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Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Oriya 
Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram – Oriya  Lyrics (Text) 

Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram – Oriya  Script 
 

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ | 

ଶ୍ରୀଦେ ୍ୟୁ ାଚ | 
 

ମମ ନାମସହସ୍ରଂ ଚ ଶି ପୂର୍  ିନିର୍ମିତମ | 

ତତ୍ପଠ୍ୟତାଂ  ିଧାନେନ ତଦା ସର୍ ଂ ଭ ିଷ୍ୟତି || 1 || 
 

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ ା ପାର୍ ତୀ ଦେ ୀ ଶ୍ରା ୟାମାସ ତଚ୍ଚତାନ | 

ତଦେ  ନାମ ସାହସ୍ରଂ ଦକାରାଦି  ରାନନେ || 2 || 
 

ରୋଗଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟଶୋକଦୁଃଖ ିନାଶକମ | 

ସର୍ ାସାଂ ପୂଜିତଂ ନାମ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାଦେ ତା ମତା || 3 || 
 

ନିଜବୀଜଂ ଭ େଦ ବୀଜଂ ମନ୍ତ୍ରଂ କୀଲକମୁଚ୍ୟତେ | 

ସର୍ ାଶାପୂରଣେ ଦେ ି  ିନିୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ || 4 || 
 

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଦକାରାଦିଦୁର୍ଗାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ | 

ଶି  ଋଷିଃ, ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦଃ, 
ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାଦେ ତା, ଦୁଂ ବୀଜଂ, ଦୁଂ କୀଲକଂ, 
ଦୁଃଖଦାରିଦ୍ର୍ୟରୋଗଶୋକନି ୃତ୍ତିପୂର୍ କଂ 
ଚତୁର୍ ର୍ଗଫଲପ୍ରାପ୍ତ୍ୟର୍ଥେ ପାଠେ  ିନିୟୋଗଃ | 
 

ଧ୍ୟାନମ 

ଓଂ  ିଦ୍ୟୁଦ୍ଦାମସମପ୍ରଭାଂ ମୃଗପତିସ୍କନ୍ଧସ୍ଥିତାଂ ଭୀଷଣାଂ 
କନ୍ୟାଭିଃ କର ାଲଖେଟ ିଲସଦ୍ଧସ୍ତାଭିରାସେ ିତାମ | 

ହସ୍ତୈଶ୍ଚକ୍ରଗଦାସିଖେଟ ିଶିଖାଂଶ୍ଚାପଂ ଗୁଣଂ ତର୍ଜନୀଂ 
ବିଭ୍ରାଣାମନଲାତ୍ମିକାଂ ଶଶିଧରାଂ ଦୁର୍ଗାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଭଜେ || 
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ଦୁଂ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତିହରା ଦୁର୍ଗାଚଲନି ାସିନୀ | 
ଦୁର୍ଗମାର୍ଗାନୁସଂଚାରା ଦୁର୍ଗମାର୍ଗନି ାସିନୀ || 1 || 
 

ଦୁର୍ଗମାର୍ଗପ୍ର ିଷ୍ଟା ଚ ଦୁର୍ଗମାର୍ଗପ୍ର େଶିନୀ | 
ଦୁର୍ଗମାର୍ଗକୃତା ାସା ଦୁର୍ଗମାର୍ଗଜୟପ୍ରିୟା || 2 || 
 

ଦୁର୍ଗମାର୍ଗଗୃହୀତାର୍ଚା ଦୁର୍ଗମାର୍ଗସ୍ଥିତାତ୍ମିକା | 
ଦୁର୍ଗମାର୍ଗସ୍ତୁତିପରା ଦୁର୍ଗମାର୍ଗସ୍ମୃତିପରା || 3 || 
 

ଦ୍ରୁଗମାର୍ଗସଦାସ୍ଥାଲୀ ଦୁର୍ଗମାର୍ଗରତିପ୍ରିୟା | 
ଦୁର୍ଗମାର୍ଗସ୍ଥଲସ୍ଥାନା ଦୁର୍ଗମାର୍ଗ ିଲାସିନୀ || 4 || 
 

ଦୁର୍ଗମାର୍ଗତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ତ୍ରା ଦୁର୍ଗମାର୍ଗପ୍ର ର୍ତିନୀ | 
ଦୁର୍ଗାସୁରନିହନ୍ତ୍ରୀ ନ ଦୁର୍ଗାସୁରନିଷୂଦିନୀ|| 5 || 
 

ଦୁର୍ଗାସରହର ଦୂତୀ ଦୁର୍ଗାସୁର ିନାଶିନୀ | 
ଦୁର୍ଗାସୁର ଧୋନ୍ମତ୍ତା ଦୁର୍ଗାସୁର ଧୋତ୍ସୁକା || 6 || 
 

ଦୁର୍ଗାସୁର ଧୋତ୍ସାହା ଦୁର୍ଗାସୁର ଧୋଦ୍ୟତା | 
ଦୁର୍ଗାସୁର ଧପ୍ରେପ୍ସୁର୍ଦୁଗାସୁରମଖାନ୍ତକୃତ || 7 || 
 

ଦୁର୍ଗାସୁରଧ୍ ଂସତୋଷା ଦୁର୍ଗଦାନ ଦାରିଣୀ | 
ଦୁର୍ଗ ିଦ୍ରା ଣକରୀ ଦୁର୍ଗ ିଦ୍ରା ଣୀ ସଦା || 8 || 
 

ଦୁର୍ଗ ିକ୍ଷୋଭଣକରୀ ଦୁର୍ଗଶୀର୍ଷନିକୃନ୍ତିନୀ | 
ଦୁର୍ଗ ିଧ୍ ଂସନକରି ଦୁର୍ଗଦୈତ୍ୟନିକୃନ୍ତିନୀ || 9 || 
 

ଦୁର୍ଗଦୈତ୍ୟପ୍ରାଣହରା ଦୁର୍ଗଦୈତ୍ୟାନ୍ତକାରିଣୀ | 
ଦୁର୍ଗଦୈତ୍ୟହରତ୍ରାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗଦୈତ୍ୟାସୃଗୁନ୍ମଦା || 1ଓ || 
 

ଦୁର୍ଗଦୈତ୍ୟାଶନକରୀ ଦୁର୍ଗଚର୍ମାମ୍ବରା ୃତା | 
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ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧୋତ୍ସ କରୀ ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧ ିଶାରଦା || 11 || 
 

ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧାସ ରତା ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧ ିମର୍ଦିନୀ | 
ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧହାସ୍ୟରତା ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧାଟ୍ଟହାସିନୀ || 12 || 
 

ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧମହାମତ୍ତା ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧାନୁସାରିଣୀ | 
ଦୁର୍ଗୟୁଦ୍ଧୋତ୍ସ ୋତ୍ସାହା ଦୁର୍ଗଦେଶନିଷେ ିଣୀ || 13 || 
 

ଦୁର୍ଗଦେଶ ାସରତା ଦୁର୍ଗଦେଶ ିଲାସିନୀ | 
ଦୁର୍ଗଦେଶାର୍ଚନରତା ଦୁର୍ଗଦେଶଜନପ୍ରିୟା || 14 || 
 

ଦୁର୍ଗମସ୍ଥାନସଂସ୍ଥାନା ଦୁର୍ଗମଧ୍ୟାନୁସାଧନା | 
ଦୁର୍ଗମା ଦୁର୍ଗମଧ୍ୟାନା ଦୁର୍ଗମାତ୍ମସ୍ ରୂପିଣୀ || 15 || 
 

ଦୁର୍ଗମାଗମସଂଧାନା ଦୁର୍ଗମାଗମସଂସ୍ତୁତା | 
ଦୁର୍ଗମାଗମଦୁର୍ଜ୍ଞେୟା ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିସମ୍ମତା || 16 || 
 

ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିମାନ୍ୟା ଚ ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିପୂଜିତା | 
ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିସୁପ୍ରୀତା ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିହର୍ଷଦା || 17 || 
 

ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିସଂସ୍ଥାନା ଦୁର୍ଗମଶ୍ରୁତିମାନିତା | 
ଦୁର୍ଗମାଚାରସଂତୁଷ୍ଟା ଦୁର୍ଗମାଚାରତୋଷିତା || 18 || 
 

ଦୁର୍ଗମାଚାରନିର୍ ୃତ୍ତା ଦୁର୍ଗମାଚାରପୂଜିତା | 
ଦୁର୍ଗମାଚାରକଲିତା ଦୁର୍ଗମସ୍ଥାନଦାୟିନୀ || 19 || 
 

ଦୁର୍ଗମପ୍ରେମନିରତା ଦୁର୍ଗମଦ୍ର ିଣପ୍ରଦା | 
ଦୁର୍ଗମାମ୍ବୁଜମଧ୍ୟସ୍ଥା ଦୁର୍ଗମାମ୍ବୁଜ ାସିନୀ || 2ଓ || 
 

