
ଧ୍ୟାନଂ 
ଅରୁଣାଂ କରୁଣା ତରଂଗିତାକ୍ଷଂ ଧତୃପାଶାଂକୁଶ ପୁଷ୍ପବାଣଚାପାମ | 
ଅଣିମାଦଭିି ରାଵୃତାଂ ମୟୂଖ  ୈଃ ଅହମିଖତେଵ ଵଭିାଵଖୟ ଭଵାନଷମ || ୧ || 
ହରୈିଃ ଓଂ 
ଶ୍ରଷ ମାତା, ଶ୍ରଷ ମହାରାଗ୍ନ୍େଷ, ଶ୍ରଷମତ-ସଂିହାସଖନଶ୍ଵରଷ | 
ଚଦିଗି୍ନ୍ କୁଂଡସଂଭୂତା, ଖଦଵକାୟୟସମଦୁେତା || ୧ || 
ଉଦେଦ୍ଭାନୁ ସହସ୍ରାଭା, ଚତୁବୟାହୁ ସମନିିତା | 
ରାଗସ୍ଵରୂପ ପାଶାଢ୍ୋ, ଖରାଧାକାରାଂକୁଖଶାଜ୍ଜ୍ଵଲା || ୨ || 
ମଖନାରୂଖପକ୍ଖୁକାଦଂଡା, ପଂଚତନମାତ୍ର ସାୟକା | 
ନଜିାରୁଣ ପ୍ରଭାପୂର ମଜ୍ଜଦ-ବ୍ରହ୍ାଂଡମଂଡଲା || ୩ || 
ଚଂପକାଖଶାକ ପୁନ୍ନାଗ ଖସୌଗଂଧିକ ଲସତ୍କଚା 
କୁରୁଵଂିଦ ମଣିଖଶ୍ରଣଷ କନଖତ୍କାଟଷର ମଂଡତିା || ୪ || 
ଅଷ୍ଟମଷ ଚଂଦ୍ର ଵଭି୍ରାଜ ଦଳକିସ୍ଥଲ ଖଶାଭିତା | 
ମ ୁଚଂଦ୍ର କଳଂକାଭ ମଗୃନାଭି ଵଖିଶଷକା || ୫ || 
ଵଦନସ୍ମର ମାଂଗଲେ ଗହୃଖତାରଣ ଚଲିି୍ଲକା | 
ଵକ୍ତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମଷ ପରଷଵାହ ଚଲନମଷନାଭ ଖଲାଚନା || ୬ || 
ନଵଚଂପକ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସାଦଂଡ ଵରିାଜତିା | 
ତାରାକାଂତ ିତରିସ୍କାର ିନାସାଭରଣ ଭାସରୁା || ୭ || 
କଦଂବ ମଂଜରଷକଲପୁ୍ତ କଣୟପୂର ମଖନାହରା | 
ତାଟଂକ ୟୁଗଳଷଭୂତ ତପଖନାଡୁପ ମଂଡଲା || ୮ || 
ପଦମରାଗ ଶଲିାଦଶୟ ପରଭିାଵ ିକଖପାଲଭୂୈଃ | 
ନଵଵଦୁିମ ବଂିବଶ୍ରଷୈଃ ନେକ୍କାର ିରଦନଚ୍ଛଦା || ୯ || 
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ଶୁଦ୍ଧ ଵଦିୋଂକୁରାକାର ଦ୍ଵଜିପଂକି୍ତ ଦ୍ଵଖୟାଜ୍ଜ୍ଵଲା | 
କପୟୂରଵଷଟ ିକାଖମାଦ ସମାକଷୟ ଦ୍ଦଗିଂତରା || ୧୦ || 
ନଜିସଲ୍ଲାପ ମାଧୁୟୟ ଵନିଭିୟର-ତ୍ସତି କଚ୍ଛପଷ | 
ମଂଦସି୍ମତ ପ୍ରଭାପୂର ମଜ୍ଜତ-କାଖମଶ ମାନସା || ୧୧ || 
ଅନାକଲିତ ସାଦୃଶେ ଚୁବୁକ ଶ୍ରଷ ଵରିାଜତିା | 
କାଖମଶବଦ୍ଧ ମାଂଗଲେ ସତୂ୍ରଖଶାଭିତ କଂଥରା || ୧୨ || 
କନକାଂଗଦ ଖକୟୂର କମନଷୟ ଭୁଜାନିିତା | 
ରତ୍ନଖର ଖଵୟ ଚଂିତାକ ଖଲାଲମକୁ୍ତା ଫଲାନିିତା || ୧୩ || 
କାଖମଶ୍ଵର ଖପ୍ରମରତ୍ନ ମଣି ପ୍ରତପିଣସ୍ତନଷ| 
ନାଭୋଲଵାଲ ଖରାମାଳ ିଲତାଫଲ କୁଚଦ୍ଵୟଷ || ୧୪ || 
ଲକ୍େଖରାମଲତା ଧାରତା ସମଖୁନ୍ନୟ ମଧ୍ୟମା | 
ସ୍ତନଭାର ଦଳନ-ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟବଂଧ ଵଳତି୍ରୟା || ୧୫ || 
ଅରୁଣାରୁଣ ଖକୌସଂୁଭ ଵସ୍ତ୍ର ଭାସ୍ଵତ-କଟଷତଟଷ | 
ରତ୍ନକଂିକଣିି କାରମେ ରଶନାଦାମ ଭୂଷିତା || ୧୬ || 
କାଖମଶ ଗ୍ନ୍ୋତ ଖସୌଭାଗେ ମାଦୟଖଵାରୁ ଦ୍ଵୟାନିିତା | 
ମାଣିକେ ମକୁଟାକାର ଜାନୁଦ୍ଵୟ ଵରିାଜତିା || ୧୭ || 
ଇଂଦ୍ରଖଗାପ ପରକିି୍ପ୍ତ ସ୍ମର ତୂଣାଭ ଜଂଘିକା | 
ଗୂଢ୍ଗୁଲଭା କୂମୟପଷୃ୍ଠ ଜୟିଷୁ୍ଣ ପ୍ରପଦାନିିତା || ୧୮ || 
ନ ଦଷଧିତ ିସଂଛନ୍ନ ନମଜ୍ଜନ ତଖମାଗୁଣା | 
ପଦଦ୍ଵୟ ପ୍ରଭାଜାଲ ପରାକୃତ ସଖରାରୁହା || ୧୯ || 
ଶଂିଜାନ ମଣିମଂଜଷର ମଂଡତି ଶ୍ରଷ ପଦାଂବୁଜା | 
ମରାଳଷ ମଂଦଗମନା, ମହାଲାଵଣେ ଖଶଵଧିୈଃ || ୨୦ || 
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ସଵୟାରୁଣାନଵଦୋଂଗଷ ସଵୟାଭରଣ ଭୂଷିତା | 
ଶଵିକାଖମଶ୍ଵରାଂକସ୍ଥା, ଶଵିା, ସ୍ଵାଧଷନ ଵଲ୍ଲଭା || ୨୧ || 
ସଖୁମରୁ ମଧ୍ୟଶଂୃଗସ୍ଥା, ଶ୍ରଷମନ୍ନଗର ନାୟିକା | 
ଚଂିତାମଣି ଗହୃାଂତସ୍ଥା, ପଂଚବ୍ରହ୍ାସନସ୍ଥିତା || ୨୨ || 
ମହାପଦମାଟଵଷ ସଂସ୍ଥା, କଦଂବ ଵନଵାସନିଷ | 
ସଧୁାସାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥା, କାମାକ୍ଷ କାମଦାୟିନଷ || ୨୩ || 
