
ୀ	େଦଵୀ	ଖଡମାଲା	େ ା

ୀ	େଦଵୀ	 ାଥନ
ୀଂକାରାସନଗଭତାନଲଶିଖାଂ	େସୗଃ	କୀଂ	କଳାଂ	ବି ତୀଂ

େସୗଵଣାଂବରଧାରିଣୀଂ	ଵରସୁଧାେଧୗତାଂ	 ି େନେ ା ୍ ଵଲା 	|
ଵଂେଦ	ପୁ କପାଶମଂକୁଶଧରାଂ	 ଗ ଷିତାମୁ ୍ ଵଲାଂ
ତାଂ	େଗୗରୀଂ	 ି ପୁରାଂ	ପରା ରକଳାଂ	 ୀଚ ସଂଚାରିଣୀ 	||

ଅସ 	 ୀ	ଶୁ ଶ ି ମାଲାମହାମଂ ସ ,	ଉପେସଂ ି ଯାଧିଷାଯୀ	ଵରୁଣାଦିତ 	ଋଷଯଃ	େଦଵୀ	ଗାଯ ୀ	ଛଂଦଃ	ସାତିକ	କକାରଭ ାରକପୀଠସିତ
କାେମଶରାଂକନିଲଯା	ମହାକାେମଶରୀ	 ୀ	ଲଲିତା	ଭ ାରିକା	େଦଵତା,	ଐଂ	ବୀଜଂ	କୀଂ	ଶ ି ଃ,	େସୗଃ	କୀଲକଂ	ମମ	ଖଡସି ୍ ଯେଥ	ସଵାଭୀ ସି ୍ ଯେଥ	ଜେପ
ଵିନିେଯାଗଃ,	ମୂଲମଂେ ଣ	ଷଡଂଗନ ାସଂ	କୁଯା 	|

ାନ
ଆର ାଭାଂ ି େଣ ାମରୁଣିମଵସନାଂ	ରତତାଟଂକରମ ା
ହ ାଂେଭାେଜୖସପାଶାଂକୁଶମଦନଧନୁସାଯେକୖଵସ ରଂତୀ 	|
ଆପୀେନା ୁ ଂଗଵେ ାରୁହକଲଶଲୁଠ ାରହାେରା ୍ ଵଲାଂଗୀଂ
ାେଯଦଂେଭାରୁହସାମରୁଣିମଵସନାମୀଶରୀମୀଶରାଣା 	||

ଲମିତ ାଦିପଂଚ	ପୂଜା 	କୁଯା ,	ଯଥାଶ ି	ମୂଲମଂ 	ଜେପ 	|

ଲଂ	-	ପୃଥିଵୀତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତା ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକାେଯୖ	ଗଂଧଂ	ପରିକଲଯାମି	-	ନମଃ
ହଂ	-	ଆକାଶତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତା ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକାେଯୖ	ପୁ ଂ	ପରିକଲଯାମି	-	ନମଃ
ଯଂ	-	ଵାଯୁତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତା ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକାେଯୖ	ଧୂପଂ	ପରିକଲଯାମି	-	ନମଃ
ରଂ	-	େତଜ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତା ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକାେଯୖ	ଦୀପଂ	ପରିକଲଯାମି	-	ନମଃ
ଵଂ	-	ଅମୃତତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତା ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକାେଯୖ	ଅମୃତେନୖେଵଦ ଂ	ପରିକଲଯାମି	-	ନମଃ
ସଂ	-	ସଵତ ୍ ଵା ି କାେଯୖ	 ୀ	ଲଲିତା ି ପୁରସୁଂଦରୀ	ପରାଭ ାରିକାେଯୖ	ତାଂବୂଲାଦିସେଵାପଚାରା 	ପରିକଲଯାମି	-	ନମଃ

