
 

http://devistotrams.blogspot.com/ 

 

Sri Devi Khadgamala Stotram in Oriya 
Sri Devi Khadgamala Stotram – Oriya Lyrics (Text) 

 
Sri Devi Khadgamala Stotram – Oriya Script 

 

ଶ୍ରୀ ଦେ ୀ ପ୍ରାର୍ଥନ 

ହ୍ରୀଂକାରାସନଗର୍ଭିତାନଲଶିଖାଂ ସୌଃ କ୍ଲୀଂ କଳାଂ ବିଭ୍ରତୀଂ 
ସୌ ର୍ଣାଂବରଧାରିଣୀଂ  ରସୁଧାଧୌତାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ ଲାମ | 

 ଂଦେ ପୁସ୍ତକପାଶମଂକୁଶଧରାଂ ସ୍ରଗ୍ଭୂଷିତାମୁଜ୍ଜ୍ ଲାଂ 
ତ୍ ାଂ ଗୌରୀଂ ତ୍ରିପୁରାଂ ପରାତ୍ପରକଳାଂ ଶ୍ରୀଚକ୍ରସଂଚାରିଣୀମ || 
 

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧଶକ୍ତିମାଲାମହାମଂତ୍ରସ୍ୟ, ଉପସ୍ଥେଂଦ୍ରିୟାଧିଷ୍ଠାୟୀ  ରୁଣାଦିତ୍ୟ ଋଷୟଃ ଦେ ୀ ଗାୟତ୍ରୀ 
ଛଂଦଃ ସାତ୍ ିକ କକାରଭଟ୍ଟାରକପୀଠସ୍ଥିତ କାମେଶ୍ ରାଂକନିଲୟା ମହାକାମେଶ୍ ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଲିତା ଭଟ୍ଟାରିକା 
ଦେ ତା, ଐଂ ବୀଜଂ କ୍ଲୀଂ ଶକ୍ତିଃ, ସୌଃ କୀଲକଂ ମମ ଖଡ୍ଗସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ସର୍ ାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ 

 ିନିୟୋଗଃ, ମୂଲମଂତ୍ରେଣ ଷଡଂଗନ୍ୟାସଂ କୁର୍ୟାତ | 
 

ଧ୍ୟାନମ 

ଆରକ୍ତାଭାଂତ୍ରିଣେତ୍ରାମରୁଣିମ ସନାଂ ରତ୍ନତାଟଂକରମ୍ୟାମ 

ହସ୍ତାଂଭୋଜୈସ୍ସପାଶାଂକୁଶମଦନଧନୁସ୍ସାୟକୈର୍ ିସ୍ଫୁରଂତୀମ | 

ଆପୀନୋତ୍ତୁଂଗ କ୍ଷୋରୁହକଲଶଲୁଠତ୍ତାରହାରୋଜ୍ଜ୍ ଲାଂଗୀଂ 
ଧ୍ୟାୟେଦଂଭୋରୁହସ୍ଥାମରୁଣିମ ସନାମୀଶ୍ ରୀମୀଶ୍ ରାଣାମ || 
 

ଲମିତ୍ୟାଦିପଂଚ ପୂଜାମ କୁର୍ୟାତ, ୟଥାଶକ୍ତି ମୂଲମଂତ୍ରମ ଜପେତ | 
 

ଲଂ – ପୃଥି ୀତତ୍ତ୍ ାତ୍ମିକାୟୈ ଶ୍ରୀ ଲଲିତାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ ପରାଭଟ୍ଟାରିକାୟୈ ଗଂଧଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି – ନମଃ 
ହଂ – ଆକାଶତତ୍ତ୍ ାତ୍ମିକାୟୈ ଶ୍ରୀ ଲଲିତାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ ପରାଭଟ୍ଟାରିକାୟୈ ପୁଷ୍ପଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି – 

