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Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Oriya 
Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 – Oriya Lyrics (Text) 

 
Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 – Oriya Script 

 

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ 

 

ସୁରଥ ୈଶ୍ୟୟୋର୍ ରପ୍ରଦାନଂ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋ �ଧ୍ୟାୟଃ || 
 

ଧ୍ୟାନଂ 
ଓଂ ବାଲାର୍କ ମଂଡଲାଭାସାଂ ଚତୁର୍ବାହୁଂ ତ୍ରିଲୋଚନାମ | 

ପାଶାଂକୁଶ  ରାଭୀତୀର୍ଧାରୟଂତୀଂ ଶି ାଂ ଭଜେ || 
 

ଋଷିରୁ ାଚ || 1 || 
 

ଏତତ୍ତେ କଥିତଂ ଭୂପ ଦେ ୀମାହାତ୍ମ୍ୟମୁତ୍ତମମ | 

ଏ ଂପ୍ରଭା ା ସା ଦେ ୀ ୟୟେଦଂ ଧାର୍ୟତେ ଜଗତ ||2|| 
 

 ିଦ୍ୟା ତଥୈ  କ୍ରିୟତେ ଭଗ ଦ୍ ିଷ୍ଣୁମାୟୟା | 
ତୟା ତ୍ ମେଷ  ୈଶ୍ୟଶ୍ଚ ତଥୈ ାନ୍ୟେ  ି େକିନଃ ||3|| 
 

ତୟା ତ୍ ମେଷ  ୈଶ୍ୟଶ୍ଚ ତଥୈ ାନ୍ୟେ  ି େକିନଃ| 
ମୋହ୍ୟନ୍ତେ ମୋହିତାଶ୍ଚୈ  ମୋହମେଷ୍ୟନ୍ତି ଚାପରେ ||4|| 
 

ତାମୁପୈହି ମହାରାଜ ଶରଣଂ ପରମେଶ୍ ରୀଂ| 
ଆରାଧିତା ସୈ  ନୃଣାଂ ଭୋଗସ୍ ର୍ଗାପ ର୍ଗଦା ||5|| 
 

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉ ାଚ ||6|| 
 

ଇତ ିତସ୍ୟ  ଚଃ ଶୃତ୍ ା ସୁରଥଃ ସ ନରାଧିପଃ| 
ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ମହାଭାଗଂ ତମୃଷିଂ ସଂଶିତ ୍ରତମ ||7|| 
 

ନିର୍ ିଣ୍ଣୋତିମମତ୍ େନ ରାଜ୍ୟାପହରେଣନ ଚ| 

ଜଗାମ ସଦ୍ୟସ୍ତପସେ ସଚ  ୈଶ୍ୟୋ ମହାମୁନେ ||8|| 
 

ସନ୍ଦର୍ଶନାର୍ଥମମ୍ଭାୟା ନ’006ଛ;ପୁଲିନ ମାସ୍ଥିତଃ| 
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ସ ଚ  ୈଶ୍ୟସ୍ତପସ୍ତେପେ ଦେ ୀ ସୂକ୍ତଂ ପରଂ ଜପନ ||9|| 
 

ତୌ ତସ୍ମିନ ପୁଲିନେ ଦେ ୍ୟାଃ କୃତ୍ ା ମୂର୍ତିଂ ମହୀମୟୀମ| 

ଅର୍ହଣାଂ ଚକ୍ରତୁସ୍ତସ୍ୟାଃ ପୁଷ୍ପଧୂପାଗ୍ନିତର୍ପଣୈଃ ||10|| 
 

ନିରାହାରୌ ୟତାହାରୌ ତନ୍ମନସ୍କୌ ସମାହିତୌ| 

ଦଦତୁସ୍ତୌ ବଲିଂଚୈ  ନିଜଗାତ୍ରାସୃଗୁକ୍ଷିତମ ||11|| 
 

ଏ ଂ ସମାରାଧୟତୋସ୍ତ୍ରିଭିର୍ ର୍ଷୈର୍ୟତାତ୍ମନୋଃ| 
ପରିତୁଷ୍ଟା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ପ୍ରାହ ଚଣ୍ଡିକା ||12|| 
 

ଦେ ୍ୟୁ ାଚା||13|| 
 

ୟତ୍ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟତେ ତ୍ ୟା ଭୂପ ତ୍ ୟା ଚ କୁଲନନ୍ଦନ| 

ମତ୍ତସ୍ତତ୍ପ୍ରାପ୍ୟତାଂ ସର୍ ଂ ପରିତୁଷ୍ଟା ଦଦାମିତେ||14|| 
 

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉ ାଚ||15|| 
 

ତତୋ   ୍ରେ ନୃପୋ ରାଜ୍ୟମ ିଭ୍ରଂଶ୍ୟନ୍ୟଜନ୍ମନି| 

ଅତ୍ରୈ ଚ ଚ ନିଜମ ରାଜ୍ୟଂ ହତଶତ୍ରୁବଲଂ ବଲାତ||16|| 
 

ସୋ �ପି  ୈଶ୍ୟସ୍ତତୋ ଜ୍ଞାନଂ   ୍ରେ ନିର୍ ିଣ୍ଣମାନସଃ| 
ମମେତ୍ୟହମିତି ପ୍ରାଜ୍ଞଃ ସଜ୍ଗ ିଚ୍ୟୁତି କାରକମ ||17|| 
 

ଦେ ୍ୟୁ ାଚ||18|| 
 

ସ୍ ଲ୍ପୈରହୋଭିର ନୃପତେ ସ୍ ଂ ରାଜ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟତେ ଭ ାନ| 

