ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତାତ୍ରମ

ନାମ୍ାାଂ ସାଶ୍ଟ ସହସ୍ରାଂ ଚ ବ୍ରୂହି ଗାଗ୍ୟ ମହାମସ୍େ
ମହା ଲକ୍ଶ୍ମ୍ୟା ମହା ସ୍େଵ୍ୟା ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତୟ ଅର୍୍ ସିଦ୍ଧସ୍େ ୧
ଗାଗ୍ୟ ଉଵ୍ାଚ
ସନେ କ୍ଶ୍ୁମାରମ ଆସୀନାଂ ଦ୍ଵାେଆେିେୟ ସନ୍ନିଭମ
ଅପଚ୍ଚନ ସ୍ୋଗିସ୍ନା ଭକ୍ତୟା ସ୍ୋଗିନାମ ଅର୍୍ ସିଦ୍ଧସ୍େ ୨
ସଵ୍୍ ସ୍ଲୌକ୍ଶ୍ିକ୍ଶ୍ କ୍ଶ୍ମ୍ସ୍ଭୟା ଵ୍ିମୁକ୍ତାନାାଂ ହିୋେ ସ୍ଵ୍ୈ
ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରୋଂ ଜପୟମ ଅନୁ ବ୍ରୂହି େୋନିସ୍େ ୩
ସନତ୍କୁମାର ଭଗଵ୍ନ ସଵ୍୍ସ୍ଝା ’ସି ଵ୍ିଏଶ୍େଃ
ଆତିକ୍ଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧସ୍େ ନନାାଂ କ୍ଶ୍ିମପ୍ର େମ୍ାର୍୍ ସାେନମ ୪
ଖିେୟନ୍ତି ମାନଵ୍ାଃ ସସ୍ଵ୍୍ େନା ଭାସ୍ଵ୍ନ ସ୍କ୍ଶ୍ଵ୍ଲମ

ସିଦ୍ଧୟନ୍ତି େନିସ୍ୋ ’ନୟସୟ ସ୍ନୈଵ୍ େମ୍ାର୍୍ କ୍ଶ୍ାମନାହ ୫
ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵାଂସିନୀ ନାମ ସ୍କ୍ଶ୍ନ ଵ୍ିେୟା ପ୍ରକ୍ଶ୍ୀେିୋ
ସ୍କ୍ଶ୍ନ ଵ୍ା ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ିେୟାପି ସ୍କ୍ଶ୍ନ ମେୁ ୟ ଵ୍ିନାଇନୀ ୬
ସଵ୍୍ାସାାଂ ସାର ଭୂସ୍େୈକ୍ଶ୍ା ଵ୍ିେୟାନାାଂ ସ୍କ୍ଶ୍ନ କ୍ଶ୍ୀେିୋ
ପ୍ରେୟକ୍ଶ୍ମ ସିଦ୍ଧେି ା ବ୍ରହ୍ମନ ୋମ ଆଚକ୍ଶ୍ମଵ େୋନିସ୍େ ୭
ସନତ୍କୁମାର ଉଵ୍ାଚ
ସାେୁ ପଶ୍ଟାଂ ମହା ଭାଗାହ ସଵ୍୍ ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ ହିସ୍େୈଶ୍ିଣଃ
ମହୋମ ଏଶ୍ େମ୍ ଚ ନାସ୍ନୟଶ୍ାମ ଇେି ସ୍ମ ମେିଃ ୮
ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ମହାସ୍େଵ୍ ମସ୍ହନ୍ଦ୍ରାେି ମହାତ୍ମଭିଃ

ସସ୍ରାକ୍ତାଂ କ୍ଶ୍ର୍ୋମ େେୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ସହସ୍ରକ୍ଶ୍ମ ୯
େସ୍ସୟାଚ୍ଚାରଣ ମାସ୍ତ୍ରଣ ୋରିଦ୍ର୍ୟାନ ମୁଚୟସ୍େ ନରଃ
କ୍ଶ୍ିାଂ ପୁନସ େଜ ଜପାଜ ଜାପୀ ସସ୍ଵ୍୍ଶ୍ଟାର୍୍ାନ ଅଵ୍ାପ୍େ
ୁ ାେ ୧୦

ଅର୍ ସଘ୍କଲପଃ
ଅସୟ ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ େିଵ୍ୟ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତାତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରସୟ
ଆନନ୍ଦ କ୍ଶ୍େ୍ମ ଚିକ୍ଳୀସ୍େନ୍ଦିରା ସୁୋେସ୍ୋ ମହାତ୍ମାସ୍ନା ମହଶ୍୍େଃ,
ଅନୁ ଶ୍ପ
ଟ ୁ ଚନ୍ଦଃ, ଵ୍ିଶ୍ମାୋ
ଣୁ
ଅକ୍ତିଃ, ମହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପରା ସ୍େଵ୍ୋ,

ରୀ ମହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାେ ଦ୍ଵାରା ସସ୍ଵ୍୍ଶ୍ଟାର୍୍ ସିଦ୍ଧୟସ୍ର୍୍ ଜସ୍ପ ଵ୍ିନସ୍ି ୋଗଃ
ଅର୍ ଧ୍ୟାନମ
ପେମନାଭ ପ୍ରିୋାଂ ସ୍େଵ୍ୀାଂ ପେମାକ୍ଶ୍ମୀାଂ ପେମଵ୍ାସିନୀମ
ପେମଵ୍କ୍ତ୍ାାଂ ପେମହତାାଂ ଵ୍ସ୍ନ୍ଦ ପେମାମ ଅହର ନିଅମ ୧
ପୂସ୍ଣ୍ନ୍ଦୁ ଵ୍େନାାଂ େିଵ୍ୟ ରତ୍ନା ଭରଣ ଭୂଶ୍ିୋମ
ଵ୍ରୋ ଭେ ହତାଢୟାାଂ ଧ୍ୟାସ୍େଚ ଚନ୍ଦ୍ର ସସ୍ହାେରୀମ ୨
ଇଚ୍ଚା ରୂପାାଂ ଭଗଵ୍େଃ ସଚ୍ଚିୋନନ୍ଦ ରୂପିଣୀମ
ସଵ୍୍ଝାାଂ ସଵ୍୍ ଜନନୀାଂ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ଵ୍କ୍ଶ୍ମସ ସ୍ଥଲା ଲୋମ

େୋଲୁ ମ ଅନିଅାଂ ଧ୍ୟାସ୍େେ ସୁଖ ସିଦ୍ଧ ି ସ୍ଵରୂପିଣୀମ ୩

ଅର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତାତ୍ରମ
ନିେୟାଗୋନନ୍ତ ନିେୟା ନନ୍ଦିନୀ ଜନରଝ୍ଜନୀ
ନିେୟ ପ୍ରକ୍ଶ୍ାଇନୀ ସ୍ଚୈଵ୍ ସ୍ଵପ୍ରକ୍ଶ୍ାଅ ସ୍ଵରୂପିଣୀ ୧
ମହା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମହା କ୍ଶ୍ାଲୀ ମହା କ୍ଶ୍ନୟା ସରସ୍ଵେୀ
ସ୍ଭାଗ ସ୍ଵ୍ୈଭଵ୍ ସନ୍ଧାତ୍ରୀ ଭକ୍ତାନୁ ଗ୍ରହ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ୨
ଈଆଵ୍ାସୟା ମହା ମାୋ ମହାସ୍େଵ୍ୀ ମସ୍ହଵ୍ରୀ
ହସ୍େଖା ପରମା ଅକ୍ତିର ମାେକ୍ଶ୍ା ବ୍ରୀଜ ରୂପିଣୀ ୩
ନିେୟାନନ୍ଦା ନିେୟ ସ୍ବ୍ରାୋ ନାେିନୀ ଜନ ସ୍ମାେିନୀ
ସେୟ ପ୍ରେୟେନୀ ସ୍ଚୈଵ୍ ସ୍ଵପ୍ରକ୍ଶ୍ାଆତ୍ମ ରୂପିଣୀ ୪
ତ୍ରିପୁରା ସ୍ଭୈରଵ୍ୀ ଵ୍ିେୟା ହାଂସା ଵ୍ାଗୀଵ୍ରୀ ଇଵ୍ା
ଵ୍ାସ୍େଵ୍ୀ ଚ ମହା ରାତ୍ରିଃ କ୍ଶ୍ାଲ ରାତ୍ରିସ ତ୍ରିସ୍ଲାଚନା ୫

ଭଦ୍ର୍କ୍ଶ୍ାଲୀ କ୍ଶ୍ରାଲୀ ଚ ମହାକ୍ଶ୍ାଲୀ େିସ୍ଲାତ୍ତମା
କ୍ଶ୍ାଲୀ କ୍ଶ୍ରାଲ ଵ୍କ୍ତ୍ାନ୍ତା କ୍ଶ୍ାମାକ୍ଶ୍ମୀ କ୍ଶ୍ାମୋ ଉଭା ୬
ଚଣ୍ଡିକ୍ଶ୍ା ଚଣ୍ଡ ରୁସ୍ପଆ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚକ୍ର ୋରିଣୀ
ସ୍ତ୍ରୈସ୍ଲାକ୍ଶ୍ୟ ଜେି ନୀ ସ୍େଵ୍ୀ ସ୍ତ୍ରୈସ୍ଲାକ୍ଶ୍ୟ ଵ୍ିଜସ୍ୋତ୍ତମା ୭
ସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ କ୍ରିୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ମାକ୍ଶ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପ୍ରସାେିନୀ
ଉମା ଭଗଵ୍େୀ େୁ ଗ୍ା ଚାନ୍ଦ୍ରୀ ୋକ୍ଶ୍ମାେଣୀ ଇଵ୍ା ୮
ପ୍ରେୟଘ୍ିିରା େରାସ୍ଵ୍ଲା ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ମାୋ ହରିପ୍ରିୋ
ପାଵ୍୍େୀ ପରମା ସ୍େଵ୍ୀ ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ିେୟା ପ୍ରୋେି ନୀ ୯
ଅରୂପା ବ୍ରହୁ ରୂପା ଚ ଵ୍ିରୂପା ଵ୍ିଵ୍ ରୂପିଣୀ
ପଝ୍ଚ ଭୂୋତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ଵ୍ାଣୀ ପଝ୍ଚ ଭୂୋତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ପରା ୧୦
କ୍ଶ୍ାଲୀ-ମା ପଝ୍ିଚକ୍ଶ୍ା ଵ୍ାଗମୀ ହଵ୍ିଃ ପ୍ରେୟେି ସ୍େଵ୍ୋ
ସ୍େଵ୍ ମାୋ ସୁସ୍ରଆନା ସ୍େଵ୍ ଗଭ୍ା ’ମ୍ବିକ୍ଶ୍ା େେିଃ ୧୧

