
ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ର୍ଗୟ ମହଦୁଷ୍ଟଜନ ସଂହାର୍େ 
ଦୁର୍ଗାଂତର୍ଗତ ଦୁର୍ର୍ଗ ଦୁର୍ଗର୍େ ସରୁ୍ର୍େ 
ଦୁର୍ଗମୟଵାରି୍ର୍ଦ ନନି୍ନ ମହରି୍ମ ର୍ୋମ୍ମ 
େର୍ଗାଦରି୍ଳରି୍ର୍ଲ୍ଲ ର୍ୁଣିସଦିେୂ 
ସ୍ଵର୍ଗେୂମି ପାତାଳ ସମସ୍ତ ଵୟାପୁତ ର୍ଦଵ ି
ଵର୍ଗର୍େ ମୀେଦି ବରୁ୍ସଂୁଦେୀ 
ଦୁର୍ଗଣଦଵେ ବାର୍େ ବହଳଵାରି୍ର୍ଦ ତାୟି 
ଦୁର୍ଗତହିାର୍େ ନାନୁ ର୍ପଳୁଵୁର୍ଦନୁ 
ଦୁର୍ଗଂେଵାରି୍ର୍ଦ ସଂସ ଇତ ିର୍ନାଡଦିର୍େ 
ନରି୍ଗମ ନା କାର୍ଣନମ୍ମ ମଂର୍ଳାଂର୍ର୍ 
ଦୁର୍ର୍ଗ ର୍ହ ଦୁର୍ର୍ଗ ମହାଦୁର୍ର୍ଗ େୂଦୁର୍ର୍ଗ ଵଷୁି୍ଣ 
ଦୁର୍ର୍ଗ ଦୁଜଗର୍ୟ ଦୁେଗର୍େ ଶକି୍ତ 
ଦୁର୍ଗ କାନନ ର୍ହନ ପଵଗତ ର୍ ାେ ସପଗ 
ର୍ର୍ଗେ ଶବ୍ଧ ଵୟାପ୍ର କେଡ ିମତୁୃୟ 
ଵର୍ଗ େୂତର୍ପ୍ରତ ର୍ପୈଶାଚ ିର୍ଵାଦର୍ାଦ 
ଦୁର୍ଗଣ ସଂକଟ ପ୍ରାପ୍ତଵାର୍ର୍ 
ଦୁର୍ଗାଦୁର୍ର୍ଗ ଏଂଦୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଵେଦଂିଦ 
ନରି୍ଗଳତିନାରି୍ ଓର୍ମ୍ମ କୂରି୍ଦେୂ 
ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦଲି୍ଲ ହେରି୍ୟାଡର୍ନ ଇଦ୍ଦେୁ 
ସରୁ୍ଗଣ ଜୟଜୟର୍ଵଂଦୁ ର୍ପାର୍ଳୁ ତରି୍େ 
କର୍ଗଳଂିଦରି୍ ଏତ୍ତ ିସାକୁଵ ସାକି୍ଷେୂର୍ତ 
ନୀର୍ଗୁଡଦିଂର୍ତ ର୍ର୍ାକର୍ୀର୍ର୍ ନନିର୍ର୍ 
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ସ୍ଵର୍ଗଂର୍ାଜନକ ନମ୍ମ ଵଜିୟ ଵଠି୍ଠର୍ନଂଘି୍ର 
ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୟମାଡ ିବଦୁକୁଵଂର୍ତ ମାଡୁ 
ଅେଦିୋଂକୁଶ ଶକି୍ତ ପେଶୁ ର୍ନର୍ରି୍ ଖଡ୍ଗ 
ସେସଜି ର୍ର୍ଦ ମଦୁ୍ଗେ ଚାପ ମାର୍ଗଣ 
ଵେ ଅେୟ ମସୁର୍ ପେ ିପେ ିଆୟୁେଵ 
େେସି ିର୍ମର୍େଵ ର୍କୁମି ସେସଜିେଵ େୁଦ୍ର 
ସେୁଵ ର୍ଦଵର୍ତର୍ଳ କେୁଣା ପାଂର୍ଦଲି୍ଲ 
ନେିୀକି୍ଷସ ିଅଵେଵେ ସ୍ଵେୂପସଖୁ ର୍କାଡୁଵ 
ସେି ିେୂମିଦୁର୍ଗା ସେୁର୍ଵାତ୍ତମ 
ନମ୍ମ ଵଜିୟ ଵଠି୍ଠର୍ନଂଘି୍ର 
