
 

http://devistotrams.blogspot.com/ 

 

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi in Oriya 
Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Oriya Lyrics (Text) 

 
Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi – Oriya Script 

 
ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ 
 
ଶ୍ରୀଗଣପତିର୍ଜୟତି | ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀନ ା ର୍ଣମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ିଷ୍ଣୁରୁଦ୍ରା ଋଷୟଃ, 
ଗାୟତ୍ର୍ୟୁଷ୍ଣିଗନୁଷ୍ଟୁଭଶ୍ଛଂଦାଂସି ଶ୍ରୀମହାକାଲୀମାହାଲକ୍ଷ୍ମୀମହାସରସ୍ ତ୍ୟୋ ଦେ ତାଃ, 
ଐଂ ବୀଜଂ, ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତ:ି, କ୍ଲୀଂ କୀଲକଂ, ଶ୍ରୀମହାକାଲୀମାହାଲକ୍ଷ୍ମୀମହାସରସ୍ ତୀପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ 
 ିନିୟୋଗଃ|| 
 
ଋଷ୍ୟାଦିନ୍ୟାସଃ 
ବ୍ରହ୍ମ ିଷ୍ଣୁରୁଦ୍ରା ଋଷିଭ୍ୟୋ ନମଃ, ମୁଖେ | 
ମହାକାଲୀମାହାଲକ୍ଷ୍ମୀମହାସରସ୍ ତୀଦେ ତାଭ୍ୟୋ ନମଃ,ହୃଦି | ଐଂ ବୀଜାୟ ନମଃ, ଗୁହ୍ୟେ | 
ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତୟେ ନମଃ, ପାଦୟୋଃ | କ୍ଲୀଂ କୀଲକାୟ ନମଃ, ନାଭୌ | ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ 
 ିଚ୍ଚେ — ଇତି ମୂଲେନ କରୌ ସଂଶୋଧ୍ୟ 
 
କରନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଐମ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ ହ୍ରୀଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ କ୍ଲୀଂ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ 
ନମଃ | ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ  ିଚ୍ଚେ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ ଐଂ 
ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ  ିଚ୍ଚେ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | 
 
ହୃଦୟାଦିନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଐଂ ହୃଦୟାୟ ନମଃ | ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶିରସେ ସ୍ ାହ | ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଶିଖାୟୈ  ଷଟ | ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ 
କ ଚାୟ ହୁମ | ଓଂ  ିଚ୍ଚେ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ  ୌଷଟ | ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ  ିଚ୍ଚେ 
ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ | 
 
ଅକ୍ଷରନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଐଂ ନମଃ, ଶିଖାୟାମ | ଓଂ ହ୍ରୀଂ ନମଃ, ଦକ୍ଷିଣନେତ୍ରେ | ଓଂ କ୍ଲୀଂ ନମଃ,  ାମନେତ୍ରେ | ଓଂ 
ଚାଂ ନମଃ, ଦକ୍ଷିଣକର୍ଣେ | ଓଂ ମୁଂ ନମଃ,  ାମକର୍ଣେ | ଓଂ ଡାଂ ନମଃ, 
ଦକ୍ଷିଣନାସାପୁଟେ | ଓଂ ୟୈଂ ନମଃ,  ାମନାସାପୁଟେ | ଓଂ  ିଂ ନମଃ, ମୁଖେ | ଓଂ ଚ୍ଚେଂ 
ନମଃ, ଗୁହ୍ୟେ | 
ଏ ଂ  ିନ୍ୟସ୍ୟାଷ୍ଟ ାରଂ ମୂଲେନ  ୍ୟାପକଂ କୁର୍ୟାତ | 
 
ଦିଙ୍ନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ଐଂ ପ୍ରାଚ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଐମ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଦକ୍ଷିଣାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ହ୍ରୀଂ 
ନୈ ଋତ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ କ୍ଲୀଂ ପତୀଚ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ କ୍ଲୀଂ  ାୟୁ ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ 
ଉଦୀଚ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ ଐଶାନ୍ୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ  ିଚ୍ଚେ 
ଊର୍ଧ୍ ାୟୈ ନମଃ | ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ  ିଚ୍ଚେ ଭୂମ୍ୟୈ ନମଃ | 
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ଧ୍ୟାନମ 
ଓଂ ଖଡ୍ଗଂ ଚକ୍ରଗଦେଷୁଚାପପରିଘାଞ୍ଛୂଲଂ ଭୁଶୁଣ୍ଡୀଂ ଶିରଃ 
ଶଙ୍ଖଂ ସନ୍ଦଧତୀଂ କରୈସ୍ତ୍ରିନୟନାଂ ସର୍ ାଙ୍ଗଭୂଷା ୃତାମ | 
ନୀଲାଶ୍ମଦ୍ୟୁତିମାସ୍ୟପାଦଦଶକାଂ ସେ େ ମହାକାଲିକାଂ 
ୟାମସ୍ତୌତ୍ସ୍ ପିତେ ହରୌ କମଲଜୋ ହନ୍ତୁଂ ମଧୁଂ କୌଟଭମ || 
 