ନମଃ 
ୟଂ –  ାୟୁତତ୍ତ୍ ାତ୍ମିକାୟୈ ଶ୍ରୀ ଲଲିତାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ ପରାଭଟ୍ଟାରିକାୟୈ ଧୂପଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି – ନମଃ 
ରଂ – ତେଜସ୍ତତ୍ତ୍ ାତ୍ମିକାୟୈ ଶ୍ରୀ ଲଲିତାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ ପରାଭଟ୍ଟାରିକାୟୈ ଦୀପଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି – 

ନମଃ 
 ଂ – ଅମୃତତତ୍ତ୍ ାତ୍ମିକାୟୈ ଶ୍ରୀ ଲଲିତାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ ପରାଭଟ୍ଟାରିକାୟୈ ଅମୃତନୈ େଦ୍ୟଂ ପରିକଲ୍ପୟାମି 
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– ନମଃ 
ସଂ – ସର୍ ତତ୍ତ୍ ାତ୍ମିକାୟୈ ଶ୍ରୀ ଲଲିତାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ ପରାଭଟ୍ଟାରିକାୟୈ ତାଂବୂଲାଦିସର୍ ୋପଚାରାନ 

ପରିକଲ୍ପୟାମି – ନମଃ 
 

ଶ୍ରୀ ଦେ ୀ ସଂବୋଧନଂ (1) 

ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀମ ଐଂ କ୍ଲୀଂ ସୌଃ ଓଂ ନମସ୍ତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ, 
 

ନ୍ୟାସାଂଗଦେ ତାଃ (6) 

ହୃଦୟଦେ ୀ, ଶିରୋଦେ ୀ, ଶିଖାଦେ ୀ, କ ଚଦେ ୀ, ନେତ୍ରଦେ ୀ, ଅସ୍ତ୍ରଦେ ୀ, 
 

ତିଥିନିତ୍ୟାଦେ ତାଃ (16) 

କାମେଶ୍ ରୀ, ଭଗମାଲିନୀ, ନିତ୍ୟକ୍ଲିନ୍ନେ, ଭେରୁଂଡେ,  ହ୍ନି ାସିନୀ, ମହା ଜ୍ରେଶ୍ ରୀ, ଶି ଦୂତୀ, ତ୍ ରିତେ, 

କୁଲସୁଂଦରୀ, ନିତ୍ୟେ, ନୀଲପତାକେ,  ିଜୟେ, ସର୍ ମଂଗଳେ, ଜ୍ ାଲାମାଲିନୀ, ଚିତ୍ରେ, ମହାନିତ୍ୟେ, 
 

ଦି ୍ୟୌଘଗୁର ଃ (7) 

ପରମେଶ୍ ର, ପରମେଶ୍ ରୀ, ମିତ୍ରେଶମୟୀ, ଉଡ୍ଡୀଶମୟୀ, ଚର୍ୟାନାଥମୟୀ, ଲୋପାମୁଦ୍ରମୟୀ, 
ଅଗସ୍ତ୍ୟମୟୀ, 
 

ସିଦ୍ଧୌଘଗୁର ଃ (4) 

କାଲତାପଶମୟୀ, ଧର୍ମାଚାର୍ୟମୟୀ, ମୁକ୍ତକେଶୀଶ୍ ରମୟୀ, ଦୀପକଲାନାଥମୟୀ, 
 

ମାନ ୌଘଗୁର ଃ (8) 

 ିଷ୍ଣୁଦେ ମୟୀ, ପ୍ରଭାକରଦେ ମୟୀ, ତେଜୋଦେ ମୟୀ, ମନୋଜଦେ ମୟି, କଳ୍ୟାଣଦେ ମୟୀ,  ାସୁଦେ ମୟୀ, 
ରତ୍ନଦେ ମୟୀ, ଶ୍ରୀରାମାନଂଦମୟୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ପ୍ରଥମା ରଣଦେ ତାଃ 
ଅଣିମାସିଦ୍ଧେ, ଲଘିମାସିଦ୍ଧେ, ଗରିମାସିଦ୍ଧେ, ମହିମାସିଦ୍ଧେ, ଈଶିତ୍ ସିଦ୍ଧେ,  ଶିତ୍ ସିଦ୍ଧେ, 

