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About this book 
 
 
 
 

This book is intended for use by members of Bhaskara Prakasha Ashram to guide the chanting of 
the mantras during performance of a Chandi Homam. This book does not represent the entirety of 
Puja and Homa Kramas prescribed for the performance of a Chandi Homam, and we want to 
emphasize that there are aspects of the Homam that are performed by the Acharyas not 
documented in this publication.  
 
This publication is a useful companion to the audio publication Durga Saptashati Paarayana 
Krama (https://bhaskaraprakasha.org/publications/audio/) of Bhaskara Prakasha Ashram.  
 
The Sankalpam in this publication is provided to enable devotees participating in the forthcoming 
Sahasra Chandi event being performed by Bhaskara Prakasha Ashram in 2019. 
 
We have put in our best efforts to ensure that this publication is error free. However, if you notice 
any errors, typos or corrections required to this book or have suggestions, please let us know 
at info@bhaskaraprakasha.org. 
 
No part of this publication should be used in an unauthorized manner without the permission and 
authorization from Bhaskara Prakasha Ashram. 
 
This book is dedicated to our Guru Parampara on behalf of the disciples of Bhaskara Prakasha 
Ashram. We pray to Chandika Mahalakshmi to bestow blessings on all members and disciples of 
our Ashram. 

 

 

 

 

 

 

https://bhaskaraprakasha.org/publications/audio/
https://bhaskaraprakasha.org/
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Preface to the first edition 

śrī gurubhyōnamaḥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durgā saptaśati, also known as dēvīmāhātmyam, is a text from the mārkaṇḍēya purāṇam. Chanting the dēvīmāhātmyam 

is a highly potent form of dēvī worship due to the seven hundred powerful mantras contained in the verses of durgā 

saptaśati. These seven hundred mantras are chanted in the performance of a caṇdīhōmam as oblations are offered to 

dēvī. 

 

This book is a distilled version of the caṇdīhōmam procedures documented by our guru śrī śrī vimarśānanda nāthēndra 

sarasvati svāmījī (1902–1996). śrī vimarśananda, the founder of Bhaskara Prakasha Ashram, travelled to all parts of India 

teaching Vedas, Agamas, Tantras and śrīvidyā upāsana to many devotees. In 1996, just prior to attaining Maha Samadhi, 

śrī vimarśananda directed his grandson, śrī Raghu Y Ranganathan (śrī svabhāvānandanātha), and senior disciples, śmt 

Akhila Ranganathan (śrī kāmēśvaryamba), śrī Kumar Ramachandran and ¾mt. Gowri Ramachandran to establish 

Bhaskrara Prakasha Ashram in North America and Europe. 

 

The hallmark of Bhaskara Prakasha Ashram is the unbroken lineage of śrīvidyā Gurus and the immense faith and devotion 

of the sadhakas and upasakas to their Gurus and Guru Parampara. All Bhaskara Prakasha Ashram devotees follow the 

principles and traditional practices prescribed by the Siddhamalli Guru Parampara under the guidance of current Gurus of 

the ashram. śrī vimarśananda’s dedication to the performance of rituals with utmost devotion, sincerity and his 

commitment to excellence is manifested in every endeavor of the Ashram and its members, whether it is a daily Puja, a 

caṇdīhōmam or a grand kumbhābhiṣēkam (temple consecration). 

 



 

iv 

Today, Bhaskara Prakasha Ashram conducts numerous spiritual activities due to the dedicated efforts of its volunteers 

who donate their time and monetary resources for the conduct of various Ashram activities. We pray to the supreme 

goddess Maha Tripura Sundari to shower her blessings on all of Bhaskara Prakasha Ashram’s disciples and volunteers who 

work for the well being of the entire world.  

 

All of our publications are possible due to the guidance provided by śrī jñānānanda tīrtha svāmījī, the current pīṭhādhipati 

of Bhaskara Prakasha Ashram, and śrī R. Ramakrishnan Dikshitar (śrī pūrṇānandanātha), who leads the Publications and 

Research aspects of the ashram. On behalf of all of the members of the Ashram, I would like to express my sincere 

gratitude to śrī R. Ramakrishnan Dikshithar, śrī Shankara Narayanan, śmt Latha Ramani Sundaresan, Dr Mythili 

Seetharaman and Sivasakthi Subramanian from India, and śrī Raghu Y Ranganathan, śmt Akhila Ranganathan, śrī Kumar 

Ramachandran, śrī Addepalli Suryanarayana, śmt Addepalli Sarada, śrī Sriram Srinivasan and many others in North 

America. This publication would not have been possible without their tireless efforts in typesetting and editing this 

publication. 

 

Bhaskara Prakasha Ashram thanks the yeomen service rendered by late Smt. Janaki Ramachandran and late Shri T.A. 
Ramachandran, parents of Shri Kumar Ramachandran, who played a vital role in inspiring many disciples of BPA through 
their knowledge, drive, hard work, and undying faith. They created multiple works that made it much easier for everyone 
to follow the teachings of our Shri Vidya Guru parampara.  
 

 

 

Dedicated to the holy feet of our Guru Parampara. 

 

K.R.Yegnarathnam         December 2018 

 

Global Head, Bhaskara Prakasha Ashram      Chennai, India 
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శ్రీ శ్రీ జా్ఞనాననద తీర్థ స్వవమి 
śrī śrī jñānānanda tīrtha svāmījī 

 

śrī śrī jñānānanda tīrtha svāmījī is the illustrious second son and also a very competent disciple of rare talent of our 
guru maharaj śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī. To put it in a nutshell, he is a practicing śrī 
vidyōpāsaka par excellence and no field or practices in the Great Ocean of śrī Vidya worship is untouched or unvisited by 
him. 
 
He took Sanyasa Ashram on 1st January, 2017 on the banks of river tāmraparṇi in Siddha Malli Village, Tamil Nadu. 

Siddha Malli is the birthplace of our Moola Guru śrī kāmēśvarānanda tīrtha, wherein he built the famous Lalithambika 

Mutt and installed śrī Lalithambika Vigraha in the Mutt temple. 

śrī jñānānanda tīrtha svāmījī has been instrumental in leading the ritual practices of various Pujas and Temple 

kumbhābhiṣēkams conducted by Bhaskara Prakasha Ashram.  
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śrī R. Ramakrishnan   śmt Lalitha Ramakrishnan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śrī Ramakrishnan (śrī pūrṇānandanātha) and his wife ¾mt. Lalitha Ramakrishnan (śrī lōpāmudra) are respected śrīvidyā 

upāsakas. Practicing śrīvidyā upāsana for the past 60 years, they are praised and venerated by practitioners of śrīvidyā 

Tantra for their deep knowledge of Tantrik and Agamic scriptures. śrī Ramakrishnan has incredible memory to recollect 

the different ideas provided in different Tantrik texts. He has done extensive research on śrīvidyā Tantra, especially from 

manuscripts relating to śrīvidyā Tantra preserved at the Adyar Library, Theosophical Society of India. 

 

śrī Ramakrishnan is the Poorva-ashrama son of śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī. Currently living in 

Madurai, India, śrī Ramakrishnan is leading the publication division of Bhaskara Prakasha Ashram by providing expert 

knowledge and advice about using the Tantra texts for Pujas and Homas.  

 

Bhaskara Prakasha Ashram is extremely grateful to śrī Ramakrishnan and śmt Lalitha Ramakrishnan for their generous help 
in bringing out Upasana Krama texts and their continuing guidance to Ashram’s spiritual activities.  
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śrī Raghu Y Ranganathan and śmt Akhila Ranganathan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śrī Raghu Y Ranganathan (śrī svabhāvānandanātha) and śmt Akhila Ranganathan (śrī kāmēśvaryamba) are  senior 

disciples of His Holiness śrī śrī vimarśānanda nāthēndra sarasvati svāmījī, the founder of Bhaskara Prakasha Ashram. 

Raghu is also his poorva-ashrama grandson and son of śrī K.R.Yegnarathnam.  

 

Raghu has been leading the Bhaskara Prakasha Ashram (BPA) activities outside India and is the President of BPA in North 

America. Raghu started his training in vedas in gurukul style under his guru and grandfather at the age of seven. He was 

initiated into śrīvidyā upāsana and accompanied his Guru in performing more than 500 caṇdīhōmam’s , śrīvidyā 

hōmam’s and śrīvidyā navāvaraṇa pūjā’s. Raghu's first independent śata caṇḍīhōmam was performed at śrī Kamakshi 

temple in New Delhi in 1988 at the age of 23. Raghu and Akhila have initiated and taught dēvīmāhātmyam, traditional 

Vedic chanting and śrīvidyā Tantra worship to many devotees in Kenya, Singapore, UAE, USA and Canada since 1996. 

They have travelled widely in the USA and Canada performing various Pujas and Homas including śata caṇḍīhōmams, 

śahasra caṇḍīhōmams, atirudram and śrīvidyā navāvaraṇa hōmams. In addition to their passion for teaching Vedas, 

Agamas and Tantras to sincere devotees, Raghu and Akhila, striving for continuous improvements, are continuing to 

learn the ocean of knowledge available in our scriptures. They prefer to be called Shishyas because they are mentored, 

taught and provided insights into the performance of Pujas and Homas by śrī jñānānanda nātha svāmījī, ¾ri 

K.R.Yegnarathnam, and ¾ri. Ramakrishnan. 
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॥ దేవీ మాహాత్్యమ్ ॥ 
పూర్గవంగం 

 
గణప్త్ర ధ్యయనమ్ 

శుకాలంబర్ధర్ం విషుణం శశివ్ర్ణం చత్ుర్ుుజమ్ | 
ప్రసనన వ్దనం ధ్యయయేత్ సర్వ విఘ్ననప్శంత్యే | 

 
MA …Sµg¸‡m¸A h¸ö …Sµg†¶piS³A ¶¬¢¸¶¢ÀÊ¬, 

…Oµ£A †Oµ…¤m¸†¶¢ÀÀ…¶p¶¢À†¶¥ñ¶¢¶ªå¶¢À´¢À | 

…YÉï…¶¨á±¸…YA sñ†¶¬îg¸A,  sñ¶¬îg¶ªê…hµ 

D†¶mB …¶¥Ågö…¶mÃéi†tû¾ªù…lµ «¸†lµ¶m´¢À ॥ 

 
శ్రీమహాగణాధిప్త్యేనమః 

 
***** 
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॥ గుర్ుపాార్థన ॥ 
భాస్కరపరకాశ గురుపరంపర 

 
 
 
 

 

శ్రీదక్షిణామూర్తత    
 

భాసకర్ర్గయ మహాస్వవమి 
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॥ గుర్ుత్రయం ॥ 
 

1. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః | 
హంస శివ్స్తోఽహం సవర్ూప్ నిర్ూప్ణ హేత్వే శ్రీగుర్వే నమః | 
సవగుర్ు, ........ సమేత్ శ్రీ ........... 
గుర్ు శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
 

2. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః |   
స్తఽహం హంసశిావ్ః సవచఛ ప్రకాశ విమర్ా హేత్వే శ్రీప్ర్మగుర్వే నమః | 
ప్ర్మగుర్ు, ....... సమేత్ శ్రీ ........... 
ప్ర్మగుర్ు శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
 

3. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః |  
హంసశిావ్ః స్తఽహం హంసః స్వవత్మ్ర్గమప్ంజర్విలీనతేజసే 
శ్రీప్ర్మేష్ఠోగుర్వే నమః | ప్ర్మేష్ఠోగుర్ు, ... సమేత్ శ్రీ .... 
ప్ర్మేష్ఠోగుర్ు శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
 

సూచన:  
 

➢ మీకు మనోతరప్దేశము జేసినవార్ు మీకు “సవగుర్ు”.  
➢ మీ గుర్ువు యొక్క గుర్ువు మీకు “ప్ర్మగుర్ు”. 
➢ మీ  ప్ర్మగుర్ువు యొక్క గుర్ువు మీకు “ప్ర్మేష్ఠగోుర్ు”. 
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ఉదాహరణ 1: మీకు మనోతరప్దేశమ్ జేసినవారు జ్ఞనాాననద నాథ అయిన, మీ స్వగురువు జ్ఞానామాా సమేత్ శ్రీ జ్ఞానాననద నాథ,        మీ 
పరమగురువు సత్మయమాా సమేత్ శ్రీ విమర్గాననద నాథ,  మీ పరమేష్ఠిగురువు విమర్గామాా సమేత్ శ్రీ ప్రకాశననద నాథ.            మీరు 
గురుత్రయమును ఈక్రింద ివిధముగా ధ్యానించగలరు: 
 

1. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః | హంస శివ్స్తోహం సవర్ూప్ నిర్ూప్ణ హేత్వే శ్రీగుర్వే నమః | 
సవగుర్ు, జ్ఞానామాా సమేత్ శ్రీ జ్ఞానాననద నాథ గుర్ు శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
 

2. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః |  స్తఽహం హంసశిావ్ః సవచఛ ప్రకాశ విమర్ా హేత్వే శ్రీప్ర్మగుర్వే 
నమః |ప్ర్మగుర్ు, సత్మయమాా సమేత్ శ్రీ విమర్గాననద నాథ  ప్ర్మగుర్ు శ్రీపాదుకాం పూజయామి 
నమః ॥ 
 

3. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః | హంసశిావ్ః స్తఽహం హంసః స్వవత్మ్ర్గమప్ంజర్విలీనతేజసే 
శ్రీప్ర్మేష్ఠోగుర్వే నమః | ప్ర్మేష్ఠోగుర్ు, విమర్గామాా సమేత్ శ్రీ ప్రకాశననద నాథ ప్ర్మేష్ఠోగుర్ు 
శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
 

ఉదాహరణ 2: మీకు మనోతరప్దేశమ్ జేసినవారు సవభావాననద నాథ అయిన, మీ స్వగురువు కామేశవర్యమాా సమేత్ శ్రీ సవభావాననద నాథ, 
మీ పరమగురువు సత్మయమాా సమేత్ శ్రీ విమర్గాననద నాథ,  మీ పరమేష్ఠిగురువు విమర్గామాా సమేత్ శ్రీ ప్రకాశననద నాథ. మీరు 
గురుత్రయమును ఈక్రంది విధముగా ధ్యానంచగలరు: 
 

1. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః | హంస శివ్స్తోహం సవర్ూప్ నిర్ూప్ణ హేత్వే శ్రీగుర్వే నమః | 
సవగుర్ు, కామేశవర్యమాా సమేత్ శ్రీ సవభావాననద నాథ గుర్ు శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
 

2. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః |  స్తఽహం హంసశిావ్ః సవచఛ ప్రకాశ విమర్ా హేత్వే   శ్రీప్ర్మగుర్వే 
నమః | ప్ర్మగుర్ు, సత్మయమాా సమేత్ శ్రీ విమర్గాననద నాథ  ప్ర్మగుర్ు శ్రీపాదుకాం  పూజయామి 
నమః ॥ 
 

3. ఐం హ్ాం శ్రీం ఐం కీలం సః | హంసశిావ్ః స్తఽహం హంసః స్వవత్మ్ర్గమప్ంజర్విలీనతేజసే 
శ్రీప్ర్మేష్ఠోగుర్వే నమః | ప్ర్మేష్ఠోగుర్ు, విమర్గామాా సమేత్ శ్రీ ప్రకాశననద నాథ ప్ర్మేష్ఠోగుర్ు 
శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥ 
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॥ Sµg¶phµïkµ±µö§±Ðø¶pn¶¨h³ ॥ 

 

MA …sûµlµñA Oµ†±ÉätûB ¶¥Å…gÀ±ÀµÃ†¶¢À lÉ¢¸B | …sûµlµñA †¶pÊ¥ï…¶¢Ã°µ…tû±µï†Yh¸ñB | 

…»ªæË±Ç±µ‡ËUÇþØ¶ªÀå…¶¨Àà¢¸S³A †¶ª…¶ªå¶mÃ†tûB | ¶¢ï†Ê¥¶¢À …lÉ¶¢†»¬hµ…A ±ÀµÀl¸†±ÀµÀÀB |   

…¶ªö»ªå …¶m E†mÐçò …¶¢Ålµè†¶¥ñ¢¸B | …¶ªö»ªå †¶mB …¶pÁ¹©¸ …£¶¥ö†Ê¢l¸B |             

…¶ªö»ªå …¶m«¸å…±ÐÖþøþï C†±¼¶¨àÊm£ÀB | …¶ªö»ªå …mÐ sÅ…¶¬¶ªê†i±µçlû¸hµÀ ॥ 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

 

MA ¶m†¶¢ÀÊªå …Sµg†¶phµ±ÀÉÀ | hµö…Ê¢À¶¢ …¶pñhµï°µ…A hµ†hµåþö¶¢À»ª | hµö…Ê¢À¶¢ …OÉ¶¢v…A 

Oµ†±¸å»ª | hµö…Ê¢À¶¢ …OÉ¶¢v…A lûµ†±¸å»ª | hµö…Ê¢À¶¢ …OÉ¶¢v…A ¶¬†±¸å»ª | hµöÊ¢À¶¢ 

¶ª±µöA Pwölµ†A sñ…¶®î»ª | hµöA «¸°¸l¸†h¸î»ª …nhµï´¢À ||1|| 

 

…sÀÀhµA †¶¢Wî | …¶ªhµïA †¶¢Wî ||2|| 

 

C†¶¢ hµö…A ¶¢Ã´¢À | C†¶¢ …¶¢O¸å±µ‡´¢À | C†¶¢ …¥Ññh¸±µ‡´¢À | C†¶¢ …l¸h¸±µ‡´¢À | 

C†¶¢ …lû¸h¸±µ‡´¢À | C¢¸¶mÃV¸¶m†¶¢À¶¢ …¦¶¨ï´¢À | C†¶¢ …¶p¥¹Û‡h¸åh³ | C†¶¢ 

…¶pÁ±µ‡«¸åh³ | C¢Ð…hµå±¸‡h¸åh³ | C†¶¢ lµ…°ºg¸‡h¸åh³ | C†¶¢ …VÐ±¸èþö‡h¸åh³ | 

C¢¸…lûµ±¸‡h¸åh³ | ¶ª±µöhÐ ¶¢ÃA q¸»¬ q¸†»¬ ¶ª…¶¢Àm¸åh³ ||3|| 
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hµöA ¢¸Uî±ÀµÀ¶ªåþö†A W…¶mî±ÀµÀB | hµö¶¢Ã¶m¶mç¶¢À±ÀµÀ¶ªåþö†A sñ…¶¬î¶¢À±ÀµÀB | 

hµöA ¶ªWÛl¸¶mm¸ç†l¼öj…±ÀÇÃ„»ª | hµöA …¶pñhµï°µ…A sñ†¶®î»ª | hµöA 

Y¹ß¶m¶¢À±ÀÇÃ £Y¹ß†¶m¶¢À…±ÀÇÃ„»ª ||4|| 

 

¶ª±µöA YSµl¼lµA †hµöhÐå …Y¹±ÀµÀhÉ | ¶ª±µöA YSµl¼lµA †hµöhµå…»ªå¶¨ái | ¶ª±µöA 

YSµl¼lµA hµö±ÀÀ †v±ÀµÀ…Ê¢À¶¨ïi | ¶ª±µöA YSµl¼lµA hµö†±ÀÀ ¶pñ…hÉïi | hµöA 

sûµÃ£À±¸qÒ„¶mvÑ„†nvÑ …¶msûµB | hµöA Vµh¸ö±¼ ‡¢¸Oµê…l¸n ||5|| 

 

hµöA SµÀg†hµñ±ÀµÃ…jhµB | hµöA lÉ¶¬†hµñ±ÀµÃ…jhµB | hµöA O¸v†hµñ±ÀµÃ…jhµB |         

hµöA ¶¢ÀÃv¹lû¸±µ»ªæ†hÐ„»ª …nhµï´¢À | hµöA ¶¥Oºå†hµñ±ÀµÃ…hµîOµB | h¸öA ±ÀÇÃS¼mÐ 

lû¸ï†±ÀµÀnå …nhµï´¢À | hµöA sñ¶®î hµöA £¶¨Àä¶ªåþöA 

±µÀlµñ¶ªåþö£À¶mçò¶ªåþö¶¢ÀS¼é¶ªåþöA ¢¸±ÀµÀÀ¶ªåþöA ¶ªÃ±µï¶ªåþöA Vµ¶mçò¶¢Ã¶ªåþöA 

sñ…¶¬î sûµÃ†±µÀí¶¢B …¶ªö±Ð´¢À ||6|| 

 

…Sµg¸l¼‡A ¶pÁ¹†±µö¶¢ÀÀ…V¸Û…±µï …¶¢±¸äl¼‡A¶ªå…lµ¶m†¶må±µ´¢À | C¶mÀ«¸ö±µB †¶p±µ…hµ±µB | 

C±Éè†¶mÀçv…»ªhµ´¢À | h¸†±Ég …sÀÀlµè´¢À | Jhµhµå¶¢ ¶¢À†¶mÀ¶ªö…±µÃ¶p´¢À | SµO¸±µB 

‡¶pÁ¹±µö…±µÃ¶p´¢À | CO¸±Ð ¶¢À†lûµï¶¢À…±µÃ¶p´¢À | C¶mÀ«¸ö±µ‡¥¹Û¶måþï…±µÃ¶p´¢À | 

t¶mÀç±µÀ†hµå±µ…±µÃ¶p´¢À | m¸†lµB ¶ª…m¸è¶m´¢À | ¶ªS³A†»¬h¸ …¶ªnèB | ËÈª©¸ 
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Sµ†gÉ¶¥…£l¸ï | Sµ†gOµ …sÀÀ»¨B | nVµÅl¸Ø†±ÀµÀjñ …VµÜ¶mçB | 

§ñ¶¢À¶®Sµg¶p†i±Éç…¶¢h¸ | MA SµA Sµg†¶phµ…±ÀÉÀ ¶m†¶¢ÀB ||7|| 

 

…J…Oµ…lµm¸å†±ÀµÀ …£lµî†Ê¬ ¶¢Oµñ…hµÀg¸â†±ÀµÀ lû¿¶¢À»¬ |  

hµ†mÐé lµnåB ¶pñ…VÐlµ‡±ÀµÃh³ ||8|| 

 

…J…Oµ…lµ¶måA †VµhµÀ…±µú¶ªå…A …q¸¶¥†¶¢ÀUÂÖ…¶¥lû¸†±¼g´¢À | ±µlµ†A …Vµ ¶¢†±µlµA 

…¶¬…ÌÈªýå…±¼ìsû¹ñg†A ¶¢ÀÃ…¶¨Oµ†lûµöY´¢À | ±µOµå†A …vÈ¢Ãì†lµ±µA …¶¥Ã…±µê…Oµ±µäOµ†A 

±µ…Oµå¢¸†¶ª¶ª´¢À | ±µ†Oµå…Sµm¸è†¶mÀw…q¸åUØ…A …±µOµå†¶pÁËÈ¨þêB …¶ªÀ¶pÁ¹†Zhµ´¢À | 

sûµ†O¸å…¶mÀOµ†£Àê¶mA …lÉ¶¢…A …YSµ†h¸Ö±µ…g¶¢À†VµÀïhµ´¢À | …D£…±µÃíhµA †Vµ 

…¶ªÅ…©¸àþï…lÓ …¶pñOµÅ‡hÉB ¶pÁ…±µÀ©¸†hµê±µ´¢À | J¶¢†A …lû¸ï±ÀµÀ†i ±ÀÇÃ …nhµï…A …¶ª 

±ÀÇÃ†S¿ ±ÀÇÃ…S¼m¸A †¶¢±µB ||9|| 

 

¶mÈ¢Ã ¢¸ñhµ¶phµ±ÀÉÀ ¶mÈ¢Ã Sµg¶phµ±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB ¶pñ¶¢Àkµ¶phµ±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀÊªå„¶ªÀå 

vÈ¢Ãìlµ±¸Ë±ÀÇÀOµlµm¸å±ÀµÀ £¶Té£m¸¦Êm ¦¶¢¶ªÀh¸±ÀµÀ §ñ¶¢±µlµ‡¶¢ÀÃ±µå…±ÀÉÀ 

¶m¶¢ÀB ||10|| 

 

Jhµlµkµ±µö§±µø†A ±ÀÇÃ„…lû¿hÉ | ¶ª sñ¶¬îsûµÃ†±ÀµÃ±ÀµÀ …OµvêhÉ | ¶ª ¶ª±µöhµB 

¶ªÀ†PÊ¢À…lûµhÉ | ¶ª ¶ª±µö£‡ËÈTþé±µé …s¹lûµïhÉ | ¶ª ¶pcÛ¶¢À¶®q¸‡q¸h³ 
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¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | …«¸±ÀµÀ†¶¢Àlû¿…±ÀµÃ…mÐ l¼¶¢¶ªOµÅhµA q¸†¶pA m¸…¶¥±ÀµÀi | 

…q¸ñhµ†±µlû¿…±ÀµÃ…mÐ ±¸†iñOµÅhµA q¸†¶pA m¸…¶¥±ÀµÀi | …«¸±ÀµÀA …q¸ñhµB 

†¶pñ±ÀµÀÀ…c¹Û…mÐ Cq¸qÒ …sûµ¶¢i | ¶ª±µöh¸ñlû¿±ÀµÃmÐ„¶p†£ÈT¹é …sûµ¶¢i| 

lûµ±¸î±µæO¸¶¢ÀÈ¢Ã°µ†A Vµ …£¶mçi | Elµ¶¢Àkµ±µö§±µø¶¢À¦©¸ï†±ÀµÀ ¶m …lÉ±ÀµÀ´¢À | 

±ÀÇÃ ±ÀµÀl¼ È¢Ã‡¶®l¸ç…¶ªïi | ¶ª q¸†¾p±ÀµÃ´m …sûµ¶¢i | ¶ª¶¬«¸ñ¶¢±µåm¸lµïA 

±ÀµÀA O¸†¶¢À¶¢À…lû¿hÉ | hµA hµ¶¢À†Êm¶m …«¸lûµ±ÀÉÀh³ ||11|| 

 

CÊm¶m Sµg¶pi¶¢À†tû»¨…cÛi | ¶ª ‡¢¸S¿î …sûµ¶¢i | VµhµÀ±¸æþï¶¢À†¶m¶¥é´m …Y¶pi | 

¶ª £†l¸ï¢¸´m …sûµ¶¢i | Ehµïkµ†±µög…¢¸Oµï´¢À | sñ¶®îl¸ïVµ†±µgA …£l¸ï¶mé 

tsûÉi Oµ†l¸Vµ…Êmi ||12|| 

 

±ÀÇÃ lµÃ±¸ö†UÂÖË±Ç…±µïYi | ¶ª ËÈ¢¶¥ñ¶¢gÑ†¶pÈ¢Ã …sûµ¶¢i | ±ÀÇÃ †v¹ËYÇ…±µïYi | 

¶ª ±ÀµÀ†¥Ñ¢¸´m …sûµ¶¢i | ¶ª Ê¢À†lû¸¢¸´m …sûµ¶¢i | ±ÀÇÃ È¢ÃlµOµ¶ª¶¬†Êªñg 

…±ÀµÀYi | ¶ª ¢¸cºÜhµ¶pûv†¶¢À¢¸…qÒéi | ±ÀµÀB «¸Yï ¶ª†£Àl¼í…±µïYi | ¶ª ¶ª±µöA 

vsûµhÉ ¶ª †¶ª±µöA …vsûµhÉ ||13|| 

 

C©Õà s¹ñ¶¬îg¸´m ¶ª¶¢ÀïS³ †S¸ñ¶¬…±ÀÀh¸ö | ¶ªÃ±µï¶¢†±µÛ¾ªö …sûµ¶¢i | 

…¶ªÃ…±µï…SµñÊ¬ †¶¢À¶®…¶ml¸ï…A …¶pñi¶¢Ã¶ªné†lûÓ ¢¸ …Yq¸åþö | »ªlµè†¶¢ÀmÐåò …sûµ¶¢i | 
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…¶¢À…¶®…£‡¶T¹éh³ ¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | …¶¢À…¶®…lÐ‡©¸h³ ¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | …¶¢À…¶®…q¸‡q¸h³ 

¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ |   …¶¢À…¶®…¶pñhµï¢¸‡±ÀµÃh³ ¶pñ…¶¢ÀÀVµïhÉ | ¶ª ¶ª±µö£lµí¶¢i ¶ª 

¶ª†±µö£…lµí¶¢i | ±ÀµÀ …J¶¢A Ê¢†lµ | E†hµÀï…¶pn†¶¨h³ ||14|| 

 

MA …sûµlµñA Oµ†±ÉätûB ¶¥Å…gÀ±ÀµÃ†¶¢À lÉ¢¸B |  

…sûµlµñA †¶pÊ¥ï…¶¢Ã°µ…tû±µï†Yh¸ñB |  

…»ªæË±Ç±µ‡ËUÇþØ¶ªÀå…¶¨Àà¢¸S³A †¶ª…¶ªå¶mÃ†tûB |  

¶¢ï†Ê¥¶¢À …lÉ¶¢†»¬hµ…A ±ÀµÀl¸†±ÀµÀÀB . 

…¶ªö»ªå …¶m E†mÐçò …¶¢Ålµè†¶¥ñ¢¸B |  

…¶ªö»ªå †¶mB …¶pÁ¹©¸ …£¶¥ö†Ê¢l¸B |  

…¶ªö»ªå …¶m«¸å…±ÐÖþøþï C†±¼¶¨àÊm£ÀB |  

…¶ªö»ªå …mÐ sÅ…¶¬¶ªê†i±µçlû¸hµÀ ॥ 

 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

*****
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॥ lÉ¶¢ïkµ±µö§±Ðø¶pn¶¨h³ ॥  

 

MA …sûµlµñA Oµ†±ÉätûB ¶¥Å…gÀ±ÀµÃ†¶¢À lÉ¢¸B | …sûµlµñA †¶pÊ¥ï…¶¢Ã°µ…tû±µï†Yh¸ñB | 

…»ªæË±Ç±µ‡ËUÇþØ¶ªÀå…¶¨Àà¢¸S³A †¶ª…¶ªå¶mÃ†tûB | ¶¢ï†Ê¥¶¢À …lÉ¶¢†»¬hµ…A ±ÀµÀl¸†±ÀµÀÀB | …¶ªö»ªå 

…¶m E†mÐçò …¶¢Ålµè†¶¥ñ¢¸B | …¶ªö»ªå †¶mB …¶pÁ¹©¸ …£¶¥ö†Ê¢l¸B | …¶ªö»ªå …¶m«¸å…±ÐÖþøþï 

C†±¼¶¨àÊm£ÀB | …¶ªö»ªå …mÐ sÅ…¶¬¶ªê†i±µçlû¸hµÀ ॥ 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

 

¶ª±Éö ËÈ¢ lÉ¢¸ lÉ¤-¶¢ÀÀ¶phµ¶ªÀæB | O¸»ª hµöA ¶¢À¶®lÉ…¤i ॥1॥ 

 

«¸…sñ¤l³-C¶¬A sñ¶¬î¶ªö±µÃ»pg½ | ¶¢ÀhµåB ¶pñOµÅi-¶pÁ±µÀ©¸hµîOµA YSµh³ | 

¶¥Ã¶mïA V¸-¶¥Ã¶mïA Vµ ॥2॥ 

 

C¶¬¶¢Ã¶mAl¸-m¸-…¶mmÓç | C¶¬A £Y¹ß-m¸-…£Y¹ßÊm | 

C¶¬A sñ¶®î sñ¶¬îgº Ê¢l¼…hµ Ê¢ï | C¶¬A ¶pcÛ-sûµÃh¸-¶mï¶pcÛsûµÃ…h¸n | 

C¶¬¶¢ÀQvA YSµh³ ॥3॥ 

 

Ê¢lÐ„¶¬-¶¢À-Ê¢lÐ„¶¬´¢À | £l¸ï¶¬-¶¢À-£l¸ï¶¬´¢À | 

CY¹¶¬-¶¢À¶m-Y¹¶¬´¢À | Clûµ´¥-VÐ±µèþöA Vµ i±µïO³-V¸-¶¬´¢À ॥4॥ 
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C¶¬A ±µÀlÉñtû±³-¶¢¶ªÀtû´¥-Vµ±¸£À | C¶¬‡¶¢Ãl¼-ËhÇþï-±µÀhµ £¶¥ö‡lÉËÈ¢B | 

C¶¬A £Àh¸ñ¶¢±µÀg¸-¶¢ÁsûÔ tsûµ±¼î | C¶¬£À…m¸çòS¿é C¶¬¶¢À¦öm¸-¶¢ÁsûÔ

 ॥5॥ 
 

C¶¬A «Ò¶¢ÀA hµö©¸à±µA ¶pÁ¹¶¨gA sûµSµA lµlû¸£À | 

C¶¬A £¶¨Àä-¶¢ÀÀ±µÀ-Oµñ¶¢ÀA sñ¶®îg-¶¢ÀÀhµ ¶pñY¹¶piA lµlû¸£À ॥6॥ 

 

C¶¬A lµlû¸£À lµñ£gA ¶¬£¶¨îhÉ ¶ªÀq¸ñÊ¢ï3 ±ÀµÀ†Y-¶¢Ãm¸±ÀµÀ ¶ªÀ¶möhÉ | 

C¶¬A ±¸‡¾¨àò ¶ªUØ¶¢Ào ¶¢‡¶ªÃm¸A WOº-hµÀ‡¾¨ ¶pñkµ¶¢Ã ±ÀµÀZß-‡±ÀµÃm¸A | 

C¶¬A ¶ªÀÊ¢ »phµ±µ¶¢À¶ªï ¶¢ÀÃ±µè¶mî¶¢À ±ÀÇÃ†n±µ¶pùþö C¶måB †¶ª¶¢ÀÀlÉñ | 

±ÀµÀ …J¶¢A Ê¢†lµ | ¶ª ËlÇ¤A ¶ªA¶plµ-¶¢ÃqÒéi ॥7॥ 

 

hÉ lÉ¢¸ C…sÀñ¶¢´m | ¶mÈ¢Ã lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB | 

¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñË±ÀÇÀ n±ÀµÀh¸B ¶pñgh¸B ¶ªî h¸´¢À ॥8॥ 

 

h¸…¶¢ÀS¼é†¶¢…±¸äA hµ†¶p«¸ Yö…voåA †ËÈ¢±Ð…VµoA †Oµ±µî…¶pûvÉ…¶¨À YÂ‡©¸à´¢À | 

…lµÀ±¸ØA …lÉ¤S³A ¶¥†±µg¶¢À¶¬A ¶pñ¶pl¸ï ¶¢ÀÊ¬„¶ªÀ‡±¸-m¸é¶¥±ÀÀ-ËhÇþñþï …hÉ ¶m¶¢ÀB

 ॥9॥ 
 

lÉ¤A ¢¸Vµ¶¢ÀY¶m±ÀµÀ¶må lÉ¢¸«¸åA £¶¥ö±µÃq¸B ¶p¶¥¢Ð ¶¢lµnå | 
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«¸ mÐ ¶¢ÀAlÉñ¶¨¶¢ÀÃ±µÝA lµÀ¶®m¸ lûÉ¶mÀ±¸öSµ«¸î¶mÀ¶p ¶ªÀ¶¨ÀàËhÇ†hµÀ ॥10॥ 

 

O¸v±¸jñA sñ¶¬î¶ªÀåh¸A ËÈ¢¶¨ä¤A †¶ªÖ¶mç¶¢Ãhµ±µ´¢À | 

¶ª±µ¶ªöj-¶¢Àl¼iA lµ°µ-lµÀ»¬hµ±µA ¶m¶¢Ã¶¢ÀB q¸¶¢m¸A ¦¢¸´¢À ॥11॥ 

 

¶¢À¶®vÌ°Çþîþï Vµ £lµî†Ê¬ ¶ª±µö…¶¥ÌOÇýåþï Vµ †lû¿¶¢À»¬ | 

hµ†mÐé lÉ¤ ¶pñ…VÐlµ‡±ÀµÃh³ ॥12॥ 

 

Cl¼i±³-¶¬ï-Yn¶¨à lµ°µ ±ÀµÃ lµÀ»¬h¸ hµ†¶¢ | 

h¸A lÉ¢¸ C¶mö-Y¹±ÀµÀ¶må sûµl¸ñ C¶¢ÀÅhµs¶mè¶¢B ॥13॥ 

 

O¸†È¢Ã ±ÀÇÃnB Oµ¶¢Àv¹ ¶¢Yñq¸gº±³ SµÀ¶® ¶¬«¸ ¶¢Ãhµ±¼-¥¹ösûµñ-£À¶mçòB | 

¶pÁ¶m±µÀØ¶® ¶ªOµv¹ ¶¢Ã±ÀµÀ±ÀµÃ Vµ ¶pÁ±µÃËVÇþï©¸ £¶¥ö¶¢Ãh¸ l¼£ lÐï´¢À

 ॥14॥ 
 

J‡©¸hµî¶¥OºåB | J©¸ £¶¥öÈ¢Ã»¬o | q¸¥¹UÂÖ¶¥-lûµ¶mÀ±¸ìg-lûµ±¸ | 

J©¸ §ñ¶¢À¶®£l¸ï | ±ÀµÀ …J¶¢A Ê¢†lµ | ¶ª ¥ÑOµA hµ±µi ॥15॥ 

 

¶m¶¢ÀÊªå C¶ªÀå sûµSµ¶¢i ¶¢Ãhµ±µ-«¸îm¸ê-»¬ ¶ª±µöhµB ॥16॥ 
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ËÈª-©¸-©Õà ¶¢¶ª¶¢B | ËÈª-ËÈ¨-O¸ lµ¶¥ ±µÀl¸ñB | ËÈª-©¸ l¸ölµ¥¹l¼h¸ïB | 

ËÈª-©¸ £Ê¥ölÉ¢¸B «Ò¶¢Àq¸ …C«Ò¶¢Àq¸¶¥Û | ËÈª©¸ ±ÀµÃhµÀlû¸m¸ C¶ªÀ±¸ 

±µ°¸A»ª »p¥¹V¸-±ÀµÀ°¸B »ªl¸èB | ËÈª-©¸ ¶ªhµåþö-±µY´ª-hµ¶¢ÃA»ª | 

ËÈª-©¸ sñ¶¬î £¶¨Àä ±µÀlµñ ±µÃ»pg½ | ËÈª-©¸ ¶pñY¹¶pj-¶mçò-¶¢À¶m¶¢B | 

ËÈª-©¸ Sµñ¶¬-¶m°µhµñ-YÑïjA»¨ | Oµv¹-O¸©¸ál¼-O¸v-±µÃ»pg½ | 

h¸¶¢À¶¬A¶pñgÔ£À nhµï´¢À | q¸q¸¶p¶®±¼g½AlÉ¤A sûµÀOºå¶¢ÀÀOºå¶pñl¸±ÀÀo´¢À | 

C¶mm¸åA £Y±ÀµÃA ¶¥Àl¸èA ¶¥±µg¸ïA ¦¶¢l¸A ¦¢¸´¢À ॥17॥ 

 

£±ÀµÀl¿-O¸±µ-¶ªA±ÀµÀÀOµåA ¤i-‡¶¬Ñhµñ-¶ª¶¢Ànöhµ´¢À | 

C±Éè¶mÀç-v»ªhµA lÉ¢¸ï uYA ¶ª±¸ö±µæ-«¸lûµOµ´¢À ॥18॥ 

 

J¶¢Ê¢À-O¸°µ±µA sñ¶¬î ±ÀµÀhµ±ÀµÀB ¶¥ÀlµèVÉhµ¶ªB | 

lû¸ï±ÀµÀnå ¶p±µ¶¢Ã-¶m¶mç-¶¢À±ÀµÃ Y¹ßm¸AsÀ-±¸¶¥±ÀµÀB ॥19॥ 

 

¢¸Uî±ÀµÃ sñ¶¬î-¶ªÃ¶ªå-«¸îh³ ¶¨¶¨áA ¶¢Oµåò-¶ª¶¢Ànöhµ´¢À | 

¶ªÃ±Ðï„¢¸¶¢À-¥Ññhµñ-t¶mÀçB ¶ªA±ÀµÀÀOµå-©¸à-hµåýÅj-±ÀµÀOµB ॥20॥ 

 

m¸±¸±ÀµÀgÉ¶m ¶ª£Àî¥Ññ ¢¸±ÀµÀÀ¥¹Û-lûµ±µ±ÀµÀÀO³-hµhµB | 

£VÉÛ ¶m¢¸±µäOÐ„±µäB-«¸ï´m- ¶¢À¶¬l¸-¶m¶mç-l¸±ÀµÀOµB ॥21॥ 
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¶¬ÅhµÀêAfµ±¿Oµ-¶¢Àlûµï«¸æA q¸ñhµB-¶ªÃ±µï-¶ª¶¢À¶pñsû¹´¢À | 

q¸¥¹UÂÖ¶¥-lûµ±¸A «Õ¶¢ÃïA ¶¢±µl¸sûµ±ÀµÀ¶¬¶ªåO¸´¢À | 

iñÊmh¸ñA ±µOµå¶¢¶ªm¸A sûµOµåO¸¶¢À lµÀ¶T¹A sûµYÉ ॥22॥ 

 

¶m¶¢Ã£À h¸öA ¶¢À¶® lÉ¤A ¶¢À¶®sûµ±ÀµÀ-£m¸¦o´¢À | 

¶¢À¶®-lµÀ±µØ-¶pñ¶¥¶¢ÀoA ¶¢À¶®-O¸±µÀgï-±µÃ»pg½´¢À ॥23॥ 

 

±ÀµÀ«¸ïB ¶ªö±µÃ¶pA sñ¶®îlµ±ÀÇÃ ¶m Y¹¶mnå hµ«¸îlµÀVµïhÉ C…YÉß±ÀµÃ | 

±ÀµÀ«¸ï CmÐå ¶m vsûµïhÉ hµ«¸îlµÀVµïhÉ C…¶mAh¸ | 

±ÀµÀ«¸ï v°µïA mÐ¶p v°µïhÉ hµ«¸î lµÀVµïhÉ C…v°¸ï | 

±ÀµÀ«¸ï Y¶m¶mA mÐ¶pvsûµïhÉ hµ«¸îlµÀVµïhÉ …CY¹ | 

JËOÇ¶¢ ¶ª±µöhµñ ¶¢±µåhÉ hµ«¸îlµÀVµïhÉ …JO¸ | 

JËOÇ¶¢ £¶¥ö±µÃ»pg½ hµ«¸îlµÀVµïhÉ …ËÈmO¸ | 

Chµ J¢ÐVµïhÉ CYÉß±ÀµÃ¶mAh¸ v°¸ïËYÇO¸ ËÈmOÉi ॥24॥ 

 

¶¢Àm¸åòg¸A ¶¢ÃhµÅO¸ lÉ¤ ¶¥s¹çm¸A Y¹ß¶m±µÃ»pg½ | 

Y¹ßm¸m¸A W¶mî±ÀµÃjh¸ ¶¥Ãm¸ïm¸A ¶¥Ã¶mï«¸°ºg½ | 

±ÀµÀ«¸ïB ¶p±µhµ±µA m¸»ªå ËÈª©¸ lµÀ±¸Ø ¶pñO½±¼åh¸ ॥25॥ 
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h¸A lµÀ±¸ØA lµÀ±µØ¶¢ÃA lÉ¤A lµÀ±¸V¸±µ-£¶T¹io´¢À | 

¶m¶¢Ã£À sûµ¶¢uûhÐ„¶¬A ¶ªA«¸±¸-±µä¶¢-h¸±¼g½´¢À ॥26॥ 

 

Elµ¶¢À-kµ±µö-§±µøA ±ÀÇÃ„lû¿hÉ | ¶ª ¶pc¹Û-kµ±µö-§±µø Y¶p¶pûv¶¢À¢¸qÒéi | 

Elµ¶¢À-kµ±µö-§±µø¶¢À-Y¹ßh¸ö ±ÀÇÃ„±¸ÛA «¸æ¶p±ÀµÀi | 

¶¥hµv°µA ¶pñYq¸åþö»p «Ò„±¸Û»ªl¼èA Vµ £¶mçi | ¶¥hµ¶¢À©Òàhµå±µA V¸«¸ïB 

¶pÁ±µ¶¥Û±¸ï£lû¼B ¶ªîýÅhµB | lµ¶¥¢¸±µA ¶peÉlµï¶ªÀå ¶ªlµïB q¸ËÈpB ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ | 

¶¢À¶®lµÀ±¸Øgº hµ±µi ¶¢À¶®lÉ¢¸ïB ¶pñ«¸lµhµB ॥27॥ 

 

«¸±ÀµÀ ¶¢Àlû¿±ÀµÃmÐ l¼¶¢¶ª OµÅhµA q¸¶pA m¸¶¥±ÀµÀi | q¸ñhµ±µlû¿±ÀµÃmÐ 

±¸iñOµÅhµA q¸¶pA m¸¶¥±ÀµÀi | «¸±ÀµÀA q¸ñhµB ¶pñ±ÀµÀÀc¹ÝmÐ Cq¸qÒ sûµ¶¢i | 

n§kÉ hµÀ±¿±ÀµÀ ¶ªAlû¸ï±ÀµÃA Yq¸åþö ¢¸Oºùl¼è±³ sûµ¶¢i | 

¶mÃhµm¸±ÀµÃA ¶pñi¶¢Ã±ÀµÃA Yq¸åþö lÉ¶¢h¸«¸nélûµïA sûµ¶¢i | 

q¸ñg¶pñi©¸á±ÀµÃA Yq¸åþö q¸ñg¸m¸A ¶pñi©¸á sûµ¶¢i | 

sûÔ¶¢Ã¦öm¸ïA ¶¢À¶®lÉ¤ ¶ªAnlûÓ Yq¸åþö ¶¢À¶®¶¢ÀÅhµÀïA hµ±µi | 

¶ª ¶¢À¶®¶¢ÀÅhµÀïA hµ±µi | ±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ EhµÀï¶pn¶¨h³ ॥28॥ 
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MA …sûµlµñA Oµ†±ÉätûB ¶¥Å…gÀ±ÀµÃ†¶¢À lÉ¢¸B | …sûµlµñA †¶pÊ¥ï…¶¢Ã°µ…tû±µï†Yh¸ñB | 

…»ªæË±Ç±µ‡ËUÇþØ¶ªÀå…¶¨Àà¢¸S³A †¶ª…¶ªå¶mÃ†tûB | ¶¢ï†Ê¥¶¢À …lÉ¶¢†»¬hµ…A ±ÀµÀl¸†±ÀµÀÀB | …¶ªö»ªå 

…¶m E†mÐçò …¶¢Ålµè†¶¥ñ¢¸B | …¶ªö»ªå †¶mB …¶pÁ¹©¸ …£¶¥ö†Ê¢l¸B | …¶ªö»ªå …¶m«¸å…±ÐÖþøþï 

C†±¼¶¨àÊm£ÀB | …¶ªö»ªå …mÐ sÅ…¶¬¶ªê†i±µçlû¸hµÀ ॥ 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 
***** 

‘
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॥ sû¹¶¢mÐ¶pn¶¨h³ ॥ 

 

MA …sûµlµñA Oµ†±ÉätûB ¶¥Å…gÀ±ÀµÃ†¶¢À lÉ¢¸B | …sûµlµñA †¶pÊ¥ï…¶¢Ã°µ…tû±µï†Yh¸ñB | 

…»ªæË±Ç±µ‡ËUÇþØ¶ªÀå…¶¨Àà¢¸S³A †¶ª…¶ªå¶mÃ†tûB | ¶¢ï†Ê¥¶¢À …lÉ¶¢†»¬hµ…A ±ÀµÀl¸†±ÀµÀÀB | …¶ªö»ªå 

…¶m E†mÐçò …¶¢Ålµè†¶¥ñ¢¸B | …¶ªö»ªå †¶mB …¶pÁ¹©¸ …£¶¥ö†Ê¢l¸B | …¶ªö»ªå …¶m«¸å…±ÐÖþøþï 

C†±¼¶¨àÊm£ÀB | …¶ªö»ªå …mÐ sÅ…¶¬¶ªê†i±µçlû¸hµÀ ॥ 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

 

§ñ SµÀ±µÀB ¶ª±µö O¸±µg sûµÃh¸ ¶¥OºåB | hÉ¶m ¶m¶¢±µ¶mèò ±µÃqÒ lÉ¶¬B | ¶m¶¢ 

VµOµñ ±µÃ¶pA §ñVµOµñA | ¢¸±¸¾¬ »phµÅ±µÃq¸ OµÀ±µÀOµÀv¹ô sw lÉ¶¢h¸ ¶¢Ãh¸ | 

¶pÁ±µÀ©¸±¸æB «¸Sµ±¸B | lÉ¶¬Ñ ¶m¶¢±µhµé l¿ö¶pB | 

 

hµöS¸l¼ ¶ª¶på lû¸hµÀ ±Ð¶¢À ¶ªA±ÀµÀÀOµåB | ¶ªAOµv¹êB Oµvêhµ±µ¶¢B hÉYB OµvêOÐ lû¸ï¶mA | 

±µ¶ª¶m±ÀµÃ sû¹¶¢ï ¶¢Ãm¸B, ¶¢ÀlûµÀ±¸¶¢ÀôiOµåOµdÀOµ©¸±ÀµÀv¶¢g ±µ«¸B ¶¨fµÅhµ¶¢B | 

Y¹ß¶m ¶¢À±µÙþïA, YÉß±ÀµÀA ¶¬£B, Y¹ßh¸ ¶¬Ñh¸, Y¹ßhµÅ Y¹ß¶m YÉß±ÀµÃm¸´¢À 

CsûÉlµ sû¹¶¢¶mA §ñVµOµñ ¶pÁ¹Y¶mA | 

n±ÀµÀiB ¶¥ÅAS¸±¸lµ±ÀÇÃ ±µ«¸B, Cgº¶¢Ãl¼ »ªlµè±ÀµÀB | 
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O¸¶¢À-OÐñlûµ-vÑsûµ-È¢Ã¶¬-¶¢Àlµ-¶¢Ãhµù±µï-¶pÁgï-q¸¶p ¶¢À±ÀµÃB, 

s¹ñ¶®îþïlµï¶¨à ¶¥Oµå±ÀµÀB | Dlû¸±µ ¶m¶¢OµA ¶¢ÀÀl¸ñ ¶¥Oµå±ÀµÀB | 

¶pÅk¼-¶¢ï´p-hÉYÑ-¢¸±ÀµÀÀ´¢-DO¸¶¥, ¥Ññhµñ-hµöO³-Vµ°µÀ±³-Z¶®ö-¶T¹ñg, 

¢¸O³-q¸gºq¸lµq¸±ÀµÀÃ¶p«¸æn, ¶¢ÀmÐ£O¸±µB, O¸¶¢ÃOµ±¼øg¸ïl ¼ ©Òfµ¶¥ ¶¥Oµå±ÀµÀB 

॥ 
 

¶¢Vµm¸l¸¶m-Sµ¶¢À¶m-£¶ª±¸Ø-¶m¶mç ¶®mÐ-q¸l¸mÐ-Êp°¸Pï-sÀlµè±ÀµÀB,    

C¶mUØ OµÀ¶ªÀ¶¢Ã lµï©Õà | 

Cv¶¢ÀÀì«¸-OµÀ¶¬À±³-£¥Ñölµ±¸-¢¸±µÀg½ ¶¬»ªåZ¶®ö-±ÀµÀ¥Ñ¶¢j-¶p±ÀµÀ»ªöo 

S¸m¸è±¿-¶pÁ¹©¸-¶¥AQg½-¶ª±µ¶ªöj Ef¸-»pASµy¹-¶ªÀ¶¨À¶¢Ãé VÉi 

VµhµÀ±µç¶¥m¸fµïB, ¶ª±µö ¶ªA°Ðtûg¸ïl¼ VµhµÀ±µç¶¥ ¶¥Oµå±ÀµÀB | 

q¸ñg¸q¸¶m-¢¸ïmÐl¸¶m-¶ª¶¢Ã¶m m¸Sµ-OµÃ±µî-OµÅOµ±µ-lÉ¶¢lµhµå-lûµ¶mÀAY±ÀµÀ 

lµ¶¥ ¢¸±ÀµÀ¶¢B, ¶ª±µö »ªl¼è¶pñl¸l¼ s»¬±µç¥¹±µ lÉ¶¢h¸B | 

Jhµl¸ö±ÀµÀÀ ¶ªA¶ª±µØ OÐq¸lû¼sûÉlÉ¶m, ±ÉVµOµB-q¸VµOµ-¥Ñ÷¶¨OÐ-l¸¶¬OµB-q¸ô¶¢Oµ 

Ei q¸ñg ¶¢ÀÀPïhÉö¶m ¶pAVµlû¸ Yeµ±¸S¼é±µí¶¢i ॥ 

 

