ଧ୍ୟାନଂ
ଅରୁଣାଂ କରୁଣା ତରଂଗିତାକ୍ଷଂ ଧୃତପାଶାଂକୁ ଶ ପୁଷ୍ପବାଣଚାପାମ |
ଅଣିମାଦିଭି ରାଵୃ ତାଂ ମୟୂ ଖ ୈଃ ଅହମିଖତେଵ ଵିଭାଵଖୟ ଭଵାନଷମ || ୧ ||
ହରିୈଃ ଓଂ
ଶ୍ରଷ ମାତା, ଶ୍ରଷ ମହାରାଗ୍ନ୍େଷ, ଶ୍ରଷମତ-ସିଂହାସଖନଶ୍ଵରଷ |
ଉଦେଦ୍ଭାନୁ ସହସ୍ରାଭା, ଚତୁ ବୟାହୁ ସମନିିତା |

om

ଚିଦଗ୍ନ୍ି କୁ ଂଡସଂଭୂତା, ଖଦଵକାୟୟସମୁଦେତା || ୧ ||
ରାଗସ୍ଵରୂପ ପାଶାଢ୍ୋ, ଖରାଧାକାରାଂକୁ ଖଶାଜ୍ଜ୍ଵଲା || ୨ ||

a.
c

ମଖନାରୂଖପକ୍ୁଖକାଦଂଡା, ପଂଚତନମାତ୍ର ସାୟକା |

gm

ନିଜାରୁଣ ପ୍ରଭାପୂର ମଜ୍ଜଦ-ବ୍ରହ୍ାଂଡମଂଡଲା || ୩ ||
ଚଂପକାଖଶାକ ପୁନ୍ନାଗ ଖସୌଗଂଧିକ ଲସତ୍କଚା

ou
si

କୁ ରୁଵିଂଦ ମଣିଖଶ୍ରଣଷ କନଖତ୍କାଟଷର ମଂଡିତା || ୪ ||
ଅଷ୍ଟମଷ ଚଂଦ୍ର ଵିଭ୍ରାଜ ଦଳିକସ୍ଥଲ ଖଶାଭିତା |

.y

ମୁ ଚଂଦ୍ର କଳଂକାଭ ମୃଗନାଭି ଵିଖଶଷକା || ୫ ||

w

w

ଵଦନସ୍ମର ମାଂଗଲେ ଗୃହଖତାରଣ ଚିଲ୍ଲିକା |

w

ଵକ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମଷ ପରଷଵାହ ଚଲନମଷନାଭ ଖଲାଚନା || ୬ ||
ନଵଚଂପକ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସାଦଂଡ ଵିରାଜିତା |
ତାରାକାଂତି ତିରସ୍କାରି ନାସାଭରଣ ଭାସୁରା || ୭ ||
କଦଂବ ମଂଜରଷକଲପ୍ତୁ କଣୟପୂର ମଖନାହରା |

ତାଟଂକ ୟୁ ଗଳଷଭୂତ ତପଖନାଡୁପ ମଂଡଲା || ୮ ||
ପଦମରାଗ ଶିଲାଦଶୟ ପରିଭାଵି କଖପାଲଭୂୈଃ |
ନଵଵିଦୁମ ବିଂବଶ୍ରଷୈଃ ନେକ୍କାରି ରଦନଚ୍ଛଦା || ୯ ||

ଶୁଦ୍ଧ ଵିଦୋଂକୁ ରାକାର ଦ୍ଵିଜପଂକ୍ତି ଦ୍ଵଖୟାଜ୍ଜ୍ଵଲା |
କପୟୂରଵଷଟି କାଖମାଦ ସମାକଷୟ ଦ୍ଦିଗଂତରା || ୧୦ ||
ନିଜସଲ୍ଲାପ ମାଧୁୟୟ ଵିନଭ
ି ୟର-ତ୍ସିତ କଚ୍ଛପଷ |
ମଂଦସ୍ମିତ ପ୍ରଭାପୂର ମଜ୍ଜତ-କାଖମଶ ମାନସା || ୧୧ ||
ଅନାକଲିତ ସାଦୃ ଶେ ଚୁ ବୁ କ ଶ୍ରଷ ଵିରାଜିତା |
କାଖମଶବଦ୍ଧ ମାଂଗଲେ ସୂତ୍ରଖଶାଭିତ କଂଥରା || ୧୨ ||

om

କନକାଂଗଦ ଖକୟୂ ର କମନଷୟ ଭୁଜାନିିତା |
କାଖମଶ୍ଵର ଖପ୍ରମରତ୍ନ ମଣି ପ୍ରତିପଣସ୍ତନଷ|

a.
c

ରତ୍ନଖରଖଵୟ ଚିଂତାକ ଖଲାଲମୁକ୍ତା ଫଲାନିିତା || ୧୩ ||

gm

ନାଭୋଲଵାଲ ଖରାମାଳି ଲତାଫଲ କୁ ଚଦ୍ଵୟଷ || ୧୪ ||
ଲକ୍େଖରାମଲତା ଧାରତା ସମୁଖନ୍ନୟ ମଧ୍ୟମା |

ou
si

ସ୍ତନଭାର ଦଳନ-ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟବଂଧ ଵଳିତ୍ରୟା || ୧୫ ||
ଅରୁଣାରୁଣ ଖକୌସୁଂଭ ଵସ୍ତ୍ର ଭାସ୍ଵତ-କଟଷତଟଷ |

.y

ରତ୍ନକିଂକିଣି କାରମେ ରଶନାଦାମ ଭୂଷିତା || ୧୬ ||

w

w

କାଖମଶ ଗ୍ନ୍ୋତ ଖସୌଭାଗେ ମାଦୟଖଵାରୁ ଦ୍ଵୟାନିିତା |

w

ମାଣିକେ ମକୁ ଟାକାର ଜାନୁ ଦ୍ଵୟ ଵିରାଜିତା || ୧୭ ||
ଇଂଦ୍ରଖଗାପ ପରିକ୍ିପ୍ତ ସ୍ମର ତୂ ଣାଭ ଜଂଘିକା |
ଗୂଢ୍ଗୁଲଭା କୂ ମୟପଷ୍ଠ
ୃ ଜୟିଷ୍ଣୁ ପ୍ରପଦାନିିତା || ୧୮ ||
ନ ଦଷଧିତି ସଂଛନ୍ନ ନମଜ୍ଜନ ତଖମାଗୁଣା |
ପଦଦ୍ଵୟ ପ୍ରଭାଜାଲ ପରାକୃ ତ ସଖରାରୁହା || ୧୯ ||
ଶିଂଜାନ ମଣିମଂଜଷର ମଂଡିତ ଶ୍ରଷ ପଦାଂବୁ ଜା |
ମରାଳଷ ମଂଦଗମନା, ମହାଲାଵଣେ ଖଶଵଧିୈଃ || ୨୦ ||