ପ୍ରାକାମ୍ୟସିଦ୍ଧେ, ଭୁକ୍ତିସିଦ୍ଧେ, ଇଚ୍ଛାସିଦ୍ଧେ, ପ୍ରାପ୍ତିସିଦ୍ଧେ, ସର୍ କାମସିଦ୍ଧେ, ବ୍ରାହ୍ମୀ, 
ମାହେଶ୍ ରୀ, କୌମାରି,  ୈଷ୍ଣ ୀ,  ାରାହୀ, ମାହେଂଦ୍ରୀ, ଚାମୁଂଡେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସର୍ ସଂକ୍ଷୋଭିଣୀ, 
ସର୍  ିଦ୍ରା ିଣୀ, ସର୍ ାକର୍ଷିଣୀ, ସର୍  ଶଂକରୀ, ସର୍ ୋନ୍ମାଦିନୀ, ସର୍ ମହାଂକୁଶେ, ସର୍ ଖେଚରୀ, ସର୍ ବୀଜେ, 

ସର୍ ୟୋନେ, ସର୍ ତ୍ରିଖଂଡେ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହନ ଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, ପ୍ରକଟୟୋଗିନୀ, 
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ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଦ୍ ିତୀୟା ରଣଦେ ତାଃ 
କାମାକର୍ଷିଣୀ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟାକର୍ଷିଣୀ, ଅହଂକାରାକର୍ଷିଣୀ, ଶବ୍ଦାକର୍ଷିଣୀ, ସ୍ପର୍ଶାକର୍ଷିଣୀ, ରୂପାକର୍ଷିଣୀ, 
ରସାକର୍ଷିଣୀ, ଗଂଧାକର୍ଷିଣୀ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷିଣୀ, ଧୈର୍ୟାକର୍ଷିଣୀ, ସ୍ମୃତ୍ୟାକର୍ଷିଣୀ, ନାମାକର୍ଷିଣୀ, 
ବୀଜାକର୍ଷିଣୀ, ଆତ୍ମାକର୍ଷିଣୀ, ଅମୃତାକର୍ଷିଣୀ, ଶରୀରାକର୍ଷିଣୀ, ସର୍ ାଶାପରିପୂରକ ଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, 
ଗୁପ୍ତୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ତୃତୀୟା ରଣଦେ ତାଃ 
ଅନଂଗକୁସୁମେ, ଅନଂଗମେଖଲେ, ଅନଂଗମଦନେ, ଅନଂଗମଦନାତୁରେ, ଅନଂଗରେଖେ, ଅନଂଗ େଗିନୀ, 
ଅନଂଗାଂକୁଶେ, ଅନଂଗମାଲିନୀ, ସର୍ ସଂକ୍ଷୋଭଣଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, ଗୁପ୍ତତରୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଚତୁର୍ଥା ରଣଦେ ତାଃ 
ସର୍ ସଂକ୍ଷୋଭିଣୀ, ସର୍  ିଦ୍ରା ିନୀ, ସର୍ ାକର୍ଷିଣୀ, ସର୍ ହ୍ଲାଦିନୀ, ସର୍ ସମ୍ମୋହିନୀ, ସର୍ ସ୍ତଂଭିନୀ, 
ସର୍ ଜୃଂଭିଣୀ, ସର୍  ଶଂକରୀ, ସର୍ ରଂଜନୀ, ସର୍ ୋନ୍ମାଦିନୀ, ସର୍ ାର୍ଥସାଧିକେ, ସର୍ ସମ୍ପତ୍ତିପୂରିଣୀ, 
ସର୍ ମଂତ୍ରମୟୀ, ସର୍ ଦ୍ ଂଦ୍ କ୍ଷୟଂକରୀ, ସର୍ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ପଂଚମା ରଣଦେ ତାଃ 
ସର୍ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦେ, ସର୍ ସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦେ, ସର୍ ପ୍ରିୟଂକରୀ, ସର୍ ମଂଗଳକାରିଣୀ, ସର୍ କାମପ୍ରଦେ, 