°¸±µOµ-Gl¸Ø±µOµB °ÐsûµOÐ-YÅAsûµOÐ-È¢Ã¶¬Oµ Ei m¸Sµ q¸ñlû¸Êmï¶m 

¶pAVµ£lû¸B hÉ ¶¢À¶mÀ©¸ïg¸A lÉ¶¬S¸ sûµ°µï-sûÑYï-VÐ¶¨ï-vÉ¶¬ï-Êp±ÀµÃhµîOµ 
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¶pAVµ£lûµ¶¢À¶mé´¢À q¸Vµ±ÀµÀnå | Jh¸ lµ¶¥ ¶¢»¬éOµy¹B, ¶ª±µöY¹ßl¸ï 

C¶må±µç¥¹±µ lÉ¶¢h¸B | 

§hÐ¶¨ä ¶ªÀP-lµÀBPÉV¸ÜB ¶ªhµöA-±µY-¶ªåÈ¢Ã SµÀg¸B, ¶¢¦m¸ïl¼ 

¶¥Oµå±ÀÇÃ„©Õà | ¶¥s¹çl¼ hµm¸îh¸ñB, ¶pAVµ¶pÁ¶¨ê s¹g¸B | 

¶¢À¶m E°µÀ lûµ¶mÀB | ±¸SµB q¸¶¥B | lÉö©ÒA„OµÀ¶¥B | C¶¢ïOµå¶¢À¶¬lµ¶¬AO¸±¸B, 

O¸Ê¢À¶¥ö±¿-¶¢YÉñ¶¥ö±¿-sûµSµ¶¢ÃwmÐï-¶må»ªåòOÐgS¸B lÉ¶¢h¸B | 

n±µÀq¸lû¼Oµ¶ªA£lÉ¶¢ O¸Ê¢À¶¥ö±µB | ¶ªl¸¶mAlµ ¶pÁ¹±µä-«¸öËhÇþî¶¢ ¶p±µlÉ¶¢h¸ 

vwh¸ | vÔ»¬hµïÊ¢Àhµ¶ªï ¶ª±µö¶ªï £¶¢À±µ÷B | C¶m¶mï WhµåhÉö¶m Vµ »ªl¼èB | 

sû¹¶¢m¸±ÀµÃB Oºñ±ÀµÃ G¶pV¸±µB | C¶¬A-hµö´¢À C»ªå-m¸»ªå, 

Oµ±µå¶¢ï¶¢ÀOµ±µå¶¢ïA, Gq¸»ªhµ¶¢ï£Àh¸ïl¼ £Oµv¹êm¸¶¢Ãhµîn £v¹¶p¶mA ¶¬Ñ¶¢ÀB | 

sû¹¶¢m¸ ±µÃq¸g¸¶¢ÀsûÉlµ sû¹¶¢¶mA hµ±µêgA ॥ 

 

¶pAVµlµ¶¥ ik¼ ±µÃÊpg O¸v¶ªï ¶p±¼g¸¶¢Ã¶¢vÑOµ¶mA | J¶¢A 

¶¢ÀÀ¶¬Ã±µåiñhµ±ÀµÀA, ¶¢ÀÀ¶¬Ã±µål¼öhµ±ÀµÀA, ¶¢ÀÀ¶¬Ã±µå¶¢ÃhµñA ¢¸, 

sû¹¶¢m¸¶p±Ð a¶¢¶mÀîOÐå sûµ¶¢i | ¶ª J¶¢ ¦¶¢±ÀÇÃS¿i SµlµïhÉ |  

O¸l¼¶¢ÀhÉm¸¶må´¥-VµOµñsû¹¶¢m¸B ¶pñiq¸l¼h¸B | 

±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ «Ò„kµ±µö¦±Ð„lû¿hÉ ॥ 
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॥ Ei sû¹¶¢mÐ¶pn¶¨h³ ॥ 

 

MA …sûµlµñA Oµ†±ÉätûB ¶¥Å…gÀ±ÀµÃ†¶¢À lÉ¢¸B | …sûµlµñA †¶pÊ¥ï…¶¢Ã°µ…tû±µï†Yh¸ñB | 

…»ªæË±Ç±µ‡ËUÇþØ¶ªÀå…¶¨Àà¢¸S³A †¶ª…¶ªå¶mÃ†tûB | ¶¢ï†Ê¥¶¢À …lÉ¶¢†»¬hµ…A ±ÀµÀl¸†±ÀµÀÀB | …¶ªö»ªå 

…¶m E†mÐçò …¶¢Ålµè†¶¥ñ¢¸B | …¶ªö»ªå †¶mB …¶pÁ¹©¸ …£¶¥ö†Ê¢l¸B | …¶ªö»ªå …¶m«¸å…±ÐÖþøþï 

C†±¼¶¨àÊm£ÀB | …¶ªö»ªå …mÐ sÅ…¶¬¶ªê†i±µçlû¸hµÀ ॥ 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

***** 

 



 

©sû¹.¶pñ.D. iñ¶pÁ±Ð¶pn¶¨h³ 21 | P a g e  

॥ iñ¶pÁ±Ð¶pn¶¨h³ ॥ 

 

MA ¢¸…UÉî ¶¢À†¶m…»ª ¶pñ†i»¨á…h¸ | ¶¢À†mÐ …Ê¢À ¢¸…W ¶pñ†i»¨áhµ´¢À | 

…D-£…±¸¤†±µî Jlû¼ | …Ê¢lµ¶ªï …¶¢À D‡g½¶ªæB | …¶¥ÀñhµA …Ê¢À ¶¢Ã ¶pñ†¶®¾ªB | 

…CÊm…m¸lû¿†hÉ¶m | C¶¬Ñ…±¸h¸ñ´m ¶ªA†lµlû¸£À | sÀÀhµA †¶¢l¼©¸ï£À | 

…¶ªhµïA †¶¢l¼©¸ï…£À | hµm¸î†¶¢À¶¢…hµÀ | hµ…lµöO¸å†±µ¶¢À…¶¢hµÀ | C†¶¢…hµÀ ¶¢Ã´¢À | 

C†¶¢hµÀ …¶¢O¸å‡±µ´¢À | C†¶¢hµÀ …¶¢O¸å±µ´¢À | 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

 

MA i¶ªñB ¶pÁ±µ´ª-iñ¶pk¸ †£¶¥öVµ±µøg½ ±ÀµÀh¸ñ Oµk¸ C°µ±¸ †¶ªné£©¸àB | 

Clû¼©¸áË±ÀÇÀm¸-¶¢ÀY±¸ ¶pÁ±¸…g½ ¶¢À¶¬hµå±¸ ¶¢À»¬¶¢Ã †lÉ¶¢…h¸m¸´¢À ॥1॥ 

 

¶m¶¢±ÀÇÃn±³-¶m¶¢-VµO¸ñgº lµ…lû¼±É ¶mËÈ¢¶¢ ±ÀÇÃS¸ ¶m¶¢ ±ÀÇÃS¼…o¶¥Û | 

¶m¢¸m¸A VµOÉñ Clû¼m¸k¸B «Òï…m¸ ¶m¶¢ ¶¢ÀÀl¸ñ ¶m¶¢ sûµl¸ñ ¶¢À…¾¬m¸´¢À ॥2॥ 

 

JO¸ «¸ D¾ªh³-¶pñkµ¶¢Ã †«¸ ¶m¢¸…¾ªl¸«Ò ¶m £¶¢À÷…l¸«Ò ¶m iñ¶¢À÷h³ | 

Vµh¸ö±¼A¥¹-lµ…kµ i¶ªñB ¶ª£À…lû¸ G¶¥j±¼¶¢ ¶¢Ãhµ±Ð †¶¢Ã £¶¥¶mÀå ॥3॥ 

 

H±µèþö-Yöv-YÝþöv-¶m-†YÑïi±µ…SÉñ hµÈ¢ÃËÈ¢ i±µ§÷þÛ¶m-¶¢ÀY±µA †hµlµñ…YÑ„sûµÃh³ | 

D¶mAlµ¶mA È¢Ãlµ¶mA †YÑïi±¼…mÐçB Jh¸ G ËÈ¢ ¶¢Àgâv¹ †¶¢Àgâ±ÀµÀnå ॥4॥ 
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i¶ªñ¶¥Û ±ÉP¹B ¶ªlµm¸n sûµÃ…Ê¢À-»ªåò£¶¨àq¸-»ªåòSµÀg¸-†»ªåò-¶pñO¸¥¹B | 

JhµhµÀê±µA ¶pÁ¹±µOµA ¶pÁ¹±µO¸g¸¶¢Àhµñ ¶pñkÉhÉ ¶¢Àlµ†mÐ ¶¢À…lµm¸ï ॥5॥ 

 

¶¢ÀlµnåO¸ ¶¢Ãno ¶¢ÀUØy¹ …Vµ ¶ªÀsûµS¸ …Vµ «¸ ¶ªÀ¶mç±¿ †¶¥Àl¼è¶¢Àh¸å | 

vY¹Ý ¶¢Ài´ª-hµÀ»¨à…±¼©¸à-Vµ-…¶pÁ©¸à v°½î±µÀ¶¢Ã vwh¸ †v¹v¶poå ॥6॥ 

 

E¶¢ÃA £Y¹ß±ÀµÀ ¶ªÀlûµ†±ÀµÃ ¶¢Àlµ…oå ¶p±¼¶ªÅh¸ hµ±µê±ÀµÀ†¶måB ¶ªö…¾peµ´¢À | 

m¸†Oµ¶ªï ¶pÅÊ¨á ¶¢À¶¬†hÐ ¶¢¶ª…nå ¶p±µA lû¸¶¢À ËhÇþñ¶pÁ±µA †V¸£¶¥nå ॥7॥ 

 

O¸†È¢Ã ±ÀÇÃnB  O¸¶¢ÀOµy¹ †¶¢Yñq¸…gº±µÀØ¶® ¶¬«¸ ¶¢Ãhµ±¼¥¹ösûµñ£À¶mçòB | 

¶pÁ¶m±µÀØ¶® ¶ªOµv¹ ¶¢Ã±ÀµÀ±ÀµÃ …Vµ ¶pÁ±µÃVÉï©¸ £¶¥ö¶¢Ã†h¸l¼ £l¸ï ॥8॥ 

 

¶¨¶¨áA ¶ª¶på¶¢À-¶¢Àkµ ¶¢»¬é-«¸±µ…k¼-¶¢À«¸ï ¶¢ÀÃv iñOµ¶¢Ã†lÉ¶¥…±ÀµÀ¶måB | 

OµkµïA Oµ£A OµvêOµA O¸¶¢À¤À…¶¥A hµÀ¶¨Àà¢¸È¢Ãù …C¶¢ÀÅhµ†hµöA sûµYÊmå ॥9॥ 

 

iñ£¶¨à¶pA iñ¶¢ÀÀPA £¶¥ö¶¢Ã…hµÀ±µé¶¢ ±ÉP¹B ¶ªö±µ¶¢À†lûµïA hµ…l¿yÉ  | 

sÅ¶¬iåk¼±³-lµ¥¹-¶pc¹Ûl¼ n…h¸ï «¸ ©Òfµ§ ¶pÁ±µ¶¢À†lûµïA t…sûµ±¼å ॥10॥ 

 

l¸ö ¶¢Àgâv¹ …l¸ö ¶ªåm¸ †tAsÊ¢À…OµA ¶¢ÀÀPA V¸lûµ¾ªåògº SµÀ¶® ¶ªlµ…m¸n | 

O¸†¤ÀOµy¹A O¸¶¢Àï±µÃq¸A £l¼…h¸ö ¶m±Ð Y¹±ÀµÀhÉ O¸¶¢À±µÃ†¶p¶¥Û O¸¶¢ÀïB ॥11॥ 

¶p±¼¶ªÅhµ´¢À ¶±b¶¨¶¢ÃlµïA ¶pûvA …Vµ sûµ†O¸ån ±ÀÇÃoB ¶ªÀ¶p†±¼¶¨ÖýÅ…h¸n | 
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nÊ¢lµ±ÀµÀÊmç¶¢h¸…Ë±ÀÇÀ ¶¢À¶¬…ËhÇþï «¸öjîOµÅhµï ¶ªÀOµÅj †»ªl¼è…Ê¢Ài ॥12॥ 

 

¶ªÅ†gÉï¶¢ »ªhµ±ÀµÃ £¶¥öVµ±µø…gºB q¸Ê¥¶m ¶pñis‡lû¸é-hµï…uûO¸´m | 

E¶¨À…tûB ¶pcÛ…tû±³-lûµ¶mÀ†©¸-Vµ-£…lûµï-h¸ïl¼¶¥Oºå±µ±µÀg¸ †£¶¥öYm¸ï ॥13॥ 

 

sûµ†SµB ¶¥Oºå±µíSµ¢¸´m-O¸¶¢À-F…¶¥B Gsû¹-l¸h¸±¸£¶¬ †«ÕsûµS¸m¸´¢À | 

¶ª¶¢À¶pñlû¸†mÓ ¶ª¶¢À¶ª†hÓåþö ¶ªÈ¢Ãhµ…±ÀÇÃB ¶ª¶¢À†¶¥Oºå±µY±¸ †£¶¥ö±ÀÇÃnB ॥14॥ 

¶p±¼¶ªÀñh¸ ¶¬£©¸ †q¸£hÉ…¶m ¶pñ¶ªUÑÖVÉ SµwhÉ †ËÈ¢-¶¢À¶m¶ªÖB | 

¶ª±µöB ¶ª±µö¶ªï YSµ†hÐ £lû¸…h¸ sûµ±¸å ¶¬±¸å £¶¥ö±µÃ†¶phµöÊ¢Ài ॥15॥ 

E±ÀµÀA ¶¢À¶¬Ñ¶pn¶¨h³-iñ¶pÁ±¸±ÀµÃB ±ÀµÃ¶¢À°µ±µA ¶p±µÊ¢À ‡S¿±¼í…±¿dÉà | 

J¶¨±³Ø-±ÀµÀYÂB ¶p±µÊ¢ÀhµVµÛ «¸…Ê¢À¶¢ C±ÀµÀ-¶¢Àkµ±Éö±ÀµÀ-¶¢Àm¸ï Vµ …£lÐï´¢À ॥16॥ 

MA ¢¸…UÉî ¶¢À†¶m…»ª ¶pñ†i»¨á…h¸ | ¶¢À†mÐ …Ê¢À ¢¸…W ¶pñ†i»¨áhµ´¢À | …D-£…±¸¤†±µî 

Jlû¼ | …Ê¢lµ¶ªï …¶¢À D‡g½¶ªæB | …¶¥ÀñhµA …Ê¢À ¶¢Ã ¶pñ†¶®¾ªB | …CÊm…m¸lû¿†hÉ¶m | 

C¶¬Ñ…±¸h¸ñ´m ¶ªA†lµlû¸£À | sÀÀhµA †¶¢l¼©¸ï£À | …¶ªhµïA †¶¢l¼©¸ï…£À | 

hµm¸î†¶¢À¶¢…hµÀ | hµ…lµöO¸å†±µ¶¢À…¶¢hµÀ | C†¶¢…hµÀ ¶¢Ã´¢À | C†¶¢hµÀ …¶¢O¸å‡±µ´¢À | 

C†¶¢hµÀ …¶¢O¸å±µ´¢À | MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

॥ Ei  iñ¶pÁ±Ð¶pn¶¨h³ ॥ 

***** 
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॥ OÓvÑ¶pn¶¨h³ ॥ 

MA ¶¥…¶méB OÓw…OµB ¶¥…mÐé ¢¸±µÀ…g½ ¶¥…¶méB ¶¥À…l¼èB ¶¥mÐé„…S¼é¶¥÷…¶méB ¶ª±µöS³A 

¶ª¶¢Àsûµ¶¢h³ |  

MA ¶m…È¢Ã sñ†¶¬îgÉ ¶m†¶¢ÀB ¶pÅ…k¼ËÈ¢þï ¶mÈ¢Ã„…lÐíþï ¶mÈ¢Ã„Sµé±ÀÉÀ ¶mÈ¢Ã 

…¢¸±ÀµÀ…Ê¢ ¶mÈ¢Ã SµÀ±µÀsûµïB | 

hµö…Ê¢À¶¢ …¶pñhµï…°µA ËÈª†¢¸»ª | h¸ö…Ê¢À¶¢ …¶pñhµï…°µA h¸A †¶¢l¼©¸ï£À | 

…sÀÀhµA †¶¢l¼©¸ï£À | …¶ªhµïA †¶¢l¼©¸ï£À | 

hµm¸î†¶¢À¶¢hµÀ | hµ…lµöO¸å†±µ¶¢À¶¢hµÀ | C†¶¢…hµÀ ¶¢Ã´¢À | C†¶¢hµÀ …¶¢O¸å±µ‡´¢À | 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

 

Ck¸hÐ lûµ±µîZY¹ß«¸ | 

Y¹ß¶mA sÀl¼è¶¥Û | Y¹ß¶mA È¢ÃÌ°ÇOµO¸±µg´¢À | 

È¢Ã°µ¶ªù±¸öhµîh¸»ªl¼èB | ¶pcÛ £¶¨±ÀµÃB ¶pñ¶pcÛB | 

hÉ©¸A Y¹ß¶m¶ªö±µÃq¸B | ±ÀÇÃSÐ È¢Ã°µB | 

Clûµ±µîO¸±µg¸Y¹ß¶m†Ê¢À¶¢ Y¹ß¶m´¢À | ¶pñ¶pcÛ J¶¢ F¶¥ö±µB | 

CnhµïA nhµï´¢À | CY¹ß¶mA Y¹ß¶m´¢À | 

Clûµ±µî J¶¢ lûµ±µîB | J¶¨ È¢Ã°µB | 
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¶pcÛ sm¸èB Y¹ß¶m¶ªö±µÃq¸B | »pg¸âYÝ¶m¶m´¢À | 

hµËhÇþñ¶¢ È¢Ã°µB | Jhµh³ Y¹ß¶m´¢À | 

¶ª†±Éönçò±ÀµÃg¸A ¶m±ÀµÀ¶mA ¶pñlû¸¶m´¢À | 

 

lûµ±µî£±µÀl¸èB O¸±¸ïB | lûµ±µî£»¬h¸ ¶m O¸±¸ïB | 

¶ª±µöA ¥¹¶¢Àí¤…±µÃ¶p´¢À | D¶¢Ãé±ÀµÃ ¶m £…lµïÊmå |  

SµÀ±µÀ…±ÉOµB | ¶ªË±Çþö†Oµïh¸sÀl¼è¶¢ÀÊmå | 

D¶¢À†¶måò»ªlÉèB | ¶¢Àl¸l¼«¸åþïYïB | 

q¸ñOµdïA ¶m OµÀ±¸ïh³ | ¶m OµÀ±¸ïhµê¶¥À¶ª¶¢Ãí¶¨g´¢À | 

Cm¸ï±ÀÇÃ m¸ï±ÀµÀB | ¶m Sµg±ÀÉÀhµÖ¶¢À»p | 

Dhµî±µ¶¬¶ªïA ¶m ¶¢lÉh³ | ¦©¸ï±ÀµÀ ¶¢lÉh³ | 

C¶måB ¥¹OÐå s»¬B ËÈ¥¶¢B vÑOÉ ËÈ¢¶¨ä¶¢B | 

 

C±ÀµÀÊ¢À¢¸V¸±µB | DhµîY¹ßm¸mÐî°µB | 

vÑO¸¶mé nm¸çþïh³ | Ehµï…lû¸ïhµî´¢À | 

¶¢ñhµA ¶m Vµ±Éh³ | ¶m iÊ¨áné±ÀµÀÊ¢À¶m | 

n±ÀµÀ¶¢Ã¶mé È¢Ã°µB | OÓv¶pñi©¸áA ¶m OµÀ±¸ïh³ | 

¶ª±µö¶ªÈ¢Ã sûµÊ¢h³ | ¶ª ¶¢ÀÀOÐå sûµ¶¢i | 
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¶peÉlÉh¸n ¶ªÃh¸ñgº q¸ñhµ±µÀh¸æ±ÀµÀ lÉ¦OµB | 

DY¹ß»ªl¼è±µíÊ¢hµå¶ªï Eh¸ï…Y¹ß q¸±µÊ¢À¶¥ö±¿ | 

±ÀµÀ¥¹ÛV¸±µ£¾¬mÐ„»p ±ÀÇÃ ¢¸ ¶pÁ¹Y¹A ¶m OµÀ±µöhÉ | 

±ÀµÀl¼ YÉï¶¨áA ¶m ¶¢ÀÊmïhµ ¶m¶mçhÉ ¶m¶mçÊm ¶¢Êm ॥ 

 

MA ¶¥…¶méB OÓw…OµB ¶¥…mÐé ¢¸±µÀ…g½ ¶¥…¶méB ¶¥À…l¼èB ¶¥mÐé„…S¼é¶¥÷…¶méB ¶ª±µöS³A 

¶ª¶¢Àsûµ¶¢h³ |  

MA ¶m…È¢Ã sñ†¶¬îgÉ ¶m†¶¢ÀB ¶pÅ…k¼ËÈ¢þï ¶mÈ¢Ã„…lÐíþï ¶mÈ¢Ã„Sµé±ÀÉÀ ¶mÈ¢Ã 

…¢¸±ÀµÀ…Ê¢ ¶mÈ¢Ã SµÀ±µÀsûµïB | 

hµö…Ê¢À¶¢ …¶pñhµï…°µA ËÈª†¢¸»ª | h¸ö…Ê¢À¶¢ ¶pñhµï°µA h¸†¶¢À¢¸l¼¶¨´¢À | 

…sÀÀhµ¶¢À †¢¸l¼¶¨´¢À | …¶ªhµï¶¢À †¢¸l¼¶¨´¢À | 

hµm¸î†¶¢Ã¤h³ | hµlµöO¸å±µ†¶¢Ã¤h³ | 

D…¤´m ¶¢Ã´¢À | D‡¤h³ ¶¢O¸å±µ‡´¢À | 

MA ¥¹…nåB ¥¹…nåB ¥¹†nåB ॥ 

 

॥ Ei OÓvÑ¶pn¶¨h³ ॥ 

***** 
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॥ సహసర చండీ హోమ సంక్ల్పః ॥ 

పాాణాయామమ్ 3 సారుు 
మమో పాత్త సమసత దుర్తత్ క్షయ ద్వవర్గ, శ్రీ ప్ర్మేశవర్ ప్రరత్యర్థం, 

శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాల్క్ష్మీ శ్రీమహాసర్సవతీ సవర్ూపిణీ చండికా మహాల్క్ష్మీ 
ప్రస్వద సిదధయర్థం, త్దేవ్ ల్గనం, సుద్వనం త్దేవ్, త్మర్గబల్ం చందరబల్ం 
త్దేవ్ విద్వయబల్ం దైవ్బల్ం త్దేవ్ ల్క్ష్మీప్తే తే అఙ్ఘ్రరయుగం స్ర్గమి ॥ 

శుభే శోభనే ముహూర్తత,అప్విత్రః ప్వితా్ర వా సర్గవవ్స్వథం గత్రపి వా 
యః స్ర్తత్ పుండర్తకాక్షం సః బాహాయభయనతర్ః శుచః ॥ 

మానసం వాచక్ం పాప్ం క్ర్్ణా సముపార్తిత్ం  
శ్రీ ర్గమ స్ర్ణేనైవ్ వ్యపోహత్ర న సంశయః |శ్రీ ర్గమ ర్గమ ర్గమ ॥ 

త్రథిర్తవషుణః త్థా వార్ః నక్షత్రం విషుణర్తవ్చ యోగశచ క్ర్ణశ్ైచవ్ 
సర్వం శ్రీ విషుణ మయం జగత్ |శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద ॥ 

అసయ శ్రీ భగవ్త్ః మహావిష్ఠణః ఆద్వ పుర్ుషసయ ఆజాయా, ప్రవ్ర్త మానసయ 
శుభయోగ శుభ క్ర్ణ ఏవ్ం గుణ విశేషణ విశిషాటయాం అస్వయం 
వ్ర్తమానాయాం శుభ త్రథౌ అస్వ్క్ం సర్తవషాం సహ కుటుమాానాం 
క్షేమసై్థర్గయద్వ సర్గవభీషట సిదధయర్థం ధర్గ్ర్థ కామ మోక్షాద్వ నిఖిల్ చత్ుర్తవధ 
పుర్ుషార్థ సిదధయర్థం, సర్తవషాం జన్ల్గన జన్ర్గశి వ్శత్, నామల్గన 



 

దేవీమాహాత్మ్యమ్  సహసరచండీసంకల్పమ్ 28 | P a g e  

నామర్గశి వ్శచచ, మహా దశద్వ బహువిధ దశప్హార్ ఛిదర సూక్ష్మ పాాణాద్వ 
వ్శచచ, గోచార్ వ్శచచ, ఏ ఏ గరహాః సిథత్ర భావ్ ఆలోక్ యోగ కార్గత్మ 
ఆధిప్త్మయద్వభః ప్రత్రకూలః, తేషాం గరహాణాం ఆనుకూల్య సిదయర్థం, ఏ ఏ 
గరహాః సిథత్ర భావ్ ఆలోక్ యోగకార్గత్మ ఆధిప్త్మయద్వభః అనుకూలః, తేషాం 
గరహాణాం అత్రశయిత్ శుభ ఫల్ ప్రద్వదృత్వ సిదధయర్థం, ఆయుః, ఆర్షగయ, 
సభాగయ, బల్, శ్రీ, కీర్తత, భాగయ, ధన, ధ్యనయ, మణీ, వ్సతర, భూషణ, గృహ, 
గ్రామ, మహార్గజయ, సమాాజ్ఞయద్వ సమసత నిఖిల్సుఖ అవాప్తయర్థం, అస్త్ 
గుర్ు వ్ర్గయణాం, శ్రీవిద్వయ ప్రఠాధిపానాం, శ్రీవిద్వయ గుర్ూణాం, శ్రీ భాసకర్ 
ప్రకాశ ఆశరమ అధిషాోప్నాచార్గయనాం, శ్రీ విమర్గానందనాథేందర సర్సవతీ 
మహాస్వవమినాం పూర్ణ క్ృపావిశేష అనుగరహ పుర్సోర్ం, సమసత 
గుర్ుమండల్ స్ర్ణ వ్ందన పూర్వక్ం, శ్రీ విఘ్ననశవర్గద్వ త్రయః త్రరంశత్ 
కోటి దేవ్త్మనాం, ప్రస్వద పూర్వక్ం, అత్ర సనినహిత్మనాం, శోోత్రరయాణాం, 
మహనీయాణాం, సమసత ఆసితక్ మహాజనానాం చ ఆశీర్గవద పూర్వక్ం, శ్రీ 
సదుార్ు చర్ణార్వింద వ్ందన పూర్వక్ం, మహత్మపోాత్మోహేన, శ్రీ సహసర 
చండీ హవ్న త్దఙా్తేవన, నాయస, మూల్మనతర జప్, పూజ్ఞ, పార్గయణ, 
స్తతత్ర ప్ఠనాద్వక్ం అదయ క్ర్తష్యయ ॥ 

***** 
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॥ మాత్ృకా నాయసమ్ ॥ 
ఆదౌ ఋషాయద్వ నాయసః| త్దయథా 
బరహ్ విషుణ ర్ుదర ఋష్ఠభ్యయ నమః - శిర్సి  
గ్రయత్ురయష్ఠణగ్-అనుషుటప్ ఛందేభ్యయ నమః - ముఖే 
మహాకాళీ మహాల్క్ష్మీ మహాసర్సవతీ దేవ్త్మభ్యయ నమః - హృద్వ 
ఐం బీజ్ఞయ నమః - గుహేయ 
హ్ాం శక్తయే నమః - పాదయోః 
కీలం కీల్కాయ నమః - నాభౌ  
అథ మాత్ృకా నాయసః| 
 
ఆదౌ దురా్గ మాత్ృకా నాయసః 
అసయశ్రీ మహదుర్గా మాత్ృకా మహామనతరసయ, 
బరహా్-ఋష్ఠః - శిర్సి  
గ్రయతీర-ఛనదః - ముఖే 
శ్రీ మహాదుర్గా సవర్ూపిణీ మాత్ృకా సర్సవతీ-దేవ్త్మ - హృద్వ 
హాాం బీజం, హ్ాం శక్తః, హూరం కీల్క్మ్ 
మహాదుర్గా ప్రస్వద సిదధయర్తథ మహాదుర్గా మాత్ృకా నాయసే వినియోగః| 



 

దేవీమాహాత్మ్యమ్  న్యాసమ్ 30 | P a g e  

సమసత మాత్ృకాభః త్రరః-వాయప్క్ం క్ృత్మవ, క్ర్షడఙ్నాాయస్వద్వక్ం క్ృత్మవ |  
అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం ऌं ॡं  
ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః  
క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం  
చం ఛం జం ఝం ఞం  
టం ఠం డం ఢం ణం  
త్ం థం దం ధం నం  
ప్ం ఫం బం భం మం  
యం ర్ం ల్ం వ్ం శం షం సం హం ళం క్షం 
త్దయథా 
హ్ాం శ్రీం అం క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం ఆం అఙ్ుాషాోభాయం నమః 
హ్ాం శ్రీం ఇం చం ఛం జం ఝం ఞం ఈం త్ర్ినీభాయం నమః  
హ్ాం శ్రీం ఉం టం ఠం డం ఢం ణం ఊం మధయమాభయం నమః  
హ్ాం శ్రీం ఏం త్ం థం దం ధం నం ఐం అనామికాభాయం నమః  
హ్ాం శ్రీం ఓం ప్ం ఫం బం భం మం ఔం క్నిష్ఠోకాభాయం నమః  
హ్ాం శ్రీం అం యం ర్ం ల్ం వ్ం శం షం సం హం ళం క్షం అః క్ర్త్ల్ 
 క్ర్ప్ృషాోభాయం నమః 
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హ్ాం శ్రీం అం క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం ఆం హృదయాయ నమః 
హ్ాం శ్రీం ఇం చం ఛం జం ఝం ఞం ఈం శిర్సే స్వవహా 
హ్ాం శ్రీం ఉం టం ఠం దం ఢం ణం ఊం శిఖాయై వ్షట్ 
హ్ాం శ్రీం ఏం త్ం థం దం ధం నం ఐం క్వ్చాయ హుం 
హ్ాం శ్రీం ఓం ప్ం ఫం బం భం మం ఔం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
హ్ాం శ్రీం అం యం ర్ం ల్ం వ్ం శం షం సం హం ల్ం క్షం అః అస్వతరయ ఫట్  
భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగానధః | 
ధ్యయనం 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం శూల్ం భుశుణీడం శిర్ః, 
శఙ్ఖం సనదధతీం క్రైసితరనయనాం సర్గవంఙ్ా భూషావ్ృత్మమ్ | 
నీలశ్దుయత్రమాసయ పాద దశకాం సేవే మహా కాళికాం 
యామసతత్ోవపితే హరౌ క్మల్జో హనుతం మధుం కైటభమ్|  
ప్ఞచపూజ 
ల్ం ప్ృథివాయత్్నే గనధం క్ల్పయామి 
హం ఆకాశత్్నే పుషపం క్ల్పయామి 
యం వాయవాత్్నే ధూప్ం క్ల్పయామి 
ర్ం అగ్రనయత్్నే దీప్ం క్ల్పయామి 
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వ్ం అమృత్మత్్నే అమృత్ం క్ల్పయామి 
సం సర్గవత్్నే సర్షవప్చార్గన్ సమర్పయామి 
 
అథ వ్క్షయమాణ స్వథనేషు మాత్ృకాం నాయసేత్ 
 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః అం దుర్గాయై నమః శిర్శి 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఆం కౌశికాయై నమః ముఖవ్ృతేత 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఇం ఉమాయై నమః దక్ష నేతేర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఈం చణాడయై నమః వామ నేతేర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఉం మాహేశవరైయ నమః దక్ష క్ర్తణ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఊం శివాయై నమః వామ క్ర్తణ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఋం విశేవశవరైయ నమః దక్ష నాస్వ పుటే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ౠం జగద్వధత్రైరయ నమః వామ నాస్వపుటే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ऌं సిథత్ర-సంహార్ కార్తణ్ైయ నమః దక్ష గణేడ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ॡं యోగ నిద్వాయై  నమః వామ  గణేడ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఏం భగవ్త్రైయ నమః ఊర్షధవష్యట 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఐం దేవయై నమః అధర్షష్యట 
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హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఓం స్వవహాయై నమః ఊర్ధవ దనతప్ఙ్క్కౌ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఔం సవధ్యయై నమః అధౌ దనతప్ఙ్క్కౌ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః అం సుధ్యయై నమః జిహావగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః అః సృష్ఠటర్గహుత్రైయ నమః బరహ్ ర్నేదర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః క్ం క్లయై నమః దక్ష బాహు మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఖం మాయాయై నమః దక్షకూర్ుపర్త 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః గం ర్మాయై నమః దక్షమణి బనేధ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఘం జేయషాోయై నమః దక్ష క్ర్గఙ్ుాలి మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఙ్ం స్ృత్రైయ నమః దక్ష క్ర్గఙ్ుాళయగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః చం పుష్టైటయ నమః వామ బాహు మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఛం సిథత్రైయ నమః వామ కూర్ుపర్త 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః జం గత్రైయ నమః వామ మణి బనేధ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఝం ర్త్రైయ నమః వామ క్ర్గంఙ్ుాలిమూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఞం ప్రరత్రైయ  నమః వామ క్ర్గంఙ్ుాల్యగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః టం ధృత్రైయ నమః దక్షోర్ు మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఠం నీత్రైయ నమః దక్ష జ్ఞనుని 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః డం విభూత్రైయ నమః దక్ష గులేే 
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హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఢం భూత్రైయ నమః దక్ష పాద్వంఙ్ుాళి మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ణం ఉననత్రైయ నమః దక్ష పాద్వంఙ్ుాల్యగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః త్ం క్షిత్రైయ నమః వామోర్ు మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః థం క్షానయయ నమః వామ జ్ఞనుని 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః దం క్షత్రైయ నమః వామ గులేే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ధం కానయయ నమః వామ పాద్వంఙ్ుాలి మూలే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః నం శనయయ నమః వామ పాద్వంఙ్ుాల్యగ్రర 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ప్ం కాలనయయ నమః దక్ష పార్తావ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ఫం మహాదుయత్రైయ నమః వామ పార్తావ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః బం క్షుధ్యయై నమః ప్ృషో్య 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః భం పిపాస్వయై నమః నాభౌ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః మం సపృహాయై నమః జఠర్త 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః యం ల్జ్ఞియై నమః హృదయే 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ర్ం నిద్వాయై నమః దక్ష సకనేధ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ల్ం ముద్వాయై నమః క్కుద్వ 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః వ్ం చద్వత్ర్కాయై నమః వామ సకనేధ 
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హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః శం  గిర్తజ్ఞయై నమః హృదయాద్వ దక్ష 

 క్ర్గంఙ్ుాల్యనతం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః షం భార్త్రైయ నమః హృదయాద్వ వామ 

 క్ర్గంఙ్ుాల్యనతం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః సం ల్క్ష్మ్్య నమః హృదయాద్వ దక్ష 

 పాద్వంఙ్ుాల్యనతం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః హం శచ్ైయ నమః హృదయాద్వ వామ 

 క్ర్గంఙ్ుాల్యనతం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ళం సంజ్ఞాయై నమః నాభాయద్వ పాద్వనతం 
హ్ాం శ్రీం దుం దుర్గాయై నమః క్షం విభావ్రైయ నమః నాభాయద్వ మూర్ధయనతం 
ఇత్ర మహాదురా్గ మాత్ృకా నాయసః || 
 
|| త్త్ః సర్గవంగ నాయసః || 
 
ఓం ఖడిానీ శూలినీ ఘ్నర్గ గద్వనీ చక్రణీ త్థా  
శఙ్ఘ్ఖనీ చాపినీ బాణ భుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య |1| 
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సమాయ సమయ త్ర్గ శేష సమేయభయసతవత్ర సునదర్త  
ప్ర్గ ప్ర్గణాం ప్ర్మా త్వమేవ్ ప్ర్మేశవర్త |2| 
 
యచచ క్ంఞ్జచత్ క్వచద్ వ్సుత సదసద్వవఖిలత్ర్కే  
త్సయ సర్వసయ యా శక్తః స్వ త్వం క్ం సూతయసేత్ద్వ |3| 
 
యయా త్వయా జగత్ సరషాట జగత్మపత్యత్రత యో జగత్  
స్తఽపి నిద్వావ్శం నీత్ః క్స్వతవం స్తతత్ు మిహేశవర్ః |4| 
 
విషుణః శర్తర్ గరహణ మహమీశన ఏవ్ చ 
కార్తత్మసేత యత్రఽత్స్వతవం క్ః స్తతత్ుం శక్తమాన్ భవేత్ |౫| 
 
ఆదయం బీజం (ఐం) క్ృషణ త్ర్ం ధ్యయత్మవ సర్గవంగ్ర వినయస్వమి 
 
ఓం శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గాన చాంబికే  
ఘణాట సవనేన నః పాహి చాప్ జ్ఞయ నిఃసవనేన చ |1| 
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ఓం పాాచాయం ర్క్ష ప్రతీచాయం చ చణిడకే ర్క్ష దక్షిణే 
భాామణేనాత్్శూల్సయ ఉత్తర్స్వయం త్థేశవర్త |2| 
 
సమాయని యానిర్ూపాణి త్రైరలోకేయ విచర్ంత్ర తే 
యాని చాత్యర్థ ఘ్నర్గణి త్రై ర్క్షాస్వ్ంసతథా భువ్ం |3| 
ఖడా శూల్ గద్వదీని యాని చాస్వతరణి తేఽమిాకే 
క్ర్ప్ల్లవ్ సఙా్గని త్రైర్స్వ్న్ ర్క్ష సర్వత్ః |4| 
 
ద్వవతీయం మాయా బీజం (హా్ం) సూర్య సదృశం ధ్యయత్మవ సర్గవంగ్ర 
వినయస్వమి 
 
సర్వసవర్ూపే సర్తవశే సర్వ శక్త సమనివతే  
భయేభయస్వతరహి నో దేవి దుర్తా దేవి నమోఽసుతతే |5| 
 
ఏత్తేత వ్దనం సమయం లోచన త్రయ భూష్ఠత్మ్ 
పాత్ు నః సర్వభీత్రభయః కాత్మయయని  నమోఽసుతతే |6| 
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జ్ఞవల క్ర్గళ మత్ుయగరం అశేషాసుర్ సూదనమ్ 
త్రరశూల్ం పాత్ు నో భీతేర్ుదరకాళి  నమోఽసుతతే |7| 
 
హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి సవనేనాపూర్య యా జగత్ 
స్వ ఘణాట పాత్ు నో దేవి పాపేభ్యయ నః సుత్మనివ్ |8| 
 
అసుర్గ సృగవ స్వప్ఙ్క చర్తచత్సేత క్ర్ష జవల్ః 
శుభాయ ఖడ్గా భవ్త్ు చణిడకే త్మవం నత్మ వ్యమ్ |9| 
త్ృతీయం కామ బీజం (కీలం) సేటికాభం ధ్యయత్మవ సర్గవంగ్ర వినయస్వమి 
ఇత్ర సర్గవంగ నాయసః || 
|| అథ మూల్ షడంగ నాయసః || 
ఐం అఙ్ుాషాోభాయం నమః 
హ్ాం త్ర్ినీభాయం నమః 
కీలం మధయమాభాయం నమః 
చాముణాడయై అనామికాభాయం నమః 
విచ్చచ క్నిష్ఠోకాభాయం నమః 
ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ క్ర్త్ల్ క్ర్ ప్ృషాోభాయం నమః 
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|| ఏవ్ం హృదయాద్వ నాయసః || 
ఐం హృదయాయ నమః  
హ్ాం శిర్సే స్వవహా 
కీలం శిఖాయై వ్షట్ 
చాముణాడయై క్వ్చాయ హుం 
విచ్చచ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
ఐం హ్ాం కీలం  చాముణాడయై విచ్చచ అస్వతరయ ఫట్ 
భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగానధః || 
|| త్త్రఽక్షర్ నాయసః || 
హ్ాం శ్రీం ఐం  నమః శిఖాయం 
హ్ాం శ్రీం హ్ాం  నమః దక్ష నేతేర 
హ్ాం శ్రీం కీలం  నమః వామ నేతేర 
హ్ాం శ్రీం చాం  నమః దక్షిణ క్ర్తణ  
హ్ాం శ్రీం ముం  నమః వామ క్ర్తణ 
హ్ాం శ్రీం డం  నమః దక్ష నాసికాయం  
హ్ాం శ్రీం యైం  నమః వామ నాసికాయం 
హ్ాం శ్రీం విం నమః ముఖే 
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హ్ాం శ్రీం చ్చచం నమః గుహేయ 
|| అథ మూలేన అషటవార్ం వాయప్క్ం వినయసయ || 
ఐం హ్ాం కీలం  చాముణాడయై విచ్చచ 
|| అథ దశ ద్వఙ్న్నయసః || 
హ్ాం శ్రీం ఐం పాాచ్ైయ నమః 
హ్ాం శ్రీం ఐం ఆగ్రనయైయ నమః  
హ్ాం శ్రీం హ్ాం దక్షిణాయై  నమః 
హ్ాం శ్రీం హ్ాం నిఋత్రైయ నమః   
హ్ాం శ్రీం కీలం ప్రతీచ్ైయ   నమః 
హ్ాం శ్రీం కీలం వాయవైయ  నమః 
హ్ాం శ్రీం చాముణాడయై ఉదీచ్ైయ నమః 
హ్ాం శ్రీం విచ్చచ ఈశనాయయై నమః 
హ్ాం శ్రీం ఐం హ్ంా కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఊర్గధవయై నమః 
హ్ాం శ్రీం ఐం హ్ంా కీలం చాముణాడయై విచ్చచ భూమ్ైయ నమః| 
ఏతే నాయస్వః అవ్శయకాః || 

***** 
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॥ సిదధకుఞి్జకా స్తతత్రం ॥ 
శివ్ ఉవాచ 
శృణు దేవి ప్రవ్క్షాయమి కుఞ్జికా స్తతత్ర ముత్తమం | 
యేన మంత్ర ప్రభావేణ చండీజ్ఞప్ః శుభ్య భవేత్ |1| 
నక్వ్చం నార్ాల స్తతత్రం కీల్క్ం న ర్హసయక్ం | 
న సూక్తం నాపి ధ్యయనం చ న నాయస్త న చ వార్చనం |2| 
కుఞ్జికా పాఠ మాతేరణ దుర్గా పాఠ ఫల్ం ల్భేత్ | 
అత్ర గుహయ త్ర్ం దేవి దేవానామపి దుర్లభం |3| 
గోప్నీయం ప్రయతేనన సవయోనిర్తవ్ పార్వత్ర | 
మార్ణం మోహనం వ్శయం సతంభనోచాచటనాధిక్ం 
పాఠమాతేరణ సంసిదేధయత్ కుఞ్జికా స్తతత్రముత్తమం |4| 
|అథ మనతరః| 
ఓం ఐం హ్ాం కీలం చాముండయై విచ్చచ |  
ఓం గ్లం హుం కీలం జం సః, జ్ఞవల్య జ్ఞవల్య,                     జవల్ 
జవల్ ప్రజవల్ ప్రజవల్ | 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండయై విచ్చచ | 
జవల్ హం  సం ల్ం క్షం ఫట్ స్వవహా | 
|ఇత్ర మంత్రః| 
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నమసేత ర్ుదర ర్ూపిణ్ైయ నమసేత మధుమర్తధని 
నమః కైటభ హార్తణ్ైయ నమసేత మహిషార్తధని |5| 
నమసేత శుంభహంత్రైరయ చ నిశుంభాసుర్ ఘత్రని  
జ్ఞగిరత్ం హి మహాదేవి  జప్ం సిద్వధం కుర్ుషవమే |6| 
ఐంకార్త సృష్ఠట ర్ూపాయై, హ్ాంకార్త ప్రత్రపాలికా |7| 
కీలంకార్త కాల్ర్ూపిణ్ైయ,  బీజర్ూపే నమోసుతతే |   
చామూండ చండ ఘతీ చ యైకార్త వ్ర్ద్వయినీ | |8| 
విచ్చచ చాభయద్వ నిత్యం, నమసేత మంత్రర్ూపిణి |9| 
ధ్యం ధం ధూం ధూర్ిటే ప్తీన, వాం వీం వం వాగధశవర్త 
కారం కీరం కూరం కాళికా దేవి, శం శీం శూం మే శుభం కుర్ు |10| 
హుం హుం హుంకార్ ర్ూపిణ్ైయ, జం జం జం జంభ నాద్వనీ | 
భాాం భీరం భూరం భైర్వీ భదేర,భవానైయతే నమో నమః |11| 
అం క్ం చం టం త్ం ప్ం యం శం వీం దుం ఐం వీం హం క్షం| 
ధిజ్ఞగరం ధిజ్ఞగరం త్రాటయ త్రాటయ దీప్తం కుర్ు కుర్ు స్వవహా | 
పాం ప్రం పూం పార్వతీ పూర్గణ, ఖాం ఖం ఖూం ఖేచర్త త్థా |12| 
స్వం సం సూం సప్తశతీ దేవాయ మంత్ర సిద్వధం కుర్ుషవమే 
ఇదం త్ు కుంఞ్జికా స్తతత్రం మంత్ర జ్ఞగర్తత హేత్వే 
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అభకేత నైవ్ ద్వత్వ్యం గోపిత్ం ర్క్ష పార్వత్ర 
యసుత కుఞ్జిక్యా దేవి హ్నాం సప్తశతీం ప్ఠేత్ 
న త్సయ జ్ఞయతే సిద్వధర్ర్ణేయ ర్షదనం యథా |13| 