ଖଦଵଷି ଗଣସଂଘାତ ସୂ୍ତୟମାନାତ୍ମ ଖଵ ଭଵା | 
ଭଂଡାସରୁ ଵଖଧାଦୁେକ୍ତ ଶକି୍ତଖସନା ସମନିିତା || ୨୪ || 
ସଂପତ୍କରଷ ସମାରୂଢ୍ ସଂିଧୁର ଵ୍ରଜଖସଵତିା | 
ଅଶ୍ଵାରୂଢ୍ାଧିଷ୍ଠତିାଶ୍ଵ ଖକାଟଖିକାଟ ିଭିରାଵୃତା || ୨୫ || 
ଚରରାଜ ରଥାରୂଢ୍ ସଵୟାୟୁଧ ପରଷି୍କତୃା | 
ଖଗୟଚର ରଥାରୂଢ୍ ମଂତ୍ରଣିଷ ପରଖିସଵତିା || ୨୬ || 
କରିଚିର ରଥାରୂଢ୍ ଦଂଡନାଥା ପୁରସ୍କତୃା | 
ଜ୍ଵାଲାମାଲିନ ିକାକି୍ପ୍ତ ଵହ୍ନପି୍ରାକାର ମଧ୍ୟଗା || ୨୭ || 
ଭଂଡଖସ ନେ ଵଖଧାଦୁେକ୍ତ ଶକି୍ତ ଵରିମହଷିତା | 
ନତିୋ ପରାରମାଖଟାପ ନରିଷକ୍ଣ ସମତୁ୍ସୁକା || ୨୮ || 
ଭଂଡପୁତ୍ର ଵଖଧାଦୁେକ୍ତ ବାଲାଵରିମ ନଂଦତିା | 
ମଂତ୍ରଣିେଂବା ଵରିଚତି ଵଷିଂଗ ଵଧଖତାଷିତା || ୨୯ || 
ଵଶିୁର ପ୍ରାଣହରଣ ଵାରାହଷ ଵଷୟୟନଂଦତିା | 
କାଖମଶ୍ଵର ମ ୁାଖଲାକ କଲିିତ ଶ୍ରଷ ଗଖଣଶ୍ଵରା || ୩୦ || 
ମହାଗଖଣଶ ନଭିିନ୍ନ ଵଘି୍ନୟଂତ୍ର ପ୍ରହଷତିା | 
ଭଂଡାସଖୁରଂଦ୍ର ନମିୟକୁ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତେସ୍ତ୍ର ଵଷିଣଷ || ୩୧ || 
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କରାଂଗୁଳ ିନଖ ାତ୍ପନ୍ନ ନାରାୟଣ ଦଶାକୃତୈିଃ | 
ମହାପାଶୁପତାସ୍ତ୍ରାଗି୍ନ୍ ନଦିୟଗ୍ଧାସରୁ ଖସ ନକିା || ୩୨ || 
କାଖମଶ୍ଵରାସ୍ତ୍ର ନଦିୟଗ୍ଧ ସଭଂଡାସୁର ଶୂନେକା | 
ବ୍ରଖହ୍ାଖପଂଦ୍ର ମଖହଂଦ୍ରାଦ ିଖଦଵସଂସୁ୍ତତ ଖଵ ଭଵା || ୩୩ || 
ହରଖନତ୍ରାଗି୍ନ୍ ସଂଦଗ୍ଧ କାମ ସଂଜଷଵଖନୌଷଧିୈଃ | 
ଶ୍ରଷମଦ୍ଵାଗଭଵ କୂଖଟ କ ସ୍ଵରୂପ ମ ୁପଂକଜା || ୩୪ || 
କଂଠାଧୈଃ କଟପିୟୟଂତ ମଧ୍ୟକୂଟ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ଶକି୍ତକୂଖଟ କ ତାପନ୍ନ କଟେଖଥାଭାଗ ଧାରଣିଷ || ୩୫ || 
ମଲୂମଂତ୍ରାତ୍ମକିା, ମଲୂକୂଟ ତ୍ରୟ କଖଳବରା | 
କୁଳାମଖୃତ କ ରସକିା, କୁଳସଂଖକତ ପାଲିନଷ || ୩୬ || 
କୁଳାଂଗନା, କୁଳାଂତୈଃସ୍ଥା, ଖକୌଳନିଷ, କୁଳଖୟାଗିନଷ | 
ଅକୁଳା, ସମୟାଂତୈଃସ୍ଥା, ସମୟାଚାର ତତ୍ପରା || ୩୭ || 
ମଲୂାଧାଖର କ ନଲିୟା, ବ୍ରହ୍ରଂଥି ଵଖିଭଦନିଷ | 
ମଣିପୂରାଂତ ରୁଦତିା, ଵଷୁି୍ଣରଂଥି ଵଖିଭଦନିଷ || ୩୮ || 
ଆଗ୍ନ୍ୋ ଚରାଂତରାଳସ୍ଥା, ରୁଦ୍ରରଂଥି ଵଖିଭଦନିଷ | 
ସହସ୍ରାରାଂବୁଜା ରୂଢ୍ା, ସଧୁାସାରାଭି ଵଷିଣଷ || ୩୯ || 
ତଟଲି୍ଲତା ସମରୁଚୈିଃ, ଷଟ-ଚଖରାପର ିସଂସି୍ଥତା | 
ମହାଶକି୍ତୈଃ, କୁଂଡଲିନଷ, ବସିତଂତୁ ତନଷୟସଷ || ୪୦ || 
ଭଵାନଷ, ଭାଵନାଗମୋ, ଭଵାରଣେ କୁଠାରକିା | 
ଭଦ୍ରପି୍ରୟା, ଭଦ୍ରମତୂ,ି ଭୟକ୍ତଖସୌଭାଗେ ଦାୟିନଷ || ୪୧ || 
ଭକି୍ତପି୍ରୟା, ଭକି୍ତଗମୋ, ଭକି୍ତଵଶୋ, ଭୟାପହା | 
ଶାଂଭଵଷ, ଶାରଦାରାଧ୍ୟା, ଶଵୟାଣଷ, ଶମୟଦାୟିନଷ || ୪୨ || 
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ଶାଂକରଷ, ଶ୍ରଷକରଷ, ସାଧ୍ଵଷ, ଶରଚ୍ଚଂଦ୍ରନଭିାନନା | 
ଶାଖତାଦରଷ, ଶାଂତମିତଷ, ନରିାଧାରା, ନରିଂଜନା || ୪୩ || 
ନଖିଲୟପା, ନମିୟଲା, ନତିୋ, ନରିାକାରା, ନରିାକୁଲା | 
ନଗିୟୁଣା, ନଷି୍କଳା, ଶାଂତା, ନଷି୍କାମା, ନରୁିପପଲଵା || ୪୪ || 
ନତିେମକୁ୍ତା, ନଵିକିାରା, ନଷି୍ପ୍ରପଂଚା, ନରିାଶ୍ରୟା | 
ନତିେଶୁଦ୍ଧା, ନତିେବୁଦ୍ଧା, ନରିଵଦୋ, ନରିଂତରା || ୪୫ || 
ନଷି୍କାରଣା, ନଷି୍କଳଂକା, ନରୁିପାଧି, ନରିଷଶ୍ଵରା | 
ନଷରାଗା, ରାଗମଥନଷ, ନମିୟଦା, ମଦନାଶନିଷ || ୪୬ || 
ନଶିି୍ଂତା, ନରିହଂକାରା, ନଖିମୟାହା, ଖମାହନାଶନିଷ | 
ନମିୟମା, ମମତାହଂତ୍ରଷ, ନଷି୍ପାପା, ପାପନାଶନିଷ || ୪୭ || 