ସଘ୍୍ୟା ଜାେିଃ କ୍ରିୋ ଅକ୍ତିଃ ପ୍ରକ୍ଶ୍େିର ସ୍ମାହିନୀ ମହୀ
େଝ ଵ୍ିେୟା ମହା ଵ୍ିେୟା ଗୁହୟ ଵ୍ିେୟା ଵ୍ିଭାଵ୍ରୀ ୧୨
ସ୍ଜୟାେିଶ୍ମେୀ ମହା ମାୋ ସଵ୍୍ ମନ୍ତ୍ର ଫଲ ପ୍ରୋ
ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵାଂସିନୀ ସ୍େଵ୍ୀ ହେେ ଗ୍ରନ୍ଥି ସ୍ଭେିନୀ ୧୩
ସହସ୍ରାେିେୟ ସଘ୍କାଆ ଚନ୍ଦ୍ରିକ୍ଶ୍ା ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପିଣୀ
ଗାେତ୍ରୀ ସ୍ସାମ ସମ୍ଭୂେଃି ସାଵ୍ିତ୍ରୀ ପ୍ରଣଵ୍ାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ୧୪
ଅଘ୍କରୀ ସ୍ଵ୍ୈଶ୍ଣଵ୍ୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସଵ୍୍ ସ୍େଵ୍ ନମସ୍କୋ
ସ୍ସଵ୍ୟ େୁ ଗ୍ା କ୍ଶ୍ୁସ୍ବ୍ରରାକ୍ଶ୍ମୀ କ୍ଶ୍ର ଵ୍ୀର ନିଵ୍ାସିନୀ ୧୫
ଜୋ ଚ ଵ୍ିଜୋ ସ୍ଚୈଵ୍ ଜେନ୍ତୀ ଚାପରାଜିୋ
କ୍ଶ୍ୁବ୍ଜକ୍ଶ୍
ି ା କ୍ଶ୍ାଲି କ୍ଶ୍ା ଆସ୍ତ୍ରୀ ଵ୍ୀଣା ପୁତକ୍ଶ୍ ୋରିଣୀ ୧୬
ସଵ୍୍ଝ ଅକ୍ତିଃ ରୀ ଅକ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ଇଵ୍ାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା

ଇଡା ପିଘ୍ିଲିକ୍ଶ୍ା ମଧ୍ୟା ମଣାଲୀ େନ୍ତୁ ରୂପିଣୀ ୧୭
େସ୍ଝଆନୀ ପ୍ରର୍ା େୀକ୍ଶ୍ମା େକ୍ଶ୍ିମଣା ସଵ୍୍ ସ୍ମାହିନୀ
ଅଶ୍ଟାଘ୍ି ସ୍ୋଗିନୀ ସ୍େଵ୍ୀ ନିବ୍ର୍ୀଜ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଗାଚରା ୧୮
ସଵ୍୍ େୀର୍୍ ସ୍ଥିୋ ଉଦ୍ଧା ସଵ୍୍ ପଵ୍୍େ ଵ୍ାସିନୀ
ସ୍ଵ୍େ ଆସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭା ସ୍େଵ୍ୀ ଶ୍ଡ ଅଘ୍ିାେି ପେ କ୍ରମ ୧୯
ଇଵ୍ା ୋତ୍ରୀ ଉଭାନନ୍ଦା େଝ କ୍ଶ୍ମ୍ ସ୍ଵରୂପିଣୀ
ଵ୍ରେିନୀ ସ୍ମନକ୍ଶ୍ା ସ୍େଵ୍ୀ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ୨୦
ଏକ୍ଶ୍ାକ୍ଶ୍ମର ପରା ୋରା ଭଵ୍ ବ୍ରନ୍ଧ ଵ୍ିନାଇନୀ
ଵ୍ିଵ୍ମ୍ଭରା େରାୋରା ନିରାୋରାେିକ୍ଶ୍ ସ୍ଵରା ୨୧
ରାକ୍ଶ୍ା କ୍ଶ୍ୁହୂର ଅମାଵ୍ାସୟା ପୂଣମ
ି ା ’ନୁ ମେୀ େୁ ୟେିଃ

ସିନୀଵ୍ାଲୀ ଇଵ୍ା ଵ୍ୋ ସ୍ଵ୍ୈଵ୍ସ୍େଵ୍ୀ ପିଅଘ୍ିିଲା ୨୨

ପିପ୍ପଲା ଚ ଵ୍ିଆଲାକ୍ଶ୍ମୀ ରସ୍କ୍ଶ୍ମାଘ୍ନୀ ଵ୍ଶ୍ିଟ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ
େୁ ଶ୍ଟ ଵ୍ିଦ୍ର୍ାଵ୍ିଣୀ ସ୍େଵ୍ୀ ସସ୍ଵ୍୍ାପଦ୍ର୍ଵ୍ ନାଇନୀ ୨୩
ଆରୋ ଅର ସନ୍ଧାନା ସଵ୍୍ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣୀ
େୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିୋ ସ୍େଵ୍ୀ ସଵ୍୍ ଭୂେ ପ୍ରଭଝ୍ଜନୀ ୨୪
ଅେୁଦ୍ଧା େୁଦ୍ଧ ରୂପା ଚ ଆନ୍ତା ଆନ୍ତି ସ୍ଵରୂପିଣୀ
ଗଘ୍ିା ସରସ୍ଵେୀ ସ୍ଵ୍ଣୀ େମୁନା ନମ୍ୋପଗା ୨୫
ସମୁଦ୍ର୍ ଵ୍ସନା ଵ୍ାସା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ରାଣି ସ୍ମଖଲା
ପଝ୍ଚ ଵ୍କ୍ତ୍ା େଅ ଭୁଜା ଉଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ୍ଶ୍ ସନ୍ନିଭା ୨୬
ରକ୍ତା କ୍ଶ୍ଶ୍ଣା ସିୋ ପୀୋ ସଵ୍୍ ଵ୍ଣ୍ା ନିରୀଵ୍ରୀ
କ୍ଶ୍ାଲି କ୍ଶ୍ା ଚକ୍ରିକ୍ଶ୍ା ସ୍େଵ୍ୀ ସେୟା େୁ ବ୍ରଟୁକ୍ଶ୍ା ସ୍ଥିୋ ୨୭
େରୁଣୀ ଵ୍ାରୁଣୀ ନାରୀ ସ୍ଜୟଶ୍ଠା ସ୍େଵ୍ୀ ସୁସ୍ରଵ୍ରୀ
ଵ୍ିଵ୍ମ୍ଭରା େରା କ୍ଶ୍ତ୍ର୍ୀ ଗଲାଗ୍ଲ ଵ୍ିଭଝ୍ଜନୀ ୨୮

ସନ୍ଧୟା ରାତ୍ରିର େିଵ୍ା ସ୍ଜୟାତ୍ସ୍ନା କ୍ଶ୍ଲା କ୍ଶ୍ାଶ୍ଠା ନିସ୍ମଶ୍ିକ୍ଶ୍ା
ଉଵ୍୍ୀ କ୍ଶ୍ାେୟାେନୀ ଉଭ୍ରା ସାଂସାରାଣ୍ଵ୍ ୋରିଣୀ ୨୯
କ୍ଶ୍ପିଲା କ୍ଶ୍ୀଲିକ୍ଶ୍ା ’ଓକ୍ଶ୍ା ମେିକ୍ଶ୍ା ନଵ୍ମେିକ୍ଶ୍ା
ସ୍େଵ୍ିକ୍ଶ୍ା ନନ୍ଦିକ୍ଶ୍ା ଆନ୍ତା ଭଝ୍ିଜକ୍ଶ୍ା ଭେ ଭଝ୍ିଜକ୍ଶ୍ା ୩୦
ସ୍କ୍ଶ୍ୌଇକ୍ଶ୍ୀ ସ୍ଵ୍ୈେକ୍ଶ୍
ି ୀ ସ୍େଵ୍ୀ ସ୍ସୌରୀ ରୂପାେିକ୍ଶ୍ାେିଭା
େିଗ ଵ୍ସ୍ତ୍ରା ନଵ୍ ଵ୍ସ୍ତ୍ରା ଚ କ୍ଶ୍ନୟକ୍ଶ୍ା କ୍ଶ୍ମସ୍ଲାଦ୍ଭଵ୍ା ୩୧
ରୀଃ ସ୍ସୌମୟ ଲକ୍ଶ୍ମଣାେୀେେୁ ଗ୍ା ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ବ୍ରାେିକ୍ଶ୍ା
ରଦ୍ଧା ସ୍ମୋ କ୍ଶ୍େିଃ ପ୍ରଝା ୋରଣା କ୍ଶ୍ାନ୍ତିର ଏଵ୍ ଚ ୩୨
ରୁେିଃ ସ୍ମେିର େେିର େନୟା ଭୂେର
ି ଇଶ୍ିଟର ମନୀଶ୍ିଣୀ
ଵ୍ିରକ୍ତିର ଵ୍ୟାପିନୀ ମାୋ ସଵ୍୍ ମାୋ ପ୍ରଭଝ୍ଜନୀ ୩୩
ମସ୍ହନ୍ଦ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିଣୀ ସିାଂହୀ ସ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ସ୍ଵରୂପିଣୀ