ସଵୟାରୁଣାନଵଦୋଂଗଷ ସଵୟାଭରଣ ଭୂଷିତା |
ଶିଵକାଖମଶ୍ଵରାଂକସ୍ଥା, ଶିଵା, ସ୍ଵାଧଷନ ଵଲ୍ଲଭା || ୨୧ ||
ସୁଖମରୁ ମଧ୍ୟଶୃଂଗସ୍ଥା, ଶ୍ରଷମନ୍ନଗର ନାୟିକା |
ଚିଂତାମଣି ଗୃହାଂତସ୍ଥା, ପଂଚବ୍ରହ୍ାସନସ୍ଥିତା || ୨୨ ||
ମହାପଦମାଟଵଷ ସଂସ୍ଥା, କଦଂବ ଵନଵାସିନଷ |
ସୁଧାସାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥା, କାମାକ୍ଷ କାମଦାୟିନଷ || ୨୩ ||

om

ଖଦଵଷି ଗଣସଂଘାତ ସ୍ତୂ ୟମାନାତ୍ମ ଖଵଭଵା |
ସଂପତ୍କରଷ ସମାରୂଢ୍ ସିଂଧୁର ଵ୍ରଜଖସଵିତା |

a.
c

ଭଂଡାସୁର ଵଖଧାଦୁ େକ୍ତ ଶକ୍ତିଖସନା ସମନିିତା || ୨୪ ||

gm

ଅଶ୍ଵାରୂଢ୍ାଧିଷ୍ଠିତାଶ୍ଵ ଖକାଟିଖକାଟି ଭିରାଵୃ ତା || ୨୫ ||
ଚରରାଜ ରଥାରୂଢ୍ ସଵୟାୟୁ ଧ ପରିଷ୍କତ
ୃ ା|

ou
si

ଖଗୟଚର ରଥାରୂଢ୍ ମଂତ୍ରିଣଷ ପରିଖସଵିତା || ୨୬ ||
କିରଚ
ି ର ରଥାରୂଢ୍ ଦଂଡନାଥା ପୁରସ୍କୃତା |

.y

ଜ୍ଵାଲାମାଲିନ ି କାକ୍ିପ୍ତ ଵହ୍ନିପ୍ରାକାର ମଧ୍ୟଗା || ୨୭ ||

w

w

ଭଂଡଖସନେ ଵଖଧାଦୁ େକ୍ତ ଶକ୍ତି ଵିରମହଷିତା |

w

ନିତୋ ପରାରମାଖଟାପ ନିରଷକ୍ଣ ସମୁତ୍ସୁକା || ୨୮ ||
ଭଂଡପୁତ୍ର ଵଖଧାଦୁ େକ୍ତ ବାଲାଵିରମ ନଂଦିତା |
ମଂତ୍ରିଣେଂବା ଵିରଚିତ ଵିଷଂଗ ଵଧଖତାଷିତା || ୨୯ ||
ଵିଶୁର ପ୍ରାଣହରଣ ଵାରାହଷ ଵଷୟୟନଂଦିତା |
କାଖମଶ୍ଵର ମୁ ାଖଲାକ କଲିିତ ଶ୍ରଷ ଗଖଣଶ୍ଵରା || ୩୦ ||
ମହାଗଖଣଶ ନିଭିନ୍ନ ଵିଘ୍ନୟଂତ୍ର ପ୍ରହଷିତା |
ଭଂଡାସୁଖରଂଦ୍ର ନିମକ୍ତ
ୟୁ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତେସ୍ତ୍ର ଵଷିଣଷ || ୩୧ ||

କରାଂଗୁଳି ନଖ ାତ୍ପନ୍ନ ନାରାୟଣ ଦଶାକୃ ତୈଃି |
ମହାପାଶୁପତାସ୍ତ୍ରାଗ୍ନ୍ି ନିଦୟଗ୍ଧାସୁର ଖସନିକା || ୩୨ ||
କାଖମଶ୍ଵରାସ୍ତ୍ର ନିଦୟଗ୍ଧ ସଭଂଡାସୁର ଶୂନେକା |
ବ୍ରଖହ୍ାଖପଂଦ୍ର ମଖହଂଦ୍ରାଦି ଖଦଵସଂସ୍ତୁ ତ ଖଵଭଵା || ୩୩ ||
ହରଖନତ୍ରାଗ୍ନ୍ି ସଂଦଗ୍ଧ କାମ ସଂଜଷଵଖନୌଷଧିୈଃ |
ଶ୍ରଷମଦ୍ଵାଗଭଵ କୂ ଖଟକ ସ୍ଵରୂପ ମୁ ପଂକଜା || ୩୪ ||

om

କଂଠାଧୈଃ କଟିପୟୟଂତ ମଧ୍ୟକୂ ଟ ସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ମୂଲମଂତ୍ରାତ୍ମିକା, ମୂଲକୂ ଟ ତ୍ରୟ କଖଳବରା |

a.
c

ଶକ୍ତିକୂଖଟକ ତାପନ୍ନ କଟେଖଥାଭାଗ ଧାରିଣଷ || ୩୫ ||

gm

କୁ ଳାମୃଖତକ ରସିକା, କୁ ଳସଂଖକତ ପାଲିନଷ || ୩୬ ||
କୁ ଳାଂଗନା, କୁ ଳାଂତୈଃସ୍ଥା, ଖକୌଳିନଷ, କୁ ଳଖୟାଗିନଷ |

ou
si

ଅକୁ ଳା, ସମୟାଂତୈଃସ୍ଥା, ସମୟାଚାର ତତ୍ପରା || ୩୭ ||
ମୂଲାଧାଖରକ ନିଲୟା, ବ୍ରହ୍ରଂଥି ଵିଖଭଦିନଷ |

.y

ମଣିପୂରାଂତ ରୁଦିତା, ଵିଷ୍ଣୁରଂଥି ଵିଖଭଦିନଷ || ୩୮ ||

w

w

ଆଗ୍ନ୍ୋ ଚରାଂତରାଳସ୍ଥା, ରୁଦ୍ରରଂଥି ଵିଖଭଦିନଷ |

w

ସହସ୍ରାରାଂବୁ ଜା ରୂଢ୍ା, ସୁଧାସାରାଭି ଵଷିଣଷ || ୩୯ ||
ତଟିଲ୍ଲତା ସମରୁଚିୈଃ, ଷଟ-ଚଖରାପରି ସଂସ୍ଥିତା |
ମହାଶକ୍ତିୈଃ, କୁ ଂଡଲିନଷ, ବିସତଂତୁ ତନଷୟସଷ || ୪୦ ||
ଭଵାନଷ, ଭାଵନାଗମୋ, ଭଵାରଣେ କୁ ଠାରିକା |
ଭଦ୍ରପ୍ରି ୟା, ଭଦ୍ରମୂତ,ି ଭୟକ୍ତଖସୌଭାଗେ ଦାୟି ନଷ || ୪୧ ||
ଭକ୍ତିପ୍ରିୟା, ଭକ୍ତିଗମୋ, ଭକ୍ତିଵଶୋ, ଭୟାପହା |
ଶାଂଭଵଷ, ଶାରଦାରାଧ୍ୟା, ଶଵୟାଣଷ, ଶମୟଦାୟିନଷ || ୪୨ ||

ଶାଂକରଷ, ଶ୍ରଷକରଷ, ସାଧ୍ଵଷ, ଶରଚ୍ଚଂଦ୍ରନିଭାନନା |
ଶାଖତାଦରଷ, ଶାଂତିମତଷ, ନିରାଧାରା, ନିରଂଜନା || ୪୩ ||
ନିଖଲୟପା, ନିମୟଲା, ନିତୋ, ନିରାକାରା, ନିରାକୁ ଲା |
ନିଗୁଣ
ୟ ା, ନିଷ୍କଳା, ଶାଂତା, ନିଷ୍କାମା, ନିରୁପପଲଵା || ୪୪ ||
ନିତେମୁକ୍ତା, ନିଵକ
ି ାରା, ନିଷ୍ପ୍ରପଂଚା, ନିରାଶ୍ରୟା |
ନିଷ୍କାରଣା, ନିଷ୍କଳଂକା, ନିରୁପାଧି, ନିରଷଶ୍ଵରା |

om

ନିତେଶୁଦ୍ଧା, ନିତେବୁ ଦ୍ଧା, ନିରଵଦୋ, ନିରଂତରା || ୪୫ ||
ନଷରାଗା, ରାଗମଥନଷ, ନିମୟଦା, ମଦନାଶିନଷ || ୪୬ ||

a.
c

ନିଶ୍ିଂତା, ନିରହଂକାରା, ନିଖମୟାହା, ଖମାହନାଶିନଷ |

gm

ନିମୟମା, ମମତାହଂତ୍ରଷ, ନିଷ୍ପାପା, ପାପନାଶିନଷ || ୪୭ ||
ନିଖରାଧା, ଖରାଧଶମନଷ, ନିଖଲୟାଭା, ଖଲାଭନାଶିନଷ |

ou
si

ନିୈଃସଂଶୟା, ସଂଶୟଘ୍ନଷ, ନିଭୟଵା, ଭଵନାଶିନଷ || ୪୮ ||
ନିଵକ
ି ଲିା, ନିରାବାଧା, ନିଖଭୟଦା, ଖଭଦନାଶିନଷ |