ଦୁର୍ଗନାଡୀମାର୍ଗଗତିର୍ଦୁର୍ଗନାଡୀପ୍ରଚାରିଣୀ | 
ଦୁର୍ଗନାଡୀପଦ୍ମରତା ଦୁର୍ଗନାଡ୍ୟମ୍ବୁଜାସ୍ଥିତା || 21 || 
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ଦୁର୍ଗନାଡୀଗତାୟାତା ଦୁର୍ଗନାଡୀକୃତାସ୍ପଦା | 
ଦୁର୍ଗନାଡୀରତରତା ଦୁର୍ଗନାଡୀଶସଂସ୍ତୁତା || 22 || 
 

ଦୁର୍ଗନାଡୀଶ୍ ରରତା ଦୁର୍ଗନାଡୀଶଚୁମ୍ବିତା | 
ଦୁର୍ଗନାଡୀଶକ୍ରୋଡସ୍ଥା ଦୁର୍ଗନାଡ୍ୟୁତ୍ଥିତୋତ୍ସୁକା || 23 || 
 

ଦୁର୍ଗନାଡ୍ୟାରୋହଣା ଚ ଦୁର୍ଗନାଡୀନିଷେ ିତା | 
ଦରିସ୍ଥାନା ଦରିସ୍ଥାନ ାସିନୀ ଦନୁଜାନ୍ତକୃତ || 24 || 
 

ଦରୀକୃତତପସ୍ୟା ଚ ଦରୀକୃତହରାର୍ଚନା | 
ଦରୀଜାପିତଦିଷ୍ଟା ଚ ଦରୀକୃତରତିକ୍ରିୟା || 25 || 
 

ଦରୀକୃତହରାର୍ହା ଚ ଦରୀକ୍ରୀଡିତପୁତ୍ରିକା | 
ଦରୀସଂଦର୍ଶନରତା ଦରୀରୋପିତ ୃଶ୍ଚିକା || 26 || 
 

ଦରୀଗୁପ୍ତିକୌତୁକାଢ୍ୟା ଦରୀଭ୍ରମଣତତ୍ପରା | 
ଦନୁଜାନ୍ତକରୀ ଦୀନା ଦନୁସଂତାନଦାରିଣୀ || 27 || 
 

ଦନୁଜଧ୍ ଂସିନୀ ଦୂନା ଦନୁଜେନ୍ଦ୍ର ିନାଶିନୀ | 
ଦାନ ଧ୍ ଂସିନୀ ଦେ ୀ ଦାନ ାନାଂ ଭୟଂକରୀ || 28 || 
 

ଦାନ ୀ ଦାନ ାରାଧ୍ୟା ଦାନ େନ୍ଦ୍ର ରପ୍ରଦା | 
ଦାନ େନ୍ଦ୍ରନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦାନ ଦ୍ େଷିଣୀ ସତୀ || 29 || 
 

ଦାନ ାରିପ୍ରେମରତା ଦାନ ାରିପ୍ରପୂଜିତା | 
ଦାନ ରିକୃତାର୍ଚା ଚ ଦାନ ାରି ିଭୂତିଦା || 3ଓ || 
 

ଦାନ ାରିମହାନନ୍ଦା ଦାନ ାରିରତିପ୍ରିୟା | 
ଦାନ ାରିଦାନରତା ଦାନ ାରିକୃତାସ୍ପଦା || 31 || 
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ଦାନ ାରିସ୍ତୁତିରତା ଦାନ ାରିସ୍ମୃତିପ୍ରିୟା | 
ଦାନ ାର୍ୟାହାରରତା ଦାନ ାରିପ୍ରବୋଧିନୀ || 32 || 
 

ଦାନ ାରିଧୃତପ୍ରେମା ଦୁଃଖଶୋକ ିମୋଚିନୀ | 
ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖଦତ୍ରୀ ଦୁଃଖନିର୍ମୂଲକାରିଣୀ || 33 || 
 

ଦୁଃଖନିର୍ମୂଲନକରୀ ଦୁଃଖଦାର୍ୟରିନାଶିନୀ | 
ଦୁଃଖହରା ଦୁଃଖନାଶା ଦୁଃଖଗ୍ରାମା ଦୁରାସଦା || 34 || 
 

ଦୁଃଖହୀନା ଦୁଃଖଧାରା ଦ୍ର ିଣାଚାରଦାୟିନୀ | 
ଦ୍ର ିଣୋତ୍ସର୍ଗସଂତୁଷ୍ଟା ଦ୍ର ିଣତ୍ୟାଗତୋଷିକା || 35 || 
 

ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶସଂତୁଷ୍ଟା ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶମାନଦା | 
ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶହର୍ଷାଢ୍ୟା ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶତୁଷ୍ଟିଦା || 36 || 
 

ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶନକରୀ ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶନାତୁରା | 
ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶନୋତ୍ସାହା ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶସାଧିକା || 37 || 
 

ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶନମତା ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶପୁତ୍ରିକା | 
ଦ୍ର ିଣସ୍ପର୍ଶରକ୍ଷିଣୀ ଦ୍ର ିଣସ୍ତୋମଦାୟିନୀ || 38 || 
 

ଦ୍ର ିଣକର୍ଷଣକରୀ ଦ୍ର ିଣୌଘ ିସର୍ଜିନୀ | 
ଦ୍ର ିଣାଚଲଦାନାଢ୍ୟା ଦ୍ର ିଣାଚଲ ାସିନୀ || 39 || 
 

ଦୀନମାତା ଦିନବନ୍ଧୁର୍ଦୀନ ିଘ୍ନ ିନାଶିନୀ | 
ଦୀନସେ ୍ୟା ଦୀନସିଦ୍ଧା ଦୀନସାଧ୍ୟା ଦିଗମ୍ବରୀ || 4ଓ || 
 

ଦୀନଗେହକୃତାନନ୍ଦା ଦୀନଗେହ ିଲାସିନୀ | 
ଦୀନଭା ପ୍ରେମରତା ଦୀନଭା  ିନୋଦିନୀ || 41 || 
 

ଦୀନମାନ ଚେତଃସ୍ଥା ଦୀନମାନ ହର୍ଷଦା | 
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ଦୀନଦୈନ୍ୟ ିଘାତେଚ୍ଛୁର୍ଦୀନଦ୍ର ିଣଦାୟିନୀ || 42 || 
 

ଦୀନସାଧନସଂତୁଷ୍ଟା ଦୀନଦର୍ଶନଦାୟିନୀ | 
ଦୀନପୁତ୍ରାଦିଦାତ୍ରୀ ଚ ଦୀନସମ୍ପଦ୍ ିଧାୟିନୀ || 43 || 
 

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଧ୍ୟାନରତା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟପ୍ରପୂଜିତା | 
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟର୍ଷିସଂସିଦ୍ଧା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ିଭା ିତା || 44 || 
 

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟକୃତାର୍ହା ଚ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟପ୍ରସାଧିତା | 
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟସ୍ତୁତା ଚୈ  ଦତ୍ତାତ୍ରେୟନୁତା ସଦା || 46 || 
 

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟପ୍ରେମରତା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାନୁମାନିତା | 
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟସମୁଦ୍ଗୀତା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟକୁଟୁମ୍ବିନୀ || 46 || 
 

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଶରୀରିଣୀ | 
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟକୃତାନନ୍ଦା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଂଶସମ୍ଭ ା || 47 || 
 

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ିଭୂତିସ୍ଥା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାନୁସାରିଣୀ | 
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଗୀତିରତା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଧନପ୍ରଦା || 48 || 
 

ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଦୁଃଖହରା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରପ୍ରଦା | 
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଜ୍ଞାନଦାନୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଭୟାପହା || 49 || 
 

ଦେ କନ୍ୟା ଦେ ମାନ୍ୟା ଦେ ଦୁଃଖ ିନାଶିନୀ | 
ଦେ ସିଦ୍ଧା ଦେ ପୂଜ୍ୟା ଦେ େଜ୍ୟା ଦେ  ନ୍ଦିତା || 50 || 
 

ଦେ ମାନ୍ୟା ଦେ ଧନ୍ୟା ଦେ  ିଘ୍ନ ିନାଶିନୀ | 
ଦେ ରମ୍ୟା ଦେ ରତା ଦେ କୌତୁକତତ୍ପରା || 51 || 
 

ଦେ କ୍ରୀଡା ଦେ  ୍ରୀଡା ଦେ  ୈରି ିନାଶିନୀ | 
ଦେ କାମା ଦେ ରାମା ଦେ ଦ୍ ିଷ୍ଟ ିନଶିନୀ || 52 || 
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ଦେ ଦେ ପ୍ରିୟା ଦେ ୀ ଦେ ଦାନ  ନ୍ଦିତା | 
ଦେ ଦେ ରତାନନ୍ଦା ଦେ ଦେ  ରୋତ୍ସୁକା || 53 || 
 