ହତ୍ ା ରିପୂନସ୍ଖଲିତଂ ତ  ତତ୍ର ଭ ିଷ୍ୟତି||19|| 
 

ମୃତଶ୍ଚ ଭୂୟଃ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେ ାଦ୍ ି ସ୍ ତଃ| 
ସା ର୍ଣିକୋ ମନୁର୍ନାମ ଭ ାନ୍ଭୁ ି ଭ ିଷ୍ୟତି||20|| 
 

 ୈଶ୍ୟ  ର୍ୟ ତ୍ ୟା ୟଶ୍ଚ  ରୋ �ସ୍ମତ୍ତୋ �ଭି ାଞ୍ଚିତଃ| 
ତଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛାମ ିସଂସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ତ  ଜ୍ଞାନଂ ଭ ିଷ୍ୟତି||21|| 
 

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉ ାଚ 
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ଇତ ିଦତ୍ ା ତୟୋର୍ଦେ ୀ ୟଥାଖିଲଷିତଂ  ରଂ| 
ଭଭୂ ାନ୍ତର୍ହିତା ସଦ୍ୟୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ତାଭ୍ୟାମଭିଷ୍ଟୁତା||22|| 
 

ଏ ଂ ଦେ ୍ୟା  ରଂ ଲବ୍ଧ୍ ା ସୁରଥଃ କ୍ଷତ୍ରିୟର୍ଷଭଃ| 
ସୂର୍ୟାଜ୍ଜନ୍ମ ସମାସାଦ୍ୟ ସା ର୍ଣିର୍ଭ ିତା ମନୁଃ||23|| 
 

ଇତ ିଦତ୍ ା ତୟୋର୍ଦେ ୀ ୟଥଭିଲଷିତଂ  ରମ| 

ବଭୂ ାନ୍ତର୍ହିତା ସଧ୍ୟୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ତାଭ୍ୟାମଭିଷ୍ଟୁତା||24|| 
 

ଏ ଂ ଦେ ୍ୟା  ରଂ ଲବ୍ଧ୍ ା ସୁରଥଃ କ୍ଷତ୍ରିୟର୍ଷଭଃ| 
ସୂର୍ୟାଜ୍ଜନ୍ମ ସମାସାଦ୍ୟ ସା ର୍ଣିର୍ଭ ିତା ମନୁଃ||25|| 
 

|କ୍ଲୀମ ଓଂ| 
 

|| ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟପୁରାଣେ ସା ର୍ଣିକେ ମନ୍ ନ୍ତରେ ଦେ ୀମହତ୍ୟ୍ମେ ସୁରଥ ୈଶ୍ୟ ୟୋର୍ ର ପ୍ରଦାନଂ ନାମ 

ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟସମାପ୍ତମ || 
 

||ଶ୍ରୀ ସପ୍ତ ଶତୀ ଦେ ୀମହତ୍ମ୍ୟମ ସମାପ୍ତମ || 

| ଓଂ ତତ ସତ | 
 

ଆହୁତି 

ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଜୟଂତୀ ସାଂଗାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରି ାରାୟୈ ସ ାହନାୟୈ ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ରିପୁରସୁଂଦର୍ୟୈ ମହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି 

ନମଃ ସ୍ ାହା || 
 

ଓଂ ଖଡ୍ଗିନୀ ଶୂଲିନୀ ଘୋରା ଗଦିନୀ ଚକ୍ରିଣୀ ତଥା 
ଶଂଖିଣୀ ଚାପିନୀ ବାଣା ଭୁଶୁଂଡୀପରିଘାୟୁଧା | ହୃଦୟାୟ ନମଃ | 
 

ଓଂ ଶୂଲେନ ପାହିନୋ ଦେ ି ପାହି ଖଡ୍ଗେନ ଚାଂବିକେ| 

ଘଂଟାସ୍ ନେନ ନଃ ପାହି ଚାପଜ୍ୟାନିସ୍ ନେନ ଚ ଶିରଶେସ୍ ାହା | 
 

ଓଂ ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ରକ୍ଷ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାଂ ଚ ଚଂଡିକେ ଦକ୍ଷରକ୍ଷିଣେ 

ଭ୍ରାମରେ ନାତ୍ମ ଶୁଲସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟାଂ ତଥେଶ୍ ରି | ଶିଖାୟୈ  ଷଟ | 
 

ଓଂ ସୌମ୍ୟାନି ୟାନିରୂପାଣି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ  ିଚରଂତିତେ 

ୟାନି ଚାତ୍ୟଂତ ଘୋରାଣି ତୈ ରକ୍ଷାସ୍ମାଂ ସ୍ତଥା ଭୁ ଂ କ ଚାୟ ହୁମ | 
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ଓଂ ଖଡ୍ଗ ଶୂଲ ଗଦା ଦୀନି ୟାନି ଚାସ୍ତାଣ ିତେଂବିକେ 

କରପଲ୍ଲ ସଂଗୀନି ତୈରସ୍ମା ନ୍ରକ୍ଷ ସର୍ ତଃ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ  ଷଟ | 
 

ଓଂ ସର୍ ସ୍ ରୂପେ ସର୍ େଶେ ସର୍  ଶକ୍ତି ସମନ୍ ିତେ 

ଭୟେଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାହିନୋ ଦେ ି ଦୁର୍ଗେ ଦେ ି ନମୋସ୍ତୁତେ | କରତଲ କରପୃଷ୍ଟାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | 

ଓଂ ଭୂର୍ଭୁ  ସ୍ସୁ ଃ ଇତି ଦିଗ୍ ିମିକଃ |  
 