ପେମ େକୁତୟିିଂଦ ସ୍ମେସିଵୁ ଜର୍ଜ୍ଜନନ ି
ସୁ୍ତତମିାଡୁର୍ଵ ନନି୍ନ କାଳ ିମହାକାଳ ିଉ 
ନ୍ନତ ବାହୁ କୋଳଵଦର୍ନ ଚଂଦେିମରୁ୍ଖ 
େତୃଶିାଂତ ିବହୁେୂର୍ପ ୋତ୍ର ିୋତ୍ର ିଚେର୍ଣ 
ସ୍ଥିତରି୍ୟ ନଦି୍ରାେର୍ଦ୍ର େକ୍ତଵତ୍ସର୍ର୍ େର୍ଵୟ 
ଚତୁେଷ୍ଟଦ୍ଵହିର୍ସ୍ତ ହସି୍ତ ହସି୍ତର୍ମର୍ନ ଅ 
ଦୁ୍ଭତ ପ୍ରବର୍ର୍ ପ୍ରଵାସ ିଦୁର୍ଗାେଣୟଵାର୍ସ 
କି୍ଷତେିାେ ହେର୍ଣ କ୍ଷୀୋବ୍ଧତିର୍ନର୍ୟ ସ 
ଦ୍ଗତ ିର୍ପ୍ରଦାର୍ତ ମାୟା ଶ୍ରୀର୍ୟ ଇଂଦରି୍େ େର୍ମ 
ଦତିଜିାତ ନଗି୍ରର୍ହ ନେିଗୂତ କର୍ମର୍େ 
ପ୍ରତକୂିର୍ ର୍େର୍ଦ ପୂଣଗ ର୍ୋର୍େ ର୍େୌର୍ଦ୍ର 
ଅତଶିୟ େକ୍ତ ଜହିଵାର୍ର୍ାର୍ର୍ ମାଣିକୟ ମାର୍ର୍ 
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ଜତିକାର୍ମ ଜନନ ମେଣ େହରି୍ତ ଖୟାର୍ତ 
 ତୃପାତ୍ର ପେମାନ୍ନ ତାଂବୂର୍ହର୍ସ୍ତ ସ ୁ
ଵ୍ରର୍ତ ପତଵି୍ରର୍ତ ତ୍ରରି୍ନର୍ତ୍ର ଶକ୍ତାଂବର୍େ 
ଶତପତ୍ରନୟର୍ନ ନେୁିତ କର୍ନୟ ଉଦୟାକଗ 
ଶତର୍କାଟ ିସନ୍ନରି୍େ ହେୟିାଂକ ସଂର୍େ 
ଶୁତ ିତତ ିନୁର୍ତ ଶୁକଲ ର୍ଶାଣିତ େହରି୍ତ ଅ 
ପ୍ରତହିର୍ତ ସଵଗଦା ସଂଚାେଣିି ଚତୁର୍େ 
ଚତୁେ କପଦରି୍ୟ ଅଂଭ୍ରଣି ହ୍ରୀ 
ଉତ୍ପତ ିସ୍ଥିତରି୍ୟ କର୍ତଗ ଶୁଭ୍ର ର୍ଶାେନ ମରୂ୍ତଗ 
ପତତିପାଵର୍ନ େର୍ନୟ ସର୍ଵଗାେଧିୟରି୍ଦୁ୍ଦ 
ହତମାଡୁ କାଡୁଵ ର୍ୋର୍ଂର୍ଳଂିଦ 
କି୍ଷତରି୍ୟାଳୁ ସଖୁଦଲି୍ଲ ବାଳୁଵ ମତ ିଇତୁ୍ତ 
ସତତ କାୟରି୍ର୍ବକୁ ଦୁର୍ର୍ଗଦୁର୍ର୍ଗ 
ଚୁୟତଦୂେ ଵଜିୟ ଵଠି୍ଠର୍ର୍େୟନ ପ୍ରୀର୍ୟ 
କୃତାଂଜରି୍ୟିଂଦରି୍ ତର୍ର୍ବାରି୍ ନମିସରୁ୍ଵ 
ଶ୍ରୀ ର୍କି୍ଷ୍ମ କମର୍ ପଦମା ପଦିମନ ିକମ 
ର୍ାର୍ର୍ୟ େମା ଵୃୋକପି େନୟ ଵୃଦ୍ଦ ିଵ ି
ଶାର୍ ୟଜ୍ଞା ଇଂଦରି୍େ ହେିଣୟ ହେଣିି 
ଵାର୍ୟ ସତୟନତିୟାନଂତ ତ୍ରୟି ସେୁା 
ଶୀର୍ର୍ ସରୁ୍ଂେ ସଂୁଦେ ିଵଦିୟାସଶୁୀର୍ର୍ 
ସରୁ୍କ୍ଷଣ ର୍ଦଵ ିନାନା େୂପର୍ଳଂିଦ ର୍ମର୍େଵ ମତୁୃୟନାର୍ଶ 
ଵାର୍ର୍ର୍କାଡୁ ସଂତେ ସନ୍ନଧିିୟଲି୍ଲ 

www.yo
us

igm
a.c