ଓଂ ଅକ୍ଷସ୍ରକ୍ପରଶୂ ଗଦେଷୁକୁଲିଶଂ ପଦ୍ମଂ ଧନୁଃ କୁଣ୍ଡିକାଂ 
ଦଣ୍ଡଂ ଶକ୍ତିମସିଂ ଚ ଚର୍ମ ଜଲଜଂ ଘଣ୍ଟାଂ ସୁରାଭାଜନମ | 
ଶୂଲଂ ପାଶସୁଦର୍ଶନେ ଚ ଦଧତୀଂ ହସ୍ତୈଃ ପ୍ର ାଲପ୍ରଭାଂ 
ସେ େ ସୈରିଭମର୍ଦିନୀମିହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସରୋଜସ୍ଥିତାମ || 
 
ଓଂ ଘଂଟାଶୂଲହଲାନି ଶଂଖମୁସଲେ ଚକ୍ରଂ ଧନୁଃ ସାୟକମ | 
ହସ୍ତାବ୍ଜୈର୍ଧଧତୀଂ ଘନାଂତ ିଲସଚ୍ଛୀତାଂଶୁତୁଲ୍ୟପ୍ରଭାମ | 
ଗୌରୀଦେହସମୁଦ୍ଭ ାଂ ତ୍ରିଜଗତାଧାରଭୂତାଂ ମହା | 
ପୂର୍ ାମତ୍ର ସରସ୍ ତୀମନୁଭଜେ ଶୁଂଭାଦିଦୈତ୍ୟାର୍ଧିନୀମ || 
 
ଓଂ ମାଂ ମାଲେଂ ମହାମାୟେ ସର୍ ଶକ୍ତିସ୍ ରୂପିଣି | 
ଚତୁର୍ ର୍ଗସ୍ତ୍ ୟ ିନ୍ୟସ୍ତସ୍ତସ୍ମାନ୍ମେ ସିଦ୍ଧିଦା ଭ  || 
 
ଓଂ ଅ ିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମାଲେ ତ୍ ଂ ଗୃହ୍ଣାମି ଦକ୍ଷିଣେ କରେ | 
ଜପକାଲେ ଚ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ପ୍ରସୀଦ ମମସିଦ୍ଧୟେ || 
 
ଐଂ ହ୍ରୀମ ଅକ୍ଷମାଲିକାୟୈ ନମଃ || 108 || 
 
ଓଂ ମାଂ ମାଲେଂ ମହାମାୟେ ସର୍ ଶକ୍ତିସ୍ ରୂପିଣି | 
ଚତୁର୍ ର୍ଗସ୍ତ୍ ୟ ିନ୍ୟସ୍ତସ୍ତସ୍ମାନ୍ମେ ସିଦ୍ଧିଦା ଭ  || 
 
ଓଂ ଅ ିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମାଲେ ତ୍ ଂ ଗୃହ୍ଣାମି ଦକ୍ଷିଣେ କରେ | 
ଜପକାଲେ ଚ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ପ୍ରସୀଦ ମମସିଦ୍ଧୟେ || 
 
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲାଧିପତୟେ ସୁସିଦ୍ଧିଂ ଦେହି ଦେହି ସର୍ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥସାଧିନ ି
ସାଧୟ ସାଧୟ ସର୍ ସିଦ୍ଧିଂ ପରିକଲ୍ପୟ ପରିକଲ୍ପୟ ମେ ସ୍ ାହା | 
 
ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଚାମୁଂଡାୟୈ  ିଚ୍ଚେ || 108 || 
 
ଗୁହ୍ୟାତିଗୁହ୍ୟଗୋପ୍ତ୍ରୀ ତ୍ ଂ ଗୃହାଣାସ୍ମତ୍କୃତଂ ଜପମ | 
ସିଦ୍ଧିର୍ଭ ତୁ ମେ ଦେ ି ତ୍ ତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ମହେଶ୍ ର ି|| 
 