ନଖିରାଧା, ଖରାଧଶମନଷ, ନଖିଲୟାଭା, ଖଲାଭନାଶନିଷ | 
ନୈିଃସଂଶୟା, ସଂଶୟଘ୍ନଷ, ନଭିୟଵା, ଭଵନାଶନିଷ || ୪୮ || 
ନଵିକିଲିା, ନରିାବାଧା, ନଖିଭୟଦା, ଖଭଦନାଶନିଷ | 
ନନିୟାଶା, ମତୁୃେମଥନଷ, ନରିିୟା, ନଷି୍ପରରିହା || ୪୯ || 
ନସୁି୍ତଲା, ନଷଲଚକୁିରା, ନରିପାୟା, ନରିତେୟା | 
ଦୁଲୟଭା, ଦୁଗୟମା, ଦୁଗୟା, ଦୁୈଃ ହଂତ୍ରଷ, ସ ୁପ୍ରଦା || ୫୦ || 
ଦୁଷ୍ଟଦୂରା, ଦୁରାଚାର ଶମନଷ, ଖଦାଷଵଜତିା | 
ସଵୟଗ୍ନ୍ୋ, ସାଂଦ୍ରକରୁଣା, ସମାନାଧିକଵଜତିା || ୫୧ || 
ସଵୟଶକି୍ତମୟଷ, ସଵୟମଂଗଳା, ସଦ୍ଗତପି୍ରଦା | 
ସଖଵୟଶ୍ଵରଷ, ସଵୟମୟଷ, ସଵୟମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୫୨ || 
ସଵୟୟଂତ୍ରାତ୍ମକିା, ସଵୟତଂତ୍ରରୂପା, ମଖନାନମନଷ | 
ମାଖହଶ୍ଵରଷ, ମହାଖଦଵଷ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମଷ, ମୟଡୃପି୍ରୟା || ୫୩ || 
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ମହାରୂପା, ମହାପୂଜୋ, ମହାପାତକ ନାଶନିଷ | 
ମହାମାୟା, ମହାସତ୍ତ୍ଵା, ମହାଶକି୍ତ ମୟହାରତୈିଃ || ୫୪ || 
ମହାଖଭାଗା, ମଖହ ଶ୍ଵୟୟା, ମହାଵଷୟୟା, ମହାବଲା | 
ମହାବୁଦ୍ଧ,ି ମୟହାସଦି୍ଧ,ି ମୟହାଖୟାଖଗଶ୍ଵଖରଶ୍ଵରଷ || ୫୫ || 
ମହାତଂତ୍ରା, ମହାମଂତ୍ରା, ମହାୟଂତ୍ରା, ମହାସନା | 
ମହାୟାଗ ରମାରାଧ୍ୟା, ମହାଖଭ ରଵ ପୂଜତିା || ୫୬ || 
ମଖହଶ୍ଵର ମହାକଲି ମହାତାଂଡଵ ସାକି୍ଣଷ | 
ମହାକାଖମଶ ମହଷିଷ, ମହାତ୍ରପୁିର ସଂୁଦରଷ || ୫୭ || 
ଚତୁୈଃଷଷୁ୍ଟେପଚାରାଢ୍ୋ, ଚତୁଷଷଷି୍ଟ କଳାମୟଷ | 
ମହା ଚତୁଷଷଷି୍ଟ ଖକାଟ ିଖୟାଗିନଷ ଗଣଖସଵତିା || ୫୮ || 
ମନୁଵଦିୋ, ଚଂଦ୍ରଵଦିୋ, ଚଂଦ୍ରମଂଡଲମଧ୍ୟଗା | 
ଚାରୁରୂପା, ଚାରୁହାସା, ଚାରୁଚଂଦ୍ର କଳାଧରା || ୫୯ || 
ଚରାଚର ଜଗନ୍ନାଥା, ଚରରାଜ ନଖିକତନା | 
ପାଵୟତଷ, ପଦମନୟନା, ପଦମରାଗ ସମପ୍ରଭା || ୬୦ || 
ପଂଚଖପ୍ରତାସନାସଷନା, ପଂଚବ୍ରହ୍ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ଚନିମୟଷ, ପରମାନଂଦା, ଵଗି୍ନ୍ୋନ ଘନରୂପିଣଷ || ୬୧ || 
ଧ୍ୟାନଧ୍ୟାତୃ ଖଧ୍ୟୟରୂପା, ଧମୟାଧମୟ ଵଵିଜତିା | 
ଵଶି୍ଵରୂପା, ଜାଗରଣିଷ, ସ୍ଵପଂତଷ, ଖତ ଜସାତ୍ମକିା || ୬୨ || 
ସପୁ୍ତା, ପ୍ରାଗ୍ନ୍ୋତ୍ମକିା, ତୁୟୟା, ସଵୟାଵସ୍ଥା ଵଵିଜତିା | 
ସଷୃ୍ଟିକତ୍ରୟଷ, ବ୍ରହ୍ରୂପା, ଖଗାପ୍ତର ଷ, ଖଗାଵଂିଦରୂପିଣଷ || ୬୩ || 
ସଂହାରଣିଷ, ରୁଦ୍ରରୂପା, ତଖିରାଧାନକରଷଶ୍ଵରଷ | 
ସଦାଶଵିାନୁରହଦା, ପଂଚକୃତେ ପରାୟଣା || ୬୪ || 
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ଭାନୁମଂଡଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥା, ଖଭ ରଵଷ, ଭଗମାଲିନଷ | 
ପଦମାସନା, ଭଗଵତଷ, ପଦମନାଭ ସଖହାଦରଷ || ୬୫ || 
ଉଖନମଷ ନମିିଖଷାତ୍ପନ୍ନ ଵପିନ୍ନ ଭୁଵନାଵଳୈିଃ | 
ସହସ୍ରଶଷଷୟଵଦନା, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରପାତ || ୬୬ || 
ଆବ୍ରହ୍ କଷଟଜନନଷ, ଵଣୟାଶ୍ରମ ଵଧିାୟିନଷ | 
ନଜିାଗ୍ନ୍ୋରୂପନଗିମା, ପୁଣୋପୁଣେ ଫଲପ୍ରଦା || ୬୭ || 
ଶୁତ ିସଷମଂତ ସଂିଧୂରଷକୃତ ପାଦାବ୍ଜଧୂଳକିା | 
ସକଲାଗମ ସଂଖଦାହ ଶୁକି୍ତସଂପୁଟ ଖମୌକି୍ତକା || ୬୮ || 
ପୁରୁଷାଥୟପ୍ରଦା, ପୂଣୟା, ଖଭାଗିନଷ, ଭୁଵଖନଶ୍ଵରଷ | 
ଅଂବକିା,ନାଦ ିନଧିନା, ହରବି୍ରଖହ୍ଂଦ୍ର ଖସଵତିା || ୬୯ || 
ନାରାୟଣଷ, ନାଦରୂପା, ନାମରୂପ ଵଵିଜତିା | 
ହ୍ଷଂକାରଷ, ହ୍ଷମତଷ, ହୃଦୋ, ଖହଖୟାପାଖଦୟ ଵଜତିା || ୭୦ || 