om



କାର୍କାର୍ର୍କ ଏନ୍ନ ୋେର୍ପାହସିଵୁ ତାୟି 
ର୍ମରୁ୍ ର୍ମରୁ୍ ନନି୍ନ ଶକି୍ତ କୀତ ିବରୁ୍ 
ର୍କଳ ିର୍କଳ ିବଂର୍ଦ ର୍କଵର୍ ଈ ମନ 
ର୍ାଳୟିଂର୍ତ ପେଦ୍ରଵୟର୍େ ର୍ପାପୁଦୁ 
ଏଳର୍ ମାଡର୍ଦ ଉଦ୍ଧାେ ମାଡୁଵ 
ର୍କୈର୍ାସ ପୁେଦଲି୍ଲ ପୂର୍ଜର୍ର୍ାଂବ ର୍ଦଵ ି
ମରୂ୍ ପ୍ରକ ଇତ ିସଵଗ ଵଣଗାେିମାନନି ି
ପାର୍ସାର୍େ ଶାୟି ଵଜିୟଵଠି୍ର୍ର୍ନାଳୁ 
ର୍ୀର୍ର୍ ମାଡୁଵ ନାନାେେର୍ଣ େୂେର୍ଣ ପୂର୍ଣଗ 
ର୍ର୍ାପିନଂଦର୍ନ ମରୁ୍କ୍ତ ର୍ଦୈତୟସଂତତ ିସଂ 
ତାପଵ ର୍କାଡୁତପି୍ପ ମହାକର୍ଠ୍ାର୍େ ଉଗ୍ର 
େୂପ ର୍ଵୈର୍କ୍ଷର୍ଣ ଅଜ୍ଞାନର୍େେିମାନନି ି
ତାପତ୍ରୟ ଵନିାର୍ଶ ଓଂକାର୍େ ର୍ହାଂକାର୍େ 
ପାପିକଂସର୍ର୍ େୟ ର୍ତାେରି୍ଦ ବାର୍ର୍ୀର୍ର୍ 
ଵୟାପୁର୍ତ େମଗ ମାର୍ଗ ର୍ପ୍ରେର୍ଣ ଅପ୍ରାକୃର୍ତ 
ସ୍ଵପନଦରି୍ ନନି୍ନ ର୍ନର୍ନସଦି ଶେଣନରି୍ର୍ 
ଅପାେଵାରି୍ଦ୍ଦ ଵାେଧିିୟଂର୍ତ ମହା 
ଆପତୁ୍ତବଂଦେିରୁ୍ ହାେ ିର୍ପାର୍ର୍ାଵୁ ସପ୍ତ 
ଦ୍ଵୀପ ନାୟିର୍କ ନେକ ନରି୍ର୍ଗର୍ପ ତର୍ମାର୍ୁଣଦ 
ଵୟାପାେ ମାଡସି ିେକ୍ତଜନର୍କ ପୁଣୟ 
ର୍ସାପାନ ମାଡରି୍କାଡୁଵ ର୍ସୌୋର୍ୟଵଂର୍ତ ଦୁର୍ର୍ଗ 
ପ୍ରାପୁତଵାରି୍ ଏନ୍ନ ମନଦଲି୍ଲ ନଂିଦୁ ଦୁୁଃଖ 
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କୂପଦଂିଦରି୍ ଏତ୍ତ ିକର୍ଡମାଡୁ ଜନମଂର୍ଳୁ 
ର୍ସୌପଣ ିମିରି୍ର୍ାଦ ସତୟିେୁ ନତିୟ ନନି୍ନ 
ଆପାଦର୍ମୌଳ ିତନକ େଜସି ିେଵୟୋଦେୁ 
ନା ର୍ପଳୁଵୁର୍ଦନୁ ପାଂଡଵେ ମର୍ନାେୀର୍ଷ୍ଟ 
ଈ ପାଂଚର୍େୌତକିଦଲି୍ଲ ଆଵ ସାେନ କାର୍ଣ 
ଶ୍ରୀପତନିାମ ଓର୍େ ଜହିଵାଗ୍ରହଦରି୍ ର୍ନର୍ନଵ 
ଔପାସନ ର୍କାଡୁ େୁଦ୍ରାଦରି୍ଳ ଵେର୍ଦ 
ତାପସଜନ ପ୍ରୀୟ ଵଜିୟ ଵଠି୍ଠର୍ ମତୂୟି 
ଶ୍ରୀପାଦାଚଗର୍ନ ମାଳଵ ଶ୍ରୀ େୂ ଦୁର୍ଗାଵଣଗାଶ୍ରୟ 
ଦୁର୍ର୍ଗ ହା ର୍ହ ର୍ହା ହା ଦୁର୍ର୍ଗ ମଂର୍ଳ ଦୁର୍ର୍ଗ 
ଦୁର୍ଗତ ିର୍କାଡଦେୁି ଵଜିୟ ଵଠି୍ଠର୍ ପ୍ରୀର୍ୟ 
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