ଅଵ୍ସ୍ଥା ତ୍ରେ ନିମ୍ୁକ୍ତା ଗୁଣ ତ୍ରେ ଵ୍ିଵ୍ଜିୋ ୩୪
ଈଶ୍ଣ ତ୍ରେ ନିମ୍ୁକ୍ତା ସଵ୍୍ ସ୍ରାଗ ଵ୍ିଵ୍ଜିୋ
ସ୍ୋଗି ଧ୍ୟାନାନ୍ତ ଗମୟା ଚ ସ୍ୋଗ ଧ୍ୟାନ ପରାେଣା ୩୫
ତ୍ରେୀ ଇଖା ଵ୍ିଏଶ୍ଝା ସ୍ଵ୍ୋନ୍ତ ଝାନ ରୂପିଣୀ
ଭାରେୀ କ୍ଶ୍ମଲା ଭାଶ୍ା ପେମା ପେମଵ୍େୀ କ୍ଶ୍େିଃ ୩୬
ସ୍ଗୌେମୀ ସ୍ଗାମେୀ ସ୍ଗୌରୀ ଈଆନା ହାଂସ ଵ୍ାହନୀ
ନାରାେଣୀ ପ୍ରଭା ୋରା ଜାହ୍ନଵ୍ୀ ଅଘ୍କରାତ୍ମଜା ୩୭
ଚିତ୍ର ଘ୍ଣ୍ଟା ସୁନନ୍ଦା ରୀର ମାନଵ୍ୀ ମନୁ ସମ୍ଭଵ୍ା
ତମ୍ଭି ନୀ ସ୍କ୍ଶ୍ମାମିଣୀ ମାରୀ ଭ୍ରାମିଣୀ ଅେୁ ମାରିଣୀ ୩୮
ସ୍ମାହିନୀ ସ୍ଦ୍ଵଶ୍ିଣୀ ଵ୍ିରା ଅସ୍ଘ୍ାରା ରୁଦ୍ର୍ ରୁପିଣୀ
ରୁସ୍ଦ୍ର୍ୈକ୍ଶ୍ାେଇନୀ ପୁଣୟା କ୍ଶ୍ଲୟାଣୀ ଲାଭ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ୩୯

ସ୍େଵ୍ େୁ ଗ୍ା ମହା େୂ ୋ ସ୍ଵପ୍ େୁ ଗ୍ା ଅଶ୍ଟସ୍ଭୈରଵ୍ୀ
ସୂେ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନି ରୂପା ଚ ଗ୍ରହ ନକ୍ଶ୍ମତ୍ର ରୂପିଣୀ ୪୦
ବ୍ରିନ୍ଦୁ ନାେ କ୍ଶ୍ଲା େୀୋ ବ୍ରିନ୍ଦୁ ନାେ କ୍ଶ୍ଲାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା
େଅ ଵ୍ାେୁ ଜୋ କ୍ଶ୍ାରା କ୍ଶ୍ଲା ସ୍ଶ୍ାଡଅ ସାଂେୁୋ ୪୧
କ୍ଶ୍ାେପୀ କ୍ଶ୍ମଲା ସ୍େଵ୍ୀ ନାେ ଚକ୍ର ନିଵ୍ାସିନୀ
ମଡା ୋରା ସ୍ଥିରା ଗୁହୟା ସ୍େଵ୍ିକ୍ଶ୍ା ଚକ୍ର ରୂପିଣୀ ୪୨
ଅଵ୍ିେୟା ଆଵ୍୍ରୀ ଭୁଝ୍ଜା ଜମ୍ଭାସୁର ନିବ୍ରହିଣୀ
ରୀ କ୍ଶ୍ାୋ ରୀ କ୍ଶ୍ଲା ଉଭ୍ରା କ୍ଶ୍ମ୍ ନିମ୍ୂଲ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ୪୩
ଆେି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗୁଣା ୋରା ପଝ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ପରା
ରୁେିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖା ଵ୍ାସା ସଵ୍୍ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପିଣୀ ୪୪
ମେ ସଝ୍ଜୀଵ୍ନୀ ସ୍ମୈତ୍ରୀ କ୍ଶ୍ାମିନୀ କ୍ଶ୍ାମ ଵ୍ଜିୋ
ନିଵ୍୍ାଣ ମାଗ୍ୋ ସ୍େଵ୍ୀ ହାଂସିନୀ କ୍ଶ୍ାଇକ୍ଶ୍ା କ୍ଶ୍ମମା ୪୫

ସପେ୍ା ଗୁଣନି ୀ ଭିନ୍ନା ନିଗୁଣ
୍ ା ଖଣ୍ଡିୋ ଉଭା
ସ୍ଵାମିନୀ ସ୍ଵ୍େିନୀ ଅକ୍ଶ୍ୟା ଆମବରୀ ଚକ୍ର ୋରିଣୀ ୪୬
େଣ୍ଡିନୀ ମୁଣ୍ଡିନୀ ଵ୍ୟାଘ୍ରୀ ଇଖିନୀ ସ୍ସାମ ସାଂହେିଃ
ଚିନ୍ତାମଣି ଚିୋନନ୍ଦା ପଝ୍ଚ ବ୍ରାଣାଗ୍ର ସ୍ବ୍ରାେିନୀ ୪୭
ବ୍ରାଣ ସ୍ରଣିଃ ସହସ୍ରାକ୍ଶ୍ମୀ ସହସ୍ର ଭୁଜ ପାେୁ କ୍ଶ୍ା
ସନ୍ଧୟାଵ୍ଲିସ ତ୍ରିସନ୍ଧୟାଖୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଣି ଭୂଶ୍ଣା ୪୮
ଵ୍ାସଵ୍ୀ ୋରୁଣୀ ସ୍ସନା କ୍ଶ୍ୁଲିକ୍ଶ୍ା ମନ୍ତ୍ର ରଝ୍ଜନୀ
ଜିେ ପ୍ରାଣ ସ୍ଵରୂପା ଚ କ୍ଶ୍ାନ୍ତା କ୍ଶ୍ାମୟ ଵ୍ର ପ୍ରୋ ୪୯
ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଵ୍ିେୟାର୍୍ୀ ନାେ ରୂପା ହଵ୍ିଶ୍ମେୀ
ଆର୍ଵ୍୍ନଃି ରୁେିଃ ଊନୟା କ୍ଶ୍ଲପନା ଵ୍ଜିୋ ସେୀ ୫୦
ସତ୍ତା ଜାେିଃ ପ୍ରମା ’ସ୍ମୋ ପ୍ରମିେଃି ପ୍ରାଣୋ ଗେିଃ

ଅଵ୍ଣ୍ା ପଝ୍ଚ ଵ୍ଣ୍ା ଚ ସଵ୍୍ୋ ଭୁଵ୍ସ୍ନଵ୍ରୀ ୫୧
ସ୍ତ୍ରୈସ୍ଲାକ୍ଶ୍ୟ ସ୍ମାହିନୀ ଵ୍ିେୟା ସଵ୍୍ ଭତ୍ର୍ୀ କ୍ଶ୍ମରାକ୍ଶ୍ମରା
ହିରଣୟ ଵ୍ଣ୍ା ହରିଣୀ ସସ୍ଵ୍୍ାପଦ୍ର୍ଵ୍ ନାଇନୀ ୫୨
ସ୍କ୍ଶ୍ୈଵ୍ଲୟ ପେଵ୍ୀ ସ୍ରଖା ସୂେ୍ ମଣ୍ଡଲ ସାଂସ୍ଥିୋ
ସ୍ସାମ ମଣ୍ଡଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥା ଵ୍ହ୍ନି ମଣ୍ଡଲ ସାଂସ୍ଥିୋ ୫୩
ଵ୍ାେୁ ମଣ୍ଡଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥା ସ୍ଵ୍ୟାମ ମଣ୍ଡଲ ସାଂସ୍ଥିୋ
ଚକ୍ରିକ୍ଶ୍ା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥା ଚକ୍ର ମାଗ୍ ପ୍ରଵ୍େିନୀ ୫୪
ସ୍କ୍ଶ୍ାକ୍ଶ୍ିଲା କ୍ଶ୍ୁଲ ଚସ୍କ୍ରଆ ପକ୍ଶ୍ମେଃି ପଘ୍ିକ ି ପାଵ୍ନୀ
ସଵ୍୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଗ୍ ସ୍ଥା ଶ୍ଡ ଵ୍ଣ୍ା ଵ୍ର ଵ୍ଜିୋ ୫୫
ଅର ରୁଦ୍ର୍ ହରା ହନ୍ତ୍ରୀ ସଵ୍୍ ସାଂହାର କ୍ଶ୍ାରିଣୀ
ପୁରୁଶ୍ା ସ୍ପୌରୁଶ୍ୀ େୁ ଶ୍ିଟଃ ସଵ୍୍ େନ୍ତ୍ର ପ୍ରସୂେକ୍ଶ୍
ି ା ୫୬