ఇత్ర కుఞి్జకా స్తతత్రం సంపూర్ణం ॥ 
***** 
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 ॥ దేవీ క్వ్చం ॥ 
అసయ శ్రీ చండీ క్వ్చసయ | బరహా్ ఋష్ఠః | అనుషుటప్ ఛందః | చాముండ 
దేవ్త్మ | అంగనాయస్తక్త మాత్ర్ష బీజమ్ | ద్వగాంధ దేవ్త్మః త్త్వం | శ్రీ 
జగదంబా ప్రరత్యర్తథ  సప్తశతీ పాఠాంగతేవన  జపే వినియోగః ॥ 
ఓం నమశచండికాయై 
మార్కండ్గయ ఉవాచ 
ఓం యద్ గుహయం ప్ర్మం లోకే, సర్వర్క్షా క్ర్ం నృణామ్ | 
యనన క్సయ చద్వ ఖాయత్ం, త్నే్ బూరహి పిత్మమహ |1| 
బరహో్వాచ 
అసిత గుహయ త్మం విప్ర, సర్వ భూత్రప్ కార్క్మ్ | 
దేవాయసుత క్వ్చం పుణయం, త్చఛృణుషవ మహామునే |2| 
ప్రథమం శ్ైల్పుతీర చ, ద్వవతీయం బరహ్చార్తణీ | 
త్ృతీయం చనదర ఘంటేత్ర, కూషా్ండ్గత్ర చత్ుర్థక్ం  |3| 
ప్ఞచమం సకనద మాతేత్ర, షషోం కాత్మయయినీ త్రచ 
సప్తమం కాల్ ర్గతీర త్ర, మహా గ్ర్తత్ర చాషటమం |4| 
నవ్మం సిద్వధ ద్వతీరచ, నవ్దుర్గాః ప్రకీర్తతత్మః | 
ఉకాతనేయత్మని నామాని, బరహ్ణ్ైవ్ మహాత్్నా |5| 
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అగిననా దహయ మానసుత, శత్ుర మధ్యయ గత్ర ర్ణే | 
విషమే దుర్ామే చ్ైవ్, భయార్గతః శర్ణం గత్మః |6| 
న తేషాం జ్ఞయతే క్ఞ్జచత్, అశుభమ్ ర్ణ సఙ్కటే | 
నాప్దం త్సయ ప్శయమి, శోక్ దుఃఖ భయం నహి |7| 
యైసుత భకాతయ స్ృత్మ నూనం, తేషాం వ్ృద్వధః ప్రజ్ఞయతే | 
యేత్మవం స్ర్నిత దేవేశి, ర్క్షసే త్మనన సంశయః |8| 
పేరత్సంస్వథ త్ు చాముండ, వార్గహ్ మహిషాసనా| 
ఐందీర గజ సమార్ూఢా, వైషణవీ గర్ుడసనా |9| 
మాహేశవర్త వ్ృషార్ూఢా, కౌమార్త శిఖి వాహనా 
ల్క్ష్మీః ప్ద్వ్సనా దేవీ, ప్ద్ హస్వత హర్తపిరయా |10| 
శేవత్ ర్ూప్ ధర్గ దేవీ, ఈశవర్త వ్ృషవాహనా 
బాాహ్్ హంస సమా ర్ూఢా, సర్గవ భర్ణ భూష్ఠత్మ |11| 
ఇతేయత్మ మాత్ర్ః సర్గవః, సర్వ యోగ సమనివత్మః 
నానా భర్ణ శోభాఢాయ, నానార్త్రనప్ శోభత్మః |12| 
దృశయంతే ర్థమా ర్ూఢా, దేవ్యః కోోధ సమాకులః 
శంఖం చక్రం గద్వం శక్తం, హల్ం చ ముసల యుధం |13| 
ఖేటక్ం త్రమర్ం చ్ైవ్, ప్ర్శుం పాశమేవ్ చ 
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కునాత యుధం త్రరశూల్ం చ, శర్-ఙ్ామాయుధ ముత్తమం |14| 
దైత్మయనాం దేహనాశయ, భకాతనా మభయాయ చ 
ధ్యర్యనాతయ యుధ్యనీత్థం, దేవానాం చ హిత్మయ వై |15| 
నమసేతసుత మహారౌదేర, మహాఘ్నర్ ప్ర్గక్రమే 
మహాబలే మహోత్మోహే, మహాభయ వినాశిని |16| 
త్మాహి మాం దేవి దుష్యపరక్షేయ, శత్ూరణాం భయవ్ర్తధని |  
పాాచాయం ర్క్షత్ు  మామ్ైందీర, ఆగ్రనయాయ మగినదేవ్త్మ |17| 
దక్షిణే వ్త్ు వార్గహ్, నైర్ృత్మయం ఖడాధ్యర్తణీ | 
ప్రతీచాయం వార్ుణీ ర్క్షేత్, వాయవాయం మృగవాహినీ |18| 
ఉదీచాయం పాత్ు కౌమార్త, ఐశనాయం శూల్ధ్యర్తణీ | 
ఊర్ధవం బరహా్ణి మేర్క్షేత్, అధస్వతదైవషణవీ త్థా  |19| 
ఏవ్ం దశ ద్వశో ర్క్షేత్, చాముండ శవ్వాహనా |  
జయా మే చాగరత్ః పాత్ు, విజయా పాత్ు ప్ృషోత్ః |20| 
అజిత్మ వామపార్తావ త్ు, దక్షిణే చాప్ర్గజిత్మ |  
శిఖా ముధ్యయత్రనీ ర్క్షేత్, ఉమా మూర్తధి వ్యవ్సిధత్మ |21| 
మాలధర్త ల్లటే చ, భురవౌ ర్క్షేత్ యశసివనీ |  
త్రరనేత్మా చ  భురవోర్్ధ్యయ,  యమ ఘంటాచ నాసికే |22| 
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శఙ్ఘ్ఖణీ చక్షుష్ఠర్్ధ్యయ, శోోత్ర యోర్ ద్వవర్వాసినీ |  
క్పోలౌ కాళికా ర్క్షేత్, క్ర్ణ మూలేత్ు శంక్ర్త |23| 
నాసికాయాం సుగంధ్యచ, ఉత్తర్షష్యోచ చర్తచకా | 
అధర్త చామృత్ క్ల, జిహావయాంచ సర్సవతీ |24| 
దనాతన్ ర్క్షత్ు కౌమార్త, క్ంఠదేశేత్ు చండికా| 
ఘంటికాం చత్ర ఘంటా చ, మహామాయా చ త్మల్ుకే |25| 
కామాక్షీ చబుక్ం ర్క్షేత్, వాచం మే సర్వ మంగల| 
గ్రరవాయాం భదరకాళీ చ, ప్ృషోవ్ంశే  ధనుర్ధర్త |26| 
నీల్గ్రరవా బహిః క్ంఠే, నలికాం నల్కూబర్త | 
సకందయోః  ఖడిానీ ర్క్షేద్, బాహూమే వ్జరధ్యర్తణీ |27| 
హసతయోర్దణిడనీ ర్క్షేద్, అంబికా చాంగుళీషు చ| 
నఖాఞూులేశవర్త ర్క్షేత్, కుక్షౌ ర్క్షేత్ుకలేశవర్త |28| 
సతనౌ ర్క్షేన్హాదేవీ, మనః శోక్వినాశినీ | |29| 
హృదయే ల్లిత్మ దేవీ, ఉదర్త శూల్ధ్యర్తణీ  
నాభౌ చ కామినీ ర్క్షేద్, గుహయం గుహేయశవర్త త్థా |   
పూత్నా కామికా మేఢరం, గుదే మహిష వాహినీ |30| 
క్టాయం భగవ్తీ ర్క్షే, జ్ఞినునీ వింధయ వాసినీ |  
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జంఘ్న మహాబల ర్క్షేత్, సర్వ కామ ప్రద్వయినీ |31| 
గుల్ేయోర్గనర్సింహ్ చ, పాదప్ృష్యో త్ు త్రైజస  
పాద్వఙ్ుాళీషు శ్రీ ర్క్షేత్, పాద్వధ సతల్వాసినీ |32| 
నఖాన్ దంషాటర క్ర్గళీ చ, కేశంశ్ైచవోర్ధవకేశినీ |  
ర్షమకూపేషు కౌబేర్త త్వచం వాగ్రశవర్త త్థా |33| 
ర్క్త మజ్ఞి వ్స్వ మాంస్వన్, వ్సిథ మేద్వంసి పార్వతీ |  
అనాతరణి కాల్ర్గత్రరశచ, పిత్తం చ ముకుటేశవర్త |34| 
ప్ద్వ్వ్తీ ప్ద్ కోశే, క్ఫే చూడమణిసతథా |  
జ్ఞవల ముఖ నఖజ్ఞవల, మభేధ్యయ సర్వ సంధిషు |35| 
శుక్రం బరహా్ణి మే ర్క్షే, చాఛయాం ఛతేరశవర్త త్థా  
అహఙ్న్కర్ం మనో బుద్వధం, ర్క్షేనే్ ధర్్ధ్యర్తణీ |36| 
పాాణాపానౌ త్థా వాయన, ముద్వ నంచ సమానక్ం | 
వ్జర హస్వత చ మేర్క్షేత్,  పాాణం క్లయణ శోభ నా |37| 
ర్సే ర్ూపే చ గంధ్య చ, శబేద సపర్తా చ యోగినీ 
సత్వం ర్జ సతమశ్ైచవ్, ర్క్షేనానర్గయణీ  సద్వ |38| 
ఆయూ ర్క్షత్ు వార్గహ్, ధర్్ం ర్క్షత్ు వైషణవీ  
యశః కీర్తతంచ ల్క్ష్మీం చ, ధనం విద్వయం చ చక్రణీ |39| 
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గోత్రమింద్వాణి మేర్క్షేత్, ప్శూనే్ ర్క్ష చండికే  
పుత్మాన్ ర్క్షేన్హాల్క్ష్మీ, ర్గుర్గయం ర్క్షత్ు భైర్వీ |40| 
ప్నాథనం సుప్థా ర్క్షేన్, మార్ాం క్షేమక్ర్త త్థా  
ర్గజద్వవర్త మహాల్క్ష్మీర్, విజయా సర్వత్ః సిథత్మ |41| 
ర్క్షాహ్నం త్ు యస్వథనం, వ్ర్తిత్ం క్వ్చ్చన త్ు  
త్త్ోర్వం ర్క్ష మే దేవి, జయంతీ పాప్ నాశినీ |42| 
ప్దమేక్ం న గచ్చఛత్ుత, యద్వచ్చఛచుఛభమాత్్నః  
క్వ్చ్చ నా వ్ృత్ర నిత్యం,  యత్ర యత్రైరవ్ గచఛత్ర |43| 
త్త్ర త్త్మార్థ లభశచ, విజయః స్వర్వ కామిక్ః  
యంయం చంత్యతే కామం, త్ంత్ం పాాపోనత్ర నిశిచత్ం |44| 
ప్ర్మ్ైశవర్య మత్ుల్ం, పాాప్ోయతే భూత్లే పుమాన్  
నిర్ుయో జ్ఞయతే మర్తయః, సఙా్న్రమేషవప్ర్గజిత్ః |45| 
త్రరలోకేయ త్ు భవేత్ూపజయః, క్వ్చ్చనావ్ృత్ః పుమాన్  
ఇదంత్ు దేవాయః క్వ్చం, దేవానామపి దుర్లభం |46| 
యః ప్ఠేత్పర యత్ర నిత్యం, త్రర సనధయం శరదధయానివత్ః  
దైవీక్ల భవేత్తసయ, త్రైరలోకేయ షవప్ర్గజిత్ః |47| 
జీవేదవర్ో శత్ం స్వగరం, అప్మృత్ుయ వివ్ర్తిత్ః  
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నశయనిత వాయధయః సర్తవ, ల్ూత్మ విస్తేట కాదయః 48| 
స్వథవ్ర్ం జఙ్ామం చ్ైవ్, క్ృత్రరమం చాపి యద్వవషం  
అభచార్గణి సర్గవణి, మనతర యనాతరణి భూత్లే |49| 
భూచర్గః ఖేచర్గఃశై్చవ్, జల్జ్ఞ శోచప్ దేశికాః  
సహజ్ఞ కుల్జ్ఞ మాల, డక్నీ శక్నీ త్థా |50| 
అంత్ ర్తక్ష చర్గ ఘ్నర్గ, డక్నయశచ మహాబలః  
గరహ భూత్ పిశచాశచ, యక్షగంధర్వ ర్గక్షస్వః |51| 
బరహ్ ర్గక్షస వేత్మళాః, కూషా్ండ భైర్వాదయః  
నశయంత్ర దర్ానాత్తసయ, క్వ్చ్చహృద్వ సంసిథతే |52| 
మానోననత్రర్ భవేద్వాజా, సేతజోవ్ృద్వధ క్ర్ం ప్ర్మ్  
యశస్వ వ్ర్ధతే స్తపి, కీర్తతమండిత్ భూత్లే |53| 
జపేత్ సప్త శతీం చండీం, క్ృత్మవత్ు క్వ్చం పుర్గ  
యావ్దూు మండల్ం ధతేత, సశై్ల్ వ్న కాననమ్ |54| 
త్మవ్త్రతషోత్ర మేద్వనాయం, సంత్త్రః పుత్రపౌత్రరకీ  
దేహాంతే ప్ర్మం స్వథనం, యత్ుోరైర్పి దుర్లభం |55| 
పాాపోనత్ర పుర్ుష్ఠ నిత్యం, మహామాయా ప్రస్వదత్ః  
ల్భతే ప్ర్మం ర్ూప్ం, శివేన సహమోదతే |56| 

ఇత్ర శ్రీ దేవీక్వ్చం సమాప్తం ॥ 
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 ॥ అర్లా స్తతత్రమ్ ॥ 
అసయశ్రీ మదర్ాళా స్తతత్ర మహా మంత్రసయ | విషుణః ఋష్ఠః| అనుషుటప్ ఛందః 
| శ్రీ మహాల్క్ష్మీః దేవ్త్మ |శ్రీ జగదంబా ప్రరత్యే సప్తశతీ పాఠాంగతేవన జపే 
వినియోగః ॥ 
 

ఓం నమశచణిడకాయై 
మార్కణేడయ ఉవాచ 
ఓం జయనీత మంగళా కాళీ, భదరకాళీ క్పాలినీ | 
దుర్గా  క్షమా శివా ధ్యతీర స్వవహా సవధ్య నమోఽసుతతే |1| 
జయత్వం దేవి, చాముణేడ జయ భూత్మర్తతహార్తణి| 
జయ సర్వ గతే దేవి కాల్ ర్గత్రర నమోఽసుతతే |2| 
మధుకైటభ విద్వావి, విధ్యత్ృ వ్ర్దే నమః | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |3| 
మహిషాసుర్ నిర్గనశి, భకాతనాం సుఖదే నమః | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |4| 
ర్క్త బీజ వ్ధ్య దేవి, చండ ముండ వినాశిని | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |6| 
శుము స్ైయవ్ నిశుంభసయ, ధూమాాక్షసయ చ మర్తధని 
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ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |7| 
వ్ంద్వ త్మంఘ్రాయుగ్ర దేవి, సర్వసభాగయ ద్వయిని | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |8|  
అచంత్య ర్ూప్ చర్తతే, సర్వ శత్ృవినాశిని | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |9| 
నతేభయః సర్వద్వ భకాతయ, చండికే దుర్తత్మప్హే | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |10| 
సుతవ్ద్భ్ుయభక్తపూర్వం త్మవం, చణిడకే వాయధి నాశిని | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |11| 
చండికే సత్త్ం యేత్మవం, అర్చయంతీహ భక్తత్ః | 
ర్ూప్ందేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |12| 
దేహి సభాగయమార్షగయం దేహి మే ప్ర్మం సుఖం | 
ర్ూప్ందేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |13| 
విధ్యహి ద్వవషత్మం నాశం, విధ్యహి బల్ముచచకైః | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |14| 
విధ్యహి దేవి క్లయణం, విధ్యహి ప్ర్మాం శిరయం | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |15| 
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సుర్గసుర్శిర్ష ర్త్న, నిఘృషటచర్ణేఽమిాకే | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |16| 
విద్వయవ్నతం యశసవనతం, ల్క్ష్మీవ్ంత్ం జనం కుర్ు | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |17| 
ప్రచణడ దైత్యదర్పఘ్నన, చండికే ప్రణత్మయమే | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |19| 
చత్ుర్ుుజే చత్ుర్వక్త ర, సంసుతతే ప్ర్మేశవర్త | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |20| 
క్ృష్యణన సంసుతతే దేవి, శశవదుకాతయ సద్వమిాకే |  
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |21| 
హిమాచల్సుత్మనాథ, సంసుతతే ప్ర్మేశవర్త | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |22| 
ఇనాదరణీ ప్త్రసద్వువ్, పూజితే ప్ర్మేశవర్త | 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |23| 
దేవి ప్రచండద్భ్ర్దండ, దైత్యదర్పవినాశిని| 
ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |24| 
దేవి  భక్తజనోద్వదమ, దత్మతనంద్భ్దయేంబికే     
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ర్ూప్ం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్వవష్ఠ జహి |25| 
ప్తీనం మనోర్మాం దేహి, మనోవ్ృత్మతనుస్వర్తణీం| 
త్మర్తణీం దుర్ా సంస్వర్ స్వగర్సయ కులోదువామ్ |26| 
ఇదంస్తతత్రం ప్ఠిత్మవత్ు, మహాస్తతత్రం ప్ఠేననర్ః| 
సత్ు సప్తశతీ సంఖాయ వ్ర్మాపోనత్ర సంప్ద్వమ్ |27| 

ఇత్ర శ్రీ అర్ాల స్తతత్రం సమాప్తమ్ ॥ 
***** 
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 ॥ కీల్క్ స్తతత్రమ్ ॥ 
అసయ శ్రీ కీల్క్ మనతరసయ | శివ్ ఋష్ఠః|అనుషుటప్ ఛందః | శ్రీ మహా 
సర్సవతీదేవ్త్మ|శ్రీజగదంబాప్రరత్యర్థంసప్తశతీపాఠాంగతేవనజపేవినియోగః॥ 
ఓం నమశచణిడకాయై 
మార్కణేడయ ఉవాచ 
ఓం విశుదధ జ్ఞానదేహాయ, త్రరవేదీ ద్వవ్యచక్షుష్య | 
శేరయః పాాపిత నిమిత్మతయ నమః స్తమార్ధ ధ్యర్తణే |1| 
సర్వమేత్ ద్వవజ్ఞనీయాన్, మనాతరణామభ కీల్క్ం | 
స్తఽపి క్షేమమవాపోనత్ర, సత్త్ం జ్ఞప్య త్త్పర్ః |2| 
సిదధయనుతచాచటనాదీని, వ్సూతని సక్లనయపి | 
ఏతేన సుతవ్త్మం దేవీ, స్తతత్రమాతేరణ సిదధయత్ర |3| 
న మనోతర నౌషధం త్త్ర, న క్ఞ్జచ దపి విదయతే | 
వినా జ్ఞపేయ న సిదేధయత్, సర్వ ముచాచటనాద్వక్మ్ |4| 
సమగ్రాణయపి సిదధయంత్ర లోక్శజా్ఞా మిమాం హర్ః | 
క్ృత్మవ నిమనతరయామాస, సర్వ మేవ్ మిదం శుభమ్ |5| 
స్తతత్రంవై చణిడకాయాసుత, త్చచ గుప్తం చకార్ సః | 
సమాపిత ర్నచపుణయసయ, త్మం యథావ్నిన యనతరణాం |6| 
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స్తపిఽక్షేమ మవాపోనత్ర, సర్వ మేవ్ం న సంశయః | 
క్ృషాణయాం వా చత్ుర్దశయం, అషటమాయం వా సమాహిత్ః |7| 
దద్వత్ర ప్రత్రగృహాణత్ర, నానయ థైషా ప్రసదత్ర | 
ఇత్థం ర్ూపేణ కీలేన, మహాదేవేన కీలిత్మ్ |8|  
యో నిష్కకలం విధ్యయైనాం, నిత్యం జప్త్ర సంసుేటం 
స సిదధః స గణః స్తపి గనధర్షవ జ్ఞయతే నర్ః |9| 
న చ్ైవాప్యట త్సతసయ, భయం కావప్ర హ జ్ఞయతే | 
నాప్మృత్ుయ వ్శం యాత్ర, మృత్ర మోక్షమవాపునయాత్  |10| 
జ్ఞాత్మవ పాార్భయ కుర్తవత్, నకుర్గవణో వినశయత్ర | 
త్త్ర జ్ఞాత్రైవవ్ సంప్ననం, ఇదం పాార్భయతే బుధైః |11| 
సభాగ్రయద్వ చ యత్రకఞ్జచద్, దృశయతే ల్ల్నాజనే | 
త్త్ోర్వం త్త్పర స్వదేన, తేన జ్ఞప్యమిదం శుభం |12| 
శనైసుత జప్యమానేఽసి్న్, స్తతతేర సమపత్రతర్ుచచకైః | 
భవ్తేయవ్ సమగ్రాపి, త్త్ః పాార్భయమేవ్త్త్ |13| 
ఐశవర్యం యత్పర స్వదేన, సభాగ్రయర్షగయ సంప్దః| 
శత్ురహానిః ప్ర్ష మోక్షః, సూతయతే స్వన క్ం జనైః |14| 

ఇత్ర శ్రీ భగవ్తీ కీల్క్ స్తతత్రం సమాప్తమ్ ॥ 
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॥ ర్గత్రర సూక్తం ॥ 
 

విశేవశవర్తం జగద్వధతీరం సిథత్ర సంహార్ కార్తణీం  
నిద్వాం భగవ్తీం విష్ఠణ ర్త్ులం తేజసః ప్రభుః |1| 
బరహో్వాచ 
త్వం స్వవహా త్వం సవధ్య త్వంహి వ్షటాకర్ః సవర్గత్ర్కా | 
సుధ్య త్వమక్షర్త నితేయ, త్రరధ్య మాత్మాత్ర్కా సిథత్మ |2| 
అర్ధమాత్మా సిథత్మ నిత్మయ, యానుచాఛర్గయ విశేషత్ః | 
త్వమేవ్ సంధ్యయ స్వవితీర, త్వం దేవి జననీ ప్ర్గ |3| 
త్వయైత్ ద్వధర్యతే విశవం, త్వయైత్త్ సృజయతే జగత్ | 
త్వయైత్త్ పాల్యతే దేవి త్వమత్ సయనేత చ సర్వద్వ |4| 
విసృష్టట సృష్ఠట ర్ూపాత్వం, సిథత్ర ర్ూపా చ పాల్నే | 
త్థా సంహృత్ర ర్ూపానేత, జగత్రఽసయ జగన్యే |5| 
మహావిద్వయ మహామాయా, మహామేధ్య మహాస్ృత్రః | 
మహామోహా చ భవ్తీ, మహాదేవీ మహాసుర్త |6| 
ప్రక్ృత్ర సతవం చ సర్వసయ, గుణత్రయ విభావినీ | 
కాళర్గత్రరర్  మహార్గత్రరర్, మోహ ర్గత్రరశచ ద్వర్ుణా |8| 
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త్వం శ్రీ సతవమీశవర్త త్వం హ్ాసతవం బుద్వధర్షుధల్క్షణా | 
ల్జ్ఞి పుష్ఠట సతథా త్ుష్ఠట, సతవం శనితః క్షానిత ర్తవ్ చ |9| 
ఖడిానీ శూలినీ ఘ్నర్గ, గద్వనీ చక్రణీ త్థా | 
శఙ్ఘ్ఖనీ చాపినీ బాణ, భుశుణీడ ప్ర్తఘయుధ్య |10| 
సమాయ సమయత్ర్గశేష, సమేయభయ సతవత్రసునదర్త | 
ప్ర్గప్ర్గణాం ప్ర్మా త్వమేవ్ ప్ర్మేశవర్త |11| 
యచచ క్ఞ్జచత్ క్వచద్, వ్సుత సద సద్వవ ఖిలత్ర్కే | 
త్సయ సర్వసయ యా శక్తః, స్వ త్వం క్ం సూతయసే త్ద్వ |12| 
యయా త్వయా జగత్ సరషాట, జగత్మపత్ యత్రత యో జగత్ | 
స్తఽపి నిద్వావ్శం నీత్ః, క్స్వతవం స్తతత్ు మిహేశవర్ః |13| 
విషుణః శర్తర్గరహణం, అహమీశన ఏవ్ చ | 
కార్తత్మసేత యత్రఽత్స్వతవం, క్ః స్తతత్ుం శక్తమాన్ భవేత్ |14| 
స్వ త్వమిత్థం ప్రభావైః, స్ైవర్ు ద్వరై ర్తదవి సంసుతత్మ | 
మోహయైతౌ దుర్గధర్గో, వ్సురౌ మధుకైటభౌ |15| 
ప్రబోధం చ జగత్మోవమీ, నీయత్మ మచుయత్ర ల్ఘు |  
బోధశచ క్రయత్మ మసయ, హనుత మేతౌ మహాసురౌ |16| 

ఇత్ర పౌర్గణిక్ ర్గత్రర సూక్తం సమాప్తమ్ ॥ 
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 ॥ నవాక్షర్త మహామనతరమ్ ॥ 
అసయశ్రీ చండీ మహాల్క్ష్మీ  మహామంత్రసయ | బరహ్ విషుణః ర్ుద్వా 
ఋషయః(శిర్సి)| గ్రయత్రర-ఉష్ఠణక్-అనుషుటప్ శఛనాదంసి(ముఖే) | శ్రీ 
మహాకాళీ మహాల్క్ష్మీ మహాసర్సవత్రయ  దేవ్త్మః(హృదయే)|         ఐం 
బీజం, హ్ాం శక్తః, కీలం కీల్క్ం | 
శ్రీ మహాకాళీ మహాల్క్ష్మీ మహా సర్సవతీ ప్రరత్యర్తథ జపే వినియోగః ॥ 
క్ర్నాయసః / హృదయానాయసః 
ఐం     అంగుషాటభాయం  నమః    
హ్ాం     త్ర్ినీభాయం   నమః     
కీలం     మధయమాభాయం  నమః 
చాముండయై   అనామికాభాయం  నమః 
విచ్చచ     క్నిష్ఠోకాభాయం   నమః 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండయై విచ్చచ క్ర్ త్ల్ క్ర్ప్ృషాోభాయం నమః 
ఐం     హృదయాయ నమః 
హ్ాం     శిర్సే స్వవహా  
కీలం     శిఖాయై వ్షట్ 
చాముండయై   క్వ్చాయ హుం 
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విచ్చచ     నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండయై విచ్చచ అస్వతరయ ఫట్ 
ఓం భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగాంధః | 
ధ్యయనమ్ 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,  శూల్ం భుశుణీడం శిర్ః, 
శంఙ్ఖం సనదధతీం క్రైసితరనయనాం, సర్గవంఙ్ా భూషావ్ృత్మమ్ | 
నీలశ్ దుయత్రమాసయ పాద దశకాం, సేవే మహా కాళికాం  
యామసతత్ోవపితే హరౌ క్మల్జో, హంత్ుం మధుం కైటభమ్॥ 
 

అక్షసరక్ ప్ర్శుం, గదేషు కులిశం, ప్ద్ం ధనుః కుణిడకాం, 
దణడం శక్తమసిం చ, చర్్ జల్జం, ఘణాటం సుర్గభాజనమ్ | 
శూల్ం, పాశ సుదర్ానే చ దధతీం, హస్యః ప్రసనానననాం, 
సేవే స్ైర్తభమర్తదనీమ్ ఇహ, మహాల్క్ష్మీం సర్షజసిథత్మం ॥ 
 

ఘణాట శూల్ హలని శంఖ ముసలే, చక్రం ధనుఃస్వయక్ం, 
హస్వతబ్ైిర్ దధతీం, ఘనానతవిల్సత్ శీత్మంశు త్ుల్య ప్రభాం | 
గ్ర్త దేహ సముదువాం, త్రరజగత్మమాధ్యర్భూత్మం, 
మహా పూర్గవమత్ర, సర్సవతీమనుభజే,శుమాుద్వదైత్మయర్తదనీం॥ 
ల్ం-ఇత్మయద్వ ప్ఞచపూజ్ఞ ॥  
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॥ మాత్ృకాక్షర్సహిత్ నవాక్షర్తమహామనతర జప్మ్ ॥ 
1 అం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
2 ఆం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
3 ఇం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
4 ఈం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
5 ఉం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
6 ఊం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
7 ఋం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
8 ౠం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
9 ऌं ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

10 ॡं ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
11 ఏం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
12 ఐం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
13 ఓం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
14 ఔం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
15 అం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
16 అః ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
17 క్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
18 ఖం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
19 గం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
20 ఘం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
21 ఙ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
22 చం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
23 ఛం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
24 జం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
25 ఝం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

   

26 ఞం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
27 టం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
28 ఠం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
29 డం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
30 ఢం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
31 ణం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
32 త్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
33 థం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
34 దం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
35 ధం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
36 నం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
37 ప్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
38 ఫం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
39 బం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
40 భం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
41 మం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
42 యం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
43 ర్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
44 ల్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
45 వ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
46 శం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
47 షం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
48 సం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
49 హం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
50 ళం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

క్షం 



 

దేవీమాహాత్మ్యమ్  నవాక్షరీ మహామనోరమ్ 62 | P a g e  

 
51 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ళం 
52 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ హం 
53 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ సం 
54 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ షం 
55 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ శం 
56 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ వ్ం 
57 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ల్ం 
58 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ర్ం 
59 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ యం 
60 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ మం 
61 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ భం 
62 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ బం 
63 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఫం 
64 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ప్ం 
65 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ నం 
66 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ధం 
67 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ దం 
68 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ థం 
69 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ త్ం 
70 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ణం 
71 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఢం 
72 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ డం 
73 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఠం 
74 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ టం 
75 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఞం 

76 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఝం 
77 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ జం 
78 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఛం 
79 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ చం 
80 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఙ్ం 
81 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఘం 
82 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ గం 
83 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఖం 
84 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ క్ం 
85 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ అః 
86 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ అం 
87 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఔం 
88 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఓం 
89 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఐం 
90 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఏం 
91 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ॡं 

92 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ऌं 

93 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ౠం 
94 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఋం 
95 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఊం 
96 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఉం 
97 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఈం 
98 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఇం 
99 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఆం 

100 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ అం 
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101 అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం ऌं ॡं ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః ఐం హ్ంా కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
102 క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
103 చం ఛం జం ఝం ఞం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
104 టం ఠం డం ఢం ణం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
105 త్ం థం దం ధం నం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
106 ప్ం ఫం బం భం మం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
107 యం ర్ం ల్ం వ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
108 శం షం సం హం ళం క్షం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

 
దేవీ వామ హసతమున జప్ నివేదన గ్రవించవ్లెను 

***** 
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 ॥ సప్తశతీ మాల మంత్ర విధిః ॥ 
ప్రథమ మధయమోత్తర్ చర్తత్మాణాం బరహ్ విషుణ ర్ుద్వా ఋషయః|  
శ్రీ మహాకాళీ మహాల్క్ష్మీ  మహాసర్సవత్రయ దేవ్త్మః (హృదయే) | గ్రయ 
త్ురయష్ఠణ గనుషుటభ్ శఛనాదంసి నంద్వశక్ంభర్త భీమా శక్తయః (దక్షిణసతనే) | 
ర్క్తదంత్రకా దుర్గా భాామర్షయ బీజ్ఞని(వామ సతనే)|అగినర్గవయుసూర్గయస్ 
త్త్మవని | ఋగయజః స్వమవేద్వ  ధ్యయనాని |సక్ల్ కామనా సిదధయే శ్రీ 
మహాకాళీ మహాల్క్ష్మీ మహాసర్సవతీ దేవ్త్మ ప్రరత్యర్తథ జపే వినియోగః | 
సప్తశతీ మాల మంత్ర నాయసమ్ 
క్ర్నాయసః 
ఓం ఖడిానీ శూలినీ ఘొర్గ గద్వనీ చక్రణీ త్థా  
శఙ్ఘ్ఖనీ చాపినీ బాణ భుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య|అంగుషాోభాయం నమః| 
ఓం శూలేన పాహినో దేవి, పాహి ఖడ్గాన చాంబికే | 
ఘంటా సవనేన నః పాహి, చాప్ జ్ఞయ నిఃసవనేన చ| త్ర్ినీభాయం నమః| 
ఓం పాాచాయం ర్క్ష ప్రతీచాయం చ, చండికే ర్క్ష దక్షి ణే | 
భాామణే నాత్్ శూల్సయ, ఉత్తర్స్వయం త్థేశవర్త| మధయమాభాయం నమః| 
ఓం సమాయని యానిర్ూపాణి, త్రైరలోకేయ విచర్ంత్ర తే | 
యానిచాత్యర్థఘ్నర్గణి త్రైఃర్క్షాస్వ్ంసతథాభువ్ం| అనామికాభాయంనమః| 
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ఓం ఖడా శూల్ గద్వదీని, యాని చాస్వతరణి తేంఽబికే | 
క్ర్ ప్ల్లవ్ సంఘీని, త్రైర్స్వ్న్ ర్క్ష సర్వత్ః |   క్నిష్ఠోకాభాయం నమః| 
ఓం సర్వసవర్ూపే సర్తవశే, సర్వ శక్త సమనివతే | 
భయేభయ స్వతరహినో దేవిదుర్తాదేవినమోసుతతే|క్ర్త్ల్క్ర్ప్ృషాోభాయంనమః| 
హృదయానాయసః 
ఓం ఖడిానీ శూలినీ ఘ్నర్గ, గద్వనీ చక్రణీ త్థా | 
శఙ్ఘ్ఖనీ చాపినీ బాణ భుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య| హృదయాయ నమః| 
ఓం శూలేన పాహినో దేవి, పాహి ఖడ్గాన చాంబికే | 
ఘంటాసవనేన నః పాహి, చాప్ జ్ఞయ నిఃసవనేన చ | శిర్శేస్వవహా| 
ఓం పాాచాయం ర్క్ష ప్రతీచాయం చ, చండికే ర్క్ష దక్షిణే | 
భాామణేనాత్్ శూల్సయ, ఉత్తర్స్వయం త్థేశవర్త |  శిఖాయై వ్షట్| 
ఓం సమాయని యాని ర్ూపాణి, త్రైరలోకేయ విచర్ంత్రతే 
యానిచాత్యర్థఘ్నర్గణి, త్రైః ర్క్షాస్వ్ంసతథాభువ్ం | క్వ్చాయ హుం| 
ఓం ఖడా శూల్ గద్వ దీని యాని చాస్వతణి తేంబికే | 
క్ర్ ప్ల్లవ్ సంఘీని, త్రైర్స్వ్న్ ర్క్ష సర్వత్ః | నేత్రత్రయాయ వౌషట్| 
ఓం సర్వసవర్ూపే సర్తవశే సర్వ శక్త సమనివతే | 
భయేభయస్వతరహినో దేవి దుర్తా దేవి నమోసుతతే |  అస్వతరయ ఫట్| 



 

దేవీమాహాత్్యమ్  సప్తశతీ మాల మంత్ర విధిః 66 | P a g e  

ఓం భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగాంధః | 
ధ్యను ముదర | యోని ముదర | 
ధ్యయనమ్ 
ఓం విదుయద్వదమసమప్రభాం మృగప్త్రసకంధసిథత్మం భీషణాం 
క్నాయభః క్ర్వాల్ఖేటవిల్సదధస్వతభర్గసేవిత్మమ్ 
హస్య శచక్రగద్వసిఖేట విశిఖాం శచప్ం గుణం త్ర్నిీం 
బిభాాణామనలత్ర్కాం శశిధర్గం దుర్గాం త్రరనేత్మాం భజే 
 
ల్ం-ఇత్మయద్వ ప్ఞచపూజ్ఞ ॥ 

***** 
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॥ అథ ప్రథమ చర్తత్రమ్ ॥ 
 

ప్రథమోఽధ్యయయః 
మధుకటైభ వ్ధ 

 

ఓం  నమశచణిడకాయై| 
ఓం ఐం మార్కండ్గయ ఉవాచ | |1| (1-1) 
స్వవ్ర్తణః సూర్యత్నయో, యో మనుః క్థయతే ఽషటమః | 
నిశమయ త్దుత్పత్రతం, విసతర్గ దాదత్ర మమ |2| (1-2) 
మహా మాయాను భావేన, యథా మనవనతర్గధిప్ః | 
స బభూవ్ మహాభాగః, స్వవ్ర్తణసతనయో ర్వేః |3| (1-3) 
స్వవర్షచష్యఽనతర్త పూర్వం,  చ్ైత్ర వ్ంశ సముదువ్ః | 
సుర్థో నామ ర్గజ్ఞఽభూత్, సమసేత క్షిత్ర మణడలే |4| (1-4) 
త్సయ పాల్యత్ః సమయక్, ప్రజ్ఞః పుత్మా నివౌర్స్వన్ | 
బభూవుః శత్రవో భూపాః, కోల విధవంసి నసతద్వ |5| (1-5) 
త్సయ త్రైర్ భవ్దుయదధ, మత్ర ప్రబల్ దణిడనః | 
నూయనైర్పి స త్రైర్ుయదేధ, కోల విధవంసి భర్తిత్ః |6| (1-6) 
త్త్ః సవపుర్ మాయాత్ర, నిజ దేశధిపో ఽభవ్త్ | 
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ఆకారనత సో మహాభాగః, స్యసతద్వ ప్రబల ర్తభః |7| (1-7) 
అమాత్రైయర్ బలిభర్ దుష్టైటర్, దుర్ాల్సయ  దుర్గత్్భః | 
కోశో బల్ం చాప్హృత్ం, త్త్మాపి సవపుర్త త్త్ః |8| (1-8) 
త్త్ర మృగయా వాయజేన, హృత్ స్వవమయః స భూప్త్రః | 
ఏకాకీ హయ మార్ుహయ, జగ్రమ గహనం వ్నమ్ |9| (1-9) 
స త్త్మాశరమ మద్వాక్షీత్, ద్వవజ వ్ర్యసయ మేధసః | 
ప్రశనత శవప్ద్వ కీర్ణం, ముని శిష్ఠయప్ శోభత్మ్ |10| (1-10) 
త్సథ క్ఞ్జచత్ో కాల్ం చ, మునినా తేన సత్కృత్ః | 
ఇత్శేచత్శచ విచర్ం, సతసి్న్ మునివ్ర్గశరమే |11| (1-11) 
స్త ఽచనతయత్ త్ద్వ త్త్ర, మమత్మవ క్ృషట చ్చత్నః  
మత్ూపరైవఃపాలిత్ంపూర్వం, మయాహ్నంపుర్ంహిత్త్ |12| (1-12) 
మద్ భృత్రైయ-స్యర్ సద్ వ్ృత్రయర్ ధర్్త్ః పాల్యతే న వా 
న జ్ఞనే స ప్రధ్యనో మే, శూర్ హసత సద్వ మదః |13| (1-13) 
మమ వైర్తవ్శం యాత్ః, కాన్ భ్యగ్రనుప్ల్ప్ోయతే  
యే మమా నుగత్మ నిత్యం, ప్రస్వద ధన భ్యజనైః |14| (1-14) 
అనువ్ృత్రతం ధురవ్ం తేఽదయ, కుర్వంత్-యనయ మహ్ భృత్మం 
అసమయగ్-వ్యయశీలెైస్యః, కుర్వద్వుఃసత్త్ంవ్యయమ్ |15| (1-15) 
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సంచత్ః స్తఽత్ర దుఃఖేన, క్షయం కోశో గమిషయత్ర  
ఏత్చాచనయచచ సత్త్ం, చనతయా మాస పార్తథవ్ః |16| (1-16) 
త్త్ర విపాా శరమా భాయశే,  వైశయ మేక్ం దదర్ా సః  
స ప్ృషటస్ తేన  క్సతవం భ్య, హేత్ుశచగమనే ఽత్ర క్ః |17| (1-17) 
సశోక్ ఇవ్ క్స్వ్ త్వం, దుర్్నా ఇవ్ ల్క్షయసే  
ఇత్మయక్ర్ణయ వ్చసతసయ, భూప్తేః ప్రణ యోద్వత్మ్ |18| (1-18) 
ప్రత్ుయవాచ సత్ం వైశయః, ప్రశరయా వ్నత్ర నృప్మ్ |19| (1-19) 
వైశయ ఉవాచ |20| (1-20) 
సమాధిర్ నామ వైశోయ ఽహం, ఉత్పనోన ధనినాం కులే |21| (1-21) 
పుత్ర ద్వరైర్ నిర్సతశచ, ధన లోభాద స్వధుభః  
విహ్నశచ ధనైర్ ద్వరైః, పుత్రైర ర్గద్వయ మే ధనమ్ |22| (1-22) 
వ్న మభాయగత్ర దుఃఖ, నిర్సతశచప్త బంధుభః  
స్తఽహం న వేద్వ్ పుత్మాణాం, కుశల కుశల త్ర్కామ్ |23| (1-23) 
ప్రవ్ృత్రతం సవజనానాం చ, ద్వర్గణాం చాత్ర సంసిథత్ః  
క్ం ను తేషాంగృహే క్షేమం, అక్షేమం క్ంనుస్వమపరత్మ్ |24| (1-24) 
క్థంతే క్ంను సద్ వ్ృత్మతం, దుర్వృత్మతః క్ంనుమే సుత్మః |25| (1-25) 
ర్గజోవాచ |26| (1-26) 
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యైర్ నిర్స్తత భవాన్ ల్ుబ్ైధః, పుత్ర ద్వర్గద్వభర్ ధనైః |27| (1-27) 
తేషు క్ం భవ్త్ః సేనహమ్, అను బధ్యనత్ర మానసమ్ |28| (1-28) 
వైశయ ఉవాచ |29| (1-29) 
ఏవ్ మేత్ద్ యథా పాాహ, భవానస్ద్ గత్ం వ్చః |30| (1-30) 
క్ం క్ర్షమి న బధ్యనత్ర, మమ నిషుోర్త్మం మనః  
యైః సనతయజయ పిత్ృసేనహం, ధన ల్ుబ్ైధర్ నిర్గక్ృత్ః |31| (1-31) 
ప్త్రః సవజన హార్దం చ, హార్తదతేష్యవవ్ మే మనః  
క్మేత్నానభ జ్ఞనామి, జ్ఞనననపి మహామతే |32| (1-32) 
యతేపరమ ప్రవ్ణం చత్తం, విగుణేషవపి బనుధషు  
తేషాం క్ృతే మే నిఃశవస్త, దౌర్్నసయం చ జ్ఞయతే |33| (1-33) 
క్ర్షమి క్ం యనన మనః, తే షవప్రరత్రషు నిషుోర్మ్ |34| (1-34) 
మార్కణేడయ ఉవాచ |35| (1-35) 
త్త్సత సహితౌ విప్ర, త్ంమునిం సముప్సిథతౌ |36| (1-36) 
సమాధిర్ నామ వైశోయ ఽస, స చ పార్తథవ్ సత్తమః  
క్ృత్మవ త్ు తౌ యథా నాయయం, యథార్హం తేన సంవిదమ్ |37| (1-37) 
ఉప్విష్టట క్థాః కాశిచత్, చక్రత్ుర్ వైశయ పార్తథవౌ |38| (1-38) 
ర్గజోవాచ |39| (1-39) 
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భగవ్న్, త్మవమహం ప్రషుట, మిచాఛమేయక్ం వ్దసవ త్త్ |40| (1-40) 
దుఃఖాయ యనే్ మనసః, సవచత్మత యత్తత్మం వినా  
మమత్వం గత్ ర్గజయసయ, ర్గజ్ఞయఙ్గా షవఖిలేషవపి |41| (1-41) 
జ్ఞనత్రఽపి యథాజాసయ, క్మేత్న్ ముని సత్తమ  
అయం చ నిక్ృత్ః పుత్రైరః, ద్వరైర్ భృత్రైయస్ త్థోజిిత్ః |42| (1-42) 
సవజనేన చ సనతయక్తః, తేషు హార్తద త్థాప్యత్ర  
ఏవ్ మేష త్థాహం చ, ద్వవవ్ప్యత్యంత్ దుఃఖితౌ |43| (1-43) 
దృషట ద్భ్ష్యఽపి విషయే, మమత్మవ క్ృషట మానస  
త్త్ క్మేత్న్ మహాభాగ, యన్ మోహో జ్ఞానినోర్పి |44| (1-44) 
మమాసయ చ భవ్తేయషా, వివేకానధసయ మూఢత్మ |45| (1-45) 
ఋష్ఠర్ువాచ |46| (1-46) 
జ్ఞాన మసిత సమసతసయ, జనోతర్ విషయ గోచర్త |47| (1-47) 
విషయశచ మహాభాగ ,యానిత చ్ైవ్ం ప్ృథక్ ప్ృథక్  
ద్వవానాధః పాాణినః కేచద్, ర్గత్మా వ్నాధస్ త్థాప్ర్త |48| (1-48) 
కేచద్-ద్వవా త్థా ర్గతౌా, పాాణిన సుతల్య దృషటయః 
జ్ఞానినో మనుజ్ఞః సత్యం, క్ం త్ు తే న హి కేవ్ల్మ్ |49| (1-49) 
యత్ర హి జ్ఞానినః సర్తవ, ప్శు ప్క్షి మృగ్రదయః  
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జ్ఞానంచ త్న్నుషాయణాం, యతేతషాం మృగప్క్షిణామ్ |50| (1-50) 
మనుషాయణాం చ యత్ తేషాం, త్ుల్యమనయత్ త్థోభయోః  
జ్ఞానేఽపి సత్ర ప్శ్ైయత్మన్,  ప్త్ఙ్న్ా ఞ్ఛఛవ్ చఞుచషు |51| (1-51) 
క్ణ మోక్షా దృత్మన్ మోహాత్, ప్రడయ మానా నపి క్షుధ్య 
మానుషా మనుజ వాయఘా, స్వభలషాః సుత్మన్ ప్రత్ర |52| (1-52) 
లోభాత్ ప్రత్ యుప్ కార్గయ, ననేవత్మన్ క్ం న ప్శయసి  
త్థాపి మమత్మ వ్ర్తత, మోహ గర్తత నిపాత్రత్మః |53| (1-53) 
మహామాయా ప్రభావేణ, సంస్వర్ సిథత్ర కార్తణా  
త్నానత్ర విస్యః కార్షయ, యోగనిద్వా జగత్పతేః |54| (1-54) 
మహామాయా హర్తశ్ైచషా, త్యా సమో్హయతే జగత్ 
జ్ఞానినామపి చ్చత్మంసి, దేవీ భగవ్తీ హి స్వ |55| (1-55) 
బల ద్వక్ృషయ మోహాయ, మహామాయా ప్రయచఛత్ర  
త్యా విసృజయతే విశవం, జగతేత్త్ చర్గచర్మ్ |56| (1-56) 
స్ైషా ప్రసనాన వ్ర్ద్వ, నృణాం భవ్త్ర ముక్తయే  
స్వ విద్వయ ప్ర్మా ముకేతః, హేత్ుభూత్మ సనాత్నీ |57| (1-57) 
సంస్వర్ బనధ హేత్ుశచ, స్ైవ్ సర్తవశవర్తశవర్త |58| (1-58) 
ర్గజోవాచ |59| (1-59) 
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భగవ్న్ కా హి స్వ దేవీ, మహామాయేత్ర యాం భవాన్ |60| (1-60) 
బరవీత్ర క్థముత్పనాన స్వ, క్ర్గ్స్వయశచ క్ం ద్వవజ  
యత్పర భావా చ స్వ దేవీ, యత్ సవర్ూపా యదుదువా |61| (1-61) 
త్త్ సర్వం శోోత్ుమిచాఛమి, త్వత్రత బరహ్ విద్వం వ్ర్ |62| (1-62) 
ఋష్ఠర్ువాచ |63| (1-63) 
నిత్రైయవ్ స్వ జగన్ మూర్తతః, త్యా సర్వమిదం త్త్మ్ |64| (1-64) 
త్థాపి త్త్ోముత్పత్రతః, బహుధ్య శూరయత్మం మమ  
దేవానాం కార్య సిదధయర్థం, ఆవిర్ువ్త్ర స్వ యద్వ |65| (1-65) 
ఉత్పనేనత్ర త్ద్వ లోకే, స్వ నిత్మయప్యభధయతే  
యోగనిద్వాం యద్వ విషుణః, జగత్ యేకార్ణవీ క్ృతే |66| (1-66) 
ఆసతర్య శేష మభజత్, క్లపనేత భగవాన్ ప్రభుః  
త్ద్వ ద్వవవ్సురౌ ఘ్నరౌ, విఖాయతౌ మధుకైటభౌ |67| (1-67) 
విషుణ క్ర్ణ మలోదూుతౌ, హనుతం బరహా్ణ ముదయతౌ  
స నాభ క్మలే విష్ఠణః, సిథత్ర బరహా్ ప్రజ్ఞప్త్రః |68| (1-68) 
దృషాటవ త్మవ్సురౌ చోగ్ో, ప్రసుప్తం చ జనార్దనమ్  
త్ుషాటవ్ యోగనిద్వాం, త్మమేకాగర హృదయః సిథత్ః |69| (1-69) 
విబోధనార్గథయ హర్త, ర్హర్త నేత్ర క్ృత్మల్యామ్  
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విశేవశవర్తం జగద్వధతీరం, సిథత్ర సంహార్ కార్తణీమ్ |70| (1-70) 
నిద్వాం భగవ్తీం విష్ఠణః, అత్ులం తేజసః ప్రభుః |71| (1-71) 
బరహో్వాచ |72| (1-72) 
త్వంస్వవహా త్వంసవధ్య, త్వంహి వ్షటాకర్ః సవర్గత్ర్కా |73| (1-73) 
సుధ్య త్వమక్షర్త నితేయ, త్రరధ్య మాత్మాత్ర్కా సిథత్మ  
అర్ధమాత్మా సిథత్మ నిత్మయ, యానుచాచర్గయ విశేషత్ః |74| (1-74) 
త్వమేవ్ సంధ్యయ స్వవితీర, త్వం దేవి జననీ ప్ర్గ  
త్వయైత్ద్ ధ్యర్యతే విశవం, త్వయతై్త్ సృజయతే జగత్ |75| (1-75) 
త్వయైత్త్ పాల్యతే దేవి, త్వమత్ సయనేత చ సర్వద్వ 
విసృష్టట సృష్ఠట ర్ూపా త్వం, సిథత్ర ర్ూపా చ పాల్నే |76| (1-76) 
త్థా సంహృత్రర్ూపానేత, జగత్రఽసయ జగన్యే 
మహావిద్వయ మహామాయా, మహామేధ్య మహా స్ృత్రః |77| (1-77) 
మహామోహా చ భవ్తీ, మహాదేవీ మహాసుర్త  
ప్రక్ృత్రసతవం చ సర్వసయ, గుణత్రయ విభావినీ |78| (1-78) 
కాళర్గత్రరర్ మహార్గత్రరర్, మోహర్గత్రరశచ ద్వర్ుణా  
త్వం శ్రీః త్వమీశవర్త త్వం హ్ాః, త్వం బుద్వధర్ బోధ ల్క్షణా |79| (1-79) 
ల్జ్ఞి పుష్ఠటస్-త్థా త్ుష్ఠటః,త్వం శనితః,క్షానిత ర్తవ్ చ  
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ఖడిానీ శూలినీ ఘ్నర్గ, గద్వనీ చక్రణీ త్థా |80| (1-80) 
శఙ్ఘ్ఖనీ చాపినీ బాణ, భుశుణీడ ప్ర్తఘయుధ్య  
సమాయ సమయ త్ర్గ శేష, సమేయభయస్ త్వత్ర సునదర్త |81| (1-81) 
ప్ర్గ ప్ర్గణాం ప్ర్మా, త్వమేవ్ ప్ర్మేశవర్త  
యచచ క్ంఞ్జచత్ క్వచద్ వ్సుత, సదసద్ వాఖిలత్ర్కే |82| (1-82) 
త్సయ సర్వసయ యా శక్తః, స్వ త్వం క్ం సూతయసేత్ద్వ  
యయా త్వయా జగత్ సరషాట, జగత్ పాత్యత్రత యో జగత్ |83| (1-83) 
స్తఽపి నిద్వావ్శం నీత్ః, క్స్వతవం స్తతత్ు మిహేశవర్ః 
విషుణః శర్తర్ గరహణ మహమీశన ఏవ్ చ |84| (1-84) 
కార్తత్మసేత యత్ర ఽత్స్వతవం, క్ః స్తతత్ుం శక్తమాన్ భవేత్  
స్వ త్వమిత్థం ప్రభావైః, స్ైవ ర్ుద్వరైర్ దేవి సంసుతత్మ |85| (1-85) 
మోహయైతౌ దుర్గధర్గోవ్సురౌ మధుకైటభౌ  
ప్రబోధం చ జగత్ స్వవమీ, నీయత్మమచుయత్ర ల్ఘు |86| (1-86) 
బోధశచ క్రయత్మ మసయ, హనుతమేతౌ మహాసురౌ |87| (1-87) 
ఋష్ఠర్ువాచ |88| (1-88) 
ఏవ్ం సుతత్మ త్ద్వ దేవీ, త్మమస త్త్ర వేధస్వ |89| (1-89) 
విష్ఠణః ప్రబోధనార్గథయ, నిహనుతం మధుకైటభౌ  
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నేత్మాసయ నాసికా బాహు, హృదయేభయః త్థోర్సః |90| (1-90) 
నిర్ామయ దర్ానే త్సథ, బరహ్ణో ఽవ్యక్త జన్నః  
ఉత్తసథ చ జగనానథః, త్యా ముకోత జనార్దనః |91| (1-91) 
ఏకార్ణవే హి శయనాత్తత్ః, స దదృశే చ తౌ  
మధుకైటభౌ దుర్గత్మ్నా, వ్త్రవీర్య ప్ర్గక్రమౌ |92| (1-92) 
కోోధ ర్కేతక్షణావ్త్ుతం, బరహా్ణం జనిత్రదయమౌ  
సముత్మథయ త్త్స్వతభాయం, యుయుధ్య భగవాన్ హర్తః |93| (1-93) 
ప్ఞచ వ్ర్ో సహస్వాణి, బాహు ప్రహర్ణో విభుః  
త్మవ్ప్యత్రబలోన్ మతౌత, మహామాయా విమోహితౌ |94| (1-94) 
ఉక్తవ్ంతౌ వ్ర్ష ఽస్త్రత, విరయత్మమిత్ర కేశవ్మ్ |95| (1-95) 
శ్రీ భగవానువాచ |96| (1-96) 
భవేత్మమదయ మే త్ుష్టట, మమ వ్ధ్యయవుభావ్పి |97| (1-97) 
క్మనేయన వ్ర్తణాత్ర, ఏత్మవ్ద్వధ వ్ృత్ం మమ |98| (1-98) 
ఋష్ఠర్ువాచ |99| (1-99) 
వ్ఞ్జచత్మభాయ మిత్ర త్ద్వ, సర్వమాపో మయం జగత్ |100| (1-100) 
విలోక్య త్మభాయం గద్వత్ర, భగవాన్ క్మలేక్షణః  
ఆవాం జహి న యతా్రర్తవ, సలిలేన ప్ర్తపులత్మ |101| (1-101) 
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ఋష్ఠర్ువాచ |102| (1-102) 
త్థేత్ుయకాతవ భగవ్త్మ, శంఖ చక్ర గద్వ భృత్మ | 
క్ృత్మవ చకేరణ వై చఛనేన, జఘనే శిర్స త్యోః |103| (1-103) 
ఏవ్మేషా సముత్పనాన, బరహ్ణా సంసుతత్మ సవయమ్ | 
ప్రభావ్మస్వయదేవాయసుత భూయఃశృణువ్ద్వమితే|ఐంఓం| |104| (1-104) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్|  