ରାଜରାଜାଚତିା, ରାଗ୍ନ୍େଷ, ରମୋ, ରାଜଷଵଖଲାଚନା | 
ରଂଜନଷ, ରମଣଷ, ରସୋ, ରଣତ୍କଂିକଣିି ଖମ ଲା || ୭୧ || 
ରମା, ରାଖକଂଦୁଵଦନା, ରତରୂିପା, ରତପିି୍ରୟା | 
ରକ୍ାକରଷ, ରାକ୍ସଘ୍ନଷ, ରାମା, ରମଣଲଂପଟା || ୭୨ || 
କାମୋ, କାମକଳାରୂପା, କଦଂବ କୁସମୁପି୍ରୟା | 
କଲୋଣଷ, ଜଗତଷକଂଦା, କରୁଣାରସ ସାଗରା || ୭୩ || 
କଳାଵତଷ, କଳାଲାପା, କାଂତା, କାଦଂବରଷପି୍ରୟା | 
ଵରଦା, ଵାମନୟନା, ଵାରୁଣଷମଦଵହିିଲା || ୭୪ || 
ଵଶି୍ଵାଧିକା, ଖଵଦଖଵଦୋ, ଵଂିଧ୍ୟାଚଲ ନଵିାସନିଷ | 
ଵଧିାତ୍ରଷ, ଖଵଦଜନନଷ, ଵଷୁି୍ଣମାୟା, ଵଲିାସନିଷ || ୭୫ || 
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ଖକ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପା, ଖକ୍ଖତ୍ରଶଷ, ଖକ୍ତ୍ର ଖକ୍ତ୍ରଗ୍ନ୍େ ପାଲିନଷ | 
କ୍ୟଵୃଦ୍ଧ ିଵନିମିୟକୁ୍ତା, ଖକ୍ତ୍ରପାଲ ସମଚତିା || ୭୬ || 
ଵଜିୟା, ଵମିଲା, ଵଂଦୋ, ଵଂଦାରୁ ଜନଵତ୍ସଲା | 
ଵାଗିାଦନିଷ, ଵାମଖକଶଷ, ଵହ୍ନମିଂଡଲ ଵାସନିଷ || ୭୭ || 
ଭକି୍ତମତ-କଲିଲତକିା, ପଶୁପାଶ ଵଖିମାଚନଷ | 
ସଂହୃତାଖଶଷ ପାଷଂଡା, ସଦାଚାର ପ୍ରଵତକିା || ୭୮ || 
ତାପତ୍ରୟାଗି୍ନ୍ ସଂତପ୍ତ ସମାହ୍ଲାଦନ ଚଂଦି୍ରକା | 
ତରୁଣଷ, ତାପସାରାଧ୍ୟା, ତନୁମଧ୍ୟା, ତଖମାପହା || ୭୯ || 
ଚତି,ି ସ୍ତତ୍ପଦଲକ୍ୋଥୟା, ଚଖିଦକ ରସରୂପିଣଷ | 
ସ୍ଵାତ୍ମାନଂଦଲଵଷଭୂତ ବ୍ରହ୍ାଦୋନଂଦ ସଂତତୈିଃ || ୮୦ || 
ପରା, ପ୍ରତେକିିତଷ ରୂପା, ପଶେଂତଷ, ପରଖଦଵତା | 
ମଧ୍ୟମା, ଖଵ  ରଷରୂପା, ଭକ୍ତମାନସ ହଂସକିା || ୮୧ || 
କାଖମଶ୍ଵର ପ୍ରାଣନାଡଷ, କୃତଗ୍ନ୍ୋ, କାମପୂଜତିା | 
ଶଂୃଗାର ରସସଂପୂଣୟା, ଜୟା, ଜାଲଂଧରସ୍ଥିତା || ୮୨ || 
ଓଡୋଣ ପଷଠନଲିୟା, ବଂିଦୁମଂଡଲ ଵାସନିଷ | 
ରଖହାୟାଗ ରମାରାଧ୍ୟା, ରହସ୍ତପୟଣ ତପିତା || ୮୩ || 
ସଦେୈଃ ପ୍ରସାଦନିଷ, ଵଶି୍ଵସାକି୍ଣଷ, ସାକି୍ଵଜତିା | 
ଷଡଂଗଖଦଵତା ୟୁକ୍ତା, ଷାଡ୍ଗଣୁେ ପରପିୂରତିା || ୮୪ || 
ନତିେକିଲନ୍ନା, ନରୁିପମା, ନଵିୟାଣ ସ ୁଦାୟିନଷ | 
ନତିୋ, ଖଷାଡଶକିାରୂପା, ଶ୍ରଷକଂଠାଧୟ ଶରଷରଣିଷ || ୮୫ || 
ପ୍ରଭାଵତଷ, ପ୍ରଭାରୂପା, ପ୍ରସଦି୍ଧା, ପରଖମଶ୍ଵରଷ | 
ମଲୂପ୍ରକୃତ ିରଵେକ୍ତା, ଵେକ୍ତାଵେକ୍ତ ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୮୬ || 
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ଵୋପିନଷ, ଵଵିଧିାକାରା, ଵଦିୋଵଦିୋ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ମହାକାଖମଶ ନୟନା, କୁମଦୁାହ୍ଲାଦ ଖକୌମଦୁଷ || ୮୭ || 
ଭକ୍ତହାଦୟ ତଖମାଖଭଦ ଭାନୁମଦ-ଭାନୁସଂତତୈିଃ | 
ଶଵିଦୂତଷ, ଶଵିାରାଧ୍ୟା, ଶଵିମତୂ,ି ଶିିଵଂକରଷ || ୮୮ || 
ଶଵିପି୍ରୟା, ଶଵିପରା, ଶଖିଷ୍ଟଷ୍ଟା, ଶଷି୍ଟପୂଜତିା | 
ଅପ୍ରଖମୟା, ସ୍ଵପ୍ରକାଶା, ମଖନାଵାଚାମ ଖଗାଚରା || ୮୯ || 
ଚଚି୍ଛକି୍ତ, ଖଶ୍ତନାରୂପା, ଜଡଶକି୍ତ, ଜୟଡାତ୍ମକିା | 
ଗାୟତ୍ରଷ, ଵୋହୃତ,ି ସସଂଧ୍ୟା, ଦ୍ଵଜିବୃଂଦ ନଖିଷଵତିା || ୯୦ || 
ତତ୍ତ୍ଵାସନା, ତତ୍ତ୍ଵମୟଷ, ପଂଚଖକାଶାଂତରସି୍ଥତା | 
ନସିସଷମମହମିା, ନତିେଖୟୌଵନା, ମଦଶାଲିନଷ || ୯୧ || 
ମଦଘଣିୂତ ରକ୍ତାକ୍ଷ, ମଦପାଟଲ ଗଂଡଭୂୈଃ | 
ଚଂଦନ ଦ୍ରଵଦଗି୍ଧାଂଗଷ, ଚାଂଖପୟ କୁସମୁ ପି୍ରୟା || ୯୨ || 
କୁଶଲା, ଖକାମଲାକାରା, କୁରୁକୁଳ୍ଳା, କୁଖଲଶ୍ଵରଷ | 
କୁଳକୁଂଡାଲୟା, ଖକୌଳ ମାଗୟତତ୍ପର ଖସଵତିା || ୯୩ || 
କୁମାର ଗଣନାଥାଂବା, ତୁଷି୍ଟୈଃ, ପୁଷି୍ଟ, ମୟତ,ି ଧୟତୃୈିଃ | 