.y

ନିନୟାଶା, ମୃତୁେମଥନଷ, ନିରିୟା, ନିଷ୍ପରିରହା || ୪୯ ||

w

w

ନିସ୍ତୁଲା, ନଷଲଚିକୁରା, ନିରପାୟା, ନିରତେୟା |

w

ଦୁ ଲୟଭା, ଦୁ ଗୟମା, ଦୁ ଗୟା, ଦୁ ୈଃ ହଂତ୍ରଷ, ସୁ ପ୍ରଦା || ୫୦ ||
ଦୁ ଷ୍ଟଦୂ ରା, ଦୁ ରାଚାର ଶମନଷ, ଖଦାଷଵଜିତା |
ସଵୟଗ୍ନ୍ୋ, ସାଂଦ୍ରକରୁଣା, ସମାନାଧିକଵଜିତା || ୫୧ ||
ସଵୟଶକ୍ତିମୟଷ, ସଵୟମଂଗଳା, ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦା |
ସଖଵୟଶ୍ଵରଷ, ସଵୟମୟଷ, ସଵୟମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୫୨ ||
ସଵୟୟଂତ୍ରାତ୍ମିକା, ସଵୟତଂତ୍ରରୂପା, ମଖନାନମନଷ |
ମାଖହଶ୍ଵରଷ, ମହାଖଦଵଷ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମଷ, ମୟଡ
ୃ ପ୍ରି ୟା || ୫୩ ||

ମହାରୂପା, ମହାପୂଜୋ, ମହାପାତକ ନାଶିନଷ |
ମହାମାୟା, ମହାସତ୍ତ୍ଵା, ମହାଶକ୍ତି ମୟହାରତିୈଃ || ୫୪ ||
ମହାଖଭାଗା, ମଖହଶ୍ଵୟୟା, ମହାଵଷୟୟା, ମହାବଲା |
ମହାବୁ ଦ୍ଧ,ି ମୟହାସିଦ୍ଧ,ି ମୟହାଖୟାଖଗଶ୍ଵଖରଶ୍ଵରଷ || ୫୫ ||
ମହାତଂତ୍ରା, ମହାମଂତ୍ରା, ମହାୟଂତ୍ରା, ମହାସନା |
ମଖହଶ୍ଵର ମହାକଲି ମହାତାଂଡଵ ସାକ୍ିଣଷ |
ଚତୁ ୈଃଷଷ୍ଟୁେପଚାରାଢ୍ୋ, ଚତୁ ଷଷଷ୍ଟି କଳାମୟଷ |

a.
c

ମହାକାଖମଶ ମହିଷଷ, ମହାତ୍ରିପୁର ସୁଂଦରଷ || ୫୭ ||

om

ମହାୟାଗ ରମାରାଧ୍ୟା, ମହାଖଭରଵ ପୂଜତ
ି ା || ୫୬ ||

gm

ମହା ଚତୁ ଷଷଷ୍ଟି ଖକାଟି ଖୟାଗିନଷ ଗଣଖସଵିତା || ୫୮ ||
ମନୁ ଵଦ
ି ୋ, ଚଂଦ୍ରଵିଦୋ, ଚଂଦ୍ରମଂଡଲମଧ୍ୟଗା |

ou
si

ଚାରୁରୂପା, ଚାରୁହାସା, ଚାରୁଚଂଦ୍ର କଳାଧରା || ୫୯ ||
ଚରାଚର ଜଗନ୍ନାଥା, ଚରରାଜ ନିଖକତନା |

.y

ପାଵୟତଷ, ପଦମନୟନା, ପଦମରାଗ ସମପ୍ରଭା || ୬୦ ||

w

w

ପଂଚଖପ୍ରତାସନାସଷନା, ପଂଚବ୍ରହ୍ ସ୍ଵରୂପିଣଷ |

w

ଚିନମୟଷ, ପରମାନଂଦା, ଵିଗ୍ନ୍ୋନ ଘନରୂପିଣଷ || ୬୧ ||
ଧ୍ୟାନଧ୍ୟାତୃ ଖଧ୍ୟୟରୂପା, ଧମୟାଧମୟ ଵିଵଜିତା |
ଵିଶ୍ଵରୂପା, ଜାଗରିଣଷ, ସ୍ଵପଂତଷ, ଖତଜସାତ୍ମିକା || ୬୨ ||
ସୁପ୍ତା, ପ୍ରାଗ୍ନ୍ୋତ୍ମିକା, ତୁ ୟୟା, ସଵୟାଵସ୍ଥା ଵିଵଜିତା |
ସୃଷ୍ଟିକତ୍ରୟଷ, ବ୍ରହ୍ରୂପା, ଖଗାପ୍ତର ଷ, ଖଗାଵିଂଦରୂପିଣଷ || ୬୩ ||
ସଂହାରିଣଷ, ରୁଦ୍ରରୂପା, ତିଖରାଧାନକରଷଶ୍ଵରଷ |
ସଦାଶିଵାନୁ ରହଦା, ପଂଚକୃ ତେ ପରାୟଣା || ୬୪ ||

ଭାନୁ ମଂଡଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥା, ଖଭରଵଷ, ଭଗମାଲିନଷ |
ପଦମାସନା, ଭଗଵତଷ, ପଦମନାଭ ସଖହାଦରଷ || ୬୫ ||
ଉଖନମଷ ନିମିଖଷାତ୍ପନ୍ନ ଵିପନ୍ନ ଭୁଵନାଵଳିୈଃ |
ସହସ୍ରଶଷଷୟଵଦନା, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରପାତ || ୬୬ ||
ଆବ୍ରହ୍ କଷଟଜନନଷ, ଵଣୟାଶ୍ରମ ଵିଧାୟିନଷ |
ଶୁତ ି ସଷମଂତ ସିଂଧୂରଷକୃ ତ ପାଦାବ୍ଜଧୂଳକ
ି ା|

om

ନିଜାଗ୍ନ୍ୋରୂପନିଗମା, ପୁଣୋପୁଣେ ଫଲପ୍ରଦା || ୬୭ ||
ସକଲାଗମ ସଂଖଦାହ ଶୁକ୍ତିସଂପୁଟ ଖମୌକ୍ତିକା || ୬୮ ||

a.
c

ପୁରୁଷାଥୟପ୍ରଦା, ପୂଣୟା, ଖଭାଗିନଷ, ଭୁଵଖନଶ୍ଵରଷ |

gm

ଅଂବିକା,ନାଦି ନିଧନା, ହରିବ୍ରଖହ୍ଂଦ୍ର ଖସଵିତା || ୬୯ ||
ନାରାୟଣଷ, ନାଦରୂପା, ନାମରୂପ ଵିଵଜିତା |

ou
si

ହ୍ଷଂକାରଷ, ହ୍ଷମତଷ, ହୃ ଦୋ, ଖହଖୟାପାଖଦୟ ଵଜିତା || ୭୦ ||
ରାଜରାଜାଚିତା, ରାଗ୍ନ୍େଷ, ରମୋ, ରାଜଷଵଖଲାଚନା |