ଅେ୍ ନାରୀଵ୍ରୀ ସ୍େଵ୍ୀ ସଵ୍୍ ଵ୍ିେୟା ପ୍ରୋେି ନୀ
ଭାଗ୍ଵ୍ୀ ଭୂଜୁଶ୍ୀ ଵ୍ିେୟା ସସ୍ଵ୍୍ାପନିଶ୍ୋ ସ୍ଥିୋ ୫୭
ସ୍ଵ୍ୟାମ ସ୍କ୍ଶ୍ଆଖିଲ ପ୍ରାଣା ପଝ୍ଚ ସ୍କ୍ଶ୍ାଅ ଵ୍ିଲକ୍ଶ୍ମଣା
ପଝ୍ଚ ସ୍କ୍ଶ୍ାଆତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ପ୍ରେୟକ୍ଶ୍ ପଝ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ଇଵ୍ା ୫୮
ଜଗଜ ଜରା ଜନିତ୍ରୀ ଚ ପଝ୍ଚ କ୍ଶ୍ମ୍ ପ୍ରସୂେକ୍ଶ୍
ି ା
ଵ୍ାଗ ସ୍େଵ୍ୟା ଭରଣା କ୍ଶ୍ାରା ସଵ୍୍ କ୍ଶ୍ାମୟ ସ୍ଥିୋ ସ୍ଥିେ ି ୫୯
ଅଶ୍ଟା େଅ ଚେୁ ଃ ଶ୍ଶ୍ିଟ ପୀଠିକ୍ଶ୍ା ଵ୍ିେୟୋ େୁୋ

କ୍ଶ୍ାଲିକ୍ଶ୍ା କ୍ଶ୍ଶ୍୍ଣ ୋମା େକ୍ଶ୍ିମଣୀ କ୍ଶ୍ିନ୍ନସ୍ରଵ୍ରୀ ୬୦
ସ୍କ୍ଶ୍େକ୍ଶ୍ୀ ମେିକ୍ଶ୍ା ’ଓକ୍ଶ୍ା ଵ୍ାରାହୀ େରଣୀ େୁଵ୍ା
ନାରସିାଂହୀ ମସ୍ହାଗ୍ରାସୟା ଭକ୍ତାନାମ ଆେି ନାଇନୀ ୬୧
ଅନ୍ତଵ୍୍ଲା ସ୍ଥିରା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜରା ମରଣ ନାଇନୀ
ରୀ ରଝ୍ିଜୋ ମହାକ୍ଶ୍ାୋ ସ୍ସାମ ସୂେ୍ାଗ୍ନି ସ୍ଲାଚନା ୬୨

ଅେିେର
ି ସ୍େଵ୍ମାୋ ଚ ଅଶ୍ଟ ପୁତ୍ରା ଅଶ୍ଟ ସ୍ୋଗିନୀ
ଅଶ୍ଟ ପ୍ରକ୍ଶ୍େିର ଅଶ୍ଟାଶ୍ଟ ଵ୍ିଭ୍ରାଜେ ଵ୍ିକ୍ଶ୍ୋ କ୍ଶ୍େିଃ ୬୩
େୁ ଭିକ୍ଶ୍ମ ଧ୍ଵାଂସିନୀ ସ୍େଵ୍ୀ ସୀୋ ସେୟା ଚ ରୁକ୍ଶ୍ିମଣୀ
ଖୟାେିଜା ଭାଗ୍ଵ୍ୀ ସ୍େଵ୍ୀ ସ୍େଵ୍ ସ୍ୋନିସ େପସ୍ଵିନୀ ୬୪
ଆକ୍ଶ୍ମ୍ଭରୀ ମହାଓଣା ଗରୁସ୍ଡାପରି ସାଂସ୍ଥିୋ
ସିାଂହଗା ଵ୍ୟାଘ୍ରଗା ସ୍େଵ୍ୀ ଵ୍ାେୁଗା ଚ ମହାଦ୍ର୍ିଗା ୬୫
ଅକ୍ଶ୍ାରା େିକ୍ଶ୍ମ କ୍ଶ୍ାରାନ୍ତା ସଵ୍୍ ଵ୍ିେୟାେି ସ୍େଵ୍ୋ
ମନ୍ତ୍ର ଵ୍ୟାଖୟାନ ନିପୁଣା ସ୍ଜୟାେିଃ ଆସ୍ସ୍ତ୍ରୈକ୍ଶ୍ ସ୍ଲାଚନା ୬୬
ଇଡା ପିଘ୍ିଲିକ୍ଶ୍ା ମଧ୍ୟା ସୁଶ୍ୁମ୍ା ଗ୍ରନ୍ଥି ସ୍ଭେିନୀ
କ୍ଶ୍ାଲ ଚକ୍ରା ରସ୍ୋସ୍ପୋ କ୍ଶ୍ାଲ ଚକ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣୀ ୬୭
ସ୍ଵ୍ୈଆରେୀ ମେି ସ୍ରଶ୍ଠା ଵ୍ରିଶ୍ଠା ସଵ୍୍ େୀପିକ୍ଶ୍ା

ସ୍ଵ୍ୈନାେକ୍ଶ୍ୀ ଵ୍ରାସ୍ରାହା ସ୍ରାଣି ସ୍ଵ୍ଲା ବ୍ରହିଵ୍୍ଲିଃ ୬୮
ଜମ୍ମିନୀ ଜମ୍ଭି ଣୀ ଜମ୍ଭ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ଗଣ କ୍ଶ୍ାରିକ୍ଶ୍ା
ଅରଣୀ ଚକ୍ରିକ୍ଶ୍ାନନ୍ତା ସଵ୍୍ ଵ୍ୟାେି ଚିକ୍ଶ୍ତ୍ସ
ି କ୍ଶ୍ୀ ୬୯
ସ୍େଵ୍କ୍ଶ୍ୀ ସ୍େଵ୍ ସାଂକ୍ଶ୍ାଆ ଵ୍ାରିେିଃ କ୍ଶ୍ରୁଣା କ୍ଶ୍ରା
ଅଵ୍୍ରୀ ସଵ୍୍ ସମ୍ପନ୍ନା ସଵ୍୍ ପାପ ପ୍ରଭଝ୍ଜନୀ ୭୦
ଏକ୍ଶ୍ ମାତ୍ରା ଦ୍ଵି ମାତ୍ରା ଚ ତ୍ରି ମାତ୍ରା ଚ େର୍ା ’ପରା
ଅେ୍ ମାତ୍ରା ପରା ସୂକ୍ଶ୍ମ୍ା ସୂକ୍ଶ୍ମ୍ାର୍୍ାର୍୍ ପରା ’ପରା ୭୧
ଏକ୍ଶ୍ଵ୍ୀରା ଵ୍ିଏଶ୍ାଖୟା ଶ୍ଶ୍ଠୀ ସ୍େଵ୍ୀ ମନସ୍ଵିନୀ
ସ୍ନୈଶ୍କମ୍ୟା ନିଶ୍କଲା ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ା ଝାନ କ୍ଶ୍ମ୍ାେିକ୍ଶ୍ା ଗୁଣା ୭୨
ସବ୍ରନ୍ଧ୍ଵାନନ୍ଦ ସସ୍ନ୍ଦାହା ସ୍ଵ୍ୟାମା କ୍ଶ୍ାରା ’ନିରୂପିୋ
ଗେୟ ପେୟାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ଵ୍ାଣୀ ସଵ୍୍ା ଲଘ୍କାର ସାଂେୁୋ ୭୩

ସାେୁ ବ୍ରନ୍ଧ ପେ ନୟାସା ସସ୍ଵ୍ୌସ୍କ୍ଶ୍ା ଘ୍ଟିକ୍ଶ୍ାଵ୍ଲିଃ
ଶ୍ଟ କ୍ଶ୍ମ୍ା କ୍ଶ୍କ୍ଶ୍୍ଆ କ୍ଶ୍ାରା ସଵ୍୍ କ୍ଶ୍ମ୍ ଵ୍ିଵ୍ଜିୋ ୭୪
ଆେିେୟ ଵ୍ଣ୍ା ଚାପଣ୍ା କ୍ଶ୍ାମିନୀ ଵ୍ର ରୂପିଣୀ
ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ତାନା ସ୍ଵ୍େ ଵ୍ାଗୀଵ୍ରୀ ଇଵ୍ା ୭୫
ପୁରାଣ ନୟାେ ମୀମାାଂସା େମ୍ ଆସ୍ତ୍ରାଗମ ରୁୋ
ସସ୍େୟା ସ୍ଵ୍େଵ୍େୀ ସଵ୍୍ା ହାଂସୀ ଵ୍ିେୟାେି ସ୍େଵ୍ୋ ୭୬
ଵ୍ିସ୍ଵ୍ଵ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଵ୍ିଵ୍ ନିମ୍ାଣ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ
ସ୍ଵ୍ୈେକ୍ଶ୍
ି ୀ ସ୍ଵ୍େ ରୂପା ଚ କ୍ଶ୍ାଲିକ୍ଶ୍ା କ୍ଶ୍ାଲ ରୂପିଣୀ ୭୭
ନାରାେଣୀ ମହାସ୍େଵ୍ୀ ସଵ୍୍ େତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଵ୍େିନୀ
ହିରଣୟ ଵ୍ଣ୍ ରୂପା ଚ ହିରଣୟ ପେ ସମ୍ଭଵ୍ା ୭୮
ସ୍କ୍ଶ୍ୈଵ୍ଲୟ ପେଵ୍ୀ ପୁଣୟା ସ୍କ୍ଶ୍ୈଵ୍ଲୟ ଝାନ ଲକ୍ଶ୍ିମୋ
ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପା ଚ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ୭୯