ଦେ ଦେ ପ୍ରେମରତା ଦେ ଦେ ପ୍ରିୟଂ ଦା | 
ଦେ ଦେ ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟା ଦେ ଦେ ନିତମ୍ବିନୀ || 54 || 
 

ଦେ ଦେ ରତମନା ଦେ ଦେ ସୁଖା ହା | 
ଦେ ଦେ କ୍ରୋଡରତ ଦେ ଦେ ସୁଖପ୍ରଦା || 55 || 
 

ଦେ ଦେ ମହାନନ୍ଦା ଦେ ଦେ ପ୍ରଚୁମ୍ବିତା | 
ଦେ ଦେ ୋପଭୁକ୍ତା ଚ ଦେ ଦେ ାନୁସେ ିତା || 56 || 
 

ଦେ ଦେ ଗତପ୍ରାଣା ଦେ ଦେ ଗତାତ୍ମିକା | 
ଦେ ଦେ ହର୍ଷଦାତ୍ରୀ ଦେ ଦେ ସୁଖପ୍ରଦା || 58 || 
 

ଦେ ଦେ ମହାନନ୍ଦା ଦେ ଦେ  ିଲାସିନୀ | 
ଦେ ଦେ ଧର୍ମପତ୍ ନୀ ଦେ ଦେ ମନୋଗତା || 59 || 
 

ଦେ ଦେ  ଧୂର୍ଦେ ୀ ଦେ ଦେ ାର୍ଚନପ୍ରିୟା | 
ଦେ ଦେ ାଙ୍ଗସୁଖିନୀ ଦେ ଦେ ାଙ୍ଗ ାସିନୀ || 6ଓ || 
 

ଦେ ଦେ ାଙ୍ଗଭୂଷା ଚ ଦେ ଦେ ାଙ୍ଗଭୂଷଣା | 
ଦେ ଦେ ପ୍ରିୟକରୀ ଦେ ଦେ ାପ୍ରିୟାନ୍ତକୃତ || 61 || 
 

ଦେ ଦେ ପ୍ରିୟପ୍ରାଣା ଦେ ଦେ ପ୍ରିୟାତ୍ମିକା | 
ଦେ ଦେ ାର୍ଚକପ୍ରାଣା ଦେ ଦେ ାର୍ଚକପ୍ରିୟା || 62 || 
 

ଦେ ଦେ ାର୍ଚକୋତ୍ସାହା ଦେ ଦେ ାର୍ଚକାଶ୍ରୟା | 
ଦେ ଦେ ାର୍ଚକା ିଘ୍ନା ଦେ ଦେ ପ୍ରସୂରପି || 63 || 
 



http://hindusphere.com/ 

 

ଦେ ଦେ ସ୍ୟ ଜନନୀ ଦେ ଦେ  ିଧାୟିନୀ | 
ଦେ ଦେ ସ୍ୟ ରମଣୀ ଦେ ଦେ ହ୍ରଦାଶ୍ରୟା || 64 || 
 

ଦେ ଦେ େଷ୍ଟଦେ ୀ ଚ ଦେ ତାପସପାଲିନୀ | 
ଦେ ତାଭା ସଂତୁଷ୍ଟା ଦେ ତାଭା ତୋଷିତା || 65 || 
 

ଦେ ତାଭା  ରଦା ଦେ ତାଭା ସିଦ୍ଧିଦା | 
ଦେ ତାଭା ସଂସିଦ୍ଧା ଦେ ତାଭା ସମ୍ଭ ା || 66 || 
 

ଦେ ତାଭା ସୁଖିନୀ ଦେ ତାଭା  ନ୍ଦିତା | 
ଦେ ତାଭା ସୁପ୍ରୀତା ଦେ ତାଭା ହର୍ଷଦା || 67 || 
 

ଦେ ତ ିଘ୍ନହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦେ ତାଦ୍ ିଷ୍ଟନାଶିନୀ | 
ଦେ ତାପୂଜିତପଦା ଦେ ତାପ୍ରେମତୋଷିତା || 68 || 
 

ଦେ ତାଗାରନିଲୟା ଦେ ତାସୌଖ୍ୟଦାୟିନୀ | 
ଦେ ତାନିଜଭା ା ଚ ଦେ ତାହ୍ରତମାନସା || 69 || 
 

ଦେ ତାକୃତପାଦାର୍ଚା ଦେ ତାହ୍ରତଭକ୍ତିକା | 
ଦେ ତାଗର୍ ମଧ୍ୟସ୍ତା ଦେ ତାଦେ ତାତନୁଃ || 7ଓ || 
 

ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମୋ ନାମ୍ନୀ ଦୁଂ ଫଣ୍ମନ୍ତ୍ରସ୍ ରୂପିଣୀ | 
ଦୂଂ ନମୋ ମନ୍ତ୍ରରୂପା ଚ ଦୂଂ ନମୋ ମୂର୍ତିକାତ୍ମିକା || 71 || 
 

ଦୂରଦର୍ଶିପ୍ରିୟାଦୁଷ୍ଟା ଦୁଷ୍ଟଭୂତନିଷେ ିତା | 
ଦୂରଦର୍ଶିପ୍ରେମରତା ଦୂରଦର୍ଶିପ୍ରିୟଂ ଦା || 72 || 
 

ଦୂରଦର୍ଶୈସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଦୂରଦର୍ଶିପ୍ରତୋଷିତା | 
ଦୂରଦର୍ଶିକଣ୍ଠସଂସ୍ଥା ଦୂରଦର୍ଶିପ୍ରହର୍ଷିତା || 73 || 
 

ଦୂରଦର୍ଶିଗୃହୀତାର୍ଚା ଦୁରଦର୍ହିପ୍ରତର୍ଷିତା | 
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ଦୂରଦର୍ଶିପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟା ଦୁରଦର୍ଶିସୁଖପ୍ରଦା || 74 || 
 

ଦୁରଦର୍ଶିଭ୍ରାନ୍ତିହରା ଦୂରଦର୍ଶିହ୍ରଦାସ୍ପଦା | 
ଦୂରଦର୍ଶ୍ୟରି ିଦ୍ଭା ା ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିପ୍ରମୋଦିନୀ || 75 || 
 

ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟା ଦୁରଦର୍ଶି ରପ୍ରଦା | 
ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିହର୍ଷଦାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିପ୍ରହର୍ଷିତା || 76 || 
 

ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିମହାନନ୍ଦା ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିଗୃହାଲୟା | 
ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିଗୃହୀତାର୍ଚା ଦୀର୍ଘଦର୍ଶିହ୍ରତାର୍ହଣା || 77 || 
 

ଦୟା ଦାନ ତୀ ଦାତ୍ରୀ ଦୟାଲୁର୍ଦୀନ ତ୍ସଲା | 
ଦୟାର୍ଦ୍ରା ଚ ଦୟାଶୀଲା ଦୟାଢ୍ୟା ଚ ଦୟାତ୍ମିକା || 78 || 
 

ଦୟାମ୍ବୁଧିର୍ଦୟାସାରା ଦୟାସାଗରପାରଗା | 
ଦୟାସିନ୍ଧୁର୍ଦୟାଭାରା ଦୟା ତ୍କରୁଣାକରୀ || 79 || 
 

ଦୟା ଦ୍ ତ୍ସଲା ଦେ ୀ ଦୟା ଦାନରତା ସଦା | 
ଦୟା ଦ୍ଭକ୍ତିସୁଖିନୀ ଦୟା ତ୍ପରିତୋଷିତା || 8ଓ || 
 

ଦୟା ତ୍ସ୍ନେହନିରତା ଦୟା ତ୍ପ୍ରତିପାଦିକା| 
ଦୟା ତ୍ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ଚ ଦୟା ନ୍ମୁକ୍ତିଦାୟିନୀ || 81 || 
 

ଦୟା ଦ୍ଭା ସଂତୁଷ୍ଟା ଦୟା ତ୍ପରିତୋଷିତା | 
ଦୟା ତ୍ତାରଣପରା ଦୟା ତ୍ସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ || 82 || 
 

ଦୟା ତ୍ପୁତ୍ର ଦ୍ଭା ା ଦୟା ତ୍ପୁତ୍ରରୂପିଣୀ | 
ଦୟା ଦେହନିଲୟା ଦୟାବନ୍ଧୁର୍ଦୟାଶ୍ରୟା || 83 || 
 

ଦୟାଲୁ ାତ୍ସଲ୍ୟକରୀ ଦୟାଲୁସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ | 
ଦୟାଲୁଶରଣାଶକ୍ତା ଦୟାଲୁଦେହମନ୍ଦିରା || 84 || 
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ଦୟାଲୁଭକ୍ତିଭା ସ୍ଥା ଦୟାଲୁପ୍ରାଣରୂପିଣୀ | 
ଦୟାଲୁସୁଖଦା ଦମ୍ଭା ଦୟାଲୁପ୍ରେମ ର୍ଷିଣୀ || 85 || 
 