 

స్వంగ్రయై, స్వయుధ్యయై, సప్ర్తవార్గయై, సర్గవత్ర్కాయై  
వాగువ్ బీజ్ఞధిషాటతై్రరయ శ్రీ మహాకాళై్య నమః  

 

నాగవ్లీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం క్పిత్థఫల్ం 
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్మాః 14 ఏవ్ం 104 
శోలక్మంత్మాః  66 ఏవ్మాద్వత్ః 104  మంత్మాః  24 

 
 



 

భాస్కరపరకాశఆశరమము 
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॥ అథ మధయమ చర్తత్రమ్ ॥ 
 

ద్వవతీయోఽధ్యయయః 
మహిషాసుర్స్నైయ వ్ధ 

ఓం హ్ాం ఋష్ఠర్ువాచ |105|(2-1) 
దేవాసుర్ మభూద్ యుదధం, పూర్ణమబద శత్ం పుర్గ | 
మహిష్య ఽసుర్గణా మధిపే, దేవానాంచ పుర్ందర్త |106| (2-2) 
త్త్మా సురైర్ మహావీరైయః, దేవ్స్ైనయం ప్ర్గజిత్ం | 
జిత్మవ చ సక్లన్ దేవాన్, ఇనోదరఽభూన్ మహిషాసుర్ః |107| (2-3) 
త్త్ః ప్ర్గజిత్మ దేవాః, ప్ద్ యోనిం ప్రజ్ఞప్త్రమ్ | 
పుర్సకృత్య గత్మస్ త్త్ర, యతేరశ గర్ుడధవజౌ |108| (2-4) 
యథా వ్ృత్తం త్యోస్ త్దవన్, మహిషాసుర్ చ్చష్ఠటత్మ్ | 
త్రరదశః క్థయా మాసుర్, దేవాభ భవ్విసతర్మ్ |109| (2-5) 
సూర్తయంద్వాగనయ నిలేందూనాం, యమసయ వ్ర్ుణసయ చ | 
అనేయషాం చాధికార్గంస, సవయమే వాధి త్రషోత్ర |110| (2-6) 
సవర్గాన్ నిర్గక్ృత్మః సర్తవ, తేన దేవ్ గణా భువి | 
విచర్నిత యథా మర్గతయ, మహిష్యణ దుర్గత్్నా |111| (2-7) 
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ఏత్దవః క్థిత్ం సర్వమ్, అమర్గర్త విచ్చష్ఠటత్మ్  
శర్ణం వ్ః ప్రప్నానఃస్త్, వ్ధస్ త్సయ విచనతయత్మమ్ |112| (2-8) 
ఇత్థం నిశమయ దేవానాం, వ్చాంసి మధుసూదనః | 
చకార్ కోప్ం శంభుశచ, భురకుటీ కుటిలననౌ |113| (2-9) 
త్త్ర ఽత్రకోప్ పూర్ణసయ, చక్రణో వ్దనాత్తత్ః | 
నిశచకారమ మహతేతజో, బరహ్ణః శఙ్కర్సయ చ |114| (2-10) 
అనేయషాం చ్ైవ్ దేవానాం, శకారదీనాం శర్తర్త్ః | 
నిర్ాత్ం సుమహతేతజః, త్చ్ైచక్యం సమగచఛత్ |115| (2-11) 
అతీవ్ తేజసః కూటం, జవల్నత మివ్ ప్ర్వత్మ్ | 
దదృశుసేత సుర్గసతత్ర, జ్ఞవల వాయప్త ద్వగనతర్మ్ |116| (2-12) 
అత్ుల్ం త్త్ర త్తేతజః, సర్వ దేవ్ శర్తర్జమ్ | 
ఏక్సథం త్దభూనానర్త, వాయప్త లోక్ త్రయం త్రవషా |117| (2-13) 
యదభూచ్ ఛామువ్ం తేజః, తేనా జ్ఞయత్ త్ను్ఖమ్ | 
యామేయన చాభవ్న్ కేశ, బాహవో విషుణ తేజస్వ |118| (2-14) 
సమేయన సతనయోర్ యుగ్ం, మధయం చ్ైందేరణ చాభవ్త్ | 
వార్ుణేన చ జఙ్ఘరర్ూ, నిత్ముస్ తేజస్వ భువ్ః |119| (2-15) 
బరహ్ణస్ తేజస్వ పాదౌ, త్దఙ్ుాళ్యయ ఽర్క తేజస్వ | 
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వ్సూనాం చ క్ర్గఙ్ుాళయః, కౌబేర్తణ చ నాసికా |120| (2-16) 
త్స్వయసుత దంత్మః సమూుత్మ, పాాజ్ఞప్తేయన తేజస్వ 
నయనత్రరత్యం జజేా, త్థా పావ్క్తేజస్వ |121| (2-17) 
భురవౌ చ సనధయయోస్ తేజః, శరవ్ణావ్ నిల్సయ చ | 
అనేయషాం చ్ైవ్ దేవానాం, సమువ్సేతజస్వం శివా |122| (2-18) 
త్త్ః సమసత దేవానాం, తేజోర్గశి సముదువామ్ | 
త్మం విలోక్య ముదం పాాపుర్, అమర్గ మహిషా ర్తదత్మః |123| (2-19) 
శూల్ం శూలద్ వినిషకృషయ, దదౌ త్స్ైయ పినాక్ ధృక్ | 
చక్రం చ దత్తవాన్ క్ృషణః, సముత్ పాదయ సవ చక్రత్ః |124| (2-20) 
శఙ్ఖం చ వ్ర్ుణః శక్తం, దదౌ త్స్ైయ హుత్మశనః | 
మార్ుత్ర దత్తవాంశచప్ం, బాణపూర్తణ త్థేషుధ |125| (2-21) 
వ్జరమినదరః సముత్మపదయ, కులిశదమర్గధిప్ః | 
దదౌ త్స్ైయ సహస్వాక్షో, ఘణాటమ్ ఐర్గవ్త్మద్ గజ్ఞత్ |126| (2-22) 
కాల్దణాడద్ యమో దణడం, పాశం చాముా ప్త్రర్దదౌ | 
ప్రజ్ఞప్త్రశ్-చాక్షమాలం, దదౌ బరహా్ క్మణడల్ుమ్ |127| (2-23) 
సమసత ర్షమ కూపేషు, నిజ ర్శీ్న్ ద్వవాక్ర్ః  
కాల్శచ దత్తవాన్ ఖడాం, త్స్వయః చర్్ చ నిర్్ల్మ్ |128| (2-24) 
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క్షీర్షదశచమల్ం హార్ం, అజర్త చ త్థామార్త  
చూడమణిం త్థాద్వవ్యం ,కుణడలే క్టకాని చ |129| (2-25) 
అర్ధచనదరం త్థా శుభరం, కేయూర్గన్ సర్వ బాహుషు  
నూపురౌ విమలౌ త్దవత్, గ్ైరవేయక్ మనుత్తమమ్ |130| (2-26) 
అఙ్ుాళీయక్ ర్త్మనని, సమస్వతషవఙ్ుాళీషు చ  
విశవ క్ర్గ్ దదౌ త్స్ైయ, ప్ర్శుం చాత్ర నిర్్ల్మ్ |131| (2-27) 
అస్వతరణయనేక్ర్ూపాణి, త్థాఽభేదయం చ దంశనమ్  
అమాలన ప్ఙ్కజ్ఞం మాలం, శిర్స్-యుర్సి చాప్ర్గమ్ |132| (2-28) 
అదద జిల్ధిస్ త్స్ైయ, ప్ఙ్కజం చాత్ర శోభనమ్  
హిమవాన్ వాహనం సింహం, ర్త్మనని వివిధ్యనిచ |133| (2-29) 
దద్వవ్శూనయం సుర్యా, పానపాత్రం దనాధిప్ః  
శేషశచ సర్వ నాగ్రశో, మహామణి విభూష్ఠత్మ్ |134| (2-30) 
నాగహార్ం దదౌ త్స్ైయ, ధతేత యః ప్ృథివీ మిమామ్  
అనైయర్పి సురైర్ దేవీ, భూషణ్ై ర్గయుధైః త్థా |135| (2-31) 
సమా్నిత్మ ననాద్భ్చ్ైచః, స్వటటహాసం ముహుర్ు్హుః  
త్స్వయనాదేన ఘ్నర్తణ, క్ృత్ోిమా పూర్తత్ం నభః |136| (2-32) 
అమాయ త్మత్ర మహత్మ, ప్రత్ర శబోద మహాన భూత్  
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చుక్షుభుః సక్ల లోకాః, సముద్వాశచ చక్మిపర్త |137| (2-33) 
చచాల్ వ్సుధ్య చ్చల్ుః, సక్లశచ మహ్ధర్గః  
జయేత్ర దేవాశచ ముద్వ, త్మమూచుః సింహ వాహినీమ్ |138| (2-34) 
త్ుషుటవుర్ మునయశ్ైచనాం, భక్త నమాాత్్ మూర్తయః  
దృషాటవ సమసతం సంక్షుబధం, త్రైరలోక్య మమర్గ ర్యః |139| (2-35) 

సననద్వధ ఖిల్ స్ైనాయసేత, సముత్తసుథ ర్ుద్వయుధ్యః  
ఆః క్మేత్ద్వత్ర కోోధ్యత్, ఆభాషయ మహిషాసుర్ః |140| (2-36) 
అభయధ్యవ్త్ త్ం శబదం, అశేష్టై ర్సురైర్ వ్ృత్ః  
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స దదర్ో త్త్ర దేవీం, వాయప్త లోక్త్రయాం త్రవషా |141| (2-37) 
పాద్వ కారనాతయ నత్ భువ్ం, క్ర్తటో-లిలఖి-త్మమార్గమ్  
క్షోభత్మ శేష పాత్మలం, ధనుర్గియ నిఃసవనేన త్మమ్ |142| (2-38) 
ద్వశో భుజ సహసేరణ, సమంత్మద్ వాయప్య సంసిథత్మమ్  
త్త్ః ప్రవ్వ్ృతే యుదధం, త్యా దేవాయ సుర్ద్వవషాం |143| (2-39) 
శస్వతరస్యరర్ బహుధ్య ముకయ, ర్గదీపిత్ ద్వగనతర్మ్  
మహిషాసుర్ సేనానీః, చక్షు ర్గఖ్యయ మహాసుర్ః |144| (2-40) 
యుయుధ్య చామర్శచనైయః, చత్ుర్ఙ్ా బలనివత్ః  
ర్థానామయుత్రైః షడిుః, ర్ుదగ్రాఖ్యయ మహాసుర్ః |145| (2-41) 
అయుధయత్మ యుత్మనాం చ, సహసేరణ మహాహనుః  
ప్ఞ్ఛచశద్వుశచ నియుత్రై, ర్సిలోమా మహాసుర్ః |146| (2-42) 
అయుత్మనాం శత్రైః షడిుర్, బాషకలో యుయుధ్య ర్ణే  
గజ వాజి సహసాఘై, ర్నేకైః ప్ర్తవార్తత్ః |147| (2-43) 
వ్ృత్ర ర్థానాం కోటాయ చ, యుదేధ త్సి్నన యుధయత్  
బిడలఖ్యయ ఽయుత్మనాం చ, ప్ఞ్ఛచశద్వు ర్థాయుత్రైః |148| (2-44) 
యుయుధ్య సంయుగ్ర త్త్ర, ర్థానాం ప్ర్తవార్తత్ః  
అనేయ చ త్త్మాయుత్శో, ర్థ నాగ హయైర్వృత్మః |149| (2-45) 
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యుయుధుః సంయుగ్ర దేవాయ, సహ త్త్ర మహాసుర్గః  
కోటి కోటి సహస్యరసుత, ర్థానాం దనితనాం త్థా |150| (2-46) 
హయానాం చ వ్ృత్ర యుదేధ, త్త్మాభూన్ మహిషాసుర్ః  
త్రమరైర్ భనిద పాలైెశచ, శక్తభర్ ముసలెైసతథా |151| (2-47) 
యుయుధుః సంయుగ్ర దేవాయ, ఖడైాః ప్ర్శు ప్టిటశ్ైః  
కేచచఛ చక్షిపుః శకీతః,  కేచత్ పాశంస్ త్థాప్ర్త |152| (2-48) 
దేవీం ఖడా ప్రహరైసుత, తే త్మం హనుతం ప్రచక్రముః  
స్వపి దేవీ త్త్స్వతని, శస్వతరణ్ యస్వతరణి చణిడకా |153| (2-49) 
లీల్ యైవ్ ప్రచచ్చఛద, నిజ శస్వతరసతర వ్ర్తోణీ  
అనాయస్వత ననా దేవీ, సూతయమానా సుర్ర్తోభః |154| (2-50) 
ముమోచాసుర్ దేహేషు, శస్వతరణయస్వతరణి చ్చశవర్త  
స్తఽపి కురద్భ్ధ ధుత్సటో, దేవాయ వాహన కేసర్త |155| (2-51) 
చచార్గసుర్ స్ైనేయషు, వ్నేష్ఠవవ్ హుత్మశనః  
నిఃశవస్వను్ముచ్చయాంశచ యుధయమానార్ణేఽమిాకా |156| (2-52) 
త్ ఏవ్ సదయః సమూుత్మ, గణాః శత్ సహసరశః  
యుయుధుసేత ప్ర్శుభర్, భనిద పాలసి ప్టిటశ్ైః |157| (2-53) 
నాశయనోత ఽసుర్గణాన్, దేవీ శకుతయప్ బృంహిత్మః  
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అవాదయంత్ ప్టహాన్, గణాః శంఙ్న్ఖం సతథాప్ర్త |158| (2-54) 
మృదంఙ్న్ాంశచ త్థైవానేయ, త్సి్న్ యుదధ మహోత్ోవే  
త్త్ర దేవీ త్రరశూలేన, గదయా శక్త వ్ృష్ఠటభః |159| (2-55) 
ఖడాద్వభశచ శత్శో, నిజఘన మహాసుర్గన్  
పాత్యా మాస చ్ైవానాయన్, ఘనాటసవన విమోహిత్మన్ |160| (2-56) 
అసుర్గన్ భువి పాశేన, బద్వధవ చానాయనక్ర్ోయత్  
కేచద్ ద్వవధ్యక్ృత్మ సతక్ష్మ్ణః, ఖడాపాత్రైస్ త్థాప్ర్త |161| (2-58) 
విపోథిత్మ నిపాతేన, గదయా భువి శేర్తే  
వేముశచ కేచద్ ర్ుధిర్ం, ముసలేన భృశం హత్మః |162| (2-58) 
కేచనినప్త్రత్మ భూమౌ, భనానః శూలేన వ్క్షసి  
నిర్ంత్ర్గః శరౌఘ్నణ,  క్ృత్మః కేచద్ ర్ణాజిర్త |163| (2-59) 
శేయనాను కార్తణః పాాణాన్, మముచుస్ త్రర దశర్దనాః | 
కేషాంచద్ బాహవ్శిఛనానః, ఛిననగ్రరవాస్ త్థాప్ర్త |164| (2-60) 
శిర్గంసి పేత్ు ర్నేయషాం, అనేయ మధ్యయ విద్వర్తత్మః | 
విచఛనన జఙ్న్రసతవప్ర్త, పేత్ుర్ుర్గవయం మహసుర్గః |165| (2-61) 
ఏక్ బాహవక్షి చర్ణాః, కేచద్ దేవాయ ద్వవధ్య క్ృత్మః | 
ఛినేన ఽపి చానేయ శిర్సి, ప్త్రత్మః పున ర్ుత్రథత్మః |166| (2-62) 
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క్బనాధ యుయుధుర్ దేవాయ, గృహ్త్ ప్ర్మా యుధ్యః | 
ననృత్ుశ్-చాప్ర్త త్త్ర, యుదేధ త్ూర్య ల్యాశిరత్మః |167| (2-63) 
క్బనాధః ఛిననశిర్సః, ఖడా శక్త యృష్ఠట పాణయః | 
త్రషో త్రష్యోత్ర భాషనోత, దేవీమనేయ మహాసుర్గః |168| (2-64) 
పాత్రత్రైర్థ నాగ్రశ్ైవర్, అసురైశచ వ్సుంధర్గ| 
అగమాయ స్వభవ్త్ త్త్ర, యత్మాభూత్ో మహా ర్ణః |169| (2-65) 
శోణితౌఘ మహా నదయః, సదయస్ త్త్ర ప్రసుసురవుః | 
మధ్యయ చాసుర్ స్ైనయసయ, వార్ణాసుర్ వాజినామ్ |170| (2-66) 
క్షణేన త్న్ మహాస్ైనయ, మసుర్గణాం త్థాఽమిాకా | 
నినేయ క్షయం యథా వ్హిన, సతృణ ద్వర్ు మహాచయమ్ |171| (2-67) 
సచ సింహో మహానాదమ్, ఉత్ోృజన్ ధుత్ కేసర్ః  
శర్తర్తభ్యయ ఽమర్గర్తణా, మసూనివ్ విచనవత్ర |172| (2-68) 
దేవాయ గణ్ైశచ త్రైసతత్ర,  క్ృత్ం యుదధం మహాసురైః | 
యథైషాం త్ుత్ుషుర్తదవాః, పుషపవ్ృష్ఠట ముచోద్వవి|ఓం |173| (2-69) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
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ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై, స్వయుధ్యయై, సప్ర్తవార్గయై, సర్గవత్ర్కాయై  
ల్క్ష్మీబీజ్ఞధిషాటతై్రరయ శ్రీ మహాల్క్ష్మ్్య నమః 
 

నాగవ్లీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం సఘృత్ం 
నార్తకేళ ఫల్ం హోమయేత్ 
 

ఉవాచమంత్మాః 1 ఏవ్ం 69 
శోలక్మంత్మాః  68 ఏవ్మాద్వత్ః 173 అర్థమంత్మాః    
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॥ త్ృతీయోఽధ్యయయః ॥ 
మహిషాసుర్వ్ధ 

 
ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |174| (3-1) 
నిహనయమానం త్త్రైోనయం, అవ్లోక్య మహాసుర్ః | 
సేనానీః చక్షుర్ః కోపాద్, యయౌయోదుధ మథామిాకామ్ |175| (3-2) 
స దేవీం శర్ వ్ర్తోణ, వ్వ్ర్ో సమర్త ఽసుర్ః | 
యథా మేర్ుగిర్తః శృఙా్ం, త్రయవ్ర్తోణ త్రయదః |176| (3-3) 
త్సయ చఛత్మతవ త్త్రదేవీ, లీల్యైవ్ శర్షత్కర్గన్ | 
జఘన త్ుర్గ్రనాాణ్ైర్, యనాతర్ం చ్ైవ్ వాజినామ్ |177| (3-4) 
చచ్చఛద చ ధనుః సద్భ్య, ధవజం చాత్ర సముచఛరత్మ్ | 
వివాయధ చ్ైవ్ గ్రతేరషు, ఛినన ధనావ నమాశుగ్ైః |178| (3-5) 
స చఛనన ధనావ విర్థో, హత్మశోవ హత్ స్వర్థిః | 
అభయధ్యవ్త్ త్మం దేవీం, ఖడా చర్్ ధర్ష ఽసుర్ః |179| (3-6) 
సింహ మాహత్య ఖడ్గాన, తీక్షణ ధ్యర్తణ మూర్ధని | 
ఆజఘన భుజే సవేయ, దేవీ మప్యత్ర వేగవాన్ |180| (3-7) 
త్స్వయః ఖడ్గా భుజం పాాప్య, ప్ఫాల్ నృప్నందన | 
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త్త్ర జగ్రాహ శూల్ం, స కోపాదర్ుణ లోచనః |181| (3-8) 
చక్షేప్ చ త్త్స్ త్త్ుత, భదరకాలయం మహాసుర్ః | 
జ్ఞజవల్యమానం తేజోభీ, ర్వి బింబ మివాం బర్గత్ |182| (3-9) 
దృషాటవ త్ద్వ ప్త్చూఛల్ం, దేవీ శూల్ మముఞచత్ | 
త్చూఛల్ం శత్ధ్య తేన, నీత్ం స చ మహాసుర్ః |183| (3-10) 
హతే త్సి్న్ మహా వీర్తయ, మహిషసయ చమూ ప్తౌ | 
ఆజగ్రమ గజ్ఞర్ూఢశచమర్స్ త్రరదశర్దనః |184| (3-11) 
స్తఽపి శక్తం ముమోచాథ, దేవాయస్వతమమిాకా దురత్మ్ | 
హూఙ్న్కర్గభ-హత్మం-భూమౌ, పాత్యా-మాస-నిషపరభామ్ |185| (3-12) 
భగ్రనం శక్తం నిప్త్రత్మం, దృషాటవ కోోధ సమనివత్ః | 
చక్షేప్ చామర్ః శూల్ం, బాణ్ైస్ త్దపి స్వచఛనత్ |186| (3-13) 
త్త్ః సింహః సముత్పత్య, గజ కుమాునతర్త సిథత్ః | 
బాహు యుదేధన యుయుధ్య, తేనోచ్ైచః త్రరదశర్తణా |187| (3-14) 
యుధయమానౌ త్త్సత త్ు, త్స్వ్న్ నాగ్రన్ మహ్ం గతౌ | 
యుయుధ్యతే ఽత్ర సంర్బ్ధధ, ప్రహారై ర్త్రద్వర్ుణ్ఃై |188| (3-15) 
త్త్ర వేగ్రత్ ఖముత్పత్య, నిప్త్య చ మృగ్రర్తణా | 
క్ర్ ప్రహార్తణ శిర్ః, చామర్సయ ప్ృథక్ క్ృత్మ్ |189| (3-16) 
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ఉదగరశచ ర్ణే దేవాయ, శిల వ్ృక్షాద్వభర్ హత్ః | 
దనత ముష్ఠట త్లెైశై్చవ్, క్ర్గళశచ నిపాత్రత్ః |190| (3-17) 
దేవీ క్ృద్వధ గద్వ పాత్రైః, చూర్ణయా మాస చోదధత్మ్ | 
బాషకల్ం భనిదపాలేన, బాణ్ైస్ త్మమాం త్థానధక్మ్ |191| (3-18) 
ఉగ్రాసయమ్ ఉగరవీర్యం చ, త్థైవ్ చ మహాహనుమ్ | 
త్రరనేత్మా చ త్రరశూలేన, జఘన ప్ర్మేశవర్త |192| (3-19) 
బిడల్స్వయ సినా కాయాత్, పాత్యామాస వై శిర్ః | 
దుర్ధర్ం దుర్ు్ఖం చోభౌ, శరైర్ నినేయ యమ క్షయమ్ |193| (3-20) 
ఏవ్ం సంక్షీయమాణే త్ు, సవస్ైనేయ మహిషాసుర్ః | 
మాహిష్యణ సవర్ూపేణ, త్మాసయా మాస త్మన్ గణాన్ |194| (3-21) 
కాంశిచత్ త్ుణడ ప్రహార్తణ, ఖుర్క్షేపైస్ త్థా ప్ర్గన్ | 
లఙ్ూాల్ త్మడిత్మం శచనాయమ్, శృఙ్న్ాభాయం చ విద్వర్తత్మన్ |195| (3-22) 
వేగ్రన కాంశిచదప్ర్గన్, నాదేన భరమణేన చ | 
నిః శవస ప్వ్నే నానాయన్, పాత్యా మాస భూత్లే |196| (3-23) 
నిపాత్య ప్రమథానీక్ం, అభయధ్యవ్త్ స్తఽసుర్ః | 
సింహం హంత్ుం మహాదేవాయః, కోప్ం చకేర త్త్రఽమిాకా |197| (3-24) 
స్తఽపి కోపాన్ మహావీర్యః, ఖుర్ క్షుణణ మహ్త్ల్ః | 
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శృఙ్న్ాభాయం ప్ర్వత్మనుచాచన్, చక్షేప్ చ ననాద చ |198| (3-25) 
వేగ భరమణ విక్షుణాణ, మహ్ త్సయ వ్యశీర్యత్ | 
లఙ్ూాలేనా హత్ శచబిధః,  పాలవ్యా మాస సర్వత్ః |199| (3-26) 
ధుత్ శృఙ్ా విభనానశచ, ఖణడం ఖణడం యయుర్ ఘనాః | 
శవస్వ నిలస్వతః శత్శో, నిపేత్ుర్ నభస్త ఽచలః |200| (3-27) 
ఇత్ర కోోధ సమాధ్య్త్, మాప్త్ంత్ం మహాసుర్మ్| 
దృషాటవ స్వ చణిడకా కోప్ం, త్దవధ్యయ త్ద్వ ఽక్ర్షత్ |201| (3-28) 
స్వ క్షిపాతవ త్సయ వై పాశం, త్ం బబనద మహాసుర్మ్ | 
త్త్మయజ మాహిషం ర్ూప్ం, స్తఽపి బద్భ్ధ మహామృధ్య | |202| (3-29) 
త్త్ః సింహో ఽభవ్త్ సద్భ్య, యావ్త్ త్స్వయమిాకా శిర్ః | 
ఛినత్రత త్మవ్త్ పుర్ుషః, ఖడాపాణి ర్ధృశయత్ |203| (3-30) 
త్త్ ఏవాశు పుర్ుషం, దేవీ చచ్చఛద స్వయకైః | 
త్ం ఖడా చర్్ణా స్వర్ధం, త్త్ః స్తఽభూన్ మహా గజః |204| (3-31) 
క్ర్తణ చ మహాసింహం, త్ం చక్ర్ో జగర్ి చ | 
క్ర్ోత్సుత క్ర్ం దేవీ, ఖడ్గాన నిర్క్ృంత్త్ |205| (3-32) 
త్త్ర మహాసుర్ష భూయో, మాహిషం వ్పు ర్గసిథత్ః | 
త్థైవ్ క్షోభయా మాస, త్రైరలోక్యం సచర్గచర్మ్ |206| (3-33) 
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త్త్ః కురద్వధ జగనా్త్మ, చణిడకా పాన ముత్తమమ్ | 
ప్పౌ పునః పునశ్ైచవ్, జహాస్వర్ుణ లోచనా |207| (3-34) 
ననర్ద చాసుర్ః స్తఽపి, వ్ర్ వీర్య మద్భ్దధత్ః | 
విషాణాభాయం చ చక్షేప్, చణిడకాం ప్రత్ర భూధర్గన్ |208| (3-35) 
స్వ చ త్మన్ ప్రహిత్మంసేతన, చూర్ణయనీత శర్షత్కరైః | 
ఉవాచ త్ం మద్భ్దూధత్, ముఖ ర్గగ్ర కుల క్షర్మ్ |209| (3-36) 
దేవుయవాచ |210| (3-37) 
గర్ి గర్ి క్షణం మూఢ, మధు యావ్త్ పిబామ్ యహమ్ | 
మయా త్వయి హతే ఽత్రైరవ్, గర్తిషయంత్మయశు దేవ్త్మః |211| (3-38) 
ఋష్ఠర్ువాచ |212| (3-39) 
ఏవ్ముకాతవ సముత్పత్య, స్వర్ూఢా త్ం మహాసుర్మ్ | 
పాదేనాక్రమయ క్ణేో చ, శూలేనైన మత్మడయత్ |213| (3-40) 
త్త్ః స్తఽపి ప్ద్వకారనతః, త్యా నిజముఖాత్ త్త్ః | 
అర్ధ నిషాకరనత ఏవాసద్, దేవాయ వీర్తయణ సంవ్ృత్ః |214| (3-41) 
అర్ద నిషాకరనత ఏవాస, యుధయమానో మహాసుర్ః | 
త్యా మహాసినా దేవాయ, శిర్శ్ ఛిత్మతవ నిపాత్రత్ః |215| (3-42) 
త్త్ర హాహాక్ృత్ం సర్వం, దైత్యస్ైనయం ననాశ త్త్ | 
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ప్రహర్ోం చ ప్ర్ం జగు్ః, సక్ల దేవ్త్మ గణాః |216| (3-43) 
త్ుషుటవుస్వతం సుర్గ దేవీం, సహ ద్వవైయర్ మహర్తోభః | 
జగుర్ గనధర్వ ప్త్యో, ననృత్ు శచప్ోర్ష గణాః |217| (3-44) 
 
సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
అషాటవింశత్ర వ్ర్గణత్ర్కాయై శ్రీ మహాల్క్ష్మ్్య నమః 
 

నాగవ్లీల దళ యుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం సఘృత్ మధు 
పుషాపణి హోమయేత్ 
 

ఉవాచమంత్మాః 3 ఏవ్ం 44 
శోలక్మంత్మాః  41 ఏవ్మాద్వత్ః 217 అర్థమంత్మాః    
? 
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॥ చత్ుర్షథఽధ్యయయః ॥ 
శకారద్వసుతత్రః 

 

ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |218| (4-1) 
శకారదయః సుర్గణా, నిహతే ఽత్రవీర్తయ, 
 త్సి్న్ దుర్గత్్ని సుర్గర్తబలే చ దేవాయ | 
త్మం త్ుషుటవుః, ప్రణత్ర నమా శిర్షధర్గంస్వ 
 వాగిుః, ప్రహర్ో పుల్కోదామ, చార్ుదేహాః |219| (4-2) 
దేవాయ యయా త్త్మిదం జగద్వత్్శకాతయ, 
 నిఃశేష దేవ్గణ శక్త సమూహ మూర్గతయ | 
త్మమమిాకామ్ అఖిల్ దేవ్ మహర్తో పూజ్ఞయమ్, 
 భకాతయ నత్మః, స్ విదధ్యత్ు శుభాని స్వ నః |220| (4-3) 
యస్వయః ప్రభావ్ మత్ుల్ం భగవాననంత్ర, 
 బరహా్, హర్శచ, నహి వ్కుతమల్ం బల్ం చ | 
స్వ చణిడకా, ఽఖిల్ జగత్ ప్ర్తపాల్నాయ, 
 నాశయ చాశుభ-భయసయ మత్రం క్ర్షత్ు |221| (4-4) 
యా శ్రీః సవయం సుక్ృత్రనాం భవ్నేషవల్క్ష్మీః 
 పాపాత్్నాం క్ృత్ ధియాంహృదయేషు బుద్వధః 
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శరద్వధ సత్మం, కుల్జన ప్రభవ్సయ ల్జ్ఞి, 
 త్మం త్మవం నత్మః స్, ప్ర్తపాల్య దేవి విశవమ్ |222| (4-5) 
క్ం వ్ర్ణయామ త్వ్ ర్ూప్ మచనతయమేత్త్, 
 క్ఞ్ఛచత్ర వీర్య మసుర్ క్షయకార్త భూర్త  
క్ం చాహవేషు చర్తత్మని త్వాదుుత్మని, 
 సర్తవషు దేవ్యసుర్ దేవ్ గణాద్వకేషు |223| (4-6) 
హేత్ుః సమసత జగత్మం, త్రరగుణాపి, ద్భ్ష్టై 
 ర్న జ్ఞాయసే హర్తహర్గద్వభ ర్ప్యపార్గ  
సర్గవశరయా ఖిల్మిదం జగత్ అంశభూత్, 
 మవాయక్ృత్మ హి ప్ర్మా ప్రక్ృత్ర సతవమాద్వయ |224| (4-7) 
యస్వయః సమసత సుర్త్మ సముదీర్ణేన, 
 త్ృపితం ప్రయాత్ర సక్లేషు మఖేషు దేవి  
స్వవహాసి వై, పిత్ృ గణసయ చ త్ృపిత హేత్ు, 
 ర్ుచాచర్యసే త్వమత్ ఏవ్ జనైః సవధ్య చ |225| (4-8) 
యా ముక్తహేత్ు ర్విచనతయ మహావ్రత్మ త్వ, 
 మభయసయసే, సునియతేనిదరయ త్త్వ స్వరైః  
మోక్షార్తథభర్ మునిభ ర్సత సమసత ద్భ్ష్టై, 
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 ర్తవద్వయఽసి స్వ, భగవ్తీ ప్ర్మా హి దేవి |226| (4-9) 
శబాదత్ర్కా, సువిమల్ర్ాయజషాం నిధ్యనం, 
 ఉదీాథ ర్మయ ప్ద పాఠవ్త్మం చ స్వంనామ్  
దేవీ, త్రయీ, భగవ్తీ, భవ్ భావ్నాయ, 
 వార్గతచ, సర్వ జగత్మం ప్ర్మార్తత హనీతర |227| (4-10) 
మేధ్యఽసి దేవి, విద్వత్మఖిల్ శసతర స్వర్గ, 
 దుర్గాఽసి, దుర్ా భవ్ స్వగర్ నౌర్సఙ్న్ా  
శ్రీః కైటభార్త హృదయైక్ క్ృత్మధివాస్వ, 
 గ్ర్త త్వమేవ్, శశిమౌళి క్ృత్ ప్రత్రషాట |228| (4-11) 
ఈషత్ సహాసమమల్ం, ప్ర్తపూర్ణ చనదర 
 బిమాానుకార్త, క్నకోత్తమ కానిత కానతమ్  
అత్యదుుత్ం, ప్రహృత్మాత్త ర్ుషా త్థాపి 
 వ్క్త రం విలోక్య, సహస్వ, మహిషాసుర్తణ |229| (4-12) 
దృషాటవత్ు దేవి కుపిత్ం భురకుటీ క్ర్గళ 
 ముదయత్ శశఙ్క సదృశచఛవి యనన సదయః  
పాాణాన్ ముమోచ మహిషసతదతీవ్ చత్రం, 
 కైర్తివ్యతే హి కుపిత్మనతక్ దర్ానేన |230| (4-13) 
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దేవి ప్రసద ప్ర్మా భవ్తీ భవాయ, 
 సద్భ్య వినాశయసి కోప్వ్తీ కులని  
విజ్ఞాత్ మేత్దధునైవ్ యదసతమేత్ 
 నీనత్ం బల్ం సువిపుల్ం మహిషాసుర్సయ |231| (4-14) 
తే సమ్త్మ జనప్దేషు ధనాని తేషాం, 
 తేషాం యశంసి, నచ సదత్ర ధర్్ వ్ర్ాః  
ధనాయసత ఏవ్, నిభృత్మత్్జభృత్య ద్వర్గ, 
యేషాం సద్వభుయదయ ద్వ భవ్తీ ప్రసనాన |232| (4-15) 
ధర్గ్యణి దేవి, సక్లని సదైవ్ క్ర్గ్ణి 
 అత్మయదృత్ః ప్రత్రద్వనం సుక్ృతీ క్ర్షత్ర  
సవర్ాం ప్రయాత్ర చ త్త్ర భవ్తీ ప్రస్వద్వ, 
 ల్లుక్త్రయేఽపి ఫల్ద్వ నను దేవి తేన |233| (4-16) 
దుర్తా స్ృత్మ హర్సి భీత్ర మశేష జనోతః, 
 సవస్ైథః స్ృత్మమ్ అత్రమతీవ్ శుభాం దద్వసి  
ద్వర్తదరయ దుఃఖ భయ హార్తణి కా త్వదనాయ, 
 సర్షవప్కార్ క్ర్ణాయ సద్వర్దర చత్మత |234| (4-17) 
ఏభర్ హత్రైర్ జగదుపైత్ర సుఖం త్థైతే 
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 కుర్వనుత నామ నర్కాయ చర్గయ పాప్మ్  
సంగ్రామ మృత్ుయ మధిగమయ ద్వవ్ం ప్రయానుత, 
 మతేవత్ర నూనమహిత్మన్ వినిహంసి దేవి |235| (4-18) 
దృష్టైటవవ్ క్ం న భవ్తీ ప్రక్ర్షత్ర భస్, 
 సర్గవసుర్గనర్తషు యత్ ప్రహిణోష్ఠ శసతరమ్    
లోకాన్ ప్రయానుత ర్తప్వోఽపి హి శసతర పూత్మ, 
 ఇత్థం మత్రర్ువ్త్ర తేషవపి తేఽత్రస్వధవ |236| (4-19) 
ఖడా ప్రభా నిక్ర్ విసుేర్ణ్ైస్ త్ధ్యగ్ైరః,  
 శూలగర కానిత నివ్హేన దృశో ఽసుర్గణామ్  
యనానగత్మ విల్య-మంశు-మద్వందు ఖణడ 
 యోగ్రయననం త్వ్ విలోక్యత్మం త్దేత్త్ |237| (4-20) 
దుర్వృత్త వ్ృత్త శమనం త్వ్ దేవి శీల్ం, 
 ర్ూప్ం త్థైత్ దవిచనతయ మత్ుల్య మనైయః  
వీర్యం చ హనతృ హృత్ దేవ్ ప్ర్గక్రమాణాం, 
 వైర్తషవపి  ప్రక్టిత్రైవ్ దయా త్వయేత్థమ్ |238| (4-21) 
కేనోప్మా భవ్త్ు తేఽసయ ప్ర్గక్రమసయ, 
 ర్ూప్ం చ శత్ృ భయ కార్య-త్రహార్త కుత్ర  
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చతేతక్ృపా సమర్ నిషుటర్త్మ చ దృషాట, 
త్వయేయవ్ దేవి, వ్ర్దే, భువ్న త్రయేఽపి |239| (4-22) 
త్రైరలోక్య మేత్ద్ అఖిల్ం ర్తపునాశనేన, 
త్మాత్ం త్వయా సమర్ మూర్ధని తేఽపి హత్మవ  
నీత్మ ద్వవ్ం ర్తపు గణా భయమప్యపాసత 
మస్వ్క్ మున్ద సుర్గర్త భవ్ం  నమసేత |240| (4-23) 
శూలేన పాహి నో దేవి, పాహి ఖడ్గాన చామిాకే | 
ఘణాటసవనేన నః పాహి, చాప్ జ్ఞయ నిఃసవనేన చ |241| (4-24) 
పాాచాయం ర్క్ష, ప్రతీచాయం చ, చణిడకే ర్క్ష దక్షిణే | 
భాామణేనాత్్ శూల్సయ, ఉత్తర్స్వయం త్థేశవర్త |242| (4-25) 
సమాయని యాని ర్ూపాణి, త్రైరలోకేయ విచర్నిత తే | 
యాని చాత్యర్థ ఘ్నర్గణి త్రై, ర్క్షాస్వ్ంసతథా భువ్మ్ |243| (4-26) 
ఖడా శూల్ గద్వదీని, యాని చాస్వతరణి తేఽమిాకే | 
క్ర్ ప్ల్లవ్సఙా్గని, త్రైర్స్వ్న్ ర్క్ష సర్వత్ః |244| (4-27) 
ఋష్ఠర్ువాచ |245| (4-28) 
ఏవ్ం సుతత్మ సురైర్తదవైయః, కుసుమ్ైర్ ననదనోదువైః | 
అర్తచత్మ జగత్మం ధ్యతీర, త్థా గనాధను లేప్నైః |246| (4-29) 
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భకాతయ సమస్యః త్రరదశై్ః, ద్వవైయర్ ధూపైః సుతధూపిత్మ | 
పాాహ ప్రస్వద సుముఖ, సమస్వతన్ ప్రణత్మన్  సుర్గన్ |247| (4-30) 
దేవుయవాచ |248| (4-31) 
విరయత్మం త్రరదశః సర్తవ, యదస్త్రతఽభవాఞ్జఛత్మ్ |249| (4-32) 
దేవా ఊచుః |250| (4-33) 
భగవ్త్మయ క్ృత్ం సర్వం, న క్ఞ్జచ దవ్శిషయతే |251| (4-34) 
యదయం నిహత్ః శత్ురర్స్వ్క్ం మహిషాసుర్ః | 
యద్వచాపి వ్ర్ష దేయః, త్వయాఽస్వ్క్ం మహేశవర్త |252| (4-35) 
సంస్ృత్మ సంస్ృత్మ త్వం నో, హింసేథాః ప్ర్మాప్దః | 
యశచ మర్తయః సతవైర్తభః, త్మవం స్తతషయత్ యమలననే |253| (4-36) 
త్సయ విత్త ర్తధ విభవైర్, ధన ద్వర్గద్వ సమపద్వమ్ | 
వ్ృదధయే ఽస్త్ ప్రసనాన త్వం భవేథాః, సర్వద్వమిాకే |254| (4-37) 
ఋష్ఠర్ువాచ  |255| (4-38) 
ఇత్ర ప్రస్వద్వత్మ దేవైః, జగత్రఽర్తథ త్థాత్్నః | 
త్థేత్ుయకాతవ భదరకాళీ, బభూవానతర్తహత్మ నృప్ |256| (4-39) 
ఇతేయత్త్ క్థిత్ం భూప్, సమూుత్మ స్వ యథాపుర్గ | 
దేవీ దేవ్ శర్తర్తభ్యయ, జగత్రయ హిత్రైష్ఠణీ |257| (4-40) 
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పునశచ గ్ర్త దేహా త్మో సముదూుత్మ యథాభవ్త్ | 
వ్ధ్యయ దుషట దైత్మయనాం, త్థా శుము నిశుముయోః |258| (4-41) 
ర్క్షణాయ చ లోకానాం, దేవానా ముప్ కార్తణీ | 
త్చఛృణుషవమయాఖాయత్ంయథావ్త్కథయామితే|హ్ాంఓం |259| (4-42) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 

ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
త్రరవ్ర్గణత్ర్కాయై శక్తల్క్ష్మ్్య నమః 
 

నాగవ్లీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం ఫూగ్రఫల్ం 
 హోమయేత్ 
 

ఉవాచమంత్మాః 5 ఏవ్ం 42 
శోలక్మంత్మాః  35 ఏవ్మాద్వత్ః 259  అర్థమంత్మాః  2 
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భాస్కరపరకాశఆశరమము 
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॥ ఉత్తమచర్తత్రమ్ ॥ 
 

ప్ఞచమోఽధ్యయయః 
దేవీదూత్ సంవాదమ్ 

 

ఓం కీలం ఋష్ఠర్ువాచ |260| (5-1) 
పుర్గ శుము నిశుమాుభాయమ్, అసుర్గభాయం శచీ ప్తేః | 
త్రైరలోక్యం యజా భాగ్రశచ, హృత్మ మద బలశరయాత్ |261| (5-2) 
త్మవేవ్ సూర్యత్మమ్ త్దవద్, అధికార్ం త్థైందవ్ం | 
కౌబేర్మథ యామయం చ, చకారతే వ్ర్ుణసయ చ |262| (5-3) 
త్మవేవ్ ప్వ్నర్తథం చ చక్రత్ుర్ వ్హిన క్ర్్చ | 
త్త్ర దేవా వినిర్ూధత్మ భరషటర్గజ్ఞయః ప్ర్గజిత్మః |263| (5-4) 
హృత్మధికార్గః త్రరదశః, త్మభాయం సర్తవ నిర్గక్ృత్మః | 
మహాసుర్గభాయం త్మం దేవీం, సంస్ర్న్త-యప్ర్గజిత్మం |264| (5-5) 

 

త్యా స్వ్క్ం వ్ర్ష దత్రత, యథాప్త్ుో స్ృత్మఖిలః | 
భవ్త్మం నాశయిషాయమి, త్త్ క్షణాత్ ప్ర్మాప్దః |265| (5-6) 

 

ఇత్రక్ృత్మవ మత్రం దేవా, హిమవ్నతం నగ్రశవర్ం | 
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జగు్స్ త్త్ర త్త్ర దేవీం, విషుణమాయాం ప్రత్ుషుటవుః |266| (5-7) 

 

దేవా ఊచుః |267| (5-8) 

 

నమో దేవైయ, మహాదేవైయ, శివాయై సత్త్ం నమః | 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై, నియత్మః ప్రణత్మః స్త్మమ్ |268| (5-9) 

 

రౌద్వాయై నమో నిత్మయయై, గ్రైయ ధ్యత్రైరయ నమో నమః | 
జోయత్మోియై చ్చనుద ర్ూపిణ్ైయ, సుఖాయై సత్త్ం నమః |269| (5-10) 

 

క్ళాయణ్ైయ ప్రణత్మం వ్ృదైధయ, సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః | 
నైర్ ఋత్రైయ భూభృత్మం ల్క్ష్మ్్, శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః |270| (5-11) 

 

దుర్గాయై దుర్ా పార్గయై, స్వర్గయై సర్వ కార్తణ్ైయ | 
ఖాయత్రైయ, త్థైవ్ క్ృషాణయై, ధూమాాయై సత్త్ంనమః |271| (5-12) 

 

అత్రసమాయ అత్ర-రౌద్వాయై, నత్మసతస్ైయ నమో నమః | 
నమో జగత్పర త్రషోాయై దేవైయ క్ృత్రైయ నమో నమః |272| (5-13) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, విషుణ-మాయేత్ర శబిదత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |273,274,275| (5-14,15,16) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, చ్చత్నే-త్యభ-ధయతే | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |276,277,278| (5-17,18,19) 
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యాదేవీ సర్వ భూతేషు, బుద్వధ ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |279,280,281| (5-20,21,22) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, నిద్వా ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |282,283,284| (5-23,24,25) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, క్షుధ్య ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |285,286,287| (5-26,27,28) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, చాఛయా ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |288,289,290| (5-29,30,31) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, శక్త ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |291,292,293| (5-32,33,34) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, త్ృషాణ ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |294,295,296| (5-35,36,37) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, క్షానిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |297,298,299| (5-38,39,40) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, జ్ఞత్ర ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |300,301,302| (5-41,42,43) 
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యాదేవీ సర్వ భూతేషు, ల్జ్ఞి ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయనమో నమః  |303,304,305| (5-44,45,46) 
 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, శనిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |306,307,308| (5-47,48,49) 
 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, శరద్వధ ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |309,310,311| (5-50,51,52) 
 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, కానిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ  | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |312,313,314| (5-53,54,55) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, ల్క్ష్మీ ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |315,316,317| (5-56,57,58) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, వ్ృత్రత ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయనమసతసై్య  నమోనమః  |318,319,320| (5-59,60,61) 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, స్ృత్ర ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |321,322,323| (5-62,63,64) 

 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు,  దయా ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |324,325,326| (5-65,66,67) 
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యాదేవీ సర్వ భూతేషు, త్ుష్ఠట ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |327,328,329| (5-68,69,70) 
 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, మాత్ృ ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |330,331,332| (5-71,72,73) 
 

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, భాానిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ  | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః  |333,334,335| (5-74,75,76) 
 

ఇనిదరయాణాం అధిషాటతీర భూత్మనాం చాఖిలేషు యా | 
భూతేషు సత్త్ం త్స్ైయ, వాయపిత దేవైయ నమో నమః |336| (5-77) 
 

చత్ర ర్ూపేణ యా క్ృత్ోిమ్, ఏత్ద్ వాయప్య సిథత్మ జగత్ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |337,338,339| (5-78,79,80) 
సుతత్మ సురైః, పూర్వ మభీషట సంశరయాత్ 
 త్థా సుర్తన్ దేరణ, ద్వనేషు సేవిత్మ | 
క్ర్షత్ు స్వ నః, శుభహేత్ు ర్తశవర్త 
 శుభాని భద్వాణి, అభహనుత చాప్దః |340| (5-81) 
 

యా స్వమపరత్ం చోదదత్ దైత్య త్మపిత్రైః 
 అస్వ్భ ర్తశ చ సురైర్ నమశయతే | 
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యా చ స్ృత్మ త్త్ క్షణమేవ్ హనిత నః 
సర్గవప్ద్భ్ భక్త వినమా మూర్తతభః |341| (5-82) 
ఋష్ఠర్ువాచ |342| (5-83) 
ఏవ్ం సతవాద్వ యుకాతనాం, దేవానాం త్త్ర పార్వతీ | 
స్వనత్ు-మభాయయయౌ త్రయే, జ్ఞహనవాయ నృప్ ననదన |343| (5-84) 
స్వబరవీత్మతన్ సుర్గన్ సుభూరర్, భవ్ద్వుః సూతయతేఽత్ర కా | 
శర్తర్ కోశత్శ్ చాస్వయః, సముదూుత్మ బరవీచఛవా |344| (5-85) 
స్తతత్రం మమ్ైత్త్ క్రయతే, శుము దైత్య నిర్గ క్ృత్రైః | 
దేవైః సమేత్రైః సమర్త, నిశుమేున ప్ర్గ-జిత్రైః |345| (5-86) 
శర్తర్కోశదయత్ త్స్వయః, పార్వత్మయ నిఃసృత్మమిాకా | 
కౌశికీ-త్ర సమసేతషు, త్త్ర లోకేషు గ్రయతే |346| (5-87) 
త్స్వయం వినిర్ గత్మయాం త్ు, క్ృషాణ-భూత్ స్వపి పార్వతీ | 
కాళికేత్ర సమాఖాయత్మ, హిమాచల్ క్ృత్మ-శరయా |347| (5-88) 
త్త్రఽమిాకాం ప్ర్ం ర్ూప్ం, బిభాాణాం సుమనోహర్ం | 
దదర్ా చణోడ ముణడశచ, భృతౌయ శుము నిశుముయోః |348| (5-89) 
 

త్మభాయం శుమాుయ చాఖాయత్మ, అ-తీవ్ సుమనోహర్గ | 
కాపాయసేత సతర మహార్గజ, భాసయనీత హిమాచల్ం |349| (5-90) 
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నైవ్ త్మదృక్ క్వచద్ ర్ూప్ం, దృషటం కేనచదుత్తమమ్ | 
జ్ఞాయత్మం కాప్యస దేవీ, గృహయత్మం చాసుర్తశవర్ |350| (5-91) 
 

సతర ర్త్న మత్రచార్వఙ్గా, ద్భ్యత్యనీత ద్వశసితవషా | 
స్వ త్ు త్రషటత్ర దైతేయనదర, త్మం భవాన్ దరషుట మర్హత్ర |351| (5-92) 
 

యాని ర్త్మనని మణయో, గజ్ఞశవదీని వై ప్రభ్య | 
త్రైర-లోకేయ త్ు సమస్వతని, స్వమపరత్ం భాానిత తే గృహే |352| (5-93) 
 