.y

ରଂଜନଷ, ରମଣଷ, ରସୋ, ରଣତ୍କିଂକିଣି ଖମ ଲା || ୭୧ ||

w

w

ରମା, ରାଖକଂଦୁ ଵଦନା, ରତିରୂପା, ରତିପ୍ରିୟା |

w

ରକ୍ାକରଷ, ରାକ୍ସଘ୍ନଷ, ରାମା, ରମଣଲଂପଟା || ୭୨ ||
କାମୋ, କାମକଳାରୂପା, କଦଂବ କୁ ସମ
ୁ ପ୍ରି ୟା |
କଲୋଣଷ, ଜଗତଷକଂଦା, କରୁଣାରସ ସାଗରା || ୭୩ ||
କଳାଵତଷ, କଳାଲାପା, କାଂତା, କାଦଂବରଷପ୍ରି ୟା |
ଵରଦା, ଵାମନୟନା, ଵାରୁଣଷମଦଵିହିଲା || ୭୪ ||
ଵିଶ୍ଵାଧିକା, ଖଵଦଖଵଦୋ, ଵିଂଧ୍ୟାଚଲ ନିଵାସିନଷ |
ଵିଧାତ୍ରଷ, ଖଵଦଜନନଷ, ଵିଷ୍ଣୁମାୟା, ଵିଲାସିନଷ || ୭୫ ||

ଖକ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପା, ଖକ୍ଖତ୍ରଶଷ, ଖକ୍ତ୍ର ଖକ୍ତ୍ରଗ୍ନ୍େ ପାଲିନଷ |
କ୍ୟଵୃ ଦ୍ଧି ଵିନମ
ି କ୍ତ
ୟୁ ା, ଖକ୍ତ୍ରପାଲ ସମଚିତା || ୭୬ ||
ଵିଜୟା, ଵିମଲା, ଵଂଦୋ, ଵଂଦାରୁ ଜନଵତ୍ସଲା |
ଵାଗିାଦିନଷ, ଵାମଖକଶଷ, ଵହ୍ନିମଂଡଲ ଵାସିନଷ || ୭୭ ||
ଭକ୍ତିମତ-କଲିଲତିକା, ପଶୁପାଶ ଵିଖମାଚନଷ |
ସଂହୃ ତାଖଶଷ ପାଷଂଡା, ସଦାଚାର ପ୍ରଵତିକା || ୭୮ ||

om

ତାପତ୍ରୟାଗ୍ନ୍ି ସଂତପ୍ତ ସମାହ୍ଲାଦନ ଚଂଦ୍ରିକା |
ଚିତ,ି ସ୍ତତ୍ପଦଲକ୍ୋଥୟା, ଚିଖଦକ ରସରୂପିଣଷ |

a.
c

ତରୁଣଷ, ତାପସାରାଧ୍ୟା, ତନୁ ମଧ୍ୟା, ତଖମାପହା || ୭୯ ||

gm

ସ୍ଵାତ୍ମାନଂଦଲଵଷଭୂତ ବ୍ରହ୍ାଦୋନଂଦ ସଂତତିୈଃ || ୮୦ ||
ପରା, ପ୍ରତେକିିତଷ ରୂପା, ପଶେଂତଷ, ପରଖଦଵତା |

ou
si

ମଧ୍ୟମା, ଖଵ ରଷରୂପା, ଭକ୍ତମାନସ ହଂସିକା || ୮୧ ||
କାଖମଶ୍ଵର ପ୍ରାଣନାଡଷ, କୃ ତଗ୍ନ୍ୋ, କାମପୂଜତ
ି ା|

.y

ଶୃଂଗାର ରସସଂପୂଣୟା, ଜୟା, ଜାଲଂଧରସ୍ଥିତା || ୮୨ ||

w

w

ଓଡୋଣ ପଷଠନିଲୟା, ବିଂଦୁ ମଂଡଲ ଵାସିନଷ |

w

ରଖହାୟାଗ ରମାରାଧ୍ୟା, ରହସ୍ତପୟଣ ତପିତା || ୮୩ ||
ସଦେୈଃ ପ୍ରସାଦିନଷ, ଵିଶ୍ଵସାକ୍ିଣଷ, ସାକ୍ିଵଜିତା |
ଷଡଂଗଖଦଵତା ୟୁ କ୍ତା, ଷାଡ୍ଗୁଣେ ପରିପର
ି ା || ୮୪ ||
ୂ ତ
ନିତେକିଲନ୍ନା, ନିରୁପମା, ନିଵୟାଣ ସୁ ଦାୟିନଷ |
ନିତୋ, ଖଷାଡଶିକାରୂପା, ଶ୍ରଷକଂଠାଧୟ ଶରଷରିଣଷ || ୮୫ ||
ପ୍ରଭାଵତଷ, ପ୍ରଭାରୂପା, ପ୍ରସିଦ୍ଧା, ପରଖମଶ୍ଵରଷ |
ମୂଲପ୍ରକୃ ତ ି ରଵେକ୍ତା, ଵେକ୍ତାଵେକ୍ତ ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୮୬ ||

ଵୋପିନଷ, ଵିଵଧ
ି ାକାରା, ଵିଦୋଵିଦୋ ସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ମହାକାଖମଶ ନୟନା, କୁ ମଦ
ୁ ାହ୍ଲାଦ ଖକୌମୁଦଷ || ୮୭ ||
ଭକ୍ତହାଦୟ ତଖମାଖଭଦ ଭାନୁ ମଦ-ଭାନୁ ସଂତତିୈଃ |
ଶିଵଦୂ ତଷ, ଶିଵାରାଧ୍ୟା, ଶିଵମୂତ,ି ଶିିଵଂକରଷ || ୮୮ ||
ଶିଵପ୍ରି ୟା, ଶିଵପରା, ଶିଖଷ୍ଟଷ୍ଟା, ଶିଷ୍ଟପୂଜତ
ି ା|
ଅପ୍ରଖମୟା, ସ୍ଵପ୍ରକାଶା, ମଖନାଵାଚାମ ଖଗାଚରା || ୮୯ ||

om

ଚିଚ୍ଛକ୍ତି, ଖଶ୍ତନାରୂପା, ଜଡଶକ୍ତି, ଜୟଡାତ୍ମିକା |
ତତ୍ତ୍ଵାସନା, ତତ୍ତ୍ଵମୟଷ, ପଂଚଖକାଶାଂତରସ୍ଥିତା |

a.
c

ଗାୟତ୍ରଷ, ଵୋହୃ ତ,ି ସସଂଧ୍ୟା, ଦ୍ଵିଜବୃ ଂଦ ନିଖଷଵିତା || ୯୦ ||

gm

ନିସସଷମମହିମା, ନିତେଖୟୌଵନା, ମଦଶାଲିନଷ || ୯୧ ||
ମଦଘୂଣିତ ରକ୍ତାକ୍ଷ, ମଦପାଟଲ ଗଂଡଭୂୈଃ |

ou
si

ଚଂଦନ ଦ୍ରଵଦିଗ୍ଧାଂଗଷ, ଚାଂଖପୟ କୁ ସମ
ୁ ପ୍ରି ୟା || ୯୨ ||
କୁ ଶଲା, ଖକାମଲାକାରା, କୁ ରୁକୁ ଳ୍ଳା, କୁ ଖଲଶ୍ଵରଷ |