ସର୍ ଦୁଃଖ ିମୋଚନୀ, ସର୍ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରଶମନି, ସର୍  ିଘ୍ନନି ାରିଣୀ, ସର୍ ାଂଗସୁଂଦରୀ, ସର୍ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ, 
ସର୍ ାର୍ଥସାଧକ ଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, କୁଲୋତ୍ତୀର୍ଣୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଷଷ୍ଟା ରଣଦେ ତାଃ 
ସର୍ ଜ୍ଞେ, ସର୍ ଶକ୍ତେ, ସର୍ ୈଶ୍ ର୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ, ସର୍ ଜ୍ଞାନମୟୀ, ସର୍  ୍ୟାଧି ିନାଶିନୀ, ସର୍ ାଧାରସ୍ ରୂପେ, 

ସର୍ ପାପହରେ, ସର୍ ାନଂଦମୟୀ, ସର୍ ରକ୍ଷାସ୍ ରୂପିଣୀ, ସର୍ େପ୍ସିତଫଲପ୍ରଦେ, ସର୍ ରକ୍ଷାକରଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, 
ନିଗର୍ଭୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ସପ୍ତମା ରଣଦେ ତାଃ 
 ଶିନୀ, କାମେଶ୍ ରୀ, ମୋଦିନୀ,  ିମଲେ, ଅରୁଣେ, ଜୟିନୀ, ସର୍ େଶ୍ ରୀ, କୌଳିନି, ସର୍ ରୋଗହରଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, 
ରହସ୍ୟୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଅଷ୍ଟମା ରଣଦେ ତାଃ 
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ବାଣିନୀ, ଚାପିନୀ, ପାଶିନୀ, ଅଂକୁଶିନୀ, ମହାକାମେଶ୍ ରୀ, ମହା ଜ୍ରେଶ୍ ରୀ, ମହାଭଗମାଲିନୀ, 
ସର୍ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, ଅତିରହସ୍ୟୟୋଗିନୀ, 
 

ଶ୍ରୀଚକ୍ର ନ ମା ରଣଦେ ତାଃ 
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଭଟ୍ଟାରିକେ, ସର୍ ାନଂଦମୟଚକ୍ରସ୍ ାମିନୀ, ପରାପରରହସ୍ୟୟୋଗିନୀ, 
 

ନ ଚକ୍ରେଶ୍ ରୀ ନାମାନି 

ତ୍ରିପୁରେ, ତ୍ରିପୁରେଶୀ, ତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ, ତ୍ରିପୁର ାସିନୀ, ତ୍ରିପୁରାଶ୍ରୀଃ, ତ୍ରିପୁରମାଲିନୀ, ତ୍ରିପୁରସିଦ୍ଧେ, 

ତ୍ରିପୁରାଂବା, ମହାତ୍ରିପୁରସୁଂଦରୀ, 
 

ଶ୍ରୀଦେ ୀ  ିଶେଷଣାନି – ନମସ୍କାରନ ାକ୍ଷରୀଚ 

ମହାମହେଶ୍ ରୀ, ମହାମହାରାଜ୍ଞୀ, ମହାମହାଶକ୍ତେ, ମହାମହାଗୁପ୍ତେ, ମହାମହାଜ୍ଞପ୍ତେ, ମହାମହାନଂଦେ, 

ମହାମହାସ୍କଂଧେ, ମହାମହାଶୟେ, ମହାମହା ଶ୍ରୀଚକ୍ରନଗରସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ 

ନମଃ | 
 

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ 
ଏଷା  ିଦ୍ୟା ମହାସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ସ୍ମୃତିମାତ୍ରତଃ | 