ୀ	େଦଵୀ	ସଂେବାଧନଂ	(1)
ଓଂ	ଐଂ	 ୀଂ	 ୀଂ	ଐଂ	କୀଂ	େସୗଃ	ଓଂ	ନମ ୍ ରିପୁରସୁଂଦରୀ,

ନ ାସାଂଗେଦଵତାଃ	(6)
ହୃଦଯେଦଵୀ,	ଶିେରାେଦଵୀ,	ଶିଖାେଦଵୀ,	କଵଚେଦଵୀ,	େନ େଦଵୀ,	ଅ ୍ ରେଦଵୀ,

ତିଥିନିତ ାେଦଵତାଃ	(16)
କାେମଶରୀ,	ଭଗମାଲିନୀ,	ନିତ କିେନ,	େଭରୁଂେଡ,	ଵହିଵାସିନୀ,	ମହାଵେ ଶରୀ,	ଶିଵଦୂତୀ,	ତରିେତ,	କୁଲସୁଂଦରୀ,	ନିେତ ,	ନୀଲପତାେକ,	ଵିଜେଯ,
ସଵମଂଗେଳ,	ଜାଲାମାଲିନୀ,	ଚିେ ,	ମହାନିେତ ,

ଦିେଵ ୗଘଗୁରଵଃ	(7)
ପରେମଶର,	ପରେମଶରୀ,	ମିେ ଶମଯୀ,	ଉଡୀଶମଯୀ,	ଚଯାନାଥମଯୀ,	େଲାପାମୁ ମଯୀ,	ଅଗ ୍ ଯମଯୀ,

ସିେ ୗଘଗୁରଵଃ	(4)
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କାଲତାପଶମଯୀ,	ଧମାଚାଯମଯୀ,	ମୁ େକଶୀଶରମଯୀ,	ଦୀପକଲାନାଥମଯୀ,

ମାନେଵୗଘଗୁରଵଃ	(8)
ଵି େଦଵମଯୀ,	 ଭାକରେଦଵମଯୀ,	େତେଜାେଦଵମଯୀ,	ମେନାଜେଦଵମଯି,	କଳ ାଣେଦଵମଯୀ,	ଵାସୁେଦଵମଯୀ,	ରତେଦଵମଯୀ,	 ୀରାମାନଂଦମଯୀ,