.y

କୁ ଳକୁ ଂଡାଲୟା, ଖକୌଳ ମାଗୟତତ୍ପର ଖସଵିତା || ୯୩ ||

w

w

କୁ ମାର ଗଣନାଥାଂବା, ତୁ ଷ୍ଟିୈଃ, ପୁଷ୍ଟି, ମୟତ,ି ଧୟତ
ୃ ୈଃି |

w

ଶାଂତିୈଃ, ସ୍ଵସ୍ତି ମତଷ, କାଂତି, ନୟଂଦିନଷ, ଵିଘ୍ନନାଶିନଷ || ୯୪ ||
ଖତଖଜାଵତଷ, ତ୍ରିନୟନା, ଖଲାଲାକ୍ଷ କାମରୂପିଣଷ |
ମାଲିନଷ, ହଂସିନଷ, ମାତା, ମଲୟାଚଲ ଵାସିନଷ || ୯୫ ||
ସୁମୁ ଷ, ନଳିନଷ, ସୁଭରୈଃ, ଖଶାଭନା, ସୁରନାୟିକା |
କାଲକଂଠଷ, କାଂତିମତଷ, ଖକ୍ାଭିଣଷ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପିଣଷ || ୯୬ ||
ଵଖେଶ୍ଵରଷ, ଵାମଖଦଵଷ, ଵଖୟାଵସ୍ଥା ଵିଵଜିତା |
ସିଖଦ୍ଧଶ୍ଵରଷ, ସିଦ୍ଧଵିଦୋ, ସିଦ୍ଧମାତା, ୟଶସ୍ଵିନଷ || ୯୭ ||

ଵିଶଦ୍ଧ
ୁ ି ଚରନିଲୟା,ରକ୍ତଵଣୟା, ତ୍ରିଖଲାଚନା |
ଟିାଂଗାଦି ପ୍ରହରଣା, ଵଦଖନକ ସମନିିତା || ୯୮ ||
ପାୟସାନ୍ନପ୍ରି ୟା, ତ୍ଵକ୍ସସ୍ଥା, ପଶୁଖଲାକ ଭୟଂକରଷ |
ଅମୃତାଦି ମହାଶକ୍ତି ସଂଵୃ ତା, ଡାକିନଷଶ୍ଵରଷ || ୯୯ ||
ଅନାହତାବ୍ଜ ନିଲୟା, ଶୋମାଭା, ଵଦନଦ୍ଵୟା |
କାଳରାତ୍ରୋଦି ଶଖକ୍ତୋଘଵୃ ତା, ସ୍ନିଖଗ୍ଧୌଦନପ୍ରି ୟା |

om

ଦଂଖରାଜ୍ଜ୍ଵଲା,କ୍ମାଲାଧିଧରା, ରୁଧିର ସଂସ୍ଥିତା || ୧୦୦ ||

ମଣିପୂରାବ୍ଜ ନିଲୟା, ଵଦନତ୍ରୟ ସଂୟୁ ତା |

a.
c

ମହାଵଷଖରଂଦ୍ର ଵରଦା, ରାକିଣେଂବା ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୦୧ ||

gm

ଵୋଧିକାୟୁ ଖଧାଖପତା, ଡାମୟୟାଦିଭି ରାଵୃ ତା || ୧୦୨ ||
ରକ୍ତଵଣୟା, ମାଂସନିଷ୍ଠା, ଗୁଡାନ୍ନ ପ୍ରଷତମାନସା |

ou
si

ସମସ୍ତ ଭକ୍ତସୁ ଦା, ଲାକିନେଂବା ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୦୩ ||
ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନାଂବୁ ଜଗତା, ଚତୁ ଵୟକ୍ତ୍ର ମଖନାହରା |

.y

ଶୂଲାଦୋୟୁ ଧ ସଂପନ୍ନା, ପଷତଵଣୟା,ତିଗଵିତା || ୧୦୪ ||

w

w

ଖମଖଦାନିଷ୍ଠା, ମଧୁପ୍ରଷତା, ବଂଦିନୋଦି ସମନିିତା |

w

ଦଧ୍ୟନ୍ନାସକ୍ତ ହୃ ଦୟା, ଡାକିନଷ ରୂପଧାରିଣଷ || ୧୦୫ ||
ମୂଲା ଧାରାଂବୁ ଜାରୂଢ୍ା, ପଂଚଵକ୍ତ୍ରା,ସ୍ଥିସଂସ୍ଥିତା |
ଅଂକୁ ଶାଦି ପ୍ରହରଣା, ଵରଦାଦି ନିଖଷଵିତା || ୧୦୬ ||
ମୁଖଦ୍ଗୌଦନାସକ୍ତ ଚିତ୍ତା, ସାକିନେଂବାସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ଆଗ୍ନ୍ୋ ଚରାବ୍ଜନିଲୟା, ଶୁକଲଵଣୟା, ଷଡାନନା || ୧୦୭ ||
ମଜ୍ଜାସଂସ୍ଥା, ହଂସଵତଷ ମୁ େଶକ୍ତି ସମନିିତା |
ହରିଦ୍ରାଖନ୍ନକ ରସିକା, ହାକିନଷ ରୂପଧାରିଣଷ || ୧୦୮ ||

ସହସ୍ରଦଳ ପଦମସ୍ଥା, ସଵୟଵଖଣୟାପ ଖଶାଭିତା |
ସଵୟାୟୁ ଧଧରା, ଶୁକଲ ସଂସ୍ଥିତା, ସଵୟଖତାମୁ ଷ || ୧୦୯ ||
ସଖଵୌଦନ ପ୍ରଷତଚିତ୍ତା, ୟାକିନେଂବା ସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ସ୍ଵାହା, ସ୍ଵଧା,ମତି, ଖମୟଧା, ଶୁତୈଃି , ସ୍ମୃତ,ି ରନୁ ତ୍ତମା || ୧୧୦ ||
ପୁଣେକଷତିୈଃ, ପୁଣେଲଭୋ, ପୁଣେଶ୍ରଵଣ କଷତୟନା |
ପୁଖଲାମଜାଚିତା, ବଂଧଖମାଚନଷ, ବଂଧୁରାଲକା || ୧୧୧ ||

om

ଵିମଶୟରୂପିଣଷ, ଵିଦୋ, ଵିୟଦାଦି ଜଗତ୍ପର ସୂୈଃ |
ଅରଗଣୋ,ଚିଂତେରୂପା, କଲିକଲମଷ ନାଶିନଷ |

a.
c

ସଵୟଵୋଧି ପ୍ରଶମନଷ, ସଵୟମତ
ୃ ୁ େ ନିଵାରିଣଷ || ୧୧୨ ||

gm

କାତୋୟିନଷ, କାଲହଂତ୍ରଷ, କମଲାକ୍ ନିଖଷଵିତା || ୧୧୩ ||
ତାଂବୂ ଲ ପୂରତ
ି ମୁ ଷ, ଦାଡିମଷ କୁ ସମ
ୁ ପ୍ରଭା |

ou
si

ମୃଗାକ୍ଷ, ଖମାହିନଷ, ମୁ ୋ, ମୃଡାନଷ, ମିତ୍ରରୂପିଣଷ || ୧୧୪ ||
ନିତେତୃ ପ୍ତା, ଭକ୍ତନିଧି, ନିୟଂତ୍ରଷ, ନିଖିଖଲଶ୍ଵରଷ |

.y

ଖମତ୍ରୋଦି ଵାସନାଲଭୋ, ମହାପ୍ରଳୟ ସାକ୍ିଣଷ || ୧୧୫ ||

w

w

ପରାଶକ୍ତିୈଃ, ପରାନିଷ୍ଠା, ପ୍ରଗ୍ନ୍ୋନ ଘନରୂପିଣଷ |

w

ମାଧ୍ଵଷପାନାଲସା, ମତ୍ତା, ମାତୃ କା ଵଣୟ ରୂପିଣଷ || ୧୧୬ ||
ମହାଖକଲାସ ନିଲୟା, ମୃଣାଲ ମୃଦୁଖଦାଲୟତା |
ମହନଷୟା, ଦୟାମୂତୟଷ, ମୟହାସାମ୍ରାଜେଶାଲିନଷ || ୧୧୭ ||
ଆତ୍ମଵିଦୋ, ମହାଵିଦୋ, ଶ୍ରଷଵିଦୋ, କାମଖସଵିତା |
ଶ୍ରଷଖଷାଡଶାକ୍ରଷ ଵିଦୋ, ତ୍ରିକୂଟା, କାମଖକାଟିକା || ୧୧୮ ||
କଟାକ୍କିଂକରଷ ଭୂତ କମଲା ଖକାଟିଖସଵିତା |
ଶିରୈଃସ୍ଥିତା, ଚଂଦ୍ରନିଭା, ଫାଲଖସ୍ଥଂଦ୍ର ଧନୁ ୈଃପ୍ରଭା || ୧୧୯ ||