ఐర్గవ్త్ః సమానీత్ర, గజర్త్నం పుర్నదర్గత్ | 
పార్తజ్ఞత్ త్ర్ుశచయం, త్థైవో-చ్ైచః-శరవా హయః |353| (5-94) 
 

విమానం హంససంయుక్తమ్, ఏత్త్ త్రషోత్ర తేఽఙ్ాణే | 
ర్త్నభూత్ మిహా నీత్ం, యద్వసద్ వేదస్తఽదుుత్ం |354| (5-95) 
 

నిద్వర్తష మహా ప్ద్ః, సమానీత్ర ధనేశవర్గత్ | 
క్ఞిలికనీం దదౌ చాబిదః, మాలమమాలన ప్ంక్జ్ఞం |355| (5-96) 
ఛత్రం తే వార్ుణం గ్రహే, కాఞచన స్వావి త్రషోత్ర | 
త్థాయం సయనదన వ్ర్ష, యః పుర్గసత్ ప్రజ్ఞప్తేః |356| (5-97) 
 

మృత్రయ-ర్ుత్మకరనిత-ద్వ నామ, శక్త-ర్తశ త్వయా హృత్మ | 
పాశః సలిల్ ర్గజసయ, భాాత్ుస్-త్వ్ ప్ర్తగరహే |357| (5-98) 
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నిశుముస్ యాబిధజ్ఞత్మశచ, సమస్వత ర్త్న జ్ఞత్యః | 
వ్హినర్పి దదౌ త్ుభయమ్, అగినశౌచ్చ చ వాసస |358| (5-99) 
 

ఏవ్ం దైతేయనదర ర్త్మనని, సమస్వతన్ యాహృత్మని తే | 
సతర ర్త్న మేషా క్లయణీ, త్వయా క్స్వ్న్ న గృహయతే |359| (5-100) 
 

ఋష్ఠర్ువాచ |360| (5-101) 
 

నిశమేయత్ర వ్చః శుముః, స త్ద్వ చణడముణడయోః | 
పేరషయామా స సుగ్రరవ్ం, దూత్ం దేవాయ మహాసుర్ం |361| (5-102) 
 

ఇత్ర చ్చత్ర చ వ్క్తవాయ, స్వ గత్మవ వ్చనాన్మ | 
యథా చాభేయత్ర సమీపరత్మయ, త్థా కార్యం త్వయా ల్ఘు |362| (5-103) 
స త్త్ర గత్మవ యత్మాసేత, శ్ైలోదేదశేత్రశోభనే | 
స్వదేవీ త్మం త్త్ః పాాహ, శలక్షణం మధుర్యా గిర్గ |363| (5-104) 
దూత్ ఉవాచ |364| (5-105) 
దేవి దైతేయశవర్ః శుముః, త్రైరలోకేయ ప్ర్మేశవర్ః | 
దూత్రఽహం పేరష్ఠత్స్ తేన, త్వత్ోకాశ మిహాగత్ః |365| (5-106) 
 

అవాయహత్మజాః  సర్గవసు, యః సద్వ దేవ్ యోనిషు | 
నిర్తిత్మఖిల్ దైత్మయర్తః, స యద్వహ శృణుషవ త్త్ |366| (5-107) 
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మమ త్రైరలోక్య మఖిల్ం, మమ,దేవా వ్శ నుగ్రః | 
యజా భాగ్ర నహం సర్గవన్, ఉపాశనమి ప్ృథక్ ప్ృథక్ |367| (5-108) 
 

త్రైర లోకేయ వ్ర్ ర్త్మనని, మమ వ్శయన్ యశేషత్ః | 
త్థైవ్ గజర్త్నం చ, హృత్మవ దేవేనదర వాహనం |368| (5-109) 
 

క్షీర్షద మథనోద్ భూత్మ్, అశవర్త్నం మమా మరైః | 
ఉచ్ైచఃశరవ్స సంజాం త్త్, ప్రణిప్త్య సమర్తపత్ం |369| (5-110) 
 

యాని చానాయని దేవేషు, గనదర్తవషూ-ర్గ్రషు చ | 
ర్త్న భూత్మని భూత్మని, త్మని మయేయవ్ శోభనే |370| (5-111) 
 

సతర ర్త్నభూత్మం త్మవం దేవీ, లోకే మనాయ మహే వ్యం | 
స్వ త్వమస్వ్నుపాగచఛ, యత్ర ర్త్నభుజో వ్యం |371| (5-112) 
మాం వా, మమా-నుజం వాపి, నిశుము ముర్ు విక్రమమ్ | 
భజ త్వం చఞచల పాఙ్ఘ్ా, ర్త్న భూత్మసి వై యత్ః |372| (5-113) 
ప్ర్మ్ైశవర్య మత్ుల్ం,  పాాప్ోయసే మత్ ప్ర్తగరహాత్ | 
ఏత్ద్ బుధ్యయ సమాలోచయ, మత్ ప్ర్త గరహత్మం వ్రజ |373| (5-114) 
ఋష్ఠర్ువాచ |374| (5-115) 
ఇత్ుయకాత స్వ త్ద్వ దేవీ, గమీుర్గనతః సి్త్మ జగ్ | 
దుర్గా భగవ్తీ భద్వా, యయేదం ధ్యర్యతే జగత్ |375| (5-116) 
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దేవుయవాచ |376| (5-117) 
సత్య ముక్తం త్వయా నాత్ర, మిథాయ క్ఞ్జచత్ త్వయోద్వత్మ్ | 
త్రైరలోకాయధి ప్త్రః శుమోు, నిశుముశ్ చాపి త్మదృశః |377| (5-118) 
క్ం త్వత్ర యత్ ప్రత్రజ్ఞాత్ం, మిథాయ త్త్ క్రయతే క్థమ్ | 
శూరయత్మమల్ప బుద్వధత్మవత్, ప్రత్రజ్ఞ ాయాక్ృత్మపుర్గ |378| (5-119) 
యోమామ్ జయత్ర సఙ్న్ారమే, యో మే దర్పం వ్యపోహత్ర | 
యోమే ప్రత్రబలో లోకే, స మే భర్గత భవిషయత్ర |379| (5-120) 
త్ద్వ గచఛత్ు శుమోుఽత్ర, నిశుమోు వా మహాసుర్ః | 
మామ్ జిత్మవ క్ం చర్తణాత్ర, పాణిం గృహాణత్ు మేల్ఘు |380| (5-121) 
దూత్ ఉవాచ |381| (5-122) 
అవ్లిపాతసి మ్ైవ్ం త్వం, దేవి బూరహి మమా గరత్ః | 
త్రైరలోకేయ క్ః పుమాం-సితష్యటత్, అగ్రర శుము నిశుముయోః |382| (5-123) 
అనేయషామపి దైత్మయనాం, సర్తవ దేవా న వై యుధి | 
త్రషోనిత సము్ఖే దేవి, క్ం పునః సతర త్వమేక్కా |383| (5-124) 
ఇనాదరద్వయః సక్ల దేవాః, త్సుథర్ యేషాం న సంయుగ్ర | 
శుమాుదీనాంక్థం తేషాం, సతర ప్రయాసయసి సము్ఖమ్ |384| (5-125) 
స్వ త్వం గచఛ మయైవోకాత, పార్ావం శుమునిశుముయోః | 
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కేశ క్ర్ోణ, నిర్ూధత్ గ్ర్వా, మా గమిషయసి |385| (5-126) 
దేవుయవాచ |386| (5-127) 
ఏవ్ మేత్ద్ బలీ శుమోు, నిశుముశ్ చాత్ర వీర్యవాన్ | 
క్ం క్ర్షమి ప్రత్రజా్ఞ మే, యదనా లోచత్మ పుర్గ |387| (5-128) 
సత్వం గచఛ మయోక్తం తే, యదేత్త్ సర్వ మాదృత్ః | 
త్ద్వచక్షావసుర్తనాదరయ,స చ యుక్తం క్ర్షత్ు త్ త్ |388| (5-129) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్ | 
 

ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై  
విషుణమాయాద్వ త్రయో వింశత్ర దేవ్త్మయై నమః 
 

నాగవ్లీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం సఘృత్ం 
బీజ్ఞపూర్ఫల్ం హోమయేత్ 
 

ఉవాచమంత్మాః 9 ఏవ్ం 129 
శోలక్మంత్మాః  54 ఏవ్మాద్వత్ః 388అర్థమంత్మాః  2 
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॥ షషో్ఠఽధ్యయయః ॥ 
ధూమాలోచన వ్ధః 

 

ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |389| (6-1) 
ఇత్మయక్ర్ణయ వ్చో దేవాయః, స దూత్ర ఽమర్ో పూర్తత్ః | 
సమాచషట సమాగమయ, దైత్య ర్గజ్ఞయ విసతర్గత్ |390| (6-2) 
త్సయ దూత్సయ త్ద్వవక్య మాక్ర్గణయసుర్ ర్గట్ త్త్ః | 
స కోోధః పాాహ దైత్మయనామ్, అధిప్ం ధూమా లోచనమ్ |391| (6-3) 
హే ధూమాలోచనా-శు త్వం, సవ స్ైనయ ప్ర్తవార్తత్ః | 
త్మమానయ బలద్ దుషాటం, కేశ క్ర్ోణ విహవలమ్ |392| (6-4) 
త్త్ ప్ర్తత్మాణదః క్శిచద్, యద్వ వోత్రతషటతే ఽప్ర్ః | 
స హనతవోయ ఽమర్ష వాపి, యక్షో గనధర్వ ఏవ్ వా |393| (6-5) 
ఋష్ఠర్ువాచ |394| (6-6) 
తేనాజాప్తస్ త్త్ః శీఘాం, స దైత్రయ ధూమా లోచనః | 
వ్ృత్ః షషాటయ సహస్వాణా, మసుర్గణాం దురత్ం యయౌ |395| (6-7) 
స దృషాటవ త్మం త్త్ర దేవీం, త్ుహినాచల్ సంసిథత్మం | 
జగ్రద్భ్చ్ైచః ప్రయాహ్త్ర, మూల్ం శుము నిశుముయోః |396| (6-8) 
న చ్చత్ ప్రరత్మయదయ భవ్తీ, మదుర్గతర్ముపైషయత్ర | 
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త్త్ర బలననయామేయష, కేశ క్ర్ోణ విహవలమ్ |397| (6-9) 
దేవుయవాచ |398| (6-10) 
దైతేయశవర్తణ ప్రహిత్ర, బల్వాన్ బల్ సంవ్ృత్ః | 
బలననయసి మామేవ్ం, త్త్ః క్ం తే క్ర్షమ్ యహమ్ |399| (6-11) 
ఋష్ఠర్ువాచ |400| (6-12) 
ఇత్ుయక్తః స్త ఽభయధ్యవ్త్మత, మసుర్ష ధూమా లోచనః | 
హుఙ్న్కర్త ణ్ైవ్ త్ం భస్, స్వ చచకా ర్గంబికా త్త్ః |401| (6-13) 
అథ కురదధం మహా స్ైనయ, మసుర్గణాం త్థామిాకా | 
వ్వ్ర్ో స్వయుకైస్ తీక్ష్మ్ణః, త్థా శక్త ప్ర్శ్-వ్ధైః |402| (6-14) 
త్త్ర ధుత్ సటః కోపాత్, క్ృత్మవ నాదం సుభైర్వ్మ్ | 
ప్పాత్మసుర్ సేనాయాం, సింహో దేవాయః సవ వాహనః |403| (6-15) 
కాంశిచత్ క్ర్ ప్రహార్తణ, దైత్మయనాసేయన చాప్ర్గన్ | 
ఆక్రమయ  చాధర్త ణానాయన్, స జఘన  మహాఽసుర్గన్ |404| (6-16) 
కేషాఞ్జచత్ పాటయామాస, నఖైః కోషాోని కేసర్త | 
త్థా త్ల్ ప్రహార్తణ, శిర్గంసి క్ృత్వాన్ ప్ృథక్ |405| (6-17) 
విచఛనన బాహు శిర్సః, క్ృత్మ సేతన త్థా ప్ర్త | 
ప్పౌచ ర్ుధిర్ం కోషాటద్, అనేయషాం ధుత్ కేసర్ః |406| (6-18) 
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క్షణేన త్దాల్ం సర్వం, క్షయం నీత్ం మహాత్్నా | 
తేన కేసర్తణా దేవాయ, వాహనే-నాత్ర కోపినా |407| (6-19) 
శురత్మవ త్మసుర్ం దేవాయ, నిహత్ం ధూమా లోచనమ్ | 
బల్ం చ క్షయిత్ం క్ృత్ోిం, దేవీ కేసర్తణా త్త్ః |408| (6-20) 
చుకోప్ దైత్మయ-ధిప్త్రః, శుముః ప్రస్-ఫుర్తత్మ ధర్ః | 
ఆజ్ఞాప్యామాస చ తౌ, చణడ ముణ్డడ మహాసురౌ |409| (6-21) 
హేచణడ హే ముణడ, బలైెర్ బహుభః ప్ర్తవార్తతౌ | 
త్త్ర గచఛత్, గత్మవ చ, స్వ సమా నీయత్మం ల్ఘు |410| (6-22) 
కేశేషావక్ృషయ, బధ్యవ వా, యద్వ వ్ః సంశయో యుధి | 
త్ద్వశేషా యుధైః సరైవర్సురైర్ విని హనయత్మం |411| (6-23) 
త్స్వయం హత్మయాం దుషాటయాం, సింహే చ వినిపాత్రతే | 
శీఘామా గమయత్మం బద్వధవ, గృహ్త్మవ త్మమథాంబికామ్ |412| (6-24) 
 
సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 



కీలం శత్యక్ష్మ్ైధూమాాక్ష్మ్ైనమః 
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ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
శత్మక్ష్మ్య ధూమాాక్ష్మ్య నమః 
 
నాగవ్లీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం సఘృత్ం నార్త 
కేళఫల్ం హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్మాః 4 ఏవ్ం 24 
శోలక్మంత్మాః    ఏవ్మాద్వత్ః 412     అర్థమంత్మాః    
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॥ సప్తమోఽధ్యయయః ॥ 
చణడ ముణడ వ్ధః 

 

ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |413| (7-1) 
ఆజాపాతసేత త్త్ర దైత్మయ, శచణడముణడ పుర్ష గమాః | 
చత్ుర్ఙ్ా బలోపేత్మ, యయు ర్భుయదయత్మ యుధ్యః |414| (7-2) 
దదృశుసేత త్త్ర దేవీం, ఈషద్ ధ్యస్వం వ్యవ్సిథత్మమ్ | 
సింహస్తయ ప్ర్త శ్ైలేనదర, శృఙ్గా మహత్ర కాఞచనే |415| (7-3) 
తే దృషాటవ త్మం సమాద్వత్ుం, ఉదయమం చకుర ర్ుదయత్మః | 
ఆక్ృషట చాపాసి ధర్గః, త్థాఽనేయ త్త్ సమీప్ గ్రః |416| (7-4) 
త్త్ః కోప్ం చకార్ష-చ్ైచర్, అమిాకా త్మనర్తన్ ప్రత్ర | 
కోపేన చాస్వయ వ్దనం, మష్క వ్ర్ణమభూత్తద్వ |417| (7-5) 
భురకుటీ కుటిలత్ త్స్వయ, ల్లట ఫల్కాద్ దురత్మ్ | 
కాళీ క్ర్గల్ వ్దనా, వినిష్-కారనాత-సి పాశినీ |418| (7-6) 
విచత్ర ఖటావఙ్ా ధర్గ, నర్ మాల విభూషణా | 
దీవపి చర్్ ప్ర్తధ్యనా, శుషక మాంస్వత్రభైర్వా |419| (7-7) 
అత్ర విస్వతర్ వ్దనా, జిహావ ల్ల్న భీషణా | 
నిమగ్రన ర్క్త నయనా, నాద్వ పూర్తత్ ద్వఙ్ు్ఖా |420| (7-8) 
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స్వ వేగ్రనాభ ప్త్రత్మ, ఘత్యనీత మహాసుర్గన్ | 
స్ైనేయ త్త్ర సుర్గర్తణాం, అభక్షయత్ త్దాల్మ్ |421| (7-9) 
పార్తోి గ్రాహాఙ్ుకశ గ్రాహి, యోధ ఘంటా సమనివత్మన్ | 
సమాద్వ యైక్ హసేతన, ముఖే చక్షేప్ వార్ణాన్ |422| (7-10) 
త్థైవ్ యోధం త్ుర్గ్ై, ర్థం స్వర్థినా సహ | 
నిక్షిప్య వ్కేతర దశనైః, చర్వయం త్యత్ర భైర్వ్ం |423| (7-11) 
ఏక్ం జగ్రాహ కేశేషు, గ్రరవాయా మథ చాప్ర్ం | 
పాదేనాక్రమయ చ్ైవానయ, ముర్స్వనయ మపోథయత్ |424| (7-12) 
త్రైర్ ముకాతని చ శస్వతరణి, మహాస్-త్మాణి త్థాఽసురైః | 
ముఖేన జగ్రాహ ర్ుషా, దశనైర్ మథిత్మన్ యపి |425| (7-13) 
బలినాం త్దాల్ం సర్వం, అసుర్గణాం దుర్గత్్నాం | 
మమర్గద భక్షయచాచనాయ, ననాయంశచ త్మడయత్తథా |426| (7-14) 
అసినా నిహత్మః కేచత్, కేచత్ ఖటావఙ్ా త్మడిత్మః | 
జగు్ర్ వినాశ మసుర్గ, దనాతగ్రాభహత్మస్ త్థా |427| (7-15) 
క్షణేన త్దాల్ం సర్వం, అసుర్గణాం నిపాత్రత్ం | 
దృషాటవ చణోడ ఽభదుద్వావ్, త్మం కాళీ మత్ర భీషణాం |428| (7-16) 
శర్వ్రైోర్ మహాభీమ్ైర్, భీమాక్షీం త్మం మహాసుర్ః | 
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ఛాదయామాస చకైరశచ, ముణడః క్షిపయః సహసరశః |429| (7-17) 
త్మనిచకారణయనేకాని, విశమానాని త్ను్ఖమ్ | 
బభుర్ యథార్క బింబాని, సుబహూని ఘనోదర్ం |430| (7-18) 
త్త్ర జహాస్వ త్రర్ుషా, భీమం భైర్వ్ నాద్వనీ | 
కాళీ, క్ర్గళ వ్కాతరంత్ర్, దుర్దర్ా దశనోజ్ జవల |431| (7-19) 
ఉత్మథయ చ మహా సింహం, దేవీ చణడ మధ్యవ్త్ | 
గృహ్త్మవ చాసయ కేశేషు, శిర్సేత నాసినాచ్-ఛినత్ |432| (7-20) 
అథ ముణోద ఽభయధ్యవ్త్ త్మం, దృషాటవ చణడం నిపాత్రత్మ్ | 
త్మప్యపాత్యద్ భూమౌ, స్వ ఖడా భహత్ం ర్ుషా |433| (7-21) 
హత్ శేషం త్త్ః స్ైనయం, దృషాటవ చణడం నిపాత్రత్మ్ | 
ముణడంచ సుమహా వీర్యం, ద్వశో భేజే భయాత్ుర్మ్ |434| (7-22) 
శిర్శ్-చణడసయ కాళీ చ, గృహ్త్మవ ముణడ మేవ్ చ | 
పాాహ, ప్రచండటటహాస మిశరమభేయత్య చణిడకామ్ |435| (7-23) 
మయా త్వాత్రాప్ హృతౌ, చణడముణ్డడ మహాప్శూ | 
యుదధ యజేా సవయం శుముంనిశుముం చ హనిషయసి |436| (7-24) 
ఋష్ఠర్ువాచ |437| (7-25) 
త్మవానీతౌ త్త్ర దృషాటవ, చణడ ముణ్డడ మహాసురౌ | 
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ఉవాచ కాళీం క్ళాయణీ, ల్లిత్ం చణిడకా వ్చః |438| (7-26) 
యస్వ్త్ చణడం చ  ముణదం చ, గృహ్త్మవ త్వముపాగత్మ | 
చాముణేడత్ర త్త్ర లొకే, ఖాయత్మ దేవి భవిషయసి |439| (7-27) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
క్ర్ూపర్ బీజ్ఞధిషాటతై్రరయ కాళీ చాముండదేవైయ నమః 
 
నాగవ్లీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం సఘృత్ం కూషా్ండ 
ఫల్ఖండం  
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్మాః 2 ఏవ్ం 27 
శోలక్మంత్మాః  25 ఏవ్మాద్వత్ః 439 అర్థమంత్మాః    
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॥ అషటమోఽధ్యయయః ॥ 
ర్క్తబీజ వ్ధమ్ 

 
ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |440| (8-1) 
చణేడ చ నిహతే దైతేయ, ముణేడ చ వినిపాత్రతే | 
బహుళేషు చ స్ైనేయషు, క్షయితేషవ సుర్తశవర్ః |441| (8-2) 
త్త్ః కోప్ ప్ర్గదీన, చ్చత్మః శుముః ప్రత్మప్వాన్ | 
ఉద్భ్యగం సర్వ స్ైనాయనాం, దైత్మయనామాద్వదేశ హ |442| (8-3) 
అదయ సర్వ బలెైర్ దైత్మయః, షడశీత్ర ర్ుద్వ యుధ్యః | 
క్ంబూనాం చత్ుర్శీత్రర్ నిర్గయంత్ు సవబలైెర్ వ్ృత్మః |443| (8-4) 
కోటి వీర్గయణి ప్ఞ్ఛచశద్, అసుర్గణాం కులని వై |  
శత్ం కులని ధౌమాాణాం, నిర్ాచఛనుత మమాజాయా |444| (8-5) 
కాల్కా దౌర్హృద్వ మౌర్గయః, కాల్కేయా సతథాసుర్గః |  
యుద్వధయ సజి్ఞ నిర్గయనుత, ఆజాయా త్వర్తత్మ మమ |445| (8-6) 
ఇత్మయఙ్న్ిపాయ సుర్ప్త్రః, శుమోు భైర్వ్ శసనః | 
నిర్ిగ్రమ మహా స్ైనయ, సహస్ైరర్ బహుభర్ వ్ృత్ః |446| (8-7) 
ఆయానతం చణిడకా దృషాటవ, త్త్రైోనయ మత్ర భీషణమ్ | 
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జ్ఞయ సవనైః పూర్యామాస, ధర్ణీ గగనాంత్ర్మ్ |447| (8-8) 
త్త్ః సింహో మహానాదం, అతీవ్ క్ృత్వాన్ నృప్ | 
ఘణాట సవనేన త్నానద, మంమిాకా చౌప్ బృంహయత్ |448| (8-9) 
ధనుర్గియ సింహ ఘణాటనాం, నాద్వ పూర్తత్ ద్వఙ్ు్ఖా | 
నినాదైర్ భీషణ్ైః కాళీ, జిగ్రయ విస్వతర్తత్మ ననా |449| (8-10) 
త్ం నినాద ముప్శురత్య, దైత్య స్ైనైయ శచత్ుర్తదశమ్ | 
దేవీ సింహ సతథా కాళీ, సర్షషై్టః ప్ర్తవార్తత్మః |450| (8-11) 
ఏత్సి్న్ ననతర్త భూప్, వినాశయ సుర్ ద్వవషామ్ | 
భవాయామర్ సింహానామ్, అత్రవీర్య బలనివత్మః |451| (8-12) 
బరహే్శ గుహ విషూణనాం, త్థేనదరసయ చ శక్తయః | 
శర్తర్తభ్యయ వినిష్ క్రమయ, త్దూరపైః చణిడకాం యయుః |452| (8-13) 
యసయ దేవ్సయ యదూరప్ం, యథా భూషణ వాహనమ్ | 
త్దవ దేవ్ హి త్చఛక్తః, అసుర్గన్ యోదుధ మాయయౌ |453| (8-14) 
హంస యుక్త విమానాగ్రర, స్వక్ష సూత్ర క్మండల్ుః | 
ఆయాత్మ బరహ్ణః శక్తః, బరహా్ణీ స్వభదీయతే |454| (8-15) 
మాహేశవర్త వ్ృషార్ూఢా, త్రరశూల్ వ్ర్ ధ్యర్తణీ | 
మహాహి వ్ల్యా పాాపాత, చనదర ర్తఖా విభూషణా |455| (8-16) 
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కౌమార్త శక్తహస్వత చ, మయూర్ వ్ర్ వాహనా | 
యోదుధ మభాయ యయౌ దైత్మయ నమిాకా గుహర్ూపిణీ |456| (8-17) 
త్థైవ్ వైషణవీ శక్తః, గర్ుడ్గప్ర్త సంసిథత్మ| 
శంఖ చక్ర గద్వ శర్గ్, ఖడా హస్వతభుయ పాయయౌ |457| (8-18) 
యజా వార్గహ మత్ుల్ం, ర్ూప్ం యా బిభరత్ర హర్తః | 
శక్తః స్వపాయ యయౌ త్త్ర, వార్గహ్ం బిభరతీ త్నుమ్ |458| (8-19) 
నార్సింహ్ నృసింహసయ, బిభరతీ సదృశం వ్పుః | 
పాాపాత త్త్ర సటా క్షేప్, క్షిప్త నక్షత్ర సంహత్రః |459| (8-20) 
వ్జర హస్వత త్థైవైనీదర, గజ ర్గజోప్ర్త సిథత్మ | 
పాాపాత సహసర నయనా, యథా శక్ర సతథైవ్ స్వ |460| (8-21) 
త్త్ః ప్ర్తవ్ృత్స్ త్మభః, ఈశనో దేవ్ శక్తభః | 
హనయనాతమ్ అసుర్గః శీఘాం, మమ ప్రరత్మయహ చణిడకాం |461| (8-22) 
త్త్ర దేవీ శర్తర్గత్ుత, వినిషాకరనాత త్ర భీషణా | 
చణిడకా శక్త ర్త్ుయగ్రా, శివా శత్ నినాద్వనీ |462| (8-23) 
స్వ చాహ ధూమా జటిల్ం, ఈశన మప్ర్గజిత్మ | 
దూత్సతవం గచఛభగవ్న్, పార్ావం శుమునిశుముయోః |463| (8-24) 
బూరహి శుముం నిశుముం చ, ద్వనవా వ్త్ర గర్తవతౌ | 
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యే చానేయ ద్వనవా సతత్ర, యుద్వధయ సముప్ సిథత్మః |464| (8-25) 
త్రైరలోక్య మినోదర ల్భత్మం, దేవాః సనుత హవిర్ భుజః | 
యూయం ప్రయాత్ పాత్మళం, యద్వ జీవిత్ు మిచఛథ |465| (8-26) 
బలవ్లే పాదథ చ్చద్, భవ్నోత యుదధ కాఙ్ క్షిణః | 
త్ద్వ గచఛత్ త్ృప్యనుత, మచఛవాః పిశితేన వ్ః |466| (8-27) 
యత్ర నియుకోత దౌతేయన, త్యా దేవాయ శివ్ః సవయమ్ | 
శివ్దూతీత్ర లోకేఽసి్ం, సతత్ః స్వ ఖాయత్ర మాగత్మ |467| (8-28) 
తేఽపి శురత్మవ వ్చో దేవాయః, శర్గవ ఖాయత్ం మహా సుర్గః | 
అమర్గో పూర్తత్మ జగు్ః, యత్ర కాత్మయయనీ సిథత్మ |468| (8-29) 
త్త్ః ప్రథమ మేవాగ్రర, శర్ శక్త-యుష్ఠట వ్ృష్ఠటభః | 
వ్వ్ర్ుో ర్ుదధ త్మమర్గోః, త్మం దేవీ మమర్గర్యః |469| (8-30) 
స్వ చ త్మన్ ప్రహిత్మన్ బాణాన్, శూల్ శక్త ప్ర్శ్-వ్ధ్యన్ | 
చచ్చఛద లీల్యాధ్య్త్, ధనుర్ ముకయర్ మహేషుభః |470| (8-31) 
త్స్వయగరత్ః త్థా కాళీ, శూల్ పాత్ విద్వర్తత్మన్ | 
ఖటావఙ్ా పోథిత్మం శచర్తన్ కుర్వతీ వ్యచర్త్తద్వ |471| (8-32) 
క్మణడల్ు జల క్షేప్, హత్ వీర్గయ హతౌ జసః | 
బరహా్ణీ చాక్ర్ష చఛత్ూరన్, యేన యేన స్ ధ్యవ్త్ర |472| (8-33) 
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మాహేశవర్త త్రర శూలేన, త్థా చకేరణ వైషణవీ | 
దైత్మయన్ జఘన కౌమార్త, త్థా శకాయత్ర కోప్నా |473| (8-34) 
ఐనీదర కులిశ పాతేన, శత్శో దైత్య ద్వనవాః | 
పేత్ుర్ విద్వర్తత్మః ప్ృథావయం, ర్ుధి-రౌఘ ప్రవ్ర్-ష్ఠణః |474| (8-35) 
త్ుణడ ప్రహార్ విదవస్వత, దంషాటర గరక్షత్ వ్క్షసః | 
వార్గహ మూర్గతయ నయప్త్న్, చకేరణ చ విద్వర్తత్మః |475| (8-36) 
నఖైర్ విద్వర్తత్మం శచనాయన్, భక్షయనీత మహాసుర్గన్ | 
నార్సింహ్ చచార్గజౌ, నాద్వ పూర్ణ ద్వగం బర్గ |476| (8-37) 
చణాడటటహాస్ై ర్సుర్గః, శివ్దూత్య భదూష్ఠత్మః | 
పేత్ుః ప్ృథివాయం ప్త్రత్మన్, త్మంశచఖా ద్వథస్వ త్ద్వ |477| (8-38) 
ఇత్ర మాత్ృ గణం కురదధం, మర్ద యనతం మహాసుర్గన్ | 
దృషాటవభుయ పాయైర్ వివిధైః, నేశుర్ దేవార్త స్ైనికాః |478| (8-39) 
ప్లయన ప్ర్గన్ దృషాటవ, దైత్మయన్ మాత్ృ గణార్తదత్మన్ | 
యోదుధ మభాయ యయౌ కురద్భ్ధ, ర్క్త బీజో మహాసుర్ః |479| (8-40) 
ర్క్తబినుదర్ యద్వ భూమౌ, ప్త్ త్యసయ శర్తర్త్ః | 
సముత్ ప్త్త్ర మేద్వనాయం, త్త్ ప్రమాణ సతద్వసుర్ః |480| (8-41) 
యుయుధ్య స గద్వ పాణిః, ఇనదర శకాతయ మహాసుర్ః | 
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త్త్శ్ైచనీదర సవవ్జేరణ, ర్క్తబీజ మత్మడయత్ |481| (8-42) 
కులిశే నాహత్ శయశు, బహు సుస్వావ్ శోణిత్మ్ | 
సముత్తసుథః త్త్ర యోధ్యః, త్దూరపాస్ త్త్ ప్ర్గక్రమాః |482| (8-43) 
యావ్నతః ప్త్రత్మస్ త్సయ, శర్తర్గద్ ర్క్తబినదవ్ః | 
త్మవ్నతః పుర్ుషా జ్ఞత్మః, త్దీవర్య బల్ విక్రమాః |483| (8-44) 
తే చాపి యుయుధుస్ త్త్ర, పుర్ుషా ర్క్త సంభవాః | 
సమం మాత్ృభ ర్త్ుయగర, శసతర పాత్మత్ర భీషణమ్ |484| (8-45) 
పునశచ వ్జర పాతేన, క్షత్ మసయ శిర్ష యద్వ | 
వ్వాహ ర్క్తం పుర్ుషా సతత్ర జ్ఞత్మః సహసరశః |485| (8-46) 
వైషణవీ సమర్త చ్ైవ్ం, చకేరణాభ జఘన హ | 
గదయా త్మడయామాస, ఐనీదర త్మసుర్తశవర్మ్ |486| (8-47) 
వైషణవీ చక్రభననసయ, ర్ుధిర్ స్వావ్ సమువైః | 
సహసరశో జగద్వవయప్తం, త్త్-ప్రమాణ్ైర్ మహాసురైః |487| (8-48) 
శకాతయ జఘన కౌమార్త, వార్గహ్ చ త్థాసినా | 
మాహేశవర్త త్రరశూలేన, ర్క్తబీజం మహాసుర్మ్ |488| (8-49) 
స చాపి గదయా దైత్యః, సర్గవ ఏవాహనత్ ప్ృథక్ | 
మాత్ ః కోప్ సమావిష్ఠట, ర్క్తబీజో మహాసుర్ః |489| (8-50) 
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త్స్వయహత్సయ బహుధ్య, శక్త శూలద్వభర్ భువి | 
ప్పాత్ యో వై ర్కౌతఘ, తేనా సఞఛత్ శోఽసుర్గః |490| (8-51) 
త్రైశచ సుర్గ సృక్ోం భూత్రై, ర్సురైః సక్ల్ం జగత్ | 
వాయప్త మాసత్ త్త్ర దేవా, భయమా జగు్ ర్ుత్తమమ్ |491| (8-52) 
త్మన్ విషణాణన్ సుర్గన్ దృషాటవ, చణిడకా పాాహ సత్వర్గ | 
ఉవాచ కాళీం చాముణేడ, విసతర్ణం వ్దనం కుర్ు |492| (8-53) 
మచ్ ఛసతర పాత్ సమూుత్మన్, ర్క్త బినూదన్ మహాసుర్గన్ | 
ర్క్తబినోదః ప్రతీచఛ త్వం, వ్కేతరణా-నేన వేగినా |493| (8-54) 
భక్షయనీత చర్ ర్ణే, త్ద్ ఉత్పనానన్ మహాసుర్గన్| 
ఏవ్మేష క్షయం దైత్యః, క్షీణ ర్కోత గమిషయత్ర |494| (8-55) 
భక్షయమాణా సతవయా చోగ్రా, న చోత్పత్ోయనిత చాప్ర్త | 
ఇత్ుయకాతవ త్మం త్త్ర దేవీ, శూలేనాభ-జఘన త్మ్ |495| (8-56) 
ముఖేన కాళీ జగృహే, ర్క్తబీజసయ శోణిత్మ్ | 
త్త్ర ఽస్వవా-జఘనాథ, గదయా త్త్ర చణిడకాం |496| (8-57) 
న చాస్వయ వేదనాం చకేర, గద్వ పాత్రఽలిపకా మపి | 
త్స్వయ హత్సయ దేహాత్ుత, బహు సుస్వావ్ శోణిత్మ్ |497| (8-58) 
యత్ సతత్ సతదవకేతరణ, చాముణాడ సంప్రతీచఛత్ర | 
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ముఖే సముదాత్మ యేఽస్వయ, ర్క్త పాత్మన్హాసుర్గః |498| (8-59) 
త్మంశచ ఖాద్వథ చాముణాడ, ప్పౌ త్సయ చ శోణిత్మ్ | 
దేవీ శూలేన వ్జేరణ, బాణ్ై ర్సిభర్ ఋష్ఠటభః |499| (8-60) 
జఘన ర్క్తబీజం త్ం, చాముణాడ ప్రత్ శోణిత్మ్ | 
స ప్పాత్ మహ్ ప్ృష్యో, శసతర సంఘ సమా హత్ః |500| (8-61) 
నీర్క్తశచ మహ్పాల్, ర్క్తబీజో మహాసుర్ః | 
త్త్సేత హర్ో మత్ుల్ం, అవాపుస్-త్రరదశ నృప్ |501| (8-62) 
తేషాం మాత్ృ గణో జ్ఞత్ర, ననర్గత సృఙ్్-ద్భ్దధత్ః |502| (8-63) 
 
సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
ఓం హ్ాం స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై  
అషటమాత్ృకా సహిత్మయై ర్కాతక్ష్మ్య దేవైయ నమః 
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నాగవ్లీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం సఘృత్ం 
మిక్షుఖండం హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్మాః 1 ఏవ్ం 63 
శోలక్మంత్మాః  61 ఏవ్మాద్వత్ః 502 అర్థమంత్మాః  1 
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॥ నవ్మోఽధ్యయయః ॥ 
నిశుంభ వ్ధ 

 
ఓం ర్గజోఉవాచ |503| (9-1) 
విచత్రమిదమాఖాయత్ం, భగవ్న్ భవ్త్మ మమ | 
దేవాయశచర్తత్ మాహాత్్యం, ర్క్త బీజ వ్ధ్య శిరత్మ్ |504| (9-2) 
భూయశేచచాఛమయహం శోోత్ుం, ర్క్తబీజే నిపాత్రతే | 
చకార్ శుంభ్యయత్ క్ర్్, నిశుంభశచత్ర కోప్నః |505| (9-3) 
ఋష్ఠర్ువాచ |506| (9-4) 
చకార్ కోప్ మత్ుల్ం, ర్క్తబీజే నిపాత్రతే | 
శుంభాసుర్ష నిశుంభశచ, హతేషవనేయషు చాహవే |507| (9-5) 
హనయమానం మహాస్ైనయం, విలోకాయ మర్ో ముదవహన్ | 
అభయధ్యవ్నిన శుంభ్యఽథ, ముఖయయాసుర్ సేనయా |508| (9-6) 
త్స్వయ గరత్సతథా ప్ృష్యో, పార్ావయోశచ మహాసుర్గః | 
సందష్టట షో పుటాః కురద్వధ, హనుతం దేవీముపాయయుః |509| (9-7) 
ఆజగ్రమ మహావీర్యః, శుమోుఽపి సవబలెైర్ వ్ృత్ః | 
నిహనుతం చణిడకాం కోపాత్, క్ృత్మవ యుదధంత్ు మాత్ృభః |510| (9-8) 
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త్త్ర యుదధమతీ వాసద్, దేవాయ శుము నిశుముయోః | 
శర్ వ్ర్ో మతీవోగరం, మేఘయో ర్తవ్ వ్ర్ోత్రః ॥511| (9-9) 
చచ్చచద్వస్వత ఞఛర్గం స్వతభాయం, చణిడకా సవశర్ష త్కరైః| 
త్మడయామాస చాఙ్గాషు, శసతరఘై ర్సుర్తశవరౌ |512| (9-10) 
నిశుమోా నిశిత్ం ఖడాం, చర్్ చాద్వయ సుప్రభమ్| 
అత్మడయనూ్ర్తది సింహం, దేవాయ వాహన ముత్తమమ్ |513| (9-11) 
త్మడితే వాహనే దేవీ, క్షుర్ పేరణాసి ముత్తమమ్ | 
నిశుముస్వయశు చచ్చఛద, చర్్ చాప్యషట చనదరక్మ్ |514| (9-12) 
ఛినేన చర్్ణి ఖడ్గా చ, శక్తం చక్షేప్ స్తఽసుర్ః | 
త్మమప్యసయ ద్వవధ్య చకేర, చకేరణాభ ముఖాగత్మమ్ |515| (9-13) 
కోపాధ్య్త్ర నిశుమోు ఽథ, శూల్ం జగ్రాహ ద్వనవ్ః | 
ఆయాంత్ం ముష్ఠట పాతేన దేవీ, త్చాచప్యచూర్ణయత్ |516| (9-14) 
ఆవిధ్యయథ గద్వం స్తఽపి, చక్షేప్ చణిడకాం ప్రత్ర | 
స్వపి దేవాయ త్రరశూలేన, భనాన భస్త్వమాగత్మ |517| (9-15) 
త్త్ః ప్ర్శు హసతం త్ మాయానతం దైత్య పుఙ్ావ్ం | 
ఆహత్య దేవీ బాణ్డఘై, ర్పాత్యత్ భూత్లే |518| (9-16) 
త్సి్నిన ప్త్రతే భూమౌ, నిశుమేు భీమ విక్రమే | 
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భాాత్ర్యతీవ్ సంకురదధః, ప్రయయౌ హంత్ు మంబికామ్ |519| (9-17) 
స ర్థ సథ సతథా త్ుయచ్ైచ, ర్ాృహ్త్ ప్ర్మాయుధైః | 
భుజై ర్షాటభ ర్త్ులెైర్, వాయపాయ శేషం బభౌ నభః |520| (9-18) 
త్మా యాంత్ం సమాలోక్య, దేవీ శఙ్ఖ మవాదయత్ | 
జ్ఞయ శబదం చాపి ధనుష, శచ కార్గతీవ్ దుఃసహమ్ |521| (9-19) 
పూర్యామాస క్కుభ్య, నిజ ఘణాట సవనేన చ| 
సమసత దైత్య స్ైనాయనాం, తేజో వ్ధ విధ్యయినా |522| (9-20) 
త్త్ః సింహో మహానాదై, స్వతయజితేభ మహామదైః | 
పూర్యా మాస గగనం, గ్రం త్థైవ్ ద్వశో దశ |523| (9-21) 
త్త్ః కాళీ సముత్పత్య, గగనం క్షా్మ త్మడయత్ | 
క్ర్గభాయం త్నిననాదేన, పాాక్ోవనాసేత త్రర్షహిత్మః  |524| (9-22) 
అటాటటటహాస మశివ్ం, శివ్దూతీ చకార్ హ | 
త్రైః శబ్ైద ర్సుర్గ సేతరసుః, శుముః కోప్ం ప్ర్ం యయౌ |525| (9-23) 
దుర్గత్్ం సితషట త్రష్యోత్ర, వాయజహార్గంబికా యద్వ | 
త్ద్వ జయేత్యభహిత్ం, దేవై ర్గకాశ సంసిథత్రైః |526| (9-24) 
శుమేునా గత్య యా శక్త, ర్ు్కాత జ్ఞవలత్ర భీషణా | 
ఆయానీత వ్హినకూటాభా, స్వ నిర్స్వత మహోల్కయా |527| (9-25) 
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సింహ నాదేన శుముసయ, వాయప్తం లోక్ త్రయాంత్ర్మ్ | 
నిర్గరత్ నిఃసవనో ఘ్నర్ష, జిత్వాన వ్నీప్తే |528| (9-26) 
శుము ముకాతఞచర్గన్ దేవీ, శుముసతత్ ప్రహిత్మ ఞఛర్గన్ | 
చచ్చఛద శవశరై ర్ుగ్ైరః, శత్శోఽథ సహసరశః |529| (9-27) 
త్త్ః స్వ చణిడకా కురద్వధ, శూలేనాభ జఘన త్మ్ | 
స త్ద్వభ హత్ర భూమౌ, మూర్తచిత్ర నిప్పాత్ హ |530| (9-28) 
త్త్ర నిశుంభః సంపాాప్య, చ్చత్నా మాత్త కార్ు్క్ః | 
ఆజఘన శరైర్ దేవీం, కాళీం కేసర్తణం త్థా |531| (9-29) 
పునశచ క్ృత్మవ బాహూనా, మయుత్ం దనుజేశవర్ః | 
చకార యుధ్యన ద్వత్రజ-శఛదయామాస చణిడకామ్ |532| (9-30) 
త్త్ర భగవ్తీ కురద్వధ, దుర్గా దుర్గార్తత నాశినీ | 
చచ్చఛద త్మని చకారణి, సవ శరైః స్వయకాంశచ త్మన్ |533| (9-31) 
త్త్ర నిశుంభ్య వేగ్రన, గద్వ మాద్వయ చణిడకామ్ | 
అభయధ్యవ్త్ వై హంత్ుం, దైత్య సేనా సమావ్ృత్ః |534| (9-32) 
త్స్వయ ప్త్త్ ఏవాశు, గద్వం చచ్చఛద చణిడకా | 
ఖడ్గాన శిత్ ధ్యర్తణా, స చ శూల్ం సమాదదే |535| (9-33) 
శూల్హసతం సమాయానతం, నిశుము మమర్గర్దనమ్ | 
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హృద్వ వివాయధ శూలేన, వేగ్ర విదేధన చణిడకా |536| (9-34) 
భననసయ త్సయ శూలేన, హృదయాన్ నిఃసృత్ర ఽప్ర్ః | 
మహాబలో మహావీర్యః, త్రషో్యత్ర పుర్ుష్ఠ వ్దన్ |537| (9-35) 
త్సయ నిషాకరమత్ర దేవీ, ప్రహసయ సవనవ్త్తత్ః | 
శిర్శిచచ్చఛద ఖడ్గాన, త్త్ర ఽస్వవ్ప్త్దుువి |538| (9-36) 
త్త్ః సింహ శచఖాద్భ్గరం, దంషాటర క్షుణణ శిర్షధర్గన్ | 
అసుర్గం స్వతంసతథా కాళీ, శివ్దూతీ త్థాప్ర్గన్ |539| (9-37) 
కౌమార్త శక్త నిర్తునానః, కేచనేనశుర్్హాసుర్గః | 
బరహా్ణీ మనతర పూతేన, త్రయే నానేయ నిర్గ క్ృత్మః |540| (9-38) 
మాహేశవర్త త్రరశూలేన, భనానః పేత్ుసతథాప్ర్త | 
వార్గహ్ త్ుండ ఘతేన, కేచచూఛర్తణ క్ృత్మ భువి |541| (9-39) 
ఖండం ఖండం చ చకేరణ, వైషణవాయ ద్వనవాః క్ృత్మః | 
వ్జేరణ చ్ైందీర హస్వతగర, విముకేతన త్థాప్ర్త |542| (9-40) 
కేచద్వవనేశు ర్సుర్గః, కేచననషాట మహాహవాత్ | 
భక్షిత్మ శచప్ర్త కాళీ, శివ్దూతీ మృగ్రధిపైః|ఓం| |543| (9-41) 
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సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
వాగువ్ బీజ్ఞధిషాటతై్రరయ శ్రీ మహాకాళై్య నమః  
 
నాగవ్లీల దళ యుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుష్టైపర్భయర్తచత్ం 
సఘృత్ంకూషా్ండఖండమిక్షుఖండం వా హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్మాః 2 ఏవ్ం 41 
శోలక్మంత్మాః  39 ఏవ్మాద్వత్ః 543  అర్థమంత్మాః    
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॥ దశమోఽధ్యయయః ॥ 
శుంభ వ్ధ 

 
ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |544| (10-1) 
నిశుముం నిహత్ం దృషాటవ, భాాత్ర్ం పాాణసమి్త్ం | 
హనయమానం బల్ం చ్ైవ్, శుముః క్ృద్భ్ధఽబరవీద్ వ్చః |545| (10-2) 
బలవ్లే పాదుష్యట త్వం, మా దుర్తా గర్వ మావ్హ | 
అనాయస్వం బల్మాశిరత్య, యుదధయసే యాత్రమానినీ |546| (10-3) 
దేవుయవాచ |547| (10-4) 
ఏకైవాహం జగత్యత్ర, ద్వవతీయా కా మమాప్ర్గ | 
ప్శై్యత్మ దుషట మయేయవ్, విశనోతయ మద్వవభూత్యః |548| (10-5) 
త్త్ః సమస్వతస్వత దేవోయ, బరహా్ణీ ప్రముఖాల్యమ్ | 
త్స్వయ దేవాయస్ త్నౌ జగు్ః, ఏకై వాసత్-త్ద్వమిాకా |549| (10-6) 
దేవుయవాచ |550| (10-7) 
అహం విభూత్మయ బహుభః, ఇహ ర్ూపైర్-యద్వ సిథత్మ | 
త్త్ సంహృత్ం మయైకైవ్, త్రషోామాయజౌ సిథర్ష భవ్ |551| (10-8) 
ఋష్ఠర్ువాచ |552| (10-9) 



కీలం సింహవాహిన్్ైతిరశూలపాశధయరిణ్్ైనమః 

దేవీమాహాత్మ్యమ్ ద్శమోఽధయైయమ్ 142 | P a g e  

త్త్ః ప్రవ్వ్ృతే యుదధం, దేవాయః శుముసయ చోభయోః | 
ప్శయత్మం సర్వ దేవానాం, అసుర్గణాం చ ద్వర్ుణమ్ |553| (10-10) 
శర్ వ్రైోః శిత్రైః శస్యరః, త్థాస్యర శ్ైచవ్ ద్వర్ుణ్ైః | 
త్యోర్ుయదధ మభూదూుయః, సర్వలోక్ భయఙ్కర్మ్ |554| (10-11) 
ద్వవాయన్ యస్వతరణి శత్శో, ముముచ్చ యాన్ యథామిాకా | 
బభఞి త్మని దైతేయనదరః, త్త్ ప్రరతీ ఘత్ క్ర్తృభః |555| (10-12) 
ముకాతని తేన చాస్వతరణి, ద్వవాయని ప్ర్మేశవర్త | 
బభఞి లీల్యై వోగర, హుఙ్న్కర్షచ్-చార్ణాద్వభః |556| (10-13) 
త్త్ః శర్ శత్రైర్ దేవీం, ఆచాఛ దయత్ స్తఽసుర్ః | 
స్వపి త్త్ కుపిత్మ దేవీ, ధనుశ్ చచ్చఛద చ్చషుభః |557| (10-14) 
ఛినేన ధనుష్ఠ దైతేయనదరః, త్థా శక్త మథా దదే | 
చచ్చఛద దేవీ చకేరణ, త్మమ ప్యసయ క్ర్త సిథత్మమ్ |558| (10-15) 
త్త్ః ఖడా ముపాద్వయ, శత్ చనదరం చ భానుమత్ | 
అభయధ్యవ్త్ త్ద్వ దేవీం, దైత్మయనా మధిపేశవర్ః |559| (10-16) 
త్స్వయ ప్త్త్ ఏవాశు, ఖడాం చచ్చఛద చణిడకా | 
ధనుర్ ముకయః శిత్రైర్ బాణ్ైః, చర్్ చార్క క్ర్గ మల్మ్ |560| (10-17) 
హత్మశవః స త్ద్వ దైత్యః, ఛినన ధనావ విస్వర్థిః | 
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జగ్రాహ ముదార్ం ఘ్నర్ం, అమిాకా నిధనో దయత్ః |561| (10-18) 
చచ్చఛద్వ ప్త్త్సతసయ, ముదార్ం నిశిత్రైః శరైః | 
త్థాపి స్తఽభయధ్యవ్త్తం, ముష్ఠట ముదయమయ వేగవాన్ |562| (10-19) 
స ముష్ఠటం పాత్యామాస, హృదయే దైత్య పుఙ్ావ్ః | 
దేవాయ సతం చాపి స్వ దేవీ, త్లేనోర్సయ త్మడయత్ |563| (10-20) 
త్ల్ ప్రహార్గ భహత్ర, నిప్పాత్ మహ్ త్లే | 
స దైత్య ర్గజః సహస్వ, పునర్తవ్ త్థోత్రథత్ః |564| (10-21) 
ఉత్పత్య చ ప్రగృహోయచ్ైచః, దేవీం గగన మాసిథత్ః | 
త్త్మాపి  స్వ నిర్గధ్యర్గ, యుయుధ్య తేన చణిడకా |565| (10-22) 
నియుదధం ఖే త్ద్వ దైత్య, శచణిడకా చ ప్ర్సపర్మ్ | 
చక్రత్ుః ప్రథమం సిదధ, ముని విస్య కార్క్మ్ |566| (10-23) 
త్త్ర నియుదధం సుచర్ం,  క్ృత్మవ తేనామిాకా సహ | 
ఉత్మపత్య భాామయా మాస, చక్షేప్ ధర్ణీత్లే |567| (10-24) 
స క్షిపోత ధర్ణీం పాాప్య, ముష్ఠట ముదయమయ వేగిత్ః | 
అభయ ధ్యవ్త్ దుషాటత్మ్, చణిడకా నిధనేచఛయా |568| (10-25) 
త్మా యానతం త్త్ర దేవీ, సర్వ దైత్య జనేశవర్మ్ | 
జగత్మయం పాత్యా మాస, భత్మవ శూలేన వ్క్షసి |569| (10-26) 
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స గత్మసుః ప్పాత్రర్గవయం, దేవీ శూలగర విక్షత్ః | 
చాల్యనోక్లం ప్ృథ్వం, స్వబిద దీవపాం స ప్ర్వత్మమ్ |570| (10-27) 
త్త్ః ప్రసనన మఖిల్ం, హతే త్సి్న్ దుర్గత్్ని | 
జగత్ స్వవసథయ మతీ వాప్, నిర్్ల్ం చాభవ్ననభః |571| (10-28) 
ఉత్మపత్ మేఘః స్తలక యే, పాాగ్రసంసేత శమం యయుః | 
సర్తత్ర మార్ా వాహినయః, త్థాసంసతత్ర పాత్రతే |572| (10-29) 
త్త్ర దేవ్ గణాః సర్తవ, హర్ో నిర్ుర్ మానస్వః | 
బభూవుర్ నిహతే త్సి్న్, గంధర్గవ ల్లిత్ం జగుః |573| (10-30) 
అవాదయంసతథై వానేయ, ననృత్ుశచప్ోర్ష గణాః | 
వ్వుః పుణాయసతథా వాత్మః, సుప్రభ్య ఽభూద్ ద్వవాక్ర్ః |574| (10-31) 
జజవల్ుః చాగనయః శనాతః, శంత్మ ద్వగినిత్ సవనాః |575| (10-32) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై  
సింహ వాహినయై త్రరశూల్ పాశధ్యర్తణై్య నమః  
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సఘృత్ం మాత్ుల్ుంగ ఫల్ం సమర్పయామి 
 
