ଦୁ ର୍ଗା ଦୁ ର୍ର୍ଗୟ ମହଦୁ ଷ୍ଟଜନ ସଂହାର୍େ
ଦୁ ର୍ଗାଂତର୍ଗତ ଦୁ ର୍ର୍ଗ ଦୁ ର୍ଗର୍େ ସୁର୍ର୍େ
ଦୁ ର୍ଗମୟଵାର୍ିର୍ଦ ନିନ୍ନ ମହିର୍ମ ର୍ୋମ୍ମ
େର୍ଗାଦିର୍ଳିର୍ର୍ଲ୍ଲ ର୍ୁଣସ
ି ଦ
ି େୂ
ସ୍ଵର୍ଗେୂମି ପାତାଳ ସମସ୍ତ ଵୟାପୁତ ର୍ଦଵି
ଵର୍ଗର୍େ ମୀେିଦ ବର୍ୁ ସୁଂଦେୀ

om

ଦୁ ର୍ଗଣଦଵେ ବାର୍େ ବହଳଵାର୍ିର୍ଦ ତାୟି

ନିର୍ଗମ ନା କାର୍ଣନମ୍ମ ମଂର୍ଳାଂର୍ର୍

gm

ଦୁ ର୍ଗଂେଵାର୍ିର୍ଦ ସଂସଇତି ର୍ନାଡିଦର୍େ

a.
c

ଦୁ ର୍ଗତହ
ି ାର୍େ ନାନୁ ର୍ପଳୁ ଵୁର୍ଦନୁ

ଦୁ ର୍ର୍ଗ ର୍ହ ଦୁ ର୍ର୍ଗ ମହାଦୁ ର୍ର୍ଗ େୂଦୁ ର୍ର୍ଗ ଵିଷ୍ଣୁ

ou
si

ଦୁ ର୍ର୍ଗ ଦୁ ଜଗର୍ୟ ଦୁ େଗର୍େ ଶକ୍ତି

ଦୁ ର୍ଗ କାନନ ର୍ହନ ପଵଗତ ର୍ ାେ ସପଗ

.y

ର୍ର୍ଗେ ଶବ୍ଧ ଵୟାପ୍ର କେଡି ମୃତୁୟ

w

w

ଵର୍ଗ େୂତର୍ପ୍ରତ ର୍ପୈଶାଚି ର୍ଵାଦର୍ାଦ

w

ଦୁ ର୍ଗଣ ସଂକଟ ପ୍ରାପ୍ତଵାର୍ର୍
ଦୁ ର୍ଗାଦୁ ର୍ର୍ଗ ଏଂଦୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଵେଦିଂଦ
ନିର୍ଗଳତ
ି ନାର୍ି ଓର୍ମ୍ମ କୂ ର୍ିଦେୂ
ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦଲ୍ଲି ହେିର୍ୟାଡର୍ନ ଇଦ୍ଦେୁ
ସୁର୍ଗଣ ଜୟଜୟର୍ଵଂଦୁ ର୍ପାର୍ଳୁ ତିର୍େ
କର୍ଗଳଂି ଦର୍ି ଏତ୍ତି ସାକୁ ଵ ସାକ୍ଷିେୂର୍ତ
ନୀର୍ଗୁଡଦ
ି ଂର୍ତ ର୍ର୍ାକର୍ୀର୍ର୍ ନିନର୍ର୍

ସ୍ଵର୍ଗଂର୍ାଜନକ ନମ୍ମ ଵିଜୟ ଵିଠ୍ଠର୍ନଂଘ୍ରି
ଦୁ ର୍ଗାଶ୍ରୟମାଡି ବଦୁ କୁଵଂର୍ତ ମାଡୁ
ଅେିଦୋଂକୁ ଶ ଶକ୍ତି ପେଶୁ ର୍ନର୍ର୍ି ଖଡ୍ଗ
ସେସିଜ ର୍ର୍ଦ ମୁଦ୍ଗେ ଚାପ ମାର୍ଗଣ
ଵେ ଅେୟ ମୁସର୍ ପେି ପେି ଆୟୁ େଵ
େେିସି ର୍ମର୍େଵ ର୍କୁ ମି ସେସିଜେଵ େୁଦ୍ର

om

ସେୁଵ ର୍ଦଵର୍ତର୍ଳ କେୁଣା ପାଂର୍ଦଲ୍ଲି
ନିେୀକ୍ଷିସି ଅଵେଵେ ସ୍ଵେୂପସୁଖ ର୍କାଡୁଵ
ନମ୍ମ ଵିଜୟ ଵିଠ୍ଠର୍ନଂଘ୍ରି