ଵ୍ାରୂଣୀ ଵ୍ାରୁଣା ରାଧ୍ୟା ସଵ୍୍ କ୍ଶ୍ମ୍ ପ୍ରଵ୍େିନୀ
ଏକ୍ଶ୍ାକ୍ଶ୍ମର ପରା ’େୁକ୍ତା ସଵ୍୍ ୋରିଦ୍ର୍ୟ ଭଝ୍ିଜନୀ ୮୦
ପାଆ ଅଘ୍କଆନି
ୁ ବୋ େିଵ୍ୟା ଵ୍ୀଣା ଵ୍ୟାଖୟାକ୍ଶ୍ମ ସୂତ୍ର ଭେ
ଏକ୍ଶ୍ ମୂେସ
ି ତ୍ରେୀ ମୂେର
ି ମେୁ ସ୍କ୍ଶ୍ୈଟଭ ଭଝ୍ଜନୀ ୮୧
ସାଘ୍୍ୟା ସାଘ୍୍ୟଵ୍େୀ ଜ୍ଵାଲା ଜ୍ଵଲନ୍ତୀ କ୍ଶ୍ାମ ରୂପିଣୀ
ଜାଗ୍ରନ୍ତୀ ସଵ୍୍ ସମ୍ପତ୍ତିଃ ସୁଶ୍ୁପ୍ତାସ୍ନବଶ୍ଟ ୋେି ନୀ ୮୨
କ୍ଶ୍ପାଲିନୀ ମହା ୋଂସଟର ା ଭୁକ୍ଶ୍ୁଟୀ କ୍ଶ୍ୁଟଲ
ି ାନନା

ସଵ୍୍ା ଵ୍ାସା ସୁଵ୍ାସା ଚ ବ୍ରହେୟ ଅଶ୍ିଟ ଚ ଅକ୍କରୀ ୮୩
ଚସ୍ନ୍ଦା ଗଣ ପ୍ରେିଶ୍ଠା ଚ କ୍ଶ୍ଲମାଶ୍ୀ କ୍ଶ୍ରୁଣାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା
ଚକ୍ଶ୍ମଶ୍ମ
ୁ େୀ ମହାସ୍ଘ୍ାଶ୍ା ଖଡ୍ଗ ଚମ୍ େରାଅନିଃ ୮୪
ଇଲପ ସ୍ଵ୍ୈଚତ୍ରି ୟ ଵ୍ିସ୍େୟାୋ ସଵ୍୍ସ୍ୋଭଦ୍ର୍ ଵ୍ାସିନୀ

ଅଚିନ୍ତୟ ଲକ୍ଶ୍ମଣା କ୍ଶ୍ାରା ସୂତ୍ର ଭାଶ୍ୟ ନିବ୍ରନ୍ଧନା ୮୫
ସଵ୍୍ ସ୍ଵ୍ୋର୍୍ ସମ୍ପତ୍ତିଃ ସଵ୍୍ ଆସ୍ତ୍ରାର୍୍ ମାେକ୍ଶ୍ା
ଅକ୍ଶ୍ାରା େିକ୍ଶ୍ମ କ୍ଶ୍ାରାନ୍ତ ସଵ୍୍ ଵ୍ଣ୍ କ୍ଶ୍େ ସ୍ଥଲା ୮୬
ସଵ୍୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସୋନନ୍ଦା ସାରଵ୍ିେୟା ସୋଇଵ୍ା
ସଵ୍୍ଝା ସଵ୍୍ ଅକ୍ତି ଚ ସ୍ଖଚରୀ ରୂପ ସ୍ଗାଚ୍ଚିିୋ ୮୭
ଅଣିମାେି ଗୁସ୍ଣାସ୍ପୋ ପରା କ୍ଶ୍ାଶ୍ଠା ପରା ଗେିଃ
ହାଂସ େୁକ୍ତ ଵ୍ିମାନ ସ୍ଥା ହାଂସାରୂଡା ଅଇପ୍ରଭା ୮୮
ଭଵ୍ାନୀ ଵ୍ାସନା ଅକ୍ତିର ଆକ୍ଶ୍େିସ୍ଥା ’ଖିଲାଖିଲା
େନ୍ତ୍ର ସ୍ହେୁ ର ଵ୍ିଚତ୍ରି ାଘ୍ିୀ ସ୍ଵ୍ୟାମ ଗଘ୍ିା ଵ୍ିସ୍ନାେିନୀ ୮୯
ଵ୍ଶ୍୍ା ଚ ଵ୍ାଶ୍ିକ୍ଶ୍ା ସ୍ଚୈଵ୍ ଗ େଜୁ ସ ସାମ ରୂପିଣୀ
ମହା ନେୀ ନେୀ ପୁଣୟା ’ଗଣୟା ପୁଣୟ ଗୁଣକ୍ରିୋ ୯୦

ସମାେି ଗେ ଲଭୟାର୍୍ା ସ୍ରାେଵ୍ୟା ସ୍ଵପ୍ରିୋ ଘ୍ଣା
ନାମାକ୍ଶ୍ମର ପରା ସ୍େଵ୍ୀ ଉପସଗ୍ ନଖାଝ୍ିଚୋ ୯୧
ନିପାସ୍ୋର ଉଦ୍ଵେୀ ଜଘ୍ଘା ମାେକ୍ଶ୍ା ମନ୍ତ୍ର ରୂପିଣୀ
ଆଈନା ଚ ଅୋନା ଚ େିଶ୍ଠନ୍ତୀ ୋଵ୍ନାେିକ୍ଶ୍ା ୯୨
ଲକ୍ଶ୍ମୟ ଲକ୍ଶ୍ମଣ ସ୍ୋଗାଢୟା ୋେ ରୂପୟ ଗଣନ ଆକ୍ଶ୍େିଃ
ସ୍ସୈକ୍ଶ୍ ରୂପା ସ୍ନୈକ୍ଶ୍ ରୂପା ସ୍ସନ୍ଦୁ ରୂପା େେ ଆକ୍ଶ୍େିଃ ୯୩
ସମାସେେ େିୋ କ୍ଶ୍ାରା ଵ୍ିଭକ୍ତି ଵ୍ଚନାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା
ସ୍ଵାହା କ୍ଶ୍ାରା ସ୍ଵୋ କ୍ଶ୍ାରା ରୀ ପେୟ ଅେ୍ାଘ୍ି ନନ୍ଦିନୀ ୯୪
ଗମ୍ଭୀରା ଗହନା ଗୁହୟା ସ୍ୋନି ଲିଘ୍ିାେ୍ ୋରିଣୀ
ଏଶ୍ ଵ୍ାସୁକ୍ଶ୍ି ସାଂସ୍ସଵ୍ୟା ଚଶ୍ାଲା ଵ୍ର ଵ୍ଣିନୀ ୯୫
କ୍ଶ୍ାରୁଣୟା କ୍ଶ୍ାର ସମ୍ପତ୍ତିଃ କ୍ଶ୍ୀଲ କ୍ଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ର କ୍ଶ୍ୀଲିକ୍ଶ୍ା
ଅକ୍ତି ବ୍ରୀଜାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ସଵ୍୍ ମସ୍ନ୍ତ୍ରଶ୍ଟା କ୍ଶ୍ମେ କ୍ଶ୍ାମନା ୯୬

ଆସ୍ଗ୍ନେୀ ପାର୍ିଵ୍ା ଆପୟା ଵ୍ାେଵ୍ୟା ସ୍ଵ୍ୟାମ ସ୍କ୍ଶ୍େନା
ସେୟ ଝାନାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ’ନନ୍ଦା ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମ ସନାେନୀ ୯୭
ଅଵ୍ିେୟା ଵ୍ାସନା ମାୋ ପ୍ରକ୍ଶ୍େିଃ ସଵ୍୍ ସ୍ମାହିନୀ
ଅକ୍ତିର ୋରଣ ଅକ୍ତି ଚ ଚିେ ଅଚିଚ ଚକ୍ତି ସ୍ୋଗିନୀ ୯୮
ଵ୍କ୍ତ୍ାରୁଣା ମହା ମାୋ ମରୀଚିର ମେ ମେିନୀ
ଵ୍ିରାଟ ସ୍ଵାହା ସ୍ଵୋ ଉଦ୍ଧା ନୀରୂପାତିଃ ସୁଭକ୍ତିଗା ୯୯
ନିରୂପିେ ଦ୍ଵେୀ ଵ୍ିେୟା ନିେୟାନିେୟ ସ୍ଵରୂପିଣୀ
ସ୍ଵ୍ୈରାଜ ମାଗ୍ ସଝ୍ଚାରା ସଵ୍୍ ସତ୍ପର୍ େରଇନୀ ୧୦୦
ଜାଲନ୍ଧରୀ ମଡାନୀ ଚ ଭଵ୍ାନୀ ଭଵ୍ ଭଝ୍ଜନୀ
ସ୍ତ୍ରୈ କ୍ଶ୍ାଲିକ୍ଶ୍ ଝାନ େନ୍ତୁସ ତ୍ରି କ୍ଶ୍ାଲ ଝାନ ୋେି ନୀ ୧୦୧
ନାୋେୀୋ ସ୍ମେିଃ ପ୍ରଝା ୋତ୍ରୀ ରୂପା ତ୍ରିପୁଶ୍କରା