ଶାଂତୈିଃ, ସ୍ଵସି୍ତମତଷ, କାଂତ,ି ନୟଂଦନିଷ, ଵଘି୍ନନାଶନିଷ || ୯୪ || 
ଖତଖଜାଵତଷ, ତ୍ରନିୟନା, ଖଲାଲାକ୍ଷ କାମରୂପିଣଷ | 
ମାଲିନଷ, ହଂସନିଷ, ମାତା, ମଲୟାଚଲ ଵାସନିଷ || ୯୫ || 
ସମୁ ୁଷ, ନଳନିଷ, ସଭୁରୈଃ, ଖଶାଭନା, ସରୁନାୟିକା | 
କାଲକଂଠଷ, କାଂତମିତଷ, ଖକ୍ାଭିଣଷ, ସକୂ୍ଷ୍ମରୂପିଣଷ || ୯୬ || 
ଵଖେଶ୍ଵରଷ, ଵାମଖଦଵଷ, ଵଖୟାଵସ୍ଥା ଵଵିଜତିା | 
ସଖିଦ୍ଧଶ୍ଵରଷ, ସଦି୍ଧଵଦିୋ, ସଦି୍ଧମାତା, ୟଶସି୍ଵନଷ || ୯୭ || 
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ଵଶିୁଦ୍ଧ ିଚରନଲିୟା,ରକ୍ତଵଣୟା, ତ୍ରଖିଲାଚନା | 
 ଟିାଂଗାଦ ିପ୍ରହରଣା, ଵଦଖନ କ ସମନିିତା || ୯୮ || 
ପାୟସାନ୍ନପି୍ରୟା, ତ୍ଵକ୍ସ ସ୍ଥା, ପଶୁଖଲାକ ଭୟଂକରଷ | 
ଅମତୃାଦ ିମହାଶକି୍ତ ସଂଵୃତା, ଡାକନିଷଶ୍ଵରଷ || ୯୯ || 
ଅନାହତାବ୍ଜ ନଲିୟା, ଶୋମାଭା, ଵଦନଦ୍ଵୟା | 
ଦଂଖରାଜ୍ଜ୍ଵଲା,କ୍ମାଲାଧିଧରା, ରୁଧିର ସଂସି୍ଥତା || ୧୦୦ || 
କାଳରାତ୍ରୋଦ ିଶଖକ୍ତୋଘଵୃତା, ସି୍ନଖଗ୍ଧୌଦନପି୍ରୟା | 
ମହାଵଷଖରଂଦ୍ର ଵରଦା, ରାକଣିେଂବା ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୦୧ || 
ମଣିପୂରାବ୍ଜ ନଲିୟା, ଵଦନତ୍ରୟ ସଂୟୁତା | 
ଵୋଧିକାୟୁଖଧାଖପତା, ଡାମୟୟାଦଭିି ରାଵୃତା || ୧୦୨ || 
ରକ୍ତଵଣୟା, ମାଂସନଷି୍ଠା, ଗୁଡାନ୍ନ ପ୍ରଷତମାନସା | 
ସମସ୍ତ ଭକ୍ତସ ୁଦା, ଲାକନିେଂବା ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୦୩ || 
ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନାଂବୁ ଜଗତା, ଚତୁଵୟକ୍ତ୍ର ମଖନାହରା | 
ଶୂଲାଦୋୟୁଧ ସଂପନ୍ନା, ପଷତଵଣୟା,ତଗିଵତିା || ୧୦୪ || 
ଖମଖଦାନଷି୍ଠା, ମଧୁପ୍ରଷତା, ବଂଦନିୋଦ ିସମନିିତା | 
ଦଧ୍ୟନ୍ନାସକ୍ତ ହୃଦୟା, ଡାକନିଷ ରୂପଧାରଣିଷ || ୧୦୫ || 
ମଲୂା ଧାରାଂବୁଜାରୂଢ୍ା, ପଂଚଵକ୍ତ୍ରା,ସ୍ଥିସଂସ୍ଥିତା | 
ଅଂକୁଶାଦ ିପ୍ରହରଣା, ଵରଦାଦ ିନଖିଷଵତିା || ୧୦୬ || 
ମଖୁଦ୍ଗୌଦନାସକ୍ତ ଚତି୍ତା, ସାକନିେଂବାସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ଆଗ୍ନ୍ୋ ଚରାବ୍ଜନଲିୟା, ଶୁକଲଵଣୟା, ଷଡାନନା || ୧୦୭ || 
ମଜ୍ଜାସଂସ୍ଥା, ହଂସଵତଷ ମ ୁେଶକି୍ତ ସମନିିତା | 
ହରଦି୍ରାଖନ୍ନ କ ରସକିା, ହାକନିଷ ରୂପଧାରଣିଷ || ୧୦୮ || 
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ସହସ୍ରଦଳ ପଦମସ୍ଥା, ସଵୟଵଖଣୟାପ ଖଶାଭିତା | 
ସଵୟାୟୁଧଧରା, ଶୁକଲ ସଂସି୍ଥତା, ସଵୟଖତାମ ୁଷ || ୧୦୯ || 
ସଖଵୌଦନ ପ୍ରଷତଚତି୍ତା, ୟାକନିେଂବା ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ସ୍ଵାହା, ସ୍ଵଧା,ମତ,ି ଖମୟଧା, ଶୁତୈିଃ, ସୃ୍ମତ,ି ରନୁତ୍ତମା || ୧୧୦ || 
ପୁଣେକଷତୈିଃ, ପୁଣେଲଭୋ, ପୁଣେଶ୍ରଵଣ କଷତୟନା | 
ପୁଖଲାମଜାଚତିା, ବଂଧଖମାଚନଷ, ବଂଧୁରାଲକା || ୧୧୧ || 
ଵମିଶୟରୂପିଣଷ, ଵଦିୋ, ଵୟିଦାଦ ିଜଗତ୍ପର ସୈୂଃ | 
ସଵୟଵୋଧି ପ୍ରଶମନଷ, ସଵୟମତୁୃେ ନଵିାରଣିଷ || ୧୧୨ || 
ଅରଗଣୋ,ଚଂିତେରୂପା, କଲିକଲମଷ ନାଶନିଷ | 
କାତୋୟିନଷ, କାଲହଂତ୍ରଷ, କମଲାକ୍ ନଖିଷଵତିା || ୧୧୩ || 
ତାଂବୂଲ ପୂରତି ମ ୁଷ, ଦାଡମିଷ କୁସମୁପ୍ରଭା | 
ମଗୃାକ୍ଷ, ଖମାହନିଷ, ମ ୁୋ, ମଡୃାନଷ, ମିତ୍ରରୂପିଣଷ || ୧୧୪ || 
ନତିେତୃପ୍ତା, ଭକ୍ତନଧିି, ନୟିଂତ୍ରଷ, ନଖିିଖଲଶ୍ଵରଷ | 
ଖମ ତ୍ରୋଦ ିଵାସନାଲଭୋ, ମହାପ୍ରଳୟ ସାକି୍ଣଷ || ୧୧୫ || 
ପରାଶକି୍ତୈଃ, ପରାନଷି୍ଠା, ପ୍ରଗ୍ନ୍ୋନ ଘନରୂପିଣଷ | 
ମାଧ୍ଵଷପାନାଲସା, ମତ୍ତା, ମାତୃକା ଵଣୟ ରୂପିଣଷ || ୧୧୬ || 