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲାଧିପତୟେ ସୁସିଦ୍ଧିଂ ଦେହି ଦେହି ସର୍ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥସାଧିନ ି
ସାଧୟ ସାଧୟ ସର୍ ସିଦ୍ଧିଂ ପରିକଲ୍ପୟ ପରିକଲ୍ପୟ ମେ ସ୍ ାହା | 
ଗୁହ୍ୟାତିଗୁହ୍ୟଗୋପ୍ତ୍ରୀ ତ୍ ଂ ଗୃହାଣାସ୍ମତ୍କୃତଂ ଜପମ | 
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ସିଦ୍ଧିର୍ଭ ତୁ ମେ ଦେ ି ତ୍ ତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ମହେଶ୍ ର ି|| 
 
କରନ୍ୟାସଃ 
ଓଂ ହ୍ରୀମ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ ଚଂ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ ଡିଂ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ 
ନମଃ | ଓଂ କାମ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ ୟୈଂ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | ଓଂ ହ୍ରୀଂ 
ଚଂଡିକାୟୈ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ | 
 
ହୃଦୟାଦିନ୍ୟାସଃ 
ଖଡ୍ଗିନୀ ଶୂଲିନୀ ଘୋରା ଗଦିନୀ ଚକ୍ରିଣୀ ତଥା | 
ଶଙ୍ଖିନୀ ଚାପିନୀ ବାଣଭୁଶୁଣ୍ଡୀ ପୈଘାୟୁଧା | ହୃଦୟାୟ ନମଃ || 
 
ଓଂ ଶୂଲେନ ପାହି ନୋ ଦେ ି ପାହି ଖଡ୍ଗେନ ଚାଂବିକେ | 
ଘଂଟାସ୍ ନେନ ନଃ ପାହି ଚାପଜ୍ୟାନିଃସ୍ ନେନ ଚ | ଶିରସେ ସ୍ ାହା || 
 
ଓଂ ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ରକ୍ଷ ପ୍ରତୀଂଚ୍ୟାଂ ଚ ରକ୍ଷ ଚଂଡିକେ ରକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣେ | 
ଭ୍ରାମଣେନାତ୍ମଶୂଲସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟାଂ ତଥେଶ୍ ର ି| ଶିଖାୟୈ  ଷଟ || 
 
ଓଂ ସୌମ୍ୟାନି ୟାନି ରୂପାଣି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ  ିଚରନ୍ତି ତେ | 
ୟାନି ଚାତ୍ୟର୍ଥଘୋରାଣି ତୈ ରକ୍ଷାସ୍ମାଂସ୍ତଥା ଭୁ ମ | କ ଚାୟ ହୁମ || 
 

ଓଂ ଖଡ୍ଗଶୂଲଗଦାଦୀନି ୟାନିଚାସ୍ତ୍ରାଣ ିତେ �ମ୍ବିକେ | 

କରପଲ୍ଲ  ସଙ୍ଗୀନି ତୈରସ୍ମାନ ରକ୍ଷ ସର୍ ତଃ | ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ  ୌଷଟ || 
 
ଓଂ ସର୍ ସ୍ ରୂପେ ସର୍ େଶେ ସର୍ ଶକ୍ତିସମନ୍ ିତେ | 

ଭୟେଭ୍ୟସ୍ତ୍ରାହି ନୋ ଦେ ି ଦୁର୍ଗେ ନମୋ �ସ୍ତୁତେ | ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ || 
 
ଧ୍ୟାନମ 
ଓଂ  ିଦ୍ୟୁଦ୍ଦାମପ୍ରଭାଂ ମୃଗପତିସ୍କଂଧସ୍ଥିତାଂ ଭୀଷଣାମ | 
କନ୍ୟାଭିଃ କର ାଲଖେଟ ିଲସଦ୍ଧସ୍ତାଭିରାସେ ିତାମ | 
ହସ୍ତୈଶ୍ଚକ୍ରଗଦାସିଖେଟ ିଶିଖାଂଶ୍ଚାପଂ ଗୁଣଂ ତର୍ଜନୀମ | 
ବିଭ୍ରାଣାମନଲାତ୍ମିକାଂ ଶଶିଧରାଂ ଦୁର୍ଗାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଭଜେ ||  
 