ପରାଜିୋ ଵ୍ିୋନଝା ଵ୍ିଇଶ୍ିେ ଗୁଣାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ୧୦୨
ହିରଣୟ ସ୍କ୍ଶ୍ଇନୀ ସ୍ହମ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ୍ର ଵ୍ିଚକ୍ଶ୍ମଣା
ଅସସ୍ଘ୍୍ୟେ ପରାେ୍ାନ୍ତ ସ୍ଵର ଵ୍ୟଝ୍ଜନ ସ୍ଵ୍ୈଖରୀ ୧୦୩
ମେୁଜହ
ି ବା ମେୁମେୀ ମେୁ ମାସ୍ସା େୋ ମେୁଃ
ମାେଵ୍ୀ ଚ ମହାଭାଗା ସ୍ମଘ୍ ଗମ୍ଭୀର ନିସ୍ଵନା ୧୦୪
ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ମସ୍ହଆେି ଝାେ ଵ୍ୟାର୍୍ ଵ୍ିଏଶ୍ଗା

ନାସ୍ଭୌ ଵ୍ହ୍ନି ଇଖା କ୍ଶ୍ାରା ଲଲାସ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ନିଭା ୧୦୫
ଭୂ ମସ୍ଧ୍ୟ ଭାସ୍କରା କ୍ଶ୍ାରା ସଵ୍୍ ୋରା କ୍ଶ୍େିର ହେି
କ୍ଶ୍ତ୍ତିକ୍ଶ୍ାେି ଭରଣୟ ଅନ୍ତ ନକ୍ଶ୍ମସ୍ତ୍ରଶ୍ଟୟ ଆଚିସ୍ୋ େୋ ୧୦୬
ଗ୍ରହ ଵ୍ିେୟାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ସ୍ଜୟାେିର ସ୍ଜୟାେିର ଵ୍ିନମେ ି ଜୀଵ୍ିକ୍ଶ୍ା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଭିଣୀ ବ୍ରାଲା ସପ୍ତା ଵ୍ରଣ ସ୍େଵ୍ୋ ୧୦୭

ସ୍ଵ୍ୈରାସ୍ଜାତ୍ତମ ସାମ୍ରାଜୟା କ୍ଶ୍ୁମାର କ୍ଶ୍ୁଅସ୍ଲା େୋ
ବ୍ରଗଲା ଭ୍ରମ ରାାଂବ୍ରା ଚ ଇଵ୍େୂ େୀ ଇଵ୍ାତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ୧୦୮
ସ୍ମରୁ ଵ୍ିନ୍ଧୟାେି ସାଂସ୍ଥାନା କ୍ଶ୍ାମୀର ପୁର ଵ୍ାସିନୀ
ସ୍ୋଗନିଦ୍ର୍ା ମହାନିଦ୍ର୍ା ଵ୍ିନଦ୍ର୍
ି ା ରାକ୍ଶ୍ମସ ଆରିୋ ୧୦୯
ସୁଵ୍ଣ୍ୋ ମହା ଗଘ୍ିା ପଝ୍ଚାଖୟା ପଝ୍ଚ ସାଂହେିଃ
ସୁପ୍ରଜାୋ ସୁଵ୍ୀରା ଚ ସୁସ୍ପାଶ୍ା ସୁପେିଃ ଇଵ୍ା ୧୧୦
ସୁଗହା ରକ୍ତ ବ୍ରୀଜାନ୍ତା ହେ କ୍ଶ୍ନ୍ଦପ୍ ଜୀଵ୍ିକ୍ଶ୍ା
ସମୁଦ୍ର୍ ସ୍ଵ୍ୟାମ ମଧ୍ୟସ୍ଥା ସମ ବ୍ରିନ୍ଦୁ ସମାରୋ ୧୧୧
ସ୍ସୌଭାଗୟ ରସ ଜୀଵ୍ାେୁ ଃ ସାରା ସାର ଵ୍ିସ୍ଵ୍କ୍ଶ୍ େକ୍ଶ୍
ତ୍ରିଵ୍ଲୟାେି ସୁପୁଶ୍ଟାଘ୍ିା ଭାରେୀ ଭରୋରିୋ ୧୧୨
ନାେ ବ୍ରହ୍ମ ମେୀ ଵ୍ିେୟା ଝାନ ବ୍ରହ୍ମମେୀ ପରା
ବ୍ରହ୍ମ ନାଡୀ ନିରୁକ୍ତି ଚ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍କ୍ଶ୍ୈଵ୍ଲୟ ସାେନମ ୧୧୩

କ୍ଶ୍ାଲିସ୍କ୍ଶ୍େ ମସ୍ହାୋର ଵ୍ୀେ୍ ଵ୍ିକ୍ରମ ରୂପିଣୀ
ଵ୍ଡଵ୍ାଗ୍ନି ଇଖା ଵ୍କ୍ତ୍ା ମହା କ୍ଶ୍ଵ୍ଲ େପ୍ଣା ୧୧୪
ମହାଭୂୋ ମହାେପ୍ା ମହାସାରା ମହାକ୍ରେୁ ଃ
ପଝ୍ଚ ଭୂେ ମହାଗ୍ରାସା ପଝ୍ଚ ଭୂୋେି ସ୍େଵ୍ୋ ୧୧୫
ସଵ୍୍ ପ୍ରମାଣା ସମ୍ପତ୍ତିଃ ସଵ୍୍ ସ୍ରାଗ ପ୍ରେିକ୍ରେ
ି ା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାନ୍ତର ବ୍ରହିର ଵ୍ୟାପ୍ତା ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ଵ୍ସ୍କ୍ଶ୍ମା ଵ୍ିଭୂଶ୍ିଣୀ ୧୧୬
ଆଘ୍କରୀ ଵ୍ିେି ଵ୍କ୍ତ୍ ସ୍ଥା ପ୍ରଵ୍ରା ଵ୍ର ସ୍ହେୁ କ୍ଶ୍ୀ
ସ୍ହମ ମାଲା ଇଖା ମାଲା ତ୍ରିଇଖା ପଝ୍ଚ ସ୍ମାଚନା ୧୧୭
ସଵ୍୍ାଗମ ସୋଚାରା ମେ୍ାୋ ୋେୁ ଭଝ୍ଜନୀ
ପୁଣୟ ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ ପ୍ରବ୍ରନ୍ଧାଢୟା ସଵ୍୍ାନ୍ତେ୍ାମି ରୂପିଣୀ ୧୧୮
ସାମ ଗାନ ସମାରାଧ୍ୟା ସ୍ରାତ୍ର କ୍ଶ୍ଣ୍ ରସାେନମ

ଜୀଵ୍ ସ୍ଲାସ୍କ୍ଶ୍ୈକ୍ଶ୍ ଜୀଵ୍ାେୁ ର ଭସ୍ଦ୍ର୍ା ୋର ଵ୍ିସ୍ଲାକ୍ଶ୍ନା ୧୧୯
େଡିେ ସ୍କ୍ଶ୍ାଟି ଲସେ କ୍ଶ୍ାନ୍ତିଃ େରୁଣୀ ହରି ସୁନ୍ଦରୀ
ମୀନ ସ୍ନତ୍ରା ଚ ସ୍ସନ୍ଦ୍ରାକ୍ଶ୍ମୀ ଵ୍ିଆଲାକ୍ଶ୍ମୀ ସୁମଘ୍ିଲା ୧୨୦
ସଵ୍୍ ମଘ୍ିଲ ସାଂପନ୍ନା ସାକ୍ଶ୍ମାନ ମଘ୍ିଲ ସ୍େଵ୍ୋ
ସ୍େହ ହେ େୀପିକ୍ଶ୍ା େୀପ୍ତିର ଜିହ୍ମ ପାପ ପ୍ରଣାଇନୀ ୧୨୧
ଅେ୍ ଚସ୍ନ୍ଦ୍ରାେସେ ୋଂସଟର ା େଝ ଵ୍ାଟୀ ଵ୍ିଲାସିନୀ

ମହାେୁ ଗ୍ା ମସ୍ହାତ୍ସାହା ମହାସ୍େଵ୍ ବ୍ରସ୍ଲାେୋ ୧୨୨
ଡାକ୍ଶ୍ିନୀଡୟା ଆକ୍ଶ୍ିନୀଡୟା ସାକ୍ଶ୍ିନୀଡୟା ସମତଜୁ ଟ
ନିରଘ୍କଆ
ୁ ନାକ୍ଶ୍ିଵ୍ନ୍ଦୟା ଶ୍ଡା ୋରାେି ସ୍େଵ୍ୋ ୧୨୩
ଭୁଵ୍ନ ଝାନିନଃି ସ୍ରଣୀ ଭୁଵ୍ନାକ୍ଶ୍ାର ଵ୍େରୀ
ଆଵ୍େୀ ଆଵ୍ୋ କ୍ଶ୍ାରା ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ାନୁ ଗ୍ରହ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ୧୨୪

ସାରସୀ ମାନସୀ ହାଂସୀ ହାଂସ ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ ପ୍ରୋେି ନୀ
ଚିନ ମୁଦ୍ର୍ା ଅଲଘ୍କେ କ୍ଶ୍ରା ସ୍କ୍ଶ୍ାଟି ସୂେ୍ ସମ ପ୍ରଭା ୧୨୫
ସୁଖ ପ୍ରାଣିଃ ଇସ୍ରା ସ୍ରଖା ନେ େଶ୍ଟ ପ୍ରୋେି ନୀ
ସଵ୍୍ ସାଘ୍କେ୍ ସ୍ୋଶ୍ଘ୍ନୀ ଗ୍ରସ୍ହାପଦ୍ର୍ଵ୍ ନାଇନୀ ୧୨୬
କ୍ଶ୍ମଦ୍ର୍
ୁ ଜନ୍ତୁ ଭେ ଘ୍ନୀ ଚ ଵ୍ିଶ୍ ସ୍ରାଗାେି ଭଝ୍ଜନୀ