ఉవాచమంత్మాః 4 ఏవ్ం 32 
శోలక్మంత్మాః  27 ఏవ్మాద్వత్ః 575  అర్థమంత్మాః  1 
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॥ ఏకాదశోధ్యయయః ॥ 
నార్గయణీ సుతత్రః 

 

ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |576| (11-1) 
దేవాయ హతే త్త్ర మహాసుర్తనేదర,  
 సేనాదరః సుర్గ వ్హిన పుర్షగమాస్ త్మమ్ | 
కాత్మయయనీం త్ుషుటవు ర్తషట లభాత్,  
 వికాసి వ్కాతరబి వికాసిత్మశః |577| (11-2) 
దేవి ప్రప్నానర్తతహర్త ప్రసద 
 ప్రసద మాత్ర్ జగత్ర ఽఖిల్సయ | 
ప్రసద విశేవశవర్త పాహి విశవం  
 త్వమీశవర్త దేవి చర్గ చర్సయ |578| (11-3) 
ఆధ్యర్ భూత్మ జగత్స్ త్వమేకా  
 మహ్ సవర్ూపేణ యత్ః సిథత్మసి | 
అపాం సవర్ూప్ సిథత్యా త్వయైత్ద్ 
 ఆపాయయతే క్ృత్ోి మల్ఙ్రయ వీర్తయ |579| (11-4) 
త్వం వైషణవీ శక్త ర్ననత వీర్గయ  
 విశవసయ బీజం ప్ర్మాసి మాయా | 
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సమో్హిత్ం దేవిసమసత మేత్త్  
 త్వం వై ప్రసనాన భువి ముక్తహేత్ుః |580| (11-5) 
విద్వయః సమస్వతసతవ్ దేవి భేద్వః 
 సితరయః సమస్వతః సక్ల జగత్ుో | 
త్వయైక్యా పూర్తత్మంబ యైత్త్, 
 కా తే సుతత్రః సతవ్య ప్ర్గ ప్ర్షక్తః |581| (11-6) 
సర్వ భూత్మ యద్వ దేవీ, సవర్ా ముక్తప్రద్వయినీ | 
త్వం సుతత్మ, సుతత్యే కా వా భవ్నుత ప్ర్మోక్తయః |582| (11-7) 
సర్వసయ బుద్వధ ర్ూపేణ, జనసయ హృద్వ సంసిథతే | 
సవర్గాప్ వ్ర్ాదే దేవి, నార్గయణి నమోఽసుతతే |583| (11-8) 
క్ల కాషాోద్వ ర్ూపేణ, ప్ర్తణామ ప్రద్వయిని | 
విశవస్తయప్ర్తౌ శకేత, నార్గయణి నమోసుతతే |584| (11-9) 
సర్వ మఙ్ాళ మాఙ్ాళేయ, శివే సర్గవర్థ స్వధికే | 
శర్ణేయ త్రయంబకే గ్ర్త నార్గయణి నమోఽసుతతే |585| (11-10) 
సృష్ఠట సిథత్ర వినాశనాం, శక్తభూతే సనాత్ని | 
గుణాశరయే గుణమయే, నార్గయణి నమోఽసుతతే |586| (11-11) 
శర్ణాగత్ దీనార్త, ప్ర్తత్మాణ ప్ర్గయణే | 
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సర్వస్వయర్తత హర్త దేవి, నార్గయణి నమోఽసుతతే |587| (11-12) 
హంసయుక్త విమానసేథ, బరహా్ణీర్ూప్ ధ్యర్తణీ | 
కౌశముః క్షర్తకే దేవి, నార్గయణి నమోఽసుతతే |588| (11-13) 
త్రరశూల్ చనాదరహి ధర్త, మహా వ్ృషభ వాహిని | 
మాహేశవర్త సవర్ూపేణ, నార్గయణి నమోఽసుతతే |589| (11-14) 
మయూర్ కుకుకట వ్ృతే, మహాశక్తధర్త ఽనఘ్న | 
కౌమార్త ర్ూప్ సంస్వథనే, నార్గయణి నమోసుతతే |590| (11-15) 
శఙ్ఖ చక్ర గద్వ శర్ ఙ్ా, గృహ్త్ ప్ర్మాయుధ్య | 
ప్రసద వైషణవీ ర్ూపే, నార్గయణి నమోఽసుతతే |591| (11-16) 
గృహ్త్రగర మహా చకేర, దంష్ఠటరద్ ధృత్ వ్సునధర్త | 
వ్ర్గహ ర్ూపిణి శివే, నార్గయణి నమోసుతతే |592| (11-17) 
నృసింహ ర్ూపేణోగ్రరణ, హనుతం దైత్మయ క్ృత్రదయమే | 
త్రైరలోక్య త్మాణ సహితే, నార్గయణి నమోఽసుతతే |593| (11-18) 
క్ర్తటిని మహావ్జేర, సహసర నయనోజివలే | 
వ్ృత్ర పాాణ హర్త చ్ైనిదర, నార్గయణి నమోఽసుతతే |594| (11-19) 
శివ్దూతీ సవర్ూపేణ, హత్ దైత్య మహాబలే | 
ఘ్నర్ ర్ూపే మహార్గవే, నార్గయణి నమోఽసుతతే |595| (11-20) 
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దంషాటరక్ర్గళ వ్దనే, శిర్ష మాల విభూషణే | 
చాముణేడ ముణడమథనే, నార్గయణి నమోఽసుతతే |596| (11-21) 
ల్క్ష్మి ల్జేి మహావిదేయ, శరదేధ పుష్ఠట సవధ్య ధురవే | 
మహార్గత్రర మహాఽవిదేయ, నార్గయణి నమోఽసుతతే |597| (11-22) 
మేధ్య సర్సవత్ర వ్ర్త, భూత్ర బాభరవి త్మమసి | 
నియతే త్వం ప్రసదేశే నార్గయణి నమోఽసుతతే |598| (11-23) 
సర్వ సవర్ూపే సర్తవశే, సర్వ శక్త సమనివతే | 
భయేభయస్ త్మాహి నో దేవి, దుర్తా దేవి నమోఽసుతతే |599| (11-24) 
ఏత్తేత వ్దనం సమయం, లోచన త్రయ భూష్ఠత్మ్ | 
పాత్ు నః సర్వభీత్రభయః, కాత్మయయిని  నమోఽసుతతే |600| (11-25) 
జ్ఞవల క్ర్గళ మత్ుయగరం, అశేషాసుర్ సూదనమ్ | 
త్రరశూల్ం పాత్ు నో భీతేర్-భదరకాళి  నమోఽసుతతే |601| (11-26) 
హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి, సవనేనాపూర్య యా జగత్ | 
స్వ ఘణాట పాత్ు నో దేవి, పాపేభ్యయ నః సుత్మనివ్ |602| (11-27) 
అసుర్గ సృగ్ వ్ స్వప్ఙ్క, చర్తచత్సేత క్ర్ష జవల్ః | 
శుభాయ ఖడ్గా భవ్త్ు, చణిడకే త్మవం నత్మ వ్యమ్ |603| (11-28) 
ర్షగ్ర నశేషాన్ అప్హంసి త్ుషాట, 
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 ర్ుషాట త్ు కామాన్ సక్లన్ అభీషాటన్ | 
త్మవమాశిరత్మనాం న విప్ననర్గణాం, 
 త్మవమాశిరత్మ హాయశరయత్మం ప్రయానిత |604| (11-29) 
ఏత్త్కృత్ం యత్కదనం త్వయాదయ, 
 ధర్్ద్వవషాం దేవి మహాసుర్గణామ్ | 
ర్ూపై ర్నేకైర్ బహుధ్యత్్ మూర్తతం, 
 క్ృత్మవమిాకే త్త్ ప్రక్ర్షత్ర కానాయ |605| (11-30) 
విద్వయసు శసేతరషు వివేక్ దీపే 
 షావదేయషు వాకేయషు చ కా త్వదనాయ | 
మమత్వ గర్తత ఽత్ర మహానధకార్త, 
 విభాామయతేయత్ దతీవ్ విశవమ్ |606| (11-31) 
ర్క్షాంసి యతా్రగరవిషాశచ నాగ్ర, 
 యత్మార్యో దసుయ బలని యత్ర | 
ద్వవానలో యత్ర త్థాబిధ మధ్యయ, 
 త్త్ర సిథత్మ త్వం ప్ర్తపాసి విశవమ్ |607| (11-32) 
విశేవశవర్త త్వం ప్ర్తపాసి విశవం, 
 విశవత్ర్కా ధ్యర్యసత్ర విశవమ్ | 



కీలం సర్ినయరాయణ్్ైనమః 

దేవీమాహాత్మ్యమ్ ఏకాద్శోఽధయైయమ్ 151 | P a g e  

విశేవశవ్నాదయ  భవ్తీ భవ్నిత, 
 విశవశరయా యేత్వయి భక్తనమాాః |608| (11-33) 
దేవి ప్రసద ప్ర్తపాల్య నో ఽర్తభీతేః, 
 నిత్యం యథాసుర్ వ్ద్వ దధునైవ్ సదయః | 
పాపాని సర్వ జగత్మం ప్రశమం నయాశు, 
 ఉత్మపత్ పాక్ జనిత్మంశచ మహోప్సర్గాన్ |609| (11-34) 
ప్రణత్మనాం ప్రసద త్వం, దేవి విశవర్తత హార్తణి | 
త్రైరలోక్య వాసినా మీడ్గయ, లోకానాం వ్ర్ద్వ భవ్ |610| (11-35) 
దేవుయవాచ |611| (11-36) 
వ్ర్ద్వహం సుర్గణా, వ్ర్ం యన్న సేచఛథ | 
త్ం వ్ృణుధవం ప్రయచాఛమి, జగత్మ ముప్కార్క్మ్ |612| (11-37) 
దేవా ఊచుః |613| (11-38) 
సర్గవబాధ్య ప్రశమనం, త్రైరలోక్యస్వయఖిలేశవర్త | 
ఏవ్మేవ్ త్వయాకార్యమ్, అస్ద్ వైర్త వినాశనమ్ |614| (11-39) 
దేవుయవాచ |615| (11-40) 
వైవ్సవతేఽనతర్త పాాపేత, అషాటవింశత్రమే యుగ్ర | 
శుమోు నిశుముశ్ైచవానాయ, వుత్పతేోయతే మహాసురౌ |616| (11-41) 
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ననదగోప్ గృహే జ్ఞత్మ, యశోద్వగర్ు సంభవా | 
త్త్సత నాశయిషాయమి, వినాధయచల్ నివాసినీ |617| (11-42) 
పునర్ప్ యత్ర రౌదేరణ, ర్ూపేణ ప్ృథివీ త్లే | 
అవ్తీర్య హనిషాయమి, వైప్ర చత్మతంసుత ద్వనవాన్ |618| (11-43) 
భక్షయనాతయశచ త్మనుగ్రాన్, వైప్రచత్మతన్ మహాసుర్గన్ | 
ర్కాత దనాత భవిషయనిత,  ద్వడిమీ కుసుమో ప్మాః |619| (11-44) 
త్త్ర మాం దేవ్త్మః సవర్తా, మర్తయలోకే చ మానవాః  
సుతవ్నోత వాయహర్తషయనిత, సత్త్ం ర్క్త దనితకామ్ |620| (11-45) 
భూయశచ శత్ వార్తోకాయ, మనావ్ృషాటయమనముసి | 
మునిభః సంస్ృత్మ భూమౌ, సమువిషాయమయయోనిజ్ఞ |621| (11-46) 
త్త్ః శతేన నేత్మాణాం, నిర్తక్షిషాయమి యను్నీన్ | 
కీర్తతయిషయనిత మనుజ్ఞః, శత్మక్షీమిత్ర మాం త్త్ః |622| (11-47) 
త్త్ర ఽహమఖిల్ం లోక్ం, ఆత్్ దేహ సముదువైః | 
భర్తషాయమి సుర్గః శకైర్, ఆవ్ృష్యటః పాాణ ధ్యర్కైః |623| (11-48) 
శక్ముర్తత్ర విఖాయత్రం, త్ద్వ యాస్వయమయ హంభువి | 
త్త్రైరవ్ చ వ్ధిషాయమి, దుర్ామాఖయం మహాసుర్మ్ |624| (11-49) 
దుర్గా దేవీత్ర విఖాయత్ం,  త్నే్ నామ భవిషయత్ర | 
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పునశచహం యద్వ భీమం, ర్ూప్ం క్ృత్మవ హిమాచలే |625| (11-50) 
ర్క్షాంసి భక్ష యిషాయమి, మునీనాం త్మాణ కార్ణాత్ | 
త్ద్వమాం మునయః సర్తవ, స్తతషయంత్మయ నమామూర్తయః |626| (11-51) 
భీమా దేవీత్ర విఖాయత్ం, త్నే్ నామ భవిషయత్ర | 
యద్వర్ుణాఖయస్యరలొకేయ, మహా బాధ్యం క్ర్తషయత్ర |627| (11-52) 
త్ద్వహం భాామర్ం ర్ూప్ం, క్ృత్మవ సంఖేయ యషటపదమ్ | 
త్రైరలోక్యసయ హిత్మర్గథయ, వ్ధిషాయమి మహాసుర్మ్ |628| (11-53) 
భాామర్తత్రచ మాం లోకా, సతద్వ స్తతషయనిత సర్వత్ః | 
ఇత్థం యద్వ యద్వ బాధ్య, ద్వనవోత్మథ భవిషయత్ర |629| (11-54) 
త్ద్వ త్ద్వవ్తీర్గయహం, క్ర్తషాయమయర్తసంక్షయమ్|ఓం| |630| (11-55) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
సర్వనార్గయణై్య నమః  
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సఘృత్ం ద్వడిమీ ఫల్ం 
 
ఉవాచమంత్మాః 4 ఏవ్ం 55 
శోలక్మంత్మాః  50 ఏవ్మాద్వత్ః 630  అర్థమంత్మాః  1 
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॥ ద్వవదశోఽధ్యయయః ॥ 
ఫల్సుతత్ర 

 
ఓం దేవుయవాచ |631| (12-1) 
ఏభః సతవైశచ మాం నిత్యం, స్తతషయతే యః సమాహిత్ః | 
త్స్వయహం సక్లం బాధ్యం, నాశయిషాయమయసంశయమ్ |632| (12-2) 
మధుకైటభ నాశం చ, మహిషాసుర్ ఘత్నమ్ | 
కీర్తతయిషయనిత యే త్దవద్, వ్ధం శుము నిశుముయోః |633| (12-3) 
అషటమాయం చ చత్ుర్దశయం, నవ్మాయం చ్ైక్ చ్చత్సః | 
శోోషయనిత చ్ైవ్ యే భకాతయ, మమ మాహాత్్య ముత్తమమ్ |634| (12-4) 
న తేషాం దుషకృత్ం క్ఞ్జచద్, దుషకృత్రత్మథ న చాప్దః | 
భవిషయత్ర న ద్వర్తదరయం, న చ్ై వేషట వియోజనమ్ |635| (12-5) 
శత్ురత్ర న భయం త్సయ, దసుయత్ర వా న ర్గజత్ః | 
న శస్వతరనల్ త్రయౌఘత్, క్ద్వచత్ సం భవిషయత్ర |636| (12-6) 
త్స్వ్న్ మమ్ైత్న్ మాహాత్్యం, ప్ఠిత్వ్యం సమాహిత్రైః | 
శోోత్వ్యం చ సద్వ భకాతయ, ప్ర్ం సవసతయయనం హి త్త్ |637| (12-7) 
ఉప్ సర్గా నశేషాంసుత, మహామార్త సముదువాన్ | 
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త్థా త్రరవిధ ముత్మపత్ం, మాహాత్్యం శమయేన్మ |638| (12-8) 
యత్రైరత్త్ ప్ఠయతే సమయఙ్ నిత్య మాయత్నే మమ | 
సద్వ న త్ద్ విమోక్షాయమి, స్వనినధయం త్త్ర మేసిథత్మ్ |639| (12-9) 
బలి ప్రద్వనే పూజ్ఞయామ్, అగిన కార్తయ మహోత్ోవే | 
సర్వం మమ్ైత్చచర్తత్ం, ఉచాచర్యం శావ్య మేవ్చ |640| (12-10) 
జ్ఞనత్మజ్ఞనత్మ వాపి, బలి పూజ్ఞం త్థా క్ృత్మమ్ | 
ప్రతీచఛషాయమయహం ప్రరత్మయ, వ్హినహోమం త్థాక్ృత్మ్ |641| (12-11) 
శర్త్మకలే మహా పూజ్ఞ, క్రయతే యాచ వార్తోకీ | 
త్స్వయం మమ్ైత్నా్హాత్్యం, శురత్మవ భక్త సమనివత్ః |642| (12-12) 
సర్గవబాధ్య వినిర్ు్కోత, ధన ధ్యనయ సమనివత్ః | 
మనుష్ఠయ మత్ ప్రస్వదేన, భవిషయత్ర న సంశయః |643| (12-13) 
శురత్మవ మమ్ైత్న్-మాహాత్్యం, త్థా చోత్పత్తయః శుభాః | 
ప్ర్గక్రమం చ యుదేధషు, జ్ఞయతే నిర్ుయః పుమాన్ |644| (12-14) 
ర్తప్వ్ః సంక్షయం యానిత, క్ళాయణం చోప్ప్దయతే | 
ననదతేచ కుల్ం పుంస్వం మాహాత్్యం మమశృణవత్మమ్ |645| (12-15) 
శనిత క్ర్్ణి సర్వత్ర, త్థా దుఃసవప్న దర్ానే | 
గరహప్రడసు చోగ్రాసు, మాహాత్్యం శృణుయాన్మ |646| (12-16) 
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ఉప్సర్గాః శమం యానిత, గరహప్రడశచ ద్వర్ుణాః | 
దుఃసవప్నం చ నృభర్ దృషటం, సుసవప్నముప్జ్ఞయతే |647| (12-17) 
బాల్గరహాభ భూత్మనాం, బాలనాం శనిత కార్క్మ్ | 
సంఘత్ భేదే చ నృణాం, మ్ైతీర క్ర్ణ ముత్తమమ్ |648| (12-18) 
దుర్వృత్మతనామ్ అశేషాణాం, బల్ హానిక్ర్ం ప్ర్మ్ | 
ర్క్షో భూత్ పిశచానాం, ప్ఠనాదేవ్ నాశనమ్ |649| (12-19) 
సర్వం మమ్ైత్న్ మాహత్్యం, మమ సనినధి కార్క్మ్ | 
ప్శు పుషాపర్రయ ధూపైశచ, గనధ దీపైస్ త్థోత్తమ్ైః |650| (12-20) 
విపాాణాం భ్యజనైర్ హోమ్ైః, ప్రాక్షణీయైః అహర్తనశమ్ | 
అనైయశచ వివిధైర్ భ్యగ్ైః, ప్రద్వనైర్ వ్త్ోర్తణ యా |651| (12-21) 
ప్రరత్రర్త్ క్రయతే స్వసి్న్, సక్ృత్ సుచర్తతే శురతే | 
శురత్ం హర్త్ర పాపాని, త్థార్షగయం ప్రయచఛత్ర |652| (12-22) 
ర్క్షాం క్ర్షత్ర భూతేభ్యయ, జన్నాం కీర్తనం మమ | 
యుదేదషు చర్తత్ం యనే్, దుషట దైత్య నిబర్హణమ్ |653| (12-23) 
త్సి్న్ శురతే వైర్త క్ృత్ం, భయం పుంస్వం న జ్ఞయతే | 
యుషా్భఃసుతత్యో యాశచ, యాశచ బరహ్ర్తోభఃక్ృత్మః |654| (12-24) 
బరహ్ణా చ క్ృత్మస్ త్మసుత, ప్రయచఛనుత శుభాం మత్రమ్ | 
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అర్ణేయ పాానతర్త వాపి, ద్వవాగిన ప్ర్త వార్తత్ః |655| (12-25) 
దసుయభర్ వా వ్ృత్ః శూనేయ, గృహ్త్ర వాపి శత్ురభః | 
సింహ వాయఘా నుయాత్ర వా, వ్నే వా, వ్న హసితభః |656| (12-26) 
ర్గజ్ఞా కురదేధన చాజాపోత, వ్ధ్యయ బనద గత్రఽపివా | 
ఆఘూర్తనత్ర వా వాతేన, సిథత్ః పోతే మహార్ణవే |657| (12-27) 
ప్త్త్ుో చాపి శసేతరషు, సఙా్న్రమే భృశ ద్వర్ుణే | 
సర్గవ బాధ్యశు ఘ్నర్గసు, వేదనాభయర్తదత్ర ఽపి వా |658| (12-28) 
స్ర్న్ మమ్ైత్త్ చర్తత్ం, నర్ష ముచ్చయత్ సఙ్కటాత్ | 
మమ ప్రభావాత్ సింహాద్వయ, దసయవో వైర్తణస్ త్థా |659| (12-29) 
దూర్గదేవ్ ప్లయనేత, స్ర్త్శ్-చర్తత్ం మమ |660| (12-30) 
ఋష్ఠర్ువాచ |661| (12-31) 
ఇత్ుయకాతవ స్వ భగవ్తీ, చణిడకా చణడవిక్రమా |662| (12-32) 
ప్శయత్మమేవ్ దేవానాం, త్త్రైరవానతర్ధయత్ | 
తేఽపి దేవా నిర్గత్ఙ్న్కః, స్వవధికార్గన్ యథా పుర్గ |663| (12-33) 
యజా భాగ భుజః సర్తవ, చకురర్-వినిహత్మర్యః | 
దైత్మయశచ దేవాయ నిహతే, శుమేు దేవ్ర్తపౌ యుధి |664| (12-34) 
జగద్ విధవంసిని త్సి్న్, మహోగ్రర ఽత్ుల్ విక్రమే | 
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నిశుమేు చ మహావీర్తయ, శేషాః పాత్మళ మాయయుః |665| (12-35) 
ఏవ్ం భగవ్తీ దేవీ, స్వ నిత్మయపి పునః పునః | 
సంభూయ కుర్ుతే భూప్, జగత్ః ప్ర్తపాల్నమ్ |666| (12-36) 
త్యైత్న్-మోహయతే విశవం, స్ైవ్ విశవం ప్రసూయతే | 
స్వ యాచత్మ చ విజ్ఞానం, త్ుషాట ఋద్వధం ప్రయచఛత్ర |667| (12-37) 
వాయప్తం త్యైత్త్ సక్ల్ం, బరహా్ణడం మనుజేశవర్ | 
మహా కాలయ మహాకాలే, మహామార్త సవర్ూప్యా |668| (12-38) 
స్ైవ్ కాలే మహామార్త, స్ైవ్ సృష్ఠటర్ భవ్త్ యజ్ఞ | 
సిథత్రం క్ర్షత్ర భూత్మనాం, స్ైవ్ కాలే సనాత్నీ |669| (12-39) 
భవ్కాలే నృణాం స్ైవ్, ల్క్ష్మీర్ వ్ృద్వధ ప్రద్వ గృహే | 
స్ైవాభావే త్థా ల్క్ష్మీః, వినాశ యోప్జ్ఞయతే |670| (12-40) 
సుతత్మ సంపూజిత్మ పుష్టైపః, ధూప్ గనాధద్వభః త్థా | 
దద్వత్ర విత్తం పుత్మాంశచ, మత్రం ధర్త్ గత్రం శుభామ్ |671| (12-41) 
 
 
సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
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ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
శ్రీ బాలత్రరపుర్ సుందరయై  నమః  
 
సఘృత్ం బిల్వ  ఫల్ం 
 
ఉవాచమంత్మాః 2 ఏవ్ం 41 
శోలక్మంత్మాః  37 ఏవ్మాద్వత్ః 671  అర్థమంత్మాః  2 
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॥ త్రయోదశోధ్యయయః ॥ 
సుర్థ వైశయయోః వ్ర్ప్రద్వనమ్  

 
ఓం ఋష్ఠర్ువాచ |672| (13-1) 
ఏత్తేత క్థిత్ం భూప్, దేవీమాహాత్్యముత్తమమ్ | 
ఏవ్మపరభావా స్వ దేవీ, యయేదం ధ్యర్యతే జగత్ |673| (13-2) 
విద్వయత్థైవ్ క్రయతే, భగవ్ద్వవషుణమాయయా | 
త్యా త్వమేష వైశయశచ, త్థైవానేయ వివేక్నః |674| (13-3) 
మోహయనేత మోహిత్మశ్ైచవ్, మోహమేషయనిత చాప్ర్త | 
త్మముపైహి మహార్గజ, శర్ణం ప్ర్మేశవర్తమ్ |675| (13-4) 
ఆర్గధిత్మ స్ైవ్ నృణాం, భ్యగసవర్గాప్వ్ర్ాద్వ |676| (13-5) 
మార్కణేడయ ఉవాచ |677| (13-6) 
ఇత్ర త్సయ వ్చః శృత్మవ, సుర్థః స నర్గధిప్ః |678| (13-7) 
ప్రణిప్త్య మహాభాగం, త్మృష్ఠం శంసిత్ వ్రత్మ్ | 
నిర్తవణోణఽత్ర మమతేవన, ర్గజ్ఞయప్ హర్ణేన చ |679| (13-8) 
జగ్రమ సదయసతప్సే, సచ వైశోయ మహామునే | 
సందర్ానార్థ మంబాయా, నదీ పులీన సంసిథత్ః |680| (13-9) 
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స చ వైశయ సతప్ సేతపే, దేవీ సూక్తం ప్ర్ం జప్న్ | 
తౌ త్సి్న్ పులినే దేవాయః, క్ృత్మవ మూర్తతం మహ్మయీమ్ |681| (13-10) 
అర్హణాం చక్రత్ుః త్స్వయః, పుషప ధూపాగిన త్ర్పణ్ైః | 
నిర్గహారౌ యత్మహారౌ,  త్న్నసక సమాహితౌ |682| (13-11) 
దదత్ుసత బలిం చ్ైవ్, నిజ గ్రత్మా సృగుక్షిత్మ్ | 
ఏవ్ం సమార్గధ యత్రస్-త్రరభర్వరైోర్-యత్మత్్నోః  |683| (13-12) 
ప్ర్తత్ుషాట జగద్వధతీర, ప్రత్యక్షం పాాహ చణిడకా |684| (13-13) 
దేవుయవాచ |685| (13-14) 
యత్మపరర్థయతే త్వయా భూప్, త్వయా చ కుల్ననదన 
మత్తసత త్ పాాప్యత్మం సర్వం, ప్ర్తత్ుషాట దద్వమి త్త్ |686| (13-15) 
మార్కణేడయ ఉవాచ |687| (13-16) 
త్త్ర వ్వేర నృపో ర్గజయ, మవిభరంశయ నయజన్ని | 
అత్రైరవ్ చ నిజం ర్గజయం, హత్శత్ురబల్ం బలత్ |688| (13-17) 
స్తఽపి వైశయసతత్ర జ్ఞానం, వ్వేర నిర్తవణణమానసః | 
మమేత్యహమిత్ర పాాజాః, సఙ్ావిచుయత్ర కార్క్మ్ |689| (13-18) 
దేవుయవాచ |690| (13-19) 
సవలెైపర్హోభర్ నృప్తే, సవం ర్గజయం పాాప్ోయతే భవాన్  |691| (13-20) 
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హత్మవ ర్తపూన సఖలిత్ం, త్వ్ త్త్ర భవిషయత్ర |692| (13-21) 
మృత్శచ భూయః సమాపరప్య, జన్ దేవా ద్వవవ్సవత్ః |693| (13-22) 
స్వవ్ర్తణకో నామ మనుర్, భవాన్ భువి  భవిషయత్ర |694| (13-23) 
వైశయ వ్ర్య త్వయా యశచ వ్ర్షఽస్త్రతఽభవాఞ్జచత్ః |695| (13-24) 
త్ం ప్రయచాఛమి సంసిదైధయ, త్వ్ జ్ఞానం భవిషయత్ర |696| (13-25) 
మార్కణేడయ ఉవాచ |697| (13-26) 
ఇత్ర దత్మవ త్యోర్తదవీ, యథాఖిల్ష్ఠత్ం వ్ర్ం |698| (13-27) 
బభూవానతర్తహత్మ సద్భ్య, భకాతయ త్మభాయమభషుటత్మ | 
ఏవ్ం దేవాయ వ్ర్ం ల్బాధవ, సుర్థః క్షత్రరయర్ోభః |699| (13-28) 
సూర్గయజిన్ సమాస్వదయ, స్వవ్ర్తణర్ువిత్మ మనుః 
స్వవ్ర్తణర్ువిత్మ మనుః| కీలం ఓం |700| (13-29) 
 

సత్మయసోనుత యజమానసయ కామాః 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై సత్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై నియత్మః ప్రణత్మస్త్మమ్| 
 
స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై సర్గవత్ర్కాయై 
శ్రీమహాత్రరపుర్ సుందరయై శ్రీవిద్వయయై నమః 
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సఘృత్ం క్దళీ ఫల్ం 
 
ఉవాచమంత్మాః 6 ఏవ్ం 29 
శోలక్మంత్మాః 16 ఏవ్మాద్వత్ః 700  అర్థమంత్మాః  7 
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॥ ఉత్తర్గంగమ్ ॥ 
హృదయానాయసః 
ఓం ఖడిానీ శూలినీ ఘొర్గ, గద్వనీ చక్రణీ త్థా | 
శఙ్ఘ్ఖనీ చాపినీ బాణ భుశుండీ ప్ర్తఘయుధ్య | హృదయాయ నమః| 
 
ఓం శూలేన పాహినో దేవి, పాహి ఖడ్గాన చాంబికే | 
ఘంటాసవనేన నః పాహి, చాప్ జ్ఞయ నిఃసవనేన చ |  శిర్శేస్వవహా| 
 
ఓం పాాచాయం ర్క్ష ప్రతీచాయం చ, చండికే ర్క్ష దక్షిణే | 
భాామణేనాత్్ శూల్సయ, ఉత్తర్స్వయం త్థేశవర్త | శిఖాయై వ్షట్| 
 
ఓం సమాయని యాని ర్ూపాణి, త్రైరలోకేయ విచర్ంత్రతే 
యానిచాత్యంత్ ఘ్నర్గణి, త్రైః ర్క్షాస్వ్న్ త్థా భువ్ం | క్వ్చాయ హుం| 
 
ఓం ఖడా శూల్ గద్వ దీని యాని చాస్వతణి తేంబికే | 
క్ర్ ప్ల్లవ్ సంఘీని, త్రైర్స్వ్న్ ర్క్ష సర్వత్ః |  నేత్రత్రయాయ వౌషట్| 
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ఓం సర్వసవర్ూపే సర్తవశే సర్వ శక్త సమనివతే | 
భయేభయస్వతరహినో దేవి దుర్తా దేవి నమోసుతతే| | అస్వతరయ ఫట్| 
 
భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగివమోక్ః | 
 
ధ్యయనం 
విదుయద్వదమ సమ ప్రభాం మృగ ప్త్ర సకందసిథత్మం భీషణాం  
క్నాయభః క్ర్వాల్ ఖేట విల్సదధస్వతభ ర్గసేవిత్మం | 
హస్య శచక్ర గద్వసి ఖేట విశిఖాం-శచప్ం గుణం త్ర్ినీం 
బిభాాణా మనలత్ర్కాం శశిధర్గం దుర్గాం త్రరనేత్మాం భజే॥ 
 
ల్ం-ఇత్మయద్వ ప్ఞచపూజ్ఞ ॥ 
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॥ మాత్ృకాక్షర్సహిత్ నవాక్షర్తమహామనతర జప్మ్ ॥ 
1 అం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
2 ఆం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
3 ఇం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
4 ఈం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
5 ఉం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
6 ఊం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
7 ఋం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
8 ౠం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
9 ऌं ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

10 ॡं ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
11 ఏం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
12 ఐం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
13 ఓం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
14 ఔం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
15 అం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
16 అః ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
17 క్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
18 ఖం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
19 గం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
20 ఘం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
21 ఙ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
22 చం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
23 ఛం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
24 జం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
25 ఝం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

   

26 ఞం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
27 టం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
28 ఠం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
29 డం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
30 ఢం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
31 ణం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
32 త్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
33 థం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
34 దం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
35 ధం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
36 నం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
37 ప్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
38 ఫం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
39 బం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
40 భం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
41 మం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
42 యం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
43 ర్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
44 ల్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
45 వ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
46 శం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
47 షం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
48 సం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
49 హం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
50 ళం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

క్షం 
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51 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ళం 
52 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ హం 
53 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ సం 
54 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ షం 
55 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ శం 
56 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ వ్ం 
57 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ల్ం 
58 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ర్ం 
59 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ యం 
60 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ మం 
61 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ భం 
62 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ బం 
63 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఫం 
64 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ప్ం 
65 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ నం 
66 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ధం 
67 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ దం 
68 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ థం 
69 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ త్ం 
70 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ణం 
71 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఢం 
72 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ డం 
73 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఠం 
74 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ టం 
75 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఞం 

76 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఝం 
77 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ జం 
78 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఛం 
79 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ చం 
80 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఙ్ం 
81 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఘం 
82 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ గం 
83 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఖం 
84 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ క్ం 
85 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ అః 
86 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ అం 
87 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఔం 
88 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఓం 
89 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఐం 
90 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఏం 
91 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ॡं 

92 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ऌं 

93 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ౠం 
94 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఋం 
95 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఊం 
96 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఉం 
97 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఈం 
98 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఇం 
99 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ ఆం 

100 ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ అం 
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101 అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం ऌं ॡं ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః ఐం హ్ంా కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
102 క్ం ఖం గం ఘం ఙ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
103 చం ఛం జం ఝం ఞం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
104 టం ఠం డం ఢం ణం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
105 త్ం థం దం ధం నం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
106 ప్ం ఫం బం భం మం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
107 యం ర్ం ల్ం వ్ం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 
108 శం షం సం హం ళం క్షం ఐం హ్ాం కీలం చాముణాడయై విచ్చచ 

 
దేవీ వామ హసతమున జప్ నివేదన గ్రవించవ్లెను 

హృదయానాయసః 
ఐం  హృదయాయ నమః 
హ్ాం  శిర్సే స్వవహా  
కీలం  శిఖాయై వ్షట్ 
చాముండయై  క్వ్చాయ హుం 
విచ్చచ  నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 
ఐం హ్ాం కీలం చాముండయై విచ్చచ అస్వతరయ ఫట్ 
భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగివమోక్ః | 
ధ్యయనం 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,  శూల్ం భుశుణీడం శిర్ః, 
శంఙ్ఖం సనదధతీం క్రైసితరనయనాం, సర్గవంఙ్ా భూషావ్ృత్మమ్ | 
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నీలశ్ దుయత్రమాసయ పాద దశకాం, సేవే మహా కాళికాం  
యామసతత్ోవపితే హరౌ క్మల్జో, హంత్ుం మధుం కైటభమ్॥ 
ఓం అక్షసరక్ ప్ర్శుం, గదేషు కులిశం, ప్ద్ం ధనుః కుణిడకాం, 
దణడం శక్తమసిం చ, చర్్ జల్జం, ఘణాటం సుర్గభాజనమ్ | 
శూల్ం, పాశ సుదర్ానే చ దధతీం, హస్యః ప్రసనానననాం, 
సేవే స్ైర్తభమర్తదనీమ్ ఇహ, మహాల్క్ష్మీం సర్షజసిథత్మం ॥ 
 

ఘణాట శూల్ హలని శంఖ ముసలే, చక్రం ధనుఃస్వయక్ం, 
హస్వతబ్ైిర్ దధతీం, ఘనానతవిల్సత్ శీత్మంశు త్ుల్య ప్రభాం | 
గ్ర్త దేహ సముదువాం, త్రరజగత్మమాధ్యర్భూత్మం, 
మహా పూర్గవమత్ర, సర్సవతీమనుభజే,శుమాుద్వదైత్మయర్తదనీం॥ 
 
ల్ం-ఇత్మయద్వ ప్ఞచపూజ్ఞ ॥ 

 

దేవీ వామ హసతమున జప్ నివేదన గ్రవించవ్లెను 

***** 
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॥ త్ంతా్రక్తం దేవీ సూక్తం ॥ 
నమో దేవైయ, మహాదేవైయ, శివాయై సత్త్ం నమః| 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై, నియత్మః ప్రణత్మః స్త్మం |1| 
రౌద్వాయై నమో నిత్మయయై, గ్రైయ ధ్యత్రైరయ నమో నమః | 
జోయత్మోియై చ్చనుద ర్ూపిణ్ైయ, సుఖాయై సత్త్ం నమః |2| 
క్ళాయణ్ైయ ప్రణత్మం వ్ృదైధయ, సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః | 
నైర్ ఋత్రైయ భూభృత్మం ల్క్ష్మ్్, శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః |3| 
దుర్గాయై దుర్ా పార్గయై, స్వర్గయై సర్వ కార్తణ్ైయ | 
ఖాయత్రైయ, త్థైవ్ క్ృషాణయై, ధూమాాయై సత్త్ంనమః |4| 
అత్రసమాయత్ర-రౌద్వాయై, నత్మసతస్ైయ నమో నమః | 
నమో జగత్పర త్రషాటయై దేవైయ క్ృతై్రయ నమో నమః      |5| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, విషుణ-మాయేత్ర శబిధత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |6| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, చ్చత్నే-త్యభ-ధయతే | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |7| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, బుద్వధ ర్ూపేణ సంసిథత్మ 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |8| 



 

దేవీమాహాత్మ్యమ్  త్ంత్రాక్తం దేవీ సూక్తం 172 | P a g e  

యాదేవీ సర్వ భూతేషు, నిద్వా ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |9| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, క్షుధ్య ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |10| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, ఛాయా ర్ూపేణ సంసిథత్మ| | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |11| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, శక్త ర్ూపేణ సంసిథత్మ| | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |12| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, త్ృషాణ ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |13| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, క్షానిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |14| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, జ్ఞత్ర ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |15| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, ల్జ్ఞి ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయనమో నమః |16| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, శనిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 



 

దేవీమాహాత్మ్యమ్  త్ంత్రాక్తం దేవీ సూక్తం 173 | P a g e  

నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |17| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, శరద్వధ ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |18| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, కానిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |19| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, ల్క్ష్మీ ర్ూపేణ సంసిథత్మ 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |20| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, వ్ృత్రత ర్ూపేణ సంసిథత్మ|  
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయనమసతసై్య  నమోనమః |21| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, స్ృత్ర ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |22| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు,  దయా ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |23| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, త్ుష్ఠట ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |24| 
యాదేవీ సర్వ భూతేషు, మాత్ృ ర్ూపేణ సంసిథత్మ| 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |25| 
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యాదేవీ సర్వ భూతేషు, భాానిత ర్ూపేణ సంసిథత్మ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమసతస్ైయ నమోనమః |26| 
ఇనిదరయాణాం అధిషాటతీర భూత్మనాం చా-ఖిలేషు యా | 
భూతేషు సత్త్ం త్స్ైయ, వాయపిత దేవైయ నమో నమః  |27| 
చత్ర ర్ూపేణ యా క్ృత్ోిమ్, ఏత్ద్ వాయప్య సిథత్మ జగత్ | 
నమసతస్ైయ నమసతస్ైయనమసతసై్య నమోనమః |28| 
సుతత్మ సురైః, పూర్వ మభీషట సంశరయాత్ 
     త్థా సుర్తన్-దేరణ, ద్వనేషు సేవిత్మ | 
క్ర్షత్ు స్వ నః, శుభహేత్ు ర్తశవర్త 
     శుభాని భద్వాణి, అభహనుత చాప్దః |29| 
యా స్వమపరత్ం చోదదత్ దైత్య త్మపిత్రైః 
    అస్వ్భ ర్తశ చ సురైర్ నమశయతే | 
యా చ స్ృత్మ త్త్ క్షణమేవ్ హనిత నః 
     సర్గవప్ద్భ్ భక్త వినమా మూర్తతభః |30| 

***** 
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॥ ర్హసయ త్రయం ॥ 
పాాధ్యనిక్ ర్హసయం 

అసయ శ్రీ సప్తశతీ ర్హసయ త్రయసయ| నార్గయణ ఋష్ఠః | అనుషుటప్ ఛందః | శ్రీ 

మహాకాళీ మహాల్క్ష్మీమహాసర్సవతీ| యథోక్త ఫలవాప్యర్తథ జపే వినియోగః| 
ర్గజోవాచ 
భగవ్ననవ్త్మర్గ మే, చండికాయా సతవయోద్వత్మః | 
ఏతేషాం ప్రక్ృత్రం బరహ్న్, ప్రధ్యనం వ్కుత మర్హసి |1| 
ఆర్గధయం యన్యా దేవాయః, సవర్ూప్ం యేన చ ద్వవజ | 
విద్వనా బూరహి సక్ల్ం, యథావ్ త్పర ణత్సయ మే |2| 
ఋష్ఠ ర్ువాచ 
ఇదం ర్హసయం ప్ర్మ, మనాఖేయయం ప్రచక్షతే | 
భకోతసత్ర న మే క్ంఞ్జచత్తవా వాచయం నర్గధిప్ |3| 
సర్వ స్వయద్వయ మహాల్క్ష్మీ, సితరగుణా ప్ర్మేశవర్త| 
ల్క్షాయ ల్క్షయ సవర్ూపా స్వ, వాయప్య క్ృత్ోిం వ్యవ్సిథత్మ |4| 
మాత్ుల్ుఙ్ాం గద్వం ఖేటం, పాన పాత్రం చ బిభరతీ 
నాగం లింఙ్ాం చ యోనిం చ, బిభరతీ నృప్ మూర్ధని |5| 
త్ప్తకాఞచన వ్ర్గణభా, త్ప్త కాఞచన భూషణా | 
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శూనయం త్దఖిల్ం సేవన, పూర్యామాస తేజస్వ |6| 
శూనయం త్దఖిల్ం లోక్ం, విలోక్య ప్ర్మేశవర్త | 
బభార్ ప్ర్మం ర్ూప్ం, త్మస్వ కేవ్లేన హి |7| 
స్వ భనానఞచన సంకాశ, దంషాటరఙ్ఘ్కత్ వ్ర్గననా | 
విశల్లోచనా నార్త, బభూవ్ త్ను మధయమా |8| 
ఖడాపాత్రశిర్ః ఖేటైర్, అల్ంక్ృత్ చత్ుర్ుుజ్ఞ | 
క్బంధహార్ం శిర్స్వ, బిభాాణా హి శిర్ఃసరజం |9| 
స్వ పోావాచ మహాల్క్షీం, త్మమస ప్రమద్భ్త్తమా | 
నామ క్ర్్ చ మే మాత్ర్, దేహి త్ుభయం నమోనమః |10| 
త్మం పోావాచ మహాల్క్ష్మీః, త్మమసం ప్రమద్భ్త్తమాం | 
దద్వమి త్వ్ నామాని, యాని క్ర్గ్ణి త్మని తే |11| 
మహామాయా మహాకాళీ, మహామార్త క్షుధ్య త్ృషా | 
నిద్వా త్ృషాణ చ్ైక్వీర్గ, కాళర్గత్రరర్ుదర్త్యయా |12| 
ఇమాని త్వ్ నామాని, ప్రత్ర పాద్వయని క్ర్్భః | 
ఏభః క్ర్గ్ణి తేఙ్న్ాత్మవ, యోధతే స్తశునతే సుఖం |13| 
త్మమిత్ుయకాతవ మహాల్క్ష్మీః, సవర్ూప్ మప్ర్ం నృప్ | 
సత్మతవఖేయనాత్ర శుదేధన, గుణేనేందు ప్రభం దదౌ |14| 
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అక్షమాలం కుశధర్గ, వీణా పుసతక్ ధ్యర్తణీ | 
స్వ బభూవ్ వ్ర్గ నార్త, నామానయస్ైయ చ స్వ దదౌ |15| 
మహావిద్వయ మహావాణీ, భార్తీ వాక్ సర్సవతీ | 
ఆర్గయ బాాహ్్ కామధ్యనుర్, వేదగర్గుచ ధశవర్త |16| 
అధ్యవాచ మహాల్క్ష్మీర్, మహాకాళీం సర్సవతీం | 
యువాం జనయత్మ దేవౌయ, మిథునే స్వవనుర్ూప్త్ః |17| 
ఇత్ుయకాతవ తే మహాల్క్ష్మీః, ససర్ి మిథునం సవయం | 
హిర్ణయగరౌు ర్ుచరౌ, సతరపుంస క్మలసనౌ |18| 
బరహ్న్ విధ్య విర్తఞ్చచత్ర, ధ్యత్ర్తత్మయహ త్ం నర్ం | 
శ్రీః ప్దే్ క్మలే ల్క్ష్మీ, త్మయహ మాత్మ చ త్మం సితరయం |19| 
మహాకాళీ భార్తీ చ, మిధునే సృజత్ః సహ | 
ఏత్యో ర్పి ర్ూపాణి, నామాని చ వ్ద్వమి తే |20| 
నీల్క్ంఠం ర్క్తబాహుం, శేవత్మంఙ్ాం చందరశేఖర్ం | 
జనయామాస పుర్ుషం, మహాకాళీ సిత్మం సితరయం |21| 
స ర్ుదరః శంక్ర్ః స్వథణుః, క్ప్ర్తద చ త్రరలోచనః| 
త్రయీ విద్వయ కామధ్యనుః, స్వో సతర భాషా క్షర్గసవర్గ |22|  
సర్సవతీ సితరయం గ్ర్తం, క్ృషణం చ పుర్ుషం నృప్ | 
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జనయామాస నామాని, త్యోర్పి వ్ద్వమితే |23| 
విషుణః క్ృష్ఠణ హృష్కకేశో, వాసుదేవో జనార్దనః | 
ఉమా గ్ర్త సతీ చండీ, సుందర్త సుభగ్ర శివా |24| 
ఏవ్ం యువ్త్యః సదయః, పుర్ుషత్వం ప్రపేద్వర్త | 
చక్షుష్ంత్ర నుప్సయంత్ర, నేత్ర్త-త్ద్వవద్భ్ జనాః  |25| 
బరహ్ణే  ప్రదదౌ ప్తీనం, మహాల్క్షీ ర్నృప్ త్రయీం | 
ర్ుద్వాయ గ్ర్తం వ్ర్ద్వం, వాసుదేవాయ చ శిరయం |26| 
సవర్యా సహ సంభూయ, విర్తంఞ్చంఽడ మజీజనత్ | 
బిభేద భగవాన్ ర్ుదర, సతదాౌర్గయ సహ వీర్యవాన్ |27| 
అండమధ్యయ ప్రధ్యనాద్వ, కార్యజ్ఞత్ మభూనృప్ | 
మహాభూత్మత్్క్ం సర్వం, జగత్-స్వథవ్ర్-జంగమం |28| 
పుపోష పాల్యామాస, త్ల్లక్షా్య సహ కేశవ్ః | 
సంజహార్ జగత్ోర్వం, సహ గ్ర్గయ మహేశవర్ః |29| 
మహాల్క్ష్మీ ర్్హార్గజ, సర్వసత్తవమయీశవర్త| 
నిర్గకార్గ చ స్వకార్గ, స్ైవ్ నానాభ ధ్యనభృత్ |30| 
నామాంత్రైర్-నిర్ూపైయషా, నామాన నానేయన-కేనచత్ |31| 