ହୃ ଦୟସ୍ଥା, ରଵିପ୍ର ୋ, ତ୍ରିଖକାଣାଂତର ଦଷପିକା |
ଦାକ୍ାୟଣଷ, ଖଦତେହଂତ୍ରଷ, ଦକ୍ୟଗ୍ନ୍େ ଵିନାଶିନଷ || ୧୨୦ ||
ଦରାଂଖଦାଳିତ ଦଷଘୟାକ୍ଷ, ଦରହାଖସାଜ୍ଜ୍ଵଲନମୁ ଷ |

ଗୁରୁମୂତ,ି ଗୟୁଣନିଧି, ଖଗୟାମାତା, ଗୁହଜନମଭୂୈଃ || ୧୨୧ ||
ଖଦଖଵଶଷ, ଦଂଡନଷତିସ୍ଥା, ଦହରାକାଶ ରୂପିଣଷ |
କଳାତ୍ମିକା, କଳାନାଥା, କାଵୋଲାପ ଵିଖନାଦିନଷ |

om

ପ୍ରତିପନମୁ େ ରାକାଂତ ତିଥିମଂଡଲ ପୂଜତ
ି ା || ୧୨୨ ||
ସଚାମର ରମାଵାଣଷ ସଵେଦକ୍ିଣ ଖସଵିତା || ୧୨୩ ||

a.
c

ଆଦିଶକ୍ତି, ରଖମୟା,ତ୍ମା, ପରମା, ପାଵନାକୃ ତୈଃି |

gm

ଅଖନକଖକାଟି ବ୍ରହ୍ାଂଡ ଜନନଷ, ଦିଵେଵିରହା || ୧୨୪ ||
କଲଷଂକାରଷ, ଖକଵଲା, ଗୁହୋ, ଖକଵଲେ ପଦଦାୟିନଷ |

ou
si

ତ୍ରିପୁରା, ତ୍ରିଜଗଦ୍ଵଂଦୋ, ତ୍ରିମତ
ୂ ,ି ସ୍ତ୍ରିଦଖଶଶ୍ଵରଷ || ୧୨୫ ||
ତ୍ରେକ୍ରଷ, ଦିଵେଗଂଧାଢ୍ୋ, ସିଂଧୂର ତିଲକାଂଚିତା |

.y

ଉମା, ଖଶଖଲଂଦ୍ରତନୟା, ଖଗୌରଷ, ଗଂଧଵୟ ଖସଵିତା || ୧୨୬ ||

w

w

ଵିଶ୍ଵଗଭୟା, ସ୍ଵଣୟଗଭୟା,ଵରଦା ଵାଗଧଷଶ୍ଵରଷ |

w

ଧ୍ୟାନଗମୋ,ପରିଖଚ୍ଛଦୋ, ଗ୍ନ୍ୋନଦା, ଗ୍ନ୍ୋନଵିରହା || ୧୨୭ ||
ସଵୟଖଵଦାଂତ ସଂଖଵଦୋ, ସତୋନଂଦ ସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ଖଲାପାମୁଦ୍ରାଚିତା, ଲଷଲାକଲପ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ାଂଡମଂଡଲା || ୧୨୮ ||
ଅଦୃ ଶୋ, ଦୃ ଶେରହିତା, ଵିଗ୍ନ୍ୋତ୍ରଷ, ଖଵଦେଵଜିତା |

ଖୟାଗିନଷ, ଖୟାଗଦା, ଖୟାଗୋ, ଖୟାଗାନଂଦା, ୟୁ ଗଂଧରା || ୧୨୯ ||
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଗ୍ନ୍ୋନଶକ୍ତି ରିୟାଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ସଵୟଧାରା, ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଦସଦ-ରୂପଧାରିଣଷ || ୧୩୦ ||

ଅଷ୍ଟମୂତ,ି ରଜାଖଜତ୍ରଷ, ଖଲାକୟାତ୍ରା ଵିଧାୟିନଷ |
ଏକାକିନଷ, ଭୂମରୂପା, ନିଖଦ୍ଵୈତା, ଖଦ୍ଵତଵଜିତା || ୧୩୧ ||
ଅନ୍ନଦା, ଵସୁଦା, ଵୃ ଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ାଖତ୍ମକେ ସ୍ଵରୂପିଣଷ |
ବୃ ହତଷ, ବ୍ରାହ୍ଣଷ, ବ୍ରାହ୍ଷ, ବ୍ରହ୍ାନଂଦା, ବଲିପ୍ରିୟା || ୧୩୨ ||
ଭାଷାରୂପା, ବୃ ହଖତ୍ସନା, ଭାଵାଭାଵ ଵିଵଜିତା |
ରାଜରାଖଜଶ୍ଵରଷ, ରାଜେଦାୟିନଷ, ରାଜେଵଲ୍ଲଭା |

om

ସୁ ାରାଧ୍ୟା, ଶୁଭକରଷ, ଖଶାଭନା ସୁଲଭାଗତିୈଃ || ୧୩୩ ||
ରାଜତ-କୃ ପା, ରାଜପଷଠ ନିଖଵଶିତ ନିଜାଶ୍ରିତାୈଃ || ୧୩୪ ||

a.
c

ରାଜେଲକ୍ଷ୍ମଷୈଃ, ଖକାଶନାଥା, ଚତୁ ରଂଗ ବଖଲଶ୍ଵରଷ |

gm

ସାମ୍ରାଜେଦାୟିନଷ, ସତେସଂଧା, ସାଗରଖମ ଲା || ୧୩୫ ||
ଦଷକ୍ିତା, ଖଦତେଶମନଷ, ସଵୟଖଲାକ ଵଶଂକରଷ |

ou
si

ସଵୟାଥୟଦାତ୍ରଷ, ସାଵିତ୍ରଷ, ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ରୂପିଣଷ || ୧୩୬ ||
ଖଦଶକାଲାପରିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ା, ସଵୟଗା, ସଵୟଖମାହିନଷ |

.y

ସରସ୍ଵତଷ, ଶାସ୍ତ୍ରମୟଷ, ଗୁହାଂବା, ଗୁହେରୂପିଣଷ || ୧୩୭ ||

w

w

ସଖଵୟାପାଧି ଵିନମ
ି ୟୁକ୍ତା, ସଦାଶିଵ ପତିଵ୍ରତା |

w

ସଂପ୍ରଦାଖୟଶ୍ଵରଷ, ସାଧ୍ଵଷ, ଗୁରୁମଂଡଲ ରୂପିଣଷ || ୧୩୮ ||
କୁ ଖଲାତ୍ତଷଣୟା, ଭଗାରାଧ୍ୟା, ମାୟା, ମଧୁମତଷ, ମହଷ |
ଗଣାଂବା, ଗୁହେକାରାଧ୍ୟା, ଖକାମଲାଂଗଷ, ଗୁରୁପ୍ରି ୟା || ୧୩୯ ||
ସ୍ଵତଂତ୍ରା, ସଵୟତଂଖତ୍ରଶଷ, ଦକ୍ିଣାମୂତ ି ରୂପିଣଷ |
ସନକାଦି ସମାରାଧ୍ୟା, ଶିଵଗ୍ନ୍ୋନ ପ୍ରଦାୟିନଷ || ୧୪୦ ||
ଚିତ୍କଳା,ନଂଦକଲିକା, ଖପ୍ରମରୂପା, ପ୍ରି ୟଂକରଷ |
ନାମପାରାୟଣ ପ୍ରଷତା, ନଂଦିଵଦ
ି ୋ, ନଖଟଶ୍ଵରଷ || ୧୪୧ ||