ଦୟାଲୁ ଶଗା ଦୀର୍ଘା ଦିର୍ଘାଙ୍ଗୀ ଦୀର୍ଘଲୋଚନା | 
ଦୀର୍ଘନେତ୍ରା ଦୀର୍ଘଚକ୍ଷୁର୍ଦୀର୍ଘବାହୁଲତାତ୍ମିକା || 86 || 
 

ଦୀର୍ଘକେଶୀ ଦୀର୍ଘମୁଖୀ ଦୀର୍ଘଘୋଣା ଚ ଦାରୁଣା | 
ଦାରୁଣାସୁରହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦାରୂଣାସୁରଦାରିଣୀ || 87 || 
 

ଦାରୁଣାହ କର୍ତ୍ରୀ ଚ ଦାରୁଣାହ ହର୍ଷିତା | 
ଦାରୁଣାହ ହୋମାଢ୍ୟା ଦାରୁଣାଚଲନାଶିନୀ || 88 || 
 

ଦାରୁଣାଚାରନିରତା ଦାରୁଣୋତ୍ସ ହର୍ଷିତା | 
ଦାରୁଣୋଦ୍ୟତରୂପା ଚ ଦାରୁଣାରିନି ାରିଣୀ || 89 || 
 

ଦାରୁଣେକ୍ଷଣସଂୟୁକ୍ତା ଦୋଶ୍ଚତୁଷ୍କ ିରାଜିତା | 
ଦଶଦୋଷ୍କା ଦଶଭୁଜା ଦଶବାହୁ ିରାଜିତା || 9ଓ || 
 

ଦଶାସ୍ତ୍ରଧାରିଣୀ ଦେ ୀ ଦଶଦିକ୍ଖ୍ୟାତ ିକ୍ରମା | 
ଦଶରଥାର୍ଚିତପଦା ଦାଶରଥିପ୍ରିୟା ସଦା || 91 || 
 

ଦାଶରଥିପ୍ରେମତୁଷ୍ଟା ଦାଶରଥିରତିପ୍ରିୟା | 
ଦାଶରଥିପ୍ରିୟକରୀ ଦାଶରଥିପ୍ରିୟଂ ଦା || 92 || 
 

ଦାଶରଥୀଷ୍ଟସଂଦାତ୍ରୀ ଦାଶରଥୀଷ୍ଟଦେ ତା | 
ଦାଶରଥିଦ୍ େଷିନାଶା ଦାଶରଥ୍ୟାନୁକୂଲ୍ୟଦା || 93 || 
 

ଦାଶରଥିପ୍ରିୟତମା ଦାଶରଥିପ୍ରପୂଜିତା | 
ଦଶାନନାରିସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଦଶାନନାରିଦେ ତା || 94 || 
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ଦଶାନନାରିପ୍ରମଦା ଦଶାନନାରିଜନ୍ମଭୂଃ | 

ଦଶାନନାରିରତିଦା ଦଶାନନାରିସେ ିତା || 95 || 
 

ଦଶାନନାରିସୁଖଦା ଦଶାନନାରି ୈରିହ୍ରତ ୍ | 

ଦଶାନନାରିଷ୍ଟଦେ ୀ ଦଶଗ୍ରୀ ାରି ନ୍ଦିତା || 96 || 
 

ଦଶଗ୍ରୀ ାରିଜନନୀ ଦଶଗ୍ରୀ ାରିଭା ିନୀ 
ଦଶଗ୍ରୀ ାରିସହିତା ଦଶଗ୍ରୀ ସଭାଜିତା || 97 || 
 

ଦଶଗ୍ରୀ ାରିରମଣୀ ଦଶଗ୍ରୀ  ଧୂରପ ି| 

ଦଶଗ୍ରୀ ନାଶକର୍ତ୍ରୀ ଦଶଗ୍ରୀ  ରପ୍ରଦା || 98 || 
 

ଦଶଗ୍ରୀ ପୁରସ୍ଥା ଚ ଦଶଗ୍ରୀ  ଧୋତ୍ସୁକା | 
ଦଶଗ୍ରୀ ପ୍ରୀତିଦାତ୍ରୀ ଦଶଗ୍ରୀ  ିନାଶିନୀ || 99 || 
 

ଦଶଗ୍ରୀ ାହ କରୀ ଦଶଗ୍ରୀ ାନପାୟିନୀ | 
ଦଶଗ୍ରୀ ପ୍ରିୟା  ନ୍ଦ୍ୟା ଦଶଗ୍ରୀ ହ୍ରତା ତଥା || 1ଓଓ || 
 

ଦଶଗ୍ରୀ ାହିତକରୀ ଦଶଗ୍ରୀ େଶ୍ ରପ୍ରିୟା | 
ଦଶଗ୍ରୀ େଶ୍ ରପ୍ରାଣା ଦଶଗ୍ରୀ  ରପ୍ରଦା || 1ଓ1 || 
 

ଦଶଗ୍ରୀ େଶ୍ ରରତା ଦଶ ର୍ଷୀୟକନ୍ୟକା | 
ଦଶ ର୍ଷୀୟବାଲା ଚ ଦଶ ର୍ଷୀୟ ାସିନୀ || 1ଓ2 || 
 

ଦଶପାପହରା ଦମ୍ୟା ଦଶହସ୍ତ ିଭୂଷିତା | 
ଦଶଶସ୍ତ୍ରଲସଦ୍ଦୋଷ୍କା ଦଶଦିକ୍ପାଲ ନ୍ଦିତା || 1ଓ3 || 
 

ଦଶା ତାରରୂପା ଚ ଦଶା ତାରରୂପିଣୀ | 
ଦଶ ିଦ୍ୟାଭିନ୍ନଦେ ୀ ଦଶପ୍ରାଣସ୍ ରୂପିଣୀ || 1ଓ4 || 
 

ଦଶ ିଦ୍ୟାସ୍ ରୂପା ଚ ଦଶ ିଦ୍ୟାମୟୀ ତଥା | 
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ଦୃକ୍ସ୍ ରୂପା ଦୃକ୍ପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଦୃଗ୍ରୂପା ଦୃକ୍ପ୍ରକାଶିନୀ || 1ଓ5 || 
 

ଦିଗନ୍ତରା ଦିଗନ୍ତଃସ୍ଥା ଦିଗମ୍ବର ିଲାସିନୀ | 
ଦିଗମ୍ବରସମାଜସ୍ଥା ଦିଗମ୍ବରପ୍ରପୂଜିତା || 1ଓ6 || 
 

ଦିଗମ୍ବରସହଚରୀ ଦିଗମ୍ବରକୃତାସ୍ପଦା | 
ଦିଗମ୍ବରହ୍ରତାଚିତ୍ତା ଦିଗମ୍ବରକଥାପ୍ରିୟା || 1ଓ7 || 
 

ଦିଗମ୍ବରଗୁଣରତା ଦିଗମ୍ବରସ୍ ରୂପିଣୀ | 
ଦିଗମ୍ବରଶିରୋଧାର୍ୟା ଦିଗମ୍ବରହ୍ରତାଶ୍ରୟା || 1ଓ8 || 
 

ଦିଗମ୍ବରପ୍ରେମରତା ଦିଗମ୍ବରରତାତୁରା | 
ଦିଗମ୍ବରୀସ୍ ରୂପା ଚ ଦିଗମ୍ବରୀଗଣାର୍ଚିତା || 1ଓ9 || 
 

ଦିଗମ୍ବରୀଗଣପ୍ରାଣା ଦିଗମ୍ବରୀଗଣପ୍ରିୟା | 
ଦିଗମ୍ବରୀଗଣାରାଧ୍ୟା ଦିଗମ୍ବରଗଣେଶ୍ ରା || 11ଓ || 
 

ଦିଗମ୍ବରଗଣସ୍ପର୍ଶମଦିରାପାନ ିହ୍ ଲା | 
ଦିଗମ୍ବରୀକୋଟି ୃତା ଦିଗମ୍ବରୀଗଣା ୃତା || 111 || 
 

ଦୁରନ୍ତା ଦୁଷ୍କୃତିହରା ଦୁର୍ଧ୍ୟେୟା ଦୁରତିକ୍ରମା | 
ଦୁରନ୍ତଦାନ ଦ୍ େଷ୍ଟ୍ରୀ ଦୁରନ୍ତଦନୁଜାନ୍ତକୃତ ୍ || 112 || 
 

ଦୁରନ୍ତପାପହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦସ୍ତ୍ରନିସ୍ତାରକାରିଣୀ | 
ଦସ୍ତ୍ରମାନସସଂସ୍ଥାନା ଦସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ି ର୍ଧିନୀ || 113 || 
 

ଦସ୍ତ୍ରସମ୍ଭୋଗଜନନୀ ଦସ୍ତ୍ରସମ୍ଭୋଗଦାୟିନୀ | 
ଦସ୍ତ୍ରସମ୍ଭୋଗଭ ନା ଦସ୍ତ୍ର ିଦ୍ୟା ିଧାୟିନୀ|| 114 || 
 