ఇత్ర శ్రీ మార్కండ్గయ పుర్గణే పాాధ్యనిక్ ర్హసయం 
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॥ వైక్ృత్రక్ ర్హసయం ॥ 
ఋష్ఠర్ువాచ 
ఓం త్రరగుణా త్మమస దేవీ, స్వత్రతవకీ యా త్రరధ్యద్వత్మ | 
స్వ శర్గవ చణిడకా దుర్గా, భద్వా భగవ్తీర్యతే  |1| 
యోగనిద్వా హర్తర్ుకాత, మహాకాళీ  త్మోగుణా | 
మధుకైటభ నాశర్థం, యాం త్ుషాటవాంబుజ్ఞసనః |2| 
దశవ్కాతర దశభుజ్ఞ, దశపాద్వఞిన ప్రభా | 
విశల్యా ర్గజమానా, త్రరంశలోలచన మాల్యా |3| 
సుేర్దదశన దంషాటర స్వ, భీమ ర్ూపాపి భూమిప్ | 
ర్ూప్ సభాగయ కాంతీనాం, స్వ ప్రత్రషాో మహాశిరయః |4| 
ఖడా బాణ గద్వ శూల్, శంఖ చక్ర భుశుండీ భృత్ | 
ప్ర్తఘం కార్ు్క్ం శీర్ోం, నిశోచయత్ దురధిర్ం దధౌ |5| 
ఏషా స్వ వైషణవీ మాయా, మహాకాళీ దుర్త్యయా | 
ఆర్గధిత్మ వ్శీ కుర్గయత్, పూజ్ఞ క్ర్ుత శచర్గచర్ం  |6| 
సర్వ దేవ్ శర్తర్తభ్యయ, యావిర్ూుత్మ మిత్ ప్రభా | 
త్రరగుణా స్వ మహాల్క్ష్మీః, స్వక్షాన్హిషమర్తదనీ  |7| 
శేవత్మననా నీల్భుజ్ఞ, సుశేవత్ సతన మండల | 
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ర్క్త మధ్యయ ర్క్తపాద్వ, నీల్ జంఘ్నర్ు ర్ున్ద్వ  |8| 
సుచత్ర జఘనా. చత్రమాలయంబర్ విభూషణా | 
చత్మానులేప్నా కాంత్ర, ర్ూప్ సభాగయ శలినీ |9| 
అషాటదశ భుజ్ఞ పూజ్ఞయ, స్వ సహసర భుజ్ఞ సతీ | 
ఆయుధ్యనయత్ర వ్క్షయంతే, దక్షిణాధః క్ర్క్రమాత్  |10| 
అక్షమాల చ క్మల్ం, బాణోఽసిః కులిశం గద్వ | 
చక్రం త్రరశూల్ం ప్ర్శుః, శంఖ్య ఘంటా చ పాశక్ః |11| 
శక్తర్-దండశ్-చర్్ చాప్ం, పాన పాత్రం క్మణడల్ుః | 
అల్ంక్ృత్ భుజ్ఞ మేభర్, ఆయుధైః క్మలసనాం  |12| 
సర్వ దేవ్ మయీం మీశం, మహాల్క్ష్మీ మిమాంనృప్ | 
పూజయేత్ సర్వ లోకానాం, స దేవానం ప్రభుర్ువేత్ |13| 
గ్ర్త దేహాత్ సముదూుత్మ, యా సత్రైవక్ గుణాశరయా | 
స్వక్షాత్ సర్సవతీ పోాకాత, శుంభాసుర్ నిబర్తహణీ  |14| 
దధౌ చాషటభుజ్ఞ బాణ, ముసలే శూల్చక్రభృత్ | 
శంఖం ఘణాటం లంగల్ం చ, కార్ు్క్ం వ్సుధ్యధిప్ |15| 
ఏషా సంపూజిత్మ భకాతయ, సర్వజాత్వం ప్రయచఛత్ర 
నిశుంభ  మథినీ దేవీ, శుంభాసుర్ నిబర్తహణీ |16| 
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ఇత్ుయకాతని సవర్ూపాణి, మూర్తతనాం త్వ్ పార్తధవ్ 
ఉపాసనాం జగనా్త్ుః, ప్ృథగ్రస్వం నిశమయ |17| 
మహాల్క్ష్మీ ర్యద్వ పూజ్ఞయ, మహాకాళీ సర్సవతీ | 
దక్షిణోత్తర్యోః పూజేయ, ప్ృషోత్ర మిథునత్రయం |18| 
విర్తఞ్జచః సవర్యా మధ్యయ, ర్ుద్భ్ా గ్ర్గయ చ దక్షిణే  
వామే ల్క్షా్య హృష్కకేశః, పుర్త్ర దేవ్త్మ త్రయం |19| 
అషాటదశభుజ్ఞ మధ్యయ, వామే చాస్వయ దశననా | 
దక్షిణేషట భుజ్ఞ ల్క్ష్మీర్, మహాతీత్ర సమర్చయేత్  |20| 
అషాటదశ భుజ్ఞ చ్ైషా, యద్వ పూజ్ఞయ నర్గధిప్ | 
దశననా చాషటభుజ్ఞ, దక్షిణోత్తర్యోసతద్వ  |21| 
కాల్ మృత్ూయ చ సంపూజౌయ, సర్గవర్తషట ప్రశంత్యే | 
యద్వ చాషటభుజ్ఞ పూజ్ఞయ, శుంభాసుర్ నిబర్తహణి |22| 
నవాస్వయశక్తయః పూజ్ఞయ, సతద్వ ర్ుదర వినాయకౌ | 
నమో దేవాయ ఇత్ర స్తతత్రైరర్, మహాల్క్ష్మీం సమర్చయేత్ |23| 
అవ్త్మర్ త్రయార్గచయాం, స్తతత్ర మంత్మాసతద్వశరయాః | 
అషాటదశభుజ్ఞ చ్ైషా, పూజ్ఞయ మహిషమర్తదనీ  |24| 
మహాల్క్ష్మీర్ మహాకాళీ, స్ైవ్ పోాకాత సర్సవతీ | 
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ఈశవర్త పుణయ పాపానాం, సర్వ లోక్ మహేశవర్త |25| 
మహిషాంత్క్ర్త యేన, పూజిత్మ స జగత్పర భుః | 
పూజయేజిగత్మం ధ్యతీరం, చండికాం భక్త వ్త్ోలం |26| 
అర్గరయద్వభర్-అల్ంకారైర్-గంధ పుష్టైపసతథా క్షత్రైః | 
ధూపైర్-దీపైశచ నైవేదైయర్, నానాభక్షయ సమనివత్రైః  |27| 
ర్ుధిర్గకేతన బలినా, మాంసేన సుర్యానృప్ | 
ప్రణామాచమనీయేన, చందనేన సుగంధినా  |28| 
సక్ర్ూపరైశచ త్మంబూలెైర్, భక్తభావ్ సమనివత్రైః | 
వామ భాగ్ర గరత్ర దేవాయ, శిఛనన శీర్ోం మహాసుర్ం |29| 
పూజయన్హిషం యేన, పాాప్తం స్వయుజయ మీశయా | 
దక్షిణే పుర్త్ః సింహం, సమగరం ధర్్ మీశవర్ం |30| 
వాహనం పూజయేదేదవాయ, ధృత్ం యేన చర్గచర్ం | 
కుర్గయచచ సతవ్నం ధమాంసతస్వయ ఏకాగర మానసః |31| 
త్త్ః క్ృత్మంజలి ర్ూుత్మవ, సుతవీత్ చర్తత్రై ర్తమ్ైః 
ఏకేన వా మధయమేన, నైకే నేత్ర్యోర్తహ |32| 
చర్తత్మర్ధం త్ు న జపే జిప్ఞ్జఛదర మవాపునయాత్ 
ప్రదక్షిణా నమస్వకర్గన్, క్ృత్మవ మూర్తధి క్ృత్మంజలిః |33| 
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క్షమాప్యేజిగద్వధతీరం, ముహుర్ు్హు ర్త్ంద్వరత్ః | 
ప్రత్రశోలక్ంచ జహుయా, త్మపయసం త్రల్ సర్తపషా |34| 
జహుయాత్ స్తతత్రమనయరర్గవ, చండికాయై శుభం హవిః | 
భూయోనామ ప్దైర్తదవీం, పూజయేత్ సుసమాహిత్ః |35| 
ప్రయత్ః పాాంజలిః   ప్రహవః, ప్రణమాయర్షప్య చాత్్ని | 
సుచర్ం భావ్యేదీశం,  చండికాం త్న్యో భవేత్ |36| 
ఏవ్ం యఃపూజయేదుకాతయ, ప్రత్యహం ప్ర్మేశవర్తం | 
భుకాతవ భ్యగ్రనయథా కామం, దేవీస్వయుజయమాపునయాత్  |37| 
యో న పూజ యతే నిత్యం, చండికాం భక్త వ్త్ోలం | 
భస్ క్ృత్మయసయ పుణాయని, నిర్ద హేత్పర్మేశవర్త  |౩8| 
త్స్వ్త్ూపజయ భూపాల్, సర్వ లోక్ మహేశవర్తం | 
యథోకేతన విధ్యనేన, చండికాం  సుఖమాప్ోయసి  |39| 

***** 
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॥ మూర్తత ర్హసయం ॥ 
ఋష్ఠ ర్ువాచ |1| 
ఓం నంద్వ భగవ్తీ నామ, యా భవిషయత్ర నందజ్ఞ | 
స్వసుతత్మ పూజిత్మ భకాతయ, వ్శీ కుర్గయజిగత్రయం  |2| 
క్నకోత్తమకాంత్రః, స్వ సుకాంత్ర క్నకాంబర్గ | 
దేవీ క్నక్ వ్ర్గణభా, క్నకోత్తమ భూషణా  |3| 
క్మలంకుశ పాశబ్ైి. ర్ల్ంక్ృత్ చత్ుర్ుుజ్ఞ | 
ఇంద్వర్గక్మల ల్క్ష్మీః, స్వ శ్రీ ర్ుకా్ంబుజ్ఞసనా |4| 
యా ర్క్తదంత్రకా నామ, దేవీ ప్రాకాత మయానఘ | 
త్స్వయః సవర్ూప్ం వ్క్షాయమి, శృణు సర్వ భయాప్హం  |5| 
ర్కాతంబర్గ ర్క్తవ్ర్గణ, ర్క్త సర్గవంగ భూషణా | 
ర్కాతయుధ్య ర్క్త నేత్మా, ర్క్త కేశత్ర భీషణా |6| 
ర్క్తతీక్షణ నఖా, ర్క్త దశనా ర్క్త దంత్రకా |  
ప్త్రం నార్త వానుర్కాత, దేవీ భక్తం భజే జినం |7| 
వ్సుధ్యవ్ విశల స్వ, సుమేర్ు యుగల్సతనీ | 
దీరౌర ల్ంబావ్త్రసూథలౌ, త్మవ్తీవ్ మనోహరౌ |8| 
క్ర్కశవ్త్రకాంతౌ తౌ, సర్గవ నంద ప్యోనిధ | 
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భకాతన్ సంపాయయేదేదవీ సర్వ కామదుఘౌసతనౌ |9| 
ఖడాం పాత్రం చ ముసల్ం లంఙ్ాల్ంచ బిభర్తతస్వ 
ఆఖాయత్మ ర్క్త చాముండ దేవీ యోగ్రశవర్తత్రచ |10| 
అనయా వాయప్త మఖిల్ం జగత్మోవ్ర్ జంగమం | 
ఇమాం యః పూజయే దుకాతయ స వాయపోనత్ర చర్గచర్ం |11| 
అధతే య ఇమం నిత్యం, ర్క్తదంత్మయ వ్పుఃసతవ్ం | 
త్ంస్వ ప్ర్తచర్త దేదవీ, ప్త్రం పిరయ మివాంగనా |12| 
శక్ంభర్త నీల్వ్ర్గణ, నీలోత్పల్ విలోచనా | 
గంభీర్ నాభసితరవ్ళీ, విభూష్ఠత్ త్నూదర్త |13| 
సుక్ర్కశ సమోత్ుతంగ, వ్ృత్త ప్రన ఘన సతనీ | 
ముష్ఠటం శిలీముఖాపూర్ణం, క్మల్ం క్మలల్యా |14| 
పుషప ప్ల్లవ్మూలద్వ, ఫలఢయం శక్సంచయం | 
కామాయనంత్ర్ స్ైర్ుయక్తం, క్షుత్ృణ్-మృత్ుయ-భయాప్హం  |15| 
కార్ు్క్ం చ సుేర్త్మకంత్ర, బిభరతీ ప్ర్మేశవర్త | 
శక్ంబర్త శత్మక్షీ స్వ, స్ైవ్ దుర్గా ప్రకీర్తతత్మ  |16| 
విశోకాదుషటదమనీ, శమనీ దుర్తత్మప్ద్వం 
ఉమాగ్ర్తసతీ చండీ, కాళికా స్వచ పార్వతీ  |17| 
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శక్ంభర్త సుతవ్న్ ధ్యయయన్, జప్న్ సంపూజయననమన్ | 
అక్షయయ మశునతే శీఘా, మనన పానా మృత్ం ఫల్ం  |18| 
భీమాపి నీల్వ్ర్గణస్వ, దంషాటరదశన భాసుర్గ | 
విశల్ లోచనా నార్త, వ్ృత్త ప్రన ప్యోధర్గ |19| 
చందరహాసం చ డమర్ుం, శిర్ః పాత్రం చ బిభరతీ | 
ఏక్వీర్గ కాల్ర్గత్రరః, స్ైవోకాత కామద్వ సుతత్మ |20| 
తేజో మండల్ దుర్ధర్గో, భాామర్త చత్రకాంత్ర భృత్ | 
చత్మాను లేప్నా దేవీ, చత్మా భర్ణ భూష్ఠత్మ |21| 
చత్రభరమర్పాణిః స్వ, మహామార్తత్ర గ్రయతే | 
ఇతేయత్మ మూర్తయో దేవాయ, యాః ఖాయత్మ వ్సుధ్యధిప్  |22| 
జగనా్త్ుశచండికాయా, కీర్తతత్మః కామధ్యనవ్ః | 
ఇదం ర్హసయం ప్ర్మం, న వాచయం క్సయ చత్తవయా  |23| 
వాయఖాయనం ద్వవ్యమూర్తతనా, మభీషటఫల్ ద్వయక్ం | 
త్స్వ్త్ోర్వ ప్రయతేనన, దేవీం జప్ నిర్ంత్ర్ం |24| 
సప్తజనా్ర్-జిత్రైర్-ఘ్నరైర్, బరహ్హత్మయ సమ్ైర్పి | 
పాఠమాతేరణ మంత్మాణాం, ముచయతే సర్వ క్లిాష్టైః  |25| 
దేవాయధ్యయనం మయాఖాయత్ం, గుహాయద్ గుహయంత్ర్ంమహత్ | 
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త్స్వ్త్ోర్వ ప్రయతేనన, సర్వ కామ ఫల్ ప్రదం ॥26| 
సర్వర్ూప్మయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ | 
అత్రహం విశవర్ూపాం త్మం నమామి ప్ర్మేశవర్తం ॥27| 

ఇత్ర మార్ఖండ్గయ పుర్గణే మూర్తత ర్హసయం సమాప్తం 
***** 
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॥ క్ర్ూపర్నీర్గజనమ్ ॥ 
 

ఓం ర్గజ్ఞధి ర్గజ్ఞయ ప్రసహయ స్వహినే  
నమో వ్యం వైశరవ్ణాయ కుర్్హే  
సమే కామాన్ కామ కామాయ మహయం  
కామేశవర్ష వైశరవ్ణో దధ్యత్ు  
కుబేర్గయ వైశరవ్ణాయ  
మహార్గజ్ఞయ నమః || 
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॥ మంత్రపుషపమ్ ॥ 
యోపాం పుషపం వేద | పుషపవాన్ ప్రజ్ఞవాన్ ప్శుమాన్ భవ్త్ర ॥  
చందరమా వా అపాం పుషపం| పుషపవాన్ ప్రజ్ఞవాన్ ప్శుమాన్ భవ్త్ర ॥ 
య ఏవ్ం వేద యోపామాయత్నం వేద |ఆయత్నవాన్ భవ్త్ర ॥  
 

దేవీం వాచ మజన యంత్ దేవాః త్మం విశవర్ూపాః ప్శవో వ్దంత్ర| 
స్వ నో మనేదరష మూర్ిం దుహానా ధ్యనుర్గవగస్వ్నుప్సుషుోత్రైత్ు॥ 
 

యద్వవగ్-వ్దంత్ర అవిచ్చత్నాని ర్గష్కటర దేవానాం నిషస్వద్ మనాదర | 
చత్సర ఊర్ిం దుదుహే ప్యాóèసి క్వసివ దస్వయః ప్ర్మం జగ్రమ ॥ 
 

గ్ర్త మిమాయ సలిలని త్క్ష తేయక్ప్దీ ద్వవప్దీ స్వ చత్ుషపదీ | 
అషాటప్దీ నవ్ప్దీ బభూవుష్క సహస్వాక్షర్గ ప్ర్మే వోయమన్ ॥ 
 

గంధద్వవర్గం దుర్గధర్గోం నిత్యపుషాటం క్ర్తష్ఠణీం | 
ఈశవర్తగ్ం సర్వ భూత్మనాం త్మమిహోప్హవయే శిరయమ్ ॥ 
  

శివే శివ్ సుశీత్లమృత్ త్ర్ఙ్ా గంధ్యల్లస ననవావ్ర్ణ దేవ్తే నవ్ 
నవామృత్సయనిదనీ | 
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గుర్ుక్రమ పుర్సకృతే గుణ శర్తర్ నిత్రయజివలే షడఙ్ా ప్ర్తవార్తతే క్లిత్ ఏష 
పుషాపంజలిః ॥ 
ప్రదక్షిణమంతా్మః 
శూలేన పాహి నో దేవి, పాహి ఖడ్గాన చామిాకే | 
ఘణాటసవనేన నః పాహి, చాప్ జ్ఞయ నిఃసవనేన చ ॥ 
పాాచాయం ర్క్ష, ప్రతీచాయం చ, చణిడకే ర్క్ష దక్షిణే | 
భాామణేనాత్్ శూల్సయ, ఉత్తర్స్వయం త్థేశవర్త  ॥ 
సమాయని యాని ర్ూపాణి, త్రైరలోకేయ విచర్నిత తే | 
యాని చాత్యర్థ ఘ్నర్గణి త్రైః, ర్క్షాస్వ్ంసతథా భువ్మ్ ॥ 
ఖడా శూల్ గద్వదీని, యాని చాస్వతరణి తేఽమిాకే | 
క్ర్ ప్ల్లవ్సఙా్గని, త్రైర్స్వ్న్ ర్క్ష సర్వత్ః ॥  
నమో దేవైయ, మహాదేవైయ, శివాయై సత్త్ం నమః| 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై, నియత్మః ప్రణత్మః స్త్మం ॥ 
 

స్వంగ్రయై స్వయుధ్యయై సప్ర్తవార్గయై  సర్గవత్ర్కాయై  శ్రీ మహాత్రరపుర్ 
సుందరైయనమః చండికాప్ర్మేశవరైయ నమః 
వేద్భ్క్త మనతర పుషాప జలిం సమర్పయామి ॥ 
నమస్వకర్మంతా్మః 
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నమో దేవైయ, మహాదేవైయ, శివాయై సత్త్ం నమః| 
నమః ప్రక్ృత్రైయ భద్వాయై, నియత్మః ప్రణత్మః స్త్మం ॥ 
 

రౌద్వాయై నమో నిత్మయయై, గ్రైయ ధ్యత్రైరయ నమో నమః | 
జోయత్మోియై చ్చనుద ర్ూపిణ్ైయ, సుఖాయై సత్త్ం నమః ॥ 
 

క్ళాయణ్ైయ ప్రణత్మం వ్ృదైధయ, సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః | 
నైర్ ఋత్రైయ భూభృత్మం ల్క్ష్మ్్, శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః ॥ 
 

దుర్గాయై దుర్ా పార్గయై, స్వర్గయై సర్వ కార్తణ్ైయ | 
ఖాయత్రైయ, త్థైవ్ క్ృషాణయై, ధూమాాయై సత్త్ంనమః ॥ 
అత్రసమాయత్ర-రౌద్వాయై, నత్మసతస్ైయ నమో నమః | 
నమో జగత్పర త్రషాటయై దేవైయ క్ృతై్రయ నమో నమః ॥ 
పాార్థనమంతా్మః 
సర్వ మఙ్ాళ మాఙ్ాళేయ, శివే సర్గవర్థ స్వధికే | 
శర్ణేయ త్రయంబకే గ్ర్త నార్గయణి నమోఽసుతతే ॥ 
శర్ణాగత్ దీనార్త, ప్ర్తత్మాణ ప్ర్గయణే | 
సర్వస్వయర్తత హర్త దేవి, నార్గయణి నమోఽసుతతే ॥ 
సర్వ సవర్ూపే సర్తవశే, సర్వ శక్త సమనివతే | 
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భయేభయస్ త్మాహి నో దేవి, దుర్తా దేవి నమోఽసుతతే ॥ 
ఏత్తేత వ్దనం సమయం, లోచన త్రయ భూష్ఠత్మ్ | 
పాత్ు నః సర్వభీత్రభయః, కాత్మయయిని  నమోఽసుతతే ॥ 
జ్ఞవల క్ర్గళ మత్ుయగరం, అశేషాసుర్ సూదనమ్ | 
త్రరశూల్ం పాత్ు నో భీతేర్-భదరకాళి  నమోఽసుతతే ॥ 
 

హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి, సవనేనాపూర్య యా జగత్ | 
స్వ ఘణాట పాత్ు నో దేవి, పాపేభ్యయ నః సుత్మనివ్  ॥ 
 

అసుర్గ సృగ్ వ్ స్వప్ఙ్క, చర్తచత్సేత క్ర్ష జవల్ః | 
శుభాయ ఖడ్గా భవ్త్ు, చణిడకే త్మవం నత్మ వ్యమ్ ॥ 
 

ర్షగ్ర నశేషాన్ అప్హంసి త్ుషాట, 
 ర్ుషాట త్ు కామాన్ సక్లన్ అభీషాటన్ | 
త్మవమాశిరత్మనాం న విప్ననర్గణాం, 
 త్మవమాశిరత్మ హాయశరయత్మం ప్రయానిత ॥ 
 

సర్వబాధ్య ప్రశమనం, త్రైరలోక్యస్వయఖిలేశవర్త | 
ఏవ్మేవ్ త్వయాకార్యమ్, అస్ద్ వైర్త వినాశనమ్ ॥ 
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ఆయుర్తదహి ధనం దేహి విద్వయం దేహి మహేశవర్త | 
సమసత మఖిల్ం దేహి దేహి మే ప్ర్మేశవర్త ॥ 
 

ర్ూప్ం దేహి యశో దేహి భగం దేహి భగవ్త్ర | 
పుత్మాన్ దేహి ధనం దేహి సర్వ కామాంశచ దేహిమే ॥ 
 

మహిషఘ్రన మహామాయే చాముణేడ ముణడ మాలిని | 
ఆయుర్గర్షగయమ్ైశవర్యం దేహి దేవి నమోసుతతే ॥   
 

ఓం అగినమీళే పుర్షహిత్ం యఙ్ాసయ దేవ్మృత్రవజమ్| 
హోత్మర్ం ర్త్నధ్యత్వ్ం ॥ 
 

ఇష్యత్రవర్తిత్మవ వాయవ్స్తథ పాయవ్సథ దేవో వ్ః సవిత్మ పాార్పయత్ు 
శేరషోత్మాయ క్ర్్ణే॥ 
 

అగన ఆయాహి వీత్యే గృణానోహవ్యద్వత్యే | 
నిహోత్మ సత్రో బహిర్తో శనోన దేవీర్భీషటయ ఆపో భవ్ంత్ు ప్రత్యే |  
శం యోర్భసవంత్ునః ॥  
 

అథాత్ర దర్ాపూర్ణమాస వాయఖాయస్వయమః | 
పాాత్ర్గిన హోత్రం హుత్మవ అనయమాహవ్నీయం ప్రణీయ అగ్రనర్నవ దధత్ర | 
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న గత్శిరయోఽనయమగినం ప్రణయత్ర ॥ 
 

ఆదయం పుర్ుషమీశనం పుర్ుహూత్ం పుర్ుషుటత్ం| 
ఋత్మేకాక్షర్ం బరహ్ వ్యకాతవ్యక్తం సనాత్నం ॥ హర్త ఓం ॥  
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॥ అప్ర్గధ క్షమాప్ణా స్తతత్రం ॥ 
అప్ర్గధ సహస్వతరణి క్రయంతే అహర్తనశం మయా 
ద్వస్తయ మిత్ర మాం మత్మవ క్షమసవ ప్ర్మేశవర్త |1| 
ఆవాహనం న జ్ఞనామి న జ్ఞనామి విసర్ినం 
పూజ్ఞం చ్ైవ్ న జ్ఞనామి క్షమయత్మం ప్ర్మేశవర్త |2| 
మంత్రహ్నం క్రయాహ్నం భక్త హ్నం సుర్తశవర్త 
యత్ూపజిత్ం మయా దేవి ప్ర్తపూర్ణం త్దసుతమే |3| 
అప్ర్గధ శత్ం క్ృత్మవ జగదంబేత్ర చోచచర్తత్ 
యాం గత్రం సమవాపోనత్ర న త్మం బరహా్ దయః సుర్గః |4| 
స్వప్ర్గధ్యఽసి్ శర్ణం, పాాప్తస్వతవం జగదమిాకే | 
ఇద్వనీమనుక్మోపయఽహం, యథేచఛసి త్థా కుర్ు |5| 
అజ్ఞానాద్-విస్ృతే-భాానాతయ యనూనయనమధిక్ం క్ృత్ం | 
త్త్ోర్వం క్షమయత్మం దేవి, ప్రసద ప్ర్మేశవర్త |6| 
కామేశవర్త జగనా్త్ః, సచచద్వననదవిగరహే | 
గృహాణార్గచమిమాం ప్రరత్మయ, ప్రసద ప్ర్మేశవర్త |7| 
యదక్షర్ప్దభరషటమ్ మాత్మాహ్నంత్ు యదువేత్ 
త్త్ోర్వం క్షమయత్మం దేవి నార్గయణి నమోసుతతే |8| 
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విసర్ాబిందుమాత్మాణి ప్దపాద్వక్షర్గణి చ 
నూయనాత్రర్తకాతనేయత్మని క్షమసవ ప్ర్మేశవర్త |9| 
గుహాయత్ర గుహయ గోప్రతరత్వం గృహాణా స్ త్కృత్ం జప్ం 
సిద్వధర్ువ్త్ు మే దేవి త్వత్పర స్వద్వన్హేశవర్త |10| 
సర్వర్ూప్మయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ | 
అత్రహం విశవర్ూపాం త్మం నమామి ప్ర్మేశవర్తం |11| 
 

ఇత్ర అప్ర్గధ క్షమాప్ణ స్తతత్రం సమాప్తం 
***** 

 
ఇటుల ప్ర్మేశవర్తని పాార్తధంచ జప్మును ఆమ్యొక్క ఎడమ చ్చత్రలోప్రయవ్లెను 
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॥ భాసకర్ ప్రకాశశరమ మంగళమ్ ॥ 
శ్రీ మాత్మ శ్రీ మాత్మ హ్ాం శ్రీం మాత్మ ల్లిత్మంబా 
శ్రీ మాత్మ శ్రీ మాత్మ హ్ాం శ్రీం మాత్మ ల్లిత్మంబా 
శ్రీ బాల శ్రీ బాల ఐం కీలం సః బాలంబా 
శ్రీ బాల శ్రీ బాల ఐం కీలం సః బాలంబా 
క్ళాయణీ క్ళాయణీ  క్కార్ ర్ూపా క్ళాయణీ  
క్ళాయణీ క్ళాయణీ  క్కార్ ర్ూపా క్ళాయణీ 
హ్ాంకార్త హ్ాంకార్త హ్ాంకార్ ప్ర్ సఖయద్వ 
హ్ాంకార్త హ్ాంకార్త హ్ాంకార్ ప్ర్ సఖయద్వ 
శ్రీ మాత్మ శ్రీ మాత్మ హ్ాం శ్రీం మాత్మ ల్లిత్మంబా 
శ్రీ ర్గజ ర్గజేశవర్త మహాత్రరపుర్ సుందర్తం ల్లిత్మ భటాటర్తకాం భజేహం భజే 
విదేహ కైవ్ల్యం ఆశు ఏహి దేహి మాం పాహి శ్రీ ర్గజర్గజేశవర్తమ్  
ఆర్గధయామి సత్త్ం గం గణప్త్రమ్  సః శర్వ్ణమ్ 
అం ఆం సః త్రైరలోక్యమ్ ఐం కీలం సః సర్గవశం 
హ్ాం కీలం సః సంక్షోభణమ్ హైం హకీలం హసః సభాగయమ్ 
హస్ైం, హసక్-లీం, హసోః సర్గవర్ధం హ్ంా కీలం బేలం సర్వ ర్క్షాం 
హ్ాం శ్రీం సః ర్షగహర్ం హస్ైరం హసక్-ల్ర్తం హసాః సర్వ సిదధం 
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క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం  హ స క్ ల్ హ్ాం  స క్ల్ హ్ాం  శ్రీం సర్గవననదం  
శ్రీ నాథా నంద గుర్ుపాదుకాం పూజయే సద్వ 
చద్వనందనాథోహం కామేశవర్గంక్ నిల్యాం 
వైశరవ్ణ వినుత్ ధనినీం గణప్త్ర గుర్ుగుహ జననీం 
నిర్త్రశయ శుభమంగళాం మంగళాం జయ మంగళాం 
శ్రీ ర్గజ ర్గజేశవర్తం మహాత్రరపుర్సుందర్తం ల్లిత్మభటాటర్తకాం భజేహం భజే 
విదేహ కైవ్ల్యమ్ ఆశు ఏహి దేహి మాం పాహి ॥ 
 
సంపూజకానాం ప్ర్తపాల్కానాం యతేనిదరయాణాం చ త్పోధనానాం 
దేశసయ ర్గషటరసయ కుల్సయర్గఙ్న్ాం క్ర్షత్ు శంత్రం భగవాన్ కులేశః 
ననదనుత స్వధక్ కులన్-యణిమాద్వ సిద్వధః 
శపాః ప్త్నుత సమయద్వవష్ఠ యోగినీనాం 
స్వ శంభవీ సుేర్త్ు కాపి మమాప్యవ్స్వథ 
యస్వయం గుర్షశచర్ణ ప్ంక్జమేవ్ ల్భయం 
శివాదయవ్ని ప్ర్యంత్ం బరహా్ద్వ సతంభ సంయుత్ం 
కాలజ్ఞాద్వ శివాంత్ం చ జగదయఙ్గాన త్ృప్యత్ు 
జగదయఙ్గాన త్ృప్యత్ు జగదయఙ్గాన త్ృప్యత్ు 
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దేవ్ నాథ గుర్ష స్వవమిన్ దేశిక్ స్వవత్్ నాయక్ 
త్మాహి త్మాహి క్ృపా సింధ్య పూజ్ఞం పూర్ణ త్ర్గం కుర్ు 
 

***** 
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॥ మహిషాసుర్ మర్తదని స్తతత్రం ॥ 
 

1. అయి గిర్తనంద్వని నంద్వత్ మేద్వని విశవ వినోద్వని నందనుతే | 
 గిర్తవ్ర్ వింధయ ష్ఠర్షధిని వాసిని విషుణవిలసిని జిషుణనుతే | 
 భగవ్త్ర హే శిత్రక్ంఠ కుటుంబిని భూర్తకుటుంబిని భూర్తక్ృతే | 
 జయ జయ హే మహిషాసుర్మర్తదని ర్మయక్ప్ర్తదని శ్ైల్సుతే ॥ 
 

2. సుర్వ్ర్వ్ర్తోణి దుర్ధర్ధర్తాని దుర్ు్ఖమర్తోణి హర్ోర్తే | 
 త్రరభువ్నపోష్ఠణి శంక్ర్త్రష్ఠణి క్ల్్షమోష్ఠణి ఘ్నషర్తే | 
 ధనుజనిర్షష్ఠణి ద్వత్రసుత్ర్షష్ఠణి దుర్్దశోష్ఠణి సింధుసుతే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
 

3. అయి జగదంబ మదంబ క్దంబవ్నపిరయవాసిని హాసర్తే | 
 శిఖర్తశిర్షమణి త్ుంగహిమాల్య శృంగనిజ్ఞల్య మధయగతే | 
 మధుమధుర్త మధుకైత్భగంజిని కైత్భభంజిని ర్గసర్తే | 
 జయ జయ హే ...॥ 
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4. అయి శత్ఖండ విఖండిత్ర్ుండ విత్ుండిత్శుండ గజ్ఞధిప్తే | 
 ర్తపుగజగండ విద్వర్ణచండ ప్ర్గక్రమశుండం మృగ్రధిప్తే | 
 నిజభుజదండ నిపాత్రత్ఖండ విపాత్రత్ముండ భటాధిప్తే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
5. అయి ర్ణదుర్్దశత్ురవ్ద్భ్ద్వత్ దుర్ధర్నిర్ిర్ శక్తభురతే | 
 చత్ుర్విచార్దుర్తణమహాశివ్ దూత్క్రత్ ప్రమత్మద్వప్తే | 
 దుర్తత్దుర్తహదుర్గశయదుర్్త్ర ద్వనవ్దూత్ క్ృత్మంత్మతే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
6. అయి శర్ణాగత్ వైర్తవ్ధూవ్ర్ వీర్వ్ర్గభయద్వయక్ర్త | 
 త్రరభువ్నమసతక్ శూల్విర్షధిశిర్షద్వక్రత్మమల్ శూల్క్ర్త | 
 దుమిదుమిత్మమర్ దుంధుభనాధ మహోముఖర్తక్రత్ త్రగ్క్ర్త | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
7. అయి నిజహుంక్ృత్ర మాత్రనిర్గక్ృత్ దూమావిలోచన దూమాశతే | 
 సమర్విశోష్ఠత్ శోణిత్బీజ సముదువ్శోణిత్ బీజల్తే | 
 శివ్శివ్శుంభని శుంభమహాహవ్త్ర్తపత్ భూత్పిశచర్తే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
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8. ధనుర్నుసంగ్రర్ణక్షణసంగ ప్ర్తసుపర్దంగ నత్త్కటకే | 
 క్నక్పిశంగ పిరశత్కనిశంగ ర్సదుటశిరంగ హత్మబటుకే | 
 కురత్చత్ుర్ంగ బల్క్షిత్రర్ంగ ఘటదాహుర్ంగ ర్టదాటుకే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
9. జయ జయ జప్యజయే జయశబద ప్ర్సుతత్రత్త్పర్ విశవనుతే | 
 భణ భణ భంజిమిభక్రత్నూపుర్ సింజిత్మోహిత్ భూత్ప్తే | 
 నటిత్ నటార్ధనటీనటనాయక్ నాటిత్నాటయసుగ్రనర్తే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
10. అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర్కాంత్రయుతే | 
 శిరత్ ర్జనీ ర్జనీ ర్జనీ ర్జనీ ర్జనీక్ర్వ్క్రవ్ృతే | 
 సునయనవిభర మర్భర మర్భర మర్భర మర్భర మర్గద్వప్తే| 
 జయ జయ హే ... ॥ 
11. సహిత్మహాహవ్ మల్లమత్లిలక్ మలిలత్ర్ల్లక్ మల్లర్తే | 
 విర్చత్వ్లిలక్ ప్లిలక్మలిలక్ భలిలక్భలిలక్ వ్ర్ావ్ృతే | 
 సిత్ క్ృత్ పులిలసముల్లసిత్మర్ునత్ల్లజ ప్ల్లవ్సల్లలితే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
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12. అవిర్ల్గండ గళన్దమేదుర్ మత్తమత్ంగజర్గజప్తే | 
 త్రరభువ్న భూషణ భూత్క్లనిద్వ ర్ూప్ప్యోనిద్వర్గజసుతే | 
 అయి సుదతీజనలల్సమానస మోహనమన్త్ర్గజసుతే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
13. క్మల్దలమల్ కోమల్ కాంత్రక్లక్లిత్మమల్ భాల్ల్తే | 
 సక్ల్విలసక్లనిల్యక్రమ కేలిచల్త్కల్ హంసకులే | 
 అలికుల్సంకుల్ కువ్ల్యమండల్ మౌలిమిల్దాకులలికులే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
14. క్ర్ముర్ళీర్వ్ వీజిత్ కూజిత్ ల్జిిత్ కోక్ల్ మంజమతే | 
 మిళిత్పులింద మనోహర్గుంజిత్ ర్ంజిత్శ్ైల్నికుంజగతే | 
 నిజగుణభూత్ మహాశబర్తగుణ సదుాణసంభృత్ కేలిత్లే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
15. క్టిత్టప్రత్దుకూల్విచత్ర మయూఖత్రర్సికరత్ చందరర్ుచ్చ| 
 ప్రణత్సుర్గసుర్ మౌళిమణిసుపర్దంశుల్సంనఖ చందరర్ుచ్చ| 
 జిత్క్నకాచల్ మౌళిప్ద్భ్ర్తిత్ నిర్ుర్కుంజర్ కుంభకుచ్చ | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
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16. విజిత్సహసర క్రైక్సహసర క్రైక్సహసర క్రైక్నుతే | 
 కురత్సుర్త్మర్క్ సంగర్త్మర్క్ సంగర్త్మర్క్ సూనుసుతే | 
 సుర్త్సమాద్వ సమానసమాద్వ సమాధి సమాధి సుజ్ఞత్ర్తే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
17. ప్దక్మల్ం క్ర్ుణానిల్యే వ్ర్తవ్సయత్ర యోనుద్వనం శశివే | 
 అయి క్మలే క్మలనిల్యే క్మలనిల్యః సక్త్ం న భవేత్ | 
 త్వ్ ప్దమేవ్ ప్ర్ం ప్దమిత్యనుశీల్యత్ర మమ క్ం న శివే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
18. క్నక్ల్సత్కల్ సింధుజలైెర్నుసింజినుతే గుణర్ంగభువ్ం | 
 భజత్ర స క్ం న సచీకుచకుంభ త్టీప్ర్తర్ంభ సుఖానుభవ్ం | 
 త్వ్ చర్ణం శర్ణం క్ర్వాణి నత్మమర్వాణి నివాసిశివ్ం | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
19. త్వ్ విమలేందుకుల్ం వ్దనేందుమల్ం సక్ల్ం నను కూల్యతే | 
 క్ము పుర్ుహూత్ పుర్తందుముఖసుముఖభర్సు విముఖక్రయతే 
 మమ త్ు మత్ం శివ్నామధనే భవ్తీ క్ృప్య క్ముత్ క్రయతే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 
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20. అయి మయి దీనదయాల్ుత్య క్ృప్యైవ్ త్వయ భవిత్వ్యముమే| 
 అయి జగత్ర జననీ కురప్యాసి యథాసి త్త్మనుమిత్మసిర్తే | 
 యదుచత్మత్ర భవ్త్ుయర్ర్తకుర్ుత్మదుర్ుత్మప్ మపాకుర్ుతే | 
 జయ జయ హే ... ॥ 

***** 
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॥ దేవీవైభవాశచర్గయష్ఠటత్తర్శత్ద్వవ్యనామస్తతత్రమ్ ॥ 
 

అసయ శ్రీ దేవీ-వైభవ్-ఆశచర్య-అష్ఠటత్తర్శత్  ద్వవ్యనామస్తతత్ర-
మహామనతరసయ ఆననద భైర్వ్ ఋష్ఠః | అనుషుటప్ ఛనదః |  ఆననదభైర్వీ శ్రీమహా 
త్రరపుర్ సునదర్త దేవ్త్మ | కూట త్రయేణ బీజ-శక్త-కీల్క్మ్ | మమ శ్రీ 
ఆననద భైర్వీ శ్రీమహా త్రరపుర్ సునదర్త ప్రస్వద-సిదధయర్తథ స్వనినధయసిదధయర్తథ జపే 
వినియోగః | 
కూటత్రయేణ క్ర్-షడఙ్ానాయసః | 
భూర్ుువ్ఃసువ్ర్షమిత్ర ద్వగానధః 
ధ్యయనమ్ 
కుంకుమ ప్ంక్ సమాభాం అంకుశ పాశేక్షు కోదండ శర్గం 
ప్ంక్జ మధయ నిషణాణం ప్ంకేర్ుహ లోచనాం ప్ర్గం వ్ందే ॥ 

| ప్ఞచపూజ | 
ఓం ఐం హ్ాం శ్రీం 
ప్ర్మాననద ల్హర్త, ప్ర్ చ్ైత్నయ దీపికా , 
సవయం ప్రకాశ క్ర్ణా, నిత్య వైభవ్ శలినీ |1| 
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విశుదధ కేవ్ల ఖణడ సత్య కాలత్్ ర్ూపిణీ, 
ఆద్వ మధ్యయనత ర్హిత్మ, మహామాయా విలసినీ, |2| 
గుణత్రయ ప్ర్తచ్చఛతీర, సర్వత్త్తవ ప్రకాశినీ, 
సతరపుంస భావ్ర్సికా, జగత్ో ర్గాద్వ ల్ంప్టా, |3| 
అశేష నామర్ూపాద్వ భేదచ్చఛద ర్విప్రభా, 
అనాద్వ వాసనా ర్ూపా, వాసనోదయత్ ప్రప్ఞ్జచకా, |4| 
ప్రప్ఞ్చప్ శమ పౌాఢా, చర్గచర్ జగన్యీ | 
సమసత జగద్వ ధ్యర్గ, సర్వ సఞ్జివ్ నోత్ుోకా, |5| 
భక్త చ్చత్ర మయాననత స్వవర్థ వైభవ్ విభరమా, 
సర్గవక్ర్ోణ వ్శయద్వ సర్వక్ర్్ దుర్నధర్గ, |6| 
విజ్ఞాన ప్ర్మాననద విద్వయ, సనాతన సిద్వధద్వ, 
ఆయుర్గర్షగయ సభాగయ బల్శ్రీకీర్తత భాగయద్వ, |7| 
ధనధ్యనయ మణీవ్సతర, భూషాలేప్న మాల్యద్వ, 
గృహగ్రామ మహార్గజయ స్వంర్గజయ సుఖద్వయినీ, |8| 
సపాతఙ్ా శక్త సమూపర్ణ స్వర్వభౌమ ఫల్ప్రద్వ, 
బరహ్ విషుణ శివేనాదరద్వ ప్ద విశాణ నక్షమా, |9| 
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భుక్తముక్త మహాభక్త విర్క్తయ దైవత్ ద్వయినీ, 
నిగరహాను గరహాధయక్షా, జ్ఞాన నిరైదవత్ద్వయినీ, |10| 
ప్ర్కాయ ప్రవేశద్వ యోగసిద్వధ ప్రద్వయినీ, 
శిషట సఞ్జివ్న పౌాఢా, దుషట సంహార్ సిద్వధద్వ, |11| 
లీల వినిర్త్త్మనేక్ కోటి బరహా్ణడమణడల, 
ఏకా,ఽనేకాత్ర్కా, నానార్ూపిణయ, ఽర్గధఙ్నాేశవర్త |12| 
శివ్శక్తమయీ, నిత్య శృఙ్న్ారైక్ ర్సపిరయా , 
త్ుషాట, పుషాట, ఽప్ర్తచఛనాన ,నిత్యయౌవ్న మోహినీ |13| 
సమసత దేవ్త్మర్ూపా, సర్వదేవాధి దేవ్త్మ, 
దేవ్ర్తో పిత్ృ సిద్వధద్వ యోగినీ భైర్వాత్ర్కా, |14| 
నిధి సిద్వధ మణీ ముద్వా, శస్వతరస్వతరయుధ భాసుర్గ, 
ఛత్ర చామర్ వాద్వత్ర ప్త్మకా వ్యజనాఞ్జచత్మ, |15| 
హసతయశవ ర్థ పాద్వత్మ అమాత్య సేనా సుసేవిత్మ, 
పుర్షహిత్ కులచార్య గుర్ు శిషాయద్వ సేవిత్మ, |16| 
సుధ్య సముదర మధ్యయదయ త్ుోర్దురమ నివాసినీ, 
మణి దీవపానతర్ పోాదయ త్కదంబ వ్నవాసినీ, |17| 
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చనాతమణి గృహానతస్వథ, మణి మణడప్ మధయగ్ర, 
ర్త్న సింహాసన పోాదయ చఛవ్ మఞ్ఛచధి శయినీ, |18| 
సద్వశివ్ మహాలిఙ్ా మూల్ సంఘటట యోనికా, 
అనోయనాయలిఙ్ా సంఘర్ో క్ణూడ సంక్షుబధ మానస్వ, |19| 
క్లోదయద్వానుద కాలినయ త్ుర్యనాద ప్ర్ంప్ర్గ, 
నాద్వనాతననద సనోదహ సవయం వ్యక్తవ్చోమృత్మ, |20| 
కామర్గజ మహాత్నతర ర్హస్వయచార్ దక్షిణా, 
మకార్ ప్ఞచకోదూుత్ పౌాఢా నోతలలస సునదర్త, |21| 
శ్రీచక్రర్గజ నిల్యా, శ్రీవిద్వయ మనతరవిగరహా, 
అఖణడ సచచద్వ ననద శివ్ శకయయక్ ర్ూపిణీ, |22| 
త్రరపుర్గ, త్రరపుర్తశనీ, మహా త్రరపుర్సునదర్త, 
త్రరపుర్గ వాస ర్సికా, త్రరపుర్గ శ్రీసవర్ూపిణీ, |23| 
మహా ప్ద్ వ్నానతస్వథ, శ్రీమత్రతరపుర్మాలినీ, 
మహాత్రరపుర్ సిద్వధమాా, శ్రీమహా త్రరపుర్గమిాకా, |24| 
నవ్చక్ర క్రమాదేవీ, మహాత్రరపుర్భైర్వీ, 
శ్రీమాత్మ, ల్లిత్మ, బాల, ర్గజర్గజేశవర్త, శివా |25| 
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ఉత్పత్రత సిథత్ర సంహార్ క్రమ చక్ర నివాసినీ, 
అర్ధమేర్గవత్్ చక్రస్వథ, సర్వలోక్ మహేశవర్త, |26| 
వ్లీ్క్ పుర్ మధయస్వథ, జమూా వ్న నివాసినీ, 
అర్ుణాచల్ శృఙా్స్వథ, వాయఘాల్య నివాసినీ, |27| 
శ్రీకాల్హసిత నిల్యా, కాశీపుర్ నివాసినీ, 
శ్రీమత్రైకలస నిల్యా, ద్వవదశనత మహేశవర్త, |28| 
శ్రీష్ఠడశనత మధయస్వథ, సర్వ వేద్వనత ల్క్షిత్మ, 
శురత్ర స్ృత్ర పుర్గణేత్ర హాస్వగమ క్లేశవర్త, |29| 
భూత్ భౌత్రక్ త్నా్త్ర దేవ్త్మ పాాణహృన్యీ, 
జీవేశవర్ బరహ్ర్ూపా, శ్రీగుణాఢాయ, గుణాత్ర్కా |30| 
అవ్స్వథ త్రయ నిర్ు్కాత, వాగరమోమా మహ్మయీ | 
గ్రయతీర భువ్నేశనీ దుర్గా కాళాయద్వ ర్ూపిణీ, |31| 
మత్ోయకూర్్ వ్ర్గహాద్వ నానార్ూప్ విలసినీ, 
మహా యోగ్రశవర్గ ర్గధ్యయ, మహావీర్ వ్ర్ప్రద్వ, |32| 
సిదేధశవర్ కులర్గధ్యయ, శ్రీమచచర్ణ వైభవా, |33| 
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శ్రీం హ్ాం ఐం ఓం కూటత్రయేణ షడఙ్ానాయసః | 
భూర్ుువ్ఃసువ్ర్షమిత్ర ద్వగివమోక్ః | 
పునర్గధయనమ్ ॥ 

కుంకుమ ప్ంక్ సమాభాం అంకుశ పాశేక్షు కోదండ శర్గం 
ప్ంక్జ మధయ నిషణాణం ప్ంకేర్ుహ లోచనాం ప్ర్గం వ్ందే ॥ 

పునః ప్ఞచపూజ్ఞ ॥ 

***** 
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॥ శ్రీల్లిత్మసహసరనామస్తతత్రమ్ ॥ 
అసయ శ్రీ  ల్లిత్మ సహసర నామ స్తతత్ర మాల మహా మంత్రసయ, వ్సినాయద్వ 
వాగ్రదవ్త్మ ఋషయః, అనుషుటప్ ఛందః శ్రీ ల్లిత్మ ప్ర్గ భటాటర్తకా మహా 
త్రరపుర్ సుందర్త దేవ్త్మ , ఐం బీజం,  కీలం శక్తః, సః  కీల్క్ం, మమ 
సర్గవభీషట ఫల్సిదధయర్తథ జపే వినియోగః 
     క్ర్నాయసము   అంగనాయసము 
క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం అంగుషాటభాయం నమః హృదయాయ  నమః  
హ స క్ హ ల్ హ్ాం త్ర్ినీభాయం నమః శిర్సే స్వవహా నమః  
స క్ ల్ హ్ాం మధయమాభాయం నమః శిఖాయై వ్షట్ 
క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం  అనామికాభాయం నమః క్వ్చాయ హుం 
హ స క్ ల్ హ్ాం క్నిష్ఠటకాభాయం నమః నేత్రత్రయ వౌషట్ 
స క్ ల్ హ్ాం  క్ర్త్ల్క్ర్ప్ృషాటభాయంనమః అస్వతరయ ఫట్ 
భూర్ుుసుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగుంధః 

ధ్యయనం 
సింధూర్గర్ుణ విగరహాం త్రరనయనాం మాణిక్య మౌళిసుేర్ 
త్మతర్గ నాయక్ శేఖర్గం సి్త్ముఖ మాప్రన వ్క్షోర్ుహాం 
పాణిభాయ మణి పూర్ణ ర్త్న చషక్ం ర్కోత త్పల్ం బిభరతీం 
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సమాయం ర్త్న ఘటసథ ర్క్త చర్ణాం ధ్యయయేత్పర్గ మంబికాం ॥1॥ 
అర్ుణాం క్ర్ుణా త్ర్ంగిత్మక్షీం ధృత్పాశంకుశ పుషపబాణ చాపాం 
అణిమాద్వభర్గవ్ృత్మం మయూఖై ర్హమితేయవ్ విభావ్యే భవానీం 
హేమాభాం ప్రత్ వ్స్వతరం క్ర్క్లిత్ ల్సదేదమప్ద్వ్ం వ్ర్గంగ్రం 
సర్గవ ల్ంకార్ యుకాతం సత్త్ మభయద్వం భక్త నమాాం భవానీం 
శ్రీ విద్వయం శనత మూర్తతం సక్ల్ సుర్నుత్మం సర్వ సంప్త్పర ద్వతీరమ్ ॥2॥ 
సకుంకుమ విలేప్నామళిక్చుంబి క్సూతర్తకాం 
సమంద హసితేక్షణాం సశర్ చాప్ పాశంకుశం 
అశేష జనమోహినీ మర్ుణ మాల్య భూష్ఠజవలం 
జపాకుసుమ భాసుర్గం జప్విధౌస్ర్త దంబికాం    ॥3॥ 
 