ମିଥୋ ଜଗଦଧିଷ୍ଠାନା ମୁକ୍ତିଦା, ମୁକ୍ତିରୂପିଣଷ |
ଲାସେପ୍ରି ୟା, ଲୟକରଷ, ଲଜ୍ଜା, ରଂଭାଦି ଵଂଦିତା || ୧୪୨ ||
ଭଵଦାଵ ସୁଧାଵୃ ଷ୍ଟିୈଃ, ପାପାରଣେ ଦଵାନଲା |
ଖଦୌଭୟାଗେତୂ ଲ ଵାତୂ ଲା, ଜରାଧ୍ଵାଂତ ରଵିପ୍ରଭା || ୧୪୩ ||
ଭାଗୋବ୍ଧିଚଂଦ୍ରିକା, ଭକ୍ତଚିତ୍ତଖକକି ଘନାଘନା |
ମଖହଶ୍ଵରଷ, ମହାକାଳଷ, ମହାରାସା, ମହାଶନା |

om

ଖରାଗପଵୟତ ଦଂଖଭାଳି, ମୟତ
ୃ ୁ େଦାରୁ କୁ ଠାରିକା || ୧୪୪ ||
ଅପଣୟା, ଚଂଡିକା, ଚଂଡମୁଂଡାସୁର ନିଷୂଦନ
ି ଷ || ୧୪୫ ||

a.
c

କ୍ରାକ୍ରାତ୍ମିକା, ସଵୟଖଲାଖକଶଷ, ଵିଶ୍ଵଧାରିଣଷ |

gm

ତ୍ରିଵଗୟଦାତ୍ରଷ, ସୁଭଗା, ତ୍ରେଂବକା, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା || ୧୪୬ ||
ସ୍ଵଗୟାପଵଗୟଦା, ଶୁଦ୍ଧା, ଜପାପୁଷ୍ପ ନିଭାକୃ ତୈଃି |

ou
si

ଓଖଜାଵତଷ, ଦୁ େତିଧରା, ୟଗ୍ନ୍େରୂପା, ପ୍ରି ୟଵ୍ରତା || ୧୪୭ ||
ଦୁ ରାରାଧ୍ୟା, ଦୁ ରାଦଷୟା, ପାଟଲଷ କୁ ସମ
ୁ ପ୍ରି ୟା |

.y

ମହତଷ, ଖମରୁନିଲୟା, ମଂଦାର କୁ ସମ
ୁ ପ୍ରି ୟା || ୧୪୮ ||

w

w

ଵଷରାରାଧ୍ୟା, ଵିରାଡରପା, ଵିରଜା, ଵିଶ୍ଵଖତାମୁ ଷ |

w

ପ୍ରତେଗରପା, ପରାକାଶା, ପ୍ରାଣଦା, ପ୍ରାଣରୂପିଣଷ || ୧୪୯ ||
ମାତୟାଂଡ ଖଭରଵାରାଧ୍ୟା, ମଂତ୍ରିଣଷ ନେସ୍ତରାଜେଧୂୈଃ |
ତ୍ରିପଖୁ ରଶଷ, ଜୟଖତ୍ସନା, ନିଖସ୍ତ୍ରଗୁଣୋ, ପରାପରା || ୧୫୦ ||
ସତେଗ୍ନ୍ୋନାନଂଦରୂପା, ସାମରସେ ପରାୟଣା |
କପଦିନଷ, କଲାମାଲା, କାମଧୁକ,କାମରୂପିଣଷ || ୧୫୧ ||
କଳାନିଧିୈଃ, କାଵେକଳା, ରସଗ୍ନ୍ୋ, ରସଖଶଵଧିୈଃ |
ପୁଷ୍ଟା, ପୁରାତନା, ପୂଜୋ, ପୁଷ୍କରା, ପୁଷ୍କଖରକ୍ଣା || ୧୫୨ ||

ପରଂଖଜୋତିୈଃ, ପରଂଧାମ, ପରମାଣୁୈଃ, ପରାତ୍ପରା |
ପାଶହସ୍ତା, ପାଶହଂତ୍ରଷ, ପରମଂତ୍ର ଵିଖଭଦିନଷ || ୧୫୩ ||
ମୂତୟା,ମୂତୟା,ନିତେତୃ ପ୍ତା, ମୁନ ି ମାନସ ହଂସିକା |
ସତେଵ୍ରତା, ସତେରୂପା, ସଵୟାଂତୟୟାମିନଷ, ସତଷ || ୧୫୪ ||
ବ୍ରହ୍ାଣଷ, ବ୍ରହ୍ଜନନଷ, ବହୁ ରୂପା, ବୁ ଧାଚିତା |
ପ୍ରାଖଣଶ୍ଵରଷ, ପ୍ରାଣଦାତ୍ରଷ, ପଂଚାଶତ-ପଷଠରୂପିଣଷ |

om

ପ୍ରସଵିତ୍ରଷ, ପ୍ରଚଂଡାଗ୍ନ୍ୋ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରକଟାକୃ ତୈଃି || ୧୫୫ ||

ମୁକୁଂଦା, ମୁକ୍ତି ନିଲୟା, ମୂଲଵିରହ ରୂପିଣଷ |

a.
c

ଵିଶଂୃ ଲା, ଵିଵକ୍ତ
ି ସ୍ଥା, ଵଷରମାତା, ଵିୟତ୍ପର ସୂୈଃ || ୧୫୬ ||

gm

ଭାଵଗ୍ନ୍ୋ, ଭଵଖରାଗଘ୍ନଷ ଭଵଚର ପ୍ରଵତିନଷ || ୧୫୭ ||
ଛଂଦସସାରା, ଶାସ୍ତ୍ରସାରା, ମଂତ୍ରସାରା, ତଖଲାଦରଷ |

ou
si

ଉଦାରକଷତି, ରୁଦ୍ଦାମଖଵଭଵା, ଵଣୟରୂପିଣଷ || ୧୫୮ ||
ଜନମମତ
ୃ ୁ େ ଜରାତପ୍ତ ଜନ ଵିଶ୍ରାଂତି ଦାୟିନଷ |

.y

ସଖଵୟାପନିଷ ଦୁ ଦ୍ଘୁଷ୍ଟା, ଶାଂତେତଷତ କଳାତ୍ମିକା || ୧୫୯ ||

w

w

ଗଂଭଷରା, ଗଗନାଂତୈଃସ୍ଥା, ଗଵିତା, ଗାନଖଲାଲୁ ପା |

w

କଲିନାରହିତା, କାଷ୍ଠା, କାଂତା, କାଂତାଧୟ ଵିରହା || ୧୬୦ ||
କାୟୟକାରଣ ନିମୟୁକ୍ତା, କାମଖକଳି ତରଂଗିତା |
କନତ-କନକତାଟଂକା, ଲଷଲାଵିରହ ଧାରିଣଷ || ୧୬୧ ||
ଅଜାକ୍ୟ ଵିନମ
ି କ୍ତ
ୟୁ ା, ମୁଗ୍ଧା କ୍ିପ୍ରପ୍ରସାଦିନଷ |
ଅଂତମୟୁ ସମାରାଧ୍ୟା, ବହିମୟୁ ସୁଦୁଲୟଭା || ୧୬୨ ||
ତ୍ରୟଷ, ତ୍ରିଵଗୟ ନିଲୟା, ତ୍ରିସ୍ଥା, ତ୍ରିପୁରମାଲିନଷ |
ନିରାମୟା, ନିରାଲଂବା, ସ୍ଵାତ୍ମାରାମା, ସୁଧାସୃତୈଃି || ୧୬୩ ||