gm

a.
c

ସିେି େୂମିଦୁର୍ଗା ସେୁର୍ଵାତ୍ତମ
ପେମ େକୁ ତୟ
ି ିଂଦ ସ୍ମେିସଵ
ୁ ଜର୍ଜ୍ଜନନି

ou
si

ସ୍ତୁ ତମ
ି ାଡୁର୍ଵ ନିନ୍ନ କାଳି ମହାକାଳି ଉ

ନ୍ନତ ବାହୁ କୋଳଵଦର୍ନ ଚଂଦିେମୁର୍ଖ

.y

େୃତଶ
ି ାଂତି ବହୁ େୂର୍ପ ୋତ୍ରି ୋତ୍ରି ଚେର୍ଣ

w

w

ସ୍ଥିତର୍ି ୟ ନିଦ୍ରାେର୍ଦ୍ର େକ୍ତଵତ୍ସର୍ର୍ େର୍ଵୟ

w

ଚତୁ େଷ୍ଟଦ୍ଵିହର୍ସ୍ତ ହସ୍ତି ହସ୍ତି ର୍ମର୍ନ ଅ
ଦ୍ଭୁତ ପ୍ରବର୍ର୍ ପ୍ରଵାସି ଦୁ ର୍ଗାେଣୟଵାର୍ସ
କ୍ଷିତେ
ି ାେ ହେର୍ଣ କ୍ଷୀୋବ୍ଧିତର୍ନର୍ୟ ସ
ଦ୍ଗତି ର୍ପ୍ରଦାର୍ତ ମାୟା ଶ୍ରୀର୍ୟ ଇଂଦିର୍େ େର୍ମ
ଦିତଜ
ି ାତ ନିଗ୍ରର୍ହ ନିେଗୂତ କର୍ମର୍େ
ପ୍ରତିକୂର୍ ର୍େର୍ଦ ପୂଣଗ ର୍ୋର୍େ ର୍େୌର୍ଦ୍ର
ଅତିଶୟ େକ୍ତ ଜିହଵାର୍ର୍ାର୍ର୍ ମାଣିକୟ ମାର୍ର୍

ଜିତକାର୍ମ ଜନନ ମେଣ େହିର୍ତ ଖୟାର୍ତ
ତ
ୃ ପାତ୍ର ପେମାନ୍ନ ତାଂବୂ ର୍ହର୍ସ୍ତ ସୁ
ଵ୍ରର୍ତ ପତିଵ୍ରର୍ତ ତ୍ରିର୍ନର୍ତ୍ର ଶକ୍ତାଂବର୍େ
ଶତପତ୍ରନୟର୍ନ ନିେୁତ କର୍ନୟ ଉଦୟାକଗ
ଶତର୍କାଟି ସନ୍ନିର୍େ ହେିୟାଂକ ସଂର୍େ
ଶୁତ ି ତତି ନୁ ର୍ତ ଶୁକଲ ର୍ଶାଣିତ େହିର୍ତ ଅ

om

ପ୍ରତିହର୍ତ ସଵଗଦା ସଂଚାେିଣି ଚତୁ ର୍େ
ଉତ୍ପତି ସ୍ଥିତର୍
ି ୟ କର୍ତଗ ଶୁଭ୍ର ର୍ଶାେନ ମୂର୍ତଗ
ହତମାଡୁ କାଡୁଵ ର୍ୋର୍ଂର୍ଳିଂଦ

ou
si

କ୍ଷିତର୍ି ୟାଳୁ ସୁଖଦଲ୍ଲି ବାଳୁ ଵ ମତି ଇତ୍ତୁ

gm

ପତିତପାଵର୍ନ େର୍ନୟ ସର୍ଵଗାେଧିୟର୍ିଦ୍ଦୁ

a.
c

ଚତୁ େ କପଦିର୍ୟ ଅଂଭ୍ରଣି ହ୍ରୀ

ସତତ କାୟର୍ିର୍ବକୁ ଦୁ ର୍ର୍ଗଦୁର୍ର୍ଗ

.y

ଚୁ ୟତଦୂ େ ଵିଜୟ ଵିଠ୍ର୍
ଠ ର୍େୟନ ପ୍ରୀର୍ୟ

w

w

କୃ ତାଂଜର୍ିୟିଂଦର୍ି ତର୍ର୍ବାର୍ି ନମିସର୍ୁ ଵ

w

ଶ୍ରୀ ର୍କ୍ଷ୍ମି କମର୍ ପଦମା ପଦିମନ ି କମ
ର୍ାର୍ର୍ୟ େମା ଵୃ ୋକପି େନୟ ଵୃ ଦ୍ଦି ଵି
ଶାର୍ ୟଜ୍ଞା ଇଂଦିର୍େ ହିେଣୟ ହେିଣି
ଵାର୍ୟ ସତୟନିତୟାନଂତ ତ୍ରୟି ସୁୋ
ଶୀର୍ର୍ ସୁର୍ଂେ ସୁଂଦେି ଵିଦୟାସୁଶୀର୍ର୍
ସୁର୍କ୍ଷଣ ର୍ଦଵି ନାନା େୂପର୍ଳିଂଦ ର୍ମର୍େଵ ମୃତୁୟନାର୍ଶ
ଵାର୍ର୍ର୍କାଡୁ ସଂତେ ସନ୍ନିଧିୟଲ୍ଲି