ଅଗ୍ନି ାତମହାକ୍ଷୋଭେ ରାଜାରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ିପ୍ଲ େ || 
 

ଲୁଂଠନେ ତସ୍କରଭୟେ ସଂଗ୍ରାମେ ସଲିଲପ୍ଲ େ | 

ସମୁଦ୍ରୟାନ ିକ୍ଷୋଭେ ଭୂତପ୍ରେତାଦିକେ ଭୟେ || 
 

ଅପସ୍ମାରଜ୍ ର ୍ୟାଧିମୃତ୍ୟୁକ୍ଷାମାଦିଜେଭୟେ | 

ଶାକିନୀ ପୂତନାୟକ୍ଷରକ୍ଷଃକୂଷ୍ମାଂଡଜେ ଭୟେ || 
 

ମିତ୍ରଭେଦେ ଗ୍ରହଭୟେ  ୍ୟସନେଷ୍ ାଭିଚାରିକେ | 

ଅନ୍ୟେଷ୍ ପି ଚ ଦୋଷେଷୁ ମାଲାମଂତ୍ରଂ ସ୍ମରେନ୍ନରଃ || 
 

ତାଦୃଶଂ ଖଡ୍ଗମାପ୍ନୋତି ୟେନ ହସ୍ତସ୍ଥିତେନ ୈ | 

ଅଷ୍ଟାଦଶମହାଦ୍ ୀପସମ୍ରାଡ୍ଭୋକ୍ତାଭ ିଷ୍ୟତି || 
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ସର୍ ୋପଦ୍ର ନିର୍ମୁକ୍ତସ୍ସାକ୍ଷାଚ୍ଛି ମୟୋଭ େତ | 

ଆପତ୍କାଲେ ନିତ୍ୟପୂଜାଂ  ିସ୍ତାରାତ୍କର୍ତୁମାରଭେତ || 
 

ଏକ ାରଂ ଜପଧ୍ୟାନମ ସର୍ ପୂଜାଫଲଂ ଲଭେତ | 

ନ ା ରଣଦେ ୀନାଂ ଲଲିତାୟା ମହୌଜନଃ || 
 

ଏକତ୍ର ଗଣନାରୂପୋ  େଦ େଦାଂଗଗୋଚରଃ | 
ସର୍ ାଗମରହସ୍ୟାର୍ଥଃ ସ୍ମରଣାତ୍ପାପନାଶିନୀ || 
 

ଲଲିତାୟାମହେଶାନ୍ୟା ମାଲା  ିଦ୍ୟା ମହୀୟସୀ | 
ନର ଶ୍ୟଂ ନରେଂଦ୍ରାଣାଂ  ଶ୍ୟଂ ନାରୀ ଶଂକରମ || 
 

ଅଣିମାଦିଗୁଣୈଶ୍ ର୍ୟଂ ରଂଜନଂ ପାପଭଂଜନମ | 

ତତ୍ତଦା ରଣସ୍ଥାୟି ଦେ ତାବୃଂଦମଂତ୍ରକମ || 
 

ମାଲାମଂତ୍ରଂ ପରଂ ଗୁହ୍ୟଂ ପରଂ ଧାମ ପ୍ରକୀର୍ତିତମ | 

ଶକ୍ତିମାଲା ପଂଚଧାସ୍ୟାଚ୍ଛି ମାଲା ଚ ତାଦୃଶୀ || 
 

ତସ୍ମାଦ୍ଗୋପ୍ୟତରାଦ୍ଗୋପ୍ୟଂ ରହସ୍ୟଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦମ || 
 

|| ଇତି ଶ୍ରୀ  ାମକେଶ୍ ରତଂତ୍ରେ ଉମାମହେଶ୍ ରସଂ ାଦେ ଦେ ୀଖଡ୍ଗମାଲାସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନଂ ସମାପ୍ତମ ||  
 