ସଂସାରପଂକ ନିମୟଗ୍ନ୍ ସମୁଦ୍ଧରଣ ପଂଡିତା |
ୟଗ୍ନ୍େପ୍ରି ୟା, ୟଗ୍ନ୍େକତ୍ରୟଷ, ୟଜମାନ ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୬୪ ||
ଧମୟାଧାରା, ଧନାଧ୍ୟକ୍ା, ଧନଧାନେ ଵିଵଧିନଷ |
ଵିପ୍ରପ୍ରି ୟା, ଵିପ୍ରରୂପା, ଵିଶ୍ଵଭ୍ରମଣ କାରିଣଷ || ୧୬୫ ||
ଵିଶ୍ଵରାସା, ଵିଦୁମାଭା, ଖଵଷ୍ଣଵଷ, ଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣଷ |
ଵଷରଖଗାଷ୍ଠଷପ୍ରି ୟା, ଵଷରା, ଖନଷ୍କମୟୋ, ନାଦରୂପିଣଷ |

om

ଅଖୟାନି, ଖୟୟାନିନଲ
ି ୟା, କୂ ଟସ୍ଥା, କୁ ଲରୂପିଣଷ || ୧୬୬ ||

ତତ୍ତ୍ଵାଧିକା, ତତ୍ତ୍ଵମୟଷ, ତତ୍ତ୍ଵମଥୟ ସ୍ଵରୂପିଣଷ |

a.
c

ଵିଗ୍ନ୍ୋନ କଲନା, କଲୋ ଵିଦଗ୍ଧା, ଖବଂଦଵାସନା || ୧୬୭ ||

gm

ସାମଗାନପ୍ରି ୟା, ଖସୌମୋ, ସଦାଶିଵ କୁ ଟୁଂବିନଷ || ୧୬୮ ||
ସଵୋପସଵେ ମାଗୟସ୍ଥା, ସଵୟାପଦ୍ଵି ନିଵାରିଣଷ |

ou
si

ସ୍ଵସ୍ଥା, ସ୍ଵଭାଵମଧୁରା, ଧଷରା, ଧଷର ସମଚିତା || ୧୬୯ ||
ଖଚତନୋଘୟେ ସମାରାଧ୍ୟା, ଖଚତନେ କୁ ସମ
ୁ ପ୍ରି ୟା |

.y

ସଖଦାଦିତା, ସଦାତୁ ଷ୍ଟା, ତରୁଣାଦିତେ ପାଟଲା || ୧୭୦ ||

w

w

ଦକ୍ିଣା, ଦକ୍ିଣାରାଧ୍ୟା, ଦରଖସ୍ମର ମୁ ାଂବୁ ଜା |

w

ଖକୌଳିନଷ ଖକଵଲା,ନଘୟୋ ଖକଵଲେ ପଦଦାୟିନଷ || ୧୭୧ ||
ଖସ୍ତାତ୍ରପ୍ରି ୟା, ସ୍ତୁ ତମ
ି ତଷ, ଶୁତସ
ି ଂସ୍ତୁତ ଖଵଭଵା |
ମନସ୍ଵିନଷ, ମାନଵତଷ, ମଖହଶଷ, ମଂଗଳାକୃ ତୈଃି || ୧୭୨ ||
ଵିଶ୍ଵମାତା, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରଷ, ଵିଶାଲାକ୍ଷ, ଵିରାଗିଣଷ|
ପ୍ରଗଲଭା, ପରଖମାଦାରା, ପରାଖମାଦା, ମଖନାମୟଷ || ୧୭୩ ||
ଖଵୋମଖକଶଷ, ଵିମାନସ୍ଥା, ଵେିଣଷ, ଵାମଖକଶ୍ଵରଷ |
ପଂଚୟଗ୍ନ୍େପ୍ରି ୟା, ପଂଚଖପ୍ରତ ମଂଚାଧିଶାୟିନଷ || ୧୭୪ ||

ପଂଚମଷ, ପଂଚଭୂଖତଶଷ, ପଂଚ ସଂଖ ୋପଚାରିଣଷ |
ଶାଶ୍ଵତଷ, ଶାଶ୍ଵଖତଶ୍ଵୟୟା, ଶମୟଦା, ଶଂଭୁଖମାହିନଷ || ୧୭୫ ||
ଧରା, ଧରସୁତା, ଧନୋ, ଧମିଣଷ, ଧମୟଵଧିନଷ |
ଖଲାକାତଷତା, ଗୁଣାତଷତା, ସଵୟାତଷତା, ଶମାତ୍ମିକା || ୧୭୬ ||
ବଂଧୂକ କୁ ସମ
ୁ ପ୍ର ୋ, ବାଲା, ଲଷଲାଵିଖନାଦିନଷ |
ସୁଵାସିନେଚୟନପ୍ରଷତା, ଖଶାଭନା, ଶୁଦ୍ଧ ମାନସା |

om

ସୁମଂଗଳଷ, ସୁ କରଷ, ସୁଖଵଷାଡୋ, ସୁଵାସିନଷ || ୧୭୭ ||

ଦଶମୁଦ୍ରା ସମାରାଧ୍ୟା, ତ୍ରିପୁରା ଶ୍ରଷଵଶଂକରଷ |

a.
c

ବିଂଦୁ ତପୟଣ ସଂତୁ ଷ୍ଟା, ପୂଵୟଜା, ତ୍ରିପୁରାଂବିକା || ୧୭୮ ||

gm

ଗ୍ନ୍ୋନମୁଦ୍ରା, ଗ୍ନ୍ୋନଗମୋ, ଗ୍ନ୍ୋନଖଗ୍ନ୍େୟ ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୭୯ ||
ଖୟାନିମଦ୍ର
ୁ ା, ତ୍ରି ଂଖଡଶଷ, ତ୍ରିଗୁଣାଂବା, ତ୍ରିଖକାଣଗା |

ou
si

ଅନଘାଦ୍ଭୁତ ଚାରିତ୍ରା, ଵାଂଛିତାଥୟ ପ୍ରଦାୟିନଷ || ୧୮୦ ||
ଅଭୋସାତି ଶୟଗ୍ନ୍ୋତା, ଷଡଧ୍ଵାତଷତ ରୂପିଣଷ |

.y

ଅଵୋଜ କରୁଣାମୂତ,ି ରଗ୍ନ୍ୋନଧ୍ଵାଂତ ଦଷପିକା || ୧୮୧ ||

w

w

ଆବାଲଖଗାପ ଵିଦତ
ି ା, ସଵୟାନୁ ଲ୍ଲଂଘେ ଶାସନା |

w

ଶ୍ରଷ ଚରରାଜନିଲୟା, ଶ୍ରଷମତ୍ତ୍ରିପୁର ସୁଂଦରଷ || ୧୮୨ ||
ଶ୍ରଷ ଶିଵା, ଶିଵଶଖକ୍ତେକେ ରୂପିଣଷ, ଲଲିତାଂବିକା |
ଏଵଂ ଶ୍ରଷଲଲିତାଖଦଵୋ ନାମ୍ାଂ ସାହସ୍ରକଂ ଜଗୁୈଃ || ୧୮୩ ||
|| ଇତି ଶ୍ରଷ ବ୍ରହ୍ାଂଡପୁରାଖଣ, ଉତ୍ତର ଂଖଡ, ଶ୍ରଷ ହୟରଷଵାଗସ୍ତେ ସଂଵାଖଦ,
ଶ୍ରଷଲଲିତାରହସେନାମ ଶ୍ରଷ ଲଲିତା ରହସେନାମ ସାହସ୍ରଖସ୍ତାତ୍ର କଥନଂ ନାମ
ଦ୍ଵିତଷଖୟାଧ୍ୟାୟୈଃ ||

