଵତୀ,	ଦୁ ତିଧରା,	ଯ ରୂପା,	 ି ଯ ତା	||	147	||

ଦୁରାରା ା,	ଦୁରାଦଷା,	ପାଟଲୀ	କୁସୁମ ି ଯା	|
ମହତୀ,	େମରୁନିଲଯା,	ମଂଦାର	କୁସୁମ ି ଯା	||	148	||

ଵୀରାରା ା,	ଵିରା ପା,	ଵିରଜା,	ଵିଶେତାମୁଖୀ	|
ତ ପା,	ପରାକାଶା,	 ାଣଦା,	 ାଣରୂପିଣୀ	||	149	||

ମାତାଂଡ	େଭୖରଵାରା ା,	ମଂ ି ଣୀ	ନ ରାଜ ଧୂଃ	|
ି ପୁେରଶୀ,	ଜଯେ ନା,	ନି ୍ େରଗୁୖଣ ା,	ପରାପରା	||	150	||

ସତ ାନାଽନଂଦରୂପା,	ସାମରସ 	ପରାଯଣା	|
କପଦନୀ,	କଲାମାଲା,	କାମଧୁ ,କାମରୂପିଣୀ	||	151	||

କଳାନିଧିଃ,	କାଵ କଳା,	ରସ ା,	ରସେଶଵଧିଃ	|
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ପୁ ା,	ପୁରାତନା,	ପୂଜ ା,	ପୁ ରା,	ପୁ େର ଣା	||	152	||

ପରଂେଜ ାତିଃ,	ପରଂଧାମ,	ପରମାଣୁଃ,	ପରା ରା	|
ପାଶହ ା,	ପାଶହଂ ୀ,	ପରମଂ 	ଵିେଭଦିନୀ	||	153	||

ମୂତା,ଽମୂତା,ଽନିତ ତୃପା,	ମୁନି	ମାନସ	ହଂସିକା	|
ସତ ତା,	ସତ ରୂପା,	ସଵାଂତଯାମିନୀ,	ସତୀ	||	154	||

ହାଣୀ,	 ହଜନନୀ,	ବହୁରୂପା,	ବୁଧାଚତା	|
ସଵି ୀ,	 ଚଂଡାଽ ା,	 ତିଷା,	 କଟାକୃତିଃ	||	155	||

ାେଣଶରୀ,	 ାଣଦା ୀ,	ପଂଚାଶ -ପୀଠରୂପିଣୀ	|
ଵିଶୃଂଖଲା,	ଵିଵି ସା,	ଵୀରମାତା,	ଵିଯ ୍ ରସୂଃ	||	156	||

ମୁକୁଂଦା,	ମୁ ି	ନିଲଯା,	ମୂଲଵି ହ	ରୂପିଣୀ	|
ଭାଵ ା,	ଭଵେରାଗଘୀ	ଭଵଚ 	 ଵତନୀ	||	157	||

ଛଂଦସାରା,	ଶା ୍ ରସାରା,	ମଂ ସାରା,	ତେଲାଦରୀ	|
ଉଦାରକୀତ,	ରୁ ାମେଵୖଭଵା,	ଵଣରୂପିଣୀ	||	158	||

ଜନମୃତୁ 	ଜରାତପ	ଜନ	ଵି ାଂତି	ଦାଯିନୀ	|
ସେଵାପନିଷ	ଦୁଦ ା,	ଶାଂତ ତୀତ	କଳା ି କା	||	159	||

ଗଂଭୀରା,	ଗଗନାଂତଃସା,	ଗଵତା,	ଗାନେଲାଲୁପା	|
କଲନାରହିତା,	କାଷା,	କାଂତା,	କାଂତାଧ	ଵି ହା	||	160	||

କାଯକାରଣ	ନିମୁ ା,	କାମେକଳି	ତରଂଗିତା	|
କନ -କନକତାଟଂକା,	ଲୀଲାଵି ହ	ଧାରିଣୀ	||	161	||

ଅଜା ଯ	ଵିନିମୁ ା,	ମୁଗା	 ି ସାଦିନୀ	|
ଅଂତମୁଖ	ସମାରା ା,	ବହିମୁଖ	ସୁଦୁଲଭା	||	162	||

ଯୀ,	 ି ଵଗ	ନିଲଯା,	 ି ସା,	 ି ପୁରମାଲିନୀ	|
ନିରାମଯା,	ନିରାଲଂବା,	ସା ାରାମା,	ସୁଧାସୃତିଃ	||	163	||

ସଂସାରପଂକ	ନିମ 	ସମୁ ରଣ	ପଂଡିତା	|
ଯ ି ଯା,	ଯ କ ୀ,	ଯଜମାନ	ସରୂପିଣୀ	||	164	||

ଧମାଧାରା,	ଧନା ା,	ଧନଧାନ 	ଵିଵଧନୀ	|
ଵି ି ଯା,	ଵି ରୂପା,	ଵିଶ ମଣ	କାରିଣୀ	||	165	||

ଵିଶ ାସା,	ଵି ମାଭା,	େଵୖ ଵୀ,	ଵି ରୂପିଣୀ	|
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ଅେଯାନି,	େଯାନିନିଲଯା,	କୂଟସା,	କୁଲରୂପିଣୀ	||	166	||

ଵୀରେଗାଷୀ ି ଯା,	ଵୀରା,	େନୖ ମ ା,	ନାଦରୂପିଣୀ	|
ଵି ାନ	କଲନା,	କଲ ା	ଵିଦଗା,	େବୖଂଦଵାସନା	||	167	||