ସୋ ଆନ୍ତା ସୋ ଉଦ୍ଧା ଗହଚ ଚିଦ୍ର୍ ନିଵ୍ାରିଣୀ ୧୨୭
କ୍ଶ୍ଲି ସ୍ୋଶ୍ ପ୍ରଅମନୀ ସ୍କ୍ଶ୍ାଲାହଲ ପୁର ସ୍ଥିୋ
ସ୍ଗୌରୀ କ୍ଶ୍ାକ୍ଶ୍ମଣକ୍ଶ୍
ି ୀ ମୁଖୟା ଜଘ୍ନୟାକ୍ଶ୍େି ଵ୍ଜିୋ ୧୨୮
ମାୋଵ୍ିେୟା ମୂଲ ଭୂୋ ଵ୍ାସଵ୍ୀ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ସ୍ଚେନା

ଵ୍ାେିନୀ ଵ୍ସୁ ରୂପା ଚ ଵ୍ସୁ ରତ୍ନ ପରିଚ୍ଚୋ ୧୨୯
ଚାାଂେସୀ ଚନ୍ଦ୍ର ହେୋ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଵଚ୍ଚନ୍ଦ ସ୍ଭୈରଵ୍ୀ
ଵ୍ନମାଲା ସ୍ଵ୍ୈଜେନ୍ତୀ ପଝ୍ଚ େିଵ୍ୟା େୁୋତ୍ମିକ୍ଶ୍ା ୧୩୦

ପୀୋମବର ମେୀ ଚଝ୍ଚେ ସ୍କ୍ଶ୍ୌତୁ ଭା ହରି କ୍ଶ୍ାମିନୀ
ନିେୟା େର୍ୟା ରମା ରାମା ରମଣୀ ମେୁ ୟ ଭଝ୍ଜନୀ ୧୩୧
ସ୍ଜୟଶ୍ଠା କ୍ଶ୍ାଶ୍ଠା େନିଶ୍ଠାନ୍ତା ଅରାଘ୍ିୀ ନିଗୁଣ
୍ ପ୍ରିୋ
ସ୍ମୈସ୍ତ୍ରୋ ମିତ୍ରଵ୍ିନ୍ଦା ଚ ଏଶ୍ୟ ଏଶ୍ କ୍ଶ୍ଲା ଅୋ ୧୩୨
ଵ୍ାରାଣସୀ ଵ୍ାସରୋଚ ଆେ୍ାଵ୍େ୍ ଜନ ତୁ ୋ
ଜଗେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସାଂସ୍ଥାନ ସାଂହାର ତ୍ରେ କ୍ଶ୍ାରଣମ ୧୩୩
ତ୍ଵମ ଅମବ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ସଵ୍୍ସ୍ଵାଂ ନମସ୍ତ ’ତୁ ମସ୍ହଵ୍ରି

ନମସ୍ତ ସଵ୍୍ ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ାନାାଂ ଜନସ୍ନୈୟ ପୁଣୟ ମୂେ୍ସ୍େ ୧୩୪
ସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମହାକ୍ଶ୍ାଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନସ୍ମା ’ତୁ ସ୍େ
ସସ୍େୟାଜାୋେି ପଝ୍ଚାଗ୍ନିଃ ରୁପା ପଝ୍ଚକ୍ଶ୍ ପଝ୍ଚକ୍ଶ୍ମ ୧୩୫
େନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଵ୍େୟ ଆେିର ଆେୟ ଆସ୍େୟ ସ୍େ ନସ୍ମା ନମଃ

ସଶ୍ଟୟାେି କ୍ଶ୍ାରଣା କ୍ଶ୍ାର ଵ୍ିେସ୍େ ସ୍ୋଶ୍ ଵ୍ଜିସ୍େ ୧୩୬
ଜଗଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜଗନ ମାେର ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ପତ୍ନି ନସ୍ମା ’ତୁ ସ୍େ
ନଵ୍ ସ୍କ୍ଶ୍ାଟି ମହାଅକ୍ତି ସମୁପାସୟ ପୋମବସ୍ୁ ଜ ୧୩୭
କ୍ଶ୍ନେ ସ୍ସୌଵ୍ଣ୍ ରତ୍ନାସ୍ଢୟ ସଵ୍୍ା ଭରଣ ଭୂଶ୍ିସ୍େ
ଅନନ୍ତା ନିେୟ ମହିଶ୍ି ପ୍ରପସ୍ଝ୍ଚଵ୍ର ନାେକ୍ଶ୍ି ୧୩୮
ଅେୟ ଉଚ୍ଚିିେ ପୋନ୍ତସ ସ୍ସ୍ଥ ପରମ ସ୍ଵ୍ୟାମ ନାେକ୍ଶ୍ି
ନାକ୍ଶ୍ ପଶ୍ଠ ଗୋରାସ୍ଧ୍ୟ ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ସ୍ଲାକ୍ଶ୍ ଵ୍ିଲାସିନ ି ୧୩୯
ସ୍ଵ୍ୈକ୍ଶ୍ୁଣ୍ଠ ରାଜ ମହିଶ୍ି ରୀ ରଘ୍ି ନଗରାରିସ୍େ
ରଘ୍ି ନାେକ୍ଶ୍ି ଭୂ ପୁତ୍ରି କ୍ଶ୍ସ୍ଶ୍ଣ ଵ୍ରେ ଵ୍େସ୍ଭ ୧୪୦
ସ୍କ୍ଶ୍ାଟି ବ୍ରହ୍ମାେି ସାଂସ୍ସସ୍ଵ୍ୟ ସ୍କ୍ଶ୍ାଟି ରୁଦ୍ର୍ାେି କ୍ଶ୍ୀେିସ୍େ
ମାେୁ ଲଘ୍ି ମୋଂ ସ୍ଖଟାଂ ସ୍ସୌଵ୍ଣ୍ ଚଶ୍କ୍ଶ୍ାଂ େର୍ା ୧୪୧

ପେମ ଦ୍ଵୋଂ ପୂଣ୍ କ୍ଶ୍ୁାଂଭାଂ କ୍ଶ୍ୀରାଂ ଚ ଵ୍ରୋଭସ୍େ
ପାଅମ ଅଘ୍କଅକ୍ଶ୍ାଂ
ଅଘ୍୍ାଂ ଚକ୍ରାଂ ଊଲାଂ କ୍ଶ୍ପାଣିକ୍ଶ୍ାମ ୧୪୨
ୁ
େନୁ ର ବ୍ରାସ୍ଣୌ ଚାକ୍ଶ୍ମ ମାଲାାଂ ଚିନଦ୍ର୍
ମୁ ାମ ଅପି ବ୍ରିଭ୍ରେୀ

ଅଶ୍ଟାେଅ ଭୁସ୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଶ୍ଟାେଅ ପୀଠସ୍ଗ ୧୪୩
ଭୂମି ନୀଲାେି ସାଂସ୍ସସ୍ଵ୍ୟ ସ୍ଵାମି ଚିତ୍ତାନୁ ଵ୍େିନ ି
ପସ୍େମ ପେମାଲସ୍େ ପେିମ ପୂଣ୍ କ୍ଶ୍ୁମ୍ଭା ଅଭିସ୍ଶ୍ଚିସ୍େ ୧୪୪
ଇନ୍ଦିସ୍ରନ୍ଦିରା ଅଭାକ୍ଶ୍ିମ କ୍ଶ୍ମୀର ସାଗର କ୍ଶ୍ନୟସ୍କ୍ଶ୍
ଭାଗ୍ଵ୍ି ତ୍ଵାଂ ସ୍ଵ େସ୍ନ୍ତ୍ରଚ୍ଚା ଵ୍ଈ କ୍ଶ୍େ ଜଗେ ପେିଃ ୧୪୫
ମଘ୍ିଲାଂ ମଘ୍ିଲାନାାଂ ତ୍ଵାଂ ସ୍େଵ୍ୋନାାଂ ଚ ସ୍େଵ୍ୋ
ତ୍ଵମ ଉତ୍ତସ୍ମାତ୍ତମାନାାଂ ଚ ତ୍ଵାଂ ସ୍ରେଃ ପରମାମେମ ୧୪୬
େନ ୋନୟା ଭିଵ୍ଦ୍ଧି ଚ ସାଵ୍୍ସ୍ଭୌମ ସୁସ୍ଖାଚ୍ଚିୋ
ଆସ୍ନ୍ଦାଲିକ୍ଶ୍ାେି ସ୍ସୌଭାଗୟାଂ ମସ୍ତ୍ତଭାେି ମସ୍ହାେେଃ ୧୪୭

ପୁତ୍ର ସ୍ପୌତ୍ରାଭି ଵ୍ଦ୍ଧି ଚ ଵ୍ିେୟା ସ୍ଭାଗ ବ୍ରଲାେିକ୍ଶ୍ମ
ଆେୁର ଆସ୍ରାଗୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସ୍ଶ୍ୈଟଵ୍େ୍ାଂ ତ୍ଵମ ଏଵ୍ ହି ୧୪୮
ପେମ ଏଵ୍ ଵ୍ିଭୂେ ି ଚ ସୂକ୍ଶ୍ମ୍ାେ ସୂକ୍ଶ୍ମ୍େରା ଗେିଃ
ସେୋ ଆପାଘ୍ି ସନ୍ଦତ୍ତ ବ୍ରସ୍ହ୍ମନ୍ଦ୍ରାେି ପେ ସ୍ଥିେଃି ୧୪୯
ଅଵ୍ୟାହେ ମହାଭାଗୟାଂ ତ୍ଵମ ଏଵ୍ାସ୍କ୍ଶ୍ମାଭୟ ଵ୍ିକ୍ରମଃ
ସମନବେ ଚ ସ୍ଵ୍ୋନାମ ଅଵ୍ିସ୍ରାେସ ତ୍ଵମ ଏଵ୍ ହି ୧୫୦
ନିଃସ୍ରେସ ପେ ପ୍ରାପ୍ତି ସାେନାଂ ଫଲମ ଏଵ୍ ଚ
ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରାଜ ରାଝୀ ଚ ରୀଵ୍ିେୟା ସ୍କ୍ଶ୍ମମ କ୍ଶ୍ାରିଣୀ ୧୫୧
ରୀାଂ ବ୍ରୀଜ ଜପ ସନ୍ତୁଶ୍ଟା ଐାଂ-ହ୍ରୀମ-ରୀମ-ବ୍ରୀଜ ପାଲିକ୍ଶ୍ା
ପ୍ରପତ୍ତି ମାଗ୍ ସୁଲଭା ଵ୍ିଶ୍ଣୁ ପ୍ରର୍ମ କ୍ଶ୍ିଘ୍କରୀ ୧୫୨
କ୍ଶ୍୍ୀାଂ କ୍ଶ୍ାରାର୍୍ ସାଵ୍ିତ୍ରୀ ଚ ସ୍ସୌମଘ୍ିଲୟା ଅେିସ୍େଵ୍ୋ