ଦସ୍ତ୍ରୋଦ୍ େଗହରା ଦସ୍ତ୍ରଜନନୀ ଦସ୍ତ୍ରସୁନ୍ଦରୀ | 
ଦ୍ସ୍ତ୍ରଭକ୍ତି ିଧାଜ୍ଞାନା ଦସ୍ତ୍ରଦ୍ ିଷ୍ଟ ିନାଶିନୀ || 115 || 
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ଦସ୍ତ୍ରାପକାରଦମନୀ ଦସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧି ିଧାୟିନୀ | 
ଦସ୍ତ୍ରତାରାରାଧିକା ଚ ଦସ୍ତ୍ରମାତୃପ୍ରପୂଜିତା || 116 || 
 

ଦସ୍ତ୍ରଦୈନ୍ୟହରା ଚୈ  ଦସ୍ତ୍ରତାତନିଷେ ିତା | 
ଦସ୍ତ୍ରପିତୃଶତଜ୍ୟୋତିର୍ଦସ୍ତ୍ରକୌଶଲଦାୟିନୀ || 117 || 
 

ଦଶଶୀର୍ଷାରିସହିତା ଦଶଶୀର୍ଷାରିକାମିନୀ | 
ଦଶଶୀର୍ଷପୁରୀ ଦେ ୀ ଦଶଶୀର୍ଷସଭାଜିତା || 118 || 
 

ଦଶଶୀର୍ଷାରିସୁପ୍ରୀତା ଦଶଶୀର୍ଷ ଧୁପ୍ରିୟା | 
ଦଶଶୀର୍ଷଶିରଶ୍ ଛେତ୍ରୀ ଦଶଶୀର୍ଷନିତମ୍ବିନୀ || 119 || 
 

ଦଶଶୀର୍ଷହରପ୍ରାଣା ଦଶଶିର୍ଷହରାତ୍ମିକା | 
ଦଶଶିର୍ଷହରାରାଧ୍ୟା ଦଶଶୀର୍ଷାରି ନ୍ଦିତା || 12ଓ || 
 

ଦଶଶୀର୍ଷାରିସୁଖଦା ଦଶଶୀର୍ଷକପାଲିନୀ | 
ଦଶଶୀର୍ଷଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଦଶଶୀର୍ଷାରିଗେହିନୀ || 121 || 
 

ଦଶଶୀର୍ଷ ଧୋପାତ୍ତଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରରୂପତା | 
ଦଶଶୀର୍ଷରାଷ୍ଟ୍ରଦେ ୀ ଦଶଶୀର୍ଷାରିସାରିଣୀ || 122 || 
 

ଦଶଶୀର୍ଷଭ୍ରାତୃତୁଷ୍ଟା ଦଶଶୀର୍ଷ ଧୂପ୍ରିୟା | 
ଦଶଶୀର୍ଷ ଧୂପ୍ରାଣା ଦଶଶୀର୍ଷ ଧୂରତା || 123 || 
 

ଦୈତ୍ୟଗୁରୁରତା ସାଧ୍ ୀ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁପ୍ରପୂଜିତା | 
ଦୈତ୍ୟଗୁରୂପଦେଷ୍ଟ୍ରୀ ଚ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁନିଷେ ିତା || 124 || 
 

ଦୈତ୍ୟଗୁରୁମତପ୍ରାଣା ଦୈତ୍ୟଗୁରୁତାପନାଶିନୀ | 
ଦୁରନ୍ତଦୁଃଖଶମନୀ ଦୁରନ୍ତଦମନୀ ତମୀ || 125 || 
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ଦୁରନ୍ତଶୋକଶମନୀ ଦୁରନ୍ତରୋଗନାଶିନୀ | 
ଦୁରନ୍ତ ୈରିଦମନୀ ଦୁରନ୍ତଦୈତ୍ୟନାଶିନୀ || 126 || 
 

ଦୁରନ୍ତକଲୁଷଘ୍ନୀ ଚ ଦୁଷ୍କୃତିସ୍ତୋମନାଶିନୀ | 
ଦୁରାଶୟା ଦୁରାଧାରା ଦୁର୍ଜୟା ଦୁଷ୍ଟକାମିନୀ || 127 || 
 

ଦର୍ଶନୀୟା ଚ ଦୃଶ୍ୟା ଚା �ଦୃଶ୍ୟା ଚ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରା | 
ଦୂତୀୟାଗପ୍ରିୟା ଦୁତୀ ଦୂତୀୟାଗକରପ୍ରିୟା || 128 || 
 

ଦୁତୀୟାଗକରାନନ୍ଦା ଦୂତୀୟାଗସୁଖପ୍ରଦା | 
ଦୂତୀୟାଗକରାୟାତା ଦୁତୀୟାଗପ୍ରମୋଦିନୀ || 129 || 
 

ଦୁର୍ ାସଃପୂଜିତା ଚୈ  ଦୁର୍ ାସୋମୁନିଭା ିତା | 
ଦୁର୍ ାସୋ �ର୍ଚିତପାଦା ଚ ଦୁର୍ ାସୋମୌନଭା ିତା || 13ଓ || 

 

ଦୁର୍ ାସୋମୁନି ନ୍ଦ୍ୟା ଚ ଦୁର୍ ାସୋମୁନିଦେ ତା | 
ଦୁର୍ ାସୋମୁନିମାତା ଚ ଦୁର୍ ାସୋମୁନିସିଦ୍ଧିଦା || 131 || 
 

ଦୁର୍ ାସୋମୁନିଭା ସ୍ଥା ଦୁର୍ ାସୋମୁନିସେ ିତା | 
ଦୁର୍ ାସୋମୁନିଚିତ୍ତସ୍ଥା ଦୁର୍ ାସୋମୁନିମଣ୍ଡିତା || 132 || 
 

ଦୁର୍ ାସୋମୁନିସଂଚାରା ଦୁର୍ ାସୋହ୍ରଦୟଙ୍ଗମା | 
ଦୁର୍ ାସୋହ୍ରଦୟାରାଧ୍ୟା ଦୁର୍ ାସୋହ୍ରତ୍ସରୋଜଗା || 133 || 
 

ଦୁର୍ ାସସ୍ତାପସାରାଧ୍ୟା ଦୁର୍ ାସସ୍ତାପସାଶ୍ରୟା | 
ଦୁର୍ ାସସ୍ତାପସରତା ଦୁର୍ ାସସ୍ତାପସେଶ୍ ରୀ || 134 || 
 

ଦୁର୍ ାସୋମୁନିକନ୍ୟା ଚ ଦୁର୍ ାସୋ �ଦ୍ଭୁତସିଦ୍ଧିଦା | 
ଦରରାତ୍ରୀ ଦରହରା ଦରୟୁକ୍ତା ଦରାପହା || 135 || 
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ଦରଘ୍ନୀ ଦରହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦରୟୁକ୍ତା ଦରାଶ୍ରୟା | 
ଦରସ୍ମେରା ଦରପାଙ୍ଗୀ ଦୟାଦାତ୍ରୀ ଦୟାଶ୍ରୟା || 136 || 
 

ଦସ୍ତ୍ରପୂଜ୍ୟା ଦସ୍ତ୍ରମାତା ଦସ୍ତ୍ରଦେ ୀ ଦରୋନ୍ମଦା | 
ଦସ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧା ଦସ୍ତ୍ରସଂସ୍ଥା ଦସ୍ତ୍ରତାପ ିମୋଚିନୀ || 137 || 
 

ଦସ୍ତ୍ରକ୍ଷୋଭହରା ନିତ୍ୟା ଦସ୍ତ୍ରଲୋକଗତାତ୍ମିକା | 
ଦୈତ୍ୟଗୁର୍ ଙ୍ଗନା ନ୍ଦ୍ୟା ଦୈତ୍ୟଗୁର୍ ଙ୍ଗନାପ୍ରିୟା || 138 || 
 

ଦୈତ୍ୟଗୁର୍ ଙ୍ଗନା ନ୍ଦ୍ୟା ଦୈତ୍ୟଗୁର୍ ଙ୍ଗନୋତ୍ସୁକା | 
ଦୈତ୍ୟଗୁରୁପ୍ରିୟତମା ଦେ ଗୁରୁନିଷେ ିତା || 139 || 
 

ଦେ ଗୁରୁପ୍ରସୂରୂପା ଦେ ଗୁରୁକୃତାର୍ହଣା | 
ଦେ ଗୁରୁପ୍ରେମୟୁତା ଦେ ଗୁର୍ ନୁମାନିତା || 14ଓ || 
 

ଦେ ଗୁରୁପ୍ରଭା ଜ୍ଞା ଦେ ଗୁରୁସୁଖପ୍ରଦା | 
ଦେ ଗୁରୁଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଦେ ଗୁରୂପ୍ରମୋଦିନୀ || 141 || 
 