ୀଚ 	 ଥମାଵରଣେଦଵତାଃ
ଅଣିମାସିେ ,	ଲଘିମାସିେ ,	ଗରିମାସିେ ,	ମହିମାସିେ ,	ଈଶିତସିେ ,	ଵଶିତସିେ ,	 ାକାମ ସିେ ,	ଭୁ ି ସିେ ,	ଇ ାସିେ ,	 ାପିସିେ ,	ସଵକାମସିେ ,
ାହୀ,	ମାେହଶରୀ,	େକୗମାରି,	େଵୖ ଵୀ,	ଵାରାହୀ,	ମାେହଂ ୀ,	ଚାମୁଂେଡ,	ମହାଲ ୀ,	ସଵସଂେ ାଭିଣୀ,	ସଵଵି ାଵିଣୀ,	ସଵାକଷଣୀ,	ସଵଵଶଂକରୀ,
ସେଵାନାଦିନୀ,	ସଵମହାଂକୁେଶ,	ସଵେଖଚରୀ,	ସଵବୀେଜ,	ସଵେଯାେନ,	ସଵ ି ଖଂେଡ,	େ ୖେଲାକ େମାହନ	ଚ ସାମିନୀ,	 କଟେଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ଦିତୀଯାଵରଣେଦଵତାଃ
କାମାକଷଣୀ,	ବୁ ୍ ଯାକଷଣୀ,	ଅହଂକାରାକଷଣୀ,	ଶ ାକଷଣୀ,	ସଶାକଷଣୀ,	ରୂପାକଷଣୀ,	ରସାକଷଣୀ,	ଗଂଧାକଷଣୀ,	ଚି ାକଷଣୀ,	େଧୖଯାକଷଣୀ,	ସତ ାକଷଣୀ,
ନାମାକଷଣୀ,	ବୀଜାକଷଣୀ,	ଆ ାକଷଣୀ,	ଅମୃତାକଷଣୀ,	ଶରୀରାକଷଣୀ,	ସଵାଶାପରିପୂରକ	ଚ ସାମିନୀ,	ଗୁପେଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ତୃତୀଯାଵରଣେଦଵତାଃ
ଅନଂଗକୁସୁେମ,	ଅନଂଗେମଖେଲ,	ଅନଂଗମଦେନ,	ଅନଂଗମଦନାତୁେର,	ଅନଂଗେରେଖ,	ଅନଂଗେଵଗିନୀ,	ଅନଂଗାଂକୁେଶ,	ଅନଂଗମାଲିନୀ,
ସଵସଂେ ାଭଣଚ ସାମିନୀ,	ଗୁପତରେଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ଚତୁଥାଵରଣେଦଵତାଃ
ସଵସଂେ ାଭିଣୀ,	ସଵଵି ାଵିନୀ,	ସଵାକଷଣୀ,	ସଵହାଦିନୀ,	ସଵସେ ାହିନୀ,	ସଵ ଂଭିନୀ,	ସଵଜୃଂଭିଣୀ,	ସଵଵଶଂକରୀ,	ସଵରଂଜନୀ,	ସେଵାନାଦିନୀ,
ସଵାଥସାଧିେକ,	ସଵସଂପ ି ପୂରିଣୀ,	ସଵମଂ ମଯୀ,	ସଵଦଂଦ ଯଂକରୀ,	ସଵେସୗଭାଗ ଦାଯକ	ଚ ସାମିନୀ,	ସଂ ଦାଯେଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ପଂଚମାଵରଣେଦଵତାଃ
ସଵସି ି େଦ,	ସଵସଂପ ୍ ରେଦ,	ସଵ ି ଯଂକରୀ,	ସଵମଂଗଳକାରିଣୀ,	ସଵକାମ େଦ,	ସଵଦୁଃଖଵିେମାଚନୀ,	ସଵମୃତୁ ଶମନି,	ସଵଵିଘନିଵାରିଣୀ,
ସଵାଂଗସୁଂଦରୀ,	ସଵେସୗଭାଗ ଦାଯିନୀ,	ସଵାଥସାଧକ	ଚ ସାମିନୀ,	କୁେଲା ୀଣେଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ଷ ାଵରଣେଦଵତାଃ
ସଵେ ,	ସଵଶେ ,	ସେଵଶଯ ଦାଯିନୀ,	ସଵ ାନମଯୀ,	ସଵଵ ାଧିଵିନାଶିନୀ,	ସଵାଧାରସରୂେପ,	ସଵପାପହେର,	ସଵାନଂଦମଯୀ,	ସଵର ାସରୂପିଣୀ,
ସେଵପିତଫଲ େଦ,	ସଵର ାକରଚ ସାମିନୀ,	ନିଗଭେଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ସପମାଵରଣେଦଵତାଃ
ଵଶିନୀ,	କାେମଶରୀ,	େମାଦିନୀ,	ଵିମେଲ,	ଅରୁେଣ,	ଜଯିନୀ,	ସେଵଶରୀ,	େକୗଳିନି,	ସଵେରାଗହରଚ ସାମିନୀ,	ରହସ େଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ଅ ମାଵରଣେଦଵତାଃ
ବାଣିନୀ,	ଚାପିନୀ,	ପାଶିନୀ,	ଅଂକୁଶିନୀ,	ମହାକାେମଶରୀ,	ମହାଵେ ଶରୀ,	ମହାଭଗମାଲିନୀ,	ସଵସି ି ଦଚ ସାମିନୀ,	ଅତିରହସ େଯାଗିନୀ,