ରୀ ସ୍ଶ୍ାଡଆକ୍ଶ୍ମରୀ ଵ୍ିେୟା ରୀ େନ୍ତ୍ର ପୁର ଵ୍ାସିନୀ ୧୫୩
ସଵ୍୍ ମଘ୍ିଲ ମାଘ୍ିସ୍ଲୟ ଇସ୍ଵ୍ ସଵ୍୍ାର୍୍ ସାେିସ୍କ୍ଶ୍
ଅରସ୍ଣୟ ତ୍ରୟମବସ୍କ୍ଶ୍ ସ୍ଗୌରୀ ନାରାେଣି ନସ୍ମା ’ତୁ ସ୍େ
ପୁନଃ ପୁନର ନମସ୍ତ ’ତୁ ସାଶ୍ଟାଘ୍ିମ େୁୋଂ ପୁନଃ ୧୫୪
ସନତ୍କୁମାର ଉଵ୍ାଚ
ଏଵ୍ାଂ ତୁ ୋ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର୍ାେିଭିଃ ସୁସ୍ରୈଃ
ନମଦ୍ଭି ର ଆସ୍େୈର େୀସ୍ନୈ ଚ ନିସ୍ଵସ୍ତ୍ଵୈର ସ୍ଭାଗ ଵ୍ଜିସ୍େୈଃ ୧୫୫
ସ୍ଜୟଶ୍ଠା ଜୁ ସ୍ଶ୍ୈଟ ଚ ନିଃରୀସ୍କ୍ଶ୍ୈଃ ସାଂସାରା ସ୍ଵ ପରାେସ୍ଣୈଃ
ଵ୍ିଶ୍ପତ୍ନୀ
ଣୁ
େସ୍େୌ ସ୍େଶ୍ାାଂ େରଅନାଂ େଶ୍ିଟ େପ୍ଣମ ୧୫୬
ଅରେ ପୁସ୍ଣ୍ନ୍ଦୁ ସ୍କ୍ଶ୍ାଟୟାଭ େଵ୍ଲାପାଘ୍ି ଵ୍ୀକ୍ଶ୍ମସ୍ଣୈଃ
ସଵ୍୍ାନ ସତ୍ତ୍ଵ ସମାଵ୍ିଶ୍ଟାନ ଚସ୍କ୍ର ହଶ୍ଟା ଵ୍ରାଂ େସ୍େୌ ୧୫୭
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଉଵ୍ାଚ

ନାମ୍ାାଂ ସାଶ୍ଟ ସହସ୍ରାଂ ସ୍ମ ପ୍ରମାୋଦ୍ଵାପି େଃ ସକ୍ଶ୍େ
କ୍ଶ୍ୀେ୍ସ୍େେ େେ କ୍ଶ୍ୁସ୍ଲ ସେୟାଂ ଵ୍ସାମୟା ଚନ୍ଦ୍ର ୋରକ୍ଶ୍ମ ୧୫୮
କ୍ଶ୍ିାଂ ପୁନର ନିେମାଜ ଜପ୍ତୁର ମେ ଏକ୍ଶ୍ ଅରଣସୟ ଚ

ମାେ ଵ୍ତ୍ସାନୁ କ୍ଶ୍ମ୍ପାହାଂ ସ୍ପାଶ୍କ୍ଶ୍ୀ ସୟାମ ଅହର ନିଅମ ୧୫୯
ମନ ନାମ ତଵ୍ୋାଂ ସ୍ଲାସ୍କ୍ଶ୍ େୁ ଲ୍ଭାଂ ନାତି ଚିନ୍ତେି ମ
ମେ ପ୍ରସାସ୍େନ ସସ୍ଵ୍୍ ’ପି ସ୍ଵସ୍ସ୍ଵଶ୍ଟାର୍୍ମ ଅଵ୍ାପ୍ସ୍ୟର୍ ୧୬୦
ଲୁ ପ୍ତ ସ୍ଵ୍ୈଶ୍ଣଵ୍ େମ୍ସୟ ମେ ଵ୍ରସ୍େଶ୍ଵ ଅଵ୍କ୍ଶ୍ୀଣିନଃ
ଭକ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି ହୀନସୟ ଵ୍ସ୍ନ୍ଦୟା ନାମ୍ାାଂ ତସ୍ଵ୍ା ’ପି ସ୍ମ ୧୬୧
େସ୍ମାେ ଅଵ୍ୋଂ ସ୍େୈର ସ୍ୋସ୍ଶ୍ୈର ଵ୍ିହୀନଃ ପାପ ଵ୍ଜିେଃ
ଜସ୍ପେ ସାଶ୍ଟ ସହସ୍ରାଂ ସ୍ମ ନାମ୍ାାଂ ପ୍ରେୟହମ ଆେରାେ ୧୬୨
ସାକ୍ଶ୍ମାେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁସ୍ତ୍ରା ’ପି େୁ ଭ୍ାସ୍ଗୟା ’ପୟ ଅଲସ୍ସା ’ପି ଵ୍ା
ଅପ୍ରେସ୍ତ୍ନା ’ପି ମୂସ୍ଢା ’ପି ଵ୍ିକ୍ଶ୍ଲଃ ପେିସ୍ୋ ’ପି ଚ ୧୬୩

ଅଵ୍ୋଂ ପ୍ରାପ୍େ
ୁ ାେ ଭାଗୟାଂ ମତ୍ପର ସାସ୍େନ ସ୍କ୍ଶ୍ଵ୍ଲମ
ସ୍ପସ୍ହେମ ଅଚିରାେ ସ୍େଵ୍ା ଵ୍ରୋନାେ ଜାପିନଃ

େୋମି ସଵ୍୍ମ ଇଶ୍ଟାର୍୍ାଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀେି ସ୍ମରୋାଂ େୁଵ୍ମ ୧୬୪
ସନତ୍କୁମାର ଉଵ୍ାଚ
ଇେୟ ଉକ୍ତଵା ଅନ୍ତେ୍ସ୍େ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ଵ୍ୈଶ୍ଣଵ୍ୀ ଭଗଵ୍େ କ୍ଶ୍ଲା
ଇଶ୍ଟା ପୂେ୍ାଂ ଚ ସୁକ୍ଶ୍ୋଂ ଭାଗ ସ୍େୋଂ ଚ ଚିନ୍ତେି ମ ୧୬୫
ସ୍ଵାଂ ସ୍ଵାଂ ସ୍ଥାନାଂ ଚ ସ୍ଭାଗାଂ ଚ ଵ୍ିଜୋଂ ସ୍ଲଭିସ୍ର ସୁରାଃ
େେ ଏେେ ପ୍ରଵ୍ୋମୟ ଅେୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ସହସ୍ରକ୍ଶ୍ମ
ସ୍ୋଗିନଃ ପଠେ କ୍ଶ୍ିମପ୍ରାଂ ଚିନ୍ତେି ାର୍୍ାନ ଅଵ୍ାପ୍ସ୍ୟର୍ ୧୬୬
ଗାଗ୍ୟ ଉଵ୍ାଚ
ସନେ କ୍ଶ୍ୁମାସ୍ରା ସ୍ୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଇେୟ ଉକ୍ତଵା ସ େୋନିେିଃ
ଅନୁ ଗହୟ େସ୍େୌ କ୍ଶ୍ିମପ୍ରାଂ ୋାଂ ଚ ଦ୍ଵାେଅ ସ୍ୋଗିନଃ ୧୬୭

େସ୍ମାେ ଏେେ ରହସୟାଂ ଚ ସ୍ଗାପୟାଂ ଜପୟାଂ ପ୍ରେତ୍ନେଃ
ଅଶ୍ଟମୟାାଂ ଚ ଚେୁ େ୍ୋାଂ ନଵ୍ାଭୟାାଂ ଭଗୁ ଵ୍ାସସ୍ର ୧୬୮
ସ୍ପୌଣ୍ମାସୟାମ ଅମାୋାଂ ଚ ପଵ୍୍ କ୍ଶ୍ାସ୍ଲ ଵ୍ିଏଶ୍େଃ
ଜସ୍ପେ ଵ୍ା ନିେୟ କ୍ଶ୍ାସ୍େ୍ଶ୍ୁ ସଵ୍୍ାନ କ୍ଶ୍ାମାନ ଅଵ୍ାପ୍େ
ୁ ାେ ୧୬୯
ଇେି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାସ୍ଣ ସନତ୍କୁମାର ସମିିୋୋମ
ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତାତ୍ରାଂ ସାଂପୂଣ୍ମ