ଦୈତ୍ୟସ୍ତ୍ରୀଗଣସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଦୈତ୍ୟସ୍ତ୍ରୀଗଣପୂଜିତା | 
ଦୈତ୍ୟସ୍ତ୍ରୀଗଣରୂପା ଚ ଦୈତ୍ୟସ୍ତ୍ରୀଚିତ୍ତହାରିଣୀ || 142 || 
 

ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣପୂଜ୍ୟା ଚ ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନ୍ଦିତା | 
ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣଚିତ୍ତସ୍ଥା ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣଭୂଷିତା || 143 || 
 

ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣସଂସିଦ୍ଧା ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣତୋଷିତା | 
ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣହସ୍ତସ୍ଥଚାରୁଚାମର ୀଜିତା || 144 || 
 

ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣହସ୍ତସ୍ଥଚାରୁଗନ୍ଧ ିଲେପିତା | 
ଦେ ାଙ୍ଗନାଧୃତାଦର୍ଶଦୃଷ୍ଟ୍ୟର୍ଥମୁଖଚନ୍ଦ୍ରମା || 145 || 
 

ଦେ ାଙ୍ଗନୋତ୍ସୃଷ୍ଟନାଗ ଲ୍ଲୀଦଲକୃତୋତ୍ସୁକା | 
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ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣହସ୍ତସ୍ଥଦିପମାଲା ିଲୋକନା || 146 || 
 

ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣହସ୍ତସ୍ଥଧୂପଘ୍ରାଣ ିନୋଦିନୀ | 
ଦେ ନାରୀକରଗତ ାସକାସ ପାୟିନୀ || 147 || 
 

ଦେ ନାରୀକଙ୍କତିକାକୃତକେଶନିମାର୍ଜନା | 
ଦେ ନାରୀସେ ୍ୟଗାତ୍ରା ଦେ ନାରୀକୃତୋତ୍ସୁକା || 148 || 
 

ଦେ ନାରି ିରଚିତପୁଷ୍ପମାଲା ିରାଜିତା | 
ଦେ ନାରୀ ିଚିତ୍ରଙ୍ଗୀ ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଦତ୍ତଭୋଜନା | 
 

ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣଗୀତା ଚ ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗୀତସୋତ୍ସୁକା | 
ଦେ ସ୍ତ୍ରୀନୃତ୍ୟସୁଖିନୀ ଦେ ସ୍ତ୍ରୀନୃତ୍ୟଦର୍ଶିନୀ || 15ଓ || 
 

ଦେ ସ୍ତ୍ରୀୟୋଜିତଲସଦ୍ରତ୍ନପାଦପଦାମ୍ବୁଜା | 
ଦେ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ିସ୍ତୀର୍ଣଚାରୁତଲ୍ପନିଷେଦୁଷୀ || 151 || 
 

ଦେ ନାରୀଚାରୁକରାକଲିତାଂଘ୍ର୍ୟାଦିଦେହିକା | 
ଦେ ନାରୀକର ୍ୟଗ୍ରତାଲ ୃନ୍ଦମରୁତ୍ସୁକା || 152 || 
 

ଦେ ନାରୀ େଣୁ ୀଣାନାଦସୋତ୍କଣ୍ଠମାନସା | 
ଦେ କୋଟିସ୍ତୁତିନୁତା ଦେ କୋଟିକୃତାର୍ହଣା || 153 || 
 

ଦେ କୋଟିଗୀତଗୁଣା ଦେ କୋଟିକୃତସ୍ତୁତିଃ | 
ଦନ୍ତଦଷ୍ଟ୍ୟୋଦ୍ େଗଫଲା ଦେ କୋଲାହଲାକୁଲା || 154 || 
 

ଦ୍ େଷରାଗପରିତ୍ୟକ୍ତା ଦ୍ େଷରାଗ ି ର୍ଜିତା | 
ଦାମପୂଜ୍ୟା ଦାମଭୂଷା ଦାମୋଦର ିଲାସିନୀ || 155 || 
 

ଦାମୋଦରପ୍ରେମରତା ଦାମୋଦରଭଗିନ୍ୟପ ି| 

ଦାମୋଦରପ୍ରସୂର୍ଦାମୋଦରପତ୍ ନୀପତି ୍ରତା || 156 || 
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ଦାମୋଦରା �ଭିନ୍ନଦେହା ଦାମୋଦରରତିପ୍ରିୟା | 

ଦାମୋଦରା �ଭିନ୍ନତନୁର୍ଦାମୋଦରକୃତାସ୍ପଦା || 157 || 

 

ଦାମୋଦରକୃତପ୍ରାଣା ଦାମୋଦରଗତାତ୍ମିକା | 
ଦାମୋଦରକୌତୁକାଢ୍ୟା ଦାମୋଦରକଲାକଲା || 158 || 
 

ଦାମୋଦରାଲିଙ୍ଗିତାଙ୍ଗୀ ଦାମୋଦରକୁତୁହଲା | 
ଦାମୋଦରକୃତାହ୍ଲାଦା ଦାମୋଦରସୁଚୁମ୍ବିତା || 159 || 
 

ଦାମୋଦରସୁତାକୃଷ୍ଟା ଦାମୋଦରସୁଖପ୍ରଦା | 
ଦାମୋଦରସହାଢ୍ୟା ଚ ଦାମୋଦରସହାୟିନୀ || 16ଓ || 
 

ଦାମୋଦରଗୁଣଜ୍ଞା ଚ ଦାମୋଦର ରପ୍ରଦା | 
ଦାମୋଦରାନୁକୂଲା ଚ ଦାମୋଦରନିତମ୍ବିନୀ || 161 || 
 

ଦାମୋଦରବଲକ୍ରୀଡାକୁଶଲା ଦର୍ଶନପ୍ରିୟା | 
ଦାମୋଦରଜଲକ୍ରୀଡାତ୍ୟକ୍ତସ୍ ଜନସୌହ୍ରଦା || 162 || 
 

ଦମୋଦରଲସଦ୍ରାସକେଲିକୌତୁକିନୀ ତଥା | 
ଦାମୋଦରଭ୍ରାତୃକା ଚ ଦାମୋଦରପରାୟଣା || 163 || 
 

ଦାମୋଦରଧରା ଦାମୋଦର ୈର ିନାଶିନୀ | 
ଦାମୋଦରୋପଜାୟା ଚ ଦାମୋଦରନିମନ୍ତ୍ରିତା || 164 || 
 

ଦାମୋଦରପରାଭୂତା ଦାମୋଦରପରାଜିତା | 
ଦାମୋଦରସମାକ୍ରାନ୍ତା ଦାମୋଦରହତାଶୁଭା || 165 || 
 

ଦାମୋଦରୋତ୍ସ ରତା ଦାମୋଦରୋତ୍ସ ା ହା | 
ଦାମୋଦରସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଦାମୋଦରଗ େଷିତା || 166 || 
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ଦମୟନ୍ତୀସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀପ୍ରସାଧିତା | 
ଦୟମନ୍ତୀଷ୍ଟଦେ ୀ ଚ ଦମୟନ୍ତୀସ୍ ରୂପିଣୀ || 167 || 
 

ଦମୟନ୍ତୀକୃତାର୍ଚା ଚ ଦମନର୍ଷି ିଭା ିତା | 
ଦମନର୍ଷିପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟା ଦମନର୍ଷିସ୍ ରୂପିଣୀ || 168 || 
 

ଦମନର୍ଷିସ୍ ରୂପା ଚ ଦମ୍ଭପୂରିତ ିଗ୍ରହା | 
ଦମ୍ଭହନ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ଭଧାତ୍ରୀ ଦମ୍ଭଲୋକ ିମୋହିନୀ || 169 || 
 

ଦମ୍ଭଶୀଲା ଦମ୍ଭହରା ଦମ୍ଭ ତ୍ପରିମର୍ଦିନୀ | 
ଦମ୍ଭରୂପା ଦମ୍ଭକରୀ ଦମ୍ଭସଂତାନଦାରିଣୀ || 17ଓ || 
 

ଦତ୍ତମୋକ୍ଷା ଦତ୍ତଧନା ଦତ୍ତାରୋଗ୍ୟା ଚ ଦାମ୍ଭିକା | 
ଦତ୍ତପୁତ୍ରା ଦତ୍ତଦାରା ଦତ୍ତହାରା ଚ ଦାରିକା || 171 || 
 

ଦତ୍ତଭୋଗା ଦତ୍ତଶୋକା ଦତ୍ତହସ୍ତ୍ୟାଦି ାହନା | 
ଦତ୍ତମତିର୍ଦତ୍ତଭାର୍ୟା ଦତ୍ତଶାସ୍ତ୍ରା ବୋଧିକା || 172 || 
 

ଦତ୍ତପାନା ଦତ୍ତଦାନା ଦତ୍ତଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନୀ | 
ଦତ୍ତସୌଧା ନୀ ାସା ଦତ୍ତସ୍ ର୍ଗା ଚ ଦାସଦା || 173 || 
 