ମହାଖକ ଲାସ ନଲିୟା, ମଣୃାଲ ମଦୁୃଖଦାଲୟତା | 
ମହନଷୟା, ଦୟାମତୂୟଷ, ମୟହାସାମ୍ରାଜେଶାଲିନଷ || ୧୧୭ || 
ଆତ୍ମଵଦିୋ, ମହାଵଦିୋ, ଶ୍ରଷଵଦିୋ, କାମଖସଵତିା | 
ଶ୍ରଷଖଷାଡଶାକ୍ରଷ ଵଦିୋ, ତ୍ରକୂିଟା, କାମଖକାଟକିା || ୧୧୮ || 
କଟାକ୍କଂିକରଷ ଭୂତ କମଲା ଖକାଟଖିସଵତିା | 
ଶରିୈଃସି୍ଥତା, ଚଂଦ୍ରନଭିା, ଫାଲଖସ୍ଥଂଦ୍ର ଧନୁୈଃପ୍ରଭା || ୧୧୯ || 
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ହୃଦୟସ୍ଥା, ରଵପି୍ର ୋ, ତ୍ରଖିକାଣାଂତର ଦଷପିକା | 
ଦାକ୍ାୟଣଷ, ଖଦ ତେହଂତ୍ରଷ, ଦକ୍ୟଗ୍ନ୍େ ଵନିାଶନିଷ || ୧୨୦ || 
ଦରାଂଖଦାଳତି ଦଷଘୟାକ୍ଷ, ଦରହାଖସାଜ୍ଜ୍ଵଲନମ ୁଷ | 
ଗୁରୁମତୂ,ି ଗୟୁଣନଧିି, ଖଗୟାମାତା, ଗୁହଜନମଭୂୈଃ || ୧୨୧ || 
ଖଦଖଵଶଷ, ଦଂଡନଷତସି୍ଥା, ଦହରାକାଶ ରୂପିଣଷ | 
ପ୍ରତପିନମ ୁେ ରାକାଂତ ତଥିିମଂଡଲ ପୂଜତିା || ୧୨୨ || 
କଳାତ୍ମକିା, କଳାନାଥା, କାଵୋଲାପ ଵଖିନାଦନିଷ | 
ସଚାମର ରମାଵାଣଷ ସଵେଦକି୍ଣ ଖସଵତିା || ୧୨୩ || 
ଆଦଶିକି୍ତ, ରଖମୟା,ତ୍ମା, ପରମା, ପାଵନାକୃତୈିଃ | 
ଅଖନକଖକାଟ ିବ୍ରହ୍ାଂଡ ଜନନଷ, ଦଵିେଵରିହା || ୧୨୪ || 
କଲଷଂକାରଷ, ଖକଵଲା, ଗୁହୋ, ଖକ ଵଲେ ପଦଦାୟିନଷ | 
ତ୍ରପିୁରା, ତ୍ରଜିଗଦ୍ଵଂଦୋ, ତ୍ରମିତୂ,ି ସି୍ତ୍ରଦଖଶଶ୍ଵରଷ || ୧୨୫ || 
ତ୍ରେକ୍ରଷ, ଦଵିେଗଂଧାଢ୍ୋ, ସଂିଧୂର ତଲିକାଂଚତିା | 
ଉମା, ଖଶ ଖଲଂଦ୍ରତନୟା, ଖଗୌରଷ, ଗଂଧଵୟ ଖସଵତିା || ୧୨୬ || 
ଵଶି୍ଵଗଭୟା, ସ୍ଵଣୟଗଭୟା,ଵରଦା ଵାଗଧଷଶ୍ଵରଷ | 
ଧ୍ୟାନଗମୋ,ପରଖିଚ୍ଛଦୋ, ଗ୍ନ୍ୋନଦା, ଗ୍ନ୍ୋନଵରିହା || ୧୨୭ || 
ସଵୟଖଵଦାଂତ ସଂଖଵଦୋ, ସତୋନଂଦ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ଖଲାପାମଦୁ୍ରାଚତିା, ଲଷଲାକଲପୁ୍ତ ବ୍ରହ୍ାଂଡମଂଡଲା || ୧୨୮ || 
ଅଦୃଶୋ, ଦୃଶେରହତିା, ଵଗି୍ନ୍ୋତ୍ରଷ, ଖଵଦେଵଜତିା | 
ଖୟାଗିନଷ, ଖୟାଗଦା, ଖୟାଗୋ, ଖୟାଗାନଂଦା, ୟୁଗଂଧରା || ୧୨୯ || 
ଇଚ୍ଛାଶକି୍ତ ଗ୍ନ୍ୋନଶକି୍ତ ରିୟାଶକି୍ତ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ସଵୟଧାରା, ସପୁ୍ରତଷି୍ଠା, ସଦସଦ-ରୂପଧାରଣିଷ || ୧୩୦ || 
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ଅଷ୍ଟମତୂ,ି ରଜାଖଜ ତ୍ରଷ, ଖଲାକୟାତ୍ରା ଵଧିାୟିନଷ | 
ଏକାକନିଷ, ଭୂମରୂପା, ନଖିଦ୍ଵୈତା, ଖଦ୍ଵ ତଵଜତିା || ୧୩୧ || 
ଅନ୍ନଦା, ଵସଦୁା, ଵୃଦ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ାଖତ୍ମ କେ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ବୃହତଷ, ବ୍ରାହ୍ଣଷ, ବ୍ରାହ୍ଷ, ବ୍ରହ୍ାନଂଦା, ବଲିପି୍ରୟା || ୧୩୨ || 
ଭାଷାରୂପା, ବୃହଖତ୍ସନା, ଭାଵାଭାଵ ଵଵିଜତିା | 
ସ ୁାରାଧ୍ୟା, ଶୁଭକରଷ, ଖଶାଭନା ସଲୁଭାଗତୈିଃ || ୧୩୩ || 
ରାଜରାଖଜଶ୍ଵରଷ, ରାଜେଦାୟିନଷ, ରାଜେଵଲ୍ଲଭା | 
ରାଜତ-କୃପା, ରାଜପଷଠ ନଖିଵଶତି ନଜିାଶି୍ରତାୈଃ || ୧୩୪ || 
ରାଜେଲକ୍ଷ୍ମଷୈଃ, ଖକାଶନାଥା, ଚତୁରଂଗ ବଖଲଶ୍ଵରଷ | 
ସାମ୍ରାଜେଦାୟିନଷ, ସତେସଂଧା, ସାଗରଖମ ଲା || ୧୩୫ || 
ଦଷକି୍ତା, ଖଦ ତେଶମନଷ, ସଵୟଖଲାକ ଵଶଂକରଷ | 
ସଵୟାଥୟଦାତ୍ରଷ, ସାଵତି୍ରଷ, ସଚ୍ଚଦିାନଂଦ ରୂପିଣଷ || ୧୩୬ || 
ଖଦଶକାଲାପରଚି୍ଛନି୍ନା, ସଵୟଗା, ସଵୟଖମାହନିଷ | 
ସରସ୍ଵତଷ, ଶାସ୍ତ୍ରମୟଷ, ଗୁହାଂବା, ଗୁହେରୂପିଣଷ || ୧୩୭ || 
ସଖଵୟାପାଧି ଵନିମିୟୁକ୍ତା, ସଦାଶଵି ପତଵି୍ରତା | 
ସଂପ୍ରଦାଖୟଶ୍ଵରଷ, ସାଧ୍ଵଷ, ଗୁରୁମଂଡଲ ରୂପିଣଷ || ୧୩୮ || 