ୀଚ 	ନଵମାଵରଣେଦଵତାଃ
ୀ	 ୀ	ମହାଭ ାରିେକ,	ସଵାନଂଦମଯଚ ସାମିନୀ,	ପରାପରରହସ େଯାଗିନୀ,

ନଵଚେ ଶରୀ	ନାମାନି
ି ପୁେର,	 ି ପୁେରଶୀ,	 ି ପୁରସୁଂଦରୀ,	 ି ପୁରଵାସିନୀ,	 ି ପୁରା ୀଃ,	 ି ପୁରମାଲିନୀ,	 ି ପୁରସିେ ,	 ି ପୁରାଂବା,	ମହା ି ପୁରସୁଂଦରୀ,
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ୀେଦଵୀ	ଵିେଶଷଣାନି	-	ନମସାରନଵା ରୀଚ
ମହାମେହଶରୀ,	ମହାମହାରା ୀ,	ମହାମହାଶେ ,	ମହାମହାଗୁେପ,	ମହାମହା େପ,	ମହାମହାନଂେଦ,	ମହାମହାସଂେଧ,	ମହାମହାଶେଯ,	ମହାମହା
ୀଚ ନଗରସା ା ୀ,	ନମେ 	ନମେ 	ନମେ 	ନମଃ	|

ଫଲ ତିଃ
ଏଷା	ଵିଦ ା	ମହାସି ି ଦାଯିନୀ	ସତିମା ତଃ	|
ଅ ି ଵାତମହାେ ାେଭ	ରାଜାରା ୍ ରସ ଵିପେଵ	||

ଲୁଂଠେନ	ତସରଭେଯ	ସଂ ାେମ	ସଲିଲପେଵ	|
ସମୁ ଯାନଵିେ ାେଭ	ଭୂତେ ତାଦିେକ	ଭେଯ	||

ଅପସାରଜରଵ ାଧିମୃତୁ ାମାଦିେଜଭେଯ	|
ଶାକିନୀ	ପୂତନାଯ ର ଃକୂଷାଂଡେଜ	ଭେଯ	||

ମି େଭେଦ	 ହଭେଯ	ଵ ସେନଷାଭିଚାରିେକ	|
ଅେନ ଷପି	ଚ	େଦାେଷଷୁ	ମାଲାମଂ ଂ	ସେରନରଃ	||

ତାଦୃଶଂ	ଖଡମାେପାତି	େଯନ	ହ ସିେତନେଵୖ	|
ଅ ାଦଶମହାଦୀପସ ାେଡା ାଭଵିଷ ତି	||

ସେଵାପ ଵନିମୁ ସା ା ି ଵମେଯାଭେଵ 	|
ଆପ ାେଲ	ନିତ ପୂଜାଂ	ଵି ାରା ତୁମାରେଭ 	||

ଏକଵାରଂ	ଜପ ାନ 	ସଵପୂଜାଫଲଂ	ଲେଭ 	|
ନଵାଵରଣେଦଵୀନାଂ	ଲଲିତାଯା	ମେହୗଜନଃ	||

ଏକ 	ଗଣନାରୂେପା	େଵଦେଵଦାଂଗେଗାଚରଃ	|
ସଵାଗମରହସ ାଥଃ	ସରଣା ାପନାଶିନୀ	||

ଲଲିତାଯାମେହଶାନ ା	ମାଲା	ଵିଦ ା	ମହୀଯସୀ	|
ନରଵଶ ଂ	ନେରଂ ାଣାଂ	ଵଶ ଂ	ନାରୀଵଶଂକର 	||

ଅଣିମାଦିଗୁେଣୖଶଯଂ	ରଂଜନଂ	ପାପଭଂଜନ 	|
ତ ଦାଵରଣସାଯି	େଦଵତାବୃଂଦମଂ କ 	||

ମାଲାମଂ ଂ	ପରଂ	ଗୁହ ଂ	ପରଂ	ଧାମ	 କୀତତ 	|
ଶ ି ମାଲା	ପଂଚଧାସ ା ି ଵମାଲା	ଚ	ତାଦୃଶୀ	||

ତସାେଦାପ ତରାେଦାପ ଂ	ରହସ ଂ	ଭୁ ି ମୁ ି ଦ 	||

||	ଇତି	 ୀ	ଵାମେକଶରତଂେ 	ଉମାମେହଶରସଂଵାେଦ	େଦଵୀଖଡମାଲାେ ା ରତଂ	ସମାପ 	||
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