ଦାସ୍ୟତୁଷ୍ଟ ଦାସ୍ୟହରା ଦାସଦାସୀଶତପ୍ରଦା | 
ଦାରରୂପା ଦାର ାସ ଦାର ାସିହ୍ରଦାସ୍ପଦା || 174 || 
 

ଦାର ାସିଜନାରାଧ୍ୟା ଦାର ାସିଜନପ୍ରିୟା | 
ଦାର ାସି ିନିର୍ନୀତା ଦାର ାସିସମର୍ଚିତା || 175 || 
 

ଦାର ାସ୍ୟାହ୍ରତପ୍ରାଣା ଦାର ାସ୍ୟରିନାଶିନୀ | 
ଦାର ାସି ିଘ୍ନହରା ଦାର ାସି ିମୁକ୍ତିଦା || 176 || 
 

ଦାରାଗ୍ନିରୂପିଣୀ ଦାରା ଦାରକାର୍ୟରିନାଶିନୀ | 
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ଦମ୍ପତୀ ଦମ୍ପତୀଷ୍ଟା ଚ ଦମ୍ପତୀପ୍ରାଣରୂପିକା || 177 || 
 

ଦମ୍ପତୀସ୍ନେହନିରତା ଦାମ୍ପତ୍ୟସାଧନପ୍ରିୟା | 
ଦାମ୍ପତ୍ୟସୁଖସେନା ଚ ଦାମ୍ପତ୍ୟସୁଖଦାୟିନୀ || 178 || 
 

ଦମ୍ପତ୍ୟାଚାରନିରତା ଦମ୍ପତ୍ୟାମୋଦମୋଦିତା | 
ଦମ୍ପତ୍ୟାମୋଦସୁଖିନୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟାହ୍ଲଦକାରିଣୀ || 179 || 
 

ଦମ୍ପତୀଷ୍ଟପାଦପଦ୍ମା ଦାମ୍ପତ୍ୟପ୍ରେମରୂପିଣୀ | 
ଦାମ୍ପତ୍ୟଭୋଗଭ ନା ଦାଡିମୀଫଲଭୋଜିନୀ || 18ଓ || 
 

ଦାଡିମୀଫଲସଂତୁଷ୍ଟା ଦାଡିମୀଫଲମାନସା | 
ଦାଡିମୀ ୃକ୍ଷସଂସ୍ଥାନା ଦାଡିମୀ ୃକ୍ଷ ାସିନୀ || 181 || 
 

ଦାଡିମୀ ୃକ୍ଷରୂପା ଚ ଦାଡିମୀ ନ ାସିନୀ | 
ଦାଡିମୀଫଲସାମ୍ୟୋରୁପୟୋଧରସମନ୍ ିତା || 182 || 
 

ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣାରୂପା ଦକ୍ଷିଣାରୂପଧାରିଣୀ | 
ଦକ୍ଷକନ୍ୟା ଦକ୍ଷପୁତ୍ରୀ ଦକ୍ଷମାତା ଚ ଦକ୍ଷସୂଃ || 183 || 
 

ଦକ୍ଷଗୋତ୍ରା ଦକ୍ଷସୁତା ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞ ିନାଶିନୀ | 
ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞନାଶକର୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞାନ୍ତକାରିଣୀ || 184 || 
 

ଦକ୍ଷପ୍ରସୂତିର୍ଦକ୍ଷେଜ୍ୟା ଦକ୍ଷ ଂଶୈକପା ନୀ | 
ଦକ୍ଷାତ୍ମଜ ଦକ୍ଷସୂନୂର୍ଦକ୍ଷଜା ଦକ୍ଷଜାତିକା || 185 || 
 

ଦକ୍ଷଜନ୍ମା ଦକ୍ଷଜନୁର୍ଦକ୍ଷଦେହସମୁଦ୍ଭ ା | 
ଦକ୍ଷଜନିର୍ଦକ୍ଷୟାଗଧ୍ ଂସିନୀ ଦକ୍ଷକନ୍ୟକା || 186 || 
 

ଦକ୍ଷିଣାଚାରନିରତା ଦକ୍ଷିଣାଚାରତୁଷ୍ଟିଦା | 
ଦକ୍ଷିଣାଚାରସଂସିଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣାଚାରଭା ିତା || 187 || 
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ଦକ୍ଷିଣାଚାରସୁଖିନୀ ଦକ୍ଷିଣାଚାରସାଧିତା | 
ଦକ୍ଷିଣାଚାରମୋକ୍ଷାପ୍ତିର୍ଦକ୍ଷିଣାଚାର ନ୍ଦିତା || 188 || 
 

ଦକ୍ଷିଣାଚାରଶରଣା ଦକ୍ଷିଣାଚାରହର୍ଷିତା | 
ଦ୍ ାରପାଲପ୍ରିୟା ଦ୍ ାର ାସିନୀ ଦ୍ ାରସଂସ୍ଥିତା || 189 || 
 

ଦ୍ ାରରୂପା ଦ୍ ାରସଂସ୍ଥା ଦ୍ ାରଦେଶନି ାସିନୀ | 
ଦ୍ ାରକରୀ ଦ୍ ାରଧାତ୍ରୀ ଦୋଷମାତ୍ର ି ର୍ଜିତା || 19ଓ || 
 

ଦୋଷାକରା ଦୋଷହରା ଦୋଷରାଶି ିନାଶିନୀ | 
ଦୋଷାକର ିଭୂଷାଢ୍ୟା ଦୋଷାକରକପଲିନୀ || 191 || 
 

ଦୋଷାକରସହସ୍ତ୍ରାଭା ଦୋଷାକରସମାନନା | 
ଦୋଷାକରମୁଖୀ ଦି ୍ୟା ଦୋଷାକରକରାଗ୍ରଜା || 192 || 
 

ଦୋଷାକରସମଜ୍ୟୋତିର୍ଦୋଷାକରସୁଶୀତଲା | 
ଦୋଷାକରଶ୍ରେଣୀ ଦୋଷସଦୃଶାପାଙ୍ଗ ୀକ୍ଷଣା || 193 || 
 

ଦୋଷାକରେଷ୍ଟଦେ ୀ ଚ ଦୋଷାକରନିଷେ ିତା | 
ଦୋଷାକରପ୍ରାଣରୂପା ଦୋଷାକରମରୀଚିକା || 194 || 
 

ଦୋଷାକରୋଲ୍ଲସଦ୍ଭାଲା ଦୋଷାକରସୁହର୍ଷିଣୀ | 
ଦୋଷକରଶିରୋଭୂଷା ଦୋଷକର ଧୂପ୍ରିୟା || 195 || 
 

ଦୋଷାକର ଧୂପ୍ରାଣା ଦୋଷାକର ଧୂମତା | 
ଦୋଷାକର ଧୂପ୍ରୀତା ଦୋଷାକର ଧୂରପ ି|| 196 || 
 

ଦୋଷାପୂଜ୍ୟା ତଥା ଦୋଷାପୂଜିତା ଦୋଷହାରିଣୀ | 
ଦୋଷାଜାପମହାନନ୍ଦା ଦୋଷାଜପପରାୟଣା || 197 || 
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ଦୋଷାପୁରଶ୍ଚାରରତା ଦୋଷାପୂଜକପୁତ୍ରିଣୀ | 
ଦୋଷାପୂଜକ ାତ୍ସଲ୍ୟକରିଣୀ ଜଗଦମ୍ବିକା || 198 || 
 

ଦୋଷାପୂଜକ ୈରିଘ୍ନୀ ଦୋଷାପୂଜକ ିଘ୍ନହ୍ରତ | 

ଦୋଷାପୂଜକସଂତୁଷ୍ଟା ଦୋଷାପୂଜକମୁକ୍ତିଦା || 199 || 
 

ଦମପ୍ରସୂନସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଦମପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ସଦା | 
ଦୁର୍ୟୋଧନପ୍ରପୂଜ୍ୟା ଚ ଦୁଃଶସନସମର୍ଚିତା || 2ଓଓ || 
 

ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରିୟା ଦଣ୍ଡପାଣିମାତା ଦୟାନିଧିଃ | 

ଦଣ୍ଡପାଣିସମାରାଧ୍ୟା ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରପୂଜିତା || 2ଓ1 || 
 

ଦଣ୍ଡପାଣିଗୃହାସକ୍ତା ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରିୟଂ ଦା | 
ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରିୟତମା ଦଣ୍ଡପାଣିମନୋହରା || 2ଓ2 || 
 

ଦଣ୍ଡପାଣିହ୍ରତପ୍ରାଣା ଦଣ୍ଡପାଣିସୁସିଦ୍ଧିଦା | 
ଦଣ୍ଡପାଣିପରାମୃଷ୍ଟା ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରହର୍ଷିତା || 2ଓ3 || 
 