କୁଖଲାତ୍ତଷଣୟା, ଭଗାରାଧ୍ୟା, ମାୟା, ମଧୁମତଷ, ମହଷ | 
ଗଣାଂବା, ଗୁହେକାରାଧ୍ୟା, ଖକାମଲାଂଗଷ, ଗୁରୁପି୍ରୟା || ୧୩୯ || 
ସ୍ଵତଂତ୍ରା, ସଵୟତଂଖତ୍ରଶଷ, ଦକି୍ଣାମତୂ ିରୂପିଣଷ | 
ସନକାଦ ିସମାରାଧ୍ୟା, ଶଵିଗ୍ନ୍ୋନ ପ୍ରଦାୟିନଷ || ୧୪୦ || 
ଚତି୍କଳା,ନଂଦକଲିକା, ଖପ୍ରମରୂପା, ପି୍ରୟଂକରଷ | 
ନାମପାରାୟଣ ପ୍ରଷତା, ନଂଦଵିଦିୋ, ନଖଟଶ୍ଵରଷ || ୧୪୧ || 
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ମିଥୋ ଜଗଦଧିଷ୍ଠାନା ମକିୁ୍ତଦା, ମକିୁ୍ତରୂପିଣଷ | 
ଲାସେପି୍ରୟା, ଲୟକରଷ, ଲଜ୍ଜା, ରଂଭାଦ ିଵଂଦତିା || ୧୪୨ || 
ଭଵଦାଵ ସଧୁାଵୃଷି୍ଟୈଃ, ପାପାରଣେ ଦଵାନଲା | 
ଖଦୌଭୟାଗେତୂଲ ଵାତୂଲା, ଜରାଧ୍ଵାଂତ ରଵପି୍ରଭା || ୧୪୩ || 
ଭାଗୋବ୍ଧଚିଂଦି୍ରକା, ଭକ୍ତଚତି୍ତଖକକ ିଘନାଘନା | 
ଖରାଗପଵୟତ ଦଂଖଭାଳ,ି ମୟତୁୃେଦାରୁ କୁଠାରକିା || ୧୪୪ || 
ମଖହଶ୍ଵରଷ, ମହାକାଳଷ, ମହାରାସା, ମହାଶନା | 
ଅପଣୟା, ଚଂଡକିା, ଚଂଡମଂୁଡାସରୁ ନଷିୂଦନିଷ || ୧୪୫ || 
କ୍ରାକ୍ରାତ୍ମକିା, ସଵୟଖଲାଖକଶଷ, ଵଶି୍ଵଧାରଣିଷ | 
ତ୍ରଵିଗୟଦାତ୍ରଷ, ସଭୁଗା, ତ୍ରେଂବକା, ତ୍ରଗୁିଣାତ୍ମକିା || ୧୪୬ || 
ସ୍ଵଗୟାପଵଗୟଦା, ଶୁଦ୍ଧା, ଜପାପୁଷ୍ପ ନଭିାକୃତୈିଃ | 
ଓଖଜାଵତଷ, ଦୁେତଧିରା, ୟଗ୍ନ୍େରୂପା, ପି୍ରୟଵ୍ରତା || ୧୪୭ || 
ଦୁରାରାଧ୍ୟା, ଦୁରାଦଷୟା, ପାଟଲଷ କୁସମୁପି୍ରୟା | 
ମହତଷ, ଖମରୁନଲିୟା, ମଂଦାର କୁସମୁପି୍ରୟା || ୧୪୮ || 
ଵଷରାରାଧ୍ୟା, ଵରିାଡରପା, ଵରିଜା, ଵଶି୍ଵଖତାମ ୁଷ | 
ପ୍ରତେଗରପା, ପରାକାଶା, ପ୍ରାଣଦା, ପ୍ରାଣରୂପିଣଷ || ୧୪୯ || 
ମାତୟାଂଡ ଖଭ ରଵାରାଧ୍ୟା, ମଂତ୍ରଣିଷ ନେସ୍ତରାଜେଧୂୈଃ | 
ତ୍ରପିୁଖରଶଷ, ଜୟଖତ୍ସନା, ନଖିସ୍ତ୍ର ଗୁଣୋ, ପରାପରା || ୧୫୦ || 
ସତେଗ୍ନ୍ୋନାନଂଦରୂପା, ସାମରସେ ପରାୟଣା | 
କପଦନିଷ, କଲାମାଲା, କାମଧୁକ,କାମରୂପିଣଷ || ୧୫୧ || 
କଳାନଧିିୈଃ, କାଵେକଳା, ରସଗ୍ନ୍ୋ, ରସଖଶଵଧିୈଃ | 
ପୁଷ୍ଟା, ପୁରାତନା, ପୂଜୋ, ପୁଷ୍କରା, ପୁଷ୍କଖରକ୍ଣା || ୧୫୨ || 
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ପରଂଖଜୋତୈିଃ, ପରଂଧାମ, ପରମାଣୁୈଃ, ପରାତ୍ପରା | 
ପାଶହସ୍ତା, ପାଶହଂତ୍ରଷ, ପରମଂତ୍ର ଵଖିଭଦନିଷ || ୧୫୩ || 
ମତୂୟା,ମତୂୟା,ନତିେତୃପ୍ତା, ମନୁ ିମାନସ ହଂସକିା | 
ସତେଵ୍ରତା, ସତେରୂପା, ସଵୟାଂତୟୟାମିନଷ, ସତଷ || ୧୫୪ || 
ବ୍ରହ୍ାଣଷ, ବ୍ରହ୍ଜନନଷ, ବହୁରୂପା, ବୁଧାଚତିା | 
ପ୍ରସଵତି୍ରଷ, ପ୍ରଚଂଡାଗ୍ନ୍ୋ, ପ୍ରତଷି୍ଠା, ପ୍ରକଟାକୃତୈିଃ || ୧୫୫ || 
ପ୍ରାଖଣଶ୍ଵରଷ, ପ୍ରାଣଦାତ୍ରଷ, ପଂଚାଶତ-ପଷଠରୂପିଣଷ | 
ଵଶିଂୃ ଲା, ଵଵିକି୍ତସ୍ଥା, ଵଷରମାତା, ଵୟିତ୍ପର ସୈୂଃ || ୧୫୬ || 
ମକୁୁଂଦା, ମକିୁ୍ତ ନଲିୟା, ମଲୂଵରିହ ରୂପିଣଷ | 
ଭାଵଗ୍ନ୍ୋ, ଭଵଖରାଗଘ୍ନଷ ଭଵଚର ପ୍ରଵତନିଷ || ୧୫୭ || 
ଛଂଦସସାରା, ଶାସ୍ତ୍ରସାରା, ମଂତ୍ରସାରା, ତଖଲାଦରଷ | 
ଉଦାରକଷତ,ି ରୁଦ୍ଦାମଖଵ ଭଵା, ଵଣୟରୂପିଣଷ || ୧୫୮ || 
ଜନମମତୁୃେ ଜରାତପ୍ତ ଜନ ଵଶି୍ରାଂତ ିଦାୟିନଷ | 
ସଖଵୟାପନଷି ଦୁଦୁ୍ଘଷ୍ଟା, ଶାଂତେତଷତ କଳାତ୍ମକିା || ୧୫୯ || 
ଗଂଭଷରା, ଗଗନାଂତୈଃସ୍ଥା, ଗଵତିା, ଗାନଖଲାଲୁପା | 
କଲିନାରହତିା, କାଷ୍ଠା, କାଂତା, କାଂତାଧୟ ଵରିହା || ୧୬୦ || 
କାୟୟକାରଣ ନମିୟୁକ୍ତା, କାମଖକଳ ିତରଂଗିତା | 
କନତ-କନକତାଟଂକା, ଲଷଲାଵରିହ ଧାରଣିଷ || ୧୬୧ || 
ଅଜାକ୍ୟ ଵନିମିୟକୁ୍ତା, ମଗୁ୍ଧା କି୍ପ୍ରପ୍ରସାଦନିଷ | 
ଅଂତମୟ ୁ ସମାରାଧ୍ୟା, ବହମିୟ ୁ ସଦୁୁଲୟଭା || ୧୬୨ || 