ତ ୍ ଵାଧିକା,	ତ ୍ ଵମଯୀ,	ତ ୍ ଵମଥ	ସରୂପିଣୀ	|
ସାମଗାନ ି ଯା,	େସୗମ ା,	ସଦାଶିଵ	କୁଟୁଂବିନୀ	||	168	||

ସଵ ାପସଵ 	ମାଗସା,	ସଵାପଦି	ନିଵାରିଣୀ	|
ସସା,	ସଭାଵମଧୁରା,	ଧୀରା,	ଧୀର	ସମଚତା	||	169	||

େଚୖତନ ାଘ 	ସମାରା ା,	େଚୖତନ 	କୁସୁମ ି ଯା	|
ସେଦାଦିତା,	ସଦାତୁ ା,	ତରୁଣାଦିତ 	ପାଟଲା	||	170	||

ଦ ି ଣା,	ଦ ି ଣାରା ା,	ଦରେସର	ମୁଖାଂବୁଜା	|
େକୗଳିନୀ	େକଵଲା,ଽନଘ ା	େକୖଵଲ 	ପଦଦାଯିନୀ	||	171	||

େ ା ି ଯା,	 ତିମତୀ,	 ତିସଂ ତ	େଵୖଭଵା	|
ମନସିନୀ,	ମାନଵତୀ,	ମେହଶୀ,	ମଂଗଳାକୃତିଃ	||	172	||

ଵିଶମାତା,	ଜଗ ା ୀ,	ଵିଶାଲା ୀ,	ଵିରାଗିଣୀ|
ଗଲା,	ପରେମାଦାରା,	ପରାେମାଦା,	ମେନାମଯୀ	||	173	||

େଵ ାମେକଶୀ,	ଵିମାନସା,	ଵ ି ଣୀ,	ଵାମେକଶରୀ	|
ପଂଚଯ ି ଯା,	ପଂଚେ ତ	ମଂଚାଧିଶାଯିନୀ	||	174	||

ପଂଚମୀ,	ପଂଚଭୂେତଶୀ,	ପଂଚ	ସଂେଖ ାପଚାରିଣୀ	|
ଶାଶତୀ,	ଶାଶେତୖଶଯା,	ଶମଦା,	ଶଂଭୁେମାହିନୀ	||	175	||

ଧରା,	ଧରସୁତା,	ଧନ ା,	ଧମଣୀ,	ଧମଵଧନୀ	|
େଲାକାତୀତା,	ଗୁଣାତୀତା,	ସଵାତୀତା,	ଶମା ି କା	||	176	||

ବଂଧୂକ	କୁସୁମ	 ଖ ା,	ବାଲା,	ଲୀଲାଵିେନାଦିନୀ	|
ସୁମଂଗଳୀ,	ସୁଖକରୀ,	ସୁେଵଷାଡ ା,	ସୁଵାସିନୀ	||	177	||

ସୁଵାସିନ ଚନ ୀତା,	େଶାଭନା,	ଶୁ 	ମାନସା	|
ବିଂଦୁ	ତପଣ	ସଂତୁ ା,	ପୂଵଜା,	 ି ପୁରାଂବିକା	||	178	||

ଦଶମୁ ା	ସମାରା ା,	 ି ପୁରା	 ୀଵଶଂକରୀ	|
ାନମୁ ା,	 ାନଗମ ା,	 ାନେ ଯ	ସରୂପିଣୀ	||	179	||

େଯାନିମୁ ା,	 ି ଖଂେଡଶୀ,	 ି ଗୁଣାଂବା,	 ି େକାଣଗା	|
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ଅନଘା ୁ ତ	ଚାରି ା,	ଵାଂଛିତାଥ	 ଦାଯିନୀ	||	180	||

ଅଭ ାସାତି	ଶଯ ାତା,	ଷଡଧାତୀତ	ରୂପିଣୀ	|
ଅଵ ାଜ	କରୁଣାମୂତ,	ର ାନଧାଂତ	ଦୀପିକା	||	181	||

ଆବାଲେଗାପ	ଵିଦିତା,	ସଵାନୁଲଂଘ 	ଶାସନା	|
ୀ	ଚ ରାଜନିଲଯା,	 ୀମ ୍ ରିପୁର	ସୁଂଦରୀ	||	182	||

ୀ	ଶିଵା,	ଶିଵଶ ୍ େଯୖକ 	ରୂପିଣୀ,	ଲଲିତାଂବିକା	|
ଏଵଂ	 ୀଲଲିତାେଦଵ ା	ନାମାଂ	ସାହ କଂ	ଜଗୁଃ	||	183	||

||	ଇତି	 ୀ	 ହାଂଡପୁରାେଣ,	ଉ ରଖଂେଡ,	 ୀ	ହଯ ୀଵାଗ ୍ ଯ	ସଂଵାେଦ,	 ୀଲଲିତାରହସ ନାମ	 ୀ	ଲଲିତା	ରହସ ନାମ	ସାହ େ ା 	କଥନଂ	ନାମ
ଦିତୀେଯାଽ ାଯଃ	||

ସିଂଧୂରାରୁଣ	ଵି ହାଂ	 ି ଣଯନାଂ	ମାଣିକ 	େମୗଳିସ ର-
ାରାନାଯକ	େଶଖରାଂ	ସିତମୁଖୀ	ମାପୀନ	ଵେ ାରୁହା 	|

ପାଣିଭ ା	ମଲିପୂଣ	ରତ	ଚଷକଂ	ରେ ା ଲଂ	ବି ତୀଂ
େସୗମ ାଂ	ରତଘଟସ	ର 	ଚରଣାଂ	 ାେଯ ରାମଂବିକା 	||
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