ଦଣ୍ଡପାଣି ିଘ୍ନହରା ଦଣ୍ଡପାଣିଶିରୋଧୃତା | 
ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରାପ୍ତଚର୍ୟା ଦଣ୍ଡପାଣ୍ୟୁନ୍ମୁଖି ସଦା || 2ଓ4 || 
 

ଦଣ୍ଡପାଣିପ୍ରାପ୍ତପଦା ଦଣ୍ଡପାଣି ରୋନ୍ମୁଖୀ | 
ଦଣ୍ଡହସ୍ତା ଦଣ୍ଡପାଣିର୍ଦ୍ଣ୍ଡବାହୁର୍ଦରାନ୍ତକୃତ || 2ଓ5 || 
 

ଦଣ୍ଡଦୋଷ୍କା ଦଣ୍ଡକରା ଦଣ୍ଡଚିତ୍ତକୃତାସ୍ପଦା | 
ଦଣ୍ଡି ିଦ୍ୟା ଦଣ୍ଡିମାତା ଦଣ୍ଡିଖଣ୍ଡକନାଶିନୀ || 2ଓ6 || 
 

ଦଣ୍ଡିପ୍ରିୟା ଦଣ୍ଡିପୂଜ୍ୟା ଦଣ୍ଡିସଂତୋଷଦାୟିନୀ | 
ଦସ୍ୟୁପୂଜ୍ୟା ଦସ୍ୟୁରତା ଦସ୍ୟୁଦ୍ର ିଣଦାୟିନୀ || 2ଓ7 || 
 

ଦସ୍ୟୁ ର୍ଗକୃତାର୍ହା ଚ ଦସ୍ୟୁ ର୍ଗ ିନାଶିନୀ | 
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ଦସ୍ୟୁନିର୍ଣାଶିନୀ ଦସ୍ୟୁକୁଲନିର୍ଣାଶିନୀ ତଥା || 2ଓ8 || 
 

ଦସ୍ୟୁପ୍ରିୟକରୀ ଦସ୍ୟୁନୃତ୍ୟଦର୍ଶନତତ୍ପରା | 
ଦୁଷ୍ଟଦଣ୍ଡକରୀ ଦୁଷ୍ଟ ର୍ଗ ିଦ୍ରା ିଣୀ ତଥା || 2ଓ9 || 
 

ଦୁଷ୍ଟ ର୍ଗନିଗ୍ରହାର୍ହା ଦୂଶକପ୍ରାଣନାଶିନୀ | 
ଦୂଷକୋତ୍ତାପଜନନୀ ଦୂଷକାରିଷ୍ଟକାରିଣୀ || 21ଓ || 
 

ଦୂଷକଦ୍ େଷଣକରୀ ଦାହିକା ଦହନାତ୍ମିକା | 
ଦାରୁକାରିନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦାରୁକେଶ୍ ରପୂଜିତା || 211 || 
 

ଦାରୁକେଶ୍ ରମାତା ଚ ଦାରୁକେଶ୍ ର ନ୍ଦିତା | 
ଦର୍ଭହସ୍ତା ଦର୍ଭୟୁତା ଦର୍ଭକର୍ମ ି ର୍ଜିତା || 212 || 
 

ଦର୍ଭମୟୀ ଦର୍ଭତନୁର୍ଦର୍ଭସର୍ ସ୍ ରୂପିଣୀ | 
ଦର୍ଭକର୍ମାଚାରରତା ଦର୍ଭହସ୍ତକୃତାର୍ହଣା || 213 || 
 

ଦର୍ଭାନୁକୂଲା ଦାମ୍ଭର୍ୟା ଦର୍ ୀପାତ୍ରାନୁଦାମିନୀ | 
ଦମଘୋଷପ୍ରପୂଜ୍ୟା ଚ ଦମଘୋଷ ରପ୍ରଦା || 214 || 
 

ଦମଘୋଷସମାରାଧ୍ୟା ଦା ାଗ୍ନିରୂପିଣୀ ତଥା | 
ଦା ାଗ୍ନିରୂପା ଦା ାଗ୍ନିନିର୍ଣାଶିତମହାବଲା || 215 || 
 

ଦନ୍ତଦଂଷ୍ଟ୍ରାସୁରକଲା ଦନ୍ତଚର୍ଚିତହସ୍ତିକା | 
ଦନ୍ତଦଂଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟନ୍ଦନ ଚ ଦନ୍ତନିର୍ଣାଶିତାସୁରା || 216 || 
 

ଦଧିପୂଜ୍ୟା ଦଧିପ୍ରୀତା ଦଧୀଚି ରଦାୟିନୀ | 
ଦଧୀଚୀଷ୍ଟଦେ ତା ଚ ଦଧୀଚିମୋକ୍ଷଦାୟିନୀ || 217 || 
 

ଦଧୀଚିଦୈନ୍ୟହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦଧୀଚିଦରଦାରିଣୀ | 
ଦଧୀଚିଭକ୍ତିସୁଖିନୀ ଦଧୀଚିମୁନିସେ ିତା || 218 || 
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ଦଧୀଚିଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଚ ଦଧୀଚିଗୁଣଦାୟିନୀ | 
ଦଧୀଚିକୁଲସମ୍ଭୂଷା ଦଧୀଚିଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦା || 219 || 
 

ଦଧୀଚିକୁଲଦେ ୀ ଚ ଦଧୀଚିକୁଲଦେ ତା | 
ଦଧୀଚିକୁଲଗମ୍ୟା ଚ ଦଧୀଚିକୁଲପୂଜିତା || 220 || 
 

ଦଧୀଚିସୁଖଦାତ୍ରୀ ଚ ଦଧୀଚିଦୈନ୍ୟହାରିଣୀ | 
ଦଧୀଚିଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଦଧୀଚିକୁଲସୁନ୍ଦରୀ || 221 || 
 

ଦଧୀଚିକୁଲସମ୍ଭୂତା ଦଧୀଚିକୁଲପାଲିନୀ | 
ଦଧୀଚିଦାନଗମ୍ୟା ଚ ଦଧୀଚିଦାନମାନିନୀ || 222 || 
 

ଦଧୀଚିଦାନସଂତୁଷ୍ଟା ଦଧୀଚିଦାନଦେ ତା | 
ଦଧୀଚିଜୟସମ୍ପ୍ରୀତା ଦଧୀଚିଜପମାନସା || 223 || 
 

ଦଧୀଚିଜପପୂଜାଢ୍ୟା ଦଧୀଚିଜପମାଲିକା | 
ଦଧୀଚିଜପସଂତୁଷ୍ଟା ଦଧୀଚିଜପତୋଷିଣୀ || 224 || 
 

ଦଧୀଚିତପସାରାଧ୍ୟା ଦଧୀଚିଶୁଭଦାୟିନୀ | 
ଦୂର୍ ା ଦୂର୍ ାଦଲଶ୍ୟାମା ଦୁର୍ ାଦଲସମଦ୍ୟୁତିଃ || 225 || 
 

ଫଲଶ୍ରୁତ ି

ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ତ୍ରଂ ଦୁର୍ଗାୟା ଦାଦୀନାମିତି କୀର୍ତିତମ | 

ୟଃ ପଠେତ ସାଧକାଧୀଶଃ ସର୍ ସିଦ୍ଧିର୍ଲଭତ୍ତ ୁସଃ || 226 || 
 

ପ୍ରାତର୍ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଲେ ଚ ସଂଧ୍ୟାୟାଂ ନିୟତଃ ଶୁଚିଃ | 

ତଥା �ର୍ଧରାତ୍ରସମୟେ ସ ମହେଶ ଇ ାପରଃ || 227 || 

 

ଶକ୍ତିୟୁକ୍ତୋ ମହାରାତ୍ରୌ ମହା ୀରଃ ପ୍ରପୂଜୟେତ | 

ମହାଦେ ୀଂ ମକାରାଦ୍ୟୈଃ ପଞ୍ଚଭିର୍ଦ୍ର ୍ୟସତ୍ତମୈଃ || 228 || 



http://hindusphere.com/ 

 

 

ୟଃ ସମ୍ପଠେତ ସ୍ତୁତିମିମାଂ ସ ଚ ସିଦ୍ଧିସ୍ ରୂପଧୃକ | 

ଦେ ାଲୟେ ଶ୍ ମଶାନେ ଚ ଗଙ୍ଗାତୀରେ ନିଜେ ଗୃହେ || 229 || 
 

 ାରାଙ୍ଗନାଗୃହେ ଚୈ  ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ସଂନିଧା ପ ି| 

ପର୍ ତେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୋରେ ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ ସଦା ପଠେତ || 230 || 
 

ଦୁର୍ଗାନାମସହସ୍ତ୍ରଂ ହି ଦୁର୍ଗାଂ ପଶ୍ୟତି ଚକ୍ଷୁଷା | 
ଶତା ର୍ତନମେତସ୍ୟ ପୁରଶ୍ଚରଣମୁଚ୍ୟତେ || 231 || 
 

|| ଇତି କୁଲାର୍ଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତଂ ଦକାରାଦି ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ || 