ତ୍ରୟଷ, ତ୍ରଵିଗୟ ନଲିୟା, ତ୍ରସି୍ଥା, ତ୍ରପିୁରମାଲିନଷ | 
ନରିାମୟା, ନରିାଲଂବା, ସ୍ଵାତ୍ମାରାମା, ସଧୁାସତୃୈିଃ || ୧୬୩ || 
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ସଂସାରପଂକ ନମିୟଗ୍ନ୍ ସମଦୁ୍ଧରଣ ପଂଡତିା | 
ୟଗ୍ନ୍େପି୍ରୟା, ୟଗ୍ନ୍େକତ୍ରୟଷ, ୟଜମାନ ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୬୪ || 
ଧମୟାଧାରା, ଧନାଧ୍ୟକ୍ା, ଧନଧାନେ ଵଵିଧିନଷ | 
ଵପି୍ରପି୍ରୟା, ଵପି୍ରରୂପା, ଵଶି୍ଵଭ୍ରମଣ କାରଣିଷ || ୧୬୫ || 
ଵଶି୍ଵରାସା, ଵଦୁିମାଭା, ଖଵ ଷ୍ଣଵଷ, ଵଷୁି୍ଣରୂପିଣଷ | 
ଅଖୟାନ,ି ଖୟୟାନନିଲିୟା, କୂଟସ୍ଥା, କୁଲରୂପିଣଷ || ୧୬୬ || 
ଵଷରଖଗାଷ୍ଠଷପି୍ରୟା, ଵଷରା, ଖନ ଷ୍କମୟୋ, ନାଦରୂପିଣଷ | 
ଵଗି୍ନ୍ୋନ କଲନା, କଲୋ ଵଦିଗ୍ଧା, ଖବ ଂଦଵାସନା || ୧୬୭ || 
ତତ୍ତ୍ଵାଧିକା, ତତ୍ତ୍ଵମୟଷ, ତତ୍ତ୍ଵମଥୟ ସ୍ଵରୂପିଣଷ | 
ସାମଗାନପି୍ରୟା, ଖସୌମୋ, ସଦାଶଵି କୁଟୁଂବନିଷ || ୧୬୮ || 
ସଵୋପସଵେ ମାଗୟସ୍ଥା, ସଵୟାପଦ୍ଵ ିନଵିାରଣିଷ | 
ସ୍ଵସ୍ଥା, ସ୍ଵଭାଵମଧୁରା, ଧଷରା, ଧଷର ସମଚତିା || ୧୬୯ || 
ଖଚ ତନୋଘୟେ ସମାରାଧ୍ୟା, ଖଚ ତନେ କୁସମୁପି୍ରୟା | 
ସଖଦାଦତିା, ସଦାତୁଷ୍ଟା, ତରୁଣାଦତିେ ପାଟଲା || ୧୭୦ || 
ଦକି୍ଣା, ଦକି୍ଣାରାଧ୍ୟା, ଦରଖସ୍ମର ମ ୁାଂବୁଜା | 
ଖକୌଳନିଷ ଖକଵଲା,ନଘୟୋ ଖକ ଵଲେ ପଦଦାୟିନଷ || ୧୭୧ || 
ଖସ୍ତାତ୍ରପି୍ରୟା, ସୁ୍ତତମିତଷ, ଶୁତସିଂସୁ୍ତତ ଖଵ ଭଵା | 
ମନସି୍ଵନଷ, ମାନଵତଷ, ମଖହଶଷ, ମଂଗଳାକୃତୈିଃ || ୧୭୨ || 
ଵଶି୍ଵମାତା, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରଷ, ଵଶିାଲାକ୍ଷ, ଵରିାଗିଣଷ| 
ପ୍ରଗଲଭା, ପରଖମାଦାରା, ପରାଖମାଦା, ମଖନାମୟଷ || ୧୭୩ || 
ଖଵୋମଖକଶଷ, ଵମିାନସ୍ଥା, ଵେଣିଷ, ଵାମଖକଶ୍ଵରଷ | 
ପଂଚୟଗ୍ନ୍େପି୍ରୟା, ପଂଚଖପ୍ରତ ମଂଚାଧିଶାୟିନଷ || ୧୭୪ || 
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ପଂଚମଷ, ପଂଚଭୂଖତଶଷ, ପଂଚ ସଂଖ ୋପଚାରଣିଷ | 
ଶାଶ୍ଵତଷ, ଶାଶ୍ଵଖତ ଶ୍ଵୟୟା, ଶମୟଦା, ଶଂଭୁଖମାହନିଷ || ୧୭୫ || 
ଧରା, ଧରସତୁା, ଧନୋ, ଧମିଣଷ, ଧମୟଵଧିନଷ | 
ଖଲାକାତଷତା, ଗୁଣାତଷତା, ସଵୟାତଷତା, ଶମାତ୍ମକିା || ୧୭୬ || 
ବଂଧୂକ କୁସମୁ ପ୍ର ୋ, ବାଲା, ଲଷଲାଵଖିନାଦନିଷ | 
ସମୁଂଗଳଷ, ସ ୁକରଷ, ସଖୁଵଷାଡୋ, ସଵୁାସନିଷ || ୧୭୭ || 
ସଵୁାସନିେଚୟନପ୍ରଷତା, ଖଶାଭନା, ଶୁଦ୍ଧ ମାନସା | 
ବଂିଦୁ ତପୟଣ ସଂତୁଷ୍ଟା, ପୂଵୟଜା, ତ୍ରପିୁରାଂବକିା || ୧୭୮ || 
ଦଶମଦୁ୍ରା ସମାରାଧ୍ୟା, ତ୍ରପିୁରା ଶ୍ରଷଵଶଂକରଷ | 
ଗ୍ନ୍ୋନମଦୁ୍ରା, ଗ୍ନ୍ୋନଗମୋ, ଗ୍ନ୍ୋନଖଗ୍ନ୍େୟ ସ୍ଵରୂପିଣଷ || ୧୭୯ || 
ଖୟାନମିଦୁ୍ରା, ତ୍ର ିଂଖଡଶଷ, ତ୍ରଗୁିଣାଂବା, ତ୍ରଖିକାଣଗା | 
ଅନଘାଦୁ୍ଭତ ଚାରତି୍ରା, ଵାଂଛତିାଥୟ ପ୍ରଦାୟିନଷ || ୧୮୦ || 
ଅଭୋସାତ ିଶୟଗ୍ନ୍ୋତା, ଷଡଧ୍ଵାତଷତ ରୂପିଣଷ | 
ଅଵୋଜ କରୁଣାମତୂ,ି ରଗ୍ନ୍ୋନଧ୍ଵାଂତ ଦଷପିକା || ୧୮୧ || 
ଆବାଲଖଗାପ ଵଦିତିା, ସଵୟାନୁଲ୍ଲଂଘେ ଶାସନା | 
ଶ୍ରଷ ଚରରାଜନଲିୟା, ଶ୍ରଷମତ୍ତ୍ରପିୁର ସଂୁଦରଷ || ୧୮୨ || 
ଶ୍ରଷ ଶଵିା, ଶଵିଶଖକ୍ତ େକେ ରୂପିଣଷ, ଲଲିତାଂବକିା | 
ଏଵଂ ଶ୍ରଷଲଲିତାଖଦଵୋ ନାମ୍ାଂ ସାହସ୍ରକଂ ଜଗୁୈଃ || ୧୮୩ || 
|| ଇତ ିଶ୍ରଷ ବ୍ରହ୍ାଂଡପୁରାଖଣ, ଉତ୍ତର ଂଖଡ, ଶ୍ରଷ ହୟରଷଵାଗସ୍ତେ ସଂଵାଖଦ, 
ଶ୍ରଷଲଲିତାରହସେନାମ ଶ୍ରଷ ଲଲିତା ରହସେନାମ ସାହସ୍ରଖସ୍ତାତ୍ର କଥନଂ ନାମ 
ଦ୍ଵତିଷଖୟାଧ୍ୟାୟୈଃ || 
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