ల్ం-ఇత్మయద్వ ప్ఞచపూజ్ఞ ॥ 
 

 ఐం హ్ాం శ్రీం శ్రీమాతేర నమః 
1. శ్రీమాత్మ, శ్రీమహార్గజీా, శ్రీమత్రోంహాసనేశవర్త, 
 చదగినకుండసంభూత్మ, దేవ్కార్యసముదయత్మ (1-5) 
2. ఉదయద్వునుసహస్వాభా, చత్ుర్గాహుసమనివత్మ, 
 ర్గగసవర్ూప్పాశఢాయ, కోోధ్య కార్గంకుశోజివల (6-9) 
3. మనోర్ూపేక్షుకోదండ,ప్ంచత్నా్త్రస్వయకా, 
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 నిజ్ఞర్ుణప్రభాపూర్మజిదారహా్ండ మండల (10-12) 
4. చంప్కాశోక్పునానగసగంధిక్ల్సత్కచా, 
 కుర్ువిందమణిశేరణీక్నత్రకటీర్మండిత్మ (13-14) 
5. అషటమీచందరవిభాాజదళిక్సథల్శోభత్మ, 
 ముఖచందరక్ళంకాభమృగనాభవిశేషకా (15-16) 
6. వ్దనస్ర్మాంగల్యగృహత్రర్ణచలిలకా 
 వ్క్త రల్క్ష్మీప్ర్తవాహచల్నీ్నాభలోచనా (17-18) 
7. నవ్చంప్క్పుషాపభనాస్వదండవిర్గజిత్మ, 
 త్మర్గకాంత్రత్రర్స్వకర్తనాస్వభర్ణభాసుర్గ (19-20) 
8. క్దంబమంజర్తకులప్తక్ర్ణపూర్మనోహర్గ, 
 త్మటంక్యుగళీభూత్త్ప్నోడుప్మండల (21-22) 
9. ప్ద్ర్గగశిలదర్ాప్ర్తభావిక్పోల్భూః, 
 నవ్విదురమబింబశ్రీనయకాకర్తర్దనచఛద్వ (23-24) 
10. శుదధవిద్వయంకుర్గకార్ద్వవజప్ంక్తదవయోజివల, 
 క్ర్ూపర్వీటికామోదసమాక్ర్ోద్వదగంత్ర్గ (25-26) 
11. నిజసలలప్మాధుర్యవినిర్ుర్తతిత్క్చఛప్ర, 
 మందసి్త్ప్రభాపూర్మజిత్మకమేశమానస్వ (27-28) 
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12. అనాక్లిత్స్వదృశయచుబుక్శ్రీవిర్గజిత్మ, 
 కామేశబదధమాంగల్యసూత్రశోభత్క్ంధర్గ (29-30) 
13. క్నకాంగదకేయూర్క్మనీయభుజ్ఞనివత్మ, 
 ర్త్నగ్ైరవేయచంత్మక్లోల్ముకాతఫలనివత్మ (31-32) 
14. కామేశవర్పేరమర్త్నమణిప్రత్రప్ణసతనీ, 
 నాభాయల్వాల్ర్షమాళిల్త్మఫల్కుచదవయీ (33-34) 
15. ల్క్షయర్షమల్త్మధ్యర్త్మసమునేనయమధయమా, 
 సతనభార్దళన్ధయప్టటబంధవ్ళిత్రయా (35-36) 
16. అర్ుణార్ుణకౌసుంభవ్సతరభాసవత్కటీత్టీ, 
 ర్త్నక్ంక్ణికార్మయర్శనాద్వమభూష్ఠత్మ (37-38) 
17. కామేశజ్ఞాత్సభాగయమార్దవోర్ుదవయానివత్మ, 
 మాణిక్యమకుటాకార్జ్ఞనుదవయవిర్గజిత్మ (39-40) 
18. ఇందరగోప్ప్ర్తక్షిప్తస్ర్త్ూణాభజంఘ్రకా, 
 గూఢగులేకూర్్ప్ృషోజయిషుణప్రప్ద్వనివత్మ (41-43) 
19. నఖదీధిత్రసంఛనననమజినత్మోగుణా, 
 ప్దదవయప్రభాజ్ఞలప్ర్గక్ృత్సర్షర్ుహా (44-45) 
20. శింజ్ఞనమణిమంజీర్మండిత్శ్రీప్ద్వంబుజ్ఞ, 
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 మర్గళీమందగమనా, మహాలవ్ణయశేవ్ధిః (46-47) 
21. సర్గవర్ుణా,(అ)నవ్ద్వయంగ్ర,సర్గవభర్ణభూష్ఠత్మ, 
 శివ్కామేశవర్గంక్స్వథ, శివా, స్వవధనవ్ల్లభా (49-54) 
22. సుమేర్ుశృంగమధయస్వథ, శ్రీమననగర్నాయికా, 
 చంత్మమణిగృహాంత్స్వథ, ప్ంచబహా్సనసిథత్మ (55-58) 
23. మహాప్ద్వ్టవీసంస్వథ, క్దంబవ్నవాసినీ, 
 సుధ్యస్వగర్మధయస్వథ, కామాక్షీ, కామద్వయినీ (59-63) 
24. దేవ్ర్తోగణసంఘత్సూతయమానాత్్వైభవా, 
 భండసుర్వ్ధ్యదుయక్తశక్తసేనాసమనివత్మ (64-65) 
25. సంప్త్కర్తసమార్ూఢసింధుర్వ్రజసేవిత్మ, 
 అశవర్ూఢాధిష్ఠోత్మ(అ)శవకోటికోటిభర్గవ్ృత్మ (66-67) 
26. చక్రర్గజ ర్థార్ూఢ సర్గవయుధ ప్ర్తషకృత్మ, 
 గ్రయ చక్ర ర్థా ర్ూఢ మంత్రరణీ ప్ర్తసేవిత్మ (68-69) 
27. క్ర్తచక్ర ర్థార్ూఢ దండనాథ పుర్సకృత్మ, 
 జ్ఞవలమాలినికాక్షిప్త వ్హిన పాాకార్ మధయగ్ర (70-71) 
28. భండ స్ైనయ వ్ధ్యదుయక్త శక్త విక్రమ హర్తోత్, 
 నిత్మయ పార్గక్రమాటోప్ నిర్తక్షణ సముత్ుోకా. (72-73) 
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29. భండపుత్ర వ్ద్భ్దుయక్త బాల విక్రమ నంద్వత్మ, 
 మంత్రరణయంబా విర్చత్ విషంగ వ్ధ త్రష్ఠత్మ, (74-75) 
30. విశుక్ర పాాణ హర్ణ వార్గహ్ వీర్య నంద్వత్మ, 
 కామేశవర్ ముఖాలోక్ క్లిపత్ శ్రీ గణేశవర్గ (76-77) 
31. మహాగణేశ నిర్తునన విఘనయంత్ర ప్రహర్తోత్మ, 
 భండసుర్తందర నిర్ు్క్త శసతర ప్రత్యసతర వ్ర్తోణీ (78-79) 
32. క్ర్గంగుళి నఖ్యత్పనన నార్గయణ దశక్ృత్రః, 
 మహా పాశుప్త్మస్వతరగిన నిర్దగ్రద సుర్ స్ైనికా (80-81) 
33. కామేశవర్గసతరనిర్దగద సభండసుర్శూనయకా, 
 బరహో్పేందరమహేంద్వాద్వదేవ్సంసుతత్వైభవా (82-83) 
34. హర్నేత్మాగినసందగధకామసంజీవ్నౌషధిః, 
 శ్రీమద్వవగువ్కూటైక్సవర్ూప్ముఖప్ంక్జ్ఞ (84-85) 
35. క్ంఠాథఃక్టిప్ర్యంత్మధయకూటసవర్ూపిణీ, 
 శక్తకూటైక్త్మప్ననక్టయధ్యభాగధ్యర్తణీ (86-87) 
36. మూల్మంత్మాత్ర్కా, మూల్కూటత్రయక్ళేబర్గ, 
 కులమృత్రైక్ర్సికా, కుల్సంకేత్పాలినీ (88-91) 
37. కులంగనా, కులంత్ఃస్వథ, కౌళినీ, కుల్యోగినీ, 
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 అకుళాసమయాంత్ఃస్వథ, సమయాచార్త్త్పర్గ (92-98) 
38. మూలధ్యరైక్నిల్యా, బరహ్గరంథివిభేద్వనీ, 
 మణిపూర్గంత్ర్ుద్వత్మ, విషుణగరంథివిభేద్వనీ (99-102) 
39. అజ్ఞాచకారంత్ర్గల్స్వథ. ర్ుదరగరంథివిభేద్వనీ, 
 సహస్వార్గంబుజ్ఞర్ూఢా, సుధ్యస్వర్గభవ్ర్తోణీ (103-106) 
40. త్టిల్లత్మసమర్ుచ, షోటచకోోప్ర్తసంసిథత్మ, 
 మహాశక్తః, కుండలినీ, బిసత్ంత్ుత్నీయస (107-111) 
41. భవానీ, భావ్నాగమాయ, భవార్ణయకుఠార్తకా, 
 భదరపిరయా, భదరమూర్తత, ర్ుక్తసభాగయద్వయినీ (112-117) 
42. భక్తపిరయా, భక్తగమాయ, భక్తవ్శయ, భయాప్హా, 
 శంభవీ, శర్ద్వర్గధ్యయ, శర్గవణీ ,శర్్ ద్వయినీ (118-125) 
43. శంక్ర్త,  శ్రీక్ర్త, స్వధవ, శర్చచందరనిభాననా, 
 శత్రదర్త, శంత్రమతీ, నిర్గధ్యర్గ, నిర్ంజనా (126-133) 
44. నిర్తలపా, నిర్్ల, నిత్మయ, నిర్గకార్గ, నిర్గకుల, 
 నిర్ుాణా, నిషకల, శంత్మ, నిషాకమా, నిర్ుప్ప్లవా (137-143) 
45. నిత్యముకాత,  నిర్తవకార్గ, నిషపరప్ంచా,నిర్గశరయా 
 నిత్యశుద్వధ, నిత్యబుద్వధ, నిర్వ్ద్వయ, నిర్ంత్ర్గ (144-151) 
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46. నిషాకర్ణా, నిషకల్ంకా, నిర్ుపాధి,ర్తనర్తశవర్గ, 
 నీర్గగ్ర, ర్గగమథనీ, నిర్్ద్వ,మదనాశినీ (152-159) 
47. నిశిచంత్మ, నిర్హంకార్గ, నిర్ష్హా, మోహనాశినీ, 
 నిర్్మా, మమత్మహంతీర, నిషాపపా, పాప్నాశినీ (160-167) 
48. నిష్ఠకరధ్య, కోోధశమనీ, నిర్షలభా, లోభనాశినీ, 
 నిఃసంశయా, సంశయఘీన, నిర్ువా, భవ్నాశినీ (168-175) 
49. నిర్తవక్లప, నిర్గబాధ్య, నిర్తుద్వ, భేదనాశినీ, 
 నిర్గనశ, మృత్ుయమథనీ, నిష్ఠకరయా, నిషపర్తగరహా (176-183) 
50. నిసుతల, నీల్చకుర్గ, నిర్పాయా, నిర్త్యయా 
 దుర్లభా, దుర్ామా, దుర్గా, దుఃఖహంతీర, సుఖప్రద్వ (184-192) 
51. దుషటదూర్గ, దుర్గచార్శమనీ, ద్భ్షవ్ర్తిత్మ, 
 సర్వజ్ఞ,ా స్వందరక్ర్ుణా, సమానాధిక్వ్ర్తిత్మ (193-198) 
52. సర్వశక్తమయీ, సర్వమంగళా, సదాత్రప్రద్వ, 
 సర్తవశవర్త, సర్వమయీ, సర్వమంత్రసవర్ూపిణీ (199-204) 
53. సర్వయంత్మాత్ర్కా, సర్వత్ంత్రర్ూపా, మనోన్నీ, 
 మహేశవర్త, మహాదేవీ, మహాల్క్ష్మీ, ర్్ృడపిరయా (205-211) 
54. మహార్ూపా,  మహాపూజ్ఞయ, మహాపాత్క్నాశినీ, 
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 మహామాయా, మహాసత్మతవ, మహాశక్త, ర్్హార్త్రః (212-218) 
55. మహాభ్యగ్ర, మహైశవర్గయ, మహావీర్గయ, మహాబల, 
 మహాబుద్వధ, మహాసిద్వధ, మహాయోగ్రశవర్తశవర్త (219-225) 
56. మహాత్ంత్మా, మహామంత్మా, మహాయంత్మా,మహాసనా, 
 మహాయాగక్రమార్గధ్యయ, మహాభైర్వ్పూజిత్మ (226-231) 
57. మహేశవర్మహాక్ల్ప మహాత్మండవ్ స్వక్షిణీ, 
 మహాకామేశమహిష్క, మహాత్రరపుర్ందర్త (232-235) 
58. చత్ుఃషషుటయప్చార్గఢాయ, చత్ుషోష్ఠటక్ళామయీ, 
 మహాచత్ుషోష్ఠటకోటియోగినీగణసేవిత్మ (235-237) 
59. మనువిద్వయ, చందరవిద్వయ, చందరమండల్మధయగ్ర, 
 చార్ుర్ూపా, చార్ుహాస్వ, చార్ుచందరక్ళాధర్గ (238-243) 
60. చర్గచర్జగనానథా, చక్రర్గజనికేత్నా, 
 పార్వతీ, ప్ద్నయనా, ప్ద్ర్గగసమప్రభా (244-248) 
61. ప్ంచపేరత్మసనాసనా, ప్ంచబరహ్సవర్ూపిణీ, 
 చన్యీ, ప్ర్మానంద్వ, విజ్ఞానఘనర్ూపిణీ (249-253) 
62. ధ్యయనధ్యయత్ృధ్యయయర్ూపా, ధర్గ్ధర్్వివ్ర్తిత్మ, 
 విశవర్ూపా, జ్ఞగర్తణీ, సవప్ంతీ, త్రైజస్వత్ర్కా (254-259) 
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63. సుపాత, పాాజ్ఞాత్ర్కా, త్ుర్గయ, సర్గవవ్స్వథవివ్ర్తిత్మ, 
 సృష్ఠటక్ర్తతర, బరహ్ర్ూపా, గోప్రతర, గోవిందర్ూపిణీ (260-267) 
63. సంహార్తణీ,  ర్ుదరర్ూపా,  త్రర్షధ్యనక్ర్తశవర్త, 
 సద్వశివా ఽనుగరహద్వ, ప్ంచక్ృత్యప్ర్గయణా (268-272) 
64. భానుమండల్మధయస్వథ,  భైర్వీ,  భగమాలినీ, 
 ప్ద్వ్సనా,  భగవ్తీ, ప్ద్నాభసహోదర్త (273-278) 
66. ఉనే్షనిమిష్ఠత్పననవిప్ననభువ్నావ్లిః, 
 సహసరశీర్ోవ్దనా,  సహస్వాక్షీ,  సహసరపాత్ (279-282) 
67. ఆబరహ్కీటజననీ, వ్ర్గణశరమవిధ్యయినీ, 
 నిజ్ఞజ్ఞార్ూప్నిగమా, పుణాయపుణయఫల్ప్రద్వ (285-288) 
68. శురత్రసమంత్సిందూర్తక్ృత్పాద్వబిధూలికా, 
 సక్లగమసంద్భ్హశుక్తసంపుటమౌక్తకా (289-290) 
69. పుర్ుషార్థప్రద్వ, పూర్గణ, భ్యగినీ, భువ్నేశవర్త, 
 అంబికా, ఽనాద్వనిధనా, హర్తబరహే్ందరసేవిత్మ (291-297) 
70. నార్గయణీ, నాదర్ూపా,  నామర్ూప్వివ్ర్తిత్మ, 
 హ్ాంకార్త, హ్ామతీ,హృద్వయ,హేయోపాదేయవ్రి్తత్మ (298-304) 
71. ర్గజర్గజ్ఞర్తచత్మ,  ర్గజీా,  ర్మాయ, ర్గజీవ్లోచనా, 
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 ర్ంజనీ,  ర్మణీ,  ర్స్వయ ర్ణత్రకంక్ణిమేఖల (305-312) 
72. ర్మా,  ర్గకేందువ్దనా,  ర్త్రర్ూపా, ర్త్రపిరయా, 
 ర్క్షాక్ర్త, ర్గక్షసఘీన, ర్గమా, ర్మణల్ంప్టా (313-320) 
73. కామాయ, కామక్లర్ూపా, క్దంబకుసుమపిరయా, 
 క్లయణీ, జగతీక్ంద్వ, క్ర్ుణార్సస్వగర్గ (321-326) 
74. క్ళావ్తీ,  క్లలపా,  కాంత్మ, కాదంబర్తపిరయా, 
 వ్ర్ద్వ, వామనయనా, వార్ుణీమదవిహవల (327-333) 
75. విశవధికా, వేదవేద్వయ, వింధ్యయచల్నివాసినీ, 
 విధ్యతీర,  వేదజననీ, విషుణమాయావిలసినీ (334-339) 
76. క్షేత్రసవర్ూపా,  క్షేతేరశ్రీ,  క్షేత్రక్షేత్రజాపాలినీ, 
 క్షయవ్ృద్వధవినిర్ు్కాత,  క్షేత్రపాల్సమర్తచత్మ (341-344) 
77. విజయా,  విమల, వ్నాదయ, వ్ంద్వర్ుజనవ్త్ోల, 
 వాగ్రవద్వనీ, వామకేశీ,  వ్హినమండల్వాసినీ (346-351) 
78. భక్తమత్కల్పల్త్రకా, ప్శుపాశవిమోచనీ, 
 సంహృత్మశేషపాషండ, సద్వచార్ప్రవ్ర్తతకా (352-355) 
79. త్మప్త్రయాగినసంత్ప్తసమాహాలదనచంద్వరకా, 
 త్ర్ుణీ,త్మప్స్వర్గధ్యయ,త్నుమధ్యయ, త్మోఽప్హా (356-360) 
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80. చత్ర, సతత్పదల్క్షాయర్గథ,  చదేక్ర్సర్ూపిణీ 
 స్వవత్మ్నందల్వీభూత్బరహా్ద్వయనందసంత్త్రః (361-364) 
81. ప్ర్గ, ప్రత్యక్చతీర్ూపా, ప్శయంతీ, ప్ర్దేవ్త్మ, 
 మధయమా, వైఖర్తర్ూపా, భక్తమానసహంసికా (365-371) 
82. కామేశవర్పాాణనాడీ, క్ృత్జ్ఞ,ాకామపూజిత్మ, 
 శృంగ్రర్ర్ససంపూర్గణ, జయా, జ్ఞల్ంధర్సిథత్మ (372-377) 
83. ఓడయణప్రఠనిల్యా, బిందుమండల్వాసినీ, 
 ర్హోయాగక్రమార్గధ్యయ, ర్హసతర్పణత్ర్తపత్మ (378-381) 
84. సదయఃప్రస్వద్వనీ, విశవస్వక్షిణీ, స్వక్షివ్ర్తిత్మ, 
 షడంగదేవ్త్మయుకాత, షాడుాణయప్ర్తపూర్తత్మ (382-386) 
85. నిత్యక్లనాన, నిర్ుప్మా, నిర్గవణసుఖద్వయినీ, 
 నిత్మయష్ఠడశికార్ూపా, శ్రీక్ంఠార్ధశర్తర్తణీ (387-391) 
86. ప్రభావ్తీ, ప్రభార్ూపా, ప్రసిద్వధ, ప్ర్మేశవర్త, 
 మూల్ప్రక్ృత్ర, ర్వ్యకాత, వ్యకాతవ్యక్తసవర్ూపిణీ (392-398) 
87. వాయపినీ, వివిధ్యకార్గ, విద్వయఽవిద్వయసవర్ూపిణీ, 
 మహాకామేశనయనకుముద్వహాలదకౌముదీ (399-403) 
88. భక్తహార్దత్మోభేదభానుమద్వునుసంత్త్రః, 
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 శివ్దూతీ, శివార్గధ్యయ, శివ్మూర్తతః శివ్శంక్ర్త (404-408) 
89. శివ్పిరయా, శివ్ప్ర్గ, శిష్యటషాట, శిషటపూజిత్మ, 
 అప్రమేయా, సవప్రకాశ, మనోవాచామగోచర్గ (409-415) 
90. చచఛక్త, శేచత్నార్ూపా, జడశక్త, ర్డిత్ర్కా, 
 గ్రయతీర, వాయహృత్రః, సంధ్యయ, ద్వవజబృందనిష్యవిత్మ (416-423) 
91. త్త్మతవసనా, త్త్తవమయీ, ప్ంచకోశంత్ర్సిథత్మ, 
 నిసోమమహిమా, నిత్యయౌవ్నా, మదశలినీ (424-429) 
92. మదఘూర్తణత్ర్కాతక్షీ, మదపాటల్గండభూః, 
 చందనదరవ్ద్వగ్రధంగ్ర, చాంపేయకుసుమపిరయా (430-433) 
93. కుశల, కోమలకార్గ, కుర్ుకుళాా, కులేశవర్త, 
 కుల్కుండల్యా, కౌల్మార్ాత్త్పర్సేవిత్మ (434-439) 
94. కుమార్గణనాథాంబా, త్ుష్ఠటః, పుష్ఠట, ర్్త్ర, ర్ధృత్రః, 
 శంత్రః, సవసితమతీ, కాంత్ర, ర్నంద్వనీ, విఘననాశినీ (440-449) 
95. తేజోవ్తీ, త్రరనయనా, లోలక్షీకామర్ూపిణీ, 
 మాలినీ, హంసినీ, మాత్మ, మల్యాచల్వాసినీ (450-456) 
96. సుముఖ, నళినీ, సుభూరః, శోభనా, సుర్నాయికా, 
 కాల్క్ంఠీ, కాంత్రమతీ, క్షోభణీ, సూక్ష్మర్ూపిణీ (457-467) 
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97. వ్జేరశవర్త, వామదేవీ, వ్యోఽవ్స్వథవివ్ర్తిత్మ, 
 సిదేధశవర్త, సిదధవిద్వయ, సిదధమాత్మ, యశసివనీ (468-474) 
98. విశుద్వధచక్రనిల్యా, ఽఽర్క్తవ్ర్గణ, త్రరలోచనా, 
 ఖటావంగ్రద్వప్రహర్ణా, వ్దనైక్సమనివత్మ (475-479) 
99. పాయస్వననపిరయా, త్వకాోా, ప్శులోక్భయంక్ర్త, 
 అమృత్మద్వమహాశక్తసంవ్ృత్మ, డక్నీశవర్త (480-484) 
100. అనాహత్మబినిల్యా, శయమాభా, వ్దనదవయా, 
 దంష్ఠటరజివల,ఽక్షమాలధిధర్గ, ర్ుధిర్సంసిథత్మ (485-490) 
101. కాల్ర్గత్మాయద్వశకోతయఘవ్ృత్మ,సినగ్ధదనపిరయా, 
 మహావీర్తందరవ్ర్ద్వ, ర్గక్ణయంబాసవర్ూపిణీ (491-494) 
102. మణిపూర్గబినిల్యా, వ్దనత్రయసంయుత్మ, 
 వ్జ్ఞాద్వకాయుధ్యపేత్మ, డమర్గయద్వభర్గవ్ృత్మ (495-498) 
103. ర్క్తవ్ర్గణ, మాంసనిషాో, గుడననప్రరత్మానస్వ, 
 సమసతభక్తసుఖద్వ, లక్నయంబాసవర్ూపిణీ (499-503) 
104. స్వవధిషాోనాంబుజగత్మ, చత్ుర్వక్త రమనోహర్గ, 
 శూలద్వయయుధసంప్నాన, ప్రత్వ్ర్గణ, ఽత్రగర్తవత్మ (504-508) 
105. మేద్భ్నిషాో, మధుప్రరత్మ, బంద్వనాయద్వసమనివత్మ, 
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 దధయనానసక్తహృదయా, కాక్నీర్ూప్ధ్యర్తణీ (509-513) 
106. మూలధ్యర్గంబుజ్ఞర్ూఢా, ప్ంచవ్కాతర,ఽసిథసంసిథత్మ, 
 అంకుశద్వప్రహర్ణా, వ్ర్ద్వద్వనిష్యవిత్మ (514-517) 
107. ముదౌాదనాసక్తచత్మత, స్వక్నయంబాసవర్ూపిణీ , 
 ఆజ్ఞాచకారబినిల్యా, శుక్లవ్ర్గణ, షడననా (518-522) 
108. మజ్ఞిసంస్వథ, హంసవ్తీ ముఖయశక్తసమనివత్మ, 
 హర్తద్వానైనక్ర్సికా, హాక్నీర్ూప్ధ్యర్తణీ (523-527) 
109. సహసరదళప్ద్స్వథ, సర్వవ్ర్షణప్శోభత్మ, 
 సర్గవయుధధర్గ, శుక్లసంసిథత్మ, సర్వత్రముఖ (528-532) 
110. సరౌవదనప్రరత్చత్మత, యాక్నయంబాసవర్ూపిణీ, 
 స్వవహా,సవధ్య,ఽమత్ర,ర్త్ధ్య,శురత్రః,స్ృత్ర,ర్నుత్తమా (533-541) 
111. పుణయకీర్తతః, పుణయల్భాయ, పుణయశరవ్ణకీర్తనా,  
 పులోమజ్ఞర్తచత్మ, బంధమోచనీ, బంధుర్గల్కా (542-547) 
112. విమర్ార్ూపిణీ, విద్వయ, వియద్వద్వజగత్పర సూః, 
 సర్వవాయధిప్రశమనీ, సర్వమృత్ుయనివార్తణీ (548-552) 
113. అగరగణాయఽ, చంత్యర్ూపా, క్లిక్ల్్షనాశినీ, 
 కాత్మయయినీ, కాల్హంతీర, క్మలక్షనిష్యవిత్మ (553-558) 
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114. త్మంబూల్పూర్తత్ముఖ, ద్వడిమీకుసుమప్రభా, 
 మృగ్రక్షీ, మోహినీ, ముఖాయ, మృడనీ,మిత్రర్ూపిణీ (559-565) 
115. నిత్యత్ృపాత, భక్తనిధి, ర్తనయంతీర, నిఖిలేశవర్త, 
 మ్ైత్మాయద్వవాసనాల్భాయ, మహాప్రళయస్వక్షిణీ (566-571) 
116. ప్ర్గశక్తః, ప్ర్గనిషాో, ప్రజా్ఞనఘనర్ూపిణీ, 
 మాదీవపాన ల్స్వమత్మత  మాత్ృకా వ్ర్ణ ర్ూపిణీ (572-577) 
117. మహాకైలసనిల్యా, మృణాల్మృదుద్భ్ర్లత్మ, 
 మహనీయా, దయామూర్తత, ర్్హాస్వమాాజయశలినీ (578-582) 
118. ఆత్్విద్వయ, మహావిద్వయ, శ్రీవిద్వయ, కామసేవిత్మ, 
 శ్రీష్ఠడశక్షర్తవిద్వయ, త్రరకూటా, కామకోటికా (583-589) 
119. క్టాక్షక్ంక్ర్తభూత్క్మలకోటిసేవిత్మ, 
 శిర్ఃసిథత్మ, చందరనిభా, ఫాల్, సేథందరధనుఃప్రభా (590-594) 
120. హృదయస్వథ, ర్విప్రఖాయ, త్రరకోణాంత్ర్దీపికా, 
 ద్వక్షాయణీ, దైత్యహంతీర, దక్షయజావినాశినీ (595-600) 
121. దర్గంద్భ్ళిత్దీర్గరక్షీ, దర్హాస్తజివల్ను్ఖ, 
 గుర్ుమూర్తత, ర్ుాణనిధి, ర్షామాత్మ, గుహజన్భూః (601-606) 
122. దేవేశీ, దండనీత్రస్వథ, దహర్గకాశర్ూపిణీ, 
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 ప్రత్రప్ను్ఖయర్గకాంత్త్రథిమండల్పూజిత్మ (607-610) 
123. క్ళాత్ర్కా, క్ళానాథా, కావాయలప్వినోద్వనీ, 
 సచామర్ ర్మావాణీ సవ్య దక్షిణ సేవిత్మ (611-614) 
124. ఆద్వశక్త, ర్మే, యాత్మ్, ప్ర్మా,పావ్నాక్ృత్రః 
 అనేక్ కోటి బరహా్ండ జననీ, ద్వవ్య విగరహా (615-621) 
125. కీలంకార్త, కేవ్ల, గుహాయ, కైవ్ల్య ప్దద్వయినీ, 
 త్రరపుర్గ,త్రరజగదవంద్వయ, త్రరమూర్తత, సితరదశేశవర్త (622-629) 
126. త్రయక్షర్త, ద్వవ్యగంధ్యఢాయ, సింధూర్ త్రల్ కాంచత్మ, 
 ఉమా, శ్ైలేందర త్నయా, గ్ర్త గంధర్వ సేవిత్మ (630-635) 
125. విశవగర్గు, సవర్ణ గర్గు,  ఽవ్ర్ద్వ, వాగధశవర్త, 
 ధ్యయనగమాయ, ఽప్ర్తచ్చచద్వయ, ఙ్న్ానద్వ,ఙ్న్ాన విగరహా (636-644) 
126. సర్వవేద్వంత్ సంవేద్వయ, సత్మయనంద సవర్ూపిణీ, 
 లోపా ముద్వార్తచత్మ, లీల కులప్త బరహా్ండ మండల (645-648) 
127. అదృశయ, దృశయ ర్హిత్మ, విఙ్న్ాతీర, వేదయ వ్ర్తిత్మ, 
 యోగినీ,యోగద్వ,యోగ్రయ,యోగ్రనంద్వ,యుగంధర్గ (647-655) 
128. ఇచాఛశక్తజ్ఞానశక్తక్రయాశక్తసవర్ూపిణీ, 
 సర్వధ్యర్గ, సుప్రత్రషా,ో సదసదూరప్ధ్యర్తణీ (656-659) 
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129. అషటమూర్తత, ర్జ్ఞజైతీర, లోక్యాత్మావిధ్యయినీ, 
 ఏకాక్నీ, భూమర్ూపా, నిరైదవత్మ, దైవత్వ్ర్తిత్మ (660-666) 
130. అననద్వ, వ్సుద్వ, వ్ృద్వధ, బరహా్త్రై్క్యసవర్ూపిణీ, 
 బృహతీ, బాాహ్ణీ, బాాహ్్, బరహా్నంద్వ,బలిపిరయా (667-675) 
131. భాషార్ూపా, బృహతేోనా, భావాభావ్వివ్ర్తిత్మ, 
 సుఖార్గధ్యయ, శుభక్ర్త, శోభనాసుల్భాగత్రః (676-681) 
132. ర్గజర్గజేశవర్త, ర్గజయద్వయినీ, ర్గజయవ్ల్లభా 
 ర్గజత్కృపా, ర్గజప్రఠనివేశిత్నిజ్ఞశిరత్మః (682-686) 
133. ర్గజయల్క్ష్మీః, కోశనాథా, చత్ుర్ంగబలేశవర్త, 
 స్వమాాజయద్వయినీ, సత్యసంధ్య, స్వగర్మేఖల (687-693) 
134. దీక్షిత్మ, దైత్యశమనీ, సర్వలోక్వ్శంక్ర్త, 
 సర్గవర్థద్వతీర, స్వవితీర, సచచద్వనందర్ూపిణీ (694-699) 
135. దేశకాలప్ర్తచఛనాన, సర్వగ్ర,సర్వమోహినీ, 
 సర్సవతీ, శసతరమయీ, గుహాంబా, గుహయర్ూపిణీ (700-706) 
136. సర్షవపాధివినిర్ు్కాత, సద్వశివ్ప్త్రవ్రత్మ, 
 సంప్రద్వయేశవర్త, స్వధవ, గుర్ుమండల్ర్ూపిణీ (707-711) 
137. కులోతీతర్గణ, భగ్రర్గధ్యయ, మాయా, మధుమతీమహ్, 
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 గణాంబా, గుహయకార్గధ్యయ, కోమలంగ్ర, గుర్ుపిరయా (712-719) 
138. సవత్ంత్మా,  సర్వత్ంతేరశీ, దక్షిణామూర్తతర్ూపిణీ, 
 సనకాద్వసమార్గధ్యయ, శివ్జ్ఞానప్రద్వయినీ (720-724) 
139. చత్కళా, నందక్లికా, పేరమర్ూపా, పిరయంక్ర్త, 
 నామపార్గయణప్రరత్మ, నంద్వవిద్వయ, నటేశవర్త (725-731) 
140. మిథాయజగదధిషాోనా, ముక్తద్వ, ముక్తర్ూపిణీ, 
 లసయపిరయా, ల్యక్ర్త, ల్జ్ఞ,ి ర్ంభాద్వవ్ంద్వత్మ (732-738) 
141. భవ్ద్వవ్సుధ్యవ్ృష్ఠటః, పాపార్ణయదవానల, 
 దౌర్గుగయత్ూల్వాత్ూల, జర్గధ్యవంత్ర్విప్రభా (739-742) 
142. భాగ్రయబిధచంద్వరకా, భక్తచత్తకేక్ఘనాఘనా, 
 ర్షగప్ర్వత్దంభ్యలి, ర్్ృత్ుయద్వర్ుకుఠార్తకా (743-746) 
143. మహేశవర్త, మహాకాళీ, మహాగ్రాస్వ, మహాశనా, 
 అప్ర్గణ, చండికా, చండముండసుర్నిషూద్వనీ (747-753) 
144. . క్షర్గక్షర్గత్ర్కా, సర్వలోకేశీ, విశవధ్యర్తణీ, 
 త్రరవ్ర్ాద్వతీర, సుభగ్ర, త్రయంబకా, త్రరగుణాత్ర్కా (754-760) 
145. సవర్గాప్వ్ర్ాద్వ, శుద్వధ, జపాపుషపనిభాక్ృత్రః, 
 ఓజోవ్తీ, దుయత్రధర్గ, యజార్ూపా, పిరయవ్రత్మ (761-777) 
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146. దుర్గర్గధ్యయ, దుర్గదర్గో, పాటలీకుసుమపిరయా, 
 మహతీ, మేర్ునిల్యా, మంద్వర్కుసుమపిరయా (778-803) 
147. వీర్గర్గధ్యయ, విర్గడ్రరపా, విర్జ్ఞ, విశవత్రముఖ, 
 ప్రత్యగూరపా, ప్ర్గకాశ, పాాణద్వ, పాాణర్ూపిణీ (804-811) 
148. మార్గతండభైర్వార్గధ్యయ, మంత్రరణీనయసతర్గజయధూః, 
 త్రరపుర్తశీ, జయతేోనా, నిస్యరగుణాయ, ప్ర్గప్ర్గ (812-817) 
149. సత్యజ్ఞానానందర్ూపా, స్వమర్సయప్ర్గయణా, 
 క్ప్ర్తదనీ, క్ళామాల, కామధు, కాకమర్ూపిణీ (818-823) 
150. క్లనిధిః, కావ్యక్ళా, ర్సజా్ఞ, ర్సశేవ్ధిః, 
 పుషాట, పుర్గత్నా, పూజ్ఞయ, పుషకర్గ, పుషకర్తక్షణా (824-832) 
151. ప్ర్ంజోయత్రః, ప్ర్ంధ్యమః, ప్ర్మాణుః, ప్ర్గత్పర్గ, 
 పాశహస్వత, పాశహంతీర, ప్ర్మంత్రవిభేద్వనీ (833-839) 
152. మూర్గత, ఽమూర్గత,నిత్యత్ృపాత,మునిమానసహంసికా, 
 సత్యవ్రత్మ, సత్యర్ూపా, సర్గవంత్ర్గయమిణీ, సతీ (840-847) 
153. బరహా్ణీ, బరహ్జననీ, బహుర్ూపా,బుధ్యర్తచత్మ, 
 ప్రసవితీర, ప్రచండ,ఽజ్ఞా, ప్రత్రషాో, ప్రక్టాక్ృత్రః (848-855) 
154. పాాణేశవర్త,పాాణద్వతీర, ప్ంచాశతీపఠర్ూపిణీ, 
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 విశృంఖల, వివిక్తస్వథ, వీర్మాత్మ, వియత్పర సూః, (856-862) 
155. ముకుంద్వ, ముక్తనిల్యా,మూల్విగరహర్ూపిణీ, 
 భావ్జ్ఞ,ాభవ్ర్షగఘీన, భవ్చక్రప్రవ్ర్తతనీ (863-868) 
156. ఛందస్వోర్గ, శసతరస్వర్గ, మంత్రస్వర్గ, త్లోదర్త, 
 ఉద్వర్కీర్తత, ర్ుద్వదమవైభవా, వ్ర్ణర్ూపిణీ (869-875) 
157. జన్మృత్ుయజర్గత్ప్తజనవిశాంత్రద్వయినీ, 
 సర్షవప్నిషదుదురషాట, శంత్యతీత్క్ళాత్ర్కా (876-878) 
158. గంభీర్గ, గగనాంత్ఃస్వథ, గర్తవత్మ, గ్రనలోల్ుపా, 
 క్ల్పనార్హిత్మ, కాషాో, ఽకాంత్మ, కాంత్మర్ధవిగరహా (879-886) 
159. కార్యకార్ణనిర్ు్కాత, కామకేళి త్ర్ంగిత్మ, 
 క్నత్కనక్త్మటంకా, లీలవిగరహధ్యర్తణీ (887-890) 
160. అజ్ఞ, క్షయవినిర్ు్కాత, ముగ్రధ, క్షిప్రప్రస్వద్వనీ, 
 అంత్ర్ు్ఖ సమార్గధ్యయ, బహిర్ు్ఖ సుదుర్లభా (891-896) 
161. త్రయీ,  త్రరవ్ర్ానిల్యా, త్రరస్వథ, త్రరపుర్మాలినీ, 
 నిర్గమయా, నిర్గల్ంబా, స్వవత్మ్ర్గమా, సుధ్యసృత్రః (897-904) 
162. సంస్వర్ప్ంక్నిర్్గనసముదధర్ణప్ండిత్మ, 
 యజాపిరయా, యజాక్ర్తతర, యజమానసవర్ూపిణీ (905-908) 
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163. ధర్గ్ధ్యర్గ, ధనాధయక్షా, ధనధ్యనయవివ్ర్తధనీ, 
 విప్రపిరయా, విప్రర్ూపా, విశవభరమణకార్తణీ   (909-914) 
164. విశవగ్రాస్వ, విదురమాభా, వైషణవీ, విషుణర్ూపిణీ, 
 అయోని, ర్షయనినిల్యా, కూటస్వథ, కుల్ర్ూపిణీ (915-922) 
165. వీర్గోష్కోపిరయా, వీర్గ, నైషకర్గ్య, నాదర్ూపిణీ, 
 విజ్ఞానక్ల్నా, క్లయ, విదగ్రధ, బ్ైందవాసనా (923-930) 
166. త్త్మతవధికా, త్త్తవమయీ , త్త్తవమర్థసవర్ూపిణీ, 
 స్వమగ్రనపిరయా, సమాయ , సద్వశివ్కుటుంబినీ (931-936) 
167. సవాయప్సవ్యమార్ాస్వథ, సర్గవప్ద్వవనివార్తణీ, 
 సవస్వథ, సవభావ్మధుర్గ, ధర్గ, ధర్సమర్తచత్మ (937-942) 
168. చ్ైత్నాయర్రయసమార్గధ్యయ, చ్ైత్నయకుసుమపిరయా, 
 సద్భ్ద్వత్మ, సద్వత్ుషాట, త్ర్ుణాద్వత్యపాటల (943-947) 
169. దక్షిణాదక్షిణార్గధ్యయ, దర్సే్ర్ముఖాంబుజ్ఞ, 
 కౌలినీ,కేవ్ల,(అ)నర్రయ  కైవ్ల్యప్దద్వయినీ (948-952) 
170. స్తతత్రపిరయా, సుతత్రమతీ, శురత్ర సంసుతత్వైభవా, 
 మనసివనీ, మానవ్తీ,  మహేశీ, మంగళాక్ృత్రః (927-933) 
171. విశవమాత్మ, జగద్వధతీర, విశలక్షీ, విర్గగిణీ, 
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 ప్రగలు, ప్ర్మోద్వర్గ, ప్ర్గమోద్వ, మనోమయీ (934-941) 
172. వోయమకేశీ, విమానస్వథ, వ్జిరణీ, వామకేశవర్త, 
 ప్ంచయజాపిరయా, ప్ంచపేరత్మంచాధిశయినీ (942-947) 
173. ప్ంచమీ, ప్ంచభూతేశీ, ప్ంచసంఖ్యయప్చార్తణీ, 
 శశవతీ, శశవత్రైశవర్గయ, శర్్ద్వ,శంభుమోహినీ (948-954) 
174. ధర్గ, ధర్సుత్మ,ధనాయ, ధర్త్ణీ,  ధర్్వ్ర్తధనీ,   
 లోకాతీత్మ, గుణాతీత్మ, సర్గవతీత్మ, శమాత్ర్కా (955-963) 
175. బంధూక్ కుసుమప్రఖాయ, బాల, లీలవినోద్వనీ, 
 సుమంగళీ,  సుఖక్ర్త, సువేషాడయ, సువాసినీ (964-970) 
176. సువాసినయర్చనప్రరత్మ, శోభనా, శుదధమానస్వ, 
 బిందుత్ర్పణ సంత్ుషాట, పూర్వజ్ఞ,త్రరపుర్గంబికా (972-975) 
177. దశముద్వా సమార్గధ్యయ, త్రరపుర్గశ్రీవ్శంక్ర్త, 
 జ్ఞానముద్వా, జ్ఞానగమాయ, జ్ఞానజేాయసవర్ూపిణీ (977-981) 
178. యోనిముద్వా, త్రరఖండ్గశీ, త్రరగుణాం,ఽబా, త్రరకోణగ్ర, 
 అనఘ,(అ)దుుత్ చార్తత్మా,వాంఛిత్మర్థప్రద్వయినీ (982-989) 
179. అభాయస్వత్రశయజ్ఞాత్మ , షడధ్యవతీత్ర్ూపిణీ, 
 అవాయజక్ర్ుణామూర్తత , ర్జ్ఞానధ్యవంత్దీపికా (990-993) 
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180. ఆబాల్గోప్విద్వత్మ, సర్గవనుల్లంఘయశసనా, 
 శ్రీచక్రర్గజనిల్యా , శ్రీమత్రతరపుర్సుందర్త (994-997) 
181. శ్రీశివా, శివ్శకయయక్యర్ూపిణీ, ల్లిత్మంబికా (998-1000) 
 ఏవ్ంశ్రీల్లిత్మదేవాయనామానంస్వహసరక్ం జగుః  
     అంగనాయసము 
క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం హృదయాయ  నమః  
హ స క్ హ ల్ హ్ాం శిర్సే స్వవహా నమః  
స క్ ల్ హ్ాం శిఖాయై వ్షట్ 
క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం  క్వ్చాయ హుం 
హ స క్ ల్ హ్ాం నేత్రత్రయ వౌషట్ 
స క్ ల్ హ్ాం  అస్వతరయ ఫట్ 
భూర్ుువ్సుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగివమోక్ః | 

పునర్గధయనమ్ ॥ 

సింధూర్గర్ుణ విగరహాం త్రరనయనాం మాణిక్య మౌళిసుేర్ 
త్మతర్గ నాయక్ శేఖర్గం సి్త్ముఖ మాప్రన వ్క్షోర్ుహాం 
పాణిభాయ మణి పూర్ణ ర్త్న చషక్ం ర్కోత త్పల్ం బిభరతీం 
సమాయం ర్త్న ఘటసథ ర్క్త చర్ణాం ధ్యయయేత్పర్గ మంబికాం ॥1॥ 
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అర్ుణాం క్ర్ుణా త్ర్ంగిత్మక్షీం ధృత్పాశంకుశ పుషపబాణ చాపాం 
అణిమాద్వభర్గవ్ృత్మం మయూఖై ర్హమితేయవ్ విభావ్యే భవానీం 
హేమాభాం ప్రత్ వ్స్వతరం క్ర్క్లిత్ ల్సదేదమప్ద్వ్ం వ్ర్గంగ్రం 
సర్గవ ల్ంకార్ యుకాతం సత్త్ మభయద్వం భక్త నమాాం భవానీం 
శ్రీ విద్వయం శనత మూర్తతం సక్ల్ సుర్నుత్మం సర్వ సంప్త్పర ద్వతీరమ్ ॥2॥ 
సకుంకుమ విలేప్నామళిక్చుంబి క్సూతర్తకాం 
సమంద హసితేక్షణాం సశర్ చాప్ పాశంకుశం 
అశేష జనమోహినీ మర్ుణ మాల్య భూష్ఠజవలం 
జపాకుసుమ భాసుర్గం జప్విధౌస్ర్త దంబికాం    ॥3॥ 
 

ల్ం-ఇత్మయద్వ పునః ప్ఞచపూజ్ఞ ॥ 
 
 ఇత్ర శ్రీల్లిత్మసహసరనామస్తతత్రం సంపూర్ణమ్ 

***** 
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॥ శ్రీల్లిత్మత్రరశతీ స్తతత్రమ్ ॥ 
 

అసయ శ్రీ ల్లిత్మ త్రరశతీ స్తతత్ర మహా మనతరసయ భగవాన్ హయగ్రరవ్ ఋష్ఠః, 
అనుషుటప్ ఛందః, శ్రీ ల్లిత్మ మహేశవర్త దేవ్త్మ, ఐం బీజం, సః, శక్తః, కీలం 
కీల్క్ం, మమ చత్ుర్తవద ఫ ల్ పుర్ుషార్థ సిదధయర్తథ జ పే వినియోగః| 
     క్ర్నాయసము   అంగనాయసము 
క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం అంగుషాటభాయం నమః హృదయాయ  నమః  
హ స క్ హ ల్ హ్ాం త్ర్ినీభాయం నమః శిర్సే స్వవహా నమః  
స క్ ల్ హ్ాం మధయమాభాయం నమః శిఖాయై వ్షట్ 
క్ ఏ ఈ ల్ హ్ాం  అనామికాభాయం నమః క్వ్చాయ హుం 
హ స క్ ల్ హ్ాం క్నిష్ఠటకాభాయం నమః నేత్రత్రయ వౌషట్ 
స క్ ల్ హ్ాం  క్ర్త్ల్క్ర్ప్ృషాటభాయంనమః అస్వతరయ ఫట్ 
భూర్ుుసుోవ్ర్షమిత్ర ద్వగుంధః 
ధ్యయనం 
అత్ర మధుర్ చాప్ హస్వతం అప్ర్తమిత్మమోద బాణ సర్భాయం 
అర్ుణామత్రశయక్ర్ుణామ్ అభనవ్ కుల్ సుందర్తం వ్ందే ॥ 
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1. క్కార్ర్ూపా, క్లయణీ, క్లయణ గుణశలినీ 
 క్లయణ శ్ైల్ నిల్యా, క్మనీయా, క్లవ్తీ (1-6) 

 

2. క్మలక్షీ, క్ల్్షఘీన, క్ర్ుణామృత్ స్వగర్గ, 
 క్దమా కాననా వాస్వ, క్దమా కుసుమపిరయా (7-11) 
 

3. క్నదర్పవిద్వయ, క్నదర్ప జనకాపాఙా్ వీక్షణా, 
 క్ర్ూపర్వీటీ సర్భయ క్లోలలిత్ క్కుప్తటా (12-14) 
 

4. క్లిద్భ్షహార్గ, క్ంజలోచనా, క్మావిగరహా, 
 క్ర్గ్ద్వ స్వక్షిణీ, కార్యితీర, క్ర్్ఫల్ప్రద్వ (15-20) 
 

5. ఏకార్ ర్ూపా, చ్ైకాక్షర్ ,యేకానేకాక్షర్గక్ృత్రః, 
 ఏత్త్త ద్వత్య నిర్తదశయ, చ్ైకాననద చద్వక్ృత్రః (21-25) 
 

6. ఏవ్మిత్మయ గమా బోధ్యయ, చ్ైక్భక్తమదర్తచత్మ, 
 ఏకాగరచత్త నిర్గధయత్మ, చ్ైషణా ర్హిత్మదృత్మ (26-29) 
 

7. ఏలసుగంధిచకుర్గ, చ్ైనః కూట వినాశినీ, 
 ఏక్భ్యగ్ర, చ్ైక్ర్స్వ, చ్ైకైశవర్య ప్రద్వయినీ (30-34) 

 

8. ఏకాత్ప్త్ర స్వమాాజయ ప్రద్వ, చ్ైకానతపూజిత్మ, 
 ఏధమానప్రభా, చ్ైజ దనేక్జగదీశవర్త (35-38) 
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9. ఏక్వీర్గద్వ సంసేవాయ, చ్ైక్పాాభవ్ శలినీ, 
 ఈకార్ర్ూపిణీ, శితీర, చ్చపిోత్మర్థ ప్రద్వయినీ (39-43) 
 

10. ఈదృగిత్య వినిర్తదశయ, చ్చశవర్త్వ విధ్యయినీ, 
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అత్ర మధుర్ చాప్ హస్వతం అప్ర్తమిత్మమోద బాణ సర్భాయం 
అర్ుణామత్రశయక్ర్ుణామ్ అభనవ్ కుల్ సుందర్తం వ్ందే 
 
ఇత్ర శ్రీ బరహా్ణడపుర్గణే ఉత్తర్గశ్రీ హయగ్రరవాగసతయ సంవాదే శ్రీల్లిత్మత్రరశతీ 
స్తతత్ర క్థనం సమూపర్ణమ్ ॥ 

***** 
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॥ దేవీ సుతత్రః ॥ 
 
గణేశ గరహ నక్షత్ర యోగినీ ర్గశి ర్ూపిణీం  
దేవీం మనతర మయీం నౌమి మాత్ృకామ్ ప్రఠర్ూపిణీం 
ప్రణమామి మహా దేవీం మాత్ృకామ్ ప్ర్మేశవర్తం 
కాల్హలోల హలోలోలల్ క్ల్నాశ మకార్తణీం 
యదక్షరైక్ మాతేరపి సమిోదేధ సపర్ధతే నర్ః| 
ర్క్షిత్మక్షర్తయనుద క్నదర్ప శఙ్కర్గనల్ విషుణభః 
యదక్షర్ శశిజోయత్మోి మణిడత్ం భువ్నత్రయం 
వ్నేద సర్తవశవర్తం దేవీం మహాశ్రీ సిద్వధమాత్ృకావ్ 
యదక్షర్ మహాసూత్ర పోాత్మేత్జిగత్రయం 
బరహా్ణాడద్వ క్టాహానతం త్మం వ్నేద సిదధమాత్ృకాం 
యదేకా దశమాధ్యర్గం బీజం కోణత్రయోదువ్ం 
బరహా్ణాడద్వ క్టాహానతం జగదధ్యయపి దృశయతే 
అక్చాద్వత్టోననదధ ప్యశక్షర్వ్ర్తాణీం 
జేయషాోంగ బాహుపాద్వగర మధయస్వవనత నివాసినీం 
త్మమీక్ర్గక్షర్షద్వధర్గం స్వర్గత్ స్వర్గం ప్ర్గంప్ర్గం 
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ప్రణమామి మహాదేవీం ప్ర్మానందర్ూపిణీం 
అధ్యయపి యస్వయ జ్ఞననిత న మనాగపిదేవ్త్మః 
కేయం క్స్వ్ద్ క్వ కేనేత్ర సవర్ూపార్ూప్ భావ్నాం 
వ్నేదత్మమహమ క్షయాయం క్షకార్గక్షర్ సవర్ూపిణీం 
దేవీం కుల్క్లోలలస పోాల్లసనీతం ప్ర్గం శివాం 
వ్ర్గానుక్రమయోగ్రణ యస్వయం మాత్రషటక్ం సిథత్ం 
వ్నేద త్మమషటవ్ర్షాత్థ మహాసిదధకేశవర్తం 
కామపూర్ణ జకార్గఖయ శ్రీప్రఠానతర్తనవాసినీం 
చత్ుర్గఙ్ా కోశభూత్మం నౌమి శ్రీత్రరపుర్గమహం 
ఇత్ర ద్వవదశభః శోలకైః సతవ్నం సర్వ సిద్వధక్ృత్ 
దేవాయ సతవఖనడర్ూపాయాః సతవ్నం త్వ్ త్ధయత్ః 
భూమౌ సఖలిత్ పాద్వనాం భూమిర్తవావ్ల్మానం 
త్వయి జ్ఞత్మప్ర్గధ్యనాం త్వమేవ్ శర్ణం శివే ॥ 

***** 
 



 

దేవీమాహాత్మ్యమ్   249 | P a g e  

 