କାର୍କାର୍ର୍କ ଏନ୍ନ ୋେର୍ପାହିସଵ
ୁ ତାୟି
ର୍ମର୍ୁ ର୍ମର୍ୁ ନିନ୍ନ ଶକ୍ତି କୀତି ବର୍ୁ
ର୍କଳି ର୍କଳି ବଂର୍ଦ ର୍କଵର୍ ଈ ମନ
ର୍ାଳିୟଂର୍ତ ପେଦ୍ରଵୟର୍େ ର୍ପାପୁଦୁ
ଏଳର୍ ମାଡର୍ଦ ଉଦ୍ଧାେ ମାଡୁଵ
ର୍କୈର୍ାସ ପୁେଦଲ୍ଲି ପୂର୍ଜର୍ର୍ାଂବ ର୍ଦଵି

om

ମୂର୍ ପ୍ରକଇତି ସଵଗ ଵଣଗାେିମାନିନ ି
ର୍ୀର୍ର୍ ମାଡୁଵ ନାନାେେର୍ଣ େୂେର୍ଣ ପୂର୍ଣଗ

gm

ର୍ର୍ାପିନଂଦର୍ନ ମୁର୍କ୍ତ ର୍ଦୈତୟସଂତତି ସଂ

a.
c

ପାର୍ସାର୍େ ଶାୟି ଵିଜୟଵିଠ୍ର୍ର୍ନାଳୁ

ତାପଵ ର୍କାଡୁତିପ୍ପ ମହାକର୍ଠ୍ାର୍େ ଉଗ୍ର

ou
si

େୂପ ର୍ଵୈର୍କ୍ଷର୍ଣ ଅଜ୍ଞାନର୍େେିମାନିନ ି

ତାପତ୍ରୟ ଵିନାର୍ଶ ଓଂକାର୍େ ର୍ହାଂକାର୍େ

.y

ପାପିକଂସର୍ର୍ େୟ ର୍ତାେିର୍ଦ ବାର୍ର୍ୀର୍ର୍

w

w

ଵୟାପୁର୍ତ େମଗ ମାର୍ଗ ର୍ପ୍ରେର୍ଣ ଅପ୍ରାକୃ ର୍ତ

w

ସ୍ଵପନଦର୍ି ନିନ୍ନ ର୍ନର୍ନସିଦ ଶେଣନିର୍ର୍
ଅପାେଵାର୍ିଦ୍ଦ ଵାେିଧିୟଂର୍ତ ମହା
ଆପତ୍ତୁବଂଦିେର୍ୁ ହାେି ର୍ପାର୍ର୍ାଵୁ ସପ୍ତ
ଦ୍ଵୀପ ନାୟିର୍କ ନେକ ନିର୍ର୍ଗର୍ପ ତର୍ମାର୍ୁଣଦ
ଵୟାପାେ ମାଡିସି େକ୍ତଜନର୍କ ପୁଣୟ
ର୍ସାପାନ ମାଡିର୍କାଡୁଵ ର୍ସୌୋର୍ୟଵଂର୍ତ ଦୁ ର୍ର୍ଗ
ପ୍ରାପୁତଵାର୍ି ଏନ୍ନ ମନଦଲ୍ଲି ନିଂଦୁ ଦୁ ୁଃଖ

କୂ ପଦିଂଦର୍ି ଏତ୍ତି କର୍ଡମାଡୁ ଜନମଂର୍ଳୁ
ର୍ସୌପଣି ମିର୍ିର୍ାଦ ସତିୟେୁ ନିତୟ ନିନ୍ନ
ଆପାଦର୍ମୌଳି ତନକ େଜିସି େଵୟୋଦେୁ
ନା ର୍ପଳୁ ଵୁର୍ଦନୁ ପାଂଡଵେ ମର୍ନାେୀର୍ଷ୍ଟ
ଈ ପାଂଚର୍େୌତିକଦଲ୍ଲି ଆଵ ସାେନ କାର୍ଣ
ଶ୍ରୀପତିନାମ ଓର୍େ ଜିହଵାଗ୍ରହଦର୍ି ର୍ନର୍ନଵ

om

ଔପାସନ ର୍କାଡୁ େୁଦ୍ରାଦିର୍ଳ ଵେର୍ଦ
ଶ୍ରୀପାଦାଚଗର୍ନ ମାଳଵ ଶ୍ରୀ େୂ ଦୁ ର୍ଗାଵଣଗାଶ୍ରୟ

gm

ଦୁ ର୍ର୍ଗ ହା ର୍ହ ର୍ହା ହା ଦୁ ର୍ର୍ଗ ମଂର୍ଳ ଦୁ ର୍ର୍ଗ

a.
c

ତାପସଜନ ପ୍ରୀୟ ଵିଜୟ ଵିଠ୍ଠର୍ ମୂତୟ
ି

w

w

w
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ou
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ଦୁ ର୍ଗତ ି ର୍କାଡଦିେୁ ଵିଜୟ ଵିଠ୍ଠର୍ ପ୍ରୀର୍ୟ

